
 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย  สภาขาราชการ พนักงาน และลูกจาง  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
………………………. 

 

 โดยที่เปนการสมควรใหมีการปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยสภาขาราชการและลูกจาง 
พ.ศ. ๒๕๔๕   เพื่อให เหมาะสม กับสถานการณปจจุบันและสอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ และเพื่อใหการดําเนินงาน
ของสภาขาราชการ พนักงาน และลูกจาง เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖(๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๔๑     
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ ๗ /๒๕๕๒ เมื่อวันที่   ๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๒   สภามหาวิทยาลัยจึงตราขอบังคับไวดังนี้ 
         ขอ ๑   ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยสภาขาราชการ พนักงาน   
                        และลูกจาง พ.ศ. ๒๕๕๒”                                                                                               
 ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ ๓  ใหยกเลิก  ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สภาขาราชการและลูกจาง พ.ศ. ๒๕๔๕ 
                         บรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอื่นใด ซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใช  
                         ขอบังคับ นี้แทน 
 ขอ ๔  ในขอบงัคับนี้ 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง   สภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง   มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  “อธิการบดี”   หมายถึง   อธิการบดีมหาวทิยาลัยขอนแกน 
  “ผูบริหาร”  หมายถึง   คณบดี ผูอํานวยการ สถาบัน สํานัก ศูนย วิทยาเขต 
           หนองคายและหนวยงาน/องคกรที่เรียกชื่ออยางอื่น                                  
            ที่มีฐานะเทยีบเทาคณะ รวมท้ังผูดํารงตําแหนงรอง 
                                                                          และผูชวยของตําแหนงดังกลาว ดวย 
                 “คณะ”   หมายถึง   คณะวิชา บัณฑิตวทิยาลัย สํานักงานอธิการบด ี 
                            สถาบัน สํานัก ศูนย หรือหนวยงานทีเ่รียกชื่อ   
                         อยางอื่นที่มฐีานะเทยีบเทาคณะ  และองคกรใน 
                          กํากับที่จดัตัง้ขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลยั  



 ๒

   
  “สภาขาราชการ”               หมายถึง   สภาขาราชการ พนักงานและลูกจาง                         
                                                                                      มหาวิทยาลัยขอนแกน    

                             “กรรมการ”            หมายถึง    กรรมการสภาขาราชการ  พนักงาน  และลูกจาง   
                                                                                       มหาวิทยาลัยขอนแกน                         
               “ขาราชการ”                      หมายถงึ   บุคคลผูดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนใน  
                                                                                       สถาบันอุดมศึกษา ที่มิไดดํารงตาํแหนงวิชาการ 
                            “พนักงาน”                        หมายถึง   บุคคลผูดํารงตําแหนงพนกังานมหาวิทยาลัย  ตาม           
                                                                                       พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน 
                                                                                       สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๑  
                                                                                       รวมถึงพนักงานองคกรในกํากบัที่มิไดดํารงตาํแหนง  
                                                                                       วิชาการ 

               “ลูกจาง ”                  หมายถึง   ลูกจางประจํา ตามระเบียบกระทรวงการคลังและ  
                                                                          พนักงานราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี

  ขอ  ๕  ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้  รวมทั้งกรณีใหตีความในขอบังคับนี้และมีอํานาจออก
ประกาศหรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับนี้  
               หากมีปญหาในการปฏิบัติ  การตีความหรือการดําเนินการอื่นใดที่มิไดระบุในขอบังคับนี้ ให
อธิการบดีเปนผูวินิจฉัย  กรณีอธิการบดีวินิจฉัยแลวยังมีผูโตแยงภายใน  7 วันทําการ ใหอธิการบดีนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย  คําวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยถือเปนที่สุด  

 
  หมวดที่  ๑ 
 บทท่ัวไป 

 
                ขอ ๖   สภาขาราชการกอตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของขาราชการ พนักงาน และลูกจาง ทั้งมวล โดย
ดําเนินงานภายใตขอบังคับนี้ และมีองคคณะ ประกอบดวยกรรมการ ตามขอ  ๑๐    

