คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน รับรอง
รายงานการประชุมฉบับนี้แล้วในการประชุม
ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 1 มิถุนายน 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
ครั้งที่ 4/2559
วันพุธ ที่ 4 พฤษภาคม 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

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสุนี

พนันตา

2. นางประไพ

ปรีชา

3. นางสาววิลาวัลย์

หน่อคาศักดิ์

4. นางสาวบุญรักษ์

กฤษวงษ์

5. นางสาวณัฐชา

นวลคามา

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 3/2559 วันที่ 2 มีนาคม 2559
เลขานุการคณะกรรมการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมว่ากองนโยบายและแผนได้จัดทารายงาน
การประชุม คณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั ้ง ที ่ 3/2559 วัน ที ่ 2 มีน าคม 2559เสร็จ เรีย บร้อ ยแล้ว
รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม นาเสนอที่ป ระชุม คณะกรรมการ ก.ง.ส. พิจารณารับรอง
รายงานการประชุม
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. หน้า 5 รายชื่อ ผู้มาประชุม ให้แก้ไข ดังนี้
จากเดิม
3. นางอรวรรณ ชยางกูร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
เป็น
3. นางอรวรรณ ชยางกูร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 4 พฤษภาคม 2559

2. หน้า 12 ข้อ 2. วรรค 1
จากเดิม
2. วรรค 1 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดาเนินการจัดสอบคัดเลือกกรณีพิเศษ
ไม่ ต้ อ งสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ บรรจุ และแต่ง ตั้ ง เป็ น พนัก งานครู เ ทศบาล ต าแหน่ ง ครู ผู้ ดู แลเด็ ก
ประจาปีงบประมาณ 2559 โดยองค์การบริหารส่วนตาบล และเทศบาล จานวน 21 แห่ง ได้
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินการให้มหาวิทยาลัย ซึ่งถือว่าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริห ารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 ข้อ 35
เป็น
2. วรรค 1 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดาเนินการจัดสอบคัดเลือกกรณีพิเศษ
ไม่ ต้ อ งสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ บรรจุ และแต่ง ตั้ ง เป็ น พนัก งานครู เ ทศบาล ต าแหน่ ง ครู ผู้ ดู แลเด็ ก
ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2559 โดยองค์การบริหารส่วนตาบล และเทศบาล จานวน 21 แห่ง
ได้ ส นั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น การให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น เงิ นรายได้ ข อง
มหาวิทยาลั ย ตามข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ว่าด้วย การบริห ารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 ข้อ 35
มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.
รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 2 มีนาคม 2559
และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 (ร่าง) ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดสรรเงินผลประโยชน์ที่เกิดจาก
การดาเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมของส่วนราชการ ส่วนงานภายใน และหน่วยงานภายใน ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
เรื่องเดิม/เหตุผล
ตามที่คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) ในคราว
ประชุมครั้ งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 มติที่ ประชุมมอบมหาวิ ทยาลั ยดาเนินการแก้ไขประกาศ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่ อง การจัดสรรเงินผลประโยชน์ที่เกิดจากการดาเนินงานตามโครงการหรือ
กิจกรรมของส่วนราชการ ส่วนงานภายใน และหน่วยงานภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นั้น บัดนี้
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดทา (ร่าง) ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องการจัดสรรเงินผลประโยชน์ที่
เกิดจากการดาเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมของส่วนราชการ ส่วนงานภายใน และหน่วยงานภายใน ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง น าเสนอเรื่ อ งดั ง กล่ า ว เข้ า สู่ ว าระการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารการเงิ น
และทรัพย์สิน ( ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ให้แก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง การจัดสรรเงินผลประโยชน์ที่เกิด
จากการดาเนิ น งานตามโครงการหรื อกิจกรรมของส่ ว นราชการส่ ว นงานภายใน และหน่ว ยงานภายใน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 หน้า 16 และ ดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 4 พฤษภาคม 2559

