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ระเบียบข้อบังคับ 
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลท่าข้าม 

อ าเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
******************** 

 
หมวด ๑ 

ข้อความท่ัวไป 

ข้อท่ี  ๑  กองทุนนี้เรียกว่า “กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลท่าข้าม” 

ข้อท่ี  ๒  ส านักงานกองทุนตั้งอยูท่ี่  เทศบาลต าบลท่าข้าม อ าเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ข้อท่ี  ๓  ในระเบียบนี ้
3.1  กองทุน  หมายถึง  กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลท่าข้าม 
3.2  ส านักงานกองทุน  หมายถึง  ที่ท าการกลางตั้งอยู่ที่ เทศบาลต าบลท่าข้าม  อ าเภอชนแดน        

จังหวัดเพชรบรูณ์   
3.3  สมาชิก  หมายถึง  บุคคลที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลท่าข้าม 
3.4  คณะกรรมการบริหาร  หมายถึง  คณะกรรมการกองทนุสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลท่าข้าม 
3.5  เงินสมทบ  หมายถึง  เงินที่สมาชิกตกลงที่น าส่งกองทนุ  โดยไม่ใช่เงินสะสมของสมาชิกจะเรียกคืน

ไม่ได้  กรณีสมาชิกลาออกเงินของสมาชิกจะตกเป็นของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลท่าข้าม 

ข้อท่ี  ๔  ระเบียบนี้ใช้บังคับตัง้แต่ วันที่  1  มกราคม  2560  (ฉบบัปรับปรุง  ฉบับที่ 5) 
 

หมวด ๒ 
กองทุนสวัสดิการ 

ข้อท่ี  ๕  วัตถุประสงค์ส าคัญของกองทุน ฯ  
  5.1  เพื่อส่งเสรมิใหส้มาชิกรูจ้ักการสมทบเพือ่แบ่งปันช่วยเหลือซึง่กันและกัน 
  5.๒  เพื่อจัดสวัสดิการแก่สมาชิกตลอดชีวิต ในเรื่องการเกดิ การแก่ การเจ็บ การตาย  
  5.๓  เพื่อให้เกิดคุณธรรม ความสามัคคี มีน้ าใจ ร่วมกันแกไ้ขปัญหา สร้างสัมพันธภาพที่ดีแกส่มาชิก 
  5.๔  เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง มีองค์กรที่คอยช่วยเหลือเมื่อเกดิความเดือดร้อนหรือจ าเป็น 
  5.๕  กองทุนนี้ไม่ด าเนินการเพื่อแสวงหาผลก าไรสงูสุดทางทรัพยส์ิน แต่ด าเนินการเพื่อช่วยเหลอืซึ่งกัน

และกันระหว่างสมาชิก 

ข้อท่ี  ๖  แหลง่ที่มาของเงินกองทุน ฯ 
  6.1  เงินสมทบที่ได้รับจากสมาชิกวันละ ๑ บาท ปีละ 365 บาท 
6.๒  เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ 1 ส่วน 
6.3  เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1 ส่วน 
6.๔  เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุน หรือที่กองทุนฯ ได้รับตามกฎหมายหรอืโดยนิติกรรมอื่น 
6.๕  ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยส์ินของกองทุน หรือเงนิบรจิาคหรอืแหล่งอื่นที่ชอบด้วยกฎหมาย 
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หมวด ๓ 
สมาชิกกองทุน 

 
ข้อท่ี  ๗  คุณสมบัติของสมาชิก 

7.1  สมาชิกสามญั - เป็นผู้ทีม่ีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาลต าบลท่าข้าม หมู่ที่ 1  ต าบลท่าข้าม   
อ าเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

7.2  สมาชิกสมทบ - เป็นผูท้ี่มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านต าบลอื่น แต่มีคุณสมบัติดังนี ้
      7.2.1  เป็นบิดามารดา คู่สมรส หรือทายาท ของผู้ทีม่ช่ืีออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาล 

ต าบลท่าข้าม   
      7.2.2  เป็นข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของหน่วยงานองค์กรในพื้นที่เทศบาล     

