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ระเบียบข้อบังคับ 

ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน “ ออมบุญวันละ 1 บาท” 

ตําบลวังแก้ว  อําเภอวังเหนือ  จังหวดัลําปาง 
 

(ฉบับปรับปรุงแก้ไข เพ่ิมเติม พ.ศ.2559 ) 
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ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน “ออมบุญวันละ 1 บาท” 
ตําบลวังแก้ว  อําเภอวังเหนือ  จังหวัดลําปาง  

(ฉบับปรังปรุงแก้ไข พ.ศ.2559) 
*********************************************** 

 

หมวดท่ี 1 
ความเป็นมา  ช่ือ  ประเภท  และท่ีตั้งสํานักงาน 

 ข้อ 1.  ความเป็นมา  ช่ือ และ ท่ีตั้งสํานักงาน   

  ความเป็นมา กองทุนสวัสดิการชุมชน ได้เกิดจากพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2550    
ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว ได้ประสานงานบุคคลและหน่วยงานในท้องถ่ิน อําเภอและจังหวัด เพ่ือขอ
จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลวังแก้ว โดยมีชื่อว่า “ กองทุนสวัสดิการชุมชน ออมบุญวันละ 1 บาท ตําบล   
วังแก้ว” และนําปฏิบัติมาตั้งแต่  1  มกราคม   2557  พบว่ายังมีข้อควรแก้ไขเพ่ิมเติม จึงผ่านความเห็นชอบในท่ี
ประชุมของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เม่ือวันพุธ ท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ.2558 ให้มีการยกร่างระเบียบข้อบังคับข้ึนใหม่ 
ดังต่อไปนี ้

 ให้ยกเลิกข้อบังคับว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน “ออมบุญวันละ 1 บาท” ตําบลวังแก้ว 
อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง พ.ศ.2557 (ยกเว้น ความใดท่ีเป็นประโยชน์แก่มวลสมาชิกให้คงไว้) 

 ให้ใช้ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน “ออมบุญวันละ 1 บาท” ตําบล    
วังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง (ฉบับปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม พ.ศ.2558) ฉบับนี้แทน 

 

                 ท่ีตั้งสํานักงาน   ตั้งอยู่ท่ี  องค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว หมู่ท่ี  2  ตําบลวงัแก้ว   อําเภอวังเหนือ  
จังหวัดลําปาง 

 กองทุนฯ หมายถึง  กองทุนสวัสดิการชุมชน “ออมบุญวันละ 1 บาท” ตําบลวังแก้ว  

 คณะกรรมการดําเนินงาน  หมายถึง ตัวแทนของหมู่บา้นละ 3 คน ท่ีเป็นคณะทํางานบริหากองทุนฯ 

 กรรมการอํานวยการ   หมายถึง   บุคคลภายนอก หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมท่ีเป็นท่ีปรึกษาให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการดําเนินงานให้เป็นไปตามข้อบังคับของกองทุนฯ คัดเลือก
และนําเสนอชื่อโดยองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว  เพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการดําเนินงานพิจารณา
และแต่งตั้ง  

หมวดท่ี 2 ... 
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หมวดท่ี 2 

วัตถุประสงค์ 

      ข้อ  2.  วัตถุประสงค์    

(1)  เพ่ือให้คนในสังคมจากทุกหมู่บ้านในตําบลวังแก้ว  มีส่วนร่วม  “ ออมบุญวันละ 1 บาท ”  
จัดเป็นสวัสดิการชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

(2)  เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการประหยัดอดออมอย่างมีคุณค่า มีศรัทธาร่วมรวมทุน ช่วยเหลือ
เก้ือกูลเพ่ือนสมาชิก โดยมีอุดมการณ์ร่วมกันวา่ “ ให้อย่างมีคุณภาพ รับอย่างมีศักดิ์ศรี ”   
และเป็นสมาชิกท่ีดีของเครือข่าย 

