ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เรื่อง หลักเกณฑ และเงื่อนไข การใหสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
เพื่อใหการบริหารงานบุคคลเปนไปตามขอ ๒๑ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วา
ดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ อาศัยอํานาจตามขอ ๙ แหงระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารบุคคล ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
มหาวิทยาลัยจึงวางขอกําหนดในการใหสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยไวดังนี้
ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ และ
เงื่อนไข การใหสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย”
ขอ ๒ ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใชตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๔ เปนตนไป
ขอ ๓ ประกาศอื่นใดที่ประกาศใชกอนหนานี้ ที่ขัดหรือแยงกับประกาศฉบับนี้ใหใชประกาศ
ฉบับนี้แทน
ขอ ๔ ในประกาศฉบับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“พนักงาน”
หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งไดรับจางตาม
สัญญาจางใหทํางานในมหาวิทยาลัยโดยไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายได
มหาวิทยาลัย
“สวัสดิการ”
หมายความวา เงินชวยเหลือเพื่อประโยชนเกื้อกูลในการ
ดํารงชีพของพนักงาน
“กองทุน”
หมายความวา กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
“งานคลัง”
หมายความวา งานคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
“ปงบประมาณ”
หมายความวา ระยะเวลาที่นับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ไป
จนถึง ๓๐ กันยายน ของปถัดไป และใช พ.ศ. ของปถัดไปเปนปงบประมาณ
/ขอ ๕ สวัสดิการ...

๒

ขอ ๕ สวัสดิการตามประกาศนี้ไดแก
(๑) สวัสดิการคาเชาที่พักอาศัย
(๒) สวัสดิการคารักษาพยาบาล
(๓) สวัสดิการคาการศึกษาบุตร
ขอ ๖ การจายเงินสวัสดิการใหเปนไปตามขอกําหนด หลักเกณฑ และเงื่อนไขตามขอ ๙ จาก
กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีที่เงินกองทุนไมพอจายใหชะลอการจายไวกอนจนกวากองทุนจะ
ไดรับการจัดสรรเพิ่มและใหจายตามลําดับของผูขอรับสวัสดิการ
ขอ ๗ พนักงานผูขอรับสวัสดิการจะตองปฏิบัติตามแบบขอรับสวัสดิการที่งานคลังกําหนด
ยกเวนจะกําหนดไวเปนอยางอื่น
ขอ ๘ ผูขอรับสวัสดิการทุกประเภทตองนําหลักฐานการจายเงินมาขอเบิกเงินสวัสดิการภายใน
๖๐ วัน หลังจากจายคาใชจายแลวหากเกินกําหนดเวลาใหถือวาสละสิทธิ์จะขอเบิกยอนหลังมิได
ขอ ๙ หลักเกณฑและเงื่อนไขการใหสวัสดิการคาเชาที่พักอาศัย คารักษาพยาบาล และคา
การศึกษาบุตรเปนดังตอไปนี้
ประเภทสวัสดิการ
๑. สวัสดิการคาเชาที่พัก
อาศัย

หลักเกณฑการใหสวัสดิการ
พนักงานที่ไมไดอาศัยอยู
ในที่พักของมหาวิทยาลัย
และตองเชาที่พักอยู
ภายนอกสามารถเบิก
สวัสดิการที่พักอาศัยไดไม
เกินคนละ ๑,๕๐๐ บาทตอ
เดือน

เงื่อนไขการขอรับสวัสดิการ
๑. ไมไดพักอาศัยอยูกับบิดามารดาหรือบานของคู
สมรส หรือญาติพี่นอง
๒. กรณีที่มหาวิทยาลัยจัดที่พักใหแตไมสามารถ
พักอาศัยไดเนื่องจากขนาดของครอบครัวใหใช
สิทธิน์ ี้ได
๓. กรณีที่มีคูสมรสทั้งนิตินัยและพฤตินัยเปน
พนักงานดวยกันใหใชสิทธิไ์ ดเพียงคนเดียว
๔. กรณีมีคูสมรสที่ใชสิทธิใ์ นคาที่พักอาศัยหรือ
บานพักจากหนวยงานอื่นไมสามารถเบิกสวัสดิการ
คาเชาที่พักอาศัยได

๓

ประเภทสวัสดิการ

๒. สวัสดิการคา
รักษาพยาบาล

หลักเกณฑการใหสวัสดิการ

เงื่อนไขการขอรับสวัสดิการ
๖. ใหพนักงานที่ขอรับสวัสดิการคาเชาที่พักอาศัย
แจงขอรับสวัสดิการตออธิการบดีหรือผูที่
อธิการบดีมอบหมายและเมื่อไดรับอนุญาตแลวให
ขอเบิกสวัสดิการคาเชาที่พักอาศัยตามแบบที่งาน
คลังกําหนด
๗. กรณีที่มหาวิทยาลัยจัดที่พักอาศัยใหตามความ
เหมาะสมแลวถาไมตองการเขาพักในที่พักหรือ
เหตุผลอื่นใดมหาวิทยาลัยจะงดการจายสวัสดิการ
คาเชาที่พักอาศัย
พนักงานมีสิทธิข์ อรับ
๑. พนักงานใชสิทธิเ์ บิกคารักษาพยาบาลใหแก
สวัสดิการคารักษาพยาบาล บุคคลในครอบครัวไดดังตอไปนี้
ไดตามความเปนจริงแต
๑.๑ ตนเองและคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย
รวมแลวไมเกิน ๑๐,๐๐๐
๑.๒ บิดามารดาของตน
บาทตอปงบประมาณ
๑.๓ บุตรที่ชอบดวยกฎหมายที่ยังไมบรรลุนิติ
ภาวะไมเกิน ๒ คน
๒. สิทธิค์ ารักษาพยาบาลไมสามารถใชกับบุตรบุญ
ธรรมหรือบุตรที่ยกใหเปนบุตรบุญธรรมผูอื่น
๓. ในกรณีที่ผูมีสิทธิข์ อรับสวัสดิการคา
รักษาพยาบาล มีสิทธิร์ ับคารักษาพยาบาลในทาง
อื่นอยูแลว เชน คารักษาพยาบาลของขาราชการ
ขาราชการบํานาญ พนักงานขององคกรมหาชน
รัฐวิสาหกิจ สวัสดิการสังคม บริษัทประกันชีวิต
หรือประกันอุบัติเหตุ รวมทั้งบัตรประกันสุขภาพ
ถวนหนาจะตองใชสิทธิน์ ั้น ๆ กอนสวนที่เกินจึงจะ
ขอรับสวัสดิการนี้ได
๔. สวัสดิการคารักษาพยาบาลจะเบิกไดเฉพาะ
สถานพยาบาลที่เปนโรงพยาบาลของรัฐ และของ
เอกชน สถานีอนามัย หรือสถานพยาบาลของ
องคการบริหารสวนทองถิ่นเทานั้น ไมสามารถเบิก
สวัสดิการคารักษาพยาบาลจากคลีนิกเอกชนได

๔

ประเภทสวัสดิการ

๓. สวัสดิการคาการศึกษา
บุตร

หลักเกณฑการใหสวัสดิการ

เงื่อนไขการขอรับสวัสดิการ
๕. สามารถเบิกคาใชจายในการรักษาพยาบาลได
ทุกรายการตามระเบียบกระทรวงการคลังที่ใหสิทธิ์
แกขาราชการ ยกเวน คาหองพักพิเศษ และคาจาง
พยาบาลพิเศษ หรือคาบริการพิเศษอื่นที่จายเปน
คาตอบแทนพิเศษ
เบิกไดตามที่จายจริงตอป ๑. คาศึกษาบุตร หมายถึง เงินบํารุงการศึกษา และ
การศึกษา ตามที่สถาน
เงินคาเลาเรียน ที่สถานศึกษาไดรับอนุมัติจาก
ศึกษากําหนดแตไมเกิน
กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย องคการบริหาร
จํานวนดังตอไปนี้
สวนทองถิ่น กรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา
๑. ระดับการศึกษาขั้น อนุญาตใหเรียกเก็บ
พื้นฐาน (๑๕ ป) ตั้งแต
๒. บุตรที่ขอรับสวัสดิการคาการศึกษาตองมีอายุ
ระดับอนุบาลถึง
ไมเกิน ๒๕ ป และยังไมไดประกอบอาชีพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ๓. สวัสิการคาศึกษาบุตรใชไดเฉพาะบุตรที่ชอบ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ดวยกฎหมายจํานวนไมเกิน ๒ คน
(ปวช.) ไมเกินปละ ๔,๐๐๐ ๔. บุตรบุญธรรมหรือบุตรที่ยกใหเปนบุตรบุญ
บาทตอคน
ธรรมแกผูอื่นไมสามารถขอรับสวัสดิการคาศึกษา
๒. ระดับ
บุตรได
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
๕. พนักงานที่มีคูสมรสเปนพนักงานดวยกันใช
ชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา สิทธิไ์ ดเพียงคนเดียว
และปริญญาตรีไมเกินปละ
กรณีที่พนักงานมีคูสมรสเปนขาราชการ
๑๑,๐๐๐ บาทตอคน
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหนวยงานอื่นที่
มีสิทธิไ์ ดรับคาการศึกษาบุตรเชนกัน ใหเลือกใช
สิทธิท์ างฝายใดฝายหนึ่งจะใชสิทธิท์ ั้งสองฝายมิได
๖. สถานศึกษาที่สามารถเบิกคาการศึกษาบุตรได
คือ สถานศึกษาของทางราชการ และสถานศึกษา
เอกชนเฉพาะตั้งขึ้นตามกฎหมายโรงเรียน/
วิทยาลัย/ มหาวิทยาลัยเอกชน ไมรวมถึงโรงเรียน
สอนวิชาชีพที่ใชหลักสูตรของตนเอง หรือโรงเรียน
ที่จัดการศึกษาแบบพิเศษอื่น ๆ

๕

ประเภทสวัสดิการ

หลักเกณฑการใหสวัสดิการ

เงื่อนไขการขอรับสวัสดิการ
๗. ผูขอรับสวัสดิการคาการศึกษาบุตรตองแจงขอ
อนุมัติตออธิการบดีพรอมแนบสําเนาทะเบียน
สมรส สําเนาสูติบัตร และสําเนาทะเบียนบาน ผาน
คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก หรือสวนงาน
ภายในเทียบเทาคณะใหคํารับรองกอนจึงจะขอเบิก
คาการศึกษาบุตรตามแบบขอเบิกของงานคลัง

ขอ ๑๐ ใหงานคลัง สํานักงานอธิการบดี กําหนดเอกสาร หลักฐานการขอเบิกสวัสดิการของ
พนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลมตามแบบของการเบิกสวัสดิการของขาราชการ
ขอ ๑๑ ใหใชแนวปฏิบัติตามประกาศนี้จัดสวัสดิการแกพนักงานราชการ โดยอนุโลมโดยเบิก
คาใชจายจากเงินรายไดมหาวิทยาลัยไปกอนจนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ขอ ๑๒ ใหผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี รักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้ ปญหาหรือความ
ขัดแยงใด ๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ใหอธิการบดี หรือผูทอี่ ธิการบดีมอบหมาย เปนผูชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓

(นายปญญา มหาชัย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

