ข้อบังคับ
มูลนิธิประถมศึกษาจังหวัดน่าน
หมวดที่ 1
ชื่อ เครื่องหมาย และสานักงานที่ตั้ง
ข้อ 1 มูลนิธินี้ชื่อว่า “มูลนิธิการประถมศึกษาจังหวัดน่าน”ย่อว่า “มธ.ป”
ข้อ 2 เครือ่ งหมายของมูลนิธินี้ คือรูปกอหญ้าดอกบัวรองรับเทียนที่กําลังส่องสว่างภายในวงกลม ซึ่งมี
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร รอบวงกลมด้านในมีอักษรว่า มูลนิธิการประถมศึกษาจังหวัดน่าน
ด้านล่างมีอักษรว่า จังหวัดน่าน โดยมีรูปประจํายามคั่นระหว่างข้อความทั้งสองข้าง

ข้อ 3 สํานักงานของมูลนิธิฯ ตั้งอยู่ เลขที่ 506/2 ถนน สุมนเทวราช ตําบลในเวียง อําเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์
ข้อ 4 วัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้ มีดังนี้คือ
4.1 เพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษา หรือช่วยเป็นค่าอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียนที่ยากจน
และขาดแคลนทุนทรัพย์
4.2 เพื่อช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ประพฤติดี
4.3 เพื่อช่วยเหลือข้าราชการ หรือลูกจ้างในสังกัด ที่ได้รับอันตรายแก่ร่างกายถึงพิการ
หรือทุพลสภาพในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ
4.4 เพื่อช่วยเหลือทายาทของข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด กรณีได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิต
ในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ
4.5 เพื่อดําเนินงานเพื่อสาธารณะประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ
เพื่อสาธารณประโยชน์
4.6 ไม่ดําเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
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หมวดที่ 3
ทุนทรัพย์ ทรัพย์สิน และการได้มาซึ่งทรัพย์สิน
ข้อ 5 ทรัพย์สินของมูลนิธิทุนเริ่มแรกคือ เงินสด จํานวน 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ข้อ 6 มูลนิธิอาจได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยวิธีต่อไปนี้
6.1 เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้ โดยพินัยกรรมหรือนิติกรรมอื่น ๆ โดยมิได้มีเงื่อนไขผูกพันให้มูลนิธิ
ต้องรับผิดชอบในหนี้สินหรือภาระติดพันอื่นใด
6.2 เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้
6.3 ดอกผลซึ่งเกิดจากทรัพย์สินของมูลนิธิ
