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รายงานการประชุมสานักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
ครั้งที่ 5/2560
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมร่วมใจสมัยเกษียณ 46 สานักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
-----------------------------------------------------------------
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ผู้มาประชุม
1. นายเกษม ภูธรรมะ
2. นายอภิชาติ พัฒนจักร
3. นายมรกต สุบิน
4. นายเฉลิมเกียรติ ศรีละกูล
5. นางสาวศตพร สิริวัฒนกูล
6. นายสุพิน ภูมิประเสริฐ
7. นายสมพร อ่านาเพียง
8. นายศาสตร์ ศรีผาย
9. นายประสิทธิ์ ไทยอ่อน
10. นายเฉลี่ย อาจภักดี
11. นายณรงค์ ทาบุราณ
12. นายวิบูรณ์ศิลป์ พินิจมนตรี
13. นายสิทธิพร ชินฝั่น
14. นายสมปอง บุญตา
15. นายสง่า สายทองสุข
16. นายธนพงษ์ ต้นสีนนท์
17. นายสงวน นามปัญญา
18. นายบุญนาค บุญสินธุ์
19. นายคูณ เทวสัตย์
20. นายสุระชัย มหานุภาพ
21. นายประยุทธ โพธิราช
22. นายธนวุฒิ ขันทะ
23. นายสวัสดิ์ จิตวิขาม
24. นายมังกร เจริญไชย
25. นายสมชัย บุญสวัสดิ์กุลชัย
26. นายอัครพงษ์ ผายลุน
27. นายบุญเติม หล้ารุ่งเรืองกิจ
28. นางสาวดรุณี โพธิ์ปัสสา
29. นางสาวสุพิชชา เลิศฤทธิ์
30. นายนิคม โพธิราช

หัวหน้าสานักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชานาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าหน่วยจราจร
หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจและอารักขาบุคคลสาคัญ
หัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 1
หัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 2
หัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 3
หัวหน้าหน่วยยานพาหนะ
หัวหน้าหน่วยดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย
หัวหน้าหน่วยศูนย์ข่าวสีฐาน
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยจราจร
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 1
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 1
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 1
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 2
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 2
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 2
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 2
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 3
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 3
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจและอารักขาบุคคลสาคัญ
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข่าวสีฐาน
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยยานพาหนะ
พนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ช่างไฟฟ้า ช.4
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ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น)
1. ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย
2. นางสาวหน่อย จินะชิต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายพลเทพ ศรีเจริญ
นายดีชัย เจริญชัย
นายวิทยา เขียวไกร
นายสิทธินันท์ สันตะวงษ์
นายบุญจันทร์ บุญเทพ
นายสุรสิน เพ็ญประจักร์

