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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางพัฑฒาภร วรสัตย์

กองคลัง

เริ่มประชุมเวลา 13.35 น.

๑

เรื่องทีป่ ระชุม
ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องเพื่อทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1.1 เรื่อง ความคืบหน้าการสรรหาหัวหน้าส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประธานแจ้งความคืบหน้าการสรรหาหัวหน้าส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปัจจุบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าส่วนงานแล้วจํานวน 5 หน่วยงาน และอยู่ระหว่าง
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ อีก 3 หน่วยงาน รวมเป็น 8 หน่วยงาน โดยมีผู้อํานวยการสํานักงาน
กฎหมายเป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาฯ
ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 แบบฟอร์ ม รายงานการประเมิ น ตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ระดั บ ส่ ว นงานสนั บ สนุ น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
ตามที่มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านประกันคุณภาพสําหรับส่วนงานสนับสนุน ครั้ง
ที่ 2/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม 8 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
โดยมีการพิจารณาแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ระดับส่วนงานสนับสนุน ปี
การศึกษา 2559 และที่ประชุมมีมติเห็นชอบแบบฟอร์มดังกล่าว นั้น
สํานักงานอธิการบดีจึงขอใช้แบบฟอร์มที่สํานักงานประกันคุณภาพจัดทําขึ้นเป็นแบบฟอร์มให้
หน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีใช้ในการรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ทั้งนี้รายงาน
การประเมินฯ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 โครงร่างองค์การ (Organizational Profile :: OP)
ส่วนที่ 2 ผลการดําเนินงานหมวดกระบวนการ (ปีการศึกษา 2559 หน่วยงานรายงาน
ผล 4 หมวด คือ หมวด 1 หมวด 3 หมวด 4 และหมวด 6)
ส่วนที่ 3 ผลการดําเนินงาน (หมวด 7 ตัวชี้วัดที่หน่วยงานกําหนดขึ้น)
ส่วนที่ 4 ผลการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงาน (สปค.02)
โดยแบบฟอร์มดังกล่าวเป็นเพียงกรอบดําเนินงานให้กับหน่วยงานเท่านั้น หน่วยงาน
สามารถนําเสนอรายงานที่นอกเหลือจากแบบฟอร์มได้ ทั้งนี้ สํานักงานอธิการบดีจะจัดส่งแบบฟอร์ม
รายงานการประเมินฯ และไฟล์แบบฟอร์มให้หน่วยงานดาวน์โหลดและนําไปใช้ต่อไป
ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ทั้งนี้ คําอธิบายการรายงานผลการดําเนินงานในแต่ละ
หมวดมีรายละเอียดปรากฎในคู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ ระดับส่วนงาน
สนับสนุน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 จึงขอให้หน่วยงานทําความเข้าใจเพิ่มเติมได้
ตามคู่ มื อฯ ซึ่งสามารถดาวน์ โหลดไฟล์ได้ที่เว็บไซต์ สํ านักงานประกั นคุ ณภาพ http://qa.ku.ac.th/
web2016/pdf/bookSupport2560.pdf
๒

ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2560 วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2560
ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 23
มิ ถุ น ายน พ.ศ.2560 ที่ ผ่ า นมา และฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ จั ด ส่ ง รายงานการประชุ ม ฯ ดั ง กล่ า วให้
คณะกรรมการฯ พิจารณาแก้ไขรายงานแล้วเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยให้ส่งกลับฝ่ายเลขานุการ
ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นั้น
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขดังนี้
หน้าที่ 6 วาระที่ 5.1 ย่อหน้าที่ 2 ข้อ 1
แก้ไข จาก “... 1. กรณีที่หน่วยงานได้รับอนุมัติปรับแผนแล้วกองแผนงาน
จัดส่งหนังสื อ แจ้งผลมายั งหน่ วยงานที่ ขออนุมัติ 1 ชุ ด และกองคลัง 1 ชุด เพื่อดํานินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง นั้น...”
เป็น “... 1. กรณีที่หน่วยงานได้รับอนุมัติปรับแผนแล้ วกองแผนงานจัดส่ง
หนังสือแจ้งผลมายังหน่วยงานที่ขออนุมัติ 1 ชุด และกองคลัง 1 ชุด เพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
นั้น...”
