
  

 

 
 

รายงานการประชุมวิทยาลัยการปกครอง 
ประจําเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

วันพฤหัสบดทีี ่๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ หองประชุม ๒  ช้ัน ๔  อาคารสํานักอธิการ 

……………………………. 

รายช่ือผูมาประชุม 
    ๑. นายรณรงค นครจินดา  อธ.วปค. 
    ๒. นายผะอบ  บินสะอาด  ร.อธ.วปค. 

     ๓. นายวีรวิทย โพธิ์เขียว  ร.อธ.วปค. 
    ๔. นายสุพร  เนาวกูล   หน.สน.อธ.   
    ๕. วาท่ี ร.ต. ภูมิศักดิ์ ขําปู   รก.ผอ.รร.ก.ผญ./หน.กง.ปว. 
    ๖. นายบรรพต รัตนเกตุ   รก.หน.กง.ผง./หน.ฝ.ผง. 
    ๗. นายนพพร  วีระกุล   รก.ผอ.ศ.ทกฝ./หน.ฝ.บห./หน.ฝ.บณ. 

              ๘. นายสุโสฬส พ่ึงบุญ   รก.ผอ.สวท. 
   ๙. นางวรรณา  ชุติสิริวงศ  หน.ฝ.พส. 
 ๑๐. น.ส.สุขฤดี  คําวัฒน   หน.ฝ.ปฝ. 
 ๑๑. น.ส.กรองแกว พิมพเจริญ  หน.ฝ.อผส. 
 ๑๒. น.ส. บุญชวย แสงตะวัน  หน.ง.บส. 
 ๑๓. นายราชวัชร เพ็ชรไพฑูรย  หน.ฝ.นว. 
 ๑๔. นางสรอยทิพย รัตนศรีทอง  หน.ง.กง. 
 ๑๕. น.ส.สินีนาฏ ทองฤทธิ์  รก.หน.ง.ผง. 
 ๑๖. น.ส.สราล ี  จันทรแกว  หน.ง.กม. 
 ๑๗. นายนรินทร อติวีโร   หน.ง.บห. 
 ๑๘. นางสุจินต  ไชโย   หน.ง.ภก. 
 ๑๙. นายวชิิต  นมสาตร   รก.หน.ง.บพ. 
 ๒๐. นายธีรศร  จูพานิชย  หน.ง.ยพ. 
 ๒๑. นางมารินทร ปานไม   หน.ง.พส. 
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รายช่ือผูไมมาประชุม/ติดราชการ 

  ๑. นายฐานะบุญ บุญณภัส  ร.อธ.วปค. 
  ๒. นายสิทธชิัย  เทพภูษา  รก.ผอ.รร.นอ.   
  ๓. นายสามารถ  รักดนตรี   นทบ.ชพ. 
  ๔. นายเอกโอสถ รักเอียด   ผอ.รร.สส. 
  ๕. นายธเนศ  ยุคนธจิตต  หน.กง.พฝ. 
  ๖. นายศุภวัตน  คงดี   รก.ผอ.รร.ปอ. 
  ๗. นายบุญเลิศ  เนตรขํา   รก.ผอ.รร.ปค.   
  ๘. นายวรุตม  วิศิษฎศิลป  รก.หน.กง.วฝ. 
  ๙. นายมานิต  ไชโย   หน.ง.อส. 
๑๐. นางบุษรา  ภิรมจิตรผอง  รก.หน.ง.งป. 
 

รายช่ือผูเขารวมประชุม 
 ๑. นายกิจวัชร  พรหมลา  นทบ.ชก. 
 ๒. นายอธวิัฒน   ธนวุฒิธีรฉัตร  จพง.ปค.ปก. 
 ๓. พ.อ.อ.ศักดิ์ชาย แยมหลั่งทรัพย  จพง.สท.ชง. 
 ๔. นายสุชิน  จันทรปาน  นทบ.ชก. 
 ๕. นายเหมกฤษฏา คณาญาติ  นทบ.ชก.  
 ๖. น.ส.ศุภาสินีย  ทิพยรัตน  นทบ.ชก.  
 ๗. นางวิไล  อาจวาที   ภก.ชง. 
 ๘. น.ส.วิภาวรรณ คลายยา   ภก.ชง. 
 ๙. นางอําไพ  เดชชัย   จพง.ธก.ชง.  

