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รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 1 

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. 2 

ณ ห้องประชุมกาลพฤกษ์ 6 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร ส านักงานอธิการบดี  3 

----------------------------------------------------------------- 4 

ผู้มาประชุม 5 

1. ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย 6 

2. นายเกษม ภูธรรมะ  รักษาการแทนผู้อ านวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย 7 

3. นายอภิชาติ  พัฒนจักร รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานสืบสวนและการข่าว 8 

4. นายมรกต สุบิน  รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานรักษาความปลอดภัยและจราจร 9 

5. นายเฉลิมเกียรติ ศรีละกูล รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานเทคโนโลยีความปลอดภัย 10 

6. นางสาวหน่อย จินะชิต หัวหน้าหน่วยอ านวยการ 11 

7. นางสาวดรุณี โพธิ์ปัสสา นักจัดการงานทั่วไป 12 

8. นางสาวศตพร สิริวัฒนกูล นักจัดการงานทั่วไป 13 

9. นางสาวนันทพร ศรีบุญเรือง พนักงานธุรการ 14 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการและภารกิจอ่ืน) 15 

เริ่มประชุม  เวลา  09.35 น. 16 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการ17 

ประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 18 

 19 

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 20 

 1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย 21 

  1.1.1 การฉี ด วัคซีนป้ องกัน โรคติด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) 22 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 23 

  ตามที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-24 

19) มหาวิทยาลัยขอนแก่น การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ซึ่งอยู่ในหน้าที่และความรับผิดชอบของ25 

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ฯ ดูแลและอ านวย26 

ความสะดวกความปลอดภัย จ านวน 6 นาย มีเจ้าหน้าที่ฯ ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 จ านวน 2 นาย เรียบร้อย27 

แล้ว ส่วนเจ้าหน้าที่ฯ อีก จ านวน 4 นาย อยู่ระหว่างการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 นี้ และการฉีด28 

วัคซีนให้กับนักเรียนที่มีความประสงค์จะรับวัคซีน ในวันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2564 ณ เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น 29 

  ที่ประชุมรับทราบ 30 

  31 
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  1.1.2 มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับมอบรถยนต์จากบริษัทโตโยต้าเพื่อสนับสนุนภารกิจ1 

มหาวิทยาลัยในด้านการแพทย์และความปลอดภัย 2 

  รถยนต์จากบริษัทโตโยต้าเพื่อสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัยในด้านการแพทย์และความปลอดภัย 3 

มอบหมายให้กองป้องกันและรักษาความปลอดภัยดูแลและผู้รับผิดชอบ มีระยะการใช้งาน 2 เดือน อธิการบดีให้4 

นโยบายใช้รับ - ส่ง ส าหรับนักศึกษาและบุคลากรกลุ่มเสี่ยง หรือมีความใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 พบว่าเป็นผู้ติด5 

เชื้อ หากเป็นประชาชนแล้วแต่ความเหมาะสม 6 

  ท่านประธานที่ประชุม มอบหมายให้นางสาวนันทพร ศรีบุญเรือง จัดท ารายงานการในใช้รถยนต์7 

สนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัยในด้านการแพทย์และความปลอดภัย 8 

  ที่ประชุมรับทราบ 9 

 10 

1.1.3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีประมาณ พ.ศ. 2565 11 

  การจัดสรรงบประมาณเพ่ือรองรับภารกิจในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 12 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมาย ฝ่ายรักษาความปลอดภัย และกอง13 

ป้องกันและรักษาความปลอดภัย ได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ ดังนี้ 14 

  (1) ฝ่ายรักษาความปลอดภัย 18,535,000 บาท 15 

   - แผนงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารมหาวิทยาลัย 200,000 บาท 16 

  - โครงการพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารเป็นระบบดิจิทัล 2,600,000 บาท 17 

  - โครงการเสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ 200,000 บาท 18 

  - โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดจุดเสี่ยงจุดอันตรายที่เคยเกิดเหตุบ่อยครั้ง โดยน าเทคโนโลยี19 

แห่งอนาคตมาประยุกต์ใช้ image processing Face detection Smart Security 6,500,000 บาท 20 

  - โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด แบบประมวลผลใบหน้า Image Processing กอง21 

ทรัพยากรบุคคล 200,000 บาท 22 

  - โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดตรวจจับใบหน้า ณ อาคารพุทธศิลป์ หอศิลปวัฒนธรรม คุ้ม23 

สีฐาน Image Processing 1,780,000 บาท 24 

  - โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด แบบประมวลผลใบหน้า Image Processing ณ อาคาร25 

