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ระเบียบขอบังคับ 

เครือขายองคกรชุมชน “ออมบุญวันละหน่ึงบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนทองถ่ินตําบลลอมแรด" 

อําเภอเถิน  จังหวัดลําปาง 

 

 

หมวดท่ี 1 

ชื่อประเภทและท่ีต้ังของสํานักงาน 

 ช่ือ “ออมบุญวันละหน่ึงบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนทองถ่ินตําบลลอมแรด”  

 ประเภท กลุมออมทรัพยเพื่อสวัสดิการชุมชน  

 ที่ต้ัง เลขที่ 264/1 ถนนริมวัง  หมูที่ 7 ตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง  

 

 

หมวดท่ี 2 

วัตถุประสงค 

เครือขายองคกรชุมชน “ออมบุญวันละหน่ึงบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนทองถ่ินตําบลลอมแรด” 

 หลักการ  ทําอยางไรที่จะใหมีการรวมทุนชุมชนอยางเปนองคกรรวม และเปนระบบสามารถจัดต้ัง

กองทุนข้ึนมาเพื่อชวยเหลือเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนําไปสูการจัดสวัสดิการภาคประชาชนไดตามความตองการ

ของกลุมองคกรชุมชนที่เปนองคกรที่ชวยเหลือคนในชุมชนทั้งตําบลโดยการใหสิทธิประโยชนดานสวัสดิการกับ

สมาชิกทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย อยางทั่วถึง และเปนธรรม 

 ตามหลักการน้ี หมายความวา สมาชิกในชุมชนทุกคนสามารถเขารวมกิจกรรมการระดมทุนเพื่อจัดต้ัง

กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตําบลลอมแรด และมีสิทธิในความเปนเจาของกองทุนตลอดจนการมี

สวนรวมในการบริหารจัดการ ตรวจสอบดูแล และรวมกันพัฒนา โดยยึดหลักคุณธรรม 5 ประการ คือ 

1. ความซื่อสัตย 

2. ความเสียสละ 

3. ความต้ังใจ 

4. ความโปรงใส 

5. ความรับผิดชอบ 
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วิธีการ กลุม, องคกรชุมชนในชุมชนจะรวมกันระดมทุนโดยการลดรายจายเพียงวันละ 1 บาท แลว

นํามาสมทบกันอยางสม่ําเสมอ และจัดต้ังเปนกองทุนสวัสดิการชุมชน ซึ่งทุนในที่น้ีอาจหมายถึงแรงงาน ภูมิ

ปญญา ทรัพยากร หรือเงินก็ได ซึ่งจะใชมูลคาเพียงวันละ 1 บาท เมื่อรวมกันแลวจะมีกลไกการทํางานและการ

บริหารจัดการอยางเปนระบบ เพื่อดูแลใหสวัสดิการกับสมาชิกดาน เกิด แก เจ็บ ตาย 

ตลอดจนใชเปนทุนในการพัฒนาชุมชนทุกรูปแบบ เปนการชวยบรรเทาความเดือดรอน และแกปญหาที่เกิดข้ึน

ในชุมชนอยางทันทวงท ี

 คุณสมบัติของผูจะสมัครเปนสมาชิก ของกลุม, องคกรชุมชนที่ข้ึนทะเบียนกับเครือขายองคกรชุมชน 

“ออมบุญวันละหน่ึงบาทเพื่อสวัสดิการชุมชน, ทองถ่ินตําบลลอมแรด” 

1. เปนสมาชิกในชุมชนหรือเครือญาติของสมาชิกในชุมชน 

2. ผูสมัครจะตองไดรับการรับรองจากสมาชิกในชุมชนอยางนอย 2 คน 

3. ผูสมัครมีอายุต้ังแตแรกเกิดเปนตนไปโดยไมจํากัดอายุ 

4. ผูสมัครจะตองยึดถือหลักคุณธรรม 5 ประการ อยางเครงครัด 

(มีความซื่อสัตย มีความเสียสละ มีความต้ังใจ มีความโปรงใส มีความรับผิดชอบ) 

 

 การขอรับเงินสวัสดิการจากกองทุนสวัสดิการชุมชน  หากสมาชิกหรือผูรับผลประโยชนจะขอรับ

สวัสดิการ จะตองนําหลักฐานไปประกอบการย่ืนคําขอรองดังน้ี 

1. ใบคํารองขอรับสวัสดิการ 

2. ใบรับรองแพทย (กรณีปวย) 

3. สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีตาย) 

4. สําเนาทะเบียนบานที่มีช่ือของสมาชิก 

5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของสมาชิกหรือผูรับผลประโยชน 

 

สิทธิประโยชนท่ีสมาชิกพึงจะไดรับจากองคกรชุมชน “กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

