
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 
ว่าด้วย การบริหารศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ศูนย์การแพทย์ 

และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม 

ครั้งที ่๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที ่๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จงึออกระเบียบไว้ดังตอ่ไปนี ้

ข้อ  ๑  ระเบียบนี้ เรียกว่า "ระเบียบมหาวิทยาลั ยพะเยา ว่าด้ วย การบริหาร 

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒" 

ข้อ ๒ ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบดังตอ่ไปนี ้รวมทั้งระเบียบที่ออกโดยระเบียบที่ถูกยกเลิก 

(๑) ระเบี ยบมหาวิทยาลั ยพะเยา ว่าด้ วย  ศู นย์ก ารแพทย์และโรงพยาบาล 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(๒) ระเบียบศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เงินเดือน 

ค่าตอบแทน และเงินอื่น ที่จ่ายแก่ผูป้ฏิบัติงานให้ศูนย์การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 

(๓) ระเบียบศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิ น 

การงบประมาณ และการบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๐ และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 

(๔) ระเบี ยบศู นย์ก ารแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลั ยพ ะเยา ว่ าด้ วย  

การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี ้

“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยพะเยา 

“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยพะเยา 

“ส่วนงานวิชาการ”  หมายความว่า  ส่วนงานตามมาตรา ๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

“ศูนย์การแพทย์”  หมายความว่า  ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

“คณะกรรมการนโยบาย” ...



๒ 

“คณะกรรมการนโยบาย”  หมายความว่า  คณะกรรมการนโยบายด้านการบริหารงาน

บุคคลของมหาวิทยาลัยพะเยา 

“คณะกรรมการบริหารงานบุคคล”  หมายความว่นา  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา 

“คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา 

“คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเงิน 

และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา  

“คณ ะกรรมการอ านวยการ”  หมายความว่า  คณ ะกรรมการอ านวยการ 

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

“คณะกรรมการบริหาร”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารศูนย์การแพทย์และ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

“คณะกรรมการด าเนินงาน”  หมายความว่า  คณะกรรมการด าเนินงานศูนย์การแพทย์

และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

“อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

“ผู้อ านวยการ”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

“คณบดีสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ”  หมายความว่า  คณบดีคณะที่จัดการเรียนการสอน 

ในสาขาทางดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

“หัวหน้าหน่วยงาน”  หมายความว่า  หัวหน้าส านักงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าหน่วยงาน

อื่นที่มฐีานะเทียบเท่ากองของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

“หัวหน้างาน”  หมายความว่า  หัวหน้าหน่วยงานย่อย ระดับงาน ซึ่งแต่งตั้งจาก

พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานประจ า สายบริการ 

“ทรัพย์สิน”  หมายความว่า  ทรัพย์สินทั้งปวงของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา และใหห้มายความรวมถึงทรัพย์สินถาวร ทรัพย์สินทางการเงนิ และทรัพย์สินทางปัญญา 

ข้อ ๕  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ 

การปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือต้องตีความตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการและให้ถือเป็น

ที่สุด ในกรณีทีเ่ป็นปัญหา อธิการบดีอาจเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดก็ได้ 

กรณีมีเหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องขอยกเว้นหรืองดการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ข้อใดข้อหนึ่งหรอืข้อความบางสว่นให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

หมวดที่ ๑ ... 



๓ 

หมวดที่ ๑ 

       บททั่วไป 

ข้อ ๖ ใหจ้ัดตั้งศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ใช้อักษรย่อว่า ศ.รพ.มพ.                    

ใ ช้ ค า เป็ น ภ าษ าอั งก ฤ ษ ว่ า  UNIVERSITY OF PHAYAO MEDICAL CENTER AND HOSPITAL (UPMCHP)               

เป็นส่วนงานตามมาตรา ๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และมีสถานะ                     

เทียบเท่าคณะ 

ข้อ ๗ ศูนย์การแพทย์ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

(๑ )  เพื่อ เป็นสถานพยาบาลในล้านนาตะวันออก  ที่ ให้การบริการด้านสุขภาพ  

ทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษา การฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้งด้านการสาธารณสุขแก่

ประชาชนทั่วไป  และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท ทั้ งนี้ครอบคลุมทั้ งการแพทย์แผนปัจจุบัน 

และการแพทย์ทางเลือก 

(๒) เพื่อเป็นศูนย์กลางของการรับผู้ป่วยที่ เป็นโรคซับซ้อน  ซึ่งต้องการการรักษา                         

ระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) อย่างทันท่วงที โดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญและมีเครื่องมือที่ทันสมัย   

