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 7 

เริ่มประชุม  เวลา  09.05 น. 8 

  ผศ.ดร.สมพงษ์  สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย เป็นประธานในที่9 

ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ดังนี้ 10 

 11 

วาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 12 

1.1 การเตรียมความพร้อมการจัดงาน “การขับเคลื่อน Thailand 4.0”  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การเตรียมความพร้อมการจัดงาน “การขับเคลื่อน Thailand 4.0”  14 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปาฐกถาเรื ่อง 15 

“การขับเคลื่อน Thailand 4.0”  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ประชุม16 

อเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น มอบหมายเตรียมความพร้อมก าหนดแผนอัตราก าลังการ17 

ปฏิบัติการด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร ในวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2560 18 

ที่ประชุมรับทราบ 19 

 20 

1.2 โครงการติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี ปีงบประมาณ 2560 21 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า โครงการติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี ปีงบประมาณ 22 

2560 เป็นโครงการของฝ่ายสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบการท างานของผู้บริหาร ปีที่ผ่านมาได้23 

ประเมินการท างานของผู้บริหารจากเอกสาร ซึ่งปีนี้ได้เปลี่ยนแปลงระบบการประเมินจากตัวชี้วัด โดยผลงานที่จะ24 

เป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลงานของอธิการบดี ปีงบประมาณ 2560 ส่วนผลงานที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยที่25 

เกี่ยวข้อง คือ โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยและขับขี่ตามกฎจราจร โดยให้น าเสนอผลงานภายในวันที่ 2 26 

มิถุนายน 2560 27 

ที่ประชุมรับทราบ 28 

 29 

1.3 การแข่งขันกีฬาบุคลากร ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 36 “พะเยาเกมส์” 30 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การแข่งขันกีฬาบุคลากร ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  31 

ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์”  ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 16 มิถุนายน 2560 ซึ่งมี32 

บุคลากรจากส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร จ านวน 11 คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฯ ครั้งนี้ ส่วน33 

ท่านที่ปรึกษาฝ่ายรักษาความปลอดภัย จะเดินทางไปเข้าร่วมการแช่งขันกีฬาบุคลากร วันที่ 13 มิถุนายน 2560 34 

และเจ้าภาพฯ ครั้งที่ 37 ในปี 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเป็นเจ้าภาพรับมอบธงการเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน35 

กีฬาบุคลากร ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 ในปี 2561 ต่อไป 36 

ที่ประชุมรับทราบ 37 

  38 
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1.4 งบประมาณและอัตราก าลัง กองแผนงาน ส านักงานอธิกาบดี 1 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า กองแผนงาน ส านักงานอธิกาบดี แจ้งว่า ให้หน่วยงานสังกัดส านักงาน2 

อธิการบดีและส่วนงาน รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานอธิการบดี ให้ด าเนินการจัดท าแผนและส่งค าขอ3 

งบประมาณ ปี 2561 ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ซึ่งผู้รับผิดชอบ คือ หัวหน้าส านักงานรักษาความปลอดภัย4 

และการจราจร ร่วมด้วยนายเฉลิมเกียรติ ศรีละกูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และหัวหน้าแต่ละหน่วยงานที่5 

เกี่ยวข้อง  6 

ที่ประชุมรับทราบ 7 

 8 

1.5 แจ้งผลพิจารณาปรับแผนงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2560 (งบประมาณกลางป)ี 9 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ ได้แจ้งว่า หน่วยงานส านักงาน10 

รักษาความปลอดภัยและการจราจรไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 (งบประมาณกลางปี) จึง11 

เห็นควร ให้บริหารงบประมาณที่มีอยู่ปรับแผนให้มีประสิทธิภาพและประหยัด ทั้งนี้ หากมีโครงการหรือกิจกรรมที่12 

มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการให้ปรับแผนการด าเนินงาน และขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ 13 

ปีงบประมาณ 2561 14 

ที่ประชุมรับทราบ 15 

 16 

1.6 การรับสมัครบุคคลปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต าแหน่งเจ้าหน้าที่รักษา17 

ความปลอดภัย จ านวน 20 อัตรา  18 

หัวหน้าส านักงานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าปฏิบัติงาน19 

เป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สังกัด ส านักงานรักษาความปลอดภัยและ20 

การจราจร จ านวน 20 อัตรา เริ่มเปิดรับสมัครวันที่ 25 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2560 และมีการประชาสัมพันธ์21 

ให้ทราบมากขึ้น จะได้มีผู้ที่สนใจและมีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติครบตามประกาศฯ เพ่ือเข้ามาปฏิบัติงาน 22 

ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร  23 

ที่ประชุมรับทราบ 24 

 25 

1.7 การทบทวนค่านิยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ.2560  26 

 หัวหน้าส านักงานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วย ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ ได้มีหนังสือถึงหน่วยงาน27 

ต่าง ๆ ให้มีการทบทวนค่านิยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ.2560 โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ ได้28 

มอบหมายให้นายเฉลิมเกียรติ ศรีละกูล เป็นผู้ด าเนินการ 29 

 นายเฉลิมเกียรติ ศรีละกูล แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้เข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลง30 

ของสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และในการก้าวสู่มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ31 

ต้องมีระบบการบริหารจัดการที่และมีธรรมาภิบาล ซึ่งกลไกในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 32 

คือ บุคลากรทุกระดับจะต้องมีค่านิยมร่วมกัน ดังนั้น ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ จึงให้ส านักงานรักษา33 

ความปลอดภัยและการจราจร ก าหนดค่านิยมของส านักงานฯ ขึ้นมา เพ่ือเป็นบรรทัดฐานในการด าเนินการ 34 

ค่านิยมของมหาวิทยาลัยฯ คือ การน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ การให้ความส าคัญกับคณาจารย์ บุคลากร ผู้มีส่วน35 

ได้ส่วนเสีย และคู่ความร่วมมือ การมุ่งเน้นผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า การมุ่งเน้นอนาคต การเรียนรู้ขององค์กร36 

ของแต่ละบุคคล และ ความรับผิดชอบต่อสังคม "เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 37 

80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก" โดยค่านิยมของส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร นั้น ได้มี38 

พันธกิจของส านักงานฯ 6 ข้อ ดังนี้ 39 
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(1.)ด าเนินการด้านการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนทรัพย์สินและอาคารสถานที่ของทาง1 

ราชการรวมทั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย  2 

(2.) พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยและสนับสนุนกิจกรรมการรักษาความปลอดภัยของ3 

คณะหน่วยงาน 4 

(3.) จัดระเบียบการจราจรและการขนส่งของมหาวิทยาลัย 5 

(4.) ส่งเสริมการรักษาและการปฏิบัติตามกฎจราจรภายในมหาวิทยาลัย 6 

(5.) ประสานงานด้านการข่าวและการรักษาความมั่นคงกับหน่วยงานด้านความมั่นคงแห่งชาติ 7 

(6.) บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 8 

ซึ่งพันธกิจ 6 ข้อ นี้ เป็นค่านิยมของส านักงานฯ เพ่ือน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 9 

หัวหน้าส านักงานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ควรจะมีการพิจารณาค่านิยมของส านักงานรักษาความ10 

ปลอดภัยและการจราจร สรุปรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบครั้งต่อไป 11 

ทีป่ระชุมรับทราบ 12 
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1.8 การจัดอบรมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย ฝึกทักษะการปฏิบัติงาน 14 

และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จ านวน 55 คน ใน วันที่ 8 - 9 15 

มิถุนายน 2560 16 

 นายมรกต สุบิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ได้17 

คัดเลือกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในจัดอบรม18 

ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย ฝึกทักษะการปฏิบัติงาน และเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติ 19 

เป็นครั้งที่ 3 โดยมีเจ้าหน้าที่ฯ ใหม่ จ านวน 36 คน และเจ้าหน้าที่ฯ เดิม ที่ควรเพิ่มศักยภาพที่มีเกณฑ์จากประเมิน20 

ระดับควรปรับปรุง จ านวน 19 คน รวมทั้งหมด 55 คน โดยมีครูฝึกเป็นหัวหน้าแต่ละหน่วย ก าหนดฝึกอบรมใน21 

วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2560 22 

 ที่ประชุมรับทราบ  23 
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 1.9 สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ครบรอบ 28 ปี 25 

 หัวหน้าส านักงานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันรักษาความปลอดภัย (รปภ.) 26 

ครบรอบ 28 ปี สรุปยอดเงินรายรับ ทั้งหมด 35,900 บาท (สามหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตาม27 

เอกสารประกอบการประชุม ดังนี้ 28 

 - เงินกองทุนร้านสวัสดิการ  30,000 บาท 29 

 - เงินร่วมสมทบทุน (จ านวน 9 คน) 5,900 บาท 30 

  - ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย 1,000 บาท 31 

  - นายเกษม ภูธรรมะ หัวหน้าส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 1,000 บาท 32 

