
ระเบียบ 
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

อําเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต 

--------------------------------------------------------------------------------- 

หมวดที ่1 หมวดทัว่ไป 

1. ช่ือกองทุน  กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลศรีสุนทร 
2.ท่ีตั้ง          16/3    หมู 2 ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
3. ตรา / สัญลักษณ ประจํากองทุน คือ 

 

 

 

 

 

4. ระเบียบนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันประกาศเปนตนไป 
5. วัตถุประสงคของกองทุน 

 5.1 เพ่ือจัดกลุมกองทุนสงเสริมสวัสดิการสําหรับคนในตําบลศรีสุนทร 
 5.2 เพ่ือสนับสนุนการจัดระบบสวัสดิการของกระบวนการพัฒนาท่ีมีการเชื่อมโยงในทุกระดับ โดยมีองคกร
ชุมชนเปนแกนนําในการบริหารจัดการและไดรับความชวยเหลือรวมมือสนับสนุนจากภาคีพันธมิตร 
 5.3 เพ่ือนกระตุนใหเกิดความรวมมือชวยเหลือซ่ึงกันและกันในระดับจังวัด จากพ้ืนฐานของการพ่ึงพาตนเอง
นําไปสูการสรางบทเรียนองคความรูและความเขมแข็งยั่งยืนเปนกระบวนการ 
 5.4 เพ่ือสงเสริมขวัญกําลังใจและแรงจูงใจใหกับคนในชุมชนและในกระบวนการพัฒนาความเขมแข็งของ
องคกรชุมชนตําบลศรีสุนทร 
 5.5 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมอันเปนประโยชนตอชุมชนในเขตตําบลศรีสุนทร 
 5.6 เพ่ือสงเสริม/สนับสนุนประสานการทํางานกันระหวางชุมชน และเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

 

 

 

 



หมวดที ่2 คุณสมบัติและสิทธิของสมาชิก 

6. คุณสมบัติของสมาชิก 
 การเปนสมาชิกของกลุมกองทุนสวัสดิการสัจจะตําบลศรีสุนทร จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
 6.1 เปนบุคคลท่ีมีสําเนาทะเบียนบานอยูท่ีตําบลศรีสุนทร 
 6.2 มีอายุตั้งแต แรกเกิดข้ึนไป 
 6.3 สมาชิกตองยึดหลักคุณธรรม 5 ประการ คือ 
 6.3.1 ความซ่ือสัตย 
 6.3.2 ความเสียสละ 
 6.3.3 ความตั้งใจ 
 6.3.4 ความโปรงใส 
 6.3.5 ความรับผิดชอบ 
 6.4 บุคคลภายนอกท่ีมีภูมิลําเนาอยูตําลบศรีสุนทรประสงคจะเขาเปนสมาชิกจะตองไดรับการรับรอง
 จากสมาชิกของกลุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลศรีสุนทรอยางนอย 2 คน 

7. การพนจากการเปนสมาชิก 

 7.1 เสียชีวิต 
 7.2 ลาออก 
 7.3 กรรมการมีมติใหออก จํานวน 2 ใน 3 ของท่ีประชุม 
 7.4 ขาดเงินสมทบติดตอกัน 1 ปข้ึนไป และกรรมการมีมติใหออกตามขอ 7.3 
 7.5 เม่ือพนจากการเปนสมาชิก ครบ 6 เดือน จึงจะสามารถสมัครเปนสมาชิกไดใหม 
 7.6 หากพนจากการเปนสมาชิกจะไมไดรับเงินสมทบคืน 

