รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 12 มกราคม 2561
ณ หองประชุมสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
----------------------------------------------------------------รายนามกรรมการที่เขารวมประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาลี ตระกูล
ประธาน
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร
รองประธาน
3. ดร.ชํานาญ วัฒนศิริ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
4. ผูชวยศาสตราจารยประทีป แกวเหล็ก
กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญดาว แจมแจง
กรรมการจากหัวหนางาน
6. ผูชวยศาสตราจารยบุณยกฤต รัตนพันธุ
กรรมการจากหัวหนางาน
7. นางวาสนา มณีโชติ
กรรมการจากหัวหนาสํานักงาน
รายนามกรรมการที่ไมสามารถเขารวมประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารยราตรี สิทธิพงษ

ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา 09.15 น.
ประธานกลาวเปดประชุมเมื่อคณะกรรมการประจําสํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดมาครบ
องคประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
1.1 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559 (เอกสารหมายเลข 1.1)
สํานักฯ ไดเขารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 เมื่อวัน ที่
4 สิงหาคม 2560 ไดผลคะแนนการประเมินตนเอง ดังนี้
องคประกอบ
องคประกอบที่ 1
กระบวนการพัฒนาแผน และภาวะผูนํา
ของผูบริหาร
องคประกอบที่ 2
การบริหารจัดการ

องคประกอบที่ 3
การดําเนินงานตาม พันธกิจและจุดเนน
ของหนวยงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ตัวบงชี้ที่ 1.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน

ตัวบงชี้ที่ 2.1 บุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนา
ตัวบงชี้ที่ 2.2 การบริการวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ที่ 2.3 การพัฒนาหนวยงานสูองคกรการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระบบบริหารงานคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกบริการวิชาการในลักษณะหารายได
รวมคาคะแนน
ผลการประเมินตนเอง

คะแนน
5
5
5
5
5
5
3
5
5
43/9
4.78
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1.2 แผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เอกสารหมายเลข 1.2)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักฯ ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย จํานวน 2,804,000 บาท
โดยจัดทําเปนแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ทั้งหมด 8 โครงการ (11 กิจกรรม) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการสํารวจความตองการรับบริการวิชาการ
- ดําเนินการสํารวจความตองการรับบริการวิชาการ
โครงการนําเสนอผลงานบริการวิชาการ
- นําเสนอผลงานบริการวิชาการ (ประชาสัมพันธ จัดทํารายงาน ติดตาม
ความกาวหนา แสดงผลงานและแลกเปลีย่ นเรียนรู)
ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน (ดานชางไฟฟา)
- จัดตั้งศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝมอื แรงงาน
โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบ
- พัฒนาชุมชนตนแบบและชุมชนใกลเคียง
- พัฒนากลุมผูปลูกกลวยแปลงใหญ ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กําแพงเพชร
- จัดหาครุภณ
ั ฑ
โครงการพัฒนาศักยภาพผูเ รียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
โครงการบริหารสํานักงาน
- บริหารสํานัก
โครงการพัฒนาบุคลากร
- ศึกษาดูงาน
- พัฒนาบุคลากร
โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ
- ดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ
รวม

2
3
4

5
6
7
8

มติที่ประชุม รับทราบ

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

30,000 น.ส.รุงทิพย แสนพรมมี
60,000 อ.สุภาภรณ หมั่นหา
120,000 อ.สุภาภรณ หมั่นหา
890,000
452,000
130,000
1,000,000

น.ส.รุงทิพย
น.ส.รุงทิพย
น.ส.รุงทิพย
ผศ.ดร.ชาลี

แสนพรมมี
แสนพรมมี
แสนพรมมี
ตระกูล

40,000 นางวาสนา มณีโชติ
20,000 นางวาสนา มณีโชติ
20,000 นางวาสนา มณีโชติ
42,000 นายขวัญ พิกุลทอง
2,804,000

1.2 รายไดของทรัพยสินภายในมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 1.3)
สํานักฯ มีการบริหารทรัพยสินภายในมหาวิทยาลัยที่กอใหเกิดรายได ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
หนวยบริการทรัพยสิน

กําไร
737,925.00
829,105.00
228,506.84
538,710.00
645,303.00
429,000

หนวยบริการหองประชุมมหาวิทยาลัยฯ
หนวยบริการงานบัณฑิต
รานคากิจกรรมสหกรณ
น้ําดื่ม KPRU
โรงอาหารและบริหารพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจ
อบรมสําหรับผูขอตอ-รับ ใบอนุญาตขับรถ
โครงการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการฯ ตามมิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
5,364,380
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ITA)

มติที่ประชุม รับทราบ

รายได

ชาดทุน
192,811.50
-
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักบริการวิชาการ
และจัดหารายได ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 13.15 - 16.00 น. ณ หองประชุมสํานักบริการ
วิชาการและจัดหารายได (เอกสารหมายเลข 2.1)
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นดวยโดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 แผนกลยุทธสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565
(เอกสารหมายเลข 4.1)
สํานักฯ มีการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ พ.ศ. 2561 - 2565 โดยการมีสวนรวมของบุคลากรภายใน
สํานักฯ เพื่อถายทอดสูแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2561 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
วิสัยทัศน (Vision)
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดเปนหนวยงานสนับสนุนใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง
พันธกิจ (Mission)
1. ใหบริการวิชาการ วิชาชีพแกชุมชนทองถิ่นและสังคม
2. บริหารและจัดหารายไดจากทรัพยากร
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues)
1. การบริหารจัดการการใหบริการวิชาการและจัดหารายได
2. การหนุนเสริมความเขมแข็งใหกับชุมชน
3. การยกระดับความสามารถของกําลังแรงงานและผูสูงวัยในทองถิ่น
เปาประสงค (Goals)
1. สํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดมีการบริการวิชาการและจัดหารายไดที่ยึดหลักธรรมาภิบาล
และมุงสู Thailand 4.0
2. สํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดเพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการ กําลัง
แรงงาน และผูสูงวัยในทองถิ่น
กลยุทธ

1. เสริมสรางศักยภาพการบริการวิชาการแกสังคม
2. พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาการบริการวิชาการและจัดหารายไดอยางมืออาชีพ
3. หนุนนําระบบการบูรณาการบริการวิชาการกับพันธกิจอื่นมหาวิทยาลัยและการนําองคความรู
ดานการบริการวิชาการไปใชประโยชน
4. พัฒนาคุณภาพการใหบริการ
5. เสริมสรางชุมชนตนแบบใหมีความเขมแข็งพึ่งพาตนเองได
6. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น