(3)  เพ่ือการคุ้มครองส่งเสริมสนับสนุนสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอาย ุ เด็ก สตรี ผู้พิการ ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม 

(4) เพ่ือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้เข้าถึงกองทุนสวัสดิการของชุมชน  
 

หมวดท่ี 3 

ท่ีมาของกองทุน และเง่ือนไขการใช้จา่ยเงินกองทุน 

      ข้อ  4.  ท่ีมาของกองทุน   แหล่งท่ีมาของไตรภาคี ในอัตราส่วน  1 : 1 : 1 

(1)  ชุมชน  โดยสมาชิกร่วมออมบุญวันละ 1 บาท อย่างต่อเนื่อง 
(2)   องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้การสนับสนุน หมายถึงองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว 
(3)   ภาครัฐบาลให้การสนับสนุน 

     ข้อ  5.  เง่ือนไขการจ่ายเงินกองทุน  

(1) กรณีสมาชิกจ่ายเงินออมบุญล่วงหน้า ถ้าเสียชีวิตก่อนครบกําหนด กองทุนฯจะคืนเงินออม  
ท่ีจ่ายเกินให้กับผู้รับผลประโยชน ์

(2) สมาชิกเสียชีวิตก่อน 365 วัน ทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์ 1 คน ได้สิทธิสมัครเป็นสมาชิก
ใหม่  โดยไม่เสียค่าสมัคร  

(3) สมาชิกออมครบ 365 วัน ถ้านอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลใหร้ับสวัสดิการเยี่ยมไข้ได้คืนละ 
100 บาท ไม่เกิน 10 คืนต่อปี คณะกรรมการฯ ได้รับสวัสดิการ คืนละ 150 บาท/คืน 

(4) เด็กนักเรียน ป.1 – ป.ตรี ท่ีมีเกรดเฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป  ออมครบ 365 วัน มีสิทธิได้รับการ
พิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา ปีละไม่เกิน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท  

 

(5)สมาชิก... 
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(5) สมาชิกผูท่ี้เริ่มออมตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 เม่ือครบ 20 ปีบริบูรณ์ให้หยุดออม 
รวมถึงสมาชิกทุกคน เม่ือออมครบ 20 ปีบริบูรณ์ ให้หยุดออม โดยได้รับสิทธปิระโยชน ์  
ตามระเบียบข้อบังคับนี้ทุกประการ 

(6) สมาชิกท่ีคลอดบุตร ได้รับค่าทําขวัญบุตรคนละ 500 บาท ค่าเยี่ยมไข้คืนละ 100 บาท ไม่
เกิน 10 คืนต่อปี แต่มีเงื่อนไขว่า บุตรท่ีคลอดต้องสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯทันที 

(7)  สมาชิกออมครบ 1 ปีข้ึนไป จ่ายเงินสงเคราะห์ศพละ 1,000  บาท สมาชิกออมครบ 2 ปี 
จ่ายเงินสงเคราะห์ 2,000 บาท สมาชิกออมครบ 3 ปีข้ึนไป จ่ายเงินสงเคราะห์ 2,500 บาท 

(8) นําช่วยเหลือสมาชิกผู้ด้อยโอกาสในตําบลวังแก้ว ท่ีได้รับผลกระทบ ได้รับความเดือดร้อน 
ช่วยเหลือตัวเองและครอบครัวไม่ได้ ใหน้ําเสนอขอความเห็นชอบต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานพิจารณาอนุมัติตามความเหมาะสม 

(9) นําใช้จ่ายรายการอ่ืน ให้อยู่ในดุลยพินิจหรือผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ ซึ่งอาจมี
ความจําเป็นจัดทําเป็น ระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายเงินประกอบทุกครั้ง 

(10)  จะจ่ายสวัสดิการต่อเม่ือได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลและท้องถ่ินเท่านั้น 

 

