
  

 

 
 

รายงานการประชุมวิทยาลัยการปกครอง 
ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ 

วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๒  ชั้น ๔  อาคารส านักอธิการ 

……………………………. 

รายช่ือผู้มาประชุม 
    ๑. นายรณรงค ์ นครจินดา  อธ.วปค.    
    ๒. นายณรงค์พร ณ พัทลุง  ปลัดจังหวัดพังงา 
    ๓. นายกฤษณ์ เติมธนะศักดิ์  นายอ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
    ๔. นายผะอบ  บินสะอาด  ร.อธ.วปค. 
    ๕. นายวีรวิทย ์ โพธิ์เขียว  ร.อธ.วปค. 
    ๖. นายเอกโอสถ รักเอียด   ผอ.รร.สส.  
    ๗. นายศุภวัตน ์ คงดี   รก.ผอ.รร.ปอ. 
    ๘. นายบุญเลิศ เนตร์ข า   รก.ผอ.รร.ปค.   
    ๙. นายสุพร  เนาวกูล   หน.สน.อธ.   
  ๑๐. ว่าที ่ร.ต. ภูมิศักดิ์ ข าปู่   รก.ผอ.รร.ก.ผญ./หน.กง.ปว. 
  ๑๑. นายวรุตม์  วิศิษฎ์ศิลป์  รก.หน.กง.วฝ. 
  ๑๒. นายบรรพต รัตนเกตุ   รก.หน.กง.ผง./หน.ฝ.ผง. 
  ๑๓. นายนพพร  วีระกุล   รก.ผอ.ศ.ทกฝ./หน.ฝ.บห./หน.ฝ.บณ. 
  ๑๔. นางวรรณา ชุติสิริวงศ์  หน.ฝ.พส. 
  ๑๕. น.ส.สุขฤด ี ค าวัฒน์   หน.ฝ.ปฝ. 
  ๑๖. น.ส.บุญชว่ย แสงตะวัน  หน.ง.บส. 
  ๑๗. นายราชวัชร ์ เพ็ชร์ไพฑูรย์  หน.ฝ.นว. 
  ๑๘. นางสุจินต ์ ไชโย   หน.ง.ภก. 
  ๑๙. นางบุษรา  ภิรมจิตรผ่อง  รก.หน.ง.งป. 
  ๒๐. นางสร้อยทิพย์ รัตนศรีทอง  หน.ง.กง. 
  ๒๑. นายธรีศร  จูพานิชย์  หน.ง.ยพ. 
  ๒๒. น.ส.สินีนาฏ ทองฤทธิ์  รก.หน.ง.ผง. 
  ๒๓. น.ส.สราล ี  จันทร์แก้ว  รก.หน.ง.กม. 
  ๒๔. นายวชิิต  นมสาตร์   รก.หน.ง.บพ. 
  ๒๕. นางสาวมารินทร ์ ปานไม้   หน.ง.พส. 
 
 
 

 
 
 

 



  

 

 
 
 

           - ๒ – 
 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม/ติดราชการ  
  ๑. นายฐานะบุญ บุญณภัส  ร.อธ.วปค. 
  ๒. นายสิทธชิัย  เทพภูษา  รก.ผอ.รร.นอ.   
  ๓. นายสมมารถ รักดนตรี   นทบ.ชพ.   
  ๔. นายธเนศ  ยุคนธจิตต์  หน.กง.พฝ. 
  ๕. นายสโุสฬส  พ่ึงบุญ   รก.ผอ.สวท. 
  ๖. น.ส.กรองแก้ว พิมพ์เจริญ  หน.ฝ.อผส. 
  ๗. นายมานิต  ไชโย   หน.ง.อส. 
  ๘. นายนรินทร ์ อติวีโร   หน.ง.บห. 
        

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นางธนภรณ ์  เดี่ยววาณิชย์  นทบ.ชก. 
 ๒. นางณัชชา  เริงฤทธิ์   นทบ.ชก. 
 ๓. นายอธิวัฒน ์  ธนวุฒิธีรฉัตร ์  จพง.ปค.ปก. 
 ๔. นางมนันพัทธ์  รุ่งพศวัฒน์  จพง.ธก.ชง. 
 ๕. น.ส.สุรางค ์  มุสิกวัตร   นทบ.ชก. 
 ๖. นายสุชิน  จันทร์ปาน  นทบ.ชก. 

๗. นายสหรัฐ  พุ่มศรีธร   นทบ.ชก. 
 ๘. พ.อ.อ.ศักดิ์ชาย แย้มหลั่งทรัพย์  จพง.สท.ชง. 

๙. นายปิยะรัฐ  พฤกษากร  นทบ.ชก. 
          
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 

           - ๓ - 
  

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๕ น.   

ก่อนวาระ   ๑. อธ.วปค. แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีข้าราชการสังกัด วปค. ย้ายไปด ารงต าแหน่งที่อ่ืนและ 
                   มีข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ รายละเอียดตามข้างท้าย  
                  ๑) ข้าราชการย้ายไปด ารงต าแหน่งใหม่  
         ต าแหน่งเดิม                  ต าแหน่งใหม่ 
                   นายบรรลือ ชูชาติ        นอ.(ผู้อ ำนวยกำรสูง)        นอ.(ผู้อ ำนวยกำรสูง)    

  อ.บึงโขงหลง จ.บึงกำฬ        อ.โนนสัง จ.หนองบัวล ำภู 
  ชรก. ปค. 

