
  

 

 

 

 
รายงานการประชุมวิทยาลัยการปกครอง 

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๒ ช้ัน ๔ อาคารส านักอธิการ 

……………………………. 

รายชื่อผู้มาประชมุ 
    ๑. นายส าราญ นันทนีย์   อธ.วปค.   
    ๒. นายเอกโอสถ รักเอียด   ผอ.รร.สส.    
    ๓. นายรองรัตน์ จงอุตส่าห ์  หน.สน.อธ. 
    ๔. นายธเนศ  ยุคนธจิตต์  หน.กง.พฝ. 
    ๕. ร.ต.ต.หญงิ สายสุน ี ยมานันท์  ผอ.รร.ก.ผญ. 
    ๖. นายวรุตม์  วิศิษฏ์ศิลป์  หน.กง.วฝ. 
    ๗. พ.จ.อ.บญุรอด ขาวเขาอ้อ  ผอ.รร.ปอ. 
    ๘. นายทศพล  บวรโมทย ์  หน.กง.ผง.   
    ๙. นายมะล ิ  มานะศิริมัน  ผอ.รร.ปค. 
   ๑๐. น.ส.พัสกาญจน ์ กีรติชัยสาร  ผอ.สวท. 
   ๑๑. นายพลภัทร เพ็งบุญ   หน.กง.ปว. 
   ๑๒. นายนพพร วีระกุล   รก.ผอ.ศ.ทกฝ./หน.ฝ.บห./หน.ฝ.บณ. 
   ๑๓. นายบรรพต รัตนเกต ุ  หน.ฝ.ผง. 
   ๑๔. นางวรรณา ชุติสิริวงศ์  หน.ฝ.พส. 
   ๑๕. น.ส.สุขฤดี ค าวัฒน์   หน.ฝ.ปฝ. 
   ๑๖. น.ส.กรองแก้ว พิมพ์เจรญิ  หน.ฝ.อผส. 
   ๑๗. นายราชวัชร์ เพ็ชร์ไพฑรูย ์  หน.ฝ.นว. 
   ๑๘. น.ส.บุญช่วย แสงตะวัน  หน.ง.บณ. 
   ๑๙. นายมานิต ไชโย   หน.ง.อส. 
   ๒๐. นายพิญญะ ทัศนะพยัคฆ์  หน.ง.บห. 
   ๒๑. นางสุจินต์ ไชโย   หน.ง.ภก. 
   ๒๒. นางสร้อยทิพย ์ รัตนศรีทอง  หน.ง.กง. 
   ๒๓. นายวิชิต  นมสาตร ์  รก.หน.ง.บพ. 
   ๒๔. น.ส.สินีนาฏ ทองฤทธ์ิ  รก.หน.ง.ผง. 
   ๒๕. นางสาวมารินทร ์ ปานไม้   หน.ง.พส. 
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รายชื่อผู้ไม่มาประชุม/ติดราชการ  
  ๑. นายสิทธิ  พิพัฒน์ชัยกร  ปจ.หนองคาย  ชรก.ปค.  (ปฏิบัติหน้าที่ วปค.) 
  ๒. นายสิทธิชัย  เผ่าพันธ์ุ   นอ.เลาขวัญ ชรก.ปค. (ปฏิบัติหน้าที่ วปค.) 
  ๓. นายธัญญพัฒน์  พัฑฒิคงพันธ์ุ  นอ.ปากพนงั ชรก.ปค. (ปฏิบัตหิน้าที่ วปค.) 
  ๔. นายรณชิต  พุทธลา   นอ.เมืองกาฬสินธ์ุ ชรก.ปค. (ปฏิบัตหิน้าที่ วปค.) 
  ๕. นายฐานะบุญ บุญณภัส  ร.อธ.วปค. 
  ๖. นายจิรวัฒน์  กฤษสินชัย  ผอ.รร.นอ. 
  ๗. นายชินวัตร  อินทรบ์ัว  หน.ฝ.บค.งป. 
  ๘. นายเศกศึก  วรสันต์   หน.ง.ยพ. 
  ๙. น.ส.สราล ี  จันทร์แก้ว  รก.หน.ง.กม. 
๑๐. นางบุษรา  ภิรมจิตรผ่อง  รก.หน.ง.งป. 
      

