คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน รับรอง
รายงานการประชุมฉบับนี้แล้วในการประชุม
ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 4 พฤษภาคม 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
ครั้งที่ 3/2559
วันพุธ ที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้มาประชุม
1. รศ.ดร.ประพันธ์

ธรรมไชย

2. ผศ.ดร.สายสมร

สร้อยอินต๊ะ

3. นางอรวรรณ

ชยางกูร

4. รศ.ดร.อานนท์

เที่ยงตรง

5. ผศ.สมผิว

ชื่นตระกูล

6. ผศ.สัญญา

สะสอง

7. อาจารย์ถนัด

บุญชัย

8. ผศ.สุรศักดิ์

นุ่มมีศรี

9. อาจารย์นิมิต

วุฒิอินทร์

10. รศ.ดร.เกตุมณี

มากมี

11. ผศ.สุชานาฏ

สิตานุรักษ์

12. ผศ.พรพิมล

วงศ์สุข

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสุนี

พนันตา

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

ผู้อานวยการกองคลัง

2. นางประไพ

ปรีชา

3. นางสาววิลาวัลย์

หน่อคาศักดิ์

4. นางสาวณัฐชา

นวลคามา

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวบุญรักษ์

กฤษวงษ์

ผู้ช่วยเลขานุการ
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
ติดราชการ

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 2/2559 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
เลขานุการคณะกรรมการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมว่ากองนโยบายและแผนได้จัดทารายงาน
การประชุม คณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้ง ที่ 2/2559 วัน ที่ 4 กุม ภาพัน ธ์ 2559 เสร็จ เรีย บร้อ ยแล้ว
รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม นาเสนอที่ป ระชุม คณะกรรมการ ก.ง.ส. พิจารณารับรอง
รายงานการประชุม
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. หน้า 10 ระเบียบวาระที่ 4.2 ให้แก้ไข ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ง.ส. ดังนี้
จากเดิม
ข้อ 2 “อัตราค่าใช้จ่ายตาม ข้อ 1 ให้ เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริงโดยคานึงถึงความจาเป็น
เหมาะสมและประหยั ด เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ทั้งนี้ “โดยให้ อยู่ในดุล ยพินิจของ
อธิการบดี”
เป็น
ข้อ 2 “อัตราค่าใช้จ่ายตาม ข้อ 1 ให้ เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริงโดยคานึงถึงความจาเป็น
เหมาะสมและประหยั ด เพื่ อ ประโยชน์ ข องทางราชการ ทั้ ง นี้ โดยให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของ
อธิการบดี”

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 2 มีนาคม 2559

2. หน้า 11 ในรายงานระเบียบวาระที่ 5.2.1-5.2.4 ข้อ 2 ให้แก้ไข ดังนี้
จากเดิม
ในการรายงานส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร ควรมีการรายงานในเรื่องของผลการดาเนิน
กิจกรรม/โครงการ เรื่องของรายจ่ายอื่น ๆ และระบุรายละเอียดให้ชัดเจน
เป็น
ในการรายงานส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร ควรมีการรายงานในเรื่องของผลการดาเนิน
กิจกรรม/โครงการ เรื่องของรายจ่ายอื่น ๆ และระบุรายละเอียดให้ชัดเจน
มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.
รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้ ง ที่ 2/2559 วัน ที่ 4 กุ ม ภาพั น ธ์ 2559
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขอปรับเปลี่ยนอัตราการจัดสรรเงินผลประโยชน์ของโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การให้คาปรึกษาหรือค่าจ้างที่ปรึกษา
เรื่องเดิม/เหตุผล
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์
2559 มีมติการประชุม ให้นาประเด็นการขอปรับเปลี่ยนยอดจัดสรร ข้อ 3 การให้คาปรึกษาหรือค่าจ้างที่ปรึกษา
ควรมี การปรั บยอดเงิ นจั ดสรรใหม่ เป็ น จั ดสรรให้ กองทุ นแต่ ละหน่วยงานในอั ตราร้ อยละ 90 จั ดสรรให้
มหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละ 10 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องการจัดสรรเงินผลประโยชน์ที่
เกิดจากการด าเนิ นงานตามโครงการหรื อกิจกรรมของส่ วนราชการ ส่ วนงานภายใน และหน่ วยงานภายใน
ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่
มหาวิ ทยาลั ย จึ งน าเสนอเรื่ องดั งกล่ าว เข้ าสู่ วาระการประชุ มคณะกรรมการการบริ หารการเงิ น
และทรัพย์สิน ( ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ให้แก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องการจัดสรรเงินผลประโยชน์ที่เกิดจาก
การดาเนิ น งานตามโครงการหรื อกิจ กรรมของส่ วนราชการ ส่ ว นงานภายใน และหน่ว ยงานภายในของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หน้า 19 ข้อ 4 ดังนี้
จากเดิม
ข้อ 4 ให้จัดสรรเงินผลประโยชน์ของโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการให้คาปรึกษาหรือ
ค่าจ้างที่ปรึกษา ดังนี้
(1) จัดสรรให้ผู้ดาเนินโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้คาปรึก ษา หรือค่าจ้างที่
ปรึกษา เพื่อเป็นเงินค่าจ่ายในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวั ตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรม
ในอัตราร้อยละ 80 ของวงเงินงบประมาณค่าตอบแทนการให้คาปรึกษาหรือค่าจ้างที่ปรึกษาของ
โครงการหรือกิจกรรม โดยให้โอนเงินเป็นเงินกองทุนของแต่ละส่วนราชการ หรือหน่วยงานภายใน
หรือกองทุนอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดแล้วแต่กรณี
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 2 มีนาคม 2559

