
ขอบังคับกลุมโรงเรียนเมืองตาก
วาดวย  สวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุมโรงเรียนเมืองตาก  พ.ศ.2556

กลุมโรงเรียนเมืองตาก
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ



ขอบังคับวาดวย  สวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุมโรงเรียนเมืองตาก  พ.ศ.2556

หมวดที่ 1
ขอกําหนดทั่วไป

ขอ 1. ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับวาดวยสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุมโรงเรียนเมืองตาก
พ.ศ. 2556

ขอ 2. ขอบังคับน้ีใหมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 16 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2556 เปนตนไป
ขอ 3. ในขอบังคับน้ี

“สวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุมโรงเรียนเมืองตาก” หมายถึง เงินกองทุน
สวัสดิการครู และบุคลากรทางการศึกษากลุมโรงเรียนเมืองตาก เงินกองทุนอ่ืน ๆ รวมทั้งเงินสะสม
ของสมาชิก และดอกผลที่เกิดจากเงินดังกลาว รวมทั้งสิทธิประโยชนที่คณะกรรมการจัดใหแก
สมาชิก

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุม
โรงเรียนเมืองตาก

“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุม
โรงเรียนเมืองตาก

“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุมโรงเรียนเมืองตาก
“กลุมโรงเรียน” หมายถึง หมายถึง กลุมโรงเรียนเมืองตากตามประกาศของ สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาตาก เขต 1
“ปการศึกษา” หมายถึง ต้ังแต วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 เมษายน ของปถัดไป

ขอ 4. ที่ต้ังสํานักงานสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุมโรงเรียนเมืองตาก ใหใชสถานที่ โรงเรียน
บานหวยน่ึง อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก หรือสถานที่ที่คณะกรรมการเห็นวามีความเหมาะสม

หมวดที่ 2
วัตถุประสงค

ขอ 5. วัตถุประสงคของสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุมโรงเรียนเมืองตาก มีดังน้ี
(1) เพื่อเปนสวัสดิการดานการเงินของสมาชิกสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุม

โรงเรียนเมืองตาก



(2) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนดาน การศึกษาภายในกลุมโรงเรียนเมืองตาก
(3) เพื่อสงเสริมกิจการอันเปนสาธารณกุศล
(4) เพื่อสงเสริมสวัสดิภาพและสวัสดิการของสมาชิกสวัสดิการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษากลุมโรงเรียนเมืองตาก
(5) เพื่อสงเสริมความสามัคคีระหวางสมาชิกสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุม

โรงเรียนเมืองตาก

หมวดที่ 3
สมาชิกภาพ

ขอ 6. สมาชิกสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุมโรงเรียนเมืองตากประกอบดวย ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 1 ของ กลุมโรงเรียน
เมืองตากทุกคน

ขอ 7. การสิ้นสุดสมาชิกภาพ
(1) ตาย
(2) ไปปฏิบัติหนาที่ราชการนอกเขตกลุมโรงเรียนเมืองตาก

ขอ 8. หนาที่และสิทธิของสมาชิกภาพ
(1) ตองสะสมเงินเปนทุนสะสมตามจํานวนที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
(2) ตองปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบของสวัสดิการโดยเครงครัด
(3) ตองใหความรวมมือและสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ที่คณะกรรมการบริหารจัดขึ้น
(4) ใหขอเสนอแนะที่เกี่ยวกับการดําเนินงานสวัสดิการตอคณะกรรมการ
(5) ไดรับสิทธิสวัสดิการตาง ๆ ที่คณะกรรมการจัดใหมีขึ้น
(6) สิทธิกูเงินสวัสดิการตามมติคณะกรรมการ
(7) มีสิทธิไดรับเงินสะสมคืน เมื่อพนจากการเปนสมาชิก

หมวดที่ 4
การดําเนินงานของสวัสดิการ

ขอ 9. ใหมีคณะกรรมการสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุมโรงเรียนเมืองตาก ทําหนาที่บริหาร
สวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุมโรงเรียนเมืองตาก จํานวน 9 - 16 คน ประกอบดวย

