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สหกรณอ์อมทรัพยม์หาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด 

วันเสาร์ท่ี 6 มีนาคม 2564  เวลา 08.30 เป็นต้นไป 
ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพ่ิมพูลศิริ คณะสัตวแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 
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 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ได้จัดตั้งขึ้น
เมื่อวันท่ี  9  กรกฎาคม 2551  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการสงเคราะห์ซ่ึงกันและกันในการจัดการศพ  
และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม  และมิได้หมายความรวมถึงการหายสาบสูญ
ตามคำส่ังศาล  โดยมิได้ประสงค์แสวงหากำไรหรือหารายได้แบ่งปันกัน 
 ในรอบปี 2563  ท่ีผ่านมา มีจำนวนสมาชิกเสียชีวิต จำนวน 33 ราย ซ่ึงน้อยกว่าปี 2562 
จำนวน  2  ราย  ทั้งนี้ สมาคมได้ดำเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์  
เพื่อนำจ่ายให้กับทายาทผู ้เส ียชีวิตได้ตามกำหนดระยะเวลาที่ทายาทผู้เสียชีวิตควรจะได ้ รับ     
พร้อมกันนี้ในเร่ืองของการบริหารจัดการเก่ียวกับค่าใช้จ่าย  คณะกรรมการสมาคมได้มีการใช้จ่าย
งบประมาณด้วยความประหยัด  และยึดถือประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิก ซ่ึงในปี 2563 นั้น มีการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณไป ร้อยละ 73.10  ของประมาณการรายจ่ายท่ีตั้งไว้ 
 ท้ังนี้  คณะกรรมการสมาคมพร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ี ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง
ท่ีทำให้กิจการสมาคมดำเนินการผ่านพ้นไปด้วยดี และขอให้ทุกท่านมีอายุยืนนานด้วยพลานามัย
สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป   
 
 
 

   คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  
                                            สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด (ชดุท่ี 13) 

  

คำนำ 

 



 
2  
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สารบัญ 2 
หนังสือขออนุญาตจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้บุคลากรท่ีเป็นสมาชิกสมาคมเข้าร่วม
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 
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คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ ากัด  ชุดที่ 13 
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เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

ที่ป ิบัติงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ ากัด 

                                                                 

 

นางศิรดา  บุบ า 
 ู้จัดการ 

 
 

                                                                

                         นางสาวษิญา า   กาญจนางกูร                                         นางสาวณั พัชร์   สละ 
                                  ู้ช่วย ู้จัดการ                                                           เจ้าหน้าที่ 
                      ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพัน  ์                                    ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพัน ์         
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คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ์
สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด  ชุดที่ 14 

ชื่อ - สกุล ตำแหน่งสมาคม การดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับสมาคม 

1. ผศ.ดร.สุทิน   เวียนวิวัฒน์ นายกสมาคม ข้อท่ี 27 (1) 
2. น.ส.จันทร์เพ็ญ ทิพย์ตำแย อุปนายกสมาคม ข้อท่ี 27 (1) 

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

5. นางศิรดา  บุบผา        เหรัญญิกสมาคม ข้อท่ี 27 (1) 
6. รอเลือกตั้งในท่ีประชุมใหญ่ กรรมการ ข้อท่ี 27 (2) 

7. รอเลือกตั้งในท่ีประชุมใหญ่ กรรมการ ข้อท่ี 27 (2) 
8. รอเลือกตั้งในท่ีประชุมใหญ่ กรรมการ ข้อท่ี 27 (2) 

9. รอเลือกตั้งในท่ีประชุมใหญ่ 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 14 
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ลำดับ กรรมการที่หมดวาระ 

การดำรงตำแหน่ง 
ในปี 2563 

กรรมการ 
โดยตำแหน่ง 5 ท่าน 

แต่งต้ังมาจากคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ ฯ 

หมายเหตุ 

1 รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ 
นายกสมาคม 

ผศ.ดร.สุทิน   เวียนววิัฒน ์
ประธานกรรมการดำเนนิการ 
ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคม 

ตามข้อบังคับข้อ27(1) ก.ประธาน
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จำกัด เป็นนายกสมาคม 

