สรุปรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ 5/๒๕๕6
วันศุกร์ที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕6
เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารศิวาเทล ชั้น 9 กรุงเทพฯ
----------------รายนามกรรมการที่มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
2. นางอุไร ร่มโพธิหยก
3. ดร.สาราญ ทองแพง
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
5. รองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์
6. ดร.อนุสรณ์ คุณานุสรณ์
7. รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์
8. รองศาสตราจารย์ชาลี ทองเรือง
9. นางสาวสุคนธ์ ยากี
10. นายสิทธิธี จีนเอียด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามกรรมการที่ติดภาระกิจ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อภิเมธีธารง

กรรมการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาววรรณิสา ไชยชมภู

นักวิชาการเงินและบัญชี

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบี ย บวาระที่ 1.2.1 เรื่ อ ง ผลการปฏิ บั ติ ต ามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/2556
- ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ระเบี ย บวาระที่ 2.1 เรื่อง พิ จารณารับ รองรายงานการประชุ มคณะกรรมการการเงิน และทรั พย์ สิ นของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/๒๕๕6 เมื่อเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2556
มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ครัง้ ที่ 4/2556
เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2556 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ ๓.1 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์
พิเศษระดับปริญญาตรีทวิภาค แบบ 2 ภาคการศึกษา พ.ศ. 2556
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์พเิ ศษระดับปริญญาตรี
ทวิภาค แบบ ๒ ภาคการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๖
…………………………………………..
โดยที่ เป็ นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่อง หลั กเกณฑ์ก ารจ่ ายเงิ น ค่า ตอบแทน
อาจารย์ พิเ ศษระดั บ ปริ ญ ญาตรี ทวิ ภ าค แบบ ๒ ภาคการศึ ก ษา จึ ง อาศั ย อ านาจตามความใน มาตรา ๓๓ แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยาและความตามข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้ง ที่
๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงให้ออกประกาศ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทน
อาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี ทวิภาค แบบ ๒ ภาคการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตัง้ แต่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา
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“อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้ ที่ ได้ รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลั ย ตามข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ย
พะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
พ.ศ. ๒๕๕๓
“วิทยากรพิเศษ” หมายถึง ผู้ ที่ ค ณะ/วิ ท ยาลั ย เสนอมหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ ใ ห้ ส อนหรื อ
บรรยายพิเศษแก่นิสิตในรายวิชาใดวิชาหนึ่งในบางหั วข้อเป็นครั้ง
คราว
ข้อ ๔ กาหนดอัตราค่าตอบแทน ดังนี้
๔.๑ อัตราค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ จานวนไม่เกิน ๕๐๐ บาทต่อ ๑ ชั่วโมง
๔.๒ อัตราค่าตอบแทนวิทยากรพิเศษ จานวนไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาทต่อ ๑ ชั่วโมง
ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ จากคณะ/วิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน
ข้อ ๕ ให้อ ธิก ารบดี เป็ น ผู้รักษาการให้ เป็ นไปตามประกาศนี้ กรณี มีปัญหาเกี่ ยวกับการปฏิบัติต าม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ จิ ฉัยชีข้ าดและให้ถอื เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน
การอ่านโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. 2556
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมและ
ค่าตอบแทนการอ่านโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. 2556
2. ให้แก้ไขข้อ 5 จากเดิม ให้คณะกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราไม่เกินคนละ ๕๐๐ บาท/ครั้ง
เป็น ให้กรรมการได้รับค่าเบีย้ ประชุมในอัตราไม่เกินคนละ ๕๐๐ บาท/ครัง้
3. ให้แก้ไขข้อ 6 จากเดิม ให้คณะกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนการอ่านโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
มนุษย์ในอัตราไม่เกิน ๑๕๐ บาท/คน/โครงการ เป็น ให้กรรมการ ได้รับค่าตอบแทนการอ่านโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
มนุษย์ในอัตราไม่เกิน ๑๕๐ บาท/คน/โครงการ
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนการอ่านโครงการวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๖
..........................................................
โดยที่ เ ป็ น การสมควรออกประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง ก าหนดอั ต ราค่ า เบี้ ย ประชุ ม และ
ค่าตอบแทนการอ่านโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๘ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อ
วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้ อ ๑ ประกาศนี้ เรี ย กว่า “ประกาศมหาวิท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง ก าหนดอั ต ราค่ า เบี้ ย ประชุม และ
ค่าตอบแทนการอ่านโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ประกาศนีม้ ผี ลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนการ
อ่านโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการอ่านโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ซึ่ง
ได้รับการแต่งตัง้ จากมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ ๕ ให้กรรมการได้รับค่าเบีย้ ประชุมในอัตราไม่เกินคนละ ๕๐๐ บาท/ครัง้
ข้อ ๖ ให้กรรมการ ได้รับค่าตอบแทนการอ่านโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในอัตราไม่เกิน ๑๕๐
บาท/คน/โครงการ
ข้อ ๗ ในกรณีจาเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญซึ่งมิได้เป็นคณะกรรมการอ่านโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
ให้เบิกได้ในอัตราไม่เกินคนละ ๑,๐๐๐ บาท/โครงการ
ข้อ ๘ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามประกาศนี้
ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ จิ ฉัยชีข้ าดและให้ถอื เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติสาหรับเงินทดรองจ่ายหมุนเวียน
ของผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๖
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ถอน(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติสาหรับเงินทดรองจ่ายหมุนเวียนของ
ผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๖
2. อนุมัติเงินทดรองสาหรับผู้บริหาร เช่น อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ที่กองคลัง
จานวนเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท(ห้าแสนบาทถ้วน)
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ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติสาหรับเงินทดรองจ่ายหมุนเวียน
ของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๖
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัตสิ าหรับเงินทดรองจ่าย
หมุนเวียนของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง แนวปฏิบัตสิ าหรับเงินทดรองจ่ายหมุนเวียนของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๖
------------------------------โดยที่ เป็น การสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัย พะเยา เรื่อ ง แนวปฏิบัติสาหรับเงิน ทดรองจ่ าย
หมุนเวียนของส่วนงาน จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
และความในข้ อ ๔ แห่ ง ระเบี ย บมหาวิทยาลั ย พะเยา ว่า ด้ ว ย การเงิ น และทรั พ ย์สิ น ของมหาวิ ทยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๖๓ (๑๔/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงให้
ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติสาหรับ เงินทดรองจ่าย
หมุนเวียนของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ประกาศนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับตัง้ แต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“ส่วนงาน”
หมายความว่า ส่วนงานตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
“หัวหน้าส่วนงาน”
หมายความว่า หัวหน้า ส่วนงานตามมาตรา ๗ (๓) และ (๔)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
“เงินทดรองจ่าย”
หมายความว่า เงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนของส่วนงาน
“นิตบิ ุคคล”
หมายความว่า ผู้ประกอบการที่มีหน้าที่ เสียภาษี เงินได้นิติ
บุคคลตามประมวลรัษฎากร ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุน้ ส่วนจากัด
บริษัทจากัด บริษัทมหาชนจากัด
กิจการร่วมค้า ฯลฯ เป็นต้น
ข้อ ๔ เงินทดรองจ่ายมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนงานนาไปจ่ายก่อนตามภาระผูกพันของส่วนงาน
ทั้งนีใ้ ห้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศนี้
ข้อ ๕ อธิก ารบดีห รือ ผู้ที่อ ธิก ารบดีม อบหมาย มีอานาจอนุมัติยืม เงิน ทดรองจ่า ยของส่ว นงาน
ภายในวงเงินไม่เกินกว่าที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ข้อ ๖
ให้หัวหน้าส่วนงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้มีสิทธิ์ยืมเงินทดรองจ่าย
ข้อ ๗ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าส่วนงาน เป็นผู้มีหน้าที่รักษาเงินทด
รองจ่าย
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ข้อ ๘

