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****************** 
  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต   ภายใต้แนวคิด ให้
อย่างมีคุณค่า   รับอย่างมีศักดิ์ศรี   ด้วยการจัดให้มีระบบสวัสดิการภายในชุมชนขึ้น     โดยความร่วมมือร่วมใจของ
คนในชุมชน  ในการดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน  ตั้งแต่เกิด  แก่  เจ็บ  ตาย  เพ่ือน าไปสู่การเป็นสังคมที่น่าอยู่  
ประชาชนอยู่ดีมีสุข  ประธานคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลแคนเหนือ  โดยมติความเห็นชอบของ
สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลแคนเหนือ จึงได้ออกระเบียบนี้ไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลแคนเหนือ พ.ศ. 2554  (แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1   
พ.ศ. 2558) 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2558 

ข้อ 3 ส านักงานกองทุนตั้งอยู่ที่ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

ข้อ 4 ให้ประธานคณะกรรมการกองทุน เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความวินิจฉัย
ปัญหา  ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีปฏิบัติ  เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

 
หมวด 1 

หมวดทัว่ไป 

ข้อ 5 ในระเบียบนี้ 
 “กองทุน” หมายถึง  กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลแคนเหนือ 
 “ส านักงานกองทุน”  หมายถึง   ที่ท าการกลางกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลแคนเหนือ  ตั้งอยู่ที่ส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 
 “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลแคนเหนือ 
 “ผู้ประสานงาน”  หมายถึง  บุคคลที่คณะกรรมการได้คัดเลือกให้เป็นผู้ประสานงานกองทุนในแต่ละ
หมู่บ้าน 
 “เงินสัจจะ”  หมายถึง  เงินที่สมาชิกตกลงที่จะน าส่งกองทุน  โดยไม่ใช่เงินสะสมของสมาชิกและจะเรียกคืน
ไม่ได้   



 

หมวดที ่ 2 
กองทนุสวสัดิการ 

ข้อ 6  วัตถุประสงค์ของกองทุน 
 (1)  ส่งเสริมให้สมาชิกร่วมสร้างระบบหลักประกันความม่ันคงของชีวิต 
 (2)  เพื่อจัดให้มีระเบียบสวัสดิการภายในชุมชน   ในการดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน   ตั้งแต่เกิด   แก่ 
เจ็บ  ตาย  ภายใต้หลักของการให้อย่างมีคุณค่า  รับอย่างมีศักดิ์ศรี 
 (3)  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  สร้างความรัก  ความสามัคคี  และความเอ้ืออาทรต่อกัน 

ข้อ 7  ที่มาของเงินและทรัพย์สินของกองทุน  ประกอบด้วย 
 (1)  เงินที่ได้รับจากการฝากสัจจะวันละ 1 บาท ของสมาชิก 
 (2)  เงินและทรัพย์สินที่ได้รับการสนับสนุนอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (3)  เงินและทรัพย์สินที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชนอื่น 
 (4)  เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ได้รับบริจาคโดยปราศจากเงื่อนไขหรือข้อผูกพันใดๆ 
 (5)  ดอกผล  หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 

ข้อ 8  การน าส่งเงินสัจจะของสมาชิก 
 (1)  สมาชิกต้องน าเงินส่งสัจจะวันละ 1 บาท โดยน าส่ง ณ ส านักงานกองทุนฯ ภายในวันที่ 10 ของเดือน 
โดยจ านวนเงินสัจจะขึ้นอยู่กับจ านวนวันในแต่ละเดือน 
 (2)  การน าส่งเงินสัจจะ  สมาชิกสามารถน าส่งเป็นรายเดือน (ไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน) หรืออาจน าส่ง
เป็นรายสามเดือน รายหก และรายปีจนกว่าเสียชีวิตหรือลาออก 
 (3)  กรณีขาดส่งเงินสัจจะในเดือนใด เมื่อน าส่งครั้งต่อไปจะต้องน าส่งจ านวนเงินที่ค้างส่งพร้อมกับเงินสัจจะ
ของเดือนถัดไป  ในกรณีขาดส่งติดต่อกัน  3 เดือน จะพ้นจากสมาชิกสภาพและหมดสิทธิในการได้รับสวัสดิการ 
 
