
 

 

 

 
 

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย หนวยงานวิสาหกิจของสวนงาน  

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

............................................................... 

โดยท่ีเห็นเปนการสมควรใหมีการปรับปรุงแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหาร

หนวยงานวิสาหกิจของสวนงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณปจจุบันมากข้ึน   

และสอดคลองกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายวิสาหกิจ ในการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๔ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๔  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘        

ขอ ๗  และขอ ๓๑ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดต้ัง การรวม การยุบเลิก การแบงสวนงาน

และหนวยงานกับหนวยงานยอยของสวนงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.๒๕๖๐  ประกอบกับ                        

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ วันท่ี ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

และมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔ วันท่ี ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงออกขอบังคับไว 

ดังนี ้

ขอ  ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หนวยงานวิสาหกิจของสวนงาน 

พ.ศ. ๒๕๖๔” 

ขอ  ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการบริหารหนวยงานวิสาหกิจของสวนงาน 

พ.ศ. ๒๕๖๑  

บรรดาขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศอ่ืนใด ซ่ึงขัดแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบังคับนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

“รองอธิการบดี” หมายความวา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

“สวนงาน” หมายความวา สวนงานของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๙ แหง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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“หนวยงาน” หมายความวา หนวยงานวิสาหกิจของสวนงานตามมาตรา ๙ 

แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

“พนักงาน” หมายความวา พนักงานของหนวยงานวิสาหกิจซ่ึงจางโดยใช

งบประมาณเงินรายไดของหนวยงาน หรือสวน

งานเพ่ือปฏิบัติงานในหนวยงานวิสาหกิจ 

“ผูบริหารหนวยงาน” หมายความวา ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานวิสาหกิจ 

“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความวา คณะกรรมการนโยบายวิสาหกิจ ตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หนวยงานวิสาหกิจ

ของสวนงาน พ.ศ.๒๕๖๔ 

“คณะกรรมการบริหาร 

  มหาวิทยาลัย” 

หมายความวา คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

“คณะกรรมการประจํา”  หมายความวา คณะกรรมการประจําสวนงาน 

“คณะกรรมการบริหารหนวยงาน” หมายความวา คณะกรรมการบริหารหนวยงานวิสาหกิจ ตาม

ข อบั ง คั บมห า วิ ท ย าลั ย ขอนแก น  ว า ด ว ย 

หนวยงานวิสาหกิจของสวนงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ขอ  ๕   ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้และใหมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติตาม

ขอบังคับนี้ ในกรณีท่ีมีปญหาการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยถือเปนท่ีสิ้นสุด 

 

หมวดท่ี ๑ 

ประเภทหนวยงาน 
 

ขอ  ๖   หนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึน มีวัตถุประสงคหลัก ดังนี้ 

(๑) สนับสนุนยุทธศาสตรหรือพันธกิจหลัก และสนับสนุนการพ่ึงตนเองของสวนงานและมหาวิทยาลัย 

(๒) สามารถพ่ึงตนเองไดจากรายไดท่ีเกิดจากศักยภาพของตนเอง 

(๓) มีระบบการบริหารจัดการท่ีคลองตัว มีประสิทธิภาพ ภายใตหลักธรรมาภิบาล 

ขอ  ๗  ใหแบงประเภทหนวยงาน ดังนี้ 

(๑) การวิจัย การถายทอดเทคโนโลยี และการบริการวิชาการ  

(๒) การใหบริการเฉพาะ 

ขอ  ๘  ใหแบงหนวยงาน ออกเปน ๒ กลุม ดังนี้  

(๑) หนวยงาน สังกัดคณะ วิทยาลัย สํานัก  

(๒) หนวยงาน สังกัดสํานักงานอธิการบดี 

การบริหารหนวยงานตามขอ ๘(๒) ใหอยูภายใตการกํากับดูแลของอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ี

อธิการบดีมอบหมาย 
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หมวดท่ี ๒ 

ทุน รายได และทรัพยสิน 
 

ขอ  ๙  ทุน รายได และทรัพยสินในการดําเนินงานของหนวยงาน ประกอบดวย 

(๑) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ หรือรายไดจากการดําเนินงาน 

(๒) ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินของหนวยงาน 

(๓) เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีมหาวิทยาลัย หรือสวนงานจัดสรรใหตามความจําเปนและเหมาะสม 

(๔) เงินอุดหนุนจากเอกชน หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือทรัพยสินท่ีมีผูอุทิศให 

(๕) เงินและทรัพยสินท่ีไดรับโอน หรือบริจาค 

 