4
ตัวชี้วัด

1. ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางศักยภาพการบริการวิชาการแกสังคม (ระดับหนวยงาน)
2. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการรายไดจากการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย
3. ผลการประเมินผูบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
4. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑการประกันคุณภาพภายใน
5. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการดานการจัดหารายได
6. รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา
7. รอยละบุคลากรที่จัดทําคูมือหรือแนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ
8. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
9. รอยละของโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณากับพันธกิจ และมีการวางแผนหรือแนวทางที่จะ
นําไปใชประโยชน (ระดับมหาวิทยาลัย)
10. จํานวนเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
11. จํานวนชุมชน/ประเด็นที่ไดรับการชี้นําแกไขปญหาจากนวัตกรรมที่สรางสรรค (ระดับมหาวิทยาลัย)
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการดานการบริการวิชาการ
13. รอยละของกําลังแรงงานและผูสูงวัยกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนา (ระดับมหาวิทยาลัย)
โครงการ
1. โครงการบริหารสํานักงาน
2. โครงการสํารวจความตองการรับบริการวิชาการ
3. โครงการนําเสนอผลงานบริการวิชาการ
4. โครงการจัดหาครุภัณฑ
5. โครงการจัดหารายได
- ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารน้ําเพชร)
- หนวยบริการหองประชุมมหาวิทยาลัยฯ
- หนวยบริการชุดครุยปริญญา
- รานคากิจกรรมสหกรณ
- โรงอาหารและบริหารพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจ
- น้ําดื่มเพชรราชภัฏ
6. โครงการพัฒนาบุคลากร
7. โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบ
8. โครงการศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน (ดานชางไฟฟา)
มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบตามเสนอ และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ปรับวิสัยทัศนใหมใหชัดเจน ตรงกับบทบาทหนาที่หลักของสํานัก คือ สํานักบริการวิชาการและ
จัดหารายไดเปนหนวยงานสนับสนุนสงเสริมหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง
2. ควรตัดตัวชี้วัดที่ 3 ผลการประเมินผูบริหารตามหลักธรรมาภิบาล และตัวชี้วัดที่ 4 ผลการประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑการประกันคุณภาพภายในออก
3. ปรับชื่อตัวชี้วัดที่ 5 จาก “ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการดานการจัดหารายได” เปน “ระดับ
ความพึงพอใจของผูใชบริการทรัพยสินของมหาวิทยาลัย”
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4. ควรพิจารณาตัวชี้วัดที่ 9, 11 และ 13 ยายไปกําหนดไวในแผนบริการวิชาการแกสังคม เพราะเปน
ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย
ตัวชี้ วัด ที่ 9 รอยละของโครงการบริการวิ ชาการที่มีการบูรณากับพันธกิจ และมีการวางแผนหรือ
แนวทางที่จะนําไปใชประโยชน (ระดับมหาวิทยาลัย)
ตัวชี้วัดที่ 11 จํานวนชุมชน/ประเด็นที่ไดรับการชี้นําแกไขปญหาจากนวัตกรรมที่สรางสรรค (ระดับ
มหาวิทยาลัย)
ตัวชี้วัดที่ 13 รอยละของกําลังแรงงานและผูสูงวัยกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนา (ระดับมหาวิทยาลัย)
4.2 แผนพัฒนาคุณภาพตามขอเสนอแนะในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2559 (เอกสารหมายเลข 4.2)
จากการตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ของสํานักฯ ประจําปการศึกษา 2559 เมื่อวัน ที่
4 สิงหาคม 2560 ณ หองประชุมสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได กรรมการไดใหขอเสนอแนะในการ
ตรวจประเมินในแตละตัวบงชี้ และสํานักฯ ไดนํามาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพตามขอเสนอแนะในการตรวจ
ประเมินฯ ประจําปการศึกษา 2559 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
(ระบุ ว/ด/ป)
1) ขอเสนอแนะจาก
2) โครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินงาน
ในการดําเนินการ
การตรวจประเมินคุณภาพ
ในปการศึกษา 2559
การศึกษาภายใน
เริ่ม
สิ้นสุด
ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ควรทบทวนผลการดําเนินงาน กิจกรรมการทบทวนผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ ก.ย.60
ก.ย.60
ตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ และแผนปฏิบัตริ าชการประจําป นําไปสูการยกราง
ราชการประจําป นําไปสูการ
แผนกลยุทธ
ยกรางแผนกลยุทธระยะตอไป
ตัวบงชี้ 2.1 บุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนา
ควรใหบุคลากรในหนวยงาน
ผูบริหารพิจารณาตามความเหมาะสมของการพัฒนา
1 ต.ค.60 30 ก.ย.61
ไดรับการพัฒนา ดวยจํานวน
ตนเองของบุคลากรใหมีความใกลเคียงกัน
ชั่วโมงที่ใกลเคียงกัน ในรอบป
มีจํานวนชั่วโมงสูงสุด 113.5
ชั่วโมง และต่ําสุด 50 ชั่วโมง
จึงมีความแตกตางกัน 63.5 ชั่วโมง
ตัวบงชี้ 2.2 การบริการวิชาการแกสังคม

1. ควรมีการสํารวจความตองการ
บริการวิชาการของผูร ับบริการ
ใหครอบคลุมทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

กิจกรรมการสํารวจความตองการบริการวิชาการของ
ผูรับบริการภายในมหาวิทยาลัย
กิจกรรมการสํารวจความตองการบริการวิชาการของ
ผูรับบริการภายนอกมหาวิทยาลัย

ธ.ค.60

มิ.ย.61

ธ.ค.60

มิ.ย.61

2. ในการประเมินผลโครงการ
กิจกรรมการทบทวนผลการประเมินและขอเสนอแนะ
หากมีกิจกรรมที่ดําเนินการ
และนําเสนอในภาพรวม
มากกวา 1 กิจกรรม ควรนําผล
การประเมินหรือขอเสนอแนะ
มาเขียนใหครอบคลุมทุกกิจกรรม
เพื่อจะไดเปนภาพโดยรวม

เม.ย.61

มิ.ย.61

7) ผูรับผิดชอบ

ผศ.ดร.รัชนี นิธากร
นางวาสนา มณีโชติ

นางวาสนา มณีโชติ
น.ส.เกตุแกว สรอยอวม

ผศ.ชาลี ตระกูล
น.ส.รุงทิพย แสนพรมมี

ผศ.ชาลี ตระกูล
น.ส.รุงทิพย แสนพรมมี
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1) ขอเสนอแนะจาก
การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
3. การนําผลการประเมิน
มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนา
การใหบริการวิชาการแกสังคม
ควรแสดงผลการดําเนินงาน
ใหครบทุกกิจกรรม

2) โครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2559
กิจกรรมการทบทวนขอเสนอแนะและผลการประเมิน
ในการจัดกิจกรรมแตละครั้ง

ตัวบงชี้ 2.3 การพัฒนาหนวยงานสูสถาบันเรียนรู

การกําหนดประเด็นความรู
ควรเปนประเด็นทีต่ รงตาม
พันธกิจของหนวยงาน

(ระบุ ว/ด/ป)
ในการดําเนินการ
เริ่ม
สิ้นสุด
ธ.ค.60
มิ.ย.61

7) ผูรับผิดชอบ
ผศ.ชาลี ตระกูล
น.ส.รุงทิพย แสนพรมมี

กิจกรรมจัดประชุมบุคลากรประจําสํานัก เพื่อกําหนด
ประเด็นความรูใหตรงตามพันธกิจของหนวยงาน

พ.ย.60

พ.ย.60

ผศ.ชาลี ตระกูล

หากประเด็นความเสี่ยงที่มี
กิจกรรมจัดทํามาตรการปองกันประเด็นที่อยูในระดับ
คาคะแนนในระดับปานกลาง
8-9
ที่คอนขางไปทางมาก เชน
ใหคาน้ําหนัก 10 ขึ้นไป ควบคุม
ความเสีย่ ง แตบางประเด็นที่
ปานกลางแตอยูในระดับ 8-9
ซึ่งคอนขางไปทางเสี่ยง ควรมีการ
ควบคุม หรือมีมาตรการปองกัน

ต.ค.60

ธ.ค.60

ผศ.ดร.รัชนี นิธากร
น.ส.รุงทิพย แสนพรมมี

ระบบบริหารงานคุณภาพในรอบ
ปควรมีกิจกรรมการดําเนินงานที่
ครบรอบของกระบวนการ
บริหารงานคุณภาพ

