ระเบียบสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พ.ศ. 2551
.................................
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๙ (๒) แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการ
ภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“ อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการในคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ และลูกจางในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“กองทุน” หมายความวา กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“สวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย” หมายความวา กิจกรรมหรือกิจการใด ๆ ที่คณะกรรมการ
สวัสดิการจัดใหมีขึ้น โดยมีวตั ถุประสงคในการชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใหแกขาราชการ เพื่อ
ประโยชนแกการดํารงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดใหแกขาราชการเปนกรณีปกติ หรือเพื่อ
ประโยชนแกการสนับสนุนการปฏิบัติราชการ หรือที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหจดั เพิ่มขึ้น
“การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ” หมายความวา การดําเนินกิจกรรมหรือกิจการสวัสดิการ
ซึ่งเปนไปในทางการคากับบุคคลทั่วไป
ขอ ๔ ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้

๒

หมวด ๑
คณะกรรมการ
ขอ ๕ ในการจัดสวัสดิการ ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย
(๑) อธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
(๒) ผูที่อธิการบดีแตงตั้งจากขาราชการไมเกินเจ็ดคนเปนกรรมการ โดยกรรมการคนหนึ่ง
ตองมีคุณวุฒหิ รือมีประสบการณทางดานการเงินและบัญชี
(๓) ผูแทนสมาชิกคัดเลือกกันเองไมเกินเจ็ดคนเปนกรรมการ
(๔) ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคลเปนกรรมการและเลขานุการ
ใหอธิการบดีแตงตั้งขาราชการเปนผูชวยเลขานุการจํานวนสองคน
การคัดเลือกกรรมการตามขอ ๕ (๓) ใหเปนไปตามวิธกี ารที่อธิการบดีกําหนด
ขอ ๖ กรรมการตามขอ ๕ (๓) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับคัดเลือก
อีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง กรรมการตามขอ ๕ (๓) พนจาก
ตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) พนจากการเปนสมาชิก
ในกรณีที่กรรมการตามขอ ๕ (๓) พนจากตําแหนงกอนครบวาระ และไดคัดเลือกกรรมการ
แทนแลว ใหผทู ี่ไดรับคัดเลือกดํารงตําแหนงกรรมการเทากับวาระทีเ่ หลืออยูของผูซึ่งตนแทน เวนแตวาระของ
กรรมการดังกลาวเหลือไมถงึ หนึ่งรอยแปดสิบวัน จะไมคัดเลือกกรรมการแทนก็ได ในระหวางนั้นใหถือวา
คณะกรรมการมีจํานวนเทาทีเ่ หลืออยู
ในกรณีที่กรรมการตามขอ ๕ (๓) พนจากตําแหนงตามวาระ แตยงั มิไดคัดเลือกกรรมการ
ขึ้นใหม ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดกรรมการใหมแลว ทั้งนี้ตองไมเกิน
เกาสิบวันนับแตวนั ที่พนจากตําแหนงตามวาระ
ขอ ๗ คณะกรรมการใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบาย อํานวยการ และจัดการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอขาราชการ
(๑) ออกระเบียบหรือขอบังคับในการดําเนินการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย
(๒) อนุมัติใหมกี ารจัดและยุบเลิกการจัดสวัสดิการประเภทตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย
(๔) แตงตั้งบุคคล คณะบุคคล หรือคณะอนุกรรมการที่เปนขาราชการหรือผูที่มิใชขาราชการ
เพื่อดําเนินการจัดสวัสดิการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย

