
 
 
 

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด 
ว่าด้วยการใชทุ้นเพื่อสวัสดิการสมาชิกและครอบครัวสมาชิก  

พ.ศ. 2562 
........................................... 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด พ.ศ.  
2561  ข้อ 28 (6), ข้อ 81 (8), ข้อ 114 (10) และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการ
พัฒนาชุมชน จ ากัด  ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 จึงก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกและครอบครัวสมาชิก พ.ศ. 2562 ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด ว่าด้วย 
การใช้ทุนเพ่ือสวัสดิการสมาชิกและครอบครัวสมาชิก พ.ศ. 2562” 

ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3  ให้ยกเลิก  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุนเพ่ือ

สวัสดิการสมาชิกและครอบครัวสมาชิก พ.ศ. 2559  
บรรดาประกาศ  มติ หรือค าสั่งอ่ืนใดที่ก าหนดไว้แล้ว  ทีข่ัดหรือแย้งกับระเบียบนี้   

ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4 ในระเบียบนี้  

              “สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด 
                   “สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด        
                   “ครอบครัวสมาชิก” หมายความว่า บิดา มารดา คู่สมรสและบุตรของสมาชิกสหกรณ์    
ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด 
                    “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการ
พัฒนาชุมชน จ ากัด 
                     “คณะกรรมการสวัสดิการ” หมายความว่า คณะกรรมการสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการ
พัฒนาชุมชน จ ากัด 
                   “ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการ
พัฒนาชุมชน จ ากัด 
                   “ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า   ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้นขึ้นไป หรือ
เทียบเท่าหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 
                 “ผู้จัดการ”  หมายความว่า  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด 

ข้อ 5  วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือ เยียวยา บรรเทา สงเคราะห์ และเป็นขวัญก าลังใจ 
แก่สมาชิกและครอบครัว ในการด ารงชีวิตทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักการสหกรณ์ 

ข้อ 6  ทุนเพ่ือสวัสดิการ  มาจาก 
(1) การจัดสรรจากก าไรสุทธิประจ าปี 
(2) การด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ 
(3) เงินหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีผู้บริจาค 
(4) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

/ขอ้ 7 ประเภททุนเพ่ือ... 
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                 ข้อ 7  ประเภททุนเพ่ือสวัสดิการ มีดังนี้ 
(1) ส่งเสริมการศึกษาสมาชิก  
(2) ส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
(3) สมาชิกทีทุ่พพลภาพสิ้นเชิงถาวร 
(4) สมาชิกทีป่ระสบอุบัติเหตุ 
(5) สมาชิกผู้ประสบสาธารณภัย  
(6) สงเคราะหศ์พสมาชิกและครอบครัวสมาชิกท่ีถึงแก่กรรม 
(7) สมาชิกถึงแก่กรรม 
(8) สวัสดิการกรณอ่ืีนที่นอกเหนือจากที่สหกรณ์ก าหนดไว้ข้างต้น  ให้คณะกรรมการ 

สวัสดิการพิจารณาเหตุผลความจ าเป็นในการขอทุนเพ่ือสวัสดิการนั้น แล้วน าเสนอคณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาเป็นกรณ ีๆ ไป 

ข้อ 8  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการจ่ายทุนเพ่ือสวัสดิการ ตามข้อ 7 ให้เป็นไปตาม 
ประกาศของสหกรณ ์
                ข้อ 9  การขอรับทุนเพ่ือสวัสดิการ ให้สมาชิกเสนอเรื่องผ่านผู้บังคับบัญชาพิจารณา และเสนอต่อ
ประธานกรรมการ   

ข้อ 10 การนับเวลาการเป็นสมาชิกของผู้ขอรับทุนสวัสดิการ ให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์ 
                   ข้อ 11 การพิจารณาและการจ่ายทุนเพ่ือสวัสดิการ ให้คณะกรรมการสวัสดิการเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติจ่ายทุนเพ่ือสวัสดิการ โดยกระท าให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันท าการ นับแต่วันได้รับค าร้องขอรับทุนเพ่ือ
สวัสดิการ   
  การจ่ายทุนสวัสดิการ ตาม ข้อ 7 (6) และ (7) ให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

มติของคณะกรรมการสวัสดิการในการใช้ทุนเพ่ือสวัสดิการให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก  ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด  

ข้อ 12  การพิจารณาให้ทุนเพ่ือสวัสดิการนั้น ให้คณะกรรมการสวัสดิการพิจารณาจากวงเงนิ 
ทุนเพ่ือสวัสดิการที่มีอยู่จริงในขณะนั้น 
  ข้อ 13  สหกรณ์ย่อมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดจ่ายหรือลดจ านวนเงินลงน้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
หากปรากฏว่าทุนเพ่ือสวัสดิการมีจ านวนน้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้     

ข้อ 14 เพ่ือประสิทธิภาพในการจัดสรรทุนเพ่ือสวัสดิการ ให้ฝ่ายจัดการจัดท าบัญชีรายชื่อและ
รายละเอียด แต่ละประเภทประกอบในการจัดสรรทุนเพ่ือสวัสดิการ เสนอต่อคณะกรรมการสวัสดิการ เพ่ือพิจารณา
จัดสรรทุนเพื่อสวัสดิการตามความเหมาะสม 

ข้อ 15  หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ขอรับทุนเพ่ือสวัสดิการให้ข้อมูล หรือหลักฐานในการยื่น
ขอรับเงินอันเป็นเท็จ หรือขาดคุณสมบัติจะไม่ได้รับการพิจารณา ในกรณีได้รับทุนเพ่ือสวัสดิการดังกล่าวไปแล้วต้อง
ถูกเรียกคืนและอาจถูกด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป  

ข้อ 16  การใดที่ท าไปโดยชอบแล้วตามระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามข้อบังคับ หรือระเบียบ    
ของสหกรณ์เดิมที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 
จนกว่าจะมีประกาศท่ีออกตามระเบียบนี้ใช้บังคับ 

 
 
 

 
/ข้อ17 ให้ประธาน... 
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ข้อ 17  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้   
ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอ านาจ 

วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 

 
 (นางสาวขนิฏฐา  กาญจนรังษีนนท์) 

 ประธานกรรมการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด 


