
 
 
 
 
 

 
ประกาศกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง 

เรื่อง  ประกาศใช้ระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง พ.ศ. 2562 
................................................... 

 
  ตามท่ี กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง  ได้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลปราสาททอง พ.ศ.2559  เพ่ือให้การบริหารจัดการกองทุนเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
ประกอบกับมติในคราวประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562                
มีมติเห็นชอบให้ใช้ระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง พ.ศ. 2562  รายละเอียดปรากฏตาม
แนบท้ายประกาศนี ้

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ  ณ   วันที่ 9 เดือนเมษายน   พ.ศ. 2562 

 

 

 

               (นางประนอม  ขาวงาม) 
                ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                         
 

 
 
                                 
 

ระเบียบ กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง พ.ศ. 2562 
อ าเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร ์

........................................................................................................ ......................................................... 
 
 โดยเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง พ.ศ. 2559 เพ่ือให้
การบริหารจัดการกองทุนเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  ประกอบกับมติเห็นชอบในคราวประชุม             
ใหญ่สามัญ  ประจ าปี 2561  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562  กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง จึงได้
ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

การจัดสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง เป็นโดยเสมอภาคทั่วถึง เอ้ืออาทรซึ่งกันและกันรวมทั้ง                  
เอ้ือประโยชน์ต่อสมาชิกโดยส่วนรวม ต าบลปราสาททองได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททองขึ้น               
จึงเห็นควรก าหนดระเบียบการด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง ดังนี้ 

หมวดที่  1   
ทั่วไป 

ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “  ระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง พ.ศ.2562 ” 

ข้อ 2  ส านักงานกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง  ตั้งอยู่ที่  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
ปราสาททอง  อ าเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์ (ส านักงานชั่วคราว ) 

ข้อ 3  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 

ข้อ 4 เครื่องหมายของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง เป็นรูปเด็ก ผู้ ใหญ่ ผู้สูงอายุและ                        
องค์ปราสาททองล้อมรอบด้วยวงกลมสองวงล้อมรอบด้านในวงกลมด้านบน มีชื่อกองทุนสวัสดิการชุมชน                
ต าบลปราสาททอง  ส่วนด้านล่าง ระบุอ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

ข้อ 5  ในระเบียบข้อบังคับนี้ 
 “ ส านักงาน ”   หมายความว่า  ที่ท าการของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง 

“ กองทุน ”   หมายความว่า  กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง 
“ สมาชิก ”   หมายความว่า  สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง 
“ คณะกรรมการ ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง 

 “ ประธาน ”   หมายความว่า  ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง 
 “ รอบปี “ หมายความว่า (1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม) 
 “ วัน “  หมายความว่า วันท างานและให้นับรวมวันหยุดราชการด้วย 
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ข้อ 6  ให้ยกเลิก 
 6.1 ระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง พ.ศ.2559 
 6.2 ระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง พ.ศ.2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1)                  
พ.ศ.2561 โดยให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

หมวดที่  2 
วัตถุประสงค์ 

ข้อ 7  กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
(1) เพ่ือเป็นศูนย์รวมน้ าใจของทุกเพศ ทุกวัย ในชุมชน เกิดส านึกรับผิดชอบในการพ่ึงตนเอง 

ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยระบบการสมทบเงินวันละ 1 บาทหรือปีละ 365 บาท  และการจัด
สวัสดิการที่ทั่วถึงเท่าเทียม เป็นธรรม และสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของสมาชิกและ
ชุมชน 

(2) เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสมาชิกในชุมชน 

(3) เพ่ือจัดสวัสดิการที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจสังคมในชุมชน 
ตลอดจนปัญหาและความต้องการของสมาชิกและชุมชน 

(4) เพ่ือช่วยเหลือทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่สร้างความแตกแยก เกิดความเสมอภาคและความสันติสุข
ร่วมกันเหมือนญาติพ่ีน้อง 

(5) เพ่ือช่วยเหลือและประสานความร่วมมือในการแก้ปัญหาชุมชนในด้านต่างๆ เชื่อมโยงกิจกรรม
และกลุ่มองค์กรอื่นๆ ในชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของ “ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง” 

