คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว
ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 26 กันยายน 2562
2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
ครั้งที่ 3/2562
วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
ผู้มาประชุม
1. รศ.ดร.ประพันธ์

ธรรมไชย

2. ผศ.ดร.ศักราช

ฟ้าขาว

3. ผศ.ดร.สายสมร

สร้อยอินต๊ะ

4. นางอรวรรณ

ชยางกูร

5. ดร.ณรงค์

ตนานุวัฒน์

6. นายวิชัย

จั่วแจ่มใส

7. อ.นิมิต

วุฒิอินทร์

8. อ.ว่าที่เรือตรี อภิสิทธิ์ ชัยมัง
9. ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์

นาคนิษฐนนต์

10. อ.ดร.ปภากร

สุทธิภาศิลป์

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประธานกรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ

11. ผศ.ดร.มาโนชย์

นวลสระ

12. ผศ.ดร.สุทธินันท์

ชื่นชม

13. อ.ดร.ถนัด

บุญชัย

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักหอสมุด
กรรมการ
รองอธิการบดี
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กรรมการและเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
ผศ.ดร.สมบัติ

สิงฆราช

ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางประไพ

ปรีชา

รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ

2. นางสุนี

พนันตา

ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้ช่วยเลขานุการ

3. นางสาววิลาวัลย์

หน่อคาศักดิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม

4. นางสาวณัฐชา

นวลคามา

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 1/2562 วันที่ 5 มีนาคม 2562
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมว่ากองนโยบายและแผนได้จัดทารายงานการประชุม ก.ง.ส.
ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 5 มีนาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม นาเสนอ
ที่ประชุม ก.ง.ส. เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
หน้า 12 ให้แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 11 ดังนี้
จากเดิม รายงานงบการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 โครงการร้าน CMRU SHOP
แก้ไขเป็น รายงานงบการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 โครงการร้าน CMRU SHOP
มติที่ประชุม
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รับรองรายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 5 มีนาคม 2562 ตามที่แก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติเงินคงคลัง : โครงการชาระเงินค่าแห่งการงานพร้อมดอกเบี้ย ตามคาชี้ขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการ กรณี การก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมครุศาสตร์ และกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา
ครุศาสตร์
ผศ.ดร.ชาตรี มณีโ กศล รองอธิการบดี นาเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณาว่า มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
เชียงใหม่ ได้จัดจ้าง บริษัท เจมิไนยแอนด์แอสโซซิเอท จากัด ดาเนินการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมครุศาสตร์
และกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งระหว่างการดาเนินการก่อสร้างได้มีข้อพิพาท
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้รับจ้าง จนนาไปสู่กระบวนการพิจารณาข้อพิพาทในชั้นอนุญาโตตุลาการ ซึ่งขณะนี้
คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคาวินิจฉัยชี้ขาดให้มหาวิทยาลัยชาระค่าแห่งการงานพร้อมดอกเบี้ยให้ ผู้รับจ้าง คือ
บริษัท เจมิไนย แอนด์แอสโซซิเอท จากัด ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมครุศาสตร์ ต้องจ่ายค่าแห่งการงานพร้อมดอกเบี้ย
จานวน 21,938,521.76 บาท
2. โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ ต้องจ่ายค่าแห่งการงานพร้อมดอกเบี้ย
จานวน 25,252,455.43 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จานวน 47,190,977.19 บาท
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 57 (4) มหาวิทยาลัยจึง นาเสนอโครงการฯ เพื่อ ขออนุมัติ
เงินคงคลัง จานวน 47,190,977.19 บาท เพื่อนาไปชาระเงินค่าแห่งการงานพร้อมดอกเบี้ยในโครงการดังกล่าว
รายละเอียดโครงการฯ ตามเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งโครงการฯ นี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
(ก.บ.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีข้อเสนอแนะและข้อซักถาม ดังนี้
1.1 โครงการนี้เป็นโครงการเดียวกับโครงการทีเ่ คยจ่าย 65 ล้านบาทใช่หรือไม่
1.2 ควรเพิ่มเติมรายละเอียดในส่วนหลักการและเหตุผลให้ชัดเจนมากกว่านี้
1.3 ตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ง.ส. ไม่สามารถอนุมัติประมาณได้ ควรเป็นการ
เห็นชอบโครงการ และการเห็นชอบในครั้งนี้เห็นชอบตามข้อบังคับใด ของ ก.ง.ส
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1.4 กรณีที่มีการดาเนินการตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ ก.ง.ส เรียบร้อยแล้ว จะสามารถ
ตรวจสอบได้อย่างไรว่ามีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะดังกล่าว
1.5 กรณีที่มหาวิทยาลัยได้มีการอนุมัติงบประมาณในส่วนนี้ไป ใครจะเป็นผู้รับ ผิดชอบกับการ
ทีต่ ้องเสียงบประมาณเงินรายได้ไปมากขนาดนี้ เหตุผลที่ผิดพลาดในเชิงบริหารไม่มีเลยใช่หรือไม่ ความผิดพลาดนี้
ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
2. ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะและข้อซักถาม ดังนี้
2.1 ควรนาข้ออภิปรายของ ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดี ระบุไปในหลักการและ
เหตุผลของโครงการ และเขียนรายละเอียดงบประมาณที่ต้องชาระโดยแยกรายละเอียดเงินต้นที่ต้องชาระ และ
อัตราดอกเบี้ยที่ต้องชาระ ตามระยะเวลาให้ชัดเจน
2.2 ควรคิดต้นทุนต่อหน่วยเปรียบเทียบกรณีที่มีการจ้างผู้ว่าจ้ างใหม่กับการที่มหาวิทยาลัย
เสียค่าแห่งการงานว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร มหาวิทยาลัยได้รับผลประโยชน์หรือขาดทุนอย่างไร เพื่อ
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ จะช่วยทาให้เห็นข้อมูลในภาพรวมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
3.

