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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ว่าด้วย หน่วยงานลักษณะพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๕๘
...............................................................
เพื่อเสริมขีดความสามารถและความคล่องตัวของมหาวิทยาลัยด้วยการจัดให้มีหน่วยงานที่มีภารกิจ
เฉพาะเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยโดยไม่เป็นภาระด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย และสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑
สภามหาวิทยาลั ยทักษิณในการประชุ ม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จึงออกข้ อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยหน่วยงานลักษณะพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยทักษิณ
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยทักษิณ
“หน่วยงานลักษณะพิเศษ” หมายความว่า หน่วยงานที่สภามหาวิทยาลัยประกาศจัดตั้งตาม
ข้อบังคับนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานหรือมีบทบาทหน้าที่เป็นการเฉพาะเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย มีลักษณะพึ่งพาตนเอง ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามระบบงบประมาณปกติของมหาวิทยาลัย
แต่อาจได้รับการสนับสุนนงบประมาณเป็นทุนประเดิมหรือเป็นทุนเพื่อการขยายงานจากมหาวิทยาลัย
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
“คณะกรรมการอํานวยการ” หมายความว่า คณะกรรมการอํานวยการหน่วยงานลักษณะพิเศษ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการหน่วยงานลักษณะพิเศษ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ข้อ ๔ บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรือระเบียบอื่น ในส่วนที่มีบัญญัติไว้ในข้อบังคับนี้ หรือที่ขัด
หรือแย้งต่อข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
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-๒หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการอํานวยการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วย
(๑) อธิการบดี
ประธาน
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน ๓ คน
กรรมการ
(๓) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย ๑ คน
กรรมการ
(๔) ผู้อํานวยการ
กรรมการและเลขานุการ
(๕) ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานจํานวน 1 คน
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๒) มีวาระการดํารงตําแหน่ง ๓ ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระหรือในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่ม ให้ผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างหรือที่เป็นกรรมการเพิ่มนั้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการซึ่งได้
แต่งตั้งไว้แล้ว
ข้อ ๖ คณะกรรมการอํานวยการ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายและกํากับการบริหารงานของหน่วยงานลักษณะพิเศษ
(๒) ออกระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล การเงิน และการพัส ดุ
ทรัพย์สิน ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดอันจําเป็นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานลักษณะ
พิเศษ และแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบในคราวแรกของการประชุม
(๓) ให้ความเห็นชอบงบประมาณประจําปีหรืองบประมาณเพิ่มเติม เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ
(๔) ให้ความเห็นชอบรายงานการเงิน รายงานประจําปี เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ
(๕) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานลักษณะพิเศษ
(๖) แต่งตั้งและถอดถอนผู้อํานวยการ
(๗) อํานาจหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย
หมวด ๒
การดําเนินงาน
ข้อ ๗ การจัดตั้งและการยุบเลิกหน่วยงานลักษณะพิเศษ ให้ทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ข้อ ๘ การกําหนดโครงสร้างการบริหารภายในของหน่วยงานตามข้อ ๗ ให้จัดทําเป็นประกาศ
ของคณะกรรมการอํานวยการ
กรณี ที่ ห น่ ว ยงานมี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งมี ค ณะกรรมการบริ ห าร ให้ บ ทบาทหน้ า ที่ ข องคณะ
กรรมการบริหาร รวมทั้งองค์ประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และวาระการดํารงตําแหน่ง ของ
กรรมการบริหาร เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนด
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-๓ข้อ ๙ ให้ผู้อํานวยการ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารกิจการของหน่วยงานลักษณะพิเศษให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์
รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของกรรมการอํานวยการ
(๒) ควบคุม บังคับบัญชา บุคลากรของหน่วยงานลักษณะพิเศษ
(๓) จัดทํารายงานการเงิน งบประมาณ รายงานประจําปี เสนอต่อคณะกรรมการอํานวยการ
และสภามหาวิทยาลัย
