
 
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย การบริหารสํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   

พ.ศ. 2550 

---------------------------- 
 

 โดยที่เห็นสมควรใหมีระเบยีบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวยการบริหารสํานักงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําร ิ เพื่อใหการบรหิารจดัการมีความคลองตัว มีประสิทธิภาพ สนองพระราชดําริและ

เปนประโยชนตอทางราชการ 

 ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 (2) และ (12)  แหงพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัย 

ขอนแกน  พ.ศ. 2541 มติที่สภามหาวิทยาลยัขอนแกนในคราวประชุม  ครั้งที่ 5 /2550  เมื่อวันที่   4  

กรกฎาคม  2550    จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ 1   ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการบริหารสํานักงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ  พ.ศ. 2550” 

 ขอ 2 ระเบยีบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  

ประกาศ  คําสั่ง หรือมติใดทีข่ัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 

 ขอ   3  ในระเบียบนี้ 

  “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง  มหาวิทยาลยัขอนแกน 

  “สํานักงาน”   หมายถึง  สํานักงานโครงการอันเนื่องมาจาก 

        พระราชดําริ  

         มหาวิทยาลยัขอนแกน 

  “อธิการบด”ี   หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

  “ผูจัดการ”   หมายถึง  ผูจัดการสํานักงาน 

  “คณะกรรมการบริหาร”  หมายถึง  คณะกรรมการบริหารสํานักงาน 

  “คณะกรรมการดําเนินงาน”หมายถึง  คณะกรรมการดําเนินงานสาํนักงาน 

 “บุคลากร”   หมายถึง  ขาราชการ  พนกังาน  และลูกจาง 

      ของสํานักงาน                                                  

            ขอ   4   ใหสํานักงานเปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยโดยการกํากับดูแลของ  รองอธิการบดี
ฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 

 ขอ   5   สํานักงานมีวัตถุประสงคดังนี้ 

5.1 เปนหนวยงานกลางในการประสานงาน  สนบัสนุน  และบูรณาการพันธกิจของ

มหาวิทยาลยักับการดําเนินงานของสํานักงาน   

5.2 ดําเนินโครงการและกิจกรรมที่สนองและตามแนวพระราชดําร ิ
5.3 เปนศูนยกลางของขอมูล และสารสนเทศของโครงการตามแนวพระราชดํารขิอง

มหาวิทยาลยั ตลอดจนหนวยงานอื่นที่ดําเนินการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

                                                                                                                      ขอที่ 6..... 
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ขอ   6   การจดัทํางบประมาณประจําป 

 ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอการดําเนินโครงการและ

กิจกรรมที่สนองพระราชดําริตามความจําเปน  ตลอดจนโครงการตามแนวพระราชดําริเพื่อเปนตนแบบใน

การใชเปนแหลงเรียนรูของนักศึกษาและประชาชน แหลงที่มาของรายไดของสํานักงาน มีดังตอไปนี้ 

6.1 เงินงบประมาณแผนดินที่อาจไดรับการจัดสรรโดยตรง 
6.2 เงินสนับสนุนหรือเงินอุดหนุนทั้งที่เปนงบประมาณแผนดินหรือเงินนอกงบประมาณ

จากภาครัฐอ่ืนๆ 

6.3 เงินรายไดของมหาวิทยาลยัหรือหนวยงานอื่น 

6.4 เงินบริจาค 

6.5 เงินจากการดําเนินงาน และเงนิผลประโยชนจากการดําเนินงาน 

6.6 รายไดอ่ืนๆ 

 ขอ   7   ใหมคีณะกรรมการบริหารสํานักงานประกอบดวย 

(1) อธิการบดีเปนประธานกรรมการ   
(2) รองอธิการบดทีี่ไดรับมอบหมายเปนรองประธาน 

(3) ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการเปนกรรมการ 
(4) ผูแทนคณบดีที่ไดรับการเสนอชื่อจากที่ประชุมคณบดีจํานวน 3 คนเปนกรรมการ 

(5) ผูแทนจากสํานกังานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (กปร.)  

(6) ผูแทนผูวาราชการจังหวัดขอนแกนเปนกรรมการ 
(7) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกิน 3 คนโดยอธิการบดีเปนผูแตงตั้ง 

(8) ผูจัดการเปนกรรมการและเลขานุการ 
ผูแทนคณบดีตาม (4)  และกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (7) มีวาระการดํารงตําแหนง

คราวละ  2  ป แตอาจไดรับการแตงตั้งใหมได 

 ขอ   8   คณะกรรมการบรหิาร มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

8.1 กําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานโครงการซึ่งบูรณาการเขากับพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลยัและการบริหารสาํนักงาน 

8.2 เสนอใหมหาวิทยาลยัออกระเบียบ หลักเกณฑ ขอบังคับหรือประกาศที่เก่ียวของกับ

การบริหารและการดําเนินงานของสํานักงาน 

8.3 ใหความเห็นชอบแผนงาน  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอื่นๆของสํานักงาน 

8.4 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงาน 

8.5 เสนอใหมหาวิทยาลยัแตงตั้งและถอดถอนผูจัดการ 
8.6 เสนอใหมหาวิทยาลยัแตงตั้งบุคคลและคณะบุคคลเพื่อดําเนินการตามแผนงานและ

