
 

 
ระเบียบข้อบังคับ 

กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัด ร้อยเอ็ด 
................................................. 

 
 เพ่ือให้การจัดสวัสดิการชุมชนของต าบลโพธิ์ทอง เป็นไปโดยเสมอภาคท่ัวถึง เอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน 

รวมทั้งเอ้ือประโยชน์ต่อสมาชิกโดยส่วนรวม ต าบล โพธิ์ทอง จึงได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนขึ้น เห็นควรก าหนด
ระเบียบการด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลโพธิ์ทอง ไว้ดังนี้ 

ข้อที่ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอ โพนทอง
จังหวัด ร้อยเอ็ด ” 

ข้อที่ 2. ส านักงานกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอ โพนทอง จังหวัด ร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ที่ 
เทศบาลต าบลโพธิ์ทอง เลขท่ี 209 หมู่ที่ 2 ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอ โพนทอง จังหวัด ร้อยเอ็ด 

ข้อที่ 3. ระเบียบนี้เริ่มใช้นับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อที่ 4. วัตถุประสงค์ ส าคัญของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอ โพนทอง จังหวัด 

ร้อยเอ็ด  
4.1. เพ่ือเป็นศูนย์รวม ของคนทุกเพศทุกวัยในชุมชนและท้องถิ่น ให้เกิดความส านึกรับผิดชอบในการ

พ่ึงตนเอง โดยระบบการฝากเงินสัจจะวันละบาท และการจัดสวัสดิการอย่างท่ัวถึง เป็นธรรมและสอดคล้องกับ
ปัญหาความต้องการของสมาชิกและชุมชน 

4.2. เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น เรื่องการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และส่งเสริมการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างสมาชิกในชุมชน 

4.3. เพ่ือจัดสวัสดิการสังคม ที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของสมาชิกและชุมชน 
4.4. เพ่ือลดช่องว่างความเป็นอยู่ของสมาชิก ในชุมชน ให้เกิดความเสมอภาค และความสันติสุขอยู่

ร่วมกันเหมือนญาติพ่ีน้อง 
4.5.เพ่ือช่วยเหลือและประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาของชุมชนในด้านต่างๆ 
4.6. เพ่ือเป็นแบบอย่างและเผยแพร่การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ ไปยังชุมชนอ่ืนที่สนใจ 
ข้อที่ 5. แหล่งท่ีมาของเงินทุน 
5.1. เงินที่ได้จากการฝากสมทบวันละ 1 บาท ของสมาชิก 
5.2. เงิน ที่ได้รับจากการสมทบจากองค์กรภาครัฐ / องค์กรเอกชน พอช. พมจ. 
5.3. เงินที่ได้จากการสมทบ/ อุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.4. เงินอุดหนุนจากต่างประเทศ หรือองค์ระหว่างประเทศ 
5.5. เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุน หรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมายหรือโดยนิติกรรมอ่ืนๆ 
5.6. ดอกผลที่เกิดจากเงิน หรือทรัพย์สินของกองทุนฯ หรือเงินบริจาคและหรือแหล่งอื่นที่ชอบด้วย

กฎหมาย 
ข้อที่ 6. คุณสมบัติของสมาชิก 
6.1. เป็นผู้มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
6.2. เป็นผู้มีนิสัยอันดีงาม มีความรู้และความเข้าใจ เห็นชอบในหลักการของกองทุนสวัสดิการชุมชน

ต าบลโพธิ์ทอง และสนใจที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมของกองทุนฯ ด้วยความสมัครใจ 
6.3. เป็นผู้พร้อมจะปฏิบัติตาม ระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯ 
6.4. เป็นผู้ที่คณะกรมการกองทุนฯ ระดับหมู่บ้านรับรองแล้วเสนอประธาน รองประธาน 1 คนและ

นายทะเบียน มีมติเห็นชอบให้เข้าเป็นสมาชิก 
ข้อที่ 7. การสมัครเข้าเป็นสมาชิก 



 

7.1. ต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลโพธิ์ททอง อ าเภอ โพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ด ตามระเบียบการรับสมาชิก 