หัวหน้าหน่วยสายตรวจสิริคุณากร
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 1
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 3
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 3
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจสิริคุณากร
หน่วยปฏิบัติการทางกายภาพฯ
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เริ่มประชุม เวลา 09.05 น.
นายเกษม ภูธรรมะ หัวหน้าสานักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร เป็นประธานในที่
ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมที่กาหนดไว้ดังนี้
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วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 การแสดงการจับกุมผู้ต้องสงสัยคดีลักทรัพย์รถยนต์
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ศูนย์ข่าวสีฐานได้แจ้ง มีการแสดงการจับกุมผู้ต้องสงสัยคดีลักทรัพย์รถยนต์
ณ ตลาดหนองแวง พบผู้หญิง อายุประมาณ 40 ปีกว่า ได้เป็นเจ้าของรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า ซิตี้ สีขาว ติดป้าย
ทะเบียนรถ กท 95 อุดรธานี ซึ่งทะเบียนรถเหมือนกับรถยนต์ยี่ห้อมาสด้า 4 ประตู โดยเจ้าของรถมีใบซื้อ - ขาย
และเอกสารประกัน ตั้งแต่ปี 2553 โดยมีบุคคลลักษณะแสดงตัวเป็นตารวจได้ขอตรวจค้นและซักถามเรื่องทะเบียน
รถ ผลปรากฏว่า ป้ายทะเบียนรถดังกล่าวได้หมดอายุนานมาก สานักงานขนส่งได้ยกเลิก และให้เลขทะเบียนแก่รถ
คันอื่นไป ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ทุกคนควรคานึงถึงความถูกต้องและหาข้อมูลเพื่อที่จะได้สรุปข้อมูลได้ถูกต้อง
ที่ประชุมรับทราบ
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1.2 ร่วมรับฟังบรรยายโครงการอยบรมจรรยาบรรณผู้บริหาร
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ อาคารเพียร
วิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมจรรยาบรรณผู้บริหาร เรื่อง ถอดบทเรียนผลประโยชน์ซ้อนทับที่
ควรรู้ เ พื่ อ น าไปสู่ ก ารบริ ห ารงานด้ ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าล ในการนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น จึ ง ตระหนั ก และให้
ความสาคัญอย่างยิ่งในการบริหารงานและปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณขององค์กร อีกทั้ง
ยังมีการประกาศเจตจานงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องและนโยบายของรัฐบาลดังกล่าวในการส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิช อบใน
ภาครัฐให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบราชการ และคานึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสาคัญ
ที่ประชุมรับทราบ
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1.3 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดจุดสี่แยกในตรวจสอบรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร และรณรงค์สวม
หมวกนิรภัย
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สานักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ได้เสนองบประมาณให้กับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการขอจัดโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดจุดสี่แยกในตรวจสอบรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร
และรณรงค์สวมหมวกนิรภัยภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น สรุปรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบครั้งต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
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1.4 บัญชีสวัสดิการสานักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
ประธานฯ แจ้ งบั ญชีร ายรับ - รายจ่าย บัญชีส วัส ดิการส านั กงานรัก ษาความปลอดภั ย และ
การจราจรประจาเดือนพฤษภาคม 2560 สรุปยอดเงินหมุนเวียน 230,540 บาท (สองแสนสามหมื่นห้าร้อยสี่สิบ
บาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้
- เงินสดคงเหลือยกไปเดือน พ.ค. 2560
66,746 บาท
- เงินสารองจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ปีงบประมาณ 2557 (ยังไม่รับคืนบัญชี)13,439 บาท
- เงินสารองจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ปีงบประมาณ 2558 (ยังไม่รับคืนบัญชี) 7,753 บาท
- เงินสารองจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ปีงบประมาณ 2559 (ยังไม่รับคืนบัญชี) 804 บาท
- เงินสารองจ่ายรอรับคืน เดือนมกราคม 2560
12,035 บาท
- เงินสารองจ่ายรอรับคืน เดือนกุมภาพันธ์ 2560
28,226 บาท
- เงินสารองจ่ายรอรับคืน เดือนมีนาคม 2560
25,850 บาท
- เงินสารองจ่ายรอรับคืน เดือนเมษายน 2560
8,872 บาท
