คู่มือการดำเนินงาน
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา

คำนำ
คู่มือการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กั บ การขอรั บ ทุ น อุ ด หนุ น การทำนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมจากงบประมาณมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำเอกสารประกอบการขอรับทุนอย่างเป็น ระบบ และมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดทำคู่มือการดำเนินงานโครงการทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรมขึ้นเพื่อให้เกิดความชัด เจน สมบูรณ์ เป็นแนวปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเกิด
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยแนวปฏิบัติของการขอรับทุนอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมในแต่ละขั้นตอนและแบบฟอร์มการดำเนินงานต่าง ๆ
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนีจ้ ะอำนวยความ
สะดวก และสร้างความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์สำหรับใช้ประกอบการบริหารงานทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในทุกหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมต่อไป

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
พฤษภาคม 2561
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2

ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับทุนอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์
ประชาสัมพันธ์ทุนให้กับบุคลากร

บุคลากร
ส่งข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมข้อ 1 (2 ชุด พร้อม CD 1 แผ่น)

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
รวบรวมข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จัดส่งข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้กับสำนักงบประมาณ

สิ้นสุดการขอรับทุน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารการขอรับทุนอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1. ข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (แบบทำนุบำรุงฯ 1)
2. หลักเกณฑ์การเขียนข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2 ชุด

หมายเหตุ : เอกสารลำดับที่ 1 จัดทำผ่านระบบ UPRM
: แบบฟอร์มการขอรับทุนที่กรอกข้อความสมบูรณ์ ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และการเบิกจ่ายเงิน
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา หรือระเบียบประกาศการเงินของมหาวิทยาลัย

3

ขั้นตอนการจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณ
สำหรับโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
จัดส่งสัญญารับทุนอุดหนุน จำนวน 2 ฉบับ เพื่อเสนอให้ผู้รับทุนลงนาม

ผู้รับทุน
จัดส่งเอกสารข้อ 1-4

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา


ไม่ลงนาม

ผู้บริหาร
พิจารณาลงนาม
 ลงนาม
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
ส่งคืนสัญญารับทุนคู่ฉบับฯ ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดของผู้รับทุน
เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

สิ้นสุดการจัดทำสัญญา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารการจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1. สัญญารับทุนอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2. ข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (แบบทำนุบำรุงฯ 1)
3. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ (แบบทำนุบำรุงฯ 2)
4. แผนการจัดซือ้ จัดจ้างพัสดุโครงการ
หมายเหตุ : เอกสารลำดับที่ 2-4 จัดทำผ่านระบบ UPRM

2 ฉบับ
2 ชุด
1 ชุด
1 ชุด

4

ขั้นตอนการขอยืมเงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (กรณียืมเงิน)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผู้รับทุน
จัดส่งเอกสารการยืมเงินข้อ 1-5

เจ้าหน้าที่การเงินคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์
จัดทำใบยืมเงินข้อ 6
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารข้อ 1-6 และเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ


ไม่อนุมัติ

คณบดี/ผู้อำนวยการ
พิจารณา
 อนุมัติ
เจ้าหน้าที่การเงินคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์
จัดส่งเอกสารทั้งหมดให้กองคลัง

กองคลัง
ตรวจสอบเอกสาร/ดำเนินการออกเช็คและแจ้งให้ผู้รับทุนรับเช็ค

ผู้รับทุน
ดำเนินการติดต่อรับเช็คที่กองคลัง

สิ้นสุดการขอยืมเงิน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารการขอยืมเงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1. บันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงินและขอความอนุเคราะห์ลงนามในใบยืมเงิน (แบบทำนุบำรุงฯ 3)
1 ชุด
2. สำเนาข้อเสนอโครงการ (รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า) (แบบทำนุบำรุงฯ 1)
1 ชุด
3. สำเนาบันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ (รับรองสำเนาถูกต้อง) (แบบทำนุบำรุงฯ 2)
1 ชุด
4.สำเนาแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโครงการ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
1 ชุด
5. สำเนาสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)
1 ชุด
6. ใบยืมเงิน
1 ชุด
หมายเหตุ : เอกสารลำดับที่ 1 จัดทำผ่านระบบ UPRM และเอกสารลำดับที่ 2-5 สามารถดาวน์โหลดผ่านระบบ UPRM

5

ขั้นตอนการเคลียร์เงินยืมของเงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผู้รับทุน
จัดส่งเอกสารการเคลียร์เงินยืมตามข้อ 1-7

เจ้าหน้าที่การเงินคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์
จัดทำใบขอเบิกเงินข้อ 8
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารข้อ 1-8 และเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ


ไม่อนุมัติ

คณบดี/ผู้อำนวยการ
พิจารณา
 อนุมัติ
เจ้าหน้าที่การเงินคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์
จัดส่งเอกสารทั้งหมดให้กองคลัง

กองคลัง
ตรวจสอบเอกสารและดำเนินการจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน

สิ้นสุดการเคลียร์เงินยืม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารการเคลียร์เงินยืมของเงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1. สำเนาข้อเสนอโครงการ (รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า) (แบบทำนุบำรุงฯ 1)
2. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ (รับรองสำเนาถูกต้อง) (แบบทำนุบำรุงฯ 2)
3. สำเนาแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโครงการ
4. สำเนาสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)
5. สำเนาบันทึกข้อความขออนุมตั ยิ ืมเงินและขอความอนุเคราะห์ลงนาม (แบบทำนุบำรุงฯ 3)
ในใบยืมเงิน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
6. สำเนาใบยืมเงิน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
7. เอกสารการเงินทั้งหมด
8. ใบขอเบิกเงิน (สีฟ้า)
หมายเหตุ : เอกสารลำดับที่ 1 – 4 สามารถดาวน์โหลดผ่านระบบ UPRM

1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด

6

ขั้นตอนการเบิกเงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (กรณีสำรองจ่าย)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผู้รับทุน
จัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินข้อ 1-6

เจ้าหน้าที่การเงินคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์
จัดทำใบขอเบิกเงินข้อ 7
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารข้อ 1-7 และเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ


ไม่อนุมัติ

คณบดี/ผู้อำนวยการ
พิจารณา
 อนุมัติ
เจ้าหน้าที่การเงินคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์
จัดส่งเอกสารทั้งหมดให้กองคลัง

กองคลัง
ตรวจสอบเอกสาร/ดำเนินการออกเช็คและแจ้งให้ผู้รับทุนรับเช็ค

ผู้รับทุน
ดำเนินการติดต่อรับเช็คที่กองคลัง

สิ้นสุดการขอเบิกเงิน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารการเบิกเงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1. บันทึกข้อความขออนุมตั ิเบิกเงิน (แบบทำนุบำรุงฯ 4)
1 ชุด
2. สำเนาข้อเสนอโครงการ (รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า) (แบบทำนุบำรุงฯ 1)
1 ชุด
3. บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ (แบบทำนุบำรุงฯ 2)
1 ชุด
4. สำเนาแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโครงการ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
1 ชุด
5. สำเนาสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)
1 ชุด
6. เอกสารการเงินทั้งหมด
7. ใบขอเบิกเงิน (สีฟ้า)
1 ชุด
หมายเหตุ : เอกสารลำดับที่ 1 จัดทำผ่านระบบ UPRM และเอกสารลำดับที่ 2 – 5 สามารถดาวน์โหลดผ่านระบบ UPRM
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ขั้นตอนการส่งผลงานและปิดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผู้รับทุน
จัดส่งเอกสารการส่งผลงานและปิดโครงการข้อ 1-2
ภายใน 30 วันเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ


ไม่อนุมัติ

ผู้บริหาร
พิจารณา
 อนุมัติ
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
จัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน

สิ้นสุดการส่งผลงานและปิดโครงการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารการส่งผลงานและปิดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1. รายงานการใช้เงิน (แบบทำนุบำรุงฯ 5)
1 ชุด
2. บันทึกข้อความขออนุมัติปิดโครงการ (แบบทำนุบำรุงฯ 6)
1 ชุด
- รายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 เล่ม
- ซีดีบนั ทึกไฟล์ข้อมูล จำนวน 1 แผ่น
(ตามหัวข้อในการจัดทำเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์) (แบบทำนุบำรุงฯ 8)
3. ข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (รับรองสำเนาถูกต้อง) (แบบทำนุบำรุงฯ 1)
1 ชุด
4. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ (รับรองสำเนาถูกต้อง) (แบบทำนุบำรุงฯ 2)
1 ชุด
5. สัญญารับทุนอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (รับรองสำเนาถูกต้อง)
1 ชุด
หมายเหตุ เอกสารลำดับ ที่ 1 – 2 จัด ทำผ่ านระบบ UPRM และเอกสารลำดับ ที่ 3 – 5 สามารถดาวน์โหลดผ่านระบบ
UPRM
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ขั้นตอนการขอปรับแผน/ปรับงบประมาณ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผูร้ ับทุน
จัดส่งเอกสารข้อ 1-3

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ


ไม่อนุมัติ

ผู้บริหาร
พิจารณา
 อนุมัติ
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
จัดส่งให้ผู้รับทุน

ผู้รับทุน
ดำเนินการตามแผนงาน

สิ้นสุดการขอปรับแผน/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารการปรับแผน/ปรับงบประมาณ
1. บันทึกข้อความขออนุมัติปรับแผน/ปรับงบประมาณ (แบบทำนุบำรุงฯ 9)
1 ชุด
2. ข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ฉบับใหม่) (แบบทำนุบำรุงฯ 1)
1 ชุด
3. สำเนาข้อเสนอโครงการ (ฉบับเดิม) (รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า) (แบบทำนุบำรุงฯ 1)
1 ชุด
4. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ (รับรองสำเนาถูกต้อง) (แบบทำนุบำรุงฯ 2)
1 ชุด
หมายเหตุ : เอกสารลำดับที่ 1 จัดทำผ่านระบบ UPRM และเอกสารลำดับที่ 3 – 4 สามารถดาวน์โหลดผ่านระบบ UPRM
: หากมีความจำเป็นต้องปรับแผน/ปรับงบประมาณ ต้องแจ้งให้ผู้ให้ทุนทราบเป็นหนังสือภายในกำหนด 30
(สามสิบ) วัน
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แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ใน
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
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สัญญารับทุนอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
สัญญาเลขที่
โครงการ

: ท..................................
: ………………………………………………………………………………………..……

สัญ ญานี้ทำขึ้น ณ มหาวิท ยาลั ยพะเยา ตั้ง อยู่ที่ 19 หมู่ 2 ตำบลแม่ก า อำเภอเมือ ง
จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ ………………………………….…………………………………………..…. ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา
โดย ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.วิ บู ล ย์ วั ฒ นาธร ปฏิ บั ติ ก ารแทนอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย พะเยา
ตามคำสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ที่ 351/2553 ซึ่ ง ต่ อ ไปในสั ญ ญานี้ เรีย กว่ า “ผู้ ให้ ทุ น ” ฝ่ า ยหนึ่ ง กั บ
…………………............………………......................…..…… ซึ่งต่อไปนี้ ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ายตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
การให้และรับทุน
ข้อ 1 ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุน อุด หนุน โครงการทำนุบำรุงศิล ปะและวัฒ นธรรมแก่ผู้รับทุน
เพื่อการดำเนินงาน เรื่อง……………………….……………………………….............……………………………………………....…………
ซึ่ง ต่อไปในสั ญญานี้จ ะเรียกว่ า “โครงการ” ตามแบบทำนุฯ 1 ในวงเงิน …….……………………………….. บาท
(……………………….…………………………บาทถ้วน) โดยมีระยะเวลาดำเนินการของโครงการ……….…….วัน นับตั้งแต่
วันที่……………..……………………..………..…..ถึงวันที่……..……..…………………………….…………
ข้อ 2 ผู้ให้ทุน จะจ่ายเงิน ตามสัญญา ให้กับผู้รับทุน โดยพิจารณาตามความจำเป็นและ
เหมาะสม ซึ่งต้องสอดคล้องกับกิจกรรมที่จะดำเนินการของโครงการ ตามแบบทำนุฯ 2 และตามข้อบังคับ
ระเบียบ ประกาศ ของผู้ให้ทุน
ผู้รับทุนจะต้องใช้เงินทุนที่ได้รับตามสัญญาเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการตามสัญญานี้เท่านั้น และจะต้องใช้อย่างประหยัดและเหมาะสม ตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ของผู้ให้ทุน ตลอดจนจัด เตรียมหลักฐานการรับเงินและการจ่ายเงิน ให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ให้ทุน
ตรวจสอบได้ และในกรณีที่เกิดปัญหาซึ่งต้องพิจารณาว่าการใช้เงินเพื่อดำเนินการของผู้รับทุนเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ผู้ให้ทุนเป็นผูว้ ินิจฉัยชี้ขาด
ผู้ให้ทุนจะไม่หักเงินทุนอุดหนุนโครงการเป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อมใด ๆ (Indirect or overhead
cost) ทั้งสิ้น

