คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน รับรอง
รายงานการประชุมฉบับนี้แล้วในการประชุม
ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
ครั้งที่ 9/2559
วันพุธ ที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ผู้มาประชุม
1. รศ.ดร.ประพันธ์

ธรรมไชย

2. ผศ.ดร.สายสมร

สร้อยอินต๊ะ

3. รศ.ดร.อานนท์

เที่ยงตรง

4. อาจารย์ถนัด

บุญชัย

5. ผศ.สุรศักดิ์

นุ่มมีศรี

6. รศ.ดร.เกตุมณี

มากมี

7. ผศ.สุชานาฏ

สิตานุรักษ์

8. ผศ.พรพิมล

วงศ์สุข

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

ผู้ไม่มาประชุม
1.
2.
3.
4.

ผศ.สมผิว
นางอรวรรณ
ผศ.สัญญา
อาจารย์นิมิต

ชื่นตระกูล
ชยางกูร
สะสอง
วุฒิอินทร์

ลาประชุม
ติดภารกิจ
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 09.30 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 8/2559 วันที่ 7 กันยายน 2559
เลขานุ การ ก.ง.ส. น าเสนอที่ประชุมว่ากองนโยบายและแผนได้จัดทารายงานการประชุม
ก.ง.ส. ครั้ ง ที่ 8/2559 วัน ที่ 7 กัน ยายน 2559 เสร็จ เรีย บร้อ ยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารรายงาน
การประชุม นาเสนอที่ป ระชุม ก.ง.ส. พิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 7 กันยายน 2559 โดยไม่มีการแก้ไข

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 28 กันยายน 2559

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 (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
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมว่า ตามที่ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมว่า ในคราวประชุมครั้งที่
8/2559 เมื่อวันที่ 7กันยายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบารุงรักษาและค่าประกันอุบัติเหตุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2559 และมอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ ก.ง.ส. และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับ ชื่อเรียก ข้อ 1 (4) ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ โดยมอบ
เลขานุการ ก.ง.ส. ประสานกับทางโรงเรียนสาธิตฯ เกี่ยวกับชื่อเรียกที่ถูกต้อง จากการสอบถามทางโรงเรียน
สาธิตฯแล้วยืนยันว่าให้ใช้ชื่อเรียกว่า “ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ” ตามเดิม เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถนาไป
เบิกค่าเล่าเรียนได้ ตามระเบียบการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
มหาวิทยาลัยจึงนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมว่า ตามที่ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมว่า หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ได้ทาหนังสือถึงมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีรายการสิ่งก่อสร้าง และรายการค่าครุภัณฑ์ ที่
อยู่ระหว่างดาเนินการ ซึ่งไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 นั้น เพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ
50 ในกรณีที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ แต่มีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงินเพื่อการนั้นต่อไปอีก ให้หัวหน้าส่วนราชการ
หรือหัวหน้างานภายใน หรือผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า เสนอต่อ ก.ง.ส. เพื่อพิจารณาให้เห็นชอบ เมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจาก ก.ง.ส. แล้วให้อธิการบดีอนุมัติกันเงินนั้นไว้เบิกเหลื่อมปีได้อีกเป็นเวลาหกเดือนนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ
บั ดนี้ กองนโยบายและแผน ได้รวบรวมรายการที่จะขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่ อมปีเรียบร้อยแล้ ว
จึงนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อพิจารณา
ทีป่ ระชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ให้แก้ไขหมายเหตุ (เหตุผลความจาเป็นในการขอกันเหลื่อมปีของรายการสิ่งก่อสร้างทุกรายการ)
2. หน้า 13 รายการที่ 6.4 ให้แก้ไขข้อความดังนี้
จากเดิม
ค่าจ้างแบบรูปรายการงานก่อสร้างรางระบายน้าภายในอาคารเรียนอุตสาหกรรม
ศูนย์แม่ริม

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 28 กันยายน 2559

เป็น
ค่าจ้างแบบรูปรายการงานก่อสร้างรางระบายน้าภายในอาคารเรียนอุตสาหกรรม
ศูนย์แม่ริม
3. หน้า 14 รายการที่ 6.12 - 6.14 ให้แก้ไขข้อความดังนี้
จากเดิม
6.12 ปรับปรุงอ่างเก็บน้าธรรมชาติบริเวณต้นห้วยห้า
6.13 ปรับปรุงอ่างเก็บน้าธรรมชาติบริเวณเวียงบัว
6.14 ปรับปรุงอ่างเก็บน้าธรรมชาติบริเวณเตาถ่าน
เป็น
6.12 ปรับปรุงอ่างเก็บน้าธรรมชาติบริเวณ (อ่างต้นห้วยห้า)
6.13 ปรับปรุงอ่างเก็บน้าธรรมชาติบริเวณ (อ่างเวียงบัว)
6.14 ปรับปรุงอ่างเก็บน้าธรรมชาติบริเวณ (อ่างเตาถ่าน)
4. หน้า 15 รายการที่ 6.16 , 6.20 ให้แก้ไขข้อความดังนี้
จากเดิม
6.16 ระบบกล้องวงจรปิด อาคาร 90 ปี
6.20 ผ้าม่านหน้าต่าง อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่เฉลิมพระเกียรติ
เป็น
6.16 ระบบกล้องวงจรปิด อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่
6.20 ผ้าม่านหน้าต่าง อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่เฉลิมพระเกียรติ
5. นางประไพ ปรีชา รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองนโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ
ได้เสนอ รายการขอกันเหลื่อมปีเพิ่มเติม 1 รายการ ที่พิมพ์ตกหล่น คือ
รายการ ก่ อสร้ างถนนและภู มิ ทัศน์ กลุ่ มอาคารเรี ยนรวมและกลุ่ มอาคารหอพั กนั กศึกษา
ครุศาสตร์ วงเงิน 62,000,000 บาท
เหตุผลความจาเป็น โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างรอการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและกลุ่ม
อาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ แล้วเสร็จ (ตามกาหนดสัญญาจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม
2560) ซึ่งเมื่อกลุ่มอาคารก่อสร้างแล้วเสร็จจึงจะสามารถดาเนินการก่อสร้างถนนและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ตามโครงการได้ ทั้งนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลางตามโครงการแล้ว
ตามคาสั่ง ที่ 982/2559 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2559
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบ ให้อธิการบดีอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณี ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
รวมจานวน 30 รายการ รายละเอียดตามเอกสารที่นาเสนอและให้แก้ไขตามที่เสนอ
2. มอบกองนโยบายและแผนดาเนินการตามระเบียบต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กาหนดการประชุม ก.ง.ส. ครั้งต่อไป
เลขานุ ก าร ก.ง.ส. แจ้ ง ก าหนดการประชุ ม ก.ง.ส. ครั้ ง ต่ อ ไป คื อ ครั้ ง ที่ 10/2559
วัน พุธ ที่ 9 พฤศจิ กายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุมสภามหาวิทยาลั ย ชั้น 2 อาคารราชภัฏ
เฉลิมพระเกียรติ
มติที่ประชุม
รับทราบ กาหนดการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 10/2559 วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

เลิกประชุมเวลา 10.30 น.

ลงชื่อ

ลงชื่อ
(นางสาวณัฐชา นวลคามา)
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นางประไพ ปรีชา)
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
ลงชื่อ
(อาจารย์ถนัด บุญชัย)
รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 28 กันยายน 2559

