ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย หนวยงานวิสาหกิจของสวนงาน
พ.ศ. ๒๕๖๔
...............................................................
โดยที่เห็นเปนการสมควรใหมีการปรับปรุงแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหาร
หนวยงานวิสาหกิจของสวนงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณปจจุบันมากขึ้น
และสอดคลองกับมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิสาหกิจ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๔
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๒๓(๒) แหงพระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัย ขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘
ขอ ๗ และขอ ๓๑ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การแบงสวนงาน
และหน ว ยงานกั บ หน ว ยงานย อ ยของส ว นงานในมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบกั บ
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
และมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงออกขอบังคับไว
ดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หนวยงานวิสาหกิจของสวนงาน
พ.ศ. ๒๕๖๔”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการบริหารหนวยงานวิสาหกิจของสวนงาน
พ.ศ. ๒๕๖๑
บรรดาขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศอื่นใด ซึ่งขัดแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความวา สภามหาวิทยาลัยขอนแกน
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
“รองอธิการบดี”
หมายความวา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
“สวนงาน”
หมายความวา สว นงานของมหาวิ ทยาลัย ตามมาตรา ๙ แห ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘

-๒“หนวยงาน”
“พนักงาน”

“ผูบริหารหนวยงาน”
“คณะกรรมการนโยบาย”

หมายความวา หน ว ยงานวิ ส าหกิ จ ของส ว นงานตามมาตรา ๙
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘
หมายความวา พนั ก งานของหน ว ยงานวิ ส าหกิ จ ซึ่ ง จ า งโดยใช
งบประมาณเงิน รายไดของหนว ยงาน หรือสวน
งานเพื่อปฏิบัติงานในหนวยงานวิสาหกิจ
หมายความวา ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานวิสาหกิจ
หมายความวา คณะกรรมการนโยบายวิส าหกิจ ตามขอบังคั บ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หนวยงานวิสาหกิจ
ของสวนงาน พ.ศ.๒๕๖๔
หมายความวา คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน

“คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย”
“คณะกรรมการประจํา”
หมายความวา คณะกรรมการประจําสวนงาน
“คณะกรรมการบริหารหนวยงาน” หมายความวา คณะกรรมการบริห ารหนว ยงานวิส าหกิจ ตาม
ข อ บั ง คั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก น ว า ด ว ย
หนวยงานวิสาหกิจของสวนงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
ขอ ๕ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้และใหมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติตาม
ขอบังคับนี้ ในกรณีที่มีปญหาการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยถือเปนที่สิ้นสุด
หมวดที่ ๑
ประเภทหนวยงาน
ขอ ๖ หนวยงานที่จัดตั้งขึ้น มีวัตถุประสงคหลัก ดังนี้
(๑) สนับสนุนยุทธศาสตรหรือพันธกิจหลัก และสนับสนุนการพึ่งตนเองของสวนงานและมหาวิทยาลัย
(๒) สามารถพึ่งตนเองไดจากรายไดที่เกิดจากศักยภาพของตนเอง
(๓) มีระบบการบริหารจัดการที่คลองตัว 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
การบริ ห ารหน วยงานตามข อ ๘(๒) ใหอยูภ ายใตการกํากับ ดูแลของอธิการบดีห รือรองอธิการบดีที่
อธิการบดีมอบหมาย

-๓หมวดที่ ๒
ทุน รายได และทรัพยสิน
ขอ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

๙ ทุน รายได และทรัพยสินในการดําเนินงานของหนวยงาน ประกอบดวย
คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ หรือรายไดจากการดําเนินงาน
ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินของหนวยงาน
เงินอุดหนุนทั่วไปที่มหาวิทยาลัย หรือสวนงานจัดสรรใหตามความจําเปนและเหมาะสม
เงินอุดหนุนจากเอกชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให
เงินและทรัพยสินที่ไดรับโอน หรือบริจาค
หมวดที่ ๓
การบริหารและการกํากับดูแล

