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รายงานการประชุมส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 1 

ครั้งที่ 1/2561 2 

วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. 3 

ณ  ห้องประชุมคุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 

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

ผู้มาประชุม 6 

1. นายเกษม  ภูธรรมะ  หัวหน้าส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 7 

2. นายอภิชาติ  พัฒนจักร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ 8 

3. นายมรกต  สุบิน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 9 

4. นายเฉลิมเกียรติ  ศรีละกูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 10 

5. นางสาวหน่อย จินะชิต  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 11 

6. นางสาวศตพร  สิริวัฒนกูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 12 

7. นายสุพิน  ภูมิประเสริฐ หัวหน้าหน่วยจราจร 13 

8. นายศาสตร์  ศรีผาย  หัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 1 14 

9. นายประสิทธิ์  ไทยอ่อน หัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 2 15 

10. นายดีชัย  เจริญชัย  หัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 3   16 

11. นายสมพร  อ่ านาเพียง  หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจและอารักขาบุคคลส าคัญ  17 

12. นายเฉลี่ย อาจภักดี  พนักงานวิทยุ ส 2 18 

13. นายณรงค์  ทาบุราณ  หัวหน้าหน่วยยานพาหนะ 19 

14. นายวิบูรณ์ศิลป์  พินิจมนตรี หัวหน้าหน่วยดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย 20 

15. นายสิทธิพร  ชินฝั่น  หัวหน้าหน่วยศูนย์ข่าวสีฐาน 21 

16. นายพลเทพ  ศรีเจริญ  หัวหน้าหน่วยสายตรวจสิริคุณากร 22 

17. นายสมปอง  บุญตา  ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยจราจร 23 

18. นายธนพงษ์  ต้นสีนนท์ ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 1 24 

19. นายสงวน  นามปัญญา  ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 1 25 

20. นายเสาว์  อุปัจฌาย์  ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 1 26 

21. นายสนอง มีศิริพันธ์  ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 1 27 

22. นายคูณ  เทวสัตย์  ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 2 28 

23. นายประยุทธ  โพธิราช  ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 2 29 

24. นายสมสมัย  ภูมิดอนชัย ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 2 30 

25. นายบัณฑิต  บุญยืน  ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 2 31 

26. นายธนวุฒิ  ขันทะ  ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 3 32 

27. นายสวัสดิ์  จิตวิขาม  ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 3 33 

28. นายสง่า  สายทองสุข  ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 3 34 

29. นายจักริน ชาหนองอ้อ  ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 3 35 

30. นายวิรุณ  ภูบุญลาภ  ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 3 36 

31. นายมังกร  เจริญไชย  ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจและอารักขาบุคคลส าคัญ 37 

32. นายสมชัย  บุญสวัสดิ์กุลชัย ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย 38 

33. นายอัครพงษ์  ผายลุน  ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข่าวสีฐาน  39 

34. นายบุญเติม  หล้ารุ่งเรืองกิจ ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยยานพาหนะ 40 

35. นายบุญจันทร์  บุญเทพ ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจสิริคุณากร 41 
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36. นายนิคม  โพธิราช  ช่างไฟฟ้า ช.4 1 

37. นางสาวสมพร  บางใบ  พนักงานธุรการ 2 

38. นางสาวดรุณี  โพธิ์ปัสสา พนักงานธุรการ  3 

39. นางสาวสุพิชชา  เลิศฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 4 

40. นายสุรสิน  เพ็ญประจักร์ หน่วยปฏิบัติการทางกายภาพฯ 5 

41. นางสาววันรัก  สิมารับ  พนักงานธุรการ 6 

42. นางสุริยา เพ็ญประจักร์ แม่บ้าน 7 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการและภารกิจอ่ืน) 8 

  - ไม่มี – 9 

ผู้เข้าประชุมร่วม 10 

  1. นางสาวเปรมปรีดิ์  น้อยสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 11 

เริ่มประชุม  เวลา  10.00 น. 12 

  นายเกษม  ภูธรรมะ หัวหน้าส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร  เป็นประธานในที่13 

ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ดังนี้ 14 

 15 

วาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 16 

 1.1 กิจกรรมในช่วงเดือนมกราคม 2561 17 

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า กิจกรรมในช่วงเดือนมกราคม 2561 คณะ หน่วยงานใน18 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 19 

 - วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม “วิศวะคืนรัง20 

ใต้ร่มกัลปพฤกษ์ (Home Coming Day)” โดยมีกิจกรรม ตั้งแต่เวลา 14.00 น. กิจกรรมปั่นจักรยาน มีเส้นทาง21 

จุดเริ่มต้น ณ บริเวณหอศิลปวัฒนธรรม โดยปั่นจักรยานรอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดเส้นทางปั่นตาม22 

