


    กฎหมาย : 
การบริหารงาน 

มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี 



สถานะ & โครงสรา้งของมหาวทิยาลยั 

สถานะของมหาวทิยาลยั  

~ นิติบุคคล / มีฐานะเป็นกรม  

 “อธิการบดี” เป็น “อธิบดี”  
ตาม กม.วา่ดว้ยระเบียบบริหาร 

ราชการแผ่นดิน และ กม.อ่ืน 



โครงสรา้งของมหาวทิยาลยั 

อธิการบดี 

รองอธิการบดี / ผูช่้วยอธิการบดี 

คณบดี / รองคณบดี / หัวหนา้ภาควชิา /  

หัวหนา้หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนฯ 

สภามหาวทิยาลยั 



สถานะของ “สภามหาวทิยาลยั”  

ควบคมุดแูลกิจการทั่วไป ฯ 

อ านาจและหนา้ท่ี 

~ วางนโยบายของมหาวทิยาลยัฯ 

~ วางระเบียบและออกขอ้บงัคับฯ 

~ วางระเบียบและออกขอ้บงัคับต่างๆ เกี่ยวกบั 

   การเงินและทรพัยส์นิของมหาวทิยาลยั 

                        ...ฯลฯ... 



สถานะของ “สภามหาวทิยาลยั” (ต่อ)  

สภา 

มหาวทิยาลยั 

เนื้อหา 

ความเหมาะสม 

รปูแบบ 

ตรวจสอบ 



สถานะของ“อธิการบดี” เป็น “อธิบดี”  

เป็นผูบ้งัคับบญัชา  

รบัผิดชอบการบริหารงาน 

ของมหาวทิยาลยั 



สถานะของ“อธิการบดี” เป็น “อธิบดี”  

~ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคับของทางราชการ รวมทัง้

นโยบายและวตัถุประสงคข์องมหาวทิยาลยั 

อ านาจและหนา้ท่ี 

~ ควบคมุดแูลบุคลากร การเงิน การพสัด ุสถานท่ี และ

ทรพัยส์นิอ่ืนของมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ และขอ้บงัคับของมหาวทิยาลยั 

~ รกัษาระเบียบวนิยั จรรยาบรรณและมรรยาทแห่งวชิาชีพ

ของขา้ราชการในมหาวทิยาลยั 



สถานะของ“อธิการบดี” เป็น “อธิบดี”  

อ านาจและหนา้ท่ี (ต่อ) 

~ เป็นผูแ้ทนของมหาวทิยาลยัในกิจการทั่วไป 

~ ปฏบิติัหนา้ท่ีอ่ืนตามระเบียบและขอ้บงัคับ

ของมหาวทิยาลยั หรือตามท่ีสภามหาวทิยาลยั

มอบหมาย 

...ฯลฯ... 



สถานะของ“อธิการบดี” เป็น “อธิบดี”  

การใชอ้ านาจและการปฏบิติัหนา้ท่ี ใหค้ านึงถึง

นโยบายท่ี ครม.แถลงไวต่้อรฐัสภา หรือท่ี ครม.

ก าหนด หรืออนมุติั และนโยบาย แนวทาง และ

แผนการปฏบิติัราชการของกระทรวงดว้ย 

อ านาจและหนา้ท่ี (ต่อ) 



สถานะของ“รองอธิการบดี & ผูช่้วยอธิการบดี”   

~ ท าหนา้ท่ีและรบัผิดชอบ 

   ตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

~ เป็นผูบ้งัคับบญัชาขา้ราชการ 

  รองจากอธิการบดีและ 

  ช่วยอธิการบดีปฏบิติัราชการ รองอธิการบดี  

อ านาจและหนา้ท่ี 

ผูช่้วยอธิการบดี 



สถานะของ“คณบดี & รองคณบดี”   

อ านาจและหนา้ท่ี 

~ เป็นผูบ้งัคับบญัชาและ

รบัผิดชอบงานของคณะ 

~ ท าหนา้ท่ีและรบัผิดชอบ 

ตามท่ี “คณบดี”มอบหมาย 

คณบดี  

รองคณบดี 

สถานะของ“ผูอ้ านวยการ &หัวหนา้หน่วยงาน”  นยัท านองเดียวกนั  

งานนำเสนอ2.pptx


การบริหารงาน 

มหาวทิยาลยั 





การบริหารงานมหาวทิยาลยั 

ขา้ราชการพลเรือน &   

  พนกังานในสถาบนัอดุมศกึษา  

. 

ตอ้งปฏบิติัหนา้ท่ีตาม กม., ระเบียบ,  

แบบแผนของทางราชการ, มติ ครม.  

หรือนโยบายของทางราชการ 



สถานะของ“อธิการบดี” เป็น “อธิบดี”  

~ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคับของทางราชการ รวมทัง้

นโยบายและวตัถุประสงคข์องมหาวทิยาลยั 

อ านาจและหนา้ท่ี 

~ ควบคมุดแูลบุคลากร การเงิน การพสัด ุสถานท่ี และ

ทรพัยส์นิอ่ืนของมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ และขอ้บงัคับของมหาวทิยาลยั 

~ รกัษาระเบียบวนิยั จรรยาบรรณและมรรยาทแห่งวชิาชีพ

ของขา้ราชการในมหาวทิยาลยั 



๑ บุคคล 

๒ การเงิน & ทรพัยส์ิน 

๓ ระบบการศึกษา 

การบริหารงาน 

มหาวทิยาลยั 



การบริหารงานบุคคล 

มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 

ก.พ.อ. 

มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี 

กฎหมาย ระเบียบ  ขอ้บงัคับ มติ ครม.  

แบบแผนการปฏบิติัราชการ 



การบริหารงานบุคคล 

Ex : 

ขอ้บงัคับ มอบ.วา่ดว้ย หลกัเกณฑแ์ละวธีิการพิจารณา 

แต่งตัง้บุคคลใหด้ ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ศ.  

รอง ศ.  และศ. ตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละ

วธีิการพิจารณาแต่งตัง้บุคคลใหด้ ารงต าแหน่งผูช่้วย ศ.   

รอง ศ. และ ศ. พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ตราขอ้บงัคับตามประกาศ ก.พ.อ.  



การบริหารงานบุคคล 

Ex : 

ขอ้บงัคบั มอบ.วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคล

ส าหรบัพนกังานของมหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ตราขอ้บงัคับตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบ 

ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศึกษา 



การเงิน & ทรพัยส์นิ 

ระมดัระวงั รอบคอบ 

การบริหาร 

จัดการเงิน 

บริหาร 

ความเสี่ยง 

ท่ีเหมาะสม 

ตรวจเงิน 

แผ่นดิน 



ระเบียบ มอบ. 

วา่ดว้ยการเงินและ 

ทรพัยส์ิน  

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มหาวทิยาลยัและ 

สว่นราชการ 

จัดท าแผนงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี 

ขออนมุติัต่อสภาฯ 

การใชจ่้าย 

เงินรายไดต้อ้งเป็นไป 

ตามแผนงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี 

ท่ีไดร้บัอนมุติั 

จากสภาฯ  ฯ ล ฯ 
การใชจ่้าย 

เงินทุนส ารอง 



การเงิน & ทรพัยส์นิ (ต่อ) 

การตรวจสอบการปฏบิติัตาม  

กม.วา่ดว้ยวนิยัการเงิน & การคลงั 

โดย ผูว้า่การฯ & จนท.ท่ีผูว้า่การ 

มอบหมาย 

ไม่เกี่ยวกบั กม.วา่ดว้ยวนิยั 

การเงินการคลงัของรฐั 

เกี่ยวกบั กม.วา่ดว้ยวนิยั 

การเงินการคลงัของรฐั 



การเงิน & ทรพัยส์นิ (ต่อ) 

กรณีไม่เกี่ยวกบักม.วา่ดว้ย

วนิยัการเงินการคลงัฯ 

ก่อใหเ้กิดความเสยีหายแก่ มอบ.  

ผูว้า่การแจง้ให ้อธ.มอบ. เรียกให ้

ชดใชค่้าเสยีหายฯ หรือด าเนินการ 

ทางวนิยัแลว้แต่กรณี และแจง้ให ้

ผูว้า่การทราบ 

ไม่ปฏบิติัตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอ้บงัคับ มติ ครม.   แบบแผน 

การปฏบิติัราชการ 

บกพร่อง 

ผูว้า่การจะแจง้ให ้มอบ.ฯ ก ากบั 

ดแูลมิใหเ้กิดขอ้บกพร่องอีกก็ได ้



ไม่ทุจริต  แต่เกิดความเสยีหายแก ่มอบ.   

~ ทุจริต  

~ ผูว้า่การสง่ให ้ปปช. 

ก่อใหเ้กิดความเสยีหายแก่ มอบ. หรือมีลกัษณะ

เป็นการจงใจไม่ปฏบิติัตาม กม.วา่ดว้ยวนิยัการเงิน

การคลงั 

การเงิน & ทรพัยส์นิ (ต่อ) 

กรณีเกี่ยวกบั  

กม.วา่ดว้ยวนิยั 

การเงินการคลงัฯ 

บกพร่อง 

ผูว้า่การจะแจง้ให ้มอบ.ฯ ก ากบัดแูลมิใหเ้กิด

ขอ้บกพร่องอีกกไ็ด ้

ผูว้า่การแจง้ให ้อธ.มอบ. เรียกใหช้ดใช้

ค่าเสยีหายฯ หรือด าเนินการทางวนิยัแลว้แต่

กรณี และแจง้ใหผู้ว้า่การทราบ 



เหตแุห่งการลงโทษ 



เหตแุห่งการลงโทษ 

~ การฝ่าฝืนกฎหมาย  

   ระเบียบ ขอ้บงัคับ  

   มติ ครม.  แบบแผน 

   การปฏบิติัราชการ 



วนิยัและการรกัษาวนิยั   

ขา้ราชการพลเรือน  พนกังาน 

กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบ

ขา้ราชการพลเรือนฯ,  

ประกาศ ก.พ.อ.,ขอ้บงัคับ  

มอบ.ฯ   

ขอ้บงัคับ มอบ.ฯ 

วนิยัและการรกัษาวนิยั  

การด าเนินการทางวนิยั 



Ex : ~ พ.ร.บ. ประกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการตรวจ  

         เงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑    

      ~ ประมวลกฎหมายอาญา 

โทษทางอาญา :จ าคกุ/ปรบั 

โทษทางปกครอง : ปรบั 
       Ex : ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

             วา่ดว้ยวนิยัทางงบประมาณและการคลงั 

             พ.ศ.  ๒๕๔๔  

โทษทางแพ่ง : ชดใชค่้าเสยีหาย / คืนเงิน 


