คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน รับรอง
รายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
ครั้งที่ 1/2561
วันพุธ ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
ผู้มาประชุม
1. ผศ.ดร.ชาตรี

มณีโกศล

2. ผศ.ดร.สายสมร

สร้อยอินต๊ะ

3. นางอรวรรณ

ชยางกูร

4. นายวิชัย

จั่วแจ่มใส

5. ผศ.ดร.ศักราช

ฟ้าขาว

6. ผศ.ดร.สมบัติ

สิงฆราช

7. ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์

นาคนิษฐนนต์

8. อ.นิมิต

วุฒิอินทร์

9. อ. ว่าที่เรือตรี อภิสิทธิ์

ชัยมัง

10. อ.ดร.ปภากร

สุทธิภาศิลป์

11. อ.วินัย

ไชยวงค์ญาติ

12. ผศ.ดร.อนุวัติ

ศรีแก้ว

13. อ.ดร.ถนัด

บุญชัย

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
กรรมการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. ดร.ณรงค์
2. ผศ.ดร.สุทธินันท์

ตนานุวัฒน์
ชื่นชม

ติดภารกิจ
ติดราชการ
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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 14.00 น.
ประธานกรรมการกล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม
1.1.1 ประธานกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน แจ้งที่ประชุมว่า มีการเปลี่ยนแปลง
ประธานกรรมการ โดยแต่ง ตั้ง ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณี โ กศล รั กษา
ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สิ น เนื่องจาก ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ พรพิมล วงศ์สุ ข ประธาน
กรรมการ หมดวาระการดารงตาแหน่งรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
มติที่ประชุม
รับทราบ
1.1.2 ประธานกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน แจ้งที่ประชุมว่า ในคราวประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ตามคาสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 4/2561 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจา จานวน 2 ท่าน คือ 1. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ 2.อาจารย์
ว่ า ที่ เ รื อ ตรี อภิ สิ ท ธิ์ ชั ย มั ง เป็ น กรรมการ โดยให้ ก ารแต่ ง ตั้ ง มี ผ ลตั้ ง แต่ วั น ที่
10 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
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1.2 เรื่องแจ้งจากเลขานุการ ก.ง.ส.
1.2.1 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย เลขานุการคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
แจ้งที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากเรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ ถึงเรื่องการพ้นตาแหน่ง
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์
พรพิมล วงศ์สุข จึงทาให้รองอธิการบดี ชุดเดิม พ้น จากตาแหน่งตามไปด้วย ดังนั้น
จึงมีการแต่งตั้งรองอธิการบดี จานวน 3 คน เป็นกรรมการบริห ารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชีย งใหม่ที่ 94/2560 โดยแต่งตั้งให้ 1. ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ
สิ ง ฆราช เป็ น กรรมการ 2. ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรั ศ มิ์ นาคนิ ษ ฐนนต์
เป็นกรรมการ 3. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้
การแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป รวมไปถึงการพ้นวาระการ
ดารงตาแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยชุดเดิม จึงมีคาสั่งในคราว
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ตามคาสั่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 4/2561 ได้มีมติแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงวุ ฒิ 2 ท่านเดิ ม กลับเข้ามาเป็นคณะกรรมการ ก.ง.ส คือ
1. ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ด ร.สายสมร สร้ อ ยอิ น ต๊ ะ 2. นางอรวรรณ ชยางกู ร
เป็นกรรมการ โดยให้การแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 5 กันยายน 2560
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมว่ากองนโยบายและแผนได้จัดทารายงานการประชุม
ก.ง.ส. ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 5 กันยายน 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารรายงานการ
ประชุม นาเสนอที่ประชุม ก.ง.ส. พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. หน้า 6 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ให้เพิ่มเติม มติที่ประชุม
จากเดิม 1.1 เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม
1.1.1 คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 58/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
แทนตาแหน่งที่ว่าง
1.1.2 รายงานผลการรับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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แก้ไขเป็น 1.1 เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม
1.1.1 คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 58/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
แทนตาแหน่งที่ว่าง
1.1.2 รายงานผลการรับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มติที่ประชุม
รับทราบ
2. หน้า 8 ให้แก้ไขข้อความในบรรทัดที่ 17 ดังนี้
จากเดิม วิทยาลัยแม่อ่องสอนได้รับงบประมาณเงินรายได้ มากถึง 36,626,100 บาท
แก้ไขเป็น วิทยาลัยแม่อ่องสอน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ได้รับงบประมาณเงินรายได้ มากถึง
