
 

  

 

ค ำสั่งโรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ 
ที ่6/2564  

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนสวัสดิกำรโรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ 

………………………………………… 

ด้วยโรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ ได้จัดตั้งสวัสดิกำรภำยในโรงเรียนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
สวัสดิกำรแก่สมำชิกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส่งเสริมให้สมำชิกเกิดควำมสมัครสมำนสำมัคคีกัน 
ให้สมำชิกมีขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติรำชกำรให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  
  เพ่ือให้กำรบริหำรงำนสวัสดิกำรโรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เกิด
ประสิทธิภำพประสิทธิผลสูงสุด และเป็นหลักฐำนอ้ำงอิงส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำร อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน
มำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ และมำตรำ ๒๗ แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนสวัสดิกำรโรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ
ดังนี้  
 1. นำยสันติ  มุกดำสนิท          ประธำนกรรมกำร  
 2. นำงสำวฉัตรกมล  ใจช่วย         กรรมกำร  
  3. นำงสำวเขมจิรัฎฐ์  ภัทร์จิโรจน์กุล      กรรมกำร  
 4. นำยบุญส่ง  พุ่มบำน          กรรมกำร    
 5. นำงสำวใจภักดิ์  ไชยวัฒน์   กรรมกำร  
   6. นำงสำวกำญจนำ  วงศ์อินทร์         กรรมกำร   
   7. นำงสำวนันทพร  บุญประถม   กรรมกำรและเลขำนุกำร   

หน้ำที่   1. ควบคุมกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย และอ ำนวยกำรให้ด ำเนินงำนของสวัสดิกำรโรงเรียน
ช ำนำญสำมัคคีวิทยำเป็นไปตำมวัตถุประสงค์    

  2. พิจำรณำขอใช้สวัสดิกำรโรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด     

  3. ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบควำมถูกต้อง ในกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร   

    

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกำรบริหำรจัดกำรด้วยดี 

 สั่ง ณ วันที่ 9 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 
 

                                                                         
                                        (นำยสันติ  มุกดำสนิท) 
                                                                    ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ 
 
 



 
 
 
 
 

 

ระเบียบกำรจัดสวัสดิกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ 

1. กำรให้ยืมและกำรกู้ยืมเงิน 
   1.1 กำรยืมเงินสวัสดิกำรเพื่อส ำรองจ่ำยในกิจกรรมของโรงเรียน ให้ท ำบันทึกขอยืมเงินสวัสดิกำรต่อ
ประธำนกรรมกำรสวัสดิกำรแล้วด ำเนินกำรคืนเงินทันทีที่เบิกได้เรียบร้อยแล้ว 
   1.2 กำรกู้ยืมเงินสวัสดิกำร ให้ท ำบันทึกขอกู้ยืมเงินสวัสดิกำรต่อประธำนกรรมกำรแล้วด ำเนินกำรคืน
เงินกูย้ืมในอัตรำดอกเบี้ยตำมประเภทของเงินกู้ 
       1.2.1 ประเภทสวัสดิกำรเงินกู้ 
   1) สวัสดิกำรเงินกู้สำมัญ 
  2) สวัสดิกำรเงินกู้ฉุกเฉิน 
  3) สวัสดิกำรเงินกู้คอมพิวเตอร์ 
       1.2.2 ล ำดับเกณฑ์กำรพิจำรณำสวัสดิกำรเงินกู้ 
   1) ผู้กู้ไม่เคยใช้สวัสดิกำรเงินกู้ประเภทนั้นมำก่อน   
    2) ระยะเวลำกำรใช้สวัสดิกำรเงินกู้ประเภทเดิม 
    3) ล ำดับกำรยื่นขอใช้สวัสดิกำรเงินกู ้  
    4) ดุลยพินิจของคณะกรรมกำร 

2. กำรฌำปนกิจสงเครำะห์ 
 2.1 เคำรพศพสมำชิก ประกอบด้วยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ บิดำ มำรดำ สำมี 
ภรรยำ และบุตรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ดังนี้ 
        2.1.1 จัดพวงหรีดจ ำนวน 1 พวง 
          2.1.2 โรงเรียนเป็นเจ้ำภำพในกำรจัดงำนศพ 1 คืน 
         2.1.3 กรณีบุคคลใน ข้อ 2.1 เสียชีวิตในต่ำงจังหวัด ให้ด ำเนินกำรโดยโรงเรียนสนับสนุน
ยำนพำหนะและพนักงำนขับรถในกำรเดินทำงไปร่วมบ ำเพ็ญกุศลศพ (ไม่รวมค่ำน้ ำมันและเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ) 
       2.1.4 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำร่วมสงเครำะห์ศพ คนละ 100 บำท และ
โรงเรียนร่วมสมทบ 2,000 บำท 
 2.2 กรณีครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีเคยปฏิบัติหน้ำที่ในโรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำหรือ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้เสียชีวิต โดยจัดพวงหรีดจ ำนวน 1 พวง 