หน้าที่ 7 วาระที่ 5.5
แก้ไข จาก “... ผู้อํานวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ แจ้งที่
ประชุมทราบกําหนดการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจําปี 2560 ซึ่งกําหนดจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่
2 กันยายน พ.ศ.2560 จึงขอเชิญชวนผู้บริหารและบุคลากรหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีเข้าร่วม
โครงการ ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิตประสานงานเบื้องต้น...”
แก้ไข เป็ น “... ผู้อํานวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ แจ้งที่
ประชุมให้ทราบกําหนดการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจําปี 2560 ซึ่งกําหนดจะจัดขึ้นในวัน
เสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2560 จึงขอเชิญชวนผู้บริหารและบุคลากรหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี
เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิตประสานงานในเบื้องต้น...”
ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไขตามเสนอ
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงานอธิการบดี
ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 23
มิถุนายน พ.ศ.2560 ได้พิจารณาแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานอธิการบดีโดยมีมติ ดังนี้
1. ชะลอการออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน
อธิการบดีไว้ก่อน
๓

2. มอบหมายให้สํานักงานอธิการบดีทําหนังสือถึ งกองการเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณา
ทบทวนหน้าที่ของคณะกรรมการฯ
3. มอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ชี้แจงกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงานอธิการบดีเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป
สํานักงานอธิการบดีได้จัดทําหนังสือถึงกองการเจ้าหน้าที่เพื่อให้ดําเนินการแล้ว ตามหนังสือที่
ศธ 0513.10101/331 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ตามข้อ 1
ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ทั้งนี้ ผู้แทนจากกองการเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงหนังสือที่เวียนไปยังหน่วยงานระดับคณะ
สถาบัน สํานัก เรื่องให้หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน นั้น สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยนําระบบ PMS (Performance Management System) มาใช้
จึงต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ขึ้นมา โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ มุ่งเน้นไป
ที่ส่วนงานระดับคณะ สถาบัน สํานัก มากกว่าหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีซึ่งมีความแตกต่างจาก
คณะ สถาบัน สํานักอื่น ส่ วนอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ นั้นมุ่ งเน้นเพียงทํ าหน้าที่
กลั่นกรองผลการประเมิน ไม่มีอํานาจถึงการตัดสินการอุทธรณ์ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประธานให้ ค วามเห็ น เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ หน่ ว ยงานเที ย บเท่ า ระดั บ คณะ สถาบั น สํ า นั ก ว่ า
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นไว้ว่า สํานักงานอธิการบดีเป็นส่วนงานสนับสนุนที่มีการบริหาร
แตกต่างจากคณะ ไม่ถือเป็นส่วนงานในระดับคณะ ดังนั้น ในการดําเนินการใดๆ ควรระบุการดําเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน
ที่ประชุมรับทราบ
3.2 การประชุมเครือข่ายผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนของคณะ สถาบัน สํานัก
ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 23
มิถุนายน พ.ศ.2560 ได้หารือเรื่องการจัดประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี กับหัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะ และผู้บริหารสถาบัน สํานัก โดยประชุมร่วมกันทุกๆ 3
เดือน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานในสายสนับสนุน และที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติ
หลักการในการดําเนินการต่ออธิการบดีต่อไป นั้น
สํานักงานอธิการบดีได้ดําเนินการทําหนังสือถึงอธิการบดีเพื่อเสนอขออนุมัติหลักการแล้วตาม