การจ่ายเงินจากเงินทดรองจ่าย ให้จ่ายสาหรับค่าใช้จ่าย ดังนี้
๘.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของบุคลากรในส่วนงานและอาจารย์พิเศษ
๘.๒ เป็นหนีท้ ี่ต้องชาระด้วยเงินสด ซึ่งผู้ขายไม่ยินยอมรับชาระหนีด้ ้วยเช็ค
๘.๓ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการที่มีจานวนเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๘.๔ ค่าเบีย้ ประชุม และค่าตอบแทนการสอน
๘.๕ ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้สอยที่มีจานวนเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๘.๖ การจ่ายตามใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้างที่มีจานวนเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ การจ่ายตามข้อ ๘.๕ และ ๘.๖ นั้น หากเป็นการจ่ายให้นิติบุคคลเกินกว่า ๕๐๐ บาท
ส่วนงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วย
ข้อ ๙ ให้ส่วนงานนาเงินทดรองจ่ายฝากธนาคาร โดยเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของ “บัญชี
เงินทดรองจ่าย(ระบุชื่อส่วนงาน) มหาวิทยาลัยพะเยา” โดยมีผู้กระทาการอย่างน้อย สามคน และผู้มีอานาจเบิกจ่ายอย่าง
น้อยสองในสามของผู้กระทาการ
ข้อ ๑๐ การรับและจ่ายเงินทดรองจ่ายทุกรายการจะต้องลงรายการบันทึกในทะเบียนคุมเงินทด
รองจ่ายและบัญชีประกอบการเบิ กจ่าย โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยตามรูปแบบที่กาหนดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
นี้
ข้อ ๑๑ จานวนเงินทดรองจ่ายในแต่ละวันประกอบด้วย
๑๑.๑ จานวนเงินทดรองจ่ายคงเหลือ (เงินสดและเงินฝากธนาคาร)
๑๑.๒ หลักฐานการจ่ายเงินที่ได้ทดรองจ่ายไปแล้ว
๑๑.๓ หลักฐานการยืมเงินจากเงินทดรองจ่าย (ลูกหนี้เงินยืม)
ข้อ ๑๒ หัวหน้าส่วนงานมีหน้าที่ ดังนี้
๑๒.๑ แต่งตั้งผู้มีหน้าที่รักษาเงินทดรองจ่าย และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับเงินทด
รองจ่ายคงเหลือประจาวัน ทั้งนี้ คณะกรรมการต้องบันทึกการตรวจนับลงในแบบบันทึกที่มีรายละเอียดอย่างน้อยตาม
รูปแบบที่กาหนดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
๑๒.๒ จัดให้มีการจัดทางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเป็นประจาทุกเดือน
๑๒.๓ ทุกสิ้นเดือ น จะต้อ งน าส่ งแบบบัน ทึก เงิ นทดรองจ่ ายคงเหลือ ตามข้ อ ๑๒.๑ งบ
กระทบยอดเงินฝากธนาคารตามข้อ ๑๒.๒ และสาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าที่มีรายการล่าสุดให้กองคลังและหน่วย
ตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป ยกเว้นเดือนกันยายน ให้นาส่งภายในวันทาการสุดท้ายของเดือน
ข้อ ๑๓ ผู้มีหน้าที่รักษาเงินทดรองจ่าย มีหน้าที่ ดังนี้
๑๓.๑ จัดทารายงานเงินทดรองจ่ายคงเหลือประจาวัน
๑๓.๒ จัดทาใบเบิกเงินพร้อมทั้งเบิกชดเชยเงินทดรองจ่ายสาหรับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน
ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป ยกเว้นเดือนกันยายน ให้ทาการเบิกชดเชยเงินทดรองจ่ายภายในวันทาการสุดท้ายของ
เดือน
๑๓.๓ หากผู้มีหน้าที่รักษาเงินทดรองจ่ายเห็นว่าเงินทดรองจ่ายมีจานวนไม่เพียงพอ อาจ
ขอเบิกชดเชยเงินทดรองจ่ายมากกว่าเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้ ตามจานวนเท่ากับหลักฐานการจ่ายเงินที่ได้รองจ่ายไปแล้ว
ข้อ ๑๔ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้มีหน้าที่รักษาเงินทดรองจ่าย ให้ปฏิบัติดังนี้
๑๔.๑ ให้ค ณะกรรมการตรวจนับเงิน ทดรองจ่า ยคงเหลือ ประจ าวัน ตรวจสอบความ
ถูกต้องของจานวนเงินทดรองจ่ายตามข้อ ๑๑ ก่อนส่งมอบงาน
๑๔.๒ ให้หัวหน้าส่วนงานหรือผู้บริหารแต่งตั้งผู้มีหน้าที่รักษาเงินทดรองจ่ายคนใหม่
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๑๔.๓ ให้ผู้มีหน้าที่รักษาเงินทดรองจ่ายเดิมส่งมอบงานเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อ ๑๕ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าส่วนงาน ให้ปฏิบัติดังนี้
๑๕.๑ ให้ค ณะกรรมการตรวจนับเงิน ทดรองจ่า ยคงเหลือ ประจ าวัน ตรวจสอบความ
ถูกต้องของจานวนเงินทดรองจ่ายตามข้อ ๑๑
๑๕.๒ ให้ผู้มีห น้า ที่รัก ษาเงิน ทดรองจ่า ยทาการเบิก ชดเชยเงิน ทดรองจ่า ยให้ค รบตาม
จานวนเท่ากับหลักฐานการจ่ายเงินที่ได้รองจ่ายไปแล้ว ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
๑๕.๓ ให้หัวหน้าส่วนงานหรือผู้บริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงดาเนินการคืนเงินทดรองจ่าย
ทั้งสิ้นต่อกองคลัง ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
การนับวันที่มีการเปลี่ยนแปลงตามความข้างต้น ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ประกาศมหาวิทยาลัยที่
เกี่ยวข้องมีผลใช้บังคับ
ข้อ ๑๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาในการตีความหรือปัญหาในการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติสาหรับการใช้บัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่ระบุชื่อมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติสาหรับการใช้บัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่ระบุช่อื มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
3. ให้ตัดข้อ 6 ,6.1 ,6.2 ,6.3 ,6.4 และ 6.5
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง แนวปฏิบัตสิ าหรับการใช้บัญชีเงินฝากธนาคารที่ระบุช่อื มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
------------------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติสาหรับการใช้บัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่ระบุช่อื มหาวิทยาลัย จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.
๒๕๕๓ และความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๖๓ (๑๔/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา
ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
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ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติสาหรับการใช้บัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่ระบุช่อื มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ประกาศนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับตัง้ แต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“ส่วนงาน”
หมายความว่า ส่วนงานตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
“หัวหน้าส่วนงาน”
หมายความว่า หั ว ห น้ า ส่ ว น ง า น ต า ม ม า ต ร า ๗ แ ห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
“ผู้ปฏิบัตงิ านในมหาวิทยาลัย”
หมายความว่า พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย พนั ก งาน
ข้าราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
“โครงการ”
หมายความว่า โครงการวิ จั ย โครงการบริ ก ารวิ ช าการ
โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และโครงการอื่นใดก็ตามที่ดาเนินการในนามของมหาวิทยาลัย
และกระทา
การโดยผู้ปฏิบัตงิ านในมหาวิทยาลัย
“บุคคลอื่น”
หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล นิตบิ ุคคลที่มใิ ช่ผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัย
ข้อ ๔ หากส่วนงานมีรายได้ของตนเอง ให้ปฏิบัตดิ ังนี้
๔.๑ ให้ เ ปิ ด บั ญ ชีเ งิ น ฝากธนาคารในนามของ “บั ญ ชี (ระบุ ช่ือ ส่ ว นงาน) มหาวิทยาลั ย
พะเยา” โดยมีผู้กระทาการอย่างน้อยสามคน และผู้มีอานาจเบิกจ่ายอย่างน้อยสองในสามของผู้กระทาการ รวมทั้งทา
หนังสือขออนุญาตเปิดบัญชีตอ่ มหาวิทยาลัยพร้อมระบุวัตถุประสงค์ของบัญชี
๔.๒ ทุกสิน้ เดือนให้ส่วนงานมีหน้าที่จัดทาเอกสารต่าง ๆ ดังนี้
๔.๒.๑ รายงานการรับ-จ่ายเงินของเดือน
๔.๒.๒ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่สุดท้ายของเดือน
๔.๒.๓ สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีรายการตลอดทั้งเดือน
๔.๓ เอกสารตามข้อ ๔.๒ ให้นาส่งกองคลังและหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป ยกเว้นเดือนกันยายน ให้นาส่งภายในวันทาการสุดท้ายของเดือน
๔.๔ บัญชีเงินฝากธนาคารในกรณีน้ี อยู่ในความดูแลของส่วนงาน ภายใต้การควบคุมของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งบัญชีดังกล่าวจะถูกรับรู้ในระบบบัญชีของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๕ โครงการที่มีผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือเป็นหัวหน้าโครงการ
และมีความประสงค์จะเปิดบัญ ชีเงินฝากธนาคารสาหรั บการรับและจ่ายเงิน เพื่อช่วยในการควบคุมทางการเงินของ
โครงการ ให้ปฏิบัตดิ ังนี้
๕.๑ ขออนุญาตเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารจากมหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษร
๕.๒ ให้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของ “โครงการ(ระบุช่ือโครงการ) มหาวิทยาลัย
พะเยา” โดยให้ ผู้รับผิ ดชอบโครงการเป็น ผู้ก ระทาการและมีอานาจเบิก จ่า ย เว้น แต่กรณีด าเนิน โครงการในรู ปของ
คณะกรรมการ ให้มีผู้กระทาการอย่างน้อยสามคน และผู้มีอานาจเบิกจ่ายอย่างน้อยสองในสามของผู้กระทาการ
๕.๓ เมื่อสิ้นสุดโครงการ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการดาเนินการ ดังนี้
๕.๓.๑ ด าเนิ น การปิ ด บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารภายใน ๙๐ วั น นั บ แต่ วั น สิ้ น สุ ด
โครงการ
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๕.๓.๒ จัดทารายงานการรับ-จ่ายเงินของโครงการ
๕.๓.๓ จัดทารายงานเงินคงเหลือของโครงการ (ถ้ามี)
๕.๓.๔ ให้นาส่งรายงานในข้อ ๕.๓.๒ และ ๕.๓.๓ พร้อมเล่มสมุดบัญชีต่อกอง
คลังและหน่วยตรวจสอบภายใน ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิน้ สุดโครงการ
เงินคงเหลือตามรายงานข้อ ๕.๓.๓ ผู้รับผิดชอบหรือหัวหน้าโครงการต้องรับผิดชอบ
นาส่งเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยทั้งจานวน
๕.๔ บัญชีเงินฝากธนาคารในกรณีน้ี อยู่ในความดูแลของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย แต่
มหาวิทยาลัยจะไม่นาบัญชีดังกล่าวรับรู้ในระบบบัญชีของมหาวิทยาลัย เนื่องจากได้บันทึกเงินจานวนดังกล่าวเป็นลูกหนี้
เงินยืมของผู้ปฏิบัตงิ านในมหาวิทยาลัยแล้ว
ข้อ ๖
เพื่อการควบคุม ที่มีประสิทธิภ าพ การเปิด บัญ ชีเงิน ฝากธนาคารของส่ว นงานตามข้อ ๔
หรือโครงการตามข้อ ๕ อาจขอใช้บริการโอนเงินเข้าบัญชีเดินสะพัดอัตโนมัติ (Real Time Funds Transfer) จากธนาคาร
ก็ได้
ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาในการตีความหรือปัญหาในการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ ๔.5 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราการให้บริการทางวิชาการและ
ค่า ตอบแทนการให้บ ริก ารทางวิ ชาการ การตรวจวิ เคราะห์ ตัว อย่ างด้ านสิ่ง แวดล้ อม(อากาศ)ของวิท ยาลั ย
พลังงานและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราการให้บริการทางวิชาการ
และค่าตอบแทนการให้บริการทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม(อากาศ)ของวิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556
2. ให้เพิ่มคาจากัดความ ในข้อ 3 ในประกาศนี้
“ผู้รับผิดชอบหลัก”
“ผู้ร่วมปฏิบัตงิ าน”
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราการให้บริการทางวิชาการและค่าตอบแทน
การให้บริการทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม(อากาศ)
ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๖
-------------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราการให้บริการทางวิชาการและ
ค่าตอบแทนการให้บริการทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม(อากาศ) ของวิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๗
ข้อ ๘ และข้อ ๑๐(๒) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การให้บริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จึงให้ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ประกาศฉบับนี้ เรียกว่า “ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราการให้บริการทางวิชาการ
และค่าตอบแทนการให้บริการทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม(อากาศ)ของวิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๖ ”
ข้อ ๒ ประกาศนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะทางาน” หมายความว่า บุ ค ลากร ของวิ ท ยาลั ย พลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ ม ที่
ให้บริการทางวิชาการในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
ผู้รับผิดชอบหลักจานวน ๑ คน และผู้ร่วมปฏิบัตงิ านไม่เกิน ๕ คน
“ผู้รับผิดชอบหลัก”
หมายความว่า อ า จ า ร ย์ สั ง กั ด วิ ท ย า ลั ย พ ลั ง ง า น แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม
“ผู้ร่วมปฏิบัตงิ าน”
หมายความว่า นัก วิทยาศาสตร์ สั งกั ด วิทยาลัย พลัง งานและ
สิ่งแวดล้อม
“ห้องปฏิบัตกิ าร”
หมายความว่ า ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารของวิ ท ยาลั ย พลั ง งานและ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ห้องปฏิบัตกิ ารน้าดี , ห้องปฏิบัตกิ ารน้าเสีย , ห้องปฏิบัตกิ ารชีววิทยา , ห้องปฏิบัติการขยะและของเสีย
อันตราย , ห้องปฏิบัตกิ ารอากาศ และห้องปฏิบัตกิ ารอื่นๆ ของวิทยาลัยฯ
ข้อ ๔ให้กาหนดอัตราค่าบริการการให้บริการทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมของ
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมดังนี้
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ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ตวั อย่างด้านสิ่งแวดล้อม(อากาศ)
ลาดับ
๑
๒
๓

