คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว
ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 8 สิงหาคม 2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
ครั้งที่ 2/2562
วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
ผู้มาประชุม
1. รศ.ดร.ประพันธ์

ธรรมไชย

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประธานกรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักหอสมุด
กรรมการ

2. ผศ.ดร.ศักราช

ฟ้าขาว

3. ผศ.ดร.สายสมร

สร้อยอินต๊ะ

4. นางอรวรรณ

ชยางกูร

5. ดร.ณรงค์

ตนานุวัฒน์

6. นายวิชัย

จั่วแจ่มใส

7. ผศ.ดร.มาโนชย์

นวลสระ

8. ผศ.ดร.สุทธินันท์

ชื่นชม

9. อ.ดร.ถนัด

บุญชัย

รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ

สิงฆราช
นาคนิษฐนนต์
วุฒิอินทร์
ชัยมัง
สุทธิภาศิลป์

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดราชการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. ผศ.ดร.สมบัติ
2. ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์
3. อ.นิมิต
4. อ.ว่าที่เรือตรี อภิสิทธิ์
5. อ.ดร.ปภากร

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 11 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562

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 1/2562 วันที่ 5 มีนาคม 2562
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมว่ากองนโยบายและแผนได้จัดทารายงานการประชุม ก.ง.ส.
ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 5 มีนาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม นาเสนอที่
ประชุม ก.ง.ส. พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. หน้า 12 ให้แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 9 ดังนี้
จากเดิม ควรมีกรอบการใช้เงินให้ชัดเจน และควรมีการคานวนต้นทุนต่อหน่วย
แก้ไขเป็น ควรมีกรอบการใช้เงินให้ชัดเจน และควรมีการคานวนคานวณต้นทุนต่อหน่วย
2. หน้า 12 ให้แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 31 ดังนี้
จากเดิม ก็สามารถบริหารและดาเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอจากเชียงใหม่
แก้ไขเป็น ก็สามารถบริหารและดาเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอจากเชียงใหม่ โดยไม่ต้องรอการ
อนุมัติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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3. หน้า 13 -14 ให้แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 11 ดังนี้
จากเดิ ม กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาด าเนิ น การก็ จ ะใช้ ง บประมาณจากกองทุ น ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ส่วนกิจกรรมที่คณะดาเนินการก็จะใช้งบประมาณจากกองทุนของคณะนั้น ๆ
แก้ ไ ขเป็ น กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาด าเนิ น การก็ จ ะใช้ ง บประมาณจากกองทุ น ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ส่วนกิจกรรมที่คณะต่าง ๆดาเนินการก็จะใช้งบประมาณจากกองทุนของคณะนั้น ๆ
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 5 มีนาคม 2562 ตามที่แก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 (ร่าง) งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหาร
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 11 (5) ก.ง.ส. มีอานาจและหน้าที่ ในการพิจารณา
ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีของมหาวิทยาลัย ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดทา
(ร่าง) เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัยจึงนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1.1 ให้แก้ไข ชื่อเอกสารงบประมาณ ข้อ บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหาร
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ตามข้อ 53
จากเดิม (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