หมวดท่ี 4 

สมาชิก  และคณะกรรมการดําเนินงาน    

                   ข้อ  9.  สมาชิก 

(1) สมาชิก  ต้องเป็นผู้ท่ีมีตัวตนจริงและท่ีอยู่อาศัยตามทะเบียนบ้านในตําบลวังแก้ว 
เท่านั้นในวันแรกของการสมัครเข้าเป็นสมาชิก  และผู้สมัครต้องยึดหลักคุณธรรม 5 
ประการ เป็นแนวทางอย่างเคร่งครัด  คือ  มีความซ่ือสัตย์  มีความเสียสละ  มีความ
ตั้งใจ  มีความโปร่งใส  และมีความรับผิดชอบ 

(2) สมาชิกต้องมีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง อายุ 70 ปี เท่านั้น 

(3) การสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่  ต้องยื่นสมัครต่อประธานคณะกรรมการสวัสดิการชุมชน 
“ออมบุญวันละ 1 บาท” ของหมู่บ้านโดยมีเอกสารประกอบการสมัครคือ 

1. เงินค่าสมัคร คนละ 50 บาท และเงินออมของเดือนท่ีสมัครโดยให้นับวันตาม
ปฏิทินของแต่ละเดือน (28/29/30/31)    

2.สําเนา.... 
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2. สําเนาทะเบียนบ้าน  

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

4. กรณีเด็กต่ํากว่า 15 ปีบริบูรณ์ท่ียังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้สูติบัตร 

(4) การเปิดรับสมัครสมาชิก  เปิดรับสมัครทุกวันท่ี 1 – 10 ของทุกเดือน 

(5) การพ้นจากการเป็นสมาชิก 

1. ตาย          

2. ลาออก          

3. ขาดการออมเกิน 3 เดือน  

หมายเหต ุ  การย้ายภูมลําเนาไปอยู่ต่างพ้ืนท่ีตําบลวังแก้ว หากประสงค์ขอลาออก      
ให้เสนอต่อคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเป็นรายกรณี พิจารณาให้ความเป็นธรรมในสิทธิ
ประโยชน ์ดังนี ้

1. ลาออกเพ่ือย้ายถ่ินฐานไปอยู่ท่ีอ่ืน และยังไม่เคยใช้สวัสดิการ คืนเงินจํานวนครึ่งหนึ่ง
ของเงินออม 

2. ลาออกด้วยเหตุผลอ่ืนใดท่ีไม่ใช่ข้อ 1 ไม่คืนเงินออม 

      ข้อ  10.  คณะกรรมการดําเนินงาน 

(1) ต้องเป็นสมาชิกกองทุนออมบุญวันละบาทเท่านั้น  

(2) เป็นผู้ท่ีมีจิตอาสา และมีคุณธรรม 5 ประการ ตามข้อ 9 (1) และผ่านความเห็นชอบโดย
การคัดเลือกจากท่ีประชุมใหญ่ของหมู่บ้าน เสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการหมู่บ้านละ 3 คน 
รวม  27 คน  

(3) ให้ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกจากหมู่บ้าน นัดหมายประชุมทําการเลือกประธาน รองประธาน 
เลขานุการ  และเหรัญญิก โดยมอบสิทธิให้ประธานกรรมการเป็นผู้เลือกเลขานุการ     
โดยให้ทางองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว เป็นหน่วยงานออกหนังสือเชิญนัดหมายการ
ประชุมครั้งแรก 

(4) ให้แต่ละหมู่บ้านมีคณะกรรมการดําเนินงานวา่ด้วยกองทุนสวัสดิการชุมชน “ ออมบุญวัน
ละ 1 บาท ”  เป็นของหมู่บ้านตนเอง โดยอาศัยปฏิบัติตามแนวทางข้อบังคับนี้ 

 

(5) ให้คณะกรรมการ... 
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(5) ให้คณะกรรมการดําเนินงานมีหน้าท่ีในการดําเนินกิจการงานของสวัสดิการชุมชน          
“ ออมบุญวันละ 1 บาท ”  ตาํบลวังแก้ว ให้เป็นไปดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

