
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภูจ ากดั 
ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.  2564 
*********************************** 

              อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั  
ขอ้ 79(8) และขอ้ 107(8) ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 27 คร้ังท่ี 6/2564 วนัท่ี 26 มีนาคม 2564 
ได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภู  จ  ากัด  ว่าด้วยการใช้ทุน
สาธารณประโยชน์ พ.ศ.  2564 ดงัต่อไปน้ี 
 ข้อ 1.ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั  วา่ดว้ย
การใชทุ้นสาธารณประโยชน์   พ.ศ. 2564” 
 ข้อ 2. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 
 ข้อ 3.ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั ดงัต่อไปน้ี 

  (3.1) ระเบียบวา่ดว้ยการใชทุ้นสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2560  ลงวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2560 

  (3.2) บรรดาระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  มติ หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี 
และใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

ข้อ  4. “เงินทุน”  หมายความถึง  เงินทุนสาธารณประโยชน์ 
              ข้อ  5. เงินท่ีจะน าเขา้บญัชีเงินทุน คือ 

(5.1) เงินท่ีสหกรณ์จดัสรรจากก าไรสุทธิประจ าปี ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ ขอ้.28(5) 
(5.2) เงินจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(5.3) เงินอุดหนุน เงินบริจาค เงินช่วยเหลือหรือเงินอ่ืนใดท่ีไดรั้บจากบุคคล องค์การหรือ

สถาบนัเพื่อการน้ี 
              ข้อ  6.  เงินทุนสาธารณประโยชน์ตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

             (6.1)  เพื่อบ ารุงการศาสนา  ทั้งทางวตัถุ และวชิาการ 
             (6.2) เพื่อกิจการ/กิจกรรมของโรงเรียน ส านักงานสาธารณสุข โรงพยาบาล หน่วยงาน

ราชการในทอ้งถ่ิน  ทั้งทางวตัถุ และวชิาการ 
             (6.3)  เพื่อเป็นทุนในการจดักิจการสาธารณประโยชน์ในทอ้งถ่ิน เช่น สร้างซ่อมแซมบูรณะ 

ถนน ครองส่งน ้า เป็นตน้ 
             (6.4)  เพื่อเป็นทุนในการจดัสวสัดิการสังคมในทอ้งถ่ิน 
             (6.5)  เพื่อเป็นทุนในการบริจาคเพื่อช่วยเหลือสหกรณ์อ่ืน  
             (6.6)  เพื่อเป็นทุนในการด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัหรือเน่ืองในการจดัให้ส าเร็จตาม

วตัถุประสงคเ์พื่อสาธารณประโยชน์ 



             ให้คณะกรรมการด าเนินการรายงานการใช้จ่ายเงินทุนในรอบปีทางบญัชีท่ีผ่านมาให้ท่ี
ประชุมใหญ่ทราบในการแรกท่ีพึ่งกระท าได ้          

ข้อ 7. ในกรณีเงินทุนท่ีไดรั้บตามขอ้ 5 (5.3)  หากเจา้ของทุนไดก้ าหนดเง่ือนไขหรือเจตนารมณ์ใด
ไวเ้ป็นหนงัสือใหถื้อเง่ือนไขและเจตนารมณ์นั้นเป็นส่วนหน่ึงของระเบียบน้ี  

ข้อ 8. การขอทุนสาธารณประโยชน์  ให้ผูมี้ความประสงค์ขอใช้ เสนอเร่ืองเพื่อผ่านการพิจารณา
ต่อไปน้ี 

      (8.1)  หน่วยงานสังกดักระทรวงสาธารณสุขในจงัหวดัหนองบวัล าภู ใหย้ืน่เร่ืองต่อประธาน
สหกรณ์โดยผา่นหวัหนา้หน่วยงานซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชา 

      (8.2)  หน่วยงานอ่ืนนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือบุคคลทัว่ไป ให้ยื่นเร่ืองต่อ
ประธานสหกรณ์โดยตรง 

      (8.3)  เร่ืองราวท่ีเสนอขอทุนสาธารณประโยชน์ ใหแ้สดงหลกัฐาน เหตุผลประกอบ ถา้เป็น
อาคารส่ิงปลูกสร้างใหแ้สดงแบบแปรนรูปรายการให้ชดัเจนและใหย้ืน่ต่อประธานกรรมการ ก่อนวนัประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั 

ข้อ 9. เพื่อเป็นหลกัเกณฑใ์นการจดัล าดบัความส าคญัในการพิจารณาทุนสาธารณประโยชน์ในคราว
หน่ึงๆ ใหถื้อความส าคญัก่อนหลงั ดงัต่อไปน้ี 