8. สิทธิของสมาชิก 

 8.1 ไดรับการชวยเหลือดานสวัสดิการตางๆ เปนเงินไดเปลา ดังนี้ 
 8.1.1 กรณีเกิด ไดรับคาทําขวัญบุตรแรกคลอดของสมาชิก รายละ 1,000 บาท ท้ังนี้สมาชิกท่ีรับเงินจะตองมี
อายะการเปนสมาชิกกองทุนฯ มาแลวไมนอยกวา 6 เดือน 
  - ตองมีสูติบัตรท่ีมีชื่อบิดา 
  - กรณีสามี และภรรยาเปนสมาชิกกองทุนฯ ท้ังคู สามารถเบิกจายไดเพียงรายเดียว 
 8.1.2 กรณีเจ็บ ไดเงินสวัสดิการตามเง่ือนไขดังตอไปนี้ 
  - มีอายุการเปนสมาชิก6 เดือน ถึง 2 ป และนอนโรงพยาบาล ไดรับเงินสวัสดิการคืนละ 200  
  บาท ท้ังนี้ จายไมเกิน 5 คืน 
  - เปนสมาชิกครบ 2 ปข้ึนไป และนอนโรงพยาบาล ไดรับเงินสวัสดิการคืนละ 200 บาท ท้ังนี้  
  จายไมเกิน 10 คืน 

 8.1.3 กรณีเสียชีวิต ไดรับเงินสวัสดิการตามเง่ือนไขดังตอไปนี้ 
  - เปนสมาชิกตั้งแตวันแรกเขาจนถึง 2 ป ไดรับการชวยเหลือ 3,000 บาท 
  - เปนสมาชิกตั้งแต 2 ปข้ึนไป ไดรับการชวยเหลือ 6,000 บาท 
  - เปนสมาชิกตั้งแต 5 ปข้ึนไป ไดรับการชวยเหลือ 10,000 บาท 



 8.1.4 ทุนการศึกษา ทุนละไมเกิน 1,000 บาท ตอป( ใหเปน 10 ทุน ตอป ) 
 8.1.5 ชวยเหลือสมาชิกท่ีประสบภัยพิบัติตามความเสียหาย แตไมเกินรายละ 5,000 บาท และข้ึนอยูกับ
การพิจารณาของคณะกรรมการกองทุน คนละไมเกิน 1,000 บาท ตอครั้ง 
 8.1.6 แตงงาน คนละ 500 บาท (ไดคนละ 1 ครั้งเทานั้น) 
          8.1.7 บวช คนละ 500 บาท (ไดคนละ 1 ครั้งเทานั้น) 
          8.1.8 ฮัจจ คนละ 500 บาท (ไดคนละ 1 ครั้งเทานั้น) 
 8.1.9 บํานาญ สมาชิกมีอายุครบ 60 ปและมีอายุการเปนสมาชิกกองทุน 10 ปข้ึนไปและมีการชําระคา
สมาชิกโดยไมขาดติดตอกันเกิน 3 เดือน ไดรับบํานาญปละไมเกิน 200 บาท 
 8.1.10 ประเพณ ีครั้งละ 1,000 บาท กองทุนสวัสดิการสนับสนุนปละไมเกิน 5 ครั้ง 
 8.1.11 คาพาหนะในการสงตัวไปรักษาตางจังหวัดตามความเหมาะสม แตไมเกินรายละ 1,000 บาท ปละ 1 
ครั้ง (จากภูเก็ตไปตางจังหวัดเทานั้น) 

8.1.12 สมาชิกชายท่ีไปเกณฑทหาร รายละ 1,000 บาท 
8.1.13 ชวยเหลือผูดอยโอกาส คนพิการ ท้ังท่ีเปนสมาชิกและไมเปนสมาชิก (ตามศักยภาพของกองทุน) คน

ละไมเกิน 1 ครั้ง/ป และข้ึนอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุน 
8.1.14 คาตอบแทนการปฏิบัติงานดานสวัสดิการในชุมชนของคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสมาชิก 

(ตามศักยภาพของชุมชน) 
 ***หมายเหตุ 
  - กรณีสมาชิกขาดสงเงินสมทบติดตอกันเปนเวลา 1 ป จะไมไดรับสิทธิประโยชนขางตน 
  - สิทธิประโยชนนี้อาจมีการเพ่ิมเติมไดถากองทุนมีความเขมแข็งข้ึน(สมาชิกเพ่ิม) 
  - หากลาออกจากการเปนสมาชิกจะไมมีเงินคืน 
9. การเบิกจายเงินสวัสดิการจากกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลศรีสุนทร 
 เอกสารประกอบการขอเบิกเงินสวัสดิการ มีดังนี้ 
 1) ใบคํารองของรับเงินสวัสดิการ 
 2) เอกสารเฉพาะ 
  - กรณีเจ็บปวยและนอนพักรักษาในโรงพยาบาล ใชสาํเนาใบเสร็จหรอืใบรบัรองแพทย 
  - กรณีเกิดใชสําเนาสูติบัตร 
 3) สําเนาบัตรประชาชน 
 4) สําเนาทะเบียนบาน 
 โดยยื่นเอกสารพรองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองท้ังหมดภายใน 30 วัน เพ่ือคณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติจายเงิน 