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๐ น.   
กอนวาระ    อธ.วปค. แจงใหท่ีประชุมทราบวา มีขาราชการสังกัด วปค. ยายไปดํารงตําแหนงท่ีอ่ืนและ 

มีขาราชการยายมาดํารงตําแหนงใหม รายละเอียดตามขางทาย  

ขาราชการสังกัด วปค. ยายไปดํารงตําแหนงท่ีอ่ืน 

       ตําแหนงเดิม        ตําแหนงใหม 

                     ๑)  นายกฤษณ เติมธนะศักดิ์  นอ.เสลภูมิ จ.รอยเอ็ด    นอ. เซกา จ.บึงกาฬ 

      ชรก. ปค. 

       ปฏิบัติหนาท่ี วปค. 

 กํากับดูแล ศรอ. ภาคใต 

  ๒)  นายไกรเลิศ  ตั้งกิจบํารุง  นทบ.ปฏิบัติการ       นวผ. ปฏิบัติการ  

       ปฏิบัติหนาท่ี ง.อส.       วช. 
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    ขาราชการยายมาดํารงตําแหนงใหม 
      ตําแหนงเดิม        ตําแหนงใหม 

                    นายธีรศร      จูพานิชย  ป.(จพง.ปค.ชํานาญการ)    ชรก.วปค.  
                                   ทปค.อ.แกงคอย จ.สระบุรี             ปฏิบัติหนาท่ี หน.ง.ยพ.    
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
อธ.วปค.          แจงใหท่ีประชุมทราบในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

๑) ภารกิจท่ีสําคัญของ ปค. อาทิ การดําเนินการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับ
ตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท)  การแกไขปญหาภัยแลง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  
การแกไขปญหาหมอกควัน (ภาคเหนือ)  การแกไขปญหาคลื่นลมแรง (ภาคใต)   
การแกไขปญหายาเสพติด  การแกไขปญหาผักตบชวา  ฯลฯ 

๒) การจัดทําประชามติรางรัฐธรรมนูญ  ขณะนี้อยูระหวางรับฟงความคิดเห็น  
คาดวาจะมีการลงประชามติในวันท่ี ๓๑ ก.ค. ๒๕๕๙  

๓) ผูบังคับบัญชาชมเชยการจัดพิธีวางศิลาฤกษอาคารพัฒนาบุคลากรฝายปกครอง  
เม่ือวันท่ี ๒๘ ม.ค. ๒๕๕๙  ในการนี้ อธ.วปค. ไดขอบคุณบุคลากรทุกทาน 
ท่ีไดรวมกันจัดพิธฯี ใหเปนไปดวยความเรียบรอย ราบรื่น และเหมาะสม 

๔) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดําเนิน 
เปนการสวนพระองค เพ่ือติดตามการดําเนินงานโครงการสระเก็บน้ําพระราม ๙  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ของมูลนิธิชัยพัฒนา ในวันท่ี ๑๖ ก.พ. ๒๕๕๙  
ณ สระเก็บน้ําพระราม 9  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
                                   
ระเบียบวาระท่ี ๒     เรื่องรับรองรายงานการประชุม ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๙ 
                             ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๙ 
          เม่ือวันอังคารท่ี ๕ มกราคม ๒๕๕๙  ณ หองประชุม ๒ ชั้น ๔ อาคารสํานักอธิการ  
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 

  
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
           การปรับปรุงเว็บไซต วปค. 
อธ.วปค.                         มอบหมายใหผูมีสวนเก่ียวของดําเนินการปรับปรุงเว็บไซตใหเปนปจจุบัน และ 
                             มีความนาสนใจ เพ่ือใหผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซตไดรับความรู ไดรับทราบขอมูลขาวสาร 
                             กิจกรรมตางๆ ของ วปค. 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องรายงานผลการปฏิบัติราชการของสวนงานตางๆ 

๔.๑ กลุมงานวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม 
       - กลุมงานแผนงานยุทธศาสตร 

นายบรรพต  รัตนเกตุ            แจงวัตถุประสงคและกําหนดการ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํายุทธศาสตร 
(รก.หน.กง.ผง./หน.ฝ.ผง.)      ของวิทยาลัยการปกครอง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหวางวันท่ี ๑๒ – ๑๓ 
                                       มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมการเดน ซีวิว รีสอรท พัทยา อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี 
                                       กลุมเปาหมาย จํานวน ๗๐ คน                                         
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
                            - กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม 
            นําเสนอเปนเอกสารแจกในท่ีประชุม 
 
                           - กลุมงานประสานวิชาการและพัฒนาบุคลากรภายใน 
วาท่ี ร.ต.ภูมิศักดิ์ ขําปู         แจงใหท่ีประชุมทราบในเรื่องตางๆ ดังนี้ 
(รก.ผอ.ก.ผญ./หน.กง.ปว.)    ๑) ประชาสัมพันธการฝกอบรมเพ่ิมทักษะภาษาอังกฤษใหแกบุคลากร วปค.  
                                         โดยฝกอบรมสัปดาหละ ๒ วัน (วันพุธและวันพฤหัสบดี) ระหวางเดือน ก.พ. – มี.ค. ๒๕๕๙   

