ก

รายงานการดาเนินการจัดการความรู้
ชื่อเรื่อง
แนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณรายจ่าย
ปีการศึกษา 2562

โดย คณะกรรมการการจัดการความรู้
ฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ
ปีการศึกษา 2562

ข

คำนำ
ฝ่ ายวิชาการและวิจยั เป็ นหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบตั ิงานแก่คณะวิชาและหน่วยงาน โดยเฉพาะการ
ให้บ ริ ก ารด้า นเกี่ ย วกั บ นโยบายและแนวปฏิ บั ติ ใ นการบริ ห ารงานงบประมาณรายจ่ า ย ให้เป็ นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด การนี ้ ฝ่ ายวิชาการและวิจัยได้ตระหนัก ถึงความสาคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จดั โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ประจาปี การศึกษา 2562 หัวข้อ “แนวปฏิ บัติการบริหารงบประมาณรายจ่าย ปี การศึกษา
2562” ให้แก่บคุ ลากรในสังกัดฝ่ ายวิชาการและวิจยั โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี ้
1. เพื่อให้มีความเข้าใจถึงแนวปฏิบตั ิการบริหารงบประมาณรายจ่าย ปี การศึกษา 2562
2. เพื่อให้มีความเข้าใจ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ถ้ งึ แนวปฏิบตั ิการบริหารงบประมาณรายจ่าย
ปี การศึกษา 2562
3. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานในเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณ (การเบิกเงิน การทดรองจ่าย ฯลฯ)
4. เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบุคลากรสังกัดฝ่ ายวิชาการและวิจยั

คณะกรรมการการจัดการความรู ้ ฝ่ ายวิชาการและวิจยั มหาวิทยาลัยพายัพ
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

ค

สรุ ปองค์ควำมรู้ทไี่ ด้
นโยบำยหลัก
1) นโยบายการบริหารงบประมาณ (วันที่ 1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563)
- ใช้จ่ายอย่างประหยัด โดยไม่จาเป็ นต้องใช้งบประมาณให้หมดตามที่ได้รบั จัดสรร
- ใช้จ่ายเท่าที่จาเป็ นตามความจาเป็ นและตามความสาคัญก่อนหลัง
- ไม่ใช้จ่ายซา้ ซ้อน มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
2) การจัดซือ้ ทั่วไป
- การจัดซือ้ วัสดุอปุ กรณ์สานักงาน / ครุ ภณ
ั ฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ ให้เขียนใบขอซือ้
ระบุงบประมาณ โดยผ่านระบบงานจัดซือ้ ของมหาวิทยาลัยเท่านัน้ ไม่มีนโยบายให้จดั ซือ้ เอง
หากวงเงินเกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้นาเสนอต่อคณะกรรมการกลางการพัสดุของ
มหาวิทยาลัยพายัพ (คำสั่งมหำวิทยำลัยพำยัพ ที่ 291/2562)
3) การเบิกเงินในโครงการ / กิจกรรมต่างๆ
- รายการค่าใช้จ่ายหรือค่าจ้างที่จ่ายตรงแก่บคุ คลภายนอก / ห้างร้าน / บริษัท
ให้เบิกเงินสั่งจ่ายโดยตรงแก่บคุ คลภายนอกฯ
- ระบุหมวดงบประมาณรายจ่ายให้ชดั เจน ตรงกับหมวดงบประมาณที่ได้รบั อนุมตั ิ
4) การใช้ยานพาหนะของมหาวิทยาลัย (ค่าไมล์รถ) / ค่าล่วงเวลาพนักงานขับรถ
- ไม่มีนโยบายให้เบิกเป็ นเงินสด หรือ ทดรองจ่าย ให้ใช้วิธีการตัดงบระหว่างหน่วยงานเท่านัน้
5) กรณีงบประมาณที่ได้รบั อนุมตั ไิ ม่เพียงพอ หากมีความจาเป็ นต้องใช้จ่าย ให้ทาหนังสือชีแ้ จง
เหตุผลในการโอนงบประมาณถึงผูอ้ านวยการสานักบริหารการเงิน
กำรอนุมัติตำมวงเงินของผู้บริหำร
1) ใบขอซือ้ ใบเบิกเงิน ทดรองจ่าย (เบิกงบตำมหมวดงบประมำณ)
รองอธิการบดี
ไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
ผูช้ ่วยรองอธิการบดี
ไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
คณบดี
ไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
ผูอ้ านวยการ
ไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ง

