
ระเบียบเงินสวัสดิการบุคลากรทางการศึกษา  
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปทุมธานี 
 

 อาศัยอ านาจตามข้อบังคับของคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ.2548  หมวด 3  
จรรยาบรรณของวิชาชีพ  ส่วนที่ 2  จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องรัก  ศรัทธา  
ซื่อสัตย์สุจริต  รับผิดชอบต่อวิชาชีพ  และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ  ส่วนที่  4  จรรยาบรรณต่อผู้ร่วม
ประกอบวิชาชีพ  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์  โดยยึดมั่นใน
ระบบคุณธรรม  สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  คณะกรรมการจึงก าหนดระเบียบข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ เงินสวัสดิการ
บุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปทุมธานี  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบเงินสวัสดิการบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดปทุมธานี 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปทุมธานีลงนาม           
ณ วันประกาศ 
 ข้อ 3 นิยามศัพท์ในระเบียบฉบับนี้ 
 “ระเบียบ” หมายถึง  กฎกติกา หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อบังคับที่คณะกรรมการด าเนินการจัดท าขึ้น  เพื่อเป็น
ข้อตกลงส าหรับบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปทุมธานี 
 “เงินสวัสดิการ” หมายถึง เงินที่คณะกรรมการจัดสรรให้แก่บุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากเกิดกรณีพิเศษ
ต่าง ๆ ต่อบุคลากรทางการศึกษา และจากการให้กู้ยืมเงินสวัสดิการในอัตราดอกเบี้ยต่ า 
 “บุคลากรทางการศึกษา” หมายถึง ข้าราชการครู เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานราชการ    ครูอัตราจ้าง 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างเหมาบริการ ลูกจ้างชั่วคราว พี่เลี้ยงเด็กพิการ  ที่ปฏิบัติหน้าที่หรือที่ท าสัญญาการจ้างกับศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปทุมธานี 
 “ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปทุมธานี”  หมายถึง  สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษานอกระบบ  
หรือตามอัธยาศัยของคนพิการ  ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิต  และจัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ดูแล
คนพิการ  ครู  บุคลากรและชุมชน  รวมทั้งการจัดสื่อ  เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก  บริการและความช่วยเหลือ
อ่ืนใด  ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ก าหนดในประกาศกระทรวง  
 ข้อ 4  วัตถุประสงค์ของระเบียบเงินสวัสดิการบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดปทุมธานี 
 4.1 เพื่อส่งเสริมนโยบายการออมเงินของบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
ปทุมธานี 
 4.2 เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการศึกษา    เมื่อมีเหตุจ าเป็นต่าง ๆ ให้ได้รับการบรรเทา โดยปราศจาก
เงื่อนไขใด ๆ   ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตนที่ดีในการมีวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพประการหนึ่ง 
 4.3  เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดส าคัญในการประเมินบุคลากรด้านความเสียสละ  มีความรักศรัทธาในวิชาชีพครูตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ข้อ 5  ที่มาของเงินสวัสดิการ ได้มาจาก 
5.1  ค่าสมัครเป็นสมาชิกแรกเข้า เดือนแรก  100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
5.2  ค่าสมาชิกรายเดือน เดือนละไม่ต่ ากว่า  100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
5.3  เงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาเมตตาสนับสนุนเงินสวัสดิการบุคลากรทางการศึกษา 
5.4 ผลก าไรที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคม 
5.5 ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเงินสวัสดิการของบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปทุมธานี 
5.6 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 



ข้อ 6  สิทธิประโยชน์ที่บุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินสวัสดิการ คือ 
 6.1 งานมงคลสมรส งานอุปสมบท  มีสิทธิ์ยื่นขอรับเงิน  500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)  
       แจ้งขอรับสิทธิ์ก่อนวันจัดงาน  หากแจ้งภายหลังจัดงานจะไม่ได้รับสิทธิ์นั้นทันที 
6.2 สมาชิกคลอดบุตร  มีสิทธิ์ยื่นขอรับเงิน  500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) โดยแจ้งขอรับสิทธิ์หลังจาก

