คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว
ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 5 มีนาคม 2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น.
ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอานวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
ผู้มาประชุม
1. รศ.ดร.ประพันธ์

ธรรมไชย

2. ผศ.ดร.สารุ่ง

ตันตระกูล

3. ผศ.ดร.สายสมร

สร้อยอินต๊ะ

4. นางอรวรรณ

ชยางกูร

5. ดร.ณรงค์

ตนานุวัฒน์

6. อ.นิมิต

วุฒิอินทร์

7. ผศ.ดร.สมบัติ

สิงฆราช

8. ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์

นาคนิษฐนนต์

9. ผศ.ดร.มาโนชย์

นวลสระ

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประธานกรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรรมการ

10. ผศ.ดร. ปภากร

สุทธิภาศิลป์

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ

11. อ.ดร.ถนัด

บุญชัย

รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
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ผู้ไม่มาประชุม
1. นายวิชัย

จั่วแจ่มใส

2. อ.ว่าที่เรือตรี อภิสิทธิ์ ชัยมัง
3. ผศ.ดร.สุทธินันท์
ชืน่ ชม
4. นางประไพ
ปรีชา
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสุนี

พนันตา

ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้ช่วยเลขานุการ

2. นางสาววิลาวัลย์

หน่อคาศักดิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม

3. นางสาวบุญรักษ์

กฤษวงษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม

4. นางสาวณัฐชา

นวลคามา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ประธานกรรมการกล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม
- ไม่มี 1.2 เรื่องแจ้งจากเลขานุการ ก.ง.ส.
เลขานุการ ก.ง.ส. เชิญ ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งที่ประชุมว่าได้นานวัตกรรม
เกี่ยวกับการวัดคุณภาพอากาศ โดยได้ขออนุญาตติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศให้กับทางมหาวิทยาลัย เพื่อวัด
คุณภาพอากาศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม เพื่อมุ่งเน้นสร้างจุดเด่นให้กับมหาวิทยาลัย เป็น
การสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และประธานคณะกรรมการ
ก.ง.ส ได้ขอบคุณและยินดีให้ติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศได้
มติที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมว่ากองนโยบายและแผนได้จัดทารายงานการประชุม ก.ง.ส.
ครั้ งที่ 5/2562 วัน ที่ 5 พฤศจิ กายน 2562 เรียบร้อยแล้ ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
นาเสนอที่ประชุม ก.ง.ส. เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 (ร่ า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ เรื่ อ ง ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา ค่ า บ ารุ ง
การศึกษา และค่าบริการต่าง ๆ สาหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขต
แม่ฮ่องสอน
ดร.ถนั ด บุ ญ ชั ย รองอธิ ก ารบดี กรรมการและเลขานุ ก าร น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา
ตามที่คณะกรรมการประจาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2562 วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบารุงการศึกษา
และค่าบริการต่าง ๆ สาหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน นั้น
เพื่ อให้ เ ป็ น ไปตามข้ อบั งคั บ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เชีย งใหม่ ว่ าด้ ว ย การบริ ห ารการเงิ นและทรั พย์ สิ น ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกระเบียบและประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลั ย จึง
นาเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะดังนี้
1.1 ควรระบุหมายเหตุประกอบเพื่อแสดงผลประกอบการของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน รวมทั้งแนวโน้มจานวนนักเรียนและรายรับของโรงเรียน โดยชี้ให้เห็น
ด้วยว่าผลประกอบการของโรงเรี ยนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน มี แนวโน้ม
จานวนนักเรียนหรือรายรับของโรงเรียน มีผลประกอบการอย่างไร
1.2 จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีแนวโน้มในการรับนักเรียนได้มากน้อยเพียงใด และมหาวิทยาลั ย
จะต้องใช้เงินสมทบให้กับทางโรงเรียนสาธิตฯ มากน้อยเพียงใด ด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชนเผ่า
มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนและช่วยเหลือช่วยเหลือนักเรียนในกลุ่มนี้อย่างไร
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2. ผศ.ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อซักถามว่าอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลั ยราชภัฏเชียงใหม่ กับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน มีอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร
3. ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีข้อซักถามและเสนอแนะดังนี้
3.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน มีการออกข้อบังคับ
ในการจัดการเรียนการสอนแล้วหรือไม่
3.2 ควรมีข้อมูลในประกอบการพิจารณาด้วย เช่น ค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียน
ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และควรคานึงถึงผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยด้วย เพื่อช่วยเหลือให้ทุกคนมีโอกาสใน
การเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกัน เพราะหากมีการเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราที่สูง อาจจะทาให้เด็ก กลุ่ม
นี้ขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่ดีได้ มหาวิทยาลัยควรเน้นในเรื่องการให้โอกาสแก่เด็กนักเรียนทุกคนให้
เข้าถึงการศึกษา
4. ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
