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รายงานการประชุมส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 1 

ครั้งที่ 6/2559 2 

วันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. 3 

ณ ห้องประชุมส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร (ห้องประชุมร่วมใจสมัยเกษียณ 46) 4 

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

ผู้มาประชุม 6 

1. ผศ.ดร.สมพงษ์  สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย 7 

2. นายเกษม  ภูธรรมะ  หัวหน้าส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 8 

3. นายอภิชาติ  พัฒนจักร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ 9 

4. นายมรกต  สุบิน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 10 

5. นางสาวหน่อย  จินะชิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 11 

6. นางสาวศตพร  สิริวัฒนกูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 12 

7. นายนิคม  โพธิราช  ช่างไฟฟ้า ช.4 13 

8. นายสุพิน  ภูมิประเสริฐ หัวหน้าหน่วยจราจร 14 

9. นายวิบูรณ์ศิลป์  พินิจมนตรี หัวหน้าหน่วยดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย 15 

10. นายสมชัย  บุญสวัสดิ์กุลชัย ผู้ช่วยหัวหน้าหนว่ยดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย 16 

11. นายประสิทธิ์  ไทยอ่อน หัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 2 17 

12. นายสิทธิพร  ชินฝั่น  หัวหน้าหน่วยศูนย์ข่าวสีฐาน 18 

13. นายศาสตร์  ศรีผาย  หัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 1 19 

14. นายดีชัย  เจริญชัย  ผู้ช่วยหัวหน้าหนว่ยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 1 20 

15. นายสงวน  นามปัญญา ผู้ช่วยหัวหน้าหนว่ยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 1 21 

16. นายธนพงษ์  ต้นสีนนท์ ผู้ช่วยหัวหน้าหนว่ยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 1 22 

17. นายคูณ  เทวสัตย์  ผู้ช่วยหัวหน้าหนว่ยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 2 23 

18. นายธนวุฒิ  ขันทะ  ผู้ช่วยหัวหน้าหนว่ยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 3 24 

19. นายวิทยา  เขียวไกร  ผู้ช่วยหัวหน้าหนว่ยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 3 25 

20. นายณรงค์  ทาบุราณ  หัวหน้าหน่วยยานพาหนะ 26 

21. นายพลเทพ  ศรีเจริญ  หัวหน้าหน่วยสายตรวจสิริคุณากร 27 

22. นายบุญจันทร์  บุญเทพ ผู้ช่วยหัวหน้าหนว่ยสายตรวจสิริคุณากร 28 

23. นางสาวดรุณี  โพธิ์ปัสสา พนักงานธุรการ   29 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการและภารกิจอ่ืน) 30 

1. นายเฉลิมเกียรติ  ศรีละกูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 31 

2. นายสมพร  อ่ านาเพียง หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจและอารักขาบุคคลส าคัญ 32 

3. นายมังกร  เจริญไชย  ผู้ช่วยหัวหน้าหนว่ยเฉพาะกิจและอารักขาบุคคลส าคัญ 33 

4. นายเฉลี่ย  อาจภักดี  หัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 3 34 

5. นายสุรสิน  เพ็ญประจักร์ หน่วยปฏิบัติการทางกายภาพฯ 35 

6. นายสมปอง  บุญตา  ผู้ช่วยหัวหน้าหนว่ยจราจร 36 

7. นายอัครพงษ์  ผายลุน ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข่าวสีฐาน 37 

8. นายบุญนาค  บุญสินธุ์ ผู้ช่วยหัวหน้าหนว่ยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 2 38 

9. นายสุระชัย  มหานุภาพ ผู้ช่วยหัวหน้าหนว่ยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 2 39 

10. นายสวัสดิ์  จิตวิขาม  ผู้ช่วยหัวหน้าหนว่ยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 3 40 



ห น้ า  | - 2 - 

 