สัญญาเลขที่ ท……………………

หัวหน้าโครงการ
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หากมีรายได้หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการ ผู้รับทุนจะต้อง
รายงานให้ผู้ให้ทุนทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว ตลอดจนบันทึกรายรับดังกล่าวในรายงานการเงินที่เสนอต่อ
ผู้ให้ทุน
หากมีเงิน เหลือเมื่ อสิ้น สุด โครงการแล้ว ผู้รับ ทุน จะต้องคืน เงิน ที่เหลือพร้อมดอกเบี้ ย
ที่เกิด ขึ้น ให้แ ก่ ผู้ให้ ทุน ภายใน 15 (สิ บห้า) วัน นอกจากจะมี ห ลัก ฐานเป็น หนัง สือว่าได้ มีก ารตกลงกั น
เป็นอย่างอื่น
ข้อ 3 การเบิกจ่ายเงินของผู้รับทุน
เมื่ อ ได้ รั บ ทุ น อุ ด หนุ น โครงการทำนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมให้ ผู้ รั บ ทุ น ขออนุ มั ติ
ดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแบบทำนุฯ 3
ผู้รับ ทุน สามารถดำเนิน การขออนุมั ติ ยืม เงิน ตามแบบทำนุ ฯ 4 หรือ ขออนุ มัติ เบิ ก เงิน
ตามแบบทำนุฯ 5 เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้นำส่งกองคลังเพื่อเบิกจ่าย
การดำเนินงาน
ข้อ 4 ผู้รับ ทุ น จะต้อ งทำงานตามโครงการนี้ ด้วยความวิริย ะอุต สาหะ และรับ รองว่ า
จะไม่ น ำงานตามโครงการนี้ บ างส่ ว น หรื อ ทั้ ง หมดไปให้ ผู้ อื่ น รั บ ช่ ว ง เว้ น แต่ จ ะได้ ค วามยิ น ยอมจาก
ผู้ให้ทุนเป็นหนังสือก่อน
ข้ อ 5 ผู้ รั บ ทุ น ต้ อ งดำเนิ น งานตามโครงการในทั น ที ภายในกำหนดเวลาตามข้ อ 1
ถ้าหากผู้รับทุนมิได้เริ่มดำเนิน การภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวัน ดังกล่าว ผู้ให้ทุน มีสิทธิบอกเลิก
สัญญา
ผู้รั บ ทุ น ต้ อ งดำเนิ น งานตามวิ ธีก ารที่ เสนอไว้ ตามแบบทำนุ ฯ 1 ให้ ค รบถ้ วนสมบู ร ณ์
หากเกิดอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการโครงการได้หรือมีความจำเป็นจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนงาน
หรื อวิ ธีก ารใด ๆ ตามแบบทำนุฯ 10 ผู้รั บ ทุน จะต้ อ งแจ้ ง ให้ ผู้ใ ห้ ทุ น ทราบเป็ น หนั ง สื อ ภายในกำหนด
30 (สามสิบ) วัน ทั้งนี้ผู้ให้ทุนมีสิทธิที่จะยุติการสนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการหรือให้ความเห็นชอบกับการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการได้ตามความเหมาะสม
กรณี ไม่ส ามารถดำเนิน งานตามโครงการให้ แ ล้วเสร็จ ได้ภายในกำหนดเวลาตามข้อ 1
ผู้รับทุน ต้องแจ้งเหตุผลให้ผู้ให้ทุน ทราบเป็น หนังสือและขออนุมัติขยายเวลา ตามแบบทำนุฯ 11 ก่อนวัน
สิ้นสุดสัญญาไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน (ขอขยายได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 6 เดือน) ทั้งนี้ผู้ให้ทุน
ทรงไว้ซึ่ ง สิท ธิที่ จ ะพิ จ ารณาอนุ มั ติใ ห้ข ยายเวลาหรื อไม่ก็ ได้ โครงการที่ไ ด้ รับอนุ มัติ ให้ ขยายเวลาได้
จะถือเอาวันสุดท้ายของการขยายเวลาเป็นวันกำหนดส่งผลงาน หากพ้นกำหนดวันส่งผลงานนั้นให้ถือว่า
ผู้รับทุนส่งผลงานล่าช้า
สัญญาเลขที่ ท……………………

