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รายงานการประชุมสานักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
ครั้งที่ 7/2560
วันที่ 10 ตุลาคม 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. นางสาวหน่อย จินะชิต
6. นางสาวศตพร สิริวัฒนกูล
7. นายสุพิน ภูมิประเสริฐ
8. นายศาสตร์ ศรีผาย
9. นายประสิทธิ์ ไทยอ่อน
10. นายดีชัย เจริญชัย
11. นายสมพร อ่านาเพียง
12. นายเฉลี่ย อาจภักดี
13. นายณรงค์ ทาบุราณ
14. นายวิบูรณ์ศิลป์ พินิจมนตรี
15. นายสิทธิพร ชินฝั่น
16. นายพลเทพ ศรีเจริญ
17. นายสมปอง บุญตา
18. นายธนพงษ์ ต้นสีนนท์
19. นายสงวน นามปัญญา
20. นายสุระชัย มหานุภาพ
21. นายคูณ เทวสัตย์
22. นายประยุทธ โพธิราช
23. นายสมสมัย ภูมิดอนชัย
24. นายธนวุฒิ ขันทะ
25. นายสวัสดิ์ จิตวิขาม
26. นายสง่า สายทองสุข
27. นายมังกร เจริญไชย
28. นายสมชัย บุญสวัสดิ์กุลชัย
29. นายอัครพงษ์ ผายลุน
30. นายบุญเติม หล้ารุ่งเรืองกิจ
31. นายบุญจันทร์ บุญเทพ
32. นางสาวดรุณี โพธิ์ปัสสา
33. นางสาวสุพิชชา เลิศฤทธิ์
34. นายนิคม โพธิราช

หัวหน้าสานักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชานาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าหน่วยจราจร
หัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 1
หัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 2
หัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 3
หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจและอารักขาบุคคลสาคัญ
พนักงานวิทยุ ส 2
หัวหน้าหน่วยยานพาหนะ
หัวหน้าหน่วยดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย
หัวหน้าหน่วยศูนย์ข่าวสีฐาน
หัวหน้าหน่วยสายตรวจสิริคุณากร
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยจราจร
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 1
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 1
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 1
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 2
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 2
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 2
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 3
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 3
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 3
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจและอารักขาบุคคลสาคัญ
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข่าวสีฐาน
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยยานพาหนะ
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสายตรวจสิริคุณากร
พนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ช่างไฟฟ้า ช.4
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ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น)
1. นายวิทยา เขียวไกร
หน่วยปฏิบัติการทางกายภาพฯ
2. นายสุรสิน เพ็ญประจักร์ 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 การปรับเปลี่ยนโครงการของหน่วยงาน
ประธานฯ แจ้งต่อที่ป ระชุมว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายในการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
สานักงานเพื่อให้ระบบงานสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การบริ ห าร ระบบงานและโครงสร้า งในส านั ก งานอธิ ก ารบดี และเพื่อ ให้ การด าเนิ น การ
ด้ า นโครงสร้ า ง การแบ่ ง หน่ ว ยงานในส านั ก งานอธิ ก ารบดี เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
ให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยได้ชี้แจงในการยกระดับจาก “สานักงาน” ขึ้นเป็น “กอง”
ซึ่งเป็นนโยบายของทางผู้บริ หารกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุ มย่อยของส านักงานฯ ได้ จัดทาร่าง