(๓) เพื่อเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนิสิตทางวิทยาศาสตร์สุขภาพช้ันคลินิก และนิสิต 

สาขาอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย 

(๔ )  เพื่อเป็นแหล่งผลิตและสนับสนุนงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม 

การประยุกต์ อันจะเป็นประโยชน์ตอ่การแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนและสังคม 

(๕ )  เพื่อเป็นแหล่งพิพิธภัณฑ์ที่รวมสมุนไพรและต ารับยาต่าง ๆ ตลอดจนประวัติ 

ทางการแพทย์และสาธารณสุข 

ข้อ ๘ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามข้อ ๗ ศูนย์การแพทย์มหีนา้ที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้การบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ทั้งการป้องกัน การรักษา การฟื้นฟูสุขภาพ                

ในด้านโรคทั่วไป ด้านการสาธารณสุขแก่ประชาชนทั่วไป และเจ้าหนา้ที่ของรัฐทุกประเภท โดยครอบคลุม 

ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบัน และการแพทย์ทางเลือก ได้แก่ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และการแพทย์แผนจีน 

เน้นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ ในการให้บริการสุขภาพ 

และการบริหาร 

(๒) รับการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลในเครือข่าย เพื่อให้บริการรักษาพยาบาล 

ระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) หรือส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือเฉพาะ พร้อมบุคลากร  

ที่มคีวามเช่ียวชาญในด้านนั้น ๆ  

(๓ ) เป็ น แหล่ งฝึ ก ปฏิ บั ติ งาน ของนิ สิ ตท างวิท ยาศาสตร์สุ ขภ าพ ช้ันคลิ นิ ก

ได้แก่ แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ แพทย์แผนจนี แพทย์แผนไทยประยุกต์ 

เทคนิคการแพทย์ ... 



๔ 

เทคนิคการแพทย์ กายภาพบ าบัด และอื่น ๆ รวมทั้งผู้เข้าศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาหรือระดับอื่น 

ที่เน้นการปฏิบัติโดยตรงต่อผู้ป่วย  

(๔) ท าการวิจัย และสนับสนุนการวิจัยในสาขาที่มีความเช่ียวชาญ รวมทั้งสนับสนุน              

การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมตามระดับ และประเภทต่าง ๆ ของวิชาชีพ 

เวชกรรม และวิชาชีพอื่น 

(๕) พัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้เป็นประโยชน์ต่อการรักษาและลดการน าเข้า                  

ของยา เวชภัณฑ์  และอุปกรณ์ ทางการแพทย์ บางชนิด  ซึ่ งสามารถผลิตใช้ภายในประเทศ  

และเพื่อการส่งออกในอนาคต 

(๖) สร้างและพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างคณะต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์

สุขภาพในมหาวิทยาลัย เพื่อการด าเนินการตามภารกิจของศูนย์การแพทย์ในลักษณะการท างานเป็นทีม

ที่มกีารบูรณาการกันรวมถึงการสร้างความร่วมมอืกับชุมชนด้วย 

ข้อ ๙ เพื่อให้ศูนย์การแพทย์สามารถให้บริการที่หลากหลาย และเป็นทางเลือก 

ได้มากขึ้น รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และพึ่งตนเองได้ คณะกรรมการอ านวยการอาจ

ก าหนดนโยบาย ดังนี้ 

(๑) ให้มีคลินิกพิเศษส าหรับผู้ป่วยทั่วไป ที่มีการบริหารจัดการในลักษณะพิเศษเฉพาะ                   

ซึ่งต่างจากการบริการทั่วไปของศูนย์การแพทย์ 

(๒) ให้มีการบริการส าหรับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่มาใช้บริการทั่วไปของ                               

ศูนย์การแพทย์ เพื่อลดความแออัดของผูป้่วยที่เข้ารับการบริการ 

(๓) มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการแพทย์กับประเทศในประชาคมอาเซียน                         

รวมทั้งแลกเปลี่ยนทางดา้นวิชาการและการวิจัยนานาชาติ 

(๔ )  การใช้ทรัพยากรและหน่วยงานกลางของศูนย์การแพทย์ที่ ให้บริการกลาง 

แก่หนว่ยงานตา่ง ๆ 

(๕) นโยบายอื่น ๆ ที่ก าหนดเพิ่มเติม  

ทั้งนี้ ในกรณีที่นโยบายที่จะก าหนดมีผลกระทบในวงกว้างหรือต้องใช้งบประมาณสูง                   

หรอืมีความส าคัญ ให้ขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  

หมวดที่ ๒ 

การแบ่งหน่วยงานและการบริหารงาน 

ข้อ ๑๐ นอกจากการให้บริการทางด้านการรักษาพยาบาลแล้ว ศูนย์การแพทย์ 

อาจตั้งหนว่ยงานทีม่ีภาระกิจเฉพาะ หรอืตามยุทธศาสตร ์หรอืเพื่อให้บริการเพิ่มเติมได้ 

 

การจัดตั้ง ... 



