
 
 
 
 

 
ประกาศกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง 

เรื่อง  ประกาศใช้ระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง พ.ศ. 2562 
ว่าด้วย การจัดสวัสดิการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง 

................................................... 
 
  ตามท่ี กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง  ได้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลปราสาททอง พ.ศ. 2559 ว่าด้วย การจัดสวัสดิการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง 
และแก้ไขเพ่ิมเติม  เพ่ือให้การบริหารจัดการกองทุนเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ประกอบกับมติใน
คราวประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เดือนมีนาคม  พ.ศ.2562   มีมติเห็นชอบให้ใช้
ระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง พ.ศ.2562 ว่าด้วยการจัดสวัสดิการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลปราสาททอง  รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ  ณ   วันที่  9  เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕62 

 

 

 

               (นางประนอม  ขาวงาม) 
                 ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

                          
ระเบียบ กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง  

พ.ศ. 2562 
ว่าด้วย การจัดสวัสดิการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง  

.................................................................................................  

 อาศัยอ านาจตามความนัยข้อ 24 และข้อ 29 แห่งระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาท
ทอง พ.ศ. 2562  และมติเห็นชอบในคราวประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่  30 เดือนมีนาคม             
พ.ศ. 2562 กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง จึงได้ออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

         ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง พ.ศ. 2562 ว่าด้วย 
การจัดสวัสดิการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง” 

 ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 

 ข้อ 3  ให้ยกเลิก   
  (1) ระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง พ.ศ.2559 ว่าด้วย การจัดสวัสดิการ 
กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง  

(2) ระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง พ.ศ.2559 ว่าด้วย การจัดสวัสดิการ 
กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 

โดยให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4 สวัสดิการรับขวัญเด็กแรกเกิด (สมาชิกอาจเป็นพ่อหรือแม่ก็ได้) ทั้งนี้ เลือกใช้สิทธิเบิกจ่ายของ
พ่อหรือแม่ได้เพียงคนใดคนหนึ่งในการยื่นค าขอเบิกแต่ละครั้ง 
    - ลูกสมาชิกที่เกิดใหม่ (พ่อหรือแม่เป็นสมาชิก) ได้รับคนละ ๕๐๐  บาท พร้อมหนังสือ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย 0 - 3 ปี  จ านวน 1 เล่ม 
     - แม่ท่ีคลอดบุตร นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ได้คืนละ ๒๐๐ บาท  ไม่เกิน ๒ คืน/คน/ ครั้ง    

ข้อ 5  สวัสดิการชดเชยรายได้กรณีนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 
           - ชดเชยรายได้กรณีนอนโรงพยาบาล คืนละ 200 บาท  ไม่เกิน 5 คืน/ปี 

 ข้อ 6  สวัสดิการค่าจัดการศพ  
- อายุการเป็นสมาชิก ไม่ครบ  1  ป ี         รับค่าจัดการศพ  จ านวน   2,500  บาท 

           - อายุการเป็นสมาชิก ครบ  1 ปี แต่ไม่ถึง 2 ปี     รับค่าจัดการศพ  จ านวน   3,000  บาท 
           - อายุการเป็นสมาชิก ครบ  2 ปี แต่ไม่ถึง 4 ปี     รับค่าจัดการศพ  จ านวน   5,000  บาท 
          - อายุการเป็นสมาชิก ครบ  4 ปี แต่ไม่ถึง 8 ปี     รับค่าจัดการศพ  จ านวน   7,000  บาท 
         - อายุการเป็นสมาชิก ครบ  8 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี   รับค่าจัดการศพ  จ านวน    9,000 บาท 
          - อายุการเป็นสมาชิก ครบ 10 ปี แต่ไม่ถึง 12 ปี  รับค่าจัดการศพ  จ านวน  12,000 บาท 
         - อายุการเป็นสมาชิก ครบ 12 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี  รับค่าจัดการศพ  จ านวน  15,000 บาท 
         - อายุการเป็นสมาชิก ครบ 15 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปี  รับค่าจัดการศพ  จ านวน  18,000 บาท 
          - อายุการเป็นสมาชิก ครบ 18 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี  รับค่าจัดการศพ  จ านวน  20,000 บาท 
          - อายุการเป็นสมาชิก ครบ 20 ปีขึ้นไป          รับค่าจัดการศพ  จ านวน  25,000 บาท 
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ข้อ 7  สวัสดิการทุนการศึกษา 
        สมาชิกกองทุนมีอายุการเป็นสมาชิกครบ 3 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึ กษา            
ชั้นปีที่ 1  ถึง ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในการศึกษาภาคปกติ มีสิทธิได้รับพิจารณา                  
รับทุนการศึกษารายละ 300 บาท  โดยจะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง ทุก 3 ปีนับจากปีที่ได้รับทุนครั้งแรก 
จนกว่าจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีสิทธิได้รับทุนอ่ืนตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการ 

