
  

 

 
 

รายงานการประชุมวิทยาลัยการปกครอง 
ประจําเดอืนเมษายน ๒๕๕๙ 

วันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ หองประชุม ๑  ชั้น ๔  อาคารสํานักอธกิาร 

……………………………. 

รายชื่อผูมาประชมุ 
    ๑. นายรณรงค นครจินดา  อธ.วปค.         
    ๒. นายผะอบ  บินสะอาด  ร.อธ.วปค. 
    ๓. นายวีรวิทย โพธ์ิเขียว  ร.อธ.วปค. 
    ๔. นายเอกโอสถ รักเอียด   ผอ.รร.สส.  
    ๕. นายศุภวัตน คงดี   รก.ผอ.รร.ปอ. 
    ๖. นายบุญเลิศ เนตรขํา   รก.ผอ.รร.ปค.   
    ๗. นายสุพร  เนาวกูล   หน.สน.อธ.   
    ๘. นายบรรพต รัตนเกตุ   รก.หน.กง.ผง./หน.ฝ.ผง. 
    ๙. นายนพพร  วีระกุล   รก.ผอ.ศ.ทกฝ./หน.ฝ.บห./หน.ฝ.บณ. 

            ๑๐. นายสุโสฬส พึ่งบุญ   รก.ผอ.สวท. 
  ๑๑. นายวรุตม  วิศิษฎศิลป  รก.หน.กง.วฝ. 
  ๑๒. นางวรรณา ชุติสิริวงศ  หน.ฝ.พส. 
  ๑๓. น.ส.สุขฤดี  คําวัฒน   หน.ฝ.ปฝ. 
  ๑๔. น.ส.กรองแกว พิมพเจรญิ  หน.ฝ.อผส. 
  ๑๕. น.ส.บุญชวย แสงตะวัน  หน.ง.บส. 
  ๑๖. นายราชวัชร เพ็ชรไพฑรูย  หน.ฝ.นว.  
  ๑๗. นายมานิต  ไชโย   หน.ง.อส. 
  ๑๘. นายนรินทร อติวีโร   หน.ง.บห. 
  ๑๙. นางสรอยทิพย รัตนศรีทอง  หน.ง.กง. 
  ๒๐. นางบุษรา  ภิรมจิตรผอง  รก.หน.ง.งป. 
  ๒๑. นายธีรศร  จูพานิชย  หน.ง.ยพ. 
  ๒๒. น.ส.สินีนาฏ ทองฤทธ์ิ  รก.หน.ง.ผง. 
  ๒๓. น.ส.สราล ี จันทรแกว  รก.หน.ง.กม. 
  ๒๔. นางสุจินต  ไชโย   หน.ง.ภก. 
  ๒๕. นางมารินทร ปานไม   หน.ง.พส. 
  ๒๖. นายวิชิต  นมสาตร   รก.หน.ง.บพ. 
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รายชื่อผูไมมาประชุม/ติดราชการ  
   ๑. นายบรรลือ   ชูชาติ   นอ. (อํานวยการสูง) 

  ๒. นายฐานะบุญ บุญณภัส  ร.อธ.วปค. 
  ๓. วาที ่ร.ต. ภูมิศักด์ิ ขําปู   รก.ผอ.รร.ก.ผญ./หน.กง.ปว. 
  ๔. นายธเนศ  ยุคนธจิตต  หน.กง.พฝ. 
  ๕. นายสิทธิชัย  เทพภูษา  รก.ผอ.รร.นอ.   
  ๖. นายสมมารถ รักดนตร ี  นทบ.ชพ.   
        

