ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
วาดวย กองทุนพัฒนาบุคลากร
พ.ศ. ๒๕๕๖
__________________
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวยกองทุนพัฒนาบุคลากร
ให มีความเหมาะสมและสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบุ คลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกั บกรอบอัตรากําลัง ของบุคลากรของมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏเพชรบูร ณ เ พื่อให ได ม าซึ่ งผู มีความรู
ความสามารถสูงเขารับราชการ หรือปฏิบัติงานเพื่อประโยชนในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณให
เจริ ญ กาวหนายิ่ ง ขึ้ น และเพื่ อสนั บ สนุนการพั ฒ นาบุคลากรตามแนวนโยบายในการพั ฒ นาบุ คลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณที่เปลี่ยนไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวยกองทุนพัฒนาบุคลากร
พ.ศ. ๒๕๕๖”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย กองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕๕๔
(๒) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย กองทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๖
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
“ประธานสภาคณาจารย แ ละข า ราชการ ” หมายความว า ประธานสภาคณาจารย แ ละ
ขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
“กองทุน” หมายความวา กองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร

-๒“ผลงานทางวิชาการ” หมายความวา ตํารา หนังสือ บทความทางวิชาการ ผลงานวิจัย
ผลงานวิชาการรับใชสังคม และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ตามคําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ
ที่ กําหนดไว ในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธี การพิจารณาแต งตั้งบุ คคลใหดํารงตําแหนง ผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
“รองอธิการบดี” หมายความวา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
“คณบดี” หมายความวา คณบดีในคณะตามกฎกระทรวงจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ และคณบดีในคณะที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณไดมีมติใหจัดตั้ง ขึ้นเปนสวนงาน
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ตามกฎหมายวาดวยการบริหารสวนราชการภายในของสถาบันอุดมศึกษา
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการ หรือ หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะ สถาบัน สํานัก กฎกระทรวงจัดตั้ง สวนราชการในมหาวิท ยาลัยราชภัฏเพชรบูร ณ
กระทรวงศึกษาธิการ และผูอํานวยการในสถาบัน สํานัก หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณไดมีมติจัดตั้งขึ้นเปนสวนงานภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ ตามกฎหมายวาดวยการบริหารสวนราชการภายในของสถาบันอุดมศึกษา
“บุคลากร” หมายความว า ขาราชการพลเรือ นในสถาบันอุ ดมศึ กษาตามกฎหมายว าดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ วาดวย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ขอ ๕ ให จัด ตั้ง กองทุ นขึ้ นกองทุน หนึ่ ง เรีย กว า “กองทุน พัฒ นาบุค ลากร ” ในมหาวิ ท ยาลั ย
ประกอบดวยเงินและทรัพยสินตามขอ ๗ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนเปนทุนสําหรับใชจายในกิจการตาม
ขอ ๘
ขอ ๖ ใหอธิการบดีดําเนินการจัดตั้งงบประมาณประจําปจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย เพื่อสมทบ
กองทุนเปนรายปตามความจําเปน แตทั้งนี้ตองไมนอยกวารอยละสามของยอดงบประมาณจากเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย
ขอ ๗ กองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสิน ดังตอไปนี้
(๑) เงิน ทรัพยสิน สิทธิ และหนี้สินที่โอนมาจากกองทุนพัฒนาบุคลากรตามขอ ๒๐
(๒) เงินที่ไดรับจากงบประมาณรายจายประจําปจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยตามขอ ๖
(๓) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับจากการดําเนินการของกองทุน
(๔) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบใหแกกองทุน
(๕) ดอกผลของเงินหรือทรัพยสินของกองทุน
(๖) รายไดอื่นๆ ที่กองทุนไดรับ
ขอ ๘ เงินกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการ ดังตอไปนี้
(๑) การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร โดย
(ก) จัดสรรเปนทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาของบุคลากรในสาขาวิชาที่เปนประโยชน
ตอการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย
(ข) จัดสรรเปนทุนเพื่อสนับสนุนการฝกอบรม และดูงานของบุคลากร

