สรุปรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ 5/๒๕๕7
วันศุกร์ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕7
เวลา 09.0๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี กรุงเทพมหานคร
----------------รายนามกรรมการที่มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อภิเมธีธารง
3. นางอุไร ร่มโพธิหยก
4. ดร.สาราญ ทองแพง
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
6. รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม
7. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุวิทย์ อุดมพาณิชย์
8. นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง
10. นางสาวสุคนธ์ ยากี
11. นายสิทธิธี จีนเอียด
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวอุษณีย์ รัศมีวงษ์จันทร์
2. นางสาววรรณิสา ไชยชมภู
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยอธิการบดี
(ได้รับเชิญเข้าร่วมชี้แจง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.1 เรื่อง ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/2557
- ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว –
ระเบี ย บวาระที่ 1.2.2 เรื่ อ ง ขอรายงานงบกระทบยอดเงิ น ฝากธนาคารของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
ประจาเดือน กรกฎาคม 2557
มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้ปรับรูปแบบรายงาน แยกประเภทการฝาก เช่น การฝากออมทรัพย์ ฝากประจา
และระบุระยะเวลาการฝากเงิน เช่น 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี
ระเบียบวาระที่ 1.2.3 เรื่อง ขอรายงานงบการเงินสาหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะควรให้หน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยตรวจสอบรายงาน
งบการเงินเบื้องต้นก่อนนาเข้าที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/2557 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้ง
ที่ 4/2557 วันพฤหั สบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยให้เพิ่ม
ประโยคท้าย รายนามกรรมการที่มาประชุม 1. ดร.สาราญ ทองแพง กรรมการ เป็น 1. ดร.สาราญ ทองแพง
กรรมการทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ข้อเสนอแนะ ไม่ควรระบุวันที่ในท้ายประกาศ (ประกาศ ณ วันที่...........เดือน................... พ.ศ. ........)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ ๓.1 เรื่อง แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการสอนเกินภาระงานสอน
พ.ศ. 2557
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง แนวปฏิบัติการสอนเกินภาระงานสอน พ.ศ. ๒๕๕๗
--------------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการสอนเกินภาระ
งานสอน จึ งอาศัย อานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลั ยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการสอนเกินภาระ
งานสอน พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ประกาศนี้
อาจารย์ ผู้ ส อนเกิ น ภาระงานสอน หมายถึ ง อาจารย์ ป ระจ าผู้ จั ด การเรี ย นการ
สอน เกิน ๑๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ข้อ ๔ การนับชั่วโมงสอนเกินภาระงานสอนจะเริ่มต้นหลังชั่ วโมงที่ ๑๕ เป็นต้นไป โดยนับทั้ง
ชั่วโมงบรรยายและปฏิบัติ กรณีรายวิชาที่อาจารย์จัดการเรียนการสอนมากกว่า ๑ คน ให้นับจานวนชั่วโมงสอน
จริงของอาจารย์แต่ละคนต่อสัปดาห์ที่มีการสอน
ข้อ ๕ การสอนเกินภาระการสอนจะต้องมีนิสิตในหมู่เรียนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ คน โดยได้รับ
ค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๓๐๐ บาท
ข้อ ๖ การสอนเกินภาระการสอนในกรณีเป็นรายวิชาทางด้านภาษาจะต้องมีนิสิตในหมู่เรียน
ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน โดยได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๓๐๐ บาท
ข้อ ๗ อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านจะรับภาระการสอนเกินภาระงานสอน ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์
