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�  กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบ่อหิน เริ่มจัดตั้ง
จากบ้านดุหุนเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2546  ที่มี
การจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกในกลุ่มและมีการขยาย
ผลไปยังหมู่บ้านใกล้เคียง ปัจจุบันกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลบ่อหิน ได้คลอบคลุมทั้ง 9 หมู่บ้านของ
ตําบลบ่อหิน และที่ประชุมคณะกรรมการได้กําหนด
แนวทางการดําเนินงาน  และพิจารณาความเป็นไปได ้
ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ ซึ่งมีสมาชิกจัดตั้งครั้งแรก 
จํานวน  113  คน  และปัจจุบัน (1 มีนาคม 2555)  
มีสมาชิกทั้งหมด 572 คน “โดยหัวใจของกองทุน
สวัสดิการตําบลบ่อหิน คือให้คนในตําบลมีเงินกองทุนใช้” 

 กองทุนนี้ดีอย่างไรกองทุนนี้ดีอย่างไร 
1. ส่งเงินสัจจะไม่มากเกินไป เพียงวันละ 1 บาท 
2. สวัสดิการที่ได้รับครอบคลุมการดําเนินชีวิตทุกช่วง 

(ตลอดชีวิต) 
3. กองทุนนี้เป็นของชุมชนตําบลบ่อหิน ไม่อยู่ภายใต้

หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรใดๆ ทั้งสิ้น 
(หน่วยงานอื่นเป็นเพียงผู้สนับสนุน) 

4. มีระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจน รายงานผลการ
ดําเนินงานต่อสาธารณะทุก 6 เดือน มี
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 รายละเอียดและเงือ่นไขรายละเอียดและเงือ่นไข 
1.  ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสมาชิกต้องอาศัยอยู่ในตําบล
บ่อหินตามทะเบียนบ้าน ไม่จํากัดอายุ (เด็กแรกเกิด
ก็สามารถทําได)้ 

  2. ต้องออมเงินสัจจะวันละ 1 บาท  โดยสามารถส่ง   
  เป็นรายเดือน หรือส่งล่วงหน้าแต่ไม่เกิน 1 ปี กับ   
  คณะกรรมการประจําหมู่บ้าน ทุกวันที่ 1 ของเดือน 
  3. ห้ามขาดส่งสัจจะเกิน 3 เดือน มิฉะนั้นจะหมด 
  สภาพการเป็นสมาชิก 
  4. เมื่อมีเหตุอันพึงได้รับสวัสดิการ ให้แจ้งต่อ 
  คณะกรรมการประจําหมู่บ้าน 

  สิทธิประโยชน์ของสมาชิก กองทุนสิทธิประโยชน์ของสมาชิก กองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบสวัสดิการชุมชนตําบลบ่อหินลบ่อหิน 

1. สวัสดิการขวัญถุงแรกเกิด จํานวน 500 บาทต่อคน 
2. สวัสดิการด้านการเจ็บป่วย อัตราการจ่ายในกรณี
นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล คืนละ 200  บาทต่อราย  
แต่ไม่เกิน 5 คืน คนละไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี 
3. สวัสดิการกรณีเสียชีวิต จ่าย  3,000 บาทต่อคน 
4. สวัสดิการด้านสาธารณะประโยชน์ 
5. สวัสดิการด้านทุนการศึกษาจ่าย โรงเรียนละ 
5,000 บาทต่อปี 
6. สวัสดิการผู้ด้อยโอกาส คนพิการ หมู่บ้านละ 
7,500  บาท 

7. สวัสดิการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเร่งด่วน รายละ 
ไม่เกิน  2,000 บาท 

 

  

           
 

 คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล
บ่อหิน 
1. ประธานกองทุนฯ 

2. รองประธานกองทุนฯ 

3. เลขานุการกองทุนฯ 

4. เหรัญญิกกองทุนฯ 

5. กรรมการกองทุนฯ 

 การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
-องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน 
-สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
(พอช.) 
-สภาองค์กรชุมชนตําบลบ่อหิน 
-กลุ่ม องค์กรต่างๆในตําบล   

 


