
        
  หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการการเงินเพ่ือขาราชการและลูกจาง 
    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 พ.ศ. 2563 
       แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2565 
 
          ......................................................... 
 
       ดวยเม่ือคราวประชุมคณะอนุกรรมการการจัดสวัสดิการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตรัง  เขต 1 ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 25 พฤศจิกายน 2564 ท่ีประชุมมีมติแกไข
หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดสวัสดิการการเงินเพ่ือขาราชการและลูกจาง สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 พ.ศ.2563 
 

        อาศัยอํานาจตามความใน ขอ 11(4) แหงระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
วาดวยการจัดสวัสดิการภายในหนวยงาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2546  จึงแกไข
เพ่ิมเติมหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดสวัสดิการการเงินเพ่ือขาราชการและลูกจาง  สํานักงาน      
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
       ขอ 1. หลักเกณฑนี้เรียกวา “หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดสวัสดิการการเงินเพ่ือ
ขาราชการและลูกจางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 พ.ศ.2563 แกไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2565  
       ขอ 2. ใหยกเลิกขอความในขอ 10 ของหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดสวัสดิการ
การเงินเพ่ือขาราชการและลูกจางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 พ.ศ. 2563  
                ขอ 3. ใหยกเลกิขอความในขอ 11 ของหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดสวัสดิการ
การเงินเพ่ือขาราชการและลูกจางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 พ.ศ. 2563 และใช
ขอความตอไปนี้แทน 
                       “ขอ 11 ใหประธานอนุกรรมการแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชี จํานวนหนึ่งคนทําหนาท่ี
ตรวจสอบบัญชีของสวัสดิการและคณะทํางานจํานวนไมเกิน 6 คน ทําหนาท่ีเก่ียวกับกิจการของสวัสดิการ 
จัดทํารายงานขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการและตามท่ีคณะอนุกรรมการมอบหมาย” 
         ขอ 4. ใหยกเลิกขอความในขอ 13.5  ของหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการจัด
สวัสดิการการเงินเพ่ือขาราชการและลูกจางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 พ.ศ. 2563 
และใชขอความตอไปนี้แทน 
                          “ขอ 13.5 เงินฝากหนวยงาน คิดดอกเบี้ยรอยละ 2.50 ตอป        
                  ขอ 5. ใหยกเลิกขอความขอ 14.3  ของหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดสวัสดิการ
การเงินเพ่ือขาราชการและลูกจางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 พ.ศ. 2563  
และใชขอความตอไปนี้แทน  
        “ขอ 14.3 การกูสามัญ ถาเงินกูไมเกิน  100,000 บาท ใชคนคํ้าประกัน จํานวน 1 คน 
หากเงินกู เกินกวา 100,000 บาท ใชคนคํ้าประกันจํานวน 2 คน สมาชิกคนหนึ่งสามารถคํ้าประกันผูกูไดไม
เกิน 2 คน  ท้ังนี้ผูกูสามัญท่ีเปนขาราชการบํานาญ ตองใชผูคํ้าประกันท่ีเปนขาราชการท่ีมีอายุราชการ  
คงเหลือไมนอยกวา 24 เดือน”  
          ขอ 6.  ใหยกเลิกขอความขอ 15.2(2) ของหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการจัด
สวัสดิการการเงินเพ่ือขาราชการและลูกจางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 พ.ศ. 2563   
และใชขอความตอไปนี้แทน 
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                             “ขอ 15.2(2) ใหสงคําขอกูภายในวันท่ี 15 ของเดือน การอนุมัติเงินกูตองผานการ
อนุมัติจากคณะอนุกรรมการ ซ่ึงจะประชุมหลังจากวันท่ี 15 ไมเกิน 5 วันทําการ”  
      ขอ 7. ใหยกเลิกขอความ ขอ 19 ของหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดสวัสดิการ
การเงินเพ่ือขาราชการและลูกจางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 พ.ศ. 2563   
และใชขอความตอไปนี้แทน 
                        “ขอ 19  การดําเนินงานเก่ียวกับการเงิน บัญชีและพัสดุของสวัสดิการใหเปนไปตาม
ระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม” 
 
 

        ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี  25  มกราคม  พ.ศ. 2565 
 

                     ประกาศ  ณ วันท่ี  25  มกราคม  พ.ศ. 2565 

             
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565 

   หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดสวัสดิการการเงินเพ่ือขาราชการและลูกจาง 
    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 พ.ศ. 2563 
       และแกไขเพ่ิมเติม   
              ......................................................... 
 