หัวหน้าโครงการ
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ข้อ 6 ผู้รับทุนต้องอำนวยความสะดวกให้ผู้ให้ทุนหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมายเข้าไปในสถานที่
ทำการของผู้รับทุนหรือสถานที่ทำงาน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ
ผลงาน
ข้อ 7 ผูร้ ับทุนจะต้องส่งรายงานการใช้เงิน ตามแบบทำนุฯ 6 แบบขออนุมัตปิ ิดโครงการ
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแบบทำนุฯ 7 แบบขอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ตามแบบทำนุฯ 8 และ
รายงานฉบั บ สมบู ร ณ์ ตามแบบทำนุ ฯ 9 พร้ อ มซี ดี บั น ทึ ก ไฟล์ ข้ อ มู ล จำนวน 3 ชุ ด ภายใน 30 วั น
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
กรณี ไ ม่ ด ำเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในกำหนดเวลา ตามข้ อ 7 ให้ ถื อ ว่ า ผู้ รั บ ทุ น
ส่งผลงานล่าช้าและผู้ให้ทุนมีสิทธิ์บอกยกเลิกสัญญา
ข้อ 8 ผู้รับทุนจะต้องนำเสนอผลการดำเนินงาน และจัดทำโปสเตอร์ประกอบการรายงาน
ผลการดำเนินงานตามที่ผู้ให้ทุนกำหนด ทั้งนี้งบประมาณที่ใช้ในการนี้ให้ใช้ในส่วนของเงินทุนที่ได้รับตาม
สัญญา
ข้อ 9 ผู้ให้ทุน ผู้รับทุน ตกลงร่วมกัน ที่จ ะให้มีก ารประเมิน คุณ ภาพของโครงการตาม
วิธีการที่ผู้ให้ทุนกำหนดทั้งในระหว่างดำเนินงานตามโครงการและ/หรือเมื่อโครงการเสร็จสิ้นและผู้รับทุน
ต้องปรับปรุงแก้ไขผลงานตามที่ผู้ให้ทุนร้องขอ
สิทธิและการยกเลิกสัญญา
ข้อ 10 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากโครงการตามสัญญานี้ เป็นสิทธิ
ของผู้ให้ทุน โดยให้ผู้ให้ทุนเป็นผู้ทำนิติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในผลงานแต่ผเู้ ดียว
หากผู้รับทุนต้องการนำผลงานจากโครงการไปใช้ประโยชน์ใด ๆ จะต้องทำความตกลงเป็น
หนังสือกับผู้ให้ทุนก่อน
ข้ อ 11 ผู้ รั บ ทุ น จะต้ อ งรั บ ผิ ด และชดใช้ ค่ า เสี ย หายใด ๆ อั น เกิ ด ขึ้ น จากการละเมิ ด
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิใด ๆ ในสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ซึ่งผู้รับทุนและผู้ที่
รับมอบหมายนำมาใช้ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้
ข้ อ 12 กรณี ผู้รับ ทุน มิไ ด้ส่ งเล่มรายงานฉบั บสมบู ร ณ์ ตามเงื่อนไขของมหาวิท ยาลั ย
ให้ถื อว่าผู้รับ ทุ น ผิด เงื่อนไข ผู้ รั บทุ น ยิน ยอมให้ หัก เงิน เดื อนที่ผู้รับ ทุน จะได้ รับ และยิน ยอมให้ ผู้ให้ ทุ น
ดำเนินการทางวินัยตามสมควรแก่กรณี

สัญญาเลขที่ ท…………………

หัวหน้าโครงการ
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ข้อ 13 การระงับงานชั่วคราวและการบอกเลิกสัญญา
13.1 ผู้ให้ทุนมีสิทธิระงับงานทั้งหมดหรือบางส่วน หรือบอกเลิก สัญญานี้ได้ ถ้าผู้ให้ทุน
เห็น ว่าผู้รับทุนมิได้ปฏิบัติงานด้วยความชำนาญ หรือด้วยความเอาใจใส่ในวิชาชีพเท่าที่พึงคาดหมายได้
จากบุคคลในระดับเดียวกัน หรือมิได้ปฏิบัติตามหนังสือสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อผูใ้ ห้ทนุ เห็นว่าควรจะ
ยุติโครงการตามสัญญา
13.2 กรณีที่ผู้รับทุนเห็นว่าผู้ให้ทุนมิได้ปฏิบัติตามสัญญานี้ ในกรณีเช่นนี้ผู้รับทุนจะต้องมี
หนังสือถึงผู้ให้ทุน ระบุรายละเอียดถึงสาเหตุและเหตุผล และถ้าผู้ให้ทุน มิได้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
ตามสัญญาภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ไ ด้รับหนังสือบอกกล่าวนั้น ผู้รับทุน มีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาได้
13.3 เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 13.1 หรือ 13.2 ผู้ให้ทุนจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับทุน
และผู้รับทุ น จะต้องคืน เงิน ที่เหลือ ณ วัน สัญ ญาสิ้น สุด ลงพร้อมทั้งส่ง มอบเครื่องมือเครื่องใช้และวัส ดุ
อุปกรณ์ที่ผู้รับทุนได้จัดซื้อด้วยทุนทรัพย์ของผู้ให้ทุน ให้แก่ผู้ให้ทุนทั้งหมดภายใน 15 (สิบห้า) วัน หลังจาก
วันบอกเลิกสัญญา
13.4 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของ
ผู้ให้ทุน หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทำให้ผู้รับทุนไม่สามารถ
ดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ ผู้ให้ทุนมีสิทธิระงับงานตามโครงการชั่วคราว
และผู้รับทุนมีสิทธิได้รับการขยายเวลาตามสัญญา ข้อ 5 วรรคสาม โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ให้ทุนที่จะ
พิจารณาตามทีเ่ ห็นสมควร
ข้อ 14 เอกสารแนบท้ายสัญญาให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ในกรณีที่ข้อความใน
เอกสารแนบท้ายสัญ ญา ขัด แย้ง กับข้อความในสัญ ญานี้ ให้ถือตามข้อความในสัญ ญาและในกรณี ที่
เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ขัดหรือแย้งกันเองหรือมิได้กล่าวไว้ ให้ถือปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ให้ทุน
ข้อ 15 หากมีค่าภาษีอากร ค่าใช้จ่ายอื่น ที่เกิดขึ้น จากการได้รับเงิน อุดหนุนโครงการนี้
ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับทุนเอง และไม่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่อยู่ในข่ายได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุน
ภายใต้สัญญานี้
สัญญานี้ทำขึ้น 4 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทุกฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และต่างเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

สัญญาเลขที่ ท……………………

หัวหน้าโครงการ
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ลงชื่อ…………………………..………………………………ผู้ให้ทุน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร)
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

ลงชื่อ…………………………………………………………ผู้รับทุน
(……………………….…….…………………………….)
หัวหน้าโครงการ

ลงชื่อ……………….……………………………………….พยานที่ 1
(…………………..………..…………………………….)
คณบดี/ผู้อำนวยการ

ลงชื่อ……………………………………………………….พยานที่ 2
(นายชำนาญ แสงแก้ว)
ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

