สรุปรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ 3/๒๕๕8
วันเสาร์ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕8
เวลา 09.3๐ น.
ณ ห้องประชุม L807 ชั้น 8 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส กรุงเทพมหานคร
----------------รายนามกรรมการที่มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง
3. นายนรชัย ศรีพิมล
4. ดร.สําราญ ทองแพง
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
6. รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม
7. นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง
9. นางสาวสุคนธ์ ยากี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามกรรมการที่ติดภาระกิจ
1. นายอานนท์นัฏฐ์ จีนเอียด

ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวอุษณีย์ รัศมีวงษ์จันทร์
2. นางสาววรรณิสา ไชยชมภู
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ผู้ช่วยอธิการบดี
(ได้รับเชิญเข้าร่วมชี้แจง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.1 เรื่อง ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2558
สรุปเรื่อง
ตามที่ คณะกรรมการการเงิ นและทรั พ ย์สิ น มหาวิ ทยาลั ย พะเยา ได้ มี การประชุ มครั้ ง ที่
2/2558 วัน เสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม L903 ชั้น 9 วิทยาลัยการ
จัดการ อาคารเวฟเพลส กรุงเทพฯ นั้น
บั ด นี้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ ส รุ ป ผลการปฏิ บั ติ ต ามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการการเงิ น และ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.2 เรื่อง รายงานสรุปจานวนเงินฝากธนาคาร จานวน 138 บัญชี
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
สรุปเรื่อง
ตามบั น ทึกข้อความที่ ศธ 0590.05/707 ลงวั นที่ 17 มีนาคม 2558 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์นําเรื่องรายงานสรุปจํานวนเงินฝากธนาคารเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา กองคลัง ได้จัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประจําทุก
เดือน เพื่อให้ได้ข้อมูล จํานวนเงิน คงเหลื อตามรายงานธนาคารและจํานวนเงินคงเหลื อตามบัญชีทุกเดือน
ซึ่งกองคลัง ได้ดําเนินการสรุปจํานวนเงินฝากธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จํานวน 138 บัญชี ณ วันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2558
ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะควรจัดทําบัญชีให้น้อยกว่า 100 บัญชี ซึ่งนางสาวอุษณีย์ รัศมีวงษ์
จันทร์ ตําแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ชี้แจงว่า มหาวิทยาลัยได้เปิดบัญชีการฝากเงินประเภทออมทรัพย์กับกระแส
รายวันแบบอัตโนมัติ (Real Time Funds Transfer) หรือที่เรียกว่าบัญชีคู่ ทําให้มีบัญชีเพิ่มขึ้นอีกเท่าหนึ่ง
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ระเบียบวาระที่ 1.2.3 เรื่อง รายงานสรุปจานวนเงินฝากธนาคาร จานวน 137 บัญชี
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
สรุปเรื่อง
ตามบั น ทึ กข้อความที่ ศธ 0590.05/992 ลงวันที่ 21 เมษายน 2558 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์นําเรื่องรายงานสรุปจํานวนเงินฝากธนาคารเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา กองคลัง ได้จัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประจําทุก
เดือน เพื่อให้ได้ข้อมูลจํานวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคารและจํานวนเงินคงเหลือตามบัญชีทุกเดือน ซึ่ง
กองคลัง ได้ดําเนิ น การสรุ ปจํ านวนเงิน ฝากธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ ว จํานวน 137 บัญชี ณ วันที่ 31
มีนาคม 2558
ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะควรจัดทําบัญชีให้น้อยกว่า 100 บัญชี ซึ่งนางสาวอุษณีย์ รัศมีวงษ์
จันทร์ ตําแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ชี้แจงว่า มหาวิทยาลัยได้เปิดบัญชีการฝากเงินประเภทออมทรัพย์กับกระแส
รายวันแบบอัตโนมัติ (Real Time Funds Transfer) หรือที่เรียกว่าบัญชีคู่ ทําให้มีบัญชีเพิ่มขึ้นอีกเท่าหนึ่ง
ระเบียบวาระที่ 1.2.4 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
สรุปเรื่อง
ตามบัน ทึกข้อความที่ กค 0423.2/ว110 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2558 เรื่อง เรื่อง แนว
ปฏิบั ติทางบั ญชีป ระกอบมาตรฐานการบัญชี ภ าครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบั ญชี การเปลี่ ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด กรมบัญชีกลางได้แจ้งเวียนประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 7
ตุลาคม 2556 เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชีและข้อผิดพลาด ให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล่าว กับงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป นั้น
กรมบัญชีกลางได้จัดทําแนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง
นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบั ญ ชี และข้ อ ผิ ด พลาด โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้
หน่วยงานภาครัฐที่ไม่ได้ใช้ระบบ GFMIS ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี แต่ใช้ระบบบัญชีเฉพาะของหน่วยงาน ใช้
ประกอบการทําความเข้าใจข้อกําหนดตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และใช้เป็นแนวทางในการจัดทําบัญชี
เกี่ยวกับ การใช้นโยบายการบัญชีภาครัฐ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีภาครัฐ และประมาณการทางบัญชี
และการแก้ไขข้อผิดพลาด ได้อย่างถูกต้อง
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ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2558
สรุปเรื่อง
ตามที่ คณะกรรมการการเงิ นและทรั พ ย์สิ น มหาวิ ทยาลั ย พะเยา ได้ มี การประชุ มครั้ ง ที่
2/2558 วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม L903 ชั้น 9 วิทยาลัยการ
จัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส กรุงเทพฯ นั้น
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ จั ด ทํ า สรุ ป รายงานการประชุ ม ดั ง กล่ า ว เสร็ จ สิ้ น เป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2558 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่อง ขอรายงานผลการดาเนินงานโครงการเพื่อขอขยายระยะเวลากันเงินไว้จ่าย
เหลื่อมปี ของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม
ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2558 ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่อง ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่าย
เหลื่อมปี ของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มีมติดังนี้
1. อนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา
2. ให้กําหนดระยะเวลาการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีของโครงการต่าง ๆ ต้องไม่เกิน 3 ปี
3. ให้ทุกโครงการ/กิจกรรมที่ขออนุมัติการกันเงินหรือขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี
จั ดทํารายงานผลการดําเนิ น งานและเหตุ ผ ลความจําเป็ นประกอบการขออนุ มัติด้ว ย โดยให้ นํามาแจ้งให้
คณะกรรมการทราบในครั้งต่อไป
4. ให้สรุปข้อมูลจํานวนโครงการและจํานวนเงินที่ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อม
ปีในครั้งนี้ใหม่ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
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กองบริ หารงานวิจั ยและประกันคุณภาพการศึกษา จึง จัดทํารายงานผลการดําเนินงานและ
เหตุผลความจําเป็นประกอบการขออนุมัติแจ้งให้คณะกรรมการทราบ
ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ที่ประชุมรับทราบ
2. ให้ฝ่ายเลขานุการ จัดทําแบบฟอร์ม รายงานผลการดําเนินงานโครงการ และเหตุผลความ
จําเป็น ที่ขอขยายการกันเงิน ไว้จ่ายเหลื่อมปี ในแต่ละกิจกรรมส่ งให้ คณะ/หน่ว ยงาน กรอกข้อมูลให้ ถูกต้อง
ครบถ้วนและสมบูรณ์ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อรับทราบ
ในคราวประชุมครั้ง ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่อง ขอรายงานผลการดาเนินงานโครงการเพื่อขอขยายระยะเวลากันเงินไว้จ่าย
เหลื่อมปี ของคณะวิทยาศาสตร์
สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม
ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2558 ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่อง ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่าย
เหลื่อมปี ของคณะวิทยาศาสตร์ มีมติดังนี้
1. อนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ของคณะวิทยาศาตร์
2. ให้กําหนดระยะเวลาการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีของโครงการต่าง ๆ ต้องไม่เกิน 3 ปี
3. ให้ทุกโครงการ/กิจกรรมที่ขออนุมัติการกันเงินหรือขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี
จั ดทํารายงานผลการดําเนิ น งานและเหตุ ผ ลความจําเป็ นประกอบการขออนุ มัติด้ว ย โดยให้ นํามาแจ้งให้
คณะกรรมการทราบในครั้งต่อไป
4. ให้สรุปข้อมูลจํานวนโครงการและจํานวนเงินที่ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อม
ปีในครั้งนี้ใหม่ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
คณะวิทยาศาสตร์ จึงจัดทํารายงานผลการดําเนินงานและเหตุผลความจําเป็นประกอบการขอ
อนุมัติแจ้งให้คณะกรรมการทราบ
ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ที่ประชุมรับทราบ
2. ให้ฝ่ายเลขานุการ จัดทําแบบฟอร์ม รายงานผลการดําเนินงานโครงการ และเหตุผลความ
จําเป็น ที่ขอขยายการกันเงิน ไว้จ่ายเหลื่อมปี ในแต่ละกิจกรรมส่ งให้ คณะ/หน่ว ยงาน กรอกข้อมูลให้ ถูกต้อง
ครบถ้วนและสมบูรณ์ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อรับทราบ
ในคราวประชุมครั้ง ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ (กรณียกเลิก
ไม่ได้เดินทาง) และมอบอานาจให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติค่าใช้จ่าย กรณียกเลิกการเดินทาง และมีค่าพาหนะ
เดินทาง ค่าที่พักหรือค่าปรับ
สรุปเรื่อง
1.ตา มบั นทึ ก ข้ อ คว า มข อง ค ณะ วิ ท ย าก าร จั ด ก าร แล ะ สา รส น เท ศศ า สต ร์ ศ ธ
590.20(7)/0181 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2558 เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ต่างประเทศ (กรณียกเลิกไม่ได้เดินทาง) ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลั ย พะเยา ได้ ขออนุ มั ติเดิน ทางไปปฏิ บัติงานต่ างประเทศ ในโครงการภูมิ ภ าคศึกษาหลั กสู ต ร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการจัดการการตลาดขั้นสูง (137703) และในรายวิชา
วิชาสัมมนาด้านบริหารธุรกิจ (137706) โดยมี ดร.อนุสรณ์ คุณานุสรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบทั้งสองรายวิชา ใน
ระหว่างวันที่ 19 - 24 มกราคม 2558 ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ทั้งนี้ ดร.อนุสรณ์ คุณานุสรณ์ ได้รับอนุมัติ
ให้ร่วมเดินทางไปปฏิบัติงานครั้งนี้ด้วย แต่ ดร.อนุสรณ์ คุณานุสรณ์ ติดภารกิจเกี่ยวกับงาน Meeting of The
Mind มหาวิทยาลัยพะเยา และบุตรชายเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่
22 มกราคม 2558 จึงไม่สามารถร่วมเดินทางได้
คณะวิทยาการจั ดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติงานต่างประเทศ (กรณียกเลิกไม่ได้เดินทาง) เป็นค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าที่พักต่างประเทศ, ค่า
พาหนะในต่างประเทศ รวมเป็นเงินจํานวน 21,000 บาท(สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปปฏิบัติงานที่ดําเนินการผ่านบริษัททัวร์ ซึ่งต้องชําระค่าเดินทางก่อนล่วงหน้า 30 วันก่อนการ
เดินทาง และมีเงื่อนไขว่าถ้าทางบริษัททัวร์ ได้ดําเนินการต่าง ๆ ไป เรียบร้อยแล้ว หากลูกค้าต้องการยกเลิก
การเดินทางภายหลัง ก่อนการเดินทาง 15 วัน ทางบริษัททัวร์จะไม่คืนเงินให้
2. มอบอํานาจให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย กรณีมีเหตุจําเป็นต้องยกเลิกการเดินทาง
ทําให้เกิดค่าใช้จ่ายเป็นค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก หรือค่าปรับ
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณา เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ กรณียกเลิก
ไม่ได้เดินทาง ราย ดร.อนุสรณ์ คุณานุสรณ์ และมอบอํานาจให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติค่าใช้จ่าย กรณียกเลิกการ
เดินทาง และมีค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พักหรือค่าปรับ ตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ไม่อนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ กรณียกเลิกไม่ได้เดินทางราย ดร.
อนุสรณ์ คุณานุสรณ์ เนื่องจากการยกเลิกเดินทางกรณีดังกล่าวเป็นเหตุผลยกเลิกการเดินทางโดยการปฏิบัติ
ภารกิจส่วนตัว
2. ให้ฝ่ายเลขานุการ จัดทําแนวปฏิบัติสาเหตุยกเลิกการเดินทางและเข้าข่าย สามารถเบิกค่าใช้จ่ายใน
การยกเลิกการเดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางให้อธิการบดีอนุมัติให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ และนําเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณจากการจาหน่ายค่าซากครุภัณฑ์
สรุปเรื่อง
ตามบั น ทึกข้อความของกองอาคารสถานที่ ที่ ศธ 590.09/476 ลงวันที่ 23 มีนาคม
2558 เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณจากการจําหน่ายค่าซากครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยได้ประกาศ เรื่องจําหน่าย
ครุภัณฑ์ชํารุดเสื่อมสภาพ จํานวน 8 รายการ ดังนี้
ลาดับ
ชนิดของรถ
*1 กระบะ(เหมา)
2
3
4
5
*6
7
8

