
สรุปรายงานการประชุม 
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา  

ครั้งที่ 3/๒๕๕9 
วันศุกร์ที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕9  

เวลา  09.30 น. 
ณ ห้องประชุม 807 ชั้น 8  อาคารเวฟเพลส  ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี  กรุงเทพมหานคร 

------------------------------ 
 
รายนามกรรมการที่มาประชุม 

๑.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล   สงวนเสริมศรี  ประธานกรรมการ 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช   อภิเมธีธ ารง  กรรมการ   
3.  นายนรชัย  ศรีพิมล     กรรมการ 
4.  ดร.ส าราญ   ทองแพง     กรรมการ 
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร   พงศบางโพธิ์  กรรมการ 
6.  รองศาสตราจารย์พูนพงษ์   งามเกษม   กรรมการ 
7.  นายเทอดศักดิ์   โกไศยกานนท์    กรรมการ 
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี   ทองเรือง   กรรมการและเลขานุการ 
9.  นางสาวสุคนธ์   ยากี     ผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นายอานนท์นัฏฐ์  จีนเอียด    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  นางสาวอุษณีย์   รัศมีวงษ์จันทร์   ผู้ช่วยอธิการบดี  

(ได้รับเชิญเข้าร่วมชี้แจง) 
2.  นางสาววรรณิสา   ไชยชมภู    นักวิชาการเงินและบัญชี 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
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ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  1.1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                                   - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี  1.2  เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  1.2.1 เรื่อง  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา  ครั้งที่ 2/2559 
 
สรุปเรื่อง 
 

ตามที่  คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการประชุมครั้งที่ 
2/2559  วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 807 ชั้น 8 วิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี กรุงเทพมหานคร นั้น 
 

บัดนี้  ฝ่ายเลขานุการได้สรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  1.2.2 เรื่อง  รายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคาร จ านวน ๑53 บัญชี  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 
 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0590.05/672 ลงวันที่ ๑4 มีนาคม 2559 เรื่อง ขอรายงานสรุป
จ านวนเงินฝากธนาคารประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 กองคลัง ได้จัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของ
มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประจ าทุกเดือน  เพ่ือให้ได้ข้อมูลจ านวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคารและจ านวน
เงินคงเหลือตามบัญชีทุกเดือน ซึ่งกองคลัง ได้ด าเนินการสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
จ านวน 153 บัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559  
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  1.2.3 เรื่อง รายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคาร จ านวน 154 บัญชี  
ณ วันที่ ๓1  มีนาคม 2559 
 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0590.05/986 ลงวันที่ ๑8  เมษายน 2559 เรื่อง ขอรายงาน
สรุปจ านวนเงินฝากธนาคารประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕9  กองคลัง ได้จัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของ
มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประจ าทุกเดือน  เพ่ือให้ได้ข้อมูลจ านวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคารและจ านวน
เงินคงเหลือตามบัญชีทุกเดือน ซึ่งกองคลัง ได้ด าเนินการสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
จ านวน 154 บัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559  
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  2.1  เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งท่ี 2/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559 
 
สรุปเรื่อง 
   

ตามที่  คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการประชุมครั้งที่ 
2/2559 วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 807 ชั้น 8 วิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี กรุงเทพมหานคร นั้น 

 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าสรุปรายงานการประชุมดังกล่าว  เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา  
ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี - 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  4.1 เรื่อง  (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และ
วิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษา จากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2) แก้ไขเพิ่มเติม 

 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ ศธ 0590.02/0260 ลงวันที่ 1 เมษายน 2559 เรื่อง 
ขอเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งได้รับมอบหมาย
จัดส่งวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 102 (3/2559) เมื่อ
วันที่ 9 มีนาคม 2559 เห็นชอบ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และ
วิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษา จากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยพ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2) แก้ไขเพ่ิมเติม และ
น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
   กองกลาง จึงได้น า(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และ
วิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษา จากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยพ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2) แก้ไขเพ่ิมเติม เสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
   
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ 
และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษา จากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยพ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2) แก้ไขเพ่ิมเติม  
ดังต่อไปนี้ 

-ร่าง - 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษา 
จากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 

----------------------------- 
  อนุสนธิ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์  คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงิน
ทุนการศึกษาจากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 นั้น 
   เพ่ือให้การก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษาจากเงินงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยพะเยาให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 33 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และความในข้อที่ 4 แห่ ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ประกอบมติของคณะ
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กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ .............. เมื่อวันที่ .............. คณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาในคราวประชุมครั้งที่ .. ...........       เมื่อวันที่ ............ ให้ก าหนด
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษาจากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ิมเติม 
ดังนี้ 
  ข้อที่ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ 
และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษาจากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559            (แก้ไขเพ่ิมเติม) 
ฉบับที่ 2”  
  ข้อที่ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
  ข้อที่ 3 ในประกาศนี้ 
    “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาทุนเพ่ือการศึกษา ประจ า
มหาวิทยาลัยพะเยา 
   “นิสิต” หมายความว่า นิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิตมหาวิทยาลัย
พะเยา ระดับปริญญาตรี 5 ปี  
  ข้ อที่  4  กา ร ได้ รั บทุนการศึ กษา  ให้ นิ สิ ตจ านวนร้ อยละ  5  ของนิ สิ ตชั้ นปี ที่  2                 
ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องตลอดหลักสูตรการศึกษา โดยผู้ขอรับทุนจะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา   ใน
อัตราเดือนละ 3,000 บาทต่อคน เป็นระยะเวลา 10 เดือน ตลอดหลักสูตรการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   4.1 สนับสนุนทุนการศึกษา  เป็นระยะเวลา 9 เดือน และ 
   4.2 สนับสนุนการท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต  จ านวน 1 เดือน  
  ข้อที่ 5 ผู้ขอรับทุนการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   5.1 ทุนการศึกษาส าหรับนิสิตเรียนดี 
             (1) มีสถานะเป็นนิสิตชั้นปีที่ 2 ในปีการศึกษานั้นๆ 
    (2) มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยมีประวัติการกระท าผิดวินัยนิสิต 
    (3) มีผลการเรียนสะสมอยู่ในระดับดี โดยมีผลการเรียนสะสมในระดับ     
ชั้นปีที่ 1 เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 
   5.2 ทุนการศึกษาส าหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
    (1) มีสถานะเป็นนิสิตชั้นปีที่ 2 ในปีการศึกษานั้นๆ และขาดแคลนทุน
ทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน หรือครอบครัวประสบปัญหาด้านการเงิน 
    (2) มีความประพฤตเิรียบร้อย ไม่เคยมีประวัติการกระท าผิดวินัยนิสิต 
    (3) มีผลการเรียนสะสมในระดับชั้นปีที่ 1 ไม่ต่ ากว่า 2.00 
  ข้อที่ 6 กรณีนิสิตไม่มาลงชื่อรับเงินทุน จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับเงินทุนของเดือนนั้นๆ  ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษา จากเงิน
งบประมาณของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ 2556 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 
  ข้อที่ 7 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการให้ทุนการศึกษา ให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการ 
  ข้อที่ 8 ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศ
นี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด 
     ประกาศ  ณ วันที่.............................................................  
      (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะยา 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ถอน 
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ระเบียบวาระท่ี  4.2  เรื่อง  ขอทบทวนข้อความในประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดเงินประจ า
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการและผู้จัดการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 และ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้ประกอบการ ของศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 

 
สรุปเรื่อง 
 
   ตามบันทึกข้อความของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ศธ 0590.30/0388 
ลงวันที่ 8 เมษายน 2559 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทบทวนข้อความในประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 
   1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดเงินประจ าต าแหน่งรองผู้อ านวยการและ
ผู้จัดการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 “ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป” ปรับเปลี่ยนเป็น “ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558” 
เนื่องจากมีการด าเนินงานในระยะหนึ่งแล้ว 
   2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้ประกอบการ ของ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 “ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศเป็นต้นไป” ปรับเปลี่ยนเป็น “ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558” เนื่องจากที่
ปรึกษาผู้ประกอบการได้มีการด าเนินงานในระยะหนึ่งแล้ว 
 
   ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้น า เรื่อง ขอทบทวนข้อความในประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดเงินประจ าต าแหน่งรองผู้อ านวยการและผู้จัดการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษา
ผู้ประกอบการ ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม  
  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา  
 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอทบทวนการปรับเปลี่ยนผลวันบังคับใช้ในประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื่อง ก าหนดเงินประจ าต าแหน่งรองผู้อ านวยการและผู้จัดการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. 2559 และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้ประกอบการ 
ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559  
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-ร่าง- 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  การก าหนดเงินประจ าต าแหน่งรองผู้อ านวยการและผู้จัดการ  
ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559  

     
 
โดยเป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดเงินประจ าต าแหน่งรอง

ผู้อ านวยการ  และผู้จัดการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา  
อาศัยอ านาจในมาตรา ๒๑(๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และ

ความในข้อ ๑๐ (๖) และ ข้อ ๒๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ในคราวประชุมครั้งที่ 
๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยพะเยา ใน
คราวประชุม ครั้งที่ …………………. เมื่อวันที่ ………………………………….. จึงได้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดเงินประจ าต าแหน่ง
รองผู้อ านวยการและผู้จัดการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559” 

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป 
ข้อ ๓  การจ่ายเงินประจ าต าแหน่งของบุคลากรศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ ให้จ่ายตามต าแหน่ง

ต่างๆ ในอัตรา ดังนี้ 
  ๓.๑  รองผู้อ านวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน 
  ๓.๒  ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ   ไม่เกิน  ๓,๕๐๐ บาท/เดือน 
ข้อ4  การเบิกจ่ายเงิน ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย

พะเยา 
ข้อ 5  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด 
    

ประกาศ ณ วันที่          เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
             อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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-ร่าง- 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้ประกอบการ  
ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

     
 

โดยเป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษา
ผู้ประกอบการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา  

อาศัยอ านาจในมาตรา ๒๑(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
ความใน ข้อ ๑๐(๖) และ ข้อ ๒๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ในคราวประชุม ครั้งที่ 
๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ใน
คราวประชุม ครั้ง............................  เมื่อวันที่ .............................. จึงได้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่
ปรึกษาผู้ประกอบการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป 
ข้อ ๓  บรรดา ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้  ให้

บังคับตามประกาศฉบับนี้ 
ข้อ ๔  ในประกาศนี้ 
  มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา 
  อธิการบดี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

บุคลากรภายใน หมายถึง  อาจารย์ นักวิจัย บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ
ด้านใดด้านหนึ่ง ของมหาวิทยาลัยพะเยา  

  บุคคลภายนอก หมายถึง บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง 

ข้อ ๕ ให้ก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้ประกอบการ เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพให้แก่
ผู้ประกอบการ ไว้ดังนี้ 

๕.๑ ที่ปรึกษาที่เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย อัตราชั่วโมงละไม่เกิน   ๕๐๐ บาท 
๕.๒  ที่ปรึกษาที่เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยอัตราชั่วโมงละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 

ข้อ ๖ การเบิกจ่ายเงิน ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย
พะเยา 

ข้อ ๗  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด 

    
ประกาศ ณ วันที่        เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
      (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ใช้มตเิดิม คือ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดเงินประจ าต าแหน่ง
รองผู้อ านวยการและผู้จัดการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 18 มีนาคม 
พ.ศ. 2559 และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้ประกอบการ ของ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 ทั้ง 2 ฉบับ มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3  เรื่อง  ขอทบทวนข้อความในประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดเงินประจ า
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ และผู้จัดการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทมยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 และ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้ประกอบการ ของอุทยาน
วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 

 
สรุปเรื่อง 
 
   ตามบันทึกข้อความของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาที่ ศธ 0590.40/0291 
ลงวันที่ 8 เมษายน 2559 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทบทวนข้อความในประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 
   1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดเงินประจ าต าแหน่งรองผู้อ านวยการและ
ผู้จัดการของอุทยานวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 “ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วัน
ถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป” ปรับเปลี่ยนเป็น “ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558” 
เนื่องจากมีการด าเนินงานในระยะหนึ่งแล้ว 
   2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้ประกอบการ ของ
อุทยานวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 “ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศเป็นต้นไป” ปรับเปลี่ยนเป็น “ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557” เนื่องจากที่
ปรึกษาผู้ประกอบการได้มีการด าเนินงานในระยะหนึ่งแล้ว 
 
   อุทยานวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้น าเรื่อง  ขอทบทวนข้อความในประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดเงินประจ าต าแหน่งรองผู้อ านวยการ และผู้จัดการของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทมยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษา
ผู้ประกอบการ ของอุทยานวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม  
  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 
ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรด
พิจารณา 
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การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอทบทวนปรับเปลี่ยนผลวันบังคับใช้ในประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดเงินประจ าต าแหน่งรองผู้อ านวยการ และผู้จัดการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทมยาลัยพะเยา 
พ.ศ. 2559 และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้ประกอบการ ของ
อุทยานวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559  

 
-ร่าง- 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดเงินประจ าต าแหน่งรองผู้อ านวยการและผู้จัดการ 

ของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๙ 
---------------------- 

 

  โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดเงินประจ าต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการ และผู้จัดการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการบริหารงาน
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์  ในคราว
ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  จึงได้ออกประกาศไว้
ดังนี้ 
  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดเงินประจ าต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการและผู้จัดการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙”  
  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ การจ่ายเงินประจ าต าแหน่งให้จ่ายตามต าแหน่งต่างๆ ในอัตราดังนี้ 

๓.๑ รองผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์  ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน 
๓.๒ ผู้จัดการอุทยานวิทยาศาสตร์   ไม่เกิน ๓,๕๐๐   บาท/เดือน  

  ข้อ ๔ การเบิกจ่ายเงิน ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติ

ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด 
 
  ประกาศ ณ วันที่         เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  

                          (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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-ร่าง- 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้ประกอบการ  
ของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

--------------------------- 
 

  โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่
ปรึกษาผู้ประกอบการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๐ (๖) ข้อ ๒๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการ
บริหารงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ 
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ..................... เมื่อวันที่ ............................ จึงได้ออกประกาศไว้ ดังนี้ 
  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่
ปรึกษาผู้ประกอบการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙”  
  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ บรรดา ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้    ให้ใช้
บังคับตามประกาศฉบับนี้  

ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
 มหาวิทยาลัย หมายถึง  มหาวิทยาลัยพะเยา 
 อธิการบดี หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
 บุคลากรภายใน หมายถึง  อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

เฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง ของมหาวิทยาลัยพะเยา  
 บุคลากรภายนอก หมายถึง  บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยที่ความรู้ความสามารถ

เฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง  
ข้อ ๕ ให้ก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้ประกอบการ เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพให้แก่

ผู้ประกอบการ ไว้ดังนี้ 
๕.๑  ที่ปรึกษาที่เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอัตรา ชั่วโมงละไม่เกิน  

๕๐๐ บาท 
๕.๒  ที่ปรึกษาที่เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยาอัตรา ชั่วโมงละไม่เกิน ๑,๐๐๐ 

บาท 
  ข้อ ๖ การเบิกจ่ายเงิน ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด 
 
  ประกาศ ณ วันที่          เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ใช้มติเดิมประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดเงินประจ าต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการ และผู้จัดการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทมยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 18 มีนาคม 
พ.ศ. 2559 และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้ประกอบการ ของ
อุทยานวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 ทั้ง 2 ฉบับมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
        
