
                                               
 
 

 
 
 
 

ระเบียบส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ว่าด้วย  กองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพเพื่อสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผู้เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าท่ี  เป็นกรณีพิเศษ 
พ.ศ.   2552 

----------------------------------------  

  ด้วยคณะกรรมการ  สกสค.  เห็นสมควรให้เงินช่วยเหลือ   เพื่อจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานในหน้าที่  เป็นกรณีพิเศษ    
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  72 (2)  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
พ.ศ.  2546  กอปรกับมติคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ในการประชุมครั้งที่  1/2552  เมื่อวันที่  23  มกราคม  2552  เห็นชอบให้มีระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการและ
สวัสดิภาพเพื่อสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ  จึงวาง
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพเพื่อสงเคราะห์ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่  เป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2552  ” 
  ข้อ  2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศ เป็นต้นไป 
  ข้อ  3  ในระเบียบนี้ 
            “กองทุน”  หมายความว่า    กองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพเพื่อสงเคราะห์ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่  เป็นกรณีพิเศษ   
            “เงินช่วยเหลือ”  หมายความว่า  เงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือในกรณีที่บุคคลนั้น  
ประสบเหตุถึงแก่ความตายจากการปฏิบัติหน้าที่  หรือเพราะเหตุกระท าการตามหน้าที่  เป็นกรณีพิเศษหรือจาก 
การก่อเหตุร้ายจนถึงแก่ความตาย  
            “คณะกรรมการ”  หมายความว่า    คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
เพื่อสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชิวิตในการปฏิบัติหน้าที่  เป็นกรณีพิเศษ 
 “กรรมการ”   หมายความว่า    กรรมการกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
เพื่อสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่  เป็นกรณีพิเศษ       
                 

/ ส านักงาน... 
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“ส านักงาน”   หมายความว่า    ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ 

สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         “เลขาธิการ”   หมายความว่า    เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ 

สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 “รองเลขาธิการ”   หมายความว่า  รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 “ผู้อ านวยการ”   หมายความว่า   ผู้อ านวยการส านักในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 “ผู้อ านวยการ  สกสค.จังหวัด”   หมายความว่า   ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด  และให้หมายรวมถึงผู้อ านวยการส านักงาน
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 “พนักงานเจ้าหน้าที่”    หมายความว่า   พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อบังคับคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ. 2551   
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 “ครูและบุคลากรทางการศึกษา”   หมายความว่า   ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา  พ.ศ.  2546  และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาทั้งของรัฐ  เอกชน  และท้องถิ่น 
 “ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา”    หมายความว่า  บุคคลซึ่งปฏิบัติงานอ่ืนในหน่วยงาน 
ทางการศึกษาหรือเกี่ยวกับการให้การศึกษา  หรือสนับสนุนและบริการเกี่ยวกับการศึกษาทั้งของรัฐ  เอกชน 
และท้องถิ่นให้หมายรวมถึงผู้บริหาร  หรือผู้สอนของโรงเรียนนอกระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน   
พ.ศ.  2550  และรวมถึงลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างชั่วคราว  หรือเรียกชื่ออย่างอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน 
 ข้อ  4  ให้เลขาธิการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหา 
อันเกิดขึ้นรวมถึงก าหนดหลักเกณฑ์  และวิธีการเงื่อนไข  ตามระเบียบนี้ 

หมวด  1 
บทท่ัวไป 

 ข้อ  5  ให้มีกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพเพื่อสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ  ตั้งอยู่ในส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  

 
/  ข้อ 6.. 
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 ข้อ  6  กองทุนนี้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ  เป็นเงิน
ช่วยเหลือพิเศษ  ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ  ตาม
หลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
 ข้อ  7  ในวาระเร่ิมแรกให้น าเงินสนับสนุนพิเศษโครงการสวัสดิการเงินกู้  ช .พ.ค.  ซึ่งได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการ  ช.พ.ค. จ านวน  ยี่สิบสองล้านบาท  มาตั้งเป็นกองทุนประเดิม 
 กองทุน  อาจมีรายได้ดังต่อไปนี้ 

(1)  เงินสมทบกองทุนจากเงินสนับสนุนพิเศษโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.   
ปีละไม่น้อยกว่า สิบล้านบาท 
  (2)  เงินสมทบกองทุนจากการจัดกิจกรรมต่างๆ 
  (3)  เงินหรือทรัพย์ที่มีผู้บริจาคให้ 
  (4)  เงินผลประโยชน์จากการลงทุนและดอกผลจากการลงทุน 
  (5)  เงินรายได้อื่นๆ 
 ข้อ  8  การเก็บรักษาเงินกองทุนตามระเบียบนี้  ให้ฝากไว้ที่ธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ   หรือ
ลงทุน 
ในพันธบัตรของรัฐบาล  หากจะฝากไว้กับสถาบันการเงินอ่ืน  ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ    
 ข้อ  9 ให้ประธานมีอ านาจสั่งจ่ายเงินได้คร้ังละไม่เกิน ห้าแสนบาท  หากเกินห้าแสนบาท  
ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 
 ข้อ 10  การเบิกจ่ายเงินในแต่ละคร้ัง  ให้ประธานหรือรองประธาน  ลงนามร่วมกับเหรัญญิก  
หรือผู้ช่วยเหรัญญิก 
 ข้อ 11  เมื่อกองทุนเลิกล้มไป  ให้ทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของส านักงาน 

 

