
  

 

 
 

รายงานการประชุมวิทยาลัยการปกครอง 
ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ 

วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๒  ชั้น ๔  อาคารส านักอธิการ 

……………………………. 

รายช่ือผู้มาประชุม 
    ๑. นายรณรงค ์ นครจินดา  อธ.วปค.    
    ๒. นายบรรลือ ชูชาติ   นายอ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ    
    ๓. นายผะอบ  บินสะอาด  ร.อธ.วปค. 
    ๔. นายวีรวิทย ์ โพธิ์เขียว  ร.อธ.วปค. 
    ๕. นายเอกโอสถ รักเอียด   ผอ.รร.สส.  
    ๖. นายศุภวัตน ์ คงดี   รก.ผอ.รร.ปอ. 
    ๗. นายบุญเลิศ เนตร์ข า   รก.ผอ.รร.ปค.   
    ๘. นายสุพร  เนาวกูล   หน.สน.อธ.   
    ๙. ว่าที่ ร.ต. ภูมิศักดิ์ ข าปู่   รก.ผอ.รร.ก.ผญ./หน.กง.ปว. 
  ๑๐. นายวรุตม ์ วิศิษฎ์ศิลป์  รก.หน.กง.วฝ. 
  ๑๑. นายธเนศ  ยุคนธจิตต์  หน.กง.พฝ. 
  ๑๒. นายนพพร  วีระกุล   รก.ผอ.ศ.ทกฝ./หน.ฝ.บห./หน.ฝ.บณ. 
  ๑๓. นางวรรณา ชุติสิริวงศ์  หน.ฝ.พส. 
  ๑๔. น.ส.สุขฤด ี ค าวัฒน์   หน.ฝ.ปฝ. 
  ๑๕. น.ส.กรองแก้ว พิมพ์เจริญ  หน.ฝ.อผส. 
  ๑๖. น.ส.บุญชว่ย แสงตะวัน  หน.ง.บส. 
  ๑๗. นายราชวัชร ์ เพ็ชร์ไพฑูรย์  หน.ฝ.นว.  
  ๑๘. นางสร้อยทิพย์ รัตนศรีทอง  หน.ง.กง. 
  ๑๙. นางบุษรา  ภิรมจิตรผ่อง  รก.หน.ง.งป. 
  ๒๐. นายธรีศร  จูพานิชย์  หน.ง.ยพ. 
  ๒๑. น.ส.สินีนาฏ ทองฤทธิ์  รก.หน.ง.ผง. 
  ๒๒. น.ส.สราล ี  จันทร์แก้ว  รก.หน.ง.กม. 
  ๒๓. นางสุจินต ์ ไชโย   หน.ง.ภก. 
  ๒๔. นายวชิิต  นมสาตร์   รก.หน.ง.บพ. 
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รายช่ือผู้ไม่มาประชุม/ติดราชการ  

  ๑. นายฐานะบุญ บุญณภัส  ร.อธ.วปค. 
  ๒. นายสิทธชิัย  เทพภูษา  รก.ผอ.รร.นอ.   
  ๓. นายสมมารถ รักดนตรี   นทบ.ชพ.   
  ๔. นายสโุสฬส  พ่ึงบุญ   รก.ผอ.สวท. 
  ๕. นายบรรพต  รัตนเกตุ   รก.หน.กง.ผง./หน.ฝ.ผง. 
  ๖. นายมานิต  ไชโย   หน.ง.อส. 
  ๗. นายนรินทร ์ อติวีโร   หน.ง.บห. 
  ๘. นางมารินทร์ ปานไม้   หน.ง.พส. 
        

