ระเบียบข้อบังคับ
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลคาอาฮวน ( กองทุนวันละ 1 บาท )
ตาบลคาอาฮวน อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
****************************************************************
หมวดที่ 1
“กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลคาอาฮวน”
ข้อที่ 1 ชื่อกองทุน “กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลคาอาฮวน”
ข้อที่ 2 สถานที่ตั้งกองทุน เทศบาลตาบลคาอาฮวน อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
ข้อที่ 3 ในข้อบังคับนี้
“กองทุน” ให้หมายถึงกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลคาอาฮวน
“สมาชิก” ให้หมายถึงสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลคาอาฮวน
“คณะกรรมการ” ให้หมายถึง เงินค่าสมัครเข้าเป็น สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลคาอาฮวน
“เงินสวัสดิการชุมชน” ให้หมายถึง เงินที่สมาชิกร่วมกันจ่ายเพื่อช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาล บานาญผู้สูงอายุ
ทุนการศึกษา ทุนประกอบอาชีพ ทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ค่าจัดการศพ รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อดาเนินกิจกรรม
ของกองสวัสดิการชุมชนตาบลคาอาฮวน
“เงินค่าบารุง” ให้หมายถึง เงินที่สมาชิกหรือบุคคลทั่วไปจ่ายเพื่อเป็นค่าบริการจัดการกองทุนเพิ่มเติม
หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์
ข้อที่ 4กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลคาอาฮวน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ( สาหรับสมาชิกกองทุน )
4.1 เพื่อตั้งเป้นกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกตั้งแต่แรกเกิด แก่ชรา เจ็บป่วย การตาย
4.2 เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
4.3 เพื่อเป็นกองทุนในการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพและการศึกษา
4.4เพื่อเพิ่มค่าให้เงินในการพัฒนาคนให้คุณธรรม จริยธรรมแบบครบวงจรชีวิต
4.5 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรมไทย สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อความมั่นคงในวิถีชีวิตของสังคมไทย
หมวดที่ 3
สมาชิกและการขาดจากสมาชิก
ข้อที่ 5 ผู้ที่ประสงค์จะเป็นสมาชิกกองทุนฯ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
5.1 จะเป็นผู้ที่มีภูมิลาเนาอยู่ในตาบลคาอาฮวนไม่น้อยกว่า 3 เดือนขึ้นไป กรณีบุคคลจากตาบลอื่นที่ประสงค์จะสมัคร
เป็นสมาชิกกองทุนฯ จะต้องมีผู้รับรองซึ่งเป็นบุคคลภายในตาบลคาอาฮวนและเป็นสมาชิกกองทุนฯไม่น้อยกว่า 2 คน

5.2 มีอายุแรกเกิดขึ้นไป
5.3 ผู้ประสงค์จะเป็นสมาชิกจะต้องยื่นใบสมัคร ตามแบบของกองทุนกาหนด ต่อคณะกรรมการ ณ ที่ทาการกองทุน
หรือ ณ สานักงานเทศบาลตาบลคาอาฮวน ในวันทาการ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ให้ผู้ปกครอง หรือผู้อุปการะเป็นผู้ยื่น
ใบสมัครแทน
5.4 ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ยินยอมตามระเบียบ
5.5 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน จะต้องระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ไว้ให้ชัดเจนในใบสมัครถ้ามีการเปลี่ยนแปลง
ชื่อผูผ้ ู้รับผลประโยชน์ในภายหลัง สมาชิกต้องแจ้งให้คณะกรรมการกองทุนทราบ เพื่อดาเนินการแก้ไขทันที
5.6 สมาชิกที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะสมบูรณ์เริ่มตั้งแต่วันที่คณะกรรมการกองทุน มีมติให้เข้าเป็นสมาชิก
ตามข้อบังคับนี้
5.7 สมาชิกจะได้รับสิทธิคุ้มครอง ได้รับการจัดสวัสดิการจากกองทุนทันที นับจากวันที่คณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็น
สมาชิกผู้นั้น ออมเงินคราวละ 1 ปี ( 365 วัน )
ข้อที่ 6 สมาชิกจะสิ้นสุดลงจากการเป็นสมาชิกในกรณีดังนี้
6.1 ถึงแก่กรรม
6.2 ลาออก
6.3 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้ออก
6.4 ขาดการส่งเงินออม คราวละ 1 ปี เกิน 4 เดือน
ข้อที่ 7 การขาดส่งเงินออม ตามข้อ 6.4 สมาชิกจะต้องจ่ายย้อนหลังจานวนเดือนที่ค้างและจะต้องเสียค่าปรับคนละ 5 บาทต่อ
เดือน
ข้อที่ 8 การพ้นจากสมาชิก ตามข้อ 6.3,6.4 สมาชิกไม่มีสิทธิ์เรียกค่าสมัคร/เงินออมคืนจากกองทุนฯ
ข้อที่ 9 การพ้นจากสมาชิก ตามข้อ 6.2 (ลาออก) กองทุนจะพิจารณาคืนเงินออม จะให้ฝนกรณีสมาชิกผู้นั้นไม่เคยได้รับการจัด
สวัสดิการจากกองทุนในเรื่องใดๆ ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 60 ของจานวนเงินออมทั้งหมดหลังจากชาระบัญชีแล้ว
ข้อที่ 10 การพ้นจากสมาชิก ตามข้อ 6.2 (ลาออก) ในกรณีสมาชิกผู้นั้น ได้รับการจัดสวัสดิการคิดเป็นเงินมากกว่าจานวนเงิน
ออมที่สมาชิกมีอยู่ในบัญชีขณะนั้น สมาชิกผู้นั้นจะต้องชดใช้เงินในส่วนที่เกินไปให้กับกองทุนจึงจะสามารถลาออกได้
หมวดที่ 4
เงินค่าสมัครและเงินออมเพื่อจัดสวัสดิการ
ข้อที่ 11 ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุน จะต้องเสียค่าสมัครแรกเข้า คนละ 50 บาท พร้อมในวันสมัคร
ข้อที่ 12 สมาชิกกองทุนต้องชาระเงินออมเพื่อสวัสดิการชุมชน วันละ1 บาท จานวน 365 บาท คราวละ 1 ปี ตามความสมัครใจ
พร้อมยื่นใบสมัคร
ข้อที่ 13 สิทธิคุ้มครอง ตามข้อ 5.7 ให้นับตั้งแต่วันที่สมาชิกผู้นั้นยื่นใบสมัคร พร้อมชาระเงินค่าสมัครเงินออมเป็นที่เรียบร้อย
ตามข้อบังคับ

