คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
รับรองรายงานการประชุมฉบับนีแ้ ล้ว
ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 วันที่ 7 ตุลาคม 2564

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
ครั้งที่ 3/2564
วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้มาประชุม
1. รศ.ดร.ชาตรี

มณีโกศล

2. ผศ.ดร.สายสมร

สร้อยอินต๊ะ

3. ดร.ณรงค์

ตนานุวัฒน์

4. อ.นิมิต

วุฒิอินทร์

5. ผศ.สุรศักดิ์

นุ่มมีศรี

6. ผศ.ดร.นครินทร์

พริบไหว

7. รศ.ดร.สัญญา

สะสอง

8. ผศ.อัตถ์

อัจฉริยมนตรี

9. อ.ดร.ถนัด

บุญชัย

ผู้มาประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
1. นางอรวรรณ
ชยางกูร
2. นางกมลวรรณ

เปรมเกษม

3. ผศ.ดร.วีรวิชญ์

ปิยนนทศิลป์

4. อ.ดร.วรจิตต์

เศรษฐพรรค์

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
กรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรรมการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
กรรมการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสุนี
2. นางประไพ
3. นางสาววิลาวัลย์
4. นางสาวบุญรักษ์
5. นางสาวณัฐชา
6. นางสาวอรวรารัศมิ์
7. ผศ.ดร.ศุภฤกษ์
8. ผศ.เกษรา
9. นางเสาร์คา

พนันตา
ปรีชา
หน่อคาศักดิ์
กฤษวงษ์
นวลคามา
สุนิพัฒน์
ธาราพิทักษ์วงศ์
ปัญญา
เมืองแก้ว

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
ผู้อานวยการสานักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผล
รองผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผล

ผู้ไม่มาประชุม
1. รศ.ดร.วัชรพงษ์
2. ผศ.ดร.สารุ่ง

วัฒนกูล
ตันตระกูล

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ก่อนเริ่ มการประชุม รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล ประธานกรรมการ ได้แจ้งที่ประชุมว่าการประชุม
ในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งดาเนินการตามพระราชกาหนด ว่าด้วย การประชุ มผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 จึงให้กรรมการทุกคนได้แสดงตนเพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามลาดับ
นับรวมแล้วมีผู้เข้าประชุมทั้งหมด 13 คน เมื่อกรรมการได้แสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ครบถ้วนทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานกรรมการกล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม
- ไม่มี –
1.2 เรื่องแจ้งจากเลขานุการ ก.ง.ส.
1.2.1. คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 42 /2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อ ทราบ
สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
โดยมีรายชื่อ ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์
อัจฉริยมนตรี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
เป็น กรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สะสอง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป็น กรรมการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

ทัง้ นี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีวาระอยู่ในตาแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
คืออยู่ในตาแหน่งได้จนถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมว่ากองนโยบายและแผนได้จัดทารายงานการประชุม ก.ง.ส.
ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
นาเสนอที่ประชุม ก.ง.ส. เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม โดยที่ประชุมมีการเสนอให้แก้ไขดังนี้
1. หน้าที่ 9 บรรทัดที่ 2 4 และ 10 แก้ไขดังนี้
จากเดิม
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564
แก้ไขเป็น
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 8 เมษายน 1 มีนาคม พ.ศ. 2564
2. หน้าที่ 16 บรรทัดที่ 1 แก้ไขดังนี้
จากเดิม
เลิกประชุม เวลา 12.30 น.
แก้ไขเป็น
เลิกประชุม เวลา 12.30 น. 16.30 น.
มติที่ประชุม
รั บรองรายงานการประชุ ม ก.ง.ส. ครั้ งที่ 2/2564 วั นที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 (ร่ า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ เรื่ อ ง ก าหนดอั ต ราค่ า ตอบแทนการ
จั ด การเรี ย นการสอน การจั ด ท าวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้ น คว้ า อิ ส ระ ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. ....
ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกระเบียบและประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จึงนา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน การจัดทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ ระดับบั ณฑิตศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิช าการจัดการธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์
(หลั กสู ตรนานาชาติ ) พ.ศ. .... เข้ าสู่ วาระการประชุ มคณะกรรมการบริ หารการเงิ นและทรั พย์ สิ น (ก.ง.ส.)
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3.1