๕ 

 

การจัดตั้งหน่วยงานตามวรรคแรก ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดตั้ งส่วนงานการบริหารงาน และการก าหนดต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หรอืตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

หน่วยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามความในข้อนี้  อาจเสนอร่างประกาศศูนย์การแพทย์ 

ที่เกี่ยวข้องกับหนว่ยงานดังกล่าวได้เท่าที่ไม่ขัดกับระเบียบ หรอืประกาศที่ศูนย์การแพทย์ก าหนด 

ข้อ ๑๑ เพื่อให้การบริการและการด าเนินงานของศูนย์การแพทย์และหน่วยงาน 

ตามข้อ ๑๐ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีส านักงานผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์ ท าหน้าที่สนับสนุน

การด าเนินงานของศูนย์การแพทย์ ตามภารกิจด้านการบริหารทั่วไป ครอบคลุม ถึงงานสารบรรณ  

งานพัสดุ งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณและแผน งานการเจ้าหน้าที่ งานอาคารและสถานที่ 

งานซ่อมบ ารุง งานยานพาหนะ งานรักษาความปลอดภัยและการจราจร งานสื่อสารองค์กร และงานอื่น

ตามที่คณะกรรมการอ านวยการก าหนด  

กรณีที่มีความจ าเป็นจะต้องจัดตั้งหน่วยงานเพิ่มเติมจากหน่วยงานตามวรรคแรก 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดตั้งส่วนงาน 

การบรหิารงาน และการก าหนดต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๑ หรอืตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๑๒ การแบ่งหน่วยงานย่อยภายในหน่วยงานของศูนย์การแพทย์ เพื่อให้ครอบคลุม 

การให้บริการของศูนย์การแพทย์ตามข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย 

หลักเกณฑ์และวิธีการ ในการจัดตั้งส่วนงานการบริหารงานและการก าหนดต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๑  

หรอืตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๑๓ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการซึ่งประกอบด้วย  

(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ 

(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกินสีค่น เป็นกรรมการ 

(๓) ผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ 

(๔) อธิการบดี เป็นกรรมการ 

(๕) รองอธิการบดีหรอืผูท้ี่อธิการบดีมอบหมาย จ านวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ 

(๖) ผูอ้ านวยการส านักงานอธิการบดี เป็นกรรมการ 

(๗) ผูอ้ านวยการ เป็นกรรมการ 

(๘) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ประธานอาจแต่งตั้งผูม้ีคุณสมบัติเหมาะสม จ านวนไม่เกินสองคน เป็นผูช่้วยเลขานุการก็ได้ 

ข้อ ๑๔ กรรมการอ านวยการที่แต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ข้อ ๑๓ (๑) (๒) และผูท้รงคุณวุฒิตามข้อ ๑๓ (๓) มีวาระสามปี แตอ่าจได้รับแต่งตั้งอีกก็ได้ 

นอกจาก ... 



๖ 

นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวรรคแรก กรรมการอ านวยการตามข้อ ๑๓ (๑) (๒)  

และ (๓) พ้นจากต าแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการประเภทนั้น  

ข้อ ๑๕ คณะกรรมการอ านวยการมีอ านาจและหน้าที่ ในการก ากับเชิงนโยบาย 

ของศูนย์การแพทย์และมีหน้าที่โดยเฉพาะ ดังนี้ 

( ๑ ) ให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนงานเกี่ ยวกับการบริหารศูนย์การแพทย์ 

ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 

(๒ ) ให้ความเห็นชอบงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

หรอืงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีของศูนย์การแพทย์และเสนอต่อสภามหาวทิยาลัย 

(๓ ) ให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ เกี่ยวกับการด าเนินงาน 

ของศูนย์การแพทย์ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

(๔) ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ หรือแผนที่เรียกชื่ออย่างอื่น 

ของศูนย์การแพทย์ตามแบบและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

(๕) พิจารณากลั่นกรองเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนผูด้ ารงต าแหน่ง

ผูอ้ านวยการ 

(๖) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือมอบหมาย

บุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดที่เป็นอ านาจของคณะกรรมการอ านวยการได้ รวมทั้ง 

ออกประกาศออกค าสั่ง หรือมีหนังสือเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามระเบียบนี้  หรือเพื่อประโยชน์  