ตัวอย่างวิเคราะห์
ความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม (TSP)
ความเข้มข้นฝุ่นละออง PM10
ความเข้มข้นฝุ่นละออง PM2.5

อัตราค่าบริการ(บาท) ต่อตัวอย่าง
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐

หมายเหตุ : - อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ คิดเป็นรายวัน ต่อ ๑ จุดการตรวจวิเคราะห์
- อัตราค่าบริการนีย้ ังไม่รวมค่าใช้จ่ายในเดินทาง และค่าที่พัก ในการตรวจวิเคราะห์นอกสถานที่
ข้อ ๕ ให้นาเงินรายรับจากการให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมแต่ละด้านหรือแต่ละครั้ง จัดสรรเป็นเงินรายได้ ดังนี้
๕.๑ เป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐
๕.๒ เป็นเงินรายได้ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๓
ข้อ ๖ ให้ น าเงิ น รายรั บส่ ว นที่ เหลือ จาก ข้ อ ๕ ไปเป็ น ค่ า ใช้จ่ า ยในการด าเนิน งานของการตรวจ
วิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
๖.๑ ค่าตอบแทนคณะทางาน ไม่เกินร้อยละ ๒๐
๖.๒ ค่าใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ ๘๐
ข้อ ๗ ในการเบิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยตามข้ อ ๖.๑ ซึ่ ง จะจ่ า ยเป็ น ค่ า ตอบแทนให้ กั บคณะทางาน ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายให้ตรวจวิเคราะห์ในแต่ครัง้ โดยกาหนดอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะทางาน ไว้ดังนี้
๗.๑ ผู้รับผิดชอบหลัก
๕๐๐ บาท / วัน / คน
๗.๒ ผู้ร่วมปฏิบัตงิ าน
๓๐๐ บาท / วัน / คน
ข้อ ๘ ในกรณีที่มีเงินเหลือจ่ายจากข้อ ๖.๒ ให้นาเข้าเป็นเงินรายได้ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
(ส่วนของห้องปฏิบัตกิ าร) ต่อไป
ข้อ ๙ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้
อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถอื เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ ๔.6 เรื่อง ขอความเห็นชอบการแก้ไขบัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนด
อัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
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1. ให้ความเห็นชอบแก้ไขบัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราเบี้ยประชุม
คณะกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยเพิ่มข้อความในหมายเหตุ ข้อ 2 ให้ผู้ที่ได้รับเชิญ
จากคณะกรรมการชุดต่างๆ ไปชี้แจงต่อคณะกรรมการชุดนัน้ ๆ ได้รับค่าเบีย้ ประชุม ตามอัตราเท่ากับกรรมการภายในของ
คณะกรรมการชุดนัน้ ๆ แต่ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้ง
2. มอบฝ่ายเลขานุการนาเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
ระเบีย บวาระที่ 5.1 เรื่อ ง ขอหารือการจัด ทาประกาศ หรือระเบีย บ กรณีค่ าสมัค รสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Test) เพื่อนาเข้าเป็นเงินรับฝากมหาวิทยาลัย
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1.ให้ ค วามเห็ น ชอบการจั ด ท าระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย กรณี ค่ า สมั ค รสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Test) เพื่อนาเข้าเป็นเงินรับฝากมหาวิทยาลัย
2. มอบฝ่ายเลขานุการประสานผู้รับผิดชอบจัดทาระเบียบมหาวิทยาลัย นาเสนอคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
การพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๖
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๖
2. ให้แก้ไขข้อ 24 จากเดิม ให้ศูนย์จัดทาบัญชีต่างๆ ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เป็น ให้ศูนย์
จัดทาบัญชี ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
3. ให้แก้ไขข้อ 25 จากเดิม ให้ศูนย์จัดทางบการเงินประจาเดือน และรายงานให้คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ทราบทุกหกเดือน เป็น ให้ศูนย์จัดทางบการเงินประจาเดือน และรายงานให้คณะกรรมการบริหารศูนย์