  - นายมรกต สุบิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1,000 บาท 33 

  - บ.ดิจิตอลฟิวชั่น คุณเมฆา 1,000 บาท 34 

  - นายสมพร อ่ านาเพียง 500 บาท 35 

  - นายไพรวรรณ์  แก้วส าราญ 500 บาท 36 

  - นายสันติ / นายชัยนิยม 500 บาท 37 

  - นายทองใบ  เขียวไกร 300 บาท 38 

  - นายสุระชัย  มหานุภาพ 100 บาท  39 

 - รวมเงินทั้งหมด  35,900 บาท 40 
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 สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จ านวน 25,982 บาท (สองหม่ืนห้าพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) 1 

ยอดวงเงินคงเหลือ 9,918 บาท และมีผู้ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยงานวันรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ครบรอบ 28 ปี 2 

จ านวน 19 คน ดังนี้ 3 

  - นางสุริยา / นายสุรสิน  เพ็ญประจักร ชุดสังฆทาน 5 ชุด 4 

  - นายสุพิน  ภูมิประเสริฐ   ขนมจีนน้ ายา  30 กิโลกรัม 5 

- นายไพรวรรณ์  แก้วส าราญ  ขนมจีนน้ ายา  20 กิโลกรัม 6 

- นายศาสตร์  ศรีผาย   ข้าวสาร 1 ถุง  30 กิโลกรัม 7 

- นายณรงค์  ทาบุราณ   ข้าวสาร 1 ถุง  15 กิโลกรัม 8 

- นายศุภชัย  แพงมา   ข้าวสาร 1 ถุง  10 กิโลกรัม 9 

- นายสงวน  นามปัญญา   ข้าวสาร 1 ถุง    5 กิโลกรัม 10 

- นายบุญช่วย  สุขสอาด   แตงกวา 1 ถุง  10 กิโลกรัม 11 

- นายนิคม  โพธิราช   น้ าเปล่า 10 แพ็ค 12 

- นายนายสมปอง  บุญตา   ปีกไก่ 10 กิโลกรัม 13 

- นางสาวสมพร /นางสาวดรุณี /นางสาวศตพร ผลไม้ 1 ถาด ของหวานลอดช่อง 1 หม้อ 14 

- นายคูณ  เทวสัตย์   ปลาทอด 1 กะละมัง 15 

- นายเฉลี่ย  อาจภักดี   น้ าแข็งใส 1 ชุด 16 

- นายวิบูรณ์ศิลป์  พินิจมนตรี  เครื่องเสียง (ใช้ที่ส านักงานฯ) 17 

- นายล าไย  คนคิด   เครื่องเสียง (ใช้ที่สนามกีฬาฯ) 18 

- ร้าน ช.ศิลป์    น้ าโค้ก 1 แพ็ค 19 

ที่ประชุมรับทราบ 20 

  21 

1.10 บัญชีสวัสดิการส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร  22 

ประธานฯ แจ้งบัญชีรายรับ - รายจ่าย บัญชีสวัสดิการส านักงานรักษาความปลอดภัยและ23 

การจราจรประจ าเดือนมีนาคม 2560 สรุปยอดเงินหมุนเวียน 241,234 บาท (สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อย24 

สามสิบสี่บาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้  25 

  - เงินสดคงเหลือยกไปเดือน ก.พ. 2560         21,011 บาท 26 

  - เงินส ารองจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ปีงบประมาณ 2557 (ยังไม่รับคืนบัญชี)13,439 บาท 27 

  - เงินส ารองจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ปีงบประมาณ 2558 (ยังไม่รับคืนบัญชี)  7,753 บาท 28 

  - เงินส ารองจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ปีงบประมาณ 2559 (ยังไม่รับคืนบัญชี)    804 บาท 29 

  - เงินส ารองจ่ายรอรับคืน เดือนมกราคม 2560              12,035 บาท 30 

- เงินส ารองจ่ายรอรับคืน เดือนกุมภาพันธ์ 2560              28,226 บาท 31 

  - เงินส ารองจ่ายรอรับคืน เดือนมีนาคม 2560          25,850 บาท32 

  - เงินคงเหลือในบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ณ 31 มี.ค. 2560         79,008 บาท 33 

   หัวหน้าส านักงานฯ แจ้งบัญชีรายรับ - รายจ่าย บัญชีสวัสดิการส านักงานรักษาความปลอดภัย34 

และการจราจรประจ าเดือนเมษายน 2560 สรุปยอดเงินหมุนเวียน 232,829 บาท (สองแสนสามหมื่นสองพัน35 

แปดร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้  36 

  - เงินสดคงเหลือยกไปเดือน มี.ค. 2560         11,961 บาท 37 

  - เงินส ารองจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ปีงบประมาณ 2557 (ยังไม่รับคืนบัญชี)13,439 บาท 38 

