คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน รับรอง
รายงานการประชุมฉบับนี้แล้วในการประชุม
ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 16 สิงหาคม 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
ครั้งที่ 6/2559
วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 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. ผศ.สัญญา

สะสอง

5. อาจารย์ถนัด

บุญชัย

6. ผศ.สุรศักดิ์

นุ่มมีศรี

7. อาจารย์นิมิต

วุฒิอินทร์

8. รศ.ดร.เกตุมณี

มากมี

9. ผศ.สุชานาฏ

สิตานุรักษ์

10. ผศ.พรพิมล

วงศ์สุข

ผู้ไม่มาประชุม
1. รศ.ดร.อานนท์
2. ผศ.สมผิว

เที่ยงตรง
ชื่นตระกูล

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

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 5/2559 วันที่ 1 มิถุนายน 2559
เลขานุการคณะกรรมการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมว่ากองนโยบายและแผนได้จัดทารายงาน
การประชุม คณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้ง ที่ 5/2559 วัน ที่ 1 มิถุน ายน 2559 เสร็จ เรีย บร้อ ยแล้ว
รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม นาเสนอที่ป ระชุม คณะกรรมการ ก.ง.ส. พิจารณารับรอง
รายงานการประชุม
มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 1 มิถุนายน 2559
โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี -

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 6 กรกฎาคม 2559

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รายงานผลการสอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจาปี 2558 ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่
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 (3) จัดทารายงานการเงินประจาปี เสนอต่ออธิการบดีภายใน 90 วันนับแต่วัน
สิ้นงบประมาณแล้วให้อธิการบดีรายงานต่อ ก.ง.ส. และข้อ 77 ให้อธิการบดีส่งรายงานการเงินประจาปีให้ผู้ตรวจ
สอบบั ญชี ที่ มหาวิ ทยาลั ยแต่ งตั้ งหรื อผู้ สอบบั ญชี ภายนอกที่ มหาวิ ทยาลั ยว่ าจ้ างให้ ด าเนิ นการตรวจสอบ
ภายใน 15 วั นนั บแต่ วันที่ ได้ รั บรายงานการเงิ นประจ าปี ตามข้ อ 76 (3) นั้ น ให้ ผู้ สอบบัญชีตามวรรคหนึ่ ง
รายงานผลการสอบบัญชีและการเงินต่ออธิการบดีภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ แล้วให้อธิการบดี
รายงานต่อ ก.ง.ส. และสภามหาวิทยาลัย ตามลับดับ บัดนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานจ้างตรวจสอบบัญชี
และรายงานการเงินประจาปี 2558 ได้นาส่งรายงานสรุปผลการตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจาปี
2558 เรียบร้อยแล้ว
มหาวิ ทยาลั ย จึ งน าเสนอเรื่ องดั งกล่ าว เข้ าสู่ วาระการประชุ มคณะกรรมการการบริหารการเงิ น
และทรัพย์สิน ( ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา
มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.
1. เห็นชอบ รายงานผลการสอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจาปี 2558 ของมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏเชียงใหม่
2. มอบให้มหาวิทยาลัยนาข้อรายงานที่เป็นข้อสังเกต และข้อบกพร่อง ของผู้รับจ้าง ในรายงานผลการ
สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจาปี 2558 ไปกาหนด TOR (Terms of Reference) ในการจ้างตรวจสอบ
บัญชีและรายงานการเงิน ประจาปี 2559 ต่อไป
3. มอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนาข้อสังเกตและข้อบกพร่องที่เป็นปัญหา ไปปรับแก้ในการปฏิบัติงาน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือทักท้วง
5.1 ระเบียบตามมติสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การใช้เงินรายได้สาหรับค่าจ้างเหมาบริการ
รถยนต์โดยสาร พ.ศ. 2559
เรื่องเดิม/เหตุผล
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติ
อนุมัติให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย เรื่องการใช้เงินรายได้สาหรับค่าจ้างเหมาบริการ
รถยนต์โดยสาร พ.ศ. 2559 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2559 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน
2559 เป็นต้นไป
มหาวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
(ก.ง.ส.) เพื่อทราบ
มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.
รับทราบ ระเบียบตามมติสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การใช้เงินรายได้สาหรับค่าจ้างเหมาบริการ
รถยนต์โดยสาร พ.ศ. 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 6 กรกฎาคม 2559

