
  

 

 
 

รายงานการประชุมวิทยาลัยการปกครอง 
ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ 

วันพุธที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๒  ชั้น ๔  อาคารส านักอธิการ 

……………………………. 

รายช่ือผู้มาประชุม 
    ๑. นายรณรงค ์ นครจินดา  อธ.วปค.    
    ๒. นายณรงค์พร ณ พัทลุง  ปลัดจังหวัดพังงา 
    ๓. นายบรรลือ ชูชาติ   นายอ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ    
    ๔. นายผะอบ  บินสะอาด  ร.อธ.วปค. 
    ๕. นายวีรวิทย ์ โพธิ์เขียว  ร.อธ.วปค. 
    ๖. นายเอกโอสถ รักเอียด   ผอ.รร.สส.  
    ๗. นายศุภวัตน ์ คงดี   รก.ผอ.รร.ปอ. 
    ๘. นายบุญเลิศ เนตร์ข า   รก.ผอ.รร.ปค.   
    ๙. นายสุพร  เนาวกูล   หน.สน.อธ.   
  ๑๐. ว่าที่ ร.ต. ภูมิศักดิ์ ข าปู่   รก.ผอ.รร.ก.ผญ./หน.กง.ปว. 
  ๑๑. นายวรุตม์  วิศิษฎ์ศิลป์  รก.หน.กง.วฝ. 
  ๑๒. นายธเนศ  ยุคนธจิตต์  หน.กง.พฝ. 
  ๑๓. นายบรรพต รัตนเกตุ   รก.หน.กง.ผง./หน.ฝ.ผง. 
  ๑๔. นายนพพร  วีระกุล   รก.ผอ.ศ.ทกฝ./หน.ฝ.บห./หน.ฝ.บณ. 
  ๑๕. นางวรรณา ชุติสิริวงศ์  หน.ฝ.พส. 
  ๑๖. น.ส.กรองแก้ว พิมพ์เจริญ  หน.ฝ.อผส. 
  ๑๗. น.ส.บุญชว่ย แสงตะวัน  หน.ง.บส. 
  ๑๘. นายราชวัชร ์ เพ็ชร์ไพฑูรย์  หน.ฝ.นว.  
  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. นายวชิิต  นมสาตร์   รก.หน.ง.บพ. 
  ๒๔. นางมารินทร์ ปานไม้   หน.ง.พส. 
 
 
 

 
 
 

 
 



  

 

 
 
 

           - ๒ – 
 

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. น.ส.สุขฤดี  ค าวัฒน์   หน.ฝ.ปฝ. 
  ๖. นางสร้อยทิพย์ รัตนศรีทอง  หน.ง.กง. 
  ๗. นางสุจินต ์  ไชโย   หน.ง.ภก. 
  ๘. นายมานิต  ไชโย   หน.ง.อส. 
  ๙. นายนรินทร ์ อติวีโร   หน.ง.บห. 
        

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. พ.อ.อ.ศักดิ์ชาย แย้มหลั่งทรัพย์  จพง.สท.ชง. 

๒. นายสหรัฐ  พุ่มศรีธร   นทบ.ชก. 
๓. นายเศกศึก  วรสันต์   นทบ.ชก. 
๔. ร.ท.ณรงค์เดช  แก้วอุย   นทบ.ชก. 
๕. นายทชา   เพชรสัมฤทธิ์  นทบ.ชก. 
๖. นายปิยะรัฐ  พฤกษากร  นทบ.ชก. 
๗. นายชัยณรงค ์ สุระดะนัย  นทบ.ชก. 
๘. นายนิพัฒน์  ปรีศิริ   นทบ.ชก. 
๙. นางมนันพัทธ์  รุ่งพศวัฒน์  จพง.ธก.ชง. 

          ๑๐. นายอธิวัฒน ์ ธนวุฒิธีรฉัตร์  จพง.ปค.ปก.    
          ๑๑. นางวิไล  อาจวาที   ภก.ชง. 
          
