
  

 

 
 

รายงานการประชุมวิทยาลัยการปกครอง 
ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๙ 

วันอังคารที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ หองประชุม ๒  ช้ัน ๔  อาคารสํานักอธิการ 

……………………………. 

รายช่ือผูมาประชุม 
  ๑. นายรณรงค  นครจินดา  อธ.วปค. 
  ๒. นายผะอบ  บินสะอาด  ร.อธ.วปค. 

   ๓. นายวีรวิทย  โพธิ์เขียว  ร.อธ.วปค. 
            ๔. นายกฤษณ  เติมธนะศักดิ์  นายอําเภอ (ผูอํานวยการสูง) 

  ๕. นายเอกโอสถ รักเอียด   รก.ผอ.รร.สส. 
  ๖. นายศุภวัตน  คงดี   รก.ผอ.รร.ปอ. 
  ๗. นายบุญเลิศ  เนตรขํา   รก.ผอ.รร.ปค.   
  ๘. วาท่ี ร.ต. ภูมิศักดิ์ ขําปู   รก.ผอ.รร.ก.ผญ./หน.กง.ปว. 
  ๙. นายวรุตม  วิศิษฎศิลป  รก.หน.กง.วฝ. 
๑๐. นายธเนศ  ยุคนธจิตต  หน.กง.พฝ. 
๑๑. นายบรรพต  รัตนเกตุ   รก.หน.กง.ผง./หน.ฝ.ผง. 
๑๒. นายนพพร  วีระกุล   รก.ผอ.ศ.ทกฝ./หน.ฝ.บห./รก.หน.ฝ.บณ. 

          ๑๓. นายสุโสฬส  พ่ึงบุญ   รก.ผอ.สวท. 
๑๔. นางวรรณา  ชุติสิริวงศ  หน.ฝ.พส. 
๑๕. น.ส.กรองแกว พิมพเจริญ  หน.ฝ.อผส. 
๑๖. น.ส. บุญชวย แสงตะวัน  หน.ง.บส. 
๑๗. นายราชวชัร  เพ็ชรไพฑูรย  หน.ฝ.นว. 
๑๘. นายมานิต  ไชโย   หน.ง.อส. 
๑๙. น.ส. สราล ี  จันทรแกว  รก.หน.ง.กม. 
๒๐. นายนรินทร  อติวีโร   หน.ง.บห. 
๒๑. นางสุจินต  ไชโย   หน.ง.ภก. 
๒๒. นายวิชิต  นมสาตร   รก.หน.ง.บพ. 
๒๓. นางบุษรา  ภิรมจิตรผอง  รก.หน.ง.งป. 
๒๔. น.ส.สินีนาฏ  ทองฤทธิ์  รก.หน.ง.ผง. 
๒๕. นางมารินทร ปานไม   หน.ง.พส. 
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รายช่ือผูไมมาประชุม/ติดราชการ 

๑. นายฐานะบุญ  บุญณภัส  ร.อธ.วปค. 
๒. นายสิทธิชัย  เทพภูษา  รก.ผอ.รร.นอ.  เขาอบรม 
๓. นายสามารถ  รักดนตรี   นทบ.ชพ. 
๔. นายสุพร  เนาวกูล   หน.สน.อธ. 
๕. น.ส.สุขฤดี  คําวัฒน   หน.ฝ.ปฝ. 
๖. นางสรอยทิพย รัตนศรีทอง  หน.ง.กง. 
๗. นายพิพัฒน  เทียนสวาง  รก.หน.ง.ยพ.  เขาอบรม 
 

รายช่ือผูเขารวมประชุม 
 ๑. นายพิญญะ  ทัศนะพยัคฆ  นทบ.ชก. 
 ๒. นายอธิวัฒน   ธนวุฒิธีรฉัตร  จพง.ปค.ปก. 
 ๓. นางณัชชา  เริงฤทธิ์   นทบ.ชก. 
 ๔. นายสุชิน  จันทรปาน  นทบ.ชก. 
 ๕. นายกิจวัชร  พรหมลา  นทบ.ชก. 
 ๖. นายอิสิ  สุรสิงห   นชศ.ชง. 
 ๗. นายไกรเลิศ    ตั้งกิจบํารุง   นทบ.ปก. 
 ๘. นางอุษา  ชูประสิทธิ์  นจท.ชก. 

