ระเบียบขอบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหัวเรือ

อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. 2551 ( แกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2559 )
.................................................................................
ตามนโยบายการบริหารงาน กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหัวเรือ ดานการสงเสริมใหชุมชนมีความเขมแข็ง
สามารถพึ่งตนเองได เพื่อเปนการสรางหลักประกันความมั่นใจแกคนในชุมชน ซึ่งหมายความรวมถึงทุกสิ่งทุกอยางที่
ทําใหคนในชุมชนดีขึ้น อาจอยูในรูปของสิ่งของ เงินทอง น้ําใจ การชวยเหลือเกื้อกูลในเรื่องที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต
ตั้งแตเกิด แก เจ็บ ตาย เพื่อเปนการเพิ่มรายได ลดรายจาย เกิดความสัมพันธมิตรไมตรีที่ดีของคนในชุมชน รูสึก
มั่นคง ภาคภูมิใจ อยูอยางมีศักดิ์ศรีและมีความสุขและเปนภูมิคุมกันทางสังคม และเพื่อใหการดําเนินการ
บริหารจัดการกองทุนสวัสดิการตําบลหัวเรือเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค
จึงเห็นควรกําหนดระเบียบขอบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหัวเรือ ไวดังนี้

หมวด 1
ขอความทั่วไป

ขอ 1 ระเบียบขอบังคับนี้เรียกวา “ ระเบียบขอบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหัวเรือ พ.ศ. 2551
และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559 ”
ขอ 2 ระเบียบขอบังคับนี้ ใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ที่ทําการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหัวเรือชั่วคราว ตั้งอยูที่ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
หัวเรือ อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ขอ 4 ในระเบียบขอบังคับนี้
“กองทุน” หมายความวา กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหัวเรือ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหัวเรือ
“กรรมการ”หมายความวา กรรมการดําเนินงานฝายตางๆของกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหัวเรือ
“คณะผูจัดตั้ง” หมายความวา คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหัวเรือ และคณะกรรมการ
ประสานงานเครือขายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหัวเรือที่คณะกรรมการมีมติ
เห็นชอบใหเขาเปนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหัวเรือ

หมวด 2
กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหัวเรือ

ขอ 5 วัตถุประสงคของกองทุน
(1) เพื่อสงเสริมใหสมาชิกรูจักออมเงินเพื่อแบงปนชวยเหลือซึ่งกันและกัน
(2) เพื่อจัดสวัสดิการชวยเหลือสมาชิกตลอดชีวิต ตั้งแตเกิด แก เจ็บ ตาย
(3) เพื่อสงเสริมกระบวนการพัฒนาความมั่นคงในชีวิตและการพึ่งตนเองของชุมชน
โดยผานกระบวนการเรียนรู และการจัดสวัสดิการชุมชน
(4) เพื่อสงเสริมและปรับปรุงกิจการของกองทุน โดยความรวมมือของหนวยงานภาครัฐ
องคกรภาคเอกชนและองคกรอื่นๆ
(4) กองทุนนี้ไมดําเนินการเพื่อแสวงหาผลกําไรสูงสุดทางทรัพยสิน แตดําเนินการเพื่อชวยเหลือซึ่ง
กันและกันระหวางสมาชิก
กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหัวเรือ หนา
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ขอ 6 ที่มาของเงินและทรัพยสินของกองทุน ประกอบดวย
(1) เงินทุนจากการออมของสมาชิก
(2) เงินสมทบจากหนวยงานภาครัฐ/เอกชนอื่น
(3) เงินสมทบจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(4) ดอกผลที่เกิดจากเงิน หรือทรัพยสินของกองทุน หรือเงินบริจาค หรือแหลงอื่นที่ชอบดวย
กฎหมาย

หมวด 3
คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหัวเรือ

(
(
(

ขอ 7 คณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบดวย
(1) นายกองคการบริหารสวนตําบลหัวเรือ ประธาน
(2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหัวเรือทุกคน
รองประธาน
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลหัวเรือ รองประธาน
กํานันตําบลหัวเรือ
รองประธาน
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหัวเรือ รองประธาน
(3) เจาคณะตําบลหัวเรือ ที่ปรึกษา
ประธานชมรมผูสูงอายุตําบลหัวเรือ ที่ปรึกษา
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหัวเรือ ที่ปรึกษา
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหัวเรือ ที่ปรึกษา
4) สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลหัวเรือทุกคน ฝายประสานงาน
5) ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานทุกหมูบาน ฝายประชาสัมพันธ
6) ผูใหญบานทุกหมูบาน ฝายติดตามและตรวจสอบ
(7) หัวหนาสวนสวัสดิการสังคม
เหรัญญิก
(8) ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหัวเรือ เลขานุการ
(9) นักพัฒนาชุมชน ผูชวยเลขานุการ