4.1 จากข้อชักถามของ ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ เกี่ยวกับแนวโน้มจานวนนักเรียนของจังหวัด
แม่ฮ่องสอนนั้น พบว่า จากการเปิดรับสมัครมีผลตอบรับเป็นอย่างดี สามารถรับนักเรียนได้เต็มจานวนที่เปิดรับ
ทั้ง หมดและมีก ารคั ด เลื อ กนั ก เรี ย นเป็ น ไปตามเกณฑ์ม าตรฐาน ส่ ว นใหญ่ นั ก เรี ย นที่ ม าสมั ครเป็ น ลู ก ของ
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ รวมไปถึงผู้ใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน อีกทั้งยังรู้สึกยินดีและมีความพึงพอใจในการจัดการ
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
4.2 จากข้อชักถามของ ผศ.ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ ระหว่างค่าธรรมเนียมการศึกษาของ
โรงเรี ย นสาธิตมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ เชีย งใหม่ กับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลั ยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขต
แม่ฮ่องสอน มีการเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่ากันหรือต่างกันอย่างไร นั้น การเก็บอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาของทั้ง 2 แห่งแตกต่างกัน โดยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน มีอัตราทีส่ ูงกว่าที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประมาณ 1,000 บาท
4.3 จากข้อซักถามของ ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ขอแจ้งข้อมูลว่าการจัดการศึกษาของ
โรงเรีย นสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อยู่ภ ายใต้การกากับดูแลของวิทยาลั ย
แม่ฮ่องสอน ไม่ได้เป็นหน่วยงานเช่นเดียวกับ โรงเรียนสาธิต ฯ ที่เชียงใหม่ และการเปิดสอนได้ดาเนินการตาม
เกณฑ์และมาตรฐานเช่นเดียวกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งระยะแรกเริ่มจะตั้งโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน นั้น วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนได้รับความช่วยเหลือจากโรงเรียน
สาธิ ต ฯที่ เ ชีย งใหม่ มาช่ ว ยวางระบบและรากฐานต่ า ง ๆ ให้ เ ป็ น อย่ า งดี จนสามารถเปิด สอนได้ ตั้ง แต่ ปี
การศึกษา 2562
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มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบารุง
การศึกษา และค่ าบริ การต่าง ๆ ส าหรั บ นั กเรียนโรงเรี ยนสาธิต มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เชีย งใหม่ วิ ทยาเขต
แม่ฮ่องสอน รายละเอียดตาม (ร่าง) ประกาศ ฯ ที่นาเสนอ และมอบหมายให้เ ลขานุการ ก.ง.ส. ตรวจสอบ
ข้อกฎหมายในการออกประกาศฉบับนี้ และให้ดาเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดต่อไป
4.2 พิ จ ารณาสั ด ส่ ว นการจั ด สรรเงิ น ผลประโยชน์ เ ข้ า มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่
ในโครงการสนับสนุนงานวิจัย Water – Energy – Food Nexus Approach for Smart Green
Campus
ดร.ถนั ด บุ ญชัย รองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า
ตามที่วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ได้รับงบประมาณจากสานักงาน Office of
Naval Research Global ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 450,000 USD ซึ่งโครงการดังกล่าวจะได้รับจัดสรร
งบประมาณเป็นงวด โดยงวดที่ 1 สานักงาน Office of Naval Research Global ได้โอนเงินเข้ามหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ จ านวน 4,438,597 บาท จึ ง ขอน าส่ ง เงิ น จากผลประโยชน์ เ ข้ า มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเชียงใหม่ภายใต้โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ที่ต่ากว่าเกณฑ์ เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการ
บริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้จัดสรรนาส่งเงินจากผลประโยชน์
เข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร้อยละ 5 จึงนาเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.)
เพื่อพิจารณา
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
1.1 โครงการดังกล่าวเป็นการศึกษาที่เน้นการบรูณาการในการศึกษาระหว่าง น้า พลังงาน
อาหาร เพื่อผลักดันให้เกิด Smart Green Campus ในพื้นที่ศูนย์แม่ริม โดยเน้นการสร้างระบบ Smart Energy
Smart Water Smart Food and Smart Environment มีการจัดเก็บข้อมูลที่จะสร้างเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการศึกษา การศึกษาครั้งนี้จะเน้นการพัฒนาพื้นที่ศูนย์แม่ริม หลังจากได้ดาเนินการในช่วง
ระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่าอาคารในพื้นที่ ศูนย์แม่ริมมีจานวนเพิ่มขึ้น จากที่ได้ดาเนินการในช่วงเริ่มต้น ดังนั้น
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย จึงขยายขอบเขตการการศึกษาให้ครอบคลุมทุก
อาคารในพื้นที่ศูนย์แม่ริม โดยหน่วยงานได้เพิ่มการตรวจสอบระบบ Environment ในการวัดฝุ่น รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยต้องการให้มีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับขยะจากเศษอาหารภายในโรงอาหารพื้นที่ศูนย์แม่ริม ดังนั้น
วิทยาลัย ต้องการขยายขอบเขตการศึกษาให้ ครอบคลุม จึงขอนาส่ งเงินจากผลประโยชน์เข้ามหาวิทยาลั ย
ราชภัฏเชียงใหม่ภายใต้โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่ต่ากว่าเกณฑ์ โดยจัดสรรนาส่งเงินจากผลประโยชน์
เข้ า มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ จากร้ อ ยละ 10 เป็ น ร้ อ ยละ 5 เพื่ อ น าเงิ น ในส่ ว นร้ อ ยละ 5 ไปเป็ น
ค่าดาเนินการส่วนต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการพัฒนาระบบการจัดการฟาร์มของสวนเกษตรครูน้อยของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
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1.2 จากข้อเสนอแนะของ ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรณีนี้การดาเนินโครงการ
