ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ว่าด้วยกองทุนลํา
นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง

พ.ศ.๒๕๕๗

โดยทีเ่ ป็น การสมควรจัดตั้งกองทุบลํา
นักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสบเทศ มหาวิทยาลัย
ราขภัฎลําปางเพื่อส่งเสริมและสนับสบุนการดําเนินงานของลํา
นักให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตาม
มาตรา ๗ และ ภาระ หน้าที่ของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๘ แห่งพระ ราช บัญญัติมหาวิทยาลัยราขกัฎ

พ.ศ.๒๕๔๗ และสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราขภัฎลําปางว่าด้วยการจัดตั้งกองทุบ พ.ศ.๒๕๕๗ และ

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎลําปางว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๓๐
ตามความในมาตรา ๑๘(๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช ภัฎ
อาศัยอํานาจ

พ.ศ.๒๕๔๗ และ ข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช กัฎลําปางว่าด้วยการจัดตั้งกองทุน พ.ศ.๒๕๕๗
ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใน คราวประ ขุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวับที่ ๑๖

กรกฎาคม

พ.ศ.๒๕๕๗ และมติสภามหาวิทยาลัยราซภัฎลําปางในคราวประขุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวับที่ ๑๙ ตุลาคม
พ.ศ.๒๕๕๗ จึงได้ออกระเบียบไว้ดังบี้
ข้อ

๑

ระเบียบบีเ้ รียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราซภัฎลําปางว่าด้วยกองทุนสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราขภัฎลําปางพ.ศ.๒๕๕๗”
ข้อ ๒

ี ลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ให้ระเบียบบี้มผ

ข้อ ๓

่ ําหนดไว้แล้ว ชี่งขัดหรือ
สั่ง ประกาศหรีอมติอื่นใดในส่วนทีก
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คํา

แย้งกับระเบียบบี้ ให้ไข้ระเบียบบีแ้ ทน

ข้อ ๔

ใบระเบียบบี้

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราซภัฏลําปาง

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราขภัฏลําปาง

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราซกัฎลําปาง
นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราขภัฎลําปาง
“สํานัก”หมายความว่า ลํา
นักวั ิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ
การลํา
การ” หมายความว่า ผูอ
้ ํานวย
“ผู้อํานวย
มหาวิทยาลัยราขภัฎลําปาง

๒
“รองผูอ
การ” หมายความว่า
้ ํานวย

การสํานัก
รองผู้ อํานวย
วิทย บริการ และ เทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราขภัฏลําปาง

“หัวหน้าสํานักงานผูอ
การ” หมายความว่า หัวหน้าสํานักงานผูอ
การสํานัก
วิทยบริการ
้ ํานวย
้ ํานวย
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราซภัฏสํา
ปาง

“สํานักงานผูอ้ ํานวย
การ” หมายความว่า สํานักงานผูอ
การ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
้ ํานวย
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราซภัฏสํา
ปาง

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

ราขภัฏสํา
ปาง

“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราซภัฏสํา
ปาง

“บุคลากร” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจําลูกจ้างชั่วคราว ชองสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย

ราซภัฏสํา
ปาง และให้หมายรวมถึงกรรมการประจํส
าํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อ ๕

ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นในมหาวิทยาลัย

เรียกว่า “กองทุนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช ภัฏ ลําปาง”มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับ สบุน การบริหาร งานของสํานัก
ให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗ และภาระหน้าทีช
่ อง

มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญถุเติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๔๔๗
ข้อ ๖

รายใด้และทรัพย์สินชองกองทุนอาจได้มาดังต่อไปนี้

(๑)

เงินหรือทรัพย์สินที่มีผบู้ ริจาคให้กองทุน

(๒)

เงินรายได้ทสี่ ภามหาวิทยาลัยอบุนตั ใิ ห้กองทุน

(๓)

เงินรายได้จากการบริหารจัดการทรัพย์สินและการลงทุนชองกองทุน

(๔)

เงินรายได้จากการให้บริการทางวิชาการชองสํานัก

(๔)

เงินค่าปรับและค่าธรรมเนียมห้องสมุด

(๖)

เงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ของสํานัก

(๗)

เงินทีไ่ ด้จากดอกผลของกองทุน

(๘)

เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ประจําปีตามทีอ่ ธิการบดีอบุมติ
ี ให้กองทุน

(๙)

เงินรายได้อื่นตามทีอ่ ธิการบดีอบุมต
้ ใิ ห้กองทุน

ข้อ ๗

ให้คณะกรรมการกองทุนนําเงินของกองทุนในข้อ ๖ ฝากธนาคารพาณิชย์ โดยใช้ซื่อบัญชี

“กองทุนสํานัก
ปาง”
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราซภัฏสํา
ข้อ ๘

การจ่ายเงินของกองทุน ให้จ่ายได้ทั้งเงินกองทุนและดอกผลตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

(๑)

หรือการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
กิจการชองสํานัก

(๒)

ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของผูบ้ ริจาค

(๓) เพื่อเป็นสวัสดิการของบุคลากรของสํานักใน เรื่องการ จัดพิธท
ี างศาสนา การจัดงานศพ

อุปกรณ์ ทุนสนับสบุนการดีก,ษาของบุคลากร ทุบสนับสบุบการดีกษาของบุตร ของขวัญ ของรางวัลในกิจกรรม

หรือของมหาวิทยาลัย ทั้งบีต้ ามความจําเป็นและประหยัด
ต่างๆ ของสํานัก
(๔)
(๔)

การทํบาุญ การลุศล กิจการสาธารณประโยขนั และกิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรม
การรับรองของสํานัก