11. นายสิทธินันท์  สันตะวงษ์ ผู้ช่วยหัวหน้าหนว่ยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 3 1 

12. นายบุญเติม  หล้ารุ่งเรืองกิจ ผู้ช่วยหัวหน้าหนว่ยยานพาหนะ 2 

เริ่มประชุม  เวลา  09.00 น. 3 

  ผศ.ดร.สมพงษ์  สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย เป็นประธานในที่4 

ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ดังนี้ 5 

 6 

วาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 7 

1.1 ประกาศและแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ 8 

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ศธ 0501(2)/9 

ว 169 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ตามที่ส านักนายกรัฐมนตรีได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระ10 

บรมศพ หนังสือที่ นร 0101/ว1814 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้ง11 

แนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้สถาบันอุดมศึกษาทราบตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น 12 

ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงใคร่ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษา13 

หน่วยงานในสังกัดและก ากับ ช่วยดูแลสอดส่องเพ่ือระมัดระวังในเรื่องกิจกรรมหรือการแสดงออกหรือการสื่อสารที่14 

ไม่เหมาะสม ในช่วงระยะเวลานี้ เพ่ือเป็นการแสดงความไว้อาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย15 

เดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ผู้เป็นที่รักและเทิดทูนยิ่งของปวง16 

ชนชาวไทย  และขอให้ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่รัฐบาลได้ก าหนดโดยเคร่งครัด 17 

ประกาศส านักนายรัฐมนตรี  ตามที่ได้มีประกาศส านักพระราชวัง  เรื่อง พระบาทสมเด็จพระ18 

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต  19 

ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นั้น รัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรประกาศ ดังต่อไปนี้ 20 

1. ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสาเป็น21 

เวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป 22 

2. ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีก าหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 23 

ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป 24 

ส าหรับประชาชนทั่วไป ขอให้พิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม 25 

ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ส านักนายกรัฐมนตรี 26 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและส านักนายรัฐมนตรี   27 

ให้แนวทางปฏิบัติตามประกาศให้เหมาะสมและถูกต้อง ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจรด าเนินการ28 

ตามแนวทางปฏิบัติ ดูแลความปลอดภัยสอดส่องเพ่ือระมัดระวังในเรื่องกิจกรรมหรือการแสดงออกหรือการสื่อสาร29 

ที่ไม่เหมาะสม ในช่วงระยะเวลานี้โดยเคร่งครัด และระมัดระวังเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นสถานที่ศูนย์การค้า และ30 

หน่วยงานต่างๆ มอบหมายให้ชุดเฉพาะกิจฯ ด าเนินการติดตามเหตุการณ์ต่าง ๆ 31 

  ที่ประชุมรับทราบ 32 

 1.2 เฝ้าระวังติดตามเหตุก่อวินาศกรรม 33 

นายอภิชาติ พัฒนจักร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้านการข่าวเฝ้าระวังติดตามรถจักรยานยนต์34 

หมายเลขทะเบียนในข่าว เฝ้าระวังติดตามเหตุก่อวินาศกรรมอย่างเข้มงวด ข่าวจับกุมผู้ต้องสงสัยที่ย้ายถิ่นฐานจาก35 

ภาคใต้ขึ้นมากรุงเทพมหานครเป็นบางส่วน แจ้งเตือนว่ามีความเป็นไปได้รถท่ีประกอบเป็นระเบิดแล้วสร้างความไม่36 

สงบกระจายตามหัวเมืองใหญ่ ในเขตส่วนกลางเฝ้าระมัดระวังอย่างเข้มงวด และข่าวที่อาจจะเกิดการก่อเหตุ37 

วินาศกรรม ศูนย์การค้า 15 แห่ง นั้น เป็นข่าวลือ 38 

เหตุรถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรมจากคนร้าย โดยคนร้ายนั่งรถโดยสาร เข้ามาพ้ืนที่ เขต39 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีรถจักรยานยนต์ สูญหาย จ านวน 3 คัน  เฝ้าติดตาม เฝ้าระวังและแจ้งเตือนให้40 

