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รายงานการประชุมสานักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
ครั้งที่ 6/2560
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมร่วมใจสมัยเกษียณ 46 สานักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
-----------------------------------------------------------------
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ผู้มาประชุม
1. นายเกษม ภูธรรมะ
หัวหน้าสานักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
2. นายอภิชาติ พัฒนจักร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชานาญการ
3. นายมรกต สุบิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4. นายเฉลิมเกียรติ ศรีละกูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5. นางสาวหน่อย จินะชิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
6. นางสาวศตพร สิริวัฒนกูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
7. นายสุพิน ภูมิประเสริฐ
หัวหน้าหน่วยจราจร
8. นายศาสตร์ ศรีผาย
หัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 1
9. นายประสิทธิ์ ไทยอ่อน
หัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 2
10. นายเฉลี่ย อาจภักดี
หัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 3
11. นายณรงค์ ทาบุราณ
หัวหน้าหน่วยยานพาหนะ
12. นายวิบูรณ์ศิลป์ พินิจมนตรี หัวหน้าหน่วยดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย
13. นายสิทธิพร ชินฝั่น
หัวหน้าหน่วยศูนย์ข่าวสีฐาน
14. นายพลเทพ ศรีเจริญ
หัวหน้าหน่วยสายตรวจสิริคุณากร
15. นายสมปอง บุญตา
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยจราจร
16. นายสง่า สายทองสุข
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 1
17. นายสงวน นามปัญญา
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 1
18. นายดีชัย เจริญชัย
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 1
19. นายคูณ เทวสัตย์
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 2
20. นายสุระชัย มหานุภาพ
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 2
21. นายประยุทธ โพธิราช
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 2
22. นายธนวุฒิ ขันทะ
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 3
23. นายสวัสดิ์ จิตวิขาม
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 3
24. นายมังกร เจริญไชย
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจและอารักขาบุคคลสาคัญ
25. นายสมชัย บุญสวัสดิ์กุลชัย ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย
26. นายอัครพงษ์ ผายลุน
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข่าวสีฐาน
27. นายบุญเติม หล้ารุ่งเรืองกิจ ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยยานพาหนะ
28. นางสาวดรุณี โพธิ์ปัสสา
พนักงานธุรการ
29. นางสาวสุพิชชา เลิศฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
30. นายนิคม โพธิราช
ช่างไฟฟ้า ช.4
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ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น)
1. ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย
2. นายสมพร อ่านาเพียง
หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจและอารักขาบุคคลสาคัญ
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3.
4.
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8.

นายธนพงษ์ ต้นสีนนท์
นายบุญนาค บุญสินธุ์
นายวิทยา เขียวไกร
นายสิทธินันท์ สันตะวงษ์
นายบุญจันทร์ บุญเทพ
นายสุรสิน เพ็ญประจักร์

ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 1
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 2
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 3
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 3
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจสิริคุณากร
หน่วยปฏิบัติการทางกายภาพฯ
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เริ่มประชุม เวลา 09.10 น.
นายเกษม ภูธรรมะ หัวหน้าสานักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร เป็นประธานในที่
ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมที่กาหนดไว้ดังนี้
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วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 การสารวจคุณลักษณะและการบริหารงานของอธิการบดีประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สานักงานประเมินและประกันคุณภาพได้จัดขอส่งแบบสารวจคุณลักษณะ
และการบริหารงานของอธิการบดีประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้เจ้าหน้าที่ฯ ดาเนินการกรอกข้อมูลและ
