
ระเบบียบปฏฏิบบัตฏิววาดด้วยเงฏินสวบัสดฏิการและเงฏินกฏิจกรรมสาธารณกกุศล
โรงเรบียนเชบียงแสนวฏิทยาคม

**********************************************
เพพพื่อใหด้การดดาเนฏินการในการสรด้างขวบัญก ดาลบังใจแกวบกุคลากรของโรงเรบียนเชบียงแสนวฏิทยาคม  

ซซพื่งไดด้แกวขด้าราชการครรู พนบักงานราชการ ลรูกจด้างประจดา ลรูกจด้างชบั พื่วคราว นบักเรบียน และบกุคลากรทบีพื่
เกบีพื่ยวขด้องกบับโรงเรบียน  และการเบฏิกจวายเงฏินในกฏิจกรรมการกกุศลเปป็นไปอยวางเหมาะสม โรงเรบียน
เชบียงแสนวฏิทยาคมเหป็นสมควร ก ดาหนดระเบบียบปฏฏิบบัตฏิววาดด้วยเงฏินสวบัสดฏิการและเงฏินกฏิจกรรมสาธารณ
กกุศลขซขน โดยมบีรายละเอบียดดบังตวอไปนบีข

ขข้อ 1 ระเบบียบนบีข เรบียกววา “ระเบบียบนบีข ววาดด้วยเงฏินสวบัสดฏิการและเงฏินกฏิจกรรมสาธารณกกุศล”
ขข้อ 2 ผรูด้ทบีพื่มบีสววนในระเบบียบปฏฏิบบัตฏินบีข  ประกอบดด้วย 3 กลกุวม ไดด้แกว

2.1 กลกุวมทบีพื่ 1 ขด้าราชการครรู พนบักงานราชการ และลรูกจด้างทกุกประเภท ในสบังก บัด                 
โรงเรบียนเชบียงแสนวฏิทยาคม

2.2 กลกุวมทบีพื่ 2 นบักเรบียนทบีพื่ก ดาลบังศซกษาอยรูวในโรงเรบียนเชบียงแสนวฏิทยาคม
2.3 กลกุวมทบีพื่ 3 บกุคคลทบีพื่อยรูวนอกกลกุวมทบีพื่ 1 และ 2 (ผรูด้ปกครองนบักเรบียน ผรูด้มบีอกุปการคกุณ 

คณะกรรมการสถานศซกษา กรรมการสมาคมครรูผรูด้ปกครอง กรรมการสมาคมศฏิษยย์เกวา ผรูด้ทบีพื่เคารพนบับถพอ 
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 เกป็บเงฏินจากขด้าราชการครรูและบกุคลากรทางการศซกษาเปป็นครบัข งคราว ดบังนบีข
1) การรววมทดาบกุญงานศพ 

1.1 งานศพบกุคลากรของโรงเรบียน (กลกุวมทบีพื่ 1) เกป็บเงฏินรายละ 200 บาท
               1.2 งานศพบฏิดา มารดา ครูวสมรส และบกุตรธฏิดาของบกุคลากร (กลกุวมทบีพื่ 1)                  

       เกป็บเงฏินรายละ 100 บาท



        2) งานมงคลสมรสของบกุคลากร (กลกุวมทบีพื่ 1) เกป็บเงฏินรายละ 100 บาท          
         กรณบีทบีพื่บกุคลากรทบีพื่มบีครูวสมรสอยรูวในโรงเรบียนใหด้เกป็บเงฏินคนเดบียว  

                        3) งานทดาบกุญขซขนบด้านใหมวของบกุคลากร (กลกุวมทบีพื่ 1) เพพพื่ออยรูวอาศบัยเอง เกป็บเงฏินรายละ 
                                 100 บาท กรณบีทบีพื่บกุคลากรทบีพื่มบีครูวสมรสอยรูวในโรงเรบียนใหด้เกป็บเงฏินคนเดบียว 
                        4) งานอกุปสมบทของบกุคลากร (กลกุวมทบีพื่ 1) เกป็บเงฏินรายละ 100 บาท          

5) รววมแสดงมกุทฏิตาจฏิตตวอบกุคลากรทบีพื่เกษบียณอายกุราชการ/ ลาออกจากราชการของ
    บกุคลากร (กลกุวมทบีพื่ 1) เกป็บเงฏินรายละ 100 บาท

