
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการการเงินเพ่ือข้าราชการและลูกจ้าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 พ.ศ. 2563 

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

       ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต  1  เห็นว่าหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการการเงินเพ่ือข้าราชการและลูกจ้าง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 1  
ไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน  ประกอบกับสมาชิกสวัสดิการการเงินเพ่ือข้าราชการและ
ลูกจ้างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 1  ได้เสนอในท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2563   
เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2563  ให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกู้เงินสวัสดิการการเงินเพ่ือข้าราชการและลูกจ้าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  และทีป่ระชุมคณะอนุกรรมการด าเนินงานสวัสดิการการเงิน
เพ่ือข้าราชการและลูกจ้าง  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563  ลงวันที่  4  กุมภาพันธ์  2563  มีมติเห็นชอบให้
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการการเงินเพ่ือข้าราชการและลูกจ้าง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  
 

       อาศัยอ านาจตามความใน  ข้อ  11(4) ข้อ 13  แห่งระเบียบส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2546  
จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการการเงินเพ่ือข้าราชการและลูกจ้าง ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 พ.ศ.2563 ดังนี้ 
        ข้อ 1. หลักเกณฑ์นี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการการเงินเพ่ือ
ข้าราชการและลูกจ้างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 พ.ศ. 2563” 
        ข้อ 2. บรรดาหลักเกณฑ์ที่เก่ียวกับการจัดสวัสดิการการเงินเพื่อข้าราชการและลูกจ้างที่มีอยู่เดิม 
ให้ยกเลิกและใช้หลักเกณฑ์นี้แทน 
        ข้อ 3. ให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วันที่  1  มีนาคม  2563  เป็นต้นไป 
        ข้อ 4. ในหลักเกณฑ์นี้ 
       “สวัสดิการ” หมายถึง สวัสดิการการเงินเพ่ือข้าราชการและลูกจ้างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 ซึ่งคณะอนุกรรมการสวัสดิการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ให้จัด
และคณะกรรมการสวัสดิการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อนุมัติแล้ว 
    “หน่วยงาน”  หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
   “หัวหน้าหน่วยงาน” หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         ประถมศึกษาตรัง เขต 1 
    “คณะอนุกรรมการ” หมายถึง คณะอนุกรรมการสวัสดิการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
         การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
    “คณะท างาน”  หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้งจากคณะอนุกรรมการให้ 
         ด าเนินงานทั้งหลายของสวัสดิการ 
    “กองทุนสวัสดิการ” หมายถึง เงินกองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้จ่ายใน 
         การด าเนินกิจการเก่ียวกับการเงินเพื่อข้าราชการและ 
         ลูกจ้างในหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด 
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  ข้อ 5. วัตถุประสงค์ของการจัดสวัสดิการ มีดังนี้ 
   5.1 เพ่ือให้สมาชิกได้สะสมเงินหุ้นเป็นรายเดือน 
   5.2 เพ่ือให้สมาชิกสะสมเงินในระบบบัญชีเงินฝาก 
   5.3 เพ่ือให้สมาชิกได้กู้เงินจากสวัสดิการ เมื่อมีความจ าเป็น 
   5.4 เพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
  ข้อ 6. กองทุนสวัสดิการ มีรายได้ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ดังนี้ 
    6.1 เงินที่ได้รับบริจาค 
    6.2 เงินหุ้นของสมาชิกท่ีสะสมรายเดือนและเงินฝาก 
    6.3 เงินฝากของหน่วยงาน 
    6.4 ดอกผลของเงิน 6.1 ถึง 6.3 
  ข้อ 7. สมาชิกได้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
   7.1 การสมัครเป็นสมาชิก ผู้สมัครต้องยื่นค าขอสมัครตามแบบฟอร์มที่ก าหนดและต้องได้รับอนุมัติ 
        ให้เป็นสมาชิกจากคณะอนุกรรมการ 
   7.2 การพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิก จะพ้นเมื่อเข้าตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
    1. พ้นจากการเป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง ยกเว้นผู้เกษียณอายุราชการและเป็นข้าราชการ 
        บ านาญในสังกัด 
    2. พ้นจากการด ารงต าแหน่งในหน่วยงานหรือสถานศึกษาในสังกัด 
    3. คณะอนุกรรมการพิจารณาให้ออก 
    4. คณะอนุกรรมการอนุมัติให้ลาออก 
   กรณีสมาชิกลาออกจากการเป็นสมาชิก เมื่อได้รับอนุมัติให้ลาออกแล้ว หากประสงค์จะสมัครเข้า
เป็นสมาชิกใหม่ต้องพ้นจากการเป็นสมาชิกแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
  ข้อ 8. ให้คณะอนุกรรมการด าเนินงานสวัสดิการการเงินเพ่ือข้าราชการและลูกจ้างโดยให้มีหน้าที่ดังนี้ 