7.2. ในวันที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก ต้องฝากเงินสมทบวันละ 1 บาท ตามกติกา คือครั้งแรกต้องฝากเงิน
สมทบจ านวน 180วัน เป็นเงิน 180 บาทและครั้ง(รายวัน/รายเดือน/ราย 6 เดือน/รายปี )โดยน าส่งให้
คณะกรรมการกองทุนฯระดับหมู่บ้านพร้อมกับเงินค่าสมัคร 20 บาท รวมเป็นเงิน จ านวน 200 บาท (การฝาก
เงินสมทบครั้งต่อไปให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่ก าหนดว่า เป็น 6 เดือน/ครั้ง) 

ข้อที่ 8. สิทธิหน้าที่ และผลประโยชน์ของผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ 
8.1. สมาชิกทุกคนมีสิทธิเสนอความคิดเห็น ต่อการจัดสวัสดิการชุมชนได้ 
8.2. สมาชิกทุกคนมีสิทธิตรวจสอบ การท างานของคณะกรรมการได้ 
8.3. สมาชิกทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ที่กองทุนจัดขึ้นทั้งสมัยสามัญและวิสามัญ  
ข้อที่ 9. สมาชิกขาดหรือพ้นจากการเป็นสมาชิกของกองทุนฯ ตามเหตุการณ์ต่างๆ ดังนี้ 
9.1. ขาดการส่งเงินสมทบ1 เดือน (30 วัน) โดยไม่แจ้งเหตุผลอันควรต่อคณะกรรมการกองทุนระดับ

หมู่บ้าน 
9.2. ตาย 
9.3. ลาออกจากการเป็นสมาชิกเนื่องจากผิดกติกา ระเบียบข้อบังคับ ที่กองทุนฯก าหนด 
9.4. จงใจฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับกองทุนฯ หรือแสดงตนเป็นปรปักษ์ ไม่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ

กองทุนฯไม่ว่าประการใดๆ  
 กรณีท่ีสมาชิกพ้นจากความเป็นสมาชิกกองทุนฯกองทุนจะไม่คืนเงินสัจจะให้สมาชิกในทุกกรณี กรณีท่ี

สมาชิกพ้นจากความเป็นสมาชิกของกองทุนฯด้วยเหตุ ตามข้อ 9.1 9.2 9.3 และ 9.4 ให้อุทธรณ์เข้ามาเป็น
สมาชิกอีก ได้ภายใน 30 วัน 

ข้อที่ 10. ให้มีคณะกรรมการกองทุนประกอบด้วย 
10.1. ประธานและกรรมการได้จากการคัดเลือกในที่ประชุมใหญ่ ซึ่งหมู่บ้านที่มีสมาชิก 50 คนข้ึนไป 

ต้องมีผู้แทนเป็นกรรมการเห็นสมควรเพ่ิมเติม 
10.2. ตัวแทนหน่วยงานอื่น ซึ่งเป็นภาคีด้านการจัดสวัสดิการทางสังคมตามมติที่ประชุมใหญ่ หรือ

คณะกรรมการเห็นสมควรเพิ่มเติม 
10.3. คณะกรรมการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นเลขาฯ คณะกรรมการ จ านวน 2 คน 

เพ่ือปฏิบัติงานตานคณะกรรมการมอบหมาย 
ข้อ 11. ให้คณะกรรมการกองทุนตามข้อ 10.มีที่ปรึกษากองทุนฯโดยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ 

ความสามารถเป็นที่ประจักษ์ในด้านการจัดการกองทุนฯ ด้านการเงิน ด้านการสวัสดิการสังคม จ านวนหนึ่ง มี
หน้าที่ให้ค าปรึกษาด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนฯ จ านวน ตามมติที่ประชุมใหญ่เห็นสมควร 

ข้อที่ 12. ให้คณะกรรมการกองทุนฯมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
12.1. บริหารกองทุนฯเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับกองทุนฯ ฉบับนี้ 
12.2. บริหารจัดการ ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการจัดสวัสดิการที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้อง

ของสมาชิกและชุมชน โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของสมาชิกและการส่งเสริมสนับสนุนแนวทางชุมชนเข้มแข็ง 
และระบอบประชาธิปไตย ภายใต้ระเบียบข้อบังคับหรือระเบียบอื่นๆ ที่กองทุนก าหนดขึ้น 

ข้อที่ 13. การรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์และการจัดการกองทุนฯ
ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนดขึ้น 

