สรุปรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ 2/๒๕๕8
วันเสาร์ที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕8
เวลา 09.3๐ น.
ณ ห้องประชุม L903 ชั้น 9 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส กรุงเทพมหานคร
----------------รายนามกรรมการที่มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อภิเมธีธารง
3. นายนรชัย ศรีพิมล
4. ดร.สาราญ 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. นายสิทธิธี จีนเอียด

ผู้ช่วยเลขานุการ

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

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 1/2558
สรุปเรื่อง
ตามที่ คณะกรรมการการเงินและทรัพ ย์สิ นมหาวิ ทยาลั ย พะเยา ได้ มีก ารประชุมครั้ง ที่
1/2558 วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 812 ชั้น 8 วิทยาลัยการ
จัดการ อาคารเวฟเพลส กรุงเทพฯ นั้น
บั ด นี้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ ส รุป ผลการปฏิ บั ติต ามมติที่ ป ระชุม คณะกรรมการการเงิ น และ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.2 เรื่อง รายงานสรุปจานวนเงินฝากธนาคาร จานวน 133 บัญชี
ณ วันที่ 31 มกราคม 2558
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0590.05/433 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์นาเรื่องรายงานสรุปจานวนเงินฝากธนาคารเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา กองคลัง ได้จัดทางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประจาทุก
เดือนเพื่อให้ได้ข้อมูลจานวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคารและจานวนเงินคงเหลือตามบัญชีทุกเดือน ึึ่งกอง
คลัง ได้ดาเนินการสรุปจานวนเงินฝากธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จานวน 133 บัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม
2558
ฝ่ายเลขานุการ จึ งเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลั ย
พะเยาเพือ่ โปรดทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2558 วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปเรื่อง
ตามที่ คณะกรรมการการเงินและทรัพ ย์สิ นมหาวิ ทยาลั ย พะเยา ได้ มีก ารประชุมครั้ง ที่
1/2558 วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 812 ชั้น 8 วิทยาลัยการ
จัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส กรุงเทพฯ นั้น
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทาสรุปรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมต่อไป
มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ 1/2558 วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการ
แก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
-ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง ขออนุมัติค่าตอบแทนการดาเนินการทดสอบ ในการอบรมภาษาอังกฤษ
สาหรับพนักงานสายวิชาการที่ไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ(เป็นกรณีพิเศษ)
สรุปเรื่อง
ตามบั น ทึ ก ข้ อ ความของคณะศิ ล ปศาสตร์ ที่ ศธ 0590.24(4)/0308 ลงวั น ที่ 19
กุมภาพัน ธ์ 2558 เรื่ อง ขออนุ มัติ ค่าตอบแทนการดาเนินการทดสอบ ในการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับ
พนักงานสายวิชาการที่ไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ(เป็นกรณีพิเศษ) มหาวิทยาลัยพะเยา ได้อนุมติให้คณะ
ศิลปศาสตร์ดาเนินการทดสอบและฝึกอบรมความรู้ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานสายวิชาการที่ไม่มีผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษและตามมติที่ประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 มีมติ
อนุมัติและมอบกองแผนงานดาเนินการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมดังกล่าวทั้งหมดให้กับคณะ
ศิลปศาสตร์ เป็นจานวนเงิน 128,400 บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
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คณะศิลปศาสตร์ ได้ดาเนินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ึึ่งมีค่าตอบแทนการดาเนินการทดสอบ ใน
การอบรมภาษาอังกฤษ ดังนี้
1. ค่าตอบแทนการคุมสอบ (2 ครั้ง X 2 ท่าน X 600 บาท) เป็นเงิน 2,400 บาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบและสอบสัมภาษณ์ ของการทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน (6 ครั้ง X 5 ท่าน X 2,000 บาท) เป็นเงิน 60,000 บาท
รวมเป็นเงิน 62,400 บาท(หกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติค่าตอบแทนการดาเนินการทดสอบ ในการอบรมภาษาอังกฤษ
ส าหรั บ พนั ก งานสายวิ ช าการที่ ไ ม่ มี ผ ลการทดสอบภาษาอั ง กฤษ(เป็ น กรณี พิ เ ศษ) น าเสนอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ เนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่มีระเบียบ
หรือประกาศรองรับ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ จึ งเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์ สินของมหาวิทยาลั ย
พะเยาเพื่อพิจารณา เรื่อง ขออนุมัติค่าตอบแทนการดาเนินการทดสอบ ในการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับ
พนักงานสายวิชาการที่ไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ(เป็นกรณีพิเศษ)
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. อนุมัตคิ ่าตอบแทนการดาเนินการทดสอบ ในการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานสายวิชาการที่
ไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ(เป็นกรณีพิเศษ)
2. อนุมัติค่าตอบแทนการดาเนินการทดสอบ ในการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานสายวิชาการที่
ไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ(เป็นกรณีพิเศษ) สาหรับการดาเนิน การในคราวที่มีการทดสอบในวันที่ 3
มีนาคม พ.ศ. 2558 เพิ่มเติมอีกกรณีหนึ่ง ตามที่กรรมการเสนอ
3. อนุมัติในหลักการการจัดทาประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าตอบแทนการดาเนินการทดสอบ
ในการอบรมภาษาอังกฤษ
4. ให้นาประกาศเรื่องดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยใน
คราวต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่อง ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ของกองบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา
สรุปเรื่อง
ตามที่ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาดาเนินโครงการวิจัยเรื่องต่างๆ และ
เนื่องจากระยะเวลาการดาเนินโครงการวิจัยยังไม่สิ้นสุดในสัญญาการดาเนินโครงการ ดังนี้

