ระเบียบกองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์
ว่าด้วยการดาเนินงานของคณะกรรมการกองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์ พ.ศ.2546
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2561)
******
เพื่อให้การดาเนินการของคณะกรรมการกองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ กองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์ จึงได้ออกระเบียบฉบับนี้ไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์ว่าด้วยการดาเนินงานของ
คณะกรรมการกองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2561
ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 วัตถุประสงค์กองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์
3.1 เพื่อเป็นแหล่งเงินกู้ฉุกเฉินให้กับคณะครูโรงเรียนธีรศาสตร์
3.2 เพื่อสร้างขวัญกาลังใจอันเนื่องมาจากการเข้ารับการรักษากับทางโรงพยาบาล
3.3 เพื่อพัฒนาให้เกิดความมั่นคงและมีเสถียรภาพของกองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์
3.4 เพื่อจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมและสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมของคณะครูโรงเรียนธีรศาสตร์
ข้อ 4 คณะกรรมการกองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์ เป็นคณะกรรมการที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแล
ของผู้อานวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ มีฐานะเช่นเดียวกับคณะกรรมการฝ่ายอื่นๆ ที่โรงเรียน
ธีรศาสตร์แต่งตั้ง
ข้อ 5 คณะกรรมการกองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์ มีหน้าที่ควบคุมดูแลครูโรงเรียนธีรศาสตร์ให้
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกาหนด แนวปฏิบัติหรือข้อบังคับต่างๆ ในเรื่องของกองทุนครู
โรงเรียนธีรศาสตร์โดยเคร่งครัด
ข้อ 6 คณะกรรมการกองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์ มีหน้าที่จัดการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
พร้อมทั้งจัดทาบัญชีรับ-จ่าย เสนอต่อผู้อานวยการโรงเรียนธีรศาสตร์และให้รายงานต่อคณะ
ครูโรงเรียนธีรศาสตร์ในโอกาสประชุมประจาเดือน
ข้อ 7 ระเบียบและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่คณะกรรมการกองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์กาหนดขึ้น จะมี
ผลนามาปฏิบัติได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้อานวยการโรงเรียนธีรศาสตร์
ข้อ 8 คานิยามศัพท์ เมื่อใช้ในระเบียบกองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์ว่าด้วยการดาเนินงานของ
คณะกรรมการกองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์ พ.ศ.2546 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2561) ดังนี้
8.1 คณะกรรมการอานวยการกองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์ หมายถึง คณะบุคคลที่ทา
หน้าที่ควบคุมดูแลและอานวยความสะดวก เพื่อให้การบริหารงานกองทุนครู
โรงเรียนธีรศาสตร์เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียนธีรศาสตร์ ประกอบไปด้วย

ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อานวยการ
8.2 ประธานคณะกรรมการกองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์ หมายถึง บุคคลที่คัดเลือก
จากคณะครูโรงเรียนธีรศาสตร์ ซึ่งมีคะแนนเป็นอันดับหนึ่งและได้รับการแต่งตั้งจาก
ผู้อานวยการโรงเรียนธีรศาสตร์
8.3 คณะกรรมการกองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์ หมายถึง ตัวแทนคณะครูจาก
ระดับอนุบาล (1 คน) ประถมศึกษา(2 คน) มัธยมศึกษาระดับ( 2 คน)
และธุรการ(1 คน) ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะครูโรงเรียนธีรศาสตร์และได้รับแต่งตั้ง
ขึ้นเป็นคณะกรรมการกองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์จากผู้อานวยโรงเรียนธีรศาสตร์
8.4 เลขานุการกองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์ หมายถึง เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการที่ได้รับการ
แต่งตั้งขึ้นเป็นคณะกรรมการกองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์จากผู้อานวยการโรงเรียน
ธีรศาสตร์
8.5 คณะครูโรงเรียนธีรศาสตร์ หมายถึง ครูที่ได้รับการบรรจุและครูที่ไม่ได้รับการบรรจุ
ให้ทาหน้าที่ในโรงเรียนธีรศาสตร์
8.6 กองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์ หมายถึง เงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่ได้มาของกองทุนฯ
เป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียนธีรศาสตร์
เหรัญญิก = มีหน้าทีเ่ ก็บรักษาเงิน – เบิกจ่ายเงินตามที่คณะกรรมการอนุมัติ
ข้อ 10 สิทธิของคณะครูโรงเรียนธีรศาสตร์
10.1 การขอกู้เงินจากกองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์
10.1.1 ครูที่ไม่ได้รับการบรรจุ(มีระยะเวลาทางาน 1 ปีขึ้นไป) กู้ได้ไม่เกิน 10,000 บาท
10.1.2 ครูที่บรรจุและมีระยะเวลาการทางานไม่เกิน 5 ปี กู้ได้ไม่เกิน 20,000 บาท
10.1.3 ครูที่บรรจุและมีระยะเวลาการทางาน 6-10 ปี
กู้ได้ไม่เกิน 30,000 บาท
10.1.4 ครูที่บรรจุและมีระยะเวลาการทางาน 11-20 ปี
กู้ได้ไม่เกิน 40,000 บาท
10.1.5 นักการภารโรง(มีระยะเวลาทางาน 2 ปีขึ้นไป)
กู้ได้ไม่เกิน 5,000 บาท
10.2 การนอนรักษาที่โรงพยาบาลกองทุนฯ จัดกระเช้าเยี่ยมมูลค่าไม่เกิน 500 บาท/1ครั้ง/ปี
10.3 การเสียชีวิตของครู กองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์จะจ่ายค่าปลงศพรายละ 20,000 บาท
10.4 การเสียชีวิตของบิดาหรือมารดาครู กองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์จะจ่ายค่าปลงศพ
รายละ 2,000 บาท
ข้อ 11 คณะกรรมการกองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์
11.1 คณะกรรมการกองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์มีจานวนไม่เกิน 7 คน ประกอบด้วย
ประธาน เลขานุการ เหรัญญิก และกรรมการอีก 4 คน โดยได้รับการแต่งตั้ง
จากผู้อานวยการโรงเรียนธีรศาสตร์
11.2 คณะกรรมการกองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์ มีอานาจออกกฎระเบียบ ข้อกาหนดแนว
ปฏิบัติหรือข้อบังคับต่างๆ เพื่อควบคุมดูแลในเรื่องกองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์
11.3 คณะกรรมการกองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์ มีวาระในการดารงตาแหน่ง 3 ปี เมื่อพ้น
จากตาแหน่งไม่สามารถรับเลือกได้อีกโดยให้เว้นว่าง 1 วาระ