นายวิชัย จั่วแจ่มใส ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะและข้อซักถามดังนี้
3.1 กรณีนี้เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับโครงการนี้ ส่วนการอนุมัติงบประมาณ
ควรเป็นสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติ
3.2 มีการเจรจาต่อรองกับทางบริษัทเพื่อหยุดอัตราดอกเบี้ยไว้เพื่อให้มหาวิทยาลัย
ดาเนินการตามขั้นตอนของระเบียบมหาวิทยาลัยหรือไม่
3.3 มีการขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานกับบริษัทนี้หรือไม่
3.4 มหาวิทยาลัยยังมีโครงการอื่นอีกหรือไม่ที่มีบริษัทนี้เป็นผู้รับจ้าง
3.5 กรณีที่มีการเจรจาขอยุติอัตราดอกเบี้ยถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เหตุใดจึงต้องคานวณค่า
ดอกเบี้ยไปจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ทาไมไม่คานวณค่าดอกเบี้ยถึงเพียงวันที่ 9 สิงหาคม 2562
3.6 ควรระบุหมายเหตุด้วยว่าโครงการนี้เริ่มต้นเมื่อใด เริ่มคิดดอกเบี้ย ณ วันใด สิ้นสุดวันใด
ดาเนินการอย่างไร รวมทั้งหมดเป็นเงินเท่าใด เงินต้นเท่าใด ดอกเบี้ยเท่าใด รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเท่าใด
3.7 ควรนาเสนอผลของการสอบข้อเท็จจริงว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
กรณี และควรนาเสนอผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการ ก.ง.ส. ทราบด้วย
3.8 ประเด็นที่มหาวิทยาลัยจะต่อสู้คดี มหาวิทยาลัยจะสามารถชนะคดีหรือไม่ กรณีที่สู้คดี
ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยสู้คดีชนะ มหาวิทยาลัยก็ต้องชาระค่าแห่งการงานนี้อยู่ดี
3.9 จากข้อเสนอแนะของกรรมการที่กล่าวมานั้น ให้ผู้ที่นาเสนอโครงการดาเนินการตามข้อเสนอ
เพื่อเตรียมข้อมูลเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และให้นากลับมาแจ้ง คณะกรรมการ ก.ง.ส เพื่อทราบอีกครั้ง
3.10 ข้อมูลทุกอย่างที่นาเสนอต่อ ก.ง.ส. ในครั้งนี้ ก.ง.ส. ได้พิจารณาตามข้อมูลที่นาเสนอนี้
ดังนั้น จึงเป็นความรับผิดชอบของผู้นาเสนอโครงการฯ ทั้งสิ้น
4.

อ.นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา มีข้อซักถามดังนี้
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4.1 โครงการที่เสนอของบประมาณ ขาดรายละเอียดของคดี ขาดรายละเอียดของโครงการ
จึงมีข้อเสนอให้เตรียมข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น คาวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการ ความเห็นฝ่ายกฎหมาย จะต้องมี
รายละเอียดพอสมควร จึงมีความเห็นว่าจะต้องขอรายละเอียดเพิ่มเพื่อประกอบการพิจารณา
4.2 กรณีนี้ ภ ายหลังคาชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุล าการ มหาวิทยาลั ย สามารถยื่นฟ้องต่ อ
ศาลแพ่งได้หรือไม่ เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับ หรือมีข้อโต้แย้งกับศาลปกครอง
4.3 โครงการที่นาเสนอนี้ควรแยกเขียนเป็น 2 โครงการเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น
4.4 เห็นว่าโครงการนี้ขาดรายละเอียด และควรให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาด สาหรับเรื่องค่าปรับไม่ต้อง
เป็นห่วงเพราะกรณีของรัฐไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะมีการบังคับคดี
4.5 การวินิจฉัยต้องมีข้อเท็จจริง ต้องมีเอกสารมากกว่านี้ เพื่อให้เกิดความรอบครอบในการ
พิจารณา
5.

ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดี ตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ ดังนี้
5.1 โครงการเริ่ มก่อสร้ างและมีสั ญญา ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2559 มีการคานวณอัตรา
ค่าปรับถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยได้เจรจากับบริษัทฯ แล้วเพื่อ ขอยุติดอกเบี้ยแต่ทางบริษัท ฯ
ไม่ยินยอม
5.2 กรณีเรื่องของการขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานของบริษัทนี้ ที่ผ่านมากรณี โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์เพื่อฝึกปฏิบัติการวิชาชีพด้านการโรงแรม ภาษา และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยไม่สามารถแจ้ง
รายชื่อเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบราชการได้ เพราะคดีนี้บ ริษัทฯ เป็นฝ่ายชนะคดี แต่ผลจากคาชี้ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการ สาหรับโครงการก่อสร้าง 2 โครงการนี้ มหาวิทยาลัยสามารถดาเนินการเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้ง
งานได้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นผู้ชนะคดี
5.3 กรณีที่ อ.นิมิต วุฒิอินทร์ สอบถามถ้าหากต้องการให้มหาวิทยาลัยฟ้องร้องต่อศาลต่อไป
นั้น มหาวิทยาลัยได้พิจารณาด้วยเหตุผลอย่างรอบคอบแล้วพบว่าไม่มีโอกาสที่จะชนะคดี ถ้าหากปล่อยเวลาให้
ยืดเยื้อต่อไปจะทาให้มหาวิทยาลัยเสียค่าดอกเบี้ยมากกว่าเดิม
5.4 กรณีที่ ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว สอบถามเรื่อ งผู้รับผิดชอบกรณีเกิดเหตุนี้ มหาวิทยาลัยมี
หน้าที่ต้องดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดอยู่แล้ว
5.6 ถ้าหาก ก.ง.ส. เห็นชอบโครงการฯ ที่นาเสนอ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยจะ
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไปในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 และตามกระบวนการหากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
งบประมาณโครงการนี้ จึงจะมีการเบิกจ่ายงบประมาณจานวนดังกล่าวให้กับบริษัท ฯ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ระยะเวลา จากวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เนื่องจากจาเป็นต้องใช้ ระยะเวลาตาม
ขั้นตอนกระบวนการของธุรการ
5.7 กรณีเงินค้าประกันสัญญากับทางบริษัท มหาวิทยาลัยได้มีการหักเงินค้าประกันสัญญาของ
บริษัทไว้แล้ว
5.8 กรณี ที่ มี ค าชี้ ข าดของคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการ ออกมาเรีย บร้ อ ยแล้ ว มหาวิ ท ยาลั ย ได้
ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ พิ จ ารณาว่ า มี แ นวทางในการปฏิ บั ติ อ ย่ า งไร ควรมี ก ารต่ อ สู้ ค ดี ต่ อ ไปหรื อ ไม่ ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยมีการพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียแล้ว ถ้าหากมีการสู้คดีจะทาให้มหาวิทยาลัยต้องเสียดอกเบี้ย
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ให้กับทางบริษัทฯ เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งงบประมาณที่มหาวิทยาลัยต้องชาระนี้ เป็นค่าแห่งการงานที่บริษัทได้
ดาเนิ น การก่อสร้ างให้ กับ มหาวิทยาลั ย ตามงวดงานที่ก่อสร้างแล้ ว เสร็จ ดังนั้น มหาวิทยาลั ยจึงต้องช าระ
งบประมาณในส่วนนี้อยู่แล้ว
6.

อ.ดร ถนัด บุญชัย กรรมการและเลขานุการ มีความเห็นและให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
