รายงานการประชุมบุคลากรสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 9 มกราคม 2562
ณ หองประชุมสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
----------------------------------------------------------------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 15.00 น.
ประธานการประชุม ตรวจสอบเห็นวาบุคลากรสํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดครบองคประชุมแลว
จึงกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
1.1 สํานักบริการวิชาการฯ มีการจัดสังสรรคงานปใหม 2562 ในเย็นวันนี้ ณ ราน SHABU By YOI
เริ่มงานเวลา 17.00 น. มอบหมายงานใหแตละบุคคลรับผิดชอบ ดังนี้
- รับลงทะเบียนจับรางวัลและแลกของขวัญ มอบ น.ส.ภัทรานิษฐ เลิศกสิกรณ และ น.ส.เกตุแกว
สรอยอวม
- จัดคนลงโตะอาหาร ดูแลเรื่องสถานที่ มอบ นายขวัญ พิกุลทอง และ นายธนน เอี่ยมอ่ํา
- ดูแลโตะผูบริหาร มอบ นางวาสนา มณีโชติ และ น.ส.รุงทิพย แสนพรมมี
- ดําเนินกิจกรรม มอบ อ.สุภาภรณ หมั่นหา และ นางวาสนา มณีโชติ
- ดูแลเรื่องคาใชจายทั้งหมด มอบ นางวาสนา มณีโชติ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมบุคลากรประจําสํานักบริการวิชาการและ
จัดหารายได ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ หองประชุมสักทอง
มติที่ประชุม เห็นดวยโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ไตรมาส 1)
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
งาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 1) มีทั้งหมด 10 โครงการ ไดรับการอนุมัติงบประมาณ
ทั้งสิ้น 2,640,120 บาท เบิกจายไป 698,060 บาท คิดเปนรอยละ 26.44 บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของ
โครงการ คิดเปนรอยละ 19.00 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการสํารวจความตองการ
รับบริการวิชาการ
2. โครงการบริหารสํานักงาน
- จัดซื้อวัสดุ
- จัดซื้อครุภัณฑ
3. โครงการพัฒนาบุคลากร
- ศึกษาดูงาน
- เพิ่มสมรรถนะบุคลากรในตําแหนง
4. โครงการจัดหาครุภัณฑ

ผลการใชจายงบประมาณ
ไดรับจัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ
25,000.00
0.00
25,000.00
35,000.00
5,000.00

10,200.00
0.00

24,800.00
5,000.00

20,000.00
15,000.00
25,000.00

16,440.00
0.00
0.00

3,560.00
15,000.00
25,000.00

5. โครงการสงเสริมผลิตภัณฑชุมชน
เชิงพาณิชย

300,000.00

0.00

6. โครงการยกระดับผลิตภัณฑชุมชน
OTOP จังหวัดตาก
7. โครงการนําเสนอผลงานบริการ
วิชาการ

204,000.00

8 ศูนยการเรียนรูเกษตรตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
9. ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
(ดานชางไฟฟา)

ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด
เหตุผลที่ไมบรรลุ
บรรลุ ไมบรรลุ รอยละ ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด
0
2
0.00 อยูระหวางการ
จัดทําแบบสํารวจ
2
1
66.67
2

3

40.00

0

1

0.00

300,000.00

0

3

0.00

37,814.00

166,186.00

1

2

33.33

60,000.00

0.00

60,000.00

0

4

0.00

500,000.00

128,730.00

371,270.00

1

3

25.00

24,600.00

0.00

24,600.00

0

3

0.00

อยูระหวางการ
ดําเนินการจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ
วางแผนการ
ดําเนินงานไวในชวง
ไตรมาสที่ 3
วางแผนการ
ดําเนินงานไวในชวง
ไตรมาสที่ 3
ยังไมสามารถ
ดําเนินการได
เนื่องจากสํานักงาน
พัฒนาฝมือแรงงาน
ไมเปดอบรม
ผูควบคุมศูนย
ทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงานดาน
ชางไฟฟา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
10. โครงการบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธเพื่อพัฒนาชุมชนตนแบบ
รวม

ผลการใชจายงบประมาณ
ไดรับจัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ
1,426,520.00 504,876.00 921,644.00
2,640,120.00

