ระเบียบสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29
ว่ำด้วย กองทุนช่วยเหลือนักเรียนทีป่ ระสบภัย และเสียชีวิต
ปีพุทธศักรำช 2563
*****************************
เพื่อให้การดาเนินการบริหารจัดการกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัย และเสียชีวิต เป็นไป
อย่างทั่วถึง เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จึงวางระเบียบ
ไว้ ดังนี้
หมวด ๑
หมวดทั่วไป
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ว่าด้วย
กองทุนช่วยเหลือนักเรียนทีป่ ระสบภัย และเสียชีวิต ปีพุทธศักราช ๒๕63 ”
ข้อ ๒ ระเบียบฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมกำร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัย และ
เสียชีวิต คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัย และเสียชีวิต และคณะกรรมการ
จัดหาเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัย และเสียชีวิต ที่ผู้รักษาการตามระเบียบนี้แต่งตั้ง
“กรรมกำร” หมายความว่า กรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัย และเสียชีวิต
กรรมการพิจารณาให้ ความช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัย และเสียชีวิต และกรรมการจัดหาเงินกองทุน
ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัย และเสียชีวิต ที่ผู้รักษาการตามระเบียบนี้แต่งตั้ง ที่ผู้รักษาการตามระเบียบนี้
แต่งตั้ง
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัย และเสียชีวิต สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
“โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
“นักเรียน” หมายความว่า ผู้เรียนที่กาลังศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และนักศึกษาที่กาลัง
ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1-3 ในโรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29
“นักเรียนที่ประสบภัย และเสียชีวิต ” หมายความว่า นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ที่ประสบวาตภัย อัคคีภัย อุทกภัย และนักเรียนที่เสียชีวิต
“ประธำนสหวิทยำเขต” หมายความว่า ประธานสหวิทยาเขตโรงเรียนตามประกาศสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
/ข้อ 5 ให้มีคณะกรรมการ...

-2ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการ ดังนี้
5.1 คณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัย และเสียชีวิต ตามความ
เหมาะสม แต่งตั้งโดยผู้รักษาการตามระเบียบนี้ โดยมีผู้ อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29 เป็นประธาน โดยตาแหน่ง และรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่รับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็น รองประธานกรรมการ ประธานสหวิทยาเขตเป็นกรรมการ
โดยตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงานใน สพม.29 เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นเลขานุการ และนิติกรใน สพม.29 เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่ ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ในการบริหารกองทุน บริหารกองทุนตาม
วัตถุประสงค์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด ควบคุม กากับ
และติดตามการใช้เงินกองทุน และทรัพย์สินของกองทุน พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน ปฏิบัติ
หน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน และให้เลขานุการกองทุนจัดทารายงานการดาเนินงานต่อสาธารณชนและ
ประธานกรรมการกองทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5.2 คณะกรรมการพิ จ ารณาให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นที่ ป ระสบภั ย และเสี ย ชี วิ ต
จานวนไม่เกิน 10 คน แต่งตั้งโดยผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยมีรอง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ที่รับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เป็ น ประธาน มี ร องประธานกรรมการ จ านวน 1 คน ผู้ อ านวยการกลุ่ ม ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษา
เป็ นกรรมการและเลขานุ การ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มอบหมาย จานวน 1 คน เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการ
จานวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ ผู้แทนจากประธานสหวิทยาเขต จานวน 3 คน
มี ห น้ ำ ที่ พิ จ ารณาเหตุผ ลและความจาเป็ น ในการช่ ว ยเหลื อนั ก เรีย นที่ ป ระสบภั ย และ
เสียชีวิต ตามแบบคาร้องที่คณะกรรมการกาหนดและอนุมัติเงินช่วยเหลือ
5.3 คณะกรรมการจัดหาเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนประสบภัย และเสียชีวิต ตามความ
เหมาะสม แต่งตั้งโดยผู้อานวยการสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยมี ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธาน โดยตาแหน่ง และรองผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ที่รับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นรองประธานกรรม
ประธานสหวิท ยาเขตเป็ น กรรมการโดยตาแหน่ ง ผู้ อานวยการโรงเรีย นทุ ก โรงเรีย นในสั งกัด สพม.2 9
เป็ น กรรมการโดยต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการกลุ่ ม งานทุ ก กลุ่ ม งานใน สพม.29 เป็ น กรรมการโดยต าแหน่ ง
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นเลขานุการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาที่
ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 2 9 มอบหมาย เป็ น กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่ จัดหาหรือดาเนินการให้ได้มาซึ่งเงินกองทุนและทรัพย์สินอื่น ๆ
ข้อ 6 คณะกรรมการแต่ละชุดแต่งตั้งมาจาก
6.1 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
6.2 รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
/6.3 ผู้อานวยการ...

