ที่มาของเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลขุนคง
รายรับ ตั้งแต 1 มิถุนายน 2557 - 30 พฤษภาคม 2557
ลําดับ
รายรับ
จํานวนเงินรายรับ
1 เงินสมทบจากสมาชิก
218,250.00
2 เงินคาธรรมเนียม
30,800.00
3 เงินคาสมัคร,บํารุงรายป0
24,360.00
4 เงินดอกเบี้ยธนาคาร
292.42
รวม
273,702.42
การจัดสวัสดิการให6กับสมาชิก
รายจาย ตั้งแต 20 ธันวาคม 2557 –25 พฤษภาคม 2557

ลําดับ จายสวัสดิการ
1
2
3
4

คาสวัสดิการคลอดบุตร
จายสวัสดิการ เจ็บป9วย
จายสวัสดิการ เสียชีวิต
จายคาวัสดุ,อุปกรณ;
รวม

ราย
1
30
1

จํานวนเงิน
จาย
1,000.00
24,300.00
2,500.00
24,470.00
52,270.00

สรุป รายรับ – จาย
รายรับทั้งหมด
รายจายทั้งหมด
รวมเงินคงเหลือ

***************

273,702.42
52,270.00
221,432.42

*************

ระเบียบขอตกลงกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลขุนคง
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม!
1. เรื่องของการเป>นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน
ผูสมัครเขาเป%นสมาชิกกองทุนฯ ตองมีคุณสมบัติดังต!อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุตั้งแต! 5 ป1บริบูรณ2ขึ้นไป จนถึง 70 ป1บริบูรณ2
(3) มี ภู มิ ลํ า เนาอยู! ใ นเขตตํ า บลขุ น คง อํ า เภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม! เวนแต!เป%นขาราชการพนักงานองค2การบริหาร
ส!วนตําบลขุนคง
(4) เป% น ผู มี นิ สั ย ดี ง ามไม! บ กพร! อ งในศี ล ธรรมอั น ดี มี
ความรู ความเขาใจ และเห็นชอบในวัตถุประสงค2ของกองทุนฯ
(5) เป%นผูพรอมปฏิบัติตามระเบียบขอกําหนดกองทุน
สวัสดิการฯทุกประการ
2. การสมัครเข6าเป>นสมาชิกองทุนสวัสดิการชุมชน
2.1 ใหผูสนใจยื่นใบสมัครต!อคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการฯ
เพื่อพิจารณาดวยตนเอง
2.2 ผูสมัครเป%นสมาชิกองทุนสวัสดิการฯ ตองชําระค!าธรรมเนียม
แรกเขา 50 บาท และค! า บํา รุ ง กองทุ น ป1ล ะ 20 ภายในเดื อ น
มกราคมของทุกป1
2.3 ใหสมาชิกกองทุนสวัสดิการฯ สะสมเงินออมทรัพย2เป%นประจํา
ทุกเดือ น โดยจ! ายเป%น เดื อน ๆละ 30 บาท ใหแก!ส วัส ดิก ารฯ
ประจําหมู!บาน ภายในวันที่ 1 – 5 ของทุกเดือน ระยะเวลาไม!
นอยกว!า 6 เดือน หรือ 180 วันติดต!อกัน นับแต!วันเริ่มสมัคร จึง
จะถือว!าเป%นสมาชิกโดยสมบูรณ2 และมีสิทธิ์ไดรับสวัสดิการจาก
กองทุนสวัสดิการฯ และใหขําระเช!นนี้ต!อไปจนกว!าการเป%นสมาชิก
สิ้นสุดลง
2.4 การเปลี่ยนแปลง ชื่อตัว ชื่อสกุล สัญชาติ และที่อยู!จะตอง
แจงใหกองทุนสวัสดิการฯทราบ ภายใน 15 วัน พรอมทั้งแนบ
เอกสารการเปลี่ยนแปลงดังกล!าว
2.5 การแต!งตั้ งผูรับผลประโยชน2 ใหสมาชิกแต!งตั้งบุ คคลหนึ่ ง
บุ ค คลใด หรื อ หลายคน เพื่ อ ใหเป% น ผู รั บ ผลประโยชน2 ซึ่ ง เมื่ อ
สมาชิกเสียชีวิตทางกองทุนสวัสดิการฯ จะไดทําการมอบเงิน ค!า
ทําศพและเงินสงเคราะห2ใหแก!ผูรับผลประโยชน2
......................