1. จัดทําระบบการจองหองประชุมออนไลน
2. จัดทําคูมือปฏิบัติงานการใชระบบการจองหอง
ประชุมออนไลน
3. มีการประเมินผลการใชระบบการจองหองประชุม
ออนไลน
4. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการใชการจองหอง
ประชุมออนไลน จากตัวแทนของหนวยงานตางๆ

ม.ค.61

มี.ค.61

ผศ.ชาลี ตระกูล
นายขวัญ พิกุลทอง

กิจกรรมการสํารวจโครงการ/หลักสูตร จากทุกคณะ/
หนวยงาน/บุคคล ที่กอใหเกิดรายได และรวบรวมเพื่อ
ประชาสัมพันธ

ต.ค.60

ม.ค.61

ผศ.ชาลี ตระกูล
น.ส.รุงทิพย แสนพรมมี

กิจกรรมจัดทําแผนการสรางอัตลักษณของสินคาที่เปน
ชุมชนตนแบบ

ม.ค.61

มี.ค.61

ผศ.ชาลี ตระกูล
น.ส.รุงทิพย แสนพรมมี

ตัวบงชี้ 2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

ตัวบงชี้ 2.5 ระบบบริหารงานคุณภาพ

ตัวบงชี้ 3.1 ระบบและกลไกบริการวิชาการในลักษณะจัดหารายได

1. สํานักควรมีการจัดทําโครงการ
หรือหลักสูตรระยะสั้น โดยจัดทํา
เปนหลักสูตรรวมของทุกคณะ/
หนวยงาน/บุคคล และมีโครงการ
ที่กอใหเกิดรายไดมากขึ้น
2. ควรมีการริเริม่ โครงการ/
กิจกรรมที่กอใหเกิดรายได โดย
บุคลากรของสํานัก เชน สินคาที่
เปนอัตลักษณ/เอกลักษณ ของ
ทองถิ่น/มหาวิทยาลัย

น.ส.พิชญนันท ดอนไพวัลย

มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบตามเสนอ และใหปรับรายชื่อผูรับผิดชอบตัวบงชี้ที่ 2.3 การพัฒนา
หนวยงานสูสถาบันเรียนรู และ ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกบริการวิชาการในลักษณะจัดหารายได “ผศ.ชาลี
ตระกูล” เปน “อ.สุภาภรณ หมั่นหา”

4.3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาส 4) (เอกสารหมายเลข 4.3)
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาส 4) มีทั้งหมด 9 โครงการ ไดรับการอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น 490,000
บาท เบิกจายไป 430,059 บาท คิดเปนรอยละ 87.77 บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของโครงการ คิดเปนรอยละ 82.96 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาบุคลากร
(ศึกษาดูงาน)

โครงการพัฒนาบุคลากร
(พัฒนาบุคลากร)

ผลการใชจายงบประมาณ
ไดรับจัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ
20,000 17,530
2,470

20,000

17,952

2,048

ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด
บรรลุ
ไมบรรลุ
รอยละ
4
1
80.00

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินกิจกรรมเสร็จเรียบรอยแลวตั้งแตไตรมาสที่ 1 โดยการศึกษา
ดูงานดานการบริการวิชาการ การจัดหารายได และงานอื่นๆ ณ สํานัก
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และศูนยศึกษา
การพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 25-27 ธันวาคม 2559
ไตรมาส 2
สงบุคลากร น.ส.พิชญนันท ดอนไพวัลย เขารวมอบรมการจัดทําคูม อื
ปฏิบัติงาน (Work Manual) ดวยการจัดการความรูเพื่อพัฒนา
ความกาวหนาในสายอาชีพของสายสนับสนุนวิชาการในสถาบัน
อุดมศึกษา วันที่ 27 กุมภาพันธ 2560 ณ ศูนยพัฒนาทุนมนุษย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ไตรมาส 3
- สงบุคลากรเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทําแผน
การจัดการความรูรายบุคคล (Individual Km Plan) เพื่อการ
สรางสรรคผลงานในการพัฒนากระบวนการปฏิบตั ิงานองคกร”
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนยพัฒนาทุนมนุษย มหาวิทยาลัย
สวนดุสติ กรุงเทพมหานคร จํานวน 3 คน ไดแก 1) นางวาสนา
มณีโชติ 2) น.ส.รุงทิพย แสนพรมมี และ 3) นายขวัญ พิกุลทอง
- ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล เขารวมโครงการบูรณาการ
เพื่อพัฒนาพัฒนาคุณภาพการศึกษา วันที่ 8 มิถุนายน 2560
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด
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ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบ
(พัฒนาชุมชนตนแบบและชุมชน
ใกลเคียง จัดทําแผนการพัฒนาชุมชน
ตนแบบ ศึกษาปญหาในชุมชน พัฒนา
ความรูและทักษะใหกับชุมชนเพื่อใหเปน
ตนแบบ)

ผลการใชจายงบประมาณ
ไดรับจัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

135,000

112,292

22,708

ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด
บรรลุ
ไมบรรลุ
รอยละ
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0

100.00

ผลการดําเนินงาน

ไตรมาส 4
- สงบุคลากรเขารวมประชุมโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560
- สงบุคลากรเขารวมทําแผนขาวพื้นเมือง กรุงเทพฯ
ไตรมาส 1
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทําวุนและขนมชั้นแฟนซี” ใหกับ
กลุมอาชีพและกลุมผูสูงอายุ ชุมชนไตรตรึงษ วันที่ 10 พฤศจิกายน
2559 ณ หมูที่ 4 บานวังพระธาตุ ต.ไตรตรึงษ อ.เมือง จ.กําแพงเพชร
จํานวน 24 คน มีความพึงพอใจภาพรวม รอยละ 87.60
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเลีย้ งไสเดือนดิน” ใหกับประชาชน
ชุมชนหนองหลวง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ณ บานผูใหญบาน
หมูที่ 4 ชุมชนหนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร จํานวน
20 คน มีความพึงพอใจภาพรวม รอยละ 91.40
- รวมจัดทําแผนชุมชนหนองหลวง กับผูนําหมูบานและสมาชิก
กลุมอาชีพ วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ องคการบริหารสวนตําบล
หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทําของที่ระลึก” ใหกับประชาชนชุมชน
ไตรตรึงษ วันที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ องคการบริหารสวนตําบล
ไตรตรึงษ อ.เมือง จ.กําแพงเพชร จํานวน 35 คน
ไตรมาส 2
- จัดตั้งกลุมขาวปลอดภัย ใหกับชุมชนหนองหลวง หมูที่ 10
บานวังสระทอง วันที่ 15 กุมภาพันธ 2560 ณ ที่ทําการวิสาหกิจชุมชน
ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร จํานวน
13 คน มีความพึงพอใจภาพรวม รอยละ 84.80

3
ชื่อโครงการ

ผลการใชจายงบประมาณ
ไดรับจัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด
บรรลุ
ไมบรรลุ
รอยละ

