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รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565 1 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. 2 

ณ ห้องประชุมกาลพฤกษ์ 5 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร ส านักงานอธิการบดี  3 

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

ผู้มาประชุม 5 

1. ผศ.ดร.สมพงษ ์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. นางสาวเปรมปรีดิ์ น้อยสุวรรณ   นักจัดการงานทั่วไป ข านาญการ 12 

8. นางสาวดรุณี โพธิ์ปัสสา     นักจัดการงานทั่วไป 13 

9. นางสาวศตพร สิริวัฒนกูล     นักจัดการงานทั่วไป 14 

10. นางสาวนันทพร ศรีบุญเรือง     พนักงานธุรการ 15 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการและภารกิจอ่ืน) 16 

เริ่มประชุม  เวลา  09.35 น. 17 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย ประธานในที่ประชุม. กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการ18 

ประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 19 

 20 

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 21 

 1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย 22 

  1.1.1 ความคืบหน้าของรถขนส่งมวลชนขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 23 

  คณะกรรมการบริหารจัดการการให้บริการรถขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการจ้าง24 

เหมารถขนส่งมวลชนจะส่งมอบในช่วงเดือนธันวาคม 2564 และวันที่ 5 มกราคม 2565 ก าหนดการใช้บริการรถ25 

ขนส่งมวลชนขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า จ านวน 25 คัน 26 

  ที่ประชุมรับทราบ 27 

 28 

  1.1.2 ข้อมูลเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ (Main Strategies) เพื่อใช้ประกอบการท าแผน29 

ทรัพยากรบุคคล 30 

  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลนัดประชุมหารือกับผู้บริหารฝ่าย31 

รักษาความปลอดภัย กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย และผู้เกี่ยวข้อง เรื่อง ข้อมูลเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 32 
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(Main Strategies) ของกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ณ ห้องประชุมฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารสิริ1 

คุณากร เพ่ือใช้ประกอบการท าแผนทรัพยากรบุคคล 2 

  ที่ประชุมรับทราบ 3 

 4 

 1.1.3 การประชุมชี้แจง เรื่อง การจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 5 

  กองยุทธศาสตร์ เป็นการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล Zoom  6 

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น.  เพ่ือก าหนดสิทธิ์การเข้าบันทึกค าขอตั้งงบประมาณใน7 

ระบบ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย มอบหมายให้นางสาวเปรมปรีดิ์ น้อยสุวรรณ เข้าร่วมประชุม กองป้องกันและ8 

รักษาความปลอดภัย มอบหมายให้นางสาวศตพร สิริวัฒนกูล เข้าร่วมประชุม 9 

  ที่ประชุมรับทราบ 10 

 11 

 1.1.4 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง 12 

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเปิดเรียนในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นี้ เบื้องต้นการ13 

จัดลาดจอดรถยังไม่เรียบร้อย ส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดการจราจรบริเวณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 

(ศึกษาศาสตร์) มอบหมายให้จัดเจ้าหน้าที่ฯ ดูแลและอ านวยความสะดวกการจราจรเหมือนเดิมตามแผนปฏิบัติการ15 

ของกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ให้การจราจรคล่องตัว 16 

1. จากถนนตั้งแต่สามแยกด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิงที่ 2 ด้านทิศเหนือหรือด้านหลัง ศูนย์อาหาร17 

และบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) จนถึงวงเวียนหน้าหอพักนักศึกษาหญิงที่ 1 ให้เดินรถแบบสองทาง ยานพาหนะ18 

สามารถวิ่งสวนทางได้ 19 

2. จากถนนมอดินแดง สามแยกด้านทิศตะวันตกศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) ไปจนถึง20 

สามแยกด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิงที ่2 ให้เดินรถแบบทางเดียวไม่ให้ยานพาหนะวิ่งสวนทาง 21 

3. จากถนนวงเวียนด้านทิศเหนือศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) ไปจนถึงถนนสามแยก   22 

ด้านทิศตะวันออกศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ)์ ให้เดินรถแบบทางเดียว ไม่ให้ยานพาหนะวิ่งสวนทาง 23 

4. ห้ามมิให้ผู้ใดจอดรถในที่ห้ามจอด หรือจอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจร ภายในบริเวณ24 

โดยรอบศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ)์ 25 

5. กรณีพบผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรหรือระเบียบและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด        26 

หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้านจราจรตักเตือนแล้วไม่ปฏิบัติตาม ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย     27 

ด้านจราจรใส่เครื่องบังคับล้อ กรณีเกิดความเสียหายจากการใส่เครื่องบังคับล้อแก่รถผู้ขับขี่ มหาวิทยาลัยจะไม่28 

รับผิดชอบค่าเสียหายในทุกกรณีกรณีผู้ขับขี่เป็นบุคลากรหรือนักศึกษา มหาวิทยาลัยอาจลงโทษทางวินัยต่อไป 29 

  ที่ประชุมรับทราบ 30 

 31 

 1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากผู้อ านวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย และหัวหน้างานต่าง ๆ  32 

  1.2.1 งบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบดี 33 
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  ส านักงานอธิการบดี ด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร  ส่วนงาน/1 

หน่วยงาน มีจ านวน 1 ส านักงาน และจ านวน 16 กอง โดยกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ได้จัดสรร2 

งบประมาณ 450,000 บาท 3 

  ที่ประชุมรับทราบ 4 

 5 

 1.2.2 การรายงานด้านสืบสวนและการข่าว 6 

  รายงานด้านสืบสวนและการข่าว ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มีเหตุลักทรัพย์รถจักรยานยนต์ 7 

