
  

 

 

 

 
รายงานการประชุมวิทยาลัยการปกครอง 

ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๒  ชั้น ๔  อาคารส านักอธิการ 

……………………………. 
 

รายช่ือผู้มาประชุม 
    ๑. นายรณรงค ์ นครจินดา  อธ.วปค.    
    ๒. นายผะอบ  บินสะอาด  ร.อธ.วปค. 
    ๓. นายวีรวิทย ์ โพธิ์เขียว  ร.อธ.วปค. 
    ๔. นายเอกโอสถ รักเอียด   ผอ.รร.สส.  
    ๕. นายบุญเลิศ เนตร์ข า   รก.ผอ.รร.ปค.   
    ๖. นายสุพร  เนาวกูล   หน.สน.อธ.   
    ๗. ว่าที ่ร.ต. ภูมิศักดิ์ ข าปู่   รก.ผอ.รร.ก.ผญ./หน.กง.ปว. 
    ๘. นายบรรพต รัตนเกตุ   รก.หน.กง.ผง./หน.ฝ.ผง. 
    ๙. นายนพพร  วีระกุล   รก.ผอ.ศ.ทกฝ./หน.ฝ.บห./หน.ฝ.บณ. 
  ๑๐. นายสโุสฬส พ่ึงบุญ   รก.ผอ.สวท. 
  ๑๑. น.ส.กรองแก้ว พิมพ์เจริญ  หน.ฝ.อผส. 
  ๑๒. นางวรรณา ชุติสิริวงศ์  หน.ฝ.พส. 
  ๑๓. น.ส.สุขฤด ี ค าวัฒน์   หน.ฝ.ปฝ. 
  ๑๔. นายราชวัชร ์ เพ็ชร์ไพฑูรย์  หน.ฝ.นว. 
  ๑๕. นางสุจินต ์ ไชโย   หน.ง.ภก. 
  ๑๖. นางบุษรา  ภิรมจิตรผ่อง  รก.หน.ง.งป. 
  ๑๗. นางสร้อยทิพย์ รัตนศรีทอง  หน.ง.กง. 

            ๑๘. นายนรินทร ์ อติวีโร   หน.ง.บห. 
  ๑๙. น.ส.สินีนาฏ ทองฤทธิ์  รก.หน.ง.ผง. 
  ๒๐. น.ส.สราล ี  จันทร์แก้ว  รก.หน.ง.กม. 
  ๒๑. นางสาวมารินทร ์ ปานไม้   หน.ง.พส. 
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รายช่ือผู้ไม่มาประชุม/ติดราชการ  
  ๑. นายณรงค์พร ณ พัทลุง  ปจ.พังงา  ชรก.ปค.  (ปฏิบัติหน้าที่ วปค.) 
  ๒. นายกฤษณ์  เติมธนะศักดิ์  นอ.กันทรารมย์  จ.ศรีสะเกษ  ชรก.ปค.  (ปฏิบัติหน้าที่ วปค.) 
  ๓. นายฐานะบุญ บุญณภัส  ร.อธ.วปค. 
  ๔. นายสิทธชิัย  เทพภูษา  รก.ผอ.รร.นอ.   
  ๕. นายสมมารถ รักดนตรี   นทบ.ชพ.   
  ๖. นายธเนศ  ยุคนธจิตต์  หน.กง.พฝ. 
  ๗. นายศุภวัตน ์ คงดี   รก.ผอ.รร.ปอ. 
  ๘. นายวรุตม ์  วิศิษฎ์ศิลป์  รก.หน.กง.วฝ. 
  ๙. นายมานิต  ไชโย   หน.ง.อส. 
๑๐. นายธีรศร  จูพานิชย์  หน.ง.ยพ. 
๑๑. น.ส.บุญช่วย  แสงตะวัน  หน.ง.บส. 
๑๒. นายวิชิต  นมสาตร์   รก.หน.ง.บพ. 

       
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
            ๑. นายยุทธนา  ศรีสมบัติ  จนท.ปค. (พนักงานราชการ) 
            ๒. นายอธิวัฒน ์ ธนวุฒิธีรฉัตร ์  จพง.ปค.ปก.  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  ชรก.วปค.   