ข้อ 8 สวัสดิการคนท างาน    
        คณะกรรมการกองทุนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติงานให้กิจการกองทุน โดยให้ได้รับ
ค่าตอบแทน ครั้งละไม่เกิน 300 บาท  หรือเท่าท่ีจ่ายจริงโดยประหยัด 

ข้อ 9 สวัสดิการสงเคราะห์ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ประสบภาวะทุกข์ยาก 
อายุการเป็นสมาชิกกองทุนครบ 5 ปี มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการอุปโภค

บริโภค  รายละ 300 บาท โดยกองทุนพิจารณาคัดเลือกสมาชิกตามล าดับการสมัครเข้าเป็นสมาชิกก่อน  ได้
สิทธิรับการพิจารณาก่อน (โดยจ านวนผู้ที่จะได้รับการพิจารณาช่วยเหลือแต่ละหมู่บ้าน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กองทุนก าหนด โดยค านึงถึงสถานะทางการคลัง) 

ข้อ 10  สวัสดิการอุปสมบท  
       สมาชิ กที่ อุ ป สมบทตามประ เพณี บว ชนาค  จะ ได้ รั บ เ งิ นช่ ว ย เ หลื อส วั ส ดิ ก า ร                          
จ านวน 500 บาท/คน โดยสมาชิก 1 คน มีสิทธิได้รับสวัสดิการ 1 ครั้งเท่านั้น 

ข้อ 11  สวัสดิการเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ    
       สมาชิกที่ เสียชีวิต กองทุนจะมอบเงินเพ่ือร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพทุกรายๆ                     
ละ 400 บาท  โดยมีเงื่อนไขว่าผู้มีสิทธิรับสวัสดิการต้องแจ้งกองทุนทราบการเสียชีวิตของสมาชิกก่อนเท่านั้น 
จึงจะมีสิทธิได้รับสวัสดิการสวดอภิธรรมศพ 

ข้อ 12  สวัสดิการผู้ประสบเหตุวาตภัย    
      เป็นสมาชิกครบ 6 เดือนขึ้นไป  จะได้รับการพิจารณาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการอุปโภค
บริโภครายละไม่เกิน 200 บาท/ปี หรือเป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ (ตามหลักเกณฑ์ที่กองทุน
ก าหนด ทั้งนี้ ผู้ประสบเหตุจะต้องได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือจาก อบต. ด้วย) 

ข้อ 13 สวัสดิการผู้ประสบภัยเหตุอัคคีภัย   
      เป็นสมาชิกครบ 6 เดือนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการอุปโภค
บริโภครายละไม่เกิน 200 บาท/ปี  หรือเป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ (ตามหลักเกณฑ์ที่กองทุน
ก าหนด ทั้งนี้ ผู้ประสบเหตุจะต้องได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือจาก อบต. ด้วย) 

ข้อ 14 สวัสดิการผู้ประสบเหตุอุทกภัย 
      เป็นสมาชิกครบ 6 เดือนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการอุปโภค
บริโภครายละไม่เกิน 200 บาท/ปี หรือเป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ (ตามหลักเกณฑ์ที่กองทุน
ก าหนด ทั้งนี้ ผู้ประสบเหตุจะต้องได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือจาก อบต. ด้วย) 
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ข้อ 15 สวัสดิการส่งเสริมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 
      กองทุนจะสนับสนุนกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ครั้งละไม่เกิน 3,000 บาท   หรือเป็นไปตามดุลย
พินิจของคณะกรรมการ (ตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนก าหนด) 

ข้อ 16 สวัสดิการงานวันเด็กแห่งชาติ 
      สถานศึกษาหรือหน่วยงานในเขตต าบลจะได้รับการจัดสวัสดิการงานวันเด็กแห่งชาติ ปีละ 1 
ครั้งๆ ละ ไม่เกิน 500 บาท (ทั้งนี้ หน่วยงานต้องมีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติด้วย) 