   ขอ ๗  ใหสภาขาราชการ มีหนาที่ดังนี้ 
๗.๑  ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่เกี่ยวของ ในเรื่องตอไปนี้ 

๗.๑.๑   นโยบายและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
๗.๑.๒  ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับหลักเกณฑ สถานภาพ บทบาท  งาน และ  
               ตําแหนง  สิทธิ  และสวัสดิการของขาราชการ พนักงาน และลูกจาง 
 
 
 



 ๓

 
๗.๑.๓   นโยบายเกี่ยวกับ บทบาท ของมหาวิทยาลัยในดานการบริการวิชาการแก 
               สังคม และการชี้นําสังคม ชุมชน ดานตาง ๆ  

๗.๒  สงเสริมความกาวหนา ความมั่นคง และผดุงเกียรติแหงขาราชการ พนักงานและลูกจาง 
๗.๓  สงเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณของขาราชการ พนักงาน และลูกจาง 
๗.๔  สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวาง มหาวิทยาลัย กับ ขาราชการ พนักงาน และลูกจาง      
          ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและสถาบันอื่น 
๗.๕  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ที่สภาขาราชการพิจารณาเห็นสมควร ในกิจกรรมอื่น อันจะยัง 
          ประโยชน ใหกับมหาวิทยาลัย 

             ขอ ๘  ประธานสภาขาราชการ หรือ ผูที่ประธานฯ  มอบหมาย  อาจไดรับแตงตั้ง หรือ ไดรับเชิญใหเขา
ประชุมที่เกี่ยวของกับ หลักเกณฑ สถานภาพ บทบาท งาน และตําแหนง สิทธิและสวัสดิการ พนักงานและลูกจาง 
ที่มีประธานสภาขาราชการเปนกรรมการ ตามที่ไดรับการแตงตั้งตามขอบังคับหรือระเบียบมหาวิทยาลัย หรือ 
ตามมติสภามหาวิทยาลัย หรือการประชุมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
 

หมวดที่  ๒  
  วาระ และการดํารงตําแหนง 

 

ขอ  ๙   สภาขาราชการ   ประกอบดวย กรรมการซึ่งขาราชการ พนักงาน และลูกจางในสังกัดแตละคณะ 
เลือกตั้งจากขาราชการ พนักงาน และลูกจางในคณะที่ตนสังกัด  ตามเกณฑจํานวนขาราชการ พนักงาน และ
ลูกจาง  ดังนี้ 

๙.๑   คณะที่มีขาราชการ พนักงาน และลูกจาง  ที่มีจํานวนตั้งแต ๑-๒๐๐  คน 
          มีกรรมการได  ๑ คน 
๙.๒   คณะที่มีขาราชการ พนักงาน และลูกจาง  ที่มีจํานวนตั้งแต  ๒๐๑-๕๐๐  คน  
           มี กรรมการได   ๒  คน 
๙.๓    คณะที่มีขาราชการ พนักงาน และลูกจาง ที่มีจํานวนตั้งแต ๕๐๑ -๑,๐๐๐ คน   
           มีกรรมการได  ๓  คน 
๙.๔   คณะที่มีขาราชการ พนักงาน และลูกจาง  ที่มีจํานวนตั้งแต ๑,๐๐๑ คน ขึ้นไป  
           มีกรรมการได  ๔  คน 

ขอ ๑๐ ใหถือเอาจํานวนขาราชการ พนักงาน และลูกจาง ในแตละคณะ  ที่มีอยูกอนวันเลือกตั้ง          
๔๕  วัน  เปนเกณฑคํานวณกรรมการ 

ขอ ๑๑ ใหกรรมการสภาขาราชการอยูในตําแหนงคราวละ ๒  ป กรรมการที่ออกไปตามวาระ  มีสิทธิ
ไดรับเลือกตั้งเขามาอีก 