  ๓. นางมนันพัทธ์ รุ่งพศวัฒน์  จพง.ธก.ชง. 
            ๔. นางธนภรณ์  เดี่ยววาณิชย์  นทบ.ชก. 
   ๕. นางจิรภา  เจริญภูมิ   นทบ.ชก. 
   ๖. นายสชุิน  จันทร์ปาน  นทบ.ชก. 
   ๗. น.ส.สุรางค์  มุสิกวัตร   นทบ.ชก. 

  ๘. นายสหรฐั  พุ่มศรีธร   นทบ.ชก. 
  ๙. นายปิยะรัฐ  พฤกษากร  นทบ.ชก. 

           ๑๐. ร.ท.ณรงค์เดช แก้วอุย   นทบ.ชก. 
  
  
          
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

              - ๓ - 
  

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๕ น.   

ก่อนวาระ       อธ.วปค. แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีพนักงานราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ รายละเอียดตามข้างท้าย  
               โดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจ า รร.สส. เพ่ือศึกษาเรียนรู้กระบวนการฝึกอบรม และปฏิบัติหน้าที่วิทยากร 
               ประจ าโครงการฝึกอบรมในโอกาสต่อไป  
              ต าแหน่งเดิม                  ต าแหน่งใหม่ 
                   นายยุทธนา ศรีสมบัติ     จนท.ปค. กง.ทป. กจ.        ปฏิบัติหน้าที่ วปค.       
มติที่ประชุม รับทราบ  
                    

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
อธ.วปค.                 แจ้งให้ที่ประชุมทราบในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
                              ๑. อธ.วปค. ขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ร่วมกันเตรียมความพร้อม การด าเนินการฝึกอบรม 
หลักสูตรก านันผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  ส าหรับหลักสูตรก านันผู้ใหญ่บ้าน จะเริ่มด าเนินการ 
ฝึกอบรมต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป  
    ๒. อธ.วปค. สรุปผลการประชุมประจ าเดือน ปค. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
                                   ๑) อปค. ขอบคุณทุกส านัก/กอง จังหวัดและอ าเภอ ที่ร่วมกันปฏิบัติงานตามนโยบายของ
รัฐบาลให้ประสบผลส าเร็จ โดยเฉพาะโครงการต าบลละ ๕ ล้านบาท ซึ่งเป็นที่พึงพอใจของรัฐบาล 
       ๒) อปค. ขอให้ส านัก/กอง สนับสนุนการลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญและค าถามพ่วง  
โดยสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์  สนับสนุนการด าเนินงานของ กกต.  การรักษาความสงบเรียบร้อยที่หน่วย 
ลงประชามติ  และขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัดให้ไปใช้สิทธิลงประชามติ 
       ๓) ปค. อยู่ระหว่างด าเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ประเภทวิชาการ ต าแหน่ง นิติกร นักวิชาการเงินและบัญชี และ เจ้าพนักงานปกครอง  ระดับ  
ช านาญการพิเศษ   
       ๔) ปค. มีนโยบายด าเนินการจัดตั้งกิ่งกาชาดให้ครบทุกแห่ง  ซ่ึงปัจจุบันมีอ าเภอที่ด าเนินการ 
จัดตั้งกิ่งกาชาด เรียบร้อยแล้ว จ านวน ๒๔๐ อ าเภอ 
       ๕) อปค. ขอให้ส านัก/กอง ด าเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
   ๓. อธ.วปค. สรปุผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙  
ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
       ๑) ขอให้ส่วนราชการต่างๆ สนับสนุนการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและค าถามพ่วง  
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาทิ สนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์  สนับสนุนการด าเนินงานของ กกต.  การรักษาความ
สงบเรียบร้อยที่หน่วยลงประชามติ  และขอให้ส่วนราชการต่างๆ อ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากรในการไปใช้สิทธิลง
ประชามติ 
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                                   ๒) ขอให้สอดส่องการจัดท าและน าเสนอข่าวของสื่อมวลชน  
       ๓) เชิญชวนทุกภาคส่วน สวมใส่เสื้อสีฟ้า เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
        ๔) ก าชับส่วนราชการต่างๆ ด าเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
        ๕) จังหวัดปทุมธานี เกิดสถานการณ์โรคไข้เลือดออกระบาด โดยพื้นที่แพร่ระบาดมากท่ีสุด 
คือ อ.เมืองปทุมธานี รองลงมา คือ อ าเภอธัญบุรี     และโรคมือเท้าปาก โดยพื้นที่แพร่ระบาดมากที่สุดคือ อ.ลาดหลุมแก้ว  
อ.สามโคก อ.เมืองปทุมธานี 
     ๔. แผนการฝึกอบรมของ วปค. ในช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จะด าเนินการฝึกอบรม  
จ านวน ๓ หลักสูตร ๔ รุ่น ดังนี้ 
       ๑) หลักสูตรปลัดอ าเภอ รุ่นที่ ๒๑๙ ระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคม - ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ รร.สส.  
       ๒) หลักสูตรก านันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ ๖ และรุ่นที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
           ณ รร.ปค. และ รร.ปอ. 
       ๓) หลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ส านักทะเบียนท้องถิ่น รุ่นที่ ๕  
                                       ระหว่างวันที่ ๑๕ –๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ รร.นอ. 
        แผนการฝึกอบรมของ วปค. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะด าเนินการฝึกอบรม 
หลักสูตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ จัดอบรม ณ รร.ปอ.  รร.สส.  รร.ปค.  รร.นอ.  
ศรอ.ภน.อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน  ศรอ.ภน.อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ และ ศรอ.ภต.อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี   

