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รายงานการประชุมสานักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
ครั้งที่ 1/2559
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร(ห้องประชุมร่วมใจสมัยเกษียณ 46)
------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายเกษม ภูธรรมะ
หัวหน้าสานักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
2. นายอภิชาติ พัฒนจักร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชานาญการ
3. นายมรกต สุบิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4. นายบดินทร์ธร กุตัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5. นางสาวหน่อย จินะชิต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
6. นายเฉลิมเกียรติ ศรีละกูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
7. นางสาวศตพร ศิริวัฒนกูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8. นายสุพิน ภูมิประเสริฐ
หัวหน้าหน่วยจราจร
9. นายวิบูรณ์ศิลป์ พินิจมนตรี หัวหน้าหน่วยดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย
10. นายสมชัย บุญสวัสดิ์กุลชัย ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย
11. นายประสิทธิ์ ไทยอ่อน
หัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 2
12. นายเฉลี่ย อาจภักดี
หัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 3
13. นายสุรสิน เพ็ญประจักร์ หน่วยปฏิบัติการทางกายภาพฯ
14. นายนิคม โพธิราช
ช่างไฟฟ้า ช.4
15. นายสมปอง บุญตา
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยจราจร
16. นายสิทธิพร ชินฝั่น
หัวหน้าหน่วยศูนย์ข่าวสีฐาน
17. นายอัครพงษ์ ผายลุน
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยศูนย์ข่าวสีฐาน
18. นายศาสตร์ ศรีผาย
หัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 1
19. นายดีชัย เจริญชัย
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 1
20. นายธนพงษ์ ต้นสีนนท์
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 1
21. นายสงวน นามปัญญา
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 1
22. นายคูณ เทวสัตย์
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 2
23. นายสุระชัย มหานุภาพ
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 2
24. นายณรงค์ ทาบุราณ
หัวหน้าหน่วยยานพาหนะ
25. นายบุญเติม หล้าโรย
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยยานพาหนะ
26. นายพลเทพ ศรีเจริญ
หัวหน้าหน่วยสายตรวจสิริคุณากร
27. นายบุญจันทร์ บุญเทพ
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจสิริคุณากร
28. นางสาวดรุณี โพธิ์ปัสสา
พนักงานธุรการ
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ผู้เข้าร่วมประชุม
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-ไม่มีผู้ไม่มาประชุม(เนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น)
1. พ.ต.อ.บุญฤทธิ์ ชวีวัฒน์
หัวหน้าสถานีตารวจภูธรย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. นายสมพร อ่านาเพียง
หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจและอารักขาบุคคลสาคัญ
3. นายมังกร เจริญไชย
ผู้ชว่ ยหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจและอารักขาบุคคลสาคัญ
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นายบุญนาค บุญสินธุ์
นายกาพล ชินเสนา
นายธนวุฒิ ขันทะ
นายวิทยา เขียวไกร
นายไพรวรรณ์ แก้วสาราญ
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ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 2 (ลาป่วย)
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 3
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 3
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 3
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจและอารักขาบุคคลสาคัญ (ลาป่วย)

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
นายเกษม ภูธรรมะหั ว หน้าส านักงานรักษาความปลอดภั ยและการจราจรเป็น ประธานในที่
ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมที่กาหนดไว้ดังนี้
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วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 การประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตาแหน่งเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย จานวน 120 อัตรา รับสมัคร วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า
รับการคัดเลือก วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 103/2559) ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2559 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตาแหน่งเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย จานวน 120 อัตรา ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผู้มีบุตรหลาน สมัครเข้ารับการคัดเลือก
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 การต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประชุมสัญจร
ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 จังหวัดขอนแก่น ประสานงานขอใช้
สถานที่ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก โดยคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีกาหนดเดินทาง
มามอบนโยบายแก่บุคลากรสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้แก่กานัล ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ตาบล (อบต.) การประสานงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการอานวยความสะดวกด้านการจราจร ทาง
จังหวัดมอบหมายให้สถานีตารวจภูธรเมืองขอนแก่น เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น.