นักศึกษาป้องกันการโจรกรรม โดยการล๊อกคอ ล๊อกที่ล้อ  41 
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มอบหมายสายตรวจฯ ดูแลกวดขันเฝ้าระวังตรวจสอบอย่างละเอียด เรื่อง  คนมาจับปลา, การ1 

โจรกรรมรถจักรยายนต์    2 

ที่ประชุมรับทราบ 3 

 1.3 ขอยืมตัวบุคลากรไปปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งรักษาการหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย คณะ4 

แพทยศาสตร์ (นายบดินทร์ธร กุตัน) 5 

  ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะแพทยศาสตร์ ขอยืมตัวบุคลากรไปปฏิบัติหน้าที่ใน6 

ต าแหน่งรักษาการหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์ นายบดินทร์ธร กุตัน โดยปฏิบัติงานคราว7 

ละ 3 เดือน ในงานด้านอารักขาบุคคลส าคัญและด้านจราจร มอบหมายให้หัวหน้าส านักงานฯ เป็นผู้ดูแล 8 

จนกระท่ังมีการเปลี่ยนครั้งต่อไป 9 

  ที่ประชุมรับทราบ 10 

 1.4 นักศึกษาฝึกงาน (นางสาววิชุดา จันทร์วิเศษ) 11 

  ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน 1 คน คือ12 

นางสาววิชุดา จันทร์วิเศษ เข้าฝึกงานส านักงานฯ ระยะเวลาการฝึกงาน 5 เดือน ระหว่างที่ 17 ตุลาคม 2559 – 13 

25 กุมภาพันธ์ 2560 โดยนางสาวหน่อย จินะชิต เป็นผู้ควบคุมการฝึกงาน 14 

  ที่ประชุมรับทราบ 15 

 1.5 บัญชีสวัสดิการส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร  16 

 หัวหน้าส านักงานฯ แจ้งบัญชีรายรับ-รายจ่าย บัญชีสวัสดิการส านักงานรักษาความปลอดภัยและ17 

การจราจรประจ าเดือนสิงหาคม 2559 สรุปยอดเงินหมุนเวียน 168,248 บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสอง18 

ร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน-)รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้  19 

 - เงินสดคงเหลือยกไปเดือน ส.ค.2559     26,551 บาท 20 

- เงินส ารองจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ปีงบประมาณ 2557 (ยังไม่รับคืนบัญชี)  21 

         13,439 บาท 22 

 - เงินส ารองจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ปีงบประมาณ 2558 (ยังไมร่ับคืนบัญชี)  23 

                7,753 บาท 24 

 - เงินส ารองจ่ายรอรับคืน ประจ าปีงบประมาณ 2559 ถึง ก.ค.59          101,759 บาท 25 

 - เงินคงเหลือในบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ณ 24 ส.ค. 2559      18,782 บาท 26 

 ที่ประชุมรับทราบ  27 

1.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยสายตรวจเคลื่อนเร็วชุดที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 20 28 

ตุลาคม 2559 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้ 29 

  - การเกิดอุบัติเหตุภายในพ้ืนที่ มข.    จ านวน 11 ครั้ง  30 

  - การตรวจสอบรถจักรยานยนต์เจ้าของลืมถอดกุญแจ จ านวน 29 คัน 31 

- การเก็บ-ส่งมอบสิ่งของตกหล่น    จ านวน 11 ครั้ง 32 

- การส่งคืนบ้านโครงการฝากบ้าน    - ไม่มี - 33 

- การให้บริการด้านการจราจร และตรวจสอบเหตุอื่นๆ - ไม่มี - 34 

- การเกิดเหตุลักทรัพย์ภายในพ้ืนที่ มข.   - ไม่มี - 35 

- การช่วยเหลือติดตามจับกุมคนร้าย   - ไม่มี - 36 

  ที่ประชุมรับทราบ 37 

1.7 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยสายตรวจเคลื่อนเร็วชุดที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 20 38 

