
  

 

 

 

 
รายงานการประชุมวิทยาลัยการปกครอง 

ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๕๙ 
วันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๒  ชั้น ๔  อาคารส านักอธิการ 

……………………………. 
 

รายช่ือผู้มาประชุม 
    ๑. นายรณรงค ์ นครจินดา  อธ.วปค.    
    ๒. นายกฤษณ์ เติมธนะศักดิ์  นอ.กันทรารมย์  จ.ศรีสะเกษ  ชรก.ปค.  (ปฏิบัติหน้าที่ วปค.) 
    ๓. นายพิทักษ์ บริพิศ   นอ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ชรก.ปค. (ปฏิบัติหน้าที่ วปค.) 
    ๔. นายวีรวิทย ์ โพธิ์เขียว  ร.อธ.วปค. 
    ๕. นายเอกโอสถ รักเอียด   ผอ.รร.สส.  
    ๖. นายศุภวัตน ์ คงดี   รก.ผอ.รร.ปอ. 
    ๗. นายบุญเลิศ เนตร์ข า   รก.ผอ.รร.ปค.   
    ๘. นายสุพร  เนาวกูล   หน.สน.อธ.   
    ๙. นายสุชิน  จันทร์ปาน  แทน รก.ผอ.รร.ก.ผญ./หน.กง.ปว. 
  ๑๐. นายวรุตม ์ วิศิษฎ์ศิลป์  รก.หน.กง.วฝ. 
  ๑๑. นายธเนศ  ยุคนธจิตต์  หน.กง.พฝ. 
  ๑๒. นายบรรพต รัตนเกตุ   รก.หน.กง.ผง./หน.ฝ.ผง. 
  ๑๓. นายนพพร  วีระกุล   รก.ผอ.ศ.ทกฝ./หน.ฝ.บห./หน.ฝ.บณ. 
  ๑๔. นายสโุสฬส พ่ึงบุญ   รก.ผอ.สวท. 
  ๑๕. นางวรรณา ชุติสิริวงศ์  หน.ฝ.พส. 
  ๑๖. น.ส.สุขฤด ี ค าวัฒน์   หน.ฝ.ปฝ. 
  ๑๗. น.ส.กรองแก้ว พิมพ์เจริญ  หน.ฝ.อผส. 
  ๑๘. นายราชวัชร ์ เพ็ชร์ไพฑูรย์  หน.ฝ.นว. 
  ๑๙. น.ส.บุญชว่ย แสงตะวัน  หน.ง.บส. 
  ๒๐. นางสุจินต ์ ไชโย   หน.ง.ภก. 
  ๒๑. นางบุษรา  ภิรมจิตรผ่อง  รก.หน.ง.งป. 
  ๒๒. นางอ าไพ  เดชชัย   แทน หน.ง.กง. 

            ๒๓. นายนรินทร ์ อติวีโร   หน.ง.บห. 
  ๒๔. นายธรีศร  จูพานิชย์  หน.ง.ยพ. 
  ๒๕. น.ส.สินีนาฏ ทองฤทธิ์  รก.หน.ง.ผง. 
  ๒๖. น.ส.สราล ี  จันทร์แก้ว  รก.หน.ง.กม. 
  ๒๗. นางสาวมารินทร ์ ปานไม้   หน.ง.พส. 
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รายช่ือผู้ไม่มาประชุม/ติดราชการ  
  ๑. นายณรงค์พร ณ พัทลุง  ปจ.พังงา  ชรก.ปค.  (ปฏิบัติหน้าที่ วปค.) 
  ๒. นายฐานะบุญ บุญณภัส  ร.อธ.วปค. 
  ๓. นายสิทธชิัย  เทพภูษา  รก.ผอ.รร.นอ.   
  ๔. นายสมมารถ รักดนตรี   นทบ.ชพ.   
  ๕. นายมานิต  ไชโย   หน.ง.อส. 
  ๖. นายวชิิต  นมสาตร์   รก.หน.ง.บพ. 

       
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
            ๑. น.ส.สุกัญญา  จีมโรง   จพง.ธก.ชง. 
            ๒. นายอธิวัฒน ์ ธนวุฒิธีรฉัตร ์  จพง.ปค.ปก.  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  ชรก.วปค.   

  ๓. นางธนภรณ์  เดี่ยววาณิชย์  นทบ.ชก. 
  ๔. นางมนันพัทธ์ รุ่งพศวัฒน์  จพง.ธก.ชง. 