สัญญาเลขที่ ท…………………

หัวหน้าโครงการ
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ข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ……………
สัญญาเลขที่ : .......................................
1. ชื่อโครงการ (กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องให้ระบุ ครั้งที่ของโครงการด้วย)
..........................................................................................................................................................................
2. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
.........................................................................................................
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ (คณะ หรือวิทยาลัย หรือกอง หรือศูนย์)
.........................................................................................................
หน่วยงานร่วม
 ภายในมหาวิทยาลัย (คณะ หรือวิทยาลัย หรือกอง หรือศูนย์)
.........................................................................................................
 ภายนอกมหาวิทยาลัย (ชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ)
........................................................................................................
4. โครงการนี้จดั มีรูปแบบ
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
โครงการที่จัดมีลักษณะ
 บูรณาการกับการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา (โปรดระบุหลักสูตร หรือรายวิชา และกิจกรรม)
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..................
5. หลักการและเหตุผล (กล่าวถึงความเป็นมา ขอบเขต ความจำเป็น ความสำคัญในการจัดทำโครงการ)
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ
6.1 ..................................................................................
6.2 ..................................................................................
6.3 ..................................................................................
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7. กลุ่มเป้าหมาย
 ภายในมหาวิทยาลัย
o นิสิต
จำนวน................คน
o บุคลากรสายวิชาการ
จำนวน................คน
o บุคลากรสายสนับสนุน
จำนวน................คน
o อื่น ๆ ระบุ ....................................... จำนวน................คน
รวมทั้งสิ้น
จำนวน............คน

แบบทำนุฯ 1

 ภายนอกมหาวิทยาลัย (ชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ)
....................................................... จำนวน................คน
....................................................... จำนวน................คน
รวมทั้งสิ้น
จำนวน............คน
8. พื้นที่ หรือชุมชนเป้าหมาย (ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด)
............................................................................................................................
9. เป้าหมายของตัวชี้วัด
ด้านผลผลิต (output)
- เชิงปริมาณ

:
:
:
:

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ………………คน
จำนวนการจัดกิจกรรม โครงการ ………………ครั้ง
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ………….…..
ร้อยละของการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ....................

- เชิงคุณภาพ
- เชิงเวลา
ด้านผลลัพธ์ (outcome)
- เชิงปริมาณ
: ร้อยละของผู้เข้าร่วมบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ…………………
ด้านผลกระทบ (impact) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. วิธีดำเนินการ (มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA))
..........................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สถานที่ดำเนินกิจกรรม โครงการ
..............................................................................................................................................
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม โครงการ
.............................................................................................................................................
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11. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ให้ระบุจำนวนเงินที่จะเบิกในช่องเดือนที่ต้องการเบิกจ่าย
(หมายเหตุ เบิกจ่ายได้ไม่เกินเดือนสิงหาคม เนื่องจากเดือนกันยายน กองคลังต้องดำเนินการปิดงบประมาณรายจ่าย)
พ.ศ. …………….
พ.ศ. …………….
รายการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
งบเงินอุดหนุน
12. แผนการดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้
ลำดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

วัน เดือน ปี

งบประมาณที่ใช้ (บาท)

1.
2.

…………………………..…….……………………………………………….
…………………………..…….……………………………………………….
งบประมาณรวมทั้งสิ้น

…………………......
…………………......

............................... บาท
............................... บาท
.......................... บาท

13. รายละเอียดงบประมาณของโครงการ โปรดระบุรายละเอียดให้ชัดเจน
(หมายเหตุ รายละเอียดงบประมาณของโครงการต้องสอดคล้องกับระเบียบ ประกาศการเงินของมหาวิทยาลัย)
หมวดเงิน / รายการ
งบประมาณที่ใช้ (บาท)
รวม (บาท)
1. หมวดค่าตอบแทน
1.1 ………………………………………………………………………………….………… …………………….……….………… ………………….…….…………
1.2 …………………………………………………………………………………………… …………….……………………….… …………….………………….…
2. หมวดค่าจ้าง
2.1 …………………………………………………………………………………………… …………………….……….………… ………………….…….…………
2.2 …………………………………………………………………………………………… …………….……………………….… …………….………………….…
3. หมวดค่าวัสดุ/อุปกรณ์ และอื่น ๆ
…………………….……….………… ………………….…….…………
3.1 ค่าจัดทำโปสเตอร์ ขนาด 80 x 120 ซม.
3.2 …………………………………………………………………………………………… …………….……………………….… …………….………………….…
4. หมวดค่าใช้สอย
4.1 …………………………………………………………………………………………… …………………….……….………… ………………….…….…………
4.2 …………………………………………………………………………………………… …………….……………………….… …………….………………….…
………………………….….………… …………….……………….……
งบประมาณรวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ
*** ผู้รับทุนจะต้องนำเสนอผลการดำเนินงาน และจัดทำโปสเตอร์ (ขนาด 80 x 120 ซม.) ประกอบการรายงาน
ผลการดำเนินงานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในช่วงเดือนพฤศจิกายน (AC2KM) ทั้งนี้งบประมาณที่ใช้ในการนี้ ให้ใช้ใน
ส่วนของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
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แบบทำนุฯ 1
14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก)
14.1 …………………………………………………………………………………………………………………
14.2 …………………………………………………………………………………………………………………
14.3 …………………………………………………………………………………………………………………
14.4 …………………………………………………………………………………………………………………
14.5 …………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ ........................................................................ผู้เสนอโครงการ
(.......................................................................................)
วันที่ ................ เดือน ............................ พ.ศ. .................

ลงชื่อ .................................................................คณบดี/ผู้อำนวยการ
(..................................................................................)
ตำแหน่ง ……………………………………….…………………………..
วันที่ ............ เดือน ............................. พ.ศ. ................