ส านักงานอธิการบด ี670,000 บาท 26 

  - โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดตรวจจับพฤติกรรมมนุษย์พร้อมแจ้งกลับศูนย์  ณ บริเวณ27 

สถานกีฬาสปอร์ตคอมเพล็กซ ์1,985,000 บาท 28 

  - โครงการกล้องตรวจจับความเร็วพร้อมแจ้งเตือนแสดงผล Speed Limit LED Display ภายใน 29 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น Smart Security4,400,000 บาท 30 

  (2) กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย 600,000 บาท 31 

  - ค่าตอบแทน 100,000 บาท 32 

  - ค่าใช้สอย 350,000 บาท 33 
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  - ค่าวัสดุ 150,000 บาท 1 

  ที่ประชุมรับทราบ 2 

  1.1.4 ก าหนดการปฏิทินการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ฝ่ายรักษาความ3 

ปลอดภัย ประจ าปีงบประมาณ 2565 4 

  ก าหนดการประชุมทุกวันอังคารของสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 09.30 น. ณ ห้อง5 

ประชุมกาลพฤกษ์ 6 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร ดังนี้  6 

  - วันที่ 12 และวันที่ 26 ตุลาคม 2564 7 

  - วันที่ 9 และวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 8 

  - วันที่ 14 และวันที่ 28 ธันวาคม 2564 9 

  - วันที่ 11 และวันที่ 25 มกราคม 2565 10 

  - วันที่ 8 และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565  11 

  - วันที่ 15 และวันที่ 29 มีนาคม 2565 12 

  - วันที่ 12 และวันที่ 26 เมษายน 2565 13 

  - วันที่ 10 และวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 14 

  - วันที่ 14 และวันที่ 28 มิถุนายน 2565 15 

  - วันที่ 12 และวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 16 

  - วันที่ 9 และวันที่ 23 สิงหาคม 2565 17 

  - วันที่ 13 และวันที่ 27 กันยายน 2565 18 

  หรือตามความเหมาะสมโดยก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและจะจัดส่ง19 

วาระการประชุมทางหนังสือเชิญอิเล็กทรอนิกส์ 20 

  ที่ประชุมรับทราบ 21 

 22 

 1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากผู้อ านวยการกองป้องกันฯ และหัวหน้างานหน่วยต่าง ๆ  23 

  1.2.1 รถยนต์จากบริษัทโตโยต้าเพื่อสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัยในด้านการแพทย์และ24 

ความปลอดภัย 25 

  รถยนต์จากบริษัทโตโยต้าเพื่อสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัยในด้านการแพทย์และความปลอดภัย 26 

มีการกระบวนการฆ่าเชื้อรถยนต์ หลังปฏิบัติงานการ รับ - ส่ง ส าหรับนักศึกษาและบุคลากรกลุ่มเสี่ยง หรือมีความ27 

ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสนาม หอ 26 28 

  ที่ประชุมรับทราบ 29 

 30 

  1.2.2 ผู้เกษียณอายุราชการระดับผู้อ านวย ประจ าปี 2564 31 

  จากที่ประชุมส านักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา มีผู้เกษียณอายุราชการ32 

ระดับผู้อ านวยการ ประจ าปี 2564 ของส านักงานอธิการบดี จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ 33 
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  (1) นางขนิษฐา โสดามรรค ผู้อ านวยการกองตรวจสอบภายใน 1 

  (2) นางปภาภร ดลประสิทธิ์ ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (เกษียณอายุ2 

ก่อนก าหนด Early Retirement) 3 

  ที่ประชุมรับทราบ 4 

 5 

  1.2.3 สรุปผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย 6 

  สรุปผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ในกรอบต าแหน่งปี 2559 ขยายประเมิน ถึงปี 2564 7 

มีการประเมินค่างานต าแหน่งในสังกัด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในจ านวน 8 

179 อัตรา ผู้ยื่นต าแหน่งช านาญการ 138 อัตรา ยังไม่ยื่นต าแหน่งช านาญการ 41 อัตรา ผ่านประเมินแล้ว จ านวน 9 

56 กรอบ 10 

  ที่ประชุมรับทราบ 11 

 12 

  1.2.4 สัดส่วนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการกอง 13 

  ท่านอธิการบดี มอบหมายให้ผู้อ านวยการส านักงานอธิการเป็นผู้ด าเนินการ ในร้อยละ 20 14 

ร่วมกับรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย ณ ตอนนี้ก าลังด าเนินการท ากรอบประเมินร่วมกัน 15 

