-11
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

รายงานการประชุมสานักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 27 มีนาคม 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. นางสาวหน่อย จินะชิต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
7. นางสาวศตพร สิริวัฒนกูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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. นายธนพงษ์ ต้นสีนนท์
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 1
20. นายสงวน นามปัญญา
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 1
21. นายสวัสดิ์ จิตวิขาม
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 3
22. นายบุญนาค บุญสินธุ์
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 2
23. นายสุระชัย มหานุภาพ
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 2
24. นายธนวุฒิ ขันทะ
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 3
25. นายวิทยา เขียวไกร
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 3
26. นายบุญจันทร์ บุญเทพ
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจสิริคุณากร
27. นายสมชัย บุญสวัสดิ์กุลชัย ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย
28. นายอัครพงษ์ ผายลุน
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข่าวสีฐาน
29. นายบุญเติม หล้ารุ่งเรืองกิจ ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยยานพาหนะ
30. นางสาวดรุณี โพธิ์ปัสสา
พนักงานธุรการ
31. นางสาวสุพิชชา เลิศฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น)
1. นายนิคม โพธิราช
ช่างไฟฟ้า ช.4
2. นายสุรสิน เพ็ญประจักร์ หน่วยปฏิบัติการทางกายภาพฯ
3. นายมังกร เจริญไชย
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจและอารักขาบุคคลสาคัญ
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4. นายสง่า สายทองสุข
5. นายคูณ เทวสัตย์
6. นายสิทธินันท์ สันตะวงษ์

ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 1
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 2
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 3
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เริ่มประชุม เวลา 09.10 น.
นายเกษม ภูธรรมะ หัวหน้าสานักงานรักษาปลอดภัยและการจราจร เป็นประธานในที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมที่กาหนดไว้ดังนี้
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วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 การเตรียมความพร้อมงานเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์
วันที่ 2 เมษายน 2560
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า งานเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรม
สัมพันธ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพฯ และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจาปี 2560 วันอาทิตย์ ที่
2 เมษายน 2560 สถานที่ จั ด งาน ณ ห้ อ งประชุ ม พี ร สิ ท ธิ์ ค านวณศิ ล ป์ วิ ท ยาลั ย การปกครองท้ อ งถิ่ น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผู้เข้าร่วมงานมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิลปินหลายสาขาอาชีพมารับรางวัลโล่เกียรติคุณ สาหรับการเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน
และผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจาปี 2560 มีจานวนทั้งสิ้น 17 รายชื่อ โดยแบ่งเป็นการเชิดชูเกียรติศิลปิน
มรดกอีสาน จานวน 9 รายชื่อ และผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์ จานวน 7 รายชื่อ และ 1 กลุ่ม ดังนี้
ประกาศรายชื่อศิลปินมรดกอีสาน จานวน 9 ท่าน ดังนี้
สาขาวรรณศิลป์ จานวน 2 ท่าน ได้แก่
(1) รองศาสตราจารย์สาเร็จ คาโมง (ประพันธ์เพลง)
(2) นายเสถียร ยอดดี (วรรณกรรม)
สาขาศิลปะการแสดง จานวนมีผู้ได้รับรางวัล 7 ท่าน ได้แก่
