
 
ระเบียบกองทุนฌาปณกิจสงเคราะหธนาคารขยะรีไซเคิลตําบลนาคํา   

อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน พ.ศ. ๒๕๖1 

********************* 
 ตามท่ีแผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ (ฉบับปจจุบัน) และแผน
ปฎิบัติการ “ประเทศไทยไรขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ”  มีเปาประสงคคือปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขาสูระบบกําจัด
ท่ีปลายทางลดลง ขยะอันตรายชุมชนไดรับการคัดแยก และมูลฝอยการติดเชื้อและกากอุตสาหกรรมท่ีเปนอันตราย
ไดรับการกําจัดอยางถูกตองเพ่ิมมากข้ึน โดยการดําเนินงานภายใตหลัก ๓ Rs (Reduce Reuse  และRecycle) และ
หลักการการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน “ประชารัฐ” ไดแก ภาคราชการ ภาคการศึกษา ภาคศาสนา และภาคประชา
สังคม/ประชาชน โดยใหจังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหมูบาน/ชุมชน เปนกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนนโยบาย  

  จากหลักการดังกลาว  เทศบาลตําบลนาคํารวมกับกลุมผูนําชุมชนตําบลนาคํา ไดจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจ
สงเคราะหธนาคารขยะรีไซเคิลตําบลนาคํา เพ่ือใหการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนอยางเปนระบบเปนไปดวยความ
เรียบรอย ปลูกจิตสํานึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดลอมภายในชุมชน สงเสริมใหประชาชนมีการคัดแยก
ขยะใหมากท่ีสุด  และเปนการลดปริมาณขยะตนทาง จนทําใหปริมาณขยะเหลือนอยท่ีสุดกอนนําไปกําจัดดวยวิธีการ
ตางๆพรอมท้ังสนับสนุนใหมีการออมเงิน และจัดสวัสดิการ ประโยชนตอบแทนตางๆ ใหกับสมาชิกของธนาคารขยะรี
ไซเคิล ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารจัดการของกองทุนฌาปนกิจสงเคราะหธนาคารขยะรีไซเคิลตําบลนาคํา ใหสําเร็จ
เปนไปตามวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

หมวด ๑ 
ขอความท่ัวไปและวัตถุประสงค 

 
 ขอ ๑ .  ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบกองทุนฌาปนกิจสงเคราะหธนาคารขยะรีไซเคิลตําบลนาคํา          
อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน” 
 ขอ ๒. ในระเบียบนี้ 

“กองทุน” หมายถึง กองทุนฌาปนกิจสงเคราะหธนาคารขยะรีไซเคิลตําบลนาคํา  
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกกองทุนฌาปนกิจสงเคราะหธนาคารขยะรีไซเคิลตําบลนาคํา 
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการบริหารกองทุนฌาปนกิจสงเคราะหธนาคารขยะรีไซเคิลตําบลนาคํา 
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการบริหารกองทุนฌาปนกิจสงเคราะหธนาคารขยะรี

ไซเคิลตําบลนาคํา 
“ขยะรไีซเคิล” หมายถึง ขยะหรือวัสดุเหลือใชทุกอยางท่ีกองทุนฯ และรานรับซ้ือของเการับซ้ือ 
“บุคคลท่ีมีสิทธิไดรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห” หมายถึง ทุกคนในครัวเรือนท่ีสมัครเปนสมาชิก

กองทุนฯ และมีรายชื่อตามทะเบียนบานท่ีใชเปนหลักฐานในการสมัคร  โดยรายชื่อคนในครัวเรือนตองผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการกองทุนฯ ณ วันท่ีสมัครสมาชิก รวมท้ังตองเปนครัวเรือนท่ีสามารถปฏิบัติตามคุณสมบัติ
และเง่ือนไขท่ีกําหนดได 

“การเสียชีวิต” หมายถึง การเสียชีวิตทุกกรณี 
 

 ขอ ๓. ท่ีทําการกองทุนนี้ตั้งอยูท่ีสํานักงานเทศบาลตําบลนาคํา อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน โทรศัพท ๐๔๓-
๒๑๐๘๐๐ (ชั่วคราว) 