รายชื่อผู้เขา้ร่วมประชุม 
            ๑. นายสมพงษ์  ทวีสัตย์   นทบ.ชก. 
            ๒. นายศักดิ์ชาย แย้มหลัง่ทรัพย ์  จพง.สท.ชง. 
            ๓. น.ส.สุรางค์  มุสิกวัตร   นทบ.ชก. 
            ๔. นายสหรัฐ  พุ่มศรีธร   นทบ.ชก. 
   ๕. นายสุชิน  จันทรป์าน  นทบ.ชก. 
   ๖. นางสุรสิา  ส าเภาธีรภัทร  จพง.ปค.ชก. 
            ๗. นายวิริยะ  มานาด ี   นทบ.ปก. 
            ๘. นายอธิวัฒน์  ธนวุฒิธีรฉัตร์  จพง.ปค.ปก.  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  ชรก.วปค.   
            ๙. น.ส.สุพรรษา อุดมพิทยารัชต์  จพง.ธก.ปง. 
     

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.   

ก่อนวาระ    
๑. อธ.วปค. แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบว่า มีข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหนง่ใหม่ รายละเอียดตามข้างท้าย 
   - ข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่  

        ต ำแหน่งเดิม             ต ำแหน่งใหม่ 
       ๑) นายรณชิต พุทธลา                นอ.(ผู้อ านวยการสงู)    ชรก.ปค.  
        อ.เมืองกาฬสินธ์ุ จ.กาฬสินธ์ุ    ปฏิบัติหน้าที่ วปค. 
           2) นายรองรัตน์  จงอุตส่าห ์       หน.กง.บรหิารงาน ปค.    หน.สน.อธ. 
        ทปค.อ.รัตนบุรี จ.สรุินทร ์    กง.บรหิารทั่วไป 
           3) ร.ต.ต.หญิง สายสุนี ยมานันท์     หน.กง.พัฒนาระบบการสอบสวนคดีอาญา    ผอ.รร.ก.ผญ.                                                  
            ส่วนการสอบสวนคดีอาญา สน.สก.   กง.บรหิารการฝกึอบรม 
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         ต ำแหน่งเดิม             ต ำแหน่งใหม่ 
           4) นายวรุตม์  วิศิษฏ์ศิลป์              หน.กง.บริหารงานปกครอง    หน.กง.วฝ. 
         ทปค.อ.ปากพลี จ.นครนายก    วปค.  
           5) พันจ่าเอก บุญรอด ขาวเขาอ้อ     นทบ. กลุ่มวิจัยและพัฒนาส่วนวางแผน      ผอ.รร.ปอ.  

          และพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม วปค.   กง.บรหิารการฝกึอบรม 
          ชรก.ปค. ส่วนการทะเบียนราษฎร สน.บท.  

            6) นายทศพล บวรโมทย ์        ป.(จพง.ปค.ช านาญการ)                 นทบ.กง.ผง. 
                                                                       ฝ่ายทะเบียนและบัตร                    ส่วนวางแผนและพฒันา              
         ทปค.อ.พนัสนิคม จ.ชลบรุี               หลักสูตรการฝกึอบรม 
           7) นายจิรวัฒน์ กฤษสินชัย       นทบ. กง.บรรจุและแต่งตั้ง 2    ผอ.รร.นอ. 
        ส่วนบรรจุและแต่งตั้ง กจ.    กง.บรหิารการฝกึอบรม 
           8) นายมะลิ มานะศิริมัน       ป.(จพง.ปค.ช านาญการ)             ผอ.รร.ปค. 
                                    ฝ่ายทะเบียนและบัตร             กง.บรหิารการฝกึอบรม 
        ทปค.อ.ควนเนียง จ.สงขลา                        
           9) นางสาวพัสกาญจน์ กีรติชัยสาร  จพง.ปค.ช านาญการ                       ผอ.สวท. 
                                                                      กลุ่มงานแผนและการพัฒนาระบบ      กง.บรหิารการฝึกอบรม 