6.1 ผู้จัดทาโครงการฯ ควรสรุปและดาเนินการตามข้อเสนอแนะของ ก.ง.ส เพื่อจัดเตรียม
ข้อมูลที่จะนาเสนอสภามหาวิทยาลัย และเมื่อดาเนินการเรียบร้อยแล้วให้นาผลการดาเนินการดังกล่าว เสนอ
ก.ง.ส เพื่อทราบอีกครั้ง
6.2 การดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด กับ การนาเสนอโครงการฯ
เพื่อขออนุมัติใช้เงินคงคลังไปชาระค่าแห่งการงาน เป็นคนละเรื่องกัน ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับอานาจและ
หน้าที่ของ ก.ง.ส. ซึ่งโดยปกติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการแล้วรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงว่าด้วย
ความรับผิดทางละเมิดจะเป็นเอกสารลับ เช่นเดียวกับรายงานการสอบสวนทางวินัย ถ้าหากจะให้นาเสนอ
ที่ประชุม ก.ง.ส. จะต้องเป็นการประชุมลับ
6.3 มหาวิทยาลัยมีสัญญากับ บริษัท เจมิไนยแอนด์แอสโซซิเอท จากัด จานวน 3 สั ญญา
โดยจากบทเรียนที่ผ่านมา กรณี การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อฝึกปฏิบัติการวิชาชีพด้านการโรงแรม
ภาษาและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการต่อสู้คดีจนถึงที่สุด และคาตัดสินศาลปกครองชั้นต้นและ
ศาลปกครองสูงสุดได้ยืนยัน ตามคาชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการให้มหาวิทยาลัยชาระเงินค่าแห่งการงาน
ให้กับบริษัท เป็นเงิน 40,664,162.98 บาท แต่ด้วยระยะเวลาที่ดาเนินการต่อสู้คดีต้องใช้ระยะเวลาทาให้
มหาวิทยาลัยต้องเสียดอกเบี้ยระหว่างที่มีการดาเนินการยื่นฟ้องต่อศาล เป็นเงิน 25,208,995.80 บาท รวม
เป็นเงินที่มหาวิทยาลัยต้องจ่ ายให้กับบริษัทเจมิไนยฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 65,873,158.78 บาท สาหรับกรณีการ
ก่อ สร้ า ง 2 โครงการนี้ มหาวิท ยาลั ย ไม่ ไ ด้ต่ อ สู้ ค ดี ตามล าพั งแต่ ได้ ม อบอ านาจให้ ส านั กงานอั ย การสู ง สุ ด
จัดพนักงานอัยการดาเนินคดีแทนมหาวิทยาลัย ซึ่งอัยการของรัฐนั้นถือว่าเป็นอัยการแผ่นดิน ได้ช่วยดาเนินการ
คดีมาอย่างต่อเนื่อง และคณะอนุญาโตตุลาการมี คาชี้ขาดมาแล้ว มหาวิทยาลัยเป็นส่วนราชการเมื่อให้อัยการ
เป็นผู้ดาเนินการคดี เมื่ออัยการได้ดาเนินการตามกระบวนการกฎหมายเรียบร้อยแล้ว จึงน่าจะเป็นที่เชื่อถือและ
ไว้วางใจได้ ประการสาคัญก็คือสานักงานอัยการสูงสุดได้ให้ความเห็นกับมหาวิทยาลัยแล้วว่าคาชี้ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการ ทั้ง 2 สัญ ญานี้ชอบด้วยเหตุผลทุกประการ ไม่มีเหตุผลใดที่มหาวิทยาลัยจะฟ้องร้องต่อศาล
เพื่อต่อสู้อีก จากกรณีดังกล่าวเมื่อมหาวิทยาลัยมีบทเรียนในเรื่องนี้ มาแล้ว จึงชอบแล้วที่จะไม่ยื่นขอเพิกถอน
ค าชี้ ข าดของคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการต่ อ ศาลปกครอง ดั ง นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ต้ อ งรี บ ด าเนิ น การจ่ า ยเงิ น
ค่าแห่งการงานนีใ้ นทันทีเพื่อให้เสียค่าดอกเบี้ยน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
6.4 จากรายละเอียดโครงการฯ ที่นาเสนอ และการอภิปรายชี้แจง รวมทั้งการตอบข้อซักถาม
ในประเด็นต่าง ๆ ของผู้เสนอโครงการฯ เห็นว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่นาเสนอและชี้แจงนี้ มีความชัดเจนเพียงพอที่จะ
พิจารณาได้แล้วว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบโครงการฯ ที่นาเสนอนี้ จึงไม่เห็นด้วยที่มีกรรมการบางคนเสนอ
ขอรายละเอียดเพิ่มเติม เพราะถ้าหากเลื่อนการพิจารณาออกไปยิ่งจะเกิดผลเสียหายกับมหาวิทยาลัย