 

หมวด 3 
สมาชกิกองทนุ 

ข้อ 9  คุณสมบัติของสมาชิก 
 (1)  ไม่จ ากัดอายุในการสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
 (2)  เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตต าบลแคนเหนือ  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 
 (3)  กรณีไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตาม (2) ต้องมีคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด  ดังนี้ 
  3.1 เป็นบิดามารดา คู่สมรส หรือทายาท ของผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตต าบลแคนเหนือ 
  3.2 เป็นผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต าบลแคนเหนือ และนอกเขตพ้ืนที่ต าบลแคนเหนือ  โดยสมาชิกน าส่ง
เงินสัจจะด้วยตนเอง 

-๒- 



 

ข้อ 10  การสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
 (1)  ผู้มีความประสงค์เข้าเป็นสมาชิก       สามารถยื่นความประสงค์ได้ที่ส านักงานกองทุนหรือ  โดย
สมาชิกสภาพจะเริ่มแต่วันที่ประธานได้ลงนามให้รับเข้าเป็นสมาชิกเป็นต้นไป 
 (2)  เมื่อบุคคลใดได้เข้าเป็นสมาชิกแล้ว  จะต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าจ านวน  20  บาท   พร้อมทั้ง
เงินส่งสัจจะล่วงหน้าอย่างน้อย  1  เดือน 

ข้อ 11  สมาชิกสภาพของสมาชิก  สิ้นสุดลงด้วยเหตุต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 (1)  ตาย 
 (2)  ลาออก กองทุนจะไมค่ืนเงินสัจจะสะสมให้สมาชิก 
 (3)  ขาดส่งเงินสัจจะติดต่อกันเป็นเวลา  3  เดือน      และให้เงินสัจจะสะสมที่มีอยู่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ
กองทุน 
 (4)  ฝ่าฝืนระเบียบกองทุน 
 (5)  จงใจแจ้งเหตุอันเป็นเท็จเพื่อหวังรับเงินสวัสดิการ 
 (6)  คณะกรรมการมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

ข้อ 12  สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก  มีดังนี้ 
 (1)  มีสิทธิได้รับสวัสดิการจากกองทุน  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กองทุนก าหนด  โดยสามารถยื่นความ
ประสงค์ขอรับเงินสวัสดิการ ณ ส านักงานกองทุน  
 (2)  มีสิทธิถูกเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการ 
 (3)  มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  การออกเสียงลงคะแนนและแสดงความคิดเห็น 
 (4)  มีสิทธิเข้าร่วมรับฟังการประชุมคณะกรรมการ 
 (5)  มีสิทธิขอรับทราบผลการด าเนินงานกองทุน 
 (6)  มีหน้าที่ในการน าส่งเงินสัจจะ การเก็บรักษาสมุดเงินฝากสัจจะ  กรณีสมุดเงินฝากช ารุดหรือเกิดการ
สูญหายจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจัดท าขึ้นใหม่  เล่มละ  10  บาท 
 (7)  กรณีย้ายที่อยู่  เปลี่ยนชื่อตัว   ชื่อสกุล   แก้ไข  วัน  เดือน  ปี  เกิด  เปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์
หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล  ต้องแจ้งต่อคณะกรรมการ  ภายใน  30  วัน 
 (8)  การปฏิบัติตามระเบียบกองทุน  ค าสั่งของคณะกรรมการ 

 

