
สรุปรายงานการประชุม 
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  

ครั้งที่ 11/๒๕64 
วันศุกร์ที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕64 

เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา  

ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams 
------------------------------ 

 

รายนามกรรมการที่มาประชุม 
๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์ ประธานกรรมการ 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  อภิเมธีธำรง  กรรมการ   
3.  นายนรชัย  ศรีพิมล    กรรมการ 
4.  รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ กรรมการ 
5.  นายประฐมพงษ์  ทองรอด   กรรมการ 
6.  รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ กรรมการ 
7.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จติติมา กาวีระ  กรรมการ 
8.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี  โอภาสนันท์ กรรมการ 
9.  รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก  ธีระภูธร  กรรมการและเลขานุการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา  ปานเทือก  ผู้ช่วยเลขานุการ 
11. นางสาวปวีณา  จันทร์วิจิตร   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นางสาวปาณิสรา  วงศ์ใหญ่   นักวิชาการเงินและบัญชี 

 2.  นางสาววรรณิสา  ไชยชมภู   นักวิชาการเงินและบัญชี 
 
เริ่มประชุม  

เวลา 10.00 น. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 … 
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ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  1.1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทราบ ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดรางวัล Thailand Research Expo 2021 

Award  ได้รางวัล Silver Award รับถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม  

2. มหาวิทยาลัยพะเยาได้อันดับที ่ ๑๒ ของไทย จาก ๓๖ มหาวิทยาลัยในประเทศไทย  
และเป็นอันดับที่ ๑๗๑ ของโลก จากมหาวิทยาลัย ๙๕๖ แห่งทั่วโลก ได้ลำดับที่ดีขึ้นจากปี ๒๐๒๐ (อันดับที่ 
๒๖๐ ของโลก) ผลการจัดอันดับ UI Green Metric World University Ranking 2021 ของมหาวิทยาลัย
พะเยาได้ ๗,๔๐๐ คะแนน  
 3. คณะนักวิจ ัยนำโดยศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย  รองอธิการบดีฝ ่ายว ิจ ัยและ
นวัตกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ ่งแวดล้อม   
พร้อมด้วยคณะนักวิจัย Phayao Learning City ได้นำเมอืงพะเยาเข้าเป็นสมาชิก UNESCO Global Network 
of Learning Cities (GNLC) ผ่านการคัดเลือกจากประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และเป็น 1 ใน 3 ของเมือง
ในประเทศไทย ที่เสนอชื่อใน UNESCO โดยเลือกจาก 7 เมืองที่ส่งรายชื่อ  

4. นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้แจ้งอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับกำหนดการเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร รอบที ่1 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 และรอบที ่2 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1.2 เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่  1.2.1 เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 
 

ตามที ่  คณะกรรมการการเง ินและทร ัพย ์ส ิน ของมหาว ิทยาล ัย ได ้ม ีการจ ัดประชุม 
ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นั้น 

 
บัดนี ้  ฝ่ายเลขานุการได้สรุปผลการปฏิบัติตามมติที ่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

 
ระเบียบวาระท่ี  1.2.2 ... 
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ระเบียบวาระที่  1.2.2 เรื ่อง  รายงานสรุปจำนวนเงินฝากธนาคารประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 
จำนวน 159 บัญชี 
 
สรุปเรื่อง 
 

ตามบันทึกข้อความของกองคลัง ที ่ อว 7306/5648 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เรื ่อง  
ขอรายงานสรุปจำนวนเงินฝากธนาคารประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 กองคลังได้จัดทำงบทดลอง 
และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ได้ข้อมูลจำนวน  
เงินคงเหลือตามรายงานธนาคารและจำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีทุกเดือน นั้น  
 

ฝ่ายเลขานุการ จึงขอรายงานสรุปจำนวนเงินฝากธนาคารประจำเดือน พฤศจิกายน 2564  
จำนวน 159 บัญชี เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  1.2.3 เรื่อง  รายงานบัญชีและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 
 