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562

7. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะว่าเรื่องนี้ควร
ยุติโดยเร็ว เนื่องจากจะมีค่าปรับมากขึ้ นตามระยะเวลา และควรมีเอกสารหลักฐานให้ชัดเจนที่จะนาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป
จากนั้น ที่ประชุมได้ดาเนินการลงมติโดยเปิดเผย ด้วยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะซึ่งมีคณะกรรมการ ก.ง.ส.
มาประชุมทั้งสิ้ นจ านวน 13 คน เพื่อให้ ความเห็ นชอบหรือไม่เห็ นชอบโครงการชาระเงินค่าแห่งการงานพร้อม
ดอกเบี้ย ตามคาชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ กรณี การก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมครุศาสตร์ และกลุ่มอาคาร
หอพักนักศึกษาครุศาสตร์ ผลการลงมติเป็นดังนี้
เห็นชอบ
10 เสียง
งดออกเสียง
3
เสี ยง คื อ ผศ.ดร.ศั กราช ฟ้ าขาว และ อ.นิ มิ ต วุ ฒิ อิ นทร์
เนื่องจากเห็นว่า ขาดข้อมูลที่จะใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อตัดสินใจ และประธานที่ประชุมงดออกเสียง
มติที่ประชุม
1. เห็ นชอบ การขออนุ มั ติ เงิ นคงคลั ง : โครงการช าระเงิ นค่ าแห่ งการงานพร้ อมดอกเบี้ ย
ตามคาชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ กรณีการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมครุศาสตร์ และ
กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ รายละเอียดตามโครงการฯ ที่นาเสนอ
2. มอบมหาวิทยาลั ยจั ดทาเอกสารและคาชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลั ย
พิ จ ารณาอนุ มั ติ โ ครงการฯ ต่ อ ไป และให้ น าเสนอ ก.ง.ส. เพื่ อ ทราบในการประชุ ม
ครั้งต่อไป
4.2 พิ จ ารณาตี ค วามกรณี : โครงการฝึ ก อบรมบุ ค ลากรทางการลู ก เสื อ ผู้ ก ากั บ ลู ก เสื อ
ขั้นความรู้เบื้องต้น ของภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะครุศาสตร์
อ.ปริญญา สาราญบารุ ง หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ นาเสนอที่ประชุม ว่า
ตามที่ภาควิชาพลศึกษาและนัน ทนาการ คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลู กเสื อ
ผู้กากับ ลูกเสื อขั้นความรู้ เบื้องต้น ประจ าภาคเรียนที่ 1/2562 โดยโครงการนี้มีการเก็บค่าลงทะเบียนจาก
นักศึกษา เพิ่มขึ้น จาก คนละ 750 บาท เป็น คนละ 1,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดสรรเงินผลประโยชน์ที่เกิดจาก
การดาเนิ น งานตามโครงการหรื อกิจ กรรมของส่ ว นราชการ ส่ ว นงานภายใน และหน่ว ยงานภายใน ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อพิจารณาตีความลักษณะของโครงการ
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. นายวิชัย จั่วแจ่มใส ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะและข้อซักถามดังนี้
1.1 โครงการนี้เป็นหลักสูตรหนึ่งของภาควิชาใช่หรือไม่
1.2 นักศึกษาทุกคนจาเป็นต้องลงเรียนวิชานี้ทุกคนใช่หรือไม่
1.3 ถ้าหากนักศึกษาไม่ได้ลงเรียนวิชานี้ นักศึกษาจะไม่ได้รับเกรด จะเกี่ยวข้องกับคะแนนและ
เกรดของนักศึกษาใช่หรือไม่
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1.4 ถ้าหากเป็นรายวิชาที่นักศึกษาต้องลงเรียนอยู่แล้ว ทาไมต้องมีการเก็บค่าลงทะเบียนเพิ่ม
1.5 ทาไมไม่ใช้งบประมาณจากกองทุนคณะครุศาสตร์
1.6 จากกรณีนี้ เห็นว่าทางภาควิชาจาเป็นต้องจ่ายเงินผลประโยชน์จากการเก็บค่าลงทะเบียน
ให้ ทางมหาวิทยาลั ย แต่เนื่ องจากมีการขอยกเว้น ทางคณะกรรมการเห็นว่าครั้งนี้ให้ ยกเว้นการจัดส่งเงิน
ผลประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย และควรมีการจัดทาโครงการให้อยู่ในหลักสูตร กรณีที่จะมีการจัดกิจกรรมใน
ลักษณะนี้ขึ้นอีก จะต้องมีการนาส่งเงินเข้ามหาวิทยาลัยให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัย
2.