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ผศ.ดร.สายสมร สร้ อ ยอิ น ต๊ ะ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ข้ อ ซั ก ถามและ
ข้อเสนอแนะดังนี้
หน้าที่ 20 ข้อ 5 ค่าตอบแทนกรรมการสอบประมวลความรู้ ข้อ 5.2 กรรมการกากับการสอบและ
ข้อ 7.3 กรรมการกากับการสอบ ให้ทบทวนปรับแก้ไขตัวเลขอัตราค่าปฏิบัติงานภาคเช้าหรือบ่าย
(1) ปฏิบัติงานภาคเช้าหรือบ่าย
337 บาท/คน
2. อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ ดังนี้
2.1 อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ให้ข้อมูลเปรียบเทียบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอนการจัดทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ บริ ก ารเชิ ง สร้ า งสรรค์
(หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. ….. กับ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนการ
จัดการเรียนการสอนการจัดทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 ว่าอัตราใน
แต่ละส่วนมีข้อแตกต่างกันอย่างไร
2.2 ให้ตรวจสอบข้อความ ค่าตอบแทนการสอน
(1) อาจารย์ประจา (เฉพาะภาคพิเศษ) และอาจารย์พิเศษ
เหมาจ่าย เรื่องละ 33,750 บาท/คน/รายวิชา
3. ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะให้ทางคณะวิทยาการจัดการคานวณต้นทุน
รายรับรายจ่ายที่หลักสูตรต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอนแนบมาด้วยเพื่อเป็นเอกสารประกอบการพิจารณา
4. อ.นิ มิ ต วุ ฒิ อิ น ทร์ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากคณาจารย์ ป ระจ า ได้ มี ข้ อ ซั ก ถามและ
ข้อเสนอแนะดังนี้
4.1 เห็นด้วยกับความเห็ นกับของ ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมี
การคานวณต้นทุนและรายรับรายจ่ายของหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึงรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงของ
หลักสูตร
4.2 เหตุใดหลักสูตรดังกล่าวถึงมีการจ่ายค่าตอบแทนในอัตราที่แตกต่างจากหลักสูตรอื่น และมี
ความจาเป็นมากน้อยเพียงใดที่จะต้องจ่ายค่าตอบแทนแตกต่างกับหลักสูตรอื่น
5. รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้ข้อมูล
เพิ่มเติมดังนี้
5.1 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตอบข้อ
ซักถามของ อ.นิมิต วุฒิอินทร์ เกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาดังนี้ เนื่องจากหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบั ณ ฑิต สาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ บริ การเชิ งสร้ างสรรค์ เป็น หลั ก สู ต รนานาชาติ ที่มี ก ารเก็ บ อัต รา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่สูงจากหลักสูตรทั่วไป ประกอบกับต้องใช้อาจารย์ที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่สูง
5.2 จากรายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564
มติที่ประชุม เสนอให้ทางคณะวิทยาการแก้ไขในส่วนของช่วงระยะห่างของอัตราค่าธรรมเนียม ข้อ 2.2 กรณี
ค่าตอบแทนการสอน (1) อาจารย์ประจา (ภาคพิเศษ) และอาจารย์พิเศษ
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(1.1) จานวนนักศึกษา 1 - 4 คน
หน่วยกิตละ 2,400 บาท
(1.2) จานวนนักศึกษา 5 -10 คน
หน่วยกิตละ 9,000 บาท
(1.3) จานวนนักศึกษา 11 – 19 คน หน่วยกิตละ 11,250 บาท
(1.4) จานวนนักศึกษา 20 คนขึ้นไป หน่วยกิตละ 13,500 บาท
เนื่องจากในช่วงจานวน นักศึกษา 1 – 4 คน และ 5 -10 คน มีอัตราการจ่ายค่าตอบแทนที่แตกต่าง
กันมากเกินไป จึงเสนอให้ทางคณะวิทยาการจัดการปรับแก้ไขรายการดังกล่าว โดยคณะวิทยาการจัดการได้
ปรั บ แก้ ไ ขเป็ น แบบเหมาจ่ า ย และให้ แ ก้ ไ ขอั ต รา ข้ อ 5 ค่ า ตอบแทนกรรมการสอบประมวลความรู้
ข้อ 5.2 กรรมการกากับการสอบและ ข้อ 7.3 กรรมการกากับการสอบ ให้ทบทวนปรับแก้ไขตัวเลขอัตรา
ค่าปฏิบัติงานภาคเช้าหรือบ่ายให้เป็นเลขหลักที่ลงตัว เช่น ปรับจาก 337 บาท เป็น 335 บาท หรือ 340 บาท
5.3 ให้คณะวิทยาการจัดการ จัดทาแผนธุรกิจต้นทุนรายรับและรายจ่ายเพื่อเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาเพิ่มเติม
6. ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี รองอธิการบดี เสนอให้ทบทวนอัตราค่าตอบแทนที่เสนอขอมา และนาแผน
ค่าใช้จ่าย ต้นทุนต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้มาเพื่อประกอบการพิจารณา
7. ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของการ
เก็บอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
เชิ ง สร้ า งสรรค์ (หลั ก สู ต รนานาชาติ ) ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ชี ย งใหม่ เรื่ อ ง ก าหนดอั ต รา
ค่าธรรมเนีย มการศึกษาส าหรั บ นักศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษา (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2564 ว่า มีการเก็บอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนละ 50,000 บาท และรับไปปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
เพื่อนากลับมาเสนอคณะกรรมการในครั้งต่อไป
มติที่ประชุม
มอบคณะวิทยาการจัดการ ทบทวนอัตราค่าตอบแทนใน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน การจัดทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ บริ ก ารเชิ ง สร้ า งสรรค์
(หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. .... และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) ในครั้งต่อไป

