คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว
ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
ครั้งที่ 4/2562
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
ผู้มาประชุม
1. ผศ.ดร.สายสมร

สร้อยอินต๊ะ

2. ผศ.ดร.ศักราช

ฟ้าขาว

3. นางอรวรรณ

ชยางกูร

4. ดร.ณรงค์

ตนานุวัฒน์

5. นายวิชัย

จั่วแจ่มใส

6. อ.นิมิต

วุฒิอินทร์

7. อ.ว่าที่เรือตรี อภิสิทธิ์ ชัยมัง
8. ผศ.ดร.สมบัติ

สิงฆราช

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ) กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการ

9. ดร.ปภากร

สุทธิภาศิลป์

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ

10. ผศ.ดร.สุทธินันท์

ชื่นชม

ผู้อานวยการสานักหอสมุด
กรรมการ

11. ดร.ถนัด

บุญชัย

รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
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ผู้ไม่มาประชุม
1. รศ.ดร.ประพันธ์
2. ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์
3. ผศ.ดร.มาโนชย์

ธรรมไชย
นาคนิษฐนนต์
นวลสระ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางประไพ

ปรีชา

รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ

2. นางสุนี

พนันตา

ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้ช่วยเลขานุการ

3. นางสาวณัฐชา

นวลคามา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ประธานกรรมการกล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม
- ไม่มี 1.2 เรื่องแจ้งจากเลขานุการ ก.ง.ส.
เนื่องจากวันนี้ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ประธานกรรมการ ติดราชการสาคัญจึงไม่สามารถ
มาเข้ า ประชุ ม ได้ ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ของการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย จึ ง อนุ โ ลมให้
ผศ.ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 6 สิงหาคม 2562
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมว่ากองนโยบายและแผนได้จัดทารายงานการประชุม ก.ง.ส.
ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม นาเสนอ
ที่ประชุม ก.ง.ส. เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 6 สิงหาคม 2562 โดยไม่มีการแก้ไข

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การขออนุมัติเงินคงคลัง : โครงการชาระเงินค่าแห่งการงานพร้อมดอกเบี้ย ตามคาชี้ขาด
ของคณะอนุญาโตตุ ลาการ กรณี การก่อสร้ า งกลุ่มอาคารเรี ยนรวมครุ ศ าสตร์ และกลุ่มอาคารหอพั ก
นักศึกษาครุศาสตร์
ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการและเลขานุการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบจากการประชุมคณะกรรมการ
บริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 และจากการสภา
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2562 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 มีการขออนุมัติเงินคงคลัง : โครงการชาระเงินค่าแห่งการงาน
พร้อมดอกเบี้ย ตามคาชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ กรณี การก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมครุศาสตร์ และกลุ่ม
อาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ และที่ประชุมให้รายงานผลการดาเนินการในเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการ ก.ง.ส.
เพื่อทราบในการประชุมครั้ งต่อไป โดย ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการและเลขานุการ นาเสนอแถลงการณ์
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ เรื่ อ ง ข้ อ เท็ จ จริ ง การช าระค่ า แห่ ง การงาน ตามค าชี้ ข าดของคณะ
อนุญาโตตุลาการ กรณีการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมครุศาสตร์ และกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์
และผลการดาเนินการ
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. นายวิชัย จั่วแจ่มใส ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะดังนี้
1.1 กรณีการพิจารณาในเรื่องนี้มีการจัดตั้งอนุกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อร่วมกันวิเคราะห์
และตรวจสอบอย่างรอบครอบแล้ว และมีมติที่ประชุมให้มหาวิทยาลัยเร่งดาเนินการชาระเงินค่าแห่งการงาน
พร้อมดอกเบี้ย ตามคาชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการให้เร็วที่สุด
1.2 เอกสารชุดนี้มีการพิ จารณาจากการประชุมของอนุกรรมการแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
แล้ว ผมชี้แจงในที่ประชุมด้วยว่าให้เร่งดาเนินการชาระเพื่อที่จะได้ไม่เสียอัตราดอกเบี้ยที่เป็นค่าปรับจานวนมาก
2.

ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีข้อซักถามดังนี้
2.1 จากเอกสารชี้แจงเห็นว่าห้วงของระยะเวลา (Timing) ในการดาเนินการที่ว่ากรณีไม่เกิน
90 วัน มหาวิ ทยาลั ย ได้ทาตามระยะเวลาดังกล่ าวหรื อไม่ เริ่ มต้น ดาเนิน งานเมื่อ ไร มีกระบวนการในการ
ดาเนินการตามระยะเวลาอย่างไร กระบวนการดังกล่าวควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบด้วยหรือไม่
2.2 ต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดทาหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรที่ระบุห้วงระยะเวลา (Timing)
ของกระบวนการในการดาเนินการให้ชัดเจน
2.3 การเกิดข้อคาถามหรือการทักท้วงในครั้งนี้ ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีต่อมหาวิทยาลัย ที่ตั้งข้อ
สงสัยในครั้งนี้เนื่องจากมีวาระให้พิจารณาจึงพิจารณาตามหน้าที่ และมีสิทธิที่จะซักถามหรือทักท้วงเนื่องจาก
เป็นสิทธิโดยชอบธรรม
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3.

อ.นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา มีข้อสังเกตดังนี้
3.1 รายละเอียดต่างๆ ที่ปรากฏในที่ประชุมในคณะกรรมการชุดนี้ ไม่เคยปรากฏในที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย หรือคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น โดยถ้าหากจะมีการพิจารณาก็ควรจะ
พิจารณาในระยะเวลาที่กาหนด ไม่ใช่ว่าเกินระยะเวลาแล้วมาขอเงินเพิ่มทีหลัง
3.2 ห้ ว งระยะเวลา (Timing) ในการดาเนินการไม่สั ม พันธ์กัน กับระยะเวลาการช าระเงิ น
รวมทั้งเอกสารรายละเอียดที่ปรากฏในการประชุมครั้งนี้ไม่ปรากฏในสภามหาวิทยาลัย มีการตั้งอนุกรรมการ
ก็ไม่ได้สรุ ป ข้อมูล ให้ชัดเจน จึ ง ทาให้ เกิดข้อซักถามและข้อสงสัย ว่าการช าระค่าแห่งการงานที่เป็นเงินของ
ราชการส่วนกลาง ถ้าหากมีคนใดคนหนึ่งต้องการให้ตรวจสอบ อาจจะเกิดความเสีย หายต่อมหาวิทยาลัย จึงไม่
อยากรับรองรายงานการประชุมในครั้งนี้
4.

นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตอบข้อซักถาม ดังนี้
4.1 จากข้อสงสัยของ อ.นิมิต วุฒิอินทร์ ที่ว่าเอกสารในการประชุมครั้งนี้ไม่เคยปรากฏในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ขอเรียนว่าในการประชุมสภามหาวิทยาลัยในเรื่องโครงการชาระเงินค่าแห่งการงาน
พร้ อ มดอกเบี้ ย ตามค าชี้ ข าดของคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการ กรณี การก่ อ สร้ า งกลุ่ ม อาคารเรี ย นรวม
ครุ ศ าสตร์ และกลุ่ ม อาคารหอพั ก นั ก ศึ ก ษาครุ ศ าสตร์ นั้ น มี เ อกสารการประชุ ม ที่ มี เ อกสารประกอบที่ มี
รายละเอียดครบถ้วนทุกขั้นตอน
5. นางสุนี พนันตา ผู้ช่วยเลขานุการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ากระบวนการชาระเงินค่าแห่งการงาน
พร้อมดอกเบี้ย ตามคาชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ กรณี การก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมครุศาสตร์ และ
กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ ได้ดาเนินการชาระเงินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562
6.

ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการและเลขนุการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและตอบข้อซักถาม ดังนี้
6.1 จากข้อคาถามเกี่ยวกับห้วงระยะเวลา (Timing) ในกระบวนการตามเอกสารหมายเลข 3.1
ในกรณีนี้มหาวิทยาลัยได้มีการชี้แจงรายละเอียดของกระบวนการและระยะเวลาการดาเนินงานไว้อย่างชัดเจน
ตั้งแต่เริ่มกระบวนการในการจัดตั้งคณะกรรมการไปจนถึงกระบวนการชาระค่าแห่งการงานตามคาชี้ขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการ
6.2 จากข้ อ ค าถามของ อ.นิ มิ ต วุ ฒิ อิ น ทร์ หากมี ใ ครต้ อ งการตรวจสอบหรื อ ยื่ น ฟ้ อ ง
มหาวิทยาลัย ถ้าหากทราบว่ามีใครต้องการฟ้อง ให้ช่วยอธิบายและชี้ แจงให้ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ด้วย
ซึ่ง กระบวนการทุก อย่ างก็ ได้ ดาเนิ น การเป็น เป็ นล าดับ ขั้น ตอนเป็ น ที่ เรี ยบร้อ ยแล้ ว รวมไปถึง ได้ มีก ารตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบการละเมิดในครั้งนี้แล้ว ถ้าหากมีใครต้องการตรวจสอบหรือยื่นฟ้องให้ แจ้งแก่บุคคล
ผู้นั้นเข้ามารับคาฟังชี้แจงถึงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ทราบ เพื่อทีจ่ ะได้สร้างความเข้าใจให้ตรงกันหรือถ้าหากว่ามี
บุคคลใดบุคคลหนึ่งฟ้องร้องมหาวิทยาลัยเรื่องนี้ขึ้นจริง จะถือว่า อ.นิมิต วุฒิอินทร์ ทราบว่าบุคคลนั้นเป็นใคร
มติที่ประชุม
รับทราบ รายงานผลการขออนุมัติเงินคงคลัง : โครงการชาระเงินค่าแห่งการงานพร้อมดอกเบี้ย
ตามคาชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ กรณี การก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมครุศาสตร์ และกลุ่มอาคาร
หอพักนักศึกษาครุศาสตร์
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 (ร่าง) เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ดร. ถนั ด บุ ญ ชั ย กรรมการและเลขานุ ก าร น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาว่ า ตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 45
ก.ง.ส. ให้อธิการบดีจั ดทางบประมาณรายได้ และงบประมาณรายจ่ายประจาปีของมหาวิทยาลั ยโดยแยก
ประเภทงบรายจ่ายตามแผนงานและโครงการ เสนอต่อ ก.ง.ส. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ นั้น ขณะนี้
มหาวิทยาลัยได้จัดทา (ร่าง) เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อเสนอแนะและข้อซักถาม ดังนี้
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรให้แต่ละหน่วยงาน ได้มีการพิจารณาให้สอดคล้องหรือ
เชื่อมโยงกับแผนบูรณาการงบประมาณแผ่นดินหรือแผนงานวิจัยของประเทศหรือไม่
2. ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะดังนี้
2.1 มหาวิทยาลัยควรมีการติดตามการเขียนโครงการตามแผนงานบูรณาการเพื่อให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ ควรเน้นการเขียนโครงการที่เป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัย เช่น จุดเด่นของความเป็นครู
เป็นต้น และควรสร้างการบูร ณาการร่วมกับภาคท้องถิ่น เช่น องค์การบริการส่วนตาบล องค์การบริหารส่วน
จังหวัด และเทศบาล เป็นต้น
2.2 ควรจัดโครงการที่มีการบริการวิชาการทางการศึกษาที่มีการนาองค์ความรู้ของคณาจารย์
ภายในมหาวิทยาลัยมาพัฒนาท้องถิ่น
3. นายวิชัย จั่วแจ่มใส ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อซักถามดังนี้
3.1 กรณีที่มีการประมาณการรายรับในแต่ละรายการ กับงบประมาณรายได้ที่นามาใช้ใน
แผนภูมิ ในหน้าที่ 4 จึงมีจานวนไม่เท่ากัน
3.2 ควรเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับจานวนข้อมูลนักศึกษาของแต่ละคณะ
4. ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช กรรมการ มีข้อซักถาม ดังนี้
4.1 เอกสารสรุปสาระสาคัญ (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หน้า 5 รายรับจริงปีงบประมาณ 2562 และประมาณการรายได้ปีงบประมาณ
2562 – 2563 เพราะเหตุใดรายการรายรับจริงถึงน้อยกว่าประมาณการ
4.2 ในเอกสารหน้า 5 รายการที่ 4 ค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาต่างประเทศ ทาไมรายรับ
จริงจึงมีค่าเป็นศูนย์
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5.

ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีข้อซักถามดังนี้
5.1 ถ้าคิดสัดส่วนของการจัดสรรงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์จะเห็นว่ามหาวิทยาลัยได้จัดสรร
งบประมาณไว้ ในยุ ทธศาสตร์ ที่ 2 ยกระดั บคุ ณภาพการศึ กษามากที่ สุ ด ซึ่ งไม่ ตรงตามจุ ดเด่ น/จุ ดเน้ นของ
มหาวิทยาลัยที่จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาครู (ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา)
5.2 กรณีเรื่ องการจั ดตั้งหน่ว ยงานสถาบันวิจัยและพัฒ นา กับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒ นา
ท้องถิ่น เกรงว่าจะมีปัญหาในการซ้าซ้อนของการจัดตั้งกองทุนวิจัย รวมถึงอาจจะเกิดปัญหาในการบริหาร
จัดการงบประมาณ ฝากเป็นข้อคิดไว้ว่าการจัดตั้งหน่วยงานภายในนี้ มีจุดคุ้มทุนหรือไม่ มหาวิท ยาลัยได้รับ
ผลประโยชน์หรือเสียผลประโยชน์มากกว่ากัน และการจัดตั้งหน่วยงานนี้อาจจะเกิด ความหลากไหลขึ้น ทั้งใน
เรื่องของงบบริหารจัดการภายในหน่วยงานและงบบริหารบุคลากร
5.3 เอกสารสรุปสาระสาคัญ (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หน้าที่ 9 ข้อ 4. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
(2.03%) พิมพ์ผิดใช่หรือไม่
5.4 กรณีร ายรั บ ของนั กศึกษาต่างชาติ มีความน่าเป็นห่ ว ง เนื่องจากมีการก่อสร้างหอพัก
นักศึกษาขึ้น เกรงว่าจะไม่คุ้มทุน เนื่องจากมีนักศึกษาต่างชาติน้อย
5.5 เอกสารสรุป สาระส าคัญ (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หน้าที่ 17-18 กรณีการจัดตั้งหน่วยงานภายในหรือส่วนงานภายในมีการ
ใช้งบประมาณทั้งงบแผ่นดินและรายได้ เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเองจะต้องแจ้งมติของสภามหาวิทยาลัยไปยัง
หน่วยเหนือสูงขึ้นไป จะต้องดาเนินการอย่างไรหรือไม่
5.6 เอกสารสรุป สาระส าคัญ (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หน้าที่ 25 กรณีการจัดสรรงบโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ที่มีเกณฑ์
กาหนดให้ ค ณะละ 100,000 บาท หากเปิ ด ดู ต ามเล่ ม (ร่ า ง) งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทาไมถึงได้รับจัดสรรงบประมาณมากกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
5.7 การจัดสรรงบประมาณที่จาแนกตามหมวดรายจ่ายที่เป็นหมวดงบบุคลากร งบดาเนินงาน
งบลงทุน งบเงินอุ ดหนุน และงบรายจ่ายอื่น จะเห็นว่า มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินลดลง
ในทุกงบส่วนงบเงินรายได้ ทาไมงบบุคลากรถึงเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก
6.