ข้อ 12 วาระของคณะกรรมการกองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์
12.1 ตาย
12.2 ลาออกจากโรงเรียนธีรศาสตร์
12.3 กระทาความผิดร้ายแรง โดยคณะกรรมการกองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์เสนอให้ออก
และได้รับความเห็นชอบจากผู้อานวยการโรงเรียนธีรศาสตร์
12.4 หมดวาระ 3 ปี
ข้อ 13 การสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์
13.1 ให้ประธานกองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์ชุดปัจจุบัน จัดประชุมครูทั้งหมดเพื่อคัดเลือก
ตัวแทนครูระดับอนุบาล(1) ประถมศึกษา(2) มัธยมศึกษา(2) และธุรการ(1) ภายในเดือน
มกราคมของปีที่หมดวาระและทาการคัดเลือกประธานกองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์คน
ใหม่จากคณะกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งจากจานวน 6 คน มาดารงตาแหน่งประธาน
กองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์
13.2 ประธานกองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์ชุดปัจจุบัน เสนอรายชื่อกรรมการชุดใหม่เพื่อให้
ผู้บริหารพิจารณาอนุญาตและแต่งตั้งต่อไป
13.3 คณะกรรมการกองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์ ชุดใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคมของปีการศึกษาถัดไป เป็นต้นไป
ข้อ 14 การปฏิบัติของครูในการกู้เงินกองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์
14.1 หลักเกณฑ์และรายละเอียดการกู้เงินกองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์
14.1.1 การยื่นคาร้องขอกู้เงินกองทุนฯ ต้องยื่นคาร้องภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
(ในเวลาราชการ) ต่อประธานคณะกรรมการกองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์ หรือ
ผู้ที่ประธานฯมอบหมายและห้ามยืมชื่อบุคคลอื่นกู้แทน มิฉะนั้นจะถูกลงโทษ
ตามระเบียบข้อ 15
14.1.2 การกู้เงินแต่ละครั้งต้องมีครูโรงเรียนธีรศาสตร์ที่ได้รับการบรรจุเท่านั้นเป็นผู้ค้า
ประกัน 1 คน และครูที่เป็นผู้ค้าประกันสามารถค้าประกันให้กับผู้กู้ได้ 1 คน
เท่านั้น
14.1.3 ผู้ค้าประกันลาออก ถูกให้ออก ไล่ออก หรือตาย ผู้กู้จะต้องยื่นเรื่องเพื่อขอ
เปลี่ยนตัวผู้ค้าประกันคนใหม่ภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากผู้ค้าประกัน
(ลาออก ถูกให้ออก ไล่ออก หรือตาย)ต่อประธานกองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์
14.1.4 ผู้กู้ลาออก ถูกให้ออก ไล่ออก หรือตาย ผู้ค้าประกันจะต้องรับผิดชอบการจ่าย
เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยคืนให้กับกองทุนทั้งหมด ภายในระยะเวลา 1 เดือน
14.1.5 หากผู้กู้ไม่สามารถชาระเงินได้ในแต่ละเดือนไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ผู้ค้าประกัน
จะต้องรับผิดชอบในการจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้กับกองทุนครูโรงเรียน
ธีรศาสตร์ โดยให้ชาระภายในระยะเวลา3 วันทาการหลังการรับเงินเดือนของ
โรงเรียนธีรศาสตร์และก่อนเวลา 12.00 น.