ขอ ๑๐ ใหมีคณะกรรมการนโยบายแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย
(๑) อธิการบดี
เปนประธานกรรมการ
(๒) รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย 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
ทั้งนี้ อาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการตามความเหมาะสม
กรรมการตาม (๓) ใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือก
กรรมการตาม (๔) (๕) ใหเสนอตอสภามหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของอธิการบดี
ใหกรรมการตาม (๓) (๔) และ (๕) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๒ ป และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได
ขอ ๑๑ ในกรณีที่กรรมการตามขอ ๑๐(๓) (๔) และ (๕) พนจากตําแหนงกอนครบวาระไมวา กรณีใด ๆ
ใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการทดแทนตําแหนงที่วางโดยเร็ว ใหกรรมการที่ไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเพียงเทากับ
วาระที่ เ หลื อ อยู ข องผู ที่ ต นแทน เว น แต ว าระที่ เ หลื อ อยู ไ ม เ กิ น ๙๐ วั น จะไม ดํ า เนิ น การแต ง ตั้ ง กรรมการ
ในกรณี ดังกล า วก็ ได ในกรณี ได มีการดํ า เนิ น การแล ว กรรมการยังไมครบตามขอ ๑๐ ให ถือว าคณะกรรมการ
ประกอบดวยคณะกรรมการเทาที่มีอยู
ขอ ๑๒ ใหคณะกรรมการนโยบาย มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) กํากับดูแลกิจการของหนวยงานใหเปนไปตามทิศทาง วัตถุประสงค และเปาหมาย ใหสอดคลอง
กับพันธกิจของหนวยงาน
(๒) กํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารงานทั่ ว ไป การบริ ห ารงานบุ ค คล การบริ ห ารการเงิ น
งบประมาณ การบัญชี การพัสดุ และทรัพยสินของหนวยงานโดยออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย

-๔(๓) อนุ มัติกรอบการบริ หารงานบุคคล การบริ ห ารการเงิน งบประมาณ การบัญ ชี การพัส ดุ และ
ทรัพยสินแนวทางการจัดหา และจัดการรายไดของหนวยงาน
(๔) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกหนวยงานของสวนงาน โดยอาจแตงตั้งอนุกรรมการ
เพื่อดําเนินการเพิ่มเติมได
(๕) รายงานผลการดําเนิ นงานประจํ าป ในภาพรวมของหนวยงานและเสนอแนะเกี่ ยวกับ นโยบาย
การบริหารงานของหนวยงานตอสภามหาวิทยาลัย
(๖) กําหนดนโยบายหลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติการคัดเลือกผูบริหารหนวยงาน
(๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๓ ใหมีคณะกรรมการบริหารหนวยงาน โดยอธิการบดีเปนผูแตงตั้ง ดังนี้
๑๓.๑ หนวยงานตามขอ ๘ (๑) หนวยงานสังกัดคณะ วิทยาลัย สํานัก ประกอบดวย
(๑) หัวหนาสวนงาน
เปนประธานกรรมการ
(๒) รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย เปนกรรมการ
(๓) คณะกรรมการประจํา จํานวน ๒-๔ คน
เปนกรรมการ
(๔) ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๒-๔ คน
เปนกรรมการ
(๕) ผูบริหารหนวยงาน
เปนกรรมการและเลขานุการ
กรรมการตาม (๓) และ (๔) ใหคณะกรรมการประจําเปนผูเสนอชื่อตออธิการบดีเพื่อพิจารณาแตงตั้ง
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๒ ป และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได
ทั้ งนี้ กรรมการตาม (๔) ควรเป น บุคคลจากตางสายงาน ตองมีคุณสมบัติ มี ความรูความเชี่ย วชาญ
ใหสอดคลองกับพันธกิจและการดําเนินงานของหนวยงานเปนประโยชนตอการดําเนินงาน
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงไมวา กรณีใด ๆ ใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการทดแทนตําแหนงที่วาง
โดยเร็ว และใหกรรมการที่ไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน เวนแตวาระ
ที่เหลืออยูไมเกิน ๙๐ วันจะไมดําเนินการแตงตั้งกรรมการในกรณีดังกลาวก็ได
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระแตจํานวนกรรมการที่เหลือมีเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการ
ที่ไดแตงตั้งไว ใหถือวาคณะกรรมการประกอบดวยคณะกรรมการเทาที่มีอยู
๑๓.๒ หนวยงานตามขอ ๘(๒) สังกัดสํานักงานอธิการบดี ประกอบดวย
(๑) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย
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

