คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
รับรองรายงานการประชุมฉบับนีแ้ ล้ว
ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
ครั้งที่ 6/2564
วันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
ผู้มาประชุม
1. รศ.ดร.ชาตรี
2. ผศ.ดร.สารุ่ง

มณีโกศล
ตันตระกูล

3. ผศ.ดร.สายสมร

สร้อยอินต๊ะ

4. ดร.ณรงค์

ตนานุวัฒน์

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประธานกรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

5. รศ.ดร.วัชรพงษ์

วัฒนกูล

รองอธิการบดี
กรรมการ

6. ผศ.สุรศักดิ์

นุ่มมีศรี

รองอธิการบดี
กรรมการ

7. ผศ.อัตถ์

อัจฉริยมนตรี

8. อ.ดร.วรจิตต์

เศรษฐพรรค์

9. ผศ.ดร.สุชานาฏ

สิตานุรักษ์

10. อ.ดร.ถนัด

บุญชัย

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
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ผู้มาประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
1. นางอรวรรณ
ชยางกูร
2. นางกมลวรรณ

เปรมเกษม

3. อ.นิมิต

วุฒิอินทร์

4. ผศ.ดร.วีรวิชญ์

ปิยนนทศิลป์

5. รศ.ดร.สัญญา

สะสอง

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสุนี
2. นางประไพ
3. นางสาววิลาวัลย์
4. นางสาวบุญรักษ์
5. นางสาวณัฐชา
6. ผศ.ดร. เจิมขวัญ
7. นางสาวอรวรารัศมิ์
8. นายอนุพงษ์

พนันตา
ปรีชา
หน่อคำศักดิ์
กฤษวงษ์
นวลคำมา
รัชชุศานติ
สุนิพัฒน์
วรรณะ

ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
กรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจ
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
หัวหน้างานบัญชี กองคลัง

