
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วาดวย  เงินรายไดมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

ดวยเห็นเปนการสมควรใหปรับปรุงแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยเงิน  

รายไดมหาวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๓  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา  ๗        

แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๑๘ (๒) (๑๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุม  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๓  เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓        

มหาวิทยาลัยจึงออกขอบังคับไวดังนี้

ขอ ๑  ขอบังคับนี้  เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  วาดวย เงินรายได  

มหาวิทยาลัย (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๓”

ขอ ๒  ใหขอบังคับนีม้ีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๒๙  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๓  เปนตนไป

ขอ ๓  ใหเพิ่มบทนิยามคําวา “เงินเหลือจาย”  และ “กองทุน” ตอวรรคทายของขอ ๕ แหง  

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  วาดวย เงินรายไดมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๓

“เงินเหลือจาย” หมายความวา  เงินคงเหลือจากการใชจายตามแผน     

งบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นปงบประมาณโดยไมรวมเงินรายจายของ         

โครงการที่มีหนี้ผูกพันและโครงการที่ไดรับอนุญาตใหกันเงินเหลื่อมป

“กองทุน” หมายความวา  กองทุนตาง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศ

มหาวิทยาลัย  หรือ  ระเบียบมหาวิทยาลัย

ขอ ๔  ใหยกเลิกบทนิยามของคําวา “เงินคงคลัง”  ในขอ ๕  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

สกลนคร  พ.ศ. ๒๕๕๓  และใหใชบทนิยามใหมดังนี้

“เงินคงคลัง” หมายความวา  เงินที่สะสมไวเปนเงินทุนสํารองของ              

มหาวิทยาลัยจากเงนิรายไดที่ไมไดนํามาจัดสรรเปนงบประมาณรายจายประจําของแตละปงบประมาณ    

รวมทั้งบางสวนของเงินเหลือจายและรายไดอื่นที่กําหนดใหสมทบเปนเงินคงคลัง

ขอ  ๕  ใหยกเลิกความในขอ ๑๐ (๑)  และ  (๒)  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  

พ.ศ. ๒๕๕๓  และใหใชความตอไปนี้แทน

“ขอ ๑๐  การใชจายเงินรายไดมหาวิทยาลัยตามขอ ๘  ใหดําเนินการดังนี้

(๑)  เงินรายไดตามขอ ๘(๓)  ใหมหาวิทยาลัยจัดทําแผนงบประมาณรายจาย       

ขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยเพื่อใชจายในการบริหารจัดการศึกษาและดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย           

ในวงเงินไมเกินรอยละ ๘๐  ของงบประมาณการรายไดประจําปงบประมาณนั้น ๆ  หรอืตามที่สภา           

มหาวิทยาลัยกําหนด  สวนที่เหลือใหกันไวเพื่อขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยเพิ่มเติมเมื่อมีความจําเปน

/หรือจัดสรร...



หรือจัดสรรเปนรายจายอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  หรือสมทบเปนเงินคงคลังของมหาวิทยาลัย

     เงินเหลือจายจากงบประมาณรายจายไมเกินรอยละ ๘๐  ของเงินรายได  

ตามขอ ๘ (๓)  ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติตามวรรคแรกนั้น  เมื่อสิ้นปงบประมาณ  มหาวิทยาลัย              

สามารถเปลี่ยนแปลงงบรายจายเพื่อใชจายตามความเหมาะสม  หรือสมทบเปนเงินคงคลังของ     

มหาวิทยาลัยได  โดยใหมีระเบียบการใชจายตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

(๒)  เงินรายไดตามขอ ๘ (๔) (๕) (๘)  และ (๑๐)  ใหดําเนินการดังนี้

เงินรายไดตามขอ ๘ (๔) (๕)  เมื่อหักคาใชจายในการบริหารจัดการและ

การดําเนินงานแลวใหสมทบเขากองทุนตาง ๆ ตามความเหมาะสมหรือใชจายตามแผนงบประมาณ       

รายจายหรือสมทบเปนเงินคงคลัง

เงินรายไดตามขอ ๘ (๘) และ (๑๐)  ใหนําสมทบเปนเงนิคงคลังของ

มหาวิทยาลัย  หรือสมทบเขากองทุนตาง ๆ ตามความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย

จํานวนเงินรายไดและการใชจายเงินรายไดตามขอ ๘ (๔) (๕) (๘)  และ 

(๑๐)  ใหมหาวิทยาลัยรายงานการดําเนินการใหสภามหาวิทยาลัยทราบเมื่อสิ้นปงบประมาณ”

