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ประกาศ โรงเรียนมงฟอร�ตวิทยาลัย 
เรื่อง การบริหารกองทุน (ฉบับแก ไขปรับปรุง ครั้งท่ี 1) 

–––––––––––––––––––––– 
 

         โดยท่ีเป
นการสมควรเพ่ือให�การบริหารกองทุนต�างๆ ของโรงเรียนมงฟอร"ตวิทยาลัย มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน"สูงสุด อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 39 มาตรา 40 แห�งพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พุทธศักราช 2550 แก�ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2554 และตราสารจัดต้ังโรงเรียน                
มงฟอร"ตวิทยาลัย พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ข�อ 27 ข�อ 28 โรงเรียนมงฟอร"ตวิทยาลัย 
จึงขอเปลี่ยนแปลงแก�ไข ประกาศโรงเรียนมงฟอร"ตวิทยาลัย เรื่อง การบริหารกองทุน ฉบับลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 
2561 โดยผ�านความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีปรึกษาผู�อํานวยการโรงเรียนมงฟอร"ตวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันพุธท่ี 22 พฤษภาคม 2562 ให�มีความในประกาศ ดังต�อไปนี้ 
  

 ข อ 1 โรงเรียนจัดต้ังกองทุนโดยแบ�งเป
นกองทุนประเภทต�างๆ ดังนี้ 
  1.1 กองทุนสํารอง โรงเรียนมงฟอร"ตวิทยาลัย 
  1.2 กองทุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมงฟอร"ตวิทยาลัย 
  1.3 กองทุนบําเหน็จ บํานาญ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมงฟอร"ตวิทยาลัย 
  1.4 กองทุนท่ัวไป โรงเรียนมงฟอร"ตวิทยาลัย 
  1.5 กองทุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมงฟอร"ตวิทยาลัย 
  1.6 กองทุนสวัสดิการพนักงาน โรงเรียนมงฟอร"ตวิทยาลัย 
  1.7 กองทุนช�วยเหลือเด็กยากจนและผู�ด�อยโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมงฟอร"ตวิทยาลัย 
 ข อ 2 คณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบไปด�วย 
                     2.1 ผู�อํานวยการ เป
นประธาน โดยตําแหน�ง 
                     2.2 คณะกรรมการท่ีปรึกษาผู�อํานวยการโรงเรียนมงฟอร"ตวิทยาลัย เป
นกรรมการโดยตําแหน�ง  
                     2.3 หัวหน�างานการเงิน บัญชี และงบประมาณ เป
นเหรัญญิกและเลขานุการโดยตําแหน�ง 
 

          ข อ 3 กรรมการบริหารกองทุนมีวาระการดํารงตําแหน�งคราวละ 1 ปG  
 

 ข อ 4  นอกจากการพ�นจากตําแหน�งตามวาระ ตาม ข�อ 3 แล�ว กรรมการบริหารกองทุน พ�นจากตําแหน�งเม่ือ 
4.1 ตาย 
4.2 ลาออก 
4.3 เป
นบุคคลล�มละลาย 
4.4 เป
นคนไร�ความสามารถหรือคนเสมือนไร�ความสามารถ 
4.5 ได�รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถือท่ีสุดให�จําคุก 
4.6 ผู�อํานวยการมีคําสั่งให�พ�นจากตําแหน�ง 
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             ในกรณีท่ีตําแหน�งกรรมการว�างลงและยังไม�ครบวาระ ให�ผู�อํานวยการแต�งต้ังกรรมการแทนตําแหน�งท่ี
ว�าง หรือให�คณะกรรมการท่ีเหลือปฏิบัติหน�าท่ีแทน เว�นแต�วาระการดํารงตําแหน�งเหลืออยู�ไม�ถึงเก�าสิบวันจะไม�
ดําเนินการแต�งต้ังแทนก็ได� และให�ผู�ได�รับแต�งต้ังใหม�อยู�ในตําแหน�งเพียงเท�าวาระท่ีเหลืออยู�ของผู�ซ่ึงตนแทน 
                       