เอกสาร และสิ้นสุดการปั่น ณ บริเวณหอศิลปวัฒนธรรม  23 

 - วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 24 

554 รูป และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบชื่อดังทั่ วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                  25 

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2561 เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น.              26 

พิธีท าบุญตักบาตร ณ มณฑลพิธีสะพานขาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเวลา 08.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์27 

และถวายภัตตาหารเช้า ณ อาคารสิริคุณากร ส านักงานอธิการบดี 28 

 - ในระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2561 คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกระทรวง29 

เกษตรและสหกรณ์ และจังหวัดขอนแก่น ก าหนดจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจ าปี 2561 ณ อุทยาน30 

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น รูปแบบการจัดงานเป็นไปตามเดิม ในรายละเอียดด้านการ                31 

จัดอัตราก าลังอยู่ระหว่างการประสานทางคณะเกษตรศาสตร์ 32 

 - วั น เส า ร์ ที่  27 ม ก ร า ค ม  2561 ก า ร ป ร ะ ชุ ม ให ญ่ ส า มั ญ  ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์ 33 

มหาวิทยาลั ยขอนแก่น  จ ากัด  ณ  ห้ องประชุม พีรสิทธิ์  ค านวณ ศิลป์  วิทยาลั ยการปกครองท้องถิ่ น 34 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  35 

 - วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น ก าหนด36 

จัดการแข่งขันวิ่งขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 15 ในแนวปฏิบัติขอให้ด าเนินการในรูปแบบเดิมของปีที่ผ่าน37 

มา 38 
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 การก าหนดนัดหมายประชุมหารือและมอบหมายให้แต่ละหน่วยจัดอัตราก าลังในการปฏิบัติ1 

หน้าที่ อ านวยความสะดวกการจราจร และรักษาความปลอดภัย ในรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบครั้งต่อไป 2 

ที่ประชุมรับทราบ 3 

 4 

 1.2 การปรับเปลี่ยนโครงการของหน่วยงาน 5 

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายในการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง6 

ส านักงานเพ่ือให้ระบบงานสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ 7 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหาร ระบบงานและโครงสร้างในส านักงานอธิการบดี และเพ่ือให้การด าเนินการ          8 

ด้านโครงสร้าง เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้ชี้แจงในการยกระดับจาก “ส านักงาน” ขึ้นเป็น 9 

“กอง” ซึ่งเป็นนโยบายของทางผู้บริหารกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมย่อยของส านักงานฯ ได้จัดท า10 

ร่างโครงสร้างและชื่อหน่วยงานใหม่เพ่ือเสนอผู้บริหาร จากเดิม ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร        11 

ร่างเป็น “กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย” ซึ่งยังไม่ประกาศฯออกมาอย่างเป็นทางการ แต่ในการด าเนินการ12 

ของส่วนกลางได้ด าเนินการเรียบร้อย ได้ชื่อหน่วยงานเป็น “กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย” ซึ่งรอ13 

ประกาศฯออกมา ในรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบครั้งต่อไป 14 

 ที่ประชุมรับทราบ 15 

 16 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม  17 

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ให้รับรองรายงานการประชุมส านักงานรักษาความปลอดภัยและ18 

การจราจร ประจ าเดือนตุลาคม ครั้งที่ 8/2560 มีแก้ไขดังนี ้19 

  หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 22  แก้ไข เหนียว 16 กก. เป็น ข้าวเหนียว 16 กก. 20 

  ที่ประชุมมติรับรองรายงานการประชุม 21 

 22 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  23 

  - ไม่มี -  24 

 25 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 26 

 4.1 เตรียมความพร้อมและการจัดอัตราก าลังสนับสนุนงานเกษตรภาคอีสาน ระหว่างวันที่ 26 27 

มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2561 28 

  นายมรกต สุบิน แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ก าหนดการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจ าปี 2561 ระหว่างวันที่ 29 

26 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้จัดอัตราก าลัง30 

ในการปฏิบัติหน้าที่ อ านวยความสะดวกการจราจร เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561         ได้31 

ประสานงานกับคณะเกษตรศาสตร์ มีงบประมาณ จ านวนเงิน 75,200.- บาท ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ให้ค่าตอบแทน 32 

จ านวนเงิน 400 บาท ต่อคน ในการปฏิบัติงานมีทั้งหมด 4 ส่วน คือ การจัดควบคุมดูแล การจัด      กอง33 

อ านวยการ การจัดจราจร และการเฝ้าระวัง กรณีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น ด าเนินการตามแผนที่เคยปฏิบัติ ประสานงาน34 

