ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วาดวยเงินรายไดมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เปนการสมควรออกขอบังคับ วาดวย เงินรายไดมหาวิทยาลัย อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงออกขอบังคับวาดวย
เงินรายไดมหาวิทยาลัยไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวย เงินรายไดมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่มีความกลาวไวในขอบังคับนี้ หรือซึ่ง
ขัดหรือแยงกับความในขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจกําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการให
เปนไปตามขอบังคับนี้
ในกรณีที่มีปญ
 หาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหคณะกรรมการบริหารงบประมาณและ
การเงิน เปนผูม ีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๑
ขอความทั่วไป
ขอ ๕ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผูมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัยให
เปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย
“คณะกรรมการ”
หมายความวา คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินตาม
ขอบังคับนี้
“หนวยงาน”
หมายความวา สวนราชการตามกฎและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
สวนงานภายใน และรวมถึงหนวยงานอืน่ ของมหาวิทยาลัยซึ่งตั้งขึ้นตามมติของสภามหาวิทยาลัย
/หนวยงานคลัง...

-๒“หนวยงานคลัง”
หมายความวา งานคลังของมหาวิทยาลัย
“กองนโยบายและแผน” หมายความวา กองนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย
“หนวยงานผูเบิก”
หมายความวา หนวยงานซึ่งไดรับเงินงบประมาณและเบิกเงินกับ
หนวยงานคลังของมหาวิทยาลัย
“เจาหนาที่งบประมาณ” หมายความวา เจาหนาที่งบประมาณตามขอบังคับนี้
“เจาของงบประมาณ”
หมายความวา หนวยงานทีไ่ ดรับงบประมาณตามขอบังคับวาดวย
เงินรายไดมหาวิทยาลัย”
“คลัง”
หมายความวา คลังของมหาวิทยาลัยและใหหมายความรวมถึง
บัญชีเงินฝากของมหาวิทยาลัยที่นําฝากไวกบั สถาบันการเงินและธนาคาร
“เงินรายได”
หมายความวา เงินหรือทรัพยสินที่มหาวิทยาลัยไดรับ
นอกเหนือจากงบประมาณแผนดินและใหหมายถึงการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยของมหาวิทยาลัยอันเนื่องมาจาก
การดําเนินงาน
“เงินยืมทดรองจาย”
หมายความวา เงินยืมทดรองจายตามประกาศที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
“เงินคงคลัง”
หมายความวา เงินรายไดสะสมและประมาณการรายไดสวนที่กัน
ไวนอกเหนือจากที่จัดสรรเปนงบประมาณรายจายในแตละปงบประมาณ และเงินงบประมาณรายจายที่เหลือ
จายเมื่อสิ้นปงบประมาณ
“เงินรับฝาก”
หมายความวา เงินที่หนวยงานคลังรับฝากไวและจายคืนตาม
เงื่อนไขหรือเงือ่ นเวลาที่ตองจายหรือจายคืนเจาของ
“รายงานการเงิน”
หมายความวา รายงานแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด งบกําไรขาดทุน งบดุล และรายงานอื่น ๆ ทีจ่ ําเปนตองทําเพื่อ
แสดงผลดําเนินงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย
“การพัสดุ”
หมายความวา การซื้อ การจาง การจางที่ปรึกษา การจาง
ออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเชา การควบคุม การจําหนาย และการดําเนินการอื่น ๆ
“การตรวจสอบ”
หมายความวา การติดตามการดําเนินงานโดยทําการตรวจสอบ
และทดสอบเหตุการณ เอกสาร หลักฐาน บันทึก แลวทําการประมวลผลและรายงานเพื่อใหมีความมั่นใจ
เกี่ยวกับการดําเนินงานวาเปนไปตามแผนงานและขอบังคับ รวมทั้งการพิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับ
ขอมูลในรายงานที่แสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงินวาถูกตอง เหมาะสมและเชื่อถือไดเพียงใด
“ปงบประมาณ”
หมายความวา ปงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ระยะเวลาตั้งแตวนั ที่ ๑ ตุลาคม ของปหนึ่ง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปถัดไป และใหใชป พ.ศ.