 

 

 

 

 



หมวดที ่3 การเงิน 

10. แหลงท่ีมาของเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลศรีสุนทร 
 10.1 คาธรรมเนียมสมัครสมาชิกแรกเขา 20 บาท 
 10.2 คาเงินสมทบของสมาชิกกองทุนเงินสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลศรีสุนทร มีเง่ือนไขการาย ดังนี้  
  - จายรายเดือน เดือนท่ี 1ถึง เดือนท่ี 11 จายเดือนละ 30 บาท และเดือนท่ี 12 จาย 35 บาท 
  - จายลวงหนาครึ่งป ครั้งท่ี 1 จาย 180 บาท ครั้งท่ี 2 จาย 185 บาท 
  - จายลวงหนารายป ปละ 365 บาท 
 10.3 เงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน / ภาคีพันธมิตร / สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
 10.4 เงินบริจาค 
11. เหรัญญิกสามารถรักษาเงินสดไวไดคราวละไมเกิน 30,000 บาท 
12. การเปดบัญชีเงินฝากกองทุนใหมีผูเปดบัญชี 3 คน การเบิก / ถอนเงินในบัญชีกองทุน ใหมีผูลงนาม 2 ใน 3 ของผู
มีอํานาจลงนามในบัญชี 
13. ใหเหรัญญิกกองทุนเปนผูรับผิดชอบสมุดฝากเงิน 
14. การจายคาตอบแทนสวัสดิการของคณะกรรมการ ใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณาจายเงินแกผูท่ีมาปฏิบัติงานได
ไมเกินคนละ 300 บาท 

หมวดที ่4 คณะกรรมการ 

15. คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลศรีสุนทร จะตองไดรับการคัดเลือกตั้งจากท่ีประชุม
ประจําปของสมาชิกจากท่ีประชุมใหญประจําป มีจํานวน 17 คนข้ึนไป มีวาระ 3 ป โดยมีตําแหนงดังนี้ 

 1. ประธาน      1  ตําแหนง 
 2. รองประธาน      2  ตําแหนง 
 3. เลขานุการ      2  ตําแหนง 
 4. เหรัญญิก และผูชวย     2  ตําแหนง 
 5. ฝายทะเบียน      2  ตําแหนง 
 6. ประชาสัมพันธ และผูประสานงาน   2  ตําแหนง 
 7. คณะกรรมการ      6  ตําแหนง 
  
16. หนาท่ีของคณะกรรมการ 

 - ประธาน ทําหนาท่ีบริหารกิจการกลุมกองทุนฯ เปนผูแทนกลุมกองทุนฯ ในการทําหนาท่ีเปนประธาน
การประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญของสมาชิกกลุมกองทุนฯ 
 - รองประธาน ทําหนาท่ีชวยประธานฯ ในการบริหารกิจการกลุมกองทุนฯ ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีประธาน 
มอบหมายและทําหนาท่ีแทนประธานกลุมฯ เม่ือประธานไมอยู 
 - เลขานุการ ทําหนาท่ีเก่ียวกับงานธุรกิจของกลุมฯ ท้ังหมด เปนหัวหนาเจาหนาท่ีของกลุมกองทุนฯ และ
ปฏิบัติตามคําสั่งประธานฯ ตลอดจนทําหนาท่ีเปนเลขานุการในการประชุมตางๆของกลุมกองทุนฯ 
 - เหรัญญิก มีหนาท่ีเก่ียวของกับการเงินท้ังหมดของกลุม เปนผูจัดทําบัญชีรายรับรายจายของกลุมและ
เก็บเอกสารหลักฐานตางๆของกลุมไวเพ่ือนการตรวจสอบ 