รายชื่อผูเขารวมประชุม 
 ๑. นางชูใจ  บุญรัตน   จพง.ธก.ชง. 
 ๒. นายชนสิทธ์ิ  แสงสงิแกว  นชศ.ชง.  
 ๓. น.ส.ปุณณยาพร วิเชียรไชย  จพง.ธก.ชง. 
 ๔. นางธิดาพร  ไชยวรรณ  พ.เกบ็เอกสาร 
 ๕. นางมนันพัทธ  รุงพศวัฒน  จพง.ธก.ชง. 
 ๖. นายพิญญะ  ทัศนะพยัคฆ  นทบ.ชก. 
 ๗. นายอธิวัฒน   ธนวุฒิธีรฉัตร  จพง.ปค.ปก. 
 ๘. นางวรรณา  เกษสุนทร  จพง.ธก.ชง. 
 ๙. น.ส.สมุิตรา  ชนะสิทธ์ิ  นชศ.ชง. 
         ๑๐. นางอุษา  ชูประสทิธ์ิ  นจท.ชก. 
         ๑๑. น.ส.สุกญัญา  จีมโรง   จพง.ธก.ชง. 
         ๑๒. น.ส.สรุางค   มุสิกวัตร   นทบ.ชก. 
         ๑๓. นางศุจีภรณ  ทองวัฒนะนันท  จพง.ธก.ชง. 
         ๑๔. นางณัชชา  เริงฤทธ์ิ   นทบ.ชก. 
         ๑๕. นางวศินัฑฒา  ศิริรัตนยาภรณ  จพง.กง.บช.ชง. 
         ๑๖. น.ส.แพรวพรรณ รวมญาติ  จพง.พส.ชง. 
         ๑๗. นางจิรนันท  แสวงทรพัย  พนักงานทั่วไป 
         ๑๘. นางลักษณขณา  ชางขุนเทียน  พนักงานทั่วไป 
         ๑๙. น.ส.วิภาวรรณ คลายยา   ภก.ชง. 
         ๒๐. นายรักษิต  โพธ์ิแจม   พนักงานขับรถยนต 
         ๒๑. นางกัญติมา  จันทรแกว  พนักงานประกอบอาหาร  
         ๒๒. นางปาริชาติ  คลองการ  พนักงานประกอบอาหาร 
         ๒๓. น.ส.จิตสุภา  สันธนะวิทย  จพง.ธก.ชง. 
         ๒๔. นายอนุรักษ  ตระกลูวรวัฒน  พนักงานราชการ (จนท.ปค.) 
         ๒๕. น.ส.วัชราภรณ บุญแดง   นวช.คพ.ชก. 
         ๒๖. น.ส.ภัคจิราภรณ ไวยะราบุตร  พนักงานราชการ (จนท.ปค.) 
         ๒๗. นายสหรัฐ  พุมศรีธร   นทบ.ชก.  
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         ๒๘. นางสุนันทา  ยวงจันทร  พนักงานพิมพ 
          ๒๙. นางธนภรณ  เด่ียววาณิชย  นทบ.ชก. 
          ๓๐. นางภัทรภร  วิสัยเกษม  จพง.พส.ชง. 
          ๓๑. นางเจริญ  ผองอําไพ  พนักงานรกัษาความปลอดภัย 
          ๓๒. นายชัยอนันต ชาคร   พนักงานขับรถยนต 
   ๓๓. นางยุพิน  แกวมีแสง  จพง.พส.ชง. 
   ๓๔. นางฉลอม  ช่ืนดวง   จพง.ธก.ชง. 
   ๓๕. นางอโณทัย  ชัยสัมฤทธ์ิผล  จพง.ธก.ชง. 
   ๓๖. นายวินัย  เชิญทอง   หน.ศรอ.ภน. อ.ดอยสะเก็ด 
   ๓๗. นายเหมกฤษฏา คณาญาติ  นทบ.ชก. 
   ๓๘. น.ส.รดา  ชนะบุญ   จพง.กง.บช.ปง. 
   ๓๙. นายพิพัฒน  เทียนสวาง  นทบ.ปก. 
      ๔๐. น.ส.สะวีวรรณ จํารสัไว   จพง.หส.ชง. 
   ๔๑. นายถาวร  คลองการ  ชางตอทอ 
   ๔๒. นางวันชุลี  นกดํา   จพง.ธก.ชง. 
   ๔๓. นางนวพร  ฝกกาย   จพง.ธก.ชง. 
   ๔๔. นายสมพงษ  ทวีสัตย   นจท.ชก. 
   ๔๕. นางจันทรล ี  จิรจามร   นทบ.ชก. 
  ๔๖. นายวิริยะ  มานาดี   นทบ.ปก. 
  ๔๗. นายตุลภัทร  บุญเติม   นวช.คพ.ปก. 
  ๔๘. นางอําไพ  เดชชัย   จพง.ธก.ชง. 
  ๔๙. นายอภิชาต  ไตรรัตนกลุ  จพง.ธก.ชง. 
  ๕๐. น.ส.ศุภาสินีย ทิพยรัตน  นทบ.ชก. 
  ๕๑. นางมะลิวัน  กลิ่นดี   จพง.ธก.ชง. 
  ๕๒. น.ส.ปริม  เทศกาลวรกลุ  นทบ.ปก. 
  ๕๓. น.ส.ศิรลิักษณ ลับไพร ี   นชศ.ชง. 
  ๕๔. นายปยะรัฐ  พฤกษากร  นทบ.ชก. 
  ๕๕. นายสุเทพ  ปญญามัง  นทบ.ชก. 
  ๕๖. นายนรา  นวนิธิพงศ  หน.ศรอ.ภน. อ.บานโฮง 
  ๕๗. พ.อ.อ.ศักด์ิชาย แยมหลัง่ทรัพย  จพง.สท.ชง. 
  ๕๘. น.ส.ราวรรณ เกิดดัด   พนักงานทั่วไป 
  ๕๙. นางสมประสงค นอยเทียม  พนักงานประกอบอาหาร 
  ๖๐. น.ส.สีไพร  จวงจันทร  พนักงานราชการ 
  ๖๑. นางวิไล   อาจวาท ี  ภก.ชง. 
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๐ น.   
กอนวาระ    อธ.วปค. แจงใหทีป่ระชุมทราบวา มีขาราชการสังกัด วปค. ยายไปดํารงตําแหนงที่อื่นและ 