๙. นายปยะรัฐ    พฤกษากร  นทบ.ชก. 
         ๑๐. น.ส.วิภาวรรณ คลายยา   ภก.ชนง. 
         ๑๑. นางวิไล  อาจวาที   ภก.ชนง. 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
กอนวาระ     อธ.วปค. แนะนําขาราชการท่ียายมาดํารงตําแหนงใหม เรียงตามลําดับรายชื่อขางทาย และ 

   ผูท่ียายมาดํารงตําแหนงใหม ไดแนะนําตนเองใหท่ีประชุมไดรับทราบ  สุดทาย อธ.วปค. ไดกลาว 

   ตอนรับผูท่ียายมาดํารงตําแหนงใหม 

       ตําแหนงเดิม        ตําแหนงใหม 

                     ๑)  นายกฤษณ เติมธนะศักดิ์  นอ.เสลภูมิ จ.รอยเอ็ด      ชรก. ปค. 

            ปฏิบัติหนาท่ี วปค. 

            กํากับดูแล ศรอ. ภาคใต 

๒)  นายวีรวิทย โพธิ์เขียว  จพง.ปค. ชพ.        ร.อธ.วปค.  

 กลุมงานการพนัน สรร.๑ สน.สก.   กํากับดูแล ศ.ทกฝ. 
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                     ๓)  นายสมมารถ รักดนตรี  จพง.ปค.ชพ.       รกน. นทบ.ชพ. 

 อ.ทาตะโก จ.นครสวรรค      กํากับดูแล ศรอ.ภาคกลาง 

๔)  นายสุพร   เนาวกูล               รกน. จพง.ปค.ชพ.    ชรก. วปค. 

 กง.ปชบ. สสท. สน.บท.               ปฏิบัติหนาท่ี หน.สน.อธ. 

  ๕)  นายพิญญะ  ทัศนะพยัคฆ      จพง.ปค.ชก.         นทบ.ชก. 

       อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง   ปฏบิัติหนาท่ี รร.ปอ.  

  ๖)  นายปยะรัฐ  พฤกษากร  จพง.ปค.ชก.         นทบ.ชก. 

       อ.ผักไห จ.พระนครศรีอยุธยา        ปฏิบัติหนาท่ี กง.ผง.  

  ๗)  นายสุชิน  จันทรปาน   นจท.ชก.          นทบ.ชก. 

 กง.ชวยอํานวยการ สล.ปค.          ปฏิบัติหนาท่ี รร.ก.ผญ.    

  ๘)  นายไกรเลิศ  ตั้งกิจบํารุง  จพง.ปค.ปก.                    นทบ.ปก. 

       กง.ความม่ันคง ทปจ.นครราชสีมา   ปฏิบัติหนาท่ี ง.อส. 