ตําบลลอมแรด” เมื่ออมสมทบครบ 180 วัน 

1. กรณีสมาชิก คลอดบุตร ตองเขารับการทําคลอดในโรงพยาบาล 

1.1 บุตร จะไดรับคาทําขวัญ คนละ 500 บาท 

1.2 มารดา ที่เปนสมาชิกจะไดรับเงินสวัสดิการเย่ียมไขสงเคราะหคืนละ 100 บาท ไมเกิน 5 

คืนตอครั้ง ภายใน 1 ป เบิกไดไมเกิน 2 ครั้ง ในวงเงินไมเกิน 1,000บาท 

2. กรณีสมาชิกผูสูงอายุ 

2.1 ผูสูงอายุที่มีอายุ 80 ป บริบูรณ และผานการออมสมทบครบ 10 ป หรือ 3,650 วัน  

จะไดรับเงินสวัสดิการจากกองทุนทดแทน วันละ 1 บาท 

2.2 ผูสูงอายุที่มีอายุครบ 85 ป บริบูรณ และผานการออมสมทบครับ 15 ป หรือ 5,475 

วัน จะไดรับสวัสดิการเงินบํานาญผูสูงอายุ เดือนละ 300 บาท 
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การรับสิทธิประโยชน ผูสูงอายุที่ไดรับสวัสดิการเงินบํานาญจะไดเงินสวัสดิการเปนเงินเบี้ยยังชีพ หรือ

เปนอาหารเสริมหรือสิ่งของเครื่องใชก็ได 

 

3. กรณีสมาชิกเจ็บปวย 

3.1 สมาชิกเจ็บปวย ตองเขชารับการรักษาตัวอยูในโรงพยาบาล จะไดรับเงินสวัสดิการเย่ียม

ไขสงเคราะหคืนละ 100 บาท ไมเกิน 5 คืนตอครั้ง ภายใน 1 ป เบิกไดไมเกิน 2 ครั้ง 

ในวงเงินไมเกิน 1,000บาท 

การรับสิทธิประโยชน ตองนําใบรับรองแพทยที่ทางโรงพยาบาล ออกใหมาเปนหลักฐานประกอบการ

พิจารณาภายในกําหนด 30 วัน 

 

4. กรณีสมาชิกเสียชีวิต หรือถึงแกกรรมจะไดรับสวัสดิการคาทําศพ ดังน้ี 

- เปนสมาชิกครบ 180  วัน ไดรับสวัสดิการ  3,000  บาท  

- เปนสมาชิกครบ 365  วัน ไดรับสวัสดิการ  5,000  บาท  

- เปนสมาชิกครบ 730  วัน ไดรับสวัสดิการ  6,000  บาท  

- เปนสมาชิกครบ  1,095  วัน ไดรับสวัสดิการ  7,000  บาท  

- เปนสมาชิกครบ  1,460  วัน ไดรับสวัสดิการ  7,500  บาท  

- เปนสมาชิกครบ  1,825 วัน ไดรับสวัสดิการ  8,000  บาท  

- เปนสมาชิกครบ  2,190  วัน ไดรับสวัสดิการ  8,500  บาท  

- เปนสมาชิกครบ  2,555  วัน ไดรับสวัสดิการ  9,000  บาท  

- เปนสมาชิกครบ  2,920  วัน ไดรับสวัสดิการ  9,500  บาท  

- เปนสมาชิกครบ  3,285  วัน ไดรับสวัสดิการ 10,000  บาท  

- เปนสมาชิกครบ  3,650  วัน ไดรับสวัสดิการ 10,500  บาท  

- เปนสมาชิกครบ  4,015  วัน ไดรับสวัสดิการ 11,000  บาท  

- เปนสมาชิกครบ  4,380  วัน ไดรับสวัสดิการ 11,500  บาท  

- เปนสมาชิกครบ  4,745  วัน ไดรับสวัสดิการ 12,000  บาท  

- เปนสมาชิกครบ  5,110  วัน ไดรับสวัสดิการ 12,500  บาท  

- เปนสมาชิกครบ  5,475  วัน ไดรับสวัสดิการ 13,000  บาท  

- เปนสมาชิกครบ 16 ปข้ึนไปไดรับสวัสดิการเปนเงิน 2 เทาของเงินออมสมทบ แต

จํานวนเงินสูงสุดไมเกิน 135,00 บาท 

 

 การรับสิทธิประโยชน ใหผูรับผลประโยชนตามที่ระบุไวในหลักฐานการสมัคร นําสําเนาใบมรณะบัตร

ที่ทางราชการออกใหมาเพื่อประกอบการพิจารณาภายในกําหนด 30 วัน 
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5. กรณีสมาชิกเปนผูพิการ ทุพพลภาพ หรือติดเช้ือเอดส ผูดอยโอกาส 

