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 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ได้จัดตั้งขึ ้นเมื ่อวันท่ี        
9 กรกฎาคม 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อทำการสงเคราะห์ซึ ่งกันและกันในการจัดการศพ  และสงเคราะห์
ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม  และมิได้หมายความรวมถึงการหายสาบสูญตามคำสั่งศาล โดยมิได้
ประสงค์แสวงหากำไรหรือหารายได้แบ่งปันกัน 
 ในรอบปี 2564 ท่ีผ่านมา มีจำนวนสมาชิกเสียชีวิต จำนวน 38 ราย ซ่ึงมากกว่าปี 2563 จำนวน 5 ราย 
ท้ังนี้ สมาคมได้ดำเนินการบริหารจัดการเก่ียวกับการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ เพื่อนำจ่ายให้กับทายาทผู้เสียชีวิต
ได้ตามกำหนดระยะเวลาที่ทายาทผู้เสียชีวิตควรจะได้รับพร้อมกันนี้ในเรื ่องของการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
คา่ใช้จ่าย  คณะกรรมการสมาคมได้มีการใช้จ่ายงบประมาณด้วยความประหยัด และยึดถือประโยชน์สูงสุดแก่
มวลสมาชิก ซ่ึงในปี 2564 นั้น มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณไป ร้อยละ 82.77 ของประมาณการรายจ่ายท่ีตั้งไว้ 
 ทั้งนี ้ คณะกรรมการสมาคมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้
กิจการสมาคมดำเนินการผ่านพ้นไปด้วยดี และขอให้ทุกท่านมีอายุยืนนานด้วยพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ตลอดไป   
 
 
 

   คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  
                                                 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด (ชุดท่ี 14) 
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คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ์
สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด  ชุดที่ 14 

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ 

นายกสมาคม 

 

    

นางสาวจันทร์เพ็ญ ทิพย์ตำแย นางจุฬารักษ์  ขันทะชา นางศิรดา  บุบผา รองศาสตราจารย์วิภาพร วรหาญ 

อุปนายกสมาคม นายทะเบียนสมาคม เหรัญญิกสมาคม เลขานุการสมาคม 

    

    

รองศาสตราจารย์สุขุมาล ธนาเศรษฐอังกูล ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ดร.ชูศักด์ิ พูนสวัสด์ิ นายวิศิษฎ์  บุญสชุาติ นายสาธิต มั่งคั่ง 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 



 
9 

เจ้าหน้าที่สหกรณ ์
ที่ปฏิบัติงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด 

                                                                 

 
นางศิรดา  บุบผา 

ผู้จัดการ 

 
 

                                                                               
นางสาวษิญาภา   กาญจนางกูร                                         นางสาวณัฐพัชร์   สละ 
            ผู้ช่วยผู้จัดการ                                                           เจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์                                   ฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์         
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คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ์
สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด  ชุดที่ 15 

ชื่อ - สกุล ตำแหน่งสมาคม การดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับสมาคม 

1. ผศ.ดร.สุทิน   เวียนวิวัฒน์ นายกสมาคม ข้อท่ี 27 (1) 
2. นายบัญชา พระพล อุปนายกสมาคม ข้อท่ี 27 (1) 

3. นางจุฬารักษ์ ขันทะชา นายทะเบียนสมาคม ข้อท่ี 27 (1) 
4. รศ.วิภาพร  วรหาญ เลขานุการสมาคม ข้อท่ี 27 (1) 

5. นางศริดา  บุบผา เหรัญญิกสมาคม ข้อท่ี 27 (1) 
6. รศ.สุขุมาล  ธนาเศรษฐอังกูล กรรมการ ข้อท่ี 27 (2) 

7. ผศ.ดร.ชูศักดิ์  พูนสวัสดิ์ กรรมการ ข้อท่ี 27 (2) 
8. นายวิศิษฏ ์บุญสุชาต ิ กรรมการ ข้อท่ี 27 (2) 

9. นายสาธิต มัง่คั่ง กรรมการ ข้อท่ี 27 (2) 