(1) นายละมุด ทรัพย์ผาด (ดนตรีพื้นบ้าน แคน)
(2) นายโสโชค สู้โนนตาด (ดนตรีพื้นบ้าน พิณ)
(3) นายสุขสันติ์ สุวรรณเจริญ (ลายกลองภาคอีสาน)
(4) นางธนพร อินทร์ธิราช “ยุภาพร สายลมเย็น” (หมอลากลอน)
(5) นางจินตนา เย็นสวัสดิ์ "จินตนา ปากไฟ" (หมอลากลอน)
(6) นายบุญมี ไชยขันธุ์ “บุญมีน้อย เสียงทอง” (หมอลาเรื่องต่อกลอนทานองกาฬสินธุ์)
(7) นายสายทอง ไกลถิ่น "เหลือง บริสุทธิ์ (นักร้องลูกทุ่ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ จานวน 7 ท่าน 1 กลุ่ม ดังนี้
สาขาเกษตรกรรม จานวน 1 ท่าน ได้แก่
(1) นายเฉลิมชัย อินทรชัยศรี
สาขาหัตถกรรม จานวน 1 ท่าน ได้แก่
(1) นายคมกฤช ฤทธิ์ขจร (ผ้าไหมและผ้าฝ้าย)
สาขาสาขาการแพทย์หรือเภสัชกรรมแผนไทย จานวน 1 ท่าน ได้แก่
(1) หลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม
สาขานิเวศน์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม จานวน 1 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านหัวบึง จ.ขอนแก่น
สาขาศิลปกรรม จานวน 3 ท่าน ได้แก่
(1) นางพัชรี พาพินิช “พัชรี แก้วเสด็จ” (ลากลอน)
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(2) นายร่มใจ สาวิกันย์ "นิด ลายสือ" (ดนตรีร่วมสมัย)
(3) นางสังวาลย์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา (นักพากย์)
สาขาสื่อสารวัฒนธรรม จานวน 1 ท่าน ได้แก่
(1) นายพิชัย พรหมผุย
มีกิจกรรมการแสดงเทิดพระเกียรติฯ การพิธีบายศรีสู่ขวัญ และผูกแขนเอิ้นขวัญสาหรับคุณพ่อห
นิงหน่องเพื่อสมทบทุนค่ารักษาพยาบาลและเป็นกาลังใจให้กับคุณพ่อหนิงหน่องซึ่งป่วยเป็นโรคไต ได้มอบหมายให้
นายตรวจเวรผลัดเช้า มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลด้านจราจร สิ้นเสร็จงาน เวลา 17.00 น. ส่วนในรายละเอียดจะจัดส่ง
ให้เจ้าหน้าที่ฯ อีกครั้ง
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 การเตรี ยมความพร้ อมงานบุญเดือน 5 แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโ ส ประจาปี 2560 วัน ที่ 11
เมษายน 2560
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า งานบุญเดือน 5 แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจาปี 2560 วันที่
11 เมษายน 2560 มี กิ จ กรรมท าบุ ญ ตั ก บาตรและเจริ ญ พระพุ ท ธมนต์ ณ พุ ท ธศิ ล ป์ ส ถาน ริ ม บึ ง สี ฐ าน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มเวลา 07.00 น. จัดทาประกาศมหาวิทยาลัยฯ ปิดเส้นทางซอย 1 ถึงแยกพิพิธภัณฑ์ฯ
ช่วงบ่ายมีกิจกรรมประกวดขบวนแห่พระพุทธรูปประจาแต่ละคณะ และขบวนแห่พุทธบูชาและนางสังขาร โดยเริ่ม
ตั้งขบวนแห่ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก บริเวณซอย 3 ถึงซอย 5 เวลา 13.00 น. จากนั้นเคลื่อน
ขบวนไปยังหน้าอาคารพุทธศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทากิจกรรมประกวดก่อเจดีย์ทราย สรงน้าพระพุทธรูป
สักการะพระบรมสารีริกธาตุ สรงน้าหลวงพ่อพระศรี 50 ปี มข. และตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น สุดท้าย
รดน้าขอพรผู้อาวุโสประจามหาวิทยาลัย ทางสานักวัฒนธรรมได้นัดประชุมปรึกษาหารืออีกครั้ง ในวันที่ 5 เมษายน
2560 จะแจ้งความคืบหน้าและสรุปรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบครั้งต่อไป
ทีป่ ระชุมรับทราบ
1.3 โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
ประธานฯ แจ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ (SCB) ได้ ข อความอนุ เ คราะห์ ใ ช้ พื้ น ที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ โดยร่วมงานประมาณ 300 คน ในวันที่ 25 มีนาคม
2560 เริ่มกิจกรรมเวลา 08.00 น. เส้นทางในการใช้ปั่นข้างหอศิลปวัฒนธรรม ถึงศาลเจ้าพ่อมอดินแดง เป็นไปด้วย
ความเรี ย บร้ อย ธนาคารไทยพาณิช ย์ (SCB) ได้มอบเงินสนับสนุนจานวนเงิน 5,000 บาท (ห้ าพันบาทถ้ว น)
มอบหมายให้คุณหน่อยดาเนินการต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