ระเบียบวาระท่ี  4.4  เรื่อง  ขออนุมัติค่าตอบแทนพราหมณ์ เป็นกรณีพิเศษ 

 
สรุปเรื่อง 
 
   ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ ศธ 0590.02/0212 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559  
เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนพราหมณ์ เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีค่าใช้จ่ายด าเนินการ
จัดเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปีการศึกษา 2557 และพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ในพระเกศพระพุทธรูปนาคปรก ส.ธ. ต้องใช้พราหมณ์ที่รับราชการในกองราชพิธี ส านักพระราชวัง และทาง
ส านักพระราชวังได้มอบหมายให้ พราหมณ์ ธนพล ภวังคนันท์ เป็นผู้ประกอบพิธี ซึ่งมีค่าตอบแทนพราหมณ์ 
จ านวน 50,000 บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเกินอัตราในประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและ
อัตราการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ข้อ 14 ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีพราหมณ์
รวมถึงค่าบายศรี ค่าเครื่องบวงสรวง ค่าตอบแทนพราหมณ์ บวงสรวงในงานพิธีการต่าง ๆ ให้เบิกจ่ายตามที่จ่าย
จริง ไม่เกินครั้งละ 10,000 บาทนั้น 
 
   กองกลาง จึงได้เสนอขออนุมัติค่าตอบแทนพราหมณ์ เป็นกรณีพิเศษ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
50,000 บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณา  
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา  
  
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขออนุมัติค่าตอบแทนพราหมณ์ เป็นกรณีพิเศษ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
50,000 บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) เอกสารตามแนบในวาระการประชุม 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนพราหมณ์ เป็นกรณีพิเศษ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 50,000 
บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
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ระเบียบวาระท่ี  4.5  เรื่อง  ขออนุมัติค่าร่วมท าบุญที่เกินอัตรา เป็นกรณีพิเศษ 
 

สรุปเรื่อง 
 
   ตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ ศธ 0590.02/0214 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2559 
เรื่อง ขออนุมัติค่าร่วมท าบุญที่เกินอัตราในประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายโครงการทอดกฐิน
สามัคคี ประจ าปี 2558 มีการด าเนินการถวายร่วมท าบุญ เป็นจ านวน 50,000 บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) แต่
เงินจ านวนดังกล่าวเกินอัตราในประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ 
ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2554 ข้อ 4.9 กรณีร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิ หรือองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งการร่วม
ทอดกฐินกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้จ่ายเงินสมทบในวงเงินรายละไม่เกิน 2,000 บาท นั้น 
 
   กองกลาง จึงไดเ้สนอขออนุมัติค่าร่วมท าบุญที่เกินอัตรา เป็นกรณีพิเศษ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
50,000 บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากกองทุนเพ่ือการศึกษา เงินงบประมาณรายได้ประจ าปี 
2559 เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา  
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าร่วมท าบุญที่เกินอัตรา เป็นกรณีพิเศษ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 50,000 
บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากกองทุนเพ่ือการศึกษา เงินงบประมาณรายได้ประจ าปี 2559 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6  เรื่อง  ขออนุมัติค่าใช้จ่ายจ้างที่ปรึกษา ตามหลักเกณฑ์ราคากลางจ้างท่ีปรึกษา 

 
สรุปเรื่อง 
 

 ตามบันทึกข้อความของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่ ศธ 0590.29(1)/339 ลงวันที่ 
24 มีนาคม 2559 เรื่อง  ขออนุมัติค่าใช้จ่ายจ้างที่ปรึกษา ตามหลักเกณฑ์ราคากลางจ้างที่ปรึกษา อ้างถึงมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 100 (1/2559) เมื่อวันที่ 13 
มกราคม 2559 ได้เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการที่ปรึกษา ความเหมาะสมและ
พัฒนาท่าอากาศยานแห่งจังหวัดพะเยา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และเห็นชอบให้น าเข้า
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 
 

 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงได้เสนอขออนุมัติค่าใช้จ่ายจ้างที่ปรึกษา ตามหลักเกณฑ์
ราคากลางจ้างที่ปรึกษา เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
  
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบค่าใช้จ่ายจ้างที่ปรึกษา ตามหลักเกณฑ์ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา เอกสารตามแนบในวาระการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบค่าใช้จ่ายจ้างที่ปรึกษา ตามหลักเกณฑ์ราคากลางจ้างที่ปรึกษา และ
มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดูเรื่องหลักเกณฑ์ราคากลาง 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.7  เรื่อง  ขอหารือประเด็นปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 

 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความของกองการเจ้าหน้าที่ ที่ ศธ 0590.03/0864 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 
2559 เรื่อง ขอหารือประเด็นปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อ้างถึงมติที่ประชุมรอง
อธิการบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 มีมติให้น าเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา และมอบกองคลังด าเนินการต่อไป 

 
 กองการเจ้าหน้าที่ ได้รับมอบหมายให้ด าเนินงานเกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ของ
มหาวิทยาลัย โดยได้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด และในการด าเนินการดังกล่าว มีความจ าเป็นต้องจัด
ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ เพ่ือพิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่ เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งปกติประธาน
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ได้มอบหมายให้จัดประชุม ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 8 
อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือสถานที่ที่เห็นสมควรตามความ
เหมาะสม เนื่องจากคณะกรรมการส่วนใหญ่อยู่กรุงเทพฯ เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของคณะกรรมการ 
และเพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายในจัดประชุม  
 
 จากการด าเนินดังกล่าว  กองการเจ้าหน้าที่มีประเด็นปัญหาการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
เรื่องค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เนื่องจากตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้ จ่ายในการฝึกอบรม 
ประชุม สัมมนา พ.ศ. 2554 ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินมื้อละ 30 บาทต่อคน แต่วิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา คิดค่าบริการค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในราคา 65 บาทต่อคน และการจัดประชุม       
จ าเป็นต้องสั่งอาหารจากภายนอกเพ่ือรับรองคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯค่าอาหารให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 
ไม่เกิน 100 บาทต่อคนต่อวัน แต่ค่าอาหารที่ใช้จ่ายจริงประมาณ 260 -375 บาทต่อคนต่อมื้อ ดังนั้น
ค่าใช้จ่ายส่วนเกินของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้เฉลี่ยประมาณ 195- 310 บาทต่อคน 
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ข้อเท็จจริง 
 
 แนวทางการปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท า
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการที่ผ่านมา กองการเจ้าหน้าที่ได้น า
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าอาหาร รวมกัน แล้วขออนุมัติเบิกเป็นค่าเลี้ยงรับรอง โดยอาศัยประกาศ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 
หมวด 1 ค่าใช้จ่ายเนื่องในโอกาสพิเศษ งานพิธีหรือตามขนบธรรมเนียมประเพณี และเลี้ยงรับรอง ข้อ 6       
ค่าเลี้ยงรับรองส าหรับแขกที่มาเยี่ยมเยียน ชมกิจการ ให้ความช่วยเหลือหรือท างานร่วมกับมหาวิทยาลัย      
ส่วนงานหรือหน่วยงาน รวมทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยาที่เข้าร่วมเลี้ยงรับรองให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง
ไม่เกินคนละ 200 บาทต่อครั้ง โดยวรรคสอง ได้ระบุว่า การเลี้ยงรับรองบุคคลที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้
จ่ายเป็นกรณีพิเศษ ได้แก่ องคมนตรี รัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรี สมาชิกผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้ว่าราชการ
จังหวัด สมาชิกสภาจังหวัด กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 
รวมถึงการเลี้ยงรับรองชาวต่างชาติ ให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง และวรรคสาม ระบุว่า กรณีนอกเหนือจากนี้ให้
เป็นอ านาจของอธิการบดีเป็นผู้อนุมัติตามที่เห็นสมควร แต่กองคลังแจ้งว่าไม่สามารถเบิกจ่ายตามประกาศ
ดังกล่าวได้ โดยให้เหตุผลว่า คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ ไม่รวมอยู่ในกลุ่มตามประกาศมหาวิทยาลัย โดยก าหนดให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่าย
จริง และไม่เห็นสมควรให้ด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจาก
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 หมวด 1 ข้อ 6 วรรค 3 ซึ่งปัญหาดังกล่าวท าให้กองการเจ้าหน้าที่ไม่
สามารถเคลียร์เอกสารเบิกจ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ได้ภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และอาจส่งผลกระทบถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการยืมเงินจัดประชุมคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ถูกหักเงินเดือน 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองการเจ้าหน้าที่จึงขอหารือประเด็น
ปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนเกินในการจัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมิน 
ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาประเด็นปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม  
 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอหารือประเด็นปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 
และ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่องค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา  พ.ศ.  ๒๕๕๙ เอกสาร
ตามแนบในวาระการประชุม 
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-ร่าง- 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

.................................................................. 
โดยที่เป็นการเห็นสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา     
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

และความในข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย  การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕ 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในการประชุมครั้งที่……………………………………….…
จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้  

ข้อ  ๑  ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่องค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ประชุม สัมมนา  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ  ๒  ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  
ข้อ  ๓  ให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม 

สัมมนา พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 
ข้อ  ๔  ในประกาศนี้ 

   “มหาวิทยาลัย”   หมายความว่า   มหาวิทยาลัยพะเยา 
   “อธิการบดี”    หมายความว่า   อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
   “ส่วนงาน”            หมายความว่า    ส่วนงานตามมาตรา ๗  แห่งพระราช 
บัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   “หัวหน้าส่วนงาน”    หมายความว่า   หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๗ (๓) และ 
(๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 “การฝึกอบรม”   หมายความว่า   การอบรม การประชุมทางวิชาการ หรือ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การดูงาน   การ
ฝึกงาน หรือที่เรียกชื่อทั้งในช่วงเวลาจัดที่แน่นอนที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาบุคคลหรือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน โดยไม่มีการรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรวีชาชีพ 

 “การอบรม”   หมายความว่า    การให้ความรู้ โดยการบรรยาย และ   การ
ตอบปัญหาจากวิทยากรเพียงฝ่ายเดียว 

 “การประชุมทางวิชาการ หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ” หมายความว่า การให้
ความรู้โดยการบรรยาย เช่นเดียวกับการอบรม แต่เป็นการให้ความรู้เพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และอาจก าหนดให้มี
การฝึกปฏิบัติด้วยก็ได้ 

 “การบรรยายพิเศษ”   หมายความว่า การให้ความรู้โดยการบรรยาย ในเรื่องที่
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ความรู้พิเศษเพ่ิมเติมแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

 “การดูงาน”          หมายความว่า การเพ่ิมพูนความรู้ หรือประสบการณ์ด้วยการ
สังเกตการณ์ ซึ่งได้ก าหนดไว้ในหลักสูตร หรือโครงการให้มีการดูงานก่อนระหว่างหรือหลังการฝึกอบรม และ
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หมายความรวมถึงหลักสูตร หรือโครงการที่ก าหนดเฉพาะการดูงานภายในประเทศ  ที่ส่วนราชการก าหนดจัด
ขึ้น 

 “การฝึกงาน”     หมายความว่า  การเพ่ิมพูนความรู้ หรือประสบการณ์ ด้วย
การปฏิบัติงาน ซึ่งก าหนดไว้ในหลักสูตร หรือโครงการ และหมายความรวมถึงการปฏิบัติงานภาคสนามด้วย 

 “การประชุม”    หมายความว่า  การจัดกิจกรรมเพ่ือปรึกษาหารือ  ชี้แจง 
อธิบาย เสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์อย่างหนึ่ง ตามท่ีก าหนดไว้  

 “ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา”   หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงาน  ใน
มหาวิทยาลัย  หรือบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

 “วิทยากร”    หมายความว่า   ผู้บรรยาย ผู้อภิปราย หรือที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืน  ซึ่งท าหน้าที่ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา 

 “ช่วงระหว่างการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา”   หมายความว่า   ช่วงเวลาตั้งแต่เวลา
สิ้นสุดการลงทะเบียน หรือเวลาเริ่มพิธีเปิดการฝึกอบรมจนถึงเวลาสิ้นสุดการฝึกอบรม ประชุม  สัมมนา  ตาม
หลักสูตร หรือโครงการ 

ข้อ  ๔  บุคคลที่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา 
      ๔.๑   ประธานในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และผู้ติดตาม 

 ๔ .๒   ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ในมหาวิ ท ยาลั ยที่ ไ ด้ รั บมอบหมาย ให้ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่                  
ในการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา  

 ๔.๓  วิทยากร 
 ๔.๔  ผู้รับเชิญ  และผู้ติดตาม 
 ๔.๕  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา 
 ๔.๖  ผู้สังเกตการณ์ 
 

ข้อ  ๕  อัตราการจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร 
 ๕.๑  วิทยากรที่เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยเบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกิน  คนละ  

๑,๐๐๐  บาทต่อชั่วโมง  ยกเว้นบุคคลที่มหาวิทยาลัยเห็นควรให้เบิกจ่ายได้กรณีพิเศษ  โดยให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของอธิการบดี  เช่น  ผู้ด ารงต าแหน่งองคมนตรี  รัฐมนตรี  เป็นต้น 

 ๕.๒  วิทยากรที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกิน คนละ  
๕๐๐  บาทต่อชั่วโมง   

ข้อ  ๖  หลักเกณฑ์การจ่าย 
 ๖.๑   ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการบรรยาย จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร  ได้

ไม่เกิน ๑ คน 
 ๖.๒  ชั่วโมงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา  ที่มีลักษณะเป็นการอภิปรายเป็นคณะ 

หรือสัมมนาให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรตามจ านวนที่เหมาะสม  โดยรวมถึงผู้ด าเนินงานอภิปรายหรือสัมมนา
ด้วย 

 ๖.๓  ชั่วโมงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา  ที่มีลักษณะเป็นการแบ่งกลุ่ม           
ฝึกปฏิบัติ  แบ่งกลุ่มอภิปราย  หรือแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม  ซึ่งได้ก าหนดไว้ในหลักสูตรหรือโครงการแล้วและ
จ าเป็นต้องมีวิทยากรประจ ากลุ่ม  ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกินกลุ่มละ  ๒  คน  

๖.๔  การนับเวลาชั่วโมงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา  ในแต่ละหัวข้อ             
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การบรรยายหรืออภิปรายให้นับเวลาไม่น้อยกว่า  ๕๐ นาที เป็น ๑  ชั่วโมง กรณีไม่ถึง ๕๐  นาที แต่ต้องไม่น้อย
กว่า ๒๕ นาที ให้จ่ายค่าสมนาคุณได้กึ่งหนึ่ง 

ข้อ  ๗  ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา  ได้แก ่
 ๗.๑   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ 

 ๗.๒   ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด 
 ๗.๓   ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 
 ๗.๔   ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร 
 ๗.๕   ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ 
 ๗.๖   ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ 
 ๗.๗   ค่าของสมนาคุณในการดูงาน (ค่าของที่ระลึก) 
 ๗.๘   ค่ากระเป๋าเอกสาร หรือเสื้อส าหรับผู้เข้าร่วม 
 ๗.๙    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 ๗.๑๐  ค่าสมนาคุณวิทยากร 
 ๗.๑๑  ค่าอาหาร 
 ๗.๑๒  ค่าเช่าที่พัก 
 ๗.๑๓  ค่ายานพาหนะ 

ค่าใช้จ่ายตามข้อ  ๗.๑ - ๗.๖  ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง  โดยประหยัด 
ค่าใช้จ่ายตามข้อ  ๗.๗  ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง  ครั้งละไม่เกิน ๓,๐๐๐    บาท 
ค่าใช้จ่ายตามข้อ  ๗.๘   ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง   ไม่เกินชิ้นละ     ๓๐๐   บาท 
ค่าใช้จ่ายตามข้อ  ๗.๙   ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง  ไม่เกินมื้อละ  ๓๐   บาทต่อคน 

  ค่าใช้จ่ายตามข้อ  ๗.๑๑  ให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริงในอัตราดังนี้ 
   -   อาหารเช้า                  ไม่เกิน         ๑๐๐    บาทต่อคนต่อวัน  
            -   อาหารกลางวัน            ไม่เกิน        ๑๐๐     บาทต่อคนต่อวัน 

-   อาหารเย็น                  ไม่เกิน        ๑๐๐     บาทต่อคนต่อวัน 
 

กรณีใช้สถานที่โรงแรมหรือรีสอร์ทที่ด าเนินการลักษณะโรงแรมให้เบิกจ่ายค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามท่ีจ่ายจริงในอัตราดังนี้ 