แก้ ไ ขเป็ น (ร่ า ง) งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้ ง ที่ 2) (เพิ่ ม เติ ม )
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1.2 มีข้อซักถามเกี่ยวกับการประมาณการรายได้จากจานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะได้รับ ตั้งแต่ต้น
ปีงบประมาณ และเมื่อมีการตั้งงบประมาณเพิ่มเติมในครั้งนี้ มีการใช้งบประมาณรายได้จากการประมาณการ
รายได้ตั้งแต่ต้นปีหรือมีการประมาณการรายได้จากจานวนนักศึกษาที่ได้รับจริง
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1.3 ถ้ า หากการประมาณการรายได้ ตั้ ง แต่ ต้ นปี มี จ านวนนั ก ศึก ษาไม่ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายที่
ประมาณการไว้ ทางมหาวิทยาลัยมีแนวทางในการจัดการและบริหารงบประมาณอย่างไร
2. นายวิชัย จั่วแจ่มใส ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะและข้อซักถาม ดังนี้
2.1 เพราะเหตุใดมหาวิทยาลัย จึงไม่มีการปรับลดงบประมาณส่วนอื่นที่ไม่ใช่งบประมาณที่เป็น
Fix cost ซึง่ ควรมีการประมาณการรายจ่ายและทราบอยู่แล้วว่ามีการใช้จ่ายในส่วนนี้เท่าใด
2.2 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย มีการใช้จ่ายสูงกว่าที่รัฐบาลจัดสรรมาให้มากกว่า 50%
เกิดจากการที่มหาวิทยาลัยมีการใช้มากเกินความจาเป็นใช่หรือไม่ มหาวิทยาลัยควรขอจัดสรรงบประมาณ
ส่วนนี้เพิ่มเติมจากรัฐบาล
2.3 ควรทบทวนการจัดตั้งงบประมาณสาหรับ โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท๊ บเล็ตเพื่อพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการประชุมสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากราคาสูงเกินไปและมีค่าใช้จ่ายในการดูแล
รักษา และเสนอให้จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา น่าจะเกิดประโยชน์ในการใช้งานมากกว่า
3. ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะและข้อซักถาม ดังนี้
3.1 การจัดตั้งงบประมาณเงินรายได้มาสมทบงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรนั้น มหาวิทยาลัย
จะสามารถขอรับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในส่วนค่าสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นได้หรือไม่
3.2 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท๊บเล็ต เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ควรจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาจะเกิดประโยชน์ในการใช้งานมากกว่า
4. ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีข้อเสนอแนะและข้อซักถามดังนี้
4.1 การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมในครั้งนี้ มีความเกี่ยวข้องกับการพิจารณาเงินคงคลัง
ของมหาวิทยาลัยหรือไม่
4.2 การที่ มหาวิท ยาลั ย จะขออนุ มัติ งบประมาณเพิ่ มเติม ควรมีก ารนาเสนอข้อ มูล เชิง ตัว เลข
ให้มากกว่านี้ และควรมีการนาเสนอรายจ่ายของมหาวิทยาลัย ว่า ณ ขณะนี้มีการใช้จ่ายไปแล้วร้อยละเท่า ใด
รวมถึงมีความจาเป็นต้องใช้อีกเท่าใด
4.3 ควรใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น เช่น งบประมาณเงินเหลือจ่าย และควรเก็บงบประมาณเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 20 ที่เหลือนี้เป็นเงินคงคลังเพื่อที่จะสนับสนุนเมื่อมีความจาเป็นอื่นได้หรือไม่
4.4 การตั้งงบประมาณคืนรายการก่อสร้างหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ หลังที่ 1 จานวน 7,869,147 บาท
มหาวิทยาลัยได้นาเงินดังกล่าวไปใช้ดาเนินการอะไร
4.5 หน่วยงานที่ขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมมีเพียงคณะครุศาสตร์เพียงคณะเดียว คณะอื่น
เช่น คณะมนุ ษยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ คณะวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ หรื อ
หน่วยงานอื่น ๆ ไม่มีความจาเป็นต้องใช้เงิน จึงไม่มีการขอตั้งงบประมาณใช่หรือไม่
4.6 สาหรับค่าสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยใช้เงินเหลือจ่ายได้หรือไม่
