
โรงเรียนสัมมาชีวศิลป กรุงเทพมหานคร 

ระเบียบว่าด้วยการให้เงนิส่งเคราะห์  

 
ข้อ ก ประเภทของการให้เงนิช่วยเหลือสงเคราะห์มี  2 ประเภทดังนี ้ 

 1.  การให้เงินช่วยเหลือส่งเคราะห์ทั่วไป   

  1.1  ภาระในการท่ีต้องถกูย้ายท่ีอยูใ่หม่ เช่น คา่ประกนั, คา่พาหนะการขนย้าย   

   ให้จ่ายเทา่ท่ีมีหลกัฐานมาแสดง แตไ่ม่เกินเร่ืองละ 2,000 บาท 

  1.2  คา่ใช่จ่ายเพ่ือการศกึษาบุตร 

   ให้จ่ายเทา่ท่ีมีหลกัฐานมาแสดง แตไ่ม่เกินเร่ืองละ 5,000 บาท 

  1.3  คา่ใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว เช่น บุตร, บิดา, มารดา  และ  คู่

สมรส,   ให้จ่ายเทา่ท่ีมีหลกัฐานมาแสดง แตไ่ม่เกินครัง้ละ 5,000 บาท. 

                    1.4  คา่ถ่ายถอนหนีส้นิของตนเองและคูส่มรส, ให้จ่ายเทา่ท่ีมีหลกัฐานมาแสดง แตไ่ม่เกินครัง้

ละ 5,000 บาท. 

                    1.5  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการสวสัดิการโรงเรียนสมัมาชีวศิลป จะ

พิจารณาเห็นความจําเป็นท่ีจะต้องให้ความช่วยเหลอื ในวงเงินไม่เกินครัง้ละ 3,000 บาท. 

 2.  การให้เงินช่วยเหลือส่งเคราะห์ฉุกเฉิน   ได้แก่ความเดือดร้อนท่ีเกิดขึน้เป็นเหตปัุจจุบนัทนั

ดว่น โดยไม่ทราบมาก่อน และไม่ได้เกิดจากความประมาทของตนดงัตอ่ไปนี ้

  2.1  ประสบวินาศภยัตา่งๆตอ่ท่ีอยูอ่าศยัของตนและครอบครัว มีความเสยีหายตอ่

ทรัพย์สนิเกินกวา่ 50 เบอร์เซ็น ดงัตอ่ไปนี ้

  2.1.1  บ้านและทรัพย์สนิซึง่เป็นของตนเอง, ให้ช่วยครัง้ละ  3.000 บาท 

  2.1.2  บ้านซึง่อาศยัอยูก่บับิดา, มารดา, ให้ช่วยครัง้ละ  1,500 บาท  

  2.1.3  บ้านเชา่ ( กรณีต้องหาท่ีอยูใ่หม่ )  ให้ช่วยครัง้ละ 1,000 บาท  

   2.2  ประสบอุบติัเหตทุางร่างกายตอ่ตนเองและครอบครัว ซึง่ไม่ได้รับคา่ทดแทนจากท่ีอ่ืน, 

ให้จ่ายเป็นคา่บําบดัรักษาตามท่ีมีหลกัฐานแตไ่ม่เกินครัง้ละ 5,000 บาท 

 ข้อ ข. การกําหนดวิธีการช่วยเหลือสงเคราะห์   ให้ปฎิบติัดงันี ้

   1.   เงินสงเคราะห์ประเภทที่ 1 ในข้อ ก. หมายถึงการช่วยบรรเทาความ

เดือดร้อนของบุคลากรของโรงเรียนสมัมาชีวศิลปกรุงเทพฯทัง้หมด  ซึง่ไม่สามารถเบิกจากท่ีอ่ืนได้ โดยให้

คณะกรรมการสวสัดิการโรงเรียนสมัมาชีวศิลป  มีอํานาจอนมุติัพิจารณาคําร้องและให้ยืมเงินได้โดยต้อง