ข้อ 17 สวัสดิการกิจกรรมอนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อมพัฒนาหมู่บ้าน 
      ทุกหมู่บ้านในเขตต าบลจะได้รับสวัสดิการกิจกรรมอนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อมพัฒนาหมู่บ้าน ๆ
ละไม่เกิน 500 บาท/ปี 

ข้อ 18 สวัสดิการกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 
      ทุกหมู่บ้านในเขตต าบลจะได้รับสวัสดิการกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
หมู่บ้านละไม่เกิน 500 บาท/ปี 

ข้อ 19 สงเคราะห์เงินค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้ ฐานะยากจน 
      ผู้ยากไร้ฐานะยากจน/ผู้ด้อยโอกาส ที่ ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุน จะได้รับการพิจารณา
ช่วยเหลือเงินค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภค ปีละ 10 รายๆ ละ 500 บาท/ปี  

ข้อ 20 สวัสดิการช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 
      กองทุนสวัสดิการจัดสวัสดิการเงินช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ที่หน่วยงาน องค์กร 
ภาคีเครือข่าย และอ่ืนๆ ปีละไม่เกิน 5,000 บาท   

ข้อ 21 เอกสารที่ต้องน ามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประกอบการเบิกสวัสดิการ ดังนี้ 

    (1) สวัสดิการรับขวัญเด็กแรกเกิด 
          ๑. แบบค าขอเบิกสวัสดิการ (แบบ กทส.2) 
          2. สมุดประจ าตัวสมาชิก  
          3. ส าเนาสูติบัตร 

4. ใบรับรองแพทย์ (กรณีมารดาผู้เป็นสมาชิกคลอดบุตรให้ยื่นใบรับรองแพทย์ประกอบการ
เบิกด้วย) 

          5. บัตรประจ าตัวประชาชน ผู้เป็นสมาชิก (ห้ามใช้ส าเนา) 
6. บัตรประจ าตัวประชาชน ผู้รับผลประโยชน์ (ห้ามใช้ส าเนา) (กรณีผู้รับผลประโยชน์ยื่น                   
ค าขอเบิก) 

         7. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ)  
         8. บัตรประจ าตัวประชาชน ผู้รับมอบอ านาจ (ห้ามใช้ส าเนา)         

    (2) สวัสดิการชดเชยรายได้กรณีนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล  
        1. แบบค าขอเบิกสวัสดิการ (แบบ กทส.2)      
        2. สมุดประจ าตัวสมาชิก 
        3. ใบรับรองแพทย ์
 

 



-4- 

        4. บัตรประจ าตัวประชาชน ผู้เป็นสมาชิก (ห้ามใช้ส าเนา) 
5. บัตรประจ าตัวประชาชน ผู้รับผลประโยชน์ (ห้ามใช้ส าเนา) (กรณีผู้รับผลประโยชน์ยื่น            
ค าขอเบิก) 

        6. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ) 
        7. บัตรประจ าตัวประชาชน ผู้รับมอบอ านาจ (ห้ามใช้ส าเนา)  

   (3) สวัสดิการค่าจัดการศพ 
        1. แบบค าขอเบิกสวัสดิการ (แบบ กทส.2) 
        2. สมุดประจ าตัวสมาชิก 
        3. ส าเนาใบมรณบัตร ผู้เป็นสมาชิก 
        4. บัตรประจ าตัวประชาชนผู้ซึ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์ (ห้ามใช้ส าเนา)    
        5. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ) 
        6. บัตรประจ าตัวประชาชน ผู้รบัมอบอ านาจ (ห้ามใช้ส าเนา) 

   (4) สวัสดิการทุนการศึกษา 
        1. สมุดประจ าตัวสมาชิก 
        2. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียน/นักศึกษา (ถ้ามี) 
        3. บัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาใบสูติบัตร ผู้เป็นสมาชิก  

4. บัตรประจ าตัวประชาชน ผู้รับผลประโยชน์ (ห้ามใช้ส าเนา) (กรณีผู้รับผลประโยชน์ยื่น         
ค าขอเบิก) 

        5. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ) 
        6. บัตรประจ าตัวประชาชน ผู้รับมอบอ านาจ (ห้ามใช้ส าเนา)  

   (5)  สวัสดิการคนท างาน 
         1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ผู้เป็นสมาชิก หรือเอกสารอ่ืนตามที่กองทุนก าหนด 

