ระเบบียบปฏฏิบบัตฏิวาว ดด้วยเงฏินสวบัสดฏิการและเงฏินกฏิจกรรมสาธารณกกุศล
โรงเรบียนเชบียงแสนวฏิทยาคม
**********************************************
เพพพื่อใหด้การดดาเนฏินการในการสรด้างขวบัญกดาลบังใจแกวบกุคลากรของโรงเรบียนเชบียงแสนวฏิทยาคม
ซซพื่งไดด้แกวขด้าราชการครรู พนบักงานราชการ ลรูกจด้างประจดา ลรูกจด้างชบัวพื่ คราว นบักเรบียน และบกุคลากรทบีพื่
เกบีพื่ยวขด้องกบับโรงเรบียน และการเบฏิกจวายเงฏินในกฏิจกรรมการกกุศลเปป็นไปอยวางเหมาะสม โรงเรบียน
เชบียงแสนวฏิทยาคมเหป็นสมควร กดาหนดระเบบียบปฏฏิบบัตฏิวาว ดด้วยเงฏินสวบัสดฏิการและเงฏินกฏิจกรรมสาธารณ
กกุศลขซขน โดยมบีรายละเอบียดดบังตวอไปนบีข
ขข้อ 1 ระเบบียบนบีขเรบียกววา “ระเบบียบนบีขวาว ดด้วยเงฏินสวบัสดฏิการและเงฏินกฏิจกรรมสาธารณกกุศล”
ขข้อ 2 ผรูด้ทบีพื่มสบี ว วนในระเบบียบปฏฏิบบัตฏินข บี ประกอบดด้วย 3 กลกุมว ไดด้แกว
2.1 กลกุมว ทบีพื่ 1 ขด้าราชการครรู พนบักงานราชการ และลรูกจด้างทกุกประเภท ในสบังกบัด
โรงเรบียนเชบียงแสนวฏิทยาคม
2.2 กลกุมว ทบีพื่ 2 นบักเรบียนทบีพื่กาด ลบังศซกษาอยรูใว นโรงเรบียนเชบียงแสนวฏิทยาคม
2.3 กลกุมว ทบีพื่ 3 บกุคคลทบีพื่อยรูนว อกกลกุมว ทบีพื่ 1 และ 2 (ผรูด้ปกครองนบักเรบียน ผรูด้มบีอกุปการคกุณ
คณะกรรมการสถานศซกษา กรรมการสมาคมครรูผรูด้ปกครอง กรรมการสมาคมศฏิษยย์เกวา ผรูด้ทเบีพื่ คารพนบับถพอ
เปป็นตด้น)
ขข้อ 3 การไดด้มาซซพื่งเงฏินสวบัสดฏิการและเงฏินกฏิจกรรมสาธารณกกุศล มบีดบังนบีข
3.1 ไดด้รบับการสนบับสนกุนจากโรงเรบียนเชบียงแสนวฏิทยาคม ปบีการศซกษาละ 20,000 บาท
หรพอตามทบีพื่ผรูด้อดานวยการโรงเรบียนเหป็นสมควร
3.2 เกป็บเงฏินจากขด้าราชการครรูและบกุคลากรทางการศซกษาเปป็นรายปบี ดบังนบีข
1) เกป็บจากขด้าราชการครรู
รายละ 150 บาท
2) เกป็บจากพนบักงานราชการ
รายละ 100 บาท
3) เกป็บจากลรูกจด้างทกุกประเภท
รายละ 50 บาท
3.3 เกป็บเงฏินจากขด้าราชการครรูและบกุคลากรทางการศซกษาเปป็นครบัขงคราว ดบังนบีข
1) การรว วมทดาบกุญงานศพ
1.1 งานศพบกุคลากรของโรงเรบียน (กลกุมว ทบีพื่ 1) เกป็บเงฏินรายละ 200 บาท
1.2 งานศพบฏิดา มารดา ครูวสมรส และบกุตรธฏิดาของบกุคลากร (กลกุวมทบีพื่ 1)
เกป็บเงฏินรายละ 100 บาท

2) งานมงคลสมรสของบกุคลากร (กลกุมว ทบีพื่ 1) เกป็บเงฏินรายละ 100 บาท
กรณบีทบบีพื่ กุคลากรทบีพื่มคบี รูวสมรสอยรูใว นโรงเรบียนใหด้เกป็บเงฏินคนเดบียว
3) งานทดาบกุญขซขนบด้านใหมวของบกุคลากร (กลกุวมทบีพื่ 1) เพพอพื่ อยรูอว าศบัยเอง เกป็บเงฏินรายละ
100 บาท กรณบีทบีพื่บกุคลากรทบีพื่มคบี รูวสมรสอยรูใว นโรงเรบียนใหด้เกป็บเงฏินคนเดบียว
