๑

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
วาดวย เบี้ยประชุมกรรมการ
พ.ศ. ๒๕๕๖
___________________________
โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุง แกไข อัตราเบี้ยประชุม คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย อันกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกมหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย เบี้ยประชุมกรรมการ
พ.ศ. ๒๕๕๖”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๕
บรรดากฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ และคําสั่งอื่นใดในสวนที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
“สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
“สภาคณาจารย แ ละข า ราชการ” หมายความว า สภาคณาจารย แ ละข า ราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ”
“คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
“นายกสภามหาวิทยาลัย” หมายความวา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
“ผูชวยเลขานุการ” หมายความวา ผูที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหทําหนาที่เปนผูชวยเลขานุการ
ในคณะกรรมการหรืออนุกรรมการตามบัญชีแนบทายระเบียบนี้
“ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม” หมายความวา ผูที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหทําหนาที่ใหบริการ
สนับสนุนการประชุมในคณะกรรมการหรืออนุกรรมการตามบัญชีแนบทายระเบียบนี้

๒

“เงินรายได” หมายความวา เงินรายไดทุก ประเภทที่ ม หาวิทยาลัยไดรับ นอกเหนือจาก
เงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายไดแผนดิน
“เบี้ยประชุม” หมายความวา เงินที่เบิกจายเปนคาตอบแทนในการประชุม
ขอ ๕ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และผูมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมตามระเบียบนี้ ไดแก
(๑) สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) สภาวิชาการตามมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๓) สภาคณาจารยและขาราชการตามมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗
(๔) คณะกรรมการส ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลัย ตามมาตรา ๒๕ แห งพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๕) คณะกรรมการบริหารงานบุคคลตามมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๔) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติข าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
(๖) คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๓)
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๖๕/๑ แหงพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
(๗) คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ งเพื่อกระทําการใดๆ ตามมาตรา ๑๘ (๑๔)
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๘) คณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเพื่อกระทําการใดๆ ตามมาตรา ๑๘ (๑๔)
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๙) ผูชวยเลขานุการ
(๑๐) ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
ขอ ๖ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการไมสามารถประชุมได ใหผูซึ่งทําหนาที่
ประธานในที่ประชุมไดรับเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการ
ขอ ๗ ใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการคณะหนึ่ง มีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมครั้งหนึ่ งสําหรับ
การประชุมในหนึ่งวัน
ในกรณีที่มีการประชุมในหนึ่ง วันหลายคณะกรรมการหรือคณะอนุก รรมการ ใหผูมีสิท ธิ
รับเบี้ยประชุมรับเบี้ยประชุมในอัตราเบี้ยประชุมใดเบี้ยประชุมหนึ่งเทานั้น
ในกรณีตามวรรคสอง มิใหใชบังคับกับผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
ขอ ๘ อัตราเบี้ยประชุมใหจายตามบัญชีแนบทายระเบียบนี้ การปรับและการแกไขเปลี่ยนแปลง
อัตราเบี้ยประชุมใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

๓

ขอ ๙ การเบิกจายเบี้ยประชุมตามระเบียบนี้ใหเบิกจายจากเงินรายได
ขอ ๑๐ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปญหา
จากการใชระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายวิศัลย โฆษิตานนท)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

๑

บัญชีแนบทายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
วาดวย เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะกรรมการ / ตําแหนง

อัตราเบี้ยประชุม (บาท)

๑. สภามหาวิทยาลัย
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย
(๒) อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
(๓) ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(๔) อธิการบดี
(๕) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
(๗) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงผูบริหาร
(๘) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
(๙) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
(๑๐) ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
(๑๓) ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม

๓,๐๐๐
๒,๕๐๐
๒,๐๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๒,๐๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๒๐๐

๒. สภาวิชาการ
(๑) ประธานสภาวิชาการ
(๒) กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
(๓) กรรมการสภาวิชาการจากผูแทนคณะ
(๔) กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ
(๕) ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ
(๖) ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม

๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๒๐๐

๓. สภาคณาจารยและขาราชการ
(๑) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
(๒) กรรมการ
(๓) เลขานุการ
(๔) ผูชวยเลขานุการ