ขอ 8 คณะกรรมการกองทุนฯ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป ในกรณีที่คณะกรรมการกองทุนฯ
พนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับการคัดสรรจากการจัดเวทีประชาคมสมาชิกเปนกรรมการบริหารกองทุนฯใหมได
ขอ 9 คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) กําหนดนโยบาย ออกขอบังคับและประกาศในการบริหารกิจการของกองทุน
(2) ออกระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชนของ
กองทุน
(3) ดําเนินการอื่นๆ ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
(4) ประชาสัมพันธใหสมาชิกไดทราบถึงนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑในการดําเนินงานของ
กองทุน
(5) ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนหรือตามผลที่ใหสวัสดิการชุมชนและรายงานผล
ตอที่ประชุมประจําป
(6) จัดทํางบดุลและรายงานการรับจายเงินของกองทุนและรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป
เสนอตอที่ประชุมประจําป
(7) วินิจฉัยปญหาอุปสรรคตางๆ ใหเปนไปอยางถูกตองและเกิดความเปนธรรมทุกฝาย
กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหัวเรือ หนา

2

(8) ใหคําปรึกษาและแนะนําแกสมาชิกกองทุน
ขอ 10 ใหคณะผูจัดตั้ง ไดจัดการประชุมใหญ เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการตามขอ 7 และแบงหนาที่
ความรับผิดชอบตามความเหมาะสม
ขอ 11 การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการทําหนาที่ประธานใน
ที่ประชุมแทน ถารองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
ขอ

หมวด 4
สมาชิกภาพ

12 ผูสมัครเขาเปนสมาชิกจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ตองเปนบุคคลที่มีชื่ออยูในทะเบียนบานเขตพื้นที่ตําบลหัวเรือ อําเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควรอนุโลมใหสมัครเปนสมาชิกได ไดแก พนักงานสวน
ตําบลและเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลหัวเรือพรอมสมาชิกครอบครัว
(2) เห็นชอบกับวัตถุประสงคของกองทุนและพรอมที่จะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของกองทุน
ทุกประการ
(3) ปฏิบัติอยูในศีลธรรมและจารีตประเพณีอันดีงามของทองถิ่น
ขอ 13 การรับสมัครสมาชิก
(1) ใหมีการรับสมัครสมาชิกใหม เริ่มจากวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายนของทุกป
และใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน ของทุกป ตามปงบประมาณ
(2) ผูประสงคจะเขาเปนสมาชิก ใหยื่นใบสมัครแสดงความจํานงตามแบบฟอรมที่กําหนด พรอม
แนบหลักฐานสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด และสําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ชุด พรอม
รับรองสําเนา ยื่นตอกรรมการผูรับสมัคร โดยไมเสียคาธรรมเนียมในการสมัคร
(3) ใหสมาชิกสงเงินออมเปนงวดเดียว จํานวน 365.- บาท โดยกําหนดสงเงินพรอมใบสมัคร
ในชวงวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปนั้นๆ
(4) กรรมการรับสมัครสมาชิก ประกอบดวย กํานันตําบลหัวเรือ ผูใหญบาน สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลหัวเรือ และประธานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานของทุกหมูบาน โดยนําสงเงินออมของ
สมาชิกพรอมใบสมัครและหลักฐาน สงเขากองทุน ณ ที่ทําการกองทุนชั่วคราว
(5) ใหคณะกรรมการรับสมัครนําเอกสารหลักฐานตามขอ (2) และเงินออมของสมาชิก สงมอบ
ใหเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหเจาหนาที่จัดทําทะเบียนบัญชีรายชื่อสมาชิกกองทุนเปนทะเบียนกลางและแยก
รายละเอียดบัญชีรายชื่อเปนรายหมูบาน
เมื่อเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายไดรับเงินออมของสมาชิกแลว ใหดําเนินการกรอกใบสําคัญรับเงิน
ใหกับสมาชิก โดยเรียงตามลําดับการสมัคร ในกรณีที่ผูสมัครเปนสมาชิกกองทุนพักอาศัยในครอบครัวเดียวกัน ให
เจาหนาที่ออกใบสําคัญรับเงินใหสมาชิกเปนใบเดียวกันทั้งครอบครัว
(6) เมื่อปดรับสมัคร ใหคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่ตรวจสอบจํานวนสมาชิกที่สมัคร
ทั้งหมด พรอมปดประกาศรายชื่อสมาชิก ณ ที่ทําการกองทุนชั่วคราวและที่เปดเผยในชุมชน และประกาศเสียง
ตามสายใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน
กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหัวเรือ หนา
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(7) ผูสมัครเขาเปนสมาชิก เมื่อจายเงินสมทบครบ 1 ป เปนเงิน 365.- บาท จะไดรับการ
คุมครองตามสิทธิสวัสดิการกองทุนฯ ทันที (ยกเวน กรณีเสียชีวิต)
(8) สมาชิกใหม หากสมัครเขายังไมครบ 90 วัน นับจากวันสมัคร หากเสียชีวิต จะไดรับเงิน
สัจจะคืนโดยไมหักคาใดๆทั้งสิ้น
ขอ 14 สมาชิกภาพพนสภาพจากการเปนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหัวเรือ สิ้นสุดลงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออกและไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการใหลาออก
(3) ไมสงเงินออมเขากองทุนครบตามกําหนด
(4) ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนกรรมการที่เขารวม
ทั้งหมด
(5) ไดกระทําการใดๆ อันอาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนอยางรายแรงและกรรมการ
มีมติใหออก

