
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 
วาดวยเงินรายไดมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
  โดยท่ีเปนการสมควรออกขอบังคับ วาดวย  เงินรายไดมหาวิทยาลัย  อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร  ในคราวประชุมคร้ังท่ี  ๑/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี ๒๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  จึงออกขอบังคับวาดวย
เงินรายไดมหาวิทยาลัยไวดังตอไปนี ้
 

  ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวย เงินรายไดมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๓” 
 

  ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวนัถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 
 

  ขอ ๓  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง หรือประกาศอ่ืนใดท่ีมีความกลาวไวในขอบังคับนี้ หรือซ่ึง
ขัดหรือแยงกบัความในขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน 
 

  ขอ ๔  ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้  และมีอํานาจกําหนดวธีิปฏิบัติเพื่อดําเนินการให
เปนไปตามขอบังคับนี้ 
  ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้  ใหคณะกรรมการบริหารงบประมาณและ
การเงิน  เปนผูมีอํานาจวนิิจฉัยช้ีขาด 
 

หมวด  ๑ 
ขอความท่ัวไป 

 

  ขอ ๕  ในขอบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   
                        “อธิการบดี”  หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 
ผูมีอํานาจและหนาท่ีควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพสัดุ สถานท่ีและทรัพยสินอ่ืนของมหาวิทยาลัยให
เปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 
   “คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินตาม
ขอบังคับนี้ 
   “หนวยงาน”        หมายความวา สวนราชการตามกฎและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
สวนงานภายใน และรวมถึงหนวยงานอ่ืนของมหาวิทยาลัยซ่ึงต้ังข้ึนตามมติของสภามหาวิทยาลัย 

/หนวยงานคลัง... 
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   “หนวยงานคลัง”  หมายความวา  งานคลังของมหาวิทยาลัย 
   “กองนโยบายและแผน” หมายความวา  กองนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย 
   “หนวยงานผูเบิก”  หมายความวา  หนวยงานซ่ึงไดรับเงินงบประมาณและเบิกเงินกับ
หนวยงานคลังของมหาวิทยาลัย 
   “เจาหนาท่ีงบประมาณ” หมายความวา  เจาหนาท่ีงบประมาณตามขอบังคับนี้ 
   “เจาของงบประมาณ” หมายความวา  หนวยงานท่ีไดรับงบประมาณตามขอบังคับวาดวย
เงินรายไดมหาวิทยาลัย” 
   “คลัง”   หมายความวา  คลังของมหาวิทยาลัยและใหหมายความรวมถึง
บัญชีเงินฝากของมหาวิทยาลัยท่ีนําฝากไวกบัสถาบันการเงินและธนาคาร 
   “เงินรายได”  หมายความวา  เงินหรือทรัพยสินท่ีมหาวิทยาลัยไดรับ
นอกเหนือจากงบประมาณแผนดินและใหหมายถึงการเพิ่มข้ึนของสินทรัพยของมหาวิทยาลัยอันเนื่องมาจาก
การดําเนนิงาน 
   “เงินยืมทดรองจาย” หมายความวา  เงินยืมทดรองจายตามประกาศท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 
   “เงินคงคลัง”  หมายความวา  เงินรายไดสะสมและประมาณการรายไดสวนท่ีกัน
ไวนอกเหนือจากท่ีจัดสรรเปนงบประมาณรายจายในแตละปงบประมาณ และเงินงบประมาณรายจายท่ีเหลือ
จายเม่ือส้ินปงบประมาณ 
   “เงินรับฝาก”  หมายความวา  เงินท่ีหนวยงานคลังรับฝากไวและจายคืนตาม
เง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาที่ตองจายหรือจายคืนเจาของ 
   “รายงานการเงนิ”  หมายความวา  รายงานแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน          
งบแสดงฐานะการเงิน  งบกระแสเงินสด  งบกําไรขาดทุน  งบดุล  และรายงานอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนตองทําเพื่อ
แสดงผลดําเนนิงานทางการเงินของมหาวทิยาลัย 
   “การพัสดุ”  หมายความวา  การซ้ือ  การจาง  การจางท่ีปรึกษา  การจาง
ออกแบบและควบคุมงาน  การแลกเปล่ียน  การเชา  การควบคุม  การจําหนาย  และการดําเนินการอ่ืน ๆ 
   “การตรวจสอบ”  หมายความวา  การติดตามการดําเนินงานโดยทําการตรวจสอบ
และทดสอบเหตุการณ  เอกสาร  หลักฐาน  บันทึก  แลวทําการประมวลผลและรายงานเพ่ือใหมีความม่ันใจ
เกี่ยวกับการดําเนินงานวาเปนไปตามแผนงานและขอบังคับ  รวมท้ังการพิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับ
ขอมูลในรายงานท่ีแสดงผลการดําเนนิงานและฐานะการเงินวาถูกตอง เหมาะสมและเช่ือถือไดเพยีงใด 
     “ปงบประมาณ”   หมายความวา ปงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ระยะเวลาตั้งแตวนัท่ี  ๑  ตุลาคม ของปหนึ่ง ถึงวันท่ี ๓๐ กนัยายน ของปถัดไป และใหใชป พ.ศ.       
ท่ีถัดไปนั้นเปนช่ือสําหรับปงบประมาณนัน้ 