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....
นางสุนี พนันตา ผู้อานวยการกองคลัง สานักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ นาเสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณาว่า ตามที่กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ได้ขอยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 76 ให้อธิการบดีส่งรายงานการเงิน
ประจาปีให้ ผู้ส อบบั ญชีที่มหาวิทยาลัย แต่งตั้งหรือผู้ สอบบัญชีภายนอกที่มหาวิทยาลัยว่าจ้างให้ ดาเนินการ
ตรวจสอบ ภายใน 90 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ รายงานการเงิ น ประจ าปี ต ามข้ อ 75 (3) นั้ น เนื่ อ งจากในปี
พ.ศ. 2561 ได้มีการตราพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 71 ให้สานักงาน
การตรวจเงิ นแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบตรวจสอบรายงานการเงินที่
หน่วยงานของรัฐให้ตามมาตรา 70 ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นงบประมาณหรือตามที่ตกลงกันกับ
กระทรวงการคลัง โดยให้ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตามนโยบาย โดยตั้งแต่มีพระราชบัญ ญัติฯ
มีผลบังคับใช้ สานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าตรวจสอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่เป็นประจาทุกปี และเพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อน มหาวิทยาลัยจึงขอยกเลิก ข้อบังคับดังกล่าว
เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยจึงนา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. เพื่อพิจารณา รายละเอียด
ตามตามเอกสารหมายเลข 4.1
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะดังนี้
1.1 ให้ปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... ให้ตัดข้อความ ข้อที่ 3 เนื่องจากเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
2. อ.นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา ได้มีข้อซักถามว่าที่ผ่านมา
จากการตรวจสอบผู้สอบบัญชีภายนอกที่มหาวิทยาลัยว่าจ้างให้ดาเนินการตรวจสอบ นั้น สามารถนามาใช้
ร่วมกับการตรวจสอบของสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพื่อประกอบการตรวจสอบในส่วนไหนหรือไม่
อย่างไร
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3. นางสุนี พนันตา ผู้อานวยการกองคลังให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อซักถามของอ.นิมิต วุฒิอินทร์
ว่ารายงานที่ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกที่มหาวิทยาลัยว่าจ้างให้ดาเนินการตรวจสอบ นั้นไม่ได้นาข้อมูลดังกล่าว
มารายงานต่อสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เนื่องจากผู้ตรวจสอบของสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
นั้น ได้ตรวจสอบข้อมูล ทางบั ญชีของมหาวิทยาลั ยโดยใช้เอกสารรายงานสถานะทางการเงินประจาปีของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะประกอบไปด้วย ลูกหนี้ระยะสั้น ลูกหนี้ระยะยาว ทรัพย์สิน เป็นต้น และหลังจากการ
ตรวจสอบเสร็จสิ้นทางผู้ตรวจสอบจะมีการแจ้งผลการตรวจสอบโดยออกเป็นรายงานการตรวจสอบให้กับ
มหาวิทยาลัยนาไปใช้รายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัตติ ่อไป
4.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ( ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. ....
ผศ.เกษรา ปั ญ ญา ผู้ อ านวยการส านั ก ทะเบี ย นและประมวลผลน าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ
พิ จ ารณาว่ 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 ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 (ก.ง.ส.) ข้อ 11 (3) คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่ ในการพิจารณาให้ความเห็น
เกี่ยวกั บการออกข้อบังคับ ระเบีย บ และประกาศของมหาวิทยาลั ยที่เกี่ยวข้องกับการบริห ารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยจึงนาเรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กาหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ( ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. .... เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการ
บริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.2
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ผศ.ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อซักถามว่าหลักสูตรที่
เพิ่มเข้ามาเป็นหลักสูตรเดิมหรือหลักสูตรใหม่
2. ผศ.เกษรา ปัญญา ผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผล ให้ข้อมูลเพิ่มเติม จากตาราง
แนบท้ า ยประกาศ เป็ น ตารางข้ อ มู ล จากประกาศเดิ ม และเพิ่ ม เติ ม หลั ก สู ต รใหม่ ม า 3 หลั ก สู ต ร ได้ แ ก่
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และเทคโนโลยีบัณฑิต
3. ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะ ให้คณะจัดทาข้อมูลต้นทุนในการบริหาร
จัดการ ในแต่ละหลักสูตร ถ้าหากมีหลักสูตรที่เปิดใหม่ ให้จัดทาแผนการประมาณรายรับรายจ่าย ต้นทุนต่อหน่วย
เพื่อเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาด้วย
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4. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อเสนอแนะดังนี้
4.1 ให้แก้ไข (ร่าง) ประกาศหน้า 59 ดังนี้
จากเดิม ข้อที่ 1 ประกาศนี้ให้ใช้ข้อบังคับสาหรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2654
เป็นต้นไป
ข้อที่ 2 ให้ยกเลิกตารางแนบท้าย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2559 และให้ใช้ตารางแนบท้าย
ประกาศนี้แทน
ข้อที่ 3 กรณีนักศึกษาที่มีสภาพเป็นนักศึกษาอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
ให้ใช้ประกาศที่ใช้บังคับในขณะนั้นต่อไป จนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
หรือพ้น สภาพการเป็นนักศึกษา
ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
แก้ไขเป็น ข้อที่ 1 ประกาศนี้ให้ใช้ข้อบังคับสาหรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2654
เป็นต้นไป
ข้อที่ 2 ข้อที่ 1 ให้ยกเลิกตารางแนบท้าย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2559 และให้ใช้
ตารางแนบท้ายประกาศนี้แทน
ข้อที่ 3 ข้อที่ 2 กรณีนักศึกษาที่มีสภาพเป็นนักศึกษาอยู่ก่อนวัน ที่ประกาศนี้
ใช้บังคับ ให้ใช้ประกาศที่ใช้บังคับในขณะนั้นต่อไป จนกว่าจะสาเร็จ
การศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 2564 เป็นต้นไป
5. อ.นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา มีความเห็นเช่นเดียวกันกับ
ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้มีการคานวณต้นทุนรายรับรายจ่ายของนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร
เพื่อรองรับมาตรการของรัฐบาลที่อาจจะมีการปรับลดค่าเทอม จากสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อที่มหาวิทยาลัย
จะได้มีมาตรการต่างๆ เพื่อจะรองรับกับมาตรการที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบ (ร่ าง) ประกาศมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ เชีย งใหม่ เรื่อ ง ก าหนดอั ตราค่า ธรรมเนีย ม
การศึกษาระดับปริญญาตรี ( ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. .... แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และนาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
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4.3 ขอพิจารณาเรื่องการส่งเงินสนับสนุนโครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจาพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน 1
อ.ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
นาเสนอที่ป ระชุมเพื่อพิจ ารณาว่า ตามที่วิทยาลั ยพัฒ นาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่ งเอเชีย ได้รับ
งบประมาณจากสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จานวน 4,000,000 บาท เพื่อดาเนินโครงการ
ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจาพื้นที่ภ าคเหนือตอนบน 1 ปีงบประมาณ 2563 จึงขอนาส่งเงิน
