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 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ได้จัดตั้งขึ ้นเมื ่อวันท่ี        
9 กรกฎาคม 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อทำการสงเคราะห์ซึ ่งกันและกันในการจัดการศพ  และสงเคราะห์
ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม  และมิได้หมายความรวมถึงการหายสาบสูญตามคำสั่งศาล โดยมิได้
ประสงค์แสวงหากำไรหรือหารายได้แบ่งปันกัน 
 ในรอบปี 2565 ท่ีผ่านมา มีจำนวนสมาชิกเสียชีวิต จำนวน 27 ราย ซ่ึงลดลงจากปี 2564 จำนวน 11 ราย 
ท้ังนี้ สมาคมได้ดำเนินการบริหารจัดการเก่ียวกับการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ เพื่อนำจ่ายให้กับทายาทผู้เสียชีวิต
ได้ตามกำหนดระยะเวลาที่ทายาทผู้เสียชีวิตควรจะได้รับพร้อมกันนี้ในเรื ่องของการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่าย  คณะกรรมการสมาคมได้มีการใช้จ่ายงบประมาณด้วยความประหยัด และยึดถือประโยชน์สูงสุดแก่
มวลสมาชิก ซ่ึงในปี 2565 นั้น มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณไป ร้อยละ 77.61 ของประมาณการรายจ่ายท่ีตั้งไว้ 
 ทั้งนี ้ คณะกรรมการสมาคมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้
กิจการสมาคมดำเนินการผ่านพ้นไปด้วยดี และขอให้ทุกท่านมีอายุยืนนานด้วยพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ตลอดไป   
 
   
 
 
 

   คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  
                                                 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด (ชุดท่ี 15) 
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คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ์
สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด  ชุดที่ 15 

 

 
 

รองศาสตราจารย์ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ 

นายกสมาคม 

 

    
นายบัญชา พระพล นางจุฬารักษ์  ขันทะชา นางศิรดา  บุบผา รองศาสตราจารย์วิภาพร วรหาญ 

อุปนายกสมาคม นายทะเบียนสมาคม เหรัญญิกสมาคม เลขานุการสมาคม 

    

    

รองศาสตราจารย์สุขุมาล ธนาเศรษฐอังกูล ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ดร.ชูศักด์ิ พูนสวัสด์ิ นายวิศิษฎ์  บุญสชุาติ นายสาธิต มั่งคั่ง 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 
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เจ้าหน้าที่สหกรณ ์
ที่ปฏิบัติงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด 

                                                                 

 
 

นางศิรดา  บุบผา 
ผู้จัดการ 

 
 

                                                                 
 
นางสาวษิญาภา   กาญจนางกูร                                         นางสาวณัฐพัชร์   สละ 
            ผู้ช่วยผู้จัดการ                                                           เจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์                                   ฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์         
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คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ์
สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด  ชุดที่ 16 

ชื่อ - สกุล ตำแหน่งสมาคม การดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับสมาคม 

1. รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ นายกสมาคม ข้อท่ี 27 (1) 
2. นายบัญชา พระพล อุปนายกสมาคม ข้อท่ี 27 (1) 

3. ผศ.พิเชษฐ เรืองสุขสุด นายทะเบียนสมาคม ข้อท่ี 27 (1) 
4. นายแดน แสนม ี เลขานุการสมาคม ข้อท่ี 27 (1) 

5. นางสุทธิกานต์ ธรรมวงษ ์ เหรัญญิกสมาคม ข้อท่ี 27 (1) 
6. .............................................. กรรมการ ข้อท่ี 27 (2) 

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

9. .............................................. 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 16 
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ลำดับ กรรมการที่หมดวาระ 

การดำรงตำแหน่ง 
ในปี 2565 

กรรมการ 
โดยตำแหน่ง 5 ท่าน 

แต่งต้ังมาจากคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ ฯ 

หมายเหตุ 

1 รศ.ดร.สุทิน   เวียนววิัฒน ์
นายกสมาคม 

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ 
ประธานกรรมการดำเนนิการ 
ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคม 

ตามข้อบังคับข้อ27(1) ก.ประธาน
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จำกัด เป็นนายกสมาคม 