ต าบลท่าข้าม 
      7.2.3  เป็นบุคคลทีป่ระกอบธุรกจิ หรือท ามาค้าขายเป็นประจ าในเขตเทศบาลหรือบุคคลภายนอก 
7.3  ไม่จ ากัดอายุ เพศ วัย อาชีพ และสถานภาพ 
7.4  เป็นผู้ทีพ่ร้อมจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ 
7.5  เป็นผู้ที่คณะกรรมการชุมชนเห็นชอบใหเ้ข้าเป็นสมาชิก 
7.6  มีจิตสาธารณะ ซื่อสัตย์สจุริต รักษาสจัจะ มีความเมตตาเอื้ออาทรแก่เพื่อนมนุษย์ 

 
ข้อท่ี  ๘  การสมัครเข้าเป็นสมาชิก 

  8.1  ผู้ที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ ๗ สามารถยื่นความจ านงหรอืสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนได้ โดยยื่นค าขอ
สมัครเป็นสมาชิกกองทุน ได้ที่ส านักงานกองทุนฯ ในวันและเวลาราชการ 

  8.2  ในวันสมัครเป็นสมาชิกต้องสง่เงินสมทบตามกติกาคือ  ครั้งแรกต้องส่งเงินสมทบเป็นจ านวนเงิน  
365.-บาท /ปี  (หมายเหตุ : วันที่เป็นสมาชิกจะถูกก าหนดในวันที่และเดือนเดียวกันทั้งหมด เพื่อสะดวกต่อการ
นับระยะอายุการเป็นสมาชิก) 

ข้อท่ี  ๙  การส่งเงินสมทบของสมาชิก 
  9.๑  สมาชิกต้องน าส่งเงินสมทบ  จ านวน  365.- บาท ภายในครั้งเดียว/ป ี
  9.๒  กรณีสมาชิกขาดส่งเงินสมทบ  เกินระยะเวลา  1  ปีถัดไปที่ส่งเงินสมทบ  ถือว่าพ้นจากการเป็น

สมาชิกแล้ว (ตัวอย่างเช่น ส่งเงินสมทบ ปี 2559 แล้ว ในปี 2560 ไม่ได้ส่งเงินสมทบ ให้ถือว่าปี 2561 พ้นจาก
การเป็นสมาชิก) 

  9.3 กรณีสมาชิกขาดส่งเงินสมทบตามก าหนด อาจขอผ่อนผันระยะเวลาออกไปในการสง่เงินสมทบ จะ
กระท าได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนฯ   

  9.4  กรณีสมาชิกลาออก เงินสมทบของสมาชิก จะตกเปน็ของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบล 
ท่าข้าม เพื่อช่วยเหลือซึง่กันและกันระหว่างสมาชิกต่อไป 

ข้อท่ี  ๑๐  สิทธิหน้าที่และผลประโยชน์ของผูท้ี่เป็นสมาชิกกองทุน ฯ 
             10.1  สมาชิกทุกคนมสีิทธิเสนอความคิดเห็นต่อการจัดสวัสดิการชุมชนได้ 
             10.2  สมาชิกทุกคนมสีิทธิตรวจสอบการท างานของคณะกรรมการได้ 
             10.3  สมาชิกทุกคนมสีิทธิได้รับสวัสดิการทกุประเภทที่กองทุนจัดต้ังข้ึนตามข้อบังคับ 
             10.4  สมาชิกทุกคนมสีิทธิเข้าร่วมประชุมใหญท่ีก่องทุนจัดข้ึนทั้งสมัยสามัญและสมัยวิสามัญ 
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ข้อท่ี  ๑๑  สมาชิกพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกตามระเบียบกองทุน ฯ ดังนี้ 
              11.1  การขาดส่งเงินสมทบ ตามข้อ 9.2  
              ๑1.2  ตาย 