หนังสือที่ ศธ 0513.10101/338 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ทั้งนี้อธิการบดีลงนามเห็นชอบในหลักการแล้ว หลังจากนี้
สํานักงานอธิการบดีจะได้เวียนหนังสือถึงคณบดี และหัวหน้าส่วนงานระดับสถาบัน สํานัก เพื่อรับทราบ
การประชุ ม เครื อ ข่ า ยผู้ บริ ห ารฝ่ า ยสนั บ สนุ น โดยการประชุ ม ครั้ ง แรกสํ านั ก งานอธิ ก ารบดี จ ะเป็ น
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ และอาจมีการเวียนการประชุมไปยังส่วนงานอื่นในครั้งต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ

๔

3.3 ปัญหาอัตราเงินเดือนในตําแหน่งผู้บริหารหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี
ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 23
มิถุนายน พ.ศ.2560 ได้พิจารณาปัญหาเรื่องการกําหนดอัตราค่าจ้างของผู้อํานวยการหน่วยงานสังกัด
สํานักงานอธิการบดี ซึ่งใช้บัญชีค่าจ้างต่างกัน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นสมควรมอบกองการ
เจ้าหน้าที่ทบทวนแนวทางการจัดทําสัญญาจ้าง และการจําแนกบัญชีค่าจ้างของผู้บริหารหน่วยงาน
สังกัดสํานักงานอธิการบดีต่อไป นั้น
สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี ไ ด้ จั ด ทํ า หนั ง สื อ ถึ ง กองการเจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ ให้ ดํ า เนิ น การทบทวนแนว
ทางการจัดทําสัญญาจ้าง และการจําแนกบัญชีค่าจ้างของผู้บริหารหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี
แล้ว ตามหนังสือที่ ศธ 0513.10101/331 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ตามข้อ 2
ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ทั้งนี้ประธานมีข้อเสนอแนะว่าสัญญาจ้างสําหรับบุคลากร
ที่ดํารงตําแหน่งผู้บริหารควรมี 2 ฉบับ คือ สัญญาจ้างในตําแหน่งผู้บริหาร (ผู้อํานวยการของหน่วยงาน)
และสัญญาจ้างในตําแหน่งงาน (เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการพิเศษ)
ที่ประชุมรับทราบ
3.4 ติดตามผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 9 เดือน
ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 23
มิถุนายน พ.ศ.2560 ได้แจ้งให้หน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีจัดส่งผลการดําเนินงานการบริหาร
ความเสี่ยงของหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 9 เดือนภายในวันที่ 30 มิถุนายน
2560 นั้น
สํานักงานอธิการบดีได้รับข้อมูลดังกล่าวแล้วแต่ยังไม่ครบทุกหน่วยงาน (ขาดกองคลัง) จึงขอให้
ดําเนินการจัดส่งมายังสํานักงานอธิการบดี
ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน ส่วนงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2559
ตามที่มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านประกันคุณภาพสําหรับส่วนงานสนับสนุน ครั้งที่
2/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม 8 อาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยมีการ
พิจารณากําหนดการประเมินคุณภาพภายใน ส่วนงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2559 ซึ่งกําหนดการประเมิน
ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560 สําหรับสํานักงานอธิการบดี ประธานกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในให้สํานักงานอธิการบดีนําเสนอวันประเมินโดยเสนอมายังสํานักงานประกันคุณภาพภายในวันที่ 31
กรกฎาคม 2560 เพื่อสํานักงานประกันคุณภาพจะประสานงานกับทีมกรรมการและจัดทําประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ต่อไป นั้น
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ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการให้ข้อมูลเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นแนวทางกําหนดวันประเมินว่าในปี
การศึกษา 2558 คณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีจํานวน 14
หน่วยงาน เป็นเวลา 5 วัน (28 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2559)
ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบสํานักงานอธิการบดีดําเนินการ ดังนี้
1. จัดทําแผนดําเนินงานเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธิการบดี
ปีการศึกษา 2559
2. จัดทําร่างกําหนดวันประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธิการบดี
3. จัดส่งข้อมูลตามข้อ 1 และ 2 ให้หน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีพิจารณาความ
เหมาะสมของวันประเมินคุณภาพภายใน
4.2 การเปลี่ยนตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เป็นนักวิชาการพัสดุ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตามที่กองคลังได้เสนอขอเปลี่ยนตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 2 อัตรา ซึ่งเป็นอัตรา
ว่ า งไม่ มี ผู้ ค รองตํ า แหน่ ง ไปเป็ น ตํ า แหน่ ง นั ก วิ ช าการพั ส ดุ และเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารงานทั่ ว ไป และ
คณะทํางานวิเคราะห์ตําแหน่ง กองการเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ได้พิจารณาข้อมูล
ภาระงาน ข้อมูลอัตรากําลัง มีความเห็นว่าภาระงานและความรับผิดชอบสอดคล้องกับมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งในตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ (วุฒิปริญญาตรี) และตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วุฒิ
ปริญญาตรี) นั้น
ในการนี้ กองการเจ้ า หน้ า ที่ จึ ง นํ า เรื่ อ งเสนอสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี เ พื่ อ นํ า เข้ า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจํา สํานักงานอธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาโดยให้ความเห็นว่าความสําคัญของกองคลัง คือ งานด้าน
การเงินเป็นหลัก ดังนั้น นักวิชาการเงินและบัญชีจึงสําคัญที่สุด รองลงมา คือ นักวิชาการพัสดุ การ
เปลี่ยนตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีถึง ๒ ตําแหน่ง อาจทําให้เสียตําแหน่งที่สําคัญของหน่วยงานไป
ทั้งนี้ผู้อํานวยการกองแผนงานให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าอัตรากําลังสายสนับสนุนที่เกษียณไปในปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 สํานั กงบประมาณไม่ ได้ จั ดสรรอัตรากําลั งคืน ให้ในสายสนับสนุน แต่จะคืน ให้เป็ นสาย
วิชาการแทน
ที่ประชุม พิจารณาแล้ วมีม ติเปลี่ ยนตําแหน่ งนักวิ ชาการเงิน และบัญ ชี เป็นนักวิชาการพั ส ดุ
สําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปที่ขอเปลี่ยนตําแหน่ง กองคลังขอถอนเรื่องออก และมอบให้
ฝ่ายเลขานุการแจ้งกองการเจ้าหน้าที่เพื่อดําเนินการเปลี่ยนตําแหน่งตามมติที่ประชุมต่อไป
4.3 การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ประจําปี 2560
ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการระดับมหาวิทยาลัย
ได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการดําเนินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ และแจ้ง
ส่วนงานรับทราบและดําเนินการนั้น ในที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและ
ช่วยวิชาการของสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เห็นชอบให้
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ โดยการคัดเลือกในตําแหน่งประเภทกลุ่มอํานวยการระดับต้น ให้คัดเลือกจาก
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ที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดีพิจารณาเสนอชื่อ (ระดับผู้อํานวยการกอง จํานวน
14 กอง) เพื่อนําเสนอคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นฯ ระดับมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป นั้น
ในการนี้ กองการเจ้าหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นฯ
สํานักงานอธิการบดีจึงเสนอเรื่องมายังสํานักงานอธิการบดีให้นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานั กงานอธิ ก ารบดี เพื่อ พิ จ ารณาเสนอชื่ อผู้อํ า นวยการหน่ ว ยงานในสํ านัก งานอธิ ก ารบดี เพื่อ เป็ น
บุคลากรดีเด่นประเภทกลุ่มอํานวยการระดับต้นของสํานักงานอธิการบดีต่อไป
ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้สํานักงานอธิการบดีดําเนินการ ดังนี้
1. ทําบันทึกให้ผู้อํานวยการหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีเสนอชื่อผู้อํานวยการ