 ข อ 5 ให�คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหน�าท่ี ดังต�อไปนี้ 
  5.1 กําหนดนโยบาย และดําเนินการตามนโยบายของแต�ละกองทุน 
  5.2 กํากับดูแลการบริหารกองทุนให�เป
นไปตามวัตถุประสงค"ของแต�ละกองทุน 
  5.3 จัดหารายได�เข�ากองทุน 
  5.4 อนุมัติเบิกจ�ายกองทุน 
  5.5 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนอย�างน�อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  5.6 นําเสนอรายงานการดําเนินงาน รายงานทางการเงินและบัญชี 
  5.7 ดําเนินการให�เป
นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนและวัตถุประสงค" 
 

 ข อ 6 กองทุนสํารอง 
6.1  มีวัตถุประสงค"เพ่ือเป
นเงินทุนพัฒนาโรงเรียน ได�แก� การก�อสร�าง บํารุงรักษา ซ�อมแซม

อาคารสถานท่ี  
  6.2  กองทุนสํารองมีแหล�งท่ีมาของเงินทุน ดังนี้ 
 6.2.1 จัดสรรเงินเข�ากองทุน ไม�น�อยกว�าร�อยละ 10 จากผลกําไรท่ีได�จากการดําเนินกิจการ
ของโรงเรียน  
 6.2.2 เงินหรือทรัพย"สินท่ีมีผู�บริจาคให�กองทุน 
 6.2.3 การจัดหารายได� 
 6.2.4 ดอกผลท่ีเกิดข้ึนจากกองทุน 
  6.3 การใช�จ�ายเงินกองทุน สามารถใช�ได�ท้ังเงินต�นและดอกเบ้ีย ท้ังนี้ต�องเป
นไปตามวัตถุประสงค"
ของกองทุนและหลักเกณฑ"ท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 
 

 ข อ 7  กองทุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
7.1 มีวัตถุประสงค"เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมงฟอร"ตวิทยาลัย 

  7.2 กองทุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีแหล�งท่ีมาของเงินทุน ดังนี้ 
 7.2.1 จัดสรรเงินเข�ากองทุน ไม�น�อยกว�าร�อยละ 2 จากผลกําไรท่ีได�จากการดําเนินกิจการ
ของโรงเรียน 
 7.2.2 เงินหรือทรัพย"สินท่ีมีผู�บริจาคให�กองทุน 
 7.2.3 การจัดหารายได� 
 7.2.4 ดอกผลท่ีเกิดข้ึนจากกองทุน 
   7.3 รายจ�ายของกองทุนพัฒนาครูและบุคลากร ให�เป
นไปดังนี้ 
 7.3.1 ค�าใช�จ�ายในการศึกษาดูงาน อบรมและพัฒนาภายในประเทศและต�างประเทศ 

  7.3.2 ค�าใช�จ�ายเพ่ือทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทข้ึนไป 
 7.3.3 ให�เป
นรางวัลสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสร�างชื่อเสียงให�กับโรงเรียน 
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  7.4 การใช�จ�ายเงินกองทุน สามารถใช�ได�ท้ังเงินต�นและดอกเบ้ีย ท้ังนี้ต�องเป
นไปตามวัตถุประสงค"
ของกองทุนและหลักเกณฑ"ท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 
 

 ข อ 8 กองทุนบําเหน็จ บํานาญครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8.1 มีวัตถุประสงค"เพ่ือเป
นขวัญและกําลังใจให�แก�ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติหน�าท่ีใน

โรงเรียนมงฟอร"ตวิทยาลัยจนเกษียณอายุหรือลาออกตามระเบียบโรงเรียนของมูลนิธิคณะเซนต"คาเบรียลแห�ง
ประเทศไทยว�าด�วยบําเหน็จบํานาญและเงินสะสมร�วม พุทธศักราช 2558 
  8.2 กองทุนบําเหน็จ บํานาญ มีแหล�งท่ีมาของเงินทุนดังนี้ 
 8.2.1 จัดสรรเงินเข�ากองทุน ไม�น�อยกว�าร�อยละ 10 จากผลกําไรท่ีได�จากการดําเนิน
กิจการของโรงเรียน 
 8.2.2 เงินหรือทรัพย"สินท่ีมีผู�บริจาคให�กองทุน 
 8.2.3 การจัดหารายได� 
 8.2.4 ดอกผลท่ีเกิดข้ึนจากกองทุน 
   8.3 รายจ�ายของกองทุนบําเหน็จบํานาญ ให�จ�ายเพ่ือเป
นบําเหน็จบํานาญ แก�ครูเม่ือเกษียณอายุ 
หรือลาออกตามระเบียบโรงเรียนของมูลนิธิคณะเซนต"คาเบรียลแห�งประเทศไทยว�าด�วยบําเหน็จบํานาญและเงิน
สะสมร�วม พุทธศักราช 2558 
  8.4 การใช�จ�ายเงินกองทุน สามารถใช�ได�ท้ังเงินต�นและดอกเบ้ีย ท้ังนี้ต�องเป
นไปตามวัตถุประสงค"
ของกองทุนและหลักเกณฑ"ท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 
 

