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รายงานการประชุมสานักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร (ห้องประชุมร่วมใจสมัยเกษียณ 46)
------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย
2. นายเกษม ภูธรรมะ
หัวหน้าสานักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
3. นายอภิชาติ พัฒนจักร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชานาญการ
4. นายมรกต สุบิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5. นายเฉลิมเกียรติ ศรีละกูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
6. นางสาวศตพร สิริวัฒนกูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
7. นายนิคม โพธิราช
ช่างไฟฟ้า ช.4
8. นายสุพิน ภูมิประเสริฐ
หัวหน้าหน่วยจราจร
9. นายสมพร อ่านาเพียง
หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจและอารักขาบุคคลสาคัญ
10. นายศาสตร์ ศรีผาย
หัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 1
11. นายประสิทธิ์ ไทยอ่อน
หัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 2
12. นายเฉลี่ย อาจภักดี
หัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 3
13. นายวิบูรณ์ศิลป์ พินิจมนตรี หัวหน้าหน่วยดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย
14. นายพลเทพ ศรีเจริญ
หัวหน้าหน่วยสายตรวจสิริคุณากร
15. นายสิทธิพร ชินฝั่น
หัวหน้าหน่วยศูนย์ข่าวสีฐาน
16. นายณรงค์ ทาบุราณ
หัวหน้าหน่วยยานพาหนะ
17. นายสมปอง บุญตา
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยจราจร
18. นายดีชัย เจริญชัย
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 1
19. นายสงวน นามปัญญา
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 1
20. นายสง่า สายทองสุข
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 1
21. นายคูณ เทวสัตย์
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 2
22. นายสุระชัย มหานุภาพ
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 2
23. นายธนวุฒิ ขันทะ
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 3
24. นายวิทยา เขียวไกร
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 3
25. นายสมชัย บุญสวัสดิ์กุลชัย ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย
26. นายอัครพงษ์ ผายลุน
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข่าวสีฐาน
27. นายบุญเติม หล้ารุ่งเรืองกิจ ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยยานพาหนะ
28. นายมังกร เจริญไชย
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจและอารักขาบุคคลสาคัญ
29. นางสาวดรุณี โพธิ์ปัสสา
พนักงานธุรการ
30. นางสาวสุพิชชา เลิศฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น)
1. นางสาวหน่อย จินะชิต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2. นายสุรสิน เพ็ญประจักร์ หน่วยปฏิบัติการทางกายภาพฯ
3. นายธนพงษ์ ต้นสีนนท์
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 1
4. นายบุญนาค บุญสินธุ์
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 2
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5. นายสวัสดิ์ จิตวิขาม
6. นายสิทธินันท์ สันตะวงษ์
7. นายบุญจันทร์ บุญเทพ
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เริ่มประชุม เวลา 09.10 น.
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วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 การเตรียมความพร้อมงานเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์
ประจาปี 2560
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า งานเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรม
สั มพัน ธ์ ป ระจ าปี 2560 กาหนดจั ดงานวัน อาทิตย์ ที่ 2 เมษายน 2560 ณ ห้ องประชุมพีรสิ ทธิ์ คานวณศิล ป์
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยสานักวัฒนธรรมแต่งตั้ง
คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร ซึ่งมีหน้าที่ รับหน้าผิดชอบดูแลด้านจราจร ผู้เข้าร่วมงานมี
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และศิลปินหลายสาขาอาชีพมารับรางวัลโล่เกียรติคุณ
ส่วนข้อมูลอื่น ๆ หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อที่ประชุมคราวต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่า ยมัธ ยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์ ) ขอความอนุเ คราะห์