  - เงินส ารองจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ปีงบประมาณ 2558 (ยังไม่รับคืนบัญชี)  7,753 บาท 39 

  - เงินส ารองจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ปีงบประมาณ 2559 (ยังไม่รับคืนบัญชี)    804 บาท 40 
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  - เงินส ารองจ่ายรอรับคืน เดือนมกราคม 2560              12,035 บาท 1 

- เงินส ารองจ่ายรอรับคืน เดือนกุมภาพันธ์ 2560              28,226 บาท 2 

  - เงินส ารองจ่ายรอรับคืน เดือนมีนาคม 2560          25,850 บาท 3 

  - เงินส ารองจ่ายรอรับคืน เดือนเมษายน 2560               8,872 บาท 4 

  - เงินคงเหลือในบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ณ 30 เมษายน 2560        71,008 บาท 5 

ที่ประชุมรับทราบ 6 
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 1.11 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยสายตรวจเคลื่อนเร็วชุดที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 20 8 

พฤษภาคม 2560  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้ 9 

  - การเกิดอุบัติเหตุภายในพ้ืนที่ มข.    จ านวน 3 ครั้ง  10 

  - การตรวจสอบรถจักรยานยนต์เจ้าของลืมถอดกุญแจ จ านวน 35 คัน 11 

- การส่งคืนบ้านโครงการฝากบ้าน    - ไม่มี - 12 

- การให้บริการด้านการจราจร และตรวจสอบเหตุอ่ืน ๆ จ านวน 7 ครั้ง 13 

- การเกิดเหตุลักทรัพย์ภายในพ้ืนที่ มข.   - ไม่มี - 14 

- การเก็บ - ส่งมอบสิ่งของตกหล่น    จ านวน 8 ครั้ง 15 

- การช่วยเหลือติดตามจับกุมคนร้าย   - ไม่มี - 16 

  ที่ประชุมรับทราบ 17 
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1.12 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยสายตรวจเคลื่อนเร็วชุดที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 20 19 

พฤษภาคม 2560 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้ 20 

 - การเกิดอุบัติเหตุภายในพ้ืนที่ มข.    จ านวน 7 ครั้ง  21 

  - การตรวจสอบรถจักรยานยนต์เจ้าของลืมถอดกุญแจ จ านวน 26 คัน 22 

- การส่งคืนบ้านโครงการฝากบ้าน    จ านวน 1 ครั้ง 23 

- การให้บริการด้านการจราจร และตรวจสอบเหตุอื่น ๆ จ านวน 4 ครั้ง 24 

- การเกิดเหตุลักทรัพย์ภายในพ้ืนที่ มข.   - ไม่มี - 25 

- การเก็บ - ส่งมอบสิ่งของตกหล่น    จ านวน 6 ครั้ง 26 

- การช่วยเหลือติดตามจับกุมคนร้าย   - ไม่มี - 27 

  ที่ประชุมรับทราบ 28 

 29 

1.13 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยสายตรวจเคลื่อนเร็วชุดที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 20 30 

พฤษภาคม 2560 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้ 31 

 - การเกิดอุบัติเหตุภายในพ้ืนที่ มข.    จ านวน 2 ครั้ง 32 

- การตรวจสอบรถจักรยานยนต์เจ้าของลืมถอดกุญแจ จ านวน 11 ครั้ง 33 

- การให้บริการด้านการจราจร และตรวจสอบเหตุอื่น ๆ จ านวน 3 ครั้ง 34 

- การเก็บ - ส่งมอบสิ่งของตกหล่น    จ านวน 1 ครั้ง 35 

- ส่งคืนโครงการฝากบ้านกับ สนง.รปภ.มข.   จ านวน 2 ครั้ง 36 

- การเกิดเหตุลักทรัพย์ภายในพ้ืนที่ มข.   จ านวน 3 ครั้ง 37 

- ตรวจสอบเหตุท าลายทรัพย์สินทางราชการภายในพ้ืนที่ มข. - ไม่มี - 38 

- การเกิดเพลิงไหมภ้ายในพ้ืนที่ มข.   จ านวน 1 ครั้ง 39 

ที่ประชุมรับทราบ 40 
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1.14 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยยานพาหนะ ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 1 