2) ใบขอซือ้ ใบเบิกเงิน ทดรองจ่าย (เบิกงบกลำง)
ตัง้ แต่ 1 บาทขึน้ ไป เสนอผ่านตามลาดับชัน้ ถึงรองอธิการบดี (ที่รบั ผิดชอบงบกลางตามหมวด)
ไม่เกิน 50,000 บาท สิน้ สุดที่รองอธิการบดี วงเงินเกิน 50,000 บาท เสนอไปยังอธิการบดี
3) ใบขอซือ้ ใบเบิกเงิน ทดรองจ่าย (เบิกเงินรับฝำก หรือ เงินนอกงบประมำณ)
รองอธิการบดี
ไม่เกิน 50,000 บาท
ผูช้ ่วยรองอธิการบดี
ไม่เกิน 30,000 บาท
คณบดี
ไม่เกิน 20,000 บาท
ผูอ้ านวยการ
ไม่เกิน 10,000 บาท
** (วงเงินเกิน 50,000 – 100,000 บาท สิน้ สุดที่รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน
วงเกิน 100,000 บาท สิน้ สุดที่อธิการบดี) **
งบประมำณทีใ่ ช้ของสำนักงำนฝ่ ำยวิชำกำรและวิจัย
ลาดับ

รายละเอียด

รหัสหมวดงบประมาณ

1

ค่าตอบแทนการสอน

521120001 เงินเดือนและค่าจ้างอาจารย์พเิ ศษ

2

ค่าตอบแทนการสอบ CE

521120001 เงินเดือนและค่าจ้างอาจารย์พเิ ศษ

3

ค่าไปนาเสนอผลงานทางวิชาการ
ภายใน และต่างประเทศ

521120001 ค่าเดือนและค่าจ้างอาจารย์พเิ ศษ

4

ค่าตอบแทนการผลิตผลงานทางวิชาการ

521120001 ค่าเดือนและค่าจ้างอาจารย์พเิ ศษ

5

ค่าถ่ายเอกสาร รายวิชา

521130003 ค่าเอกสารสิง่ พิมพ์ - วิชาการ

6

ค่าตอบแทนการประชุม
- กรรมการกากับมาตรฐานวิชาการ
- กรรมการพัฒนาหลักสูตร

521140005 กรรมการสอบไล่ภายนอก
และกรรมการกากับมาตรฐาน

7

ค่ากรรมการพิธีประสาทปริญญาฯ

521140015 พิธีประสาทปริญญาบัตร

8

ค่าตอบแทนนิเทศงานสหกิจศึกษา

521140021 ค่าใช้จา่ ยทั่วไป

หมายเหตุ
เขียนเลข
หมวดงบ
ประมาณ
ให้ตรงตาม
รายการ
ที่ทาเรือ่ งเบิก

จ

ระเบียบ คำสั่ง ประกำศ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
ลาดับ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1

กาหนดอัตราค่าตอบแทนพิเศษการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ
ในการสอบเทียบโอนตามอัธยาศัย

คาสั่ง มพย 273/2551

2

หลักเกณฑ์วา่ ด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสาหรับการปฏิบตั ิงาน
นอกเวลาปฏิบตั ิงานปกติของเจ้าหน้าที่พนักงาน พ.ศ. 2560

คาสั่ง มพย 39/2560

3

กาหนดอัตราค่าใช้ยานพาหนะของมหาวิทยาลัยพายัพ

คาสั่ง มพย 141/2560

4

การกาหนดอัตราค่าตอบแทนพิเศษการสอน

คาสั่ง มพย 177/2561 และ
คาสั่ง มพย 41/2563

5

อัตราค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปปฏิบตั ิภารกิจของบุคลากร
ประจามหาวิทยาลัยพายัพ

ประกาศ มพย
ณ วันที่ 22 มกราคม 2558

6

การจ่ายค่าตอบแทนเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ พ.ศ. 2558

ประกาศ มพย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

7

การจ่ายค่าตอบแทนเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ พ.ศ. 2563 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มิถนุ ำยน 2563)

ประกาศ มพย
ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563

8

อัตราค่าธรรมเนียมการสอบซ่อม และค่าตอบแทนผูส้ อน
สาหรับการสอบซ่อมของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
แผนการศึกษาสาหรับนักศึกษาทีไ่ ด้รบั เทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2559