โครงสร้ างและชื่อหน่ ว ยงานใหม่ เพื่อเสนอผู้ บริห าร จากเดิม ส านักงานรักษาความปลอดภั ย และการจราจร
ร่ า งเป็ น “กองรั ก ษาความปลอดภั ย และจราจร” โดยมี ภ ารกิ จ สนั บ สนุ น ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
ในรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบครั้งต่อไป
นายมรกต สุบิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ช่วงเวลา 09.00 น. – 12.00 น. ในวันที่ 17 ตุลาคม 2560
กองแผนงานร่ว มกับ สานั กงานอธิการบดี จะเดินทางมาพบกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาหารื อ
เรื่อง ภารกิจ หน้าที่ ชื่อหน่วยงานใหม่ ให้การจัดโครงสร้าง การแบ่งหน่วยงาน สานักงานอธิการบดี เป็นไปตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย ในรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบครั้งต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
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1.2 กิจกรรม Music in the Garden “กาสะลองรวมใจ เทิดไท้องค์ภูมิพล”
ประธาน แจ้งต่อที่ประชุม ว่า คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ร่ว มกับชมรมศิษย์เก่ า ของ
คณะฯ กาหนดจัดกิจกรรม Music in the Garden “กาสะลองรวมใจ เทิดไท้องค์ภูมิพล” ขึ้นในวันที่ 20 ตุลาคม
2560 ระหว่างเวลา 17.00 น. – 21.00 น. ณ ลานกาสะลอง บรรยากาศภายในงานเต็ม ไปด้ว ยเสี ยงเพลง
พระราชนิพนธ์ที่บรรเลงโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการวาดภาพ
ของศิ ล ปิ น และนั ก ศึ ก ษาคณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ และการรั บ ฟั ง การแสดงของโรงเรี ย นสาธิ ต ศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุด “ลูกบรรเลงบทเพลงเพื่อกล่อมพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลั ย” มอบหมายให้แต่ล ะ
หน่วยจัดอัตรากาลังในการปฏิบัติหน้าที่ อานวยความสะดวกการจราจร ที่จอดรถ และรักษาความปลอดภัยใน
พื้นที่ตลอดการจัดงาน
ที่ประชุมรับทราบ
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1.3 กิจกรรมประจาเดือน พฤศจิกายน 2560
ประธานฯ แจ้ง ต่อ ที ่ป ระชุม ว่า ในช่ ว งเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2560 คณะ/หน่ ว ยงานใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานภายนอก ได้มีการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรายละเอียด
กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
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- กิจกรรมสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชาน้า” ประจาปี 2560 Sithan Festival 2017 ระหว่าง
วันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณริมบึงสีฐาน
- ประเพณี พ าน้ อ งใหม่ สั ก การะพระธาตุ พ นม ระหว่ า งวั น ที่ 11-12 พฤศจิ ก ายน 2560
ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม
- การแข่ งขั น วิ่ ง มิ นิ มาราธอน และเดิ นเพื่ อสุ ขภาพการกุ ศ ล "วั นศรี นคริ นทร์ มิ นิ มาราธอน"
ครั้งที่ 20 ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560
- งานพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อมอดินแดง ประจาปี 2560 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
- กิจกรรมประกวดเฟรชชี่ ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี “KKBS Freshy Night 2017 :
Aloha Hawaiian” ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตรเดิม (ศาลาเดิม)
- การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน และเดินเพื่อสุขภาพการกุศล CPF วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560
การกาหนดนัดหมายประชุมหารือและมอบหมายให้แต่ละหน่วยจัดอัตรากาลังในการปฏิบัติหน้าที่
