
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
ว่าด้วย การรับจา่ยเงินรายไดเ้พ่ือการจัดสวัสดิการแก่บุคลากร 

พ.ศ.๒๕๕๘ 
.......................................... 

 
 

 เพื่อให้การจัดสวัสดิการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) และมาตรา ๑๘(๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และมติ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในการประชุมครั้งที่  ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่  ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘                   
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย การรับจ่ายเงินรายได ้               
เพื่อการจัดสวัสดิการแก่บุคลากร พ.ศ.๒๕๕๘” 
 

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓ บรรดา ระเบียบ  ข้อบังคับ ประกาศหรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 

 ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

“บุคลากร”  หมายความว่า  ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ข้าราชการที่ได้รับอนุญาต
ให้มาช่วยราชการ รวมถึงผู้มีอุปการคุณและบุคคลส าคัญของมหาวิทยาลัย 
 “สวัสดิการ”  หมายความว่า  กิจกรรมหรือกิจการใดๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดข้ึนโดยมี วัตถุประสงค์               
เพื่อการสนับสนุนช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากรในการปฏิบตัิราชการหรือประโยชน์ในด้านการด ารง
ชีพ ซึ่งนอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้แก่บุคลากรอยู่แล้ว  
 “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการเงินรายได้เพื่อการจัดสวัสดิการแก่บุคลากร 

 

 ข้อ ๕ วัตถุประสงค์ของการจัดสวัสดิการมหาวิทยาลัย 
(๑)  ให้สวัสดิการแก่บุคลากร 
(๒)  ให้บริการหรือจัดกิจกรรมอันจะก่อให้เป็นประโยชน์แกบุ่คลากร 
(๓) ให้การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและสัมพันธภาพอันดีระหว่าง

บุคลากร 
(๔)  ให้การสง่เสรมิด้านประเพณีวัฒนธรรม 



 
-๒- 

 
(๕)  จัดกิจกรรมเพื่อหารายไดส้มทบทุนตามระเบียบนี้ 
(๖)  ให้การสนบัสนุนกิจกรรมการกุศลที่เป็นประโยชน์แก่สงัคม 
(๗)  จัดท าของทีร่ะลกึทีเ่ป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพือ่หารายได้สมทบทุนตามระเบียบนี้ 
(๘)  เป็นค่าเลี้ยงรบัรองแขกและบุคคลส าคัญของมหาวิทยาลัย 
(๙)  ด าเนินการอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบัการใหส้วัสดิการบุคลากร ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

 

ข้อ ๖  ประเภทของสวัสดิการอาจจัดให้มีดงัต่อไปนี ้
(๑)  การสงเคราะห์บุคลากร 
(๒)  การกีฬาและนันทนาการ 
(๓)  การจัดกจิกรรมแกบุ่คลากรทัง้ภายในและภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการหารายได้เพื่อเป็น   

 สวัสดิการ เช่น ร้านสวัสดิการ 
(๔)  กิจกรรมอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

 

ข้อ ๗ แหล่งที่มาของเงินรายไดส้วัสดิการอาจได้มาจากกรณีดังนี้ 
(๑)  เงินรายได้ที่เกิดจากการจัดกิจกรรม โครงการภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 
(๒) เงินรายได้จากการจัดจ าหน่ายของที่ระลึก หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆทั้งภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 

 (๓)  เงินรายได้ที่ได้จากการใช้อาคารสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
 (๔)  เงินรายได้จากการจัดท าหรือจ าหน่ายคู่มือการสมัครสอบและคู่มือนักศึกษา 
 (๕)  เงินรายได้ที่ได้จากการบริจาคที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบ ารุงสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 (๖)  เงินรายได้ที่ได้จากการปันผลของการลงทุนกิจการเงินสวัสดิการ 
 (๗)  เงินรายได้ที่ได้จากการด าเนินการจัดสวัสดิการเงินกู้ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 (๘)  รายได้จากเงินดอกผลที่เกิดจากการน าฝากธนาคารจากบัญชีเงินสวัสดิการ 
 

 ข้อ ๘ การจ่ายเงินเพื่อการจัดสวัสดิการแก่บุคลากร ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 (๑)  ใช้จ่ายในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจการที่เกิดรายได้น้ันๆ 
 (๒)  ใช้จ่ายในการประสานงาน การประชุม และการรับรองแขกมหาวิทยาลัย 

