
 
 (ราง) 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
วาดวย การบรหิารการเงิน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
--------------------- 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๕(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม         
พ.ศ.๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ในการประชุมครั้งที่ …  เมื่อ …     จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวย การบริหารการเงิน       
พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 
 ขอ ๓  ในขอบังคับนี ้

 “มหาวิทยาลัย” หมายความวา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา  สภามหาวิทยาลยัเชียงใหม 
 “อธิการบดี” หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 “ที่ประชุมคณะกรรมการ 
   บริหารมหาวทิยาลัย” หมายความวา  การประชุมรวมกันของอธกิารบดี รอง 
    อธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน  
    ผูอํานวยการสํานัก  และ 
    หัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ 
    เทียบเทาคณะในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 “คณะกรรมการ” หมายความวา  คณะกรรมการนโยบายการเงนิและทรัพยสิน 
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  “สวนงาน” หมายความวา  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  สํานักงาน 

   มหาวิทยาลัย  สวนงานวิชาการและสวนงาน  
อ่ืนในสังกัดมหาวิทยาลัยเชยีงใหม ที่จดัตั้งขึ้น
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 “ปงบประมาณ”  หมายความวา  ระยะเวลาตั้งแต 1 ตุลาคม ของปหนึ่ง  ถึง 
     วันที่ 30 กนัยายนของปถัดไป และใหใชป 

    พ.ศ. ที่ถัดไปเปนชื่อสําหรับปงบประมาณนั้น  
 ขอ ๔  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้  
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๒ 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการ 

  
 ขอ ๕ ใหมี คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง   
ประกอบดวย 
  (๑) อธิการบดี เปนประธานกรรมการ 
  (๒)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน  ๒  คน เปนกรรมการ  
           (๓)  ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลยัดานบรหิารการเงิน การคลัง และ
บัญช ีจํานวน ๔ คนเปนกรรมการ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ตามคําแนะนําของอธิการบดี 
  (๔)  หัวหนาสวนงาน จํานวน  ๔  คน  เปนกรรมการ ซ่ึงเลือกจากหัวหนาสวนงานใน
กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๑ คน   กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๑ คน     กลุม
สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ  ๑ คน  และหัวหนาสวนงานจากสถาบัน สํานัก ๑ คน  
  (๕) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบดานแผนและพฒันา เปนกรรมการ 
  (๖) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบดานการบริหาร  เปนกรรมการและเลขานุการ 
  (๗)  หวัหนาหนวยงานที่รับผิดชอบดานการบริหารจัดการทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  
เปนผูชวยเลขานุการ    
   (๘)  หัวหนาหนวยงานในสังกดัสํานักงานมหาวทิยาลัยที่รับผิดชอบดานการเงิน  เปน 
ผูชวยเลขานุการ 
  (๙) หวัหนาหนวยงานในสังกัดสํานักงานมหาวิทยาลัยทีรั่บผิดชอบดานแผนงานและ
งบประมาณเปนผูชวยเลขานกุาร 
 ใหคณะกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนง ๒ ป ในกรณทีี่คณะกรรมการพนจากตําแหนงตาม
วาระแตยังมิไดมีคําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการใหม ใหคณะกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไป
จนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหม  
 ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนสิ้นสุดวาระ ใหกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหม
ดํารงตําแหนงตามวาระที่ตนแทน 
 ขอ ๖  คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ ดังนี ้
  (๑) กําหนดนโยบายการเงิน การงบประมาณ การจัดหาผลประโยชน การลงทุน และ
การบริหารจัดการทรัพยสิน ของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
  (๒) เสนอแนะการบริหารการเงนิและทรัพยสินใหแกมหาวทิยาลัย 
  (๓) เสนอแนะระบบการจัดทําบญัชี การตรวจสอบบัญชี การบริหารรายได และการ
จัดทํารายงานผลการบริหาร การเงิน พัสดุและทรัพยสินประจําป ใหแกมหาวทิยาลัย 
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  (๔) วินิจฉัยและเสนอแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชขอบังคับ และระเบียบที่
เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุ และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย   
  (๕) ทําหนาทีพ่ิจารณาการจดัสรรงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ 
  (๖) ดําเนินการตามเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายและนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
  (๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพื่อทําการใดๆ อันอยูในอํานาจและ
หนาที่ของคณะกรรมการ  
 ขอ ๗  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทําหนาที่ บริหารการเงินและทรัพยสิน ดังนี้ 
 (๑) ดําเนินการบริหารการเงินและทรัพยสินตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย  
 (๒) ออกระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การพัสดุและ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย โดยไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
   