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นางธนภรณ ์  เดี่ยววาณิชย์  นทบ.ชก. 
 ๒. นายสหรัฐ  พุ่มศรีธร   นทบ.ชก. 
 ๓. น.ส.วัลยา  ขันธอรรถ  จพง.พส. 
 ๔. นายสุชิน  จันทร์ปาน  นทบ.ชก. 
 ๕. นายนรา  นวนิธิพงศ์  หน.ศรอ.ภน. อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน 
 ๖. นายปิยะรัฐ  พฤกษากร  นทบ.ชก. 
 ๗. นายอธิวัฒน์   ธนวุฒิธีรฉัตร์  จพง.ปค.ปก. 
          ๘. นางณัชชา  เริงฤทธิ์   นทบ.ชก. 
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๖ น.   
ก่อนวาระ    อธ.วปค. แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  มีข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่และข้าราชการที่ก าลังมารับ

ต าแหน่งใหม่  รายละเอียดตามข้างท้าย  
๑. ข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ จ านวน ๒ ราย ดังนี้ 

                ต าแหน่งเดิม          ต าแหน่งใหม่ 
                         ๑)  นางศรินทร  เสนะโกวร  สตอ. (จพง.กง.บช.ช านาญงาน)      จพง.กง.บช.ช านาญงาน       
       ฝ.บห.ปค. ทปค.อ.แก่งกระจาน       กง.บห. วปค. ปค. 
                                                               จ.เพชรบุรี       

    ๒)  น.ส.วลัยา ขันธอรรถ  สตอ. (จพง.กง.บช.ปฏิบัติงาน)      จพง.พส. ปฏิบัติงาน  
 กง.บห.ปค. ทปค.อ.นครหลวง           ฝ.พส. สน.อธ. 
 จ.พระนครศรีอยุธยา    

    ๒. กรมการปกครองแต่งตั้ง (ย้าย)ข้าราชการ ตามค าสั่งกรมการปกครองที่ ๕๑๗ และ ๕๑๘/๒๕๕๙  
                         ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ โดยก าหนดให้เดินทางมารับต าแหน่งใหม่ ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
       มีข้าราชการย้ายเข้า วปค. จ านวน ๔ ราย ดังนี ้                       
                                                                 ต าแหน่งเดิม                ต าแหน่งใหม่ 
                       ๑) เรืออากาศโท ณรงค์เดช แก้วอุย จพง.ปค.ช านาญการ       นทบ.ช านาญการ       

     กง.ปค. ทปค.จ.ราชบุร ี      กง.แผนงาน ยุทธศาสตร ์
     (ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)  ส่วนวางแผนและพัฒนา                    
                                                      หลักสูตรการฝึกอบรม วปค.    

                                                  (ปฏิบตัิหนา้ที่หัวหนา้ฝา่ยหรือเทียบเทา่)                                                                                                                                                                                                                                          

                       ๒) นายเศกศึก วรสันต์    จพง.ปค. ช านาญการ       นทบ.ช านาญการ       
   กง.หลักฐานการท าบัตร        กง.พัฒนาหลักสูตร 
     ส่วนบัตรประจ าตัวประชาชน               ส่วนวางแผนและพัฒนา 

                                                                                       สน.บท. ปค.       หลักสตูรการฝึกอบรม วปค.  
   (ปฏิบัติหน้าที่ กง.บห.)   

                       ๓) นายทชา เพชรสัมฤทธิ์   ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ)       นทบ.ช านาญการ         
   ทปค.อ.ไชโย จ.อ่างทอง       โรงเรยีนข้าราชการฝ่ายปกครอง 
                                         ส่วนบริหารการฝึกอบรม วปค. 

                       ๔) นายชัยณรงค์ สุระดะนัย   ปลัดอ าเภอ(จพง.ปค.ช านาญการ)        นทบ.ช านาญการ    
   ทปค.อ.สรา้งคอม จ.อุดรธาน ี        ส่วนบรหิารการฝึกอบรม 
          โรงเรียนนายอ าเภอ วปค.  