ขอ ๔. ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันท่ีลงนาม เปนตนไป 
 
 



-๒- 
 

 ขอ ๕. กองทุนนี้มีวัตถุประสงค คือ 
 ๕.๑ เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนจากตนทางไดแก ครัวเรือน/ท่ีอยูอาศัย สถานประกอบการ 
กอนท่ีจะนําไปกําจัด 

      ๕.๒ เพ่ือสงเสริมการรวมกลุมการมีสวนรวมสรางจิตสํานึกในการคัดแยกขยะจากครัวเรือนของสมาชิก 
       ๕.๓ เพ่ือใหมีเงินทุนเปนคาใชจายในการทําบุญฌาปนกิจกิจศพสมาชิกท่ีเสียชีวิตตามประเพณีทองถ่ิน 
       ๕.๔ เพ่ือใหสมาชิกท้ังครอบครัวมีหลักประกันรูสึกอบอุนม่ันคงในการดํารงชีวิต  
 ขอ ๖ แนวทางการดําเนินกิจกรรม   
  แบงบทบาทหนาท่ีผูเก่ียวของได ๒ กลุม ดังนี้ 

๖.๑ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองจัดทําโครงการสงเสริมการลดขยะมูลฝอยในชุมชน โดยให
ครอบคลุม 

(๑) การจัดการอบรมและศึกษาดูงาน 
(๒) การจางเหมาทําสมุดคูฝากกองทุน (คลายสมุดบัญชีธนาคาร) ซ่ึงจะใหสมาชิกกองทุน 

เก็บไวท่ีครัวเรือนตนเอง 
(๓) การจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนอยางตอเนื่อง 
(๔) การจัดกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนกองทุนฯดานตางๆ ไดแก ดานวิชาการ ดานเทคโนโลยี ดาน

โครงสรางกองทุน ดานการหาเงินเขากองทุนเพ่ิมเติม เชน ผาปาขยะรีไซเคิล งานรําวงการกุศล งานกีฬาการการกุศล 
ฯลฯ เปนตน 

    ๖.๒ คณะกรรมการบริหารกองทุน 
เม่ือเทศบาลตําบลนาคํา สนับสนุนจัดอบรมและศึกษาดูงานแกชุมชนแลวใหตัวแทนชุมชนท่ีเขารวม

จัดประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งกองทุน โดยใหชุมชน (อาจผานผูนําหรือตัวแทนชุมชน) เปนผูพิจารณากําหนด
รูปแบบโครงสรางองคกรของคณะกรรมการกองทุนและใหคณะกรรมการกองทุนกําหนดนโยบาย เง่ือนไข หลักเกณฑ
การดําเนินงานของกองทุน เพ่ือนําไปดําเนินการในชุมชน โดยใหเทศบาลตําบลนาคํา ดําเนินการบริหารกองทุนใน
ระยะเบื้องตน และถายโอนภารกิจนี้ใหกับคณะกรรมการกองทุนในชุมชนไปดําเนินการหากกองทุนมีความเขมแข็ง
ตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 

 
หมวด ๒ สมาชิก 

 
สมาชิกกองทุนจะไดรับการสงเคราะหในวงเงิน ๑2,๐๐๐   บาท/ศพ  ของการเสียชีวิตของทุกคนในครัวเรือน

ท่ีเปนสมาชิก โดยมีรายละเอียดเง่ือนไข ดังตอไปนี้   
ขอ ๗. ผูท่ีประสงคจะเปนสมาชิกกองทุนฯ ตองยื่นความจํานงในการสมัครเขากองทุน ณ ท่ีทําการกองทุน

(ชั่วคราว) สํานักงานเทศบาลตําบลนาคําโดยตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
๗.๑ มีชื่อในทะเบียนบาน ในทองท่ีตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน มาไมนอยกวา ๖ 