 
หมวดที ่4 

คณะกรรมการกองทนุ 

ข้อ 13  คณะกรรมการกองทุนมีจ านวน  21  คน  โดยมีที่มาดังนี้ 
 (1)  สมาชิกในแต่ละหมู่บ้านคัดเลือกกันเองหมู่บ้านละ  2  คน  จ านวน   18   คน 
 (2)  สมาชิกในองค์การบริการส่วนต าบลแคนเหนือ  จ านวน  3  คน  (ผู้บริหาร) 

-๓- 



 

  ให้หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ ท าหน้าที่ผู้ช่วยนายทะเบียน และให้มี
พนักงานต าบล หรือพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ และให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลแคน
เหนือ 

ข้อ 14  ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 13 จัดประชุมเพ่ือคัดเลือกกันเองให้ท าหน้าที่และด ารงต าแหน่งต่างๆ ดังนี้ 
 (1)  ต าแหน่งประธาน ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือเป็นประธานโดยต าแหน่ง             
รองประธาน   เหรัญญิก  เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการกองทุน   ต าแหน่งละ  1  คน 
 (2)  คณะกรรมการต่างๆ ได้แก่  คณะกรรมการทะเบียน  คณะกรรมการสวัสดิการ  คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์  คณะกรรมการตรวจสอบ  หรือคณะกรรมการอ่ืนตามที่เห็นสมควร   โดยแต่ละคณะให้มีจ านวน  3 
คน  และให้เลือกกันเองเป็นประธาน 1 คน ที่เหลือเป็นกรรมการ 

ข้อ  15  คุณสมบัติของคณะกรรมการ  มีดังนี้ 
 (1)  เป็นสมาชิกกองทุน 
 (2)  มีอายุไม่ต ากว่า  20  ปีบริบูรณ์ 

ข้อ  16  คณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ   2  ปี  และอาจได้รับคัดเลือกอีกหากได้รับความ
เห็นชอบจากสมาชิกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม 
 กรณีคณะกรรมการพ้นต าแหน่งก่อนครบวาระ  ให้มีการแต่งตั้งให้ครบตามจ านวนภายใน  30  วัน นับแต่
ต าแหน่งว่าง   โดยให้ด ารงต าแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลือของผู้พ้นต าแหน่ง     เว้นวาระที่เหลืออยู่ไม่เกิน  60  วัน
จะไม่แต่งตั้งแทนก็ได ้

ข้อ  17  คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่    ดังนี้ 
 (1)  บริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง 
 (2)  มีอ านาจในการออกระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ   เกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุน 
 (3)  การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นสมาชิก  และจดัท าทะเบียนสมาชิก 
 (4)  รับเงินสัจจะ  น าฝากเงิน   ถอนเงิน  พิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนด 
 (5)  ท านิติกรรมสัญญา  หรือด าเนินการเกี่ยวกับภาระผูกพันของกองทุน 
 (6)  จัดท าบัญชีกองทุนตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ยอมรับโดยทั่วไป 
 (7)  ตรวจสอบหลักฐานการขอรับสวัสดิการ  และการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก 
 (8)  ติดตามและประเมินผลการด าเนินการของกองทุน 
 (9)  รายงานผลการด าเนินงาน   ฐานะการเงินของกองทุน   อย่างน้อยปีละครั้ง  พร้อมทั้งติดประกาศให้
สมาชิกได้รับทราบ  ณ  ที่ส านักงานกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลแคนเหนือ 
 (10)  ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือผลประโยชน์ของกองทุน 
 

-๔- 



 

ข้อ 18  คณะกรรมการพ้นจากวาระเม่ือ 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออก  โดยยื่นต่อประธานกองทุน 
 (3) พ้นจากสมาชิกกองทุน 
 (4)  ครบวาระ 
 (5)  มีความผิดและต้องโทษจ าคุก 
 (6)  ขาดการประชุมติดต่อกันตั้งแต่  3 ครั้งขึ้นไป 
 (7)  ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้ออก  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  3 ใน 4 ของจ านวนทั้งหมด 