ส่งคืนภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 นี้
ที่ประชุมรับทราบ
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1.2 การเสนอชื่ อบุ ค ลากรผู้ ส มควรได้ รั บ รางวั ล “เชิ ด ชู เ กี ย รติ บุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่น ”
ประจาปี 2560
ประธานฯ แจ้งต่อที่ป ระชุมว่า มหาวิทยาลัย ขอนแก่น จะดาเนินการคัดเลือกบุคลากรผู้สมควรได้รับ
รางวัล“เชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ” ประจาปี 2560 สาหรับบุคลากรผู้สร้างผลงาน บุคลากรที่
ได้รับรางวัล ตลอดจนบุคลากรที่ประสบผลสาเร็จในหน้าที่การงานและการศึกษาการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับ
รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร มข. ประจาปี พ.ศ.2560 และรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคา ประจาปี พ.ศ. 2560 คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์วิธีการและแนวปฏิบัติการคัดเลื อกผู้ส มควรได้รับรางวัลกัล ปพฤกษ์ทองคา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พิจ ารณาเสนอชื่อบุ คคล หรื อนิ ติบุ คคลหรื อองค์กรที่กระทาความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ต่อสั งคมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคา การเสนอรายชื่อต้องมีคุณสมบัติหลายอย่าง
และส่งเสนอรายชื่อภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 นี้
ที่ประชุมรับทราบ
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1.3 การจัดอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) ประเภทที่ 2
ประธาน แจ้งต่อที่ประชุม ว่า ได้รับอนุมัติจัดอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์
ความถี่ (SYNTHESIZER) ประเภทที่ 2 ของหน่วยงานภาครัฐ ให้แก่เจ้าหน้าที่ สังกัดสานักงานรักษาความปลอดภัย
และการจราจร จานวน 3 รุ่น ซึ่งบุคคลจะอบรมทั้งหมด และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาปลอดภัยเข้าอบรมด้วย
รุ่นที่ 1 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เป็นเจ้าหน้าที่ฯ ทั้งหมดของหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็ว ชุดที่ 1 ในส่วนรุ่นที่ 2
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็นเจ้าหน้าที่ฯ ทั้งหมดของหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็ว ชุดที่ 2 รุ่นที่ 3 วันที่ 1 กันยายน
2560 เป็นเจ้าหน้าที่ฯ ทั้งหมดของหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็ว ชุดที่ 3 และหน่วยต่าง ๆ ให้จัดเจ้าหน้าที่ฯ สลับ
เปลี่ยนกันเข้าอบรม หากบุคคลใดไม่เข้าอบรม ต้องเขียนรายงานแจ้ง
ที่ประชุมรับทราบ
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1.4 บัญชีสวัสดิการสานักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
ประธานฯ แจ้ งบั ญชีร ายรับ - รายจ่าย บัญชีส วัส ดิการส านั กงานรัก ษาความปลอดภั ย และ
การจราจรประจาเดือนกรกฎาคม 2560 สรุปยอดเงินหมุนเวียนทั้งหมด 251,123 บาท (สองแสนห้าหมื่นหนึ่ง
พันหนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้
- เงินสดคงเหลือยกไปเดือน ส.ค. 2560
83,081 บาท
- เงินสารองจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ปีงบประมาณ 2557 (ยังไม่รับคืนบัญชี)13,439 บาท
- เงินสารองจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ปีงบประมาณ 2558 (ยังไม่รับคืนบัญชี) 7,753 บาท
- เงินสารองจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ปีงบประมาณ 2559 (ยังไม่รับคืนบัญชี) 804 บาท
- เงินสารองจ่าย ปีงบประมาณ 2557 – 2559
60,578 บาท
- เงินสารองจ่ายรอรับคืน เดือนมกราคม 2560
7,691 บาท
- เงินสารองจ่ายรอรับคืน เดือนกุมภาพันธ์ 2560
2,150 บาท
- เงินสารองจ่ายรอรับคืน เดือนมีนาคม 2560
2,363 บาท
- เงินสารองจ่ายรอรับคืน เดือนเมษายน 2560
3,853 บาท
- เงินสารองจ่ายรอรับคืน เดือนพฤษภาคม 2560
4,861 บาท
- เงินสารองจ่ายรอรับคืน เดือนมิถุนายน 2560
12,204 บาท
- เงินสารองจ่ายรอรับคืน เดือนกรกฎาคม 2560
11,338 บาท
- เงินคงเหลือในบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ณ 31 กรกฎาคม 2560
41,008 บาท
ที่ประชุมรับทราบ
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1.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยสายตรวจเคลื่อนเร็วชุดที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 20
กรกฎาคม 2560 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
- การเกิดอุบัติเหตุภายในพื้นที่ มข.
จานวน 7 ครั้ง
- การตรวจสอบรถจักรยานยนต์เจ้าของลืมถอดกุญแจ
จานวน 28 คัน
- การส่งคืนบ้านโครงการฝากบ้าน
จานวน 1 ครั้ง
- การให้บริการด้านการจราจร และตรวจสอบเหตุอื่น ๆ
จานวน 5 ครั้ง
- การเกิดเหตุลักทรัพย์ภายในพื้นที่ มข.
