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รายงานการประชุมส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 1 

ครั้งที่ 3/2557 2 

วันที่ 1 เมษายน  2557  เวลา  09.00 น. 3 

ณ ห้องประชุมส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร (ห้องประชุมร่วมใจสมัยเกษียณ 46) 4 

----------------------------------------------------------- 5 

ผู้มาประชุม 6 

1. นายเกษม  ภูธรรมะ  หัวหน้าส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 7 

2. นายอภิชาติ พัฒนจักร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ 8 

3. พ.ต.ท.ฐากร  บุ้งทอง  สถานีต ารวจภูธรย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 9 

4. ร.ต.ต.นิกร  ชมฮด  สถานีต ารวจภูธรย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 

5. นายมรกต  สุบิน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 11 

6. นายเฉลิมเกียรติ  ศรีละกูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 12 

7. นางสาวหน่อย  จินะชิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 13 

8. นายบดินทร์ธร  กุตัน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 14 

9. นายสุพิน  ภูมิประเสริฐ หัวหน้าหน่วยจราจร 15 

10. นายเกษม  แก้วแก่น  ผู้ดูแลหมวดสถานที่ 16 

11. นายวิบูรณ์ศิลป์  พินิจมนตรี หัวหน้าหน่วยดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย 17 

12. นายสมปอง  บุญตา  ผู้ช่วยหัวหน้าหนว่ยจราจร 18 

13. นายสิทธิพร  ชินฝั่น  ผู้ช่วยหัวหน้าหนว่ยสืบสวนและการข่าว 19 

14. นายศาสตร์  ศรีผาย  หัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็ว ชุดที่ 1 20 

15. นายถาวร  ดอนนิยงค์  ผู้ช่วยหัวหน้าหนว่ยสายตรวจเคลื่อนที่เร็ว ชุดที่ 1 21 

16. นายธนพงษ์  ต้นสีนนท์ ผู้ช่วยหัวหน้าหนว่ยสายตรวจเคลื่อนที่เร็ว ชุดที่ 1 22 

17. นายประสิทธิ์  ไทยอ่อน หัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็ว ชุดที่ 2 23 

18. นายคูณ  เทวสัตย์  ผู้ช่วยหัวหน้าหนว่ยสายตรวจเคลื่อนที่เร็ว ชุดที่ 2 24 

19. นายดีชัย  เจริญชัย  ผู้ช่วยหัวหน้าหนว่ยสายตรวจเคลื่อนที่เร็ว ชุดที่ 3 25 

20. นายก าพล  ชินเสนา  ผู้ช่วยหัวหน้าหนว่ยสายตรวจเคลื่อนที่เร็ว ชุดที่ 3 26 

21. นายพลเทพ  ศรีเจริญ  หัวหน้าหน่วยสิริคุณากร 27 

22. นายนิคม  โพธิราช  ช่างไฟฟ้า ช.3 28 

23. นายณรงค์  ทาบุราณ  หัวหน้าหน่วยยานพาหนะ 29 

24. จ.ส.อ.สมพงษ์  ทองสัมฤทธิ์ หัวหน้าชุดองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 30 

25. นางสาวดรุณี  โพธิ์ปัสสา พนักงานธุรการ 31 

ผู้ไม่มาประชุม  (เนื่องจากติดราชการและภารกิจอ่ืน) 32 

1. นายสมพร  อ่ านาเพียง หัวหน้าหน่วยสืบสวนและการข่าว 33 

2. นายสงวน  นามปัญญา ผู้ช่วยหัวหน้าหนว่ยสายตรวจเคลื่อนที่เร็ว ชุดที่ 2 34 
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3. นายเฉลี่ย  อาจภักดี  นายตรวจเวรหัวหน้าชุด คทร. ชุดที่ 3 1 

4. นายสุรสิน  เพ็ญประจักร์ หัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็ว ชุดที่ 3 2 

เริ่มประชุม  เวลา  09.00 น. 3 

  นายเกษม  ภูธรรมะ   หัวหน้าส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร  เป็นประธานที่4 

ประชุม กล่าวเปิดการประชุมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ก าหนดไว้  ดังนี้ 5 