หมวด 5
เงินสวัสดิการแกสมาชิก

ขอ 15 เงินสวัสดิการที่สมาชิกไดรับความคุมครอง มีดังตอไปนี้
(1) กรณีสมาชิกเจ็บปวยนอนโรงพยาบาล ใหนับจํานวนคืนที่นอนอยูในโรงพยาบาล โดยไดรับ
สิทธิ 1 ครั้งตอป
- นอนโรงพยาบาล 1-5 คืน ไดรับเงินสวัสดิการ 1
,000.- บาท/คน
- นอนโรงพยาบาล 6 คืนขึ้นไป ไดรับเงินสวัสดิการ 1
,500.- บาท/คน
(2) กรณีคลอดบุตร จะไดรับเงินสวัสดิการรับขวัญเด็ก 1
,000.- บาท/คน หากคลอดบุตรแฝด
จะไดรับเงินสวัสดิการรับขวัญเด็ก 1,500.- บาท
(3) กรณีเสียชีวิต จะไดรับเงินฌาปนกิจศพละ 5
,000.- บาท
(4) สวัสดิการอื่นๆ
- กรณีครอบครัวสมาชิกประสบอัคคีภัยจะไดรับเงินสวัสดิการ 1,000.- บาท/ครั้ง/ป
- กรณีครอบครัวสมาชิกประสบวาตภัยจะไดรับเงินสวัสดิการ 500.- บาท/ครั้ง/ป
- กรณีครอบครัวสมาชิกจัดงานศพ ผูเปนสมาชิกเสียชีวิตจัดงานปลอดเหลา ปลอดการ
พนันตางๆ จะไดรับเงินสวัสดิการ 1,000.- บาท/ครั้ง/ป
(5) สมาชิกขอรับเงินสวัสดิการตองนําเอกสารใบรับรองแพทยและสําเนาบัตรประชาชน อยาง
ละ 1 ชุด กรณีประสบอัคคีภัย ประสบวาตภัย และจัดงานศพปลอดเหลาปลอดการพนันตองมีรูปภาพประกอบ
เปนหลักฐานดวย แจงตอเจาหนาที่กองทุนฯ ภายใน 30 วัน หากนอกเหนือนั้นถือวาสละสิทธิ์ (ยกเวน กรณี
เสียชีวิต)
ขอ 16 ระยะเวลาดําเนินการ การรับเงินสวัสดิการทุกประเภท สมาชิกมีสิทธิไดรับสวัสดิการปละ 1
ครั้ง ประเภทใดประเภทหนึ่งเทานั้น ยกเวน สมาชิกที่เสียชีวิต มีสิทธิไดรับสวัสดิการ 2 ครั้ง ซึ่งสมาชิกจะอาง
เหตุผลอยางใดอยางหนึ่งไมได
ขอ 17 ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการจายเงินสวัสดิการและการเก็บเงินออมของสมาชิก ใหเปนอํานาจ
ของคณะกรรมการพิจารณา และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเปนที่สุด
ขอ 18 การวินิจฉัยใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานกรรมการออกเพิ่ม
ไดอีก 1 เสียง
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ขอ 19 การออกเสียงลงมติโดยวิธีเปดเผย หากเปนเรื่องลับใหประธานเปนผูกําหนดวาจะออกเสียงโดย
วิธีลับหรือเปดเผย