            ๕. นายปิยะรัฐ  พฤกษากร  นทบ.ชก. 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๕ น.   

ก่อนวาระ       อธ.วปค. แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ รายละเอียดตามข้างท้าย  
              ต าแหน่งเดิม                  ต าแหน่งใหม่ 
                  ๑) นายพิทักษ์ บริพิศ   นอ.(ผู้อ านวยการสูง)  ชรก.ปค.  
    อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช  ปฏิบัติหน้าที่ วปค. 

    ๒) นายฉัตรบดี รัตนเกื้อ   ป.(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)    ชรก.วปค. 
     ทปค.อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์  ปฏิบัติหน้าที่ ฝ.บห. 
 
มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
อธ.วปค.                 แจ้งให้ที่ประชุมทราบในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
           ๑. อธ.วปค. สรุปผลการประชุมประจ าเดือน ปค. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
                                 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้     
                                   ๑) ปค. ได้รับรางวัลการเบิกจ่ายงบประมาณดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                                   ๒) การอบรมหลักสูตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อบรมให้ได้ร้อยละ ๑๐ ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
                                       ทัง้ประเทศ โดยใช้ รร.นอ. รร.ปค. รร.ปอ. และ รร.สส. รวมทั้ง ศรอ. ๓ แห่ง คือ ศรอ.ภต. 
                                       สุราษฏร์ธานี  ศรอ.ภน.อ.บ้านโฮ่ง ศรอ.ภน.อ.ดอยสะเก็ด 
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      ๓) อปค. แจ้งถึงการเพิ่มบุคลากรหลายต าแหน่ง ได้แก่ ปลัดอ าเภอ ประมาณ ๘๐๐ กว่าอัตรา 
                                      โดยบรรจุไปแลว้ ๒๐๐ อัตรา และได้บรรจุ จนท.ปค. ไปแลว้ รวมทั้งการเพ่ิมพนักงานราชการ   
                                      เพ่ือปฏิบัติภารกิจของ ปค. และนโยบายของรัฐบาล 
      ๔) การสนับสนุนกิจการของเหล่ากาชาด โดยจะจัดตั้งกิ่งกาชาดให้ครบทุกแห่ง เพ่ือช่วยเหลือ 
                                      งานราชการ 
                                  ๕) นายประดิษฐ์ ยมานันท์ (ร.อปค.คม.) แจ้งในที่ประชุม ดังนี้ 
                                         - การก่อความไม่สงบในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ โดยมีเหตุระเบิดในพ้ืนที่ อ.หัวหิน  
                                           จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยก าชับให้ทุกส่วนระมัดระวังและตรวจสอบพ้ืนที่อย่างเคร่งครัด 
                                         - พ.ร.บ. ฮัจย์ โดย ปค. มีหน้าที่ดูแลและรับส่งคนไปร่วมประกอบพิธีฮัจย์ 
                                         - ยาเสพติด โดยปรับเปลี่ยนสารเมทแอมเฟตามีน จากยาเสพติดเป็นยาปกติ โดยอนุญาต 
                                           ให้แพทย์สามารถจ่ายยาเพ่ือรักษาโรคได้ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวก าลังอยู่ในขั้นตอนการ 
                                           พิจารณาของคณะกรรมกฤษฎีกา 
                                  ๖) นายช านาญวิทย์ เตรัตน์ (ร.อปค.บภ.) แจ้งในที่ประชุม ดังนี้ 
                                           - การใช้คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในการด าเนินงานต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ 
                                  ๗) นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ (ร.อปค.บห.) แจ้งในที่ประชุม ดังนี้ 
                                           - ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รฐับาลเร่งรัดการเบิกจ่าย ขอให้ส านัก/กอง จังหวัด/ 
                                             อ าเภอ ด าเนินการด้วยความโปร่งใสถูกต้องตามระเบียบ 
                                           - ผลการลงคะแนนประชามติ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้มีสิทธิ์ ๕๐ ล้านคน 
                                             ใช้สิทธิ์ ๒๙ ล้านคน โดยมีผู้มาใช้สิทธิ์เกือบ ๖๐% เห็นชอบ ๖๑.๓๕% ไม่เห็นชอบ  
                                             ๓๘.๖๕ % เห็นชอบประเด็นค าถามพ่วง ๕๘.๐๗ % ไม่เห็นชอบประเด็นค าถามพ่วง 
                                             ๔๑.๙๓ % 
   ๒. อธ.วปค. สรปุผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี ประจ าเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙  
                                   ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
          ๑) ผวจ. ปทุมธานี แจ้งว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช 
                                          ด าเนิน ไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  พระราชทานปริญญาบัตรแก่ 
                                          ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ กันยายน ๒๕๕๙) 
          ๒) นโยบาย คสช. เรื่อง การก าจัดผักตบชวา 
          ๓) ศูนย์ด ารงธรรม การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน                                                                         