ข้อ 19  ให้มีที่ปรึกษากองทุน  ซึ่งประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแคนเหนือ ก านันในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลแคนเหนือ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 

 
 

หมวด  5 
การประชมุ 

 
ข้อ  20  การประชุมกองทุน  ก าหนดให้มีดังนี้ 
 (1)  การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี   ให้มีขึ้นปีละ  1 ครั้ง  ภายใน(ไม่เกิน 60 วัน)หลังจากปิดงบดุล
ประจ าปี  โดยให้ประธานน าปรึกษาคณะกรรมการเพ่ือก าหนดวัน  เวลา   และสถานที่การประชุม   พร้อมปิด
ประกาศให้สมาชิกทราบล่วงหน้าอย่างน้อย  3  วัน  ก่อนวันประชุม 
 (2)  การประชุมคณะกรรมการ  ให้มีขึ้นอย่างน้อยไม่ต่ ากว่าปีละ  4  ครั้ง  ต่อปีปฏิทินหรือกรณีมีเหตุ
เร่งด่วน 
 (3)  ค่าน าส่งเงินกองทุนของคณะกรรมการให้ได้รับค่าน าส่งปีละ 500 บาทต่อคน 

ข้อ  21  การประชุมคณะกรรมการ  ต้องมีผู้มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเท่าที่มีอยู่  จึงจะเป็นองค์
ประชุม 

ข้อ  22  สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้คนละ  1  เสียง  ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานออกเสียงเพ่ิมเติมได้อีก  1  ครั้ง  เพื่อท าการชี้ขาด 

ข้อ  23  กรณีเกิดข้อขัดแย้งและคณะกรรมการไม่สามารถหาข้อยุติได้  ให้น าเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี
พิจารณา   และให้ถือว่ามติท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปีเป็นอันสิ้นสุด 
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หมวด 6 
การบรหิารเงนิกองทุน 

ข้อ 24  ทรัพย์สินของกองทุนที่เป็นตัวเงิน  ให้จัดสรรไว้ดังนี้ 
 (1)  ร้อยละ  50  ตั้งเป็นเงินเพ่ือจัดสวัสดิการกองทุน 
 (2)  ร้อยละ  30  ตั้งเป็นเงินส าหรับสมาชิก ผู้ด้อยโอกาส  ยากจน หรือประสบอุบัติภัยที่ต้องการความ
ช่วยเหลือกรณเีร่งด่วน (พิจารณาช่วยเหลือเป็นรายกรณีโดยให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ 
 (3)  ร้อยละ  20  ตั้งไว้เป็นค่าบริหารจัดการ 

ข้อ 25  การรับเงินและการน าฝากเงิน  ให้เหรัญญิกเป็นผู้รับผิดชอบในการรับและน าฝากธนาคาร  โดยต้องน าฝาก
ให้แล้วเสร็จในวันที่รับเงิน   หากไม่ทันให้น าฝากในวันรุ่งขึ้นหรือวันท าการถัดไป   กรณีจ าต้องส ารองเงินสด  ให้
สามารถส ารองไว้ได้ไม่เกิน  10,000  บาท  โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของเหรัญญิก 

ข้อ  26  การถอนเงินกับธนาคาร   ให้ผู้มีอ านาจลงนามสั่งจ่ายเงินร่วมกัน  3  คน  โดยประกอบด้วย  ประธาน
คณะกรรมการ  เหรัญญิกและเลขานุการ 

ข้อ  27  ผู้มีอ านาจลงนามสั่งจ่ายเงิน  สามารถสั่งจ่ายได้ไม่เกินครั้งละ  10,000  บาท  เว้นแต่กรณีการสั่งจ่ายเพ่ือ
สวัสดิการที่ระบุไว้ในระเบียบ 

ข้อ  28  การประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง  ให้เหรัญญิกรายงานบัญชีรายรับ  -  รายจ่าย   ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ 

