คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน รับรอง
รายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว ในการประชุม
ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 11 ธันวาคม 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
ครั้งที่ 7/2561
วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ผู้มาประชุม
1. รศ.ดร.ประพันธ์

ธรรมไชย

2. ผศ.ดร.สายสมร

สร้อยอินต๊ะ

3. นางอรวรรณ

ชยางกูร

4. นายวิชัย

จั่วแจ่มใส

5. ผศ.ดร.สมบัติ

สิงฆราช

6. ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์

นาคนิษฐนนต์

7. อ.นิมิต

วุฒิอินทร์

8. อ.ว่าที่เรือตรี อภิสิทธิ์ ชัยมัง
9. อ.ดร.ปภากร

สุทธิภาศิลป์

10. ผศ.ดร.มาโนชย์

นวลสระ

11. ผศ.ดร.อนุวัติ

ศรีแก้ว

12. ผศ.ดร.สุทธินันท์

ชื่นชม

13. อ.ดร.ถนัด

บุญชัย

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
กรรมการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักหอสมุด
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
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ผู้ไม่มาประชุม
1. ดร.ณรงค์
2. ผศ.ดร.ศักราช
ผู้เข้าร่วมประชุม
3. รศ.ว่าที่ร.ต.สกล
4. ผศ.เดชวิทย์
5. ผศ.สุรศักดิ์
6. อาจารย์วินัย
7. นางศิริเพ็ญ
8. นางประไพ

