คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน รับรอง
รายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว ในการประชุม
ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 7 สิงหาคม 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
ครั้งที่ 4/2561
วันอังคาร ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
ผู้มาประชุม
1. ผศ.ดร.ชาตรี

มณีโกศล

2. ผศ.ดร.ศักราช

ฟ้าขาว

3. ผศ.ดร.สายสมร

สร้อยอินต๊ะ

4. นายวิชัย

จั่วแจ่มใส

5. ผศ.ดร.สมบัติ

สิงฆราช

6. ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์

นาคนิษฐนนต์

7. ผศ.ดร.อนุวัติ

ศรีแก้ว

8. ผศ.ดร.สุทธินันท์

ชื่นชม

9. อ.ดร.ถนัด

บุญชัย

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประธานกรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักหอสมุด
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

นางอรวรรณ
ดร.ณรงค์
อ.นิมิต
อ.ดร.ปภากร
อ. ว่าที่เรือตรี อภิสิทธิ์

ชยางกูร
ตนานุวัฒน์
วุฒิอินทร์
สุทธิภาศิลป์
ชัยมัง

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดราชการ
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางประไพ

ปรีชา

2. นาย อนุพงษ์
3. นางสาววิลาวัลย์

วรรณะ
หน่อคาศักดิ์

4. นางสาวบุญรักษ์

กฤษวงษ์

5. นางสาวณัฐชา

นวลคามา

รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองคลัง
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 3/2561 วันที่ 3 เมษายน 2561
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมว่ากองนโยบายและแผนได้จัดทารายงานการประชุม
ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 3 เมษายน 2561 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม
นาเสนอที่ประชุม ก.ง.ส. พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. หน้า 9 ให้แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 10 ดังนี้
จากเดิม
1. นายวิชัย จั่วแจ่มใส ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอให้ควรมีการแจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับข้อสังเกตุ
แก้ไขเป็น
1. นายวิชัย จั่วแจ่มใส ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอให้ควรมีการแจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับข้อสังเกตสังเกต
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2. หน้า 9 ให้แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 17 ดังนี้
จากเดิม
ประจาปีคงเหลือเท่าไร ใช้ไปเท่าไร ต้นปีงบประมาณมีเงินเท่าไร รายรับระหว่างมีเท่าไร
รายจ่ายเท่าไร
แก้ไขเป็น
ประจาปีคงเหลือเท่าไร ใช้ไปเท่าไร ต้นปีงบประมาณมีเงินเท่าไร รายรับระหว่างมีเท่าไร
รายรับระหว่างปีเท่าไร รายจ่ายเท่าไร
3. หน้า 10 ให้แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 23 ดังนี้
จากเดิม
รั บ ทราบ แจ้ ง การออกประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ยงใหม่ เรื่ อง ก าหนดอั ต รา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2561
แก้ไขเป็น
รั บ ทราบ แจ้ ง การออกประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ เรื่ อ ง ก าหนดอั ต รา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2561
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1