       ดวยเม่ือคราวประชุมคณะอนุกรรมการการจัดสวัสดิการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตรัง   เขต 1 ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 25 พฤศจิกายน 2564 ท่ีประชุมมีมติแกไข
หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดสวัสดิการการเงินเพ่ือขาราชการและลูกจาง สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 พ.ศ.2563 
 

        อาศัยอํานาจตามความใน ขอ 11(4) แหงระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      
วาดวยการจัดสวัสดิการภายในหนวยงาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2546  จึงแกไข
เพ่ิมเติมหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดสวัสดิการการเงินเพ่ือขาราชการและลูกจาง  สํานักงาน        
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
              ขอ 1. หลักเกณฑนี้เรียกวา “หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดสวัสดิการการเงินเพ่ือ
ขาราชการและลูกจางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 พ.ศ. 2563 (และท่ีแกไขเพ่ิมเติม)  
       ขอ 2. บรรดาหลักเกณฑท่ีเก่ียวกับการจัดสวัสดิการการเงินเพ่ือขาราชการและลูกจางท่ีมีอยูเดิม 
ใหยกเลิกและใชหลักเกณฑนี้แทน 
        ขอ 3. ใหใชหลักเกณฑนี้ตั้งแตวันท่ี  1 มีนาคม 2563  เปนตนไป 
        ขอ 4. ในหลักเกณฑนี้ 
   “สวัสดิการ” หมายถึง สวัสดิการการเงินเพ่ือขาราชการและลูกจางสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ซ่ึงคณะอนุกรรมการสวัสดิการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต 1 ใหจัดและคณะกรรมการสวัสดิการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดอนุมัติแลว 
   “หนวยงาน”  หมายถึง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
  “หัวหนาหนวยงาน” หมายถึง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
        ประถมศึกษาตรัง เขต 1 
   “คณะอนุกรรมการ” หมายถึง คณะอนุกรรมการสวัสดิการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
        การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
   “คณะทํางาน”  หมายถึง เจาหนาท่ีผูไดรับแตงตั้งจากคณะอนุกรรมการให 
        ดําเนินงานท้ังหลายของสวัสดิการ 
   “กองทุนสวัสดิการ” หมายถึง เงินกองทุนท่ีจัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชจายใน 
        การดําเนินกิจการเก่ียวกับการเงินเพ่ือขาราชการและ 
        ลูกจางในหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด  
                   ขอ 5. วัตถุประสงคของการจัดสวัสดิการ มีดังนี้ 
      5.1 เพ่ือใหสมาชิกไดสะสมเงินหุนเปนรายเดือน 
      5.2 เพ่ือใหสมาชิกสะสมเงินในระบบบัญชเีงินฝาก 
      5.3 เพ่ือใหสมาชิกไดกูเงินจากสวัสดิการ เม่ือมีความจําเปน 
      5.4 เพ่ือชวยเหลือ สนับสนุนกิจการตาง ๆ ของหนวยงาน 
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  ขอ 6. กองทุนสวัสดิการ มีรายไดสําหรับคาใชจายในการดําเนินงาน ดังนี้ 
    6.1 เงินท่ีไดรับบริจาค 
    6.2 เงินหุนของสมาชิกท่ีสะสมรายเดือนและเงินฝาก 
    6.3 เงินฝากของหนวยงาน 
    6.4 ดอกผลของเงิน 6.1 ถึง 6.3 
  ขอ 7. สมาชิกไดแกขาราชการและลูกจางประจําท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 และผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด 
   7.1 การสมัครเปนสมาชิก ผูสมัครตองยื่นคําขอสมัครตามแบบฟอรมท่ีกําหนดและตองไดรับ
อนุมัติใหเปนสมาชิกจากคณะอนุกรรมการ 
