คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน รับรอง
รายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 4 เมษายน 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
ครั้งที่ 1/2560
วันอังคาร ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ผู้มาประชุม
1. อ. ดร.ถนัด

บุญชัย

2. ผศ. ดร.สายสมร

สร้อยอินต๊ะ

3. นางอรวรรณ

ชยางกูร

4. ดร.ณรงค์

ตนานุวัฒน์

5. นายวิชัย

จั่วแจ่มใส

6. ผศ.ดร.ศักราช

ฟ้าขาว

7. รศ. น.สพ.ศุภชัย

ศรีธิวงศ์

8. ผศ.สุกัญญา

คานวนสกุณี

9. ผศ.สุรศักดิ์

นุ่มมีศรี

10. อ.นิมิต

วุฒิอินทร์

11. อ. ดร.รัชนีพร

สุทธิภาศิลป์

12. อ.วินัย

ไชยวงค์ญาติ

13. ผศ. ดร.อนุวัติ

ศรีแก้ว

14. อ. ดร.สุทธินันท์

ชื่นชม

15. ผศ.พรพิมล

วงศ์สุข

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
กรรมการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักหอสมุด
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสุนี

พนันตา

2. นางประไพ

ปรีชา

3. นางสาวณัฐชา

นวลคามา

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. นางสาววิลาวัลย์
2. นางสาวบุญรักษ์

หน่อคาศักดิ์
กฤษวงษ์

ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้ช่วยเลขานุการ
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม

ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา 10.20 น.
ประธานกรรมการกล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม
1.1.1 คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 35/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
1.1.2 คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 49/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
1.1.3 คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 5/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
1.1.4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
1.2 เรื่องแจ้งจากเลขานุการ ก.ง.ส.
- ไม่มี -

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
เลขานุ การ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมว่ากองนโยบายและแผนได้จัดทารายงานการประชุม
ก.ง.ส. ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารรายงานการ
ประชุม นาเสนอที่ประชุม ก.ง.ส. พิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ในคราว
ประชุมครั้งที่ 10/2559 วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ได้มีมติ เห็นชอบ โดยมอบให้กองนโยบายและแผน
แก้ ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ง.ส. และนาเสนอ ก.ง.ส. พิ จารณาอี กครั้ ง ก่อนนาเสนอสภา
มหาวิ ทยาลั ยต่ อไป บั ดนี้ เลขานุ ก ารคณะกรรมการบริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ได้ ด าเนิ น การตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว จึงขอนาเรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับตามมติสภามหาวิทยาลัย เรื่อง
การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการ
บริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา
มหาวิทยาลัย จึงขอนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อพิจารณา
ทีป่ ระชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. หน้า 41 บรรทัดที่ 6
จากเดิม พ.ศ. 2559
แก้ไขเป็น พ.ศ. ....
2. หน้า 41 บรรทัดที่ 9 และบรรทัดที่ 10
จากเดิม เมื่อวันที่ ... สิงหาคม พ.ศ. 2559
แก้ไขเป็น เมื่อวันที่ ........................... พ.ศ. ....
3. หน้า 41 บรรทัดที่ 18 และบรรทัดที่ 149
จากเดิม “ข้อ 22 การพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยจะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่นเป็นกรณีไป โดยให้จัดทาเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัย”
แก้ไขเป็น “ข้อ 22 การพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยจะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่นเป็นกรณีไป โดยอนุโลม เว้น
แต่กรณีจาเป็นเร่งด่วนและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยจะ
กาหนดไว้เป็นอย่างอื่นก็ได้ โดยให้จัดทาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย”

