
  

 

 
 

รายงานการประชุมวิทยาลัยการปกครอง 
ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ 

วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๒  ชั้น ๔  อาคารส านักอธิการ 

……………………………. 

รายช่ือผู้มาประชุม 
    ๑. นายรณรงค ์ นครจินดา  อธ.วปค.         
    ๒. ว่าที ่ร.ต. ภูมิศักดิ์ ข าปู่   รก.ผอ.รร.ก.ผญ./หน.กง.ปว. 
    ๓. นายธเนศ  ยุคนธจิตต์  หน.กง.พฝ. 
    ๔. นายเอกโอสถ รักเอียด   ผอ.รร.สส.  
    ๕. นายศุภวัตน ์ คงดี   รก.ผอ.รร.ปอ. 
    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. นายวรุตม์  วิศิษฎ์ศิลป์  รก.หน.กง.วฝ. 
 ๑๐. นางวรรณา  ชุติสิริวงศ์  หน.ฝ.พส. 
 ๑๑. น.ส.สุขฤดี  ค าวัฒน์   หน.ฝ.ปฝ. 
 ๑๒. น.ส.กรองแก้ว พิมพ์เจริญ  หน.ฝ.อผส. 
 ๑๓. นายราชวัชร ์ เพ็ชร์ไพฑูรย์  หน.ฝ.นว.  
 ๑๔. น.ส.สินีนาฏ ทองฤทธิ์  รก.หน.ง.ผง. 
 ๑๕. น.ส.สราล ี  จันทร์แก้ว  หน.ง.กม. 
 ๑๘. นางสุจินต ์  ไชโย   หน.ง.ภก. 
 ๑๙. นายวชิิต  นมสาตร์   รก.หน.ง.บพ. 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม/ติดราชการ 
  ๑. นายฐานะบุญ บุญณภัส  ร.อธ.วปค. 
  ๒. นายผะอบ  บินสะอาด  ร.อธ.วปค. 
  ๓. นายวีรวิทย์  โพธิ์เขียว  ร.อธ.วปค. 
  ๔. นายสุพร  เนาวกูล   หน.สน.อธ.   
  ๕. นายสิทธชิัย  เทพภูษา  รก.ผอ.รร.นอ.   
  ๖. นายสามารถ  รักดนตรี   นทบ.ชพ.   
  ๗. นายบุญเลิศ  เนตร์ข า   รก.ผอ.รร.ปค.   
  ๘. นางสร้อยทิพย์ รัตนศรีทอง  หน.ง.กง. 
  ๙. นายนรินทร ์ อติวีโร   หน.ง.บห. 
๑๐. น.ส.บุญช่วย  แสงตะวัน  หน.ง.บส. 
๑๑. นายมานิต  ไชโย   หน.ง.อส. 
๑๒. นางบุษรา  ภิรมจิตรผ่อง  รก.หน.ง.งป. 
๑๓. นายธีรศร  จูพานิชย์  หน.ง.ยพ. 

  ๑๔. นางมารินทร์ ปานไม้   หน.ง.พส. 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นางณัชชา  เริงฤทธิ์   นทบ.ชก. 
 ๒. นายสหรัฐ  พุ่มศรีธร   นทบ.ชก. 
 ๓. นายอธิวัฒน์   ธนวุฒิธีรฉัตร ์  จพง.ปค.ปก. 
 ๔. น.ส.ศิวพร  กาญจนภิญพงศ์  จพง.ปค.ชก. 
 ๕. นางอ าไพ  เดชชัย   จพง.ธก.ชง. 
 ๖. น.ส.สุกัญญา  จีมโรง   จพง.ธก.ชง. 
 ๗. พ.อ.อ. สุเทพ  พินผึ้ง   จพง.สท.ชง. 
 ๘. นางวิไล  อาจวาที   ภก.ชง. 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๐ น.   
ก่อนวาระ    อธ.วปค. แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีข้าราชการสังกัด วปค. ย้ายไปด ารงต าแหน่งที่อ่ืนและ 

มีข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ รายละเอียดตามข้างท้าย  
ข้าราชการสังกัด วปค. ย้ายไปด ารงต าแหน่งที่อ่ืน 

       ต าแหน่งเดิม        ต าแหน่งใหม่ 
                     ๑)  นางสุพศิ หล้าค าภา  จพง.ธก.ช านาญงาน    เจ้าหน้าที่ปกครอง 
      ปฏิบัติหน้าที่ รร.ก.ผญ.    กง.ปกครอง  

           ทปค.จ.หนองคาย 
  ๒)  น.ส.ประกายดาว แก้วก าพล   จพง.กง.บช.ปฏิบัติงาน     จพง.กง.บช.ปฏิบัติงาน 
        ปฏิบัติหน้าที่ ฝ.พส.      กง.บช. กค. ปค. 

