
  

 

 

 

 
รายงานการประชุมวิทยาลัยการปกครอง 

ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖1 
วันพุธที่ 18 เมษายน ๒๕๖1  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๔ อาคารส านักอธิการ 

……………………………. 

รายช่ือผู้มาประชุม 
    ๑. นายส าราญ นันทนีย์   อธ.วปค.   
    ๒. นายเอกโอสถ รักเอียด   รอง อธ.วปค. 
    3. นายบัณฑูร นริศรางกูร     รอง อธ.วปค. 
    4. นายสิทธิชัย  เทพภูษา                     ผอ.รร.นอ. 
    ๕. ร.ต.ต.หญิง สายสุน ี ยมานันท์  ผอ.รร.ก.ผญ. 
    ๖. นายวรุตม์  วิศิษฏ์ศิลป์  หน.กง.วฝ. 
    7. นายจิรวัฒน ์ กฤษสินชัย  หน.สน.อธ. 
    8. พ.จ.อ.บุญรอด ขาวเขาอ้อ  ผอ.รร.ปอ. 
    9. นายทศพล  บวรโมทย์  ผอ.รร.สส. 
   10. นายมะลิ  มานะศิริมัน  ผอ.รร.ปค. 
   ๑1. นายพลภัทร เพ็งบุญ   หน.กง.ปว. 
   ๑2. นายนพพร วีระกุล   ผอ.ศ.ทกฝ./หน.ฝ.บห. 
   ๑3. นางวรรณา ชุติสิริวงศ์  หน.ฝ.พส.ยพ.อส. 
   ๑4. น.ส.สุขฤดี ค าวัฒน์   หน.ฝ.ปฝ. 
   ๑5. น.ส.กรองแก้ว พิมพ์เจริญ  หน.ฝ.อผส. 
   ๑6. นายราชวัชร์ เพ็ชร์ไพฑูรย์  หน.ฝ.นว. 
   ๑7. น.ส.บุญช่วย แสงตะวัน  หน.ง.บส.   
   18. นายชินวัตร อินทร์บัว  หน.ฝ.บค.งป. 
   19. ว่าที่ ร.ต.ภาณุพงศ์ ศิริ            หน.ง.กม. 
   ๒0. นางสุจินต ์ ไชโย   หน.ง.ภก. 
   ๒1. นางสร้อยทิพย์ รัตนศรีทอง  หน.ง.กง. 
   ๒2. นางกชนิภา  ปานเพชร์  รก.หน.ง.บพ. 
   23. นางบุษรา  ภิรมจิตรผ่อง  รก.หน.ง.งป. 
   ๒4. น.ส.สินีนาฏ ทองฤทธิ์  รก.หน.ง.ผง. 
   ๒5. นางสาวมารินทร์ ปานไม้   หน.ง.พส. 
   26. นายเศกศึก วรสันต์   หน.ง.ยพ. 
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รายช่ือผู้ไม่มาประชุม/ติดราชการ  

  1. นายฐานะบุญ บุญณภัส  ร.อธ.วปค. 
  2. นายมานิต  ไชโย   หน.ง.อส. 
  3.  นางสาวพัสกาญจน์ กีรติชัยสาร                   ผอ.สวท. 
  4.  นางณัชชา   เริงฤทธิ์   หน.ง.บห. 
    

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
            ๑. นางกมลทิพย์ พุ่มอ่ิมผล  นทบ.ช านาญการ 
            ๒. น.ส.ชนันญา  ชาติปราโมทย์  จพง.กง.บช.ปฏิบัติงาน 
            ๓. นายนิพัฒน์  ปรีศิริ   นทบ.ช านาญการ 
            ๔.  นายสุชิน   จันทร์ปาน  นทบ.ช านาญการ 
   5. นายพิเชษฐ ์  ศรีมารุต   นทบ.ช านาญการ 