หมวด ๒ 
การเก็บรักษาและการบริหารรายได 

  
 ขอ ๘ ประเภทและที่มาของรายไดของมหาวิทยาลัย มดีังนี้ 
  (๑) เงินอุดหนุนทัว่ไปที่รัฐบาลจดัสรรใหเปนรายป 
  (๒) เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัย 
  (๓) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตัง้ขึ้น และรายไดหรือผลประโยชนจาก
กองทุนดังกลาว 
  (๔) เงนิรับฝาก 
  (๕) เงินอดุหนนุการวจิัยและเงินอุดหนนุโครงการวิชาการจากแหลงทุนภายนอก 
  (๖) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน เบีย้ปรับ และคาบริการตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
  (๗) รายไดจากการบริการวชิาการ 
  (๘) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการดําเนนิการ ตามมาตรา ๑๕ (๔) และ (๑o) 
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  (๙) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการใชที่ราชพัสดุ หรือจัดหาประโยชนในที่
ราชพัสดุ ซ่ึงมหาวิทยาลัยปกครองดูแล  จัดการ หรือผลประโยชนอยางอื่น 
  (๑๐) เงินบํารุงโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม และเงินบํารุงอื่นๆ ในลักษณะ
เดียวกัน 
  (๑๑) เงินรายไดหรือผลประโยชนอ่ืน 
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   การหารายได มีวัตถุประสงคเพื่อใหสามารถจัดการตามวัตถุประสงคในมาตรา ๗ 
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยการหารายไดตองอยูในขอบเขตความถนัด
และแนวทางของวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชานั้น ๆ 
 ขอ ๙  เงินรายไดทุกประเภทจะหักไวใชจายเพื่อการใดกอนนําสงไมได  เวนแตมีระเบียบ
กําหนดไวเปนอยางอื่น 
 ขอ ๑๐ การกําหนดอัตราเรียกเก็บเงินรายไดของมหาวิทยาลัยดังนี้ 
  (๑) เงินคาธรรมเนียมการศึกษา ใหเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
  (๒) เงินรายได คาบํารุง คาบริการ คาเบี้ยปรับ และเงินผลประโยชนอ่ืนๆ ใหสวนงาน
เปนผูกําหนด  โดยจัดทําเปนระเบียบของสวนงานแลวแจงกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ 
 ขอ ๑๑ ใหทุกสวนงานตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
จัดสรรเงินรอยละ ๑๐ ของเงินรายไดตามขอ ๘(๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) และ (๑๑) กอนหักคาใชจายใหกับ
ทางมหาวิทยาลัย สวนที่เหลือใหเปนเงินรายไดของสวนงานนั้น การจัดเก็บเงินรายไดใหเปนไปตาม      
ขอ ๑๔ 
 ขอ ๑๒ เงินที่มหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรตามขอ ๑๑ ใหมหาวิทยาลัยนําเขากองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลัย จํานวน ๒ สวน ใชเปนทุนศึกษาตอของคณาจารย จํานวน ๕ สวน ใชในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย โดยรวม จํานวน ๓ สวน เมื่อครบ ๘ ป ใหมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ทบทวนในขอนี้ 
 ขอ ๑๓ การรับเงินทุกประเภท ยกเวนเงินงบประมาณแผนดินจะตองมีการออกใบเสร็จรับเงิน
ไวเปนหลักฐาน แบบของใบเสร็จรับเงินตองเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีเลขที่ใบเสร็จรับเงิน 
เรียงลําดับไวทุกฉบับ และมีทะเบียนควบคุมใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการเบิกใบเสร็จรับเงินที่สามารถ
ตรวจสอบได 
  ในกรณีรับเงินบางประเภท จะใชเอกสารอื่นที่มหาวิทยาลัยกําหนดแทนใบเสร็จรับเงิน
ตามวรรคหนึ่งได แตตองอยูในลักษณะที่สามารถตรวจสอบการรับเงินได 
 ขอ ๑๔  การจัดเก็บเงินทุกประเภท  ใหหนวยงานที่รับผิดชอบดานการเงินของสวนงานเปน   
ผูจัดเก็บ และใหนําสงกองคลัง สํานักงานมหาวิทยาลัยทุกวันในเวลาทําการ หรืออยางชาในวันทําการ
ถัดไป  
   สวนเงินบํารุงโรงพยาบาล  หรือเงินบํารุงอื่นใด ตามที่กําหนดโดยคณะกรรมการ    
ใหสวนงานเปนผูจัดเก็บ แลวนําสงงานคลังของสวนงานภายในวันที่รับเงินและวันทําการถัดไปแลว
รายงานใหมหาวิทยาลัยทราบ 
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 ขอ ๑๕  เงินรายไดประเภทตาง ๆ ที่กองคลัง สํานักงานมหาวิทยาลัยเปนผูรับหรือจัดเก็บ     
ใหนําฝากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือ  สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยในวันนั้น หรืออยางชาใน
วันทําการถัดไป 
 ขอ ๑๖ การยืมเงินทดรองจายใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย   
 