แทรกเตอร์ตีนตะขาบ
รถบดล้อหนาม
รถแทรกเตอร์ตีนเป็ด
รถแทรกเตอร์ตีนเป็ด
รถเกลี่ยดิน
รถตักดินตีนตะขาบ
รถตักดินล้อยาง

จานวน(คัน)
3
1
1
1
1
1
1
1

น้าหนักโดยประมาณ
(รวม3คัน)
3,000 Kg
6,750 Kg
10,000 Kg
19,300 Kg
19,300 Kg
11,000 Kg
12,700 Kg
9,452 Kg
รวมราคากลาง

ราคากลาง(บาท)
(รวม3คัน)
21,000
47,250
70,000
135,100
135,100
77,000
88,900
66,164
640,514

สรุปผลการจําหน่ายซากครุภัณฑ์เครื่องจักรกลหนักจํานวน 8 รายการ โดยมีผู้ยื่นเสนอราคา
จํานวน 19 ราย ผู้เสนอราคาดีที่สุด จํานวน 3 ราย และจําหน่ายซากครุภัณฑ์ จํานวน 6 รายการ ดังนี้
1. นายสมบัติ ชนะเรืองสกุลไทย
ชนะการประมูล รายการที่ 3,5,8
เป็นจํานวนเงิน 1,192,243 บาท
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2. นายสหวัฏ ศุภรัตนอังกูร
ชนะการประมูล รายการที่ 4,7
เป็นจํานวนเงิน 728,595 บาท
3. นายนิคม เงินเย็น
ชนะการประมูล รายการที่ 2
เป็นจํานวนเงิน 110,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,030,838 บาท (สองล้านสามหมื่นแปดร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การด้ า นงบประมาณเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ ประกาศของ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 กองอาคารสถานที่ มีความจําเป็นต้องใช้ งบประมาณในการดําเนินงาน จึงขอ
อนุมตั ิงบประมาณจากการจําหน่ายค่าซากครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อมาบริหารจัดการ ตามรายละเอียด ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายการ

จานวนเงิน
(บาท)
164,000
142,000
15,000
5,500
100,000
30,000

ติดตั้งปั๊มน้ําสําหรับเรือนรับรองพิเศษ จํานวน 1 ตัว
ติดตั้งปั๊มน้ําบริเวณโรงผลิตน้ําประปา จํานวน 1 ตัว
จัดซื้อปั๊มหอยโข่ง ยี่ห้อมิตซู 5 แรง ขนาด 2” 200โวลต์ จํานวน 1 ตัว
จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าปั๊มสูบน้ําไดโว่ ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 ตัว
จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์สนามแผงกั้นจราจร จํานวน 70 แผง ๆ ละ 1,500 บาท
ดําเนินการปรับถนนและลานจอดรถ โดยการจัดซื้อหินคลุก จํานวน 10 คัน ๆ ละ
3,000 บาท
จ้างเหมาตีเส้น จราจรบริ เวณลานจอดรถจักรยานยนต์ อาคารรวม(ลานคอนกรีต)
30,000
100 ตร.ม. ๆ ละ 300 บาท
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บถังสารพิษ จํานวน 1 จุด
60,000
จ้างเหมากําจัดสารเคมีจากห้องแล็ป
400,000
จ้างเหมาเทพื้นโรงผลิตน้ําประปา 1 และ 2
290,000
จ้างเหมาสร้างฐานเก็บถังเคมีผลิตน้ําประปาพร้อมหลังคา
150,000
จ้างเหมาปรับปรุงโรงผลิตน้ําประปา
400,000
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บขยะ จํานวน 5 หลัง ๆ ละ 30,000 บาท
150,000
ค่าซ่อมแซมปั๊มน้ําอ่างเก็บน้ํา 2 จํานวน 1 ตัว
22,000
จ้างเหมาทําผ้าคลุมเก้าอี้ จํานวน 300 ผืน ฯ ละ 200 บาท พร้อมถังสําหรับใส่ผ้า
61,500
คลุม 3 ใบ ๆ ละ 500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,020,000
(สองล้านสองหมื่นบาทถ้วน)