ประกาศ มพย
ณ วันที่ 12 มกราคม 2559

ฉ

สำรบัญ
คานา
สรุปองค์ความรูท้ ่ีได้
สารบัญ
1. บทนา
2. แรงบันดาลใจ / สถานการณ์ปัญหา
3. แผนการจัดการความรู ้
4. คณะกรรมการดาเนินการ
5. การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู ้
ประเด็น : แนวปฏิบตั กิ ารบริหารงบประมาณรายจ่าย ปี การศึกษา 2562
6. ภาคผนวก
- ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง นโยบายการจัดการความรูข้ องมหาวิทยาลัยพายัพ
พ.ศ. 2558
- ระบบและกลไกในการจัดการความรู ้ ฝ่ ายวิชาการและวิจยั
- ประกาศแต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงานจัดการความรู ้ ประจาปี การศึกษา 2562
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ หัวข้อ “แนวปฏิบตั กิ ารบริหารงบประมาณรายจ่าย
ปี การศึกษา 2562”
- รายงานการประชุม ครัง้ ที่ 1/2563 วันที่ 22 มกราคม 2563
- รายงานการประชุม ครัง้ ที่ 2/2563 วันที่ 4 มีนาคม 2563
- ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกเงิน

หน้า
ข
ค–จ
1
2
3
6
9
13

1

บทนำ
ฝ่ ายวิชาการและวิจัย เป็ นหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่คณะวิชาและหน่วยงาน ภายใต้สงั กัด
ฝ่ ายวิ ช าการและวิ จัย ประกอบด้วย 3 วิท ยาลัย 9 คณะ 9 หน่ วยงาน โดยเฉพาะการสนับ สนุน ด้านเกี่ ย วกับ
นโยบายและแนวปฏิบตั ิในการบริหารงานงบประมาณรายจ่าย ให้เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ฝ่ ายวิชาการและวิจยั ได้ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้มีความเข้าใจและทราบถึงนโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบคาสั่ง ที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปที่ดีของแนวปฏิบตั ิการบริหารงบประมาณรายจ่าย ปี การศึกษา 2562
โดยมีหน่วยงานที่รว่ มโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ประกอบด้วย
1) สานักงานฝ่ ายวิชาการและวิจยั
2) สานักทะเบียนและศูนย์รบั นักศึกษา
3) สานักศึกษาทั่วไป
4) สานักหอสมุดและหอจดหมายเหตุ
5) สานักวิจยั และบริการวิชาการ
6) สานักพัฒนานักศึกษา
7) สานักนิติการ
8) สานักการตลาดและสื่อสารองค์กร
9) สถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ

2

แรงบันดำลใจ / สถำนกำรณ์ปัญหำ
แรงบันดำลใจ
ด้วยให้การสนับสนุนการปฏิบตั ิงานแก่คณะวิชาและหน่วยงาน โดยเฉพาะการให้บริการ
ด้านเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการบริหารงานงบประมาณรายจ่าย ให้เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
จึงได้ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องดังกล่าว โดยกาหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
หัวข้อ “แนวปฏิบตั ิการบริหารงบประมาณรายจ่าย ปี การศึกษา 2562” ให้แก่บคุ ลากรในสังกัดฝ่ ายวิชาการ
และวิจยั โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้ทราบและสร้างความเข้าใจถึงแนวปฏิบตั ิการบริหารงบประมาณรายจ่าย
โดยกาหนดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ข้ นึ ้ รวมทัง้ เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบุคลากร
ในสังกัดฝ่ ายวิชาการและวิจยั
สถำนกำรณ์ปัญหำ
มหาวิทยาลัยพายัพ โดยสานักบริหารการเงิน ได้แจ้งนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการบริหาร
งานงบประมาณรายจ่ายทุกปี การศึกษา แต่พบข้อสังเกตว่าบุคลากรในหลายหน่วยงานยังไม่ทราบ และ/หรือ
ไม่มีความเข้าใจในนโยบายฯ ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อการนาไปปฏิบตั ิงาน และส่งผลกระทบต่อการทางานที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ จึงเป็ นเหตุผลอันสาคัญที่ได้จดั กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ข้ นึ ้ ตามรายละเอียด
หลักการเหตุผลและวัตถุประสงค์ของโครงการข้างต้น

