ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วาดวย กองทุนพัฒนาบุคลากร
พ.ศ. ๒๕๕๒
----------------------------โดยที่เปนการสมควรใหจัดตั้งกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมและขีดความสามารถ และเพื่อใหสอดคลองกับ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙
ขอ ๔๒
อาศั ยอํ า นาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบั ญ ญัติม หาวิ ท ยาลั ยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบีย บมหาวิ ทยาลัยราชภั ฏเชี ยงใหม วา ดวย กองทุน พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอ ๕
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๕๒ จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย กองทุนพัฒนาบุคลากร
พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ” หมายความวา ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“กองทุน” หมายความวา กองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“คณะกรรมการกองทุน” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“คณบดี” หมายความวา คณบดีคณะหรือวิทยาลัยตามกฎกระทรวงการจัดตั้งสวนราชการ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และใหหมายความรวมถึงคณะหรือวิทยาลัยที่เปนสวนงานภายใน
ตามกฎหมายวาดวยการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา

-๒-

“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย หรือสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ตามกฎกระทรวงการจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“ผูอํานวยการกองคลัง” หมายความวา ผูอํานวยการกองคลัง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“บุคลากร” หมายความวา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประกอบดวย
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางประจํา
“ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความวา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม
“พนักงานราชการ” หมายความวา พนักงานราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“ลูกจางประจํา” หมายความวา ลูกจางประจํา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“ทุน” หมายถึง เงินอุดหนุนที่ไดจากเงินกองทุนตามระเบียบนี้
“การศึกษาตอ” หมายถึง การเพิ่มพูนความรูดวยการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ของสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อใหไดมาซึ่งปริญญา
หรือประกาศนียบัตร
“การฝกอบรมระยะสั้น” หมายถึง การเพิ่มพูนความรูดวยการเขารับการฝกอบรม
ตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิชาชีพ ณ ตางประเทศ ที่มีระยะเวลาการฝกอบรม
ไมเกิน ๓ เดือน
“การฝกอบรมระยะยาว” หมายถึง การเพิ่มพูนความรูดวยการเขารับการฝกอบรม
ตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ ที่มีระยะเวลา
การฝกอบรมเกิน ๓ เดือนแตไมเกิน ๑๒ เดือน
“ผลงานวิชาการ” หมายถึง งานวิจัย ตํารา บทความทางวิชาการ นวัตกรรม งานประดิษฐ
หรืองานอื่นๆ ที่สรางองคความรูใหม
“การนําเสนอผลงาน” หมายถึง การเสนอผลงานวิชาการ ณ ตางประเทศ ซึ่งเปนผลงาน
ทางวิชาการที่ผูนําเสนอจัดทําขึ้นดวยตนเอง
ขอ ๕ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นในมหาวิทยาลัย เรียกวา “กองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม” มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมีความพรอม
และขีดความสามารถ นําไปสูการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗
และภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ขอ ๖ เงินกองทุนและทรัพยสินของกองทุน อาจไดมาดังตอไปนี้
(๑) เงินและทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหกองทุน
(๒) เงินรายไดที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหกองทุน
(๓) เงินรายไดจากการจัดการทรัพยสินของกองทุน
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(๔) เงินรายไดจากการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได
(๕) เงินที่ไดจากดอกผลของกองทุน
(๖) เงินหรือทรัพยสินอื่น
ขอ ๗ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการกองทุน ประกอบดวย
(๑) อธิการบดี เปนประธานกรรมการ
(๒) ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เปนกรรมการ
(๓) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เปนกรรมการ
(๔) รองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดี จํานวนหนึ่งคน โดยคําแนะนําของอธิการบดี
เปนกรรมการ
(๕) คณบดี จํานวนสองคน ซึ่งคัดเลือกกันเอง เปนกรรมการ
(๖) ผูอํานวยการ จํานวนหนึ่งคน ซึ่งคัดเลือกกันเอง เปนกรรมการ
(๗) ผูอํานวยการกองคลัง เปนกรรมการ
(๘) กรรมการอื่นอีกคนหนึ่ง โดยคําแนะนําของอธิการบดี เปนกรรมการและเลขานุการ
(๙) หัวหนางานบริหารงานบุคคล เปนผูชวยเลขานุการ
กรรมการตาม (๔) (๕) และ (๖) ใหมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป
และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได
ขอ ๘ คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเปาหมายในการบริหารดําเนินการของกองทุน
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน โดยจัดทําเปนประกาศของคณะกรรมการกองทุน
(๒) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรับและอนุมัติการจายเงินกองทุน ตลอดจน
การหาผลประโยชนจากเงินกองทุน และทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหกองทุน โดยจัดทําเปนประกาศ
ของคณะกรรมการกองทุน
(๓) รายงานผลการดําเนินงานและการรับจายเงินกองทุนตาม (๒) ใหสภามหาวิทยาลัย
ทราบภายใน ๔๕ วัน นับแตวันสิ้นปงบประมาณ
(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด
อันอยูในอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการกองทุน
(๕) อํานาจและหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้
การดําเนินการตาม (๑) และ (๒) ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่
ระเบียบนี้ใชบังคับ แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
กรณีไมสามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคสองได ใหสภามหาวิทยาลัย
ดําเนินการตามที่เห็นสมควร
ขอ ๙ ใหคณะกรรมการกองทุนตามขอ ๗ นําเงินกองทุนตามขอ ๖ ฝากธนาคารพาณิชย
หรือธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเปนธนาคารที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุน
โดยใชชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (กองทุนพัฒนาบุคลากร)”