 

หมวด ๓ 
การบริหารรายจาย 

 
 ขอ ๑๗ งบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัยตองจัดทําเปนคาใชจายในการดําเนินการตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดย
กําหนดงบประมาณรายจายเปนประเภทตางๆ ดังนี้  
 (๑) คาใชจายดําเนินการ ไดแก เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ         
คาสาธารณูปโภค คาสวัสดิการ ทุนสนับสนุนการดําเนินงานดานตางๆ และคาใชจายอื่นๆ 

 (๒) รายจาย ลงทุนเพื่อดําเนินการตามภารกิจปกติ  ไดแก  รายจายลงทุนเพื่อที่ดินและ
ส่ิงกอสราง และรายจายลงทุนเครื่องมือและอุปกรณ 
 (๓) รายจาย ลงทุน  หรือรวมลงทุนเพื่อการจัดหาผลประโยชน 
 (๔) รายจาย อ่ืนๆ  ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
 ขอ ๑๘ เงินและทรัพยสินซึ่งมีผู อุทิศใหแกมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน   ใหจัดการตาม
วัตถุประสงคของผูให ในกรณีที่ผูใหมิไดกําหนดวัตถุประสงคไวเพื่อการหนึ่งการใดโดยเฉพาะ  ให
หัวหนาสวนงานที่รับเงินบริจาคนั้นเปนผูกําหนด  
 ขอ ๑๙  อธิการบดีมีหนาที่ในการอนุมัติส่ังซื้อ ส่ังจาง กอหนี้ผูกพัน และสั่งจายเงิน ภายใน
วงเงินที่ไดรับจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณนั้นๆ  ทั้งนี้รวมถึงการกอหนี้ผูกพันงบประมาณขามป
ซ่ึงไดรับความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย หรือคณะรัฐมนตรีไวแลว  
  อธิการบดีอาจมอบอํานาจใหหัวหนาสวนงานที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ เปน
ผูดําเนินการตามวรรคหนึ่งที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณของสวนงาน สําหรับวงเงินที่จะมอบอํานาจ
เกี่ยวกับการพัสดุ และการสั่งจายเงินนั้น ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี 
 ขอ ๒๐ วิธีการเบิกจาย หลักฐานการเบิกจาย และการปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีใหเปนไปตาม
ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด ในกรณีที่ยังไมกําหนดระเบียบไวใหอธิการบดีเปนผูอนุมัติ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 
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๖ 
 
  การเบิกจายเงินใหเปนไปดวยความรวดเร็ว ถูกตอง และตรวจสอบได ทั้งนี้ ให
บันทึกขอมูลรายจายทุกรายการของทุกสวนงานในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย กอนสิ้นวันทําการ
ทุกวัน 
 ขอ ๒๑ เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการและงานวิจัย ที่มาจากแหลงทุนภายนอก
มหาวิทยาลยั วิธีการเบิกจาย หลักฐานการเบิกจาย ใหดําเนินการตามขอตกลงหรือสัญญาที่ผูกพันกับแหลง
ทุนนั้น หากไมมีขอตกลงหรือสัญญาที่ผูกพันกับแหลงทุน ใหดําเนินการตามขอ ๒๐ 
 ขอ  ๒๒  การกําหนดอัตราการจายเงินรายไดใหกับผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  ให
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเปนผูกําหนด หากการจายเงินรายไดนั้นเปนการจายใหกับอธิการบดี 
หัวหนาสวนงานตามมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหสภา
มหาวิทยาลัยเปนผูกําหนด โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน หาก
การจายเงินรายไดนั้นเปนการจายใหกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหคณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพยสินเปนผูกําหนด  
 