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาการที่โรงเรียนสาธิตฯ
ผศ.ดร.สมพงษ์ สิ ทธิ พรหม แจ้ งต่ อที่ ประชุ มว่ า โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิ ทยาลั ยขอนแก่ น ฝ่ าย
มัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์ ) ขอความอนุ เคราะห์ เจ้ าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลความปลอดภั ยและ
ประจาการที่โรงเรียนสาธิตฯ ได้ปรึกษาหารือผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์แล้ว ทั้งนี้คณะศึกษาศาสตร์ทาหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์มายังที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ได้รายงานแจ้งท่านอธิการบดีรับทราบแล้ว ในส่วนโรงเรียนสาธิตฯ
ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 3 คน เพื่อดูแลความปลอดภัยบริเวณโรงเรียน ในการประจาการ
แบบชั่วคราวหรือถาวรนั้น ต้องปรึกษาหารือผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยอีกรอบ
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ทางโรงเรียนสาธิตฯ มีอัตราตาแหน่งผู้ดูแลความปลอดภัย
4 อัตรา ซึง่ ตอนนี้มีเจ้าหน้าทีจ่ านวน 1 คน อีก 3 อัตราว่าง ช่วงเวลาปฏิบัติงาน 18.00 – 06.00 น. ได้ปรึกษาหารือ
กับทางโรงเรียนสาธิตฯ ในการปรับเปลี่ยนเวลาปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่ประจาการโรงเรียนสาธิตฯ 1 คน ให้ตรงกับ
ตารางเวลาของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสนง.รปภ.มข. ส่วนอัตราที่ว่างนั้น โรงเรียนสาธิตฯเป็นผู้จ่าย
ค่าจ้างโดยสนง.รปภ.มข.เป็นผู้จัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพร้อมควบคุมเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ได้ดูแลตลอดไป
จนกว่ามีนโยบายใหม่ ผู้บริหารใหม่มาปรับเปลี่ยนตามนโยบายให้เหมาะสม
ที่ประชุมรับทราบ
1.3 จานวนลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม แจ้งต่อที่ประชุมว่า การที่รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง
ของมหาวิทยาลั ย ตาแหน่ งเจ้ าหน้ าที่รั กษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานที่ส านักงานรักษาความปลอดภั ย และ
การจราจรนั้น พบว่าเจ้าหน้าที่ฯที่ปฏิบัติงาน ได้ลาออกจากราชการมีจานวนมากขึ้น ต้องเปิดรับสมัครสอบใหม่
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานครบตามนโยบายและภารกิจของมหาวิทยาลัย
นางสาวดรุณี โพธิ์ปัสสา แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า จานวนลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย มีทั้งหมด 193 คน ที่ตามส่งสัญญาจ้างไม่รวมอัตราว่าง ซึง่ มีอัตราว่าง จานวน 24 อัตรา
ที่ประชุมรับทราบ
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1.4 ผู้ประกอบการหมดสัญญาเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ณ หอพักนพรัตน์ (หอพัก 9 หลัง)
ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ฝ่ายคลังและทรัพย์สินได้ปรึกษาหารื อ
ผู้ประกอบการหมดสัญญาเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ณ หอพักนพรัตน์ (หอพัก 9 หลัง) และไม่ต่อสัญญา ทาง
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการตัดน้าตัดไฟฟ้า เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2560 ในส่วนของการดูแลความเรียบร้อยทางฝ่าย
คลังและทรัพย์สินขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ฯ ดูแลความเรียบร้อย และสอดส่องว่าผู้ประกอบลักลอบติดตั้ง
ระบบน้าระบบไฟฟ้าเองหรือไม่ ส่วนผู้ประกอบการรายใหม่ยังไม่ติดต่อมหาวิทยาลัยในการทาสัญญาใหม่ ฝ่ายคลัง
และทรัพย์สินได้นาเครือ่ งซักผ้าไปติดตั้งให้นักศึกษาใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
นายมรกต สุบิน แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สถานที่ตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ มีทั้งหมด 2 จุด
ในการดูแลความเรียบร้อยจะติดตั้งตู้แดงเพื่อในการตระเวนตรวจตราจุดเป็นระยะ
ที่ประชุมรับทราบ
1.5 คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่
นายเฉลิมเกียรติ ศรีละกูล แจ้งต่อที่ประชุมว่า วันที่ 3 มีนาคม 2560 คณะผู้ศึกษาดูงานจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เดินทางมาศึกษาดูงานที่กองอาคารและสถานที่และรับฟังการ
บรรยาย เรื่อง การจัดการระบบขนส่งมวลชน KKU Smart Transit (KST) และการดาเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย แจ้งให้ทุกหน่วยจราจราอานวยความสะดวกการจราจร