ทราบทุกสามเดือน โดยผ่านการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์
พ.ศ. ๒๕๕๖
_________________________________________
โดยที่เป็นการสมควรออกระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์เครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์เพื่อดาเนินการศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบ
สร้างสรรค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยาและสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยอาศัยอานาจตามความในมาตรา
๒๑(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓และตามความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่า
ด้วย การเงินและทรัพย์สนิ พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑
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พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้ งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๖ จึงให้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ๑ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
การพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ๒ระเบียบนี้ให้มผี ลบังคับใช้ตงั้ แต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ๔ในระเบียบนี้
“สภามหาวิทยาลัย”หมายความว่าสภามหาวิทยาลัยพะเยา
“มหาวิทยาลัย”หมายความว่ามหาวิทยาลัยพะเยา
“ศูนย์” หมายความว่า ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพืน้ ที่แบบสร้างสรรค์(Area Base
Development Creative Collaborative Center, ABCreative Center)
“คณะกรรมการบริหารศูนย์” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาเชิงพืน้ ที่แบบสร้างสรรค์
“อธิการบดี”หมายความว่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“ผู้อานวยการศูนย์” หมายความว่า ผู้อานวยการศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
แบบสร้างสรรค์
ข้อ๕ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบีย บนี้ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ จิ ฉัยชีข้ าดและให้ถอื เป็นที่สุด
หมวดที๑่
บททั่วไป
ข้อ ๖ให้จัดตั้งศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์โดยมีฐานะเทียบเท่า
กองภายใต้สว่ นงานบริหารมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา มาตรา ๗(๔) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
(๑) เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ที่ทางานวิจัยเพื่อพัฒนาพืน้ ที่จังหวัดพะเยา
(๒) เพื่อสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยเชิงพื้นที่ที่เกิดผลกระทบในแนวกว้างแก่ชุมชนและท้องถิ่น
(๓) เพื่อพัฒนาระบบงานในมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยมุ่งเน้น
การพัฒนานักจัดการการวิจัยของมหาวิทยาลัยและระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการพัฒนาจังหวัดพะเยา
ที่จะช่วยในการสร้างงานวิจัยเชิงพื้นที่ที่แก้ไขปัญหาเชิงพืน้ ที่และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
(๔) เพื่ อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยนั ก วิ จั ย นั ก วิ ช าการและนั ก พั ฒ นาในท้ อ งถิ่ น อั น จะก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริง
(๕) อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๗ให้มีคณะกรรมการบริหารศูนย์ ประกอบด้วย อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นประธาน
รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการคณบดี จานวน ๓ คนเป็นกรรมการผู้อานวยการกองบริหาร
งานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า ๔ คน โดยให้อธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้งจากบุคลากรภายใน
หรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ ผู้อานวยการศูนย์เป็นกรรมการและเลขานุการ
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การได้มาซึ่งรายชื่อของคณบดีให้คณบดีเลือกกันเองในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ต้องเป็นตัวแทนครบทั้ง ๓ กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์และศิลป
ศาสตร์
ผู้อานวยการศูนย์อาจเสนอชื่อผู้ปฏิบัตงิ านของศูนย์เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ทาหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการของ
คณะกรรมการบริหารศูนย์ได้ตามที่เห็นสมควร
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและคณบดี มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการ
แต่งตัง้ ใหม่อกี ได้
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒอิ าจพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
ในกรณีที่ คณะกรรมการผู้ ทรงคุณวุ ฒิ พ้น จากตาแหน่งก่อ นครบวาระ ให้ผู้ ที่ไ ด้รับการแต่ง ตั้งด ารง
ตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของผู้ดารงตาแหน่งนั้น
ข้อ ๘ คณะกรรมการบริหารศูนย์มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) กาหนดนโยบายและแผนงานของศูนย์ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยและ
วัตถุประสงค์ของศูนย์
(๒) ก าหนดแนวทางการควบคุ ม ดู แลการปฏิบัติง านของศู น ย์ให้ เป็น ไปตามนโยบายและ
แผนงานที่คณะกรรมการบริหารศูนย์กาหนด
(๓) เสนอข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับ การบริหารจัดการศูนย์ การดาเนินงานศูนย์ การ
กาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรผลประโยชน์ศูนย์
(๔) ออกประกาศของศูนย์ตามข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องกาหนด
(๕) พิจารณางบประมาณและงบการเงินประจาปีของศูนย์เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
(๖) แต่งตัง้ คณะทางานเพื่อดาเนินงานตามพันธะกิจเฉพาะด้าน หรือมอบหมายให้บุคคลหนึ่ง
บุคคลใดเพื่อกระทาการใด ๆ อันอยู่ในอานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศูนย์
(๗) ดาเนินการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัย หรืออธิการบดีมอบหมาย
ข้อ ๙ ให้ มีผู้ อ านวยการศู น ย์ค นหนึ่ง เป็ น ผู้ รับผิ ด ชอบการบริ ห ารงานของศู น ย์ต ามแนวทางและ
นโยบายที่คณะกรรมการบริหารศูนย์กาหนด
ให้อธิการบดีเป็นผู้แต่งตัง้ ผู้อานวยการศูนย์โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ผู้อานวยการศูนย์มีฐานะเป็นผู้บังคับบัญชา และเป็นผู้แทนของศูนย์ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก เว้น
แต่การดาเนินการเกี่ยวกับสัญญาหรือเอกสารอื่นใดที่มผี ลเป็นการผูกพันมหาวิทยาลัยหรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่จะ
มีผลเป็นการใช้อานาจหน้าที่ในนามของมหาวิทยาลัย ให้นาเสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาดาเนินการ
ผู้อานวยการศูนย์มวี าระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการแต่งตัง้ ใหม่อกี ได้
ผู้อานวยการศูนย์อาจพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการบริหารศูนย์มมี ติเสนอต่ออธิการบดีให้พ้นจากตาแหน่ง
ข้อ ๑๐ ผู้อานวยการศูนย์มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑)บริหารงานของศูนย์ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และระเบียบข้อบังคับที่คณะกรรมการ
บริหารศูนย์กาหนด
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(๒) บริหารงานบุคลากรในการปฏิบัตงิ านให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
(๓) จั ด ท าแผนงานประจ าปี แ ละร่ า งแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาของศู น ย์ เ สนอต่อ คณะ
กรรมการบริหารศูนย์
(๔) จัด ทาแผนพั ฒ นาศู น ย์ งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี รายงานทางการเงิ น และจั ด ทา
รายงานผลการดาเนินงานและการเงินประจาปีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์
