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ระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนาเลิง  

ว่าด้วย การบริหารกิจการกองทุนสวัสดกิารชุมชนต าบลนาเลิง พ.ศ. 2556 
แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558 ) , ( ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562 ) 

 

*************************************************************** 
 

เพ่ือให้การจัดสวัสดิการชุมชนของต าบลนาเลิงเป็นไปโดยเสมอภาคท่ัวถึง เอ้ืออาทรซึ่งกันและ
กันรวมทั้งเอ้ือประโยชน์ต่อสมาชิกโดยส่วนรวม ต าบลนาเลิง จึงได้จัดการตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน
ขึ้น เห็นควรก าหนดระเบียบการบริหารงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนาเลิง  ดังนี้ 

 

 ข้อที่ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนาเลิง ว่าด้วยการบริหาร
กิจการกองทุนสวัสดิการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนาเลิง พ.ศ. 2556 ” 

  ส านักงานกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนาเลิง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ ณ ที่
ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิง ต าบลนาเลิง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

 ข้อที่ 2 ให้ยกเลิก ระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนาเลิง อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2554  และ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อที่ 3 ระเบียบนี้บังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 

หมวดที่ 1 
บททั่วไป 

 

ข้อที่ 4 วัตถุประสงค์ส าคัญของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนาเลิง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด มีดังนี้ 

4.1 เพ่ือเป็นศูนย์รวมน้ าใจของคนทุกเพศ ทุกวัย ในชุมชนและท้องถิ่น ให้เกิดส านึก
รับผิดชอบในการพ่ึงตนเอง โดยระบบการฝากสัจจะวันละบาท และการจัดสวัสดิการที่ทั่วถึง เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของสมาชิกและชุมชน  

4.2 เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น เรื่องการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และส่งเสริมการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในชุมชน 

4.3 เพ่ือจัดสวัสดิการสังคมที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของสมาชิกและชุมชน 
4.4 เพ่ือลดช่องว่างความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชนให้เกิดความเสมอภาค และความสันติสุข 

อยู่ร่วมกันเหมือนญาติพ่ีน้อง  
4.5 เพ่ือช่วยเหลือและประสานความร่วมมือในการแก้ปัญหาชุมชนในด้านต่างๆ 
4.6 เพ่ือเป็นแบบอย่างและเผยแพร่การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการไปยังชุมชนอ่ืนที่สนใจ 
ข้อที่ 5 แหล่งที่มาของกองทุนฯ 
5.1 เงินที่ได้รับจากการฝากสัจจะวันละ 1 บาท 
5.2 เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ / องค์กรเอกชน 
5.3 เงินที่ได้รับการสนับสนุน / การอุดหนุนจากจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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5.4 เงินอุดหนุนจากต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ 
5.5 เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุน หรือท่ีกองทุนได้รับตามกฎหมาย หรือโดยนิติกรรมอ่ืนๆ 
5.6 ดอกผลที่เกิดจากเงิน หรือทรัพย์สินของกองทุน หรือเงินบริจาค หรือแหล่งอ่ืนที่ชอบด้วย

กฎหมาย 
ข้อที่ 6 คุณสมบัติของสมาชิก 
6.1 เป็นผู้มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตต าบลนาเลิง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จ ากัดเพศและวัย 

          6.2  เป็นข้าราชการ พนักงานจ้าง หรือสามี ภรรยา บุตรของผู้นั้น ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาเลิง  สถานศึกษาฯ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ ภายในเขตต าบลนาเลิง 

6.3 เป็นผู้มีนิสัยอันดีงาม มีความรู้และความเข้าใจ เห็นชอบในหลักการของกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ต าบลนาเลิง และสนใจที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมของกองทุนฯ ด้วยความสมัครใจ 

6.4 เป็นผู้พร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯ 
6.5 เป็นผู้ที่คณะกรรมการกองทุนฯ ระดับหมู่บ้านรับรอง แล้วเสนอ ประธาน,รองประธาน 1 