ตนานุวัฒน์
ฟ้าขาว

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

แก้วศิริ
นิลวรรณ
นุ่มมีศรี
ไชยวงศ์ญาติ
ผ่อนจัตุรัส
ปรีชา

คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม

9. นางสุนี

พนันตา

10. นางสาวบุญรักษ์

กฤษวงษ์

11. นางสาวณัฐชา

นวลคามา

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ประธานกรรมการกล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม
-ไม่มี 1.2 เรื่องแจ้งจากเลขานุการ ก.ง.ส.
-ไม่มี ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
-ไม่มี -
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วยการบริ หารการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลัยพ.ศ. 2559 ข้อ 50 ในกรณีที่ไม่ได้ก่อหนี้ผู กพันไว้
แต่ มี ความจ าเป็ น ต้ อ งใช้ จ่ า ยเงิ น เพื่ อการนั้ น ต่ อไปอี ก ให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการหรื อหั วหน้ า งานภายใน
หรื อผู้อานวยการกองหรื อเทียบเท่าเสนอต่อ ก.ง.ส. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จาก ก.ง.ส. แล้วให้อธิการบดีอนุมัติกันเงินนั้นไว้เบิกเหลื่อมปีได้อีกเป็นเวลาหกเดือนนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้
นายวิชัย จั่วแจ่มใสเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาว่าในอนาคตควรใช้วิธีการเช่ารถ Shuttle bus ที่
ใช้สาหรับ รับ -ส่ง นักศึกษาเพื่อใช้ในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย แทนการจัดซื้อรถดังกล่าว น่าจะ
ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงและดูแลรักษา อีกทั้ง การจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการของรัฐบาลที่มีการ
แข่งขันราคาจะทาให้ทางมหาวิทยาลัยได้รถที่มีคุณภาพต่า
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้กันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จานวน 24 รายการ วงเงิน 152,551,385 บาท รายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัยนาเสนอ
4.2 ขออนุมัติใช้เงินคงคลังจากเงินรายได้ : โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาอาคารสนาม
กีฬากลางและสิ่งปลูกสร้ างอื่นเพื่ อขับเคลื่อนการผลิตครู การพัฒนาท้องถิ่นและการยกระดั บคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นาเสนอที่
ประชุมว่าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ได้มีมติ
อนุมัติแผนการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมายที่จะขยายการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ด้วยการย้ ายคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สานักงานอธิการบดี และหน่วยงานต่าง ๆ ไปยังพื้นที่ศูนย์แม่ริม อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ภายในปี 2566 ประกอบกับมหาวิทยาลัยจาเป็นต้องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 ตามพระราโชบาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญ 3 ประการ ในการขับเคลื่อนตามโครงการนี้ คือ การพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและ
พัฒนาครู และการยกระดับคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2559 - 2563 ฉบับปรับปรุง ปี 2560
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ดังนั้น เพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงจาเป็นต้องพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน (Infra Structure) ให้มีความพร้อม โดยเฉพาะการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ
เพื่อรองรับการขยายการจัดการศึกษาไปยังพื้นที่ใหม่ ณ ศูนย์แม่ริม อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ประการสาคัญ
ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบลงทุนจากงบประมาณแผ่นดินเพื่อก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น
ในวงเงินที่จากัด และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลอดสามปีที่ผ่านมา คือ งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 รัฐบาล
ไม่ได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้มหาวิทยาลัยเพื่อก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ ที่ผูกพัน
งบประมาณข้ามปี จึ งท าให้ มหาวิทยาลั ยขาดโอกาสและไม่สามารถด าเนินการพั ฒนาพื้ นที่ ได้ อย่ างต่อเนื่ อง
ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่เน้นการจัดสรรงบลงทุนเฉพาะรายการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในขณะที่มหาวิทยาลัยยังมีความจาเป็นต้องก่อสร้างอาคารด้านสังคมศาสตร์เพื่อเตรียมการขยายการจัดการศึกษา
ไปยังพื้นที่ศูนย์แม่ริม ซึ่งตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยได้จัดการศึกษาสาหรับนักศึกษาหลักสูตร
ครุ ศาสตรบั ณฑิต ชั้นปี ที่ 1 จ านวน 18 สาขาวิชา ที่ศูนย์แม่ริม โดยในจ านวนนี้มีนักศึกษาเพียง 6 สาขาวิชา
ที่ ส ามารถเข้ า พั ก ในหอพั ก นั ก ศึ ก ษาเนื่ อ งจากจ านวนหอพั ก ที่ มี อ ยู่ ไ ม่ เ พี ย งพอ และในขณะเดี ย วกั น
มหาวิทยาลัยได้ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งในมิติเชิงพื้นที่ และมิติเชิงภารกิจ
โดยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อน “ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ” อาทิ กล้วยไม้ บุก กาแฟ พืชสมุนไพร ถั่ว และไก่
แม่ฮ่องสอน ให้เป็น ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ภายใต้
แนวคิดของรัฐบาลตามข้อสั่ง การของนายกรัฐมนตรีที่ว่า “แม่ฮ่องสอน : มนต์เสน่ห์แห่งขุนเขา (Mae Hong
Son : The valley of Charm)” เพื่อให้เกิด Learning Park ; Landmark of Mae Hong Son ในพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 5
กันยายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยนาเงินคงคลังจากเงินรายได้มาลงทุนทางการศึกษา
ดังนั้ น มหาวิทยาลั ยจึ งมีความจาเป็นต้องขออนุมัติใช้เ งินคงคลั งจากเงินรายได้เพื่อการพัฒ นา
ดังกล่ าว ทั้ งนี้ ได้ผ่ านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ย (ก.บ.) ในคราวประชุมครั้งที่
13/2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดโครงการตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อพิจารณาโดยได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี นาเสนอสรุป
ข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อที่ประชุมต่อไป
จากนั้ น อาจารย์ ดร.ถนั ด บุ ญ ชั ย รองอธิ ก ารบดี ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายจาก รองศาสตราจารย์
ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รั กษาราชการแทนอธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเชียงใหม่ ได้ นาเสนอข้ อมู ล และ
รายละเอียดต่าง ๆ ใน 2 ประเด็น โดยใช้ PowerPoint ประกอบการนาเสนอ คือ
(1) ความจาเป็น
(2) สถานภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัย
รายละเอียด PowerPoint ประกอบการนาเสนอต่อที่ประชุม เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายรายงานการ
ประชุม
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. นายวิชัย จั่วแจ่มใส ได้เสนอดังนี้
1.1 เสนอให้ร่วมลงทุนกับภาคเอกชนเพื่อสร้างหอพักให้กับนักศึกษา
1.2 ควรมีการจัดตั้งงบประมาณในส่วนของค่าซ่อมแซม และดูแลรักษาอาคารภายใน
ศูนย์แม่ริมเพื่อบารุง ดูแลรักษาอาคาร และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ
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2. ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี ให้ความเห็น เรื่องการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนเพื่อ
สร้างอาคารหอพักนักศึกษา จากการไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยพะเยานั้น มีการจ่ายผลตอบแทนที่หักจาก
เงินรายได้ที่ได้จากค่าเช่าทั้งหมดให้กับมหาวิทยาลัย ร้อยละ 12.5 และพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการเก็บภาษี
จากเทศบาล เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการของเอกชนซึ่งมีผลกระทบกับผู้ประกอบการหอพักภายใน
มหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงเกรงว่าจะเกิดปัญหาเหล่านี้ตามมาถ้าร่วมทุนกับภาคเอกชน
3. ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มีความเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารศูนย์ศึกษาการ
พัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ท้อ งถิ่น ตามแนวพระราชดาริ ว่ามี ความจาเป็นมากน้อยเพียงใด น่ าจะเสนอขอจาก
งบประมาณแผ่นดินได้หรือไม่
4. ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี ให้ความเห็นว่าปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีจานวน
นักศึกษาต่างชาติ มากและมีแนวโน้ มที่จะมีจานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นมาก ทาให้ ห อพักนักศึกษาต่างชาติ
ไม่เพียงพอ ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยเสียค่าใช้จ่ายในการเช่าหอพักของภาคเอกชนภายนอกมหาวิทยาลัย
เดือนละ 6,000 บาท ต่อห้อง/เดือน
5. ผศ.ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่าควรให้มีบริการหอพัก
นักศึกษาต่างชาติ โดยให้มีมาตรฐานที่หลากหลาย เพื่อให้นักศึกษาได้สิทธิเลือกเข้าพัก และให้ประสานกับ
ชุมชน/ภาคเอกชนเพื่อให้นักศึกษาได้เลือกเข้าพักตามความต้องการของนักศึกษา
6. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความเห็นว่า เห็นด้วยกับการสร้างหอพัก
นักศึกษาโดยใช้เงินคงคลัง และสนับสนุนให้เร่งจัดสร้างอย่างเร่งด่วนเนื่องจากมีความจาเป็นอย่างยิ่ง สาหรับ
การร่วมลงทุนกับเอกชนถ้าหากจาเป็นดาเนินการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนจริงควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน
7. อ.ดร. ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ ก.ง.ส. ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมว่า
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบันงบลงทุนของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยได้รับ
จากงบประมาณแผ่นดิน ส่วนเงินรายได้ที่จัดสรรให้เป็นงบลงทุนมีน้อยมาก คิดเป็นร้อยละ 11.48 เท่านั้น
8. อ.นิมิต วุฒิอินทร์ มีความเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้