 
ข้อบังคับ 
              ข้อ 27. ให้มีคณะกรรมการดำเนินกิจการของสมาคมคณะหนึ่ง เป็นผู้ดำเนินกิจการของสมาคม      
มีจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่เกิน 9 คน ประกอบด้วย 
              (1) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ 
               ก.ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด       
เป็นนายกสมาคม  
               ข.อุปนายกสมาคม และนายทะเบียนสมาคม ให้มาจากการเลือกตั้งของที ่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 
               ค.ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด หรือผู้ท่ีผู้จัดการมอบหมาย   
เป็นกรรมการและเหรัญญิกสมาคม 
               ง.กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น จำกัด เป็นกรรมการและเลขานุการสมาคม 
              (2) กรรมการท่ีได้รับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่ไม่เกิน 4 คน  ให้นายกสมาคมและหรืออุปนายก
สมาคมเป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการเก่ียวกับบุคคลภายนอก 
  

1.1 รายชื่อคณะกรรมการสมาคม ชุดที่ 15 
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ลำดับ กรรมการที่หมดวาระ 

การดำรงตำแหน่ง 
ในปี 2564 

กรรมการ 
โดยตำแหน่ง 5 ท่าน 

แต่งต้ังมาจากคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ ฯ 

หมายเหตุ 

1 ผศ.ดร.สุทิน   เวียนววิัฒน ์
นายกสมาคม 

ผศ.ดร.สุทิน   เวียนววิัฒน ์
ประธานกรรมการดำเนนิการ 
ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคม 

ตามข้อบังคับข้อ27(1) ก.ประธาน
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จำกัด เป็นนายกสมาคม 

2 นางสาวจันทร์เพ็ญ ทิพย์ตำแย 
อุปนายก 

นายบัญชา พระพล 
กรรมการดำเนินการ 

ดำรงตำแหน่ง อุปนายก 

ตามข้อบังคับข้อ 27(1) ข. อุปนายก
สมาคมฯ และนายทะเบียนสมาคม  
ให้มาจากการเลือกตั้งของท่ีประชุม
คณะกรรมการดำเนินการ 

3 นางจุฬารักษ์ ขันทะชา 
นายทะเบียน 

นางจุฬารักษ์ ขันทะชา 
กรรมการดำเนินการ 

ดำรงตำแหน่ง นายทะเบยีน 

ตามข้อบังคับข้อ 27(1) ข. อุปนายก
สมาคมฯ และนายทะเบียนสมาคม  
ให้มาจากการเลือกตั้งของท่ีประชุม
คณะกรรมการดำเนินการ 

4 รศ.วิภาพร  วรหาญ 
เลขานุการ 

รศ.วิภาพร  วรหาญ 
เลขานุการสหกรณ ์

ดำรงตำแหน่ง เลขานุการ
สมาคม 

ตามข้อบังคับข้อ 27(1) ง. กรรมการ
และเลขานุการคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกดั เป็น
กรรมการและเลขานุการสมาคม 

5 นางศิรดา  บุบผา 
เหรัญญกิ 

 

นางศิรดา  บุบผา 
ผู้จัดการ 

ดำรงตำแหน่ง เหรัญญิก 
 

ตามข้อบังคับข้อ 27(1) ค.ผู้จดัการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น จำกัด เป็นกรรมการและ
เหรัญญกิสมาคม 

 
 

  
  

1.2 แจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการสมาคม โดยแต่งตั้งมาจากคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด 
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รายงานจำนวนสมาชิกสมาคม ณ  31 ธันวาคม 2564  เป็นดังนี้ 

             
สมาชิกคงเหลือยกมา จากสิ้นปี 2563   5,855 ราย 
บวก     รับสมัครสมาชิกระหว่างปี  84 ราย  
           สมาชิกขอกลับเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ  2 ราย  
หัก       สมาชิกถึงแก่กรรม       38 ราย  

สมาชิกขอลาออก   22 ราย  
สมาชิกท่ีให้ออกตามข้อบังคับสมาคม      37 ราย  

    
สมาชิกสมาคม คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2564   5,844 ราย 

   
   

สรุป  สมาชิกลดลง จากปี 2563  จำนวน  11 ราย 
  

3.1  รายงานจำนวนสมาชกิสมาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
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สมาชิกสมาคมท่ีถึงแก่กรรม ในปี 2564  จำนวน 38  ราย    
ลำดับ