- ไม่มี - การเก็บ - ส่งมอบสิ่งของตกหล่น
จานวน 2 ครั้ง
- การช่วยเหลือติดตามจับกุมคนร้าย
- ไม่มี –
- นักศึกษาย้ายของกลับบ้าน
จานวน 10 ครั้ง
ที่ประชุมรับทราบ
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1.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยสายตรวจเคลื่อนเร็วชุดที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 20
กรกฎาคม 2560 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
- การเกิดอุบัติเหตุภายในพื้นที่ มข.
จานวน 1 ครั้ง
- การตรวจสอบรถจักรยานยนต์เจ้าของลืมถอดกุญแจ
จานวน 40 คัน
- การส่งคืนบ้านโครงการฝากบ้าน
- ไม่มี - การให้บริการด้านการจราจร และตรวจสอบเหตุอื่น ๆ
จานวน 6 ครั้ง
- การเกิดเหตุลักทรัพย์ภายในพื้นที่ มข.
- ไม่มี - การเก็บ - ส่งมอบสิ่งของตกหล่น
- ไม่มี - การช่วยเหลือติดตามจับกุมคนร้าย
- ไม่มี –
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- ตรวจสอบเหตุทาลายทรัพย์สินทางราชการภายในพื้นที่ มข. - ไม่มี - การเกิดเพลิงไหม้ภายในพื้นที่ มข.
- ไม่มี ที่ประชุมรับทราบ
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1.7 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยสายตรวจเคลื่อนเร็วชุดที่ 3 ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 20
กรกฎาคม 2560 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
- การเกิดอุบัติเหตุภายในพื้นที่ มข.
จานวน 4 ครั้ง
- การตรวจสอบรถจักรยานยนต์เจ้าของลืมถอดกุญแจ
จานวน 2 ครั้ง
- การให้บริการด้านการจราจร และตรวจสอบเหตุอื่น ๆ
จานวน 2 ครั้ง
- การเก็บ - ส่งมอบสิ่งของตกหล่น
จานวน 3 ครั้ง
- ส่งคืนโครงการฝากบ้านกับ สนง.รปภ.มข.
จานวน 3 ครั้ง
- การเกิดเหตุลักทรัพย์ภายในพื้นที่ มข.
จานวน 1 ครั้ง
- ตรวจสอบเหตุทาลายทรัพย์สินทางราชการภายในพื้นที่ มข. - ไม่มี - การเกิดเพลิงไหม้ภายในพื้นที่ มข.
- ไม่มี ที่ประชุมรับทราบ
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1.8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยยานพาหนะ ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม
2560 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
1.14.1 การให้บริการยานพาหนะ
1) หมายเลขทะเบียน กท-1538 จานวน 178 ครั้ง ระยะทาง 2,139 กม.
2) หมายเลขทะเบียน กย-5413 จานวน 101 ครั้ง ระยะทาง 1,312 กม.
3) หมายเลขทะเบียน ท-2120
จานวน 134 ครั้ง ระยะทาง 1,722 กม.
4) หมายเลขทะเบียน ผบ-5672 จานวน 12 ครั้ง ระยะทาง 80 กม.