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 

           - ๓ - 
  

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๖ น.   
ก่อนวาระ     ๑. อธ.วปค. แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  มีข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ จ านวน ๕ ราย ดังนี้  
                  ต าแหน่งเดิม           ต าแหน่งใหม่ 
                    ๑) นายณรงค์พร ณ พัทลุง   ปลัดจังหวัดพังงา  ช่วยราชการ ปค. 
    ปฏิบัติหน้าท่ี วปค. 

                    ๒) เรืออากาศโท ณรงค์เดช แก้วอุย    จพง.ปค.ช านาญการ            นทบ.ช านาญการ       
    กง.ปค. ทปค.จ.ราชบุร ี           ปฏิบัติหน้าท่ี กง.พฝ. 

     (ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทยีบเท่า)         กง.วางแผนและพฒันาหลักสตูร 
                                                          การฝึกอบรม           

                                                    
                    ๓) นายเศกศึก วรสันต์    จพง.ปค. ช านาญการ      นทบ.ช านาญการ       
   กง.หลักฐานการท าบัตร                          ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มศูนย์การเรียนรู้                      
     ส่วนบัตรประจ าตัวประชาชน                     และฝึกอบรมในภูมิภาค 

                                                                                       สน.บท. ปค.    กง.บริหารการฝึกอบรม 

   (ปฏิบัติหน้าที่ กง.บห.)   

                    ๔) นายทชา เพชรสัมฤทธิ์  ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ)     นทบ.ช านาญการ         
  ทปค.อ.ไชโย จ.อ่างทอง   ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มศูนย์การเรียนรู้  
                                  และฝึกอบรมในภูมิภาค 
    กง.บริหารการฝึกอบรม 

                   ๕) นายชัยณรงค์ สุระดะนัย  ปลัดอ าเภอ(จพง.ปค.ช านาญการ)     นทบ.ช านาญการ    
  ทปค.อ.สร้างคอม จ.อุดรธาน ี   ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มศูนย์การเรียนรู้ 
    และฝึกอบรมในภูมภิาค 
    กง.บริหารการฝึกอบรม 

                   ๒. ผู้บริหารกรมการปกครอง ได้รับการแต่งตั้งไปด ารงต าแหน่งใหม่ ได้แก่ ๑) นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ผู้อ านวยการส านัก
สอบสวนและนิติการ ไปเป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ๒) นางสาวปราณี นาคะนาท ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ไปเป็น  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน ๓) นายพิริยะ  ฉันทดิลก นายอ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปเป็น ผู้อ านวยการส านักสอบสวนและ 
นิติการ  ๔) ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์  นายอ าเภอห้วยกระเจา  จังหวัดกาญจนบุรี  ไปเป็น  ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง                               