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒     เรื่องรับรองรายงานการประชุม ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ 
                             ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ 
          เมื่อวันจนัทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๔ อาคารส านักอธิการ  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

           (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องรายงานผลการปฏิบัติราชการของส่วนงานต่างๆ 
๔.๑ กลุ่มงานวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
       - กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์ 

นายบรรพต รัตนเกตุ            สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ วปค. 
(รก.หน.กง.ผง./หน.ฝ.ผง.)     ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (รอบ ๙ เดือน) ให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยมีเป้าหมาย 
                                      การด าเนินงาน ระดับ ๓  ปัจจุบันมีค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก ๒.๒๖ ซ่ึงต่ ากวา่เป้าหมาย 
                                      ทีก่ าหนดไว้  ในการนี้ อธ.วปค. ได้เน้นย้ าและก าชับให้ทุกส่วนงานด าเนินการให้เป็นไป 
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                                      ตามเป้าหมายและระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่ง กง.ผง. จะน าเสนอผลการประเมินการปฏิบัติ 
                                      ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ วปค. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
                                      (รอบ ๑๐ เดือน) ในคราวประชุมครั้งถัดไป 
มติที่ประชุม รับทราบ  

                            - กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
         น าเสนอเป็นเอกสารแจกในที่ประชุม                 

 
                           - กลุ่มงานประสานวิชาการและพัฒนาบุคลากรภายใน 
ว่าที่ ร.ต.ภูมิศักดิ์ ข าปู่         รายงานผลการปฏิบัติราชการให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
(รก.ผอ.รร.ก.ผญ./         ๑) กง.ปว. ได้พิจารณาจัดส่งบุคลากรไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ 
                                           กับหน่วยงานภายนอก เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์มาปรับปรุงพัฒนา 
                                           การท างานให้มีประสิทธิภาพ 
 หน.กง.ปว.)          ๒) กง.ปว. จัดท าโครงการต่างๆ โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับการปฏิบัติราชการ 
                                            ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ วปค.                 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
                - กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบงานฝึกอบรม 
นางจิรภา  เจริญภูมิ    รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ร้อยละความส าเร็จของการศึกษาวิจัย 
(แทน รก.หน.กง.วฝ.)           โครงการติดตามประเมินผลการฝึกอบรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
                                          มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐  และขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท ารูปเล่ม 
                                          การศึกษาวิจัยโครงการติดตามประเมินผลการฝึกอบรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
มติที่ประชุม รับทราบ              
             

๔.๒ กลุ่มงานบริหารการฝึกอบรม  
      - โรงเรียนนายอ าเภอ 

  น าเสนอเป็นเอกสารแจกในที่ประชุม 

                      - โรงเรียนปลัดอ าเภอ 
                                           น าเสนอเป็นเอกสารแจกในที่ประชุม 

          - โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง 
นายบุญเลิศ เนตร์ข า                รายงานผลการปฏิบัติราชการให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้  
(รก.ผอ.รร.ปค.)            ๑) รร.ปค. ได้ด าเนินการจัดท าตารางเรียน หลักสูตรก านันผู้ใหญ่บ้าน เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
                                             และชี้แจงรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรม ตลอดจนแจ้งต าแหน่ง 
                                             ผู้ที่มาเป็นวิทยากรบรรยาย ให้ที่ประชุมได้รับทราบ  
 
 
 
 



  

 

 
 

- ๖ - 
 
                                         ๒) รร.ปค. ขอรับการสนับสนุนหนังสือพิมพ์เพ่ิมเติม เนื่องจากหนังสือพิมพ์ที่จัดไว้บริการ  
                                             แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีปริมาณไม่เพียงพอ  ตลอดจนขอให้ปรับปรุงแก้ไขระบบ 
                                             สัญญาณอินเตอร์เน็ต ให้สามารถใช้งานไดต้ามปกติและมีเสถียรภาพ  
มติที่ประชุม รับทราบ  

           - โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง 
      น าเสนอเป็นเอกสารแจกในที่ประชุม      

- โรงเรียนก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
 น าเสนอเป็นเอกสารแจกในที่ประชุม 

- สถาบันพัฒนาวิชาชีพการทะเบียน 
นายสุโสฬส พึ่งบุญ    แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบว่า การศึกษาอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงาน 
(รก.ผอ.สวท.)                          ทะเบียนและบัตร ส านักทะเบียนท้องถิ่น รุ่นที่ ๔/๒๕๕๙  มีนักศึกษาหลงลืม 
                                            สร้อยคอทองค าไว้ในห้องพักนักศึกษา  โดยแม่บ้าน รร.นอ. ได้ไปพบเห็น 
                                            จึงเก็บรักษาไว้ให้ และน าส่งคืนนักศึกษาต่อไป ซึ่งขณะนี้นักศึกษาดังกล่าว 
                                            ได้รับคืนสร้อยคอทองค าไปเรียบร้อยแล้ว                                            
มติที่ประชุม รับทราบ และชมเชยการปฏิบัติของแม่บ้าน รร.นอ. 

    - ฝ่ายประสานการฝึกอบรม 
นางสุขฤดี ค าวัฒน์    ฝ.ปฝ. ได้แจ้งก าหนดการพิธีเปิดและพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ปลัดอ าเภอ รุ่นที่ ๒๑๙  
(หน.ฝ.ปฝ.)     หลักสูตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ ๖ และรุ่นที่ ๗  หลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารการทะเบียน 
                                            และบัตร ส านักทะเบียนท้องถิ่น รุ่นที่ ๕/๒๕๕๙ ตลอดจนรายงานความคืบหน้า 
                                            การประสานงานไปยังจังหวัดต่างๆ เกี่ยวกับรายชื่อผู้ที่จะมาเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
                                            ก านันผู้ใหญ่บ้าน ให้ที่ประชุมได้รับทราบ                                                 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
                                ๔.๓ กลุ่มงานเทคโนโลยีการฝึกอบรม (ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม) 
นายนพพร วีระกุล               รายงานผลการปฏิบัติราชการใหท้ี่ประชุมทราบ ดังนี้ 
(รก.ผอ.ศ.ทกฝ.)                ๑) ด าเนินการจัดท าป้ายต่างๆ ส าหรับใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้แก่หน่วยงานภายใน 
                                         และภายนอก อาทิ กจ.  
                                     ๒) ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและค าถามพ่วง  
         ๓) ด าเนินการจัดท าป้ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
                                         พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลต่างๆ 
         ๔) อยู่ระหว่างด าเนินการจัดหาและปรับปรุงแก้ไขเทคโนโลยีสารสนเทศให้รองรับ 
                                         ต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นการตอบสนอง ด้านปัจจัยอุปสรรค/แรงต้าน ของแผนยุทธศาสตร์  
                                         วปค. พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ ในหัวข้อที่ ๑๒  
 
 
 
 



  

 

 
 
           - ๗ - 
 
                                     ๕) อยู่ระหว่างพิจารณา การจัดท าห้องสมุดเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการแก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 
                                         หลักสูตรก านันผู้ใหญ่บ้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐                    
                           ๖) แจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหาหนังสือพิมพ์ที่จัดไว้บริการแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
                                         มีปริมาณไม่เพียงพอ โดยเบื้องต้นจะน าหนังสือพิมพ์จากห้องสมุดไปให้บริการตามโรงเรียนต่างๆ 
                                         ที่มีการศึกษาอบรม      
มติที่ประชุม รับทราบ 