(6) ให้คณะกรรมการทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรม ในการเสนอข้อคิดความเห็นได้ โดยไม่ขัดต่อ
ข้อบังคับนี้ หรือระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องอ่ืนใด 

(7) เข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง เพ่ือรับทราบข้อมูลปัญหาอุปสรรคและร่วมเสนอแนวทางแก้ไข
อย่างสร้างสรรค์ 

    ข้อ 11  อํานาจหน้าท่ีของกรรมการดําเนินงาน แต่ละตําแหน่ง 

(ก) ประธานกรรมการ  มีอํานาจหน้าท่ีดังนี้ 
1. เป็นประธานในท่ีประชุมใหญ ่(ถ้ามี)  และท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  และ

ควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบวาระด้วยความเรียบร้อย 
2. ควบคุมดูแลการดําเนินงานท่ัวไปของกองทุนฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และ

อยู่ในวัตถุประสงค์ของกองทุน ฯ 
3. ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วน 
4. แบ่งงาน มอบหมายงานให้คณะกรรมการร่วมปฏิบัติงาน เร่งรัดกํากับติดตามงานให้

ทันตรงตามกําหนดเวลา  
5. ดําเนินการอ่ืนๆ  ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย  

ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของกองทุน ฯ 
(ข) รองประธานกรรมการ  มีอํานาจหน้าท่ีดังนี้ 

1. ปฏิบัติการในอํานาจหน้าท่ีของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เม่ือ
ประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ หรือเม่ือตําแหน่งประธาน
กรรมการว่างลง 

2. ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีประธานหรือคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต ้
ข้อบังคับ   มติ  และคําสั่งของกองทุนฯ 

(ค) เลขานุการ  มีอํานาจหน้าท่ีดังนี ้
1. จดบันทึกและจัดทํารายงานการประชุมใหญ ่(ถ้ามี)  และรายงานการประชุม

คณะกรรมการดําเนินการทุกครั้ง 
2. ดูแลรักษาเอกสาร  และรายงานการประชุมของกองทุนฯ ให้เรียบรอ้ยอยู่เสมอ 
3. แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก  หรือกรรมการดําเนินการแล้วแต่กรณี 
4. ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการการดําเนินงานมอบหมายให้  ภายใต้

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ   มติ  และคําสั่งของกองทุนฯ 
 
 
 
 

(ง) เหรัญญิก... 
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(ง) เหรัญญิก  มีอํานาจหน้าท่ีดังนี ้

1. ควบคุม  ดูแล  ตรวจสอบการรับจ่าย  และเก็บรักษาเงิน  และทรัพย์สินของ
กองทุนฯ  ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 

2. ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้  ภายใต้ ระเบียบ
ข้อบังคับ   มติ  และคําสั่งของกองทุนฯ 

3. แจ้งรายรับ – จ่าย สรุปยอดเงินประจําเดือนเสนอต่อประธานตรวจสอบและ     
ลงนาม นําแจ้งต่อท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินงานทุกเดือนท่ีมีการประชุม 

4. เก็บรักษาเงินสด ได้ไม่เกิน 5,000 บาท 
5. รับเงินออมจากทุกหมู่บ้านในวันท่ี 10 ของทุกเดือน และนําเงินออมจากทุกหมู่บ้าน

ไปฝากไว้กับธนาคารออมสินร่วมกับคณะกรรมการท่านอ่ืนหรือผู้ช่วยเหรัญญิก ไป
ฝากภายในวันท่ี 13 ของทุกเดือน 

 
  ข้อ 12  กําหนดเวลาอยู่ในตําแหน่งของคณะกรรมการดําเนินงาน     

              คณะกรรมการดําเนินงานมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันรับการคัดเลือก  กรรมการ
ดําเนินงานซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับความไว้วางใจในท่ีประชุมใหญ่ของแต่ละหมู่บ้านปฏิบัติงานต่อได้อีก 
หลายวาระติดต่อกัน  

 เม่ือครบกําหนดแล้ว  หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินงานชุดใหม่  ก็ให้คณะกรรมการ
ดําเนินงานชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่  แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน นับแต่วัน
ครบวาระ 

