ค

เ^

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน ..กองคลัง งานชุร การ และพัฒ นาระบบงาน โทร. ๑๐๙๓
ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๕/๓๕๕๔........................... วัน ที่

,๙ ...

พ]โ).ศจิกายน...๒*๖๑

เรือ
่ ง ลงนามเอกสารสรุป รายงานการป ระชุม คณ ะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์ส ิน ................
เรียน กรรมการและเลขานุก ารคณะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์ส ิน ฯ
ตามที่ คณะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์ส ิน ของมหารีท ยาลัย พะเยา ใด้จ ัด การ
ประชุม ครั้ง ที่ ๔6๙(๘/๒ ๙๖๑) เมื่อ รัน จัน ทร์ท ี่ ๙ พฤศจิก ายน พ.ศ. ๒๙๖๑ ณ รีท ย าล ัย ก าร
จัด การ มหารีท ยาลัย พะเยา ห้อ งประชุม ๘๐๗ ชั้น ๘ อาคารเวฟเพลส ถนนรีท ยุ แขวงลุมพินี
กรุงเทพมหานคร เรีย บร้อ ยแล้ว นั้น
ฝ่ายผู้ช ่ว ยเลขานุก าร โต้ส รุป รายงานการประชุม เรีย บร้อ ยแล้ว จึง เห็น สมควร
ลงนามโนสรุป รายงานการประชุม คณะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์ส ิน ของมหารีท ยาลัย พะเยา
ครั้งที่ ๔๓เ(๘/๒๕๖๑) ดังแนบ
จึงเรีย นมาเพื่อ โปรด,ศิจ ารณาอนุเคราะห์ล งนาม จักขอบคุณ ยิ่ง

(นางสาววรร*นิสา โชยชมภู)
นัก วิช าการเงิน และบัญ ชี

เรียน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการฝ็นและทรัพย์สินฯ
เพื่อโปรดพิจารณาลงนามสรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการการเจนและทรัพย์สินฯ ในเอกสารดังกล่าว
จักขอบคุณยิ่ง
‘บ ั

ป {ช''

ร ^
้ั

(นางสาวพิมพ์ผกา แก้วษา)

สรุปรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ ๔๗(๘/๒๕๖®)
วับจันทร์ที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖©
ณ ห้องประชุม 1๘๐๗ ขั้น ๘ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี กรุงเทพมหานคร

รายนามกรรมการที่มาประชุม

๑. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี

ประธานกรรมการ

๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัซ

กรรมการ

อภิเมธีธำรง

๓. นายนรชัย ศรีพิมล

กรรมการ

๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร
๕. ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์

พงศบางโพธี้

สัตยาศัย

๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ซาลี

กรรมการ
กรรมการ

ทองเรือง

กรรมการและเลขานุการ

รายนามกรรมการที่ติดภารกิจ

๑. ดร.ส์าราญ

ทองแพง

กรรมการ

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ

กรรมการ

๓. นายอานนท์'นัฏฐ์ จีนเอียด

ผู้ช่วยเลขานุการ

วาย-นาม เข้วร่วมประขม
. ผ ู้

๑. ดร.อุษณีย์

รัศมีวงษ์จันทร์

ผู้ช่วยอธิการบดี (ได้รับเชิญเช้าร่วมขี้แจง)

๒. นางสาวปวีณา จันทร์วิจิตร

นักวิชาการเงินและบัญชี

๓. นางสาวพิมพ์ผกา แก้วษา

นักวิชาการเงินและบัญชี

๔. นางสาววรรณิสา ไชยซมภ

นักวิชาการเงินและบัญชี

เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๓๐ น.

๒

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่อง ฝายเล‘ขา!เการแจ้งที่ประ'ชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๔๖(๗/๒๕๖๑)

สรุปเรื่อง

ตามที่ คณะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์ส ิน มหาวิท ยาลัย พะเยา ได้ม ีก ารประชุม ครั้ง ที่
๔๖(๗/๒๕๖๑) วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ วิท ยาลัย การจัด การ มหาวิทยาลัย
พะเยา ห้องประชุม ๘๑๑ ขั้น ๘ อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี กรุงเทพมหานคร นั้น

บัด นี้ ฝ่า ยเลขานุก ารได้ส รุป ผลการปฏิบ ัต ิต ามมติท ี่ป ระชุม คณะกรรมการการเงิน และ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง รายงานสรุปจำนวนเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑๔๔ บัญชี ณ วันที่ ๓0
กันยายน ๒๕๖๑

สรุปเรื่อง

ตามบันทึกข้อความกองคลัง ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๕/ ๓๒๑๙ ลงวับที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง
รายงานสรุป จำนวนเงิน ฝากธนาคารประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ กองคลัง ได้จัดทำงบกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ได้ข้อมูลจำนวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร
และจำนวนเงินคงเหลือตามบัญซีทุกเดือน ซึ่งกองคลัง ได้ดำเนินการสรุปจำนวนเงินฝากธนาคารเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว จำนวน ๑๔๔ บัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

๓

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่อง ขอความร่วมมือในการจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้ฝ็อบบัญชี

ลรุปเรื่อง

ตามหนังสือของสำนักงานการตรวจเงิน แผ่น ดิน ที่ ตผ ๐๐ ๐๖ /ว๒๔๐ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม
๒๔๖๑ เรื่อง ขอความร่ว มมือ ในการจัด หาบุค คลภายนอกเป็น ผู้ส อบบัญ ชี ด้ว ยพระราชบัญ ญัต ิป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๖๑ มาตรา ๔ มาตรา ๔๓(๑) และมาตรา ๙๑ ผู้ว่าการตรวจ
เงิน แผ่น ดิน มืห น้าที่และอำนวยตรวจสอบรายงานการเงิน ที่ห น่วยงานของรัฐส่งให้ตามกฎหมายว่าด้วยวิน ัย
การเงินคลังของรัฐ ซึ่งตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๔๖๑ กำหนดให้
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญ ชีท ี่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบตรวจสอบรายงาน
การเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ตามมาตรา ๗๐ ภายในหนึ่ง ร้อ ยแปดสิบ วัน นับ แต่วับ สิ้น ปีง บประมาณ หรือ
ตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง นั้น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาแล้วเห็นว่า การปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา ๗๑ แห่ง
พระราชบัญญ้ติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๔๖๑ ได้ นั้น จำเป็นต้องให้หน่วยงานของรัฐที่มืความพร้อม
ทางด้านการบริหาร การเงิน และการควบคุมภายในที่ดี จัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี แทนสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน จึงขอความร่วมมือให้หน่วยงานของท่าน ซึ่งมืกฎหมายกำหนดให้สำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินหรือบุคคลภายนอกโดยความเห็นชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีได้ โดยให้
ดำเนิน การตามระเบีย บคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่น ดิน ว่า ด้ว ยหลัก เกณฑ์ก ารพิจ ารณาให้ค วามเห็น ขอบ
หน่วยงานอื่นของรัฐแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเอกซน พ.ศ. ๒๔๔๔ ทั้งนี้ตั้งแต่งวดปีบัญชี ๒๔๖๒ เป็นด้นไป

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประขุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประขุม

มติ. ที่ประขุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒,๔ เรื่อง รายงานบัญชีและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ภาษาคณะติลปศาลตรื
ปี ๒.๔๖.0 และปี ๒๔๖๑

ส^ปเรื่อง

ตามบันทึกข้อความคณะศิลปศาสตร์ ที่ ศธ ๐๔๙๐.๒๔(๒)/๔๑๐ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๔๖๑
เรื่อง ขอนำรายงาบบัญชีและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ ปี ๒๔๖๐ ปี ๒๔๖๑
เข้าคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องจากระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย
การบริหารจัดการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๔๔๘ ข้อที่ ๘ (๓) ให้มืการจัดทำบัญชีและรายงาน
การเงิน และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทราบอย่างน้อย
ปีละ ๒ ครั้ง และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุด
ปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์ภาษาคณะติลปศาสตร์ จึงขอนำรายงานบัญชีและ
รายงานผลการดำเนิน งานของศูน ย์ภ าษาคณะศิล ปศาสตร์ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ จึง เสนอที่ป ระชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระทุ.๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒,๑ เรื่อง พิจารณา,รับรองรายงานการประชุมคณะภ!รมการการเงิมม,ละ,ทรัพย์!)นของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๔๖(๗/๒๕๖๑) เมื่อศุกร์ที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ, ๒๕๖๑

ลรุปเรื่อง

ตามที่ คณะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์ส ิน มหาวิท ยาลัย พะเยา ได้ม ีก ารประชุม ครั้ง ที่
๔๖(๗/๒๕๖๑) วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ วิท ยาลัย การจัด การ มหาวิทยาลัย
พะเยา ห้องประชุม ๘๑๑ ชั้น ๘ อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี กรุงเทพมหานคร นั้น

ฝ่า ยเลขานุก ารได้จ ัด ทำสรุป รายงานการประชุม ดัง กล่า ว เสร็จ สิ้น เป็น ที่เ รีย บร้อ ยแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ข้อเลนอเพื่อโปรดพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อโปรดพิจารณาให้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ต่อไป

มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่

๔๖(๗/๒๕๖๑) เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สิบเนื่อง
1ะ1บียบวาระที่ ๓ ,๑ เรื่อง พิจารณาทบทวน (ร่าง) ประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง อัตราค่าบำรุง
การที่กบาและค่า?รรมฺเนียมยื่น ๆ ลำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดสรรและการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๑

ลรุปเรื่อง

ตามบันทึกข้อความของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ศธ ๐๕:๙๐.๓๔/๓๗๗๔ ลงวันที่
๒ ตุลาคม ๒๕:๖๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทบทวนมติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน ๒ ฉบับ
ตามมติท ี่ป ระขุม คณ ะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์ส ิน ของมหาวิท ยาลัย พะเยา ในคราวประขุม ครั้ง ท ี่
๔๖(๗/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๔๖๑ ระเบีย บวาระที่ ๔.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับ นัก เรีย นระดับ ประถมศึก ษา พ.ศ. ๒๔๖๑ และ
ระเบีย บวาระที่ ๔.๔ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดสรรและการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียม
อื่น ๆ ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๑ โดยที่ประขุมมีมติเห็นชอบนำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง
อัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๑ รวมกับ (ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัด สรรและการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ระดับ ประถมศึก ษา พ.ศ.
๒๔๖๑ ซี่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาไม่สามารถแก้ไขตามมติที่ประขุมเห็นขอบได้

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอพิจารณาทบทวน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับ นัก เรีย นระดับ ประถมศึก ษา พ.ศ. ๒๔๖๑ และ
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดสรรและการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ระดับ ประถมศึกษา
พ.ศ. ๒๔๖๑ เสนอที่ประขุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นขอบ
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประขุม

ข้อเลนอเพื่อโปรดพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ จึง เสนอที่ป ระขุม คณะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์ส ิน ของมหาวิท ยาลัย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็บขอบ

การพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับ นักเรีย นระดับ ประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๑ และ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การจัดสรรและการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๑ ดังนี้
โดยที่เบีน การสมควรออกประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง อัต ราค่า บำรุง การศึก ษาและ
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓
ความในข้อ ๔ และข้อ ๖ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ.๒๕๕:๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๖(๗/๒๕๖๑)
เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ ประกาศมหาวิท ยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษาและ

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ประกาศนี้Iห้มีผลบังคับตั้งแต่บีการศึกษา ๒๕๖๒ เบีนต้นไป
ข้อ ๓ ให้ย กเลิก ประกาศประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง อัต ราค่า บำรุง การศึก ษาและ

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๔ ให้กำหนดอัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับประถมศึกษา ดังนี้
๔.๑ ค่าบำรุงการศึกษาแบ่งเบีน ๒ ‘ช่วง'ขั้น ดังนี้
ระดับประถมศึกษาบีที่ ๑-๓ ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ระดับประถมศึกษาบีที่ ๔-๖ ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๔.๒ ค่า ธรรมเนีย มอื่น ๆ ประกอบด้ว ย ค่า อาหารกลางวัน ค่า อาหารว่า งและ
เครื่องดื่ม ภาคการศึกษาละ ๗,๐๐๐ บาท
ค่าบำรุงการศึกษาที่กำหนดไว้ในประกาศนี้เมื่อนักเรียนชำระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น การชำระซํ้า การชำระเงิน เกิน กว่า ที่ก ำหนด หรือ เบีบ ไปตามหลัก เกณฑ์ข องประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ ๕ การจ่ายค่าบำรุงการศึกษาในแต่ละบีการศึกษา ให้จ่ายเท่ากับอัตราในบีการศึกษาแรก

เข้าไปจนจบการศึกษาของข่วงขั้นนั้น
ข้อ ๖ ให้อธิการบดีเบีนผู้รักษาการให้เบีนไปตามประกาศนี้ กรณีมีบีญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ประกาศนี้ให้อธิการบดีเบีบผู้วินิจฉัยขี้ขาดและให้ถือเบีนที่สุด

ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

โดยที่เบีน การสมควรออกประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง การจัด สรรและการเบิก จ่า ย
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓
ความในข้อ ๔ และข้อ ๖ แห่งระเบีย บมหาวิท ยาลัย พะเยาว่าด้วยการเงิน และทรัพ ย์ส ิน ของมหาวิท ยาลัย พะเยา

พ.ศ.๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๖(๗/๒๕๖๑)
เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ เต ประกาศ น เี้ รียกว่า “ประกาศมหาวิท ยาลัยพะเยา เรื่อง การจัด สรรและการเบิก จ่า ย

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ประกาศนี้Iห้มีผลบังคับตั้งแต่บีการศึกษา ๒๕๖๒ เบีนด้นไป

ข้อ ๓ ให้ย กเลิก ประกาศประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง การจัด สรรและการเบิก จ่า ย

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖0
ข้อ ๔ ให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ได้จากการขำระ

เงินของนักเรียน ดังนี้
๔.๑ ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง ๗0 บาทต่อคนต่อวัน
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีมีปึญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ประกาศนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ป ระชุม พิจ ารณ าแล้ว มีม ติใ ห้ค วามเห็น ขอบตามที่ฃ อเสนอทบทวน โดยให้แ ยก(ร่า ง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑ และ(ร่าง) ประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง การจัด สรรและการเบิก จ่า ยค่า ธรรมเนีย มอื่น ๆ
ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
ระเบีย บวาระที่ ๔.๑ เรื่อง พิจารณาอนุมัต ิย กเว้น การเบิก จ่ายตามประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา กรณี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

สรุปเรื่อง

ตามบันทึกข้อความของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ศธ 0 ๕๙0 .๓๔/๓๗0 ๘ ลงวันที่
๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง อนุมัติยกเว้นการเบิกจ่ายตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา และที่ ศธ 0 ๕๙0 .๓๔/
๓๕๕๔ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินกิจกรรมและขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม
แข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี โดยกำหนดการจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑0 ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัย
นเรศวร จ.พิษถ/โลก และในการเบิกจ่ายค่าเครื่องแต่งกายตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและ
อัตราการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๗.๓ ค่าเครื่องแต่งกายผู้จัดการทึม ผู้

แกสอน และนักกีฬาให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริงไม่เกินชุดละ ๓,0 0 0 บาทต่อคน หากบุคคลที่เป็นผู้จัดการทึม
หรือผู้ฝิกสอนในหลายชนิดกีฬ าที่ท ำการแข่งขัน ที่จัดในคราวเดียวกันให้เบิกไดํไม,เกิน ๑ ชุด แต่เนื่องจาก
ระเบียบคณะกรรมการบรีหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หัวข้อชุดแข่งขัน
กำหนดให้แต่ละทึมจะต้องมี ชุดแข่งขันอย่างน้อย ๒ ชุด เป็นชุดลิเข้ม ๑ ชุด ชุดลิอ่อน ๑ ชุด และในกรณีที่
นักกีฬามีการแข่งขันเกิน ๑ ขนิดกีฬา จะต้องมีชุดกีฬาฃนิดนั้น ๆ ด้วย
ในการนี้ เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าเครื่องแต่งกายของผู้จัดการทึม ผู้แกสอน และนักกีฬาของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มีความสอดคล้องตามระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่

๔๓ “ เสลาเกมส์” จึงขออนุมัติยกเว้นการเบิกจ่ายตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการ
เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๔๖๑ ข้อ ๑๗.๓ โดยขออนุมัติให้เบิกจ่ายค่าเครื่องแต่งกาย
สำหรับผู้จัดการทีม ผู้ฝิกสอน และนักกีฬา ได้มากกว่าคนละ ๑ ขุด โดยเบิกจ่ายตามที่จ่ายจริงไม่เกิน ๓,๐๐๐
บาทต่อคน เสนอที่ประขุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประขุม

ข้อเลนอเพี่อโปรดพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ จึง เสนอที่ป ระขุม คณะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์ส ิน ของมหาวิท ยาลัย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณา

ปา!พิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง พิจารณาอนุมัติยกเว้น การเบิกจ่ายตามประกาศมหาวิท ยาลัย
พะเยา กรณีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการประขุม
มุติ ที่ประขุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
๑) อนุมัติให้เบิกจ่ายค่าเครื่องแต่งกายสำหรับผู้จัดการทีม ผู้ฝิกสอน และนักกีฬา ได้มากกว่าคนละ ๑ ขุด
โดยเบิกจ่ายตามที่จ่ายจริงไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อคน กรณีการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๓ “ เสลา
เกมส์” เป็นกรณีพิเศษ
๒) มอบกองคลังปรับปรุง/แล้ไขประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจาก
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๔๖๑ โดยไม่ต้องระบุจำนวนขุด
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง พิจารณาอนุมัติคืนเงินรายได้คณะติลปศาลตร์ประจำจ ๒๔๔๖ - ๒๔๔๙

ลรุปเรื่อง

ตามบันทึกข้อความของคณะศิลปศาสตร์ ที่ ศธ ๐๔๙๐.๒๔(๒)/๔๑๒ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน
๒๔๖๑ เรื่อง ขอนำเรื่องการขอนำเงินคืนเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ประจำปี ๒๔๔๖ - ๒๔๔๙ เป็นเงินสะสม
คณะศิลปะศาสตร์ เข้าคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยคณะศิลปศาสตร์ ได้มี
การคืนเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๔๔๖ - ๒๔๔๙

เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๒๓๔,๐๐๐

บาท(สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทล้วน) ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๖๑๑๐๖ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๔๖๑
คณะได้ขออนุเคราะห์กองคลังตรวจสอบการรับเงินดังกล่าวพบว่า กองคลังได้ปีดบัญชีเป็นเงินทุนสะสมของ
มหาวิทยาลัยพะเยาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะศิลปศาสตร์มีความจำเป็นต้องการนำเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงิน
สะสมรายได้ของคณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ จึงขอนำเรื่อ งการคืน เงิน รายโต้ค ณะศิล ปศาสตร์ป ระจำปี ๒๕๕๖ ๒๕:๕๙ ที่ปิดบัญชีเป็นเงินทุนสะสมของมหาวิทยาลัย เป็นเงินสะสมรายไต้ของคณะศิลปศาสตร์ เพื่อจะโต้
นำขอมาใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โตรมาส ๓ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพ ย์สิน ของ
มหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อเลนอเพื่อโปรดพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ จึง เสนอที่ป ระชุม คณะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์ส ิน ของมหาวิท ยาลัย
พะเยา

เพื่อโปรดพิจารณา

การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ไต้เสนอเรื่อง พิจารณาอนุมิติคืนเงินรายไต้คณะศิลปศาสตร์ประจำปี ๒๕๕๖ ๒๕๕๙ ตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
๑) มอบกองคลังดำเนินการตรวจสอบว่าประกาศการให้งบประมาณคงเหลือของส่วนงานเป็นเงินสะสม
ของส่วนงานเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณใด
๒) หากรายการใดเกิดก่อนประกาศในข้อ ๑ มีผลใช้บังคับ ให้เป็นเงินงบประมาณสะสมของมหาวิทยาลัย
หากรายการใดเกิดหลังประกาศในข้อ ๑ มีผลใช้บังคับ ให้เป็นเงินงบประมาณสะสมของคณะศิลปศาสตร์

ระเบียบวาระที่ ๔,๓ เรื่อง พิจารณาสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดดล้อมแจ้ง
เตือนให้มหาวิทยาลัยขำระค่าปรับตามสัญญาจ้างๆ กรณีผู้ช่วยศาลตราจารย์ ดร.โพศาล จี้ฟู

ลรุปเรื่อง

ตามบันทึกข้อความของกองการเจ้าหน้าที่ ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๓/๖๔๖๓ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม
๒๕๖๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์นำเรื่องเข้าที่ประชุมกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
และบันทึกข้อความกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ศธ ที่ ๐๕๙๐.๐๓/๖๒๔๐ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ กรณี
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมฃาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งเตือนให้มหาวิทยาลัยขำระค่าปรับตามสัญญา
จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลต้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดและ
ฐานข้อ มูล ในการติด ตามและประเมิน ผล ภายใต้โ ครงการสร้า งความร่ว มมือ ด้า นทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่ง แวดล้อ มในระดับ พื้น ที่เพื่อ รองรับ การเปลี่ย นแปลงสภาวะภูม ิศ าสตร์ ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สัญญาเลขที่ ๐๒๐๗.๑/๓๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑,๙๐๕,๗๕๐ บาท (หนึ่งล้านเก้า
แสนห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อไป นับตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดย

๑๐

มหาวิท ยาลัย ได้พ ิจ ารณาให้น ำเรื่อ งดังกล่าวเข้าทีป ระขุม กรรมการการเงิน และทรัพ ย์ส ิน ของมหาวิท ยาลัย
พะเยาพิจารณาต่อไป นั้น
กองการเจ้าหน้าที่ งานนิต ิการ จึงขอนำล่งสำเนาบันทึกข้อความกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติ
การ ศธ ที่ ๐๕๙๐.๐๓/๖๒๔๐ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๔๖๑ พร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้
๑. ล่าเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมที่ ทส
๐๒๐๗.๑/๔๙๔๗ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๔๖๑ เรื่อง แจ้งเตือนให้มาขำระค่าปรับ
๒. ล่าเนาสัญญาจ้างที่ปรึกษา เลขที่ ๐๒๐๗.๑/๓๐/๒๔๔๘ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๔๔๘
๓. ล่าเนาหนังสือมอบอำนาจให้ ดร.ไพศาล จี้ฟู ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๔๔๘
๔. ล่าเนาหนังสือยินยอมของ ดร.ไพศาล จี้ฟู
๔. พระราชบัญญัติความรับ ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๔๓๙
๖. ระเบีย บล่า นัก นายกรัฐ มนตรี ว่า ด้ว ยหลัก เกณฑ์ก ารปฏิบ ัต ิเกี่ย วกับ ความรับ ผิด ทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๔๓๙

ข้อเฝึนอเพื่อโปรดพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ จึง เสนอที่ป ระขุม คณะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์ส ิน ของมหาวิท ยาลัย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณา

การพิจารณา

ฝ่ายเลขานุก าร ได้เสนอเรื่อง พิจ ารณาสำนัก งานปลัด กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดดล้อมแจ้งเตือนให้มหาวิทยาลัยขำระค่าปรับตามสัญญาจ้างฯ กรณีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล จี้ฟู
ตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการประขุม
ม ! ที่ประขุมรับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการประสานกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการให้ดำเนินการดังนี้
๑) ทำหนังสือประสานกับกระทรวงทรัพย์ฯ แจ้งการรับทราบและความห่วงใยของคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้รับผิดขอบการจ่ายค่าปรับฯ ไปก่อน โดย
ขอเวลาในการทำข้อตกลงกับผศ.ดร.ไพศาล จี้ฟู กรณียอดหนี้และภาระผูกพันอื่น ๆ ที่จะตามมาพร้อมทั้งขอ
ยุติดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้
๒) มอบงานนิติการทำหนังสือให้ผศ. ดร.ไพศาล จี้ฟู รับสภาพความเป็นหนี้ตามจำนวนหนี้ที่เกิด รวมทั้ง
ดอกเบี้ยผิดนัดขำระหนี้ที่จะเกิดขึ้น
๓) ดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในกรณีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ
๔) ดำเนิน การตั้งคณะกรรมการสอบข้อ เท็จจริง กรณีความผิดทางวินัย ตามที่งานนิติการเสนอมาใน
บันทึก

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนต่าง ๆ ในการ
ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ,ศ..๒*๒แ

สรใ!เรื่อง

ตามบันทึกข้อความของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ศธ ๐๕:๙๐.๓๔/๓๖๒๖ ลงวันที่
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขออนุนัติ (ร่าง) “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนต่าง ๆ ในการ
ดำเนิน การสอบคัด เลือ กนัก เรีย นเข้า เรีย นในโรงเรีย นสาธิต มหาวิท ยาลัย พะเยา พ.ศ. ๒ ๕ ๖๑” ที่ป ระชุม
คณะกรรมการอำนวยการ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ วาระที่ ๔.๑ เรื่อง
ขออนุมัติแก้ไข“ประกาศมหาวิท ยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนต่าง ๆ ในการดำเนินการสอบคัดเลือก
นักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.... (ฉบับแก้ไข)” มีมติเห็นชอบและมอบโรงเรียน
สาธิตฯ ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็บชอบของคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ และประสานงานนิติ
กร เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเบ็เน และนำเข้ากรรมการการเงินและทรัพย์สินต่อไป
บัด นี้น ิต ิก ร มหาวิท ยาลัย พะเยา ได้ตรวจสอบ (ร่าง)ประกาศดังกล่าวเป็น ที่เรีย บร้อ ยแล้ว
โรงเรียนสาธิตฯ ได้เพื่อให้การดำเนินงานการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
เป็น ไปอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ โรงเรีย นสาธิต ฯ จึงขอยก (ร่าง) ประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง อัต รา
ค่าตอบแทนต่าง ๆ ในการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.
๒๕๖๑ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ จึง เสนอที่ป ระชุม คณะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์ส ิน ของมหาวิท ยาลัย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นขอบ

การพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ ไต้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนต่าง ๆ ใน
การดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนต่างๆ ใบการ
ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นป็จจุบัน อาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง พระราขบัญ ญัต ิม หาวิท ยาลัย พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ความในข้อ ๔ และข้อ ๖
ของระเบีย บมหาวิท ยาลัย พะเยา ว่า ด้ว ย การเงิน และทรัพ ย์ส ิน ของมหาวิท ยาลัย พะเยา พ.ศ.๒๕๕๓
คณะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์ส ิน ของมหาวิท ยาลัย ในคราวประชุม ครั้ง ที่ ๔๗(๘/ ๒๕๖๑) วันที่ ๕
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้

จ้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนต่าง ๆ ในการ

ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเจ้าเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยๅลัยพะเยๅ พ.ต. ๒(ะ๖๑”
จ้อ ๒ ประกาศนี๋ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป
จ้อ ๓ ให ้ย ก เล ิก ป ระก าศ ม ห าวิท ย าล ัย พ ะเย า เรื่อ ง อัต ราค่า ตอบแทนต่า ง ๆ ใน

การดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเจ้าเรียนในใรงเรียนสาฐิตมหาวิทยาลัยพะเยา
จ้อ ๔ อัต ราค่า ตอบแทนต่า ง ๆ ในการดำเนิน การสอบคัด เลือ กนัก เรีย นเจ้า เรีย นใน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้
๔.๑ ค่าตอบแทนในการดำเนินการรับสมัคร
ค่าตอบแทน
ตำแหน่ง
วันทำการ

วับหยุด

ประธานกรรมการ

๔๐๐ บาท / วัน

๗๐๐ บาท / วัน

รองประธานกรรมการ

๓๐๐ บาท / วัน

๖๐๐ บาท / วัน

กรรมการ

๒๐๐ บาท / วัน

๔๐๐ บาท / วัน

๔.๒ ค่าตอบแทนในการดำเนินการจัดทำจ้อสอบและประมวลผลการสอบ
ค่าตอบแทน
ตำแหน่ง

การจัดทำจ้อสอบ

การประมวลผลการ
สอบ

ประธานกรรมการ

๗๐๐ บาท / วัน

๗๐๐ บาท / ครั้ง

รองประธานกรรมการ

๖๐๐ บาท / วัน

๖๐๐ บาท / ครั้ง

กรรมการ

๔๐๐ บาท / วัน

๓๐๐ บาท / รายวิซา

๔.๓ ค่าตอบแทนในการดำเนินการสอบจ้อเขียน
ตำแหน่ง

ค่าตอบแทน
วันทำการ

วันหยุด

ประธานกรรมการ

๔๐๐ บาท / วัน

๑,๐๐๐ บาท / วัน

๒. รองประธานกรรมการ

๓๐๐ บาท / วัน

๗๐๐ บาท / วัน

๓. กรรมการกลาง

๒๐๐ บาท / วัน

๖๐๐ บาท / วัน

๔. กรรมการคุมสอบ

๒๐๐ บาท / วัน

๖๐๐ บาท / วัน

๔. พ น ัก ง า น ร ัก ษ า ค ว า ม ป ล อ ด ภ ัย /

๒๐๐ บาท / วัน

๔๐๐ บาท / วัน

๒๐๐ บาท / วัน

๔๐๐ บาท / วัน

๑.

พนักงานขับรถ หรือ พนักงานทั่วไป
๖. พนักงานทำความสะอาด

๔.๔ ค่าตอบแทนในการดำเนินการสอบสัมภาษณ์

ตำแหน่ง

ค่าตอบแทน
วันทำการ

วันหยุด

๑. ประธานกรรมการ

๔๐๐ บาท / วัน

๑,๐๐๐ บาท / วัน

๒. รองประธานกรรมการ

๓๐๐ บาท / วัน

๗๐๐ บาท / วัน

๓. กรรมการสอบสัมภาษณ์

๒๐๐ บาท / วัน

๖๐๐ บาท / วัน

๔. กรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์

๒๐๐ บาท / วัน

๖๐๐ บาท / วัน

๑๓

ค่าตอบแทน

ตำแหน่ง

๕. พ น ัก ง า น ร ัก ษ า ค ว า ม ป ล อ ด ภ ัย /

วันทำการ

วันหยุด

๒๐๐ บาท / วัน

๕๐๐ บาท / วัน

๒๐๐ บาท / วัน

๔๐๐ บาท / วัน

พนักงานขับรถ หรือ พนักงานทั่วไป
๖. พนักงานทำความสะอาด

๔.๕ ค่าตอบแทนในการดำเนินการรับรายงาบตัว

ค่าตอบแทน

ตำแหน่ง
วันทำการ

วันหยุด

๑. ประธานกรรมการ

๔๐๐ บาท / วัน

๑,๐๐๐ บาท / วัน

๒. รองประธานกรรมการ

๓๐๐ บาท / วัน

๗๐๐ บาท / วัน

๓. กรรมการ

๒๐๐ บาท / วัน

๖๐๐ บาท / วัน

๔. พ น ัก ง า น ร ัก ษ า ค ว า ม ป ล อ ด ภ ัย /

๒๐๐ บาท / วัน

๕๐๐ บาท / วัน

๒๐๐ บาท / วัน

๔๐๐ บาท / วัน

พนักงานขับรถ หรือ พนักงานทั่วไป
๕. พนักงานทำความสะอาด

๔.๖ ค่าตอบแทนในการประ-ชุมคณะกรรมการตัดสินผลการสอบตัคเลีอกนักเรียนเข้าเรียน
ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ประธานกรรมการ

ครั้งละ

๑,๐๐๐ บาท

รองประธานกรรมการ

ครั้งละ

๗๐๐ บาท

กรรมการ

ครั้งละ

๖๐๐ บาท

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ให้จ่ายในอัตราและหลักเกณฑ์

อาหารกลางวัน

คนละ

๑๐๐ บาท / มือ

อาหารเย็น

คนละ

๑๐๐ บาท / มื้อ

อนึ่งให้เบิกจ่ายค่าอาหารและค่าอาหารว่างเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกรณีที่ปฏิบัติงาน
ที่ติดต่อ
ข้อ ๕ ค่าตอบแทนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการขุดต่าง ๆ ให้เบิกจ่ายตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
พะเยา
ข้อ ๖ ค่าตอบแทนการออกข้อสอบ เหมาจ่ายต่อรายวิขา ๒,๐๐๐ บาท
ข้อ ๗ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง ให้จ่ายในอัตราเหมาจ่าย คนละ
๓๐ บาท
ข้อ ๘ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศบี้ กรณีมีบิญหาในการดีความหรือบิญหา
ในการปฏิบัติตามประกาศบี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยขี้ขาดและให้ถือเบินที่สุด
ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นขอบในหลักการ โดยมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รอง
ศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธึ๋) ดำเนินการปรับแก้ไขในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
๑) ให้เพิ่มประโยคท้ายข้อ ๓ ความว่า “ และให้ใช้ประกาศนี้แทน”
๒ )ข ้อ ๔ จากเดิม “อัต ราค่าตอบแทนต่าง ๆในการดำเนิน การสอบคัด เลือ กนัก เรีย นเข้า เรีย นใน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้” แก้ไขเป็น “ กำหนดอัตราค่าตอบแทนต่าง ๆ ในการดำเนิน การ
สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ ” หรือกำหนดให้ชัดเจนว่ากี่วัน
๓) ข้อ ๔.๑ ควรใช้ประกาศเกี่ยวกับการจำยค่าตอบแทบการปฏิบัติงานล่วงเวลาทำการแทน โดยตัดวัน
ทำการออก
๔) ข้อ ๔.๒ ควรอ้างอิงประกาศที่ระบุว่ามีการดำเนินการจัดทำข้อสอบเพียงวันเดียว
๔) “ข้อ ๗ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง ให้จ่ายในอัตราเหมาจ่าย คนละ ๓๐
บาท”เห็บควรให้ตัดออก
๖) ให้เปรียบเทียบอัตราและข้อความจากประกาศฉบับเดิมกับร่างประกาศฉบับนี้

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับ
โครงการสนับลนนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาฝ็ตรุ!นโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย
(โครงการ วมว.)พ.ศ. ๒๔๖๑

ลรุปเรื่อง

ตามบันทึกข้อความของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ศธ ๐๔๙๐.๓๔/๓๗๒๔ ลงวันที่
๒๙ ตุลาคม ๒๔๖๑ เรื่อง ขออนุม ัต ิป ระกาศมหาวิท ยาลัย พะเยาจำนวน ๒ ฉบับ ที่ป ระชุม คณะกรรมการ
อำนวยการ ใบคราวการประชุม ครั้ง ที่ ๑/ ๒๔๖๒ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๔๖๑ วาระที่ ๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติ
ประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง กำหนดอัต ราค่า ใช้จ ่า ยสำหรับ โครงการสนับ สนุน การจัด ตั้ง ห้อ งเรีย น
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) พ.ศ. ๒๔๖๑ มีมติเห็นชอบและ
มอบโรงเรียนสาธิตฯ ปรับ ปรุงแก้ไขตามความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการโรงเรีย นสาธิตฯ และ
ประสานงานนิติกร เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเป็น และนำเข้ากรรมการการเงินและทรัพย์สินต่อไป
บัด นี้น ิต ิก ร มหาวิท ยาลัย พะเยา ไต้ตรวจสอบ (ร่าง)ประกาศดังกล่าวเป็น ที่เรีย บร้อ ยแล้ว
โรงเรียนสาธิตฯ ไต้เพื่อให้การดำเนินงานการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนสาธิตฯ จึงขอยก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตรา
ค่า ใช้จ ่า ยสำหรับ โครงการสนับ สบุน การจัด ตั้ง ห้อ งเรีย นวิท ยาศาสตร์ใ นโรงเรีย บโดยการกำกับ ดูแ ลของ
มหาวิท ยาลัย (โครงการ วมว.) พ.ศ. ๒๔๖๑ เสนอที่ป ระชุม คณ ะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์ส ิน ของ
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นขอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ จึง เสบอที่ป ระชุม คณะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์ส ิน ของมหาวิท ยาลัย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นขอบ

การพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าใข้จ่าย
สำหรับโครงการสนับสบุนการจัดตั้งห้องเรียนวิท ยาศาสตร์ในโรงเรีย นโดยการกำกับ ดูแลของมหาวิท ยาลัย
(โครงการ วมว.) พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับ
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียบโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ
วมว.) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงอาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราขบัญ ญัต ิม หาวิท ยาลัย พะเยา พ.ศ.
๒๕๕๓ ประกอบกับ ความในข้อ ๔ แห่ง ระเบีย บมหาวิท ยาลัย พะเยาว่า ด้ว ย การเงิน และทรัพ ย์ส ิน ของ
มหาวิท ยาลัย พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ในคราวประชุม ครั้ง ที่ ๔๗(๘/ ๒๕๖๑) วัน ที่ ๕ พฤศจิก ายน ๒๕๖๑
จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับ
โครงการสนับสบุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ
วมว.) พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๓.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ
สนับสบุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) พ.ศ.
๒๕๕๘

๓.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ
สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) พ.ศ.
๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ
สนับสบุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) พ.ศ.
๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”

หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา

“โรงเรียนสาธิต” หมายความว่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
“ผู้อำนวยการ”

หมายความว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา

“อาจารย์พิเศษ”

หมายความว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา หรือ
บุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถ

“นัก เรีย น”

หมายความว่า นักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้ง
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดย
การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย
(ใครงการ วมว.) ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา

“คณะกรรมการ
อำนวยการ”

หมายความว่า คณะกรรมการซี่งใด้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อทำหน้าที่เป็น
คณะกรรมการอำนวยการโครงการ
วมว.

“คณะกรรมการ
บริห าร”

หมายความว่า คณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อทำหน้าที่เป็น
คณะกรรมการบริหาร โครงการ วมว.

“ คณะกรรมการ
ดำเนินงาน”

หมายความว่า คณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อทำหน้าที่เป็น
คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ
วมว.

“ลูกจ้างชั่วคราว”

หมายความว่า เจ้าหน้าที่ ที่โรงเรียนสาธิต ได้จ้างปฏินัติ
หน้าที่ต่างๆ ตามคำสั่งแต่งตั้งของ
โรงเรียนสาธิต โดยได้รับเงินเดือนจาก
โครงการ วมว.

“คาบ

ท

หมายความว่า ระยะเวลาในการสอนหรือปฏินัติการสอน
๕๐-๖๐ นาที นับเป็น ๑ คาบสอน

ข้อ ๕ รายการและอัต ราค่าใข้จ่ายสำหรับนักเรียนในโครงการสนับสนุน การจัดตั้งห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
พะเยา ให้เป็นไปตามบัญขีแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปีญหาในการดีความหรือ'ปิญหา
การปฏินัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยขี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย
เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการสนับสบุนการจัดตั้งท้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการ
กำลับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) พ.ศ. ๒๕าฮ®

ลำดับ ที่

๑

รายการ

ค่าบำรุงการศึกษา

อัตราค่าใช้จ่าย

ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องอัตราค่า
บำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมโรงเรียบสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖

๒

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ประกอบด้วย

ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องอัตราค่า

ค่าหอพัก ค่าอาหาร และค่าซักรีด

บำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕:๗

๓

ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ

๓๐๐ บาท ต่อคาบเรียน

๔

ค่าตอบแทนการสอนเสรีม

๓๐๐ บาท ต่อคาบเรียน

๕

ค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานสอน

ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง
แนวปฏินัดิการเบิกเงินค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน
สอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑

๖

ค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงงาน

๑,๐๐๐ บาท ต่อนักเรียน ๑ คน

๗

ค่าจ้างผู้จัดการหอพัก

ให้เป็นไปตามอัตราการจ้างที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๘

ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ

ให้เป็นไปตามอัตราการจ้างที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๙

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

ให้เป็นไปตามอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

อำนวยการ

อำนวยการโรงเรียนสาธิต

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

ให้เป็นไปตามอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบรีหาร

บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนสาธิต

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

ให้เป็นไปตามอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำ

ดำเนินงาน

โรงเรียนสาธิต

ค่าใช้จ่ายสนับสบุนการจัดการเรียน

๕๐,๐๐๐ บาท ต่อห้องเรียน / ต่อภาคการศึกษา

๑๐
๑๑
๑๒

การสอน คณะวิทยาศาสตร์
๑๓

ค่าสมัครสอบช้อสอบทางวิชาการ

ให้เบิกตามที่จา่ ยจริง

๑๔

ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางภายในประเทศ

ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา
โดยเทียบเท่านิสิต

๑๕

ค่าใช้จา่ ยใบการเดินทางต่างประเทศ

ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา

เพื่อการศึกษาดูงาน เช้าร่วมประชุม อบรม

โดยเทียบเท่านิสิต หรือสามารถเบิกจ่ายจากการจ้างเหมา

สัมมนา การนำเสนอผลงาน และการแข่งขัน

โดยบริษท
ั ที่มก
ี ารจดทะเบียนการค้าได้

ต่างๆ
๑๖

ค่าใช้จา่ ยในการจัดโครงการ / กิจกรรม

ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา

๑ฅเ

การจัดชื้อวัสดุ ครุภณ
ั ท์

ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา

๑๘

ค่าตรวจและประมวลผลการสอบวัดความรู้ทาง

ให้เบิกจ่ายตามจริง (ตามที่หน่วยงานให้บริการเรียกเก็บ)

วิชาการ
๑๙

ค่าตอบแทนในการออกข้อสอบเช้าเรียน
ในโครงการ วมว.

๖๐

ค่าตอบแทนในการจัดทำข้อสอบ

๕๐๐ บาท ต่อคน / ต่อวัน ตามคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ

เช้าเรียน ในโครงการ วมว.

จัดทำข้อสอบ

ให้เบิกจ่าย ๒,๐๐๐ บาท ต่อวิชา หรือสาขาวิชา
ตามคำสั่งแต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบ

ลำดับ ที่

รายการ

เอ๑

ค่าตอบแทนในการตรวจข้อสอบและประมวลผล

๒,๐00 บาท ต่อวิชาหรือสาขาวิขา ตามคำสั่งแต่งตั้ง

การสอบเข้าเรียน โครงการ วมว.