5.1 สมาชิกจะไดรับเงินสวัสดิการจากกองทุนทดแทนวันละ 1 บาท 

5.2 สมาชิกจะไดรับสิทธิประโยชนอื่นๆจากกองทุนสวัสดิการชุมชนทุกกรณี 

การรับสิทธิประโยชน  ตองนําใบรับรองแพทยที่ทางโรงพยาบาลออกใหหรือตองนําใบรายงาน

ของแพทยผูทําการรักษามาแสดงเปนหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา สมาชิกจะไดรับสวัสดิการตอเมื่อ

สมัครเปนสมาชิกออมบุญวันละหน่ึงบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนฯ และผานการออมสมทบครบ 365 วัน และได

ผานการพิจารณาโดยมีมติของคณะกรรมการใหสมาชิกเปนผูมีสิทธ์ิไดรับสวัสดิการในฐานะผูพิการ ทุพพลภาพ 

หรือติดเช้ือเอดส ผูดอยโอกาส จากองคกรชุมชน “ออมบุญวันละหน่ึงบาท เพื่อสวัสดิการชุมชน สรางทุนทาง

สังคมอยางย่ังยืน” ได 

 

6. กรณีทุนเพื่อการศึกษา 

6.1 สมาชิกที่เปนเด็กในวัยเรียนแตขาดแคลนทุนเพื่อการศึกษาเลาเรียนจะไดรับ

สวัสดิการจากกองทุนเพื่อการศึกษาใหยืมเพื่อใชจายตามความจําเปนโดยสามารถใชคืนเปน แรงงาน ขยะคัด

แยก หรือเปนเงินก็ได 

6.2 สมาชิกที่เปนเด็กเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่มีความสามารถในการจัดเก็บขอมูล

ชุมชน การใชเครื่องใชสํานักงาน เงินที่ยืมไปก็ใชคืนไดในรูปแบบการทํางานใหกับองคกรชุมชนที่ตนเองเปน

สมาชิกอยูก็ได 

6.3 สมาชิกที่เปนเด็กในวัยเรียนไดเรียนจบในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษา

ตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. และปวส. ผานการออมสมทบครบ 5 ป จะไดรับทุนเพื่อการศึกษา 

การรับสิทธิประโยชน สมาชิกย่ืนคํารองขอยืมเงินเพื่อการศึกษาในระบบตองนําหลักฐานคาใชจาย

ดานการศึกษา และหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษารับรองมาเพื่อประกอบการพิจารณาดวย สมาชิกที่เปน

อาสาสมัครรวมพัฒนาองคกรชุมชนย่ืนคําขอกูยืมได 

 

7. กรณีสวัสดิการคนทํางาน 

7.1 คนทํางานที่เปนคณะกรรมการและผูตรวจสอบกิจการเมื่อเกิดเจ็บปวยตองเขารักษา

ตัวอยูในโรงพยาบาลจะไดรับเงินสวัสดิการเย่ียมไขสงเคราะหคืนละ 200 บาท ไมเกิน 5 คืนตอครั้ง ภายใน 1 

ป เบิกไดไมเกิน 2 ครั้ง ในวงเงินไมเกิน 2,000บาท 

7.2 คนทํางานที่เปนคณะกรรมการและผูตรวจสอบกิจการเสียชีวิต จะไดรับเงิน

สวัสดิการคาปลงศพข้ันตนจากองคกรชุมชนเปนจํานวนเงิน 5,000 บาท และเงินสงเคราะหจากกองทุนครบ

วงจรชีวิตตามจํานวนแหงหวงระยะเวลาการออมสมทบ 
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7.3 คนทํางานที่เปนคณะกรรมการและผูตรวจสอบกิจการ เมื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จะ

ไดรับสวัสดิการคาตอบแทนจากกองทุนทดแทนอยางนอยวันละ 1 บาทหรือจายเงินออมสมทบใหในวันที่

ปฏิบัติงานเดือนละ 1 วัน 

7.4 คนทํางานที่เป นคณะกรรมการและผูตรวจสอบกิจการ จะไดรับสิทธิประโยชนใน

ฐานะคนทํางานเมื่อผานการออมสมทบครบ 365 วัน และตองมาปฏิบัติหนาที่อยางสม่ําเสมอหากเดือนใดไม

มาปฏิบัติหนาที่ หากเกิดเหตุอันพึงไดรับสวัสดิการ จะไมมีสิทธิรับสวัสดิการเวนแตการขาดปฏิบัติหนาที่ ไดแจง

ลาไวเปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการดําเนินงาน และไดรับการอนุมัติใหลาแลวและถาไมมาปฏิบัติ

หนาที่ติดตอกันเกิน 3 ครั้ง จะถูกใหลาออกจากการเปนคณะทํางานทันทีโดยไมตองคํานึงถึงการลาที่ไดรับการ

