ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เรื่อง กองทุน ศาสตราจารย ดร.ศุภมาศ – สุขใจ พนิชศักดิ์พัฒนา
เพื่อใหเกิดประโยชนแกบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บรรลุตาม
วัตถุประสงคของผูกอตั้งกองทุน ศาสตราจารย ดร.ศุภมาศ และคุณสุขใจ พนิชศักดิพ์ ัฒนา เมื่อวันที่ ๕
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงเห็นควรใหมีระเบียบของกองทุนเพื่อใชดําเนินการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ.๒๕๔๗ และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงออกระเบียบไวดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง กองทุนศาสตราจารย
ดร.ศุภมาศ – สุขใจ พนิชศักดิ์พัฒนา”
ขอ ๒ ใหใชประกาศนีใ้ นการดําเนินการเกี่ยวกับเงินและทรัพยสินของกองทุน
ศาสตราจารย ดร.ศุภมาศ – สุขใจ พนิชศักดิ์พัฒนา ตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
“สภามหาวิทยาลัย”
“อธิการบดี”
“กองทุน”

หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
กองทุนศาสตราจารย ดร.ศุภมาศ – สุขใจ

พนิชศักดิพ์ ัฒนา
“คณะกรรมการกองทุน” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนศาสตราจารย ดร.
ศุภมาศ – สุขใจ พนิชศักดิ์พฒ
ั นา
“บุคลากร”
หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ลูกจางประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราวรายเดือน สังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
“นักศึกษา”
หมายความวา นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ทุกประเภท ทุกโครงการ ทุกระดับการศึกษา
/ขอ ๔ วัตถุประสงค…

-๒ขอ ๔ วัตถุประสงคของกองทุน
(๑) เพื่อใหสวัสดิการแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยในกรณีตอไปนี้
๑.๑ ประสบภัยพิบัตแิ ละภัยธรรมชาติ เชน วาตะภัย ไฟไหม น้ําทวม
โคลนถลมทําใหเกิดความสูญเสียอยางรายแรง
๑.๒ ตนเองหรือบุคคลในครอบครัว ไดแก คูสมรส บิดา – มารดา และบุตร
ไดรับอุบัติเหตุอยางรายแรง หรือเจ็บปวยทีต่ องรักษาอยางตอเนื่องมีคาใชจายเกินกวาที่ไดรับสิทธิจาก
ทางราชการ หรือสวัสดิการสังคมเปนจํานวนมาก
(๒) ใหเปนทุนชวยเหลือทางการศึกษาแกนักศึกษาที่ยากจน หรือครอบครัว
ไดรับภัยพิบัติ หรือเกิดอุบัติเหตุรายแรง
(๓) สนับสนุนคาใชจายอื่นแกบุคลากรและนักศึกษาที่ควรไดรับการชวยเหลือ
เนื่องจากเหตุสุดวิสัยตามทีค่ ณะกรรมการมีมติเห็นสมควร
ขอ ๕ รายไดของกองทุน ประกอบดวย
(๑) เงินบริจาคที่ไดรับจากการจัดตั้งกองทุนและจัดงาน ๖๐ ป ชีวิตขาราชการ
“ของศาสตราจารย ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิพ์ ัฒนา ป พ.ศ. ๒๕๕๐”
(๒) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหกองทุนเพื่อใชจายตามวัตถุประสงคกองทุน
(๓) บรรดารายไดและผลประโยชนที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุนทั้งสิ้น
ขอ ๖ ใหมหาวิทยาลัยนําเงินกองทุนที่ไดรับในขอ ๕ เปดบัญชีเงินฝากในนาม “กองทุน
ศาสตราจารย ดร.ศุภมาศ – สุขใจ พนิชศักดิพ์ ัฒนา” กับธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชยที่มนั่ คงเชื่อถือได
ขอ ๗ การเก็บรักษา การเบิกจาย การทําบัญชี การรายงานการเงิน การตรวจสอบบัญชีกองทุน
ใหใชแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเกี่ยวกับเงินรายไดของมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม
ขอ ๘ ใหมีคณะกรรมการกองทุน ประกอบดวย
(๑) รองอธิการบดีฝายบริหาร
เปนประธานกรรมการ
(๒) รองอธิการบดี ๑ คน
เปนรองประธานกรรมการ
(๓) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
เปนกรรมการ
(๔) ผูแทนคณบดี ๑ คน
เปนกรรมการ
(๕) ผูแทนผูอํานวยสถาบัน/ สํานัก ๑ คน
เปนกรรมการ
(๖) หัวหนางานคลัง
เปนกรรมการและเลขานุการ
(๗) หัวหนางานบริหารบุคคลและนิติการ
เปนกรรมการและผูชว ยเลขานุการ
กรรมการใน (๒) (๔) และ (๕) ใหคดั เลือกกันในแตละกลุม และมีวาระการดํารงตําแหนง
กรรมการคราวละ ๒ ป แตสามารถดํารงตําแหนงกรรมการใหมไดไมเกินสองวาระติดตอกัน
/ขอ ๙ คณะกรรมการ…

-๓ขอ ๙ คณะกรรมการกองทุนตามขอ ๘ มีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ควบคุมการดําเนินงานของกองทุน
(๒) พิจารณาเพื่ออนุมัติจายเงินกองทุนตามวัตถุประสงคในขอ ๔ ดังนี้
- สวัสดิการแกบุคลากรไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท/คน
- ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาปละไมเกิน ๖ ทุน ๆ ละไมเกิน ๖,๐๐๐ บาท/ป
- สวัสดิการอื่นตามมติคณะกรรมการกองทุนไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท
(๓) พิจารณาเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑวิธีการ หรือวิธีดําเนินงานของกองทุน
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพการจัดการมากขึน้ เสนอมหาวิทยาลัยเพื่ออกประกาศเพิ่มเติม
ขอ ๑๐ ในกรณีมีเหตุจําเปนอธิการบดีมีอํานาจสั่งจายเงินกองทุนตามวัตถุประสงคในขอ ๔ ได
ไมเกินจํานวนที่กําหนดไวในขอ ๙ (๒)
ขอ ๑๑ ใหคณะกรรมการตรวจสอบภายในตรวจสอบ การดําเนินงานการรับ-จาย การเงิน-การ
บัญชีทุกสิ้นปงบประมาณ และเสนอรายงานใหมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยทราบ
ขอ ๑๒ ใหคณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบทุก ๆ
ปงบประมาณ
ขอ ๑๓ การยกเลิกกองทุนหรือยุติการดําเนินงานกองทุนใหเปนไปตามมติคณะกรรมการ
กองทุนและทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๔ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(นายปญญา มหาชัย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