ในการด าเนินงานของศูนย์การแพทย์ 

(๗) ให้ความเห็นชอบในการขอก าหนดจ านวนรองผู้อ านวยการและหรือผู้ ช่วย

ผู้อ านวยการ ตามข้อ ๒๒ ในกรณีแตกต่างจากที่สภามหาวิทยาลัยหรือที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ได้ก าหนดไว้แล้วแตก่รณี เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยหรอืคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

(๘) หน้าที่อื่น ๆ ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ หรือระเบียบมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้อง                 

หรอืที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี ้รวมทั้งหน้าที่ที่มไิด้ก าหนดไว้วา่เป็นของผู้ใด 

หน้าที่ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๗) เมื่อคณะกรรมการอ านวยการเห็นชอบแล้ว                     

ให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยหรอืคณะกรรมการบริหารงานบุคคลแล้วแตก่รณี เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ 

ข้อ ๑๖ การก ากับการด าเนินงานของศูนย์การแพทย์นั้น ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ                        

คณะกรรมการบริหาร ซึ่งแตง่ตัง้โดยอธิการบดี ประกอบด้วย 

(๑) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 

(๒) รองอธิการบดีหรอืผูท้ี่อธิการบดีมอบหมาย จ านวนไม่เกินสีค่น เป็นกรรมการ 

(๓) คณบดีทางดา้นสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นกรรมการ 

 

(๔) ... 



๗ 

(๔) ผูอ้ านวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ประธานอาจแต่งตั้งผูม้ีคุณสมบัติเหมาะสม จ านวนไม่เกินสองคน เป็นผูช่้วยเลขานุการก็ได้ 

ข้อ ๑๗ กรรมการบริหารตามข้อ ๑๖ พ้นจากต าแหน่ง เมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ                   

ของการเป็นกรรมการประเภทนั้น  

ข้อ ๑๘ คณะกรรมการบริหารมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) พิจารณาและเสนอร่างนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการบริหารของศูนย์การแพทย์              

ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการ 

(๒) พิจารณางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรืองบประมาณ

เพิ่มเติมระหว่างปีของศูนย์การแพทย์ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการ 

(๓) พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการ  

(๔ ) พิ จารณ าให้ความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลั ย หรือ ร่างประกาศ 

ศูนย์การแพทย์ ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์การแพทย์ 

(๕) จัดให้มีระบบตรวจสอบการด าเนินงานของศูนย์การแพทย์ ทั้งในด้านการมี                 

ระบบบัญชีที่เหมาะสม การมีระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการจัดท ารายงาน

ทางการเงิน 

(๖ ) ติ ดตามการด าเนิ นงานของศูนย์การแพทย์  ให้ เป็ น ไปตามนโยบายของ 

คณะกรรมการอ านวยการ ของสภามหาวิทยาลัยและตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

(๗) พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ หรือแผนที่เรียกชื่อ

อย่างอื่นของศูนย์การแพทย์ตามแบบและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

(๘) พิจารณาเสนอความเห็นในการขอก าหนดจ านวนรองผู้อ านวยการและหรือผู้ช่วย

ผู้อ านวยการ ตามข้อ ๒๒ ในกรณีแตกต่างจากที่สภามหาวิทยาลัยหรือที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

ได้ก าหนดไว้แล้วแตก่รณี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการ 

ปฏิบัติหน้าที่ ใด  ๆ ตามที่ ก าหนดไว้ ในระเบียบที่ เกี่ ยวข้องกับศูนย์การแพทย์                       

หรอืตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 

ข้อ ๑๙ ในการด าเนินงานของศูนย์การแพทย์นั้น ให้มีคณะกรรมการด าเนินงาน 

โดยผู้อ านวยการเสนออธิการบดี เพื่อแตง่ตัง้โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

(๑) ผูอ้ านวยการ เป็นประธานกรรมการ 

(๒) รองผู้อ านวยการ เป็นกรรมการ 

(๓) หัวหนา้หน่วยงาน เป็นกรรมการ 

(๔) ผูท้รงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย จ านวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ 

 

(๕) ... 



