
                         
 

 
 
                                 
 
ระเบียบ กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง พ.ศ. 2559 

อ าเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร ์
........................................................................................................ ......................................................... 

 
 โดยเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง พ.ศ. 2553 เพ่ือให้การ
บริหารจัดการกองทุนเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ประกอบกับมติเห็นชอบในคราวประชุมใหญ่สามัญ                    
ประจ าปี 2558  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม  2559  กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง จึงได้ออกระเบียบไว้ 
ดังต่อไปนี้ 
 

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

หมวดที่  1   
ทั่วไป 

ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “  ระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง พ.ศ.2559 ” 

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

ข้อ 3  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 

ข้อ 4  เครื่ องหมายของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปร าสาททอง เป็นรูปเด็ก ผู้ ใหญ่  ผู้ สู งอายุและ                        
องค์ปราสาททองล้อมรอบด้วยวงกลมสองวงล้อมรอบด้านในวงกลมด้านบน มีชื่อกองทุนสวัสดิการชุมชน                
ต าบลปราสาททอง  ส่วนด้านล่าง ระบุอ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

ข้อ 5  ในระเบียบข้อบังคับนี ้
 “ ส านักงาน ”   หมายความว่า  ที่ท าการของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง 

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

 “ ประธาน ”   หมายความว่า  ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง 
 
ข้อ 6  ให้ยกเลิก 
 6.1 ระเบียบกองทุนสวัสดิการสังคมต าบลปราสาททอง พ.ศ.2553  
 6.2 ระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง พ.ศ.2553 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
 โดยให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
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หมวดที่  2 
วัตถุประสงค์ 

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

เกื้อกูลกัน โดยระบบการออมเงินวันละ 1 บาทหรือปีละ 365 บาท  และการจัดสวัสดิการที่ทั่วถึง      
เป็นธรรม และสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของสมาชิกและชุมชน 

(2) เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สมาชิกในชุมชน 

(3) เพ่ือจัดสวัสดิการที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของสมาชิกและชุมชน 
(4) เพ่ือลดช่องว่างความเป็นสมาชิกในชุมชนให้เกิดความเสมอภาคและความสันติสุขร่วมกันเหมือนญาติ            

พ่ีน้อง 
(5) เพ่ือช่วยเหลือและประสานความร่วมมือในการแก้ปัญหาชุมชนในด้านต่าง ๆ  
(6) เพ่ือเป็นแบบอย่างและเผยแพร่การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนไปยังชุมชนอื่นที่สนใจ 
 

หมวดที่  3 
แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

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

 
หมวดที่  4 

สมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ 

ข้อ 9  สมาชิกกองทุน ได้แก่ ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 9 ตามระเบียบข้อบังคับนี้ 
ข้อ 10  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตต าบลปราสาททอง หรือข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่ ไม่จ ากัดเพศหรืออายุ 

(2) เป็นผู้มีนิสัยอันดีงาม มีความรู้และความเข้าใจ เห็นชอบในหลักการของกองทุนและสนใจที่จะเข้าร่วม
ในกิจกรรมของกองทุนด้วยความสมัครใจ 

(3) กรณีหญิงตั้งครรภ์ที่ตนเองหรือสามี มีความประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนเมื่อคลอดบุตรแล้ว
ต้องสมัครเป็นสมาชิกกองทุนให้บุตรด้วย 

(4) เป็นผู้พร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบของกองทุนและระเบียบที่ออกโดยคณะกรรมการ 
เป็นผู้ที่คณะกรรมการกองทุนรับรองแล้วและนายทะเบียนเห็นชอบให้เข้าเป็นสมาชิก 
เอกสารในการรับสมัครให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
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ข้อ 11  ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน ต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่กองทุนก าหน ดด้วยตนเอง                   
หรือมอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนท าการสมัครแทน  โดยก าหนดรับสมัครสมาชิกปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนมกราคมและ               
เดือนกรกฎาคมของทุกปี  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(1) ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้สมัคร อย่างละหนึ่งฉบับ 
(2) ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้รับผลประโยชน์ อย่างละหนึ่งฉบับ 