(1) กรรมการโดยตําแหนง  ประกอบดวยผูบริหารโรงเรียนในกลุมโรงเรียนเมืองตากทุกคน
(2) ตัวแทนสมาชิกจากกลุมโรงเรียนจํานวน 3 คน เปนกรรมการและจัดทําบัญชี
(3) ผูจัดทําบัญชียอดรวมเงินสวัสดิการฯ กลุมโรงเรียนจํานวน 1 คน



ขอ 10. ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการเปนประธาน 1 คน เปนรองประธาน 1 คน เหรัญญิก 1 คน
กรรมการจัดทําบัญชีสวัสดิการฯ ยอดรวม 1 คน และเลขานุการ 1 คน

ขอ 11. การประชุมกรรมการ ใหประธานเปนผูกําหนด วัน เวลา สถานที่ประชุม อยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง
โดยใหเลขานุการเปนผูจัดทําหนังสือเชิญประชุม  และจดบันทึกการประชุม

ขอ 12. การประชุมอยางนอยตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด
จึงถือวาเปนองคประชุม

ขอ 13. ในกรณีที่ประธานไมมาประชุมใหรองระธานทําหนาที่ประธาน และในกรณีที่ประธานและ
รองประธานไมมาประชุมใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงทําหนาที่ประธานการ
ประชุม

ขอ 14. การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมีหน่ึงเสียงในการลงคะแนนถาคะแนน
เสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด

ขอ 15. คณะกรรมการที่มาจากตัวแทนโรงเรียน มีวาระในตําแหนงคราวละ 2 ปการศึกษา
ขอ 16. การพนจากตําแหนงของคณะกรรมการ

(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) พนจากการเปนสมาชิก
(4) ยาย  หรือ  ไปปฏิบัติหนาที่ราชการนอกเขตกลุมโรงเรียนเมืองตาก

ขอ 17. กรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหมีการคัดเลือกกรรมการแทนภายใน 30 วัน เวนแตการ
ดํารงตําแหนงของคณะกรรมการไมถึง 90 วัน ไมตองคัดเลือก และใหกรรมการซึ่งไดรับการคัดเลือก

ใหดํารงตําแหนงอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลือของคณะกรรมการซึ่งตนแทน
ขอ 18. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ

(1) ออกระเบียบ  แนวปฏิบัติ คําสั่ง  ประกาศ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ  เมื่อผานความ
เห็นชอบของคณะกรรมการใหใชบังคับได

(2) พิจารณา  วินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการปฏิบัติตามระเบียบน้ี
(3) ควบคุม  ดูแล  ตรวจสอบ  แนะนํา  ชี้แจง ผูจัดทําบัญชีใหถูกตอง
(4) กําหนดวงเงินสะสม  วงเงินกู  และอัตราดอกเบี้ยตามขอบังคับน้ี
(5) พิจารณาการใชจายเงิน  การเก็บรักษาเงินสวัสดิการทั้งหมด
(6) ติดตามเรงรัดหน้ีเงินกู  ในกรณีสมาชิกไมปฏิบัติตามขอบังคับ
(7) คณะกรรมการมีหนาที่สรรหาผูจัดทําบัญชีและผูตรวจสอบบัญชีของสวัสดิการครู
(8) คณะกรรมการมีอํานาจการใชเงินตามที่เห็นสมควร  และใหใชไดแตดอกเบี้ยเทาน้ัน
(9) ประธานกรรมการมีอํานาจอนุมัติเงินใชจายคร้ังละ  ไมเกิน 5,000 บาท



ขอ 19. การเก็บรักษาเงิน
(1) สมาชิกตองสงเงินสะสมกับสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุมโรงเรียน

เมืองตาก  คนละ 5,000 บาท จะจัดสงคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได  แตตองไมนอยกวาเดือนละ
100 บาท จนครบ 5,000 บาท