ที่ถัดไปนั้นเปนชื่อสําหรับปงบประมาณนัน้
/งบประมาณ...

-๓“งบประมาณรายจายขามป” หมายความวา งบประมาณรายจายทีใ่ ชเกินปงบประมาณตาม
วัตถุประสงคและระยะเวลาทีก่ ําหนดไวในงบประมาณรายจายเงินรายไดประจําป
“กอหนี้ผูกผันขามปงบประมาณ” หมายความวา รายการงบประมาณรายจายทีก่ ําหนดใหตอง
จายเกิน ๑ ปงบประมาณขึ้นไปในขณะที่ไดกอหนี้ผูกผัน
หมวด ๒
เงินรายไดและการใชเงินรายได
สวนที่ ๑ ประเภทและที่มาของเงินรายได
ขอ ๖ เงินรายไดท่มี หาวิทยาลัยไดรับทุกประเภทเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๓
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไมเปนรายไดที่ตอ งนําสงกระทรวงการคลังตาม
กฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีงบประมาณ
ขอ ๗ นอกจากเงินที่กําหนดไวในงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยอาจมีเงินรายไดประเภท
ตาง ๆ ดังนี้
(๑) เงินรายไดจากเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเงินอุดหนุนจากแหลงอื่น
(๒) เงินรายไดจากเงินอุดหนุนการวิจัย
(๓) เงินรายไดจากการจัดการศึกษา
(๔) เงินรายไดจากการใหบริการทางวิชาการ
(๕) เงินรายไดจากการบริหารสินทรัพย
(๖) เงินรายไดจากการรับบริจาค
(๗) เงินรายไดจากวิสาหกิจ
(๘) เงินรายไดจากดอกเบีย้ เงินฝากและรายไดจากการลงทุน
(๙) เงินรับฝาก
(๑๐) เงินรายไดอื่น
ขอ ๘ ที่มาของเงินรายไดประเภทตาง ๆ ตามขอ ๗ มีดังนี้
(๑) เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นและเงินอุดหนุนจากแหลงอื่น เปนเงิน หรือ
ทรัพยสินที่ไดรับอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหาร
สวนตําบล เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล สําหรับเงินอุดหนุนจากแหลงอื่น เชน รัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน และอื่น ๆ
(๒) เงินอุดหนุนการวิจัย เปนเงินหรือทรัพยสินที่ไดรบั มาจากแหลงทุนภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศเพื่อใชสําหรับการวิจยั
/(๓) เงินรายได…

-๔(๓) เงินรายไดจากการจัดการศึกษา เปนเงินที่ไดจากการจัดการศึกษาหลักสูตรตาง ๆ ในทุก
ระดับการศึกษาและทุกโครงการของมหาวิทยาลัย เชน คาลงทะเบียนการศึกษา คาบํารุงการศึกษา
คาธรรมเนียมการศึกษา คาปรับและเงินอืน่ ใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษา นักเรียน ตามขอบังคับ
หรือระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย รายไดจากการจําหนายผลพลอยไดจากการจัดการเรียนการสอน
และการฝกงาน เชน ผลิตผล ผลิตภัณฑ เปนตน
(๔) เงินรายไดจากการใหบริการทางวิชาการ เปนเงินที่ไดรับจากการใหบริการทางวิชาการ
เชน การฝกอบรม การใหคาํ ปรึกษา การวัดและประเมินผล การจัดทําขอสอบหรือแบบประเมิน การบริการ
ศึกษาวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการการใหบริการวิเคราะห หรือตรวจสอบในหองปฏิบัติการ เปนตน
(๕) เงินรายไดจากการบริหารสินทรัพย เปนเงินที่ไดรับจากการบริหารสินทรัพยของ
มหาวิทยาลัยเพื่อหาผลประโยชน เชน รายไดจากการเชาอาคาร ที่ดิน และอุปกรณเครื่องมือตาง ๆ เปนตน
(๖) เงินรายไดจากการรับบริจาค เปนเงินหรือทรัพยสนิ ที่ไดรับบริจาคจากผูมีจิตศรัทธาเพื่อ
อุดหนุนการศึกษาทั้งแบบมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน และไมชัดเจน เชน ทุนการศึกษา ทุนมูลนิธิ และกองทุน
ที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย เปนตน
(๗) เงินรายไดจากวิสาหกิจ เปนเงินที่ไดรับจากการประกอบกิจการโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