  ที่ประชุมรับทราบ 16 

 17 

  1.2.5 การก าหนดการเข้าสู่ต าแหน่งช านาญการพิเศษ ช านาญการ  18 

  การก าหนดการเข้าสู่ต าแหน่งช านาญการพิเศษ ช านาญการ ไม่เกินร้อยละ  30 อยู่ระหว่าง19 

ด าเนินการ 20 

  ที่ประชุมรับทราบ 21 

 22 

  1.2.6 โครงการพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี งบประมาณประจ าปี 2565 23 

  โครงการพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี งบประมาณประจ าปี 2565 งบประมาณ 10 ล้าน24 

บาท ส านักงานอธิกาบดีด าเนินการส ารวจข้อมูลจากกองต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณการพัฒนา25 

บุคลากร 26 

  ท่านประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมว่า ให้ท าเรื่องโครงการพัฒนาบุคลากรของกองป้องกันฯ 27 

เสนอส านักงานอธิการบดี ด าเนินการได้เลย 28 

  ที่ประชุมรับทราบ 29 

 30 

  1.2.7 การคัดเลือกผู้แทนของผู้อ านวยการ เพื่อเป็นผู้แทนผู้บริหารส่วนของส านักงาน31 

อธิการบดีในการเข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้บริหารฯ 32 
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  จากที่ประชุมส านักงานอธิการบดี คัดเลือกผู้แทนของผู้อ านวยการ เพ่ือจะเข้าเป็นผู้แทนผู้บริหาร1 

ส่วนของส านักงานอธิการบดี ในการเข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้บริหารฯ ประกอบด้วย 2 

  (1) ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์ 3 

  (2) ผู้อ านวยการกองคลัง 4 

  (3) ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 5 

  (4) ผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 6 

  ที่ประชุมรับทราบ 7 

 8 

  1.2.8 เครื่องชงกาแฟและเมล็ดกาแฟ 9 

  ตามท่ีกองบริหารงานกลางได้แจ้งว่า เนื่องจากงบประมาณปี 2564 ที่ผ่านมาหมดแล้ว ยังไม่มีการ10 

จัดหา ซึ่งในปี 2564 ได้ใช้งบประมาณ จ านวน 144,200 บาท ทางกองบริหารงานกลางจะท าโครงการขอ11 

งบประมาณเสนอท่านอธิการบดี 150,000 บาท ส าหรับบุคลากร หากอนุมัติเรียบร้อย ทางกองฯ ก็จะได้สามารถ12 

เบิกได้ตามปกต ิ13 

  ที่ประชุมรับทราบ 14 

 15 

  1.2.9 การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 300 เครื่อง 16 

  ตามที่ส านักงานอธิการบดีได้แจ้งว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นก าลังลงนามสัญญาเช่าเครื่อง17 

คอมพิวเตอร์ จ านวน 300 เครื่อง โดยฝ่ายดิจิทัล เพ่ือใช้ในหน่วยงานต่าง ๆ ของส านักงานอธิการบดี ที่ได้ส ารวจ18 

แล้ว กองป้องกันและรักษาความปลอดภัยได้ส ารวจและเสนอขอจัดสรร จ านวน 7 เครื่อง 19 

  ที่ประชุมรับทราบ 20 

 21 

  1.2.10 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2564 22 

  หน่วยบริการปฐมภูมิ123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญชวนบุคลากรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน23 

โรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2564 มีจ านวน 30 โดส หากมีความประสงค์สามารถเข้าการฉีดวัคซีนป้องกันโรค24 

ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2564 ณ หน่วยบริการปฐมภูมิ123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จนกว่าวัคซีนจะหมด 25 

  ที่ประชุมรับทราบ 26 

 27 

  1.2.11 การสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ต าแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 28 

  การสอบเพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ต าแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผู้เข้าสมัครสอบ 29 

จ านวน 38 คน อยู่ระหว่างด าเนินการท าหนังสือทบทวนรอบการสอบต าแหน่งต่อไป 30 

  ที่ประชุมรับทราบ 31 

 32 

  1.2.12 รายงานการโจรกรรมพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 33 
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  รายงานการโจรกรรมพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของเดือนกันยายน 2564 มีรถจักรยานยนต์1 

หาย 2 คัน สามารถติดตามได้คืน 1 คัน มีเหตุลักทรัพยต์ะแกรงเหล็ก 1 ราย โทรศัพท์ 1 ราย จากการขยายผลการ 2 

