รายงานการประชุมบุคลากรสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
ครั้งที่ 5/2561
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ หองประชุมสักทอง
----------------------------------------------------------------รายชื่อบุคลากรที่เขารวมประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล
ประธาน
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร
กรรมการ
3. นางสาวรุงทิพย แสนพรมมี
กรรมการ
4. นางสาวพิชญนันท ดอนไพวัลย
กรรมการ
5. นายขวัญ พิกุลทอง
กรรมการ
6. นางสาวเกตุแกว สรอยอวม
กรรมการ
7. นางสาวภัทรานิษฐ เลิศกสิกรณ
กรรมการ
8. นายเจษฎาวุฒิ อุทธา
กรรมการ
9. นางจารุวรรณ อุดม
กรรมการ
10. นายธนน เอี่ยมอ่ํา
กรรมการ
11. นางวาสนา มณีโชติ
กรรมการและเลขานุการ
รายชื่อบุคลากรที่ไมเขารวมประชุม
1. อาจารยสุภาภรณ หมั่นหา
2. นายบดินทร สังวรินทะ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ประธานการประชุม ตรวจสอบเห็นวาบุคลากรสํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดครบองคประชุมแลว
จึงกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
1.1 กําหนดใหฝายจัดหารายไดทุกงาน จัดทํารายงานทางการเงินและนําเสนอผูอํานวยการรับทราบ
ทุกวันที่ 10 ของเดือน โดย
- มอบหมายให นางสาวพิชญนันท ดอนไพวัลย จัดทําขอมูลรายละเอียดการรับ-จายเงินของ
การจัดเก็บรายไดของงานศูนยฝกประสบการณวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารน้ําเพชร) ชุดครุยปริญญา น้ําดื่ม
โรงอาหาร
- มอบหมายให นายขวัญ พิกุลทอง จัดทําขอมูลรายละเอียดการรับ-จายเงินของการจัดเก็บ
รายไดของงานหองประชุมมหาวิทยาลัยฯ รานคากิจกรรมสหกรณ บริหารพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจ
- มอบหมายให นายเจษฎาวุฒิ อุทธา และ นางสาวภัทรานิษฐ เลิศกสิกรณ จัดทําขอมูล
รายละเอียดการรับ-จายเงินของการจัดเก็บรายไดของงานจัดอบรมสําหรับผูขอรับใบอนุญาตขับรถและผูขอตอ
อายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต

1.2 กําหนดใหทุกๆ งานหากไดรับครุภัณฑใหม ใหงานนั้นแจงรายละเอียดที่สํานักงานของสํานักฯ
เพื่อจัดเก็บขอมูลไวในทะเบียนคุมครุภัณฑทุกครั้ง
1.3 บุคลากรทุกคนตองตระหนักถึงเรื่องการเบิกจายเงินใหเปนไปตามระเบียบการเงินที่มหาวิทยาลัย
กําหนด รวมทั้งตระหนักถึงการกระทําความผิดและบทลงโทษของทางราชการและบทลงโทษตามที่มหาวิทยาลัย
ประกาศใช
1.4 มอบหมายใหทุกฝายงานรวบรวมคําสั่ง ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ ที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานของแตละฝาย สงใหนางสาวเกตุแกว สรอยอวม เพื่อทําการอัปโหลดขึ้นบนเว็บไซตสํานักบริการ
วิชาการฯ
1.5 มอบหมายให นางวาสนา มณีโชติ ประสานงานกับ นายรุงโรจน สงวนวัฒนา เรื่องการใชโปรแกรม
การจัดเก็บขอมูลครุภัณฑดวยระบบบารโคด
1.6 มอบหมาย นางสาวเกตุแกว สรอยอวม จัดทําขั้นตอนการใชระบบติดตามความกาวหนาโครงการ
บริการวิชาการนําเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมบุคลากรประจําสํานักบริการวิชาการและ
จัดหารายได ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ หองประชุมสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
มติที่ประชุม เห็นดวยโดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจาณาผลการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
นางสาวรุงทิพย แสนพรมมี นําเสนอผลการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีทั้งหมด
5 องคประกอบ และขอใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาการดําเนินงานตามขอเสนอแนะตอไป