คลอดบุตร ภายใน 15 วัน  หากเลยก าหนดถือว่าไม่ขอรับสิทธิประโยชน์น้ันทันที  
6.3 สมาชิก คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของสมาชิก เจ็บป่วยเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป 

มีสิทธิ์ยื่นขอรับเงิน  500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)  ) โดยแจ้งขอรับสิทธิ์หลังจากออกจากโรงพยาบาล ภายใน 15 วัน 
พร้อมแสดงหลักฐานการเข้ารักษาจากโรงพยาบาลมายืนยัน  หากเลยก าหนดถือว่าไม่ขอรับสิทธิประโยชน์น้ันทันที  
   6.4 บิดา มารดา หรือบุตรของสมาชิกเสียชีวิต  มีสิทธิ์ยื่นขอรับเงิน  1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) โดยมี
หลักฐานประกอบ คือ ใบมรณะบัตรของผู้ที่เสียชีวิต และกรณีที่สมาชิกเป็นบุตรบุญธรรมของบิดา มารดา ที่เสียชีวิต 
หรือบุตรของสมาชิกเป็นบุตรบุญธรรมที่เสียชีวิต  ให้น าหลักฐานการรับเป็นบิดา มารดา หรือรับเป็นบุตรบุญธรรมมา
แจ้งขอรับสิทธิ์หลังวันที่เสียชีวิต ภายใน 30 วัน  หากเลยก าหนดถือว่าไม่ขอรับสิทธิประโยชน์น้ันทันที 
6.5 คู่สมรสของสมาชิกที่สังคมยอมรับเสียชีวิต มีสิทธิ์ยื่นขอรับเงิน  1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) โดยมีหลักฐาน
ประกอบ คือ ใบมรณะบัตรของผู้ที่เสียชีวิตมาแจ้งขอรับสิทธิ์หลังวันที่เสียชีวิต ภายใน 30 วัน  หากเลยก าหนดถือว่า
ไม่ขอรับสิทธิประโยชน์น้ันทันที 

6.6 สมาชิกมีสิทธิ์กู้ยมืเงินสวัสดิการในอัตราดอกเบี้ยต่ า ร้อยละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ต่อเดือน 
ข้อ 7 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้สินเชื่อกู้ยืมเงินสวัสดิการ 
7.1 ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกเงินสวัสดิการบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปทุมธานี 
7.2 ผู้กูต้้องส่งเงินค่าสมาชิกและเงินสะสมครบสองงวดติดต่อกัน มีเงินสะสมไม่ต่ ากว่า 200.- บาท (สองร้อย
บาทถ้วน)  จึงจะมีสิทธิ์ยื่นค าขอกู้ยืมเงินสวัสดิการได้ โดยมีวงเงินการให้สินเชื่อกู้ยืมเงินดังนี้ 

-  เงินสะสมครบ 200.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน)  มีสิทธิ์ยื่นขอกูใ้น วงเงินไม่เกิน 3,000.- บาท  
   (สามพันบาทถ้วน)  โดยมีผู้ค้ าประกันการกู้ยืมเงิน 1 คน 
-  เงินสะสมครบ 2000.-บาท (สองพันบาทถ้วน)  มีสิทธิ์ยื่นขอกู้ใน วงเงินไม่เกิน 5,000.- บาท  
   (สามพันบาทถ้วน)  โดยมีผู้ค้ าประกันการกู้ยืมเงิน 2 คน 

           7.3 ผู้กู้ต้องยื่นค าขอกู้ยืมเงินสวัสดิการด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหาร     ภายใน
วันที่ 15 ของเดือน  และทางเจ้าหน้าที่ด าเนินการขออนุมัติคณะกรรมการ โอนเงินให้สมาชิกที่ผ่านอนุมัติการกู้ยืม
ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป หากมีผู้กูย้ื่นค าขอกู้เงินสวัสดิการหลังจากวันที่ 15 ของเดือน ทางเจ้าหน้าที่จะรับค าขอ
ไว้ด าเนินการขออนุมัติคณะกรรมการในรอบเดือนถัดไป  