เปนธุรกิจและหรือเปนหนวยงานบมเพาะนักศึกษา เพื่อเปนหนวยงานบริการสังคม และเพื่อเปนหนวยงาน
แสวงหารายไดเพื่อการพึ่งพาตนเอง โดยมีโครงการและหนวยงานทีจ่ ัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย
(๘) เงินรายไดจากดอกเบีย้ เงินฝากและรายไดจากการลงทุน เปนเงินที่ไดรับจากการนําเงิน
ฝากสถาบันการเงิน การซื้อพันธบัตรรัฐบาล หรือรายไดจากการนําเงินไปลงทุนหรือรวมลงทุนในโครงการตาง ๆ
(๙) เงินรับฝาก เปนเงินที่มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานคลังรับฝากไวโดยมีเงื่อนไข หรือเงื่อน
เวลาที่ตองคืนเจาของตามเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลานั้น เชน เงินประกันของเสียหายทีเ่ รียกเก็บจากนักศึกษา เงิน
ประกันสัญญาซื้อขายหรือจางทํา เงินรายไดของหนวยภายในมหาวิทยาลัย เปนตน
(๑๐) เงินรายไดอื่น เปนเงินที่ไดรับนอกเหนือจากที่กลาวไวขางตน เชน เบี้ยปรับทีเ่ กิดจาก
การผิดสัญญา เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพยสินหรือจางทําของที่ดําเนินการโดยใชเงิน
งบประมาณทัง้ งบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได เงินที่ไดรับในลักษณะคาชดใชความเสียหาย
หรือสิ้นเปลืองแหงทรัพยสิน หรือเงินดอกผลจากเงินรับฝากของมหาวิทยาลัยไดรับฝากไว เปนตน
สวนที่ ๒ การใชเงินรายได
ขอ ๙ บรรดาเงินรายไดของมหาวิทยาลัยจะตองจัดการเพื่อประโยชนภายใตวัตถุประสงคของ
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือเปนไปตามทีส่ ภา
มหาวิทยาลัยกําหนด
/ขอ ๑๐ การใช…

-๕ขอ ๑๐ การใชจายเงินรายไดตามขอ ๘ ใหปฏิบัติดังนี้
(๑) เงินรายได ตาม ๘(๓) ใหมหาวิทยาลัยขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยใชเพื่อเปนคาใชจา ยใน
การบริหารจัดการศึกษาและดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยในวงเงินไมเกินรอยละ ๘๐ของงบประมาณการ
รายไดประจําปงบประมาณนั้นๆ หรือตามที่สภามหาวิทาลัยกําหนด สวนที่เหลือใหกันไวเพื่อขออนุมัติสภา
มหาวิทยาลัยใชเพิ่มเติมตามเหตุผลและความจําเปน หรือจัดสรรเปนรายจายสวนอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนดเงินกันสวนที่เหลือและเงินเหลือจายของหนวยงานที่มิไดกอหนีผ้ ูกผันใหสมทบเปนเงินคงคลังของ
มหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นปงบประมาณ
(๒) เงินรายไดตาม ๘(๔) (๕) (๘) และ (๑๐)ใหจัดทําเปนระเบียบงบรายจายประจําป และ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติมแลวแตกรณี
(๓) เงินรายไดตาม ๘ (๑) ใหใชตามเงื่อนไขและขอตกลงระหวางหนวยงานที่ใหเงินอุดหนุน
กับมหาวิทยาลัย
(๔) เงินรายไดตาม ๘ (๒) ใหใชตามเงื่อนไขระหวางแหลงทุนกับมหาวิทยาลัย หรือใชตาม
ขอกําหนดของสภามหาวิทยาลัย
(๕) เงินรายไดตาม ๘ (๖) ใหใชตามวัตถุประสงคของผูบริจาคหรือใชตามขอกําหนดของสภา
มหาวิทยาลัย
(๖) เงินรายไดตาม ๘ (๗) ใหใชตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๑ ใหมหาวิทยาลัยกําหนดปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําป
งบประมาณของแตละป โดยใหหนวยงานตาง ๆ จัดทําคําของบประมาณที่ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําหนวยงานนั้น ๆ เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการพิจารณาให
ความเห็นชอบ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ขอ ๑๒ ใหมหาวิทยาลัยจัดทําประมาณการเงินรายไดจากการจัดการศึกษาที่คาดวาจะไดรับใน
ปงบประมาณ เพื่อจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณนั้น ๆ