หมวดที่ 4
คุณสมบัติ และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการ
ข้อ 7 กรรมการของมูลนิธิต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
7.1 มีอายุไม่ต่ํากว่า 25 ปี บริบูรณ์
7.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
7.3 ไม่เป็นผู้ต้องคําพิพากษาให้จําคุก เว้นแต่จะได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
7.4 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
ข้อ 8 กรรมการของมูลนิธิพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
8.1 ออกตามวาระ
8.2 ตายหรือลาออก
8.3 ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 7
8.4 เป็นผู้มีความประพฤติและปฏิบัติตนเป็นที่เสื่อมเสียและคณะกรรมการมูลนิธิมีมติให้ออกโดยมี
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคณะกรรมการมูลนิธิ
หมวดที่ 5
การดาเนินการของคณะกรรมการมูลนิธิ
ข้อ 9 มูลนิธินี้ดําเนินงานโดยคณะกรรมการมูลนิธิมีจํานวนไม่น้อยกว่า 15 คน แต่ไม่เกิน 25 คน
ข้อ 10 ในวาระเริ่มแรกให้คณะกรรมการผู้ริเริ่มจัดตั้งมูลนิธิ เป็นผู้เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินงานของมูลนิธิ
ขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธานกรรมการมูลนิธิ รองประธานกรรมการมูลนิธิ เลขานุการมูลนิธิ
เหรัญญิก และกรรมการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 11 วิธีเลือกตั้งกรรมการมูลนิธิให้ปฏิบัติดังนี้
ให้คณะกรรมการมูลนิธิชุดที่ดํารงตําแหน่งอยู่เลือกตั้งประธานกรรมการมูลนิธิ และกรรมการอื่น ๆ
ตามจํานวนที่เห็นสมควรตาม ข้อ 9
ข้อ 12 กรรมการดําเนินงานมูลนิธิอยู่ในตําแหน่งคราวละ 4 ปี
ข้อ 13 เพื่อให้การดําเนินงานมูลนิธิเป็นไปโดยต่อเนื่องกัน เมื่อคณะกรรมการดําเนินงานของมูลนิธิได้ปฏิบัติ
หน้าที่มาครบ 2 ปี (ครึ่งหนึ่งของวาระการดํารงตําแหน่ง) ให้มีการจับสลากออกไปหนึ่งในสองของ
จํานวนกรรมการมูลนิธิที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการดําเนินงานของมูลนิธิครั้งแรก
ข้อ 14 การเลือกกรรมการมูลนิธิ ให้ถือเสียงข้างมากของที่ประชุมกรรมการมูลนิธิเป็นมติของที่ประชุม
ข้อ 15 กรรมการมูลนิธิที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ หรือโดยการจับสลากในวาระแรก อาจได้รับเลือกเข้า
เป็นกรรมการมูลนิธิ ได้อีก