อนุญาตใหลาแลว โดยทํางานมีสิทธ์ิลาไดไมเกินปละ 4 ครั้ง และวันลาจะไมไดรับคาตอบแทน 

 

8. กรณีสวัสดิการเงินสะสม (กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต เงินหมุนเวียน) 

8.1 สมาชิกที่ไดสะสมเงินฝากไวกับกองทุนหมุนเวียนเมื่อถึงแกกรรม ผูรับโอนประโยชน

จะไดรับสวัสดิการเงินสะสม กองทุนหมุนเวียนของสมาชิกผูเสียชีวิตจากกองทุนหมุนเวียนสิทธิแหงหวงอายุการ

ออมสะสม (เงินฝากเลมแดง) 

 

การรับสิทธิประโยชน  ผูรับโอนผลประโยชนจะตองย่ืนคํารองขอรับเงินสวัสดิการจากกองทุน

หมุนเวียนโดยจะไดรับเงินสะสมคืนเทากับยอดเงินสะสม 

 

 

9. กรณีสวัสดิการเงินกู 

9.1 สมาชิกที่ไดกูเงินจากกองทุนหมุนเวียน หรือยืมเงินเพื่อสวัสดิการจากกองทุน

สวัสดิการชุมชน เมื่อถึงแกกรรมหน้ีสินที่คางชําระจํานวนทั้งหมด กองทุนครบวงจรชีวิตจะชําระคืนใหตาม

ยอดเงินสัญญาที่ทําไวกับกองทุนหมุนเวียน และกองทุนสวัสดิการชุมชน แตไมเกิน 30,000บาท 

 

การรับสิทธิประโยชน   กองทุนหมุนเวียนและกองทุนสวัสดิการชุมชนจะไดรับการชําระคืนเงินกูจาก

กองทุนครบวงจรชีวิตโดยตรง 

 

 

เง่ือนไขท่ัวไป 

1. กลุม, องคกรชุมชนแตละชุมชนที่สมัครเปนสมาชิก เครือขายองคกรชุมชน “ออมบุญวันละหน่ึง

บาทเพื่อสวัสดิการชุมชน, ทองถ่ินตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง” น้ีแลว และไดสงช่ือข้ึนทะเบียนไว

กับเครือขายองคกรชุมชน “ออมบุญวันละหน่ึงบาทเพื่อสวัสดิการชุมชน สรางทุนทางสังคมอยางย่ังยืน” 

จังหวัดลําปาง สมาชิกรายหน่ึงๆจะมีสิทธ์ิข้ึนทะเบียนได 1 บัญชีเทาน้ัน 
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2. ผูที่เปนกลุม, องคกรชุมชนแตละชุมชนจะตองสมทบทุนอยางสม่ําเสมอเดือนละ 10 % ของ

เงินออมวันละหน่ึงบาทเพื่อสมทบเปนกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ตําบลลอมแรด อําเภอเถิน 

จังหวัดลําปาง 

3. กลุม, องคกรชุมชนจะมีสิทธิไดรับสวัสดิการ ตอเมื่อสมาชิกที่อยูในแตละองคกรชุมชนผาน

การออมสมทบสม่ําเสมอติดตอกันอยางนอย 40 ป เมื่ออายุครบ 80 ป จะไดรับเบี้ยบํานาญเดือนละ 300 

บาท 

4. กลุม, องคกรชุมชนไมมีสิทธ์ิถอนเงินออมไมวากรณีไหน 

5. คณะกรรมการสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชสวัสดิการไดตามความเหมาะสมและให

เกิดประโยชนกับกลุม, องคกรชุมชนอยางทั่วถึงและเทาเทียมกันในชุมชนเกิดการชวยเหลือเกื้อกูลกัน เกิด

ความรูสึกมั่นคง ภาคภูมิใจในการอยูรวมกันอยางมีศักด์ิศรี 

 

 

 

การพนจากสมาชิกภาพ 

 ในกรณีดังตอไปน้ีใหถือวากลุม,องคกรชุมชนพนจากสมาชิกของเครือขายองคกรชุมชน "ออมบุญวันละ

หน่ึงบาทเพื่อสวัสดิการชุมชน,ทองถ่ินตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง" 

 1.กลุม,องคกรชุมชน ย่ืนคํารองขอลาออกจากการเปนสมาชิกเครือขายองคกรชุมชนออมบุญวันละ

หน่ึงบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนทองถ่ินตําบลลอมแรดและไดรับการอนุมัติจากประธานดําเนินการแลว 

 2.ใหออกเมื่อ กลุม,องคกรชุมชนไมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับหรือแสดงขอความเท็จหรือปกปด

ความจริงจนทําใหเกิดความเสียหายตอเครือขายองคกรชุมชน "ออมบุญวันละหน่ึงบาทเพื่อสวัสดิการชุมชน