ขอ ๑๓ ใหอธิการบดีเสนอกรอบคําขอตั้งวงเงินงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําป
งบประมาณ เปนคาใชจายในการบริหารจัดการศึกษาและดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในวงไมเกินรอยละ ๘๐
ของงบประมาณการเงินรายไดตามขอ ๑๒ ที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบแลว
และที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นแลว นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาใหความ
เห็นชอบกรอบวงเงินเพื่อจัดทําคําของบประมาณรายจายในรายละเอียดตอไป
ขอ ๑๔ เมื่อสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบตามขอ ๑๓ แลว ใหหนวยงานของมหาวิทยาลัยจัดทํา
รายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณของหนวยงานนัน้ ๆ ตามแบบที่
/มหาวิทยาลัยกําหนด...

-๖มหาวิทยาลัยกําหนด แลวนําเสนอรวมเปนคําขอตั้งงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย
ใหอธิการบดีเสนอคําของบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณที่ผานการพิจารณา
ใหความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบแลว จึง
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุมัติใหใชเปนงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ
นั้นตอไป
งบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณใด ถาไมอาจขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยได
กอนวันเริ่มปงบประมาณ อธิการบดีอาจสั่งใหหนวยงานตางๆ ดําเนินการตามกรอบคําขอตั้งวงเงิน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณทีไ่ ดรับอนุมัติตามขอ ๑๓ เฉพาะในสวนที่เปนคาใชจายประจําที่
จําเปนตองดําเนินการไปพลางกอนไดทั้งนี้ ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน และตองไมเกินวงเงินที่เคยไดรับอนุมัติ
ในปงบประมาณที่ผานมา
การกําหนดหมวดรายจายหรือประเภทงบรายจายใหดําเนินการตามระเบียบทางราชการเวนแตสภา
มหาวิทยาลัยจะกําหนดไวเปนอยางอื่น
ขอ ๑๕ มหาวิทยาลัยอาจเสนอตั้งงบประมาณรายจายจากเงินรายไดระหวางปงบประมาณเพิ่มเติมจาก
วงเงินตามขอ ๑๓ หรือจากเงินรายไดทเี่ พิ่มเติมจากประมาณการรายไดตามขอ ๑๒ ได โดยเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ในกรณีที่มีเหตุและความจําเปนที่จะตองลดงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ
ใหเปนอํานาจของอธิการบดีที่จะดําเนินการได แลวรายงานใหคณะกรรมการ และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ในกรณีที่มีเหตุผลจําเปนเรงดวนทีจ่ ะตองจัดสรรเงินรายไดประจําปงบประมาณในสวนที่กนั ไวให
มหาวิทยาลัยจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายเพิ่มเติมตามขั้นตอนการเสนอคําขอตั้งงบประมาณรายจายจาก
เงินรายได ตามขอ ๑๓ เพื่อขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตองไมเกินวงเงินสวนที่กันไวของเงินรายได
ประจําปงบประมาณนั้น ๆ
หมวด ๓
คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน
ขอ ๑๖ ใหมี “คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน” คณะหนึง่ ประกอบดวย
(๑) อธิการบดี เปนประธานกรรมการ
(๒) รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา เปนรองประธานกรรมการ
(๓) ผูแทนผูบริหารระดับคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก และสวนงานภายในที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ จํานวน ๒ คน เปนกรรมการ
/(๔) กรรมการสภา...