จ านวน 2 ราย และเหตุลักทรัพย์ จ านวน 2 ราย 8 

  ที่ประชุมรับทราบ 9 

 10 

 1.2.3 ใบอนุญาตติดตั้งไฟสัญญาณวับวาบและเสียงสัญญาณ (ไฟไซเรน) 11 

  ได้รับใบอนุญาตติดตั้งไฟสัญญาณวับวาบและเสียงสัญญาณ (ไฟไซเรน) ของรถสายตรวจ จ านวน 12 

2 คัน ซ่ึงมีอายุอนุญาตฯ 3 ปี 13 

  ที่ประชุมรับทราบ 14 

 15 

 1.2.4 การติดตั้งป้ายมาตการป้องกันโจรกรรมรถจักรยานยนต์ 16 

  การติดตั้งป้ายมาตการป้องกันโจรกรรมรถจักรยานยนต์ ได้ด าเนินการติดตั้ง จ านวน 5 จุด ดังนี้ 17 

(1) คณะศึกษาศาสตร์ 18 

(2) บริเวณหน้าอาคารชีววิทยา (SC.03) คณะวิทยาศาสตร์ 19 

(3) ลานจอดรถสวนรุกชาติ (บริเวณรถตู้บริการรับ-ส่ง เซน็ทรัลพลาซ่า ขอนแก่น) 20 

(4) ลานจอดรถศูนย์อาหารและบริการ 4 21 

(5) ลานจอดรถตลาดมอดินแดง 22 

  ที่ประชุมรับทราบ 23 

 24 

 1.2.5 ความคืบหน้าต าแหน่งการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ต าแหน่ง นักเทคโนโลยี25 

สารสนเทศ  26 

  ความคืบหน้าการสอบเพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ต าแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่27 

ระหว่างรอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน  28 

  ที่ประชุมรับทราบ 29 

 30 

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  31 

 ที่ประชุมรับทราบและมีมติ เห็นชอบรับรองการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์                32 

ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 (ไม่มีการแก้ไข) 33 
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  ที่ประชุมรับทราบและมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม 1 

 2 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  3 

 3.1 ความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 4 

  3.1.1 พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อมอดินแดง วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 การเตรียม5 

ความพร้อมในการจัดงานพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อมอดินแดง มีดังนี้ 6 

   (1) ขออนุมัติหลักการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 7 

2564 เป็นจ านวนเงิน 4,200 บาท (อนุมัติหลักการแล้ว เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564) 8 

   (2) เตรียมความความในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ แผงกั้นจราจร เทปกั้นขาวแดง ลวดมัด9 

แผงกั้น 10 

   (3) การก าหนดเปิดเส้นทางจราจรชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 06.00 – 10.00 น. ตามประกาศ11 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2224/2564 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 12 

  ที่ประชุมรับทราบ 13 

 14 

  3.1.2 การเตรียมความพร้อมงานลอยกระทง ประจ าปี 2564 วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 15 

  การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ในรายละเอียดและรูปแบบของการจัดงานเบื้องต้นได้16 

ด าเนินการเตรียมสถานที่ และอ่ืน ๆ ดังนี้ 17 

   (1) การวางแผนกั้นจราจร บริเวณโดยรอบบึงสีฐาน 18 

   (2) การวางแผนจัดอัตราก าลังสนับสนุน 19 

   (3) การวางแผนจัดตั้งกองอ านวยการด้านการรักษาความปลอดภัย 20 

   (4) การจัดท าและประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ก าหนดปิด21 

เส้นทางการจราจรชั่วคราว เพ่ือเตรียมการด้านสถานที่งานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2564 ฉบับที่ 22 

2284/2564 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 23 

  ที่ประชุมรับทราบ 24 

 25 

 3.2 การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2564 26 

  การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2564  27 

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 มีประชุม 4 ฝ่าย เพ่ือเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 28 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ ทรงประกอบ29 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ.2564 เบื้องต้นได้จัดเตรียม30 

ในส่วนที่สามารถด าเนินการได้ล่วงหน้า เช่น การส ารวจป้ายบอกเส้นทางต่าง ๆ เพ่ิมป้ายบอกที่จอดรถตามคณะ31 

ต่าง ๆ บริการรถมวลชนรับ - ส่ง บัณฑิตฯ ด าเนินการตามแผนเดิม 32 

  ที่ประชุมรับทราบ 33 
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 3.4 งานลอยกระทง ประจ าปี 2564 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 1 

  งานลอยกระทง ประจ าปี 2564 วันที่  19 พฤศจิกายน 2564 ด าเนินการเสนอรายชื่อ2 

คณะกรรมการฯ และงบประมาณไปยังฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นที่เรียบร้อย และใน3 

รายละเอียดได้เตรียมแผนการจัดอัตราก าลังในด้านการรักษาความปลอดภัย การจัดตั้งกองอ านวนวยการ และ4 

อ านวยความสะดวกด้านการจราจร การรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ และรายละเอียดอ่ืน ๆ รอประชุมในครั้ง5 

ต่อไป 6 

  ที่ประชุมรับทราบ 7 

 8 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 9 

 - ไม่มี - 10 

  11 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ    12 

 - ไม่มี - 13 

 14 

เลิกประชุม  เวลา 11.50 น.  15 

     16 

              (นางสาวศตพร สิริวัฒนกูล) 17 

      นักจัดการงานทั่วไป 18 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 19 