ข้อที่ 14. คุณสมบัติของผู้เป็นกรรมการกองทุนฯ 
14.1. มีภูมิล าเนาในเขตต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอ โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
14.2. เป็นสมาชิกกองทุนฯต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัด ร้อยเอ็ด 
14.3. ได้มาด้วยการคัดเลือกในที่ประชุมใหญ่ 



 

14.4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ 
14.5. ไม่เคยถูกให้ออกจากคณะกรรมการกองทุนฯด้วยมติคณะกรรมการ หรือมติของที่ประชุมใหญ่ 
14.6. เป็นผู้มีคุณธรรมเสียสละต่อส่วนรวม ซื่อสัตย์สุจริต มีความเอาใจใส่ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ

สมาชิกด้วยใจที่เป็นธรรม ปราศจากอคติ 
ข้อที่ 15 กรรมการตามข้อ 10 มีวาระด ารงต าแหน่งวาระ 4 ปี และสามารถเลือกเข้ามาใหม่ได้

เมื่อหมดวาระ แต่ด ารงต าแหน่ง ติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ 
ข้อที่ 16. ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนฯจ านวนหนึ่ง 

ประกอบด้วย ประธานกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่แต่งตั้งจากผู้ที่ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
ทางด้านการเงิน การจัดสวัสดิการทางสังคมและการประเมินผล ซ่ึงจ านวนนี้ต้องมีผู้มีความรู้ความสามารถใน
ด้านการประเมินผลอย่างน้อยหนึ่งคน 

ข้อที่ 17.คณะกรรมการประเมินผลมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
17.1. ติดตามตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนฯ 
17.2. รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมด้วยเสนอค าแนะน า ต่อคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการ

ประเมินผลมีอ านาจเรียกเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาชี้แจงข้อเท็จจริง
เพ่ือประกอบการพิจารณาประเมินผลได้ 

ข้อที่ 18. ให้เหรัญญิกกองทุนฯ จัดท างบดุลและบัญชีท าการ ส่งคณะตรวจสอบและประเมินผล
ภายในเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 

 เหรัญญิกรายงานผลการตรวจสอบบัญชีตามวรรคหนึ่ง ในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
แล้ว น าเสนอต่อประธานกรรมการบริหาร เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี และจัด
ให้มกีารประกาศในที่สาธารณะให้สมาชิกรับทราบ 

ข้อที่ 19. คณะกรรมการทั้ง ข้อ 10 และ 16 พ้นจากต าแหน่งเม่ือ 
19.1.ครบวาระ 4 ปี 
19.2. ตาย 
19.3. ลาออก 
19.4.ออกตามมติคณะกรรมการกองทุนฯด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 
19.5. ได้รับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาให้จ าคุก 
 กรณีมีคณะกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติ

ตามข้อ 14 เป็นกรรมการแทน และมีวาระในการด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระที่มีอยู่ของผู้ที่ตนแทน 
ข้อที่ 20. การประชุม 
20.1. จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ปีละ 1 ครั้ง 
20.2. การประชุมใหญ่วิสามัญคณะกรรมการกรณีจ าเป็น ปีละไม่เกิน 4 ครั้ง หรือแล้วแต่ความจ าเป็น 
20.3. การเปิดประชุมในข้อ 20.2 ต้องมีคณะกรรมการกองทุนฯและสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อย

กว่า 1ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมดจึงถือว่าครบองค์ประชุม 
ข้อที่ 21. การแจ้งข่าวสาร 
-แจ้งข่าวสารในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี แจ้งถึง รายรับ- รายจ่าย ตลออดจนการด าเนินการใน

รอบปีและสถานภาพปัจจุบัน 
ข้อที่ 22. การจัดสวัสดิการแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ. 2553 โดยมติที่

ประชุมใหญ่มีดังนี้และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน
ฯโดยผ่านการเห็นชอบในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีและประกาศใช้เมื่อวันที่ 11 เดือนมกราคม 2558 โดย
มีการจัดสวัสดิการ 12เรื่อง มีรายละเอียดดังนี้ 

 



 

22.1.สวัสดิการเกิด/รับขวัญ 
-ลูกสมาชิกท่ีเกิดใหม่จะได้เงินรับขวัญ คนละ 500 บาท (แม่ต้องเป็นสมาชิกกองทุนฯเท่านั้น) 
-แม่ท่ีคลอดลูกนอนโรงพยาบาลจะได้รับสวัสดิการคนละ 500 บาท ไม่เกิน 1,000 บาท/คน/ปี 
22.2.สวัสดิการเจ็บป่วยนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล 
-กองทุนจะจ่ายเงินช่วยเหลือในการนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลให้แก่สมาชิก คืนละ 100บาท ไม่เกิน 