3

แผนการจัดการความรู ้
แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) : กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Process)
ชือ่ หน่วยงำน : ฝ่ ายวิชาการและวิจยั
ประเด็น KM : แนวปฏิบตั ิการบริหารงบประมาณรายจ่าย ปี การศึกษา 2562
เป้ ำหมำย KM (Desired State) : บุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจและนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทางาน

ลาดับ กิจกรรม
1

การบ่งชี ้
ความรู ้

วิธีการสูค่ วามสาเร็จ
- กาหนดไว้ในแผน
การปฏิบตั ิงาน
- แต่งตัง้ คณะกรรมการ
จัดการความรู ้
- จัดทาโครงการ KM

2

การสร้าง
และ
แสวงหา
ความรู ้

ดาเนินโครงการ KM

3

การจัด
มีการจัดทาข้อมูล
ความรูใ้ ห้ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
เป็ นระบบ เพือ่ นาไปสูก่ าร
ปฏิบตั ิงานที่ดี

ระยะเวลา

กลุม่
ผู้
เป้าหมาย รับผิดชอบ

ตัวชีว้ ดั

เป้าหมาย

มิ.ย. 2562 - ประกาศ
- มี.ค.
แต่งตัง้
2563
คณะกรรม
การ
- โครงการ
KM

องค์ความรู ้
เรือ่ ง
“แนว
ปฏิบตั ิการ
บริหาร
งบประมาณ
รายจ่าย”

บุคลากร
สังกัด
ฝ่ าย
วิชาการ
และวิจยั

คณะกรรม ดาเนิน
การ
การแล้ว

เกิดการ
องค์ความรู ้
แลกเปลีย่ น เรือ่ ง
เรียนรู ้
“แนว
ปฏิบตั ิการ
บริหาร
งบประมาณ
รายจ่าย”

บุคลากร
สังกัด
ฝ่ าย
วิชาการ
และวิจยั

คณะกรรม ดาเนิน
การ
การแล้ว

มีแนว
ปฏิบตั ิที่ดี
ในการ
ทางาน

บุคลากร
สังกัด
ฝ่ าย
วิชาการ
และวิจยั

คณะกรรม ดาเนิน
การ
การแล้ว

22 ม.ค.
2563
4 มี.ค.
2563

ม.ค. –
มี.ค.
2563

องค์ความรู ้
เรือ่ ง
“แนว
ปฏิบตั ิการ
บริหาร
งบประมาณ
รายจ่าย”

สถานะ
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ลาดับ กิจกรรม

วิธีการสูค่ วามสาเร็จ

ระยะเวลา
ม.ค. –
มี.ค.
2563

4

การ
ประมวล
และ
กลั่นกรอง
ความรู ้

ดาเนินโครงการ KM

5

การเข้าถึง
ความรู ้

นาไปเผยแพร่ผา่ นระบบ
คลังความรูข้ องฝ่ าย
วิชาการฯ เพื่อให้
ผูเ้ กี่ยวข้องสามารถ
เข้าถึงองค์ความรู ้
ได้โดยง่าย

มี.ค.
2563

กลุม่
ผู้
เป้าหมาย รับผิดชอบ

ตัวชีว้ ดั

เป้าหมาย

ติดตาม
ผลการ
ดาเนิน
โครงการ
KM

องค์ความรู ้
เรือ่ ง
“แนว
ปฏิบตั ิการ
บริหาร
งบประมาณ
รายจ่าย”

บุคลากร
สังกัด
ฝ่ าย
วิชาการ
และวิจยั

คณะกรรม ดาเนิน
การ
การแล้ว

- มีขอ้ มูล
แนวปฏิบตั ิ
ที่ชดั เจน

องค์ความรู ้
เรือ่ ง
“แนว
ปฏิบตั ิการ
บริหาร
งบประมาณ
รายจ่าย”

บุคลากร
สังกัด
ฝ่ าย
วิชาการ
และวิจยั

คณะกรรม ดาเนิน
การ
การแล้ว

- มีคลัง
ความรู ้
ที่เข้าถึง
ได้สะดวก

สถานะ

6

การแบ่งปั น - นาความรูจ้ ากการ
ม.ค. แนวปฏิบตั ิ
แลกเปลีย่ น แลกเปลีย่ นความรู ้
พ.ค. 2563 ที่เกี่ยวข้อง
ความรู ้
กับงาน
ไปใช้ปฏิบตั ิจริง
- หากพบปั ญหา /
ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ
ในการปฏิบตั งิ านจริง
ให้นามาแลกเปลีย่ น
เรียนรูเ้ พื่อหาแนวทาง
ที่เหมาะสมต่อไป