  6. น.ส.นันท์นภัส   ทวีโชติไกรศรี  จพง.ธก.ช านาญงาน 
  7. พ.อ.อ.ศักดิ์ชาย   แย้มหลั่งทรัพย์  จพง.สท.ช านาญงาน 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.   
ก่อนวาระ    - อธ.วปค. แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่  จ านวน  5  ราย  ดังนี้  

      ต าแหน่งเดิม           ต าแหน่งใหม่ 

            1. นายสิทธิชัย เทพภูษา     นอ.(ผู้อ านวยการต้น)  นทบ.ช านาญการพิเศษ  

                                                            อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์           ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.รร.นอ.                                                                                                                     

              2. นายจิรวัฒน์ กฤษสินชัย     นทบ.ช านาญการพิเศษ  นทบ.ช านาญการพิเศษ 

            ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.รร.นอ.  ปฏิบัติหน้าที่ หน.สน.อธ.  

           3. นายเอกโอสถ รักเอียด       รก.นอ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด  นทบ.ช านาญการพิเศษ 

           ปฏิบัติหน้าที่ ร.อธ.วปค. 

               ๔. นางกมลทิพย์ พุ่มอ่ิมผล      นทบ.ช านาญการ   นทบ.ช านาญการ 
            กง.สวสัดิการและประโยชน์เกื้อกูล      ปฏิบัติหน้าที่ สวท. 

                            กจ. ปค. (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่าย      กง.บริหารการฝึกอบรม 

            หรือเทียบเท่า)  

                             5. น.ส.นริศวรรณ สจุันดา      นวช.กง.บช.ปฏิบัติการ   นวช.กง.บช.ปฏิบัติการ 

             กง.กง.บช. ทปค.จ.ศรีสะเกษ   ฝ.บค.งป. วปค. ปค. 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
อธ.วปค.                 แจ้งให้ที่ประชุมทราบในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1.1 จากการประชุม ปค. อปค.มีข้อสั่งการเก่ียวกับการท างานขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกท้ัง อปค. เน้นย้ าเรื่องการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของ
ทางราชการ เพื่อให้เกิดความสง่างามและเป็นการเสริมบุคลิกภาพ 

        1.2 เรื่องของความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยให้บุคลากรของ วปค.  
              ช่วยกันรักษาความสะอาด 
        1.3 การบูรณาการฐานข้อมูลก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ กับ สน.ปท. ฝากให้ ฝ.ปฝ.และ รร.กนญ.   
               ประสานเรื่องฐานข้อมูลการฝึกอบรม ให้สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการอบรมได้เพ่ือไม่ให้    
                  ซ้ าซ้อนกับผู้ที่อบรมแล้ว ซึ่งถ้ามีฐานข้อมูลชัดเจนจะตรวจสอบได้ง่ายขึ้น 
          1.4 เรื่องการเพ่ิมเติมเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเข้าไปในหลักสูตรปลัดอ าเภอและก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
          1.5 ความคืบหน้าการกอ่สร้างอาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง ขณะนี้ก็มีความคืบหน้าไป 
                ตามล าดับ  โดยขอขยายเวลาการส่งมอบงานออกไปเนื่องจากต้องรองบประมาณปี 2562                             
                และการใช้งานยังคงต้องรอการตกแต่งภายใน คาดว่าน่าจะแล้วเสรจ็ภายในป ี2562 
          1.6 ขอให้ฝ่ายพัสดุจ าหน่ายอาคารบ้านพักอธิการหลังเก่า 
          1.7 ขณะนี้ได้มีการปรับพ้ืนที่ภายใน วปค. เพ่ือรองรับการเข้าศึกษา เช่น สร้างสนามเปตอง ที่ รร.ปค.                      
                 รร.นอ. และการถมดินบริเวณ รร.สส. แต่ก็ยังติดตรงสภาพอากาศมีฝนตกต้องรอให้ดินแห้งก่อน 