5.2 ข้ อ บั ง คั บ ตามมติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง การบริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
เรื่องเดิม/เหตุผล
ตามทีส่ ภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้
ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย เรื่อง การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2559 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2559 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป
มหาวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
(ก.ง.ส.) เพื่อทราบ
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
จากข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วยเรื่อง การบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 คณะกรรมการ ก.ง.ส. ควรพิจารณาอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่ดาเนินการ
ในปั จจุ บันว่ามีการดาเนิน การครบถ้วนตามข้อบังคับหรือไม่ ที่ ประชุมเสนอให้คณะกรรม ก.ง.ส. จั ดทา
แผนการปฏิบัติงานและแผนการดาเนินงานที่เป็นภาระการดาเนินงานของคณะกรรม ก.ง.ส.เพื่อให้เป็นไป
ตามอานาจหน้าที่อย่างครบถ้วน โดยนาเข้าวาระการประชุ มคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
(ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา
มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.
รั บ ทราบ ข้ อ บั ง คั บ ตามมติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง การบริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และมอบหมายกองคลัง กองนโยบายและแผน ดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ
5.3 รายงานผลการดาเนินงานกองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา
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 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 เพื่อพิจารณาให้
ความเห็ นภายใน 30 วัน นั บแต่วันสิ้นปีงบประมาณ แล้วนาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยเพื่อ
พิจารณาให้ ความเห็นชอบ และน าเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ ซึ่งรายงานดังกล่ าวได้ผ่ านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 วันที่ 12 มกราคม 2559
มหาวิ ทยาลั ย จึ งขอน าเรื่ องดั งกล่ าว เข้ าสู่ วาระการประชุ มคณะกรรมการบริ หารการเงิ นและ
ทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อทราบ
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ให้แก้ไขรูปแบบการรายงานตามแบบฟอร์มการรายงานผลการดาเนินงานกองทุน
2. แก้ไขข้อความในรายละเอียด ดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 6 กรกฎาคม 2559

จากเดิม
1. หน้า 42 กองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 18 (12 ) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ พ.ศ. 2547 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยกองทุน พ.ศ. 2552 ข้อ 5
สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 6/2556 เมื่ อ วั น ที่ 21 พฤษภาคม
พ.ศ. 2546
เป็น
1. หน้า 42 กองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 18 (12 ) 18 (2) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2547 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยกองทุน พ.ศ. 2552
ข้อ 5 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม
พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2556
มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.
รั บ ทราบรายงานผลการด าเนิ น งานกองทุ น สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา และมอบให้
สถาบันวิจัยและพัฒนาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
5.4 รายงานผลการดาเนินงานกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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 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 เพื่อพิจารณาให้
ความเห็ นภายใน 30 วัน นั บแต่วันสิ้นปีงบประมาณ แล้วนาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ ซึ่งรายงานดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 วันที่ 12 มกราคม 2559
มหาวิ ทยาลั ย จึ งขอน าเรื่ องดั งกล่ าว เข้ าสู่ วาระการประชุ มคณะกรรมการบริ หารการเงิ นและ
ทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อทราบ
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ให้แก้ไขรูปแบบการรายงานตามแบบฟอร์มการรายงานผลการดาเนินงานกองทุน
2. ในการรายงานส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ควรเพิ่มเติม
รายละเอียดให้ชัดเจน
มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.
รับทราบรายงานผลการดาเนินงานกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมอบให้
สถาบันวิจัยและพัฒนาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 6 กรกฎาคม 2559

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งต่อไป
ครั้งที่ 7/2559 วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น.
เลขานุการคณะกรรมการ ก.ง.ส. แจ้งกาหนดการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งต่อไป คือ
ครั้งที่ 7/2559 วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลั ย ชั้น 2
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.
รับทราบ กาหนดการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 7/2559 วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2559
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
ลงชื่อ

ลงชื่อ
(นางสาวณัฐชา นวลคามา)
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นางประไพ ปรีชา)
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข)
ผู้ช่วยอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 6 กรกฎาคม 2559