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ก่อนเริ่มการประชุม รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล ประธานกรรมการ ได้แจ้งที่ประชุมว่าการประชุม
ในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งดำเนินการตามพระราชกำหนด ว่าด้วย การประชุ มผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 จึงให้กรรมการทุกคนได้แสดงตนเพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามลำดับ
นับรวมแล้วมีผู้เข้าประชุมทั้ งหมด 15 คน เมื่อกรรมการได้แสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ครบถ้วนทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานกรรมการกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม
- ไม่มี 1.2 เรื่องแจ้งจากเลขานุการ ก.ง.ส.
- ไม่มี รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุญาตปรับลดอัตราการนำส่งเงินสนับสนุนเข้ามหาวิทยาลัยของโครงการพัฒนาศูนย์
ควบคุ ม แบบ Real – Time Monitoring System เพื ่ อ การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรใน Smart
Community สำหรับชุมชนขนาดเล็กของประเทศไทย
อ.ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจ ารณาว่า ตามที่วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ได้รับ
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน จำนวน 4,720,000 บาท
เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์ควบคุมแบบ Real – Time Monitoring System เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร
ใน Smart Community สำหรั บ ชุ ม ชนขนาดเล็ ก ของประเทศไทย จึ ง ขอนำส่ ง เงิ น จากผลประโยชน์ เข้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ภายใต้ โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยต่ำกว่าเกณฑ์ โดยขอส่งเงินสนับสนุน
จำนวนร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 236,000 บาท ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอนำเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ
เหตุผลที่ขอปรับลดอัตราการส่งเงินเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับโครงการอื่นด้วย เพื่อเป็นการ
อธิบายเหตุผลของการขอปรับลดอัตราการส่งเงินเข้ามหาวิทยาลัย เป็นลายลักษณ์อักษรในเล่มวาระการประชุม
ในครั้งต่อไป
2. ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีข้อซักถามเกี่ยวการวิธีการดำเนิน
โครงการนั้นได้ดำเนินการโดยใช้ Machine Learning ใดเป็นตัวทดสอบระบบ
3. ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะดังนี้
3.1 โครงการนี้มีการเก็บรวบรวบข้อมูลด้วยวิธีการใด
3.2 โครงการนี้มีการใช้โปรแกรมไหนและวิธีการใดในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.3 สำหรับการเก็บข้อมูล มีข้อเสนอแนะให้ ใช้ข้อมูลแบบ variant record เพื่อง่ายต่อการจัดเก็บ
ข้อมูลและประมวลผล
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4. ผศ.ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ต่อยอดโครงการในอนาคตควรมีการนำระบบเหล่านี้ไปใช้ในระดับจังหวัด จะเป็นผลดีและมีผู้ได้รับผลประโยชน์
จากโครงนี้นี้อีกเป็นจำนวนมาก
5. ผศ.ดร.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับเทศบาลตำบล เทศบาลจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ ในพื้นที่ของ
จังหวัดเชียงใหม่
6. อ.ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ให้
ข้อมูลเพิ่มเติมและตอบข้อซักถามดังนี้
6.1 เหตุผลการขอปรับลดอัตราการนำส่งเงินสนับสนุนเข้ามหาวิทยาลัย ดังนี้ เนื่องจากมี ก าร
เปลี่ยนแปลงพื้นที่และระยะเวลาในการดำเนินการ โดยโครงการเดิมมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อออกแบบเกี่ยวกับ
ระบบ Monitoring ซึ่งจะมี 4 ด้านคือ ด้านพลังงาน ด้านน้ำ ด้านอาหารและด้านขยะ ซึ่งการติดตั้งระบบนี้จะ
ดำเนินการติดตั้งบริเวณ ศูนย์แม่ริม และที่ปางช้างแม่ตะมาน แต่เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อโควิค (Covid-19) ทำให้ปางช้างแม่ตะมานปิดตัวลง จึงไม่สามารถเก็บข้อมูล ดังกล่าวได้ ดังนั้นทางผู้
ดำเนินโครงการจึ งจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่ติดตั้งระบบ เป็นภายในชุมชนแม่ตะมานแทนโดยทำการติดตั้ง
บริเวณ โรงเรียน บ้านพักคุณหมอ และร้านค้าชุมชน ซึ่ง ในการที่มีเปลี่ยนการติดตั้ง นี้ จึงทำให้งบประมาณ
เพิ่มขึ้นดังนั้นจึงเป็นที่มาของการขอปรับลดงบประมาณอัตราการนำส่งเงินสนับสนุนเข้ามหาวิทยาลัยจากอัตรา
ร้อยละ 10 เป็น อัตราร้อยละ 5
6.2 อ.ดร.วรจิต ต์ เศรษฐพรรค์ ตอบข้ อ ซั ก ถามของ ผศ.ดร.สารุ่ ง ตั น ตระกู ล ประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการเกี่ยวกับวิธีการดำเนินโครงการนั้นได้ดำเนินการโดยใช้ Machine Learning แบบ
Neuron Network ในการจัดการระบบโดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ที่ไต้หวันในการที่จะพยายามพัฒนา
ระบบและประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากที่ศูนย์แม่ริมและที่ชุมชนแม่ตะมานซึ่งใน
อนาคตทางผู้วิจัยก็จะสามารถใช้ ข้อมูลที่ได้มาเพื่อ การบริหารจัดการทรัพยากรและลดลดการใช้ทรัพยากรทั้ง
ของที่ชุมชนและของมหาวิทยาลัย
6.3 อ.ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ ตอบข้อซักถามของ ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในเรื่อง
ของการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลนั้น โครงการนี้ใช้ โปรแกรมในการวิเคราะห์ คือ python โดยมี
การวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลแบบ Real time