2560 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้ 2 

1.14.1 การให้บริการยานพาหนะ 3 

   1) หมายเลขทะเบียน    กท-1538     จ านวน 177 ครั้ง     ระยะทาง 2,124 กม. 4 

   2) หมายเลขทะเบียน    กย-5413     จ านวน 101 ครั้ง     ระยะทาง 1,630 กม. 5 

   3) หมายเลขทะเบียน    ท-2120       จ านวน 112 ครั้ง     ระยะทาง 1,190 กม. 6 

  1.14.2 สรุปยอดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทั้งสิ้น 24,420 บาท (สองหมื่นสี่7 

พันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 72,800 บาท ยอดวงเงินคงเหลือ 42,380 บาท 8 

  ที่ประชุมรับทราบ 9 
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1.15 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยจราจร ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 11 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้ 12 

 1.15.1 การจัดก าลังน าขบวนและอ านวยความสะดวกการจราจร จ านวน   2 ครั้ง 13 

  1.15.2 การกวดขันวินัยการจอดรถในเขตห้ามจอด     จ านวน 83 ราย 14 

  1.15.3 การเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ (คู่กรณีตกลงกันได้)   จ านวน   1 ครั้ง 15 

  1.15.4 การตั้งจุดตรวจเพื่อกวดขันวินัยจราจรผู้ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร บริเวณไฟแดงด้านหน้า16 

ศูนย์อาหารและบริการ 1 ดังนี้ 17 

   - บันทึกจับกุม/ออกใบ/เปรียบเทียบปรับ (บุคคลภายใน) - ไม่มี - 18 

   - บันทึกจับกุม/ออกใบ/เปรียบเทียบปรับ (บุคคลภายนอก) - ไม่มี - 19 

   - แนะน าให้จัดท าสติ๊กเกอร์ผ่านเข้า-ออกฯ   - ไม่มี - 20 

  ที่ประชุมรับทราบ   21 

 22 

1.16 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยเฉพาะกิจและอารักขาบุคคลส าคัญ ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2560 ถึง23 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้ 24 

 - เหตุลักทรัพย์รถจักรยานยนต์    จ านวน 3 คัน 25 

- เหตุลักทรัพย์ตามบ้านพัก/หอพัก    จ านวน 1 ครั้ง 26 

- เหตุลักทรัพย์      - ไม่มี - 27 

- เหตุลักทรัพย์ (งัดเบาะรถจักรยานยนต์)   - ไม่มี - 28 

- เหตุจี้ชิงทรัพย์      - ไม่มี - 29 

- งานด้านการข่าวและความม่ันคง    จ านวน 1 ครั้ง 30 

- ผลการติดตามสืบสวนหาข่าวและจับกุม   จ านวน 1 ครั้ง 31 

- การป้องปราม ออกตรวจตราลาดตระเวนตามที่รับมอบหมาย   32 

ที่ประชุมรับทราบ 33 

 34 

1.17 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยศูนย์ข่าวสีฐาน ระหว่างวันที่ 1 - 31 เมษายน 2560 (รายละเอียดตาม35 

เอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้ 36 

ล าดับ รายการรับแจ้งเหตุ จ านวน (ครั้ง) หมายเหตุ 
1 การเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ 14 ครั้ง  
2 เหตุลักทรัพย์รถจักรยานยนต์ 3 ครั้ง  
3 ระบบน้ าประปาและไฟฟ้าขัดข้อง 12 ครั้ง  
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ล าดับ รายการรับแจ้งเหตุ จ านวน (ครั้ง) หมายเหตุ 
4 รถยนต์ติดหล่มและรถยนต์สตาร์ทไม่ติด 12 ครั้ง  

5 สัตว์เลื้อยคลาน (งู) เข้าบ้าน/ห้องท างาน 6 ครั้ง  

6 ก าจัดรังผึ้ง 2 ครั้ง  

7 นักศึกษาและบุคลากรป่วย 3 ครั้ง  
8 ไฟไหม้ป่าหญ้าลุกลาม 1 ครั้ง หมวดสุกร 
9 ไฟไหม้ลิฟท ์ 1 ครั้ง อาคาร 8 คณะวิทยาศาสตร์ 
10 ทะเลาะวิวาท 1 ครั้ง 1072 ศูนย์แพทย์ 4 
11 ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ 506 ครั้ง  
12 แจ้งการลาป่วย – ลากิจ ทางโทรคมนาคม 52 ครั้ง หน่วย คทร.ชุดที่ 1 = 8 คน  

หน่วย คทร.ชุดที่ 2 = 23 คน 
หน่วย คทร.ชุดที่ 3 = 19 คน 
หน่วยจราจร = 1 คน 
หน่วยธุรการ = 1 คน 

13 เบิก - จ่ายเครื่องวิทยุสื่อสาร 1,428 ครั้ง  

ที่ประชุมรับทราบ 1 

 2 

1.18 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยสิริคุณากร ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 3 