        การปกครองทอ้งที่ สน.ปท.  
          10) นายพลภัทร เพ็งบุญ       ป.(จพง.ปค.ช านาญการ)   หน.กง.ปว. 
        ฝ่ายทะเบียนและบัตร 
        ทปค.อ.หนองแซง จ.สระบุร ี    
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
อธ.วปค.                 แจ้งให้ที่ประชุมทราบในเรื่องต่างๆ ดังนี ้
           ๑. อธ.วปค. สรุปผลการประชุมประจ าเดือน ปค. ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ 
                                 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้     
                                  ๑.๑ ข้อสั่งการ อปค.  
                                        ๑.๑.๑ มาตรการปรับปรงุประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ให้ส านัก/กอง  
                                                 ปฏิบัติตามตัวช้ีวัดทั้ง ๓ ด้าน ดังนี้ 
                                                - การเบิกจ่ายงบประมาณการฝึกอบรม ในไตรมาสแรกให้ได้ ๕๐% ส่วนไตรมาสสอง 
                                                  ให้ได้ ๕๒%  
                                                - การสร้างการรับรูค้วามเข้าใจแก่ประชาชน 
                                                - การจัดท าและการด าเนินการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใหผ้ลตวัช้ีวัด 
                                                  ผ่านตามเกณฑ์ทีก่ าหนด 
                                        ๑.๑.๒ อ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอ 
                                                 -  นายอ าเภอในฐานะผู้อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 
                                                    ให้ท าความเข้าใจอ านาจหน้าที่ รวมทัง้ก ากบัดูแล อปท. ในพื้นที่อ าเภอให้มี 
                                                    ความพร้อมในการปฏิบัตหิน้าที่เมื่อเกิดเหตุ 
                                                  - ให้นายอ าเภอศึกษาท าความเข้าใจการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จงัหวัดและ 
                                                         กลุ่มจงัหวัดและการจัดท าแผนงานโครงการตา่งๆ ทีอ่ าเภอจะขอการสนบัสนุนจากจงัหวัด 
                                  ๑.๒ ข้อสั่งการ ร.อปค.บห. (นายรณภพ เหลอืงไพโรจน)์ 
                                       - การแสดงพฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสมของข้าราชการบางคน โดยให้ ผตปค. ช้ีแจง 
                                         ท าความเข้าใจที่ถูกต้องกบัข้าราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการ                                           
                                       - พิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน ประจ าปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๐ 
                                       - การสอบแข่งขันเพือ่วัดความเหมาะสมกับต าแหนง่ นวช.กง.บช.ปฏิบัติการ  
                                         จพง.กง.บช.ปฏิบัติงาน และ นชฟ.ปฏิบัติงาน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่   
                                         ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๐ 
                                   ๑.๓ ร.อปค.คม. (นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ) มีข้อสั่งการ ดังนี ้
                                        - โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลือ่นเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ  
                                        - การให้ความช่วยเหลือดา้นการทะเบียนราษฎรแก่ผูป้ระสบภัยธรรมชาติ 
                                        - ให้บริการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชนกรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชราและผูพ้ิการที่ไม ่
                                          สามารถเคลือ่นย้ายได้ 
                                        - การอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายพระบรมศพ 
                                        - ผลการด าเนินงานปอ้งกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                                        - การปฏิบัติงานของจังหวัด/อ าเภอ ในด้านต่างๆ 
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                                ๒. อธ.วปค. มีข้อสั่งการ ดังนี ้
                                    - หนังสอืสัง่การของ ปค. เรื่อง แนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกบัการใหห้รือรบัของขวัญ ทรพัย์สิน  
                                            หรือประโยชน์อืน่ใด 
                                          - การต้อนรบัข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ ให้ต้อนรบัพอสมควร 
                                          - การก่อสร้างอาคารพัฒนาบุคลากรกรมการปกครอง  
                                          - การปรบัปรุงหอพระพุทธสหีภูมิบาล  
                                          - การซ่อมแซมปรบัปรุงอาคารภายใน วปค.  
                                          - การเจาะบ่อบาดาลที่ ศรอ.ภน. อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยของบประมาณเจาะบ่อบาดาลใหม่ และ  
                                            วปค. ได้ของบประมาณ แบง่เป็น ๒ ส่วน คือ เปลี่ยนจากการใช้น้ าบ่อบาดาลเป็นน้ าประปาภูมภิาค 
                                            แทน ส่วนอีกส่วนของบประมาณติดตั้งเครือ่งปรบัอากาศติดตัง้ที่โรงอาหาร วปค. 
                                          - การจ าหน่ายวัสดุครุภัณฑ์ที่ช ารุด 
                                          - การจ้างเหมาบริการดูแลความสงบเรียบร้อยภายใน วปค. และฝากให้ ง.อส. ดูแลเรื่องใบไม ้
                                            และปลาในบ่อ 
                                          - การรับมอบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานทีม่ีผลการด าเนินงานตามค ารบัรองการปฏิบัติหน้าที่ 
                                            ราชการดเีด่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ ปค. โดย วปค. ได้รบัรางวัลชมเชยประเภท 
                                            หน่วยงานขนาดใหญท่ี่มผีลการด าเนินงานสงู ๔.๕ 
                                          - การขอสนบัสนุนคอมพิวเตอรจ์ากกองการสื่อสาร ปค. ได้มาจ านวน ๓ เครื่อง โดยจัดสรรใหฝ้่ายพัสดุ  
                                            จ านวน ๑ เครื่อง งานอาคารและสถานที่ จ านวน ๑ เครื่อง และงานการเงิน จ านวน ๑ เครือ่ง 
                                          - การขอคืนพืน้ที่อาคารจากกรมสง่เสรมิปกครองส่วนท้องถ่ินที่อยู่ภายใน วปค. เพือ่ให้ ปค.  
                                            ได้ดูแลได้อย่างเต็มที ่
                                          - การส่งคืน ศรอ.ภก. จ.ลพบรุี ให้แก่ จ.ลพบุร ี
                                          - การขยายเวลาสอบแข่งขัน ต าแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ  
                                      เป็นช่วงเดือน มีนาคม ๒๕๖๐   
นายนพพร วีระกุล        แจ้งว่า การจัดการพลังงานของ วปค. โดยการใช้แผงโซลาเซลล์ เพือ่เป็นการลดการใช้ไฟฟ้า 
รก.ผอ.ศ.ทกฝ./                  และเป็นการประหยัดพลังงาน      
หน.ฝ.บห./หน.ฝ.บณ.    
 