 6 

 วาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 7 

1.1 การศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ 8 

หัวหน้าส านักงานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง จัดสัมมนาและ9 

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศฮ่องกง และ มหาวิทยาลัยปักก่ิง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติของประเทศจีน ระหว่างวันที่ 10 

25-31 มีนาคม 2557 จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับประสบการณ์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และระบบ11 

การจราจรของประเทศจีน  ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน ระหว่างวันที่  15-22 12 

พฤษภาคม 2557 ก็จะได้เดินทางไปยังประเทศฮ่องกงอีกรอบ 13 

ที่ประชุมรับทราบ 14 

1.2 การปฏิบัติงานของสถานีต ารวจภูธรย่อย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 

พ.ต.ท.ฐากร  บุ้งทอง  สถานีต ารวจภูธรย่อย มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งต่อที่ประชุมถึงภารกิจหลัก 16 

ที่สถานีต ารวจภูธรย่อย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย การดูแลความปลอดภัยในพ้ืนที่และ17 

รอบเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงดูแลด้านการระบบจราจร ซึ่งจากการปฏิบัติงานมีคดีความต่างๆ ที่ต้อง18 

ด าเนินการสืบสวนสอบสวนเป็นจ านวนมาก เช่น คดีถูกหลอกให้เปิดบัญชีธนาคาร  คดีหลอกขายสินค้าออนไลน์   19 

คดีท่ีเกิดข้ึนบ่อยที่สุดคือคดีลักทรัพย์ เมาสุราทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุและเสียชีวิต โดยได้รับความ20 

ร่วมมือสนับสนุนเป็นอย่างดีจากส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ทั้งด้านยานพาหนะและบุคลากร21 

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดขอนก่น มีนโยบายการป้องกันอุบัติเหตุจากการเฉี่ยวชน จัดก าลังออกป้องปราม22 

เหตุ การรณรงค์ โดยต้องขอความร่วมมือจากส านักงานฯ จัดก าลังเจ้าหน้าที่ช่วยสนับสนุน 23 

ประเด็น  กรณีเกิดเหตุลักทรัพย์นักศึกษา  บริเวณสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ง24 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ร่วมกันจับกุมและน าส่งตัวผู้กระท าผิดให้เจ้าหน้าที่ต ารวจด าเนินคดีตามกฎหมาย  25 

ประเด็นนี้เป็นการก่อเหตุในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีมูลเหตุว่ากระท าความผิดจริง สามารถด าเนินคดีได้26 

ตามกฎหมาย  ซึ่งภายหลังจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส่งตัวผู้กระท าผิดให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ  สถานี27 

ต ารวจภูธรย่อยฯ สืบสวนการกระท าผิดตามขั้นตอนทางกฎหมาย  ในขั้นตอนนี้ไม่มีการลงบันทึกการส่งมอบใดๆ 28 

จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เขียนรายงานการจับกุมเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ แต่29 

ภายหลังทราบว่าไม่มีการด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด จึงได้ท าบันทึกข้อความขอทราบหลักการและเหตุผลการ30 

ด าเนินงานไปยังหัวหน้าสถานีต ารวจภูธรย่อย มข. ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0514.1.67/ 378 ลงวันที่ 28 มีนาคม 31 

2557    32 
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พ.ต.ท.ฐากร  บุ้งทอง  ชี้แจงว่า ในประเด็นนี้เนื่องจากเจ้าทุกข์ไม่เอาความ และไม่ได้ลงบันทึก1 

ประจ าวันหรือแจ้งความด าเนินคดีใดๆ โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจร่วมไกล่เกลี่ยและให้โอกาสผู้กระท าผิดได้ปรับปรุงตัว2 

และสามารถอยู่ในสังคมได้ ซึ่งเจ้าทุกข์ได้รับคืนทรัพย์สินครบถ้วน จึงได้มีการลงบันทึก 3 

ที่ประชุมรับทราบ 4 

1.3 โครงการอบรมและสอบใบอนุญาตขับขี่ ร่วมกับสถานีต ารวจภูธรย่อย มข. และกองก ากับการ5 