ข้ อ ๘ การเบิ ก จ่ า ยค่ า ตอบแทนการสอนเกิ น ภาระงานสอนให้ ด าเนิ น การขออนุ มั ติ
มหาวิทยาลัยพะเยา และให้เบิกจากเงินรายได้ของคณะ
ข้อ ๙ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามประกาศ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ระเบียบวาระที่ ๓.2 เรื่อง แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนวิทยากร
อาจารย์พิเศษ ผู้ป่วยมาตรฐาน สาหรับสอนนิสิตทันตแพทย์ ในรายวิชาระดับปรีคลินิกและระดับคลินิก
พ.ศ. 2557
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนวิทยากร อาจารย์พิเศษ ผู้ป่วยมาตรฐาน
สาหรับสอนนิสิตในรายวิชาระดับปรีคลินิกและระดับคลินิก
สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗
-----------------------------------โดยที่เป็ น การสมควรกาหนดอัตราค่าตอบแทนวิทยากร อาจารย์พิเศษ ผู้ ป่ว ยมาตรฐาน
สาหรับสอนนิสิตในรายวิชาระดับปรีคลินิกและระดับคลินิก สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาศัย
อานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับข้อ ๔
แห่ง ระเบีย บมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ าด้ ว ย การเงิ น และทรั พย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะกรรมการการเงิ นและทรั พย์ สิ นของมหาวิ ทยาลั ย ในคราวประชุ มครั้ งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่ อวั นที่ ๑๐ เดื อน
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
วิทยากร อาจารย์พิเศษ ผู้ป่วยมาตรฐาน สาหรับสอนนิสิตในรายวิชาระดับปรีคลินิกและระดับคลินิก สาขาวิชา
ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ประกาศมหาวิ ทยาลั ยพะเยา เรื่ อง ก าหนดอั ตราค่ าตอบแทนวิ ทยากร
อาจารย์พิเศษ ผู้ป่วยมาตรฐาน สาหรับสอนนิสิตแพทย์ ในรายวิชาระดับปรีคลินิกและระดับคลินิก พ.ศ. ๒๕๕5
และให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
ข้อ 4 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“วิทยากร”
หมายความว่า ผู้บรรยาย ผู้อภิปราย หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งทา
หน้าที่ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
“อาจารย์พิเศษ”
หมายความว่า บุคคลภายนอกที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นอาจารย์
พิเศษ
“ผู้ป่วยมาตรฐาน” หมายความว่า ผู้ป่ว ยหรือบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ป่ว ยจริ งหรือ
ผู้ป่วยสมมติ หรือที่เกี่ยวข้องสาหรับการสอนนิสิต สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
“การสอน”
หมายความว่า การสอนในห้อ งเรีย นหรือ ห้อ งปฏิบ ัต ิก าร
รวมทั้งการออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบ การตรวจรายงาน การสอนกลุ่มย่อย การสอนข้างเตียงผู้ป่วย การ
สอนในห้องผ่าตัด การสอนหอผู้ป่วยนอก การสอนคลินิกวินิจฉัย การสอนหัตถการ และการออกปฏิบัติงานใน
ชุมชน
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ข้อ 5 ให้กาหนดอัตราค่าตอบแทนวิทยากร อาจารย์พิเศษ ผู้ป่วยมาตรฐาน สาหรับสอนนิสิต ใน
รายวิชาระดับปรีคลินิกและระดับคลินิก สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดังนี้
5.๑ อัตราค่าตอบแทนการสอนภาคทฤษฎี
5.๑.๑ วิทยากร
ชั่วโมงละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
5.๑.๒ อาจารย์พิเศษ
ชั่วโมงละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
5.๒ อัตราค่าตอบแทนการสอนภาคปฏิบัติ
5.๒.๑ อาจารย์พิเศษ
ชั่วโมงละไม่เกิน ๕๐๐ บาท
5.๓ อัตราค่าตอบแทนผู้ป่วยมาตรฐาน ชั่วโมงละไม่เกิน ๒๕๐ บาท
ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ ๓.3 เรื่อง แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การปรับอัตราเบี้ยประชุมประธาน
กรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การปรับอัตราเบี้ยประชุมประธานกรรมการชุดต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗
------------------------------------