องค์ความรู ้
เรือ่ ง
“แนว
ปฏิบตั ิการ
บริหาร
งบประมาณ
รายจ่าย”

บุคลากร
สังกัด
ฝ่ าย
วิชาการ
และวิจยั

คณะกรรม อยูร่ ะหว่าง
การ
การ
ดาเนินการ

7

การเรียนรู ้ นาองค์ความรูม้ าใช้
ในการปฏิบตั งิ านจริง

องค์ความรู ้
เรือ่ ง
“แนว
ปฏิบตั ิการ
บริหาร
งบประมาณ
รายจ่าย”

บุคลากร
สังกัด
ฝ่ าย
วิชาการ
และวิจยั

คณะกรรม ดาเนิน
การ
การแล้ว

ม.ค. แนวปฏิบตั ิ
พ.ค. 2563 ที่เกี่ยวข้อง
กับงาน

5

ลาดับ กิจกรรม

วิธีการสูค่ วามสาเร็จ

ระยะเวลา

ตัวชีว้ ดั

เป้าหมาย

กลุม่
ผู้
เป้าหมาย รับผิดชอบ

ผูอ้ นุมตั ิ : ……………………………………………….
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. เขตไท ลังการ์พินธุ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั

สถานะ
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คณะกรรมกำรดำเนินกำร
สำนักงำนฝ่ ำยวิชำกำรและวิจัย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. เขตไท
อาจารย์ ดร. สุชาดา
อาจารย์ธนะ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตนธี
นายประสิทธิ์
นางสุดารัตน์
นางมณฑิรา
นางโสพิศ
นางสาวทัศนีย ์
นางนิลมล
นางสาวชื่นจิต

ลังการ์พินธุ์
ที่ปรึกษา
รัตนพิบลู ย์
ที่ปรึกษา
เนตรศุภลักษณ์ ที่ปรึกษา
ริชชี่
ประธานกรรมการ
แก้วเวียงจันทร์ กรรมการ
ลอยลม
กรรมการ
สินธูรณ์
กรรมการ
เมืองเกียง
กรรมการ
เพ็งไธสง
กรรมการ
แกล้วกล้า
กรรมการ
นุตคาแหง กรรมการและเลขานุการ

สำนักทะเบียนและศูนย์รับนักศึกษำ
1. อาจารย์นิภาภรณ์
2. นางกรรณรวี
3. นางจุฑามาศ
4. นางนิลอุบล
5. นางพิกลุ
6. นางวาสนา
7. นายศุภชัย
8. นางศุภรักษ์
9. นายอดิศร
10. นางอัมพร
11. นางสาวสุรพร

เอือ้ ตรงจิตต์
ประธานกรรมการ
หลาเมฆ
กรรมการ
กมล
กรรมการ
มณีโชติ
กรรมการ
ชวาลทัต
กรรมการ
บุญเรือง
กรรมการ
ศุภกรโภศัย
กรรมการ
ปิ นใจ
กรรมการ
พิชยั ศิริ
กรรมการ
วรมิตร
กรรมการ
เตชะกิตติโรจน์ กรรมการและเลขานุการ
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สำนักกำรตลำดและสื่อสำรองค์กร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อาจารย์ ดร. ญาณิศา
นายสุกิตติ
นายณัฐพล
นายปริญญา
นางปาริชาติ
นางวราภรณ์

จันทร์เส็ง
ประธานกรรมการ
วีเปลี่ยน
กรรมการ
เหล่ากุลดิลก กรรมการ
ขาวสกุล
กรรมการ
ยอดทองเลิศ กรรมการ
วีเปลี่ยน กรรมการและเลขานุการ

สำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รองศาสตราจารย์เอนก
อาจารย์มนฤดี
อาจารย์พิมประภา
ดร. กันยารัตน์
นายอัษฎา
นางหทัยทิพย์

ชิตเกษร
ประธานกรรมการ
ม่วงรุ ง่
กรรมการ
วรรณเนตร
กรรมการ
เอือ้ มอัมพร
กรรมการ
บุญเรืองยา
กรรมการ
ตาแส่ง กรรมการและเลขานุการ

สำนักนิตกิ ำร
1.
2.
3.
4.