1.1 วรรค 2 บรรทัดที่ 3
จากเดิม
ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559
เป็น
ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
1.2 “ข้อ 4 ให้จัดสรรเงินผลประโยชน์ของโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการให้คาปรึกษาหรือ
ค่าจ้างที่ปรึกษา ดังนี้
จากเดิม
(1) จัดสรรให้ผู้ดาเนินโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้คาปรึกษา หรือ
ค่ า จ้ า งที่ ป รึ ก ษา เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น งานเพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
โครงการหรื อ กิ จ กรรม ในอั ต รา ร้ อ ยละ 80 ของวงเงิ น งบประมาณค่ า ตอบแทนการให้
คาปรึกษาหรือค่าจ้างที่ปรึกษาของโครงการหรือกิจกรรม โดยให้โอนเงินเป็นกองทุนของแต่ละ
ส่วนราชการ หรือส่วนงานภายใน หรือกองทุนอื่น ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด แล้วแต่กรณี
(2) จั ด สรรให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ใ นอั ต รา ร้ อ ยละ 10 ของวงเงิ น
งบประมาณค่าตอบแทนการให้ คาปรึกษาหรื อค่าจ้างที่ปรึกษา โดยให้ โอนเงินเข้าเป็นเงิน
ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(3) จั ดสรรให้ กองทุนของส่ ว นราชการหรือส่ ว นงานภายใน ในอัตราร้อยละ 10
ของวงเงินงบประมาณค่าตอบแทนการให้คาปรึกษาหรือค่าจ้างที่ปรึกษา โดยให้โอนเงินเข้า
เป็นเงินของกองทุนแต่ละส่วนราชการ หรือส่วนงานภายใน หรือกองทุนอื่นตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด แล้วแต่กรณี”
เป็น
(1) จัดสรรให้ผู้ดาเนินโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้คาปรึกษา หรือ

ค่ า จ้ า งที่ ป รึ ก ษา เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น งานหรื อ กิ จ กรรมเพื่ อ ให้ บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรม ในอัตรา ร้อยละ 80 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับเป็น
ค่าตอบแทนการให้คาปรึกษาหรือค่าจ้างที่ปรึกษาของโครงการหรือกิจกรรม โดยให้โอนเงินเข้า
เป็นกองทุนของแต่ละส่วนราชการ หรือส่วนงานภายใน หรือกองทุนอื่น ตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด แล้วแต่กรณี
(2) จั ด สรรให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ในอั ต ราร้ อ ยละ 10 ของวงเงิ น
งบประมาณที่ได้รับเป็นค่าตอบแทนการให้คาปรึกษาหรือค่าจ้างที่ปรึกษาโอนเงินเข้าเป็นเงิน
ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(3) จั ดสรรให้ กองทุนของส่ ว นราชการหรือส่ ว นงานภายใน ในอัตราร้อยละ 10
ของวงเงิ น งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ เป็ น ค่ า ตอบแทนการให้ ค าปรึ ก ษาหรื อ ค่ า จ้ า งที่ ป รึ ก ษา
โดยให้โอนเงินเข้าเป็นเงินของกองทุนแต่ละส่วนราชการ หรือส่วนงานภายใน หรือกองทุนอื่น
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด แล้วแต่กรณี”

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 4 พฤษภาคม 2559

1.3. ท้ายประกาศ ให้แก้ไขดังนี้
จากเดิม
ประกาศ ณ วันที่ ... มีนาคม พ.ศ. 2558
(รองศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ ธรรมไชย)
เป็น
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
(รองศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ ธรรมไชย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2. ให้ แก้ ไ ข หน้ า 17 ตามข้อ ความหน้ า 16 เนื่อ งจากข้อ ความใน หน้ า 17 เป็น การอธิบ าย
เปรียบเทียบในตารางของข้อความหน้า 16
มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.
เห็ น ชอบ ให้ แ ก้ไ ข(ร่ า ง) ประกาศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ เชี ยงใหม่ เรื่อ ง การจัด สรรเงิ น
ผลประโยชน์ที่เกิดจากการดาเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมของส่วนราชการ ส่วนงานภายใน และ
หน่วยงานภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดหารายได้และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สิน จากการใช้บริการห้องประชุมและห้องพัก ณ Chiang Mai
World Green City วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
เรื่องเดิม/เหตุผล
ตามทีค่ ณะกรรมการวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ได้ให้ความเห็นชอบใน
กรณีการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินจากการใช้บริการห้องประชุมและ
ห้องพัก ณ Chiang Mai World Green City ดังนั้น วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
จึ งได้ น าเสนอ (ร่ าง) ประกาศมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเชี ยงใหม่ เรื่ อง หลั กเกณฑ์และวิ ธีการจั ดหารายได้และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สิน จากการใช้บริการห้องประชุมและห้องพัก ณ Chiang Mai World Green City
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
มหาวิทยาลัย จึงนาเสนอเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
( ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรหารือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม
2. ให้แก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดหารายได้
และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน จากการใช้บริการห้องประชุมและห้องพัก ณ Chiang Mai World
Green City วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย หน้า 20 -21 ดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 4 พฤษภาคม 2559