กองอาคารสถานที่ จึ ง ขออนุ มั ติง บประมาณจากการจํ า หน่า ยค่ าซากครุ ภั ณฑ์ เ พื่ อจะได้
ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งตามรายการดั ง กล่ า วเสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของ
มหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาจัดสรรเงินรายได้จากการจําหน่ายซากครุภัณฑ์ ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ. 2558 เพื่อจัดซื้อและจัดจ้าง หากเห็นควรจะได้นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณา
ตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ทีป่ ระชุมรับทราบ
2. มอบฝ่ายเลขานุการ นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
3. ให้จัดทําประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การนําเงินรายได้ โดยไม่จัดสรรเป็นเงินงบประมาณ
รายจ่าย เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาพะเยาเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่อง ขออนุมัตินาเงินรายได้สะสมในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตั้งเป็นงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของคณะ
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของกองแผนงาน ที่ ศธ 590.08/0562 ลงวันที่ 21 เมษายน 2558
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์นําเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เนื่องจาก
คณะต่างๆ ได้ขออนุ มัตินํ าเงิน รายได้ส ะสมในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของคณะ ดังนี้

คณะ
1. คณะเภสัชศาสตร์
2. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
3. คณะวิทยาศาสตร์
4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์
5. คณะนิติศาสตร์
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(โครงการพิเศษ)

เงินรายได้
สะสมในปีงบประมาณ(เดิม)
จานวนเงิน (บาท)
ขอตั้งเป็นงบประมาณรายได้ใน
ปีงบประมาณ 2558

2557
2555
2556
2557
2555
2556
2555
2556
2557
ปีการศึกษา 2557

540,000.00
282,598.00
117,402.00
850,000.00
112,066.60
110,809.32
73,000.00
252,000.00
1,078,000.00
247,500.00

จานวนเงิน
ที่ขออนุมัติ (บาท)
540,000.00
400,000.00
850,000.00
200,000.00

1,650,500.00
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6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
7. คณะพยาบาลศาสตร์

2557

650,000.00

650,000.00

2556

308,960.00

308,960.00

กองแผนงาน จึงขออนุมัตินําเงินรายได้สะสมในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตั้งเป็นงบประมาณ
รายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของคณะ เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณา เรื่อง ขออนุมัตินําเงินรายได้สะสมในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตั้งเป็นงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของคณะตามเอกสารแนบใน
ระเบียบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเงินรายได้สะสมให้นํามาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้
เงินรายได้
จานวนเงิน
สะสมในปีงบประมาณ(เดิม)
คณะ
จานวนเงิน (บาท) ที่ขออนุมัติ (บาท)
ขอตั้งเป็นงบประมาณรายได้ใน
ปีงบประมาณ 2558

1. คณะเภสัชศาสตร์
2. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
3. คณะวิทยาศาสตร์
4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์
5. คณะนิติศาสตร์
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(โครงการพิเศษ)
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
7. คณะพยาบาลศาสตร์

2557
2555
2556
2557
2555
2556
2555
2556
2557

540,000.00
152,598.00
117,402.00
850,000.00
112,066.60
110,809.32
73,000.00
252,000.00
1,078,000.00