เดือน (ยกเวนในกรณีเด็กแรกเกิด – ๖ เดือน) นับถึงวันท่ีสมัคร 
๗.๒ หนึ่งครอบครัว สมัครสมาชิกได ๑ สิทธิ์และสามารถคุมครองท้ังครอบครัว 

 ขอ ๘. สมาชิกของกองทุน มีหนาท่ีดังนี้ 
  ๘.๑ คัดแยกขยะท่ีขายไดจากครัวเรือนของตนเองมาขาย ณ จุดรับซ้ือประจําหมูบานตามท่ีกองทุนฯ 
กําหนดหรือนัดหมาย เดือนละครั้ง 

๘.๒ ครัวเรือนตองมาขายขยะใหกับกองทุนฯ เปนประจําติดตอกันอยางตอเนื่อง  เปนระยะเวลาครบ  
6 เดือน โดยกองทุนฯ จะออกรับซ้ือตามจุดท่ีกําหนดประจําหมูบาน 

๘.๓ ในชวงเวลา ๖ เดือน แตละครัวเรือนตองสะสมมูลคาเงินจากขยะรีไซเคิล(ยอดเงินฝาก) ในสมุด
คูฝาก ใหไดยอดเงินคงไวในสมุดคูฝากไมนอยกวา ๓๐๐ บาท (ในกรณีท่ีไมสามารถขายขยะสะสมไดถึง ๓๐๐ บาท 
สามารถนําเงินมาฝากใหครบ ๓๐๐ บาท ไดในเดือนท่ี ๖) 
 ขอ ๙ สมาชิกกองทุนฯ เม่ือปฏิบัติตามขอ ๘ นับจากวันท่ีกองทุนฯลงทะเบียนรับสมัคร จึงจะถือวามีผล
คุมครอง และจะมีสิทธิ์ ดังนี้ 

  ๙.๑ แสดงความคิดเห็น สอบถาม และเสนอแนะการดําเนินงานของกองทุน 
 ๙.๒ เม่ือสมาชิกเสียชีวิต กองทุนฯ จะหักยอดเงินในสมุดคูฝาก เปนคาชวยจัดการศพๆละ 20 บาท 

ภายใน ๗ วัน นับจากวันท่ีกองทุนไดรับสําเนาใบมรณะบัตรของสมาชิกท่ีเสียชีวิตและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูรับเงิน และจะตองจัดทําหลักฐานเปนใบสําคัญรับเงินตามแบบท่ีเทศบาลตําบลนาคํากําหนด เพ่ือเก็บไวให
ตรวจสอบ **** 
  ๙.๓ สมาชิกในครัวเรือน สามารถเบิกเงินสดในสวนท่ีเกิน ๓๐๐ บาทได 

๙.๔  กรณีสมาชิกท่ีเพ่ิมช่ือใหมในครัวเรือน ตองมีช่ืออยูในทะเบียนบานเขตตําบลนาคํามาแลว
ไมนอยกวา ๖ เดือน จึงจะไดรับการคุมครองสิทธิกรณีเสียชีวิต  
 ขอ ๑๐. สมาชิกจะสิ้นสภาพ เม่ือ 

 ๑๐.๑ ลาออกโดยไมเรียกรองสิทธิใดๆ และคณะกรรมการอนุญาตใหลาออก การลาออกหรือการให
ออกจากการเปนสมาชิกกองทุนฯ  จะไดรับเฉพาะยอดเงินท่ีเกิน ๓๐๐ บาท เทานั้น 
  ๑๐.๒ ไมมียอดเงินในบัญชีท่ีสามารถหักคาชวยจัดการศพได 
  ๑๐.๓ ขาดการฝากหรือไมนําขยะมาขายใหธนาคารฯ ติดตอกันเกิน ๓ เดือน 

ขอ ๑๑  การรักษาสภาพสมาชิก ดังนี้ 
๑๑.๑ ตองนําขยะรีไซเคิลมาขายใหกับกองทุนฯ อยางตอเนื่องทุกเดือน เดือนละไมนอยกวา ๑ ครั้ง 