ทองถ่ินตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง" 

 3.กลุม,องคกรชุมชนขาดการออมสมทบเขาเครือขายองคกรชุมชน "ออมบุญวันละหน่ึงบาทเพื่อ

สวัสดิการชุมชนทองถ่ินตําบลลอมแรด  3  งวดติดตอกัน 

 การรับสวัสดิการ  

 กลุม,องคกรชุมชนจะไดรับสวัสดิการตามระเบียบวาดวย เครือขายองคกรชุมชน "ออมบุญวันละหน่ึง

บาทเพื่อสวัสดิการชุมชนทองถ่ินตําบลลอมแรด อําเอเถิน จังหวัดลําปาง" ในหมวดสิทธิประโยชนและย่ืนคํา

ขอรับสวัสดิการไดในวันทําการ ภายในกําหนด 30 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุอันพึงไดรับสวัสดิการ 
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หมวดท่ี 3 

การออม 

 การออมของเครือขายองคกรชุมชน "ออมบุญวันละหน่ึงบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนทองถ่ินตําบลลอม

แรด" จะมีการนัดหมายใหมีการทํากิจกรรมรวมกันในเวลาที่กําหนดของคณะกรรมการที่ทํางานไดสะดวกและ

งายตอการปฏิบัติงานของกลุม องคกร เปนการรวมใจ รวมคน รวมทุน ทุกอยางที่มีอยูในชุมชน โดยกลุม,

องคกรชุมชนทุกคนจะมีสมุดคูฝากออมเงินสะสมไวเพื่อจัดสวัสดิการใหกับกลุมองคกรชุมชนถือไวเปนหลักฐาน 

 

 

หมวดท่ี 4 

การดําเนินงาน 

 4.1 การดําเนินงานมีการเลือกตัวแทนสมาชิกในชุมชนเขามาทําหนาที่กรรมการในรูปคณะกรรมการ

เครือขายองคกรชุมชน "ออมบุญวันละหน่ึงบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนทองถ่ินตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัด

ลําปาง" ไมเกิน 15 คน 

 4.2 หลักฐานการออมกลุม,องคกรชุมชนตองยืนใบสมัครเปนสมาชิกเครือขายองคกรชุมชน "ออมบุญ

วันละหน่ึงบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนทองถ่ินตําบลลอมแรด" ลงลายมือช่ือตอคณะกรรมการและมีผูรับ

ผลประโยชนตอคณะกรรมการลงลายมือช่ือรับรองและอนุมัติใหเขาเปนสมาชิก 

 4.3 การออมเงินสมทบกองทุนสวัสดิการตําบลลอมแรด มีหลักฐานที่คณะกรรมการตองออก

ใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการออมเงินและไดบันทึกในสมุดคูฝากไวเปนหลักฐานการออมเงินใหตรงกัน 

 4.4 การฝากเงินหรือการลงทุนขององคกร กลุมดําเนินการไดดังน้ี  

      4.4.1 ฝากในเครือขายของสถาบันการเงินของรัฐและสถาบันการเงินที่รัฐถือหุนอยู  

      4.4.2 ฝากหรือลงทุนในการทําใหองคกรไดรับผลตอบแทนเพิ่มข้ึนตามที่คณะกรรมการของ  

                       องคกรเห็นสมควร  

 4.5 การเงินและการบัญชีของเครือขายองคกรชุมชน "ออมบุญวันละหน่ึงบาทเพื่อสวัสดิการชุมชน

ทองถ่ินตําบลลอมแรด" องคกรจัดทําบัญชีตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยจัดใหมีคณะกรรมการแตละฝายเปน

ผูรับผิดชอบในการทํางาน กําหนดวันสิ้นปทางบัญชีใหสิ้นสุด ณ วันที่  31  ธันวาคม  ของทุกป 

 4.6 การเสนองบดุลใหคณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุล ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรองตอ

ที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติเสนอตอที่ประชุมใหญและรายงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบผลการดําเนินงาน 

 4.7 ทะเบียนและบัญชีใหกลุม, องคกร,กองทุนมีระเบียบสมาชิก ทะเบียนอื่น ๆ เชนทะเบียนออมเงิน 

สมุดรายงานการประชุม บัญชีตามแบบที่เครือขายกําหนดและบันทึกขอมูลไวในเครื่องคอมพิวเตอรแลวแต

ความพรอมขององคกร 

 4.8 กฎระเบียบขอบังคับใหเครือขายองคกรชุมชน "ออมบุญวันละหน่ึงบาทเพื่อสวัสดิการชุมชน

ทองถ่ินตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง" มีขอบังคับขององคกรและระเบียบตาง ๆ ของกองทุนไวเปน

แนวทางในการปฏิบัติ 



 
8 

 4.9 การตรวจสอบบัญชีเครือขายองคกรชุมชน "ออมบุญวันละหน่ึงบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนทองถ่ิน