อานวยความสะดวกการจราจร และรักษาความปลอดภัย ในรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบครั้งต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
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1.4 บัญชีสวัสดิการสานักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
ประธานฯ แจ้งบัญชีรายรับ – รายจ่าย งานเกษียณเจ้าหน้าที่สานักงานรักษาความปลอดภัยและ
การจราจร วันที่ 26 กันยายน 2560 ได้รับเงินสนับสนุนจากผู้บริหาร บุคลากร และกองทุนร้านสวัสดิการจานวน
ทั้งหมด 20,150 บาท (สองหมื่นหนึ่งน้อยห้าสิบบาทถ้วน)
รายชื่อผู้สนับสนุนงานเกษียณฯ
1. ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย
1,000 บาท
2. นายอภิชาติ พัฒนจักร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชานาญการ
1,000 บาท
3. นายณรงค์ ทาบุราณ
ข้าวเหนียว 16 กก. น้าดื่ม 10 แพ็ค
4. นายเฉลี่ย อาจภักดี
น้าแข็งใส
5. นายประสิทธิ์ ไทยอ่อน และนายคูณ เทวสัตย์ ยาวุ้นเส้น
6. นายพลเทพ ศรีเจริญ
ปอเปี๊ย
7. นายสุพิน ภูมิประเสริฐ
ฝรั่ง 3 ถาดเล็ก
8. ร้านโค้วยู่ฮะ
น้าดื่ม 30 แพ็ค
9. หน่วยเฉพาะกิจฯ
น้าแข็ง และไก่ย่าง
10. นายบุญเติม หล้ารุ่งเรืองกิจ
น้าดื่ม 10 แพ็ค
11. นายวิบูรณ์ศิลป์ พินิจมนตรี
ผลไม้ ลองกอง 2 ถุง
12. นายศาสตร์ ศรีผาย
ข้าวสาร (ข้าวเหนียว ข้าวจ้าว)
13. นายสุรชัย มหานุภาพ
ข้าวสาร 6 กิโลกรัม และมะนาว 2 กิโลกรัม
14. นายธนพงษ์ ต้นสีนนท์
ข้าวสาร 3 กิโลกรัม
15. นายบุญธรรม อ่อนแก้ว
มะละกอ 1 ถุง
16. ศูนย์ข่าวสีฐาน
ก้อยเนื้อ
17. กองทุนร้านสวัสดิการ
18,150 บาท
บั ญ ชี ร ายรั บ - รายจ่ า ย บั ญ ชี ส วั ส ดิ ก ารส านั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย และการจราจร
ประจาเดือนสิงหาคม 2560 สรุปยอดเงินหมุนเวียนทั้งหมด 270,776 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหก
บาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้
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- เงินสดคงเหลือยกไปเดือน กันยายน 2560
100,893 บาท
- เงินสารองจ่าย ปีงบประมาณ 2557 – 2559
60,578 บาท
- เงินสารองจ่ายรอรับคืน เดือนมกราคม 2560
7,691 บาท
- เงินสารองจ่ายรอรับคืน เดือนกุมภาพันธ์ 2560
2,150 บาท
- เงินสารองจ่ายรอรับคืน เดือนมีนาคม 2560
2,000 บาท
- เงินสารองจ่ายรอรับคืน เดือนเมษายน 2560
1,364 บาท
- เงินสารองจ่ายรอรับคืน เดือนพฤษภาคม 2560
4,861 บาท
- เงินสารองจ่ายรอรับคืน เดือนมิถุนายน 2560
10,397 บาท
- เงินสารองจ่ายรอรับคืน เดือนกรกฎาคม 2560
11,338 บาท
- เงินสารองจ่ายรอรับคืน เดือนสิงหาคม 2560
18,889 บาท
- เงินคงเหลือในบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ณ 31 กรกฎาคม 2560
41,008 บาท
บั ญ ชี ร ายรั บ - รายจ่ า ย บั ญ ชี ส วั ส ดิ ก ารส านั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย และการจราจร
ประจาเดือนกันยายน 2560 สรุปยอดเงินหมุนเวียนทั้งหมด 256,078 บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดสิบแปด
บาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้
- เงินสดคงเหลือยกไปเดือน ส.ค. 2560
83,081 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
- เงินสารองจ่ายรอรับคืน เดือนสิงหาคม 2560
18,889 บาท
- เงินสารองจ่ายรอรับคืน เดือนกันยายน 2560
14,448 บาท
- เงินคงเหลือในบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ณ 31 กรกฎาคม 2560
41,008 บาท
ที่ประชุมรับทราบ
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1.5 เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบหน่วยสายตรวจเคลื่อนเร็ ว ชุดที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 สิ งหาคม ถึงวันที่ 20
กันยายน 2560 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
- การเกิดอุบัติเหตุภายในพื้นที่ มข.