สรุปเรื่อง 
 

ตามบันทึกข้อความของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ที่ อว 7318.01/2990 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขอรายงานบัญชีและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง ด้วยประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง การจัดทำบัญชี รายงานทางการเงิน และการรายงาน  
ผลการตรวจสอบบัญชี พ.ศ. 2563 ข้อ 16 ให้ส่วนงานหรือหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับหรือระเบียบ
หรือประกาศของมหาวิทยาลัย และได้กำหนดให้มีการจัดทำบัญชีเป็นเฉพาะหน่วยงาน แยกจากมหาวิ ทยาลัย 
การจัดทำข้อมูลทางบัญชีและการเงินให้จัดทำเป็นประจำทุกปีและเสนอต่ออธิการบดีภายใน 60 วัน นับตั้งแต่
วันสิ้นปีบัญชี นั้น 

 
คณะเกษตรศาสตร ์และทรัพยากรธรรมชาติ ได ้จ ัดทำรายงานบัญชีและรายงานผล 

การดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  1.2.4 ... 
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ระเบียบวาระที่  1.2.4 เรื่อง  ขอชี้แจงกรณีไม่นำส่งรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564  
ของคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 
สรุปเรื่อง 
 

ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ อว 7303/2048 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เรื่อง  
ขอเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 66 (21/2564) เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
ระเบียบวาระที่ 1.2.4 เรื่อง แจ้งการขอชี้แจงกรณีไม่นำส่งรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564  
ของคณะพล ังงานและส ิ ่ งแวดล ้อม ท ี ่ประช ุมม ีมต ิร ับทราบ โดยคณะพล ังงานและส ิ ่ งแวดล ้อม  
ขอชี้แจงกรณีไม่นำส่งรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากงานวิจัย งานบริการวิชาการ 
ภายใต้การดำเนินงานของคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการทำสัญญา และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเร ียบร้อยแล้ว ซึ ่งเป็นการดำเนินการก่อนที ่ศ ูนย์ว ิจ ัย ฯ เปิดบัญชีเงิ นฝาก
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา” 
เลขที่บัญชี 660-9-38818-2 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา จึงเป็นผลให้ยังไม่มีรายการฝาก - ถอน 
ในรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว นั้น 

 
กองกลาง จึงขอชี ้แจงกรณีไม่นำส่งรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564  

ของคณะพลังงานและสิ ่งแวดล้อม เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือโปรดทราบ  

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันพฤหัสบดทีี ่25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 
สรุปเรื่อง  
  

ตามที ่ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมคร ั ้งที่  
10/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง 
ชั ้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส์  
ระบบ Microsoft Teams 

 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำสรุปรายงานการประชุมดังกล่าว เสร็จสิ ้นเป็นที ่เรียบร้อยแล้ว  

 
 

ข้อเสนอเพ่ือ ... 
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย        
เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวต่อไป  

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
10/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  สืบเนื่อง 
                                - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  4.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบปฏิทินกำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2565 

 
สรุปเรื่อง   
 
  ตามบันทึกข้อความของกองคลัง ที่ อว 7306/5612 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เรื่อง  
ขอเสนอปฏิทินกำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2565   
ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แต่งตั ้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอาศัยอำนาจ  
ตามความในข้อ 7 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การเงิน การบัญชี การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สิน 
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 นั้น 
   

เพื่อให้การบริหารจัดการงานด้านการเงิน การบัญชี การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัว สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  
จึงกำหนดให้มีการประชุมเดือนละครั ้ง ดังนั ้น ฝ ่ายเลขานุการจึงขอเสนอปฏิทินกำหนดการประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื ่อให้กรรมการการเงิน 
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ได้ทราบวันประชุมล่วงหน้า เพื ่อเป็นการวางแผนการเตรียมประชุม  
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 
 
 
 
 

การพิจารณา … 
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การพิจารณา 
 
 ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบปฏิทินกำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ครั้งที ่ วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ 

1 วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 10.00 น. 
ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 วิทยาลัย
การจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร
เวฟเพลส กรุงเทพมหานคร 

2 วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 10.00 น. 
ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 วิทยาลัย
การจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร
เวฟเพลส กรุงเทพมหานคร 

3 วันศุกร์ที่  18 มีนาคม พ.ศ. 2565 10.00 น. 
ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 วิทยาลัย
การจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร
เวฟเพลส กรุงเทพมหานคร 

4 วันศุกร์ที่  22 เมษายน พ.ศ. 2565 10.00 น. 
ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 วิทยาลัย
การจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร
เวฟเพลส กรุงเทพมหานคร 

5 วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 10.00 น. 
ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 วิทยาลัย
การจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร
เวฟเพลส กรุงเทพมหานคร 