        ปฏิบัติหน้ำที่ วปค.    
          ๒) ข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่  
    ต าแหน่งเดิม       ต าแหน่งใหม่ 
                      นายกฤษณ์ เติมธนะศักดิ์   นอ. (ผู้อ านวยการสูง)        ชรก. ปค. 
    อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ               ปฏิบัติหน้าที่ วปค. 
 

               ๒. ผู้บริหารกรมการปกครอง ได้รับการแต่งตั้งไปด ารงต าแหน่งใหม่ ได้แก่ ๑) นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ผู้อ านวยการส านัก
สอบสวนและนิติการ ไปเป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ๒) นางสาวปราณี นาคะนาท ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ไปเป็น  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน ๓) นายพิริยะ  ฉันทดิลก นายอ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปเป็น ผู้อ านวยการส านักสอบสวนและ 
นิติการ  ๔) ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์  นายอ าเภอห้วยกระเจา  จังหวัดกาญจนบุรี  ไปเป็น  ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง                               

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
อธ.วปค.                 แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
                             ๑.อธ.วปค. สรุปผลการประชุมประจ าเดือน ปค. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙  
                               ๑) เรื่องสืบเนื่อง โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง 
                                     ประชารัฐ ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน (ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. ๒๕๕๙) 
                                 ๒) การประชามติ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดย ปค. เกี่ยวข้องกับการท าประชามติ ดังนี้ 
         - การสนับสนุน คณะกรรมการการเลือกตั้งในการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบหลัก คือ  
                                       ส านักบริหารการทะเบียน 
         - การประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ และค าถามพ่วง ผู้รับผิดชอบหลัก คือ คณะกรรมาธิการ  
                                       ยกร่างรัฐธรรมนูญ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ    
         - การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย 
 
 
 
 



  

 

 
 
 

-๔- 
 
     ๓) การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและค าสั่งของ คสช. ที่ ๒๗/๒๕๕๙ เรื่องมาตรการป้องกัน 
                                     และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคลลอย โคมไฟ  
                                     โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน 
                                 ๔) ข้อสั่งการ คสช. เรื่องการประชามติ การรับภัยพิบัติ ฯลฯ 
     ๕) ภารกิจอ่ืนๆ เช่น การจัดท าสัญชาติ การจัดท าพิกัดแนวเขตชายทะเล หมู่บ้านยามชายแดน ฯลฯ 
     ๖) การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นไตรมาสสุดท้าย 
     ๗) การอบรมหลักสูตรปลัดอ าเภอ รุ่นที่ ๒๑๙ เริ่มอบรมวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
     ๘) การบริหารงานบุคคล โดยเรียกบรรจุปลัดอ าเภอจากบัญชี ปี ๒๕๕๙ เรียกบรรจุครั้งแรก ๑๐๐ คน 
                                      
นายผะอบ บินสะอาด         ๒. แจ้งสรุปผลการประชุมประจ าเดือนหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดปทุมธานี 
 (ร.อธ.วปค.)             เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ให้บุคลากรทุกท่านได้รับทราบ ดังนี้ 
                                      -  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีน านโยบายของ คสช. เรื่องการดูแลภูมิทัศน์ภาพโดยเฉพาะแม่น้ าคูคลอง  
                                         ปลอดผักตบชวา แจ้งในที่ประชุมให้ส่วนราชการต่างๆประจ าจังหวัดปทุมธานีช่วยกันดูแล 
                    

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒     เรื่องรับรองรายงานการประชุม ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ 
                             ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ 
          เมื่อวันพุธที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๔ อาคารส านักอธิการ  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
           (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องรายงานผลการปฏิบัติราชการของส่วนงานต่างๆ 
๔.๑ กลุ่มงานวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
       - กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์ 

นายบรรพต รัตนเกตุ            รายงานผลการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
(รก.หน.กง.ผง./หน.ฝ.ผง.)      ๑) การจัดท าหนังสือคู่มือการศึกษาอบรมและหนังสือวิถีธรรมเพ่ือการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข 
          ๒) รายงานตัวชี้วัด รอบ ๙ เดือน 
                                     ๓) การส ารวจข้อมูลข่าวสารตามหลักเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส 
         
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 
 
 



  

 

 
 
 

-๕- 
 

                            - กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
น าเสนอเป็นเอกสารแจกในที่ประชุม                 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
                           - กลุ่มงานประสานวิชาการและพัฒนาบุคลากรภายใน 
ว่าที่ ร.ต.ภูมิศักดิ์ ข าปู่         รายงานผลการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
(รก.ผอ.รร.ก.ผญ./         ๑) การจัดท าเอกสารประกอบค าสั่งของวิทยากร 
 หน.กง.ปว.)          ๒) การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก 
                
