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๙.๓  จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สมทบกองทนุ  
๙.๔  จัดทําแผนงานหรือโครงการประจําปีเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุน 
๙.๕  จัดทํารายงานฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกองทุนประจําปี เสนอมหาวิทยาลัย

รับทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
๙.๖  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อให้กระทําการใดๆ ทีอ่ยู่ในอํานาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการประจําส่วนงาน ตามระเบียบนี้ 
 

ข้อ ๑๐  การรบัเงินเข้ากองทุนจะต้องออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน 
 

ข้อ ๑๑  การเก็บรักษาเงินกองทุน ให้เป็นไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหาร
การเงินและทรพัย์สินของมหาวิทยาลัย 

 

ข้อ ๑๒  การจ่ายเงินของกองทุน ให้หัวหน้าส่วนงานหรือผูท้ี่หัวหน้าส่วนงานมอบหมายเป็นผู้มีอํานาจ
อนุมตัิ และการจ่ายเงินกองทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑท์ีกํ่าหนดในขอ้ ๙.๒  

 

ข้อ ๑๓  การบริหารกองทุน  ส่วนงานอาจนําดอกผลของเงินกองทุนไปใชจ้่ายได้ไม่เกินร้อยละ ๑๐        
ของดอกผลที่ได้รับในกองทุนแตล่ะป ี 

 

ข้อ ๑๔  ใหโ้อนบรรดาเงินตน้และดอกผล สิทธิและหน้าที่ของเงินกองทุนส่วนงานตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ มารวมเป็นทุนในแบบที ่๓ ตามระเบียบนี้  

 

ข้อ ๑๕  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี ้
 

ประกาศ ณ  วันที่   ๒๐   มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 
             (ลงชื่อ)              เกษม  สุวรรณกุล 
                          (ศาสตราจารย์เกษม  สุวรรณกุล) 
                               นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
          สําเนาถูกตอ้ง 
    
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ระเบยีบฉบับนี้ คือ ด้วยระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
กองทุนของส่วนงาน  พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญตัิใหม้ีกองทุนคงยอดเงินต้น การใช้จ่ายเงินของกองทุนให้จ่ายจาก 
ดอกผลของกองทุนเท่านั้น ทาํให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของส่วนงาน ดังนั้น 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนงาน จึงได้ร่างแก้ไข  โดยกําหนดแบบของกองทุนเปน็ ๓ แบบ ในแต่ละแบบ   
ได้กําหนดการจ่ายเงินได้ทั้งเงินต้นและดอกผล  เฉพาะดอกผลของกองทนุ หรือถ้าจําเป็นก็เสนอโครงการต่อ   
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือจ่ายไดท้ั้งเงินต้นและดอกผล  กองทุนในแต่ละแบบสามารถมีทุนย่อยหรอืเรียกชื่อเฉพาะ 
ตามเจตนาของผู้บริจาค และในการควบคุมดูแลกองทุนของส่วนงานให้อยู่ในอํานาจหนา้ที่ของคณะกรรมการ
ประจําส่วนงาน 