คน และนายทะเบียน มีมติเห็นชอบให้เข้าเป็นสมาชิก 
ข้อที่ 7  การสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
7.1 ต้องสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนาเลิง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด ตามระเบียบการรับสมัครสมาชิก 
7.2 การสมัครของสมาชิก ต้องเสียค่าสมัครคนละ 20 บาท และจะไม่ได้เงินค่าสมัครคืนในทุก

กรณสีมัครเป็นสมาชิกครั้งแรก ซ่ึงต้องฝากเงินสัจจะวันละ 1 บาท และต้องฝากเงินสัจจะจ านวน 180 
วัน รวมเป็นเงินจ านวน 180 บาท เมื่อรวมกับค่าสมัครครั้งแรกรวมเป็นเงิน 200 บาท 

7.3 ในกรณีการต่ออายุสมาชิก ต้องฝากสัจจะวันละ 1 บาท จ านวน 180 วัน เป็นเงินจ านวน 
 180 บาท โดยน าส่งให้อาสาสมัครกองทุนฯระดับหมู่บ้าน ภายในเวลาที่ก าหนด ตามข้อ 23 

ก าหนดการฝากเงินสัจจะครั้งต่อไปตาม ข้อ 7.2 และข้อ 7.3 ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารกิจการกองทุนสวัสดิการชุมชนก าหนดว่าจะเป็น รายวัน รายครึ่งปี หรือรายปี 
แล้วแต่กรณี 

ข้อที่ 8  สิทธิหน้าที่และผลประโยชน์ของผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ 
8.1 สมาชิกทุกคนมีสิทธิเสนอความคิดเห็นต่อการจัดสวัสดิการชุมชนได้ 
8.2 สมาชิกทุกคนมีสิทธิตรวจสอบการท างานของคณะกรรมการฯและกองทุนฯได้ 
8.3 สมาชิกทุกคนมีสิทธิได้รับสวัสดิการทุกประเภทที่กองทุนจัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับข้อที่ 22 
8.4 สมาชิกทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมประชุมที่ประชุมใหญ่ที่กองทุนจัดตั้งขึ้นทั้งสมัยสามัญและ

วิสามัญ 
ข้อที่ 9 สมาชิกขาดหรือพ้นจากการเป็นสมาชิกกองทุนฯ ตามเหตุการณ์ต่างๆ ดังนี้ 
9.1  ขาดการฝากเงินสัจจะ 1 เดือน ( 30 วัน ) โดยขาดเหตุผลอันควรหรือไม่แจ้งต่อ

อาสาสมัครกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนาเลิง ระดับหมู่บ้าน หรือต่อ คณะกรรมการบริหารกิจการ
กองทุนฯ  

9.2 ตาย 
9.3 ลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน  
9.4 ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก เนื่องจากผิดระเบียบ ระเบียบข้อบังคับ ที่กองทุนฯก าหนด 
9.5 จงใจฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับกองทุนฯ หรือแสดงตนเป็นปรปักษ์ หรือไม่ให้ความร่วมมือ

ความช่วยเหลือไม่ว่าประการใด 
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9.6 ลาออกจากกองทุนสวัสดิการชุมชน ยังไม่ครบ 1 ปี  
  ** ( ยกเลิก วรรค 2 ของระเบียบ แก้ไข เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558 )  
 กรณทีี่สมาชิกพ้นความเป็นสมาชิกกองทุนฯ ด้วยเหตุผลตามข้อ 9.5 คณะกรรมการกองทุนฯมี
อ านาจพิจารณาคืนเงินสัจจะให้สมาชิกหรือไม่ให้  เป็นรายๆไป ตามที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ 
 ** ( ยกเลิก วรรค 4 ยกเลิก ของระเบียบ แก้ไข เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558 )  
 
 

หมวดที่ 2 
ที่มา หน้าที่ วาระของคณะกรรมการฯ ที่ปรึกษา อาสาสมัครกองทุนฯ  

 
ข้อที่ 10  ให้มีคณะกรรมการบริหารกิจการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนาเลิง ประกอบด้วย 
10.1 ตัวแทนผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต าบลนาเลิง    จ านวน     1    คน 
10.2 ตัวแทนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน   จ านวนหมู่บ้านละ   2   คน 
10.3 ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต าบลนาเลิงหรือผู้แทน จ านวน 1 คน  เป็นเลขานุการ