1.14.2 สรุปยอดการใช้น้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทั้งสิ้น 21,595 บาท (สองหมื่น
หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 72,800 บาท ยอดวงเงินคงเหลือ 45,205 บาท
ที่ประชุมรับทราบ
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1.9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยจราจร ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
1.9.1 การจัดกาลังนาขบวนและอานวยความสะดวกการจราจร
จานวน 8 ครั้ง
1.9.2 การกวดขันวินัยการจอดรถในเขตห้ามจอด
จานวน 135 ราย
1.9.3 การเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ (คู่กรณีตกลงกันได้)
จานวน 1 ครั้ง
1.9.4 การตั้งจุดตรวจเพื่อกวดขันวินัยจราจรผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย ผ่านช่อง
ทางเข้า – ออก ประตูหลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 – 20 กรกฎาคม 2560 ดังนี้
- บันทึกจับกุม/ว่ากล่าวตักเตือน บุคคลภายนอก
จานวน 225 ราย
- บันทึกจับกุม/ว่ากล่าวตักเตือน บุคลากร นักเรียน นักศึกษา จานวน 321 ราย
- บันทึกการตรวจพบผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่สวมหมวกนิรภัย จานวน 1,242 ราย
- แนะนาให้จัดทาสติ๊กเกอร์ผ่านเข้า-ออกประตูมหาวิทยาลัย จานวน 208 ราย
ที่ประชุมรับทราบ
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1.10 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยเฉพาะกิจและอารักขาบุคคลสาคัญ ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
- เหตุลักทรัพย์รถจักรยานยนต์
จานวน 2 คัน
- เหตุลักทรัพย์ตามบ้านพัก/หอพัก
จานวน 1 ครั้ง
- เหตุลักทรัพย์
จานวน 1 ครั้ง
- เหตุลักทรัพย์ (งัดเบาะรถจักรยานยนต์)
- ไม่มี - เหตุจี้ชิงทรัพย์
- ไม่มี - งานด้านการข่าวและความมั่นคง
จานวน 3 ครั้ง
- ผลการติดตามสืบสวนหาข่าวและจับกุม
จานวน 1 ครัง้
- การป้องปราม ออกตรวจตราลาดตระเวนตามที่รับมอบหมาย
จานวน 2 ครั้ง
ที่ประชุมรับทราบ
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1.11 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยศูนย์ข่าวสีฐาน ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) ดังนี้
ดับ
รายการรับแจ้งเหตุ
จานวน (ครั้ง)
หมายเหตุ
1 การเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่
13 ครั้ง
2 เหตุลักทรัพย์รถจักรยานยนต์
3 ครั้ง
3 ระบบน้าประปาและไฟฟ้าขัดข้อง
35 ครั้ง
4 รถยนต์ติดหล่มและรถยนต์สตาร์ทไม่ติด
31 ครั้ง
5 สัตว์เลื้อยคลาน (งู) เข้าบ้าน/ห้องทางาน
9 ครั้ง
6 กาจัดรังแตน - รังผึ้ง
4 ครั้ง
7 ต้นไม้โค่นล้ม – กิ่งไม้หัก
24 ครั้ง
นักศึกษาป่วย
1 ครั้ง
ชั้น 2 คอมเพล็กซ์
8 ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์
374 ครั้ง
9 แจ้งการลาป่วย – ลากิจ ทางโทรคมนาคม
57 ครั้ง
- หน่วย คทร.ชุดที่ 1 = 4 ครั้ง
- หน่วย คทร.ชุดที่ 2 = 19 ครั้ง
- หน่วย คทร.ชุดที่ 3 = 25 ครั้ง
- หน่วยจราจร
= 8 ครั้ง
- หน่วยสิริคุณรกร = 1 ครั้ง
10 เบิก - จ่ายเครื่องวิทยุสื่อสาร
1,200 ครั้ง
ที่ประชุมรับทราบ
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1.12 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยสิริคุณากร ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม
2560 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
ลาดับ
รายงานเหตุการณ์
จานวน (ครั้ง)
1 การให้บริการอานวยความสะดวก อารักขาบุคคลสาคัญ (VIP)
6
2 การให้บริการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
1
3 บันทึกผู้มาติดต่อราชการ อาคารสิริคุณากร
274

-6-

ลาดับ
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รายงานเหตุการณ์
หน่วยงานที่มาขอใช้ห้องประชุม
บันทึกการรับฝากสิ่งของ
การกวดขันวินัยจราจร บริเวณด้านหน้าอาคารสิริคุณากร
แจ้งบุคลากรที่ไม่ปิดไฟ/ไม่ปิดประตู หรือหน้าต่างห้องทางาน
การเกิดอุบัติเหตุบริเวณด้านหน้าอาคารสิริคุณากร
แนะนาเส้นทางหน่วยงาน อาคารสถานที่
ช่วยเหลือบุคลากรติดภายในลิฟต์ อาคารสิริคุณากร
เหตุไฟฟ้าดับ
เหตุอื่น ๆ กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
ที่ประชุมรับทราบ

จานวน (ครั้ง)
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1.14 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย ระหว่างวันที่ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ถึง
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