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ปรับลดอัตราการนำส่งเงินสนับสนุนเข้ามหาวิทยาลัยของโครงการพัฒนาศูนย์ควบคุม
แบบ Real – Time Monitoring System เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรใน Smart Community สำหรับ
ชุ ม ชนขนาดเล็ ก ของประเทศไทย โดยให้ น ำส่ ง เงิ น จากผลประโยชน์ เข้ า มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชีย งใหม่
เป็ น เงิ น 236,000 บาท และเข้ า กองทุ น วิ ท ยาลั ย พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และเทคโนโลยี ช ุ ม ชนแห่ ง เอเชี ย
เป็นเงิน 236,000 บาท
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4.2 ขออนุญาตปรับลดอัต ราการนำส่งเงิน สนั บสนุน เข้า มหาวิ ท ยาลั ยของโครงการการให้
คำปรึกษาการพัฒนากลยุทธ์การตลาดและพัฒนาการตลาดดิจิตอลวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดถั่ง
เช่า อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา สำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าอัดแคปซูล
ผศ.ดร. เจิ ม ขวั ญ รั ช ชุ ศ านติ อาจารย์ ป ระจำภาควิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ นำเสนอที ่ ป ระชุ ม
เพื่อพิจ ารณาว่า ตามที่คณะวิทยาการจั ดการ ได้รับงบประมาณจากสำนัก งานพัฒ นาวิทยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแห่งชาติแห่งชาติ (สวทช.) จำนวน 300,000 บาท เพื่อดำเนินโครงการการให้คำปรึกษาการพัฒนา
กลยุทธ์การตลาดและพัฒนาการตลาดดิจิตอลวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่า อำเภอเชียงคำ จังหวัด
พะเยา สำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าอัดแคปซูล จึงขอนำส่งเงินจากผลประโยชน์เข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชีย งใหม่ภ ายใต้ โครงการที่เกี่ยวข้องกับ งานวิจัยต่ำกว่าเกณฑ์ โดยขอส่งเงินสนับสนุนจำนวนร้อยละ 5
ของวงเงินในหมวดค่าบำรุงสถาบัน (ค่าบำรุงสถาบัน จำนวน 24,000 บาท) เป็นเงิน 12,000 บาท ซึง่ ไม่เป็นไป
ตามประกาศของของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอนำเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการ
บริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวเหตุผลการขอปรับลดลดอัตราการนำส่ง
เงินสนับสนุนเข้ามหาวิทยาลัย โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติแห่งชาติ (สวทช.) มี
เงื่อนไข มีงบประมาณให้ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา
มาร่วมดำเนินการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 บาท ซึ่งเป็นลักษณะ In Cash จำนวน 30,000 บาท และ In kind
จำนวน 30,000 บาท เป็นลักษณะการกำหนดเงื่อนไขของการให้ทุน ซึง่ จะไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ทมี่ หาวิทยาลัย
กำหนดไว้ ซึ ่ ง ในส่ ว นนี ้ ท างคณะว ิ ท ยา การจั ด การจ ะ ได้ ร ั บ งบปร ะม าณ ค่ า บำร ุ ง ส ถ า บั น
จำนวน 24,000 บาท ดังนั้นทางคณะวิทยาการจัดการจึงขออนุญาตส่งเงินเข้ามหาวิทยาลัยในอัตราที่ลดลงจาก
ร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 5
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ปรับลดอัตราการนำส่งเงินสนับสนุนเข้ามหาวิทยาลัยของโครงการการให้คำปรึกษาการ
พัฒนากลยุทธ์การตลาดและพัฒนาการตลาดดิจิตอลวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่า อำเภอเชียงคำ
จังหวัดพะเยา สำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าอัดแคปซูล โดยให้นำส่งเงินจากผลประโยชน์เข้า มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 12,000 บาท และเข้ากองทุนคณะวิทยาการจัดการ เป็นเงิน 12,000 บาท
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำนวน 13 กองทุน
อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี นำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 66 (3) รายงานผล
การดำเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุนนั้น ๆ ต่อคณะกรรมการประจำส่วนราชการหรือคณะกรรมการ
ประจำส่วนงานภายใน แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นภายใน 45 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ แล้ว
นำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และรายงาน ก.ง.ส. เพื่อทราบและ
นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นงบประมาณ มหาวิทยาลัย จึงรายงาน ก.ง.ส.
เพื่อทราบ
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ให้เพิ่มเติมรายละเอียดในส่วนของตารางสรุปผลการดำเนินงานของแต่ล ะกองทุน ในส่วนของ
สินทรัพย์ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 รายรับและรายจ่ายของแต่ละกองทุนและทำตารางสรุปของแต่ละกองทุน
2. ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขดังนี้
2.1 แบบฟอร์มรายงานกองทุนของทุกกองทุน ให้เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น บทสรุปของผู้บริหาร
ของกองทุนก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์ กองทุนสนับสนุนการบริหารวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน กองทุนพัฒนาพื้นที่
สะลวง – ขี้เหล็ก กองทุนสนับสนุนวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย กองทุนเพื่อการ
บริหารงบประมาณหอพักนักศึกษา ปรับแก้ไขให้ตรงตามแบบฟอร์มกลางของมหาวิทยาลัย
2.2 การใช้จ่ายงบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย บางรายการเสนอให้ใช้
งบประมาณเงินรายได้ปกติของมหาวิทยาลัย
3. รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับเงินบริจาคของแต่ละกองทุน ให้
มหาวิทยาลัยตรวจสอบระเบียบการเบิกจ่ายว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่
4. อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจัดตั้งกองทุน ต่างๆของมหาวิทยาลัย
เดิมหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการเงิน ที่ได้จากการบริการวิชาการหรือการจัดหารายได้จาก
ภายนอก โดยการเปิดบัญชีแยกแต่ละส่วนงานที่รับผิดชอบ ทำให้อาจารย์ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
แหล่งทุนภายนอกต้องบริหารเงิ นส่วนนี้เอง และรวมไปถึงการรับบริจาค กรณีที่มีการร่วมทำบุญของคณะ
ผู้บ ริห าร คณาจารย์ และบุ คลากรภายในมหาวิ ทยาลัย ที่ ต้ อ งการร่ว มทำบุ ญ ในรูป แบบต่ า งๆ ภายหลั ง
มหาวิทยาลัยได้มีแนวทางในการปฏิบัติให้การจัดตั้งกองทุน จึงทำให้มีการบริหารจัดการงบประมาณจากแหล่ง
ทุนอื่นที่ไม่ใช่งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ในลักษณะของการจัดตั้งกองทุน
มติที่ประชุม
รับทราบ
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5.2 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำนวน 15 กองทุน
อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี นำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 66 (3) รายงานผล
การดำเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุนนั้น ๆ ต่อคณะกรรมการประจำส่วนราชการหรือคณะกรรมการ
ประจำส่วนงานภายใน แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นภายใน 45 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ แล้ว
นำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และรายงาน ก.ง.ส. เพื่อทราบและ
นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นงบประมาณ มหาวิทยาลัย จึงนำเสนอ ก.ง.ส.
เพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.3 รายงานการรับจ่ายเงินของโครงการจำหน่ายน้ำดื่ม CMRU ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
นางสาวอรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน นำเสนอที่ประชุม
เพื่อทราบว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2559 ข้อ 43 ให้ส่วนราชการหรือส่วนงานภายในผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบทำรายงานการเงินโดย
แสดงให้เห็นผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบั ญชีและหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป ให้ผู้รับผิดชอบตามวรรคหนึ่งจัดทำรายงานการรับจ่ายเงินตามที่ ก.ง.ส. กำหนด เสนอ ก.ง.ส. ทุกเดือนภาย
ในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานผลการการรับจ่ายเงินของโครงการจำหน่ายน้ำดื่ม
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัย จึงนำเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
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5.4 รายงานการรับจ่ายเงินโครงการร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY)
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
นางสาวอรวรารัศมิ์ สุน ิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจั ดการทรั พย์ส ิน นำเสนอ
ที่ประชุมเพื่อทราบ ว่าตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 43 ให้ส่วนราชการหรือส่วนงานภายในผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบทำ
รายงานการเงินโดยแสดงให้เห็นผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและ
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ให้ผู้รับผิดชอบตามวรรคหนึ่งจัดทำรายงานการรับจ่ายเงินตามที่ ก.ง.ส. กำหนด เสนอ
ก.ง.ส. ทุกเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานการรับจ่ายเงินของโครงการ
CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัย จึงนำเสนอ ก.ง.ส.
เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.5 รายงานประจำปี 2564 ของสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
นางสาวอรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน นำเสนอ
ที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดหารายได้
และผลประโยชน์จ ากการให้เช่าพื้น ที่เพื่อให้บริการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ และประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน จากการ
ให้บริการห้องประชุมและสถานที่ของมหาวิทยาลั ยราชภัฎเชียงใหม่ ข้อ 4 วรรค 2 ให้สำนักงานบริหารและ
จัดการทรัพย์สินรายงานผลการดำเนินการรายงานต่อ ก.ง.ส. ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ขณะนี้
มหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานประจำปี 2564 ของสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหม่ เรียบร้อยแล้ว จึงรายงาน ก.ง.ส. เพื่อทราบ
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. อ.นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ มีข้อซักถามเกี่ยวกับการเก็บ
ค่าเช่าร้านค้าบริเวณศูน ย์อาหาร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิค 19 มหาวิทยาลั ย
มีมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าอย่างไรบ้าง
2. ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี รองอธิการบดี ตอบข้อซักถามของ อ.นิมิต วุฒิอินทร์ เกี่ยวกับมาตาการการ
ช่วยเหลือผู้เช่าคือยังไม่มีการเก็บค่าเช่าพื้นที่สำหรับปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเดิมมหาวิทยาลัยจะเก็บค่าเช่าเป็น
รายปี ในปีนี้ยังไม่มีการเก็บค่าเช่าจากผู้เช่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไม่มีจัดการเรียนการสอน on site
มติที่ประชุม
รับทราบ
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5.6