         (6) สวัสดิการสงเคราะห์ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ประสบภาวะทุกข์ยาก      
        1. สมุดประจ าตัวสมาชิก    
        2. ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้พิการ พร้อมฉบับจริง 
        3. บัตรประจ าตัวประชาชน ผู้เป็นสมาชิก (ห้ามใช้ส าเนา)  

4. บัตรประจ าตัวประชาชน ผู้รับผลประโยชน์ (ห้ามใช้ส าเนา) (กรณีผู้รับผลประโยชน์ยื่น         
ค าขอเบิก) 

        5. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ) 
        7. บัตรประจ าตัวประชาชน ผู้รับมอบอ านาจ (ห้ามใช้ส าเนา)  
        8. เอกสารอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

   (7)  สวัสดิการอุปสมบท 
            1. สมุดประจ าตัวสมาชิก       
        2. ส าเนาใบสุทธิ   

3. บัตรประจ าตัวประชาชน ผู้รับผลประโยชน์ (ห้ามใช้ส าเนา) (กรณีผู้รับผลประโยชน์ยื่น         
ค าขอเบิก) 

        4. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ) 
        5. บัตรประจ าตัวประชาชน ผู้รับมอบอ านาจ (ห้ามใช้ส าเนา)  
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      (8) สวัสดิการเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ     
        1. สมุดประจ าตัวสมาชิก       
        2. ส าเนาใบมรณบัตร   
        3. บัตรประจ าตัวประชาชน ผู้รับผลประโยชน์ (ห้ามใช้ส าเนา)  
        4. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ) 
        5. บัตรประจ าตัวประชาชน ผู้รับมอบอ านาจ (ห้ามใช้ส าเนา)  

 (9) สวัสดิการผู้ประสบเหตุวาตภัย 
1. สมุดประจ าตัวสมาชิก    

        2. บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมส าเนา ผู้เป็นสมาชิก   
       3. บัตรประจ าตัวประชาชน ผู้รับผลประโยชน์ (ห้ามใช้ส าเนา)  
        4. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ) 
        5. บัตรประจ าตัวประชาชน ผู้รับมอบอ านาจ (ห้ามใช้ส าเนา)  
  6. เอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง 

 (10) สวัสดิการผู้ประสบเหตุอัคคีภัย 
1. สมุดประจ าตัวสมาชิก    

        2. บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมส าเนา ผู้เป็นสมาชิก   
       3. บัตรประจ าตัวประชาชน ผู้รับผลประโยชน์ (ห้ามใช้ส าเนา)  
        4. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ) 
        5. บัตรประจ าตัวประชาชน ผู้รับมอบอ านาจ (ห้ามใช้ส าเนา)  
  6. เอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง 

(11) สวัสดิการผู้ประสบเหตุอุทกภัย 
        1. สมุดประจ าตัวสมาชิก    
        2. บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมส าเนา ผู้เป็นสมาชิก   
       3. บัตรประจ าตัวประชาชน ผู้รับผลประโยชน์ (ห้ามใช้ส าเนา)  
        4. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ) 
        5. บัตรประจ าตัวประชาชน ผู้รับมอบอ านาจ (ห้ามใช้ส าเนา)  
  6. เอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง 

   (12) สวัสดิการส่งเสริมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ (เอกสารการเบิกจ่ายเป็นไปตามท่ีกองทุนก าหนด)      

(13) สวัสดิการงานวันเด็กแห่งชาติ (เอกสารการเบิกจ่ายเป็นไปตามท่ีกองทุนก าหนด)      

(14) สวัสดิการกิจกรรมอนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อมพัฒนาหมู่บ้าน (เอกสารการเบิกจ่ายเป็นไป
ตามท่ีกองทุนก าหนด)      

(15) สวัสดิการกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น (เอกสารการเบิกจ่ายเป็นไปตามที่กองทุน
ก าหนด)      

(16) สงเคราะห์เงินค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้ ฐานะยากจน (เอกสารการเบิกจ่ายเป็นไป
ตามท่ีกองทุนก าหนด)      

(17) สวัสดิการช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ (เอกสารการเบิกจ่ายเป็นไปตามที่กองทุน
ก าหนด)      
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   ประกาศ   ณ   วันที่  9  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2562 
 
 
 
       
      (นางประนอม  ขาวงาม) 
        ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง 
 