2560 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้ 4 

ล าดับ รายงานเหตุการณ์ จ านวน (ครั้ง) 
1 การให้บริการอ านวยความสะดวก อารักขาบุคคลส าคัญ (VIP) 3 
2 การให้บริการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 1 
3 บันทึกผู้มาติดต่อราชการ อาคารสิริคุณากร 243 
4 หน่วยงานที่มาขอใช้ห้องประชุม 137 
5 บันทึกการรับฝากสิ่งของ 28 
6 การกวดขันวินัยจราจร บริเวณด้านหน้าอาคารสิริคุณากร ไม่มี  
7 แจ้งบุคลากรที่ไม่ปิดไฟ/ไม่ปิดประตู หรือหน้าต่างห้องท างาน 2 
8 การเกิดอุบัติเหตุบริเวณด้านหน้าอาคารสิริคุณากร ไม่มี 
9 แนะน าเส้นทางหน่วยงาน อาคารสถานที่ 15 
10 ช่วยเหลือบุคลากรติดภายในลิฟต์ อาคารสิริคุณากร 2 
11 เหตุไฟฟ้าดับ ไม่มี 
12 เหตุอ่ืน ๆ 2 

ที่ประชุมรับทราบ 5 

 6 

1.19 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 7 

20 พฤษภาคม 2560 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้ 8 

 - ด้านบริการ    จ านวน 20 ครั้ง 9 

- ด้านบรรเทาสาธารณภัย/อุบัติเหต ุ จ านวน 23 ครั้ง 10 

- ดูแลความปลอดภัยบุคคลส าคัญ  จ านวน 2 ครั้ง 11 
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- การเก็บป้ายประชาสัมพันธ์  - ไม่มี - 1 

  - ด้านฝึกอบรม    - ไม่มี -  2 

  ที่ประชุมรับทราบ 3 

  4 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม  5 

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ให้รับรองรายงานการประชุมส านักงานรักษาความปลอดภัยและ6 

การจราจร ประจ าเดือนเมษายน ครั้งที่ 3/2560 มีแก้ไขดังนี ้7 

   หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 9 นายอภิชาติ พัฒนจักร ผู้มาประชุม เปลี่ยนเป็น ผู้ไมม่าประชุม 8 

หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 15 นายสมพร อ่ านาเพียง ผู้มาประชุม เปลี่ยนเป็น ผู้ไมม่าประชุม 9 

หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 35 บุญจันทร์ บุญเทพ ผู้มาประชุม เปลี่ยนเป็น ผู้ไมม่าประชุม 10 

หน้าที่ 3 บรรทัดที ่85 ความโด่ด แก้ไขเป็น ความโดดเด่น 11 

หน้าที่ 3 บรรทัดที ่96 แทบสีเขียว แก้ไขเป็น แถบสีเขียว 12 

หน้าที่ 3 บรรทัดที ่98 ร้านรับตราสัญลักษณ์ท า แก้ไขเป็น ร้านรับท าตราสัญลักษณ์ 13 

  ที่ประชุมมติรับรองรายงานการประชุม 14 

 15 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง  16 

 3.1 โครงการประชุมผู้น าหน่วย เพื่อทบทวนและพัฒนาแผนแม่บทการรักษาความปลอดภัยฯ 17 

 หัวหน้าส านักงานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจาก ตามที่ส านักงานรักษาความปลอดภัยและ18 

การจราจร ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการจัดโครงการประชุมผู้น าหน่วย เพ่ือทบทวนและพัฒนาแผนแม่บทการรักษา19 

ความปลอดภัยฯ ในวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ วิชชิ่งทรี รีสอร์ท นั้น ได้มีรายชื่อบุคลากรตกหล่น 1 คน จากค าสั่ง20 

ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ นายประยุทธ โพธิราช ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 2 ท าให้ไม่ได้21 

เข้าร่วมโครงการฯ นี้ หากจัดโครงการประชุมผู้น าหน่วยครั้งต่อไป ควรตรวจสอบรายชื่อให้ครบทุกคน 22 

 ที่ประชุมรับทราบ 23 

 24 

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 25 

 4.1 SWOT ของส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 26 

 นายเฉลิมเกียรติ ศรีละกูล แจ้งต่อที่ประชุมว่า การจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี 2561 หลังจากที่27 

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ ครบรอบ 2 ปี ควรให้บุคลากรร่วมช่วยกันวิเคราะห์การท างาน SWOT ของส านักงานฯ 28 

ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ว่ามีจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรคอย่างไร หัวหน้าทุกหน่วยให้ด าเนินการ29 

