
 
กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหนองแสง 
เกิดขึ้นได้อย่างไร ? กองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลหนองแสง เกิดจากการร่วมตัวของ
ประชาชนในเขตพื้นท่ีต าบลหนองแสงด้วย
ความสมัครใจ และ ผู้บริหารท้องถิ่น เห็น
ความส าคัญจึงได้จัดประชุมผู้น าและแกนน า
ชุมชนท้ัง 28 หมู่บ้าน  ได้ประชุมปรึกษาหารือ
ถึงความเป็นไปได้ ประโยชน์ท่ีจะได้รับ  จึงได้มี
มติจัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหนอง
แสงขึ้ น เมื่ อ วั น ท่ี  4 ตุ ล าคม  พ .ศ . 2554    
กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหนองแสง
ก่อต้ังเพื่ออะไร ? เพื่อสร้างหลักประกันความ
มั่นคงของคนในชุมชน ซึ่งหมายรวมถึงทุกอย่าง
ท่ีจะท าให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ท้ัง
ในรูปของส่ิงของ เงินทุน น้ าใจ การช่วยเหลือ
เกื้อกูล และเรื่องท่ีเกี่ยวกับวิถีชีวิตต้ังแต่ เกิด 
แก่ เจ็บ ตาย  โดยเป็นการจัดสวัสดิการของ
ชุมชน เพื่อชุมชน โดยท่ีทุกคนเป็นทั้งผู้ให้และ
ผู้รับ และยึดหลัก“ ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่าง
มีศักด์ิศรี "และเพื่อช่วยเหลือทุกคนอย่างเท่า
เทียมไม่สร้างความแตกแยก 

 

คุณสมบั ติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลหนองแสง 
1.ไม่จ ากัดอายุ เพศ วัย อาชีพ และสถานภาพ 
2.เป็นผู้ท่ีมีสัญชาติไทย  เช้ือชาติไทย  และมี
ภูมิล าเนาอยู่ในเขตต าบลหนองแสง                
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
3. มีความรู้และความเข้าใจ  เห็นชอบใน
หลักการของกองทุนสวัสดิการชุมชน  และ
สนใจท่ีจะเข้าร่วมในกิจกรรมของกองทุนฯ 
ด้วยความสมัครใจ 
4. เป็นผู้พร้อมท่ีจะปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับของกองทุนฯ 
5. เป็นผู้ท่ีคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน  มีมติเห็นชอบ 
6. เป็นข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือ
ลูกจ้างของหน่วยงาน/องค์กรในพื้นท่ี                
ต าบลหนองแสง 

         
 

            เอกสารหลักฐานการรับสมัคร 
1. ส าเนาบัตรประชาชน+ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ผู้สมัคร 1 ชุด 
2. ส าเนาบัตรประชาชน+ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ผู้รับผลประโยชน์ 1 ชุด 
3. เงิน ค่าสมั คร 20 บาท และเงินสมทบ

ล่วงหน้า 6 เดือน 180 บาท รวม 200 บาท 

สถานท่ีสมัคร ท่ีท าการกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลหนองแสง (กองสวัสดิการสังคม) และท่ี
ท าการกองทุนสวัสดิการชุมชนแต่ละหมู่บ้าน 

การพ้นจากการเป็นสมาชิกกองทุน 
 1. ตาย 

2. ขาดการช าระเงินสมทบ 180 วัน โดยไม่
แจ้งเหตุผลอันควรต่อคณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลหนองแสง ระดับหมู่บ้าน
ให้ทราบ 
3. ลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

 4. ท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ออก  เนื่องจากผิด 
ระเบียบข้อบังคับท่ีกองทุนสวัสดิการชุมชน
ก าหนด 