11.3  การลาออกจากการเป็นสมาชิก 
11.4  ที่ประชุมใหญ่มมีติให้ออก  เนื่องจากท าผิดกฎระเบียบข้อบังคับที่กองทุนก าหนด 
11.5  จงใจฝ่าฝืน  แสดงตนเป็นปรปักษ์หรือไม่ให้ความร่วมมือ  ช่วยเหลือกิจกรรมกองทุน 
11.6  เป็นผู้ท าผิดกฎหมาย  จารีต ประเพณี ศีลธรรม วัฒนธรรม  อันดีงามของชุมชนโดยที่ประชุม

ใหญ่เป็นผู้ลงมติ  2  ใน  3  ของคณะกรรมการกองทุน ฯ 

ข้อท่ี  12  สมาชิกมีความสมัครใจที่จะเคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของกองทุน ของกองทุนโดยเคร่งครัด 
 

หมวด ๔ 
คณะกรรมการกองทุน 

ข้อท่ี  ๑3  คณะกรรมการกองทุน ฯ  ประกอบด้วย 
   13.1  คณะกรรมการบริหาร  จ านวน  10  คน  โดยคัดเลือกจากสมาชิกกองทุนชุมชนเทศบาลต าบล

ท่าข้ามให้ด ารงต าแหน่งดังนี้ (คณะกรรมการที่แต่งตั้งสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของกองทุนฯได้) 
 (1)  ประธานกรรมการกองทุน ฯ  จ านวน  1  คน 
 (2)  รองประธานกรรมการกองทุนฯ จ านวน  1  คน 
 (3)  เลขานุการ    จ านวน  2  คน 
 (4)  เจ้าหน้าที่การเงิน   จ านวน  2  คน 
 (5)  เจ้าหน้าที่ทะเบียน   จ านวน  2  คน 
 (6)  คณะกรรมการชุมชน   จ านวน  2  คน 
13.๒  ที่ปรึกษา  ได้แก่  นายกเทศมนตรี  ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ก านัน  ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้า

อาวาสวัดในต าบล และตัวแทนภาคประชาชน 

ข้อท่ี  ๑4  คณะกรรมการกองทุน ฯ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
    14.๑  บริหารกองทุน รวมทั้งตรวจสอบ  ก ากับ ดูแล รายได้หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือ

ทรัพย์สินของกองทุน 
    14.2  ออกประกาศ  ระเบียบ  หรือด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารกองทุน 
    14.3  รับสมัครสมาชิก  และจัดท าทะเบียนสมาชิก 
    14.4  ท านิติกรรม  สัญญา  หรือด าเนินการเกี่ยวกับภาระผูกพันของกองทุน 
    14.5  จัดท าบัญชีของกองทุนตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ยอมรับโดยทั่วไป 
    14.6  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน 
    14.7  รายงานผลการด าเนินงาน  ปัญหาและอุปสรรค  รวมทั้งฐานะการเงินของกองทุนให้สมาชิก

ทราบ  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง พร้อมทั้งติดประกาศในที่สาธารณะ 
    14.8  ด าเนินการอื่นใดเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนและการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ   

ข้อท่ี  ๑5  คณะกรรมการมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
15.1  เป็นสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกสมทบ 
15.2  ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ท าหน้าที่กรรมการ 
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15.3  ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไร้ความสามารถ 
15.4  เป็นผู้มีคุณธรรม เสียสละต่อส่วนร่วม  ซื่อสัตย์สุจริต  มีความเอาใจใส่ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ

สมาชิกด้วยใจที่เป็นธรรม 

ข้อท่ี  ๑6  คณะกรรมการตามข้อ  13  มีการด ารงต าแหน่ง คราวละ 4 ปี หรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อท่ี  17  คณะกรรมการตามข้อ  13  พ้นต าแหน่งเมื่อ   
    17.1  ครบวาระ  4  ป ี
    17.2  ตาย 

17.3  ลาออก 
17.4  ออกตามมติคณะกรรมการกองทุน ฯ  ด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 
17.5  เป็นผู้ท าผิดกฎหมาย  จารีต ประเพณี ศีลธรรม วัฒนธรรม อันดีงามของชุมชน 
17.6  ได้รับค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
กรณีกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคณุสมบัติตามข้อ  