-   อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ไม่เกิน             ๖๕     บาทต่อคนต่อมื้อ 
   -   อาหารเช้า                    ไม่เกิน            ๑๕๐    บาทต่อคนต่อวัน  
   -   อาหารกลางวัน              ไม่เกิน            ๓๐๐    บาทต่อคนต่อวัน 

-   อาหารเย็น                    ไม่เกิน            ๓๕๐   บาทต่อคนต่อวัน 
 
กรณีใช้สถานที่ในกรุงเทพมหานครในการจัดประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เบิกจ่ายค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มตามที่จ่ายจริงในอัตรา
ดังนี้   

-   อาหารว่างและเครื่องดื่ม   ไม่เกิน           ๖๕     บาทต่อคนต่อมื้อ 
   -   อาหารเช้า                     ไม่เกิน         ๑๕๐     บาทต่อคนต่อวัน  
            -   อาหารกลางวัน               ไม่เกิน         ๒๕๐    บาทต่อคนต่อวัน 
   -   อาหารเย็น                     ไม่เกิน         ๓๐๐    บาทต่อคนต่อวัน 
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  ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๗.๑๒ และ ๗.๑๓ ให้เบิกจ่ายตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
  ข้อ  ๘  การเดินทางไปจัดและเข้ารับการฝึกอบรม  และการเดินทางไปดูงานในประเทศและ
หรือต่างประเทศตามที่ก าหนดในหลักสูตร  ต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๘  โดยให้พิจารณาอนุมัติ
เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยตามจ านวนที่เห็นสมควรและภายในวงเงิน
งบประมาณท่ีได้รับ 
 
  ข้อ  ๙  ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม  ประชุม  สัมมนาให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง 
 ข้อ  ๑๐ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  กรณีมีปัญหาในการตีความหรือปัญหา
การปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด 

 

                             ประกาศ  ณ วันที่………………………………………………………………………………..  
 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติมอบกองคลัง ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา พ.ศ. 2559 เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.8  เรื่อง  ขออนุมัติเบิกเงินส่วนที่เหลือจากการด าเนินโครงการ “อบรมพัฒนาครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากล (CEFR)”เป็นเงินรายได้ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ 

 
สรุปเรื่อง 
 
   ตามบันทึกข้อความของคณะศิลปศาสตร์ ที่ ศธ 0590.24(2)/143.1 ลงวันที่ 28 มีนาคม 
2559 เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินส่วนที่เหลือจากการด าเนินโครงการ “อบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตาม
กรอบมาตรฐานสากล (CEFR)” เป็นเงินรายได้ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ 
 

คณะศิลปศาสตร์ ได้ขออนุมัติด าเนินโครงการ “อบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐานสากล (CEFR)” มีการบริหารจัดการโดยศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยามีการด าเนิน
โครงการระหว่างวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ มีรายได้จากการลงทะเบียนเข้าร่วม
โครงการเป็นจ านวนเงิน ๒๔๐,๗๐๐ บาทตามใบเสร็จรับเงินเลขที่๕๘๑๐๖RV๖๑๘๗ ยอดเงิน ๕๕,๕๐๐ บาท
และใบเสร็จรับเงินเลขท่ี ๕๘๑๐๖RV๖๓๓๒ จ านวนเงิน ๑๘๕,๒๐๐ บาท ทางคณะศิลปศาสตร์ได้น าส่งเป็นเงิน
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รับฝากโครงการบริการวิชาการและวิจัยโดยได้จัดสรรเป็นเงินรายได้มหาวิทยาลัยพะเยาในอัตรา ร้อยละ๑๐ 
เป็นจ านวน  ๒๔,๐๗๐ บาทตามระเบียบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่องการบริหารจัดการการให้บริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘ รายได้ส่วนที่เหลือหลังหักเป็นรายได้มหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ น ามา
บริหารจัดการด าเนินโครงการเป็นจ านวนเงิน ๒๑๖,๖๓๐ บาท แต่การด าเนินโครงการ“อบรมพัฒนาครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากล (CEFR)” มีการบริหารจัดการโดยศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเป็นจ านวนเงิน ๑๖๓,๗๓๐ บาท มียอดเงินคงเหลือจากการ
ด าเนินโครงการเป็นจ านวนเงิน ๕๒,๙๐๐ บาท(ห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  

        
ต่อมาคณะศิลปศาสตร์ได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการจัดสรรรายได้จากการ

ให้บริการของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๙ เพ่ือรองรับการจัดสรรรายได้จาก
การให้บริการของศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ แต่ประกาศมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 
       คณะศิลปศาสตร์มีความประสงค์ขอน ารายได้คงเหลือจากการด าเนินโครงการที่มีการบริหาร

จัดการโดยศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์เป็นจ านวนเงิน ๕๒,๙๐๐ บาท(ห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)สิ้นสุด
ระยะเวลาด าเนินโครงการ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นรายได้เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการของศูนย์ภาษา 
ตามประกาศมาหาวิทยาลัย เรื่องการจัดสรรรายได้จากการให้บริการของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ๒๕๕๙ ข้อที่ ๖  รายได้จากส่วนที่เหลือจากการด าเนินการให้บริการให้น าเป็นรายได้เพ่ือใช้
ในการบริหารจัดการของศูนย์ภาษา คณะศิลปะศาสตร์ 

 
    เนื่องจากโครงการ “อบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากล (CEFR)” มี

การบริหารจัดการโดยศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยามีการด าเนินโครงการระหว่างวันที่ ๑๓ 
กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ แต่ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่องการจัดสรรรายได้จาการ
ให้บริการของศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๙ ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๙ แต่รายได้ส่วนที่เหลือหลังหักค่าใช้จ่ายจะขอน าเป็นรายได้ศูนย์ภาษาเป็นจ านวนเงิน๕๒,๙๐๐ บาท (ห้า
หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) สิ้นสุดโครงการวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙  ซึ่งเกิดขึ้นก่อนออกประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการจัดสรรรายได้จากการให้บริการของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา ๒๕๕๘ ข้อที่ ๖  รายได้จากส่วนที่เหลือจากการด าเนินการให้บริการให้น าเป็นรายได้เพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ 

 
   คณะศิลปศาสตร์ จึงได้เสนอขออนุมัติเบิกเงินส่วนที่ เหลือจากการด าเนินโครงการ “อบรม
พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากล (CEFR)”เป็นเงินรายได้ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ เป็น
จ านวนเงิน 52,900 บาท(ห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 
ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรด
พิจารณา 
 



21 
 

การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขออนุมัติเบิกเงินส่วนที่เหลือจากการด าเนินโครงการ “อบรมพัฒนา
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากล (CEFR)”เป็นเงินรายได้ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ เป็น
จ านวนเงิน 52,900 บาท(ห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  เอกสารตามแนบในวาระการประชุม 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเบิกเงินส่วนที่เหลือจากการด าเนินโครงการ “อบรมพัฒนาครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากล (CEFR)”เป็นเงินรายได้ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ เป็นจ านวนเงิน 
52,900 บาท(ห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)   
 
ระเบียบวาระท่ี  4.9  เรื่อง ชี้แจงกรณีในแสดงรายการเช่าที่พัก ของ ดร.ไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ์ 

 
สรุปเรื่อง 
 
   ตามบันทึกข้อความของกองการเจ้าหน้าที่ ที่ ศธ 0590.03/1473 ลงวันที่ 17 มีนาคม 
2559 เรื่อง ชี้แจงกรณีในแสดงรายการเช่าที่พัก ของ ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์  
 
   ในกรณีที่ ดร. ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ เข้าพัก
โรงแรม Natural Ville Executive Residence  ในวันที่ 29 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2559 
เป็นจ านวน 1 คืน ราคา 3,386.78 บาท (สามพันสามร้อยแปดสิบหกบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) ซึ่งทางผู้เข้าพัก
ได้จองโรงแรมผ่านตัวแทนบริษัทผู้ให้บริการส ารองห้องพักออนไลน์ส าหรับโรงแรมภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก 
(Agoda) และทางโรงแรมดังกล่าวได้ออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้เข้าพัก แต่มิได้ออกใบแสดงรายการและจ านวน
ค่าใช้จ่ายที่ผู้เช่าห้องพักในโรงแรมได้ใช้บริการโรงแรมตลอดระยะเวลาที่เข้าพักตามล าดับ( Folio) โดยโรงแรม
ได้อ้างว่า โรงแรมไม่สามารถออกใบแสดงรายการการเช่าห้องพักได้ (Folio) หากผู้เช่าจองผ่านตัวแทน (Agoda)  
ซึ่งแนวปฏิบัติของกองคลัง ในกรณีที่จองโรงแรมผ่านตัวแทน (Agoda) จะต้องแนบใบเสร็จรับเงินและใบแสดงการ
เช่าห้องพัก (Folio) หากไม่มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 
 
   กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้เสนอชี้แจงกรณีในแสดงรายการเช่าที่พัก ของ ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์ 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม  
  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา  
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การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอชี้แจงกรณีในแสดงรายการเช่าที่พัก ของ ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์
เอกสารตามแนบในวาระการประชุม 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 

1. อนุมัตกิรณอีอกใบแสดงรายการเช่าที่พัก ของ ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์ เป็นกรณีพิเศษ 
2. การเช่าที่พักจะต้องมีใบแสดงรายการเช่าที่พัก(Folio) และปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2559 “ข้อ 22 หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักผู้
เดินทางไปปฏิบัติงาน จะใช้ใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งรายการของโรงแรม(Folio) หรือที่พักแรมที่มีข้อความ
แสดงว่าได้รับช าระเงินค่าเช่าที่พักเรียบร้อยแล้วก็ได้” 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.10  เรื่อง ขออนุมัติน าเงินเกินบัญชีเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย 

 
สรุปเรื่อง 
 
   ตามบันทึกข้อความของกองคลัง ที่ ศธ 0590.05/729 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559 เรื่อง 
ขออนุมัติน าเงินเกินบัญชีเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ดังนี้ 

1 ) บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 891 -2-00009-7 
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยพะเยา (กองทุนเงินนอกงบประมาณ) เพ่ือใช้ส าหรับบัญชีเงินรับฝาก-มหาวิทยาลัยพะเยา  

2 ) บัญชีธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 512 -0-49471-4 ชื่อ
บัญชีกองบริหารงานวิจัย เพ่ือใช้ส าหรับบัญชีเงินรับฝาก-กองบริหารงานวิจัย นั้น  

           การด าเนินงานโดยปกติของมหาวิทยาลัย เมื่อมีการโอนเงินเข้ามาในบัญชีเงินฝากธนาคาร
มหาวิทยาลัยจะท าการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินและออกใบเสร็จรับเงิน โดยจะบันทึกรับเงินฝากธนาคารคู่
กับบัญชีเงินรับฝาก-มหาวิทยาลัยพะเยา หรือ เงินรับฝาก – กองบริหารงานวิจัย แต่ในกรณีที่ไม่ทราบ
แหล่งที่มาของเงิน จะบันทึกรับเงินฝากธนาคารคู่กับบัญชีเงินเกินบัญชีและท าการตรวจสอบแหล่งที่มา เมื่อ
ทราบแหล่งที่มาของเงินก็จะบันทึกรับรู้ตามบัญชีที่เก่ียวข้อง 

จากการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคารจากรายการเดินบัญชี พบว่า 

1 ) บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 891 -2-
00009-7 มีการรับโอนเงินเข้ามา ดังนี้ 

- วันที่ 18 พฤษภาคม 2555  จ านวนเงิน  10,950  บาท  
- วันที่ 31 พฤษภาคม 2555  จ านวนเงิน  35,000  บาท  
- วันที่ 12 มิถุนายน 2555  จ านวนเงิน  30,000  บาท  
- วันที่ 13 กรกฎาคม 2555  จ านวนเงิน  89,988  บาท  
ยอดเงินฝากดังกล่าวข้างต้นรวมเป็นจ านวนเงิน 165 ,938 บาท ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ท าการ

ตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินแล้วแต่ไม่สามารถทราบแหล่งที่มาของเงินได้ และธนาคารได้มีหนังสือมายัง
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มหาวิทยาลัย ตามหนังสือธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 891 -580052 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 
2558 เรื่อง การตรวจสอบผู้น าฝากเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งธนาคารแจ้งว่าไม่สามารถตรวจสอบชื่อ
ผู้น าฝากเงินได้ (เอกสารแนบ 1) 

2 ) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 512-0-49471-
4 วันที่ 4 ธันวาคม 2555 มีการรับโอนเงินเข้ามา จ านวนเงิน 29 ,700 บาท ยอดเงินฝากดังกล่าวข้างต้น 
มหาวิทยาลัยได้ท าการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินแล้วแต่ไม่สามารถทราบแหล่งที่มาของเงินได้ และธนาคาร
ได้มีหนังสือมายังมหาวิทยาลัย ตามหนังสือธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เลขที่ มพย. 112/2558 ลงวันที่ 
23 ธันวาคม 2558 เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบผู้น าฝากเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งธนาคารแจ้งว่าไม่
สามารถตรวจสอบชื่อผู้น าฝากเงินได้ (เอกสารแนบ 2) และในวันที่ 13 ตุลาคม 2557 มหาวิทยาลัยได้ขอปิด
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 512 -0-49471-4 ตามหนังสือที่ ศธ 
0590.05/706 ซึ่งเป็นบัญชีสาขาพะเยา และขอโอนเงินคงเหลือเข้าฝากบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 982 -
7-44908-7 สาขาม.พะเยา (เอกสารแนบ 3)  

 
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ท าให้ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยมีเงินเกินบัญชี

ที่ไม่สามารถระบุแหล่งที่มา เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 195 ,638 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบ
แปดบาทถ้วน) ทั้งนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ทราบแหล่งที่มาของเงินดังกล่าว และธนาคารไม่สามารถระบุชื่อ
ผู้น าฝากได้ ดังนั้น จึงใคร่ขออนุมัติน าเงินเกินบัญชีดังกล่าวเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย  
 
   กองคลัง จึงได้เสนอขออนุมัติน าเงินเกินบัญชีเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม  
  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา  
  
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขออนุมัติน าเงินเกินบัญชีเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย เอกสารตาม
แนบในวาระการประชุม 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติน าเงินเกินบัญชีเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี  4.11  เรื่อง  ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
- 2558 ของกองคลัง 

 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความของกองคลัง ที่ ศธ 0590.05/997  ลงวันที่ 19 เมษายน 2559 เรื่อง 
ขอขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2558 มหาวิทยาลัยพะเยาได้
มอบหมายให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินท าการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา  ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2554  และมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2555 จ านวน 
300,000 บาท ส าหรับค่าตอบแทนในการตรวจทานงบการเงินประจ าปี 2555   งบประมาณรายจ่ าย 
ประจ าปี พ.ศ. 2556  จ านวน 300,000  บาท ส าหรับการตรวจทานงบการเงินประจ าปี 2556 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  2557  จ านวน 500,000  บาท ส าหรับการตรวจทานงบการเงิน
ประจ าปี 2557  และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  2558  จ านวน 500,000  บาท ส าหรับการ
ตรวจทานงบการเงินประจ าปี 2558  นั้น 
 
  ในการนี้ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินยังมิได้เข้าด าเนินการตรวจทานงบการเงินประจ าปี 
2555-2558  กองคลัง จึงขอน าเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาเห็นชอบการขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ส าหรับงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2555-
2557 และขอกันเงินไว้จ่ายเหลือมปีส าหรับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2558 
   