มีขาราชการยายมาดํารงตําแหนงใหม รายละเอียดตามขางทาย  

ขาราชการสังกัด วปค. ยายไปดํารงตําแหนงท่ีอ่ืน 

             ตําแหนงเดิม       ตําแหนงใหม 

                       ๑) นายโอภาพล    บัวศรี       ป. (จพง.ปค. ชํานาญการ)      ป. (จพง.ปค.ชํานาญการ) 

                ฝ.ทบ. ทปค. อ.เวียงแหง          ปฏิบัติหนาที่ราชการที่ตนสงักัด 

            จ.เชียงใหม        จ.เชียงใหม 

             ชรก. ปค. ปฏิบัติหนาที่ วปค.   

                                                      ๒) น.ส.ศิวพร กาญจนภิญพงศ  ป.(จพง.ปค. ชํานาญการ)       ป. (จพง.ปค. ชํานาญการ) 

                               ฝ.ทบ. ทปค.อ. เมอืงกาญจนบุรี  ฝ.ทบ. ทปค.อ. เมืองกาญจนบรุ ี

               จ.กาญจนบุรี                        จ.กาญจนบรุี  

              ชรก. วปค.                          ชรก. สน.มน.    

    ขาราชการยายมาดํารงตําแหนงใหม  
      ตําแหนงเดิม        ตําแหนงใหม                   
                       น า ย บ ร ร ล ือ   ช ูช า ต ิ   น อ . ( ผ ูอ ํา น ว ย ก า ร ส ูง )           -  

อ . บ ึง โ ข ง ห ล ง  จ . บ ึง ก า ฬ   
ช ร ก .  ป ค .  
ป ฏ ิบ ัต ิห น า ท ี่ ว ป ค .     

