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ระเบียบเงินทุนสงเคราะห์ 
โรงเรียนเศรษฐเสถียร  ในพระราชูปถัมภ์ 
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สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ระเบียบเงินทุนสงเคราะห ์
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สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 



๓ 

 

หมวดที ่1 

ชื่อประเภทและที่ตั้งสำนักงาน 
 

ข้อ ๑ เงินทุนนี้เรียกว่า “เงินทุนสงเคราะห์ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์” 

ข้อ ๒  สำนักงานเงินทุน ต้ังอยู่ที่ 137 ถนนพระะราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“เงินทุนสงเคราะห์”  หมายถึง  กองทุนเงินสงเคราะห์ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ 
“สำนักงานเงินทุน”  หมายถึง  โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ 
“สมาชิก”  หมายถึง  บุคคลที่สมัครเป็นสมาชิกเงินทุนสงเคราะห์ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ 
“คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการเงินทุนสงเคราะห์ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ 
“เงินออม”  หมายถึง  เงินที่สมาชิกตกลงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเงินทุนที่จะนำส่งเงินทุน ทุกเดือน 
“เงินสงเคราะห์” หมายถึง เงินที่คณะกรรมการอนุมัติตามวัตถุประสงค์ของเงินทุน      
“โรงเรียน”  หมายถึง  โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ 
                                                
 

หมวดที่ 2 

วัตถุประสงค์ 

.......................................................... 

1. เป็นตัวแทนของโรงเรียนในการสงเคราะห์สมาชิก 
2. ส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักออมเงินช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
3. สงเคราะห์สมาชิก เจ็บป่วยรักษาตัว  ในโรงพยาบาล ของสมาชิก 

ในนามโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ 
4. สงเคราะห์สมาชิก คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ที่ชอบด้วยกฎหมายถึงแก่กรรม   
5. สมทบทุน แก่สมาชิกผู้เกษียณอายุราชการหรือย้ายไปปฏิบัติงานที่อ่ืนๆ 

 

                                                                                        …………/หมวดที่ ๓ 
 



๔ 

 

หมวดที ่3 

การเป็นสมาชิกและการพ้นจากสมาชิกภาพ 

ข้อ ๔ สมาชิก  

1. ข้าราชการครูโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ 
2. ลูกจ้างประจำโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ 
3. ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ 
4. พนักงานราชการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ 
5. เจ้าหน้าที่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
6. ข้าราชการที่มาช่วยราชการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ 

 

ข้อ ๕ คุณสมบัติสมาชิก 

 ต ้องปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี ่ ในโรงเร ียนเศรษฐเสถ ียร   ในพระราช ูปถ ัมภ ์  และร ับเง ินเด ือน  ค ่าจ ้าง                         
จากโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์  หรือเป็นผู้ที่
เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของเงินทุนสงเคราะห์ และ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการเงินทุนฯ กรณี สมาชิก 
ได้รับคำสั่งให้มาช่วยราชการที่โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ 

 

ข้อ ๖  ผู้พ้นจากสมาชิกภาพ 

1. ตาย 
2. ย้ายหรือออกจากราชการ หรือ มิได้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ 
3. เกษียณอายุราชการ 
๔. ลาออกและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ลาออก 

๕. ทีค่ณะกรรมการมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของสมาชิกผู้ร่วมประชุม 

๖. จงใจแจ้งเหตุอันเป็นเท็จเพ่ือหวังรับสวัสดิการ ทั้งนี้จะต้องชดใช้เงินสวัสดิการที่ได้รับไปในกรณีแจ้งเหตุ 

 
 
 
 

                                       ………./หมวดที่ ๔ 



๕ 

 

หมวดที ่4 
ทุน 

ข้อ ๗  ที่มาของเงินทุนสงเคราะห์ 

1. ทุนเดิม 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ตามมตเิห็นชอบจากที่ประชุมคณะสมาชิกเงินทุน  
    สวสัดิการโรงเรียนเศรษฐเสถียร เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2546 
2. เงินจากสมาชิกรายเดือน คนละ 80 บาทต่อเดือน  
3. ดอกผลจากเงินทุนสงเคราะห์ 
4. เงินบริจาคตามวัตถุประสงค์ 

ข้อ ๘ การส่งเงินทุนสงเคราะห์ของสมาชิก 
1. สมาชิกต้องออมเงินทุนสงเคราะห์ เดือนละ ๘๐  บาท 
2. สมาชิกต้องนำเงินสงเคราะห์มาส่งให้คณะกรรมการ ก่อนทุกวันที่ ๑๐  ของเดือน 
3. สมาชิกจะต้องนำส่งเงินสงเคราะห์เป็นประจำทุกเดือน  
4. หากสมาชิกขาดส่งทุนสงเคราะห์ในเดือนใดจะต้องนำส่งย้อนหลังพร้อมกับเดือนถัดไป ทั้งนี้ยังได้รับสิทธิ์   

             สงเคราะหต์ามปกติ  ยกเว้นกรณีขาดส่งติดต่อกัน ๓ เดือน 
 

                                หมวดที่ 5 
                        การสงเคราะห์สมาชิก 
 

1. เงินทุนสงเคราะห์ ใช้ในการสงเคราะห์สมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการ สมทบทุนสมาชิกคนละ 5,000 บาท 
(ห้าพันบาทถ้วน) กรณี สมาชิกย้ายไปปฏิบัติราชการที่อื่น ต้องเป็นสมาชิกอย่างน้อย 7 ปี ขึ้นไป สมทบทุน สมาชิก
คนละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