หมวด ๔ 
การบริหารจัดการเงิน 

 
 ขอ ๒๓ มหาวิทยาลัยอาจนําเงินรายไดของมหาวิทยาลัยไปหาประโยชนไดดังนี ้
  (๑) ฝากไวกับธนาคารพาณิชย สถาบันการเงินของรัฐ หรือสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัย เชียงใหม 
  (๒) ซ้ือพันธบัตรรัฐบาล 
  (๓) ซ้ือพันธบัตรหรือหุนกูของรัฐวิสาหกิจ หรือตั๋วเงินคงคลัง 
  (๔) ซ้ือตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสัญญาใชเงินจากสถาบันการเงินที่มีธนาคารพาณิชยเปน
ผูรับรองอาวัลหรือสลักหลังอยางมีความผิดเต็มจํานวน 
  (๕) ใหสถาบันการเงินที่ไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยใหประกอบ
ธุรกิจจัดการกองทุนทําสัญญารับเปนผูจัดการหาผลประโยชนใหแกมหาวิทยาลัย 
  (๖) กรณี อ่ืนนอกเหนือจากนี้ ใหคณะกรรมการพิจารณาแลวนํา เสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติเปนกรณีๆ ไป 
  การดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย   
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หมวด ๕ 
การงบประมาณ 

 
 ขอ ๒๔ การนําเงินรายไดตามขอ ๘ (๑) (๓)  (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) และ (๑๑) ไปใชจาย      
ใหจัดทําเปนงบประมาณรายจายประจําป   
 ใหสวนงานจัดทํางบประมาณรายรับและรายจายประจําป เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อจัดสรรและ
กล่ันกรอง แลวใหนําเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา เสนอตอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
 ขอ ๒๕ งบประมาณประจําปใด  ถาไมอาจขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยไดกอนวันเริ่ม
ปงบประมาณ  อธิการบดีอาจสั่งใหสวนงานดําเนินการตามงบประมาณปที่ผานมาไปพลางกอนได  ทั้งนี้
ภายในระยะเวลา  ๖๐ วัน   
 ขอ ๒๖ การจัดทํางบประมาณประจําปของสวนงาน ใหทําตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ขอ ๒๗ การโอนเงิน และการเปลี่ยนแปลงรายการ ในงบประมาณรายจาย  ใหเปนไปตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ขอ ๒๘ กรณีมีเหตุผลและความจําเปน สวนงานอาจเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายระหวางป
เพิ่มเติมได โดยเสนอตอคณะกรรมการพิจารณา และเสนอใหสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนที่จะตองลดงบประมาณรายจายประจําป  ใหเปนอํานาจ
ของอธิการบดี ที่จะดําเนินการไดและรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 ขอ ๒๙ ในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินและมีความจําเปนรีบดวนตองจายเงินที่มิไดตั้งงบประมาณ
เพื่อการนั้นไว  ใหอธิการบดีเปนผูอนุมัติ แลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 ขอ ๓๐ การสั่งจายหรือกอหนี้ผูกพันรายการใดเปนที่คาดหมายลวงหนาไดวาไมอาจเบิกจาย
ไดทันภายในวันสิ้นปงบประมาณนั้น ใหหัวหนาสวนงานเสนออธิการบดีอนุมัติกันเงินไวเบิกเหล่ือมป 
 ขอ ๓๑ การกอหนี้ผูกพันรายจายขามปงบประมาณ ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
 ขอ ๓๒ คาใชจายที่เกิดขึ้นในปงบประมาณใด  ใหเบิกจายจากงบประมาณรายจายจาก
ปงบประมาณนั้น หากมีเหตุผลและความจําเปน จะตองเบิกจายขามปงบประมาณ ใหอธิการบดีเปน
ผูอนุมัติ 
 ขอ ๓๓ เมื่อส้ินปงบประมาณแลว  หากสวนงานใดไดดําเนินการบริหารการเงินในการจัดซื้อ
จัดจางอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีงบประมาณรายการดังกลาวเหลือจาย ใหงบประมาณที่
เหลือนั้นเปนเงินสะสมของสวนงานนั้น ๆ แตหากมิไดดําเนินการเบิกจายตามรายการ และมิไดกอหนี้
ผูกพันไวจายเหลื่อมป ใหนําเงินงบประมาณดังกลาวเปนเงินงบประมาณรวมในสวนกลางมหาวิทยาลัย 
และสวนงานสามารถเสนอตั้งเปนงบประมาณในปถัดไปได โดยเสนอเหตุผลประกอบตอสภา
มหาวิทยาลัย 
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หมวด ๖ 
การบัญชีและรายงานการเงนิ 

