
สรุปรายงานการประชุม 
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา  

ครั้งที่ 5/๒๕๕8 
วันศุกร์ที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕8  

เวลา  10.30 น. 
ณ ห้องประชุม L807 ชั้น 8 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา  อาคารเวฟเพลส  กรุงเทพมหานคร  

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

 
รายนามกรรมการที่มาประชุม 

๑.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล   สงวนเสริมศรี  ประธานกรรมการ 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช   อภิเมธีธํารง  กรรมการ   
3.  นายนรชัย  ศรีพิมล     กรรมการ 
4.  ดร.สําราญ   ทองแพง     กรรมการ 
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร   พงศบางโพธิ์  กรรมการ 
6.  รองศาสตราจารย์พูนพงษ์   งามเกษม   กรรมการ 
7.  นายเทอดศักดิ์   โกไศยกานนท์    กรรมการ 
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี   ทองเรือง   กรรมการและเลขานุการ 
9.  นางสาวสุคนธ์   ยากี     ผู้ช่วยเลขานุการ 
10.  นายอานนท์นัฏฐ์  จีนเอียด    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  นางสาวอุษณีย์   รัศมีวงษ์จันทร์   ผู้ช่วยอธิการบดี  

(ได้รับเชิญเข้าร่วมชี้แจง) 
2.  นางสาววรรณิสา   ไชยชมภู    นักวิชาการเงินและบัญชี 
3.  นายพิชัย   ไชยกุล     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

เริ่มประชุมเวลา  10.30 น. 
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ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  1.1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                                   - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี  1.2  เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  1.2.1 เรื่อง  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา  ครั้งที่ 4/2558 
 
สรุปเรื่อง 
 

ตามที่  คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการประชุมครั้งที่ 
4/2558  วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม L807 ชั้น 8 วิทยาลัยการ
จัดการ อาคารเวฟเพลส กรุงเทพฯ นั้น 
 

บัดนี้  ฝ่ายเลขานุการได้สรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  1.2.2 เรื่อง  รายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคาร จ านวน 136 บัญชี  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 
 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0590.05/1775 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์นําเรื่องรายงานสรุปจํานวนเงินฝากธนาคารเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา  กองคลัง ได้จัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประจําทุก
เดือน  เพ่ือให้ได้ข้อมูลจํานวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคารและจํานวนเงินคงเหลือตามบัญชีทุกเดือน ซึ่ง
กองคลัง ได้ดําเนินการสรุปจํานวนเงินฝากธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จํานวน 136 บัญชี ณ วันที่ 30 
มิถุนายน  2558  
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  2.1  เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งท่ี 4/2558 เม่ือวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
 
สรุปเรื่อง 
   

ตามที่  คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการประชุมครั้งที่ 
4/2558 วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม L807 ชั้น 8 วิทยาลัยการ
จัดการ  มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส กรุงเทพฯ นั้น 

 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทําสรุปรายงานการประชุมดังกล่าว  เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 
4/2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม  โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง สืบเนื่อง 
    - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่  4.1 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 

 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความของศูนย์เครื่องมือกลาง ที่ ศธ 0590.41/164 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 
2558 เรื่อง จัดทําประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา จากที่ประชุมรองคณบดีฝ่ายบริหาร ในคราวประชุมครั้งที่ 10 (3/2558) เมื่อวันที่ 27 
พฤษภาคม 2558 วาระที่ 3.1.2 สืบเนื่องเพ่ือพิจารณา เรื่อง กําหนดอัตราค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ประชุมมีมติให้ศูนย์เครื่องมือกลาง ปรับแก้ไข(ร่าง)ประกาศดังกล่าวเพ่ือเสนอต่อรอง
อธิการบดีฝ่ายบริหาร เพ่ือพิจารณาต่อไป  
 
   ศูนย์เครื่องมือกลาง จึงได้เสนอ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตรา
ค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าบริการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้ 

 
(ร่าง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
----------------------------------- 

  โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าบริการเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2557 จึงอาศัยอํานาจตามความ ในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา  พ.ศ. 2553 และความในข้อ 7 ข้อ8 และข้อ10(2)แห่งข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2554 ประกอบกับมติการประชุมของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาในการประชุมครั้งที่ 5/2558  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2558 จึงให้ออกประกาศ
ไว้ดังนี้ 
  1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าบริการเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2558” 
  2. ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่.............................................พ.ศ.2558 เป็นต้นไป 
  3. ในประกาศนี้ 
   “หน่วยงาน/ส่วนงาน” หมายถึง หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยมหาวิทยาลัยพะเยา 
   “ห้องปฏิบัติการ” หมายถึง ห้องปฏิบัติการของหน่วยงาน/ส่วนงาน 
   “บุคลากร” หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย 
   “บุคลากรภายใน” หมายถึง นิสิต และผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
   “บุคลากรภายนอก” หมายถึง บุคคลทั่วไป ซึ่งไม่ใช่บุคคลภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
    
  4.  เงื่อนไขการรับเงินอัตราค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สําหรับบุคลากร  ภายในคณะ 
บุคลากรนอกคณะ และบุคคลภายนอก ดังนี้ 
   4.1  ค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไม่รวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีซึ่ง
ผู้ใช้บริการจะต้องจัดหามาเอง 
   4.2  อัตราค่าบริการ รายชั่วโมง กรณีที่ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ไม่ถึง 30 นาที ให้
คิดเป็น 30 นาที ค่าบริการเกิน 30 นาที แต่ไม่ถึง 1 ชั่วโมง ให้คิดเป็น 1 ชั่วโมง 
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   4.3 เหมาจ่ายรายวันคิดอัตราค่าบริการช่วงเวลา 08.30 -16.30 น.เศษชั่วโมง
หลังจากเหมาจ่ายรายวัน คิดค่าบริการตามข้อ 4.2  
   4.4  เหมาจ่ายต่อครั้ง คือการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1 ครั้ง โดยไม่จํากัดจํานวน
ตัวอย่าง และเวลาที่ใช้ 
  5.  อัตราค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ตามรายการแนบท้ายประกาศนี้ 
  6. ให้นําเงินรายรับจากการใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จัดสรรเป็นเงินรายได้ของต้น
สังกัดของเครื่องมือวิทยาศาสตร์โดยจัดสรรเป็นเงินรายได้ ดังนี้ 
   6.1 เป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 10 
   6.2 ให้นําเงินรายได้จากการใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จัดสรรเป็นเงินรายได้
ของหน่วยงาน/ส่วนงาน 
  7. เมื่อสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีการศึกษาแล้วแต่กรณี ให้ทุกหน่วยงาน ตามประกาศนี้
จัดทํารายงานการเงินเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
  8. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ  การปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด 
   

ประกาศ ณ วันที่ ........ กันยายน พ.ศ. 2558 
  
     (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
                                                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติดังนี้ 
 1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 

 2. ให้ระบุรายละเอียดการนําเงินรายได้ส่วนที่เหลือในข้อ 6.2 ให้นําเงินรายได้จากการใช้บริการเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ จัดสรรเป็นเงินรายได้ของหน่วยงาน/ส่วนงาน  แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง 
 3. ให้แก้ไขอัตราค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์แนบท้ายประกาศ โดยบุคลากรในมหาวิทยาลัยควรจ่าย
ค่าบริการในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราค่าบริการบุคคลนอกมหาวิทยาลัย 
 
ระเบียบวาระที่  4.2  เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการชดเชยค่าเสียหาย
ของวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 

 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความของศูนย์เครื่องมือกลาง ที่ ศธ 0590.41/165 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 
2558 เรื่อง  จัดทําประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราการชดเชยค่าเสียหายของวัสดุ อุปกรณ์ 
และครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จากที่ประชุมรองคณบดีฝ่ายบริหาร ในคราว
ประชุมครั้งที่ 10 (3/2558) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 วาระที่ 3.1.1 สืบเนื่องเพ่ือพิจารณา เรื่อง  
การจัดทํา(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราการชดเชยค่าเสียหายของวัสดุ อุปกรณ์ และ
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ครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ประชุมมีมติให้ศูนย์เครื่องมือกลาง ปรับแก้ไข
(ร่าง)ประกาศดังกล่าว เพ่ือเสนอต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เพ่ือพิจารณาต่อไป  
 
  ศูนย์เครื่องมือกลาง จึงได้เสนอ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราการ
ชดเชยค่าเสียหายของวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 
2558 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราการชดเชย
ค่าเสียหายของวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 
ดังต่อไปนี้ 

(ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราการชดเชยค่าเสียหายของวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

------------------------------------------- 
  โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราการชดเชย
ค่าเสียหายของวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2558     
จึงอาศัยอํานาจตามความ ในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา  พ.ศ. 2553 และความ     
ในข้อ 7 ข้อ8 และข้อ10(2)  แห่งข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2554 
ประกอบกับมติการประชุมของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาในการประชุม   
ครั้งที ่5/2558 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2558 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 
  1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราการชดเชยค่าเสียหาย
ของวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2558” 
  2. ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่.............................................พ.ศ.2558 เป็นต้นไป 
  3. ในประกาศนี้ 
   “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา 
   “ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า นิสิต และ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
   “ห้องปฏิบัติการ” หมายความว่า ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของคณะต่างๆ   
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
  4. การชดเชยค่าเสียหายของวัสดุ และอุปกรณ์ ในห้องปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้ 



7 
 

   4.1 กรณีวัสดุและอุปกรณ์มีราคาน้อยกว่า 50 บาท ให้ผู้ใช้บริการจ่ายค่าชดเชย 
เต็มราคาของวัสดุและอุปกรณ์นั้น 
   4.2 กรณีวัสดุและอุปกรณ์มีราคาตั้งแต่ 50-100 บาท ให้จ่ายในอัตรา 50 บาท 
   4.3 กรณีวัสดุและอุปกรณ์มีราคาตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป ให้จ่ายในอัตราร้อยละ 50 
ของราคาวัสดุและอุปกรณ์นั้นๆ 
   
  5. กรณีครุภัณฑ์ประกอบ คิดอัตราชดเชยค่าเสียหาย คือ ผู้ใช้บริการจะต้องดําเนินการจัดหา
ครุภัณฑ์ประกอบชิ้นใหม่มาทดแทนชิ้นเดิมที่เสียหาย โดยปฏิบัติตามระเบียบพัสดุมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือให้
ครุภัณฑ์ประกอบที่จัดหามาใหม่นั้น จะต้องมีคุณลักษณะและยี่ห้อตรงตามครุภัณฑ์ประกอบชิ้นเดิมที่เสียหายไป 
  6.  กรณีครุภัณฑ์ คิดอัตราชดเชยค่าเสียหายคือ หากความเสียหายเกิดจากความประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ใช้บริการโดยตรง ให้ผู้ใช้บริการชดเชยค่าเสียหายตามราคาประเมินการซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นราคา ณ ปัจจุบันของครุภัณฑ์  
  7. ทั้งนี้ หากเป็นความเสียหายเกิดจากการประมาทเลินเล่อ หรือเกิดจากการเสื่อมสภาพตาม
อายุการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์ ผู้ใช้บริการไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายใดๆ แต่ขอให้ผู้ใช้บริการดําเนินการแจ้งแก่
ผู้ดูแลครุภัณฑ์รับทราบเพื่อดําเนินการแจ้งซ่อมต่อไป 
  8. ให้นําเงินรายรับจากอัตราชดเชยค่าเสียหายเข้าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย           
เพ่ือจัดสรรเป็นเงินรายได้ของต้นสังกัดวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ในปีงบประมาณถัดไป 
  9. ให้แต่ละคณะดําเนินการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือดําเนินงานในการพิจารณา
งบประมาณรายได้ และพิจารณาเรื่องความเสียหายอันเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ
ผู้ใช้บริการ 
  10. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับ  การปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด    