(6) เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนพึ่งตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลโดยยึดหลัก “ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมี
ศักดิ์ศรี” 

 
หมวดที่  3 

แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

ข้อ 8  แหล่งที่มาของเงินกองทุน 
(1) เงินที่ได้รับจากการสมทบของสมาชิก 365 บาทต่อปี  
(2) เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ / เอกชน 
(3) เงินที่ได้รับการสนับสนุน อุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(4) เงินอุดหนุนจากต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ 
(5) เงินบริจาค 
(6) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุน หรือท่ีกองทุนได้รับตามกฎหมายหรือโดยนิติกรรมอ่ืน 
(7) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนหรือเงินจากแหล่งอ่ืนที่ชอบด้วยกฎหมาย 

 
 
 
 
 
 
 



-3- 

หมวดที่  4 
สมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ 

ข้อ 9  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติ/เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตต าบลปราสาททอง หรือกรณีเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่

รัฐที่ส านักงานสถานที่ปฏิบัติงานตั้งอยู่ในเขตต าบลปราสาททอง ไม่ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้านเขตต าบลปราสาททองอนุโลมให้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนได้  

(2) เป็นผู้มีนิสัยจิตใจอันดีงาม มีความรู้และความเข้าใจ เห็นชอบในหลักการของกองทุนและพร้อมที่
จะเข้าร่วมในกิจกรรมของกองทุนด้วยความสมัครใจ 

(3) เป็นผู้พร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบของกองทุนและระเบียบที่ออกโดยคณะกรรมการ ด้วยความ
สมัครใจ 

(4) กรณีหญิงตั้งครรภ์ทุกรายที่ตนเองหรือสามี สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนเมื่อคลอดบุตรแล้ว 
สมาชิกมายื่นค าร้องขอเบิกสวัสดิการ กองทุนจะท าการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนให้บุตรที่คลอด 
โดยหักจากเงินสวัสดิการที่ยื่นขอเบิกตามเงื่อนไขกองทุนก าหนด 

(5) เป็นผู้พร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบของกองทุนและระเบียบที่ออกโดยคณะกรรมการ 
 

ข้อ 10 ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน ต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่กองทุนก าหนดด้วยตนเอง                   
หรือมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนท าการสมัครแทน โดยมีหนังสือมอบอ านาจยื่นพร้อมใบสมัคร ทั้งนี้กองทุนก าหนด            
รับสมัครสมาชิกปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคมของทุกปี  พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ 

(1) ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้สมัคร อย่างละหนึ่งฉบับ 
(2) ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้รับผลประโยชน์ อย่างละหนึ่งฉบับ 
(3) หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ) 

ผู้สมัครจะมีสภาพการเป็นสมาชิกกองทุน โดยสมบูรณ์เริ่มตั้งแต่วันที่กองทุนรับสมัครเข้าเป็นสมาชิก
และได้ช าระค่าสมัครตามที่กองทุนก าหนดแล้ว ทั้งนี้ การนับระยะเวลาการเป็นสมาชิกกองทุนของสมาชิก            
แต่ละรายเพื่อรับสวัสดิการ ให้นับจ านวนวันตั้งแต่วันที่กองทุนรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกถึงปัจจุบัน 

 
ข้อ 11  สมาชิกภาพการเป็นสมาชิกกองทุนสิ้นสุดลงในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(1) ขาดการช าระเงินสมทบรายปี เกินเดือนมกราคมของทุกปี หรือที่กองทุนก าหนด โดยไม่แจ้ง
เหตุผลอันควร 

(2) ตาย 
(3) ลาออกจากการเป็นสมาชิก 
(4) ขาดคุณสมบัติหรือท าผิดกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่กองทุนก าหนด 
(5) กรณีเป็น ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นสมาชิกแล้วลาออกจากต าแหน่ง หรือย้ายสถานที่

ท างานออกไปนอกเขตต าบลปราสาททอง 
กรณีที่สมาชิกกองทุน พ้นจากสมาชิกภาพความเป็นสมาชิก กองทุนจะไม่คืนเงินสมทบหรือเงินอ่ืนๆ           