540,000.00
270,000.00
850,000.00
200,000.00

1,650,500.00

ปีการศึกษา 2557

247,500.00

2557

650,000.00

650,000.00

2556

308,960.00

308,960.00
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หมายเหตุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มียอดเงินจํานวน 130,000 บาท
(หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นเงินของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้วิทยาลัย
พลั งงานและสิ่ งแวดล้ อมดําเนิ น โครงการจัด ทําวิจัย แต่ทางวิทยาลั ยพลั งงานและสิ่ งแวดล้ อมไม่ได้ดําเนิน
โครงการ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมจึงต้องโอนเงินจํานวน 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาท
ถ้วน) คืนให้แก่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
2. มอบฝ่ายเลขานุการ นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
3. ที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัติในหลักการ ให้คณะที่
ส่งเอกสารล่าช้า เรื่อง ขออนุมัตินําเงินรายได้สะสมในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของคณะได้ และให้กองแผนงานนําเสนอ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่อง ขอชี้แจงเหตุผลการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล โครงการประชุม
วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ ศธ 590.21(2)/224 ลงวันที่ 27 เมษายน
2558 เรื่ อง ขอชี้แจงเหตุผ ลการเดินทางโดยรถยนต์ส่ ว นตัว โครงการประชุมวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7
ณ คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร เนื่ อ งจากในระหว่ า งวั น ที่ 29 - 31 มี น าคม 2558 คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะวิทยาศาส ตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดการประชุมวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็น
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่กําลังศึกษา
ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก นําเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านงานวิจัย
สําหรับการประชุมในครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นําผู้เข้าร่วมดังนี้ คือ คณาจารย์ จํานวน 40
คน เจ้าหน้าที่ จํานวน 10 คน และนิสิต จํานวน 64 คน รวมทั้งสิ้น 114 คน โดยพาหนะ รถตู้ 2 คัน และรถ
บัสสําหรับนิสิต จํานวน 1 คัน
ทั้งนี้ มีบุคลากรบางส่วนที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล จํานวน 24 ราย รวมค่าใช้จ่ายที่ขอ
เบิกเฉพาะรายดังกล่าวนี้ จํานวน 98,262.00 บาท(เก้าหมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบสองบาทถ้วน โดยปกติ
การเดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ง านที่ เ ดี ย วกั น ควรใช้ พ าหนะร่ ว มกั น เพื่ อ เป็ น การประหยั ด งบประมาณ แ ต่ ค ณะ
วิทยาศาสตร์ได้ชี้แจ้งสาเหตุที่ไม่ได้เดินทางร่วมกัน เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาเหตุผลการเดินทาง โดยรถยนต์ส่วนบุคคลสมควรจะอนุมัติให้เดินทางโดยมิได้เดินทาง
ร่วมกัน เรื่อง ขอชี้แจงเหตุผลการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล โครงการประชุมวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุม
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. มอบกรรมการประจําคณะ ดําเนินการพิจารณาเหตุผลและความจําเป็นที่ต้องเดินทางโดยพาหนะ
รถยนต์ส่วนบุคคล ทั้งนี้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ไม่
สามารถใช้เหตุผลและความจําเป็นที่เกี่ยวกับเรื่องภารกิจส่วนตัวเพื่อขอพิจารณาขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัย โดยพาหนะรถยนต์ส่วนบุคคลได้
2. กรณีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจสอบและพิจารณาเทียบเคียงค่าพาหนะประจําทาง
หากพบว่าการเบิกจ่าย โดยไม่ประหยัด ให้กรรมการประจําคณะและผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบในการชี้แจงและ
ส่งเงินคืนคลัง
3. มอบกองคลังจัดทําหนังสือแจ้งคณะ/หน่วยงาน การชี้แจงเหตุผลและความจํา เป็น จะต้องระบุ
ข้อมูล ที่แท้ จ ริ ง หากคณะกรรมการตรวจเงิ นแผ่ น ดินตรวจพบและพิจ ารณาการเบิก จ่ายแบบไม่ประหยั ด
ผู้เบิกจ่ายต้องรับผิดชอบในการชี้แจงและส่งเงินคืนคลัง
ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่อง ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี คณะพยาบาลศาสตร์
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของคณะพยาบาลศาสตร์ ศธ 0590.17/334.1 ลงวันที่ 31 มีนาคม
2558 เรื่อง ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ คณะพยาบาลศาสตร์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2 มติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินฯ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 อนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี โครงการวิจัยงบประมาณ
รายได้ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจะปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 419,742 บาท(สี่แสน
หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) มีระยะดําเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่
30 เมษายน 2558 นั้น
เนื่ อ งจากระยะเวลาการดํ า เนิ น โครงการยั ง ไม่ สิ้ น สุ ด ตามที่ ร ะบุ ใ นสั ญ ญารั บ ทุ น อุ ด หนุ น
โครงการวิจัย กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หมวดอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ)
จึงขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2 (ระยะเวลา 1 เมษายน – 30 กันยายน 2558) เป็นจํานวนเงิน ทั้งสิ้น
131,000 บาท(หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ดังนี้
กิจกรรม/โครงการ
1. การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาโรงพยาบาล
พะเยา (นางสาวอิชยา มอญแสง)
2. การประเมินความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย และวิธีการเผชิญ
ความเครียดของเด็กป่วยโรคมะเร็ง (นางสาวบุษยารัตน์ ศิลปวิทยาทร)
3. ปัจจัยทํานายพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อโรคมือเท้าปากของผู้ดูแลเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพะเยา (นางจุฑามาศ ผลมาก)

จัดสรร
(บาท)
40,000.-

คงเหลือ
(บาท)
40,000.-

10,000.-

0.-

10,000.-

0.-
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กิจกรรม/โครงการ

จัดสรร
(บาท)
40,000.-

คงเหลือ
(บาท)
4,000.-

4. ผลของโปรแกรมสมาธิบําบัด ต่อการเสริมสร้างพลังงานอํานาจและ
พฤติกรรมการดูแลของอาสาสมัครดูแล ผู้สูงอายุ จังหวัดพะเยา (นางสาวศิริพร
แสงศรีจันทร์)
5. การสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นจังหวัดพะเยา (ดร.ชลลดา ไชยกุล 20,000.2,000.วัฒนา)
6. ประสบการณ์การดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในเขตชนบท
99,000.9,900.ภาคเหนือของประเทศไทย (นางสาวพยาม การดี)
7. ผลของโปรแกรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองต่อวามรู้และพฤติกรรมการ
20,000.- 10,000.ตรวจเต้านมด้วยตนเองในนิสิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (นางสาว
กันยา นันต๊ะแก้ว)
8. การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยสูงอายุของประชาชนตําบลแม่ใส
40,000.4,000.อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา (นางพรทิพย์ ปาอิน)
9. การพัฒนารูปแบบการป้องกันไข้เลือดออก กรณีศึกษาตําบลแม่ต๋ํา อําเภอ
60,000.6,000.เมือง จังหวัดพะเยา (ดร.ดาว เวียงคํา)
10. ผลของโปรแกรมการฝึกพูดกับตัวเองทางบวกต่อความรู้สึกมีคุณค่าใน
10,000.- 10,000.ตนเองและความผาสุกทางจิตใจของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น (นางสาวศศินันท์ พันธ์
สุวรรณ)
11. พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา
51,000.5,100.จังหวัดพะเยา (นางสาววิชานีย์ ใจมาลัย)
12. การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้สูงอายุ)
80,000.- 40,000.(ดร.วิยะดา รัตนสุวรรณ)
รวม 480,000.- 131,000.คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมเป็นตามรายการดังกล่าว
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ เรื่อง ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี คณะพยาบาลศาสตร์ ตาม
เอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุม
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. อนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ของคณะพยาบาลศาสตร์ ดังนี้
กิจกรรม/โครงการ
1. การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาโรงพยาบาลพะเยา
(นางสาวอิชยา มอญแสง)
2. ผลของโปรแกรมสมาธิบําบัด ต่อการเสริมสร้างพลังงานอํานาจและพฤติกรรมการ
ดูแลของอาสาสมัครดูแล ผู้สูงอายุ จังหวัดพะเยา (นางสาวศิริพร แสงศรีจันทร์)
3. การสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นจังหวัดพะเยา (ดร.ชลลดา ไชยกุลวัฒนา)
4. ประสบการณ์การดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในเขตชนบท ภาคเหนือ
ของประเทศไทย (นางสาวพยาม การดี)
5. ผลของโปรแกรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองต่อวามรู้และพฤติกรรมการตรวจเต้านม
ด้วยตนเองในนิสิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (นางสาวกันยา นันต๊ะแก้ว)
6. การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยสูงอายุของประชาชนตําบลแม่ใส อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา (นางพรทิพย์ ปาอิน)
7. การพัฒนารูปแบบการป้องกันไข้เลือดออก กรณีศึกษาตําบลแม่ต๋ํา อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา (ดร.ดาว เวียงคํา)
8. ผลของโปรแกรมการฝึกพูดกับตัวเองทางบวกต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและ
ความผาสุกทางจิตใจของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น (นางสาวศศินันท์ พันธ์สุวรรณ)
9. พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา จังหวัด
พะเยา (นางสาววิชานีย์ ใจมาลัย)
10. การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้สูงอายุ)
(ดร.วิยะดา รัตนสุวรรณ)
รวม