-๓(ค) ดําเนินการอื่นใดอันจะกอประโยชนในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
(๒) จัดสรรเปนทุนเพื่อสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ และใหเปนเงินรางวัลแกผูไดรับแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามอัตรา หลั กเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขให เปนไปตามที่ ของ
คณะกรรมการกําหนด
(๓) จัดสรรเปนทุนเพื่อการศึกษาหรือเพื่อชดเชยคาใชจายในการศึกษาของบุคคลทั่วไปซึ่งมิใช
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยมุงสนองความตองการกําลังคนของมหาวิทยาลัย
(๔) เปนคาใชจายในการบริหารกองทุนและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการจัดกิจการ
ของกองทุน
การใหทุนตาม (๑) ใหเปนไปตามประกาศที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๙ เงินของกองทุนใหนําไปฝากไวกับธนาคารพาณิชยที่เปนรัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินอื่น
ที่เปนของรัฐ
ขอ ๑๐ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้ง คณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบุคลากร” ประกอบดวย
(๑) อธิการบดี เปนประธานกรรมการ
(๒) รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายจํานวนสองคน เปนกรรมการ
(๓) ผูแทนจากคณบดีจํานวนสองคน ซึ่งคัดเลือกกันเอง เปนกรรมการ
(๔) ผูแทนจากผูอํานวยการจํานวนสองคน ซึ่งคัดเลือกกันเอง เปนกรรมการ
(๕) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เปนกรรมการ
(๖) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เปนกรรมการและเลขานุการ
อธิการบดีอาจแตงตั้งผูช วยเลขานุการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการไดไมเกินสองคน
ข อ ๑๑ ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการหรื อ กรรมการตามข อ ๑๐ ว า งลงไม ว า ด ว ยเหตุ ใ ด
ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทามีอยูจ ํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ปฏิบัติหนาที่ตามขอ ๑๓ ตอไปได
ขอ ๑๒ กรรมการตามขอ ๑๐ (๒) (๓) และ (๔) ใหอยูในตําแหนงคราวละสองป นับแตวันที่
ไดรับแตงตั้งเปนตนไป และอาจไดรับมอบหมายหรือคัดเลือกใหมอีกได
กรรมการตามขอ ๑๐ (๒) (๓) และ (๔) พนจากตําแหนงกอนครบวาระ และไดมีการ
ดําเนินการใหผูใดดํารงตําแหนงแทนแลว ใหผูนั้นอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
แตถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวาเกาสิบวันจะไมดําเนินการใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได
กรรมการตามขอ ๑๐ (๒) (๓) และ (๔) พนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดดําเนินการให
ไดมาซึ่งกรรมการใหม ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีกรรมการใหมแลว
ขอ ๑๓ คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบาย วางแผน และควบคุมดูแลกิจการของกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของกองทุน

-๔(๒) ออกประกาศ หรือคําสั่งทีจ่ ําเปนในการดําเนินการและบริหารงานของกองทุน ที่กําหนดไว
ในระเบียบนี้
(๓) พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจั ด สรรเงิ น กองทุ น เพื่ อ ใช จ า ยในการดํ า เนิ น การให เ ป น ตาม
วัตถุประสงคของกองทุน
(๔) จัดกิจกรรมหารายไดเขากองทุน
(๕) ติดตามประเมินผลการดําเนินกิจการของกองทุน และจัดทํารายงานประจําปเสนอตอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ทุกสิ้นปงบประมาณ
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่ระเบียบนี้กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่
สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
ขอ ๑๔ การประชุม ของคณะกรรมการตองมีก รรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง หนึ่ง ของจํานวน
กรรมการเทาที่มีอยู จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมคราวใด ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ให
กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๑๕ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้ง คณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติก ารอยางหนึ่งอยางใดตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย และใหนําขอ ๑๔ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
ขอ ๑๖ ใหงานการเจาหนาที่ของมหาวิท ยาลัย รับผิดชอบงานธุรการของกองทุน จัดการประชุ ม
และดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ขอ ๑๗ ใหอธิการบดีหรือผูซึ่งอธิการบดีมอบหมายเปนผูมีอํานาจอนุมัติการจายเงินของกองทุน ทั้งนี้
ตามอัตราและหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๑๘ การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การทําบัญชี การรายงานการเงิน และการ
ตรวจสอบบัญชี ในกรณีที่ระเบียบนี้หรือคณะกรรมการมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหถือปฏิบัติตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยวาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม
การใดที่มิไดกําหนดไวตามวรรคหนึ่ง ใหถือปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศของ
กระทรวงการคลังโดยอนุโลม
ใหงานคลังของมหาวิทยาลัยรับผิดชอบการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง และดําเนินการอื่นใด
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ขอ ๑๙ ใหงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเปนผูตรวจสอบการเงิน บัญชีของกองทุน และ
รายงานตอคณะกรรมการเพื่อรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ขอ ๒๐ ใหโ อนบรรดาเงิน ทรัพยสิน สิท ธิ หนาที่ และหนี้สิน ของกองทุนพัฒ นาบุคลากรตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณวาดวยกองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่มีอยูกอนวันที่ระเบียบ
นี้ใชบังคับไปเปนของกองทุนตามระเบียบนี้ ตั้งแตวันถัดจากประกาศเปนตนไป

-๕-

ขอ ๒๑ ผูที่ไดรับเงินสนับสนุนคาใชจายในการไปศึกษาตอซึ่งไดทําสัญญาและสัญญาค้ําประกันตาม
ระเบียบกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับใหไดรับทุนสนับสนุนตามสัญญาเดิมตอไป
ใหบรรดาระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการที่ใชบังคับอยูเดิม ใหมีผลใชบังคับใชตอไป
เฉพาะที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ จนกวาคณะกรรมการจะออกประกาศเปนอยางอื่น
ข อ ๒๒ ให อ ธิ ก ารบดี เ ป น ผู รั ก ษาการตามระเบี ย บนี้ ในกรณี ที่ มี ป ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ
ตามระเบียบ ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจตีความและวินิจฉัย คําวินิจฉัยใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖

(นายวิศัลย โฆษิตานนท)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