รายละเอียดโครงการ
1. โครงการวิจัย จานวน 43 โครงการ ประจาปี งปม. 2556
กองทุนวิจัย งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หมวดอุดหนุน
ทั่วไป (อ้างอิง ศธ 0590.07/0456 ลงวันที่ 4 ก.พ. 58)
2. โครงการวิจัย จานวน 65 โครงการ ประจาปี งปม. 2557
กองทุนวิจัย งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หมวดอุดหนุน
ทั่วไป (อ้างอิง ศธ 0590.07/0457 ลงวันที่ 4 ก.พ. 58)
3. โครงการวิจัย สวทช.-มพ. งปม.2557 จานวน 4 โครงการ
กองทุนวิจัย งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หมวดอุดหนุน
ทั่วไป ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้ความร่วมมือกับ สวทช.-มพ.

จานวนคงเหลือ
ขอขยายการกัน
เงินไว้จ่ายเหลื่อม
ปี(บาท)
10,640,250.00
802,116.00
จานวนเงินที่
ได้รับทั้งหมด
(บาท)

20,309,500.00

1,916,800.00

500,000.00

330,000.00

1,360,000.00

490,000.00

515,000.00

111,000.00

(อ้างอิง ศธ 0590.07/0474 ลงวันที่ 5 ก.พ. 58)

4. โครงการวิจัยในแผนปฏิบัติการ งปม. 2557 จานวน 36
โครงการ กองทุนวิจัย งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
หมวดอุดหนุนทั่วไป ทุนอุหนุนการวิจัยในแผนปฏิบัติการ (สัญญา
เริ่ม 1 พ.ค. 57 ถึง 30 เม.ย. 58)
(อ้างอิง ศธ 0590.07/0475 ลงวันที่ 5 ก.พ. 58)

5. โครงการวิจัยในแผนปฏิบัติการ จานวน 45 โครงการ ประจาปี
งปม. 2556 กองทุนวิจัย งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
หมวดอุดหนุนทั่วไป ทุนอุหนุนการวิจัยในแผนปฏิบัติการ
(อ้างอิง ศธ 0590.07/0473 ลงวันที่ 5 ก.พ. 58)
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รายละเอียดโครงการ
6. โครงการพัฒนาหน่วยความเป็นเลิศ (Unit of Excellence)
ประจาปี งปม. 2557 กองทุนวิจัยแผนงานวิจัย หมวดอุดหนุนทั่วไป

จานวนคงเหลือ
ขอขยายการกัน
เงินไว้จ่ายเหลื่อม
ปี(บาท)
2,000,000.00
2,000,000.00

จานวนเงินที่
ได้รับทั้งหมด
(บาท)

(อ้างอิง ศธ 0590.07/0478 ลงวันที่ 5 ก.พ. 58)

7. โครงการในแผนปฏิบัติการประจาปี 2557 กองทุนเพื่อการศึกษา
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดอุดหนุนทั่วไป 4
โครงการ

470,000.00

470,000.00

150,000.00

150,000.00

(อ้างอิง ศธ 0590.07/0483 ลงวันที่ 5 ก.พ. 58)