ท่ี 
ช่ือ-สกุล เลข 

ที 
อายุ  
(ปี) 

สังกัด วันท่ี 
เสียชีวิต 

สาเหตุการเสียชีวิต 
ตามท่ีระบุในใบมรณบัตร 

1 นายวิจิตร  ศรีวิชา 101869 75 เกษียณอายุราชการ 28 ม.ค.64 มะเร็งตับ 

2 นางดวงกมล   ทองเรือง 104618 73 ข้าราชการบำนาญ 23 ก.พ.64 โรคชราภาพ 

3 นายสมบัติ   พิมพ์ดี 106232 49 พ.มข.เงินรายได้ 
คณะแพทยศาสตร์ 

18 ม.ค.64 หลอดเลือดในสมองแตก 

4 นายสมัย   ศรีวิชา 100771 69 ลาออกจากสมาชิก
สหกรณ์ 

28 มี.ค.64 ชราภาพ 
 

5 น.ส.สุปริชาติ   พรหมพิทักษ์กุล 104713 38 สมาชิกสมทบ 
(บุตรสมาชิก) 

1 เม.ย.64 มะเร็งเม็ดเลือดขาว 

6 นายโชติ   สมอหา 106027 49 ลูกจ้างช่ัวคราวคณะ
แพทยศาสตร์ 

8 เม.ย.64 ภาวะตับแข็ง 

7 นายสุทธิดล   วงศ์อุปปา 102766 58 สำนักงานอธิการบด ี 16 เม.ย.64 มะเร็งตับ 

8 นายณรงค์   ทองบ้านทุ่ม 100186 60 คณะเกษตรศาสตร ์ 9 พ.ค.64 ปอดติดเช้ือรุนแรงร่วมกับ 
ความดันโลหิตต่ำ 

9 นายทวีศักดิ์   อัครางกูร 101070 77 ข้าราชการบำนาญ 5 พ.ค.64 โรคพาร์กินสัน 

10 นายช่วง   สุนา 101937 62 ข้าราชการบำนาญ 15 พ.ค.64 กะโหลกศรีษะแตกเลือดออกใต้เย่ือหุ้ม
สมอง 

11 นางกนกวรรณ   สิทธิมงคล 100356 59 คณะมนุษศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

28 เม.ย.64 เส้นเลือดแดงใหญ่บริเวณข้ัวหัวใจฉีกขาด 

12 น.ส.วิไลลักษณ์   ขรรค์แก้ว 102605 68 ข้าราชการบำนาญ 15 พ.ค.64 มะเร็งแพร่กระจายในปอด 

13 นายสุรพล   พูลพิพัฒน์ 101529 75 ข้าราชการบำนาญ 23 พ.ค.64 เลือดออกในสมองซกีขวา 
จากการกระแทกของแข็งไม่มีคม 

14 นายสำรวล   ผาหล้า 102499 75 ลาออกจากสมาชิก
สหกรณ์ 

10 มิ.ย.64 ชราภาพ 

15 นายอ่อนตา   หาทองคำ 100834 89 สมาชิกสมทบ 
(บิดาสมาชิก) 

12 มิ.ย.64 ชราภาพ 

16 นายสมหวัง   ชาปัญญา 100398 66 เกษียณอายุราชการ 27 มิ.ย.64 มะเร็งต่อมน้ำเหลือง 

17 นายสมบูรณ์   ซาซุม 102241 78 เกษียณอายุราชการ 25 มิ.ย.64 นอนหงายเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนา 

18 นางพวงรัตน์   ยงวณิชย์ 104588 70 ข้าราชการบำนาญ 2 ก.ค.64 โรคมะเร็งปอดระยะลุกลาม 

19 นายสนิทพงษ์   จงวิจิตร 105374 58 ลาออกจากสมาชิก
สหกรณ์ 

12 ก.ค.64 หัวใจล้มเหลว 

20 นายสถิตย์   แก้วก่อง 100869 67 ลาออกจากสมาชิก
สหกรณ์ 

13 ก.ค.64 ชราภาพ 

21  นายอุดม   บัวศรี 102184 83 ข้าราชการบำนาญ 10 ส.ค.64 ล่ิมเลือดอุดกล้ันในปอด 

3.2  รายงานจำนวนสมาชกิสมาคม ถึงแก่กรรม ในปี 2564 
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ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล เลข 
ที 