จานวนเงินที่ขยาย
การกันเงินฯ (บาท)
40,000.00
4,000.00
2,000.00
9,900.00
10,000.00
4,000.00
6,000.00
10,000.00
5,100.00
40,000.00
131,000.-

2. ให้กําหนดระยะเวลาการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีของโครงการต่าง ๆ ต้องไม่เกิน 3 ปี
3. ให้ ทุกโครงการ/กิจ กรรมที่ขออนุมัติการกันเงิ นหรือขยายการกันเงิ นไว้จ่า ยเหลื่ อ มปีจัดทํ า
รายงานผลการดําเนินงานและเหตุผลความจําเป็นประกอบการขออนุมัติด้วย โดยให้นํามาแจ้งให้คณะกรรมการ
ทราบในครั้งต่อไป
4. ให้สรุปข้อมูลจํานวนโครงการและจํานวนเงินที่ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีในครั้งนี้
ใหม่ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
5. ให้ฝ่ายเลขานุการ จัดทําแบบฟอร์มรายงานผลการดําเนินงานโครงการ และเหตุผลความจําเป็น
ที่ขอขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ในแต่ละกิจกรรมส่งให้คณะ/หน่วยงาน กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
และสมบูรณ์ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อรับทราบในคราว
ประชุมครั้ง ต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
สรุปเรื่อง
ต า ม บั น ทึ ก ข้ อ ค ว า ม ข อ ง ศู น ย์ บ ริ ก า ร เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร
ศธ 0590.12/0148 ลงวันที่ 3 เมษายน 2558 เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลากันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี นั้น
ได้กล่าวอ้างมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่
5/2557 เมื่อวัน ที่ 29 สิงหาคม 2557 มีมติอนุมัติให้ขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี แบบไม่มีสัญญา
ประจําปีงบประมาณ 2556 ในรายการปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จํานวน 350,000 บาท(สามแสนห้า
หมื่นบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558 เป็นระยะเวลา 6 เดือน แต่เนื่องจากทาง
ผู้รั บเหมาปรับ ปรุ งห้องเรีย นคอมพิว เตอร์ ไม่สามารถดําเนินการปรับปรุงห้องเรียนได้ทันตามระยะเวลาที่
กําหนด
ศูน ย์ บ ริ การเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร จึงขอขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่ อมปี
ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 – 30 กันยายน 2558 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจ ารณาอนุ มัติ เรื่ อง ขออนุมัติขยายการกันเงิน ไว้จ่ายเหลื่ อ มปี ศูนย์บริก ารเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. อนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ขยายการกัน
เงิน ไว้จ่ ายเหลื่ อมปี ย้ อนหลังตั้งแต่วัน ที่ 1 เมษายน 2558 – 30 กันยายน 2558 เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จํานวน 350,000 บาท(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
2. ให้กําหนดระยะเวลาการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีของโครงการต่าง ๆ ต้องไม่เกิน 3 ปี
3. ให้ ทุกโครงการ/กิจ กรรมที่ขออนุมัติการกันเงิ นหรือขยายการกันเงิ นไว้จ่า ยเหลื่ อ มปี จัดทํ า
รายงานผลการดําเนินงานและเหตุผลความจําเป็นประกอบการขออนุมัติด้วย โดยให้นํามาแจ้งให้คณะกรรมการ
ทราบในครั้งต่อไป
4. ให้สรุปข้อมูลจํานวนโครงการและจํานวนเงินที่ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีในครั้งนี้
ใหม่ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
5. ให้ฝ่ายเลขานุการ จัดทําแบบฟอร์มรายงานผลการดําเนินงานโครงการ และเหตุผลความจําเป็น
ที่ขอขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ในแต่ละกิจกรรมส่งให้คณะ/หน่วยงาน กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
และสมบูรณ์ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อรับทราบในคราว
ประชุมครั้ง ต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง ขอหารือ เรื่อง การจ่ายค่าเบี้ยประชุมผู้เข้าประชุมแทน
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของกองบริการการศึกษา ศธ 0590.06/1088 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม
2558 เรื่อง ขออนุญาตเรียนหารือ เรื่อง การจ่ายค่าเบี้ยประชุมผู้เข้า ประชุมแทน กองบริการการศึกษาได้รับ
อนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาพะเยา ในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 แต่เนื่องจากวันที่ 31 มีนาคม 2558 ผู้อํานวยการกอง
บริการการศึกษา ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ (ในฐานะ ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
ของมหาวิทยาพะเยา) ติดภารกิจเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ (เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก
นิสิตทุน ฯโครงการพระราชทานความช่ว ยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ณ กรุงพนมเปญ
ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 28 – 31 มีนาคม 2558) นางสาวกัลวรา ภูมิลา หัวหน้างานทะเบียน
นิ สิ ต และประมวลผล (รั ก ษาการแทนผู้ อํ า นวยการกองบริ ก ารการศึ ก ษา ลํ า ดั บ ที่ 1) จึ ง ปฏิ บั ติ หน้ า ที่
ผู้ช่วยเลขานุการ แทน
เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไม่มีแนวปฏิบัติการจ่ายค่าเบี้ยประชุมผู้เข้าประชุมแทน กรณี ผู้เข้า
แทนคณะกรรมการที่นายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ดังนั้น กองบริการการศึกษา จึงขอหารือเรื่อง การจ่ายค่า
เบี้ยประชุมผู้เข้าประชุมแทน กรณีดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
เพื่อหารือ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นควรว่าเป็นอํานาจอธิการบดี และ