 ๔

 
  ขอ ๑๒  สภาพการเปนกรรมการสภาขาราชการ    ส้ินสุดลงเมื่อ 

    ๑๒.๑     ถึงคราวออกตามวาระ 
 ๑๒.๒    ตาย 
 ๑๒.๓    ลาออก 
 ๑๒.๔    ยุบหรือเลิกคณะ 
 ๑๒.๕    พนจากตําแหนงขาราชการ พนักงาน และลูกจาง 
 ๑๒.๖     ยายสังกัดจากคณะที่ตนไดรับเลือกตั้ง 
 ๑๒.๗   ไปศึกษา ดูงาน หรือรับการอบรมทั้งภายในหรือตางประเทศเปนเวลานานกวา   
                 ๖  เดือน 
๑๒.๘    ไมมาประชุมสามครั้งติดตอกัน โดยไมแจงเหตุอันควรกอนหรือหลังการประชุม 
                 ภายใน ๑๕ วัน    
๑๒.๙      ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหาร 
๑๒.๑๐    สภาขาราชการ โดยคะแนนเสียงไมต่ํากวาสองในสามของกรรมการที่มาประชุม  
                 มีมติใหพนสภาพ 

 
หมวด ท่ี  ๓  
การเลือกตั้ง 

 
ขอ  ๑๓   ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภาขาราชการจะตองไมดํารงตําแหนงผูบริหารในวันสมัคร

รับเลือกตั้ง   
ขอ  ๑๔ ใหสภาขาราชการเปนผูดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาขาราชการ และเสนอแตงตั้ง

คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง พรอมกําหนดวิธีการเลือกตั้ง  โดยความเห็นชอบของอธิการบดี และใหจัดทํา
เปนประกาศของสภาขาราชการ 

ขอ  ๑๕  ใหประธานสภาขาราชการ  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง และจํานวนกรรมการสภา
ขาราชการกอนวันเลือกตั้งอยางนอย ๑๕ วัน และประกาศรายชื่อกรรมการสภาขาราชการผูไดรับเลือกตั้งภายใน 
๗ วัน นับแตวันเลือกตั้ง 

 คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งและ คณะอนุกรรมการดําเนินการเลือกตั้งประจําหนวยงาน
ไมมีสิทธิ์สมัครเขารับการเลือกตั้ง  

 ในกรณีหนวยงานนั้นไมมีผูสมัคร ใหถือวา ไมมีผูแทนของหนวยงาน 
ขอ  ๑๖   กรรมการที่ออกตามวาระ    ใหมีการเลือกตั้งขาราชการ เขามาเปนกรรมการสภาขาราชการ 

กอนวันครบวาระไมนอยกวา ๓๐  วัน 



 ๕

 
ขอ  ๑๗   ถาตําแหนงกรรมการสภาขาราชการวางลง เพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ      

ใหจัด มีการเลือกตั้งกรรมการเขาดํารงตําแหนงแทนภายใน ๔๕ วัน เวนแตวาระของตําแหนงกรรมการที่วางลง
จะเหลือไมถึง  ๙๐ วัน 

กรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งเขามาแทนตามวรรคแรกใหอยูในตําแหนงเทากับวาระของผูซ่ึงตน
แทน  และใหอยูในตําแหนง  เทาระยะเวลาที่เหลืออยูของกรรมการเดิม  

ในกรณีที่มีการรวม หรือยุบเลิกคณะ ใหกรรมการที่ไดรับเลือกตั้งจากคณะนั้น ตามขอ ๙ พน
ตําแหนงกรรมการสภาขาราชการ นับแตวันรวม หรือยุบเลิกคณะ 

ขอ  ๑๘  ในกรณีที่มีการจัดตั้งคณะขึ้นมาใหม ใหมีการเลือกตั้งกรรมการ ตามขอ ๙ เพิ่มขึ้นภายใน ๔๕  
วัน นับแตวันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  หรือประกาศสภามหาวิทยาลัย เวนแตวาระของตําแหนง
กรรมการจะเหลือไมถึง  ๙๐  วัน  

 
หมวดที่  ๔  

องคประกอบและหนาท่ี   
 

ขอ ๑๙ ใหที่ประชุมสภาขาราชการ เลือกและเสนอแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจากกรรมการ  
ประกอบดวย  