อายุ  
(ปี) 

สังกัด วันท่ี 
เสียชีวิต 

สาเหตุการเสียชีวิต 
ตามท่ีระบุในใบมรณบัตร 

22 น.ส.ศุภาพิชญ์   ฤทธิลา 106758 44 คณะนิติศาสตร ์ 1 ก.ย.64 ติดเช้ือในกระแสร์เลือด 

23 นายโสภัณ   จำปานา 100322 68 ข้าราชการบำนาญ 3 ก.ย.64 อุบัติเหตุจราจร 

24 นางจรรยา   ล่ามแขก 100043 62 ข้าราชการบำนาญ 19 ก.ย.64 เลือดออกในสมอง 

25 นายมโนรม   สุริยะ 100810 66 ข้าราชการบำนาญ 4 ต.ค.64 สงสัยกล้สมเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 

26 นายชูชาติ   พันธวาศิษฎ์ 100600 72 ข้าราชการบำนาญ 1 ต.ค.64 มะเร็งลำไส้ 

27 นายพุธมงคล   สตาสิทธิ์ 107327 47 สมัครเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 4 มิ.ย.64 เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เมื่อวันท่ี 23 
ก.ย.64 ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เนื่องจากอายกุารเป็นสมาชิกไมถ่ึง 120 วัน  

28 นายคำฝน   ภูแซ่มโชติ 100970 70 ข้าราชการบำนาญ 30 ก.ย.64 อุบัติเหตุจราจร 

29 นายยุทธพงษ์   แก้วทองสุข 104298 51 คณะแพทยศาสตร์ 14 ต.ค.64 มะเร็งปอด 

30 นายชาญณรงค์   อนุศร ี 102458 59 คณะวิทยาศาสตร์ 22 ต.ค.64 โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 

31 นายสุวินัย   ชุมนุม 103532 78 ข้าราชการบำนาญ 9 ต.ค.64 มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 

32 นางธีรนันท์  พฤกษ์กันทรากร 102356 63 ข้าราชการบำนาญ 8 พ.ย.64 มะเร็งปากมดลูก 

33 นายพีระพงศ์   ท้าวเพชร 102534 63 ลาออกจากสมาชิก
สหกรณ์ 

15 พ.ย.64 ไม่ทราบแน่ชัด 

34 นายจำลอง   แสงองอาจ 105164 64 สมทบบิดาสมาชิก 16 พ.ย.64 มะเร็งไต 

35 นายเฉลิม   อาจภักดี 103085 75 ข้าราชการบำนาญ 30 พ.ย.64 ติดเช้ือทางเดินปัสสาวะมีภาวะช็อค 

36 นางนงคราญ   เทพไกรวัล 102987 64 ข้าราชการบำนาญ 7 ธ.ค.64 ตายไม่ทราบสาเหตุ 

37 นายวิเศษ   ซาซุม 105229 51 ลูกจ้างช่ัวคราว 
สถานีโทรทัศน์
อินเตอร์เน็ต 

17 ธ.ค.64 ลำไส้อักเสบ 

38 นายวีระ   นาคสมพงษ์ 102707 82 เกษียณอายุราชการ 29 พ.ย.64 ติดเช้ือในกระแสเลือด 

 
 
 
  
  

สมาชิกเสียชีวิตในปี 2564 มากกว่าปี 2563 จำนวน 5 ราย 
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การใช้จ่ายงบเงินประมาณของสมาคม ประจำปี 2564 คณะกรรมการได้มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ดว้ยความประหยัด และยึดถือประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิก ซ่ึงในปี 2564 นั้น มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณไป
จำนวน 235,670.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.77 ของประมาณการรายจ่ายที่ต้ังไว้ ดังต่อไปน้ี 

