สรุปรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ 6/๒๕๕7
วันเสาร์ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕7
เวลา 10.0๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี กรุงเทพมหานคร
----------------รายนามกรรมการที่มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อภิเมธีธารง
3. ดร.สาราญ ทองแพง
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
5. รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม
6. นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง
8. นางสาวสุคนธ์ ยากี
9. นายสิทธิธี จีนเอียด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามกรรมการที่ติดภาระกิจ

1. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุวิทย์ อุดมพาณิชย์ กรรมการ
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวอุษณีย์ รัศมีวงษ์จันทร์
2. นางสาววรรณิสา ไชยชมภู
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

ผู้ช่วยอธิการบดี
(ได้รับเชิญเข้าร่วมชี้แจง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
-ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557
มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้ง
ที่ 5/2557 วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยให้แก้ไข ดังนี้
1. ระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับการขยายระยะเวลากันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี ให้ตัดประโยค “มอบฝ่าย
เลขานุการนาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาต่อไป” เนื่องจากไม่มีระเบียบ หรือประกาศ
ของมหาวิทยาลัยให้นาเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
2. ให้แก้ไขระเบียบวาระที่ 5.1 มติที่ประชุมพิจารณา หมายเลข 3. ไม่อนุมัติ
3.1 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จานวน 821,000.00 บาท
3.2 จ้างต่อเติมและปูกระเบื้องพื้นที่กลุ่มอาคารและสถานที่วิทยาเขตเชียงราย
จานวน 640,000.00 บาท
3. ให้แก้ไขระเบียบวาระที่ 5.8 มติที่ประชุมพิจารณา ข้อ 2 จากเดิม มอบหมายให้ทางวิทยาลัย
พลังงานและสิ่ งแวดล้ อมเข้าหารือรองอธิการฝ่ ายบริห าร เพื่อปรับปรุงร่างประกาศดังกล่าว โดยให้ นาร่าง
ประกาศที่ได้รั บการแก้ไขเรี ยบร้ อยแล้ ว น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลั ยพะเยาเพื่อ
พิจ ารณาเห็ น ชอบ ไม่ต้องน าเสนอที่ป ระชุม คณะกรรมการการเงิ นและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ยพะเยา
เนื่องจากประกาศดังกล่าวเป็นเรื่องภายในของมหาวิทยาลัย เป็น มอบหมายให้ทางวิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมเข้าหารือรองอธิการฝ่ายบริหาร เพื่อปรับปรุงร่างประกาศดังกล่าว โดยให้นาร่างประกาศที่ได้รับ
การแก้ไขเรียบร้อยแล้ว นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และ
มอบให้ ค ณะกรรมการด าเนิ น การโดยมิ ต้ อ งน าเข้ า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา
4. ให้แก้ไขระเบียบวาระที่ 5.13 แก้ไขชื่อเรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน จานวน 1 รายการ เป็น ขออนุมัติ
กันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี จานวน 1 รายการ
5. ให้เพิ่มระเบียบวาระที่ 5.15 เรื่อง ขอลาออกจากการเป็นคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ตาแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคุณอุไร ร่มโพธิหยก ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน
2557
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
-ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง ขออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาการรับรองสถาบันการศึกษาและ
ฝึกอบรมสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สภาการแพทย์แผนไทย เป็นกรณีพิเศษ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาการรับรองสถาบันการศึกษาและ
ฝึกอบรมสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สภาการแพทย์แผนไทย เป็นกรณีพิเศษ เป็นจานวนเงิน 21,000
บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และมอบอานาจให้ท่านอธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ กรณีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองสถาบันการศึกษาตามที่จ่ายจริง
ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่อง ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี
ระเบียบวาระที่ 4.2.1 เรื่อง ค่าจ้างเหมาก่อสร้างอาศรมศิลปิน และโอนเป็นรายการอื่นๆ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ไปอีก 6 เดือน และขออนุมัติโอนหมวดเงิน จานวน 10 รายการ เป็นจานวนเงิน 13,522,890 บาท (สิบ
สามล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่อง ขออนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีแบบไม่มีสัญญา
ระเบียบวาระที่ 4.3.1 เรื่อง โครงการวิจัยในแผนปฏิบัติการ จานวน 1 โครงการ
มติ ที่ประชุมพิจ ารณาแล้ว มีมติ อนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี โครงการร่างโครงการสร้ างการบริหาร
จัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 1 โครงการ เป็นจานวนเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้า
หมื่นบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ 4.3.2 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจาห้องปฏิบัติการ สาขาพยาธิวิทยา
คณะแพทยศาสตร์
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีแบบไม่มีสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
ประจาห้องปฏิบัติการ สาขาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จานวน 1 รายการ เป็นเงินจานวน 1,612,516
บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยสิบหกบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ 4.3.3 เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก คณะแพทยศาสตร์
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีแบบไม่มีสัญญาจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงเทพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก จานวน 1 รายการ เป็นเงินจานวน 600,914.09 บาท (หกแสนเก้าร้อยสิบสี่บาทเก้า
สตางค์)
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดทาวารสารนิติศาสตร์ พ.ศ.
2557
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ถอนระเบียบวาระ เรื่อง(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดทาวารสารนิติศาสตร์
พ.ศ. 2557
2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาร่างประกาศดังกล่าว เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ โดยมิต้องนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง ขออนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี คณะวิทยาศาสตร์
มติ ที่ป ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติ การกันเงินไว้ จ่ายเหลื่ อมปี โครงการ “การพัฒนาสื่อการสอนทาง
วิทยาศาสตร์สู่โรงเรียนในจังหวัดพะเยา” จานวน 30,000 บาท(สามหมื่นบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่อง ขออนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัตกิ ารกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี โครงการบริการวิชาการที่สนับสนุนโครงการ
1 คณะ 1 โมเดล ประจาปีงบประมาณ 2557 คือ โครงการ “ระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนภัยปริมาณฝุ่น
ละอองในอากาศ อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา” เป็นเงินจานวน 20,000 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ 5.4 เรื่อง ขออนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี คณะนิติศาสตร์
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัตกิ ารกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี คณะนิติศาสตร์ จานวน 3 รายการ ดังนี้
1. โครงการบริการวิชาการแก่สั งคม “คลินิกกฎหมายในชุมชนบ้านท่าฟ้าใต้ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
จานวนเงิน 20,000 บาท
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “คลินิกกฎหมายโดยช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาทักษะทาง
กฎหมาย” จานวนเงิน 150,000 บาท
3. โครงการทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม “การอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุไทลื้อในวัดท่าฟ้า
ใต้ ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา” จานวนเงิน 20,000 บาท
ระเบียบวาระที่ 5.5 เรื่อง ขออนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีโครงการสร้างฝายหลวงเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสร้างฝาย
หลวงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท(ห้าแสนบาทถ้วน)
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ระเบียบวาระที่ 5.6 เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
2. มอบฝ่ายเลขานุการ นาเรื่องดังกล่าวเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาต่อไป
ปิดประชุม
เวลา 12.00 น.

สุคนธ์ ยากี
(นางสาวสุคนธ์ ยากี)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ชาลี ทองเรือง
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

