คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน รับรอง
รายงานการประชุมฉบับนี้แล้วในการประชุม
ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
ครั้งที่ 1/2559
วันพุธ ที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้มาประชุม
1. รศ.ดร.ประพันธ์

ธรรมไชย

2. ผศ.ดร.สายสมร

สร้อยอินต๊ะ

3. รศ.ดร.อานนท์

เที่ยงตรง

4. ผศ.สมผิว

ชื่นตระกูล

5. ผศ.สัญญา

สะสอง

6. อาจารย์ถนัด

บุญชัย

7. รศ.ดร.เกตุมณี

มากมี

8. ผศ.สุรศักดิ์

นุ่มมีศรี

9. อาจารย์นิมิต

วุฒิอินทร์

10. ผศ.สุชานาฏ

สิตานุรักษ์

11. ผศ.พรพิมล

วงศ์สุข

ผู้ไม่มาประชุม
1. นางอรวรรณ

ชยางกูร

อธิการบดี
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสุนี

พนันตา

2. นางประไพ

ปรีชา

3. นางสาววิลาวัลย์

หน่อคาศักดิ์

4. นางสาวบุญรักษ์

กฤษวงษ์

5. นางวิไลพักตร์

จริงไธสง

ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้ช่วยเลขานุการ
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ประธานกรรมการกล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม
- ไม่มี 1.2 เรื่องแจ้งจากเลขานุการ ก.ง.ส.
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2558 วันที่ 17 ธันวาคม 2558
เลขานุ การคณะกรรมการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ ประชุมว่ากองนโยบายและแผนได้จั ดทารายงาน
การประชุม คณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้ง ที่ 12/2558 วัน ที่ 17 ธัน วาคม 2558 เสร็จ เรีย บร้อ ยแล้ว
รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม นาเสนอที่ป ระชุม คณะกรรมการ ก.ง.ส. พิจารณารับรอง
รายงานการประชุม
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. หน้า 6 ผู้ไม่มาประชุม ให้ระบุเหตุผลผู้ไม่มาประชุมว่าติดภารกิจหรือติดราชการอะไร
2. หน้า 13 ระเบียบวาระที่ 5.8 ให้แก้ไขมติคณะกรรมการ ก.ง.ส. ดังนี้
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จากเดิม
รับทราบ ในการนาเงินคงคลังของมหาวิทยาลัยไปซื้อสลากออมสินพิเศษ อายุ 3 ปี จานวน
500,000,000 บาท (ห้ าร้อยล้ านบาทถ้ว น) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เชียงใหม่
ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 หมวด 7 การใช้เงินคงคลัง
ข้อ 59 และมอบกองคลังดาเนินการจัดซื้อสลากออมสินพิเศษ อายุ 3 ปี จานวน 500,000,000 บาท
(ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) ต่อไป
เป็น
“รับทราบ ในการนาเงินคงคลังของมหาวิทยาลัยไปลงทุนเพื่อหารายได้ ด้วยการไปซื้อสลาก
ออมสินพิเศษ อายุ 3 ปี จานวน 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้ วน) และมีความเห็น
ว่ามหาวิทยาลัยสามารถดาเนินการได้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย
การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 หมวด 7 การใช้เงินคงคลัง
ข้อ 59 และมอบกองคลังดาเนินการจัดซื้อสลากออมสินพิเศษ อายุ 3 ปี จานวน 500,000,000 บาท
(ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) ต่อไป”
มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 12/2558 วันที่ 17 ธันวาคม 2558
ตามที่แก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การใช้เงินคงคลังในการลงทุนเพื่อจัดหารายได้สาหรับมหาวิทยาลัย
ตามที่คณะกรรมการบริ หารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 มติที่ประชุม รับทราบ ในการนาเงินคงคลัง
ของมหาวิทยาลัยไปลงทุนเพื่อหารายได้ ด้วยการซื้อสลากออมสินพิเศษ อายุ 3 ปี จานวน 500,000,000 บาท
(ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) และมีความเห็นว่ามหาวิทยาลัยสามารถดาเนินการได้ ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 หมวด 7 การใช้
เงินคงคลัง ข้อ 59 และมอบกองคลังดาเนินการจัดซื้อสลากออมสินพิเศษ อายุ 3 ปี จานวน 500,000,000
บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) ต่อไป โดยกองคลัง สานักงานอธิการบดี ได้ดาเนินการจัดซื้อสลากออมสินพิเศษ
อายุ 3 ปี จานวน 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) ที่ธนาคารออมสิน สาขาประตูช้างเผือก เมื่อวันที่
30 ธันวาคม 2558 ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” จานวน 10 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 50 บาท
เป็นเงินทั้งสิ้น 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) งวดที่ 81 เลขที่ A0000000 ถึง A9999999
มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- ไม่มี -
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบหรือทักท้วง
5.1 ขออนุญาตเบิกค่าของที่ระลึกแก่คณะกรรมการวิพากษ์และตัดสินการประกวดแผนธุรกิจ
เรื่องเดิม/เหตุผล
ด้วยหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรม
ภายใต้โครงการ BIZ START UP @ CMRU เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ไปแล้วนั้น โดยได้ทาการเบิก
ค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งเป็นค่าของที่ระลึก จานวน 2 ชิ้น เป็นเงิน 1,300 บาท (หนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)
ดั ง นั้ น หลั กสู ตรการเป็ นผู้ ประกอบการ ภาควิ ชาบริ หารธุ รกิ จ ขอสนั บสนุ นการเบิ กค่ าของที่ ระลึ กแก่
คณะกรรมการวิพากษ์และตัดสินการประกวดแผนธุรกิจ จานวน 2 ท่าน เนื่องจากไม่ได้เบิกค่าวิทยากร