ตุลาคม 2559 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้ 39 

 - การเกิดอุบัติเหตุภายในพ้ืนที่ มข.     จ านวน 7 ครั้ง 40 

- ตรวจสอบรถจักรยานยนต์เจ้าของลืมถอดกุญแจ/ไม่ล็อกกุญแจ จ านวน 53 ครั้ง 41 
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- การให้บริการ และตรวจสอบเหตุอื่นๆ    จ านวน 4 ครั้ง 1 

- การเก็บ-ส่งมอบสิ่งของตกหล่น     จ านวน 16 ครั้ง  2 

- การเกิดเหตุลักทรัพย์ภายในพ้ืนที่ มข.    จ านวน 2 ครั้ง  3 

- ส่งคืนโครงการฝากบ้านกับ สนง.รปภ.มข.    - ไม่มี - 4 

- ตรวจสอบเหตุอัคคีภัยภายในพ้ืนที่ มข.    - ไม่มี - 5 

  ที่ประชุมรับทราบ 6 

1.8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยสายตรวจเคลื่อนเร็วชุดที่ 3 ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 20 7 

ตุลาคม 2559 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้ 8 

- การเกิดอุบัติเหตุ     จ านวน 5 ครั้ง 9 

  - ตรวจสอบรถจักรยานยนต์เจ้าของลืมถอดกุญแจ  จ านวน 30 คัน 10 

- การให้บริการ และตรวจสอบเหตุอื่นๆ   จ านวน 3 ครั้ง 11 

- ส่งคืนโครงการฝากบ้านกับ สนง.รปภ.มข.   จ านวน 1 ครั้ง 12 

- การส่งมอบสิ่งของตกหล่น    จ านวน 4 ครั้ง  13 

- การเกิดเหตุลักทรัพย์ภายในพ้ืนที่ มข.   จ านวน 3 ครั้ง   14 

- การเกิดเหตุทะเลาะวิวาท    - ไม่มี -  15 

ที่ประชุมรับทราบ 16 

1.9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยจราจร ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2559 17 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้ 18 

 1.12.1 การจัดก าลังน าขบวนและอ านวยความสะดวกการจราจร จ านวน    9  ครั้ง 19 

  1.12.2 การกวดขันวินัยการจอดรถในเขตห้ามจอด     จ านวน 159  ราย 20 

  1.12.3 การเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ (คู่กรณีตกลงกันได้)   จ านวน    1  ครั้ง 21 

  1.12.4 การตั้งจุดตรวจเพื่อกวดขันวินัยจราจรผู้ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร บริเวณไฟแดงด้านหน้า22 

ศูนย์อาหารและบริการ 1 ดังนี้ 23 

   - บันทึกจับกุม/ออกใบ/เปรียบเทียบปรับ(บุคคลภายใน) - ไม่มี - 24 

   - บันทึกจับกุม/ออกใบ/เปรียบเทียบปรับ(บุคคลภายนอก) - ไม่มี - 25 

   - แนะน าให้จัดท าสติ๊กเกอร์ผ่านเข้า-ออกฯ   - ไม่มี – 26 

  นายสุพิน ภูมิประเสริฐ แจ้งเพ่ิมเติมที่ประชุมว่า ส านักหอสมุด ขอก าลังสนับสนุนการจัดระเบียบ27 

ลานจอดรถ โดยให้เจ้าหน้าที่ฯ ก ากับการจอดในลานจอด ทาสีขาว – แดง เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 28 

2559 คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 29 

  ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มอบหมายดูแลด้านจราจรเพ่ือกวดขันวินัยจราจรให้เข้มงวด 30 

ผู้ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร การเกิดอุบัติเหตุ ให้บันทึกรายงานแจ้งผู้บังคับบัญชาต่อไป 31 