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
อธ.วปค.                 แจ้งให้ที่ประชุมทราบในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
                                   ๑. อธ.วปค. สรุปสาระส าคัญในการประชุมประจ าเดือนหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดปทุมธานี 

- นโยบายและข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี แจ้งว่า เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙  
            นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายแก่ก านันผู้ใหญ่บ้าน ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
            อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี และได้ก าชับให้ข้าราชการแต่งเครื่องแบบข้าราชการทุกวันจันทร์ 

- โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว สะพานใหม่ – คูคต เริ่มจากหมอชิต ๒ ผ่านลาดพร้าว  
            สิ้นสุดหน้าสถานีต ารวจภูธรคูคต รวมระยะทาง ๑๙ กิโลเมตร 

- การติดตามการแอบอ้างนโยบายของรัฐบาลและ คสช. เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน 
            เช่น การแอบอ้างการเก็บค่าวินจักรยานยนต์รับจ้าง ฯลฯ 
          - สถานการณ์ภัยแล้งในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี โดยที่ชลประทานจังหวัดได้วางแผนการจัดสรร 
            น้ า โดยจะมีน้ าใช้อุปโภคบริโภคได้อีก ๑๐๐ วัน หรือ ๓ เดือน   

  ๒. อธ.วปค. สรุปสาระส าคัญในการประชุมประจ าเดือน ปค. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  
      เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ให้บุคลากรทุกท่านได้รับทราบ ดังนี้ 
    - อปค. อนุญาตให้ข้าราชการที่เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) ได้แสดงความ 
                                    คิดเห็นเกี่ยวกับกรมการปกครอง โดยมีใจความว่า กรมการปกครองน่าจะมีการประชาสัมพันธ์ 
                                    เชิงรุก คือ ในส่วนภูมิภาคประชาชนจะรับรู้ภารกิจหลักของกรมการปกครองเป็นอยู่แล้ว  
                                    เพราะมีก านัน ผู้ใหญ่บ้านอยู่ แตใ่นเขต กทม. ประชาชนจะไม่ทราบถึงภารกิจของกรมการปกครองเลย  
     - เรื่องเพ่ือทราบของส านัก/กอง มีดังนี้ 
        ๑) สน.อส. รับผิดชอบในการบ าบัดยาเสพติด 
        ๒) สน.มน. แจ้งข่าวและข้อสั่งการของ คสช.  ได้แก่ ภัยแล้ง การช่วยเหลือประชาชน  
                                         การจัดท าประชามติ ฯลฯ 
        ๓) สน.ปท. แจ้งถึง โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก หมู่บ้านละ ๒๐๐,๐๐ บาท  
                                         การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ การแบ่งเขตพ้ืนที่ 
                                         ปกครองชายทะเล ในพ้ืนที่ ๒๒ จังหวัด 
        ๔) สน.บท. การเตรียมออกเสียงประชามติ โดยเพิ่มเติมคือ มีการลงทะเบียนล่วงหน้า 
                                         นอกเขตจังหวัดผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
          ๕) กองคลัง แจ้งถึง การปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคาร ปค. 
         ๖) สน.สก. แจ้งถึง ศูนย์ด ารงธรรมว่ามีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ  
                                          เจ้าหน้าที่ประจ า เป็นผู้รับเรื่องราวร้องทุกข์และส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
                                          เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชาและส่งต่อหน่วยงานอื่น 
        ๗) กจ. แจ้งถึง การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่ง  
                                       จพง.ปค.ปฏิบัติการ (ปลัดอ าเภอ) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ การอบรมเจ้าหน้าที่การเงิน 
                                         จ านวน ๖๔ คน โดยมาจากส่วนกลางจ านวน ๗ คน และจากส่วนภูมิภาคจ านวน ๕๗ คน 
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        ๘) วปค. แจ้งถึง การฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างงานน าเสนออย่างมืออาชีพ 
            การฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิารการจัดการความรู้เพ่ือก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน (KM) 
             การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบยีนและบัตร รุ่นที่ ๑/๒๕๕๙    
       ๙) กสภ. แจ้งถึง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครองราชย์ 
                                        สมบัติครบ ๗๐ ป ีและการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
                                        ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา 
   ๓. การเตรียมการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอ าเภอจ านวน ๓ รุ่น คือ รุ่นที่ ๒๑๔ – ๒๑๖ เริ่มอบรม 
ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ฝึกอบรม ณ โรงเรียนปลัดอ าเภอ โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง และโรงเรียนสืบสวน
สอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง 