นายสุชิน จันทร์ปาน         - เพิ่มเติมข้อมูล การขอคืนพื้นทีจ่ากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีอาคารอยู่ใน วปค.  
นทบ.ช านาญการ                    โดยจะได้ประสานกบั ผอ.พัฒนาบุคลากรส่วนทอ้งถ่ิน ว่ามีความจ าเป็นต้องใช้อาคาร 
                                          ภายใน วปค. หรือไหม 
                                         
มติท่ีประชุม รับทราบ                                           
                    
 
 
 
 
 



  

 

 
 
-๖- 

 
ระเบียบวาระที่ ๒     เรื่องรับรองรายงานการประชุม ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
                             ที่ประชุมพจิารณารับรองรายงานการประชุม ประจ าเดอืนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
          เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุม ๒ ช้ัน ๔ อาคารส านักอธิการ  

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเน่ือง 

- ไม่มี – 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องรายงานผลการปฏิบัติราชการของส่วนงานต่างๆ 
๔.๑ กลุ่มงานวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
       - กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์ 

นายทศพล บวรโมทย์       การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ วปค. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีการระดมความ 
นทบ.ช านาญการพิเศษ         คิดเห็นของบุคลากร วปค. ซึ่งมีมตเิห็นชอบ ดังนี้ 
กง.ผง.                            – วิสัยทัศน์ วปค. ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คือ “เป็นสถาบันหลักในการพัฒนา 
                                      บุคลากรด้านการปกครอง เพ่ือบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข” 
                                    - ประเด็นยุทธศาสตรจ์ากเดิม “พัฒนาบุคลากรของกรมการปกครองให้มีความรู้และสมรรถนะ 
                                      ที่เหมาะสม” เป็น “พัฒนาบุคลากรด้านการปกครองให้มีความรู้และสมรรถนะท่ีเหมาะสม” 
      
มติท่ีประชุม รับทราบ   
                
                          - กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
นายธเนศ ยุคนธจิตต ์         - กลุ่มงานพฒันาหลักสูตรการฝึกอบรมไดเ้ตรียมรายละเอียด หลกัสูตรนายอ าเภอ    
                                     ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๑ รุ่น รุ่นละ 20 ล้าน ยึดแนวทางเกี่ยวกับรุ่นทีอ่บรมผ่านมา                      
                                         สามารถน าเสนอ ร.อปค. และ อปค. พจิารณา ได ้
(หน.กง.พฝ.)                 
     