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
อธ.วปค.                 แจงใหที่ประชุมทราบในเรื่องตางๆ ดังน้ี 
     ๑) อธ.วปค. ไดนอมนําพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  
                   เน่ืองในวันขาราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๕๕๙ มาเผยแพรประชาสัมพันธ 
                                              เพื่อใหบุคลากรทุกทานไดรับทราบ และนอมนําพระบรมราโชวาทฯ ไปยึดถือ 
                                              ปฏิบัติ เพื่อใหงานทีท่ําบังเกิดผลดี 
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         ๒) อธ.วปค. สรุปสาระสําคัญในคราวประชุมประจําเดือน ปค. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  
                       เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ใหบุคลากรทกุทานไดรับทราบ ดังน้ี 

        - ปค. ไดมีการเปลี่ยนแปลงผูดํารงตําแหนงในสวนกลาง อาทิ ผูอํานวยการสํานัก 
                     ผูตรวจราชการ ผูเช่ียวชาญดานตางๆ และผูอํานวยการสวน 

          - ปค. เนนยํ้าการการชวยเหลือผูประสบภัยแลง  การปองกันและแกไข 
                          ปญหายาเสพติด  การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย  การบรูณาการ  
                          ขอมูลดานการบรหิารการทะเบียน 

            - การอยูเวรรักษาการณในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยขอให 
      ตรวจสอบความเรียบรอยปลอดภัยของอาคารสํานักงาน หองปฏิบัติงาน  
      รวมทั้งอปุกรณ  เครื่องใชไฟฟาตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ ใหอยูใน 
      สภาพที่มีความเรียบรอยปลอดภัย เพื่อระมัดระวังเหตุเพลิงไหม  ตลอดจน 
       กําชับบุคลากรซึง่ไดรับมอบหมายในการอยูเวร ตรวจเวร เพิม่ความระมัดระวัง 
      การอยูเวรยาม ตรวจเวร รักษาความปลอดภัยสถานทีร่าชการ สถานที่สําคัญ 
       ในพื้นที่ และ ใหเจาหนาทีป่ฏิบัติงานสามารถติดตอไดตลอด ๒๔ ช่ัวโมง  
      เพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ  หากเกิดเหตุการณผิดปกติหรือ 
      หากเกิดสถานการณใหระงับยับย้ัง  และรายงานผูบังคับบญัชาทราบโดยทันที   
       ๓) วปค. ไดบรรจเุรื่องเขาระเบียบวาระการ ปค. ครัง้ที่ ๒/๒๕๕๙ จํานวน ๒ เรื่อง ดังน้ี 
                  - ในหวงเดือน ก.พ. – มี.ค. ๒๕๕๙  วปค. ไดชะลอการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ  
      เพื่อคงอัตรากําลังของสวนกลางและสวนภูมิภาค สําหรบัปฏิบัติงานโครงการ 
      ตามมาตรการสงเสรมิความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ 5 ลานบาท)  และ 
      วปค. ไดดําเนินการจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรภายใน วปค. จํานวน  
      ๔ โครงการ ไดแก ๑) หลักสูตรการสนทนาภาษาอังกฤษในงานราชการ   
      ๒) หลักสูตรวิทยากรฝกอบรมวิถีธัญบุรีของ วปค. ๓) การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
      การจัดทํายุทธศาสตรของ วปค. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ  
      ๔) โครงการเสรมิสรางทกัษะการใชอาวุธปนของวิทยากรฝกอบรม  
            ๔) อธ.วปค. สรุปสาระสําคัญในคราวประชุมประจําเดือนหัวหนาสวนราชการ 
                                              ประจําจังหวัดปทุมธานี 
                 - การดําเนินการของศูนยดํารงธรรมจังหวัด และศูนยดํารงธรรมอําเภอ  
                 - สถานการณไขเลือดออกในปจจุบันเบาบางลง 
                - การระมัดระวังปองกันมิใหเด็กจมนํ้าเสียชีวิต  ในชวงฤดูรอน  
                 - การเรงรัดเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
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                           ๕) แผนงานการฝกอบรมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ วปค. 
                                                  ที่มีกําหนดการฝกอบรมภายหลังจากเทศกาลสงกรานต 
                - หลักสูตรเจาหนาทีบ่รหิารงานทะเบียนและบัตร สํานักทะเบียนทองถ่ิน   
                                  ระยะเวลาการฝกอบรมรุนละ ๒ สัปดาห  โดยเริ่มดําเนินการฝกอบรม 
      ต้ังแตวันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๙ ณ รร.นอ.  
                 - หลักสูตรปลัดอําเภอ จํานวน ๖ รุน เริม่ดําเนินการฝกอบรมต้ังแตวันที่ ๑๐ 
      พ.ค. ๒๕๕๙ ณ รร.สส.  รร.ปอ.  และ รร.ปค.   
                           ๖) แผนงานการฝกอบรมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ วปค. 
                         - หลักสูตรกํานัน ผูใหญบาน ระยะเวลาฝกอบรมรุนละ ๑๒ วัน  
      โดยเริ่มดําเนินการฝกอบรมต้ังแตวันที ่๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙           