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา  

 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 - 2558 ของกองคลัง เอกสารตามแนบในวาระการประชุม 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้โอนเงินส าหรับค่าตอบแทนในการตรวจทานงบการเงินประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2558 เป็นเงินสะสมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเอกชน ส าหรับการตรวจสอบงบ
การเงินของมหาวิทยาลัย     
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ระเบียบวาระท่ี  4.12 เรื่อง  ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ของกองบริหารงานวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ระเบียบวาระท่ี  4.12.1  เรื่อง  โครงการวิจัย กองทุนวิจัย งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หมวด
อุดหนุนทั่วไป งบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ 2557 จ านวน 37 โครงการ 
 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึ กข้ อคว ามของกองบริ หารวิ จั ยและประกันคุณภาพการศึ กษา  ที่  ศ ธ 
0590.07/0693 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะ เวลากันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี
โครงการวิจัย จ านวน 37 โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 3  
   
  กองบริหารวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี 
โครงการวิจัย กองทุนวิจัย งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หมวดอุดหนุนทั่วไป งบประมาณแผ่นดิน
ประจ าปีงบประมาณ 2557 จ านวน 37 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 1,165,400 บาท (หนึ่งล้านหนึ่ ง
แสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และเนื่องจากการด าเนินโครงการยังไม่แล้วเสร็จจึงมีการขยายระยะเวลา
การด าเนินโครงการวิจัย  
 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อม
ปี โครงการวิจัย กองทุนวิจัย งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หมวดอุดหนุนทั่วไป งบประมาณแผ่นดิน
ประจ าปีงบประมาณ 2557 จ านวน 37 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 1,165,400 บาท (หนึ่งล้านหนึ่ง
แสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา  เพื่อโปรดพิจารณา 
  
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี โครงการวิจัย กองทุนวิจัย 
งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หมวดอุดหนุนทั่วไป งบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ 2557 
จ านวน 37 โครงการ เอกสารตามแนบในวาระการประชุม 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี โครงการวิจัย กองทุนวิจัย งานวิจัย
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หมวดอุดหนุนทั่วไป งบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ 2557 จ านวน 
37 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 1,165,400 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
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ระเบียบวาระท่ี  4.12.2  เรื่อง โครงการวิจัย กองทุนวิจัย งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หมวด
อุดหนุนทั่วไป  งบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ 2558 จ านวน 66 โครงการ 

 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึ กข้ อคว ามของกองบริ หารวิ จั ยและประกันคุณภาพการศึ กษา  ที่  ศ ธ 
0590.07/0694 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลากันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี
โครงการวิจัย จ านวน 66 โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2558  
   
  กองบริหารวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี 
โครงการวิจัย กองทุนวิจัย งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หมวดอุดหนุนทั่วไป งบประมาณแผ่นดิน
ประจ าปีงบประมาณ 2558 จ านวน 66 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 2,379,420 บาท (สองล้านสาม
แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) และเนื่องจากการด าเนินโครงการยังไม่แล้วเสร็จจึงมีการขยาย
ระยะเวลาการด าเนินโครงการวิจัย  
 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อม
ปี โครงการวิจัย กองทุนวิจัย งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หมวดอุดหนุนทั่วไป งบประมาณแผ่นดิน
ประจ าปีงบประมาณ 2558 จ านวน 66 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 2,379,420 บาท (สองล้านสามเจ็ด
หมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา  เพื่อโปรดพิจารณา 
  
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี โครงการวิจัย กองทุนวิจัย 
งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หมวดอุดหนุนทั่วไป งบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ 2558 
จ านวน 66 โครงการ เอกสารตามแนบในวาระการประชุม 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี โครงการวิจัย กองทุนวิจัย งานวิจัย
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หมวดอุดหนุนทั่วไป งบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ 2558 จ านวน 
66 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 2,379,420 บาท (สองล้านสามเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
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ระเบียบวาระท่ี  4.12.3  เรื่อง  โครงการวิจัย กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
หมวดอุดหนุนทั่วไป งบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ 2557 จ านวน 3 โครงการ 

 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึ กข้ อคว ามของกองบริ หารวิ จั ยและประกันคุณภาพการศึ กษา  ที่  ศ ธ 
0590.07/0695 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลากันเงินไว้จ่ายเหลื่อม
ปีงบประมาณ ครั้งที่ 3 
   
  กองบริหารวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี 
งบประมาณในแผนปฏิบัติการ กองทุนเพ่ือการศึกษา แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดอุดหนุนทั่วไป 
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2557 จ านวน 3 โครงการเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 370,000 บาท 
(สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และเนื่องจากการด าเนินโครงการยังไม่แล้วเสร็จจึงมีการขยายระยะเวลาการ
ด าเนินโครงการวิจัย  
 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติอนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่าย
เหลื่อมปี งบประมาณในแผนปฏิบัติการ กองทุนเพ่ือการศึกษา แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา หมวด
อุดหนุนทั่วไป งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2557 จ านวน 3 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
370,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี งบประมาณในแผนปฏิบัติ
การ กองทุนเพ่ือการศึกษา แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดอุดหนุนทั่วไป งบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 จ านวน 3 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 370,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่น
บาทถ้วน) เอกสารตามแนบในวาระการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี งบประมาณในแผนปฏิบัติการ กองทุน
เพ่ือการศึกษา แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดอุดหนุนทั่วไป งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ 2557 จ านวน 3 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 370,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
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ระเบียบวาระท่ี  4.12.4  เรื่อง  โครงการวิจัย กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
หมวดอุดหนุนทั่วไป งบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ 2558 จ านวน 3 โครงการ 
 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึ กข้ อคว ามของกองบริ หารวิ จั ยและประกันคุณภาพการศึ กษา  ที่  ศ ธ 
0590.07/0728 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลากันเงินไว้จ่ายเหลื่อม
ปีงบประมาณ  
   
  กองบริหารวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี 
เรื่อง  โครงการวิจัย กองทุนเพ่ือการศึกษา แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดอุดหนุนทั่วไป 
งบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ 2558 จ านวน 3 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 237,469 บาท 
(สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบเก้า) และเนื่องจากการด าเนินโครงการยังไม่แล้วเสร็จจึงมีการขยาย
ระยะเวลาการด าเนินโครงการวิจัย  
 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อม
ปี โครงการวิจัย กองทุนเพ่ือการศึกษา แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดอุดหนุนทั่วไป งบประมาณ
แผ่นดินประจ าปีงบประมาณ 2558 จ านวน 3 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 237,469 บาท (สองแสนสาม
หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบเก้า) น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา  เพื่อโปรดพิจารณา 
  
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี โครงการวิจัย กองทุนเพ่ือ
การศึกษา แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดอุดหนุนทั่วไป งบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ 
2558 จ านวน 3 โครงการ เอกสารตามแนบในวาระการประชุม 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี โครงการวิจัย กองทุนเพ่ือการศึกษา 
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดอุดหนุนทั่วไป งบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ 2558 
จ านวน 3 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 237,469 บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบเก้า) 
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ระเบียบวาระท่ี  4.12.5  เรื่อง  โครงการวิจัยการพัฒนาหน่วยความเป็นเลิศ (unit of Excellence) 
กองทุนวิจัย หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2558 จ านวน 5 โครงการ 

 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึ กข้ อคว ามของกองบริ หารวิ จั ยและประกันคุณภาพการศึ กษา  ที่  ศ ธ 
0590.07/0730 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลากันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีโครงการ
พัฒนาหน่วยความเป็นเลิศ 
   
  กองบริหารวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี 
โครงการวิจัยการพัฒนาหน่วยความเป็นเลิศ (unit of Excellence) กองทุนวิจัย หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 จ านวน 5 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 320,000 บาท (สามแสนสองหมื่น
บาทถ้วน) และเนื่องจากการด าเนินโครงการยังไม่แล้วเสร็จจึงมีการขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการวิจัย  
 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อม
ปี โครงการวิจัยการพัฒนาหน่วยความเป็นเลิศ (unit of Excellence) กองทุนวิจัย หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 จ านวน 5 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 320,000 บาท (สามแสนสองหมื่น
บาทถ้วน) น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี โครงการวิจัยการพัฒนา
หน่วยความเป็นเลิศ (unit of Excellence) กองทุนวิจัย หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2558 
จ านวน 5 โครงการ เอกสารตามแนบในวาระการประชุม 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี โครงการวิจัยการพัฒนาหน่วยความเป็น
เลิศ (unit of Excellence) กองทุนวิจัย หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2558 จ านวน 5 
โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 320,000 บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
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ระเบียบวาระท่ี  4.12.6  เรื่อง โครงการทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา กองทุนวิจัย หมวดอุดหนุนทั่วไป ประจ าปี
งบประมาณ 2558 จ านวน 1 โครงการ 
 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึ กข้ อคว ามของกองบริ หารวิ จั ยและประกันคุณภาพการศึ กษา  ที่  ศ ธ 
0590.07/0731 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลากันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีโครงการ
ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา  
   
  กองบริหารวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี 
โครงการทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา กองทุนวิจัย หมวดอุดหนุนทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2558 จ านวน 1 
โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 2,930,900 บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) และเนื่องจาก
อยู่ระหว่างการก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรทุนให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จึง
มีการขยายระยะเวลาการด าเนิน  
 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อม
ปี โครงการทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา กองทุนวิจัย หมวดอุดหนุนทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2558 จ านวน 1 
โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 2,930,900 บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) น าเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี โครงการทุนวิจัย
บัณฑิตศึกษา กองทุนวิจัย หมวดอุดหนุนทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2558 จ านวน 1 โครงการ  

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี โครงการทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา กองทุน
วิจัย หมวดอุดหนุนทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2558 จ านวน 1 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 2,930,900 
บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) 
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ระเบียบวาระท่ี  4.12.7  เรือ่ง  โครงการวิจัยการพัฒนาหน่วยความเป็นเลิศ (Unit of Excellence) 
กองทุนวิจัย หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2559 จ านวน 2 โครงการ 
 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึ กข้ อคว ามของกองบริ หารวิ จั ยและประกันคุณภาพการศึ กษา  ที่  ศ ธ 
0590.07/0732 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลากันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี
โครงการวิจัยการพัฒนาหน่วยความเป็นเลิศ 
   
  กองบริหารวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี 
โครงการวิจัยการพัฒนาหน่วยความเป็นเลิศ (Unit of Excellence) กองทุนวิจัย หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 จ านวน 2 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 750,000  บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่น
บาทถ้วน) และเนื่องจากการด าเนินโครงการยังไม่แล้วเสร็จจึงมีการขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการวิจัย  
 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อม
ปี โครงการวิจัยการพัฒนาหน่วยความเป็นเลิศ (Unit of Excellence) กองทุนวิจัย หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 จ านวน 2 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 750,000  บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่น
บาทถ้วน) น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี โครงการวิจัยการพัฒนา
หน่วยความเป็นเลิศ (Unit of Excellence) กองทุนวิจัย หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2559 
จ านวน 2 โครงการ เอกสารตามแนบในวาระการประชุม 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี โครงการวิจัยการพัฒนาหน่วยความเป็น
เลิศ (Unit of Excellence) กองทุนวิจัย หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2559 จ านวน 2 
โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 750,000  บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
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ระเบียบวาระท่ี  4.12.8  เรื่อง  โครงการวิจัย สวทช. – มพ. กองทุนวิจัย หมวดอุดหนุนทั่วไป ทุน สวทช. 
– มพ. ประจ าปี งบประมาณ 2558 จ านวน 7 โครงการ 

 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึ กข้ อคว ามของกองบริ หารวิ จั ยและประกันคุณภาพการศึ กษา  ที่  ศ ธ 
0590.07/0734 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลากันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี
โครงการวิจัย สวทช. – มพ. ประจ าปีงบประมาณ 2558 
   
  กองบริหารวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี 
โครงการวิจัย สวทช. – มพ. กองทุนวิจัย หมวดอุดหนุนทั่วไป ทุน สวทช. – มพ. ประจ าปี งบประมาณ 2558 
จ านวน 7 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 375,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเนื่องจาก
การด าเนินโครงการยังไม่แล้วเสร็จจึงมีการขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการวิจัย  
 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อม
ปี โครงการวิจัย สวทช. – มพ. กองทุนวิจัย หมวดอุดหนุนทั่วไป ทุน สวทช. – มพ. ประจ าปี งบประมาณ 
2558 จ านวน 7 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้ งสิ้น 375,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 
ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา  เพ่ือโปรด
พิจารณา  
 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี โครงการวิจัย สวทช. – มพ. 
กองทุนวิจัย หมวดอุดหนุนทั่วไป ทุน สวทช. – มพ. ประจ าปี งบประมาณ 2558 จ านวน 7 โครงการ เอกสาร
ตามแนบในวาระการประชุม 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี โครงการวิจัย สวทช. – มพ. กองทุนวิจัย 
หมวดอุดหนุนทั่วไป ทุน สวทช. – มพ. ประจ าปี งบประมาณ 2558 จ านวน 7 โครงการ เป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น 375,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
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ระเบียบวาระท่ี  4.12.9  เรื่อง  โครงการวิจัย สวทช. – มพ. กองทุนวิจัย หมวดอุดหนุนทั่วไป ทุน สวทช. 
– มพ. ประจ าปี งบประมาณ 2557 จ านวน 1 โครงการ 
 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึ กข้ อคว ามของกองบริ หารวิ จั ยและประกันคุณภาพการศึ กษา  ที่  ศ ธ 
0590.07/0375 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลากันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี
โครงการวิจัย สวทช. – มพ. ประจ าปีงบประมาณ 2558 
   
  กองบริหารวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี 
โครงการวิจัย สวทช. – มพ. กองทุนวิจัย หมวดอุดหนุนทั่วไป ทุน สวทช. – มพ. ประจ าปี งบประมาณ 2557 
จ านวน 1 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และเนื่องจากการด าเนิน
โครงการยังไม่แล้วเสร็จจึงมีการขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการวิจัย  
 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อม
ปี โครงการวิจัย สวทช. – มพ. กองทุนวิจัย หมวดอุดหนุนทั่วไป ทุน สวทช. – มพ. ประจ าปี งบประมาณ 
2557 จ านวน 1 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) น าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา  เพื่อโปรดพิจารณา 
  
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี โครงการวิจัย สวทช. – มพ. 
กองทุนวิจัย หมวดอุดหนุนทั่วไป ทุน สวทช. – มพ. ประจ าปี งบประมาณ 2557 จ านวน 1 โครงการ  
เอกสารตามแนบในวาระการประชุม 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี โครงการวิจัย สวทช. – มพ. กองทุนวิจัย 
หมวดอุดหนุนทั่วไป ทุน สวทช. – มพ. ประจ าปี งบประมาณ 2557 จ านวน 1 โครงการ เป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
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ระเบียบวาระท่ี  4.12.10  เรื่อง  โครงการวิจัยในแผนปฏิบัติการ กองทุนวิจัย หมวดอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 จ านวน 17 โครงการ 

 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึ กข้ อคว ามของกองบริ หารวิ จั ยและประกันคุณภาพการศึ กษา  ที่  ศ ธ 
0590.07/0736 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลากันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี
โครงการวิจัยในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2558 
   
  กองบริหารวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี 
โครงการวิจัยในแผนปฏิบัติการ กองทุนวิจัย หมวดอุดหนุนทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2558 จ านวน 17 
โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 589,100 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และเนื่องจากการ
ด าเนินโครงการยังไม่แล้วเสร็จ และยังไม่สิ้นสุดในสัญญาการด าเนินโครงการ จึงมีการขยายระยะเวลาการ
ด าเนินโครงการวิจัย  
 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อม
ปี โครงการวิจัยในแผนปฏิบัติการ กองทุนวิจัย หมวดอุดหนุนทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2558 จ านวน 17 
โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 589,100 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) น าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา  เพื่อโปรดพิจารณา 
  