หมวดท่ี ๓ 

การบริหารและการกํากับดูแล 
 

ขอ  ๑๐  ใหมีคณะกรรมการนโยบายแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย 

(๑) อธิการบดี  เปนประธานกรรมการ 

(๒) รองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย จํานวน ๑ คน  เปนกรรมการ 

(๓) หัวหนาสวนงาน จํานวน ๓ คน  เปนกรรมการ 

(๔) ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน ๒-๓ คน  เปนกรรมการ 

(๕) ผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย จํานวน ๑-๒ คน  เปนกรรมการ 

(๖) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  เปนกรรมการและเลขานุการ 

ท้ังนี้ อาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการตามความเหมาะสม 

กรรมการตาม (๓) ใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือก  

กรรมการตาม (๔) (๕) ใหเสนอตอสภามหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของอธิการบดี 

ใหกรรมการตาม (๓) (๔) และ (๕) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๒ ป และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได 

ขอ  ๑๑  ในกรณีท่ีกรรมการตามขอ ๑๐(๓) (๔) และ (๕) พนจากตําแหนงกอนครบวาระไมวากรณีใด ๆ 

ใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการทดแทนตําแหนงท่ีวางโดยเร็ว ใหกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเพียงเทากับ

วาระท่ีเหลืออยูของผู ท่ีตนแทน เวนแตวาระท่ีเหลืออยู ไมเกิน ๙๐ วันจะไมดําเนินการแตงตั้งกรรมการ                 

ในกรณีดังกลาวก็ได ในกรณีไดมีการดําเนินการแลวกรรมการยังไมครบตามขอ ๑๐ ใหถือวาคณะกรรมการ

ประกอบดวยคณะกรรมการเทาท่ีมีอยู 

ขอ ๑๒ ใหคณะกรรมการนโยบาย มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

(๑) กํากับดูแลกิจการของหนวยงานใหเปนไปตามทิศทาง วัตถุประสงค และเปาหมาย ใหสอดคลอง

กับพันธกิจของหนวยงาน  

(๒) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานท่ัวไป การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงิน 

งบประมาณ การบัญชี การพัสดุ และทรัพยสินของหนวยงานโดยออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย  
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(๓) อนุมัติกรอบการบริหารงานบุคคล การบริหารการเงิน งบประมาณ การบัญชี การพัสดุ และ

ทรัพยสินแนวทางการจัดหา และจัดการรายไดของหนวยงาน 

(๔) อนุมัติการจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิกหนวยงานของสวนงาน โดยอาจแตงตั้งอนุกรรมการ 

เพ่ือดําเนินการเพ่ิมเติมได 

(๕) รายงานผลการดําเนินงานประจําปในภาพรวมของหนวยงานและเสนอแนะเก่ียวกับนโยบาย      

การบริหารงานของหนวยงานตอสภามหาวิทยาลัย  

(๖) กําหนดนโยบายหลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติการคัดเลือกผูบริหารหนวยงาน 

(๗) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๑๓ ใหมีคณะกรรมการบริหารหนวยงาน โดยอธิการบดีเปนผูแตงตั้ง ดังนี้ 

๑๓.๑ หนวยงานตามขอ ๘ (๑) หนวยงานสังกัดคณะ วิทยาลัย สํานัก ประกอบดวย 

(๑) หัวหนาสวนงาน เปนประธานกรรมการ 

(๒) รองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมายหรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมาย เปนกรรมการ 

(๓) คณะกรรมการประจํา จํานวน ๒-๔ คน เปนกรรมการ 

(๔) ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๒-๔ คน เปนกรรมการ 

(๕) ผูบริหารหนวยงาน เปนกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการตาม (๓) และ (๔) ใหคณะกรรมการประจําเปนผูเสนอชื่อตออธิการบดีเพ่ือพิจารณาแตงตั้ง    

มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๒ ป และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได   

ท้ังนี้กรรมการตาม (๔) ควรเปนบุคคลจากตางสายงาน ตองมีคุณสมบัติ มีความรูความเชี่ยวชาญ        

ใหสอดคลองกับพันธกิจและการดําเนินงานของหนวยงานเปนประโยชนตอการดําเนินงาน  

ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนงไมวากรณีใด ๆ ใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการทดแทนตําแหนงท่ีวาง

โดยเร็ว และใหกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูท่ีตนแทน เวนแตวาระ        