ผู้สมัครจะเป็นสมาชิกกองทุน โดยสมบูรณ์เริ่มตั้งแต่วันที่กองทุนรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกและได้ช าระ               
ค่าสมัครตามทีก่องทุนก าหนด ทั้งนี้ การนับระยะเวลาการเป็นสมาชิกกองทุนฯ ให้นับจ านวนวันตั้งแต่วันที่กองทุน
รับสมัครเข้าเป็นสมาชิกถึงปัจจุบัน 

 
ข้อ 12  สภาพสมาชิกสิ้นสุดลงในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(1) ขาดการช าระเงินออมรายปี เกินระยะเวลา ๑ เดือน นับตั้งแต่วันที่ครบก าหนดรับช าระเงิน หรือที่
กองทุนก าหนด โดยไม่แจ้งเหตุผลอันควร 

(2) ตาย 
(3) ลาออกจากการเป็นสมาชิก 
(4) ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือกระท าผิดระเบียบที่กองทุนก าหนด 
(5) จงใจฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของกองทุน หรือแสดงตนเป็นปรปักษ์หรือไม่ให้ความร่วมมือ ความ

ช่วยเหลือไม่ว่าประการใด 
กรณีที่สมาชิกพ้นสภาพความเป็นสมาชิก กองทุนจะไม่คืนเงินออมสัจจะรายปีหรือเงินอ่ืนๆ ให้สมาชิกใน                     

ทุกกรณ ี
 

หมวดที่  5 
เงินออม เงินค่าสมัครแรกเข้า เงินค่าบ ารุงกองทุนและสมุดประจ าตัวสมาชิก 

ข้อ 13  ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก ต้องช าระ 
 (1)  เงินออม ตามกติกาคือครั้งแรกต้องช 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 14  สิทธิหน้าที่และผลประโยชน์ที่สมาชิกได้รับ มีดังนี้ 
(1) สมาชิกมีสิทธิเสนอความคิดเห็นต่อการจัดสวัสดิการ 
(2) สมาชิกมีสิทธิเข้าตรวจสอบการท างานของคณะกรรมการได้ 
(3) สมาชิกมีสิทธิได้รับสวัสดิการทุกประเภทตามท่ีกองทุนได้จัดขึ้นตามข้อ 24   
(4) สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ที่กองทุนจัดขึ้นที่สมัยสามัญและวิสามัญ 
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หมวดที่  7 
คณะกรรมการและการด าเนนิงาน 

ข้อ 15  ให้มีคณะกรรมการ ประกอบด้วย 
   (1) กรรมการได้มาจากการคัดเลือกของที่ประชุมใหญ่             ไม่เกิน   7   คน 
  (2) ตัวแทนจากสมาชิกสภาท้องถิ่นตามที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกกันเอง             ไม่เกิน  17  คน 
   (3) ตัวแทนข้าราชการ พนักงานส่วนต าบลหรือเจ้าหน้าที่รัฐ                ไม่เกิน    5  คน 
  (4) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับการคัดเลือก            ไม่เกิน    3  คน 
   (5) ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         ไม่เกิน    2  คน  

หลังจากท่ีได้กรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้กรรมการทั้งหมดประชุมเพ่ือคัดเลือกประธานกองทุน                  
รองประธาน เหรัญญิก นายทะเบียน เลขานุการและต าแหน่งอ่ืนตามที่เห็นสมควร ภายใน 15 วัน 

 
ข้อ 16  คุณสมบัติของคณะกรรมการประกอบด้วย 

(1) มีภูมิล าเนาในเขตต าบลปราสาททอง หรือข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐ 
(2) เป็นสมาชิกกองทุน 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไร้ความสามารถไม่เคยถูกให้ออกจากคณะกรรมการด้วยมติคณะกรรมการ

