
ระเบียบข้อบังคบั 
กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบอ่หิน 

อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 
-------------------------------------------- 

หมวด ๑ 
ข้อความทั่วไป 

 
ข้อ ๑ กองทุนน้ีเรียกว่า “กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบ่อหิน” 
 

ข้อ ๒  สํานักงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบ่อหิน อาคารอเนกประสงค์บ้านโต๊ะบัน  หมู่ที่ 8  
ตําบลบ่อหิน  อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง  92150    

ข้อ ๓ ในระเบียบน้ี 
 “กองทุน”  หมายถึง  กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบ่อหิน 
 “สํานักงานกองทุน”  หมายถึง  ที่ทําการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบ่อหิน ต้ังอยู่ที่อาคาร

อเนกประสงค์บ้านโต๊ะบัน  หมู่ที่ 8  ตําบลบ่อหิน  อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง  92150    
 “ศูนย์ประสานงาน”  หมายถึง  หน่วยปฏิบัติการแต่ละหมู่บ้าน ในตําบลบ่อหิน 
 “สมาชิก”  หมายถึง  บุคคลที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบ่อหิน 
 “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบ่อหิน 
 “เงินสัจจะ”  หมายถึง  เงินที่สมาชิกตกลงท่ีจะนําส่งกองทุน  โดยไม่ใช่เงินสะสมของสมาชิก

จะเรียกคืนไม่ได้   
ข้อ ๔  ระเบียบน้ีใช้บังคับต้ังแต่ วันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 5    ให้ยกเลิกระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบ่อหิน ปึ พ.ศ. 2556 แล้วให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 
 
 

หมวด ๒ 
กองทนุสวัสดกิารชุมชนตาํบลบ่อหนิ 

ข้อ 6  วัตถุประสงค์ของกองทุน 
 (๑) ส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักออมเงินเพ่ือแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 (๒) เพ่ือจัดสวัสดิการแก่สมาชิกตลอดชีวิต ในเรื่องการเกิด การแก่ การเจ็บ การตาย  
 (๓) เพ่ือให้เกิดคุณธรรม ความสามัคคี มีนํ้าใจ ร่วมกันแก้ไขปัญหา สร้างสัมพันธภาพท่ีดีแก่ 

                               สมาชิก 
 (๔) เพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็ง มีองค์กรที่คอยช่วยเหลือเมื่อเกิดความเดือดร้อนหรือจําเป็น 
 (๕) กองทุนน้ีไม่ดําเนินการเพ่ือแสวงหาผลกําไรสูงสุดทางทรัพย์สิน แต่ดําเนินการเพ่ือ 

                              ช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก 
ข้อ 7 ที่มาของเงินและทรัพย์สินของกองทุน  ประกอบด้วย 
 (๑) เงินที่ได้รับจากการฝากสัจจะวันละ ๑ บาท ของสมาชิก 
 (๒) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับการสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (๓) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ/เอกชนอ่ืน 
 (๔) เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนที่ได้รับบริจาคโดยปราศจากเง่ือนไขหรือข้อผูกพันใดๆ 
 (๕) ดอกผล หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 



 หนา้ ๒ 

หมวด ๓ 
สมาชกิกองทนุสวัสดิการชมุชนตําบลบ่อหนิ 

 

ข้อ 8 คุณสมบัติของสมาชิก 
 (๑) เป็นผู้ที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านตําบลบ่อหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 (๒) ไม่จํากัดอายุ เพศ วัย อาชีพ และสถานภาพ 
 (๓) เป็นผู้ที่พร้อมจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน 
 (๔) เป็นผู้ที่คณะกรรมการประจําศูนย์ประสานงานเห็นชอบให้เข้าเป็นสมาชิก 
 (๕) มีจิตสาธารณะ ซื่อสัตย์สุจริต รักษาสัจจะ มีความเมตตาเอ้ืออาทรแก่เพ่ือนมนุษย์ 
ข้อ 9 การสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
 (๑) ผู้ที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 8 สามารถย่ืนความจํานงหรือสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนได้ 