2 นายบัญชา พระพล 
อุปนายก 

นายบัญชา พระพล 
กรรมการดำเนินการ 

ดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคม 

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

3 นางจุฬารักษ์ ขันทะชา 
นายทะเบียน 

ผศ.พิเชษฐ เรืองสุขสุด 
กรรมการดำเนินการ 

ดำรงตำแหน่งนายทะเบียนสมาคม 

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

4 รศ.วิภาพร  วรหาญ 
เลขานุการ 

นายแดน แสนมี 
เลขานุการสหกรณ ์

ดำรงตำแหน่งเลขานุการสมาคม 

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

5 นางศิรดา  บุบผา 
เหรัญญกิ 

 

นางสุทธิกานต์ ธรรมวงษ ์
ผู้จัดการ 

ดำรงตำแหน่ง เหรัญญิกสมาคม 
 

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

 
 

  
  

1.2 แจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการสมาคม โดยแต่งตั้งมาจากคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด 
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รายงานจำนวนสมาชิกสมาคม ณ  31 ธันวาคม 2565  เป็นดังนี ้

             
สมาชิกคงเหลือยกมา จากสิ้นปี 2564   5,844 ราย 
บวก     รับสมัครสมาชิกระหว่างปี  36 ราย  
           สมาชิกขอกลับเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ  5 ราย  
หัก       สมาชิกถึงแก่กรรม       27 ราย  

สมาชิกขอลาออก   18 ราย  
สมาชิกท่ีให้ออกตามข้อบังคับสมาคม      39 ราย  

    
สมาชิกสมาคม คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2565   5,801 ราย 

   
   

สรุป  สมาชิกลดลง จากปี 2564  จำนวน  43 ราย 
  

3.1  รายงานจำนวนสมาชกิสมาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 
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สมาชิกสมาคมท่ีถึงแก่กรรม ในปี 2565  จำนวน 27 ราย    
ลำดับ

ท่ี 
ช่ือ-สกุล เลข 

ที่ 
อายุ  
(ปี) 

สังกัด วันท่ี 
เสียชีวิต 

สาเหตุการเสียชีวิต 
ตามท่ีระบุในใบมรณบัตร 

1 นายสำรอง   โพธิราช 103194 66 ลาออกจากสมาชิก
สหกรณ์ 

9 ม.ค.65 โรคหัวใจขาดเลือด 

2 นายกฤศ    ปัทมามาลย์ 107329 55 คู่สมรสสมาชิก 15 ม.ค.65 การบาดเจ็บบริเวณทรวงอกจากอุบัติเหตุ
จราจร 

3 นายอ่อนสัง    สิงเหิน 103690 63 เกษียณอายุราชการ 3 ก.พ.65 ไตวายเฉียบพลัน 

4 นายภูมิพิชาติ   จันทร์เพ็ง 101597 69 ข้าราชการบำนาญ 26 ก.พ.65 ไม่ทราบแน่ชัด 

5 น.ส.รัตดาพร  ศิริแสงตระกูล 104085 63 คณะแพทยศาสตร์ 3 มี.ค.65 ไตวายเฉียบพลัน 

6 นายเข็มชาติ   รังสิมานพ 101443 77 ข้าราชการบำนาญ 28 มี.ค.65 ภาวะปอดติดเช้ือ 

7 นายปรเมษฐ์  คีรีเมฆ 102810 58 สำนักหอสมุด 2 เม.ย.65 ตายไม่ทราบสาเหตุ 

8 นายปรีชา      ชุมแวงวาปี 103129 79 เกษียณอายุราชการ 19 เม.ย.65 มะเร็งหลอดอาหารระยะลุกลาม 