 - นายทะเบียน ทําหนาท่ีเก่ียวกับการจัดทําทะเบียนสมาชิดท้ังหมดของกลุมฯ ประสานกับเหรัญญิกในการ
ลงบันทึกการเรียกเก็บเงินสมทบจากสมาชิกกลุมกองทุนฯ 
 - ประชาสัมพันธ และประสานงาน มีหนาท่ีเผยแพรกิจการ ชื่อเสียง เกียรติคุณกลุมกองทุนฯใหสมาชิกและ
บุคคลท่ัวไปใหเปนท่ีรูจักเปนท่ีแพรหลาย 
 - คณะกรรมการ จัดทําระเบียบขอบังคับของกองทุนฯ นําเสนอตอท่ีประชุมใหญ 
 - คณะกรรมการ รายงานผลการดําเนินการตอท่ีประชุมใหญปละ 1 ครั้ง 
 - คณะกรรมการ ทําหนาท่ีตามความเหมาะสมซ่ึงคณะกรรมการเห็นสําควรกําหนดใหมีข้ึน 
 - ท่ีปรึกษา ประสานงานระหวางหนอยงาน/ภาคีพันธมิตร/คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล
ตําบลศรีสุนทร 
 
 
17. การพนจากตําแหนงของกรรมการ 
 17.1 เสียชีวิต 
 17.2 ลาออก 
 17.3 พนจากสมาชิก 
 17.4 ครบวาระการดํารงตําแหนง 
 17.5 การขาดประชุมติดตอกัน 3 ครั้ง โดยไมมีเหตุผลอันควร 
 17.6 ใหออกโดยมติของกรรมการกลุมกองทุน ดวยจํานวน 2 ใน 3  
 17.7 สมาชิกกองทุนเขาชื่อ 1 ใน 3 เพ่ือใหจัดการประชุมกรรมการและลงมติตามขอ 17.6 
 

หมวดที ่ 5 การจายคาพาหนะและคาตอบแทน 

18. กรณีการประชุมหรือไปปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี คณะกรรมการกองทุนฯ สามารถเบิกคาพาหนะไดครั้งละไมเกิน       

      300 บาท 

19. กรณีเดินทางประชุมหรือไปปฏิบัติงานตางพ้ืนท่ี คณะกรรมการสามารถเปดจายคาพาหนะได ตอเม่ือหนวยงาน

หรือองคกรท่ีการประชุมไมไดจายคาพาหนะ แตจายไดครั้งละไมเกิน 300 บาท ในกรณีอยูในจังหวัดภูเก็ต แตถากรณี

เดินทางไปตางจังหวัดและนํารถสวนตัวไป สามารถเบิกตามระยะทางกิโลไดไมเกินกิโลละ 5 บาท 

20. การเบิกจายพาหนะคณะกรรมการกองทุนฯจะตองเขารวมหรือไปปฏิบัติงานในเรื่องของกองทุนสวัสดิการชุมชน

เทานั้นถาไมใชเรื่องของกองทุนสวัสดิการชุมชนไมสามารถเบิกจายคาพาหนะไดและถาตรวจสอบพบวา 

คณะกรรมการท่ีเบิกจายคาพาหนะซ่ึงไมเก่ียวของกับงานสวัสดิการกองทุนตําบล คณะกรรมการฯท่ีไดรับเงินไปตองคืน

เงินใหกับกองทุน 

                                

 



หมวดที ่6 คาใชจายอ่ืนๆของกองทุน 

21. ใหมีคาใชจายการตอบแทนการทํางานในพ้ืนท่ีท้ัง 8 หมูบาน โดยผูรับคาตอบแทนจะตองมีรายงานการทํางานทุก

เดือน 

22. คาใชจายในการประชุมและการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการและสมาชิกกองทุน 

  22.1 คาอาหาร คิดรายคน คนละไมเกิน 80 บาท / ม้ือ 

  22.2 คาอาหารวาง คิดรายคน คนละไมเกิน 30 บาท / ม้ือ 

  22.3 คาพาหนะ ใน อ. เมือง คนละ  300  บาท 

ยกเวนการจัดในโรงแรม คาอาหารวาง และอาหารกลางวัน รวมกัน ไมเกิน 400 บาท 

23. คาสถานท่ี คิดครั้งละไมเกิน 1000 บาท 

24. คาประสานงาน คิดครั้งละไมเกิน 300 บาท 

25. คาสรุปงานและจัดทําเอกสารการประชุมคิดครั้งละไมเกิน 500 บาท 

26. คาท่ีพัก กรณีประชุม ตจว. หรือ การอบรมพัฒนา ท่ีมากกวา 1 วันข้ึนไป 

27. คาถายเอกสาร/วัสดุสํานักงาน/คาจางพิมพฯลฯ เบิกจายไดตามความเปนจริง แตตองมีใบสําคัญรับเงินหรือ 
เอกสารออกจากทางราน โดยใชนามผูซ้ือวา “กองทุนสวัสดิการชุมชน ตําบลศรีสุนทร” 
28. สนับสนุนการทํางานของเครือขายองคกรชุมชนจังหวัดภูเก็ต ปละไมนอยกวา 3,000 บาท 
29. การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับเครือขายสวัสดิการชุมชนจังหวัดภูเก็ตในพ้ืนท่ีตางจังหวัดใหจายไดตามความเปนจริง 

 

หมวดที ่7 บทเฉพาะกาล 

30. ภายใน 1 ป นับแตมีระเบียบบังคับใช ใหคณะกรรมการกองทุนฯ รายงานผลการดําเนินงานเพ่ือนนํามาปรับปรุง
แกไขใหเหมาะสมและนําไปเสนอในท่ีประชุมสมาชิก 
31. การยกเลิกกองทุน 
 จะตองมีการประกาศใหสมาชิกทราบลวงหนาอยางนอย 60 วัน 
 ตองไดรับมติ 2 ใน 3 จากท่ีประชุมสมาชิก 
 ทรัพยสิทธิของกองทุนฯ หลังจากการชําระบัญชีเรียบรอยท่ีเหลือใหนําไปสมทบกองทุนสาธารณะประโยชน
ของตําบลศรีสุนทร 
 

ประกาศใช ณ เดือน  กันยายน 2564 
นายภิวร   จัดสราง 

ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลศรีสุนทร 
ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง เบอรโทร หมายเหตุ 

1 นายภิวร    จดัสร้าง   ประธาน  081-7191485  

2  นางสมถวิล   ทรงยศ   รองประธาน  086-9461424  

3  นายสมเกียรติ   ทนนํ้า   เลขานุการ  089-7265391  

4  นางสมจิต   บวับงัใบ   ผูช่้วยเลขานุการ  086-2839539  

5  นางจินตนา   ชูนาค   เหรัญญิก  084-0596881  

6  นางสาลี   ประชา   ผูช่้วยเหรัญญิก  089-4754252  

7  นางจนัทิมา   อินทรเอียด   ฝ่ายทะเบียน  088-4481155  

8  นายปิยะวฒิุ   อินทรเอียด   ผูช่้วยฝ่ายทะเบียน  085-2257354  

9  นางสุภาพร   ชาญนํ้า   ประชาสมัพนัธ์  098-7263974  

10  นางวรุณี   แสวงวิทย ์  กรรมการ  081-0826403  

11  นางวนัดี   แปะกงเสง้   กรรมการ  095-5924851  

12  นางศุภนิตย ์  เหมือนแกว้   กรรมการ  080-5335960  

13  นางอารีย ์  ชลศิริ   กรรมการ  095-0267849  

14  นางอารมณ์   กลบัอาํไพ   กรรมการ  083-1062758  

15  นางขนิษฐา   ไชยพงษ ์  กรรมการ  083-3931992  

16  นางอารีย ์  สาํเนียง   กรรมการ  081-6776679  

17  นางสุจิตรา   ชาลี   กรรมการ  089-7286224  

18  นางเตือนใจ   เสียมบุตร   กรรมการ  084-8371890  

19  นางสดศรี   โก๊ยดุลย ์  กรรมการ  089-6465125  



ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลศรีสุนทร 

ผูอ้าํนวยการกองสวสัดิการสังคมเทศบาลตาํบลศรีสุนทร 

นางวารุณี สกุลรัตนะธารา 

เลขานุการคณะกรรมการสนบัสนุนการขบัเคล่ือนสวสัดิการชุมชนจงัหวดัภูเก็ต 

 
 