-๕ทั้งนี้กรรมการตาม (๔) ควรเปนบุคคลจากต างสายงาน ตองมีคุณสมบั ติ มีความรูความเชี่ย วชาญ
ใหสอดคลองกับพันธกิจและการดําเนินงานของหนวยงานเปนประโยชนตอการดําเนินงาน
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงไมวากรณีใด ๆ ใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการทดแทนตําแหนงที่วาง
โดยเร็ว และใหกรรมการที่ไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน เวนแตวาระ
ที่เหลืออยูไมเกิน ๙๐ วันจะไมดําเนินการแตงตั้งกรรมการในกรณีดังกลาวก็ได
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระแตจํานวนกรรมการที่เหลือมีเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการ
ที่ไดแตงตั้งไว ใหถือวาคณะกรรมการประกอบดวยคณะกรรมการเทาที่มีอยู
ขอ ๑๔ ใหคณะกรรมการบริหารหนวยงาน มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) กําหนดทิศทาง วัตถุประสงค และเปาหมายใหสอดคลองกับพันธกิจของหนวยงาน
(๒) กํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงิน
งบประมาณ การบัญชี การพัสดุ และทรัพยสินของหนวยงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงาน
ภายใตกรอบที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบาย
(๓) อนุมัติแผนปฏิบัติการ แนวทางการจัดหา จัดการรายได และอัตราคาบริการตาง ๆ ของหนวยงาน
โดยจัดทําเปนประกาศของหนวยงาน และรายงานใหคณะกรรมการนโยบายทราบ
(๔) ใหความเห็นชอบการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกหนวยงานของสวนงาน
(๕) ให ค วามเห็ น ชอบรายงานผลการดํ า เนิ น งาน รายงานประจํ า ป และรายงานการเงิ น และ
ให ข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานต อ คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยตามลําดับเปนประจําทุกป
(๖) เห็นชอบแตงตั้งและถอดถอนผูบริหารหนวยงานและรายงานใหคณะกรรมการนโยบายทราบ
(๗) พิจารณาแตงตั้งและถอดถอนรองผูบริหารหรือตําแหนงอื่น ๆ ซึ่งมิใชผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน
(๘) ใหความเห็นชอบแผนการลงทุนหรือรวมลงทุนกับหนวยงานของรัฐหรือเอกชน โดยดําเนินการ
ตามขอบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ
(๙) ใหความเห็นชอบหลักเกณฑและแนวปฏิบัติดานการบริหารงานบุคคลของหนวยงาน
(๑๐) ใหความเห็นชอบกรณีมีการปรับเปลี่ยนการบริหารงานบุคคลในหนวยงาน ซึ่งไมสงผลกระทบ
ตอกรอบตําแหนง อัตรากําลัง จํานวนและงบประมาณดานบุคคล ตามกรอบที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบาย
(๑๑) ใหความเห็นชอบหลักเกณฑ วิธีการใหสวัสดิการและสิทธิประโยชนของพนักงานของหนวยงาน
โดยจัดทําเปนประกาศของหนวยงานและรายงานใหคณะกรรมการนโยบายทราบ
(๑๒) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย
ขอ ๑๕ การไดมาซึ่งผูบริหารหนวยงานใหใชวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมดวยรูปแบบและวิธีการ
ที่หลากหลายตามวัตถุประสงค ประเภท และสถานะของหนวยงานนั้น คุณสมบัติและลักษณะตองหามเปนไป
ตามที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย
ผูบริหารหนวยงาน ตองไมเปนพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหารตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย การบริหารงานบุคคล ใหคณะกรรมการบริหารหนวยงานเปนผูแตงตั้งผูบริหารหนวยงาน