ต ารวจภูธรภาค 4 6 

นายเฉลิมเกียรติ   ศรีละกูล  แจ้งต่อที่ประชุมว่า นอกจากการปฏิบัติงานด้านการรักษาความ7 

ปลอดภัย การป้องปรามเหตุต่างๆ ในพ้ืนที่แล้ว  ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร  ร่วมกับกองก ากับ8 

การต ารวจภูธรภาค 4 ก าหนดจัดโครงการสอบใบอนุญาตขับขี่ ส าหรับบุคลากร นักศึกษา และประชากรในเขต9 

ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งสามารถยื่นเอกสารการสมัครได้ที่สถานีต ารวจภูธรย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น  10 

และท่ีส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ในวันและเวลาราชการ เปิดรับสมัครจ านวน 3 รุ่น ทั้งรถยนต์11 

และรถจักรยานยนต์ รุ่นละ 120 คน ดังนี้ 12 

 รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2557 13 

 รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2557 14 

 รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่  26-27  มิถุนายน  2557 15 

โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจ านวนมาก จากทั้งภายในและภายนอก ในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียง 16 

ที่ประชุมรับทราบ 17 

1.4 หารือข้อควรปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติร่วมกับสถานีต ารวจภูธรย่อย มข. 18 

นายมรกต  สุบิน  แจ้งต่อที่ประชุมว่า  สถานีต ารวจภูธรย่อย มข. สามารถออกค าสั่ง (เพ่ิมเติม) ให้19 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้หรือไม่ในส่วนของเจ้าหน้าที่หน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็ว และเจ้าหน้าที่ หน่วย20 

สืบสวนและการข่าว ซึ่งได้ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด  จึงขอหารือว่า 21 

และขอความเห็นชอบจากที่ประชุมในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานีต ารวจภูธรย่อย มข.   22 

ร.ต.ท.ฐากร  บุ้งทอง  เสนอต่อที่ประชุมว่า เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของ23 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทางสถานีต ารวจภูธรย่อย มข. จะด าเนินการสนับสนุน ดังนี้ 24 

1.4.1 ให้ส านักงานฯ ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ไปยังหัวหน้าสถานีต ารวจภูธรย่อย มข. เพ่ือออกค าสั่งฯ 25 

เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน  โดยค าสั่งไม่ได้ระบุวันสิ้นสุดอ านาจการปฏิบัติหน้าที ่26 

1.4.2  ทางสถานีฯ จะด าเนินการออกแบบฟอร์มบันทึกการจับกุมโดยพลเรือน ให้แก่เจ้าหน้าที่27 

รักษาความปลอดภัย กรณีน าส่งตัวผู้ต้องหากระท าความผิดที่จับกุมได้ 28 

1.4.3  การขอก าลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ว.7) เข้ากวดขันหรือจับกุมผู้เล่นการพนัน 29 

จะต้องมีเจ้าหน้าทีต่ ารวจ อย่างน้อย 1 นาย ร่วมตรวจเหตุทุกครั้ง 30 

1.4.4 กรณีการเบิกจ่ายเงินรางวัล  ต้องมีบันทึกการจับกุมแนบทุกครั้ง แต่ทั้งนี้ยังไม่สามารถ31 

เบิกจ่ายได้ เนื่องจากยังไม่มีระเบียบรองรับ และกองคลังฯ เสนอให้ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ32 

รักษาความปลอดภัยก่อน ซึ่งยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดนี้แต่อย่างใด 33 
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1.4.5 กรณีเกิดอุบัติเหตุและมีทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย  ให้เขียนรายงานเสนอต่อ1 

ผู้บังคับบัญชาโดยด่วนในผลัดที่เกิดเหตุและต้องส่งรายงานในวันท าการนั้นๆ และต้องติดตามผู้กระท าผิด         2 

มารับทราบและชดใช้ค่าเสียหายแก่ทางราชการ โดยให้ส าเนารายงานฯ ส่งกองอาคารและสถานที่ ประเมินความ3 

เสียหาย ทุกครั้ง     4 

นายเฉลิมเกียรติ  ศรีละกูล  เสนอให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างสถานีต ารวจภูธรย่อย และ5 

ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือส่งนายตรวจเวรผู้ใหญ่ไป6 

ประสานงาน 7 

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบในแนวปฏิบัติ 8 

1.5 รูปแบบการขออนุมัติก่อสร้างอาคารส านักงานฯ  9 

นายมรกต  สุบิน  รับมอบหมายจากหัวหน้าส านักงานฯ ให้ด าเนินการออกแบบอาคารส านักงานฯ ซึ่ง10 

เป็นอาคารหลังใหม่และมีทางเชื่อมกับอาคารหลังเก่า  ก าหนดขนาด และจ านวนห้องท างานของแต่ละหน่วย เพ่ือ11 

ประสานงานและส่งข้อมูลไปยังฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือวิเคราะห์และออกแบบต่อไป ประกอบไป12 

ด้วย ส านักงานบริหารงานทั่วไป  ห้องประชุม ห้องหัวหน้าส านักงาน  ห้องเอนกประสงค์ต่างๆ เพ่ือให้การ13 

ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  14 

หัวหน้าหน่วย เพื่อให้ได้คณะฯ ท างานและระดมความคิดเห็น 15 

 ที่ประชุมรับทราบ 16 

1.6 บัญชีสวัสดิการส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 17 

  นางสาวหน่อย จินะชิต  แจ้งบัญชีรายรับ-รายจ่าย บัญชีสวัสดิการส านักงานรักษาความปลอดภัย18 

และการจราจร ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2557 สรุปยอดเงินหมุนเวียน 148,158 บาท 19 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้ 20 

  -  สรุปรายรับ เดือน มี.ค. 57     เป็นเงิน   74,251 บาท 21 

  -  รายจ่าย เดือน มี.ค. 57      เป็นเงิน   20,660 บาท 22 

  -  ส ารองจ่าย เดือน มี.ค. 57     เป็นเงิน   12,643 บาท 23 

  -  เงินสดคงเหลือยกไป      เป็นเงิน   13,450 บาท 24 

  -  เงินส ารองจ่ายยังไม่ได้รับคืน ถึงเดือน มี.ค. 57   เป็นเงิน 125,540 บาท 25 

  -  เงินในบัญชีธนาคารกองทุนสวัสดิการ รปภ. ณ 31 มี.ค. 57  เป็นเงิน   22,618 บาท 26 

  - ยอดยกมา เงินสดคงเหลือในบัญชีธนาคาร    เป็นเงิน   70,018 บาท 27 

  ที่ประชุมรับทราบ 28 

 1.7  เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยสืบสวนและการข่าว (ชุดเฉพาะกิจ) ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557     29 

ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2557 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 30 

  -  เหตุลักทรัพย์งัดเบาะรถจักรยานยนต์   จ านวน  4  ราย 31 

-  เหตุวิ่งราวทรัพย์     จ านวน  2  ราย 32 

-  เหตุลักทรัพย์รถจักรยาน    จ านวน  1  ราย 33 

-  เหตุลักทรัพย์กระเป๋าสตางค์    จ านวน  2  ราย 34 
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-  เหตุลักทรัพย์งัดบ้านพัก / แฟลต    - ไม่มี- 1 

  -  เหตุลักทรัพย์รถจักรยานยนต์    - ไม่มี- 2 

-  เหตุจี้ชิงทรัพย์      - ไม่มี- 3 

-  ผลการติดตามสืบสวนหาข่าวและจับกุม   - ไม่มี- 4 

-  เหตุลักทรัพย์รถยนต์     – ไม่มี- 5 

  ที่ประชุมรับทราบ 6 

 1.8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยสืบสวนและการข่าว (ศูนย์ข่าวสีฐาน) ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์  2557   7 

ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2557 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 8 

  - การเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่    จ านวน   19  ครั้ง (เสียชีวิต 1 ราย) 9 