9 นายสมภพ     ทองบ้านทุ่ม 101779 67 ลาออกจากสมาชิก
สหกรณ์ 

16 เม.ย.65 โรคหลอดเลือดในสมองในสมองตีบ 

10 นายช่อ   วายุภักตร ์ 103193 76 ข้าราชการบำนาญ 1 พ.ค.65 ภาวะสมองขาดออกซิเจน 

11 นางฉวีวรรณ  ไชยรบ 103088 80 ข้าราชการบำนาญ 18 พ.ค.65 หัวใจขาดเลือด 

12 นายบุญโฮม  เพียหอชัย 101974 67 ข้าราชการบำนาญ 28 พ.ค.65 มีน้ำในปอด 

13 นายเหรียญ   โนนทวงษ์ 103586 82 ลาออกจากสมาชิก
สหกรณ์ 

17 มิ.ย.65 หลอดเลือดสมองตีบ 

14 นายเข็มทอง   ศรีอินมนต ์ 101763 81 เกษียณอายุราชการ 4 ก.ค.65 ภาวะหัวใจล้มเหลว 

15 นายอำนาจ    ไชยชุน 104025 52 คณะแพทยศาสตร์ 6 ก.ค.65 ตายไม่ทราบสาเหตุ 

16 นายประกอบ   มณีเนตร 101247 71 ลาออกจากสมาชิก
สหกรณ์ 

20 ก.ค.65 หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 

17 นายอุดม  เทียนโรจน์ 103099 77 ข้าราชการบำนาญ 3 ส.ค.65 ปอดติดเช้ือรุนแรง 

18 นายมานะ    ดีไพร 101254 64 ลาออกจากสมาชิก
สหกรณ์ 

8 ส.ค.65 ติดเช้ือในกระแสเลือด 

19 นายสาคร   เสนเคน 103346 61 ข้าราชการบำนาญ 14 ส.ค.65 อุบัติเหตุจราจร 

20 นายปัญญา   ฤทธิ์แหลมทอง 100549 71 ข้าราชการบำนาญ 15 พ.ค.65 ติดเช้ือโควิด - 19 

21 นายเด่นสถิต     โกมลบูรพ์ 100030 79 สมาชิกสมทบ(บิดา
สมาชิก) 

4 ก.ย.65 ชราภาพ 

22 นายสิงห์ทอง    พรมโสดา 102727 61 ข้าราชการบำนาญ 17 ก.ย.65 ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย 

23 นางรำไพ   ไพรินทร์ 100312 86 เกษียณอายุราชการ 23 ก.ค.65 น้ำตาลในเลือดต่ำ 

3.2  รายงานจำนวนสมาชกิสมาคม ถึงแก่กรรม ในปี 2565 
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ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล เลข 
ที 

อายุ  
(ปี) 

สังกัด วันท่ี 
เสียชีวิต 

สาเหตุการเสียชีวิต 
ตามท่ีระบุในใบมรณบัตร 

24 น.ส.วราภรณ์  แสงจักรวาฬ 105081 46 พ.มข.สน.หอสมุด 18 ต.ค.65 ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจ
ล้มเหลว 

25 นายสงวน  ลุนพุฒ 103499 71 เกษียณอายุราชการ 17 ส.ค.65 โรคชรา 

26 นางณิตชาธร  ภาโนมัย 102238 56 สาธารณสุขศาสตร์ 17 พ.ย.65 โรคภูมิแพ้ตัวเองเอสแอลอ ี

27 นายอ้วน  สัตนาโค 102877 76 เกษียณอายุราชการ 10 ธ.ค.65 อุบัติเหตุจราจร 

 
 
 
  
  

สมาชิกเสียชีวิตในปี 2565 ลดลงจากปี 2564 จำนวน 11 ราย 



 
22 

 
 

 
การใช้จ่ายงบเงินประมาณของสมาคม ประจำปี 2565 คณะกรรมการได้มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ด้วยความประหยัด และยึดถือประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิก ซ่ึงในปี 2565 นั้น มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณไป 
จำนวน  223,564.00  บาท คิดเป็นร้อยละ  77.61 ของประมาณการรายจ่ายที่ต้ังไว้ ดังต่อไปน้ี 

 
หมวดที ่ ชื่อบัญช ี งบประมาณที ่

ต้ังไว้ ปี 2565 
การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 

ตลอดปี 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

1 เงินเดือน - - - 

2 ค่าเบ้ียประชุม 101,250.00 91,950.00 9,300.00 
3 ค่าตอบแทน 15,000.00 11,150.00 3,850.00 

4 ค่ารับรอง 20,000.00 11,084.00 8,916.00 
5 ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 20,000.00 8,150.00 11,850.00 

6 ค่าล่วงเวลา - - - 
7 ค่าเส่ือมราคา 2,300.00 - 2,300.00 

8 ค่าใช้จ่ายท่ัวไป 76,000.00 47,730.00 28,270.00 
9 ค่าบำรุงรักษาโปรแกรม 53,500.00 53,500.00 - 

10 ค่าโปรแกรมสมาคมฯ - - - 
 รวม 288,050.00 223,564.00 64,486.00 

 
  