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม
เห็ น ชอบ โดยมอบให้ เลขานุก ารแก้ไ ขตามข้อ เสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ง.ส. และ
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขอเบิกเงินโครงการนาร่องคูปองพัฒนาครู ใน 4 กลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(เคมี ฟิสิกส์ ชีวะวิทยาและวิทยาศาสตร์) คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมว่า ตามที่คณะครุศาสตร์ได้รับมอบหมายให้ดาเนินโครงการ
น าร่ องคูปองพั ฒนาครู ใน 4 กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้วิ ทยาศาสตร์ (เคมี ฟิ สิ กส์ ชีวะวิทยาและวิทยาศาสตร์ )
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 กันยายน
2558 แต่เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการฯ ยังไม่ได้ดาเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ จานวน
19,137 บาท ซึ่งขณะนี้ได้ล่วงเลยระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ ในโครงการดังกล่าวแล้ว จึงไม่สามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณได้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การเบิกจ่ายเงินรายได้ พ.ศ. 2559 ข้อ 40 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ า ยของปี ง บประมาณนั้ น ในกรณี มี เ หตุ จ าเป็ น ไม่ ส ามารถเบิ ก จ่ า ยจากเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย
ของปีงบประมาณนั้นได้ทัน ให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณถัดไปได้โดยให้อธิการบดี
เป็นผู้อนุมัติโดยความเห็นชอบของ ก.ง.ส. แต่ค่าใช้จ่ายนั้นจะต้องไม่เกินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ
มหาวิทยาลัย จึงขอนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ โดยมอบให้ทางผู้ดาเนินโครงการนาร่องคูปองพัฒนาครู ใน 4 กลุ่ม สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ (เคมี ฟิสิกส์ ชีวะวิทยาและวิทยาศาสตร์ ) คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเบิกจ่าย
งบประมาณ จานวน 19,137 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4.2 ขอเบิกเงินจากโครงการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาองค์กรสุขภาวะ โดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลาปาง จากกองทุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขานุ ก าร ก.ง.ส. น าเสนอที่ ประชุ ม ว่ า ตามที่ อ าจารย์ ป ระจ าสาขาสาธารณสุ ข ศาสตร์
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการศู น ย์ ส นั บ สนุ น และพั ฒ นาองค์ ก รสุ ข ภาวะ
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561 ซึ่งมีงบประมาณในการดาเนินโครงการ
จานวน 948,569 บาท โดยมีการแบ่งจ่ายเงินเป็น 5 งวด และทางผู้ดาเนินโครงการขออนุเคราะห์งบประมาณ
งวดที่ 1 เป็นเงิน 241,214 บาท และส่งมอบเงินสมทบให้มหาวิทยาลัย เป็นเงิน 12,060 บาท คิดเป็นร้อยละ 5
ซึ่ งไม่ เป็ นไปตามประกาศมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเชี ยงใหม่ เรื่ อง การจั ดสรรเงิ นผลประโยชน์ ที่ เกิ ดจากการ
ดาเนิ นงานตามโครงการหรื อกิจกรรมของส่ วนราชการ ส่ วนงานภายใน ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏเชี ยงใหม่
พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3 )
มหาวิทยาลัย จึงขอนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็ นชอบ โดยให้ อาจารย์ ประจ าสาขาสาธารณสุ ขศาสตร์ คณะวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาองค์ กรสุขภาวะฯ มอบเงินผลประโยชน์จากโครงการดังกล่าว ให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร้อยละ 5 คิดเป็นเงิน จานวน 12,060 บาท
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

4.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทน
การจัดหารถยนต์ประจาตาแหน่งของผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดีและรองอธิการบดี พ.ศ. ....
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ได้พิจารณา (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ ายแทนการจัดหารถยนต์ประจา
ตาแหน่ งของผู้ ดารงตาแหน่ งอธิการบดีแ ละรองอธิ การบดี พ.ศ. .... และที่ป ระชุมมี มติ ให้ อนุ ก.บ.ม.
นาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ไปพิจารณาและปรับปรุง (ร่าง) ระเบียบฉบับดังกล่าว เมื่อดาเนินการ
ตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการแล้ ว เสร็ จ ให้ น าเสนอต่ อ คณะกรรมการ ก.ง.ส. พิ จ ารณาต่ อ ไป
และขณะนี้ อนุ ก.บ.ม. ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาดาเนินการ
ตามมติ ก.บ.ม. เรียบร้อยแล้ว
มหาวิทยาลัย จึงขอนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทน
การจั ด หารถยนต์ ป ระจ าต าแหน่ ง ของผู้ ด ารงต าแหน่ ง อธิ ก ารบดี แ ละรองอธิ ก ารบดี พ.ศ. ....
และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
4.4 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสาหรับ
อาจารย์สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. 2560
เลขานุ ก าร ก.ง.ส. น าเสนอที่ ป ระชุ ม ว่ า เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับ การออกระเบี ย บและประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลั ย จึงขอนาเรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสาหรับอาจารย์สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. 2560
เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา
มหาวิทยาลัย จึงขอนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อพิจารณา
ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. หน้า 60 ให้แก้ไขข้อความในบรรทัดที่ 1 และ 2
จากเดิม “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ
สาหรับอาจารย์สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖o”
แก้ไขเป็น “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทน
พิเศษสาหรับอาจารย์สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖o” และให้ “พ.ศ. ....”
อยู่ในบรรทัดที่ 3
2. หน้า 60 ให้แก้ไขข้อความในบรรทัดที่ 3 ถึงบรรทัดที่ 8
จากเดิม “เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ เชี ย งใหม่ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพ มหาวิท ยาลั ย จึ ง
เห็ น สมควรให้ มี ก ารปรับ ปรุง ระเบี ยบการจ่ ายเงิน ค่ าตอบแทนพิ เ ศษส าหรั บ
อาจารย์สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย
การบริ ห ารและด าเนิ น งานของวิ ท ยาลั ย นานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ จึ ง ให้ อ อก
ระเบียบกาหนดอัตราค่าตอบแทนพิเศษสาหรับอาจารย์สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
ไว้ดังต่อไปนี้”
แก้ ไ ขเป็ น

“เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนในหลั ก สู ต รสั ง กั ด วิ ท ยาลั ย นานาชาติ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภ าพ มหาวิทยาลั ยจึง
เห็ นสมควรให้ มีการปรับปรุงระเบียบการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษส าหรับ
อาจารย์สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
โดยที่เป็นการเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงระเบียบการจ่ายเงินค่าตอบแทน
พิเศษสาหรับอาจารย์สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย
การบริห ารและดาเนินงานของวิท ยาลัยนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงให้ ออก
ระเบี ย บก าหนดอั ต ราค่ า ตอบแทนพิ เ ศษส าหรั บ อาจารย์ สั ง กั ด วิ ท ยาลั ย
นานาชาติ ไว้ ดั ง ต่ อ ไปนี้ อาศั ย อ านาจความในมาตรา 18 (12) แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ .../2560 เมื่อวันที่ ........... พ.ศ. 2560 จึงออก
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้”

3. หน้า 60 ให้แก้ไข ข้อความในบรรทัด 11
จากเดิม “ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันออกระเบียบนี้เป็นต้นไป”
แก้ไขเป็น “ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันออกระเบียบนี้เป็นต้นไป
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป”
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจ่าย
ค่าตอบแทนพิเศษสาหรับอาจารย์สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. 2560
2. มอบให้วิทยาลัยนานาชาติหาข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างประกาศดังกล่าวในครั้งต่อไป
3. มอบให้วิทยาลัยนานาชาติแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ง.ส.และนาเสนอ
คณะกรรมการ ก.ง.ส. ในครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือทักท้วง
5.1 รายงานรายรับจริงเปรียบเทียบกับประมาณการรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้ว ย
การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพ.ศ. 2559 ข้อ 55 ให้มหาวิทยาลัยรายงานรายรับจริง
เปรียบเทียบกับประมาณการรายได้ประจาปีงบประมาณนั้น ต่อ ก.ง.ส. และ สภามหาวิทยาลัย ตามลาดับ
ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ บัดนี้ กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี ได้จัดทารายงาน
รายรับจริงเปรียบเทียบกับประมาณการรายได้ประจาปีงบประมาณ 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มหาวิทยาลัย จึงขอนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ รายงานรายรับจริงเปรียบเทียบกับประมาณการรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