หมวดที่ 5
การจ่ายเงินสวัสดิการแก่สมาชิก
ข้อที่ 15กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลคาอาฮวน จะจัดสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกในกรณีต่างๆ ดังนี้
เงินออมวันละ 1 บาท จานวน 10

% จัดสรรดังนี้

1/ จัดเป็นสวัสดิการชุมชน 5 เรื่อง เกิด แก่ เจ็บ ตาย อาชีพ จานวน 60
2/ จัดเป็นกองทุนกลางเพื่อการบริหารกองทุน จานวน

%
10%

3/ จัดเป็นกองทุนเพื่อการศึกษาและกู้ยืม จานวน 30

%

ข้อที่ 16 สมาชิกตั้งแต่ 100คนขึ้นไป เมือครบเกณฑ์ที่กองทุนกาหนดจะจ่ายสวัสดิการ ดังนี้
1/ สวัสดิการเกี่ยวกับการเกิด ทาขวัญเด็ก จานวน 500 บาท
2/ สวัสดิการกีฬานันทนาการ ครั้งละไม่เกิน 2,000 บาท
3/ สวัสดิการเกี่ยวกับการเจ็บป่วย ค่านอนโรงพยาบาล คืนละ 100 บาท ไม่เกิน 5 คืน ต่อหนึ่งครั้งและปีละไม่เกิน
2,000 บาท
4/ สวัสดิการเกี่ยวกับการเสียชีวิต จ่ายเป็นค่าทาศพให้ตามอายุการเป็นสมาชิก ดังนี้
4.1 อายุสมาชิก 1

– 2 ปี จ่าย 2,500 บาท (เนื่องจากจ่ายเงินออมคราวละ 1 ปี)

4.2 อายุสมาชิก 3

– 5 ปี จ่าย 5,000 บาท

4.3 อายุสมาชิก 6 -7 ปี จ่าย 7,000 บาท
4.4 อายุสมาชิก 8

– 10 ปี จ่าย 10,000 บาท

4.5 อายุสมาชิก 11 ปีขึ้นไป จ่าย 15,000 บาท
5/ สวัสดิการทุนสาธารณประโยชน์ ปีละไม่เกิด 10000 บาท
6/ สวัสดิการทุนผู้ด้อยโอกาสยากไร้ตามความจาเป็นครั้งละไม่เกิน 1000 บาท
7/ สวัสดิการทุนยืมไปประกอบอาชีพ และเพื่อการศึกษาให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองบริหารกองทุนกาหนด
หมวดที่ 6
การขอรับเงินสวัสดิการ
ข้อที่ 17 สมาชิกที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการจากกองทุน ติดต่อรับเงินสวัสดิการจากคณะกรรมการบริหารกองทุน ได้ในเวลา
ทาการ ภายในระยะเวลา 45 วัน
-ในกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม คณะกรรมการกองทุน จะนาจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่ญาติผู้จัดการศพหรือผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ในวันปนณากิจศพ
ข้อที่ 18 เงื่อนไขและสิทธิ์ที่สมาชิกกองทุน จะได้รับจากการคุ้มครองทุกประเภท ตามข้อที่ 16
ข้อที่ 19 หลักฐานประกอบในการยื่นคาร้องขอรับเงินสวัสดิการกองทุน มีดังนี้
9.1 ใบมรณะบัตรในกรณีถึงแก่ความตาย