/งบประมาณ... 
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   “งบประมาณรายจายขามป”  หมายความวา  งบประมาณรายจายท่ีใชเกินปงบประมาณตาม
วัตถุประสงคและระยะเวลาท่ีกําหนดไวในงบประมาณรายจายเงินรายไดประจําป 
  “กอหนี้ผูกผันขามปงบประมาณ”    หมายความวา  รายการงบประมาณรายจายท่ีกําหนดใหตอง
จายเกิน ๑ ปงบประมาณข้ึนไปในขณะท่ีไดกอหนี้ผูกผัน 
  

หมวด  ๒ 
เงินรายไดและการใชเงินรายได 

สวนท่ี  ๑  ประเภทและท่ีมาของเงินรายได 
 

  ขอ ๖  เงินรายไดท่ีมหาวิทยาลัยไดรับทุกประเภทเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๓  
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไมเปนรายไดท่ีตองนําสงกระทรวงการคลังตาม
กฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีงบประมาณ 
  ขอ ๗  นอกจากเงินท่ีกําหนดไวในงบประมาณแผนดิน  มหาวิทยาลัยอาจมีเงินรายไดประเภท   
ตาง ๆ ดังนี ้
   (๑)  เงินรายไดจากเงินอุดหนนุขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเงินอุดหนนุจากแหลงอ่ืน 
   (๒)  เงินรายไดจากเงนิอุดหนุนการวิจัย 
   (๓)  เงินรายไดจากการจัดการศึกษา 
   (๔)  เงินรายไดจากการใหบริการทางวิชาการ 
   (๕)  เงินรายไดจากการบริหารสินทรัพย 
   (๖)  เงินรายไดจากการรับบริจาค 
   (๗)  เงินรายไดจากวิสาหกจิ 
   (๘)  เงินรายไดจากดอกเบ้ียเงินฝากและรายไดจากการลงทุน 
   (๙)  เงินรับฝาก 
   (๑๐)  เงินรายไดอ่ืน 
 

     ขอ ๘  ท่ีมาของเงินรายไดประเภทตาง ๆ ตามขอ ๗  มีดังนี ้
   (๑)  เงินอุดหนนุองคกรปกครองสวนทองถ่ินและเงินอุดหนุนจากแหลงอ่ืน  เปนเงิน หรือ
ทรัพยสินท่ีไดรับอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เชน  องคการบริหารสวนจังหวดั  องคการบริหาร
สวนตําบล  เทศบาลนคร  เทศบาลเมือง  เทศบาลตําบล  สําหรับเงินอุดหนุนจากแหลงอ่ืน  เชน  รัฐวสิาหกิจ  
ภาคเอกชน  และอ่ืน ๆ 
   (๒)  เงินอุดหนุนการวิจัย  เปนเงินหรือทรัพยสินท่ีไดรับมาจากแหลงทุนภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศเพ่ือใชสําหรับการวิจยั 