       จ.นครราชสีมา 

มติท่ีประชุม รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
อธ.วปค.          แจงใหท่ีประชุมทราบในเรื่องตางๆ ดังนี้ 
   ๑) อธ.วปค. แจงใหท่ีประชุมทราบวา  อปค. ไดขอบคุณบุคลากรทุกทานท่ีตั้งใจปฏิบัติงาน 
        ในหนาท่ีใหประสบผลสําเร็จ และ อปค. ไดมอบแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยเนนย้ํา 
        ใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ หากประสบปญหาอุปสรรค ขอใหพิจารณา  
         แกไขปญหา และท่ีสําคัญ ไมทําปญหาอุปสรรคเพียงเล็กนอย ลุกลามกลายเปนเรื่องใหญ  
   ๒) ปค. ไดติดตามงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผลการติดตามปรากฏวา 
        ในสวนกลาง สามารถเบิกจายงบประมาณไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  โดยงบฝกอบรมสัมมนา 
        ดําเนินการเบิกจายได รอยละ ๕๔ ภายในสิ้นเดือน ธ.ค. ๒๕๕๘  แตในสวนภูมิภาค ไมสามารถ 
        เบิกจายงบประมาณไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว   สําหรับ วปค. ดําเนินการเบิกจายงบประมาณ  
        ไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว   
   ๓) อธ.วปค. กําชับทุกสวนงานภายใน วปค. ใหเรงรัดดําเนินการตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย และ 
                                   ขอใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด    
    ๔) อธ.วปค. ไดเชิญบุคลากร วปค. ทุกทานเขารวมพิธีวางศิลาฤกษอาคารพัฒนาบุคลากร 
        ฝายปกครอง (อาคาร ๗ ชั้น) ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๘ ม.ค. ๒๕๕๙ โดยมี ปมท. เปนประธาน 
        ในพิธีวางศิลาฤกษ 
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   ๖) อธ.วปค. แจงสาระสําคัญจากการประชุมหัวหนาสวนราชการจังหวัดปทุมธานี  
         ใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
         - การปองกันและลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหวางวันท่ี ๒๙  
        ธ.ค.๒๕๕๘ – ๔ ม.ค. ๒๕๕๙ โดย จ.ปทุมธานี ไดเนนมาตรการปองกันเพ่ือลดอุบัติเหตุ 
        ท่ีอาจจะเกิดข้ึน สําหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุในชวงเวลาดังกลาว มีผูเสียชีวิต จํานวน ๑๑ คน  
         มีผูไดรับบาดเจ็บ จํานวน ๒๙ คน สําหรับพ้ืนท่ีท่ีไมมีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ คือ อ.ธัญบุรี และ  
         อ.เมืองปทุมธานี 
                                ๗) อธ.วปค. แจงใหท่ีประชุมทราบวา วปค. จะดําเนินการระงับการใชอาคารโรงเรียนตางๆ 
        เพ่ือปรับปรุงซอมแซมใหสามารถใชการไดตามปกติ  โดยจะดําเนินการซอมแซมในเดือน  
        มี.ค. ๒๕๕๙  ท้ังนี้ หาก กจ. จะดําเนินการปฐมนิเทศปลัดอําเภอบรรจุใหม  วปค. ตองระงับ 
        การซอมแซมอาคาร จํานวน ๒ แหง เพ่ือใหการปฐมนิเทศดังกลาวสามารถดําเนินการได       
มติท่ีประชุม รับทราบ    
                                    
ระเบียบวาระท่ี ๒     เรื่องรับรองรายงานการประชุม ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
                             ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
          เม่ือวันพุธท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘  ณ หองประชุม ๒ ชั้น ๔ อาคารสํานักอธิการ  
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชมุ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

- ไมมี -  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องรายงานผลการปฏิบัติราชการของสวนงานตางๆ 

๔.๑ กลุมงานวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม 
       - กลุมงานแผนงานยุทธศาสตร 

นายบรรพต รัตนเกตุ            แจงในท่ีประชุมในเรื่องตางๆ ดังนี้ 
(รก.หน.กง.ผง./หน.ฝ.ผง.)         ๑) โครงการพัฒนาการจัดการความรูของ ปค. ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

    ๑.๑) อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํายุทธศาสตรของ วปค. ๑ ครั้ง ระยะเวลา ๒ วัน  
                    เปาหมาย ๗๐ คน (ก.พ. ๕๙) 

๑.๒) อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรูเพ่ือนําไปสูองคกรแหงการเรียนรู 
          อยางยั่งยืน ๑ ครั้ง ระยะเวลา ๑ วัน เปาหมาย ๖๐ คน (เม.ย. ๕๙) 