3. การพนสภาพการเป%นสมาชิก(ทุกกรณีไม!ไดรับเงินสมทบคืน)
3.1 ตาย
3.2 ลาออก โดยทําหนังสือแจงต!อคณะกรรมการ และไดรับ
การอนุมัติเป%นทีเ่ รียบรอย
3.3 ถูกใหออกเนื่องจากไม!ปฏิบตั ติ ามขอบังคับกองทุน
สวัสดิการฯ ดังนี้
- ขาดการส!งเงินสมทบ 3 งวดติดต!อกันภายใน 1 ป1
เวนแต!มีเหตุสดุ วิสัย
- จงใจฝJาฝKนระเบียบขอบังคับ หรือมติของกองทุน
สวัสดิการฯหรือกระทําการใด ๆ ทีแ่ สดงใหเห็นถึงความไม!สุจริต
หรือเป%นปฏิปLกษ2 หรือเสื่อมเสียต!อกองทุนฯ
การสิ้นสุดสมาชิกภาพตามขอ (3)ใหสิ้นสุดเมื่อคณะกรรมการได
สอบสวนพิจารณาปรากฎว!ามีเหตุหนึ่งเหตุใดดังกล!าวขางตนจริง
และมีมติโดยลงคะแนนเสียงไม!นอยกว!า 2 ใน 3 ของ
คณะกรรมการที่เขาร!วมประชุมในคราวนั้น เป%นอันใหพนจาก
สมาชิกภาพทันที
3.4 การจําหน!ายชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิกกองทุนฯ
3.5 การสิ้นสุดสมาชิกภาพ ตามขอ 14 (2) สมาชิกไม!มสี ิทธิ
เรียกรองเงินค!าสมัคร เงินบํารุง ในกรณีของเงินออมที่ไดชําระ
แลว ใหไดรับเท!ากับจํานวนที่เหลืออยู! หลังจากหักค!าสวัสดิการ
ที่กองทุนไดชําระไป
กรณีการสิ้นสุดสมาชิกภาพตามขอ 14 (3) สมาชิกไม!มีสิทธิ
เรียกรองใด ๆ จากกองทุนทั้งสิ้น
3.6 ผูที่เคยลาออกหรือขาดจากการเป%นสมาชิก หากประสงค2
จะสมัครเป%นสมาชิกใหม!ใหนับจากวันที่ลาออกหรือขาดจากการ
เป%นสมาชิกเป%นเวลา 1 ป1 และตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

การจัดสวัสดิการให6กับสมาชิก
สวัสดิการ หรือ สิทธิประโยชน;ที่สมาชิกพึงจะได6รับ
เมื่อเป%นสมาชิกครบ 180 วัน หรือ 6 เดือน ขึ้นไป
1. กรณี เกิด (แสดงสูติบัตร) เมื่อทารกลืมตาดูโลกจากแม!ที่เป%น
สมาชิกกองทุน
1.1 บุตรไดรับสวัสดิการรับขวัญ
500 บาท
1.2 มารดาไดรับสวัสดิการการคลอด 500 บาท
2. กรณี เจ็บปJวย ตองเขาโรงพยาบาล(มีใบรับรองแพทย2) ไดรับ
สวัสดิการชดเชยการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล คืนละ 100
บาท ผูดูแลผูปJวยจํานวนหนึ่งคน ๆ ละ 50 บาท ไม!เกิน ป1ละ
12 วัน
3. กรณี ถึงแก!กรรมทุกกรณี
ลําดับที่
รายการ
สวัสดิการที่ได6รับ
1
ออมครบ 6 เดือน - 1 ป1
2,500.00
2
ออมครบ 1 ป1 1 วัน - 1ป1
3,500.00
3
ออมครบ 2 ป1 1วัน – 10ป1
5,000.00
4
ออมครบ 10 ป1 1 วันขึ้นไป
10,000.00
4. กรณี การรับคืนเงินออมรายเดือนกรณีเสียชีวิตทุกกรณี
ลําดับที่
รายการ
คิดเป>นร6อยละ
1
ออมครบ 1 - 2 ป1
50 ของเงินออม
2
ออมครบ 2 ป1 1วัน -10 ป1 75 ของเงินออม
3
ออมครบ 10 ป1 1 วันขึ้นไป 100ของเงินออม
5. หลักเกณฑ2การพิจารณายกเวนการจ!ายเงินสวัสดิการ
- สมาชิกเสียชีวิตเนื่องจากถูกผูมีสว! นไดส!วนเสียในการรับ
ผลประโยชน2กระทําฆาตกรรม
- เจตนาฆ!าตัวตาย

