
 

 

 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

วา่ด้วย การบริหารโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

เพื่อให้การด าเนินงานของโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นไปด้วย               

ความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา                      

พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อ ๑๙ ประกอบกับความในขอ้ ๔ แห่งข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา 

วา่ด้วย หลักเกณฑ์และวธิีการในการจัดตั้งส่วนงาน การบริหารงานและการก าหนดต าแหนง่ พ.ศ. ๒๕๖๑                

และมติสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่  ๙/๒๕๖๒ เม่ือวันที่  ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒                        

จึงออกระเบียบไวด้ังนี้ 

ข้อ ๑  ระเบียบนีเ้รียกวา่ " ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา วา่ด้วย การบริหารโรงพยาบาล

ทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒" 

ข้อ ๒  ระเบียบนีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ประกาศหรือระเบียบใดที่ขัดหรือแยง้กับระเบียบนีใ้ห้ใช้ระเบียบนีแ้ทน 

ข้อ ๔  ในระเบียบนี ้

“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา่  สภามหาวิทยาลัยพะเยา 

“มหาวิทยาลัย”  หมายความวา่  มหาวิทยาลัยพะเยา 

“ส่วนงานวิชาการ”  หมายความวา่  ส่วนงานตามมาตรา ๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

“คณะทันตแพทย์”  หมายความวา่  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

“โรงพยาบาลทันตกรรม”  หมายความวา่  โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

“คณะกรรมการบริหารงานบุคคล”  หมายความวา่  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยพะเยา 

“คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเงินและ

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา  

“คณะกรรมการอ านวยการ”  หมายความวา่  คณะกรรมการอ านวยการโรงพยาบาล

ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

“คณะกรรมการด าเนนิงาน”... 



๒ 

“คณะกรรมการด าเนินงาน”  หมายความว่า  คณะกรรมการด าเนินงานโรงพยาบาล                 

ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

“อธิการบดี”  หมายความวา่  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

“ผู้อ านวยการ”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันต

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

“คณบดีสายวทิยาศาสตร์สุขภาพ”  หมายความวา่  คณบดีคณะที่จัดการเรียนการสอน

ในสาขาทางด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

 “หัวหน้างาน”  หมายความว่า  หัวหน้าหน่วยงานย่อย ระดับงาน ซ่ึงแต่งตั้งจาก

พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานประจ า สายบริการ 

ข้อ ๕  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ กรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติ  

ตามระเบียบ หรือต้องตีความระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการและให้ถือเป็นที่สุด ในกรณี            

ที่เป็นปัญหาและอธิการบดีเห็นสมควร ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อวนิิจฉัย 

กรณีมีเหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องขอยกเว้นหรืองดการปฏิบัติตามระเบียบนี้ข้อใด                   

ขอ้หนึ่ง ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

หมวดท่ี ๑ 

 บทท่ัวไป 

ข้อ ๖  ให้โรงพยาบาลทันตกรรม ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั้ง

โรงพยาบาลทันตกรรม ศูนยก์ารแพทยแ์ละโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นหน่วยงาน

ภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ และมีสถานะเทียบเท่ากอง โดยใช้ช่ืออักษรย่อว่า รพ.ทก. ใช้ค าเป็น

ภาษาอังกฤษวา่ Dental Hospital School of Dentistry University of Phayao (D.H.) 

ข้อ ๗  มีวัตถุประสงคด์ังต่อไปนี้ 

(๑) เพื่อเป็นสถานพยาบาลในล้านนาตะวันออก ที่ให้การบริการด้านการส่งเสริม

สุขภาพ การป้องกัน การรักษา การฟื้นฟูสุขภาพในด้านทันตกรรมและโรคช่องปากแก่ประชาชนทั่วไป 

และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท  

(๒) เพื่อเป็นศูนย์กลางของการรับผู้ป่วยที่เป็นโรคซับซ้อน ซ่ึงต้องการการรักษาระดับ

ตติยภูมิ (Tertiary Care) อยา่งทันท่วงที โดยแพทยผู้์เช่ียวชาญและมีเครื่องมือที่ทันสมัย  

(๓) เพื่อเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนิสิตทันตแพทย์ช้ันคลินิกและนิสิตสาขาอื่น ๆ                 

ที่เกี่ยวข้อง 

(๔) เพื่อเป็นแหล่งผลิตและสนับสนุนงานวิจัย เพื่ อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม                

การประยุกต์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม 

 

ขอ้ ๘... 

