แบบรายงานผลการจัดสวัสดิการภายใน ชื่อสวนงาน วิทยาลัยนานาชาติ
รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลําดับ

รายการ/กิจกรรมสวัสดิการที่
ดําเนินการ

วัตถุประสงคและรายละเอียดการ
ดําเนินการ(โดยสรุป)

ระยะเวลาดําเนินการ
(ระหวาง....ถึง....)

ผูมีสิทธิรับสวัสดิการ
(โปรดทําเครื่องหมาย )

จํานวนผูรับ
สวัสดิการ

งบประมาณที่ใชดําเนินการ

/

57

1,000 บาท/ครั้ง

/

8

2,000 บาท/ครั้ง

/

8

10,000 บาท/ครั้ง

สงพวงหรีดทันทีที่ทราบขาว

/

6

1,000 บาท/ครั้ง

เพื่อเปนคาใชจายสําหรับ
- คาเลาเรียนบุตร/ตนเอง
- ซอมแซมที่พักอาศัย/ยานพาหนะ
- คารักษาพยาบาล
- ชําระหนี้สิน
- อื่นๆ
ประเภทเงินกู

/

ปญหาและอุปสรรค

หมายเหตุ

ขาราชการ ลูกจาง พม./พส./พว.
1

เงินชวยเหลือพนักงาน
- กรณีเยี่ยมไข

- กรณีเยี่ยมคลอด
- กรณีบุคคลในครอบครัวของ
พนักงานหรือพนักงานถึงแกกรรม
ชวยเหลืองานสวดอภิธรรมศพ
2

การกูยืมเงินสวัสดิการ

เพื่อชวยเหลือและเปนขวัญกําลังใจ
ใหกับพนักงานหรือญาติพนักงาน
(บิดา-มารดา, สามี-ภรรยา, บุตร)
เพื่อชวยเหลือและเปนขวัญกําลังใจ
ใหกับพนักงาน
เพื่อชวยเหลือและเปนขวัญกําลังใจ
ใหกับพนักงานหรือญาติพนักงาน
(บิดา-มารดา, สามี-ภรรยา, บุตร)

พนักงานยื่นเอกสาร
ขอรับเงินภายใน 60 วัน
ตั้งแตวันที่ในเอกสาร

- กูฉุกเฉิน

- หลังยื่นเอกสาร รับเงิน
ภายใน 3 วันทําการ

- กูสามัญ
- กูพิเศษ ไมเกิน 500,000 บาท
(เงินกูพิเศษสําหรับอาจารย และ
พนักงานที่ตองการวงเงินที่เกินจาก
ประเภทขางตน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจ
และความเห็นชอบของคณบดี
ระยะเวลาชําระคืนเงินกู ตั้งแต 6 งวด
สูงสุด 24 งวด

- ยื่นเอกสารขอกูภายใน
วันที่ 10 ของเดือน รับ
เงินภายในวันที่ 1 ของ
เดือนถัดไป

เงินชวยเหลือปงบประมาณ 61รวมเปน
จํานวนทั้งสิ้น 159,000 บาท

ผูกูบางรายยื่นกู แตไมสามารถ
อนุมัติเงินกูเนื่องจากเงินเดือน
คงเหลือไมสามารถหักเงินงวดได

ป 61 มีผูกูใหม
63 ราย

- กูฉุกเฉิน 1.5 เทาของเงินเดือน
- กูสามัญ 4 เทาของเงินเดือน
'- กูพิเศษไมเกิน 500,000 บาท

ยอดลูกหนี้เงินกูยืม ณ 30 ก.ย. 61
เปนเงินทั้งสิ้น 4,082,123 บาท

ลําดับ

รายการ/กิจกรรมสวัสดิการที่
ดําเนินการ

วัตถุประสงคและรายละเอียดการ
ดําเนินการ(โดยสรุป)

ระยะเวลาดําเนินการ
(ระหวาง....ถึง....)

