
รายงานการประชุมฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร.   
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร.  
.................................................................. 

 
 

ผู้มาประชุม 
1. พ.ต.อ.หญิง อัญชลี   คล้ายคลึง ผกก.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร.          ประธาน 
2. พ.ต.ท.หญิง นงลักษณ์   แสนอ้วน รอง ผกก.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร. 
3. ว่าที่ พ.ต.ท.กําพล   วัลย์เครือ สว.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร. 
4. พ.ต.ต.หญิง วราภรณ์   คําภูผา สว.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร.            เลขานุการ 
5. ว่าที่ ร.ต.ต.ชัยยศ   ศรีอุดร รอง สว.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร. 
6. ว่าที่ ร.ต.ต.จิรุตถ์   บุญกว้าง รอง สว.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร. 

 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน  การประชุมในวันน้ีเป็นการประชุมนอกเหนือจากการประชุมบริหารประจําเดือน 

เน่ืองจากได้มี รอง สว. มาดํารงตําแหน่งใหม่ ที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาฯ จํานวน 1 คน จึงได้
เชิญข้าราชการตํารวจในสังกัดต้ังแต่ระดับ รอง สว.ขึ้นไป ประชุมในวันน้ี    

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 3 มอบหมายหน้าที่ 
ประธาน  เน่ืองจากช่วงวันที่ 14 – 18 พ.ค.2555 ประธานได้เดินทางไปราชการ

ต่างประเทศจึงอย่างทราบว่าในช่วงเวลาดังกล่าวมีเหตุการณ์ หรือได้ดําเนินการอะไร     
ไปบ้าง ขอให้ รอง ผกก. ซึ่งรักษาราชการแทนเป็นผู้รายงาน 

พ.ต.ท.หญิง นงลักษณ์ฯ ช่วงที่ประธานเดินทางไปราชการต่างประเทศ ได้มีการดําเนินการดังต่อไปน้ี 
  1. โครงการฝึกทักษะการเขียนรายงานวิจัย ได้ดําเนินการขอรายช่ือผู้เข้าร่วม

โครงการฝึกอบรม ซึ่งได้รับแจ้งรายช่ือจากฝ่ายต่างๆ ครบแล้ว โดยมีผู้เข้าอบรม 12 คน 
และวิทยากร 1 คน รวมจํานวน 13 คน และได้ส่งเร่ืองขอยืมเงินทดรองราชการไปแล้ว    
เป็นเงินจํานวน 11,100 บาท 

  2. เมื่อวันที่ 16 พ.ค.2555 ได้มีการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ (รอง สว.) โดยมี 
พ.ต.อ.อิทธิพงษ์ พัฒนานุพงษ์ รอง ผบก.วตร. เป็นประธาน และได้เชิญ ผกก.แต่ละฝ่าย
เข้าร่วมเพ่ือนําเสนอภารกิจหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายให้ข้าราชการใหม่รับทราบ 
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สําหรับฝ่ายวิจัยและพัฒนาฯ ดิฉันได้เป็นตัวแทนฝ่ายฯเข้าร่วมการปฐมนิเทศ มีการแนะนํา
ผู้บริหาร วิสัยทัศน์ ภารกิจของ วตร. และได้ให้ข้าราชการใหม่แนะนําตัว 

ประธาน  1. สําหรับโครงการฝึกทักษะการเขียนรายงานวิจัย ซึ่งจะจัดในวันที่ 29 -30 
พ.ค.2555 น้ี เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้มอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบ ดังน้ี  

  1.1 รายชื่อผู้เข้าอบรมขณะน้ีได้รับจากหน่วยต่างๆ ครบแล้ว สําหรับใบ
เซ็นช่ือผู้เข้าร่วมอบรมให้จัดทําเป็น ภาคเช้า-บ่าย มอบให้ ว่าที่ ร.ต.ต.ชัยยศฯ ดําเนินการ 

  1.2 ห้องอบรมใช้ห้องประชุม ช้ัน 2 วตร. โดยให้ช่วยกันจัดห้องอบรมในวัน
จันทร์ที่ 28 พ.ค.2555 เวลา 13.30 น. 

