ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วาดวยการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย
พุทธศักราช ๒๕๕๒
--------------------เพือ่ ใหการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อันมีผลเปนการ
เสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ดําเนินไปดวยความเรียบรอย
มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวย
การจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ เปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
“บุคลากร” หมายความวา คณาจารยประจํา เจาหนาที่และลูกจางประจํา ที่เปน
บรรพชิตและคฤหัสถ

“สวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย” หมายความวา กิจกรรมหรือกิจการใด ๆ
ที่คณะกรรมการสวัสดิการจัดใหมีขึ้น โดยมีวัตถุประสงคในการชวยเหลือและอํานวยความสะดวกให
แกบุคลากร เพื่อประโยชนแกการดํารงชีพ นอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางมหาวิทยาลัยจัดใหแก
บุคลากรเปนกรณีปกติ หรือเพือ่ ประโยชนแกการสนับสนุนการปฏิบตั งิ าน หรือทีค่ ณะกรรมการสวัสดิการ
เห็นสมควรใหจัดเพิ่มขึ้น
“การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ” หมายความวา การดําเนินกิจกรรมหรือกิจการ
สวัสดิการ ซึ่งเปนไปในทางการคากับบุคคลทั่วไป
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
“กองทุนสวัสดิการ” หมายความวา กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
ขอ ๔ ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้

๒

หมวด ๑
การจัดสวัสดิการ
ขอ ๕ ใหเปนหนาทีข่ องอธิการบดีในการริเริม่ ดําเนินการ หรือสนับสนุนใหมกี ารดําเนินการ
จัดสวัสดิการขึ้นภายในมหาวิทยาลัย
การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจจะกระทํามิได เวนแตเปนการจัดสวัสดิการเพื่อประโยชน
ของมหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๖ ในการจัดใหมีสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”
ประกอบดวย
(๑) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีทอี่ ธิการบดีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
(๒) รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย วิทยาลัย หรือ
ผูช ว ยอธิการบดีสามรูปหรือคน ซึง่ สภามหาวิทยาลัยแตงตัง้ โดยคําแนะนําของอธิการบดี เปนกรรมการ
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิสามรูปหรือคน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดย
คําแนะนําของอธิการบดี เปนกรรมการ
กรรมการตาม (๒) และ (๓) อยางนอยหนึ่งรูปหรือคนตองมีคุณวุฒิหรือมี
ประสบการณทางดานการเงินและบัญชี
(๔) ผูแทนสมาชิกซึ่งคัดเลือกกันเองไมเกินเจ็ดรูปหรือคน เปนกรรมการ
(๕) ผูร บั ผิดชอบดานสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ตามขอ ๑๑ ของระเบียบนี้
เปนกรรมการและเลขานุการ
กรรมการตาม (๒) (๓) และ (๔) มีวาระการดํารงตําแหนงสองป แตอาจไดรับ
แตงตั้งอีกได
ในกรณีทกี่ รรมการตาม (๔) พนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหดาํ เนินการคัดเลือก
กรรมการแทน เวนแตวาระของกรรมการดังกลาวเหลือไมถงึ หนึง่ รอยแปดสิบวัน จะไมคดั เลือกกรรมการ
แทนก็ได ในระหวางนั้นใหถือวาคณะกรรมการมีจํานวนเทาที่เหลืออยู
การคัดเลือกกรรมการตาม (๕) ใหเปนไปตามวิธีการที่อธิการบดีกําหนด
ใหคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการคนหนึง่ ทีม่ คี ณ
ุ วุฒหิ รือมีประสบการณทางดาน
การเงินและการบัญชี เปนเหรัญญิก มีหนาทีด่ าํ เนินการเกีย่ วกับการเงินและการบัญชีของกองทุน สวัสดิการ
ใหอธิการบดีแตงตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัย เปนผูชวยเลขานุการจํานวนสองคน
ขอ ๗ คณะกรรมการสวัสดิการตามขอ ๕ มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบาย อํานวยการและจัดการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยให
เกิดประโยชนสูงสุดตอบุคลากรของมหาวิทยาลัย
(๒) วางระเบี ยบในการดําเนินการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย เชน
ระเบียบการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ระเบียบการรับจายเงิน การจัดทําบัญชี และการเก็บรักษา
เงินกองทุนสวัสดิการ ระเบียบการสงเคราะหบคุ ลากรหรือระเบียบการใหบริการรานคาสวัสดิการ เปนตน