วิเคราะห์แล้วส่งแบบวิเคราะห์การท างาน SWOT ของส านักงานฯ หลังเลิกประชุม 30 

 ที่ประชุมรับทราบ 31 

 32 

 4.2 การทบทวนค่านิยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น 33 

 นายเฉลิมเกียรติ ศรีละกูล แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยค่านิยมของส านักงานรักษาความปลอดภัยและ34 

การจราจร นั้น ได้มีพันธกิจของส านักงานฯ 5 ข้อ มหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพ่ึงพาตนเองได้ บุคลากร35 

มีความรู้ความสามารถสูง มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีในการท างาน เป็นองค์กรที่มีสุขภาวะที่ดี มีบรรยากาศ36 

ทางวิชาการบนพ้ืนฐานของความภักดีและผูกพันต่อองค์กร  37 

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การทบทวนค่านิยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้มี38 

ค่านิยม คือ การน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ การให้ความส าคัญกับคณาจารย์ บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ39 

คู่ความร่วมมือ การมุ่งเน้นผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า การมุ่งเน้นอนาคต การเรียนรู้ขององค์กรของแต่ละบุค คล 40 
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และ ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ อยากให้คณะและหน่วยงานมีความคิด เห็นต่อค่านิยม1 

มหาวิทยาลัยฯ อย่างไร ให้ความส าคัญอย่างไร แล้วจึงน าข้อมูลมาคัดสรรให้ค่านิยมมีความเหมาะสมต่อไป 2 

หัวหน้าส านักงานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ควรจะมีการพิจารณาแสดงความคิดเห็นและทบทวนค่านิยม3 

ของส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร สรุปรายละเอียดจึงเสนอต่อส านักงานประเมินและประกัน4 

คุณภาพ ส่งภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2560  5 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มอบหมายให้หัวหน้าทุก ๆ หน่วย รับเอกสารแบบความคิดเห็นของ6 

การทบทวนค่านิยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ส่งแบบความคิดเห็นกับอาจารย์เฉลิมเกียรติ ศรีละกูล ภายในวันที่ 7 

12 มิถุนายน 2560 แล้วด าเนินการรวบรวมข้อมูลส่งไปยังส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ ภายในวันที่ 16 8 

มิถุนายน 2560  9 

ทีป่ระชุมรับทราบ 10 

 11 

 4.3 การเตรียมความรักษาความปลอดภัยของนายกรัฐมนตรี 12 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การเตรียมความรักษาความปลอดภัย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 13 

นายกรัฐมนตรี จะเดินทางบรรยายปาฐกถาเรื่อง “การขับเคลื่อน Thailand 4.0” ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      14 

ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น 15 

ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมงาน ไม่ต่ ากว่า 1,000 คน และแขกผู้มีเกียรติจ านวนมาก มาร่วมงานครั้งนี้ ท่านนายกรัฐมนตรีจะ16 

เดินทางเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบการผลิต “นาโนซิลิกอน” ควรเตรียมความพร้อมก าหนดแผนอัตราก าลังการ17 

ปฏิบัติการด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร ในวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2560 18 

หัวหน้าส านักงานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้มอบหมายให้หน่วยชุดเฉพาะกิจฯ ประสานติดตามงาน19 

ข่าวความมั่นคง และเคลื่อนไหวในพ้ืนที่ ด าเนินการต่อไป ได้มอบหมายให้หน่วยจราจร จัดท าแผนการจราจร 20 

สถานที่จอดรถ ป้ายบอกเส้นทาง อ านวยความสะดวกด้านการจราจร เพ่ือน าเสนอประชุมต่อไป ได้มอบหมาย 21 

อาจารย์มรกต สุบิน ดูแลอารักขาบุคคลส าคัญ จัดทีมให้การดูแลความปลอดภัยอารักขาบุคคลส าคัญ และ22 

ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และเตรียมความพร้อมข้อมูลการจัดท าแผนดูแลความปลอดภัยและการจราจรไว้23 

เสนอที่ประชุมใหญ่ครั้งต่อไป ได้มอบหมายหน่วยปฏิบัติการทางกายภาพฯ ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในการติดตั้ง24 

บริเวณภายในอาคารและภายนอกอาคารบริเวณจัดงานฯ และประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และเน้นย้ าทุกหน่วย25 

เพ่ิมมาตรการแผนดูแลความปลอดภัยและการจราจรสูงสุด 26 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า แจ้งนัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดท าแผนการรักษาความปลอดภัยใน27 

การจัดงาน การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ประชุมในวันที่ 6 28 

มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 7 มอบหมายให้ส านักงานฯ ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 29 

ทีป่ระชุมรับทราบ 30 

 31 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  32 

 5.1 แนวทางการลงเวลาเครื่องสแกนลายนิ้วมือเข้าปฏิบัติงาน 33 

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การลงเวลาเครื่องสแกนลายนิ้วมือเข้าปฏิบัติงาน ทางส านักงานฯ ได้34 

ด าเนินการเริ่มใช้งานหรือยัง 35 

 นางสาวหน่อย จินะชิต แจ้งต่อที่ประชุมว่า เครื่องสแกนลายนิ้วมือเข้าปฏิบัติงาน ยังไม่เริ่มใช้ เนื่อง36 

ด้วยเก็บข้อมูลลายนิ้วมือบุคลากรยังไม่ครบ เหลือจ านวน 19 คน ที่ยังไม่มาให้ข้อมูล 37 

 หัวหน้าส านักงานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การลงเวลาเครื่องสแกนลายนิ้วมือเข้าปฏิบัติงาน ควรเริ่มใช้38 

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 นี้  39 

ประชุมรับทราบ  40 
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 5.2 แนวทางการรักษาความปลอดภัยในพื้นมหาวิทยาลัยฯ 1 

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนมหาวิทยาลัยฯ ต้องร่วมมือกับส่วน2 

งานอ่ืน ๆ เช่น กองอาคารและสถานที่ กองกิจการนักศึกษา ส านักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในช่วงฤดูฝน 3 

อาจมีเหตุการณ์ ไฟดับ ต้นไม้ล้มขวางถนน และหารือแนวทางปฏิบัติงานให้ชัดเจนมากขึ้น เจ้าหน้าที่ของส านักงาน4 

รักษาความปลอดภัยและการจราจร มีแนวทางประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไร 5 

 หัวหน้าส านักงานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการแจ้งเหตุการณ์แต่ละครั้ง ส านักงานรักษาความ6 

ปลอดภัยและการจราจร ได้แจ้งทางโทรศัพท์มาตลอด และด าเนินงานประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เช่น ประปาไม่7 

ไหล ทางศูนย์ข่าวสีฐาน ได้ประสานงานแจ้งส านักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม และมอบหมายศูนย์ข่าวสีฐาน 8 

ด าเนินการต่อไป 9 

ประชุมรับทราบ 10 

 11 

 5.3 ชุดเครื่องแบบปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และหมวกแก๊ป 12 

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ชุดเครื่องแบบปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ได้รับมอบหมายทุกคน หัวหน้า13 

ทุกหน่วยควรแนะน าให้เจ้าหน้าที่สวมชุดเครื่องแบบปฏิบัติงานใหม่ เพ่ือความเรียบร้อยเป็นระเบียบ และหมวก14 

เจ้าหน้าที่ ด าเนินการเป็นอย่างไร 15 

 นายมรกต สุบิน แจ้งต่อที่ประชุม หมวกโล่อยู่ระหว่างการด าเนินประสานงานกับร้าน ส่วนหมวกแก๊ป 16 

ด าเนินการให้เจ้าหน้าที่ฯ ใหม่ มีหมวกแก๊ปทุกคน หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อท่ีประชุมคราวต่อไป 17 

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยสายตรวจทุกชุด ดูแลเจ้าหน้าที่ก่อนออก18 

ปฏิบัติงานให้แนะน าแต่งกายเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีวินัย เริ่มใช้วันที่ 1 มิถุนายน 2560 นี้ 19 

ประชุมรับทราบ 20 

 21 

 5.4 ปรับปรุงเสื้อสะท้อนแสง 22 

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เสื้อสะท้อนแสงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แถบสีอะไรเพ่ือให้การ23 

มองเห็นให้ชัดเจนมาก และลดความเสี่ยงอุบัติเหตุได ้24 

 นายมรกต สุบิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เสื้อสะท้อนแสงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นั้น เจ้าหน้าที่25 

เสื้อสะท้อนแสงมีแถบสีเขียว ส่วนหัวหน้าชุดเสื้อสะท้อนแสงสีส้ม มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น  26 

 หัวหน้าส านักงานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เสื้อสะท้อนแสงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควรมีสีแถบ27 

เหมือนกัน เพ่ือความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้นของแต่ละชุด หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อที่ประชุม28 

คราวต่อไป 29 

 ประชุมรับทราบ 30 

 31 

เลิกประชุม  เวลา 12.22 น.  32 

 33 

 34 

(นางสาวศตพร  สิริวัฒนกูล) 35 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 36 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 37 