3.3  รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2565 
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ลำดับ กรรมการสมาคม 
ที่หมดวาระ 

ดำรงตำแหน่ง 

กรรมการสมาคม 
แต่งต้ังมาจากคณะกรรมการ

ดำเนินการสหกรณ์ 
โดยตำแหน่ง 5 ท่าน 

ที่มาของตำแหน่ง 

1 รศ.ดร.สุทิน   เวียนวิวัฒน ์
นายกสมาคม 

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ 
ประธานกรรมการดำเนินการ 

ประธานกรรมการดำเนินการ 
นายกสมาคม 

2 นายบัญชา   พระพล 
อุปนายก 

นายบัญชา   พระพล 
กรรมการดำเนินการ  

เลือกจากที่ประชุมกรรมการดำเนินการ 
อุปนายกสมาคม 

3 นางจุฬารักษ์   ขันทะชา 
นายทะเบียน 

ผศ.พิเชษฐ  เรืองสุขสุด 
กรรมการดำเนินการ 

เลือกจากที่ประชุมกรรมการดำเนินการ 
นายทะเบียนสมาคม 

4 รองศาสตราจารย์ วิภาพร   วรหาญ 
เลขานุการ 

นายแดน  แสนม ี
เลขานุการสหกรณ์  

เลือกจากที่ประชุมกรรมการดำเนินการ 
เลขานุการสมาคม 

5 นางศิรดา  บุบผา 
เหรัญญิก 

นางสุทธิกานต์  ธรรมวงษ์ 
ผู้จัดการ 

ผู้จัดการ สอ.มข.จำกัด  
เหรัญญิก 

6 ผศ.ดร.ชูศักดิ ์ พูนสวัสดิ ์
กรรมการ 

..................................... 
กรรมการ 

รอเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่สามัญ 

7 รศ.สุขุมาล ธนาเศรษฐอังกูล 

กรรมการ 

..................................... 
กรรมการ 

รอเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่สามัญ 

8 นายวิศษิฎ์ บุญสุชาต ิ

กรรมการ 

..................................... 
กรรมการ 

รอเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่สามัญ 

9 นายสาธิต  มั่งคั่ง 
กรรมการ 

..................................... 
กรรมการ 

รอเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่สามัญ 

 
    ข้อบังคับ 
              ข้อ 27. ให้มีคณะกรรมการดำเนินกิจการของสมาคมคณะหนึ่ง เป็นผู้ดำเนินกิจการของสมาคม มีจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน 
และไม่เกิน 9 คน ประกอบด้วย 
              (1) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ 

ก.ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด เป็นนายกสมาคม  
ข.อุปนายกสมาคม และนายทะเบียนสมาคม ให้มาจากการเลอืกตัง้ของท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 
ค.ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรพัย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด หรือผู้ท่ีผู้จัดการมอบหมาย  เป็นกรรมการและเหรัญญิกสมาคม 
ง.กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด เป็นกรรมการและ

เลขานุการสมาคม 

4.1  พิจารณาการเลือกต้ังกรรมการสมาคม แทนตำแหน่งที่หมดวาระในปี 2565 
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด 
งบดุล 

ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2565 
 

 ปี 2565 ปี 2564 
สินทรัพย ์ จำนวนเงิน (บาท) จำนวนเงิน (บาท) 

เงินสด 2,550.00 4,470.00 
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกดั  
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 01-10-05223-9 

61,238.40 115,191.75 

เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกดั  
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ เลขที่ 01-40-00929-9 

2,414,265.19 1,754,424.07 

เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกดั  
บัญชีฝากประจำ 12 เดือน เลขที่ 01-20-03931.0 

2,044,321.09 2,000,000.00 

เงินสงเคราะห์จ่ายล่วงหน้า  294,000.00 
สินทรัพย์อื่น  - 
ครุภัณฑ์  - 

รวมสินทรัพย ์ 4,522,374.68 4,168,085.82 
หน้ีสิน   

เงินสงเคราะห์ค้างจ่าย 222,550.00 218,520.00 
เงินสงเคราะห์รับล่วงหน้า 620,740.00 571,460.00 
เงินรอจ่ายคืน  - 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   

รวมหน้ีสิน 843,290.00 789,980.00 
ทุนของสมาคมฯ   

ทุนสะสมยกมาจากปีก่อน 3,378,105.82 3,109,969.08 
บวก รายรับมากกว่ารายจ่าย 300,978.86 268,136.74 