 
หมวดที ่ ชื่อบัญช ี งบประมาณที ่

ต้ังไว้ ปี 2564 
การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 

ตลอดปี 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

1 เงินเดือน - - - 

2 ค่าเบ้ียประชุม 101,250.00 85,200.00 16,050.00 
3 ค่าตอบแทน 5,000.00 8,390.00 (3,390.00) 

4 ค่ารับรอง 20,000.00 14,727.00 5,273.00 
5 ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 14,000.00 7,385.00 6,615.00 

6 ค่าล่วงเวลา -   
7 ค่าเส่ือมราคา -   

8 ค่าใช้จ่ายท่ัวไป 91,000.00 66,468.00 24,532.00 
9 ค่าบำรุงรักษาโปรแกรม 53,500.00 53,500.00 - 

10 ค่าโปรแกรมสมาคมฯ - - - 
 รวม 284,750.00 235,670.00 49,080.00 

 
หมายเหตุ  ค่าตอบแทน ติดลบ จำนวน 3,390 บาท   สาเหตุ เน่ืองมาจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ
จังหวัดขอนแก่น เมื่อกลางปี 2564  มีมติไม่ให้มีการรวมกลุ่มกันเกิน 5 คน เพื่อให้การดำเนินงานของ
สมาคมฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการสมาคมฯ จึงมีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติเงินสงเคราะห์
ให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตโดยจัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงการประชุมดังกล่าวจำเป็นท่ีจะต้องมี ผู้ควบคุม
ระบบการประชุม ดังนั้นค่าตอบแทนท่ีติดลบ จึงเกิดจากค่าตอบแทนผู้ควบคุมระบบการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

 
 
 

3.3  รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2564 
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด 
งบดุล 

ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2564 
 

 ปี 2564 ปี 2563 
สินทรัพย ์ จำนวนเงิน (บาท) จำนวนเงิน (บาท) 

เงินสด 4,470.00 4,900.00 
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกดั  
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 01-10-05223-9 

115,191.75 75,681.86 

เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกดั  
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ เลขที่ 01-40-00929-9 

1,754,424.07 3,551,817.22 

เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกดั  
บัญชีฝากประจำ 12 เดือน เลขที่ 01-20-03931.0 

2,000,000.00  

เงินสงเคราะห์จ่ายล่วงหน้า 294,000.00 294,000.00 
สินทรัพย์อื่น - - 
ครุภัณฑ์ - - 

รวมสินทรัพย ์ 4,168,085.82 3,926,399.08 
หน้ีสิน   

เงินสงเคราะห์ค้างจ่าย 218,520.00 219,600.00 
เงินสงเคราะห์รับล่วงหน้า 571,460.00 596,830.00 
เงินรอจ่ายคืน - - 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   

รวมหน้ีสิน 789,980.00 816,430.00 
ทุนของสมาคมฯ   

ทุนสะสมยกมาจากปีก่อน 3,109,969.08 2,780,518.22 
บวก รายรับมากกว่ารายจ่าย 268,136.74 329,450.86 

รวมทุน 3,378,105.82 3,109,969.08 
รวมหน้ีสินและทุน 4,168,085.82 3,926,399.08 

 
  

4.1  พิจารณาอนุมัติงบดุล ประจำปี 2564 
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด 
งบรายรับ - รายจ่าย 

สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 
 

 ปี 2564 ปี 2563 
รายรับ จำนวน (บาท) จำนวน (บาท) 

เงินค่าสมัคร 4,200.00 5,150.00 
เงินค่าบำรุง 30,850.00 30,150.00 
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ มข.จำกัด (ออมทรัพย์) 
บ/ช 01-10-05223-9 

654.60 1,050.09 

ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ มข.จำกัด (ออมทรัพย์พิเศษ) 
บ/ช 01-40-00929-9 

71,414.14 85,009.13 

รายได้สมาคมฯ 10,970.00 13,410.00 
รายได้ค่าดำเนินการ 2% 113,368.00 119,971.00 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 7,000.00 6,000.00 
รายได้อื่นๆ (เงินสนับสนุนจาก สอ.มข.จำกดั) 265,350.00 265,900.00 

