ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย กองทุนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๙
----------------------------โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งกองทุนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
การบริหารและจัดการศึกษา รวมทั้งการดําเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การ
บริหารและการดําเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ.๒๕๔๗ และข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ว่ า ด้ ว ย การบริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๖๑ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“โรงเรียนสาธิต” หมายความว่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“ผู้อํานวยการ”หมายความว่า ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“รองผู้อํานวยการ”หมายความว่า รองผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“หัวหน้าฝ่าย” หมายความว่า หัวหน้าฝ่ายของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน” หมายความว่า หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่

-๒“คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่
“ก.ง.ส.” หมายความว่าคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“คณะกรรมการอํานวยการ” หมายความว่า คณะกรรมการอํานวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“ชมรมผู้ปกครอง” หมายความว่า ชมรมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“ภาคเรียน” หมายความว่า ภาคเรียนตามปฏิทินการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“บุคลากรของโรงเรียนสาธิต” หมายความว่า บุคลากรสายบริหารวิชาการ สายวิชาการ และสายสนับสนุน
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แต่ไม่รวมถึงผู้ที่ได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างรายปี
ข้อ ๕ ให้จัดตัง้ กองทุนขึ้นในโรงเรียนสาธิต เรียกว่า “กองทุนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่” มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารและจัดการศึกษา รวมทั้งการดําเนินกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของโรงเรียนสาธิต
ข้อ ๖ เงินกองทุนและทรัพย์สินของกองทุน อาจได้มาจากแหล่งดังต่อไปนี้
(๑) เงินหรือทรัพย์สินที่มผี บู้ ริจาคให้กองทุน
(๒) เงินรายได้ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้กองทุน
(๓) เงินรายได้ที่ข้อบังคับหรือระเบียบกําหนดให้นําเข้ากองทุน
(๔) เงินรายได้จากการจัดการทรัพย์สินของกองทุน
(๕) เงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้
(๖) เงินที่ได้จากดอกผลของกองทุน
(๗) เงินที่เรียกเก็บจากนักเรียนเพื่อจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนสาธิต
(๘) เงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเพื่อนักเรียนหรือศิษย์เก่าของโรงเรียนสาธิต
(๙) เงินรายได้จากการที่โรงเรียนสาธิตให้บริการวิชาการแก่สังคม
(๑๐) เงินหรือทรัพย์สินที่องค์กรในประเทศและต่างประเทศบริจาคให้กองทุน
(๑๑) เงินหรือทรัพย์สินที่ชมรมผู้ปกครองบริจาคให้กองทุน
(๑๒) เงินหรือทรัพย์สินอื่นตามประกาศของคณะกรรมการกองทุน
ข้อ ๗ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน ประกอบด้วย
(๑) อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผู้อํานวยการ เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) รองผู้อํานวยการ เป็นกรรมการ
(๔) หัวหน้าฝ่าย เป็นกรรมการ
(๕) ผู้อํานวยการกองคลัง เป็นกรรมการ
(๖) ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน เป็นกรรมการ
(๗) หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน เป็นกรรมการและเลขานุการ
มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการและหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมก็ได้
ข้อ ๘ คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเป้าหมายในการบริหารดําเนินการของกองทุนให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน โดยจัดทําเป็นประกาศของคณะกรรมการกองทุน