ในวั น ที่ 15 มี น าคม 2560 คณะผู้ ศึ ก ษาดู ง านจากมหาวิท ยาลั ย สงขลานคริ นทร์ วิ ท ยาเขต
หาดใหญ่จะเดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ สานักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
และการดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แจ้งให้ทุกหน่วยช่วยกันทาความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่
โดยรอบสานักงานฯ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้ที่มาเยือน
ทีป่ ระชุมรับทราบ
1.6 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558
นายเฉลิ ม เกี ย รติ ศรี ล ะกู ล แจ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า มหาวิ ท ยาลั ยขอนแก่ นได้ มี พ ระราชบั ญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ได้ประกาศใช้อย่างเป็นการ สานักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจรอยู่
ภายใต้สานักงานอธิการบดี มีกฎหมายรับรองไว้แล้ว TQA ก็คือหลักการพื้นฐานในการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ใ
นการบริหารจัดการองค์กรสานักงานรักษาความปลอดภัยและจราจรได้ยกระดับ เพิ่มตัวชี้วัดในส่วนหนึ่งขอ ง
มหาวิทยาลัยชอนแก่น เช่น สถิติข้อมูลต่าง ๆ และการบริหารจัดการในสานักงานฯ
ที่ประชุมรับทราบ
1.7 การประเมินคุณภาพของสานักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
นายเฉลิมเกียรติ ศรีละกูล แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประเมินคุณภาพของสานักงานรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร เกณฑ์คะแนน 3.98 อยู่ระดับดี
ที่ประชุมรับทราบ
1.8 การเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
นางสาวดรุณี โพธิ์ปัสสา แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เปลี่ยนสถานภาพ
เป็นมหาวิทยาลัยในกากับ ลูกจ้างประจาเปลี่ยนพนักงานมหาวิทยาลัย ในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 นี้ โดยมีผู้ยื่น
ความจานงค์ ทั้งหมด 8 คน ซึ่งจะมีการประเมินในช่วงเดือนเมษายนนี้ ปิดรับเอกสารเพื่อยื่นเปลี่ยนสภาพภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 2560
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน เพื่อประเมินลูกจ้างประจาเปลี่ยน
สภาพพนักงานมหาวิทยาลัยต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
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1.9 การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ฯที่ประจาจุดประตู 014
นายอภิชาติ พัฒนจักร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ช่วงเช้าของเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ณ ประตู 014
พบว่าไม่พบเห็นเจ้าหน้าที่ฯ อยู่ปฏิบัติงานที่ป้อมประตู 014 ได้แจ้งนายตรวจเวร และแจ้งศูนย์ข่าวสีฐานได้รับทราบ
ว่าช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว ควรเพิ่มมาตรการการบริหารจัดการดูแลเจ้าหน้าที่ฯ และการดาเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
ที่ประชุมรับทราบ
1.10 การประกวดราคาชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ฯ
นายอภิชาติ พัฒนจักร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2560) กองคลังมีการประกวด
ราคาซื้อชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยมีผู้ประกอบการหลายรายเดินทางมาเสนอราคา หากมี
ความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบผ่านทางโปรแกรมไลน์ต่อไป
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ป ระชุม เพิ่มเติม ว่า ตามที่มีงบประมาณปี 2560 ซึ่งมีโ ครงการจัด ซื้อชุด
เครื่องแบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจานวนเงิน 300,000 บาท อยู่ช่วงดาเนินการ หากมีความคืบหน้าจะแจ้ง
ให้ทราบต่อที่ประชุมคราวต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
1.11 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยสายตรวจเคลื่อนเร็วชุดที่ 1 ระหว่างวันที่21 มกราคม 2560 ถึงวันที่
21 กุมภาพันธ์ 2560 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
- การเกิดอุบัติเหตุภายในพื้นที่ มข.
จานวน 10 ครั้ง
- การตรวจสอบรถจักรยานยนต์เจ้าของลืมถอดกุญแจ
จานวน 43 คัน
- การส่งคืนบ้านโครงการฝากบ้าน
จานวน 4 ครั้ง
- การให้บริการด้านการจราจร และตรวจสอบเหตุอื่น ๆ
จานวน 6 ครั้ง
- การเกิดเหตุลักทรัพย์ภายในพื้นที่ มข.