จานวน 2 ครั้ง
- การตรวจสอบรถจักรยานยนต์เจ้าของลืมถอดกุญแจ
จานวน 27 คัน
- การส่งคืนบ้านโครงการฝากบ้าน
- ไม่มี - การให้บริการด้านการจราจร และตรวจสอบเหตุอื่น ๆ
จานวน 1 ครั้ง
- การเกิดเหตุลักทรัพย์ภายในพื้นที่ มข.
- ไม่มี - การเก็บ - ส่งมอบสิ่งของตกหล่น
- ไม่มี - การช่วยเหลือติดตามจับกุมคนร้าย
- ไม่มี –
- นักศึกษาย้ายของกลับบ้าน
จานวน 10 ครั้ง
ที่ประชุมรับทราบ
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1.6 เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบหน่วยสายตรวจเคลื่อนเร็ ว ชุดที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 สิ งหาคม ถึงวันที่ 20
กันยายน 2560 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
- การเกิดอุบัติเหตุภายในพื้นที่ มข.
จานวน 9 ครั้ง
- การตรวจสอบรถจักรยานยนต์เจ้าของลืมถอดกุญแจ
จานวน 52 คัน
- การส่งคืนบ้านโครงการฝากบ้าน
- ไม่มี - การให้บริการด้านการจราจร และตรวจสอบเหตุอื่น ๆ
จานวน 2 ครั้ง
- การเกิดเหตุลักทรัพย์ภายในพื้นที่ มข.
- ไม่มี - การเก็บ - ส่งมอบสิ่งของตกหล่น
จานวน 9 ครั้ง
- การช่วยเหลือติดตามจับกุมคนร้าย
- ไม่มี –
- ตรวจสอบเหตุทาลายทรัพย์สินทางราชการภายในพื้นที่ มข. - ไม่มี - การเกิดเพลิงไหม้ภายในพื้นที่ มข.
- ไม่มี ที่ประชุมรับทราบ
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1.7 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยสายตรวจเคลื่อนเร็วชุดที่ 3 ระหว่างวันที่ วันที่ 21 สิงหาคม ถึงวันที่ 20
กันยายน 2560 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
- การเกิดอุบัติเหตุภายในพื้นที่ มข.
จานวน 8 ครั้ง
- การตรวจสอบรถจักรยานยนต์เจ้าของลืมถอดกุญแจ
จานวน 13 ครั้ง
- การให้บริการด้านการจราจร และตรวจสอบเหตุอื่น ๆ
จานวน 9 ครั้ง
- การเก็บ - ส่งมอบสิ่งของตกหล่น
จานวน 1 ครั้ง
- ส่งคืนโครงการฝากบ้านกับ สนง.รปภ.มข.
จานวน 4 ครั้ง
- การเกิดเหตุลักทรัพย์ภายในพื้นที่ มข.
- ไม่มี - ตรวจสอบเหตุทาลายทรัพย์สินทางราชการภายในพื้นที่ มข. - ไม่มี - การเกิดเพลิงไหม้ภายในพื้นที่ มข.
- ไม่มี ที่ประชุมรับทราบ
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1.8 เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบหน่วยยานพาหนะ ระหว่างวันที่ 21 สิ งหาคม ถึงวันที่ 20 กันยายน 2560
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
1.14.1 การให้บริการยานพาหนะ
1) หมายเลขทะเบียน กท-1538 จานวน 174 ครั้ง ระยะทาง 1,953 กม.
2) หมายเลขทะเบียน กย-5413 จานวน 223 ครั้ง
ระยะทาง 2,371 กม.
3) หมายเลขทะเบียน ท-2120
จานวน 147 ครั้ง ระยะทาง 1,516 กม.
4) หมายเลขทะเบียน ผบ-5672 จานวน 3 ครั้ง
ระยะทาง 28 กม.