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 

-๔- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
อธ.วปค.                 แจ้งให้ที่ประชุมทราบในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
                             ๑.อธ.วปค. สรุปผลการประชุมประจ าเดือน ปค. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
                               ๑) โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ  
                                     ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน 
    ๒) มท. และ ปค. ร่วมด าเนินการประชามติ โดย ปค. มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
        - การสนับสนุน กกต. ในการออกเสียงประชามติ โดยมี สน.บท. รับผิดชอบโดยตรง 
                                    - การสนับสนุนคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ    
    ๓) ข้อสั่งการของ คสช. เรื่อง การขุดลอกคูคลอง การรักษาความสงบ ฯลฯ 
     ๔) สน.อส. มีการตั้งกองร้อยขึ้นมาใหม่ การเก็บรักษาอาวะปืน ฯลฯ 
                           ๕) สน.ปท. แจ้งว่า จะมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกๆ๔ ปี 
    ๖) การเบิกจ่ายค่าตอบแทน การเบิกจ่ายงบประมาณ 
    ๗) กจ. แจ้งถึงการบริหารงานบุคคล เรื่อง การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ 
                                    ราชการในต าแหน่งปลัดอ าเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบัติการ) มีผู้สมัคร ป.ตรี  
                                    ประมาณ ๑๒,๐๐๐ คน มาสอบประมาณ ๙,๐๐๐ คน สอบผ่านเพียง ๙๐๐ กว่าคน โดยจะมี 
                                     การสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๑๑ – ๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๙ ณ วปค. โดยบรรจุครั้งแรก ๒๐๐ อัตรา 
    ๘) การประเมินคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อต าแหน่ง ในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ 
                                     ในสังกัดกรมการปกครองเพ่ือเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือเลื่อนข้าราชการ    
                                     พลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการสูง ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย  
                                     พิจารณา ต าแหน่ง นายอ าเภอ 
    ๙) การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง 
                                    ปฏิบัติงาน โดยมีอัตราว่าง ๒๐๐ อัตรา 
                              ๑๐) กิจกรรมระดมสมองและวิพากษ์หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อ 
                                    เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง จพง.ปค.ช านาญการพิเศษ กรมการปกครอง 
                              ๑๑) วปค. มีการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอ าเภอ โดยจะมีการอบรม ๖ รุ่น อบรมมาแล้ว ๓ รุ่น  
                                    คือ รุ่นที่ ๒๑๔ –๒๑๖ และจะมีการอบรมอีก ๓ รุ่น คือ รุ่นที่ ๒๑๗ – ๒๑๙  
                                    การอบรมเจ้าหน้าที่บริหารการทะเบียนและบัตร ฯลฯ 
                                   ๒. อธ.วปค. สรุปผลการประชุมประจ าเดือนหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดปทุมธานี 
                       เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ให้บุคลากรทุกท่านได้รับทราบ ดังนี้ 
                                      -  คลังจังหวัด แจ้งเรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณ ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๙  
               -  ศูนย์ด ารงธรรม สถานการณ์น้ า สถานการณ์ไข้เลือดออก การก าจัดผักตบชวา ฯลฯ 
  

          มติที่ประชุม รับทราบ     

 

 



  

 

 

 

-๕-     

 

ระเบียบวาระท่ี ๒     เรื่องรับรองรายงานการประชุม ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ 
                             ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ 
          เมื่อวันพุธที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๔ อาคารส านักอธิการ  
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
           (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องรายงานผลการปฏิบัติราชการของส่วนงานต่างๆ 
๔.๑ กลุ่มงานวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
       - กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์ 

นายบรรพต รัตนเกตุ            แจ้งถึง ยุทธศาสตร์วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒  
(รก.หน.กง.ผง./หน.ฝ.ผง.)      มี ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
                                     ๑) พัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครองให้มีสมรรถนะและคุณธรรม 
                                       ๒) พัฒนาระบบการจัดการความรู้ด้านงานปกครอง 
           ๓) พัฒนาสมรรถนะองค์กรและบุคลากรของ วปค.          
มติที่ประชุม รับทราบ  

                            - กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
นายธเนศ ยุคนธจิตต์          แจ้งถึงหลักสูตรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีจ านวน ๑๐ หลักสูตร ดังนี้  
(หน.กง.พฝ.)                         หลักสูตรนายอ าเภอ หลักสูตรปลัดอาวุโส(ช านาญการพิเศษ) หลักสูตรป้องกันจังหวัด      
                                         หลักสูตรจ่าจังหวัด หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง หลักสูตรปลัดอ าเภอ 
             หลักสูตรเสมียนตราจงัหวัด หลักสูตรเสมียนตราอ าเภอ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ปกครอง  
                                         และหลักสูตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน (หลักสูตร ๑ – ๙ งบประมาณ ๕๕ ล้านบาท  
                                         หลักสูตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน งบประมาณ ๑๑๐ ล้านบาท) 
               
มติที่ประชุม รับทราบ  
                           - กลุ่มงานประสานวิชาการและพัฒนาบุคลากรภายใน 
ว่าที่ ร.ต.ภูมิศักดิ์ ข าปู่         แจ้งว่า ได้จัดให้บุคลากรภายใน วปค. ไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก  
(รก.ผอ.รร.ก.ผญ./ 
 หน.กง.ปว.) 
                