คณะฯ จะเดินทางไปศึกษาดูงานที่อาเภอซาสูง
ที่ประชุมรับทราบ
1.3 การจัดงานบุญข้าวจี่ ณ บริเวณริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กาหนดจัดงาน
บุญข้าวจี่ ขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีอีสาน 12 เดือน (ฮีต 12 คลอง 14) โดยมีกาหนดการคร่าวๆ ดังนี้
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 เบื้องต้นได้รับการประสาน เรื่องการจัดทีมอารักขาบุคคลสาคัญ แก่
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานฯ แต่เนืองจากนายกสภาฯ ติดภารกิจอื่น
ไม่สามารถเดินทางมาเป็นประธานได้ฯ จึงขอยกเลิกการจัดทีมรักษาความปลอดภัยบุคคลสาคัญ โดยมอบหมายให้
นายตรวจเวรผลักดึก จัดกาลังเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยภายในงาน
ที่ประชุมรับทราบ
1.4 การอานวยความสะดวกด้านการจราจรและการรักษาความปลอดภัย การจัดการแข่งขันกีฬา
ระหว่างคณะฯ
ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 นักศึกษาทุกคณะฯ จะจัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะฯ ขึ้น
ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในกิจกรรมดังกล่าวประกอบไปด้วยการโชว์เชียร์ของนักศึกษาแต่ละ
คณะฯ ซึ่งคาดว่าจะมีนักศึกษาเข้าร่วมงานเป็นจานวนมาก จึงขอความร่วมมือ นายตรวจเวร จัดเจ้าหน้าที่ดูแล
ทรัพย์สิน และลานจอดบริเวณโดยรอบสนามกีฬากลาง และอานวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดการจัดงาน
ที่ประชุมรับทราบ
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1.5 การจัดการแข่งขัน ฟุตบอลชิงชนะเลิศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิง ถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เงินรางวัล 100,000 บาท
ประธานฯ แจ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ระหว่ า งวั น 1 มี น าคม 2559 - 13 พฤษภาคม 2559
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันการ โดยจัดแถลงข่าวในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคาร
สิริคุณากร เริ่มแข่งในวันที่ 5 มีนาคม 2559 โดยมีมหาวิทยาลัยต่างๆ ในภาคตะวันอกเฉียงเหนือ จานวน 11
สถาบัน ตอบรับเข้าร่วมการแข่งขัน การจัดการแข่งขันมีเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ผู้จัดการแข่งขันไม่มีงบประมาณ
ด้านการรักษาความปลอดภัย จึงมอบหมายให้นายตรวจเวรจัดเจ้าหน้าที่กาลังปกติดูแลและตรวจสอบเป็นระยะ
ที่ประชุมรับทราบ
1.6 บัญชีสวัสดิการสานักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
หัวหน้าสานักงานฯ แจ้งบัญชีรายรับ-รายจ่าย บัญชีสวัสดิการสานักงานรักษาความปลอดภัยและ
การจราจรประจาเดือนธันวาคม 2558-มกราคม 2559 สรุปยอดเงินหมุนเวียน 169,888 บาท (-หนึ่งแสนหก
หมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน-) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้
- เงินสดคงเหลือยกไปเดือนกุมภาพันธ์ 2559
36,031 บาท
- เงินสารองจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ปีงบประมาณ 2557 (ยังไม่รับคืนบัญชี)
35,939 บาท
- เงินสารองจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ปีงบประมาณ 2558 (ยังไม่รับคืนบัญชี)
77,383 บาท
- เงินคงเหลือในบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ณ เดือนมกราคม 2559 12,782 บาท
ที่ประชุมรับทราบ นางสาวหน่อย จินะชิต แจ้งที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ได้ใช้เงินสวัสดิการจ่ายค่า
ตรวจสุ ขภาพประจาปี ให้ แก่ บุ คลากร ซึ่งบรรจุในตาแหน่งลู กจ้างชั่ว คราว เป็นเงิน 10,720 บาท เนื่องจากไม่
สามารถเบิกจ่ายจากกองคลังได้
1.7 เรื่อ งแจ้ งเพื่ อทราบหน่ วยสายตรวจเคลื่ อนเร็ วชุ ดที่ 1 ตั้งแต่วัน ที่ 21 ธันวาคม 2558 ถึง 21
มกราคม 2559 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
- การเกิดอุบัติเหตุภายในพื้นที่ มข.