๑.๓) จัดพิมพหนังสือคูมือการศึกษาอบรม และหนังสือเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม  
          จํานวน ๔,๐๐๐ เลม 
๒) รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
    ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  โดย วปค. ได ๔.๔๘๕ คะแนน เปนลําดับท่ี ๔  
    ของสํานัก/กอง ขนาดใหญ  
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๓) กง.ผง. จะดําเนินการจัดประชุมปรึกษาหารือเพ่ือจัดทํารางคํารับรอง 

       การปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  และจัดสงให กพร.  
       ภายในวันท่ี ๒๕ ม.ค. ๒๕๕๙ สําหรับกําหนดการจัดประชุมจะแจงใหทราบ 
       ในโอกาสตอไป                                             

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
                            - กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม 
นายธเนศ ยุคนธจิตต           แจงในท่ีประชุมในเรื่องตางๆ ดังนี้ 
(หน.กง.พฝ.)            ๑) ขอความกรุณา ฝ.ปฝ. และ รร. ทุกแหง ติดตามแบบประเมินผลการฝกอบรม 
                                            หลักสูตรกํานันผูใหญบาน และจัดสงให กง.วฝ. ดําเนินการตอไป  
                                        ๒) กง.พฝ. ไดดําเนินการจัดทําหลักสูตรนายทะเบียนทองถ่ินเสร็จเรียบรอยแลว ขณะนี้ 
                                            อยูระหวางกําหนดหวงระยะเวลาในการฝกอบรม  สําหรับหลักสูตรผูตรวจการ 
                                            งานทะเบียน และหลักสูตร บพส. ยังไมมีความชัดเจนในรายละเอียดวาจะดําเนินการ 
                                            จัดการฝกอบรมหรือไม อยางไร  
                                        ๓) กง.พฝ. มีงบประมาณสําหรับใชจายคาอาหาร  หาก กง.ผง. จะดําเนินการจัดประชุม 
       ปรึกษาหารือเพ่ือจัดทํารางคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
       ๒๕๕๙   กง.พฝ. ยินดีสนับสนุนงบประมาณในสวนนี้ให กง.ผง. นําไปใชจายคาอาหาร 
                                            ในวันประชุมฯ            
ท่ีประชุม รับทราบ 
 
                           - กลุมงานประสานวิชาการและพัฒนาบุคลากรภายใน 
วาท่ี ร.ต.ภูมิศักดิ์ ขําปู         แจงในท่ีประชุมในเรื่องตางๆ ดังนี้ 
(รก.ผอ.ก.ผญ./หน.กง.ปว.)    ๑) กง.ปว. จะดําเนินการฝกอบรมเพ่ิมทักษะภาษาอังกฤษใหแกบุคลากร วปค.  
                                         โดยฝกอบรมสัปดาหละ ๒ วัน (วันพุธและวันพฤหัสบดี) เริ่มครั้งแรกในวันท่ี  
                                         ๑๐ – ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๙ 

       ๒) กง.ปว. จะดําเนินการจัดฝกอบรมวิทยากรกิจกรรมภาคเชา เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ี 
           ของกลุมปฏิบัติการประจําวัน (กป.) เปนไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกับ 
           ระเบียบ ขอบังคับ วาดวยการฝกอบรมและสัมมนา ของ วปค.  

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

      - กลุมงานวิจัยและพัฒนาระบบงานฝกอบรม 
นายวรุตม วิศิษฏศิลป             กง.วฝ. จะดําเนินการตามโครงการศึกษาวิจัยประเมินผลการฝกอบรมบุคลากร 
(รก.หน.กง.วฝ.)   กรมการปกครอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  สําหรบัการเก็บขอมูล จะดําเนินการ 
                        ใน ๒ รูปแบบ คือ การสงแบบสอบถาม และการเก็บขอมูลเชิงลึก  
ท่ีประชุม รับทราบ 
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 ๔.๒ กลุมงานบริหารการฝกอบรม  
  - โรงเรียนนายอําเภอ 