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี โครงการวิจัยในแผนปฏิบัติ
การ กองทุนวิจัย หมวดอุดหนุนทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2558 จ านวน 17 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
589,100 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เอกสารตามแนบในวาระการประชุม 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี โครงการวิจัยในแผนปฏิบัติการ กองทุน
วิจัย หมวดอุดหนุนทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2558 จ านวน 17 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 589,100 
บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
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ระเบียบวาระท่ี  4.12.11  เรื่อง  โครงการวิจัยในแผนปฏิบัติการ กองทุนวิจัย หมวดอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 จ านวน 15 โครงการ 
 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึ กข้ อคว ามของกองบริ หารวิ จั ยและประกันคุณภาพการศึ กษา  ที่  ศ ธ 
0590.07/0737 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลากันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี
โครงการวิจัยในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2557 
   
  กองบริหารวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี 
โครงการวิจัยในแผนปฏิบัติการ กองทุนวิจัย หมวดอุดหนุนทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2557 จ านวน 15 
โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 298,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และเนื่องจากการด าเนิน
โครงการยังไม่แล้วเสร็จจึงมีการขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการวิจัย  
 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อม
ปี โครงการวิจัยในแผนปฏิบัติการ กองทุนวิจัย หมวดอุดหนุนทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2557 จ านวน 15 
โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 298,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) น าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา  เพื่อโปรดพิจารณา 
  
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี โครงการวิจัยในแผนปฏิบัติ
การ กองทุนวิจัย หมวดอุดหนุนทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2557 จ านวน 15 โครงการ เอกสารตามแนบใน
วาระการประชุม 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี โครงการวิจัยในแผนปฏิบัติการ กองทุน
วิจัย หมวดอุดหนุนทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2557 จ านวน 15 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 298,000 
บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
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ระเบียบวาระท่ี  4.12.12  เรื่อง  โครงการวิจัยในแผนปฏิบัติการ กองทุนวิจัย หมวดอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 จ านวน 5 โครงการ 
 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึ กข้ อคว ามของกองบริ หารวิ จั ยและประกันคุณภาพการศึ กษา  ที่  ศ ธ 
0590.07/0693 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลากันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี
โครงการวิจัยในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2556 
   
  กองบริหารวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี 
โครงการวิจัยในแผนปฏิบัติการ กองทุนวิจัย หมวดอุดหนุนทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2556 จ านวน 5 
โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเนื่องจากการด าเนินโครงการยัง
ไม่แล้วเสร็จจึงมีการขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการวิจัย  
 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อม
ปี โครงการวิจัยในแผนปฏิบัติการ กองทุนวิจัย หมวดอุดหนุนทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2556 จ านวน 5 
โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา  เพื่อโปรดพิจารณา 
  
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี โครงการวิจัยในแผนปฏิบัติ
การ กองทุนวิจัย หมวดอุดหนุนทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2556 จ านวน 5 โครงการ เอกสารตามแนบใน
วาระการประชุม 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตอินุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี โครงการวิจัยในแผนปฏิบัติการ กองทุน
วิจัย หมวดอุดหนุนทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2556 จ านวน 5 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 65,000 
บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
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ระเบียบวาระท่ี  4.13 เรื่อง  ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ของคณะ 
ศิลปศาสตร์ 
ระเบียบวาระท่ี  4.13.1 เรื่อง  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป(โครงการวิจัย) ประจ าปีงบประมาณ 2558 
จ านวน 5 เรื่อง และอุดหนุนทั่วไป (การบริหารงานวิจัย) จ านวน 2 เรื่อง 

 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความของคณะศิลปศาสตร์ ที่ ศธ 0590.24(3)/422 ลงวันที่ 31 มีนาคม 
2559 เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลากันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี หมวดกองทุนวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2558 
   
  คณะศิลปศาสตร์  ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี หมวดกองทุนวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ 2558 เนื่องจากการด าเนินโครงการยังไม่แล้วเสร็จ 
   1) อุดหนุนทั่วไป(โครงการวิจัย) จ านวน 5 เรื่อง เป็นจ านวนเงิน 45,000 บาท (สี่
หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
   2) อุดหนุนทั่วไป (การบริหารงานวิจัย) จ านวน 2 เรื่อง เป็นจ านวนเงิน 10,000 
บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
 
  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี อุดหนุนทั่วไป(โครงการวิจัย) 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 จ านวน 5 เรื่อง เป็นจ านวนเงิน 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) และ
อุดหนุนทั่วไป (การบริหารงานวิจัย) จ านวน 2 เรื่อง เป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้ เสนอขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ ายเหลื่อมปี  อุดหนุนทั่ ว ไป
(โครงการวิจัย) ประจ าปีงบประมาณ 2558 จ านวน 5 และอุดหนุนทั่วไป (การบริหารงานวิจัย) จ านวน 2 
เรื่อง เอกสารตามแนบในวาระการประชุม 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี อุดหนุนทั่วไป(โครงการวิจัย) ประจ าปี
งบประมาณ 2558 จ านวน 5 เรื่อง เป็นจ านวนเงิน 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) และอุดหนุนทั่วไป 
(การบริหารงานวิจัย) จ านวน 2 เรื่อง เป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
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ระเบียบวาระท่ี  4.13.2  เรื่อง กองทุนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2558  
จ านวน 1 โครงการ 

 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความของคณะศิลปศาสตร์ ที่ ศธ 0590.24(3)/420 ลงวันที่ 31 มีนาคม 
2559 เรื่อง ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ 2558 
   
  คณะศิลปศาสตร์  ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี กองทุนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 จ านวน 1 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
เนื่องจากการด าเนินโครงการยังไม่แล้วเสร็จ น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา  เพื่อโปรดพิจารณา 
      
 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี กองทุนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2558 จ านวน 1 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท(ห้า
หมื่นบาทถ้วน)  เอกสารตามแนบในวาระการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี กองทุนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 จ านวน 1 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.13.3  เรื่อง  โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กองทุนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
ประจ าปีงบประมาณแผ่นดิน 2558 จ านวน 2 โครงการ 

 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความของคณะศิลปศาสตร์ ที่ ศธ 0590.24(3)/396 ลงวันที่ 22 มีนาคม 
2559 เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลากันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ 2558 
   
  คณะศิลปศาสตร์  ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี หมวดกองทุนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณแผ่นดิน 2558 จ านวน 2 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 270,000 บาท 
(สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากการด าเนินโครงการยังไม่แล้วเสร็จ น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
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การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 
ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา  เพ่ือโปรด
พิจารณา 
  
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี หมวดกองทุนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณแผ่นดิน 2558 จ านวน 2 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 270,000 บาท 
(สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เอกสารตามแนบในวาระการประชุม 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี หมวดกองทุนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณแผ่นดิน 2558 จ านวน 2 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 270,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่น
บาทถ้วน) 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.14 เรื่อง  ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ของคณะพยาบาลศาสตร์   
ระเบียบวาระท่ี  4.14.1  เรื่อง โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการพยาบาลรวมใจเพื่อวิจัย
คุณภาพ” กองทุนบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2558   
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความของคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ ศธ 0590.17/476 ลงวันที่ 5 เมษายน 
2559 เรื่อง ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 
2558   ครั้งที่ 2 
   
  คณะพยาบาลศาสตร์ ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี โครงการบริการวิชาการแก่
สังคม “โครงการพยาบาลรวมใจเพ่ือวิจัยคุณภาพ”กองทุนบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2558  เป็น
จ านวนเงิน 98,983.34 บาท (เก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบสามบาทสามสิบสี่สตางค์) เนื่องจากการ
ด าเนินโครงการยังไม่แล้วเสร็จ น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 



40 
 

การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี โครงการบริการวิชาการแก่
สังคม “โครงการพยาบาลรวมใจเพ่ือวิจัยคุณภาพ”กองทุนบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2558  เป็น
จ านวนเงิน 98,983.34 บาท (เก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบสามบาทสามสิบสี่สตางค์) เอกสารตามแนบใน
วาระการประชุม 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
“โครงการพยาบาลรวมใจเพ่ือวิจัยคุณภาพ”กองทุนบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2558  เป็นจ านวน
เงิน 98,983.34 บาท (เก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบสามบาทสามสิบสี่สตางค์) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.14.2  เรื่อง  โครงการวิจัย งบประมาณรายได้ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2557 และประจ าปีงบประมาณ 2558 

 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความของคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ ศธ 0590.17/475 ลงวันที่ 5 เมษายน 
2559 เรื่อง ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีโครงการวิจัย งบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
2557 (ครั้งที่ 4) และประจ าปีงบประมาณ 2558 (ครั้งที่ 1) 
   
  คณะพยาบาลศาสตร์ ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี โครงการวิจัย งบประมาณ
รายได้ คณะพยาบาลศาสตร์ ดังนี้ 
   1) ประจ าปีงบประมาณ 2557 จ านวน 2 เรื่อง เป็นจ านวนเงิน 12,000 บาท
(หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
   2) ประจ าปีงบประมาณ 2558 จ านวน 11 เรื่อง เป็นจ านวนเงิน 130,800 บาท 
(หนึ่งแสนสามหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) 
  เนื่องจากการด าเนินโครงการยังไม่แล้วเสร็จ น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี โครงการวิจัย งบประมาณ
รายได้ คณะพยาบาลศาสตร์ เอกสารตามแนบในวาระการประชุม 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี โครงการวิจัย งบประมาณรายได้  
คณะพยาบาลศาสตร์ ดังนี้ 
  1) ประจ าปีงบประมาณ 2557 จ านวน 2 เรื่อง เป็นจ านวนเงิน 12,000 บาท(หนึ่งหมื่น
สองพันบาทถ้วน) 
  2) ประจ าปีงบประมาณ 2558 จ านวน 11 เรื่อง เป็นจ านวนเงิน 130,800 บาท (หนึ่ง
แสนสามหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.15  เรื่อง ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ของคณะแพทยศาสตร์  
งบประมาณจัดจ้างปรับปรุงลานกิจกรรม พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ประจ าอาคาร  

 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความของคณะแพทยศาสตร์ ที่ ศธ 0590.18(01)/242 ลงวันที่ 5 เมษายน 
2559 เรื่อง ขอขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี 
   
  คณะแพทยศาสตร์ ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี งบประมาณจัดจ้างปรับปรุงลาน
กิจกรรม พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ประจ าอาคาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจ านวนเงิน 2,000,000 
บาท (สองล้านบาทถ้วน) เนื่องจากการด าเนินโครงการยังไม่แล้วเสร็จ น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี งบประมาณจัดจ้างปรับปรุง
ลานกิจกรรม พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ประจ าอาคาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจ านวนเงิน 
2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) เอกสารตามแนบในวาระการประชุม 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี งบประมาณจัดจ้างปรับปรุงลาน
กิจกรรม พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ประจ าอาคาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจ านวนเงิน 2,000,000 
บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
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ระเบียบวาระท่ี  4.16  เรื่อง  ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี โครงการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2558 จ านวน 1 โครงการ ของกองกิจการนิสิต 

 
สรุปเรื่อง 
 

 ตามบันทึกข้อความของกองกิจการนิสิต ที่ ศธ 0590.04(1)/0174 ลงวันที่ 8 เมษายน 
2559 เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2558  

   
 กองกิจการนิสิต ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี โครงการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2558 “โครงการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้มรดกทางวัฒนธรรมของ
ภูมิภาคล้านนาตะวันออกเพ่ือเชื่อมโยงอัตลักษณ์อาเซียน” เป็นจ านวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาท
ถ้วน) เนื่องจากอยู่ในช่วงระหว่างด าเนินการทางเอกสาร จึงน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี โครงการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2558 “โครงการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้มรดกทางวัฒนธรรมของ
ภูมิภาคล้านนาตะวันออกเพ่ือเชื่อมโยงอัตลักษณ์อาเซียน” เอกสารตามแนบในวาระการประชุม 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตอินุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 “โครงการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้มรดกทางวัฒนธรรมของภูมิภาคล้านนา
ตะวันออกเพ่ือเชื่อมโยงอัตลักษณ์อาเซียน” เป็นจ านวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.17  เรื่อง  ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ 2558 
จ านวน 1 โครงการ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ที่ ศธ 
0590.25/0548 ลงวันที่ 11 เมษายน 2559 เรื่อง ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี 
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  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อม 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ก. เป็นจ านวนเงิน 
75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เนื่องจากการด าเนินโครงการยังไม่แล้วเสร็จและเป็นไปตามช่วงเวลา
ที่ก าหนดในสัญญาทุน น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา  เพื่อโปรดพิจารณา 
  
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อม ประจ าปีงบประมาณ 2558 
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ก. เป็นจ านวนเงิน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน) เอกสารตามแนบในวาระการประชุม 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อม ประจ าปีงบประมาณ 2558 โครงการ
สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ก. เป็นจ านวนเงิน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.18  เรื่อง ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ 2558 
จ านวน 3 โครงการ ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

 
สรุปเรื่อง 
 

 ตามบั นทึ ก ข้ อ ค ว ามขอ งค ณะ เ กษตรศาสตร์ แ ล ะทรั พย าก ร ธ ร รมช าติ  ที่  ศ ธ 
0590.14(2)/280 ลงวันที่ 11 เมษายน 2559 เรื่อง ขอขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี 
   

 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ขอ
อนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ 2558 จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการค่ายผู้น าเยาชนพิทักษ์ล าน้ าอิงและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รุ่นที่ 11 เป็นจ านวนเงิน 
150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  

2) โครงการพัฒนาพ้ืนที่ปลูกรักษาพันธุกรรมพืชอนุรักษ์ฯ เป็นจ านวนเงิน 200,000บาท
(สองแสนบาทถ้วน) 

3) โครงการสืบสานวัฒนธรรมในนาข้าวของชาวนาพะเยา เป็นจ านวนเงิน 100,000 บาท
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

เนื่องจากการด าเนินโครงการยังไม่แล้วเสร็จ น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้
จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ 2558 จ านวน 3 โครงการ เอกสารตามแนบในวาระการประชุม 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อม
ปี ประจ าปีงบประมาณ 2558 จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการค่ายผู้น าเยาชนพิทักษ์ล าน้ าอิงและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รุ่นที่ 11 เป็นจ านวนเงิน 
150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  

2) โครงการพัฒนาพ้ืนที่ปลูกรักษาพันธุกรรมพืชอนุรักษ์ฯ เป็นจ านวนเงิน 200,000บาท
(สองแสนบาทถ้วน) 

3) โครงการสืบสานวัฒนธรรมในนาข้าวของชาวนาพะเยา เป็นจ านวนเงิน 100,000 บาท
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.19  เรื่อง ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี กองทุนวิจัย หมวดเงินอุดหนุนวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 ของคณะนิติศาสตร์ 

 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความของคณะนิติศาสตร์ ที่ ศธ 0590.16(3)/153 ลงวันที่ 4 เมษายน 
2559 เรื่อง ขอขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี 
   
  คณะนิติศาสตร์ ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี เรื่อง  ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้
จ่ายเหลื่อมปี กองทุนวิจัย หมวดเงินอุดหนุนวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2558 ดังนี้ 
  1) โครงการสนับสนุนบุคลากรเพ่ือการวิจัยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ 
2556 จ านวน 3 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 23,935.50 บาท(สองหมื่นสามพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทห้าสิบ
สตางค์) 
  2) ทุนสนับสนุนการวิจัยทางนิติศาสตร์ ปีงบประมาณ 2557 จ านวน 8 โครงการ เป็น
จ านวนเงิน 56,000 บาท(ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
  3) ทุนสนับสนุนงานวิจัยคณะนิติศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558 จ านวน 3 โครงการ เป็น
จ านวนเงิน 30,000 บาท(สามหมื่นบาทถ้วน) 
  4) โครงการในแผนปฏิบัติการ “โครงการครบรอบ 12 ปี ลูกรพีคืนถิ่นหุบเขาแห่งฝนโปรย
ไพร” เป็นจ านวนเงิน 80,000 บาท(แปดหมื่นบาทถ้วน) 
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  เนื่องจากการด าเนินโครงการยังไม่แล้วเสร็จ น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา  เพื่อโปรดพิจารณา 
  