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4.7 ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าสมทบเงินกองทุนต่าง ๆ ทาไมมหาวิทยาลัยต้องตั้งงบประมาณเพิ่มเติม
งบประมาณเดิมที่มีไม่เพียงพอใช่หรือไม่ หรือเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ เช่น กองทุนช่วยเหลื อนักศึกษา
เป็นต้น
4.8 ไม่เห็นด้วยกับ การจัดตั้งงบประมาณสาหรับโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท๊บเล็ต เพื่อพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการประชุมสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากราคาสูงเกินไปและมีค่าใช้จ่ายในการดูแล
รักษา
5. อ.ดร ถนัด บุญชัย กรรมการและเลขานุการ ตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ ดังนี้
2.1 มหาวิทยาลัยขอใช้งบประมาณร้อยละ 20 ที่เหลือจากประมาณการรายได้ตั้งแต่ต้นปี ซึ่งจริง ๆ
มีงบประมาณเหลือร้อยละ 20 จานวน 60,232,800 บาท ในขณะที่มหาวิทยาลัยขอใช้เพียง 40,191,647 บาท
คิดเป็นร้อยละ 11.62 และงบประมาณในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายปกติของมหาวิทยาลัย (Fix cost) เช่น
ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของมหาวิทยาลัย ค่าตอบแทนการสอน และเงินสมทบ
กองทุนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น โดยจะมีงบพัฒนาเพียงโครงการเดียว คือ โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ต เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้รายการ Fix cost ดังกล่าว
มหาวิทยาลัยได้ทราบถึงจานวนงบประมาณที่ใช้จริงอยู่แล้ว แต่ในการตั้งงบประมาณครั้งแรก มหาวิทยาลัย
จาเป็นต้องตั้งงบประมาณ ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 80 ของงบประมาณเงินรายได้ที่ประมาณการ โดยงบประมาณ
Fix cost เหล่านี้ไม่จาเป็นต้องจ่ายทันทีแต่จ่ายตามช่วงระยะเวลาหนึ่งตลอดปีมหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรให้ตั้ ง
งบประมาณเพิ่ ม เติ ม ในภายหลั ง ด้ ว ยเหตุ ผ ลนี้ ก ารตั้ ง งบประมาณครั้ ง แรกมหาวิ ท ยาลั ย จึ ง จ าเป็ น ต้ อ ง
ตั้งงบประมาณให้กับคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ก่อน เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานของแต่ละคณะและหน่วยงาน
ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 กรณีงบประมาณ Fix cost นั้น มหาวิทยาลัยมีการประมาณการรายจ่ายไว้แล้วตั้งแต่ต้น
ปีงบประมาณ แต่มีการตั้งงบประมาณไว้ จานวนหนึ่งเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะ เนื่องจากการ
จั ด กิจ กรรมหรื อ โครงการของคณะแบ่ งระยะการดาเนิ น การเป็ นครึ่ง ปีแ รกกั บครึ่ งปี ห ลั ง ไม่ ได้ เ หมื อนกั บ
งบประมาณในส่วนของ Fix cost
2.3 ตอบข้อซักถามของ ผศ. ดร.ศักราช ฟ้าขาว ทีม่ ขี ้อซักถาม ดังนี้
2.3.1) ถ้ า หากไม่ จั ด ตั้ ง งบประมาณส่ ว นนี้ ไ ด้ ห รื อ ไม่ ค าตอบ คื อ มหาวิ ท ยาลั ย ไม่ จั ด ตั้ ง
งบประมาณส่วนนี้ได้ ถ้าไม่ตั้งงบประมาณเงินรายได้ที่เหลือนี้ก็เข้าเป็นเงินคงคลังของมหาวิทยาลัย แต่เนื่องจาก
มีความจาเป็นต้องใช้งบประมาณในส่วนนี้เป็นรายจ่ายของปีนี้ดังนั้นจาเป็นต้องตั้งงบประมาณดังกล่าว
2.3.2) งบประมาณที่ ข อตั้ ง เพิ่ ม เติ ม มี ผ ลต่ อ การขอใช้ เ งิ น คงคลั ง หรื อ ไม่ ค าตอบคื อ
งบประมาณส่วนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเงินคงคลัง เนื่องจากงบในส่วนนี้เป็นงบประมาณรายจ่ายในปีนี้
2.3.3) งบประมาณที่ตั้งไปแล้วมีการใช้จ่ายไปเท่าใด เหลือเท่าใดนั้น การขออนุมัติงบประมาณ
ไม่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายจริง และกรณีที่ประมาณการรายรับกับรายรับจริงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ก็จะต้องมีการ
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ปรับลดค่าใช้จ่าย แต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีและทุกเดือนจะมีรายงานการรับจ่ายของมหาวิทยาลัยทุก ๆ เดือน และ
การใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงานก็ต้องรายงานอธิการบดี ซึ่งเป้าหมายการเบิกจ่ายก็ใช้เกณฑ์การ