698,060.00 1,942,060.00

มติที่ประชุม พิจารณาใหความเห็นชอบตามเสนอ

ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด
เหตุผลที่ไมบรรลุ
บรรลุ ไมบรรลุ รอยละ ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด
1
3
25.00
-

-

19.00

4.2 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 (3 เดือน)
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดดําเนินการเก็บรวบรวม
และวิเคราะหขอมูลผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.25562
รอบ 3 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) โดยสํานักบริการวิชาการฯ กําหนดใหมีการติดตาม
ประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ จํานวนทั้งสิ้น 8 ตัวชี้วัด ซึ่งมีผลการดําเนินงาน คือ มีตัวชี้วัดที่บรรลุ
เปาหมายที่กําหนด 5 ตัวชี้วัด และไมบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด 3 ตัวชี้วัด สามารถคิดเปนผลสัมฤทธิ์ในการ
บรรลุเปาหมายได รอยละ 62.50 และมีผลการประเมินในภาพรวม คือ 2.7700 คะแนน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ลําดับ
ตัวชี้วัด
แผน
1
ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางศักยภาพ
ปฏิบัติได 3 ขอ
การบริการวิชาการแกสังคม
2
ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการรายได
ปฏิบตั ิได 2 ขอ
จากการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย
3
ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการทรัพยสิน
3.50 คะแนน
ของมหาวิทยาลัย
4
รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา รอยละ 80

ผล
ปฏิบัติได 3 ขอ

บรรลุเปาหมาย
บรรลุ

ปฏิบัติได 3 ขอ

บรรลุ

4.32 คะแนน

บรรลุ
ไมบรรลุ

บรรลุ

5

รอยละบุคลากรที่จัดทําคูม ือหรือแนวปฏิบัติที่ดี
หรือนวัตกรรมในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ

รอยละ 80

6

รอยละของบุคลากรทีไ่ ดรับการพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

รอยละ 50

7

จํานวนเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอก
ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการดานการบริการ
วิชาการ

3 เครือขาย

N/A
(บุคลากรสายสนับสนุนไดรับ
การพัฒนาแลว แตยังไมถึง
ตามเกณฑที่กําหนด)
N/A
(อยูระหวางการจัดทําคูมือหรือ
แนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรม
ในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ)
0
(บุคลากรยังไมไดรับการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษา
ตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ))
8 เครือขาย

3.50 คะแนน

4.35 คะแนน

8

มติที่ประชุม พิจารณาใหความเห็นชอบตามเสนอ

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

บรรลุ

4.3 พิจาณารายงานผลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (3 เดือน)
ที่ประชุมใหบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนรายงานผลการพัฒนาตนเอง จากการเขารวมโครงการ
กิจกรรม/ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (3 เดือน) ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
มติที่ประชุม

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

จํานวนชั่วโมง
11
11
11
12

4.4 พิจารณาการประเมินความสําเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562 (3 เดือน)
ที่ประชุมใหบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนรายงานผลการประเมินความสําเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (3 เดือน) ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ-สกุล

บรรลุ
นางวาสนา มณีโชติ
5
นางสาวรุงทิพย แสนพรมมี
4
นายขวัญ พิกุลทอง
5
นางสาวพิชญนันท ดอนไพวัลย
9
นางสาวเกตุแกว สรอยอวม
7
มติที่ประชุม พิจารณาใหความเห็นชอบตามเสนอ

การประเมินความสําเร็จตามแผน
ไมบรรลุ
3
5
2
9
2

รอยละ
62.50
44.44
71.43
100.00
77.78

4.5 แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (RM4) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (12 เดือน)
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดดําเนินการติดตามผลการ
จัดการความเสี่ยง (RM4) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 12 เดือน ซึ่งมีผลการดําเนินงาน คือ
1. การรั่วไหลของเงินจากการขายสินคาในแตละวัน มีการดําเนินงาน รอยละ 50 เนื่องจาก
คอมพิวเตอรที่ใชงานอยูระหวางดําเนินการซอมแซม
2. การรั่วไหลของน้ํามันเชื้อเพลิงในการขนสงน้ํา มีการดําเนินการ รอยละ 100
3. ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน (ดานชางไฟฟา) ไมผานการรับรองจากกรมกรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน มีการดําเนินงาน คือ มีการจัดตั้งศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน (ดานชางไฟฟา) เรียบรอยแลว
แตยังไมมีการเปดอบรม เนื่องจากผูควบคุมศูนยยังไมผานมาตรฐานการอบรม
มติที่ประชุม พิจารณาใหความเห็นชอบตามเสนอ

