คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน รับรอง
รายงานการประชุมฉบับนี้แล้วในการประชุม
ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 28 กันยายน 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
ครั้งที่ 8/2559
วันพุธ ที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 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. ผศ.สุชานาฏ

สิตานุรักษ์

9. ผศ.พรพิมล

วงศ์สุข

อธิการบดี
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ที่ไม่มาประชุม
1. รศ.ดร.อานนท์
2. ผศ.สมผิว
3. รศ.ดร.เกตุมณี

เที่ยงตรง
ชื่นตระกูล
มากมี

ติดราชการ
ป่วย
ติดราชการ

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.
เลขานุการแจ้งเรื่องรายชื่อและเหตุผลของผู้ที่ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุม ดังนี้
1. รศ.ดร.อานนท์
เที่ยงตรง
ติดราชการ
2. ผศ.สมผิว
ชื่นตระกูล
ป่วย
3. รศ.ดร.เกตุมณี
มากมี
ติดราชการ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 16 สิงหาคม 2559
เลขานุการคณะกรรมการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมว่ากองนโยบายและแผนได้จั ดทารายงาน
การประชุม คณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้ง ที่ 7/2559 วัน ที่ 16 สิง หาคม 2559 เสร็จ เรีย บร้อ ยแล้ว
รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม นาเสนอที่ป ระชุม คณะกรรมการ ก.ง.ส. พิจารณารับรอง
รายงานการประชุม
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. หน้า 3 ให้แก้ไข ข้อ 2.1 รายงานการประชุม ให้แก้ไขดังนี้
จากเดิม
2.1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 6 กรกฎาคม 2559
เป็น
2.1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 16 สิงหาคม 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 7 กันยายน 2559

มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) ครั้งที่ 7/2559
วันที่ 16 สิงหาคม 2559
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
– ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดหารายได้และ
ผลประโยชน์ จ ากการให้ เ ช่ า พื้น ที่ เ พื่ อให้บริ การภายในมหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ เชียงใหม่
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
เรื่องเดิม/เหตุผล
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏเชี ยงใหม่ ว่ าด้ วย การบริ หารการเงิ นและ
ทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. 2559 ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การออกระเบี ย บและประกาศต่ า ง ๆ
ของมหาวิทยาลัยจึงขอนาเรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดหา
รายได้และผลประโยชน์จากการให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการภายในมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ( ฉบับที่ 2 )
พ.ศ. 2559 เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา
มหาวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. หน้า 13 ให้แก้ไขข้อความดังนี้
จากเดิม
“(21) อาคารโหลดบัณฑิต ศูนย์แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่”
เป็น
“(21) อาคารโหลดบัณฑิต อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ศูนย์แม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่”
2. หน้า 14 ให้แก้ไขข้อความในตารางดังนี้
จากเดิม
ชื่อห้องประชุมและสถานที่ อาคารโหลดบัณฑิต
เป็น
ชื่อห้องประชุมและสถานที่ อาคารโหลดบัณฑิต อาคารหอประชุมอเนกประสงค์
มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.
1. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดหา
รายได้ แ ละผลประโยชน์ จ ากการให้ เ ช่ า พื้ น ที่ เ พื่ อ ให้ บ ริ ก ารภายในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
2. มอบให้ เลขานุ การแก้ไขประกาศตามแบบฟอร์มการออกประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฎ
เชียงใหม่ และแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 7 กันยายน 2559

4.2 (ร่าง) ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่ า บ ารุ ง รั ก ษาและค่ า ประกั น อุ บั ติ เ หตุ โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่
พ.ศ. 2559
เรื่องเดิม/เหตุผล
ตามที่คณะกรรมการบริห ารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่
4/2558 เมื่อวั น ที่ 9 ธัน วาคม 2558 ได้ มีม ติเห็ นชอบให้ เพิ่ มเติ มรายละเอี ยดค่าธรรมเนี ยมการศึ กษา
ในประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบารุงรักษาและ
ค่าประกัน อุบั ติเหตุ โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลั ยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2554 ดังนั้น เพื่อให้ เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกั บการออกระเบี ยบและประกาศต่ าง ๆ ของมหาวิ ทยาลั ย จึงขอนาเรื่อง (ร่ าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบารุงการศึกษา และค่าประกันอุบัติเหตุ โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2559 เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา
มหาวิ ทยาลั ย จึ งขอน าเรื่ องดังกล่ าว เข้ าสู่ วาระการประชุมคณะกรรมการบริห ารการเงิ นและ
ทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
หน้า 18 ให้แก้ไขข้อความดังนี้
จากเดิม
ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมห้องเรียนปรับอากาศ ลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียน ภาคเรียนละ
๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อคนต่อภาคเรียน
เป็น
ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมห้องเรียนปรับอากาศ เรียกเก็บในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียน
ภาคเรียนละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อคนต่อภาคเรียน
มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.
1. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษา ค่าบารุงรักษาและค่าประกันอุบัติเหตุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2559
2. มอบให้ เ ลขานุ ก ารประสานกับ ทางโรงเรีย นสาธิต มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ เชีย งใหม่ เรื่อ ง
ชื่อเรียก ข้อ 1 (4) ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ
3. มอบให้ โ รงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ แ ก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 7 กันยายน 2559

4.3 (ร่าง) เอกสารงบประมาณรายจ่าย การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่องเดิม/เหตุผล
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2559 ข้ อ 34 ค่ าใช้ จ่ ายและค่ าตอบแทนที่ ต้ องใช้ เพื่ อด าเนิ นการจั ดหารายได้ โดยใช้ ทรั พย์ สิ นของ
มหาวิทยาลั ย ให้ จัดทาประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยความเห็ นชอบของ ก.ง.ส.
แล้วนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมติ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัย จึงขอนา (ร่าง) เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา
มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.
เห็นชอบ (ร่าง) เอกสารงบประมาณรายจ่าย การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือทักท้วง
5.1 รายงานทางการเงิน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2559 (วันที่ 1 เมษายน 2559 – วันที่
30 มิถุนายน 2559)
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. 2559 ข้อ 75 (2) ให้กองคลังจัดทารายงานการเงินเป็นรายไตรมาส เสนอต่ออธิการบดี
ภายใน 30 วัน นับแต่สิ้นไตรมาส นั้น บัดนี้ กองคลัง สานักงานอธิการบดี ได้จัดทารายงานการเงินไตรมาสที่
1 ปีงบประมาณ 2559 (วันที่ 1 กันยายน 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
มหาวิทยาลัย จึงนาเสนอเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สิน ( ก.ง.ส.) เพื่อทราบ
มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.
รับทราบ รายงานทางการเงิน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2559 (วันที่ 1 เมษายน 2559 –
วันที่ 30 มิถุนายน 2559)

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 7 กันยายน 2559

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งต่อไป
ครั้งที่ 9/2559 วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น.
เลขานุการคณะกรรมการ ก.ง.ส. แจ้งกาหนดการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งต่อไป คือ
ครั้งที่ 9/2559 วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.
รับทราบ กาหนดการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 9/2559 วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2559
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
เลิกประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ

ลงชื่อ
(นางสาวณัฐชา นวลคามา)
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นางประไพ ปรีชา)
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข)
รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 7 กันยายน 2559

