
รายงานการประชุม 
วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา  

คร้ังที่ ๑๗(๕/๒๕๖๔) 
วัน อังคาร ท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมวิทยาเขตเชียงราย 
 ********************************* 

 

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา 
๒. นายสุพจน์ มานะสุข 
๓. นางวราภรณ์ ดอนชัย 
๔. นางสาวปรียานุช ใจสุข 
๕. นายภานุพงศ์ มูลจันทร์ต๊ะ 
๖. นางสาวชัชฎาภา วรโชติวนาไพร 
๗. นางสาวกาญจนา โปทาวี 
๘.  นางวิชิดา รุ่งเรือง 

 
เร่ิมประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ท่ีประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
 
วาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งเพื่อทราบ/ด าเนินการ 
ระเบียบวาระที่ ๑.๑ แนวทางการไปปฎิบัติงานที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูผู้สูงอายุ  
สรุปเร่ือง 
 จากท่ีผู้อ านวยการได้เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเรื่องการเข้าไปปฏิบัติงานในศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูผู้สูงอายุ เบ้ืองต้นได้สรุปประเด็นไว้ดังนี้ 
 ๑. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพฯ จะอยู่ภายใต้การดูแลทางวิชาชีพโดยคณะแพทยศาสตร์และคณะทันต
แพทยศาสตร์ โดยให้วิทยาเขตเชียงรายอยู่ในส่วนงานบริหารจัดการ ซึ่งจะมีการแบ่งรายได้ให้วิทยาเขต
เชียงราย 
 ๒. มีการก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์ ซึ่งจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 ๓. คณบดีคณะทันตแพทย์ต้องการให้ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพฯ จัดพื้นท่ีสวนพักผ่อน ลานจอดรถ และ
ร้านอาหาร 
 หากมีความชัดเจนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒ แผนการปรับปรุงวิทยาเขตเชียงรายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
สรุปเร่ือง 
 ตามท่ีได้พิจารณาล าดับความส าคัญในการปรับปรุงวิทยาเขตเชียงราย เห็นสมควรให้ปรับปรุง 
ซ่อมแซม รายการดังต่อไปนี้ 
 ๑. หอพักยูพีริมกก งบประมาณ ๒๒๗,๔๐๐ บาท มอบให้งานบริหารด าเนินการ  
 2. สร้างป้อมยาม งบประมาณ ๒ หลัง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท มอบให้งานอาคารสถานท่ี
ด าเนินการ 



   
มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๑.๓ การให้ความเห็น (ร่าง) ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยพะเยา ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้เรียนของมหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๔  
สรุปเร่ือง 
 ด้วยคณะกรรมการจัดท าประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้เรียนของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 
๒๕๖๔ ได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้เรียนของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 
๒๕๖๔ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้ง
ท่ี ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อน าไปรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมท้ังน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาประมวลจริยธรรมฯ ให้ครบ
สมบูรณ์ คณะกรรมการจัดท าประมวลจริยธรรมฯ จึงขอความอนุเคราะห์จากบุคลากรในหน่วยงานให้ความเห็น
ต่อ (ร่าง) ประมวลจริยธรรมฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี             ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
 จึงให้บุคลากรวิทยาเขตเชียงรายทุกคนด าเนินการให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประมวลจริยธรรมฯ 
มติ ท่ีประชุมรับทราบและด าเนินการ 
 
วาระที่ ๒ เร่ือง ฝ่ายเลขาแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒.๑ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๔ 
สรุปเร่ือง  
 บุคลากรของวิทยาเขตเชียงรายได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน เดือน มกราคม ๒๕๖๔ ดังนี้ 
 ๑. งานการเงินและบัญชี 

   1.1 เบิกค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 
 - ค่าไฟฟ้า 
 - ค่าน้ าประปา 
 - ค่าโทรศัพท์ 
 - ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย 
 - ค่าไปรณษีย์ 
 - ค่าโทรศัพท์ผู้อ านวยการ 
 - ค่าเล้ียงรับรอง 
   1.2 ตรวจเอกสารการเงินเพื่อท าการเบิกจ่าย 

    1.3 รายงานการรับเงินค่าบริการห้องพักและเช่าสถานท่ีเดือน มกราคม 2564 เป็นจ านวนเงิน 
7,200 บาท (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
  1.4 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณหมวดค่าตอบแทนการสอนเดือน มกราคม 2564 เบิกจ่ายเป็น
จ านวนเงิน 142,896 บาท 
   