8. โครงการร่างโครงสร้างการบริหารจัดการงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยพะเยา งปม.2557 กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดอุดหนุนทั่วไป
(อ้างอิง ศธ 0590.07/0493 ลงวันที่ 6 ก.พ. 58)

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อม
เป็นตามรายการดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ จึ งเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ เรื่อง ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ของกองบริหารงานวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. อนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
2. ให้กาหนดระยะเวลาการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีของโครงการต่าง ๆ ต้องไม่เกิน 3 ปี
3. ให้ทุกโครงการ/กิจกรรมที่ขออนุมัติการกันเงินหรือขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีจัดทารายงาน
ผลการดาเนินงานและเหตุผลความจาเป็นประกอบการขออนุมัติด้วย โดยให้นามาแจ้งให้คณะกรรมการทราบ
ในครั้งต่อไป
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4. ให้สรุปข้อมูลจานวนโครงการและจานวนเงินที่ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีในครั้งนี้
ใหม่ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่อง ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ของกองคลัง
สรุปเรื่อง
ตามที่ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดินทาการตรวจสอบงบการเงิน
ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 และมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
2555 จานวน 300,000 บาท สาหรับค่าตอบแทนในการตรวจทานงบการเงินประจาปี 2555 งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2556 จานวน 300,000 บาท สาหรับค่าตอบแทนในการตรวจทานงบการเงิน
ประจาปี 2556 และงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2557 จานวน 500,000 บาท สาหรับค่าตอบแทน
ในการตรวจทานงบการเงินประจาปี 2557 นั้น
ในการนี้ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินยังมิได้เข้าดาเนินการตรวจทานงบการเงินประจาปี
2555 - 2557 กองคลังจึงขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อม สาหรับงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
พ.ศ. 2555 - 2557 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ จึ งเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ เรื่อง ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ของกองคลัง ตามเอกสาร
แนบในระเบียบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ของกองคลัง
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ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่อง ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ของคณะวิทยาศาสตร์
สรุปเรื่อง
ตามที่ มหาวิทยาลัยได้จัดสรรเงินรายได้ให้กับคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อดาเนินโครงการวิจัย ึึ่ง
มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ จานวน 2 โครงการ ดังนี้

รายละเอียดโครงการ
1. โครงการหารพัฒนาสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์สู่โรงเรียนใน
จังหวัดพะเยา เป็นเงินสนับสนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ประจาปีงบประมาณ 2557

จานวนเงินที่
ได้รับทั้งหมด
(บาท)

จานวนคงเหลือ
ขอขยายการกัน
เงินไว้จ่ายเหลื่อม
ปี(บาท)

30,000.00

30,000.00

416,100.00

203,050.00

(อ้างอิง ศธ 0590.21(3)/173 ลงวันที่ 3 มี.ค. 58)

2. โครงการวิจัยงบประมาณรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย พัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุน
นักวิจัยหน้าใหม่
(อ้างอิง ศธ 0590.21(3)/169 ลงวันที่ 2 มี.ค. 58)

คณะวิทยาศาสตร์ จึงขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมเป็นตามรายการดังกล่าวเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ จึ งเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ เรื่อง ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ของคณะวิทยาศาสตร์ ตาม
เอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. อนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ของคณะวิทยาศาสตร์
2. ให้กาหนดระยะเวลาการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีของโครงการต่าง ๆ ต้องไม่เกิน 3 ปี
3. ให้ ทุกโครงการ/กิจ กรรมที่ขออนุมัติการกันเงินหรือขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่ อมปีจัดทา
รายงานผลการด าเนิ น งานและเหตุ ผ ลความจ าเป็ น ประกอบการขออนุ มั ติ ด้ ว ย โดยให้ น ามาแจ้ ง ให้
คณะกรรมการทราบในครั้งต่อไป
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4. ให้สรุปข้อมูลจานวนโครงการและจานวนเงินที่ขออนุมัติขยายการกันเงิน ไว้จ่ายเหลื่อมปีในครั้ง
นี้ใหม่ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ทางการเงิน และ งบการเงิน สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2557 และ 2556 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สรุปเรื่อง
ตามที่ กองคลังได้จัดทารายงานการวิเคราะห์ทางการเงิน และ งบการเงิน สาหรับปี สิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้คณะกรรมการทราบสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยและจะได้นาข้อมูลทางการเงิน
มาใช้ประกอบการวิเคราะห์ และบริหารงาน ด้านการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
นั้น
กองคลัง จึงขอเสนอรายงานการวิเคราะห์ทางการเงิน และ งบการเงิน สาหรับปี สิ้นสุดวั นที่
30 กันยายน 2557 และ 2556 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการการหน่วยงาน
สวัสดิการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
สรุปเรื่อง
ตามที่ มหาวิทยาลัยมอบหมายให้กองคลังดาเนินการยก(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การบริหารจัดการการหน่วยงานสวัสดิการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา 21(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 นั้น
กองคลัง จึงนา(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการการหน่วยงาน
สวัสดิการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
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ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ จึ งเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการ
การหน่วยงานสวัสดิการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ดังนี้
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การบริหารจัดการหน่วยงานสวัสดิการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
--------------------------โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการหน่วยงานสวัสดิการของมหาวิทยาลัย
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการบริหารของมหาวิทยาลัย
อาศัย อ านาจตามความในมาตรา ๒๑(๒) แห่ งพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลั ยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๕๘
เมื่ อ วั น ที่ ๗ มี น าคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และสภามหาวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ .........(....../๒๕๕๘)
เมื่อวันที่ .......................... พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงได้ออกระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจั ดการหน่วยงาน
สวัสดิการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒

ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓

ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“หน่วยงาน” หมายถึง หน่วยงานสวัสดิการของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบการ
ขายสินค้าหรือการให้บริการแก่บุคลากร นิสิต และบุคคลภายนอก โดยมีการเรียกเก็บเงินค่าสินค้าหรือบริการ
นั้น ๆ
“บุคลากร” หมายถึง พนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
“นิสิต” หมายถึง นิสิตของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๔ มหาวิทยาลัยอาจจัดตั้งหน่วยงานเพื่อให้บริการและเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากร นิสิต
และ/หรื อบุ คคลภายนอก ซึ่งอยู่ ภ ายใต้การกากับดูแ ลของมหาวิทยาลั ย การจั ดตั้งนั้นให้ ทาเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัยและสามารถมีชื่อหน่วยงานเป็นอย่างอื่นได้ตามความเหมาะสม
ข้อ ๕

หน่วยงานตามระเบียบนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
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(๑) เพื่อให้บริการในรูปของการให้บริการขายสินค้าหรือบริการทั่วไปแก่บุคลากร และ/
หรือนิสิต และ/หรือบุคคลภายนอก
(๒) เพื่อสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร
(๓) เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างบุคลากร
(๔) เพื่อการหารายได้ให้แก่หน่วยงานและมหาวิทยาลัย
ข้อ ๖

ให้มีคณะกรรมการอานวยการของหน่วยงาน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
(๑) อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน ๖ คน
เป็นกรรมการ
(๔) หัวหน้าหน่วยงาน
เป็นกรรมการและเลขานุการ
กรรมการตาม (๓) ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากบุคคลภายในมหาวิทยาลัยหรือบุคคลภายนอก
ที่มีประสบการณ์ หรือมีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของหน่ วยงานนั้น ๆ ก็ได้ โดยให้มี
วาระการดารงตาแหน่งคราวละ ๒ ปี แต่อาจจะได้รับแต่งตั้งใหม่ก็ได้
อธิการบดีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการอานวยการตามจานวนที่เหมาะสมได้
ข้อ ๗

คณะกรรมการอานวยการตามข้อ ๖ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) กาหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการดาเนิน การหน่วยงาน ตลอดจนควบคุมดูแล
หน่วยงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามข้อ ๕
(๒) เสนออธิ ก ารบดี อ อกประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารงานของ
หน่วยงาน เช่น การบริหารการเงิน การบัญชี การพัสดุ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้
(๓) รับผิดชอบให้มีการจัดทาบัญชีและรายงานการเงิน และรายงานผลการดาเนินงาน
ต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทราบอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และรายงานต่อสภา
มหาวิทยาลัยทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุดปีงบประมาณ
(๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสรรรายได้ที่สูงกว่ารายจ่ายของหน่วยงาน โดยให้
จัดทาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
(๕) พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน
(๖) แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ หรื อ คณะท างานเพื่ อ ท าหน้ า ที่ ต่ า ง ๆ ตามที่
คณะกรรมการอานวยการมอบหมาย
(๗) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการตามข้อ ๖ เห็นสมควร
ข้อ ๘ ในหน่วยงานอาจมีคณะกรรมการดาเนินงานของหน่วยงานและ/หรือผู้จัดการได้ ทั้งนี้ให้
อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการอานวยการ
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การจ้างผู้จัดการจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยและเงื่อนไขการจ้างผู้จัดการ รวมถึงการ
แต่งตั้งผู้จัดการหน่วยงานดังกล่าว ให้ทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๙

