โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
สวัสดิการพนักงาน ระเบียบ รสจ.
หมวด ๗ พ.ศ. ๒๕๕๓
ลําดับ
รายการ
1 บําเหน็จสะสม และสวัสดิการนานปี
(ข้ อ ๒๙ หน้ า ๖๒)

สวัสดิการเดิม
สวัสดิการบําเหน็จสะสม
เจ้ า หน้ าที ปฏิบัติหน้ าที ครบปี ที
1-10 จะได้ รับเงินบําเหน็จสะสม ปี ละ
1,200 บาท ปี ที 11-20 จะได้ รับ เงิ น
บําเหน็จสะสมปี ละ 1,500 บาท โดย
จะได้ รับเมือทํางานครบ 3 ปี
พนั ก งานป ระจํ า จะ ได้ รั บ
สวัสดิก ารบําเหน็จ สะสมปี ละ 1,200
บาท โดยจะได้ รับเมือปฏิบัติงานครบ
3 ปี
สวัสดิการนานปี
เจ้ า หน้ า ทีปฏิบัติห น้ าที ครบ 15
ปี จ ะได้ รั บ เ งิ นส วั ส ดิ การ นาน ปี
จํานวนเงิน 15,000 บาท ครบ 20 ปี
จะได้ รับเงินสวัสดิการนานปี จํ านวน
เงิน 5,000 บาท
พนักงานปฏิบัติหน้ าทีครบ ๓ ปี
จะได้ รั บ เงิ น สวั ส ดิ ก ารนานปี เป็ น
จํานวนเงิน 3,000 บาท

สวัสดิการเสนอปรับ
สวัสดิการบําเหน็จสะสม
เจ้ าหน้ าทีปฏิบตั ิหน้ าทีครบปี ที
1-10 จะได้ รับ เงิ น บําเหน็จ สะสม ปี
ละ 1,200 บาท ปี ที 11-20 จะได้ รับ
เงินบํ าเหน็จสะสมปี ละ 1,500 บาท
โดยจะได้ รับเมือทํางานครบ 3 ปี
พนั กงานประจํ า จะได้ รั บ
สวัสดิการบําเหน็จสะสมปี ละ 1,200
บาท โดยจะได้ รับเมือปฏิบตั ิงานครบ
3 ปี
สวัสดิการนานปี
เจ้ าหน้ าทีปฏิบตั ิหน้ าทีครบ 15
ปี จะได้ รั บ เงิ น สวั ส ดิ ก ารนานปี
จํานวนเงิน 15,000 บาท ครบ 20 ปี
จะได้ รับเงินสวัสดิการนานปี จํานวน
เงิน 5,000 บาท ครบ 25 ปี จะได้ รับ
เงิ น สวั ส ดิ ก ารนานปี จํ า นวนเงิ น
5,000
พนั ก งานปฏิบัติห น้ าที ครบ ๓
ปี จะได้ รับ เงิ น สวัสดิ ก ารนานปี เป็ น
จํานวนเงิน 3,000 บาท

โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
สวัสดิการพนักงาน ระเบียบ รสจ.
หมวด ๗ พ.ศ. ๒๕๕๓
ลําดับ
รายการ
2 สวัสดิการงานสมรส
(ข้ อ ๓๐ หน้ า ๖๒)

สวัสดิการเดิม
3,000 บาท

3

ปฏิบตั ิงานครบ 25 ปี
(ข้ อ ๓๑ หน้ า ๖๒)

เมือเจ้ าหน้ าทีหรือพนักงานทําหน้ าที
ครบ 25 ปี ติ ดต่อกัน จะได้ รั บ การจัด
กิ จ กรรมเพื อเป็ นเกี ย รติ และเพื อให้
กําลังใจ พร้ อมทังได้ รับเงิน 25,000 บาท

4

ถึงแก่กรรม และสวัสดิการฌาปนกิจ
1. เงินเดือนทังเดือน
บิ ดา มารดา บุต ร สามีแ ละภรรยา
2. เงิ น ค่า ฌาปนกิ จ เป็ นจํ านวน
เจ้ าหน้ าที และพนักงาน
เงิ น 10,000 บาท และเป็ นเจ้ าภาพ
(ข้ อ ๓๒ หน้ า ๖๒)
งานศพ 1 คื น ด้ วยเงิ น ช่ ว ยเหลื อ
จํานวน 5,000 บาท
3. ฌาปนกิ จ บิ ด า มารดา บุ ต ร
สามี เ จ้ าหน้ าที และพนั ก งาน เป็ น
เจ้ าภาพงานศพ 1 คื น ในวงเงิ น
ช่วยเหลือจํานวน 5,000 บาท

สวัสดิการเสนอปรับ
5,000 บาท

ตัดออกเนืองจากซําซ้ อนกับข้ อ ๒๙

1. เงินเดือนเดือนสุดท้ าย 3 เดือน
2. เงิ นค่าฌาปนกิ จ เป็ นจํ านวน
เงิน 20,000 บาท และเป็ นเจ้ าภาพ
งานศพ 1 คื น ด้ วยเงิ น ช่ ว ยเหลื อ
จํานวน 10,000 บาท
3. ฌาปนกิ จ บิ ด า มารดา บุต ร
สามี แ ละภรรยาเจ้ าหน้ าที และ
พนักงาน เป็ นเจ้ าภาพงานศพ 1 คืน
ในวงเงิ น ช่วยเหลือจํ านวน 10,000
บาท โดยให้ ใช้ สิทธิตามราชการ