                             1.8 เรื่องการประดับเข็มวิทยฐานะ ได้มีการขอยกเว้นระเบียบเพ่ือให้หลักสูตรที่อบรม 12 วัน  
                                    สามารถประดับเข็มวิทยฐานะได้ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ      
                             1.9 ในปีนี้การอบรมในหลักสูตรต่างๆ ก็ใกล้เสร็จสิ้น โดยหลักสตูรปลัดอ าเภอขอเพ่ิมอีกหนึ่งรุ่น   
                                     คือ รุ่นที่ 233 จ านวน 60 คน ส่วนหลักสูตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในศูนย์ต่างจังหวัดก็เหลืออยู่  
                                     3 รุ่น ก็เสร็จสิ้นในปีนี้ และท่ีเหลือก็จะเป็นหลักสูตรนายอ าเภอที่จะศึกษาอบรมไปจนถึงสิ้น  
                                     ปีงบประมาณ และในส่วนหลักสูตรของสถาบันวิชาชีพการทะเบียน ก็จะมีจัด 4 รุ่น 
มติที่ประชุม รับทราบ                          
 
ระเบียบวาระท่ี ๒       เรื่องรับรองรายงานการประชุม ประจ าเดือนเมษายน 2560 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  ๓      เรื่องสืบเนื่อง 

- ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องรายงานผลการปฏิบัติราชการของส่วนงานต่างๆ 
๔.๑ กลุ่มงานวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
       - กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์ 

นายบรรพต รัตนเกตุ        โครงการพัฒนาการจัดการความรู้บุคลากรวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง  
นทบ.ช านาญการพิเศษ          ประจ าปีงบประมาณ 2561 มีการจัดท าคู่มือการฝึกอบรมจ านวน 8,000 เล่ม 
กง.ผง.                               ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ และในส่วนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จะไปในโซนภาค 
                                       ตะวันออก 2 วัน 1 คืน และขณะนี้ก็อยู่ระหว่างจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานเพ่ือลงนาม                                 
มติที่ประชุม รับทราบ   
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                          - กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
นายนิพัฒน์ ปรีศิริ       -การจัดท าหลักสูตรนายอ าเภอ ได้มีการปรับแก้ตามค าแนะน าของ อปค. แล้ว โดยมีการลด 
                                                  จ านวนหมวดลง และขณะนี้ก าลังด าเนินการให้คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรให้ 
                                          ความเห็นชอบ เพื่อให้ครบถ้วนกระบวนการ และจัดส่งให้ อปค.ภายในวันศุกร์นี้ 
     
มติที่ประชุม รับทราบ   
       

     - กลุ่มงานประสานวิชาการและพัฒนาบุคลากรภายใน 
นายพลภัทร เพ็งบุญ    - ก าลังเตรียมการ อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรภายใน วปค. ก าหนดไว้ประมาณเดือนกรกฎาคม 
หน.กง.ปว.   
อธ.วปค. ให้เร่งรัดด าเนินการเพ่ือเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณ 
มติที่ประชุม รับทราบ   
             - กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบงานฝึกอบรม 
นายวรุตม์ วิศิษฏ์ศิลป์        - เตรียมการประเมินผลการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอ าเภอ รุ่นที่ 75 - 76 
มติที่ประชุม รับทราบ   
 

๔.๒ กลุ่มงานบริหารการฝึกอบรม  
     - โรงเรียนนายอ าเภอ        

นายสิทธิชัย เทพภูษา  - ได้เตรียมความพร้อมห้องพักและเครื่องนอน ห้องละหมาด พร้อมแล้ว 
ผอ.รร.นอ.  
อธ.วปค.   ฝากดูเรื่องฝ้าเพดาน สุขภัณฑ์ และเรื่องแม่บ้าน หากติดขัดประการใดขอให้แจ้งมา    
มติที่ประชุม รับทราบ   
                              