โดยย่ืนคําขอสมัครเป็นสมาชิกกองทุน ได้ที่สํานักงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบ่อหิน 
 (๒) เมื่อคณะกรรมการรับบุคคลหน่ึงบุคคลใดเข้าเป็นสมาชิกโดยชอบธรรม ผู้สมัครสมาชิก

จะต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า - บาท  
 

ข้อ 10 การส่งเงินสัจจะของสมาชิก 
 (๑) สมาชิกต้องออมเงินสัจจะวันละ ๑ บาท ต่อคน 
 (๒) สมาชิกต้องนําเงินสัจจะมาส่งให้คณะกรรมการ ณ ศูนย์ประสานงานท่ีตนได้มาสมัครใน

ครั้งแรก ทุกวันที่ ๑ ของเดือน จํานวนเงินสัจจะขึ้นอยู่กับจํานวนวันในแต่ละเดือน 
 (๓) สมาชิกจะต้องนําส่งเงินสัจจะเป็นประจําทุกเดือน จนกระทั่งเสียชีวิตหรือลาออก 
 (๔) หากสมาชิกขาดส่งสัจจะในเดือนใด จะต้องนําส่งย้อนหลังพร้อมกับเดือนถัดไป ทั้งน้ียัง

ได้รับสวัสดิการตามปกติ  ยกเว้นกรณีขาดส่งสัจจะติดต่อกัน ๓ เดือน 
  

ข้อ 1๑  สมาชิกพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกตามเหตุต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออกและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ลาออก 
 (๓) ขาดส่งเงินสัจจะติดต่อกันเป็นเวลา ๓ เดือน โดยไม่คืนเงินสัจจะสะสม 
 (๔) ที่ประชุมใหญ่สมาชิก มีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงสองในสามของผู้ร่วมประชุม 
 (๕) จงใจฝ่าฝืนระเบียบกองทุน หรือแสดงตนเป็นปรปักษ์หรือไม่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ

หรือร่วมมือกับกองทุนไม่ว่าด้วยประการใด 
 (๖) จงใจแจ้งเหตุอันเป็นเท็จเพ่ือหวังรับสวัสดิการ ทั้งน้ีจะต้องชดใช้เงินสวัสดิการท่ีได้รับไป

ในกรณีแจ้งเหตุอันเป็นเท็จน้ันทั้งหมด และจะไม่คืนเงินสัจจะสะสม 
 (๗) มีลักษณะและ/หรือคุณสมบัติไม่ตรงกับ ข้อ 8  
 

ข้อ 12  ผู้ที่ขาดจากการเป็นสมาชิกภาพ  อาจย่ืนคําขอสมัครเป็นสมาชิกใหม่ได้ แต่ทั้งน้ีจะต้องเป็นผู้ที่
ขาดจากการเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

ข้อ 13  สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก มีดังน้ี 
 (๑) ระบุรายช่ือผู้รับผลประโยชน์ไว้ในใบสมัคร 
 (๒) เข้าร่วมประชุมใหญ่สมาชิกกองทุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทุกคร้ัง 
 (๓) ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและคําสั่งของกองทุน 
 (๔) มีสิทธิได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุน 



 หนา้ ๓ 

 (๕) ขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารกองทุน เพ่ือทราบการดําเนินงานกิจการของกองทุน 
 (๖) แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจการของกองทุนต่อคณะกรรมการ  และมีสิทธิเรียกร้องให้

คณะกรรมการกระทําหรืองดเว้นการกระทําเพ่ือผลประโยชน์ของกองทุน 
 (๗) ต้องนําเงินออมมาให้คณะกรรมการประจําศูนย์ประสานงานแต่ละหมู่บ้านทุกเดือน 
 (๘) เก็บรักษาสมุดเงินฝากสัจจะ หรือหนังสือสําคัญอ่ืนใดที่กองทุนออกให้ไว้  ถ้าเกิดสูญ