   8.1 ก าหนดแนวปฏิบัติ ควบคุมดูแล การด าเนินงานสวัสดิการให้เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย 
         ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 
   8.2 พิจารณารับบุคคลเข้าเป็นสมาชิก และให้พ้นจากสมาชิกภาพ 
   8.3 ก ากับดูแลการจัดท าหลักฐานเกี่ยวกับการเงินทุกประเภท 
   8.4 พิจารณาอนุมัติให้สมาชิกกู้เงินสวัสดิการ 
   8.5 เก็บรักษาเงินโดยน าฝากธนาคาร หรือสถาบันการเงินอ่ืนที่มีความมั่นคง 
   8.6 พิจารณาจ่ายเงิน คืนเงินหุ้นสะสมของสมาชิก 
   8.7 แจ้งยอดเงินและหนี้ของสวัสดิการให้สมาชิกทราบทุกสิ้นปี 
   8.8 แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานสวัสดิการ 
  ข้อ 9  การประชุมคณะอนุกรรมการ 
   9.1 ให้มีการประชุม เพ่ือพิจารณาอนุมัติการด าเนินงานทั้งหลายของสวัสดิการอย่างน้อยเดือนละ 
        1 ครั้ง 
   9.2 การประชุม ถ้าประธานไม่สามารถเข้าประชุม ให้รองประธานท าหน้าที่ประธานการประชุม  
         และหากรองประธานไม่สามารถเข้าประชุม ให้คณะอนุกรรมการที่อยู่ในที่ประชุมเลือก 
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                           อนุกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานการประชุม และการประชุมต้องมีอนุกรรมการ 
         มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะอนุกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม การลงมติให้ 
                           อนุกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน หากการลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากัน  
                           ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 
  9.3 ให้มีการประชุมใหญ่เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี ให้สมาชิกทราบภายในเดือน 
                           มกราคม ของทุกปี 
  ข้อ 10. ให้คณะท างานซึ่งแต่งตั้งโดยคณะอนุกรรมการ จ านวนไม่เกิน 4 – 7 คน ท าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
                    เกี่ยวกับกจิการของสวัสดิการ จัดท ารายงานขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการและตามที่ 
                    คณะอนุกรรมการมอบหมาย 
  ข้อ 11. ให้หัวหน้าหน่วยงาน แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องการเงินและบัญชี เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี
ของสวัสดิการ โดยท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี รายงานการเงินและงบดุลประจ าปี เสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ 
   ข้อ 12. เงินหุ้นสะสมและเงินฝาก 
            12.1 เงินหุ้นสะสมรายเดือน คิดเป็นหุ้น ๆ ละ 100 บาท สมาชิกจะถือหุ้นคนละกี่หุ้นก็ได้  
                             โดยยนิยอมให้เจ้าหน้าที่การเงินหัก ณ ที่จ่าย และอาจขอหยุดส่งหุ้นสะสมเมื่อครบ 500 หุ้น 
    12.2 เงินฝาก สมาชิกสามารถเปิดบัญชีเงินฝากกับสวัสดิการ การฝากและถอนเงินฝากให้ถือวัน 
                             เวลาเปิดท าการของราชการ 
           ข้อ 13. เงินกู ้เงินฝากและอัตราดอกเบี้ย 
   13.1  เงินกู้ฉุกเฉิน ให้สมาชิกกู้ได้ไม่เกินคนละ 10,000 บาท โดยต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อย 
                              กว่า 1 เดือน 
   13.2 เงินกู้สามัญ ให้สมาชิกกู้ได้ตามที่คณะอนุกรรมการฯ อนุมัติ โดยต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่ 
                             น้อยกว่า 3 เดือน และกู้ได้ไม่เกิน 10 เท่าของค่าหุ้น ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 200,000 บาท  
   13.3 เงินกู้พิเศษ ให้สมาชิกผู้มีหุ้น กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของจ านวนเงินหุ้น และต้องไม่มีเงินกู้ 
                             ตามข้อ 13.2 โดยใช้หุ้นค้ าประกันและสามารถยื่นค าขอกู้ได้ตลอด กรณีเข้าเป็นสมาชิกตาม 
                             ข้อ 7 วรรคสองมีสิทธิกู้ทุกประเภทได้ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
   13.4 เงินกู้ทุกประเภท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 5.5 ต่อปี ทั้งนี้ จะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน 
  13.5 เงินฝาก คิดดอกเบี้ยให้ดังนี้ 
    (1)  เงินฝาก 6 เดือน ดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี 
    (2) เงินฝาก 12 เดือน  ดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อไป” 
   ข้อ 14.  การกู้ การค้ าประกัน 
    14.1 การกู้เงิน ต้องใช้แบบขอกู้ของสวัสดิการ 
    14.2 การกู้ฉุกเฉิน ไม่ต้องมีผู้ค้ าประกัน 
    14.3 การกู้สามัญ ถ้าเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ใช้คนค้ าประกัน จ านวน 1 คน หากเงินกู้เกิน 
                              กว่า 100,000 บาท ใช้คนค้ าประกัน จ านวน  2  คน    
   14.4 การกู้พิเศษ ต้องใช้หุ้นค้ าประกัน”   
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   ข้อ 15. การขอกู้และส่งใช้เงินกู้ 