กรรมการตรวจและประมวลผลข้อสอบ

ค่าใข้จา่ ยในการจัดเลี้ยงรับรองและจัดทัศน

ให้เบิกจ่ายตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยากำหนด

๒๒

อัตราค่าใช้จ่าย

ศึกษา ในกิจกรรมที่เชิญวิทยากรภายนอก หรีอ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒๓

การปรับอัตราเงินเดือนฃองลูกจ้างชั่วคราว (หาก

เงินพิเศษ (โบนัส)ไม่เกิน ๓ เท่าของเงินเดือน โดยนับ

ทำงานเกิน ๘ เดือน จีงจะมิสท
ิ ธี้!ด้รบ
ั การขึ้น

ปีงบประมาณ

เงินเดือนโดยความเห็นขอบของคณะกรรมการ
การประเมินการปฏิบัติงาบ)
๒๔

ค่าใข้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนีอจากประกาศฉบับนี้ให้!ข้ตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยา

หมายเหตุ ะ นักเรียนในโครงการสนับสบุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย
(โครงการ วมว.) กรณีเป็นบุตรบุคลากร จะไมได้รบ
ั สิทธึ๋ลดหย่อนค่าบำรุงการศึกษา ในข้อ ๔ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียมโรงเรียบสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๔๔๖

มติ ที่ป ระชุม พิจ ารณาแล้ว มีม ติใ ห้ค วามเห็น ซอบในหลัก การ โดยมอบรองอธิก ารบดีฝ ่า ยวิช าการ (รอง

ศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธึ๋) ดำเนินการปรับแก้!ฃในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
๑) ให้เพิ่มประโยคท้ายข้อ ๓ ความว่า “และให้ใชป
้ ระกาศนีแ้ ทน”
๒) ข้อ ๔ คำนิยาม “อาจารย์พิเศษ” เปลี่ยนเป็น “ อาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา หรือบุคคลภายนอกที่มี
ความรู้ความสามารถที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ”
๓) ข ้อ ๔ คำนิยาม “ คาบ” เปลี่ยนเป็น “ ระยะเวลาในการสอนภาคบรรยายหรือ ปฏิบ ัต ิก าร๕:๐-๖๐
นาที นับเป็น ๑ คาบ”
และให้ข้อสังเกต มีการใช้คำว่า “คาบ” “คาบเรีย น” คาบสอน” ดังนั้นให้เปลี่ยนเป็นคำว่า “ คาบ”
ทั้งหมด
๔) บัญชีแนบท้าย อัตราค่าใช้จ่ายที่มีการอ้างถึงระบุขื่อระเบียบหรือประกาศซัดเจน ให้เพิ่มคำว่า “หรือ
ที่แก้!ขเพิ่มเติม” ต่อท้าย
๔) บัญชีแนบท้าย อัตราค่าใช้จ่ายที่มีการอ้างถึงไม่ได้ระบุขื่อระเบียบที่ซัดเจน ให้ใช้เป็น “ระเบีย บหรือ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาที่เกี่ยวข้อง”
๖) บัญชีแนบท้าย รายการลำดับที่ ๑๔ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศ และลำดับที่ ๑๔
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศเพื่อการศึกษาดูงาน เช้าร่วมประชุมอบรม สัมมนา การนำเสนอผลงานและ
การแข่งชันต่าง ๆ ให้ระบุประโยคท้ายด้วยคำว่า“นักเรียนโรงเรียนสาธิต”
๗) บัญชีแนบท้าย ลำดับที่ ๒๓ การปรับอัตราเงินเดือนซองลูกจ้างชั่วคราว (หากทำงานเกิน ๘ เดือน จึง
จะมีสิทธิ้ได้รับการขึ้นเงินเดือนโดยความเห็นขอบของคณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติงาน)ให้ดัดออก
เนื่องจากไม่ได้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการการเงินฯ ซึ่งอำนาจเป็นของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ระฌียบวาระที่ ๔.๖ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกเงินคำตอ'บน■หน
การลอนเกินภาระงานสอนของใรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง

ตามบันทึกข้อความของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ศธ ๐๕๙0.๓๔/ ๓๗๒๕: ลงวันที่
๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขออนุม ัต ิป ระกาศมหาวิท ยาลัย พะเยาจำนวน ๒ ฉบับ ที่ป ระขุม คณะกรรมการ
อำนวยการ ในคราวการประขุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ วาระที่ ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติ เรื่อง
ขออนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกเงินค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานสอนของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติเห็น ชอบและมอบโรงเรียนสาธิตฯ ปรับปรุงแก้ไขตาม
ความเห็น ขอบของคณะกรรมการอำนวยการโรงเรีย นสาธิต ฯ และประสานงานนิต ิก ร เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องเป็น และนำเข้ากรรมการการเงินและทรัพย์สินต่อไป
บัด นี้น ิต ิก ร มหาวิท ยาลัย พะเยา ไต้ตรวจสอบ (ร่าง)ประกาศดังกล่าวเป็น ที่เรีย บร้อ ยแล้ว
โรงเรียนสาธิตฯ ไต้เพื่อให้การดำเนินงานการสอบดัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนสาธิตฯ จึงขอยก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการ
เบิกเงินค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอที่
ประขุม คณะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์สิน ของมหาวิท ยาลัย พิจ ารณาให้ค วามเห็น ขอบ โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประขุม

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ จึง เสนอที่ป ระขุม คณะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์ส ิน ของมหาวิท ยาลัย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นขอบ

การพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง แนวปฏิบ ัต ิก ารเบิก เงิน
ค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

โด ย ท ี่เ ป ็น ก ารส มค วรอ อ ก ป ระก าศ ม ห าวิท ยาล ัย พ ะเยา เรื่อ ง แน วป ฏ ิบ ัต ิก ารส อ น
เกิน ภาระงานสอน จึงอาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญ ญัต ิม หาวิท ยาลัย พะเยา พ.ศ.
๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประขุมครั้งที่ ๔๗(๘/๒๕๖๑) วันที่
๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จึงให้ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการสอนเกินภาระ
งานสอน ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

๒๐

“มหาวิท ยาลัย ”

หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา

“โรงเรีย นสาธิต ”

หมายถึง โรงเรียนสาธิตมหาวิท ยาลัย พะเยา

“ ผู้อ ำนวยการ”

หมายถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิท ยาลัย
พะเยา

“ อาจารย์ผ ู้ส อน”

หมายถึง อาจารย์ของมหาวิทยาลัยหรืออาจารย์ของ
โรงเรียนสาธิต ที่ได้รับการแต่งตั้ง
มอบหมายให้สอนในรายวิชาตามหลักสูตร
ของโรงเรียนสาธิต โดยผู้อำนวยการ

“ นัก เรีย น”

หมายถึง นัก เรีย นของโรงเรีย นสาธิต มห าวิท ยาล ัย
พะเยา

“ คาบ”

หมายถึง ระยะเวลาในก ารส อ นห รือ ป ฏ ิบ ัต ิก ารส อน
ให ้ก ับ น ัก เรีย น ๕ ๐-๖ ๐ นาที นับ เป ็น ๑
คาบสอน

“ เกิน ภาระงานสอน”

หมายถึง การสอนหรือ ปฏิบ ัต ิก ารสอนเกิน ๑๕ คาบ
ต่อสัปดาห์

ข้อ ๔ การนับคาบสอนเกินภาระงานสอนจะเริ่มต้นหลังคาบที่ ๑๕ เป็นต้นไป โดยนับทั้งคาบ
บรรยายและปฏิบ ัต ิ กรณีรายวิ'ซาที่มีอาจารย์ผู้สอนมากกว่า ๑ คน ให้น ับ จำนวนคาบสอนจริงของอาจารย์
ผู้สอนแต่ละคนต่อสัปดาห์ โดยนับภาระงานสอบทั้งภาระงานของมหาวิทยาลัยและภาระงานสอบของโรงเรียน
สาธิต
ข้อ ๕ การเบิกเงินค่าตอบแทนการสอน เกิน ภาระงานการสอน ให้น ับ เฉพาะส่วนเกิน ภาระ
งานสอนที่จัดสอนให้กับนักเรียน โดยได้รับค่าตอบแทนคาบละ ๓๐๐ บาท โดยให้ดำเนินการตามประกาศของ
โรงเรียนสาธิต เรื่อง แนวปฏิบัติการขออนุม้ติเบิกเงินค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานสอน ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ ๖ อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านจะรับภาระการสอนเกิน ได้ไม่เกิน ๖ คาบต่อสัปดาห์
ข้อ ๗ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกิน ภาระงาบสอนให้ด ำเนิน การขออนุมัต ิโรงเรีย น
สาธิตและให้เบิกจากเงินรายได้ของโรงเรียนสาธิต หรือ เงินบอกงบประมาณ ในโครงการสนับสบุนการจัดตั้ง
ห้อ งเรีย นวิท าศาสตร์ในโรงเรีย น โดยการกำกับดูแ ลของมหาวิท ยาลัย (โครงการ วมว.) กรณีท ี่สอนให้กับ
นักเรียน ในโครงการ วมว.
ข้อที่ ๘ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีบิญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามประกาศ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยขี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

๒๑

มติ ที่ประขุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
๑) ให้ความเห็นชอบในหลักการประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกเงินค่าตอบแทน
การสอนเกินภาระงานสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. เอ๔๖๑
๒) แก้ไขข้อ ๔ คำนิยาม “คาบ” เปลี่ยนเป็น “ระยะเวลาในการสอนภาคบรรยายหรือปฏิบิตการ ๔0 ๖๐ นาที นับเป็น ๑ คาบ”
๓) แก้ไขข้อ ๔ เดิม “ การนับคาบสอนเกินภาระงานสอนจะเริ'มต้นหลังคาบที่ ๓๕ เป็นต้นไป โดยนับทั้ง
คาบบรรยายและปฏิบิต กรณีรายวิชาที'มีอาจารย์ผู้สอนมากกว่า ๑ คน ให้นับจำนวนคาบสอบจริงของอาจารย์
ผู้สอนแต่ละคนต่อสัปดาห์ โดยนับภาระงานสอนทั้งภาระงานของมหาวิทยาลัยและภาระงานสอนของโรงเรียน
สาธิต” แกไขเป็น “การนับคาบสอนเกินภาระงานสอน!ห์นับทั้งคาบบรรยายและปฏิบัติ กรณีรายวิชาที่มี
อาจารย์ผู้สอนมากกว่า ๑ คน ให้นับจำนวนคาบสอนจริงของอาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต่อสัปดาห์ โดยนับภาระ
งานสอนทั้งภาระงานของมหาวิทยาลัยและภาระงานสอนของโรงเรียนสาธิต”
๔) ให้รวมข้อ ๔ การเบิกเงินค่าตอบแทนการสอน เกินภาระงานการสอบ ให้นับเฉพาะส่วนเกินภาระงาน
สอนที่จัดสอนให้กับนักเรียน โดยได้รับค่าตอบแทนคาบละ ๓๐๐ บาท โดยให้ดำเนินการตามประกาศของ
โรงเรียนสาธิต เรื่อง แนวปฏิบัติการขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานสอน ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา กับข้อ ๗ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานสอนให้ดำเนินการขออนุมัติ
โรงเรียนสาธิตและให้เบิกจากเงินรายได้ของโรงเรียนสาธิต หรือ เงินนอกงบประมาณ ในโครงการสนับสนุนการ
จัดตั้งห้องเรียนวิทาศาสตรัในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) กรณีที่สอนให้กับ
นักเรียน ในโครงการ วมว. เข้าด้วยกันเป็น “ข้อ ๔ การเบิกเงินค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานการสอน ให้
นับเฉพาะส่วนเกินภาระงานสอนที่จัดสอนให้กับนักเรียน โดยได้รับค่าตอบแทนคาบละ ๓๐๐ บาท จากเงิน
รายได้ของโรงเรียนสาธิต หรือเงินนอกงบประมาณในโครงการสนับสบุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตรัใน
โรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) กรณีที่สอนให้กับนักเรียนในโครงการ วมว. โดย
ให้ดำเนินการตามประกาศของโรงเรียนสาธิต เรื่อง แนวปฏิบัติการขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนการสอบเกิน
ภาระงานสอนของโรงเรียนสาธิต ”

ระเบียบวาระที่ ๙.๗ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งหน่วยบริการงานสร้างสรรค์
คณะสถาบีตยกรรมศาสตร์และติลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๔๖๑

ลรุปเรื่อง

ต าม บ ัน ท ึก ข ้อ ค วาม ข อ งค ณ ะส ถ าบ ิต ย ก รรม ศ าส ต ร์แ ล ะศ ิล ป ก รรม ศ าส ต ร์ ที่ ศธ
๐๔๙๐.๒๔/ ๒๑๔๘ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๔๖๑ เรื่อง ขอเสนอร่า งประกาศ การจัด ตั้ง หน่ว ยบริก ารงาบ
สร้างสรรค์เข้าที่ประขุมการเงินและทรัพย์สินฯ ด้วยคณะสถาบิตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดทำ
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งหน่วยบริการงานสร้างสรรค์ คณะสถาบิตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อให้บริการด้านงานสร้างสรรค์และด้านการผลิตสินค้าที่เกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ดำเนินการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
คณะสถาบิตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จึงขอยก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การจัด ตั้ง หน่วยบริก ารงานสร้า งสรรค์ คณะสถาบิต ยกรรมศาสตร์แ ละศิล ปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๔๖๑

๒๒
เสนอที่ป ระชุม คณะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์ส ิบ 'ของมหาวิท ยาลัย พิจ ารณาให้ค วามเห็น ขอบ โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ จึง เสนอที่ป ระชุม คณะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์ส ิน ของมหาวิท ยาลัย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นขอบ

การพิ^ารณา

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งหน่วยบริการงาน
สร้างสรรค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
โดยที่เป็น การสมควรให้ม ีก ารจัด ตั้ง หน่ว ยบริก ารงานสร้า งสรรค์ คณะสถาปัต ยกรรมศาสตร์แ ละ
ศิลปกรรมศาสตร์ขึ้นเพื่อการให้บริการวิขาการของคณะฯ จึงอาดัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) มาตรา
๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕;๓ ความในข้อ ๕ ข้อ ๗ (๑) และข้อ ๙ แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และความ
ตามข้อ ๔ และข้อ ๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๗(๘/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๕
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑

ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งหน่วยบริการงานสร้างสรรค์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๑”
ข้อ ๒

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศ เป็นต้นไป

ข้อ ๓

ในประกาศนี้
'มหาวิทยาลัย”

หมายถึง

มหาวิทยาลัยพะเยา

อธิการบดี”

หมายถึง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

หน่วย”

หมายถึง

ห น่ว ยบริก ารงานสร้า งสรรค์ คณ ะสถาปัต ยกรรม
ศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์

งานสร้างสรรค์”

หมายถึง

ผลงาบที่เกิดจากความคิดความสามารถของบุคคลใบ

การคิดสร้างสรรค์ศิลปะ จัดทำหรือสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมา เพื่อสนองความต้องการของตนเองและสังคม งาน
ศิลปะและการออกแบบ เซ่น งานสถาปัตยกรรม งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรมและผังเมือง
งานศิลปะการแสดง งานดุริยางคศาสตร์
“บุคลากร”
ข้อ ๔

หมายถึง

พนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ให้จ ัด ตั้ง หน่ว ยบริก ารงาบสร้า งสรรค์ข ึ้น ภายในคณะสถาปัต ยกรรมศาสตร์แ ละศิล ปกรรม

ศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านงานสร้างสรรค์และด้านการผลิตสินค้าที่เกี่ยวกับงานสร้างสรรค์
ประกอบด้วย

๒๓

(๔.๑) งานศิลปะและการออกแบบ ซึ่งหมายถึง งานจิตรกรรม งานประติมากรรม
งานภาพพิมพ์ งานภาพถ่าย งานวิดีทัศน์ งานสิ่งพิมพ์ งานผลิตภัณฑ์ งานบรรจุภัณ ฑ์ งานเฟอร์น ิเจอร์
งานของเล่น งานเซรามิค งานแฟชั่น เครื่อ งแต่ง กาย งานเครื่อ งประดับ งานกิจ กรรมและนิท รรศการ
การให้ค ำปรึก ษางานวิซ าการด้า นศิล ปะ การเป็น ที่ป รึก ษาด้า นศิล ปวัฒ นธรรม และการออกแบบ งาน
บทความด้านศิลปวัฒนธรรม งานสร้างและ/หรือ ปรับแบรนด้สินค้า
(๔.๒) งานสถานิตยกรรม ซึ่งหมายรวมถึง การออกแบบสถาปิต ยกรรม การเขียน
แบบสถาบีตยกรรม การควบคุมงาน การตรวจสอบอาคารมาตรฐานและความปลอดภัย การตรวจรับอาคาร
การประมาณราคาการก่อสร้างอาคาร การเป็นที่ปรึกษาด้านสถาบีตยกรรม การวางแผนโครงการ 'การบริหาร
จัดการโครงการ การออกแบบการให้แสง การอนุรักษ์อาคาร การพัฒนาขุมซน การบริหารการใซ้พลังงาน
ในอาคาร การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
(๔.๓) งานสถาบีต ยกรรมภายใน ซึ่งหมายรวมถึง การวางผัง และจ้างออกแบบ
สถาบีย กรรมภายใน การเขีย นแบบสถาบีต ยกรรมภายใบ การให้ค ำปรึก ษาและควบคุม งาน การปรับ
ทัศนียภาพภายใน การออกแบบจำลองสถาบีตยกรรมภายใน การออกแบบจำลองเครื่องเรือน การออกแบบ
สื่อการน่าเสนองานสถาบีตยกรรมภายใน การออกแบบปรับปรุงและปรับเปลี่ยนการใช้งานภายในอาคาร การ
ออกแบบ

แสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์ในอาคาร
(๔.๔) งานศิล ปะการแสดง ซึ่งหมายรวมถึง การออกแบบการแสดง การเป็นที่

ปรึก ษาการแสดง การออกแบบขุด การแสดง การออกแบบองค์ป ระกอบการแสดง เซ่น เครื่องแต่งกาย
แต่งหน้า ทำผม การควบคุมการแสดง การเป็นที่ปรึกษาด้านการแสดง การจัดอบรมด้านศิลปะการแสดง
การจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม
(๔.๔) ดุริยางคศิลป็ ซึ่งหมายรวมถึง

การแสดงดนตรีสากล การประพันธ์และผลิต

ผลงานเพลง การเรียบเรียงเสียงประสาน
(๔.๖) ผลงานอื่นๆที่เกี่ยวช้อง
ข้อ ๔ ให้มีคณะกรรมการอำนวยการหน่วย ซึ่งมีองค์ประกอบเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา

ว่าด้วย การบริหารจัดการการให้บริการวิซาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๔๔๘
ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการอำนวยการตามข้อ ๔ มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๖.๑) กำหนดแผนและนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยและควบคุมดูแล
หน่วยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
(๖.๒) พิจารณาเสนออธิการบดีออกประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารของ
หน่วย รวมทั้งอัตราค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของหน่วย
(๖.๓) รับ ผิด ขอบให้ม ีก ารจัด ทำบัญ ชีแ ละรายงานการเงิน เพื่อ รายงานผลการ
ดำเนินงานต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยทราบอย่างน้อยปีละ
๑ ครัง
(๖.๔)

พิจ ารณาให้ค วามเห็น ขอบรูป แบบและเนื้อ หาของสัญ ญาการให้บ ริก าร

การจัดสรรรายได้ของหน่วย โดยให้จัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
(๖.๔)

เสนอแผนการน่าเงินรายได้สะสมไปใช้ในการดำเนินงานของหน่วย

(๖.๖)

ดำเนิน การให้เป็น ไปตามระเบียบมหาวิท ยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริห าร

จัดการการให้บริการวิขาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๔๔๘

(๖.๗)

หน้าที่อื่น ๆ ตามที่อธิการบดีเห็นสมควร

ข้อ ๗ รายได้ของหน่วย ประกอบด้วย

ข้อ ๘

(๗.๑)

รายได้จากการให้บริการของหน่วย

(๗.๒)

เงินหรือทรัพย์สินที่บุคคลหรือหน่วยงานมอบให้

(๗.๓)

เงินบริจาค

(๗.๔)

รายได้อื่นๆ

เงินรายได้ให้นำส่งเข้าบัญขีเงินรับฝากของหน่วย การเบิกจ่ายเงินรายได้ให้เป็นไปตามระเบียบ

และประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๙

เงินรายได้ตามข้อ (๗.๑) ให้ดำเนินการจัดสรรดังนี้
(๙.๑)

นำส่งเป็นเงินรายได้มหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐

(๙.๒)

นำส่งเป็นเงินรายได้ของหน่วย ร้อยละ ๒.๔

(๙.๓)

นำส่ง เป็น เงิน รายได้ข องสาขาวิช าตามสัง กัด ของผู้ร ับ ผิด ชอบโครงการ

(๙.๔)

ส่วนที่เหลือให้นำฝากเป็นเงินรับฝากของหน่วย เพื่อพัฒ นาการให้บริการ

ร้อยละ ๒.๔
ของหน่วย
ข้อ ©๐ อัตราค่าให้บ ริก ารและอัต ราการใช้จ ่ายของหน่วยให้ท ำเป็นประกาศมหาวิท ยาลัย และเพื่อ

ความคล่องตัวในการบริหารงาน ให้การกำหนดอัตราค่าบริการเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าให้บริการ
ต่อ จากนี้อ ยู่ในดุล ยพิน ิจของอธิก ารบดีห รือ ผู้ท ี่อ ธิก ารบดีม อบหมายโดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการ
อำนวยการโดยทำเป็นประกาศของหน่วย
การพิจ ารณาให้ส ่ว นลดหรือ ยกเว้น ค่า บริก ารของหน่ว ยให้อ ยู่ในดุล ยพิน ิจ ของอธิก ารบดีห รือ ผู้ท ี่
อธิการบดีมอบหมายตามที่เห็นสมควร
ข้อ ©๑ การดำเนินการทางการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการตรวจสอบภายในของหน่วยให้เป็นไป

ตามระเบีย บมหาวิท ยาลัย พะเยา ว่าด้วย การบริห ารจัด การการให้บ ริก ารวิช าการของมหาวิท ยาลัย พ.ศ.
๒๔๔๘
ข้อ ©๒ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนีแ
้ ละให้มอ
ี ำนาจออกประกาศของหน่วยได้ กรณีที่มี