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 
 
 
 



  

 

 
 

-๖- 
 
 
                - กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบงานฝึกอบรม 
นายวรุตม์ วิศิษฎ์ศิลป์              ๑) หลักสูตรปลัดอ าเภอ รุ่นที่ ๒๑๔ – ๒๑๖ ท าการ Pretest เรียบร้อยแล้ว 
(รก.หน.กง.วฝ.)              ๒) วปค. กับ วช. จะรวบรวมบทความงานวิจัยของหลักสูตรนายอ าเภอ  
                                         เพ่ือเผยแพร่ไปภูมิภาคต่างๆ               
                                              
มติที่ประชุม รับทราบ                          

๔.๒ กลุ่มงานบริหารการฝึกอบรม  
      - โรงเรียนนายอ าเภอ 

  น าเสนอเป็นเอกสารแจกในที่ประชุม 
มติที่ประชุม รับทราบ  

                      - โรงเรียนปลัดอ าเภอ 
นายศุภวัตน์ คงดี                    แจ้งว่า การด าเนินการอบรมหลักสูตรปลัดอ าเภอรุ่นที่ ๒๑๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
(รก.ผอ.รร.ปอ.)                       
                                         
มติที่ประชุม รับทราบ  
 

          - โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง 
นายบุญเลิศ เนตร์ข า                 แจ้งว่า การด าเนินการอบรมหลักสูตรปลัดอ าเภอรุ่นที่ ๒๑๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 (รก.ผอ.รร.ปค.)     และในวันที่ ๑๒ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ จะน านักศึกษาปลัดอ าเภอ รุ่นที่ ๒๑๕ 
                                            ไปดูงานที่ต่างจังหวัด                                          
มติที่ประชุม รับทราบ  

           - โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง 
นายเอกโอสถ รักเอียด    แจ้งว่า การด าเนินการอบรมหลักสูตรปลัดอ าเภอรุ่นที่ ๒๑๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
(ผอ.รร.สส.)   
 
มติที่ประชุม รับทราบ  

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

- สถาบันพัฒนาวิชาชีพการทะเบียน 
   น าเสนอเป็นเอกสารแจกในที่ประชุม 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 



  

 

 
 
 
 

-๗- 
 

    - ฝ่ายประสานการฝึกอบรม 
        น าเสนอเป็นเอกสารแจกในที่ประชุม 

 
มติที่ประชุม รับทราบ  
                                        

๔.๓ กลุ่มงานเทคโนโลยีการฝึกอบรม (ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม) 
นายนพพร วีระกุล              แจ้งว่า วปค. ได้ด าเนินการจัดอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ปลัดอ าเภอ รุ่นที่ ๒๑๔ – ๒๑๖ รวมถึงการ 
(รก.ผอ.ศ.ทกฝ./                 ประชาสัมพันธ์การประชามติเพ่ือพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ การจัดท าฐานข้อมูลนักศึกษาหลักสูตร             
หน.ฝ.บห./หน.ฝ.บณ.)          ต่างๆ เพื่อสามารถสืบค้นได้ 
  
มติที่ประชุม รับทราบ 

          ๔.๔ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
        ส านักอธิการวิทยาลัยการปกครอง 
นายสุพร เนาวกูล  - ฝ่ายบริหารการคลังและงบประมาณ 
(หน.สน.อธ.)     แจ้งในที่ประชุม ดังนี้ 
      ๑) กจ. จะมีการปฐมนิเทศข้าราชการ 
      ๒) สน.อส. ได้ประสานขอใช้โรงยิม ของ วปค. เป็นสถานที่ทดสอบสมรรถภาพของ 
                                               ผู้สมัครสอบสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
      ๓) วันที่ ๑๑ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ จะมีการสอบสัมภาษณ์และทดสอบสมรรถนะภาพ 
                                               ของผู้สอบแข่งขันต าแหน่งปลัดอ าเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบัติการ)   
                                               ณ วิทยาลัยการปกครอง 
      ๔) การของบเพ่ิมเติมอาคาร ๗ ชั้น ซึ่งอยู่ในขั้นขอเพ่ิมเติมเพ่ือจะได้น าเสนอ 
    