กิจกรรมของสํานักงาน 

8.7 ปฏิบัติงานอื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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 ขอ   9  ใหมีผูจัดการซ่ึงแตงตัง้โดยอธิการบด ีเปนผูบังคับบญัชาและรบัผิดชอบในการดําเนินงานของ

สํานักงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคในขอ 5 โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป และอาจไดรับ

แตงตั้งใหมอีกได 

            ใหมีรองผูจัดการหรือผูชวยผูจัดการ จํานวนไมเกิน 6  คน โดยมีวาระการดํารงตําแหนงตาม

วาระของผูจัดการ 

 ขอ  10  ผูจัดการ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
10.1 เสนอคณะกรรมการบริหารเพือ่ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งบุคคลหรือคณะ  

 บุคคลเพื่อเปนคณะทาํงานตามโครงการสนองพระราชดําริและตามแนว

 พระราชดําริ  ตลอดจนภารกิจอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย 

10.2 จัดทําแผนงานและงบประมาณของสํานักงาน  เพื่อขอความเห็นชอบตอคณะ

 กรรมการบรหิาร 

10.3 จัดทําระเบยีบ หลักเกณฑ ขอบังคับหรือประกาศที่เก่ียวของตามที่คณะ

 กรรมการบรหิารกําหนด 

10.4 ประสานและดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม  และสนับสนุนการดําเนิน

 โครงการและกิจกรรมตามนโยบายและแผนงานของมหาวทิยาลยั 

10.5 จัดทําฐานขอมลูโครงการและฐานขอมูลเพื่อการบริหารของสํานักงาน 

10.6 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานและงบประมาณ  และรายงาน

 ประจําปเสนอตอคณะกรรมการบริหารและมหาวิทยาลัย 

10.7 ประสานงานหนวยงานและแหลงทุน 

10.8 ประชาสัมพันธและเผยแพรการนําไปใชประโยชนของผลงานโครงการและ

 กิจกรรม 

10.9 ปฏิบัติงานอื่นตามที่มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

 ขอ  11  ผูจัดการพนจากตําแหนงเมื่อ 

11.1 ตาย 

11.2 ลาออก 

11.3 ครบวาระ 

11.4 มหาวิทยาลยัมคํีาสั่งใหออก โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี 

ขอ  12  ใหมีคณะกรรมการดาํเนินงาน  ประกอบดวย 

(1) ผูจัดการเปนประธานกรรมการ   
(2) รองผูจัดการสํานักงานคนหนึ่งที่ผูจัดการมอบหมายเปนรองประธานกรรมการ   
(3) ผูทรงคุณวุฒิจากกลุมสาขามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี  และกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  รวมไมนอยวา  6  คนเปน

กรรมการ 

(4) ผูชวยผูจัดการคนหนึ่งที่ผูจัดการมอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ 
ขอ  13  คณะกรรมการดําเนินงาน  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

13.1 ใหคําปรึกษาแนะนําทางดานวิชาการ 

13.2 ประสานใหบุคลากรในคณะทีเ่ก่ียวของเขารวมดําเนินการของโครงการ 

 

                ขอ 13.3 ... 
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13.3 เผยแพรและประชาสัมพันธผลงานของสํานักงาน 

13.4 อ่ืนๆ  ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

ขอ  14  การแบงสวนการบรหิารงาน และการจัดระเบยีบการบริหารภายในสํานักงานใหเปนไปตาม

นโยบายของมหาวิทยาลัย โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลยั 

ขอ  15  การจัดทํางบประมาณประจําปของสํานักงาน ใหดาํเนินการเชนเดียวกับการจัดทํา

งบประมาณของมหาวิทยาลยั 

ขอ 16  การบริหาร การติดตามและการประเมินผลของโครงการวิจัยและทนุวิจัย   เพื่อดาํเนินการ 

ในสวนของสํานักงาน  ใหเปนไปตามระเบียบของสํานักงาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบรหิาร 

 ในกรณีที่แหลงทุนซ่ึงใหทุนสนบัสนุนแกสํานักงานมีขอกําหนดหรือหลักเกณฑการใชเงิน 

และเงื่อนไขตางๆ  แตกตางจากวรรคหนึง่หรือที่กําหนดในระเบียบนี้ใหใชขอกําหนดและหลักเกณฑตางๆ

ของแหลงทุนนั้นได 

 กรณีนอกเหนือจากที่กําหนดในวรรคหนึ่งและวรรคสอง และคณะกรรมการบริหารยังไมได

กําหนดหลักเกณฑไวเปนการเฉพาะใหอนุโลมใชหลักเกณฑการใชเงินรายไดตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

ขอ 17  ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศหรือระเบียบปฏิบัติใดๆ

เพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี ้

 กรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือในกรณีที่จะตองตีความใหอธิการบดีเปนผู

วินิจฉัย และถือเปนที่สิ้นสุด 

 

 

 

 ประกาศ  ณ  วันที่    20     พฤศจิกายน   พ.ศ. 2550  
 

 

 

                (ลงชือ่) พลตํารวจเอกเภา     สารสิน 

                                                                                 ( เภา     สารสิน ) 

                                                                         นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

    

 

   

   