 
ประกาศ ณ วันที่ ......... กันยายน พ.ศ. 2558 

 
     (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
                                                                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติดังนี้ 
 1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราการชดเชยค่าเสียหายของวัสดุ 
อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 
 2. ให้แก้ไขข้อความข้อ 6 จากเดิม “กรณีครุภัณฑ์ คิดอัตราชดเชยค่าเสียหายคือ หากความเสียหายเกิด
จากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ใช้บริการโดยตรง ให้ผู้ใช้บริการชดเชยค่าเสียหายตามราคา
ประเมินการซ่อมแซมครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นราคา ณ ปัจจุบันของครุภัณฑ์” เป็น “ข้อ 6.  กรณีครุภัณฑ์ คิดอัตรา
ชดเชยค่าเสียหายคือ หากความเสียหายเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้บริการโดยตรง ให้ผู้ใช้บริการ
ชดเชยค่าเสียหายตามราคาประเมินการซ่อมแซมครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นราคา ณ ปัจจุบันของครุภัณฑ์” 
 3. ให้แก้ไขข้อความข้อ 7 จากเดิม “ทั้งนี้ หากเป็นความเสียหายเกิดจากการประมาทเลินเล่อ หรือเกิดจาก
การเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์ ผู้ใช้บริการไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายใดๆ แต่ขอให้
ผู้ใช้บริการดําเนินการแจ้งแก่ผู้ดูแลครุภัณฑ์รับทราบเพ่ือดําเนินการแจ้งซ่อมต่อไป” เป็น “ข้อ 7. หากเป็น
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ความเสียหาย หรือเกิดจากการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์ ผู้ใช้บริการไม่ต้องชดเชย
ค่าเสียหายใดๆ และต้องแจ้งผู้ดูแลครุภัณฑ์ให้ทราบโดยด่วน  เพื่อดําเนินการแจ้งซ่อมต่อไป” 
 4. ให้แก้ไขข้อความข้อ 9 จากเดิม “9. ให้แต่ละคณะดําเนินการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือดําเนินงานใน
การพิจารณางบประมาณรายได้ และพิจารณาเรื่องความเสียหายอันเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ของผู้ใช้บริการ” เป็น “ข้อ 9. ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินงานในการพิจารณางบประมาณ
รายได้ และพิจารณาเร่ืองความเสียหายอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้บริการ” 

 
ระเบียบวาระที่  4.3  เรื่อง  (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมและ
ค่าตอบแทนการอ่านโครงการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสัตว์ พ.ศ. 2558 

 
สรุปเรื่อง 
 
   ตามบันทึกข้อความของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ที่  ศธ 
0590.07/2165 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ขออนุมัติจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
กําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนการอ่านโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ พ.ศ. 2558 มติที่ประชุม
รองอธิการบดี ครั้งที่ 13/2557 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดทําประกาศ
ดังกล่าว ประกอบกับงานนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบดําเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมและยก(ร่าง)ประกาศ
ขึ้นใหม่เรียบร้อยแล้ว 

   
   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้เสนอ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนการอ่านโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ พ.ศ. 2558
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
   
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าเบี้ย
ประชุมและค่าตอบแทนการอ่านโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้ 
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(ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนการอ่านโครงการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสัตว์ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

................................................... 
 

  โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมและ
ค่าตอบแทนการอ่านโครงการวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับสัตว์ จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๘ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
คณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ใน
คราวประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 
  ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม
และค่าตอบแทนการอ่านโครงการวิจัยที่เก่ียวข้องกับสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒  ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมและ
ค่าตอบแทนการอ่านโครงการวิจัยที่เก่ียวข้องกับสัตว์ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  
  ข้อ ๔  ในประกาศนี้ คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการอ่านโครงการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับสัตว์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยพะเยา 
  ข้อ ๕  ให้คณะกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราไม่เกินคนละ ๕๐๐ บาท/ครั้ง 
  ข้อ ๖  ให้คณะกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนการอ่านโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ ในอัตรา
ไม่เกิน ๑๕๐ บาท/คน/โครงการ  

ข้อ ๗  ในกรณีจําเป็นต้องมีผู้ เชี่ยวชาญซึ่งมิได้เป็นคณะกรรมการ อ่านโครงการวิจัย           
ที่เก่ียวข้องกับสัตว์ ให้เบิกได้ในอัตราไม่เกินคนละ ๑,๐๐๐ บาท/โครงการ 
  ข้อ ๘  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด 
 
  ประกาศ ณ วันที่.........กันยายน พ.ศ. 2558 
    
     (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าเบี้ย
ประชุมและค่าตอบแทนการอ่านโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ พ.ศ. 2558 
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ระเบียบวาระที่  4.4  เรื่อง  (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2558 

 
สรุปเรื่อง 
 

  ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ ศธ 0590.02(2)/0278 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558 
เรื่อง  ขอเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 93(10/2558) เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 
2558 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2558 มีมติเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทน
กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2558  และมอบฝ่ายเลขานุการนําเสนอคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
   

กองกลาง จึงขอนํา(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทน
กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2558 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 
   
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทน
กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้ 

 
(ร่าง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

........................................... 
 

  โดยที่เห็นสมควรออกประกาศอัตราค่าตอบแทนกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา จึงอาศัย
อํานาตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๔ แห่ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓  คณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่  5/2558 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558    
จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 
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  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทน
กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” 
  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 
๒๕๕๕ และใช้ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๘ แทน 
  ข้อ ๔ ให้กําหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับ
คณะและระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

(๑) กรณีผู้ประเมินเป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่าย
จริงแต่ไม่เกินคนละ ๒๕๐ บาทต่อชั่วโมง  

(๒) กรณีผู้ประเมินเป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยาและผู้ทรงคุณวุฒิ                  
ให้เบิกจ่ายได้ตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินคนละ ๕๐๐ บาทต่อชั่วโมง  

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรั กษาการให้ เป็น ไปตามประกาศนี้  ในกรณีมีปัญหาเกี่ ยวกับ                     
การปฏิบัติตามประกาศนี้หรือมีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ ให้อธิการบดี เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือ
เป็นที่สุด 
 
   ประกาศ ณ วันที่  .......... กันยายน   ๒๕๕๘ 
       
      (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตรา
ค่าตอบแทนกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2558 
 
ระเบียบวาระที่  4.5 เรื่อง  (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน โครงการ
เตรียมความพร้อมด้านวิชาการ และทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีท่ี 1 พ.ศ. 2558 

 
สรุปเรื่อง 
 
   ตามบันทึกข้อความของกองบริการการศึกษา ที่ ศธ 0590.06/1927 ลงวันที่ 23 
กรกฎาคม 2558 เรื่อง ขอเสนอ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกรณีพิเศษ กองบริการการศึกษาได้ขอความอนุเคราะห์ กองการ
เจ้าหน้าที่ งานนิติการ พิจารณาตรวจสอบ(ร่าง)ประกาศดังกล่าว และกองบริการการศึกษาได้ดําเนินการ
ตรวจสอบและปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
 

กองบริการการศึกษา จึงได้เสนอ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตรา
ค่าตอบแทน โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ และทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 
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พ.ศ. 2558 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
   
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทน 
โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ และทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 พ.ศ. 2558
ดังต่อไปนี้ 

(ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าตอบแทน โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ 
และทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีท่ี 1 พ.ศ. 2558  

------------------------------- 
 โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทน โครงการ
เตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ของนิสิตชั้นปีที่ 1 จึงอาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และความในข้อ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัย
พะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558 จึงให้ออกประกาศไว้
ดังนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทน โครงการ
เตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ของนิสิตชั้นปีที่ 1 พ.ศ. 2558” 
 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทน โครงการเตรียมความ
พร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ระบบรับตรง พ.ศ. 2556  
           ข้อ 4 ให้ กํ าหนด อัตราค่ า ตอบแทน โคร งการ เตรี ยมคว ามพร้ อม ด้ านวิ ช าการและ 
ทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 ดังนี้ 
   4.1 ค่าตอบแทนการจัดการทดสอบ Pre-test และ Post-test 
     4.1.1 คณะกรรมการดําเนินงาน 
       1) ประธานกรรมการ เหมาจ่ายไม่เกิน 1,500 บาท ต่อการจัด
สอบหนึ่งครั้ง 
       2) รองประธานกรรมการ เหมาจ่ายไม่เกิน 1,000 บาท ต่อการ 
จัดสอบหนึ่งครั้ง 
       3) กรรมการ 500 บาท ต่อวันต่อคน 
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     4.1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดทําระบบโปรแกรม Speexx ออนไลน์ บน
ระบบ E-Learning เหมาจ่ายไม่เกิน 5,000 บาท ต่อการจัดสอบหนึ่งครั้ง 
     4.1.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบ เหมาจ่ายไม่เกิน 7,500 บาท 
ต่อการจัดสอบหนึ่งครั้ง 
     4.1.4 ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ ชั่วโมงละ 100 บาท ต่อคน 
   4.2 ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ให้คําปรึกษานิสิต ไม่เกินชั่วโมงละ 300 บาท ต่อคน 
   4.3 เงินรางวัลสําหรับนิสิตที่มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (post-test) สูงสุดของ
แต่ละคณะ/วิทยาลัย รางวัลละ 2,000 บาท ต่อคน 
 ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ 
ให้อธิการบดีวินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด 

   ประกาศ  ณ  วันที่     กันยายน  พ.ศ. 2558 
 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตรา
ค่าตอบแทน โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ และทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 
พ.ศ. 2558 
 
ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่อง  (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 

 
สรุปเรื่อง 
 
   ตามบันทึกข้อความของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ศธ 0590.34/1191 ลงวันที่ 
15 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์นํา(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเข้ากรรมการทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยา อ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนอาจารย์โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556 ข้อ 4 กําหนดอัตราค่าตอบแทนให้แก่อาจารย์พิเศษ ชั่วโมงละไม่เกิน 300 
บาท แต่เนื่องด้วยโรงเรียนสาธิตฯได้ดําเนินการจัดตารางสอนเป็นคาบเรียน ๆ ละ 50 นาที จึงมีปัญหากับการ
เบิกจ่ายให้กับอาจารย์พิเศษ 
 