หายให้รีบแจ้งให้คณะกรรมการทราบทันที 
 (๙) เมื่อมีการย้ายที่อยู่ เปลี่ยนช่ือ นามสกุล แก้ไข วัน เดือน ปี เกิด เปลี่ยนแปลงผู้รับ

ผลประโยชน์  หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนใด ให้แจ้งต่อคณะกรรมการกองทุน ภายใน ๖๐ วัน 
 (๑๐) เมื่อมีเหตุอันพึงได้รับสวัสดิการ ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ณ ศูนย์ประสานงานแต่ละ

หมู่บ้านที่ได้สมัครในครั้งแรก ภายใน ๓๐ วัน 
 

หมวด ๔ 
คณะกรรมการกองทนุสวัสดกิารชุมชน 

 

ข้อ 14  คณะกรรมการกองทุน  ประกอบด้วย 
 (๑) คณะกรรมการบริหาร จํานวน 19 คน คัดเลือกจากสมาชิกหมู่บ้านละ 2 คน และ

คัดเลือกจากเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบล ๑ คน  ดํารงตําแหน่ง ดังน้ี  ประธาน  รองประธาน  
เลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ  เหรัญญิก ผู้ช่วยเหรัญญิก  กรรมการฝ่ายทะเบียน  กรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  และกรรมการฝ่ายตรวจสอบภายใน นอกจากน้ีให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ  
ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการจากหมู่บ้านคัดเลือกประธานศูนย์ประสานงานของหมู่บ้านน้ันๆ จํานวน ๑ คน 

 (๒) ที่ปรึกษา  ได้แก่  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน กํานันตําบลบ่อหิน พัฒนาการ
อําเภอสิเกา ผู้บริหารสถานศึกษาในตําบลบ่อหิน  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน 

 (๓) คณะกรรมการตรวจสอบภายนอก  จํานวน ๓ คน คัดเลือกจากสมาชิก ๒ คน และ
คัดเลือกจากเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบล ๑ คน  ดํารงตําแหน่งประธาน ๑ คน และกรรมการ ๒ คน 

 

 ข้อ 15  การได้มาซึ่งคณะกรรมการ  เมื่อคณะกรรมการพ้นออกจากตําแหน่งตามวาระ ให้จัดประชุม
สมาชิกแต่ละหมู่บ้าน เพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการประจําศูนย์ประสานงาน  กรณีเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ตําบล ให้คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังน้ัน ประชุมพิจารณาคัดเลือกตามความเหมาะสม 

 

ข้อ 16  กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่ง คราวละ ๒ ปี  กรรมการกองทุนที่พ้นออกจากตําแหน่ง
ตามวาระ  อาจได้รับคัดเลือกอีกได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกสามในสี่ของจํานวนสมาชิกเข้าร่วม
ประชุม  และกรรมการผู้ได้รับคัดเลือกยินยอม 

 กรณีคณะกรรมการพ้นตําแหน่งก่อนวาระ ไม่ว่ากรณีใดๆ ให้คณะกรรมการมีมติแต่งต้ัง
เพ่ิมเติม  โดยให้สามารถดํารงตําแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลือของผู้พ้นตําแหน่งน้ัน 

 

ข้อ 17  คุณสมบัติของคณะกรรมการกองทุน ดังน้ี 
 (๑) ต้องเป็นสมาชิกสามัญของกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบ่อหิน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 (๒) บรรลุนิติภาวะ หรือได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมาชิกไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ

ผู้เข้าร่วมประชุม แต่ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์ 
 
 
 
 



 หนา้ ๔ 

ข้อ 18  คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 
 (๑) บริหารกองทุน รวมทั้งตรวจสอบ กํากับ ดูแล รายได้หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือ

ทรัพย์สินของกองทุน 
 (๒) ออกประกาศ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารกองทุน 
 (๓) รับสมัครสมาชิก และจัดทําทะเบียนสมาชิก 
 (๔) พิจารณาเงินกู้ยืมให้แก่สมาชิก  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กองทุนกําหนด 
 (๕) ทํานิติกรรม  สัญญา  หรือดําเนินการเกี่ยวกับภาระผูกพันของกองทุน 
 (๖) จัดทําบัญชีของกองทุนตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่ยอมรับโดยทั่วไป 
 (๗)  จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกที่พึงได้รับตามสิทธิ ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่

ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร   
 (๘) ติดตามและประเมินผลการดําเนินการของกองทุน 
 (๙) รายงานผลการดําเนินงาน  ปัญหาและอุปสรรค  รวมทั้งฐานะการเงินของกองทุนให้

สมาชิกทราบ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง พร้อมทั้งติดประกาศในที่สาธารณะ 
 (๑๐)  ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือผลประโยชน์ของกองทุนและการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
 

ข้อ 19  คณะกรรมการกองทุนพ้นจากวาระเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการ และได้รับอนุมัติให้ลาออก 
 (๓) พ้นสภาพการเป็นสมาชิกกองทุน 
 (๔) ครบวาระ 
 (๕) มีความผิดต้องโทษตามกฎหมาย 
 (๖) ที่ประชุมคณะกรรมการ มีมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียง ๓ ใน ๔ ของคณะกรรมการทั้งหมด 
 (๗) ที่ประชุมสมาชิก มีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียง ๒ ใน ๓ ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
 

หมวด ๕ 
การจัดสวัสดิการแกส่มาชกิ 

 

ข้อ 20  สมาชิกจะได้รับสวัสดิการ ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขดังน้ี 
 (๑) เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนและคณะกรรมการรับเข้าเป็นสมาชิก  

จะได้รับการคุ้มครองการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกทันที 
 (๒) จัดทําเอกสารการขอรับสวัสดิการครบถ้วน พร้อมลงลายมือช่ือ และคณะกรรมการ

ประจําศูนย์ประสานงานลงช่ือให้การรับรอง 
 

ข้อ ๒1  สมาชิกจะได้รับสวัสดิการ ในกรณีต่อไปน้ี 
 (๑) เก่ียวกับการเกิด 
  - สมาชิกคลอดบุตร (ครอบคลุมถึงสมาชิกไม่ว่าจะเป็นบิดาหรือมารดาเด็ก) แล้วบุตรน้ัน

มีชีวิต ต้ังแต่ ๑ ช่ัวโมงขึ้นไป จะได้รับสวัสดิการเงินรับขวัญสําหรับเด็ก จํานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาทต่อคน เด็กที่
เกิดจะต้องเป็นสมาชิกกองทุน และจะต้องจ่ายเงินค่าสมาชิก 365 บาท ต้องแนบสูจิบัตรในการเบิกจ่าย 

 (๒) เก่ียวกับการเจ็บป่วย 
  - เมื่อสมาชิกเจ็บป่วย เป็นเหตุให้ต้องนอนโรงพยาบาล  จะได้รับสวัสดิการ เป็นจํานวน              
                      เงิน ๓๐๐ บาทต่อคืน ไม่เกิน ๕ คืน และปีละไม่เกิน ๓ ครั้ง 
 



