๑

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
วาดวยกองทุนสงเสริมสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑในการดําเนินการกองทุนสงเสริมสุขภาพและการกีฬา ให'มี
ความเหมาะสมกับการสนับสนุนและสงเสริมสุขภาพและการกีฬาเพื่อให'เกิดประโยชนสูงสุดกับมหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และ (๑๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับข'อ ๒๗ ข'อ ๒๘ และข'อ ๒๙ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร วาด'วยการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรั ต นโกสิ น ทรในการประชุ มครั้ ง ที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่ อวั น ที่ ๒๘ กุ มภาพั น ธ ๒๕๕๔ จึ งวางระเบี ย บไว'
ดังตอไปนี้
ข'อ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วาด'วยกองทุน
สงเสริมสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข'อ ๒ ระเบียบนี้ให'ใช'บังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนต'นไป
ข'อ ๓ บรรดาข'อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ หรือมติอื่นใดที่กําหนดไว'แล'วในระเบียบนี้หรือ
ซึ่งขัดหรือแย'งกับระเบียบนี้ ให'ใช'ระเบียบนี้แทน
ข'อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
“กองพั ฒ นานั กศึ กษา” หมายถึ ง กองพั ฒนานั กศึ กษา มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
รัตนโกสินทร
“กองทุน” หมายถึง กองทุนสงเสริมสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร
“คณะกรรมการกองทุ น ” หมายถึ ง คณะกรรมการกองทุ น ส งเสริ ม สุ ข ภาพและการกี ฬ า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
“หนวยงาน” หมายความรวมถึง สํานักงานอธิการบดี สํานักงานวิทยาเขต คณะ สถาบัน สํานัก
วิทยาลัย หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ กองหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทากอง
“บุคลากร” หมายความรวมถึง ข'าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ ลูกจ'างประจํา และลูกจ'างชั่วคราวของมหาวิทยาลัย

๒

“กีฬา” หมายถึง กีฬาภายในมหาวิทยาลัย กีฬาระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงานภายนอก
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นและกีฬาระหวางประเทศ
ข'อ ๕ กองทุนสงเสริมสุขภาพและการกีฬา มีวัตถุประสงค ดังนี้
(๑) เพื่อสงเสริมสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร
(๒) เพื่อสนับสนุนให'นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยมีทักษะด'านกีฬา
(๓) เพื่อสนับสนุนการสร'างความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย
และหนวยงานภายนอก หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยการแขงขันกีฬา
(๔) เพื่อสงเสริมให'หนวยงานตาง ๆ มุงพัฒนานักศึกษาและบุคลากรในการทํางานรวมกันเปน
หมูคณะ มีประสบการณที่ดีในการฝHกฝนการเปนผู'นําและผู'ตามที่ดี
(๕) เพื่อสนับสนุนการสร'างความรู' รัก สามัคคี รวมกันสร'าง และรักษาชื่อเสียง เกียรติยศ
ของมหาวิทยาลัย
ข'อ ๖ เงินกองทุนและทรัพยสินของกองทุนอาจได'มาดังนี้
(๑) เงินสมทบร'อยละ ๑ ของงบประมาณเงินรายได'ในแตละปKงบประมาณ
(๒) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่มีผู'บริจาคให'
(๓) เงินและทรัพยสินที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให'นํามาสมทบกองทุน
(๔) เงินและทรัพยสินที่คณะกรรมการกองทุนจัดหามาสมทบกองทุน
(๕) เงินที่ได'จากดอกผลของกองทุน
ข'อ ๗ การบริหารกองทุน ให'อธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนขึ้นมาคณะหนึ่ง โดยให'เปนไป
ตามข'อ ๙ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วาด'วยการดําเนินงานกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๒
เรียกวา “คณะกรรมการกองทุนสงเสริมสุขภาพและการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร”
ประกอบด'วย
(๑) อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ได'รับมอบหมาย
เปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ไมใชผู'ดํารงตําแหนงผู'บริหาร
จํานวน ๒ ทาน
เปนกรรมการ
(๓) ผู'ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก จํานวนไมเกิน ๒ ทาน เปนกรรมการ
(๔) รองอธิการบดีฝLายกิจการนักศึกษา
เปนกรรมการ
(๕) รองอธิการบดีฝLายบริหาร
เปนกรรมการ
(๖) ผู'อํานวยการกองคลัง
เปนกรรมการ
(๗) ผู'อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
เปนกรรมการและเลขานุการ
ให'มีผู'ชวยเลขานุการได'ไมเกิน จํานวน ๒ ทาน
กรรมการตาม (๒) มีวาระการดํารงตํา แหนง เทากับวาระการดํ ารงตํ าแหนงของกรรมการสภา
มหาวิ ท ยาลั ย ในกรณี ที่ ก รรมการพ' น จากตํ า แหน งตามวาระ แต ยั ง มิ ไ ด' มี คํ า สั่ ง แต งตั้ ง คณะกรรมการใหม
ให'คณะกรรมการซึ่งพ'นจากตําแหนงปฏิบัติหน'าที่ตอไป จนกวาจะได'แตงตั้งคณะกรรมการตามระเบียบนี้