เสยีดอกเบีย้ตามแตค่ณะกรรมการจะเห็นสมควร และให้ผอ่นชําระได้โดยการทําเอกสารยินยอมการหกั

เงินเดือนไม่เกินเดือนละ10 เบอร์เซ็น จนกวา่จะครบจํานวน และจะยืมได้เพียงเร่ืองเดียวเทา่นัน้ หากมี

เหตผุลจําเป็นท่ีต้องการมากกวา่หนึง่เร่ืองจะต้องมีบุคลากรอ่ืนซึง่ไม่ได้ขอเงินสงเคราะห์เป็นผู้ คําประกนัและ

ยินยอมให้หกัเงินเดือนของตนแทนได้ในกรณีไม่สามารถหกัเงินจากผู้ยืมได้     

   2.  เงินสงเคราะห์ประเภทที่ 2 ในข้อ ก. หมายถึงการช่วยบรรเทาความ

เดือดร้อนเพ่ือช่วยแก้ปัญหาความต้องการเร่งดว่นของบุคลากรของโรงเรียนสมัมาชีวศิลปกรุงเทพฯทัง้หมด 

โดยให้คณะกรรมการสวสัดิการโรงเรียนสมัมาชีวศิลป มีอํานาจอนมุติัพิจารณาคําร้อง หรือเม่ือได้รับทราบ

และพิสจูน์แล้ววา่เป็นจริง ก็ให้จ่ายเงินช่วยเหลอืสงเคราะห์แบบให้ผอ่นชําระได้โดยการทําเอกสารยินยอม

การหกัเงินเดือนไม่เกินเดือนละ10 เบอร์เซ็นของเงินยืม จนกวา่จะครบจํานวน โดยไม่ต้องเสยีดอกเบีย้ใน

วงเงินท่ีเห็นสมควรของแตล่ะกรณีๆ ไป 

           ********************************* 

คู่มือพิจารณาประเมินผลการปฎิบัติงานของบุคลากรสัมมาชีวศิลป 



 1.  คุณภาพผลงาน  เป็นการพิจารณาผลงานท่ีผา่นมาวา่สําเร็จด้วยดี เป็นประโยชน์ หรือทําให้

เสียหายและมีปัญหาติดตามมา หรือไม่เพียงใด 

  ก. เป็นประโยชน์เดน่ชดั (ให้ ดี )   

  ข. เป็นประโยชน์แตต้่องแก้ไขบ้าง ( ให้ พอใช้ ) 

  ค. ไม่มีผลงาน หรือต้องแก้ไข หรือสร้างปัญหา  (ให้ ต้องปรับปรุง ) 

 2. ปริมาณของผลงาน  เป็นการพิจารณาผลงานได้มาตรฐานตามท่ีกําหหหนด และเป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีวางไว้ วา่ต่ํากวา่ หรือสงูกวา่ประการใด 

  ก. ปฎิบติัได้สงูกวา่และมีมาตรฐาน (ให้ ดี )   

  ข. ปฎิบติัได้ใกล้เคียงและมีมาตรฐานเลก็น้อย ( ให้ พอใช้ ) 

  ค. ปฎิบติัได้ต่ํากวา่ และมีมาตรฐานเลก็น้อย  (ให้ ต้องปรับปรุง ) 

 3. การปฎิบัตงิานตามคําส่ัง  พิจารณาวา่มีความสามารถในการเข้าใจเป้าหมายของคําสัง่ และ

ปฎิบติัตนให้ถกูต้องตามคําสัง่ได้หรือไม่ เพียงใด  

  ก. ยอมรับ,เข้าใจคําสัง่,ปฎิบติัได้ถกูต้อง (ให้ ดี )   

  ข. เข้าใจเป้าหมายแตไ่ม่หมด,ปฎิบติัผิดพลาดบ้างเลก็น้อย ( ให้ พอใช้ ) 