วาท่ี ร.ต.ภูมิศักดิ์ ขําปู       รร.นอ. รับผิดชอบการฝกอบรมหลักสูตร ปอ. รุนท่ี ๒๑๒ ซ่ึงไดบริหารงานท่ัวไป 
(รก.ผอ.ก.ผญ./หน.กง.ปว.)   ของโรงเรียน และเนนย้ําใหนักศึกษาปลัดอําเภอ ปฏิบัติตามระเบียบวินัย มีคุณธรรม         
                                     จริยธรรมตอตนเองและตอหนาท่ีราชการ 
ท่ีประชุม รับทราบ 
 
                     - โรงเรียนปลัดอําเภอ 
นายศุภวัตน คงดี                แจงใหท่ีประชุมทราบในเรื่องตางๆ ดังนี้ 
(รก.ผอ.รร.ปอ.)                 ๑) รร.ปอ. รับผิดชอบการฝกอบรมหลักสูตร สส. รุนท่ี ๔๓ มีผูเขารับการฝกอบรม    
                                         จํานวน ๖๒ คน  โดยเปนขาราชการจากหนวยงานอ่ืน จํานวน ๕ คน 
         ๒) ขอให ง.ภก. สอดสองดูแลเรื่องอาหารของ นศ. เนื่องจาก รร.ปอ. ไดดําเนินการ 
                                         สํารวจความพึงพอใจของ นศ. ประเด็นดานอาหาร ผลปรากฏวา คะแนนความ 
                                         พึงพอใจคอนขางต่ํา  
         ๓) แจงการชํารุดของหองน้ํา เครื่องปรับอากาศ และหองพักอาศัย  
         ๔) กําหนดการศึกษาดูงานของหลักสูตร สส. รุนท่ี ๔๓ คือ วันท่ี ๒๕ – ๒๗ ม.ค. ๒๕๕๙ 
ท่ีประชุม รับทราบ 
 
                                   - โรงเรียนขาราชการฝายปกครอง 
นายบุญเลิศ เนตรขํา       แจงใหท่ีประชุมทราบในเรื่องตางๆ ดังนี้      
(รก.ผอ.รร.ปค.)                 ๑) รร.ปค. รับผิดชอบการฝกอบรมหลักสูตร ปอ. รุนท่ี ๒๑๓ ซ่ึงไดบริหารงานท่ัวไป  
                                         ของโรงเรียน และเนนย้ําใหนักศึกษาปลัดอําเภอ ปฏิบัติตามระเบียบวินัย คุณธรรม                
                                          จริยธรรมและนําไปปฏิบัติ 
         ๒) ขอให ง.ภก. สอดสองดูแลเรื่องอาหารเชาของ นศ. เนื่องจากสังเกตุเห็นวา นศ.  
                                         ใชเวลาในการเลือกอาหารท่ีจะรับประทานพอสมควร อาจเกิดจากสาเหตุ  
                             รายการอาหารซํ้าซอน 
                                      ๓) ขอรับการสนับสนุนในเรื่องตางๆ เพ่ือใหบริการแก นศ. ผูเขารับการฝกอบรมและ 
                                          เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานโครงการ ดังนี้ 