จับผู้ที่ลักทรัพย์โทรศัพทไ์ด้ สามารถคลี่คลายคดีได้อีก 6 คดี 3 

  ที่ประชุมรับทราบ 4 

 5 

  1.2.13 เหตุการณ์เคลื่อนไหวทางการเมือง 6 

  มีการรวมตัวชุมนุมของนักศึกษาประท้วงทางการเมืองในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 8 7 

ครั้ง ควบคุมสถานการณ์ได ้8 

  ที่ประชุมรับทราบ 9 

 10 

  1.2.14 การอนุญาตติดตั้งไฟไซเรนของยานพาหนะ  11 

  ได้ด าเนินการยื่นเรื่องขออนุญาตติดตั้งไฟไซเรนของยานพาหนะที่สถานีต ารวจภูธรเมืองขอนแก่น 12 

ประกอบด้วย 13 

  (1) รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ จ านวน 1 คัน 14 

  (2) รถยนต์สายตรวจ จ านวน 3 คัน 15 

  (3) รถจักรยานยนต์สายตรวจ จ านวน 7 คัน 16 

  สถานีต ารวจภูธรเมืองขอนแก่นจะประสานตอบกลับอีกครั้งมาว่าได้รับอนุญาตหรือไม่ 17 

  ที่ประชุมรับทราบ ท่านประธานฯ ให้ด าเนินการติดตามเรื่องนี้ด้วย 18 

 19 

  1.2.15 การจัดสรรคลื่นความถี่   20 

  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม21 

แห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) ได้รับเรื่องการขอจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน VHF 142.525 MHz และ 142.975 MHz 22 

เพ่ือใช้ในการรักษาความปลอดภัย ภายในสถานศึกษา งานด้านป้องกันและระงับอัคคีภัย การจราจร งานเฉพาะกิจ 23 

งานกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นคลื่นความถี่เดิมที่เคย24 

ได้รับการอนุญาต เนื่องจากการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวสิ้นอายุ โดยให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นด าเนินการ25 

แจ้งรายละเอียดการขออนุญาตและแนบเอกสารหลักฐานลงในระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ดังนี้ 26 

  (1) หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที ่อว 660201.1.15/14946 ลงวันที่ 7 กันยายน 2564 27 

  (2) รายละเอียดประกอบค าขออนุญาตใช้ความถ่ีวิทยุ (แบบ คท. 20) 28 

  (3) แผนผังข่ายสื่อสาร 29 

  (4) แผนผังแสดงที่ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม 30 

  เพ่ือติดต่อส านักการอนุญาตวิทยุคมนาคม 1 ส านักงาน กสทช. เพ่ือช าระค่าธรรมเนียมในการ31 

พิจารณาค าขอ เป็นเงิน จ านวน 5,000 บาท และภาษีมูลค่าเพ่ิม จ านวน 350 บาท 32 

  ที่ประชุมรับทราบ 33 
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 1 

 2 

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  3 

 ที่ประชุมรับทราบและมีมติ เห็นชอบรับรองการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์                4 

ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564  (ไม่มีการแก้ไข) 5 

  ที่ประชุมรับทราบและมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม 6 

  7 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  8 

 3.1 โครงการระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 9 

  โครงการระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย แจ้ง10 

รายละเอียดก าหนดชี้จุดติดตั้ง และจะแล้วเสร็จ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 11 

ประกอบด้วย 12 

  (1) นายเกษม ภูธรรมะ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย 13 

  (2) นายวีระพันธุ์ บุตรมาตย์ ต าแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า ช านาญการ 14 

  (3) นายชานนท์ จันทราศรี ต าแหน่ง รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานบริหารและสารสนเทศ 15 

  ที่ประชุมรับทราบ 16 

 17 

 3.2 การจัดงานมุทิตาจิตส าหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 18 

  การจัดงานมุทิตาจิตส าหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ในรูปแบบกิจกรรม 19 

Online และ Onsite ลดจ านวนผู้เข้าร่วมงาน มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมงาน และเว้นระยะห่างส าหรับผู้เข้าร่วมงาน 20 

การจัดเตรียมดูแลการจัดสถานที่ อาหาร ของที่ระลึก ป้ายประชาสัมพันธ์ การด าเนินการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ 21 

Facebook ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 22 

  ที่ประชุมรับทราบ 23 

 24 

 3.3 การจัดระบบจราจรรอบบริเวณคอมเพล็กซ์ 25 

  การจัดระบบจราจรรอบบริเวณคอมเพล็กซ์  ให้ด าเนินร่างประกาศยกเลิกฉบับเก่า และร่าง26 

ประกาศก าหนดระบบการจราจรศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) และแผนผังการจอดรถ เพ่ิมรายละเอียด27 