ข้อ 15

ข้อ 16

ข้อ 17

ข้อ 18

14.1.6 อัตราดอกเบี้ย คิดร้อยละ 1 บาทต่อเดือน โดยคิดตามยอดเงินต้นในแต่ละเดือน
(ลดต้นลดออก)
14.1.7 ระยะเวลาในการผ่อนชาระไม่เกิน 20 เดือน นับจากวันที่กู้
14.1.8 ผู้ที่ต้องการยื่นกู้ใหม่ต้องชาระเงินกู้เก่าให้เสร็จสิ้นเสียก่อน
14.19 ผู้กู้สามารถชาระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยก่อนระยะเวลาสิ้นสุดการชาระเงินได้ และ
หากประสงค์จะกู้เงินใหม่ต้องยื่นเรื่องขอกู้ในเดือนต่อไป
14.2 การชาระการกู้เงินกองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์
ผู้กู้จะต้องชาระเงินต้นและดอกเบี้ย โดยให้ชาระภายในวันรับเงินเดือนของ
โรงเรียนธีรศาสตร์ ก่อนเวลา 12.00 น. โดยเคร่งครัด หากผู้กู้ไม่สามารถ
ชาระเงินตามกาหนดได้คณะกรรมการกองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์จะดาเนินการ
พิจารณาโทษตามระเบียบข้อ 15
14.3 การรับเงินกู้กองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์
ผู้กู้จะรับเงินได้ในวันรับเงินเดือนของโรงเรียนธีรศาสตร์หลังเวลา 13.00 น.
ที่เหรัญญิกกองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์หรือตามที่เหรัญญิกฯ แจ้งให้ทราบ
การลงโทษครูที่ไม่ปฏิบัติตามการกู้เงินกองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์
15.1 ครั้งแรก ให้ว่ากล่าวตักเตือนและบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
15.2 ครั้งที่ 2 ภาคทัณฑ์เป็นลายลักษณ์อักษรและงดการกู้เงินกองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์
หลังจากชาระเงินเสร็จสิ้นแล้วเป็นเวลา 6 เดือน
15.3 ครั้งที่ 3 งดการกู้เงินกองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์เป็นเวลา 1 ปี หรือมากกว่า ตามที่
คณะกรรมการพิจารณาเห็นควร
การแก้ไขระเบียบกองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบนี้ จะกระทาได้โดยมติ 5 ใน 7 ของคณะกรรมการกองทุนครู
โรงเรียนธีรศาสตร์ และเสนอต่อผู้อานวยการโรงเรียนธีรศาสตร์พิจารณาเพื่อลงนามต่อไป
การเงิน-บัญชี
17.1 การเก็บรักษาเงินให้ฝากไว้กับธนาคาร โดยใช้ชื่อบัญชีเงินฝากชื่อ
“กองทุนและสวัสดิการโรงเรียนธีรศาสตร์”
17.2 บุคคลที่มีสิทธิ์เบิก-ถอนได้ คือ ผู้อานวยการโรงเรียนเท่านั้น
17.3 เงินฝากจะต้องมีจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของยอดเงินที่มีทั้งหมด
17.4 ให้คณะกรรมการ ทาบัญชีรับ-จ่าย สรุปยอดและรายงานต่อคณะกรรมการกลุ่มงาน
บริหารของโรงเรียน และต่อการประชุมครูประจาเดือนทุกเดือน
การยุบเลิกกองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์
ในกรณีการยุบเลิกกองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์ ให้บรรดาทรัพย์สินนั้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ
โรงเรียนธีรศาสตร์

ข้อ 19 หากมีปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้ระเบียบกองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์ว่าด้วยการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการกองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์ พ.ศ.2546 นี้ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2561 ให้
คณะกรรมการกองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์เป็นผู้พิจารณาชี้ขาด และเสนอต่อผู้อานวยการ
โรงเรียนธีรศาสตร์ พิจารณาต่อไป
ข้อ 20 ให้ประธานคณะกรรมการกองทุนครูโรงเรียนธีรศาสตร์เป็นผู้รักษาระเบียบนี้โดยเคร่งครัด และ
ให้ใช้ระเบียบนี้นับตั้งแต่วันประกาศใช้ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561
ลงชื่อ
(บาทหลวงธาดา พลอยจินดา)
ผู้อานวยการโรงเรียนธีรศาสตร์