- เงินสารองจ่ายรอรับคืน เดือนพฤษภาคม 2560
5,823 บาท
- เงินคงเหลือในบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ณ 31 มี.ค. 2560
41,008 บาท
หัวหน้าสานักงานฯ แจ้งบัญชีรายรับ - รายจ่าย บัญชีสวัสดิการสานักงานรักษาความปลอดภัย
และการจราจรประจาเดือนมิถุนายน 2560 สรุปยอดเงินหมุนเวียน 239,600 บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพันหก
ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้
- เงินสดคงเหลือยกไปเดือน มี.ค. 2560
11,961 บาท
- เงินสารองจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ปีงบประมาณ 2557 (ยังไม่รับคืนบัญชี)13,439 บาท
- เงินสารองจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ปีงบประมาณ 2558 (ยังไม่รับคืนบัญชี) 7,753 บาท
- เงินสารองจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ปีงบประมาณ 2559 (ยังไม่รับคืนบัญชี) 804 บาท
- เงินสารองจ่ายรอรับคืน เดือนมกราคม 2560
12,035 บาท
- เงินสารองจ่ายรอรับคืน เดือนกุมภาพันธ์ 2560
28,226 บาท
- เงินสารองจ่ายรอรับคืน เดือนมีนาคม 2560
25,850 บาท
- เงินสารองจ่ายรอรับคืน เดือนเมษายน 2560
8,872 บาท
- เงินสารองจ่ายรอรับคืน เดือนพฤษภาคม 2560
5,823 บาท
- เงินสารองจ่ายรอรับคืน เดือนมิถนุ ายน 2560
12,530 บาท
- เงินคงเหลือในบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ณ 30 เมษายน 2560
41,008 บาท
ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุม เจ้าหน้าที่สานักงานรักษาความปลอดภัย ได้ทาประกัน
ชีวิตกับ บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จากัด (มหาชน) โดยมีเจ้าหน้าที่ ทาประกันชีวิตแบบแผนที่ 1 (ค่าชดเชย)
จานวน 34 คน แบบแผนที่ 2 (ควบคู่) จานวน 69 คน รวมทั้งหมดจานวน 103 คน
ที่ประชุมรับทราบ
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1.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยสายตรวจเคลื่อนเร็วชุดที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่
20 มิถุนายน 2560 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
- การเกิดอุบัติเหตุภายในพื้นที่ มข.
จานวน 3 ครั้ง
- การตรวจสอบรถจักรยานยนต์เจ้าของลืมถอดกุญแจ
จานวน 9 คัน
- การส่งคืนบ้านโครงการฝากบ้าน
จานวน 2 ครั้ง
- การให้บริการด้านการจราจร และตรวจสอบเหตุอื่น ๆ
จานวน 3 ครั้ง
- การเกิดเหตุลักทรัพย์ภายในพื้นที่ มข.
- ไม่มี -
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- การเก็บ - ส่งมอบสิ่งของตกหล่น
จานวน 3 ครั้ง
- การช่วยเหลือติดตามจับกุมคนร้าย
- ไม่มี –
- นักศึกษาย้ายของกลับบ้าน
จานวน 10 ครั้ง
หัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนเร็วชุดที่ 1 แจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า มีรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ
ฮอนด้า ซีบีอาร์ ถูกโจรกรรมที่คอมเพล็กซ์
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มอบหมายให้หน่วยเฉพาะกิจฯ ประสานงาน สภ.ย่อย มข. เพื่อ
ดาเนินการติดตามหาแบะแสรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า ซีบีอาร์ ถูกโจรกรรม อย่างเร่งด่วน
ที่ประชุมรับทราบ
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1.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยสายตรวจเคลื่อนเร็วชุดที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่
20 มิถุนายน 2560 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
- การเกิดอุบัติเหตุภายในพื้นที่ มข.
จานวน 7 ครั้ง
- การตรวจสอบรถจักรยานยนต์เจ้าของลืมถอดกุญแจ
จานวน 25 คัน
- การส่งคืนบ้านโครงการฝากบ้าน
- ไม่มี - การให้บริการด้านการจราจร และตรวจสอบเหตุอื่น ๆ
จานวน 6 ครั้ง
- การเกิดเหตุลักทรัพย์ภายในพื้นที่ มข.
- ไม่มี - การเก็บ - ส่งมอบสิ่งของตกหล่น
- ไม่มี - การช่วยเหลือติดตามจับกุมคนร้าย
- ไม่มี ที่ประชุมรับทราบ
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1.7 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยสายตรวจเคลื่อนเร็วชุดที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่
20 มิถุนายน 2560 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
- การเกิดอุบัติเหตุภายในพื้นที่ มข.
จานวน 6 ครั้ง
- การตรวจสอบรถจักรยานยนต์เจ้าของลืมถอดกุญแจ
จานวน 3 ครั้ง
- การให้บริการด้านการจราจร และตรวจสอบเหตุอื่น ๆ
จานวน 6 ครั้ง
- การเก็บ - ส่งมอบสิ่งของตกหล่น
จานวน 3 ครั้ง
- ส่งคืนโครงการฝากบ้านกับ สนง.รปภ.มข.
- ไม่มี - การเกิดเหตุลักทรัพย์ภายในพื้นที่ มข.
- ไม่มี - ตรวจสอบเหตุทาลายทรัพย์สินทางราชการภายในพื้นที่ มข. - ไม่มี - การเกิดเพลิงไหม้ภายในพื้นที่ มข.
- ไม่มี ที่ประชุมรับทราบ