ที่ประชุมรับทราบ 32 

1.10 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยสิริคุณากร ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2559 33 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้ 34 

ล าดับ รายงานเหตุการณ์ จ านวน (ครั้ง) 
1 การให้บริการอ านวยความสะดวก อารักขาบุคคลส าคัญ (VIP) 16 
2 การให้บริการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 5 
3 บันทึกผู้มาติดต่อราชการ อาคารสิริคุณากร 427 
4 หน่วยงานที่มาขอให้ห้องประชุม 144 
5 บันทึกการรับฝากสิ่งของ 34 
6 การกวดขันวินัยจราจร บริเวณด้านหน้าอาคารสิริคุณากร 7 
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ล าดับ รายงานเหตุการณ์ จ านวน (ครั้ง) 
7 แจ้งบุคลากรที่ไม่ปิดไฟ/ไม่ปิดประตู หรือหน้าต่างห้องท างาน 1 
8 การเกิดอุบัติเหตุบริเวณด้านหน้าอาคารสิริคุณากร ไม่มี 
9 แนะน าเส้นทางหน่วยงาน อาคารสถานที่ 27 
10 ช่วยเหลือบุคลากรติดภายในลิฟต์ อาคารสิริคุณากร 3 
11 เหตุไฟฟ้าดับ 1 
12 เหตุอื่นๆ 9 
13 กิจกรรมอ่ืนๆ 3 

  ประธานฯ  แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากกิจกรรมที่ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกับทาง1 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดท าเฟรมผ้าใบเพ่ือแจกจ่ายให้กับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ได้แสดงออกถึงส านึกใน2 

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยการวาดภาพเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อ3 

หลวงของปวงชนชาวสยามบนเฟรมผ้าใบ โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ฝากเฟรมผ้า  จ านวน 1,000 เฟรม เพ่ือ4 

แจกจ่ายที่อาคารสิริคุณากร มอบหมายให้หน่วยสิริคุณากร จัดท าสรุปรายงานการรับเฟรมผ้า สรุปยอดคงเหลือ5 

ของเฟรมผ้า ส่งสรุปรายงานที่ส านักงานคณบณดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ทุกวันจนกว่าจะแล้วเสร็จกิจกรรม 6 

  ที่ประชุมรับทราบ 7 

1.11 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยยานพาหนะ ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2559 8 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้ 9 

 1.11.1 การให้บริการยานพาหนะ 10 

   1) หมายเลขทะเบียน    กท-1538    จ านวน 193 ครั้ง      ระยะทาง 2,655 กม. 11 

   2) หมายเลขทะเบียน    กย-5413     จ านวน 153 ครั้ง      ระยะทาง 1,668 กม. 12 

   3) หมายเลขทะเบียน    ท-2120    จ านวน  79 ครั้ง      ระยะทาง 1,041 กม. 13 

   4) หมายเลขทะเบียน    ผบ-5672    จ านวน  3 ครั้ง     ระยะทาง     32 กม. 14 

   5) หมายเลขทะเบียน    บ-9239      จ านวน  1 ครั้ง     ระยะทาง      8 กม. 15 

  1.11.2 สรุปยอดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทั้งสิ้น 25,274 บาท            16 

(สองหมื่นห้าพันหกร้อยสิบห้าบาทถ้วน) งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 72,800 บาท ยอดวงเงินคงเหลือ 41,526 บาท 17 

  ที่ประชุมรับทราบ 18 

1.12 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 19 

20 กันยายน 2559 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้ 20 

 - ด้านบริการ    จ านวน 11 ครั้ง 21 

- ด้านบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน 8 ครั้ง 22 

- ดูแลความปลอดภัยบุคคลส าคัญ  จ านวน 3 ครั้ง 23 

- การเก็บป้ายประชาสัมพันธ์  - ไม่มี -  24 

  - ด้านฝึกอบรม    - ไม่มี –  25 

  นายวิบูรณ์ศิลป์  พินิจมนตรี แจ้งเพ่ิมเติมที่ประชุมว่า คณะแพทยศาสตร์ ขอก าลังสนุนสนับให้26 