6 วันศุกร์ที่  17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 10.00 น. 
ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 วิทยาลัย
การจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร
เวฟเพลส กรุงเทพมหานคร 

7 วันศุกร์ที่  22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 10.00 น. 
ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 วิทยาลัย
การจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร
เวฟเพลส กรุงเทพมหานคร 

8 วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 10.00 น. 
ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 วิทยาลัย
การจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร
เวฟเพลส กรุงเทพมหานคร 

9 วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 10.00 น. 
ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 วิทยาลัย
การจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร
เวฟเพลส กรุงเทพมหานคร 

10 วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 10.00 น. 

ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 วิทยาลัย
การจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร
เวฟเพลส กรุงเทพมหานคร 
 

ครั้งที่ 11 วันศุกร์ ... 
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ครั้งที ่ วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ 

11 วันศุกร์ที่  18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 10.00 น. 
ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 วิทยาลัย
การจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร
เวฟเพลส กรุงเทพมหานคร 

12 วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 10.00 น. 
ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 วิทยาลัย
การจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร
เวฟเพลส กรุงเทพมหานคร 

 
หมายเหตุ  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 
17  ธันวาคม พ.ศ. 2564 วัน เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบปฏิทินกำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
 

ครั้งที ่ วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ 

1 วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 10.00 น. 
ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 วิทยาลัย
การจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร
เวฟเพลส กรุงเทพมหานคร 

2 วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 10.00 น. 
ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 วิทยาลัย
การจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร
เวฟเพลส กรุงเทพมหานคร 

3 วันศุกร์ที่  18 มีนาคม พ.ศ. 2565 10.00 น. 
ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 วิทยาลัย
การจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร
เวฟเพลส กรุงเทพมหานคร 

4 วันศุกร์ที่  22 เมษายน พ.ศ. 2565 10.00 น. 
ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 วิทยาลัย
การจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร
เวฟเพลส กรุงเทพมหานคร 

5 วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 10.00 น. 
ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 วิทยาลัย
การจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร
เวฟเพลส กรุงเทพมหานคร 

6 วันศุกร์ที่  17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 10.00 น. 
ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 วิทยาลัย
การจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร
เวฟเพลส กรุงเทพมหานคร 

7 วันศุกร์ที่  22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 10.00 น. 
ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 วิทยาลัย
การจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร
เวฟเพลส กรุงเทพมหานคร 

ครั้งที่ 8 วันศุกร์ ... 
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ครั้งที ่ วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ 

8 วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 10.00 น. 
ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 วิทยาลัย
การจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร
เวฟเพลส กรุงเทพมหานคร 

9 วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 10.00 น. 
ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 วิทยาลัย
การจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร
เวฟเพลส กรุงเทพมหานคร 

10 วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 10.00 น. 
ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 วิทยาลัย
การจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร
เวฟเพลส กรุงเทพมหานคร 

11 วันศุกร์ที่  18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 10.00 น. 
ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 วิทยาลัย
การจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร
เวฟเพลส กรุงเทพมหานคร 

12 วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 10.00 น. 
ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 วิทยาลัย
การจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร
เวฟเพลส กรุงเทพมหานคร 

 
หมายเหตุ  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 
17  ธันวาคม พ.ศ. 2564 วัน เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 
ระเบียบวาระที่  4.2 เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราเงินสนับสนุน
โครงการนวัตกรรมเพื ่อพัฒนาการเรียนการสอน และโครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน  
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน พ.ศ. 2564 
 
สรุปเรื่อง 
 

 ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ อว 7303/2048 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เรื่อง  
ขอเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 66 (21/2564) เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
ระเบียบวาระที่ 4.1.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราเงินสนับสนุน
โครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และโครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตรา 
เงินสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และโครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน พ.ศ. 2564 และมอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นำเรื่องดังกล่าว 
เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น 

 
กองกลาง ... 
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  กองกลาง จึงขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราเงินสนับสนุน
โครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และโครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีว ิตของชุมชน พ.ศ. 2564 เสนอวาระต่อที ่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 
การพิจารณา 
 
 ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่อง กำหนดอัตราเงิน
สนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และโครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน  
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราเงินสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพี่อพัฒนาการเรียน 
การสอน และกำหนดอัตราเงินสนับสนุนโครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพชวีิต
ของชุมชน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
พะเยา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามความ
ในข้อ 5 และข้อ 7 ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การบัญชี การตรวจสอบ และการจัดการ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราว
ประชุมครั้งที่ 66 (21/2564) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จึงออกประกาศไว้
ดังนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง กำหนดอัตราเงินสนับสนุน
โครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และโครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชน พ.ศ. 2564” 
 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
 (1) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน
โครงการนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔  
 (2) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และอัตราการเบิกจ่าย 
เงินสนับสนุนการดำเนินโครงการนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน มหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้ประกาศนี้แทน 
 
 
 

ข้อ 4 กำหนด … 
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 ข้อ 4 กำหนดอัตราเง ินสนับสนุนโครงการนว ัตกรรมเพี ่อพัฒนาการเร ียนการสอน  
และโครงการนวัตกรรมการจัดการเร ียนการสอนเพื ่อยกระดับคุณภาพชีว ิตของ ช ุมชน โครงการละ 
๒๐,๐๐๐ บาท 
 การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และโครงการ
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายและใช้
ใบสำคัญรับเงินเหมาจ่ายได้ 
 ข้อ 5 ให้อธ ิการบดีร ักษาการตามประกาศนี ้ กรณีที ่ม ีป ัญหาเกี ่ยวกับการบังค ับใช้  
หรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและการวินิจฉัยของ
อธิการบดีให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ ... 
 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
      1. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราเงินสนับสนุนโครงการ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และโครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน พ.ศ. โดยให้แก้ไข ข้อ 4 จากเดิม กำหนดอัตราเงินสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพี่อพัฒนาการ
เรียนการสอนและโครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โครงการละ 
๒๐,๐๐๐ บาท เปลี ่ยนเป็น กำหนดอัตราเงินสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพี ่อพัฒนาการเรียนการสอน  
และโครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื ่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โครงการละไม่เกิน 
๒๐,๐๐๐ บาท 
      2. มอบกองคลัง จ ัดทำเป็นประกาศเสนออธ ิการบดีลงนามเพื ่อประกาศใช ้บ ั งคับ  
และประสานกองบริการการศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่  4.3 เรื่อง  ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน
การสอนของอาจารย์พิเศษต่างประเทศ สำหรับหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลป 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน พ.ศ. 2564 
 
สรุปเรื่อง 
 

 ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ อว 7303/2047 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เรื่อง  
ขอเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 65 (20/2564) เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการสอน
ของอาจารย์พิเศษต่างประเทศ สำหรับหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน พ.ศ. 2564 ที ่ประชุมมีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง กำหนดอัตรา
ค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์พิเศษต่างประเทศ สำหรับหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต ... 
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ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน พ.ศ. 2564 และมอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นำเรื่องดังกล่าว 
เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น 

 
 กองกลาง จึงขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน 

การสอนของอาจารย์พิเศษต่างประเทศ สำหรับหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน พ.ศ. 2564 เสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 
การพิจารณา 
 
 ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่อง กำหนดอัตรา
ค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์พิเศษต่างประเทศ สำหรับหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 โดยเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงกำหนดอัตราค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์พิเศษ
ต่างประเทศ สำหรับหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๕ และข้อ ๗ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน 
การบัญชี การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 65 (20/2564) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
และมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 17 
ธันวาคม พ.ศ. 2564 จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 
  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการ
สอนของอาจารย์พิเศษต่างประเทศ สำหรับหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน พ.ศ. ๒๕๖๔” 
            ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป  
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาล ัยพะเยา เร ื ่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการสอน                       
ของอาจารย์พิเศษต่างประเทศ สำหรับหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
          “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

                        “อาจารย์พิเศษต่างประเทศ”  หมายความว่า  อาจารย์ชาวจีนผู้ที ่เชี ่ยวชาญและมีประสบการณ์                   
ทางด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีนในสถาบันที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงด้านความร่วมมือทางการศึกษา 
 
 

ข้อ ๕ กำหนด ... 
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 ข้อ ๕ กำหนดอัตราค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษต่างประเทศ ดังนี้ 
(๑) อาจารย์ ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทน ๓,๐๐๐ หยวน/คน/สัปดาห์ 
(๒) รองศาสตราจารย์ ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทน ๔,๐๐๐ หยวน/คน/สัปดาห์  
(๓) ศาสตราจารย์ ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทน ๕,๐๐๐ หยวน/คน/สัปดาห์  
กรณีอาจารย์พิเศษต่างประเทศทำการสอนไม่ถึงสัปดาห์ หรือทำการสอนเกินกว่าสัปดาห์แต่ส่วนที่