อาจารย์ธนะ
นางสาวศุศิชา
นายภูมิพฒ
ั น์
นางสุพิศ

เนตรศุภลักษณ์ ประธานกรรมการ
ช่วงชิด
กรรมการ
นนท์เมธาวัฒน์ กรรมการ
ควรสมาคม กรรมการและเลขานุการ

สำนักพัฒนำนักศึกษำ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อาจารย์ธนะ
นางวรวรรณ
นายอดิสร
นายทศพร
นางสาววรรัตน์
นางสาวศิริลกั ษณ์

เนตรศุภลักษณ์ ที่ปรึกษา
ขัติชีนะ
ประธานกรรมการ
เมืองเกียง
กรรมการ
ยุกตานนท์
กรรมการ
รัตตะณะ
กรรมการ
สะดาทู กรรมการและเลขานุการ
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สำนักศึกษำทั่วไป
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อาจารย์เมตตา
อาจารย์ดารินทร์
อาจารย์รุจพร
อาจารย์กมล
นางสาวหงษา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เกศินี

พรรวรรณะศิริเวช ที่ปรึกษา
เหมะวิบลู ย์
ประธานกรรมการ
ฟูมงคล
กรรมการ
รุ ง่ สอาด
กรรมการ
อินทนนท์ไชย กรรมการ
วุฒิวงศ์ กรรมการและเลขานุการ

สำนักหอสมุดและหอจดหมำยเหตุ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายพิชยั
นายชยันต์
นางเพียงเพ็ญ
นางสาวณภัทร
นายดนตร์
นายวิทวัส
นางสาวพุทธมนต์
นางสาววิไลรัตน์

วิมลไชยพร
ประธานกรรมการ
หิรญ
ั พันธุ์
กรรมการ
จารัสเรืองพร กรรมการ
ฉิมพาลี
กรรมการ
สิทธิธญ
ั ญ์
กรรมการ
นันธิ
กรรมการ
พรนิมิตร กรรมการและเลขานุการ
เชตะวัน กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

สถำบันศำสนำ วัฒนธรรมและสันติภำพ
1. ศ. ดร. แอนโทนี่
2. นางธันนิภา

วอเตอร์
ปวงจักร์ทา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
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กำรถอดบทเรียนและสังเครำะห์ควำมรู้
 ประเด็น : นโยบายการบริหารงบประมาณ
มหาวิทยาลัยพายัพได้มีนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการบริหารงบประมาณ พร้อมกับแจ้ง
งบประมาณที่ได้รบั จัดสรรตามหมวดงบประมาณให้แก่ คณะ / วิทยาลัย / หน่วยงาน ตามหนังสือ
ที่ มพย 0302/170 ลงวันที่ 9 กันยายน 2562
สรุ ปประเด็น :
นโยบายการบริหารงบประมาณ ดังนี ้
- รอบงบประมาณปี การศึกษา 2562 (วันที่ 1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563)
- ใช้จ่ายอย่างประหยัด โดยไม่จาเป็ นต้องใช้งบประมาณให้หมดตามที่ได้รบั จัดสรร
- ใช้จ่ายเท่าที่จาเป็ นตามความจาเป็ นและตามความสาคัญก่อนหลัง
- ไม่ใช้จ่ายซา้ ซ้อน มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
 ประเด็น : การอนุมตั ิตามวงเงินของผูบ้ ริหาร
มหาวิทยาลัยพายัพมอบอานาจการอนุมตั ิวงเงินให้แก่ผบู้ ริหารในแต่ละระดับ ในการพิจารณา
และอนุมตั ิการใช้งบประมาณตามที่ได้รบั จัดสรร
สรุ ปประเด็น :
อานาจการอนุมตั ิวงเงินของผูบ้ ริหารในแต่ละระดับ ดังนี ้
- อธิการบดี
50,001 บาทขึน้ ไป
- รองอธิการบดี
ไม่เกิน 50,000 บาท
- ผูช้ ่วยรองอธิการบดี ไม่เกิน 30,000 บาท
- คณบดี
ไม่เกิน 20,000 บาท
- ผูอ้ านวยการ
ไม่เกิน 10,000 บาท
 ประเด็น : การเบิกค่าใช้จ่ายในการไปนาเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ
เพื่อให้การขอไปนาเสนอและเบิกค่าใช้จ่ายในการไปนาเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ
กรณีของอาจารย์ท่ีได้รบั ทุนวิจยั ภายใน (ซึง่ สานักวิจยั ฯ ให้การสนับสนุนงบประมาณบางส่วน) เสนอให้มี
ลาดับขัน้ ตอนและให้เกิดความคล่องตัว
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สรุ ปประเด็น :
ลาดับขัน้ ตอนที่ดีจากการแลกเปลี่ยนและหารือกับสานักวิจยั ฯ ดังนี ้
ลาดับ