(2) ผูจัดทําบัญชีสวัสดิการของโรงเรียนจะเปนผูเก็บเงินสะสม  โดยแจงยอดใหสมาชิก
ทราบทุกเดือน

ขอ 20. การกูเงินและการค้ําประกันเงินกู
(1) สมาชิกมีสิทธิกูเงินสวัสดิการ ฯ รายละไมเกิน 10,000 บาท หรือตามระเบียบสวัสดิการ

ครูกลุมโรงเรียนเมืองตากกําหนด
(2) การสงใบกูใหใชแบบฟอรมที่สวัสดิการกําหนด และใหโรงเรียนจัดสงใบกูกับ

ผูจัดทําบัญชีสวัสดิการของกลุมโรงเรียนภายใน วันที่ 20 ของทุกเดือน หรือ ตามที่
คณะกรรมการสวัสดิการเห็นสมควร

(3) ในกรณีเงินเหลือใหสมาชิกที่มีความตองการขอกูได  แตตองอยูในวงเงิน 10,000 บาท
หรือในสวนที่มีสิทธิที่เหลืออยูเทาน้ัน

(4) ใบกูทุกคร้ัง  ตองใหมีผูค้ําประกันจํานวนไมนอยกวา 2 คน  และผานความเห็นชอบ
ของผูบังคับบัญชาทุกคร้ัง  ในกรณีผูบริหารโรงเรียนยื่นกูใหรับรองตนเอง

(5) การกูเงินทุกคร้ังตองผานมติที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการครูกลุมโรงเรียนเมือง
ตาก

ขอ 21. การสงใชเงินกู
(1) สมาชิกตองสงใชเงินกูไมเกินหกเดือน

 (2) สมาชิกจะตองชําระดอกเบี้ย รอยละ 2 บาท ตอเดือน  หรือตามระเบียบกําหนด
(3) ใหแตละโรงเรียนแจงเงินสงใชพรอมดอกเบี้ยเงินสะสม(ถามี) สงที่ผูจัดทําบัญชี

สวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุมโรงเรียนเมืองตากเพื่อสรุปยอดและหักเงินเขาบัญชีเงิน
สวัสดิการตอผูมีอํานาจการจายเงินเดือน

(4) สมาชิกเกษียณอายุราชการใหคณะกรรมการดําเนินการหักเงินเดือนเพื่อสงใชเงินกู
จํานวน 6  เดือน  กอนเกษียณอายุราชการ

สมาชิกที่เกษียณอายุราชการกอนกําหนดใหคณะกรรมการดําเนินการหักเงินเดือนเพื่อ
สงใชเงินกู  ณ  วันที่สมาชิกไดยื่นคํารองขอเกษียณอายุราชการกอนกําหนดตามจํานวนเดือนที่
เหลืออยูในการปฏิบัติหนาที่ราชการ

(5) ผูจัดทําบัญชีจะตองสงงบหนาพรอมเงินสด (ในกรณีเหลือจากการกู) สงผูจัดทําบัญชี
ยอดรวม  หามนําไปใชจายโดยเด็ดขาดไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น



ขอ 22. การจัดทําบัญชี
(1) ผูจัดทําบัญชีเงินสวัสดิการจํานวน 3 คน
(2) ผูจัดทําบัญชีเงินสวัสดิการยอดรวมอยางนอย 1 คน
(3) ผูจัดทําบัญชี  มีวาระการปฏิบัติงานตลอดจนการพนจากหนาที่ เทากับกรรมการที่

แตงต้ังใหทําหนาที่

หมวดท่ี 5
เงินดําเนินการ

ขอ 23. เงินทุนดําเนินการสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุมโรงเรียนเมืองตากประกอบดวยเงิน
จํานวน 4 สวน ดังน้ี

(1) สวนที่ 1 เรียกวาเงินกองทุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุมโรงเรียน
เมืองตาก