8.1 การขอใช้เงินคงคลังในครั้งนี้ เป็นการขอใช้เงิน ที่มีวงเงินสูงมาก เมื่อฝ่ายบริหารคิดว่า
มีความจาเป็นควรเสนอขอเป็นงบประมาณรายจ่ายประจาปี เพราะระเบียบการใช้เงินคงคลังมีข้อจากัด
หลายประการ
8.2 ควรจะมีรายละเอียดโครงการที่จะขออนุมัติให้ชัดเจน และแจกเอกสารล่วงหน้า
8.3 การชี้แจงของฝ่ายบริหารมีข้อมูลเยอะมากน่าจะมีเอกสารประกอบการชี้แจง
8.4 การจัดหอพักนักศึกษาเป็นบริการสาธารณะก็จริง แต่ถ้าจะใช้เงินคงคลังควรเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการมากกว่า เช่น เปิดการเรียนการสอนหรือเปิดหลักสูตรใหม่ จะเกิดผลกระทบต่อ
สังคมและประเทศชาติโดยส่วนรวมมากกว่า เพราะการจัดหาหอพักนักศึกษาอาจจะแสวงหาการร่วมทุนให้
เอกชนมาลงทุนซึ่งเป็นวิธีการหนึ่ งที่จะสามารถสงวนเงินคงคลังที่จะใช้ประโยชน์ จึงไม่เห็ นด้ว ยที่จะใช้
เงินคงคลังไปสร้างหอพักนักศึกษา เป็นห่วงในเรื่องตัวชี้วัดและผลกระทบที่จะเกิ ดแก่ส่วนรวม ถ้าเราเปิด
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สาขาใหม่หลักสูตรใหม่จะได้หรือไม่ เปิดความหลากหลายทางวิชาการได้หรือไม่ ฝ่ายบริหารควรพิจารณาให้
ความสาคัญเรื่องนี้มากกว่าที่จะขอเงินมาสร้างหอพักนักศึกษา
8.5 การของบประมาณหอพักนักศึกษาควรแสวงหาการร่วมทุนหรือให้เอกชนมาลงทุน คิดว่า
มีรายละเอียดข้อมูลมากขอให้ฝ่ายบริหารเตรียมข้อมูลมาชี้แจงและเตรียมเอกสารมาให้พร้อมมากกว่านี้
8.6 จากที่ได้รับฟังการอภิปรายโดยหลักการนั้นมีความจาเป็น แต่อยากให้มีวิธีการที่ถูกต้อง
และขอให้มีข้อมูลประกอบการขออนุมัติงบประมาณ และยังมีคาถามที่ฝ่ายบริหารควรจะตอบให้ชัดเจน เช่น
แสวงหาแนวทางการร่ ว มลงทุ น กั บ ภาคเอกชนกรณี ก ารก่ อ สร้ า งหอพั ก นั ก ศึ ก ษา หรื อ วิ ธี ก ารต่ า ง ๆ
รายละเอียดยังไม่ชัดเจน จะเห็นว่าถ้าพิจารณาวันนี้เกรงว่าจะขัดระเบียบการใช้เงินคงคลัง ขัดต่อกฎหมาย
วิธีการงบประมาณ
8.7 กรณีที่มีแผนการพิจารณาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2559 แต่ไม่ได้รับการพิจารณา
และพึ่งมีการพิจารณา จึ งเห็นควรให้ฝ่ ายบริหารรวบรวมข้อมูลเอกสารประกอบเพิ่มเติมให้ ชัดเจน และ
นากลับเข้ามาให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ (1) ข้อมูลการแสวงหาแนวทางการร่วม
ลงทุนกับภาคเอกชนกรณีการก่อสร้างหอพักนักศึกษา (2) การดาเนินการขอตั้งงบประมาณครั้งนี้ทาไมไม่ตั้ง
เป็นงบประมาณประจาปี เป็นเรื่องฉุกเฉินตามข้อบังคับการใช้เงินคงคลังหรือไม่ (3) ข้อมูลเกี่ยวกับรายงาน
ทางการเงินของเงินรายได้ที่นาเสนออยากให้แจกเอกสารด้วยเพราะข้อมูลมีมากการจะอนุมัติงบประมาณ
ประมาณผูกพันวงเงินกว่าพันล้านบาท เฉพาะรายการก่อสร้างหอพักนักศึกษา 635 ล้านบาทต้องพิจารณา
อย่างรอบคอบ
8.8 ไม่เห็นด้วยกับโครงการขออนุมัติใช้เงินคงคลังจากเงินรายได้ : โครงการก่อสร้างอาคาร
หอพักนักศึกษาอาคารสนามกีฬากลางและสิ่งปลูกสร้างอื่นเพื่อขับเคลื่อนการผลิตครูการพัฒนาท้องถิ่นและ
การยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
9. อ.ดร. ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ ก.ง.ส. ให้ข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติมว่า
ที่จริงแล้วได้ อธิบายชี้แจงและให้ข้อมูลในทุกประเด็นที่อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กล่าวถึงไปแล้ว ในช่วงที่
นาเสนอโดยใช้ PowerPoint เมื่อสักครู่ที่ผ่านมา จึงขอยืนยันอีกครั้งว่าโครงการนี้เป็นการขออนุมัติใช้เงินคง
คลังจากเงินรายได้ซึ่ง มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ว่าด้วย การ
บริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ทุกประการ ไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆ กับ กฎหมาย
วิธีการงบประมาณรายจ่ ายหรื องบประมาณแผ่ นดิน ตามที่อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ ยกขึ้นมากล่าวอ้าง
แต่อย่างใด สาหรับแผนการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไว้แล้วตั้งแต่ปี 2559 นั้น
ถือว่าเป็นความจาเป็นที่มหาวิทยาลัยต้องจัดสรรงบลงทุนเพื่อขับเคลื่อนแผนนี้ไปข้างหน้า และเนื่องจาก
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ที่มีการจัดสรรเป็นงบประจาปีของมหาวิทยาลัย มีวงเงินไม่สูงมากนัก
ซึ่งได้แสดงตัวเลขให้เห็นแล้ว เป็นการจัดสรรสาหรับค่าใช้จ่ายปกติและเป็นงบเพื่อพัฒนางานประจาปีไปแล้ว
จึงไม่มีงบประมาณเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้เป็นงบลงทุนได้ ประกอบกับ 3 ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยไม่ได้
รั บ การจั ดสรรงบลงทุน แบบผู กพัน ข้ามปีงบประมาณจากงบประมาณแผ่ นดิน จึง จาเป็ นต้องขออนุมั ติ
ใช้เงินคงคลังของมหาวิทยาลัย ซึ่งการดาเนินการและวิธีการต่างๆ ในครั้งนี้มีความชัดเจน และได้ผ่านการ
พิ จ ารณาของคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย มาแล้ ว อี ก ทั้ ง วิ ธี ก ารต่ า ง ๆ เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 โดย
ข้อมูลที่ได้นาเสนอต่อที่ประชุมในวันนี้จะบันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมต่อไป
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10. อ.วินั ย ไชย วงศ์ญาติ คณบดีวิท ยาลั ยแม่ ฮ่องสอน ให้ ข้อ มูล เพิ่มเติม ในเรื่องเกี่ย วกับ การ