    ข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
      ต าแหน่งเดิม        ต าแหน่งใหม่ 
                    นายสหรัฐ  พุ่มศรีธร               จพง.ปค.ช านาญการ     นทบ.ช านาญการ 
                                    กสภ. ปค.      ปฏิบัติหน้าที่ ฝ.ปฝ.                                                  
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
อธ.วปค.          แจ้งให้ที่ประชุมทราบในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

๑) จังหวัดปทุมธานี จัดงานกาชาด และงานของดีเมืองปทุมธานี ประจ าปี ๒๕๕๙ ระหว่าง
วันที่ ๔ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต อ าเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี ขอให้บุคลากรของ วปค. ที่สนใจร่วมงานของจังหวัดปทุมธานี 

๒) การรณรงค์กิจกรรม “ปิดไฟ ๑ ชั่วโมง” เพ่ือลดโลกร้อน (๖๐ + Earth Hour ๒๐๑๖) 
ในวันเสาร์ที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๑.๓๐ น. ขอให้บุคลากรของ 
วปค. ที่พักอยู่ใน วปค. ร่วมปิดไฟช่วงเวลาดังกล่าว รวมทั้งผู้ที่ไม่ได้พักอาศัยภายใน 
วปค. ถ้าสามารถร่วมกิจกรรมได้ ขอให้ช่วยกันเพ่ือรักษาสภาพแวดล้อม 
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๓) ในที่ประชุมประจ าเดือน ปค. แจ้งการโยกย้ายข้าราชการในสังกัด ปค. ที่มาด ารง
ต าแหน่งในส่วนกลาง ทั้ง ผู้อ านวยการส่วน ผู้ตรวจราชการและรองอธิการ วปค. 

๔) อปค. แจ้งในที่ประชุมประจ าเดือน ปค. ว่าในการประชุมครั้งต่อไป ขอให้ส านัก/กอง 
บูรณาการการรายงานร่วมกัน โดยรวบรวมการรายงานเป็นหมวดหมู่/กลุ่ม  
ตามอ านาจหน้าที่ของส านัก/กอง  โดยมอบให้ สล.ปค. เป็นเจ้าภาพในการจัดกลุ่มและ
แนวทางในการประชุมร่วมกับ ส านัก/กอง 

๕) ภารกิจที่ส าคัญของ ปค. อาทิ การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับ
ต าบล (ต าบลละ ๕ ล้านบาท)  การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การแก้ไขปัญหายาเสพติด  
การแก้ไขปัญหาผักตบชวา  ฯลฯ ผู้บริหาร มท. ให้ความส าคัญและลงพ้ืนที่ติดตาม
แก้ไขปัญหาและให้ก าลังโดยบุคลากรในส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง 

๖) วปค. แจ้งว่า จะมีด าเนินการปรับปรุงอาคารโรงเรียนทั้ง ๔ โรงเรียน ซึ่งในช่วงที่มีการ
ปรับปรุงอาคาร ทางส านักงานโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ได้ขอสนับสนุนสถานที่
พักให้แก่คณะเยาวชนและครูพ่ีเลี้ยง ซึ่ง อธ.วปค. เห็นว่า ควรให้การสนับสนุนสถานที่
พักให้แก่คณะเยาวชนและครูพ่ีเลี้ยง โดยให้ปรับปรุงอาคารโรงเรียน ๒ อาคารก่อน 
ส่วนอีก ๒ อาคารให้ส ารองไว้ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว 

๗) อปค. จะเป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท ายุทธศาสตร์ของ วปค. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเอเชียพัทยา 
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  

มติที่ประชุม รับทราบ                                  

ระเบียบวาระท่ี ๒     เรื่องรับรองรายงานการประชุม ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ 
                             ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ 
          เมื่อวันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๔ อาคารส านักอธิการ  
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
           การปรับปรุงเว็บไซต์ วปค. 
อธ.วปค.                         มอบหมายให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน และ 
                             มีความน่าสนใจ เพ่ือให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้รับความรู้ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
                             กิจกรรมต่างๆ ของ วปค. 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องรายงานผลการปฏิบัติราชการของส่วนงานต่างๆ 

๔.๑ กลุ่มงานวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
       - กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร ์