แนวปฏิบตั ิ (เดิม)

แนวปฏิบตั ิ (ใหม่)

1

คณะวิชาเสนอ คณบดีพิจารณา

คณะวิชาเสนอ คณบดีพิจารณา

2

คณะวิชาเสนอ ฝ่ ายวิชาการฯ พิจารณา

คณะวิชาเสนอ ผูอ้ านวยการสานักวิจยั ฯ พิจารณา

3

ฝ่ ายวิชาการฯ เสนอสานักวิจยั ฯ พิจารณา

สานักวิจยั ฯ เสนอต่อฝ่ ายวิชาการฯ

4

สานักวิจยั ฯ พิจารณา และส่งให้ฝ่ายวิชาการฯ

ฝ่ ายวิชาการฯ เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ

5

ฝ่ ายวิชาการฯ เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ

ฝ่ ายวิชาการฯ เสนอสานักบริหารการเงิน

6

ฝ่ ายวิชาการฯ เสนอสานักบริหารการเงิน

-------

 ประเด็น : การเบิกเงินและเคลียร์เงินทดรองจ่าย งบกิจกรรมนอกหลักสูตร
การเบิกเงินและเคลียร์เงินทดรองจ่าย งบกิจกรรมนอกหลักสูตร จะต้องเสนอผ่านตามสายงานจนถึง
ผูช้ ่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั (ภารกิจพัฒนานักศึกษาและนิติการ) อนุมตั ิตามวงเงิน พร้อมกับรายงาน
ผลการดาเนินงานโครงการ
เป็ นไปได้หรือไม่ท่ีจะใช้แนวปฏิบตั ิเช่นเดียวกับ การเบิกเงินและเคลียร์เงินทดรองจ่าย
งบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้เสนอผ่านตามสายงานและสิน้ สุดการอนุมตั ิตามวงเงินที่ได้รบั อานาจ
สรุ ปประเด็น :
สานักพัฒนานักศึกษา ได้ชีแ้ จงว่ายังคงถือแนวปฏิบตั ิเดิม ดังนี ้
ลาดับ

แนวปฏิบตั ิ (การเสนอโครงการ / เบิกเงิน)

แนวปฏิบตั ิ (เคลียร์เงินทดรองจ่าย)

1

คณะวิชาเสนอ สานักพัฒนานักศึกษา

คณะวิชาเสนอ คณบดีพิจารณา

2

สานักพัฒนานักศึกษา พิจารณาตรวจสอบ
รายละเอียดของโครงการว่าเป็ นไปตามหลักการ
วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ ดั รวมทัง้ เป็ นไปตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

สานักพัฒนานักศึกษา พิจารณาตรวจสอบ
รายละเอียดการดาเนินโครงการ ว่าเป็ นไปตาม
ที่ได้รบั อนุมตั ิ พร้อมทัง้ ตรวจสอบรายงานเอกสาร
ผลการดาเนินโครงการ

3

สานักพัฒนานักศึกษา เสนอผูบ้ ริหารพิจารณา
อนุมตั ิตามลาดับ

สานักพัฒนานักศึกษา เสนอผูบ้ ริหารพิจารณา
อนุมตั ิตามลาดับ

4

สานักพัฒนานักศึกษา เสนอสานักบริหารการเงิน สานักพัฒนานักศึกษา เสนอสานักบริหารการเงิน
(สานักพัฒนานักศึกษาเก็บเอกสารรายงาน
ผลการดาเนินงาน เพื่อใช้ประโยชน์อา้ งอิง
ในการทางานที่เกี่ยวข้อง)