4) งานอกุปสมบทของบกุคลากร (กลกุวมทบีพื่ 1) เกป็บเงฏินรายละ 100 บาท
5) รว วมแสดงมกุทฏิตาจฏิตตวอบกุคลากรทบีเพื่ กษบียณอายกุราชการ/ ลาออกจากราชการของ
บกุคลากร (กลกุมว ทบีพื่ 1) เกป็บเงฏินรายละ 100 บาท
6) งานสบังสรรคย์ในหมรูวคณะตามวบันและเวลาทบีพื่โรงเรบียนกดาหนด มบีการเกป็บเงฏินดบังนบีข
6.1) ลรูกจด้างทกุกประเภท
เกป็บเงฏินรายละ 100 บาท
6.2) พนบักงานราชการและครรูผรูด้ชววย
เกป็บเงฏินรายละ 150 บาท
6.3) ตดาแหนวงเงฏินเดพอน คศ.1- 4
เกป็บเงฏินรายละ 250 บาท
หมายเหตต ใหด้ลรูกจด้างทกุกประเภทมบีสววนรว วมหรพอถรูกเกป็บเงฏิน เปป็นครบัขงคราวตามความ
เหมาะสม โดยอยรูใว นดกุลยพฏินฏิจของผรูด้อดานวยการโรงเรบียน
ขข้อ 4 หลบักเกณฑย์และแนวปฏฏิบบัตฏิในการจวายเงฏินกรณบีงานศพ
4.1 กรณบีบกุคลากรของโรงเรบียนกลกุวมทบีพื่ 1 ถซงแกวกรรม
1) โรงเรบียนเปป็นเจด้าภาพประกอบพฏิธบีทางศาสนา 1 คพน
2) ไดด้รบับเงฏินสวบัสดฏิการและเงฏินกฏิจกรรมสาธารณกกุศลรว วมทดาบกุญ จดานวน 2,000 บาท
3) ไดด้รบับเงฏินรว วมทดาบกุญจากบกุคลากรของโรงเรบียน ตามจดานวนเงฏินทบีพื่เกป็บไดด้
4) พวงหรบีด 1 พวง
4.2 กรณบีนบักเรบียน (บกุคลากรกลกุมว ทบีพื่ 2) ถซงแกวกรรม
1) โรงเรบียนเปป็นเจด้าภาพประกอบพฏิธบีทางศาสนา 1 คพน
2) ไดด้รบับเงฏินรว วมทดาบกุญ จดานวน 2,000 บาท
3) พวงหรบีด 1 พวง
4.3 กรณบีบกุคลากรกลกุวมทบีพื่ 3 ถซงแกวกรรม
1) ไดด้รบับเงฏินรว วมทดาบกุญ จดานวน 500 บาท
2) พวงหรบีด 1 พวง

แนวปฏฏิบตบั ฏิ
1. กรณบีขด้าราชการครรู พนบักงานราชการ และลรูกจด้างทกุกประเภทถซงแกวกรรม ใหด้รองผรูด้อดานวย
การกลกุมว งานบรฏิหารงานบกุคคล เปป็นผรูด้ประสานงาน และเจด้าหนด้าทบีพื่ดรูแลเงฏินสวบัสดฏิการและ
กฏิจกรรมสาธารณกกุศลดดาเนฏินการเบฏิกจวายตามระเบบียบปฏฏิบบัตฏิ
2. กรณบีนบักเรบียนหรพอผรูด้ปกครองนบักเรบียนถซงแกวกรรม ใหด้ครรูทบีพื่ปรซกษาเปป็นผรูด้ประสานงานกบับฝวาย
บรฏิหารของโรงเรบียน ดดาเนฏินการพาคณะครรูและนบักเรบียนทบีพื่เปป็นตบัวแทนไปรว วมงานตาม
ความเหมาะสม และเจด้าหนด้าทบีพื่ดแรู ลเงฏินสวบัสดฏิการและกฏิจกรรมสาธารณกกุศลดดาเนฏินการเบฏิก
จวายตามระเบบียบปฏฏิบบัตฏิ
3. กรณบีบคกุ คลอพนพื่ ๆ (บกุคลากรกลกุวมทบีพื่ 3) ถซงแกวกรรม ใหด้งานโรงเรบียนและชกุมชน หรพอรองผรูด้
อดานวยการกลกุวมงานบรฏิหารงานบกุคคล เปป็นผรูด้ประสานงานและเจด้าหนด้าทบีพื่ดแรู ลเงฏินสวบัสดฏิการ
และกฏิจกรรมสาธารณกกุศลดดาเนฏินการเบฏิกจวายตามระเบบียบปฏฏิบบัตฏิ
4. กรณบีทราบภายหลบังและงานศพไดด้เสรป็จสฏิขนแลด้ว ใหด้จวายเฉพาะเงฏินรว วมทดาบกุญ
