สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย จํากัด
ที่ตั้ง สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

เลขที่ 510 หมู 9 ถนนเจริญรัฐ บานติดตอ ตําบลนาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร./โทรสาร 042-814493-4
http://www.thaiftsc-ca.com E-mail:ftsc.coop@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ ว 50 / 2555

19 มีนาคม 2555
เรื่อง สงรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2554 (สสอค.)
เรียน ประธานศูนยประสานงาน สสอค. ทุกศูนย
สิ่งที่สงมาดวย 1. รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2554 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย
จํานวน 1 เลม
ตามที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย
จัด ประชุม
ใหญสามัญ ประจําป 2554 ในวันเสาร ที่ 25 กุมภาพันธ 2555 ณ หองประชุมริชมอนด แกรนดบอล
รูม โรงแรมริชมอนด จังหวัดนนทบุรี ไปแลวนั้น
บัดนี้ สมาคมฌานกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย ไดจัดทํา
รายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2554 เสร็จเรียบรอยแลว จึงสงรายงานการประชุมฯ มายัง
ศูนยประสานงาน รายละเอียดตามสงที่สงมาดวยพรอมนี้ หรือหากสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกตองการ
ทักทวงรายงานการประชุมนี้ ก็ใหกระทําไดภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับรายงานการประชุม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
( นายสุรศักดิ์ ยศปญญา )
ผูจัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย

สสอค. โทร./โทรสาร 042 - 814493 / 042-814494

จนท. 085-6427165 (ลัญจกร), 085-4612485 (ศันสนีย), 085-4624998 (จันทรทิพย), 085-6461294 (อนล)
085-6433158 (ธนวินท), 080-6429095 (ชไมพร), 082-8559722 (นาถยา), 082-8561499 (อินทนิล), 082-8561044 (ศิริพร)

รายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2554
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย (สสอค.)
วันเสาร ที่ 25 กุมภาพันธ 2555 เวลา 09.00 น.
ณ หองริชมอนด แกรนดบอลรูม โรงแรมริชมอนด อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
*******************************************************************
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหทีประชุมใหญสามัญ ประจําป 2554 ทราบ
(หนา 12-13)
1. แนะนําผูเขารวมประชุม ขอแนะนําทานผูมีเกียรติเขารวมประชุมในวันนี้ ไดแก
1.1 วาที่ รต.วินัย ชั้นศุกร ผูแทนนายทะเบียนกลาง
1.2 นายวิบูลย ยะมนสู ผูแทนนายทะเบียนกลาง
ขอเสนอ เพื่อทราบ
มติที่ประชุม ทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2554
ขอเสนอ เพื่อทราบและรับรอง
มติที่ประชุม ทราบ / รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 รายงานการตรวจสอบกิจการของผูตรวจสอบกิจการ สสอค.
ขอเสนอ เพื่อทราบ
มติที่ประชุม ทราบ / รับรอง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องรับทราบผลการดําเนินการในรอบปบัญชี 2554
ขอเสนอ เพื่อทราบ
มติที่ประชุม ทราบ

(หนา 14)

(หนา 15-16)

(หนา 17-22)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณางบดุลและบัญชีรายได
– รายจาย ประจําป 2554 (หนา 23-45)
ขอเสนอ เพื่อพิจารณาอนุมัติและรับรองงบดุลและบัญชีรายได-คาใชจาย
มติที่ประชุม อนุมัติและรับรองงบดุล บัญชีรายได – รายจาย สําหรับปบัญชี 2554

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องแกไขขอบังคับและระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย
6.1
การแกไขขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยครูไทย พ.ศ.2553
(หนา 46-47)
ขอเสนอ เพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม 1. เห็นชอบตามเสนอ
2. แกไขความในขอ 60 เปนดังนี้
“ ขอ 60 การยายสํานักงาน ตามขอ 6 ใหดําเนินการภายในหนึ่งปนับแตวันที่
นายทะเบียนทองที่เทศบาลตําบลนาอาน จังหวัดเลย รับจดทะเบียน ”