          ๗) สรุปสาระสําคัญการดําเนินการเพือ่ปองกันผลประโยชนทับซอน 
              ใหที่ประชุมไดรับทราบ 

๘) นายกรัฐมนตรีและคณะ มีกําหนดเดินทางไปราชการที่ จ.เชียงใหม 
    เพื่อติดตามการดําเนินนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกจิสาํคัญของรัฐบาล      
    ในวันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙  โดยมี อปค. และคณะของ ปค. รวมติดตาม  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒     เรื่องรับรองรายงานการประชุม ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๙ 
                             ที่ประชุมพจิารณารับรองรายงานการประชุม ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ 
          เมื่อวันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙  ณ หองประชุม ๑ ช้ัน ๔ อาคารสํานักอธิการ  
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเน่ือง 
           (ไมมี) 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องรายงานผลการปฏิบัติราชการของสวนงานตางๆ 
๔.๑ กลุมงานวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม 
       - กลุมงานแผนงานยุทธศาสตร 

นายบรรพต  รัตนเกตุ            แจงใหที่ประชุมทราบในเรือ่งตางๆ ดังน้ี 
(รก.หน.กง.ผง./หน.ฝ.ผง.)      ๑) วปค. ไดจัดทํายุทธศาสตรของ วปค. โดยกระบวนการมีสวนรวมของบุคลากร วปค.  
                อยางแทจริง โดยกําหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํายุทธศาสตรของ วปค.  
                                           ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๑๒ – ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๙ ณ ร.ร.เอเชีย 
                                           พัทยา อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี โดยมีบุคลากรทุกระดับเขารวมกจิกรรม จํานวน ๗๐ คน 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
      - ๗ - 
 
           ๒) วปค. กําหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรูเพื่อกาวไปสูองคกร 
                แหงการเรียนรูอยางย่ังยืน ในวันที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๕๙ ณ หองประชุม ช้ัน ๔  
                                           อาคาร ศ.ทกฝ. กลุมเปาหมายเปนขาราชการ ระดับหน.ฝ. หรือ หน.ง. ของ ปค.  จํานวน ๔๐ คน  
           ๓) ป.ป.ท. กําหนดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน 
                ภาครัฐ  ในการน้ี วปค. รับผิดชอบการรวบรวมขอมูล เอกสาร/หลักฐานในเรื่องการ  
                                           ปองกันผลประโยชนทับซอน โดยมีตัวช้ีวัด ดังน้ี 
                                            - มีการจัดทําคูมือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพือ่ปองกัน 
                                              ผลประโยชนทบัซอน 
      - มีการใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที ่
มติท่ีประชุม รับทราบ 