/(๓)  เงินรายได… 
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   (๓)  เงินรายไดจากการจัดการศึกษา  เปนเงินท่ีไดจากการจัดการศึกษาหลักสูตรตาง ๆ ในทุก
ระดับการศึกษาและทุกโครงการของมหาวทิยาลัย  เชน  คาลงทะเบียนการศึกษา คาบํารุงการศึกษา   
คาธรรมเนียมการศึกษา  คาปรับและเงินอ่ืนใดท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนกัศึกษา  นักเรียน  ตามขอบังคับ 
หรือระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย  รายไดจากการจําหนายผลพลอยไดจากการจัดการเรียนการสอน  
และการฝกงาน  เชน  ผลิตผล  ผลิตภัณฑ  เปนตน 
   (๔)    เงินรายไดจากการใหบริการทางวิชาการ  เปนเงินท่ีไดรับจากการใหบริการทางวิชาการ  
เชน  การฝกอบรม  การใหคําปรึกษา  การวัดและประเมินผล  การจัดทําขอสอบหรือแบบประเมิน  การบริการ
ศึกษาวเิคราะหความเปนไปไดของโครงการการใหบริการวิเคราะห หรือตรวจสอบในหองปฏิบัติการ  เปนตน 
   (๕)  เงินรายไดจากการบริหารสินทรัพย  เปนเงินท่ีไดรับจากการบริหารสินทรัพยของ
มหาวิทยาลัยเพื่อหาผลประโยชน  เชน  รายไดจากการเชาอาคาร  ท่ีดิน  และอุปกรณเคร่ืองมือตาง ๆ เปนตน 
   (๖)  เงินรายไดจากการรับบริจาค   เปนเงินหรือทรัพยสินท่ีไดรับบริจาคจากผูมีจิตศรัทธาเพื่อ
อุดหนุนการศึกษาท้ังแบบมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน  และไมชัดเจน  เชน  ทุนการศึกษา  ทุนมูลนิธิ  และกองทุน
ท่ีมหาวิทยาลัยจัดต้ังข้ึนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  เปนตน 
   (๗)  เงินรายไดจากวิสาหกจิ   เปนเงินท่ีไดรับจากการประกอบกจิการโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
เปนธุรกิจและหรือเปนหนวยงานบมเพาะนักศึกษา  เพื่อเปนหนวยงานบริการสังคม  และเพื่อเปนหนวยงาน
แสวงหารายไดเพื่อการพึ่งพาตนเอง  โดยมีโครงการและหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนโดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย 
   (๘)  เงินรายไดจากดอกเบ้ียเงินฝากและรายไดจากการลงทุน  เปนเงินท่ีไดรับจากการนําเงิน
ฝากสถาบันการเงิน  การซ้ือพันธบัตรรัฐบาล  หรือรายไดจากการนําเงินไปลงทุนหรือรวมลงทุนในโครงการตาง ๆ 
   (๙)  เงินรับฝาก  เปนเงินท่ีมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานคลังรับฝากไวโดยมีเง่ือนไข หรือเง่ือน
เวลาท่ีตองคืนเจาของตามเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลานั้น  เชน  เงินประกนัของเสียหายท่ีเรียกเก็บจากนกัศึกษา  เงิน
ประกันสัญญาซ้ือขายหรือจางทํา  เงินรายไดของหนวยภายในมหาวิทยาลัย  เปนตน 
       (๑๐)  เงินรายไดอ่ืน  เปนเงินท่ีไดรับนอกเหนือจากท่ีกลาวไวขางตน  เชน เบ้ียปรับท่ีเกิดจาก
การผิดสัญญา  เบ้ียปรับท่ีเกดิจากการผิดสัญญาการซ้ือทรัพยสินหรือจางทําของท่ีดําเนินการโดยใชเงิน
งบประมาณท้ังงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได  เงินท่ีไดรับในลักษณะคาชดใชความเสียหาย
หรือส้ินเปลืองแหงทรัพยสิน หรือเงินดอกผลจากเงินรับฝากของมหาวิทยาลัยไดรับฝากไว เปนตน 
 

สวนท่ี  ๒  การใชเงินรายได 
 

  ขอ  ๙  บรรดาเงินรายไดของมหาวิทยาลัยจะตองจัดการเพื่อประโยชนภายใตวัตถุประสงคของ
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือเปนไปตามท่ีสภา
มหาวิทยาลัยกาํหนด 

/ขอ  ๑๐  การใช… 
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  ขอ  ๑๐  การใชจายเงินรายไดตามขอ  ๘  ใหปฏิบัติดังนี ้
    (๑)  เงินรายได ตาม ๘(๓) ใหมหาวิทยาลัยขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยใชเพื่อเปนคาใชจายใน
การบริหารจัดการศึกษาและดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยในวงเงินไมเกินรอยละ ๘๐ของงบประมาณการ
รายไดประจําปงบประมาณนั้นๆ หรือตามท่ีสภามหาวิทาลัยกําหนด  สวนท่ีเหลือใหกันไวเพื่อขออนุมัติสภา
มหาวิทยาลัยใชเพิ่มเติมตามเหตุผลและความจําเปน  หรือจัดสรรเปนรายจายสวนอ่ืนตามท่ีสภามหาวทิยาลัย
กําหนดเงินกันสวนท่ีเหลือและเงินเหลือจายของหนวยงานที่มิไดกอหนีผู้กผันใหสมทบเปนเงินคงคลังของ
มหาวิทยาลัยเม่ือส้ินปงบประมาณ   
   (๒)  เงินรายไดตาม ๘(๔) (๕) (๘) และ (๑๐)ใหจัดทําเปนระเบียบงบรายจายประจําป  และ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมแลวแตกรณ ี
   (๓)  เงินรายไดตาม ๘ (๑)  ใหใชตามเง่ือนไขและขอตกลงระหวางหนวยงานที่ใหเงินอุดหนนุ
กับมหาวิทยาลัย 
   (๔)  เงินรายไดตาม ๘ (๒) ใหใชตามเง่ือนไขระหวางแหลงทุนกับมหาวิทยาลัย  หรือใชตาม
ขอกําหนดของสภามหาวิทยาลัย 
   (๕)  เงินรายไดตาม ๘ (๖)  ใหใชตามวัตถุประสงคของผูบริจาคหรือใชตามขอกําหนดของสภา
มหาวิทยาลัย 
   (๖)  เงินรายไดตาม ๘ (๗)  ใหใชตามระเบียบท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 