                              - เครื่องคอมพิวเตอร เนื่องจากขาดแคลนและติดไวรัส 
                                          - อุปกรณกีฬา 
                                          - ขอใหตรวจสอบสัญญาณ wifi ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
                                          - ซอมแซมเครื่องปรับอากาศในหองกิจกรรม หองอํานวยการ  เนื่องจากปจจุบัน 
                                            ไมสามารถใชการได 
                                          - จัดหารถทัวรท่ีมีสภาพดี เพ่ือนํา นศ. ไปศึกษาดูงานในสถานท่ีตางๆ เนื่องจาก 
                                            ท่ีผานมาประสบปญหาขัดของอยูบอยครั้ง เปนเหตุใหการศึกษาดูงาน 
                                            ไมเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
 ท่ีประชุม รับทราบ 
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                  - โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง 
นายเอกโอสถ รักเอียด            แจงใหท่ีประชุมทราบในเรื่องตางๆ ดังนี้      
(รก.ผอ.รร.สส.)                     ๑) รร.สส. รับผิดชอบการฝกอบรมหลักสูตร สส. รุนท่ี ๔๒ ซ่ึงไดบริหารงานท่ัวไป 
                                           ของโรงเรียนและโครงการใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง อาทิ ควบคุม  
                                           ดูแล แนะนํา ตักเตือนนักศึกษา เก่ียวกับการศึกษาอบรมตลอดจนความประพฤติ 
                                        ๒) จัดหารถทัวรท่ีมีสภาพดี เพ่ือนํา นศ. ไปศึกษาดูงานในสถานท่ีตางๆ เนื่องจาก 
                                            ท่ีผานมาประสบปญหาขัดของอยูบอยครั้ง เปนเหตุใหการศึกษาดูงาน 
                                            ไมเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว  และขอใหรถทัวรรักษาเวลา เนื่องจากท่ีผานมา  
                                            นศ. พรอมท่ีจะออกเดินทาง แตรถยังมาไมถึง 
ท่ีประชุม รับทราบ 
 
                  - โรงเรียนกํานัน ผูใหญบาน 
วาท่ี ร.ต.ภูมิศักดิ์ ขําปู            แจงใหท่ีประชุมทราบในเรื่องตางๆ ดังนี้ 
(รก.ผอ.ก.ผญ./หน.กง.ปว.)       ๑) รร.ก.ผญ. ไดจัดประชุมบุคลากรในสวนงาน เนื่องจากบุคลากรของ รร.ก.ผญ. 
                                             ในปจจุบันเปนบุคลากรท่ียานมาดํารงตําแหนงใหมท้ังหมด 
                                         ๒) รร.ก.ผญ. รับผิดชอบการดําเนินการตามโครงการเพ่ิมพูนคุณวุฒิกํานัน 
                                             ผูใหญบาน รวมกับ มสธ.  
ท่ีประชุม รับทราบ 
 
                  - สถาบันพัฒนาวิชาชีพการทะเบียน 
นายสุโสฬส พ่ึงบุญ                 สวท. จะดําเนินการฝกอบรมหลักสูตรเจาหนาท่ีบริหารงานทะเบียนและบัตร 
(รก.ผอ.สวท.)                  สํานักทะเบียนทองถ่ิน ซ่ึง อปค. ไดอนุมัติใหดําเนินการแลว จํานวน ๕ รุนๆละ ๖๐ คน 
                                   ระยะเวลาในการฝกอบรม ๒ สัปดาห รุนท่ี ๑ กําหนดฝกอบรมในวันท่ี ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๙ 
ท่ีประชุม รับทราบ 
             
                  - ฝายประสานการฝกอบรม 
นายกิจวัชร พรหมลา          แจงใหท่ีประชุมทราบในเรื่องตางๆ ดังนี้      
(ฝ.บฝ.)                          ๑) ขอให รร.สส. และ รร.ปอ. จัดสงรายชื่อคณะกรรมการนักศึกษา หลักสูตร ปอ.  
                                             รุนท่ี ๒๑๒ และรุนท่ี ๒๑๓ หลักสูตร สส.รุนท่ี ๔๒ และ รุนท่ี ๔๓ ให ฝ.ปฝ. 
                                             เพ่ือดําเนินการจัดทําประกาศรายชื่อคณะกรรมการนักศึกษาแตละหลักสูตรตอไป       
             ๒) แจงแนวทางการจัดทําและการเสนอใบประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษาอบรม 
                                             ตอ อปค.เพ่ือพิจารณาลงนาม ให รร. ตางๆ ไดรับทราบ 
ท่ีประชุม รับทราบ 
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    ๔.๓ กลุมงานเทคโนโลยีการฝกอบรม (ศูนยเทคโนโลยีการฝกอบรม) 
(นายวีรวิทย โพธิ์เขียว)           ขอใหผูรับผิดชอบโครงการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ  จัดสงสรุปการบรรยาย 
(ร.อธ.วปค.)                  ในหองเรียนให ศ.ทกฝ. เพ่ือนําไปเผยแพรประชาสัมพันธในเว็บไซตตอไป 
 