1.4 ประชุ ม สั ม มนา เพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ในการจั ด ตั้ง กระทรวงอุ ด มศึ ก ษา จั ด โดยส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุ มว่า วิทยาลั ยการปกครองท้ องถิ่น มหาวิทยาลั ยขอนแก่ น เปิดพื้ นที่
ประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา จัดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คานวณศิลป์ อาคารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560
นายมรกต สุ บิ น แจ้ งต่ อที่ ประชุ มว่ า ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ในการจั ด
ประชุมสัมมนา เพื่อรั บฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
อธิการบดีมหาวิทยาลั ย ขอนแก่น เป็ น ผู้ กล่ าวรายงาน โดย นายแพทย์โ ศภณ นภาธร ผู้ ช่ว ยรัฐ มนตรีปร ะจ า
กระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติ กล่าวเปิดการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ อีกทั้ง ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
ได้ขึ้นเวทีชี้แจงกรอบ หลักคิด และสรุปข้อกฎหมายการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ในช่วงเวลาดังกล่าว หลังจากนั้น
เป็นการอภิปราย/รับฟังความเห็นในการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ประธานฯ แจ้งเพิ่มเติมที่ประชุมว่า ได้รับงบประมาณจัดทาเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลา
ราชการ ให้กับเจ้าหน้าที่ฯ หน่วยจราจร ปฏิบัติหน้าที่ด้านจราจร จานวน 2 คน
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ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย แจ้งเพิ่มเติมที่ประชุมว่า
นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงศึกษาธิการ ประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการ
จัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาเป็นเรื่องที่ยาก เนื่องด้วยแต่ละสานักงานหลายหน่วยงานมีความคิดจะจัดตั้งกระทรวง
เหมือนกัน ณ ปัจจุบันนี้ มีกระทรวง 20 กระทรวง เป็นเรื่องทางรัฐบาลต้องให้ความสาคัญในการที่จะตั้งกระทรวง
เพิ่ม ต้องมีแรงผลักดันและขับเคลื่อนเพื่อเข้าสู่การจัดตั้งกระทรวง ยังไม่มีข้อสรุปว่าจะสามารถจัด ตั้งกระทรวง
อุดมศึกษาได้หรือไม่ การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาจะต้องมองให้รอบด้านทั้งประเด็นเชิงนามธรรม รวมถึงประเด็น
ที่เป็ น เชิงรู ปธรรม ได้แก่ เรื่ องการเตรี ย มความพร้อมของงบประมาณ อัตรากาลั งคน และกฎหมายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในการตั้งกระทรวง หากมีการใช้กฎหมาย มาตรา 44 คงจะได้จัดตัง้ กระทรวงอุดมศึกษาได้
ที่ประชุมรับทราบ
1.5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น กาหนดจัด งาน “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ ” ประจาปี 2560
วันที่ 3 เมษายน 2560
ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น กาหนดจัดงาน “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและ
ขอบคุณ ” ประจ าปี 2560 เพื่อมอบรางวัล เชิดชู เกี ยรติแ ก่ผู้ ท าความดี มีคุณูปการต่ อ มหาวิท ยาลั ย และท า
คุณประโยชน์ต่อสังคม ความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์ความรู้ และการทุ่มเทกาลังกาย กาลังความคิด สติปัญญา
เพื่อสร้างผลงานอันโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และยอมรับอย่างกว้างขวางในแวดวงวิชาการ จนได้รับรางวัลและการ
ประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ จากหน่วยงานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ซึ่งจะจัดงานในวันที่ 3 เมษายน
2560 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ประชุมรับทราบ
1.6 นักศึกษาวิชา พันธะทางสังคมของพลเมือง ร่วมโครงการ “ขีดสีตีเส้น" ถนนต้นแบบ พัฒนาพื้นที่
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายมรกต สุบิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า สานักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ร่วมกับ สานัก
วิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาวิชา พันธะทางสังคมของพลเมือง โครงการ “ขีดสีตีเส้น" ถนนต้นแบบ ก่อนจะมีการตี
เส้นจราจร ได้ทาความสะอาดเส้นทางถนนสายหลัก ประตูเจ้าพ่อมอดินแดง ถึงประตูทางออกด้านหอเก้าหลัง
ตั้งแต่วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 สานักงาน
รักษาความปลอดภัยและการจราจรจะนานักศึกษาขีดสีตีเส้นบริเวณเส้นทางถนนสายหลักประตูเจ้าพ่อมอดินแดง
ถึงประตูทางออกด้านหอเก้าหลัง และถนนใกล้เคียง
ที่ประชุมรับทราบ
1.7 โครงการอบรมนักศึกษาแกนน าเฝ้า ระวัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU WATCH) ประจาปี
การศึกษา 2560
นายมรกต สุบิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า งานวินัยนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการอบรม
นักศึกษาแกนนาเฝ้ าระวัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU WATCH) ประจาปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 25
มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กองกิจการนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีอาสาสมัครเฝ้าระวังดูแล
ตรวจตราความเรียบร้อยในการจัดกิจกรรมห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขตลอดปีการศึกษา ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น สานักงานรักษาความ
ปลอดภัยส่งวิทยาการบรรยาย ห้อข้อ ศิลปะการป้องกัน ร่วมเฝ้าระวังภัยคุกคามและอบายมุข ตลอดจนป้องกัน
อาชญากรรมและยาเสพติด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ที่ประชุมรับทราบ
1.8 บัญชีสวัสดิการสานักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
หัวหน้าสานักงานฯ แจ้งบัญชีรายรับ - รายจ่าย บัญชีสวัสดิการสานักงานรักษาความปลอดภัย
และการจราจรประจาเดือนมกราคม 2560 สรุปยอดเงินหมุนเวียน 217,282 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพัน
สองร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้
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- เงินสดคงเหลือยกไปเดือน ก.พ.2560
20,664 บาท
- เงินสารองจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ปีงบประมาณ 2557 (ยังไม่รับคืนบัญชี)13,439 บาท
- เงินสารองจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ปีงบประมาณ 2558 (ยังไม่รับคืนบัญชี) 7,753 บาท
- เงินสารองจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ปีงบประมาณ 2559 (ยังไม่รับคืนบัญชี) 804 บาท
- เงินสารองจ่ายรอรับคืน ประจาปีงบประมาณ 2559 ถึง ม.ค.60
59,536 บาท
- เงินคงเหลือในบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ณ 31 ม.ค. 2560
78,782 บาท
หั ว หน้ าส านั กงานฯ แจ้ งบั ญชีร ายรับ - รายจ่าย บัญชีส วัส ดิการส านักงานรักษาความปลอดภัยและ
การจราจรประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2560 สรุปยอดเงินหมุนเวียน 224,208 บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันสอง
ร้อยแปดบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้
- เงินสดคงเหลือยกไปเดือน มี.ค. 2560
21,011 บาท
- เงินสารองจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ปีงบประมาณ 2557 (ยังไม่รับคืนบัญชี)13,439 บาท
- เงินสารองจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ปีงบประมาณ 2558 (ยังไม่รับคืนบัญชี) 7,753 บาท
- เงินสารองจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ปีงบประมาณ 2559 (ยังไม่รับคืนบัญชี) 804 บาท
- เงินสารองจ่ายรอรับคืน ประจาปีงบประมาณ 2559 ถึง ถึง ก.พ.60
66,115 บาท
- เงินคงเหลือในบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ณ 28 ก.พ. 2560
78,782 บาท
ที่ประชุมรับทราบ
1.9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยสายตรวจเคลื่อนเร็วชุดที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่
20 มีนาคม 2560 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
- การเกิดอุบัติเหตุภายในพื้นที่ มข.