๘ 

 
(๕) หัวหนา้ส านักงานผู้อ านวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ประธานอาจแต่งตั้งผูม้ีคุณสมบัติเหมาะสม จ านวนไม่เกินสองคน เป็นผูช่้วยเลขานุการก็ได้ 

ข้อ ๒๐ คณะกรรมการด าเนินงานมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) น านโยบายที่สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการอ านวยการ และคณะกรรมการ

บริหารก าหนดมาสู่การปฏิบัติ 

(๒) เสนอร่างระเบียบมหาวิทยาลัยร่างประกาศมหาวิทยาลัย หรือร่างประกาศ 

ศูนย์การแพทย์ ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์การแพทย์ ต่อคณะกรรมการบริหาร 

(๓ ) เสนอแผนยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติการ หรือแผนที่ เรียกชื่ออย่างอื่ นของ 

ศูนย์การแพทย์ตามแบบ และหลักเกณฑ์การจัดท าแผนที่มหาวิทยาลัยก าหนดต่อคณะกรรมการบริหาร 

(๔) เสนอขอก าหนดจ านวนรองผู้อ านวยการและหรือผู้ช่วยผู้อ านวยการ ตามข้อ ๒๒  

ในกรณีแตกต่างจากที่สภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้ก าหนดไว้เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการบริหาร 

(๕) ปฏิบัติหน้าที่ ใด  ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับหรือระเบียบ หรือประกาศ                      

ของมหาวิทยาลัยและศูนย์การแพทย์ หรอืตามที่สภามหาวิทยาลัยหรอือธิการบดีมอบหมาย 

ข้อ ๒๑ การประชุมของคณะกรรมการอ านวยการตามระเบียบนี้ ให้น าข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา มาใชบ้ังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๒ ให้มีผู้อ านวยการหนึ่งคน เพื่อรับผิดชอบการบริหารงานของศูนย์การแพทย์ 

และอาจให้มีรองผู้อ านวยการและ/หรือผู้ช่วยผู้อ านวยการ ตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดหรือ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลก าหนดแล้วแตก่รณี เพื่อท าหนา้ที่ตามที่ผูอ้ านวยการมอบหมาย  

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามและที่พึงประสงค์ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง วาระ  

และการพ้นต าแหน่งของผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หรือผู้ ช่วยผู้อ านวยการ ให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และตามข้อบังคับหรือประกาศของมหาวิทยาลัย

ตามแตก่รณี 

การก าหนดเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ 

และผูช่้วยผูอ้ านวยการ ให้เป็นตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๒๓ ผู้อ านวยการ มีอ านาจและหน้าที่ในการบริหารงานของศูนย์การแพทย์ ให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และตามแผนที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และหนา้ที่เฉพาะ ดังนี้ 

(๑) เป็นผู้แทนของศูนย์การแพทย์ในกิจการทั่วไป 

(๒) บริหารงาน จัดระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานในด้านการบริการต่าง ๆ  

ที่เป็นภารกิจของศูนย์การแพทย์ จัดระบบและกลไกสนับสนุนให้งานของศูนย์การแพทย์เป็นไป  

ด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งออกค าสั่งและประกาศศูนย์การแพทย์ในเรื่องดังกล่าว  

(๓) ... 



๙ 

 
(๓) อนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบเรื่องใด ๆ ที่อยู่ในอ านาจและหน้าที่ ตามที่อธิการบดี

มอบหมาย 

(๔ ) เสนอแนะอธิการบดี เพื่ อพิ จารณาแต่งตั้ งหรือถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่ ง 

ตั้งแตร่องผู้อ านวยการหรอืเทียบเท่าลงมาตามระเบียบนี ้

(๕) จัดท างบประมาณประจ าปีและงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี เพื่อเสนอต่อ    

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการอ านวยการและสภามหาวิทยาลัย 

(๖) แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้อ านวยการ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน               

หรือมอบหมายบุ คคล เพื่ อปฏิบั ติหน้ าที่ อย่ างหนึ่ งอย่ างใดที่ เป็ นอ านาจของผู้อ านวยการ  

หรือเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของศูนย์การแพทย์ได้ 

(๗) จัดท าบัญ ชีที่ เหมาะสม ปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน ด า เนินมาตรการ                    

การบริหารความเสี่ยง และจัดท ารายงานทางการเงินตามวงรอบตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

(๘) รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส                

และเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอ านวยการ 

(๙) หน้าที่อื่น ๆ ที่ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานวิชาการของมหาวิทยาลัย

เท่าที่เกี่ยวข้องกับศูนย์การแพทย์ รวมทั้งหน้าที่ที่ก าหนดในข้อบังคับหรือระเบียบของมหาวิทยาลัย  

และหน้าที่ที่มิได้ก าหนดไว้ว่าเป็นของผู้ใดในส่วนที่เกี่ยวกับศูนย์การแพทย์  หรือตามที่คณะกรรมการ

อ านวยการก าหนด หรอืตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

ข้อ ๒๔ ให้มีหัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้างาน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ ภายใน 

ศูนย์การแพทย์ 

จ านวน หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้างาน การได้มา การแต่งตั้ง และการบริหารของหน่วยงาน

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดตั้งส่วนงาน  

การบริหาร และการก าหนดต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๑ หรอืตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

การก าหนดเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคแรก 

ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

หมวดที ่๓ 

การด าเนินงาน 

ข้อ ๒๕ การจัดระบบงาน เพื่อให้บริการตามหน้าที่ของศูนย์การแพทย์ ให้เป็นไปตามที่

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการ โดยค านึงถึงมาตรฐานการบริการของแต่ละวิชาชีพ                

ระบบการประเมินคุณภาพที่เกี่ยวข้อง การใช้ทรัพยากรกลางร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และการให้

ผูร้ับบริการเป็นศูนย์กลาง 

ข้อ ๒๖ ... 