ผลงานที่ได้รับมหาวิทยาลัยจะได้รับอุปกรณ์ หรือเครื่องมือจากการวิจัย ในช่วงแรกนักวิจัยจะต้องรับผิดชอบ
ในการดูแล บารุงรักษาอุปกรณ์หรือผลงานที่ได้จากงานวิจัยเพื่อให้เกิดความเสถียรและพร้อมใช้งานก่อนส่ง
มอบให้มหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นถ้าหากอยู่ในระยะเวลาของการวิจัย
ความรับผิดชอบในการดูแล บารุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้วิจัยจะเป็นผู้รับผิดชอบ และจะอยู่ในความรับผิดชอบ
ของมหาวิทยาลัยหลังจากส่งมอบให้มหาวิทยาลัยดูแล
2. ดร.ณรงค์ ตนานุ วัฒน์ ผู้ ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะและข้อซักถามกรณี เมื่อมีการดาเนิน
โครงการเสร็จสิ้น ผลงานที่ได้มหาวิทยาลัยจะได้รับอุปกรณ์หรือเครื่องมือจากการวิจัย ทั้งอุปกรณ์ในการวัดฝุ่น
ระบบการจัดการน้า ระบบการจัดการด้านพลังงาน อุปกรณ์ ต่าง ๆ จะต้องมีการดูแลบารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
หรือไม่ ดังนั้นต้องการให้ทางหน่วยงานสรุปและชี้แจงรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ และควรมี
การวางแผน การดูแลรักษาในระยะยาวด้วย
3. ผศ.ดร.สารุ่ ง ตัน ตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีข้อเสนอแนะให้ ส รุ ป
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการดาเนินการเดิมว่า วิทยาลัยได้มีงานเพิ่มหรือลดอย่างไร และควรระบุให้
ชัดเจนว่าโครงการดังกล่าวได้เพิ่มกิจกรรมอะไรบ้าง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาการขอปรับลดการนาส่งเงิน
เข้ามหาวิทยาลัยได้ ควรระบุให้ชัดเจนว่าเดิมทาอะไรบ้าง เพิ่มอะไรบ้าง ต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรให้
ชัดเจน เพื่อให้คณะกรรมการมีเหตุผลเพียงพอในการพิจารณา
4. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อเสนอแนะ ให้กรณีที่
คณะกรรมการได้มีการพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ทางหน่วยงานจัดทาเอกสารเป็นลายลักษณ์
อักษรเพื่อนาเสนอ ก.ง.ส. แนบไว้ในรายงานการประชุมว่าโครงการดังกล่าวได้มีเหตุผลอะไรบ้าง ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงการดาเนินงานอย่างไร และได้รับผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร
5. ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี กรรมการและเลขนุการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าว
ทางวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ได้รับงบประมาณจากสานักงาน Office of
Naval Research Global ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 450,000 USD มีกาหนดระยะเวลา 3 ปี โดย
มหาวิทยาลัยจะเห็นชอบวงเงินของโครงการ รวมเป็นเงิน 450,000 USD
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ให้ปรับลดค่าดาเนินการผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการสนับสนุนงานวิจัย Water –
Energy – Food Nexus Approach for Smart Green Campus โดยให้นาส่งเงินจากผลประโยชน์เข้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร้อยละ 5 และเข้ากองทุนวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่ง
เอเชีย ร้อยละ 5 และใช้งบประมาณในการดาเนินการ ร้อยละ 90
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4.3 (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดาเนินโครงการร้าน CMRU SHOP (CMRU –
OUTLET & GALLERY) และโครงการจาหน่ายน้าดื่ม CMRU
ดร.ถนั ด บุ ญชัย รองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่ า
ตามที่ ส านั ก งานบริ ห ารและจั ด การทรั พ ย์ สิ น ได้ เ สนอให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบการดาเนินโครงการร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY) และ
โครงการจาหน่ายน้าดื่ม CMRU ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 41 ดังนั้น จึงนาเสนอ
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ดร.ณรงค์ ตนานุ วัฒน์ ผู้ ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอให้ แต่งตั้งผู้ อานวยการสานักงานบริห ารและ
จัดการทรัพย์สินร่วมเป็นคณะกรรมการ ก.ง.ส. ด้วย
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดาเนินโครงการร้าน CMRU SHOP
(CMRU – OUTLET & GALLERY) และโครงการจาหน่ายน้าดื่ม CMRU รายละเอียดตาม (ร่าง) คาสั่ง
มหาวิทยาลัยที่นาเสนอ
2. การประชุม ก.ง.ส. ให้เชิญ ผู้อานวยการสานักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน เข้าร่วมประชุม
ด้วยทุกครั้ง
4.4 (ร่ า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ เรื่ อ ง อั ต ราค่ า ตอบแทนคณะกรรมการ
ดาเนินการหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดาเนินการของการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. ....
ผศ.พรพิมล วงศ์สุ ข รองอธิการบดี นาเสนอที่ประชุ มเพื่อพิจารณาว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ว่ า ด้ ว ย การบริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ทยาลั ย พ.ศ. 2559
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกระเบียบและประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงนาเสนอคณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะให้เขียนประกาศให้กว้างกว่านี้ ไม่ควร
ระบุระยะเวลาในการดาเนินงาน อาจทาให้เกิดการรัดกุมในดาเนินงานมากเกินไป
2. ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีข้อซักถามและเสนอแนะดังนี้
2.1 ควรมีข้อมูลรายรับและรายจ่ายจากการจัดการศึกษาภาคพิเศษเพื่อประกอบการพิจารณา
2.2 ข้อมูล หน้า 43 ข้อ (1) ประธานกรรมการอานวยการ ข้อ (3) กรรมการดาเนินงาน
ประกอบด้ว ยใครบ้ า ง และผู้ ที่ไม่ มีส่ ว นเกี่ยวข้องกับ การจัดการเรียนการสอน มหาวิ ทยาลั ย ได้มี การจ่า ย
ค่าตอบแทนภาคพิเศษหรือไม่
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2.3