32
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34
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1.8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยยานพาหนะ ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน
2560 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
1.14.1 การให้บริการยานพาหนะ
1) หมายเลขทะเบียน กท-1538 จานวน 171 ครั้ง ระยะทาง 2,323 กม.
2) หมายเลขทะเบียน กย-5413 จานวน 85 ครั้ง
ระยะทาง 867 กม.
3) หมายเลขทะเบียน ท-2120
จานวน 135 ครั้ง ระยะทาง 1,931 กม.
4) หมายเลขทะเบียน ผบ-5672 จานวน 8 ครั้ง
ระยะทาง 51 กม.
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1.14.2 สรุปยอดการใช้น้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทั้งสิ้น 24,650 บาท (สองหมื่นสี่
พันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 72,800 บาท ยอดวงเงินคงเหลือ 45,150 บาท
ที่ประชุมรับทราบ
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1.9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยจราจร ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2560
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
1.9.1 การจัดกาลังนาขบวนและอานวยความสะดวกการจราจร
จานวน 5 ครั้ง
1.9.2 การกวดขันวินัยการจอดรถในเขตห้ามจอด
จานวน 83 ราย
1.9.3 การเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ (คู่กรณีตกลงกันได้)
- ไม่มี 1.9.4 การตั้งจุดตรวจเพื่อกวดขันวินัยจราจรผู้ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร บริเวณไฟแดงด้านหน้า
ศูนย์อาหารและบริการ 1 ดังนี้
- บันทึกจับกุม/ออกใบ/เปรียบเทียบปรับ (บุคคลภายใน) - ไม่มี - บันทึกจับกุม/ออกใบ/เปรียบเทียบปรับ (บุคคลภายนอก) - ไม่มี - แนะนาให้จัดทาสติ๊กเกอร์ผ่านเข้า-ออกฯ
- ไม่มี ที่ประชุมรับทราบ
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1.10 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยเฉพาะกิจและอารักขาบุคคลสาคัญ ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
- เหตุลักทรัพย์รถจักรยานยนต์
จานวน 2 คัน
- เหตุลักทรัพย์ตามบ้านพัก/หอพัก
- ไม่มี - เหตุลักทรัพย์
- ไม่มี - เหตุลักทรัพย์ (งัดเบาะรถจักรยานยนต์)
- ไม่มี - เหตุจี้ชิงทรัพย์
- ไม่มี - งานด้านการข่าวและความมั่นคง
จานวน 3 ครั้ง
- ผลการติดตามสืบสวนหาข่าวและจับกุม
จานวน 1 ครั้ง
- การป้องปราม ออกตรวจตราลาดตระเวนตามที่รับมอบหมาย
ที่ประชุมรับทราบ