- ไม่มี - การเก็บ-ส่งมอบสิ่งของตกหล่น
จานวน 4 ครั้ง
- การช่วยเหลือติดตามจับกุมคนร้าย
- ไม่มี ที่ประชุมรับทราบ
1.12 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยสายตรวจเคลื่อนเร็วชุดที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2560 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
- การเกิดอุบัติเหตุภายในพื้นที่ มข.
จานวน 6 ครั้ง
- การตรวจสอบรถจักรยานยนต์เจ้าของลืมถอดกุญแจ
จานวน 37 ครั้ง
- การให้บริการด้านการจราจร และตรวจสอบเหตุอื่น ๆ
จานวน 3 ครั้ง
- การเก็บ-ส่งมอบสิ่งของตกหล่น
จานวน 3 ครั้ง
- ส่งคืนโครงการฝากบ้านกับ สนง.รปภ.มข.
จานวน 2 ครั้ง
- การเกิดเหตุลักทรัพย์ภายในพื้นที่ มข.
จานวน 1 ครั้ง
- ตรวจสอบเหตุอัคคีภัยภายในพื้นที่ มข.
- ไม่มี ที่ประชุมรับทราบ
1.13 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยสายตรวจเคลื่อนเร็วชุดที่ 3 ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2560 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
- การเกิดอุบัติเหตุ
จานวน 8 ครั้ง
- ตรวจสอบรถจักรยานยนต์เจ้าของลืมถอดกุญแจ
จานวน 14 คัน
- เหตุการณ์ทั่วไป
- ไม่มี - ส่งคืนโครงการฝากบ้านกับ สนง.รปภ.มข.
จานวน 2 ครั้ง
- การส่งมอบสิ่งของตกหล่น
จานวน 3 ครั้ง
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- เหตุลักทรัพย์
จานวน 4 ครั้ง
- การเกิดเหตุทะเลาะวิวาท
- ไม่มี ที่ประชุมรับทราบ
1.14 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยยานพาหนะ ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์
2560 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
1.10.1 การให้บริการยานพาหนะ
1) หมายเลขทะเบียน กท-1538 จานวน 150 ครั้ง ระยะทาง 1,878 กม.
2) หมายเลขทะเบียน กย-5413 จานวน 182 ครั้ง ระยะทาง 2,271 กม.
3) หมายเลขทะเบียน ท-2120 จานวน 79 ครั้ง ระยะทาง 1,389 กม.
1.10.2 สรุปยอดการใช้น้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทั้งสิ้น 27,200 บาท (สองหมื่น
เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 72,800 บาท ยอดวงเงินคงเหลือ 39,600 บาท
ที่ประชุมรับทราบ
1.15 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยจราจร ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
1.11.1 การจัดกาลังนาขบวนและอานวยความสะดวกการจราจร
จานวน 7 ครั้ง
1.11.2 การกวดขันวินัยการจอดรถในเขตห้ามจอด
จานวน 123 ราย
1.11.3 การเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ (คู่กรณีตกลงกันได้)
จานวน 10 ครั้ง
1.11.4 การตั้งจุดตรวจเพื่อกวดขันวินัยจราจรผู้ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร บริเวณไฟแดงด้านหน้า
ศูนย์อาหารและบริการ 1 ดังนี้
- บันทึกจับกุม/ออกใบ/เปรียบเทียบปรับ(บุคคลภายใน)
- ไม่มี - บันทึกจับกุม/ออกใบ/เปรียบเทียบปรับ(บุคคลภายนอก) - ไม่มี - แนะนาให้จัดทาสติ๊กเกอร์ผ่านเข้า-ออกฯ
- ไม่มี ที่ประชุมรับทราบ
1.16 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยเฉพาะกิจและอารักขาบุคคลสาคัญ ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ถึง
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
- เหตุลักทรัพย์รถจักรยานยนต์
จานวน 9 คัน
- เหตุลักทรัพย์ตามบ้านพัก
จานวน 2 ครั้ง
- เหตุลักทรัพย์
จานวน 4 ครั้ง
- เหตุลักทรัพย์ (งัดเบาะรถจักรยานยนต์)
- ไม่มี - เหตุจี้ชิงทรัพย์
- ไม่มี - งานด้านการข่าวและความมั่นคง
จานวน 6 ครั้ง
- ผลการติดตามสืบสวนหาข่าวและจับกุม
จานวน 3 ครั้ง
- การป้องปราม ออกตรวจตราลาดตระเวนตามที่รับมอบหมาย
ที่ประชุมรับทราบ
1.17 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยศูนย์ข่าวสีฐาน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม
2560 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
จานวน
ลาดับ
รายการรับแจ้งเหตุ
หมายเหตุ
(ครั้ง)
1 การเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่
22 ครั้ง
บริษัทฯ มายึดคืน 1 คัน
2 เหตุลักทรัพย์รถจักรยานยนต์
4 ครั้ง
3 ระบบน้าประปาและไฟฟ้าขัดข้อง
4 ครั้ง
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เหตุก่อกวนนักปั่นฯเพื่อสุขภาพ
รถยนต์ติดหล่มและรถยนต์สตาร์ทไม่ติด
สัตว์เลื้อยคลาน (งู) เข้าบ้าน/ห้องทางาน
นักศึกษาป่วยเป็นลมชัก
นักศึกษาเปิดประตูห้องพักไม่ได้
ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์
แจ้งการลาป่วย-กิจ ทางโทรคมนาคม
เบิก-จ่ายเครื่องวิทยุสื่อสาร