รายงานรายรับจริงเปรียบเทียบกับประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นางประไพ ปรี ช า ผู ้ อำนวยการกองนโยบายและแผน นำเสนอที ่ ประชุ มเพื ่ อทราบว่ า
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพ.ศ. 2559
ข้อ 55 ให้มหาวิทยาลัยรายงานรายรับจริงเปรียบเทียบกับประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณนั้น ต่อ ก.ง.ส.
และ สภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ บัดนี้ กองนโยบายและแผน สำนักงาน
อธิ การบดี ได้ จ ั ดทำรายงานรายรั บจริ งเปรี ยบเที ยบกั บประมาณการรายได้ ประจำปี งบประมาณ 2564
เป็ นที ่ เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยงบประมาณเงินรายได้ท ี ่มหาวิทยาลั ยนำมาประมาณการรายรับจะมี อยู ่ 2 ส่ วนคือ
ค่ าธรรมเนี ยมการศึ กษา และรายได้ จากการรั บสมั ครนั กศึ กษา ซึ ่ งรายรั บจริ ง ที่ ย ั งไม่ ได้ นำเข้ าภายในปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 45,753,800 บาท เนื่องจากค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษาที่กู้ยืมเงินจากกองทุน
เพื่อการศึกษา (ก.ย.ศ.) นั้น เข้าบัญชีมหาวิ ทยาลัยในเดื อน พฤศจิกายน 2564 จึงทำให้รายได้ส ่วนนี ้ ถู กรวม
ในงบประมาณ ปี 2565 และอีกส่วนหนึ่งคือค่าธรรมเนียมการศึกษาจากการปรับลดตามมาตรการของรัฐบาลเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิค (Covic - 19) จำนวน 26,108,600 บาท ดังนั้นงบประมาณรายรับจริง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประจำปี 2564 รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 310,891,445 บาท มหาวิทยาลัย จึงนำเสนอ
ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นางสุนี พนันตา ผู้อำนวยการกองคลัง นำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ว่าตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพ.ศ. 2559 ข้อ 75 (3) ให้กองคลัง
จัดทำรายงานการรับจ่ายเงินประจำปี ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเสนอต่ออธิการบดีภายใน 90 วัน นับแต่วัน
สิ้นปีงบประมาณ แล้วให้อธิการบดีรายงานต่อคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) บัดนี้ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัย จึงนำเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอให้ใส่หมายเหตุประกอบเพื่ออธิบาย กรณีที่งบประมาณ
ค่าจ่างเหมาบริการ – หน่วยงานภายนอก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เป็นจำนวนมากเนื่องจากสาเหตุใด