   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้ยก(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตรา
ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนอาจารย์
พิเศษโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้ 

 
-ร่าง- 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง อัตราค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยพะเยา  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
------------------------------------ 

  โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา การกําหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ
และค่าตอบแทนการสอนนอกเวลา มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา และข้อความในข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ในคราวประชุมครั้งที่  5/2558 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558 จึงให้ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนอาจารย์
พิเศษโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖” 

  ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 

  ข้อ ๓  ในประกาศนี้ 

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา 

 “โรงเรียนสาธิต” หมายความว่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

 “นักเรียน” หมายความว่า นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

 “อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยตาม 

   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

    คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง 

   อาจารย์พิเศษ พ.ศ.๒๕๕๓ 

  “คาบ” หมายความว่า  ระยะเวลาในการสอนหรือปฏิบัติการสอน.
ตั้งแต่ ๕๐ นาที  
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 ข้อ ๔  มหาวิทยาลัยกําหนดอัตราค่าตอบแทนให้แก่อาจารย์พิเศษ ชั่วโมงละ ๓๐๐ 
บาท  

 ข้อ ๕  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด 

ประกาศ ณ วันที่.......................กันยายน พ.ศ. 2558 
 

            (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติ ให้ความเห็นชอบเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตรา
ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 
 
ระเบียบวาระที่  4.7  เรื่อง  (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายส าหรับ
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
(โครงการ วมว.) พ.ศ. 2558 

 
สรุปเรื่อง 
 
   ตามบันทึกข้อความของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ศธ 0590.34/1149 ลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์นํา(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดค่าใช้จ่าย
สําหรับโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกํากับดูแลของมหาวิทย าลัย 
(โครงการ วมว.)เข้ากรรมการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา มติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2558 วาระที่ 4.2 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนด
อัตราค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกํากับดูแลของ
มหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ที่ประชุมมีมติให้โรงเรียนสาธิตปรับแก้ไขข้อความและให้นําร่างประกาศดังกล่าว
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
 
   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้นํา(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนด
อัตราค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกํากับดูแลของ
มหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) พ.ศ. 2558 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
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การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าใช้จ่าย
สําหรับโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
(โครงการ วมว.) พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้ 

 
                                       (ร่าง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการ

ก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) พ.ศ. 2558 
…………………………..………….. 

  เพ่ือให้การเบิกจ่ายในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการ
กํากับดูแลของมหาวิทยาลัย  (โครงการ วมว.)  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓  
ความใน  ข้อ  ๔  ของระเบียบมหาวิทยาลัย  ว่าด้วย  การเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๗  จึงให้
ออกประกาศไว้ดังนี้ 
  ข้อ  ๑  ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่อง  กําหนดอัตราค่าใช้จ่าย
สําหรับโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย  
(โครงการ วมว.)” 
  ข้อ  ๒  ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เป็นต้นไป 
  ข้อ  ๓  ประกาศนี้ให้ 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยพะเยา 
   “โรงเรียนสาธิต” หมายความว่า  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
   “ผู้อํานวยการ”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
พะเยา 
   “อาจารย์พิเศษ”  หมายความว่ า   อาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยาหรือ
บุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ 
   “นักเรียน”  หมายความว่า  นักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้ง
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย  (โครงการ วมว.)  ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา 
   “คณะกรรมการอํานวยการโครงการ วมว.” หมายความว่า  คณะกรรมการซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยพะเยา  เพื่อทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการอํานวยการโครงการ วมว. 
   “คณะกรรมการบริหารโครงการ วมว.” หมายความว่า  คณะกรรมการซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยพะเยา  เพื่อทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการการบริหารโครงการ วมว. 
   “คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ วมว.” หมายความว่า  คณะกรรมการซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยพะเยา  เพื่อทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการดําเนินการดําเนินโครงการ วมว.  
   “ผู้จัดการหอพัก”  หมายความว่า  พนักงานที่โรงเรียนสาธิตได้จ้าง
ให้ทําหน้าที่ดูแลหอพักและหน้าที่อ่ืนที่โรงเรียนสาธิตมอบหมาย 
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   “เจ้าหน้าที่ประจําโครงการ” หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ที่โรงเรียนสาธิตได้จ้าง
ให้ทําหน้าที่ประสานงานและดําเนินงานด้านธุรการประจําโครงการ วมว. 
  ข้อ  ๔  รายการและอัตราค่าใช้จ่ายสําหรับนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย  (โครงการ วมว.)  ของโรงเรียนสาธิต ให้เป็นไป
ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 
  ข้อ  ๕  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  กรณีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามประกาศ
นี้หรือเป็นกรณีนอกเหนือจากที่ประกาศกําหนดให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  และให้ถือเป็นที่สุด 
  
   ประกาศ  ณ  วันที่      กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
            (ศาสตราจารย์พิเศษ  ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี)  
              อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
  1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการ
สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) พ.ศ. 
2558 
  2. ให้เพ่ิมคําจํากัดความในข้อ 3 ประกาศนี้ให้ คําว่า “คาบ” หมายความว่า ระยะเวลาในการสอน
หรือปฏิบัติการสอน. ตั้งแต่ ๕๐ นาท ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4.8 เรื่อง  (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าสาธารณูปโภค  
พ.ศ. 2558 (ฉบับท่ี 2) 
 
สรุปเรื่อง 
 
   ตามที่ กองอาคารสถานที่ ได้ดําเนินการยก (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนด
อัตราค่าสาธารณูปโภค พ.ศ. 2558 และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการกเงินและทรัพย์สินฯ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างประกาศดังกล่าวพร้อมทั้ ง
เสนอท่านอธิการบดีลงนามในประกาศเรียบร้อยแล้วนั้น ซึ่งในภายหลังพบว่าอัตราค่าไฟฟ้าไม่ครอบคลุม
ผู้ประกอบการหอพักเอกชนร่วมลงทุนเพ่ือสวัสดิการนิสิต 
 
   กองอาคารสถานที่ จึงได้ดําเนินการยก(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตรา
ค่าสาธารณูปโภค พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
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การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้ เสนอ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่า
สาธารณูปโภค พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) ดังต่อไปนี้ 

 
(ร่าง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าสาธารณูปโภค พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับท่ี 2) 

----------------------------- 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ออกประกาศ เรื่อง กําหนดอัตราค่าสาธารณูปโภคของ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น 

เนื่องจากการกําหนดอัตราค่าสาธารณูปโภคตามประกาศฉบับลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ไม่ได้ออกประกาศกําหนดครอบคลุมถึงผู้ประกอบการหอพักเอกชนร่วมลงทุนเพ่ือสวัสดิการนิสิตให้ชําระค่าใช้
สาธารณูปโภค ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓  
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  จึงให้ออกประกาศไว้ ดังนี้ 
  ข้อ  ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่า
สาธารณูปโภค พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ 2)”    

ข้อ  ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป    
ข้อ  ๓  ยกเลิกข้อ ๓ ในประกาศประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่า

สาธารณูปโภค พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ข้อความตามประกาศนี้แทน 
    ข้อ  ๓  ให้กําหนดอัตราค่าสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ดังต่อไปนี้ 
        ๓.๑  อัตราค่าไฟฟ้า 
   ๓.๑.๑ สําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา อัตราหน่วยละ ๗ บาท 
   ๓.๑.๒ สําหรับผู้ประกอบการ อัตราหน่วยละ ๘ บาท 
   ๓.๑.๓ สําหรับผู้ประกอบการหอพักเอกชนร่วมลงทุนเพ่ือสวัสดิการนิสิต 
อัตราหน่วยละ ๕ บาท 
        ๓.๒  อัตราค่าน้ําประปาอัตราหน่วยละ ๑๔ บาท  
 ข้อ  ๔  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด 
 
    ประกาศ ณ  วันที่ ……. กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
     (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่า
สาธารณูปโภค พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) 
 
ระเบียบวาระที่  4.9  เรื่อง  (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การออกใบเสร็จรับเงินของศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษา พ.ศ. 2558 

 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ที่ ศธ 0590.11/0502 ลงวันที่ 
19 สิงหาคม 2558 เรื่อง  ขอส่งร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การออกใบเสร็จรับเงินของศูนย์บรรณ
สารและสื่อการศึกษา พ.ศ. 2558 เนื่องจากมติที่ประชุมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ใน
คราวประชุมครั้งที่ 93(10/2558) เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 ระเบียบวาระที่ 6.1.1.2 เรื่อง การ
ออกใบเสร็จรับเงินของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ที่ประชุมมีมติให้ศูนย์บรรณาสารฯดําเนินการแก้ไขข้อ
ท้วงติงในที่ประชุม และดําเนินการชี้แจงเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของการดําเนินการออกใบเสร็จรับเงิน
ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติต่อผู้อํานวยการกองคลังแล้วนั้น 
   
   กองศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จึงได้ยก(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การ
ออกใบเสร็จรับเงินของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พ.ศ. 2558 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการ 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การออกใบเสร็จรับเงินของ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้ 
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(ร่าง) 
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การออกใบเสร็จรับเงินของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
 พ.ศ. ๒๕๕๘ 

------------------- 
โดยที่เป็นการเห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การออกใบเสร็จรับเงินของ

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกจากการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการ
ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสนับสนุนการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมที่93(10/๒๕๕๘) เมื่อวันที่22 กรกฎาคม พ.ศ. 
2558 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมที่ 5/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 28 
สิงหาคม พ.ศ. 2558 จึงได้ออกประกาศไว้ดังนี้  

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การออกใบเสร็จรับเงินของ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้  

   “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง    มหาวิทยาลัยพะเยา 
   “อธิการบดี”   หมายถึง   อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
   “ส่วนงาน”   หมายถึง   ส่วนงานตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   ใบเสร็จรับเงินแบบย่อ   หมายถึง   หลักฐานแสดงการรับเงินค่าปรับเกินกําหนดส่ง 
ค่าทรัพยากรสูญหาย ชํารุด หรือไม่สามารถใช้การได้ ซึ่งออกโดยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
   ใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูป   หมายถึง   หลักฐานแสดงการรับเงินค่าสินค้าหรือ
บริการที่มหาวิทยาลัยพะเยา กําหนดให้ทุกส่วนงานใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
   ค่าปรับ   หมายถึง   ค่าปรับเกินกําหนดส่ง ค่าทรัพยากรสูญหาย ชํารุด หรือไม่
สามารถใช้การได้ 