 หนา้ ๕ 

 (๓) เก่ียวกับการเสียชีวิต  เมื่อเสียชีวิตจะได้รับเงินฌาปนกิจศพละ ๕,๐๐๐ บาท วางพวงหรีด  
                    และผ้าขาวไม่เกิน ๕๐๐  บาท 
 (๔) ทุนการศึกษา  ให้ทุนการศึกษาโรงเรียนละ 5,๐๐๐ บาทต่อปี จํานวน ๖ โรงเรียน 
 (๕) สาธารณะประโยชน์ หมู่บ้านละ ๒,๐๐๐ บาท 
 (๖) สวัสดิการประสบภัยธรรมชาติ  
  - สวนยางพาราล้ม ช่วยเหลือต้นละ ๑๐๐ บาท ปีละ ๒ ครั้งต่อคนต่อสวน ครั้งละไม่เกิน   
                    2,ooo บาท 
  - บ้านที่ได้รับความเสียหายจากพายุ ช่วยเหลือกระเบ้ืองแผ่นละ ๑๐๐ บาท ปีละไม่เกิน   
                      ๒ ครั้งๆละไม่เกิน 2,000 บาท  
  - นํ้าท่วม ไฟไหม้ ช่วยเหลือตามจริงไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาทต่อปีๆละไม่เกิน 2 ครั้ง 
  - เรือล่ม เคร่ืองหล่น อวนหาย ช่วยเหลือตามจริงไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาทปีๆละไม่เกิน ๒ 

ครั้ง (เกิดที่ท่าเทียบเรือไม่จ่าย) 
 (๗) สวัสดิการประเพณีวัฒนธรรม หมู่บ้านละ ๒,๐๐๐ บาทต่อปี 
 (๘) สวัสดิการผู้ด้อยโอกาส จ่ายตามอัตราส่วนของสมาชิก ๕ : ๑ คนๆละ ๕๐๐ บาท /คน/ปี 
 (๙)  สวัสดิการท่ีไม่ต้องจ่ายเงินสมทบ ๑ ปี สําหรับสมาชิกที่จ่ายเงินสมทบติดต่อกัน ๕ ปี 

และยังไม่เคยได้รับสวัสดิการใดๆเลย 
 (๑๐)  สวัสดิการด้านการพัฒนาอาชีพเศรษฐกิจฐานราก 
 (๑๑)  สวัสดิการด้านคนทํางาน (กรณีรับสมาชิกใหม่ จ่ายคนละ 30 บาท) 
 

หมวด ๖ 
การบรหิารเงนิทุนและการบญัชีของกองทนุ 

 

ข้อ ๒๒  ทรัพย์สินของกองทุนที่เป็นตัวเงิน ให้จัดสรรไว้ดังน้ี 
 (๑) ร้อยละ 5๐  เป็นเงินเพ่ือจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก   
 (๒) ร้อยละ ๓๐  เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุน   
                 - ค่าบริหารจัดการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการดําเนินงาน ปีละไม่เกิน 50,000 บาท 
 (๓) ร้อยละ 20  เป็นค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการ 
ข้อ ๒๓  การดูแลรักษาเงิน  เงินที่รับมาทุกประเภท  ให้เหรัญญิกนําฝากธนาคารทุกรายการ โดยให้

สํารองไว้เป็นเงินสด  ไม่เกิน ๓0,๐๐๐ บาท หรือเป็นไปตามมติคณะกรรมการ  โดยให้เหรัญญิกเป็นผู้เก็บรักษาเงิน 
ข้อ ๒๔  ให้มีผู้มีอํานาจทํานิติกรรมฝากถอนเงินฝากธนาคาร จํานวน ๓ คน ประกอบด้วย  ประธาน  

รองประธาน และเหรัญญิก  โดยมีเง่ือนไขสั่งจ่าย ๒ ใน ๓ 
ข้อ ๒๕  ผู้มีอํานาจทํานิติกรรมฝากถอนเงินฝากธนาคาร ๒ ใน ๓ สามารถส่ังจ่ายเงินได้ไม่เกินครั้งละ  

๕0,๐๐๐ บาท การสั่งจ่ายเงินเกินกว่า ๕0,๐๐๐ บาท จะต้องมีมติที่ประชุมคณะกรรมการเห็นชอบ  เว้นแต่
กรณีสั่งจ่ายเพ่ือสวัสดิการของสมาชิกที่ระบุไว้ตามระเบียบ 