โดยที่เป็นการสมควรปรับอัตราเบี้ยประชุมประธานกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยาที่
แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่
4/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรี ยกว่ า “ประกาศมหาวิ ทยาลั ยพะเยา เรื่อง การปรับอัตราเบี้ยประชุ ม
ประธานกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้ อ ๓ ให้ ป ระธานกรรมการชุ ด ต่ า งๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยาได้ รั บ เบี้ ย ประชุ ม ครั้ ง ละ
10,000 บาท
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3.1 ประธานคณะกรรมการการติดตามและประเมินงานดาเนินงานของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา
3.2 ประธานคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา
3.3 ประธานคณะกรรมการนโยบาย ด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
พะเยา
3.4 ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
3.5 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัยพะเยา
3.6 ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา
3.7 ประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
3.8 ประธานคณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองการกู้ ยื ม เงิ น จากภายนอก
มหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ 4 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ ๓.4 เรื่อง แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
อานวยการวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการอานวยการ
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗
------------------------------------

โดยที่เป็นการสมควรกาหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลั ยพะเยา จึ งอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ งพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลั ยพะเยา พ.ศ.
๒๕๕๓ ประกอบกับข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรี ย กว่ า “ประกาศมหาวิ ทยาลั ยพะเยา เรื่ อง ก าหนดอั ตราเบี้ ยประชุ ม
คณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗”
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ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้กาหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัย
พะเยา ดังนี้
3.1 ประธานกรรมการ
อัตรา 10,000 บาท
3.2 กรรมการ
อัตรา 8,000 บาท
3.3 เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
อัตรา 2,000 บาท
3.4 ผู้ได้รับเชิญจากคณะกรรมการให้เข้าร่วมชี้แจง อัตรา 2,000 บาท
ข้อ 4 ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมอานวยการวิทยาลัยการจัดการไปก่อนที่ออกประกาศ
ฉบับนี้ การจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการอานวยการให้เป็นไปตามประกาศนี้
ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้บริการ
วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2557
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ตัดข้อความที่ขีดเส้นใต้ออก ข้อ 4.4 นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการส่ งเสริ มกิจการมหาวิทยาลั ยพะเยา กรรมการสภามหาวิทยาลั ยประเภท
อาจารย์ ประธานสภาพนักงาน “เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”
ในวงเงินเหมาจ่ายไม่เกินอัตราเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท เป็น ข้อ 4.4 นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ประธานกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ ประธานสภาพนักงาน ในวงเงินเหมาจ่ายไม่เกินอัตราเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท
2. ให้ เ พิ่มข้ อความย่ อหน้ าถั ดจาก ท้ ายข้ อ 4.6 จากเดิ ม การเบิก จ่ายค่าใช้บริ การวิท ยุ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตามประกาศนี้ ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัดของผู้ใช้บริการ เป็น การเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตามประกาศนี้ ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัดของผู้ใช้บริการ ยกเว้นข้อ 4.4 ให้เบิกจ่ายจาก
สานักงานสภามหาวิทยาลัย

8

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่
พ.ศ. ๒๕๕๗
-------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราการเบิกจ่าย
ค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๔ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ กรรมการการเงินและทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้ ง
ที่ 5/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า "ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้
บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๗"
ข้อ ๒ ประกาศนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ข้ อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง ก าหนดอั ต ราการเบิ ก จ่ า ย
ค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
ข้อ ๔ ให้กาหนดอัตราเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามค่าใช้จ่ายจริง ดังนี้
๔.๑ อธิการบดี ในวงเงินเหมาจ่ายไม่เกินอัตราเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท
๔.๒ รองอธิการบดี ในวงเงินเหมาจ่ายไม่เกินอัตราเดือนละ ๓,๐๐๐ บาทต่อคน
๔.๓ คณบดี หรื อ ตาแหน่ ง อื่น ที่มีฐ านะเทีย บเท่า ในวงเงิ นเหมาจ่ายไม่เกินอั ตราเดือนละ
๒,๕๐๐ บาทต่อคน
๔.๔ นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย พะเยา กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ประธานกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ประเภทอาจารย์
ประธานสภาพนักงาน ในวงเงินเหมาจ่ายไม่เกินอัตราเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท
๔.๕ ผู้ ช่ว ยอธิ การบดี รองคณบดี ผู้ อ านวยการกอง ผู้ อานวยการศู น ย์ หั ว หน้ าฝ่ ายหรื อ
ตาแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ในวงเงินเหมาจ่ายไม่เกินอัตราเดือนละ ๑,๕๐๐ บาทต่อคน
๔.๖ เลขานุการอธิการบดี และเลขานุการรองอธิการบดี ในวงเงินเหมาจ่ายไม่เกินอัตราเดือน
ละ ๑,๐๐๐ บาทต่อคน
การเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อ นที่ตามประกาศนี้ ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัดของ
ผู้ใช้บริการ ยกเว้นข้อ 4.4 ให้เบิกจ่ายจากสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ข้ อ ๕ ให้ อ ธิ ก ารบดี เ ป็ น ผู้ รั ก ษาการให้ เ ป็ น ไปตามประกาศนี้ กรณี มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ
การปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) พ.ศ. 2557
มติ ที่ป ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้ความเห็ นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) พ.ศ. 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) พ.ศ. 2557
-------------------------------

โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) จึงอาศัยอานาจตามความใน มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๓ ความใน ข้อ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2553 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้ งที่ 5/2557 เมื่อ
วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557
จึงให้ออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) พ.ศ. 2557”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ มี ผลใช้บังคับกับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2557
ข้อ ๓ ประกาศนี้
“นิสิต”
หมายถึง นิสิตระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ)
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา”
หมายถึง ค่าลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรของ มหาวิทยาลัยพะเยา ใน
แต่ละภาคการศึกษา
ข้อ ๔ ค่าธรรมเนียมการศึ กษาจนกว่า จะสาเร็จการศึก ษาให้เหมาจ่าย ดังรายชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้
4.1 ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 9 ภาคการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
หลักสูตร/สาขาวิชา