จากเดิม
2.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดหา
รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน จากการใช้บริการห้องประชุมและห้องพัก
ณ Chiang Mai World Green City วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
ชุมชนแห่งเอเชีย
2.2 บรรทัดที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พ.ศ. 2547
2.3 ข้อ 6 การรับเงินให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเงินออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานโดยมอบ
ต้นฉบับให้ผู้จ่ายเงินและมีสาเนาไว้กับต้นขั้ว
2.4 ข้อ 8 การยกเว้นหรือการลดหย่อนค่าบริหารห้องประชุมและห้องพัก รวมทั้ง
การให้บริการห้องประชุมและห้องพักซึ่งนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี
เป็น
2.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการจัดหา
รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน จากการใช้บริการห้องประชุมและห้องพัก
ณ Chiang Mai World Green City วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
ชุมชนแห่งเอเชีย
2.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2547
2.3 ข้อ 6 การรับเงินให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเงินออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานโดยมอบ
ต้นฉบับให้ผู้จ่ายเงินและมีสาเนาไว้กับต้นขั้วฉบับจริง
2.4 ข้อ 8 การยกเว้นหรือการลดหย่อนค่า บริหารบริการห้องประชุมและห้องพัก
รวมทั้งการให้บริการห้องประชุมและห้องพักซึ่งนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ใน
ประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี
3. ให้แก้ไข (ร่าง) บัญชีอัตราค่าบริการห้องประชุมและห้องพักแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน จาก
การให้บริการห้องประชุมและห้องพัก ของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่ง
เอเชีย หน้าที่ 22-23 ดังนี้
3.1 ควรตัดข้อความในตารางในส่วนของ ค่าธรรมเนียม หมายเหตุ - หากเกินเวลา
กาหนดคิดเพิ่มชั่วโมงละ 500 บาท และ 300 บาท
มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.
เห็นชอบ ให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และมอบหมายให้รองอธิการบดี
(อาจารย์ ถนัด บุญชัย) รับไปประสานกับฝ่ายเกี่ยวข้อง แล้วนากลับมาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) ครั้งต่อไป
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4.2 (ร่ า ง) งบประมาณรายจ่ า ย การจั ด หารายได้ แ ละผลประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น ของ
มหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ( ครั้งที่ 2 )
เรื่องเดิม/เหตุผล
ตามทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ โครงการจัดหารายได้และ
ผลประโยชน์อื่นๆ จานวน 2 โครงการ ได้แก่
1. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ าปี งบประมาณ 2558 ของจั งหวัดเชี ยงใหม่และจังหวั ดแม่ฮ่ องสอน โดยมี ค่าจ้างในการ
ดาเนินงาน จานวน 6,560,000 บาท
2. โครงการจั ดสอบคั ดเลื อกกรณี พิเศษไม่ ต้องสอบแข่ งขั นเพื่ อบรรจุ และแต่งตั้ งเป็นพนักงานครู
เทศบาล โดยมีค่าจ้างในการดาเนินงาน จานวน 125,520 บาท
ซึ่งการดาเนินการในโครงการดังกล่าวนั้นเป็นการดาเนินการโดยมหาวิทยาลัย จึงต้องนาเงินที่ได้รับเป็น
รายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยทั้งจานวน โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไว้ที่จ่ายตาม
จริงแต่ไม่เกินร้อยละ 80 และทั้ง 2 โครงการ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นระหว่างปี จึงไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณไว้
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 ข้อ 35 ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนที่ต้องใช้เพื่อดาเนินการจัดหาผลประโยชน์ ให้จัดทา
เป็นงบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยความเห็นชอบของ ก.ง.ส. แล้วนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
และขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยให้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการดังกล่าว
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,348,400 บาท
มหาวิทยาลัย จึงนาเสนอเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
( ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ให้แก้ไขเอกสารแยกเล่ม วาระ 4.2 หน้า สารบัญ ดังนี้
จากเดิม
1. สานักงานบริหารจัดการและทรัพย์สิน
เป็น
1. สานักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
2. ให้เพิ่มเติมข้อมูล
2.1 ประมาณการรายรับงบประมาณในภาพรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2.2 สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 1)
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.
เห็ น ชอบ (ร่าง) งบประมาณรายจ่าย การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิ นของ
มหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ( ครั้งที่ 2) และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบหรือทักท้วง
5.1 รายงานรายรับจริงเปรียบเทียบกับประมาณการรายได้ประจาปีงบประมาณ 2558
เรื่องเดิม/เหตุผล
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติรับทราบ
รายงานรายรั บ จริ ง เปรี ย บเที ย บกั บ ประมาณการรายได้ ป ระจ าปี ง บประมาณ 2558 และมอบ
กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง บัดนี้ ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
มหาวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่ วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
(ก.ง.ส.) เพือ่ ทราบ
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
จากข้อเสนอแนะของประชุมสภามหาวิทยาลัย หน้า 28 -29
ข้อที่ 1 ไม่จาเป็น ต้องแก้ไขข้อบังคับใด ๆ เนื่องจาก ข้อบังคับที่ใช้ในปัจจุบันและที่กาลั ง
จะปรับปรุงนั้น ได้สะท้อนรายรับจริงเป็นรายได้ตามความเป็นจริง
ข้อ 2 มอบให้ กองคลั งดาเนินการพิจารณาดาเนินการตรวจสอบข้อความในการรายงาน
รายรับจริง รายการที่ 1-9
ข้ อ 3 มอบให้ ก องคลั ง /กองนโยบายและแผนด าเนิ น การรายงานประมาณการรายรั บ
รายรับจริง เป็นรายไตรมาสให้สภามหาวิทยาลัย ส่วนการประมาณการรายจ่าย และรายจ่ายจริง
นั้นให้ใช้เป้าหมายการเบิกจ่ายเดียวกับงบประมาณแผ่นดิน โดยมอบให้กองนโยบายและแผนเป็น
ผู้รายงานเป็นรายไตรมาส ให้กับสภามหาวิทยาลัย
ข้อ 4 มอบให้ กองคลั ง/กองนโยบายและแผนดาเนินการเตรียมการประมาณการรายรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยนาเสนอแยกหน่วยงาน
มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.
รั บ ทราบ รายงานรายรั บ จริ ง เปรี ย บเที ย บกั บ ประมาณการรายได้ ป ระจ าปี ง บประมาณ
และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
5.2 รายงานการเงิ น ไตรมาสที่ 1 ปี ง บประมาณ 2559 (วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2558 –
วันที่ 31 ธันวาคม 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
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 ข้อ 76 (2) ให้กองคลังจัดทารายงานการเงินเป็นรายไตรมาส เสนอต่ออธิการบดี
ภายใน 30 วัน นับแต่สิ้นไตรมาส นั้น บัดนี้ กองคลัง สานักงานอธิการบดี ได้จัดทารายงานการเงินไตรมาสที่ 1
ปีงบประมาณ 2559 (วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – วันที่ 31 ธันวาคม 2558) ซึ่งประกอบด้วย
1. งบรายได้และค่าใช้จ่ายไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2558 – ธันวาคม 2558
2. งบทดลองและค่าใช้จ่ายไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2558 – ธันวาคม 2558
3. รายงานการรับ – จ่ายเงินผลประโยชน์ ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2558 – ธันวาคม 2558
มหาวิ ทยาลั ย จึ งน าเสนอเรื่ องดั งกล่ าว เข้ าสู่ ว าระการประชุ มคณะกรรมการบริ ห ารการเงิ น
และทรัพย์สิน ( ก.ง.ส.) เพื่อทราบ
มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.
รับทราบ รายงานการเงินไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 (วันที่ 1 ตุลาคม 2558 –
วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 4 พฤษภาคม 2559

