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4.5 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... 
 

ความเป็นมา 
 ๑. สภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการจัดประชุมช้ีแจงให้พนักงาน 
มหาวิทยาลัยเกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องชัดเจนเกี่ยวกับรับค่าจ้างเต็มจ านวน ๑.๗ เท่าของพนักงานมหาวิทยาลัย  
สายวิชาการ และจ านวน ๑.๕ เท่าของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหารือ
ร่วมกับสภาคณาจารย์และข้าราชการแล้วเสนอให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ  
 ๒. มหาวิทยาลัยได้มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการคืนเงินกองทุนพนักงาน 
มหาวิทยาลัย ตามค าส่ังท่ี ๕๔๒/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมติคณะกรรมการพิจารณาแนวทาง 
การคืนเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบ 
ให้คืนเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ซึ่งรวมถึงกรณีท่ี
พนักงานมหาวิทยาลัยได้ลาออก เสียชีวิต หรือเกษียณอายุราชการไปแล้วด้วย โดยให้จ่ายเงินกองทุนฯ กับยอดเงินท่ี
ได้หักไว้ และในกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีได้เบิกเงินสวัสดิการเกินจากท่ีหักไว้ในส่วนของตน ให้น าดอกเบี้ย
เงินกองทุนฯ มาสมทบจ่ายคืนให้กองทุนฯ รวมท้ังให้น าเสนอข้อมูลการคืนเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยพิจารณา  
 ๓. คณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี  
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบให้คืนเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยตามมติ 
ของคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการคืนเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้น าเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณาอนุมัติคืนเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย และยุติการหักเงินร้อยละ ๐.๒ น าส่งเข้ากองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย  
พ.ศ.๒๕๕๗ รวมถึงยุติการจ่ายเงินสวัสดิการจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยต้ังแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒  
เป็นต้นไป  
 ๔. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดี
ท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีมติรับทราบ การพิจารณาเรื่องการด าเนินการกรณีกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 
และการปรับค่าจ้างตามมติคณะรัฐมนตรี และให้แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการด าเนินการกรณีกองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัยและการปรับค่าจ้างตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาหาข้อยุติการจ่ายคืนเงินกองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัยให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน)  
 5. คณะกรรมการพิจารณาการด าเนินการกรณีกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยและการปรับค่าจ้าง 
ตามมติคณะรัฐมนตรีได้ประชุม ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2562 โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 
ในหลักการ กรณีการปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี .. ) พ.ศ. .... โดยได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 



 6. คณะกรรมการพิจารณาการด าเนินการกรณีกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยและการปรับค่าจ้าง 
ตามมติคณะรัฐมนตรีได้ประชุม ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันศุกร์ท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ.2562 โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
โดยให้น าเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
และสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 7. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 12/2562 วันอังคารท่ี 
18 มิถุนายน พ.ศ.2562 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุน
พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี .. ) พ.ศ. .... โดยมีข้อสังเกต ดังนี้ 
  7.1 การจ่ายเงินกองทุนให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นปัญหาข้อกฎหมายท่ียังไม่ได้ข้อยุติ
ตามท่ีมีพนักงานมหาวิทยาลัยบางแห่งได้ยื่นฟ้องมหาวิทยาลัยต่อศาลปกครอง ซึ่งคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณา
ในช้ันศาล จึงเห็นควรชะลอเรื่องไว้จนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะได้มีค าพิพากษา 
  7.2  กรณีการหักเงินงบประมาณแผ่นดินประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไปไว้หลังจากท่ีมหาวิทยาลัย
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้ก าหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุตามข้อบังคับใหม่นี้ สามารถ
กระท าได้นับแต่วันท่ีข้อบังคับมีผลใช้บังคับเป็นต้นไป โดยเสนอร่างต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบโดยตัด
ข้อ 6 ของร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุน
พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี .. ) พ.ศ. .... เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 6/2562 วันศุกร์ท่ี 21 
มิถุนายน พ.ศ.2562 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.6 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย 

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายบุคลากรส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 

ความเป็นมา 
 ๑. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยและตามการร้องขอของ  
สภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยหลังจากท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ยุติการหักเงินร้อยละ 
๐.๒ เข้ากองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงจะด าเนินการปรับค่าจ้างในอัตราเพิ่ม ๑.๗ และ ๑.๕ เท่า 
ตามมติคณะรัฐมนตรี  
 ๒. กรณีท่ีมหาวิทยาลัยจะด าเนินการจ่ายค่าจ้างให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการในอัตรา
เพิ่ม ๑.๗ เท่าของเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนในอัตราเพิ่ม ๑.๕ เท่า
ของเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการนั้น การจ่ายเงินสมทบประกันสังคมและการจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
ในส่วนของนายจ้างท่ีมหาวิทยาลัยจะต้องจ่าย ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลรอบด้านของมหาวิทยาลัยตามเอกสารแนบ 
พบว่า กรณีเงินสมทบประกันสังคมในส่วนของนายจ้างถือได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างตามมติคณะรัฐมนตรี  
ซึ่งต้องจัดสรรจากงบประมาณงบอุดหนุน เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร  
 ๓. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีมติรับทราบ การพิจารณาเรื่องการด าเนินการกรณีกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยและ 
การปรับค่าจ้างตามมติคณะรัฐมนตรี และให้แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการด าเนินการกรณีกองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัยและการปรับค่าจ้างตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาหาข้อยุติการจ่ายคืนเงินกองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัยให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน) และน าผลการพิจารณาดังกล่าวเสนอ  
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งถัดไป 
 4. คณะกรรมการพิจารณาการด าเนินการกรณีกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยและการปรับค่าจ้าง 
ตามมติคณะรัฐมนตรีได้ประชุม ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2562 โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 
ในหลักการ กรณีการปรับแก้ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนท่ัวไปค่าใช้จ่ายบุคลากรส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
 5. คณะกรรมการพิจารณาการด าเนินการกรณีกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยและการปรับค่าจ้าง 
ตามมติคณะรัฐมนตรีได้ประชุม ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันศุกร์ท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ.2562 โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนท่ัวไปค่าใช้จ่ายบุคลากร
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยให้น าเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 6. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 12/2562 วันอังคารท่ี 
18 มิถุนายน พ.ศ.2562 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย 



การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนท่ัวไปค่าใช้จ่ายบุคลากรส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไขตามท่ี
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเบิกจ่าย 
เงินอุดหนุน ท่ัวไปค่าใช้จ่ายบุคลากรส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....  เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งท่ี 6/2562 วันศุกร์ท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ.2562 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเบิกจ่าย 
เงินอุดหนุนท่ัวไปค่าใช้จ่ายบุคลากรส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....  
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