  ขอ  ๑๑  ใหมหาวิทยาลัยกําหนดปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําป
งบประมาณของแตละป โดยใหหนวยงานตาง ๆ จัดทําคําของบประมาณท่ีไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําหนวยงานน้ัน ๆ เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการพิจารณาให
ความเหน็ชอบ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

     ขอ  ๑๒  ใหมหาวิทยาลัยจัดทําประมาณการเงินรายไดจากการจัดการศึกษาท่ีคาดวาจะไดรับใน
ปงบประมาณ เพื่อจัดทําคําขอต้ังงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณนั้น ๆ 

    ขอ  ๑๓  ใหอธิการบดีเสนอกรอบคําขอต้ังวงเงินงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําป
งบประมาณ เปนคาใชจายในการบริหารจดัการศึกษาและดําเนินกจิการของมหาวิทยาลัยเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในวงไมเกินรอยละ ๘๐ 
ของงบประมาณการเงินรายไดตามขอ ๑๒ ท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเหน็ชอบแลว 
และท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นแลว นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณาใหความ
เห็นชอบกรอบวงเงินเพื่อจดัทําคําของบประมาณรายจายในรายละเอยีดตอไป 

  ขอ ๑๔  เม่ือสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบตามขอ ๑๓  แลว ใหหนวยงานของมหาวิทยาลัยจัดทํา
รายละเอียดคําขอต้ังงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณของหนวยงานนัน้ ๆ ตามแบบท่ี 

/มหาวิทยาลัยกําหนด... 
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มหาวิทยาลัยกาํหนด แลวนําเสนอรวมเปนคําขอต้ังงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย 
  ใหอธิการบดีเสนอคําของบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณท่ีผานการพิจารณา
ใหความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบแลว จึง
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณาอนมัุติใหใชเปนงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ
นั้นตอไป 
      งบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณใด ถาไมอาจขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยได
กอนวนัเร่ิมปงบประมาณ อธิการบดีอาจส่ังใหหนวยงานตางๆ ดําเนินการตามกรอบคําขอต้ังวงเงิน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติตามขอ ๑๓ เฉพาะในสวนท่ีเปนคาใชจายประจําท่ี
จําเปนตองดําเนินการไปพลางกอนไดท้ังนี ้ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน และตองไมเกนิวงเงินท่ีเคยไดรับอนุมัติ
ในปงบประมาณท่ีผานมา 
      การกําหนดหมวดรายจายหรือประเภทงบรายจายใหดําเนินการตามระเบียบทางราชการเวนแตสภา
มหาวิทยาลัยจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

 ขอ ๑๕ มหาวทิยาลัยอาจเสนอต้ังงบประมาณรายจายจากเงินรายไดระหวางปงบประมาณเพ่ิมเติมจาก
วงเงินตามขอ ๑๓ หรือจากเงินรายไดท่ีเพิ่มเติมจากประมาณการรายไดตามขอ ๑๒ ได โดยเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัต ิ
 ในกรณีท่ีมีเหตุและความจําเปนท่ีจะตองลดงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ 
ใหเปนอํานาจของอธิการบดีท่ีจะดําเนินการได แลวรายงานใหคณะกรรมการ และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 ในกรณีท่ีมีเหตุผลจําเปนเรงดวนท่ีจะตองจัดสรรเงินรายไดประจําปงบประมาณในสวนท่ีกนัไวให
มหาวิทยาลัยจดัทําคําขอต้ังงบประมาณรายจายเพิ่มเติมตามข้ันตอนการเสนอคําขอต้ังงบประมาณรายจายจาก
เงินรายได ตามขอ ๑๓ เพื่อขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย ท้ังนี้ตองไมเกินวงเงินสวนท่ีกันไวของเงินรายได
ประจําปงบประมาณน้ัน ๆ 
 

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน 

 
 ขอ ๑๖ ใหมี  “คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงนิ”  คณะหนึง่ ประกอบดวย 

(๑) อธิการบดี  เปนประธานกรรมการ 
(๒) รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  เปนรองประธานกรรมการ 
(๓) ผูแทนผูบริหารระดับคณบด ี ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก และสวนงานภายในท่ีเรียกชื่อ

อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ  จํานวน  ๒  คน เปนกรรมการ 
/(๔) กรรมการสภา... 
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(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผูแทนคณาจารย  จํานวน  ๒ คน เปนกรรมการ 
(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   จาํนวน  ๒  คน  เปนกรรมการ 
(๖) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  เปนกรรมการ 
(๗) ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวชิาการและงานทะเบียน  เปนกรรมการ 
(๘) ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  เปนกรรมการและเลขานุการ 
(๙) ผูอํานวยการกองกลาง  และหัวหนางานคลัง  เปนกรรมการและเลขานุการ 

   กรรมการตาม  ๑๖ (๓) (๔)  และ (๕)  ไดมาจากการคัดเลือกกันเองของกรรมการแตละกลุม
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
 

   ขอ ๑๗ ใหกรรมการตาม ๑๑ (๓) (๔) และ (๕)  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ  ๒ ป  กรรมการท่ี
ดํารงตําแหนงครบวาระแลวอาจไดรับการแตงต้ังอีกได 
 

    ขอ  ๑๘ นอกจากการพนตําแหนงตามวาระขอ  ๑๗  กรรมการตาม ๑๖ (๓) (๔) และ (๕)  พน
ตําแหนงเม่ือ         

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 
(๔) พนจากการดํารงตําแหนงของแตละกลุม 

   ในกรณีท่ีกรรมการคนใดคนหนึ่งตามขอ  ๑๖ (๓) (๔) และ (๕) พนจากตําแหนงกอนครบวาระ
ใหนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตาม ๑๖ (๓) (๔) และ (๕) เปนกรรมการแทน เวนแต
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการเหลือไมถึงเกาสิบวนัจะไมแตงต้ังก็ได  และใหผูรับแตงต้ังแทนดํารง
ตําแหนงเทากบัวาระท่ีเหลือของผูซ่ึงตนแทน 
 

 ขอ  ๑๙ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุมได 
   ในการประชุมคราวใดถาประธานคณะกรรมการไมมาประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได
ใหรองประธานคณะกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม 
   ในกรณีท่ีท้ังประธานคณะกรรมการและรองประธานคณะกรรมการไมมาประชุมหรือไม
สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงเปนประธานในท่ีประชุม 
   การวินจิฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนนถาเสียงเทากันใหประธานท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงช้ีขาด 
 

 ขอ  ๒๐ คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีดังน้ี 
      (๑)  พจิารณาเสนอแนะอัตราการเรียกเกบ็คาลงทะเบียนการศึกษา  คาบํารุงการศึกษา   

/คาธรรมเนียม... 
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คาธรรมเนียมการศึกษา  คาปรับและเงินอ่ืน ๆ ท่ีเรียกเกบ็จากนกัศึกษาหรือนักเรียน 
   (๒)  พิจารณาเสนอแนะการกําหนดประเภท  รายการและอัตราการจายเงินรายไดตาม ๘ (๓) 
(๔) (๕) และ (๑๐) 
   (๓)  เสนอแนะแนวทางการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  ท้ังท่ีเปน 
ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยท่ีราชพัสดุและท่ีเปนทรัพยสินอ่ืน 
   (๔)  เสนอแนะการบริหารการเงินรายไดของมหาวิทยาลัยเพื่อใหมีเสถียรภาพและใหเกิด
ประโยชนตอบแทนสูงสุด 
   (๕)  เสนอแนะแนวทางและแผนการลงทุนเพื่อการพึ่งตนเองของมหาวิทยาลัย 
   (๖)  เสนอประมาณการรายรับรายจายใหสภามหาวิทยาลัยกําหนดเงินงบประมาณรายจาย
ประจําป  พรอมดวยกรอบความคิดในการกําหนดทิศทางการตั้งงบประมาณรายจาย 
   (๗)  กํากับ ดแูล และจัดทํารางแผนงบประมาณรายจายประจําปและรางแผนงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติมตามลักษณะของงบประมาณเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
   (๘)  พจิารณาเสนอแนวทางการบริหารเงินรายไดใหสอดคลองกับวัถตุประสงคและ
ภาระหนาท่ีของมหาวิทยาลัยและจัดลําดับความสําคัญของเปาหมาย และจุดเนนในการพัฒนามหาวิทยาลัยและ
หนวยงานในการใชงบประมาณรายจาย 
   (๙)  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการวิเคราะหความสอดคลอง  ความคุมคาของการใชจาย
งบประมาณ 
   (๑๐)  กํากับ ดแูล เรงรัดหนวยงานเพื่อใหการใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน  
แผนการใชจายงบประมาณตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงาน   
   (๑๑)  กําหนดกรอบและกระบวนการรายงานและติดตามประเมินผลงานจากการใชจาย
งบประมาณของหนวยงาน  และเสนอรายงานการวิเคราะหผลการปฏิบัติงานตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ของหนวยงาน 
   (๑๒)  แตงต้ังอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อดําเนินการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในอํานาจหนาท่ี
ของคณะกรรมการ 
   (๑๓)  ใหคําปรึกษาแกอธิการบดีและดําเนนิการอ่ืนใดเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของงานดาน
การเงิน  การคลังและงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
 

