รายงานการประชุมบุคลากรสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
ครั้งที่ 5/2562
วันที่ 23 ธันวาคม 2562
ณ หองประชุม ชั้น 1 อาคาร KPRU HOME
----------------------------------------------------------------รายชื่อบุคลากรที่เขารวมประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล
ประธาน
2. ดร.วิชุรา วินัยธรรม
กรรมการ
3. อาจารยสุภาภรณ หมั่นหา
กรรมการ
4. นางรุงทิพย แสงสวาง
กรรมการ
5. นางสาวพิชญนันท ดอนไพวัลย
กรรมการ
6. นายขวัญ พิกุลทอง
กรรมการ
7. นางสาวเกตุแกว สรอยอวม
กรรมการ
8. นางสาวภัทรานิษฐ เลิศกสิกรณ
กรรมการ
9. นายเจษฎาวุฒิ อุทธา
กรรมการ
10. นางจารุวรรณ อุดม
กรรมการ
11. นายวัชระ หาวหาญ
กรรมการ
12. นางวาสนา มณีโชติ
กรรมการและเลขานุการ
เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.
ประธานการประชุมตรวจสอบเห็นวาบุคลากรสํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดครบองคประชุมแลว
จึงกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
1.1 การเตรียมงานเลี้ยงสังสรรควันปใหม 2563
สํานักจะมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรควันปใหม 2563 ขึ้นในวันที่ 3 มกราคม 2563 ณ รานวิวสวยน้ําใส
ตั้งแตเวลา 18.00 น. เปนตนไป และมอบหมายงานแตละคน ดังนี้
- สถานที่จัดงานเลี้ยง ฉลากจับรางวัลและแลกของขวัญ มอบนางวาสนา มณีโชติ
- ของรางวัลพิเศษ และอาหาร มอบหมาย อ.สุภาภรณ หมั่นหา
- บัตรเชิญผูบริหารเขารวมงาน มอบ น.ส.เกตุแกว สรอยอวม
- เชิญบุคลากรเขารวมงาน มอบ น.ส.ภัทรานิษฐ เลิศกสิกรณ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมบุคลากรประจําสํานักบริการวิชาการและ
จัดหารายได ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 25 กันยายน 2562 ณ หองประชุมสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
มติที่ประชุม เห็นดวยโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ไตรมาส 1)
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
งาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 1) มีทั้งหมด 12 โครงการ ไดรับการอนุมัติงบประมาณ
ทั้งสิ้น 4,173,400 บาท เบิกจายไป 165,375 บาท คิดเปนรอยละ 3.96 บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของ
โครงการ คิดเปนรอยละ 14.29 จึงนําเสนอคณะกรรมการประจําสํานักบริการวิชาการฯ ใหความเห็นชอบ
เพื่อดําเนินการตอไป
มติที่ประชุม พิจารณาใหความเห็นชอบตามเสนอ
4.2 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 (3 เดือน)
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดดําเนินการเก็บรวบรวม
และวิเคราะหขอมูลผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 3 โดยสํานักบริการวิชาการฯ กําหนดใหมีการติดตามประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ จํานวน
ทั้งสิ้น 9 ตัวชี้วัด ซึ่งมีผลการดําเนินงาน คือ มีตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมายที่กําหนด 5 ตัวชี้วัด และไมบรรลุตาม
เปาหมายที่กําหนด 4 ตัวชี้วัด สามารถคิดเปนผลสัมฤทธิ์ในการบรรลุเปาหมายได รอยละ 55.56 และมีผล
การประเมิน ในภาพรวม คือ 2.2600 คะแนน จึงนําเสนอคณะกรรมการประจําสํานักบริการวิช าการฯ
ใหความเห็นชอบเพื่อดําเนินการตอไป
มติที่ประชุม พิจารณาใหความเห็นชอบตามเสนอ
4.3 การวิเคราะหความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (RM2)
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดดําเนินการวิเคราะหความ
เสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (RM2) โดยเลือกประเด็นที่มีระดับสูง ตั้งแตระดับ 10 ขึ้นไป นํามาจัดทํา
เปนความเสี่ยงของสํานักฯ ไดแก 1) งานจัดหารายไดจากน้ําดื่ม 2) โครงการบริการวิชาการ และ 3) การเก็บ
รายไดและจัดสงเงินรายไดจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัยฯ
มติที่ประชุม พิจารณาใหความเห็นชอบตามเสนอ
4.4 การระบุเหตุการณและประเมินความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (RM2-1)
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ระบุเหตุการณและประเมิน
ความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (RM2-1) และเรียงลําดับความสําคัญของเหตุการณที่จะเกิดความ
เสี่ยง ดังนี้
1) งานจัดหารายไดจากน้ําดื่ม
2) โครงการบริการวิชาการ
3) การเก็บรายไดและจัดสงเงินรายไดจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัยฯ
มติที่ประชุม พิจารณาใหความเห็นชอบตามเสนอ

