
ลําดับ รายการ/กิจกรรม วัตถุประสงคและรายละเอียด ระยะเวลา จํานวนผูรับ งบประมาณที่ ปญหาและอุปสรรค

สวัสดกิารท่ีดําเนินการ การดําเนินการ (โดยสรุป) ดําเนินการ สวัสดิการ ใชดาํเนินการ

(ระหวาง .... ถึง.....) ขาราชการ ลูกจาง พม./พส./พว.

1 กองทุนสํารองเล้ียงชีพ เพ่ือสนับสนุนการออมเพื่อเปนทุน

ทรัพยใหแกพนักงาน ในกรณีที่

พนักงานเกษียณอายุ หักจากคาจาง

ต.ค. 60 - ก.ย. 61 √ พนักงาน

ท้ังหมด

 - 

2 ประกันสุขภาพและประกัน

ชีวิต

เพื่อชวยเหลือแบงเบาภาระ

คาใชจายดานการรักษาพยาบาล

ของพนักงานเม่ือเจ็บปวย และ

เพื่อใหพนักงานไดมีหลักประกัน

สําหรับตัวพนักงาน และครอบครัว

ในอนาคต ในกรณเีสียชีวิต และทุ

พลภาพ ทํากับ บริษัทกรุงเทพ

ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

ต.ค. 60 - ก.ย. 61 √ พนักงาน

ท้ังหมด

        1,314,975.00 

3 ตรวจสุขภาพประจําป เพ่ือดูแลพนักงานใหมีสุขภาพ

อนามัยท่ีดี โดยจัดตรวจกับ

เวชศาสตรเขตรอน

ต.ค. 60 - ก.ย. 61 √ พนักงาน

ท้ังหมด

           134,280.00 

4 ฉีดวัคซีนปองกันไขหวัด

ใหญ4 สายพันธุ

เพื่อดูแลพนักงานใหมีสขุภาพ

อนามัยท่ีดี โดยรับบริการกับ

โรงพยาบาลพญาไท 2

ต.ค. 60 - ก.ย. 61 √ พนักงาน

ท้ังหมด

            36,500.00 

5 ทุนการศึกษา ระดับ

ปริญญาโท และระดับ

ปริญญาเอก

เพื่อสงเสริมการศึกษาตอของ

พนักงานและบุตร และลดคาใชจาย

 โดยพนักงานตองปฏิบัติงาน

มากกวา4 ป

ต.ค. 60 - ก.ย. 61 √ -  - 

แบบรายงานผลการจัดสวัสดิการภายในสวนงาน วิทยาลัยการจัดการ 

รอบปงบประมาณ พ.ศ 2561

ผูมีสิทธิรับสวัสดิการ

( โปรดทําเคร่ืองหมาย √ )



ลําดับ รายการ/กิจกรรม วัตถุประสงคและรายละเอียด ระยะเวลา จํานวนผูรับ งบประมาณที่ ปญหาและอุปสรรค

สวัสดกิารท่ีดําเนินการ การดําเนินการ (โดยสรุป) ดําเนินการ สวัสดิการ ใชดาํเนินการ

(ระหวาง .... ถึง.....) ขาราชการ ลูกจาง พม./พส./พว.
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ผูมีสิทธิรับสวัสดิการ

( โปรดทําเคร่ืองหมาย √ )

6 ศนูยอาหารสวัสดิการ เพื่อชวยเหลือคาอาหารของ

พนักงานจัดอาหารราคาประหยัด 

ช้ันใตดินของอาคาร

ต.ค. 60 - ก.ย. 61 √ พนักงาน

ท้ังหมด

 - 

7 เงินรางวัลพนักงานท่ี

ปฏิบัติงานตรงเวลาและไม

ลา

เพื่อใหพนักงานตรงตอเวลาและไม

ขาดงาน โดยไดรับเงินรางวัล ครั้ง

ละ500 บาท

ต.ค. 60 - ก.ย. 61 √ พนักงาน

สาย

สนับสนุน

ท้ังหมด

              6,500.00 

8 รถรับสง ระหวางรถไฟฟา-

วิทยาลัย

เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

เดินทางใหกับพนักงาน

ต.ค. 60 - ก.ย. 61 √ พนักงาน

ท้ังหมด

 - 

9 เงินชวยเหลือกรณีพนักงาน

 คูสมรส บุตร บิดา มารดา 

เสียชีวิต และพวงหรีด

เพื่อชวยเหลือพนักงาน คาพวงหรีด

 1,500 บาท, คาชวยทําศพ 

10,000 บาท

ต.ค. 60 - ก.ย. 61 √ 5             57,500.00 
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10 หองออกกําลังกาย เพ่ือใหพนักงานใสใจสุขภาพและมี

สุขภาพท่ีดี โดยจัดสถานท่ีและ

เครื่องออกกําลังกายท่ีช้ันใตดิน

ต.ค. 60 - ก.ย. 61 √ พนักงาน

ท้ังหมด

 - 

11 โยคะ และ Body Combat

เพื่อสุขภาพ

เพื่อใหพนักงานใสใจสุขภาพและมี

สุขภาพท่ีดี จัดเดือนละ 2 ครั้ง    

ตั้งแตเดือนมีนาคม - มิถุนายน 

2561

ต.ค. 60 - ก.ย. 61 √ 15               6,000.00 

12 กิจกรรมสรางสุข (กิจกรรม

วันพอ,โครงการสุขสัญจร, 

กิจกรรมตักบาตร,กิจกรรม

วันสงกรานต, กิจกรรมวัน

แมและ กิจกรรมรับบริจาค

กระเปา)

เพื่อใหพนักงานมีสุขภาพจิตใจและ

การผอนคลายท่ีดี และเปนการ

สรางความผูกพันระหวางวิทยาลัย

กับพนักงาน

ต.ค. 60 - ก.ย. 61 √ พนักงาน

ท้ังหมด

           208,454.35 

13 โครงการกีฬาสีสานสัมพันธ

เครือขายมหิดลพญาไท 

ครั้งท่ี 9

เพื่อใหพนักงานมีสุขภาพจิตใจและ

การผอนคลายท่ีดี และเปนการ

สรางความผูกพันระหวางวิทยาลัย

กับพนักงานในเครือขายมหิดล

พญาไท

ต.ค. 60 - ก.ย. 61 √ พนักงาน

ท้ังหมด

              5,897.08 

14 ท่ีจอดรถ เพื่อใหพนักงานมีสถานท่ีจอดรถท่ี

ปลอดภัย โดยจัดชั้นเฉพาะสําหรับ

จอด

ต.ค. 60 - ก.ย. 61 √ พนักงาน

ท้ังหมด

 - 

15 เส้ือสูท เพื่อใชสําหรับพิธีการของวิทยาลัย 

และมหาวิทยาลยั

ต.ค. 60 - ก.ย. 61 √ 3               6,420.00 