2 นางสาวจันทร์เพ็ญ ทิพย์ตำแย 
อุปนายก 

นางสาวจันทร์เพ็ญ ทิพย์ตำแย 
กรรมการดำเนินการ 

ดำรงตำแหน่ง อุปนายก 

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

3 นายแดน    แสนมี 
นายทะเบียน 

นางจุฬารักษ์ ขันทะชา 
กรรมการดำเนินการ 

ดำรงตำแหน่ง นายทะเบยีน 

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

4 นายศิริพร   ศรีอุ่น 
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 วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  เป็นดังนี้ 
               

สมาชิกคงเหลือยกมา จากสิ้นปี 2562   5,859 ราย 
บวก     รับสมัครสมาชิกระหว่างปี  103  ราย  
           สมาชิกขอกลับเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ  1 ราย  
หัก       สมาชิกถึงแก่กรรม    34  ราย  

สมาชิกขอลาออก  18 ราย  
สมาชิกท่ีให้ออกตามข้อบังคับสมาคม  56  ราย  

    
สมาชิกสมาคม คงเหลือ ณ วันที่ 31  ันวาคม 2563   5,855 ราย 

   
   

สรุป  สมาชิกลดลง จากปี 2562  จำนวน  4 ราย 
                                                     

  

3.1  รายงานจำนวนสมาชกิสมาคม ณ วันที่ 31  ันวาคม 2563 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล เลขท่ี อายุ (ปี) สังกัด วันท่ีเสียชีวิต สาเหตุการเสียชีวิต 

1 นางสุวารีย์  ไชยมาตย์ 101714 75 เกษียณอายุราชการ 16 ม.ค.63 หลอดลมอุดกล้ัน 

2 นายสมพร  อรรถเสนา 102613 71 ลาออกจากสหกรณ ์ 7 มี.ค.63 ไม่ทราบสาเหตุ 

3 นางพรรณกร  สมภาร 102589 60 ข้าราชการบำนาญ 13 มี.ค.63 มะเร็งไส้ตรง 
4 นางลำพูน  วงศ์ชัย 101880 73 ข้าราชการบำนาญ 12 เม.ย.63 มะเร็งกระเพาะอาหาร 

5 นายสี  อุทธา 101182 82 บิดาสมาชิก 5 เม.ย.63 โรคชราภาพ 

6 นายโสภา  ยอดประทุม 103217 65 ลาออกจากสหกรณ ์ 21 ก.พ.63 เลือดออกในสมอง 

7 นางฉันทยา  จาคจร 106561 35 พ.มข.ศกึษาศาสตร์ 28 เม.ย.63 มะเร็งลำไส้ระยะสุดท้าย 

8 นางกีประภา  นันทด์ ี 101463 68 ข้าราชการบำนาญ 27 เม.ย.63 มะเร็งปอด 

9 น.ส.ภิญโญ  อร่ามเล่ือม 103004 87 ข้าราชการบำนาญ 16 พ.ค.63 เนื้องอกต่อมไทรอยด ์
10 นายสัมฤทธิ์ เฟื่องจันทร์ 103087 79 เกษียณอายุราชการ 14 พ.ค.63 มะเร็งตับอ่อนระยะสุดท้าย 

11 นายอุทัย  โนต๊ศิริ 103080 77 เกษียณอายุราชการ 24 พ.ค.63 ปอดติดเช้ือ 

12 นางประภัสสร  เย็นสบาย 100173 70 ข้าราชการบำนาญ 4 มิ.ย.63 มะเร็งไข่ระยะลุกลาม 

13 นายสุวิทย์   ทำสีมา 102673 58 คณะศึกษาศาสตร์ 7 มิ.ย.63 ไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิต 

14 น.ส.นภาพร  นารอง 103497 65 ข้าราชการบำนาญ 14 พ.ค.63 มะเร็งเย่ือบุโพรงมดลูก 

15 นายธวัชชัย  สีดาน้อย 100268 71 เกษียณอายุราชการ 8 มิ.ย.63 เส้นเลือดใหญ่หัวใจฉีกขาด 
16 นายไสว   นามสีฐาน 102885 74 ลาออกจากสหกรณ์ว 5 มิ.ย.63 มีภาวะติดเช้ือในกระแสโลหิต  