                            - กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม 
           นําเสนอเปนเอกสารแจกในที่ประชุม 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
                           - กลุมงานประสานวิชาการและพัฒนาบุคลากรภายใน 
               นําเสนอเปนเอกสารแจกในทีป่ระชุม 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
                - กลุมงานวิจัยและพัฒนาระบบงานฝกอบรม 
นายวรุตม วิศิษฎศิลป              แจงใหที่ประชุมทราบวา กง.วฝ.  ไดดําเนินการตามโครงการศึกษาวิจัยประเมินผล 
(รก.หน.กง.วฝ.)              การฝกอบรมบุคลากรกรมการปกครอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยเก็บขอมลู  
                                         ใน ๒ รูปแบบ คือ การสงแบบสอบถาม และการเก็บขอมูลเชิงลึก  ซึ่งขณะน้ีไดดําเนินการ 
                                         เสร็จสิ้นและขอขอบคุณ รร. ตางๆ ที่ไดรวบรวมแบบสอบถามตางๆ จัดสงให กง.วฝ. เพื่อ  
                                         ดําเนินการตามโครงการดังกลาวขางตน  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
                          

๔.๒ กลุมงานบริหารการฝกอบรม  
      - โรงเรียนนายอําเภอ 

  นําเสนอเปนเอกสารแจกในทีป่ระชุม 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

                      - โรงเรียนปลัดอําเภอ 
นายศุภวัตน คงดี                     รายงานความคืบหนาการดําเนินการซอมแซมอาคาร รร.ปอ. ใหที่ประชุมไดรบัทราบ 
(รก.ผอ.รร.ปอ.)                        
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
      - ๘ - 

          - โรงเรียนขาราชการฝายปกครอง 
  นําเสนอเปนเอกสารแจกในทีป่ระชุม 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

           - โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง 
  นําเสนอเปนเอกสารแจกในทีป่ระชุม 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

- โรงเรียนกํานัน ผูใหญบาน 
     นําเสนอเปนเอกสารแจกในที่ประชุม 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

- สถาบันพัฒนาวิชาชีพการทะเบียน 
   นําเสนอเปนเอกสารแจกในที่ประชุม 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

     - ฝายประสานการฝกอบรม 
        นําเสนอเปนเอกสารแจกในที่ประชุม 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
   ๔.๓ กลุมงานเทคโนโลยีการฝกอบรม (ศูนยเทคโนโลยีการฝกอบรม) 

นายนพพร วีระกุล               แจงใหที่ประชุมทราบในเรือ่งตางๆ ดังน้ี 

(รก.ผอ.ศทกฝ./หน.ฝ.บห./     ๑) ในที่ประชุม ปค. ไดมอบหมายให วปค. ดําเนินการฝกอบรมการนําเสนอขอมลู   

หน.ฝ.บณ.                              Power point การตกแตงภาพ ฯลฯ ใหแกบุคลากรของ ปค. 

            ๒) ศ.ทกฝ. ดําเนินการจัดหาวัสดุอปุกรณเทคนิคตางๆ เพื่อรองรับการฝกอบรม 

                                           หลักสูตร กํานันผูใหญบาน  

           ๓) ศ.ทกฝ. ดําเนินการเผยแพรขอมลูขาวสารตางๆ  จัดทําบอรดประชาสมัพันธ 

                                           การฝกอบรมหลกัสูตรตางๆ ของ วปค. ตลอดจนประชาสัมพันธผานวารสารวิถีธัญบรุี           

มติท่ีประชุม รับทราบ 

          ๔.๔ กลุมงานบริหารท่ัวไป 
        สํานักอธิการวิทยาลัยการปกครอง 
     - ฝายบริหารการคลังและงบประมาณ 
      นําเสนอเปนเอกสารแจกในที่ประชุม 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

             - ฝายการเงินและบัญชี 
      นําเสนอเปนเอกสารแจกในที่ประชุม 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

 



  

 

 

 

  - ๙ – 

 