                     ๔. การติดเครื่องหมายบนปกเสื้อเครื่องแบบข้าราชการ และก าชับให้แต่งชุดข้าราชการทุกวันจันทร์          
มติที่ประชุม รับทราบ         

ระเบียบวาระท่ี ๒     เรื่องรับรองรายงานการประชุม ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๕๙ 
                             ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๕๙ 
          เมื่อวันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ อาคารส านักอธิการ  
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
           (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องรายงานผลการปฏิบัติราชการของส่วนงานต่างๆ 
๔.๑ กลุ่มงานวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
       - กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์ 

         น าเสนอเป็นเอกสารแจกในที่ประชุม 
มติที่ประชุม รับทราบ  

                            - กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
นายธเนศ ยุคนธจิตต์          แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จะมีการสอบ pretest แก่นักศึกษาปลัดอ าเภอ รุ่นที่ ๒๑๔ – ๒๑๖  
(หน.กง.พฝ.)                         ในวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
                           - กลุ่มงานประสานวิชาการและพัฒนาบุคลากรภายใน 
               น าเสนอเป็นเอกสารแจกในที่ประชุม 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 
 
 
 



  

 

 
 

-๖- 
 
 
                - กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบงานฝึกอบรม 
นายวรุตม์ วิศิษฎ์ศิลป์              แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จะมีการจัดสอบ pretest แก่นักศึกษาปลัดอ าเภอ รุ่นที่ ๒๑๔ – ๒๑๖  
(รก.หน.กง.วฝ.)               ในวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จะมีการสอบในช่วงเย็น 
มติที่ประชุม รับทราบ  
                          

๔.๒ กลุ่มงานบริหารการฝึกอบรม  
      - โรงเรียนนายอ าเภอ 

  น าเสนอเป็นเอกสารแจกในที่ประชุม 
มติที่ประชุม รับทราบ  

                      - โรงเรียนปลัดอ าเภอ 
นายศุภวัตน์ คงดี                     แจ้งว่า ได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมหลักสูตรปลัดอ าเภอ รุ่นที่ ๒๑๔ เรียบร้อยแล้ว 
(รก.ผอ.รร.ปอ.)                      และรายงานความคืบหน้าการด าเนินการซ่อมแซมอาคาร รร.ปอ. ให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 

          - โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง 
นายบุญเลิศ เนตร์ข า                  รายงานความคืบหน้าการด าเนินการซ่อมแซมศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรม ภาคใต้                  
 (รก.ผอ.รร.ปค.)      จังหวัดสุราษฎร์ธานีและรายงานความคืบหน้าการด าเนินการซ่อมแซม รร.ปค. 
                                             รวมถึงการเตรียมความพร้อมหลักสูตรปลัดอ าเภอ รุ่นที่ ๒๑๕ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ                                           
มติที่ประชุม รับทราบ  

           - โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง 
นายเอกโอสถ รักเอียด    แจ้งว่า   ได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมหลักสูตรปลัดอ าเภอ รุ่นที่ ๒๑๔ เรียบร้อยแล้ว 
(ผอ.รร.สส.)   
มติที่ประชุม รับทราบ  

- โรงเรียนก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ว่าที่ ร.ต.ภูมิศักดิ์ ข าปู่   แจ้งถึงการด าเนินการเตรียมความพร้อมหลักสูตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
(รก.ผอ.รร.ก.ผญ./หน.กง.ปว.)   
มติที่ประชุม รับทราบ  

- สถาบันพัฒนาวิชาชีพการทะเบียน 
   น าเสนอเป็นเอกสารแจกในที่ประชุม 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

-๗- 
 

     - ฝ่ายประสานการฝึกอบรม 
        น าเสนอเป็นเอกสารแจกในที่ประชุม 
มติที่ประชุม รับทราบ  