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี กองทุนวิจัย หมวดเงิน
อุดหนุนวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2558  เอกสารตามแนบในวาระการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี กองทุนวิจัย หมวดเงินอุดหนุนวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 ดังนี้ 
  1) โครงการสนับสนุนบุคลากรเพ่ือการวิจัยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ 
2556 จ านวน 3 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 23,935.50 บาท(สองหมื่นสามพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทห้าสิบ
สตางค์) 
  2) ทุนสนับสนุนการวิจัยทางนิติศาสตร์ ปีงบประมาณ 2557 จ านวน 8 โครงการ เป็น
จ านวนเงิน 56,000 บาท(ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
  3) ทุนสนับสนุนงานวิจัยคณะนิติศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558 จ านวน 3 โครงการ เป็น
จ านวนเงิน 30,000 บาท(สามหมื่นบาทถ้วน) 
  4) โครงการในแผนปฏิบัติการ “โครงการครบรอบ 12 ปี ลูกรพีคืนถิ่นหุบเขาแห่งฝนโปรย
ไพร” เป็นจ านวนเงิน 80,000 บาท(แปดหมื่นบาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.20  เรื่อง เรื่อง  ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ 2558 
จ านวน 5 โครงการ ของคณะวิทยาศาสตร์ 

 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ ศธ 0590.21(3)/299 ลงวันที่ 7 เมษายน 
2559 เรื่อง ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
   
  คณะวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ  2558 
ดังนี้ 
  1) โครงการวิจัย กองทุนวิจัย หมวดเงินอุดหนุน แผนงานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
จ านวน 9 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 79,000 บาท(เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
  2) โครงการ Excellence Research Units กองทุนวิจัย หมวดเงินอุดหนุน แผนงานวิจัย
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน 2 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
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  3) โครงการศิลปวัฒนธรรมและวิธีชีวิตชาวนาในข้าวอินทรีย์ กองทุนท านุบ ารุงวัฒนธรรม 
แผนงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 1 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท(สามหมื่นบาท
ถ้วน) 
  4) โครงการวิทยาศาสตร์เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการ
วิชาการแก่ชุมชน จ านวน 1 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 40,000 บาท(สี่หมื่นบาทถ้วน) 
  5) โครงการอบรบเชิงปฏิบัติการ : การถ่ายทอดกระบวนการย้อมด้ายฝ้ายด้วยสีย้อม
ธรรมชาติและการออกแบบลายผ้าทอแก่กลุ่มทอผ้าใน จ.พะเยา ครั้งที่ ๓ จ านวน 1 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 
110,000 บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
  เนื่องจากการด าเนินโครงการยังไม่แล้วเสร็จ น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ 
2558 คณะวิทยาศาสตร์ เอกสารตามแนบในวาระการประชุม 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ 2558 ดังนี้ 
  1) โครงการวิจัย กองทุนวิจัย หมวดเงินอุดหนุน แผนงานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
จ านวน 9 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 79,000 บาท(เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
  2) โครงการ Excellence Research Units กองทุนวิจัย หมวดเงินอุดหนุน แผนงานวิจัย
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน 2 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
  3) โครงการศิลปวัฒนธรรมและวิธีชีวิตชาวนาในข้าวอินทรีย์ กองทุนท านุบ ารุงวัฒนธรรม 
แผนงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 1 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท(สามหมื่นบาท
ถ้วน) 
  4) โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการ
วิชาการแก่ชุมชน จ านวน 1 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 40,000 บาท(สี่หมื่นบาทถ้วน) 
  5) โครงการอบรบเชิงปฏิบัติการ : การถ่ายทอดกระบวนการย้อมด้ายฝ้ายด้วยสีย้อม
ธรรมชาติและการออกแบบลายผ้าทอแก่กลุ่มทอผ้าใน จ.พะเยา ครั้งที่ ๓ จ านวน 1 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 
110,000 บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
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ระเบียบวาระที่  4.21  เรื่อง  ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ  2558 
โครงการ ทุนวิจัย MIS กองทุนวิจัย แผนงานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ของคณะวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร์ 

 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  ที่  ศธ 
0590.20(6)/074 ลงวันที่ 4 เมษายน 2559 เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลากันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี 
โครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2558 
   
  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 โครงการทุนวิจัย MIS กองทุนวิจัย แผนงานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จ านวน 7 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 17,500 บาท (หนึ่ง
หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เนื่องจากการด าเนินโครงการยังไม่แล้วเสร็จ น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ 
2558 โครงการทุนวิจัย MIS กองทุนวิจัย แผนงานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ของคณะวิทยาการ
จัดการและสารสนเทศศาสตร์ จ านวน 7 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 17,500 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย
บาทถ้วน) เอกสารตามแนบในวาระการประชุม 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ 2558 โครงการ
ทุนวิจัย MIS กองทุนวิจัย แผนงานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ของคณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ จ านวน 7 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 17,500 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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ระเบียบวาระท่ี  4.22  เรื่อง เรื่อง  ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี เงินงบประมาณรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 ของคณะสหเวชศาสตร์ 

 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความของคณะสหเวชศาสตร์ ที่ ศธ 0590.26(3)/014 ลงวันที่ 30 มีนาคม 
2559 เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลากันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ 2558 
   
  คณะสหเวชศาสตร์ ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี เงินงบประมาณรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ 2558 จ านวน 4 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 1,146,665 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพัน
หกร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) เนื่องจากการด าเนินโครงการยังไม่แล้วเสร็จ น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา  เพื่อโปรดพิจารณา 
  
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี เงินงบประมาณรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 จ านวน 4 โครงการ เอกสารตามแนบในวาระการประชุม 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี เงินงบประมาณรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ 2558 จ านวน 4 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 1,146,665 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพัน
หกร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.23  เรื่อง  ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ 2558  
ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม  ที่ ศธ 0590.29(2)/136 ลง
วันที่ 29 มีนาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลากันเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2558 ไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี 
   
  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปี
งบประมาณ 2558 “โครงการบริหารจัดการระบบน้ าและน้ าเสียของมหาวิทยาลัยพะเยาปีที่ 2 และปีที่ 3” 
เป็นจ านวนเงิน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) เนื่องจากการด าเนินโครงการยังไม่แล้วเสร็จ 
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น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอีย ด
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา  เพื่อโปรดพิจารณา 
  
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ 
2558 “โครงการบริหารจัดการระบบน้ าและน้ าเสียของมหาวิทยาลัยพะเยาปีที่ 2 และปีที่ 3” เอกสารตาม
แนบในวาระการประชุม 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ 2558 “โครงการ
บริหารจัดการระบบน้ าและน้ าเสียของมหาวิทยาลัยพะเยาปีที่  2 และปีที่ 3” เป็นจ านวนเงิน 2,300,000 
บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.24  เรื่อง  ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ 2558  
ของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) 

 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) ที่ ศธ 0590.10/856 ลงวันที่ 19 
เมษายน 2559 เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลากันเงินงบประมาณรายจ่ายปี  
   
  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปี
งบประมาณ 2558 “โครงการฐานข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไตในพะเยา (ครั้งที่ 1)” เป็นจ านวนเงิน 
118,560 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) เนื่องจากการอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่เป้าหมาย การเรียบข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จากการลงพ้ืนที่บางส่วนยังไม่แล้ว
เสร็จ และคงค้างเรื่องการท ารูปเล่ม น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา  เพื่อโปรดพิจารณา  

 
 



50 
 

การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ 
2558 “โครงการฐานข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไตในพะเยา (ครั้งที่ 1)” เป็นจ านวนเงิน 118,560 
บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) เอกสารตามแนบในวาระการประชุม 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ 2558 “โครงการ
ฐานข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไตในพะเยา (ครั้งที่ 1)” เป็นจ านวนเงิน 118,560 บาท (หนึ่งแสนหนึ่ง
หมื่นแปดพนัห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.25  เรื่อง  ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ 2558 
จ านวน 3 รายการ ของกองคลัง งานพัสดุ 
  
สรุปเรื่อง 
 
  ตามบันทึกข้อความของกองคลัง  ที่ ศธ 0590.05/1031 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559 
เรื่อง ขอพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการกันเงินงบประมาณเหลื่อมปี ประจ าปี พ.ศ. 2558 จ านวน 3 ราย
รายจ่ายปี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2558 ตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2558 เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ใช้
เงินงบประมาณ หรือเบิกจ่ายเงินงบประมาณยังไม่ครบตามจ านวนเงินงบประมาณ นั้น 
 
   กองคลัง จึงขอเสนออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ 2558 
จ านวน 3 รายการ ดังนี้ 
   1. งานจ้างเหมาก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์และสร้างเสริมสุขภาพ
(ระยะเวลาการก่อสร้าง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2558) จ านวน 21,406,400 บาท(ยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนหก
พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
   2. งานควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้าง กลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์และสร้าง
เสริมสุขภาพ จ านวน 2,225,000 บาท(สองล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
   3. งานจ้างเหมาและปรับปรุงโปรแกรมระบบ ERP (Phase 1) จ านวน 3,285,000 บาท
(สามล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา  เพื่อโปรดพิจารณา  
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การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ 
2558 จ านวน 3 รายการ เอกสารตามแนบในวาระการประชุม 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ 2558 จ านวน 3 
รายการ ดังนี้ 
  1. งานจ้างเหมาก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์และสร้างเสริมสุขภาพ
(ระยะเวลาการก่อสร้าง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2558) จ านวน 21,406,400 บาท(ยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนหก
พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
  2. งานควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้าง กลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์และสร้างเสริม
สุขภาพ จ านวน 2,225,000 บาท(สองล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
  3. งานจ้างเหมาและปรับปรุงโปรแกรมระบบ ERP (Phase 1) จ านวน 3,285,000 บาท(สามล้าน
สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระที่  4.26  เรื่อง (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference) การตรวจสอบงบการเงิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ส าหรับปีงบประมาณ 2558 ถึง 2559 และ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สอบบัญชีเอกชน ส าหรับการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัย
พะเยา ส าหรับปีงบประมาณ 2555 ถึง 2559 
 
สรุปเรื่อง 
 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้สอบบัญชีเอกชน เพ่ือตรวจสอบงบ
การเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา ส าหรับปีงบประมาณ 2555 ถึง 2559 ตามนัยแห่งมาตรา 46 แห่ง 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ที่สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบจากหน่วยงานอื่นของรัฐ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีเอกชน พ.ศ. 2555  
จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ยก(ร่าง) 
ขอบเขตของงาน (Term of Reference) การตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา ส าหรับ
ปีงบประมาณ 2558 ถึง 2559 และ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ผู้สอบบัญชีเอกชน ส าหรับการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา ส าหรับปีงบประมาณ 2555 ถึง 
2559 
   
  กองคลัง จึงได้เสนอ(ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference) การตรวจสอบงบการเงิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ส าหรับปีงบประมาณ 2558 ถึง 2559 และ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สอบบัญชีเอกชน ส าหรับการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ส าหรับปีงบประมาณ 2555 ถึง 2559  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
 



52 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา  เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 
การพิจารณา 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference) การตรวจสอบงบ
การเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา ส าหรับปีงบประมาณ 2558 ถึง 2559 และ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สอบบัญชีเอกชน ส าหรับการตรวจสอบงบการเงินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ส าหรับปีงบประมาณ 2555 ถึง 2559 เอกสารตามแนบในวาระการประชุม 

 

 



เปรียบเทียบ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference) 
การตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา ส าหรับปีงบประมาณ 2555 ถึง 2559 

 
ต้นฉบับ (ร่าง) ขอบเขตของงาน ฉบับปรบัปรุงตามความเห็นของ Audit Committee (21 เม.ย. 59) 

1.  หลักการและเหตุผล 
“มหาวิทยาลัยพะเยา” ได้รับการยกฐานะจาก “มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา” ตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 
16 กรกฎาคม 2553 เพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยสามารถจัด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างคล่องตัว มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย
ค านึงถึงความอิสระ ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยพะเยามีสถานะเป็นนิติ
บุคคล มีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย
ระ เบี ยบบริ หา รราชการแผ่ นดิน   กฎหมายว่ า ด้ ว ยระ เบี ยบบริ หารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงในการให้การศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ท าการสอน ท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้
โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อ
การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

1.  หลักการและเหตุผล 
“มหาวิทยาลัยพะเยา” ได้รับการยกฐานะจาก “มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา” 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 เพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัย
สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างคล่องตัว มีคุณภาพและประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยค านึงถึงความอิสระ ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยพะเยามี
สถานะเป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงในการให้การศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ท าการสอน ท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้
โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อ
การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ   
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ต้นฉบับ (ร่าง) ขอบเขตของงาน ฉบับปรบัปรุงตามความเห็นของ Audit Committee (21 เม.ย. 59) 
1.  หลักการและเหตุผล (ต่อ) 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดวิธีการบัญชีและการ
ตรวจสอบบัญชี ตามความในมาตรา 45 ให้มหาวิทยาลัยจัดท างบการเงินและบัญชีรายรับ
และรายจ่ายส่งผู้สอบบญัชีของมหาวิทยาลยัภายในเก้าสบิวันนับแต่วันสิน้ปบีัญช ีมาตรา 46 
ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความ
เห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และให้ท า
การตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปีบัญชี และ
มาตรา 48 ให้ผู้สอบบัญชีท ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันแต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อ
รัฐมนตรี และให้มหาวิทยาลัยเผยแพร่รายงานประจ าปีของปีที่สิ้นไปนั้น แสดงบัญชีงบดุล 
บัญชีท าการ และบัญชีรายรับรายจ่ายที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว พร้อมทั้งแสดงผลงานของ
มหาวิทยาลัยในปีที่ล่วงมาและแผนงานที่จะจัดท าในปีต่อไปภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับ
แต่วันสิ้นปีบัญชี  

1.  หลักการและเหตุผล (ต่อ) 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดวิธีการบัญชีและการ

ตรวจสอบบัญชี ตามความในมาตรา 45 ให้มหาวิทยาลัยจัดท างบการเงินและบัญชีรายรับ
และรายจ่ายส่งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี มาตรา 
46 ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดย
ความเห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และ
ให้ท าการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปีบัญชี 
และมาตรา 48 ให้ผู้สอบบัญชีท ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันแต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อ
รัฐมนตรี และให้มหาวิทยาลัยเผยแพร่รายงานประจ าปีของปีที่สิ้นไปนั้น แสดงบัญชีงบดุล 
บัญชีท าการ และบัญชีรายรับรายจ่ายที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว พร้อมทั้งแสดงผลงานของ
มหาวิทยาลัยในปีที่ล่วงมาและแผนงานที่จะจัดท าในปีต่อไปภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับ
แต่วันสิ้นปีบัญชี  
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ต้นฉบับ (ร่าง) ขอบเขตของงาน ฉบับปรบัปรุงตามความเห็นของ Audit Committee (21 เม.ย. 59) 
1.  หลักการและเหตุผล (ต่อ) 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ท าการตรวจสอบและให้การรับรองงบการเงินของ
มหาวิทยาลัยส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 แล้วเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมี
เงื่อนไขบางประเด็นเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีลูกหนี้ บัญชีเงินยืมระหว่างกองทุน บัญชี
ใบส าคัญเงินนอกงบประมาณ บัญชีรายได้ค้างรับ บัญชีหนี้สินหมุนเวียนอื่น และบัญชีเงินรับฝาก 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการด าเนินการแก้ไขและปรับปรุงเง่ือนไขต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนทุกประเด็น ประกอบกับหนังสือส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา ท่ี ตผ 0051.4 พย/
010 ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2559 เรื่องการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้แจ้ง
ต่อมหาวิทยาลัยว่า “ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยาไม่สามารถตรวจสอบงบการเงิน ส าหรับ
ปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 ประกอบกับมีภารกิจการตรวจสอบด้านอื่น ๆ จ านวนมาก จึง
ขอยุติการตรวจสอบและไม่มีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี” และจากการหารือกับส านัก
ตรวจสอบพิเศษภาค ๙ (จังหวัดล าปาง) สรุปว่า เพื่อประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัยควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเอกชนโดยความเห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย 