นางประไพ ปรีชา ผู้ช่วยเลขานุการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและตอบข้อซักถาม ดังนี้
6.1 จากกรณีเอกสารสรุปสาระสาคัญ (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หน้า 5 - 6 กรณีที่มีการประมาณการรายรับในแต่ละรายการ กับ
งบประมาณรายได้ที่นามาใช้ในแผนภูมิ จึงมีจานวนไม่เท่ากัน เนื่องจากข้อมูลในหน้าที่ 4 จะเป็นรายการรายรับ
จริงปีงบประมาณ 2562 และประมาณการรายได้ปีงบประมาณ 2562 – 2563 ทุกรายการ ส่วนแผนภูมิที่ 1-1
สรุปกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้นจะเป็นรายรับจริงที่ใช้เฉพาะรายรับ
จากรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายได้จากการรับสมัครนักศึกษา คิดให้ร้อยละ 79.99
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6.2 จากเอกสารสรุปสาระสาคัญ (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ หน้ า 5 รายรั บ จริ ง ปี ง บประมาณ 2562 และประมาณการรายได้
ปีงบประมาณ 2562 – 2563 ที่มีผลต่างกันจานวนมาก เนื่องจากข้อมูลรายรับจริงเป็นข้อมูล ณ วันที่ 31
สิงหาคม 2562 ซึ่งในรายรับจริงจานวนนี้ยังไม่ได้รวมรายรับจริงที่เป็นค่าธรรมเนียมนักศึกษาที่ชาระเงินผ่าน
ระบบเงินกู้ กยศ.
6.3 จากเอกสารสรุปสาระสาคัญ (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หน้า 5 รายการที่ 4 ค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาต่างประเทศ ทาไม
รายรับจริงจึงมีค่าเป็นศูนย์ เนื่องจากข้อมูลรายรับจริงในระบบการรับจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยไม่สามารถแยก
รายการการชาระเงินของนักศึกษาชาวต่างชาติได้ จึงเป็นเหตุผลให้ข้อมูลส่วนนี้มีค่าเท่ากับศูนย์ และสาเหตุที่มี
การแยกรายการนี้ให้เห็นในส่วนของการประมาณการรายรับก็เพราะว่าเป็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ก.ง.ส. ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยได้ทราบถึงรายรับที่ได้จากนักศึก ษาต่างชาติ ว่าในแต่ละปี ทางมหาวิทยาลัย
ได้รับค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษาต่างชาติเป็นจานวนเท่าไร
6.4 จากข้อคาถามของ ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว ข้อ 5.6 กรณีการจัดสรรงบโครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา ทางมหาวิทยาลัยมีเกณฑ์การจัดสรรให้คณะ ๆ ละ 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ประกัน คุณภาพให้ จั ดกิจ กรรมให้ บ รรลุ ตัว บ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ คณะ และจัดสรร
งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ๆ ละ 7,000 บาท
ดังนั้นในแต่ละคณะงบประมาณโครงการประกันคุณภาพการศึกษาจึงไม่เท่ากัน ซึ่งขึ้นอยู่กับจานวนหลักสูตรที่
คณะมีการจัดการเรียนการสอน
7.

ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการและเลขานุการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและตอบข้อซักถาม ดังนี้
7.1 จากกรณีเรื่องการจัดตั้งหน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา กับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นนั้น การตั้งหน่วยงานสองหน่วยงานนี้ ไม่ซ้าซ้อนกันอย่างแน่นอน หน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
รับผิดชอบดูแลกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลั ยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งกองทุนนี้สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ไม่มีส่ ว นในการรั บ ผิ ดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น ซึ่ง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒ นาท้องถิ่น ตั้งอยู่ที่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
มีภารกิจที่ต้องดาเนินการในการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและอาจารย์ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ก็สามารถขอรับจัดสรรทุนจากกองทุนวิจั ยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เหมือนเช่นเดียวกับอาจารย์ของ
คณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ในส่วนของเรื่องการบริหารงานหรือบริหารงบประมาณไม่เกิดการซ้าซ้อนอย่าง
แน่นอน
7.2 กรณีการจัดตั้งหน่วยงานภายในหรือส่วนงานภายในมีการใช้งบประมาณทั้งงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้ ถ้าหากเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเองจะต้องแจ้งมติของสภามหาวิทยาลัยไปยังหน่วย
เหนือทีส่ ูงขึ้นไปหรือจะต้องดาเนินการอย่างไร นั้น ขณะนี้ในที่ประชุมกาลังพิจารณาถึงเรื่อง (ร่าง) งบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ไม่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการ
จัดตั้งองค์กรต่างๆ ในมหาวิทยาลัย แต่ยืนยันได้ว่ามหาวิทยาลัย ทุกแห่งในประเทศไทยก็มีการจัดตั้งหน่วยงาน
ภายใน/ส่วนงานภายในขึ้นได้ตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย โดยเป็นพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงาน
ภายในอนุญาตให้จัดตั้งส่วนงานที่เรียกว่าหน่วยงานภายใน โดยให้ดาเนินงานจากงบประมาณเงินรายได้ของ
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลั ย แต่แท้จ ริงแล้ว ในกระบวนการจัดสรรงบประมาณสามารถจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้ ได้
ยกตัวอย่างเช่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจากแผนงาน
ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยทางหน่วยงานจะลิงค์ข้อมูลจานวนนักเรียนจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ เช่น ข้อมูลจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ข้อมูลจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อนาข้อมูลเหล่านี้มาประมาณการสาหรับจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต่อไป
7.3 ส่วนสถาบันวิจัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วิทยาเขตแม่ฮ่องสอนเป็นส่วนงานภายในและได้
นาเสนอเรื่องไปยังสกอ.เรียบร้อยแล้ว และวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนเป็นหน่วยงานภายในไม่ใช่ส่วนงานภายในจึงไม่
จาเป็นต้องส่งมติไปที่ สกอ. ในแง่ที่ท่านเป็นห่วงเกี่ยวกับเงินรายได้ในการตั้งสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
หลักการของมหาวิทยาลัยก็คือจัดตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อแสวงหาแหล่งเงินทุนจาก
หน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดาเนินงานของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนให้มีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจากโครงการ
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เป็นเงิน 4,863,100 บาท เป็นต้น
7.4 จากเอกสารสรุปสาระสาคัญ (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หน้าที่ 9 ข้อ 4. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา (2.03%) นั้นผู้จัดทาได้มีการพิมพ์ผิด และขอแก้ไขดังนี้
จากเดิม
4. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา (2.03%)
แก้ไขเป็น
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย (2.03%)
7.5 จากคาถามการจัดสรรงบประมาณที่จาแนกตามหมวดรายจ่ายที่เป็นหมวดงบบุคลากร งบ
ดาเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น และงบรายจ่ายอื่น จะเห็ นว่ามหาวิทยาลั ยได้รับจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดินลดลงในทุกงบส่วนงบเงินรายได้ ทาไมงบบุคลากรถึงเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก จากกรณีนี้จะเห็นได้ว่า
มหาวิทยาลัยทั่วทั้งประเทศส่วนใหญ่จะได้รับจัดสรรงบประมาณ ในหมวดงบลงทุนลดลงเนื่องจากงบประมาณ
สาหรับรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน กลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์ ตาบลขี้เหล็ก อาเภอแม่
ริม (วิทย์เฟส 2) นั้นได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นปีสุดท้าย จึงทาให้งบประมาณในหมวด
งบลงทุนนี้ลดลง และในหมวดงบบุคลากรงบประมาณเงินรายได้ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรเพิ่มขึ้นมากกว่าปี พ.ศ.
2562 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีอาจารย์มหาวิทยาลัยได้รับตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นจึงทาให้มีการจัดสรร
งบประมาณในหมวดนี้เพิ่มขึ้น
มติที่ประชุม
(ร่าง) เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ในวงเงิน 947,888,500 บาท และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
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4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กันเหลื่อมปีมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการและเลขานุการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่าตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 50
ในกรณีที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ แต่มีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงินเพื่อการนั้นต่อไปอีก ให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือ
หัวหน้างานภายใน หรือผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า เสนอต่อ ก.ง.ส. เพื่อพิจารณาให้เห็นชอบ เมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจาก ก.ง.ส. แล้วให้อธิการบดีอนุมัติกันเงินนั้นไว้เบิกเหลื่อมปีได้อีกเป็นเวลาหกเดือนนับจากวัน
สิ้นปีงบประมาณ มหาวิทยาลัย จึงนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อพิจารณา
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. นายวิชัย จั่วแจ่มใส ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อซักถามว่ารายการที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่ได้
ก่อหนี้ผูกพัน ของปีงบประมาณพ.ศ. 2562 กันเหลื่อมปีมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้ง 8 รายการ
นี้ ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วใช่หรือไม่
2.

ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีข้อซักถามดังนี้
2.1 กรณีการก่อสร้างหอพักนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ มีความจาเป็นมากน้อยเพียงใด
มีจ านวนนั กศึก ษามากพอที่จ ะใช้งบประมาณเงินรายได้ มากถึง ขนาดนี้ ล งทุนในการก่อสร้า งหรือไม่ และ
มหาวิทยาลัยจะคุ้มทุนหรือไม่
2.2 กรณีการก่อสร้างหอพักนักศึกษา ณ ศูนย์แม่ริม อาคารหอพักที่ได้ดาเนินการก่อสร้าง
เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ขาดการดูแลรักษาทาให้มีความเสื่อมโทรมมหาวิทยาลัยมีแนวทางในการดูแลรักษา
อาคารอย่างไร
3.

ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการและเลขนุการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
3.1 รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ทั้ง 8 รายการ เป็นรายการที่
ได้รับอนุมัติงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แต่เนื่องจากเบิกจ่ายตามระยะเวลาในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ไม่ทันตามกาหนดและยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันทางมหาวิทยาลัยจึง ขออนุญาตกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กันเหลื่อมปีมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้ง
8 รายการ
3.2 จากกรณีการก่อสร้างหอพักนักศึกษานานาชาติ มีความจาเป็นมากน้อยเพียงใด นั้น ทาง
มหาวิทยาลัยเห็นว่ามีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดาเนินการก่อสร้างหอพักให้กับนักศึกษาต่างชาติ เนื่องจาก
ปัจจุบัน มีนักศึกษาต่างชาติจานวนมากที่สนใจเข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แต่เนื่องจากทาง
มหาวิทยาลัยมีหอพักไม่เพียงพอที่จะรองรับนักศึกษาเหล่านี้ ทาให้นักศึกษาเหล่านี้ไม่มาเรียนที่ มหาวิทยาลัย
รวมถึงหอพักนักศึกษานานาชาติที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้น ก็มีความเสื่อมโทรมและไม่เพียงพอ จึงทาให้มหาวิทยาลัย
ต้องเช่าหอพักของเอกชนเพื่อรองรับนักศึกษา ทาให้มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มขึ้น
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3.3 กรณีการก่อสร้างหอพักนึกศึกษานานาชาติ นั้น ทางมหาวิทยาลัยได้มีกระบวนการคิด
วิเคราะห์ถึงความเหมาะสมทั้งรายรับที่เข้ามหาวิทยาลัยกับค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว โดยหอพัก
นักศึกษาไม่ได้ใช้เฉพาะนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติแต่รวมไปถึงนักศึกษาต่างชาติทุกคนที่เข้ามาศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มติที่ประชุม
เห็นชอบ เรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กันเหลื่อมปีมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 8 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 204,137,520 บาท
4.3 รายงานการตรวจสอบบั ญชี และรายงานการเงิ น ประจ าปี 2561 ของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
เชียงใหม่ (วาระลับ)
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
4.4 พิจารณาสัดส่วนการจั ดสรรเงินผลประโยชน์ เข้ามหาวิทยาลั ยราชภั ฏเชียงใหม่ ในโครงการ
Sustainable Community Development Model Based on the Application of Sufficiency
Economy Philosophy for the One Gewog One Product (OGOP II) villages in Bhutan
ดร.ถนั ด บุญชัย กรรมการและเลขานุการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า เนื่องด้วยมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏเชียงใหม่ ได้อนุญาต ให้ รศ.ดร. วัชรพงษ์ วัฒนกูล อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดาเนินโครงการ
Sustainable Community Development Model Based on the Application of Sufficiency Economy
Philosophy for the One Gewog One Product (OGOP II) villages in Bhutan และได้มีการดาเนินโครงการ
ตามเงื่อนไขความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทยและประเทศภูฎาน เป็นเงิน 5,009,988 บาท โดยขอ
