
 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

วาดวย กองทุนสวัสดิภาพสําหรบับุคลากร ศิษยเกา และนักศึกษา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

เพื่อใหเกิดประโยชนแกบุคลากร ศิษยเกา และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บรรล ุ

ตามวัตถุประสงค โดยนําเงินรายไดจากการจัดกิจกรรม ๕๐ ป จากโรงเรียนฝกหัดครูสูมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนครและรายไดจากการจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่มีผูบริจาคใหกองทุน เพื่อใชจายตามวัตถุประสงคกองทุน 

ดําเนินการจัดต้ังกองทุนสวัสดิภาพสําหรับบุคลากร ศิษยเกา และนักศึกษา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนครข้ึน 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. ๒๕๔๗ 

และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) ในคราวประชุม

ครั้งที่ ๖ /๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  และประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ในคราวประชุมครั้งที่  ๘/๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๒๙  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออกระเบียบน้ีไว ดังน้ี 

 ขอ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวย กองทุนสวัสดิภาพ 

สําหรับบุคลากร ศิษยเกา และนักศึกษา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. ๒๕๕๗” 

           ขอ ๒ ใหใชระเบียบน้ีในการดําเนินการเกี่ยวกับเงินและทรัพยสินของกองทุน ซึ่งนํารายไดจากการ

จัดกิจกรรม ๕๐ ป จากโรงเรียนฝกหัดครูสู มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และรายไดจากการจัดกิจกรรมอื่น 

ต้ังแตวันถัดจากวันประกาศใชบังคับ เปนตนไป 

ขอ ๓ ในระเบียบน้ี 

  “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง โรงเรียนฝกหัดครูสกลนคร วิทยาลัยครูสกลนคร สถาบัน

ราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  “อธิการบดี”  หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  “กองทุน”  หมายถึง  กองทุนสวัสดิภาพสําหรับบุคลากร ศิษยเกา และนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  “คณะกรรมการกองทุน” หมายถึง คณะกรรมการกองทุนสวัสดิภาพสําหรับบุคลากร ศิษยเกา

และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  “บุคลากร”  หมายถึง ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจางประจํา  

พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลกูจางช่ัวคราวรายเดือน สังกัดโรงเรียนฝกหัดครูสกลนคร วิทยาลัย

ครูสกลนคร สถาบันราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ศิษยเกา... 
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  “ศิษยเกา”  หมายถึง   นักศึกษาที่ เคยศึกษา ในโรงเรียนฝกหัดครูสกลนคร 

วิทยาลัยครูสกลนคร สถาบันราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครทุกประเภท ทุกโครงการ ทุกระดับ

การศึกษา 

“นักศึกษา”  หมายถึง  ผูที่กําลังศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ทุกประเภท ทุกโครงการ ทุกระดับการศึกษา 

  ขอ ๔ วัตถุประสงคของกองทุน 

๑)  เพื่อใหสวัสดิการแกบุคลากร ศิษยเกา และนักศึกษาในกรณีดังตอไปน้ี 

(๑.๑) ประสบภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ เชน วาตภัย อัคคีภัย อุทกภัย  

ธรณีพิบัติ อุบัติภัย หรือ ภัยอื่นๆที่ทําใหเกิดความสูญเสียอยางรายแรง 

    (๑.๒) ตนเองไดรับอุบัติเหตุอยางรายแรง หรือ ไดรับภัยตามขอ ๑.๑ หรือที่

เจ็บปวยจนตองรักษาอยางตอเน่ืองมีคาใชจายเกินกวาที่ไดรับสิทธิจากทางราชการ หรือสวัสดิการสังคมเปน

จํานวนมาก 

   ๒) ใหเปนทุนชวยเหลือทางการศึกษาแกนักศึกษาที่ยากจน หรือไดรับภัยพิบัติ หรือเกิด

อุบัติภัย หรือเกิดอุบัติเหตุรายแรง 

   ๓) สนับสนุนคาใชจายอื่นแกบุคลากร ศิษยเกา และนักศึกษาที่ควรไดรับการชวยเหลือ

เน่ืองจากเหตุสุดวิสัยตามที่คณะกรรมการมีมติเห็นสมควร 

   ๔) เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  ขอ ๕ รายไดของกองทุนประกอบดวย 

๑) เงินบริจาคที่ไดรับจากการจัดกจิกรรม ๕๐ ปจากโรงเรียนฝกหัดครูสูมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสกลนคร 

๒) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหกองทุนเพื่อใชจายตามวัตถุประสงคของกองทุน 

๓) บรรดารายไดและผลประโยชนที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน 

ขอ ๖ ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนําเงินรายไดของกองทุน ตามขอ ๕ เปดบัญชีเงินฝากใน 

นาม “กองทุนสวัสดิภาพสําหรับบุคลากร ศิษยเกา และนักศึกษา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”กับ

ธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชยที่มั่นคงเช่ือถือได 

ขอ ๗ การเก็บรักษา การเบิกจาย การทําบัญชี การรายงานการเงิน การตรวจสอบบัญชีกองทุน  

ใหใชแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเกี่ยวกับเงินรายไดของมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม 

ขอ ๘ ใหคณะกรรมการกองทุนประกอบดวย 

๑) อธิการบดี     เปนประธานกรรมการ 

๒) รองอธิการบดี ๑ คน    เปนกรรมการ 

๓) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  เปนกรรมการ 

๔) ผูแทนคณบดี ๑ คน    เปนกรรมการ 

๕) ผูแทน... 
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๕) ผูแทนผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก ๑ คน  เปนกรรมการ 

๖) หัวหนางานคลัง    เปนกรรมการและเลขานุการ 

         กรรมการในขอ ๒) ๔) และ ๕) ใหคัดเลือกกันในแตละกลุม และมีวาระการดํารงตําแหนง

กรรมการคราวละ ๒ ป แตสามารถดํารงตําแหนงกรรมการใหมไดไมเกิน ๒ วาระติดตอกนั 

ขอ ๙ คณะกรรมการกองทุนตามขอ ๘ มีอํานาจและหนาที่ ดังน้ี 

๑) ควบคุมการดําเนินงานของกองทุน 

๒) พิจารณาเพื่ออนุมัติจายเงินกองทุนตามวัตถุประสงคในขอ ๔ ไดตามความ 

เหมาะสม 

   ๓) พิจารณาเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑวิธีการ หรือวิธีดําเนินงานของกองทุนเพื่อใหเกิด 

ประสิทธิภาพการจัดการมากข้ึน เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อออกประกาศเพิ่มเติม 

ขอ ๑๐ ในกรณีมีเหตุจําเปนอธิการบดีมีอํานาจสั่งจายเงินกองทุนตามวัตถุประสงคในขอ ๔ ได 

ตามความเหมาะสม 

            ใหอธิการบดีในฐานะประธานกรรมการกองทุน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

กองทุน อาจออกประกาศกองทุน เพื่อกําหนดอัตราและวิธีการจายเงินบางประเภทของกองทุนก็ได 

ขอ ๑๑  ใหคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการดําเนินงานการรับ-จาย การเงิน-การ 

บัญชีทุกสิ้นปงบประมาณ และเสนอรายงานใหมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยทราบ 

  ขอ ๑๒ ใหคณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบทุกๆ 

ปงบประมาณ 

  ขอ ๑๓  การยกเลิกกองทุนหรือยุติการดําเนินงานกองทุนใหเปนไปตามมติคณะกรรมการ

กองทุนและทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 

  ขอ ๑๔  ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๙  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

 

      (ศาสตราจารยศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนา) 

                นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

 