28
29
30

1.11 เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบหน่วยศูนย์ข่าวสีฐาน ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤษภาคม (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
ลาดับ
รายการรับแจ้งเหตุ
จานวน (ครั้ง)
หมายเหตุ
1 การเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่
22 ครั้ง
2 เหตุลักทรัพย์รถจักรยานยนต์
3 ครั้ง
ได้คืน 1 คัน
3 ลักทรัพย์ชมรมยิงปืน
1 ครั้ง
123/1148 ศูนย์แพทย์ 7
4 งัดบ้านพัก
1 ครั้ง
จากบ้านเลขที่ 123/225
5 จับกุมเหตุลักทรัพย์
11 ครั้ง
6 ระบบน้าประปาและไฟฟ้าขัดข้อง
13 ครั้ง
7 รถยนต์ติดหล่มและรถยนต์สตาร์ทไม่ติด
19 ครั้ง
8 สัตว์เลื้อยคลาน (งู-ตุ๊กแก) เข้าบ้าน/ห้องทางาน
13 ครั้ง

-6-

ลาดับ
9
10
11
12
13

14

รายการรับแจ้งเหตุ
กาจัดรังต่อ
นักศึกษาและบุคลากรป่วย
ต้นไม้โค่นล้ม-กิ่งไม้หัก
ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์
แจ้งการลาป่วย – ลากิจ ทางโทรคมนาคม

เบิก - จ่ายเครื่องวิทยุสื่อสาร

จานวน (ครั้ง)
2 ครั้ง
2 ครั้ง
18 ครั้ง
462 ครั้ง
50 ครั้ง

หมายเหตุ

หน่วย คทร.ชุดที่ 1 = 7 คน
หน่วย คทร.ชุดที่ 2 = 18 คน
หน่วย คทร.ชุดที่ 3 = 16 คน
หน่วยจราจร = 4 คน
หน่วยธุรการ = 1 คน

1,344 ครั้ง

1
2

3

ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
ลาดับ
รายการรับแจ้งเหตุ
จานวน (ครั้ง)
หมายเหตุ
1 การเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่
11 ครั้ง
2 เหตุลักทรัพย์รถจักรยานยนต์
2 ครั้ง
3 ระบบน้าประปาและไฟฟ้าขัดข้อง
11 ครั้ง
4 รถยนต์ติดหล่มและรถยนต์สตาร์ทไม่ติด
18 ครั้ง
5 สัตว์เลื้อยคลาน (งู) เข้าบ้าน/ห้องทางาน
3 ครั้ง
6 กาจัดรังแตน-รังผึ้ง
3 ครั้ง
7 ต้นไม้โค่นล้ม
2 ครั้ง
8 ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์
374 ครั้ง
9 แจ้งการลาป่วย – ลากิจ ทางโทรคมนาคม
45 ครั้ง
หน่วย คทร.ชุดที่ 1 = 3 คน
หน่วย คทร.ชุดที่ 2 = 21 คน
หน่วย คทร.ชุดที่ 3 = 16 คน
หน่วยจราจร = 4 คน
หน่วยสิริคุณรกร = 4 คน
หน่วยดับเพลิง = 1 คน
10 เบิก - จ่ายเครื่องวิทยุสื่อสาร
1,050 ครั้ง
ที่ประชุมรับทราบ