รวมรายรบั 503,806.74 526,640.22 
รายจ่าย   

เงินเดือน - - 
ค่าเบี้ยประชุม 85,200.00 83,100.00 
ค่าตอบแทน 8,390.00 4,760.00 
ค่ารับรอง 14,727.00 13,095.00 
ค่าวัสดุเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์ 7,385.00 4,350.00 
ค่าล่วงเวลา - - 
ค่าใช้จ่ายทั่วไป 66,468.00 38,384.36 
ค่าเส่ือมราคา - - 
ค่าโปรแกรมสมาคม - - 
ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมสมาคม 53,500.00 53,500.00 

รวมรายจ่าย 235,670.00 197,189.36 
รายรับมากกว่ารายจ่าย 268,136.74 329,450.86 
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4.2.1 ประมาณการรายรับ ประจำปี 2565 

ท่ี รายรับ 

ปี 2564 ปี 2565 

คำชี้แจงประกอบ 
ประมาณการ 

รายรับ  

(บาท) 

รายรับจริง  

(บาท) 

ประมาณการ 

รายรับ  

(บาท) 

1 เงินค่าสมัครสมาชิก 20,000.00 4,200.00 20,000.00 

 

เป็นค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่

ของสมาคม ประมาณ 400 คน  

คนละ 50 บาท 

2 เงินค่าบำรุงสมาคม 50,000.00 30,850.00 50,000.00 

 

 

 

 

1.เป็นค่าบำรุงสมาคม เก็บผู้สมัคร

เป็นสมาชิกใหม่ประมาณ 500 คน 

คนละ 50 บาท 

2.เป็นค่าบำรุงสมาคม เรียกเก็บ

สมาชิกสมทบประเภท 2  และ

สมาชิกสมาคมที่ไม่ เป ็นสมา ชิก

สหกรณ์ออมทรัพย ์ มข.จำกัด 

ประมาณ 500 คน คนละ 50 บาท 

3 ดอกเบี้ยเงินฝาก 90,000.00 

 

72,068.74 90,000.00 เงินดอกเบี้ยรับจากบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย์ และออมทรัพย์พิเศษที่

นำฝากไวก้ับสหกรณ ์

4 รายได้สมาคม 20,000.00 

 

10,970.00 20,000.00 

 

เป็นเงินสงเคราะห์ที่เก็บได้ภายหลัง

จากจ่ายให้ทายาทผู้เสียชีวิตไปแล้ว 

5 รายได้ค่าดำเนินการ 2% 150,000.00 

 

113,368.00 150,000.00 สมาคมจะหักไว้เป็นรายได้สมาคมฯ

ร้อยละ 2 จากยอดเงินสงเคราะห์ที่

เรียกเก็บได้จริง 

6 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 15,000.00 

 

7,000.00 15,000.00 เรียกเก็บจากสมาชิกสมทบประเภทที่ 2  

ในการสม ัค ร เข ้ า เป ็นสมา ชิก

สมาคม 
 
 
 
 

4.2  พิจารณาอนุมัติประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2565 
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ท่ี รายรับ 

ปี 2564 ปี 2565 

คำชี้แจงประกอบ 
ประมาณการ 

รายรับ  

(บาท) 

รายรับจริง  

(บาท) 

ประมาณการ 

รายรับ  

(บาท) 

7 เงินสนับสนุนการจัดตั้ง 

สมาคม 

265,350.00 

 

 

 

265,350.00 264,150.00 เงินที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น จำกัด ให้การสนับสนุน

สมาคม เพื ่อเป็นค่าบำรุงสมาคม 

ให้กับสมาชิก รายละ 50 บาทต่อปี  

ในปี 2565 จำนวนสมาชิกคงเหลือ 

ณ 31 ธ.ค.64  จำนวน 5,238 คน 

 รวมท้ังสิ้น 610,350.00 503,806.74 609,150.00 
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4.2.2  ประมาณการรายจ่าย ประจำปี 2565 

หมวดรายการ ปี 2564 ปี 2565 คำชี้แจงประกอบ 
ต้ังไว้ จ่ายจริง ขอต้ัง 

หมวดท่ี 1 
ค่าตอบแทน 

 
5,000.00 

 

 
8,390.00 

 
15,000.00 

 