(RM3)

4.5 แนวทางตอบสนองความเสี่ ยง/แผนบริ หารความเสี่ ยง ประจํ า ป งบประมาณ พ.ศ.2563

สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดดําเนินการจัดทําแนวทาง
ตอบสนองความเสี่ยง โดยระบุแผนงาน/กิจกรรม และผูรับผิดชอบในแตละความเสี่ยง เพื่อดําเนินการตาม
แผนงาน/กิจกรรมที่ไดกําหนดไว
โครงการตามยุทธศาสตร/
ประเภทความเสีย่ ง
(1)

ความเสี่ยง
(2)

แผนงาน/กิจกรรม
(4)

ผูรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบหลัก
(5)

งานจัดหารายไดจากน้าํ ดื่ม

1. ความไมเปนปจจุบันของการ
เบิกจายเงิน การบันทึกรายได
และการบันทึกสตอก
2. การดําเนินงานในเรื่องการเงิน
และสตอก ไมมีการกระทบยอด

1. จัดทําใบสั่งซื้อในแตละครั้ง โดย
ผานความเห็นชอบจากหัวหนางาน
กอนสั่งซื้อทุกครั้ง
2. จัดทําสตอกน้ําในแตละชนิดที่
สามารถเช็คยอดการสั่ง ยอดคงเหลือ
ยอดขายในแตละครั้ง และรายไดจาก
การขาย คงเหลือ
3. กําหนดใหมีผูกาํ กับติดตามงาน
และกระทบยอด พรอมรายงานให
หัวหนาทราบ

1. น.ส.เกตุแกว
สรอยอวม
2. นายขวัญ พิกุลทอง

โครงการบริการวิชาการ

รายไดครัวเรือนที่เขารวม
โครงการมีโอกาสไมผานเกณฑ
ความยากจน

1. จัดทําแบบสํารวจเก็บขอมูลรายได
ของครัวเรือนที่เขารวมโครงการ
2. กําหนดประเด็นการยกระดับ
รายไดใหชัดเจนโดยการมีสวนรวม

1. ดร.วิชุรา วินยั ธรรม
2. นางรุงทิพย
แสงสวาง

การเก็บรายไดและจัดสง
เงินรายไดจากทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัยฯ

1. รานคาจายเงินไมตรงตาม
กําหนดระยะเวลาที่ทาง
หนวยงานกําหนด
2. จํานวนเงินที่จัดเก็บจาก
รานคาที่เชาพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยฯ ไดไมครบตาม
จํานวน

1. กําหนดระยะเวลาใหกับรานคาที่
จะไปชําระเงินที่งานการเงิน
2. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน
ประจําเดือนที่จา ยแตละเดือนกับทาง
ราน

1. อ.สุภาภรณ หมั่นหา
2. น.ส.พิชญนนท
ดอนไพวัลย
3. นายบดินทร
สังวรินทะ
4. น.ส.ภัทรานิษฐ
เลิศกสิกรณ

มติที่ประชุม พิจารณาใหความเห็นชอบตามเสนอ
4.6 แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (RM4) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (3 เดือน)
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดดําเนินการติดตามผลการ
จัดการความเสี่ยง (RM4) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 3 เดือน ซึ่งมีผลการดําเนินงาน คือ
1) งานจัดหารายไดจากน้ําดื่ม ดําเนินการแลว รอยละ 35
2) โครงการบริการวิชาการ ดําเนินการแลว รอยละ 50
3) การเก็บรายไดและจัดสงเงินรายไดจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการแลว
รอยละ 35
มติที่ประชุม พิจารณาใหความเห็นชอบตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ไมมี –

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
(นางวาสนา มณีโชติ)
ผูจดรายงานการประชุม
(ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล)
ผูตรวจรายงานการประชุม