นาส่งเงินจากผลประโยชน์เข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ภายใต้ โครงการบริการวิชาการต่ากว่าเกณฑ์ โดยให้
จั ดสรรน าส่ งเงิ น จากผลประโยชน์ เข้ ามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ เชี ยงใหม่ ร้ อยละ 5 และเข้ ากองทุ นของคณะ
เทคโนโลยี การเกษตร ร้ อยละ 5 แต่ เนื่ องจากประกาศมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเชี ยงใหม่ เรื่ อง การจั ดสรรเงิ น
ผลประโยชน์ที่เกิดจากการดาเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมของส่วนราชการ ส่วนงานภายใน และหน่วยงาน
ภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2559 นั้น จะต้องจัดนาส่งเงินจากผลประโยชน์เข้ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ร้ อยละ 10 และเข้ากองทุนของคณะ ร้อยละ 10 ดังนั้ นจึ งขอคณะกรรมการบริหารการเงิ น
และทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ให้จัดสรรเงินผลประโยชน์ กรณีโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทย
และประเทศภูฎาน มอบหมายให้ รศ.ดร. วัชรพงษ์ วัฒนกูล เป็นผู้ดาเนินการ โดยให้นาส่งเงินจากผลประโยชน์เข้า
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเชี ยงใหม่ ร้ อยละ 5 และเข้ ากองทุ นของคณะเทคโนโลยี การเกษตร ร้ อยละ 5 และใช้
งบประมาณในการดาเนินการ ร้อยละ 90
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 รายงานการรับจ่ายเงินของโครงการจาหน่ายน้าดื่ม CMRU
ประจาเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2562
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
5.2 รายงานการรับจ่ายเงินของโครงการร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET &
GALLERY)ประจาเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2562
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
5.3 รายงานงบการเงินประจาปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 3 โครงการจาหน่ายน้าดื่ม CMRU
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
5.4 รายงานงบการเงินประจาปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 3 โครงการร้าน CMRU SHOP
(CMRU – OUTLET & GALLERY)
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กาหนดการประชุม ก.ง.ส. ครั้งต่อไป
เลขานุการ ก.ง.ส. แจ้งกาหนดการประชุม ก.ง.ส. ครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 5/2562
วัน ที่ 5 พฤศจิ กายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้ องประชุม ชั้น 2 อาคารอานวยการและบริห ารกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
มติที่ประชุม
รับทราบ กาหนดประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น.
ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอานวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
6.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. ....
เลขานุการก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออก
ระเบียบและประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จึงขอนาเรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง
กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. .... เข้าสู่วาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา
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มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. .... และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป
เลิกประชุมเวลา 12.15 น.
ลงชื่อ

ลงชื่อ

ณัฐชา นวลคามา
(นางสาวณัฐชา นวลคามา)
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

ประไพ ปรีชา
(นางประไพ ปรีชา)
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
ลงชื่อ

ถนัด บุญชัย
(ดร.ถนัด บุญชัย)
รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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