ท่ีเหลืออยูไมเกิน ๙๐ วันจะไมดําเนินการแตงตั้งกรรมการในกรณีดังกลาวก็ได 

ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระแตจํานวนกรรมการท่ีเหลือมีเกินก่ึงหนึ่งของกรรมการ

ท่ีไดแตงตั้งไว ใหถือวาคณะกรรมการประกอบดวยคณะกรรมการเทาท่ีมีอยู  

๑๓.๒ หนวยงานตามขอ ๘(๒) สังกัดสํานักงานอธิการบดี ประกอบดวย 

(๑) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 

(๒) รองอธิการบดี เปนรองประธานกรรมการ 

(๓) หัวหนาสวนงาน จํานวน ๒-๔ คนเปนกรรมการ เปนกรรมการ 

(๔) ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๒-๔ คน  เปนกรรมการ 

(๕) ผูบริหารหนวยงาน เปนกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการตาม (๓) และ (๔) ใหอธิการบดีเปนผูเลือก มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๒ ป และอาจ

ไดรับแตงตั้งใหมอีกได  
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ท้ังนี้กรรมการตาม (๔) ควรเปนบุคคลจากตางสายงาน  ตองมีคุณสมบัติ มีความรูความเชี่ยวชาญ       

ใหสอดคลองกับพันธกิจและการดําเนินงานของหนวยงานเปนประโยชนตอการดําเนินงาน  

ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนงไมวากรณีใด ๆ ใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการทดแทนตําแหนงท่ีวาง

โดยเร็ว และใหกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูท่ีตนแทน เวนแตวาระ       

ท่ีเหลืออยูไมเกิน ๙๐ วันจะไมดําเนินการแตงตั้งกรรมการในกรณีดังกลาวก็ได 

ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระแตจํานวนกรรมการท่ีเหลือมีเกินก่ึงหนึ่งของกรรมการ

ท่ีไดแตงตั้งไว ใหถือวาคณะกรรมการประกอบดวยคณะกรรมการเทาท่ีมีอยู  

ขอ ๑๔ ใหคณะกรรมการบริหารหนวยงาน มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

(๑) กําหนดทิศทาง วัตถุประสงค และเปาหมายใหสอดคลองกับพันธกิจของหนวยงาน 

(๒) กํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานท่ัวไป การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงิน 

งบประมาณ การบัญชี การพัสดุ และทรัพยสินของหนวยงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงาน

ภายใตกรอบท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบาย 

(๓) อนุมัติแผนปฏิบัติการ แนวทางการจัดหา จัดการรายได และอัตราคาบริการตาง ๆ ของหนวยงาน 

โดยจัดทําเปนประกาศของหนวยงาน และรายงานใหคณะกรรมการนโยบายทราบ 

(๔) ใหความเห็นชอบการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกหนวยงานของสวนงาน 

(๕) ใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน รายงานประจําป และรายงานการเงิน และ              

ใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานของหนวยงานตอคณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยตามลําดับเปนประจําทุกป  

(๖) เห็นชอบแตงตั้งและถอดถอนผูบริหารหนวยงานและรายงานใหคณะกรรมการนโยบายทราบ 

(๗) พิจารณาแตงตั้งและถอดถอนรองผูบริหารหรือตําแหนงอ่ืน ๆ ซ่ึงมิใชผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 

(๘) ใหความเห็นชอบแผนการลงทุนหรือรวมลงทุนกับหนวยงานของรัฐหรือเอกชน โดยดําเนินการ

ตามขอบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของ 

(๙) ใหความเห็นชอบหลักเกณฑและแนวปฏิบัติดานการบริหารงานบุคคลของหนวยงาน  

(๑๐) ใหความเห็นชอบกรณีมีการปรับเปลี่ยนการบริหารงานบุคคลในหนวยงาน ซ่ึงไมสงผลกระทบ    

ตอกรอบตําแหนง อัตรากําลัง จํานวนและงบประมาณดานบุคคล ตามกรอบท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบาย 

(๑๑) ใหความเห็นชอบหลักเกณฑ วิธีการใหสวัสดิการและสิทธิประโยชนของพนักงานของหนวยงาน 

โดยจัดทําเปนประกาศของหนวยงานและรายงานใหคณะกรรมการนโยบายทราบ 

(๑๒) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

ขอ ๑๕ การไดมาซ่ึงผูบริหารหนวยงานใหใชวิธีการสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมดวยรูปแบบและวิธีการ   

ท่ีหลากหลายตามวัตถุประสงค ประเภท และสถานะของหนวยงานนั้น คุณสมบัติและลักษณะตองหามเปนไป

ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย  

ผูบริหารหนวยงาน ตองไมเปนพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหารตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย การบริหารงานบคุคล ใหคณะกรรมการบริหารหนวยงานเปนผูแตงตั้งผูบริหารหนวยงาน 
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ขอ ๑๖ ผูบริหารหนวยงาน ใหเรียกวา ผูอํานวยการ หรือ ผูจัดการ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 

๔ ป แตจะดํารงตําแหนงเกิน ๒ วาระติดตอกันไมได  

 หนวยงานอาจมีรองผูบริหารไดตามความจําเปนและความเหมาะสม แตไมเปนบุคลากรมหาวิทยาลัย

ประเภทบริหาร จํานวน คุณสมบัติ และลักษณะตองหาม ตลอดจนวาระการดํารงตําแหนงใหเปนไปตามท่ี  

คณะกรรมการบริหารหนวยงานกําหนด 

ขอ ๑๗  ผูบริหารหนวยงาน มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

(๑) บริหารหนวยงานใหเปนไปตามทิศทาง วัตถุประสงค เปาหมาย ใหสอดคลองกับพันธกิจของ

หนวยงานตามท่ีคณะกรรมการบริหารหนวยงานกําหนด 

(๒) ดําเนินการบริหารงานท่ัวไป การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงิน งบประมาณ การบัญชี      

การพัสดุ และทรัพยสินของหนวยงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงาน และตามท่ีไดรับอนุมัติ  

จากคณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหารหนวยงาน 

(๓) จัดทําแผนปฏิบัติการ แนวทางการจัดหา จัดการรายได และอัตราคาบริการตาง ๆ ของหนวยงาน

เสนอคณะกรรมการบริหารหนวยงาน 

(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน รายงานประจําป และรายงานการเงิน เ พ่ือเสนอตอ  

คณะกรรมการบรหิารหนวยงาน 

(๕) จัดทําแผนการลงทุนหรือรวมลงทุนกับหนวยงานของรัฐหรือเอกชน เสนอตอคณะกรรมการบริหาร

หนวยงาน โดยดําเนินการตามขอบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของ 

(๖) จัดทําหลักเกณฑและแนวปฏิบัติดานการบริหารงานบุคคลของหนวยงาน โดยจัดทําเปนประกาศ

ของหนวยงาน 

(๗) จัดทําหลักเกณฑการใหสวัสดิการและสิทธิประโยชนสําหรับพนักงานของหนวยงานเสนอ

คณะกรรมการบริหารหนวยงานใหความเห็นชอบ โดยจัดทําเปนประกาศของหนวยงาน  

(๘) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริหารหนวยงานมอบหมาย 

 

หมวดท่ี ๔ 

การบริหารงานบุคคล 
 

ขอ ๑๘ การบริหารงานบุคคลของพนักงานและผูบริหารหนวยงาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการตามท่ีคณะกรรมการบริหารหนวยงานกําหนด โดยหลักเกณฑและวิธีการดังกลาวตองไมนอยกวากฎหมาย 

วาดวยการคุมครองแรงงาน โดยแจงรายชื่อของพนักงานใหหนวยงานท่ีเก่ียวของกับงานบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยทราบและบันทึกในฐานขอมูลบุคลากรมหาวิทยาลัย 

ขอ ๑๙ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ผูบริหารหนวยงาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการตามท่ีคณะกรรมการบริหารหนวยงานกําหนด  



- ๗ - 
 

ขอ ๒๐ การกําหนดคาตอบแทน เงินเดือน และสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ ของพนักงานและผูบริหาร

หนวยงานใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการตามท่ีคณะกรรมการบริหารหนวยงานกําหนด โดยออกเปนประกาศ

หนวยงาน  

ขอ ๒๑ การกําหนดตามขอ ๒๐ จะตองคํานึงถึงความจําเปน ความคุมคาและงบประมาณของ

หนวยงาน โดยจะตองไมเกินรอยละ ๔๐ ของรายรับประจําปของหนวยงาน หากการกําหนดระบบคาตอบแทน 

เงินเดือน และสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ ของพนักงาน ผูบริหาร รวมท้ังหมดของหนวยงานสูงกวารอยละ ๔๐ ของรายรับ

ประจาํปของหนวยงานจะตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย 

ขอ ๒๒ เพ่ือประโยชนในการบริหารงานของหนวยงาน อธิการบดีอาจอนุมัติใหผูปฏิบัติงานจาก      

สวนงานภายในมหาวิทยาลัยมาปฏิบัติงานในหนวยงานเปนการชั่วคราวได ท้ังนี้ จะตองไดรับอนุญาตจากหัวหนา       