2.4

แก้ไขข้อความหน้า 42 บรรทัดที่ 5 ให้ปรับแก้ไขดังนี้
จากเดิม
ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2552
แก้ไขเป็น
ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2552 8/2562
แก้ไขข้อความหน้า 44 ข้อ (6) ให้ปรับแก้ไขดังนี้
จากเดิม
(6) ผู้ดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งหรือรักษาการแทน
ในตาแหน่งหัวหน้างานให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมจากที่ได้รับ
ตามอัตราที่กาหนด ใน (5) ดังนี้
(6.1) ปฏิบัติงานวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น. วันละ 60 บาท
แก้ไขเป็น
(6) ผู้ดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งหรือรักษาการแทน
ในตาแหน่งหัวหน้างานให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมจากที่ได้รับ
ตามอัตราที่กาหนด ใน (5) ดังนี้ และให้รับเงินเพิ่ม วันละ 60 บาท
(6.1) ปฏิบัติงานวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น. วันละ 60 บาท

3. ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี กรรมการและเลขนุการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
3.1 มหาวิทยาลัยได้มีการปรับลดการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดาเนินการของการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ มาแล้ว 1 ครั้ง เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 เริ่มใช้ปีการศึกษา 2559
3.2 กรณีข้อเสนอแนะของ ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เห็นว่าการออกประกาศ
นี้การระบุระยะเวลาในการดาเนินงาน อาจทาให้เกิดการรัดกุมในดาเนินงานมากเกินไป นั้น ถ้าหากต้องการ
แก้ไขให้เกิดความคล่องตัวในทางปฏิบัติ งานสามารถเพิ่มข้อความ ในประกาศ โดยให้เพิ่ม ข้อ 5 กรณีอัตรา
ที่กาหนด/หลักเกณฑ์ที่กาหนดตามประกาศนี้ ถ้านอกเหนือจากนี้ ให้นาเสนออธิการบดีอนุมัติเป็นรายกรณีไป
4. ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี เสนอแนะดังนี้
4.1 ให้แก้ไขข้อความ หน้า 44 บรรทัดที่ 15 ดังนี้
จากเดิม
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 ภาคการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป
แก้ไขเป็น
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 2562 ภาคการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป
5. ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
5.1 มหาวิทยาลัยได้มีการออกประกาศฉบับนี้เนื่องจากมีการปรับลดค่าใช้จ่ายในการจ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการดาเนินการของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ เนื่องจากมีการงดรับ
นักศึกษาภาคพิเศษ ภาคค่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ โดยการปรับลดการจ่ายค่าตอบแทนลงร้อยละ 20 จากอัตราเดิม
และปั จ จุ บั น มี เ พี ย งคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ คณะวิ ท ยาการจั ด การ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี และวิทยาลัยนานาชาติ เท่านั้นที่มีการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ เสาร์ อาทิตย์
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5.2 จากข้อเสนอแนะของ ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ข้อ 2.4 ที่ให้ตัดข้อความ (6.1) ปฏิบัติงานวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น. วันละ 60 บาท นั้น เห็นว่า
ไม่ควรตัดออกเนื่องจากในปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยไม่มีการเรียนการสอนในภาคค่าของวันจันทร์ถึงศุกร์แล้ว ควร
ระบุช่วงวันเวลาดังกล่าวดังเดิม และถ้าหากหน่วยงานใดที่มีภาระงานที่ต้องดาเนินการนอกเวลาสามารถขออนุมัติ
จากมหาวิทยาลัย เพื่อขอเบิกค่าตอบแทนล่วงเวลาเป็นรายกรณีไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ดาเนิ น การหลั กเกณฑ์ และวิ ธีก ารจ่ ายค่า ตอบแทนคณะกรรมการด าเนิ นการของการจั ดการศึก ษาระดั บ
ปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ร่าง) ประกาศ ฯ ที่นาเสนอ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุม
4.5 ขอเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นสานักงานก่อสร้างชั่วคราว
ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชี ย งใหม่ ได้ จั ด จ้ า งบริ ษั ท วี สถาปั ต ย์ จ ากั ด ให้ ด าเนิ น การก่ อ สร้ า งกลุ่ ม อาคารสนามกี ฬ ากลาง
จานวน 1 รายการ โดยเริ่ มดาเนิ น การตามสั ญญาเมื่อวันที่ 3 ตุล าคม 2562 และสิ้ นสุ ดสั ญญา วันที่ 15
พฤศจิกายน 2565 รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 1,140 วัน และผู้รับจ้างได้ขอเช่าอาคารสัตวบาลเดิม ซึ่งตั้งอยู่ใน
พื้น ที่ ก ารก่ อสร้ าง เพื่อ เป็ น ส านั กงานชั่ว คราว เป็ นระยะเวลา 2 ปี โดยอาคารดังกล่ าวเป็น อาคาร 1 ชั้ น
มีพื้นที่ใช้สอย จานวน 3 ห้อง ขนาดห้องละ 8 x 8 เมตร และบริษัทจะจ่ายค่าเช่าให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เป็นเงิน 5,500 บาทต่อเดือน ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย
การบริ ห ารการเงิน และทรั พย์ สิ น ของมหาวิ ทยาลั ย พ.ศ. 2559 ข้อ 28 (3) และ ข้อ 30 (2) จึงนาเสนอ
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีข้อซักถามในเรื่องการ
คานวณค่าเช่า มหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑ์ในการคิดค่าเช่าอย่างไร
2. ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี กรรมการและเลขนุการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ อาคารดังกล่าว
อยู่ ใ นพื้ น ที่ ก ารก่ อ สร้ า งและมหาวิ ท ยาลั ย ได้ ด าเนิ น การขนย้ า ยครุ ภั ณ ฑ์ ที่ อ ยู่ ใ นอาคารไปยั ง คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตามสัญญาการก่อสร้างนั้น จะต้องรื้ออาคารดังกล่าวเพราะอยู่ในเขต
พื้นที่การก่อสร้าง แต่ด้วยสัญญาการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องมีอาคารสานักงาน มหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่าอาคาร
ดังกล่าวยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ จึงเสนอให้ทางผู้รับจ้างเช่าอาคารดังกล่าวเป็นสานักงานชั่วคราวแทน
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3. ดร.ณรงค์ ตนานุ วัฒ น์ ผู้ ท รงคุณ วุฒิ มีข้อเสนอแนะ ตามข้ อบังคั บมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 28 การจัดหาผลประโยชน์
ตามข้ อ บั ง คั บ นี้ ต้ อ งเป็ น กิ จ การที่ มี อั ต ราเสี่ ย งต่ อ การขาดทุ น หรื อ มี อั ต ราเสี่ ย งต่ อ การขาดทุ น น้ อ ยที่ สุ ด
และมหาวิทยาลัยต้องได้รับผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม นั้น หากมหาวิทยาลัยประสงค์ให้เช่าอาคารสถานที่
ดังนั้นผู้อานวยการสานักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ควรคานวณว่าถ้าหากให้เช่า อาคารมหาวิทยาลัยนั้น
จะไม่ขาดทุน จึงต้องมีการคานวณต้นทุนของอาคาร ต้นทุนรวมค่าสาธารณูปโภค ที่กาหนดอัตราค่าเช่าแล้ว
มหาวิทยาลัยไม่ขาดทุน ดังนั้นคณะกรรมการชุดนี้จึงมีอานาจตามข้อบังคับ ข้อ 11 (2) ที่สามารถพิจารณาให้
ความเห็นเกี่ยวกับการกาหนดอั ตราธรรมเนียมและค่าบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ผู้อานวยการ
สานักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ควรเร่งดาเนินการจัดทาทะเบียนระบบทรัพย์สินแต่ละอาคาร คานวณ
ต้นทุนต่อวัน รวมค่าเสื่อมราคาด้วย
4. อ.นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา มีข้อซักถาม ดังต่อไปนี้
4.1 อาคารดังกล่าวให้เช่าเป็นบ้านพักหรือว่าเป็นอาคารสานักงาน
4.2 มีการเก็บค่าประกันของเสียหายหรือไม่
5. นางสาวอรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์ ผู้อานวยการสานักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ให้ข้อมูล
เพิ่มเติมดังนี้
5.1 หลักเกณฑ์ในการคิดเช่านั้น มหาวิทยาลัยจะคิดค่าเช่าในราคาห้องละ 2,000 บาท
โดยบริ ษั ท ประสงค์ จ ะเช่ า ทั้ง 3 ห้ อง เป็ น เงิ น 6,000 บาท แต่ เ นื่อ งจากอาคารที่ ให้ เ ช่า เป็น อาคารที่ ไ ม่ มี
สาธารณู ป โภคที่ พร้ อมจะใช้งานได้ รวมทั้ งเป็นอาคารเปล่ า ที่ต้ องด าเนินการติดตั้ ง ไฟฟ้ าและน้ าประปา
ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้ดาเนินการติดตั้งสาธารณูปโภคเพื่ออานวยความสะดวกเองทั้งหมด จึงขอต่อรองราคาจาก
6,000 บาท เป็น 5,500 บาท ประกอบกับอาคารดังกล่าวอยู่ในพื้นที่การก่อสร้างที่มหาวิทยาลัยได้ส่งมอบพื้นที่
แล้ว มหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถเข้าไปใช้อาคารดังกล่าวได้