            6) งานสบังสรรคย์ในหมรูวคณะตามวบันและเวลาทบีพื่โรงเรบียนก ดาหนด มบีการเกป็บเงฏินดบังนบีข
        6.1) ลรูกจด้างทกุกประเภท  เกป็บเงฏินรายละ 100 บาท
        6.2) พนบักงานราชการและครรูผรูด้ชววย เกป็บเงฏินรายละ 150 บาท
        6.3) ตดาแหนวงเงฏินเดพอน คศ.1- 4 เกป็บเงฏินรายละ 250 บาท
หมายเหตต ใหด้ลรูกจด้างทกุกประเภทมบีสววนรววมหรพอถรูกเกป็บเงฏิน เปป็นครบัข งคราวตามความ

เหมาะสม โดยอยรูวในดกุลยพฏินฏิจของผรูด้อดานวยการโรงเรบียน
ขข้อ 4 หลบักเกณฑย์และแนวปฏฏิบบัตฏิในการจวายเงฏินกรณบีงานศพ

4.1 กรณบีบกุคลากรของโรงเรบียนกลกุวมทบีพื่ 1 ถซงแกวกรรม 
1) โรงเรบียนเปป็นเจด้าภาพประกอบพฏิธบีทางศาสนา 1 คพน 
2) ไดด้รบับเงฏินสวบัสดฏิการและเงฏินกฏิจกรรมสาธารณกกุศลรววมทดาบกุญ จดานวน 2,000 บาท
3) ไดด้รบับเงฏินรววมทดาบกุญจากบกุคลากรของโรงเรบียน ตามจดานวนเงฏินทบีพื่เกป็บไดด้
4)  พวงหรบีด 1 พวง

4.2 กรณบีนบักเรบียน (บกุคลากรกลกุวมทบีพื่ 2) ถซงแกวกรรม 
1) โรงเรบียนเปป็นเจด้าภาพประกอบพฏิธบีทางศาสนา 1 คพน 
2) ไดด้รบับเงฏินรววมทดาบกุญ จดานวน 2,000 บาท 
3) พวงหรบีด 1 พวง

           4.3 กรณบีบกุคลากรกลกุวมทบีพื่ 3 ถซงแกวกรรม 
1) ไดด้รบับเงฏินรววมทดาบกุญ จดานวน 500 บาท 
2) พวงหรบีด  1 พวง

      



 แนวปฏฏิบบัตฏิ
1.   กรณบีขด้าราชการครรู พนบักงานราชการ และลรูกจด้างทกุกประเภทถซงแกวกรรม ใหด้รองผรูด้อดานวย

การกลกุวมงานบรฏิหารงานบกุคคล เปป็นผรูด้ประสานงาน และเจด้าหนด้าทบีพื่ดรูแลเงฏินสวบัสดฏิการและ
กฏิจกรรมสาธารณกกุศลดดาเนฏินการเบฏิกจวายตามระเบบียบปฏฏิบบัตฏิ

2.   กรณบีนบักเรบียนหรพอผรูด้ปกครองนบักเรบียนถซงแกวกรรม ใหด้ครรูทบีพื่ปรซกษาเปป็นผรูด้ประสานงานกบับฝวาย
บรฏิหารของโรงเรบียน ดดาเนฏินการพาคณะครรูและนบักเรบียนทบีพื่เปป็นตบัวแทนไปรววมงานตาม
ความเหมาะสม และเจด้าหนด้าทบีพื่ดรูแลเงฏินสวบัสดฏิการและกฏิจกรรมสาธารณกกุศลดดาเนฏินการเบฏิก
จวายตามระเบบียบปฏฏิบบัตฏิ

3.  กรณบีบกุคคลอพพื่นๆ (บกุคลากรกลกุวมทบีพื่ 3) ถซงแกวกรรม ใหด้งานโรงเรบียนและชกุมชน หรพอรองผรูด้
อดานวยการกลกุวมงานบรฏิหารงานบกุคคล เปป็นผรูด้ประสานงานและเจด้าหนด้าทบีพื่ดรูแลเงฏินสวบัสดฏิการ
และกฏิจกรรมสาธารณกกุศลดดาเนฏินการเบฏิกจวายตามระเบบียบปฏฏิบบัตฏิ