                        - โรงเรียนปลัดอ าเภอ  
พ.จ.อ.บุญรอด ขาวเขาอ้อ      - ได้เตรียมความพร้อมในการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอ าเภอรุ่นที่ 232 และ 233 
ผอ.รร.ปอ.                            และเห็นว่าสามารถเพ่ิมเนื้อหาภาษาอังกฤษเข้าไปในหลักสูตรได้ ในการจัดอบรมที่ผ่านมา 
                                         มีกิจกรรมโต้วาทีและรดน้ าขอพรผู้บริหาร ในส่วนของสถานที่ก็เป็นลักษณะใช้ไปซ่อมไป  
                                         ในการจัดการเรียนนักศึกษาก็มีกระแสตอบกลับมาว่ายังหนักอยู่แน่นอยู่ 
อธ.วปค.   หากมีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือสุขภัณฑ์ใดเสียหายก็แจ้งมาจะให้พัสดุไปซ่อมแซมต่อไป        
มติที่ประชุม รับทราบ   

          - โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง             
นายมะลิ  มานะศิริมัน     - เรื่องสถานท่ีเตรียมอบรมหลักสูตรนายอ าเภอ เรียบร้อยดี และการที่ผมได้ไปจัด 
                                            การศึกษาอบรมหลักสูตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ศูนย์ฯบ้านโฮ่ง จ.ล าพูน จ านวน 10 รุ่น  
                                            เรียบร้อยดี มีผลการด าเนินงานที่ดี ประทับใจแก่นักศึกษามีความพึงพอใจดี                      
                                           และการเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆก็เรียบร้อยดี อีกทั้งการไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ก็ 
                                           เรียบร้อยดี ขอขอบคุณทุกส่วนงานที่ให้การสนับสนุน 
อธ.วปค.              ฝากเรื่องการประเมินคะแนนของหลักสูตร กนญ. ที่ต้องพิจารณาควบคู่ไปกับตัวชี้วัด   
นายวรุตม์ วิศิษฏ์ศิลป์  ตามระเบียบ วปค. ก าหนดร้อยละ 60 ส่วนตามตัวชี้วัดก าหนดร้อยละ 70                             
มติที่ประชุม รับทราบ   
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- โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง 

นายทศพล บวรโมทย์    - อยากให้มีการจัดพิมพ์คู่มือฝึกอบรมให้มีจ านวนเพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 
(ผอ.รร.สส.)                             - ในการจัดการศึกษาหลักสูตร หากมีการไปศึกษาดูงานต่างประเทศน่าจะช่วยท าให้ 

        หลักสูตรมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น และควรมีการเพ่ิมวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตร สส. 

- ขอรายงานการสร้างสะพานด้านหลัง รร.สส. ว่าไม่ได้ใช้งบประมาณของราชการ 
เป็นการร่วมแรงร่วมใจของนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ โดยมีหลักสูตรก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านรุ่น1/2561 เป็นผูร้วบรวมด าเนินการทางด้านบัญชี น่าจะอีก 45 
วัน ด าเนินการเสร็จ 

มติที่ประชุม รับทราบ          

- โรงเรียนก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ร.ต.ต.หญิง สายสุนี ยมานันท์      - โครงการเพิ่มคุณวุฒิฯ ปี 2560 เบิกจ่ายไปแล้วกว่า 31 ล้านบาท ในปี 2561 ยังไม่  
(ผอ.รร.ก.ผญ.)                         มีการเบิกจ่าย และได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา ในเรื่องของการ 
                                           ที่ตนได้ไปเป็นผู้อ านวยการโครงการหลักสูตรต่างๆ ได้รับการตอบรับจากนักศึกษา 
                                           หลักสูตรปลัดอาวุโสให้ปรับปรุงเรื่องอาหาร  ให้มีความเพียงพอและสะอาด และ 
                                             สถานที่ ห้องพักยังต้องปรับปรุง โดยทั่วไปนักศึกษาก็พึงพอใจ การจัดการอบรมของ 
                                             บุคลากรก็พึงพอใจดี 
  อธ.วปค.   ฝากให้ สน.อธ. ไปดูเรื่องการประกอบเลี้ยง                                           
มติที่ประชุม รับทราบ               