   7.2 การพนจากสมาชิกภาพของสมาชิก จะพนเม่ือเขาตามเง่ือนไขขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ 
    1. พนจากการเปนขาราชการหรือลูกจาง ยกเวนผูเกษียณอายุราชการและเปน 
                                   ขาราชการบํานาญในสังกัด 
    2. พนจากการดํารงตําแหนงในหนวยงานหรือสถานศึกษาในสังกัด 
    3. คณะอนุกรรมการพิจารณาใหออก 
    4. คณะอนุกรรมการอนุมัติใหลาออก 
   กรณีสมาชิกลาออกจากการเปนสมาชิก เม่ือไดรับอนุมัติใหลาออกแลว หากประสงคจะสมัคร
เขาเปนสมาชิกใหมตองพนจากการเปนสมาชิกแลว เปนเวลาไมนอยกวา 3 เดือน 
  ขอ 8. ใหคณะอนุกรรมการดําเนินงานสวัสดิการการเงินเพ่ือขาราชการและลูกจางโดยใหมีหนาท่ีดังนี้ 
   8.1 กําหนดแนวปฏิบัติ ควบคุมดูแล การดําเนินงานสวัสดิการใหเปนไปดวย ความเรียบรอย 
         ถูกตองตามวัตถุประสงค 
   8.2 พิจารณารับบุคคลเขาเปนสมาชิก และใหพนจากสมาชิกภาพ 
   8.3 กํากับดูแลการจัดทําหลักฐานเก่ียวกับการเงินทุกประเภท 
   8.4 พิจารณาอนุมัติใหสมาชิกกูเงินสวัสดิการ 
   8.5 เก็บรักษาเงินโดยนําฝากธนาคาร หรือสถาบันการเงินอ่ืนท่ีมีความม่ันคง 
   8.6 พิจารณาจายเงิน คืนเงินหุนสะสมของสมาชิก 
   8.7 แจงยอดเงินและหนี้ของสวัสดิการใหสมาชิกทราบทุกสิ้นป 
   8.8 แตงตั้งคณะทํางานดําเนินงานสวัสดิการ 
  ขอ 9  การประชุมคณะอนุกรรมการ 
   9.1 ใหมีการประชุม เพ่ือพิจารณาอนุมัติการดําเนินงานท้ังหลายของสวัสดิการอยางนอย 
                           เดือนละ  1 ครั้ง 
   9.2 การประชุม ถาประธานไมสามารถเขาประชุม ใหรองประธานทําหนาท่ีประธานการ 
                           ประชมุ และหากรองประธานไมสามารถเขาประชุม ใหคณะอนุกรรมการท่ีอยูในท่ี 
                           ประชมุเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งทําหนาท่ีประธานการประชุม และการประชุมตองมี 
                           อนุกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของคณะอนุกรรมการท้ังหมด จึงเปนองค 
                           ประชมุ การลงมติใหอนุกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน หากการลงมติ 
                           มีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานท่ีประชุมออกเสียงอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 
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  9.3 ใหมีการประชุมใหญเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานในรอบป ใหสมาชิกทราบภายในเดือน 
                           มกราคม ของทุกป 
  ขอ 10. ยกเลิก  (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2565) 
  ขอ 11. ใหประธานอนุกรรมการแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชี จํานวนหนึ่งคนทําหนาท่ีตรวจสอบบัญชีของ
สวัสดิการและคณะทํางานจํานวนไมเกิน 6 คน ทําหนาท่ีเก่ียวกับกิจการของสวัสดิการ จัดทํารายงานขอความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการและตามท่ีคณะอนุกรรมการมอบหมาย (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2565) 
  ขอ 12. เงินหุนสะสมและเงินฝาก 
            11.1 เงินหุนสะสมรายเดือน คิดเปนหุน ๆ ละ 100 บาท สมาชิกจะถือหุนคนละก่ีหุนก็ได  
                             โดยยนิยอมใหเจาหนาท่ีการเงินหัก ณ ท่ีจาย และอาจขอหยุดสงหุนสะสมเม่ือครบ  
                             500 หุน 
    11.2 เงินฝาก รับเฉพาะเงินฝากของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
           ขอ 13. เงินกู เงินฝากและอัตราดอกเบี้ย 
   13.1  เงินกูฉุกเฉิน ใหสมาชิกกูไดไมเกินคนละ 10,000 บาท โดยตองเปนสมาชิกมาแลว 