36,626,100 บาท
3. หน้า 9 ให้เพิ่มเติมรายละเอียด มติที่ประชุม บรรทัดที่ 19 -21 โดยให้เพิ่มเติมรายละเอียด
รายการที่ ข ออนุ มั ติ กั น เงิ น ไว้ เ บิ ก เหลื่ อ มปี กรณี ไ ม่ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น ทุ ก รายการเป็ น
เอกสารแนบท้าย
4. หน้า 9 ให้แก้ไขข้อความในบรรทัดที่ 26 ดังนี้
จากเดิม แหล่งงบประมาณในการพัฒนาและจัดสอบวัดความสามารถทักษาภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษา
แก้ไขเป็น แหล่งงบประมาณในการพัฒนาและจัดสอบวัดความสามารถทักษาทักษะ
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 5 กันยายน 2560 ตามที่แก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ชี้แจงข้อมูลประกอบรายงานสรุปผลการตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน
ประจาปี 2559
ผู้อานวยการกองคลั ง นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาตามที่คณะกรรมการบริห ารการเงิน
และทรั พ ย์ สิ น ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 4/2560 วั น อั ง คาร ที่ 5 กั น ยายน พ.ศ. 2560 ได้ มี มิ ติ ให้ ก องคลั ง
ดาเนิ นการตามข้อสังเกตการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชีและนากลับมาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารการเงินและทรัพย์สินพิจารณาผลการดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง และนาเสนอ ก.ง.ส. พิจารณาอีกครั้ง
ก่อนที่จะนาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ขณะนี้กองคลังได้ชี้แจงข้อมูลตามสรุปผลการตรวจสอบและข้อสังเกต
ที่ ต รวจพบมาเรี ย บร้ อ ยแล้ ว จึ ง น าเรื่ อ งดั ง กล่ า ว เข้ า สู่ ว าระการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารการเงิ น
และทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา
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ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ที่ประชุมเสนอให้ตัดข้อความในวงเล็บแนบท้าย ดังนี้
1.1 หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 19
จากเดิม มายังปีงบประมาณถัดไป ทั้งนี้ได้ตักเตือนผู้ปฏิบัติงานแล้ว (เอกสารหน้า 1 - 8)
แก้ไขเป็น มายังปีงบประมาณถัดไป ทั้งนี้ได้ตักเตือนผู้ปฏิบัติงานแล้ว (เอกสารหน้า 1 - 8)
1.2 หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 2
จากเดิม จะไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือต่อกันก็ได้ ในกรณีดังกล่าวจึงไม่ต้องจัดทาใบสั่งซื้อ
(เอกสารหน้า 9 - 56)
แก้ไขเป็น จะไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือต่อกันก็ได้ ในกรณีดังกล่าวจึงไม่ต้องจัดทาใบสั่งซื้อ
(เอกสารหน้า 9 - 56)
1.3 หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 12
จากเดิม มาลงนามเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ได้ตักเตือนผู้ปฏิบัติงานแล้ว (เอกสารหน้า 54 - 130)
แก้ไขเป็น มาลงนามเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ได้ตักเตือนผู้ปฏิบัติงานแล้ว (เอกสารหน้า 54 - 130)
2. หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 10 - 11 กรรมการเสนอให้กองคลังจัดทาบันทึกแจ้งหรือทาบันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษรว่ามีการดาเนินการอย่างไร เมื่อพบข้อผิดพลาดตามข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบ
บัญชี และมีการแก้ไขอย่างไร
3. หน้า 1 บรรทัดที่ 20 ข้อสังเกต (สรุปผลและข้อสังเกตข้อที่ 10.1 และข้อ 10.4) โดยให้เพิ่มเติม
รายละเอียด ควรระบุจานวนเงินที่ผู้สั่งซือ้ ให้ชัดเจน
4. หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 13 -14 กรรมการเสนอให้กองคลังทาบันทึกแจ้งข้อผิดพลาดดังกล่าวเป็น
ข้อผิดพลาดของผู้ตรวจสอบบัญชีเอง รายการดังกล่าวมีการลงรายมือชื่อของผู้ขออนุมัติซื้อ
เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งแนบเอกสารดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ผู้ตรวจสอบทางบัญชีทราบ
มติที่ประชุม
รั บทราบ การชี้ แจงข้ อมู ลประกอบรายงานสรุ ปผลการตรวจสอบบั ญชี และรายงานการเงิ น
ประจาปี 2559 และมอบหมายให้กองคลังดาเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 โครงการจาหน่ายน้าดื่ม CMRU
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี นาเสนอที่ประชุมเพื่อ พิจารณา การขอ
อนุมัติงบประมาณในการจัดทาโครงการจาหน่ายน้าดื่ม CMRU ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 28 การจัดหาผลประโยชน์ตาม
ข้ อ บั ง คั บ นี้ ต้ อ งเป็ น กิ จ การที่ ไ ม่ มี อั ต ราเสี่ ย งต่ อ การขาดทุ น หรื อ มี อั ต ราเสี่ ย งต่ อ การขาดทุ น น้ อ ยที่ สุ ด
และมหาวิทยาลัยต้องได้รับผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ดังนั้น ทางหน่วยงานจึงจัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
งบประมาณ จานวน 3,000,000 บาท เพื่อดาเนินการในโครงการดังกล่าว
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ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ให้รายงานผลการดาเนินงาน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหาร
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 43 ให้ส่วนราชการหรือส่วนงานภายใน
ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบทารายงานการเงินโดยแสดงให้เห็นผลการดาเนินงาน
และฐานะทางการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชี
ให้ผู้รั บผิดชอบตามวรรคหนึ่งจัดทารายงานการรับจ่ายเงินตามที่ ก.ง.ส. กาหนด เสนอ