 



๓ 

ข้อ ๘  ภายใต้วัตถุประสงค์ตามข้อ ๗ โรงพยาบาลทันตกรรมมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ใหก้ารบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ทั้งการป้องกัน การรักษา การฟื้นฟูสุขภาพ 

ในด้านทันตกรรมและโรคช่องปากแก่ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท เน้นการน า

เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดจิทิัลมาประยุกต์ในการให้บริการสุขภาพและการบริหาร 

(๒) รับการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลในเครือข่าย เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลระดับ              

ตติยภูมิ  (Tertiary Care) หรือส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มี เครื่องมือเฉพาะพร้อมบุคลากรที่มี                    

ความเช่ียวชาญในด้านนั้น ๆ  

 (๓) เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนิสิตทันตแพทย์  และอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้ ง                

ผูเ้ข้าศกึษาระดับต่ ากว่าปริญญา หรอืระดับอืน่ที่เน้นการปฏิบัติโดยตรงต่อผู้ป่วย   

(๔) ท าการวิจัย และสนับสนุนการวิจัยในสาขาที่มีความเช่ียวชาญ รวมทั้งสนับสนุน 

การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมตามระดับ และประเภทต่าง ๆ ของวิชาชีพ             

ทันตกรรมและวิชาชีพอื่น 

(๕) พัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้เป็นประโยชน์ต่อการรักษาและลดการน าเข้า            

ของยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์บางชนิด ซึ่ งสามารถผลิตใช้ภายในประเทศ และเพื่อ              

การส่งออกในอนาคต 

(๖) สร้างและพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างคณะต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์

สุขภาพในมหาวิทยาลัย เพื่อการด าเนินการตามภารกิจของโรงพยาบาลทันตกรรมในลักษณะการท างาน             

เป็นทีมที่มีการบูรณาการกันรวมถึงการสรา้งความร่วมมือกับชุมชนด้วย 

ข้อ ๙  เพื่อให้โรงพยาบาลทันตกรรมสามารถใหบ้ริการที่หลากหลาย และเป็นทางเลอืก

ได้มากขึ้น รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและพึ่งตนเองได้ คณะกรรมการอ านวยการอาจ

ก าหนดนโยบาย ดังนี้ 

(๑)  ให้มีคลินิกพิเศษส าหรับผู้ป่วยทั่วไป ที่มีการบริหารจัดการในลักษณะพิเศษเฉพาะ

ซึ่งต่างจากการบริการทั่วไปของโรงพยาบาลทันตกรรม 

(๒)  ให้มีการบริการส าหรับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่มาใช้บริการทั่วไปเพื่อ                

ลดความแออัดของผูป้่วยที่เข้ารับการบริการ 

(๓)  มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการแพทย์กับประเทศในประชาคมอาเซียน รวมทั้ง

แลกเปลี่ยนทางดา้นวิชาการและการวิจัยนานาชาติ 

(๔)  การใช้ทรัพยากรและหน่วยงานกลางของโรงพยาบาลทันตกรรมที่ให้บริการกลาง

แก่หนว่ยงานต่าง ๆ 

 (๕)  นโยบายอื่น ๆ ที่ก าหนดเพิ่มเตมิ  

 ในกรณีที่นโยบายที่จะก าหนดมีผลกระทบในวงกว้างหรือต้องใช้งบประมาณสูงหรือ           

มีความส าคัญ ให้ขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  

 

หมวดที่ ๒... 



๔ 

หมวดที่ ๒ 

การแบ่งหน่วยงานย่อยระดับงานและการบริหารงาน 

ข้อ ๑๐  เพื่อให้การบริการและการด าเนินงานของโรงพยาบาลทันตกรรม เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ ให้มีหน่วยงานย่อย ระดับงานที่ท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานของโรงพยาบาล                

ทันตกรรม  

หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดตั้งหน่วยงานย่อย ระดับงาน ตามวรรคแรก ให้เป็นไป

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดตั้งส่วนงาน การบริหารงาน 

และการก าหนดต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

กรณีที่ยังไม่มีการแบ่งหน่วยงานย่อย ระดับงาน ตามวรรคแรก ให้ผู้อ านวยการ

มอบหมายใหผู้ป้ฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลทันตกรรมด าเนินงานไปพลางก่อน 

ข้อ ๑๑  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตัง้คณะกรรมการอ านวยการซึ่งประกอบด้วย  