      (9.1)  ทุนสาธารณประโยชน์ท่ีเป็นการสงเคราะห์อนัเกิดจากภยัพิบติัต่างๆ แก่สมาชิก ให้
ไดรั้บก่อนเหตุอ่ืน 

      (9.2)  ทุนสาธารณประโยชน์ท่ีจะเกิดประโยชน์แก่บรรดาสมาชิกโดยทัว่ไป ให้ไดรั้บเป็น
อนัดบัสอง 

      (9.3)  ทุนสาธารณประโยชน์ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยทัว่ไป ให้ไดรั้บเป็น
อนัดบัสาม 

      (9.4)  ทุนสาธารณประโยชน์ท่ีจะเกิดประโยชน์แก่บรรดาสมาชิกเพียงบางส่วน ให้ไดรั้บ
เป็นอนัดบัส่ี 

      (9.5)  นอกจากท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ 
      (9.6)  การพิจารณาจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ ให้พิจารณาจากเงินทุนท่ีมีอยู่ใน

ขณะนั้นๆ เท่านั้น  และเม่ือไดพ้ิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการใดๆ ในคราวหน่ึงๆ ไปแลว้ ให้ถือ
วา่การพิจารณาเร่ืองนั้นๆ เป็นอนัยติุ 

ข้อ 10. วงเงินในการอนุมติัเงินทุนสาธารณประโยชน์ ท่ีจะอนุมติัจ่ายให ้หน่วยงาน หรือบุคคลท่ียืน่
ขอนั้น ตามปกติตอ้งไม่เกินคร้ังละ 3,000 บาท เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นพิเศษ ใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณาเป็นเฉพาะราย 

ข้อ 11. สิทธิการขอทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อให้เป็นการทัว่ถึงหน่วยงานใดท่ีไดรั้บทุนไปแลว้ จะ
มีสิทธ์ิยื่นไดอี้กคร้ังในรอบ 1 ปีบญัชีสหกรณ์ หรือเม่ือหน่วยงานอ่ืนไดรั้บครบทุกแห่งไปแลว้ในปีนั้น เวน้



แต่หน่วยงานอ่ืนท่ียงัไม่ไดรั้บทุนไม่ประสงค์จะขอรับทุน และกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นพิเศษ ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณาผอ่นผนัเป็นเฉพาะรายตามควรแก่กรณี 

ข้อ 12. มติของคณะกรรมการด าเนินการในการพิจารณาทุนสาธารณประโยชน์นั้นใหถื้อตาม
คะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 
       (12.1)  มติในการพิจารณาทุนสาธารณประโยชน์ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของคณะกรรมการด าเนินการท่ีเขา้ร่วมประชุม 
       (12.2)  มติในการพิจารณาขยายวงเงินตามข้อ 9 และในการผ่อนผนัสิทธ์ิการยื่นขอทุน
สาธารณประโยชน์ตาม ขอ้ 10 วรรคสอง ใหถื้อคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์
          ข้อ 13 .  ใบส าคญัเก่ียวกบัการจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์นั้น ให้ผู ้
จ่ายเงินเรียกใบส าคญัรับเงินหรือหลกัฐานการจดัท า หรือจดัซ้ือจากผูรั้บเงินทุกราย ดงัน้ี 
       (13.1) ถา้สหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ในฐานะเป็นผูจ้ดักิจการอยา่งใดอยา่งหน่ึงเอง 
ตอ้งมีใบส าคญัรับเงินหรือหลกัฐานการจดัท า หรือจดัซ้ือโดยละเอียด 
       (13.2) ถ้าสหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์สมทบเพื่อการใด ตอ้งให้ผูมี้อ  านาจในการ
จดัท าหรือในการรับเงินนั้นๆ ออกหลกัฐานใหแ้ก่สหกรณ์ฯ โดยครบถว้นและถูกตอ้ง 

      (13.3)  เม่ือสหกรณ์ได้จ่ายเงินไปแล้ว พนักงานสหกรณ์ผูจ่้ายเงินต้องลงลายมือช่ือ
รับผดิชอบในการจ่ายเงินดว้ยทุกคร้ัง 

ข้อ 14.  ห้ามมิให้จ่ายเงินทุนนอกเหนือไปจากวตัถุประสงคต์ามขอ้ 6 และขอ้ 7 เวน้แต่ไดรั้บอนุมติั
จากท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ หากมีการฝ่าฝืนคณะกรรมการด าเนินการผูส้ั่งจ่ายจะต้องชดใช่เงินคืน
สหกรณ์ทั้งหมด 

ข้อ 15.  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการดูแลตามระเบียบน้ี 
 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 
(ดร.รติ บุญมาก) 

ประธานกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั 

 