- สถาบันพัฒนาวิชาชีพการทะเบียน 
นางกมลทิพย์ พุ่มอ่ิมผล 
ผู้แทน ผอ.สวท.                      – ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทะเบียนฯ ได้ม ี
                                          หนังสือแจ้งเวียนไปตามท้องถิ่นแล้ว จะตอบกลับมาภายใน 18 พ.ค.2561 จะมีทั้งหมด  
                                           4 รุ่นรุ่นละ 75 คน                                                 
มติที่ประชุม รับทราบ   

    - ฝ่ายประสานการฝึกอบรม 
น.ส.สุขฤดี ค าวัฒน์  - ขณะนี้ก าลังท าค าสั่งหลักสูตรนายอ าเภอ โดยจะมีพิธีเปิดในเช้าวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561   
(หน.ฝ.บฝ.)                            เวลา 10.00 น. อปค.ประธานเปิด ปฐมนิเทศโดย อธ.วปค. สว่น ผอ.กจ.พบปะตอนหลัง  
    - พิธีเปิดหลักสูตร ปอ. และ สส. เปิดในวันจันทร์ที่ 23 เม.ย. 61 เวลา 13.30 น. โดยเชญิ  
                                            อปค. เป็นประธาน ใช้สถานที่ชั้น 4 สน.อธ.                                    
มติที่ประชุม รับทราบ            
 
                                ๔.๓ กลุ่มงานเทคโนโลยีการฝึกอบรม (ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม) 
 
นายนพพร วีระกุล  แจ้งในที่ประชุม ดังนี้ 
ผอ.ศ.ทกฝ./หน.ฝ.บห.             – เตรียมพร้อมให้การสนับสนุนในหลักสูตรต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ เช่น   
                                            คอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย หากมีอะไรเพิ่มเติม/ติดขัดให้แจ้งมาได้เลย         
                                            ห้องสมุดก็ได้เตรียมความพร้อมแล้ว จันทร์กับพุธ เปิดถึง 20.00 น.                                                     
มติที่ประชุม รับทราบ   
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๔.๔ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
         ส านักอธิการวิทยาลัยการปกครอง                                      
                                       - ฝ่ายบริหารการคลังและงบประมาณ 
นายชินวัตร อินทร์บัว  - งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 235 ล้าน เบิกจ่ายไปแล้วกว่าร้อยละ 77.59 
หน.ฝ.บค.งป.              - วช. ประสานเรื่องการซ่อมแซมปรับปรุงโรงเรียน หากมี ปร.4 ปร.5 สามารถส่งได้ 

- ขอให้เร่งส่งคืนเงินเหลือจ่ายหลังเสร็จโครงการ 
- หลักสูตร นอ. อยากให้มีการประมาณการค่าใช้จ่าย เบี้ยเลี้ยงและยานพาหนะ เพ่ือจะ

ได้กันเงินเหลือจ่ายกลับมาใช้ได้ก่อน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร หลักสูตร สส. จะค านวณจากการเรียนทั้งหมดจึงไม่ทราบวิชาใด

เรียนเป็นกลุ่ม จะอยากให้ครั้งต่อไปได้ระบุให้ชัดเพ่ือจะได้เบิกค่าตอบแทนวิทยากร 
นายทศพล บวรโมทย์  ครั้งหน้าอยากให้เชิญ รร.สส. เข้าร่วมให้ข้อมูลด้วย  
อธ.วปค.   ฝากเรื่องการส่งเงินคืนให้เร็วขึ้น 
มติที่ประชุม รับทราบ   
 