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564

2. นายอนุพงษ์ วรรณะ หัวหน้างานบัญชี กองคลัง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ค่าจ่างเหมาบริการ –
หน่วยงานภายนอก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้นเนื่องจากเป็น
งบประมาณจากส่วนกลางที่เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจ้างงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T))
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.2 ระดมความคิดการปรับปรุงแก้ไข ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดสรร
เงิน ผลประโยชน์ที่เ กิด จากการดำเนิน โครงการหรือ กิจกรรมของส่วนราชการ ส่วนงานภายใน และ
หน่วยงานภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี นำเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณาว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ได้มีการออกประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดสรรเงินผลประโยชน์ที่เกิดจากการ
ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมของส่วนราชการ ส่วนงานภายใน และหน่วยงานภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2558 ได้มีการกำหนดการจัดเก็บเงินผลประโยชน์กรณี มีการดำเนิน
โครงการที่เป็นการจัดหารายได้ จะต้องมีการจัดสรรเงินผลประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละ 10 และ
นำส่งกองทุนของส่วนราชการหรือส่วนงานภายใน ในอัตราร้อยละ 10 และถ้าหากไม่สามารถดำเนินการตาม
ประกาศได้ จะต้องมีการขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยก่อน โดยจากเดิมถ้ าหากโครงการใดที่มีงบประมาณไม่
เกิน 100,000 บาท ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี และถ้าหากโครงการใดที่มีงบประมาณเกิน 100,000 บาท
จะต้องนำเรียนที่ประชุม ก.ง.ส เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนั้น จึงขอนำเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา
วงเงินงบประมาณ ที่สามารถให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี จึงได้นำเสนอ ก.ง.ส. เพื่อพิจารณา
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขออนุมัติจากอธิการบดี
กรณีโครงการที่ขอรับจัดสรรทุนจากแหล่งงบประมาณภายนอก จะต้องมีการทำสัญญา ทำข้อตกลงและอธิการ
จะต้องมีการลงนามในข้อตกลงดังกล่าวด้วย ซึ่งข้อตกลงในการจัดทำโครงการต่าง ๆ จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
การจัดสรรงบประมาณในแต่ละส่วนไว้อย่างชัดเจนแล้ว จึงทำให้เป็นการอนุมัติให้ จัดทำโครงการและส่งเงิน
ผลประโยชน์เข้าสู่มหาวิทยาลัยตามที่ได้ทำการลงนามสัญญาแล้ว ในการนี้โครงการดังกล่าวควรจะนำเสนอที่
ประชุม ก.ง.ส. เพื่อทราบเท่านั้น
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2. ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอให้จัดทำร่างประกาศดังกล่าว เพื่อในเป็นปัจจุบันมากที่สุด
เนื่องจากฉบับที่ใช้ในปัจจุบันมีความล่าหลัง และควรมีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน เช่น ถ้าหากการบริการวิชาการมีการใช้อาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัย ควรมี
การส่งเงินผลประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ในอัตราที่สูงกว่าโครงการหรืองานบริการวิชาการที่ได้รับความ
ร่วมมือจากบุคคลภายนอก
3. ให้แก้ไขข้อความตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดสรรเงินผลประโยชน์ที่เกิด
จากการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมของส่วนราชการ ส่วนงานภายใน และหน่วยงานภายใน ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ดังนี้
จากเดิม
ข้อ 7 กรณีวงเงินงบประมาณทั้งหมดของโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ มีจำนวน
ไม่เกิน 100,000 บาท ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏเชียงใหม่ที่อาจอนุมัติให้กำหนดอัตราการจัดสรรเงินผลประโยชน์ ที่แตกต่างไป
จากที่กำหนดในข้อที่ 2 ข้อ 3 และ ข้อ 4 ก็ได้ แล้วนำเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ แต่ต้อง
คำนึงถึง ความจำเป็น ความเหมาะสม โดยยึดถือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก
กรณี ว งเงิ น งบประมาณของโครงการนั ้ น ๆ มี ว งเงิ น เกิ น 100 ,000 บาท
ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำเสนอ ก.ง.ส. เพื่อพิจารณา
วินิจฉัยเป็นรายกรณีไป
แก้ไขเป็น
ข้อ 7 กรณีวงเงินงบประมาณทั้งหมดของโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ มีจำนวน
ไม่เกิน 100,000 1,000,000 บาท ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่อาจอนุมัติให้กำหนดอัตราการจัดสรรเงินผลประโยชน์
ที่แตกต่างไปจากที่กำหนดในข้อที่ 2 ข้อ 3 และ ข้อ 4 ก็ได้ แล้วนำเสนอ ก.ง.ส.
เพื่อทราบ แต่ต้องคำนึงถึงความจำเป็น ความเหมาะสม โดยยึดถือประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัยเป็นหลัก
กรณีวงเงินงบประมาณของโครงการนั้น ๆ มีวงเงินเกิน 100,000 1,000,000 บาท
ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำเสนอ ก.ง.ส. เพื่อพิจารณา
วินิจฉัยเป็นรายกรณีไป
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบ ในหลั ก การโดยมอบให้ ก องนโยบายและแผนแก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการและจัดทำประกาศเสนออธิการบดี และมอบให้เลขานุการพิจารณากติกาและกำหนดหลักเกณฑ์
รวมไปถึงรายละเอียดต่างๆของโครงการต่อไป
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6.3 กำหนดการประชุม ก.ง.ส. ครั้งต่อไป
เลขานุ ก าร ก.ง.ส. แจ้ ง กำหนดการประชุ ม ก.ง.ส. ครั ้ ง ต่ อ ไป คื อ ครั ้ ง ที ่ 1/2565 วั น ที่
6 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้ อ งประชุ ม สะลวง ชั ้ น 2 อาคารอำนวยการและบริ ห ารกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
มติที่ประชุม
รับทราบ กำหนดประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม
สะลวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ หากไม่
มีเรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณามหาวิทยาลัยอาจงดการประชุมในครั้งนี้
เลิกประชุมเวลา 12.30 น.
ลงชื่อ

ณัฐชา นวลคำมา
(นางสาวณัฐชา นวลคำมา)
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ

ประไพ ปรีชา
(นางประไพ ปรีชา)
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

ถนัด บุญชัย
(อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย)
รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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