  ขอ  ๒๑ ในสวนท่ีเกีย่วกับการจัดทํางบประมาณ   ผูอํานวยการกองนโยบายและแผนทําหนาท่ี 
เจาหนาท่ีงบประมาณ 
 

  ขอ  ๒๒ เจาหนาท่ีงบประมาณตามขอ  ๒๑ เปนผูดําเนนิการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายใน
การจัดทําแผนงบประมาณรายจายและภารกิจอ่ืน ๆ เกีย่วกับงบประมาณท่ีอยูในอํานาจหนาท่ี 

 

/คณะกรรมการ… 
 
 



 - ๙ - 

คณะกรรมการ  และใหมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับงานงบประมาณดังตอไปนี้  
    (๑)  ประสานงานกับหนวยงานนโยบายและแผน  ของมหาวิทยาลัยและหนวยงานคลังของ
มหาวิทยาลัยเพื่อรวมกันประมาณการรายรับรายจายใหคณะกรรมการ  กําหนดวงเงินงบประมาณประจําป 
     (๒)  ประมาณการรายรับและรายจายตามแบบและประกอบรายละเอียด 
     (๓)  วเิคราะหงบประมาณและการจายเงนิของหนวยงานตาง ๆ 
     (๔)  ส่ังการ ควบคุม กํากับ ดูแลเจาหนาท่ีจัดทําเอกสารงบประมาณและรวบรวมเปนราง
งบประมาณรายจายประจําปเสนอคณะกรรมการ 
 

หมวด  ๔ 
การบริหารการเงินการคลัง 

สวนท่ี  ๑  การบริหารเงินรายได 
 
  ขอ  ๒๓ การกาํหนดอัตราเรียกเก็บคาลงทะเบียนการศึกษา  คาบํารุงการศึกษา  คาธรรมเนียม
การศึกษา  คาปรับและเงินอ่ืนใดท่ีเรียกเกบ็จากนกัศึกษาหรือนักเรียน  ใหสภามหาวทิยาลัยเปนผูกาํหนดแลว
ออกเปนระเบียบ หรือประกาศมหาวิทยาลัย 
   การกําหนดอัตราเรียกเก็บคาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาบริการทางวิชาการ  การกําหนดราคาขาย
ผลผลิตและผลิตภัณฑและ / หรือเงินอ่ืนใดจากบุคคลท่ีไมใชนักศึกษาหรือนักเรียน  ตามวรรคหน่ึงให
อธิการบดีหรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมายเปนผูกําหนด  แลวออกประกาศแจงใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

  ขอ  ๒๔ ใหงานคลัง  มีอํานาจเก็บรักษาเงินสดไวภายในท่ีทําการไดไมเกนิ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท แตถา
มีเงินสดเกนิกวาวงเงินท่ีกําหนด  ใหนําฝากธนาคารในวันนัน้หรืออยางชาในวนัทําการถัดไป 
 

  ขอ  ๒๕ กอนเบิกจายจากหนวยงานคลังของมหาวิทยาลัยตามแผนงบประมาณรายจายประจําป  
หรือแผนงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมใหหนวยงานผูเบิกยืน่แผนการใชเงินงบประมาณตอเจาหนาท่ีงบประมาณ 
   ใหหนวยงานผูเบิกจายเงินและใชจายเงินงบประมาณไดตามแผนการใชจายเงินท่ียื่นไวกับ
เจาหนาท่ีงบประมาณ    
   ในกรณีท่ีจําเปนอธิการบดีอาจปรับแผนการใชเงินของหนวยงานผูเบิกไดตามความเหมาะสม  
และสอดคลองกับฐานะการคลังของมหาวทิยาลัยโดยแจงใหหนวยงานผูเบิกนั้นทราบลวงหนา 
   การจัดทําแผนการใชเงินและการยื่นแผนการใชจายเงินใหคณะกรรมการเปนผูกําหนด 
 

  ขอ  ๒๖  ใหหนวยงานท่ีมีรายรับแจงขอมูลเกี่ยวกับประมาณการรายรับตามท่ีเจาหนาท่ี
งบประมาณกาํหนด 

/ขอ ๒๗ เพื่อ… 
 
 
 



 - ๑๐ - 

  ขอ ๒๗  เพื่อประโยชนในการบริหารเงินรายได  ใหเจาหนาท่ีงบประมาณและหนวยงานคลัง
จัดทํารายงานประมาณการรายรับ รายจายเงินรายไดเสนอตอคณะกรรมการ 
 