(๖) การพัฒนาบุคลากร
(๗) การบริหารจัดการกองทุน
(๘) ค่าตอบแทน กรรมการใบการทําเนินการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์

(๙) ค,าใข้จ่ายอื่นๆ ทีเ่ ป็นการทําเนินการเพื่อสนับสบุนการบริหารของสํานัก
หรือของมหาวิทยาลัย

ตามที่ผอ
ู้ ํานวยการเห็นสมควร
ข้อ ๙

ให้ผอ
การหรือผู้ที่ผอ
ู้ ํานวยการมอบหมาย
ู้ ํานวย

มีอํานาจอบุนตั ิการเบิกจ่ายเงินตาม

หลักเกณฑ์ข้อ ๘
ข้อ ๑๐ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน ประกอบด้วย

(๑) ผูอ
การ
้ ํานวย
(๒)

เป็นประธานกรรมการ

รองผูอ้ ํานวย
การ เป็นกรรมการ

(๓) ตัวแทบบุคลากรใบสํานัก
ขี่งเลือกกับเอง จํานวนสองคน เป็นกรรมการ
(๔) หัวหน้าสํานักงานผูอ
การ
้ ํานวย
ข้อ ๑๑

(๑)

เป็นกรรมการและเลขาบุการ

อํานาจ
และหน้าทีข่ องคณะกรรมการกองทุน มีตังบี้

พิจารณากําหนด
หลักเกณฑ์ วิธใี ข้ประโยขน์จากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน และ การใข้

จ่ายเงินจากกองทุน ให้เป็นไปตามวัตลุประสงค์ของกองทุน โดยจัดทําเป็นประกาศของกองทุน

(๒) พิจารณาการโอบบัญชีเงินรับฝากที่มอ
ี ยูแ่ ละไม่มขี ้อผูกพันมาเป็นเงินรายใด้ของกองทุบตาม

ระเบียบบี้
(๓) รับผิดชอบในการระดมหาทุนหรือทรัพย์สินเข้ากองทุนในวิธต
ี ่าง ๆ
(๔)

พิจารณาการนําเงินหรือทรัพย์สินของกองทุบไปจัดหาผลประโยขน์ โดยความเห็นขอบของ

คณะกรรมการกองทุน ภายใต้ขอบเขตของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช ภัฏลําปางว่าด้วยการจัดตั้งกองทุน

พ.ศ.๒๔๔๗
(๔)

พิจารณาการรับ การจ่ายเงิน การบริหารจัดการกองทุบ และการขําระบัญชี

(๖) ควบคุมดูแลการเงิน

และทรัพย์สินของกองทุน

(๗) เสนอรายงานทางการเงินและรายงาบผลการทําเนิน งานของกองทุบต่ออธิการบดี และ

สภามหาวิทยาลัย

หน้าทีข
่ อง
(๘) คณะ กรรมการกองทุน อาจแต่งตั้ง อบุกรรมการเพื่อทําเนิน การตามอํานาจ

คณะกรรมการได้ตามความเหมาะสม

๔

การลงลายมือซื่อใบเอกสารถอนเงิน ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการคบหบี้ง และ

ข้อ

กรรมการและเลขาบุการหรือผูร้ ักษาราชการแทน เป็นผูล้ งลายมือซื่อในเอกสารถอนเงิน
การ
ให้สํานักงานผูอ
้ ํานวย

ข้อ

เป็นหน่วยงาบธุรการทํา
หน้าทีส่ นับสบุบการดําเปิบงาบของ

ี น้าทีร่ วมถึงการเก็บบัญชีเงินฝาก การบันทึกการรับจ่าย การบันทึกบัญชี เก็บ
กองทุบตามระเบียบบี้ และให้มห
หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน และการจัดทํารายงานทางการเงินและบัญชีให้แล้วเสร็จภายใบ ๓๐ วับ นับแต่วับสิบ

ป็งบประมาณ
ให้หน่วยตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัยทํา
หน้าทีต
่ รวจสอบการดําเปิบงานของ

ข้อ

กองทุน และให้รายงานการรับจ่ายเงินกองทุนต่ออธิการบดี และสภามหาวิทยาลัยภายใน ๙๐ วันนับแต่วับสิบ
ป็งบประมาณ
ข้อ

๑๕ การยุบ เลิก กองทุนให้ จัดทําเป็น ประกาศ มหาวิทยาลัยโดยความเห็บขอบ ของ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย
การยุบเลิกกองทุนตามวรรคหนี่ง ให้โอบเงินกองทุนเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และให้โอน
ทรัพย์สิบกองทุนเป็นทรัพย์สิบของมหาวิทยาลัย

การชําระ
บัญชี ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหบี่ง เพี่อดําเปิบการ

ข้อ

บัญชีให้แล้วเสร็จภายใบ ๖๐ วันนับแต่วับทีก่ ําหนดให้ยุบเลิกกองทุน
ชําระ
ให้ดําเนิน
การโอนเงินกองทุบและทรัพย์สินของกองทุนให้แล้วเสร็จภายใน

๙๐ วันนับแต่วันที่

กําหนดให้ยุบเลิกกองทุน
ข้อ

๑๗ ให้โอบเงินตามบัญชีเงินรับฝากของมหาวิทยาลัย จากบัญชีเงินศูนย์คอมฯ (บัญชีธนาคาร

มหาวิทยาลัยราขภัฎลําปาง(เงินศูนย์คอมพิวเตอร์)) และบัญชีเงินศูนย์วิทยบริการ (ห้องสมุด) ไปเป็นเงินรายได้
ของกองทุน ตามระเบียบบีภ้ ายใน ๓๐ วับนับแต่วันทีร่ ะเบียบบีI้ ข้บังคับ
ข้อ

๑๘

ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบบี้
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