กองทุนฯ 
10.4 เจ้าหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต าบลนาเลิง ทีร่ับผิดชอบงานเกี่ยวกับงาน

กฎหมาย งานสวัสดิการฯ จ านวน 3 คน เป็นกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ  
ให้คณะกรรมการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นประธานกองทุน รองประธานฯ 

เหรัญญิก โดยให้คณะกรรมการตามข้อที่  10.2  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันที่
ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งด ารงต าแหน่งได้อีก  

ข้อที่ 11  ให้ มีที่ปรึกษาของกองทุนฯโดยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ประจักษ์
ในด้านการจัดการกองทุนฯ ด้านการเงิน ด้านสวัสดิการสังคม จ านวนหนึ่ง มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้าน
ต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนฯ จ านวนไม่เกิน 3 คนตามมติที่ประชุมของคณะกรรรมการ
บริหารกิจการกองทุนเห็นชอบ  

ข้อที่ 12  ให้คณะกรรมการกองทุนบริหารกิจการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนาเลิง มี
อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

12.1 บริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับกองทุนฯ ฉบับนี้ 
12.2 บริหารจัดการ ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการจัดสวัสดิการที่สอดคล้องกับปัญหาและ

ความต้องการของสมาชิกและชุมชน โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิกและการส่งเสริม 
สนับสนุนแนวคิดชุมชนเข้มแข็ง และระบอบประชาธิปไตย ภายใต้ระเบียบข้อบังคับหรือระเบียบอ่ืนๆ
ที่กองทุนฯก าหนดขึ้น 

ข้อที่ 13  การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการจัดการ
กองทุนฯให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

ข้อที่ 14 คณะกรรมการบริหารกิจการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนาเลิง ตามข้อ 10.2 พ้น
จากต าแหน่ง  ดังนี้ 

14.1 ไม่มีภูมิล าเนาในเขตต าบลนาเลิง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
14.2 ลาออกจากการเป็นสมาชิกของกองทุนฯต าบลนาเลิง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
14.3 ลาออก ถูกถอดถอน ตามมตทิี่ประชุมใหญ่ หรือตามมติคณะกรรมการบริหารกิจการ

กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนาเลิง 
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กรณีกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติที่
ไม่ขัดต่อ ข้อ14 เป็นกรรมการแทน และมีวาระในการด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระที่มีอยู่ของผู้ที่ตนแทน 

14.4 ตาย หรือ เป็นบุคคลล้มละลาย หรือคนไร้ความสามารถ วิกลจริต หรือเป็นคนเสมือนไร้
ความสามารถ 

14.5 ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
14.6 ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
ข้อที่ 15  ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนจ านวนหนึ่ง 

ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งจากผู้มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ทางด้านการเงิน การจัดสวัสดิการทางสังคม และการประเมินผล ซึ่ง
ในจ านวนนี้ต้องมีผู้มีความรู้ ควาสามารถในด้านการประเมินผลอย่างน้อยหนึ่งคน 

ข้อที่ 16 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
16.1 ติดตามตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนฯ 
16.2 รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอค าแนะน าต่อคณะกรรมการ ให้

คณะกรรมการประเมินผลมีอ านาจเรียกเอกสาร หรือหลักฐานที่เก่ียวข้องกับกองทุนฯจากบุคคลใด 
หรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริง เพ่ือประอบการพิจารณาประเมินผลได้ 