-3ข้อ 16 ถ้าตําแหน่งกรรมการมูลนิธิว่างลง ให้คณะกรรมการมูลนิธิที่เหลืออยู่ตั้งบุคคลอื่นเป็นกรรมการมูลนิธิ
แทนตําแหน่งที่ว่าง กรรมการมูลนิธิผู้ที่ได้รับการตั้งซ่อมอยู่ในตําแหน่งเท่าวาระของผู้ที่ตนแทน
หมวดที่ 6
อานาจหน้าที่คณะกรรมการมูลนิธิ
ข้อ 17 คณะกรรมการมูลนิธิ มีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินงานของมูลนิธิตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
และภายใต้ข้อบังคับนี้ และให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
17.1 กําหนดนโยบายของมูลนิธิและดําเนินการตามนโยบายนั้น
17.2 ควบคุมการเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ ของมูลนิธิ
17.3 เสนอรายงานกิจการ รายงานการเงิน และบัญชีงบดุลรายได้ – รายจ่าย ต่อกระทรวงมหาดไทย
17.4 ดําเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ และวัตถุประสงค์ของข้อบังคับนี้
17.5 ตราระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของมูลนิธิ
17.6 แต่งตั้งหรือถอดถอนคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง หรือหลายคณะ เพื่อดําเนินการเฉพาะอย่าง
ของมูลนิธิ ภายใต้การควบคุมคณะกรรมการของมูลนิธิ
17.7 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ หรือบุคคลที่ทําประโยชน์ให้แก่มูลนิธิเป็นพิเศษ เป็นกรรมการกิตติมศักดิ์
17.8 เชิญผู้ทรงเกียรติเป็นผู้อุปถัมภ์มูลนิธิ
17.9 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการมูลนิธิ
17.10 แต่งตั้งหรือถอดถอนเจ้าหน้าที่ประจําของมูลนิธิมติให้ดําเนินการตามข้อ 17.7, 17.8, 17.9
และต้องเป็นมติเสียงข้างมากของที่ประชุม และที่ปรึกษาตามข้อ 17.9 ย่อมเป็นที่ปรึกษาของ
คณะกรรมการมูลนิธิที่เชิญเท่านั้น
ข้อ 18 ประธานกรรมการมูลนิธิมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
18.1 เป็นประธานของการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ
18.2 สั่งเรียกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ
18.3 เป็นผู้แทนของมูลนิธิในการติดต่อกับบุคคลภายนอก และในการทํานิติกรรมใด ๆ ของมูลนิธิ
หรือการลงลายมือชื่อในเอกสาร ข้อบังคับ และสรรพหนังสืออันเป็นหลักฐานของมูลนิธิ และ
ในอรรถคดีนั้น ๆ เมื่อประธานกรรมการมูลนิธิหรือผู้ทําการแทน และกรรมการมูลนิธิอีก 2 คน
ได้ลงลายมือชื่อแล้ว จึงเป็นอันใช้ได้
18.4 ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามข้อบังคับ และมติของคณะกรรมการมูลนิธิ
ข้อ 19 ให้รองประธานกรรมการมูลนิธิทําหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิ เมื่อประธานไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ หรือในกรณีที่ประธานมอบหมายให้ทําการแทน
ข้อ 20 ถ้าประธานกรรมการมูลนิธิและรองประธานกรรมการมูลนิธิไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมคราว
หนึ่งคราวใดได้ ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการมูลนิธิคนใดคนหนึ่ง เป็นประธานสําหรับการประชุมคราวนั้น
ข้อ 21 เลขานุการมูลนิธิมีหน้าที่ควบคุมกิจการและดําเนินงานประจําของมูลนิธิติดต่อประสานงานทั่วไป รักษา
ระเบียบ ข้อบังคับ ของมูลนิธิ นัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิตามคําสั่งของประธานกรรมการมูลนิธิและ
ทํารายงานการประชุม ตลอดจนรายงานกิจกรรมของมูลนิธิ
ข้อ 22 เหรัญญิกมีหน้าที่ควบคุมการเงิน ทรัพย์สินของมูลนิ ตลอดจนบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง และ
เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการมูลนิธิกําหนด
ข้อ 23 กรรมการตําแหน่งอื่น ๆ ให้มีอํานาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมูลนิธิกําหนด โดยทําเป็นคําสั่ง
ระบุอํานาจหน้าที่ให้ชัดเจน
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ข้อ 24 คณะกรรมการมูลนิธิมีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมกรรมการ หรืออนุกรรมการอื่น ๆ ของมูลนิธิได้
หมวดที่ 7
อนุกรรมการ
ข้อ 25 คณะกรรมการมูลนิธิ อาจแต่งตั้งหรือถอดถอนคณะอนุกรรมการได้ตามความเหมาะสม โดยจะให้เป็น
คณะอนุกรรมการประจํา หรือเพื่อการใดเป็นกรณีพิเศษเฉพาะคราวก็ได้ และในกรณีที่คณะกรรมการ
มูลนิธิไม่ได้แต่งตั้งประธานอนุกรรมการ เลขานุการหรืออนุกรรมการในตําแหน่งอื่นไว้ ก็ให้อนุกรรมการ
และคณะแต่งตั้งกันเองดํารงตําแหน่งดังกล่าวได้
ข้อ 26 อนุกรรมการอยู่ในตําแหน่งจนกว่าจะเสร็จงานที่ได้มอบหมายให้กระทํา ส่วนคณะอนุกรรมการประจํา
อยู่ในตําแหน่งตามเวลาที่คณะกรรมการมูลนิธิกําหนด ซึ่งถามิได้กําหนดไว้ก็ให้อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่า
วาระของคณะกรรมการมูลนิธิ ซึ่งเป็นผู้แต่งตั้ง และอนุกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้ง
อีกได้
26.1 อนุกรรมการมีหน้าที่ดําเนินการตามที่คณะกรรมการมูลนิธิมอบหมาย
26.2 อนุกรรมการมีหน้าที่เสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการมูลนิธิเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย
หมวดที่ 8
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ
ข้อ 27 คณะกรรมการมูลนิธิต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจําปีเป็นประจําทุกปี ภายในเดือนกุมภาพันธ์
และต้องมีกรรมการมูลนิธิเข้าประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็น
องค์ประชุม
ข้อ 28 การประชุมวิสามัญอาจมีได้ในเมื่อประธานกรรมการมูลนิธิ หรือเมื่อกรรมการมูลนิธิ อย่างน้อยหนึ่งในสาม
ของคณะกรรมการทั้งหมด แสดงความประสงค์ไปยังประธานกรรมการมูลนิธิ หรือผู้ทําการแทนขอให้มี
การประชุมก็ให้เรียกประชุมวิสามัญได้
ข้อ 29 กําหนดการประชุมและองค์ประชุมของคณะอนุกรรมการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการมูลนิธิจะกําหนดไว้
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมให้คณะอนุกรรมการตกลงกันเองและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกําหนดการ
ประชุมให้คณะอนุกรรมการตกลงกันเองและในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประชุมให้ใช้ ข้อ 27 บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 30 ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหรือคณะอนุกรรมการ หากมิได้ มีข้อบังคับ กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
มติที่ประชุมให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
กิจการใดที่เป็นงานประจํา หรือเป็นกิจการเล็กน้อย ประธานกรรมการมูลนิธิมีอํานาจสั่งให้ใช้วิธีสอบถาม
มติทางหนังสือแทนการเรียกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิได้ แต่ประธานกรรมการต้องรายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการมูลนิธิทันทีที่มีการประชุมในคราวต่อไปถึงมติและกิจการที่ได้ดําเนินการไปตามมตินั้น
กิจกรรมใดเป็นงานประจําหรือเป็นกิจการเล็กน้อยหรือไม่ ย่อมอยู่ในดุลพินิจของประธานกรรมการมูลนิธิ
ข้อ 31 ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหรือคณะอนุกรรมการ ประธานกรรมการมูลนิธิหรือประธานที่ประชุม
มีอํานาจเชิญหรืออนุญาตให้บุคคลที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมในฐานะแขกผู้มีเกียรติหรือผู้สังเกตการณ์
เพื่อชี้แจงหรือเพื่อให้คําปรึกษาต่อที่ประชุมได้