ขอเสนอ
มติที่ประชุม

6.2 การแกไขระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออม
ทรัพยครูไทย วาดวยศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย พ.ศ.2555 (หนา 48-50)
เพื่อพิจารณา
เห็นชอบตามเสนอ

6.3 การกําหนดระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออม
ทรัพยครูไทย วาดวย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และคาเครื่องแบบของ
เจาหนาที่ พ.ศ. 2555 (หนา 51-52)
ขอเสนอ เพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเงินรอจายคืนกรณีรายงานการเสียชีวิตที่ไมเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ขอเสนอ เพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัติ
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาแผนงานและงบประมาณประจําป 255
ขอเสนอ เพื่อทราบ/พิจารณา
มติที่ประชุม ทราบและเห็นชอบตามเสนอ

5 (หนา 54-64)

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาแนวทางในการชําระเงินสงเคราะหลวงหนา
ขอเสนอ เพื่อพิจารณา

(หนา 65-68)

(หนา 53)

มติที่ประชุม 1. เห็นชอบในหลักการ
2. ประชาสัมพันธใหศูนยประสานงานนําไปกําหนดแนวทางเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ
3. จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการรวมกับประธานศูนยประสานงานเพื่อ
ประชาสัมพันธและทําความเขาใจในรายละเอียด
ระเบียบวาระที่ 10 เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ สสอค.
(หนา 69-75)
(4) ประธานกรรมการการเลือกตั้งเสนอผลการเลือกตั้งตอที่ประชุม เพื่อรับรองผล
ขอเสนอ เพื่อรับรองผลการเลือกตั้งดังนี้
1. นายกสมาคม นายกก ดอนสําราญ
2. กรรมการดําเนินการ
คณะกรรมการจังหวัดเลย เปนผูมีภูมิลําเนาในจังหวัดเลยจํานวน 14 คน
1. นายสวัสดิ์ โสประดิษฐ
2. นายอนุช ธรรมวรรณ
3. นายวิรัตน พุททองศรี
4. นายสมัคร ขันชุมพล
5. นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย
6. นายบุญแชม ดูปอง
7. นายสุรชาติ อินแผลง
8. นายขวัญชัย บัวโคกรัง
9. นายอํานาจ ดอนออนเบา
10. นายออนจันทร อินทรมาตรย
11. นายอภิวัฒน มาดี
12. นายพงษศักดิ์ บุญพรม
13. นายอุดม ยศปญญา
14. นายอนุ มาลาพันธ
ก. ภาคกลาง
(1) นายเอนก เทียมเทศ
สอ.ครูนนทบุรี จํากัด
(2) นายโกศล จุยมี สอ.ครูเพชรบุรี จํากัด
(3) นายมานิต ปรีชาหาญ สอ.ครูปทุมธานี จํากัด
(4) นายอภิชาต ครุฑทอง สอ.ธนกิจ ม.รามคําแหง จํากัด
ข.
ภาคตะวันออก
(1) นายทัศนะ วิเศษ สอ.ครูจันทบุรี จํากัด