๓

(๓) อนุมตั ใิ หมกี ารจัดและยุบเลิกการจัดสวัสดิการประเภทตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย
(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการวิทยาเขต เพื่อจัดสวัสดิการภายใน
วิทยาเขตนั้น ๆ โดยเฉพาะ ทั้งนี้ องคประกอบของคณะอนุกรรมการวิทยาเขต ใหเปนไปตามขอ ๕
โดยอนุโลม
(๕) แตงตัง้ บุคคล คณะบุคคลหรือคณะอนุกรรมการเพือ่ ดําเนินการในเรือ่ งตางๆ
ในการจัดสวัสดิการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยตามระเบียบนี้
(๖) จัดการประชุมใหญสามัญประจําป และการประชุมใหญวิสามัญของผูเปน
สมาชิก
(๗) ควบคุมการรับเงินและใชจายเงินของกองทุนสวัสดิการ
(๘) อนุมตั กิ ารจางลูกจางของสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย กําหนดคาตอบแทน
จัดแบงงาน กําหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดระบบการบริหารงานบุคคลของลูกจาง
(๙) กําหนดอัตราคาบริการในการใชบริการ ที่คณะกรรมการจัดขึ้น
(๑๐) อนุมัติหรือมอบอํานาจใหกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนผูดําเนินการกอหนี้
ผูกพันหรือลงนามในเอกสารตาง ๆ แทนคณะกรรมการ และจายเงินกองทุนสวัสดิการรวมกับเหรัญญิก
ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดที่จําเปนที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย
ระเบียบ หรือเอกสารใดมีขอความจํากัดอํานาจของผูที่ไดรับมอบหมายใหทํานิติกรรมใน
เรือ่ งใดแทนคณะกรรมการ ใหประกาศไวโดยเปดเผยใหสมาชิกและบุคคลอืน่ ทีเ่ กีย่ วของทราบโดยทัว่ กัน
ขอ ๘ มหาวิทยาลัย อาจจัดใหมีสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยประเภทตางๆ ไดดังนี้
(๑) การออมทรัพย
(๒) การใหกูเงิน
(๓) การเคหสงเคราะห
(๔) การฌาปนกิจสงเคราะห
(๕) การกีฬาและนันทนาการ
(๖) การใหบริการของรานคาสวัสดิการ
(๗) การฝกวิชาชีพเพื่อเสริมรายไดหรือลดรายจายใหแกสมาชิก
(๘) การสงเคราะหบุคลากรในดานอื่น ๆ เชน เงินชวยคาอาหาร เงินชวย
คาเดินทาง เงินชวยคาเครือ่ งแบบหรือเครือ่ งแตงกาย เงินทุนการศึกษา หรือเงินสงเคราะหผปู ระสบภัย
เปนตน
(๙) กิจกรรมหรือสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยประเภทอืน่ ตามทีค่ ณะกรรมการ
เห็นสมควร
การจัดสวัสดิการภายในของมหาวิทยาลัยประเภทใดตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึง
สภาพและลักษณะของภารกิจของมหาวิทยาลัย ความตองการของสมาชิก จํานวนเงินทุนและศักยภาพใน
การจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเทานั้น
ขอ ๙ สมาชิกมีสิทธิรองขอใหมีการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยตามระเบียบนี้ได