คําสั่งได้รับการแต่งตั้งโดยตําแหน่ง บุคคลใดที่ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการแทนตําแหน่งนั้น ๆ สามารถเบิกค่า
เบี้ยประชุม หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ กรณีไม่มีคําสั่งแต่งตั้งให้รักษาการแทน ต้องมีหนังสือสั่งการให้เข้าประชุม
แทน
ระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบอธิการบดีอนุมัติใช้หนังสือรับรองฐานะการเงิน
(Bank Statement) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อประกอบการทาวีซ่าสาหรับนิสิตและอาจารย์ โครงการ
พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สรุปเรื่อง
1. ตามบันทึกข้อความของกองบริการการศึกษา ศธ 590.06/0995 ลงวันที่ 27 เมษายน
2558 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์หนังสือรับรองฐานะการเงิน (Bank Statement) ของมหาวิทยาลัยพะเยา
เนื่องจากทางมหาวิทยาลัย จะดําเนินโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน สําหรับนิสิตและอาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 เพื่อคัดเลือกนิสิต และอาจารย์ เข้ารับการ
อบรมหลักสูตร Intensive English ณ สถาบัน Southbourne School of English เมืองโบร์นมัธ ประเทศ
อังกฤษ และหลักสูตร General English ณ สถาบัน Phoenix Academy เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย
โดยนิสิตและอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ต้องดําเนินการยื่นวีซ่า โดยใช้เอกสารประกอบการยื่นขอ คือ
หนังสือรับรองฐานะการเงิน (Bank Statement) ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองบริการการศึกษา จึงขอ
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ความอนุเคราะห์หนังสือรับรองฐานะทางการเงิน (Bank Statement) ของมหาวิทยาลัยพะเยา ธนาคารไทย
พาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่บัญชี 891-238787-1 (ชื่อบัญชี ค่าขึ้นทะเบียนขอสิทธิ์เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยพะเยา) จํานวน 2 ชุด เพื่อใช้ประกอบการยื่นวีซ่าต่อไป
2. ให้ อธิการบดี เป็ น ผู้อนุมัติใช้ หนังสื อรับรองฐานะการเงิน (Bank Statement) ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อประกอบการทําวีซ่าสําหรับนิสิตและอาจารย์ โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณา เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบอธิการบดีอนุมัติใช้หนังสือรับรองฐานะการเงิน
(Bank Statement) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อประกอบการทําวีซ่าสําหรับนิสิตและอาจารย์ โครงการ
พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุม
มติ พิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติใช้หนังสือรับรองฐานะการเงิน (Bank Statement)
ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อประกอบการทําวีซ่าสําหรับนิสิตและอาจารย์ โครงการของมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ 5.4 เรื่อง ขออนุมัตินาเงินรายได้สะสมในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตั้งเป็นงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
สรุปเรื่อง
ตามบั น ทึ ก ข้ อ คว ามของคณะวิ ท ยาการจั ด การและสารสนเทศศาสตร์ ที่ ศธ
590.20(3)/0227 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558 เรื่อง ขออนุมัตินําเงินรายได้สะสมในปีงบประมาณที่ผ่าน
มา ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณให้
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ดังนี้
1. เงินรายได้สะสมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 26,830.52 บาท
2. เงินรายได้สะสมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 2,012,228.32 บาท
3. เงินรายได้สะสมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 2,023,865.84 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,062,924.68 บาท
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงอนุมัตินําเงินรายได้สะสมในปีงบประมาณที่ผ่าน
มา ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นเงิน 3,600,000 บาท(สามล้านหกแสน
บาทถ้วน) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ เรื่อง ขออนุมัตินําเงินรายได้สะสมในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตั้งเป็น
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ตาม
เอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ที่ประชุมพิจารณาอนุมัตินําเงินรายได้สะสมในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เป็นเงิน 3,600,000
บาท(สามล้านหกแสนบาทถ้วน)
2. มอบฝ่ายเลขานุการ นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
3. ที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัติในหลักการ ให้คณะที่
ส่งเอกสารล่าช้า เรื่อง ขออนุมัตินําเงินรายได้สะสมในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของคณะได้ และให้กองแผนงานนําเสนอ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.5 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้บริการเทคโนโลยี
เครือข่ายแบบไร้สายในต่างประเทศ พ.ศ. 2558
สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัย พะเยาได้ดําเนินการยก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การ
เบิกจ่ายค่าใช้บริการเทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สายในต่างประเทศ พ.ศ. 2558 โดยอาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 33(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พะเยา คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอนํา(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้บริการ