เจ้าหน้าที่ฯ น ารถน้ าดับเพลิงท าความสะอาดลานพระรูปสมเด็จย่า โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เพ่ือเตรียมสถานที่ใน27 

วันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย  ซึ่ง28 

ด าเนินการตั้งแต่เวลา เวลา 21.00 – 00.00 น. ไดด้ าเนินการเรียบร้อย 29 

  ที่ประชุมรับทราบ  30 

1.13 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยเฉพาะกิจและอารักขาบุคคลส าคัญ ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2559 ถึง31 

วันที่ 20 กันยายน 2559 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้ 32 

 - เหตุลักทรัพย์รถจักรยานยนต์    จ านวน 1 คัน 33 
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- เหตุลักทรัพย์ตามบ้านพัก    จ านวน 1 ราย 1 

- เหตุลักทรัพย์ (งัดรถยนต์)    - ไม่มี - 2 

- เหตุลักทรัพย์ (งัดเบาะรถจักรยานยนต์)   - ไม่มี - 3 

- เหตุลักทรัพย์      - ไม่มี - 4 

- เหตุจี้ชิงทรัพย์      - ไม่มี - 5 

- งานด้านการข่าวและความม่ันคง    จ านวน 1 ครั้ง 6 

- ผลการติดตามสืบสวนหาข่าวและจับกุม   จ านวน 1 ราย 7 

- การป้องปราม      จ านวน 3 ครั้ง 8 

ที่ประชุมรับทราบ 9 

1.14 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยศูนย์ข่าวสีฐาน ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 20 กันยายน 10 

2559 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้ 11 

ล าดับ รายการรับแจ้งเหตุ 
จ านวน 
(ครั้ง) 

หมายเหตุ 

1 การเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ 37 ครั้ง  
2 เหตุลักทรัพย์รถจักรยานยนต์ 4 ครั้ง  
3 เหตุลักทรัพย์รถจักรยานสองล้อ 1 ครั้ง  ตลาดมอดินแดง 
4 เหตุลักทรัพย์โน้ตบุ๊ค 1 ครั้ง ลานจอดรถหน้าคณะวิทยาการจัดการ 
5 เหตุลักทรัพย์กระเป๋าสตางค์ 1 ครั้ง จุดรอรถโดยสารหน้าหอสมุดกลาง 
6 ระบบน้ าประปาและไฟฟ้าขัดข้อง 12 ครั้ง  
7 รถยนต์ติดหล่มและรถยนต์สตาร์ทไม่ติด 26 ครั้ง  
8 สัตว์เลื้อยคลาน (งู) เข้าบ้าน/ห้องท างาน 2 ครั้ง 128/181 มอกลาง,  

123/1134 ศูนย์แพทย์ 4 
9 ต้นไม้โค่นล้ม 11 ครั้ง  
10 ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ 506 ครั้ง  
11 แจ้งการลาป่วย-กิจ ทางโทรคมนาคม 37 ครั้ง  
12 เบิก-จ่ายเครื่องวิทยุสื่อสาร 4,860 ครั้ง  

 นายอภิชาติ พัฒนจักร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ศูนย์รณยุทธ หน่วยงานด้านข่าว ขอใช้พ้ืนทีต่ิดตั้งเสา12 

อากาศวิทยุ ติดตั้งคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ในศูนย์ข่าวสีฐาน และเชื่อมระบบ Internet เพ่ือส ารองไว้เหตุฉุกเฉินด้าน13 

อุบัติภัย ซึ่งไม่มีผลกระทบกับระบบของส านักงานฯ ทั้งนี้ ศูนย์รณยุทธพร้อมที่จะช่วยเหลือดูแลบ ารุงเสาวิทยุและ14 