มติท่ีประชุม รับทราบ   
       

     - กลุ่มงานประสานวิชาการและพัฒนาบุคลากรภายใน 
       น าเสนอเป็นเอกสารแจกในทีป่ระชุม 

มติท่ีประชุม รับทราบ   
             - กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบงานฝึกอบรม 
          น าเสนอเป็นเอกสารแจกในทีป่ระชุม 
มติท่ีประชุม รับทราบ   
 
 
 
 
 



  

 

 
 

-๗- 
 

๔.๒ กลุ่มงานบริหารการฝึกอบรม  
     - โรงเรียนนายอ าเภอ        

                 น าเสนอเป็นเอกสารแจกในที่ประชุม 
นายสมพงษ์ ทวีสัตย์            แจ้งว่าการอบรมหลักสูตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ ๖๐ ณ โรงเรียนนายอ าเภอ 
(นทบ.ชก.)        เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่ก็มปีัญหาเกี่ยวกบัน้ าในห้องพกันักศึกษาจะไหลช้าโดยในเฉพาะ 
                                     เช้า โดยได้ประสานกับ ง.อส. แล้วได้รับแจ้งว่าแรงดันน้ าอ่อนซึ่งก าลังอยู่ในการปรับปรุงแก้ไข   
มติท่ีประชุม รับทราบ   
                              

                        - โรงเรียนปลัดอ าเภอ  

พ.จ.อ.บุญรอด ขาวเขาอ้อ     - แจ้งถึงแนวคิดในการท างาน ๓ เรื่อง คือ บุคลากร สถานที่ ระบบหรอืขบวนการ 
ผอ.รร.ผอ. 
         
มติท่ีประชุม รับทราบ   
                    

          - โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง 
            น าเสนอเป็นเอกสารแจกในทีป่ระชุม 

นายพลภัทร เพ็งบุญ    -แจ้งว่าการอบรมหลักสูตรปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มลาน/ฝ่ายบรหิารงานปกครอง รุ่นที่ ๒  
จพง.ปค.ช านาญการ                   จ านวน ๘๐ คน ระยะเวลาการอบรม ๑๒ วัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
                                             
มติท่ีประชุม รับทราบ   
 

           - โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง 
นายเอกโอสถ รักเอียด    - แจ้งว่าการอบรมหลักสูตรก านัน ผู้ใหญบ่้านรุ่นที่ ๕๙ เปน็ไปด้วยความเรียบร้อยและ 
(ผอ.รร.สส.)                             มีปัญหาเรื่องห้องน้ าแต่ได้ด าเนินการแก้ไขในเบื้องต้นไปแล้ว 

มติท่ีประชุม รับทราบ   
       

- โรงเรียนก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ร.ต.ต.หญิง สายสุนี ยมานันท์      - ขอข้อมูลนกัศึกษาหลกัสูตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกรุ่น เพื่อจัดเกบ็ไว้เป็นฐานข้อมูล 
(ผอ.รร.ก.ผญ.)                       - ขอให้ ผอ.รร.ก.ผญ. เป็นผู้อ านวยการโครงการหลกัสูตรก านัน ผู้ใหญบ่้าน ในรุ่นต่อไป 
                                         - รร.ก.ผญ. ก าลังปรบัปรุงภูมิทัศน ์
มติท่ีประชุม รับทราบ               
 
 
 
 
 
 



  

 

 
-๘- 

 

 

- สถาบันพัฒนาวิชาชีพการทะเบียน 
น.ส.พัสกาญจน์ กีรติชัยสาร       - แจ้งว่าก าลังรวบรวมรายช่ือกลุ่มเป้าหมายหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร  
ผอ.สวท.                                ส านักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลของและก าลังด าเนินการจัดท าท าเนียบผูเ้ข้ารับการอบรม 
                                       