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดการจัดอัตราก าลังและระบบการจราจร มีดังนี้ 35 

  - กองอ านวยการ จัดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ฯ ผลัดเช้า ผลัดบ่าย ผลักดึก หน่วยศูนย์ข่าวสีฐาน   ผลัดเช้า 36 

ผลัดบ่าย ส่วนผลัดดึกเป็นหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็ว วันละ 1 นาย 37 

  - การจราจร จัดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ฯ ชุดจราจร ในวันปกติ ผลัดเช้า จ านวน 4 นาย ผลัดบ่าย จ านวน 6 38 

นาย ส่วนชุดจราจรที่รับผิดชอบ วันเสาร์ – อาทิตย์ ผลัดละ 5 นาย หน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็ว เสริมก าลัง 39 

จ านวน 3 นาย 40 

  - การเฝ้าระวัง จัดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ฯ หน่วยเฉพาะกิจ ผลัดบ่าย ผลัดละ 2 นาย 41 
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  - ระบบการจราจร ที่ก าหนดเส้นทางให้เดินรถทางเดียว ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ประกอบด้วย 1 

   (1) เริ่มจากการจราจรถนนสาย 1 วงเวียนหน้าอาคารส านักงานอธิการบดี ถึงสามแยกแฟลตป่าดู่  2 

   (2) การจราจรถนนสาย 4 จากทางสามแยกหมวดประมง ถึงทางสามแยกหมวดโคนม  3 

   (3) การจราจรถนนสาย 4 จากทางสามแยกหมวดโคนม ถึงทางสามแยกสวนกวี 4 

  โดยมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งแผงกั้นจราจร และสัญญาณไฟวับวาบ ดูแลลานจอดรถบริเวณรอบ5 

อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร แยกศูนย์แพทย์ 6 โดยจัดเป็นลานจอดรถจักรยานยนต์ ส่วนก าลังเพ่ิมเติม จะ6 

ด าเนินการเตรียมและประสานงานแจ้งให้ทราบครั้งต่อไป 7 

  ในวันที่ 26 มกราคม 2561 เป็นพิธีเปิดฯ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ส่วน8 

ก าหนดการคณะเกษตรศาสตร์ ด าเนินการปรับอยู่ ในแนวปฏิบัติงานขอให้ด าเนินการในรูปแบบเดิม 9 

  ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มอบหมายให้ นายสุพิน ภูมิประเสริฐ หัวหน้าหน่วยจราจร ดูแลเรื่องเต็นท์10 

ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ น าไปติดตั้งตามจุดต่าง ๆ บริเวณรอบอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร 11 

พร้อมแจ้งให้ด าเนินการติดตั้งให้แน่นและเรียบร้อย เพ่ือปกป้องกันลมพัดแรงอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 12 

  ที่ประชุมรับทราบ  13 

 4.2 เตรียมความพร้อมและการจัดอัตราก าลังสนับสนุนงานท าบุญตักบาตร และพิธีเจริญพระพุทธ14 

มนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2561 15 

 นายมรกต สุบิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16 

ประจ าปี 2561 วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรพระสงฆ์      17 

554 รูป โดยมีกิจกรรม ตั้งแต่เวลา 06.00 น. พิธีท าบุญตักบาตร ณ มณฑลพิธีสะพานขาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 

บริเวณตักบาตรจะเริ่มต้นจากสะพานขาวฝั่งป้อมโรตาแล็ก ถึงวงเวียนส านักงานอธิการบดี ถึงอาคารสิริคุณากร   19 

และเวลา 08.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้า ณ อาคารสิริคุณากร ส านักงานอธิการบดี       20 

โดยวันที่ 24 มกราคม 2561 ในแนวปฏิบัติงานมอบหมายหน่วยดับเพลิงฯ ด าเนินการสนับสนุนล้างถนนสะพาน21 

ขาว ช่วยนักศึกษาท าความสะอาดบริเวณดังกล่าว และเริ่มปิดเส้นทางตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดย22 

มอบหมาย     ผู้ที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการติดตั้งแผงกั้นจราจร กรวยจราจร และสัญญาณไฟวับวาบ ใช้ป้ายปิด23 

เส้นทางชั่วคราว จ านวน 3 ป้าย  และหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่ ดูแลความปลอดภัยบริเวณเวทีของงานฯ และ24 

ปฏิบัติตามแผนจุดก าลังที่รับผิดชอบ ในรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบครั้งต่อไป 25 

 ที่ประชุมรับทราบ 26 

 27 

 4.3 เตรียมความพร้อมและการจัดอัตราก าลังสนับสนุนงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 1528 