15  เป็นกรรมการแทน และด ารงต าแหน่งตามวาระที่ยังเหลืออยู่ หรือไม่ก็ได้ ตามที่เห็นสมควร 

ข้อท่ี  18  การประชุม   
             18.1  จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ปีละ 1 ครั้ง 
             18.2  การประชุมใหญ่วิสามัญประจ าปี  ให้ประชุมตามความจ าเป็นของคณะกรรมการ เช่น เมื่อเกิด 
เหตุสาธารณภัย  หรือกรณีมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงการท างานภายในกองทุนฯ 
             18.4  ในการประชุมใหญ่สามัญหรือวิสามัญทุกครั้งให้คณะกรรมการมสีิทธิได้รับเบี้ยประชุม (50.-บาท
ต่อครั้งต่อคน)  

ข้อท่ี  19  ข้อบังคับกองทุน ฯ สามารถ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม  เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบัติ และตาม
สถานะการเงินของกองทุน โดยมติของที่ประชุมใหญ่เห็นชอบเกินกึง่หนึง่ 

 
หมวด ๕ 
สวัสดิการ 

 
ข้อท่ี  20  การจัดสวัสดิการทั้งหมด โดยผู้ที่จะได้รับสวัสดิการต่างๆต้องเป็นสมาชิกกองทุน ตามหมวด 3 

    20.1  เกิด  รับเงินรับขวัญ  สมาชิกคลอดบุตร  สามารถคลอดบุตรได้ทุกสถานที่ 
  -ลูกสมาชิกที่เกิดใหม่  คนละ  500.-บาท (สมาชิกอาจจะเป็นพ่อหรือแม่ก็ได้) 
  -แม่ที่คลอดบุตรนอนโรงพยาบาลได้คืนละ  ๑๐๐.-บาท  แต่ไม่เกิน 5 คืนต่อคน/ปี 
    เอกสารหลักฐานการขอรับเงิน  มีดังนี ้
             (1)  ส าเนาใบสูติบัตร และ/หรือ 
             (2)  ใบรับรองแพทย์ (กรณีมารดาเป็นสมาชิก) 
    ๒0.2  แก ่ รับบ านาญ 

 -กรณีสมาชิกที่อายุ 56-60 ปี ข้ึนไปเป็นสมาชิกครบ 5 ปี ได้รับบ านาญเดือนละ 100.-บาท    
-กรณีสมาชิกที่มีอายุต่ ากว่า  56 ป ี
 อายุ       5๕ ป ี เป็นสมาชิกครบ 5 ปีอายุครบ 60 ปี ได้บ านาญเดือนละ     1๐๐.-บาท 
 อายุ  ๕๐-54 ป ี        เป็นสมาชิกครบอายุ ๖๐ ปี      ได้บ านาญเดือนละ     200.-บาท 
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 อายุ  ๔๕-49 ป ี       เป็นสมาชิกครบอายุ ๖๐ ปี      ได้บ านาญเดือนละ     3๐๐.-บาท 
 อายุ  ๔๐-44 ปี        เป็นสมาชิกครบอายุ ๖๐ ปี      ได้บ านาญเดือนละ     4๐๐.-บาท 
 อายุ  ๓๕-39 ป ี       เป็นสมาชิกครบอายุ ๖๐ ปี      ได้บ านาญเดือนละ     5๐๐.-บาท 
 อายุ  ๓๐-34 ป ี       เป็นสมาชิกครบอายุ ๖๐ ปี      ได้บ านาญเดือนละ     6๐๐.-บาท 
 อายุ  ๒๕-29 ปี        เป็นสมาชิกครบอายุ ๖๐ ปี      ได้บ านาญเดือนละ     7๐๐.-บาท 
 อายุ  ๒๐-24 ปี        เป็นสมาชิกครบอายุ ๖๐ ปี      ได้บ านาญเดือนละ     8๐๐.-บาท 
 อายุ  15-19 ป ี       เป็นสมาชิกครบอายุ ๖๐ ปี      ได้บ านาญเดือนละ     9๐๐.-บาท 
 อายุ  10-14 ปี        เป็นสมาชิกครบอายุ ๖๐ ปี      ได้บ านาญเดือนละ  ๑,0๐๐.-บาท 
 อายุ      5-9 ป ี       เป็นสมาชิกครบอายุ ๖๐ ปี      ได้บ านาญเดือนละ  ๑,1๐๐.-บาท 
 แรกเกิด  - 4 ปี         เป็นสมาชิกครบอายุ ๖๐ ปี      ได้บ านาญเดือนละ  ๑,2๐๐.-บาท 