ผลประโยชน์เข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ภายใต้โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยต่ากว่าเกณฑ์ โดยขอส่งเงิน
สนับสนุนจานวนร้อยละ 10 ของวงเงินในหมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จานวน 400,000 บาท)
คิดเป็นเงิน 40,000 บาท ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศของของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอนาเรื่องดังกล่าว
เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข 4.3
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. นางอรวรรณ ชยางกู ร กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ให้ เ ลขานุ ก ารพิ จ ารณา
ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการขอปรับลดอัตราการส่งเงินเข้ามหาวิทยาลัยที่ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ที่กาหนดไว้นั้น คณะกรรมการ ก.ง.ส. มีอานาจหน้าที่ที่จะอนุมัติหรือไม่
2. ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะดังนี้
2.1 อานาจหน้าที่ ในการให้ความเห็น และพิจารณาเกี่ยวกับการขอนุญาตปรับลดการจัดส่งเงิน
ผลประโยชน์เข้ามหาวิทยาลัย ทางคณะกรรมการ มีอานาจหน้าที่เพียงให้ความเห็นใช่หรือไม่ หน้าที่ในการ
อนุมัติ เป็นของสภามหาวิทยาลัย ใช่หรือไม่
2.2 กรณีการขอส่งเงินประโยชน์เข้ามหาวิทยาลัยของหน่วยงานให้มหาวิทยาลัย ควรแบ่งประเภท
ส่ ว นงานให้ ชั ด เจน เช่ น หน่ ว ยงานจั ด หารายได้ ค วรมี ก ารก าหนดอั ต ราที่ จ ะต้ อ งส่ ง เงิ น ผลประโยชน์ เ ข้ า
มหาวิทยาลัยคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ มีความความแตกต่างกับหน่วยงานที่ เน้นในเรื่องของจัดการศึกษา เพื่อเป็น
มาตรฐานในการบริ หารจัดการของมหาวิทยาลัย และเป็นแนวปฏิบัติที่ให้กับหน่วยงานที่จะต้องส่ งเงินเข้า
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามประกาศอย่างเคร่งครัด และทาให้หน่วยงานมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
2.3 จากข้ อ มูล ตารางประมาณการรายการค่ า ใช้ จ่ ายในโครงการ หน้า 67 จะเห็ น ได้ ว่ า
งบประมาณที่ทางมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร มีงบประมาณ จานวน 400,000 บาท ส่วนงบประมาณที่เหลือเป็น
งบประมาณในส่วนงานอื่น จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร มหาวิทยาลัยควรได้รับผลประโยชน์อื่นร่วมด้วย เช่น
ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน เครือข่ายต่างๆ เป็นต้น
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3. รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รั กษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้ ข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศของของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องการจัดสรรเงินผลประโยชน์ที่เกิดจากการ
ดาเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมของส่วนราชการ ส่วนงานภายใน และหน่วยงานภายใน ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ข้อ 7 วรรค 2 กรณีงบประมาณของโครงการนั้น ๆ มีวงเงินงบประมาณเกิน 100,000 บาท
ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีไป
4. อ.นิ มิ ต วุ ฒิ อิ น ทร์ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากคณาจารย์ ป ระจ า มี ข้ อ เสนอแนะว่ า ให้
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด เนื่องจากหน่วยงานได้ใช้ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
5. อ.ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ให้
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักของการทางานร่วมกันของผู้ประกอบการและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ภายใต้หน่วยงานของวิทยาลัย โดยเป้าหมายหลักของโครงการนี้จะเป็นการบ่มเพาะผู้ประกอบในการ
พัฒนานวัตกรรมและออกแบบเทคโนโลยีต่างๆ ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายอาจารย์ในมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยอื่น ภายในประเทศ รวมทั้งมุ่งเน้นพัฒนาให้เชียงใหม่เป็นเมืองแห่งนวัตกรรม
ภายใต้วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่เน้นในพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืน
6. รศ.ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
โครงการภายใต้งบประมาณจากสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นั้น โครงการภายใต้การดูแล
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับคัดเลือกให้เป็นโครงการระดับประเทศมากถึง 4 โครงการ
7. ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว ผู้ อานวยการสถาบันวิ จัยเพื่อ การพัฒ นาท้องถิ่น ให้ ข้อมูล เพิ่มเติ ม
เกี่ยวกับโครงการภายใต้งบประมาณจากสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชีย งใหม่นั้ น ได้รั บ ความเชื่อมั่น ทั้งในทั้งเขตพื้นที่แม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ โดยโครงการที่ได้รับจัดสรรนี้
มีงบประมาณที่จะดาเนินงานในส่วนการจัดการบริหาร เพียงจานวน 400,000 บาท ซึ่งงบประมาณในส่วน
ที่เหลือ จานวน 3,600,000 บาท นั้นถูกนาไปใช้สาหรับดาเนินงานโครงการที่ถูกคัดเลือกจากผู้ประกอบการ
เพื่อนาไปต่อยอดและพัฒนาต่อไป
8. ผศ.ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพยากรอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อย่างเต็มประสิทธิภาพในการสร้างชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัยก็เป็นผลดีต่อมหาวิทยาลัยแต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้าหากมีการดาเนินการเช่นนี้ทุกโครงการเกรงว่า
มหาวิทยาลัยอาจได้รับผลกกระทบหรือไม่ เนื่องจากโครงการที่ได้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและมีการส่งเงิน
ผลประโยชน์เข้ามหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามประกาศ เช่นโครงการนี้มีเพียงร้อยละ 1 ของงบประมาณทั้งหมด
ที่ได้รั บจั ดสรร มหาวิทยาลั ย ควรมีแนวทางในการปฏิบัติให้ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสาหรับ
โครงการที่อาจจะได้รับจัดสรรงบประมาณเช่นนี้อีก
9. นางกมลวรรณ เปรมเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องการจัดสรรเงินผลประโยชน์ที่เกิดจากการดาเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมของส่วน
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ราชการ ส่ ว นงานภายใน และหน่ ว ยงานภายใน ควรมี ก ารศึ ก ษาหรื อ หาแนวทางในการแบ่ ง ประเภท
ผลประโยชน์ของงานบริการวิชาการเพื่อความเหมาะสม หากจาเป็นจึงควรมีการปรับแก้ประกาศให้เหมาะสม
ต่อไป
10. อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ได้ตอบข้อซักถามดังนี้
10.1 จากข้อซักถามของนางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ว่าตาม
ประกาศของของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องการจัดสรรเงินผลประโยชน์ที่เกิดจากการดาเนินงานตาม
โครงการหรือกิจ กรรมของส่ ว นราชการ ส่ ว นงานภายใน และหน่ว ยงานภายใน ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
เชี ย งใหม่ ข้ อ 7 วรรค 2 กรณี งบประมาณของโครงการนั้ น ๆ มีว งเงิ นงบประมาณเกิน 100,000 บาท
ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีไป โดยอาศัยอานาจ
หน้าที่ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2559 (ก.ง.ส.) ข้อ 11 (3) คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่ ในการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลั ยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ซึ่งทาง
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จานวน 4,000,000 บาท เพื่อดาเนินโครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจา
พื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 ปีงบประมาณ 2563 แต่เนื่องจากทางหน่วยงาน ไม่สามารถส่งเงินเข้าผลประโยชน์
ของโครงการให้กับมหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละ 10 ตามประกาศมหาวิทยาลัยฉบับดังกล่าว โดยโครงการนี้ทาง