 หากตําแหน่งว่างลงก่อนครบวาระ ให้ตัวแทนแต่ละหมู่บ้านเลือกบุคคลท่ีเหมาะสม  เข้ามาทํางาน  
จนครบวาระท่ีเหลือของตําแหน่งท่ีว่าง 

 ข้อ 13  การพ้นจากตําแหน่ง  กรรมการดําเนินงานต้องพ้นจากตําแหน่ง เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออก  โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินงาน หรือลาออกต่อท่ี

ประชุมด้วยวาจา หรือต่อคณะกรรมการอํานวยการเป็นลายลักษณ์อักษร 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ ตามข้อ 9 (4) 
(4) ท่ีประชุมใหญ่ของแต่ละหมู่บ้านลงมติให้ถอดถอนท้ังคณะ  หรือรายตัว 
(5) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดต่อกันสามครั้ง  โดยไม่มีเหตุอันควร 
       ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินงานลงมติถอดถอน  

 

หมวดท่ี 5... 
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หมวดท่ี 5 

คณะกรรมการอํานวยการ  และผู้ตรวจสอบกิจการ 

           ข้อ 14. คณะกรรมการอํานวยการ  

                คณะกรรมการดําเนินงานอาจเชิญบุคคลภายนอก  ซึ่งทรงคุณวุฒิ  มีประสบการณ์ 
มีความรู้  ความสามารถ  และเหมาะสมเป็นท่ีปรึกษาของกองทุน ฯ จํานวนไม่เกินสิบห้าคน  ประกอบด้วย 

1. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว 

2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว 

3. เจ้าคณะตําบลวังแก้ว หรือตัวแทนพระสงฆ์ท่ีเจ้าคณะตําบลมอบหมาย 

4. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล   

5. ผูอํ้านวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในตําบลวังแก้ว  (จาก 2 โรงเรียน เลือกเชิญ 1 คน) 

6. กํานัน และผู้ใหญ่บ้านจากทุกหมู่บ้านในตําบลวังแก้ว 

7. ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนตามความจําเป็น 

คณะกรรมการอํานวยการ  มีหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

1. ประสานงานการริเริ่มก่อตั้งและให้ความร่วมมือในการพัฒนาสวัสดิการชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

2. ให้ความเห็นข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการดําเนินงาน ให้เป็นไปตามระเบียบของกองทุนฯ 

3. ประสานงานส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนงานโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ประจําปีจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

4. กํากับดูแลให้สวัสดิการชุมชน “ออมบุญวันละ 1 บาท” พัฒนาอย่างยั่งยืนและม่ันคง 

 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 ข้อ 15. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ ท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการ สรรหาบุคคลภายนอก          
ผูท่ี้มีคุณวุฒิ  มีความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ  การเงิน  การบัญชี  การเศรษฐกิจ  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ของกองทุนสวัสดิการชุมชน     “ออมบุญวันละ 1 บาท”  เป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  จํานวน  3  คน 

  
ผู้ตรวจสอบ... 
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  ผู้ตรวจสอบกิจการ จะเลือกตั้งกรรมการดําเนินงาน  หรือผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งหน้าท่ีประจํา        
ในกองทุนสวัสดิการชุมชน “ ออมบุญวันละ 1 บาท ” ตําบลวังแก้วนี้  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได ้

          ข้อ 16. อํานาจหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมีอํานาจหน้าท่ีตรวจสอบการ
ดําเนินงานท้ังปวงของกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ ซึ่งรวมท้ังในข้อต่อไปนี ้

(1) ตรวจสอบเอกสารประกอบทุกรายการ สมุดบัญชี  ทะเบียนและการเงิน  ตลอดจน
ทรัพย์สิน  หนี้สินท้ังปวง (ถ้ามี) ของกองทุนฯ  เพ่ือทราบฐานะและข้อเท็จจริงของ
กองทุนสวัสดิการชุม “ออมบุญวันละ 1 บาท” ท่ีเป็นอยู่จริง 