15 คืน ต่อคนต่อปี (ไม่เกิน1,500บาทต่อคนต่อปี) 
 22.3.สวัสดิการเสียชีวิต กองทุนจะจ่ายเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพแก่สมาชิก ดังนี้ 
- ฝากสมทบครบ 1ปี ได้รับเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ 3,000 บาท 
- ฝากสมทบครบ 2 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ 5,000 บาท 
- ฝากสมทบครบ 3 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ 8,000 บาท 
- ฝากสมทบครบ 4ปี ได้รับเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ 10,000 บาท 
- ฝากสมทบครบ 5 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ 12,000บาท 
- ฝากสมทบครบ 6 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ 12,500บาท 
- ฝากสมทบครบ 6 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ 13,000 บาท 
 
22.4. สวัสดิการสมาชิกที่พิการ 
-สมาชิกทีพิ่การอาจได้รับสวัสดิการตามความเหมาะสม โดยมติของคณะกรรมการพิจารณา เป็นรายๆ

ไป ตามงบประมาณแต่ละปี 
 
22.5. สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกท่ีประสบอัคคีภัย 
- สมาชิกฝากสัจจะครบ 6 เดือนขึ้นไป คณะกรรมการกองทุนฯพิจารณาช่วยเหลือครั้งละไม่เกิน 

2,000 บาท(สองพันบาทถ้วน) ไม่เกินปีละ 1 ครั้ง/คน/หลัง 
 
22.6.สวัสดิการการศึกษา 
-กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลโพธิ์ทอง จะสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ ตั้งแต่

ชั้นอนุบาลถึงระดับชั้น ปริญญาตรี.จ านวน 80 ทุน ๆ ละ 500 บาท/คน/ป ี
22.7 สวัสดิการส่งเสริมอาชีพ (อนุรักสัตว์ วัว-ควายออกลูก) 
- สมชิกกองทุนฯที่มีวัว-ควายของตนเองที่เป็นตัวเมียให้ถ่ายรูปและบอกต าหนิ รูปพรรณสัณฐานแจ้ง

ต่อกองทุนฯและเมื่อตกลูกทางกองทุนฯช่วยดูแลและอนุรักษ์ให้ 500บาท 1ตัว ต่อคนต่อปี 
22.8 สวัสดิการงานศพปลอดเหล้า งานเศร้าปลอดการพนัน 
-กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลโพธิ์ทองจะสนับสนุนงานศพปลอดเหล้างานเศร้าปลอดการพนัน(โดย

เมื่อศพยังไม่ได้น าไปจัดการตามประเพณี ห้ามมีการกินเหล้า หรือมีการเล่นการพนัน) กองทุนฯจะจ่ายเงิน
สวัสดิการดังกล่าวเพ่ือส่งเสริมและช่วยเหลือการจัดงานดังกล่าว เป็น 2,000 บาท ต่องาน 

22.9 สวัสดิการสนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชุมชน 
- กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลโพธิ์ทองสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาพุทธ,บุญผะ

เหวดจังหวัดร้อยเอ็ด,วันธรรมะสวนะของต าบลโพธิ์ทอง,บุญบั้งไฟที่จัดขึ้นโดยต าบลและมีหมู่บ้านในเขตเข้าร่วม 
โดยกองทุฯจ่ายในสวัสดิการในข้อนี้รวมกันแล้วไม่เกิน 5,000 บาท ต่อปี 

22.10 สวัสดิการช่วยเหลืออุบัติเหตุฉุกเฉิน 
- กองทุนฯจะจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกท่ีประสบอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนทางรถยนต์ที่ไม่ได้นอนรักษาตัวที่ 

โรงพยาบาล ครั้งละ 300 บาท ต่อครั้ง ต่อคน ต่อปี 
 



 

22.11 สวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวที่ตกเกณฑ์ จ.ป.ฐ. 
 - กองทุนฯจะจ่ายเงินหรือปัจจัยความจ าเป็นพื้นฐานกับครอบครัวสมาชิก ที่ตกเกณฑ์ตามที่เจ้าหน้า