  -  เหตุลักทรัพย์     จ านวน    5   ครั้ง 10 

  -  วิ่งราวทรัพย์     จ านวน    2   ครั้ง 11 

  -  ระบบน้ าประปา/ไฟฟ้าขัดข้อง   จ านวน    8   ครั้ง 12 

  -  ไฟไหม้ป่า     จ านวน    4   ครั้ง 13 

  -  รถยนต์สตาร์ทไม่ติดขอความช่วยเหลือ  จ านวน    1   ครั้ง 14 

  -  ต้นไม้ล้มทับบ้าน / ขวางถนน   จ านวน    2   ครั้ง 15 

  -  ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์   จ านวน 230  ครั้ง 16 

  -  รับแจ้งการลาทางโทรศัพท์   จ านวน   24  ครั้ง 17 

  ที่ประชุมรับทราบ 18 

 1.9  เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยจราจร  ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์  2557   ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2557 19 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 20 

  1.9.1 การจัดก าลังน าขบวนและอ านวยความสะดวกการจราจร จ านวน    5 ครั้ง 21 

  1.9.2 การกวดขันวินัยการจอดรถในเขตห้ามจอด   จ านวน  91 ราย 22 

  1.9.3 การเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่     จ านวน     6 ครั้ง 23 

  1.9.4  การตั้งจุดตรวจเพื่อตรวจขันวินัยจราจรตามโครงการสถานที่ราชการ มข. ร่วมใจสวม24 

หมวกนิรภัย 100% รายละเอียดดังนี้ 25 

   - บันทึกการจับกุม/ออกใบเตือนบุคลากร   จ านวน     28 ราย 26 

   - บันทึกการจับกุม/ออกใบเตือนนักศึกษา   จ านวน    35 ราย 27 

   - บันทึกจับกุม/ออกใบสั่งเปรียบเทียบปรับ บุคคลภายนอก จ านวน   120   ราย 28 

   - แนะน าให้จัดท าสติกเกอร์ผ่านเข้า-ออกฯ   จ านวน     9 ราย  29 

   - จัดก าลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.ย่อย มข. ตรวจจับผู้ขับขี่รถฝ่าฝืน30 

สัญญาณไฟจราจร  จ านวน  12  ราย 31 

  ที่ประชุมรับทราบ 32 

 1.10 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2557  33 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 34 
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1.10.1 การให้บริการยานพาหนะ  1 

1) หมายเลขทะเบียน   กท-1538 จ านวน  125 ครั้ง ระยะทาง  1,650 กม. 2 

2) หมายเลขทะเบียน  กย-5413 จ านวน  128 ครั้ง ระยะทาง  2,262 กม. 3 

3) หมายเลขทะเบียน   ท-2120  จ านวน   45 ครั้ง ระยะทาง    949 กม. 4 

4) หมายเลขทะเบียน  ก-6609  จ านวน    9 ครั้ง ระยะทาง    139 กม. 5 

5) หมายเลขทะเบียน ผบ-5672 จ านวน  14 ครั้ง ระยะทาง    225  กม. 6 

6) หมายเลขทะเบียน บ-9239  จ านวน    1 ครั้ง ระยะทาง     16  กม. 7 

1.10.2 สรุปยอดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทั้งสิ้น 29,200 บาท (สองหมื่นเก้าพันสอง8 

ร้อยบาทถ้วน) 9 

  ที่ประชุมรับทราบ 10 

 1.11  เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็ว ชุดที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557         11 

ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2557  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 12 

- การเกิดอุบัติเหตุ     จ านวน     6 ครั้ง 13 

- เหตุลักทรัพย์      จ านวน     2 ครั้ง 14 

  - ตรวจสอบรถจักรยานยนต์เจ้าของลืมกุญแจ  จ านวน    12 คัน 15 

  - ตรวจสอบเหตุอื่นๆ      จ านวน     - ครั้ง 16 

  ที่ประชุมรับทราบ  17 

 1.12 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็ว ชุดที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์  2557        18 

ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2557  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 19 

  - การเกิดอุบัติเหตุ     จ านวน    4 ครั้ง 20 

  - ตรวจสอบรถจักรยานยนต์เจ้าของลืมกุญแจ  จ านวน    3 คัน 21 

  - ตรวจสอบเหตุอื่นๆ      จ านวน    5 ครั้ง 22 

  -  สรุปสถิติโครงการฝากบ้าน      - ไม่มี - 23 

  ที่ประชุมรับทราบ 24 

 1.13 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็ว ชุดที่  3 ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557         25 

ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2557  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 26 

  - การเกิดอุบัติเหตุ     จ านวน    2 ครั้ง 27 

- การเกิดเหตุจี้ชิงทรัพย์     -ไม่มี- 28 

  - ตรวจสอบรถจักรยานยนต์เจ้าของลืมกุญแจ  จ านวน    3 คัน 29 

  - ตรวจสอบอ่ืนๆ       จ านวน    2  ครั้ง 30 

  ที่ประชุมรับทราบ 31 

 1.14 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย  ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557   ถึงวันที่ 32 

20 มีนาคม 2557  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 33 

  - ตรวจสอบและระงับเหตุเพลิงไหม้    จ านวน   13 ครั้ง 34 
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  - อารักขาบุคคลส าคัญ     จ านวน     1  ครั้ง 1 

  - เก็บป้ายโฆษณา     จ านวน    3 ครั้ง 2 

  - ตรวจสอบอื่นๆ  และอ านวยความสะดวก   จ านวน     7 ครั้ง 3 

  - ตรวจสอบรถจักรยานยนต์เจ้าของลืมกุญแจ  -ไม่มี- 4 

  ที่ประชุมรับทราบ 5 

 1.15 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยสิริคุณากร  ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557  ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2557  6 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 7 

  -  การให้บริการและการอ านวยความส าดวก VIP /ผู้ศึกษาดูงาน จ านวน    7   ครั้ง 8 

  -  การกวดขันวินัยการจราจรในพื้นที่และตักเตือนผู้จอดในที่ห้ามจอด จ านวน   6 ราย 9 

  -  ให้ความช่วยเหลือบุคลากร     จ านวน   1 ครั้ง 10 

  -  บันทึกผู้มาติดต่อราชการอาคารสิริคุณากร   จ านวน 177 คน 11 

  -  บันทึกหน่วยงานที่มาขอใช้ห้องประชุมอาคารสิริคุณากร  จ านวน 79 ครั้ง 12 

  -  รับฝากสิ่งของ       จ านวน 28 ครั้ง 13 

  -  เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่ห้องถ่ายท ารายการชั้น 1   จ านวน   1 ครั้ง 14 

  ที่ประชุมรับทราบ 15 

 1.16  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ อผศ. ประจ าจุดประตูทางเข้า-ออก มข. ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557  16 

ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2557  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 17 

ล าดับ การปฏิบัต ิ
   ประจ าประตูทางเข้า – ออก 

082 083 085 087 088 089 0810 812 พอ.22 รวม 

1 ตรวจสอบรถบรรทุกรถจักรยานยนต์ผ่านเข้า-ออกในพ้ืนท่ี 219 - 103 60 35 30 64 4 8 304 
- ตรวจสอบรถจักรยานยนต์ ว.18 ผา่นเข้า-ออกในพ้ืนท่ี 1 - 2 24 15 31 12 1 1 87 
3 อนุญาตรถปูนผสมเสร็จส่งในพื้นที่ 28 - 107 1 13 2 10 2 - 163 
4 ตรวจสอบรถบรรทุกสิ่งของต่างๆ ผ่านเข้า-ออกในพ้ืนท่ี 53 - 106 11 25 15 7 3 1 221 
5 ตรวจสอบรถบรรทุกน้ ามันเช้ือเพลงิผ่านเข้า-ออกในพ้ืนท่ี 37 - - - - - - - - 37 
6 ผลักดันรถที่ไมม่ีกิจธุระเข้าในพ้ืนท่ี 113 51 113 64 76 67 90 37 63 674 
7 ให้ความช่วยเหลือบุคลากร นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป 131 28 128 144 85 101 148 50 82 897 

8 
แนะน าบุคลากร นักศึกษาสวมหมวกนิรภัยและท าสติกเกอร ์
ผ่านเข้า-ออกในพ้ืนท่ี 

143 - 66 - 61 14 85 - - 369 

9 อนุญาตโครงการอาสารักสะอาดผา่นเข้า-ออกในพ้ืนท่ี 36 - - 25 15 9 1 4 19 109 
10 ตรวจสอบผู้ประกอบการผ่านเข้า-ออกในพ้ืนท่ี 57 - 29 - 52 8 87 27 - 260 