เหมาจ่าย
รวม

๑. หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

120,000

ภาค
การศึกษา ที่
1
15,000

2. หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

60,000

15,000

(โครงการความร่วมมือ
ผลิตบัณฑิตสาหรับข้าราชการทหาร
และตารวจ)

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ภาค
การศึกษา ที่
2
15,000

ภาค
การศึกษา ที่
3
15,000

ภาค
การศึกษา ที่
1
15,000

ภาค
การศึกษา
ที่ 2
15,000

ภาค
การศึกษา ที่
3
15,000

ภาค
การศึกษา ที่
1
15,000

ภาค
การศึกษา ที่
2
15,000

ภาค
การศึกษา ที่
3
-

15,000

15,000

15,000

-

-

-

-

-

กรณีไม่สาเร็จ
การศึกษาและ
มีรายวิชาที่ต้อง
ลงทะเบียนเรียน
ภาคการศึกษาละ

15,000
15,000
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4.1 ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 6 ภาคการศึกษา
หลักสูตร/สาขาวิชา

เหมาจ่าย
รวม

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ภาค
การศึกษาที่
1

ภาค
การศึกษาที่
2

ภาค
การศึกษาที่
3

ภาค
การศึกษาที่
1

ภาค
การศึกษาที่
2

ภาค
การศึกษาที่
3

กรณีไม่สาเร็จ
การศึกษาและมี
รายวิชาทีต่ ้อง
ลงทะเบียนเรียน
ภาคการศึกษาละ

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

95,000

20,000

20,000

20,000

20,000

15,000

-

15,000

95,000

20,000

20,000

20,000

20,000

15,000

-

15,000

95,000

20,000

20,000

20,000

20,000

15,000

-

15,000

4. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

95,000

20,000

20,000

20,000

20,000

15,000

-

15,000

5. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

45,000

15,000

15,000

15,000

-

-

-

15,000

95,000

20,000

20,000

20,000

20,000

15,000

-

15,000

95,000

20,000

20,000

20,000

20,000

15,000

-

15,000

(โครงการความร่วมมือ
ผลิตบัณฑิตสาหรับข้าราชการ
ทหารและตารวจ)

6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาสังคม
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

4.2 ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 6 ภาคการศึกษา (จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตเชียงราย)
หลักสูตร/สาขาวิชา

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

เหมาจ่าย
รวม

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

กรณีไม่สาเร็จ
การศึกษาและมี
รายวิชาที่ต้อง
ลงทะเบียนเรียน
ภาคการศึกษาละ

ภาค
การศึกษาที่
1

ภาค
การศึกษาที่
2

ภาค
การศึกษาที่
3

ภาค
การศึกษาที่
1

ภาค
การศึกษาที่
2

ภาค
การศึกษาที่
3

95,000

20,000

20,000

20,000

20,000

15,000

-

15,000

95,000

20,000

20,000

20,000

20,000

15,000

-

15,000

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าวไม่รวมค่าศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ เมื่อนิสิตชาระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น
การชาระซ้า การชาระเงินไว้เกินกว่าที่กาหนด หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕7
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. 2557 ฉบับที่ 2
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรี ควบปริญญาโท
พ.ศ. 2557 ฉบับที่ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา
และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. 2557 ฉบับที่ 2

------------------โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. 2557 ฉบับที่ 2 จึงอาศัย
อานาจตามความใน มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ยพะเยา และความตามข้อ 4 ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 จึงให้
ออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. 2557 ฉบับที่
2”
ข้อ ๒ ประกาศนี้มีผลใช้บังคับกับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2557
ข้อ ๓ ประกาศนี้
“นิสิต”
หมายถึง นิสิ ตหลั กสูตรระดับปริ ญญาตรีคู่ขนาน 2
ปริญ ญา และนิสิ ตระดั บปริญ ญาตรี ควบ
ปริญญาโท พ.ศ. 2557
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายถึง ค่ า ลงทะเบี ย นเรี ย นตามหลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัยพะเยาในแต่ละภาคการศึกษา
ข้อ ๔ ค่า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาจนกว่ าจะส าเร็จ การศึ กษาให้ เ หมาจ่า ย ภาคเรี ยนปกติ
ภาคเรียนละ 18,000 บาท ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ 11,๐๐๐ บาท ดังนี้
4.1 หลักสู ตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุ ขภาพ และหลั กสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
4.2 หลั ก สู ต รวิ ทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาสาธารณสุ ขศาสตร์ และหลั กสู ตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
4.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
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ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ เมื่อนิสิตชาระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น การชาระซ้า การชาระเงินไว้เกินกว่าที่กาหนด หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕7
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบับที่ 2
มติ ที่ป ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้ความเห็ นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบับที่ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบับที่ 2
-------------------------------

โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบับที่ 2 จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.
2553 และความตามข้อ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.
2557จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนีย ม
การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบับที่ 2”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ มี ผลใช้บังคับกับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2557
ข้อ ๓ ประกาศนี้
“นิสิต”
หมายถึง นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา”
หมายถึง ค่าลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรของ มหาวิทยาลัยพะเยา ใน
แต่ละภาคการศึกษา
ข้อ ๔ ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ดังนี้
4.1 การจัดการศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2

หลักสูตร/สาขาวิชา

หลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต

เหมาจ่าย
รวม
80,000

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ภาค
การศึกษา
ต้น

ภาค
การศึกษา
ปลาย

ภาค
การศึกษา
ต้น

ภาค
การศึกษา
ปลาย

20,000

20,000

20,000

20,000

กรณีไม่สาเร็จ
การศึกษาและ มี
รายวิชาที่ต้อง
ลงทะเบียนเรียน
ภาคเรียนละ

20,000
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4.2 การจัดการศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ข
หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต

เหมาจ่าย
รวม
120,000

ชั้นปีที่ 1
ภาค เรียน
ที่ 1
20,000

ภาค เรียน
ที่ 2
20,000

ชั้นปีที่ 2
ภาค เรียน
ที่ 3
20,000

ภาค เรียน
ที่ 1
20,000

ภาค
เรียนที่ 2
2๐,000

ภาค
เรียนที่ 3
20,000

กรณีไม่สาเร็จ
การศึกษาและมี
รายวิชาที่ตอ้ ง
ลงทะเบียนเรียน

ภาคเรียนละ
20,000

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ เมื่อนิสิตชาระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น
การชาระซ้า การชาระเงินไว้เกินกว่าที่กาหนด หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕7
มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่อง ขออนุมัติใช้ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา โดยอนุโลม
มติ ที่ ป ระชุ มพิจ ารณาแล้ ว มี มติ อนุ มัติ ใช้ป ระกาศมหาวิ ทยาลั ยพะเยา โดยอนุโ ลม ใช้ ได้ เฉพาะในภาค
การศึกษา 2557
ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่อง ขออนุมัติค่าใช้จ่ายเกินอัตราเป็นกรณีพิเศษ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าใช้จ่ายเกินอัตราเป็นกรณีพิเศษ ค่าใช้จ่ายสาหรับบุคลากรจากสานัก
งบประมาณในส่วนของค่าที่พักและค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเป็นกรณีพิเศษ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 671,056
บาท(หกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าสิบหกบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงลดยอดบัญชีรายได้ค้างรับ (ค่าล้างจาน) ปีงบประมาณ
2552 - 2553
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. อนุมัติปรับปรุงลดยอดบัญชีรายได้ค้างรับ (ค่าล้างจาน) ปีงบประมาณ 2552 – 2553
2. มอบฝ่ายเลขานุการนาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีแบบไม่มีสัญญา
การขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีแบบไม่มีสัญญา คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา มีมติกาหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. งบดาเนินการไม่อนุมัติให้กันเงินใช้จ่ายเหลื่อมปีแบบไม่มีสัญญา ยกเว้นเป็น
โครงการวิจัย
2. งบลงทุน อนุ มัติให้ กันเงินใช้จ่ายเหลื่อมปีแบบไม่มีสัญญาได้ ตามเหตุผ ลและความ
จาเป็น
ระเบียบวาระที่ 4.8.1 เรื่อง โครงการพัฒนาหน่วยความเป็นเลิศ (Unit of Excellence) ประจาปี
2557
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีโครงการพัฒนาหน่วยความเป็นเลิศ
(Unit of Excellence) ประจาปี 2557 จานวน 2,000,00 บาท(สองล้านบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ 4.8.2 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดทาหนังสือรวมเล่มประวัติและผลงานของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา ในรอบ 4 ปี พ.ศ. 2554-2557
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ไม่อนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีค่าใช้จ่ายในการจัดทาหนังสือรวมเล่ม
ประวัติและผลงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในรอบ 4 ปี พ.ศ. 2554-2557 เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น
300,000 บาท(สามแสนบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ 4.8.3 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดทารายงานวิเคราะห์สถานภาพนิสิตใหม่ รุ่นปีการศึกษา
2557
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ไม่อนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีค่าใช้จ่ายในการจัดทารายงานวิเคราะห์
สถานภาพนิสิตใหม่ รุ่นปีการศึกษา 2557 เป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ 4.8.4 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จานวน 8
รายการ และขยายระยะเวลากันเงินงบประมาณเหลื่อมปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จานวน 2
รายการ ของกองแผนงาน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. อนุมัติให้การกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีแบบไม่มีสัญญา ประจาปีงบประมาณ 2557 จานวน 5
รายการ ดังนี้
1.1 ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร (รวมเครื่องปรับอากาศ)
จานวนเงิน 9,000,000.1.2 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่
จานวนเงิน 4,979,100.1.3 ค่าก่อสร้างถนนและปรับปรุงพื้นที่และถนนภายใน
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มหาวิทยาลัยพร้อมระบบสาธารณูปโภค จานวนเงิน 53,418,800.1.4 ค่าซอฟแวร์เพื่อการศึกษา
จานวนเงิน 5,000,000.1.5 ค่าซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมสาหรับอุปกรณ์
เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ Internet
Web Caching
จานวนเงิน 465,000.2. อนุมัติให้ขยายระยะการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจาปีงบประมาณ 2556 จานวน 2 รายการ
ดังนี้
2.1 ก่อสร้างอาศรมศิลปิน
2.2 โครงการปรับปรุงบ้านพักอธิการบดี