จานวน 1 ครั้ง
- การตรวจสอบรถจักรยานยนต์เจ้าของลืมถอดกุญแจ
จานวน 19 คัน
- การส่งคืนบ้านโครงการฝากบ้าน
- ไม่มี - การให้บริการด้านการจราจร และตรวจสอบเหตุอื่น ๆ
- ไม่มี - การเกิดเหตุลักทรัพย์ภายในพื้นที่ มข.
จานวน 1 ครั้ง
- การเก็บ-ส่งมอบสิ่งของตกหล่น
จานวน 4 ครั้ง
- การช่วยเหลือติดตามจับกุมคนร้าย
- ไม่มี ที่ประชุมรับทราบ
1.10 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยสายตรวจเคลื่อนเร็วชุดที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่
20 มีนาคม 2560
- ไม่มีเอกสารประกอบการประชุม ที่ประชุมรับทราบ
1.11 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยสายตรวจเคลื่อนเร็วชุดที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่
20 มีนาคม 2560 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
- การเกิดอุบัติเหตุภายในพื้นที่ มข.
จานวน 10 ครั้ง
- การตรวจสอบรถจักรยานยนต์เจ้าของลืมถอดกุญแจ
จานวน 21 ครั้ง
- การให้บริการด้านการจราจร และตรวจสอบเหตุอื่น ๆ
- ไม่มี - การเก็บ-ส่งมอบสิ่งของตกหล่น
จานวน 11 ครั้ง
- ส่งคืนโครงการฝากบ้านกับ สนง.รปภ.มข.
จานวน 2 ครั้ง
- การเกิดเหตุลักทรัพย์ภายในพื้นที่ มข.
จานวน 1 ครั้ง
- ตรวจสอบเหตุอัคคีภัยภายในพื้นที่ มข.
- ไม่มี –
ที่ประชุมรับทราบ
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1.12 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยยานพาหนะ ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 20 มีนาคม
2560 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
1.10.1 การให้บริการยานพาหนะ
1) หมายเลขทะเบียน กท-1538 จานวน 104 ครั้ง ระยะทาง 911 กม.
2) หมายเลขทะเบียน กย-5413 จานวน 144 ครั้ง ระยะทาง 1,947 กม.
3) หมายเลขทะเบียน ท-2120
จานวน 86 ครั้ง ระยะทาง 1,116 กม.
1.10.2 สรุปยอดการใช้น้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทั้งสิ้น 21,154 บาท (สองหมื่น
หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน) งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 72,800 บาท ยอดวงเงินคงเหลือ 45,646 บาท
ที่ประชุมรับทราบ
1.13 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยจราจร ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2560
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
1.11.1 การจัดกาลังนาขบวนและอานวยความสะดวกการจราจร
จานวน 7 ครั้ง
1.11.2 การกวดขันวินัยการจอดรถในเขตห้ามจอด
จานวน 62 ราย
1.11.3 การเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ (คู่กรณีตกลงกันได้)
จานวน 5 ครั้ง
1.11.4 การตั้งจุดตรวจเพื่อกวดขันวินัยจราจรผู้ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร บริเวณไฟแดงด้านหน้า
ศูนย์อาหารและบริการ 1 ดังนี้
- บันทึกจับกุม/ออกใบ/เปรียบเทียบปรับ (บุคคลภายใน) - ไม่มี - บันทึกจับกุม/ออกใบ/เปรียบเทียบปรับ (บุคคลภายนอก) - ไม่มี - แนะนาให้จัดทาสติ๊กเกอร์ผ่านเข้า-ออกฯ
- ไม่มี ที่ประชุมรับทราบ
1.14 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยเฉพาะกิจและอารักขาบุคคลสาคัญ ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2560 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
- เหตุลักทรัพย์รถจักรยานยนต์
จานวน 6 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
1.15 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยศูนย์ข่าวสีฐาน ระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