เกินไม่ถึงสัปดาห์ ให้เบิกจ่ายอัตราค่าตอบแทนเป็นสัปดาห์                                                                                                                  
 ข้อ ๖ ให ้อธ ิการบด ีร ักษาการตามประกาศน ี ้  กรณีท ี ่ม ีป ัญหาเก ี ่ยวก ับการบ ังค ับใช้   

หรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและการวินิจฉัยของ
อธิการบดีให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 
           ประกาศ  ณ  วันที่ ... 
 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

                                                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
       1. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการสอนของ
อาจารย์พิเศษต่างประเทศ สำหรับหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน พ.ศ. 2564 
      2. มอบกองคลัง จ ัดทำเป็นประกาศเสนออธ ิการบดีลงนามเพื ่อประกาศใช ้บ ั งคับ  
และประสานกองบริการการศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่  4.4 เรื่อง  ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปปฏิบัติงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 
 
สรุปเรื่อง 
 

 ตามบันทึกข้อความของกองคลัง ที่ อว 7306/5646 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เรื่อง  
ขออนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕64  
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 66 (21/2564) เมื่อวันพุธที่ 8 
ธันวาคม พ.ศ. 2564 ระเบียบวาระท่ี 4.1.2 เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
เร ื ่อง ค่าใช ้จ ่ายในการเดินทางไปปฏิบ ัต ิงาน (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2564 และมอบกองคลังปรับแก้ไข 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาก่อน นำเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ นั้น 

 
 

กองคลังได้ ... 
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   กองคลังได้ประสานกองกฎหมายและทรัพย์สินดำเนินการตรวจสอบประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื่องดังกล่าว และได้ดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอความเห็นชอบ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564  เสนอวาระ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
  
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 
การพิจารณา 
 
 ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่อง ค่าใช้จ่ายใน 
การเดินทางไปปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

โดยที ่เป ็นการสมควรแก้ไขเพิ ่มเต ิม ค่าใช ้จ ่ายในการเดินทางไปปฏิบัต ิงาน เพื ่อให ้ 
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ  เกิดความคล่องตัว มีความรอบคอบและรัดกุม ตลอดจน
ครอบคลุมและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ 5 และข้อ 7 ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
การเงิน การบัญชี การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับมติ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 
พ.ศ. 2564 จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข ้อ ๑   ประกาศนี ้ เร ียกว ่า “ประกาศมหาว ิทยาล ัยพะเยา เร ื ่อง ค ่าใช ้จ ่ายในการเด ินทาง 
ไปปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564” 

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิกความในข้อ 16 ของประกาศมหาวิทยาล ัยพะเยาเร ื ่อง ค่าใช ้จ ่าย  

ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
       “ข้อ ๑๖ การเดินทางโดยพาหนะส่วนบุคคลไปปฏิบัติงานจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
อนุมัติก่อน จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายได้ตามอัตราเงินชดเชยค่าพาหนะ ดังนี้ 

   (๑)  รถยนต์ส่วนบุคคล                    กิโลเมตรละ  ๕  บาท 
   (๒)  รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล         กิโลเมตรละ  3  บาท 
กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ นอกที่ตั ้งของ

สำนักงานกับส่วนงานภายนอก  สามารถเบิกเงินชดเชยค่าพาหนะได้ 
การคำนวณระยะทาง ให้คำนวณตามระยะทางหลวงในทางสั้นและตรง ซึ่งสามารถเดินทางได้

โดยสะดวก 
กรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางโดยใช้ยานพาหนะบุคคล ผู้เดินทางจะขอหารือเรียกร้องให้

ทางมหาวิทยาลัยจ่ายเงินให้นอกจากเงินชดเชยค่าพาหนะอีกไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ” 
ข้อ ๔ ให้อธิการบดี ... 
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ข้อ ๔ ให ้อธ ิการบด ีร ักษาการตามประกาศน ี ้  กรณีท ี ่ม ีป ัญหาเก ี ่ยวก ับการบ ังค ับใช้   
หรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและการวินิจฉัยของ
อธิการบดีให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 
                             ประกาศ ณ วันที่ ... 
                                        