รวมทุน 3,679,084.68 3,378,105.82 
รวมหน้ีสินและทุน 4,522,374.68 4,168,085.82 

 
  

4.2  พิจารณาอนุมัติงบดุล ประจำปี 2565 
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด 
งบรายรับ - รายจ่าย 

สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 
 

 ปี 2565 ปี 2564 
รายรับ จำนวน (บาท) จำนวน (บาท) 

เงินค่าสมัคร 1,800.00 4,200.00 
เงินค่าบำรุง 29,050.00 30,850.00 
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ มข.จำกัด (ออมทรัพย์) 
บ/ช 01-10-05223-9 

2,724.65 654.60 

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

39,735.12 71,414.14 

ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแกน่ จำกัด  
บัญชีฝากประจำ 12 เดือน เลขที่ 01-20-03931.0 

44,321.09  

รายได้สมาคมฯ 15,880.00 10,970.00 
รายได้ค่าดำเนินการ 2% 120,882.00 113,368.00 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 6,000.00 7,000.00 
รายได้อื่นๆ (เงินสนับสนุนจาก สอ.มข.จำกดั) 264,150.00 265,350.00 

รวมรายรบั 524,542.86 503,806.74 
รายจ่าย   

เงินเดือน - - 
ค่าเบี้ยประชุม 91,950.00 85,200.00 
ค่าตอบแทน 11,150.00 8,390.00 
ค่ารับรอง 11,084.00 14,727.00 
ค่าวัสดุเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์ 8,150.00 7,385.00 
ค่าล่วงเวลา - - 
ค่าใช้จ่ายทั่วไป 47,730.00 66,468.00 
ค่าเส่ือมราคา - - 
ค่าโปรแกรมสมาคม - - 
ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมสมาคม 53,500.00 53,500.00 

รวมรายจ่าย 223,564.00 235,670.00 
รายรับมากกว่ารายจ่าย 300,978.86 268,136.74 
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4.3.1 ประมาณการรายรับ ประจำปี 2566 

ท่ี รายรับ 

ปี 2565 ปี 2566 

คำชี้แจงประกอบ 
ประมาณการ 

รายรับ  

(บาท) 

รายรับจริง  

(บาท) 

ประมาณการ 

รายรับ  

(บาท) 

1 เงินค่าสมัครสมาชิก 20,000.00 1,800.00 20,000.00 

 

เป็นค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่

ของสมาคม ประมาณ 400 คน  

คนละ 50 บาท 

2 เงินค่าบำรุงสมาคม 50,000.00 29,050.00 50,000.00 

 

 

 

 

1.เป็นค่าบำรุงสมาคม เก็บผู้สมัคร

เป็นสมาชิกใหม่ 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 

 

86,780.86 90,000.00 เงินดอกเบี้ยรับจากบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย์ และออมทรัพย์พิเศษที่

นำฝากไวก้ับสหกรณ ์

4 รายได้สมาคม 20,000.00 

 

15,880.00 20,000.00 

 

เป็นเงินสงเคราะห์ที่เก็บได้ภายหลัง

จากจ่ายให้ทายาทผู้เสียชีวิตไปแล้ว 

5 รายได้ค่าดำเนินการ 2% 150,000.00 

 

120,882.00 150,000.00 สมาคมจะหักไว้เป็นรายได้สมาคมฯ

ร้อยละ 2 จากยอดเงินสงเคราะห์ที่

เรียกเก็บได้จริง 

6 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 15,000.00 

 

6,000.00 15,000.00 เรียกเก็บจากสมาชิกสมทบ 

ประเภทที่ 2 ในการสมัครเข้าเป็น

สมาชิกสมาคม 
 
 
 
 
 

4.3  พิจารณาอนุมัติประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2566 
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ท่ี รายรับ 

ปี 2565 ปี 2566 

คำชี้แจงประกอบ 
ประมาณการ 

รายรับ  

(บาท) 

รายรับจริง  

(บาท) 

ประมาณการ 

รายรับ  

(บาท) 

7 เงินสนับสนุนการจัดตั้ง 

สมาคม 

264,150.00 264,150.00 260,200.00 เงินที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น จำกัด ให้การสนับสนุน