จานวน 4 ครั้ง
- การตรวจสอบรถจักรยานยนต์เจ้าของลืมกุญแจ
จานวน 27 คัน
- การเกิดเหตุลักทรัพย์ภายในพื้นที่ มข.
จานวน 2 ครั้ง
- การส่งคืนบ้านโครงการฝากบ้าน
จานวน 3 ครั้ง
- การให้บริการด้านการจราจร และตรวจสอบเหตุอื่นๆ
- ไม่มี - การเก็บ-ส่งมอบสิ่งของตกหล่น
- ไม่มี - การช่วยเหลือติดตามจับกุมคนร้าย
- ไม่มี ที่ประชุมรับทราบ ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมเรื่องการตรวจสอบรถจักรยานยนต์ที่มี
ราคาสูง เช่น Zumer-X และ CBR ฝากสายตรวจ ตรวจสอบบริเวณลานจอด จดบันทึกรายละเอียดขอรถ เช่น
หมายเลขทะเบียน สี รุ่น และถ่ายรูปบันทึกไว้เป็นข้อมูล ลักษณะการจอด บริเวณที่จอด เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติม
กรณีเกิดเหตุแจ้งหาย
1.8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยสายตรวจเคลื่อนเร็วชุดที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2558 ถึง
21 มกราคม 2559 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
- การเกิดอุบัติเหตุภายในพื้นที่ มข.
จานวน 4 ครั้ง
- ส่งคืนโครงการฝากบ้านกับ สนง.รปภ.มข.
จานวน 6 ครั้ง
- ตรวจสอบรถจักรยานยนต์เจ้าของลืมกุญแจ/ไม่ล็อคกุญแจ - ไม่มี - การให้บริการด้านการจราจร และตรวจสอบเหตุอื่นๆ
- ไม่มี - การเก็บ-ส่งมอบสิ่งของตกหล่น
- ไม่มี -
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- การเกิดเหตุลักทรัพย์ภายในพื้นที่ มข.
- ไม่มี - ตรวจสอบเหตุอัคคีภัยภายในพื้นที่ มข.
- ไม่มี ที่ประชุมรับทราบ
1.9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยสายตรวจเคลื่อนเร็วชุดที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2558 ถึง
21 มกราคม 2559 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
- การเกิดอุบัติเหตุ
จานวน 8 ครั้ง
- ตรวจสอบรถจักรยานยนต์เจ้าของลืมกุญแจ
จานวน 4 คัน
- การเกิดเหตุทะเลาะวิวาท
จานวน 2 ครั้ง
- การส่งมอบสิ่งของตกหล่น
จานวน 3 ครั้ง
- การให้บริการ และตรวจสอบเหตุอื่นๆ
จานวน 5 ครั้ง
- เหตุลักทรัพย์
- ไม่มี - ส่งคืนโครงการฝากบ้านกับ สนง.รปภ.มข.
- ไม่มี -

13
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ที่ประชุมรับทราบ
1.10 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2558 ถึง 21 มกราคม 2559
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
1.10.1 การให้บริการยานพาหนะ
1) หมายเลขทะเบียน กท-1538 จานวน 126 ครั้ง ระยะทาง 1,509 กม.
2) หมายเลขทะเบียน กย-5413 จานวน 151 ครั้ง ระยะทาง 2,185 กม.
