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บันทึกข้อความ

สำนักงานอธิการบสิมหาวิทยาลัยพะเยา

หน่รยงาน ..คณะติล.ปศาสต!โทร....๑๖๘0.

วันท....

ตามทีม่หาวทิยาลยัพะเยาโดน้ค้ำสัง่มหาวทิยาลยัพะเยาที ่ ๙๔๙6๙/๒๙๖๓ เร่ือง มอบอำนาจ
ใหห้วัหนา้สว่นงานปเ]บตักิารแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัพะเยา ส่ัง ณ วันท่ี ๒ ๙ กนัยายน ๒๙๖๓ ท้ังท่ี, 
ตัง้แตวั่นที ่ ๑ ตลุาคม ๒๙๖๓ เป็นต้นไป ซง่ดำสัง่ไตร้ะบวุา่ “อทีง่การดำเนน้การใด  ๆ ดามดำสัง่ทีเ่นอ้ไต ้
ดำเนน้การเสรืจ่สนิแลว้ใหร้ายงานอธกิารบสทิราบทกุเสอืนภายในวนัที ่ ๑ ๙  ของเสอืนกดัไป เว้นแต่กรร่น้ 
เรง่ดว่นใหร้ายงานโดยหนัสภิายหลงัจากทีใ่ดคํำเนน้การแลว้เสรจ์”

คณะดลีปศาสตรจ์งึขอรายงานผลการป!]บตกิารแทนอธกิารบด ี ประจำเสอืนตลุาคม

จงิเวยินมาเทีอ่โปรดทราบ จะขอบพระคุณ!)ง

เวิยน อธิการบดี

ตามที่คณะดีลปศาลตร้ ดำเฉนการรายงาน  
ผลการปฏบัติการแทนอธิการบดี ประจำเดีอน ตุลาคม 
2565 น้ัน

ส ำน ักงาน อธ ิการบ ด ีมห าว ิท ยาล ัยพ ะเยา  
งานพัสคุ ได้ตรวจลอบแล้ว เพ๋ึอให้การดำเฉนการเป็นโป 
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ี 4497/2563 ลงวันที ่
29 กันยายน 256 3  เร ้องมอบอำนาจให ้ห ัวหน ้างาน  
ปฏบัด ีการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เฉ่อได ้
ดำเนินการเสร์จสินแล้วให้รายงานอธิการบดีทราบทุก 
เสือนภายในวันที่ 15 จองเดือนถัดไป รายละเดียดตามที่ 
แนบมาพร้อมน้ี

จึงเวิยนมาเพื่อโปรดทราบ

๒ ๙๖๙ (ดังแนบ)

(ผูช้ว่ยศาสตราจารอ ํดร.จติตมิา กาวริะ) 
คณบดคีณะตลิปศาสตร์

X





รายงานการปฏิบ้ตงานแทนอธิการบดี ส่วนงาน คณะติลปศาลตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ี 4497/2563 เรื่อง มอบอำนาจ'ให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบ้ตการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำเดือน ตุลาคม 2565

เร ื่องท ี่มอบอำนาจให ้ปฏ ิบ ัต ิการแทน รายละเอ ียดการปฏ ิบ ัต ิการแทน จำนวนเงิน กองทุน หมวดเงิน งาน/ลาขาวิชา
ข้อ 1 อน ุม ัต ิเบ ิกจ ่ายเง ินยกเว ้นการ' 
เบ ิกจ ่ายตามประกาศมหาว ิทยาล ัย 
พ ะเยา เร ื่องการรับเงิน การเก ็บรักษา 
เงิน และการจ ่ายเง ิน  พ.ศ. 25 63  และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม โนวงเงินครั้งละโม่เกิน 
5 0 0 ,0 0 0  บาท ให้กับส่วนงานที่อยู่ใน 

อำนาจบ ังค ับก ัญชาและรับผ ิดชอบงาน

-  ไม ่ม ีการดำเน ินการ-



รายงานการปฏ ิบ ้ตงานแทนอธิการบดี ส่วนงาน คณะติลปศาสตร์ มหาว ิทยาล ัยพะเยา
ตามคำส ั่งมหาว ิทยาล ัยพะเยา ท่ี 4497/2563 เรื่อง มอบอำนาจให ้ห ัวหน้าส ่วนงานปฏิบ ัต ิการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำเด ือน ตุลาคม 2565