1.14.2 สรุปยอดการใช้น้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทั้งสิ้น 21,500 บาท (สองหมื่น
หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 72,800 บาท ยอดวงเงินคงเหลือ 45,300 บาท
ที่ประชุมรับทราบ
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1.9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยจราจร ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม ถึงวันที่ 20 กันยายน 2560 (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
1.9.1 การจัดกาลังนาขบวนและอานวยความสะดวกการจราจร
จานวน 8 ครั้ง
1.9.2 การกวดขันวินัยการจอดรถในเขตห้ามจอด
จานวน 260 ราย
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1.9.3 การเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ (คู่กรณีตกลงกันได้)
จานวน - ไม่มี 1.9.4 การตั้งจุดตรวจเพื่อกวดขันวินัยจราจรผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย ผ่านช่อง
ทางเข้า – ออก ประตูหลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม ถึงวันที่ 20 กันยายน 2560 ดังนี้
- บันทึกจับกุม/ว่ากล่าวตักเตือน บุคคลภายนอก
จานวน 255 ราย
- บันทึกจับกุม/ว่ากล่าวตักเตือน บุคลากร นักเรียน นักศึกษา จานวน 1,177 ราย
- บันทึกการตรวจพบผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่สวมหมวกนิรภัย จานวน 3,910 ราย
- แนะนาให้จัดทาสติ๊กเกอร์ผ่านเข้า-ออกประตูมหาวิทยาลัย จานวน 257 ราย
ที่ประชุมรับทราบ
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1.10 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยเฉพาะกิจและอารักขาบุคคลสาคัญ ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม ถึงวันที่
20 กันยายน 2560 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
- เหตุลักทรัพย์รถจักรยานยนต์
- ไม่มี - เหตุลักทรัพย์ตามบ้านพัก/หอพัก
จานวน 1 ครั้ง
- เหตุลักทรัพย์
จานวน 1 ครั้ง
- เหตุลักทรัพย์ (งัดเบาะรถจักรยานยนต์)
- ไม่มี - เหตุจี้ชิงทรัพย์
- ไม่มี - งานด้านการข่าวและความมั่นคง
จานวน 2 ครั้ง
- ผลการติดตามสืบสวนหาข่าวและจับกุม
- ไม่มี - การป้องปราม ออกตรวจตราลาดตระเวนตามที่รับมอบหมาย
จานวน 6 ครั้ง
ที่ประชุมรับทราบ
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1.11 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยศูนย์ข่าวสีฐาน ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม ถึงวันที่ 20 กันยายน 2560
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
ดับ
รายการรับแจ้งเหตุ
จานวน (ครั้ง)
หมายเหตุ
1 การเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่
33 ครั้ง
2 ระบบน้าประปาและไฟฟ้าขัดข้อง
23 ครั้ง
3 รถยนต์ติดหล่มและรถยนต์สตาร์ทไม่ติด
34 ครั้ง
4 สัตว์เลื้อยคลาน งู ตุ๊กแก รังต่อ รังผึ้ง
10 ครั้ง บุคลากรแจ้งขอความช่วยเหลือ
5 นักศึกษาป่วย
1 ครั้ง หอพักที่ 23
6 ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์
374 ครั้ง