ค. ภาคเหนือ
(1) นายอํานาจ กิตติวรรณ สอ.ครูลําพูน จํากัด
(2) นายประสิทธิ์ คงเถื่อน สอ.ครูนครสวรรค จํากัด
(3) นายสมพล ตันติสันติสม สอ.ครูกําแพงเพชร จํากัด
ง. ภาคใต
(1) นายเวชยันต จันทรนอย สอ.ครูพัทลุง จํากัด
(2) นายสมชาย คุณวุฒิ สอ.ครูชุมพร จํากัด
(3) นายสุนันท ยอยนวล สอ.ครูนครศรีธรรมราช จํากัด
จ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(1) นายเติมศักดิ์ จันทะจร สอ.ครูมหาสารคาม จํากัด
(2) นายประวิณ จําเริญสาร สอ.ครูกาฬสินธุ
จํากัด
(3) นายฤทธิรงค พวงคํา สอ.ศรีษะเกษ
จํากัด
(4) นายวิชา จันดาประดิษฐ สอ.สามัญนครพนม จํากัด
มติที่ประชุม 1. เห็นชอบและรับรองนายกสมาคมฯและ กรรมการจากจังหวัดเลย จํานวน 14 คน
ตามบัญชี
2. เห็นชอบและรับรองผลการเลือกตั้งกรรมการจากภาคตางๆ ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ 11 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลสมาชิก สสอค. โดยใชระบบ
จัดการขอมูลอิเล็กทรอนิกส
(หนา 76)
ขอเสนอ เพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ
ระเบียบวาระที่ 12 การรับสมัครสมาชิกสมทบบุคคลในครอบครัว บุคคลในครอบครัวสมาชิกสามัญ)
(ใบแทรก ระเบียบวาระที่ 12)
ขอมูลนําเสนอ เนื่องจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย
ไดรับขอเสนอจากสมาชิกใหเปดรับสมาชิกประเภทสมทบจากบุคคลในครอบครัวสมาชิก เชน คู
สมรส บุตร ของสมาชิกประเภทสามัญ โดยสมาชิกจะเปนผูรับผิดชอบในการชําระเงินสงเคราะห
ลวงหนา โดยวิธีการชําระเชนเดียวกับสมาชิกรายนั้น คณะกรรมการดําเนินการสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย ชุดที่ 1/2554 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2555
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 และในคราวประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2555
พิจารณาแลว เห็นชอบใหนําเสนอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2554 พิจารณา โดยมีหลักการ
เบื้องตนตองเปนคูสมรสและบุตรของสมาชิกประเภทสามัญ อายุไมเกิน 60 ป ในวันสมัคร โดย
การนับอายุใหนับจากปปฏิทิน หลักเกณฑและวิธีการยื่นใหคณะกรรมการกําหนด ระยะเวลารับ
สมัครใหเริ่มดําเนินการหลักจากประชุมใหญและใหรับสมัครเพียงครั้งเดียว หรืออาจกําหนดเปน
ชวงเวลาละไมเกิน 3 เดือน และไมเกิน 2 ชวง

ขอเสนอ เพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม 1. อนุมัติรับบุคคลในครอบครัวเปนสมาชิกสมทบไดแก
ก. คูสมรส สมาชิกสามัญ
ข. บุตร สมาชิกสามัญ
2. กําหนดระยะเวลารับสมัครและอัตราคาสงเคราะหศพลวงหนาใหเปนไปที่
คณะกรรมการกําหนด
ระเบียบวาระที่ 13 เรื่องอื่นๆ
(หนา 78)
13.1 การเลือกตั้งผูตรวจสอบภายใน
ขอมูลนําเสนอ
เนื่องจากผูตรวจสอบภายในของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยครูไทย หมดวาระการดํารงตําแหนงหลังวันประชุมใหญสามัญประจําป 2554 ที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2555 เห็นชอบใหเสนอ
ชื่อผูตรวจสอบภายในชุดเดิมเปนผูตรวจสอบภายใน สําหรับปบัญชี 2555 – 2556
ขอเสนอ
เสนอรายชื่อผูสมควรรับการเลือกตั้ง ดังนี้
1. นายสมควร รุงเรือง
สอ.ครูฉะเชิงเทรา จํากัด
2. นายกิตติ เกียรติมาโนชญ
สอ.ครูอุตรดิถต จํากัด
3. นายวรวิทย ปกกาโล
สอ.ครูมหาสารคาม จํากัด
4. นายชัยรัตน มวลชัยภูมิ สอ.ครูชัยภูมิ จํากัด
5. นายวิวัฒน อนิวรรตกูล สอ.ครูสามัญศึกษานครสวรรค จํากัด
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ
เลิกประชุม เวลา 13.30 น.
**************************