ก.ง.ส. ทุกเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป และให้จัดทางบการเงินตามที่ ก.ง.ส. กาหนด
เสนอ ก.ง.ส. เป็นรายไตรมาส
เมื่อสิ้นงวดรอบระยะเวลาบัญชีให้ส่วนราชการหรือส่วนงานภายในผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดทารายงานการเงินประจาปีเสนอ ก.ง.ส. ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันปิดบัญชีประจาปีแล้ว
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
2. ให้แก้ไขข้อความ หน้า 6 บรรที่ 11
จากเดิม ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเบื้องต้น (257,206 x 12) = 3,086,472.00.แก้ไขเป็น ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเบื้องต้น (257,206 x 12) = 3,086,472.00.มติที่ประชุม
1. เห็นชอบโครงการและงบประมาณโครงการจาหน่ายน้าดื่ม CMRU รายละเอียดตามทีเ่ สนอ
2. มอบหมายให้ ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ด าเนิ น การตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการ
แล้วนาเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4.2 โครงการ CMRU outlet - gallery
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การขอ
อนุมัติงบประมาณในการจัดทาโครงการ CMRU outlet - gallery ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 28 การจัดหา
ผลประโยชน์ตามข้อบังคับนี้ต้องเป็นกิจการที่ไม่มีอัตราเสี่ยงต่อการขาดทุนหรือมีอัตราเสี่ยงต่อการขาดทุน
น้อยที่สุด และมหาวิทยาลัยต้องได้รับผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ดังนั้น ทางหน่วยงานจึงจัดทาโครงการ
เพื่อขออนุมัติงบประมาณ จานวน 3,000,000 บาท เพื่อดาเนินการในโครงการดังกล่าว
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ให้รายงานผลการดาเนินงาน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหาร
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 43 ให้ส่วนราชการหรือส่วนงานภายใน
ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบทารายงานการเงินโดยแสดงให้เห็นผลการดาเนินงาน
และฐานะทางการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชี
ให้ผู้รั บผิดชอบตามวรรคหนึ่งจัดทารายงานการรับจ่ายเงินตามที่ ก.ง.ส. กาหนด เสนอ
ก.ง.ส. ทุกเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป และให้จัดทางบการเงินตามที่ ก.ง.ส. กาหนด
เสนอ ก.ง.ส. เป็นรายไตรมาส
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เมื่อสิ้นงวดรอบระยะเวลาบัญชีให้ส่วนราชการหรือส่วนงานภายในผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดทารายงานการเงินประจาปีเสนอ ก.ง.ส. ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันปิดบัญชีประจาปีแล้ว
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบโครงการและงบประมาณโครงการ CMRU outlet – gallery รายละเอียดตามที่เสนอ
2. มอบหมายให้ ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ด าเนิ น การตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการ
แล้วนาเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 รายงานรายรับจริงเปรียบเทียบกับประมาณการรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 55 ให้มหาวิทยาลัยรายงานรายรับ
จริ ง เปรี ย บเที ย บกั บ ประมาณการรายได้ ป ระจ าปี ง บประมาณนั้ น ต่ อ ก.ง.ส. และ สภามหาวิ ท ยาลั ย
ตามลาดับ ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ บัดนี้ กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี ได้
จัดทารายงานรายรับจริงเปรียบเทียบกับประมาณการรายได้ประจาปีงบประมาณ 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มหาวิทยาลัย จึงนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ รายงานรายรับจริงเปรียบเทียบกับประมาณการรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
5.2 รายงานทางการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 75 (3) ให้กองคลังจัดทารายงาน
การเงินประจาปีเสนอต่ออธิการบดีภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ แล้วให้อธิการบดีรายงานต่อ
ก.ง.ส บัดนี้ กองคลัง สานักงานอธิการบดี ได้จัดทารายงานทางการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งประกอบด้วย
1. งบแสดงฐานะทางการเงิน
2. งบรายได้และค่าใช้จ่าย
3. หมายเหตุประกอบการเงิน
มหาวิทยาลัย จึงขอนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ รายงานทางการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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5.3. รายงานการหาผลประโยชน์จากรายได้ของมหาวิทยาลัย
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจ ารณาการหาผลประโยชน์ จ ากรายได้ ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เชี ยงใหม่ จากคาสั่ ง ที่ 3475/2550
ลงวันที่ 6 กันยายน 2560 นั้น จากการประชุมของคณะกรรมการ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่
9 กันยายน 2560 และครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการหาผลประโยชน์
จากรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อเสนออธิการบดีพิจารณา และรายงานให้ ก.ง.ส. ทราบ ดังนั้น เพื่อให้เป็น
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริห ารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลั ย
พ.ศ. 2559 ข้อ 15เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ รายงานการหาผลประโยชน์จากรายได้ของมหาวิทยาลัย
5.4