ถาขาดการนํามาขาย  ๓ เดือนติดตอกันจะเสียสิทธิการคุมครอง สมาชิกท่ีพนสมาชิกภาพ ตามขอ ๑๐.๑ ถึง ขอ ๑๐.๓  
จะสมัครเขาเปนสมาชิกใหมไดทันทีท่ีตองการนับแตวันพนสมาชิกภาพ และคณะกรรมการมีมติใหรับเขาเปนสมาชิกได 
ซ่ึงผูสมัครเขาเปนสมาชิกกรณีนี้ จะตองเริ่มตนนับเวลาการเปนสมาชิกใหม ณ วันท่ีคณะกรรมการมีมติรับเขาเปน
สมาชิกและตองเริ่มปฏิบัติตามขอ ๘ .๑ ถึง ๘.๓ ทุกประการ จึงจะมีผลคุมครอง 

๑๑.๒  ในกรณีท่ีเกิดขอสงสัย ขัดแยง หรือความไมชัดเจนตางๆในเง่ือนไขของกองทุนฯใหถือการ
พิจารณาของคณะกรรมการกองทุนฯ เปนท่ีสุด 
 
 



-๔- 

 
    หมวด ๓ คณะกรรมการ 
 
 ขอ ๑๒  คณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบดวย 
  ๑๒.๑ คณะกรรมการท่ีปรึกษา*** 
                      ๑. นายกเทศมนตรีตําบลนาคํา    ประธานกรรมการ 

   ๒. ประธานสภาเทศบาลตําบลนาคํา   รองประธานกรรมการ 

   ๓. กํานันตําบลนาคํา    รองประธานกรรมการ 

         ๔. รองนายกเทศมนตรี       กรรมการ 
  ๕. รองประธานสภาฯ       กรรมการ 
  ๖. ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี      กรรมการ 
  ๗. เลขานุการนายกเทศมนตรี      กรรมการ 
  ๘. ผูอํานวยการโรงเรียนนาคําพิทยาสรรพ     กรรมการ 
  ๙. ผูอํานวยการโรงเรียนบานกุดกระหนวน     กรรมการ 
  ๑๐. ผูอํานวยการโรงเรียนหนองขามพิทยาคม    กรรมการ 
  ๑๑. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาคําเขต ๑ และ ๒ ทุกทาน   กรรมการ 
  ๑๒. ผูใหญบานตําบลนาคําท้ัง ๑๓ หมูบาน     กรรมการ 
  ๑๓. ประธาน อสม.ทุกหมูบาน      กรรมการ 
  ๑๔. ปลัดเทศบาลตําบลนาคํา     กรรมการ/เลขานุการ  

   ๑๕. รองปลัดเทศบาล       กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ 
  ใหคณะกรรมการมีหนาท่ีกําหนดหลักเกณฑ ใหความเห็นชอบในการจายเงินฌาปนกิจ และวาง
แผนพัฒนากองทุน แกไขปญหาตางๆ เพ่ือใหกองทุนดําเนินงานไปไดตามวัตถุประสงค   
  ๑๒.๒ คณะกรรมการดําเนินกองทุน ประกอบดวย*** 

๑. นายกเทศมนตรีตําบลนาคํา    ประธานกรรมการ 

   ๒. ประธานสภาเทศบาลตําบลนาคํา   รองประธานกรรมการ 

   ๓. รองนายกเทศมนตรี       กรรมการ 

๔. ประธาน อสม.ทุกหมูบาน      กรรมการ 
คณะกรรมการมีวาระ ๒ ป และสามารถดํารงตําแหนงติดตอกันได***** 