๓

(๕) จัดการประชุมใหญสามัญประจําป และการประชุมใหญวิสามัญของผูเปนสมาชิก
(๖) ควบคุมการรับเงินและใชจายเงินของกองทุนสวัสดิการ
(๗) อนุมัตกิ ารจางลูกจางของสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย กําหนดคาตอบแทน จัดแบงงาน
กําหนดระเบียบและวิธีปฏิบตั ิงาน รวมทั้งจัดระบบการบริหารงานบุคคลของลูกจาง
(๘) กําหนดอัตราคาบริการสมาชิกในการใชบริการที่สวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยจัดขึ้น
(๙) อนุมัตหิ รือมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่งคนใดเปนผูดําเนินการกอหนี้ผูกพัน หรือ
ลงนามในเอกสารตาง ๆ แทนคณะกรรมการสวัสดิการ และจายเงินกองทุนสวัสดิการรวมกับเหรัญญิกตาม
หลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดที่จําเปนเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยหรือตามที่
คณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ หรือเอกสารใดมีขอความจํากัดอํานาจของผูที่ไดรับมอบหมายใหทํา
นิติกรรมในเรือ่ งใดแทนคณะกรรมการ ใหประกาศไวโดยเปดเผยใหสมาชิกและบุคคลอื่นที่เกี่ยวของทราบ
โดยทั่วกัน
ขอ ๘ ในการประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือวาเปนองคประชุม
ขอ ๙ กรรมการแตละคนมีสทิ ธิออกเสียงไดหนึ่งเสียง มติที่ประชุมใหถือเสียงขางมากของ
ที่ประชุม ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชีข้ าด
หมวด ๒
การดําเนินงาน
ขอ ๑๐ การจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงคเพื่อ
(๑) จัดสวัสดิการใหแกสมาชิกนอกเหนือไปจากสวัสดิการทีท่ างราชการจัดใหเปนกรณีปกติ
(๒) ใหบริการหรือจัดกิจกรรมอันจะกอใหเกิดประโยชนแกสมาชิก
(๓) สงเสริมและสนับสนุนความสามัคคี และสัมพันธภาพอันดีระหวางสมาชิก
(๔) ใหความชวยเหลือในดานการเงินแกสมาชิกที่ประสบความเดือดรอนและจําเปน
(๕) ดําเนินการจัดสวัสดิการเพื่อประโยชนสวนรวมหรือโดยทั่วไปของสมาชิก
(๖) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนเห็นสมควร
ขอ ๑๑ มหาวิทยาลัยอาจจัดใหมีสวัสดิการประเภทตาง ๆ ไดดงั นี้
(๑) การออมทรัพย
(๒) การใหกูเงิน
(๓) การเคหะสงเคราะห
(๔) การฌาปนกิจสงเคราะห

๔

(๕) การกีฬาและนันทนาการ
(๖) การใหบริการของรานคาสวัสดิการ
(๗) การฝกวิชาชีพเพื่อเสริมรายไดหรือลดรายจายใหแกสมาชิก
(๘) การสงเคราะหขาราชการในดานอืน่ ๆ เชน เงินชวยคาอาหาร เงินชวยคาเดินทาง
เงินชวยคาเครือ่ งแบบหรือเครื่องแตงกาย เงินทุนการศึกษา หรือเงินสงเคราะหผูประสบภัย เปนตน
(๙) กิจกรรมหรือสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยประเภทอืน่ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
การจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยประเภทใดประเภทหนึ่ง ใหคํานึงถึงสภาพและลักษณะ
ของภารกิจของสวนราชการ ความตองการของสมาชิก จํานวนเงินทุนและศักยภาพในการจัดสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัยประกอบกัน
ขอ ๑๒ สวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยที่มกี ฎหมายรองรับไวเปนการเฉพาะ ใหดําเนินการ
ตามบทบัญญัติของกฎหมายนั้น และใหนาํ บทบัญญัติในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการ
ภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใชบงั คับกับการดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวของกับสวัสดิการตามกฎหมาย
เฉพาะนัน้ โดยอนุโลม ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมายเฉพาะนั้น
การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจจะกระทํามิได เวนแตเปนการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนกําหนด
ขอ ๑๓ สมาชิกมี ๓ ประเภท ดังนี้
(๑) สมาชิกสามัญ ไดแก ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และ
ลูกจางประจํา
(๒) สมาชิกวิสามัญ ไดแก พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว
(๓) สมาชิกสมทบ ไดแก สมาชิกสามัญ หรือสมาชิกวิสามัญที่พนจากการปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยแลว
ขอ ๑๔ สมาชิกมีสิทธิรองขอใหมีการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยตามระเบียบนีไ้ ด
ขอ ๑๕ ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน คณะกรรมการจะจัดใหมกี องทุนสวัสดิการของ
หนวยงานหนึง่ หนวยงานใดในสังกัดเปนการเฉพาะ และจะมอบหมายใหคณะอนุกรรมการเปนผูรับผิดชอบ
ในการบริหารกองทุนสวัสดิการนั้น โดยใหมีอํานาจกอหนี้ผูกพันและอนุมัติการจายเงินลงทุนสวัสดิการ
ดังกลาวในการดําเนินการจัดสวัสดิการเฉพาะหนวยงานนั้นตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได
คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง อาจกําหนดระเบียบปฏิบัตใิ นการดําเนินงานจัดสวัสดิการ
ภายในหนวยงานไดตามความจําเปน แตระเบียบดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน
จึงจะใชบังคับได