ข้อ ๔ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาสามารถใช้ใบเสร็จรับเงินสําหรับค่าปรับหรือการ
ให้บริการได้สองแบบ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ใบเสร็จรับเงินแบบย่อ ที่ออกโดยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ซึ่งจะต้องมี
รายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้  
    (๑.๑) ระบุชื่อ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาและ
ตราสัญลักษณ์ อย่างชัดเจน 
    (๑.๒) หมายเลขลําดับของใบเสร็จรับเงิน 
    (๑.๓) ชื่อหรือรหัสผู้ใช้บริการ และมูลค่าของทรัพยากรสารสนเทศ ค่าปรับ 
หรือรายการขอรับบริการอ่ืนๆ อย่างชัดเจน 
    (๑.๔) วัน เดือน ปี ที่ออกใบเสร็จ 
    (๑.๕) ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน 
    กรณีท่ีศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาใช้ใบเสร็จรับเงินแบบย่อ จะต้องทํา
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การรวบรวมสําเนาใบเสร็จรับเงินแบบย่อและเงินที่ได้รับทั้งหมดมาออกใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปของ
มหาวิทยาลัย อีกครั้งหนึ่งทั้งจํานวนทุกสิ้นวัน 
   (๒) ใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูป ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยเท่านั้น  
โดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา สามารถเบิกใบเสร็จรับเงินไปใช้ได้และต้องปฏิบัติตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน การเก็บรักษาและการนําส่งเงินของส่วนงาน  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ข้อ ๕ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจะต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการปรับ หรือการ
ให้บริการที่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย โดยต้นฉบับมอบให้กับผู้เสียค่าปรับหรือผู้ใช้บริการ และเก็บสําเนาไว้ที่ศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษา เพ่ือเป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี 

ข้อ ๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี ้และกรณีทีม่ีปญัหาในการตีความหรือข้อ
โต้แย้งในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและถือเป็นที่สิ้นสุด 

ประกาศ ณ วันที่   ......   กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
   (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี) 

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การออก
ใบเสร็จรับเงินของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พ.ศ. 2558 
    
ระเบียบวาระท่ี  4.10 เรื่อง  ขออนุมัติยกเว้นค่าปรับของผู้ประกอบการ 

 
สรุปเรื่อง 
 

  ตามบันทึกข้อความของกองคลัง ที่ ศธ 0590.05/2004 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558 เรื่อง  
ขออนุมัตินําเสนอรายละเอียดการยกเว้นค่าปรับของผู้ประกอบการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สิน เนื่องด้วย คณะกรรมการควบคุม กํากับดูแล การใช้พ้ืนที่ประกอบการได้ประชุมในคราวประชุมครั้งที่ 
4/2558 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้นํารายละเอียดการขอยกเว้นค่าปรับและทบทวน
ค่าปรับ จากผู้ประกอบการ จํานวน 2 ราย ดังนี้ 
  1. บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด(มหาชน) 
  2. ร้านขายกาแฟ เดอ เรซิเป้ (นางสาวเมษา แก่นจันทร์) 
   

 

กองคลัง จึงขออนุมัติยกเว้นค่าปรับของผู้ประกอบการดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม 
   
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา  
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การพิจารณา 
 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติยกเว้นค่าปรับของผู้ประกอบการ จํานวน 2 ราย ดังนี้ 
  1. บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด(มหาชน) 
  2. ร้านขายกาแฟ เดอ เรซิเป้ (นางสาวเมษา แก่นจันทร์) 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติขออนุมัติยกเว้นค่าปรับของผู้ประกอบการ จํานวน 2 ราย ดังนี้ 
 1. บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด(มหาชน) 
 2. ร้านขายกาแฟ เดอ เรซิเป้ (นางสาวเมษา แก่นจันทร์) 
 
ระเบียบวาระที่  4.11  เรื่อง ขออนุมัติให้ศูนย์ภาษารับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ระดับบัณฑิตศึกษาส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก 

 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ ศธ 0590.02(2)/0278 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558 
เรื่อง  ขอเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา มติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 93(10/2558) เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 
2558 เรื่อง ขออนุมัติให้ศูนย์ภาษารับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา
สําหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ที่ประชุมเห็นชอบให้ศูนย์ภาษารับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษาสําหรับนิสิตระดับปริญญาเอก และมอบฝ่ายเลขานุการนําเสนอคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
   

กองกลาง จึงขออนุมัติให้ศูนย์ภาษารับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ระดับบัณฑิตศึกษาสําหรับนิสิตระดับปริญญาเอกเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา  

 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอเรื่องขออนุมัติให้ศูนย์ภาษารับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษาสําหรับนิสิตระดับปริญญาเอกตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุม 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
 1. ให้แก้ไขชื่อเรื่องในระเบียบจากขออนุมัติให้ศูนย์ภาษารับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษาสําหรับนิสิตระดับปริญญาเอกเป็นขออนุมัติให้ศูนย์ภาษารับผิดชอบจัดการ
สอนภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตระดับปริญญาเอก 
 2. อนุมัติให้ศูนย์ภาษารับผิดชอบจัดการสอนภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตระดับปริญญาเอก 
  
ระเบียบวาระท่ี  4.12  เรื่อง ขอหารือ เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 

 
สรุปเรื่อง 
 
 ตามบันทึกข้อความของกองคลัง ที่ ศธ 0590.05/2126 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2558 
เรื่องขอหารือ เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  
 
  อ้างถึงมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๒๓. 
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบิน ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานจะใช้สําเนาตั๋วโดยสารเครื่องบิน หรือกรณี
ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Ticket) ก็ได้ โดยผู้เดินทางไปปฏิบัติงานจะต้องแสดง
เอกสารที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง (Itinerary Receipt) ซึ่งระบุชื่อสายการบิน วันที่ออก ชื่อ/สกุล ของผู้เดินทาง
ไปปฏิบัติงาน/ต้นทาง-ปลายทาง เลขที่เที่ยวบิน วันเวลาที่เดินทาง จํานวนเงิน ค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ และ
จํานวนเงินรวมเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย กรณีผู้เดินทางไปปฏิบัติงานซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินผ่านตัวแทน
จําหน่ายให้แนบหลักฐานใบเสร็จรับเงินพร้อมสําเนาบัตรโดยสารเครื่องบินเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายด้วย   
บัญชีหมายเลข ๓ ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศลําดับที่ ๒ ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี 
รองคณบดี รองผู้อํานวยการวิทยาลัย ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการศูนย์ หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าเลขานุการคณะ
หรือตําแหน่งเทียบเท่า อาจารย์และเจ้าหน้าที่ตําแหน่งต่าง ๆ อัตราค่าเช่าที่พักเหมาจ่ายต่อวันต่อคน ๕๐๐ บาท 
อัตราค่าเช่าที่พักตามที่จ่ายจริงกรณีพักเดี่ยว ๑,๕๐๐ บาท กรณีพักคู่ ๘๕๐ บาทต่อคนต่อวัน กรณีการเดินทางไป
ปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะให้พักรวมกันสองคนต่อหนึ่งห้อง โดยเบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราค่าเช่า
ห้องพักคู่ เว้นแต่เป็นกรณีท่ีไม่เหมาะสมจะพักรวมกันหรือมีเหตุจําเป็นที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อ่ืนได้ ให้เบิกได้เท่าที่จ่าย
จริงไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักเดี่ยว หากมีความประสงค์จะพักเดี่ยวโดยไม่มีเหตุจําเป็นให้เบิกจ่ายไม่เกินอัตราค่าเช่า
ห้องพักคู ่
   
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา  
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การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง ขอหารือ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน วิทยาลัย
พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีข้อพิจารณาดังต่อไปนี้ 
  ๑.  ค่าเดินทางโดยเครื่องบินชั้นประหยัด สายการบินแอร์เอเชีย ระบุดังนี้ 
       ๑.๑ Processing Fee การชําระเงินผ่านการพักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ บัตรเครดิต  
บัตรเดบิต   
       ๑.๒ AirAsia Insure one way ค่าประกันภัย    
       ๑.๓ Checked Baggage ค่าสัมภาระ       
                  โดยค่าใช้จ่าย ๑.๑-๑.๓ ถือว่าเป็นค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานพ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๒๓ 

๒.  ค่าเช่าที่พัก ผู้ดํารงตําแหน่งรองคณบดี ผู้อํานวยการศูนย์      
ทั้งนี้ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม พิจารณาแล้วว่าบุคลากรผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวมี

ความเหมาะสมในการเข้าพักเดี่ยว โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ กองทุนเพ่ือการศึกษา หมวดอุดหนุน  

 
มติ ที่ประชุมพิจารณา 2 ข้อหารือ ดังนี้ 
  1. พิจารณาการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปปฏิบัติงาน โดยพาหนะเครื่องบิน 
   1.1 อนุมัติหลักการให้สามารถเบิก Checked Baggage ค่าสัมภาระ ไม่เกิน 15 กิโลกรัม โดยไม่
ต้องนําเข้าคณะกรรมการการเงินเพ่ือพิจารณาอีก   
   1.2 ให้กองคลังจัดทําแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายการเดินทางไปปฏิบัติงาน โดยพาหนะเครื่องบิน  
 1.3 อนุมัติให้วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมสามารถเบิกจ่ายค่าเดินทางบินเฉพาะกรณีนี้
เท่านั้น  โดยเครื่องชั้นประหยัด สายการบินแอร์เอเชีย ดังนี้ 

- Processing Fee การชําระเงินผ่านการพักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ บัตรเครดิต  
บัตรเดบิต   
    - AirAsia Insure one way ค่าประกันภัย    
          - Checked Baggage ค่าสัมภาระ   

    2. พิจารณาค่าเช่าที่พัก  
   ไม่อนุมัติค่าเช่าที่พัก ผู้ดํารงตําแหน่งรองคณบดี ผู้อํานวยการศูนย์  วิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม  เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ระบุอัตราการเบิกจ่ายดังกล่าวในประกาศ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2558 บัญชีแนบท้ายหมายเลข 3 แล้ว    
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ระเบียบวาระท่ี 4.13 เรื่อง ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
และกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะวิทยาศาสตร์ 

 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ ศธ 0590.21(3)/764 ลงวันที่ 13  สิงหาคม 
2558 เรื่อง ขออนุมัติขยายกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 
ขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 374,880 บาท(สาม
แสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ดังรายการต่อไปนี้ 

ล าดับ โครงการ จ านวน(บาท) 
1 โครงการสนับสนุนนักวิจัยหน้าใหม่ งปม. 2557 29,880.00 
2 โครงการวิจัย งปม. 2558 175,000.00 
3 โครงการ Excellence Research Units งปม. 2558 100,000.00 
4 โครงการศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวนาไทยในนาข้าวอินทรีย์ งปม. 2558 30,000.00 
5 โครงการวิทยาศาสตร์เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน งปม. 2558 40,000.00 

  
 

คณะวิทยาศาสตร์ จึงขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 และพ.ศ. 2558 คณะวิทยาศาสตร์ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

   
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา  

 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 และกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะวิทยาศาสตร์ตามเอกสารแนบ
ในระเบียบวาระการประชุม 

  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
 

1. อนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
          1.1  โครงการสนับสนุนนักวิจัยหน้าใหม่ จํานวน 29,880 บาท 