(๕) เป็นผู้แทนของศูนย์ในกิจกรรมต่างๆ
(๖) ปฏิบัตหิ น้าที่อ่นื ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารศูนย์มอบหมาย
หมวดที่ ๒
เงินรายได้
ข้อ ๑๑ ศูนย์อาจมีรายได้ดังนี้
(๑) งบประมาณรายได้
(๒) งบประมาณแผ่นดิน
(๓) เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าสถานที่ และค่าบริการต่าง ๆ ของศูนย์
(๕) ผลประโยชน์จากการดาเนินงานของศูนย์
(๖) เงินอุดหนุนหรือเงินบริจาคซึ่งมีให้แก่ศูนย์ รวมถึงทรัพย์สินที่บุคคลหรือหน่วยงานอื่น
มอบให้
(๗) รายได้และผลประโยชน์อย่างอื่นและเงินอื่นใดที่นอกเหนือจาก(๑)ถึง(๖)
รายได้ของศูนย์เป็นรายได้ที่ได้รับการยกเว้น ไม่ตอ้ งนาส่งเป็นรายได้มหาวิทยาลัยโดยจะต้องใช้
เพือ่ ประโยชน์ของศูนย์ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้มอบให้กาหนด หรือที่มีระบุในรายได้อ่นื ๆ
ข้อ ๑๒ รายได้ที่ได้รับจะหักไว้จ่ายไม่ได้ และต้องนาฝากสถาบันการเงินตามที่คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์เห็นชอบในวันที่ได้รับ เว้นแต่มีเหตุผลจาเป็นให้นาฝากในวันที่สถาบันการเงินเปิดทาการในวันถัดไป
ข้อ ๑๓ การนารายได้ของศูนย์ไปหาผลประโยชน์อ่ืนใด นอกเหนือจากการฝากกับสถาบันการเงินให้
ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์พจิ ารณาอนุมัตโิ ดยมติของคณะกรรมการบริหารศูนย์
ข้อ ๑๔ เมื่อศูนย์ถูกยกเลิก ให้นารายได้ทั้งหมดของศูนย์เข้าเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ ๓
การงบประมาณ
ข้อ ๑๕ ปีงบประมาณของศูนย์ให้เป็นไปตามปีงบประมาณของมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๑๖ ให้ ผู้ อ านวยการศู น ย์ จั ด ท าร่ า งงบประมาณ รายรั บ -รายจ่ า ย ประจ าปี เสนอต่ อ คณะ
กรรมการบริหารศูนย์ พิจารณาให้ความเห็นชอบและนาเสนอต่อมหาวิทยาลัย ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติ ทัง้ นี้ต้องให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มปีงบประมาณ
ข้ อ ๑๗ การจั ดทางบประมาณรายจ่ ายประจ าปี ประกอบด้ ว ยงบด าเนิน งานและงบลงทุ น ส าหรั บ
รายละเอียดในการจาแนกประเภทรายจ่ายให้คณะกรรมการบริหารศูนย์เป็นผู้กาหนด
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ข้อ ๑๘ เงินคงเหลือในแต่ละปี ให้นาเข้าเงินทุนสะสมของศูนย์ หากมีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเกินกว่า
งบประมาณที่ตั้งไว้ สามารถนาเงินทุนสะสมมาตั้งเป็นงบประมาณเพิ่มเติม โดยผ่านความเห็นชอบของ คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ และนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ข้อ ๑๙ ให้ศูนย์บริหารงบประมาณเป็นไปตามงบประมาณรายจ่ายประจาปี ให้ผู้อานวยการศูนย์เป็นผู้มี
อานาจอนุมัตงิ บประมาณดังกล่าว และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์ด้วย
หมวดที๔่
การบริหารงานบุคคล
ข้อ ๒๐ พนักงานของศูนย์ ประกอบด้วย
(๑) พนักงานมหาวิทยาลัย
(๒) บุคลากรของศูนย์
ข้อ ๒๑ การบริหารงานบุคลากรของศูนย์ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารศูนย์กาหนดและจัดทา
เป็นประกาศของศูนย์
ข้ อ ๒๒ อั ต ราค่ า ตอบแทนและการจ่ า ยค่ า ตอบแทนแก่ พ นั ก งานของศู น ย์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามที่ ค ณะ
กรรมการบริหารศูนย์กาหนดและจัดทาเป็นประกาศของศูนย์
ข้อ ๒๓ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของศูนย์ อาจจัดให้มีระบบสวัสดิการ และเงินตอบแทนใน
ลักษณะต่างๆ ให้แก่พนักงานของศูนย์ตามความเหมาะสมและความจาเป็น ทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัด
สวัสดิการ และเงินตอบแทนดังกล่าวให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารศูนย์กาหนดและจัดทาเป็นประกาศของศูนย์
หมวดที่ ๕
การบริหารการเงินและการพัสดุ
ข้ อ ๒๔ การเบิ ก จ่ า ยเงิ น การรั บ เงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และการพั ส ดุ ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ค ณะ
กรรมการบริหารศูนย์กาหนดและให้จัดทาเป็นประกาศของศูนย์ โดยคานึงถึงความโปร่งใสและการตรวจสอบได้
หมวดที่ ๖
การรายงาน การเงิน และการตรวจสอบ
ข้อ ๒๕ ให้ศูนย์จัดทาบัญชี ตามหลักการบัญชีทีร่ ับรองโดยทั่วไป
ข้อ ๒๖ ให้ศูนย์จัดทางบการเงินประจาเดือน และรายงานให้คณะกรรมการบริหารศูนย์ทราบทุก สาม
เดือน โดยผ่านการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๗ ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินหรือสานักงานตรวจเงินแผ่นดินที่รับรองงบการเงินของมหาวิทยาลัยเป็นผู้สอบบัญชีและรับรองงบการเงิน
ของศูนย์
ข้อ ๒๘ ให้ศูนย์จัดทารายงานผลการดาเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้
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หมวดที่ ๗
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๙ กรณีมรี ายได้และค่าใช้จ่ายของศูนย์ที่มีผลก่อนระเบียบนี้ ให้อนุโลมตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบี ย บวาระที่ 5.3 เรื่อ ง (ร่ าง) ระเบี ยบมหาวิทยาลั ยพะเยา ว่ าด้วย การบริหารงานอุ ทยานวิ ทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ ค วามเห็ น ชอบ(ร่ าง)ระเบี ยบมหาวิทยาลั ยพะเยา ว่าด้ วย การบริ หารงานอุ ทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖
2. ให้แก้ไขข้อ 26 จากเดิม ให้อุทยานวิทยาศาสตร์จัดทาบัญชี ต่างๆ ตามหลักการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป เป็น ให้อุทยานวิทยาศาสตร์จัดทาบัญชี ตามหลักการบัญชีท่รี ับรองโดยทั่วไป
3. ให้แก้ไขข้อ 27 จากเดิม ให้อุทยานวิทยาศาสตร์จัดทางบการเงินประจาเดือน และรายงานให้
คณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ทราบทุก หกเดือน เป็น ให้อุทยานวิทยาศาสตร์จัดทางบการเงินประจาเดือน
และรายงานให้คณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ทราบทุกสามเดือน โดยผ่านการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ
ภายในมหาวิทยาลัย
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การบริหารงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๖
_________________________________________
โดยที่เป็นการสมควรออกระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานอุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อดาเนินการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและตาม
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๑(๒) แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และตามความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน
และทรัพย์สนิ พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๖ และสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 จึงให้
ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ระเบี ยบนี้ เรี ยกว่ า “ระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยพะเยา ว่ าด้ วย การบริ หารงานอุ ทยานวิ ทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖”
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ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้มผี ลบังคับใช้ตงั้ แต่วันถัดจากวันประกาศเป็นตันไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยพะเยา
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“อุทยานวิทยาศาสตร์” หมายความว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao
Science Park: UPSP)
“คณะกรรมการบริ ห ารอุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ ” หมายความว่ า คณะกรรมการบริ ห ารอุ ท ยาน
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
“ผู้อานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ” หมายความว่า ผู้อานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา
“รองผู้ อ านวยการอุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ ” หมายความว่ า รองผู้ อ านวยการอุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
“ผู้จัดการอุทยานวิทยาศาสตร์” หมายความว่า ผู้จัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ จิ ฉัยชีข้ าดและให้ถอื เป็นที่สุด
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ ให้จัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลั ยพะเยา โดยมีฐานะเทีย บเท่ากอง ภายใต้ส่ วนงาน
บริหารมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๗ (๒) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
(๑) เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่จะนาไปสู่เชิงพาณิชย์ พัฒนาผลงานวิจัยสู่เชิง
พาณิชย์ (Technology commercialization) และต่อยอดในเชิงธุรกิจได้
(๒) เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology transfer) จากผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์และปรับปรุง
เทคโนโลยีให้พร้อมจะดาเนินงานในเชิงธุรกิจ
(๓) เพื่อส่งเสริมให้เกิดธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่า (Value added) ให้กับสินค้าและบริการ
(๔) เพื่อสนับสนุนการพัฒนากาลังคนและสร้างมวลรวมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ภูมิภาค และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีภูมิภาค
(๕) เพื่อสร้างกลไกในการขับเคลื่อนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ
สถาบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม
(๖) อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๗ ให้มีค ณะกรรมการบริ หารอุทยานวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย อธิ การบดี หรือ ผู้ที่อ ธิการบดี
มอบหมายเป็นประธาน รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ คณบดีจานวน ๓ คน เป็นกรรมการ
ผู้อานวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า ๔ คน โดยให้อธิการบดีเป็นผู้
แต่ง ตั้งจากบุค ลากรภายในหรือบุ ค คลภายนอกมหาวิทยาลัย เป็น กรรมการ ผู้ อ านวยการอุ ทยานวิทยาศาสตร์ เป็ น
กรรมการและเลขานุการ
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การได้มาซึ่งรายชื่อของคณบดีให้คณบดีเลือกกันเองในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ผู้อานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์อาจเสนอชื่อผู้ปฏิบัตงิ านของอุทยานวิทยาศาสตร์เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
ให้ทาหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ได้ตามที่เห็นสมควร
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแ ละคณบดีมีวาระการดารงต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้ รับการ
แต่งตัง้ ใหม่อกี ได้
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒอิ าจพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ ทรงคุณวุ ฒิพ้น จากตาแหน่งก่อ นครบวาระ ให้ผู้ ที่ไ ด้รับการแต่ง ตั้งด ารง
ตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของผู้ดารงตาแหน่งนั้น
ข้อ ๘ คณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) กาหนดนโยบายและแผนงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและวัตถุประสงค์ของอุทยานวิทยาศาสตร์
(๒) กาหนดแนวทางการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตาม
นโยบายและแผนงานที่คณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์กาหนด
(๓) เสนอข้ อ บั ง คั บ และระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การอุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ การ
ดาเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ การกาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรผลประโยชน์อุทยานวิทยาศาสตร์
(๔) ออกประกาศของอุทยานวิทยาศาสตร์ตามข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องกาหนด
(๕) พิจารณางบประมาณและงบการเงินประจาปีของอุทยานวิทยาศาสตร์เพื่อเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย
(๖) แต่งตัง้ คณะทางานเพื่อดาเนินงานตามพันธกิจของอุทยานวิทยาศาสตร์ หรือมอบหมายให้
บุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระทาการใด ๆ อันอยู่ในอานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์
(๗) ดาเนินการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัย หรืออธิการบดีมอบหมาย
ข้ อ ๙ ให้ มี ผู้ อ านวยการอุ ท ยานวิท ยาศาสตร์ ค นหนึ่ง เป็ น ผู้ รับ ผิ ด ชอบการบริ ห ารงานของอุ ท ยาน
วิทยาศาสตร์ตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์กาหนด
ผู้อานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ อาจเสนอแต่งตั้งรองผู้อานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์คนหนึ่งหรือ
หลายคนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์เพื่อช่วยบริหารงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ได้
โดยวาระของรองผู้อานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามวาระของผู้อานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
ให้อธิการบดีเป็นผู้แต่งตัง้ ผู้อานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ผู้อานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มีฐานะเป็นผู้บังคับบัญชา และเป็นผู้แทนของอุทยานวิทยาศาสตร์ใน
การติดต่อกับบุคคลภายนอก เว้นแต่การดาเนินการเกี่ยวกับสัญญาหรือเอกสารอื่นใดที่ มีผลเป็นการผูกพันมหาวิทยาลัย
หรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่จะมีผลเป็นการใช้อานาจหน้าที่ในนามของมหาวิทยาลัย ให้นาเสนอต่ออธิการบดีเพื่อ
พิจารณาดาเนินการ
ผู้อานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีก
ได้
ผู้อานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และรองผู้อานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ อาจพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
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(๓) คณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์มีมติเสนอต่ออธิการบดีให้พ้นจากตาแหน่ง
ข้อ ๑๐ ผู้อานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) บริหารงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของอุทยาน
วิทยาศาสตร์
(2) บริหารงานบุคลากรในการปฏิบัตงิ านให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
(3) จั ด ท าแผนงานประจ าปี แ ละเสนอร่ า งแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาของอุ ท ยาน
วิทยาศาสตร์เสนอต่อคณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์
(4) รายงานผลการด าเนิ น งานและการเงิ น ประจ าปี ต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารอุ ท ยาน
วิทยาศาสตร์
(5) เป็นผู้แทนของอุทยานวิทยาศาสตร์ในกิจกรรมต่างๆ
(6) ปฏิบัตหิ น้าที่อ่นื ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์มอบหมาย
ข้อ ๑๑ ให้มีผู้จัดการอุทยานวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบบริหารงานและเป็นผู้บังคับบัญชา
บุคลากรของอุทยานวิทยาศาสตร์
ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจแต่งตั้งและถอดถอนผู้จัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์
ผู้จัดการอุทยานวิทยาศาสตร์มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการแต่งตัง้ ใหม่อกี ได้
ผู้จัดการอุทยานวิทยาศาสตร์อาจพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์มีมติเสนอต่ออธิการบดีให้พ้นจากตาแหน่ง
ข้อ ๑๒ ผู้จัดการอุทยานวิทยาศาสตร์มีหน้าที่บริหารกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามนโยบาย
และตามวัตถุประสงค์ของอุทยานวิทยาศาสตร์ อานาจหน้าที่น้ใี ห้รวมถึง