    เอกสารหลักฐานการขอรับเงิน  มีดังนี ้
             (1)  ส าเนาบัตรประชาชน 

 
20.3  เจ็บป่วย (การนับเป็นวัน นับเฉพาะคืนที่นอนโรงพยาบาล) 
  1.สมาชิกที่นอนโรงพยาบาลจะได้คืนละ 100.-บาท ครั้งละไม่เกิน 7 คืน หรือปีละ 

ไม่เกิน 700.-บาท/คน/ปี 
  2.ค่าพาหนะเดินทางไปรักษาตามใบนัดของแพทย์ รพ.ในอ าเภอหรือต่างอ าเภอในเขต

จังหวัด ครั้งละ 100.-บาท คนละไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี 
  3.ค่าพาหนะเดินทางไปรักษาตามใบนัดของแพทย์ต่างจังหวัด  ครั้งละ 200.-บาท 

คนละไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี 
*ปรับปรุงสิทธิสวัสดิการ 1 มกราคม  2559  (ข้อ 4 และข้อ 5) 
  4.ค่าน้ ามันรถ เดินทางไปรักษา คลินิก / รพ. ในอ าเภอหรือต่างอ าเภอในเขตจังหวัด ครั้ง

ละ 50.- บาท  คนละไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี (กรณีมีใบนัดหมอเป็นประจ าเกินข้อ 2 ให้ใช้ข้อ 4 แทน) 
  5.ค่าน้ ามันรถ เดินทางไปรักษา คลินิก / รพ. ต่างจังหวัด ครั้งละ 100.-บาท 

คนละไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี (กรณีมีใบนัดหมอเป็นประจ าเกินข้อ 3 ให้ใช้ข้อ 5 แทน) 
*ปรับปรุงสิทธิสวัสดิการ 1 มกราคม  2560 (ข้อ 6 และข้อ 7) 
  6.ค่าน้ ามันรถ พาบิดามารดา/บุตร ไปหาหมอ คลินิก / รพ. ในอ าเภอหรือต่างอ าเภอใน

เขตจังหวัด ครั้งละ 50.- บาท คนละไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี 
  7.ค่าน้ ามันรถ พาบิดามารดา/บุตร ไปหาหมอ คลินิก / รพ. ต่างจังหวัด ครั้งละ 100.-

บาท  คนละไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี 
    เอกสารหลักฐานการขอรับเงิน  มีดังนี ้
             (1)  ใบรับรองแพทย์ หรือ 
             (2)  ใบนัดแพทย์ (กรณีเบิกค่าพาหนะเดินทาง) หรือ 
             (3)  ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบรับรองแพทย์ โดยอนุโลม 
*ปรับปรุงสิทธิสวัสดิการ 1 มกราคม  2559 (ปรับเพิ่มอัตราใหม่) 

20.๔  เสียชีวิต  ทายาทรับเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ  ดังนี ้
  -เป็นสมาชิกครบ     1-2 ปี           แล้วเสียชีวิต รับเงิน     2,000.-บาท 
  -เป็นสมาชิกครบ     3-5 ปี           แล้วเสียชีวิต รับเงิน     4,000.-บาท 
  -เป็นสมาชิกครบ     6-8 ปี           แล้วเสียชีวิต  รับเงิน    6,000.-บาท 
  -เป็นสมาชิกครบ   9-11 ปี           แล้วเสียชีวิต  รับเงิน    8,000.-บาท 
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  -เป็นสมาชิกครบ  12-14 ปี          แล้วเสียชีวิต  รับเงิน   10,000.-บาท 
  -เป็นสมาชิกครบ 15 ปีข้ึนไป         แล้วเสียชีวิต  รับเงิน   12,000.-บาท 