-5หมวดที่ 9
การเงิน
ข้อ 32 ประธานกรรมการมูลนิธิ หรือรองประธานกรรมการมูลนิธิในกรณีที่ทําหน้าที่แทน มีอํานาจสั่งจ่ายเงินได้
คราวละไม่เกิน 5,000 บาท(ห้าพันบาท) ถ้าเกินกว่าจํานวนดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
มูลนิธโิ ดยเสียงข้างมาก เว้นแต่จําเป็นและเร่งด่วน ให้อยู่ในดุลพินิจของประธานกรรมการมูลนิธิที่จะอนุมัติ
ให้จ่ายได้ แต่ต้องรายงาน ให้คณะกรรมการมูลนิธิทราบทันทีที่มีการประชุมคราว ต่อไป
ข้อ 33 เหรัญญิกมีอํานาจเก็บรักษาเงินสดได้ครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท
ข้อ 34 เงินสดของมูลนิธิหรือเอกสารสิทธิต้องนําฝากไว้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่รัฐบาลให้การค้ํา ประกัน
โดยคณะกรรมการมูลนิธิมีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก
ข้อ 35 การสั่งจ่ายเงิน โดยเช็ค ตั๋วสั่งจ่ายเงินจะต้องมีลายมือชื่อของประธานกรรมการมูลนิธิ รองประธานมูลนิธิ
เลขานุการมูลนิธิ หรือเหรัญญิก อย่างน้อย 3 ลายมือชื่อ จึงจะเบิกจ่ายได้
ข้อ 36 ในการใช้จ่ายเงินของมูลนิธิ ให้จ่ายเพียงดอกผลอันเกิดจากทรัพย์สินที่เป็นทุนของมูลนิธิ และเงิน
ที่ผู้บริจาค มิได้แสดงเจตนาให้เป็นเงินสมทบทุนโดยเฉพาะ
ข้อ 37 ให้คณะกรรมการมูลนิธิวางระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และทรัพย์สินของมูลนิธิ ตลอดจนกําหนด
อํานาจหน้าที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับจ่ายเงินนอกเหนือจากที่กําหนดไว้แล้วในข้อบังคับ
ข้อ 38 ให้มีผู้สอบบัญชีของมูลนิธิซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิเห็นชอบและแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมิใช่เป็นกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ โดยจะให้ดํารงตําแหน่งกิตติมศักดิ์ หรือได้รับค่าตอบแทนอย่างใด สุดแต่ที่ประชุม
คณะกรรมการมูลนิธิจะกําหนด
ข้อ 39 ผู้สอบบัญชีมีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของมูลนิธิ และรับรองบัญชีงบดุลประจําปีที่คณะกรรมการมูลนิธิ
จะต้องรายงานต่อกระทรวงมหาดไทย ผู้สอบบัญชีมีสิทธิตรวจสอบบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
สอบถามกรรมการมูลนิธิ และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และเอกสาร
ดังกล่าวได้
หมวดที่ 10
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ข้อ 40 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระทําได้โดยเฉพาะที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ซึ่งต้องมีกรรมการ
มูลนิธิเข้าประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และอนุมัติให้แก้ไขหรือเพิ่มเติม
ข้อบังคับ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการที่เข้าประชุม
หมวดที่ 11
การเลิกมูลนิธิ
ข้อ 41 ถ้ามูลนิธิต้องเลิกล้มไปโดยมติของคณะกรรมการหรือโดยเหตุผลใดก็ตามทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิ
ที่เหลืออยู่ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่มูลนิธิสายใจไทย ตามที่คณะกรรมการมูลนิธิกําหนด (ผู้รับต้องมี
ฐานะเป็นนิติบุคคล)
ข้อ 42 การสิ้นสุดของมูลนิธินั้นนอกจากที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้วให้มูลนิธิเป็นอันสิ้นสุดลงโดยมิต้องให้ศาล
สั่งเลิกด้วยเหตุ ต่อไปนี้
42.1 เมื่อมูลนิธิได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลแล้ว ไม่ได้รับทรัพย์ตามคํามั่นเต็ม
จํานวน
42.2 เมื่อกรรมการมูลนิธิจํานวนสองในสามมีมติให้ยกเลิก
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42.3 เมื่อมูลนิธิไม่อาจหากรรมการได้ครบตามจํานวนกรรมการที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ
42.4 เมื่อมูลนิธิไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
หมวดที่ 12
บทเบ็ดเตล็ด
ข้อ 43 การตีความในข้อบังคับของมูลนิธิ หากเป็นที่สงสัย ให้คณะกรรมการมูลนิธิโดยเสียงข้างมากของ
จํานวนกรรมการที่มีอยู่เป็นผู้ชี้ขาด
ข้อ 44 ให้นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมูลนิธิมาใช้บังคับในเมื่อข้อบังคับของ
มูลนิธิมิได้กําหนดไว้
ข้อ 45 มูลนิธิจะต้องไม่กระทําการค้ากําไรและจะต้องไม่ดําเนินการนอกเหนือไปจากข้อบังคับที่กําหนดไว้

ลงชื่อ

ธีรทัศน์ ธนเศรษฐ์วรากิต
ผู้จัดทําข้อบังคับ
(นายธีรทัศน์ ธนเศรษฐ์วรากิต)
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ประธานกรรมการมูลนิธิการประถมศึกษาจังหวัดน่าน

มูลนิธิการประถมศึกษาจังหวัดน่าน
เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน และช่วยเหลือครู บุคลากรทางการศึกษา กรณีประสบเหตุขณะ
ปฏิบัติหน้าที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และ เขต 2
506/2 ถนนสุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุน

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบกองทุนมูลนิธิการประถมศึกษาจังหวัดน่าน
มูลนิธิการประถมศึกษาจังหวัดน่าน (มธ.ปจ.น่าน) เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2529
โดยทุนเริ่มแรก 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตั้งอยู่ที่สํานักงานการประถมศึกษาน่าน เขต 1
เลขที่ 506/2 ถนนสุมนเทวราช ตําบลในเวียง อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000 ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือ
เด็กนักเรียนประถมศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่านเขต 1 และเขต 2 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษา หรือช่วยเป็นค่าอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียนที่ยากจน
และขาดแคลนทุนทรัพย์
2. เพื่อช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ประพฤติดี
3. เพื่อช่วยเหลือข้าราชการ หรือลูกจ้างในสังกัด ที่ได้รับอันตรายแก่ร่างกายถึงพิการหรือ
ทุพลสภาพในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ
4. เพื่อช่วยเหลือทายาทของขาราชการ และลูกจ้างในสังกัด กรณีได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิต
ในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ
5. เพื่อดําเนินงานเพื่อสาธารณะประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ
เพื่อสาธารณประโยชน์
6. ไม่ดําเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
โดยท่านสามารถบริจาคด้วยวิธีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. บริจาคด้วยเงินสด ณ มูลนิธิการประถมศึกษาจังหวัดน่าน ตั้งอยู่ที่
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เลขที่ 506/2
ถนนสุมนเทวราช ตําบลในเวียง อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทร 0 5477 1638 โทรสาร 0 5471 0211
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8
ตําบลปัว อําเภอปัว จังหวัดน่าน 55120 โทร 0 5479 1510
โทรสาร 0 5479 1250
2. ตู้รับบริจาคของมูลนิธิการประถมศึกษาจังหวัดน่าน ตามจุดต่าง ๆ ดังนี้
- สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จํากัด และสาขาอําเภอปัว
- ชมรมข้าราชการครูบํานาญ (ข้างโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)
อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
3. ฝาก/โอนเงินเข้า บัญชี มูลนิธิการประถมศึกษาจังหวัดน่าน ดังนี้
ชื่อบัญชี “มูลนิธิการประถมศึกษาจังหวัดน่าน” ธนาคารออมสิน สาขาน่าน
เลขที่บัญชี 340910037928 ประเภทเงินฝาก ประจํา 12 เดือน

ที่ ศธ 04080/

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ถนนสุมนเทวราช นน 55000
กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์มูลนิธิการประถมศึกษาจังหวัดน่าน
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และ เขต 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อบังคับมูลนิธิการประถมศึกษาจังหวัดน่าน

จานวน 1 ชุด

ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดน่าน เขต 1 เป็นหน่วยงานที่ตั้งของ
มูลนิธิการประถมศึกษาจังหวัดน่าน มีอักษรย่อ มธ.ปจ.น่าน เริ่มก่อตั้งมูลนิธิฯ ตั้งปีวันที่ 25 สิงหาคม 2529
ด้วยทุนเริ่มแรก 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เดิมหน่วยงานที่ก่อตั้งคือสานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดน่าน (สปจ.) เดิม ซึ่งรับผิดชอบทั้ง 15 อาเภอ มีวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ดังนี้
1. เพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษา หรือช่วยเป็นค่าอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียนที่ยากจน
และขาดแคลนทุนทรัพย์
2. เพื่อช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ประพฤติดี
3. เพื่อช่วยเหลือข้าราชการ หรือลูกจ้างในสังกัด ที่ได้รับอันตรายแก่ร่างกายถึงพิการ
หรือทุพลสภาพในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ
4. เพื่อช่วยเหลือทายาทของข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด กรณีได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิต
ในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ
5. เพื่อดําเนินงานเพื่อสาธารณะประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ
เพื่อสาธารณประโยชน์
6. ไม่ดําเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
เพื่อให้การดาเนินงานของมูลนิธิการประถมศึกษาจังหวัดน่าน เป็นไปด้วยความร่วมมือของ
สมาชิกร่วมกัน จึงขอความอนุเคราะห์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และ เขต 2
ประชาสัมพันธ์ตามควรแต่โอกาสต่าง ๆ ของสมาชิก ในการรับบริจาคเงินเข้ามูลนิธิฯ หวังว่าคงได้รับความ
ร่วมมือจากท่าน ด้วยดี เช่นเคย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายธีรทัศน์ ธนเศรษฐ์วรากิต)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ประธานกรรมการมูลนิธิการประถมศึกษาจังหวัดน่าน
มูลนิธิการประถมศึกษาจังหวัดน่าน
โทร. 0 5477 1638
โทรสาร. 0 5471 0211