๕

ขอ ๑๖ ใหอธิการบดีแตงตั้งผูรับผิดชอบงานดานสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ทําหนาที่
บริหารงานสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมติคณะกรรมการและตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจ
หนาที่ดังตอไปนี้ดวย
(๑) จัดทําแผนงาน โครงการ และงบประมาณประจําปเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
อนุมัติ
(๒) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการในการออกระเบียบและวิธีปฏิบตั ิตาง ๆ เพื่อใชในการ
ดําเนินการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย
(๓) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการใหมกี ารจัดบริการหรือกิจกรรมสวัสดิการตาง ๆ ตาม
ความเหมาะสม
(๔) ดําเนินการทางธุรการในการบรรจุ แตงตั้ง บังคับบัญชาและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ลูกจางของสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย
(๕) ประสานงานกับคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน และศูนยประสานการจัดสวัสดิการขาราชการหรือหนวยงานอืน่ ที่เกีย่ วของในการดําเนินการตาม
ระเบียบนี้
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ขอ ๑๗ การปฏิบัติหนาที่ของขาราชการตามระเบียบนี้ ใหถือวาเปนการปฏิบัติราชการ
ขอ ๑๘ การดําเนินการใดเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยทีม่ ิไดกําหนดไว
ในระเบียบนี้ ใหนําบทบัญญัติในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด ๓
เงินกองทุนสวัสดิการ
ขอ ๑๙ เงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย ใหดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๒ การเงิน การบัญชีและการตรวจสอบ
ขอ ๒๐ ใหเหรัญญิกเปนผูรับผิดชอบการเงินและการบัญชีของเงินกองทุน
ขอ ๒๑ กรณีที่เหรัญญิกไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการเงินของกองทุนดวย
ตนเองได ใหประธานกรรมการสั่งใหเจาหนาที่การเงินปฏิบัติหนาที่เกีย่ วกับการเงินตามขอ ๑๘ได
ขอ ๒๒ หลักเกณฑ วิธีการรับเงิน จายเงิน และเก็บรักษาเงินกองทุนและการเก็บรักษา
หลักฐานและใบสําคัญทางการเงิน ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๓ ใหคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหนาที่อยูใ นวันที่ระเบียบนี้ใช
บังคับ คงปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการตามระเบียบนี้ตอไป จนกวาจะครบวาระการดํารงตําแหนงตามคําสั่งเดิม

๖

ขอ ๒๔ การนับวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการที่คัดเลือกมาจากผูแทนสมาชิก ใหนับ
วาระการดํารงตําแหนงตามระเบียบนี้เปนวาระแรก
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑
ลงชื่อ

วลัย หุตะโกวิท

(ผศ.วลัย หุตะโกวิท)
รองอธิการบดีฝายบริหาร
ประธานกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