17 นางกัลย์ณภัค  โกมลไพศาล 103413 62 ข้าราชการบำนาญ 2 มิ.ย.63 เนื้องอกในสมอง 

18 นายลับ  แจ้งพรมมา 103097 74 เกษียณอายุราชการ 12 มิ.ย.63 โรคมะเร็งที่ปอด 

19 นายภิรมณ์   สุขทรงสุนทร 101832 55 คณะแพทยศาสตร์ 6 มิ.ย.63 มะเร็งตับอ่อน 

20 นางละเอียด   ออ่นสะอาด 103659 75 เกษียณอายุราชการ 18 มิ.ย.63 มีภาวะติดเช้ือในร่างกาย 

21 นายวิชัย   เสริมผล 105373 40 คณะเทคโนโลยี 2 ก.ค.63 ภาวะกรดคั่งในร่างกาย 
22 นายนิพนธ ์  โสดา 103476 73 เกษียณอายุราชการ 1 ส.ค.63 ชราภาพ 

23 นายลำภัย   วงศต์ระกูล 102173 58 ทันตแพทยศาสตร์ 13 ส.ค.63 มะเร็งปอด 

24 นายสุพจน์   โดยเคน 100610 67 ข้าราชการบำนาญ 21 ส.ค.63 ชราภาพ 

25 น.ส.เกียรติรตัน์ คุณารัตนพฤกษ์ 102497 66 ข้าราชการบำนาญ 21 ก.ค.63 มะเร็งแพร่กระจายในช่องท้อง 

26 นายวิรัตน์     ตะกูลสุข 106361 73 เกษียณอายุราชการ 16 ก.ย.63 ชราภาพ 

27 นายชัยณรงค์  กระโจมทอง 103095 76 เกษียณอายุราชการ 27 ก.ย.63 เลือดออกในสมอง 
28 นายประสิทธิ์   ไชยด ี 104635 61 ลาออกจกสหกรณ ์ 2 ต.ค.63 อุบัติเหตุจราจร 

29 นายบุญเล้ียง   เมืองซอง 103256 84 เกษียณอายุราชการ 14 ต.ค.63 ชราภาพ 

30 นางพิณทอง  น้อยเรือง 101416 71 เกษียณอายุราชการ 29 ต.ค.63 ชราภาพ 

31 นางเกื้อกูล   ศรีพาลี 100320 57 คณะแพทยศาสตร์ 6 ธ.ค.63 ภาวะช็อกจากการติดเช้ือ 

3.2  รายงานจำนวนสมาชกิสมาคม ถึงแก่กรรม ในปี 2563 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล เลขท่ี อายุ (ปี) สังกัด วันท่ีเสียชีวิต สาเหตุการเสียชีวิต 

32 นายคำสิงห์   มูลเค้า 101783 72 เกษียณอายุราชการ 24 ธ.ค.63 มะเร็งต่อมน้ำเหลือง 

33 นายสำเภา   แสนสูง 101931 74 เกษียณอายุราชการ 17 ธ.ค.63 โรคมะเร็งในสมอง 

 
 
  
  

สมาชิกเสียชีวิตลดลง จากปี 2562 จำนวน 2 ราย 
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การใช้จ่ายงบเงินประมาณของสมาคม ประจำปี 2563 คณะกรรมการได้มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ด้วยความประหยัด และยึดถือประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิก ซ่ึงในปี 2563 นั้น มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณไป 
จำนวน  197,189.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.10 ของประมาณการรายจ่ายที่ต้ังไว้ ดังต่อไปน้ี 

 
หมวดที ่ ชื่อบัญช ี งบประมาณที ่

ต้ังไว้ ปี 2562 
การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 

ตลอดปี 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

1 เงินเดือน - - - 

2 ค่าเบ้ียประชุม 101,250.00 83,100.00 18,150.00 
3 ค่าตอบแทน 5,000.00 4,760.00 240.00 

4 ค่ารับรอง 20,000.00 13,095.00 6,905.00 
5 ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 14,000.00 4,350.00 9,650.00 

6 ค่าล่วงเวลา -   
7 ค่าเส่ือมราคา -   

8 ค่าใช้จ่ายท่ัวไป 76,000.00 38,384.36 37,615.64 
9 ค่าบำรุงรักษาโปรแกรม 53,500.00 53,500.00 - 

10 ค่าโปรแกรมสมาคมฯ - - - 
 รวม 269,750.00 197,189.36 72,560.64 

 
  

3.3  รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 
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ลำดับ กรรมการสมาคม 
ที่หมดวาระ 