(2) สวนที่ 2 เปนเงินซึ่งสมาชิกทุกคนสะสมเพื่อสมทบกับกองทุน
(3) สวนที่ 3 เงินที่ไดจากดอกเบี้ยจากการดําเนินการทุกปตองหักเปนเงินเขากองทุนไมนอย

กวารอยละ 10 ของดอกเบี้ยทั้งหมด
(4) สวนที่ 4 เงินที่ไดจากการบริจาคหรือเงินที่ไดรับฝากจากกองทุนอ่ืนๆ

หมวดที่ 6
การตรวจสอบ

ขอ 24. การตรวจสอบบัญชีและทรัพยสิน
(1) การตรวจสอบบัญชี  ใหมีคณะกรรมการตรวจสอบบัญชีอยางนอย 3 คน
(2) ใหมีการตรวจสอบบัญชีสวัสดิการ  ภาคเรียนละ 1 คร้ัง ภายใน 30 วัน  นับต้ังแตวัน

ที่เร่ิมปดภาคเรียน หรือสิ้นปการศึกษา
(3) ใหมีการตรวจสอบทรัพยสิน  ปละ 1 คร้ัง  ภายใน 15 วัน นับแตวันสิ้นปการศึกษา
(4) ใหมีการจัดประชุมสามัญประจําปเพื่อรายงานผลการดําเนินการแกสมาชิกในกลุม

โรงเรียนเมืองตากเปนประจําทุกป

หมวดที่ 7
การใหสวัสดิการสมาชิก

ขอ 25. สมาชิกไดรับสวัสดิการ ดังน้ี
(1) เสียชีวิต
(2) ประสบภัย
(3) สวัสดิการอ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนด



ขอ 26. การจายเงินสวัสดิการใหสมาชิก
(1) กรณี “เสียชีวิต” สวัสดิการจะรวมทําบุญกับญาติสมาชิกภาพไมเกิน 2,000 บาท

พรอมพวงหรีดเคารพศพ  ในนามสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุมโรงเรียนเมืองตาก
(2) กรณี “ประสบภัย” คณะกรรมการบริหารสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุม

โรงเรียนเมืองตากจะพิจารณาตามความเสียหายเปนการบํารุงขวัญสมาชิกเปนราย ๆไป  แตไมเกิน
2,000 บาท

(3) ใหคณะกรรมการสวัสดิการแตละกลุมโรงเรียนหรือผูบริหารโรงเรียนคอยดูแลสมาชิก
ในกรณี  เสียชีวิต  ประสบภัย   และใหคณะกรรมการสวัสดิการแตละกลุมโรงเรียนเบิก – จายเงินจาก
ผูจัดทําบัญชียอดรวม  เพื่อไปดําเนินการในนามของสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุม
โรงเรียนเมืองตาก

หมวดที่ 8
การจัดสรรเงินดอกเบ้ียเงินสวัสดิการ

ขอ 27. การจัดสรรดอกเบี้ยเงินสวัสดิการ ดังน้ี
(1) จัดสรรเพื่อเปนเงินกองทุนรอยละ 10
(2) จัดสรรเพื่อเปนสวัสดิการสมาชิก
(3) จัดสรรเพื่อเปนการสนับสนุนการศึกษา/ วิชาการ
(4) จัดสรรเพื่อเปนการสงเสริมกิจการอันเปนสาธารณกุศล หรือสาธารณะประโยชน
(5) จัดสรรเพื่อสงเสริมกิจกรรมกีฬา  นันทนาการ และอ่ืน ๆ
(6) ใหคณะกรรมการมีอํานาจในการปรับเงินในการดําเนินการ  ตามรายการในขอ

27 (2) – (5)  ใหปรับเพิ่มลดระหวางกันไดแตเมื่อรวมกันแลวจะตองไมเกิน รอยละ 90

ประกาศ ณ  วันที่ 16 มกราคม   พ. ศ. 2556

(ลงชื่อ)
( นายรวม นอยวัง )

ประธานกรรมการสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุมโรงเรียนเมืองตาก


