ระเบียบเงินกองทุนสะสมครู และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี (รสจ.)
1. วัตถุประสงค์กองทุนสะสมครู และบุคลากรทางการศึกษา รสจ.
1.1 เพือ่ เป็ นสวัสดิการให้กบั ครู และบุคลากรทางการศึกษาเมื่อยามเกษียณหรื อออกจากงานตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกองทุน
1.2 เพือ่ สร้างความมัน่ คงและมัน่ ใจให้กบั ครู และบุคลากรทางการศึกษา เมื่อเกษียณอายุ หรื อออก
จากงาน
1.3 เพือ่ เป็ นการส่งเสริ มการออมให้กบั ครู และบุคลากรทางการศึกษา
1.4 เพือ่ นาผลประโยชน์ของกองทุนในอนาคตมาช่วยเหลือสมาชิกตามความเหมาะสม
2. สมาชิกกองทุนสะสมครู และบุคลากรทางการศึกษา
ผูท้ ี่จะขอร่ วมเงินกองทุนสะสมครู ให้ปฏิบตั ิ ดังนี้
2.1 เมื่อครู และบุคลากรทางการศึกษาผ่านการทดลองงานตามที่โรงเรี ยนกาหนด
2.2 กรอกใบสมัครตามแบบของกองทุนฯ
2.3 ยื่น แบบสมัค รเป็ นสมาชิ ก กองทุน ฯ ให้ผูบ้ ริ ห ารลงนาม อนุ มัติ และส่ ง เอกสาร
ทั้งหมด มาที่ประธานกองทุนฯ ณ สานักงานการศึกษา รสจ.
2.4 ประธานกองทุนฯ พิจารณาอนุมตั ิรับเป็ นสมาชิกอย่างเป็ นทางการ
3. ระยะเวลาการสะสม
ระยะเวลาการสะสมและการได้รับเงินกองทุนฯ ให้ปฏิบตั ิ ดังนี้
3.1 ระยะเวลาการสะสมที่ไม่ ครบ 5 ปี จะได้รับเงินสะสมเฉพาะเงินส่ วนของครู
3.2 ระยะเวลาการสะสมตั้ง แต่ 5 ปี แต่ ไม่ ค รบ 10 ปี จะได้รับเงิ น สะสมส่ วนของครู
ร้ อยละ 100 และเงินสะสมส่ วนสมทบของโรงเรียนร้ อยละ 50
3.3 ระยะเวลาการสะสม 10 ปี ขึน้ ไป จะได้รับเงินสะสมส่ วนของครู และส่ วนสมทบของ
โรงเรียนร้ อยละ 100
4. สมาชิกรับเงินคืนจากกองทุนสะสมครู และบุคลากรทางการศึกษา
4.1 สมาชิกได้รับเงินคืนจากกองทุนฯ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
4.1.1 ลาออกจากโรงเรี ยนเพราะสาเหตุจากสุขภาพโดยมีเอกสารรับรองจากทางโรงเรี ยน
4.1.2 ลาออกจากโรงเรี ยนเมื่อสิ้นสุดปี การศึกษา
4.1.3 เกษียณอายุ 60 ปี บริ บูรณ์
4.1.4 ถึงแก่กรรม