หน6าที่ของสมาชิก
1). ส!งเงินสมทบเขากองทุนสวัสดิการฯ ตามกําหนดภายในวันที่ 5
ของทุกเดือน
2). ปฏิบัตติ ามระเบียบขอบังคับของกองทุนสวัสดิการฯ
3). ใหการสนับสนุนการดําเนินงานและกิจกรรมของกองทุนฯ
4). เขาร!วมประชุมใหญ!สามัญประจําป1
โครงสร6างคณะทํางานกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลขุนคง
1. นายเลิศ ปLนใจดี
ประธานกองทุนสวัสดิการฯ
2. นายนิกร ทาโน
รองประธานกองทุนสวัสดิการฯ
3. นายชัยพร ถาแกว
รองประธานกองทุนสวัสดิการฯ
4. น.ส.กัญญาณัฐ อยู!มา เลขานุการกองทุนสวัสดิการฯ
คณะกรรมการหมูบ6าน
1. นางปราลิตรา นพศิริ กรรมการหมู! 1 บานตนแกว
2. นายเสน!ห2 โพธิปSน
กรรมการหมู! 2 บานถวาย
3. นายอาทิตย2 นันติ
กรรมการหมู! 3 บานหนองโขง
4. นายนิกร ทาโน
กรรมการหมู! 4 บานสารภี
5. นายลําพูน เตTจUะนัง
กรรมการหมู! 5 บานขุนคง
6. น.ส.กัญญาณัฐ อยู!มา กรรมการหมู! 6 บานกาด
7. นายหรัด มอยแสน
กรรมการหมู! 6 บานกาด
8. นายสุพัฒน2 หลวงโตน กรรมการหมู! 8 บานท!ามะโกT
9. นายปLXน รังทะษี
กรรมการหมู! 9 บานแพะใหม!
เหรัญญิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลขุนคง
1. นางนีรชา สมถวิล
ผูอํานวยการกองคลัง อบต.ขุนคง
นายทะเบียนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลขุนคง
1. นายชัยนาถ อุ!นแกว
ปลัด อบต.ชุนคง
ที่ปรึกษากองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลขุนคง
1. นางบุญปLXน ทารีราช

กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลขุนคง
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
(ออมทรัพย;สวัสดิการ)
วิสัยทัศน;
เพื่อเป%นหลักประกันความมั่นคงในชีวิต บนพื้นฐานของการ
พึ่งตนเองและการช!วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในสังคม
“ทองถิ่น ชุมชน รวมพลังสรางสวัสดิการชุมชน”
จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557
ปLจจุบันมีจํานวนสมาชิก 602 คน
วัตถุประสงค;
1) การพัฒนาคนในชุมชนใหเกิดความรัก ความสามัคคี และมี
ความรับผิดชอบ ช!วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
2) ส!งเสริมใหมีการบริการดานสวัสดิการของชุมชนให
ครอบคลุมในทุกเรื่องทั่วทั้งตําบล
3) ส!งเสริมใหคนในชุมชนเกิดความสํานึก และมีความ
รับผิดชอบร!วมกัน
ติดตอสอบถาม โทร..,091-0691873
(นีรชา สมถวิล)เหรัญญิก/กรรมการสวัสดิการชุมชนตําบลขุนคง

Email.neerachar_504@hotmail.com