-36.3 ผู้อานวยการกลุ่มงาน ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
6.4 ประธานสหวิทยาเขต
6.5 เจ้ า หน้ า ที่ แ ละบุ ค ลากรในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 2 9
ที่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มอบหมาย
6.6 กรรมการตาม ข้อ 6.1-6.5 หากไม่มีผู้ดารงตาแหน่งในขณะนั้น ให้ผู้รักษาราชการ
แทน หรือรักษาการในตาแหน่ง หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน เป็นกรรมการแทน
ข้อ 7 การสิ้นสุดของกรรมการ สิ้นสุดลงในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
7.1 ตาย
7.2 เป็นบุคคลวิกลจริต
7.3 เป็นบุคคลล้มละลาย
7.4 เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
7.5 เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
7.6 เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
7.7 เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
7.8 เป็นผู้ต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษ
7.9 เป็ น ผู้ ถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกเพราะกระท าผิ ด วิ นั ย ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
7.10 ขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 6
ข้อ 8 การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด
จึงจะเป็นองค์ประชุม ในการประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองประธานกรรมการทาหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ข้อ 9 ที่ตั้งกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัย และเสียชีวิต ตั้งอยู่ที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 ตาบลกุดลาด อาเภอเมืองเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ข้อ 10 วัตถุประสงค์ของกองทุนช่วยเหลือนักเรียนประสบภัย และเสียชีวิต เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่
ประสบภัย และเสียชีวิต
หมวด ๒
เงินกองทุนในกำรช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัย เจ็บป่วย และเสียชีวิต
ข้อ 11 การได้มาซึ่งทุน
11.1 เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค
11.2 จากดอกผลเงินกองทุน ซึ่งเกิดจากดอกเบี้ยเงินฝากบัญชี กองทุนช่วยเหลือนักเรียน
ประสบภัย และเสียชีวิต
/11.3เงินจากการ...

-411.3 เงินจากการระดมทุนของกองทุน ตามมติของคณะกรรมการบริหารกองทุน
11.4 เงินช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากหน่วยงานหรืองบประมาณราชการจัดสรรให้
11.5 จากรายได้อื่น ๆ
ข้อ 12 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การใช้จ่ายเงิน การตรวจสอบการเงินการบัญชี ให้เป็นไปตาม
ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
หมวด ๓
หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัย และเสียชีวิต
ข้อ 13 การพิจ ารณาให้ ความช่ว ยเหลื อนักเรียนที่ป ระสบภัย และเสี ยชีวิต ให้ คณะกรรมการ
พิ จ ารณาให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เป็ น ผู้ พิ จ ารณาตามเหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ให้ เป็ น ไปตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารกองทุน ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัย และเสียชีวิต ปีพุทธศักราช 2563
เป็นรายๆ ไป
หมวด ๔
หมวดอื่น ๆ
ข้อ 14 ให้คณะกรรมการตามข้อ 5.1 – 5.3 กาหนดหลักเกณฑ์รายละเอียด วิธีการจัดหากองทุน
รายละเอียดวิธีการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ วงเงินที่ควรให้ความช่วยเหลือตามเหตุแห่งความเดือดร้อน
และแบบคาขอรับการช่วยเหลือ
ข้อ 15 การติดตามผลการบริหาร/การใช้ประโยชน์จากเงินกองทุน ให้เป็นไปตามประกาศฯ หรือ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63