(๑) ควบคุ มบุค ลากร การเงิน พัส ดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของอุทยานวิทยาศาสตร์ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของอุทยานวิทยาศาสตร์
(๒) จัดทาแผนพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ งบประมาณรายจ่ายประจาปี รายงานการเงิน และ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานต่างๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์
(๓) ปฏิบัตหิ น้าที่อ่นื ๆตามที่ผู้อานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มอบหมาย
หมวดที่ ๒
เงินรายได้
ข้อ ๑๓ อุทยานวิทยาศาสตร์อาจมีรายได้ดังนี้
(๑) งบประมาณรายได้
(๒) งบประมาณแผ่นดิน
(๓) เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าสถานที่ และค่าบริการต่าง ๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์
(๕) ผลประโยชน์จากการดาเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์
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(๖) เงินอุดหนุนหรือเงินบริจาคซึ่งมีให้แก่อุทยานวิทยาศาสตร์ รวมถึงทรัพย์สินที่บุคคลหรือ
หน่วยงานอื่น มอบให้
(๗) รายได้และผลประโยชน์อย่างอื่นและเงินอื่นใดที่นอกเหนือจาก (๑) ถึง (๖)
รายได้ ข องอุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ เ ป็ น รายได้ ที่ ไ ด้ รั บ การยกเว้ น ไม่ ต้ อ งน าส่ ง เป็ น รายได้
มหาวิทยาลัยโดยจะต้องใช้เพื่อประโยชน์ของอุทยานวิทยาศาสตร์ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้มอบให้กาหนด หรือที่มีระบุในรายได้
อื่น ๆ
ข้อ ๑๔ รายได้ที่ได้รับจะหักไว้จ่ายไม่ได้ และต้องนาฝากสถาบันการเงินตามที่คณะกรรมการบริหาร
อุทยานวิทยาศาสตร์เห็นชอบในวันที่ได้รับ เว้นแต่มีเหตุผลจาเป็นให้นาฝากในวันที่สถาบันการเงินเปิดทาการในวันถัดไป
ข้อ ๑๕ การนารายได้ของอุทยานวิทยาศาสตร์ไปหาผลประโยชน์อ่ืนใด นอกเหนือจากการฝากกับ
สถาบันการเงินให้ประธานคณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์พิจารณาอนุมัติโดยมติของคณะกรรมการบริหาร
อุทยานวิทยาศาสตร์
ข้อ ๑๖ เมื่ออุทยานวิทยาศาสตร์ถูกยกเลิก ให้นารายได้ทั้งหมดของอุทยานวิทยาศาสตร์เข้าเป็นรายได้
ของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ ๓
การงบประมาณ
ข้อ ๑7 ปีงบประมาณของอุทยานวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามปีงบประมาณของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑8 ให้ผู้อานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์จัดทาร่างงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ประจาปี เสนอต่อ
คณะกรรมการบริห ารอุทยานวิทยาศาสตร์ พิจ ารณาให้ ความเห็ น ชอบและน าเสนอต่อ มหาวิทยาลั ย ก่ อนเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนีต้ อ้ งให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มปีงบประมาณ
ข้ อ ๑9 การจั ดทางบประมาณรายจ่ ายประจ าปี ประกอบด้ ว ยงบด าเนิน งานและงบลงทุ น ส าหรั บ
รายละเอียดในการจาแนกประเภทรายจ่ายให้คณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์เป็นผู้กาหนด
ข้อ 20 เงินคงเหลือในแต่ละปี ให้นาเข้าเงินทุนสะสมของอุทยานวิทยาศาสตร์ หากมีความจาเป็นต้องใช้
จ่ายเกิ นกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ สามารถน าเงินทุ นสะสมมาตั้ง เป็ นงบประมาณเพิ่ม เติม โดยผ่า นความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ และนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ข้ อ ๒1 ให้ อุ ท ยานวิท ยาศาสตร์ บ ริ ห ารงบประมาณเป็ น ไปตามงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ให้
ผู้อานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เป็นผู้มอี านาจอนุมัติงบประมาณดังกล่าว และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารอุทยาน
วิทยาศาสตร์ดว้ ย
หมวดที่ ๔
การบริหารงานบุคคล
ข้อ ๒2 พนักงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
(๓) พนักงานมหาวิทยาลัย
(๔) บุคลากรของอุทยานวิทยาศาสตร์
ข้อ ๒3 การบริหารงานบุคลากรของอุทยานวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารอุทยาน
วิทยาศาสตร์กาหนด โดยจัดทาเป็นประกาศของอุทยานวิทยาศาสตร์
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ข้อ ๒4 อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์กาหนด โดยจัดทาเป็นประกาศของอุทยานวิทยาศาสตร์
ข้อ ๒5 เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ อาจจัดให้มีระบบสวัสดิการ และเงิน
ตอบแทนในลักษณะต่างๆ ให้แก่พนักงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ตามความเหมาะสมและความจาเป็น ทั้งนี้หลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ และเงินตอบแทนดังกล่าวให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์
กาหนด โดยจัดทาเป็นประกาศของอุทยานวิทยาศาสตร์
หมวดที่ ๕
การบริหารการเงินและการพัสดุ
ข้ อ ๒6 การเบิ ก จ่ า ยเงิ น การรั บ เงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และการพั ส ดุ ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ค ณะ
กรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์กาหนดและให้จัดทาเป็นประกาศของอุทยานวิทยาศาสตร์ โดยคานึงถึงความโปร่งใส
และการตรวจสอบได้
หมวดที่ ๖
การรายงาน การเงิน และการตรวจสอบ
ข้อ ๒7 ให้อุทยานวิทยาศาสตร์จัดทาบัญชี ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
ข้อ ๒8 ให้อุทยานวิทยาศาสตร์จัดทางบการเงินประจาเดือน และรายงานให้คณะกรรมการบริหาร
อุทยานวิทยาศาสตร์ทราบทุกสามเดือน โดยผ่านการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒9 ให้ คณะกรรมการบริ หารอุ ทยานวิท ยาศาสตร์แ ต่ง ตั้ง ผู้ ส อบบั ญ ชีรับอนุญ าตที่ไ ด้ รับความ
เห็นชอบจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสานักงานตรวจเงินแผ่นดินที่รับรองงบการเงินของมหาวิทยาลัยเป็นผู้สอบ
บัญชีและรับรองงบการเงินของอุทยานวิทยาศาสตร์
ข้อ 30 ให้อุทยานวิทยาศาสตร์จัดทารายงานผลการดาเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครัง้
หมวดที่ ๗
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๑ กรณีมรี ายได้และค่าใช้จ่ายของอุทยานวิทยาศาสตร์ที่มีผลก่อนระเบียบนี้ ให้อนุโลมตาม
ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
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ระเบียบวาระ อื่นๆ
ตารางปฏิทินคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปี 2557
ครั้งที่
1/2557
2/2557
3/2557
4/2557

ว/ด/ป
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557
เวลา 13.30 น.
วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557
เวลา 13.30 น.
วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557
เวลา 13.30 น.
วันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557
เวลา 13.30 น.

5/2557

วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557
เวลา 13.30 น.
6/2557 วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557
เวลา 13.30 น.

สถานที่
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
อาคารศิวาเทล ชัน้ 9 กรุงเทพฯ
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
อาคารศิวาเทล ชัน้ 9 กรุงเทพฯ
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
อาคารศิวาเทล ชัน้ 9 กรุงเทพฯ
ตึกสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
ห้องประชุม บวรรัตนประสิทธิ์

หมายเหตุ

วันที่ 17 กรกฎาคม 57
เป็นวันครบรอบวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
อาคารศิวาเทล ชัน้ 9 กรุงเทพฯ
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
อาคารศิวาเทล ชัน้ 9 กรุงเทพฯ

ปิดประชุม
เวลา 15.30 น.

สุคนธ์ ยากี
(นางสาวสุคนธ์ ยากี)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ชาลี ทองเรือง
(รองศาสตราจารย์ชาลี ทองเรือง)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