  18 

ที่ประชุมรับทราบ 19 

 20 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 21 

  ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 22 

25 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีแก้ไข  ดังนี้ 23 
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  หน้าที่ 1  บรรทัดที่ 20   แอลกอฮอลล์   แก้เป็น แอลกอฮอล์ 1 

  หน้าที่ 4  บรรทัดที่ 9 ตรวจขัน  แก้เป็น กวดขัน 2 

  หน้าที่ 7   บรรทัดที่ 11 ดับเพลัง  แก้เป็น ดับเพลิง 3 

  หน้าที่ 7   บรรทัดที่ 31 รถลาง  แก้เป็น  รถรับ-ส่ง 4 

  หน้าที่ 8  บรรทัดที่ 32 ด้านการักษา... แก้เป็น ด้านการรักษา...  5 

  หน้าที่ 9  บรรทัดที่ 1 โบว์ริ่ง  แก้เป็น โบว์ลิ่ง 6 

  หน้าที่ 9  บรรทัดที่ 20 หรือรือ  แก้เป็น หารือ 7 

  หน้าที่ 9  บรรทัดที่ 21 แก้ปัญญา แก้เป็น แก้ปัญหา 8 

หน้าที่ 9  บรรทัดที่ 26 แนวฏิบัติ แก้เป็น แนวปฏิบัติ 9 

    10 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 11 

 3.1 โครงการจุดบริการประชาชน (เทศกาลสงกรานต์) 12 

  นายมรกต  สุบิน  แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ในปีนี้ส านักงานฯ จะไม่ออกไปตั้งเต้นท์จุดบริการ13 

ประชาชน เนื่องจากถนนมิตรภาพ บริเวณประตู 2 อยู่ระหว่างการก่อสร้างและปรับปรุงถนน ไม่อ านวยต่อการ14 

ให้บริการ  ฉะนั้น จึงมีแนวทางเน้นการดูแลในพื้นที่มหาวิทยาลัย และเข้มงวดเรื่องการฝากบ้าน และโครงการฝาก15 

รถในช่วงเทศกาล  ทั้งนี้จะตั้งเต็นทเ์สริมบริเวณศูนย์แพทย์ 6 เพ่ือสะดวกในการติดต่อประสานงานของบุคลากร 16 

  ที่ประชุมรับทราบ 17 

 3.2 การจัดงานเทศกาลสงกรานต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 

  นายมรกต  สุบิน  แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์19 

และรดน้ าด าหัวผู้อาวุโส ขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2557 รูปแบบของการจัดงานเหมือนกับปีที่ผ่านมา โดยส านักงาน20 

ฯ ได้รับมอบหมายให้ดูแลระบบการจราจร เครื่องเสียงส าหรับน าบวนแห่  และการจัดบุคลากรเข้าร่วมขบวนแห่ 21 

ประมาณ 30-40 คน  ที่ประชุมจึงเสนอให้ส่งผู้แทนแต่ละหน่วย  รวมทั้งชุด อผศ. และสถานีต ารวจภูธรย่อย มข. 22 

ส านักงานฯ จะจัดซื้อเสื้อลายดอกให้คนละ 1 ตัว , มหาวิทยาลัยฯ มีหมวกให้คนละ 1 ใบ เพ่ือความเป็นเอกลักษณ์23 

ของขบวนขอให้เตรียมผ้าขาวม้าด้วยคนละ 1 ผืน (ใช้คาดเอว)  24 

   เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัว มีก าลังเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จึงขอความ25 

ร่วมมืองดเว้นการลาทุกประเภท ระหว่างวันที่ 12 -16 เมษายน 2557 และมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยฯ แจ้ง26 

บุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 27 

  ที่ประชุมรับทราบ 28 

 3.3  โครงการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย  29 

  นายเฉลิมเกียรติ  ศรีละกูล  แจ้งต่อที่ประชุมว่า เบื้องต้นจะด าเนินการจัดท าโครงการตามที่ท่าน30 

อธิการบดี เสนอแนะโดยให้ไปศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส าหรับก าหนดการและสถานในการสัมมนา31 