ข้อที่ 17 ให้เหรัญญิกกองทุนจัดท างบดุลและบัญชีท าการ ส่งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล ภายในเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 
 เหรัญญิกรายงานผลการตรวจสอบบัญชีตามวรรคหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผล แล้วน าเสนอต่อประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนและที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
และจัดให้มีประกาศในที่สาธารณะให้สมาชิกรับทราบ 
 ข้อที่ 18  ให้มีกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับหมู่บ้าน ( กสช. ) ประจ าหมู่บ้านดังนี้ 
           ( 1 ) แต่งตั้งจากผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย   จ านวน   1   คน 
           ( 2 ) คัดเลือกจากสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน    โดยมีจ านวนจากการค านวณ สมาชิก
กองทุนสวัสดิการชุมชน 80 คน ต่อกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับหมู่บ้าน ( กสช. ) 1 คน   
            หากหมูบ่้านใดมีเศษในการค านวณจ านวนสมาชิกมากกว่า 30 คน ก็ปัดให้คัดเลือกเพ่ิม
จ านวน 1  คน และหากหมู่บ้านใดมีสมาชิกน้อยกว่า 80 คน ก็ต้องมีกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน
ระดับหมู่บ้าน ( กมช. ) ( 2 ) อย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับหมู่บ้าน  
( กมช. ) ประจ าหมู่บ้านนั้น 

ข้อที่ 19 ให้น าการพ้นจากด ารงต าแหน่งตามข้อ 14 มาบังคับใช้กับที่ปรึกษา และคณะ
กรรมการฯ  กรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับหมู่บ้าน ตามข้อ 11  ข้อ 16  ข้อ 18 ด้วย 
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หมวดที่ 3 
การประชุมและการรายงาน 

 
 ข้อที่ 20  การประชุม 

20.1 จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ปีละ 1 ครั้ง 
20.2 การประชุมสามัญของคณะกรรมการบริหารกิจการฯ ปีละไม่น้อยกว่า 2 ครั้งแต่ไม่เกิน 

4 ครั้ง กรณีการเปิดการประชุมวิสามัญ ปีละไม่เกิน 4 ครั้ง หรือแล้วแต่ความจ าเป็น 
20.3 การเปิดประชุมในข้อ 20.2 และการพิจารณาต่างๆต้องมีคณะกรรมการกองทุนเข้าร่วม

ประชุมไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารกิจการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนาเลิงของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดจึงถือว่าครบองค์ประชุม 

ข้อที่ 21 การแจ้งข่าวสาร 
- แจ้งข่าวสารในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีแจ้งถึงรายรับ – รายจ่าย ตลอดจนการ

ด าเนินงานในรอบปีและสถานภาพปัจจุบัน 
     

หมวดที่ 4 
สวัสดิการต่างๆ 

 
ข้อที่ 22 กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนาเลิง ได้จัดสวัสดิการต่างๆให้สมาชิกทั้งหมด  9  เรื่อง 

ดังต่อไปนี้ 
( 1 )  เกิด : เงินรับขวัญ 

- บุตรของสมาชิกที่คลอด จะได้รับเงินรับขวัญ คนละ 500 บาท ซ่ึงสมาชิกอาจเป็นบิดา หรือ 
มารดา ก็ได้  แต่ใช้สิทธิรับเงินรับขวัญได้เพียงรายใดรายหนึ่งเท่านั้น 

- มารดาที่คลอดบุตร จะได้รับค่าทดแทนจากการรักษาพยาบาลนอนโรงพยาบาลได้คืนละ 
100 บาท ไม่เกิน 3 คืน / ครั้ง 

( 2 )   ชราภาพ : เงินบ านาญ  
           - สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้เมือ่  
          1.) กองทุนดังกล่าวจัดตั้งครบ 5 ปี นับแต่ พ.ศ. 2554 
          2.) และคณะกรรมการบริหารกิจการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนาเลิง ด าเนินการออก 
บัญชีแนบท้ายตามระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนาเลิง เรื่อง  หลักเกณฑ์อัตราการจ่ายเงิน
สวัสดิการเพ่ือช่วยเหลือผู้ชราภาพ ( เงินบ านาญ ) เพ่ือใช้เป็นแนวทางการเบิกจ่ายต่อไป 
      

 ( 3 ) เจ็บป่วย : เงินทดแทนการรักษาพยาบาล 
สมาชิกสามารถรับเงินค่าทดแทนการรักษาพยาบาลนอนโรงพยาบาลได้คืนละ 100 บาท  