ลาดับ
รายการรับแจ้งเหตุ
จานวน (ครั้ง)
หมายเหตุ
1 การเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่
30 ครั้ง
2 เหตุลักทรัพย์รถจักรยานยนต์
4 ครั้ง
3 ระบบน้าประปาและไฟฟ้าขัดข้อง
8 ครั้ง
4 ไฟไหม้ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
1 ครั้ง
5 รถยนต์ติดหล่มและรถยนต์สตาร์ทไม่ติด
11 ครั้ง
6 สัตว์เลื้อยคลาน (งู) เข้าบ้าน/ห้องทางาน
2 ครั้ง
7 ไฟไหม้รถยนต์
1 ครั้ง
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รายการรับแจ้งเหตุ
นักศึกษาเปิดประตูห้องพักไม่ได้
ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์
แจ้งการลาป่วย – ลากิจ ทางโทรคมนาคม
เบิก - จ่ายเครื่องวิทยุสื่อสาร

จานวน (ครั้ง)
1 ครั้ง
330 ครั้ง
31 ครั้ง
1,800 ครั้ง

หมายเหตุ
หอพักที่ 3/404

ที่ประชุมรับทราบ
1.16 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยสิริคุณากร ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2560
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
ลาดับ
รายงานเหตุการณ์
จานวน (ครั้ง)
1 การให้บริการอานวยความสะดวก อารักขาบุคคลสาคัญ (VIP)
8
2 การให้บริการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
4
3 บันทึกผู้มาติดต่อราชการ อาคารสิริคุณากร
306
4 หน่วยงานที่มาขอใช้ห้องประชุม
120
5 บันทึกการรับฝากสิ่งของ
14
6 การกวดขันวินัยจราจร บริเวณด้านหน้าอาคารสิริคุณากร
- ไม่มี 7 แจ้งบุคลากรที่ไม่ปิดไฟ/ไม่ปิดประตู หรือหน้าต่างห้องทางาน
4
8 การเกิดอุบัติเหตุบริเวณด้านหน้าอาคารสิริคุณากร
ไม่มี
9 แนะนาเส้นทางหน่วยงาน อาคารสถานที่
10
10 ช่วยเหลือบุคลากรติดภายในลิฟต์ อาคารสิริคุณากร
7
11 เหตุไฟฟ้าดับ
1
12 เหตุอื่น ๆ (สื่อมวลชนทาข่าวเกี่ยวกับพนักงานฯ)
1
ที่ประชุมรับทราบ
1.16 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่
20 มีนาคม 2560 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
- ด้านบริการ
จานวน 9 ครั้ง
- ด้านบรรเทาสาธารณภัย/อุบัติเหตุ
จานวน 10 ครั้ง
- ดูแลความปลอดภัยบุคคลสาคัญ
จานวน 1 ครั้ง
- การเก็บป้ายประชาสัมพันธ์
จานวน 1 ครั้ง
- ด้านฝึกอบรม
- ไม่มี ที่ประชุมรับทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27
มีนาคม 2560 มีแก้ไขดังนี้
หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 36 เป็นมหาวิทยาลัย แก้ไขเป็น เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 40 สภาพพนักงาน แก้ไขเป็น สถานภาพเป็นพนักงาน
หน้าที่ 6 ในตาราง ลาดับ 4 อุทยานเกษตร แก้ไขเป็น อุทานเทคโนโลยีการเกษตร
หน้าที่ 9 บรรทัดที่ 22 - 23 สมรรถนะร่างกาย แก้ไขเป็น สมรรถภาพทางด้านร่างกาย
ที่ประชุมมติรับรองรายงานการประชุม
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วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณ ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 3 รายการ (วิทยุสื่อสาร 5 วัตต์ 43 ชุด แบตเตอรี่
สารองสาหรับวิทยุสื่อสาร 80 ก้อน และแบตเตอรี่สาหรับ CB)
นายอภิชาติ พัฒนจักร แจ้งต่อที่ประชุมว่า กองคลังดาเนินการสอบราคาโดยมีกาหนดยื่นซอง
ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560 ในวันเวลาราชการ และกาหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา
10.00 น. โดยมี ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม เป็นประธาน นายอภิชาติ พัฒนจักร เป็นกรรมการ นายเฉลิมเกียรติ
ศรีละกูล เป็นกรรมการ ได้ประชุมปรึกษาหารือ เนื่องจากมีผู้มายื่นของเสนอราคาเพี ยงรายเดียว จึงให้ขอยกเลิก