ให้สมาชิกทุกกรณ ีตามเจตนารมณ์การจัดตั้งองค์กรสวัสดิการชุมชน 
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หมวดที่  5 
เงินสมทบ เงินค่าสมัครแรกเข้า เงินค่าบ ารุงกองทุนและสมุดประจ าตัวสมาชิก 

ข้อ 12  ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก ต้องช าระ 
 (1)  เงินสมทบ ตามเงื่อนไขกองทุนครั้งแรกต้องช าระจ านวน  365 บาท/คน/ปี 
 (2)  เงินค่าสมัครแรกเข้า จ านวน  20  บาท/คน 
 (3)  เงินค่าบ ารุงกองทุน จ านวน  15  บาท/คน/ปี 

 ผู้ที่กองทุนรับสมัครเป็นสมาชิก และได้ช าระเงินค่าสมัครตามระเบียบกองทุนแล้ว จะได้รับสมุดประจ าตัว
สมาชิก และหากสมุดประจ าตัวสมาชิกช ารุดหรือสูญหาย ต้องเสียค่าธรรมเนียมท าสมุดประจ าตัวใหม่                 
จ านวน 50 บาท/เล่ม/ครั้ง 

หมวดที่  6 
สิทธิหน้าที่และผลประโยชน์ของสมาชิก 

ข้อ 13 สิทธิหน้าที่และผลประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับ มีดังนี้ 
(1) สมาชิกมีสิทธิเสนอความคิดเห็นต่อการจัดสวัสดิการ 
(2) สมาชิกมีสิทธิเข้าตรวจสอบการท างานของคณะกรรมการได้ 
(3) สมาชิกมีสิทธิได้รับสวัสดิการทุกประเภทตามท่ีกองทุนได้จัดขึ้นตามข้อ 24   
(4) สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ที่กองทุนจัดขึ้น ทั้งสมัยสามัญและวิสามัญ 
(5) สมาชิกมีหน้าที่ต้องช าระเงินสมทบรายปีให้แก่กองทุนตามระยะเวลาที่ก าหนดภายใน                

วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี หรือตามห้วงระยะเวลาที่กองทุนก าหนด 

หมวดที่  7 
คณะกรรมการและการด าเนนิงาน 

ข้อ 14  ให้มีคณะกรรมการ ประกอบด้วย 
   (1) กรรมการ จากการคัดเลือกของที่ประชุมใหญ่ หรือกองทุนสรรหาผู้มีจิตอาสา โดยผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 35  คน 
    (2) ผู้ทรงคุณวุฒิ    ไม่เกิน    2  คน  

หลังจากท่ีได้กรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้กรรมการทั้งหมดประชุมเพ่ือคัดเลือกประธานกองทุน                  
รองประธาน เหรัญญิก นายทะเบียน เลขานุการและต าแหน่งอ่ืนตามที่เห็นสมควร ภายใน 15 วัน 

 
ข้อ 15  คุณสมบัติของคณะกรรมการประกอบด้วย 

(1) เป็นสมาชิกกองทุน 
(2) ไม่ เป็นบุคคลล้มละลายหรือไร้ความสามารถ  ไม่ เคยถูกให้ออกจากคณะกรรมการด้วย                      

มติคณะกรรมการหรือมติที่ประชุมใหญ ่
(3) เป็นผู้มีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม เสียสละต่อส่วนรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มีความเอาใจใส่ต่อชีวิต

และความเป็นอยู่ของสมาชิกด้วยใจที่เป็นธรรม ปราศจากอคติ 

ข้อ 16  คณะกรรมการไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนรายเดือน หากกองทุนมีความจ าเป็นต้อง             
สรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงานประจ าหรืองานชั่วคราวที่มีลักษณะต่อเนื่อง ให้คณะกรรมการเสนอ 
เหตุผลความจ าเป็นพร้อมรายละเอียดปริมาณงาน ให้ที่ประชุมใหญ่กองทุนพิจารณาให้ความเห็นชอบ               
แล้ววางระเบียบท้ังนี้ ให้ค านึงถึงประโยชน์ที่กองทุนได้รับเป็นส าคัญ 
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ข้อ 17  คณะกรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(1) ครบวาระ  2  ปี 
(2) ตาย 
(3) ลาออก หรือ โอนย้าย หรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน 
(4) ถูกปลดออกตามมติคณะกรรมการเป็นเอกฉันท์หรือมติที่ประชุมใหญ่ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สามในสี่ 
(5) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด 

 กรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ที่ประชุมใหญ่กองทุนพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับ
การเสนอชื่อในที่ประชุมด ารงต าแหน่งแทนต าแหน่งที่ว่างเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของต าแหน่งว่าง 

ข้อ 18  คณะกรรมการอยู่ในต าแหน่งได้คราวละ  2  ปี อาจได้รับเลือกอีก 
คณะกรรมการที่ครบวาระแล้ว จะต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ามา

ด ารงต าแหน่งแทน 

ข้อ 19  ให้คณะกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) บริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบของกองทุน 
(2)  บริหาร จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการจัดสวัสดิการที่ สอดคล้องกับปัญหาและความ

ต้องการของสมาชิกและชุมชน โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิกและการส่งเสริม สนับสนุนแนวทาง
ชุมชนเข้มแข็ง และระบอบประชาธิปไตย ภายใต้ระเบียบข้อบังคับหรือระเบียบอ่ืนๆ ที่กองทุนก าหนด 

ข้อ 20  การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ การจัดการกองทุนและระเบียบอ่ืนๆ             
ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

ข้อ 21  ให้เหรัญญิกกองทุนจัดท างบดุล และบัญชี ส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานต่อที่ประชุม
ใหญ่ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีปฏิทินของทุกปี 

ข้อ 22  ให้เหรัญญิกกองทุนมีอ านาจถือเงินสดในมือไม่เกิน 20,000 บาท 

หมวดที่  8 
การประชุม 

ข้อ 23  การจัดการประชุม มีดังนี้ 
(1) การประชุมของคณะกรรมการ 

1. ให้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการครั้งแรก เพ่ือแบ่งงานพร้อมทั้งจัดวางระบบการบริหารงาน
ภายในของกองทุนหลังจากเลือกประธาน พร้อมต าแหน่งอื่น ๆ ตามข้อ 14 วรรคสอง 

2. กรณีการประชุมเรื่องอ่ืนๆ ให้ประธานคณะกรรมการมีสิทธิเรียกประชุมคณะกรรมการได้ตาม
ความจ าเป็นเหมาะสม 

3.  การประชุมต้องมีผู้เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการทั้งหมดจึงจะ
ถือว่าครบองค์ประชุม 

(2) การประชุมสมาชิกกองทุน 
1. การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ปีละ 1 ครั้ง 
2. การประชุมใหญ่วิสามัญให้ประชุมได้เม่ือมีเหตุ ดังต่อไปนี้ 

2.1  คณะกรรมการมีมติท่ีประชุมให้เรียกประชุม ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้เข้าประชุม 
2.2 สมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของทั้งสมาชิกทั้งหมดเสนอชื่อร้องขอให้เรียกประชุม 
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ทั้งนี้ ในการเรียกประชุมสมัยวิสามัญปีหนึ่งไม่เกิน 4 ครั้ง หรือแล้วแต่ความจ าเป็น 
 การประชุมต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า หนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะถือว่าเป็น                   
องค์ประชุม 
ให้คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม ครั้งละไม่เกิน 100 บาทต่อครั้งการประชุม 

หมวดที่ 9 
การจัดสวัสดิการ 

ข้อ 24 กองทุนสวัสดิการชุมชน ต้องจัดสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานให้แก่สมาชิก ดังต่อไปนี้ 
(1)  สวัสดิการรับขวัญเด็กแรกเกิด 
(2)  สวัสดิการชดเชยรายได้กรณีนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 
(3)  สวัสดิการค่าจัดการศพ   
กรณีสมาชิกเสียชีวิต  บุคคลที่มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการค่าจัดการศพ คือ ผู้รับผลประโยชน์ ตามที่

สมาชิกแจ้งรายชื่อให้ไว้เป็นหลักฐาน ในฐานข้อมูลสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง ณ  
ปัจจุบัน 

ทั้งนี้  ผู้รับผลประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น  จะต้องมีสถานะเป็นสมาชิกกองทุนด้วย  ณ  วันที่มาขอเบิก
เงินสวัสดิการค่าจัดการศพ   