- ด้านบริการ
จานวน 12 ครั้ง
- ด้านบรรเทาสาธารณภัย/อุบัติเหตุ
จานวน 10 ครั้ง
- ดูแลความปลอดภัยบุคคลสาคัญ
จานวน 2 ครั้ง
- การเก็บป้ายประชาสัมพันธ์
จานวน 1 ครั้ง
- ด้านฝึกอบรม
- ไม่มี หน่วยดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะมนุษยศาสตร์ฯ มีเสียงสัญญาณดัง
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มอบหมายนายตรวจเวร ขอความร่วมมือในการจัดกาลังเจ้าหน้าที่
ให้การปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเร่งด่วน แทนหน่วยดับเพลิงฯ ในกรณีที่ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ
ที่ประชุมรับทราบ
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1.15 โครงการอบรมใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ 3 รุ่น
นายเฉลิมเกียรติ ศรีละกูล แจ้งต่อที่ประชุมว่า โครงการอบรมใบอนุญาตขับขี่ โดยเป็นการจัด
อบรมเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยร่ ว มกับสถาบั นสอนขับ รถไอดี ไดร์ ฟเว่อร์ ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง ตาม
ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาต
ขับ รถ พ.ศ.2554 การขับ รถอย่ า งปลอดภั ยและการบารุง รั กษา มารยาทในการขั บรถและการทดสอบขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์ ทดสอบตอบคาถามด้วยระบบ E-Training ซึ่งเป็นการทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิคส์ (E–
exam) สาธิตการขับขี่ภาคปฏิบัติแนะแนวความรู้เทคนิคการขับขี่ปลอดภัยและแก้ไขสถานการณ์เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
และการสาธิ ต พร้ อ มแนะแนวความรู้ ก ารขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์ ที่ ถู ก ต้ อ งและปลอดภั ย รออนุ มั ติ โ ครงการ
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบครั้งต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ให้รับรองรายงานการประชุมสานักงานรักษาความปลอดภัยและ
การจราจร ประจาเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 4/2560 มีแก้ไขดังนี้
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หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 12 - 13 การแสดงการจับกุม แก้ไขเป็น การแสดงตนการจับกุม
หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 22 โครงการอยบรม แก้ไขเป็น โครงการอบรม
หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 33, 36 ในตรวจสอบ แก้ไขเป็น ในการตรวจสอบ
หน้าที่ 7 บรรทัดที่ 18 ประตู เข้า – ออก แก้ไขเป็น ประตู ว.811เข้า – ออก
หน้าที่ 7 บรรทัดที่ 19 เพื่อประตูปิดไม่สนิท แก้ไขเป็น เนื่องจากเปิดยื่นจากผิวถนน
หน้าที่ 8 บรรทัดที่ 20 - 21 คณะกรรมการใสสะอาด แก้ไขเป็น คณะกรรมการราชการใสสะอาด
หน้าที่ 8 บรรทัดที่ 22 สอบส่วน แก้ไขเป็น สอบสวน
หน้าที่ 8 บรรทัดที่ 28 วัดป่าอดุลแก้วมอดี ร.8 แก้ไขเป็น วัดป่าอดุลยราม
หน้าที่ 8 บรรทัดที่ 37 สหกรณ์ แก้ไขเป็น สหกรณ์ฯ
หน้าที่ 9 บรรทัดที่ 4 ตัดคาว่า ซึ่งบุคคลจะอบรมทั้งหมด
เรื่องแจ้งเพื่อทราบทุกหน่วย วันที่ 20 แก้ไขเป็น วันที่ 21 ของทุกเดือน
ที่ประชุมมติรับรองรายงานการประชุม
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วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 สรุปกิจกรรมเปิดภาคการศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2560
นายมรกต สุบิน แจ้ งต่อที่ประชุมว่า จึงได้จัดโครงการเพิ่มมาตรการด้านการรักษาความ
ปลอดภัย โดยตั้งเต้นท์กองอานวยการ ณ สานักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ตั้งแต่วันที่ 18-30
กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีการเสริมกาลังด้านจราจร และสายตรวจ อานวยความสะดวกด้านการจราจรและป้องปราม
เหตุภายในพื้นที่ ผลการดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยฯ เป็นอย่างดียิ่ง
หลังจากเสร็จสิ้นโครงการฯ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมเห็นควรดาเนินการตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง
และตั้งจุดอานวยการที่อาคารนายตรวจเวร ดาเนินการจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2560
ที่ประชุมรับทราบ
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3.2 การฝึกอบรมชี้แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย (น้องใหม่)
นายมรกต สุบิน แจ้งต่อที่ประชุม หลังจากที่ได้ฝึ กอบรมเรียบร้อย ดาเนินการสอบคัด เลื อ ก