การสอบราคาซื้อรายการดังกล่าว เพื่อพิจารณาทบทวนรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุและดาเนินการใหม่
ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบสานักนายรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสุด พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
ที่ประชุมรับทราบ
3.2 ชุดเครื่องแบบ
นายอภิชาติ พัฒนจักร แจ้งต่อที่ประชุมว่า กองคลังมีการประกวดราคาซื้อชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย โดยมีผู้ประกอบการหลายรายเดินทางมาเสนอราคา บัดนี้ได้ผู้ชนะการประกวดราคา สรุปผู้
ประกอบ คือ ร้าน พ.มิตร ในงบประมาณตามที่กาหนดไว้ โดยร้าน พ.มิตรจะเข้ามาวัดตัวให้กับเจ้าหน้าที่ฯ ในวันที่
เท่าไรจะแจ้งให้นายตรวจเวรทราบอีกครั้ง
ที่ประชุมรับทราบ
3.3 งบประมาณกลางปี 2560
นายเฉลิมเกียรติ ศรีละกูล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ดาเนินการเสนองบประมาณกลางปี 2560 จานวน
4,000,000 บาท ส่งเอกสารตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2560 หลังจากนั้นจะพิจารณาก่อนวันสงกรานต์ ซึ่งได้ประชุม
ปรึกษาหารือท่านที่ปรึ กษาฝ่ายรั กษาความปลอดภัย และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรั กษาความปลอดภัย โดยให้เสนอ
งบประมาณกลางปี 2560 อย่างเร่งด่วน
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การปรับยุทธศาสตร์อัตรากาลัง ประจาปีงบประมาณ 2560
นายมรกต สุบิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องสายตรวจเคลื่อนที่เร็ว ชุดที่ 2 มีเจ้าหน้าที่ฯ ลาออก,
พ้นสภาพ มีจานวนมาก การปรับยุทธศาสตร์อัตรากาลัง การปรับเปลี่ยนวันหยุดพักประจาสัปดาห์ ของสายตรวจ
เคลื่อนที่เร็ว ชุดที่ 1-3 เพื่อให้มีอัตรากาลังเพียงพอ เนื่องจากมีเจ้าหน้าขาด ลา ลาออก พ้นสภาพ สามารถให้
ดาเนินการปรับเปลี่ยนวันหยุดพักประจาสัปดาห์ ได้
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบตามเสนอ
4.2 การสอบคัดเลื อกบุคคลปฏิบัติ งานเป็ นลู กจ้างของมหาวิ ทยาลั ย ตาแหน่งเจ้าหน้าที่รั กษาความ
ปลอดภัย จานวน 18 อัตรา ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบ ในวันที่ 4 เมษายน 2560
ประธาน แจ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ มว่ า การสอบคัดเลื อกบุ คคลปฏิบัติ งานเป็นลู กจ้ างของมหาวิ ทยาลั ย
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จานวน 18 อัตรา ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบ ในวันที่ 4 เมษายน 2560 นั้น ให้
กาหนดวัน สอบในวันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ส านักงานรักษาความปลอดภัยและ
การจราจร มข. การสอบภาคสนามมอบหมายให้หัวหน้าทุกหน่วยเป็นคณะกรรมการสอบเช่นเคย
ที่ประชุมรับทราบ
4.3 การเตรียมความพร้อมจัดงานรดน้าดาหัวผู้อาวุโส ในวันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ
สานักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า กาหนดจัดกิจกรรมรดน้าดาหัวผู้อาวุโส สังกัดสานักงานรักษาความ
ปลอดภัย และการจราจร ในวัน ที่ 12 เมษายน 2560 เวลาประมาณ 15.00 น. ออกหนังสื อเชิญผู้ อาวุโสที่จะ
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เกษียณอายุราชการในปีนี้มาร่วมงาน มอบหมายให้หน่วยธุรการดาเนินการออกหนังสือเชิญ และขอความร่วมมือ
ให้งดเว้นการหยุดทดแทน การขาด ลาทุกประเภท ระหว่างวันที่ 13 - 17 เมษายน 2560