๑๐ 

ข้อ ๒๖ ระบบการบริหารงาน เพื่อสนับสนุนการให้บริการของศูนย์การแพทย์นั้น                             

ให้คณะกรรมการบริหารวางระบบ เพื่อเอื้อให้การด าเนินงานของศูนย์การแพทย์เป็นไปอย่างคล่องตัว 

และมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การบริหารงบประมาณและการเงิน                         

การบริหารงานบุคคล ที่แตกต่างจากระบบของมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปได้ และให้เป็นไปตามหลักการที่

ก าหนดในระเบียบนี ้

กรณีที่ ไม่มีระเบียบก าหนดไว้ เป็นการเฉพาะตามวรรคแรก ระบบการบริหารใด ๆ ของ 

ศูนย์การแพทย์ให้อนุโลมตามระบบของมหาวิทยาลัยได้ 

หมวดที่ ๔ 

การบรหิารงานบุคคล 

ข้อ ๒๗ ให้ส่วนงานวิชาการสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานสายวิชาการในสังกัด 

มาปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์การแพทย์ตามสาขาวิชาชีพและความเชี่ยวชาญของตน 

ข้อ ๒๘ ผูป้ฏิบัติงานให้กับศูนย์การแพทย์ ได้แก่ 

(๑) พนักงานประจ าสายปฏิบัติการสังกัดศูนย์การแพทย์ ทั้งที่เป็นพนักงานเต็มเวลา 

(Full time) และพนักงานบางเวลา (Part time) ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้างของแตล่ะบุคคล  

พนักงานเต็มเวลา (Full time) ถือว่าเป็นพนักงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา                   

ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล  

ส าหรับพนักงานบางเวลา (Part time) การได้รับค่าจ้าง สิทธิและสวัสดิการให้เป็นไป

ตามที่ระบุไว้ในสัญญาจา้ง 

(๒) ผู้ที่ศูนย์การแพทย์จ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะกิจ เฉพาะเวลา เฉพาะโครงการ                

ซึ่งมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ไม่เกิน ๑ ปี ซึ่งอาจจ้างใหม่ได้เป็นรายปี ทั้งนี้ ผู้ที่ศูนย์การแพทย์จ้าง                   

ตาม (๒) นี้ ถือว่าเป็นลูกจ้างช่ัวคราว และไม่ถือเป็นพนักงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย                       

การบริหารงานบุคคล 

ความในวรรคแรกมิให้ใช้บังคับกับกรณีการจ้างงานในสายงานสุขภาพซึ่งส าเร็จ

การศึกษาในหลักสูตร ๖ ปี ได้แก่ สายงานบริการสุขภาพต าแหน่งอาจารย์ สายงานบริการสุขภาพ 

ต าแหน่งนายแพทย์ และต าแหน่งอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลก าหนด โดยให้มีระยะเวลา 

การปฏิบัติหน้าที่คราวละไม่เกิน ๓ ปี ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลก าหนดและอาจจ้างใหม่ 

ก็ได้ ทั้งนี้ ผู้ที่ศูนย์การแพทย์จ้างตาม (๒) นี้ ถือว่าเป็นลูกจ้างช่ัวคราว และไม่ถือเป็นพนักงานตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล 

(๓) พนักงานประจ าของมหาวิทยาลัยสังกัดส่วนงานต่าง ๆ ที่มาปฏิบัติหน้าที่                         

ให้กับศูนย์การแพทย์โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

 

(๔) ... 