๓

กรรมการตาม (๓) มี วาระการดํ ารงตํ าแหน ง ๒ ปK แต อาจได' รั บแต งตั้ งให' ดํ ารงตํ าแหน งใหมอี กได'
ในกรณีที่กรรมการพ'นจากตําแหนงตามวาระแตยังมิได'มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการใหมให'คณะกรรมการ ซึ่งพ'น
จากตําแหนงปฏิบัติหน'าที่ตอไป จนกวาจะได'แตงตั้งคณะกรรมการตามระเบียบนี้
ข'อ ๘ คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจและหน'าที่ดังนี้
(๑) กําหนดนโยบายและบริหารกองทุนให'เปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุนโดยไมขัดนโยบาย
และทิศทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๒) กําหนดหลักเกณฑอัตราเงินอุดหนุนและคาใช'จายตางๆ รวมทั้งกําหนดประเภทของการ
ใช'จายตามวัตถุประสงคของกองทุนนี้ โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย แตทั้งนี้ต'องไมขัดหรือแย'งกับ
ระเบี ยบมหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรั ตนโกสิน ทร วาด' วยการเงินและทรัพยสินของมหาวิ ทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๒
(๓) พิจารณาอนุมัติผลประโยชนที่เกิดจากกองทุนหรือเงินกองทุน เพื่อสนับสนุนโครงการ
เกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพและการกีฬาของมหาวิทยาลัย
(๔) พิ จ ารณาคั ด เลื อ กและให' ร างวั ล นั กกี ฬาของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ผ ลงานดี เ ด นและสร' า ง
ชื่อเสียงให'กับมหาวิทยาลัย
(๕) สงเสริมและเผยแพรประชาสัมพั นธผลงานทางด'านส งเสริมสุขภาพและการกีฬาของ
มหาวิทยาลัย
(๖) จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน รายงานทรัพยสิน และบัญชีรายรับ รายจาย
เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบทุกสิ้นปKงบประมาณ
(๗) จัดหารายได'หรือผลประโยชนอื่น เพื่อนํามาสมทบกองทุนตามที่เห็นสมควร
(๘) ปฏิบัติหน'าที่อื่นที่เกี่ยวข'องตามที่อธิการบดีมอบหมาย หรือดําเนินกิจการอื่นใดที่เหมาะสม
เพื่อให'การบริหารกองทุนนี้เปนไปตามวัตถุประสงค
ข'อ ๙ ให'อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปOญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ให'อธิการบดีเปนผู'วินิจฉัยชี้ขาดและให'ถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่

๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายประพัฒน โพธิวรคุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