(๓) ใช้จ่ายเพื่อสวัสดิการของบุคลากรของมหาวิทยาลัยในเรื่องการจัดพิธีมงคล พิธีทางศาสนา การจัดงานศพ 
การประสบภัยพิบัติ การประสบอุบัติเหตุ การได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติงาน การสมรส การคลอดบุตรและ                  
การอุปสมบท   

(๔)  ใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกีฬา อุปกรณ์และของรางวัลในการแข่งขันกีฬา กิจกรรมนันทนาการหรือ
อุปกรณ์ส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งการจัดงานตามประเพณีวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย  
 (๕)  ใช้จ่ายในการจัดของที่ระลึกเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและแสดงความยินดีในโอกาสวาระส าคัญต่างๆ 
แก่ผู้มีอุปการคุณและบุคคลส าคัญที่มีคุณูปการแก่มหาวิทยาลัยและประเทศชาติ 
 (๖)  ใช้จ่ายในการกุศล กิจกรรมสาธารณประโยชน์และกิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรม 
 (๗)  ใช้จ่ายในการบริการหรือกิจกรรมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ 
 
 



 

 
-๓- 

 
ข้อ ๙ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรยีกว่า “คณะกรรมการเงินรายได้เพื่อการจัดสวัสดิการ

แก่บุคลากร”ประกอบด้วย 
(๑) อธิการบดี       ประธานกรรมการ 
(๒) รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย จ านวน ๑ คน   รองประธานกรรมการ 
(๓) ผู้แทนคณบดี จ านวน  ๑  คน     กรรมการ 
(๔) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ    กรรมการ 
(๕) ผู้แทนบุคลากรจากสายวิชาการ จ านวน ๑ คน   กรรมการ 
(๖) ผู้แทนบุคลากรจากสายปฏิบัติการ จ านวน ๑ คน  กรรมการ 
(๗) ผู้ช่วยอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย จ านวน ๑ คน  กรรมการ 
(๘) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี    กรรมการและเลขานุการ 
(๙) หัวหน้างานคลัง      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 (๑๐) หัวหน้างานบริหารงานบุคคล     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี ้
(๑) ก าหนดหลักเกณฑ์ข้ันตอนการจดัการรายได้ วิธีการเก็บรักษาผลประโยชน์และการใช้จ่ายในกิจกรรมหรือ

กิจการใดๆ โดยให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
 (๒) ก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินและอัตราการจ่ายเงินโดยให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

(๓) ควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากร 
(๔) ตรวจสอบการรับเงินรายได้ตาม ข้อ ๗ และการจ่ายเงินรายได้ตามข้อ ๘ ปีละหนึ่งครั้งและจัดท ารายงาน

ส่งให้มหาวิทยาลัย เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 

 ข้อ ๑๑ การประชุมคณะกรรมการให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
 

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการน าเงินรายได้ตามระเบียบนี้ น าฝากธนาคารพาณิชย์ โดยใช้ช่ือบัญชี “เงินสวัสดิการ
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ” และให้อธิการบดี รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย ผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายและหัวหน้างานคลัง เป็นผู้มีอ านาจลงนามถอนเงิน จ านวนสามในห้าคน 
 (๑) ให้คณะกรรมการมอบหมายให้หัวหน้างานคลัง ท าหน้าที่เก็บรักษาเงินและบัญชีเงินฝากและสามารถถือ
เงินสดในมือไว้ส ารองจ่ายได้ไม่เกินสามหมื่นบาท 
 (๒) ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่งานบัญชีคนหนึ่ง ท าหน้าที่บันทึกการรับจ่ายเงิน 

 

ข้อ ๑๓ ให้อธิการบดีมีอ านาจอนุมัติการใช้จ่ายเงินรายได้ตามเงื่อนไขในระเบียบนี้ 
 

ข้อ ๑๔ หากมีการล้มเลิกการจัดสวัสดิการให้น าเงินที่เหลือเข้าเป็นเงินบ ารุงการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 
 
 



 
-๔- 

 
ข้อ ๑๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้และมีอ านาจออกประกาศหรือค าสั่งเพื่อประโยชน์                  

ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย                   
มีอ านาจตีความและวินิจฉัย และเมื่อตีความและวินิจฉัยแล้วให้ถือเป็นที่สุด 
 
 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๑๖ เงินรายได้ที่ใช้ในการจดัสวัสดิการให้แกบุ่คลากรของมหาวิทยาลยัที่มอียู่ก่อนระเบียบนีบ้ังคับใช้ใหเ้ปน็
เงินสวัสดิการตามระเบียบนี ้
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

     
(รองศาสตราจารย์ธง  รุญเจริญ) 

          นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 