เจ้าหน้าที่ฯ ใหม่ ส่วนเรื่องการฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย ขอเลื่อนไปฝึกอบรม
ในงบประมาณปี 2561
ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เตรียมความพร้อมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจาปี 2560 ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2560
นายมรกต สุบิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี 2560
ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2560 โดยปรึกษาหารือกับคณะวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้ว ในรายละเอียดการ
ดาเนินงานให้เป็นไปในรูปแบบเดิม เกี่ยวกับรูปแบบการจัดงาน และการวางแผนระบบการจราจร ส่วนพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติฯ ได้ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ฯ ช่วยดูแลการจราจรบริเวณพิพิธภัณฑ์ฯ ในช่วงกิจกรรมด้วย ซึ่งการ
จัดงานดังกล่าวมีนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนคณะครู อาจารย์ต่างสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมจานวนมาก โดยคณะ
วิทยาศาสตร์จัดทาคาสั่งแต่งตั้งฯ เรียบร้อยแล้ว สาเนาส่งแตะละหัวหน้าหน่วยฯ นัดประชุมก่อนวันที่ 10 สิงหาคม
2560 การจัดกาลังเจ้าหน้าที่ฯ ปฏิบัติงานก่อนวันที่ 17 สิงหาคม 2560
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ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมเตรียมความพร้อมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์นั้น ควร
เชิญประชุมปรึกษาหารือกับหน่วยงานและคณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการวางแผนให้เกิดความเข้าใจและการดูแล
ความปลอดภัยการจราจร เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและผลดีต่อราชการ
นายสุพิน ภูมิประเสริฐ หัวหน้าหน่วยจราจร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ควรนาป้ายบอกเส้นทาง ป้าย
จุดจอดรถติดตั้งก่อนวันกิจกรรม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
ที่ประชุมรับทราบ
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4.2 การสอบตาแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข่าวสีฐาน
นายอภิชาติ พัฒนจักร แจ้งต่อที่ประชุมว่า หลังจากได้ประกาศรับสมัครสอบตาแหน่งเจ้าหน้าที่
ศูนย์ข่าวสีฐาน รอบที่ 2 สิ้นสุดวันรับสมัคร ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้มาสมัคร
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม ว่า ในการจัดสรรเจ้าหน้าที่ฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ศูนย์ข่าสีฐาน ควรนัดประชุมกันอีกครั้ง
ที่ประชุมรับทราบ
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4.3 การเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ป้องปรามเหตุต่างๆ ในการจัดกิจกรรมปฏิทิน
กิจกรรมนักศึกษาใหม่ ประจาปี 2558
นายมรกต สุบิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการ และเป็นการเตรียมความพร้อม
ด้านการรักษาความปลอดภัย อานวยความสะดวกแก่นักศึกษาใหม่
(1) มาตรฐานการดูแลรถจักรยานยนต์โจรกรรม วันที่ 21 – 30 กรกฎาคม 2560
(2) การดูแลความปลอดภัยตามแผนกาหนดการเชียร์ของตามคณะ
(3) การดูแลความปลอดภัยตามสนามกีฬาฯ
(4) การปราบปรามในพื้นที่ โดยใช้สายตรวจรถจักรยานยนต์ สายตรวจรถยนต์ ในช่วงการจัดกิจกรรม
(5) การตั้งกองอานวยการ ณ หน้าสานักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
(6) การกาหนดจุดจอดรถเพื่อการเฝ้าระวัง
(7) การประสานงานกับองค์การนักศึกษา และฝ่ายกีฬาฯ ในการช่วยสอดส่องดูแล และแจ้งเหตุ
(8) การสร้างสัมพันธ์ชุดสายตรวจฯ ร่วมกับ สภ. ย่อย มข. ในการเฝ้าระวัง ตามสนามกีฬาฯ
(9) การจัดทาระบบการแจ้งเหตุ ระบบการช่วยเหตุจุดที่เกิดเหตุ
(10) การรณรงค์ห้ามดื่มแอลกอฮอลในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัย
(11) การตรวจสอบการผ่านเข้า - ออก ให้รัดกุมมากขึ้น
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฯ ที่ประจาประตูทุกประตู ให้ปฏิบัติหน้าที่
อย่างรัดกุมและเข้มแข็ง เพื่อให้การดูแลความปลอดภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี -
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เลิกประชุม เวลา 12.25 น.
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(นางสาวศตพร สิริวัฒนกูล)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