(๑)  อธิการบดี  เป็นประธานกรรมการ  

(๒)  รองอธิการบดีหรอืผูท้ี่อธิการบดีมอบหมาย จ านวนไม่เกินสามคน  เป็นกรรมการ 

(๓)  คณบดีคณะทันตแพทย์  เป็นกรรมการ 

(๔)  ผูแ้ทนคณบดีสายวิทยาศาสตรส์ุขภาพ จ านวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 

(๕)  ผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 

(๖)  ผูอ้ านวยการส านักงานอธิการบดี  เป็นกรรมการ 

(๗)  ผูอ้ านวยการ  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ประธานอาจแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม จ านวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ             

ก็ได ้

ข้อ ๑๒  กรรมการที่แต่งตั้งจากผู้แทนคณบดีตามข้อ ๑๑(๔) และผู้ทรงคุณวุฒิ                 

ตามข้อ ๑๑ (๕) มีวาระสามปี แตอ่าจได้รับแต่งตั้งอีกก็ได้  

นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวรรคแรก กรรมการอ านวยการตามข้อ ๑๑ (๔) และ (๕) 

พ้นจากต าแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการประเภทนั้น 

ข้อ ๑๓  คณะกรรมการอ านวยการมีอ านาจและหน้าที่ในการก ากับเชิงนโยบายในการ

ด าเนนิการของโรงพยาบาลทันตกรรมและมีหน้าทีโ่ดยเฉพาะ ดังนี้ 

(๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการบริหารโรงพยาบาล       

ทันตกรรม ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

(๒) พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา  ที่ เกี่ ยวกับการด าเนินงานของ

โรงพยาบาลทันตกรรม เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

 

(๓)  พิจารณา... 

 





๖ 

 

(๓)  เสนอแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ หรือแผนที่เรียกช่ืออย่างอื่นของโรงพยาบาล                

ทันตกรรม ตามแบบและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนที่มหาวิทยาลัยก าหนดต่อคณะกรรมการอ านวยการ 

(๔)  เสนอขอก าหนดจ านวนรองผู้อ านวยการ และหรือผู้ช่วยผู้อ านวยการ เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการอ านวยการ 

(๕)  ปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือประกาศของ

มหาวิทยาลัย หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 

ข้อ ๑๖  การประชุมของคณะกรรมการอ านวยการ และคณะกรรมการด าเนินงานตาม

ระเบียบนี้ ให้น าข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา วา่ด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา มาใช้บังคับ

โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๗  ให้มีผู้อ านวยการหนึ่งคน ซ่ึงอธิการบดีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของคณบดี                

เพื่อรับผิดชอบการบริหารงานของโรงพยาบาลทันตกรรม และอาจให้มีรองผู้อ านวยการ และหรือผู้ช่วย

ผู้อ านวยการตามจ านวนที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลก าหนด เพื่อท าหน้าที่ตามที่ผู้อ านวยการ

มอบหมาย  

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามและที่พึงประสงค์ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง วาระ                    

และการพ้นต าแหน่งของผู้อ านวยการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

และตามขอ้บังคับทีม่หาวิทยาลัยก าหนด  

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามและที่พึงประสงค์ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง วาระ                    

และการพน้ต าแหน่งของรองผู้อ านวยการ ให้ใช้การเขา้สู่ต าแหน่งของผู้ช่วยคณบดีโดยอนุโลม 

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามและที่พึงประสงค์ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่ งตั้ง วาระ                    

และการพน้ต าแหน่งของผู้ช่วยผู้อ านวยการ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลก าหนด 

การก าหนดเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ              

และผู้ช่วยผู้อ านวยการ ให้เป็นตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๑๘   ผู้อ านวยการ มีอ านาจและหน้าที่ ในการบริหารงานของโรงพยาบาล               

ทันตกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และตามแผนที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย              

และหน้าที่เฉพาะ ดังนี้ 

(๑)  เป็นผู้แทนของโรงพยาบาลทันตกรรมในกิจการทั่วไป 

(๒)  บริหารงาน จัดระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานในด้านการบริการต่าง ๆ ที่เป็น

ภารกิจของโรงพยาบาลทันตกรรม จัดระบบและกลไกสนับสนุนให้งานของโรงพยาบาลทันตกรรมเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งออกค าสั่งและประกาศโรงพยาบาลทันตกรรมในเรื่องดังกล่าว  

(๓)  อนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบเรื่องใด ๆ ที่อยูใ่นอ านาจและหน้าที่ ตามที่อธิการบดี

มอบหมาย  

(๔) จัดท า... 