3) หมายเลขทะเบียน ท-2120 จานวน 82 ครั้ง ระยะทาง 998 กม.
4) หมายเลขทะเบียน ก-6609 จานวน 0 ครั้ง ระยะทาง 0 กม.
5) หมายเลขทะเบียน ผบ-5672 จานวน 22 ครั้ง ระยะทาง 208 กม.
6) หมายเลขทะเบียน บ-9239 จานวน 7 ครั้ง ระยะทาง 53 กม.
1.10.2 สรุ ป ยอดการใช้ น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง รถยนต์ แ ละรถจั ก รยานยนต์ ทั้ ง สิ้ น 19,720 บาท
(หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 72,800 บาท ยอดวงเงินคงเหลือ 47,990 บาท
ที่ประชุมรับทราบ ประธานฯ แจ้งเพิ่มเติม เรื่องบารุงรักษาและการตรวจซ่อมไฟไซเลนรถสาย
ตรวจให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
1.11 เรื่ อ งแจ้ ง เพื่ อ ทราบหน่ ว ยจราจร ตั้ ง แต่ วั น ที่ 21 ธั น วาคม 2558 ถึ ง 21 มกราคม 2559
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
1.11.1 การจัดกาลังนาขบวนและอานวยความสะดวกการจราจร
จานวน 7 ครั้ง
1.11.2 การกวดขันวินัยการจอดรถในเขตห้ามจอด
จานวน 64 ครั้ง
1.11.3 การเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ (คู่กรณีตกลงกันได้)
จานวน 2 ครั้ง
1.11.4 การตั้งจุดตรวจเพื่อกวดขันวินัยจราจรผู้ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร บริเวณไฟแดงด้านหน้า
ศูนย์อาหารและบริการ 1 ดังนี้
- บันทึกจับกุม/ออกใบ/เปรียบเทียบปรับ(บุคคลภายใน)
- ไม่มี - บันทึกจับกุม/ออกใบ/เปรียบเทียบปรับ(บุคคลภายนอก) - ไม่มี - แนะนาให้จัดทาสติ๊กเกอร์ผ่านเข้า-ออกฯ
จานวน 9 ราย
ที่ประชุมรับทราบ
1.12 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยเฉพาะกิจและอารักขาบุคคลสาคัญ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2558 ถึง
21 มกราคม 2559 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
- เหตุลักทรัพย์รถจักรยานยนต์
จานวน 3 ราย
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- ผลการติดตามสืบสวนหาข่าวและจับกุม
จานวน 1 ราย
- เหตุลักทรัพย์ตามคณะ/หน่วยงาน
- ไม่มี - เหตุลักทรัพย์ตามบ้านพัก
- ไม่มี - เหตุงัดเบาะรถจักรยานยนต์
- ไม่มี - เหตุวิ่งราวทรัพย์
- ไม่มี - เหตุฆ่าตัวตาย
- ไม่มี - เหตุพยายามบุกรุกเคหะสถานในเวลากลางคืน
- ไม่มี - เหตุลักทรัพย์รถจักรยาน
- ไม่มี - เหตุจี้ชิงทรัพย์
- ไม่มี - เหตุลักทรัพย์รถยนต์
- ไม่มี ที่ประชุมรับทราบ
1.13 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยศูนย์ข่าวสีฐาน ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2558 ถึง 21 มกราคม 2559
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
ลาดับ
รายการรับแจ้งเหตุ
จานวน
หมายเหตุ
1 การเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่
24 ครั้ง
2 เหตุลักทรัพย์รถจักรยานยนต์
1 ครั้ง
ลานจอดอาคารศูนย์สารสนเทศ
3 เหตุลัดบ้านพัก-ลักทรัพย์
1 ครั้ง
123/952 ศูนย์แพทย์ 1
4 เหตุลักทรัพย์ชุดชั้นใน
1 ครั้ง
ด้านหลังแฟลตแดง
5 ระบบน้าประปาและไฟฟ้าขัดข้อง
13 ครั้ง
6 รถยนต์ติดหล่ม – เครื่องยนต์ติดขัด
10 ครั้ง
