หนา ๑

ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
วาดวยกองทุนสวัสดิการผูปฏิบัติงานโรงเรียน
พ.ศ. ๒๕๔๕

ระเบียบ
มวส. ๑๓/๒๕๔๕

โดยที ่เ ปน การสมควรจัด ตั ้ง กองทุน สวัส ดิก ารผู ป ฏิบัต ิง านโรงเรีย นมหิด ลวิท ยา
นุส รณขึ้น เพื่อ นํา เงิน กองทุน ไปจัดสวัสดิการอันควรสงเคราะหแกผูปฏิบัติงานและเปน
คาใชจายในกิจกรรมตามประเพณี วัฒนธรรม การบันเทิง การกีฬา และอื่นๆ เพื่อประโยชนใน
การดําเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ อาศัยอํานาจตามความในขอ ๗ และ ขอ ๒๙
แหงขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓ และโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๑/
๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล จึงมีมติให
ออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยกองทุนสวัสดิการ
ผูปฏิบัติงานโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๔๕” เรียกโดยยอวา “ระเบียบ มวส. ๑๓ /๒๕๔๕”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแตวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“โรงเรียน” หมายความวา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ
“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
“ผูปฏิบัติงาน” หมายความวา ผูอํานวยการ เจาหนาที่ ที่ปรึกษา
ผูทรงคุณวุฒิ และลูกจาง ตามขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓

หนา ๒
“กองทุน” หมายความวา กองทุนสวัสดิการผูปฏิบัติงานโรงเรียน
ขอ ๔ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นเรียกวา “กองทุนสวัสดิการผูปฏิบัติงานโรงเรียน” เพื่อ
อํานวยใหผูปฏิบัติงานไดรับ สวัสดิการอันควรแกการสงเคราะห เพื่อเปนการเสริมสรางขวัญ
และกําลังใจ และสงเสริมความสามัคคีของผูปฏิบัติงาน และเพื่อประโยชนในการดําเนินงาน
ของโรงเรียน
ขอ ๕ ใหยกเลิกระเบียบสวัสดิการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ.๒๕๔๓ และให
โอนเงินตามระเบียบดังกลาวมาเปนของกองทุนสวัสดิการผูปฏิบัติงานโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๔๕
ขอ ๖ รายไดของกองทุนประกอบดวย
(๑) เงิ น ที่ ค ณะกรรมการอนุ มั ติ ใ ห โ อนมาจากรายได ข องโรงเรี ย น ตามจํ า นวนที่
คณะกรรมการกําหนดในแตละปงบประมาณ
(๒) ผลประโยชนที่ไดจากการฝากเงินกับธนาคาร
ขอ ๗ เงิ น กองทุ นใหใ ช จา ยตามรายการและอั ตราในบั ญ ชีท า ยระเบี ยบนี้ และให
ผูอํานวยการเปนผูอนุมัติ
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนที่ตองเปลี่ยนแปลงบัญชีทายระเบียบนี้ ไมวาจะเปน
การเพิ่ ม หรื อ ลดรายการใช จ า ย หรื อ อั ต ราการจ า ยเงิ น ให ค ณะอนุ ก รรมการออกประกาศ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม และรายงานใหคณะกรรมการทราบ
ขอ ๘ ใหผูอํานวยการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕

โกศล เพ็ชรสุวรรณ
(นายโกศล เพ็ชรสุวรรณ)
ประธานอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
สําเนาถูกตอง
บรรจบ วงศโกมลเชษฐ
(นายบรรจบ วงศโกมลเชษฐ)
หัวหนาฝายอํานวยการ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

หนา ๓
บัญชีกําหนดรายการและอัตราคาใชจายเงินกองทุนสวัสดิการผูปฏิบัติงาน
แนบทายระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
วาดวย กองทุนสวัสดิการผูปฏิบัติงานโรงเรียน
พ.ศ. ๒๕๔๕

สวนที่ ๑
เงินชวยเหลือผูปฏิบัติงานในเหตุตาง ๆ
(๑) เงินชวยเหลือผูปฏิบัติงานเปนคาใชจายในการสมรสรายละไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท
(๒) เงินชวยเหลือผูปฏิบัติงานหรือคูสมรสในการคลอดบุตรรายละไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท
(๓) เงินชวยเหลือผูปฏิบัติงานในการอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจยรายละไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท
(๔) คาใชจายในการจัดซื้อสิ่งของไปเยี่ยมผูปฏิบัติงานที่เจ็บปวยและเขารับการ
รักษาพยาบาลประเภทผูปวยในรายละไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท
(๕) คาใชจายเพื่อการเคารพศพผูปฏิบัติงาน บิดา มารดา คูสมรสและบุตรที่ชอบดวย
กฎหมายรายละไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท
(๖) เงินชวยเหลือผูปฏิบัติงานในกรณีที่ที่อยูอาศัยประสบอัคคีภัย วินาศภัย หรือ
ภัยธรรมชาติ ตามที่ผูอํานวยการพิจารณาเห็นสมควร รายละไมเกิน ๑๐, ๐๐๐ บาท
สวนที่ ๒
เงินคาใชจายในกิจการอันเปนประโยชนตอสวนรวม
(๗) จัดสรรเปนคาใชจายในกิจกรรมตามประเพณีอันดีงาม วัฒนธรรม การบันเทิง การกีฬา
และอื่ น ๆ ที่ ผู อํ า นวยการพิ จ ารณาเห็ น สมควรให จ า ยได ต ามความเหมาะสม โดยคํ า นึ ง ถึ ง
ลักษณะของกิจกรรมและความจําเปนเพื่อประโยชนในการดําเนินงานของโรงเรียน