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 ศู น ย์ หั ว ใจสิ ริ กิ ติ์ ฯ จั ด โครงการฝึ ก ซ้ อ มแผนการดั บ เพลิ ง และอพยพหนี ไ ฟ ประจ าปี 2560
ในวันที่ 29 มีนาคม 2560
ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม แจ้งต่อที่ประชุมว่า วันที่ 29 มีนาคม 2560 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จัด
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจาปี 2560 ในครั้งนี้ได้จาลองสถานการณ์การ
ฝึกซ้อมช่วงนอกเวลาราชการ ในเวลา 17.30 – 20.00 น. สานักงานรักษาความปลอดภัยมีการเตรียมความพร้อมเข้า
ร่วมจัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยฯ ครั้งนี้อย่างไร
นายมรกต สุบิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ศูนย์หัวใจสิริกิติ์นัดประชุม การซ้อมแผนอัคคีภัยและแผน
อพยพของศูนย์ หัว ใจสิ ริ กิติ์ ในเวลา 14.00 น. และร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล
ประจาปี 2560 ช่วงนอกเวลาราชการ ในเวลา 17.30 – 20.00 น. ส่วนแผนการซ้อมนั้นปฏิบัติเช่นเคยที่เคยซ้อม
ผ่าน ๆ มา เช่น แบ่งหน้าที่สายตรวจฯ และหน่วยจราจร ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการซ้อมแผนฯ
ที่ประชุมรับทราบ
5.2 จังหวัดขอนแก่นจัดงานเทศกาลถนนดอกคูน จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2560 ณ ถนนกัลปพฤกษ์
ข้างศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 1 เมษายน 2560
ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม แจ้งต่อที่ประชุมว่า จังหวัดขอนแก่นจัดงานเทศกาลถนนดอกคูน
จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2560 ในวันที่ 1 เมษายน 2560 ณ ถนนกัลปพฤกษ์ ข้างศูนย์ประชุมอเนกประสงค์
กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มเวลา 14.00 น. เสนอให้สานักงานรักษาความปลอดภัยการเตรียมความ
พร้อมงานเทศกาลถนนดอกคูน จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2560 เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ที่ประชุมรับทราบ
5.3 รถโดยสารสาย 8 หมดสัญญา
ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม แจ้งต่อที่ประชุมว่า รถโดยสารสาย 8 ได้หมดสัญญา และยังไม่มาต่อ
สั ญญา รถโดยสารสาย 8 จะไม่ส ามารถเข้ามาเดินรถในพื้นที่ มหาวิทยาลั ยขอนแก่นได้ ทางฝ่ ายรักษาความ
ปลอดภัย ยั งไม่ได้รั บการแจ้ ง จากสานักงานบริห ารจัดการทรัพย์สิน ในการจะดาเนินการอย่างไรต่อไป แต่ใน
เบื้องต้น สานักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจรช่วยดูแลความปลอดภัยสาหรับนักศึกษา ที่ใช้บริการรถ
โดยสารสาย 8 ซึ่งยังไม่มคี าสั่งมหาวิทยาลัย ห้ามรถโดยสารสาย 8 หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ที่ประชุมรับทราบ
5.4 อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร้องเรียน ร้องทุกข์
ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร้องเรียน ร้องทุกข์ นาเอกสารไปยื่นที่อาคารสิริคุณากร หน่วยสิริคุณากรต้องมีแนวปฏิบัติในชัดเจนกับผู้ มาติด
ราชการที่อาคารสิริคุณากร โดยมีการอ้างเป็นบุคคลภายในเพื่อติดต่อราชการ โดยแท้จริงเพื่อเข้าพบผู้บริหารไปยื่น
เอกสารที่เป็น ร้องเรียน ร้องทุกข์ บางครั้งสร้างความลาบากใจกับเลขานุการ ควรมีมาตรการและแนวปฏิบัติที่
เหมาะสม ทั้งนี้จะเรียนเชิญกับผู้ที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุม เวลา 13.05 น.
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(นางสาวศตพร สิริวัฒนกูล)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