7 ช่วยเหลือนักศึกษาเปิดประตูห้องพักไม่ได้
10 ครั้ง
8 สัตว์เลื้อยคลาน งู ตุ๊กแกเข้าบ้านพัก
2 ครั้ง
9 ร้องเรียนเปิดเสียงดังรบกวนบ้านพักใกล้เคียง
1 ครั้ง
10 ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์
247 ครั้ง
11 แจ้งการลาทางโทรคมนาคม
16 ครั้ง
12 เบิกจ่ายเครื่องวิทยุสื่อสาร
1500 ครั้ง
ที่ประชุมรับทราบ
1.14 เรื่ อ งแจ้ งเพื่ อ ทราบหน่ วยสิ ริ คุ ณ ากร ตั้ งแต่ วัน ที่ 21 ธัน วาคม 2558 ถึง 20 มกราคม 2559
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายงานเหตุการณ์
การให้บริการอานวยความสะดวก อารักขาบุคคลสาคัญ (VIP)
การให้บริการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
บันทึกผู้มาติดต่อราชการ อาคารสิริคุณากร
หน่วยงานที่มาขอให้ห้องประชุม
บันทึกการรับฝากสิ่งของ
การกวดขันวินัยจราจร บริเวณด้านหน้าอาคารสิริคุณากร
แจ้งบุคลากรที่ไม่ปิดไฟ/ไม่ปิดประตู หรือหน้าต่างห้องทางาน
การเกิดอุบัติเหตุบริเวณด้านหน้าอาคารสิริคุณากร
แนะนาเส้นทางหน่วยงาน อาคารสถานที่
ช่วยเหลือบุคลากรติดภายในลิฟต์ อาคารสิริคุณากร

จานวน (ครั้ง)
3 ครั้ง
2 ครั้ง
522 ครั้ง
81 ครั้ง
32 ครั้ง
4 ครั้ง
4 ครั้ง
2 ครั้ง
16 ครั้ง
1 ครั้ง
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เหตุไฟฟ้าดับ
- ไม่มี ท่อน้าประปาแตก
3 ครั้ง
กิจกรรมอื่นๆ ด้านหน้าอาคารสิริคุณากร
3 ครั้ง
ที่ประชุมรับทราบ
1.15 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึง 21 เมษายน
2559 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
- ด้านบริการและบรรเทาสาธารณภัย
จานวน 14 ครั้ง
- ด้านฝึกอบรม
- ไม่มี ที่ประชุม รั บทราบ เพิ่มเติมเรื่องการระงับเหตุเพลิงไหม้ ห ญ้ าแปลงเกษตรและลุ กลามเข้าไป
บริเวณกองขยะ ซึ่งเป็นขยะถุงพลาสติกรีไซเคิล ทาให้เกิดเปลวไฟสูงและควันดา
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่
28 ธันวาคม 2558มีแก้ไขดังนี้
2.1 หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 8 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน
แก้ไขเป็น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย
2.2 หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 28
สาธิตสามัคคีครั้งที่ 41 แก้ไขเป็น สาธิตสามัคคีครั้งที่ 40
2.3 หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 29
สาธิตสามัคคีครั้งที่ 41 แก้ไขเป็น สาธิตสามัคคีครั้งที่ 40
2.4 หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 2 วันที่ 23 มกราคม 2559 แก้ไขเป็น วันที่ 24 มกราคม 2559
2.5 หน้าที่ 4 ในตาราง ข้อที่ 15 ช่างพ่นสีไปโดน...เพิ่มคาว่า ช่างพ่นสีไปโดนไฟสัญญาณ
2.6 หน้าที่ 5 ในตารางลาดับที่ 1 การเกิดเหตุลักทรัพย์ แก้ไขเป็น การเกิดอุบัติเหตุ
2.7 หน้าที่ 8 บรรทัดที่ 5 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
แก้ไขเป็น โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
2.8 หน้าที่ 8 บรรทัดที่ 8 และบรรทัดที่ 11 จะเสด็จใน แก้ไขเป็น จะเสด็จฯ ...