รายงานผลการดาเนินงานกองทุนระดับหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จานวน 11 กองทุน ดังนี้
5.4.1 กองทุนคณะครุศาสตร์
5.4.2 กองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร
5.4.3 กองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5.4.4 กองทุนคณะวิทยาการจัดการ
5.4.5 กองทุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5.4.6 กองทุนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
5.4.7 กองทุนบัณฑิตวิทยาลัย
5.4.8 กองทุนสานักทะเบียนและประมวลผล
5.4.9 กองทุนสานักศิลปะและวัฒนธรรม
5.4.10 กองทุนสานักหอสมุด
5.4.11 กองทุนสานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
เลขานุ การ ก.ง.ส. น าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 66 (3) รายงานผลการดาเนินงาน
และการรับจ่ายเงินกองทุนนั้น ๆ ต่อคณะกรรมการประจาส่วนราชการหรือคณะกรรมการประจาส่วนงาน
ภายใน แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาให้ ความเห็ นภายใน 45 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ แล้ วนาเสนอ
คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลั ยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบและ
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นงบประมาณ มหาวิทยาลัย จึงขอนาเสนอ
ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ รายงานผลการดาเนินงานกองทุนคณะครุศาสตร์ กองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กองทุ นคณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ กองทุนคณะวิทยาการจัดการ กองทุนคณะวิ ทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กองทุ นวิ ทยาลั ยแม่ ฮ่ องสอน กองทุ นบั ณฑิ ตวิ ทยาลั ย กองทุ นส านั กทะเบี ยนและประมวลผล
กองทุนสานักศิลปะและวัฒนธรรม กองทุนสานักหอสมุด และกองทุนสานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
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5.5

รายงานสถานะเงินคงคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 60 ให้มหาวิทยาลัยรายงานสถานะ
การเงินของเงินคงคลังต่อคณะกรรมการ ก.ง.ส. และสภามหาวิทยาลัย ภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นงบประมาณ
นั้น บัดนี้ กองคลั งส านั กงานอธิ การบดีได้จัดทารายงานสถานะเงินคงคลั ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เรียบร้อยแล้วมหาวิทยาลัย จึงขอนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ รายงานสถานะเงินคงคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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 2/2561
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มติที่ประชุม
รับทราบ กาหนดการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 2/2561 วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ

ลงชื่อ
(นางสาวณัฐชา นวลคามา)
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นางประไพ ปรีชา)
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ
(อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย)
รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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