หน่ ว ยงานจะขอจั ดส่ ง เงิ น ผลประโยชน์ ให้ กับ ทางมหาวิ ทยาลั ย เป็น เงิน 40,000 บาท คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 1
เนื่องจากวงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 4,000,000 บาท นั้น งบประมาณส่วนที่สามารถนามาใช้จ่ายสาหรับ
ดาเนินการนั้นมีเพียงจานวน 400,000 บาท เนื่องจากงบประมาณส่วนที่เหลือจานวน 3,600,000 บาท นั้น
ถูกจัดสรรให้กับผู้รบผิดชอบโครงการร่วมทั้งหมด จึงไม่สามารถนาเงินส่วนนี้มาเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานได้
ดั ง นั้ น ทางวิ ท ยาลั ย พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และเทคโนโลยี ชุ ม ชนแห่ ง เอเชี ย จึ ง ขอน าส่ ง เงิ น เข้ า มหาวิ ท ยาลั ย
จานวน 40,000 บาท
10.2 จากข้อเสนอแนะของ อ.นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด เนื่องจากหน่วยงานได้ใช้ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรของมหาวิทยาลัย นั้น
จากการดาเนิ น งานของหน่ ว ยงานภายในมหาวิท ยาลั ย มีห ลากหลายมิ ติ ยกตั ว อย่า งเช่น วิทยาลั ยพัฒ นา
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียได้รับจัดสรรงบประมาณจากสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) เป็นโครงการที่ต้องทางานร่วมกับองค์กรต่างๆ หลายจังหวัด ในภาคเหนือตอนบน ซึ่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ได้รับเลือกเป็นผู้ดาเนินการหลักเป็นผลดีต่อมหาวิทยาลัยอย่างยิ่งในการได้รับความไว้วางใจ
จากแหล่งทุนภายนอก ทางมหาวิทยาลัยควรมีการยืดหยุ่นให้ผู้ดาเนินโครงการหรือผู้ปฏิบัติงานมีความคล่องตั ว
ในการปฏิบัติงาน ถ้าหากจะต้องยึดหลักตามประกาศอย่างเคร่งครัด อาจทาให้เกิดอุปสรรคและปัญหาต่อการ
ปฏิบัติงานได้
10.3 จากข้อ ซักถามของ ดร.ณรงค์ ตนานุวั ฒ น์ ผู้ ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับ อานาจหน้าที่ ในการให้
ความเห็ น และพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ การขอนุ ญ าตปรั บ ลดการจั ด ส่ ง เงิ น ผลประโยชน์ เ ข้ า มหาวิ ท ยาลั ย
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ทางคณะกรรมการ มีอานาจหน้ าที่เพีย งให้ ความเห็ นใช่ห รือไม่ นั้น คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ในการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบและการยกเว้นหรือปรับลดเงินผลประโยชน์ในส่วนนี้ได้ เป็นรายโครงการไป ไม่มีข้อ
ผูกมัดกับโครงการอื่นๆ โดยอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) มีดังนี้
(1) พิ จ ารณาเสนอแนวทางการบริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
(2) พิจารณาให้ความเห็ นเกี่ยวกับการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมอื่นและ
ค่าบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
(3) พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ การออกข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ และประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย รวมทั้ งการจัดหารายได้และผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
(4) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการกาหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ่ายจากเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย
(5) พิจ ารณาให้ ความเห็ น เกี่ย วกับ การเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีของมหาวิทยาลั ย
ที่สอดคล้องและสนับสนุนกับการได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจาปี
(6) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการขออนุมัติใช้เงินคงคลังของมหาวิทยาลัย
(7) พิจ ารณาให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกับ แนวทางการจั ด หารายได้แ ละผลประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น ของ
มหาวิทยาลัย
(8) พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น และข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการใช้ จ่ า ย
งบประมาณรายจ่ายประจาปีของมหาวิทยาลัย
(9) พิจารณาเสนอการออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดหารายได้และผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
(10) พิจารณาเสนอแนวทางการดาเนินการบริหารงบประมาณ การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายใน ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแก่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเพื่อให้มี
ความเข้าใจและสามารถนาไปปฏิบัติได้และรายงานผลให้สภามหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะ
(11) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น
ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอานาจและหน้าที่ของ ก.ง.ส.
(12) ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการบริหารการเงิน
การบัญชีการคลัง การงบประมาณ และทรัพย์สินต่ออธิการบดี
(13) ปฏิบัตหิ น้าที่ตามที่กาหนดในข้อบังคับนี้และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
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มติที่ประชุม
เห็นชอบ การขอปรับลดอัตราการจัดสรรเงินให้กับกองทุนมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ กรณี
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จานวน 4,000,000 บาท เพื่อดาเนินโครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจา
พื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 โดยขอปรับลดการจัดสรรให้กองทุนมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่จากร้อยละ 10
เป็นร้อยละ 1 เป็นเงิน 40,000 บาท
4.4 พิจารณา (ร่าง) งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นางประไพ ปรีช า ผู้ อานวยการกองนโยบายและแผน นาเสนอที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 45
ก.ง.ส. ให้อธิการบดีจัดทางบประมาณรายได้ และงบประมาณรายจ่ายประจาปีของมหาวิทยาลั ยโดยแยก
ประเภทงบรายจ่ายตามแผนงานและโครงการ เสนอต่อ ก.ง.ส. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ นั้น ขณะนี้
มหาวิทยาลัยได้จัดทา (ร่าง) เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนาเรื่องดังกล่าวเข้าสู่วาระการประชุม คณะกรรมการบริหารการเงิ น
และทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.4
จากนั้น รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุมัติงบประมาณเป็น 2 ส่วน ดังนี้
กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวนทั้งสิ้น 893,015,700 บาท
แยกเป็น
 งบประมาณแผ่นดิน 674,405,600 บาท (75.52 %)
 งบประมาณเงินรายได 218,610,000 บาท (24.48 %)
โดยทางมหาวิทยาลัยจะขอความเห็นชอบงบประมาณเงินแผ่นดิน และขอขออนุมัติงบประมาณ
เงินรายได้จากงบประมาณข้างต้น
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะและข้อซักถามดังนี้
1.1 จากจั ด สรรงบประมาณตามยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย เนื่ อ งจากยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1
ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน 10,808,700 บาท
คิดเป็ น ร้อยละ 1.20 ในขณะที่ งบประมาณตามยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา ได้รับจัดสรร
งบประมาณ จานวน 656,702,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.54 มหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑ์อย่างไรในการจัดสรร
งบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์ข้างต้น
1.2 การจั ดสรรงบประมาณสามารถมองได้ห ลากหลายมิติ ยกตัว อย่างเช่น การจัดสรร
งบประมาณจาแนกตามหน่วยงาน จาแนกตามยุทธศาสตร์ และจาแนกตามผลผลิต ซึ่งการเชื่อมโยงการจัดสรร
งบประมาณตามยุทธศาสตร์ควรให้มีการครอบคลุมไปในทุกส่วนงานให้ชัดเจนเพื่อมหาวิทยาลัยจะได้มองเห็น
ภาพรวมของการใช้งบประมาณที่ถูกต้องตามพันธกิจ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดของหน่วยงานนั้น ๆ
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2.