11

 ประเด็น : อัตราค่าตอบแทนในการไปนิเทศงานนักศึกษา
คาสั่งมหาวิทยาลัยพายัพ ที่ 177/2561 ได้กาหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ท่ีไปนิเทศงานรายวิชา
ทัง้ นี ้ คณะวิชาเสนอว่า เป็ นไปได้หรือไม่ท่ีมหาวิทยาลัยจะปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนตามความเหมาะสม
สรุ ปประเด็น :
สานักงานฝ่ ายวิชาการฯ ได้นาเสนอผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาในเบือ้ งต้นแล้ว แต่ทงั้ นี ้
สาหรับปั จจุบนั ให้ใช้อตั ราตามคาสั่งมหาวิทยาลัยพายัพ ที่ 177/2561 (จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง) ดังนี ้
สถานภาพบุคลากร

พืน้ ที่นิเทศงาน นับจาก
คณะวิชา / วิทยาลัย

อัตราค่าตอบแทน
(บาท / อาจารย์ 1 คน / วัน)

อาจารย์ประจาและอาจารย์พิเศษประจา

ระยะทาง 0 – 30 กิโลเมตร

90

อาจารย์ประจาและอาจารย์พิเศษประจา

ระยะทาง 31 – 70 กิโลเมตร

120

อาจารย์ประจาและอาจารย์พิเศษประจา

ระยะทาง มากกว่า 70 กิโลเมตร

150

เหมาจ่าย

600 บาท / คน / เวร

อาจารย์พิเศษภายนอก

 ประเด็น : ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยพายัพมีระเบียบ คาสั่ง ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ
เพื่อใช้ในการขออนุมตั ิเบิกค่าใช้จ่ายในงานของ คณะ วิทยาลัย หน่วยงาน อาทิ ค่าตอบการสอน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบตั ิภารกิจ ฯลฯ
.
สรุ ปประเด็น :
ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ มหาวิทยาลัยพายัพ ที่เกี่ยวข้องมีดงั นี ้
ลาดับ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1

กาหนดอัตราค่าตอบแทนพิเศษการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ
ในการสอบเทียบโอนตามอัธยาศัย

คาสั่ง มพย 273/2551

2

หลักเกณฑ์วา่ ด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสาหรับการปฏิบตั ิงาน
นอกเวลาปฏิบตั ิงานปกติของเจ้าหน้าที่พนักงาน พ.ศ. 2560

คาสั่ง มพย 39/2560

3

กาหนดอัตราค่าใช้ยานพาหนะของมหาวิทยาลัยพายัพ

คาสั่ง มพย 141/2560

4

การกาหนดอัตราค่าตอบแทนพิเศษการสอน

คาสั่ง มพย 177/2561
คาสั่ง มพย 41/2563

5

อัตราค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปปฏิบตั ิภารกิจของบุคลากร
ประจามหาวิทยาลัยพายัพ

ประกาศ มพย
ณ วันที่ 22 มกราคม 2558

12

ลาดับ

รายละเอียด

หมายเหตุ

6

การจ่ายค่าตอบแทนเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ พ.ศ. 2558

ประกาศ มพย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

7

การจ่ายค่าตอบแทนเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ พ.ศ. 2563 (มีผลบังคับใช้ 1 มิถุนำยน 2563)

ประกาศ มพย
ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563

8

อัตราค่าธรรมเนียมการสอบซ่อม และค่าตอบแทนผูส้ อน
สาหรับการสอบซ่อมของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
แผนการศึกษาสาหรับนักศึกษาทีไ่ ด้รบั เทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2559

ประกาศ มพย
ณ วันที่ 12 มกราคม 2559

13

ภำคผนวก
1) ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง นโยบายการจัดการความรู ข้ องมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2558
2) ประกาศการแต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงานจัดการความรู ้ ประจาปี การศึกษา 2562
(ของแต่ละหน่วยงานภายใต้สงั กัดฝ่ ายวิชาการและวิจยั )
3) ระบบและกลไกการจัดการความรู ้ ฝ่ ายวิชาการและวิจยั
4) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ หัวข้อ “แนวปฏิบตั ิการบริหารงบประมาณรายจ่าย ปี การศึกษา 2562”
5) รายงานการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ครัง้ ที่ 1 วันที่ 22 มกราคม 2563
6) รายงานการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ครัง้ ที่ 2 วันที่ 4 มีนาคม 2563
7) ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ มหาวิทยาลัยพายัพ (ที่เกี่ยวกับการเบิกเงิน)
8) รู ปภาพการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