-๗(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูแทนคณาจารย จํานวน ๒ คน เปนกรรมการ
(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ จํานวน ๒ คน เปนกรรมการ
(๖) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เปนกรรมการ
(๗) ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 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 กรรมการที่
ดํารงตําแหนงครบวาระแลวอาจไดรับการแตงตั้งอีกได
ขอ ๑๘ นอกจากการพนตําแหนงตามวาระขอ ๑๗ กรรมการตาม ๑๖ (๓) (๔) และ (๕) พน
ตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจําคุก
(๔) พนจากการดํารงตําแหนงของแตละกลุม
ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งตามขอ ๑๖ (๓) (๔) และ (๕) พนจากตําแหนงกอนครบวาระ
ใหนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม ๑๖ (๓) (๔) และ (๕) เปนกรรมการแทน เวนแต
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการเหลือไมถึงเกาสิบวันจะไมแตงตั้งก็ได และใหผูรับแตงตั้งแทนดํารง
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลือของผูซึ่งตนแทน
ขอ ๑๙ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุมได
ในการประชุมคราวใดถาประธานคณะกรรมการไมมาประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ใหรองประธานคณะกรรมการเปนประธานในที่ประชุม
ในกรณีที่ทั้งประธานคณะกรรมการและรองประธานคณะกรรมการไมมาประชุมหรือไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินจิ ฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนนถาเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๒๐ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) พิจารณาเสนอแนะอัตราการเรียกเก็บคาลงทะเบียนการศึกษา คาบํารุงการศึกษา
/คาธรรมเนียม...

-๘คาธรรมเนียมการศึกษา คาปรับและเงินอืน่ ๆ ที่เรียกเก็บจากนักศึกษาหรือนักเรียน
(๒) พิจารณาเสนอแนะการกําหนดประเภท รายการและอัตราการจายเงินรายไดตาม ๘ (๓)
(๔) (๕) และ (๑๐)
(๓) เสนอแนะแนวทางการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ทั้งทีเ่ ปน
ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุและที่เปนทรัพยสินอื่น
(๔) เสนอแนะการบริหารการเงินรายไดของมหาวิทยาลัยเพื่อใหมีเสถียรภาพและใหเกิด
ประโยชนตอบแทนสูงสุด
(๕) เสนอแนะแนวทางและแผนการลงทุนเพื่อการพึ่งตนเองของมหาวิทยาลัย
(๖) เสนอประมาณการรายรับรายจายใหสภามหาวิทยาลัยกําหนดเงินงบประมาณรายจาย
ประจําป พรอมดวยกรอบความคิดในการกําหนดทิศทางการตั้งงบประมาณรายจาย
(๗) กํากับ ดูแล และจัดทํารางแผนงบประมาณรายจายประจําปและรางแผนงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติมตามลักษณะของงบประมาณเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
(๘) พิจารณาเสนอแนวทางการบริหารเงินรายไดใหสอดคลองกับวัถตุประสงคและ
ภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัยและจัดลําดับความสําคัญของเปาหมาย และจุดเนนในการพัฒนามหาวิทยาลัยและ
หนวยงานในการใชงบประมาณรายจาย
(๙) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการวิเคราะหความสอดคลอง ความคุมคาของการใชจาย
งบประมาณ
(๑๐) กํากับ ดูแล เรงรัดหนวยงานเพื่อใหการใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน
แผนการใชจายงบประมาณตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงาน
(๑๑) กําหนดกรอบและกระบวนการรายงานและติดตามประเมินผลงานจากการใชจา ย
งบประมาณของหนวยงาน และเสนอรายงานการวิเคราะหผลการปฏิบัติงานตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ของหนวยงาน
(๑๒) แตงตั้งอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อดําเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งในอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการ
(๑๓) ใหคําปรึกษาแกอธิการบดีและดําเนินการอื่นใดเพือ่ ใหบรรลุวัตถุประสงคของงานดาน
การเงิน การคลังและงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๑ ในสวนที่เกีย่ วกับการจัดทํางบประมาณ ผูอํานวยการกองนโยบายและแผนทําหนาที่
เจาหนาที่งบประมาณ
ขอ ๒๒ เจาหนาที่งบประมาณตามขอ ๒๑ เปนผูดําเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมายใน
การจัดทําแผนงบประมาณรายจายและภารกิจอื่น ๆ เกีย่ วกับงบประมาณที่อยูใ นอํานาจหนาที่
/คณะกรรมการ…

-๙คณะกรรมการ และใหมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับงานงบประมาณดังตอไปนี้
(๑) ประสานงานกับหนวยงานนโยบายและแผน ของมหาวิทยาลัยและหนวยงานคลังของ
มหาวิทยาลัยเพื่อรวมกันประมาณการรายรับรายจายใหคณะกรรมการ กําหนดวงเงินงบประมาณประจําป
(๒) ประมาณการรายรับและรายจายตามแบบและประกอบรายละเอียด
(๓) วิเคราะหงบประมาณและการจายเงินของหนวยงานตาง ๆ
(๔) สั่งการ ควบคุม กํากับ ดูแลเจาหนาทีจ่ ัดทําเอกสารงบประมาณและรวบรวมเปนราง
งบประมาณรายจายประจําปเสนอคณะกรรมการ
หมวด ๔
การบริหารการเงินการคลัง
สวนที่ ๑ การบริหารเงินรายได
ขอ ๒๓ การกําหนดอัตราเรียกเก็บคาลงทะเบียนการศึกษา คาบํารุงการศึกษา คาธรรมเนียม
การศึกษา คาปรับและเงินอืน่ ใดที่เรียกเก็บจากนักศึกษาหรือนักเรียน ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูกาํ หนดแลว
ออกเปนระเบียบ หรือประกาศมหาวิทยาลัย
การกําหนดอัตราเรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบํารุง คาบริการทางวิชาการ การกําหนดราคาขาย
ผลผลิตและผลิตภัณฑและ / หรือเงินอื่นใดจากบุคคลทีไ่ มใชนักศึกษาหรือนักเรียน ตามวรรคหนึง่ ให
อธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายเปนผูกําหนด แลวออกประกาศแจงใหทราบโดยทั่วกัน
ขอ ๒๔ ใหงานคลัง มีอํานาจเก็บรักษาเงินสดไวภายในทีท่ ําการไดไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท แตถา
มีเงินสดเกินกวาวงเงินที่กําหนด ใหนําฝากธนาคารในวันนัน้ หรืออยางชาในวันทําการถัดไป
ขอ ๒๕ กอนเบิกจายจากหนวยงานคลังของมหาวิทยาลัยตามแผนงบประมาณรายจายประจําป
หรือแผนงบประมาณรายจายเพิ่มเติมใหหนวยงานผูเบิกยืน่ แผนการใชเงินงบประมาณตอเจาหนาที่งบประมาณ
ใหหนวยงานผูเบิกจายเงินและใชจายเงินงบประมาณไดตามแผนการใชจายเงินทีย่ ื่นไวกับ
เจาหนาที่งบประมาณ
ในกรณีที่จําเปนอธิการบดีอาจปรับแผนการใชเงินของหนวยงานผูเบิกไดตามความเหมาะสม
และสอดคลองกับฐานะการคลังของมหาวิทยาลัยโดยแจงใหหนวยงานผูเบิกนั้นทราบลวงหนา
การจัดทําแผนการใชเงินและการยื่นแผนการใชจายเงินใหคณะกรรมการเปนผูกําหนด
ขอ ๒๖ ใหหนวยงานที่มีรายรับแจงขอมูลเกี่ยวกับประมาณการรายรับตามที่เจาหนาที่
งบประมาณกําหนด
/ขอ ๒๗ เพื่อ…

- ๑๐ ขอ ๒๗ เพื่อประโยชนในการบริหารเงินรายได ใหเจาหนาที่งบประมาณและหนวยงานคลัง
จัดทํารายงานประมาณการรายรับ รายจายเงินรายไดเสนอตอคณะกรรมการ
ขอ ๒๘ เพื่อประโยชนในการบริหารเงินรายได มหาวิทยาลัยอาจนําเงินรายไดไปบริหารหรือหา
ผลประโยชนไดดังนี้