ดำรงตำแหน่ง 

กรรมการสมาคม 
แต่งต้ังมาจากคณะกรรมการ

ดำเนินการสหกรณ์ 
โดยตำแหน่ง 5 ท่าน 

 
 

ที่มาของตำแหน่ง 

1 รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ 
นายกสมาคม 

ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวฒัน ์
ประธานกรรมการดำเนินการ 

ประธานกรรมการดำเนินการ 
ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคม 

2 นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทิพย์ตำแย 
อุปนายกสมาคม 

นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทิพย์ตำแย 
กรรมการดำเนินการ  

เลือกจากที่ประชุมกรรมการดำเนินการ 
ดำรงตำแหน่ง อุปนายกสมาคม 

3 นายแดน   แสนม ี
นายทะเบียนสมาคม 

นางจุฬารักษ์  ขันทะชา 
กรรมการดำเนินการ 

เลือกจากที่ประชุมกรรมการดำเนินการ 
ดำรงตำแหน่ง นายทะเบียนสมาคม 

4 นายศิริพร  ศรีอุน่ 
เลขานุการสมาคม 

รศ.วิภาพร วรหาญ 
เลขานุการสหกรณ์  

เลือกจากที่ประชุมกรรมการดำเนินการ 
ดำรงตำแหน่ง เลขานุการสมาคม 

5 นางศิรดา   บุบผา 
เหรัญญิก 

นางศิรดา   บุบผา 
ผู้จัดการ 

ผู้จัดการ สอ.มข.จำกัด  
ดำรงตำแหน่ง เหรัญญิกสมาคม 

6 รศ.สุขุมาล  ธนาเศรษฐอังกูล 
กรรมการ 

- 
รอเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่สามัญ 

7 นางอำไพ   นวลมณ ี
กรรมการ 

- 
รอเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่สามัญ 

8 ผศ.ดร.ชูศักดิ ์ พูนสวัสดิ ์
กรรมการ 

- 
รอเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่สามัญ 

9 นายวิศิษฏ์   บุญสุชาติ 
กรรมการ 

- 
รอเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่สามัญ 

           ข้อบังคับ 
ข้อ 27. ให้มีคณะกรรมการดำเนินกิจการของสมาคมคณะหนึ่ง เป็นผู้ดำเนินกิจการของสมาคม มีจำนวน

ไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่เกิน 9 คน ประกอบด้วย 
(1) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ 

ก.ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด เป็นนายกสมาคม  
ข.อุปนายกสมาคม และนายทะเบียนสมาคม ให้มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการสหกรณ์ 
ค.ผู ้จ ัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด หร ือผู ้ท ี ่ผ ู ้จ ัดการมอบหมาย               

เป็นกรรมการและเหรัญญิกสมาคม 
ง.กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด 

เป็นกรรมการและเลขานุการสมาคม 

4.1  พิจารณาการเลือกต้ังกรรมการสมาคม แทนตำแหน่งที่หมดวาระในปี 2563 
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด 
งบดุล 

ณ วันที่ 31   ันวาคม 2563 

 
 ปี 2563 ปี 2562 
สินทรัพย์ จำนวนเงิน (บาท) จำนวนเงิน (บาท) 

เงินสด 4,900.00 1,758.00 
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด  
บัญชีออมทรัพย์ เลขท่ี 01-10-05223-9 

75,681.86 12,171.13 

เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด  
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ เลขท่ี 01-40-00929-9 

3,551,817.22 3,501,269.09 

เงินสงเคราะห์จ่ายล่วงหน้า 294,000.00 - 
สินทรัพย์อ่ืน - - 
ครุภัณฑ์ - - 

รวมสินทรัพย์ 3,926,399.08 3,515,198.22 
หน้ีสิน   

เงินสงเคราะห์ค้างจ่าย 219,600.00 146,980.00 
เงินสงเคราะห์รับล่วงหน้า 596,830.00 587,550.00 
เงินรอจ่ายคืน - 150.00 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   

รวมหน้ีสิน 816,430.00 734,680.00 
ทุนของสมาคมฯ   

ทุนสะสมยกมาจากปีก่อน 2,780,518.22 2,607,238.65 
บวก รายรับมากกว่ารายจ่าย 329,450.86 173,279.57 

