ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ชัยนาท จํากัด
ว่ าด้ วยการใช้ ทนุ สาธารณประโยชน์
พ.ศ. 2543
เพือให้การพิจารณาการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ของสหกรณ์เป็ นไปตามวัตถุประสงค์แห่ง
ข้อบังคับและอาศัยอํานาจตามความข้อ 24 (6) ข้อ 61 (6) ข้อ 65 (4) และ (9) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู ชยั นาท จํากัด พ.ศ. 2543 และมติคณะกรรมการดําเนินการคราวประชุมครั7งที 7 เมือวันที 4 พฤษภาคม
2543 ได้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ ดังต่อไปนี7
ข้อ 1. ระเบียบนี7เรี ยกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด ว่าด้วยทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2543"
ข้อ 2. ระเบียบนี7ใช้บงั คับตั7งแต่วนั ที 4 พฤษภาคม 2543 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกบรรดาประกาศ มติคณะกรรมการดําเนินการ ระเบียบอืนใดทีมีอยูก่ ่อน
วันใช้ระเบียบนี7 ซึงมีขอ้ กําหนดขัดแย้งกับระเบียบนี7ท7งั สิ7 น
ข้อ 4. ในระเบียบนี7
"ทุนสาธารณประโยชน์" หมายถึง เงินซึงทีประชุมใหญ่สามัญได้มีมติให้จดั สรร
จากกําไรสุ ทธิประจําปี ของสหกรณ์ตามข้อบังคับข้อ 61 (6)
ข้อ 5. ทุนสาธารณประโยชน์ให้จา่ ยในกรณี ดังต่อไปนี7
5.1 จ่ายเพือการศึกษา ได้แก่
5.1.1 เป็ นเงินสมทบก่อสร้างหรื อซ่อมแซมหรื อต่อเติมอาคารเรี ยน ห้องสมุด
และค่ายลูกเสื อ เป็ นต้น
5.1.2 เป็ นเงินสมทบจัดซื7ออุปกรณ์การศึกษาการสอน การเรี ยนให้แก่
โรงเรี ยนหรื อสถานศึกษาทีสมควรจะได้รับการช่วยเหลือ
5.1.3 เป็ นเงินสมทบการอบรม การสัมมนาการวิจยั การค้นคว้า และการจัด
กิจกรรมอืน ๆ ในทางสหกรณ์ และทางการศึกษาทัว ไป
5.1.4 เป็ นทุนการศึกษาของสมาชิก หรื อบุตรของสมาชิกในสหกรณ์น7 ี
ตามเงือนไขคณะกรรมการดําเนินการกําหนด
5.1.5 เป็ นเงินสมทบในการจัดกิจกรรมทีเกียวข้องกับการจัดการศึกษา
เช่น การแข่งขันกีฬา ลูกเสื อ เนตรนารี เป็ นต้น
5.2 จ่ายเพือสาธารณประโยชน์อนั เป็ นสาธารณประโยชน์ทวั ไป เช่น ถนน
โรงพยาบาล สะพาน บ่อนํ7า และสวนสาธารณะ เป็ นต้น
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5.3 จ่ายเพือการกุศล ได้แก่
5.3.1 บํารุ งการศาสนา ทั7งทางวัตถุและวิชาการ
5.3.2 เป็ นการสงเคราะห์ผปู ้ ระสบภัยพิบตั ิตา่ งๆ
เช่นอัคคีภยั และวาตภัย เป็ นต้น
5.3.3 เป็ นการสงเคราะห์นกั เรี ยนทียากจน
ข้อ 6. การขอทุนสาธารณประโยชน์ ให้หน่วยงานทีจะขอทุนสาธารณประโยชน์
เสนอเรื องราวผ่านการพิจารณา ดังต่อไปนี7
6.1 หน่วยงานต้นสังกัดเป็ นผูเ้ สนอขอ
6.2 หน่วยงานอืน ให้เสนอเรื องราวต่อประธานกรรมการของสหกรณ์โดยตรง
6.3 เรื องราวทีเสนอขอทุนสาธารณประโยชน์น7 นั ให้แสดงหลักฐานเหตุผล
และถ้าเป็ นอาคาร หรื อสถานที ให้แสดงแบบรู ปและรายการให้ชดั เจน
และให้ยนื ต่อประธานกรรมการก่อนการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการประจําเดือน
ข้อ 7. การพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์ เพือเป็ นหลักในการพิจารณาให้ทุน
สาธารณประโยชน์ในคราวหนึง ๆ ให้ถือหลักความสําคัญก่อนหลัง ดังต่อไปนี7
7.1 ทุนสาธารณประโยชน์ ทีเป็ นการสงเคราะห์อนั เกิดจากภัยพิบตั ิตา่ ง ๆ
แก่สมาชิก
7.2 ทุนสาธารณประโยชน์ทีจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บรรดาสมาชิกโดย
ทัว ไป
7.3 ทุนสาธารณประโยชน์ทีจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยทัว ไป
7.4 ทุนสาธารณประโยชน์ทีจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกเพียง
บางส่ วน
7.5 นอกจากทีกล่าวข้างต้น ให้อยูใ่ นดุลพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ
7.6 การพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์น7 นั ให้พิจารณาจากทุนสาธารณ
ประโยชน์ทีมีอยูใ่ นขณะนั7น ๆ เท่านั7น และเมือได้พิจารณาให้ทุน
สาธารณประโยชน์เพือการใดในคราวหนึง ๆ ไปแล้ว ให้ถือว่าการ
พิจารณาสําหรับเรื องนั7น ๆ เป็ นอันยุติ
ข้อ 8. วงเงินการอนุมติจา่ ยทุนสาธารณประโยชน์ จํานวนเงินทุนสาธารณประโยชน์ทีจะ
อนุมตั ิจา่ ยให้แก่หน่วยงานทียนื ขอนั7น ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเป็ นเฉพาะรายตามความจําเป็ น
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ข้อ 9. สิ ทธิการขอทุนสาธารณประโยชน์เพือให้เป็ นการทัว ถึงทุกหน่วยงาน หน่วยงานใด
ทีได้รับทุนสาธารณประโยชน์ไปแล้วในปี ทางบัญชีเดียวกัน ในเรื องเดียวกัน มีสิทธิขอรับได้เพียงครั7งเดียว
ในกรณี ทีมีเหตุผลความจําเป็ นพิเศษ ก็ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาตามควรแก่
กรณี
ข้อ 10. มติของคณะกรรมการดําเนินการในการพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์น7 นั ให้
ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการทีเข้าประชุม
ข้อ 11. เมือคณะกรรมการดําเนินการอนุมติให้ใช้เงินสาธารณประโยชน์แก่หน่วยราชการ
หรื อนิติบุคคลใดแล้ว ให้หน่วยราชการ หรื อนิติบุคคลนั7นทําหลักฐานการรับเงินไว้กบั สหกรณ์
ข้อ 12. ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี7
ประกาศ ณ วันที 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2543

สมชาย เทศเมือง
(นายสมชาย เทศเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดชัยนาท
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดชัยนาท ได้รับทราบระเบียบแล้ว เมือวันที 6 มิถุนายน 2543