ตําบลลอมแรด" ตองมีการตรวจสอบบัญชีทุกครั้งที่ฝายตรวจสอบตองการที่จะทราบขอมูลโดยผูสอบบัญชีซึ่ง

คณะกรรมการแตงต้ังอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 4.10 การตรวจสอบ ใหประธาน รองประธาน เลขานุการ ผูตรวจสอบบัญชีหรือคณะกรรมการที่

ประธานมอบหมายใหมีอํานาจออกคําสั่งใหคณะกรรมการทุกคนมีหนาที่ของตนเองเปนผูรายงาน ช้ีแจง

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินการขององคกรได 

 4.11 การสงรายงาน ใหเครือขายองคกรชุมชน "ออมบุญวันละหน่ึงบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนทองถ่ิน

ตําบลลอมแรด" รายงานการดําเนินการขององคกรตอหนวยงานที่สนับสนุนองคกรชุมชนตามแบบรายงานที่

กําหนด 

 

 

 

หมวดท่ี 5 

สมาชิก 

 5.สมาชิก สมาชิกของเครือขายองคกรชุมชน "ออมบุญวันละหน่ึงบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนทองถ่ิน

ตําบลลอมแรด" 

      5.1 กลุม,องคกรชุมชนที่มีรายช่ือในทะเบียนของเครือขายองคกรชุมชน "ออมบุญวันละหน่ึงบาท

เพื่อสวัสดิการชุมชนทองถ่ินตําบลลอมแรด" 

      5.2 เปนผูรับเลือกเขาเปนสมาชิกของเครือขายองคกรชุมชน "ออมบุญวันละหน่ึงบาทเพื่อ

สวัสดิการชุมชนทองถ่ินตําบลลอมแรด"ตามขอบังคับ 

      5.3 เปนกลุม,องคกรที่ผานกรรับรองจากคณะกรรมการเครือขายองคกรชุมชน "ออมบุญวันละ

หน่ึงบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนทองถ่ินตําบลลอมแรด" 

      5.4 เปนกลุม,องคกรที่เห็นชอบในหลักการ วัตถุประสงค เปาหมายและระเบียบขอบังคับของ

เครือขายองคกรชุมชน "ออมบุญวันละหน่ึงบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนทองถ่ินตําบลลอมแรด" 

      5.5 การเขาเปนสมาชิกกลุม,องคกรชุมชนเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับตองย่ืนใบสมัครตามแบบ

ของเครือขายองคกรชุมชน "ออมบุญวันละหน่ึงบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนทองถ่ินตําบลลอมแรด"และมี

คณะกรรมการกองทุนรับรอง 

      5.6 เงินออมสมทบองคกรชุมชน "ออมบุญวันละหน่ึงบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนทองถ่ินตําบลลอม

แรด"ใหนําเงินกองทุนเพื่อการชราภาพ 10% ที่กลุม,องคกรชุมชนไดจัดสรรเงินออมวันละหน่ึงบาทในแตละ

เดือนมาจัดต้ังเปนกลุมสงเสริมการจัดสวัสดิการตําบลลอมแรด" โดยออมอยางสม่ําเสมอหามขาดการออม

ติดตอกัน 3 งวด 
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      5.7 การเปลี่ยนแปลงช่ือ สกุล ที่อยู  ถากลุม,องคกรชุมชนยายที่อยูหรือเปลี่ยนช่ือ สกุลใหแจง

เครือขายองคกรชุมชน "ออมบุญวันละหน่ึงบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนทองถ่ินตําบลลอมแรด" เพื่อแกไขทะเบียน

ภายใน 30 วัน 

      5.8 การต้ังผูรับโอนผลประโยชน กลุม,องคกรชุมชน ตองระบุช่ือผูรับโอนผลประโยชนในใบสมัคร

ของเครือขายองคกรชุมชน "ออมบุญวันละหน่ึงบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนทองถ่ินตําบลลอมแรด" 

      5.9 การขาดจากสมาชิกภาพ กลุม,องคกรชุมชนจะขาดสมาชิกภาพดวยเหตุดังน้ี  

  - ลาออก  

  - ปฏิบัติผิดระเบียบของเครือขายองคกรชุมชน  

 

 

หมวดท่ี  6 

การประชุมใหญ 

 6. คณะกรรมการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็ไดแลวแตความจําเปนในการดําเนินงานของ

เครือขายองคกรชุมชน "ออมบุญวันละหน่ึงบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนทองถ่ินตําบลลอมแรด" 

      6.1 การประชุมใหญสามัญประจําปใหคณะกรรมการนัดหมายประชุมใหญกลุม,องคกรชุมชนได

อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อดําเนินการเรื่องการเลือกต้ังคณะกรรมการและรายงานผลการทํางานของกลุม,