  ขอ ๒๘  เพื่อประโยชนในการบริหารเงินรายได  มหาวิทยาลัยอาจนําเงินรายไดไปบริหารหรือหา
ผลประโยชนไดดังนี ้
   (๑)  ซ้ือพันธบัตรรัฐบาล 
   (๒)  ซ้ือพนัธบัตรหรือหุนกูวิสาหกจิ 
   (๓)  ซ้ือตั๋วเงินคลัง 

  (๔)  ฝากธนาคารพาณิชยหรือธนาคารท่ีเปนรัฐวิสาหกจิ  ประเภทเงินฝากประจําหรือประเภท
ออกทรัพย 
   (๕)  ซ้ือตั๋วสัญญาใชเงินจากสถาบันการเงินของรัฐ 
   (๖)  วิธีการอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
 

  ขอ ๒๙ เพื่อประโยชนในการรักษาเสถียรภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัยและการจัดการใหเกดิ
ดอกผลเพื่อนําดอกผลและหรือทุนมาเปนคาใชจายในกิจการของมหาวทิยาลัย มหาวทิยาลัยอาจจดัใหมีกองทุน
เงินรายได 
   กองทุนเงินรายไดมีข้ึนดวยเงินรายไดท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหจัดสรรเปนเงินกองทุนตาม
วงเงินท่ีปรากฏในแผนงบประมาณรายจายประจําป  และงบประมาณรายจายเพิ่มเติมและเงินบริจาคหรือเงิน
อ่ืน ๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเหน็สมควร 
   การบริหารกองทุนเงินรายไดใหเปนไปตามระเบียบท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
   การจัดต้ังกองทุนเงินรายไดของหนวยงานใหเปนไปตามระเบียบท่ีสภามหาวิทยาลัยกาํหนด 
 

  ขอ  ๓๐ บรรดาเงินท่ีหนวยงานไดรับเปนกรรมสิทธ์ิไมวาจะไดรับตามระเบียบ  ขอบังคับ หรือ
ไดรับชําระตามอํานาจหนาท่ี  หรือสัญญา  หรือไดรับจากการใหใชทรัพยสิน  หรือเกบ็ดอกผลจากทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัยใหหนวยงานท่ีไดรับเงินนั้นนําสงหนวยงานคลังของมหาวิทยาลัย 
 

  ขอ  ๓๑ การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การเบิกเงินและการจายเงินรายไดใหเปนไปตามระเบียบท่ี
สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
 

สวนท่ี  ๒  การบริหารการใชจายและเงินรายได 
 

  ขอ ๓๒ การจายเงินหรือกอหนี้ผูกพนังบประมาณใหกระทําไดแตเฉพาะตามท่ีกําหนดไวในแผน
งบประมาณรายจายประจําป  หรือแผนงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
  ขอ ๓๓ การขอเบิกเงินจากหนวยงานคลังของมหาวิทยาลัย  ตามแผนงบประมาณใดใหกระทําได
แตเฉพาะในปงบประมาณนัน้ เวนแต 

/(๑)  งบประมาณ... 
 



 - ๑๑ - 

   (๑)  งบประมาณรายจายขามป หรือ 
   (๒)  เปนงบประมาณรายจายท่ีไดกอหนี้ผูกพันไวกอนส้ินปงบประมาณ  หรือไดรับอนุมัติจาก
อธิการบดีใหเบิกเหล่ือมปและไดมีการกันเงินไวแลว 
   ในกรณีท่ี (๒)   ใหขยายเวลาขอเบิกจากหนวยงานคลังตอไปไดอีกไมเกนิหกเดือนของ
ปงบประมาณถัดไป  เวนแตมีความจําเปนตองขอเบิกเงินจากหนวยงานคลังเกินกวาเวลาดังกลาวกใ็หเสนอขอ
อนุมัติจากอธิการบดีเปนรายกรณ ี
 

  ขอ  ๓๔ หนวยงานใดประสงคจะจดัต้ังกองทุนเงินรายไดตามขอ  ๒๙  วรรคส่ีใหจัดทําโครงการ
พรอมเสนอรายละเอียดเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาความเปนไปไดและความเหมาะสมในการจัดต้ัง
กองทุนเงินรายได 
   ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรใหจดัต้ังกองทุนเงินรายไดใหเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาใหความเห็นชอบ 

  ขอ  ๓๕ ประเภทรายการและอัตราการจายเงินรายไดตาม ๒๐ (๒)  ท่ีสภามหาวิทยาลัยเหน็ชอบ
แลวใหอธิการบดีในฐานะประธานคณะกรรมการจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยตามแบบท่ีคณะกรรมการ
กําหนด 
 

  ขอ ๓๖ เงินยืมทดรองจายใหเปนไปตามประกาศท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด 
 

  ขอ ๓๗ การพัสดุของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามระเบียบสํานักนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
 