  (สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
2. อนุมัตกิารกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 2.1  โครงการวิจัย จํานวน 175,000 บาท 
  (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
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 2.2  โครงการ Excellence  Research 
Units 

จํานวน 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

2.3  โครงการศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ชาวนาไทยในนาข้าวอินทรีย์ 

จํานวน 30,000 บาท(สามหมื่นบาทถ้วน 

2.4  วิทยาศาสตร์เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน จํานวน 40,000 บาท(สี่หมื่นบาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.14 เรื่อง ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
และกันเงินไว้จ่ายเหลือ่มปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะสหเวชศาสตร์ 

 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความของคณะสหเวชศาสตร์ ที่ ศธ  0590.26(3)/070 ลงวันที่  22 
กรกฎาคม 2558 เรื่องขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ 2556 เนื่องจากคณะ
ได้รับอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 1,564,060 บาท(หนึ่งล้าน
ห้าแสนหกหมื่นสี่พันหกสิบบาทถ้วน) เพ่ือใช้ในการดําเนินโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน แต่เนื่องด้วยการดําเนิน
โครงการดังกล่าวมีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2558 ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในระยะเวลา
ดังกล่าว   และบันทึกข้อความที่ ศธ 0590.26(3)/077 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน
ไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ 2558  ได้รับจัดสรรงบประมาณรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2558  
จํานวน 1,247,425 บาท โดยการดําเนินโครงการ และกิจกรรมดังกล่าวจะมีการดําเนินการเสร็จสิ้นในเดือน
ธันวาคม 2559 ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ 2558   

 
คณะสหเวชศาสตร์  จึงขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 จํานวนเงิน 285,750 บาท โดยนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 ไปอีก 6 เดือน และขออนุมัติกันเงิน
ไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวนเงิน 1,247,425 บาท เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 

   
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา  

 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 จํานวนเงิน 285,750 บาท โดยนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 ไปอีก 6 เดือน และขออนุมัติกัน
เงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวนเงิน 1,247,425 บาท ตามเอกสารแนบใน
ระเบียบวาระการประชุม 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
  1. อนุมัติขอขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวนเงิน 
285,750 บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
  2. อนุมัตกิารกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวนเงิน 1,247,425 บาท
(หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.15 เรื่อง  ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
และกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองการเจ้าหน้าที่ 

 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความของกองการเจ้าหน้าที่ ที่ ศธ 0590.03/3566 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 
2558 เรื่อง ขอพิจารณาอนุมัติกันเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และขยายระยะเวลากันเงิน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพ่ือการพัฒนางานประจํา ประจําปี
งบประมาณ 2557 จํานวนเงิน 200,000 บาท ซึ่งสัญญาการทําวิจัยสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ
สามารถขยายระยะเวลาการทําวิจัยได้อีก 3 เดือน และทุนสนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนางานประจํา ประจําปี
งบประมาณ 2558 จํานวน 400,000 บาท อยู่ระหว่างดําเนินการพิจารณาการให้ทุน นั้น 

 
กองการเจ้าหน้าที่ จึงขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา กองทุนเพ่ือการศึกษา การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพ่ือการพัฒนา
งานประจํา จํานวน 35 โครงการ เป็นเงิน 102,500 บาท  และกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558  กองทุนวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือการพัฒนางานประจํา จํานวน 400,000 บาท เสนอที่
ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 

   
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 
  ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา กองทุนเพ่ือการศึกษา การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพ่ือการ
พัฒนางานประจํา จํานวน 35 โครงการ เป็นเงิน 102,500 บาท  และกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558  กองทุนวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจํา จํานวน 400,000 บาท 
ตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุม 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
 1. อนุมัติขอขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวนเงิน 102,500 
บาท (หนึ่งแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
 2. อนุมัตกิารกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวนเงิน 400,000 บาท(สี่แสน
บาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.16  เรื่อง  ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลือมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
– 2557 และกันเงินไว้จ่ายเหลื่อปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองคลัง 

 
สรุปเรื่อง 
 
 ตามบันทึกข้อความของกองคลัง ที่ ศธ 0590.05/2159 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 
เรื่อง ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลือมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557 และกันเงินไว้จ่าย  
เหลื่อปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  มหาวิทยาลัยพะเยาได้มอบหมายให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินทําการ
ตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 และมหาวิทยาลัยได้จัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2555 จํานวน 300,000 บาท สําหรับค่าตอบแทนในการตรวจทานงบ
การเงินประจําป ี2555   งบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. 2556  จํานวน 300,000  บาท สําหรับการ
ตรวจทานงบการเงินประจําปี 2556 งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.  2557  จํานวน 500,000 บาท 
สําหรับการตรวจทานงบการเงินประจําปี 2557  และงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.  2558  จํานวน 
500,000  บาท สําหรับการตรวจทานงบการเงินประจําปี 2558  นั้น 
 

ในการนี้ สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินยังมิได้เข้าดําเนินการตรวจทานงบการเงินประจําปี 
2555-2558  กองคลัง จึงขอนําเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาเห็นชอบการขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี สําหรับงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. 2555-
2557 และขอกันเงินไว้จ่ายเหลือมปีสําหรับงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา  
 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลือมปี ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 – 2557 และกันเงินไว้จ่ายเหลื่อปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองคลัง ตามเอกสารแนบใน
ระเบียบวาระการประชุม 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
 1. อนุมัติขอขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวนเงิน 300,000 
บาท (สามแสนบาทถ้วน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
และประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวนเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
 2. อนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวนเงิน 500,000 บาท(ห้า
แสนบาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.17 เรื่อง  ขออนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

 
สรุปเรื่อง 
 
 ตามบันทึกข้อความของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ ศธ 0590.22/966 ลงวันที่ 19 
สิงหาคม 2558 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจาก คณะได้รับผิดชอบ
การจัดการเรียนการสอนในระดับพ้ืนฐานทางการแพทย์ และมีการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารชุดใหม่ ตั้งแต่
วันที่ 16 เมษายน 2558 จึงทําให้การดําเนินจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี เสร็จไม่ทันตามปีงบประมาณ 
ทําให้ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ของบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงขออนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลือมปี ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 โดยยังไม่มีใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง หรือสัญญา หรือข้อตกลง เป็นเงิน 800,000 บาท เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 
   ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 โดยยังไม่มีใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง หรือสัญญา หรือข้อตกลง เป็นเงิน 800,000 บาท ตามเอกสารแนบใน
ระเบียบวาระการประชุม 

   
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวนเงิน 
800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)  
 
 



30 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.18  เรื่อง  ขอความเห็นชอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2559 
 

สรุปเรื่อง 
 

ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้กองแผนงานจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยนําเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประมาณการ
รายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นั้น  

 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 มาตรา21(13) ได้กําหนดให้ สภา

มหาวิทยาลัยในการอนุมัติตั้งงบประมาณรายรับ และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยและระเบียบ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ข้อ 20 ให้อธิการบดีจัดทํา
งบประมาณรายรับและรายจ่ายประจําปีของมหาวิทยาลัยจากเงินนอกงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ
รายได้ของมหาวิทยาลัยในปีนั้น และหรือเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย โดยแยกหมวดเงินประเภทรายจ่าย
ตามแผนงานโครงการ เสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณา
กลั่นกรองนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใช้เป็นงบประมาณในปีงบประมาณนั้น 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา  เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ ต่อไป 
 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้นําเสนอเรื่องขอความเห็นชอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
  1. ให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  2. มอบฝ่ายเลขานุการ เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง  อ่ืนๆ  
ระเบียบวาระท่ี  5.1 เรื่อง  ขออนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 
สรุปเรื่อง 
 
 ตามบันทึกข้อความของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ที่ ศธ 0590.11/0496 ลงวันที่ 
19 สิงหาคม 2558 เรื่อง ขอนําส่งใบขอกันเงินรายได้ เหลื่อมปีประมาณ 2558 โดยไม่มีสัญญา  และที่ ศธ 
0590.11/0504 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เรื่อง ขอนําส่งใบขอกันเงินรายได้ เหลื่อมปีประมาณ 2557 
โดยไม่มีสัญญา  เนื่องจากศูนย์บรรณสารฯได้ดําเนินการจัดซื้อ Turnitin และอยู่ระหว่างการจัดซื้อฐานข้อมูล
ดังกล่าว เป็นจํานวนเงิน 586,510 บาท และดําเนินการจัดจ้างปรับปรุงหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพะเยา 
เป็นจํานวนเงิน 380,000 บาท เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดจ้างบริษัทผู้ดําเนินการปรับปรุง ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่าย
ได้ภายในกําหนดระยะเวลาการส่งเอกสารการเบิกจ่าย  
 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จึงขออนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลือมปี ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 โดยไม่มีสัญญา จํานวน 2 รายการ เป็นเงิน 966,510 บาท เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา  
 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลือมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 โดยไม่มีสัญญา จํานวน 2 รายการ เป็นเงิน 966,510 บาท ตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการ
ประชุม 

 
มติ  ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมตอินุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลือมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ดังนี้ 
  1. จัดซื้อฐานข้อมูล Turnitin จํานวนเงิน 586,510 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยสิบบาท
ถ้วน) 
  2. จัดจ้างปรับปรุงหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวนเงิน 380,000 บาท(สามแสนแปด
หมื่นบาทถ้วน) 
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ระเบียบวาระท่ี  5.2 เรื่อง  ขออนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
และขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ 

 
สรุปเรื่อง 
 
 ตามบันทึกข้อความของคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ ศธ 0590.17/1014 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 
2558 เรื่อง ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 3 และขอกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 คณะพยาบาลศาสตร์ ขอขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมารณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 3 
(ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2558-31 มีนาคม 2558)เป็นจํานวนเงิน 83,000 บาท เนื่องจากระยะเลาการ
ดําเนินโครงการยังไม่สิ้นสุดตามระบุในสัญญารับทุน และขอกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ 2558 
จํานวน 380,000 บาท เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อโครงการ ปรับงบประมาณและยกเลิกโครงการ 
ส่งผลให้การดําเนินการล่าช้า 
  
  คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขออนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 และขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา  
 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 และขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ 
ตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติดังนี้ 
  1. อนุมัตขิอขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 3 (ระยะเวลา 
1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559) จํานวนเงิน 83,000 บาท(แปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
  2. อนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวนเงิน 380,000 บาท
(สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
 
 
 
 



33 
 

ระเบียบวาระท่ี  5.3 เรื่อง  ขออนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
และขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กองแผนงาน 

 
สรุปเรื่อง 
 
 ตามบันทึกข้อความของกองแผนงาน ที่ ศธ 0590.08/1187 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2558 
เรื่อง ขอพิจารณากันเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 9 รายการ และขยายระยะเวลากันเงิน
งบประมาณเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กองแผนงาน จํานวน 1 รายการ ดังรายการต่อไปนี้ 
  

ล าดับ รายการ 
จ านวนเงิน

(บาท) 
หน่วยงาน 

1 ค่าก่อสร้างโรงอาหาร 1,500,000 กองแผนงาน 
2 ค่าซอฟแวร์เพื่อการศึกษา 3,300,000 ศูนย์ TCT 
3 ค่าต่อสัญญาซอฟแวร์ Campus agreement 1,900,000 ศูนย์ TCT 

4 
ค่าซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมสําหรับอุปกรณ์เพ่ิมประสิทธิภาพ
ของระบบ Internet Web Caching 

360,000 ศูนย์ TCT 

5 
สิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์ให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
(Mail Gateway) 

2,640,000 ศูนย์ TCT 

6 
ค่าบํารุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางระบบเครือข่ายและ
ระบบตรวจจับผู้บุกรุก 

1,250,000 ศูนย์ TCT 

7 
สิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์ตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์การเข้าใช้งาน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Fort iGATE) 

850,000 ศูนย์ TCT 

8 งานจ้างเหมาและปรับปรุงโปรแกรมระบบ ERP (Phase 1) 3,286,900 ศูนย์ TCT 
9 สิทธิ์การใช้งานโปรแกรมสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ 1,700,000 กบศ. 