สวนงานกอน 

 

หมวดท่ี ๕ 

การงบประมาณ ทุน การเงินและพัสดุ 
 

ขอ ๒๓ ใหหนวยงานจัดทํางบประมาณประจําป ประกอบดวย ประมาณการรายรับ ประมาณการ

รายจายตาง ๆ และใหจัดสรรรายไดหรือคาธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยเสนอคณะกรรมการบริหาร

หนวยงาน กรณีหนวยงานสังกัดสวนงานใหผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหนวยงานและ 

คณะกรรมการประจํา โดยอํานาจการเบิกจายงบประมาณ การเงิน และพัสดุใหออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย  

ขอ ๒๔ หนวยงานอาจขอรับเงินสนับสนุนเงินลงทุนหรือยืมเงินเพื่อลงทุนจากมหาวิทยาลัย 

หรือสวนงานได  

๒๔.๑ การขอรับเงินสนับสนุนเงินลงทุน ใหหนวยงานจัดทําแผนการลงทุนและผลตอบแทน 

๒๔.๒ การยืมเงินเพ่ือลงทุน ใหหนวยงานจัดทําขอตกลงและแผนการคืนเงินยืม 

การดําเนินการตามขอ ๒๔.๑ และ ขอ ๒๔.๒ ใหดําเนินการ ดังนี้ 

 กรณี หนวยงานสังกัดคณะ วิทยาลัย สํานัก ใหผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหนวยงาน 

คณะกรรมการประจํา และคณะกรรมการนโยบาย  

 กรณี หนวยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี ใหผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหนวยงาน 

และคณะกรรมการนโยบาย 

ขอ ๒๕ ใหหนวยงานจัดสรรรายไดประจําปเขาทุนสํารองสะสมของหนวยงาน โดยใหคณะกรรมการ 

นโยบายกําหนดและออกเปนประกาศกองทุนสะสมของมหาวิทยาลัย  

ขอ ๒๖ หนวยงานสามารถดําเนินการจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุเองได ท้ังนี้ ตองสอดคลองกับ

ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๒๗ ใหหนวยงานจัดทําระบบทุน รายได ทรัพยสิน การพัสดุ การเงิน และการบัญชี ใหเปนไปตาม

แผนงานท่ีคณะกรรมการนโยบายเห็นชอบ 

ขอ ๒๘ ใหใชระบบการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และการบัญชีของมหาวิทยาลัย  
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หมวดท่ี ๖ 

การบัญชี และการตรวจสอบ 
 

ขอ ๒๙ ใหหนวยงานวางระบบและรักษาไวซ่ึงระบบบัญชีอันถูกตอง มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตาม

ประเภทของสินทรัพย หนี้สิน ทุน รายได และคาใชจายตามความเปนจริง พรอมดวยขอความอันเปนท่ีมาของ

รายการนั้น ๆ และใหมีการตรวจสอบบัญชีภายในเปนประจํา การบันทึกบัญชีใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี

ภาครัฐ 

ขอ ๓๐ ใหหนวยงานจัดทํางบการเงินสงกองคลังภายใน ๓๐ วัน นับแตวันสิ้นปบัญชี ท้ังนี้ โดยผาน

ความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารหนวยงาน 

วันเริ่มและวันสิ้นปบัญชีของหนวยงาน ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๓๑ ใหผูตรวจสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภท

ของหนวยงานทุกรอบปบัญช ี

ขอ ๓๒ ใหกองตรวจสอบภายใน เปนผูตรวจสอบภายในของหนวยงาน 

ขอ ๓๓ ใหหนวยงานจัดทําและสงรายงานประจําป รายงานการเงิน ตลอดจนรายงานดานอ่ืน ๆ 

ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

 

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ ๓๔ ใหหนวยงานตามขอบังคับนี้ดําเนินการปรับปรุงระเบียบ ประกาศ คําสั่งท่ีเก่ียวของใหแลว

เสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับจากวันประกาศใชขอบังคับนี้เปนตนไป 

ในระหวางท่ียังมิไดปรับปรุงระเบียบ คําสั่ง ประกาศท่ีมีอยูใหสอดคลองกับขอบังคับนี้ ใหนําระเบียบ 

คําสั่ง ประกาศ เฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวของมาใชบังคับโดยอนุโลมเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ 

      ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

 

 

 (นายณรงคชัย อัครเศรณี) 

 นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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