คู่มือการปฏิบัติงาน
งานสวัสดิการภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มอำนวยกำร

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ประเภทเอกสำร
ชื่อเอกสำร

: คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
: งานสวัสดิการภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

คำนำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. 2546
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่ อง การกาหนดและแก้ไขเปลี่ ย นแปลงเขตพื้นที่ การศึกษามัธ ยมศึกษา ได้กาหนดให้ มีการแบ่ง เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการกาหนดให้
มี ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา จ านวน 183 เขต และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ มั ธ ยมศึ ก ษา
จานวน 62 เขต และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา โดยแบ่ ง ส่ ว นราชการภายในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เป็ น 8 กลุ่ ม เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาและเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน จึงได้จัดทา
คูม่ ือการปฏิบัติงานของทุกกลุ่ม ขึ้น
สาหรับ คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของงานสวัสดิการ กลุ่มอานวยการ ซึ่งได้ จากการวิเคราะห์ อานาจ หน้าที่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ประกอบด้วยงานสารบรรณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา งานช่วยอานวยการ งานอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม งานยานพาหนะ งานการจัดระบบบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา งานประสานงาน
งานการสรรหากรรมการและอนุ ก รรมการ งานประชาสั ม พั น ธ์ งานสวั ส ดิ ก ารสวั ส ดิ ภ าพครู และบุคลากร
ทางการศึกษาและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ จึงได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
กลุ่มอานวยการ (งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา) เพื่อเป็นแนวทางขั้ นตอนในการ
ปฏิบัติงานต่อไป

นางอภิญญา พิศไพร่
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

สำรบัญ
เรื่อง
คานา
สารบัญ
ขอบข่าย/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
Flow Chart การปฏิบัติงาน
ภาคผนวก
ก. ใบสมัครสมาชิก
ข. คาขอกู้ยืมเงินสวัสดิการ

หน้ำ
3
5

1. ชื่องำน: งำนสวัสดิกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4
2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อให้สวัสดิการแก่สมาชิกในหน่วยงาน นอกเหนือไปจากสวัสดิการของทางราชการ
(2) เพื่อให้บริการหรือจัดกิจกรรมอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกในหน่วยงาน
(3) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความสามัคคีและสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกและหน่วยงานอื่น
(4) เพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านการเงินแก่สมาชิกประสบความเดือดร้อนและจาเป็น
(5) เพื่อเสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา
3. ขอบเขตของงำน
ครอบคลุมถึงการดาเนินงานด้านการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ
ตามกรณีในเบื้องต้นภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. คำจำกัดควำม
“หน่วยงาน” หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
“หัวหน้าหน่วยงาน” หมายถึง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4
“ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบบัญชีเงินสวัสดิการทุกประเภทที่ คณะกรรมการ
สวัสดิการมีมติให้จัดตั้งขึ้น
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการสวัสดิการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4
“คณะอนุกรรมการ” หมายถึง คณะอนุกรรมการสวัสดิการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
“บุคลากรทางการศึกษา” หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว
ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
“สวัส ดิการ” หมายถึง สวัส ดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ สวัส ดิการสงเคราะห์ ส มาชิ ก และสวัส ดิ ก ารอื่ น
ที่คณะกรรมการมีมติจัดตั้งภายในสานักงาน
“ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ” หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราวที่เป็นสมาชิก
สวัสดิการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
1. ผู้ขอกู้กรอกแบบฟอร์มคาขอกู้เงินสวัสดิการ สพป.เชียงราย เขต 4 (ยื่น คาขอกู้ภายในวันที่ 25 ของเดือน)
2. เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบเอกสารคาขอกู้เงินสวัสดิการ สพป.เชียงราย เขต 4
3. เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการพิจารณา
4. เสนอเรื่องต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
5. เจ้าหน้าที่ดาเนินการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการผู้มีอานาจสั่งจ่ายเงินกู้ตามหนังสือแจ้งธนาคารกรุงไทย
สาขาเทิง จานวน 2 ใน 3 คน