ผศ.ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อซักถามดังนี้
2.1 ตามเอกสาร (ร่าง) งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากตารางสรุปประมาณการ
รายได้ งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2565 หน้าที่ 2 รายการที่ 2.4 รายได้ จากดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบัน
การเงิน รายรับจริงปี พ.ศ. 2564 กับ ประมาณการปี พ.ศ. 2565 ทาไมต่างกันเป็นจานวนมาก
2.2 จากการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยดาเนินการนั้น การจัดสรร
งบประมาณ สอดคล้องกับ พันธกิจ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด ของยุทธศาสตร์ที่มหาวิ ทยาลัยจัดทาขึ้นหรือไม่
ยกตัวอย่างเช่น คณะครุศาสตร์จะต้องดาเนินโครงการภายใต้ พันธกิจในด้านการผลิตและพัฒนาครู เป็นหลัก
ใช่หรือไม่
3.

ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะดังนี้
3.1 ต้องการให้จ าแนกข้อมูล เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณให้ กับ หน่ว ยงาน โดยจาแนก
หน่วยงานให้ชัดเจน เช่นหน่วยงานที่มุ่งเน้นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนและหน่วยงานที่มุ่งเน้นในเรื่อง
ของการจัดหารายได้ เพื่อต้องการให้เห็นมุมมองของการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน ทั้งในด้านของการบริหาร
และการจัดการศึกษาและการจัดหารายได้
3.2 ให้ทบทวนการจัดสรรงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับภารกิจและพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย
3.3 ให้ มหาวิทยาลัยคานึงถึงต้นทุนต่อหน่วยในแต่ล ะหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทียบกับ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบเพื่อจะได้มองเห็นภาพของการบริหารจัดการในแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจนขึ้น
4. อ.นิ มิต วุฒิ อิน ทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลั ยจากคณาจารย์ประจ า มีข้อซัก ถามและ
ข้อเสนอแนะดังนี้
4.1 การจัดสรรงบประมาณที่เน้นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์นั้น ในปี งบประมาณ พ.ศ.2564
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้นมีข้อแตกต่างกันอย่างไร และมีฐานการคิดคานวณอย่างไร
4.2 ถ้ามหาวิทยาลัยมีการปรับลดงบประมาณค่าใช้จ่ายแต่ให้เกิดประสิทธิภาพในการทางาน
เหมือนเดิมจะได้หรือไม่ เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของมหาวิทยาลัย
4.3 จากการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ในครั้งนี้เป็นการจัดสรรงบประมาณแบบเกินดุล สมดุล
หรือขาดดุล
4.4 งบประมาณที่จัดสรรขึ้นมานี้มีการจัดสรรงบประมาณในส่วนกลางหรือไม่
4.5 จากการจัดสรรงบประมาณในส่วนของยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งหมายถึงงบประมาณ
ที่จัดสรรให้กับนักศึกษามีการจัดสรรงบประมาณ ให้กับนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ในอัตราที่
แตกต่างกัน
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5.

อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ได้ตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
5.1 จากข้อคาถามของ นางอรวรรณ ชยางกูร เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยเนื่องจากยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ จ านวน 10,808,700 บาท คิดเป็นร้ อยละ 1.20 ในขณะที่ง บประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 2
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ได้รั บ จัดสรรงบประมาณ จานวน 656,702,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.54
มหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรโดยคิดเกี่ยวกับงบบุคลากรของหน่วยงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับการ
จัดการศึกษามหาวิทยาลัยให้จัดสรรงบประมาณอยู่ในอยู่ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา จึงทาให้
งบประมาณในส่วนนี้สูงกว่ายุทธศาสตร์อื่น
5.2 อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ได้ตอบข้อซักถามของ อ.นิมิต วุฒิอินทร์ ดังนี้
5.2.1 จากข้อคาถามของ อ.นิมิต วุฒิอินทร์ การจัดสรรงบประมาณที่เน้นให้ส อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปรียบเทียบกับงบประมาณพ.ศ. 2565 นั้นมีข้อแตกต่างกันอย่างไร
จากเอกสารสรุปสาระสาคัญ (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น สามารถอธิบายได้ดังนี้
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
1. ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษา
3. สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย

งบประมาณ 2564
จานวน
ร้อยละ
23,850,145

2.45

งบประมาณ 2565
จานวน
ร้อยละ

- 13,044,445

- 54.69

790,686,600 81.23 656,702,200 73.54 - 133,984,400

- 16.95

52,685,200

- 5,126,900

- 9.73

71,747,600
-80,408,145

67.56
- 8.26

5.41

10,805,700

47,558,300

1.20

เปรียบเทียบงบประมาณ
จานวน
ร้อยละ

5.33

106,201,900 10.91 177,949,500 19.93
973,423,845 100.00 893,015,700 100.00

จากตารางสามารถอธิบายให้เห็นว่า งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2565 นั้นลดลงจาก
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในทุก ยุ ท ธศาสตร์ ยกเว้ น ยุท ธศาสตร์ ที่ 4 ในด้ า นการพั ฒ นาระบบบริ ห ารของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งงบประมาณในส่ วนนี้ที่เพิ่มขึ้นนั้นเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินใน
ส่วนของงบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้างกลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นต้น
5.2.2 จากข้ อ ค าถามของ อ.นิ มิ ต วุ ฒิ อิ นทร์ การบริ ห ารจั ดการในภาพรวมของ
หน่ ว ยงานหรื อ ของมหาวิทยาลั ย ได้มีการจัดสรรเป็น โครงการจาเป็นและเร่ง ด่ว นของมหาวิทยาลั ย และ
งบประมาณจาเป็นและเร่งด่วนของคณะ/วิทยาลัย และค่าใช้จ่ายกลางที่มหาวิทยาลั ยต้องรับผิ ดชอบดูแล
ที่ต้องใช้จ่ายทั้งปีงบประมาณได้จัดสรรในยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัย ยกตัวอย่างเช่น
ค่าสาธารณูป โภค ค่าจ้ างเหมารั กษาความปลอดภัย ค่าบารุงรักษาลิ ฟต์โ ดยสาร ค่าจ้างบารุงรักษาระบบ
โทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด ทั้ง 3 พื้นที่ (เวียงบัว,แม่สา,แม่ริม) รวมไปถึงกองทุนต่างๆ เช่น กองทุน
ช่ว ยเหลื อนั กศึกษา กองทุน พัฒ นาบุ คลากร เป็นต้น ซึ่งงบประมาณในส่ ว นนี้จะเป็นงบประมาณที่จัดสรร
อยู่ในสานักงานอธิการบดี เพื่อใช้บริหารจัดการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

5.3 อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ได้ตอบข้อซักถามของ ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ดังนี้
5.3.1 ที่ต้องการให้ จาแนกข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่ว ยงาน เช่น
หน่วยงานที่มุ่งเน้นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนและหน่วยงานที่มุ่งเน้นในเรื่องของการจัดหารายได้
เพื่อต้องการให้เห็นมุมมองของการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน ทั้งในด้านของการบริหารและการจัดการศึกษา
และการจั ดหารายได้ นั้ น มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ เชียงใหม่ มีการบริห ารจัดการงบประมาณในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย ยกตัวอย่างเช่น การบริ หารจัดการในเรื่องของการบารุงดูแลรักษาอาคารสถานที่ ของคณะ
วิทยาลัยต่างๆ ดาเนินการภายใต้การดูแลของกองอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจุดนี้เป็นจุดแข็งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
5.3.2 จากข้ อ มู ล เอกสารสรุ ป สาระส าคั ญ (ร่ า ง) งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 12 สามารถอธิบายการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชีย งใหม่ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้อย่างชัดเจน จากแผนภู มิภ าพจะเห็ นได้ว่า มหาวิ ทยาลั ย
ได้จัดสรรงบประมาณโดยแยกเป็นรายการที่เป็นมิติเชิงลึก ได้ 10 มิติ
1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (56.07%)
2. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (20.66%)
3. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (17.15%)
4. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (3.46%)
5. ผลงานการให้บริการวิชาการ (1.65%)
6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (0.51%)
7. โครงการพัฒนาศูนย์กลางรวบรวมและกระจายสินค้าฯ (0.22%)
8. ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (0.13%)
9. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์ฯ (0.11%)
10. โครงการตามรอยครูภูมิปัญญาล้านนาฯ (0.02%)
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5.4 จากการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณนี้มหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรควิค 19 นี้ทาให้นักศึกษามีการชะลอและผ่อนผันการจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมทั้ง
มีการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ทาให้รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยลดลง จึงส่งผล
ให้ มี ก ารปรั บ ระบบการจั ด สรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 นี้ โดยทางมหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารปรั บ ลด
งบประมาณของทุกหน่วยงานลงร้อยละ 10 ของงบประมาณทั้งหมด
6.