นายบรรพต  รัตนเกตุ            แจ้งให้ที่ประชุมทราบในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
(รก.หน.กง.ผง./หน.ฝ.ผง.)      ๑) การตรวจตัวชี้วัด  

- คณะกรรมการตรวจตัวชี้วัดจะเข้ามาตรวจตัวชี้วัด ในวันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๙  
 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๔ ขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบ เตรียมข้อมูล 
 และเข้าร่วมฯ กง.ผง. จะประสานงานโดยตรงอีกครั้ง                                            

                                      ๒) การจัดท าตัวชี้วัด ให้รายงาน ๒ รอบ 
                                          - รอบ ๙ เดือน (ให้รายงานภายในวันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๕๙)  
     - รอบ ๑๒ เดือน (ให้รายงานภายในวันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๕๙) 
                                      ๓) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท ายุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการปกครอง  
                                         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙  
                                         ณ โรงแรมเอเชียพัทยา อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
                                          - กง.ผง. ขอความร่วมมือผู้เข้ารับการอบรมตอบแบบสอบถาม 
    - ก าหนดการเดินทาง ๐๕.๓๐ น. การแต่งกาย(วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙)  
                                            แต่งกายสุภาพ  เสื้อคอปก – สีอ่อน กางเกง/กระโปรง – สีเข้ม  เสื้อสูท/คลุม – สีเข้ม  
                               รองเท้าหุ้มส้น 

อธ.วปค.    ขอความร่วมมือบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมฯ เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน  
มติที่ประชุม รับทราบ  
                            - กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
นายธเนศ ยุคนธจิตต์         - หลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ส านักทะเบียนท้องถิ่น ถ้ามีการ 
 (หน.กง.พฝ.)                       เปลี่ยนแปลงเนื้อหาของหลักสูตร ต้องได้รับการอนุมัติจาก อปค. ร.อปค. และ อธ.วปค.  

มติที่ประชุม รับทราบ   

นายสุโสฬส พึ่งบุญ               - ในการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนเป็นการเพ่ิมวันศึกษาดูงาน  
 (รก.ผอ.สวท.)                       อีก ๑ วัน แต่ในสาระส าคัญของหลักสูตรไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 มติที่ประชุม รับทราบ                              
                           - กลุ่มงานประสานวิชาการและพัฒนาบุคลากรภายใน 
ว่าที่ ร.ต.ภูมิศักดิ์ ข าปู ่        แจ้งให้ที่ประชุมทราบในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
(รก.ผอ.ก.ผญ./หน.กง.ปว.)    ๑) การฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรฝึกอบรมวิถีธัญบุรี ของวิทยาลัยการปกครอง  
                                         ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
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       ๒) การฝึกอบรมเพ่ิมทักษะภาษอังกฤษให้แก่บุคลากรของวิทยาลัยการปกครอง 
                                 ฝกึอบรมสัปดาห์ละ ๒ วัน (วันพุธและวันพฤหัสบดี)  
                                      ๓) การอบรมหลักสูตรกลยุทธ์และเทคนิคการท างานเป็นทีม ระหว่างวันที่  
                                          ๒๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
                 - กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบงานฝึกอบรม 
นายวรุตม์ วิศิษฎ์ศิลป์               - กง.วฝ. ได้ลงพ้ืนที่ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลการจัดการศึกษาอบรมของ วปค. 
(รก.หน.กง.วฝ.)                       เพ่ือน ามาประเมินผล ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการและ กง.วฝ. มีแผนที่จะด าเนินงาน  
                                            อย่างต่อเนื่อง คือ  
                                            ๑) ไตรมาส ๒ ประเมินข้อมูลเชิงลึก  เร่งด าเนินการให้เสร็จเรียบร้อยตามก าหนด                                                     
                                      ๒) ไตรมาส ๓ ประเมินข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ                                 
มติที่ประชุม รับทราบ                                      

๔.๒ กลุ่มงานบริหารการฝึกอบรม  
      - โรงเรียนนายอ าเภอ 

  น าเสนอเป็นเอกสารแจกในที่ประชุม 

                      - โรงเรียนปลัดอ าเภอ 
  น าเสนอเป็นเอกสารแจกในที่ประชุม 

                                 - โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง 
  น าเสนอเป็นเอกสารแจกในที่ประชุม 

           - โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง 
  น าเสนอเป็นเอกสารแจกในที่ประชุม 