10 โครงการปรับปรุงบ้านพักอธิการบดี (ขยายการกันเงิน) 1,212,425 กองแผนงาน 
 
 

กองแผนงาน จึงขออนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ
ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กองแผนงานเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา  
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การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 และขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กองแผนงาน ตาม
เอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติดังนี้ 
 

1. อนุมัตขิอขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
1.1 โครงการปรับปรุงบ้านพัก

อธิการบดี  
จํานวน 1,212,425 บาท(หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่น

สองพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) 
2. อนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

2.1 ค่าก่อสร้างโรงอาหาร จํานวน 1,500,000 บาท(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
2.2 ค่าซอฟแวร์เพ่ือการศึกษา จํานวน 3,300,000 บาท(สามล้านสามแสนบาทถ้วน) 
2.3 ค่าต่อสัญญาซอฟแวร์ Campus 

agreement 
จํานวน 1,900,000 บาท(หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) 

2.4 ค่าซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม
สําหรับอุปกรณ์เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ 
Internet Web Caching 

จํานวน 360,000 บาท(สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 

2.5 สิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์ให้บริการ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Mail Gateway) 

จํานวน 2,640,000 บาท(สองล้านหกแสนสี่หมื่นบาท
ถ้วน) 

2.6 ค่าบํารุงรักษาอุปกรณ์รักษาความ
ปลอดภัยทางระบบเครือข่ายและระบบ
ตรวจจับผู้บุกรุก 

จํานวน 1,250,000 บาท(หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่น
บาทถ้วน) 

2.7 สิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์ตรวจสอบ
และยืนยันสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Fort iGATE) 

จํานวน 850,000 บาท(แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

2.8 งานจ้างเหมาและปรับปรุง
โปรแกรมระบบ ERP (Phase 1) 

จํานวน 3,286,900 บาท(สามล้านสองแสนแปดหมื่น
หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

2.9 สิทธิ์การใช้งานโปรแกรมสื่อการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวน 1,700,000 บาท(หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) 
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ระเบียบวาระท่ี  5.4  เรื่อง  ขออนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
และขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557  
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
ระเบียบวาระท่ี  5.4.1   เรื่อง  ขออนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ระเบียบวาระท่ี  5.4.1.1  เรื่อง  โครงการทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา 

 
สรุปเรื่อง 
 
 ตามบันทึกข้อความกองบริหารวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ที่ ศธ 0590.07/2466 
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีโครงการทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา จาก
งบประมาณ กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย หมวดอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนบัณฑิตศึกษา จํานวน 2,930,900 
บาท เนื่องจากอยู่ระหว่างการกําหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรทุน 
 

กองบริหารวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา  

 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 โครงการทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา ตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติขออนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
จากงบประมาณกองทุนวิจัย แผนงานวิจัย หมวดอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนวิจัยบัณฑิตศึกษา จํานวนเงิน 
2,930,900 บาท(สองล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 
ระเบียบวาระท่ี  5.4.1.2  เรื่อง  โครงการพัฒนาหน่วยความเป็นเลิศ (Unit of Excellence) 

 

สรุปเรื่อง 
 
 ตามบันทึกข้อความกองบริหารวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ที่ ศธ 0590.07/2469  
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีโครงการพัฒนาหน่วยความเป็นเลิศ     
(Unit of Excellence) ประจําปี 2558 จากงบประมาณ กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย หมวดอุดหนุนทั่วไป   เงิน
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อุดหนุนโครงการ Unit of Excellence  จํานวน 2 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท เนื่องจากอยู่
ระหว่างการดําเนินงานและสิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน 2559 
 

กองบริหารวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่ อมปี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการพัฒนาหน่วยความเป็นเลิศ (Unit of Excellence) เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา  

 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 โครงการพัฒนาหน่วยความเป็นเลิศ (Unit of Excellence) ตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการ
ประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
จากงบประมาณ กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย หมวดอุดหนุนทั่วไป   เงินอุดหนุนโครงการ Unit of Excellence  
จํานวน 2 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระท่ี  5.4.1.3 เรื่อง  โครงการวิจัยทุนนักวิจัยรุ่นใหม่และทุนพัฒนานักวิจัย (สกอ. - มพ.) 

 

สรุปเรื่อง 
 
 ตามบันทึกข้อความกองบริหารวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ที่ ศธ 0590.07/2473 
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีโครงการวิจัยทุนนักวิจัยรุ่นใหม่และทุน
พัฒนานักวิจัย (สกอ. - มพ.) งบประมาณ 2558  จากงบประมาณ กองทุนวิจัย งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี หมวดอุดหนุนทั่วไป ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัย สกว. – มพ. ประจําปีงบประมาณ 2558 
จํานวน 2 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 240,000 บาท เนื่องจากระยะการดําเนินโครงการยังไม่สิ้นสุดในสัญญา
การดําเนินโครงการ 
 

กองบริหารวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลือมปี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการวิจัยทุนนักวิจัยรุ่นใหม่และทุนพัฒนานักวิจัย (สกอ. -มพ.)เสนอที่
ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา  

 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลือมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 โครงการวิจัยทุนนักวิจัยรุ่นใหม่และทุนพัฒนานักวิจัย (สกอ.-มพ.) ตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการ
ประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลือมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
จากงบประมาณกองทุนวิจัย งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หมวดอุดหนุนทั่วไป ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
และนักวิจัย สกว. – มพ. ประจําปีงบประมาณ 2558 จํานวน 2 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 240,000 บาท
(สองแสนสี่หมื่นบาท) 
 
ระเบียบวาระท่ี  5.4.1.4  เรื่อง  โครงการวิจัย สวทช. - มพ. 

 
สรุปเรื่อง 
 
 ตามบันทึกข้อความกองบริหารวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ที่ ศธ 0590.07/2474 
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีโครงการวิจัย สวทช.-มพ. ประจําปี
งบประมาณ 2558 กองทุนวิจัย งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หมวดอุดหนุนทั่วไป ทุน สวทช. - มพ. 
จํานวน 7 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 535,000 บาท เนื่องจากระยะการดําเนินโครงการยังไม่สิ้นสุดในสัญญา
การดําเนินโครงการ 
 

กองบริหารวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่ อมปี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เรื่อง  โครงการวิจัย สวทช.-มพ. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา  

 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 เรื่อง โครงการวิจัย สวทช.-มพ. ตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุม 
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มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
จากงบประมาณกองทุนวิจัย งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หมวดอุดหนุนทั่วไป ทุน สวทช. - มพ. 
จํานวน 7 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 535,000 บาท(ห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระท่ี  5.4.1.5 เรื่อง  โครงการวิจัยในแผนปฏิบัติการ กองทุนวิจัย 

 
สรุปเรื่อง 
 
 ตามบันทึกข้อความกองบริหารวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ที่ ศธ 0590.07/2476 
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีโครงการวิจัยในแผนปฏิบัติการ ประจําปี 
2558  กองทุนวิจัย งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  หมวดอุดหนุนทั่วไป ทุนอุดหนุนการวิจัยใน
แผนปฏิบัติการประจําปี 2558 จํานวน 25 โครงการ จํานวน 999,100 บาท เนื่องจากระยะการดําเนิน
โครงการยังไม่สิ้นสุดในสัญญาการดําเนินโครงการ 
 

กองบริหารวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่ อมปี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการวิจัยในแผนปฏิบัติการ กองทุนวิจัย เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา  

 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 โครงการวิจัยในแผนปฏิบัติการ กองทุนวิจัย ตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
จากงบประมาณกองทุนวิจัย งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หมวดอุดหนุนทั่วไป ทุนอุดหนุนการวิจัย
ในแผนปฏิบัติการประจําปี 2558 จํานวน 25 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 999,100 บาท(เก้าแสนเก้าหมื่นเก้า
พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
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ระเบียบวาระท่ี  5.4.1.6  เรื่อง  โครงการวิจัยในแผนปฏิบัติการ กองทุนเพื่อการศึกษา 
 

สรุปเรื่อง 
 
 ตามบันทึกข้อความกองบริหารวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ที่ ศธ 0590.07/2499 
ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ งบประมาณกองทุนเพ่ือ
การศึกษา แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดอุดหนุนทั่วไป โครงการวิจัยในแผนปฏิบัติการประจําปี 
2558  จํานวน 9 โครงการเป็นจํานวนเงิน 1,907,554 บาท เนื่องจากระยะการดําเนินโครงการยังไม่สิ้นสุด
ในสัญญาการดําเนินโครงการ 
 

กองบริหารวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่ อมปี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการวิจัยในแผนปฏิบัติการ กองทุนเพ่ือการศึกษา เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา  

 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 โครงการวิจัยในแผนปฏิบัติการ กองทุนเพ่ือการศึกษา ตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
จากงบประมาณกองทุนเพ่ือการศึกษา แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดอุดหนุนทั่วไป  โครงการวิจัย
ในแผนปฏิบัติการประจําปี 2558  จํานวน 9 โครงการเป็นจํานวนเงิน 1,907,554 บาท(หนึ่งล้านเก้าแสน
เจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระท่ี  5.4.1.7  เรื่อง  โครงการทุนอุดหนุนโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน   

 
สรุปเรื่อง 
 
 ตามบันทึกข้อความกองบริหารวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ที่ ศธ 0590.07/2485 
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีโครงการวิจัย จํานวน 71 โครงการ 
ประจําปีงบประมาณ 2558 งบประมาณกองทุนวิจัย งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หมวดอุดหนุน
ทั่วไป จํานวน 71 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 4,763,860 บาท เนื่องจากระยะการดําเนินโครงการยังไม่สิ้นสุด
ในสัญญาการดําเนินโครงการ 
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กองบริหารวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่ อมปี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการทุนอุดหนุนโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดินเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา  

 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 โครงการทุนอุดหนุนโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดินตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
จากงบประมาณกองทุนวิจัย งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หมวดอุดหนุนทั่วไป จํานวน 71 โครงการ 
เป็นจํานวนเงิน 4,763,860 บาท(สี่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระท่ี  5.4.2 เรื่อง  ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2557 

 
ระเบียบวาระท่ี  5.4.2.1 เรื่อง  โครงการพัฒนาหน่วยความเป็นเลิศ (Unit of Excellence) 

 
สรุปเรื่อง 
 
 ตามบันทึกข้อความกองบริหารวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ที่ ศธ 0590.07/2444 
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีโครงการพัฒนาหน่วย
ความเป็นเลิศ (Unit of Excellence) ประจําปี 2557  งบประมาณกองทุนวิจัย แผนงานวิจัย หมวดอุดหนุน
ทั่วไป เงินอุดหนุนโครงการ (Unit of Excellence)  จํานวน 5 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท 
เนื่องจากระยะการดําเนินโครงการยังไม่สิ้นสุดในสัญญาการดําเนินโครงการ วันที่ 30 เมษายน 2559  
 

กองบริหารวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติขยายระยะเวลาการกันเงินไว้จ่าย
เหลื่อมปีโครงการพัฒนาหน่วยความเป็นเลิศ (Unit of Excellence) ประจําปี 2557 เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา  

 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีโครงการพัฒนาหน่วย
ความเป็นเลิศ (Unit of Excellence) ประจําปี 2557 ตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัตขิอขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
จากงบประมาณกองทุนวิจัย แผนงานวิจัย หมวดอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนโครงการ Unit of Excellence  
จํานวน 5 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระท่ี  5.4.2.2 เรื่อง  โครงการวิจัย สวทช. - มพ. 