เร ื่องท ี่มอบอำนาจให ้ปฏิบ ัต ิการแทน รายละเอ ียดการปฏ ิบ ัต ิการแทน จำนวนเงิน กองทุน หมวดเงิน งาน/สาขาวิชา
ข้อ 2 อน ุม ัต ิดำเน ินการตามประกาศ 
มหาว ิทยาล ัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ 
ว ิธ ีการ เง่ือนไข และแนวปฏิบัติการ 
จ ่ายเง ินย ืม  พ.ศ. 25 63  และที่แก้ไข 
เพ ิ่มเติม ในวงเงินครั้งละไม่เกิน 
5 0 0 ,0 0 0  บาท ให้กับส่วนงานที่อยู่ใน 
อำนาจบังค ับบ ัญชาและรับผิดชอบงาน

-ไม ่ม ีก ารดำเน ิน ก าร-



รายงานการปฏิบัติงานแทนอธิการบดี ส่วนงาน คณะดีลปศาลตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ี 4497/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้บัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำเดือน ตุลาคม 2565
ข้อ 3 กำกับดูแล และอนุมัติการดำเฉนการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฏกระทรวง ระเปียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้ดจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ.2560 รวมถึงระเบียบ คำสั่งและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและที่แก้โฃเพิ่มเติม ให้กับส่วนงานที่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน

ลำดับ โครงการ จำนวน หน่วย วงเงิน
งบประมาณ

ว ิธ ีซื้อ/จ้าง รายซื้อผู้เสนอราคา ผู้ใด้รับการ 
คดเลอก

จำนวนเงิน 
ตามลัญญา

ตั๋ากว่า 
งบประมาณ

เหตุผลที่ด ัดเลือก 
โดยสังเขป

เลขที่สั่งซื้อ/ 
สั่งจ้าง

วันที่ใบขอ 
เบิกเงิน

1

ค่าฝาเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน 
กันยายน 2565 แบบรายเดือน

1 รายการ 7,500.00 เฉพาะเจาะจง

1. หจก.พะเยา ซ้พพลาย 
เซอร์วิส

2. ร้านพิแอนด์ทีเซ็นเตอร์
3. ร้านโทนเนอร์ เซ็น 
เตอร์ เซอร์วิส

หจก.พะเยา ซัพ 
พลาย เซอร์วิส 7,500.00 -

'พิจารณาคัดเสือก 
ข้อเสนอโดยใช้เกณฑ ์

ราคา
65204?ร0002 30 ก.ย. 65

2

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน 
กันยายน 2565 แบบรายแผ่น

1 รายการ ห ,040.44 เฉพาะเจาะจง

บหจก.พะเยา ซัพพลาย 
เซอร์วิส

2. ร้านทีแอนด์ทีเซ็นเตอร์
3. ร้านโทนเนอร์ เซ็น 
เตอร์ เซอร์วิส

หจก.พะเยา ซ้พ 
พลาย เซอร์วิส 11,040.44 -

พิจารณาคัดเสือก 
ข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ 

ราคา
65204ถ่ร0005 30 ก.ย. 65

3

ค่าเช่ายานพาหนะ รถตู้ 12 ที่น่ัง 
ประจำเดือน กันยายน 2565

1 รายการ 31,400.00 6-ปเถ่ปเกสู

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
วรรณม{ปี
2. หจก.นันทนามีเดืย 
แอนด์คาร์เร้นท์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
วรรณม{ปี

31,400.00 -

ตามพรบ.การจัดซื้อ 
จัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 
ข้อ 79 มาตรา 56 (2) 

(ข)

65204?ร0001 30 ก.ย. 65



รายงานการปฏิบ ัต ิงานแทนอธิการบดี ส่วนงาน คณะติลปศาสตร์ มหาว ิทยาล ัยพะเยา 
ตามคำส ั่งมหาว ิทยาล ัยพะเยา ที่ 4497/2563 เรื่อง มอบอำนาจโห ้ห ัวหน้าส ่วนงานปฏิบ ้ตการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำเด ือน ตุลาคม 2565
ข้อ 4 อนุม ัต ิการจำหน่ายพัสดุระหว่างปีก ับส่วนงานที่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน ในวงเงินโม่เกินครั้งละ 5 0 0 ,0 0 0  บาท

ลำด ับ หมายเลขครุภ ัณฑ ์ ย ี่อครุภ ัณฑ ์ จำนวน หมายเลขเครื่อง ยี่ห ้อ/รุ่น ราคาท ี่โต ้มา โดยวิธ ี ราคาประเมิน ราคาจำหน่าย