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัย
พะเยาจึงจ าเป็นต้องจัดจ้างผู้สอบบัญชีเอกชนท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบหน่วยงานอื่นของรัฐแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีเอกชน พ.ศ. 2555 เข้ามาด าเนินการตรวจสอบและรับรองงบการเงินตั้งแต่ปี 2555 ถึง 
2559 ให้แล้วเสร็จโดยเร่งด่วน  

1.  หลักการและเหตุผล (ต่อ) 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ท าการตรวจสอบและให้การรับรองงบการเงินของ

มหาวิทยาลัยส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 แล้วเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่ง
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้จัดท างบการเงินส าหรับปีงบประมาณ 2555 ถึง 2558 แล้วเสร็จ แต่
หนังสือส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา ที่ ตผ 0051.4 พย/010 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 
เรื่องการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แจ้งต่อมหาวิทยาลัยว่า “ส านักตรวจ
เงินแผ่นดินจังหวัดพะเยาไม่สามารถตรวจสอบงบการเงิน ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2555 ประกอบกับมีภารกิจการตรวจสอบด้านอื่น ๆ จ านวนมาก จึงขอยุติการตรวจสอบและไม่
มีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี” และจากการหารือกับส านักตรวจสอบพิเศษภาค ๙ (จังหวัด
ล าปาง) สรุปว่า เพื่อประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
เอกชนโดยความเห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัย

พะเยาจึงจ าเป็นต้องจัดจ้างผู้สอบบัญชีเอกชนที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ
การตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบหน่วยงานอื่นของรัฐ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีเอกชน พ.ศ. 2555 เข้ามาด าเนินการตรวจสอบและรับรองงบการเงินตั้งแต่ปี 
2555 ถึง 2559 ให้แล้วเสร็จโดยเร่งด่วน  

 
 



56 
 

ต้นฉบับ (ร่าง) ขอบเขตของงาน ฉบับปรบัปรุงตามความเห็นของ Audit Committee (21 เม.ย. 59) 
2.  วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อตรวจสอบและรับรองงบการเงินปี 2555 ถึง 2559 ให้มีความถูกต้อง 
โปร่งใส เชื่อถือได้ 

2.2  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านระบบการเงินและระบบการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัย 

2.3 เพื่อพัฒนาและจัดวางระบบการเงินและระบบการควบคุมภายใน 

2.  วัตถุประสงค์ 
เพื่ อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินปี  2555 ถึ ง 2559 ของ

มหาวิทยาลัยตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 
 

3.  คุณสมบัติของผู้สอบบัญชีเอกชน 
3.1 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant: CPA) ตาม

กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี และเป็นผู้สอบบัญชีที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ให้ความเห็นชอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการ
สอบบัญชีของนิติบุคคลใด ๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่
ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

3.2  ในปีก่อนที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยพะเยา ผู้สอบบัญชีต้อง
ได้รับงานสอบบัญชีกิจการจ านวนไม่น้อยกว่าสิบราย ซึ่งเป็นกิจการที่ในปีนั้นมีการ
ด าเนินงานและมีรายได้ไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาท หรือมีสินทรัพย์รวมไม่น้อยกว่าสิบล้าน
บาท หรือมีเงินทุนไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท 

3.3 สังกัดส านักงานสอบบัญชีที่จดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชีตามกฎหมายว่า
ด้วยวิชาชีพบัญชี ซึ่งส านักงานสอบบญัชตี้องมีผู้สอบบญัชแีละผูช้่วยผูส้อบบญัชีทีป่ฏิบัตงิาน
เต็มเวลา 

3.4 ผู้สอบบัญชี รวมถึงสามีหรือภริยา บิดา มารดา และบุตรของผู้สอบบัญชี 
ต้องไม่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของมหาวิทยาลัยพะเยา 

3.  คุณสมบัติของผู้สอบบัญชีเอกชน 
3.1 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant: CPA) ตาม

กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี และเป็นผู้สอบบัญชีที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ให้ความเห็นชอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงาน
การสอบบัญชีของนิติบุคคลใด ๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ 
วันที่ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

3.2  ในปีก่อนที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยพะเยา ผู้สอบบัญชีต้อง
ได้รับงานสอบบัญชีกิจการจ านวนไม่น้อยกว่าสิบราย ซึ่งเป็นกิจการที่ในปีนั้นมีการ
ด าเนินงานและมีรายได้ไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาท หรือมีสินทรัพย์รวมไม่น้อยกว่าสิบล้าน
บาท หรือมีเงินทุนไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท 

3.3 สังกัดส านักงานสอบบญัชีทีจ่ดทะเบียนตอ่สภาวิชาชีพบัญชีตามกฎหมายว่า
ด้วยวิชาชีพบัญชี ซึ่งส านักงานสอบบัญชีต้องมีผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่
ปฏิบัติงานเต็มเวลา 

3.4 ผู้สอบบัญชี รวมถึงสามีหรือภริยา บิดา มารดา และบุตรของผู้สอบบัญชี 
ต้องไม่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ต้นฉบับ (ร่าง) ขอบเขตของงาน ฉบับปรบัปรุงตามความเห็นของ Audit Committee (21 เม.ย. 59) 
3.  คุณสมบัติของผู้สอบบัญชีเอกชน (ต่อ) 

3.5 ส านักงานสอบบัญชีตามข้อ 3.3 ต้องไม่มีบุคลากร รวมถึงสามีหรือภริยา 
บิดา มารดา และบุตรของหัวหน้าส านักงานสอบบัญชี ผู้มีอ านาจในส านักงานสอบบัญชีที่
เทียบเท่าหัวหน้าส านักงานสอบบัญชี ผู้เป็นหุ้นส่วนในส านักงานสอบบัญชีที่มีส่วนต่อการ
ตัดสินใจของส านักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีอื่นในสังกัดส านักงานสอบบัญชีที่มีส่วนใน
การตัดสินใจของส านักงานสอบบัญชี เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของมหาวิทยาลัยพะเยา 

3.6 เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีไม่
น้อยกว่าห้าปี 

3.7 เป็นผู้สอบบัญชีที่ใบอนุญาตยังไม่สิ้นผล หรือไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาต หรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิชาชีพบัญชี 

3.8 เป็นผู้ ไม่มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือไม่มี
พฤติกรรมที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี 

3.9 มีผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่ร่วมปฏิบัติงานที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
3.9.1 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบการเงิน ต้องมี

วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีสาขาการบัญชี และมีประสบการณ์ซึ่งผู้สอบบัญชีรับรอง
ว่าสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีด้านการตรวจสอบงบการเงินได้ 

3.  คุณสมบัติของผู้สอบบัญชีเอกชน (ต่อ) 
3.5 ส านักงานสอบบัญชีตามข้อ 3.3 ต้องไม่มีบุคลากร รวมถึงสามีหรือภริยา 

บิดา มารดา และบุตรของหัวหน้าส านักงานสอบบัญชี ผู้มีอ านาจในส านักงานสอบบัญชีที่
เทียบเท่าหัวหน้าส านักงานสอบบัญชี ผู้เป็นหุ้นส่วนในส านักงานสอบบัญชีที่มีส่วนต่อการ
ตัดสินใจของส านักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีอื่นในสังกัดส านักงานสอบบัญชีที่มีส่วน
ในการตัดสินใจของส านักงานสอบบัญช ีเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของมหาวิทยาลัยพะเยา 

3.6 เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีไม่
น้อยกว่าห้าปี 

3.7 เป็นผู้สอบบัญชีที่ใบอนุญาตยังไม่สิ้นผล หรือไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาต หรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิชาชีพบัญชี 

3.8 เป็นผู้ไม่มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือไม่ มี
พฤติกรรมที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี 

3.9 มีผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่ร่วมปฏิบัติงานที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
3.9.1       ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบการเงิน ต้องมี

วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีสาขาการบัญชี และมีประสบการณ์ซึ่งผู้สอบบัญชีรับรอง
ว่าสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีด้านการตรวจสอบงบการเงินได้ 
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ต้นฉบับ (ร่าง) ขอบเขตของงาน ฉบับปรบัปรุงตามความเห็นของ Audit Committee (21 เม.ย. 59) 
3.  คุณสมบัติของผู้สอบบัญชีเอกชน (ต่อ) 

3.9.2 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายใน ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์ซึ่งผู้สอบบัญชีรับรองว่า
สามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีผู้ช่วยผู้สอบบัญชีด้านการวิเคราะห์ระบบควบคุมภายในได้ 

3.9.3 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี รวมถึงสามีหรือภริยา บิดา มารดา และบุตรของ
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ต้องไม่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของมหาวิทยาลัยพะเยา 

3.  คุณสมบัติของผู้สอบบัญชีเอกชน (ต่อ) 
3.9.2 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบระบบการควบคุม

ภายใน ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์ซึ่งผู้สอบบัญชีรับรองว่า
สามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีผู้ช่วยผู้สอบบัญชีด้านการวิเคราะห์ระบบควบคุมภายในได้ 

3.9.3 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี รวมถึงสามีหรือภริยา บิดา มารดา และบุตรของ
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ต้องไม่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของมหาวิทยาลัยพะเยา 

4.  ขอบเขตการด าเนินงาน 
4.1 การตรวจสอบวิธีการบันทึกบัญชี งบการเงิน และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตาม

หลักการและนโยบายการบัญชีของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งก าหนดขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์พื้นฐาน
จากหลักการและนโยบายการบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับท่ี 2 และมาตรฐานและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐท่ีกระทรวงการคลังประกาศก าหนดขึ้น ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป โดยท าการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา รวม 5 ปี ประกอบด้วย 

4.1.1 งบการเงินส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 (ปีงบประมาณ 
2555) 

4.1.2 งบการเงินส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 (ปีงบประมาณ 
2556) 

4.1.3 งบการเงินส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 (ปีงบประมาณ 
2557) 

4.  ขอบเขตการด าเนินงาน 
4.1 การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินตามมาตรฐานการตรวจสอบ

บัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี โดยท าการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา 
รวม 5 ปี ประกอบด้วย 

4.1.1 งบการเงินส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 (ปีงบประมาณ 
2555) 

4.1.2 งบการเงินส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 (ปีงบประมาณ 
2556) 

4.1.3 งบการเงินส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 (ปีงบประมาณ 
2557) 
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ต้นฉบับ (ร่าง) ขอบเขตของงาน ฉบับปรบัปรุงตามความเห็นของ Audit Committee (21 เม.ย. 59) 
4.  ขอบเขตการด าเนินงาน (ต่อ) 

4.1.4 งบการเงินส าหรับปี  สิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2558 
(ปีงบประมาณ 2558) 

4.1.5 งบการเงินส าหรับปี  สิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2559 
(ปีงบประมาณ 2559) 

4.2  การตรวจสอบระบบการควบคุมภายในด้านการเงินทีเ่ก่ียวข้องกับการรับและ
การจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยอ้างอิงข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของ
มหาวิทยาลัยพะเยา 

4.3  ผู้สอบบัญชีจะต้องปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่
ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

4.4  ผู้สอบบัญชีสามารถเข้าถึงรายการและเอกสารหลักฐานทางการเงินและบัญชี
ทั้งหมด รายการที่บันทึกในระบบบัญชี ตลอดจนสถานที่จัดเก็บข้อมูลและเอกสาร ซึ่ง
เอกสารทั้งหมดจัดเก็บไว้ที่กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีสามารถ
ติดต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบบัญชีได้อย่างไม่จ ากัดภายใน
ช่วงเวลาการตรวจสอบ และให้ผู้สอบบัญชีประสานกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการอนุมัติ
ธนาคารเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบัญชีเงินฝากธนาคารและหนี้สินทั้งหมดที่มีการเคลื่อนไหวใน
ปีที่ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

 

4.  ขอบเขตการด าเนินงาน (ต่อ) 
4.1.4 งบการเงินส าหรับปี สิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2558 

(ปีงบประมาณ 2558) 
4.1.5 งบการเงินส าหรับปี สิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2559 

(ปีงบประมาณ 2559) 
4.2  การตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ต้นฉบับ (ร่าง) ขอบเขตของงาน ฉบับปรับปรุงตามความเห็นของ Audit Committee (21 เม.ย. 59) 
5.  ระยะเวลาการด าเนินการและการส่งมอบงาน 

5.1 ผู้สอบบัญชีจะต้องเริ่มปฏิบัติงานหลังจากวันลงนามในสัญญา โดยปฏิบัติดังนี้ 
5.1.1 จัดท ารายงานเริ่มการปฏิบัติงานพร้อมเสนอแผนงานการตรวจสอบ 
5.1.2 จัดท าร่างรายงานผลการตรวจสอบ ประมาณ 2 สัปดาห์ ก่อนสิ้นสุด

การปฏิบัติงานตรวจสอบของแต่ละปี 
5.1.3 จัดท ารายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ของแต่ละปี ประมาณ 2 

สัปดาห์ หลังจากที่ผู้สอบบัญชีได้ให้ข้อมูลและตอบข้อค าถามของตัวเลขและข้อคิดเห็นจากฝ่าย
บริหารของมหาวิทยาลัยแล้ว 

5.1.4 รายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ของแต่ละปี ให้จัดท าเป็น
รูปเล่มโดยใช้ภาษาไทยจ านวน 2 ชุด เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา และส าเนารายงานผล
การตรวจสอบดังกล่าวเสนอต่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในก าหนดเวลาตามข้อ 5.2 

5.1.5 การตรวจรับรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ของแต่ละปี ต้อง
ผ่านการรับรอง โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

5.2 ระยะเวลาส่งมอบรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ส าหรับงบการเงินของแต่
ละปี เป็นดังน้ี หรือตามระยะเวลาที่จะตกลงกัน 

5.2.1 งบการเงินส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 (ปีงบประมาณ 
2555) ภายใน 150 วัน หลังจากวันลงนามในสัญญา 

5.2.2 งบการเงินส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 (ปีงบประมาณ 
2556) ภายใน 220 วัน หลังจากวันลงนามในสัญญา 

5.  ระยะเวลาการด าเนินการและการส่งมอบงาน 
5.1 ผู้สอบบัญชีจะต้องเริ่มปฏิบัติงานหลังจากวันลงนามในสัญญา โดยปฏิบัติดังนี้ 

5.1.1 จัดท าร่างสรุปผลการตรวจสอบ ภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบของแต่ละปี 

5.1.2 จัดท ารายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ของแต่ละปี ภายใน 15 
วัน หลังจากท่ีผู้สอบบัญชีได้ให้ข้อมูลและตอบข้อค าถามของตัวเลขและข้อคิดเห็นจากฝา่ยบรหิาร
ของมหาวิทยาลัยแล้ว 

5.1.3 รายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ของแต่ละปี ให้จัดท าเป็น
รูปเล่มโดยใช้ภาษาไทยจ านวน 2 ชุด เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา และส าเนารายงาน
ผลการตรวจสอบดังกล่าวเสนอต่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในก าหนดเวลาตามข้อ 5.3 

5.1.4 การตรวจรับรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ของแต่ละปี ต้อง
ผ่านการรับรอง โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

5.2 ระยะเวลาการด าเนินการ ผู้สอบบัญชีจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 520 
วัน หลังจากวันลงนามในสัญญา 

5.3 การส่งมอบรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ส าหรับงบการเงินของแต่ละปี 
เป็นดังนี้  

5.3.1 งบการเงินส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 (ปีงบประมาณ 
2555) ภายใน 150 วัน หลังจากวันลงนามในสัญญา 

5.3.2 งบการเงินส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 (ปีงบประมาณ 
2556) ภายใน 220 วัน หลังจากวันลงนามในสัญญา 
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ต้นฉบับ (ร่าง) ขอบเขตของงาน ฉบับปรบัปรุงตามความเห็นของ Audit Committee (21 เม.ย. 59) 
5.  ระยะเวลาการด าเนินการและการส่งมอบงาน (ต่อ) 