ผลการดําเนินงาน
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ใหกับ
ประชาชนบานคลองน้ําเย็นใต วันที่ 16 กุมภาพันธ 2560
ณ บานสมาชิกเศรษฐกิจพอเพียง หมูที่ 7 บานคลองน้ําเย็นใต ต.โคงไผ
อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร จํานวน 9 คน มีความพึงพอใจภาพรวม
รอยละ 86.00
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทําดอกไมจันทน ใหกับประชาชนชุมชน
ไตรตรึงษ หมูที่ 9 บานโนนโก วันที่ 28 กุมภาพันธ 2560 ณ ที่ทําการ
ผูใหญบาน หมูที่ 9 ต.ไตรตรึงษ อ.เมือง จ.กําแพงเพชร จํานวน 27 คน
มีความพึงพอใจภาพรวม รอยละ 89.80
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทําพวงหรีด ใหกับประชาชนชุมชน
ไตรตรึงษ หมูที่ 9 บานโนนโก วันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ที่ทําการ
ผูใหญบาน หมูที่ 9 ต.ไตรตรึงษ อ.เมือง จ.กําแพงเพชร จํานวน 25 คน
มีความพึงพอใจภาพรวม รอยละ 84.00
ไตรมาส 3
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทําน้าํ หมักชีวภาพและบัญชีรายรับ
รายจาย ใหกับประชาชนชุมชนหนองหลวง หมูที่ 10 บานวังสระทอง
วันที่ 27 เมษายน 2560 ณ ที่ทําการผูใหญบาน หมูที่ 10
ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จํานวน 9 คน
มีความพึงพอใจภาพรวม รอยละ 92.00
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการหัวเราะบําบัด ใหกับประชาชนชุมชน
ไตรตรึงษ หมูที่ 4 วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ หมูที่ 4
บานวังพระธาตุ ต.ไตรตรึงษ อ.เมือง จ.กําแพงเพชร อ.เมือง
จ.กําแพงเพชร จํานวน 25 คน มีความพึงพอใจภาพรวม
รอยละ 89.20
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทําปุย จุลินทรีย ใหกับประชาชนชุมชน
หนองหลวง หมูที่ 10 บานวังสระทอง วันที่ 18 พฤษภาคม 2560

4
ชื่อโครงการ

ผลการใชจายงบประมาณ
ไดรับจัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด
บรรลุ
ไมบรรลุ
รอยละ

โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบ
(นําเสนอผลงานรวมกับชุมชนตนแบบ)

50,000

28,650

21,350

โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบ
(ติดตามประเมินผลโครงการบริการ
วิชาการและจัดทํารายงาน)

15,000

4,835

10,165

โครงการสํารวจความตองการรับบริการ
วิชาการ (ดําเนินการสํารวจความ
ตองการรับบริการวิชาการ และจัดเวที
ระดมความคิด)

30,000

30,000

0

2

1

66.67

ผลการดําเนินงาน
ณ ที่ทําการผูใหญบาน หมูที่ 10 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ
อ.ลานกระบือ จํานวน 9 คน มีความพึงพอใจภาพรวม รอยละ 95.20
ไตรมาส 4
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การคัดเมล็ดพันธุขาว” ใหกับเกษตรกร
กลุมปลูกขาวปลอดภัย หมูที่ 10 บานวังสระทอง วันที่ 18 สิงหาคม
2560 ณ ศาลาประชาคม หมูที่ 10 บานวังสระทอง ต.หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จํานวน 25 คน มีความพึงพอใจภาพรวม รอยละ 94.80
ไตรมาส 1
รวมจัดนิทรรศการ “ชิมอาหารพื้นบาน ชมวัฒนธรรม ช็อปผลิตภัณฑ
ไตรตรึงษ” ใหกับประชาชนทั่วไป วันที่ 23 ธันวาคม 2559
ณ วัดวังพระธาตุ อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ความพึงพอใจภาพรวม
รอยละ 89.80
ไตรมาส 3
จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูบ ูรณาการบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอน การวิจัย และศิลปวัฒนธรรม ใหกับบุคลากร
ที่รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ณ หองประชุมทองกวาว อาคารทีปงกรรัศมีโชติ ชั้น 2 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร
ไตรมาส 4
จัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใชในการติดตามและประเมินผลโครงการ
บริการวิชาการและจัดทํารายงาน
ไตรมาส 2
- จัดทําแบบสํารวจความตองการรับบริการวิชาการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560

5
ชื่อโครงการ

ผลการใชจายงบประมาณ
ไดรับจัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด
บรรลุ
ไมบรรลุ
รอยละ

ราชภัฏวิชาการ
(จัดนิทรรศการแสดงผลงานของการ
บริการวิชาการในการพัฒนาชุมชน
ตนแบบและกลุมอื่นที่เขาไปพัฒนา)

10,000

9,400

600

2

1

66.67

โครงการนําเสนอผลงานบริการวิชาการ
(นําเสนอผลงานบริการวิชาการ
(ประชาสัมพันธ จัดทํารายงาน ติดตาม
ความกาวหนา แสดงผลงานและ
แลกเปลีย่ นเรียนรู)

60,000

59,400

600

4

0

100.00

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
(พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น)

26,000

26,000

0

1

2

33.33

โครงการบริหารสํานักงาน
(บริหารสํานักงาน)

30,000

30,000

0

3

0

100.00

ผลการดําเนินงาน
- จัดสงและเก็บรวบรวมแบบสํารวจความตองการรับบริการวิชาการ
จากหนวยงานภายนอก
ไตรมาส 3
ลงรหัสขอมูลและวิเคราะหขอมูลการสํารวจความตองการรับบริการ
วิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไตรมาส 4
จัดทํารายงานผลการสํารวจความตองการรับบริการวิชาการ
ดําเนินกิจกรรมเสร็จเรียบรอยแลวตั้งแตไตรมาสที่ 2 โดยจัดการ
ประกวดภาพถาย หัวขอ “ภาพแหงความประทับใจ ในหลวงรัชกาล
ที่ 9” ใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาและนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
วันที่ 21 มกราคม 2560 ณ สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
มีความพึงพอใจภาพรวม รอยละ 79.20
ดําเนินกิจกรรมเสร็จเรียบรอยแลวตั้งแตไตรมาสที่ 3 โดยจัดกิจกรรม
นําเสนอโครงการการนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมของ
หลักสูตร หนวยงานสายสนับสนุน ดานการบริการวิชาการ
ดานศิลปวัฒนธรรม และดานวิจัย รวมกับสํานักประกันคุณภาพ
การศึกษา สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได กองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี สํานักศิลปะและวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร
ดําเนินกิจกรรมเสร็จเรียบรอยแลวตั้งแตไตรมาสที่ 3 โดยจัดอบรมคาย
ภาษาอังกฤษ English For Fun รุน ที่ 1 วันที่ 3-7 เมษายน 2560 ณ
หองประชุมสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
ไตรมาส 1
- จัดจางทําวัสดุสํานักงาน (ถายเอกสารงานธุรการประจําเดือนตุลาคมพฤศจิกายน 2559)

6
ชื่อโครงการ

โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ
(ดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ)
โครงการปรับปรุงหองประชุม
(ดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑสําหรับหอง
ประชุมสํานัก)
รวม

ผลการใชจายงบประมาณ
ไดรับจัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด
บรรลุ
ไมบรรลุ
รอยละ

26,000

26,000

0

1

0

100.00

68,000

68,000

0

1

0

100.00

490,000

430,059

59,941

-

-

82.96

มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบตามเสนอ และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมใหมีการประเมินโครงการดวย

ผลการดําเนินงาน
- จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 9 รายการ
- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 1 รายการ
ไตรมาส 2
- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 3 รายการ
ไตรมาส 3
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เรือ่ งเทคนิคการจัดเก็บหลักฐาน SAR
ตามองคประกอบ ใหกับบุคลากรสายสนับสนุนของสํานักบริการ
วิชาการ วันที่ 5 เมษายน 2560 ณ หองประชุมสํานักบริการวิชาการ
และจัดหารายได
- จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ
ไตรมาส 4
- จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 5 รายการ
- ซอมวัสดุสํานักงาน 1 รายการ
ดําเนินกิจกรรมเสร็จเรียบรอยแลวตั้งแตไตรมาสที่ 2 โดยจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง
ดําเนินกิจกรรมเสร็จเรียบรอยแลวตั้งแตไตรมาสที่ 2 โดยจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ จํานวน 3 รายการ คือ
1. จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรพกพา จํานวน 1 เครื่อง
2. จัดซื้อครุภัณฑชุดไมคประชุม จํานวน 4 เครื่อง
3. จัดซื้อครุภัณฑโปรเจคเตอร จํานวน 1 เครื่อง

4.4 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 (12 เดือน) (เอกสารหมายเลข 4.4)
สํานักฯ ไดดําเนินการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) โดยสํานัก
บริการวิชาการฯ กําหนดใหมีการติดตามประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ จํานวนทั้งสิ้น 20 ตัวชี้วัด
ซึ่งมีผลการดําเนินงาน คือ มีตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมายที่กําหนด 19 ตัวชี้วัด และไมบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด
1 ตัวชี้วัด สามารถคิดเปนผลสัมฤทธิ์ในการบรรลุเปาหมายได รอยละ 95.00 และมีผลการประเมินในภาพรวม
คือ 4.13 คะแนน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางศักยภาพการ
บริการวิชาการแกสังคม (ระดับหนวยงาน)
จํานวนเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
ระดับความสําเร็จของการเผยแพรผลงานและกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย
ผลการประเมินผูบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
เกณฑการประกันคุณภาพภายใน
การเบิกจายงบประมาณแผนดินและเงินนอก
งบประมาณตามเปาหมายการเบิกจายของแผนงาน/
โครงการ
การปรับปรุงระบบขอมูล MIS และรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ

รอยละบุคลากรที่จัดทําคูม ือหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน
รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา
รอยละของบุคลากรทีไ่ ดรับการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
รอยละของบุคลากรที่มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
รอยละของบุคลากรทีไ่ ดนําความรูแ ละทักษะของการ
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร มาใชในการพัฒนางาน
ที่รับผิดชอบ
รอยละของโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณา
กับพันธกิจ และมีการวางแผนหรือแนวทางที่จะ
นําไปใชประโยชน (ระดับมหาวิทยาลัย)
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ หรือ

แผน
ปฏิบัติได 4 ขอ

ผล
ปฏิบัติได 5 ขอ

บรรลุเปาหมาย
บรรลุ

4 เครือขาย
ปฏิบัติได 3 ขอ

4 เครือขาย
ปฏิบัติได 4 ขอ

บรรลุ
บรรลุ

4.00 คะแนน
4.00 คะแนน

4.57 คะแนน
4.78 คะแนน

บรรลุ
บรรลุ

รอยละ 80.00

รอยละ 87.77

บรรลุ

รอยละ 80.00

-

ไมบรรลุ

รอยละ 100.00

บรรลุ

รอยละ 80.00
รอยละ 50.00

รอยละ 100.00
รอยละ 100.00

บรรลุ
บรรลุ

รอยละ 10.00
รอยละ 80.00

รอยละ 100.00
รอยละ 100.00

บรรลุ
บรรลุ

รอยละ 40.00

รอยละ 95.24

บรรลุ

ปฏิบัติได 3 ขอ

ปฏิบัติได 3 ขอ

บรรลุ

รอยละ 80.00

(ระบบ MIS ดาน
การบริการวิชาการ
ไมมีผูดูแลระบบ
อยางตอเนื่อง ทําให
ขอมูลไมเปนปจจุบัน
และระบบไม
สามารถใชงานได)

2
ลําดับ
15
16
17
18
19
20

ตัวชี้วัด
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (ระดับมหาวิทยาลัย)
ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางศักยภาพการ
บริการวิชาการแกสังคม (ระดับมหาวิทยาลัย)
ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการดานการบริการ
วิชาการ (ระดับมหาวิทยาลัย)
ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการดานการจัดหารายได
จํานวนหลักสูตรระยะสั้นที่มีการสรางรายได
ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการรายไดจากการ
ทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย
ระดับความสําเร็จของการจัดหารายไดของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบตามเสนอ

แผน

ผล

บรรลุเปาหมาย

ปฏิบัติได 4 ขอ

ปฏิบัติได 6 ขอ

บรรลุ

3.50 คะแนน

4.43 คะแนน

บรรลุ

3.50 คะแนน
1 หลักสูตร
ปฏิบัติได 3 ขอ

4.78 คะแนน
1 หลักสูตร
ปฏิบัติได 3 ขอ

บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

ปฏิบัติได 4 ขอ

ปฏิบัติได 3 ขอ

บรรลุ

4.5 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) (เอกสารหมายเลข 4.5)
ผลการดํ า เนิ นงานตามแผนปฏิ บั ติงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) มีทั้งหมด 8 โครงการ ไดรับ การอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น
2,804,000 บาท เบิกจายไป 250,291 บาท คิดเปนรอยละ 8.93 บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของโครงการ คิดเปนรอยละ 26.53 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการสํารวจความตองการรับบริการ
วิชาการ (ดําเนินการสํารวจความตองการ
รับบริการวิชาการ)
โครงการนําเสนอผลงานบริการวิชาการ
(นําเสนอผลงานบริการวิชาการ)
ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
(ดานชางไฟฟา) (จัดตั้งศูนยทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน และทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน)
โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบ (พัฒนา
ชุมชนตนแบบและชุมชนใกลเคียง)

ผลการใชจายงบประมาณ
ไดรับจัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ
30,000
0
30,000

ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด
บรรลุ
ไมบรรลุ
รอยละ
0
4
0.00

ผลการดําเนินงาน
ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากอยูร ะหวางการปรับปรุงแบบสํารวจ

60,000

0

60,000

0

5

0.00

ไมมี เนื่องจากกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานไวในไตรมาสที่ 3

120,000

0

120,000

0

3

0.00

ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากอยูร ะหวางการจัดเตรียมสถานที่จดั ตั้งศูนย

890,000

161,772

728,228

2

5

28.57

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทําน้ํายาเอนกประสงค” วันที่ 13-14
ธันวาคม 2560 ณ ศาลาประชาคม ต.ทาขุนราม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร
มีความพึงพอใจรอยละ 84.00
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสานชะลอม” วันที่ 16 ธันวาคม
2560 ณ อาคารเอนกประสงค หมูท ี่ 4 ต.ทาขุนราม อ.เมือง
จ.กําแพงเพชร มีความพึงพอใจรอยละ 89.80
3. จัดกิจกรรมการใชพลังงานจากขยะเพื่อผลิตแกสใชในครัวเรือน
วันที่ 18-20 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเอนกประสงค หมู 4 ต.ทาขุนราม
อ.เมือง จ.กําแพงเพชร
4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดบอรดหรือปายนิเทศ” วันที่ 23-24
ธันวาคม 2560 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาขุนราม ต.ทาขุนราม
อ.เมือง จ.กําแพงเพชร มีความพึงพอใจรอยละ 95.20
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบ
(พัฒนากลุมผูปลูกกลวยแปลงใหญ
ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กําแพงเพชร)
โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบ
(จัดหาครุภัณฑ)
โครงการพัฒนาศักยภาพผูเ รียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (กิจกรรมลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู)
โครงการบริหารสํานักงาน
(บริหารสํานักงาน)
โครงการพัฒนาบุคลากร (ศึกษาดูงาน)
โครงการพัฒนาบุคลากร (พัฒนาบุคลากร)
โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ
(ดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑสําหรับสํานัก
บริการวิชาการและจัดหารายได)
รวม