-  โม ่ม ีการดำเน ินการ-



รายงานการปฏิบัติงานแทนอธิการบดี ส่วนงาน คณะดีลปศาลตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ี 4497/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัดีการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำเดือน ตุลาคม 2565

เร ื่องท ี่มอบอำนาคให ้ปฏ ิบ ัต ิการแทน ซ ี่อ-ลก ุล  ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ตำแหน่ง งาน/ลาขา เอกลารอ้างอ ิง
ข้อ 5 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ หรือ ดร.รัตนา ยาว ิเล ิง รองคณบดีฝ ่ายบริหาร คณะดีลปศาสตร์ คำส ั่งคณะดีลปศาสตร์ ท่ี
เจ้าหน้าท ี่ซ ี่งปฏิบ ัต ิงานเก ี่ยวกบการ นางสาวอรนภา อ่องประกฤติ น ักวิชาการพัสดุ คณะดีลปศาสตร์ 110/2565 ส่ัง ณ  วันท่ี 3
จัดซี่■ อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของ ต.ค.65
ส่วนงานที่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชา 
และรับผิดชอบงาน ตามระเบียบ 
กระทรวงการคลัง ว ่าด ้วย การจัดซ่ี■ อ
จ ัดจ ้างและการบริหารพ ัสด ุภาครัฐ
พ.ศ. 2 5 6 0  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

70



รายงานการปฏิบัติงานแทนอธิการบดี ส่วนงาน คณะดีลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ี 4497/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำเดือน ตุลาคม 2565

เร ื่องท ี่มอบอำนาจ1ให้ปฏิบ ัตการแทน รายละเอ ียดการปฏ ิบ ัต ิการแทน จำนวนเงิน กองทุน หมวดเงิน งาน/สาขาวิชา
ข้อ 6 อนุมัติการเดินทางโปปฏิบัติงาน 
ในประเทศ และการประชุมในประเทศ 
ของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง 
ชั่วคราว ของส่วนงานที่อยู่ในอำนาจ 
บ ังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน

นายอิทธิพล บ ัวย ้อย ดร.ชนาภา ดวงใฟ นาย 
ณัฐวร วงศ์จ ิตราทร เดินทางโปปฏิบัติงานเข้าร่วม 
อบรมลัมมนา หล ักส ูตร!04, รุ่นที่ 1 วันที่ 18 -2 2  
ตุลาคม 2565  ณ.จังหวัดกรุงเทพฯ

76 ,870 .25 เพ ื่อการดีกษา ค่าตอบ แทน'ใข้ลอย และวัสดุ คณะดีลปศาสตร์

ว โ.!ร/ปว V̂ /ฬ/\เปเดินทางโปปฏิบัติงานเข้าร่วม 
โครงการ 011 เ-เ6ฉ1ซา 0!า60เง-ช!ว จังหวัดเช้ยงใหม่

1,700.00 เพ ื่อการดีกษา ค่าตอบแทนใช้ลอยและวัสดุ คณะดีลปศาสตร์



*•ฒเฒฒเเฒ เฒ ฒ Iเฒ เฒ เฟ เ

รายงานการปฏิบ ัต ิงานแทนอธิการบดี ส่วนงาน คณะดีลปศาสตร์ มหาว ิทยาล ัยพะเยา 
ตามคำส ั่งมหาวิทยาล ัยพะเยา ที่ 4497/2563 เรื่อง มอบอำนาจ'เห ้ห ัวหน้าส ่วนงานปฏิบ ัต ิการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำเด ือน ตุลาคม 2565

เร ื่องท ี่มอบอำนาจให ้ปฏิบ ัต ิการแทน รายละเอ ียดการปฏ ิบ ัต ิการแทน จำนวนเงิน กองทุน หมวดเงิน งาน/สาขาวิชา
ข้อ 7 อนุม ัต ิยกเว้นคุณสมบัติของ 
พนักงานมหาวิทยาลัยโนสังกัดส่วนงาน 
ที่อยู่ในอำนาจบังคับบ ัญชาและ 
รับผิดชอบงาน ให้เดินทางไปปฏิบัติงาน 
โดยเครื่องบ ิน ตามประกาศ 
มหาว ิทยาล ัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายใน 
การเดินทางโปปฏิบ ัติงาน พ .ศ .2563  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-  ไม ่ม ีการดำเน ินการ-



