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รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 5/2565 1 

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. 2 

ณ ห้องประชุมกาลพฤกษ์ 5 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร ส านักงานอธิการบดี  3 

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

ผู้มาประชุม 5 

1. ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย 6 

2. นายเกษม ภูธรรมะ      รักษาการแทนผู้อ านวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย 7 

3. นายมรกต สุบิน      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานรักษาความปลอดภัยและจราจร 8 

4. นายเฉลิมเกียรติ ศรีละกูล     รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานเทคโนโลยีความปลอดภัย 9 

5. นางสาวหน่อย จินะชิต     หัวหน้าหน่วยอ านวยการ 10 

6. นางสาวเปรมปรีดิ์ น้อยสุวรรณ   นักจัดการงานทั่วไป ข านาญการ 11 

7. นางสาวดรุณี โพธิ์ปัสสา     นักจัดการงานทั่วไป 12 

8. นางสาวศตพร สิริวัฒนกูล     นักจัดการงานทั่วไป 13 

9. นางสาวนันทพร ศรีบุญเรือง     พนักงานธุรการ 14 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการและภารกิจอ่ืน) 15 

1. นายอภิชาติ  พัฒนจักร     รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานสืบสวนและการข่าว 16 

เริ่มประชุม  เวลา  09.30 น. 17 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการ18 

ประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 19 

 20 

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 21 

 1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย 22 

  1.1.1 การสรุปงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2564  23 

    การจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2564 ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2564 24 

ด าเนินการส าเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยดี ฝ่ายต้อนรับ จัดที่พัก และประสานงานส านักพระราชวัง ได้สรุปการด าเนินงาน 25 

ได้ชื่นชมการออกบัตรแสดงตน ของฝ่ายประสานงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ที่สามารถแก้ไข26 

สถานการณ์เฉพาะหน้าและออกบัตรแสดงตนได้ดี  แต่มีปัญหา คือ การเติมน้ ามันของรถน าขบวนฯ จะต้องเติม27 

น้ ามันจากปั้มน้ ามัน ปตท. เท่านั้น แต่รถน าขบวนฯ เติมน้ ามันปั้มอ่ืนท าให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่ายยุ่งยากขึ้น และ28 

ผู้ประสานงานไม่ได้แจ้งรายละเอียดแนวปฏิบัติให้กับรถน าขบวนฯ ทราบก่อน 29 

  ที่ประชุมรับทราบ 30 

 31 
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 1.1.2 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  1 

    ตามที่มติประชุมคณะกรรมการอ านวยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2 

(COVID-19) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 20 ยังให้เปิดบริการโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือ3 

รองรับผู้ป่วยโควิด – 19 สายพันธุ์ใหม่ 4 

  ที่ประชุมรับทราบ 5 

   6 

  1.1.3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพ7 

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)  8 

  ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ตามเกณฑ์9 

การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ระหว่างวันที่ 26 – 28 ธันวาคม 2564 โดยในการประเมิน10 

นั้น จะเริ่มจากคณะกรรมการฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมิน ต่อจากนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 

น าเสนอข้อมูลโดยภาพรวมของมหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการประเมินฯ และ ให้สัมภาษณ์ด้านการน าองค์กรและ12 

การจัดการด้านกลยุทธ์ ส่วนการสรุปคะแนนจะแจ้งให้ทราบต่อไป 13 

  ที่ประชุมรับทราบ 14 

 15 

  1.1.4 การมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่  16 

  ในการเตรียมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ มอบหมายให้นายมรกต สุบิน เป็นผู้17 

ประสานงานกับหน่วยงานที่จะไปมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ และนางสาวหน่อย จินะชิต เป็นผู้จัดเตรียมกระเช้า18 

สวัสดีปีใหม่ 19 

  ที่ประชุมรับทราบ 20 

  21 

 1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากผู้อ านวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย และหัวหน้างานต่าง ๆ  22 

  1.2.1 แจ้งการเลื่อนจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงานให้มีความรู้ด้านรักษาความ23 

ปลอดภัยในยุคดิจิทัล 24 

  ก าหนดการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงานให้มีความรู้ด้านรักษาความปลอดภัยในยุค25 

ดิจิทัล ประจ าปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 21 – 24 ธันวาคม 2564 งบประมาณสนับสนุนการด าเนินการ26 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี 2565 เป็นจ านวน 450,000 บาท  นั้น ซึ่ง27 

ได้รับผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขอเลื่อนการจัดเป็นช่วง28 

ปลายเดือนมีนาคม 2565 29 

  ที่ประชุมรับทราบ 30 

  31 
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1.2.2 ความคืบหน้าของการจ้างเหมาบริการรถสวัสดิการรับ – ส่ง ของจากบริษัท ล็อตเต้ 1 

เรนท์ อะ คาร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 2 

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีข้อตกลงของการจ้างเหมาจ้างเหมาบริการรถสวัสดิการรับ – ส่ง ของ3 

จากบริษัท ล็อตเต้ เรนท์ อะ คาร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด สามารถจดทะเบียนรถได้ ปรับแบบที่นั่งใหม่ให้เป็นทาง4 