2.9 หน้าที่ 8 บรรทัดที่ 30 อ.ชัยรัฐ แก้ไขเป็น อ.ชัยรัตน์
2.10 หน้าที่ 9 บรรทัดที่ 25 รองเท้าคอมแบต ซิงค์ แก้ไขเป็น รองเท้าคอมแบท และแถบรัด
2.11 หน้าที่ 9 บรรทัดที่ 28 วันที่ 29 ธันวาคม 2559 แก้ไขเป็น 29 ธันวาคม 2558
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมตามแก้ไข
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การจัดงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 12
ประธาน กล่าวขอบคุณบุคลากร เจ้าหน้าที่ทุกนาย ในการอานวยความสะดวกและถวายความ
ปลอดภัย สมเด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา ในโอกาสทรงเสด็จเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอน
การแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 12 หลังจากเสร็จจากการแข่งขัน พระองค์ท่านเสด็จฯ ไปสักการะ
พระธาตุขามแก่น สักการะสรีรสังขารหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เตรียมความพร้อมจัดอัตรากาลังดูแลความปลอดภัย การจัดงานเทศกาลหนังเมืองแคน
ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น กาหนดจัด
งานเทศกาลหนังเมืองแคน ขึ้น ระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณหอศิลปวัฒนธรรม และริมบึงสี
ฐาน โดยมีประชาชน ดารานักแสดง มาร่วมงานเป็นจานวนมาก จึงต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านการรักษาความ
ปลอดภั ย บุ ค คลส าคัญ การรัก ษาความปลอดภั ยทรัพ ย์สิ น และการอานวยความสะดวกด้ านการจราจร ใน
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในคราวต่อไป
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ที่ประชุมรับทราบ
4.2 เตรี ยมความพร้ อ มการด าเนิ น งานฯ ในโครงการอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาทรั พ ยากรประเทศของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเสด็จพระราชดาเนินเป็นองค์ประธานใน
พิ ธีเปิด การประชุ มวิชาการและนิ ทรรศกาล ทรัพ ยากรไทย : หวนดูทรั พ ย์สิ่งสิน ตน ระหว่า งวัน ที่ 23-29
มีนาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก
วันที่ 23 มีนาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เป็นเกียรติเสด็จฯ มาเป็นองค์
ประธานในพิธีเปิด ประชุมวิชาการและนิ ทรรศกาล และเสด็จฯ เปิด อาคารพิพิธภัณ ฑ์ธรรมชาติวิทยา จากนั้น
จะเสด็จฯ กลับ โดยจะต้องเตรียมความพร้อมถวายความปลอดภัยและอานวยความสะดวกด้านการจราจร ร่วมกับ
ทหาร ตารวจ
ที่ป ระชุมรับทราบ สาหรับ รายละเอียดจะนาเสนอพิจารณาและประชุมเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ
ต่อไป
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การทาประกันอุบัติเหตุ รอบประจาปี 2559
ตามที่ สานั กงานฯ จั ดทาประกันอุบัติเหตุ ให้ แก่บุคลากรไว้กับบริษัทสยามซิตี้ประกันภัย ซึ่ง
กรมธรรม์จะหมดอายุในวันที่ 5 มีนาคม 2559 โดยที่ประชุมพิจารณาร่วมกันและมีมติเห็นชอบในหลักการใช้เงิน
สวัสดิการสานั กงานรักษาความปลอดภัย ให้ แก่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจา และลู กจ้างชั่วคราว รวม
จานวน 134 อัตรา โดยไม่รวมถึง 167 อัตราที่จะเริ่มบรรจุใหม่
มติที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ
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เลิกประชุม เวลา 13.30 น.
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(นางสาวดรุณี โพธิ์ปัสสา)
พนักงานธุรการ
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