สมาคม เพื ่อเป็นค่าบำรุงสมาคม 

ให้กับสมาชิก รายละ 50 บาทต่อปี  

ในปี 2566 จำนวนสมาชิกคงเหลือ 

ณ 31 ธ.ค.65  จำนวน 5,204 คน 

 รวมท้ังสิ้น 609,150.00 524,542.86 605,200.00 
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4.3.2  ประมาณการรายจ่าย ประจำปี 2566 

หมวดรายการ ปี 2565 ปี 2566 คำชี้แจงประกอบ 
ต้ังไว้ จ่ายจริง ขอต้ัง 

หมวดท่ี 1 
ค่าตอบแทน 

 
15,000.00 

 

 
11,150.00 

 
15,000.00 

 

 
เป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีช่วยเหลืองานของสมาคม 
คร้ังละ 500 บาท  /1 คน และค่าผู้ควบคุมระบบ
การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

หมวดท่ี 2  
ค่ารับรอง 

 
20,000.00 

 
11,084.00 

 
20,000.00 

 
 
 

 
- เป็นค่ารับรองบุคคลและหน่วยงานที่อำนวยความ
สะดวกในการดำเนินงานของสมาคมฯ 
- เป็นค่ารับรองกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมของ
สมาคมฯ 

หมวดท่ี 3  
ค่าเบี้ยประชมุ 

 
101,250.00 

 
91,950.00 

 
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 

15,000.00 10,870.00 15,000.00 เป็นค่าวัสดุเคร่ืองเขียนที่ใช้ในสมาคมฯ ค่าหมึกพิมพ์สี 

4.2 ค่าแบบพิมพ ์ 2,000.00 - 2,000.00 เป็นค่าพิมพ์ใบสมัครสมาชิก และใบคำร้องต่างๆ  

4.3 ค่าพิมพ์รายงาน
การดำเนินกจิการ
ประจำปี 

3,000.00 3,000.00 3,000.00 เป็นค่าจัดพิมพ์หนังสือรายงานการดำเนินกิจการ
ประจำปี สมาคม จำนวน 120 เล่มๆ ละ 25 บาท 

4.4 ค่าเส่ือมราคา 2,300.00 
 

- - 
 

ตัดจ่ายเป็นค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์ถาวรของ
สมาคมฯ 

รวมท้ังสิ้น 22,300.00 13,870.00 20,000.00 
 
 

หมวดท่ี 5 ค่าใช้จ่าย
ท่ัวไป 

    

5.1 ค่าจัดทำ
ใบรับรอง 
การเป็นสมาชิก
สมาคม 

1,000.00 - 1,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำใบรับรองการเป็นสมาชิก
สมาคม 
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หมวดรายการ ปี 2565 ปี 2566 คำชี้แจงประกอบ 
ต้ังไว้ จ่ายจริง ขอต้ัง 

5.2 ค่าพวงหรีด 15,000.00 3,000.00 15,000.00 เป็นค่าพวงหรีดที่สมาคมร่วมเคารพศพ
สมาชิกที่เสียชีวิต รายละ 1,000 บาท 

5.3  ค่าอากร
แสตมป์ และ
ไปรษณีย์ 

10,000.00 4,394.00 10,000.00 เป็นค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ในการส่งหนังสือ/
แจ้งข่าวสารเร่งด่วน ให้สมาชิกสมาคม 

5.4 ค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ด 

50,000.00 
 
 

34,616.00 50,000.00 
 
 

เป็นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทั่วไปของสมาคม เช่น 
ค่าเช่าห้องประชุม /ค่าของที่ระลึก /ภาษีจาก
ดอกเบี้ยเงินฝาก ร้อยละ 10% / ค่าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์และอื่นๆ 

5.5 ค่าดูแลรักษา
โปรแกรม 

53,500.00 
 

53,500.00 53,500.00 
 

ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมสมาคม 

รวมทั้งสิ้น 129,500.00 95,510.00 129,500.00  

รวมทุกหมวด 288,050.00 223,564.00 285,750.00  

 
หมายเหตุ : สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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สืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564  เมื่อวันวันเสาร์ท่ี  5  กุมภาพันธ์  2565 ณ  ห้อง