2. เงินทุนสงเคราะห์ใช้ในการสงเคราะห์สมาชิก 2,000  บาท  (สองพันบาทถ้วน) เมื่อสมาชิกบาดเจ็บสาหัส
และเจ็บป่วยขั้นรุนแรงตามคำวินิจฉัยของแพทย์และพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 7 วันขึ้นไป  

3. เงินทุนสงเคราะห์ใช้ในการสงเคราะห์สมาชิก  1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) เมื่อสมาชิกพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล  2  วันขึ้นไป  1  ครั้ง / ปี พร้อมใบรับรองแพทย ์

๔. เงินทุนสงเคราะห์ ใช้ในการสงเคราะห์สมาชิกในการเป็นเจ้าภาพ ในนามโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ
ราชูปถัมภ์ จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เมื่อสมาชิก คู่สมรส บุตร บิดา มารดาที่ชอบด้วยกฎหมาย
ของสมาชิกถึงแก่กรรม โดยเงินจำนวนนี้เป็นค่าใช้จ่ายของโรงเรียนในการร่วมกิจกรรมฌาปนกิจศพ 

 
                                                                                                 ………./หมวดที่ ๖ 



๖ 

 

หมวดที่ 6 

การบริหารและการรายงานการบัญชีเงินทุนสงเคราะห์ 

.................................................................................. 

1. การดูแลรักษาเงิน รายรับทุกประเภท ให้เหรัญญิกนำฝากธนาคารทุกรายการ  

2. ให้มีผู้มีอำนาจทำนิติกรรมฝากถอนเงินฝากธนาคาร จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย   ประธาน  เหรัญญิก 
และรองประธานโดยมีเงื่อนไขสั่งจ่าย ๒ ใน ๓ 

3. ในการรายงานการบัญชีเงินทุนสงเคราะห์สามารถทำได้โดยการเรียกประชุมใหญ่ หรือทำรายงานการบัญชี
เงินทุนสงเคราะห์ให้สมาชิกทราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งรับข้อเสนอแนะจากสมาชิกเพ่ือการ
ปรับปรุงงานให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกโดยรวม 
 

4. จะต้องมีการตรวจสอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลให้สมาชิกทราบ 
 
 

หมวดที่  ๗ 

คณะกรรมการเงินทุน 

ข้อ ๙  คณะกรรมการ ประกอบด้วย 

๑) ประธานคณะกรรมการ คือ ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ โดยตำแหน่ง  
 ๒) การได้มาซึ่งคณะกรรมการ เมื่อคณะกรรมการพ้นออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้จัดประชุมสมาชิก 
แล้วเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง ดังนี้ รองประธาน  เหรัญญิก  นายทะเบียน เลขานุการ และผู้ตรวจสอบภายใน   
 ๓) คณะกรรมการมีวาระการทำงานคราวละ 2 ปี เมื่อครบกำหนด ให้สมาชิก คัดเลือกประธาน และ 
 เมื่อได้ ตำแหน่ง ประธาน ให้สิทธิ์ ประธาน เลือก คณะกรรมการ ตำแหน่ง เหรัญญิก นายทะเบียน เลขานุการ  
ทุกตำแหน่งมีวาระการทำงานติดต่อกันได้  ๒ วาระ  
 ๔) กรณีคณะกรรมการพ้นตำแหน่งก่อนวาระ ไม่ว่ากรณีใดๆ ให้คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งเพ่ิมเติม  
โดยให้สามารถดำรงตำแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลือของผู้พ้นตำแหน่งนั้น 

 
ข้อ ๑๐ คุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย 

1. ต้องเป็นสมาชิกของเงินทุนสงเคราะห์และปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์  
2. มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของเงินทุนสงเคราะห์เป็นอย่างดี 

 
                                                                                                           ………../ข้อ ๑๑  



๗ 

 

ข้อ ๑๑ คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. บริหารเงินทุนสงเคราะห์รวมทั้งตรวจสอบ กำกับ ดูแล รายได้หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สิน

ของเงินทุนสงเคราะห์ 
2. ออกประกาศ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารเงินทุนสงเคราะห์ 
3. รับสมัครสมาชิก และจัดทำทะเบียนสมาชิก 
4. จัดทำบัญชีของเงินทุน ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขท่ียอมรับโดยทั่วไป 
5. รายงานผลการดำเนินงาน  ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งฐานะการเงินของเงินทุนสงเคราะห์ให้สมาชิกทราบ 

อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง พร้อมทั้งติดประกาศในที่สาธารณะ 
6. ดำเนินการอ่ืนใดเพ่ือผลประโยชน์ของเงินทุนสงเคราะห์และการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

 
 

 
หมวดที่ ๘ 

บทเฉพาะกาล 
..................................... 

 

           ให้คณะกรรมการเงินทุนสงเคราะห ์เป็นผู้บริหารจัดการตามระเบียบข้อบังคับนี้ 

บรรดาประกาศ  คำสั่ง ระเบียบ  มติ หรือคำสั่ง  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ข้อบังคับนี้มีผลบังคับยังคง
ใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่มีข้อขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ  มติ   หรือ คำสั่งที่ลงนามโดยผู้อำนวยการ
โรงเรียนเศรษฐเสถียร  ในพระราชูปถัมภ์ 

   ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ผู้อำนวยการลงนามเป็นต้นไป 

 

ให้ไว้  ณ  วันที่       เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

)นางสาวปนัดดา   วงค์จันตา(  
ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร  ในพระราชูปถัมภ์ 

     

 
 
 



๘ 

 

 