                     - โรงเรียนก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
 ว่าที่ ร.ต.ภูมิศักดิ์ ข าปู่               แจ้งให้ที่ประชุมทราบในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
(รก.ผอ.ก.ผญ./หน.กง.ปว.)          - เตรียมการเรื่องปรับปรุงหลักสูตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เพราะต้องน าเข้าท่ีประชุม  
                                             คณะรัฐมนตรีและท าร่างแผนเสนอคณะรัฐมนตรี ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ 
มติที่ประชุม รับทราบ            
                      - สถาบันพัฒนาวิชาชีพการทะเบียน 
นายสุโสฬส พึ่งบุญ                   - แจ้งว่าได้ด าเนินการขออนุมัติปรับเปลี่ยนหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงาน  
(รก.ผอ.สวท.)                             ทะเบียนและบัตร ส านักทะเบียนท้องถิ่น โดยปรับเปลี่ยนจ านวนผู้เข้ารับการ  
                                               อบรมจากรุ่นละ ๖๐ คน เป็นรุ่นละ ๖๕ คน และเพ่ิมการศึกษาดูงานอีก  
                                               ๑ วัน โดยไม่ให้กระทบกับหลักสูตรเดิม 
มติที่ประชุม รับทราบ            
 
 
 
 



  

 

 
 

-๖- 
 
                       - ฝ่ายประสานการฝึกอบรม 
น.ส.สุขฤดี ค าวัฒน์       - ขอข้อมูลท าเนียบนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ จากโรงเรียนต่างๆ เพื่อเก็บรวบรวม 
(หน.ฝ.บฝ.)                               ไว้ที่ห้องสมุด เพื่อสะดวกต่อการสืบค้นต่อไป                                 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
   ๔.๓ กลุ่มงานเทคโนโลยีการฝึกอบรม (ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม) 
นายนพพร วีระกุล               แจ้งให้ที่ประชุมทราบในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
(รก.ผอ.ศทกฝ./หน.ฝ.บห./     ๑) เตรียมทีมงานจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีอาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง       
หน.ฝ.บณ.                          ๒) นปศ. รุ่นที่ ๒๖ มอบหนังสือให้แก่ห้องสมุด วปค. เพ่ือให้ผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้า 
           ๓) ท าเนียบรุ่นของนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ก าลังด าเนินการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 
มติที่ประชุม รับทราบ 

          ๔.๔ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
        ส านักอธิการวิทยาลัยการปกครอง 
     - ฝ่ายบริหารการคลังและงบประมาณ 
      น าเสนอเป็นเอกสารแจกในที่ประชุม 

             - ฝ่ายการเงินและบัญชี 
      น าเสนอเป็นเอกสารแจกในที่ประชุม 

             - ฝ่ายระเบียบกฎหมาย 
 น.ส.สราลี จันทร์แก้ว    แจ้งว่าได้ด าเนินการประสานกับ ศ.ทกฝ. ให้เผยแพร่ข้อกฎหมาย ในเว็บไซด์  
 (รก.หน.ง.กม.)                         วปค. เพ่ือให้ผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

             - ฝ่ายพัสดุ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ 
      น าเสนอเป็นเอกสารแจกในที่ประชุม 

                               - ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นายนพพร วีระกุล                    ๑) สรุปสาระส าคัญการประชุมหารือข้อราชการ มท. และผู้บริหาร มท.  
(รก.ผอ.ศทกฝ./หน.ฝ.บห./             (๑๐ ก.พ. ๒๕๕๙) (เอกสารแจกในที่ประชุม) 
หน.ฝ.บณ.                             ๒) สรุปสาระส าคัญข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีจากการประชุม ครม. 
                                              ที่เก่ียวข้องกับ มท. (๒๖ ม.ค. ๒๕๕๙) (เอกสารแจกในที่ประชุม) 
                                          ๓) ประชุมประจ าเดือน เมษายน ๒๕๕๙ ก าหนดจัดในวันอังคารที่ ๕ เมษายน   
                                               ๒๕๕๙ โดยเชิญบุคลากรของ วปค. ทุกคนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๑   
                                               ชั้น ๔ อาคาร สน.อธ. 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
         



  

 

 
 

-๗- 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
    - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
    - ไม่มี – 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
 
 
 
 
              อธิวัฒน์  ธนวุฒิธรีฉัตร์                                             นพพร วีระกุล   

(นายอธิวัฒน์  ธนวุฒิธีรฉัตร์)                                       (นายนพพร วีระกุล) 
        เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ           หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
              ผู้จดรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 