องคประกอบการควบคุมภายใน
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
1. สภาพแวดลอมการควบคุม
1. กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในองคืกรใหเปนไปตามระบบการควบคุม
ภายในที่กําหนดอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
2. ใหความสําคัญกับการพัฒนาแนวปฏิบัติในกระบวนงานตางๆ ที่เกี่ยวของและประชาสัมพันธ
ใหทุกหนวยงานไดรับทราบ และถือปฏิบัติไดโดยสะดวก เพื่อลดความลาชา หรือความผิดพลาด
ของผลงานที่เกิดจากหนวบงานอืน่
2. การประเมินความเสี่ยง
มีปญหาแตไมรุนแรงสามารถดําเนินการได ไมกอใหเกิดความเสียหายในดานนี้
3. กิจกรรมการควบคุม
มีกิจกรรมควบคุมทีส่ ําคัญและเหมาะสม แตเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรดําเนินการดังนี้
1. รายงานผลการบริหารความเสีย่ งควรระบุขอมูลใหสอดคลองกับความเสีย่ งที่กําหนด
2. จัดทําแนวปฏิบัติในการดูแลรักษาทรัพยสิน
3.เขียนรายงานการประเมินองคประกอบการควบคุมภายในดานกิจกรรมการควบคุม ในบาง
รายการโดยระบุความเห็นหรือคําอธิบายที่สอดคลองกับประเด็นการประเมินใหชัดเจน และเพิม่
เอกสารหลักฐานที่สอดคลอง

องคประกอบการควบคุมภายใน
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
ควรพิจารณาในประเด็นของระบบสารสนเทศและสายการรายงานสําหรับการบริหารและ
ตัดสินใจของฝายบริหาร
5. การติดตามประเมินผล
มีระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคกรที่เหมาะสม แตเพื่อใหเหมาะสม
มากขึ้น ควรดําเนินการดังนี้
1. กําหนดระบบการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัตติ ามระบบการควบคุมภายในทั้ง 5
องคประกอบ อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
2. เขียนรายงานการประเมินองคประกอบการควบคุมภายในดานการติดตามและประเมินผลใน
บางรายการ โดยระบุความคิดเห็นหรือคําอธิบายใหชัดเจน สอดคลองกับประเด็นการประเมิน
และเพิ่มเอกสารหลักฐาน

มติที่ประชุ ม เห็ นชอบตามที่ เสนอ และมอบหมายใหผูที่เกี่ยวของแตละองคป ระกอบการควบคุ ม
ภายในนําขอเสนอแนะจากกรรมการไปปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน
4.2 พิจาณาแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
บุคลากรของสํานักบริการวิชาการฯ นําเสนอแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
ของแตละบุคคลใหที่ประชุมรวมกันพิจารณา
มติที่ประชุม เห็บชอบตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 นัดหมายการศึกษาดูงาน
- วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 รถออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เวลา 07.00 น.
ณ สํานักบริการวิชาการฯ แตงการดวยเสื้อสีเหลือง ใสเสื้อสูทคลุม กับกางเกงหรือกระโปรงทรงสุภาพ
เขาศึกษาดูงาน ณ สํานักงานบริหารทรัพยสิน มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม เวลา 13.00 - 16.00 น.
- วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 แตงการดวยเสื้อสีสม ใสเสื้อสูทคลุม กับกางเกงหรือกระโปรง
ทรงสุภาพ เขาศึกษาดูงาน ณ สํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม
เวลา 10.00 - 12.00 น.
- มอบหมาย นางวาสนา มณีโชติ และ นายขวัญ พิกุลทอง จัดเตรียมของที่ระลึกเพื่อมอบใหกับ
หนวยงานที่ขอเขาศึกษาดูงาน
5.2 การจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน
มอบหมาย นางสางรุงทิพย แสนพรมมี ประสานงานกองนโยบายและแผน เรื่อง รูปแบบของ
แผนกลยุทธทางการเงิน เพื่อนํามาศึกษา และจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินของสํานักบริการวิชาการฯ ตอไป
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
(นางวาสนา มณีโชติ)
ผูจดรายงานการประชุม
(ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล)
ผูตรวจรายงานการประชุม