๔

ขอ ๑๐ สมาชิก มี ๓ ประเภท ดังนี้
(๑) สมาชิกสามัญ ไดแก บุคลากรของมหาวิทยาลัย
(๒) สมาชิกวิสามัญ ไดแก บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เปนลูกจางชั่วคราว ทั้ง
บรรพชิตและคฤหัสถ
(๓) สมาชิกสมทบ ไดแก สมาชิกสามัญทีพ่ น จากการปฏิบตั งิ านในสวนงานนัน้ แลว
ขอ ๑๑ คณะกรรมการตองจัดใหมกี ารประชุมใหญสามัญประจําปอยางนอยปละหนึง่ ครัง้
เพื่อใหมีการรายงานผลงานการจัดสวัสดิการที่ผานมา การเสนอนโยบาย แผนงานและงบประมาณใน
การจัดสวัสดิการในปตอ ไป การพิจารณาอนุมตั ริ ะเบียบและหลักเกณฑทสี่ าํ คัญ รวมทัง้ แสดงความคิดเห็น
และการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการในระหวางป
นอกจากการประชุมใหญสามัญประจําปใหมีการประชุมใหญวิสามัญเมื่อคณะกรรมการ
เห็นสมควร หรือสมาชิกไมนอยกวาหนึ่งในหาของสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหาสิบรูปหรือคนเขา
ชื่ อ กั น ร อ งขอ เพื่ อ ให มี ก ารสอบถามป ญ หาหรื อ ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดสวัสดิก ารภายใน
มหาวิทยาลัยในเรื่องที่มีความสําคัญและตองการความเห็นรวมกันจากที่ประชุมใหญของสมาชิก
ขอ ๑๒ ใหอธิการบดีแตงตั้งผูรับผิดชอบงานดานสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยทีท่ าํ หนาที่
บริหารงานสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามมติคณะกรรมการสวัสดิการและตามระเบียบนี้
และใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําแผนงาน โครงการและงบประมาณประจําปเสนอคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๒) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการในการวางระเบียบและวิธีปฏิบัติตาง ๆ
เพื่อใชในการดําเนินการสวัสดิการมหาวิทยาลัย
(๓) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการใหมีการจัดบริการหรือกิจกรรมสวัสดิ
การตางๆ ตามความเหมาะสม
(๔) ดําเนินการทางธุรการในการบรรจุ แตงตั้ง บังคับบัญชา และประเมินผล
การปฏิบัติงานของลูกจางของสวัสดิการมหาวิทยาลัย
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ขอ ๑๓ การจัดสวัสดิก ารภายในมหาวิทยาลัยเรื่อ งใดที่มีความสําคัญและมีลัก ษณะ
เฉพาะซึ่งสมควรแยกบริหารจัดการ คณะกรรมการจะจัดดําเนินการโดยมีระเบียบการจัดสวัสดิการ
เปนการเฉพาะ ตลอดจนกําหนดใหมกี องทุนสวัสดิการและการจัดทําบัญชีรบั จายเงินในเรือ่ งนัน้ ๆ แยกจาก
กองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัยก็ได
ขอ ๑๔ การปฏิบั ติหนา ที่ของบุ คลากรตามระเบี ยบนี้ใหถือวาเปนการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย
ขอ ๑๕ ใหอธิการบดีมอี าํ นาจดําเนินการเพือ่ สงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาอนุมัติใหสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยใชที่ดิน ทรัพยสิน หรือ
อาคารของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประโยชนในการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยตามทีจ่ าํ เปนและสมควรได