5.3 รายงานสถานะเงินคงคลังประจาปีงบประมาณ 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
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 ข้อ 61 ให้มหาวิทยาลัยรายงานสถานะการเงินของเงินคงคลังต่อคณะกรรมการ ก.ง.ส.
และสภามหาวิทยาลัย ภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นงบประมาณนั้น บัดนี้กองคลังสานักงานอธิการบดีได้จัดทา
รายงานสถานะเงินคงคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เรียบร้อยแล้ว
มหาวิทยาลั ย จึ งน าเสนอเรื่ องดั งกล่ าว เข้ าสู่ วาระการประชุ มคณะกรรมการบริหารการเงิน และ
ทรัพย์สิน ( ก.ง.ส.) เพื่อทราบ
มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.
รับทราบ รายงานสถานะเงินคงคลังประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งต่อไป
ครั้งที่ 5/2559 วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น.
เลขานุ การคณะกรรมการ ก.ง.ส. แจ้งกาหนดการประชุ มคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้ง ต่อ ไป คื อ
ครั้ งที่ 5/2559 วั นพุ ธ ที่ 1 มิ ถุ นายน 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 5/2559 วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
เลิกประชุมเวลา 11.15 น.

ลงชื่อ

ลงชื่อ
(นางสาวณัฐชา นวลคามา)
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

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