4
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1.12 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยสิริคุณากร ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน
2560 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
ลาดับ
รายงานเหตุการณ์
จานวน (ครั้ง)
1 การให้บริการอานวยความสะดวก อารักขาบุคคลสาคัญ (VIP)
7
2 การให้บริการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2
3 บันทึกผู้มาติดต่อราชการ อาคารสิริคุณากร
269
4 หน่วยงานที่มาขอใช้ห้องประชุม
152
5 บันทึกการรับฝากสิ่งของ
35
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ลาดับ
6
7
8
9
10
11
12
1

รายงานเหตุการณ์
การกวดขันวินัยจราจร บริเวณด้านหน้าอาคารสิริคุณากร
แจ้งบุคลากรที่ไม่ปิดไฟ/ไม่ปิดประตู หรือหน้าต่างห้องทางาน
การเกิดอุบัติเหตุบริเวณด้านหน้าอาคารสิริคุณากร
แนะนาเส้นทางหน่วยงาน อาคารสถานที่
ช่วยเหลือบุคลากรติดภายในลิฟต์ อาคารสิริคุณากร
เหตุไฟฟ้าดับ
เหตุอื่น ๆ จับงู
ที่ประชุมรับทราบ

จานวน (ครั้ง)
ไม่มี
3
ไม่มี
28
2
1
1

2
3
4
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15
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28
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1.14 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่
20 มิถุนายน 2560 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
- ด้านบริการ
จานวน 10 ครั้ง
- ด้านบรรเทาสาธารณภัย/อุบัติเหตุ
จานวน 10 ครั้ง
- ดูแลความปลอดภัยบุคคลสาคัญ
จานวน 2 ครั้ง
- การเก็บป้ายประชาสัมพันธ์
- ไม่มี - ด้านฝึกอบรม
จานวน 1 ครั้ง
หน่วยดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยมีเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อยและมี
กิจกรรมการฝึกอบรม กาลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงต่อการปฏิบัติหน้าที่ จึงใคร่ปรึกษาหารือเพื่อขอกาลังเจ้าหน้าที่เพิ่ม
ในเหตุการณ์ที่เร่งด่วน
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มอบหมายนายตรวจเวร ขอความร่วมมือในการจัดกาลังเจ้าหน้าที่
ให้การปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเร่งด่วน แทนหน่วยดับเพลิงฯ ในกรณีที่ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ
ที่ประชุมรับทราบ
1.15 เรื่องประตู เข้า – ออก โรงเรียนสาธิตฯ (ศึกษาศาสตร์)
นายอภิชาติ พัฒนจักร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ประตู เข้า – ออก โรงเรียนสาธิตฯ (ศึกษาศาสตร์)
ช่วยดูแลติดตามประตู การเปิด – ปิด ให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันไม่ให้มีอุบัติเหตุชนประตู เพื่อประตูปิดไม่สนิท
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สายตรวจฯ ช่วยดูแลและตรวจสอบเปิด – ปิด ประตูให้เรียบร้อย และลูกกุญแจ ประตู 3, 6
ให้แขวนที่ห้องนายตรวจเวรต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
1.16 การฝึกอบรมอบรมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย (น้องใหม่)
นายมรกต สุบิน แจ้ งต่อที่ประชุม ว่า การฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านการรักษาความ
ปลอดภัย ตาแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในจัดอบรมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานด้านการรักษาความ
ปลอดภัย ฝึกทักษะการปฏิบัติงาน และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติ เป็นครั้งที่ 3 โดยมีเจ้าหน้าที่ฯ ใหม่ จานวน 36
คน และเจ้าหน้าที่ฯ เดิม ที่ควรเพิ่มศักยภาพที่มีเกณฑ์จากประเมินระดับควรปรับปรุง จานวน 19 คน รวมทั้งหมด
55 คน ได้ดาเนินการฝึกอบรมเรียบร้อย และสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ฯ ใหม่ จะมีการสอบสัมภาษณ์ใน วันที่ 19
กรกฎาคม 2560 นี้
ที่ประชุมรับทราบ