หมวด  2 
ว่าด้วยคณะกรรมการ 

  
 ข้อ 12  ให้มีคณะกรรมการกองทุนประกอบด้วย 
     (1)   เลขาธิการ  เป็นประธาน 
   (2)  รองเลขาธิการ  ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย  เป็นรองประธาน 
   (3)  บุคคลซึ่งเลขาธิการเห็นสมควร  จ านวน  4  คน  เป็นกรรมการ 
    (4)  ผู้อ านวยการส านักสวัสดิภาพครู เป็นกรรมการ 
   (5)  ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ  เป็นกรรมการและเหรัญญิก 
           / (6) ผู้อ านวย..... 
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   (6)  ผู้อ านวยการส านักสวัสดิการครู  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
   (7)  ผู้อ านวยการกลุ่มการคลัง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก 
   (8)  ผู้อ านวยการกลุ่มที่รับผิดชอบกองทุน  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ข้อ 13  ให้กรรมการตามข้อ  12 (3)  อยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี  ในกรณีที่กรรมการ   
พ้นจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ  ให้ประธานแต่งตั้งแทน  กรรมการซึ่งเข้ามาแทนนั้นให้อยู่ใน
ต าแหน่งเท่าวาระของผู้ซึ่งตนแทน 
 ข้อ 14  คณะกรรมการ  มีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   (1)  พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือ  ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพเพื่อ
สงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่เปน็กรณีพิเศษ 
   (2)  บริหารและพัฒนากองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและเกิดผลดี 
   (3)  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือรวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอ่ืน ๆ  
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
    (4)  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อน าเงินได้ของกองทุนไปลงทุน  หรือเพื่อ
แสวงหารายได้นอกเหนือจากการฝากธนาคารหรือสถาบันการเงินโดยค านึงถึงความเสียหายอันเกิดจากการ
ลงทุนเป็นหลัก 
   (5)  วินิจฉัยชี้ขาดเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ  ให้ถือเป็นที่สุด 
   (6)  ด าเนินการอ่ืนใดที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

หมวด  3 
การช่วยเหลือ 

 
 ข้อ 15  ผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบนี้  ต้องเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา  เลขาธิการ  รองเลขาธิการ  ผู้อ านวยการ   
ผู้อ านวยการ  สกสค.จังหวัด  พนักงานเจ้าหน้าที่  และลูกจ้าง  ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ  สกสค.  ที่
ประสบภัยจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ  ให้ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบ  ดังนี้ 
  (1)  ประสบภัยถึงแก่ชีวิตในเขตพื้นที่พิเศษ  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้  คือ  จังหวัด
ยะลา นราธิวาส ปัตตานี  และ  5  อ าเภอในจังหวัดสงขลา  คือ  จะนะ  สะบ้าย้อย  เทพา  สะเดา  นาทวี  ให้
ได้รับความช่วยเหลือรายละ  ห้าแสนบาท 
  (2)  ประสบภัยถึงแก่ชีวิต  นอกเหนือจาก  (1)  ให้ได้รับความช่วยเหลือ 
รายละ  สองแสนห้าหมื่นบาท 
            /  ข้อ 16... 
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 ข้อ 16 ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือตามกรณี ข้อ 15 (1)   ต้องประสบภัยอันเนื่องจากการก่อ
เหตุร้ายหรือมีผลสืบเนื่องมาจากการก่อเหตุร้ายจนถึงแก่ความตายจากการปฏิบัติหน้าที่หรือเพราะเหตุกระท าการ
ตามหน้าที่ เป็นกรณีพิเศษ   
 ข้อ 17  ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือตามกรณี  ข้อ 15 (2)   ต้องประสบภัยอันเนื่องจากการก่อ
เหตุร้ายจนเสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติงานในหน้าที่ประจ า  หรือเพราะเหตุปฏิบัติตามหน้าที่หรือได้รับค าสั่ง
ให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ  เว้นแต่การประสบเหตุนั้นเกิดจากการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  หรือ
จากความผิดของตน  หรือจากเหตุที่ตนมีส่วนร่วมในการกระท านั้นด้วย  
 ข้อ 18  การขอรับความช่วยเหลือ  ให้ทายาทของผู้ถึงแก่ความตาย หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ 
จากทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ยื่นขอรับความช่วยเหลือภายในเก้าสิบวันนับต้ังแต่วันที่ 
ถึงแก่ความตาย  ต่อผู้อ านวยการ  สกสค.จังหวัด  หรือเลขาธิการ  แล้วแต่กรณี  หากพ้นก าหนดระยะเวลา
ดังกล่าว  ถือว่าสละสิทธิ   

 

หมวด  4 
บทเฉพาะกาล 

 ข้อ  19  การจ่ายเงินช่วยเหลือตามระเบียบนี้  ให้จ่ายย้อนหลังไปถึงผู้ประสบภัยที่เกิดขึ้น 
ก่อนระเบียบนี้มีผลใช้บังคับต่อกรณีที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่คณะกรรมการ  สกสค .  มีมติให้ช่วยเหลือ 
เป็นกรณีพิเศษ    
 ข้อ  20  ให้ส านักงานด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบนี้  ภายในเก้าสิบวัน   
นับตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ 
 

                                   สั่ง  ณ  วันท่ี   9  เมษายน    พ.ศ.   2552    
 

 

                                      (นายเกษม    กลั่นยิ่ง) 
                                           เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู 

                                    และบุคลากรทางการศึกษา 
 
 

 
 