ลงชื่อ .................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร)
ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
วันที่ ............ เดือน ............................. พ.ศ. .................
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แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน
แผนงาน : …………………………………………………………………………
ผลผลิต : ……………………………………………………………………………………………
แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป พ.ศ. ………………. (2)
หน่วยงาน/ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ ……มหาวิทยาลัยพะเยา……. (3) องค์กรที่ได้รับเงินอุดหนุน ……………………………………………………… (4)
รหัสหน่วยงาน ……………….…… ลักษณะงาน ……….…………… ประเภทงาน/โครงการ ………….………… บัญชี ………….………… งบ …………..…….…… (5)ใบอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่
………………………………………… วันที่ …………………………..…….……… จำนวนเงิน ……..………………………บาท…………….……
(6) ชื่องาน/โครงการ ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(7)
วงเงิน (8)
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
งบที่เบิก
งบประมาณ
เงินอุดหนุน

รวมเงิน
(…………………………………………………………….บาทถ้วน)

…………………………………………………...
(………………………………………………….)
หัวหน้าโครงการ
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บันทึกข้อความ
หน่วยงาน …………………………………………………………………..…………….……………………………..……
ที่ ศธ ……..………./…………….
วันที่ ...………………………………
เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ…..........…
เรียน อธิการบดี
ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้อนุ มัติ ทุน อุด หนุน การทำนุ บำรุง ศิล ปะและวัฒ นธรรม
ประจำปีงบประมาณ......... ให้กบั ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).…….……………………….…...(ระบุหัวหน้าโครงการ)
สังกัดภาควิชา/งาน……...……….…..… คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์..…………………………………………..…………………….….
เป็นหัวหน้าโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สัญญาเลขที่……… โครงการ “..................................”
งบประมาณ……………..….…บาท (………………………….…………………………..บาทถ้วน) มีระยะเวลาดำเนินโครงการ
ตั้งแต่วันที่…………………………….….ถึงวันที่………………….…………..นั้น
เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในสัญญา จึงใคร่ขอ
อนุมัติดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ จะเป็นพระคุณยิง่
ลงชื่อ …………………………………………………..
(………………………….…….………………..….)
หัวหน้าโครงการ
2. เรียน อธิการบดี
เห็นควรอนุมัติให้ดำเนินโครงการทำนุฯ
ลงชื่อ…………………………………….
(…………………...…………….……………)
คณบดี/ผู้อำนวยการ
(วันที่…….……./……………./…………..)
3. เรียน อธิการบดี
เห็นควรอนุมัติและให้ดำเนินการบันทึกข้อมูล
ลงชื่อ…………………….……………………………
(…………………………………………………………..)
ผู้ประสานงานโครงการ
(วันที่…………./……………./…………..)

4. เรียน อธิการบดี
( ) เห็นควรอนุมัติ ( ) เห็นควรไม่อนุมตั ิ
ลงชื่อ……………….……………………………………….
(นายชำนาญ แสงแก้ว)
ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
(วันที่…………./……………./…………..)
5. เรียน อธิการบดี
( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ…………..…………….……………………………
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร)
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
(วันที่…………./……………./…………..)
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บันทึกข้อความ

หน่วยงาน …………………………………………………………………..…………….……………………………..……
ที่ ศธ ……..………./…………….
วันที่ ...………………………………
เรื่อง ขออนุมัตยิ ืมเงินและขอความอนุเคราะห์ลงนามในใบยืมเงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ….........
เรียน คณบดี
ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้อนุ มัติ ทุน อุด หนุน การทำนุ บำรุง ศิล ปะและวัฒ นธรรม
ประจำปีงบประมาณ......... ให้กับข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).…….……………………….…...(ระบุหัวหน้าโครงการ)
สังกัดภาควิชา/งาน……...……….…..… คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์..…………………………………………..…………………….….
เป็นหัวหน้าโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สัญญาเลขที่……… โครงการ “..................................”
งบประมาณ……………..….…บาท (………………………….…………………………..บาทถ้วน) มีระยะเวลาดำเนินโครงการ
ตั้งแต่วันที่…………………………….….ถึงวันที่………………….…………..นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น โครงการดั ง กล่ า ว เป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นสั ญ ญ า
จึงใคร่ขออนุมัติยืมเงินและขอความอนุเคราะห์ลงนามในใบยืมเงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน………..…..บาท (…………..………….……บาทถ้วน) จากเงินกองทุน…………….…
หมวด……………….
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ จะเป็นพระคุณยิง่

ลงชื่อ …………………………………………………..
(………………………….…….………………..….)
หัวหน้าโครงการ
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บันทึกข้อความ

หน่วยงาน …………………………………………………………………..…………….……………………………..……
ที่ ศธ ……..………./…………….
วันที่ ...………………………………
เรือ่ ง ขออนุมัตเิ บิกเงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ….....
เรียน คณบดี
ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้อนุ มัติ ทุน อุด หนุน การทำนุ บำรุง ศิล ปะและวัฒ นธรรม
ประจำปีงบประมาณ......... ให้กับข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).…….……………………….…...(ระบุหัวหน้าโครงการ)
สังกัดภาควิชา/งาน……...……….…..… คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์..…………………………………………..…………………….….
เป็นหัวหน้าโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สัญญาเลขที่……… โครงการ “..................................”
งบประมาณ……………..….…บาท (………………………….…………………………..บาทถ้วน) มีระยะเวลาดำเนินโครงการ
ตั้งแต่วันที่…………………………….….ถึงวันที่………………….…………..นั้น
เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในสัญญา จึงใคร่ขอ
อนุมัตเิ บิกเงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน………………………..บาท
(……………………….……บาทถ้วน) จากเงินกองทุน…………………….…..……… หมวด……………….
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาอนุมตั ิ จะเป็นพระคุณยิง่

ลงชื่อ …………………………………………………..
(………………………….…….………………..….)
หัวหน้าโครงการ
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รายงานการใช้เงินโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
สัญญาเลขที่ ............................./ปีงบประมาณ…………………….
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม : (ชื่อโครงการ)………………………………………………………………………………………..
ชื่อหัวหน้าโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมผู้รับทุน ................................................................ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ................................................................................
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ระยะเวลา
ดำเนินการ

ขั้นตอน / กิจกรรม

(วัน/เดือน/ปี)

กลุ่ม
เป้าหมาย

รายการ

จำนวน
(คน)

หมวด
ค่าตอบแทน
(บาท)

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
(ต้องสอดคล้องกับระเบียบ ประกาศการเงินของมหาวิทยาลัย)
หมวด
หมวด
ค่าวัสดุ/
หมวด
รวม
อุปกรณ์
ค่าจ้าง
ค่าใช้สอย
(บาท)
(บาท)
และอื่น ๆ
(บาท)
(บาท)

1.
2.
ฯลฯ
รวมทั้งสิ้น
จำนวนเงินที่ได้รับ

……………………………………บาท

1

ค่าใช้จ่าย

…………………………………บาท

2

จำนวนเงินคงเหลือ

1

-

2

……………………………บาท

เมื่อวันที่ ……………………..