-๖ขอ ๑๖ ผูบริหารหนวยงาน ใหเรียกวา ผูอํานวยการ หรือ ผูจัดการ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ
๔ ป แตจะดํารงตําแหนงเกิน ๒ วาระติดตอกันไมได
หนวยงานอาจมีรองผูบริหารไดตามความจําเปนและความเหมาะสม แตไมเปนบุคลากรมหาวิทยาลัย
ประเภทบริ หาร จํ า นวน คุ ณ สมบั ติ และลั ก ษณะต อ งห า ม ตลอดจนวาระการดํ า รงตํ า แหน ง ให เ ป น ไปตามที่
คณะกรรมการบริหารหนวยงานกําหนด
ขอ ๑๗ ผูบริหารหนวยงาน มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) บริ ห ารหน ว ยงานให เ ป น ไปตามทิศทาง วัตถุป ระสงค เปาหมาย ใหส อดคลองกับ พัน ธกิจ ของ
หนวยงานตามที่คณะกรรมการบริหารหนวยงานกําหนด
(๒) ดําเนินการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงิน งบประมาณ การบัญชี
การพัสดุ และทรัพยสินของหนวยงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงาน และตามที่ไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหารหนวยงาน
(๓) จัดทําแผนปฏิบัติการ แนวทางการจัดหา จัดการรายได และอัตราคาบริการตาง ๆ ของหนวยงาน
เสนอคณะกรรมการบริหารหนวยงาน
(๔) จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น งาน รายงานประจํ า ป และรายงานการเงิ น เพื่ อ เสนอต อ
คณะกรรมการบริหารหนวยงาน
(๕) จัดทําแผนการลงทุนหรือรวมลงทุนกับหนวยงานของรัฐหรือเอกชน เสนอตอคณะกรรมการบริหาร
หนวยงาน โดยดําเนินการตามขอบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ
(๖) จัดทําหลักเกณฑและแนวปฏิบัติดานการบริหารงานบุคคลของหนวยงาน โดยจัดทําเปนประกาศ
ของหนวยงาน
(๗) จั ด ทํ า หลั ก เกณฑ ก ารให ส วั ส ดิ ก ารและสิ ท ธิ ป ระโยชน สํ า หรั บ พนั ก งานของหน ว ยงานเสนอ
คณะกรรมการบริหารหนวยงานใหความเห็นชอบ โดยจัดทําเปนประกาศของหนวยงาน
(๘) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริหารหนวยงานมอบหมาย
หมวดที่ ๔
การบริหารงานบุคคล
ขอ ๑๘ การบริหารงานบุคคลของพนักงานและผูบริหารหนวยงาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และ
วิธีการตามที่คณะกรรมการบริหารหนวยงานกําหนด โดยหลักเกณฑและวิธีการดังกลาวตองไมนอยกวากฎหมาย
ว า ด ว ยการคุ ม ครองแรงงาน โดยแจ ง รายชื่ อ ของพนั ก งานให ห น ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ งานบริ ห ารงานบุ คคล
มหาวิทยาลัยทราบและบันทึกในฐานขอมูลบุคลากรมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๙ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ผูบริหารหนวยงาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการตามที่คณะกรรมการบริหารหนวยงานกําหนด

