
คณะกรรมการกองทนุสวสัดิการชุมชนต าบลแคนเหนอื 
 

จ านวน  21  คน  ดงันี้ 
 

1. จ่าสิบต ารวจธนัช  ศรีภูมิ   ต าแหน่ง  ประธานกองทุนฯ 
2. นายส ารอง   สันดี   ต าแหน่ง  รองประธานกองทุนฯ 
3. นายสังวร  สุดโต   ต าแหน่ง  รองประธานกองทุนฯ 
4. นายทองพูล  โสภาลี  ต าแหน่ง  นายทะเบียน  1 
5. นายวันเชา  สมีนาง ต าแหน่ง  นายทะเบียน  2 
6. นายทองใบ  ชัยภา   ต าแหน่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
7. นายประสิทธ์ิ  กุลวงษ์ ต าแหน่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
8. นางบุญเพ็ง   สุวรรณหาร ต าแหน่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
9. นายเสถียร  ใสทอง   ต าแหน่ง  ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 
10.นายทองค า  กุลวงษ์   ต าแหน่ง  ฝ่ายตรวจสอบ 
11.นายสงคราม พลไธสงค์   ต าแหน่ง  ฝ่ายตรวจสอบ 
12.นายอินตา  มั่นยืน ต าแหน่ง  ฝ่ายตรวจสอบ 
13.นายสมควร  พืชผักหวาน ต าแหน่ง  ฝ่ายสวัสดิการ 
14.นางวนิดา   ใสจูง     ต าแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการ 
15.นายวิชัย  สายเมฆ     ต าแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการ 
16.นางบรรหา  ป่าเจือ   ต าแหน่ง  กรรมการ 
17.นางไทย  หวานแท้   ต าแหน่ง  กรรมการ 
18.นายเอี่ยม  วงษ์ละคร   ต าแหน่ง  เหรัญญิก 
19.นางเตือนใจ  สุดสอาด ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเหรญัญิก 
20.นายวสุรัตน์  ภาวะโคตร   ต าแหน่ง  เลขานุการ 
21.นายสมพร  ค าแก้ว    ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการด าเนนิงาน 

ของกองทนุสวสัดกิารชมุชนต าบลแคนเหนือ 
********************** 

เริ่มก่อตั้ง 
       วันที่  1  กรกฎาคม  2554 

เริ่มด าเนนิการเก็บเงนิสจัจะครัง้แรก   
วันที่30  กรกฎาคม  2555 

ไดร้บัรองเปน็องคก์รสวสัดิการชมุชน   
วันที่20  กันยายน  2555 

 
ปจัจุบนัมสีมาชกิครอบคลุม  9  หมูบ่า้น 

สมาชิกเริ่มแรก  407  คน 
สมาชิกปัจจุบัน  949  คน 

 
 
 

รายงานทางการเงนิของกองทนุสวสัดิการชมุชน 
- รายรับ  จ านวน  1,284,914.64  บาท 
- รายจ่าย  จ านวน 327,549.00  บาท 

งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น  957,365.64  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การจา่ยสวสัดิการ 

ได้ด าเนินการจ่ายสวัสดิการให้กับสมาชิกที่ผ่านมา 
จ านวน  5  กรณี  ได้แก่   

1.กรณีนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 
2.กรณีทุนการศึกษา 
3.กรณีแต่งงาน 
4.กรณีเกิด  
5.กรณีเสียชีวิต   

 
  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
การจา่ยสวสัดกิาร เดอืน มกราคม-มนีาคม 2558 

รวมจา่ยสวสัดกิารทัง้สิน้ จ านวน 43 ราย   
เปน็เงนิ  20,549 บาท รายละเอยีด  ดังนี ้

 
ที ่ สวัสดิการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

(คน/บาท) (คน/บาท) (คน/บาท) 
1 กรณีนอน

รักษาตัวใน
โรงพยาบาล 

4/1,600 1/200 7/5,200 

2 กรณี
ทุนการศึกษา 

27/7,500 -/- -/- 

3 กรณีแต่งงาน -/- -/- -/- 
4 กรณีเกดิ -/- 1/500 -/- 
5 กรณีเสียชีวิต 1/5,000 2/549 -/- 