4.2 โรงเรี ยนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี (รสจ.) สงวนสิ ทธิ์ ไม่ จ่ายเงินกองทุนฯ ในส่ วน
โรงเรี ยนสมทบในกรณี ดังนี้
กรณีโรงเรียนให้ ออก และได้จ่ายเงินชดเชยให้ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการแล้ว
4.3 สมาชิกหรื อผูร้ ับผลประโยชน์ (กรณี ถึงแก่กรรม) ติดต่อรับเอกสารการขอรับเงินกองทุนฯ
กับฝ่ ายสานักบริ หาร หรื อ ฝ่ ายที่ได้รับมอบหมาย และ ให้ผบู ้ ริ หารลงนามอนุมตั ิเพือ่ เบิกจ่ายจากกองทุนฯ
4.4 ในกรณี ที่สมาชิกเสียชีวติ กองทุนจะมอบเงินกองทุนฯ ให้กบั ผูม้ ีสิทธ์รับเงินสะสม ตามที่ระบุ
ไว้ในใบสมัครเงินกองทุนฯ
4.5 ในกรณี สิ้นสุดการเป็ นสมาชิกของเงินกองทุนฯ โรงเรี ยนขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักเงินสะสมที่
ได้รับจากกองทุนฯ เมื่อสมาชิกเป็ นผูท้ ี่มีหนี้ คา้ งชาระอยูก่ บั โรงเรี ยน หรื อกองทุนต่างๆ ที่สมาชิกได้ติด
ค้างก่อน และส่วนที่เหลือจึงจะมอบให้กบั สมาชิก หรื อผูร้ ับผลประโยชน์
4.6 กองทุนฯ จัดมอบเงินสะสมคืน แก่สมาชิกผ่านทางโรงเรี ยน ภายใน 30 วัน
5. สมาชิกโอนย้ ายโรงเรียนในสั งกัด รสจ.
เมื่อสมาชิกได้รับการอนุมตั ิจากผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในสังกัด รสจ. ในการย้ายโรงเรี ยน ให้โรงเรี ยน
เดิมจัดทาเอกสารการย้ายโอน โดยมีผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนลงนามอนุ มตั ิ และจัดส่ งเอกสารการย้ายโอนให้
ประธานกองทุน ทั้งนี้สมาชิก ยังมีสถานภาพการเป็ นสมาชิกต่อเนื่อง
6. การสิ้นสุ ดการเป็ นสมาชิก
6.1 ลาออก หรื อ สิ้นสุดจากการเป็ นครู และบุคลากรทางการศึกษา รสจ.
6.2 เกษียณอายุ
6.3 ถึงแก่กรรม
7. การบริหารกองทุนสะสมครู และบุคลากรทางการศึกษา
7.1 ส่วนของสมาชิกชาระเงินสะสมเดือนละ 200 โดยหักจากบัญชีเงินเดือน
7.2 ส่วนสมทบเดือนละ 200 บาท ของโรงเรี ยนกาหนด ตัดเป็ นค่าใช้จ่ายสวัสดิการประจาเดือน
7.3 โอนหรื อนาเงินส่งกองทุนฯ ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ตามที่กาหนด
7.4 คณะกรรมการบริ หารกองทุนฯ เปิ ดบัญชี เงินกองทุนฯ กับสังฆมณฑลจันทบุรี และหรื อ ธนาคาร
พาณิ ชย์
7.5 คณะกรรมการบริ หารกองทุน ฯ พิจารณาการหาผลประโยชน์ เพื่อ กองทุนฯ กับสถาบัน
การเงินที่มีผลตอบแทนเหมาะสมและไม่มีความเสี่ยง

8. คณะกรรมการบริหารกองทุนสะสมครู และบุคลากรทางการศึกษา
คณะกรรมการบริ หารกองทุน ฯ ได้แก่ คณะกรรมการบริ หาร รสจ. และเจ้าหน้าที่งานบริ หาร
ทรัพย์สินการเงิน และบัญชี รสจ. เป็ นผูบ้ นั ทึกรายการเคลื่อนไหวของเงินกองทุนฯ
9. การจัดสรรผลประโยชน์ จากกองทุนสะสมครู และบุคลากรทางการศึกษา
9.1 3 ปี แรก นับจากเปิ ดกองทุน นาดอกผลจากเงินกองทุนสมทบกองทุนฯ ร้อยละ 100
9.2 ในปี ที่ 4 เป็ นต้นไปให้ดาเนินการจัดสรรผลประโยชน์ ดังนี้
ร้อยละ 30 สมทบเข้ากองทุนฯ
ร้อยละ 70 สมทบสวัสดิ ก ารให้กับ คณะครู ต ามระเบี ยบสวัสดิ การโรงเรี ย นคาทอลิ ก
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ตามที่ คณะกรรมการบริ หารกองทุนฯ พิจารณา
10. การดาเนินการเงินกองทุนฯ กาหนดให้ เริ่มปฏิบัติต้งั แต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2558

.......................................................
(บาทหลวงลือชัย จันทร์โป๊ )
ประธานคณะกรรมการ รสจ.
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กองทุนสะสมครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรี ยนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ประธานคณะกรรมการ รสจ.
เหรัญญิก รสจ.
ผูจ้ ดั การของโรงเรี ยนที่สมาชิกสังกัด