5.2 จากข้อคาถามของ อ.นิมิต วุฒิอินทร์ เกี่ยวกับการเก็บค่าประกันของเสียหาย นั้น ทาง
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ก ารเรี ย กเก็บ ค่ า ประกั น ของเสี ย หาย ในอัต ราร้ อยละ 10 ของราคาค่ าเช่ า โดยกรณี นี้
ผู้เช่า ๆ เดือนละ 5,500 บาท เป็นเวลา 2 ปี จึงเรียกเก็บค่าประกันความเสียหาย เป็นเงิน 13,200 บาท และ
ชาระค่าเช่าล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 1 ปี เนื่องจากเป็นการเช่าระยะยาว ยกเว้นค่าสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัย
จะเรียกเก็บเป็นรายเดือน
5.3 จากข้อคาถามของ อ.นิมิต วุฒิอินทร์ อาคารดังกล่าวนั้น ให้เช่าสาหรับพักอาศัยหรือ
เป็นอาคารสานักงาน นั้น ทางผู้เช่าได้ประสงค์เช่าอาคารเป็นสานักงาน ซึ่งถ้าหากบริษัทไม่เช่าอาคารดังกล่าว
ในการจัดทาเป็นสานักงาน ทางบริษัทก็มีอาคารสานักงานสาเร็จรูป (ตู้คอนเทรนเนอร์) ของบริษัทอยู่แล้ว
แต่ เพื่ อประโยชน์ ของมหาวิท ยาลั ย มหาวิทยาลั ย จึง ได้เสนอให้ ทางบริษัทเช่าอาคารสั ตวบาลเป็น อาคาร
สานักงานชั่วคราว โดยคิดอัตราค่าเช่าเดือนละ 5,500 บาท
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6. ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ ถ้าหากมหาวิทยาลัยเห็นชอบให้
ดาเนินการ ทางสานักงานบริหารและจัดการทรัพย์สินก็จะดาเนินการร่างสัญญาตามระเบียบทั้งหมดของการเช่า
มติที่ประชุม
เห็น ชอบ ให้มหาวิทยาลัย ดาเนินการให้ บ ริษัท วี สถาปัตย์ จากัด ทาการเช่าอาคารสัตวบาล
เพื่อใช้เป็นสานักงานก่อสร้างชั่วคราว ในอัตรา เดือนละ 5,500 บาท
4.6 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ขอเช่าอาคารและสถานที่เพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยขอถอนระเบียบวาระนี้
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 รายงานผลการด าเนิน งานกองทุน ระดับ มหาวิทยาลัย ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2562
จานวน 11 กองทุน
ดร.ถนั ด บุ ญ ชั ย รองอธิ ก ารบดี กรรมการและเลขานุ ก าร น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบว่ า
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
ข้อ 66 (3) กาหนดให้รายงานผลการดาเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุนนั้น ๆ ต่อคณะกรรมการประจาส่วน
ราชการหรือคณะกรรมการประจาส่วนงานภายใน แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นภายใน 45 วัน นับแต่วัน
สิ้นปี งบประมาณ แล้วนาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนาเสนอ
ก.ง.ส. เพื่อทราบและนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นงบประมาณมหาวิทยาลัย
ดังนั้น จึงนาเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อทราบ
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. อ.นิ มิ ต วุ ฒิ อิ น ทร์ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากคณาจารย์ ป ระจ า มี ข้ อ ชั ก ถามและ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ ในเอกสารประกอบการประชุม เอกสารหมายเลข 5.1 หน้า 14 หน้า 15 ในงานพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รายการที่ 5 โครงการจัดซื้อชุดสูทสาหรับนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
และรายการที่ 19 โครงการทุนการศึกษา เสื้อสามารถนักศึกษาที่ทาชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย นั้นคิดว่ามีการ
ใช้งบประมาณในอัตราที่สูงมาก และได้รับจัดสรรงบประมาณจากส่วนใด และถ้าเทียบสัดส่วนกับงบประมาณที่
นักศึกษาออกค่ายจัดกิจกรรมให้นักศึกษานั้น คิดว่าได้รับจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่น้อยมาก
2. ผศ.ดร.สมบั ติ สิ ง ฆราช รองอธิ ก ารบดี ตอบข้ อ ชั ก ถามของ อ.นิ มิ ต วุ ฒิ อิ น ทร์ ดั ง นี้
งบประมาณที่จัดสรรให้นักศึกษาบริหารนั้น องค์การบริหารนักศึกษาจะเป็นฝ่ายจัดสรรงบประมาณให้กับ
สโมสรของแต่ ล ะคณะ ซึ่ ง เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาการจั ด สรรงบประมาณให้ แ ต่ ล ะสโมสรจะมาจากผลการ
ดาเนินงานของสโมสรนั้น ๆ และงบประมาณสาหรับออกค่ายพัฒนาชมรมแต่ละชมรมจะมีการกาหนดเกณฑ์
การจัดสรรงบประมาณ ชมรมละ 7,000 –12,000 บาท ทั้งนีข้ ึ้นอยู่กับผลการดาเนินงานของแต่ละชมรม
มติที่ประชุม
รับทราบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563