-81
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

1.17 การเปลี่ยนตาแหน่งและปรับระดับประเภทลูกจ้างประจา
นายมรกต สุบิน แจ้ งต่อที่ประชุม ว่า ได้ดาเนินการประชุมพิจารณาเปลี่ ยนตาแหน่ง เป็นที่
เรียบร้อย ได้แต่ชุดดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย 1 ตาแหน่ง ชุดผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย 2 ตาแหน่ง เป็นการร่วมกัน
เปลี่ยนตาแหน่ง
การเลื่อนระดับตาแหน่งหัวหน้าฯ จานวน 5 ตาแหน่ง หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ สามารถส่ง
เอกสารเพิ่มเติมได้ ขณะนี้มีเจ้าหน้าที่ฯ 2 ตาแหน่ง ยังไม่ได้ดาเนินการเลื่อนระดับตาแหน่ง รายละเอียดจะแจ้งให้
ทราบครั้งต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
1.18 การฝึกอบรมของหน่วยดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย
นายมรกต สุบิน แจ้งต่อที่ประชุม ว่า หน่วยดับเพลิงและป้องกัน อุบัติภัย ฝึกอบรมดับเพลิ งฯ
6 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงปัจจุบัน ได้ร่วมกับคณะและหน่วยงานต่างๆ ซึง่ เดือนกรกฎาคมนี้ จะมีการ
ฝึกอบรม จานวน 6 ครั้ง ร่วมคณะและหน่วยงานต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้
- คณะศึกษาศาสตร์ อบรมวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2560
- คณะเทคโนโลยี อบรมวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
- วิทยาลัยการปกครอง อบรมวันที่ 18 กรกฎาคม 2560
- สานักหอสมุด อบรมวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
- คณะพยาบาลศาสตร์ ยังไม่แจ้งข้อมูล
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบครั้งต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
1.19 คณะกรรมการใสสะอาด
นายมรกต สุบิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการใสสะอาด เตรียมจัดประชุมสอบข้อเท็จจริง
มีทั้งหมด 30 ราย วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เตรียมประชุมสอบข้อเท็จจริง 10 ราย และครั้งต่อไปจะนัดสอบส่วนที่
เหลือ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบครั้งต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
1.20 การเตรียมความพร้อมงานกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายเฉลิมเกียรติ ศรีละกูล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสานักงานรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร เข้าร่วมประชุม การเตรียมความพร้อมงานกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะจัดวันที่ 21
ตุลาคม 2560 ตั้งกองกฐิน ณ อาคารสิริคุณากร จะจัดงานกฐินมหาวิทยาลัย ณ วัดป่าอดุลแก้วมอดี ร.8
ที่ประชุมรับทราบ
1.21 การเตรียมความพร้อมปฐมนิเทศนักศึกษา
นายเฉลิมเกียรติ ศรีละกูล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปีการศึกษา 2560 นี้ จะจัดพิธีปฐมนิเทศและ
บายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ กัลปพฤกษ์ ช่อที่ 54 วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ได้ดาเนินการส่งรายชื่อคณะกรรมการ
และชี้แจ้งภารกิจในการเตรียมความพร้อมฯ แต่ละหน่วยได้รับทราบ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบครั้งต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
1.22 การออกแบบวางระบบกล้องวงจรปิด ณ โรงอาหารใหม่ และบริเวณรอบกองกิจการนักศึกษา
นายเฉลิมเกียรติ ศรีละกูล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ออกแบบวางระบบกล้องวงจรปิด ณ โรงอาหาร
ใหม่ ใกล้สหกรณ์ เสนอให้กับสานักงานบริหารจัดการทรัพย์สินแล้ว และออกแบบวางระบบกล้องวงจรปิด บริเวณ
รอบกองกิจการนักศึกษา จานวน 13 ตัว เสนอให้กับรองฝ่ายพัฒนานักศึกษา รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบครั้งต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
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1.23 การจัดอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) ประเภทที่ 2
นายเฉลิมเกียรติ ศรีละกูล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้รับอนุมัติจัดอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
แบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) ประเภทที่ 2 ของหน่วยงานภาครัฐ ให้แก่เจ้าหน้าที่ สังกัดสานักงานรักษา
ความปลอดภัยและการจราจร จานวน 3 รุ่น ซึ่งบุคคลจะอบรมทั้งหมด รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบครั้งต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ให้รับรองรายงานการประชุม สานักงานรักษาความปลอดภัยและ
การจราจร ประจาเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 4/2560 มีแก้ไขดังนี้
หน้ าที่ 10 บรรทัดที่ 12 - 13 การเตรียมความรักษาความปลอดภัย แก้ไขเป็น การ
เตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัย
ที่ประชุมมติรับรองรายงานการประชุม
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วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 สรุ ปผลการปฏิบัติ งานรักษาความปลอดภัยและอานวยความสะดวกด้านการจราจร พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
หัวหน้า สานักงานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า การแข่งขันกีฬาบุคลากร ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 16 มิถุนายน
2560 ซึ่งสานักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจรสนับสนุนบุคคล จานวน 11 คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฯ
ครั้งนี้ บัดนี้ได้เดินทางกลับมาแล้ว พร้อมรางวัล 4 เหรียญทอง และ 2 เหรียญทองแดง
ที่ประชุมรับทราบ
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3.2 การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวดรุ ณี โพธิ์ ปัสสา แจ้ งต่อที่ประชุมว่า การสอบคัดเลื อกบุคคลเข้ าปฏิบัติงานเป็นลู ก จ้ า ง
ชั่วคราว ตาแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 20 อัตรา มาสอบคัดเลือก 14 คน สอบผ่าน 12 คน ประกาศ
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ซึ่งมีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สัมภาษณ์) วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 สอบสัมภาษณ์วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
ที่ประชุมรับทราบ
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3.3 แนวทางการลงเวลาเครื่องสแกนลายนิ้วมือเข้าปฏิบัติงาน
นางสาวสุพิชชา เลิศฤทธิ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้สาเนาข้อมูลการลงเวลาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เข้าปฏิบัติงาน เริ่มส่งให้แต่ละหน่วยในเดือนกรกฎาคม ได้กาหนดเวลาการเข้า ผลัดเช้า เริ่มสแกน เวลา 06.30 น.
ผลัดบ่าย เริ่มสแกน เวลา 15.30 น. ผลัดดึก เริ่มสแกน เวลา 23.30 น. หากมาก่อนเวลาจะสแกนไม่ติด สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้สอดคล้องกับเวลาการปฏิบัติงาน รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบครั้งต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