ขข้อ 5 หลบักเกณฑย์การจวายเงฏินเพพพื่อสรด้างขวบัญกดาลบังใจแกวบกุคลากรสบังกบัดโรงเรบียนเชบียงแสน
วฏิทยาคม เนพพื่องในโอกาสดบังนบีข
5.1 กรณบีบคกุ ลากรในกลกุมว ทบีพื่ 1 และกลกุวมทบีพื่ 2 ประสบอกุบบัตฏิภยบั ตวางๆ ไดด้รบับเงฏินชววยเหลพอ
ไมวเกฏินรายละ 1,000 บาท
5.2 กรณบีบกุคลากรในกลกุมว ทบีพื่ 1 และกลกุมว ทบีพื่ 2 ปววยเปป็นคนไขด้ในของโรงพยาบาล ไดด้รบับ
กระเชด้าเยบียพื่ มไขด้ รายละ 500 บาท หรพออยรูใว นดกุลยพฏินฏิจของผรูด้อดานวยการโรงเรบียน
5.3 บกุคลากรในกลกุวมทบีพื่ 1 กดาเนฏิดบกุตรหรพอมบีบกุตรใหมว ไดด้รบับเงฏินเพพพื่อเปป็นขวบัญและกดาลบังใจ
รายละ 1,000 บาท
5.4 กรณบีบคกุ ลากรในกลกุมว ทบีพื่ 1 ยด้ายเขด้าหรพอยด้ายออก หรพอไดด้รบับการเลพพื่อนตดาแหนวงหรพอ
วฏิทยฐานะทบีพื่สรูงขซขน ไดด้รบับมอบชวอดอกไมด้แสดงความยฏินดบี รายละ 300 บาท หรพออยรูใว นดกุลยพฏินจฏิ ของผรูด้
อดานวยการโรงเรบียน

ขข้อ 6 หลบักเกณฑย์การจวายเงฏินกฏิจกรรมสาธารณกกุศล
การจวายเงฏินใหด้จวายในนาม “โรงเรบียนเชบียงแสนวฏิทยาคม” ตามความเหมาะสมแตวไมวเกฏิน
1,000 บาท หรพอตามประธานคณะกรรมการดดาเนฏินการเหป็นสมควร
แนวปฏฏิบบัตฏิ
ใหด้กรรมการและเลขานกุการงานเงฏินสวบัสดฏิการและกฏิจกรรมสาธารณกกุศล ดดาเนฏินการนดาเสนอ
การเบฏิกจวายตวอรองประธานดดาเนฏินการงานสวบัสดฏิการและกฏิจกรรมสาธารณกกุศล และเสนอขออนกุมบัตฏิ
การขอเบฏิกจวายตวอประธานดดาเนฏินการงานสวบัสดฏิการและกฏิจกรรมสาธารณกกุศล เมพพื่อไดด้รบับการอนกุมบัตฏิ
เจด้าหนด้าทบีพื่ดรูแลเงฏินสวบัสดฏิการและกฏิจกรรมสาธารณกกุศลดดาเนฏินการเบฏิกจวายตามระเบบียบปฏฏิบตบั ฏิ
ขข้อ 7 คณะกรรมการดดาเนฏินการงานสวบัสดฏิการและกฏิจกรรมสาธารณกกุศล ประกอบดด้วย
1) ผรูด้อดานวยการโรงเรบียนเชบียงแสนวฏิทยาคม
ประธานกรรมการ
2) รองผรูด้อดานวยการกลกุมว งานบรฏิหารงานบกุคคล
รองประธานกรรมการ
3) นายปรเมษฐย์ อฏินเขบียว
กรรมการ
4) นางเพป็ญศรบี กบันแกด้ว
กรรมการ
5) นางปฏิตฏิญา สกุวรรณรบังษบี
กรรมการ
6) นายชาตฏิชาย ไตรพฏิรฏิยะ
กรรมการ
7) เจด้าหนด้าทบีพื่ดรูแลเงฏินสวบัสดฏิการและกฏิจกรรมสาธารณกกุศล กรรมการและเลขานกุการ
ขข้อ 8 กรรมการและเลขานกุการ มบีหนด้าทบีพื่ในการเกป็บเงฏินตามระเบบียบปฏฏิบบัตฏิ จบัดทดาระบบบบัญชบี
และนดาเสนอบบัญชบีใหด้สมาชฏิกทราบ ภาคเรบียนละ 1 ครบัขง
ขข้อ 9 ใหด้รองผรูด้อดานวยการกลกุวมงานบรฏิหารงานบกุคคล เปป็นผรูด้รบักษาการตามระเบบียบปฏฏิบบัตฏินข บี
ขข้อ 10 ใหด้ใชด้ระเบบียบปฏฏิบบัตฏินข บี ตบัขงแตว วบันทบีพื่ 11 เดพอน สฏิงหาคม พ.ศ. 2558 เปป็นตด้นไป

ลงชพพื่อ
(นายคเณศ พงศย์สวกุ รรณ)
ผรูด้อดานวยการโรงเรบียนเชบียงแสนวฏิทยาคม