………………………………………………..
ลงนามหัวหน้าโครงการ

………………………………………………….
ลงนามเจ้าหน้าที่การเงินคณะ
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บันทึกข้อความ
หน่วยงาน …………………………………………………………………..…………….……………………………..……
ที่ ศธ ……..………./…………….
วันที่ ...………………………………
เรื่อง ขออนุมัตปิ ิดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ…..........…
เรียน อธิการบดี
ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้อนุ มัติ ทุน อุด หนุน การทำนุ บำรุง ศิล ปะและวัฒ นธรรม
ประจำปีงบประมาณ......... ให้กับข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).…….……………………….…...(ระบุหัวหน้าโครงการ)
สังกัดภาควิชา/งาน……...……….…..… คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์..…………………………………………..…………………….….
เป็นหัวหน้าโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สัญญาเลขที่……… โครงการ “..................................”
งบประมาณ……………..….…บาท (………………………….…………………………..บาทถ้วน) มีระยะเวลาดำเนินโครงการ
ตั้งแต่วันที่…………………………….….ถึงวันที่………………….…………..นั้น
บัด นี้ ก ารดำเนิ น โครงการทำนุ บำรุง ศิล ปะและวัฒ นธรรมได้ด ำเนิน การเสร็จ สิ้ น เป็ น ที่
เรียบร้อย ข้าพเจ้าจึงขออนุมัติปิดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเอกสารโครงการทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้
1. รายงานการใช้เงิน
จำนวน 1 ชุด
2. รายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมซีดีบันทึกไฟล์ข้อมูล จำนวน 3 ชุด
(รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ จะเป็นพระคุณยิง่

ลงชื่อ …………………………………………………..
(………………………….…….………………..….)
หัวหน้าโครงการ
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2. เรียน อธิการบดี
เห็นควรอนุมัติให้ปดิ โครงการทำนุฯ
ลงชื่อ…………………………………….
(…………………...…………….……………)
คณบดี/ผู้อำนวยการ
(วันที่…….……./……………./…………..)
3. เรียน อธิการบดี
เห็นควรอนุมัติและให้ดำเนินการบันทึกข้อมูล
ลงชื่อ…………………….……………………………
(…………………………………………………………..)
ผู้ประสานงานโครงการ
(วันที่…………./……………./…………..)

4. เรียน อธิการบดี
( ) เห็นควรอนุมัติ ( ) เห็นควรไม่อนุมัติ
ลงชื่อ……………….……………………………………….
(นายชำนาญ แสงแก้ว)
ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
(วันที่…………./……………./…………..)
5. เรียน อธิการบดี
( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ…………..…………….……………………………
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร)
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
(วันที่…………./……………./…………..)
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บันทึกข้อความ
หน่วยงาน ..................................................................................................................
ที่ ศธ ...................../..................
วันที.่ ........................................................
เรื่อง ขอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ….......…
เรียน อธิการบดี
ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้อนุ มัติ ทุน อุด หนุน การทำนุ บำรุง ศิล ปะและวัฒ นธรรม
ประจำปีงบประมาณ......... ให้กับข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).…….……………………….…...(ระบุหัวหน้าโครงการ)
สังกัดภาควิชา/งาน……...……….…..… คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์..…………………………………………..…………………….….
เป็นหัวหน้าโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สัญญาเลขที่……… โครงการ “..................................”
งบประมาณ……………..….…บาท (………………………….…………………………..บาทถ้วน) มีระยะเวลาดำเนินโครงการ
ตั้งแต่วันที่…………………………….….ถึงวันที่………………….…………..นั้น
บัด นี้ ก ารดำเนิ น โครงการทำนุ บำรุง ศิล ปะและวัฒ นธรรมได้ด ำเนิน การเสร็จ สิ้ น เป็ น ที่
เรียบร้อย ข้าพเจ้าจึงขอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมซีดีบันทึกไฟล์ข้อมูล จำนวน 3 ชุด (ดังเอกสารแนบ)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ …………………………………………………..
(………………………….…….………………..….)
หัวหน้าโครงการ
2. เรียน อธิการบดี
เห็นควรอนุมัติให้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
ลงชื่อ…………………………………….
(…………………...…………….……………)
คณบดี/ผู้อำนวยการ
(วันที่…….……./……………./…………..)
3. เรียน อธิการบดี
เห็นควรอนุมัติและให้ดำเนินการบันทึกข้อมูล
ลงชื่อ…………………….……………………………
(…………………………………………………………..)
ผู้ประสานงานโครงการ
(วันที่…………./……………./…………..)

4. เรียน อธิการบดี
( ) เห็นควรอนุมัติ ( ) เห็นควรไม่อนุมัติ
ลงชื่อ……………….……………………………………….
(นายชำนาญ แสงแก้ว)
ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
(วันที่…………./……………./…………..)
5. เรียน อธิการบดี
( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ…………..…………….……………………………
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร)
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
(วันที่…………./……………./…………..)
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หัวข้อในการจัดทำเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
รายงานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ……………
สัญญาเลขที…
่ …………………….
1. ชื่อโครงการ (กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องให้ระบุ ครั้งที่ของโครงการด้วย)

................................................................................................................................................................
2. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
.................................................................................................................................................................
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ (คณะ หรือวิทยาลัย หรือกอง หรือศูนย์)
................................................................................................................................................................
หน่วยงานร่วม
 ภายในมหาวิทยาลัย (คณะ หรือวิทยาลัย หรือกอง หรือศูนย์)
................................................................................................................
 ภายนอกมหาวิทยาลัย (ชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ)
...............................................................................................................
4. โครงการนี้จัดมีรูปแบบ
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………
โครงการที่จัดมีลักษณะ
 บูรณาการกับการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา (โปรดระบุหลักสูตร หรือรายวิชา และกิจกรรม)
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..................
5. หลักการและเหตุผล (กล่าวถึงความเป็นมา ขอบเขต ความจำเป็น ความสำคัญในการจัดทำโครงการ)
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ
6.1 ........................................................................
6.2 ........................................................................
6.3 ........................................................................
6.4 ........................................................................
 บรรลุตามวัตถุประสงค์
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพราะ ………………………………………………………………………………………………........................
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7. กลุ่มเป้าหมาย
 ภายในมหาวิทยาลัย
o นิสิต
จำนวน................คน
o บุคลากรสายวิชาการ
จำนวน................คน
o บุคลากรสายสนับสนุน
จำนวน................คน
o อื่น ๆ ระบุ ....................................... จำนวน................คน
รวมทั้งสิ้น
จำนวน.............คน
 ภายนอกมหาวิทยาลัย (ชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ)
....................................................... จำนวน................คน
รวมทั้งสิ้น
จำนวน.............คน