-๔-

ใหประธานกรรมการ กรรมการคนหนึ่ง กรรมการและเลขานุการ จํานวน ๒ ใน ๓ คน
เปนผูลงนามถอนเงินกองทุน
ใหคณะกรรมการกองทุนตามขอ ๗ แตงตั้งกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เก็บรักษาเงิน
และบัญชีเงินฝาก และสามารถถือเงินสดในมือไวสํารองจายไดไมเกินจํานวนวงเงินที่คณะกรรมการ
กองทุนกําหนด
ใหคณะกรรมการกองทุนตามขอ ๗ แตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนเจาหนาที่บัญชี
ทําหนาที่บันทึกการรับจายและเก็บหลักฐานการเบิกจาย
ขอ ๑๐ การใชจายเงินกองทุนตามระเบียบนี้ ใหจายไดทั้งจากเงินกองทุนและหรือ
ดอกผลของกองทุน
ขอ ๑๑ การจายเงินกองทุนตามระเบียบนี้ใหจายไดสําหรับการใหทุนแกบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
(๑) การศึกษาตอ
(๒) การฝกอบรมระยะสั้น
(๓) การฝกอบรมระยะยาว
(๔) การนําเสนอผลงาน
(๕) การพัฒนาบุคลากรในลักษณะอื่นที่นอกเหนือจาก (๑) ถึง (๔) ตามที่
คณะกรรมการกองทุนกําหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะการใหทุน การกําหนดจํานวนเงินทุน คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์
ไดรับทุน ระยะเวลาที่ไดรับทุน วิธีการพิจารณาคัดเลือก หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การรับทุน ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด และจัดทําเปนประกาศของคณะกรรมการ
กองทุน โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ขอ ๑๒ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร” เพื่อทําหนาที่พิจารณาจัดสรรทุน ประกอบดวย
(๑) อธิการบดี เปนประธานกรรมการ
(๒) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เปนกรรมการ
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสองคน ซึ่งคัดเลือกกันเอง
เปนกรรมการ
(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา จํานวนสองคน ซึ่งคัดเลือกกันเอง
เปนกรรมการ
(๕) รองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดี จํานวนสองคน โดยคําแนะนําของอธิการบดี
เปนกรรมการ
(๖) คณบดี เปนกรรมการ
(๗) กรรมการอื่นอีกคนหนึ่ง โดยคําแนะนําของอธิการบดี เปนกรรมการและเลขานุการ

-๕-

กรรมการตาม (๓) (๔) และ (๕) ใหมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป
และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได
ขอ ๑๓ ใหงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สํานักงานอธิการบดี เปนหนวยงานธุรการ
ทําหนาที่สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนตามระเบียบนี้
ขอ ๑๔ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุน
และใหรายงานการรับจายเงินกองทุนตอสภามหาวิทยาลัยภายใน ๙๐ วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ
คณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุนตามวรรคหนึ่ง จะตองมีผูตรวจสอบบัญชี
ที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งหรือผูตรวจสอบภายในที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งดวย
ขอ ๑๕ การยุบเลิกกองทุนอาจกระทําไดเมื่อการดําเนินกิจการของกองทุนไมเปนไปตาม
วัตถุประสงคของกองทุนหากดําเนินการตอไปอาจเกิดผลเสียหายตามรายงานการตรวจสอบ
การดําเนินงานของกองทุน และมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
มีมติใหยุบเลิกกองทุน
การยุบเลิกกองทุนตามวรรคหนึ่ง ใหจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย
การยุบเลิกกองทุนตามวรรคหนึ่ง ใหโอนเงินกองทุนเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
และใหโอนทรัพยสินของกองทุนเปนทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๖ การชําระบัญชี ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อดําเนินการ
ชําระบัญชีใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่กําหนดใหยุบเลิกกองทุน
ใหดําเนินการโอนเงินกองทุนและทรัพยสินของกองทุนใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน
นับแตวันที่กําหนดใหยุบเลิกกองทุน
ขอ ๑๗ ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
อาวุธ ศรีศุกรี
(ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