เบิกจ่ายของสานักงบประมาณ
2.3.4) ในเอกสารหน้า 8 ทาไมต้องตั้งคืนรายการก่อสร้างหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ หลังที่ 1
คาตอบคือเป็นวิธีการบริหารงบประมาณตามปกติ ที่จะมีการยืมงบประมาณจากโครงการที่ไม่ได้มีการเบิกจ่าย
งบประมาณมาใช้ก่อน เนื่องจากมีความจาเป็นอย่างเร่งด่วนในการดาเนินงาน อย่างกรณีนี้ได้ยืม งบประมาณ
มาจ่ายค่าจ้างพนักงานชั่วคราวเนื่องจากเกิดเปลี่ยนแปลงระเบียบกระทรวงการคลังขึ้นมาใหม่ มหาวิทยาลัยจึง
จาเป็นต้องขอยืมงบประมาณจากแหล่งนี้มาจ่ายก่อน
2.3.5) ทาไมมีเพียงหน่วยงานเดียวที่มีการขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติม คาตอบ คือ มหาวิทยาลัย
ไม่ได้ให้หน่วยงานเสนองบประมาณเพิ่มเติม แต่เป็นการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมให้กับหน่วยงานที่ขอจัดตั้ง
งบประมาณมาตั้งแต่ต้นปี แต่ยังตั้งให้ไม่ครบตามจานวนที่ขอเพราะมหาวิทยาลัยจาเป็นต้องจัดสรรงบประมาณ
ให้เป็นไปตามข้อบังคับไม่เกินร้อยละ 80 ของงบประมาณรายได้ที่ประมาณการไว้
2.3.6) ค่าสาธารณูปโภคมหาวิทยาลัยใช้เงินเหลือจ่ายจ่ายได้หรือไม่ คาตอบ คือสามารถใช้เงิน
เหลือจ่ายได้ แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ทาสัญญากับ การไฟฟ้า ถ้าหากชาระเกินกาหนดระยะเวลาจะเสีย
ค่าปรับ จึงเป็นเหตุผลให้ขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติมในครั้งนี้ และยังไม่ทราบจะมีเงินเหลือจ่ายเท่าใด
2.3.7) งบประมาณสมทบกองทุนที่ขอตัง้ เพิ่มเติม เป็นกองทุนที่ตั้งใหม่ใช่หรือไม่ ตอบไม่ใช่เป็น
การตั้งใหม่ แต่ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมให้ เนื่องจากตั้งแต่ต้นปีตั้งให้ไม่ครบ ทาให้ไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน
ของกองทุนต่าง ๆ ส่วนกองทุนช่วยเหลือนักศึกษาตั้งมา 4 ปีแล้ว
มติที่ประชุม
เห็ นชอบ (ร่ าง) งบประมาณรายจ่ าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) ของมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏเชียงใหม่ วงเงิน 40,191,647 บาท และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 รายงานการหาผลประโยชน์จากรายได้ของมหาวิทยาลัย
เลขานุ การ ก.ง.ส. น าเสนอที่ประชุ มเพื่ อทราบว่ า ตามที่ มหาวิ ทยาลั ยได้ แต่ งตั้ งคณะกรรมการ
พิจารณาการหาผลประโยชน์จากรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จากคาสั่งที่ 3475/2560 ลงวันที่ 6
กันยายน 2560 นั้น คณะกรรมการ ฯ ประชุมประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โดยที่ประชุมมี
มติเกี่ยวกับการหาผลประโยชน์จากรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อเสนออธิการบดีพิจารณา และรายงานให้ ก.ง.ส.
ทราบ ดังนั้น เพื่อให้เป็นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 15 จึงรายงานผลการดาเนินงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
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5.2 รายงานการรับจ่ายเงินของโครงการจาหน่ายน้าดื่ม CMRU ประจาเดือน กุมภาพันธ์ –
เมษายน พ.ศ. 2562
ผศ.พรพิมล วงศ์สุ ข รองอธิการบดี นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ย
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
บั ดนี้ มหาวิ ทยาลั ย ได้ จั ดท ารายงานผลการด าเนิ นงานของโครงการจ าหน่ ายน้ าดื่ ม CMRU
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน พ.ศ. 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนาเสนอคณะกรรมการ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.3 รายงานการรับจ่ายเงินของโครงการร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY)
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน พ.ศ. 2562
ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 43 ให้ส่วนราชการหรือส่วนงาน
ภายในผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบทารายงานการเงินโดยแสดงให้เห็นผลการดาเนินงานและฐานะทางการ
เงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ให้ผู้รับผิดชอบตามวรรคหนึ่งจัดทารายงาน
การรับจ่ายเงินตามที่ ก.ง.ส. กาหนด เสนอ ก.ง.ส. ทุกเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดทารายงานผลการดาเนินงานของโครงการร้าน CMRU SHOP (CMRU –
OUTLET & GALLERY) ประจาเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน พ.ศ. 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนาเสนอ
คณะกรรมการ ก.ง.ส. เพื่อทราบ โดยให้แก้ไขข้อความ หน้า 76 ในส่วนของหมายเหตุประกอบทางการเงิน (2) ใน
ส่วนของยอดเงินฝากในธนาคาร จาก 3,677,101.18 บาท ให้แก้ไขเป็น 3,697,324.67 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
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5.4 รายงานงบการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 โครงการจาหน่ายน้าดื่ม CMRU
ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 43 ให้ส่วนราชการหรือส่วนงาน
ภายในผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบทารายงานการเงินโดยแสดงให้เห็นผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงิน
ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ให้ผู้รับผิดชอบตามวรรคหนึ่งจัดทารายงานการรับ
จ่ายเงินตามที่ ก.ง.ส. กาหนด เสนอ ก.ง.ส. เป็นรายไตรมาส
บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดทารายงานงบการเงินประจาปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 2 โครงการจาหน่าย
น้าดื่ม CMRU เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนาเสนอคณะกรรมการ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.5 รายงานงบการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 โครงการร้าน CMRU SHOP
(CMRU – OUTLET & GALLERY)
ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 43 ให้ส่วนราชการหรือส่วนงาน
ภายในผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบทารายงานการเงิน โดยแสดงให้เห็นผลการดาเนินงานและฐานะทางการ
เงิน ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ให้ผู้รับผิดชอบตามวรรคหนึ่งจัดทารายงาน
การรับจ่ายเงินตามที่ ก.ง.ส. กาหนด เสนอ ก.ง.ส. เป็นรายไตรมาส
บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดทารายงานงบการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 โครงการร้าน
CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนาเสนอคณะกรรมการ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 แผนกาหนดการเตรียมการประชุมเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อรับมือในการสร้างสถานีรถไฟฟ้า
ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แจ้งในที่ประชุมให้ทราบถึงการเขียนแผนการสร้างรถไฟฟ้าสาย
สีแดง ของจังหวัดเชียงใหม่ จึงเสนอให้มีการเตรียมการเพื่อให้มหาวิทยาการเตรียมความพร้อมในการจัดทาแผนการ
จัดหารายได้ โดยเชิญผู้ออกแบบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาประชุมปรึกษาหารือแนวทางการก่อสร้าง/แนวทางดาเนินงาน เพื่อ
เตรียมพร้อมและวางแผนเกี่ยวกับการหารายได้ของมหาวิทยาลัยในอนาคต
มติที่ประชุม
รับทราบ
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6.2 กาหนดการประชุม ก.ง.ส. ครั้งต่อไป
เลขานุการ ก.ง.ส. แจ้งกาหนดการประชุม ก.ง.ส. ครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 3/2562 วันอังคาร
ที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มติที่ประชุม
รับทราบ กาหนดการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/2562 วันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
เลิกประชุมเวลา 12.15 น.

ลงชื่อ

ณัฐชา นวลคามา
(นางสาวณัฐชา นวลคามา)
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ

ประไพ ปรีชา

(นางประไพ ปรีชา)
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
ลงชื่อ

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