5.2 รายงานผลการดาเนินงานกองทุนระดับหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จานวน 14 กองทุน
ดร.ถนั ด บุ ญ ชั ย รองอธิ ก ารบดี กรรมการและเลขานุ ก าร น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบว่ า
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
ข้อ 66 (3) รายงานผลการดาเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุนนั้น ๆ ต่อคณะกรรมการประจาส่วนราชการหรือ
คณะกรรมการประจ าส่ วนงานภายใน แล้ วแต่ กรณี เพื่ อพิ จารณาให้ ความเห็ นภายใน 45 วั น นั บแต่ วั นสิ้ น
ปีงบประมาณ แล้วนาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนาเสนอ ก.ง.ส.
เพื่อทราบและนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นงบประมาณ ดังนั้น จึงนาเสนอ
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.3 รายงานการเงินประจาปีของโครงการจาหน่ายน้าดื่ม CMRU ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 43 วรรคสาม
เมื่อสิ้นงวดรอบระยะเวลาบัญชีให้ส่วนราชการหรือส่วนงานภายในผู้รับผิดชอบโครงการจัดทารายงานการเงิน
ประจาปีงบประมาณเสนอ ก.ง.ส. ภายใน 90 วัน นับแต่วันปิดบัญชีประจาปี ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้จัดทา
รายงานผลการดาเนินงานของโครงการจาหน่ายน้าดื่ม CMRU ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว
ดังนั้น จึงนาเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.4 รายงานการเงินประจาปีของโครงการร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET &
GALLERY) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 43 วรรค สาม
เมื่อสิ้นงวดรอบระยะเวลาบัญชี ให้ส่วนราชการหรือส่วนงานภายในผู้รับผิดชอบโครงการจัดทารายงานการเงิน
ประจาปีงบประมาณเสนอ ก.ง.ส. ภายใน 90 วัน นับ แต่วันปิดบัญชีประจาปี ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้จัดทา
รายงานการเงินประจาปีของโครงการร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY) เรียบร้อยแล้ว
ดังนั้น จึงนาเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
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5.5 รายงานการรับจ่ายเงินของโครงการจาหน่ายน้าดื่ม CMRU
ประจาเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 43 ให้ส่วนราชการ
หรื อ ส่ ว นงานภายในผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบท ารายงานการเงิ น โดยแสดงให้ เ ห็ น ผลการ
ดาเนินงานและฐานะทางการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่ว ไปจัดทา
รายงานการรับจ่ายเงินตามที่ ก.ง.ส. กาหนด เสนอ ก.ง.ส. ทุกเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ขณะนี้
มหาวิทยาลัยได้จัดทารายงานผลการดาเนินงานของโครงการจาหน่ายน้าดื่ม CMRU ประจาเดือน ตุลาคม –
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงนาเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.)
เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.6 รายงานการรับจ่ายเงินของโครงการร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY)
ประจาเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 43 ให้ส่วนราชการหรือส่วนงาน
ภายในผู้รั บผิ ดชอบโครงการ เป็นผู้ รั บผิดชอบทารายงานการเงินโดยแสดงให้เห็ นผลการดาเนินงานและฐานะ
ทางการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและจัดทารายงานการรับจ่ายเงิน
ตามที่ ก.ง.ส. กาหนด เสนอ ก.ง.ส. ทุกเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้จัดทารายงานผล
การดาเนินงานของโครงการร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY) ประจาเดือน ตุลาคม –
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เรี ยบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงนาเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิ น (ก.ง.ส.)
เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
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5.7 รายงานผลการด าเนิน งานประจาปีงบประมาณ 2562 ของสานักงานบริ หารและจัดการ
ทรัพย์สิน
ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 43 วรรคสาม เมื่อสิ้น
งวดรอบระยะเวลาบั ญชี ให้ส่ ว นราชการหรือส่ วนงานภายในผู้ รับผิดชอบโครงการจัดทารายงานการเงิน
ประจาปีงบประมาณเสนอ ก.ง.ส. ภายใน 90 วัน นับแต่วันปิดบัญชีประจาปี ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้จัดทา
รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2562 เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงนาเสนอคณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อทราบ
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. อ.นิ มิ ต วุ ฒิ อิ น ทร์ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากคณาจารย์ ป ระจ า มี ข้ อ ชั ก ถามและ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1.1 ในเอกสาร หน้า 191 ข้อมูลในตาราง เหตุใดรายการธนาคารและตู้กดเงินอัตโนมัติ
มีรายรับของแต่ละเดือนไม่เท่ากัน
1.2 ในเอกสาร หน้า 191 ข้อมูลในตาราง รายการศูนย์อาหารเวียงบัว รายรับของแต่ละ
เดือนไม่เท่ากันมหาวิทยาลัยจะมีมาตรการใด ที่ให้ผู้เช่ามีการชาระค่าเช่าตรงตามระยะเวลาที่กาหนดได้
1.3 เสนอให้มีมาตรการในการเก็บค่าเช่า เช่น กาหนดวันชาระค่าเช่าให้ตรงกัน
2. นางสาวอรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์ ผู้อานวยการสานักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ตอบข้อชัก
ถามของคณะกรมการดังนี้
2.1 กรณีรายการธนาคารและตู้กดเงินอัตโนมัติ เหตุผลที่ ทาให้รายรับในแต่ละเดือน
ไม่เท่ากัน เนื่องจากการโอนเงินเข้ามหาวิทยาลั ย จะเป็นการโอนเงินลอยเข้าบัญชีของมหาวิทยาลั ย และ
ทางหน่วยงานได้ทาการจดบันทึกและออกใบเสร็จ ซึ่ง การบันทึกและการออกใบเสร็จจะออกตามจานวนเงิน
ที่แต่ละธนาคารโอนเข้ามาในบั ญชีของมหาวิทยาลัย ซึ่งแต่ละธนาคารจะมีการโอนเงินให้มหาวิทยาลั ยใน
แต่ละเดือนไม่พร้อมกัน โดยค่าเช่าตู้ ATM ของแต่ละธนาคารจะให้เช่าในอัตรา ตู้ละ 10,000 บาท/เดือน
2.2 กรณีรายการศูนย์อาหารเวียงบัว นั้น ทางมหาวิทยาลัยได้มีการเปิดประมูลในการหา
ผู้เช่า และจะจ่ายเงินเป็นช่วงระยะเวลา จึงทาให้ค่าเช่าในแต่ละเดือนไม่เท่ากัน เช่น มหาวิทยาลัยได้กาหนด
ระยะเวลาให้ชาระค่าเช่าในหลังจากประมูล 1 เดือน มหาวิทยาลัยประมูลเดือน พฤษภาคม และกาหนดให้จ่าย
ค่าเช่าไม่เกินเดือนมิถุนายน และแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด ถ้าหากเกินกาหนดก็จะมีการเก็บค่าปรับกรณีจ่ายเงิน
ช้ากว่ากาหนด
3. ดร.ณรงค์ ตนานุ วั ฒ น์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ได้ ใ ห้ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ดั ง นี้ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ บั น ทึ ก