 ข อ 9 กองทุนท่ัวไป  
9.1 มีวัตถุประสงค"เพ่ือ 

 9.1.1 จัดซ้ือและพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมทางการศึกษา 
 9.1.2 พัฒนาด�านวิชาการ ดนตรี กีฬา และศิลปะ 
 9.1.3 พัฒนาห�องสมุด ศูนย"วิทยาการ ห�องปฏิบัติการเรียนรู�และแหล�งเรียนรู�ภายในโรงเรียน 
 9.1.4 โครงงาน การวิจัยและพัฒนา 
 9.1.5 ให�เป
นรางวัลสําหรับนักเรียนท่ีสร�างชื่อเสียงให�กับโรงเรียน 
  9.2 กองทุนท่ัวไป มีแหล�งท่ีมาของเงินทุนดังนี้ 
 9.2.1 จัดสรรเงินเข�ากองทุน ไม�น�อยกว�าร�อยละ 2 จากผลกําไรท่ีได�จากการดําเนินกิจการของโรงเรียน 
 9.2.2 เงินหรือทรัพย"สินท่ีมีผู�บริจาคให�กองทุน 
 9.2.3 การจัดหารายได� 
 9.2.4 ดอกผลท่ีเกิดข้ึนจากกองทุน 
  9.3 การใช�จ�ายเงินกองทุน สามารถใช�ได�ท้ังเงินต�นและดอกเบ้ีย ท้ังนี้ต�องเป
นไปตามวัตถุประสงค"
ของกองทุนและหลักเกณฑ"ท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 
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 ข อ 10 กองทุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
10.1 มีวัตถุประสงค"เพ่ือ 

 10.1.1 ให�เป
นสวัสดิการและสิทธิประโยชน"แก�ครู บุคลากรทางการศึกษา  
 10.1.2 ให�เป
นเงินปMนผลเม่ือสิ้นปGการศึกษาแก�ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 10.1.3 บรรเทาความเดือดร�อนของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีประสบภัยพิบัติ 
 10.1.4 ช�วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีเจ็บปNวยร�ายแรงหรือประสบอุบัติเหตุร�ายแรง  

  10.1.5 ให�เป
นเงินช�วยเหลือค�าทําศพครู  บุคลากรทางการศึกษา บิดา  มารดา บุตรธิดา
ตามสายเลือด และคู�สมรสตามกฎหมายของครูและบุคลากรทางการศึกษา   
   10.2 กองทุนสวัสดิการครู และบุคลากรทางการศึกษา มีแหล�งท่ีมาของเงินทุนดังนี้ 
 10.2.1 จัดสรรเงินเข�ากองทุน ไม�น�อยกว�าร�อยละ 2 จากผลกําไรท่ีได�จากการดําเนินกิจการ
ของโรงเรียน 
 10.2.2 เงินหรือทรัพย"สินท่ีมีผู�บริจาคให�กองทุน 
 10.2.3 การจัดหารายได� 
 10.2.4 ดอกผลท่ีเกิดข้ึนจากกองทุน 
   10.3 การใช�จ�ายเงินของกองทุนสวัสดิการครู และบุคลากรทางการศึกษา ให�เป
นไปตาม
วัตถุประสงค"และมติของคณะกรรมการบริหารกองทุน 

 

 ข อ 11 กองทุนสวัสดิการพนักงาน  
11.1 มีวัตถุประสงค"เพ่ือ 

 11.1.1 ช�วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน"แก�พนักงาน 
 11.1.2 ช�วยสวัสดิการของพนักงานเม่ือเกษียณอายุตามประกาศของโรงเรียน 
 11.1.3 บรรเทาความเดือดร�อนของพนักงานท่ีประสบภัยพิบัติ 
 11.1.4 ช�วยเหลือพนักงานกรณีเจ็บปNวยร�ายแรง หรือประสบอุบัติเหตุร�ายแรง  