จานวนเงิน 1,127,110.จานวนเงิน 1,212,425.-

ระเบียบวาระที่ 4.8.5 เรื่อง ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชน 1 ประจาปีการศึกษา 2557
โดยวิทยาเขตเชียงราย
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ไม่อนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีค่าใช้ จ่ายโครงการบริการวิชาการเพื่อ
ชุมชน 1 ประจาปีการศึกษา 2557 จานวนเงิน 70,000 บาท(เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และใช้เงินปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ดาเนินโครงการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.8.6 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
จานวน 3 รายการ โดยกองอาคารสถานที่
มติ ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารกั น เงิ น ไว้ จ่ า ยเหลื่ อ มปี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ นงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 3 รายการ ดังนี้
1. โครงการนอกแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2557 โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว U Green
มหาวิทยาลัยพะเยา
จานวนเงิน 394,000.2. งานจ้างเหมาปรับปรุงโรงผลิตน้าประปาแห่งที่ 1
จานวนเงิน 280,000.3. งานจ้างเหมากาจัดสารเคมีอันตรายจากแล็ป
จานวนเงิน 350,000.เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 1,024,000 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ 4.8.7 เรื่อง โครงการวิจัยในแผนปฏิบัติการประจาปี 2557 โดยกองบริหารงานวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ การกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี โครงการวิจัยในแผนปฏิบัติการประจาปี
2557 เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 740,000 บาท(เจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
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ระเบียบวาระที่ 4.8.8 เรื่อง โครงการวิจัย สวทช. – มพ. ประจาปีงบประมาณ 2557 โดยกองบริหาร
งานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
มติ ที่ป ระชุมพิจ ารณาแล้ ว มีมติอนุมัติ การกันเงินไว้จ่ายเหลื่ อมปี โครงการวิจัย สวทช. – มพ. ประจาปี
งบประมาณ 2557 เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 450,000 บาท(สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ 4.8.9 เรื่อง โครงการวิจัยจานวน 65 โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2557
โดยกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี โครงการวิจัยจานวน 65 โครงการ ประจาปี
งบประมาณ 2557 เป็นจานวนเงิน 5,397,200 บาท(ห้าล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ 4.8.10 เรื่อง โครงการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ โดยกองบริหารงานวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา (ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยพะเยา)
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ ขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการ
จัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ เป็นจานวนเงิน 721,000 บาท(เจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ 4.8.11 เรื่อง โครงการบริหารจัดการจัดระบบน้าและน้าเสียของมหาวิทยาลัยพะเยา
ปีที่ 2 โดยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ การกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี โครงการบริหารจัดการจัดระบบน้าและน้า
เสียของมหาวิทยาลัยพะเยา ปีที่ 2 เป็นจานวนเงิน 2,200,000 บาท(สองล้านสองแสนบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ 4.9 ขออนุมัติขยายระยะเวลากันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี
ระเบียบวาระที่ 4.9.1 เรื่อง โครงการวิจัยในแผนปฏิบัติการประจาปี 2556 จานวน 45 โครงการ
โดยกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. อนุมัตขิ ยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีโครงการวิจัยในแผนปฏิบัติการประจาปี 2556 จานวน 45
โครงการ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 196,000 บาท(หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ 4.9.2 เรื่อง โครงการวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2556 จานวน 43 โครงการ
โดยกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. อนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีโครงการวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2556 จานวน 43
โครงการ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 1,071,936 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบหกบาทถ้วน)
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ระเบียบวาระที่ 4.9.3 เรื่อง ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2555-2556 โดยกองคลัง