บีญหาในการตีความหรือข้อโต้แย้งในการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๑

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งหน่วย

บริการงานสร้างสรรค์ คณะสถาบีตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๔๖๑ โดยให้ปรับแกไช ดังนี้
๑) มอบคณะสถาบีตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ พิจารณาให้มีความเห็นว่าควรเพิ่มเติมคำนิยาม
“งานสร้างสรรค์” ว่าควรเพิ่มเกี่ยวกัน “ผลิตภัณฑ์” หรือไม่

๒๕:

๒) แก้ไขข้อ ๖.๗ เดิม “หน้าที่อื่น ๆ ตามที่อธิการบดีเห็นสมควร” แกไขเป็น “หน้าที่อื่น ๆ ตามที่
อธิการบดีมอบหมาย”
๓) เพิ่มเติมท้ายข้อ ๙.๔ เดิม “ส่วนที่เหลือให้นำฝากเปนเงินรับฝากของหน่วย เพื่อพัฒนาการให้บริการ
ของหน่วย” เป็น “ส่วนที่เหลือให้น่าฝากเปนเงินรับฝากของหน่วย เพื่อพัฒนาการให้บริการของหน่วย และเป็น

ค่าตอบแทนให้แก่ผใู้ ห้บ?การ’’
ระเบียบวาระที่ ๙,๘ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดการเงินรายได้ระหว่างส่วน
งานในการให้บริการหางการแพทย์

ตามโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕:๖๑

ส^า-!เรื่อง

ตามบัน ทึก ข้อ ความของศูน ย์ก ารแพทย์แ ละโรงพยาบาลมหาวิท ยาลัย พะเยา ที่ ศธ
๐๕:๙๐.๔๘/ ๑๗๔๕: ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕:๖๑ เรื่อง เสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิท ยาลัยพะเยา
เรื่อง การจัดการเงินรายได้ระหว่างส่วนงานในการให้บริการทางการแพทย์ ตามโครงการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ....... มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดการเงิน
รายได้ระหว่างส่วนงานในการให้บริการทางการแพทย์ตามโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕:๖๑
ลงวันที่ ๒๕: ตุลาคม ๒๕:๖๑ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕:๖๑ เป็นด้นไป โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อ ให้ก ารบริห ารงานและการจัด การเงิน รายได้ข องศูน ย์บ ริก ารทางการแพทย์แ ละสาธารณสุข คณะ
แพทยศาสตร์ กับ ศูน ย์ก ารแพทย์แ ละโรงพยาบาลมหาวิท ยาลัย พะเยา เป็น ไปด้ว ยความเรีย บร้อ ย มี
ประสิทธิภาพ รอบคอบและรัดกุม และเหมาะสมกับสถานการณ์บิจจุบัน นั้น
ที่ประขุมคณะกรรมการดำเนิน งานศูน ย์การแพทย์แ ละโรงพยาบาลมหาวิท ยาลัย พะเยา ใน
คราวประขุมครั้งที่ ๖ (๖/๒๕:๖๑) เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕าอ๑ ได้รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง
การจัดการเงินรายได้ระหว่างส่วนงานในการให้บริการทางการแพทย์ตามโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕:๖๑ และได้หารือถึงแนวปฏิบัติและรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารจัดการรายได้ในส่วนการให้บริการ
ทางการแพทย์ตามโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งขาติ ของศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะ
แพทยศาสตร์ กับศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เพิ่มเติม พบว่า รายละเอียดและแนว
ปฏิบัติตามประกาศยังไม,ครอบคลุมสถานการณ์ทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนมีข้อหารือเกี่ยวกับความชัดเจน
ในการเรียกเก็บค่าบริการในการเข้ารับการรักษาของผู้มีสิทธิและอำนาจในการอนุบัติเบิกจ่ายเงิน ดังนั้น เพื่อให้
การปฏิบัติงานและการจัดการรายได้ของทั้งสองส่วนงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สามารถ
น่าไปปฏิบัติได้จริง ที่ประขุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาจึงมี
มติให้แก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ทั้งนี้ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาได้ยก
ร่า งประกาศที่แ ก้ไ ขตามมติท ี่ป ระขุม ดัง กล่า ว เสนอที่ป ระขุม คณ ะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์ส ิน ของ
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นขอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประขุม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ จึง เสนอที่ป ระขุม คณะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์ส ิน ของมหาวิท ยาลัย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

การพิจารณา

ฝ่ายเลขานุก าร ได้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง การจัด การเงิน รายได้
ระหว่างส่วนงานในการให้บ ริการทางการแพทย์ ตามโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ
๒๕๖๑ ดังนี

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดการเงินรายได้ระหว่าง
ส่วนงานในการให้บริการทางการแพทย์ตามโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การ
บริห ารงานของมหาวิท ยาลัย สำหรับ การจัด การเงิน รายได้ข องศูน ย์บ ริก ารทางการแพทย์แ ละสาธารณสุข
คณะแพทยศาสตร์ก ับ ศูน ย์ก ารแพทย์แ ละโรงพยาบาลมหาวิท ยาลัย พะเยา เป็น ไปด้ว ยความเรีย บร้อ ย มี
ประสิท ธิภาพ มีความรอบคอบและรัดกุม เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และนำไปบังคับใช้ได้จริง จึงอาคัย
อำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๔ ของ
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ อธิการบดีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประขุมครั้งที่ ๔๗(๘/๒๕๖๑)
วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑

ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดการเงินรายได้ระหว่างส่วนงาน

ในการให้บริการทางการแพทย์ตามโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ........”
ข้อ ๒

ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓

ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัด การเงิน รายได้ระหว่า งส่ว นงานในการ

ให้บริการทางการแพทย์ตามโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔

ในประกาศนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
“ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะแพทยศาสตร์” หมายความว่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
“ ศูน ย์บ ริก ารทางการแพทย์” หมายความว่า ศูน ย์บ ริก ารทางการแพทย์แ ละสาธารณสุข คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
“ ศูนย์การแพทย์” หมายความว่า ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ ๕

ประกาศ นื้[ห้มีผลบังคับใช้กับเงินรายได้ที่คณะแพทยศาสตร์ โดยศูนย์บริการทางการแพทย์

ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นด้น

ไป
ข้อ ๖

ให้ศ ูน ย์บ ริก ารทางการแพทย์จ ัด สรรเงิน รายได้ที่ไ ด้ร ับ จากสำนัก งานหลัก ประกัน สุข ภาพ

แห่งชาติเป็นรายจ่ายเหมาจ่ายรายละ ๕๐๐ บาท สำหรับ นิสิตหรือนักเรีย นชองมหาวิท ยาลัย หรือบุคคลที่

ลงทะเบียนใช้สิทธิในเขตพื้นที่ ๆ ให้บ ริก ารของศูน ย์บ ริก ารทางการแพทย์ เพื่อนำเช้าเป็นเงิน รายได้น อก
งบประมาณของศูนย์การแพทย์
นอกจากรายจ่ายเหมาจ่ายตามวรรคแรกแล้วนั้น ในกรณีที่นิสิตหรือนักเรียนของมหาวิทยาลัย หรือ
บุคคลที่ลงทะเบียนใช้สิทธิในเขตพื้นที่ ๆ ให้บริการของศูนย์บริการทางการแพทย์เช้ารับบริการที่ศูนย์การแพทย์
คณะแพทยศาสตร์อาจจ่ายเงินเพิ่มเติมให้ต่อครั้งที่เช้ารับบริการเพื่อการรักษาก็ใด้ ตามอัตราที่ระบุในบันทึก
ข้อตกลงร่วมกันตามข้อ ๘ โดยศูนย์การแพทย์จะเป็นผู้รับผิดขอบค่าใช้จ่ายในการรักษาตามเกณฑ์โรคและ
อาการที่ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งฃาติกำหนด แม้โนกรณีที่บุคคลดังกล่าวต้องเช้ารับการรักษาด้วย
การนอนพักรักษาที่ศูนย์การแพทย์ (เก ?ลบ6ก*)
อัตราเหมาจ่ายตามวรรคแรกและวรรคสองนั้นอาจเปลี่ยนแปลงหรือมีรายการอื่นเพิ่มเติมได้ โดยความ
เห็นขอบของทั้งสองฝ่าย โดยให้จัด ทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยสำหรับรายจ่ายเหมาจ่ายตามวรรคแรก
และทำเป็นบันทึกข้อตกลงสำหรับกรณีตามวรรคสอง
ข้อ ๗ ให้ศูนย์บริการทางการแพทย์โอนรายจ่ายเหมาจ่ายตามข้อ ๖ วรรคแรกแก่ศ ูน ย์ก ารแพทย์

ภายใน ๑๕ วัน ทำการหลังเริ่ม ปีงบประมาณ โดยใช้จำนวนนิสิตหรือนักเรียนของมหาวิทยาลัย หรือบุคคลที่
ลงทะเบียนใช้สิทธิในเขตพื้นที่ ๆ ให้บ ริการของศูน ย์บริการทางการแพทย์ ณ วัน แรกของปีงบประมาณเป็น
เกณฑ์โนการคำนวณ
การโอนเงินตามกรณีข้อ ๖ วรรคสอง ให้กระทำเป็นรายเดือนภายใน ๑๕ วันทำการ นับจากที่ได้รับ
การแจ้งยอดจำนวนผู้เช้ารับบริการจากศูนย์การแพทย์
ให้ค ณบดีม ีอ ำนาจอบุม ัต ิก ารโอนเงิน ตามวรรคแรกและวรรคสอง โดยอาจนำเงิน สะสมที่ใด้รับ การ
จัดสรรจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งขาติมาใช้ไปพลางก่อนก็ได้
ข้อ ๘

ให้ศูนย์บริก ารทางการแพทย์โดยคณบดีและศูนย์การแพทย์โดยผู้อำนวยการ จัดทำบันทึก

ข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินการให้บริการทางการแพทย์ร่วมกัน
บันทึกข้อตกลงตามวรรคแรก ให้มีการทบทวนแล้ไขในทุก ๆ ๓ ปี นับแต่วันที่มีการลงนามในบันทึก
ข้อตกลงดังกล่าว
ใบกรณีที่ศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์การแพทย์เห็นเป็นการสมควร สามารถดำเนินการทบทวน
แก้ไขก่อนกำหนดเวลาดังกล่าวในวรรคสองก็ได้
ข้อ ๙

การบริห ารจัด การ การใช้จ่ายและเงินรายได้ของศูนย์การแพทย์ทไ
ี่ ด้รับจากศูนย์บริการทาง

การแพทย์ตามประกาศนี๋ให้ดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวช้อง
ข้อ ©๐ ศูนย์การแพทย์ต้องจัดทำบันทึกรายงานการให้บริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวช้องกับเงินรายได้

ที่ได้รับจากศูนย์บริการทางการแพทย์แก่ศูนย์บริการทางการแพทย์ ตามบันทึกข้อตกลงและตามที่ศูนย์บริการ
ทางการแพทย์ร้องขอ
ข้อ ๑๑ ให้อ ธิก ารบดีเ ป็น ผูร้ ัก ษาการตามประกาศ น ี้ กรณีม ีบ ีญ หาในการดีค วามหรือ บีญ หาการ

ปฏิบ ัต ิต ามประกาศนี้ หรือการงดเว้นปฏิบัติตามข้อหนึ่งข้อใด ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด สั่งการและให้
ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ฟ เ ที่ป ระชุมพิจ ารณาแล้ว มีมติให้ค วามเห็น ขอบประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง การจัดการเงินรายได้
ระหว่างส่วนงาบในการให้บริการทางการแพทย์ ตามโครงการหลักประ กันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๖๑

1ะ1นีฒ ว าระที่ ๔.๙ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดทำบัญชี รายงานการเงินและ
การตรวจลอบงบการเงิน พ.ศ. ๒๕๖๑

ฮรป-เรื่อง

ตามบันทึกข้อความของกองคลัง ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๕/ ๓๓๘๙ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เรื่อ งขอเสนอพิจ ารณาร่า งประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา มหาวิท ยาลัย พะเยาได้ป รับ ปรุง (ร่า ง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดทำบัญชี รายงาบการเงินและการตรวจสอบงบการเงิน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยอาศัย
อำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราขบัญ ญัต ิม หาวิท ยาลัย พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความระเบีย บ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การงบประมาณ การบัญชี การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
กองคลัง จีงฃอยก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดทำบัญชี รายงานการเงิน
และการตรวจสอบงบการเงิน พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นขอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ จึง เสนอที่ป ระชุม คณะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์ส ิน ของมหาวิท ยาลัย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

การพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิท ยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดทำบัญชี รายงาน
การเงินและการตรวจสอบงบการเงิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
โดยที่เปีน การสมควรออกประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยาเกี่ย วกับ การจัด ทำบัญ ชี การจัด ทำรายงาน
การเงิน และการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความถูกต้องและเหมาะสมตามนัยแห่งพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตลอดจบเพื่อให้รายงานการเงินของมหาวิทยาลัยมีความครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ สะท้อนฐานะ
การเงินที่แท้จริง และเป็นประโยขน์ต่อการตัดสินใจ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๔ ๔๕
๔๖ ๔๘ แห่งพระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ความในข้อ ๕ และ ข้อ ๓๖ วรรคสอง ชอง
ระเบีย บมหาวิท ยาลัย พะเยา ว่าด้วย การเงิน การงบประมาณ การบัญ ชี การตรวจสอบ และการจัด การ
ทรัพ ย์สินชองมหาวิทยาลัย พ.ศ........... โดยความเห็น ขอบของคณะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์ส ิบ ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ใบคราวประชุมครั้งที่ ๔๗(๘/๒๔๖๑) เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๑ จึงให้ออกประกาศ
ไว้ดังนี้
ข้อ ๑

ประกาศ นีเ้ รียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดทำบัญชี รายงานการเงิน และ

การรายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน พ.ศ.........”
ข้อ ๒

ประกาศ นี้มผ
ี ลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นใป

ข้อ ๓

ในประกาศนี้

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยพะเยา
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“ อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“ส่ว นงาน” หมายความว่า ส่วนงานตามมาตรา ๗ แห่งพระราซบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. ๒๔๔๓
“ กองคลัง” หมายความว่า กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา
“ปีบ ัญ ชี” หมายความว่า รอบระยะเวลาบัญ ชีตามปีงบประมาณ นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม และสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ กันยายน ของปีถัดไป
“ระบ บ” หมายความว่า ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน การบัญชี และการคลังตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด
“รายงานการเงิน” หมายความว่า รายงานที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยซน์ต่อการตัดสินใจ ทั้งในรูปแบบของ
ข้อมูลเขิงปริมาณ (0นลกณลปหอ) และเซิงพรรณา ((วนลแไเลปหอ) อาจประกอบด้วย งบการเงิน บทวิเคราะห์
ทางการเงิน เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน และป็จจัยที่ส่งผลให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ
เป็นต้น
“งบการเงิน” หมายความว่า รายงานข้อมูลทางการเงินของมหาวิทยาลัยที่ได้จดบันทึกไว้โดยแสดงให้
เห็นถึงผลการดำเนินงาบในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และสถานะทางการเงิน ณ วันใดวันหนึ่ง
“ เกณฑ์คงค้าง” หมายความว่า หลักเกณฑ์ในการบันทึกบัญชีที่คำนึงถึงรายการหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รายได้ที่พีงรับ และรายจ่ายที่พึงจ่าย โดยไม่คำนึงถึงการได้รับหรือการจ่ายเงินสด เพื่อให้งบการเงินแสดงผลการ
ดำเนินงานของแต่ละช่วงเวลาอย่างเหมาะสม
“ ผู้สอบบัญชี” หมายความว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกที่สภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งโดยความเห็นขอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย
“ เงินกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี” หมายความว่า การก่อหนี้ผูกพันไว้ภายในปีงบประมาณใดไม่ว่าจะเกิดขึ้น
จากการขึ้อที่มีใบสั่งซื้อแล้ว หรือการจ้างที่มีใบสั่งจ้างแล้ว หรือการเช่าที่มีลัญญาหรือข้อตกลงการเช่าแล้ว แต่ไม่
สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามสัญญาหรือไม่สามารถเบิกจ่ายชำระหนี้ได้ทันในปีงบประมาณนั้น สามารถ
ขอกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณลัดไปได้ แต่เป็นการเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณของปีที่ได้ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายนั้นไว้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีบิญหาในการดีความหรือบิญหาการปฏิบัติ

ตามประกาศนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยขี้ขาดและถือเป็นที่สุด

๓๐

ส่วนที่ ๑
การจัดทำบัญชี
ข้อ ๕ ให้มหาวิทยาลัยออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง

กำหนด เพื่อจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๖

วิธก
ี ารทางบัญชีของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักการบัญชีทรี่ ับรองโดยทั่วไป (ธ6ก6โลแV

^๐ะ6|ว1:601 (ะ(ะ๐นกปก5 ?ก่กอํ(ว๒5 หรือ ธ/^?) โดยบันทึกรายได้และค่าไข้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง (/\๐ะโนลเ.
ธลรเร)
ข้อ ๗ ให้ม หาวิท ยาลัย จัด ทำบัญ ชีใ ห้เป็น ปัจ จุบ ัน โดยสมํ่า เสมอ และบัน ทึก บัญ ชีให้ถ ูก ต้อ งตาม

เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีที่ปรากฎ โดยบุคคลที่เป็นเจ้าของและขอใข้เอกสารหลักฐานดังกล่าว
เป็นผู้รับผิดขอบในความถูกต้องของเอกสารและหลักฐานนั้น
เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีตามวรรคแรก ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

และ

จัดเก็บให้เป็นปัจจุบันและอยู่ในสภาพที่พร้อมตรวจสอบไต้ โดยจะต้องจัดเก็บไวิในที่ปลอดภัย มิให้สูญหาย และ
จัด เก็บ ไว้เป็น ระยะเวลา ๑๐ ปี หรือ ภายหลังจากที่ไต้รับ การตรวจสอบจากผู้ส อบบัญ ชีเป็น ระยะเวลา (ะ ปี
แล้วแต่กรณีใดจะนานกว่า เว้นแต่เป็นเอกสารหลักฐานที่จัาเป็นต้องใช้ในการดำเนินคดีให้เก็บไว้จนกว่าคดีนั้น
จะสิ้นสุด
ข้อ ๘ ให้มหาวิทยาลัยจัดทำบัญชีในระบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยให้มีสมุดบัญชีทล
ี่ งรายการแยก

ตามประเภทของสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายไต้ และค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย สมุดบัญชีรับเงิน สมุดบัญชีจ่ายเงิน
สมุดบัญชีลูกหนี้ สมุดบัญชีเจ้าหนี้ สมุดบัญชีทรัพย์สิน สมุดบัญชีทั่วไป และสมุดบัญชีอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย
เห็นสมควร
ให้มหาวิทยาลัยจัดเตรียมสรรพสมุดบัญชีตามวรรคแรกและเอกสารหลักฐานตามข้อ ๗ ให้เป็นปัจจุบัน
และพร้อมให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
ข้อ ๙ ทุกสิ้นเดือนให้มหาวิทยาลัยทำการปิดรอบระยะเวลาการดำเนินงานในระบบ ดังนี้

(๑) คำหรับข่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ของปีถัดไป ให้ปีดรอบ
ระยะเวลาการดำเนินงานของแต่ละเดือนในระบบภายในห้าวันทำการทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัด'ไป
(๒) คำหรับเดือนกันยายนซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีบัญชีให้ปิดรอบระยะเวลาการดำเนินงาน
ในระบบวันที่ ๑๐ ตุลาคมของทุกปี
(๓) ให้ก องคลัง บัน ทึก ปรับ ปรุง รายการและปรับ ปรุง เพื่อ แกไขข้อ ผิด พลาดทางบัญ ชีภ าย
หลังจากปิดรอบระยะเวลาการดำเนินงานตาม (๑) และ (๒) ไต้ โดยต้อง'ไต้'รับอนุมิตจากผู้อำนวยการกองคลัง
ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายนของทุกปี
ข้อ ๑0 ให้กองคลังมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลบัญชีและการเงินของมหาวิทยาลัยที่ไต้จัดทำตามข้อ ๗ และ