 ๒. งานพัสดุ 

  - รายงานการแสดงการรับ-จ่ายวัสดุประจ าเดือนมกราคม 2564 คลังวัสดุกลาง (Ax) และคลังวัสดุ
ย่อย (IMS) 



  - รายงานการสรุปการรับเข้า-เบิกจ่าย-คงเหลือของวัสดุประจ าเดือนมกราคม 2564 คลังวัสดุกลาง 
(Ax) และคลังวัสดุย่อย (IMS) 

  - รายงานบัญชีแยกประเภทวัสดุคงเหลือประจ าเดือนมกราคม 2564 คลังวัสดุกลาง (Ax)  
  - รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนมกราคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  - ขอเห็นชอบเปล่ียนแปลงแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจ าปี 2564 
  - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564 ประจ าไตรมาสท่ี 1 
   - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายรายเดือนประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖4 ดังนี้ 
           ๑) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน ๒ เครื่อง 
           ๒) ค่าเช่ารถตู้ฯ จ านวน ๑ คัน 
           ๓) ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน ๑ รายการ พร้อมจัดท าทะเบียนคุมน้ ามันเช้ือเพลิง 
           ๔) ค่าจ้างซัก อบ รีด จ านวน ๑ รายการ 
 

 ๓. งานธุรการ บุคลากร และงานห้องสมุด 
     - รายงานสรุปการขาด ลา มาสาย และสรุปวันลาบุคลากร ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๔ (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม) 
     - ดูแลการลงช่ือปฏิบัติงานของบุคลากร สรุปวันลาบุคลากรประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๔ (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม) 
      - รายงานผู้ใช้บริการห้องสมุด และการน าส่งเงินค่าปรับจากการยืมหนังสือ เกินก าหนด 
ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๔ จ านวน ๓๒๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
      - รายงานผลการดูแลงานรักษาความปลอดภัย/งานรักษาความสะอาด ประจ าเดือน มกราคม  
๒๕๖๔ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
      - ศูนย์บรรณสารและส่ือการเรียนรู้แจ้งงดรับเล่มวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้น าระบบไอทีสิส (iThesis)  
  
 ๔. งานวิชาการ 
      - รายงานความก้าวหน้าการประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลเข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๔  
  ๑. ได้รับเอกสารประชาสัมพันธ์บางส่วน และจะได้จัดท าการประชาสัมพันธ์ต่อไป 
  ๒. ด าเนินการขออนุญาตแจกเอกสารติด โปสเตอร์ และติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ ตามหน่วยงาน
ต่าง ๆ  
  ๓. ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ทางส่ือออนไลน์แล้ว 

 ๕. งานอาคารสถานท่ี พัฒนาภูมิทัศน์ งานโสตทัศนูปกรณ์ และยานพาหนะ 
 1. ตัดหญ้า ตัดแต่งพุ่มไม้ รดน้ าต้นไม้ โซนอาคารหอพัก อาคารเรียนรวม และอาคารส านักงาน 
 2. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 18 อ าเภอ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2564  
 3. จัดเตรียม สถานท่ี ห้องเรียนและห้องประชุมให้พร้อมใช้งาน 
 4. ซ่อมแซมและซ่อมบ ารุงรักษา อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ช ารุดเสียหาย ของวิทยาเขตเชียงราย  
 5. ตรวจรับและเปน็ผู้ควบคุมงานรักษาความปลอดภัยงานรักษาความสะอาดประจ าเดือนมกราคม๒๕๖4 
 6. ควบคุมงานยานพาหนะ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖4 
 7. รายงานการใช้เลขมิเตอร์ไฟฟ้า บ.TRUE ให้กับกองอาคารสถานท่ี ม.พะเยา 
 8. ควบคุมการเบิกจ่าย-วัสดุประจ ำเดือน 