รายได้ของหน่วยงาน ประกอบด้วย
(๑) รายได้จากการขายสินค้า และ/หรือให้บริการ
(๒) เงินหรือทรัพย์สินที่บุคคลหรือหน่วยงานมอบให้
(๓) เงินบริจาค
(๔) รายได้อื่น ๆ
(๕) ผลประโยชน์อันเกิดจากการจัดการรายได้ตามข้อ (๑) ถึง (๔)
รายได้ของหน่วยงาน จะต้องนาส่งเป็นเงินรับฝากกับมหาวิทยาลัย

ข้อ ๑๐ รายได้จากการดาเนินงานของหน่วยงาน ให้มีการหักเงินเป็นรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย
ดังนี้
(๑) รายได้จากการขายสินค้า และ/หรือให้บริการ ให้หักร้อยละ ๑๐ ของเงินที่ได้รับ
สุทธิหลังหักส่วนลดเป็นรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย
(๒) เงินที่บุคคลหรือหน่วยงานมอบให้ เงินบริจาค และรายได้อื่น ๆ ให้หักร้อยละ ๑๐
ของที่ได้รับทั้งจานวนเป็นรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย เว้นแต่เงินที่ได้รับนั้นมีวัตถุประสงค์เฉพาะ อาจได้รับการ
ลดหย่ อ น หรื อ ได้ รั บ การยกเว้ น ไม่ ต้ อ งหั ก เงิ น เป็ น รายได้ ใ ห้ แ ก่ ม หาวิ ท ยาลั ย โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
(๓) ผลประโยชน์อันเกิดจากการจัดการรายได้ตาม (๑) และ (๒) ได้รับยกเว้นไม่ต้องหัก
เงินเป็นรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย
การหักเงินเป็นรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยตาม (๑) และ (๒) นั้น ให้นาส่งปีละครั้งภายใน
๖๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ข้อ ๑๑ รายได้คงเหลือจากการหักเงินเป็นรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยตาม ข้อ ๑๐ ให้นาไปใช้จ่ายใน
การดาเนินงานของหน่วยงานนั้น ๆ โดยนาความในข้อ ๗(๒) มาบังคับใช้
ข้อ ๑๒ หน่วยงานสามารถใช้ใบเสร็จรับเงินได้สองแบบ ดังต่อไปนี้
(๑) ใบเสร็ จ รับ เงิน แบบย่อ ที่ออกโดยเครื่องบันทึกการเก็บเงิน (Cash Register)
ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
(๑.๑) มีคาว่า “ใบเสร็จรับเงิน”
(๑.๒) ระบุ ชื่อของหน่ว ยงานที่จั ดตั้ง ขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลั ย ในข้ อ ๔ ให้
ชัดเจน
(๑.๓) หมายเลขลาดับของใบเสร็จรับเงิน
(๑.๔) ชื่อหรือรหัสของสินค้าหรือบริการ และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ
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(๑.๕) วัน เดือน ปี ที่ออกใบเสร็จรับเงิน
กรณี ห น่ ว ยงานใช้ ใ บเสร็ จ รั บ เงิ น แบบย่ อ จะต้ อ งท าการรวบรวมส าเนา
ใบเสร็จรับเงินแบบย่อและเงินที่ได้รับทั้งหมดมาออกใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยตามข้อ (๒) อีกครั้งหนึ่งทั้ง
จานวนทุกสิ้นวัน
(๒) ใบเสร็ จ รั บ เงิน แบบเต็ ม รู ป ให้ ใ ช้ ใ บเสร็ จ รั บ เงิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย เท่ า นั้ น โดย
หน่วยงานสามารถเบิกใบเสร็จรับเงินไปใช้ได้ และโดยนาประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเบิกจ่ายเงิน
การรับเงิน การเก็บรักษาและการนาส่งเงินของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ มาใช้โดยอนุโลม
หน่วยงานจะต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือบริการ โดยต้นฉบับมอบ
ให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ และเก็บสาเนาไว้ที่หน่วยงานเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี
ข้อ ๑๓ เพื่อการควบคุมภายในที่ดีสาหรับเงินสด ให้หน่วยงานปฏิบัติดังนี้
(๑) ให้ เ ปิ ด บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารในนามของ “บั ญ ชี ม หาวิ ท ยาลั ย พะเยา
(ระบุชื่อหน่วยงาน)” โดยมีผู้กระทาการอย่างน้อยสามคน และผู้มี อานาจเบิกจ่ายอย่างน้อยสองในสามของ
ผู้กระทาการ รวมทั้งทาหนังสือขออนุญาตเปิดบัญชีต่อมหาวิทยาลัยพร้อมระบุวัตถุประสงค์ของบัญชี และระบุ
ชื่อผู้มีอานาจเบิกจ่าย