หรือมติท่ีประชุมใหญ่ 
(4) เป็นผู้มีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม เสียสละต่อส่วนรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มีความเอาใจใส่ต่อชีวิตและ

ความเป็นอยู่ของสมาชิกด้วยใจที่เป็นธรรม ปราศจากอคติ 

ข้อ 17  คณะกรรมการไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างหรือเงินเดือนเว้นแต่กองทุนจะวางระเบียบตามที่มติท่ีประชุมใหญ่ 
ก าหนด 

ข้อ 18  คณะกรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(1) ครบวาระ  2  ปี 
(2) ตาย 
(3) ลาออก หรือ โอนย้าย หรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน 
(4) ออกตามมติคณะกรรมการหรือมติที่ประชุมใหญ่ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ 
(5) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด 
กรณีท่ีกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนหมดวาระ ตามข้อ 15(1) ให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้คัดเลือกและมีวาระ 

การด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีมีอยู่ของผู้ที่ตนแทน 
 กรณีท่ีกรรมการพน้จากต าแหน่งก่อนหมดวาระ ตามข้อ 15(2) ให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
จะมีการเลือกตั้งหรือสรรหา 

ข้อ 19  คณะกรรมการอยู่ในต าแหน่งได้คราวละ  2  ปี  
คณะกรรมการที่ออกตามวาระจะต้องปฏิบัติหน้าที่จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ามาด ารงต าแหน่งแทน 

ข้อ 20  ให้คณะกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) บริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบของกองทุน 
(2)  บริหาร จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการจัดสวัสดิการที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ 

ของสมาชิกและชุมชน โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิกและการส่งเสริม สนับสนุนแนวทางชุมชนเข้มแข็ง 
และระบอบประชาธิปไตย ภายใต้ระเบียบข้อบังคับหรือระเบียบอ่ืนๆ ที่กองทุนก าหนด 

 



-5- 

ข้อ 21  การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์  การจัดการกองทุนและระเบียบอ่ืนๆ             
ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

ข้อ 22  ให้เหรัญญิกกองทุนจัดท างบดุล และบัญชี ส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานต่อที่ประชุมใหญ่
ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีปฏิทินของทุกปี 

ข้อ 23  ให้เหรัญญิกกองทุนมีอ านาจถือเงินสดในมือไม่เกิน 20,000 บาท 
 

หมวดที่  8 
การประชุม 

ข้อ 24  การจัดการประชุม มีดังนี้ 
(1) การประชุมของคณะกรรมการ 

ให้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการครั้งแรก เพ่ือแบ่งงานพร้อมทั้งจัดวางระบบการบริหารงานภายใน 
ของกองทุนหลังจากเลือกประธาน พร้อมต าแหน่งอื่น ๆ ตามข้อ 15 วรรคสอง 

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

2.1  คณะกรรมการมีมติท่ีประชุมให้เรียกประชุม ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้เข้าประชุม 
2.2  สมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของทั้งสมาชิกทั้งหมดเสนอชื่อร้องขอให้เรียกประชุม 

ทั้งนี้ ในการเรียกประชุมสมัยวิสามัญปีหนึ่งไม่เกิน 4 ครั้ง หรือแล้วแต่ความจ าเป็น 
 การประชุมต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า หนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะถือว่าเป็น                   
องค์ประชุม 

หมวดที่ 9 
การจัดสวัสดิการ 

ข้อ 25 กองทุนสวัสดิการชุมชน ต้องจัดสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานให้แก่สมาชิก ดังต่อไปนี้ 
(1)  สวัสดิการรับขวัญเด็กแรกเกิด 
(2)  สวัสดิการชดเชยรายได้กรณีนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 
(3)  สวัสดิการค่าจัดการศพ   

กรณีสมาชิกเสียชีวิต  บุคคลที่มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการค่าจัดการศพ คือ ผู้รับผลประโยชน์ ตามที่สมาชิกแจ้ง
รายชื่อให้ไว้เป็นหลักฐาน ในฐานข้อมูลสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง ณ  ปัจจุบัน 

