คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน รับรอง
รายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว ในการประชุม
ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 11 ธันวาคม 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
ครั้งที่ 6/2561
วันที่ 4 กันยายน 2561 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. นายวิชัย

จั่วแจ่มใส

6. ผศ.ดร.สมบัติ

สิงฆราช

7. ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์

นาคนิษฐนนต์

8. อ.นิมิต

วุฒิอินทร์

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

สุทธิภาศิลป์

11. ผศ.ดร.มาโนชย์

นวลสระ

12. ผศ.ดร.อนุวัติ

ศรีแก้ว

13. ผศ.ดร.สุทธินันท์

ชื่นชม

14. อ.ดร.ถนัด

บุญชัย

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประธานกรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
กรรมการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักหอสมุด
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
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ผู้ไม่มาประชุม
ดร.ณรงค์

ตนานุวัฒน์

ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางประไพ

ปรีชา

2. นางสุนี

พนันตา

3. นางสาวบุญรักษ์

กฤษวงษ์

4. นางสาวณัฐชา

นวลคามา

รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
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 5/2561 วันที่ 7 สิงหาคม 2561
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ ประชุมว่ากองนโยบายและแผนได้จัดทารายงานการประชุม
ก.ง.ส. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม
นาเสนอที่ประชุม ก.ง.ส. พิจารณารับรองรายงานการประชุม
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ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. หน้า 7 ให้แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 21 ดังนี้
จากเดิม
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ให้แต่งตั้ง คณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการของ
สายสนับสนุน และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
เป็ นคณะกรรมการที่จะได้รั บค่าตอบแทน ตามระเบียบมหาวิทยาลั ยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ค่าตอบแทน
คณะกรรมการเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
แก้ไขเป็น
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ให้แต่งตั้ง ให้กาหนด คณะกรรมการ จานวน 2 ชุด คือ คณะกรรมการกลั่นกรอง
ผลงานทางวิชาการของสายสนับสนุน และ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ เป็นคณะกรรมการที่จะได้รับค่าตอบแทน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย ค่าตอบแทนคณะกรรมการเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
2. หน้า 9 ให้แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 16 ดังนี้
จากเดิม
เข้ าสู่ วาระการประชุ มคณะกรรมการบริ หารการเงิ นและทรั พย์ สิ น (ก.ง.ส.) เพื่ อพิ จารณา
มหาวิทยาลัย
แก้ไขเป็น
เข้ าสู่ วาระการประชุ มคณะกรรมการบริ หารการเงิ นและทรั พย์ สิ น (ก.ง.ส.) เพื่ อพิ จารณา
มหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 7 สิงหาคม 2561 โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่ม-ี
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุ มัติ เ งิ น คงคลั ง : โครงการชาระเงิน ค่ า แห่ง การงาน กรณี ก ารก่อ สร้ า งอาคาร
อเนกประสงค์เพื่อฝึกปฏิบัติการวิชาชีพด้านการโรงแรม ภาษาและการท่องเที่ยว ตามคาชี้ขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการและคาสั่งศาลปกครองสูงสุด (วาระลับ)
ผศ.ดร.ชาตรี มณีโ กศล รองอธิการบดี นาเสนอที่ประชุมเพื่อ พิจารณา การประชุมใน
ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เป็นการประชุมลับ ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในระเบียบวาระการประชุมนี้เป็นชั้นความลับ
ดังนั้น มติระเบียบวาระนี้จึงปรากฏในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหา
วิทยัลียราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 4 กันยายน ๒๕๖๑ โดยจัดทาเป็นเอกสารลับแยกเล่ม
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 รายงานทางการเงินไตรมาส 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561)
(ผู้แถลง : เลขานุการ ก.ง.ส)
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 75 (2) ให้กองคลังจัดทารายงาน
การเงินเป็นรายไตรมาส เสนอต่ออธิการบดีภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส นั้น บัดนี้ กองคลัง สานักงาน
อธิการบดี ได้จัดทารายงานการเงินไตรมาสที่ 3ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 – 30
มิถุนายน พ.ศ. 2561) ซึ่งประกอบด้วย
1. งบรายได้และค่าใช้จ่ายไตรมาสที่ 3
2. งบทดลองและค่าใช้จ่ายไตรมาสที่ 3
มหาวิทยาลัย จึงขอนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ รายงานทางการเงินไตรมาส 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 เมษายน
พ.ศ. 2561 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561)
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5.2 รายงานผลการดาเนินงานของโครงการจาหน่ายน้าดื่ม CMRU และโครงการร้าน
CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY) ประจาเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561
(ผู้แถลง : เลขานุการ ก.ง.ส)
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ พรพิ มล วงศ์ สุ ข รองอธิ การบดี รายงานต่ อที่ ป ระชุ มว่ า ตามข้ อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 43 ให้
ส่วนราชการหรือส่วนงานภายในผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบทารายงานการเงินโดยแสดงให้เห็นผลการ
ด าเนิ นงานและฐานะทางการเงิ นให้ ถู กต้ องตามมาตรฐานการบั ญชี และหลั กการบั ญชี ที่ รั บรองทั่ วไป ให้
ผู้รับผิดชอบตามวรรคหนึ่งจัดทารายงานการรับจ่ายเงินตามที่ ก.ง.ส. กาหนด เสนอ ก.ง.ส. ทุกเดือนภายในวันที่
15 ของเดือนถัดไป ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้จัดทารายงานผลการดาเนินงานของโครงการจาหน่ายน้าดื่ม CMRU
และโครงการร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY) ประจาเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ดังนั้น
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
รับทราบ รายงานผลการดาเนินงานของโครงการจาหน่ายน้าดื่ม CMRU และโครงการร้าน
CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY) ประจาเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กาหนดการประชุม ก.ง.ส. ครั้งต่อไป
เลขานุการ ก.ง.ส. แจ้งกาหนดการประชุม ก.ง.ส. ครั้งต่อไป ตามที่ ก.ง.ส. ได้เคยมีมติกาหนด
วันประชุมประจาปีไว้แล้ว คือ ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มติที่ประชุม
รับทราบ กาหนดการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 6/2561 วันอังคาร ที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
ลงชื่อ
ลงชื่อ
(นางสาวณัฐชา นวลคามา)
(นางประไพ ปรีชา)
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
ลงชื่อ
(อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย)
รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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