ข้อ ๒๖  คณะกรรมการจะต้องจัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย และรายงานผลการดําเนินงานทุกเดือน 
พร้อมติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
                     -  กรณีการประชุมคณะกรรมการในพ้ืนที่จ่ายค่าเบ้ียประชุมคนละ 100 บาทต่อครั้งต่อคน 
                     -  กรณีการประชุมคณะกรรมการนอกพ้ืนที่จ่ายค่าเบ้ียประชุมคนละ 300 บาทต่อครั้งต่อคน 
 -  ค่าพาหนะในการเดินทาง จ่ายตามจริง 
 -  ค่าตอบแทนคณะทํางาน จ่ายตามความเหมาะสมของงาน 

 



 หนา้ ๖ 

 
ข้อ ๒๗  คณะกรรมการจะต้องรายงานผลการดําเนินงาน จัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย งบแสดงฐานะ

ทางการเงิน งบดุล ตามมาตรฐานที่ยอมรับทั่วไป และรับรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วติดประกาศให้
สมาชิกทราบโดยทั่วกัน ปีละ ๒ ครั้ง คือ ณ  ๓๐ มิถุนายน และ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี 

 
หมวด ๗ 

การประชุมคณะกรรมการกองทนุสวัสดกิารชุมชน 
 

ข้อ ๒๘  คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุม  ดังน้ี 
 (๑) ให้มีการประชุมของคณะกรรมการกองทุน เดือนละ ๑ ครั้ง หรือตามความเหมาะสม 
 (๒) ในกรณีเร่งด่วน  ประธานสามารถเรียกประชุมวิสามัญได้ตามความเหมาะสม 
 (๓) สมาชิกจํานวน ๑ ใน ๓ ของสมาชิกทั้งหมด สามารถเข้าช่ือเสนอขอเปิดประชุมวิสามัญได้ 
ข้อ ๒๙  ผู้เข้าร่วมประชุม เกินครึ่งหน่ึงของจํานวนผู้ที่ต้องเข้าร่วมประชุม ถือว่าครบองค์ประชุม 
ข้อ ๓๐  สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม มีสิทธิออกเสียงลงมติได้อย่างเท่าเทียม คนละ ๑ เสียง 
ข้อ ๓๑  กรณีเกิดข้อขัดแย้งใดๆ ให้คณะกรรมการประชุมพิจารณาลงมติ  หากยังไม่สามารถแก้ไขข้อ

ขัดแย้งได้  ให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญ และให้ถือว่ามติที่ประชุมใหญ่วิสามัญเป็นอันสิ้นสุด 
  

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ ๓๒  บรรดาประกาศ  คําสั่ง  ข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันที่ระเบียบน้ีใช้บังคับ  
ให้ใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบข้อบังคับน้ี  ทั้งน้ีจนกว่าจะได้มีการแก้ไขหรือยกเลิก  

ข้อ ๓๓  ให้คณะกรรมการกองทุน  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบน้ี 
 
                     ให้ไว้  ณ  วันที่  3  มีนาคม  255๙  
 

 
    (ลงช่ือ) 
       (นายเกษมศักด์ิ  ช่วยรักษ์) 
              ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบ่อหิน 



  

ระเบียบข้อบงัคับระเบียบข้อบงัคับ  
กองทุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลสวัสดิการชุมชนตําบลบ่อหินบ่อหิน  
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กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบ่อหินบ่อหิน 

 
สํานักงานกองทนุสวัสดกิารชุมชนตําบลบอ่หนิ 
ศาลาอเนกประสงคบ์้านโต๊ะบนั หมู่ที่ 8  ตําบลบอ่หิน  อําเภอสเิกา  จังหวัดตรัง  ๙๒๑๕๐   
โทร. ๐-8440-71211 