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. อนุมัตขิ ยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2556 เป็นค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี เป็นจานวนเงิน 600,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)
2. อนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี (เพิ่มเติม) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี เป็นจานวนเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง ขอพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลากันเงินงบประมาณเหลื่อมปี ประจาปี พ.ศ.
2556 จานวน 5 รายการ ,กันเงินงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2557 จานวน 1 รายการ และกันเงินแบบ
ไม่มีสัญญา ประจาปีงบประมาณ 2557 จานวน 8 รายการ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. อนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2556 จานวน 5 รายการ ดังนี้
1.1 งานจ้างเหมาก่อสร้างกลุ่มอาคารศูนย์การแพทย์ ระยะที่ 1 (ระยะเวลาการ ก่อสร้าง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2556)
จานวน 60,832,850.00 บาท
1.2 จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ ระยะที่ 1
จานวน 105,933.30 บาท
1.3 งานจ้างเหมาก่อสร้างกลุ่มอาคารศูนย์การแพทย์ ระยะที่ 2 (ระยะเวลาการก่อสร้าง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2558)
จานวน 35,000,000.00 บาท
1.4 งานจ้างเหมาก่อสร้างกลุ่มอาคารศูนย์การแพทย์ ระยะที่ 3 (ระยะเวลาการก่อสร้าง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2559)
จานวน 356,850.00 บาท
1.5 งานจ้างเหมาก่อสร้างกลุ่มอาคารศูนย์การแพทย์ ระยะที่ 3
จานวน 703,200.00 บาท
รวมทั้งสิ้น 96,998,833.30 บาท
2. อนุมัตกิ ารกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี 2557 จานวน 1 รายการ
2.1 จ้างเหมาก่อสร้างกลุ่มอาคารศูนย์การแพทย์ ระยะที่ 3
รวมเงินทั้งสิ้นจานวน 3,000,000.00 บาท
3. อนุมัตกิ ารกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจาปีงบประมาณ 2557 จานวน 6 รายการ ดังนี้
3.1 จ้างเหมาก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและศูนย์พัฒนาการศึกษาต้นแบบและบ่มเพาะ
วิสาหกิจนวัตกรรมใหม่ แบบวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
จานวน 67,987,500.00 บาท
3.2 จ้างเหมาก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและศูนย์พัฒนาการศึกษาต้นแบบและบ่มเพาะ
วิสาหกิจนวัตกรรมใหม่ แบบวิธีคัดเลือก
จานวน 1,720,000.00 บาท
3.3 จ้างเหมาก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมวิทยาเขตเชียงราย แบบวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
จานวน 30,955,200.00 บาท
3.4 จ้างเหมาก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมวิทยาเขตเชียงราย แบบวิธีคัดเลือก
จานวน 785,850.00 บาท
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3.5 จ้างควบคุมงานก่อสร้างถนนและปรับปรุงพื้นที่ถนนบริเวณภายในมหาวิทยาลัยพะเยา
พร้อมระบบสาธารณูปโภค แบบวิธีคัดเลือก
จานวน 1,352,500.00 บาท
3.6 จ้างเหมาปรับปรุงห้องชุมภาพยนตร์และห้องโสตทัศน์ศึกษาพร้อมครุภัณฑ์ แบบวิธี
พิเศษ
จานวน 1,431,291.00 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น 104,232,341.00 บาท
ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี คณะพยาบาลศาสตร์ ค่าใช้จ่ายโครงการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก วิ จั ย และโครงการพั ฒ นาหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (สาขาพยาบาล
ผู้สูงอายุ)
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
และโครงการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาพยาบาลผู้สูงอายุ) จานวนเงิน 419,742
บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่ อง ขออนุมัติ กัน เงิน ไว้จ่า ยเหลื่อมปีโ ครงการวิจัยงบประมาณรายได้ คณะ
วิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
มติ ที่ประชุมพิจ ารณาแล้ว มีมติ อนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่ อมปี โครงการวิจัยงบประมาณรายได้ คณะ
วิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 203,050 บาท (สองแสนสามพันห้า
สิบบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ 5.4 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี คณะนิติศาสตร์ โครงการสนับสนุนบุคลากร
เพื่อการวิจัย
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี คณะนิติศาสตร์ โครงการสนับสนุนบุคลากร
เพื่อการวิจัย เป็นจานวนเงิน 119,677.50 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบ
สตางค์)
ระเบียบวาระที่ 5.5 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี คณะนิติศาสตร์ “ทุนสนับสนุนการวิจัยทาง
นิติศาสตร์”
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี คณะนิติศาสตร์ “ทุนสนับสนุนการวิจัยทาง
นิติศาสตร์” เป็นจานวนเงิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
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ระเบียบวาระที่ 5.6 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี คณะนิติศาสตร์ โครงการสนับสนุนการวิจัย
