(สําเนา)
ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วาดวยกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร พ.ศ. 2541
----------------------------โดยทีพ่ ิจารณาเห็นสมควรจัดตั้งกองทุนสวัสดิภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขึ้นเพื่อใหความชวยเหลือแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เจ็บปวย ประสบภัย และบรรเทาความเสียหาย
หรือสูญเสียที่เกิดขึ้นแกชีวิตและรางกาย อันเนื่องมาจากการเจ็บปวยและอุบัติภัยประเภทตาง ๆ
ตลอดระยะเวลาที่บุคลากรดํารงสถานภาพบุคลากรอยูใ นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และเพื่อจัด
สวัสดิการอื่น ๆ แกบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในขอ 5 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวย
เงินรายได พ.ศ. 2536 และโดยอนุมัติของที่ประชุมคณบดีในคราวประชุม ครั้งที่ 14/2541 เมื่อวันที่
26 ตุลาคม พ.ศ. 2541 จึงใหวางระเบียบไวดังนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยกองทุนสวัสดิภาพ
บุคลากร พ.ศ. 2541”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบงั คับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

* “บุคลากร” หมายความวา ขาราชการ พนักงาน

ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว
ที่มหาวิทยาลัยจัดจางดวยเงินงบประมาณ หรือเงินรายได โดยมีลกั ษณะการจัดจางเปนรายเดือน
ตลอดจนบุคคลที่หนวยงานของมหาวิทยาลัยจัดจางถูกตองตามระเบียบอื่น เชน ศูนยผลิตภัณฑนม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โครงการพิเศษ และโครงการวิจัย
เปนตน
“กองทุน” หมายความวา กองทุนสวัสดิภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
“ เงินชวยเหลือบุคลากร” หมายความวา เงินที่มหาวิทยาลัยจัดสรรใหกองทุนเพื่อนําไป
ชวยเหลือบุคลากรของมหาวิทยาลัยทีเ่ สียชีวิต ทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะ ตลอดจนเงินชวยเหลือการ
รักษาพยาบาล
“คณะกรรมการบริหารกองทุน” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
------------------------------------------

* แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2543 ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2543

-2“ การสูญเสียอวัยวะ” หมายความวา การสูญเสีย หรือเสียหาย บางสวนของรางกาย
จนเปนเหตุใหหยอนสมรรถภาพในการทํางาน แตไมถึงกับทุพพลภาพ
**“ทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง” หมายความวา การสูญเสียความสามารถในการทํางานถาวร
และสิ้นเชิง และเปนติดตอกันไมนอยกวา 12 เดือน นับแตวันที่เกิดอุบัติภัยหรือความเจ็บปวย
“ทุพพลภาพชัว่ คราว” หมายความวา การสูญเสียความสามารถในการทํางานชัว่ คราว
เปนระยะเวลาไมนอยกวา 60 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัตภิ ัยหรือเจ็บปวย ทั้งนี้ ตองมิใชลักษณะการสูญเสีย
ความสามารถในการทํางานถาวรและสิน้ เชิง
ขอ 4 ใหจัดตั้งกองทุนสวัสดิภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีวัตถุประสงคเปน
คาใชจายชวยเหลือบุคลากรผูประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติภัย และจากการเจ็บปวย
ขอ 5 กองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสิน ดังตอไปนี้
1. เงินที่ไดรับจากเงินรายไดสวนกลางของมหาวิทยาลัยเพือ่ สมทบกองทุน
2. เงินทีห่ นวยงานตนสังกัดจายสมทบเขากองทุน
3. เงินและทรัพยสินที่มีผมู อบใหกองทุน
4. ดอกผลของกองทุน
5. รายไดอื่น ๆ
ขอ 6 อัตราการจายเงินสมทบกองทุน ใหอธิการบดีจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยฯ เสนอที่
ประชุมคณบดีพิจารณาใหความเห็นชอบ
ขอ 7 ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบดวย อธิการบดี หรือผูท ี่อธิการบดีมอบหมาย
เปนประธาน บุคลากรของมหาวิทยาลัย จํานวนไมเกิน 8 คน เปนกรรมการ ผูอาํ นวยการกองคลัง
เปนกรรมการและเหรัญญิก ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ เปนกรรมการและเลขานุการ
กรรมการที่แตงตั้งมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป
ในกรณีกรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระ และไดมีการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงแทน
ใหผูไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงไดเพียงครบวาระของผูซงึ่ ตนแทน
คณะกรรมการอาจเสนอบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ และมีความเหมาะสมใหอธิการบดีแตงตั้งเปน
ที่ปรึกษาของคณะกรรมการได
ขอ 8 ภายในกรอบวัตถุประสงคขอ 4 คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่บริหารและดําเนินงาน
เกี่ยวกับกองทุนใหมีประสิทธิภาพ และโดยเฉพาะใหมีอาํ นาจหนาที่ ดังนี้
(1) กําหนดหลักเกณฑเงื่อนไขวิธีการและอัตราการจายเงินชวยเหลือบุคลากร
ผูประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติภัย และการเจ็บปวย โดยความเห็นชอบจากอธิการบดี
------------------------------------------

** แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2546 ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2546

-3(2) ไตสวน พิจารณา กําหนดและสั่งจายเงินชวยเหลือ หรือใหไดรับสวัสดิการอื่น
ตามระเบียบ
(3) พิจารณาบริหารเงินและทรัพยสนิ ของกองทุนใหเกิดดอกผล
(4) เสนอแตงตั้งทีป่ รึกษาและคณะอนุกรรมการตอมหาวิทยาลัยตามความจําเปน
(5) ประเมินผลการดําเนินงานประจําปเสนอมหาวิทยาลัย
(6) หนาที่อนื่ ใดตามที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
ขอ 9 เงินและทรัพยสินของกองทุนใหใชจา ยและใชตามวัตถุประสงคของกองทุนและของผูม อบให
ขอ 10 การรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงิน ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด โดยความเห็นชอบของอธิการบดี
ขอ 11 การจัดหาผลประโยชนของกองทุน ใหคณะกรรมการเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
กอนดําเนินการ
ขอ 12 หลักเกณฑ เงื่อนไข วิธกี ารและอัตราการจายเงินชวยเหลือบุคลากรผูประสบภัย
อันเนื่องมาจากอุบัติภัยและการเจ็บปวย ตลอดจนรูปแบบเอกสารทีเ่ กีย่ วของใหทาํ เปนประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ 13 หามกอหนี้ผกู พันกองทุน หรือใชกองทุนไปเปนหลักประกันการชําระหนี้ใด ๆ ซึง่ จะ
เปนผลใหตองผูกพันชําระหนี้จากกองทุน เวนแตเปนหลักประกันเพื่อประโยชนในการดําเนินการบริหาร
กองทุนนั้นเอง แตจะตองไมเปนอุปสรรคตอการนํากองทุนมาใชตามวัตถุประสงค
ขอ 14 ภายในหกเดือนนับแตวนั สิน้ ปงบประมาณแผนดิน ใหคณะกรรมการเสนอบัญชี
ตามหลักบัญชีสากล แสดงงบดุลและรายงานการรับจายเงินกองทุนในปที่ลว งมาแลวใหมหาวิทยาลัย
นําเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อทราบ
ขอ 15 ใหกองการเจาหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ ปฏิบัติหนาที่ทางดาน
ธุรการและตามที่คณะกรรมการขอใหดําเนินการตามระเบียบนี้ และใหกองคลังเปนหนวยงานรับผิดชอบใน
ดานบัญชี
ขอ 16 การเลิกกองทุนตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี แลวประกาศใหทราบทัว่ กัน
ขอ 17 ใหอธิการบดีเปนผูรกั ษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2541
(ลงนาม)

ธีระ สูตะบุตร
(ศาสตราจารยธีระ สูตะบุตร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