(๔) อํานาจหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการอํานวยการ หรืออธิการบดีมอบหมาย
ผู้อํานวยการมีวาระการดํารงตําแหน่ง ๓ ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้
ข้อ ๑๐ การแต่งตั้งและการพ้นตําแหน่งผู้อํานวยการ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการอํานวยการ
กําหนด
นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระ ผู้อํานวยการ พ้นตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด
(๔) คณะกรรมการอํานวยการ มีมติถอดถอน
ข้อ ๑๑ กรณีผู้อํานวยการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้อํานวยการมอบหมายรองผู้อํานวยการ
(ถ้ามี) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการ เป็นผู้รักษาการแทน
ข้อ ๑๒ การบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน ของหน่วยงานลักษณะพิเศษ
ให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนด
ข้อ ๑๓ รายได้ของหน่วยงานลักษณะพิเศษ มีดังนี้
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

เงินอุดหนุนที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้
เงินหรือทรัพย์สินซึ่งมีผู้อทุ ิศให้
รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการดําเนินการ
เงินหรือดอกผลที่เกิดจากรายได้ตาม (๑) (๒) หรือ (๓)
รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น

ข้อ ๑๔ รายจ่ายของหน่วยงานลักษณะพิเศษ มีดังนี้
(๑) รายจ่ายตามวัตถุประสงค์หรือขอบเขตภารกิจของหน่วยงานลักษณะพิเศษ
(๒) รายจ่ายเพื่อการดําเนินงานของหน่วยงานลักษณะพิเศษ
(๓) รายจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับมหาวิทยาลัยตามที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนด
รายจ่ า ยตาม (๑) (๒) หรื อ (๓) ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ ประกาศ หลั ก เกณฑ์ หรื อ มติ ที่
คณะกรรมการอํานวยการกําหนด
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-๔ข้อ ๑๕ การนํารายได้ของหน่วยงานลักษณะพิเศษไปใช้จ่ายให้จัดทําเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี หรือในกรณีมี ความจําเป็นเร่งด่วนอาจเสนอตั้งงบประมาณเพิ่ม เติม โดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการอํานวยการและได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
ในกรณีที่มีไม่สามารถเสนองบประมาณรายจ่ายได้ทันในปีงบประมาณใด ให้หน่วยงานสามารถใช้
งบประมาณไปพลางก่อน ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของงบประมาณการดําเนินงานในปีที่ผ่านมา ยกเว้นงบลงทุน โดยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการ และแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบในคราวแรกของการประชุม
หมวด ๓
การบัญชี และการตรวจสอบ
ข้อ ๑๖ ให้หน่วยงานลักษณะพิเศษวางและรั กษาไว้ซึ่งระบบบัญ ชี อันถูกต้อง มีส มุดบั ญชีล ง
รายการแยกตามประเภทของสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย ตามความเป็นจริง พร้อมทั้งข้อความอัน
เป็นที่มาของรายการนั้นๆ และให้มีการตรวจสอบภายในเป็นประจํา
การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ข้อ ๑๗ การฝาก การถอน และการเก็บรักษาเงินของหน่วยงานลักษณะพิเศษ ให้ถือปฏิบัติดังนี้
(๑) เงินของหน่วยงานลักษณะพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้นําฝากธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบัน
การเงิน หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการให้ความเห็นชอบ
(๒) การถอนเงินหรือเบิกจ่ายเงิน ให้ดําเนินการตามที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนด
(๓) เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานลักษณะพิเศษ มีอํานาจเก็บรักษาเงินสดไว้สําหรับค่าใช้จ่าย
เพื่อการหมุนเวียนในทุกขณะได้ไม่เกินสามหมื่นบาท หรือตามที่คณะกรรมการอํานวยการ
กําหนด หากมีเงินสดเกินวงเงินดังกล่าวให้นําฝากธนาคาร สถาบันการเงิน หรือสหกรณ์
ออมทรัพย์ในวันนั้น หรืออย่างช้าในวันทําการถัดไป
ข้อ ๑๘ ให้หน่วยงานลักษณะพิเศษจัดทํางบการเงินและบัญชีรายรับรายจ่าย ส่งผู้สอบบัญชี
ภายนอกซึ่งคณะกรรมการอํานวยการให้ความเห็นชอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
ข้อ ๑๙ ให้ ผู้ ส อบบั ญ ชี จั ด ทํ า รายงานผลการสอบบั ญ ชี แ ละการเงิ น เสนอต่ อ คณะกรรมการ
อํานวยการภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ
วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชี ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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-๕ข้อ ๒๐ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้
ในกรณี ที่ มิ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ใ นข้ อ บั ง คั บ นี้ หรื อ ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ นี้
ให้อธิการบดีเป็นผู้สั่งการหรือวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ศาสตราจารย์ ดร. จรัญ จันทลักขณา)
นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