|-6-

เส้นทางอุทยานเกษตรถึงวงเวียนสิริคุณากร
1 ครั้ง
11 ครั้ง
2 ครั้ง
1 ครั้ง
หอพักที่ 2/30, หอพักที่ 2/408
2 ครั้ง
352 ครั้ง
37 ครั้ง
1,800 ครั้ง

ที่ประชุมรับทราบ
1.18 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยสิริคุณากร ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์
2560 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
ลาดับ
รายงานเหตุการณ์
จานวน (ครั้ง)
1 การให้บริการอานวยความสะดวก อารักขาบุคคลสาคัญ (VIP)
8
2 การให้บริการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2
3 บันทึกผู้มาติดต่อราชการ อาคารสิริคุณากร
308
4 หน่วยงานที่มาขอใช้ห้องประชุม
135
5 บันทึกการรับฝากสิ่งของ
18
6 การกวดขันวินัยจราจร บริเวณด้านหน้าอาคารสิริคุณากร
7
7 แจ้งบุคลากรที่ไม่ปิดไฟ/ไม่ปิดประตู หรือหน้าต่างห้องทางาน
3
8 การเกิดอุบัติเหตุบริเวณด้านหน้าอาคารสิริคุณากร
ไม่มี
9 แนะนาเส้นทางหน่วยงาน อาคารสถานที่
15
10 ช่วยเหลือบุคลากรติดภายในลิฟต์ อาคารสิริคุณากร
6
11 เหตุไฟฟ้าดับ
ไม่มี
12 เหตุอื่น ๆ (การให้บริการอานวยความสะดวก โครงการผลิตน้ามันไบโอ
1
ดีเซลจากน้ามันทอดซ้า)
ที่ประชุมรับทราบ
1.19 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2560 ถึงวันที่
21 กุมภาพันธ์ 2560 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
- ด้านบริการ
จานวน 3 ครั้ง
- ด้านบรรเทาสาธารณภัย/อุบัติเหตุ
จานวน 9 ครั้ง
- ดูแลความปลอดภัยบุคคลสาคัญ
จานวน 3 ครั้ง
- การเก็บป้ายประชาสัมพันธ์
- ไม่มี - ด้านฝึกอบรม
- ไม่มี ที่ประชุมรับทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2560 มีแก้ไขดังนี้
หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 38 โน๊ตบุค แก้ไขเป็น โน๊ตบุ๊ค
หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 41 ลาดตะเวนแก้ไขเป็น ลาดตระเวน

ห น้ า
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
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หน้าที่ 7 ในตาราง ลาดับ 6 ภาพย้อยหลัง แก้ไขเป็น ภาพย้อนหลัง
หน้าที่ 7 ในตาราง ลาดับ 7 ถึง 10 แก้ไขเป็น 8 ถึง 11
หน้าที่ 9 บรรทัดที่ 2 ถึง 5 ลาหยุดทดแทน แก้ไขเป็น หยุดทดแทน
หน้าที่ 9 บรรทัดที่ 6 หาลาป่วย แก้ไขเป็น หากลาป่วย
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 งบประมาณกลางปี 2560
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หลังจากที่ประชุมประจาเดือนของฝ่ายรักษาความปลอดภัยที่ผ่านมา
ได้ปรึกษาหารือเรื่องงบประมาณกลางปี 2560 ท่านที่ปรึกษาฝ่ายรักษาปลอดภัยแจ้งว่า ควรดาเนินการจัดซื้อจ้างวัสดุ
อุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่จาเป็นและเร่งด่วนในการใช้สาหรับสานักงานฯ เช่น อุปกรณ์เกี่ยวกับ Call point และอุปกรณ์
กล้องวงจรปิด เพื่อให้การดาเนินงานของสานักงานฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลดีต่อทางราชการ หากมี
ความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อที่ประชุมคราวต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 ประจาปีงบประมาณ 2560
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ 2557 สอดคล้องกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พนักงาน บุคลากรสังกัดสานักงานรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร ในรอบการประเมิน รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559
ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลดีต่อทางราชการ สานักงานฯ จะดาเนินการให้
แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 นี้
ที่ประชุมรับทราบ
4.2 การทดสอบสมรรถนะร่างกายลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 3 มีนาคม 2560
ประธาน แจ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า การทดสอบสมรรถนะร่ า งกายลู ก จ้า งของมหาวิท ยาลั ย ตาม
มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ตาแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สังกัดสานักงาน
รักษาความปลอดภัยและการจราจร ในรอบการประเมินประจาปี 2560 จะทดสอบในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560
เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ประชุมรับทราบ
4.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการราชการใสสะอาด
ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการราชการใสสะอาด เพื่อให้กระบวนการ
พิจารณาด้านวินัยของบุคลากรสังกัดสานักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไป
อย่างมีระบบเกิดความเป็นธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบตามกฎ ระเบียบ วินัยที่กาหนดไว้ มีรายชื่อสรุป
คณะกรรมการราชการใสสะอาด ดังนี้
1.นายเกษม ภูธรรมะ
เป็นที่ปรึกษา
2.นายอภิชาติ พัฒนจักร
เป็นประธานกรรมการ
3.นายสุพิน ภูมิประเสริฐ
เป็นกรรมการ
4.นายศาสตร์ ศรีผาย
เป็นกรรมการ
5.นายประสิทธิ์ ไทยอ่อน
เป็นกรรมการ
6.นายเฉลี่ย อาจภักดี
เป็นกรรมการ
7.นายวิบูรณ์ศิลป์ พินิจมนตรี เป็นกรรมการ
8.นายสิทธิพร ชินฝั่น
เป็นกรรมการ
9.นายสมพร อ่านาเพียง
เป็นกรรมการ

ห น้ า
1
2
3
4
5
6

10.นายรณงค์ ทาบุราณ
11.นายมรกต สุบิน
12.นางสาวสุพิชชา เลิศฤทธิ์
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -

เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการและเลขานุการ
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

7
8

เลิกประชุม เวลา 13.10 น.

9
10
11
12
13
14

(นางสาวศตพร สิริวัฒนกูล)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
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