    เอกสารหลักฐานการขอรับเงิน  มีดังนี ้
             (1)  ส าเนาบัตรประชาชน (ของสมาชิก)  
             (2)  ส าเนาใบมรณภาพ 
     (3) ส าเนาบัตรประชาชน (ผู้รบัผลประโยชน์) 
 
*ปรับปรุงสิทธิสวัสดิการ 1 มกราคม  2559 (ปรับเพิ่มอัตราใหม่) 

20.5  ประสบเหตสุาธารณภัย (ตามสภาพความเป็นจริง) 
    -สมาชิกที่ประสบเหตุสาธารณภัย เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และสาธารณภัยอื่นๆ ที่

เกิดความเสียหาย ส่งผลกระทบกับทีอ่ยู่อาศัยหรอืการประกอบอาชีพต่างๆ จะได้รับเงินช่วยเหลือบรรเทาฟื้นฟตูาม
สภาพความเป็นจริง ไม่เกิน  2,000.- บาท/ปี 

    เอกสารหลักฐานการขอรับเงิน  มีดังนี ้
             (1)  ส าเนาบัตรประชาชน  
             (2)  ภาพถ่ายความเสียหาย 
             (3)  ใบรับรองค่าใช้จ่าย หรือ ใบเสร็จค่าของซ่อมแซม 

 
20.6  ทุนการศึกษา 
    -สมาชิกที่เป็น  นักเรียน / นักศึกษา ทุกเพศทุกวัย  จะไดร้ับทุนการศึกษาภาคเรียนละ  

300.- บาท แต่ไม่เกิน  600  บาทต่อป ี
    เอกสารหลักฐานการขอรับเงิน  มีดังนี ้
             (1)  ใบรับรองการศึกษา หรือ ใบเสร็จค่าเทอม 
             (3)  ส าเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษา (ถ้ามี)              

 
20.7  สวัสดิการอ่ืนๆ  ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีเห็นสมควร 

****สิทธิสวัสดิการจะได้รบัทางใดทางหนึง่เท่านั้น 
หมวด 6 

การบริหารเงินทุนและการบัญชี 

ข้อท่ี  ๒1  ทรัพย์สินของกองทุนที่เป็นตัวเงิน ให้จัดสรรไว้ดังนี้ 
              (1)  ร้อยละ  80  ตั้งเป็นเงินจัดสวัสดิการให้แกส่มาชิก 
              (2)  ร้อยละ  20  ตั้งไว้เพื่อประกันความเสี่ยง และเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
                    (2.1)  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  หมายถึง  ค่าเบี้ยประชุม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเครื่องแต่งกาย 
และอื่นๆ  

ข้อท่ี  22  ให้มผีู้มีอ านาจท านิติกรรมฝากถอนเงินฝากธนาคาร  จ านวน 3 คน  ประกอบด้วย  ประธานกองทุน  
เจ้าหน้าที่การเงิน และหรือเลขานุการ โดยมีเงือ่นไขสั่งจ่าย 2 ใน 3   

ข้อท่ี  23  คณะกรรมการจะต้องจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย  และรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี พร้อม
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
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ท่ีปรึกษากองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลท่าขา้ม 
1.  นายประสาน  จรรยารกัษ์  นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม 
2.  นายหาญศึก  ทรงสวัสดิ ์  ก านันต าบลท่าข้าม 
3.  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าข้าม  ผู้แทนสถานศึกษา 
4.  ปลัดเทศบาลต าบลท่าข้าม                นักบริหารงานเทศบาล 
5.  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล                นักบริหารงานทั่วไป 
6.  ผู้อ านวยการกองคลัง                      นักบริหารงานการคลัง 

          7.  ประธานกรรมการชุมชน  ทั้ง 8 ชุมชน 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  6  มกราคม  พ.ศ. 2560 
 
 

                                                        (ลงช่ือ)    อนุกูล  พงษ์ติกานนท ์
                                                                 (นายอนุกูล  พงษติกานนท)์ 
                                            ประธานกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลท่าข้าม 