แบบทำนุฯ 9

8. พื้นที่ หรือชุมชนเป้าหมาย (ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด)
............................................................................................................................
9. เป้าหมายของตัวชี้วัด
ด้านผลผลิต (output)
- เชิงปริมาณ

:
:
:
:

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ………………คน
จำนวนการจัดกิจกรรม โครงการ ………………ครั้ง
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ………….…..
ร้อยละของการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ...........

- เชิงคุณภาพ
- เชิงเวลา
ด้านผลลัพธ์ (outcome)
- เชิงปริมาณ
: ร้อยละของผู้เข้าร่วมบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ………………
ด้านผลกระทบ (impact) …………………………………………………………………………………………………………..

10. วิธีดำเนินการ (มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA))
.......................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
สถานที่ดำเนินกิจกรรม โครงการ
..........................................................................................
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม โครงการ
.........................................................................................
11. งบประมาณที่ได้รับ
จำนวนทั้งสิ้น...................................บาท
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12.การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุเพียงข้อใดข้อหนึง่ เท่านั้น)
 เบิกจ่ายจริงทั้งหมด จำนวน..............................บาท
 เบิกจ่ายจริงทั้งหมด จำนวน.......................บาท และเกินกว่างบประมาณตามที่ได้รับ เป็นเงิน....................บาท
คิดเป็นร้อยละ.............ของงบประมาณทัง้ หมด เพราะ......................................................................................
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน................................บาท คิดเป็นร้อยละ...................ของงบประมาณทั้งหมด
เพราะ…………………………………………………………………………................................................................................................
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ...................................................................................................................................................

13. ผลสำเร็จของตัวชี้วัด
ด้านผลผลิต (output)
- เชิงปริมาณ

:
:
:
:

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ………………คน
จำนวนการจัดกิจกรรม โครงการ ………………ครั้ง
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ………….…..
ร้อยละของการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ...........  บรรลุ  ไม่บรรลุ

- เชิงคุณภาพ
- เชิงเวลา
ด้านผลลัพธ์ (outcome)
- เชิงปริมาณ
: ร้อยละของผู้เข้าร่วมบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ………………
ด้านผลกระทบ (impact) …………………………………………………………………………………………………………..
14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก)
14.1 ……………………………………………………………………………………….
14.2 ……………………………………………………………………………………….
14.3 ……………………………………………………………………………………….
14.4 ……………………………………………………………………………………….
15. รายงานการใช้เงินโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแบบทำนุฯ 6

16. ผลการประเมินความสำเร็จของการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา (โปรดระบุ)........................................................................................................................................
17. การนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา (โปรดระบุ)........................................................................................................................................
18. การกำหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ (โปรดระบุ)...
...............................................................................................................................................................................................
19. รูปภาพประกอบการดำเนินโครงการ (ถ้ามี)
20. สำเนาเอกสารต่าง ๆ หรือหนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง (บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ พร้อมโครงการ ,
กำหนดการจัดกิจกรรม โครงการ , รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ) ยกเว้นเอกสารทางการเงินไม่ต้องแนบ
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บันทึกข้อความ

หน่วยงาน …………………………………………………………………..…………….……………………………..……
ที่ ศธ ……..………./…………….
วันที่ ...………………………………
เรือ่ ง ขออนุมัตปิ รับแผน/ปรับงบประมาณ/เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงการ ประจำปีงบประมาณ………...
เรียน อธิการบดี
ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้อนุ มัติ ทุน อุด หนุน การทำนุ บำรุง ศิล ปะและวัฒ นธรรม
ประจำปีงบประมาณ......... ให้กับข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).…….……………………….…...(ระบุหัวหน้าโครงการ)
สังกัดภาควิชา/งาน……...……….…..… คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์..…………………………………………..…………………….….
เป็นหัวหน้าโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สัญญาเลขที่……… โครงการ “..................................”
งบประมาณ……………..….…บาท (………………………….…………………………..บาทถ้วน) มีระยะเวลาดำเนินโครงการ
ตั้งแต่วันที่…………………………….….ถึงวันที่………………….…………..นั้น
เนื่องจาก(ชี้แจงเหตุผล)…………………………………………………………………………………………………………
จึง ใคร่ขออนุมั ติ ป รับ แผน/ปรับ งบประมาณ/เปลี่ย นแปลงผู้ รับ ผิ ด ชอบโครงการทำนุ บ ำรุ ง ศิล ปะและ
วัฒนธรรมดังกล่าว (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ จะเป็นพระคุณยิง่
ลงชื่อ …………………………………………………..
(………………………….…….………………..….)
หัวหน้าโครงการ
2. เรียน อธิการบดี
เห็นควรอนุมัติให้ปรับแผน/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลงชื่อ…………………………………….
(…………………...…………….……………)
คณบดี/ผู้อำนวยการ
(วันที่…….……./……………./…………..)
3. เรียน อธิการบดี
เห็นควรอนุมัติและให้ดำเนินการบันทึกข้อมูล
ลงชื่อ…………………….……………………………
(…………………………………………………………..)
ผู้ประสานงานโครงการ
(วันที่…………./……………./…………..)

4. เรียน อธิการบดี
( ) เห็นควรอนุมัติ ( ) เห็นควรไม่อนุมัติ
ลงชื่อ……………….……………………………………….
(นายชำนาญ แสงแก้ว)
ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
(วันที่…………./……………./…………..)
5. เรียน อธิการบดี
( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ…………..…………….……………………………
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร)
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
(วันที่…………./……………./…………..)
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