 
เป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีช่วยเหลืองานของสมาคม 
คร้ังละ 500 บาท  /1 คน และค่าผู้ควบคุมระบบการ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

หมวดท่ี 2  
ค่ารับรอง 

 
20,000.00 

 
 

 
14,727.00 

 
20,000.00 

 
- เป็นค่ารับรองบุคคลและหน่วยงานที่อำนวยความ
สะดวกในการดำเนินงานของสมาคมฯ 
- เป็นค่ารับรองกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมของ
สมาคมฯ 

หมวดท่ี 3  
ค่าเบี้ยประชมุ 

 
101,250.00 

 
85,200.00 

 
101,250.00 

 
เป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสมาคม 15 คร้ัง 
คร้ังละ 700 บาท/ 1 คน และเจ้าหน้าท่ีผู้เข้าร่วม
ประชุม คร้ังละ 450 บาท/ 1 คน 

หมวดท่ี 4  
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ แบบพมิพ ์

  

4.1 ค่าวัสดุ  
เคร่ืองเขียน 

7,000.00 5,600.00 15,000.00 เป็นค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนที่ใช้ในสมาคมฯ ค่าหมึกพิมพ์สี 

4.2 ค่าแบบพิมพ ์
 

2,000.00 - 2,000.00 เป็นค่าพิมพ์ใบสมัครสมาชิก และใบคำร้องต่างๆ  

4.3 ค่าพิมพ์รายงาน
การดำเนินกจิการ
ประจำปี 

5,000.00 1,785.00 3,000.00 เป็นค่าจัดพิมพ์หนังสือรายงานการดำเนินกิจการ
ประจำปี สมาคม จำนวน 200 เล่มๆ ละ 25 บาท 

4.4 ค่าเส่ือมราคา - 
 

- 2,300.00 
 

ตัดจ่ายเป็นค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์ถาวรของ
สมาคมฯ 

รวมท้ังสิ้น 14,000.00 7,385.00 22,300.00 
 
 

หมวดท่ี 5 ค่าใช้จ่าย
ท่ัวไป 

    

5.1 ค่าจัดทำใบรับรอง 
การเป็นสมาชิก
สมาคม 

1,000.00 - 1,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำใบรับรองการเป็นสมาชิก
สมาคม 
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หมวดรายการ ปี 2564 ปี 2565 คำชี้แจงประกอบ 
ต้ังไว้ จ่ายจริง ขอต้ัง 

5.2 ค่าพวงหรีด 15,000.00 4,000.00 15,000.00 เป็นค่าพวงหรีดที่สมาคมร่วมเคารพศพ
สมาชิกที่เสียชีวิต รายละ 1,000 บาท 

5.3  ค่าอากร
แสตมป์ และ
ไปรษณีย์ 

10,000.00 6,833.00 10,000.00 เป็นค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ในการส่งหนังสือ/
แจ้งข่าวสารเร่งด่วน ให้สมาชิกสมาคม 

5.4 ค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ด 

50,000.00 
 
 

44,135.00 50,000.00 
 
 

เป็นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทั่วไปของสมาคม เช่น 
ค่าเช่าห้องประชุม /ค่าของที่ระลึก /ภาษีจาก
ดอกเบี้ยเงินฝาก ร้อยละ 10% และอื่นๆ 

5.5 ค่าดูแลรักษา
โปรแกรม 

53,500.00 
 

53,500.00 53,500.00 
 

ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมสมาคม 

5.6 ค่าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

- - - โปรแกรมเพิ่มการประมวลเรียกเก็บค่าบำรุง
รายปี แยกตามหน่วยงาน 

5.7 เคร่ืองพิมพ ์
Laserjet 

15,000.00 11,500.00 - ใช้สำหรับพิมพ์ รายการบัญชีรับ - จ่าย 
ประจำวัน และพิมพ์จ่าหน้าซองจดหมายส่งถึง
สมาชิก (เคร่ืองพิมพ ์Laserjet เคร่ืองเก่าเมื่อ 
ปี 2553) 

รวมท้ังสิ้น 144,500.00 119,968.00 129,500.00  

รวมทุกหมวด 284,750.00 235,670.00 288,050.00 
 
 

 
หมายเหตุ : สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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