นางประไพ ปรีชา ผู้อานวยการกองนโยบายและแผนได้ตอบข้อซักถามดังนี้
6.1 จากข้อคาถามของ ผศ.ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ ข้อที่ 2.1 จากตารางสรุปประมาณการ
รายได้ งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2565 หน้าที่ 2 รายการที่ 2.4 รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบัน
การเงิน รายรับจริงปี พ.ศ. 2564 กับ ประมาณการปี พ.ศ. 2565 ที่แตกต่างกันนั้นเนื่ องจากข้อมูลรายได้จาก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่มหาวิทยาลัยได้รับจริง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นั้น เป็นรายได้ค้างรับจากธนาคาร
ของปี พ.ศ. 2564 ซึ่ ง จะมี ด อกเบี้ ย เงิ น ฝากเข้ า ประมาณเดื อ นกั น ยายน 2564 จึ ง ท าให้ ข้ อ มู ล ในส่ ว นนี้
มียอดงบประมาณแสดงที่ จานวน 1,929,548 บาท ซึ่งรายรับจริงจากอัตราดอกเบี้ยที่มหาวิทยาลัยได้รับจาก
เงินฝากเฉลี่ยจะอยู่ที่ ประมาณ 13,000,000 บาทต่อปี
7. ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี รองอธิการบดี ให้ข้อเสนอแนะและข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
7.1 ทบทวนการจัดสรรงบประมาณให้ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงานให้เหมาะสม
ตามพันธกิจเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของของหน่วยงาน
7.2 จากคาถาม อ.นิมิต วุฒิอินทร์ ที่ว่าจากการจัดสรรงบประมาณในส่วนของยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ที่จัดสรรให้กับนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ในอัตราที่แตกต่างกันนั้น งบประมาณใน
ส่วนนี้ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินที่ใช้สาหรับเป็นค่าวัสดุ การจัดการเรียนการสอน (FTES) ซึ่งใช้
ส าหรั บ จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนซึ่ ง ค่ า วั ส ดุ ที่ ใ ช้ ใ นสายวิ ท ยาศาสตร์ นั้ น จะมี ร าคาที่ สู ง ส่ ว น
งบประมาณที่ใช้สาหรับพัฒนานักศึกษานั้น นักศึกษาทั้งสายวิทยาศาสตร์และสายสังคมศาสตร์นั้นได้รั บจัดสรร
งบประมาณในอัตราที่เท่ากันคือคนละ 100 บาท เป็นต้น
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) เอกสารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วงเงิน 218,610,100 บาท รายละเอียดตาม (ร่าง) งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป
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4.5 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กาหนดอัตราเงินประจาตาแหน่งสาหรับ
ผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารและตาแหน่งอื่นในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ....
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
4.6 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กาหนดอัตราการจ่ายค่าตอบแทนการ
นิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
4.7 (ร่ า ง) ประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เชี ยงใหม่ เรื่ อ ง อัต ราค่า ตอบแทนคณะกรรมการ
ดาเนินการ หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการดาเนินการของการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. ....
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
4.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
อ.ดร.ถนัด บุญชัย เลขานุ การและกรรมการนาเสนอที่ประชุม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 50 ในกรณีที่ไม่ได้
ก่อหนี้ผูกพันไว้ แต่มีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงินเพื่อการนั้นต่อไปอีก ให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้างาน
ภายใน หรือผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า เสนอต่อ ก.ง.ส. เพื่อพิจารณาให้เห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จาก ก.ง.ส. แล้วให้อธิการบดีอนุมัติกันเงินนั้นไว้เบิกเหลื่อมปีได้อีกเป็นเวลาหกเดือนนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
มหาวิทยาลัย จึงนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อพิจารณาตามเอกสารหมายเลข 4.8
มติที่ประชุม
เห็นชอบ เรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กันเหลื่อมปีมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,471,000 บาท
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 รายงานการรับจ่ายเงินของโครงการจาหน่ายน้าดื่ม CMRU
5.1.1 รายงานการรับจ่ายเงินของโครงการจาหน่ายน้าดื่ม CMRU
ประจาเดือน เมษายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2564
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
5.1.2 รายงานการรับจ่ายเงินของโครงการจาหน่ายน้าดื่ม CMRU
ไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
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5.2 รายงานการรับจ่ายเงินโครงการร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY)
5.2.1 รายงานการรับจ่ายเงินของโครงการ CMRU SHOP
(CMRU – OUTLET & GALLERY) ประจาเดือน เมษายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2564
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
5.2.2 รายงานการรับจ่ายเงินของโครงการ CMRU SHOP
(CMRU – OUTLET & GALLERY) ไตรมาส 2 และไตรมาส 3
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
5.3 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2564
5.3.1 รายงานการเงินไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
(วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
5.3.2 รายงานการเงินไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564
(วันที่ 1 มกราคม 2564 – วันที่ 31 มีนาคม 2564)
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
5.3.3 รายงานการเงินไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564
(วันที่ 1 เมษายน 2564 – วันที่ 30 มิถุนายน 2564)
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
5.4 แจ้งประกาศกองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5.4.1 ประกาศกองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2564
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
5.4.2 ประกาศกองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา
บทความในวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2564
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
5.5

การเบิกจ่ายงบประมาณสาหรับ ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าร่วมประกวด โครงการ
ยกระดับการบรรเลงเดียวระดับนานาชาติ
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
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5.6

รายงานการส่งคืนเงินลงทุนโครงการจาหน่ายน้าดื่ม CMRU
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

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 4/2564 วั น ที่
7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิ มพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มติที่ประชุม
รับทราบ กาหนดประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม
สภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลิกประชุมเวลา 12.30 น.
ลงชื่อ

ลงชื่อ
ณัฐชา นวลคามา
(นางสาวณัฐชา นวลคามา)
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

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