ต่าง ๆ ให้เหมาะสมการเดินรถโดยรอบบริเวณศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) 28 

  ที่ประชุมรับทราบ 29 

 30 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 31 

 4.1 การขออนุมัติเปิดสอบต าแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ประเภทลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 32 

เลขที่ต าแหน่ง 5224 อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท 33 
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  ในการขออนุมัติเปิดสอบต าแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ประเภทลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 1 

เลขที่ต าแหน่ง 5224 อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท 2 

  - พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ก าหนดอายุ คุณสมบัติของกองทรัพย์ที่ประกาศฯ ปี 2563 3 

น ามาเป็นแนวทางของคุณสมบัติผู้สมัครฯ 4 

  - พิจารณาเสนอรายชื่อคณะกรรมการออกข้อสอบ และน าเสนอส่งรายชื่อในวันที่ 26 ตุลาคม 5 

2564 6 

  ที่ประชุมรับทราบ  7 

 8 

 4.2 การเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2564 9 

  ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะมีการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ. 2564 10 

ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 นั้น ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการได้ขอรายชื่อคณะกรรมาการด าเนินการจัด11 

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และงบประมาณ ในการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการด้านฯ ส่ง12 

ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 13 

  ที่ประชุมรับทราบ  14 

 15 

 4.3 การเตรียมความพร้อมงานกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2564 ระหว่างที่ 6 – 7 16 

พฤศจิกายน 2564 17 

  การเตรียมความพร้อมงานกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2564 ระหว่างที่ 6 – 7 18 

พฤศจิกายน 2564 ทอดถวาย ณ วัดป่าภูตะคาม ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร กองป้องกันและรักษาความ19 

ปลอดภัยได้สนับสนุนก าลังเจ้าหน้าที่ฯ จ านวน 4 นาย ในการดูแลความเรียบร้อยและอ านวยความสะดวกในการ20 

เดินทาง 21 

  ที่ประชุมรับทราบ  22 

 23 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ    24 

 5.1 รายงานประจ าปี 2564 25 

  ติดตามการรายงานประจ าปี 2564 กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ผู้ด าเนินการรับผิดชอบ 26 

คือ นางสาวศตพร สิริวัฒนกูล อยู่ระหว่างด าเนินการ 27 

  ที่ประชุมรับทราบ 28 

 29 

 5.2 รายงานการประเมินตนเอง SAR 30 

  ติดตามการรายงานการประเมินตนเอง SAR กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ผู้ด าเนินการ31 

รับผิดชอบ คือ นางสาวศตพร สิริวัฒนกูล อยู่ระหว่างด าเนินการ  32 

  ที่ประชุมรับทราบ 33 
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 1 

 5.3 การตรวจสอบการรับจ่ายและตรวจนับพัสดุ คงเหลือประจ าปีงบประมาณ 2564 2 

  การตรวจสอบการรับจ่ายและตรวจนับพัสดุ คงเหลือประจ าปีงบประมาณ 2564 อธิการบดีอนุมัติ 3 

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ และตรวจนับพัสดุคงเหลือประจ าปีงบประมาณ 2564 เพ่ือตรวจสอบ4 

การรับจ่ายพัสดุงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 อยู่ระหว่างด าเนินการขั้นตอนการ5 

ตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ 6 

  ที่ประชุมรับทราบ 7 

 8 

 5.4 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 9 

  การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย 10 

มอบหมายให้ นางสาวศตพร สิริวัฒนกูล ด าเนินการต่อไป 11 

  ที่ประชุมรับทราบ 12 

 13 

 5.5 สถานีต ารวจภูธรย่อย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปลดป้าย 14 

  สถานีต ารวจภูธรย่อย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ด าเนินการปลดป้ายชื่อสถานีต ารวจภูธรย่อย 15 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16 

  ที่ประชุมรับทราบ 17 

 18 

 5.6 บริษัท ดิจิตอลฟิวชั่น จ ากัด ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อระบบกล้องวงจรปิด 19 

  บริษัท ดิจิตอลฟิวชั่น จ ากัด ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเพ่ือเชื่อมต่อระบบกล้องวงจรปิด โดย20 

ครุภัณฑ์อยู่ในความดูแลของกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย บริษัทฯ ขอเลื่อนวันในการติดตั้ง หอ 26 21 

  ที่ประชุมรับทราบ 22 

 23 

 24 

เลิกประชุม  เวลา 12.10 น.  25 

     26 

              (นางสาวศตพร สิริวัฒนกูล) 27 

      นักจัดการงานทั่วไป 28 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 29 