อ.ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการและเลขนุการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
2.1 จากประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดสรรเงินผลประโยชน์ที่เกิด
จากการดาเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมของส่วนราชการ ส่วนงานภายใน และหน่วยงานภายใน ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ข้อที่ 1 การดาเนินโครงการหรือกิจกรรมของส่วนราชการ ส่วนงานภายใน และ
หน่วยงานภายใน ที่มีลักษณะเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่ อจัดหารายได้โดยใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เชีย งใหม่ หรื อ เป็ น โครงการหรื อกิ จกรรมที่มีก ารประยุกต์ และการให้ บริ การโดยการใช้ ทรัพ ย์สิ น
บุคลากร ชื่อเสียงหรือ ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ไปในทางที่ได้มาซึ่งรายได้ ให้จัดสรรเงิน
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าวแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในทุกกรณี ทั้งที่เป็น
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เงินรายได้จากค่าลงทะเบียน หรือเงิน
รายได้จากแหล่งอื่น และข้อ 6 กรณีที่ต้องมีการตีความว่าโครงการหรือกิจกรรมใดมีลักษณะตามที่กาหนดในข้อ
1 หรือไม่ ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นาเสนอ ก.ง.ส. พิจารณาวินิจฉัยเป็นรายกรณีไป
จากเอกสารบันทึกข้อความที่ภาควิชานาเสนอ จะเห็นได้ว่าภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ
มีความเห็นว่าโครงการนี้ไม่น่า จะเข้าข่ายโครงการบริการวิชาการที่จะต้องนาเงินส่วนหนึ่งเข้ามหาวิทยาลัย
ตามทีป่ ระกาศนีก้ าหนด ดังนั้น จึงขอหารือมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาว่าจะมีแนวทางในการดาเนินงานอย่างไร
2.2 โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรหรือรายวิชา ที่จาเป็นต้องทา หรือเป็นโครงการที่ทา
หรือไม่ทาก็ได้ เพราะเป็นเจตนาดีของอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการที่ต้องการให้นักศึกษาได้รับประกาศนียบัตร
เกี่ยวกับกิจการลูกเสือ ซึ่งนักศึกษาจะได้รับเมื่อได้ผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้ว
2.3 หลักการจ่ายเงินผลประโยชน์ร้อยละ 80 : 20 นั้นเป็นหลักการของมหาวิทยาลัยที่ทุก
หน่วยงานจะต้องปฏิบัติตาม เนื่องจากโครงการเกิดขึ้นได้จะต้องใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ใช้บุคลากร
ที่เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น การจัดกิจกรรมกรณีที่มีการ
จัดเก็บ ค่าลงทะเบีย นก็จาเป็ นต้องจ่ ายเงินผลประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลั ยตามหลักการ แต่เนื่องจากทาง
ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการเห็นว่าการจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับมหาวิทยาลัยจะเป็นภาระค่าใช้จ่ายให้กับ
นักศึกษาเพิ่มขึ้น แต่ถ้าหากมองในมุมกลับกัน การที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับการอบรมหรือเข้าร่วม
โครงการที่ทางมหาวิทยาลัยจัด ให้ซึ่งอยู่นอกเหนือหลักสูตรการศึกษา นักศึกษาจาเป็นต้องรับภาระในส่วนนี้
ดังนั้น จึงมีแนวทางในการจัดเก็บที่เป็นไปได้ 2 รูปแบบ คือ (1) เก็บค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการ และ
(2) จัดเก็บรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการศึกษาที่มีการจัดเก็บตั้งแต่การลงทะเบียนเรียน คล้ายกับกรณีหลักสูตร
ของวิทยาลัยนาชาติที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราที่สูงกว่าหลักสูตรโดยทั่วไป
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2.4 ในภาพรวมโดยหลักการมหาวิทยาลัยมีหลากหลายสาขาวิชาที่ดาเนินการจัดกิจกรรมหรือ
โครงการที่นอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษา ซึ่งบางครั้งไม่เกี่ยวข้องกับรายวิชาใดวิชาหนึ่งโดยตรง ซึ่งแต่ละ
สาขาวิชาจะมีการเก็บเงินจากนักศึกษาเพิ่มเติมโดยความสมัครใจ ซึ่งการจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวก็มี
ปัญหาตามมาเช่นกันเพราะมีการร้องเรียนให้ตรวจสอบความโปร่งใสการรับจ่ายเงิน ดังนั้น เพื่อให้มีหลักเกณฑ์
ในการปฏิบัติให้เป็นเช่นเดียวกันมหาวิทยาลัยจึงมีการออกประกาศดังกล่าว
3. ดร.ณรงค์ ตนานุ วั ฒ น์ ผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ มี ความเห็ น ว่า โครงการนี้ เ ป็ น โครงการที่ค วรบรรจุ
ในหลักสูตร ไม่น่าจะเกี่ยวข้องว่าเป็นโครงการที่เก็บค่าใช้จ่ายร่วมกับการจัดหารายได้
4. นางอรวรรณ ชยางกู ร กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ค วามเห็ น ว่ า ถ้ า หาก
ย้อนกลับไปดูประกาศ ข้อ 1 ถ้าหากเข้าข่ายจะมี 2 แบบ คือ ใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือหารายได้ คิดว่า
โครงการนี้อาจจะไม่เข้าข่ายกับประกาศนี้
5.

ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีข้อเสนอแนะดังนี้
5.1 ในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอบรมค่ายลูกเสือของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เช่น
สานักงานลูกเสือ ก็จะมีการเรียกเก็บค่าลงทะเบียนหรือค่าธรรมเนียมเป็นส่วนใหญ่
5.2 ในส่วนของภาควิชาพลศึกษาเละนันทนาการ เป็นการจัดกิจกรรมที่ เอื้อประโยชน์ให้กับ
นักศึกษา ถ้าหากจาเป็นก็ควรอนุญาตให้ใช้สถานที่
5.3 เสนอให้คณะครุศาสตร์จัดทาโครงการเสนองบประมาณให้เป็นงบประมาณประจาปีของ
ทางคณะครุศาสตร์
6. ผศ.ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะว่า
การจัดกิจกรรมนี้เป็นประโยชน์กับนักศึกษาอย่างมาก ควรพัฒนาให้บรรจุอยู่ในหลักสูตร เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของรายวิชาที่เรียน หรือวิชาเลือกของทางภาควิชา
7.

อ.นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา มีข้อซักถามดังนี้
7.1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาลูกเสือจาเป็นจะต้องเข้าอบรม หรือจะต้องผ่านการ
อบรมใช่หรือไม่ ถ้าหากเข้าอบรมจะต้องเสียค่าลงทะเบียนใช่หรือไม่
7.2 เห็นด้วยว่าภาควิชาจาเป็นต้องจ่ายเงินผลประโยชน์จากการเก็บค่าลงทะเบียนให้ทาง
มหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากมีการขอยกเว้น ทางคณะกรรมการเห็นว่าครั้งนี้ให้ยกเว้นการจัดส่ง เงินผลประโยชน์
ให้กับมหาวิทยาลัยและควรมีการจัดทาโครงการให้อยู่ในหลักสูตร กรณีที่จะมีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ขึ้น
อีกจะต้องมีการนาส่งเงินเข้ามหาวิทยาลัยให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัย
8. อ.ปริญญา สาราญบารุง ตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ ดังนี้
8.1 โครงการนี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของหลั ก สู ต รของภาควิ ช า เป็ น รายวิ ช าเลื อ กของนั ก ศึ ก ษา
คณะครุศาสตร์ โดยภาควิชาจะบรรจุเป็นวิชาเลือกเสรี ให้กับคณะครุศาสตร์ ซึ่งหลักสูตรในปีการศึกษา 2562
จะไม่ มี วิช านี้เ นื่ องจากมี การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร โดยหลั ก การคณะจะให้ นัก ศึ กษาภาควิช าพลศึ กษาเรี ย น
ทั้ง 2 หลักสูตร
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8.2 การจัดโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาอยู่แล้ว แต่ที่มีการเก็บค่าลงทะเบียน เนื่องจาก
โครงการนี้มีการจัดซื้อวัสดุค่อนข้างสูง ทาให้งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอจึงจาเป็นต้องเก็บค่าลงทะเบียนกับ
นักศึกษาเพิ่มเติมซึ่งโครงการนี้ จัดให้กับนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ทุกหลักสูตรไม่เฉพาะภาควิชาพลศึกษาฯ
8.3 ตอบข้อซักถามของ อ.นิมิต วุฒฺอินทร์ กรณีที่นักศึกษาที่ลงเรียนรายวิชาที่เกี่ยวกับลูกเสือ
นักศึกษาจาเป็นต้องผ่านการอบรม ตามประกาศของสานักงานลูกเสือแห่งชาติ นักศึกษาจึงจะสามารถเป็น
ครูผู้สอนรายวิชาลูกเสือให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนได้
มติที่ประชุม
1. คณะกรรมการ ก.ง.ส. พิจารณาวินิจฉัยตีความว่า โครงการฝึ กอบรมบุคลากรทางการ
ลูกเสือผู้กากับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น ของภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ เข้าข่าย
เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่มีการประยุกต์และการให้บริการโดยการใช้ทรัพย์สิน บุคลากร
ชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปในทางที่ ทาให้ได้มาซึ่งรายได้
จึงต้องดาเนินการจัดสรรเงินรายได้หรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการหรือกิจกรรม
ดังกล่าวแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในทุกกรณี ตามอัตราที่กาหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดสรรเงินผลประโยชน์ที่เกิดจากการดาเนินงาน
ตามโครงการหรือกิจกรรมของส่วนราชการ ส่วนงานภายใน และหน่วยงานภายใน ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2. เห็นชอบให้การจัดโครงการนี้ สาหรับปีการศึกษา ๒๕๖๒ ยกเว้นไม่ต้องนาส่งเงินรายได้
หรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น จากโครงการให้แก่มหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา
และยังอยู่ในระหว่างการหาแนวทางที่เหมาะสม ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป
ถ้ายังจัดทาโครงการในลักษณะนี้ จะต้องนาส่งเงินเข้ามหาวิทยาลัยให้ถูกต้องตามที่กาหนดไว้
ในประกาศของมหาวิทยาลัย
3. มอบภาควิ ช าพลศึ ก ษาและนั น ทนาการ คณะครุ ศ าสตร์ พิ จ ารณาปรั บ รู ป แบบการ
ดาเนินการให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรและจัดเก็บค่าธรรมเนียมรวมอยู่ในค่าธรรมเนี ยม
การศึก ษา ซึ่ง จะได้ป ระมาณการรายรับ ประจ าปีไ ด้ ส่ ว นการขอใช้ เงิน ให้ เสนอขอตั้ ง
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ตามปกติ หรื อ อาจจะพิจ ารณารู ป แบบการด าเนิ น การ
โครงการตามวิธีการอื่นใดที่เห็นสมควร
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4.3 ขอปรับลดอัตราการจัดสรรเงินให้กับกองทุนมหาวิทยาลัยและกองทุนคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กรณีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษา วิเคราะห์ และติดตาม
ประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจน้าบาดาลของกรมทรัพยากรน้าบาดาลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาเสนอที่ประชุม ว่าตามที่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับงบประมาณจากกรมทรัพยากรน้า จากการเป็นที่ปรึกษาเพื่อดาเนิน
โครงการศึกษา วิเคราะห์ และติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจน้าบาดาลของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
ไปยั ง องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ในเขตพื้ นที่ จัง หวั ดน าร่ อง จั งหวัด เชี ยงใหม่ เป็ นเงิน 2,950,000 บาท
โดยโครงการนี้ มี ก ารจ้ า งที่ ป รึ ก ษาได้ ก าหนดค่ า ด าเนิ น การของมหาวิ ท ยาลั ย ไว้ ที่ ร้ อ ยละ 10 นั้ น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอนาส่งเงินผลประโยชน์เข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ในอัตราต่ากว่า
ร้อยละ 10 จึงนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็ นชอบ การขอปรั บลดอั ตราการจั ดสรรเงิ นให้ กั บกองทุ นมหาวิ ทยาลั ยและกองทุ นคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรณีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษา วิเคราะห์ และ
ติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจน้าบาดาลของกรมทรัพยากรน้าบาดาลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ให้จัดสรรให้กองทุนมหาวิทยาลัย ร้อยละ 5 และกองทุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโยโลยี ร้อยละ 5
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เช่าอาคาร A ศูนย์แม่สา
ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 28 (3) การให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ ตามที่สานักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการเกี่ยวกับการให้
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เช่าอาคาร A ศูนย์แม่สา นั้นสานักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
จึงรายงานผลการดาเนินการให้มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุม มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี นาเสนอที่ประชุมเพิ่มเติม เนื่องจากสานักงานศึกษาธิการ
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ได้ ท าสั ญ ญากั บ ทางมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ เพื่ อ เช่ า อาคาร A ศู น ย์ แ ม่ ส า
แต่เนื่องจาก อาคารดังกล่าวเกิดการรั่วซึมเวลามีฝนตก จึงทาให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เช่าตึก B
พร้อมขอใช้พื้นที่จอดรถและห้องน้าภายนอกอาคารเพิ่มเติม โดยขอเช่าเดือนละ 50,000 บาท
2. อ.นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาสอบถามว่า อาคาร B
มีพื้นที่กี่ตารางเมตร มีการให้เช่าตามระเบียบหรือไม่ (ตารางเมตรละ 5 บาท)
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3.

ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะดังนี้
3.1 ควรทาสัญญาให้รอบคอบ และหาข้อมูล กรณีมหาวิทยาลัยสร้างอาคารบนพื้นที่ของ
กรมธนารักษ์ มหาวิทยาลัยสามารถเก็บค่าเช่าและนาเงินในส่วนนี้เข้าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยได้จริง
ใช่หรือไม่
3.2 การเช่ า อาคารตามสั ญ ญานี้ มหาวิ ท ยาลั ย สามารถยกเลิ ก สั ญ ญาทั น ที ถ้ า หาก
มหาวิทยาลัยจะใช้พื้นที่ ใช่หรือไม่
3.3 อาคารนี้ มีต้นทุน ในการก่อสร้าง ควรมีห มายเหตุประกอบท้ ายสั ญญาให้ชัดเจน เช่น
อาคารที่ให้เช่ามีพื้นที่เท่าไร ตรวจสอบว่ามีตรงไหนชารุด หรือข้อพกพร่องบ้าง ถ้าหากผู้เช่ายกเลิกสัญญา/
หมดสัญญาแล้วควรตรวจสอบให้ละเอียดว่ามีความเสียหายเพิ่มเติมหรือไม่
4.

ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีข้อเสนอแนะดังนี้
4.1 จากวัตถุประสงค์ของการสร้างอาคารของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการจัดการศึกษาให้กับ
แต่ละคณะเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าใช้ แต่นี่เป็นการให้หน่วยงาน
ภายนอกเข้ามาใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเกรงว่าจะผิดวัตถุประสงค์ของการสร้างอาคารหรือไม่
4.2 การบารุงรักษาควรมีเงื่อนไขในสัญญาด้วย
5. อ. ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการและเลขนุการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่เป็นส่วนราชการ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ส่วนราชการจ่ายค่าเช่าได้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อปี
มหาวิทยาลัยอนุญาตให้เช่าและได้รับค่าเช่าตามวงเงินสูงสุดที่ระเบียบราชการกาหนดไว้แล้ว
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.2 รายงานการรั บจ่ ายเงิน ของโครงการจาหน่า ยน้าดื่ม CMRUประจาเดือน พฤษภาคม –
มิถุนายน พ.ศ. 2562
ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 43 ให้ส่วนราชการหรือ
ส่วนงานภายในผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบทารายงานการเงินโดยแสดงให้เห็นผลการดาเนินงานและ
ฐานะทางการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ให้ผู้รับผิดชอบตามวรรคหนึ่ง
จัดทารายงานการรับจ่ายเงินตามที่ ก.ง.ส. กาหนด เสนอ ก.ง.ส. ทุกเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดทารายงานงบการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายงานการรับ
จ่ายเงินของโครงการจาหน่ายน้าดื่ม CMRUประจาเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงนาเสนอคณะกรรมการ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
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5.3 รายงานการรับจ่ายเงินของโครงการร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET &
GALLERY) ประจาเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2562
ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 43 ให้ส่วนราชการหรือ
ส่วนงานภายในผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบทารายงานการเงินโดยแสดงให้เห็นผลการดาเนินงานและ
ฐานะทางการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ให้ผู้รับผิดชอบตามวรรคหนึ่ง
จัดทารายงานการรับจ่ายเงินตามที่ ก.ง.ส. กาหนด เสนอ ก.ง.ส. ทุกเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดทารายงานงบการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายงานการรับ
จ่ายเงินของของโครงการร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY) ประจาเดือน พฤษภาคม –
มิถุนายน พ.ศ. 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนาเสนอคณะกรรมการ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.4 รายงานการเงินไตรมาสที่ 1 ไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2562
(วันที่ 1 ตุลาคม 2561– วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
รายงานการเงินไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562
(วันที่ 1 มกราคม 2562 – วันที่ 31 มีนาคม 2562)
รายงานการเงินไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
(วันที่ 1 เมษายน 2562 – วันที่ 31 มิถุนายน 2562)
นางสุ นี พนั น ตา ผู้ อ านวยการกองคลั ง น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบว่ า ตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ว่ า ด้ ว ย การบริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. 2559
ข้อ 75 (2) ให้กองคลังจัดทารายงานการเงินเป็นรายไตรมาส เสนอต่ออธิการบดีภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้น
ไตรมาสนั้น บัดนี้ กองคลัง สานักงานอธิการบดี ได้จัดทารายงานการเงินไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
(วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – วันที่ 31 ธันวาคม 2561) รายงานการเงินไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 (วันที่ 1
มกราคม 2562 – วันที่ 31 มีนาคม 2562) และรายงานการเงินไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 (วันที่ 1
เมษายน 2562 – วันที่ 31 มิถุนายน 2562) ซึ่งประกอบด้วย
1. งบทดลองไตรมาสที่ 1 ไตรมาส 2 และไตรมาส 3
2. งบรายได้และค่าใช้จ่ายไตรมาสที่ 1 ไตรมาส 2 และไตรมาส 3
บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดทารายงานการเงินไตรมาสที่ 1 ไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ปีงบประมาณ
2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนาเสนอคณะกรรมการ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กาหนดการประชุม ก.ง.ส. ครั้งต่อไป
เลขานุ การ ก.ง.ส. แจ้ งกาหนดการประชุม ก.ง.ส. ครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 4/2562 วันอังคาร
ที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มติที่ประชุม
รับทราบ กาหนดประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 4/2562 วันอังคาร ที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
เลิกประชุมเวลา 12.15 น.

ลงชื่อ

ลงชื่อ
ณัฐชา นวลคามา
(นางสาวณัฐชา นวลคามา)
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

ประไพ ปรีชา
(นางประไพ ปรีชา)
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
ลงชื่อ
ถนัด บุญชัย
(อาจารย์ ดร. ถนัด บุญชัย)
รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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