***** ขอ ๑๓ นอกจากการพนจากการเปนกรรมการตามวาระการดํารงตําแหนง หรือตามสถานะภาพของตําแหนง
นั้นๆแลว กรรมการพนจากตําแหนง เม่ือ 
  ๑๓.๑ สิ้นสมาชิกภาพ (ยกเวน กรรมการโดยตําแหนงท่ียังไมสมัครเปนสมาชิกกองทุน) 
  ๑๓.๒ คณะกรรมการตามขอ ๑๒ มีมติใหพนจากตําแหนง เพราะขาดประชุม ติดตอกัน ๓ ครั้ง หรือ
พฤติกรรมอ่ืนๆท่ีไมเหมาะสม 
 ขอ ๑๔ เม่ือกรรมการกองทุนวางลงดวยเหตุใดๆก็ตาม ใหมีการสรรหาแทนภายใน ๔๕ วันและใหดํารง
ตําแหนงตามวาระของผูท่ีตนแทน  
 ขอ ๑๕  ครอบครัวท่ีเปนสมาชิก  ประสงคท่ีจะขอรับเงินคาฌาปนกิจศพ  จะตองยื่นเอกสารดังนี้ 
   ๑.  คํารองขอรับเงินคาฌาปนกิจศพ  จํานวน ๑ ฉบับ 
   ๒.  ใบมรณะบัตรของผูเสียชีวิต   จํานวน ๑ ฉบับ 
   ๓.  สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียชีวิต   จํานวน ๑ ฉบับ 
   ๔.  สําเนาทะเบียนบานผูเสียชีวิต   จํานวน ๑ ฉบับ 
   ๕.  สําเนาบัตรประจําตัวผูยื่นคําขอ   จํานวน ๑ ฉบับ 
   ๖. สําเนาทะเบียนบานผูยื่นคําขอ   จํานวน ๑ ฉบับ 



-๕- 

 
หมวดท่ี ๔ การประชุม 

 
 ขอ ๑๖ ใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางสมํ่าเสมอ อยางนอย ๓ เดือนตอครั้ง เพ่ือใหกรรมการไดรวม
รับทราบสถานะปจจุบันของกองทุน รวมดําเนินกิจการตางๆ เสนอแนะการแกปญหาและพัฒนากองทุน เม่ือกองทุนมี
เรื่องสําคัญท่ีจําเปนและรีบดวน ประธานกรรมการจะเรียกประชุมคณะกรรมการเม่ือใดก็ได เม่ือกรรมการเกินจํานวน
ก่ึงหนึ่งของกรรมการท่ีมีอยูในขณะนั้น เขาชื่อรองขอใหประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการเปนกรณีพิเศษ
เพ่ือพิจารณางานกองทุนและเรื่องอ่ืนๆก็ได กรณีนี้ ประธานกรรมการตองเรียกประชุมคณะกรรมการ ภายใน ๗ วัน 
นับแตวันท่ีไดรับคํารองขอ 

หมวดท่ี ๕ การเงินการบัญชี 
 

ขอ ๑๗ การเปดบัญชีของกองทุนใหใชชื่อวา “กองทุนฌาปณกิจสงเคราะหจากขยะรีไซเคิลตําบลนาคํา” โดย 
ผูมีอํานาจเบิกจายเงินกองทุนฌาปนกิจสงเคราะหธนาคารขยะรีไซเคิลตําบลนาคํา ไดแก 
  ๑๗.๑ คณะกรรมการดําเนินงานกองทุนฌาปนกิจสงเคราะหธนาคารขยะรีไซเคิลตําบลนาคํา ตาม 
ขอ ๑๒ จํานวน ๓ คน โดยประธานกรรมการดําเนินงาน ๑ คน และกรรมการ ๒ คน   โดยในการเบิกจายทุกครั้งตอง
มีประธานกรรมการดําเนินงานและเบิกจาย ๒ ใน ๓ และตองมีประธานดวยทุกครั้ง 

ขอ ๑๘ กองทุน มีรายได ดังนี้ 
  ๑๘.๑ เงินท่ีผูมีจิตศรัทธาบริจาค 
  ๑๘.๒ เงินอุดหนุนจากงบประมาณทางราชการ หรือภาคเอกชน 
  ๑๘.๓ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  
  ๑๘.๔ รายไดอ่ืนๆ เชน เงินเก็บจากสมาชิกท่ีเหลือจากการหักคาฌาปนกิจ** 