วันที่ 28 มกราคม  2561 29 

  นายมรกต สุบิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เตรียมความพร้อมและการจัดอัตราก าลังสนับสนุนงาน30 

ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ วันที่ 28 มกราคม 2561 โดยปฏิบัติหน้าที่ 2 วัน คือ วันที่ 27 - 28 มกราคม 2561 31 

ในวันที่ 27 มกราคม 2561 ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยพ้ืนที่ตามแผนที่เคยปฏิบัติ จุดกลางเต็นท์ บริเวณหอ32 

ศิลปวัฒนธรรม และบริเวณชั้นล่างศูนย์ประชุมอเนกประสงค์หอกาญจนาภิเษก จัดอัตราก าลัง ผลัดบ่ายและผลัด33 

ดึก ผลัดละ 10 นาย ดูแลไม่ให้รถทุกชนิดจอดตามเส้นทางวิ่ง และปฏิบัติตามแผนจุดก าลังที่รับผิดชอบ 34 

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การก าหนดปิดเส้นทางชั่วคราว ส าหรับการจัดการแข่งขัน35 

ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้ง 15 ในแนวปฏิบัติขอให้ด าเนินการในรูปแบบเดิมของปีที่ผ่านมา ในรายละเอียด36 

จะแจ้งให้ทราบครั้งต่อไป 37 

  นายมรกต สุบิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนของเวรปกติเป็นไปตามระเบียบฯ การแบ่งพ้ืนที่38 

รับผิดชอบ ประกอบด้วย 39 

  - หน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็ว ชุดที่ 3 ผลัดเช้า ดูแลพ้ืนที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์หอกาญจนา40 

ภิเษก แฟลตป่าดู่ 41 
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  - หน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็ว ชุดที่ 1 ผลัดบ่าย บริเวณแยกนิติศาสตร์ บริเวณแฟลตป่าดู่ บริเวณ1 

อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 

  - หน่วยสายตรวจเคลื่อนที่ เร็ว ชุดที่  1 ผลัดดึก และปฏิบัติตามแผนจุดก าลังที่รับผิดชอบ           3 

ในรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบครั้งต่อไป 4 

  ที่ประชุมรับทราบ 5 

 6 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  7 

 5.1 การจัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า“คืนสู่เหย้าเรารัก มข. ประจ าปี 2561” ขึ้น ณ ศาลาพระราชทาน8 

ปริญญาบัตร (เดิม) ในวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2561 9 

  นายมรกต สุบิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดจัดงาน    10 

“คืนสู่เหย้าเรารัก มข. ประจ าปี 2561” ขึ้น ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร (เดิม) ได้จัดอัตราก าลังดูแลความ11 

ปลอดภัยและการจราจร จ านวน 6 นาย ระบบจราจรเป็นปกติไม่มีการปิดเส้นทาง ซึ่งจะมีการห้ามจอดรถในถนน12 

บางเส้นทาง รถที่มาร่วมงานฯ สามารถจอดรถ ณ ลานจอดศูนย์บริการและอาหาร 4 ทางผู้ด าเนินการจัดงานจะ13 

ประสานงานกับศูนย์บริการและอาหาร 4 ส าหรับสถานที่จอดรถ บริเวณอาคาพิกุลกลกิจ บริเวณศาลา 25 ปี    14 

และคณะต่างๆ ที่ใกล้เคียง 15 

  ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ฝากให้เจ้าหน้าที่ฯ ทุกนาย ปฏิบัติหน้าที่และด าเนินงาน อย่าง16 

ตั้งใจและทุ่มเทงานที่รับผิดชอบให้เป็นมาตรฐาน ให้ช่วยกันกระตุ้น และสนับสนุนการด าเนินงานที่ปฏิบัติง านกับ17 

เจ้าหน้าที่ฯ ทุกคน 18 

  ที่ประชุมรับทราบ 19 

 20 

 5.1 อธิการบดี และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบปะและมอบโอวาทแนวทางปฏิบัติงาน21 

ให้บุคลากรฯ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 22 

  ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 อธิการบดี และคณะผู้บริหาร 23 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบปะและมอบโอวาทแนวทางปฏิบัติงานให้บุคลากรฯ มอบหมายผู้เกี่ยวข้อง จัดเตรียม24 

สถานที่ บอร์ดนิทรรศการเป็นผลงานภารกิจในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เตรียมเจ้าหน้าที่ฯ ในการต้อนรับคณะ25 

ผู้บริหารฯ ในรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบครั้งต่อไป 26 

  ที่ประชุมรับทราบ 27 

 28 

เลิกประชุม  เวลา 12.25 น.  29 

 30 

 31 

(นางสาวศตพร  สิริวัฒนกูล) 32 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 33 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 34 