5.2.3 งบการเงินส าหรับปี  สิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2557 
(ปีงบประมาณ 2557) ภายใน 320 วัน หลังจากวันลงนามในสัญญา 

5.2.4 งบการเงินส าหรับปี  สิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2558 
(ปีงบประมาณ 2558) ภายใน 420 วัน หลังจากวันลงนามในสัญญา 

5.2.5 งบการเงินส าหรับปี  สิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2559 
(ปีงบประมาณ 2559) ภายใน 520 วัน หลังจากวันลงนามในสัญญา 

5.  ระยะเวลาการด าเนินการและการส่งมอบงาน (ต่อ) 
5.3.3 งบการเงินส าหรับปี สิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2557 

(ปีงบประมาณ 2557) ภายใน 320 วัน หลังจากวันลงนามในสัญญา 
5.3.4 งบการเงินส าหรับปี สิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2558 

(ปีงบประมาณ 2558) ภายใน 420 วัน หลังจากวันลงนามในสัญญา 
5.3.5 งบการเงินส าหรับปี สิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2559 

(ปีงบประมาณ 2559) ภายใน 520 วัน หลังจากวันลงนามในสัญญา 
6.  หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ 

กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา 
6.  หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ 

กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา 
7.  การจ่ายเงิน 

การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมวิชาชีพของการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินของแต่ละ
ปี จะแบ่งจ่ายเป็นปีละ 2 งวด ดังนี้ 

7.1 ร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมแต่ละปี เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับร่างรายงานผล
การตรวจสอบของปีนั้น ๆ  

7.2 ร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมแต่ละปี เมื่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ได้รับรองรายงานผลการตรวจสอบของปีนั้น ๆ  

 

7.  การจ่ายเงิน 
การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมวิชาชีพของการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินของแต่ละ

ปี จะแบ่งจ่ายเป็นปีละ 2 งวด ดังนี้ 
7.1 ร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมแต่ละปี เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับร่างสรุปผล

การตรวจสอบของปีนั้น ๆ  
7.2 ร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมแต่ละปี เม่ือที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ได้รับรองรายงานผลการตรวจสอบของปีนั้น ๆ  
มหาวิทยาลัยพะเยาสงวนสิทธิในการหักค่าปรับร้อยละ 3 ต่อเดือน จากค่าธรรมเนียม

วิชาชีพในการตรวจสอบส าหรับงบการเงินแต่ละปี ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบบัญชีเอกชนไม่
สามารถส่งมอบงานได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.3  
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ต้นฉบับ (ร่าง) ขอบเขตของงาน ฉบับปรบัปรุงตามความเห็นของ Audit Committee (21 เม.ย. 59) 
8.  การจัดท าข้อเสนองานตรวจสอบงบการเงิน 

การจัดท าข้อเสนองานตรวจสอบงบการเงินน้ัน ให้ส านักงานสอบบัญชีต้นสังกัดของผู้สอบบัญชี
เอกชนจัดท าข้อเสนอเพื่อพิจารณา โดยต้องระบุชื่อและเลขทะเบียนของผู้สอบบัญชีเอกชนท่ีจะเข้าท าการ
ตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยาในแต่ละปี ท้ังน้ี อาจระบุชื่อผู้สอบบัญชีคนเดียวหรือหลาย
คนก็ได้ นอกจากนี้ ให้แบ่งข้อเสนองานตรวจสอบเป็น 2 ประเด็น ดังน้ี 

8.1 ข้อเสนอทางด้านเทคนิค ประกอบด้วย  
8.1.1 การตรวจสอบการเงิน โดยต้องระบุ 

(1) ขอบเขตและระยะเวลาการตรวจสอบ 
(2) ก าหนดการตรวจสอบ ซ่ึงระบุเรื่องท่ีตรวจสอบ วัตถุประสงค์ การ

ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ก าหนดเวลาตรวจสอบ และชื่อผู้
ตรวจสอบ 

8.1.2 การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน 
(1) ขอบเขตและระยะเวลาการตรวจสอบ 
(2) ก าหนดการตรวจสอบ ซ่ึงระบุระบบการควบคุมภายในท่ีตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบระบบ วิธีตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ 
ก าหนดเวลาตรวจสอบ และชื่อผู้ตรวจสอบ 

8.2 ข้อเสนอทางการเงิน โดยต้องระบุ  
8.2.1 รายละเอียดค่าธรรมเนียมวิชาชีพ โดยให้เสนอเป็นจ านวนเงินรวม 
8.2.2 ระยะเวลาท่ีใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละระดับ 

8.  การจัดท าข้อเสนองานตรวจสอบงบการเงิน 
การจัดท าข้อเสนองานตรวจสอบงบการเงินน้ัน ให้ส านักงานสอบบัญชีต้นสังกัดของผู้สอบบัญชี

เอกชนจัดท าข้อเสนอเพื่อพิจารณา โดยต้องระบุชื่อและเลขทะเบียนของผู้สอบบัญชีเอกชนท่ีจะเข้าท า
การตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยาในแต่ละปี ท้ังน้ี อาจระบุชื่อผู้สอบบัญชีคนเดียวหรือ
หลายคนก็ได้ นอกจากนี้ ให้แบ่งข้อเสนองานตรวจสอบเป็น 2 ประเด็น ดังน้ี 

8.1 ข้อเสนอทางด้านเทคนิค ประกอบด้วย  
8.1.1 การตรวจสอบการเงิน โดยต้องระบุ 

(1) ขอบเขตและระยะเวลาการตรวจสอบ 
(2) ก าหนดการตรวจสอบ ซ่ึงระบุเรื่องท่ีตรวจสอบ วัตถุประสงค์ การ

ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ก าหนดเวลาตรวจสอบ และชื่อผู้
ตรวจสอบ 

8.1.2 การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน 
(1) ขอบเขตและระยะเวลาการตรวจสอบ 
(2) ก าหนดการตรวจสอบ ซ่ึงระบุระบบการควบคุมภายในท่ี

ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบระบบ วิธีตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ระบบ ก าหนดเวลาตรวจสอบ และชื่อผู้ตรวจสอบ 

8.2 ข้อเสนอทางการเงิน โดยต้องระบุ  
8.2.1 รายละเอียดค่าธรรมเนียมวิชาชีพ โดยให้เสนอเป็นจ านวนเงินรวมของแต่

ละปี 
8.2.2 ระยะเวลาท่ีใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละระดับ 
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ต้นฉบับ (ร่าง) ขอบเขตของงาน ฉบับปรบัปรุงตามความเห็นของ Audit Committee (21 เม.ย. 59) 
9.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็น 

9.1 เสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวได้ ดังนี้  
9.1.1 ทางไปรษณีย์ 

ส่งถึง  กองคลัง(งานบัญชี) มหาวิทยาลัยพะเยา 
เลขที่ 19 หมู่ 2 ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

9.1.2 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
Email Address: upfinance@up.ac.th  

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ให้ด าเนินการ
ได้ภายใน 3 วันท าการนับตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยได้เผยแพร่ลงเว็บไซด์ เพื่อมหาวิทยาลัย
จะได้น าข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นมาพิจารณาและด าเนินการต่อไป 

ประกาศ ณ วันที่ XX เมษายน 2559 สิ้นสุดการรับวิจารณ์ วันที่ XX 
เมษายน 2559 

9.2 ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม 
9.2.1 ทางโทรศัพท์ 

เบอร์โทร 054-466666 ต่อ 1051-1053 (กองคลัง งานบัญชี 
มหาวิทยาลยัพะเยา) 

9.2.2 ทางเวบไซต์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา http://www.up.ac.th    
กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา http://www.finance.up.ac.th    

9.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็น 
9.1 เสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวได้ ดังนี้  

9.1.1 ทางไปรษณีย์ 
ส่งถึง  กองคลัง(งานบัญชี) มหาวิทยาลัยพะเยา 
เลขที่ 19 หมู่ 2 ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

9.1.2 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
Email Address: upfinance@up.ac.th  

ทั้งนี้  ผู้ที่ประสงค์จะเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ให้
ด าเนินการได้ภายใน 7 วันท าการนับตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยได้เผยแพร่ลงเว็บไซด์ เพื่อ
มหาวิทยาลัยจะได้น าข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นมาพิจารณาและด าเนินการต่อไป 

ประกาศ ณ วันที่ XX เมษายน 2559 สิ้นสุดการรับวิจารณ์ วันที่ XX 
เมษายน 2559 

9.2 ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม 
9.2.1 ทางโทรศัพท์ 

เบอร์โทร 054-466666 ต่อ 1051-1053 (กองคลัง งานบัญชี 
มหาวิทยาลยัพะเยา) 

9.2.2 ทางเวบไซต์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา http://www.up.ac.th    
กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา http://www.finance.up.ac.th    
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-ร่าง- 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สอบบัญชีเอกชน 
ส าหรับการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา ส าหรับปีงบประมาณ 2555 ถึง 2559 

--------------------------------- 
ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยามีความประสงค์จะคัดเลือกผู้สอบบัญชีเอกชน เพ่ือตรวจสอบงบการเงิน

ของมหาวิทยาลัยพะเยา ส าหรับปีงบประมาณ 2555 ถึง 2559 ตามนัยแห่งมาตรา 46 แห่ง พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ที่สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาให้ความเห็นชอบจากหน่วยงานอื่นของรัฐ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีเอกชน พ.ศ. 2555  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา        
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่  21 เมษายน 2559 และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกผู้สอบบัญชีเอกชนส าหรับการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา ส าหรับ
ปีงบประมาณ 2555 ถึง 2559 ตามนัยของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2553 โดย
อนุโลม ไว้ดังนี้ 

ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ผู้สอบบัญชีเอกชนส าหรับการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา ส าหรับปีงบประมาณ 2555         
ถึง 2559” 

ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3  มหาวิทยาลัยพะเยาแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดขอบเขตการสอบบัญชี และ

หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกผู้สอบบัญชีเอกชนของมหาวิทยาลัยพะเยา  
ข้อ 4  คณะกรรมการก าหนดขอบเขตการสอบบัญชี และหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกผู้สอบ

บัญชีเอกชนของมหาวิทยาลัยพะเยาด าเนินการประชุมเพ่ือก าหนดขอบเขตของงานสอบบัญชี (TOR) และ
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สอบบัญชีเอกชน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ข้อ 5  มหาวิทยาลัยพะเยาประกาศขอบเขตของงานสอบบัญชี (TOR) และหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีเอกชนของมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  
ก าหนด 7 วัน  

ข้อ 6  มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง และจัดท าประกาศราคากลาง 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

ข้อ 7  การจ้างผู้สอบบัญชีเอกชนในครั้งนี้เป็นการจ้างโดยวิธีพิเศษ เนื่องจากเป็นการจ้างเพ่ือ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินจ านวนรวม 5 ปี มีราคาค่าจ้างเกินกว่า 500,000.00 บาท และ
เป็นงานที่ต้องการผู้สอบบัญชีเอกชนที่มีความช านาญงานเป็นพิเศษ มีคุณสมบัติสอดคล้องกับระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบจากหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีเอกชน พ.ศ. 2555 และเป็นงานที่ต้องกระท าโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่
มหาวิทยาลัย 
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ข้อ 8  พนักงานพัสดุท ารายงานเสนอต่ออธิการบดี ตามรายการดังนี้ เพ่ือขออนุมัติการจ้าง
ผู้สอบบัญชีเอกชนโดยวิธีพิเศษ 

8.1 เหตุผลและความจ าเป็นในการจ้างผู้สอบบัญชีเอกชน 
8.2 ขอบเขตโดยละเอียดของงานตรวจสอบงบการเงิน 
8.3 คุณสมบัติของผู้สอบบัญชีเอกชนที่จะจ้าง 
8.4 วงเงินค่าจ้างผู้สอบบัญชีโดยประมาณ 
8.5 ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 
8.6 รายนามของคณะกรรมการจัดจ้างผู้สอบบัญชีเอกชนโดยวิธีพิเศษ  

และคณะกรรมการตรวจการจ้างที่คุณสมบัติตรงตามก าหนดไม่น้อยกว่า 3 ราย 
ข้อ 9  อธิการบดีแต่งตั้ งคณะกรรมการจัดจ้างผู้สอบบัญชี เอกชนโดยวิธี พิ เศษ และ

คณะกรรมการตรวจรับการจ้างในแต่ละคณะ ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 
คน โดยห้ามมิให้คณะกรรมการจัดจ้างผู้สอบบัญชีเอกชนโดยวิธีพิเศษเป็นกรรมการตรวจการจ้าง 

เมื่อคณะกรรมการตามวรรคแรกด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการแต่ละ
คณะต้องรายงานผลการด าเนินงานต่ออธิการบดี 

ข้อ 10  คณะกรรมการจัดจ้างผู้สอบบัญชีเอกชนโดยวิธีพิเศษ มีหน้าที่เชิญผู้สอบบัญชีเอกชนที่มี
คุณสมบัติตรงตามก าหนดไม่น้อยกว่า 3 ราย โดยการออกหนังสือเชิญเพ่ือยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นซองข้อเสนอ
ด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านค่าธรรมเนียมวิชาชีพพร้อมกัน โดยแยกเป็น 2 ซอง 

ข้อ 11  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ให้ผู้สอบบัญชีเอกชนยื่นข้อเสนอแล้ว คณะกรรมการจัดจ้าง
ผู้สอบบัญชีเอกชนโดยวิธีพิเศษ จัดประชุมเพ่ือพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้สอบบัญชีเอกชนทุกรายที่ยื่น
ข้อเสนอ เพ่ือคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีข้อเสนอครบถ้วน ถูกต้องตามคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีเอกชนที่จะจ้าง และ
ขอบเขตโดยละเอียดของงานสอบบัญชีก่อน จากนั้นจึงพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวเนื่องกับการสอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จะก าหนดในสัญญา จะได้ผู้สอบบัญชีเอกชนที่มี
ข้อเสนอทั้งด้านเทคนิคและด้านค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่เหมาะสมที่สุด เป็นผู้ถูกเสนอชื่อเพ่ือให้สภามหาวิทยาลัย
พะเยาพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีเอกชนของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ข้อ 12  คณะกรรมการจัดจ้างผู้สอบบัญชีเอกชนโดยวิธีพิเศษ รายงานผลการพิจารณาและ
ความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่ออธิการบดีเพ่ือสั่งการ โดยเสนอผ่านหัวหน้างานพัสดุ 

ข้อ 13  อธิการบดีน ารายงานผลการพิจารณาและความเห็นของคณะกรรมการจัดจ้างผู้สอบ
บัญชีเอกชนโดยวิธีพิเศษ เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเอกชนของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ส าหรับงบการเงินปี 2555 ถึง 2559 

ข้อ 14  มหาวิทยาลัยพะเยาเสนอชื่อผู้สอบบัญชีเอกชนของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
สภามหาวิทยาลัยต่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน 45 วัน นับจากวันที่
สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้ง 

ข้อ 15  หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดจ้างผู้สอบบัญชีเอกชนโดยวิธีพิเศษอ่ืนที่นอกเหนือจาก
นี้ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2553 และท่ีปรับปรุงแก้ไข 

ข้อ 16  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และกรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือข้อ
โต้แย้งในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและถือเป็นที่สิ้นสุด 

 
ประกาศ ณ วันที่          เมษายน  พ.ศ. 2559 
 



66 
 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ 
1. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference) การตรวจสอบงบการเงินของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ส าหรับปีงบประมาณ 2558 ถึง 2559  
2. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สอบ

บัญชีเอกชน ส าหรับการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา ส าหรับปีงบประมาณ 2555 ถึง 2559 
 
 

ปิดประชุม  
 
 เวลา  11.30 น. 
 
 
 
                สุคนธ ์ ยากี                                          ชาลี  ทองเรือง                                                                                         
          (นางสาวสุคนธ์  ยากี)                (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ทองเรือง)                                                                                                  

ผู้ช่วยเลขานุการ                         กรรมการและเลขานุการ 
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