ทั้งนี้   ผู้ รับผลประโยชน์ดั งกล่าวข้างต้น  จะต้องมีสถานะเป็นสมาชิกกองทุนสวั สดิการชุมชน                        
ต าบลปราสาททองด้วย  ณ  วันที่มาขอเบิกเงินสวัสดิการค่าจัดการศพ   

กรณีผู้รับผลประโยชน์ ไม่มีสถานะเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง ณ วันที่มาขอเบิก
เงินสวัสดิการดังกล่าว ผู้รับผลประโยชน์ต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน ก่อนจึงมีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการค่าจัดการศพ  

กรณีผู้รับผลประโยชน์ ขาดคุณสมบัติการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนฯ ให้ผู้รับผลประโยชน์ช าระเงินสมทบ
ค่าจัดการศพ จ านวน 400 บาท ให้กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททองก่อน จึงจะสามารถเบิกเงินสวัสดิการ
ค่าจัดการศพ 

(4)  สวัสดิการอ่ืนๆ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
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การจัดสวัสดิการอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกกองทุน คณะกรรมการสามารถจัดท าได้แต่ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่หรือคณะกรรมการกองทุน ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้เข้าร่วมประชุม 

หลักเกณฑ์วิธีการจัดสวัสดิการหรือการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนก าหนดแต่ทั้งนี้ให้
ค านึงถึงสถานะทางการคลังของกองทุน โดยให้กองทุนสวัสดิการชุมชน ออกระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการ โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

เอกสารในการเบิกสวัสดิการให้เป็นไปตามรูปแบบที่กองทุนก าหนด 
 

หมวดที่  10 

การบริหารจัดการกองทุน 

ข้อ 26  การบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดแต่ต้องจัดสัดส่วนเงินกองทุน
ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดเป็นกองกลางเพ่ือบริหารกองทุนร้อยละ  10  
(2) จัดเป็นกองทุนเพ่ือสวัสดิการสมาชิกร้อยละ  60 
(3) จัดเป็นกองทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิกกู้ยืมร้อยละ  30 

ข้อ 27  การบริหารงานกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งรวมทั้งเหตุผลตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
สวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550  

 
หมวดที่  11 

การติดตาม ประเมินผลการจัดสวัสดิการและการตรวจสอบ 

ข้อ 28  ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดสวัสดิการ ประกอบด้วย 
(1)  ผู้แทนจากสมาชิกกองทุนที่ที่ประชุมใหญ่คัดเลือก จ านวน  2  คน 
(2)  ผู้แทนจากสภาท้องถิ่นที่ได้รับคัดเลือก   จ านวน  2  คน 
(3)  ตัวแทนจากข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  1  คน 

เมื่อได้คณะกรรมการครบแล้วให้ประชุมและคัดเลือกประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัด
สวัสดิการ ภายใน  15  วัน 

ข้อ 29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดสวัสดิการ มีหน้าที่ดังนี้ 

(1) วางระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน 
(2) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน 
(3) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการและที่ประชุมใหญ่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
(4) มีอ านาจเรียกตัวบุคคล หรือกลุ่มบุคคล หรือกรรมการผู้หนึ่งผู้ใดมาให้ปากค ารวมทั้งอ านาจในการเรียก

ตรวจเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ 
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หมวดที่  12 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับ 

ข้อ 30  ระเบียบกองทุน สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่หรือ
คณะกรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้เข้าร่วมประชุม 

ข้อ 31  คณะกรรมการสามารถออกระเบียบหรือข้อบังคับอ่ืนที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบข้อบังคับนี้เพ่ือประ โยชน์
ของการด าเนินงานของกองทุนได้ 

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  30  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2559 
 
 
 
 

 
 

(นางประนอม  ขาวงาม) 
ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง 

 
 
 

 
 
 

 


