ประวัตคิ วามเป็ นมาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อนครู จงั หวัดเชียงใหม่
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่
เป็ นสวัสดิการทางสังคม ได้ ก่อตัง้ มาตั ้งแต่ปี ๒๕๑๖ เป็ นต้ นมา ซึ่งหน่วยงานเดิมตั ้งอยู่ที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสาํ นักงานศึกษาธิการอําเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่เป็ นเครื อข่ายในการดําเนิน
กิจการของสมาคม ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๖ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ ปรับเปลีย่ นโครงสร้ างระบบการบริ หารตาม
พระราชบัญ ญัติ ระเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึก ษาธิ ก าร พ.ศ.๒๕๔๖ โดยการหลอมรวมหน่ว ยงาน
สถานศึกษาในสัง กัด เข้ าด้ ว ยกัน ทําให้ โ ครงสร้ างการบริ หารจัดการสมาคมฯเปลี่ย นแปลงไป จึ งได้ มี การ
เปลีย่ นแปลงสถานที่ตงของสมาคม
ั้
รวมทังปรั
้ บปรุงแก้ ไขโครงสร้ างการบริ หารงาน ข้ อบังคับระเบียบต่างๆ ให้
สอดคล้ องกับภารกิจ และโครงสร้ างระบบการบริ หารของกระทรวงศึกษาธิ การ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อ ง
สมาคมได้ ดําเนินการ ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจ สงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๕ กฎกระทรวง ระเบียบ และ
ประกาศของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๕
สามารถดําเนินกิ จการได้ อ ย่างมีประสิทธิ ภาพ ปั จ จุบันสมาคม มี สํานักงานตังอยู
้ ่ เลขที่ ๑๒๒ ถนนสมโภช
เชียงใหม่ ๗๐๐ ปี (วงแหวนรอบสอง) ตําบลช้ างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
มีวตั ถุประสงค์เพื่อทําการสงเคราะห์ซงึ่ กันและกันในการจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่
ความตาย โดยมิได้ ประสงค์จะหากําไรหรื อรายได้ เพื่อแบ่งปั นกัน.
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจงั หวัดเชียงใหม่มีสมาชิกหลายสังกัด การบริ หารดําเนินกิจการ
ของสมาคมจึงไก้ กําหนดหน่วย ส.พ.ค. เพื่อเป็ นหน่วยประสานงาน ดูแล อํานวยความสะดวกมวลสมาชิกใน
สังกัด เป็ นต้ นว่า การหักเงินสงเคราะห์ศพรายเดือน การดูแลทะเบียนฐานข้ อมูลสมาชิกในหน่วยให้ คงความ
เป็ นสมาชิกภาพอยูต่ ลอดไป เนื่องจากบางครัง้ ก็มีการย้ ายที่อยูท่ ี่ทํางาน เปลีย่ นชื่อ ชื่อสกุล ทําให้ สมาชิกหลุด
หายไปจากทะเบียน เป็ นต้ น
หน่วย ส.พ.ค. จึงมี ทงั ้ หน่วยงาน สถานศึกษา ซึ่งแต่ล ะหน่วยก็ จ ะสรรหาสมาชิ กในหน่ว ยมาเป็ น
กรรมการหน่วย ส.พ.ค. จํานวนหน่วยละ ๑ คน ในการช่วยบริ หารดําเนินกิจการของสมาคม และผู้ที่ได้ รับการ
สรรหามาเป็ นกรรมการ ก็จะเป็ นบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นหน่วยงาน สถานศึกษานั ้นๆ โดยเพาะอย่างยิ่งก็จะ
เป็ นบุคลากรที่ทําหน้ าที่เกี่ยวกับการเงินของหน่วยงานนั ้นๆ นอกจากนี ้ก็จะมีผ้ แู ทนจากเจ้ าหน้ าที่ของรัฐผู้รับ
บําเหน็จบํานาญในเขตพื ้นที่การศึกษาต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เขตพื ้นที่การศึกษาละ ๑ คน โดยการสรรหา
และเสนอจากสมาคมหรื อชมรมบํานาญในเขตพื ้นที่การศึกษานั ้นๆ เพื่อให้ มีกรรมการกระจายครอบคลุมไปทุก
ภาคส่วนของสมาชิก ในการช่วยดูแลประสานงานสมาชิกในส่วนของบุคลากรนอกหน่วยงานสถานศึกษาอีก
ด้ วย

-๒นอกจากกรรมการที่ได้ กล่าวมาแล้ ว ยังมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เสนอโดยสํานักงานสมาคม อันมี
ผู้จั ด การกั บ เจ้ าหน้ าที่ ร่ ว มกั น พิ จ ารณาสรรหาและเสนอชื่ อ เป็ นกรรมการจํ า นวน ๕ คน จากจํ า นวน
คณะกรรมการทังหมด
้
๒๕ คน ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒินี ้จะเป็ นบุคลากรที่มีประสบการณ์ ในการบริ หารและดําเนิน
กิจการฌาปนกิจสงเคราะห์มายาวนาน มาช่วยเป็ นบุคลากรหลักในการบริ หารดําเนินกิจการของสมาคมให้
ดําเนินไปด้ วยความเรี ยบร้ อยตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์
จากการบริ หารและดําเนินกิ จการสมาคมในรู ปแบบดังกล่าว จึงทําให้ สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์
เพื่อนครูจงั หวัดเชียงใหม่มีความมัน่ คง ยัง่ ยืน และสามารถบริ การมวลสมาชิกได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพตราบทุก
วันนี ้
อนึ่งการดําเนินกิ จ การใดๆ ย่อ มมี ปัญหาอุปสรรค ความผิดพลาดอันเนื่องมาจากเหตุปัจ จัยหลาย
ประการ โดยเฉพาะการเปลีย่ นแปลงในด้ านสังคมวัฒนธรรม และเทคโนโลยี สมาคมจึงจําเป็ นจะต้ องพัฒนา
และปรั บปรุ งแก้ ไขให้ ทันยุคทันสมัย กับสถานการณ์ ที่เปลี่ยนไป เพื่อให้ สมาคมมีความมั่นคงยั่งยืนอยู่คู่กับ
สมาชิกตลอดไป.
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