หน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีที่มิใช่ตัวเองคนละ 1 ชื่อ เป็นเรื่องลับมาที่สํานักงานอธิการบดี
2. เชิญผู้อํานวยการหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี จํานวน 2-3 ท่าน เป็นพยาน
การคัดเลือกตัวแทนผู้บริหารฯ เพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นฯ
3. แจ้งผลการคัดเลือกให้กองการเจ้าหน้าที่ดําเนินการต่อไป และแจ้งผลให้ผู้บริหาร
หน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีเพื่อทราบ
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ติ ด ตามการดํ า เนิ น งานการตรวจสอบภายใน ประจํ า ปี 2560 ของหน่ ว ยงานสั ง กั ด
สํานักงานอธิการบดี
ตามที่หน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี จํานวน 6 หน่วยงาน ได้รับการตรวจสอบบัญชีเงิน
รับฝากในระบบ KU-ERP ประจํ าปี 2560 จากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประจําสํ านักงาน
อธิการบดี ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยคณะกรรมการฯ พบว่าจํานวนเงินรับฝากในระบบ KUERP ของหน่วยงานไม่ตรงกับข้อมูลเงินรับฝากในระบบ KU-ERP ที่กองคลัง จึงเสนอแนะให้หน่วยงาน
ดําเนินการกระทบยอดกับกองคลัง นั้น
คณะกรรมการฯ จึงขอติดตามผลการดําเนินการของหน่วยงาน ทั้งนี้ในส่วนของการรายงานผล
การตรวจสอบภายใน ผู้อํานวยการตรวจสอบภายในชี้แจงขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทํารายงานเพื่อเสนอ
อธิการบดีต่อไป
ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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5.2 แนวทางการแก้ปัญหาเงินประกันห้องพักอาคารที่พักบุคลากร ซอยพหลโยธิน 45
ผู้อํานวยการตรวจสอบภายในขอหารือกรณีที่มีบุคลากรเช่าห้องพักอาศัยอาคารที่พักบุคลากร
ซอยพหลโยธิน 45 จํานวน 107 ราย ไม่ได้รับเงินประกันห้องพักคืน เนื่องจากทําใบเสร็จรับเงินสูญหาย
โดยมีแนวปฏิบัติหลายแนวทาง ได้แก่
1. ให้บุคลากรที่เช่าห้องพักขอสําเนาใบเสร็จรับเงินได้ที่กองคลัง หรือกองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ เซ็นต์รับรองสําเนาถูกต้อง แต่หน่วยงานทั้งสองหน่วยงานแจ้งว่าสําเนาใบเสร็จ
ดังกล่าวหายเช่นกัน เนื่องจากเกิดน้ําท่วมเมื่อปี พ.ศ.2554
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง มีแนวปฏิบัติดังนี้
2.1 กรณีทั้งใบเสร็จตัวจริง และสําเนาหาย หน่วยงานเสนอแนะให้บุคลากรแจ้ง
ความเพื่อนําสํ าเนาการแจ้ งความมาเป็นหลักฐานดําเนินการรับเงินประกันคืนต่อไป ซึ่งในระเบียบ
กระทรวงการคลังไม่ได้กําหนดให้บุคลากรไปดําเนินการแจ้งความ แต่ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเก็บ
สําเนาใบเสร็จรับเงินเป็นผู้ดําเนินการแจ้งความ
2.2 กรณีขอสําเนาใบเสร็จไม่ได้ ให้บุคลากรเขียนใบรับรองการจ่ายเงิน พร้อม
ชี้แจงเหตุผลความจําเป็นที่ไม่อาจขอใบเสร็จรับเงิน และรับรองว่ายังไม่เคยนําใบเสร็จรับเงินนั้นมา
เบิกจ่าย มายังกองยานพาหนะฯ และให้กองยานพาหนะฯ รวบรวมใบรับรองฯ ทั้ง 107 ราย เสนอ
หั วหน้ าส่ วนงาน ในที่ นี้คื ออธิการบดี อ นุมัติ เมื่อ ได้รับอนุ มัติแ ล้วให้ใ ช้ใ บรั บรองฯ นั้น เป็นหลัก ฐาน
ประกอบการขอรับเงินประกันคืน
จากแนวทางปฏิบัติดังกล่าว จึงขอหารือที่ประชุมว่าควรดําเนินการแก้ปัญหานี้อย่างไร
ประธานเสนอแนะให้กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่พิจารณาสาเหตุที่บุคลากรที่เช่า
ห้องพักอาศัยฯ จํานวน 107 ราย ไม่ได้รับเงินประกันห้องพักคืน เนื่องจากทําใบเสร็จรับเงินสูญหาย
ทั้ งหมดใช่ หรือไม่ ถ้ าเป็ นสาเหตุเดี ยวกันเสนอให้ทําหนังสือถึง อธิก ารบดีมาพร้ อ มกั น ในคราวเดีย ว
โดยชี้แจงข้อมูลในประเด็นของว่าบุคลากรทั้ง 107 ราย เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัย มีการทําสัญญาเช่า
และจ่ายเงินประกันห้องพักจริง โดยจะคืนเงินประกันเมื่อพ้นจากการพักอาศัย ซึ่งปัจจุบันยังคงพักอาศัย
อยู่และได้ทําสัญญาเช่าฉบับใหม่เรียบร้อยแล้ว จึงสันนิษฐานได้ว่ายังไม่ได้มีการคืนเงินประกันห้องพัก
ให้แก่บุคลากรที่เช่าห้องพักตามการทําสัญญาเช่าเดิม
ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ
เลิกประชุมเวลา 15.15 น.
นายฉัตรชัย จรูญพงศ์
รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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