คูมือการปฏิบัติงานกลุมอานวยการ(งานสวัสดิการ)
นางอภิญญา พิศไพร่

แนวทำงปฏิบัติในกำรจัดสวัสดิกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4
๑. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.๑ ศึกษาระเบียบ และแนวทางปฏิบัติในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพประเภทตางๆ ที่เหมาะสม
รวมถึงทีไ่ ด้ทาขอตกลงกับธนาคารต่างๆ
๑.2 วางแผนและกาหนดรูปแบบการดาเนินงาน การประชาสัมพันธในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ใหสถานศึกษาและบุคลากรไดทราบและเขาใจในเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุน
๑.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการในแตละโครงการ
๑.4 ประสานการดาเนินการกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวของ
๑.5 ดาเนินการใหบริการดานสวัสดิการและสวัสดิภาพตามแนวทางและเงื่อนไขของแตละโครงการ
๑.6 ติดตาม ตรวจสอบรายละเอียด เงื่อนไขเพื่อรักษาผลประโยชนของขาราชการที่เข้าร่วมโครงการในแต่
ละโครงการที่ไม่ขัดตอระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. 2547
๑.7 สรุปผลและรายงานผลการดาเนินการตามรายละเอียดที่กาหนด
วงเงินและกำรผ่อนชำระ
➢ วงเงินกู้รายละไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
➢ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี
➢ งวดชาระเป็นรายเดือน ไม่เกิน 10 งวด
➢ การผ่อนชาระ ผู้กู้ยินยอมให้ผู้อานวยการ สพป.เชียงราย เขต 4 หักเงินเดือนและเงินรายอื่นที่
จ่ายพร้อมเงินเดือน ชาระงวดทุกสิ้นเดือน จนครบตามกาหนดสัญญา
➢ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดทารายการยอดหักเงินเดือนของผู้กู้ทุกราย ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

คูมือการปฏิบัติงานกลุมอานวยการ(งานสวัสดิการ)
นางอภิญญา พิศไพร่

2. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (Flow Chart) (ระยะเวลำ 15 นำที)

ผู้ขอกู้กรอกแบบคาขอกู้เงิน
สวัสดิการ สพป.เชียงราย เขต 4
(2 นาที)
ไม่ถกู ต้ อง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารคาขอกู้เงิน
สวัสดิการ สพป.เชียงราย เขต 4 (1 นาที)
ถูกต้ อง
ไม่เห็นชอบ

คณะกรรมการพิจารณาคาขอกู้
(5 นาที)
เห็นชอบ

เสนอ ผอ.สพป.
พิจารณา
(2 นาที)

เห็นชอบ
เจ้าหน้าที่ดาเนินการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
(5 นาที)

3. แบบฟอร์มที่ใช้
3.1 ใบสมัครสมาชิกสวัสดิการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
3.2 แบบคาขอรับบริการกู้เงินสวัสดิการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
คูมือการปฏิบัติงานกลุมอานวยการ(งานสวัสดิการ)
นางอภิญญา พิศไพร่

รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน
ลาดับที่

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

คาอธิบายสัญลักษณ์

1

1.ศึกษาระเบียบ และแนวทาง
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุด
ปฏิบัติในการจัดสวัสดิการและสวัสดิ กระบวนการ
ภาพประเภทตางๆที่เหมาะสมรวมถึง
ที่ไดทาขอตกลงกับธนาคารต่างๆ
2.สรุปผลและรายงานผลการดาเนินการ
ตามรายละเอียดที่กาหนด

2

1.วางแผนและกาหนดรูปแบบการ
ดาเนินงาน การประชาสัมพันธใน
การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให
สถานศึกษาและบุคลากรไดทราบ
และเขาใจในเงื่อนไขในการขอรับ
การสนับสนุน
2.แตงตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
ในแตละโครงการ
3.ดาเนินการใหบริการดานสวัสดิ
การและสวัสดิภาพตามแนวทางและ
เงื่อนไขของแตละโครงการ
4.ติดตาม ตรวจสอบรายละเอียด
เงื่อนไขเพื่อรักษาผลประโยชนของ
ขาราชการที่เขารวมโครงการในแต
ละโครงการที่ไมขัดตอระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการจัด
สวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. 2547

3

1.เสนอผู้อานวยการสานักงานเขต การตัดสินใจ
พื้นที่การศึกษาหรือรองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อนุมัติ
พิจารณาเห็นชอบและไม่เห็นชอบ

ทิศทางหรือการ
เคลื่อนไหวของงาน
จุดเชื่อมต่อระหว่าง
หน้า (ถ้าไม่จบภายใน
๑ หน้า)