ขอ ๖  ใหอธิการบดรีักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๓

(ศาสตราจารยศุภมาศ  พนิชศักดิ์พัฒนา)

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร











ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ว่าด้วย  เงินรายได้มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓



		ด้วยเห็นเป็นการสมควรให้ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยเงิน  รายได้มหาวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๓  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๗        แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗

		อาศัยอำนาจตามมาตรา  ๑๘ (๒) (๑๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุม  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๓  เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓        มหาวิทยาลัยจึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้

		ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้  เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ว่าด้วย เงินรายได้  มหาวิทยาลัย (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๓”

		ข้อ ๒  ให้ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๙  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็นต้นไป

		ข้อ ๓  ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “เงินเหลือจ่าย”  และ “กองทุน” ต่อวรรคท้ายของข้อ ๕ แห่ง  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ว่าด้วย เงินรายได้มหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๓

			“เงินเหลือจ่าย”		หมายความว่า  เงินคงเหลือจากการใช้จ่ายตามแผน     งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นปีงบประมาณโดยไม่รวมเงินรายจ่ายของ         โครงการที่มีหนี้ผูกพันและโครงการที่ได้รับอนุญาตให้กันเงินเหลื่อมปี

			“กองทุน”		หมายความว่า  กองทุนต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัย  หรือ  ระเบียบมหาวิทยาลัย

		ข้อ ๔  ให้ยกเลิกบทนิยามของคำว่า “เงินคงคลัง”  ในข้อ ๕  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  สกลนคร  พ.ศ. ๒๕๕๓  และให้ใช้บทนิยามใหม่ดังนี้

			“เงินคงคลัง”		หมายความว่า  เงินที่สะสมไว้เป็นเงินทุนสำรองของ              มหาวิทยาลัยจากเงินรายได้ที่ไม่ได้นำมาจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำของแต่ละปีงบประมาณ    รวมทั้งบางส่วนของเงินเหลือจ่ายและรายได้อื่นที่กำหนดให้สมทบเป็นเงินคงคลัง

		ข้อ  ๕  ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ (๑)  และ  (๒)  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  พ.ศ. ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

			“ข้อ ๑๐  การใช้จ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยตามข้อ ๘  ให้ดำเนินการดังนี้

				(๑)  เงินรายได้ตามข้อ ๘(๓)  ให้มหาวิทยาลัยจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย       ขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยเพื่อใช้จ่ายในการบริหารจัดการศึกษาและดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย           ในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๘๐  ของงบประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณนั้น ๆ  หรือตามที่สภา           มหาวิทยาลัยกำหนด  ส่วนที่เหลือให้กันไว้เพื่อขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยเพิ่มเติมเมื่อมีความจำเป็น

/หรือจัดสรร...



หรือจัดสรรเป็นรายจ่ายอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด  หรือสมทบเป็นเงินคงคลังของมหาวิทยาลัย

				     เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายไม่เกินร้อยละ ๘๐  ของเงินรายได้  ตามข้อ ๘ (๓)  ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติตามวรรคแรกนั้น  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  มหาวิทยาลัย              สามารถเปลี่ยนแปลงงบรายจ่ายเพื่อใช้จ่ายตามความเหมาะสม  หรือสมทบเป็นเงินคงคลังของ     มหาวิทยาลัยได้  โดยให้มีระเบียบการใช้จ่ายตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

	(๒)  เงินรายได้ตามข้อ ๘ (๔) (๕) (๘)  และ (๑๐)  ให้ดำเนินการดังนี้

	เงินรายได้ตามข้อ ๘ (๔) (๕)  เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและการดำเนินงานแล้วให้สมทบเข้ากองทุนต่าง ๆ ตามความเหมาะสมหรือใช้จ่ายตามแผนงบประมาณ       รายจ่ายหรือสมทบเป็นเงินคงคลัง

	เงินรายได้ตามข้อ ๘ (๘) และ (๑๐)  ให้นำสมทบเป็นเงินคงคลังของมหาวิทยาลัย  หรือสมทบเข้ากองทุนต่าง ๆ ตามความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย

	จำนวนเงินรายได้และการใช้จ่ายเงินรายได้ตามข้อ ๘ (๔) (๕) (๘)  และ (๑๐)  ให้มหาวิทยาลัยรายงานการดำเนินการให้สภามหาวิทยาลัยทราบเมื่อสิ้นปีงบประมาณ”

	ข้อ ๖  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้

		ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๓







								(ศาสตราจารย์ศุภมาศ  พนิชศักดิ์พัฒนา)

								นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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