ผูมีสิทธิรับสวัสดิการ
(โปรดทําเครื่องหมาย )

จํานวนผูรับ
สวัสดิการ

งบประมาณที่ใชดําเนินการ

ปญหาและอุปสรรค

หมายเหตุ

ขาราชการ ลูกจาง พม./พส./พว.
3

ทุนการศึกษาสําหรับบุตรพนักงาน
และทุนการศึกษาสําหรับพนักงาน

4

การตรวจสุขภาพประจําป

5

เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุน
การศึกษาสําหรับบุตรพนักงานและ
พนักงานที่กําลังศึกษาระดับปริญญา
ตรีเทอมสุดทาย

เพื่อเปนการดูแลและใสใจดาน
สุขภาพของพนักงาน สวัสดิการจัดให
คณะเทคนิคการแพทยเขามาทําการ
ตรวจสุขภาพเปนประจําทุกป เปน
การตรวจเบื้องตนดานกายภาพตรวจ
เลือดและเอ็กซเรยทรวงอก เพื่อดูผล
เชิงลึกตอไป
เงินสนับสนุนกิจกรรมสังสรรคปใหม เพื่อเปนขวัญและกําลังใจสําหรับ
พนักงานประจําป 2561
พนักงานวิทยาลัยนานาชาติ

ภายในวันที่ 25 พ.ย.ของ
ทุกป

/

16 ทุน

1 วัน

/

300 คน

12 ม.ค. 2561

/

200 คน

150,000 บาท

15 มี.ค. 2561

/

70 คน

ไมเสียคาใชจาย

110,000 บาท

6

โครงการสรางเสริมสุขภาพ และการ เพื่อใหทุกคนตระหนักและเห็น
ตรวจสุขภาพฟรีโดยไมเสียคาใชจาย ความสําคัญของปญหาสุขภาพและ
โดย โรงพยาบาลบางไผ
เปนการสรางเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรค อาทิ โรคมะเร็งเตานม
โรคมะเร็งปากมดลูก และโรคความ
ดันโลหิตสูง

7

เสื้อโปโลสีเหลืองใหพนักงาน

เพื่อมอบใหในโอกาสครบรอบ 32 ป เดือน พฤษภาคม 2561
วันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ

/

514 คน

8

กิจกรรม Family Day 2018
MUIC Network Happy Day for
Fun 2018

เพื่อเปนการเชื่อมสัมพันธไมตรีและ
สงเสริมความสัพันธที่ดีระหวาง
บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล
และเครื่อขายครอบครัวและชุมชน
เพื่อพัฒนาความรัก ความผูกผัน
และความสามัคคี

/

264 คน

16-17 มิ.ย. 2561

- ระดับประถมศึกษาปที่ 1-6
จํานวน 5 ทุนๆ ละ 3,000 บาท
- ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3จํานวน
5 ทุนๆ ละ 3,500 บาท
- ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6 หรือ
เทียบเทา รวมถึงระดับปวส.จํานวน
5 ทุนๆ ละ 4,000 บาท
- 800 บาท/คน (ตรวจทั่วไป)
- 2,000 บาท/คน (ตรวจโลหะ
หนัก)

พนักงานสามารถนํา สามี-ภรรยา
,บุตร ไปดวย 2 คน โดยไมเสีย
คาใชจาย แตถานําบุตรีไปเพิ่มเสีย
คาใชจายคนละ 3,800 บาท

บุตรพนักงานระดับมัธยมศึกษา ทุนการศึกษา ป 2561 เปนเงิน
ตอนปลายจะมีผูขอทุนนอย จึงได 55,500.00 บาท รวม 16 ราย
มีการเพิ่มทุนของระดับ
ประถมศึกษา 1-6 เนื่องจากบุตร
พนักงานจะอยูในเกณฑนี้เปนสวน
ใหญ
คาบริการตรวจสุขภาพ 265,800 บาท

คาใชจายจัดงานปใหม ป 2561
จํานวน 126,877.00 บาท

คาเสื้อโปโลใหพนักงาน 108,896.04 บาท
คาใชจายจัดงาน Family Day ป 2561
จํานวน 842,500.00 บาท