-๗ขอ ๒๐ การกํ า หนดค า ตอบแทน เงิน เดือน และสิทธิป ระโยชนอ่ืน ๆ ของพนักงานและผูบ ริห าร
หนวยงานใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่คณะกรรมการบริหารหนวยงานกําหนด โดยออกเปนประกาศ
หนวยงาน
ขอ ๒๑ การกํ า หนดตามข อ ๒๐ จะต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ความจํ า เป น ความคุ ม ค า และงบประมาณของ
หนวยงาน โดยจะตองไมเกินรอยละ ๔๐ ของรายรับประจําปของหนวยงาน หากการกําหนดระบบคาตอบแทน
เงินเดือน และสิทธิประโยชนอื่น ๆ ของพนักงาน ผูบริหาร รวมทั้งหมดของหนวยงานสูงกวารอยละ ๔๐ ของรายรับ
ประจําปของหนวยงานจะตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย
ขอ ๒๒ เพื่ อประโยชน ในการบริห ารงานของหนว ยงาน อธิการบดีอาจอนุมัติใหผูป ฏิบัติงานจาก
สวนงานภายในมหาวิทยาลัยมาปฏิบัติงานในหนวยงานเปนการชั่วคราวได ทั้งนี้ จะตองไดรับอนุญาตจากหัวหนา
สวนงานกอน
หมวดที่ ๕
การงบประมาณ ทุน การเงินและพัสดุ
ขอ ๒๓ ใหหนวยงานจัดทํางบประมาณประจําป ประกอบดวย ประมาณการรายรับ ประมาณการ
รายจายตาง ๆ และใหจัดสรรรายไดหรือคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยเสนอคณะกรรมการบริหาร
หน ว ยงาน กรณี ห น ว ยงานสั ง กั ด ส ว นงานให ผ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ห ารหน ว ยงานและ
คณะกรรมการประจํา โดยอํานาจการเบิกจายงบประมาณ การเงิน และพัสดุใหออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๔ หน ว ยงานอาจขอรั บ เงิน สนับ สนุน เงิน ลงทุน หรือ ยืม เงิน เพื่อ ลงทุน จากมหาวิ ท ยาลัย
หรื อส ว นงานได
๒๔.๑ การขอรับเงินสนับสนุนเงินลงทุน ใหหนวยงานจัดทําแผนการลงทุนและผลตอบแทน
๒๔.๒ การยืมเงินเพื่อลงทุน 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 หนวยงานสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุเองได ทั้งนี้ ตองสอดคลองกับ
ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๗ ใหหนวยงานจัดทําระบบทุน รายได ทรัพยสิน การพัสดุ การเงิน และการบัญชี ใหเปนไปตาม
แผนงานที่คณะกรรมการนโยบายเห็นชอบ
ขอ ๒๘ ใหใชระบบการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และการบัญชีของมหาวิทยาลัย

-๘หมวดที่ ๖
การบัญชี และการตรวจสอบ
ขอ ๒๙ ใหหนวยงานวางระบบและรักษาไวซึ่งระบบบัญชีอันถูกตอง มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตาม
ประเภทของสินทรัพย หนี้สิน ทุน รายได และคาใชจายตามความเปนจริง พรอมดวยขอความอันเปนที่มาของ
รายการนั้น ๆ และใหมีการตรวจสอบบัญชีภายในเปนประจํา การบันทึกบัญชีใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ
ขอ ๓๐ ใหหนวยงานจัดทํางบการเงินสงกองคลังภายใน ๓๐ วัน นับแตวันสิ้นปบัญชี ทั้งนี้ โดยผาน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหนวยงาน
วันเริ่มและวันสิ้นปบัญชีของหนวยงาน ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๓๑ ใหผูตรวจสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภท
ของหนวยงานทุกรอบปบัญชี
ขอ ๓๒ ใหกองตรวจสอบภายใน เปนผูต รวจสอบภายในของหนวยงาน
ขอ ๓๓ ใหหนวยงานจัดทําและส งรายงานประจําป รายงานการเงิน ตลอดจนรายงานด านอื่ น ๆ
ตามที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๔ ใหหนวยงานตามขอบังคับนี้ดําเนินการปรับปรุงระเบียบ ประกาศ คําสั่งที่เกี่ยวของใหแลว
เสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับจากวันประกาศใชขอบังคับนี้เปนตนไป
ในระหวางที่ยังมิไดปรับปรุงระเบียบ คําสั่ง ประกาศที่มีอยูใหสอดคลองกับขอบังคับนี้ ใหนําระเบียบ
คําสั่ง ประกาศ เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของมาใชบังคับโดยอนุโลมเทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายณรงคชยั อัครเศรณี)
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