3. กำรให้บริกำรสวัสดิกำรแก่สมำชิก 
  3.1 จัดของเยี่ยมครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เจ็บป่วยโดยนอนพักรักษำตัวในโรงพยำบำลเป็นเงิน 
500 บำทต่อครั้ง 
  3.2 จัดงำนเลี้ยง เช่น งำนวันขึ้นปีใหม่ งำนเลี้ยงเกษียณอำยุรำชกำร ฯลฯ  
 3.3 กำรเกษียณอำยุรำชกำร ลำออก หรือรับ-ส่ง ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มอบของ 
ที่ระลึก ดังนี้ 

 



 

 

 
         3.3.1 มอบของที่ระลึกมูลค่ำไม่เกิน 15,000 บำท เมื่อปฏิบัติหน้ำที่ 25 ปีขึ้นไป 
        3.3.2 มอบของที่ระลึกมูลค่ำไม่เกิน 10,000 บำท เมื่อปฏิบัติหน้ำที่ 20-24 ป ี
        3.3.3 มอบของที่ระลึกมูลค่ำไม่เกิน 5,000 บำท เมื่อปฏิบัติหน้ำที่ 14-19 ปี 
         3.3.4 มอบของที่ระลึกมูลค่ำไม่เกิน 3,000 บำท เมื่อปฏิบัติหน้ำที่ 7-13 ปี 
         3.3.5 มอบของที่ระลึกมูลค่ำไม่เกิน 1,000 บำท เมื่อปฏิบัติหน้ำที่ 3-6 ปี  
(หมำยเหตุ กำรนับอำยุเดือน เศษเดือนต่ ำกว่ำ 6 เดือนให้ปัดทิ้ง และเศษเกินเดือน 6 เดือนขึ้นไปให้ปัดเศษเพ่ิม 
อีก 1 ปี) 

4. กำรจ่ำยค่ำเบี้ยเลี้ยงพนักงำนขับรถไปรำชกำรในวันหยุดรำชกำรและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
  4.1 ในกรณีที่ขับรถไปส่งภำยในจังหวัด อัตรำวันละ 100 บำท 
 4.2 ในกรณีที่ขับรถไปส่งต่ำงจังหวัดและไม่รอรับกลับ อัตรำวันละ 100 บำท 
   4.3 ในกรณีที่ขับรถไปส่งต่ำงจังหวัดและรอรับกลับ (ทั้งวัน) อัตรำวันละ 200 บำท 
   (ในทุกกรณีผู้ขอใช้รถจะเป็นผู้ด ำเนินกำรเบิกเบี้ยเลี้ยงและค่ำทำงด่วนให้พนักงำนขับรถด้วยตนเอง) 

5. กำรสงเครำะห์สมำชิกในด้ำนอื่น ๆ เช่น ศึกษำดูงำน อบรม สัมมนำ เงินช่วยค่ำอำหำร เงินช่วยค่ำเดินทำง 
เงินช่วยค่ำเครื่องแบบหรือกำรแต่งกำย เงินทุนกำรศึกษำ หรือเงินสงเครำะห์ผู้ประสบภัย ดังนี้ 
  5.1 งำนประชุม อบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำนของคณะครูที่โรงเรียนจัดขึ้น 
  5.2 ค่ำลงทะเบียนกำรประชุม อบรม สัมมนำของครูและนักเรียนที่โรงเรียนเห็นชอบและไม่สำมำรถ
เบิกจ่ำยเงินงบประมำณของโรงเรียนได้ 
  5.3 จ่ำยค่ำบัตรงำนสำธำรณกำรกุศล และของขวัญต่ำงๆ ในนำมโรงเรียนตำมท่ีจ่ำยจริง 

6. กิจกรรมหรือสวัสดิกำรในโรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำประเภทอ่ืนตำมที่คณะกรรมกำรสวัสดิกำร
เห็นสมควร และใช้จ่ำยในกำรรับรองคณะบุคคลผู้มำเยี่ยม ศึกษำดูงำนและติดต่อรำชกำรที่เก่ียวข้องกับ
โรงเรียนตำมท่ีจ่ำยจริง 

 

  ประกำศ ณ วันที่ 9 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 
 

 

(นำยสันติ  มุกดำสนิท) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ 

 
 

 