ตามระเบี ย บมหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ เชีย งใหม่ ว่ าด้ ว ย การใช้เ งิน รายได้ใ นการพั ฒ นาคุ ณภาพ
นักศึกษา พ.ศ. 2555 ข้อ 5 และข้อ 6 การเบิกจ่ายเงินรายได้ในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษานอกเหนือจาก
ที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้หรือที่กาหนดไว้แล้วแต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีมีอานาจใน
การพิจารณาอนุมัติ แล้วนาเสนอคณะกรรมการเงินรายได้เพื่อทราบ แต่ต้องคานึงถึงความจาเป็น ความ
เหมาะสม และการประหยัดภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ โดยยึดถือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็น
หลัก
มหาวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่ วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
(ก.ง.ส.) เพื่อทราบ
มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.
รับทราบ
5.2 รายงานผลคาพิพากษา
เรื่องเดิม/เหตุผล
ตามที่จ่าสิบตรีจอห์นนพดล วศินสุนทร ได้ฟ้องร้องมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต่อศาลปกครอง
เชียงใหม่ เป็นคดีหมายเลขที่ 231/2556 ในการนี้ ศาลปกครองเชียงใหม่ได้กาหนดวันนัดอ่านผลแห่งคา
พิพากษา ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 โดยศาลมีคาแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี คดีหมายเลขดาที่
231/2556 รายงานกระบวนการพิจารณา (ชั้นอ่านคาพิพากษา) คดีหมายเลขดาที่ 231/2556 และคา
พิพากษา คดีหมายเลขดาที่ 231/2556 คดีหมายเลขแดงที่ 427/2558 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 หากผู้
ถูกฟ้องคดี มีความประสงค์จะอุทธรณ์คาพิพากษาดังกล่าว ในอุทธรณ์ภายใน 30 วันที่นับแต่วันทราบผล
แห่งคาพิพากษา
มหาวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่ วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
(ก.ง.ส.) เพื่อทราบ
มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.
รับทราบ รายงานผลคาพิพากษา ของจ่าสิบตรีจอห์นนพดล วศินสุนทร เนื่องจากคดีความยัง
ไม่สิ้นสุด มหาวิทยาลัยต้องยื่นอุทธรณ์ โดยอาศัยหลักกฎหมายในข้อเท็จจริงและแนวปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับมติคณะรัฐมนตรีต่อไป
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5.3 รายงานรายรับจริงเปรียบเทียบกับประมาณการรายได้ประจาปีงบประมาณ 2558
เรื่องเดิม/เหตุผล
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2557 ข้อ 56 ให้มหาวิทยาลัยรายงานรายรับจริงเปรียบเทียบกับประมาณการรายได้ประจาปีงบประมาณนั้น
ต่อ ก.ง.ส. และ สภามหาวิทยาลัย ตามลาดับ ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ บัดนี้ กองนโยบายและแผน
สานักงานอธิการบดี ได้จัดทารายงานรายรับจริงเปรียบเทียบกับประมาณการรายได้ประจาปีงบประมาณ 2558
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มหาวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่ วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
(ก.ง.ส.) เพื่อทราบ
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ข้อสังเกต หน้า 68 ประเภทรายรับ ข้อ 1.2 ค่ารับสมัครนักศึกษา ไม่เป็นไปตามที่ประมาณการ
รายรับจริงเนื่องจากมีนักศึกษาลดลง
มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.
รับทราบ และมอบกองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี นาเสนอสภามหาวิทยาลั ย
เพื่อทราบต่อไป
5.4 รายงานผลการดาเนินงานกองทุนของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ 2558
5.4.1 กองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรื่องเดิม/เหตุผล
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2557 ข้อ 67 (3) รายงานผลการดาเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุนนั้น ๆ ต่อคณะกรรมการประจา
ส่วนราชการหรือคณะกรรมการประจาส่วนงานภายใน แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นภายใน 30 วัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ แล้วนาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มหาวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่ วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
(ก.ง.ส.) เพื่อทราบ
มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.
รับทราบ รายงานผลการดาเนินงานกองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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5
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2/2559 วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น.
เลขานุการคณะกรรมการ ก.ง.ส. แจ้งกาหนดการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งต่อไป คือ
ครั้งที่ 2/2559 วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.
รับทราบ กาหนดการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 2/2559 วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
เลิกประชุมเวลา 10.50 น.

ลงชื่อ

ลงชื่อ
(นางวิไลพักตร์ จริงไธสง)
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นางประไพ ปรีชา)
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข)
ผู้ช่วยอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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