7 เบิก - จ่ายเครื่องวิทยุสื่อสาร
2,100 ครั้ง
8 แจ้งการลาป่วย – ลากิจ ทางโทรคมนาคม
69 ครั้ง
- หน่วย คทร.ชุดที่ 1 = 11 ครั้ง
- หน่วย คทร.ชุดที่ 2 = 20 ครั้ง
- หน่วย คทร.ชุดที่ 3 = 23 ครั้ง
- หน่วยจราจร
= 8 ครั้ง
- หน่วยสิริคุณากร = 5 ครั้ง
- ธุรการ
= 2 ครั้ง
ที่ประชุมรับทราบ
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1.12 เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบหน่วยสิริ คุณ ากร ระหว่างวันที่ 21 สิ งหาคม ถึงวันที่ 20 กันยายน 2560
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
ลาดับ
รายงานเหตุการณ์
จานวน (ครั้ง)
1 การให้บริการอานวยความสะดวก อารักขาบุคคลสาคัญ (VIP)
10
2 ผู้มาติดต่อพบอธิการบดี
4
3 ผู้มาติดต่อพบรองอธิการบดี
16
4 ผู้มาติดต่อพบผู้ช่วยอธิการบดี
5
5 การให้บริการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
6
6 บันทึกผู้มาติดต่อราชการ อาคารสิริคุณากร
192
7 หน่วยงานที่มาขอใช้ห้องประชุม
141
8 บันทึกการรับฝากสิ่งของ
38
9 การกวดขันวินัยจราจร บริเวณด้านหน้าอาคารสิริคุณากร
3
10 แจ้งบุคลากรที่ไม่ปิดไฟ/ไม่ปิดประตู หรือหน้าต่างห้องทางาน
2
11 การเกิดอุบัติเหตุบริเวณด้านหน้าอาคารสิริคุณากร
ไม่มี
12 แนะนาเส้นทางหน่วยงาน อาคารสถานที่
19
13 ช่วยเหลือบุคลากรติดภายในลิฟต์
3
14 การให้บริการบุคลากร
3
15 การประสานงานกับช่างประจาตึก
2
16 การประสานงานกับกองกลาง
2
17 การประสานงานกับกองสื่อสารองค์กร
3
18 ตรวจสอบทะเบียนรถยนต์ผู้บริหาร
237
19 เหตุไฟฟ้าดับ
ไม่มี
20 เหตุอื่น ๆ
ไม่มี
ที่ประชุมรับทราบ
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1.14 เรื่องแจ้งเพื่อทราบหน่วยดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย ระหว่างวันที่ วันที่ 21 สิงหาคม ถึงวันที่ 20
กันยายน 2560 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้
- ด้านบริการ
จานวน 22 ครั้ง
- ด้านบรรเทาสาธารณภัย/อุบัติเหตุ
จานวน 21 ครั้ง
- ดูแลความปลอดภัยบุคคลสาคัญ
จานวน 2 ครั้ง
- การเก็บป้ายประชาสัมพันธ์
จานวน 2 ครั้ง
- ด้านฝึกอบรม
- ไม่มี ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ให้รับรองรายงานการประชุมสานักงานรักษาความปลอดภัยและ
การจราจร ประจาเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 7/2560 มีแก้ไขดังนี้
หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 10 แก้ไขการเว้นวรรคระหว่างนามสกุล และตาแหน่ง ให้ถูกต้อง
หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 14 แก้ไขการเว้นวรรคระหว่างนามสกุล และตาแหน่ง ให้ถูกต้อง
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หน้าที่ 5 ในตารางลาดับที่ 8 -10 แก้ไขเรียงลาดับที่ 8 - 11
ที่ประชุมมติรับรองรายงานการประชุม
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วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 หน่วยเฉพาะกิจและอารักขาบุคคลสาคัญ ปฏิบัติการจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางคดีโจรกรรม
ชุดชั้นในของบุคลากร มข.
ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ว่ามีการขโมยเสื้อผ้าและชุดชั้นใน
บริเวณหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ มอบหมายให้ชุดเฉพาะกิจฯ ดาเนินการสอบตรวจเหตุดังกล่าว
นายสมพร อ่านาเพียง แจ้งต่อที่ประชุม จากการสอบตรวจเหตุดังกล่าว บุคคลโจรกรรมเสื้อผ้า
และชุดชั้นในเป็นบุคคลภายนอกบริการส่งน้าดื่มมาจอดที่หน้าแฟลตแล้วลงจากรถ โดยเดินเข้าไปขโมยเสื้อและ
ชุดชั้นในที่ตากไว้หน้าห้องพัก แล้วเดินออกมาขึ้นรถยนต์ จากนั้นเจ้าหน้าที่ ของหน่วยเฉพาะกิจฯ และเจ้าหน้าที่
ตารวจ สภ.ย่อย มข. จึงเข้าจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางและได้นาตัวไปค้นบ้านพักพบเสื้อผ้าและชุดชั้นในผู้หญิง
จานวนมาก จึงนาตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
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3.2 การสรรหาเจ้าหน้าที่ของหน่วยศูนย์ข่าวสีฐานแทนนายวิรัตน์ สุริโย ผู้เกษียณอายุราชการ
ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการสรรหาเจ้าหน้าที่ฯ บุคลากรมาทดแทนในการปฏิบัติงานของ
นายวิรัตน์ สุริโย ซึ่งเป็นผู้ที่เกษียณอายุราชการของหน่วยศูนย์ข่าวสีฐาน
นายสิทธิพร ชินฝั่น แจ้งต่อที่ประชุม ได้มีการสอบถามจากนายสุระชัย มหานุภาพ ผู้ช่วยหัวหน้า
หน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 1 เพื่อเชิญมาร่วมปฏิบัติงานในหน่วยศูนย์ข่าวสีฐานนั้น ซึ่งนายสุระชัย มหานุภาพ
มีความยินดีที่จะมาปฏิบัติงานของหน่วยศูนย์ข่าวสีฐาน เพื่อทดแทนในการปฏิบัติงานของนายวิรัตน์ สุริโย ซึง่ เป็นผู้
ทีเ่ กษียณอายุราชการ เปลี่ยนเป็น นายสุระชัย มหานุภาพ และเริ่มปฏิบัติงานวันที่ 11 ตุลาคม 2560
ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เตรียมความพร้อมและการจัดอัตรากาลังสนับสนุน การจัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน และเดิน
เพื่อสุขภาพการกุศล "วันศรีนครินทร์มินิมาราธอน" ครั้งที่ 20 ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กาหนดจัด การ
แข่งขันวิ่งมินิมาราธอน และเดินเพื่อสุขภาพการกุศล "วันศรีนครินทร์มินิมาราธอน" ครั้งที่ 20 ชิงถ้วยรางวัล
พระราชทานสมเด็จ พระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส "วันศรีนครินทร์ ” ประจาปี
พ.ศ. 2560 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 และ
ในเดือนเดียวกัน มีการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน และเดินเพื่อสุขภาพการกุศล CPF วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560
มอบหมายให้ แต่ล ะหน่วยจัดอัตรากาลั งในการปฏิบัติหน้าที่ อานวยความสะดวกการจราจร และรักษาความ
ปลอดภัยในพื้นที่ตลอดการจัดงาน
ที่ประชุมรับทราบ
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4.2 4.1 เตรียมความพร้อมและและการจัดอัตรากาลังสนับสนุนการจัดงานสีฐานเฟสติวัล “บุญสม
มาบูชาน้า” ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณริมบึงสีฐาน
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในรายละเอียดกาหนดการการจัดงานสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมา
บูชาน้า” ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบหมายให้แต่ละ
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หน่วยจัดอัตรากาลังในการปฏิบัติหน้าที่ ในการอานวยความสะดวกด้านการจราจร ในวันงานซึ่งจะตั้งขบวนแห่
บริ เวณถนนกัล ปพฤกษ์ หน้ าศูน ย์ ป ระชุมอเนกประสงค์ก าญจนาภิเ ษก เลี้ ยวขวาตามเส้ นทางถนนมะลิ วั ล ย์
เข้าบริเวณงานด้านประตูสีฐาน การรักษาความปลอดภัยบริเวณเวทีการแสดง และเวทีการประกวดนางนพมาศ
การปิดเส้นทางการจราจร การจาหน่ายสินค้าต่างๆ การตั้งกองอานวยการ ณ บริเวณด้านหน้าหอศิลปวัฒนธรรม
การประสานงานตารวจ อานวยความสะดวกการจราจร และรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ตลอดการจัดงาน
ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี -
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เลิกประชุม เวลา 11.45 น.
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(นางสาวศตพร สิริวัฒนกูล)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

