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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วย  กองทุน  คณะกรรมการกองทุน  และการบริหารกองทุนสวัสดิการ 

พนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

-------------------------------------- 

 

 เพื่อให้มี  กองทุน คณะกรรมการกองทุน และการบริหารกองทุนสวัสดิการพนักงาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการ

พนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๑   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่              

พ.ศ. ๒๕๕๑ และมตทิี่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๓๑ 

ตุลาคม ๒๕๕๒ จึงออกระเบียบ ว่าด้วย กองทุน คณะกรรมการกองทุน และการบริหารกองทุน

สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหมไ่ว้ดังนี้ 

 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุน คณะกรรมการ

กองทุน และการบริหารกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒”  

 ข้อ ๒  ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแตว่ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

“ก.บ.”  หมายความว่า   คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

“กองทุนสวัสดิการ” หมายความว่า กองทุนสวัสดิการพนักงาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ที่มสีิทธิได้รับ

สวัสดิการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  



                                                                         ๒ 
  
 ข้อ ๔  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศแนวทางปฏิบัติที่

สอดคล้องกับระเบียบนี ้ตลอดจนตคีวามวนิิจฉัยในกรณีมีปัญหาและใหถ้ือว่าค าวนิิจฉัยเป็นที่สุด 

 

หมวด ๑ 

กองทุนสวัสดิการ 

 

 ข้อ ๕  ให้มกีองทุนขึน้มากองทุนหนึ่ง เรียกว่า “กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 

 ข้อ ๖  กองทุนสวัสดิการตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์สนับสนุนการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงาน

มหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  

ข้อ ๗  เงินและทรัพย์สินของกองทุนสวัสดิการได้มา ดังนี้ 

๗.๑  เงินที่มหาวิทยาลัยและส่วนงานจัดสรรให้ 

  ๗.๒  เงนิสมทบที่หักจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย 

  ๗.๓  เงินหรอืทรัพย์สินอื่นที่มีผู้บริจาคให้ 

  ๗.๔  เงินผลประโยชน์อันเกิดจากเงนิและทรัพย์สนิของกองทุนสวัสดิการ 

  ๗.๕  เงินรายได้อื่น ๆ  

 

หมวด ๒ 

คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ 

 

 ข้อ ๘  ให้มคีณะกรรมการกองทุนสวัสดิการคณะหนึ่ง ซึ่งอธิการบดีแตง่ตั้ง ประกอบด้วย 

8.1 รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านบริหารบุคคล เป็นประธานกรรมการ 

8.2 รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านบริหารการเงนิ เป็นรองประธานกรรมการ 

8.3 รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านแผนงาน                    เป็นรองประธานกรรมการ 

8.4 ผูท้รงคุณวุฒิด้านการเงินและการลงทุน 

ด้านละหนึ่งคน รวมสองคน 

เป็นกรรมการ 

8.5 ผูแ้ทนจากหัวหน้าส่วนงานวิชาการ  

กลุ่มสาขาวิชาละหนึ่งคน รวมสามคน    

เป็นกรรมการ 

8.6 ผูแ้ทนจากหัวหน้าส่วนงานอื่นหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

8.7 ประธานสภาพนักงานหรอืผู้แทน เป็นกรรมการ 

8.8 ผูอ้ านวยการกองกฎหมายหรอืผูแ้ทน เป็นกรรมการ  

8.9 ผูอ้ านวยการกองคลัง เป็นกรรมการและเหรัญญิก 
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8.10 ผูอ้ านวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ 

8.11 หัวหนา้งานกองทุนและสวัสดิการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

    

 กรรมการตามข้อ ๘.๔  ให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาก าหนดตัวบุคคล และให้มีวาระการด ารง

ต าแหน่งคราวละสองปี  แตอ่าจได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใหม่อกีได้  

กรรมการตามข้อ ๘.๕ และ ๘.๖  ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบม.) เป็นผู้

พิจารณาคัดเลือก และให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี ทั้งนี้ สามารถเป็นกรรมการติดต่อกัน

ได้ไม่เกินสองวาระ     

 ข้อ ๙  กรรมการนอกจากจะพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

  ๙.๑  ตาย 

  ๙.๒  ลาออก 

  ๙.๓  ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการประเภทนั้น 

  ๙.๔  อธิการบดีให้ออก 

 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ และอธิการบดีได้ด าเนินการแต่งตั้งบุคคลให้

ด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทน อยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่

เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลือน้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่

ด าเนนิการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ 

 ในกรณีที่กรรมการซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้มีการด าเนินการ

แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งขึ้นใหม่ ให้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการ

แตง่ตัง้กรรมการขึ้นใหมแ่ล้ว   

 ข้อ ๑๐  การประชุมคณะกรรมการกองทุน 

 ในการประชุม  ต้องมีกรรมการกองทุนมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด

จงึจะเป็นองค์ประชุม 

 กรณีที่มีการประชุมลงมติเกี่ยวกับการน าเงินกองทุนไปลงทุนหรือหาประโยชน์อื่นใด ต้องมี

กรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด จงึจะเป็นองค์ประชุม 

 การลงมติใด ๆ ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ใชเ้สียงข้างมาก  

ข้อ ๑๑  อ านาจและหนา้ที่ของคณะกรรมการกองทุน    

 ๑๑.๑  บริหารจัดการกองทุนสวัสดิการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

สวัสดิการ และสอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

 ๑๑.๒  ออกประกาศ ค าสั่ง หรือหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ

เก็บรักษาเงินกองทุนสวัสดิการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารกองทุนสวัสดิการ 
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 ๑๑.๓  เสนอการก าหนดอัตราและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรเงินตามข้อ ๗.๑ ให ้

ก.บ. พจิารณาและเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

 ๑๑.๔  เสนอการก าหนดอัตราและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการหักเงินเดือนพนักงาน

มหาวิทยาลัยเข้าสมทบเป็นรายเดือนตามข้อ ๗.๒ ให้ ก.บ. พิจารณาเห็นชอบ 

 ๑๑.๕  เสนอประเภทสวัสดิการที่ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยให้ ก.บ. พจิารณา 

 ๑๑.๖  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการท าหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ

กองทุนมอบหมาย  

 ๑๑.๗  จัดท าและรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี และรายงานการเงินของกองทุน

สวัสดิการเสนอ ก.บ. เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  

๑๑.๘  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  

 

หมวด ๓ 

การบริหารกองทุนสวัสดิการ  

 

ข้อ ๑๒  การรับเงินตามข้อ ๗ ให้เหรัญญิกเป็นผู้รับและน าส่งเข้าบัญชีกองทุนสวัสดิการภายใน

วันที่รับเงินหรือในวันท าการถัดไป โดยจะหักไว้ใช้จ่ายเพื่อการใดก่อนน าส่งมิได้ และจะต้องออก

หลักฐานการรับไว้เป็นหลักฐาน  

ข้อ ๑๓  คณะกรรมการกองทุนอาจน าเงินกองทุนสวัสดิการไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์ ตามที่

ก าหนด ดังตอ่ไปนี ้

 ๑๓.๑  ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินของรัฐ หรือสหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ในนาม “กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 

 ๑๓.๒  ซือ้พันธบัตรรัฐบาล 

 ๑๓.๓  ซือ้พันธบัตรหรือหุ้นกู้ของรัฐวิสาหกิจ หรอืตั๋วเงนิคงคลัง 

 ๑๓.๔  ซื้อตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงินที่มีธนาคารพาณิชย์

เป็นผู้รบัรองอาวัลหรอืสลักหลังอย่างมคีวามรับผดิเต็มจ านวน 

 ๑๓.๕  ให้สถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ประกอบ

ธุรกิจจัดการกองทุนท าสัญญารับเป็นผู้จัดการหาผลประโยชน์ใหแ้ก่กองทุนสวัสดิการ 

 ๑๓.๖  กรณีอื่นนอกเหนอืจากนี้ ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป 

การฝากเงินหรือการลงทุนตามวรรคแรก ให้กระท าในนาม “กองทุนสวัสดิการพนักงาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม”่  

ข้อ ๑๔  ให้ประธานเป็นผู้มีอ านาจลงนาม หรอืท านิตกิรรมที่ผูกพันกับบุคคลภายนอก 
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ข้อ ๑๕  การอนุมัตเิบิกจ่ายเงนิกองทุนสวัสดิการ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด 

ข้อ ๑๖  การเบิกจ่ายเงินจากบัญชีกองทุนสวัสดิการ ให้ประธานกรรมการ และกรรมการที่

ได้รับมอบหมาย ร่วมกันลงลายมือช่ือในเอกสารของสถาบันการเงิน โดยมีเงื่อนไขการลงนามสองในสาม

คน ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่คณะกรรมการกองทุนก าหนด 

ข้อ ๑๗  ให้คณะกรรมการกองทุนวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง แยกประเภทงาน

ส่วนที่ส าคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับและจ่ายเงิน สินทรัพย์ หนี้สิน และทุน ที่แสดงกิจการที่เป็นอยู่

ตามความเป็นจริงและตามที่ควร ตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้น ๆ 

และให้มกีารตรวจบัญชภีายในเป็นประจ า 

การบันทึกรายการในสมุดบัญชตีามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

การจัดเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีเพื่อการตรวจสอบ  ให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าดว้ยการบัญชี 

ข้อ ๑๘  ให้เหรัญญิกเป็นผู้รับผดิชอบจัดท ารายงานการเงนิ  โดยแสดงให้เห็นผลการด าเนินงาน

และฐานะทางการเงินตามหลักมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป  เสนอประธานกรรมการทุกสามเดือน 

ภายในวันทีส่ิบห้าของเดือนถัดไป  

ข้อ ๑๙  เมื่อสิ้นงวดรอบปีบัญชีตามปีงบประมาณ  ให้เหรัญญิก จัดท ารายงานการเงินประจ าปี 

เพื่อเสนอผูต้รวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๒๐ ภายในสี่สิบหา้วัน นับแต่วันสิน้ปีงบประมาณ 

ข้อ ๒๐  ให้ผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนสวัสดิการ ท าการ

ตรวจสอบและรับรองการเงินของกองทุนสวัสดิการทุกรอบปีงบประมาณ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน 

นับแต่วันที่ได้รับรายงานงบการเงินจากเหรัญญิกตามข้อ ๑๙ 

ข้อ ๒๑  ให้ผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย เสนอผลการตรวจสอบและรับรองรายงาน

การเงินของกองทุนสวัสดิการ ตามข้อ ๒๐  ต่อคณะกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และให้คณะกรรมการกองทุนส่งรายงานผลการตรวจสอบ

การเงนิให้อธิการบดีและ ก.บ. ทราบ เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ต่อไป  

 

หมวด 4 

บทเฉพาะกาล 

 

ข้อ ๒๒  การออกระเบียบ ประกาศหรือการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับค่า

รักษาพยาบาล  ค่าสงเคราะห์ศพ  ค่าเช่าบ้าน  และค่าเล่าเรียนบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย ต้อง



                                                                         ๖ 
  
ด าเนนิการให้แล้วเสร็จ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนแล้ว

เสร็จ  
 

ประกาศ ณ วันที่ ๖  พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๕๒ 

 
 

  (ลงนาม)        เกษม  วัฒนชัย 

     (ศาสตราจารย์เกียรตคิุณ เกษม  วัฒนชัย) 

         นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