ขอ ๑๙ กองทุน มีรายจาย ดังนี้ 
  ๑๙.๑ คาชวยจัดการศพสมาชิกท่ีเสียชีวิต (ศพละ ๕๐  บาท/ครัวเรือน)*** 
  ๑๙.๒ คาเบิกจาย ในบัญชีของสมาชิกท่ีมีผลคุมครอง 
  ๑๙.๓ คาอาหารคณะกรรมการในวันรับฝาก  
                     ๑๙.๔ คาพาหนะ ในการติดตอประสานงานรานรับซ้ือของเกา ครั้งละ ๑๐๐ บาท 
                     ๑๙.๕ คาพาหนะ ในการฝาก-ถอนเงิน  

๑๙.๖ คาใชจายอ่ืนๆ ซ่ึงไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ  
ขอ ๒๐ ใหฝายการเงินซ่ึงประธานกรรมการแตงตั้ง และคณะกรรมการอ่ืนอีก รวม ๕ คน ดังนี้ 

  ๒๐.๑ รับ-จายเงิน จัดทําบัญชี และเอกสารตางๆท่ีเก่ียวของ 
  ๒๐.๒ นําฝากและเบิกจายตามภารกิจของกองทุนฌาปณกิจฯ 
  ๒๐.๓ เก็บรักษาเงินสดไวเพ่ือสํารองได ไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท  
  ๒๐.๔ ควบคุม ตรวจสอบการบันทึกรายการใหถูกตองและเปนปจจุบัน 
  ๒๐.๕ รายงานสถานะทางการเงินของกองทุนตอท่ีประชุมกรรมการทุกครั้ง และจัดทํางบดุลประจําป
ใหท่ีประชุมใหญรับรองทุกป 

ขอ ๒๑ หากสมาชิกท่ีคุมครองไมมาขายขยะในเดือนท่ีมีการหักคาจัดการศพ ใหผูทําบัญชีหักยอนหลัง ใน
เดือนท่ีขาดจนครบจํานวน 
 ขอ ๒๒ การถอนเงินสดจากธนาคารกองทุน สมาชิกกองทุนฯสามารถถอนในสวนท่ีเกินตามหลักเกณฑได ณ 
ท่ีทําการชั่วคราวกองทุนฯ ตั้งแตวันจันทร – วันศุกร ในเวลาราชการ และมีเง่ือนไขในการถอนเงิน ดังนี้ 
                            (๑) ตองมีการฝากไมนอยกวา ๓ ครั้ง 
                            (๒) มียอดเงินฝากไมนอยกวา ๓๐๐ บาท โดยตองมียอดเงินคงคางในบัญชีรายละไมนอยกวา 
๓๐๐ บาท 

 



-๖- 

 
หมวด ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

 
 ขอ ๒๓ เม่ือใชระเบียบนี้แลวไมนอยกวา ๑ ป ถาเกิดปญหาจากการใชระเบียบหรือมีความบกพรองสมควรจะ
แกไข ยกเลิกหรือเพ่ิมเติมในประเด็นใด ใหคณะกรรมการประชุมตีความ วินิจฉัย แลวออกเปนระเบียบฉบับแกไข
เพ่ิมเติม เพ่ือประกาศใชตอไป การแกไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑกองทุนฌาปนกิจสงเคราะหธนาคารขยะรีไซเคิล  
ตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน เปนมติของคณะกรรมการกองทุน โดยดูฐานะทางการเงินของกองทุน
เปนหลัก 

ขอ ๒๔ กองทุนฌาปนกิจสงเคราะหธนาคารขยะรีไซเคิลตําบลนาคํา จะจัดสวัสดิการหรือประโยชนตอบแทน
อ่ืนใหกับสมาชิก ตามประกาศของกองทุนฌาปนกิจสงเคราะหธนาคารขยะรีไซเคิลตําบลนาคํา  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฌาปนกิจสงเคราะหธนาคารขยะรีไซเคิลตําบลนาคํา   

ขอ ๒๕ ใหประธานกรรมการบริหารกองทุนรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  20  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖1 
 
 
                                      

 

       (นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน) 

                นายกเทศมนตรีตําบลนาคํา 