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
                - กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบงานฝึกอบรม 
นายวรุตม์ วิศิษฎ์ศิลป์              รายงานผลการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
(รก.หน.กง.วฝ.)              ๑) การประเมินผลทดสอบความรู้ของ นศ.ปอ. รุ่นที่ ๒๑๔ – รุ่นที่ ๒๑๗ อยู่ในเกณฑ์ดี 
                                         ๒)  ได้ด าเนินการ pretest แก่ นศ.ปอ. รุ่นที่ ๒๑๗ – รุ่นที่ ๒๑๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  
มติที่ประชุม รับทราบ                          

๔.๒ กลุ่มงานบริหารการฝึกอบรม  
      - โรงเรียนนายอ าเภอ 

  น าเสนอเป็นเอกสารแจกในที่ประชุม 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 

                      - โรงเรียนปลัดอ าเภอ 
นายศุภวัตน์ คงดี                    รายงานผลการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
(รก.ผอ.รร.ปอ.)                      ๑) การด าเนินการอบรมหลักสูตรปลัดอ าเภอรุ่นที่ ๒๑๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
                                           ๒) นักศึกษาปลัดอ าเภอ รุ่นที่ ๒๑๗ อยากให้ผู้บรรยายสอนวิชาที่น ามาใช้ปฏิบัติได้จริง 
                                            
มติที่ประชุม รับทราบ  
 

          - โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง 
นายบุญเลิศ เนตร์ข า                รายงานผลการปฏิบัติราชการ ดังนี้  
 (รก.ผอ.รร.ปค.)            ๑) การด าเนินการอบรมหลักสูตรปลัดอ าเภอรุ่นที่ ๒๑๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
                                         ๒) ห้องพักนักศึกษาปลัดอ าเภอมีปัญหาเรื่องเครื่องปรับอากาศไม่เย็น   
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 



  

 

 
 

-๖- 
 
 

           - โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง 
นายเอกโอสถ รักเอียด    รายงานผลการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
(ผอ.รร.สส.)       ๑) ได้จัดเตรียมอาคารสถานที่เพ่ือเตรียมพร้อมหลักสูตรปลัดอ าเภอ รุ่นที่ ๒๑๙  
      ๒) ระหว่างวันที่ ๔ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ 
          ต าแหน่ง ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) 
 
มติที่ประชุม รับทราบ  

- โรงเรียนก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ว่าที่ ร.ต.ภูมิศักดิ์ ข าปู่    รายงานผลการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
(รก.ผอ.รร.ก.ผญ./หน.กง.ปว.)   ๑) ประสาน มสธ. เรื่องงบประมาณให้เสร็จทันก่อนการอบรมหลักสูตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
      ๒) อยู่ในขั้นจัดเตรียมงานและเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
 
มติที่ประชุม รับทราบ  

- สถาบันพัฒนาวิชาชีพการทะเบียน 
   น าเสนอเป็นเอกสารแจกในที่ประชุม 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

    - ฝ่ายประสานการฝึกอบรม 
        น าเสนอเป็นเอกสารแจกในที่ประชุม 
มติที่ประชุม รับทราบ  
                                        

๔.๓ กลุ่มงานเทคโนโลยีการฝึกอบรม (ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม) 
นายนพพร วีระกุล              รายงานผลการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
(รก.ผอ.ศ.ทกฝ./                 ๑) ได้ให้การสนับสนุนการจัดท าป้ายต่างๆ ให้แก่ส านัก/กอง 
หน.ฝ.บห./หน.ฝ.บณ.)          ๒) การประชาสัมพันธ์และขอรายชื่อคณะกรรมการนักศึกษาปลัดอ าเภอ รุ่นที่ ๒๑๗ – ๒๑๘  
  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 

-๗- 
 

          ๔.๔ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
        ส านักอธิการวิทยาลัยการปกครอง 
             - ฝ่ายบริหารการคลังและงบประมาณ 
        น าเสนอเป็นเอกสารแจกในที่ประชุม   
มติที่ประชุม รับทราบ 

             - ฝ่ายการเงินและบัญชี 
      น าเสนอเป็นเอกสารแจกในที่ประชุม 
มติที่ประชุม รับทราบ 

             - ฝ่ายระเบียบกฎหมาย 
       น าเสนอเป็นเอกสารแจกในที่ประชุม                     

มติที่ประชุม รับทราบ 

             - ฝ่ายพัสดุ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ 

      น าเสนอเป็นเอกสารแจกในที่ประชุม 

มติที่ประชุม รับทราบ 

                              - ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นายนพพร วีระกุล                     ๑) การด าเนินการให้ “ปี ๒๕๕๙ เป็นปีแห่งธรรมาภิบาล” 
(รก.ผอ.ศทกฝ./หน.ฝ.บห./          ๒) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ 
หน.ฝ.บณ.         ๓) สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
มติที่ประชุม รับทราบ   
                                                                       
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
    - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๔๕  น. 
 
 
              อธิวัฒน์  ธนวุฒิธรีฉัตร์                                             นพพร วีระกุล   

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