                              ไมนอยกวา 1 เดือน 
   13.2 เงินกูสามัญ ใหสมาชิกกูไดตามท่ีคณะอนุกรรมการฯ อนุมัติ โดยตองเปนสมาชิกมาแลว 
                             ไมนอยกวา 3 เดือน และกูไดไมเกิน 10 เทาของคาหุน ท้ังนี้ตองไมเกิน  
                             200,000 บาท  
   13.3 เงินกูพิเศษ ใหสมาชิกผูมีหุน กูไดไมเกินรอยละ 90 ของจํานวนเงินหุน และตองไมมี 
                             เงินกูตามขอ 13.2 โดยใชหุนคํ้าประกันและสามารถยื่นคําขอกูไดตลอด กรณีเขาเปน 
                             สมาชิกตาม ขอ 7 วรรคสองมีสิทธิกูทุกประเภทไดตองเปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา 
                             6 เดอืน 
   13.4 เงินกูทุกประเภท คิดดอกเบี้ยรอยละ 5.5 ตอป ท้ังนี้ จะคิดดอกเบี้ยเปนรายวัน 
  13.5 เงินฝากหนวยงาน คิดดอกเบี้ยรอยละ 2.50 ตอป (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2565) 
   ขอ 14.  การกู การคํ้าประกัน 
    14.1 การกูเงิน ตองใชแบบขอกูของสวัสดิการ 
    14.2 การกูฉุกเฉิน ไมตองมีผูคํ้าประกัน 
    14.3 การกูสามัญ ถาเงินกูไมเกิน  100,000 บาท ใชคนคํ้าประกัน จํานวน 1 คน  
                              หากเงินกูเกินกวา 100,000 บาท  ใชคนคํ้าประกัน จํานวน 2 คน สมาชิกคนหนึ่ง 
                              สามารถคํ้าประกันผูกูไดไมเกิน 2 คน ท้ังนี้ผูกูสามัญท่ีเปนขาราชการบํานาญตองใชผูคํ้า 
                                   ประกันท่ีเปนขาราชการท่ีมีอายุราชการ คงเหลือไมนอยกวา  24  เดือน  
                              (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2565)        
    14.4 การกูพิเศษ ตองใชหุนคํ้าประกัน”    
   ขอ 15. การขอกูและสงใชเงินกู 
    15.1 การขอกูฉุกเฉิน  กูไดไมเกินเดือนละ 1 ครั้ง  และผูกูตองสงใชคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ย 
                             ภายใน 4 เดือน 
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       15.2 การขอกูเงินสามัญ 
    (1) ผูกูตองไมมีหนี้เงินกูเดิม หรือถามีหนี้เดิมอยู ตองชําระหนี้แลวไมนอยกวา 1  
                                     ใน 4  เวนแตคณะอนุกรรมการฯ จะไดพิจารณาเปนอยางอ่ืน 
    (2) ใหสงคําขอกูภายในวันท่ี 15 ของเดือน การอนุมัติเงินกูตองผานการอนุมัติ 
                                    จากคณะอนุกรรมการฯ ซ่ึงจะประชุมหลังจากวันท่ี 15 ไมเกิน 5 วันทําการ 
                                    (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2565) 
   (3) หากไดรับอนุมัติใหกูจะตองมารับเงินในวันท่ี 1 – 5 หรือ วันท่ี 15 – 19  
                                    ของเดือน หากไมมารับถือวาสละสิทธิ์ 
    (4) ผูกูตองสงใชเงินกูพรอมดอกเบี้ยใหหมด ภายใน 100 เดือน และตองสงใช 
                                    เงินตน  ไมนอยกวา เดือนละ 2,000 บาท 
    (5) ผูกูตองสงใชเงินตนพรอมดอกเบี้ยในวันจายเงินเดือน โดยผูกูยินยอมใหหัก 
                                    เงินเดือน ณ ท่ีจาย 
    (6) กรณีสมาชิกผูไดรับเงินกูพนจากการเปนสมาชิกตามขอ 7.2 จะตองชําระเงินกู 
                                    พรอมดอกเบี้ยท้ังหมดคืนสวัสดิการ ภายในระยะเวลาท่ีคณะทํางานกําหนด 
                                    โดยความเห็นชอบของประธานอนุกรรมการการจัดสวัสดิการภายในสํานักงาน 
                                    เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1”  
 ขอ 16. การเก็บรักษาและการเบิกจายเงิน 