5.2 รายงานผลการด าเนิน งานกองทุน ระดั บหน่ว ยงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
จานวน 8 กองทุน ดังนี้
5.2.1 กองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร
5.2.2 กองทุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5.2.3 กองทุนบัณฑิตวิทยาลัย
5.2.4 กองทุนสานักทะเบียนและประมวลผล
5.2.5 กองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา
5.2.6 กองทุนสานักศิลปะและวัฒนธรรม
5.2.7 กองทุนสานักหอสมุด
5.2.8 กองทุนสานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้ว ย
การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 66 (3) รายงานผลการดาเนินงานและ
การรับจ่ายเงินกองทุนนั้น ๆ ต่อคณะกรรมการประจาส่วนราชการหรือคณะกรรมการประจาส่วนงานภายใน
แล้ ว แต่ ก รณี เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ภายใน 45 วั น นั บ แต่ วั น สิ้ น ปี ง บประมาณ แล้ ว น าเสนอ
คณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ และนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบและ
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นงบประมาณ
มหาวิทยาลัย จึงขอนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ รายงานผลการดาเนินงานกองทุนระดับหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จานวน 8 กองทุน ได้แก่ กองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร กองทุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุน
บัณฑิตวิทยาลัย กองทุนสานักทะเบียนและประมวลผล กองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา กองทุนสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม กองทุนสานักหอสมุดและกองทุนสานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
5.3 รายงานผลการดาเนินงานกองทุน ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จานวน 6 กองทุน ดังนี้
5.3.1 กองทุนพัฒนานักศึกษา
5.3.2 กองทุนช่วยเหลือนักศึกษา
5.3.3 กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5.3.4 กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5.3.5 กองทุนพัฒนาบุคลากร
5.3.6 กองทุนสนับสนุนวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การ
บริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 66 (3) รายงานผลการดาเนินงานและการรับ
จ่ายเงิน กองทุน นั้น ๆ ต่อคณะกรรมการประจาส่ว นราชการหรือคณะกรรมการประจาส่ ว นงานภายใน
แล้ ว แต่ ก รณี เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ภายใน 45 วั น นั บ แต่ วั น สิ้ น ปี ง บประมาณ แล้ ว น าเสนอ
คณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ และนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบและ
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นงบประมาณ
มหาวิทยาลัย จึงขอนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม
รับทราบ รายงานผลการดาเนินงานกองทุนระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จานวน 6 กองทุน ได้แก่ กองทุนพัฒนานักศึกษา กองทุนช่วยเหลือนักศึกษา กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กองทุนพัฒนาบุคลากร และกองทุนสนับสนุน
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
5.4 การส่งเงินสนับสนุนงบดาเนินงานโครงการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี สู่ศูนย์มหาวิทยาลัย
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมว่า ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.) ได้โอนเงินสนับสนุน จานวน 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าดาเนินการในการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สู่ศูนย์มหาวิทยาลัย ซึ่งประชุมร่วมกับศูนย์มหาวิทยาลัยในการจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
และเพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดสรรเงินผลประโยชนที่เกิดจากการ
ดาเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมของส่วนราชการ ส่วนงานภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2559
ข้อ 7 กรณีว งเงิน งบประมาณทั้งหมดของโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ มีจานวนไม่เกิน 100,000 บาท
ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพินิ จ ของอธิก ารบดี มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ เชีย งใหม่ ในการอนุมั ติก าหนดอั ตราการจัด สรร
เงินผลประโยชน์ที่แตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ในประกาศ แล้วนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ โดยคานึงถึงความ
จาเป็นความเหมาะสม และประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก
มหาวิทยาลัย จึงขอนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รั บ ทราบ การส่ ง เงิ น สนั บ สนุ น งบด าเนิ น งานโครงการพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู วิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สู่ศูนย์มหาวิทยาลัย
5.5 แจ้งการออกประกาศ ข้อบังคับ และระเบียบ ตามมติสภามหาวิทยาลั ยเกี่ยวกับโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2559
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 และในคราวประชุมครั้งที่ 13/2559 เมื่อวั นที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบ
ให้มหาวิทยาลัยออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ พ.ศ. 2559 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย การบริหารและการดาเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2559 ซึ่งประกาศ
ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัย จึงขอนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ แจ้งการออกประกาศ ข้อบังคับ และระเบียบ ตามมติสภามหาวิทยาลั ยเกี่ยวกับ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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5.6 แจ้งการออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาสาหรั บนักศึกษาระดั บประกาศนียบัตรบัณ ฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) พ.ศ. 2559
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมว่ า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2559
