
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าร่างข้อบังคับการบริหารและกองทุนงานฟาร์ม 
ครั้งที่ 7/2563  ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. 

ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams  
...................................................................... 

ผู้มาประชุม 

1. นางสุปราณี  ฟังเย็น  ผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ 
2. นางขวัญเรือน  มีมานัส  ผู้อ านวยการส านักงานบริหารทรัพย์สินฯ  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์เกชา คูหา  รองคณบดี มทร.ล้านนา น่าน  กรรมการ 
4. นายภาณุพงศ์  สิทธิวุฒ ิ อาจารย์ มทร.ล้านนา น่าน  กรรมการ 
5. นายกฤษณธร  สินตะละ อาจารย์ มทร.ล้านนา น่าน  กรรมกา  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันดร กองเงิน อาจารย์ มทร.ล้านนา ล าปาง  กรรมการ 
7. นางสาวชนิชา   จินาการ อาจารย์ มทร.ล้านน ล าปาง  กรรมการ 
8. นายพีร์   ไทยชนะ  นิติกร     กรรมการ 
9. รองศาสตราจารย์สุนทร วิทยาคุณ คณบดี      กรรมการและเลขานุการ 
10. นางสาวปวีณ์สุดา  บุษยธานินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป      เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. รองศาสตราจารย์สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ           ติดราชการ 
2. นายสุรพล  ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ติดราชการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ รองคณบดี มทร.ล้านนา ล าปาง             ติดราชการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะนุช รสเครือ อาจารย์ มทร.ล้านนา น่าน  - 
5. นางสาววัชร ี  เทพโยธิน อาจารย์ มทร.ล้านนา ล าปาง  - 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.25 น. 

 ระเบียบวารที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ           

  1.1 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องการบริหารจัดการกิจการงาน
ฟาร์มของมหาวิทยาลัย พ.ศ....... โดยแจ้งในที่ประชุมทราบการจัดท า (ร่าง) เพ่ือจะน าเข้าเสนอต่อ
กรรมการมหาวิทยาลั 

         มติกรรมการ รับทราบและพร้อมให้ข้อเสนอแนะ 

 

 



 ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2563   

  เลขานุการคณะกรรมการการจัดท าร่างข้อบังคับการบริหารและกองทุนงานฟาร์มได้จัดท ารายงาน
การประชุมคณะกรรมการการจัดท าร่างข้อบังคับการบริหารและกองทุนงานฟาร์ม ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 28 เมษายน 2563 ผ่านระบบสื่อออิเล็กทรอนิสก์ (Microsoft Teams) ณ สถานที่ตั้งของตนเอง 

  เลขานุการคณะกรรมการการจัดท าร่างข้อบังคับการบริหารและกองทุนงานฟาร์ม จึงขอเสนอต่อที่
ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดท าร่างข้อบังคับการบริหารและกองทุน
งานฟาร์ม ครั้งที่ 6/2563 

มติคณะกรรมการการ รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวารที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 การจัดท าร่างข้อบังคับการบริหารและกองทุนงานฟาร์ม  
ผู้เสนอข้อมูลรายละเอียด  รศ.สุนทร  วิทยาคุณ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
1.เดิม หมวดที่ 2  

(1) รายได้จากการด าเนินงาน 
(2) เงินและทรัพย์สินอย่างอ่ืนซึ่งมีผู้บริจาคให้เพื่อด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด 
 (3) รายได้อ่ืน ๆ เช่น ผลพลอยได้จากการวิจัย การบริการวิชาการ และสิทธิบัตร 

แก้ไข้ เป็น หมวดที่ 2 เงินรายได้และการน าส่งเงินรายได้ ข้อ 10 แบ่งออกเป็น 4 ข้อย่อย 
(1) เงินงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรให้ตามความจ าเป็น 
(2) รายได้จากการด าเนินงาน 
(3) เงินและทรัพย์สินอย่างอ่ืนซึ่งมีผู้บริจาคให้เพื่อด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด 
(4) รายได้หรือผลประโยชน์อื่น เช่น ผลพลอยได้จากการวิจัย ผลพลอยได้จากการบริการ

วิชาการหรือสิทธิบัตร เป็นต้น 
2. เดิม ข้อ 11 เงินรายได้ที่เกิดขึ้นจากการบริหารกิจการงานฟาร์มตามข้อ ๑๐ (๑) ก่อนหักค่าใช้จ่าย

ใด ๆ ให้ด าเนินการน าส่งส่งเป็นรายได้มหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละ ๑๐ หากฟาร์มใดมีเหตุผลและความจ าเป็น
พิเศษอย่างยิ่งไม่อาจน าส่งเงินตามอัตราที่ก าหนด ให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอต่ออธิการบดี
มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ 