หมวด 6
การบริหารเงินทุนและการบัญชีของกองทุน

ขอ
20 เงินกองทุนที่ไดรับ ใหเหรัญญิกเปนผูรวบรวมและนําฝากธนาคารในนามกองทุนโดยมิชักชา ทั้งนี้
ใหเหรัญญิกเก็บรักษาเงินสดไวเพื่อเปนคาใชจาย คาสวัสดิการของสมาชิก แตไมเกิน 5,000 บาท และการเบิก
จายเงินตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ขอ 21 การเปดบัญชีเงินฝากธนาคารตองมีกรรมการรับผิดชอบ 3 คน และการถอนเงินฝากธนาคารให
มีกรรมการมีอํานาจสั่งจาย 2 ใน 3 ซึ่งกรรมการประกอบดวย
(1) นายวีระชาติ จันทรภรณ ประธานกองทุนฯ
(2) นายจํารูญ ศิรินนท รองประธานกองทุน
(3) นายสมร สายเคน รองประธานกองทุนฯ
ขอ 22 คาตอบแทนของคณะกรรมการ เมื่อเดินทางไปประชุมภายในจังหวัด จะไดรับเบี้ยประชุมจาก
กองทุนฯ คนละ 100.- บาท/วัน หากเดินทางไปประชุมตางจังหวัด จะไดรับเบี้ยประชุมกองทุนฯ คนละ
500.- บาท/คน/ครั้ง
ขอ 23 การเบิกจายเงินกองทุน ใหดําเนินการตามระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหัวเรือ
ขอ 24 ทรัพยสินของกองทุนที่เปนตัวเงินใหจัดสรรไว ดังนี้
(1) รอยละ 75% ตั้งเปนเงินจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก
(2) รอยละ 20% ตั้งเปนกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษาและอาชีพสมาชิกดอยโอกาสยากจน
ตองการความชวยเหลืออยางเรงดวน ปลอดดอกเบี้ย ใหยืมไดคนละไมเกิน 2,000.- บาท
(3) รอยละ 5% ตั้งไวเพื่อประกันความเสี่ยงและเปนการใชจายดําเนินงาน
ขอ 25 เมื่อสิ้นป ใหคณะกรรมการตรวจสอบงบดุลรายรับ-รายจาย และสรุปรายงานการดําเนินงานตอ
ที่ประชุมประจําป พรอมทั้งประกาศใหประชาชนไดรับทราบ โดยปดประกาศไวที่ทําการกองทุนชั่วคราวและที่
เปดเผยในชุมชน

หมวด 7
การประชุม

ขอ 26 “กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหัวเรือ” ตองจัดใหมีการประชุมใหญอยางนอยปละ 1 ครั้ง และ
ประชุมคณะกรรมการอยางนอยปละ 3 ครั้ง เพื่อสรุปผลการดําเนินงานของกองทุน เพื่อใหสมาชิกทราบและ
กําหนดยุทธศาสตร นโยบายการดําเนินงานในชวงตอไป ประสานสนับสนุนกองทุนและพิจารณาหลักเกณฑหรือ
ระเบียบขอบังคับของกองทุนที่สําคัญ ตลอดจนการสรุปบทเรียน องคความรูในการพัฒนาและบริหารจัดการกองทุน
สวัสดิการชุมชน

หมวด 8
บทเฉพาะกาล
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ขอ 27 ใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุบลราชธานี รวมกับองคการบริหาร
สวนตําบลหัวเรือ องคกรชุมชนตําบลหัวเรือ ใหการสนับสนุนชวยเหลือ “กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหัวเรือ” โดย
ไมขัดกับพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546
ขอ 28 นับแตวันที่ระเบียบขอบังคับนี้ใชบังคับ ระเบียบขอบังคับใดซึ่งกองทุนถือใชอยูกอนวันที่ ระเบียบ
ขอบังคับนี้ถือใช และขัดหรือแยงกับ ระเบียบขอบังคับนี้ใหถือวาใชตามระเบียบขอบังคับนี้ไปกอน จนกวาจะได
กําหนดขึ้นมาใชใหม
ขอ 29 การดําเนินการใดๆของ “กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหัวเรือ” ใหยึดถือพระราชบัญญัติสงเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 เปนแนวทางปฏิบัติ
ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558

( นายวีระชาติ จันทรภรณ )
ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหัวเรือ

กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหัวเรือ หนา

6