รายงานการปฏิป่ตงานแทนอธิการบดี ส่วนงาน คณะติลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ตามคำสงมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ี 4497/2563 เรื่อง มอบอำนาจ'!ห้หัวหน้าส่วนงานปฏิบ้ตการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำเดือน ตุลาคม 2565

เร ื่องท ี่มอบอำนาจให ้ปฏิบ ัต ิการแทน ที่อ-สก ุลผ ู้โด ้ร ับอน ุญาต งาน/ลาขาวิชา
จำนวนวันลา

ลาก ิจ ลาป่วย ลาพ ักผ ่อน ลาคลอด ลาแกอบรม
ข้อ 8 อน ุญาตการลาคลอดบ ุตร การลา า. /พรร พอก9 แน1 สาขาวิชาภาษาจีน 2
ป่วย การลาพ ักผ ่อน การลากิจส่วนตัว ลา 2. ดร.จีนตนา ศรีเงิน สาขาวิชาภาษาจีน 5 7
เพ ื่อเข ้าร ับการตรวจเล ือกหรือเข ้าร ับการ 3. นางสาววราภรณ ์ ใจประนพ สาขาวิชาภาษาจีน 2
เตร ียมพล ลา'ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการ 4. นางสาวศดีธร นุรืตมนต์ สาขาวิชาภาษาจีน 1
วิจ ัยภายในประเทศของข้าราชการ

1 5. ดร.11นทรี ศรีวันทนียกุล สาขาวิชาภาษาจีน 3
พนักงานมหาวิทยาล ัย สกจ้างชวคราวของ

6. ผศ.ดร.สภัทรา โยธินดีรีกล สาขาวิชาภาษาจีน 2
ส่วนงานที่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาและ จ่ จ่

7. ฬโ.70รเาเฮเฉ่ ^ฉกอVอ สาขา'วิชาภาษาญี่ป ่น 9รบผดชอบงานคร้งหฉงตามจานวนกาหนด 1
วันอนุญาตในอำนาจของอธิการบดี ตาม 8. ผศ.ณภัทร แสนโภชน์ สาขาวิชาภาษาญ ี่ป ่น 3

ข ้อบ ังค ับมหาว ิทยาล ัยพะเยา ว ่าด ้วยการ 9. นายณ ัฐกร คำปวน สาขาวิชาภาษาญ ี่ป ่น 3

บริหารงานบุคคล พ.ศ. 25 63  และที่แก้โข 10. นางสาวพิรดา โตนชัยภูมิ สาขา'วิชาภาษาญี่ป ่น 5
เพ ิ่มเต ิม ท ั้งน ี้ ยกเว ้นการลาด ีกษาต ่อของ 11. นายอิทธิพล บัวย้อย สาขา'วิชาภาษาญี่ป ่น 2
บุคลากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ 12. ดร.นลืนภัสร์ เมฆเกรียงโกร สาขาวิชาภาษาโทย 5

13. รศ.พูนพงษ์ งามเกษม สาขาวิชาภาษาโทย 3
14. ผศ.ภัทรา เอกประเสริฐ สาขาวิชาภาษาโทย 2 5
15. ดร.ศราวุธ หล่อดี สาขาวิชาภาษาโทย 5
16. นางสาวกุลธ ิดา คำมี สาขาวิชาภาษาอ ังกฤษ 4



เร ื่องท ี่มอบอำนาจให ้ปฏิบ ้'ตกิารแทน ท ี่อ -สก ุลผ ู้!ด้รับอนุญาต งาน/สาขาวิชา
จำนวนวันลา

ลาก ิจ ลาป่วย ลาพ ักผ่อน ลาคลอด ลา?เกอบรม
17. ผศ.เกริก เจษฎานุว ัฒน์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 6 4
18. นายเกร ียงค ักด ิ้ ฐานะกอง- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1
19. ผศ.ดร.คมกฤซ ตาซม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2
20. ดร.ชนาภา ดวงใฟ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2
21. ดร.ชวนพิศ ศรีวิชัย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2
22.ดร-เบญจพร เทพสีหนู สาขาวิชาภาษาอ ังกฤษ 2
23. ผศ.ดร.เพ ็ญนภา คล้ายสิงห์โต สาขาวิชาภาษาอ ังกฤษ 5
24. นางสาวรติรัตน์ หอมลา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 6
25. ดร.รัตนา ยาวิเส ิง สาขาวิชาภาษาอ ังกฤษ 5
26. นางสาวรุ่งอรุณ อินใจ สาขาวิชาภาษาอ ังกฤษ 5
27. นางสาวศุภา'วร'รณ ปีงใจ สาขาวิชาภาษาอ ังกฤษ 1
28. นายสมพงษ์ รูปทรง สาขาวิชาภาษาอ ังกฤษ 3
29. /ฬโ!นะ เ\เ9น\/รก สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 5
30. ดร.'จา'รุก ัญญ์ จิตรวงคันนท์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 5
31. นายอธิคมน์ จิตรเกษมสุข สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 4
32.นายกิตต ิพนธ์ เจร ิญก ุศล สำนักงานคณะ 1 1
33.นายเฉสิมพ ันธ์ แก้วกันทะ สำนักงานคณะ 2 1.5 1
34.นางฬาวปวลี ดวงดี สำน ักงานคณะ 1.5
35.นางพจนารถ เธิดสกุล สำนักงานคณะ 1