   16.1 ใหมีกรรมการเก็บรักษาเงิน ประกอบดวย ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ 1 คน  
                             และเหรัญญิก 
   16.2 อนุกรรมการ ตามขอ 16.1 มีอํานาจเก็บเงินสดในมือไดไมเกิน 50,000 บาท  
                             สวนท่ีเกินใหนําฝากธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีคณะอนุกรรมการกําหนด 
   16.3 การเบิกจายเงินจากบัญชีเงินฝาก ใหกรรมการตามขอ 16.1 ลงชื่อสั่งจายไมนอยกวา 
                             2 ใน 3 ท้ังนี้กอนเบิกจายเงินจะตองไดรับการอนุมัติจากประธานอนุกรรมการ หรือ 
                             รองประธานอนุกรรมการกอน 
  ขอ 17. การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป  จัดสรรใหดังนี้ 
   16.1  เงินปนผลคิดไมเกินรอยละ 70 ของกําไรสุทธิ เพ่ือปนผลใหสมาชิกตามหุนและ 
                              ระยะเวลา 
   16.2  เงินเฉลี่ยคืนคิดไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิประจําป  เพ่ือเฉลี่ยคืนใหสมาชิก 
                              ตามสวนของดอกเบี้ยท่ีจายใหแกสวัสดิการ 
   16.3  เงินคาตอบแทนคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และผูตรวจสอบบัญชีคิดใหไมเกิน 
                              รอยละ 10 ของกําไรสุทธิประจําป 
   16.4. จัดสรรใหหนวยงานไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิประจําป 
   16.5  กําไรสุทธิประจําป จะไมจายสมาชิกลาออกระหวางป 
   16.6  เงินสวนท่ีเหลือจากการจัดสรรจัดตามขอ 17.1 - 17.4 ใหนําเขาสมทบเปนเงิน 
                              สาํรองทุน สกส.        
  ขอ 18. การแกไขหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการจัดสวัสดิการ สมาชิกไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ
สมาชิกท้ังหมดหรือคณะทํางาน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการอาจพิจารณาแกไขหลักเกณฑและวิธี
ปฏิบัติได 
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  ขอ 19. การดําเนินงานเก่ียวกับการเงิน บัญชีและพัสดุ ของสวัสดิการใหเปนไปตามระเบียบของทาง
ราชการโดยอนุโลม  (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2565) 
  ขอ 20. ขาราชการ ลูกจางประจํา และผูบริหารสถานศึกษา ผูท่ีเปนสมาชิกสวัสดิการการเงินเพ่ือ
ขาราชการและลูกจาง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตรัง เขต 1 อยูเดิม กอนท่ีหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
เก่ียวกับการจัดสวัสดิการการเงินเพ่ือขาราชการและลูกจาง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง  
เขต 1  พ.ศ. 2563 บังคับใช ใหคงเปนสมาชิกสวัสดิการตอไป เวนแตขาราชการและลูกจาง และผูบริหาร
สถานศึกษาผูท่ีพนจากดํารงตําแหนงในหนวยงาน  หรือสถานศึกษาในสังกัดและไมมีภาระผูกพันใด ๆ กับ
สวัสดิการ 
  ขอ 21. ใหประธานอนุกรรมการ รักษาการใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติท่ีไดกําหนดไวนี้ 
 

              ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี  25  มกราคม   พ.ศ.2565 
 

                       ประกาศ  ณ วันท่ี  25 มกราคม  พ.ศ.2565 

 
               
                                                              ชุลีกร  ทองดวง 
                                                           (นางชุลีกร  ทองดวง) 
                               ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
                                                        
                                        
 
 