(นายภัทธศาสน์ มาสกุล)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

ประกำศ คณะกรรมกำรบริหำรกองทุน ว่ำด้วย กองทุนช่วยเหลือนักเรียนทีป่ ระสบภัย และเสียชีวิต
ปีพุทธศักรำช 2563
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเก็บรักษำเงินและทรัพย์สิน
กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรรับเงิน และกำรตรวจสอบกำรเงินกำรบัญชีกองทุน พ.ศ. 2563
*****************************
เพื่อให้ การดาเนิ นการบริห ารจัดการกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัย และเสียชีวิต เป็นไป
อย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิผ ล รวมทั้งเกิ ดประโยชน์ สู งสุ ด อาศัยอานาจตามข้อ 5 ข้อ 11 ของ
ระเบียบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ว่าด้วย กองทุนช่วยเหลือนักเรียนประสบภัย และ
เสียชีวิต ปีพุทธศักราช 2563 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่
ประสบภัย และเสียชีวิต จึงกาหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ หลักเกณฑ์นี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สิน การเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน
และการตรวจสอบการเงินการบัญชีกองทุน พ.ศ. 2563”
ข้อ ๒ หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้
ข้อ ๔ ในหลักเกณฑ์นี้
“คณะกรรมกำร” หมายความว่า คณะกรรมการ ตาม ข้อ 5.1 ของระเบี ย บส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ว่าด้วย กองทุนช่วยเหลือนักเรียนประสบภัย และเสียชีวิต ปีพุทธศักราช
2563
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัย และเสียชีวิต สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
“ผู้อำนวยกำรสำนักงำน” หมายความว่า ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 28
“รองผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำน” หมายความว่ า รองผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ที่รับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
“เจ้ำหน้ำที่” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่รับจ่ายเงินและให้รวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับ
จ่ายเงินด้วย
“หลักฐำนกำรจ่ำย” หมายความว่า หลักฐานแสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รั บหรือเจ้าหนี้ตามข้อ
ผูกพันแล้ว
“ใบสำคัญคู่จ่ำย” หมายความว่า หลักฐานการจ่ายเงินที่เป็นใบสาคัญรับเงินหรือใบเสร็จรับเงินที่
จ่ายเงินให้แก่ผู้รับ หรือหลักฐานการนาเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับที่ธนาคาร
/ โรงเรียน...

-2“โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
“นักเรียน” หมายความว่า ผู้เรียนที่กาลังศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และนักศึกษาที่กาลัง
ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1-3 ในโรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29
“ปี” หมายความว่า ปีการศึกษา
ข้อ 5 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในเรื่องการเก็บรักษาเงิน การเบิกจ่าย และการพัสดุที่มิได้กาหนดไว้ใน
หลักเกณฑ์นี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับหรือคาสั่งของทางราชการโดยอนุโลม ในกรณีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามระเบียบของทางราชการได้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนกาหนด
หมวด ๑
ข้อกำหนดในกำรรับเงิน
ส่วนที่ 1
กำรรับเงิน
ข้อ 6 ให้กองทุนเปิดบัญชีเงินฝาก ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ กับธนาคารออมสิน โดยใช้ชื่อบัญชีว่า
“กองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัย และเสียชีวิต”
ข้อ 7 บรรดาเงินที่เป็นรายได้ตามระเบียบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ว่าด้วย
“กองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัย และเสียชีวิต” ปีพุทธศักราช 2563 ให้นาฝากเข้าบัญชีกองทุน
ตามข้อ 6
ข้อ 8 การรับเงินให้รับเป็นเงินสด การรับเงินเป็นเช็ค หรือดร๊าฟ หรือตราสารอย่างอื่น ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนกาหนด
ข้อ 9 การรับเงินให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับเงินของกองทุนออกใบสาคัญรับเงินให้แก่ผู้ชาระเงินทุกครั้ง
และบันทึกเงินที่ได้รับในสมุดเงินสด ภายในวันที่รับเงินสด เช็คหรือดร๊าฟ หรือตราสารอย่างอื่นนั้น โดยแสดง
ให้ทราบว่า ได้รับเงินตามใบสาคัญรับเงิน จานวนเท่าใด
ข้อ 10 เมื่อสิ้นเวลารับเงินให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเงินนาเงินที่ได้รับส่งมอบให้กรรมการเก็บรักษาเงินเพื่อนา
ฝากเข้าบัญชีตามข้อ 6 ในวันที่รับเงิน
ข้อ 11 ให้ ป ระธานคณะกรรมการบริห ารกองทุ น หรือผู้ ที่ ประธานคณะกรรมการบริห ารกองทุ น
มอบหมายมีอานาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเงินและเก็บรักษาสมุดเงินฝากธนาคารที่เห็นสมควร
ส่วนที่ 2
ใบสำคัญรับเงิน
ข้อ 12 ใบสาคัญรับเงินของกองทุน ให้มีสาระสาคัญอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) ที่ทาการหรือสานักงานที่ออกใบสาคัญรับเงิน
(2) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
(3) ชื่อและชื่อสกุลของบุคคลหรือชื่อนิติบุคคลผู้ชาระเงิน
(4) รายการแสดงการรับเงิน
(5) จานวนเงินที่รับทั้งตัวเลขและตัวอักษร
(6) ข้อความระบุว่าได้มีการรับเงินไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
/(7)ลายมือชื่อ...