บันทึกข้อมูลสรุปแล้วว่าไม่ผ่านเกณฑ์ ครอบครัวละ 500 บาท ปีล่ะไม่เกิน 10 ครัวเรือน 
22.12 สวัสดิการช่วยเหลือผูพิ้การ/ผู้สูงอายุ/ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
- กองทุนฯจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือที่ไม่ซ้ าซ้อนกับ อปท.แก่ผู้ที่พิการหรืผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่อง

การเคลื่อนไหวจนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ รายละไม่เกิน 500 บาท และไม่เกิน 40 รายต่อปี 
ข้อที่ 23. การบริหารจัดการกองทุนฯ 
23.1. สมาชิกต้องฝากเงินสัจจะวันละ 1 บาท เพื่อเข้าสมทบกองทุนสวัสดิการกองทุนฯโดยน าส่ง

คณะกรรมการระดับหมู่บ้าน ทุกวันที่ 3ของเดือนที่ 6 แล้วให้คณะกรรมการกองทุนระดับหมู่บ้านรวบรวม น าส่ง
คณะกรรมการกองทุนฯภายในวันที่ 5 ของเดือนที่ 6 (1วันหลังจากท่ีรวบรวมเงินสัจจะจากระดับหมู่บ้านแล้ว) 
โดยอาจรวบรวมเป็นรายวัน/รายเดือน/รายปี ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีมีมติให้ด าเนินการ 

23.2. เหรัญญิกกองทุนฯออกใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานในการรับเงิน/จ่ายเงินทุกครั้ง 
23.3. คณะกรรมการกองทุนฯระดับหมู่บ้านลงบัญชีเงินฝากสัจจะในสมุดเงินฝากของสมาชิก เป็น

รายบุคคลทุกครั้งที่สมาชิกฝากเงินสัจจะ และจะจัดท าบัญชีเงินฝากสัจจะประจ าหมู่บ้านไว้เป็นหลักฐานการรับรอง
การจ่ายเงินด้วย 

23.4. คณะกรรมการน าเงินสัจจะกองทุนสวัสดิการชุมชนของสมาชิกเก็บรักษาและฝากไว้ในสถาบัน
การเงินที่กองสวัสดิการชุมชนต าบลโพธิ์ทองฝากไว้ โดยเบิกเงิน 2ใน3 ของผู้ฝากเงิน 

23.5. การบริหารเงินกองทุนฯ ที่ได้รับจากการสมทบ / สนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆจัดสัดส่วนดังนี้ 
   - จัดเป็นกองทุนกลางเพ่ือบริหารกองทุน 20% 
   - จัดเป็นกองทุนกลางเพ่ือจัดสวัสดิการแก่สมาชิก 50 
   - จัดเป็นกองทุนสวัสดิการเพ่ือสมาชิกกู้ยืม 30% 
 23.6. การบริหารรายได้ที่จากการลงทุน 
   - การจัดเงินสมทบกองทุน 20% 
  - จัดเป็นค่าด าเนินการ 30% 
  - จัดเป็นเงินคืนก าไรแก่สมาชิก 30% 
  - จัดเป็นค่าตอบแทนผู้ด าเนินงาน 20% 
 ข้อที่ 24. การบริหารสวัสดิการกองทุนฯ ตามข้อ 23 ให้ เป็นไปตามเหตุผลการประกาศใช้ พ.รบ.
ส่งเสริมสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 
 ข้อที่ 25. ข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอ โพนทอง จังหวัด ร้อยเอ็ด สามารถ 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ โดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นชอบ  
 ข้อที่ 26. คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง
คณะสามารถเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมข้อบังคับที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกเพ่ือความเหมาะสมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

นาย เสถียร พลเยี่ยม ประธานกองทุนฯ 
 

จ.ส.อ. สุนทร โมคทิพย์ รองประธานกองทุนฯ 
 

นางสาว ดรุณี พลเยี่ยม เลขากองทุนฯ 
 
 

นาย สรรจร พวงปัญญา นายทะเบียน 
 
 

นางสาวรุจาภา ไกรยราษฏร์ เหรัญญิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบปฏิบัติของกองทุนสวัสดิการ ต าบลโพธิ์ทอง สวัสดิการชุมชนคือ 
“การให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี ” 