  1.3 เอกสารประกอบการอบรม ว่าที่ พ.ต.ท.กําพลฯ ได้ประสานกับวิทยากร
แล้ว โดยวิทยากรจะจัดทํามาแจกจ่ายเอง 

  1.4 มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ต.จิรุตถ์ฯ ทํา Power Point ช่ือโครงการเพ่ือ
แสดงเป็นฉากหลังในพิธีเปิดการอบรม 

  1.5 มอบหมายให้ ว่าที่ พ.ต.ท.กําพลฯ สําเนาโครงการฯ นําเรียน พ.ต.อ.
สมหมายฯ รอง ผบก.วตร. เพ่ือทราบ และเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม 

  1.6 การรับ-ส่งวิทยากร มอบหมายให้ ด.ต.ธนเดชฯ ทําหน้าที่รับ-ส่ง วิทยากร 
  1.7 อาหารกลางวันจัดเป็นอาหารจานเดียว/อาหารกล่อง และผลไม้ มอบให้      

พ.ต.ท.หญิง นงลักษณ์ฯ เป็นผู้ติดต่อ 
  1.8 อาหารว่างในการอบรม มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ต.ชัยยศฯ รับผิดชอบ 

โดยอาหารว่างในภาคเช้าให้เป็นเครื่องด่ืมร้อนและขนม ภาคบ่ายเป็นเครื่องด่ืมเย็น     
และขนม 

  1.9 ของท่ีระลึกสําหรับวิทยากร กําหนดให้เป็นเนคไท และฝากผ้าพันคอกับ
กระเช้าผลไม้ไปให้ อาจารย์วรัทยาฯ โดยเรียนเชิญ พ.ต.อ.สมหมายฯ เป็นผู้มอบของ      
ที่ระลึกแด่วิทยากร 

  2. การมอบหมายอํานาจการปกครองบังคับบัญชาให้ทําตามคําสั่งกรมตํารวจที่ 
1212/2537 ลง 1 ต.ค.2537 เรื่อง มาตรการควบคุมและส่งเสริมความประพฤติและ
ระเบียบวินัยข้าราชการตํารวจ ให้มอบหมายการปกครองบังคับบัญชา ดังน้ี 

  2.1 สว.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา (1) ให้รับผิดชอบควบคุมในการปกครอง กวดขัน 
ควบคุม กํากับดูแล ว่าที่ ร.ต.ต.ชัยยศ  ศรีอุดร และ ด.ต.หญิง สุภาพร  ป่ินถาวรรักษ์ 

  2.2 สว.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา (2) ) ให้รับผิดชอบควบคุมในการปกครอง 
กวดขัน ควบคุม กํากับดูแล ว่าที่ ร.ต.ต.จิรุตถ์ บุญกว้าง, ด.ต.ธนเดช สีมารักษ์ และ        
ส.ต.อ.หญิง ธัญชนก ขุ่ยเสนาะ 

       เมื่อทําคําสั่งเรียบร้อยแล้วให้สําเนาส่งให้ ฝอ.วตร. ทราบด้วย  
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  3. การจัดทําแผนผังการบังคับบัญชา ให้จัดทําใหม่ให้ทันสมัย เรียบง่ายสบายตา
ไม่เน้นสีฉูดฉาดแต่ให้ดูดี  

  4. การจัดทําเว็บไซต์ของ ฝ่ายวิจัยฯ มอบให้ ว่าที่ ร.ต.ต.จิรุตถ์ฯ รับผิดชอบดูแล
ปรับปรุงให้ทันสมัย 

  5. การเบิกวัสดุ ครุภัณฑ์ในการเบิกรอบต่อไป ให้ทําเรื่องขอเบิกครุภัณฑ์ไว้
สําหรับ รอง สว.ฝ่ายวิจัยและพัฒนาด้วย เช่น โต๊ะทํางาน, เก้าอ้ี, ตู้ 4 ลิ้นชัก เป็นต้น 

  6. การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งมีกําหนด
ตรวจ วตร. ในวันที่ 18 -20 ก.ค.2555 โดยฝ่ายวิจัยฯ รับผิดชอบจัดเอกสารใน
มาตรฐานที่ 2 จึงมอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง นงลักษณ์ฯ ช่วยควบคุมดูแล และให้        
ว่าที่ ร.ต.ต.จิรุตถ์ฯ จัดทําเพ่ือให้ทันกําหนดการตรวจ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ 
 ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 

........................................................ 

 

 
 

 

  พ.ต.ต.หญิง   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
( วราภรณ์  คําภูผา ) 

สว.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร. 
 
 

ว่าที่ ร.ต.ต.   ผู้จดรายงานการประชุม 
( จิรุตถ์  บุญกว้าง ) 

รอง สว.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร. 
 

 

 