มติท่ีประชุม รับทราบ   

    - ฝ่ายประสานการฝึกอบรม 
น.ส.สุขฤดี ค าวัฒน์   แจ้งในที่ประชุม ดังนี ้
(หน.ฝ.บฝ.)                           ๑.พิธีเปิดหลักสูตรปลัดอ าเภอ รุ่นที่ ๒๒๓ ในวันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ รร.ปอ. 
     ๒. พิธีเปิดหลกัสูตรเสมียนตราอ าเภอ รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ รร.สส. 
                                              ๓. พิธีเปิดหลักสูตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ ๖๔ ในวันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ รร.นอ. 
                  ๔. แต่งตั้งที่ปรกึษาโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรของวิทยาลัยการปกครอง (เพิม่เติม)  
                                             - นายจิรวัฒน์ กฤษสนิชัย  นทบ.ช านาญการพิเศษ ปฏิบัตหิน้าที่ ผอ.รร.นอ. เป็นที่ปรกึษา 
                                               โครงการศึกษาอบรมหลกัสูตรก านัน ผู้ใหญบ่้าน รุ่นที่ ๖๐ ณ รร.นอ.    
                                             - นายมะลิ มานะศิริมนั นทบ.ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.รร.ปค. เปน็ที่ปรึกษา 
                                               โครงการศึกษาอบรมหลกัสูตรปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบรหิารงานปกครอง  
                                               รุ่นที่ ๒ – ๔ ณ รร.ปค. 
                                             - พ.จ.อ.บญุรอด ขาวเขาอ้อ นทบ.ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.รร.ปอ. เป็นที่ปรกึษา 
                                               โครงการศึกษาอบรมหลกัสูตรปลัดอ าเภอ รุ่นที่ ๒๒๒ 
                                           ๕. แต่งตั้งนายจิรวัฒน์ กฤษสินชัย นทบ.ช านาญการพิเศษ เป็นที่ปรึกษาโครงการและแต่งตั้ง 
                                               ร.ต.ต.หญงิ สายสุนี ยมานันท์ เป็นผู้อ านวยการโครงการหลักสูตรก านัน ผู้ใหญ่บา้น  
                                               รุ่นที่ ๖๔ และรุ่นที่ ๖๘ 
                                           ๖. แต่งตั้งนายเอกโอสถ รักเอียด นทบ.ช านาญการพิเศษ เป็นผู้อ านวยการโครงการหลักสูตร 
                                              เสมียนตราอ าเภอ จ านวน ๔ รุ่น 
                                           ๗. แต่งตั้ง พ.จ.อ.บุญรอด ขาวเขาอ้อ นทบ.ช านาญการพเิศษ เป็นผู้อ านวยการโครงการ 
                                              หลักสูตรปลัดอ าเภอ รุ่นที่ ๒๒๓ 
                                           ๘. พิธีปิดหลกัสูตรปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบรหิารงานปกครอง รุ่นที่ ๒ ในวันศุกร์ที่  
                                              ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ช้ัน ๔ อาคาร สน.อธ. 
                                             
มติท่ีประชุม รับทราบ            
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
-๙- 

 
 
                                ๔.๓ กลุม่งานเทคโนโลยีการฝึกอบรม (ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม) 
 
นายนพพร วีระกุล  แจ้งในที่ประชุม ดังนี ้
รก.ผอ.ศ.ทกฝ./                      - ให้การสนบัสนุนการจดัท าป้ายต่างๆ ทั้งจากภายใน วปค. และจากส านัก/กองของ ปค. 
หน.ฝ.บห./หน.ฝ.บณ.              - ห้องสมุดยังมีผู้มาใช้บรกิารน้อย 
                                            - การประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรต่างๆของ วปค. จะมีการประชาสัมพันธ์ลงใน 
                                              หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมภ์ “ซี ๑๒” 
                                            - นักศึกษาฝึกงานจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี ได้มาฝึกงานที่ วปค.                
                                        - ขอให้ข้าราชการที่ย้ายมาด ารงต าแหนง่ใหม่สง่รปูถ่ายมาให้ ศ.ทกฝ. เพื่อลงในเว็ปไซด์ 
                                            ท าเทียบบุคลากร วปค. 
มติท่ีประชุม รับทราบ   