                  - ฝ่ายการเงินและบัญชี 
 นางสร้อยทิพย์ รัตนศรีทอง  - การเบิกจ่ายเงินยืมของหลักสูตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยให้ส่งใช้เงินเงินภายใน ๑๕ วัน  
 หน.ง.กง.                              แต่ไม่เกิน ๑ เดือน การจัดท า OT บห.ด าเนินการ และ รร. เป็นผู้ด าเนินการเอง ให้ ผอ. 
                                           โครงการอนุมัต ิ 
    - ควรมีการสร้างจิตส านึกเรื่องการประหยัดพลังงาน 
อธ.วปค.   ให้ลูกจ้างที่ค้างค่าน้ าค่าไฟบ้านพักน าเงินมาจ่ายก่อนเบิก OT และให้นึกว่า วปค.คือบ้านเรา เพ่ือ 
                                                        ช่วยกันลดใช้พลังงาน แต่ด้วย วปค.เรามีโครงการเข้าจ านวนมาก จึงท าให้ต้องใช้พลังงานเพ่ิม 
มติที่ประชุม รับทราบ   

                    - ฝ่ายระเบียบกฎหมาย 
ว่าที่ ร.ต. ภาณุพงศ์   - ด าเนินการตามหน้าที่เรียบร้อย ส่วนมากช่วยงาน บห. และอยากให้มีคนมาทดแทน 
                                            ก าลังคนที่จะเกษียณอายุราชการ    
มติที่ประชุม รับทราบ   

             - ฝ่ายพัสดุ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ 
นางวรรณา ชุติสิริวงศ์    - ขอความอนุเคราะห์ทุกส่วนงานสนับสนุนการท างานของพัสดุ โดยเฉพาะการจัดส่ง 
หน.ฝ.พส.                               ข้อมูล เพ่ือที่พัสดุจะได้ด าเนินการได้รวดเร็ว เช่น ค่าน้ าดื่ม ค่ากระเป๋า ฯลฯ                      
                                            เพราะเราต้องขออนุมัติก่อน จึงอาจท าให้ล่าช้า ตารางดูงานขอแต่เนิ่นๆ หรือการ  
                                            เปลี่ยนแปลงต่างๆ และยังมีงานประจ าอีกมาก และเรื่องการซ่อมแซมอาจล่าช้าบ้าง 
                                  ดังนั้น เรื่องข้อมูลที่จะได้มาจากหน่วยงานอ่ืนจึงมีความจ าเป็นเพื่อการรวดเร็ว 
นายบัณฑูรฯ      อยากให้ทุกส่วนงานรีบส่งข้อมูลให้งานพัสดุ เพ่ือด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป                                          
มติที่ประชุม รับทราบ   

                               - ฝ่ายบริหารทั่วไป 

นายนพพร วีระกุล                1. ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพ 1 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ 
หน.ฝ.บห.                             บุคลากรในสังกัด ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี   
                                           2559 และปีภาษี 2560 
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                   2. ปค. (วช.) แจ้งประชาสัมพันธ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ “EASY ENGLISH   
                                            WITH DOPA” โดยเผยแพร่ค าศัพท์ข้อความสั้น โดยส่งผ่านจุดรับ 
                                            สัญญาณเคลื่อนท่ีประจ าต าแหน่ง และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ปค.                                            
                                            3. ขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาอุ่นไอรัก คลายความหนาว และร่วม 
                                             กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ 

มติที่ประชุม รับทราบ   
 
                                                      

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
    - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ       
 อธ.วปค.   ไลน์กลุ่ม GCC_3_วปค. ขอให้เป็นกลุ่มท่ีรับข่าวสารอย่างเดียว เฉพาะบุคลากร วปค. 
   

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๕๕  น. 
 
 
              ว่าที่ ร.ต.    ภาณุพงศ์ ศิริ                                    นพพร วีระกุล 
                           (ภาณุพงศ์ ศิริ)                                                (นายนพพร วีระกุล) 
                 นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ                                    หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป   
            ผู้จดรายงานการประชุม                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                                         
                                                         
                     