-3(7) ลายมือชื่อพร้อมชื่อในวงเล็บและตาแหน่งผู้รับเงิน
ใบสาคัญรับเงินทุกฉบับให้มีสาเนาอย่างน้อยหนึ่งฉบับ
ข้อ 13 ใบสาคัญรับเงินห้ามขูด ลบ แก้ไข เพิ่มเติม จานวนเงินหรือชื่อผู้ชาระเงิน
หมวด ๒
กำรเก็บรักษำเงิน
ข้อ 14 ให้ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน หรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน
มอบหมายแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินอย่างน้อย 5 คน ในจานวนนี้ให้ รองผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ที่รับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นรองประธานกรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นกรรมการโดยตาแหน่งหนึ่งคน และกรรมการเก็บรักษาเงินอื่น
อีกอย่างน้อยสองคน
ข้อ 15 ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน เป็นคณะกรรมการชุดเดียวกันกับคณะกรรมการเปิดบัญชี
และคณะกรรมการเบิกถอนเงิน
หมวด ๓
ข้อกำหนดในกำรจ่ำยเงิน
ส่วนที่ 1
กำรเบิกจ่ำยเงิน
ข้อ 16 เงินกองทุน ให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ข้อ 10 ตามระเบียบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ว่าด้วย กองทุนช่วยเหลือนักเรียนทีป่ ระสบภัย และเสียชีวิต ปีพุทธศักราช 2563
ข้อ 17 การเบิกเงินจะกระทาได้ก็ต่อเมื่อมีรายการที่จะต้องจ่ายอยู่แล้ว ห้ามเบิกเงินไปไว้ก่อน เมื่อ
ยังไม่มีรายจ่ายที่แน่นอน
ข้อ 18 การจ่ายเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
นักเรียน ข้อ 5.2 ตามระเบียบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ว่าด้วย กองทุนช่วยเหลือ
นักเรียนทีป่ ระสบภัย และเสียชีวิต ปีพุทธศักราช 2563 ดังนี้
(1) เสียชีวิตจ่ายให้รายละ 3,000 บาท
(2) ประสบภัยจ่ายให้รายละ 2,000 บาท
ส่วนที่ 2
ใบสำคัญรับเงิน
ข้อ 19 การจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินทุกราย จะต้องมีหลักฐานการจ่ายไว้เพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบ
ข้อ 20 หลักฐานการจ่ายเงินจะต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึก การแก้ไขหลักฐานการจ่ายเงินให้ขีดฆ่า
แล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่แล้วให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกากับไว้ทุกแห่ง
/ ข้อ 21...

-4ข้อ 21 ใบสาคัญรับเงินซึ่งผู้รับเงินออกให้ อย่างน้อยจะต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(1) ชื่อ สถานที่อยู่หรือที่ทาการของผู้รับเงิน
(2) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
(3) รายการแสดงการรับเงินและระบุว่าเป็นค่าอะไร
(4) จานวนเงินที่รับทั้งตัวเลขและตัวอักษร
(5) ลายมือชื่อพร้อมทั้งมีตัวบรรจงชื่อและชื่อสกุลของผู้รับเงิน
ให้มีช่องพยานลงลายมือชื่อด้วยอีกหนึ่งรายการ และถ้าผู้รับเงินลงลายมือชื่อไม่ได้
ให้ใช้ลายพิมพ์นิ้วมือแทนการลงชื่อพร้อมมีพยานเซ็นชื่อด้วย และให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือครูผู้รับผิดชอบลง
ลายมือชื่อในช่องพยานทุกครั้ง
หมวด ๔
กำรบัญชี
ข้อ 22 การจัดทาบัญชีกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดทาบัญชีสาหรับหน่วยงานภาครัฐที่
กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ 23 ให้ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน หรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน
มอบหมายเป็นผู้มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้จัดทาบัญชีกองทุน ตามมติที่ประชุม
ของคณะกรรมการกองทุน
ข้อ 24 ให้คณะกรรมการผู้ตรวจสอบบัญชีตามที่ได้รับแต่งตั้งตามข้อ 23 ตรวจสอบเกี่ยวกับการเงิน
บัญชี และการพัสดุของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน หลังปีการศึกษา และให้
มีการรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริหารกองทุนทราบปีละ 2 ครั้ง
ข้อ 25 ทรัพย์สินใด ๆ ที่จัดซื้อเพื่อดาเนินการของกองทุน ให้ขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สินของกองทุน
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63

(นายภัทธศาสน์ มาสกุล)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