    15.1 การขอกู้ฉุกเฉิน  กู้ได้ไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง  และผู้กู้ต้องส่งใช้คืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย 
                             ภายใน 4 เดือน 
       15.2 การขอกู้เงินสามัญ 
    (1) ผู้กู้ต้องไม่มีหนี้เงินกู้เดิม หรือถ้ามีหนี้เดิมอยู่ ต้องช าระหนี้แล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 
                                    เว้นแต่คณะอนุกรรมการฯ จะได้พิจารณาเป็นอย่างอ่ืน 
    (2) ให้ส่งค าขอกู้ภายในวันที่ 15 ของเดือน เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน ให้ยื่นกู้ได้ตลอด 
                                    การอนุมัติเงินกู้ให้ประธานอนุกรรมการฯ พิจารณาเป็นการเฉพาะราย 
    (3) หากได้รับอนุมัติให้กู้จะต้องมารับเงินในวันที่ 1 – 5 หรือ วันที่ 15 – 19 ของเดือน 
                                    หากไม่มารับถือว่าสละสิทธิ์ 
    (4) ผู้กู้ต้องส่งใช้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยให้หมด ภายใน 100 เดือน และต้องส่งใช้เงินต้น 
                                    ไม่น้อยกว่า เดือนละ 2,000 บาท 
    (5) ผู้กู้ต้องส่งใช้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในวันจ่ายเงินเดือน โดยผู้กู้ยินยอมให้หักเงินเดือน 
                                    ณ ที่จ่าย 
    (6) กรณีสมาชิกผู้ได้รับเงินกู้พ้นจากการเป็นสมาชิกตามข้อ 7.2 จะต้องช าระเงินกู้พร้อม 
                                    ดอกเบี้ยทั้งหมดคืนสวัสดิการ ภายในระยะเวลาที่คณะท างานก าหนดโดยความ 
                                    เห็นชอบของประธานอนุกรรมการการจัดสวัสดิการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
                                    การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1”  
 ข้อ 16. การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงิน 
   16.1 ให้มีกรรมการเก็บรักษาเงิน ประกอบด้วย ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ 1 คน  
                             และเหรัญญิก 
   16.2 อนุกรรมการ ตามข้อ 16.1 มีอ านาจเก็บเงินสดในมือได้ไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนที่เกิน 
                             ให้น าฝากธนาคารหรือสถาบันการเงินที่คณะอนุกรรมการก าหนด 
   16.3 การเบิกจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝาก ให้กรรมการตามข้อ 16.1 ลงชื่อสั่งจ่ายไม่น้อยกว่า 2  
                             ใน 3 ทั้งนี้ก่อนเบิกจ่ายเงินจะต้องได้รับการอนุมัติจากประธานอนุกรรมการ หรือ 
                             รองประธานอนุกรรมการก่อน 
  ข้อ 17. การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  จัดสรรให้ดังนี้ 
   17.1  เงินปันผลคิดไม่เกินร้อยละ 70 ของก าไรสุทธิ เพ่ือปันผลให้สมาชิกตามหุ้นและระยะเวลา 
   17.2  เงินเฉลี่ยคืนคิดไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิประจ าปี  เพ่ือเฉลี่ยคืนให้สมาชิกตามส่วน 
                              ของดอกเบี้ยที่จ่ายให้แก่สวัสดิการ 
   17.3  เงินค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ คณะท างาน และผู้ตรวจสอบบัญชีคิดให้ไม่เกินร้อยละ 
                             10 ของก าไรสุทธิประจ าปี 
   17.4. จัดสรรให้หน่วยงานไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิประจ าปี 
   17.5  ก าไรสุทธิประจ าปี จะไม่จ่ายสมาชิกลาออกระหว่างปี 
   17.6  เงินส่วนที่เหลือจากการจัดสรรจัดตามข้อ 17.1 - 17.4 ให้น าเข้าสมทบเป็นเงิน 
                              ส ารองทุน สกส. 
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  ข้อ 18. การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการจัดสวัสดิการ สมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิก
ทั้งหมดหรือคณะท างาน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการอาจพิจารณาแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติได้ 
  ข้อ 19. การด าเนินงานเกี่ยวกับการเงิน พัสดุ ของสวัสดิการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดย
อนุโลม 
  ข้อ 20. ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ที่เป็นสมาชิกสวัสดิการการเงินเพื่อข้าราการ
และลูกจ้าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรัง เขต 1 อยู่เดิม ก่อนที่หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัด
สวัสดิการการเงินเพ่ือข้าราชการและลูกจ้าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  พ.ศ. 2563 
บังคับใช้ ให้คงเป็นสมาชิกสวัสดิการต่อไป เว้นแต่ข้าราชการและลูกจ้าง และผู้บริหารสถานศึกษาผู้ที่พ้นจากด ารง
ต าแหน่งในหน่วยงาน  หรือสถานศึกษาในสังกัดและไม่มีภาระผูกพันใด ๆ กับสวัสดิการ 
  ข้อ 21. ให้ประธานอนุกรรมการ รักษาการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ได้ก าหนดไว้นี้ 
 
       ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  1   มีนาคม  พ.ศ.256๓ 
 

                  ประกาศ  ณ วันที่  13  กุมภาพันธ์  พ.ศ.256๓ 
 