๑๑ 

(๔) ศูนย์การแพทย์อาจจ้างบุคคล หรือนิติบุคคลเพื่อรับงานในงานใดงานหนึ่ง  

เป็นการเฉพาะ ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ บุคคลที่ศูนย์การแพทย์จ้าง หรือบุคคลที่

นิตบิุคคลจ้าง ไม่มสีถานะเป็นพนักงาน หรอืลูกจา้งของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๒๙ การจ้างพนักงานตามข้อ ๒๘ (๑) กรอบอัตราก าลังและอัตราเงินเดือนนั้น                      

ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายพิจารณาอนุมัติ ซึ่งครอบคลุมถึง ชื่อต าแหน่ง เลขที่ต าแหน่ง 

อัตราเงินเดอืน จ านวน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

เมื่อได้อนุมัติตามวรรคแรกแล้ว ให้ด าเนินตามกระบวนการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษ หรอืเงนิอื่นใด ตลอดจนสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ 

ให้เป็นไปเชน่เดียวกับพนักงานของมหาวิทยาลัย หรอืให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

การจา่ยเงินเพิ่มพิเศษ ค่าตอบแทน หรอืเงินใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน หรือไม่ว่า

ด้วยเหตุผลใด อันเนื่องจากเป็นส่วนงานที่มีหน้าที่บริการ นอกเหนือจากที่ก าหนดตามวรรคสาม 

ให้ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงนิและทรัพย์สิน  

วิธีการจ้างพนักงาน แบบของสัญญาจ้าง และการท าสัญญาจ้าง ให้น าของมหาวิทยาลัย 

มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๓๐ การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวตามข้อ ๒๘ (๒) นั้น ให้ศูนย์การแพทย์เสนอก าหนด

กรอบอัตราก าลัง ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ ค่าตอบแทน หรือเงินใดๆ นอกเหนือจากค่าจ้าง ที่เชื่อมโยงกับ                   

การปฏิบัติงาน หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ให้ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 

วิธีการจ้างลูกจ้างช่ัวคราว แบบของสัญญาจ้าง และการท าสัญญาจ้าง ให้น าของ

มหาวิทยาลัย มาบังคับใช้โดยอนุโลม  

ข้อ ๓๑ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ให้ศูนย์การแพทย์ตาม ข้อ ๒๘ (๓) นั้น จะมีหน้าที่อย่างไร 

ต าแหน่งใด ระยะเวลาการปฏิบัติงานนานเท่าใดเวลาปฏิบัติงาน รวมทั้งการได้รับค่าตอบแทน  

และเงื่อนไขอื่น ในการปฏิบัติงานให้กับศูนย์การแพทย์ ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างศูนย์การแพทย์ 

กับส่วนงานนั้น ซึ่งก าหนดได้ทั้งระดับส่วนงาน ทั้งนี้การด าเนินการตามข้อตกลงนั้นต้องได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร ทั้ งในส่วนความตกลงและการด าเนินการเพื่อยืมตัวหรือ  

การด าเนินการเพื่อเคลื่อนย้ายบุคลากร  

ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับศูนย์การแพทย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคแรก 

ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ศูนย์การแพทย์ก าหนด โดยถือว่าเป็นการปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัย 

และมีหน้าที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาตามสายงานการบังคับบัญชาของศูนย์การแพทย์ 

หมวดที่ ๕ ... 

หมวดที่ ๕ 



๑๒ 

ทรัพย์สิน งบประมาณ การเงิน การบัญชี 

ข้อ ๓๒ รายได้ของศูนย์การแพทย์ ได้แก่ เงนิและทรัพย์สินที่ได้มาจาก 

(๑) งบประมาณแผ่นดนิที่ได้รับจัดสรร และเงินรายได้ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ 

(๒) เงินรายได้จากการด าเนินงานของศูนย์การแพทย์ 
(๓) เงินบริจาคหรอืเงินที่มผีูอุ้ทิศให้กับศูนย์การแพทย์  
(๔) เงนิรายได้จากการจัดกิจกรรมตา่ง ๆ 

(๕) เงินรายได้อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินก าหนด  

(๖) ดอกผลหรอืเงินที่ได้จากการหาประโยชน์ของเงินตาม (๑) ถึง (๕) 
การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิกจา่ยเงินทุกประเภทของศูนย์การแพทย์ให้เป็นไป

ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

การน าเงินและทรัพย์สินของศูนย์การแพทย์ไปลงทุนหรือหาประโยชน์ ให้เป็นไปตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๓๓ อัตราการให้บริการทางสุขภาพทุกประเภทที่จะเรียก เก็บจากผู้ป่วยหรือ

ประชาชนทั่วไป การยกเว้นหรือการให้ส่วนลดการเรียกเก็บค่าบริการใด ๆ และผู้มีอ านาจอนุมัติยกเว้น 

หรือให้ส่วนลด ให้เป็นไปตามอัตราและเงื่อนไขตามประกาศของศูนย์การแพทย์ โดยความเห็นชอบ 