๑,๐๐๐
๗๐๐
๗๐๐
๓๐๐

๒

คณะกรรมการ / ตําแหนง
๔. คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(๑) ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(๒) รองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
(๔) กรรมการจากนายกองคการนักศึกษาและประธานสภานักศึกษา
(๕) เลขานุการ
(๖) ผูชวยเลขานุการ

อัตราเบี้ยประชุม (บาท)
๑,๕๐๐
๑,๒๐๐
๑,๐๐๐
๖๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐

๕. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
(๑) ประธานกรรมการ
(๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
(๓) กรรมการจากบุคคลภายใน
(๔) กรรมการและเลขานุการ
(๕) ผูชวยเลขานุการ
(๖) ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม

๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
๗๐๐
๗๐๐
๕๐๐
๒๐๐

๖. คณะกรรมการประจําคณะ
(๑) ประธานกรรมการ
(๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
(๓) รองคณบดี ไมเกิน ๓ คน ๆ ละ
(๔) ประธานสาขาวิชา
(๕) ผูแทนคณาจารย
(๖) เลขานุการ
(๗) ผูชวยเลขานุการ
(๘) ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๗๐๐
๗๐๐
๗๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๒๐๐

๗. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
(๑) ประธานกรรมการ
(๒) รองประธาน
(๓) กรรมการ
(๔) กรรมการและเลขานุการ
(๕) ผูชวยเลขานุการ

๒,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐

๓

คณะกรรมการ / ตําแหนง
อัตราเบี้ยประชุม (บาท)
๘. คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
(๑) ประธานกรรมการ
๑,๕๐๐
(๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
๑,๐๐๐
(๓) กรรมการจากผูบริหาร และคณาจารยประจํา
๗๐๐
(๔) กรรมการและเลขานุการ
๗๐๐
(๕) ผูชวยเลขานุการ
๕๐๐
(๖) ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๒๐๐
๙. กรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
(๑) ประธานกรรมการ
๓,๐๐๐
(๒) กรรมการ
๒,๐๐๐
(๓) เลขานุการ
๑,๐๐๐
(๔) ผูชวยเลขานุการ
๕๐๐
๑๐. คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานวิชาการ
(๑) ประธานกรรมการ
๓,๐๐๐
(๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
๒,๐๐๐
(๓) เลขานุการ
๑,๐๐๐
(๔) ผูชวยเลขานุการ
๕๐๐
๑๑. คณะอนุกรรมการประเมินการสอน (เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน)
(๑) ประธานกรรมการ
- บุคคลภายนอก
๑,๕๐๐
- บุคคลภายใน
๑,๐๐๐
(๒) กรรมการ
๘๐๐
(๓) เลขานุการ
๕๐๐
(๔) ผูชว ยเลขานุการ
๓๐๐
๑๒. คณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
(๑) ประธานอนุกรรมการ
๑,๕๐๐
(๒) อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
๑,๕๐๐
(๓) อนุกรรมการจากผูบริหารและคณาจารยประจํา
๑,๐๐๐
(๔) กรรมการและเลขานุการ
๘๐๐
(๕) ผูชวยเลขานุการ
๓๐๐

๔

คณะกรรมการ / ตําแหนง
๑๓. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
(๑) ประธาน
(๒) ผูทรงคุณวุฒิ
(๓) รองประธาน และกรรมการ
(๔) กรรมการและเลขานุการ
(๕) ผูชวยเลขานุการ
๑๔. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ
(๑) ประธาน
(๒) ผูทรงคุณวุฒิ
(๓) กรรมการ
(๔) กรรมการและเลขานุการ
(๕) ผูชวยเลขานุการ
๑๕. คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง/ดําเนินการทางวินัย
(๑) ประธานกรรมการ
- บุคคลภายนอก
- บุคคลภายใน
(๒) กรรมการ
- บุคคลภายนอก
- บุคคลภายใน
(๓) เลขานุการ
(๔) ผูชวยเลขานุการ จํานวน ๑ คน

อัตราเบี้ยประชุม (บาท)
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๗๐๐
๗๐๐
๓๐๐

๓,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๕๐๐
๑,๐๐๐
๘๐๐
๕๐๐

