
ขาราชการลูกจางพม./พส./พว.

1 เงินยืมเพื่อซื้อคอมพิวเตอร เพื่อซื้อคอมพิวเตอรตั้งโตะหรือคอมพิวเตอรโนตบุค (โดยไมรวม

อุปกรณเสริมอื่นๆ) เพื่อใชในการทํางาน การศึกษาตอหรือการ

อื่นๆ ตามสมควร โดยไมคิดดอกเบี้ย วงเงินยืมทั้งสิ้น 20,000 บาท

 ผอนชําระเดือนละเทาๆ กันเปนระยะเวลาไมเกิน 10 เดือน

   1 ราย 20,000.00          

2 เงินยืมเพื่อบรรเทาความ

เดือนรอน
 -เพื่อการซอมแซมที่อยูอาศัยของตนเอง คูสมรส บิดา มารดา 

หรือบุตรที่ตนเองอาศัยอยู

  

 -การซอมแซมยานพาหนะ

 -การศึกษาของตนเอง คูสมรสและบุตร

 -อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสวัสดิการเห็นสมควร

ยืมไดไมเกินรอบละ 5,000 บาทและตองชําระใหหมดแลวจึงจะยืม

ไดใหม ผอนชําระเดือนละเทาๆ กัน เปนระยะเวลา 1-4 เดือน

3 สวัสดิการสงเคราะหบุคลากร 1.บุคลากรประสบอุบัติภัย   

 -กรณีอัคคีภัย วงเงินไมเกิน 15,000 บาท  -  -

 -กรณีอุทกภัยและวาตภัย วงเงินไมเกิน 5,000 บาท 1 ราย 5,000.00            

2.บุคลากรเจ็บปวยตองเขารับการรักษาเปนผูปวยในของ

โรงพยาบาล เงินชวยเหลือไมเกิน 1,000 บาท จายไมเกิน 2 ครั้ง

ตอคนตอป

2 ราย 2,000.00            

3.บุคลากรเสียชีวิต เงินชวยเหลือ 10,000 บาท ใหแกญาติสาย

ตรงหรือผูจัดการคนหนึ่งคนใดตามลําดับ พรอมพวงหรีดในวงเงิน 

1 000 บาท

 -  -

4.ญาติสายตรงเสียชีวิต จายเงินชวยเหลือ 7,000 บาท แกญาติ

สายตรงหรือผูจัดการคนหนึ่งคนใดตามลําดับ พรอมพวงหรีดใน

วงเงิน 1 000 บาท

2 ราย 16,000.00          

5.บุลลากรคลอดบุตร (ทั้งบุคลากรผูหญิงและรวมถึงบุคลากร

ผูชายที่ภรรยาคลอดบุตร) จายเงินคาทําขวัญบุตร 1,000 บาท ได

เพียง 1 ครั้งตลอดการทํางาน

6 ราย 6,000.00            

6.บุคลากรเกษียณอายุราชการ เงินขวัญถุง 10,000 บาท แก  -  -

แบบรายงานผลการจัดสวัสดิการภายใน คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผูมีสิทธิรับสวัสดิการ
ระยะเวลาดําเนินการวัตถุประสงคและรายละเอียดการดําเนินการ

รายการ/กิจกรรม

สวัสดิการที่ดําเนินการ
ลําดับ

จํานวนผูรับ

สวัสดิการ

13 ราย 65,000.00          

งบประมาณที่ใช

ดําเนินการ

ปญหาและ

อุปสรรค
หมายเหตุ



ขาราชการลูกจางพม./พส./พว.

แบบรายงานผลการจัดสวัสดิการภายใน คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผูมีสิทธิรับสวัสดิการ
ระยะเวลาดําเนินการวัตถุประสงคและรายละเอียดการดําเนินการ

รายการ/กิจกรรม

สวัสดิการที่ดําเนินการ
ลําดับ

จํานวนผูรับ

สวัสดิการ

งบประมาณที่ใช

ดําเนินการ

ปญหาและ

อุปสรรค
หมายเหตุ

4 เงินรางวัลแหงความผูกพัน เพื่อเปนการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแกผูปฏิบัติงาน 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62    18 คน 104,000.00        

 -เงินรางวัล 4,000 บาท เมื่อปฏิบัติงานครบ 10 ป

 -เงินรางวัล 6,000 บาท เมื่อปฏิบัติงานครบ 15 ป

 -เงินรางวัล 8,000 บาท เมื่อปฏิบัติงานครบ 20 ป

 -เงินรางวัล 10,000 บาท เมื่อปฏิบัติงานครบ 25 ป

 -เงินรางวัล 12,000 บาท เมื่อปฏิบัติงานครบ 30 ป

 -เงินรางวัล 14,000 บาท เมื่อปฏิบัติงานครบ 35 ป

 -เงินรางวัล 16,000 บาท เมื่อปฏิบัติงานครบ 40 ป

เพดานการใหเงินรางวัลไมเกินรอยละ 50 ของเงินกําไรสุทธิของ

ผลประกอบการของกองทุนสวัสดิการคณะฯ

5 กีฬาและนันทนาการ 1.การกีฬา 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62    21,858.00          

2.นันทนาการ  -  -

3.สัมมนานอกสถานที่  -  -

4.ทัศนศึกษา 90 คน 241,900.00        

5.กิจกรรมเพื่ออนุลักษณประเพณีและวัฒนธรรมไทย  -  -

6.อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสวัสดิการเห็นสมควร โดยพิจารณา

ถึงประโยชนของบุคลากรเปนสําคัญ

 -ตรวจสุขภาพประจําป 162 คน 113,400.00        

 -สงทายปเกาตอนรับปใหม ป 61 183 คน 199,361.00        

 -บริการรถตูรับสงระหวางศาลายา-ปนเกลา (รวมคาน้ํามัน)  - 605,380.00        

 -เครื่องดื่ม ชา กาแฟ (สําหรับบุคลากร)  - 18,584.00          

 -แจกเสื้อประจําป  - 37,145.00          

กีฬาและนันทนาการไมเกินโครงการละ 10,000 บาท หรือ

แลวแตคณะกรรมการสวัสดิการพิจารณาวงเงินในแตละโครงการ

ตามที่เห็นสมควร
6 เงินกู (คิดดอกเบี้ยรอยละ 4) เพื่อชวยเหลือบุคลากรของคณะกายภาพบําบัดใหมีแหลงเงินกูใน

อัตราดอกเบี้ยต่ํา กูไดครั้งละไมเกิน 1 เทาของอัตราเงินเดือน

ปจจุบันของผูขอกูและตองไมเกิน 30,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย

ในอัตรารอยละ 4 การผอนชําระคืนผอนเดือนละเทาๆ กันเปน

ระยะเวลา 1-6 เดือน

ยังไมเคยมีบุคลากรใช

สิทธิประโยชนขอนี้

เลยตั้งแตมีประกาศใช
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