 11.1.5 ให�เป
นเงินช�วยเหลือค�าทําศพพนักงาน  บิดา  มารดา บุตรธิดาตามสายเลือด และคู�
สมรสตามกฎหมายของพนักงาน 
  11.2 กองทุนสวัสดิการพนักงาน มีแหล�งท่ีมาของเงินทุนดังนี้ 
 11.2.1 จัดสรรเงินเข�ากองทุน ไม�น�อยกว�าร�อยละ 2 จากผลกําไรท่ีได�จากการดําเนินกิจการ
ของโรงเรียน 
 11.2.2 เงินหรือทรัพย"สินท่ีผู�บริจาคให�กองทุน 
 11.2.3 การจัดหารายได� 
 11.2.4 ดอกผลท่ีเกิดข้ึนจากกองทุน 
  11.3 การใช�จ�ายเงินกองทุน สามารถใช�ได�ท้ังเงินต�นและดอกเบ้ีย ท้ังนี้ต�องเป
นไปตาม
วัตถุประสงค"ของกองทุนและหลักเกณฑ"ท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 
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 ข อ 12 กองทุนช�วยเหลือเด็กยากจน และผู�ด�อยโอกาสทางการศึกษา  
12.1 มีวัตถุประสงค"เพ่ือให�ทุนการศึกษาแก�นักเรียนท่ียากจนและผู�ด�อยโอกาสทางการศึกษา 

บริจาคเพ่ือการกุศล บริจาคเพ่ือบรรเทาความเดือดร�อนจากภัยพิบัติต�างๆ 
  12.2 กองทุนช�วยเหลือเด็กยากจนและผู�ด�อยโอกาสทางการศึกษา มีแหล�งท่ีมาของเงินทุนดังนี้ 
 12.2.1 จัดสรรเงินเข�ากองทุน ไม�น�อยกว�าร�อยละ 2 จากผลกําไรท่ีได�จากการดําเนิน
กิจการของโรงเรียน 
 12.2.2 เงินหรือทรัพย"สินท่ีมีผู�บริจาคให�กองทุน 
 12.2.3 การจัดหารายได� 

 12.2.4 ดอกผลท่ีเกิดข้ึนจากกองทุน 
  12.3 รายจ�ายของกองทุนช�วยเหลือเด็กยากจน และผู�ด�อยโอกาสทางการศึกษา ให�เป
นไปดังนี้ 
  12.3.1 ให�ทุนการศึกษา 
 12.3.2 บริจาคเพ่ือการกุศล 
 12.3.3 บริจาคเพ่ือบรรเทาความเดือดร�อนจากภัยพิบัติต�างๆ 
  12.4 การใช�จ�ายเงินกองทุน สามารถใช�ได�ท้ังเงินต�นและดอกเบ้ีย ท้ังนี้ต�องเป
นไปตาม
วัตถุประสงค"ของกองทุนและหลักเกณฑ"ท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 
 

ข อ 13 การบริหารเงินกองทุน 
13.1 หลักเกณฑ"และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุม การเก็บรักษา และเบิกจ�ายกองทุนประเภท

ต�าง ๆ ให�เป
นไปตามแนวปฏิบัติการบริหารกองทุนและวัตถุประสงค"ของแต�ละกองทุนเท�านั้น 
  13.2 ให�หัวหน�างานการเงิน บัญชี และงบประมาณ เป
นผู�รับผิดชอบจัดทําบัญชีของแต�ละ
กองทุน ให�มีการตรวจสอบและรายงานทางการเงินและบัญชีอย�างน�อยปGละ 1 ครั้ง 
  13.3 ให�ประธานกองทุน มีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติการเบิกเงินจากกองทุนในแต�ละครั้ง      
ไม�เกิน 50,000 บาท ในกรณีท่ีมีการเบิกเงินเกินกว�าจํานวนดังกล�าวให�ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 
 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  22  พฤษภาคม  พุทธศักราช 2562 
 

 

                                                               (ภราดา ดร. สุรกิจ  ศรีสราญกุลวงศ") 
                                                              ผู�อํานวยการโรงเรียนมงฟอร"ตวิทยาลัย 
 