งานอ่ืน ๆ 15 

ที่ประชุมรับทราบ 16 

วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม  17 

 ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 18 

2559 มีแก้ไขดังนี ้19 

 หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 2 ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 2 แก้ไขเป็น ชุดที่ 3 20 

  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมตามแก้ไข 21 

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มอบหมายให้คุณหน่อย จินะชิต เป็นผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 22 

ที่ประชุมรับทราบ 23 

วาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 24 

 - ไม่มี -  25 
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วาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 1 

 4.1 การเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2559 ระหว่างวันที่ 12 -14 2 

พฤศจิกายน 2559 3 

  ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้สอบถามรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรและชุมชนสัมพันธ์ มี4 

การจัดงานประเพณีลอยกระทง ได้งดการจัดงานสีฐานเพสติวัล ซึ่งมีขบวนแห่ ร้านค้าขายของ หรือกิจกรรมรื่นเริง5 

ต่างๆ ซ่ึงไม่มีการจัดกิจกรรมใดๆ ขึ้น  6 

  ที่ประชุมรับทราบ  7 

  ประธานฯ เพ่ิมเติมให้หัวหน้าชุดแต่ละชุด ก ากับดูแลการปฏิบัติงาน และดูแลความปลอดภัยและ8 

การจราจร ผู้มาลอยกระทงบริเวณบึงสีฐาน 9 

 4.2 การเตรียมความพร้อมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อมอดินแดง ประจ าปี 2559 10 

  ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อมอดินแดง มีกิจกรรมเฉพาะช่วงเช้า ได้งด11 

กิจกรรมมหรสพหรือการละเล่นช่วงกลางคืน ส านักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้ขอก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่ฯ อ านวย12 

ความสะดวกการจราจรช่วงเช้า 13 

  ที่ประชุมรับทราบ  14 

  นายอภิชาติ พัฒนจักร เพ่ิมเติมต่อที่ประชุมว่า กิจกรรมช่วงเช้า ให้เจ้าหน้าที่ฯ อ านวยความ15 

สะดวกการจราจร ประสานโรงเรียสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ขอรับกุญแจเปิดประตู 1 เพ่ือให้เกิด16 

ความคล่องตัวในการจัดระบบการจราจร และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ส าหรับช่วงเย็น ให้สายตรวจฯ 17 

ส่งเจ้าหน้าที่ฯ ตรวจตราไม่ให้มีกิจกรรมมหรสพหรือการละเล่นใดๆ บริเวณศาลพ่อมอดินแดง 18 

 4.3 การเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2558 19 

  ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ส านักพระราชวังแจ้งพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ไม่เลื่อนการวัน20 

พิธีฯ แต่ยังไม่ระบุวันพิธีฯ รอส านักพระราชวังแจ้งวันอีกครั้ง ส่วนคณะกรรมการด าเนินการพิธีพระราชทาน21 

ปริญญาบัตร การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่งอธิการบดีเป็นประธาน และรองอธิการบดีทุกฝ่ายเป็นรองประธาน  22 

ส่วนงบประมาณ รอรับการอนุมัต ิ23 

วาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ  24 

5.1 ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2559 25 

  ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอขอบคุณผู้มีรายชื่อต่อไป 26 

  - นายอภิชาติ พัฒนจักร ผู้สนับสนุนงบประมาณ จ านวน 1,000 บาท 27 

  - หน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 1 ผู้สนับสนุนอาหาร และงบประมาณจ านวน 1,000 บาท 28 

  - หน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 2 ผู้สนับสนุนงบประมาณจ านวน 1,100 บาท 29 

  - หน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 3 ผู้สนับสนุนอาหาร และงบประมาณจ านวน 1,000 บาท 30 