9.2 ใบรับรองแพทย์หรือใบแสดงความคิดเห็นจากแพทย์ในกรณีเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล
9.3 บัตรประจาตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน
9.4 สมุดคู่เงินฝากออมสัจจะกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลคาอาฮวน
หมวดที่ 7
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
ข้อที่ 20 สมาชิกมีสิทธิ ดังต่อไปนี้
20.1 มีสิทธิแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมของกองทุน ต่อคณะกรรมการและสิทธิเรียกร้องให้คณะกรรมการ
ทาการงดเว้นกระทาเพื่อประโยชน์ต่อกองทุนหรือป้องกันความเสียหายอันจะเกิดขึ้นแก่กองทุน
20.2 เข้าร่วมประชุมใหญ่ของกองทุน และสิทธิออกเสียงลงคะแนนทุกครั้งที่มีการประชุมสมาชิก
20.3 ขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารต่างๆ ของกองทุนเพื่อทราบผลการดาเนินงานของกองทุน
ข้อที่ 21 สมาชิกมีหน้าที่ ดังนี้
21.1 ปฏิบัติตามระเบียบของกองทุน
21.2 ต้องชาระเงินสัจจะสวัสดิการกองทุนออมวันละ 1 บาท คราวละ 1 ปี และเงินบารุงกองทุนอย่างสม่าเสมอ
21.3 เก็บรักษาสมุดคู่ฝากเงินออมสัจจะ
21.4 ถ้าย้ายที่อยู่ เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล แก้ไข วัน/เดือน/ปีเกิด ของสมาชิกให้แจ้งคณะกรรมการภายใน 15 วัน
นับตั้งแต่วันย้าย เปลี่ยนหรือแก้ไข เพื่อคณะกรรมการจะได้แก้ไขหลักฐานต่างๆในทะเบียนให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
21.5 แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือเมื่อต้องการเปลี่ยนตัวบุคคล ผู้รับผลประโยชน์ตามที่แจ้งไว้ในใบสมัคร
ต่อคณะกรรมการในวันทาการกองทุน
หมวดที่ 8
การบริหารจัดการ
ข้อที่ 22 ให้คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยเลือกตั้งสมาชิกด้วยกันในที่ประชุมใหญ่มีจานวนไม่น้อยกว่า 15 คน และไม่เกิน
25 คน ประกอบด้วยตาแหน่งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก นายทะเบียน กรรมการตรวจสอบ กรรมการ
อื่นๆ ตามที่เห็นควร
ข้อที่ 23 สมาชิกที่ตั้งเป็นคณะกรรมการ ต้องเป็นผุที่มีคุณสมบัติสมควรแก่วัตถุประสงค์ของกองทุนดังต่อไปนี้
23.1 เป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลคาอาฮวน หรือพนักงานเทศบาลตาบลคาอาฮวน
23.2 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
23.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
23.4 มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งและฐานะมั่งคง
32.5 เป็นผู้มีจิตสาธารณะเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ

ข้อที่ 24 ให้คณะกรรมการซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ให้อยู่ในตาแหน่งคราวละ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ประชุมมีมติ
และต้องออกตามวาระ
-กรรมการที่ออกตามวาระ จะต้องปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่รับตาแหน่งแทน จึง
พ้นจากหน้าที่
ข้อที่ 25 การพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการ
25.1 ครบกาหนดวาระ
25.2 ถึงแก่กรรม
25.3ลาออก
25.4 ขาดจากสมาชิกภาพ
25.5 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 23 ข้อใดข้อหนึ่ง
25.6 ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก
25.7 การทาความผิดและลงโทษตามกฎหมาย
-กรณีตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุไม่ใช่ออกตามวาระ หากตาแหน่งไม่ใช่ตาแหน่งประธานกรรมการ
คณะกรรมการที่เหลือยังครบจานวนขั้นต่าตามข้อบังคับ คณะกรรมการอาจจะเรียกประชุมใหญ่เพื่อเลือกกรรมการคนใดคน
หนึ่งเข้ามาดารงตาแหน่งแทนหรือไม่ก็ได้ และหากมีการเลือกตั้งก็ให้คณะกรรมการที่ได้รับเลือกอยู่ในตาแหน่งตามวาระ
ของผู้ที่ตนแทน
บทเฉพาะกาล
ข้อที่ 26 ระเบียบข้อบังคับนี้ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของคณะกรรมการกองทุน และตามมติที่ประชุมใหญ่
ของสมาชิก
ข้อที่ 27 ให้ประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ รักษาการตามระเบียบข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552

ลงชื่อ
( นายแอ๊ด ไตรยสิงห์ )
ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลคาอาฮวน
*****************************************************************