เทคโนโลยี เครื อ ข่ายแบบไร้ ส ายในต่างประเทศ พ.ศ. 2558 เสนอที่ ประชุ มคณะกรรมการการเงิ นและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้บริการ
เทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สายในต่างประเทศ พ.ศ. 2558 ดังนี้
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-ร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้บริการเทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สาย
ในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘
---------------------โดยที ่เ ป็น การสมควรให้ม ีก ารกํ า หนดหลัก เกณฑ์ก ารเบิก จ่า ยค่า ใช้บ ริก ารเทคโนโลยี
เครือข่ายแบบไร้สายในต่างประเทศ เพื่อความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ..... (...../๒๕๕๘) เมื่ อ
วันที่ ............................ และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่
3/2558 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรือง การเบิกจ่ายค่าใช้บริการ
เทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สายในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“ส่วนงาน”
หมายความว่า ส่วนงานตามมาตรา ๗ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
“ผู้บริหารระดับสูง”
หมายความว่า อธิการบดี รองอธิการบดี หัวหน้าส่วน
งานหรือตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่า
“บุคลากร”
หมายความว่ า พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย พนั ก งาน
ราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
“เทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless Networking Technology)”
หมายความว่า เทคโนโลยีที่ใช้ในการติดต่อ
สื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสาร ๒ เครื่อง หรือระหว่างกลุ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ
กลุ่มของอุปกรณ์สื่อสาร หรือระหว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยปราศจากการใช้
สายสัญญาณในการเชื่อมต่อ
ข้ อ ๔ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ที่ ป รึ ก ษาอธิ ก ารบดี ผู้ บ ริ ห าร และบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยมีสิทธิในการเบิกจ่ายค่าใช้บริการเทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สายในต่างประเทศได้ เมื่อได้รับ
อนุมัติให้ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงโดยประหยัดและคํานึงถึงสิทธิประโยชน์ที่จะ
เกิดผลดีต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายในวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ การส่ง
ข้อความ หรือภาพ หรือเสียง ผ่านโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสารใด ๆ
ข้อ ๕ กรรมการสภามหาวิทยาลั ย ที่ปรึกษาอธิการบดี และผู้ บริห ารระดับสูง สามารถ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามข้อ ๔ เป็นรายบุคคลได้
บุคลากรใช้สิทธิตามข้อ ๔ ได้ต่อเมื่อเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ
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เป็นคณะตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป โดยเบิกจ่ายเป็นรายคณะ กรณีคณะที่เดินทางมีมากกว่า ๕ คนขึ้นไปสามารถแยก
เบิกค่าใช้จ่ายได้ทุก ๆ ผู้เดินทางไปปฏิบัติงาน ๕ คน
กรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาอธิการบดีหรือผู้บริหารระดับสูง
เดินทางร่วมไปกับบุคลากร สามารถแยกเบิกค่าใช้จ่ายตามประกาศนี้ได้ตามความจําเป็น
ข้อ ๖ ค่าใช้จ่ายตามประกาศนี้ให้เบิกจ่ายจากส่ว นงานต้นสังกัดของบุคคลที่เดินทาง หรือ
ส่วนงานเจ้าของเรื่องในการจัดเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๗ ให้ อธิการบดีรั กษาการให้ เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาหรือประเด็นที่ต้อ ง
วินิจฉัยให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี และให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ ........ พฤษภาคม ๒๕๕๘
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้บริการเทคโนโลยีเครือข่าย
แบบไร้สายในต่างประเทศ พ.ศ. 2558
2. ให้ตัดคําจํากัดความข้อ 3 ในประกาศนี้ คําว่า
“ผู้บริหารระดับสูง” หมายความว่า อธิการบดี รองอธิการบดี หัวหน้าส่วนงานหรือ
ตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่า
3. ให้ตัดข้อความในข้อ 5 และย่อหน้าดังนี้ออก คือ
“ข้อ ๕ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาอธิการบดี และผู้บริหารระดับสูง สามารถ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามข้อ ๔ เป็นรายบุคคลได้
บุคลากรใช้สิทธิตามข้อ ๔ ได้ต่อเมื่อเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ
เป็นคณะตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป โดยเบิกจ่ายเป็นรายคณะ กรณีคณะที่เดินทางมีมากกว่า ๕ คนขึ้นไปสามารถแยก
เบิกค่าใช้จ่ายได้ทุก ๆ ผู้เดินทางไปปฏิบัติงาน ๕ คน
กรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาอธิการบดีหรือผู้บริหารระดับสูง
เดินทางร่วมไปกับบุคลากร สามารถแยกเบิกค่าใช้จ่ายตามประกาศนี้ได้ตามความจําเป็น”
เปลี่ยนเป็นข้อความ และย่อหน้าดังนี้แทน
“ข้อ ๕ การไปปฏิ บั ติ งานในต่ างประเทศของบุค คลเดีย วค่ าใช้จ่ ายตามข้อ ๔ สามารถ
เบิกจ่ายเป็นรายบุคคลได้
กรณีการเดินทางไปเป็นหมู่คณะให้ส่วนงานต้นสังกัด หรือส่วนงานเจ้าของเรื่องตาม
ข้อ ๖ พิจารณาการเบิกจ่ายเป็นกลุ่มย่อยหรือรายบุคคลตามความเหมาะสม”
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ปิดประชุม
เวลา 11.30 น.

.................................................
(นางสาวสุคนธ์ ยากี)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

.................................................
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