          ๔.๔ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
        ส านักอธิการวิทยาลัยการปกครอง 
             - ฝ่ายบริหารการคลังและงบประมาณ 
        น าเสนอเป็นเอกสารแจกในที่ประชุม   
             - ฝ่ายการเงินและบัญชี 
นางสร้อยทิพย์  รัตนศรีทอง แจ้งระยะเวลาการด าเนินงานในเรื่อง การขออนุมัติเดินทางไปราชการและ 
(หน.ง.กง.)                            การยืมเงินไปราชการ ให้ที่ประชุมรับทราบ  โดย ง.กง. ต้องใช้ระยะเวลาในการ  
                                          จัดท าเอกสารหลักฐาน จ านวน ๒ วัน และต้องส่งเรื่องให้ กค. ด าเนินการไม่น้อยกว่า  
                                          ๑๐ วัน  
มติที่ประชุม รับทราบ 

             - ฝ่ายระเบียบกฎหมาย 
       น าเสนอเป็นเอกสารแจกในที่ประชุม                     

             - ฝ่ายพัสดุ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ 
นางวรรณา ชุติสิริวงศ์    แจ้งระยะเวลาการด าเนินการทางด้านวัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรม เพื่อน าไปจัดซื้อ 
(หน.ฝ.พส.ยพ.อส.)                    และแจ้งแนวทางการส่งรายชื่อนักศึกษา เพ่ือน าไปจัดท าใบประกาศนียบัตร  
                                            ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ  ตลอดจนแจ้งข้อขัดข้องทางด้านงบประมาณในการจัดซื้อ 
                                            หนังสือพิมพ์เพ่ือบริการแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
                              - ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นายนพพร วีระกุล                    แจ้งข้อราชการต่างๆ และรายงานผลการปฏิบัติราชการใหท้ี่ประชุมทราบ ดังนี้ 
(หน.ฝ.บห.)                            ๑) แจ้งประกาศ ปค. เรื่อง การก าหนดจ านวนครั้งของการลาป่วยและลากิจ  
                                               การมาสายของข้าราชการ สังกัด ปค. (ส่วนกลาง) เพ่ือประกอบการพิจารณา 
                                              เลื่อนเงินเดือน ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      ๒) ชี้แจงขั้นตอนการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและค าถามพ่วง ในวันอาทิตย์ที่  
                                                 ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ -๑๖.๐๐ น.  
                                            ๓) ด าเนินการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและ 
                                                ค าถามพ่วง และประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซด์  
 
 



  

 

 
 
            - ๘ - 
 
      ๔) สรุปประวัติความเป็นมาของประชาคมอาเซียน ใหท้ี่ประชุมได้รับทราบ 
      ๕) สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย จะเผยแพร่บทความหลักสูตรก านันผู้ใหญ่บ้าน  
                                                   ลงในหนังสือของสมาคมนักปกครองฯ แจกจ่ายในระดับภูมิภาค 
      ๖) แจ้งก าหนดการ ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ศึกษาดูงาน วปค. 
                                                    ในวันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙                                                   
      ๗) แจ้งก าหนดการ สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย จัดประชุมสัญจร ในวันอังคารที่ 
                                                    ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วปค.          
มติที่ประชุม รับทราบ   
                                                     

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

    - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

นายวีรวิทย์ โพธิ์เขียว     แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบว่า ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ กันยายน ๒๕๕๙  
(ร.อธ.วปค.)                              สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนิน  
                                             ไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  พระราชทานปริญญาบัตร 
                                             แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 
  

ปิดประชุมเวลา  ๑๖.๐๐  น. 
 
 
 
               อธิวัฒน์  ธนวุฒธิีรฉัตร์                                              
                 (นายอธิวัฒน์  ธนวุฒิธีรฉัตร์)                                        
               เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ              นรินทร์ อติวีโร   
                    ผู้จดรายงานการประชุม                 (นายนรินทร์ อติวีโร) 
                        หวัหน้างานบริหารทั่วไป 
                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