ข้อ  29  การจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน  การจัดท าบัญชีรายรับ  รายจ่าย  งบแสดงฐานะทางการเงิน งบดุล   
ต้องด าเนินการให้เป็นมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไปและรับรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบ  พร้อมปิดประกาศให้
สมาชิกทราบเมื่อสิ้นรอบปีด าเนินงาน  ทั้งนี้  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 
 

หมวด 7 
สวสัดิการ 

ข้อ 30  สมาชิกมีสิทธิได้รับสวัสดิการตามเงื่อนไขดังนี้ 
 (1)   ส่งเงินสัจจะครบ  180  วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นสมาชิก  กรณีออมไม่ครบระยะเวลา
ดังกล่าวและได้เสียชีวิตจะได้รับเงินออมสัจจะสะสมคืน 
 (2)  เอกสารประกอบค าขอรับเงินสวัสดิการเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนด 
 
 

-๖- 



 

 
ข้อ 31  สวัสดิการกองทุน  มีดังนี้ 
 (1)  กรณีเกิด 
  สมาชิกคลอดบุตร  ได้รับเงินสวัสดิการรับขวัญเด็ก  จ านวนเงิน  500  บาทต่อคน   และหากต้อง
นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนื่องจากการคลอดบุตร  จะได้รับเงินสวัสดิการจ านวน  100 บาทต่อคืนทั้งนี้  ตามที่
อยู่จริงแต่ไม่เกิน  5  คืนต่อครั้งต่อคน 
 (2)  กรณีสูงอายุ   จะได้รับเงินสวัสดิการ  ดังนี้ 
 เป็นสมาชิก     5      ปี   อายุครบ   60  ปี  ไดร้ับเงินขวัญถุงปีละ  300  บาท 
 เป็นสมาชิก    6 - 8      ปี   อายุครบ   60  ปี  ไดร้ับเงินขวัญถุงปีละ 500  บาท 
 เป็นสมาชิก    9 - 10    ปี   อายุครบ   60  ปี ไดร้ับเงินขวัญถุงปีละ 700  บาท 
 เป็นสมาชิก   11 - 15   ปี   อายุครบ   60  ปี  ไดร้ับเงินบ านาญเดือนละ  100 บาท 
 เป็นสมาชิก   16 - 20   ปี   อายุครบ   60  ปี  ไดร้ับเงินบ านาญเดือนละ  200  บาท 
 เป็นสมาชิก   21 - 25   ปี   อายุครบ   60  ปี  ไดร้ับเงินบ านาญเดือนละ  300  บาท 
 เป็นสมาชิก   26 - 30   ปี  อายุครบ   60  ปี  ไดร้ับเงินบ านาญเดือนละ  400  บาท 
 เป็นสมาชิก   31 - 35   ปี   อายุครบ   60  ปี  ไดร้ับเงินบ านาญเดือนละ  500  บาท 
 เป็นสมาชิก   36 – 40  ปี   อายุครบ   60  ปี  ไดร้ับเงินบ านาญเดือนละ  600  บาท 
 (3)  กรณีเจ็บป่วย 
  สมาชิกเจ็บป่วยและต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล  จะได้รับเงินสวัสดิการ  จ านวน 100 บาท ต่อ
คืนตามท่ีอยู่จริง แต่รวมแล้วไม่เกิน 1,000 บาท ต่อปี 
 (4)  กรณีเสียชีวิต  จะได้รับเงินฌาปนกิจ  ตามอายุการเป็นสมาชิก  ดังนี้ 
  เป็นสมาชิก    6  เดือน 1 ปี    รับเงินฌาปนกิจ   2,500   บาท  
  เป็นสมาชิก    2 – 5      ปี  รับเงินฌาปนกิจ   5,000   บาท  
  เป็นสมาชิก   6 - 10  ปี  รับเงินฌาปนกิจ   10,000  บาท  
  เป็นสมาชิก   11 - 15  ปี   รับเงินฌาปนกิจ   15,000  บาท  
  เป็นสมาชิก   16 – 20  ปี   รับเงินฌาปนกิจ   20,000  บาท  
  เป็นสมาชิก   21 – 30  ปี   รับเงินฌาปนกิจ   25,000  บาท  
  เป็นสมาชิก   31   ปี   ขึ้นไป รับฌาปนกิจ  30,000   บาท 
      กรณีตายหรือหายสาบสูญไม่ปรากฏหลักฐานที่เชื่อถือได้ กองทุนจะไม่จ่ายสวัสดิการให้ 
      กรณีสมาชิกกระท าอัตวินิบาตกรรม (ฆ่าตัวตาย) กองทุนจะไม่จ่ายสวัสดิการให้ 
 (5)  สวัสดิการทุนการศึกษา  โดยสมาชิกที่ก าลังศึกษาอยู่มีสิทธิได้รับสวัสดิการปีละทุนการศึกษา  ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการเห็นสมควร  ดังนี้ ระดับประถม  จ านวนทุนละ  100  บาท  
ระดับมัธยม/ปวช. จ านวนทุนละ  300  บาท    และระดับ ปวส./ป.ตร ี จ านวนทุนละ  500 บาท 
 (6)  สวัสดิการกรณีประสบภัย    เช่น   อัคคีภัย    วาตภัย    อุทกภัย   พืชผลทางการเกษตรเสียหาย  จะ
ได้รับเงินช่วยเหลือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
 (7)  กรณีแต่งงานมอบเงินเริ่มต้นชีวิตคู่  จ านวน  2,000  บาท 
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หมวดที ่8 
การท าบญัชแีละการตรวจสอบ 