ข้อ ๘ รวมทั้งรายการปรับปรุงตามข้อ ๙ (๓) มาจัดทำรายงานการเงินต่อไป

๓๑

ส่วนที่ ๒
รายงานการเงิน

ข้อ ๑๑ รายงานการเงิน (คกลท๐ ล* 860011:) ของมหาวิทยาลัย ต้องประกอบด้วยข้อมูล อย่างน้อย
ดังต่อโปนี้
(๑) งบ การเงิน (ฅทลกอ่ลเ ร*ล*6๓ 6 ก*) คือ ราย งาน ข ้อ ม ูล ท างก ารเงิน แ ล ะบ ัญ ช ีท ี่
มหาวิทยาลัยโต้บันทึกไว้อย่างเป็นระบบ โดยให้จัดทำงบการเงินเปรียบเทียบระหว่างปีบัญชีปีจจุบันกับปีบัญชี
ก่อนหน้าให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวับนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
(๒) ก า ร ว ิเ ค ร า ะ ห ์ง บ ก า ร เง ิน (คกลท๐ ล* 5*3*6๓6ท*5 /\กล*7รเ5) คือ ผ ล ก ารค ้น ห า
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อนำข้อเท็จจริงดังกล่าวมาใช้
ประกอบการตัดสินใจ โดยให้จัดทำรายงานการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างปีบัญชีป็จจุบันกับปีบัญชีก่อนหน้า
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
ให้มหาวิท ยาลัยจัดทำรายงานการเงินให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบ วัน นับ แต่วันสิ้น ปีบัญ ชี และ
นำเสนอต่อคณะกรรมการและสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบเป็นประจำทุกปี
ให้จัด ทำและนำเสนอรายงานการเงินต่อคณะกรรมการและสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบเป็นรายโตร
มาส โดยเปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลาในรอบระยะเวลาบัญชี'ปิจจุบันกับช่วงเวลาเดียวกันของรอบระยะเวลา
บัญ ชีก่อนหน้า ทั้ง นี้อ าจทำและนำเสนอเป็น เฉพาะส่วนงานหรือ หน่วยงานย่อ ยก็ไ ด้ (ร60ลโล*6 คกลก๐ ล*
ร*ล*6๓ 6 ก*ร)
ข้อ ๑๒ หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินและนโยบายการบัญชีของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยประกาศกำหนด
ให ้ม ห าวิท ย าล ัย จ ัด ท ำงบ ก ารเงิน ใน ภ าพ รวม ข อ งม ห าวิท ย าล ัย ((รอกรอ*10๒*601 คกลท๐ ล*
ร*ล*6๓ 6ก*ร) ตามเกณฑ์คงค้าง โดยรวมสิน ทรัพ ย์ หนี้ส ิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย ของทุกส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยให้แล้วเสร็จและส่งให้ผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และจัดส่ง
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามพระราซบัญญ้ติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๑๓ งบการเงินของมหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เป็นการทั่วไป มีเป็าหมายในการให้

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นประโยขน์ต่อผู้ใข้งบ
การเงินในการตัดสินใจเชีงเศรษฐกิจ และเพื่อตอบสนองความต้องการข้อมูลร่วมของผู้ใข้งบการเงินทุกประเภท
และไม่อยู่ในฐานะที่จะได้รับข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล โดยงบการเงินของมหาวิทยาลัย
ประกอบด้วย
(๑) งบแสดงฐานะการเงิน (ร*ล*6๓ 6ก* 0* คกลก๐ ล* 8๐51*!0ก) คือ รายงานที่แสดงข้อมูล
เกี่ยวกับฐานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย ณ วันใดวันหนึ่ง มีองค์ประกอบ ดังนี้
(๑.๑)

สินทรัพย์ (/\ร56*ร) ได้แก่ สินทรัพย์หมุนเวียน และสินทรัพย์ไม,หมุนเวียน
สิน ทรัพ ย์ห มุน เวีย น ((รนโโ6ก* ^5ร6*ร) ได้แก่ เงิน สดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหนี้ รายไค้ค้างรับ สินค้าและวัสดุคงเหลือ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า และรายการอื่นที่มหาวิทยาลัยกำหนด
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ผอก-(รนโโอก* ^556*5) ได้แก่ เงินให้กู้ยืมระยะ
ยาวแก่บ ุค ลากรและส่ว นงาน อาคารและอุปกรณ์(สุท ธิ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(สุทธิ) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น และรายการอื่นที่มหาวิทยาลัยกำหนด

(๑.๒)

หนี้สิน (นส!ว!ฒ6ร) ได้แก่ หนี้สินหมุนเวียน และหนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้ส ิน หมุน เวีย น

((ะบโโอก* ชลเวเฒ6ร) ได้แก่ เจ้าหนี้ ค่าใช้จ่ายด้าง

จ่าย เงินกู้ยืมระยะสั้น ประมาณการหนี้สิน หนี้สินหมุนเวียนอื่น และรายการอื่น
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
หนี้สินไม่หมุนเวียน (ผ๐ก-(ะนโโ6ก1: นลเวเฒ6ร) ได้แก่ เงิน กู้ย ืม ระยะ
ยาว เงินรับฝากและเงินประกัน รายได้รอการรับรู้ สำรองผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น และรายการอื่นที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(๑.๓)

ส่วนของทุนหรือสินทรัพย์สุทธิ (5ชุน!1^ ©โ ผ61: /\556๒) ได้แก่ ทุนประเดิม ทุน
สะสมหมุนเวียน และรายการอื่นที่มหาวิทยาลัยกำหนด

(๒) งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน (5131:6๓6ท1: ๐1" 1=1กลกอ่ลI โ’อโ1๖โ๓ ลกอ6) คือ
รายงานที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง มีองค์ประกอบ ดังนี้
(๒.๑)

รายได้ (โ?6V6ทน6ร) ได้แก่ รายได้จากรัฐบาล รายได้จากการดำเนิน งานของ
มหาวิทยาลัย รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ รายได้จากดอกเบี้ยรับและรายได้
จากการลงทุน รายได้อ ุด หนุน จากแหล่ง อื่น รายได้อ ื่น และรายการอื่น ที่
มหาวิทยาลัยกำหนด

(๒.๒)

ค่าใช้จ่าย (&1:เว6ท565) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน ค่าครุภัณฑ์มูลค่าตํ่ากว่าเกณฑ์ ค่าเสื่อม
ราคาและค่าดัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และรายการอื่นที่มหาวิทยาลัยกำหนด

กรณีที่มีเหตุผลอันสมควร มหาวิทยาลัยอาจปรับเปลี่ยนประเภทของรายการช้างด้นได้
(๓) งบกระแสเงินสด (51:31:6๓6ท1: ๙ ^^5ห โ1๒'ห/5) คือ รายงานที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการ
ได้ม าและการใช้ไ ปของเงิน สดและรายการเทีย บเท่าเงิน สดของมหาวิท ยาลัย ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง มี
องค์ประกอบ ดังนี้
(๓.๑)

ก ร ะ แ ส เง ิน ส ด จ า ก ก ิจ ก ร ร ม ด ำ เน ิน ง า น (0ล5เา ^๒ ผ โโ๐๓ 0|ว6โ3ปกรู
/๒ ชฬ่ป65) คือ การเช้าและออกของเงินสดจากกิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้
และกิจกรรมอื่นที่ไมใช่กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน

(๓.๒)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ^35เา [ะ10พ โโ๐๓ เทV65ปทรู ^๐ปVIป65) คือ
การเช้าและออกของเงินสดที่แสดงถีงการได้มาและการจำหน่ายสินทรัพ ย์ไม่
หมุนเวียนและเงินลงทุนซึ่งไม่รวมอยู่ในรายการเทียบเท่าเงินสด

(๓.๓)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (0ล5เา เ1๒ พ โโ๐๓ 1=1ทลก๐1กรู ^๐ปVIป65)
คือ การเช้า และออกของเงิน สดที่ม ีผ ลให้เกิด การเปลี่ย นแปลงในขนาดและ
องค์ประกอบส่วนของทุนหรือส่วนของการกู้ยืมของมหาวิทยาลัย

สำหรับงบกระแสเงินสดนั้น ให้เริ่มถือปฏิบัติตามประกาศของกรมบัญขีกลางเป็นสำคัญ
หากมหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการดำเนินการก่อนการประกาศของบัญขีกลาง มหาวิทยาลัยก็สามารถปฏิบัติ
ได้ทันที
(๔) งบแสดงการเปลี่ย นแปลงสิน ทรัพ ย์ส ุท ธิ/ส่ว นทุน (5๒1:6๓6ก1: ๙ ตาลทรู65 เท ผ61:
/\รร61:5750|น1^) คือ รายงานที่แสดงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่กระทบยอดจากรายการด้นงวดในส่วนของทุน
(ทุนประเดิมและทุนสะสม) มาเป็นยอด ณ วัน สิ้น รอบระยะเวลาบัญ ชี ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยจะแสดง
รายการต่าง ๆ ดังนี้

๓๓

(๔.๑)

ยอดคงเหลือ ณ วันเริ่มรอบระยะเวลาบัญชี

(๔.๒)

รายได้สูง(ตา)กว่าค่าใฃ้จ่ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

(๔.๓)

ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

สำหรับงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุบนั้นให้เริ่มถือปฏิบัติตามประกาศ
ของกรมบัญชีกลางเป็นสำคัญ หากมหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการดำเนินการก่อนการประกาศของบัญชีกลาง
มหาวิทยาลัยก็สามารถปฏิบัติได้ทันที
(๔) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ผ๐165 *0 1=1กอก031 51:31:6๓6ท!:ร) คือ รายงานที่แสดง
ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากข้อมูลในงบการเงินตาม (๑) ถึง (๔) อาจประกอบด้วย ข้อมูล
ทั่วไป การจัดตั้งและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน นโยบายการบัญชีหรือหลักการ
บัญชีที่ใซในการจัดทำงบการเงิน รายละเอียดเพิ่มเติมจากข้อมูลที่แสดงในงบการเงินที่อธิบายหรือการแยก
แสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินตาม (๑) ถึง (๔) รวมถึงข้อมูลของรายการที่มีคุณสมบัติไม่เพียงพอจะรับรู้
ในงบการเงินดังกล่าว หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพันตามสัญญา เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
(๖) รายงานเปรีย บเทีย บงบประมาณและการเบิก จ่า ยจริง (86(ว๐โ1: 01 ธนช361 /\01นล1
0 ๐ ๓ [วลท่ร0ก) คือ รายงานที่แสดงข้อมูลแผนงบประมาณและการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ ข่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
ซึ่งให้ข้อมูลที่ประกอบด้วย การจัดสรรงบประมาณที่ได้รับ ความเห็น ขอบจากสภามหาวิท ยาลัย ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจริง ค่าใช้จ่ายด้างจ่าย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี และงบประมาณคงเหลือ โดยให้รายงานแยกตามกองทุน
แผนงาน และหมวดของงบประมาณรายจ่าย
รูป แบบงบการเงิน ของมหาวิท ยาลัย ให้เป็น ไปตามท้า ยประกาศนี้ ทั้งนี้ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารโดย
อธิการบดีและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการโดยผู้อำนวยการกองคลังเป็นผู้ลงนามคู่กันในงบการเงินเพื่อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล
ข้อ ©๔ รายงานการวิเคราะห์ทางการเงินซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนั้น จัดทำขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เป็นการทั่วไป ที่ต้องการแสดงผลการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองความต้องการข้อมูลแก่ผู้ใข้งบการเงินทุกฝ่ายที่มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย
บริห ารจัด การ และการตัดสินใจของมหาวิทยาลัย และไม่อยู่ในฐานะที่จะได้รับข้อมูลเพื่อตอบสนองความ
ต้องการส่วนบุคคล โดยรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(๑) บทสรุปผู้บริหาร
(๒) รายงานงบประมาณ
(๓) วิเคราะห์โครงสร้างฐานะการเงิน
(๔) วิเคราะห์โครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่าย
(๔) วิเคราะห์อ ัต ราส่ว นทางการเงิน เพื่อ ประเมิน สถานะทางการเงิน ความสามารถในการ
ดำเนินงาน และความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
(๖) การวิเคราะห์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการและสภามหาวิทยาลัยกำหนด
ข้อ ©๔ ทุกสิ้นเดือนให้กองคลังจัดทำงบทดลอง (7ก่ลI 83๒006) และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
(8ลกเ(; 86000๐1[ลป๐ก 5๒1:6๓601:) ให้แล้วเสร็จ จากนั้นให้เสนอต่ออธิการบดีเพื่อทราบ ส่งหน่วยตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัยเพื่อสอบทาน และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินด้วย ภายในสิบห้าวันนับจากวัน
สิ้นเดือนของทุกเดือน

สำหรับงบทดลองตามวรรคแรก ให้จัดทำในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเลกทรอนิกส์
(60^6 โท๓ รก1: ^15031 IVเลกล56กา6ก1; เท1๖โ๓ ล1:เอก 5^*6๓ ห รือ ธโเVแร) ภ า ย ใ น ร ะ ย ะ เว ล า ต า ม ท ี่
กรมบัญชีกลางกำหนด รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเวบไซต์ภายในยี่สิบวันนับจากวันสิ้นเดือนของทุกเดือน
ข้อ ๑๖ ให้ส ่ว นงานหรือ หน่ว ยงานย่อ ยที่จ ัด ตั้ง ขึ้น ตามข้อ บัง คับ หรือ ระเบีย บหรือ ประกาศของ

มหาวิทยาลัยและได้กำหนดให้มีการจัดทำบัญชีเป็นการเฉพาะของหน่วยงานแยกจากมหาวิทยาลัย จัดทำข้อมูล
ทางบัญ ชีและการเงิน โดยอย่า งน้อ ยต้อ งประกอบด้วย งบทดลอง งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการ
ดำเนินงานทางการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร และบัญชีทรัพย์สินของ
หน่วยงาน
การจัดทำข้อมูลทางบัญชีและการเงินตามวรรคแรกให้จัดทำเป็นประจำทุกปีและเสนอต่ออธิการบดี
ภายในหกสิบ วับ นับ ตั้ง แต่วัน สิ้น ปีบ ัญ ชี พร้อมทั้งนำส่งกองคลังเพื่อนำมาจัด ทำงบการเงิน ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้รายงานการเงินของมหาวิทยาลัยสะท้อนถึงผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินที่
แท้จริง
กรณีส่วนงานหรือหน่วยงานย่อยไม่จัดทำและนำส่งข้อมูลตามที่กำหนดในวรรคแรกต่อกองคลังให้ส่วน
งานหรือหน่วยงานย่อยนั้นขึ้แจงเหตุผลเป็นหนังสือต่ออธิการบดี และแจ้งต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
และคณะกรรมการเพื่อทราบ และอธิการบดีอาจกำหนดมาตรการทางการบริหาร รวมทั้งอาจถือเป็นเหตุของ
การดำเนินการทางวินัยก็ได้
ข้อ ๑๗ ทุกสิ้นปีบัญชีให้กองคลังจัดทำข้อมูลดังต่อไปนี๋ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปี

บัญชี
(๑) รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
(๒) งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งยอดจากธนาคาร
(ธลก^ 51:3*6๓6กI) และยอดคงเหลือตามงบทดลอง ณ วันสิ้นปีบัญชี
(๓) สัญญายืมเงินที่ยังไมได้ส่งใช้ใบสำคัญ หรือทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม ณ วันสิ้นปีบัญชี โดย
แสดงรายละเอียดของสัญญายืมเงิน ซื่อผู้ยืม จำนวนเงินที่ยืม และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เห็นสมควร
(๔) ใบสำคัญแสดงภาระผูกพันที่ต้องจ่ายแก่เจ้าหนี้ หรือ ทะเบียนคุมเจ้าหนี้ ณ วันสิ้นปีบัญชี
โดยแสดงรายละเอียดของหนี้ ซื่อเจ้าหนี้ จำนวนเงินคงค้าง และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เห็นสมควร
(๔) ทะเบียนคุมสัญญาและหลักประกัน โดยแสดงรายละเอียดของสัญญา เลขที่สัญญา วันที่
ทำสัญญา ซื่อสัญญา หลักประกันของสัญญา และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เห็นสมควร
(๖) ทะเบียนทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เป็นการรายงานข้อมูลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่
รวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ โดยรายงานแยกเป็นหมวดหมู่ตามประเภทและลักษณะของทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์
ในการควบคุมและตรวจสอบได้
ส่วนที่ ๓
การรายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน
ข้อ ๑๘ ทุกสิ้นปีบัญชีให้มหาวิทยาลัยจัดส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีเพื่อทำการตรวจสอบ และส่งให้

สำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
ข้อ ๑๙ ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าสิบ
วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี

เมอผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินแล้ว ให้ผู้สอบบัญชีเสนองบการเงินและ
รายงานความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา และให้ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมขี้แจงและรับพิงข้อเสนอแนะจากที่ประขุมด้วย
ภายหลังจากการดำเนินการตามวรรคสองแล้ว ให้ผู้สอบบัญชีเสนองบการเงินและรายงานความเห็นของ
ผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา และให้ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมขี้แจงและรับพิงข้อเสนอแนะจากที่ประขุมด้วย
งบการเงินและรายงานความเห็นของผู้สอบบัญชีที่ผ่านความเห็นขอบในกระบวนการตามวรรคสองและ
วรรคสามแล้ว ให้ต่อที่ประขุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ โดยให้ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประขุมเพื่อเข้าร่วมขี้แจงและรับพิงความเห็บจากที่ประขุม
ข้อ ๒0 ให้มหาวิทยาลัยนำส่งงบการเงินที่ผู้สอบบัญ ชีรับรองแล้วพร้อมรายงานความเห็นของผู้สอบ

บัญชีต่อรัฐมนตรีที่กำกับดูแลมหาวิทยาลัยภายในหกสิบวันนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบ รวมทั้ง
เผยแพร่ผ่านทางเวบไขต์ตามกรอบเวลาดังกล่าวด้วย

ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประขุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑) ให้ค วามเห็น ขอบประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง การจัด ทำบัญ ชี รายงานการเงิน และการ
ตรวจสอบงบการเงิน พ.ศ. ๒๕๖๑
๒) แล้ไขข้อ ๓ คำนิยาม คำว่า “ เงินกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี” เป็น “ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี”
๓) แล้ไขข้อ ๙ เดิม “(๑) สำหรับข่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ของปีถัดไป
ให้ป ีดรอบระยะเวลาการดำเนิน งานของแต่ละเดือนในระบบภายในห้าวัน ทำการทุกวันที่ ๕ ของเดือนลัดไป”

แกไขเป็น “(๑) สำหรับ ช่ว งระยะเวลาตั้ง แต่ว ัน ที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ของปีลัดไป ให้ป ิด รอบ
ระยะเวลาการดำเนินงานของแต่ละเดือนในระบบภายในห้าวันทำการ ของเดือนกัดไป”
๔) แล้ไขข้อ ๑๙ ย่อหน้าที่สาม เดิม “ งบการเงินและรายงานความเห็น ของผู้สอบบัญ ชีท ี่ผ่านความ
เห็นชอบในกระบวนการตามวรรคสองและวรรคสามแล้ว ให้ต่อที่ประขุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ โดย
ให้ฝ ่า ยบริห ารของมหาวิท ยาลัย ที่ม ีห น้าที่เกี่ย วข้อ งเป็น ผู้น ำเสนอต่อ ที่ป ระขุม เพื่อ เข้าร่วมขี้แ จงและรับ พิง
ความเห็น จากที่ป ระขุม ” แก้ไขเป็น “งบการเงินและรายงานความเห็นของผู้สอบบัญชีที่ผ่านความเห็นขอบใน
กระบวนการตามวรรคสองและวรรคสามแล้ว ให้คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประขุม
สภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ โดยให้ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมขี้แจงและรับพิง
ความเห็นจากที่ประขุม”

ระ.ญียบวาระที่ ๔.๑๐ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและแบว
ปฏิบัติการจ่ายเงินยืม พ.ศ. ๒๔๖๑

สรุปเรื่อง

ตามบันทึกข้อความของกองคลัง ที่ ศธ ๐๕:๙0.๐๕/ ๓๓๘๙ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒(ะ๖๑
เรื่อ งขอเสนอพิจ ารณาร่า งประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา มหาวิท ยาลัย พะเยาได้ป รับ ปรุง (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและแนวปฏิบัติการจ่ายเงินยืม พ.ศ. ๒๕:๖๑ โดยอาศัย
อำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญ ญัต ิม หาวิท ยาลัย พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความระเบีย บ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การงบประมาณ การบัญชี การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา

กองคลัง จึงขอยก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและ
แนวปฏิบัติการจ่ายเงินยืม พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นขอบ โดยมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ จึง เสนอที่ป ระชุม คณะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์ส ิน ของมหาวิท ยาลัย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นขอบ

ถา:!พิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
และแนวปฏิบัติการจ่ายเงินยืม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
โดยที่เป็น การสมควรปรับ ปรุงประกาศมหาวิท ยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีก าร เงื่อนไข และ
แนวปฏิบัติการจ่ายเงินยืม พ.ศ. ๒๕๕๘

เพื่อให้การบริห ารงานของมหาวิท ยาลัยมีป ระสิท ธิภ าพ เกิดความ

คล่องตัว มีความรอบคอบและรัดกุม ตลอดจนครอบคลุมและเหมาะสมกับสถานการณ์บีจจุบัน จึงอาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๕ ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การงบประมาณ การบัญชี การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยความเห็นขอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๗(๘/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข

และแนวปฏิบัติการจ่ายเงินยืม พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วับถัดจากวันประกาศเป็นด้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจ่ายเงิน

ยืมทดรองจ่าย พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทบ
V
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“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“ กองคลัง”

หมายความว่า กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา

“ส่วนงาบ”

หมายความว่า

ส่วนงาบตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕:๕๓
“หัวหน้าส่วนงาน” หมายความว่า

หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๗(๓) และ(๔)

แห่งพระราขบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
“ เงินยืม” หมายความว่า เงินยืมทดรองจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัยหรือเงินยืมทด
รองจ่ายหมุนเวียนของส่วนงานหรือของมหาวิทยาลัย
“บุค ลากร” หมายความว่า ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างฃั่วคราวของมหาวิทยาลัย
“ ระบ บ ” หมายความว่า ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน การบัญชี และการคลัง
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ข้อ ๕ เงินยืมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนงานหรือบุคลากร นำไปจ่ายก่อนตามภาระผูกพันของ

ส่วนงาน ทั้งนี้1ห้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้
ข้อ ๖

ผู้มีสิ'ทธ!ยืมเงิน
๖.๑ หัวหน้าส่วนงาน หรือผู้ท ี่ได้รับมอบหมายส่าหรับการยืมเงินทดรองจ่าย