 
นายนรา นวนิธิพงศ์  ขอให้มีการซ่อมแซมหรือปรับปรุงเครื่องปรับอากาศให้มีสภาพใช้งานได้ รวมทั้งขอให้ซ่อมแซม    
(หน.ศรอ.ภน. อ.บ้านโฮ่ง) เครื่องขยายเสียงในห้องบรรยายให้ใช้งานได้ 
มติที่ประชุม รับทราบ                                          
                                                         

๔.๓ กลุ่มงานเทคโนโลยีการฝึกอบรม (ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม) 
น าเสนอเป็นเอกสารแจกในที่ประชุม 

มติที่ประชุม รับทราบ 

          ๔.๔ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
        ส านักอธิการวิทยาลัยการปกครอง 
     - ฝ่ายบริหารการคลังและงบประมาณ 
      น าเสนอเป็นเอกสารแจกในที่ประชุม 
มติที่ประชุม รับทราบ 

             - ฝ่ายการเงินและบัญชี 
      น าเสนอเป็นเอกสารแจกในที่ประชุม 
มติที่ประชุม รับทราบ 

             - ฝ่ายระเบียบกฎหมาย 
 น.ส.สราลี จันทร์แก้ว            แจ้งแนวทางปฏิบัติการแสดงความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญและไม่ขัดต่อ พ.ร.บ. ว่าด้วย  
 (รก.หน.ง.กม.)                        การออกเสียงประชามติ สิ่งที่สามารถท าได้ในการแสดงความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ  
                                           โดยสรุป มีดังนี้ 
      - การแสดงความเห็นต้องไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง การแสดงความเห็นต้องสุภาพและ 
                                              การโพสต์ข้อความพร้อมเหตุผลทางเว็บไซต์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือการแชร์ข้อความ 
                                              ต้องไม่แสดงความเห็นเพิ่มเติม 
        สิ่งที่ไม่สามารถท าได้ในการแสดงความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ โดยสรุป มีดังนี้ 

   - การชักชวนให้ใส่เสื้อ หรือติดป้าย เข็มกลัด ธง ริบบิ้น หรือเครื่องหมายที่แสดง   
     สัญลักษณ์ความเห็นอย่างใด หรือการขาย การแจกจ่ายสิ่งของ ในลักษณะรณรงค์   
     ทั่วไป เพ่ือน าไปสู่การปลุกระดมทางการเมือง การสัมภาษณ์ผ่านสื่อด้วยข้อความอัน 
     เป็นเท็จหรือลักษณะก้าวร้าว รุนแรง หยาบคาย ปลุกระดม หรือข่มขู่ 
    - การฝ่าฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกิน ๑๐ ปี และปรับไม่เกิน ๒ แสนบาท ทั้งนี้ ศาลอาจสั่ง 
      เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนดไม่เกิน ๕ ป ี                     

มติที่ประชุม รับทราบ 

 



  

 

 

 

-๘- 

 

             - ฝ่ายพัสดุ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ 
นางวรรณา ชุติสิริวงศ์    น าแบบกระเป๋าใส่เอกสารที่ใช้แจกให้กับนักศึกษาปลัดอ าเภอมาขอความเห็นชอบ   
(หน.ฝ.พส. ยพ.และ อส.)             ในที่ประชุม      

มติที่ประชุม รับทราบและได้ให้ความเห็นชอบ 

                               - ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นายนพพร วีระกุล                    ๑) แจ้งถึง พ.ร.บ. ว่าดว้ยการออกเสียงประชามติและบทลงโทษต่อผู้ขัดต่อ พ.ร.บ. 
(รก.ผอ.ศทกฝ./หน.ฝ.บห./         ๒) แจ้งมติ ครม. เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ 
หน.ฝ.บณ.                                                                                
มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
    - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๑๕  น. 
 
 
 
 
 
 
              อธิวัฒน์  ธนวุฒิธรีฉัตร์                                             นพพร วีระกุล   

(นายอธิวัฒน์  ธนวุฒิธีรฉัตร์)                                       (นายนพพร วีระกุล) 
        เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ           หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
              ผู้จดรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 