๑๙.๑  ประธานสภาขาราชการ 
๑๙.๒ รองประธานฯ  คนที่ 1 
๑๙.๓  รองประธานฯ คนที่ 2 
๑๙.๔  เลขานุการ 
๑๙.๕  รองเลขานุการ 
๑๙.๖   เหรัญญิก 
๑๙.๗  นายทะเบียน 
๑๙.๘  ตําแหนงอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร แตทั้งนี้ไมเกิน ๔ ตําแหนง 
ใหประธานสภาขาราชการ มีวาระการดํารงตําแหนงติดตอกัน ไมเกิน 2 วาระ  โดยให

ประธานสภาขาราชการ เสนออธิการบดีแตงตั้งตําแหนงตามขอ ๑๙.๑ – ๑๙.๘ การเลือกคณะกรรมการบริหารให
เปนไปตามวิธีการที่สภาขาราชการ กําหนด  

ขอ ๒๐  สภาขาราชการ  อาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อชวยดําเนินกิจการตาง ๆ  ไดตามที่เห็นสมควร 
และอาจแตงตั้งบุคคลอื่นเปนกรรมการเพื่อทํากิจกรรมหรือพิจารณาเรื่องใด ๆ อันอยูในหนาที่ของสภาขาราชการ 
ก็ได 

 



 ๖

 
ขอ ๒๑  ในกรณีที่มีปญหา หรือ ขอเสนอแนะ ที่จะตองพิจารณารวมกัน ระหวางสภาคณาจารยและสภา

ขาราชการ ใหสภาขาราชการ เชิญผูแทนของสภาคณาจารยคนหนึ่งหรือหลายคนที่ไดรับมอบหมาย  หรืออาจ
เชิญผูเกี่ยวของภายนอกทั้งสองสภา  มารวมประชุม ดวย 

ขอ ๒๒  ประธานสภาขาราชการ   มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
๒๒.๑   เปนผูแทนในกิจการทั้งปวงของสภาขาราชการ ในการนี้อาจมอบหมายเปนหนังสือ    
               ใหรองประธาน หรือกรรมการผูหนึ่งผูใด ปฏิบัติหนาที่แทน ก็ได 
๒๒.๒   เรียกประชุมสภาขาราชการ 
๒๒.๓   ดําเนินกิจการตามที่ไดรับมอบหมายจากที่ประชุมสภาขาราชการ 
๒๒.๔   เสนอแผนงานดําเนินการและงบประมาณประจําป ตออธิการบดี 
๒๒.๕   มอบหมายการจัดทํารายงานเกี่ยวกับกิจการ ผลงาน และการเงินของสภาขาราชการ  
                เมื่อส้ินปงบประมาณตออธิการบดี และขาราชการ พนักงานและลูกจาง 
๒๒.๖   กํากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารและกรรมการสภาขาราชการ 
๒๒.๗  เรียกประชุมวิสามัญ เนื่องจากมีเร่ืองสําคัญที่ตองไดรับความเห็นชอบจากสภา  
              ขาราชการ 

ขอ ๒๓  ในการดําเนินงานตามขอ ๒๒ ประธานจะมอบหมายเปนหนังสือใหรองประธาน ปฏิบัติหนาที่
แทนก็ได 

ในกรณีที่ประธานไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานปฏิบัติหนาที่แทน
ตามลําดับ 

ขอ ๒๔  ใหเลขานุการ มีหนาที่รับผิดชอบงานดานธุรการและงานบริหารทั่วไปของสภาขาราชการ และ
คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่สภาขาราชการหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย กรณีเลขานุการ
ไมอยู ใหรองเลขานุการปฏิบัติหนาที่ หรืออาจมอบหมายงานอยางหนึ่งหรือหลายอยางใหรองเลขานุการปฏิบัติ
หนาที่แทน  

ขอ ๒๕  ใหเหรัญญิกมีหนาที่รับผิดชอบดานการเงินของสภาขาราชการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 
ขอ  ๒๖ ใหนายทะเบียนมีหนาที่รับผิดชอบดูแลและตรวจการเขาประชุมของกรรมการสภาขาราชการ 

เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับและระเบียบการประชุม   
ขอ  ๒๗   การดํารงตําแหนงของกรรมการบริหารรายบุคคลใหเปนไปตามวาระของกรรมการ ตาม     

ขอ  ๑๑  และกรรมการบริหารทั้งคณะหรือรายบุคคลพนจากตําแหนงกอนครบวาระในกรณี ดังตอไปนี้ 
๒๗.๑  พนจากการเปนกรรมการสภาขาราชการ 
๒๗.๒  ลาออกจากตําแหนง 
๒๗.๓  กรรมการบริหารโดยคะแนนเสียงไมนอยกวา ๑ใน ๓ ของจํานวนกรรมการบริหาร 
 



 ๗

 
ทั้งหมดมีมติใหกรรมการบริหารทั้งคณะหรือรายบุคคลพนจากตําแหนง หรือ สภาขาราชการ  มีมติตามนั้นดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวา ๒ ใน ๓  ของกรรมการทั้งหมด  

ขอ ๒๘  ในกรณีกรรมการบริหารทั้งคณะหรือรายบุคคลวางลงกอนครบวาระ ใหสภาขาราชการ  
ดําเนินการเลือกและเสนอแตงตั้งกรรมการบริหาร ทั้งคณะ หรือรายบุคคล แทนตําแหนงที่วาง ภายใน ๓๐  วัน 
และใหผูไดรับแตงตั้งใหม  อยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของตําแหนงที่วาง 

ในกรณีกรรมการบริหารทั้งคณะหรือรายบุคคล  พนจากตําแหนงกอนครบวาระไมเกิน ๙๐ วัน 
สภาขาราชการอาจจะไมเลือกและเสนอตั้งกรรมการบริหารใหมทั้งคณะหรือรายบุคคลก็ได โดยใหประธานสภา
ขาราชการ มอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งคนใดปฏิบัติหนาที่แทนในตําแหนงที่วาง จนกวาจะมีการเลือกและ
เสนอแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร ชุดใหม  
 

หมวดที่ ๕  
การประชุมและการดําเนินงาน 

 
ขอ ๒๙  ใหสภาขาราชการ มีการประชุมสามัญอยางนอยสองเดือนตอคร้ัง ในกรณีที่มีความจําเปน อาจ

ใหมีการประชุมสามัญมากกวาหรือนอยกวาที่กําหนด ก็ได ทั้งนี้โดยมติของที่ประชุมสภาขาราชการ 
 ในการประชุมสภาขาราชการครั้งแรก ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย เรียก

ประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารภายใน  ๗  วันทําการ หลังจากวันที่อธิการบดีแตงตั้งกรรมการ 
ใหที่ประชุมเลือกกรรมการที่มีอาวุโสสูงสุดเพื่อทําหนาที่เปนประธานดําเนินการเลือกตั้ง

ประธานสภาขาราชการ 
ขอ  ๓๐  ในการประชุมของสภาขาราชการจะตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมด  การลงมติใหถือคะแนนเสียงขางมากขององคประชุม  กรณีที่คะแนนเสียงเทากันให
ประธานสภาเปนผูตัดสินชี้ขาด  

การประชุมสภาขาราชการใหเปนไปตามระเบียบ ที่สภาขาราชการกําหนด 
ขอ ๓๑  การประชุมสภาขาราชการ  ใหเบิกเบี้ยประชุมจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยในอัตราเทากับ

กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะ  แตใหเบิกไดไมเกิน ๒  คร้ังตอเดือน  
ขอ  ๓๒  การดําเนินงานของสภาขาราชการ และคณะกรรมการบริหารตามขอบังคับนี้ใหถือเปนการ

ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยตามปกติ เวนแตการดําเนินการที่ไมเกี่ยวของกับหนาที่ตามขอ 7 หรือการปฎิบัติ
ที่เปนเรื่องสวนบุคคล  

       
 

 