ผลการใชจายงบประมาณ
ไดรับจัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ
452,000 33,394
418,606

ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด
บรรลุ
ไมบรรลุ
รอยละ

ผลการดําเนินงาน
การจากการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การแปรรูปกลวย” วันที่ 10 ธันวาคม
2560 ณ อาคารผลิตกลวยกลุม วิสาหกิจชุมชนผูผ ลิตและพัฒนา
การแปรรูปกลวย อําเภอบึงสามัคคี จ.กําแพงเพชร มีคาเฉลี่ยความ
พึงพอใจเทากับ 89.80
อยูระหวางดําเนินการ

130,000

0

130,000

1,000,000

0

1,000,000

0

4

0.00

ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากอยูร ะหวางการจัดเตรียมกิจกรรม

40,000

10,000

30,000

2

1

66.67

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 ครัง้

20,000
20,000

0
3,125

20,000
16,875

1

4

20.00

42,000

42,000

0

1

0

100.00

2,804,000

250,291

2,553,709

ยังไมไดดําเนินการ
จัดสงบุคลากรเขารวมการประชุมหนวยพัฒนาครู วันที่ 31 ตุลาคม
2560 ณ โรงแรมริเวอรไซต กรุงเทพมหานคร
ดําเนินการจัดซื้อครุภณ
ั ฑเรียบรอยแลว ดังนี้
1. คอมพิวเตอรพกพา จํานวน 1 เครื่อง
2. ไมคลอยมือถือคู 1 ชุด
3. เครื่องดูดฝุน ดูดน้ํา 1 เครื่อง
4. ตูลําโพงเอนกประสงค 1เครือ่ ง

มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบตามเสนอ
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4.6 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561(3 เดือน) (เอกสารหมายเลข 4.6)
สํานักฯ ไดดําเนินการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25561 รอบ 3 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560) โดยสํานัก
บริการวิชาการฯ กําหนดใหมีการติดตามประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ จํานวนทั้งสิ้น 13 ตัวชี้วัด
ซึ่งมีผลการดําเนินงาน คือ มีตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมายที่กําหนด 6 ตัวชี้วัด และไมบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด
7 ตัวชี้วัด สามารถคิดเปนผลสัมฤทธิ์ในการบรรลุเปาหมายได รอยละ 46.15 และมีผลการประเมินในภาพรวม
คือ 1.50 คะแนน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางศักยภาพ
การบริการวิชาการแกสังคม
ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการรายได
จากการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย
ผลการประเมินผูบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑการประกันคุณภาพภายใน
ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการดานการจัดหารายได
รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา
รอยละบุคลากรที่จัดทําคูม ือหรือแนวปฏิบัติที่ดีหรือ
นวัตกรรมในการปฏิบตั ิงานอยางมืออาชีพ
รอยละของบุคลากรทีไ่ ดรับการพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
รอยละของโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการ
กับพันธกิจ และมีการวางแผนหรือแนวทางที่จะนําไปใช
ประโยชน (ระดับมหาวิทยาลัย)
จํานวนเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
จํานวนชุมชน/ประเด็นที่ไดรับการชี้นํา แกไขปญหา
จากนวัตกรรมที่สรางสรรคขึ้น (ระดับมหาวิทยาลัย)
ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการดานการบริการ
วิชาการ
รอยละกําลังแรงงานและผูส ูงวัยกลุมเปาหมายไดรับการ
พัฒนา (ระดับมหาวิทยาลัย)

แผน
ปฏิบัติได 4 ขอ

ผล
ปฏิบัติได 2 ขอ

บรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุ

ปฏิบัติได 3 ขอ

ปฏิบัติได 3 ขอ

บรรลุ

4.00 คะแนน
4.00 คะแนน

N/A
N/A

ไมบรรลุ
ไมบรรลุ

3.50 คะแนน
รอยละ 80
รอยละ 80

N/A
รอยละ 80
N/A

ไมบรรลุ
บรรลุ
ไมบรรลุ

รอยละ 50

N/A

ไมบรรลุ

รอยละ 40

รอยละ 87.30

บรรลุ

4 เครือขาย
2 ชุมชน/
ประเด็น
3.50 คะแนน

5 เครือขาย
2 ชุมชน/
ประเด็น
4.49 คะแนน

บรรลุ
บรรลุ

รอยละ 10

N/A

ไมบรรลุ

บรรลุ

มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบตามเสนอ และเสนอแนะเพิ่มเติมใหใสเหตุผลในตัวชี้วัดที่มีผลการ
ดกเนินงานเปน N/A โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตัวบงชี้ที่ 3 ผลเปน N/A (ยังไมถึงระยะเวลาการประเมิน)
2. ตัวบงชี้ที่ 4 ผลเปน N/A (ยังไมถึงระยะเวลาการประเมิน)
3. ตัวบงชี้ที่ 5 ผลเปน N/A (อยูระหวางการดําเนินงาน)
4. ตัวบงชี้ที่ 7 ผลเปน N/A (อยูระหวางการดําเนินงาน)
5. ตัวบงชี้ที่ 8 ผลเปน N/A (ยังไมไดดําเนินการ)
6. ตัวบงชี้ที่ 13 ผลเปน N/A (ยังไมไดดําเนินการ)
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4.7 แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (RM4) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (12 เดือน) (เอกสารหมายเลข 4.7)
สํานักฯ มีผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (12 เดือน) โดยสํานักฯ มีการกําหนดความเสี่ยงทั้งหมด 4 เรื่อง
สามารถดําเนินการตามแผนไดรอยละ 100 ทุกเรื่อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

( ) ดานกลยุทธและเหตุการณภายนอก
ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

R4O13 การชําระเงิน
คาสินคามีความ
ผิดพลาดอาจกอใหเกิด
ความช้ําซอนในการ
เบิกจาย

ภายนอก
รานที่สั่งซื้ออยูตางจังหวัด
ไมมีการเซ็นรับของที่สง
มาบิลที่เรียกเก็บคาสินคา
ไมมีผูรับสินคา
ภายใน
เจาหนาที่ขาดความรู
ความเขาใจในการวาง
ระบบการควบคุม
ภายใน
1. บุคลากรมีความรู
ความเขาใจเกีย่ วกับการ
นําสงและเบิกจายยังไม
ชัดเจน
2. ยอดนําสงกับยอดที่
ประกาศไมตรงกัน
ภายใน
1. มหาวิทยาลัยมีความ
ตองการเว็บโอเมตริกและ
ระบบ MIS
2. สํานักฯ ไมมี server
การสํารองเก็บขอมูลซึ่ง
เคยมีปรากฎวาขอมูลใน
เครื่องเกิดการสูญหาย

R3F1 ระเบียบการเงิน
และพัสดุ

R1O12 ระบบขอมูล
สารสนเทศสูญหาย

( ) ดานการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ดานการเงิน ( ) ดานการปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ ( ) ดานนักศึกษา
( ) ดานการบริหารและพัฒนาอาจารย ( ) ดานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
ระดับความเสี่ยง
แผนงาน/กิจกรรม
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
รอยละความ
ดําเนินการ
คืบหนา
16 (สูง)

1. จัดทําแบบฟอรมขออนุมัติ
การสั่งซื้อ
2. ขออนุมัติผูที่รับผิดชอบใน
การสั่งซื้อสินคาเปนเงินเชื่อ
ทุกครั้ง
3. สรุปผลการรายงานยอด
เจาหนี้ใหผูรับผิดชอบทุก
เดือน

ต.ค.59-ธ.ค.60

น.ส.พิชญนันท
ดอนไพรวัลย

1. จัดทําเอกสารแบบฟอรมจัดซื้อจัดจาง
2. นําแบบฟอรมจัดซื้อจัดจางเสนอรอง
ผูอํานวยการ และผูอาํ นวยการสํานักฯ
3. จัดทํารายงานยอดเจาหนี้ ลูกหนี้ ประจําเดือน
เสนอตอ อาจารยวรภรณ โพธิ์เงิน และอาจารย
ชาลี ตระกูล

100

12 (สูง)

1. ศึกษาระเบียบ คูมือ การ
เบิกจายเงินรายได
2. จัดทําระบบการเบิก
จายเงินรายไดใหชัดเจน

ต.ค.59-ธ.ค.60

นายขวัญ
พิกุลทอง

1. จัดทําประกาศการกําหนดอัตราเชาพืน้ ที่ที่
กอใหเกิดรายได

100

12 (สูง)

1. ทําการสํารองขอมูล
2. ทําการอัพเดตขอมูล
สารสนเทศของสํานักฯ

ต.ค.59-ธ.ค.60

น.ส.เกตุแกว
สรอยอวม

1. ทําการสํารองขอมูลสัปดาหละ 1 ครั้ง
2. จัดซื้อเอ็กทานอล ไวสํารองขอมูลสารสนเทศ
3. ทําการอัพเดตขอมูลสารสนเทศของสํานักฯ ให
เปนปจจุบันทุกครั้งที่มีการแกไข หรือมีขอมูล
เพิ่มเติม

100

ปญหา/อุปสรรค

13
( ) ดานกลยุทธและเหตุการณภายนอก
ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

P1O2 บุคลากรไมไดนํา
ความรูจากการพัฒนา
ไปใชประโยชน

3. สารสนเทศของสํานักฯ
ตองเปนปจจุบัน
ภายใน
ไมมีการวางระบบการนํา
ความรูที่ไดไปใชในการ
ปฏิบัติงาน

( ) ดานการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ดานการเงิน ( ) ดานการปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ ( ) ดานนักศึกษา
( ) ดานการบริหารและพัฒนาอาจารย ( ) ดานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
ระดับความเสี่ยง
แผนงาน/กิจกรรม
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
รอยละความ
ดําเนินการ
คืบหนา
12 (สูง)

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

1. จัดทําสมุดบันทึกการ
อบรม
2. จัดทําฐานขอมูลการไป
อบรมในแตละครั้ง
3. มอบหมายผูรับผิดชอบ
ติดตามการนําความรูที่ไดไป
ใชประโยชน
4. สรุปรายงานผลให
ผูบริหารรับทราบ

ต.ค.59-ธ.ค.60

นางวาสนา
มณีโชติ

1. จัดทําสมุดบันทึกผลการเขารวมโครงการ
กิจกรรม/ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
ประจําปงบประมาณ 2560 มอบใหบุคลากรสาย
สนับสนุนทุกคน
2. จัดทําแบบฟอรมการรายงานผลและเก็บ
รวบรวมขอมูลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ประจําปงบ 2560 (3 เดือน)
3. จัดทํารายงานผลการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน ประจําปงบ 2560 (3 เดือน)

100

ปญหา/อุปสรรค
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4.8 สรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน (RM5) (เอกสาร
หมายเลข 4.8)
สํานักฯ ไดกํากับ ติดตาม การดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบวา ความเสี่ยงของทุกงานลดลง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

การเปลี่ยนแปลง
ระดับความเสี่ยง

สรุปความเสี่ยง

P1O2
บุคลากรไมไดนําความรูจากการพัฒนาไปใชประโยชน

L2=3

C5=4

12
(สูง)

L2=2

C5=2

4
(ปานกลาง)

ลดลง

ควบคุม
ได


R1O12
ระบบขอมูลสารสนเทศสูญหาย

L2.4=4

C2=3

12
(สูง)

L2.4=2

C2=2

4
(ปานกลาง)

ลดลง



R3F1
ระเบียบการเงินและพัสดุ

L2.4=3

C9=4

12 (สูง)

L2.4=2

C9=2

4
(ปานกลาง)

ลดลง



R4O13
การชําระเงินคาสินคามีความผิดพลาดอาจกอใหเกิดความช้ํา
ซอนในการเบิกจาย

L2.4=4

C9=4

16 (สูง)

L2.4=2

C9=2

4
(ปานกลาง)

ลดลง



มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

กอนการประเมิน

หลังการประเมิน

ควบคุมไมได

แนวทาง/มาตรการดําเนินงาน
ในปถัดไป
เนื่องจากความเสี่ยงในดานนีย้ ังมีอยู
แตยังพอควบคุมได จึงขอยกเลิกความ
เสี่ยงนี้ในปตอไป
เนื่องจากความเสี่ยงในดานนี้ลดลง
และควบคุมได จึงขอยกเลิกความ
เสี่ยงนี้ในปตอไป
เนื่องจากความเสี่ยงนี้เกิดจากปจจัย
ภายในซึ่งนับเปนเรื่องสําคัญตอความ
รับผิดชอบและความโปรงใสที่สามารถ
ควบคุมได จึงนับวาเปนความเสีย่ งที่
ไมควรเกิดขึ้นจึงยังคงดําเนินการตอไป
เนื่องจากความเสี่ยงนี้เกิดจากปจจัย
ภายในซึ่งนับเปนเรื่องสําคัญตอความ
รับผิดชอบ ความถูกตองและความ
โปรงใสที่สามารถควบคุมได จึงนับวา
เปนความเสี่ยงที่ไมควรเกิดขึ้นจึงยังคง
ดําเนินการตอไป
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4.9 การวิเคราะหความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (RM2) (เอกสารหมายเลข 4.9)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักฯ มีโครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย จํานวน 7 โครงการ และงานประจํา จํานวน 1 โครงการ โดยมีการวิเคราะห
ความเสี่ยงและนํามาเปนความเสี่ยงของสํานักฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
งานหลัก
ของฝาย
(1)

วัตถุประสงค
(เพื่อ)/
เปาหมาย
(2)

ผูรับ
ผิดชอบ
จัดทําแผน
(3)

สถานะ
ปจจุบัน

Risk
ID

ความเสี่ยง

(4)

(5)

(6)

ประเภทความเสี่ยง
S

F

O

C

ปจจัยเสี่ยง
ภายนอก

(7)

ภายใน
(8)

ผลกระทบ
ทางตรง

ทางออม

โอกาสที่
จะเกิด
(L)
(10)

ผล
กระทบ
(C)
(11)

ระดับความ
เสี่ยง
(12)

L2.4=2

C2=5

10
(สูง)

(9)

โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย (Project : P)
โครงการศูนย 1. เพื่อใหนกั เรียน
ทดสอบ
นักศึกษา และบุคคล
มาตรฐานฝมอื ทั่วไป ไดเขาทดสอบ
แรงงาน (ดาน ฝมือแรงงานแหงชาติ
ชางไฟฟา) 2. เพื่อยกระดับ
มาตรฐานฝมอื
แรงงานดานชาง
ไฟฟา

งานประจํา (Routine : R)

อ.สุภาภรณ รัฐบาลมีนโยบายใหมีการ
หมั่นหา
กําหนดและทดสอบ
มาตรฐานฝมอื แรงงานเพือ่
เปนการพัฒนาและ
ยกระดับฝมอื แรงงานไทย
ใหไดมาตรฐาน โดยเฉพาะ
สาขาวิชาชางไฟฟา และ
สงเสริมใหผูประกอบการ
จางลูกจางที่ผานการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงาน โดยการใช
“เครื่องหมายมาตรฐาน
ฝมือแรงงาน” สํานัก
บริการวิชาการและจัดหา
รายไดจึงประสานกับ
สาขาวิชาชางไฟฟาจัดตั้ง
ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานเพื่อพัฒนาและ
ยกระดับฝมอื แรงงานให
สามารถแขงขันได

P7S1 ศูนยไมผานการรับรองจาก √
กรมกรมพัฒนาฝมอื
แรงงาน

1. ความรวมมือ
กับหนวยงาน
เครือขายใหการ
สนับสนุน
2. นโยบาย
เกี่ยวกับ
มาตรฐานฝมอื
แรงงานมีการ
เปลี่ยนแปลง

1. การรองรับ นักเรียน
กําลังแรงงาน
ศูนยทดสอบ นักศึกษาและ และผูสูงวัย
มาตรฐานฝมอื บุคคลทั่วไป มีอาชีพที่
แรงงาน (ดาน ผานการ
มั่นคง
ชางไฟฟา) ที่ได ทดสอบ
มาตรฐานตาม มาตรฐานฝมอื
กฎหมายและ แรงงาน
นโยบายเกี่ยวกับ แหงชาติ
มาตรฐานฝมอื สงเสริมใหมี
แรงงาน
รายไดเพิ่มขึน้
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งานหลัก
ของฝาย
(1)

วัตถุประสงค
(เพื่อ)/
เปาหมาย
(2)

ผูรับ
ผิดชอบ
จัดทําแผน
(3)

สถานะ
ปจจุบัน

Risk
ID

ความเสี่ยง

(4)

(5)

(6)

ประเภทความเสี่ยง
S

F

O

C

(7)

ปจจัยเสี่ยง
ภายนอก

ภายใน

ผลกระทบ
ทางตรง

(8)

ทางออม

โอกาสที่
จะเกิด
(L)
(10)

ผล
กระทบ
(C)
(11)

ระดับความ
เสี่ยง
(12)

(9)

โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย (Project : P)
งานจัดหารายได เพื่อใหการ
ดําเนินงานดาน
การจัดหารายได
มีความชัดเจน
และมีแนวปฏิบัติ

นายขวัญ
พิกลุ ทอง

1. มีระบบควบคุมการ
จัดทําบัญชี มีการจัดทํา
รายงานสรุป

R1O8

1. การใชน้ํามันเชือ้ เพลิง
ในการขนสงน้ําอาจมีการ
รั่วไหล

√

1. ระบบการ
ควบคุมการ
ปฏิบัติงานยังไมมี
ประสิทธิภาพ

L2.4=3

C3=4

12
(สูง)

2. มีการติดตั้งกลองวงจร
ปดเพื่อตรวจสอบ

R1O9

2. จํานวนเงินอาจรัว่ ไหล
จากการขายสินคาแตละวัน

√

2.

L2.4=3

C3=5

15
(สูง)

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ
4.10 การระบุเหตุการณและประเมินความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (RM2-1) (เอกสารหมายเลข 4.10)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร นําเสนอ โครงการ/กิจกรรม ที่มีการตอบสนองความเสี่ยง ประเภทควบคุมความเสี่ยง (treat) ซึ่งทางสํานักฯ ไดนํามาระบุ
เหตุการณและประเมินความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียดดังนี้
งานของฝายหลัก/ความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง
(1)

L
(2)

C
(3)

ระดับความเสี่ยง
(4)

ลําดับความเสี่ยง
(5)

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง
(6)

การตอบสนองความเสี่ยง
(7)

P7S1
ศูนยไมผานการรับรองจากกรมกรมพัฒนาฝมือแรงงาน

L2.4=2

C2=5

10
สูง

3

ปานกลาง

ควบคุมความเสี่ยง (treat)

R1O8
การใชน้ํามันเชื้อเพลิงในการขนสงน้ําอาจมีการรั่วไหล

L2.4=3

C3=4

12
สูง

2

ปานกลาง

ควบคุมความเสี่ยง (treat)

R1O9
จํานวนเงินอาจรัว่ ไหลจากการขายสินคาแตละวัน

L2.4=3

C3=5

15
สูง

1

ปานกลาง

ควบคุมความเสี่ยง (treat)

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ
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4.11 แนวทางตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (RM3) (เอกสารหมายเลข 4.11)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร รายงานผลการจัดทําแนวทางตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข 4.11
โครงการตาม
ยุทธศาสตร/ประเภท
ความเสี่ยง
(1)

ระดับความเสี่ยง

ความเสี่ยง
(2)

R1O9

สูง

จํานวนเงินอาจรั่วไหลจากการ
ขายสินคาแตละวัน

R1O8

สูง

P7S1

สูง

แนวทางตอบสนองตอความเสีย่ ง
(3)

แผนงาน/กิจกรรม
(4)

ภายใน
ระบบการควบคุมการ
ปฏิบัติงานยังไมมี
ประสิทธิภาพ

ควบคุมความเสี่ยง (treat)

จัดหาโปรแกรม
สําเร็จรูปควบคุม สต
อก

นายขวัญ
พิกลุ ทอง

ต.ค.60-ธ.ค.61

การใชน้ํามันเชือ้ เพลิงในการ
ขนสงน้ําอาจมีการรัว่ ไหล

ภายใน
ระบบการควบคุมการ
ปฏิบัติงานยังไมมี
ประสิทธิภาพ

ควบคุมความเสี่ยง (treat)

จัดทําทะเบียนคุม
เสนทางการใชรถ

นายขวัญ
พิกลุ ทอง

ต.ค.60-ธ.ค.61

ศูนยไมผานการรับรองจาก
กรมกรมพัฒนาฝมอื แรงงาน

ภายนอก
1. ความรวมมือกับ
หนวยงานเครือขายใหการ
สนับสนุน
2. นโยบายเกี่ยวกับ
มาตรฐานฝมอื แรงงานมีการ
เปลี่ยนแปลง
ภายใน
1. การรองรับศูนยทดสอบ
มาตรฐานฝมอื แรงงาน (ดาน
ชางไฟฟา) ที่ไดมาตรฐาน
ตามกฎหมายและนโยบาย
เกี่ยวกับมาตรฐานฝมือ
แรงงาน

ควบคุมความเสี่ยง (treat)

1. สงเจาหนาทีอ่ บรม
เพื่อใหผานตามเกณฑ
มาตรฐาน
2. ประสานเจาหนาที่
กรมพัฒนาฝมือ
แรงงานตรวจสอบ
การจัดตั้งศูนยเปน
ระยะ

อ.สุภาภรณ
หมั่นหา

ต.ค.60-ธ.ค.61

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

ปจจัยเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ/ผูรับผิดชอบหลัก
(5)

ระยะเวลา
ดําเนินการ
(6)

12
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
-ไมมีเลิกประชุมเวลา 12.15 น.
(นางวาสนา มณีโชติ)
ผูจดรายงานการประชุม
(ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล)
ผูตรวจรายงานการประชุม