ทางบัญชีแบบเกณฑ์เงินสด (Cash Basis) ซึ่งจะเป็นการบันทึกบัญชีเมื่อได้รับหรือจ่ายเงินสดจริง โดยไม่ได้
คานึงถึงว่ารายได้หรือค่าใช้จ่ายจะอยู่ในรอบระยะเวลาบัญชีไหน จากกรณีที่ อ.นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา ถามว่าจะมีมาตรการใดที่จะทาให้มีผู้เช่าชาระค่าเช่าตรงตามระยะเวลา
ที่กาหนด นั้น ซึง่ เป็นไปได้ยากมากที่จะบังคับให้ผู้เช่า ชาระค่าเช่าตามระยะเวลาที่กาหนด แต่ทางมหาวิทยาลัย
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สามารถที่จะลงบันทึกทางบัญชีได้ว่าในแต่ละเดือนมีรายรับจากค่าเช่าเท่าไร ค้างชาระเท่าไร โดยวิธีการนี้
จะเรียกว่า การลงบัญชีแบบ เกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) ซึ่งการบันทึกบัญชีนี้จะคานึงถึงรายได้ที่พึงรับและ
ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ พึ ง จ่ า ย เพื่ อ ให้ แ สดงผลการด าเนิ น งานของแต่ ล ะรอบระยะบั ญ ชี นั้ น อย่ า งเหมาะสม รายได้
ตามเกณฑ์คงค้างจะแสดงให้เห็นว่า ไม่ว่ากิจการจะได้รับเงินหรือยังไม่ได้รับเงิน ก็จะต้องบันทึกเป็นรายได้
ดังนั้นจึงจาเป็นต้องมีระบบในการจัดทาบัญชีแบบ Accrual Basis เพื่อทาให้มหาวิทยาลัยจะได้รับรู้รายได้และ
รายจ่ายได้แน่นอน
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.8 รายงานการหาผลประโยชน์จากรายได้ของมหาวิทยาลัย
นางสุ นี พนั น ตา ผู้ อ านวยการกองคลั ง ผู้ ช่ว ยเลขานุ การนาเสนอที่ป ระชุ มเพื่อ พิจารณาว่ า
มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการหาผลประโยชน์จากรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จากคาสั่งที่ 3475/2560 ลงวันที่ 6 กันยายน 2560 นั้น คณะกรรมการ ฯ ประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 20
พฤศจิกายน 2562 โดยที่ป ระชุมมีมติเกี่ย วกับการหาผลประโยชน์จากรายได้ของมหาวิทยาลั ยเพื่อเสนอ
อธิการบดีพิจารณา และรายงานให้ ก.ง.ส. ทราบ ดังนั้น เพื่อให้เป็นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 15 จึงนาเสนอคณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อทราบ
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีข้อซักถามดังนี้
1.1 จากกรณีนี้เห็นได้ว่าผลตอบแทนจากธนาคารกรุงเทพได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเหตุใด
มหาวิทยาลัยจึงเลือกฝากเงินกับธนาคารไทยพาณิชย์
1.2 ควรระบุ ห มายเหตุ ป ระกอบด้ ว ยว่ า เหตุ ผ ลที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เลื อ กฝากเงิ น กั บ แต่ ล ะ
ธนาคารมีเหตุผลประกอบด้านใดบ้าง
2. ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี กรรมการและเลขนุการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าการพิจารณาเงิน
ฝากนั้น มหาวิทยาลัย ไม่ได้พิจารณาเฉพาะอัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียว มหาวิทยาลัยได้พิจารณาถึงการทา
ธุร กรรมอื่น กับ ธนาคาร รวมถึงการได้รั บ ผลประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ด้ว ย เช่น การทาธุรกรรมที่มีการจ่าย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์ ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริการ และอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากนั้นจะขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาการรับฝากเงิน ณ ขณะนั้นด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
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5.9 รายงานทางการเงินประจาปีงบประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นางสุ นี พนั นตา ผู้ อ านวยการกองคลั ง ผู้ ช่ ว ยเลขานุ การน าเสนอที่ ประชุ มเพื่ อพิ จารณาว่ า
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2559 ข้ อ 75 (3) ให้ กองคลั งจั ดท ารายงานการเงิ นประจ าปีเสนอต่ ออธิการบดี ภายใน 90 วั นนั บแต่วั นสิ้ น
ปีงบประมาณ แล้วให้อธิการบดีรายงานต่อ ก.ง.ส บัดนี้ กองคลัง สานักงานอธิการบดี ได้จัดทารายงานทางการเงิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งประกอบด้วย
1. งบแสดงฐานะทางการเงิน
2. งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
3. หมายเหตุประกอบการเงิน
4. งบรายได้แผ่นดิน
ดังนั้น จึงนาเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อทราบ
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยพิจารณาถึงแนวโน้มการได้รับ
จั ด สรรจากงบประมาณแผ่ น ดิ น ที่ มี แ นวโน้ ม ลดลง และรายได้ จ ากงบประมาณเงิ น รายได้ ก็ ล ดลงเช่ น กั น
แต่ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายในด้านดาเนินงานกลับเพิ่มขึ้น ในส่วนของค่าใช้จ่ายในด้านค่าใช้จ่ายอื่น และค่า
เสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นนั้น ควรวิเคราะห์เพื่อเป็นนโยบายในการบริหารของผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.10 อนุมัติงบประมาณการดาเนินโครงการ Sustainable Community Development
Model Based on the Application of Sufficiency Economy Philosophy for the One Gewog
One Product (OGOP II) villages in Bhutan (OGOP Model II) รอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ
2563
ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้นาส่งรายละเอียดคาของบประมาณ เพื่ออนุมัติจัดสรรและเบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย
ในโครงการ OGOP Model II รอบ 6 เดือนแรกประจาปีงบประมาณ 2563 นั้น ขณะนี้กรมความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างประเทศได้อนุมัติงบประมาณ รอบ 6 เดือน แรกแล้ว จานวน 2,470,100 บาท และโอนเงินเข้า
บั ญ ชี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ซึ่ ง วงเงิ น รายการน าเข้ า เป็ น เงิ น ผลประโยชน์
ของมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงวงเงิน จึงนาเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.)
เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กาหนดการประชุม ก.ง.ส. ครั้งต่อไป
เลขานุ การ ก.ง.ส. แจ้ ง กาหนดการประชุม ก.ง.ส. ครั้ งต่ อไป คื อ ครั้ งที่ 2/2563 วั นที่ 6
กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอานวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
มติที่ประชุม
รับทราบ กาหนดประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ห้องประชุม
ชั้น 2 อาคารอานวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม แต่ถ้าไม่มีเรื่องเสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณามหาวิทยาลัยอาจงดการประชุมในครั้งนี้ก็ได้
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
ลงชื่อ
ณัฐชา นวลคามา
(นางสาวณัฐชา นวลคามา)
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

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