รวมทุน 3,109,969.08 2,780,518.22 
รวมหน้ีสินและทุน 3,926,399.08 3,515,198.22 

 
 

4.2  พิจารณาอนุมัติงบดุล ประจำปี 2563 
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ ากัด 
งบรายรับ - รายจ่าย 

ส าหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 

 
 ปี 2563 ปี 2562 
รายรับ จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) 

เงินค่าสมคัร 5,150.00 19,300.00 
เงินค่าบ ารุง 30,150.00 45,350.00 
ดอกเบ้ียเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย ์มข.จ ากดั (ออมทรัพย)์  
บ/ช 01-10-05223-9 

1,050.09 1,077.62 

ดอกเบ้ียเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย ์มข.จ ากดั (ออมทรัพยพ์ิเศษ)  
บ/ช 01-40-00929-9 

85,009.13 81,135.95 

รายได้สมาคมฯ 13,410.00 14,410.00 
รายได้ค่าด าเนินการ 2% 119,971.00 102,248.00 
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 6,000.00 5,000.00 
รายไดอ้ื่นๆ (เงินสนับสนุนจาก สอ.มข.จ ากดั) 265,900.00 252,300.00 

รวมรายรับ 526,640.22 520,821.57 
รายจ่าย   

เงินเดือน - - 
ค่าเบี้ยประชุม 83,100.00 79,600.00 
ค่าตอบแทน 4,760.00 4,760.00 
ค่ารับรอง 13,095.00 7,883.00 
ค่าวสัดุเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์ 4,350.00 2,850.00 
ค่าล่วงเวลา - - 
ค่าใช้จ่ายทัว่ไป 38,384.36 38,449.00 
ค่าเส่ือมราคา - - 
ค่าโปรแกรมสมาคม - 160,500.00 
ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรมสมาคม 53,500.00 53,500.00 

รวมรายจ่าย 197,189.36 347,542.00 
รายรับมากกว่ารายจ่าย 329,450.86 173,279.57 
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4.3.1 ประมาณการรายรับ ประจำปี 2564 

ท่ี รายรับ 

ปี 2563 ปี 2564 

คำชี้แจงประกอบ 
ประมาณการ 

รายรับ  

(บาท) 

รายรับจริง  

(บาท) 

ประมาณการ 

รายรับ  

(บาท) 

1 เงินค่าสมัครสมาชิก 20,000.00 5,150.00 20,000.00 

 

เป็นค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่

ของสมาคม ประมาณ 400 คน  

คนละ 50 บาท 

 

2 เงินค่าบำรุงสมาคม 50,000.00 30,150.00 50,000.00 

 

 

 

 

1.เป็นค่าบำรุงสมาคม เก็บผู้สมัคร

เป็นสมาชิกใหม ่ ประมาณ 500 

คน คนละ 50 บาท 

2.เป็นค่าบำรุงสมาคม เรียกเก็บ

สมาชิกสมทบ ประเภท 2และ

สมาชิกสมาคมที่ไม่ เป ็นสมา ชิก

สหกรณ์ออมทรัพย ์ มข.จำกัด 

ประมาณ 500 คน คนละ 50 บาท 

 

3 ดอกเบี้ยเงินฝาก 90,000.00 

 

86,059.22 90,000.00 เงินดอกเบี้ยรับจากบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย์ และออมทรัพย์พิเศษที่

นำฝากไวก้ับสหกรณ ์

 

4 รายได้สมาคม 20,000.00 

 

13,410.00 20,000.00 

 

เป็นเงินสงเคราะห์ที่เก็บได้ภายหลัง

จากจ่ายให้ทายาทผู้เสียชีวิตไปแล้ว 

 

5 รายได้ค่าดำเนินการ 2% 150,000.00 

 

119,971.00 150,000.00 สมาคมจะหักไว้เป็นรายได้สมาคมฯ

ร้อยละ 2 จากยอดเงินสงเคราะห์ที่

เรียกเก็บได้จริง 

 
 
 
 

4.3  พิจารณาอนุมัติประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2564 
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ท่ี รายรับ 

ปี 2563 ปี 2564 

คำชี้แจงประกอบ 
ประมาณการ 

รายรับ  

(บาท) 

รายรับจริง  

(บาท) 

ประมาณการ 

รายรับ  

(บาท) 

6 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 15,000.00 

 