             - ฝายระเบียบกฎหมาย 
 น.ส.สราลี จันทรแกว           - รางรัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. ๒๕๕๙ จะมีการทําประชามติในวันที่ ๗ สิงหาคม   
 (รก.หน.ง.กม.)                         ๒๕๕๙ และในรางรัฐธรรมนูญมปีระเด็นทีส่ําคัญอยู ๒ ขอ คือ 
      ๑) การศึกษา ในรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐  และป ๒๕๕๐ ไดบัญญัติวาบุคคลยอมม ี
                    สิทธิเสมอกันในการรบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไมนอยกวาสบิสองปที่รัฐจะตองจัดให  
                                               อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ ไมเก็บคาใชจาย โดยเริ่มนับต้ังแตประถมศึกษาปที่ ๑   
                                               จนถึงมัธยมศึกษาปที่ ๖ รวมระยะเวลา ๑๒ ป ซึ่งตางกับรางรฐัธรรมนูญป ๒๕๕๙  
                                               ที่ระบุวา ต้ังแตวัยกอนเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ โดยเริ่มนับต้ังแตช้ันอนุบาล   
                                               จนถึงมัธยมศึกษาปที่ ๓ รวมระยะเวลา ๑๒ ป 
    ๒) เมื่อวันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๕๙ สภาขับเคลือ่นการปฏิรปูประเทศ (สปท.) มีมติ  
                   เสนอใหสภานิติบญัญัติแหงชาติ (สนช.) ต้ังประเด็นคําถามพวงไปกับการทํา  
                                              ประชามติรางรัฐธรรมนูญ โดยมติในที่ประชุม สปท. มมีติเห็นชอบใหสงญัตติ 
                                              ไปยัง สนช. คือ ญัตติเห็นดวยหรือไม ที่ในระยะ ๕ ปแรก นับแตประกาศใช 
                                              รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยใหนายกรฐัมนตรีตองมาจากความเห็นชอบ 
                                              ของรัฐสภา ซึ่งประเด็นดังกลาว สนช. จะมีการประชุมหารือกันในวันที่ ๗  
                                              เมษายน ๒๕๕๙ อีกครั้ง 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

นายวินัย เชิญทอง              แจงใหที่ประชุมทราบในเรื่องตางๆ ดังน้ี 
(หน.ศรอ.ภน. อ.ดอยสะเก็ด) ๑) ดําเนินการของบประมาณเพื่อขุดเจาะบอบาดาล  

  ๒) ขอรับการสนับสนุนคอมพิวเตอร จํานวน ๒ เครื่อง เครื่องปริ้นเตอร จํานวน  
              ๒ เครื่อง Notebook จํานวน ๒ เครื่อง  เครื่องฉายโปรเจคเตอร ฯลฯ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

             - ฝายพัสดุ ยานพาหนะ และอาคารสถานท่ี 
      นําเสนอเปนเอกสารแจกในที่ประชุม 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

                               - ฝายบริหารท่ัวไป 

นายนพพร วีระกุล                    ๑) การสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับราชการในตําแหนง  

(รก.ผอ.ศทกฝ./หน.ฝ.บห./             จพง.ปค.ปฏิบัติการ (ปลัดอําเภอ) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

หน.ฝ.บณ.                                  - รับสมัครทางอินเทอรเน็ตต้ังแตวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๐  

                                                 เมษายน ๒๕๕๙ ไวเวนวันหยุดราชการ ที่เว็บไซด job.dopa.go.th หรือ   

                                                 www.dopa.go.th หัวขอ “การรบัสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงต้ัง 

       บุคคลเขารับราชการในตําแหนงเจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ  

       (ปลัดอําเภอ) พ.ศ. ๒๕๕๙         

 



  

 

 

 

  - ๑๐ - 
 

          ๒) กําชับการอยูเวรรกัษาการณเพื่อระวังภัยในชวงวันหยุดเทศกาลสงกรานต 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 

    - ไมมี – 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอื่นๆ 
อธ.วปค.  แจงใหที่ประชุมทราบวา กองการสื่อสาร จะดําเนินการตรวจสอบและแกไขกลองวงจรปด 

                 (CCTV) ในจุดที่เกิดการชํารุด  ตลอดจนติดต้ังกลองวงจรปด (CCTV) ในบรเิวณที่เปนจุดเสี่ยง 

     ตอการเกิดสถานการณใหแก วปค.             

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ปดประชุมเวลา  ๑๓.๔๕  น. 
 
 
 
 
              อธิวัฒน  ธนวุฒิธีรฉัตร                                             นรินทร อติวีโร   

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

 