คูมือการปฏิบัติงานกลุมอานวยการ(งานสวัสดิการ)
นางอภิญญา พิศไพร่

ภำคผนวก

ใบสมัครสมำชิก
สวัสดิกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
วันที่................เดือน................................พ.ศ..........
เรียน คณะกรรมการสวัสดิการฯ
ข้าพเจ้า...............................................................................ตาแหน่ง.........................................
วัน/เดือน/ปี เกิด.................................................... เลขประจาตัวประชาชน.........................................................
บ้านเลขที่.....................หมู่ที่.....................ตาบล...........................................อาเภอ..............................................
จังหวัด..............................................เบอร์โทร.......................................................................................................
ได้ทราบข้อความในระเบียบส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชียงราย เขต 4
ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในสานักงาน พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 แล้ว จึงขอสมัคร
เข้าเป็นสมาชิกสวัสดิการ ซึ่งข้าพเจ้าขอแสดงความจานงส่งเงินสะสมเข้ากองทุนสวัสดิการ ตามรายละเอียดดังนี้
ชาระเดือนละ 200 บาท (5 เดือน)
ชาระเดือนละ 500 บาท (2 เดือน)
ชาระเดือนละ 1,000 บาท (1 เดือน)
นาส่งโดย
เงินสด
หักจากเงินเดือน
โดยเริ่มเก็บสะสมเข้ากองทุนตั้งแต่เดือน................................................................พ.ศ.........................
หากข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิกสวัสดิการฯ จะปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ของคณะกรรมการฯ
สวัสดิการทุกประการ
ลงชื่อ......................................................ผู้สมัคร
(.........................................................)
งวดที่

จำนวนเงิน

ลงชื่อ........................................................ผูอ้ นุมัติ
(.........................................................)
ว/ด/ป ที่ชำระ

รำยละเอียดเพิ่มเติม
*** เงื่อนไขการกู้ยืมเงินฉุกเฉิน คณะกรรมการฯ ได้กาหนดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1 ต่อเดือน
ชาระไม่เกิน 10 งวด

คำขอกู้เงินสวัสดิกำร สพป.เชียงรำย เขต 4
เขียนที่...........................................................
วันที่..............เดือน................................ พ.ศ. ......................
เรียน คณะกรรมกำรสวัสดิกำร
ข้าพเจ้า..............................................................................................สมาชิกเลขที่.................................
เสนอคาขอกู้เงินสวัสดิการ เพื่อคณะกรรมการดาเนินการ โปรดพิจารณาดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกู้เงินจานวน.............................บาท (........................................................................)
โดยที่จะนาไปใช้เพื่อการต่อไปนี้............................................................................................................................
ข้อ 2. ข้าพเจ้ารับราชการหรืองานประจาในตาแหน่ง.............................................สังกัด สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เบอร์โทรศัพท์...................................
ข้อ 3. ข้าพเจ้าได้รับเงินเดือนและเงินที่จ่ายควบคู่กับเงินเดือน........................................................บาท
ข้อ 4.บุคคลค้าประกัน
(1) ชื่อ.................................................ตาแหน่ง...............................เงินเดือน...................บาท
สมาชิกเลขที่................................ลายมือชื่ อ.......................................................................
ข้อ 5. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะส่งชาระเงินกู้ ดังนี้
ชาระเงินต้น เดือนละ........... บาท พร้อมดอกเบี้ยตามที่กาหนด (ภายในระยะเวลา 10 เดือน)
ข้อ 6. ข้าพเจ้ายินยอมที่จะให้คณะกรรมการสวัสดิการ หักเงินกู้จากบัญชีเงินเดือนข้าพเจ้า
ลงชื่อ.................................................ผู้กู้
(............................................................)

บันทึกกำรพิจำรณำของเจ้ำหน้ำที่สวัสดิกำร
เรียน คณะกรรมการสวัสดิการ
ตามที่ นาย/นาง/นางสาว..................................................................................ได้ยื่นกู้เงินสวัสดิการนั้น
ข้าพเจ้าได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว และปรากฏว่ามีเงินได้รายเดือนคงเหลือ เดือนละ...................................บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ......................................................
(..................................................)
เจ้าหน้าที่สวัสดิการ สพป.เชียงราย เขต4
ความเห็นผู้อานวยการกลุ่ม.....................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................
(..................................................)
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ

บันทึกกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสวัสดิกำร
เสนอ คณะกรรมการดาเนินการ ในการประชุม ครั้งที่............วันที่........../............................./..............
มีมติอนุมัติให้เงินกู้แก่สมาชิกรายดังกล่าวได้ จานวนเงิน........................บาท(.....................................................)
ลงชื่อ......................................................
(............................................................)
ประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการ

