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รายงานการประชุมบุคลากรสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 4 เมษายน 2561
เวลา 15.00 - 16.30 น.
ณ หองประชุมสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
----------------------------------------------------------------รายชื่อบุคลากรที่เขารวมประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล
ประธาน
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร
กรรมการ
3. อาจารยสุภาภรณ หมั่นหา
กรรมการ
4. นางสาวรุงทิพย แสนพรมมี
กรรมการ
5. นางสาวพิชญนันท ดอนไพวัลย
กรรมการ
6. นายขวัญ พิกุลทอง
กรรมการ
7. นางสาวเกตุแกว สรอยอวม
กรรมการ
8. นางวาสนา มณีโชติ
เลขานุการ
เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.
ประธานในการประชุม ตรวจสอบเห็ นว าบุคลากรสํานักบริการวิชาการและจั ดหารายได ครบองค
ประชุมแลว จึงกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมบุคลากรประจําสํานักบริการวิชาการและ
จัดหารายได ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 5 มกราคม 2561 ณ หองประชุมสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
มติที่ประชุม เห็นดวยโดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี -
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ไตรมาส 2)
นางวาสนา มณีโชติ นําเสนอผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 2) มีทั้งหมด 8 โครงการ ไดรับการอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น 2,804,000 บาท เบิกจายไป
1,092,689 บาท คิดเปนรอยละ 38.97 บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของโครงการ คิดเปนรอยละ 28.69 ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการสํารวจความตองการรับบริการ
วิชาการ (ดําเนินการสํารวจความตองการ
รับบริการวิชาการ)
โครงการนําเสนอผลงานบริการวิชาการ
(นําเสนอผลงานบริการวิชาการ)
ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
(ดานชางไฟฟา) (จัดตั้งศูนยทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน และทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน)
โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบ (พัฒนา
ชุมชนตนแบบและชุมชนใกลเคียง)
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
30,000
0
30,000

ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด
บรรลุ ไมบรรลุ รอยละ
0
4
0.00

60,000

0

60,000

0

5

0.00

120,000

0

120,000

0

3

0.00

890,000

570,896

319,104

3

4

42.86

452,000

226,634

225,366

130,000

130,000

0

1,000,000

99,984

900,016

0

4

0.00

40,000

10,000

30,000

2

1

66.67

20,000
20,000
42,000

0
13,175
42,000

20,000
6,825
0

1

4

20.00

1

0

100.00

2,804,000 1,092,689 1,711,311

-

-

28.69

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ
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4.2 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(6 เดือน)
นางวาสนา มณี โชติ นํา เสนอรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (6 เดือน) มีทั้งหมด 13 ตัวชี้วัด สํานักฯ สามารถดําเนินงานบรรลุเปาหมาย
ตามที่กําหนด 7 ตัวชี้วัด และไมบรรลุเปาหมาย 6 ตัวชี้วัด สามารถคิดเปนผลสัมฤทธิ์ในการบรรลุเปาหมาย
รอยละ 53.85 และมีผลการประเมินในภาพรวม เทากับ 3.04 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ลําดับ
1

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางศักยภาพ
การบริการวิชาการแกสังคม
ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการรายได
จากการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย
ผลการประเมินผูบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

แผน
ปฏิบัติได 4 ขอ

ผล
ปฏิบัติได 3 ขอ

บรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุ

ปฏิบัติได 3 ขอ

ปฏิบัติได 3 ขอ

บรรลุ

4.00 คะแนน

N/A

ไมบรรลุ
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ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑการประกันคุณภาพภายใน

4.00 คะแนน

N/A

ไมบรรลุ

5

ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการดานการจัดหารายได

3.50 คะแนน

N/A

ไมบรรลุ

6
7

รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา
รอยละบุคลากรที่จัดทําคูม ือหรือแนวปฏิบัติที่ดีหรือ
นวัตกรรมในการปฏิบตั ิงานอยางมืออาชีพ

รอยละ 80
รอยละ 80

รอยละ 100.00
N/A

บรรลุ
ไมบรรลุ

8

รอยละของบุคลากรทีไ่ ดรับการพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
รอยละของโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการ
กับพันธกิจ และมีการวางแผนหรือแนวทางที่จะนําไปใช
ประโยชน (ระดับมหาวิทยาลัย)
จํานวนเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
จํานวนชุมชน/ประเด็นที่ไดรับการชี้นํา แกไขปญหา
จากนวัตกรรมที่สรางสรรคขึ้น (ระดับมหาวิทยาลัย)
ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการดานการบริการ
วิชาการ
รอยละกําลังแรงงานและผูส ูงวัยกลุมเปาหมายไดรับการ
พัฒนา (ระดับมหาวิทยาลัย)

รอยละ 50

รอยละ 80.00

บรรลุ

รอยละ 40

รอยละ 87.30

บรรลุ

4 เครือขาย
2 ชุมชน/
ประเด็น
3.50 คะแนน

5 เครือขาย
2 ชุมชน/
ประเด็น
4.41 คะแนน

บรรลุ
บรรลุ

N/A

ไมบรรลุ

2
3

9
10
11
12
13

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

รอยละ 10

(ยังไมถึงระยะเวลา
การประเมิน)
(ยังไมถึงระยะเวลา
การประเมิน)
(อยูระหวาง
การดําเนินงาน)

(อยูระหวาง
การดําเนินงาน)

(ยังไมไดดําเนินการ
เนื่องจากอยูระหวาง
การจัดเตรียมสถานที่
จัดตั้งศูนย)

บรรลุ
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4.3 รายงานผลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (6 เดือน)
ที่ป ระชุมให บุ คลากรสายสนับ สนุ น ทุกคนรายงานผลการพัฒ นาตนเอง จากการเขารว มโครงการ
กิจกรรม/ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (6 เดือน) ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ-สกุล
นางวาสนา มณีโชติ
นางสาวรุงทิพย แสนพรมมี
นายขวัญ พิกุลทอง
นางสาวพิชญนันท ดอนไพวัลย
นางสาวเกตุแกว สรอยอวม

จํานวนชั่วโมง
75
75
46
76
69.5

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ
4.4 การประเมินความสําเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(6 เดือน)
ที่ประชุมใหบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนรายงานผลการประเมินความสําเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (6 เดือน)ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ-สกุล
นางวาสนา มณีโชติ
นางสาวรุงทิพย แสนพรมมี
นายขวัญ พิกุลทอง
นางสาวพิชญนันท ดอนไพวัลย
นางสาวเกตุแกว สรอยอวม
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

บรรลุ
7
7
8
9
7

การประเมินความสําเร็จตามแผน
ไมบรรลุ
1
2
0
0
2

รอยละ
87.50
77.78
100.00
100.00
77.78
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4.5 แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (RM4) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (6 เดือน)
สํานักฯ ไดจัดทําแผนการจัดการความเสี่ยง และไดดําเนินการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลตามความ
เสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (6 เดือน) โดยสํานักฯ กําหนดใหมีความเสี่ยงจํานวนทั้งสิ้น 3 เรื่อง ซึ่งมี
ผลการดําเนินงาน คือ มีความเสี่ยงที่สามารถดําเนินการได 2 เรื่อง และยังไมไดดําเนินการ 1 เรื่อง ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้

ความเสี่ยง

แผนงาน/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานของกิจกรรม

รอยละ
ปญหา/
ความคืบหนา
อุปสรรค
R1O9
จัดหาโปรแกรมสําเร็จรูป นายขวัญ พิกุลทอง อยูในระหวางการดําเนินการเขียน
60
จํานวนเงินอาจรั่วไหล ควบคุมสตอก
โปรแกรมสําเร็จรูปควบคุมสตอก
จากการขายสินคา
สินคา
แตละวัน
R1O8
จัดทําทะเบียนคุม
นายขวัญ พิกุลทอง อยูระหวางการจัดทําสมุดทะเบียน
70
และเก็บขอมูลการรับ-สงน้ําดื่ม
การใชน้ํามันเชื้อเพลิง เสนทางการใชรถ
ในการขนสงน้ําอาจมี
การรั่วไหล
P7S1
1. สงเจาหนาที่อบรม
อ.สุภาภรณ หมั่นหา อยูระหวางการประสานงานหา
ยังไมมสี ถานที่
การเตรียมความ
เพื่อใหผานตามเกณฑ
สถานที่ตั้งศูนยและการจัดหา
ทีเ่ หมาะสม
พรอมศูนยทดสอบ มาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑประจําศูนย ดังนั้นจึง
ในการจัดตั้งศูนย
มาตรฐานฝมือ
2. ประสานเจาหนาที่
ยังไมไดดําเนินการตามแผนงาน
แรงงาน (ดานชาง
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ไฟฟา)เพื่อการ
ตรวจสอบการจัดตั้งศูนย
รับรองจากกรมกรม เปนระยะ
พัฒนาฝมือแรงงาน

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

4.6 สรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน (RM5)
สํานักฯ มีการกํากับและติดตามการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบ 6 เดือน พบวา มีความเสี่ยงที่มีระดับลดลงและสามารถควบคุมได 2 เรื่อง และมีความเสี่ยงที่มีระดับความ
เสี่ยงเทาเดิมและไมสามารถควบคุมได 1 เรื่อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

สรุปความเสี่ยง
การเปลี่ยนแปลง
แนวทาง/มาตรการดําเนินงานในปถัดไป
ระดับความเสี่ยง ควบคุมได ควบคุมไมได

R1O9
ลดลง
อยูระหวางดําเนินการ และมีแนวโนมลดลง
จํานวนเงินอาจรั่วไหลจากการขายสินคาแตละวัน
เนื่องจากผลอยูในชวงรอบ 6 เดือน

R1O8
ลดลง
อยูระหวางดําเนินการ และมีแนวโนมลดลง
การใชน้ํามันเชื้อเพลิงในการขนสงน้ําอาจมีการรั่วไหล
เนื่องจากผลอยูในชวงรอบ 6 เดือน

P7S1
เทาเดิม
1. การพัฒนาสถานที่ตั้งและการติดตั้ง
การเตรียมความพรอมศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือ
ครุภณ
ั ฑประจําศูนย
2. การพัฒนาบุคลากรศูนยทดสอบ
แรงงาน (ดานชางไฟฟา)เพื่อการรับรองจากกรมกรม
มาตรฐานฝมือแรงงาน (ดานชางไฟฟา)ให
พัฒนาฝมือแรงงาน
เขารับการอบรมเพื่อใหผานตามเกณฑ
มาตรฐาน
ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

4
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ไมมี เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
(นางวาสนา มณีโชติ)
ผูจดรายงานการประชุม
(ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล)
ผูตรวจรายงานการประชุม