(๑) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล
(๒) ซื้อพันธบัตรหรือหุนกูว ิสาหกิจ
(๓) ซื้อตั๋วเงินคลัง
(๔) ฝากธนาคารพาณิชยหรือธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ ประเภทเงินฝากประจําหรือประเภท
ออกทรัพย
(๕) ซื้อตั๋วสัญญาใชเงินจากสถาบันการเงินของรัฐ
(๖) วิธีการอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๒๙ เพื่อประโยชนในการรักษาเสถียรภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัยและการจัดการใหเกิด
ดอกผลเพื่อนําดอกผลและหรือทุนมาเปนคาใชจายในกิจการของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาจจัดใหมีกองทุน
เงินรายได
กองทุนเงินรายไดมีขึ้นดวยเงินรายไดที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหจัดสรรเปนเงินกองทุนตาม
วงเงินที่ปรากฏในแผนงบประมาณรายจายประจําป และงบประมาณรายจายเพิ่มเติมและเงินบริจาคหรือเงิน
อื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร
การบริหารกองทุนเงินรายไดใหเปนไปตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
การจัดตั้งกองทุนเงินรายไดของหนวยงานใหเปนไปตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๓๐ บรรดาเงินที่หนวยงานไดรับเปนกรรมสิทธิ์ไมวาจะไดรับตามระเบียบ ขอบังคับ หรือ
ไดรับชําระตามอํานาจหนาที่ หรือสัญญา หรือไดรับจากการใหใชทรัพยสิน หรือเก็บดอกผลจากทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัยใหหนวยงานที่ไดรับเงินนั้นนําสงหนวยงานคลังของมหาวิทยาลัย
ขอ ๓๑ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกเงินและการจายเงินรายไดใหเปนไปตามระเบียบที่
สภามหาวิทยาลัยกําหนด
สวนที่ ๒ การบริหารการใชจายและเงินรายได
ขอ ๓๒ การจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันงบประมาณใหกระทําไดแตเฉพาะตามที่กําหนดไวในแผน
งบประมาณรายจายประจําป หรือแผนงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
ขอ ๓๓ การขอเบิกเงินจากหนวยงานคลังของมหาวิทยาลัย ตามแผนงบประมาณใดใหกระทําได
แตเฉพาะในปงบประมาณนัน้ เวนแต
/(๑) งบประมาณ...

- ๑๑ (๑) งบประมาณรายจายขามป หรือ
(๒) เปนงบประมาณรายจายที่ไดกอหนี้ผกู พันไวกอนสิ้นปงบประมาณ หรือไดรับอนุมัติจาก
อธิการบดีใหเบิกเหลื่อมปและไดมีการกันเงินไวแลว
ในกรณีที่ (๒) ใหขยายเวลาขอเบิกจากหนวยงานคลังตอไปไดอีกไมเกินหกเดือนของ
ปงบประมาณถัดไป เวนแตมีความจําเปนตองขอเบิกเงินจากหนวยงานคลังเกินกวาเวลาดังกลาวก็ใหเสนอขอ
อนุมัติจากอธิการบดีเปนรายกรณี
ขอ ๓๔ หนวยงานใดประสงคจะจัดตั้งกองทุนเงินรายไดตามขอ ๒๙ วรรคสี่ใหจัดทําโครงการ
พรอมเสนอรายละเอียดเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาความเปนไปไดและความเหมาะสมในการจัดตั้ง
กองทุนเงินรายได
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหจดั ตั้งกองทุนเงินรายไดใหเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาใหความเห็นชอบ
ขอ ๓๕ ประเภทรายการและอัตราการจายเงินรายไดตาม ๒๐ (๒) ที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
แลวใหอธิการบดีในฐานะประธานคณะกรรมการจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยตามแบบที่คณะกรรมการ
กําหนด
ขอ ๓๖ เงินยืมทดรองจายใหเปนไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๓๗ การพัสดุของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามระเบียบสํานักนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