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 
1. สวัสดิการการ เกิด : เงินรับขวัญ 
- ลูกสมาชิกท่ี เกิดใหม่  คนละ  600  บาท  
(สมาชิกอาจเป็นพ่อ/แม่ก็ได้) 
2. สวัสดิการเจ็บป่วย : เงินช่วยเหลือ
ระหว่างรักษาพยาบาล                                   
- นอนโรงพยาบาลได้คืนละ 200 บาท ไม่ 
ไม่เกิน 2 คืน/ครั้ง ปีละไม่เกิน 10 คืน/คน 
หรือปีละไม่เกิน 2,000  บาท/คน                              
3. สวัสดิการเสียชีวิต : เพื่อให้การช่วยเหลือ
ครอบครัวของสมาชิกที่เสียชีวิต 
เป็นสมาชิก 1 ปี  เสียชีวิต 3,000  บาท 
เป็นสมาชิก 2 ปี  เสียชีวิต 4,000  บาท 
เป็นสมาชิก 3 ปี  เสียชีวิต 5,000  บาท 
เป็นสมาชิก 4 ปี  เสียชีวิต 6,000  บาท 
เป็นสมาชิก 5 ปี  เสียชีวิต 7,000  บาท 

เป็นสมาชิก 6 ปี  เสียชีวิต 8,000  บาท 
เป็นสมาชิก 7 ปี  เสียชีวิต 9,000  บาท 
เป็นสมาชิก 8 ปี  เสียชีวิต 10,000 บาท 
เป็นสมาชิก 9 ปี  เสียชีวิต 11,000 บาท 
เป็นสมาชิก 10 ปีข้ึนไป เสียชีวิต 12,000 บาท 
 
 
 
 
4.  สวัสดิการผู้พิการ, ผู้สูงอายุ , ผู้ยากไร้ , 
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง , ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม         
เป็นสมาชิกจะได้รับสวัสดิการช่วยเหลือรายละ 
500 บาท /คน จ านวน 28 ราย/ปี แต่ต้องไม่
เกินปีละ 1 ครั้ง 
5.   สวัสดิการผู้ประสบปัญหาภัยพิบัติ 
- ผู้ประสบอัคคีภัย : เงินช่วยเหลือผู้ประสบ
อัคคีภัย ช่วยเหลือครั้งละ ไม่เกิน 2,000 บาท   
- ผู้ประสบวาตภัย : เงินช่วยเหลือผู้ประสบวาต
ภัย ช่วยเหลือครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท               
ไม่เกินปีละ 1 ครั้ง/ครอบครัว                        
- ผู้ประสบภัยอุทกภัย: เงินช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย ช่วยเหลือครั้งละไม่เกิน 500 บาท 
6. สวัสดิการพัฒนากลุ่มอาชีพ และชมรม
ต่างๆในเขตพื้นที่ต าบลหนองแสง                 
7. การจัดส วัส ดิการด้านทุ นการศึกษ า                
มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อายุไม่เกิน 18 ปี 
เป็นสมาชิก ครบ 1 ปีขึ้นไป ช่วยเหลือทุนละ 
1,000 บาท/คน จ านวน 5 ทุน/ปี แต่ต้องไม่
เกินปีละ 1 ครั้ง    



8. สวัสดิการมอบเงินบริจาคท านุบ า รุง
โบราณสถาน , สถานศึกษา , โบราณวัตถุ , 
ศาสนา วัฒนธรรม และ ประเพณีในเขต
พื้นที่ต าบลหนองแสง คณะกรรมการกองทุน
สวัส ดิการ ชุมชน  จะพิ จารณ าตามความ
เหมาะสมปีละไม่เกิน 2,000 บาท  
9. สวัสดิการสาธารณประโยชน์ สนับสนุน
กิ จ ก รรม ส า ธา รณ ป ระ โยช น์ ใน พื้ น ที่  
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนจะ
พิจารณาตามความเหมาะสมปีละไม่ เกิน 
2,000บาท   
10. สวัสดิการส่งเสริมและอนุ รักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยวภายในท้องถ่ิน คณะกรรมการ
กองทุนสวัสดิการชุมชนจะพิจารณาตามความ
เห ม า ะ ส ม ปี ล ะ ไ ม่ เกิ น  2 ,0 0 0 บ า ท 

    
11. สวัสดิการขอบคุณครอบครัวรักการออม 
เป็นครอบครัวที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯทุก
คนตามทะเบียนบ้าน กองทุนฯมอบของขวัญ
หรือเกียรติบัตรให้ครอบครัวสมาชิก 
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนจะ
พิจารณาตามความเหมาะสม  
12. สวัสดิการสนับสนุนครอบครัวสมาชิก
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง คณะกรรมการ