       ๒) ประชาสัมพันธและแจงและกําหนดการฝกอบรมหลักสูตรวิทยากรฝกอบรมวิธีธัญบุรี 
           ระหวางวันท่ี ๒๓ – ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ กลุมเปาหมาย จํานวน ๔๐ คน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
                 - กลุมงานวิจัยและพัฒนาระบบงานฝกอบรม 

 นําเสนอเปนเอกสารแจกในท่ีประชุม 
 

๔.๒ กลุมงานบริหารการฝกอบรม  
      - โรงเรียนนายอําเภอ 

  นําเสนอเปนเอกสารแจกในท่ีประชุม 

                      - โรงเรียนปลัดอําเภอ 
  นําเสนอเปนเอกสารแจกในท่ีประชุม 

                                 - โรงเรียนขาราชการฝายปกครอง 
  นําเสนอเปนเอกสารแจกในท่ีประชุม 

           - โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง 
  นําเสนอเปนเอกสารแจกในท่ีประชุม 

           - โรงเรียนกํานัน ผูใหญบาน 
                 นําเสนอเปนเอกสารแจกในท่ีประชุม 
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- สถาบันพัฒนาวิชาชีพการทะเบียน 
นายสุโสฬส พ่ึงบุญ    แจงกําหนดการฝกอบรมหลักสูตรเจาหนาท่ีบริหารงานทะเบียนและบัตร 
(รก.ผอ.สวท.)          สํานักทะเบียนทองถ่ิน  รุนท่ี ๑ และ รุนท่ี ๒  จํานวนรุนละ ๖๕ คน  

  เริ่มดําเนินการฝกอบรมในวันท่ี ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๙  
มติท่ีประชุม รับทราบ 

- ฝายประสานการฝกอบรม
น.ส.สุขฤดี คําวัฒน  
(หน.ฝ.บฝ.)           

รายงานความคืบหนาการรวบรวมทําเนียบรุนของผูเขารับการอบรม 
หลักสูตรตางๆ อาทิ หลักสูตรปลัดอําเภอ  หลักสูตรสบืสวนสอบสวน 
พนักงานฝายปกครอง  หลักสูตรกํานันผูใหญบาน ฯลฯ

มติท่ีประชุม รับทราบ 

๔.๓ กลุมงานเทคโนโลยีการฝกอบรม (ศูนยเทคโนโลยีการฝกอบรม) 
(นายวีรวิทย โพธิ์เขียว)           รายงานความคืบหนาการปรับปรุงเว็บไซตใหท่ีประชุมไดรับทราบ 
(ร.อธ.วปค.)          
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 ๔.๔ กลุมงานบริหารท่ัวไป 
 สํานักอธิการวิทยาลัยการปกครอง 

- ฝายบริหารการคลังและงบประมาณ
นําเสนอเปนเอกสารแจกในท่ีประชุม

- ฝายการเงินและบัญชี
นําเสนอเปนเอกสารแจกในท่ีประชุม

- ฝายระเบียบกฎหมาย
 น.ส.สราลี จันทรแกว สรุปสาระสําคัญของรางรัฐธรรมนญู ป ๒๕๕๙ และอธิบายขอแตกตางระหวาง
 (รก.หน.ง.กม.)            รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ กับ รางรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๙ ใหท่ีประชุมไดรับทราบ

มติท่ีประชุม รับทราบ 

- ฝายพัสดุ ยานพาหนะ และอาคารสถานท่ี
นําเสนอเปนเอกสารแจกในท่ีประชุม

- ฝายบริหารท่ัวไป
สรุปสาระสําคัญการประชุมหารือขอราชการประจําสัปดาห มท.
(๒๙ มกราคม ๒๕๕๙) นําเสนอเปนเอกสารแจกในท่ีประชุม
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
    - ไมมี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
    - ไมมี – 

 

ปดประชุมเวลา  ๑๑.๑๕  น. 
 
 
 
 
              อธิวัฒน  ธนวุฒิธรีฉัตร                                               นรินทร  อติวีโร   

(นายอธิวัฒน  ธนวุฒิธีรฉัตร)                                       (นายนรินทร  อติวีโร) 
        เจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ            หัวหนางานบริหารท่ัวไป 
              ผูจดรายงานการประชุม            ผูตรวจรายงานการประชุม 
 

 