(นายนพพร  วีระกุล)                              ศ.ทกฝ. ไดจัดทําบอรดประชาสัมพันธการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ 
(รก.ผอ.ศ.ทกฝ./หน.ฝ.บห./หน.บณ.)     ของ วปค. ตลอดจนประชาสัมพันธผานวารสารวิถีธัญบุรี 
ท่ีประชุม รับทราบ 
                                            

       ๔.๔ กลุมงานบริหารท่ัวไป 
      - สํานักอธิการวิทยาลัยการปกครอง 
นายผะอบ บินสะอาด      แจงใหท่ีประชุมทราบในเรื่องตางๆ ดังนี้ 
(ร.อธ.วปค)                    ๑) ขอใหทุกสวนงานเรงรัดการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 
       ๒) ขอใหดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางใหเปนไปตามระเบียบฯ และละเอียด 
                                        รอบคอบในการปฏิบัติงาน 
        ๓) ขอให รร. ตางๆ เผยแพรคานิยม ๑๒ ประการ  พระบรมราโชวาท และขาวสารใหม 
                                         ให นศ. ไดรับทราบ 
       - ฝายบริหารการคลังและงบประมาณ 
    นําเสนอเปนเอกสารแจกในท่ีประชุม 
              - ฝายการเงินและบัญชี 
                          นําเสนอเปนเอกสารแจกในท่ีประชุม 
               - ฝายระเบียบกฎหมาย 
                                 นําเสนอเปนเอกสารแจกในท่ีประชุม 
                - ฝายพัสดุ ยานพาหนะ และอาคารสถานท่ี 
                                  นําเสนอเปนเอกสารแจกในท่ีประชุม 
                - ฝายบริหารท่ัวไป 
(นายนพพร  วีระกุล)                  แจงใหท่ีประชุมทราบในเรื่องตางๆ ดังนี้ 
(รก.ผอ.ศ.ทกฝ./หน.ฝ.บห./          ๑) ขอเชิญบุคลากร วปค. ทุกทานสัง่จองบันทึกนักปกครอง ป ๒๕๕๙ 
หน.บณ.)                                     ซ่ึงจําหนายในราคาเลมละ ๓๒๐ บาท  
       ๒) แจงใหบุคลากร วปค. ทุกทานจัดสงรูปถาย ชุดปกติขาว ขนาด ๒ นิ้ว  
                                                ให ฝ.บห.  เพ่ือดําเนินการจัดสงให ศ.ทกฝ. จัดทําทําเนียบบุคลากร 
                                                ในเว็บไซต  ท้ังนี้ หากบุคคลใดไมมีรูปถาย  ศ.ทกฝ. จะอํานวยความสะดวก  
                                                โดยจัดเจาหนาท่ีมาบริการถายรูป ในวันจันทรท่ี ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๙  
       ๓) แจงกําหนดการพิธีวางศิลาฤกษอาคารพัฒนาบุคลากรฝายปกครอง  
                                                 ในวันท่ี ๒๘ ม.ค. ๒๕๕๙           
ท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
 
        



  

 

 
- ๙ - 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
    - ไมมี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
    - ไมมี - 

 

ปดประชุมเวลา  ๑๒.๐๕  น. 
 
 
 
 
              อธิวัฒน  ธนวุฒิธรีฉัตร                                               นรินทร  อติวีโร   

(นายอธิวัฒน  ธนวุฒิธีรฉัตร)                                       (นายนรินทร  อติวีโร) 
        เจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ            หัวหนางานบริหารท่ัวไป 
              ผูจดรายงานการประชุม            ผูตรวจรายงานการประชุม 
 

 