ปีละไม่เกิน 10 คืน / คน   
จ านวนปี ที่สามารถรับเงินค่าทดแทนในการนอนโรงพยาบาลนั้น ให้นับตามปีปฏิทิน 
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( 4 ) เสียชีวิต : เงินค่าปลงศพ 
 

ระยะเวลาฝากสัจจะ / ปี รับเงินค่าปลงศพ / บาท 
6  เดือน 2,000 

1  5,000 
5  10,000 
8 15,000 
10 25,000 

15 ขึ้นไป 50,000 
 

ระยะเวลาการนับจ านวน วัน หรือ  ปี ตาม ข้อ 22 ( 4 )  ให้นับจากเวลาที่เริ่มเข้าเป็นสมาชิก 
กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนาเลิง และจ่ายเงินออมสัจจะ จนถึงระยะเวลาที่สมาชิกเสียชีวิตและ
ทายาทขอรับเงินค่าปลงศพ 
                ** ( ยกเลิก ( 4 )  ของระเบียบ แก้ไข เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562 )  

 

( 5 )  ผู้พิการ : เงินช่วยเหลือผู้พิการ  
จะได้รับสวัสดิการตามความเหมาะสมโดยมติของคณะกรรมการบริหารกิจการกองทุน

สวัสดิการชุมชนต าบลนาเลิงพิจารณาเป็นรายๆ ไป  
     ( 6 ) ผู้ประสบอัคคีภัย : เงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย  

      สมาชิกจะได้รับสวัสดิการเมื่อบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ได้ประสบอัคคีภัย โดยคณะกรรมการ
กองทนุฯ พิจารณาช่วยเหลือครั้งละไม่เกิน 2,000 บาท ไม่เกินปีละ 1 ครั้ง / คน หากบ้านเรือน
ดังกล่าวมีสมาชิกหลายคนให้พึงได้รับสิทธิรายใดรายหนึ่งเท่านั้น 
( 7 ) ผู้ประสบวาตภัย : เงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย 
      สมาชิกจะได้รับสวัสดิการเมื่อบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ได้ประสบวาตภัย โดยคณะกรรมการ
กองทุนฯ พิจารณาช่วยเหลือครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท ไม่เกินปีละ 1 ครั้ง / คน หากบ้านเรือน
ดังกล่าวมีสมาชิกหลายคนให้พึงได้รับสิทธิรายใดรายหนึ่งเท่านั้น 
( 8 ) ผู้ประสบอุทกภัย : เงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
       สมาชิกจะได้รับสวัสดิการเมื่อบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ได้ประสบอุทกภัย โดยคณะกรรมการ
กองทุนฯ พิจารณาช่วยเหลือครั้งละไม่เกิน 500 บาท ไม่เกินปีละ 1 ครั้ง / คน หากบ้านเรือน
ดังกล่าวมีสมาชิกหลายคนให้พึงได้รับสิทธิรายใดรายหนึ่งเท่านั้น 
 ( 9 ) สวัสดิการอ่ืนๆ  

- ทุนการศึกษาส าหรับสมาชิกท่ีเป็นเด็กนักเรียนหรือนักศึกษา 
- รางวัลแห่งคุณงามความดีส าหรับผู้ท าคุณประโยชน์ต่อสังคม 

  การช่วยเหลือสวัสดิการตามข้อ 6 – 8 ต้องมีค ารับรองของ  กรรมการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนระดับหมู่บ้าน ( กมช. )  หรือ คณะกรรมการบริหารกิจการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนาเลิง
ของหมู่บ้านนั้น และ หนังสือรับรองของผู้ใหญ่บ้านของบ้านเรือน หรือบุคคลที่ได้รับความเสียหาย 
 การพิจาณาการช่วยเหลือตามข้อ 22 ( 6 ) – ( 8 ) ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ 
ส่วนการพิจาณาตามข้อ 22 (9 ) ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลนาเลิง พิจาณาเป็นรายกรณีไป 
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 การแก้ไขเงินช่วยเหลือสวัสดิการต่างของสมาชิกให้ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง
รายการได้ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนาเลิง  
หรือ มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของสมาชิกเห็นชอบ โดยค านึงถึงสถานะการคลังของกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลนาเลิง และ การบริหารกิจการกองทุนตามข้อ 24  
 