เพื่อหมุนเวียนของส่วนงาน
๖.๒ บุคลากร
ข้อ ๗ อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย มีอำนาจอนุมัติเงินยืม โดยการอนุมัติยืมเงิน

เพื่อการใดจะต้องได้รับอนุมัติในหลักการของการนั้น ๆ ก่อน และต้องได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อใช้จ่ายในการ
นั้นด้วย
ข้อ ๘ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบ้ติงานดังต่อไปนีอ
้ าจขออนุมัติยืมเงินได้

๘.๑ เงินเดือน หรือค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายประจำเดือนสำหรับบุคคลากร หรือ
ค่าจ้างของบุคคลากรที่ส่วนงานยังไม่เบิกจ่ายให้แก่บุคคลากร ทั้งนี้ต้องมีคำสั่งจ้าง หรือคำสั่งให้จ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่บุคลากรนั้น ๆ ก่อน
๘.๒ เงินค่าสาธารณูปโภคของส่วนงาน
๘.๓ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของบุคลากรรวมถึงการเดินทางไป
ปฏิบิติงานสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัย หรือนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
๘.๔ ค่า พัส ดุท ี่ต ิด ต่อ โดยตรงกับ ผู้จ ำหน่า ยจากต่า งประเทศหรือ จากระบบ
อินเตอร์เน็ต หรือค่าซื้อพัสดุที่ผู้จำหน่ายไม่ให้เครดิตแก่ส่วนงาน
๘.๕ ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน
๘.๖ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายล่วงหน้า เข่น ค่าลงทะเบียนการติกอบรม ค่า
พาหนะจ่ายล่วงหน้า

ค่าที่พักจ่ายล่วงหน้า เป็นด้น

๓๘

๘.๗ ค่าใช้จ่ายในการวิจัย บริก ารวิช าการ ทำนุบ ำรุงศิล ปวัฒ นธรรม การจัด
ประขุม 13กอบรม สัมมนา รวมถึงการจัดกิจกรรมสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา หรือนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัย
๘.๘ ทุน การศึก ษาสำหรับ บุค ลากร หรือ นิส ิต มหาวิท ยาลัย หรือ นัก เรีย บ
ใรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
๘.๙ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ - ๘.๘ ให้อยู่ในดุลพินิจชองผู้มี
อำนาจตามข้อ ๗
ข้อ ๙

เมื่อได้รับ อนุมัติแล้วให้ส่วนงานจัดทำสัญญายืมในระบบ และยื่นสัญญายืมเงินที่ได้

จากระบบจำนวน ๑ ฉบับ พร้อมสำเนาด้นเรื่องที่ได้รับการอนุมัติยืมเงินจากผู้มีอำนาจตาม ข้อ ๗

มายังกอง

คลังก่อนการปฏิบัติงานหรือดำเนินโครงการ อย่างน้อย ๑๐ วันทำการ
หากเป็นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนให้แนบสำเนาคำสั่งบรรจุแต่งตั้งหรือคำสั่งมหาวิทยาลัยให้
ได้รับค่าตอบแทน นั้น ๆ มายังกองคลัง ก่อนสิ้นเดือน ๕ วันทำการ
ข้อ ๑๐ หลักเกณฑ์การยืมเงิน
๑๐.๑

เงินยืมตามข้อ ๘.๑

ยืม ได้ไม่เกิน จำนวนเงิน สุท ธิของอัต ราเงิน เดือ น

ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน ตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย
๑๐.๒

เงินยืมตาม ข้อ ๘.๓ เพื่อเป็นค่าเดินทางไปปฏิบัติงานในราชอาณาจักรให้

จ่ายได้สำหรับระยะเวลาไม่เกินสามสิบวัน หากมีความจำเป็นจะต้องจ่ายเกินกว่ากำหนดเวลาดังกล่าวจะต้องขอ
อนุมัติผู้มีอำนาจตาม ข้อ ๗ โดยระบุเหตุผลและความจำเป็น
๑๐.๓

เงินยืมตามข้อ ๘.๔ ต้องคำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ก่อน
๑๐.๔
ตามโครงการนั้นๆ

เงิน ยืม ตามข้อ ๘.๗ ให้ย ืม ได้ต ามงวดงาบหรือ แผนการเบิก จ่า ยเงิน

หากเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย หรือได้รับ

ทุน สนับ สบุน จากหน่วยงานภายนอกมหาวิท ยาลัย ต้อ งมีง บประมาณที่รองรับ ในการดำเนิน โครงการหรือ
กิจกรรมที่ชัดเจน
๑๐.๕

เงินยืมเพื่อการอื่น ให้ยืมเงินได้ตามประมาณการค่าใช้จ่ายหรือแผนการ

๑๐.๖

บุคลากรที่ยืมเงินยังมีได้คำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อส่งใช้คืนเงินยืม หรือ

เบิกจ่ายเงิน
ส่งใช้คืนเงินที่เหลือจากการปฏิบัติงาน ไม่สามารถยืมเงินครั้งใหม่ได้ เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นสามารถขอ
อนุมัติผู้มีอำนาจตามข้อ ๗ หากได้รับการอนุมัติแล้วจึงจะสามารถยืมเงินครั้งใหม่ได้
ข้อ ๑๑ เงื่อนไขการจ่ายเงินยืม

๑๑.๑ ให้จ่ายเงินให้แก่ผู้ยืมเงินตาม ข้อ ๘.๑ - ๘.๒ ก่อนวันสิ้นเดือน ไม่น้อยกว่า

๕ วับทำการ และไม่เกินวันที่ ๑๐ ชองเดือนถัดไป
๑๑.๒ ให้จ่ายเงินให้ผู้ยืมตามข้อ ๘.๓- ๘.๖ ก่อนการปฏิบัติงานหรือคำเนินการ ไม่
เกิน ๗ วันทำการ หรือหลังจากปฏิบิตงานหรือดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๕ วันทำการ

(ร)(ร).0โ) ให้จ ่ายเงิน ให้ผ ู้ย ืม เงิน ตามข้อ ๘.๗ ก่อ นวัน เริ่ม คำเนิบ โครงการหรือ
กิจกรรมไม่เกิน ๑๐ วับทำการ หรือหลังวับสิ้นสุดการคำเนิบโครงการหรือกิจกรรมไม่เกิน ๕ วับทำการ

๑๑.๔

ให้จ่ายเงินให้ผู้ยืมเงินตามข้อ ๘.๘ ก่อนวันเริ่มดำเนินการไม,เกิน ๑๔ วันทำการ

หรือหลังการดำเนินการสิ้นสุดใม่เกิน ๔ วันทำการ
๑๑.๔

หากผู้ยืมเงินมีเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องการให้กองคลังจ่ายเงินยืมให้ผู้

ยืมก่อนเงื่อนไขตามข้อ ๑๑.๑ ถึง ๑๑.๔ ให้ซี้แจงเหตุผลและความจำเป็นเพื่อขออนุมัติผู้มีอำนาจ ตามข้อ ๗
เป็นรายๆไป
ข้อ ๑๒ การชำระคืนเงินยืม
๑๒.๑ การชำระคืนเงินยืมตามข้อ ๘.๑ ให้เบิกหักผลักส่งเพื่อคืนเงินยืม
๑๒.๒

การชำระคืนเงินยืมตามข้อ ๘.๒ ถึง ๘.๖ และข้อ ๘.๙ ให้ส่งคืนเงินสดที่

เหลือจ่ายพร้อมใบสำคัญคู่จ่ายภายใน ๑๕: วันนับจากวันสิ้นสุดการดำเนินการ
๑๒.๓

การชำระคืน เงิน ยืม จากข้อ ๘.๗ ถึง ๘.๘ ให้ส่งใข้เงินสดที่เหลือพร้อม

ใบสำคัญคู่จ่ายภายใน ๓๐ วันนับแต่วันสิ้นสุดการดำเนินการ
๑๒.๔ ให้กองคลังหรือส่วนงานออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ยืมเงินเพื่อเป็นหลักฐาน
อ้างอิงในการคืนเงินยืม พร้อมทั้งหักล้างบัญฃีลูกหนี้เงินยืมและทะเบียนคุมลูกหนื้[นระบบ
๑๒.๔ กรณีที่ผู้ยืมเงินไม่อาจส่งคืนเงินยืมได้ตามกำหนดในประกาศนี้ ให้ผู้ยืมเงิน
ขอขยายระยะเวลาคืนเงินยืมไต้ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน พร้อมทั้งแนบรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้มีอำนาจ
ตามข้อ ๗ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการขยายเงินยืมเป็นราย ๆ ไป ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งปีงบประมาณ
ข้อ ๑๓ ให้กองคลังหรือส่วนงานแล้วแต่กรณี ทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่ ๑๐
ของเดือนถัดไป นับแต่วันครบกำหนดเวลาการคืนเงินยืมหรือครบระยะที่ไต้รับอนุมัติขยายเวลา

คืนเงินยืม

แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๔ กรณีดำเนิน การตามข้อ ๑๓ ผู้ยืมยังไม่ชำระคืนเงินยืม ให้กองคลังหรือส่วนงาน
รายงานต่อผู้มีอำนาจตามข้อ ๗ เพื่อขออนุมัติหักเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือเงินอื่นใดที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย
ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปจากเดือนที่ทวงถาม ในอัตราร้อยละ ๔๐ ของเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือเงิน
อื่นใดที่ไต้รับจากมหาวิทยาลัยคงเหลือสุทธิ เพื่อชำระคืนเงินยืม และคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (0^601:^6
^ 6 ) ในอัต ราร้อ ยละ ๗.๕ ต่อปี

ตั้งแต่วับที่ครบกำหนดยืมเงิน ทั้งนี้ดอกเบี้ยผู้ยืมไม่สามารถเรียกคืนจาก

มหาวิทยาลัยไต้
การคำนวณดอกเบี้ยงวดแรกให้คิดตั้งแต่วันที่ครบกำหนดยืมเงินจนถึงวันที่ ๑๐ ของ
เดือนถัดไปจากเดือนที่ทวงถาม และให้คำนวณดอกเบี้ยในงวดถัดไปให้คิดตั้งแต่วันที่ ๑๑ จนถึงวันที่ ๑๐ ของ
เดือนถัดไป จนกว่าจะส,งใข้เงินยืมครบจำนวน
ข้อ ๑๔ กรณีผู้ยืมถูกหักเงินเดือนหรือค่าจ้าง และเงินอื่นใด จนครบจำนวนเงินตามสัญญา
เกินระยะเวลา ๑ ปี อาจถูกดำเนินการทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย
และการดำเนินการทางวินัย ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๔๔๔ และที่แกํไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑๖ กรณีผู้ยืมถูกหักเงินเดือนหรือค่าจ้าง และเงินอื่นใด ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับแต่
วัน ครบกำหนดชำระคืน เงิน ยืม หรือครบกำหนดที่ได้รับ อนุมัต ิข ยายเวลาคืน เงิน ยืมแล้วแต่กรณี ให้จัดทำ
รายงาน เสนอต่อมหาวิทยาลัย

ข้อ ๑๗ กรณีผู้ยืมขอยกเลิกโครงการหรือกิจกรรม ให้ส่งคืนเงินยืมทันทีหรืออย่างข้าภายใน

๗ วันทำการ หลังจากวันที่ได้รับอบุมัติให้ยกเลิกโครงการหรือกิจกรรม หากไม่ปฏิบัติตามนี้ให้ดำเนินการตาม
ขอ ๑๓
ข้อ ๑๘ กรณีโครงการหรือกิจกรรม เลื่อนหรือขยายระยะเวลาการดำเนินงาน

เกิน ๖๐ วันจากกำหนดการเดิม ให้ส่งคืนเงินยืมทันทีหรืออย่างข้าภายใน ๗ วันทำการ หลังจากวันที่ได้รับ
อนุมิติให้เลื่อนหรือขยายระยะเวลาการดำเนินงาน หากไม่ปฏิบัติตามนี้ให้ดำเนินการตาม ข้อ ๑๓
ข้อ ๑๙ หากผู้ยืมมีพฤติการณ์หน่วงเหนี่ยวการคืนเงินยืม หรือไม่รีบดำเนินการคืน

เงินยืม

โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อาจถูกดำเนินการทางวินัย หรือไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและเงินเพิ่ม
พิเศษใดๆ ในปีนั้นๆ ด้วย
ข้อ ๒0 ให้ส่วนงานนำเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนของหน่วยงาน ฝากธนาคารในนามของ

หน่วยงานนั้นๆ และให้เก็บรักษาเงินและหลักฐานการจ่ายเงินเพื่อการตรวจสอบ
ข้อ ๒๑ ให้อ ธิก ารบดีเป็น ผู้รัก ษาการตามประกาศนี้ กรณีมีป็ญ หาในการดีความหรือปีญหา

การปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑) ให้ความเห็นขอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธืการ เงื่อนไขและแนวปฏิบัติการ
จ่ายเงินยืม พ.ศ. ๒๔๖๑
๒ ) ให้แ ก้ไขข้อ ๖.๒ เดิม “ บ ุค ล าก ร” แก้ไขเป็น “ บุค ลากรและผู้ร ับ ทุน พัฒ นาบุค ลากรของ
มหาวิทยาลัย”
๓)ให้แก้ไขข้อ ๑๐.๒ เดิม “ เงินยืมตาม ข้อ ๘.๓ เพื่อเป็นค่าเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ
ราชอาณาจักรให้จ่ายได้ส่าหรับระยะเวลาไม่เกินสามสิบว ัน หากมีความจำเป็นจะต้องจ่ายเกินกว่ากำหนดเวลา
ดังกล่าวจะต้องขออบุนัติผู้มีอำนาจตาม ข้อ ๗ โดยระบุเหตุผลและความจำเป็น” เป็น

“๑๐.๒ เงินยืมตาม

ข้อ ๘.๓ เพื่อเป็นค่าเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศให้จ่ายไต้สำหรับระยะเวลาไม่เกินสามสินวัน หากมีความ
จำเป็นจะต้องจ่ายเกินกว่ากำหนดเวลาดังกล่าวจะต้องขออนุม้ติผู้มีอำนาจตาม ข้อ ๗ โดยระบุเหตุผลและความ
จำเป็น”
๔) ให้แก้ไขข้อ ๑๐.๖ เดิม “บุคลากรที่ยืมเงินยังมิได้ดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อส่งใข้คืนเงินยืม หรือส่ง
ใข้คืนเงินที่เหลือจากการปฏิบัติงาน ไม่สามารถยืมเงินครั้งใหม่ได้ เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นสามารถขอ
อนุมิติผู้มีอำนาจตามข้อ ๗ หากได้รับการอนุมิติแล้วจึงจะสามารถยืมเงินครั้งใหม่ได้” แก้ไขเป็น “บุคลากรที่ยืม

เงินแฮะยังมิได้ดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อส่งใข้คืนเงินยืม หรือส่งใช้คืนเงินที่เหลือจากการปฏิบัติงาน ไม่
สามารถยืมเงินครั้งใหม่ได้ เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นสามารถขออนุมิติผู้มีอำนาจตามข้อ ๗ หากได้รับ
การอนุมิติแล้วจึงจะสามารถยืมเงินครั้งใหม่ได้”
๕) ให้แก้ไขข้อ ๑๒.๕ เดิม “ กรณีที่ผู้ยืมเงินไม่อาจส่งคืนเงินยืมได้ตามกำหนดในประกาศนี้ให้ผู้ยืมเงินขอ
ขยายระยะเวลาคืนเงินยืมได้ครั้งละไม,เกิน ๓0 วัน พร้อมทั้งแนบรายงานผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ให้ผู้มีอำนาจ
ตามข้อ ๗ เป็นผู้พิจารณาอนุมิติการขยายเงินยืมเป็นราย ๆ ไป ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งปีง บประมาณ” แก้ไขเป็น
“กรณีที่ผู้ยืมเงินไม่อาจส่งคืนเงินยืมได้ตามกำหนดในประกาศนี้ให้ผู้ยืมเงินขอขยายระยะเวลาคืนเงินยืมได้ครั้ง
ละไม่เกิน ๓๐ วัน พร้อมทั้งแนบรายงานผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ให้ผู้มีอำนาจตามข้อ ฅเ เป็นผู้พิจารณาอนุมิติ
การขยายเงินยืมเป็นราย ๆ ไป ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับจากวันที่ครบกำหนดเวลาการคืนเงินยืม”

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของกองคลัง ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๕/ ๓๓๘๙ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เรื่อ งขอเสนอพิจ ารณาร่า งประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา มหาวิท ยาลัย พะเยาได้ป รับ ปรุง (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยอาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราขบัญ ญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความระเบียบมหาวิท ยาลัย
พะเยา ว่าด้วย การเงิน การงบประมาณ การบัญชี การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
กองคลัง จึงขอยก (ร่าง) ประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง การบริห ารงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ จึง เสนอที่ป ระชุม คณะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์ส ิน ของมหาวิท ยาลัย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นขอบ

การพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
โดยที่เ ป็น การสมควรออกประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง การบริห ารงบประมาณ
มหาวิท ยาลัยพะเยา อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราขบัญ ญัต ิมหาวิท ยาลัย พะเยา พ.ศ.
๒๕๕๓ และความในข้อ ๕ ของระเบียบมหาวิท ยาลัยพะเยาว่าด้วย การเงิน การงบประมาณ การบัญชี การ

๔๒

ตรวจสอบ และการจัดการทรัพ ย์สิน ของมหาวิท ยาลัย พ.ศ. ๒๕:๖๑ โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประขุม ครั้ง ที่๔๗(๘/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน
๒๕๖๑ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศ นี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริห ารงบประมาณของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒

ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นใป

ข้อ ๓ ใบประกาศนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“ สภามหาวิทยาลัย”

หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยพะเยา

“อธิการบดี”

หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

“ส่วนงาน”

หมายความว่า ส่วนงานตามมาตรา ๗ แห่ง

พระราชบัญณูติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย๕

“ปีง บประมาณ”

หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม

ของปีหนึ่งถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีถัดไปเป็นขื่อส่าหรับปีงบประมาณนั้น
“งบประมาณรายรับ ”

หมายความว่า การประมาณการรายรับของมหาวิทยาลัย

ที่ค าดว่าจะได้รับในช่วงของปีงบประมาณ รายรับ ที่น ำมาตั้ง งบประมาณ ให้ตั้งจากรายไต้ตามประเภทของ
รายได้และตามรายการที่มหาวิทยาลัยกำหนด
“งบประมาณสะสม”

หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายประจำปีก่อนหน้าใน

เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ยังมิได้เบิกจ่ายและมิได้ก่อหนี้ผูกพันหรือกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี
งบประมาณคงเหลือดังกล่าวถือเป็นงบประมาณสะสมของมหาวิทยาลัย เว้นแต่งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ของส่วนงานตามมาตรา ๗ (๓) ที่เหลือจ่ายให้ถือเป็นงบประมาณสะสมของส่วนงาบ และสามารถนำมาจัดตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีถัดไปได้หากประสงค์จะนำมาใช้
“งบประมาณรายจ่าย”

หมายความว่า จำนวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือ

“ การโอนงบประมาณ”

หมายความว่า การโอนหมวดรายจ่า ย เปลี่ย นแปลง

ก่อหนี้ผูกพันได้

รายการหรือปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามแผนงบประมาณรายจ่ายที่สภามหาวิทยาลัยเห็นขอบแล้ว

“ รายการก่อ หนี้ผ ูก พัน ข้า มปีง บประมาณ” หมายความว่า รายการงบประมาณ
รายจ่ายที่กำหนดให้ต้องจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเกินหนึ่งปีงบประมาณขึ้นไป
“ เงินเบิกเกินส่งคืน”

หมายความว่า เงิน งบประมาณที่ส ่ว นงานเบิก จ่า ยไป

แล้วแต่ไม่ได้ใช้หรือจ่ายไม่หมด หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน และได้น ำส่งก่อนสิ้นปีงบประมาณหรือก่อน
สิ้นสุดระยะเวลาเบิกเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี

“ เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน” หมายความว่า เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนงานเบิก
จากกองคลังไปแล้ว แต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน และได้นำส่งกองคลังหลังสิ้น
ปีงบประมาณ
“ การเบิกจ่ายเหลื่อมปี” หมายความว่า การเบิกจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใบ
ปีงบประมาณใด แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทับในสิ้นปีงบประมาณนั้น สามารถเบิกจ่ายเหลื่อมปีได้ภายในวันที่
๑๔ ของเดือ นถัด ไปนับ จากวัน สิ้น ปีง บประมาณ โดยเบิก จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายของปีท ี่ค ่าใช้จ ่ายนั้น
เกิดขึ้น
“การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี” หมายความว่า การก่อหนี้ผูกพันไว้ภายในปีงบประมาณ
ใดไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการซื้อที่มีใบสั่งซื้อแล้ว หรือการจ้างที่มีใบสั่งจ้างแล้ว หรือการเข่าที่มีสัญญาหรือข้อตกลง
การเข่าแล้ว แต่ไ ม่ส ามารถดำเนิน การได้แ ล้ว เสร็จ ตามสัญ ญาหรือ ไม่ส ามารถเบิก จ่า ยขำระหนี้ไ ด้ท ัน ใน
ปีงบประมาณนั้น สามารถขอกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไปได้ แต่เป็นการเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ
ของปีที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายนั้นไว้
“ ระบ บ ” หมายความว่า ระบบงบประมา พัสดุ การเงิน การบัญชี และการคลัง
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ส่วนที่ ๑
การจัดสรรงบประมาณประจำปี
ข้อ ๔ ให้มหาวิทยาลัยจัดทำงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยตาม

โครงสร้างงบประมาณ ประกอบด้วย นโยบายการจัดทำงบประมาณ งบประมาณรายรับ งบประมาณสะสม
งบประมาณรายจ่าย และองค์ประกอบอื่นให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด แยกตามประเภทรายจ่ายโดย
คำนึงถึงแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนกลยุทธ์ หรือแผนที่เรียกขื่ออย่างอื่น รวมทั้งแนวทางการบริหารพัฒ นา
มหาวิทยาลัยและมติของสภามหาวิทยาลัยที่เกี่ยวช้อง เสนอต่อ คณะกรรมการเพื่อ พิจารณาและเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุนัติใช้เป็นงบประมาณในปีนั้น
หากงบประมาณประจำปีใด ไม่อาจขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยได้ก่อนวันเริ่มปีงบประมาณ
อธิการบดีอาจอนุมัติเฉพาะงบบุคลากรและงบดำเนินงาน ให้ส่วนงานดำเนินการในวงเงินงบประมาณไม่เกิน
ร้อยละ ๔๐ ของวงเงินงบประมาณที่เคยได้ร ับ อนุมัตใิ บปีล่วงมาแล้วไปพลางก่อน ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๖๐ วันนับแต่
วันเริ่มปีงบประมาณ และไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพันการใช้จ่ายงบประมาณของปีถัดไป
ข้อ ๕ มหาวิทยาลัยต้องจัดสรรงบประมาณสำหรับกรณีทเี่ กิดภาวะอุกเฉินและมีความจำเป็น

เร่งด่วนด้วย ไม่เกินร้อยละ ๕ ของประมาณการรายได้มหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณนั้น
ข้อ ๖ ให้ส ่ว นงานจัด ทำแผนการปฏิบ ัต ิงาน แผนการใช้จ ่ายงบประมาณ และแผนความ

ต้องการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ ให้จัดทำในแต่ละงานหรือโครงการของแต่ละแผนงาน
ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
ข้อ ๗ การขอจัดสรรงบประมาณที่มีใข่รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการ

ครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ให้แสดงรายการครุภัณฑ์ จำนวน ประเภท ชนิดและ

คุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขป สำหรับรายการสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐,0 ๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นโป
ให้แสดงรายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน ประเภทรูปแบบหรือรายการก่อสร้างโดยสังเขป และสำหรับรายการที่ดิน
ให้แสดงรายละเอียดจำนวนเนื้อที่ แผนผังที่ตั้งโดยสังเขปของที่ดิน เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
ข้อ ๘ การขอจัดสรรงบประมาณรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณให้แสดงรายการและ

ระยะเวลาผูกพันข้ามปีงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

ส่วนที่ ๒
การใช้รายจ่าย
ข้อ ๙ การใข้ร ายจ่า ยงบประมาณตามประกาศ นี้ ส่วนงานจะต้อ งดำเนิน การให้เกิด ผล

ลัมฤทธี้ของงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าในการใข้งบประมาณ ความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าในการใช้
ข้อ ๑๐ การใช้รายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในแต่ละงบรายจ่ายของแต่ละงานหรือ

โครงการภายใต้แผนงานเดียวกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
ข้อ ๑๐.๑

งบบุคลากร ให้ใช้จ่ายเป็นรายการใดๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ว่าเป็น

งบรายจ่ายนี้ และถัวจ่ายกันได้ภายใต้งบรายจ่ายนี้ โดยไม่จำเป็นต้องโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
ข้อ ๑๐.๒

งบดำเนินงาน ให้เบิกจ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ซึ่งมหาวิทยาลัย

กำหนดว่าเป็นรายจ่ายในประเภทงบรายจ่ายนี้ และให้ถัวจ่ายกันได้ภายใต้งบรายจ่ายนี้โดยไม่จำเป็นต้องโอน
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
เว้นแต่รายจ่ายประเภทค่าสาธารณูป โภค ให้นำไปใช้จ่ายในประเภทอื่นภายในงบ
รายจ่ายนี้ได้หากไม่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ทั้งนี้ต้องขออนุมัติต่อหัวหน้าส่วนงาน
ข้อ ๑๐.๓ งบลงทุน ให้เบิก จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนดว่าเป็น

รายจ่ายในงบรายจ่ายนี้ ตามรายการและวงเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ข้อ ๑๐.๔

งบเงินอุดหนุน ให้เบิกจ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ซึ่งมหาวิทยาลัย

กำหนดว่าเป็นรายจ่ายในงบรายจ่ายนี้ ตามแผนการดำเนินงาน
ข้อ ๑๑ รายจ่า ยท ี่เ กิด ขึ้น ในป ีง บป ระมาณ ใด ให ้จ ่า ยจาก งบ ป ระม าณ รายจ่า ยข อง

ปีงบประมาณนั้น เว้นแต่
(๑) รายจ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณแต่ไม,สามารถจ่ายได้ทันในสิ้นปีงบประมาณ ให้
เบิกจ่ายเหลื่อมปีได้ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปหลังจากสิ้นปีงบประมาณ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายของปีที่ค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น เว้นแต่กรณีที่ได้รับอนุมิติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
(๒) ในกรณีมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายของปีนั้นได้ทัน ให้เบิก
จากเงิน งบประมาณรายจ่ายของปีง บประมาณถัด ไปได้ แต่ค ่าใช้จ่ายนั้นจะต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพันเกิน
งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ให้ขออนุมัติจากอธิการบดี ภายใน ๓๐ วัน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ
และให้เบิกจ่ายไม่เกิน ๖๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณเดิม
(๓)

กรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นสำหรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่งปรากฎภายหลังสิ้น

ปีง บประมาณ ให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของปีป้จจุบันได้ ทั้งนี้รายจ่ายที่นำมา
เบิกจ่ายจากงบประมาณของปีป้จจุบันนั้นต้องไม่เกินกว่าวงเงินงบประมาณรายจ่ายของปีที่เกิดรายการนั้น

(๔) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาที่ได้รับอนุมัติแล้ว ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนบริหาร วิชาการ วิชาชีพ ตกเบิกต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายย้อนหลัง ให้เบิกจ่ายได้ตามคำสั่งหรือ
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติในปีงบประมาณนั้น ๆ

ส่วนที่ ๓
การโอนงบประมาณ
ข้อ ©๒ การโอนงบประมาณ จะต้องไม่ทำให้เบิาหมาย และหรือผลลัพธ์ที่กำหนดไวิในแต่

ละงานหรือโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลง
ข้อ ๑๓ อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีอำนาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ข้อ ๑๔ การโอนงบประมาณ รายจ่า ย ที่ไ ด้ร ับ จัด สรรจากรัฐ บาล ต้อ งไม่ช ัด หรือ แย้ง กับ

หลักเกณฑ์ที่ส์านักงบประมาณกำหนด
ข้อ ๑๔ เมื่อส่วนงานได้รับอนุมัติโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ได้รับการ

จัด สรรตามประกาศนี้แ ล้ว ให้ส ่ว นงานรายงานสรุป การโอนและเปลี่ย นแปลงรายการงบประมาณให้แ ก่
มหาวิทยาลัยทราบเป็นรายไตรมาส ตามแบบรายงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ข้อ ๑๖ การปรับ เพ ิ่ม และลดงบประมาณ รายจ่า ยประจำปี ในกรณีท ี่ส ่ว นงานมีค วาม

จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินรายได้เกินกว่าวงเงินหรือลดงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติไว้แล้ว ให้อธิการบดีขอเสนอลด
หรือเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีระหว่างปี ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติลดหรือเพิ่มงบประมาณ

ส่วนที่ ๔
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
ข้อ ๑๗

การกัน เงิน ไว้เบิก เหลื่อ มปี กรณีท ี่ส ่ว นงานไม่ส ามารถก่อ หนี้ผ ูก พัน ได้ท ัน ใน

ปีงบประมาณและจำเป็นต้องดำเนินงานต่อไป ให้ส่วนงานเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้กันเงิน
การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกเดือนนับแต่สิ้นปีงบประมาณ
ข้อ ๑๘ การคำเนินโครงการวิจัย บริก ารวิช าการ ทำนุบำรุงศึลปวัฒ นธรรมที่ไม่สามารถ

ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ ข้อ ๑๗
ข้อ ๑๙ กรณีที่ส่วนงาน ได้ก่อหนี้ผูกพันและลงนามในสัญญารายการซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำ

ชอง ที่มี'วงเงินตั้งแต่ ๔๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ได้ทันภายในปีงบประมาณ แต่ไม่สามารถบันทึก ใบสั่งซื้อหรือใบสั่ง
จ้างในระบบ ได้เสร็จสิ้นภายในวับทำการสุดท้ายชองเดือนกันยายน

ทำให้การกับเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้

ผูกพันไม่ครบตามขั้นตอน เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และไม่ส่งผลกระทบต่อคู่สัญญาซึ่งเป็น
บุคคลภายนอก จึงให้ส่วนงานขอกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน ไปอีกหกเดือนนับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณโดยปฏิบัติเช่นเดียวกับการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมจกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
ข้อ ๒๐ การขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีที่ส่วนงาน ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิก

เหลื่อมปีไม่ทันตามที่ฃออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีไว้ ให้ส่วนงานดำเนินการตาม ข้อ ๑๗
ข้อ ๒๑ เมื่อ พัน ระยะเวลาที่ได้รับ อนุม ัต ิให้ก ัน เงิน ไว้เบิก เหลื่อ มปีให้ถ ือ ว่า งบประมาณที่ก ัน ไว้

นั้นเป็นอันพับไป

ข้อ ๒๒ กรณีที่ส่วนงาน ได้ก่อหนี้ผูกพันและลงนามในสัญญารายการซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำ

'ของ ที่มี'วงเงินตั้งแต่ ๕๐,๐ 0 ๐ บาทขึ้นไป และบัน ทึกใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้างในระบบ ให้กันเงินไว้เบิกจ่าย
เหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเปีนไปอย่างต่อเนื่อง และไม่ส่งผลกระทบ ต่อคู่สัญญา’ซึ่งเ'ปีน
บุคคลภายนอก จึงให้ส่วนงานขอกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน ตามแบบที่มหาวิทยาลัย
กำหนด เสนอต่ออธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุมีติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีไปอีกหกเดือนนับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๕
การรายงาน
ข้อ ๒๓ ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นไตรมาสสองของปีงบประมาณให้ส่วนงานรายงานต่อ

มหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมถึงรายจ่ายของงบประมาณประจำปี

รายจ่ายจริงของการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

ที่ได้รับอบุนัติในไตรมาสที่ผ่านมา
ข้อ ๒๔ ให้อ ธิก ารบดีเปีน ผู้รัก ษาการตามประกาศนี้ กรณีมีบิญหา'ในการตีความหรือบิญหา

การปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเปีนผู้วินิจฉัยขี้ขาดและให้ถึอเปีนที่สุด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการว่าควรมีการจัดทำประกาศฉบับนี้ โดยมอบให้

ผู้อำนวยการกองคลังประสานกับกองแผนงานเพื่อความครบล้วน ถูกต้อง และความเช้าใจที่ตรงกัน และให้
ปรับแก้ไขตามที่สมควร โดยให้เสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้ง

ระฌียบวาระที่ ๔,๑๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเบิกจ่ายเงิน
โครงการวิจัยโครงการบริการวิชาการ และโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ, ๒๔๖๑

สรุปเรื่อง

ตาม บ ัน ท ึก ข ้อ ค วาม ข อ งก อ งบ ริห ารงาน วิจ ัย แล ะป ระก ัน ค ุณ ภ าพ ก ารศ ึก ษ า ที่ ศธ
๐๕๙๐.๐๗/๕๔๘๙ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยโครงการบริการวิชาการ และโครงการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒ นธรรม พ.ศ.๒๕๖๑ ด้ว ยกองบริห ารงานวิจ ัย และประกัน คุณ ภาพการศึก ษา ได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย โครงการบริก ารวิช าการ และโครงการ

ท ำน ุบ ำรุง ศ ิล ป ะแ ล ะวัฒ น ธรรม พ.ศ.๒๕ ๖๑ และประกาศดัง กล่า วได้ผ ่า นความเห ็น ขอบจากคณ ะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประขุมครั้งที่ ๑๓๙(๙/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรียบร้อย
แล้ว
กองบริห ารงานวิจ ัย และประกัน คุณ ภาพการศึก ษา จึงขอยก (ร่าง)ประกาศมหาวิท ยาลัย
พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยโครงการบริการวิชาการ และโครงการทำนุบำรุง
ศิล ปะและวัฒ นธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอที่ป ระขุม คณะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์ส ิน ของมหาวิท ยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นขอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประขุม

เอ เสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ จึง เสนอที่ป ระขุม คณะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์ส ิน ของมหาวิท ยาลัย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

การพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเบิก
จ่ายเงินโครงการวิจัยโครงการบริการวิชาการ และโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
โดยที่เป็น การเห็น สมควรปรับ ปรุงประกาศมหาวิท ยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
เบิกจ่ายเงิน โครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเบิกจ่าย
โครงการบริก ารวิช าการ และโครงการทำนุบ ำรุงศิล ปะและวัฒ นธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖
อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง พระราฃบัญ ญัต ิม หาวิท ยาลัย พะเยา พ.ศ.
๒๕๕๓ และความในข้อ ๔ ข อ งระเบ ีย บ ม ห าวิท ยาล ัย พ ะเยา ว่า ด้ว ย การเงิน และทรัพ ย์ส ิน ของ
มหาวิท ยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณ ะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลัย พะเยา ในคราวประขุม ครั้ง ที่ ๑๓๙
(๙/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๒๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย
พะเยา ในคราวประขุมครั้งที่ ๔๗(๘/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศ นี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิก

จ่ายเงินโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ประกาศนึ๋ให้มผ
ี ลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นด้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงิน

โครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงิน

โครงการบริการวิชาการและโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๕ ในประกาศนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า

มหาวิทยาลัยพะเยา

“ อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
“ส่วนงาน” หมายความว่า ส่วนงานตามมาตรา ๗ (๒) (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
“หัวหน้าส่วนงาน” หมายความว่า หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๗ (๒) (๓) และ (๔) แห่ง
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓

๔๘

“โครงการ” หมายความว่า โครงการวิจัย โครงการบริการวิซาการ หรือโครงการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
“โครงการวิจ ัย ” หมายความว่า โครงการวิจ ัย ตามข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลัย พะเยา ว่า ด้ว ย
หลักเกณฑ์การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๔๕๔
“โครงการบริการวิชาการ” หมายความว่า โครงการให้บริการวิซาการตามข้อ ๘ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การให้บริการวิซาการ พ.ศ. ๒๔๕๔
“โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการด้านทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมตามข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การทำบุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ.
๒๔๔๖

“หัวหน้าโครงการ” หมายความว่า หัวหน้าโครงการวิจัยโครงการบริการวิซาการ หรือโครงการ
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
“คณะกรรมการโครงการ” หมายความว่า คณะกรรมการที่รับผิดซอบโครงการวิจัย โครงการ
บริการวิซาการ หรือโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
“นิสิต” หมายความว่า นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
“ ที่ป รึก ษาโครงการ” หมายความว่า ผู้ท ี่ม ีค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ ์ และ
สามารถให้ค ำปรึก ษ า ข้อ เส น อ แนะท างวิซ าก ารท ี่เ ป ็น ป ระโยซ น้ใ น ก ารดำเน ิน โครงก าร ให ้บ รรลุ
วัตถุประสงค์ได้
“ ผู้ป ฏิบ ัต ิงานโครงการ” หมายความว่า ผู้ปฏิบ ัติงานในมหาวิท ยาลัย ตามมาตรา ๓ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๔๔๓ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในโครงการวิจัย โครงการบริการ
วิซาการ หรือโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
“ ส่ว นงานต้น สัง กัด ” หมายความว่า ส่ว นงานตามมาตรา ๗(๒) (๓) และ (๔) แห่ง
พระราซบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๔๔๓
“ใบเสร็จรับเงิน” หมายความว่า ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องตามระเบียบ.......................
“ใบสำคัญรับเงิน” หมายความว่า ใบสำคัญรับเงินตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยที่ใข้แทน
ใบเสร็จรับเงิน กรณีที่จำเป็นต้องซื้อสินค้าที่ไม่มีการผลิตขายในร้านค้าปกติและผู้ผลิตไม่มีใบเสร็จรับเงิน
ข้อ ๖ โครงการที่ปฏิบัติตามประกาศนี้ให้ใช้เฉพาะโครงการวิจัย โครงการบริการวิซาการ หรือ

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ข้อ ๗ โครงการท ี่เ ก็บ เงิน ค่า ลงท ะเบีย น หรือ ห น ่ว ย งาน ภ าย บ อ ก เป ็น ผู้ส นับ สนุน

ค,าใข้จ ่า ยในการดำเนิน โครงการ ให้ห ัก เข้า เป็น เงิน รายได้ข องมหาวิท ยาลัย ร้อ ยละ ๑๐ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก
ข้อ ๘ การเบิก จ่า ยเงิน โครงการให้มห
ี ลัก เกณฑ์แ ละอัต ราการเบิก จ่า ยแยกตามหมวด

รายจ่ายดังนี้

(๑) หมวดค่าจ้าง (ชั้วคราวรายเดือน)

รายการ
๑.ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ

อัตรา
เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายรายเดือน

อัตราเงินรายได้
ไม่มี

ตามอัตราเงินเดือนที่มหาวิทยาลัย
กำหนด
๒.ค่าจ้างนิสิตที่เรียนผ่านวิชาเรียน

หัวหน้าโครงการอาจพิจารณาจ้างเป็น

อัตราค่าจ้าง ชั้วโมงละ ๔๐ บาท

ใ น ช ั้น (0วบโ56 ผ ๐โเ0 เพ ื่อ

ช่วงๆ ตามที่ทำงานหรือจ้างเป็น ราย

- เปิดภาคเรียน วันเรียนปกติ ไม่เกินวันละ

ช่วยงานโครงการ

เดือน หากจ้างเป็นรายเดือนให้ใช้ เกณฑ์

๔ ชั้วโมง

ตามเกณฑ์วุฒิชั้นสุดท้ายไม่เกินอัตรา

- วัน หยุด เรีย น วัน หยุด ประจำสัป ดาห์

การเบิกจ่ายของทางราชการ หรือตามที่

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่เกินวันละ ๖ ชั้วโมง

มหาวิทยาลัยกำหนด

- ปิด ภาคเรีย น ไม่เกิน วัน ละ ๗ ชั้วโมง
สัปดาห์ละไม่เกิน ๓๖ ชั้วโมง

(๒) หมวดค่าตอบแทน
รายการ

อัตรา

๑.ค่าตอบหัวหน้าโครงการ หรือ

๑. ทุก คนรวมกัน ไม่เ กิน ร้อ ยละ ๑๐

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ข อ งงบ ป ระม าณ โดยเบิก จ่า ยตาม

โครงการ

ลัดส่วนการมีส่วนร่วมของโครงการ

อัตราเงินรายได้
ไม่มี

๒. โครงการที่เก็บเงินค่าลงทะเบียน ให้
เบิกจ่ายไดืไม่เกิน ร้อยละ ๒๐ ของเงิน
ค่าลงทะเบียน
๓. ในกรณีที่มีเงินรายได้ทั้งข้อ ๑ และ

ข้อ ๒ ให้เบิกจ่ายได้ตามลัดส่วนในข้อ
๑ และข้อ ๒
๔. ใน ก รณ ีท ี่เ บ ิก ค ่า ต อ บ แ ท น ต าม
ราย ก ารน ี้แ ล ้ว ไม่ส ามารถเบิก จ่า ย
ค่า ตอบแท นรายการอื่น อีก ยกเว้น
ค่าตอบแทนวิทยากร
๒. ค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการ

เบิก จ่า ยในลัก ษณ ะเหมาจ่า ยไม่เ กิน

ตามที่ระบุไว้ในโครงการ

๑๐,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อโครงการ และ

ไม่มี

ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของโครงการ
๓.ค่าตอบแทนผู้ช่วยโครงการ ซึ่ง

- ไม่เกิน ๔๐๐ บาท/คน/วัน หรือ

ไม่มีสัดส่วนในโครงการ

ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๔. ค่าตอบแทนการปฎิบีติงานนอก

- ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

เวลาทำการ

ไม่มี

วันละ ๑๐๐ บาท นอกเวลาทำการปกติ
เป็นเวลา ๓ ขม. ขึ้นไป
วันละ ๒๐๐ บาท นอกเวลาทำการปกติ
เป็นเวลา ๗ ขม.
วันละ ๓๐๐ บาท วันหยุดทำการเต็มวัน
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๗ ซม.