                            (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
                                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
       1. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 
      2. มอบกองคล ัง จ ัดทำเป็นประกาศเสนออธ ิการบดีลงนามเพ ื ่อประกาศใช ้บ ั งคับ  
และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง อ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี  5.1 เรื่อง แจ้งที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่  5.1.1 เรื ่อง  รายงานผลการติดตามเรื่องสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ที่ส่งให้
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตรวจสอบ 
 
สรุปเรื่อง 
 

ตามบันทึกข ้อความของกองกฎหมายและทรัพย ์ส ิน ที ่  อว 7314/4223 ลงว ันที่   
15 ธันวาคม 2564 เรื ่อง รายงานผลการติดตามเรื ่องสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  ที ่ส่งให้
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตรวจสอบ ด้วยมหาวิทยาลัยได้ส่งสำนวนรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด พร้อมเอกสารประกอบ เรื ่อง การจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบปั้มน้ำ 
ไม่เป็นไปตามระเบียบ จำนวน ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท ไปยังกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาตาม 
ข้อ ๑๗ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามหนังสือมหาวิทยาลัย ที่ อว ๗๓๑๔/๖๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง  
ขอส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ นั้น  

 
กองกฎหมายและทรัพย์สิน ได้ประสานติดตามเรื่องดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้รับแจ้งข้อมูลโดยสรุปว่า การดำเนินการอยู่ในระหว่างการ
รวบรวมและสรุปข้อมูลของนิติกรเจ้าของเรื่องเพ่ือจะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง
พิจารณาตามขั้นตอน ประกอบกับในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
หรือโรคโควิด 19 ที่ได้มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง จึงยังไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินงานเ รื่องดังกล่าว  
กองกฎหมายและทรัพย์สิน จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือโปรดทราบ  

มติ ที่ประชุม ... 
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มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  5.1.2 เรื่อง  รายงานผลการติดตามเรื่องที่อยู่ในระหว่างพิจารณาของสำนักงานการยุติ 
การดำเนินคดีแพ่งฯ 
 
สรุปเรื่อง 
 

ตามบันทึกข ้อความของกองกฎหมายและทรัพย ์ส ิน ที ่  อว 7314/4235 ลงว ันที่   
15 ธันวาคม 2564 เรื ่อง รายงานผลการติดตามเรื ่องที ่อยู ่ในระหว่างพิจารณาของสำนักงานการยุติการ
ดำเนินคดีแพ่งฯ ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเรื ่องพร้อมเอกสาร
หลักฐานไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพิจารณา  
ชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดี พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณี สำนักงานปลัดกระทรวงฯ 
เรียกร้องให้มหาวิทยาลัยชำระค่าปรับตามสัญญา “จ้างที่ปรึกษา” สัญญาเลขท่ี ๐๒๐๗.๑/๓๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ 
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑,๙๐๕,๗๕๐ บาท ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๐๒๒๒.๓/๒๖๙๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งเรื ่อง  
ข้อพิพาทเพื่อพิจารณาเสนอคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดำเนินคดีแพ่ง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้  
ส่งสรุปข้อเท็จจริงและประเด็นเสนอสำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งฯ พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ
มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ อว ๗๓๑๔/๓๔ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอนำส่งสรุปข้อเท็จจริงและประเด็น
เสนอสำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ และแจ้งความประสงค์ที่จะเจรจาไกล่เกลี่ย  
เพ่ือยุติข้อพิพาท นั้น 

 
กองกฎหมายและทรัพย์สิน ได้ประสานติดตามเรื่องดังกล่าวกับ นางศจีมาส  บัวรอด พนักงาน

อัยการเจ้าของเรื่อง สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายการยุติการดำเนินคดีแพ่ง ๒ สำนักงานการยุติการดำเนินคดี
แพ่งและอนุญาโตตุลาการ ณ วันที่ 15 ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้รับแจ้งข้อมูลโดยสรุปว่า การดำเนินการอยู่ 
ในระหว่างการพิจารณาของสำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งฯ ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ และหากมีผลการพิจารณา
ชี้ขาดเป็นประการใด สำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งฯ จะมีหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัยทราบ กองกฎหมาย
และทรัพย์สิน จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปิดประชุม ... 
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