หมวดที่ 5 
การรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

 
ข้อที่ 23  สมาชิกจะต้องฝากสัจจะเงินวันละ 1 บาท เพ่ือเข้าสมทบกองทุนสวัสดิการ โดย

น าส่งกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับหมู่บ้าน ( กสช. ) ภายในวันที่ 3 ของเดือน ณ ที่ท าการ
ของกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับหมู่บ้าน ( กสช. )  และให้กรรมการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนระดับหมู่บ้าน ( กสช. ) รวบรวมน าส่งเหรัญญิก คณะกรรมการกองทุนฯ ภายในวันที่ 5 ของ
เดือนที่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนมีมติให้จัดเก็บเงินสัจจะ  

 การออกใบเสร็จรับเงินให้สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนที่สมัครเป็นสมาชิกหรือการต่ออายุ
สมาชิกให้เป็นหน้าที่ของเหรัญญิกกองทุนฯ หรือมอบหมายให้กรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับ
หมู่บ้าน ( กสช. ) เป็นผู้ออกใบเสร็จรับเงินได้ 

ให้กรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับหมู่บ้าน ( กสช. ) ลงบัญชีเงินฝากสัจจะในสมุดเงิน
ฝากสัจจะของสมาชิกเป็นรายบุคคลทุกครั้งที่สมาชิกฝากเงินสัจจะ และจัดท าบัญชีเงินฝากสัจจะ
ประจ าหมู่บ้านไว้เป็นหลักฐานการรับจ่ายเงินด้วย 

ให้คณะกรรมการบริหารกิจการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนาเลิงน าเงินสัจจะกองทุน
สวัสดิการของสมาชิกเก็บรักษาและฝากไว้ในสถาบันการเงินที่กองทุนสวัสดิการฯเปิดบัญชีไว้ 

ข้อที่ 24  การบริหารกองทุนฯ ให้มีการบริหารจัดการดังต่อไปนี้ 
( 1 )  เพ่ือจัดเป็นกองทุนกลางเพ่ือบริหารกองทุนร้อยละ 20  

          ( 2 )   เพื่อจัดเป็นกองทุนเพ่ือสวัสดิการสมาชิกกองทุน 70 % 
          ( 3 )   เพ่ือจัดเป็นกองทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิกกู้ยืม 10 % 
 การกู้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนาเลิง ให้กู้ยืมได้เฉพาะสมาชิกกองทุนฯเท่านั้น 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนาเลิง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินกองทุน
ต่อไป 
 ข้อที่ 25 ค่าตอบแทนกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับหมู่บ้าน ( กสช. ) ให้เบิกจ่ายได้
เมื่ออาสาสมัครฯน าส่งเงินสัจจะสมาชิกในหมู่บ้านที่ตนรับผิดชอบ โดยเบิกจ่ายตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารกิจการกองทุนฯพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนาเลิง ให้เบิกจ่ายได้
ตามมติประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการกองทุนฯพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ข้อความตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองให้อยู่ภายใต้บังคับข้อ 24 ( 1 ) 
          ข้อที่ 25 การบริหารสวัสดิการกองทุนตามข้อ 24  ให้เป็นไปตามเหตุผลการประกาศใช้ 
พ.ร.บ. ส่งเสริมสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 
          ข้อที่ 26  ระเบียบต่างๆ กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนาเลิง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลนาเลิง หรือ มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของสมาชิกเห็นชอบ 
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บทเฉพาะกาล 
 

         ข้อที่ 27 บรรดากิจการ การใดๆ ที่ได้กระท าลงก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือเป็นการกระท า
โดยชอบและใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดข้อง หรือแย้งกับระเบียบนี้ ทั้งนี้จนกว่าจะมีการแก้ไข หรือ
ยกเลิกข้อบังคับฉบับนี้  
 บรรดาคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯระดับหมู่บ้าน 
ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิง ที่ 143 /2554 ส่ง ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ให้ด ารง
ต าแหน่งเพื่อมีอ านาจและปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบนี้ จนถึงวันที่  18  มีนาคม  2557 และให้สมาชิก
แต่ละหมู่บ้านด าเนินการคัดเลือกกรรมการต่างๆ ตามระเบียบนี้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามวาระการด ารง
ต าแหน่งของระเบียบนี้ต่อไป 
 