เช่น นาย ก. ยื่นค าขอกู้วันที่ 15 พ.ย.55 นาย ข. ยื่นค าขอกู้วันที่ 16 พ.ย.55 ทางเจ้าหน้าที่จะด าเนินการขอ
อนุมัติเงินให้นาย ก. ภายในวันที่ 5 ธ.ค.55 ส่วนนาย ข. ทางเจ้าหน้าที่จะด าเนินการขออนุมัติเงินให้นาย ข. ภายใน
วันที่ 5 ม.ค.56 เป็นต้น 

7.4 ผู้กู้ต้องผ่อนช าระเงินกู้ยืมเป็นรายเดือน  เดือนละไม่ต่ ากว่า 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) พร้อมทั้ง
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ต่อเดือน  ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป หลังจากได้รับเงินกู้ยืม
เรียบร้อยแล้ว    

7.5 ผู้กู้ยืมเงินสวัสดิการ ลาออก  โอน  หรือย้าย  ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่สวัสดิการเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อ
เรียกช าระหนี้เงินกู้ที่ค้างช าระทั้งหมด  กรณีผู้ค้ าประกัน ลาออก โอน  หรือย้าย  ผู้กู้ยืมเงินต้องแจ้งเปลี่ยนผู้ค้ าประกัน
ใหม่กับทางเจ้าหน้าที่สวัสดิการ ภายใน 30 วัน 

7.6 ผู้ค้ าประกันการกู้ยืมเงินสวัสดิการ ต้องเป็นสมาชิกเงินสวัสดิการบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษา
พเิศษ ประจ าจังหวัดปทุมธานี เท่านั้น 
 
 



ข้อ 8  การคืนเงินสะสมแต่ละเดือนทั้งหมดของสมาชิก  โดยไม่มีดอกเบี้ย  เมื่อ 
8.1 สมาชิกเสียชีวิต  ผู้ที่เป็นทายาทตามกฎหมายขอรับเงินสะสมที่เหลือจากการหักช าระหนี้ทั้งหมดแล้ว   

แทนสมาชิกผู้เสียชีวิตได้ ภายในระยะเวลา 60 วัน หลังจากวันที่สมาชิกเสียชีวิต หากเลยก าหนดถือว่าไม่ขอรับเงิน
สะสมดังกล่าวทันที 

8.2 สมาชิกลาออก  ให้สมาชิกมาขอรับเงินสะสมที่เหลือด้วยตนเอง หลังจากหักช าระหนี้หมดแล้วได้ ภายใน
ระยะเวลา 30 วัน หลังจากวันที่สมาชิกยื่นใบลาออก หากเลยก าหนดถือว่าไม่ขอรับเงินสะสมดังกล่าวทันที 

8.3 กรณีสมาชิกค้างช าระเงินกู้สวัสดิการ  สมาชิกยินยอมให้ผู้บังคับบัญชา  หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้ราย
เดือนของผู้กู้  หักเงินได้รายเดือนของผู้กู้ตามงวดช าระหนี้ที่ค้างพร้อมดอกเบี้ยได้  เพื่อส่งต่อสวัสดิการก่อนการรับเงิน
สะสมคืน 

ข้อ 9  วิธีการจัดเก็บเงินสวัสดิการ  และเงินกู้ยืม 
   9.1 สมาชิกยินยอมให้ผู้บังคับบัญชา  หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของสมาชิก  หักเงินได้รายเดือนเพื่อ
เข้าเป็นเงินสวัสดิการสะสมรายเดือน จากจ านวนเงินที่สมาชิกแสดงความจ านงไว้ ได้ 

9.2 สมาชิกที่กู้ยืมเงินสวัสดิการยินยอมให้ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของสมาชิก หัก
เงินได้รายเดือน  เพื่อช าระหนี้ค่างวดเงินกู้ยืมรายเดือนพร้อมดอกเบี้ยได้  โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าให้สมาชิกทราบ   
และเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนจะด าเนินการน าเงินช าระหนี้ค่างวดส่งเข้าเงินสวัสดิการบุคลากรทางการศึกษา  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปทุมธานี ต่อไป 

9.3 สมาชิกสามารถส่งเงินสวัสดิการ และเงินช าระหนี้ค่างวดเงินกู้รายเดือนพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงินสดได้
ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป ต่อเมื่อเงินได้รายเดือนของสมาชิกถูกตัดโอน หรือยังไม่โอนเข้าบัญชีธนาคารของ     
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปทุมธานี      ถ้าสมาชิกช าระหนี้ค่างวดช้ากว่าที่ก าหนด      สมาชิกยินยอมให้     
ปรับวันละ 5.- บาท (ห้าบาทถ้วน)  
 9.4 ผู้ค้ าประกันการกู้ยืมเงินสวัสดิการ  ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชา  หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของ
สมาชิก หักเงินได้รายเดือนของผู้ค้ า เพื่อช าระหน้ีแทนผู้กู้ ในส่วนที่ผู้กู้ค้างการช าระหน้ี หลังจากเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน
ได้รายเดือนหักเงินส่วนต่าง ๆ ที่ผู้กู้ยินยอมให้หักแล้ว 
 9.5 สมาชิกยินดีปฏิบัติตามระเบียบเงินสวัสดิการบุคลากรทางการศึกษา  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
ปทุมธานี  โดยไม่มีเงื่อนไข 
          ข้อ 10  บทเฉพาะกาล 

 ระเบียบเงินสวัสดิการบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปทุมธานี   
ฉบับใด ๆ ที่ขัดต่อระเบียบนี้  ให้ยกเลิก  และให้ใช้ระเบียบเงินสวัสดิการบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดปทุมธานีแทน   ระเบียบฉบับนี้ใช้เฉพาะกับบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดปทุมธานี เท่านั้น   หากเกิดกรณีพิเศษใดที่จ าเป็น  นอกเหนือจากระเบียบที่ก าหนดไว้    ให้
คณะกรรมการขอมติจากสมาชิกไม่ต่ ากว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเป็นคราว ๆ ไป  และให้ถือเสียง
ของสมาชิกข้างมากเป็นการตัดสิน 
  
   

ประกาศ  ณ  วันที่   1   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  2555 
 

          
              

      (นางสาวอุดมลักษณ์  หมีสมุทร) 
 ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปทุมธานี 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
ค าสั่งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปทุมธานี 

ที ่๐๑๔๓ /๒๕๕๕ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระเบียบเงินสวัสดิการบุคลากรทางการศึกษา 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวัดปทุมธานี 
…………………………………. 

 อาศัยอ านาจตามข้อบังคับของคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ.2548  หมวด ๓ 
จรรยาบรรณของวิชาชีพ  ส่วนที่ ๒  จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องรัก  ศรัทธา  
ซื่อสัตย์สุจริต  รับผิดชอบต่อวิชาชีพ  และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ  ส่วนที่  ๓  จรรยาบรรณต่อผู้ร่วม
ประกอบวิชาชีพ  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์  โดยยึดมั่นใน
ระบบคุณธรรม  สร้างความสามัคคีในหมู่   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปทุมธานี  จึงก าหนดระเบียบเงิน
สวัสดิการบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปทุมธานี  และเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  ดังต่อไปนี้ 
 

๑. นางสาวอุดมลักษณ์    หมีสมุทร  ผู้อ านวยการ                     ประธาน 
๒. นายสาคร     กลิ่นจ าปา  ครู  คศ.๒                          รองประธาน 
๓. นายชัยธวัช     สาทถาพร  ครู  คศ.๒                         กรรมการ 
๔. นางสาวเนาวรัตน ์    สมหวังดี  ครูอัตราจ้าง           กรรมการ 
๕. สิบเอกหญิงเสาวลักษณ์  ขนัซ้าย           ครู คศ. ๑      กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ  

           ๖. นางสาวชนกร    ซ่ าศาสตร ์  ครูผู้ช่วย              กรรมการและเลขานุการ 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 

สั่ง ณ วันที่   ๑  พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 
 
 
           (นางสาวอุดมลักษณ์   หมีสมุทร) 

        ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปทุมธานี 