๖. งานแผนงาน 
 - จัดท าร่างข้อมูลวิทยาเขตเชียงราย ภาพประกอบ ส่งให้กองแผนงานเพื่อจัดท าร่างรายงานประจ าปี63 
ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา 
 - รายงานความก้าวหน้าการ ITA วิทยาเขตเชียงราย IIT EIT OIT ประกอบไปด้วย ส่วนท่ี 1 การเก็บข้อมูล
จากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ได้แก่ ตัวชี้วัดท่ี 1 
การปฏิบัติหน้าท่ี ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อ านาจ ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ ตัวช้ีวัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
           ส่วนท่ี 2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) ได้แก่ตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
ตัวช้ีวัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 
          ส่วนท่ี 3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐท่ีเผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์ 
หลักของหน่วยงาน ได้แก่ ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.2 การ
บริหารงาน ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส ตัวช้ีวัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 10.1 การ
ด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
 - รวบรวมข้อมูลและน าข้อมูลสู่เว็บไซต์วิทยาเขตเชียงราย น าเข้าข้อมูลสู่ระบบประเมิน ITA ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี 2564 
 - รายงานความก้าวหน้าการจัดท าข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมข่าวสารของวิทยาเขตเชียงรายผ่านเว็บไซต์ 
และ Social Media 
มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ ๓ พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
รับรองการประชุมประจ าเดือน มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย 
คร้ังที่ ๑๖(๔/๒๕๖๔) เม่ือวันอังคาร ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
มติ  รับรองรายงานการประชุม  
 
วาระที่ ๔ เร่ืองสืบเนื่อง 
 - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ พิจารณาโครงการวิทยาเขตเชียงรายสีเขียว 
สรุปเร่ือง 
 ตามท่ีวิทยาเขตเชียงรายได้จัดโครงการวิทยาเขตเชียงรายสีเขียว เพื่อท าให้วิทยาเขตเชียงรายเป็นพื้นท่ี
ท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี ร่มรื่น รองรับการท ากิจกรรมร่วมกันของผู้ท่ีมาใช้บริการสถานท่ีวิทยาเขตเชียงราย โดย
ตระหนักถึงความส าคัญของส่ิงแวดล้อม และมีจิตส านึกในการรักษาส่ิงแวดล้อม 
 จึงให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณากิจกรรมการด าเนินโครงการ 
มติ  ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการวิทยาเขตเชียงรายสีเขียว โดยมี ผู้อ านวยการ
วิทยาเขตเชียงรายเป็นท่ีปรึกษาโครงการ นายสุพจน์ มานะสุข เป็นประธานโครงการ     นางวราภรณ์ ดอนชัย 
เป็นกรรมการและเลขานุการ บุคลากรวิทยาเขตเชียงรายเป็นกรรมการ  



 ๒. จัดการประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการวิทยาเขตเชียงรายสีเขียว 
 ๓. จัดเตรียมข้อมูลการท าเครื่องฟอกอากาศ ๑๐ เครื่อง ต้นไม้ท่ีจะปลูกโดยรอบวิทยาเขต และแผง 
solar cell 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ การแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย
(IMS) 
สรุปเร่ือง 
 ตามบันทึกข้อความส านักงานอธิการบดี งานพัสดุ ท่ี อว ๗๓๓๗/ว๐๗๒๕ แจ้งแนวปฏิบัติในการ
ตรวจสอบใบเบิกวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย(IMS) ในการนี้ให้แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีพัสดุ
ขึ้นมาอย่างน้อย ๑ คน รับผิดชอบในการตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย(IMS) 
โดยตรวจสอบความมรอยู่จริงและความถูกต้องของการรับเข้า-เบิกจ่ายวัสดุ ตามใบเบิกวัสดุของหน่วยงานหรือ
ส่วนงานทุกเดือน พร้อมท้ังรายงานผลการตรวจสอบให้หัวหน้าหน่วยงานทราบเป็นประจ าทุกเดือนนั้น 
มติ  ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบให้แต่งต้ังนางสาวชัชฎาภา วรโชติวนาไพรเป็นเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
ใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย(IMS)  
ระเบียบวาระที่ ๕.๓ การจัดท าและปรับปรุงข้อมูลในส่วนที่เก่ียวข้องให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
สรุปเร่ือง 
 เพื่อให้การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานฯ (ITA) 
ประจ าปีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลกรวิทยาเขตเชียงรายจึงได้ร่วมกันจัดท าและปรับปรุงข้อมูลในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
มติ  ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาข้อมูล OIT และมอบหมายให้แต่ละส่วนงานรับผิดชอบจัดท าข้อมูลให้แล้วเสร็จ
ภายในวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 
ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่น ๆ  

- ไม่มี 
 
ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 
                            
 
 
             (นางวิชิดา รุ่งเรือง)            (รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา) 
        เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป                                ผู้อ านวยการวิทยาเขตเชียงราย 
       ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                     มหาวิทยาลัยพะเยา  
 
 
             (นายสุพจน์ มานะสุข) 
รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานธุรการ 
       ผู้ตรวจรายงานการประชุม                           