มติที่ประชุม รับทราบ 

             - ฝ่ายการเงินและบัญชี 
      น าเสนอเป็นเอกสารแจกในที่ประชุม 
มติที่ประชุม รับทราบ 

             - ฝ่ายระเบียบกฎหมาย 
       น าเสนอเป็นเอกสารแจกในที่ประชุม 

                     

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 



  

 

 

 

-๘- 

 

             - ฝ่ายพัสดุ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ 
นางวรรณา ชุติสิริวงศ์    แจ้งว่า การจัดจ้างเหมารถ บขส. ราคาจะสูงกว่าบริษัทเอกชน โดยในเบื้องต้นได้    
(หน.ฝ.พส. ยพ.และ อส.)            ด าเนินการจัดจ้างบริษัทเอกชนไปแล้วให้แก่ หลักสูตรปลัดอ าเภอรุ่นที่ ๒๑๔  
                                            และรุ่นที่ ๒๑๖ เพ่ือไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ยกเว้นในส่วนของหลักสูตร 
                                            ปลัดอ าเภอรุ่นที่ ๒๑๕ โดยมีความต้องการให้จ้างเหมารถของ บขส. ซึ่งในทางปฏิบัติ 
                                            ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างจะพิจารณาจากการจัดจ้างเหมารถยนต์ที่ราคาไม่สูง  
 
นายบุญเลิศ  เนตร์ข า    เพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดจ้างเหมารถ บขส. เพื่อใช้ในการไปศึกษาดูงานให้กับนักศึกษา
หลักสูตรปลัดอ าเภอ รุ่นที่ ๒๑๕    โดยระบุว่า บขส. เป็นบริษัทรถท่ีพนักงานขับรถยนต์มีระเบียบ มีความปลอดภัยสูง 
(รก.ผอ.รร.ปค.) 
 
นางวรรณา ชุติสิริวงศ์  ในการนี้ หาก วปค. มีความประสงค์จะใช้รถยนต์ของ บขส. ขอให้ผู้บริหารอนุมัติให้ 
(หน.ฝ.พส. ยพ.และ อส.)           ด าเนินการจัดจ้างต่อไป 
 
อธ.วปค.   ในกรณี พิจารณาใช้รถยนต์ของ บขส. จะพิจารณาอนุมัติให้เพ่ือความปลอดภัยและสามารถ     
                                                ดูแลนักศึกษาได้ 
   
นางวรรณา ชุติสิริวงศ์  น าเสนอ เน็คไทด์ส าหรับนักศึกษาปลัดอ าเภอ ในที่ประชุม วปค. ราคา ๒๕๐ บาท และ 
(หน.ฝ.พส. ยพ.และ อส.)           ผู้พักอาศัยไม่ยอมช าระค่าน้ า ค่าไฟ     

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ 

                               - ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นายนพพร วีระกุล                    ๑) การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ป ี
(รก.ผอ.ศทกฝ./หน.ฝ.บห./         ๒) การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่ง 
หน.ฝ.บณ.            จนท.ปค. ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                                          ๓) ประกาศคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ 
                                               เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการรายงานการด าเนินการทางวินัยและการด าเนินคดี 

    ๔) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปจากการร่วมกิจกรรมระดมสมอง 
                                              และวิพากษ์หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง 
                                                        ให้ด ารงต าแหน่ง จพง.ปค.ช านาญการพิเศษ กรมการปกครอง                      
                                                                                
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 
 



  

 

 
 
 

-๙- 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
    - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๔๕  น. 
 
 
              อธิวัฒน์  ธนวุฒิธรีฉัตร์                                             นพพร วีระกุล   

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