(2) ตรวจสอบหลักฐาน  และความถูกต้องของการดําเนินธุรกิจแต่ละประเภทของ
กองทุนฯ(ถ้ามี) เพ่ือประเมินผล  และอาจให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการ
ดําเนินงาน  และเจ้าหน้าท่ีของกองทุนฯ  ท้ังทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติใน
กิจการนั้น ๆ 

(3) ตรวจสอบการจัดจ้าง  และตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีของกองทุน ฯ ตลอดจนหนังสือ
สัญญาจ้าง  และหลักประกัน (ถ้ามี) 

(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ และการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีของกองทุนฯ (ถ้ามี) 

(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินงาน  เพ่ือพิจารณาหาทาง
ปรับปรุง  แผนงาน  ระเบียบข้อบังคับ มติ  ตลอดจนคําสั่งต่าง ๆ ของกองทุน ฯ 

(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ  มติ  และคําสั่งของกองทุน ฯ  
หรือกิจการอ่ืนๆ  เพ่ือให้เกิดผลดีแก่การดําเนินกิจการของกองทุนฯ 

                 ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดําเนินงาน ในโอกาสท่ีมี
การประชุมประจําเดือนในเดือนถัดไป  แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจําปีต่อท่ีประชุมใหญ่ของกองทุนฯ  

      หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ  ต้องแจ้งเป็นหนงัสือให้คณะกรรมการดําเนินการกองทุนฯ 
แก้ไขโดยมิชักช้า  ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องนั้นด้วยก็ได ้

หมวดท่ี  6 

หน้าท่ีและขอบเขตการบริหารจัดการกองทุนฯ 

1. กองทุนทดแทน หน้าท่ีและขอบเขตการใช้จ่ายของกองทุนทดแทน คือ ใช้เป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ
บริหารจัดการในกองทุนสวัสดิการชุมชน เช่น ใช้จ่ายค่าวัสดุสํานักงาน ค่ารับรอง ค่าน้ํา ค่าไฟ 

2. กองทุนคนทํางาน จ่ายเก่ียวกับสวัสดิการคนทํางานหรือคณะกรรมการกองทุน เช่น การให้สวัสดิการท่ี
เพ่ิมข้ึนจากสมาชิกเดิมเป็น 2 เท่า ออกเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ค่าตอบแทนคนทํางาน ค่าปลงศพ
คนทํางาน ค่าพัฒนาระบบการทํางานของคณะกรรมการ การจัดอบรม ศึกษาดูงาน ค่าเบี้ยประชุม 

3. กองทุนครบวงจรชีวิต… 
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3. กองทุนครบวงจรชีวิต จ่ายค่าสวัสดิการให้กับสมาชิกตามกฎระเบียบข้อบังคับของกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนและตามหลักเกณฑ์เงือนไขของคณะกรรมการท่ีมีมติให้เป็นแนวทางการปฏฺบิัติการบริหารจัดการกองทุน 

4. กองทุนกลาง  เป็นกองทุนท่ีใช้ในการเสริมสภาพคล่องให้กับกองทุนอ่ืนๆ ท่ีมีเงินบริหารจัดการไม่
เพียงพอในการใช้จ่ายแต่ละกองทุน 

หมวดท่ี 7 

การแก้ไข  เพิ่มเติม  ระเบียบข้อบังคับ   

 ข้อ 17. การแก้ไข  เพิ่มเติม  ระเบียบข้อบังคับ จะกระทําได้ก็แต่อาศัยหลักเกณฑ์  วิธีการดังต่อไปนี้ 