องคกรชุมชน 

      6.2 อํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ ที่ประชุมใหญมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยปญหาทุกอยาง

ที่เกิดข้ึนเกี่ยวของกับการดําเนินกิจการของกลุม,องคกรชุมชนซึ่งรวมทั้งในขอตอไปน้ี 

           1. รับทราบกลุม,องคกรชุมชนเขาใหม กลุม,องคกรชุมชนลาออก ถูกใหออก  

           2. การเลือกต้ังคณะกรรมการและถอดถอนกรรมการ  

           3. พิจารณาอนุมัติงบดุลของกองทุน  

           4. รับทราบรายงานประจําป แสดงผลการดําเนินงานของกลุม,องคกรชุมชน รายงาน    

                        ผูสอบกิจการ  

           5. พิจารณากําหนดคาตอบแทนตาง ๆ  

           6. พิจารณาอนุมัติแผนงานและประมาณการรายจายประจําป  

           7. พิจารณาแกไข เพิ่มเติมขอบังคับโดยไมจํากัดขอเท็จจริง  
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หมวดท่ี  7 

คณะกรรมการดําเนินการ 

 

 7. คณะกรรมการดําเนินการ ใหที่ประชุมเลือกต้ังสมาชิกเปนกรรมการดําเนินการคณะหน่ึง

ประกอบดวย 

  - ประธานกรรมการ  1  คน  

  - รองประธานกรรมการ  2  คน  

  - เลขานุการ  1 คน  ผูชวยเลขานุการ  1 คน  

  - เหรัญญิก  2  คน  

  - กรรมการฝายบัญชี  2  คน  

  - ฝายประชาสัมพันธ  2  คน  

  - ฝายติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมินผล  4 คน  

 โดยคณะกรรมการเลือกผูชวยในคณะกรรมการที่เหลือใหเขามาชวยในการทํางานของตําแหนงที่

ตนเองไดรับมอบหมายไดตามเห็นสมควร 

 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการดําเนินการ  

 ประธาน มีอํานาจหนาท่ี คือ 

      1. เปนประธานในที่ประชุมและควบคุมการประชุมใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย  

      2. ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของเครือขายองคกรใหเปนไปดวยความเรียบรอยและ          

บรรลุวัตถุประสงค 

      3. ลงลายมือช่ือในเอกสารตาง ๆ ในนามองคกร 

      4. ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมายใหภายใตขอบังคับ ระเบียบขององคกร  

 

 เลขานุการ มีอํานาจหนาท่ี คือ 

      1. จัดทํารายงานการประชุมและรายงานการประชุมทุกครั้ง  

      2. ดูแลเรื่องเอกสารและรายงาน  

      3. แจงนัดประชุม  

      4. ดําเนินการตา มที่คณะกรรมการมอบหมายใหภายใตขอบังคับ ระเบียบขององคกร 

 

 เหรัญญิก มีอํานาจหนาท่ี คือ 

      1. ควบคุมดูแล ตรวจสอบการรับจายและการรักษาเงินและทรัพยสินขององคกรใหเปน  

         ไปดวยความเรียบรอย  

      2. ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมายให ภายใตขอบังคับ ระเบียบของ   

          องคกรน้ี  
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 คณะกรรมการ มีอํานาจหนาท่ี คือ 

      มีอํานาจหนาที่ตามที่ดําเนินการงานทั้งปวงขององคกรใหเปนไปดวยความเรียบรอยตามขอบังคับ 

ระเบียบขององคกร และตามมติของที่ประชุมใหญ 

 

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการ 

      คณะกรรมการดําเนินงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ หรือกระทําโดยประมาทเลินเลอเปน

เหตุใหองคกรไดรับความเสียหายคณะกรรมการดําเนินการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกองคกรน้ี 

 ผูตรวจสอบกิจการดําเนินการ 

      ที่ประชุมใหญอาจเลือกต้ังสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผูมีคุณวุฒิ มีความรูความสามารถในธุรกิจ

การเงิน การบัญชี เขามาเปนผูสอบกิจการได 

 

 

 

หมวดท่ี  8 

หนาท่ีและขอบเขตการบริหารจัดการกองทุนฯ 

 1. กองทุนทดแทน  หนาที่และขอบเขตการใชจายของกองทุนทดแทนคือ ใชเปนคาใชจายเกี่ยวกับ

การบริหารจัดการในกองทุนสวัสดิการชุมชน  เชน ใชจายคาวัสดุสํานักงาน , คารับรอง , คานํ้า , คาไฟ 

 2.กองทุนคนทํางาน   จายเกี่ยวกับสวัสดิการคนทํางานหรือคณะกรรมการกองทุน  เชน การให

สวัสดิการที่เพิ่มข้ึนจากสมาชิกเดิมเปน 2 เทา  ออกเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน , คาตอบแทนคนทํางาน  