อ่ืนๆ อยู่ระหว่างการหาข้อมูลและจะเสนอในคราวประชุมครั้งต่อไป   32 

  ที่ประชุมรับทราบ 33 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  34 

4.1 โครงการวัน รปภ. ครบรอบ 25 ปี 35 
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 นายมรกต  สุบิน  แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ก าหนดจัดงานโครงการวัน รปภ. ครบรอบ 25 ปี ในวัน1 

พุธที่ 15 พฤษภาคม 2557 ในรูปแบบของการจัดงานจะประกอบด้วย พิธีท าบุญตักบาตรตอนเช้า การกิจกรรม2 

แข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา  โดยคุณหน่อย จินะชิต เสนอให้3 

จัดท าเป็นป้ายไวนิ่ว รวบรวมเอาผลงานของทุกหน่วยจัดท าเป็นป้ายขนาดใหญ่ ประมาณ 3-4 จุด ประชาสัมพันธ์4 

รอบมหาวิทยาลัย  โดยมอบหมายให้แต่ละหน่วยรวบรวมและน าส่งข้อมูลยังหน่วยธุรการ 5 

 ส าหรับการจัดการแข่งขันกีฬา  นอกจากการแข่งฟุตบอลแล้วที่ประชุมเสนอให้มีการจัดการ6 

แข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน  เพ่ือความสนุกสนานและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร  7 

  มติที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบตามเสนอ  8 

 4.2 การจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ าด าหัวฯ ประจ าปี 2557 9 

  นายมรกต  สุบิน  แจ้งต่อที่ประชุมว่า ก าหนดจัดกิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้อาวุโส  สังกัดส านักงาน10 

รักษาความปลอดภัยและการจราจร  ในวันที่ 11 เมษายน 2557 เวลาประมาณ 15.00 น. ออกหนังสือเชิญผู้11 

อาวุโสที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้มาร่วมงาน มอบหมายให้หน่วยธุรการ ด าเนินการออกหนังสือเชิญ  จัดท า12 

โครงการ ขออนุมัติงบประมาณในการด าเนินงาน ประกอบด้วย ค่าจัดซื้อมาลัยกร น้ าหอม/น้ าอบ 13 

  ที่ประชุมรับทราบ 14 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ   15 

 5.1  หน่วยจราจร  สอบถามเกี่ยวกับงบประมาณกีฬามอดินแดงเกมส์ 16 

  พิจารณาในคราวประชุมต่อไป เนื่องจากอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส านักงานฯ 17 

 5.2  ความคืบหน้าของการตัดชุดเครื่องแบบ 18 

  นายมรกต  สุบิน  แจ้งต่อที่ประชุมว่า อยู่ระหว่างการรอยกเลิกสัญญา  ตามระเบียบพัสดุต้องให้19 

ครบในวงเงินประกัน 10 ถึงจะยกเลิกสัญญาได้ 20 

  ที่ประชุมรับทราบ 21 

 5.3  การจัดอัตราก าลังทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ 22 

  นายสิทธิพร  ชินฝั่น  หน่วยศนูย์ข่าวสีฐาน  เสนอที่ประชุมเรื่องการพิจารณาบุคคลเพ่ือปฏิบัติ23 

หน้าที่แทนผู้เกษียณอายุราชการ  ในต าแหน่งพนักงานวิทยุ  (แทน นายโสภา  ยอดประทุม) 24 

  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ที่ประชุมจึงเห็นควรด าเนินการเปิดรับ25 

สมัครคัดเลือก  โดยก าหนดรายละเอียดคราวๆ ไว้ ดังนี้ 26 

   - ระหว่างวันที่ 2-18  เมษายน 2557  ประกาศรับสมัคร 27 

   - ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2557  สอบคัดเลือก 28 

  มติที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบตามเสนอ 29 

เลิกประชุม  เวลา  13.20 น.  นัดประชุมคราวต่อไปในวันที่  29 เมษายน 2557 หากมีการเลื่อนประชุมจะแจ้งให้30 

ทราบต่อไป 31 

 32 

(นางสาวดรุณี  โพธิ์ปัสสา) 33 

พนักงานธุรการ 34 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 35 