 ๘

 
หมวดที่  ๖ 

การเงินและงบประมาณ 
 

ขอ ๓๓  ใหสภาขาราชการไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ตามความเหมาะสมและ
จําเปน ใหครอบคลุมตามภารกิจของสภาขาราชการ ที่กําหนดไวในขอบังคับ นี้   รวมทั้งภารกิจการประสาน
ความรวมมือจากสวนงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ขอ  ๓๔  การเงินและงบประมาณของสภาขาราชการใหมหาวิทยาลัยจัดสรรและสนับสนุนใหโดย
พิจารณาจากการขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปที่สภาขาราชการเสนอตอมหาวิทยาลัย ทั้งนี้โดยอนุโลมตาม
กฎหมายหรอืระเบียบของทางราชการ หรือของมหาวิทยาลัย 

ขอ  ๓๕  สภาขาราชการ อาจมีรายได ดังนี้ 
๓๕.๑  ผลประโยชนจากกิจกรรมตาง ๆ 
๓๕.๒ รายไดอ่ืน ๆ 
๓๕.๓  เงิน หรือวัสดุ-ครุภัณฑ ที่มีผูบริจาคใหสภาขาราชการ  

               ใหเหรัญญิก เปนผูเก็บรักษาและเบิกจายเงินของสภาขาราชการ ตามกฎหมาย  ระเบียบของ 
มหาวิทยาลัย หรือของทางราชการ  ตามที่ประธานหรือที่ประชุมสภาขาราชการ มอบหมาย โดยสรุปสถานภาพ
และรายการรับ-จาย  เสนอที่ประชุม ทุกครั้ง  

ขอ ๓๖  สภาขาราชการอาจกําหนดหลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติวาดวยการเงินที่ไมขัดตอระเบียบของ
มหาวิทยาลัยหรือของทางราชการก็ได 

 
หมวดที่ ๗  

การแกไขและการวินิจฉัย 
 

ขอ ๓๗    กรณี  การเสนอขอแกไขขอบังคับนี้ โดยสภาขาราชการ จะกระทําได ตามหลักเกณฑและ
วิธีการ   ๒  ประการ ดังตอไปนี้ 

              ๓๗.๑ โดยสภาขาราชการ จากกรรมการสภาขาราชการ ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการทั้งหมดมีญัตติเสนอขอแกไข  และการแกไขขอบังคับจะทําไดโดยกรรมการจํานวนไมนอยกวาสองใน
สามของกรรมการทั้งหมดมีมติเห็นชอบดวย 

              ๓๗.๒ โดยขาราชการ  พนักงานและลูกจาง จํานวนไมนอยกวา ๑๐๐ คน รวมกันเขาชื่อตอ
อธิการบดีขอใหแกไข 

 
 



 ๙

 
ขอ  ๓๘  กรณีมีเหตุผลหรือความจําเปนที่ไมอาจดําเนินการไดตามเงื่อนเวลาที่กําหนด ไวในขอบังคับนี้

อธิการบดีอาจขยายเวลาไดตามความเหมาะสม ในกรณีมีขอโตแยงเกี่ยวกับขอบังคับนี้จนไมสามารถนําสูการ
ปฏิบัติได ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูวินิจฉัย 

 
บทเฉพาะกาล 

 
ขอ  ๓๙  ใหกรรมการสภาขาราชการ ที่ดํารงตําแหนงอยูกอนขอบังคับนี้ ดํารงตําแหนงตอไปจนครบ

วาระ 

 ขอ ๔๐  การใดอยูระหวางดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยสภาขาราชการและ
ลูกจาง พ.ศ. ๒๕๔๕ ไวกอนขอบังคับนี้มีผลบังคับใช ใหดําเนินการตอไปจนเสร็จสิ้น โดยนําหลักเกณฑตาม
ขอบังคับนี้มาใชบังคับดวย 
 
      
  ประกาศ  ณ  วันที่       ๒๒      กรกฎาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 
 
 
                         พลตํารวจเอก 
                             (เภา  สารสิน) 
                       นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
 
 
 

  




