
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ว่าด้วยกองทุนคุ้มครองการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย  

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 เพ่ือเป็นการช่วยเหลือบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดีเนื่องจากการปฏิบัติ
ราชการตามหน้าที่หรือปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและมหาวิทยาลัยมิได้เป็นผู้กล่าวหาหรือฟ้อง
คดีเอง เพ่ือเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนการด าเนินคดีที่เป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัย  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๗  ข้อ ๒๘  และข้อ ๒๙  แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับ ข้อ ๕ แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการด าเนินงานกองทุนของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒  และ
โดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖  วันที่ ๒๒ ตุลาคม  
๒๕๕๖  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย
กองทุนคุ้มครองการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖” 
 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓  บรรดาข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่งหรือมติอ่ืนใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วซึ่งขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 
“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนคุ้มครองการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย  
“คณะกรรมการกองทุน”  หมายความว่า  คณะกรรมการกองทุนคุ้มครองการปฏิบัติราชการ

ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย  
 “หน่วยงาน” หมายความรวมถึง  ส านักงานอธิการบดี  ส านักงานวิทยาเขต  คณะ  สถาบัน  ส านัก  

วิทยาลัย  หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  กองหรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ อย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่ากอง รวมถึงหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัย 
  “บุคลากร”  หมายความรวมถึง  ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  พนักงานมหาวิทยาลัย  
พนักงานวิทยาลัย พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัย   กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  ผู้บริหาร  กรรมการสภาวิชาการและบุคคลภายนอกอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการของมหาวิทยาลัยและให้หมายความรวมถึงกรณีบุคคลดังกล่าวที่ออกหรือพ้นจากหน้าที่ราชการไปแล้ว  



   ข้อ ๕  กองทุนคุ้มครองการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย  มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 (๕.๑)  เพ่ือคุ้มครองและช่วยเหลือบุคลากรที่ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดี เนื่องจากการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการของมหาวิทยาลัยหรือปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  

(๕.๒)  เพ่ือเป็นการสนับสนุนการด าเนินคดีที่เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๖  เงินกองทุนและทรัพย์สินของกองทุนอาจได้มา ดังนี้ 
  (๖.๑)  เงินสมทบร้อยละ ๑ ของงบประมาณเงินรายได้ในแต่ละปีงบประมาณ 

 (๖.๒)  เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่มีผู้บริจาคให้ 
 (๖.๓)  เงินและทรัพย์สินที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้น ามาสมทบกองทุน 
 (๖.๔)  เงินและทรัพย์สินที่คณะกรรมการกองทุนจัดหามาสมทบกองทุน 
 (๖.๕)  เงินที่ได้จากดอกผลของกองทุน 
 (๖.๖)  เงินที่ได้จากการจัดหารายได้จากเงินกองทุน 

 ข้อ ๗  การบริหารกองทุน ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนขึ้นมาคณะหนึ่ง โดยให้
เป็นไปตามข้อ ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการด าเนินงานกองทุน พ.ศ. 
๒๕๕๒  เรียกว่า “คณะกรรมการกองทุนคุ้มครองการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย” ประกอบด้วย 
  (๗.๑)  อธิการบดี  หรือ  รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
  (๗.๒)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 

            จ านวน ๒ ท่าน         เป็นกรรมการ 
  (๗.๓)  ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก จ านวนไม่เกิน ๒ ท่าน   เป็นกรรมการ 
  (๗.๔)  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นกรรมการ 

  (๗.๕)  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ 
  (๗.๖)  ผู้อ านวยการกองคลัง เป็นกรรมการ 

       (๗.๗)  ผู้อ านวยการส านักงานนิติการ  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการเพิ่มอีกก็ได้  แต่ไม่เกินสองคน  
  กรรมการตาม (๗.๒) มีวาระการด ารงต าแหน่ง เท่ากับวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  แต่ยังมิได้มีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการใหม่ ให้กรรมการ
ซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  จนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการตามระเบียบนี้ 
  กรรมการตาม (๗.๓) มีวาระการด ารงต าแหน่งสองปี แต่อาจได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใหม่อีกได้  
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้มีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการใหม่  ให้กรรมการซึ่งพ้นจา ก
ต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  จนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการตามระเบียบนี้ 

 ข้อ ๘  คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจและหน้าที่ดังนี้ 
  (๘.๑) ก าหนดนโยบายและบริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนโดยไม่ขัด

นโยบายและทิศทางท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

- ๒ - 



 (๘.๒) ก าหนดหลักเกณฑ์อัตราเงินอุดหนุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  รวมทั้งก าหนดประเภทของ
การใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนนี้  โดยจัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย  แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้ง
กับระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย           
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

(๘.๓) พิจารณาอนุมัติเงินกองทุนหรือดอกผลที่เกิดจากกองทุน  เพ่ือสนับสนุนเกี่ยวกับการ
ให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองบุคลากรที่ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดี เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย  หรือปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  และเพ่ือสนับสนุนการด าเนินคดีที่เป็น
ประโยชน์กับมหาวิทยาลัย  

 (๘.๔) จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน  รายงานทรัพย์สิน  และบัญชีรายรับ รายจ่าย  
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ 
 (๘.๕) จัดหารายได้หรือผลประโยชน์อื่น  เพ่ือน ามาสมทบกองทุนตามท่ีเห็นสมควร 

 (๘.๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่อธิการบดีมอบหมาย  หรือด าเนินกิจการอ่ืนใด 
ที่เหมาะสม  เพื่อให้การบริหารกองทุนนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 ข้อ ๙ การตรวจสอบการด าเนินงานของกองทุน การยุบเลิกกองทุน การช าระบัญชี และการโอน
ทรัพย์สินของกองทุน ให้น า ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ และ ข้อ ๑๓ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการด าเนินงานกองทุนของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้  ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด 

    ประกาศ  ณ  วันที่        ๒๙   พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  
 
 
                                                                       (พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์) 
       นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
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