ข้อ  3๒  ให้คณะกรรมการจัดท าบัญชีกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนดอย่างน้อยเดือนละ
หนึ่งครั้ง  และแจ้งให้สมาชิกทราบรวมทั้งให้จัดท าสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีรายงานต่อคณะกรรมการอย่าง
น้อยปีละ   3  ครั้ง 
 คณะกรรมการต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงิน  การบัญชี  และการ
พัสดุ  โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบของสมาชิกเป็นหลัก 
 คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะบุคคลที่เห็นสมควรเป็นผู้ตรวจสอบกองทุนเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบ  
ประเมินผลการบริหารจัดการกองทุน   ในการนี้ให้คณะกรรมการกองทุนอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้
ตรวจสอบกองทุน 

ข้อ  3๓  ให้คณะกรรมการจัดท างบรายงานการเงินตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด  และส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชีที่
คณะกรรมการก าหนดในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน 
 

หมวดที ่9 
การแก้ไขเพิ่มเติมระเบยีบ 

ข้อ 3๔  การแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกองทุนจะกระท าได้โดยมติเสียงข้างมากของคณะกรรมการกองทุนโดยให้รายงาน
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีทุกครั้ง 

ข้อ  3๕  กองทุนจะยุบหรือเลิกได้  ต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
 เมื่อมีกรณีต้องยุบหรือเลิกกองทุน  ให้คณะกรรมการด าเนินการช าระบัญชี  จัดการทรัพย์สิน  พร้อมคืนเงิน
ให้กับสมาชิกที่ไม่เคยได้รับสวัสดิการเป็นอันดับแรก  และสมาชิกที่เคยได้รับสวัสดิการแล้วเป็นอันดับต่อมา   หากมี
เงินเหลือให้ตกเป็นสาธารณะประโยชน์ของแต่ละหมู่บ้าน  ตามสัดส่วนสมาชิกที่มีอยู่เพื่อน าไปใช้ประโยชน์สาธารณะ
ต่อไป 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   12   เดอืน    มิถุนายน    พ.ศ.  ๒๕๕8 
 
 
       จ่าสิบต ารวจ 

(  ธนัช  ศรีภูมิ   ) 
ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลแคนเหนือ 
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