  ค. ไม่เข้าใจเป้าหมายของคําสัง่ แตพ่ยายามปฎิบติั  (ให้ ต้องปรับปรุง ) 

 4.  ความรู้ความสามารถในหน้าที่  เป็นการพิจารณาความรู้ทางวิชาการและการปฎิบติังานใน

หน้าท่ีได้เพียงใด  

  ก.  มีความรู้ดีและปฎิบติัมีผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ให้ ดี )   

  ข.   มีความพยายามแสวงหาความรู้ และสามารถปฎิบติัได้พอสมควร ( ให้ พอใช้ ) 

  ค.   ไม่มีความรู้ แตพ่ยายามปฎิบติัได้บ้าง (ให้ ต้องปรับปรุง )  

 5.  ความคิดริเริม  มีความคิดริเริมในการปรับปรุงพฒันาแนวทางใหม่ๆ ให้งานมีประสิทธิภาพ 

รู้จกัการประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยขน์ตามสภาพแวดล้อม 

  ก.  มีความคิดริเริมดี ไม่เพ้อฝัน สามารถนํามาใช้ได้และเป็นประโยชน์ (ให้ ดี )   

  ข.  มีความคิดริเริมดีพอควร สามารถนํามาใช้ได้ ( ให้ พอใช้ ) 

  ค.   ไม่คอยแสดงความคิด ยึดติดของเก่า (ให้ ต้องปรับปรุง ) 

 6.  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่  เป็นผู้ ทําอย่างจริงใจ ไม่ละเลยหน้าท่ี พยายามให้งานสําเร็จลลุว่ง

ตลอดไป กล้าและรับผิดชอบตอ่ผลท่ีเกิดขึน้ ยอมรับฟังความเหน็จากผู้ อ่ืน  

  ก.  รับผิดชอบงานในหน้าท่ี กล้าและเตม็ใจท่ีจะรับผิดชอบและรับฟังข้อตําหนิ ข้อวิจารณ์ตอ่

งานท่ีได้ทําไปอย่างดี  ( ให้ ดี ) 

  ข. รับผิดชอบงานในหน้าท่ีพอสมควร  ( ให้พอใช้ ) 

  ค. รับผิดชอบงานในหน้าท่ีพอสมควรแตไ่ม่ยอมรับฟังความเหน็จากผู้ อ่ืน (ให้ควรปรับปรุง) 

 7.  ความละเอียดรอบคอบ  เป็นผู้ละเอียดรอบคอบเพียงใด รู้จกัหาข้อมลู, เตรียมการ และ

ตรวจสอบเพ่ือไม่ให้ผิดพลาดเพียงใด 

  ก.  ปฎิบติังานด้วยความระมดัระวงัละเอียดรอบคอบไม่คอ่ยผิดพลาด (ให้ ดี ) 

  ข.  ปฎิบติังานด้วยความระมดัระวงัละเอียดรอบคอบพอสมควร มีพลาดบ้าง (ให้พอใช้) 

  ค.  ปฎิบติังานไม่ระมดัระวงัและละเอียดรอบคอบเทา่ท่ีควร มีพลาดบ้าง ( ให้ควรปรับปรุง) 

 

 8.  การให้ความร่วมมือ  เป็นผู้ให้ความชว่ยเหลือและประสานงาน เพ่ือให้งานสว่นรวมสําเร็จ

ลลุว่งไปด้วยดี  



  ก. เป็นผู้ชอบประสานงาน เตม็ใจและกระตือรือร้นท่ีจะให้ความร่วมมือกบัผู้ อ่ืน (ให้ดี ) 

  ข.  การประสานงานดีพอควร เตม็ใจและกระตือรือร้นเป็นบางครัง้  (ให้พอใช้ ) 

  ค.  การประสานงานมีปัญหา แตย่งัมีความกระตือรือร้นท่ีจะให้ความร่วมมือบ้าง (ให้ควร

ปรับปรง ) 