๕๐

รายการ

๕. ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน
โครงการ

อัตรา

อัตราเงินรายได้

๑. ชั่วโมงละ ๒๕ บาท ต่อคน

๑. ชั่วโมงละ ๒๕ บาท ต่อคน

๒. กรณีปฏิบิติงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า

๒. กรณีปฏิบัติงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๗

๗ ชั่วโมง ไม่รวมเวลาหยุดพักเบิกจ่ายได้

ชั่วโมง ไม่รวมเวลาหยุดพักเบิกจ่ายได้ไม่

ไม่ เกินวันละ ๒๐๐ บาท ต่อคน หรือ

เกินวันละ ๒๐๐ บาท ต่อคน

๓. ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๖. ค่าตอบแทนผู้ถูกทดลองทาง

คนละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท/คน/ครั้ง

วิทยาศาสตร์สุขภาพ (เบิกจ่ายเป็น

หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ไม่มื

รายครั้ง)
๗. ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูล

ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่าย คนละไม่เกิน

ไม่มี

๒๐๐ บาท/ครั้ง
หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๘. ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ

ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายไม่เกิน

ตรวจสอบเครื่องมือของโครงการ

๑,๐๐๐ บาท/คน

ไม่มี

หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๙. ค่าตอบแทนผู้นำทางในการ

ให้เบิกใบลักษณะเหมาจ่ายไม่เกิน ๕๐๐

ปฏิบิติโครงการ

บาท/วัน

๑๐.ค่าตอบแทนวิทยากร

ให้เบิกจ่ายตามความรู้ความสามารถของ

- บุค คลภายนอกมหาวิท ยาลัย ไม่เกิน

วิท ยากร ไม่เกินคนละ ๑,๐๐๐ บาท/

๑,๐๐๐ บาทต่อชั่วโมง ยกเว้นบุคคลที่

ชั่วโมง

มหาวิท ยาลัย เห็น ควรให้เ บิก จ่า ยเป็น

ไม่มี

กรณีพิเศษโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อธิการบดี
- บุค คลภายในมหาวิท ยาลัย ไม่เกิน
๕๐๐ บาท ต่อชั่วโมง
๑๑.ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร

เบิก จ่า ยได้ไ ม่เกิน ๓ คน คนละไม,เกิน ไม่มี
๕๐๐ บาท/ชั่วโมง

๑๒.ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

๑.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่อยู่ในตำบลที่จัด

ที่ไ ม่ใช่ข้าราชการหรือพนักงาน

กิจ กรรม เบิก จ่า ยได้ไ ม่เ กิน ๑ ๐ ๐

ของรัฐ

บาท/คน/วัน

ไม่มี

๒.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่อยู่นอกตำบลที่จัด
ก ิจ ก รรม เบิกจ่ายได้ไม1เกิน ๒ ๐ ๐
บาท/คน/วัน
๑๓.ค่า ตอบแท นคณ ะกรรมการ
ตัดสินการประกวด

เบิกจ่ายได้ไม่เกินคนละ ๓,๐๐๐ บาท/

- บุคคลากรภายในมหาวิทยาลัย ไม่เกิน

ครั้ง

๕๐๐ บาท /คน /การประกวด
- บุค คลากรภายนอกมหาวิท ยาลัย ให้
เบิก จ่า ยตามที่จ ่า ยจริง ตามระดับ การ
ประกวดแช่งขัน ดังนี้
๑. การประกวดหรือแช่งขันระดับจังหวัด

รายการ

อัตรา

อัตราเงินรายได้

ให้เ บิก ตามที่จ ่า ยจริง ไม่เ กิน ๒ ,๐ ๐ ๐
บาท /คน /การประกวดแช่งขัน
๒. การประกวดแช่ง ขัน ระดับ ภูม ิภ าค /
ประเทศ ให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริงไม่เกิน
๔,๐๐๐ บาท /คน /การประกวดแช่งขัน
๑๔.ค่าบิจจัยถวายพระสงฆ์

การเบิก จ่า ยให้เป็น ไปตามหลัก เกณฑ์

- ป ร ะ ธ า น ค ณ ะ ส ง ฆ ์ ไ ม ่เ ก ิน ร ูป ล ะ

ของมหาวิทยาลัยกำหนด

๑, ๔๐๐

บาท

- พระสงฆ์ ไม่เกินรูปละ ๑,๐๐๐ บาท
๑๔.ค่า ตอบแทนผู้อ าราธนาศีล
ผู้นำทำพิธีทางศาสนา พราหมณ์

การเบิก จ่า ยให้เป็น ไปตามหลัก เกณฑ์

ไม่เกินคนละ ๔๐๐ บาท

ของมหาวิทยาลัยกำหนด

(๓) หมวดค่าใช้สอย
รายการ

๑. ค ่า พ า ห น ะ (ก ารเด ิน ท าง)

อัตรา

ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

อัตราเงินรายได้

เดินทางโดยพาหนะส่วนบุคคล

สำหรับ

๑.

- หัวหน้าโครงการ

๒. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ

- คณะกรรมการโครงการ

๔ บาท

รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ ๔ บาท

- ที่ปรึกษาโครงการ
- ผู้ช่วยโครงการ

เดินทางโดยพาหนะเครื่องบิน

- นิสิตช่วยงานโครงการ

ขั้นธุรกิจ ขั้นประหยัด ตามตำแหน่ง เรื่อง

- ผู้ปฏิปติงานโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.

-วิท ยากร

๒๔๔๙

- ผู้ช่วยวิทยากร
- เจ้าหน้าที่โครงการ หรือลูกจ้าง
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ
๒. ค่าที่พัก (การเดินทาง) สำหรับ

ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ค่าที่พักต่างประเทศ

- หัวหน้าโครงการ

ประเภท ก ไม่เกิน ๓, ๐๐๐ บาท /คน /

- คณะกรรมการโครงการ

วัน

- ที่ปรึกษาโครงการ

ประเภท ข ไม่เกิน ๗,๔๐๐ บาท /คน /

- ผู้ช่วยโครงการ

วัน

- นิสิตช่วยงานโครงการ
- ผู้ปฏิปติงานโครงการ

ค่าที่พักในประเทศ

-วิท ยากร

กรณีพักเดี่ยว ๑,๗๐๐ บาท /คน /วัน

- ผู้ช่วยวิทยากร

กรณีพักคู่ ๑,๐๐๐ บาท /คน /วัน

- เจ้าหน้าที่โครงการ หรือลูกจ้าง
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ

๕๒

รายการ
๓.

อัตรา

ค่าที่พัก (การเดินทาง) สำหรับ

ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

อัตราเงินรายได้

ตามข้อ ๒

-น ิส ิต ห รือ น ัก เรีย น ที่เ ข้า ร่ว ม
กิจกรรม โครงการ
๔. ค่าเบี้ยเลี้ยง (การเดินทาง)

ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ตามตำแหน่ง เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏินัติงาน พ.ศ.๒๔๔๙

๔.ค่าเบี้ย เลี้ย ง (การเดิน ทาง) ใน
กรณีที่มีการเดินทางไปศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ดู

ตามตำแหน่ง เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบิตงาน พ.ศ.๒๔๔๙

งาน ห ร ือ ไ ป น ำ เส น อ ผ ล ง า น
ต่างประเทศ ของ
- คณะกรรมการ
- ผู้ปฏินัติงานโครงการ
-นิสิตช่วยงาน
- ที่ปรึกษาโครงการ
- วิทยากร
- ผู้ช่วยวิทยากร
- เจ้าหน้าที่โครงการ
- ผู ้ เข้ าร่ วมกิ จกรรม
โครงการ
๖. ค่าเบี้ยประกันอุนัติเหตุ

เบ ิก จ่า ยได ้ต าม ท ี่จ ่า ยจริง ใบวงเงิน

เบิกจ่ายตามจริง

คุ้มครองไม่เกินคนละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๗.ค ่า อ า ห า ร อ า ห า ร ว ่า ง แ ล ะ
เครื่องดื่ม

ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

การผึเกอบรม ประขุม สัม มนา ภายใน
มหาวิทยาลัย
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่เกิน ๔๐ บาท
/คน /มื้อ
-อาหารเข้าไม่เกิน ๑ ๐ ๐ บาท/คน/มื้อ
- อาหารกลางวัน ไม่เกิน ๒๐๐ บาท /คน /
มื้อ
- อาหารเย็น ไม่เกิน ๓๐๐ บาท /คน /มื้อ
การ!!เกอบรม ประขุม สัมมนา ภายบอก
มหาวิทยาลัย
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่เกิน ๗๔ บาท
/คน /มื้อ
- อาหารเข้า ไม่เกิน ๑๔๐ บาท /คน /มื้อ
- อาหารกลางวัน ไม่เกิน ๓๐๐ บาท /คน /
มื้อ
- อาหารเย็น ไม่เกิน ๔๐๐ บาท /คน /มื้อ

รายการ

อัตรา

อัตราเงินรายได้

การจัดโครงการ/กิจกรรม และการแข่งขัน
กีฬาสำหรับบุคลากรและผู้เข้าร่วม
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่เกิน ๕๐ บาท
/คน /มี๋อ
-อาหารเข้าไม่เกิน ๑ ๐ ๐ บาท/คน/มื้อ
- อาหารกลางวัน ไม่เกิน ๑๐๐ บาท /คน /
มื้อ
- อาหารเย็บ ไม่เกิน ๑๕๐ บาท /คบ /มื้อ
- การแข่งขันกีฬาสามารถเบิกค่าอาหารได้
เพียง ๑ วันสำหรับการจัดงาน
การจัดโครงการ/กิจกรรม ประชุม สัมมนา
&เกอบรมและการแข่งขันกีฬา สำหรับนิสิต
ระดับปริญญาตริ และผู้เข้าร่วม
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่เกิน ๓๐ บาท
/คน/มื้อ
-อาหารเข้าไม่เกิน ๗ ๐บาท/คน/มื้อ
การจัดโครงการ/กิจกรรม ประชุม สัมมนา
'ฝืกอบรมและการแข่งขันกีฬา สำหรับนิสิต
ระดับ ปริญ ญ าโท ปริญ ญ าเอก และ
ผู้เข้าร่วม
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่เกิน ๓๐ บาท
/คน /มื้อ
-อาหารเข้าไม่เกิน ๑ ๐ ๐ บาท/คน/มื้อ
๘. ค่าเลี้ยงรับรอง

เบิกได้ไม่เกิน ๒๕๐ บาท/คน หรือตามที่

ค่า เลี้ย งรับ รองสำหรับ แขกที่ม าเยี่ย น

มหาวิทยาลัยกำหนด

เยียนซมกิจการ ให้ความข่วยเหลือหรือ
ท ำงาน ร่ว มกับ มห าวิท ยาลัย ไม่เ กิน
๕๐๐ บาท

ต่อครั้ง

การเลี้ย งรับ รองบุค คลที่ม หาวิท ยาลัย
เห็น สมควรให้จ ่า ยเป็น กรณีพ ิเ ศษ ให้
เบิกจ่ายตามจริง
๙. ค่าจ้างเหมาพิมพ์เอกสาร

ไม่เกิน ๒๐ บาท ต่อหน้า

ไม่มี

๑๐.ค่าจ้างสำเนาเอกสาร

เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง

ไม่มี

๑๑.ค่าจ้างเข้าเล่มเอกสาร

เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง

ไม่มี

๕๔

รายการ

๑๒.ค่าจ้างเหมาจ่ายวิเคราะห์/แปล

อัตรา

อัตราเงินรายได้

ไม,เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท/ครั้ง

ไม่มื

เบิกจ่ายได้ตามที'จ่ายจริง

เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง

๑๔.ค่าโฆษณาและเผยแพร่

เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง

เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง

๑๔.ค่าเข่า

เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง

เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง

๑๖.ค่าเข่าเหมารถ

เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง

เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง

๑๗.ค่าจ้างในลักษณะที่เป็นงาน

เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง

เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง

๑๘. ค่าของขวัญหรือของที่ระลึก

เบิกจ่ายได้ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ต่อคน

ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ต่อคน

๑๙. ค่ า เงิ น รางวั ล หรื อ ค่ า ของ

๑.รางวัลที่ ๑

เงินรางวัล หรือ ค่าของรางวัลที่จัดให้มืการ

ผลข้อมล
๑๓.ค่าจ้างเหมาบริการ เข่น
- ค่าตกแต่งเวที
- ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง
- ค่าจ้างนักแสดง
- ค่าจ้างนักดนตรี
- ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ
- ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่
ฯลฯ

เข่น ค่า เข่า สถานท ี่ใ นการจัด
ก ิ จ ก รร ม โค รง ก า ร , ค่ า เข่ า
อุปกรณ์การแสดง ฯลฯ

เหมาต่อชิ้น เข่น การทำเครื่องมือ
อุปกรณ์สำหรับโครงการ

รางวัล
แข่งขัน

ในการจัด ประกวด

ไม่เกินรางวัลละ ๓,๐๐๐ บาท
๒.รางวัลที่ ๒
ไม่เกินรางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท
๓.รางวัลที่ ๓
ไม่เกินรางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท

ประกวดแข่งขัน (กรณีเงินสด)
ราฑัลที่ ๑ ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
รางวัลที่ ๒ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท
รางวัลที่ ๓ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
รางวัลขมเขย ไม่เกิน ๔๐๐ บาท

๔.รางวัลซมเขย
ไม่เกินรางวัลละ ๔๐๐ บาท

การประกวดแข่งขันประเภททีม
รางวัลที่ ๑ ไม่เกินทีมละ ๕,๐๐๐ บาท
รางวัลที่ ๒ไไม่เกินทีมละ ๓,๐๐๐บาท
รางวัลที่ ๓ไม่เกินทีมละ ๒,๐๐๐ บาท
รางวัลขมเขย ไม่เกินทีมละ ๑,๐๐๐ บาท

๕๕

รายการ

๒๐. ค่าของสำหรับแจกในกิจกรรม

อัตรา

เบิกจ่ายไดํไม่เกิน ๓๐๐ บาท/ชิ้น

อัตราเงินรายได้

ไม่เกิน ๓๐๐ บาท ต่อคน

โครงการ หรือเพื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโครงการ
๒ ๑ . ค่ า เครื ่ อ งไทยทานถวาย
พระสงฆ์
๒๒. ค่าเครื่องนุซาเพื่อสักการะ

เบิกจ่ายไต้ไม่เกินขุดละ ๑,๐๐๐ บาท/

เบิ ก จ่ า ยตามที ่ จ ่ า ยจริ ง ขุ ด ละไม่ เ กิ น

รูป

๑,๐๐๐ บาท

เบิกจ่ายได้ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

ไม่เกินครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ยกเว้นวัน
สถ าปน ามหาวิ ท ยาลั ย และเครื ่ อ ง
บ ว งส รว ง อ ง ค ์ส ม เด ็จ พ ระน เรศ วร
มหาราช นิ สิ ตปี ที ่ ๑ ไม่ เ กิ น ครั ้ ง ละ
๑๕,๐๐๐ บาท

๒๓. ค่าสมาขิก เซ่น ค่าสมาขิก

เบิกจ่ายไต้ตามที่จ่ายจริง

เบิกจ่ายไต้ตามที่จ่ายจริง

เบิกจ่ายไต้ตามที่จ่ายจริง

ไม่มี

วารสารที่หัวหน้าโครงการต้องการ
ลงติพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
๒๔. ค่ า ใช้ จ ่ า ยอื ่ น ๆ (ต้ อ งระบุ
รายการ)
(๔) หมวดค่าวัสดุ
รายการ

๑.ค่าวัสดุ

อัตรา

เบิกจ่ายไต้ตามที่จ่ายจริง

อัตราเงินรายได้

เบิกจ่ายไต้ตามที่จ่ายจริง

(๕) หมวดค่าครุภัณฑ์
รายการ

๑.ค่าครุภัณฑ์

อัตรา

เบิกจ่ายไต้ตามที่จ่ายจริง และโอนเป็น

อัตราเงินรายไต้

เบิกจ่ายไต้ตามที่จ่ายจริง

ทรั พย ์ ส ิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ตามที ่
มหาวิทยาลัยกำหนด
(๖) หมวดค่าสาธารณปโภค
รายการ

๑. ค่าสาธารณูปโภค เซ่น

อัตรา

เบิกจ่ายไต้ตามที่จ่ายจริง

อัตราเงินรายไต้

เบิกจ่ายไต้ตามที่จ่ายจริง

ค่านั้า 1 ค่าไฟฟ้า , ค่าโทรศัพทํ 1
ค่าไปรษณีย์ , ค่าขนล่งพัสดุ ฯลฯ
ข้อ ๙ เมื่อหัวหน้าโครงการได้รับทุนอุดหนุน หรือเก็บเงินค่าลงทะเบียนหรือรายได้อื่นใดแล้ว

ในการขออนุม ัต ิด ำเนิน โครงการให้ห ัวหน้าโครงการจัด ทำแผนการใช้เงิน แบ่งเงินเป็นงวดตามสัญ ญาของ
โครงการ โดยให้แยกหมวดเงินค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติให้ซัดเจน และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และ
1
1
๕
อัตราตามประกาศนิ
ข้อ ๑๐ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการจากแหล่งทุนภายนอกที่มีระเบียบการเบิกจ่ายเป็น

การเฉพาะให้โช้ระเบียบหรือข้อตกลงการเบิกจ่ายของแหล่งทุนนั้นๆ

ข้อ ๑© โครงการที่ได้รันเงินสนับสบุนจากมหาวิทยาลัย โครงการละไม่เกิน ๑๐,0๐0 บาท ให้ใช้

ใบสำคัญรับเงินเหมาจ่ายได้เป็นกรณีพิเศษโดยผู้เบิกจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือนิสิต
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ใซ้ใบสำคัญรับเงินในการเบิกจ่ายให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาขนหรือ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบการเบิกจ่าย หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
หากไม่สามารถเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประซาซนได้ให้หัวหน้าโครงการลงนามรับรองการ
เบิกจ่าย ทั้งนี้ฃอให้หัวหน้าโครงการนี้แจงเหตุผลและความจำเป็นประกอบด้วย
ข้อ ๑๓ หากมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการตามที่

หน่วยงานเรียกเก็บ
ข้อ ๑๔ เอกสาร หรือหลักฐานทางการเงินต่าง ๆ ให้หัวหน้าโครงการเป็นผู้รับผิดซอบใบการเก็บ

หลักฐานดังกล่าว และพร้อมสำหรับการเรียกตรวจสอบ กรณีมีบิญหาเกี่ยวกับเอกสารเบิกจ่ายให้หัวหน้าโครงการ
เป็นผู้รับผิดซอบ
ข้อ ๑๔ รายการและอัตราการเบิกจ่ายที่นอกเหนือจากประกาศนี้ให้เป็นไปตามระเบียบและ

ประกาศที่เกี่ยวกับการเงินของมหาวิทยาลัย และหรือให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีพิจารณาอนุมัติเป็นราย
กรณี
ข้อ ๑๖ ให้อ ธิก ารบดีเป็น ผู้ร ัก ษาการตามประกาศนี้ในกรณีท ี่ม ีบ ิญ หาเกี่ย วกับ การปฏิบ ัต ิ

ตามประกาศนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยซี้ฃาดและถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน ๒๔๖๑
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล

สงวนเสริมศรี)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติมอบกองคลังประสานกับกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

เพื่อปรับแกไข และทำความเช้าใจร่วมกัน ตามข้อสังเกต ดังนี้ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ อีก
ครั้ง
๑) ซื่อประกาศ เป็น “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงิน
โครงการวิจัย บริการวิซาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ.......”
๒) ย่อหน้าสองของประกาศ ให้แก้ระเบียบที่อ้างถึง เป็น “ข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่า
ด้วย การเงิน การงบประมาณ การบัญชี การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๔๖๑”
๓) รวมข้อ ๓ และข้อ ๔ เข้าด้วยกัน และเรียงเลขข้อใหม่
๔) ข้อ ๔ คำนิยาม
“โครงการวิจัย” “โครงการบริการวิขาการ” “โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม” ทุกคำให้ตัดข้อ
ที่อ้างถึงตามระเบียบ และเพิ่มท้ายข้อความว่า “ ... และที่แก้ไขเพิ่มเติม”
“ใบเสร็จรับเงิน” “ใบสำคัญรับเงิน” ให้อ้างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๔๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ตัดนิยามคำว่า “หัวหน้าโครงการ”
๔) ข้อ ๖ แก้ไขโดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

วรรคแรก ะ ประกาศฉบับนี้ใใ)ใช้ทั้งกับเงินที่ได้จากแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
วรรคสอง ะ กรณีทุนที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกและมีระเบียบหรือประกาศหรือหลักเกณฑ์ทาง
การเงินของหน่วยงานของแหล่งทุบ ใหใช้ตามของแหล่งทุนภายนอก
๖) ข้อ ๗ ประโยคท้าย ให้ตัด “ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนจากแหล่งทุน
ภายบอก” เปลี่ยนเป็น “ตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวช้อง
๗) ข้อ ๙ เพิ่มข้อความท้ายประโยค ความว่า“หรือตามหลักเกณฑ์ที่แหล่งทุนภายนอกกำหนด”
๘) ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ ควรแยกออกเป็น ๒ ประเภท (๑) โครงการวิจัย และ (๒) โครงการบริการ
วิชาการ และโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องจาก
(๘.๑) ภายใต้ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ยกเว้นการปฏิบัติ
ตาม พรบ.เฉพาะโครงการวิจัยเท่านั้น
(๘.๒) การใขใบสำคัญรับเงินใบเดียว จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาทนั้น ควรใช้เฉพาะกับโครงการวิจัย
เท่านั้น สำหรับโครงการบริการวิขาการ และโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ควรจำนวนที่น้อยกว่า
๑๐,๐๐๐ บาท
๙) อัตราใดที่มีในประกาศของมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว และใช้เหมือนกัน ไม่ควรนำมาใสในประกาศฉบับนี้
ประกาศฉบับนี้ควรมีเฉพาะอัตราที่แตกต่างจากประกาศของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

จดประทุม
เวลา ๑๒.๑๐ น.

^(ะ^ เ^.

1? I

(นางสาวปวิณา นทร์วิจิตร)

(รองศาสตราจารย์ ดร.ซาลี ทองเรือง)

ผู้ข่วยเลขานุการ

กรรมการและเลขานุการ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