4.6 สรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 12 เดือน (RM5)
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดดําเนินการสรุปผลการ
ประเมินความเสี่ยงภายหลังการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (RM5)
จํานวน 3 ความเสี่ยง ซึ่งมีผลการดําเนินงาน คือ มีความเสี่ยงที่มีแนวโนมลดลง สามารถความคุมความเสี่ยงได
จึงไมนํามาทําความเสี่ยงในปถัดไป จํานวน 2 ความเสี่ยง และมีความเสี่ยงที่ไมสามารถควบคุมได จึงนํามา
จัดทําความเสี่ยงในปถัดไป
มติที่ประชุม พิจารณาใหความเห็นชอบตามเสนอ และเสนอแนะเพิ่มเติมใหเขียนเปรียบเทียบ
การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงใหเห็นผลที่ชัดเจน
4.7 การวิเคราะหความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (RM2)
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดดําเนินการวิเคราะห
ความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (RM2) โดยเลือกประเด็นที่มีระดับสูง ตั้งแตระดับ 10 ขึ้นไป นํามา
จัดทําเปนความเสี่ยงของสํานักฯ ไดแก 1) โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพื่อพัฒนาชุมชนตนแบบ
2) กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในองคกร 3) การจัดทําระบบสารสนเทศสําหรับการ
บริหารและตัดสินใจ และ 4) การติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน
มติที่ประชุม พิจารณาใหความเห็นชอบตามเสนอ
4.8 การระบุเหตุการณและประเมินความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (RM2-1)
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ระบุเหตุการณและประเมิน
ความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (RM2-1) และเรียงลําดับความสําคัญของเหตุการณที่จะเกิด
ความเสี่ยง ดังนี้
1) การติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน
2) โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพื่อพัฒนาชุมชนตนแบบ
3) การจัดทําระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารและตัดสินใจ
4) กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในองคกร
มติที่ประชุม พิจารณาใหความเห็นชอบตามเสนอ
(RM3)

4.9 แนวทางตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดดําเนินการจัดทําแนวทาง
ตอบสนองความเสี่ยง โดยระบุแผนงาน/กิจกรรม และผูรับผิดชอบในแตละความเสี่ยง เพื่อดําเนินการตาม
แผนงาน/กิจกรรมที่ไดกําหนดไว
มติที่ประชุม พิจารณาใหความเห็นชอบตามเสนอ และเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. ปรับการเขียนความเชื่อมโยงใหม
2. R4O4 การติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน ใหแกไขเพิ่มเติม
แผนงาน/กิจกรรม 4) จัดทําคูมือการใชงานระบบการรายงานแบบออนไลน 5) จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
เปนรายเดือน

3. R6O6 การบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพื่อพัฒนาชุมชนตนแบบ เพิ่มเติมแผนงาน/กิจกรรม
4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM)
4. R3O3 การจัดทําระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารและตัดสินใจ เพิ่มเติมแผนงาน/กิจกรรม
3) มีการสํารองขอมูล 4) มีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลใหเปนปจจุบัน
4.10 แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (RM4) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (3 เดือน)
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดดําเนินการติดตามผลการ
จัดการความเสี่ยง (RM4) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 3 เดือน ซึ่งมีผลการดําเนินงาน คือ
1. การติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน ดําเนินการแลว รอยละ 25
2. การบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพื่อพัฒนาชุมชนตนแบบ ดําเนินการแลว รอยละ 35
3. การจัดทําระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารและตัดสินใจ ดําเนินการแลว รอยละ 25
4. กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในองคกร ดําเนินการแลว รอยละ 30
มติที่ประชุม พิจารณาใหความเห็นชอบตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ไมมี –
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
(นางวาสนา มณีโชติ)
ผูจดรายงานการประชุม
(ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล)
ผูตรวจรายงานการประชุม