(๒) ทุกสิ้ น เดือนให้ ห น่ว ยงานมีห น้าที่จัดทารายงานการรับ -จ่ายเงินของเดือน และ
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่สุดท้ายของเดือน และรายงานต่อคณะกรรมการอานวยการภายในวันที่
๑๕ ของเดือนถัดไป
(๓) บัญชีเงินฝากธนาคารนี้อยู่ในความดูแลและควบคุมของหน่วยงาน และต้องอยู่ใน
ระบบบัญชีของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ การเปิ ดบั ญชีเงิน ฝากธนาคารของหน่ว ยงาน อาจขอใช้ บริการโอนเงิน เข้าบัญ ชี
เดินสะพัดอัตโนมัติ (Real Time Funds Transfer) จากธนาคารก็ได้
ข้อ ๑๔ หน่วยงาน มีหน้าที่ในการจัดทาบัญชีอย่างน้อย ดังนี้
(๑) บัญชีแสดงรายรับและรายจ่าย
(๒) บัญชีแสดงฐานะการเงิน
(๓) รายงานสินค้า(วัตถุดิบ)คงเหลือ กรณีที่หน่วยงานนั้นมีการขายสินค้า
(๔) รายงานวัสดุคงเหลือ
(๕) ทะเบียนสินทรัพย์
ทั้งนี้ หน่วยงานจะต้องจัดทาบัญชีให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
เพื่ อ น ามาจั ด ท างบการเงิ น ในภาพรวมของมหาวิ ท ยาลั ย และรายงานบั ญ ชี ต ามข้ อ (๑) และ (๒) ต่ อ
คณะกรรมการอานวยการทราบเป็นประจาทุกเดือน รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทราบอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยทราบอย่างน้อยปีละ
๑ ครั้ง ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุดปีงบประมาณ
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ข้อ ๑๕ ให้ แต่งตั้งบุ คลากรอย่ างน้อย ๓ คน เป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่ว ยงาน และเสนอ
แต่งตั้งบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของหน่วยงาน
หน่วยตรวจสอบภายในจะต้องรายงานผลการตรวจสอบหน่วยงานเพื่อสนับสนุนให้เกิด
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจาทุกปี อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
ข้อ ๑๖ ในช่วงเริ่มต้นของการจัดตั้งหน่วยงาน มหาวิทยาลัยอาจสนับสนุนงบประมาณตามสมควร
เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ได้
กรณีที่หน่วยงานมีรายได้สูงกว่ารายจ่าย อาจนาไปใช้ในกิจการของมหาวิทยาลัยก็ได้ ทั้งนี้
ให้จัดทาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยตามความในข้อ ๗ (๔)
กรณีที่ปี งบประมาณใดหน่วยงานมีรายจ่ายสู งกว่ารายได้ มหาวิทยาลั ยอาจสนับสนุน
งบประมาณตามสมควร เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์
กรณี ที่ห น่ ว ยงานต้ องถู กยุบ หรือ ยกเลิ กไม่ว่า ด้ว ยเหตุ อันใด ให้ ทรั พย์สิ น หนี้สิ น และ
ภาระผูกพันทั้งสิ้นอยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๗ หน่วยงานใดที่จัดตั้งก่อนการประกาศใช้ระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ภายใน
๙๐ วัน นับจากวันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้
กรณี ที่ ยั ง ไม่ มี ป ระกาศมหาวิ ท ยาลั ย เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานด้ า นการเงิ น การบั ญ ชี
การพัสดุ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปของหน่วยงาน ให้ใช้ประกาศที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย
โดยอนุโลม
ข้อ ๑๘ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือข้อโต้แย้งใน
การปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่

เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการการหน่วยงาน
สวัสดิการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
2. มอบฝ่ายเลขานุการนาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาต่อไป

15

ปิดประชุม
เวลา 11.00 น.
...............................................
(นางสาวสุคนธ์ ยากี)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

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