 
 ขอ ๓๔ การรับและจายเงินรายได ใหกองคลัง สํานักงานมหาวิทยาลัยและสวนงานเปน
ผูรับผิดชอบจัดทําบัญชีตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและใหเปนไปตามหลักมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป 
 การจัดเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีเพื่อการตรวจสอบ ใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยการบัญชี 
 ขอ ๓๕ ใหกองคลัง สํานักงานมหาวิทยาลัยและสวนงานเปนผูรับผิดชอบทํารายงานการเงิน 
โดยแสดงใหเห็นผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินตามหลักมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 ใหผูรับผิดชอบจัดทํางบการเงินตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด เสนออธิการบดีทุกเดือน ภายใน
วันที่ ๑๕  ของเดือนถัดไป  เมื่อส้ินงวดรอบระยะเวลาบัญชี ใหกองคลัง สํานักงานมหาวิทยาลัยและสวน
งาน จัดทํารายงานการเงินประจําปเสนอตออธิการบดีภายใน ๔๕ วัน  นับตั้งแตวันปดบัญชีประจําป
งบประมาณ 
 

หมวด ๗ 
การตรวจสอบ 

 
 ขอ ๓๖ ใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งประกอบดวย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยและผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน ๓-๕ คน โดยกรรมการตรวจสอบอยางนอย ๑ คน 
ตองมีความรู ความเขาใจ หรือมีประสบการณดานการบัญชีหรือการเงิน และใหสํานักตรวจสอบภายในทํา
หนาที่เลขานุการและปฏิบัติงานดานธุรการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  ประธานกรรมการและกรรมการที่แตงตั้ งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับวาระการดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  กรรมการที่แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมีวาระการดํารงตําแหนง ๒ 
ป และอาจไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหมอีกได 
 ขอ ๓๗ คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
 (๑) กํากับดูแลระบบการตรวจสอบภายใน และเสนอแนะมาตรการการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อใหการดําเนินงานและการบริหาร
งบประมาณ รวมถึงการใชทรัพยากรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
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 (๒) ประเมินระดับความเสี่ยงในการบริหารและดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อ
ทบทวนและเสนอแนะมาตรการปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไข
ปรับปรุงขอบกพรองของระบบการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงในการดําเนินงาน และปองปรามการ
ทุจริตร่ัวไหลในขั้นตอนการดําเนินงาน 
 (๓) สอบทานและวิเคราะหงบการเงินของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาความเสี่ยง
ความถูกตอง และความเชื่อถือไดของงบการเงิน เพื่อเสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรุงและปองกันความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้น 
 (๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
 (๕) ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือตามที่อธิการบดี      
ขอคําปรึกษา 
 ขอ ๓๘ ใหสํานักตรวจสอบภายใน ทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีและงบการเงินของมหาวิทยาลัย
และของสวนงานอยางสม่ําเสมอ โดยรายงานผลการตรวจสอบตออธิการบดีเพื่อพิจารณา และส่ังการให
สวนงานตาง ๆ ดําเนินการ ทั้งนี้ ใหสรุปรายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอย
ไตรมาสละ ๑ คร้ัง เพื่อการกํากับดูแล 
 ขอ ๓๙ ใหมหาวิทยาลัยจัดทํางบการเงินสงใหผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัย ภายใน ๙๐ วัน 
นับแตวันสิ้นปบัญชี เพื่อตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของมหาวิทยาลัย 
 ขอ ๔๐ ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัย แตงตั้ง 
โดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัย ทําการ 
ตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินและรายงานผลเสนอตอสภามหาวทิยาลัยภายใน ๑๕๐ วัน นับแตวันสิ้น
ปบัญชีเพื่อสภามหาวิทยาลยัเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

หมวด ๘ 
กองทุน 

 
 ขอ ๔๑ ใหมหาวิทยาลัยและสวนงาน จัดใหมีกองทุน เพื่อบริหารจัดการตามภารกิจและ
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย การจัดตั้ง การบริหาร การรวม การยุบเลิกกองทุน การชําระบัญชี และการ
โอนทรัพยสินของกองทุน ใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 
  ประกาศ ณ วนัที่............................... 
 
             (…………………………………..) 
                                     นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม 



 

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 8-5-51 

๑๐ 
 