(1) คณะกรรมการดําเนินการกองทุนฯ  จะเสนอวาระแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบข้อบังคับได้  เม่ือมี
การพิจารณาเรื่องท่ีจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นในท่ีประชุมเต็มจํานวนของคณะกรรมการ
ดําเนินการท่ีมีอยู่ในขณะนั้น  โดยมติให้แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบข้อบังคับนั้น  ให้ถือเสยีงไม่ 
น้อยกว่าสองในสามของกรรมการดําเนินการท่ีมาประชุมซึ่งลงลายมือชื่อเข้าประชุมจริง
พร้อมด้วยแจ้งเหตุผลและความจําเป็นให้ตัวแทนแต่ละบ้านนําไปชี้แจงเหตุผลต่อท่ีประชุม
ใหญ่ของหมู่บ้าน 

(2) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบข้อบังคับ  ให้ทําได้แต่เฉพาะในการประชุมใหญ่
ท่ีมีตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านละ  10  คน องค์ประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิก  
หรือของผู้แทนสมาชิกท้ังหมด  หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน  แล้วแต่กรณี 

              ข้อความใดท่ีท่ีประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว  หากปรากฏว่า  ข้อความนั้นขัดกับ
กฎหมายหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ฯ  มติท่ีแก้ไขนั้นถือว่าเป็นโมฆะ  ไม่สามารถนําไปเป็น
ข้อบังคับได ้

  ข้อบังคับท่ีได้ใช้แล้ว  หากยังไม่ได้กําหนดเป็นระเบียบข้อบังคับ  หรือคําสั่งให้สอดคล้องกัน ก็ให้
นําความท่ีได้กําหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับแล้วนั้นมาบังคับใช้  และให้ผู้เก่ียวข้องถือปฏิบัต ิ

หมวดท่ี  8 

ข้อเบ็ดเตล็ด 

 ข้อ 18. ระเบียบอ่ืน ๆ ของกองทุน ฯ ให้คณะกรรมการดําเนินงานมีอํานาจหน้าท่ีกําหนดระเบียบต่างๆ  
เพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้  และเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานของกองทุน ฯ 
เม่ือดําเนินการแล้ว ให้แจ้งสมาชิกทราบผ่านทางตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านทุกครั้งท่ีมีการออกข้อบังคับใหม่ 

 

ข้อ 19.... 
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ข้อ 19. การดําเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย   ในกรณีท่ีทรัพย์สินของกองทุน ฯ (ถ้ามี) ถูกยักยอก  หรือ
เสียหายโดยประการใด ๆ  ให้คณะกรรมการดําเนินงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน  หรือฟ้องคดีภายในกําหนด
อายุความ 

 ข้อ 20. ทรัพย์สินของกอองทุน ฯ ต่าง ๆ ( ถ้ามี )  ให้มีข้อมูลหลักฐานทะเบียนคุมไว้อย่างชัดเจนการ
จําหน่ายทรัพย์สิน หรือวัสดุครุภัณฑ์ของกองทุนฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินงานท่ีมีในอยู่
ขณะนั้นเป็นเอกฉันท์   

ข้อ 21. การจําหน่ายทรัพย์สินเม่ือกองทุน ฯ ต้องเลิก  เม่ือกองทุน ฯ ต้องเลิก  และได้จัดการชําระบัญชี
โดยจําหน่ายทรัพย์สิน  ตลอดท้ังจ่ายคืนเงินออม  พร้อมด้วยดอกเบีย้  และชําระหนี้สินอ่ืน ๆ ของกองทุนฯเสร็จสิ้น
แล้ว  ปรากฏว่ามีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด  ให้ผู้ชําระบัญชีจ่ายตามลําดับดังต่อไปนี ้

(1) จ่ายคืนเงินออมให้แก่สมาชกิ พร้อมดอกเบี้ยตามสมควร 
 
ข้อ 22.  ค่าเบ้ียเลี้ยง / ค่าพาหนะ / ค่าตอบแทน / เบ้ียประชุม ของกรรมการแต่ละคน 
 ค่าเบี้ยเลี้ยง  / ค่าพาหนะ  ถ้ามีไม่เกินกิโลเมตรละ 1 บาท (ใช้เฉพาะการเดินทางออกนอกพ้ืนท่ี