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิ กายน 2559 ได้ มีมติเห็ นชอบให้ มหาวิทยาลั ยออกประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏเชี ยงใหม่
เรื่อง กาหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) พ.ศ. 2559 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัย จึงขอนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มิติที่ประชุม
รับทราบ แจ้งการออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึ ก ษาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต วิ ช าชี พ ครู
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) พ.ศ. 2559
5.7 แจ้งการออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กาหนดอัตราค่าจ้างสาหรับ
ผู้ดารงดารงตาแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ซึ่งมาจากบุคคลภายนอก พ.ศ. 2559
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2559
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ เรื่อง กาหนดอัตรา
ค่าจ้างสาหรับผู้ดารงตาแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ซึ่งมาจากบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งประกาศ ณ วันที่
7 ธันวาคม พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัย จึงขอนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มิติที่ประชุม
รับทราบ แจ้งการออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กาหนดอัตราค่าจ้างสาหรับ
ผู้ดารงดารงตาแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ซึ่งมาจากบุคคลภายนอก พ.ศ. 2559
5.8 ขอส่งรายงานทางการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เลขานุ การ ก.ง.ส. น าเสนอที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย
การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 ข้อ 76 (3) ให้กองคลังสานักงานอธิการบดีหรือ
ส่วนราชการ แล้วแต่กรณี รับผิดชอบจัดทารายงานการเงินประจาปีเสนอต่ออธิการบดีภายใน 90 วัน นับแต่
วันสิ้นปีงบประมาณ แล้วให้อธิการบดีรายงานต่อ ก.ง.ส. นั้น บัดนี้ กองคลัง สานักงานอธิการบดี ได้จัดทา
รายงานการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งประกอบด้วย
1. งบแสดงฐานะการเงิน
2. งบรายได้และค่าใช้จ่าย
3. หมายเหตุประกอบงบการเงิน
มหาวิทยาลัย จึงขอนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มิติที่ประชุม
รับทราบ รายงานทางการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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5.9 รายงานสถานะเงินคงคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมว่า ตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย
การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 60 ให้มหาวิทยาลัยรายงานสถานะการเงิน
ของเงินคงคลังต่อคณะกรรมการ ก.ง.ส. และสภามหาวิทยาลัย ภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นงบประมาณนั้น บัดนี้
กองคลัง สานักงานอธิการบดี ได้จัดทารายงานสถานะเงินคงคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เรียบร้อยแล้ว
มหาวิทยาลัย จึงขอนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มิติที่ประชุม
รับทราบ รายงานสถานะเงินคงคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
5.10 รายงานทางการเงินไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมว่าตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย
การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 75 (2) ให้กองคลังจัดทารายงานการเงิน
เป็นรายไตรมาส เสนอต่ออธิการบดีภายใน 30 วัน นับแต่สิ้นไตรมาส นั้น บัดนี้ กองคลัง สานักงานอธิการบดี
ได้จัดทารายงานการเงินไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 (วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – วันที่ 31 ธันวาคม 2559 )
ซึ่งประกอบด้วย
1. งบรายได้และค่าใช้จ่ายไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2559 –ธันวาคม 2559
2. งบทดลองและค่าใช้จ่ายไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2559 –ธันวาคม 2559
3. รายงานการรับ – จ่ายเงินผลประโยชน์ ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2559 –ธันวาคม 2559
มหาวิทยาลัย จึงนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ รายงานทางการเงินไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วันที่ 1 ตุลาคม 2559
ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
5.11 ขอพิจารณาเงินผลประโยชน์ที่เกิดจากการบริการวิชาการเป็นกรณีพิเศษ
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมว่าตามที่คณะครุสาสตร์ ได้จัดโครงการเกี่ยวกับการให้บริการ
วิชาการ และได้รับเงินรายได้จากค่าลงทะเบียน ในปี พ.ศ. 2560 นั้น ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดสรร
เงินผลประโยชน์ที่เกิดจากการดาเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมของส่วนราชการ ส่วนงานภายใน และหน่วยงาน
ภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรณีที่มีการให้บริการวิชาการ ให้คณะจัดสรรเงินผลประโยชน์
ของโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการให้คาปรึกษาหรือค่าจ้างที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัย จึงขอนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ ขอพิจารณาเงินผลประโยชน์ที่เกิดจากการบริการวิชาการเป็นกรณีพิเศษ
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กาหนดการประชุม ก.ง.ส. ครั้งต่อไป
เลขานุการ ก.ง.ส. แจ้งกาหนดการประชุม ก.ง.ส. ครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 2/2560
วันอังคาร ที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลั ย ชั้น 2 อาคารราชภัฏ
เฉลิมพระเกียรติ
มติที่ประชุม
รับทราบ กาหนดการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 2/2560 วันอังคาร ที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
เลิกประชุมเวลา 12.30 น.

ลงชื่อ

ลงชื่อ
(นางสาวณัฐชา นวลคามา)
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

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