แก้ไขเป็น ข้อ 11 เงินรายได้ที่เกิดขึ้นจากการบริหารกิจการงานฟาร์มของมหาวิทยาลัยตามข้อ ๑๐ (๒) 
ก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ให้ด าเนินการหักน าส่งเป็นรายได้มหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละ  ๑๐ หากฟาร์มใดมี
เหตุผลและความจ าเป็นพิเศษอย่างยิ่งไม่อาจน าส่งเงินตามอัตราที่ก าหนด  ให้อธิการบดีมีอ านาจพิจารณา 

ยกเว้น หรือเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนของเงินที่ต้องน าส่งดังกล่าวได้ โดยต้องเสนอขออนุมัติต่ออธิการบดีก่อน
การด าเนินการสิ้นสุดในแต่ละปีงบประมาณ 

 



3.เดิม หมวด 3 การบริหารรายจ่าย ข้อ 17 รายจ่ายจากเงินรายได้ตามข้อ 13 ให้ด าเนินการเบิกจ่ายได้
ตามแผนงานที่ผ่านความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 หมวด 5 การบริหารรายจ่าย 
ข้อ 21.1 , 21.2 และ 21.3 

แก้ไขเป็น หมวด 3 การบริหารรายจ่าย ข้อ 17 รายจ่ายจากเงินรายได้ตามข้อ 10 ให้ด าเนินการ
เบิกจ่ายได้ตามแผนงานที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 หมวด 5 การ
บริหารรายจ่าย โดยข้อ 10 (3) อาจด าเนินการเบิกจ่ายได้โดยความเห็นชอบของอธิการบดี  ทั้งนี้ให้เป็นตาม
วัตถุประสงค์ของผู้บริจาค 

4. ตัดข้อ ข้อ 18 การเบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อ ๑๐ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ และ
กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งรวมกันไม่เกินสามคนเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติการสั่งจ่าย 

5.แก้ไขจากข้อ 19 เป็นข้อ 18 ให้จ่ายรายจ่ายงานฟาร์มได้ไม่เงินวงเงินงบประมาณรายจ่ายงานฟาร์มที่
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหากมีความจ าเป็นที่จะต้องจ่ายรายจ่ายงานฟาร์มเกินวงเงินต้องเสนอขออนุมัติต่อ
อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับการมอบอ านาจ พร้อมชี้แจงเหตุผล ความจ าเป็นและที่มาของเงินที่จะน าไปจ่าย 

6.เดิม หมวด 4 การบัญชีและรายงานการเงิน ข้อ 22 ให้กองคลังหรือส่วนงานคลังในเขตพ้ืนที่ มีหน้าที่
ดูแลตรวจสอบรายรับ รายจ่าย ของมหาวิทยาลัยหรือเขตพ้ืนที่ และจัดให้มีการบันทึกบัญชีแล้วจัดท ารายงาน
การเงินของกิจการงานฟาร์มให้ถูกต้องครบถ้วนเสนอให้อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจทราบ ทุกๆ สาม
เดือน 

แก้ไขเป็น หมวด 4 ให้กองคลังหรือส่วนงานคลังในเขตพ้ืนที่ มีหน้าที่ดูแลตรวจสอบรายรับ รายจ่าย 
ของมหาวิทยาลัยหรือเขตพ้ืนที่ และจัดให้มีการบันทึกบัญชีแล้วจัดท ารายงานการเงินของกิจการงานฟาร์มให้
ถูกต้องครบถ้วนเสนอให้อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจทราบทุกไตรมาส 

             7.เดิม หมวด 5 การตรวจสอบบัญชี ข้อ 25 การตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินของกิจการงาน
ฟาร์มของมหาวิทยาลัย ตามข้อ 21 และข้อ 22 ให้มีการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดอย่างสม่ าเสมอ และรายงานผลการตรวจสอบต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณาทุก ๆ รอบ 6 เดือน 

แก้ไขเป็น ข้อ 25 การตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินของกิจการงานฟาร์มของมหาวิทยาลัย ตาม
ข้อ ๒๑ และ ๒๒ ให้มีการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดอย่างสม่ าเสมอ และ
รายงานผลการตรวจสอบต่ออธิการบดีทุกรอบ 6 เดือน 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

- 
มติที่ประชุม    -  

 



ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   - 

มติที่ประชุม    -  
 

เลิกประชุมเวลา 12.37 น. 

                                                                
(รองศาสตราจารย์สุนทร วิทยาคุณ)   (นางสาวปวีณ์สุดา  บุษยธานินทร์) 

               กรรมการและเลขานุการ                    ผู้ช่วยเลขานุการ 
              ผู้ตรวจบันทึกการประชุม                   ผู้จดบันทึกการประชุม 
 

 

 

 