๗ 

 

(๔) จัดท างบประมาณประจ าปีและงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการด าเนินงาน คณะกรรมการอ านวยการและสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 

(๕)  เสนอแนะอธิการบดีเพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่ง ตั้งแต่            

รองผู้อ านวยการหรือเทียบเท่าลงมาตามระเบียบนี้ 

 (๖)  แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้อ านวยการ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างานหรือ

มอบหมายบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่อยา่งหนึ่งอย่างใดที่เป็นอ านาจของผู้อ านวยการ หรือเพื่อประโยชน์ 

ในการด าเนินงานของโรงพยาบาลทันตกรรมได้ 

(๗)  จัดท าบัญชีที่ เหมาะสม ปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน ด าเนินมาตรการ                

การบริหารความเสี่ยง และจัดท ารายงานทางการเงินตามวงรอบตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

(๘)  รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยเป็นรายไตรมาส

และเม่ือสิ้นปีงบประมาณให้รายงานต่อคณะกรรมการอ านวยการ 

(๙) หน้าที่อื่น ๆ ที่ก าหนดในข้อบังคับหรือระเบียบของมหาวิทยาลัยและหน้าที่ที่มิได้

ก าหนดไวว้า่เป็นของผู้ใดในส่วนที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลทันตกรรม หรือตามที่คณะกรรมการอ านวยการ

ก าหนด หรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

ข้อ ๑๙  ให้ มีหัวหน้างาน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภายในโรงพยาบาล             

ทันตกรรม จ านวนหัวหน้างาน การได้มา การแต่งตั้ง และการบริหารของงาน ให้ เป็นไปตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 

การก าหนดเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ต่างๆของผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคแรก               

ให้เป็นไปตามทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 

กรณี ที่ยั งไม่ มีการแต่ งตั้ งหัวหน้าหน่ วยงาน เพื่ อประโยชน์ ในการด าเนินงาน                            

ให้ผู้อ านวยการมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานด าเนินงานไปพลางก่อน 

หมวดท่ี ๓ 

การด าเนินงาน 

ข้อ ๒๐  การจัดระบบงาน เพื่อให้บริการตามหน้าที่ของโรงพยาบาลทันตกรรม                

ให้เป็นไปตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการ โดยค านึงถึงมาตรฐานการบริการ

ของแต่ละวิชาชีพ ระบบการประเมินคุณภาพที่ เกี่ยวข้อง การใช้ทรัพยากรกลางร่วมกันอย่างมี

ประสิทธภิาพ และการให้ผู้รับบริการเป็นศูนยก์ลาง 

 

 

ขอ้ ๒๑  ระบบ... 

 



๘ 

ข้อ ๒๑  ระบบการบริหารงาน เพื่อสนับสนุนการให้บริการของโรงพยาบาลทันตกรรม นั้น 

ให้คณะกรรมการอ านวยการวางระบบ เพื่อเอื้อให้การด าเนินงานของโรงพยาบาลทันตกรรมเป็นไป

อยา่งคล่องตัวและมีประสิทธภิาพ โดยก าหนดเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การบริหารงบประมาณและ

การเงิน การบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด เว้นแต่ระเบียบนี้จะก าหนดไวเ้ป็น

อยา่งอื่น 

ในกรณีที่คณะกรรมการอ านวยการเห็นสมควรเพื่อให้เกิดความคล่องตัว อาจออก

ประกาศเรื่องดังกล่าวเป็นการเฉพาะในการบริหารงานของโรงพยาบาลทันตกรรม โดยจัดท าเป็น

ประกาศมหาวทิยาลัยก็ได้ 

หมวดท่ี ๔ 

ทรัพย์สนิ งบประมาณ การเงิน การบัญชี 

ข้อ ๒๒  รายได้ของโรงพยาบาลทันตกรรม ได้มาจาก 

(๑)  งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร และเงินรายได้ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ 
(๒)  เงินรายได้จากการด าเนินงานของโรงพยาบาลทันตกรรม 
(๓)  เงินบริจาคหรือเงินที่มีผู้อุทิศให้กับโรงพยาบาลทันตกรรม 
(๔)  เงินรายได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

(๕) ดอกผลหรือเงินที่ได้จากการหาประโยชน์ของเงินตาม (๑) ถึง (๔) 
การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทของโรงพยาบาล              

ทันตกรรม ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๒๓  อัตราการให้บริการทางสุขภาพทุกประเภทที่จะเรียกเก็บจากผู้ป่วยหรือ