เร ื่องท ี่มอบอำนาจให ้ปฏิบ ัต ิการแทน ที่อ-สกุลผู้ใต ้'ร ับอนุญาต งาน/สาขาวิชา
จำนวนวันลา

ลาก ิจ ลาป่วย ลาพ ักผ่อน ลาคลอด ลาแกอบรม
36.นางฬาวโพลิน วงศ์โชย สำนักงานคณะ 1
37.นางสาวมนัสนันท์ กาทองทุ่ง สำน ักงานคณะ 1.5 0.5
38.นายสถาพร เทพอุดม สำนักงานคณะ 4
39.นางสาวส ุภาพร คำรศ สำนักงานคณะ 2
40.นางสาวโสภิดา สุทธนะ สำนักงานคณะ 1.5 1.5
41.นางสาวอรนภา อ่องประกฤติ สำนักงานคณะ 2 2
42.นางสาวเอมอร วงศ์วรรณ สำนักงานคณะ 1
43 .นายเขตฐพัฒนั เพ ียรจริง สำนักงานคณะ 2
44.นายจร ูญ  โชยเบ้า สำนักงานคณะ 1



รายงานการปฏิบ้ตงานแทนอธิการบดี ส่วนงาน คณะติลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ตามคำสงมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ี 4497/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัตการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำเดือน ตุลาคม 2565

เร ื่องท ี่มอบอำนาจให ้ปฏิบ ัต ิการแทน รายละเอ ียดการปฏ ิบ ัต ิการแทน จำนวนเงิน กองทุน หมวดเงิน งาน/ลาขาวิชา
ข้อ 9 อนุมัติค่าใช้จ่ายภายในส่วนงานที่ 
อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาและ 
รับผิดชอบงานจากเงินทดรองจ่ายตาม 
ประกาศมหาวิทยาล ัยพะเยา เรื่อง แนว 
ปฏิบ ัติสำหรับเงินทดรองจ่ายหมุนเวียน 
ของส่วนงาน พ.ศ. 25 63  และที่แก้โข 
เพิ่มเติม

-  โม ่ม ีการดำเน ินการ-



รายงานการปฏิบ้ตงานแทนอธิการบดี ส่วนงาน คณะดีลปศาลตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ี 4497/2563 เรื่อง มอบอำนาจ'ให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบ้ตการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำเดือน ตุลาคม 2565

เร ื่องท ี่มอบอำนาจให ้ปฏิบ ัตการแทน รายละเอ ียดการปฏ ิบ ้ตการแทน จำนวนเงิน กองทุน หมวดเงิน งาน/ลาขาวิชา
ข้อ 10 อนุมัต ิค ่าใช้จ ่ายโนการดำเนิน 
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วน 
งานที่อยู่โนอำนาจบังคับบัญชาและ 
รับผิดชอบงาน ท ี่จ ่ายจากเง ินย ืม 
มหาวิทยาล ัย

ค่าโช้จ ่ายโครงการอบรมเพี่อพ ัฒนาทักษะ 
ว ิชาเอกสาขาวิชาภาษาจีนสำหรับ 4 ช้ันปี โน 
รูปแบบออนไลน์

4 ,800 .0 0 กองทุนเพ ี่อการดีกษา อุดหนุนทั่วโป สาขาวิชาภาษาจีน

ค่าโช้จ ่ายโครงการปฐมนิเทศนิส ิตลาขาวิชา 
ภาษาจ ีน รันที่ 15-16 ต ุลาคม 25 65

29 ,750 .00 กองทุนเพ ี่อการดีกษา อุดหนุนทั่วไป สาขาวิชาภาษาจีน

ค่าโช้จ่ายโนการดำเนินโครงการอบรมเพี่อ 
ยกระคับท ักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน 
(ะกกI? นก-ร!กกรันที่ 19 -2 0  ต ุลาคม 2565