1. คณะกรรมการต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของกองทุนสวัสดิการชุมชน 
2. จ่ายสวัสดิการการเกิด รับขวัญเด็กเกิดใหม่ / แม่เป็นเงิน1,000บาท 
3. จ่ายสวัสดิการเจ็บป่วยรักษาพยาบาลนอนโรงพยาบาล คืนละ 100 บาท ไม่เกิน 15 คืน/คน/ปี 
4. จ่ายเงินสวัสดิการเมื่อเสียชีวิต ค่าจัดการศพ ดังนี้ 
- ฝากสมทบครบ 1ปี ได้รับเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ 3,000 บาท 
- ฝากสมทบครบ 2 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ 5,000 บาท 
 - ฝากสมทบครบ 3 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ 8,000 บาท 
- ฝากสมทบครบ 4ปี ได้รับเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ 10,000 บาท 
 - ฝากสมทบครบ 5 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ 12,000บาท 
- ฝากสมทบครบ 6 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ 12,500บาท 
- ฝากสมทบครบ 7 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ 13,000 บาท 
5. จ่ายค่าพาหนะ / คณะกรรมการในกรณีปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 5.1 ค่าพาหนะ/ถอนฝาก และมอบเงินค่าจัดการงานศพสมาชิกที่เสียชีวิตครั้งละ 100/คน/ครั้ง 
5.2. ค่าพาหนะ / เบี้ยเลี้ยงในต าบล 300 บาท 



 

5.3. ค่าพาหนะ /เบี้ยเลี้ยง นอกต าบล 400 บาท 
5.4.ค่าพาหนะ/เบี้ยประชุมต่างต าบล /ต่างอ าเภอ 400 บาท 
5.5. ค่าพาหนะ/เบี้ยประชุมในจังหวัดร้อยเอ็ด 500 บาท 
5.6. ค่าพาหนะ/ เบี้ยประชุมต่างจังหวัด (ภาคอิสาน) 1,000 บาท 
 5.7. ค่าพาหนะ/ เบี้ยประชุมภาคอ่ืนๆ 2,000 บาท 
5.8. ค่าพาหนะ / เบี้ยประชุม กรุงเทพฯ 3,000 บาท 
5.9 ค่าพาหนะ/ เบี้ยประชุมต่างประเทศ 5,000 บาท 
5.10. ค่าตอบแทนอ่ืนๆของคณะกรรมการแล้วแต่ความเหมาะสมของประธานคณะกรรมการพิจารณาและไม่ขัด
ต่อระเบียบของกองทุนฯ 
6.คณะกรรมการมีวาระการท างานอยู่ 4ปี กรรมการต้องเป็นสมาชิกและต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในต าบลโพธิ์ทอง 
7. สมาชิกต้องฝากเงินสัจจะวันละ 1 บาทกับกองทุนฯ และสมาชิกสมัครใหม่ต้องมีค่าสมัคร 20บาท 
8. รัฐบาล พอช. สมทบวันละ 1 บาท 
9. เทศบาลต าบลโพธิ์ทอง สมทบวันละ 1 บาท 
10. คณะกรรมการต้องน าเงินที่ได้มา เข้าฝากธนาคาร ที่เปิดบัญชี กองทุนฯเปิดไว้ที่ ธกส. ทุกครั้ง 

 
บทเฉพาะกาล 

บรรดาประกาศค าสั่ง ข้อบังคับต่างๆ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับต่อไป เท่าที่ไม่
ขัดข้องหรือแย้งกับระเบียบข้อบังคับนี้ ทั้งนี้จนกว่าจะมีการแก้ไขหรือยกเลิกข้อบังคับนี้ 
 จัดท าขึ้นเมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ.2553 
และมีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกครั้งเมื่อวันที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2558โดยเปิดการประชุมคณะท างานของแต่
ละหมู่บ้านร่วมกันประชุมที่ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง และมีการคัดสรรคณะกรรมการ
ร่วมกัน เสนอจัดท าระเบียบข้อบังคับไว้ เพื่อเป็นหลักฐานและแนวทางในการด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอ โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ให้คณะกรรมการด าเนินการตามข้อบังคับนี้  
 
 
 ประกาศ ณ วันที่ 11เดือน มกราคม พ.ศ.2558 
 โดยมติที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลโพธิ์ทอง 
 
 ลงช่ือ .......................................................... 
 ( นาย เสถียร พลเยี่ยม ) 
 ประธานคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลโพธิ์ทอง 

 
 
 
 
 

 
 

 