4.  กรณบีทราบภายหลบังและงานศพไดด้เสรป็จสฏิขนแลด้ว ใหด้จวายเฉพาะเงฏินรววมทดาบกุญ
ขข้อ 5 หลบักเกณฑย์การจวายเงฏินเพพพื่อสรด้างขวบัญกดาลบังใจแกวบกุคลากรสบังกบัดโรงเรบียนเชบียงแสน

วฏิทยาคม เนพพื่องในโอกาสดบังนบีข
                   5.1 กรณบีบกุคลากรในกลกุวมทบีพื่ 1 และกลกุวมทบีพื่ 2 ประสบอกุบบัตฏิภบัยตวางๆ ไดด้รบับเงฏินชววยเหลพอ     
ไมวเกฏินรายละ 1,000 บาท 

5.2 กรณบีบกุคลากรในกลกุวมทบีพื่ 1 และกลกุวมทบีพื่ 2 ปววยเปป็นคนไขด้ในของโรงพยาบาล ไดด้รบับ
กระเชด้าเยบีพื่ยมไขด้ รายละ 500 บาท หรพออยรูวในดกุลยพฏินฏิจของผรูด้อดานวยการโรงเรบียน

5.3 บกุคลากรในกลกุวมทบีพื่ 1 กดาเนฏิดบกุตรหรพอมบีบกุตรใหมว ไดด้รบับเงฏินเพพพื่อเปป็นขวบัญและกดาลบังใจ
รายละ 1,000 บาท

      5.4 กรณบีบกุคลากรในกลกุวมทบีพื่ 1 ยด้ายเขด้าหรพอยด้ายออก หรพอไดด้รบับการเลพพื่อนตดาแหนวงหรพอ    
วฏิทยฐานะทบีพื่สรูงขซขน ไดด้รบับมอบชวอดอกไมด้แสดงความยฏินดบี รายละ 300 บาท  หรพออยรูวในดกุลยพฏินฏิจของผรูด้
อดานวยการโรงเรบียน



ขข้อ 6 หลบักเกณฑย์การจวายเงฏินกฏิจกรรมสาธารณกกุศล
การจวายเงฏินใหด้จวายในนาม “โรงเรบียนเชบียงแสนวฏิทยาคม” ตามความเหมาะสมแตวไมวเกฏิน            

1,000 บาท หรพอตามประธานคณะกรรมการดดาเนฏินการเหป็นสมควร
แนวปฏฏิบบัตฏิ
ใหด้กรรมการและเลขานกุการงานเงฏินสวบัสดฏิการและกฏิจกรรมสาธารณกกุศล ดดาเนฏินการนดาเสนอ

การเบฏิกจวายตวอรองประธานดดาเนฏินการงานสวบัสดฏิการและกฏิจกรรมสาธารณกกุศล และเสนอขออนกุมบัตฏิ
การขอเบฏิกจวายตวอประธานดดาเนฏินการงานสวบัสดฏิการและกฏิจกรรมสาธารณกกุศล เมพพื่อไดด้รบับการอนกุมบัตฏิ 
เจด้าหนด้าทบีพื่ดรูแลเงฏินสวบัสดฏิการและกฏิจกรรมสาธารณกกุศลดดาเนฏินการเบฏิกจวายตามระเบบียบปฏฏิบบัตฏิ

ขข้อ 7 คณะกรรมการดดาเนฏินการงานสวบัสดฏิการและกฏิจกรรมสาธารณกกุศล ประกอบดด้วย
1) ผรูด้อดานวยการโรงเรบียนเชบียงแสนวฏิทยาคม ประธานกรรมการ
2) รองผรูด้อดานวยการกลกุวมงานบรฏิหารงานบกุคคล 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 ครบัข ง

ขข้อ 9 ใหด้รองผรูด้อดานวยการกลกุวมงานบรฏิหารงานบกุคคล เปป็นผรูด้รบักษาการตามระเบบียบปฏฏิบบัตฏินบีข
ขข้อ 10 ใหด้ใชด้ระเบบียบปฏฏิบบัตฏินบีข  ตบัขงแตว วบันทบีพื่  11  เดพอน สฏิงหาคม พ.ศ. 2558  เปป็นตด้นไป

ลงชพพื่อ         
               (นายคเณศ  พงศย์สกุวรรณ)
     ผรูด้อดานวยการโรงเรบียนเชบียงแสนวฏิทยาคม