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3.4 ชุดเครื่องแบบปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และหมวกโล่ห์
นายมรกต สุบิน แจ้งต่อที่ประชุม หมวกโล่อยู่ระหว่างการดาเนินประสานงานกับร้าน ส่วนหมวกแก๊ป
ดาเนินการให้เจ้าหน้าที่ฯ ใหม่ มีหมวกแก๊ปทุกคน หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อที่ประชุมคราวต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
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3.5 การจัดงาน “การขับเคลื่อน Thailand 4.0” ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า งาน “การขับเคลื่อน Thailand 4.0” ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปาฐกถาเรื่อง “การขับเคลื่อน Thailand 4.0”
ในภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ในวัน ที ่ 21 มิถ ุน ายน 2560 ณ ศูน ย์ป ระชุม อเนกประสงค์ ก าญจนาภิ เ ษก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น มอบหมายให้ทุกหน่วย รายงานสรุปการปฏิบัติงานที่ รับผิดชอบ เพื่อรวบรวมเป็น
หลักฐานการปฏิบัติงานการพัฒนาและของบประมาณในการสนับสนุนครั้งต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เตรียมความพร้อมกิจกรรมเปิดภาคการศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2560
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ป ระชุมว่า วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 จะจัดพิธีปฐมนิเทศและบายศรีสู่ ขวัญ
นักศึกษาใหม่ กัลปพฤกษ์ ช่อที่ 54 เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการ และเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความ
ปลอดภัย อานวยความสะดวกแก่นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองที่เดินทางมาส่ง บุตรหลาน จึงได้จัดโครงการเพิ่ม
มาตรการด้านการรั กษาความปลอดภัย โดยตั้ง เต็นท์ กองอานวยการ ณ ส านัก งานรักษาความปลอดภัยและ
การจราจร ตั้งแต่วันที่ 22 - 30 กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีการเสริมกาลังด้านจราจร และสายตรวจ อานวยความ
สะดวกด้านการจราจรและป้องปรามเหตุภายในพื้นที่ ผลการดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความ
ร่วมมือจากทุกหน่วยฯ เป็นอย่างดียิ่ง
หลังจากเสร็จสิ้นโครงการฯ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมเห็นควรดาเนินการตามมาตรการ
อย่างต่อเนื่องและตั้งจุดอานวยการที่อาคารนายตรวจเวร พร้อมทั้งรณรงค์ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย
- การตรวจสอบการผ่านเข้าออก
- การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย
- การรณรงค์ความปลอดภัยด้านการจราจร
ที่ประชุมรับทราบ
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4.2 เตรียมความพร้อมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจาปี 2560 ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2560
ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี 2558 ระหว่าง
วันที่ 17 -19 สิงหาคม 2560 โดยประมาณ เบื้องต้นสานักงานฯ ยังไม่ได้รับการประสานงานจากทางคณะฯ
แต่อย่ างใด เกี่ย วกับ รู ป แบบการจั ดงาน และการวางแผนระบบการจราจร ซึ่งการจัดงานดังกล่ าวมีนักเรียน
นักศึกษา ตลอดจนคณะครู อาจารย์ต่างสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมจานวนมาก ทั้งนี้ จึงมอบหมายแต่ละหน่วยเตรียม
ความพร้อม และวางแผนด้านการดูแลความปลอดภัยและระบบการจราจร ต่อไป
นายสุพิน ภูมิประเสริฐ หัวหน้าหน่วยจราจร เสนอต่อที่ประชุมเรื่องการจัดระเบียบที่จอดรถบัส
โดยเห็ น ควรเสนอทางคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ ประสานงานแจ้ง แต่ล ะโรงเรีย นให้ นารถบัส ไปจอดที่อุ ท ยาน
เทคโนโลยีการเกษตร
ที่ประชุมรับทราบ กาหนดนัดหมายประชุมหารือในรายละเอี ยดประมาณต้นเดือนสิงหาคม 2560
และมอบหมายนายมรกต สุบิน ประสานงานกับทางคณะฯ ต่อไป
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4.3 โครงการรณรงค์วินัยจราจร ช่วงเปิดภาคการศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2560
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักถึงปัญหาความสูญเสียและความ
รุ นแรง ในเรื่ องนี้ มาโดยตลอด จึงได้จั ดให้ มีโครงการรณรงค์วินัยจราจร ช่ว งเปิดภาคการศึกษาใหม่ ประจาปี
การศึกษา 2560 เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุร่วมกับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป
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เพื่อสร้างจิตสานึกให้กับนักศึกษาและบุคลากรได้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรโดยเคร่งครัด โครงการรณรงค์สวมหมวก
นิรภัยและขับขี่ตามกฎจราจร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหนึ่งในโครงการสาคัญของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยสีเขียว ด้วยตระหนักถึงปัญหาความสูญเสียและความรุนแรง ของอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นจากผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ รถยนต์ โดยการรณรงค์ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตสานึกในเรื่องวินัยจราจร และดาเนินการ
กวดขันวินัยจราจรอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุลงเป็นศูนย์ โดยสานักงานรักษาความปลอดภัย
และการจราจร ดาเนินการตั้งแต่สื่อสารและสร้างความเข้าใจกฎระเบียบประกาศข้อบังคับที่ใช้กับนักศึกษา บุคลากร
ประชาชนทั่วไป ตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร และจัดอบรมและให้ความรู้แก่ตัวแทนนักศึกษาในการสวมหมวก
นิรภัยและการขับขี่ปลอดภัยและวินัยจราจรเบื้องต้น และจัดทาข้อฐานข้อมูลนักศึกษาและบุคลากร
ทีป่ ระชุมรับทราบ
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วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การสอบตาแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข่าวสีฐาน
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หลังจากได้ประกาศรับสมัครสอบตาแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข่าวสีฐ าน
รอบที่ 1 สิ้นสุดวันรับสมัคร ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้มาสมัคร ได้มอบหมายให้ประกาศสมัครสอบตาแหน่งเจ้าหน้าที่
ศูนย์ข่าวสีฐาน รอบที่ 2 และให้ประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ฯ ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามใบประกาศรับสมัครเพื่อ
ทราบต่อไป
ประชุมรับทราบ
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5.2 วิทยาเขตหนองคายมอบ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 5 เครื่อง
นายนิคม โพธิราช แจ้งต่อที่ประชุมว่า วิทยาเขตหนองคายได้มอบครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จานวน 5
เครื่อง ส่งมายังสานักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร เป็นที่เรียบร้อย
ประชุมรับทราบ
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เลิกประชุม เวลา 13.40 น.
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(นางสาวศตพร สิริวัฒนกูล)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