  ขอ ๓๘ อธิการบดีมีอํานาจส่ังจายเงิน  ส่ังซ้ือ  ส่ังจางและกอหนี้ผูกพนัตามขอ  ๑๐  และอาจมอบ
อํานาจใหหวัหนาหนวยงานหรือบุคคลอ่ืนเปนผูส่ังจายและกอหน้ีผูกพันได  สําหรับวงเงินท่ีจะมอบนั้นใหอยู
ในดุลยพินิจของอธิการบดี  ท้ังนี้การเบิกจายตองเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  และระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  เวนแตคณะกรรมการ และ / หรือสภามหาวิทยาลัยจะกาํหนดเปนอยางอ่ืน 

หมวด ๕ 
การทําบัญชี  การรายงานและการตรวจสอบ 

 

  ขอ  ๓๙  ใหมหาวิทยาลัยจดัทําบัญชีตามแบบและรายการท่ีคณะกรรมการกําหนดตามหลักการ
บัญชีท่ีรับรองท่ัวไปโดยใชเกณฑพึงรับพึงจายและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีให
เรียบรอยเพื่อสะดวกตอการตรวจสอบ 
        ขอ  ๔๐ ใหหนวยงานคลังทํารายงานแสดง รายรับ รายจาย และงบทดลองของมหาวทิยาลัย เสนอ
อธิการบดีและสําเนาใหคณะกรรมการทราบทุกเดือน   

  ขอ  ๔๑ ใหหนวยงานคลังจดัทํารายงานการเงินตามแบบท่ีคณะกรรมการกําหนดประจําทุก 
หกเดือน และจัดทํางบการเงินประจําป เสนออธิการบดี ภายในเกาสิบวัน นับต้ังแตวนัส้ินปงบประมาณ 

/ขอ  ๔๒ ในการตรวจสอบ… 
 



 - ๑๒ - 

  ขอ  ๔๒ ในการตรวจสอบบัญชีและหลักฐานการจายเงิน  ใหหวัหนาหนวยงานผูเบิกหรือรับเงิน  
และหรือหวัหนาหนวยงานคลังมีหนาท่ีใหคําช้ีแจงและอํานวยความสะดวกแกผูตรวจสอบภายใน หรือ
เจาหนาท่ีของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  และหากไดรับขอทักทวงจากผูตรวจสอบภายในหรือสํานกังาน
ตรวจเงินแผนดินใหหวัหนาหนวยงานหรือเจาของงบประมาณปฏิบัตติามคําทักทวง  อยางชาไมเกนิส่ีสิบหา
วันนับจากวันท่ีหนวยงานหรือมหาวิทยาลัยไดรับแจงขอทักทวงนัน้ 
 

  ขอ  ๔๓ ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยช้ีแจงขอทักทวงไปยังสํานกังานตรวจเงินแผนดนิ  แตสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดินยนืยันวายังไมมีเหตุผลท่ีจะลางขอทักทวง ใหมหาวิทยาลัยช้ีแจงเหตุผลและรายงานใหสภา
มหาวิทยาลัยวนิิจฉัยภายในส่ีสิบหาวันนบัจากวันท่ีไดรับคํายืนยนัจากสํานักงานตรวจเงินแผนดนิ 
  ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยใหมหาวิทยาลัยปฏิบัติให
เสร็จส้ินภายในสามสิบวันนบัจากวนัท่ีไดรับทราบผลการวินิจฉัย 

  ขอ  ๔๔ อธิการบดีอาจใหผูเชี่ยวชาญบัญชีทําการตรวจสอบบัญชีการเงินของมหาวิทยาลัยเปนการ
ภายในได 
 

  ขอ  ๔๕ เพื่อประโยชนในการประเมินการดําเนินงานการเงินและฐานะการเงินของมหาวิทยาลัย
ใหหนวยงานคลังจัดทํารายงานการเงินของมหาวิทยาลัยในภาพรวมและใหกองนโยบายและแผนวิเคราะห
รายงานการเงนิและรายงานผลการวิเคราะหและขอเสนอแนะตออธิการบดีและคณะกรรมการเพ่ือเสนอสภา
มหาวิทยาลัย 
 

  ขอ  ๔๖ การตดิตามและการตรวจสอบใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยวาดวย การติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล 

บทเฉพาะกาล 
  ขอ ๔๗ การดาํเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการเงินการคลังในกรณีท่ีอยูระหวางการดําเนนิการและยังไม
แลวเสร็จตามท่ีขอบังคับนี้ประกาศใช  ใหดําเนินการตอไปตามระเบยีบเดิม  จนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ
หรือจนกวาจะสามารถดําเนินการตามขอบังคับนี้ได 
 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๙  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 
 
        (ศาสตราจารยศุภมาศ  พนิชศักดิ์พัฒนา) 
        นายกสภามหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 
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