กฎหมายเพื่อชุมชนของคณะนิติศาสตร์
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี คณะนิติศาสตร์ โครงการสนับสนุนการวิจัย
กฎหมายเพื่อชุมชนของคณะนิติศาสตร์ เป็นจานวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ 5.7 เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และขยายระยะเวลากันเงิน
งบประมาณเหลื่อมปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยกองการเจ้าหน้าที่
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. อนุมัตกิ ารกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กองทุนวิจัย ทุนอุดหนุนการ
วิจัยงานประจาสู่งานวิจัย จานวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
2. อนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนงานสนับสนุนการ
จัดการศึกษา กองทุนเพื่อการศึกษา โครงการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจา จานวนเงิน
65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เนื่องจากตามสัญญารับทุนฯ ผู้รับทุนได้ก็ต่อเมื่อส่งเล่มวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ให้กับมหาวิทยาลัยซึ่งสัญญาสิ้นสุดวันที่ 30 กั นยายน 2557 หากไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาดังกล่าว สามารถขยายระยะเวลาการทาวิจัยต่อไปได้อีก 3 เดือน
ระเบียบวาระที่ 5.8 เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้
บริการเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.
2557
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ถอนระเบียบวาระ เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการ
ใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ วิทยาศาสตร์ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.
2557
2. มอบหมายให้ทางวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมเข้าหารือรองอธิการฝ่ายบริหาร เพื่อปรับปรุง
ร่างประกาศดังกล่าว โดยให้นาร่างประกาศที่ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมกา ร
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และมอบให้คณะกรรมการดาเนินการโดยมิต้องนาเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ 5.9 เรื่อง ขอรายงานการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย (เงินฝากธนาคาร)
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5.10 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี โครงการวิจัยในแผนปฏิบัติการประจาปี
2557 จานวน 8 โครงการ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี โครงการวิจัยในแผนปฏิบัติการประจาปี
2557 จานวน 8 โครงการ เป็นจานวนเงิน 844,000 บาท (แปดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ 5.11 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีแบบไม่มีสัญญา “การจัดทาข้อมูลสถิติ
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปี 2556”
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่อนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี “การจัดทาข้อมูลสถิติมหาวิทยาลัยพะเยา
ประจาปี 2556” เป็นจานวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ 5.12 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีแบบไม่มีสัญญา โครงการในแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2557 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัตกิ ารกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี โครงการในแผนปฏิบัติการประจาปี 2557
เป็นจานวนเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ 5.13 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี จานวน 1 รายการ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
สิ่งก่อสร้าง - ค่าปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จานวน 350,000 บาท(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ 5.14 ขออนุมัติกันเงิน ไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี “ค่าจ้างเหมาก่อสร้างโรเรือนอนุบาลต้นไม้ ”
ของคณะวิทยาศาสตร์
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้ถอนเรื่อง ขออนุมัติ การกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี “ค่าจ้างเหมาก่อสร้างโร
เรือนอนุบาลต้นไม้” ของคณะวิทยาศาสตร์ จานวนเงิน 150,000 บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจาก
การทาสัญญาเรียบร้อยแล้ว เป็นอานาจอธิการบดีอนุมัติกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี
ระเบียบวาระที่ 5.15 เรื่อง ขอลาออกจากการเป็นคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา ตาแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคุณอุไร ร่มโพธิหยก ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2557
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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ปิดประชุม
เวลา 11.30 น.
สุคนธ์ ยากี

ชาลี ทองเรือง

(นางสาวสุคนธ์ ยากี)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