-๓(๒) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับและอนุมัติการจ่ายเงินกองทุน ตลอดจนการหาผลประโยชน์
จากเงินกองทุนและทรัพย์สนิ ที่มีผู้บริจาคให้กองทุน โดยจัดทําเป็นประกาศของคณะกรรมการกองทุน
(๓) รายงานผลการดําเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุนต่อคณะกรรมการอํานวยการ เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ แล้วนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และรายงาน ก.ง.ส. เพื่อทราบ แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดอันอยู่ในอํานาจ
และหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน
(๕) อํานาจและหน้าที่อื่นตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้
ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการกองทุนนําเงินกองทุนตามข้อ ๖ ฝากธนาคารพาณิชย์หรือธนาคาร
ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ โดยใช้ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (กองทุนโรงเรียนสาธิต)”
ให้ประธานกรรมการ กรรมการคนหนึ่งตามที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด กรรมการและเลขานุการ
จํานวนสองในสามคน เป็นผูล้ งนามถอนเงินกองทุน
ให้มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน แต่งตั้งบุคลากรของโรงเรียนสาธิต
คนหนึ่งทําหน้าที่เก็บรักษาเงินและบัญชีเงินฝากและสามารถถือเงินสดในมือไว้สํารองจ่ายได้ไม่เกินจํานวน
วงเงินที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด
ให้มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน แต่งตั้งบุคลากรของโรงเรียนสาธิต
คนหนึ่งทําหน้าที่บันทึกการรับจ่าย
ให้มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน แต่งตั้งบุคลากรของโรงเรียนสาธิต
คนหนึ่งทําหน้าที่เบิกจ่ายและเก็บหลักฐานการเบิกจ่าย
ข้อ ๑๐ การใช้จ่ายเงินกองทุนตามระเบียบนี้ให้จ่ายได้ทั้งจากเงินกองทุนและหรือดอกผลของกองทุน
ข้อ ๑๑ การจ่ายเงินกองทุนตามระเบียบนี้ให้เบิกจ่ายได้ตามรายการและอัตราที่คณะกรรมการ
กองทุนกําหนดทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประเภทของรายจ่ายที่กําหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินกองทุนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด
การดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้จัดทําเป็นประกาศของคณะกรรมการกองทุน
แล้วนําเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
ข้อ ๑๒ ให้ฝ่ายนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานธุรการทําหน้าที่สนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการกองทุนตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๓ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบผลการดําเนินงานและผลการรับจ่ายเงิน
ของกองทุน และให้รายงานต่อคณะกรรมการอํานวยการ ก.ง.ส. และสภามหาวิทยาลัยตามลําดับ ภายใน ๑๕๐ วัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ให้สํานักงานตรวจสอบภายในทําหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของกองทุน ตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้ง และรายงานอธิการบดีเพื่อพิจารณา
ข้อ ๑๔ การยุบเลิกกองทุนอาจกระทําได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การดําเนินกิจการของกองทุนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกองทุนแล้ว และคณะกรรมการกองทุน
มีมติให้ยุบเลิกกองทุน

-๔(๒) การดําเนินกิจการของกองทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหากดําเนินการต่อไป
อาจเกิดผลเสียหาย และคณะกรรมการกองทุนมีมติให้ยุบเลิกกองทุน
(๓) การดําเนินกิจการของกองทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหากดําเนินการต่อไป
อาจเกิดความเสียหายตามรายงานการตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุน และมหาวิทยาลัยโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติให้ยุบเลิกกองทุน
การยุบเลิกกองทุนตาม (๑) และ (๒) ให้ผู้อาํ นวยการนําเสนอคณะกรรมการอํานวยการ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วจึงนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณานําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การยุบเลิกกองทุนตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้จัดทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย
เมื่อมีการยุบเลิกกองทุนแล้ว ให้โอนบรรดาเงินกองทุนเข้าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
และให้โอนบรรดาทรัพย์สินของกองทุนเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๕ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อดําเนินการชําระบัญชีให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่กําหนดให้ยุบเลิกกองทุน
ให้ดําเนินการโอนเงินกองทุนและทรัพย์สินของกองทุนให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่
กําหนดให้ยุบเลิกกองทุน
ข้อ ๑๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ถนอม อินทรกําเนิด
(นายถนอม อินทรกําเนิด)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

-๕หมายเหตุ:- เหตุผลในการออกระเบียบนี้ คือ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนโรงเรียนสาธิต
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ และตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ว่ า ด้ ว ย การบริ ห ารการเงิน
และทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้ อ ๖๑ ประกอบกั บ ตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจในการออกกฎ ระเบียบ ประกาศ
และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารการเงินได้ จึงจําเป็นต้องออกระเบียบนี้