6,000.00 15,000.00 เรียกเก็บจากสมาชิกสมทบ 

ประเภทที่ 2 ในการสมัครเข้าเป็น

สมาชิกสมาคม 

 

7 เงินสนับสนุนการจัดตั้ง 

สมาคม 

265,900.00 

 

 

 

265,900.00 265,350.00 เงินที่สหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ให้

การสนับสนุนสมาคม เพื่อเปน็ค่า

บำรุงสมาคม ให้กับสมาชิกรายละ 

50 บาทตอ่ปี  ในปี 2563 จำนวน

สมาชิกคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.63  

จำนวน 5,307 คน 

 

 รวมท้ังสิ้น 610,900.00 526,640.00 610,350.00 
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4.3.2  ประมาณการรายจ่าย ประจำปี 2564 

หมวดรายการ ปี 2563 ปี 2564 คำชี้แจงประกอบ 
ต้ังไว้ จ่ายจริง ขอต้ัง 

หมวดท่ี 1 
ค่าตอบแทน 

 
5,000.00 

 

 
4,760.00 

 
5,000.00 

 

 
เป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีช่วยเหลืองานของสมาคม 
คร้ังละ 500 บาท  /1 คน 
 

หมวดท่ี 2  
ค่ารับรอง 

 
20,000.00 

 
 
 
 

 
13,095.00 

 
20,000.00 

 
- เป็นค่ารับรองบุคคลและหน่วยงานที่อำนวยความ
สะดวกในการดำเนินงานของสมาคมฯ 
- เป็นค่ารับรองกรรมการและ 
ผู้เข้าร่วมประชุมของสมาคมฯ 

หมวดท่ี 3  
ค่าเบี้ยประชมุ 

 
101,250.00 

 
 

 

 
83,100.00 

 
101,250.00 

 
 
 

 
เป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 
สมาคม 15 คร้ัง คร้ังละ 700 บาท/ 1 คน และ
เจ้าหน้าท่ีผู้เข้าร่วมประชุม คร้ังละ 450 บาท/1คน  
 

หมวดท่ี 4  
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ แบบพมิพ ์

  

4.1 ค่าวัสดุ  
เคร่ืองเขียน 

7,000.00 2,850.00 7,000.00  เป็นค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนที่ใช้ในสมาคมฯ  

4.2 ค่าแบบพิมพ ์
 

2,000.00  2,000.00  เป็นค่าพิมพ์ใบสมัครสมาชิก และใบคำร้องต่างๆ  

4.3 ค่าพิมพ์รายงานการ
ดำเนินกิจการ
ประจำปี 

5,000.00 1,500.00 5,000.00  เป็นค่าจัดพิมพ์หนังสือรายงานการดำเนินกิจการ
ประจำปี สมาคม จำนวน 200 เล่มๆ ละ 25 บาท 

4.4 ค่าเส่ือมราคา - 
 

- - 
 

ตัดจ่ายเป็นค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์ถาวรของ
สมาคมฯ 

 14,000.00 4,350.00 14,000.00 
 
 

หมวดท่ี 5 ค่าใช้จ่าย
ท่ัวไป 

    

5.1 ค่าจัดทำใบรับรอง 
การเป็นสมาชิก
สมาคม 

1,000.00 - 1,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำใบรับรองการเป็นสมาชิก
สมาคม 
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หมวดรายการ ปี 2563 ปี 2564 คำชี้แจงประกอบ 
ต้ังไว้ จ่ายจริง ขอต้ัง 

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

5.3  ค่าอากร
แสตมป์ และ
ไปรษณีย์ 

10,000.00 9,565.00 10,000.00 เป็นค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ในการส่งหนังสือ/     
แจ้งข่าวสารเร่งด่วน ให้สมาชิกสมาคม 

5.4 ค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ด 

50,000.00 
 
 

27,819.36 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 ใช ้สำหรับพ ิมพ์ รายการบ ัญชี ร ับ -  จ ่าย 
ประจำวัน และพิมพ์จ่าหน้าซองจดหมายส่งถึง
สมาชิก 
(เคร่ืองพิมพ์ Laserjet เคร่ืองเก่าเมื่อ ปี 2553) 

 129,500.00 91,884.36 144,500.00  

รวมทุกหมวด 269,750.00 197,189.36 284,750.00 
 
 

 
หมายเหตุ : สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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