  - นายบุญจันทร์  บุญเทพ ผู้สนับสนุนมะลอกอ 30 กิโลกรัม 31 

  - ว่าที่ ร.อ.กานต์ เจริญโสภารัตน์ ผู้สนับสนุนอาหาร (ไข่ต้ม 100 ฟอง) 32 

  - หน่วยยานพาหนะ   ผู้สนับสนุนอาหารอีสาน 33 

  - นางสมพร สิงห์เสนา ผู้สนับสนุนอาหาร  (ขนมจีนน้ ายา 20 กิโลกรัม) 34 

  - นายบุญเรือง มุงค าภา ผู้สนับสนุนผักสด 20 กิโลกรัม 35 

  - นายศาสตร์  ศรีผาย ผู้สนับสนุนอาหาร  (สนับสนุนข้าวเหนียว, ลาบหมู) 36 

 และขอขอบคุณบุคลากรทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนในการจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ37 

ราชการ ประจ าปี 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  38 
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 5.2 การทบทวน ปรับปรุง แบบฟอร์มตามประตูเข้า – ออก 1 

  นายมรกต สุบิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า จัดท าแบบฟอร์มประจ าจุดที่ 2 ประตู ในการตรวจสอบรถ2 

เข้า - ออก ได้ทบทวน ปรับปรุง แบบฟอร์มเพ่ือปฏิบัติงานคล่องตัว การทบทวนกวดขันพ่อค้าแม่ค้า การตรวจรถ3 

ขนส่งมวลชน ได้ด าเนินการอยู่  4 

 ที่ประชุมรับทราบ 5 

 5.3 การก าหนดภาระงาน เพื่อบรรจุในข้อก าหนดการจ้าง 6 

  นายมรกต สุบิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการก าหนดภาระงานเพ่ือบรรจุในข้อก าหนดการจ้าง แบ่ง7 

ออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 8 

  1. ดูแลการผ่านเข้า – ออกภายพ้ืนมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ประจ าประตู 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  9 

12, 13, 14) 10 

  2. ดูแลศูนย์บริการและอาหาร 4 จุด (คอมเพล็กซ์ 1, 4, โรงอาหารชาย, โรงอาหารหนองแวง) 11 

  3. ดูแลประจ าหอพักนักศึกษาชาย, หญิง 12 

 ที่ประชุมรับทราบ 13 

5.4 โครงการอบรมอาสาจราจร 14 

 นายมรกต สุบิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า อยู่ระหว่างการด าเนินงานจัดท าโครงการ และงบประมาณ 15 

 ที่ประชุมรับทราบ 16 

 5.5 การจัดเจ้าหน้าที่ฯ ดูแลสถานที ่17 

  นายเกษม ภูธรรมะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุข18 

ศาสตร์ ได้ขอความอนุเคราะห์ดูแลบริเวณบ่อบ าบัด ซึ่งเป็นสถานที่เก็บขยะรีไซเคิล สืบเนื่องจากเมื่อปีที่ผ่านมาเกิด19 

เพลิงไหม้ ได้รับความเสียหาย เฝ้าระวังดูแลบริเวณสถานที่ โดยรอบคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในรายละเอียดหารือ20 

อีกครั้ง และเสนอแผนไปยังกองแผน 21 

 ที่ประชุมรับทราบ 22 

 5. การจัดเจ้าหน้าที่ฯ อารักขาบุคคลส าคัญ 23 

  ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ในการอารักขาบุคคลส าคัญ ควรมีการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ฯ (หญิง) 24 

ให้ปฏิบัติงานอารักขาบุคคลส าคัญ 25 

 ที่ประชุมรับทราบ 26 

 27 

เลิกประชุม  เวลา 11.55 น.  28 

 29 

   30 

 31 

(นางสาวศตพร  สิริวัฒนกูล) 32 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 33 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 34 

 35 

 36 

 37 

(นางสาวหน่วย  จินะชิต) 38 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 39 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 40 