ประชุมประจักษ์  พัวเพิ่มพูลศิริ  คณะสัตวแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีสมาชิกเสนอให้เพ่ิมการ
จ่ายเงินสงเคราะห์ โดยเสนอให้พิจารณาปรับเพ่ิมจากรายละ 30 บาท เป็น รายละ 35 บาท และเสนอให้
ปรับเพ่ิมจากรายละ 30 บาท เป็นรายละ 40 บาท   

ในประเด็นท่ีกล่าวมาข้างต้น สมาคมฯได้นำมาจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นการจ่ายเงินสงเคราะห์ 
ในรูปแบบ Google Form ตั้งแต่วันท่ี 11 มี.ค. – 19 ธ.ค. 2565 นั้น พบว่ามีผู้ตอบแบบสำรวจ จำนวน 391 
คน เป็นสมาชิกสมาคม จำนวน 362 คน และไม่เป็นสมาชิกสมาคม จำนวน  29 คน ซ่ึงมีความเห็นโดยรวม 
ดังนี ้
1.กลุ่มท่ีเป็นสมาชกิสมาคม 362 คน 

ผลการสำรวจความคิดเห็นการจ่ายเงินสงเคราะห์ จำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละของสมาชิกสมาคมท้ังหมด 5,798 คน 

ไม่เห็นด้วย 80 1.38 

เห็นด้วย หากเพิ่มการจ่ายเงินสงเคราะห์  
จากเดิมรายละ 30 บาท เป็นรายละ 35 บาท 

44 0.76 

เห็นด้วย หากเพิ่มการจ่ายเงินสงเคราะห์  
จากเดิมรายละ 30 บาท เป็นรายละ 40 บาท 

238 4.10 

รวม 362 6.24 

 

2.กลุ่มไม่เป็นสมาชกิสมาคม 29 คน 

ผลการสำรวจความคิดเห็นการจ่ายเงินสงเคราะห์ จำนวน (คน) 

ไม่เห็นด้วย 10 

เห็นด้วย หากเพิ่มการจ่ายเงินสงเคราะห์  
จากเดิมรายละ 30 บาท เป็นรายละ 35 บาท 

10 

เห็นด้วย หากเพิ่มการจ่ายเงินสงเคราะห์  
จากเดิมรายละ 30 บาท เป็นรายละ 40 บาท 

9 

รวม 29 

 

ข้อมูล ณ 19 ธ.ค. 2565 จำนวนสมาชิกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ = 5,798 คน คดิเป็น 69.55 % ของจำนวนสมาชิกสหกรณ์  
(ณ 30 พ.ย. 2565 จำนวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มข. = 8,336 คน)   
  

4.4  พิจารณาผลการสำรวจความคิดเห็นการจ่ายเงินสงเคราะห์  
จากเดิมรายละ 30 บาท เป็น 35 บาท หรือจากเดิมรายละ 30 บาท เป็นรายละ 40 บาท 

ท 
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ไม่เห็นดว้ย เห็นดว้ย หากเพ่ิมการจ่ายเงิน
สงเคราะห ์จากเดิมรายละ 30

บาท เป็นรายละ 35 บาท

เห็นดว้ย หากเพ่ิมการจ่ายเงิน
สงเคราะห ์จากเดิมรายละ 30

บาท เป็นรายละ 40 บาท

ผลส ำรวจควำมคิดเหน็กำรจ่ำยเงนิสงเครำะห์
จำกเดมิรำยละ 30 บำท เป็น 35 บำท และจำกเดมิรำยละ 30 บำท เป็น 40 บำท

(กลุ่มทีเ่ป็นสมำชกิสมำคมฌำปนกิจ)
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10.2
10.4

ไม่เห็นดว้ย เห็นดว้ย หากเพ่ิมการจ่ายเงิน
สงเคราะห ์จากเดิมรายละ 30

บาท เป็นรายละ 35 บาท

เห็นดว้ย หากเพ่ิมการจ่ายเงนิ
สงเคราะห ์จากเดิมรายละ 30

บาท เป็นรายละ 40 บาท

ผลส ำรวจควำมคิดเหน็กำรจ่ำยเงนิสงเครำะห์
จำกเดมิรำยละ 30 บำท เป็น 35 บำท และจำกเดมิรำยละ 30 บำท เป็น 40 บำท

(กลุ่มทีไ่ม่เป็นสมำชกิสมำคมฌำปนกจิ)
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- ร่าง - 
 แก้ไขข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด พ.ศ.2561 ซ่ึงใน
การพิจารณาแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ ในครั้งนี้มีท้ังหมด 1 หมวด รายละเอียดดังนี้ 

ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด 
ปัจจุบัน  มีท้ังหมด  11 หมวด  1 บทเฉพาะกาล 

หมวด การแก้ไข 

หมวด 1 ข้อความท่ัวไป คงไว้ตามเดิม 
หมวด 2 วัตถุประสงค์ คงไว้ตามเดิม 

หมวด 3 สมาชิกภาพและการขาดสมาชิกภาพ คงไว้ตามเดิม 
หมวด 4 เงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุง และเงินสงเคราะห์ เสนอแก้ไข ข้อ 16(3) และข้อ 17 

หมวด 5 สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก คงไว้ตามเดิม 
หมวด 6 การจ่ายเงินคา่จัดการศพและเงินสงเคราะห์ คงไว้ตามเดิม 

หมวด 7 คณะกรรมการ  และการดำเนินกิจการ คงไว้ตามเดิม 
หมวด 8 การประชุมใหญ่ คงไว้ตามเดิม 

หมวด 9 การทะเบียน  การเงิน  และการบัญช ี คงไว้ตามเดิม 
หมวด 10 การแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อบังคับ คงไว้ตามเดิม 

หมวด 11 การเลิกสมาคม  และการชำระบัญชี คงไว้ตามเดิม 
บทเฉพาะกาล คงไว้ตามเดิม 

 
  

4.5  พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด 
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ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับสมาคมฯ พ.ศ.2561 และ(ร่าง)ข้อบงัคับสมาคมฯ พ.ศ.2566  
เดิม ใหม ่  

ฉบับที่ถือใช้อยู่ปัจจุบัน 
ข้อบังคับสมาคมฯ พ.ศ.2561 

(ร่าง) ข้อบังคับสมาคมฯ  
พ.ศ.2566 

เหตุผลการแก้ไข 

หมวด 4 
เงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุง และเงิน

สงเคราะห์ 
 

ข้อ 16. ผู้สมัครเป็นสมาชิกต้องชำระเงิน
ให้แก่สมาคม ดังนี้ 

(1) ค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ 9(1) 
เป็นเงิน 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน)  

(2) ค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ 9(2) 
เป็นเงิน 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) 

(3) เงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า ให้เรียกเก็บ
จากสมาชิกตามข้อ 9(2) เป ็นเงิน 
1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาท
ถ้วน) หากเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า
ต ่ำกว ่า 300 บาท (สามร ้อยบาท
ถ้วน) จะเรียกเก็บเพิ่มให้เต็มจำนวน 

ข้อ 17. สมาชิกมีหน้าท่ีตอ้งจ่ายเงิน
สงเคราะห์ตามจำนวนสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย 
 รายละ 30 บาท (สามสบิบาทถ้วน) และ
หักจากเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า 
ข้อ 18-20 (คงเดิมไม่มีการแกไ้ข)  

หมวด 4 
เงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุง และเงิน

สงเคราะห์ 
ขอเสนอแก้ไข ข้อ 16(3) และข้อ 17 

ข้อ 16. ผู้สมัครเป็นสมาชิกต้องชำระเงิน
ให้แก่สมาคม ดังนี้ 

(1) ค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ 9(1) 
เป็นเงิน 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน)  

(2) ค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ 9(2) 
เป็นเงิน 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) 

(3) เงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า ให้เรียกเก็บ
จากสมาชิกตามข้อ 9(2) เป ็นเงิน 
1,600 บาท (หนึ่งพันหกร้อยบาท
ถ้วน) หากเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า
ต่ำกว่า 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
จะเรียกเก็บเพิ่มให้เต็มจำนวน 

ข้อ 17. สมาชิกมีหน้าท่ีตอ้งจ่ายเงิน
สงเคราะห์ตามจำนวนสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย 
รายละ    บาท (                     )  
และหักจากเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า 
ข้อ 18-20 (คงเดิมไม่มีการแกไ้ข) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์ 
ส่งผลทำให้ต้องเรียกเก็บ
เงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า 
เพิ่มข้ึน 
 
สมาชิกมีความประสงค์
ขอปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์  
เพื่อมอบให้ทายาท
นำไปใช้จ่ายในการ
จัดการศพ 

  

ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ์
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด พ.ศ.2561 
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