กรณีผู้รับผลประโยชน์ ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุน ณ วันที่มาขอเบิกเงินสวัสดิการ ผู้รับผลประโยชน์ต้อง
สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน โดยช าระเงินจ านวน 400 บาท พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครให้
ครบถ้วนเสียก่อน จึงมีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการค่าจัดการศพ  ทั้งนี้ถ้าเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครไม่
ครบถ้วน อนุโลมให้สมาชิกน าเอกสารหลักฐานมาส่งให้ครบถ้วนภายใน 7 วัน ตั้งแต่วันรับสมัคร หากไม่
สามารถด าเนินการทันภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกกองทุน
เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือผิดกฏ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่กองทุนก าหนดตามข้อ 11 (4) 

กรณีผู้รับผลประโยชน์ ไม่มีความประสงค์หรือขาดคุณสมบัติการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนฯ                
ให้ผู้รับผลประโยชน์ช าระเงินสมทบค่าจัดการศพ จ านวน 400 บาท ให้เป็นรายได้กองทุนเสียก่อน จึงจะ
สามารถเบิกเงินสวัสดิการค่าจัดการศพได ้

(4)  สวัสดิการอ่ืนๆ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

การจัดสวัสดิการอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกกองทุน ให้คณะกรรมการเสนอความเห็นชอบจากที่
ประชุมใหญ่กองทุน แต่ถ้าหากมีความจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ของกองทุน ให้คณะกรรมการประชุม
พิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยมติเป็นเอกฉันท์ แล้วให้ประธานลงนามประกาศใช้ต่อไป 

หลักเกณฑ์วิธีการจัดสวัสดิการหรือการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด โดย
ค านึงถึงสถานะทางการคลังของกองทุน และให้กองทุน ออกระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการแล้วให้ประธานลงนามประกาศใช้ต่อไป 

เอกสารในการเบิกสวัสดิการให้เป็นไปตามรูปแบบที่กองทุนก าหนด 

หมวดที่  10 
การบริหารจัดการกองทุน 

ข้อ 25  การบริหารจัดการกองทุนแต่ละรอบปี ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมใหญ่กองทุน ดังนี้ 

(1) จัดเป็นเงินค่าบริหารจัดการกองทุน ไม่เกินร้อยละ  10  
(2) จัดเป็นเงินส าหรับจัดสวัสดิการกองทุน ไม่เกินร้อยละ 75 
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(3) จัดเป็นเงินส ารองกองทุน ไม่เกินร้อยละ 15 
โดยคิดจากยอดจ านวนเงินคงเหลือทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของรอบปีท่ีผ่านมา 

ข้อ 26  การบริหารงานกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งรวมทั้งเหตุผลตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550  

หมวดที่  11 
การติดตาม ประเมินผลการจัดสวัสดิการและการตรวจสอบ 

ข้อ 27  ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดสวัสดิการ โดยให้คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลปราสาททอง ประชุมคัดเลือกกันเอง จ านวนไม่น้อยกว่า  5  คน 

เมื่อได้คณะกรรมการครบแล้วให้ประชุมและคัดเลือกประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การจัดสวัสดิการ ภายใน  15  วัน 

ข้อ 28 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดสวัสดิการ มีหน้าที่ดังนี้ 

(1) วางระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน 
(2) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน 
(3) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการและที่ประชุมใหญ่อย่างน้อยปีละ       

หนึ่งครั้ง 
(4) มีอ านาจเรียกตัวบุคคล หรือกลุ่มบุคคล หรือกรรมการผู้หนึ่งผู้ใดมาให้ปากค ารวมทั้งอ านาจในการ

เรียกตรวจเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ 

หมวดที่  12 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับ 

ข้อ 29  ระเบียบกองทุน สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่หรือ
คณะกรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนคณะกรรมการทั้งหมด 

ข้อ 30  คณะกรรมการสามารถออกระเบียบหรือข้อบังคับอ่ืนที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบข้อบังคับนี้เพ่ือ
ประโยชน์ของการด าเนินงานของกองทุนได้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่ 9  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2562 
 
 
 

 
(นางประนอม  ขาวงาม) 

ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง 
 
 
 

 
 
 