ประชาชนทั่วไป การยกเว้นหรือการให้ส่วนลดการเรียกเก็บค่าบริการใด  ๆ และผู้มีอ านาจอนุมัติ                 

ให้เป็นไปตามอัตราและเงื่อนไขตามประกาศของโรงพยาบาลทันตกรรม โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการอ านวยการและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ข้อ ๒๔  เงินรายรับทุกประเภทที่โรงพยาบาลทันตกรรมได้รับต้องน าส่งมหาวิทยาลัย

ตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งจ านวนจะหักไวเ้พื่อจ่ายก่อนมิได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด  
การรับเงินทุกประเภท ผู้รับผิดชอบของโรงพยาบาลทันตกรรมต้องออกใบเสร็จรับเงิน

ของโรงพยาบาลทันตกรรมแก่ผู้ช าระเงินโดยทันที ในกรณีที่รับเงินจากการโอนเงนิ หรือรับเป็นเช็ค  หรือ

หลักฐานอยา่งอื่น ให้ผู้รับผิดชอบพึงด าเนินการเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน และส่งให้แก่ผู้ช าระเงินโดยไม่

ชักช้าตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด หากไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้  หรือไม่มีผู้มารับ

ใบเสร็จรับเงิน ให้ผู้รับผิดชอบด้านการเงินของโรงพยาบาลทันตกรรมรายงานแก่ผู้อ านวยการให้ทราบ

เป็นรายเดือน 

 

ใบเสรจ็... 

 



๙ 

 

ใบเสร็จรับเงินที่ใช้ในโรงพยาบาลทันตกรรม ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาล               

ทันตกรรมที่จัดท าขึ้นตามแบบที่มหาวทิยาลัยก าหนด โดยต้องด าเนินการให้มีการควบคุม และรายงาน

การจัดท า และใช้ใบเสร็จรับเงินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๒๕  การน าเงินรายได้ของโรงพยาบาลทันตกรรมมาใช้ จะต้องได้รับการจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว  

ในกรณีที่โรงพยาบาลทันตกรรมได้รับการจัดสรรเงินตามวรรคแรก ไม่เพียงพอและ             

มีความจ าเป็นเร่งด่วน ที่ไม่สามารถเสนองบประมาณประจ าปี หรืองบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีได้              

ให้ขออนุมัติการใช้เงินดังกล่าว ต่อสภามหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๒๖  หลักเกณฑ์การใช้จา่ยเงินและอัตราจา่ย ให้เป็นไปตามทีม่หาวทิยาลัยก าหนด

โดยอนุโลม  

เวน้แต่กรณีที่มีรายการที่จะจ่ายแตกต่างจากที่มหาวทิยาลัยก าหนดไว้ ให้คณะกรรมการ

อ านวยการพจิารณาให้ความเห็นชอบและจัดท าเป็นประกาศมหาวทิยาลัย เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และ

อัตราจ่ายที่แตกต่างได้  

ข้อ ๒๗  ให้โรงพยาบาลทันตกรรมจัดท าบัญชีตามระบบและวิธีการตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๒๘  ให้โรงพยาบาลทันตกรรมจัดท ารายงานการเงินตามแบบและวิธีการที่

มหาวทิยาลัยก าหนด และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละครั้ง และจัดให้หน่วยตรวจสอบ

ภายในของมหาวิทยาลัยด าเนินการตรวจสอบในทุกปีอยา่งน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

หมวดท่ี ๕ 

การควบคุม ก ากับ และการตรวจสอบ 

ข้อ ๒๙  ให้โรงพยาบาลทันตกรรมรายงานผลการด าเนนิงานต่อคณะกรรมการด าเนินงาน 

และคณะกรรมการอ านวยการอยา่งน้อยปีละสองครั้ง เพื่อให้ได้รับทราบผลการด าเนินงาน ความส าเร็จ 

ปัญหาอุปสรรค ขอ้เสนอแนะ เพื่อประโยชน์ในการก ากับ และสนับสนุนการด าเนินงานของโรงพยาบาล

ทันตกรรม  

ข้อ ๓๐  การบัญชีและการตรวจสอบของโรงพยาบาลทันตกรรมนั้น ให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๓๑  ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานของโรงพยาบาลทันตกรรม 

และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการ หรือต าแหน่งอื่นในโรงพยาบาลทันตกรรมด้วยก็ได้ 

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวธิีการ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

บทเฉพาะกาล... 