ของคณะกรรมการอ านวยการและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

กรณีมีเหตุผลและความจ าเป็น ศูนย์การแพทย์โดยคณะกรรมการบริหารอาจเสนอ

ประกาศตามวรรคแรกต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก็ได้  

โดยต้องรายงานและเสนอให้คณะกรรมการอ านวยการเพื่อพิจารณาตามที่เห็นสมควรในคราวประชุม

ครั้งถัดไป แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบการด าเนินการใด ๆ ที่ด าเนินการไปแล้วก่อนคณะกรรมการอ านวยการ

พิจารณาในกรณีที่มกีารแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศ 

ข้อ ๓๔ เงินรายรับทุกประเภทที่ศูนย์การแพทย์ได้รับต้องน าส่งงานการเงินและบัญชี

ของศูนย์การแพทย์ ทั้งจ านวนจะหักไว้เพือ่จา่ยก่อนมิได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด  

การรับเงินทุกประเภท ผู้รับผิดชอบของศูนย์การแพทย์ต้องออกใบเสร็จรับเงินของ                        

ศูนย์การแพทย์แก่ผู้ช าระเงินโดยทันที ในกรณีที่รับเงินจากการโอนเงิน หรือรับเป็นเช็ค หรือหลักฐาน

อย่างอื่น ให้ผู้รับผิดชอบพึงด าเนินการเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน และส่งให้แก่ผู้ช าระเงินโดยไม่ชักช้า 

ตามระยะเวลา ที่มหาวิทยาลัยก าหนด หากไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ หรือไม่มีผู้มารับ

ใบเสร็จรับเงนิ ให้ผูร้ับผดิชอบด้านการเงินและบัญชีของศูนย์การแพทย์ รายงานแก่ผูอ้ านวยการให้ทราบ 

เป็นรายเดือน 

 

ใบเสร็จ ... 



๑๓ 

ใบเสร็จรับเงินที่ ใช้ในศูนย์การแพทย์ ใช้ใบเสร็จรับเงินของศูนย์การแพทย์ที่จัดท าขึ้น 

ตามแบบที่ มหาวิทยาลั ยก าหนด โดยต้องด าเนินการให้มีการควบคุ มและรายงานการจัดท า 

และใช้ใบเสร็จรับเงนิให้ด าเนินการตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๓๕ การน าเงนิรายได้ของศูนย์การแพทย์มาใช้ จะต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี จากสภามหาวิทยาลัยแล้ว  

ในกรณีที่ศูนย์การแพทย์ได้รับการจัดสรรเงินตามวรรคแรก ไม่ เพียงพอและ 

มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถเสนองบประมาณประจ าปี หรืองบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีได้ 

ให้ขออนุมัตกิารใชเ้งินดังกล่าว ต่อสภามหาวิทยาลัย 

ข้อ ๓๖ หลักเกณฑก์ารใช้จา่ยเงินและอัตราการจา่ยของศูนย์การแพทย์ ให้เป็นไปตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด เว้นแต่กรณีที่ศูนย์การแพทย์มีรายการจ่าย หรือหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน 

และอัตราการจ่ายแตกต่างไปจากที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ ศูนย์การแพทย์อาจเสนอต่อมหาวิทยาลัย 

เพื่อพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การใชจ้า่ยเงนิและอัตราการจา่ยที่แตกต่างไปจากมหาวิทยาลัยก็ได้ 

ข้อ ๓๗ ให้ศูนย์การแพทย์จัดท าบัญชตีามระบบและวิธีการตามทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๓๘ ให้ศูนย์การแพทย์จัดท ารายงานการเงินตามแบบและวิธีการที่มหาวิทยาลัย

ก าหนดและรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละครั้ง และจัดให้หน่วยตรวจสอบภายใน 

ของมหาวิทยาลัยด าเนินการตรวจสอบในทุกปีอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง 

หมวดที่ ๖ 

การควบคุม ก ากับ และการตรวจสอบ 

ข้อ ๓๙ ให้ศูนย์การแพทย์รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร และ

คณะกรรมการอ านวยการอย่างน้อยปีละสองครั้ง เพื่อให้ได้รับทราบผลการด าเนินงาน ความส าเร็จ 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ  เพื่อประโยชน์ในการก ากับ  และสนับสนุนการด าเนินงานของ 

ศูนย์การแพทย์ 

ข้อ  ๔๐ การบัญ ชีและการตรวจสอบของศูนย์การแพทย์นั้ น  ให้ เป็ น ไปตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๔๑ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์การแพทย์ และ

ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการ หรือต าแหน่งอื่นในศูนย์การแพทย์ด้วยก็ได้  ทั้งนี้  

ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

บทเฉพาะกาล ... 

บทเฉพาะกาล 