รายงานผลตรวจสอบการดาเนินงานและผลการรับจ่ายเงินของกองทุน
ในระดับหน่วยงานประจาปีงบประมาณ 2560
ผู้ช่วยเลขานุ การ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่คณะกรรมการบริหารการเงิน
และทรัพย์สิน ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 ในวันอังคาร ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 ได้มีมิติ ให้คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และวิทยาลั ยนานาชาติดาเนินการตามข้อสังเกตการตรวจสอบกองทุนและนากลับมาเสนอ
ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการการบริ ห ารการเงิ นและทรั พย์ สิ นพิ จารณาผลการด าเนิ นการแก้ ไขข้ อบกพร่ อง
และน าเสนอ ก.ง.ส. พิจารณาอีกครั้ ง ก่อนที่จะนาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ขณะนี้คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและวิทยาลัยนานาชาติ ได้ชี้แจงข้อมูลตามสรุปผลการตรวจสอบและข้อสังเกตที่ตรวจพบมา
เรียบร้อยแล้ว จึงนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.)
เพื่อทราบ
ทีป่ ระชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. หน้า 12 และ หน้า 14 -16 (เอกสารแยกเล่ม) ให้แก้ไข ดังนี้
ให้ตรวจสอบข้อมูลในรายการ การจัดกิจกรรม ประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
และการบาเพ็ญประโยชน์ 65,440 บาท (9) ในหน้า 12 กับการจัดกิจกรรม ประชุม ฝึกอบรมสัมมนา
ศึกษาดูงาน และการบาเพ็ญประโยชน์ เป็นเงิน 45,700 บาท หน้า 14 -16 ให้ถูกต้อง
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ รายงานผลตรวจสอบการดาเนินงานและผลการรับจ่ายเงินของกองทุน
ในระดับหน่วยงานประจาปีงบประมาณ 2560 และมอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตรวจสอบ
และแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 (ร่าง) เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ครั้งที่ 3)
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 53 อธิการบดีอาจจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมจากวงเงินประมาณการรายได้ที่มีเพิ่มเติมและหรือจาก
วงเงินร้ อยละ 20 ที่เหลื อ และหรื อจากวงเงินในส่ วนที่กันไว้ ร้อยละ 20 ก็ได้ ดังนั้นมหาวิทยาลั ยได้จัดท า
(ร่าง) เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ครั้งที่ 3)
เพื่อให้เป็ นไปตามข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่ าว เข้าสู่ วาระ
การประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. เอกสาร (ร่าง) เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 3)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หน้า 1 ให้แก้ไข ข้อความ ดังนี้
จากเดิม
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีโครงการที่จาเป็นต้องดาเนินการเร่งด่วน จึงขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากวงเงินงบประมาณที่คงเหลือจากการอนุมัติครั้งที่ 1 และ
ครั้งที่ 2 (วงเงิน 74,814,500 บาท) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ซึ่งเป็ นรายการสิ่ งก่อสร้างผูกพันงบประมาณมาตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขณะนี้ อยู่ระหว่ างดาเนินการงวดที่ 7 จากทั้งหมด 18 งวด โดยมีระยะเวลาสิ้นสุ ดสั ญญาในวั นที่
25 กันยายน 2561 จึงความจาเป็นต้องตั้งงบประมาณเพิ่มเติม จานวน 66,417,848 บาท เพื่อให้
การดาเนินงานก่อสร้างเป็นไปตามงวดงานที่กาหนด
ขออนุมัติครั้งนี้ 66,417,848 บาท คิดเป็นร้อยละ16.65 ของประมาณการรายรับเงินรายได้
แก้ไขเป็น
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีโครงการที่จาเป็นต้องดาเนินการเร่งด่วน จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากวงเงินงบประมาณที่คงเหลือจากการอนุมัติ
ครั้ งที่ 1 และครั้ งที่ 2 (วงเงิน 74,814,500 บาท) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างกลุ่มอาคาร
ปฏิ บั ติ การเทคโนโลยี อุ ตสาหกรรม ซึ่ งเป็ นรายการสิ่ งก่ อสร้ างผู กพั นงบประมาณมาตั้ งแต่
ต้นปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ขณะนี้ อยู่ระหว่างดาเนิ นการงวดที่ 7 จากทั้งหมด 18 งวด โดยมี
ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 25 กันยายน 2561 จึงความจาเป็นต้องตั้งงบประมาณเพื่อขออนุมัติ
สภามหาวิทยาลัยเพิ่มเติม จานวน 66,417,848 บาท เพื่อให้การดาเนินงานก่อสร้างเป็นไปตามงวดงาน
ที่กาหนด
ขออนุมัติตั้งงบประมาณเพื่อขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ 66,417,848 บาท คิดเป็นร้อยละ
16.65 ของประมาณการรายรับเงินรายได้
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ (ครั้งที่ 3) และมอบหมายให้เลขานุการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ เพื่อนาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 รายงานการหาผลประโยชน์จากรายได้ของมหาวิทยาลัย
เลขานุ การ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมเพื่อ ทราบ ตามที่มหาวิทยาลั ยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาการหาผลประโยชน์จากรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จากคาสั่งที่ 3475/2550 ลงวันที่
6 กันยายน 2560 นั้น คณะกรรมการ ฯ ประชุมประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 โดยที่
ประชุมมีมติเกี่ยวกับการหาผลประโยชน์จากรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อเสนออธิการบดีพิจารณา และ
รายงานให้ ก.ง.ส. ทราบ ดังนั้น เพื่อให้เป็นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหาร
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 15
มติที่ประชุม
รับทราบ รายงานการหาผลประโยชน์จากรายได้ของมหาวิทยาลัย
5.2 รายงานการเงินไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2561
(วันที่ 1 ตุลาคม 2560– วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
รายงานการเงินไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
(วันที่ 1 มกราคม 2561 – วันที่ 31 มีนาคม 2561)
เลขานุ การ ก.ง.ส. น าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 75 (2) ให้กองคลังจัดทารายงาน
การเงิ น เป็ น รายไตรมาส เสนอต่ อ อธิ ก ารบดี ภ ายใน 30 วัน นั บแต่ วัน สิ้ นไตรมาส นั้ น บั ด นี้ กองคลั ง
สานักงานอธิการบดี ได้จัดทารายงานการเงินไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 –
วันที่ 31 ธันวาคม 2560) และรายงานการเงินไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 (วันที่ 1 มกราคม 2561 –
วันที่ 31 มีนาคม 2561) ซึ่งประกอบด้วย
1. งบทดลองและค่าใช้จ่ายไตรมาสที่ 1 และไตรมาส 2
2. งบรายได้และค่าใช้จ่ายไตรมาสที่ 1 และไตรมาส 2
มหาวิทยาลัย จึงขอนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ รายงานการเงินไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – วันที่ 31
ธันวาคม 2560) รายงานการเงินไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 (วันที่ 1 มกราคม 2561 – วันที่ 31 มีนาคม
2561)
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 5/2561
วันอังคาร ที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิม
พระเกียรติ
มติที่ประชุม
รับทราบ กาหนดการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 5/2561 วันอังคาร ที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 5 มิถนุ ายน พ.ศ. 2561

เลิกประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ

ลงชื่อ
(นางสาวณัฐชา นวลคามา)
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นางประไพ ปรีชา)
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ
(อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย)
รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 5 มิถนุ ายน พ.ศ. 2561