ขอ ๓๘ อธิการบดีมีอํานาจสัง่ จายเงิน สั่งซือ้ สั่งจางและกอหนี้ผูกพันตามขอ ๑๐ และอาจมอบ
อํานาจใหหวั หนาหนวยงานหรือบุคคลอื่นเปนผูสั่งจายและกอหนี้ผูกพันได สําหรับวงเงินทีจ่ ะมอบนั้นใหอยู
ในดุลยพินิจของอธิการบดี ทั้งนี้การเบิกจายตองเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ เวนแตคณะกรรมการ และ / หรือสภามหาวิทยาลัยจะกําหนดเปนอยางอื่น
หมวด ๕
การทําบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ
ขอ ๓๙ ใหมหาวิทยาลัยจัดทําบัญชีตามแบบและรายการที่คณะกรรมการกําหนดตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปโดยใชเกณฑพึงรับพึงจายและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีให
เรียบรอยเพื่อสะดวกตอการตรวจสอบ
ขอ ๔๐ ใหหนวยงานคลังทํารายงานแสดง รายรับ รายจาย และงบทดลองของมหาวิทยาลัย เสนอ
อธิการบดีและสําเนาใหคณะกรรมการทราบทุกเดือน
ขอ ๔๑ ใหหนวยงานคลังจัดทํารายงานการเงินตามแบบที่คณะกรรมการกําหนดประจําทุก
หกเดือน และจัดทํางบการเงินประจําป เสนออธิการบดี ภายในเกาสิบวัน นับตั้งแตวนั สิ้นปงบประมาณ
/ขอ ๔๒ ในการตรวจสอบ…

- ๑๒ ขอ ๔๒ ในการตรวจสอบบัญชีและหลักฐานการจายเงิน ใหหวั หนาหนวยงานผูเบิกหรือรับเงิน
และหรือหัวหนาหนวยงานคลังมีหนาที่ใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกผูตรวจสอบภายใน หรือ
เจาหนาที่ของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน และหากไดรับขอทักทวงจากผูตรวจสอบภายในหรือสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดินใหหวั หนาหนวยงานหรือเจาของงบประมาณปฏิบัตติ ามคําทักทวง อยางชาไมเกินสี่สิบหา
วันนับจากวันที่หนวยงานหรือมหาวิทยาลัยไดรับแจงขอทักทวงนัน้
ขอ ๔๓ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยชี้แจงขอทักทวงไปยังสํานักงานตรวจเงินแผนดิน แตสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดินยืนยันวายังไมมีเหตุผลที่จะลางขอทักทวง ใหมหาวิทยาลัยชี้แจงเหตุผลและรายงานใหสภา
มหาวิทยาลัยวินิจฉัยภายในสีส่ ิบหาวันนับจากวันทีไ่ ดรับคํายืนยันจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
ในกรณีที่มหาวิทยาลัยจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยใหมหาวิทยาลัยปฏิบัติให
เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับจากวันที่ไดรบั ทราบผลการวินิจฉัย
ขอ ๔๔ อธิการบดีอาจใหผูเชี่ยวชาญบัญชีทําการตรวจสอบบัญชีการเงินของมหาวิทยาลัยเปนการ
ภายในได
ขอ ๔๕ เพื่อประโยชนในการประเมินการดําเนินงานการเงินและฐานะการเงินของมหาวิทยาลัย
ใหหนวยงานคลังจัดทํารายงานการเงินของมหาวิทยาลัยในภาพรวมและใหกองนโยบายและแผนวิเคราะห
รายงานการเงินและรายงานผลการวิเคราะหและขอเสนอแนะตออธิการบดีและคณะกรรมการเพือ่ เสนอสภา
มหาวิทยาลัย
ขอ ๔๖ การติดตามและการตรวจสอบใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยวาดวย การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล
บทเฉพาะกาล
ขอ ๔๗ การดําเนินงานทีเ่ กี่ยวของกับการเงินการคลังในกรณีที่อยูระหวางการดําเนินการและยังไม
แลวเสร็จตามที่ขอบังคับนี้ประกาศใช ใหดําเนินการตอไปตามระเบียบเดิม จนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ
หรือจนกวาจะสามารถดําเนินการตามขอบังคับนี้ได
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(ศาสตราจารยศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