กองทุนสวัสดิการชุมชนจะพิจารณาตามความ
เหมาะสม  
13. สวัสดิการเทิดทูลสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ตามกิจกรรม คณะกรรมการ
กองทุนสวัสดิการชุมชนจะพิจารณาตามความ
เหมาะสม  
14.สวัสดิการส าหรับผู้ยากไร้ อนาถา ท่ีไม่
เป็นสมาชิกกองทุน ให้เข้ามาเป็นสมาชิก
กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหนองแสงโดยไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมีการพิจารณา
กล่ันกรองจากคณะกรรมกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลหนองแสงแล้วว่าเห็นสมควรให้
การช่วยเหลือและจะได้รับสวัสดิการตาม
ระเบียบกองทุนสวัสดิการเจ็บป่วยนอน
โรงพยาบาลได้คืนละ 200 บาท ไม่เกิน 2 คืน/
ครั้ง ปีละไม่เกิน 10 คืน/คน หรือปีละไม่เกิน 
2,000 บาท/คน /สวัสดิการเสียชีวิตรายละไม่
เกิน 2,000 บาท ตามมติคณะกรรมการจ านวน 
5 ราย 
15.สวัสดิการอื่นๆเป็นไปตามมติ
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล
หนองแสง 
 
 

 
 

คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน 
ต าบลหนองแสง 

1. นางสาวสุทธิกานต์ ดียิ่ง ประธานกองทุนฯ 
2. นางสมัย  ภูตเขต รองประธานกองทุนฯ 

3. นายสุเมธ ปะกิระน า รองประธานกองทุนฯ 
4. นายประนม  อ าพินธ ์ เลขานุการกองทุนฯ 
5. นายสายยนต์ ปองไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
6. นายอุดร  วาตีบุญเรือง เหรัญญิกกองทุนฯ 
7. นางสาวพัชรวรรณ  คุณสีขาว ผู้ช่วยเหรัญญิก 
8. นางสาวสุมาลี โพธิ์พันธราช การเงินและบัญชี 
9. นางสมร  แก้วภา ผู้ช่วยการเงินและบัญชี  
10. นายสุพจน์  จอมศรีกระยอม ประชาสัมพันธ์                     
11. นายไวยวิทย์  มัตตนามะ ผช.ประชาสัมพันธ์ 
12. นายนิยม นามสมบูรณ์ ผช.ประชาสัมพันธ์ 
13. นายค ามูล  ตันชะลี  ผช.ประชาสัมพันธ์ 
14. นายค าสี  ปะกิสังข์  นายทะเบียนกองทุนฯ
15. นายธงชัย  คุณสีขาว ผู้ช่วยนายทะเบียนฯ
16. นายโชคชัย  อุปะเก ผู้ช่วยนายทะเบียนฯ 
17. นายทองสูณ  จ าปาเกตุ ฝ่ายตรวจสอบ           
18. นายเด่นศิลป์  ท่อนโพธิ์ ฝ่ายตรวจสอบ 
19. นายอภิชัย  สุทธิเจริญ ฝ่ายตรวจสอบ                 
20. นายพันทิพย์  สีหามาตย์ ฝ่ายตรวจสอบ 
21. นางญารักษ์  ปะติตังโข ฝ่ายตรวจสอบ 
22. นายสมบัติ  วิเศษศรี ฝ่ายสวัสดิการ                    
23. นายสุคินทร  จันทะแสง ฝ่ายสวัสดิการ 
24. นายสุรัตน์  ปะกิตานัง ฝ่ายสวัสดิการ 
25. นายไพโรจน์  วงษา ฝ่ายสวัสดิการ                   
26. นายชัยเดช  ปัตตานี ฝ่ายสวัสดิการ                   
27. นายสมัย  จันทิมาศ ฝ่ายสวัสดิการ                  
28 นางเรวดี  สืบสุนทร ฝ่ายสวัสดิการ 