 
สรุปเรื่อง 
 
 ตามบันทึกข้อความกองบริหารวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ที่ ศธ 0590.07/2475 
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีโครงการวิจัย สวทช. - 
มพ. ประจําปี 2557  งบประมาณกองทุนวิจัย งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หมวดอุดหนุนทั่วไป 
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้ความร่วมมือ สวทช. – มพ.  จํานวน 3 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 140,000 บาท 
เนื่องจากระยะการดําเนินโครงการยังไม่สิ้นสุดในสัญญาการดําเนินโครงการ  
 

กองบริหารวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติขยายระยะเวลาการกันเงินไว้จ่าย
เหลื่อมปีโครงการวิจัย สวทช. - มพ. ประจําปี 2557 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา  

 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีโครงการวิจัย สวทช. - 
มพ. ประจําปี 2557  ตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุม 

 
 



42 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัตขิอขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2557 
จากงบประมาณกองทุนวิจัย งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หมวดอุดหนุนทั่วไป ทุนอุดหนุนการวิจัย
ภายใต้ความร่วมมือกับ สวทช. – มพ.  จํานวน 3 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 140,000 บาท(หนึ่งแสนสี่หมื่น
บาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระท่ี  5.4.2.3 เรื่อง  โครงการวิจัยในแผนปฏิบัติการ กองทุนวิจัย 

 
สรุปเรื่อง 
 

ตามบันทึกข้อความกองบริหารวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ที่ ศธ 0590.07/2477    
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี โครงการวิจัยใน
แผนปฏิบัติประจําปี 2557 งบประมาณกองทุนวิจัย งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หมวดอุดหนุน
ทั่วไป ทุนอุดหนุนการวิจัยในแผนปฏิบัติการประจําปี 2557 จํานวน 17 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 357,000 
บาท เนื่องจากระยะการดําเนินโครงการยังไม่สิ้นสุดในสัญญาการดําเนินโครงการ  
 

กองบริหารวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติขยายระยะเวลาการกันเงินไว้จ่าย
เหลื่อมปีโครงการวิจัยในแผนปฏิบัติการ กองทุนวิจัย ประจําปี 2557 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา  

 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีโครงการวิจัยใน
แผนปฏิบัติการ กองทุนวิจัย ประจําปี 2557 ตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัตขิอขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
จากงบประมาณกองทุนวิจัย งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หมวดอุดหนุนทั่วไป ทุนอุดหนุนการวิจัย
ในแผนปฏิบัติการประจําปี 2557 จํานวน 17 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 357,000 บาท(สามแสนห้าหมื่น
เจ็ดพันบาทถ้วน) 
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ระเบียบวาระท่ี  5.4.2.4 เรื่อง  โครงการวิจัยในแผนปฏิบัติการ กองทุนเพื่อการศึกษา 

 
สรุปเรื่อง 
 
 ตามบันทึกข้อความกองบริหารวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ที่ ศธ 0590.07/2486 
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ ครั้งที่ 2 
งบประมาณกองทุนเพ่ือการศึกษา แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดอุดหนุนทั่วไปโครงการใน
แผนปฏิบัติการประจําปี 2557 จํานวน 3 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 370,000 บาท เนื่องจากระยะการ
ดําเนินโครงการยังไม่สิ้นสุดในสัญญาการดําเนินโครงการ  
 

กองบริหารวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติขยายระยะเวลาการกันเงินไว้จ่าย
เหลื่อมปีโครงการวิจัยในแผนปฏิบัติการ กองทุนเพ่ือการศึกษาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา  

 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัตขิยายระยะเวลาการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีโครงการวิจัย
ในแผนปฏิบัติการ กองทุนเพ่ือการศึกษา ตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัตขิอขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
จากงบประมาณกองทุนเพ่ือการศึกษา  แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา  หมวดอุดหนุนทั่วไป  โครงการใน
แผนปฏิบัติการประจําปี 2557 จํานวน 3 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 370,000 บาท(สามแสนเจ็ดหมื่นบาท
ถ้วน) 
 
ระเบียบวาระท่ี  5.4.2.5  เรื่อง  โครงการทุนอุดหนุนโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน   

 
สรุปเรื่อง 
 
 ตามบันทึกข้อความกองบริหารวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ที่ ศธ 0590.07/2584  
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีโครงการวิจัย จํานวน 
65 โครงการ ประจําปี 2557 ครั้งที่ 2 งบประมาณกองทุนวิจัย งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หมวด
อุดหนุนทั่วไป จํานวน 45 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 1,389,400 บาท เนื่องจากระยะการดําเนินโครงการยัง
ไม่สิ้นสุดในสัญญาการดําเนินโครงการ  
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กองบริหารวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติขยายระยะเวลาการกันเงินไว้จ่าย
เหลื่อมปีโครงการทุนอุดหนุนโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดินเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา  

 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีโครงการ
ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัตขิอขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2557 
จากงบประมาณกองทุนวิจัย งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หมวดอุดหนุนทั่วไป (โครงการวิจัย 
งบประมาณแผ่นดิน) จํานวน 45 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 1,389,400 บาท(หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเก้า
พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระท่ี  5.4.3 เรื่อง  ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 
ระเบียบวาระท่ี  5.4.3.1 เรื่อง  โครงการวิจัยในแผนปฏิบัติการ กองทุนวิจัย 

 
สรุปเรื่อง 
 
 ตามบันทึกข้อความกองบริหารวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ที่ ศธ 0590.07/2478  
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีโครงการวิจัยใน
แผนปฏิบัติการประจําปี 2556 จากงบประมาณกองทุนวิจัย งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หมวด
อุดหนุนทั่วไป จํานวน 6 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 70,000 บาท เนื่องจากระยะการดําเนินโครงการยังไม่
สิ้นสุดในสัญญาการดําเนินโครงการ  
 

กองบริหารวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติขยายระยะเวลาการกันเงินไว้จ่าย
เหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการวิจัยในแผนปฏิบัติการ กองทุนวิจัย เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา  

 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 โครงการวิจัยในแผนปฏิบัติการ กองทุนวิจัย ตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติขอขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
จากงบประมาณกองทุนวิจัย งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หมวดอุดหนุนทั่วไป (โครงการวิจัยใน
แผนปฏิบัติการ) จํานวน 6 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 70,000 บาท(เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระท่ี  5.4.3.2 เรื่อง  โครงการทุนอุดหนุนโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน 

 
สรุปเรื่อง 
 

ตามบันทึกข้อความกองบริหารวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ที่ ศธ 0590.07/2483  
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีโครงการวิจัย จํานวน 
43 โครงการ ประจําปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 3 จากงบประมาณกองทุนวิจัย งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี หมวดอุดหนุนทั่วไป จํานวน 11 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 601,506 บาท เนื่องจากระยะการ
ดําเนินโครงการยังไม่สิ้นสุดในสัญญาการดําเนินโครงการ  

 
กองบริหารวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติขยายระยะเวลาการกันเงินไว้จ่าย

เหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการทุนอุดหนุนโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน เสนอที่
ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา  

 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการทุนอุดหนุนโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ตามเอกสารแนบในระเบียบ
วาระการประชุม 
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มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติขอขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
จากงบประมาณกองทุนวิจัย งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หมวดอุดหนุนทั่วไป (งบประมาณแผ่นดิน) 
จํานวน 11 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 601,506 บาท(หกแสนหนึ่งพันห้าร้อยหกบาทถ้วน)  

 
ระเบียบวาระท่ี  5.5  เรื่อง  ขออนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
และขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กองคลัง 

 

สรุปเรื่อง 
 

 ตามบันทึกข้อความของกองคลัง ที่ ศธ 0590.05/2216 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558 
เรื่อง ขอพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการกันเงินงบประมาณเหลื่อมปี ประจําปี พ.ศ.2557 จํานวน 3 
รายการ , กันเงินงบประมาณ ประจําปี พ.ศ.2558 จํานวน 1 รายการ และกันเงินแบบไม่มีสัญญา ประจําปี 
งบประมาณ 2558 จํานวน 5 รายการ ดังต่อไปนี้ 

1. ขอขยายระยะเวลากันเงินงบประมาณ ประจําปี พ.ศ.2557 จํานวน 3 รายการ  
 

ล าดับที่ รายการ เลขที่สัญญา จ านวนเงิน 
1 งานจ้างเหมาก่อสร้างกลุ่มอาคาร

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
สร้างเสริมสุขภาพ (ระยะเวลาการ
ก่อสร้าง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – 2558) 

36/2554 
ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2554 

28,660,500.- 

2 งานควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้างกลุ่ม
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์
และสร้างเสริมสุขภาพ  

37/2554 
ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2554 

515,775.- 

3 งานควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้างกลุ่ม
อาคารศูนย์การแพทย์ ระยะที่  ๓  

47/2557 
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557 

287,575.- 

  รวม 29,463,850.- 
 

2. รายการขอกันเงินงบประมาณ ประจําปี พ.ศ.2558 จํานวน 1 รายการ  
 

ล าดับที่ รายการ เลขที่สัญญา จ านวนเงิน 
1 ค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารศูนย์การแพทย์

และศูนย์พัฒนาการศึกษา รหัส
งบประมาณ 583300029 
 
 

บันทึกข้อความ ที่ ศธ 
0590.08/0569  

ลงวันที่ 23 เมษายน 2558  
เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน 