ก่อสร้างอาคารศูนย์ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นตามแนวพระราชดาริว่ามีความจาเป็นมากเนื่องจาก
เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย และเป็นการทาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยมีตัวอย่างการสร้างศูนย์ ฯ ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เข้ามาสร้างศูนย์ OTOP ในพื้นที่ของวิทยาลัยและยังได้เข้ามาดาเนินการเองในพื้นที่
ของวิทยาลัย ดังนั้นวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเห็นว่าถ้าหากมีการก่อสร้างศูนย์ ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ดังกล่าว ก็จะสามารถทาให้มีแหล่งเงินทุนวิจัยจากหลากหลายแหล่งเข้ามาในมหาวิทยาลัย
เมื่อที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและอภิปรายเสร็จสิ้นแล้ว ในขณะที่ประธานที่ประชุมจะดาเนินการ
สรุ ป มติ ที่ ป ระชุ ม ของระเบี ย บวาระนี้ อ .นิ มิ ต วุ ฒิ อิ น ทร์ ได้ แ จ้ ง ที่ ป ระชุ ม ว่ า ไม่ ข อร่ ว มลงมติ
ซึ่งประธานที่ประชุมได้แจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้ตอบข้อสงสัยทุกประเด็นแล้ว ถ้าหากยังจะคัดค้านสามารถทา
เป็นหนังสือได้ จากนั้น อ.นิมิต วุฒิอินทร์ ได้เดินออกจากห้องประชุม
มติที่ประชุม
เห็นชอบ การขออนุมัติใช้เงินคงคลังจากเงินรายได้ : โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา
อาคารสนามกีฬากลางและสิ่ งปลู กสร้ างอื่นเพื่อขับเคลื่อนการผลิ ตครูการพัฒนาท้องถิ่นและการยกระดับ
คุ ณภาพการศึ กษาของมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฎ เชี ยงใหม่ รายละเอี ยดตามที่ มหาวิ ทยาลั ยน าเสนอ และให้
มหาวิทยาลัยนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วยกองทุนเพื่อการบริหารงบประมาณหอพัก
นักศึกษา พ.ศ. ....
เลขานุการก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้ งที่ 13/2561 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 ได้มีมติ เห็ นชอบ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วยกองทุนเพื่อการบริหารงบประมาณหอพักนักศึกษา พ.ศ. ....นั้น เพื่อให้
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2559 ข้อ 61 การจัดตั้งกองทุนตามข้อบังคับนี้ ให้มหาวิทยาลัย ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือ
ส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จัดทาเป็น ระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนนั้น ๆ
โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลั ย หรื อ คณะกรรมการประจ าส่ ว นราชการหรื อ
คณะกรรมการประจ าส่ วนงานภายใน แล้ วแต่กรณี แล้ วจึงนาเสนอ ก.ง.ส. พิจารณาให้ ความเห็ นชอบและ
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยจึงขอนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วยกองทุนเพื่อการบริหารงบประมาณ
หอพั ก นั ก ศึ ก ษาพ.ศ. ....รายละเอี ย ดตาม (ร่ า ง) ระเบี ย บฯ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย น าเสนอและให้ น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
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4.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่องกาหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการเรียน
การสอนการจัดทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาตามที่คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 8/2561 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ได้มีมติ เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่เรื่องกาหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอนการจัดทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... นั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหาร
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกระเบียบและประกาศต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัย จึงขอนาเรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนการ
จัดการเรียนการสอนการจัดทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยจึงขอนาเสนอ ก.ง.ส.
เพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่องกาหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการ
เรี ยนการสอนการจั ดท าวิ ทยานิ พนธ์ และการค้ นคว้ าอิ สระระดั บบั ณฑิ ตศึ กษา พ.ศ. .... รายละเอี ยดตาม
(ร่าง) ประกาศฯ ที่มหาวิทยาลัยนาเสนอ และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กาหนดการประชุม ก.ง.ส. ครั้งต่อไป
เลขานุการ ก.ง.ส. แจ้งกาหนดการประชุม ก.ง.ส. ครั้งต่อไป ตามที่ ก.ง.ส. ได้เคยมีมติกาหนด
วันประชุมประจาปีไว้แล้ว คือ ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มติที่ประชุม
รับทราบ กาหนดการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
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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 7/2561 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561