๕

(๒) พิจารณาอนุมัติใหซอมแซมหรือบํารุงรักษาสถานที่ อาคาร หรือทรัพยสิน
ตาม (๑) โดยใหใชจากเงินกองทุนสวัสดิการกอน
ในกรณีที่เงินกองทุนสวัสดิการมีไมเพียงพอ อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให
เจียดจายจากเงินงบประมาณรายจายเพื่อการนี้ไดเทาที่จําเปน
(๓) พิจารณาอนุมตั ใิ หใชนา้ํ กระแสไฟฟา หรือสิง่ สาธารณูปโภคอืน่ โดยประหยัด
เพื่อใหจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๒
การเงิน การบัญชี และการตรวจสอบ
ขอ ๑๖ ใหสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยจัดตั้งกองทุนขึ้น เรียกวา “กองทุนสวัสดิการ
ภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” แยกตางหากจากเงินอื่นของมหาวิทยาลัย เพื่อ
สะสมทุนและใชจายสําหรับการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๗ กองทุนสวัสดิการอาจมีรายได ดังนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมสมาชิกตามอัตราและระยะเวลาจายทีค่ ณะกรรมการกําหนด
(๒) เงิน รายรับ จากการจัดกิจกรรมหรือ การจัดบริการของสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัย
(๓) เงินบริจาคเพื่อการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย
(๔) เงินอุดหนุนหรือรายไดอื่นตามที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให
(๕) ดอกผลของเงินรายไดตาม (๑) ถึง (๔)
(๖) รายไดอื่น ๆ
ขอ ๑๘ ใหกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการหรือผูที่คณะกรรมการมอบหมาย
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานในปที่ผานมาเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ขอ ๑๙ ใหสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเปดบัญชีฝากเงินธนาคารพาณิชยหรือสหกรณ
ออมทรัพยของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๒๐ ใหสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย กําหนดและรักษาไวซงึ่ ระบบการบัญชีทเี่ หมาะสม
แกกิจการสวัสดิการ โดยแยกตามประเภทงาน ลงรายการรับและจายเงิน และสินทรัพยและหนี้สินที่
เปนอยูจริงตามประเภทกิจกรรม พรอมดวยขอความอันเปนที่มาของรายการดังกลาว
ใหจัดทํางบรับ จา ยประจําเดือนเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ และใหมีการ
ตรวจสอบบัญชีภายในเปนประจํา ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๒๑ การปดบัญชีใหกระทําปละครั้งตามปงบประมาณและใหสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัยจัดทํางบการเงิน ซึ่งประกอบดวยงบดุล บัญชีทําการ และบัญชีกําไรขาดทุนตาม
กฎหมายเพื่อดําเนินการตามขอ ๒๒ ภายในปงบประมาณ
ขอ ๒๒ ทุก ป ใ หผูตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยหรือผูมีคุณวุฒิดานการเงินและ
บัญชีที่คณะกรรมการแตงตั้ง เปนผูสอบบัญชี ทําการตรวจสอบและรับรองบัญชีและการเงินของสวัส
ดิการภายในมหาวิทยาลัยใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับงบการเงินตามขอ ๒๑

๖

ขอ ๒๓ ผูตรวจสอบภายในหรือผูสอบบัญชีตามขอ ๒๒ มีหนาที่ตรวจสอบสมุดบัญชีและ
เอกสารหลักฐานของสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย
เพื่ อ การนี้ อ าจสอบถามประธานกรรมการหรื อ กรรมการสวัสดิก ารภายใน
มหาวิทยาลัย หรือผูท คี่ ณะกรรมการมอบหมายใหจดั การหรือดําเนินการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย
หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ
ผูสอบบั ญชี มีหนาที่รายงานผลการสอบบั ญชี เสนอตอ คณะกรรมการ เพื่อ
พิจารณาและประเมินผลการจัดสวัสดิการ
ใหคณะกรรมการประชาสัมพันธรายงานการประเมินผลการจัดสวัสดิการประจําป
งบประมาณที่ผานมา ซึ่งแสดงงบดุลบัญชีทําการ และบัญชีกําไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีรับรองถูกตอง
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูสอบบัญชีรับรองใหสมาชิกทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธี
การที่คณะกรรมการกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒
(พระธรรมสุธี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