45 ,32 0 .00 กองทุนเพ ี่อการดีกษา อุดหนุนทั่วไป ศูนย์ภาษาคณะดีลปศาสตร์

ค่าโช้จ ่ายโครงการจัดสอบรัดความรู้ 
ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระคับบัณฑิตดีกษา 
รันที่ 19 ต ุลาคม 2565

1,200.00 กองทุนเพ ี่อการดีกษา อุดหนุนทั่วไป ศูนย์ภาษาคณะดีลปศาสตร์

ค่าโช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศนิส ิตสาขาวิชา 
ภาษาอังกฤษ รันที่ 15 ต ุลาคม 25 65

29 ,75 0 .00 กองทุนเพ ี่อการดีกษา อุดหนุนทั่วไป สาขาวิชาภาษาอังกฤษ



รายงานการปฏิบัติงานแทนอธิการบดี ส่วนงาน คณะดีลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ตามคำสงมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ี 4497/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำเดือน ตุลาคม 2565

เร ื่องท ี่มอบอำนาจให ้ปฏิบ ัต ิการแทน ซื่อ-นามสกุลน ิส ิตในสัญญา หลักส ูตรท ี่เข ้าด ีกษา คณะวิชา
ระยะเวลาที่ 
ด ีกษ า(ป ี)

ข้อ ท ลงนามโนสัญญาการเป็นนิสิต 
เพ ื่อดีกษาโนมหาวิทยาลัย แทน 
อธิการบดีลำหรับส่วนงานที่จะต้อง 
ดำเน ินการทำสัญญากับนิส ิตเพ ื่อ 
ด ีกษาภายในมหาว ิทยาล ัยพะเยา

-ใม ่ม ีก ารด ำเน ิน ก าร-



รายงานการปฏิบัตงานแทนอธิการบดี ส่วนงาน คณะดีลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ตามคำสั่งมหา'วิทยาลัยพะเยา ท่ี 4497/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัตการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำเดือน ตุลาคม 2565

เร ื่องท ี่มอบอำนาจให ้ปฏิบ ัตการแทน รายละเอ ียดการปฏ ิบ ้ตการแทน/รายการ
ประเภทสัญญา

จำนวนเงิน
ซื่อขาย จะ#อจะขาย จ้าง แลกเปลี่ยน เช ่า

ข้อ 12 ลงนามในสัญญา1เอขาย ส ัญญา 
จะซึ่อเจะขาย ส ัญญาแลกเปล ี่ยน และ 
ส ัญ ญ าเช ่า ท ี่อยู่โนอำนาจบังคับบัญชา 
และรับผิดชอบ ตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว ่าด ้วย การ'จัด'ช่อ'จัด 
จ ้างและการบริหารพ ัสด ุภาครัฐ พ.ศ. 
2 5 6 0  และที่แกโขเพิ่มเติม

-โม ่ม ีก ารดำเน ิน ก าร-



รายงานการปฏิบัติงานแทนอธิการบดี ส่วนงาน คณะดีลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ตามคำฬั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ี 4497/2563 เรื่อง มอบอำนาจโห้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำเดือน ตุลาคม 2565

เรื่องที่มอบอำนาจ'โห้ปฏิบ ัติการแทน
ท ี่อ -สก ุล  ล ูกจ้างชั่วคราวโน  

สัญญาจ ้าง
ระยะเวลาโนส ัญญาจ้าง ตำแหน่ง ปฏิบัติงานโนงาน/หน่วย

ข้อ 13 ลงนามในส ัญญาจ้างล ูกจ ้าง นายเขตฐพ ัฒน ์ เพียรจริง 1 ต.ค.6 5 -3 0  ก .ย .66 นักวิชาการดีกษา คณะดีลปศาสตร์
ชั่วคราวที่จ ้างด้วยเงินรายโด้ฃองส่วน นายบุสิน ยั่วยวน 1 ต.ค.6 5 -3 0  ก.ย.66 น ักวิชาการดีกษา คณะดีลปศาสตร์
งานที่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาและ 
รับผิดชอบงาน

น ายจร ูญ โซญ เบ ้า 1 ต.ค.6 5 -3 0  ก.ย.66 นักวิชาการดีกษา คณะดีลปศาสตร์