(2) จั ดสรรให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ในอัตราร้อยละ 20 ของวงเงินงบประมาณ
ค่ า ตอบแทนการให้ ค าปรึ ก ษาหรื อ ค่ า จ้ า งที่ ป รึ ก ษา โดยโอนเงิ น เข้ า เป็ น ผลประโยชน์ ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เป็น
“ข้อ 4 ให้จัดสรรเงินผลประโยชน์ของโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการให้คาปรึกษาหรือ
ค่าจ้างทีป่ รึกษา ดังนี้
(1) จัดสรรให้ผู้ดาเนินโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้คาปรึก ษา หรือค่าจ้างที่
ปรึกษา เพื่อเป็นเงินค่าจ่ายในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรม
ในอัตราร้อยละ 80 ของวงเงินงบประมาณค่าตอบแทนการให้คาปรึกษาหรือค่าจ้ างที่ปรึกษาของ
โครงการหรือกิจกรรม โดยให้โอนเงินเป็นเงินกองทุนของแต่ละส่วนราชการ หรือหน่วยงานภายใน
หรือกองทุนอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดแล้วแต่กรณี
(2) จัดสรรให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในอัตราร้อยละ 20 10 ของวงเงินงบประมาณ
ค่าตอบแทนการให้คาปรึกษาหรือค่าจ้างที่ ปรึกษา โดยให้โอนเงินเข้าเป็นเงินผลประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(3) จัดสรรให้กองทุนของส่วนราชการหรือส่วนงานภายใน ในอัตราร้อยละ 10 ของวงเงิน
งบประมาณค่าตอบแทนการให้ คาปรึกษาหรือค่าจ้างที่ปรึกษา โดยให้โ อนเงินเข้าเป็นเงินของ
กองทุ น แต่ ล ะส่ ว นราชการ หรื อ ส่ ว นงานภายใน หรื อ กองทุ น อื่ น ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนด
แล้วแต่กรณี”
มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.
เห็นชอบ ให้แก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดสรรเงินผลประโยชน์ที่
เกิดจากการดาเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมของส่วนราชการ ส่วนงานภายใน และหน่วยงานภายใน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในข้อที่ 4
4.2 พิ จารณาอนุ มั ติ จั ดสรรเงิ นผลประโยชน์ ที่ เกิ ดจากการด าเนิ นโครงการอบรมหลั กสู ตร
มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 152,470 บาท
(อัตราร้อยละ 10)
เรื่องเดิม/เหตุผล
ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการเกี่ยวกับการให้บริการวิชาการ และได้รับ
เงินรายได้จากค่าลงทะเบียน ในปี พ.ศ. 2558 นั้น คณะขอจัดส่งเงินค่าบารุงมหาวิทยาลัย ในโครงการอบรม
หลักสูตร มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 152,470 บาท ซึ่ง
การจัดส่งเงินบารุงมหาวิทยาลัยดังกล่าวไม่เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การ
จัดสรรเงินผลประโยชน์ที่เกิดจากการดาเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมของส่วนราชการ ส่วนงานภายใน
และหน่ ว ยงานภายใน ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ข้ อ 2 คื อ อั ต ราร้ อ ยละ 20 ดั ง นั้ น
กรณี ก ารจั ด สรรเงิ น ผลประโยชน์ ที่ แ ตกต่ า งไปจากที่ ก าหนดไว้ ใ นข้ อ 2 และมี ว งเงิ น งบประมาณเกิ น
100,000 บาท ให้อธิการบดีนาเสนอ ก.ง.ส. พิจารณาเป็นรายกรณีไป
มหาวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 2 มีนาคม 2559

มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.
เห็ น ชอบ ให้ จั ด สรรเงิ น ผลประโยชน์ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ในอั ต ราร้ อ ยละ 10 ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง การจัดสรรเงินผลประโยชน์ที่เกิดจากการดาเนินงานตามโครงการหรือ
กิจ กรรมของส่ ว นราชการ ส่ ว นงานภายใน และหน่ว ยงานภายใน ของมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ เชี ยงใหม่
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ออกประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
4.3 พิ จ ารณาอนุ มั ติ จั ด สรรเงิ น ผลประโยชน์ ที่ เ กิ ด จากการด าเนิ น โครงการอบรม
หลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ จานวน
82,990 บาท (อัตราร้อยละ 10)
เรื่องเดิม/เหตุผล
ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการเกี่ยวกับการให้บริการวิชาการ และ
ได้รั บ เงิน รายได้จ ากค่าลงทะเบี ย น ในปี พ.ศ. 2558 ดังนั้น คณะจึ งขอจัดส่ งเงินค่าบารุงมหาวิทยาลั ย
ในโครงการอบรมหลั ก สู ต ร มั ค คุ เ ทศก์ เ ฉพาะ (ต่ า งประเทศ-เฉพาะพื้ น ที่ ) รุ่ น ที่ 2 จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
จานวน 82,990 บาท ซึ่งการจัดส่งเงินบารุงมหาวิทยาลัยดังกล่าวไม่เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เชียงใหม่ เรื่อง การจั ดสรรเงินผลประโยชน์ที่เกิดจากการดาเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม
ของส่ ว นราชการ ส่ วนงานภายใน และหน่ว ยงานภายใน ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏเชียงใหม่ ข้อ 2 คือ
อัตราร้อยละ 20 ดังนั้น กรณีการจัดสรรเงินผลประโยชน์ ที่แตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ในข้อ 2 และมีวงเงิน
งบประมาณเกิน 100,000 บาท ให้อธิการบดีนาเสนอ ก.ง.ส. พิจารณาเป็นรายกรณีไป
มหาวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา
มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.
เห็ น ชอบให้ จั ด สรรเงิ น ผลประโยชน์ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ในอั ต ราร้ อ ยละ 10 ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง การจั ดสรรเงินผลประโยชน์ที่เกิดจากการดาเนินงานตามโครงการหรือ
กิจ กรรมของส่ ว นราชการ ส่ ว นงานภายใน และหน่ว ยงานภายใน ของมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ เชี ยงใหม่
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ออกประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
4.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายการและอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อ
ดาเนินการจัดหาผลประโยชน์กรณีการดาเนินการจัดสอบคัดเลือก กรณีพิเศษไม่ต้อง
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตาแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
เรื่องเดิม/เหตุผล
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดาเนินการจัดการสอบคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็ นพนักงานครูเทศบาล ตาแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ประปีงบประมาณ 2559 โดยองค์การ
บริหารส่วนตาบล และเทศบาล จานวน 21 แห่ง ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินการให้มหาวิทยาลัย ซึ่งถือ
ว่าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 ข้อ 35
มหาวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
(ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 2 มีนาคม 2559