เดียวกัน และให้บริษัททดลองเดินรถ 5 

  ที่ประชุมรับทราบ 6 

 7 

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  8 

 ที่ประชุมรับทราบและมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์                9 

ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 10 

  หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 6 แก้ไข ปฏับัติงาน เป็น ปฏิบัติงาน 11 

  หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 6 แก้ไข แผ่ระบาด เป็น แพร่ระบาด 12 

  หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 13 แก้ไข ประจ าปีา เป็น ประจ าปี 13 

  ที่ประชุมรับทราบ และมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม 14 

 15 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  16 

 - ไม่มี - 17 

 18 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 19 

 4.1 การเตรียมความพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ช่วงวันที่ 31 ธันวาคม 20 

2564 - 3 มกราคม 2565 21 

  ช่วงเทศกาลปีใหม่ประจ าปี 2565 ในปีนี้ นั้น มีวันหยุดยาวตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 22 

3 มกราคม 2565 รวม 4 วัน ท าให้ นักศึกษาและบุคลากรบางส่วนเดินทางกลับภูมิล าเนาเพ่ือเฉลิมฉลองเทศกาลปี23 

ใหม่กับครอบครัว จึงเพิ่มมาตรการการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจ าป ี2565 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 

29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2565 มี 6 มาตรการ ดังนี้ 25 

  (1) จัดตั้งกองอ านวยการรักษาความปลอดภัย 26 

  (2) โครงการฝากบ้านช่วงเทศกาลปีใหม ่2565 27 

  (3) การจัดตั้งจุดตรวจป้องปรามตามประตูเข้า - ออก 28 

  (4) การใช้ไฟสัญญาณเตือนภัยในการป้องปรามเหตุ 29 

  (5) การเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ 30 

  (6) การปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกัน Covid - 19 31 
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   ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด โดยกอง1 

ป้องกันและรักษาความปลอดภัยได้จัดตั้งกองอ านวยการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่  2565 ไว้เพ่ือ2 

คอยบริการแก่นักศึกษา และบุคลากรภายในพ้ืนที่  3 

  ที่ประชุมรับทราบ 4 

 5 

 4.2 กิจกรรมนักศึกษาใหม่สักการะพระธาตุพนม ระหว่างวันที ่8 - 9 มกราคม 2565 6 

   องค์การนักศึกษาได้ด าเนินการขออนุมัติงบประมาณกิจกรรมนักศึกษาใหม่สักการะพระธาตุพนม7 

แล้ว และรอดสูถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หากมีการเปลี่ยนแปลงจะ8 

ให้ทราบต่อไป 9 

  ที่ประชุมรับทราบ 10 

 11 

 4.3 วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 58 ปี ในวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 12 

  การเตรียมงานวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 58 ปี ในวันอังคารที่ 25 มกราคม 13 

2565 จากเดิมสถานทีพิ่ธีตักบาตร บริเวณสะพานขาว เปลี่ยนเป็นสถานที่สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 

ส่วนพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สถานที่อาคารสิริคุณากร โดยมีภารกิจมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดก าลังเจ้าหน้าที่ฯ 15 

ด าเนินการดูแลความปลอดภัยและการจราจรบริเวณงานฯ 16 

  ที่ประชุมรับทราบ 17 

 18 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ    19 

 5.1 รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในโครงการ EV-Motorcycle 20 

  จากการได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ได้รับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในโครงการ EV-Motorcycle 21 

เพ่ือน าไปใช้ในภารกิจ จ านวน 7 คัน นั้น พบว่า มีปัญหาหลายอย่างในการน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น 22 

แบตเตอรี่หมดระหว่างการใช้งาน  23 

  ที่ประชุมรับทราบ 24 

 25 

 5.2 การปรับระบบจราจรบริเวณศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) 26 

  ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2356/2564 เรื่อง ก าหนดระบบการจราจรรอบศูนย์27 

อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) นั้น ประธานมอบหมายให้ด าเนินการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ28 

ติดตั้งป้ายจราจร เพ่ือให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความเข้าใจและปฏิบัติแนวเดียวกันให้เกิดความปลอดภัย 29 

  ที่ประชุมรับทราบ 30 

  31 
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 5.3 เตือนภัยแล้งในฤดูหนาว 1 

  ด้วยอากาศหนาว มีความชื้นต่ า ท าให้เกิดความแห้งแล้ง มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยมากกว่า2 

ปกติ มอบหมายให้ด าเนินการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพ่ือรับมือเหตุอุบัติภัยที่อาจจะ3 

เกิดข้ึนได ้4 

  ที่ประชุมรับทราบ 5 

 6 

เลิกประชุม  เวลา 11.50 น.  7 

 8 

 9 

        (นายเกษม ภูธรรมะ) 10 

    รักษาการแทนผู้อ านวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย 11 

      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 12 

 13 

     14 

 15 

                 (นางสาวศตพร สิริวัฒนกูล) 16 

             นักจัดการงานทั่วไป 17 

           ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 18 