 9.  ความอุตสาหะและความตัง้ใจ  เป็นผู้ปฎิบติังานด้วยความขยนัขนัแข็งและอดทนเอาใจใส่

ตอ่หน้าท่ีการงาน หรือไม่เพียงใด  

  ก.  ปฎิบติังานด้วยความอตุสาหะ, ขยนัขนัแข็งและอดทนเอาใจใสต่ลอด (ให้ ดี ) 

  ข.  ปฎิบติังานด้วยความอตุสาหะ, ขยนัขนัแข็งและอดทนเอาใจใสพ่อควร (ให้พอใช้)  

  ค.  ไม่มีความอตุสาหะหรือกระตือรือร้นท่ีจะทํางานหนกั ต้องกระตุ้นเตือนบ้าง (ให้ต้อง

ปรับปรุง ) 

 10.  การพัฒนาตนเอง  เป็นผู้ รู้จกัค้นคว้าแสวงหาความรู้ตา่งๆ ทัง้ภายในและภายนอก ซึง่

เก่ียวกบัหน้าท่ีในความพยายามปรับปรุงงานของตนให้ดีขึน้โดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน มากน้อยเพียงใด 

  ก. เป็นผู้ มีความสามารถในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ตา่งๆ มาใช้และได้ผล (ให้ ดี ) 

  ข. สามารถในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ตา่งๆ มาใช้และได้ผลบ้างบางครัง้ (ให้พอใช้) 

  ค.  ไม่ชอบแสวงหาความรู้ในการปรับปรงตวัเอง ต้องได้รับคําแนะนําบอ่ยครัง้จงึจะพยายาม

ปรับปรุง  (ให้ควรปรับปรุง ) 

 11.  การรักษาระเบียบวินัย และความศัทธาต่อองค์กร เป็นผู้ มีระเบียบวินยั และปฎิติบติั

ตามนโยบาย ระเบียบแบบแผน และให้ความศทัธาตอ่ปณิธานของสมัมาชีวศิลปด้วยความเตม็ใจ หรือเป็นผู้

เคารพกฎระเบยีบอ่ืนๆ ของสงัคมทัว่ไป     

  ก. เป็นผู้ รักษาวินยัและระเบียบ ฯลฯ อย่างเคร่งครัดจนเป็นท่ีเช่ือถือไว้วางใจจากผู้ อ่ืน(ให้ดี) 

  ข. รักษาวินยัและระเบียบพอสมควร ( ให้พอใช้ ) 

  ต.  รักษาวินยัและระเบียบ และความศทัธาตอ่นโยบาย ไม่ชดัเจนพอ (ให้ต้องปรับปรุง) 

 12.  ความประพฤตส่ิวนตัวทั่วๆไป  เป็นผู้ มีความประพฤติ อปุนิสยัใจคอ ความหนกัแนน การ

ควบคมุอารมณ์ การปฎิบติัตนตามศีลธรรม ความซ่ือสตัย์ และการเหน็แก่ประโยชน์สว่นรวมหรือไม่เพียงใด 

  ก. มีความประพฤติดี อปุนิสยัใจคอหนกัแนน่ รู้จกัควบคมุอารมณ์ได้ดี ปฎิบติัอยใูนกรอบของ

ศีลธรรม มีความซ่ือสตัย์และเหน็แก่ประโยชน์ของสว่นรวมดี  (ให้ดี ) 

  ข. มีความประพฤติดีพอสมควร มีความซ่ือสตัย์และเหน็แก่ประโยชน์ของสว่นรวมพอสมควร 

(ให้พอใช้ ) 

  ค. มีความประพฤติไม่ดีเทา่ท่ีควร อปุนิสยัใจคอไม่หนกัแนน่ แตมี่ความซ่ือสตัย์และเหน็แก่

ประโยชน์ของสว่นรวมบ้างเลก็น้อย (ให้ควรปรับปรุง ) 

                        *************************** 

   

  

 

 