          ๔.๔ กลุม่งานบริหารท่ัวไป 
         ส านักอธิการวิทยาลัยการปกครอง 
นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์       - กพร.ปค. ขอข้อมูลการน าองค์กร เกณฑก์ารสร้างองค์คุณภาพที่ยั่งยืน โดยข้อมูลของ วปค.  
หน.สน.อธ.                         จะเป็นการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ และส่งข้อมลูให้ กพร. ภายใน ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๙ 
มติท่ีประชุม รับทราบ   
                                      
                                       - ฝ่ายบริหารการคลังและงบประมาณ 

            น าเสนอเป็นเอกสารแจกในทีป่ระชุม 
นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์           - งบประมาณ ปี ๒๕๖๐ ได้รับการจัดสรรมา ๒๓๖ ล้านบาท เป็นงบประมาณอบรม  
หน.สน.อธ.                              หลักสูตรก านัน ผู้ใหญบ่้าน ๑๑๐ ล้านบาท 
มติท่ีประชุม รับทราบ   
 
                  - ฝ่ายการเงินและบัญชี 
 นางสร้อยทิพย์ รัตนศรีทอง   การเบิกจ่ายเงินยืมของหลกัสูตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยให้สง่ใช้เงินเงินภายใน ๑๕ วัน  
 หน.ง.กง.                              แต่ไม่เกิน ๑ เดือน 
มติท่ีประชุม รับทราบ   

                    - ฝ่ายระเบียบกฎหมาย 
       น าเสนอเป็นเอกสารแจกในทีป่ระชุม  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

-๑๐- 

 

             - ฝ่ายพัสดุ ยานพาหนะ และอาคารสถานท่ี 
นางวรรณา ชุติสิริวงศ์    - การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เกิน ๑ หมื่นบาท จะใช้กรรมการตรวจรับ ๑ คน 
หน.ฝ.พส.                              - การขอใช้รถยนต์ ขอให้แจ้งกอ่นล่วงหน้า ๑ วัน          
                                          - การซ่อมปรบัปรุงต่างๆ ขอให้ท าหนงัสือแจ้งซ่อมมาทุกครัง้   
มติท่ีประชุม รับทราบ   

                               - ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
นายนพพร วีระกุล  - การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรฐับาลไปฝึกอบรมในและ/ 
                                           หรือต่างประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๐ (ทุนฝึกอบรมส าหรับข้าราชการประเภทวิชาการ  
รก.ผอ.ศ.ทกฝ./                        ระดับช านาญการ ช านาญการพเิศษ ฯลฯ) 
หน.ฝ.บห./หน.ฝ.บณ.               - การยื่นใบลาพักผ่อน ให้ยื่นก่อนวันลา ๓ วันท าการ 
                                 - การเข้า – ออก ของ วปค. โดยประตจูะปิดเวลา ๒๔.๐๐ น.และเปิดเวลา ๐๔.๐๐ น.  
                                                - การประหยัดพลังงาน ซึ่งทางพม่าจะงดการส่งก๊าซธรรมชาติมาให้ประเทศไทย  
                                                  โดยขอความร่วมมือถ้าไม่ใช้ไฟฟ้าแล้วให้ช่วยกันปิดเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานให้แก่ วปค. 
                                                - การจัดท าทะเบียนประวัติบุคลากรให้เป็นปัจจบุัน 
มติท่ีประชุม รับทราบ   
 
นายมานิต ไชโย    - การประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี ๒๕๕๙ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการองค์การ 
หน.ง.อส.                                     บริหารส่วนจงัหวัด จ ากัด ในวันเสาร์ที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๐ ณ อาคารพฒันาบุคลากรท้องถ่ิน  
                                             อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี                                             
มติท่ีประชุม รับทราบ                                                                                               

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
    - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ       
                                          - ไม่มี-   

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๕๕  น. 
 
 
               อธิวัฒน์  ธนวุฒิธีรฉัตร์                                             นพพร วีระกุล 
                  (นายอธิวัฒน์  ธนวุฒิธีรฉัตร์)                                         (นายนพพร วีระกุล) 
                เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ                                    หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป   
            ผู้จดรายงานการประชุม                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                                         
                                                         
                     