คาปลงศพคนทํางาน , คาพัฒนาระบบการทํางานของคณะกรรมการ การจัดอบรม , ศึกษาดูงาน , คาเบี้ย

ประชุม 

 3.กองทุนครบวงจรชีวิต  จายคาสวัสดิการใหกับสมาชิกตามกฎระเบียบขอบังคับของกองทุน

สวัสดิการชุมชนและตามหลักเกณฑเงื่อนไขของคณะกรรมการที่มีมติใหเปนแนวทางการปฏิบัติการบริหาร

จัดการกองทุน 

 4.กองทุนวิสาหกิจชุมชน  เปนกองทุนที่มีเพื่อใหกับสมาชิกเกิดการรวมกลุมในการสรางงานสราง

อาชีพใหเกิดรายไดเพื่อสมาชิกที่ไมมีทุนไปประกอบอาชีพไดนําไปลงทุนใหเกิดการตอยอดจากเงินกองทุนที่มี

อยูใหมีเงินผลกําไรเขามาหนุนเสริมกองทุนอีกทางหน่ึง 

 5.กองทุนกลาง (สํารอง) เปนกองทุนที่ใชในการเสริมสภาพคลองใหกับกองทุนอื่น ๆ ที่มีเงินบริหาร

จัดการไมเพียงพอในการใชจายแตละกองทุน 
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 6.กองทุนสรางเสริมสุขภาพ มีหนาที่ในการใชงบประมาณที่สงเสริมใหกับสมาชิกและผูที่เกี่ยวของเขา

มามีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของสมาชิกเพื่อใหเกิดการดูแลสุขภาพของตนเองอยางรูเทาทัน 

 7.กองทุนสาธารณะสาธารภัย   เปนเงินที่ไวเพื่อใชในเหตุการณที่เกิดภัยพิบัติตางๆ เชน การ

ชวยเหลืองบประมาณเรงดวนที่ไมตองรองบประมาณจากแหลงอื่นๆ 

 8.กองทุนเพ่ือการศึกษา  คาใชจายในการใหทุนการศึกษาสําหรับเด็กที่เรียนจบตามหลักสูตรที่

ระเบียบของกองทุนสวัสดิการชุมชนไดกําหนดไว 

 9.กองทุนผูสูงอายุ จายสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุที่มีอายุครบ 80 ป ผานการออมสมทบครบ 10 ป 

กองทุนสวัสดิการชุมชนจะเปนผูสงเงินสมทบใหสําหรับผูสูงอายุที่ไมมีผูดูแลหรือขาดคนดูแลจะใชจายเปนของ

เย่ียมสําหรับผูสูงอายุจนอายุครบ 85 ป จะมีเงินเปนเบี้ยดูแลผูสูงอายุ 

 

 

หมวดท่ี  9 

รายไดกองทุนสวัสดิการชุมชน 

 รายไดที่ไดรับจากการบริหารจัดการกองทุนฯ  ซึ่งไดมาจากการลงทุน , การรับบริจาค , จากโครงการ

คืนกําไรเพื่อสังคมและอื่น  ๆ

 เงินรายไดที่รับไดมีการแบงสัดสวน  ตามมติของคณะกรรมการตามระเบียบวาระที่ประชุมของ

คณะกรรมการหรือมีเหตุจําเปนที่ตองปรับเปลี่ยนการจัดสรรในการบริหารเพื่อใหถือปฏิบัติตามมติที่ประชุม

ของคณะกรรมการ ออมบุญวันละหน่ึงบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนทองถ่ินตําบลลอมแรด 
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20 % 

50 % 

10 % 

10 % 

 

เสนทางกองทุน 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดท่ี  10 

ขอเบ็ดเสร็จ 

ระเบียบของเครือขายองคกรชุมชน "ออมบุญวันละหน่ึงบาทเพ่ือสวัสดิการชุมชนทองถ่ิน 

ตําบลลอมแรด" 

 ระเบียบของเครือขายองคกรชุมชน ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหน ดระเบียบตาง ๆ 

เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับน้ีและเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานขององคกร 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 

ค่าสมทบรายปี 50/คน/ปี 

เงินสมทบ 1 บาท 

เงินสมทบจากรัฐ 1/1/1 

เงินสมทบจากทอ้งถ่ิน 

เงินบริจาค 

 

ออมบุญวนัละหน่ึง

บาทเพ่ือสวสัดิการ

ชุมชนทอ้งถ่ินตาํบล

ลอ้มแรด 

100% 

กองทุนทดแทน 

กองทุนคนทาํงาน 

กองทุนครบวงจรชีวิต 

กองทุนวิสาหกิจชุมชน 

กองทุนกลาง (สาํรอง) 

10 % 