39,915,580.- 

  รวม 39,915,580.- 
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  3. รายการขอกันเงินแบบไม่มีสัญญา ประจําปี งบประมาณ 2558 จํานวน 5 รายการ 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 จ้างออกแบบกลุ่มอาคารสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

8,167,925.- กองแผนงาน อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

2 จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 9,500,000.- กองแผนงาน อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

3 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน ระยะที่ 2 

67,150,000.- ศูนย์บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

4 จัดซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมสื่อการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ จํานวน 
10,000 สิทธิ์ 

1,700,000.- กองบริการการศึกษา อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

5 จ้างก่อสร้างโรงอาหาร 15,000,000.- กองแผนงาน อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

 รวม 101,517,925.-   
 
  กองคลัง จึงขออนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และขอ
อนุมัตขิยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กองคลังเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา  

 

การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 และขออนุมัตขิยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กองคลัง ตามเอกสาร
แนบในระเบียบวาระการประชุม 
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มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติดังนี้ 
     1. อนุมัติขอขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
          1.1 งานจ้างเหมาก่อสร้างกลุ่มอาคาร
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์และสร้าง
เสริมสุขภาพ (ระยะเวลาการก่อสร้าง ตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2554 – 2558) 

จํานวนเงิน 28,660,500บาท(ยี่สิบแปดล้านหกแสน
หกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) 

          1.2 งานควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้าง
กลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์
และสร้างเสริมสุขภาพ  

จํานวนเงิน 515,775บาท(ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ด
ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 

          1.3 งานควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้าง
กลุ่มอาคารศูนย์การแพทย์ ระยะท่ี  ๓  

จํานวนเงิน 287,575บาท(สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพัน
ห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 

 

     2. อนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
          2.1 ค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารศูนย์
การแพทย์และศูนย์พัฒนาการศึกษา รหัส
งบประมาณ 583300029 

จํานวนเงิน 39,915,580 บาท(สามสิบเก้าล้านเก้า
แสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบบาท
ถ้วน) 

  

     3. อนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี (แบบไม่มีสัญญา) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

          3.1 จ้างออกแบบกลุ่มอาคาร 

สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

จํานวนเงิน 8,167 ,925บาท(แปดล้านหนึ่งแสนหก
หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) 

          3.2 จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคาร จํานวนเงิน 9,500,000บาท(เก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

          3.3 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน ระยะที่ 2 

จํานวนเงิน 67,150,000บาท(หกสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสน
ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

          3.4 จัดซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมสื่อ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ จํานวน 
10,000 สิทธิ์ 

จํานวนเงิน 1,700,000บาท(หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาท
ถ้วน) 

          3.5 จ้างก่อสร้างโรงอาหาร จํานวนเงิน 15,000,000บาท(สิบห้าล้านบาทถ้วน) 
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ระเบียบวาระท่ี  5.6 เรื่อง  รายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคาร จ านวน 139 บัญชี  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 
 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0590.05/2184 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เรื่อง รายงานสรุป
จํานวนเงินฝากธนาคารประจําเดือน กรกฎาคม 2558  กองคลัง ได้จัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของ
มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประจําทุกเดือน  เพ่ือให้ได้ข้อมูลจํานวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคารและจํานวน
เงินคงเหลือตามบัญชีทุกเดือน ซึ่งกองคลัง ได้ดําเนินการสรุปจํานวนเงินฝากธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
จํานวน 139 บัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558  
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5.7  เรื่อง  ขออนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ของคณะพยาบาลศาสตร์ 

 
สรุปเรื่อง 
 
 ตามบันทึกข้อความคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ ศธ 0590.13/1051 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 
2558 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจําปีงบประมาณ 2558 
คณะได้รับจัดสรรงบประมาณทุนอุดหนุนการบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ 2558 โครงการ พยาบาล
รวมใจเพ่ือวิจัยคุณภาพ งบประมาณ 200,000 บาท มีระยะเวลาดําเนินโครงการ ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 
2557 - 30 กันยายน 2558 แต่ระยะเวลาการดําเนินโครงการยังไม่สิ้นสุดตามที่ระบุในสัญญารับทุนอุดหนุน
โครงการดังกล่าว 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขออนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ครั้งที่ 1 (ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559) โครงการบริการแก่ชุมชน เป็นจํานวนเงิน 
98,983.34 บาท เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา โดย
มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา  
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การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ครั้งที่ 1 (ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559) โครงการบริการแก่ชุมชน ตามเอกสารแนบ
ในระเบียบวาระการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  จาก
งบประมาณทุนอุดหนุนโครงการการบริการวิชาการแก่สังคม กองทุนบริการวิชาการ แผนงาน งานบริหาร
วิชาการแก่ชุมชน หมวดเงิน อุดหนุนบริการวิชาการแก่สังคม (โครงการพยาบาลรวมใจเพ่ือวิจัยคุณภาพ) ครั้งที่ 
1 (ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559) เป็นจํานวนเงิน 98,983.34 บาท(เก้าหมื่นแปดพันเก้า
ร้อยแปดสิบสามบาทสามสิบสี่สตางค)์  
 
ระเบียบวาระท่ี  5.8  เรื่อง  ขออนุมัติขอขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557  ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม(ย้อนหลัง) 
ระเบียบวาระท่ี  5.8.1  เรื่อง  ขออนุมัติขอขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 (ย้อนหลัง นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2558) โครงการ “บริหารจัดการระบบน้ า
และน้ าเสียมหาวิทยาลัยพะเยา ปีท่ี 2”  

 
สรุปเรื่อง 
 
 ตามบันทึกข้อความวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่ ศธ 0590.29(2)/322 ลงวันที่ 27 
สิงหาคม 2558 เรื่อง ขออนุมัติขยายการกันเงินงบประมาณไว้จ่ายเหลื่อมปี เนื่องจากวิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ได้ดําเนินโครงการ “บริหารจัดการระบบน้ําและน้ําเสียมหาวิทยาลัยพะเยา ปีที่ 2” ซึ่งรับอนุมัติ
แล้ว จากเดิมได้กันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีเป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2557 – 31 มีนาคม 
2558 
 

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขออนุมัติขอขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 (ย้อนหลัง นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2558) เป็นจํานวนเงิน 
2,200,000 บาท เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา โดย
มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา  
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การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้ เสนอเรื่อง ขออนุมัติขอขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 (ย้อนหลัง นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2558) โครงการ “บริหาร
จัดการระบบน้ําและน้ําเสียมหาวิทยาลัยพะเยา ปีที่ 2”ตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติขอขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
(ย้อนหลัง นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2558) โครงการ “บริหารจัดการระบบน้ําและน้ําเสีย
มหาวิทยาลัยพะเยา ปีที่ 2” เป็นจํานวนเงิน 2,200,000 บาท(สองล้านสองแสนบาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระที่  5.8.2  เรื่อง  ขออนุมัติขอขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 (ย้อนหลัง นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2558) โครงการ “พัฒนาช่องทางจัด
จ าหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” 

 
สรุปเรื่อง 
 
 ตามบันทึกข้อความวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่ ศธ 0590.29(2)/323 ลงวันที่ 27 
สิงหาคม 2558 เรื่อง ขออนุมัติขยายการกันเงินงบประมาณไว้จ่ายเหลื่อมปี เนื่องจากวิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ได้ดําเนินโครงการ“พัฒนาช่องทางจัดจําหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพที่ดีและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ซ่ึงรับอนุมัติแล้ว จากเดิมได้กันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีเป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 30 
กันยายน 2557 – 31 มีนาคม 2558 
 

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขออนุมัติขอขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 (ย้อนหลัง นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2558) เป็นจํานวนเงิน 
50,000 บาท เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา  

 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้ เสนอเรื่อง ขออนุมัติขอขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 (ย้อนหลัง นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2558) โครงการ“พัฒนา
ช่องทางจัดจําหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”ตามเอกสารแนบใน
ระเบียบวาระการประชุม 

 



52 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติขอขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
(ย้อนหลัง นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2558) โครงการ“พัฒนาช่องทางจัดจําหน่ายสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” เป็นจํานวนเงิน 50,000 บาท(ห้าหมื่นบาท
ถ้วน) 
 
ระเบียบวาระที่  5.9  เรื่อง  (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศก าหนดอัตราค่าตอบแทน
เหมาจ่ายส าหรับนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 

 
สรุปเรื่อง 
 
   ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา  ได้ดําเนินการยก(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศ
กําหนดอัตราค่าตอบแทนเหมาจ่ายสําหรับนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. 2558  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ และ
ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทนเหมาจ่ายสําหรับนายกสภามหาวิทยาลัย
พะเยาและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   
   มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้ยก(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศกําหนดอัตรา
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายสําหรับนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
   
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศกําหนดอัตรา
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายสําหรับนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 
ดังต่อไปนี้ 

 
-ร่าง- 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนเหมาจ่ายส าหรับนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
------------------------------------ 

  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทน
เหมาจ่ายสําหรับนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอํานาจตามความ
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ในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงให้ยกเลิกประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทนเหมาจ่ายสําหรับนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาและอุป
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ และออกประกาศกําหนดอัตราค่าตอบแทนเหมาจ่ายสําหรับนายก
สภามหาวิทยาลัยพะเยา และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้  
  ๑. นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา  อัตราเดือนละ  ๘๕,๐๐๐ บาท 
  ๒. อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา อัตราเดือนละ  ๘๐,๐๐๐ บาท  
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

 
   ประกาศ ณ วันที่  ............  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘        

 
         (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 

              อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศกําหนด
อัตราค่าตอบแทนเหมาจ่ายสําหรับนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 
2558 
 
ระเบียบวาระท่ี  5.10  เรื่อง  ขออนุมัติโดยหลักการในการขออนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี และขอ
ขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี กรณีเอกสารล่าช้า  
 
สรุปเรื่อง 
 
   ตามท่ี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับทราบจากหน่วยงานเกี่ยวกับการขออนุมัติการกันเงินไว้จ่าย
เหลื่อมปี และการขอขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี  เนื่องจากบางหน่วยงานมีการดําเนินโครงการไม่แล้วเสร็จ
และอยู่ระหว่างการดําเนินโครงการต่างๆ และไม่สามารถส่งเอกสารเพ่ือนําเข้าคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 
2558 ได้ทันตามกําหนดเวลา นั้น 

   
   มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขออนุมัติโดยหลักการในการขออนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และขอขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี  กรณีเอกสารล่าช้าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
 
 
   



54 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา  
 
มติ ที่ประชุมพิจารณา มีมติอนุมัติโดยหลักการในการขออนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 และขอขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี กรณีเอกสารล่าช้า 
 
ปิดประชุม  
 
 เวลา  12.00 น. 
 
 
               สุคนธ์  ยากี                                                 ชาลี  ทองเรือง     
                                                                                              

          (นางสาวสุคนธ์  ยากี)                (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ทองเรือง)                                                                                                  
ผู้ช่วยเลขานุการ                         กรรมการและเลขานุการ 

     ผู้บันทึกรายงานการประชุม                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