รวมทั้งสิ้น 32/14,100 4/1,249 7/5,200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
การจา่ยสวสัดกิาร เดอืน เมษายน-มถินุายน 2558 

รวมจา่ยสวสัดกิารทัง้สิน้ จ านวน 18 ราย   
เปน็เงนิ  23,994 บาท รายละเอยีด  ดังนี ้

ที ่ สวัสดิการ เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 
(คน/บาท) (คน/บาท) (คน/บาท) 

1 กรณีนอน
รักษาตัวใน
โรงพยาบาล 

3/1,800 5/2,200 1/1,000 

2 กรณี
ทุนการศึกษา 

-/- -/- -/- 

3 กรณีแต่งงาน -/- 1/2,000 1/2,000 

4 กรณีเกดิ -/- 1/500 -/- 
5 กรณีเสียชีวิต 3/10,098 3/5,396 -/- 

รวมทั้งสิ้น 6/11,898 10/10,096 2/2,000 

 

การจา่ยสวสัดกิาร เดอืน กรกฎาคม-กนัยายน 2558 
รวมจา่ยสวสัดกิารทัง้สิน้ จ านวน 16 ราย   
เปน็เงนิ  21,961 บาท รายละเอยีด  ดังนี ้

ที ่ สวัสดิการ ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
(คน/บาท) (คน/บาท) (คน/บาท) 

1 กรณีนอน
รักษาตัวใน
โรงพยาบาล 

4/2,100 6/1,800 -/- 

2 กรณี
ทุนการศึกษา 

-/- -/- -/- 

3 กรณีแต่งงาน -/- -/- -/- 
4 กรณีเกดิ -/- 1/500 -/- 
5 กรณีเสียชีวิต 1/61 2/10,000 2/7,500 

รวมทั้งสิ้น 5/2,161 9/12,300 2/7,500 
 

 
 

 
การจา่ยสวสัดกิาร เดอืน ตลุาคม-ธนัวาคม 2558 

รวมจา่ยสวสัดกิารทัง้สิน้ จ านวน 37 ราย   
เปน็เงนิ  36,284 บาท รายละเอยีด  ดังนี ้

ที ่ สวัสดิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
(คน/บาท) (คน/บาท) (คน/บาท) 

1 กรณีนอน
รักษาตัวใน
โรงพยาบาล 

14/4,700 10/4,700 5/2,200 

2 กรณี
ทุนการศึกษา 

-/- -/- -/- 

3 กรณีแต่งงาน -/- 1/2,000 -/- 
4 กรณีเกดิ -/- -/- -/- 
5 กรณีเสียชีวิต 3/10,184 3/7,500 1/5,000 

รวมทั้งสิ้น 17/14,884 14/14,200 6/7,200 
 

 
 

สรปุการจา่ยสวสัดกิาร ประจ าป ี2558 
(เดอืน มกราคม – ธนัวาคม 2558) 

รวมจา่ยสวสัดกิารทัง้สิน้ จ านวน 114 ราย 
เปน็เงนิ 103,788 บาท รายละเอยีด ดงันี้ 

 
ที ่ สวสัดกิาร จ านวน 

(คน) 
จ านวนเงนิ 

(บาท) 
1 กรณนีอนรกัษาตวัใน

โรงพยาบาล 
60 27,500 

2 กรณทีนุการศกึษา 27 7,500 
3 กรณแีตง่งาน 3 6,000 
4 กรณเีกดิ 3 1,500 
5 กรณเีสยีชวีติ 21 61,288 

รวมทัง้สิน้ 114 103,788 

 
 

 
รายงานผลการด าเนนิงาน 

กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลแคนเหนอื 
อ าเภอบา้นไผ ่ จงัหวัดขอนแกน่ 

“ ใหอ้ยา่งมคีณุคา่  รบัอยา่งมศีกัดิศ์รี” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

งานสวสัดกิารชมุชนต าบลแคนเหนอื 
ส านกังานปลดั อบต.แคนเหนอื 

โทร. 043-306130 