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ให้ แก้ ไข (ร่ า ง) ประกาศมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ เชีย งใหม่ เรื่ อง รายการและอั ตราค่าใช้จ่า ยเพื่ อ
ดาเนินการจัดหาผลประโยชน์กรณีการดาเนินการจัดสอบคัดเลือก กรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
แต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตาแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้
เดิม
1. เรื่อง รายการและอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อดาเนินการจัดหาผลประโยชน์กรณีการดาเนินการจัด
สอบคัดเลือก กรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตาแหน่งครู
ผู้ดูแลเด็ก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2. วรรค 1 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดาเนินการจัดสอบคัดเลือกกรณีพิเศษไม่
ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตาแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ประจาปี
งบประมาณ 2559 โดยองค์การบริห ารส่ว นตาบล และเทศบาล จานวน 21 แห่ ง ได้ส นับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการให้มหาวิทยาลัย ซึ่งถื อว่าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
ข้อ 35
3. ข้อ 3 การเบิกค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ หรือที่
กาหนดไว้แล้ ว แต่ไม่ส ามารถปฏิบัติได้ต ามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอานาจอนุมัติแล้ วนาเสนอ
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อทราบ
เป็น
1. เรื่อง รายการและอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อดาเนินการจัดหาผลประโยชน์กรณีการดาเนินการ
จัดสอบคัดเลือก กรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตาแหน่ง
ครูผู้ดูแลเด็ก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2. วรรค 1 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ได้ดาเนินการจัดสอบคัดเลื อกกรณีพิเศษ
ไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตาแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ประจาปี
งบประมาณ 2559 โดยองค์การบริห ารส่ ว นตาบล และเทศบาล จานวน 21 แห่ ง ได้ส นับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการให้มหาวิทยาลัย ซึ่งถือว่าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
ข้อ 35
3. ข้อ 3 การเบิกค่าใช้จ่ายและค่ าตอบแทนที่นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ หรือที่
กาหนดไว้แล้ ว แต่ไม่ส ามารถปฏิบัติได้ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอานาจอนุมัติแล้ วนาเสนอ
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อทราบ
มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายการและอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อ
ดาเนินการจัดหาผลประโยชน์กรณีการดาเนินการจัดสอบคัดเลือก กรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
แต่ ง ตั้ งเป็ น พนั ก งานครู เ ทศบาล ต าแหน่ ง ครู ผู้ ดู แ ลเด็ ก ประจ าปี พ.ศ. 2559 โดยให้ ม หาวิ ท ยาลั ย น า
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าวก่อนออกประกาศ

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 2 มีนาคม 2559

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบหรือทักท้วง
5.1 รายงานผลการดาเนินงานกองทุนระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ 2558
5.1.1 กองทุนดาเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เรื่องเดิม/เหตุผล
ตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ว่ า ด้ ว ย การบริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของ
มหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. 2557 ข้ อ 67 (3) รายงานผลการด าเนิ น งานและการรั บ จ่ า ยเงิ น กองทุ น นั้ น ๆ
ต่อคณะกรรมการประจาส่วนราชการหรือคณะกรรมการประจาส่วนงานภายใน แล้วแต่กรณี เพื่อพิจ ารณา
ให้ความเห็นภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ แล้วนาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ ซึ่งรายงานดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
มหาวิทยาลั ย จึ งขอน าเรื่ องดังกล่ าว เข้าสู่ วาระการประชุมคณะกรรมการบริห ารการเงินและ
ทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อทราบ
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ให้เพิ่มเติม ข้อความในเรื่องเดิม/เหตุผล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย
การบริ ห ารการเงิน และทรั พย์ สิ นของมหาวิทยาลั ย พ.ศ. 2557 ข้อ 67 (4) ให้ รายงานผลการ
ดาเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุนนั้นๆให้สภามหาวิทยาลัยทราบภายใน 45 วัน นับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณ
มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.
รั บ ทราบ รายงานผลการด าเนิ น งานกองทุ น ด าเนิ น งานพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ป ระจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 และ แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการ
5.1.2 กองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เรื่องเดิม/เหตุผล
ตามข้ อบั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ยงใหม่ ว่ าด้ ว ย การบริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย์ สิ นของ
มหาวิ ทยาลั ย พ.ศ. 2557 ข้ อ 67 (3) รายงานผลการด าเนิ นงานและการรั บจ่ ายเงิ นกองทุ นนั้ น ๆ ต่ อ
คณะกรรมการประจาส่วนราชการหรือคณะกรรมการประจาส่วนงานภายใน แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาให้
ความเห็ นภายใน 30 วัน นั บแต่วันสิ้นปีงบประมาณ แล้วนาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ ซึ่งรายงานดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
มหาวิ ทยาลั ย จึ งขอน าเรื่ องดั งกล่ าว เข้ าสู่ วาระการประชุ มคณะกรรมการบริ หารการเงิ นและ
ทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อทราบ
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ทีป่ ระชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
กรณี รายจ่ายมากกว่ารายรับ ให้เพิ่มเติมหมายเหตุ/เหตุผลประกอบ ที่ทาให้รายจ่ายมากกว่า
รายรับ
มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.
รับทราบ รายงานผลการดาเนินงานกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งต่อไป
ครั้งที่ 4/2559 วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.
เลขานุ การคณะกรรมการ ก.ง.ส. แจ้งกาหนดการประชุ มคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้ง ต่อ ไป คื อ
ครั้ งที่ 4/2559 วั นจั นทร์ ที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น 2
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.
รับทราบ กาหนดการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 4/2559 วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2559
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
เลิกประชุมเวลา 11.20 น.

ลงชื่อ

ลงชื่อ
(นางสาวณัฐชา นวลคามา)
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

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