                   ประกาศ ณ วันที่  18  เดือน มีนาคม  พุทธศักราช  2556 
 
 
 

          วีรศักดิ์ กลางบุรัมย์ 
     ( นายวีรศักดิ์ กลางบุรัมย์ ) 

                             ประธานคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนาเลิง 
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     เหตุผล 
เนื่องจากระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนาเลิง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด พ.ศ. 2554  มีข้อความที่ไม่ชัดเจนเป็นปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน และการตีความ
ระเบียบ เช่น การนับอายุสมาชิก จ านวนเงินที่ได้รับ จ านวนเงินค่าทดแทน ไม่มีกฎหมายการรองรับ
คณะกรรมการต่างๆที่ชัดเจน ฯลฯ จึงสมควรออกระเบียบใหม่เพ่ือความชัดเจนในการปฏิบัติงานของ
กองทุนให้มีความเหมาะสมกับสถานะทางการคลังของกองทุนฯ   สภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน และ
สวัสดิการของสมาชิกให้ดียิ่งขึ้น 

ระเบียบดังกล่าวตามมติที่ประชุมคณะบริหารกิจการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนาเลิง  
สมัยสามัญ ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ ...26.....เดือน..กรกฎาคม.....พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเลิง เสนอจัดท าระเบียบขึ้นไว้เพื่อเป็นหลักฐาน และความชัดเจนในการด าเนินงานในของ
กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนาเลิง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้คณะกรรมการบริหารกิจการ
กองทุนฯ อาสาสมัครฯ  สมาชิกกองทุนฯ บังคับใช้ต่อไป 
  
       เหตุผล ( แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  ตามมติ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งท่ี 1/2558 
วันที่ 11 มีนาคม 2558   ) 
เนื่องจากระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนาเลิง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 
2556   มีข้อความที่ขัดต่อ พ.ร.บ. ส่งเสริมสวสัดิการสังคม พ.ศ.2546 ในการสมัครและการลาออก 
ของสมาชิก ในการได้รับเงินสวัสดิการคืน เพ่ือให้ตรงตามระเบียบของ พ.รบ.ดังกล่าว จึงได้ยกเลิก 
การคืนเงินสวัสดิการให้สมาชิก และ เพิ่มหลักเกณฑ์ การลาออกของสมาชิก ให้มีระยะเวลา 1 ปี จึงจะ
สมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯได้อีกครั้งหนึ่ง 
 
      เหตุผล ( แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 3  ตามมติ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งท่ี 2/2562 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562   ) 
เนื่องสถานะทางการเงินของกองทุนฯ มีความมั่นคงมากข้ึน และ คณะกรรมการฯ จึงเพ่ิมขั้นของช่วง
อายุการได้เงินค่าฌาปนกิจ ให้มี อายุสมาชิก 8 ปี ได้รับเงินค่าฌาปนกิจ เนื่องจากระยะช่วงอายุเดิม
นานเกินไป จึงได้แก้ไขระเบียบดังกล่าว 
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 ( บัญชีแนบท้ายที่ 1 )  
 

บัญชีแนบท้ายตามระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนาเลิง  
ว่าด้วย การบริหารกิจการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนาเลิง พ.ศ. 2556 

เรื่อง  อัตราการจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบวาตภัย 
*************************************************************** 

 
ที ่ การเสียหาย จ านวนเงิน / บาท หมายเหตุ 
1. เสียหายทั้งหลังคาเรือน 1,000  
2. หลังคาเสียหาย จ านวน 1 – 3 แผ่น ไม่เกิน 500  
3. หลังคาเสียหาย จ านวน 4 แผ่นขึ้นไป 1,000  
4. นอกเหนือกรณีดังกล่าวพิจาณาตามมติที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการ
กองทุนฯ 

  

 
 