อําเภอวังเหนือ เท่านั้น) / ค่าตอบแทน  จ่ายตามหลักเกณฑ์ท่ีเคยกําหนดไว้เดิม /เบี้ยประชุมจ่ายให้ครั้งละ        
50  บาท  (ข้ึนอยู่กับฐานะทางการเงินของกองทุน) กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ 3 เดือน ประชุม 1 ครั้ง 
ยกเว้นหากมีความจําเป็นเร่งด่วน ให้อํานาจประธานคณะกรรมการเรียกประชุมเป็นการเฉพาะกิจ โดยไม่ต้องจ่าย
ค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทน 

 
ข้อ 23. บทลงโทษ  หากสมาชกิผู้ใดหรือกลุ่มใดก่อกวนสร้างปัญหาให้กับองค์กร หรือกองทุน ฯ (ถ้ามี)  

  1. กรณีการยุยงปลุกปั่นสร้างความแตกแยกให้แตกสามัคคี ควรได้รับการว่ากล่าวตักเตือนจาก
คณะกรรมการอํานวยการ    หรืออาจได้รับโทษท่ีสูงข้ึนตามคณะกรรมการดําเนินงานเห็นสมควร 
  2. กรณียักยอกเงิน หรือทรัพย์สินของกองทุน ฯ  ต้องได้รับการพิจารณาลงโทษโดยการขับไล่ออก
จากการเป็นสมาชิก และชดใช้เงินหรือทรัพย์สินของกองทุนฯ และอาจถูกฟ้องร้องดําเนินคด ี
  3. กรณีไม่ยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯ ให้นําเสนอต่อท่ีประชุมของ
คณะกรรมการดําเนินงานพิจารณากําหนดโทษตามความเหมาะสม 
 

เส้นทางกองทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทเฉพาะกาล… 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาท  

เงินสมทบ 1 บาท 

เงินสมทบจากรัฐ 1/1/1 

เงินสมทบจากท้องถ่ิน 

เงินบริจาค  ดอกเบี้ยธนาคาร 

กองทุน
สวัสดิการชุมชน 
“ออมบุญวันละ 

1 บาท”    
ตําบลวังแก้ว 

กองทุนทดแทน 10% 

กองทุนคนทํางาน 20% 

กองทุนครบวงจรชีวิต 50% 

กองทุนกลาง 20% 
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บทเฉพาะกาล 

 ข้อ 24 นับแต่วันท่ีใช้ระเบียบข้อบังคับนี้ ระเบียบข้อบังคับใดซึ่งกองทุนสวัสดิการชุมชน “ออมบุญวันละ 
1 บาท” ตําบลวังแก้ว ถือใช้อยู่ก่อนวันท่ีข้อบังคับฉบับนี้ถือใช้ และไม่ขัดแย้งกับระเบียบข้อบังคับนี้ ให้ถือใช้ตาม
ระเบียบข้อบังคับนั้นไปก่อน จนกว่าจะได้กําหนดระเบียบข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ 
  
 ข้อ 25 ให้ประธานคณะกรรมการดําเนินงานชุดปัจจุบันรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับนี้ 
จนกว่าจะมีคณะกรรมการชุดใหม่ข้ึนมาทําหน้าท่ีแทน ตามรายละเอียดในบันทึกการประชุมยกร่างระเบียบ
ข้อบังคับฉบับนี้ เม่ือวันพุธท่ี 30 ธันวาคม 2558  

 

        ประกาศ  ณ  วันท่ี  1   เดือน  มกราคม     พ.ศ.   2559 

                        มีผลบังคับใช้  ตั้งแต่  วันท่ี  1  เดือน   มกราคม  พ.ศ.  2559  เป็นต้นไป 

                                               

    ลงชื่อ..................................................................ประธานกรรมการ 

                  ( นายขยัน  แก้วก้อน ) 
                   ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน “ออมบุญวันละ 1 บาท” 

                    ตําบลวังแก้ว  อําเภอวังเหนือ  จังหวัดลําปาง 
 

   