ระเบียบวาระท่ี ๒     เรื่องรับรองรายงานการประชุม ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ 
                             ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ 
          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๔ อาคารส านักอธิการ  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องรายงานผลการปฏิบัติราชการของส่วนงานต่างๆ 
๔.๑ กลุ่มงานวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
       - กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์ 

นายบรรพต  รัตนเกตุ           รายงานผลการปฏิบัติราชการให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
(รก.หน.กง.ผง./หน.ฝ.ผง.)      ๑) การตรวจสอบประเมินผลระดับความส าเร็จตัวชี้วัดตามค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  
                                           พ.ศ. ๒๕๕๙ (ความคืบหน้า รอบ ๑๐ เดือน)  
           ๒) การปรับปรุงค าสั่งคณะท างานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ปค. 
มติที่ประชุม รับทราบ  
                            - กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
นายธเนศ  ยุคนธจิตต ์             รายงานผลการปฏิบัติราชการให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
(หน.กง.พฝ.)                    - การจัดท าหลักสูตร ๑๑ หลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แก่ หลักสูตร  
                                           นายอ าเภอ หลักสูตรปลัดอาวุโส หลักสูตรจ่าจังหวัด หลักสูตรป้องกันจังหวัด  หลักสูตร 
                                           ปลัดอ าเภอ หลักสูตรสืบสวนสอบสวนเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง หลักสูตรเสมียนตรา  
                                           จังหวัด หลักสูตรเสมียนตราอ าเภอ  หลักสูตรเจ้าหน้าที่ปกครอง หลักสูตรก านัน 
                                           ผู้ใหญ่บ้าน และหลักสูตรอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย            
มติที่ประชุม รับทราบ                  
           

     - กลุ่มงานประสานวิชาการและพัฒนาบุคลากรภายใน 
น.ส.ศุภาสินีย์  ทิพย์รัตน์         รายงานผลการปฏิบัติราชการให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
(แทน หน.กง.ปว.)        ๑) กง.ปว. ท าแบบส ารวจความต้องการพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากร วปค. ปี ๒๕๖๐ 
          ๒) โครงการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากร วปค. ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙  
                                          ณ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดชลบุรี                                  
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
                - กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบงานฝึกอบรม 
นายวรุตม์  วิศิษฎ์ศิลป์  รายงานผลการปฏิบัติราชการให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้  
(รก.หน.กง.วฝ.)                      - หลักสูตรปลัดอ าเภอ รุ่นที่ ๒๑๙ ได้ท า Pretest เรียบร้อยแล้ว  
                                          - กง.วฝ. ได้จัดท ารูปเล่มการศึกษาวิจัยโครงการติดตามประเมินผลการฝึกอบรม  
                                            ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แจกให้ส านัก/กอง                                          
มติที่ประชุม รับทราบ              
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๔.๒ กลุ่มงานบริหารการฝึกอบรม  
      - โรงเรียนนายอ าเภอ 

  น าเสนอเป็นเอกสารแจกในที่ประชุม 

                      - โรงเรียนปลัดอ าเภอ 
นายศุภวัตน์  คงด ี                     รายงานผลการปฏิบัติราชการให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
(รก.ผอ.รร.ปอ.)                         ๑) ไดช้ื่นชมวิทยากรและอาหารของหลักสูตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ ๗ 
        ๒) รร.ปอ. ได้รับการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
                                                 ส่วนห้องน้ าต้องมีการปรับปรุงเล็กน้อย 
  มติที่ประชุม รับทราบ                           

          - โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง 
นายบุญเลิศ  เนตร์ข า                 รายงานผลการปฏิบัติราชการให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้  
(รก.ผอ.รร.ปค.)             - การอบรมหลักสูตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ ๖ ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  
                                            แต่ไม่ค่อยมีเวลาว่าง และขาดแคลนอุปกรณ์กีฬา                                            
มติที่ประชุม รับทราบ  

           - โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง 
นายเอกโอสถ  รักเอียด                รายงานผลการปฏิบัติราชการให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้   
(ผอ.รร.สส.)     -หลักสูตรปลัดอ าเภอ รุ่นที่ ๒๑๙ จะไปศึกษาดูงานในพ้ืนที่ จ.นครราชสีมา   
                                            และ จ.นครนายก  
มติที่ประชุม รับทราบ        

- โรงเรียนก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
นายสุชิน  จันทร์ปาน                 รายงานผลการปฏิบัติราชการให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้   
(แทน รก.กน.ผญบ.)                  ๑) เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายวีรวิทย์ โพธิเ์ขียว(ร.อธ.วปค.) ได้เข้าร่วมประชุม  
                                                ถอดบทเรียน เกี่ยวกับการเพ่ิมคุณวุฒิก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ มสธ. 
                                          ๒) การเปิดศูนย์เพ่ิม ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๙ ได้แก่ จ.จันทบุรี จ.ยะลา 
มติที่ประชุม รับทราบ   

- สถาบันพัฒนาวิชาชีพการทะเบียน 
นายสุโสฬส  พึ่งบุญ   รายงานผลการปฏิบัติราชการให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้   
(รก.ผอ.สวท.)                          - การศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ส านักทะเบียนท้องถิ่น  
                                             รุ่นที่ ๕ ได้ด าเนินการฝึกอบรมไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว   
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
                                                                - ๖ - 
 

    - ฝ่ายประสานการฝึกอบรม 
                       น าเสนอเป็นเอกสารแจกในที่ประชุม 

 
                                ๔.๓ กลุ่มงานเทคโนโลยีการฝึกอบรม (ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม) 
นายนพพร  วีระกุล               รายงานผลการปฏิบัติราชการใหท้ี่ประชุมทราบ ดังนี้ 
(รก.ผอ.ศ.ทกฝ.)                  - การจัดการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรปลัดอ าเภอ รุ่นที่ ๒๑๙ 
                                        เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
           - การสนับสนุนจัดท าป้ายให้แก่ส านัก/กอง 
                                       - ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ทางฝ่ายพัสดุจะด าเนินการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ไว้ตาม รร. ต่างๆ 
                                         เพ่ือรองรับผู้มาอบรมหลักสูตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
มติที่ประชุม รับทราบ   

          ๔.๔ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
         ส านักอธิการวิทยาลัยการปกครอง 
                                       - ฝ่ายบริหารการคลังและงบประมาณ 
นายสุพร  เนาวกูล             แจ้งว่างบประมาณปี ๒๕๕๙ ไม่เหลือ จะเหลือแต่งบประมาณท่ีเหลือจากหลักสูตร 
(หน.สน.อธ.)                            ปลัดอ าเภอ รุ่นที่ ๒๑๙ 
มติที่ประชุม รับทราบ   

                  - ฝ่ายการเงินและบัญชี 
                                           น าเสนอเป็นเอกสารแจกในที่ประชุม   

                    - ฝ่ายระเบียบกฎหมาย 
       น าเสนอเป็นเอกสารแจกในที่ประชุม                     

             - ฝ่ายพัสดุ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ 
นางวรรณา  ชุติสิริวงศ์    รายงานผลการปฏิบัติราชการใหท้ี่ประชุมทราบ ดังนี้ 
(หน.ฝ.พส.ยพ.อส.)                    ๑) แจ้งว่าได้งบประมาณจัดซื้อจัดจ้างตาม ศรอ. ประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
                                            ๒) การจัดจ้างแม่บ้าน ประจ า ศรอ. โดยขอมติในที่ประชุมให้จ่ายเป็นรายเดือนๆละ  
                                                ๙,๐๐๐ บาท                                

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

                                                                - ๗ - 

 
                              - ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นายนพพร  วีระกุล                    แจ้งข้อราชการต่างๆ และรายงานผลการปฏิบัติราชการใหท้ี่ประชุมทราบ ดังนี้ 
(หน.ฝ.บห.)                            ๑) ขอชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ 
                                               - นรม. และ รมว.มท. ได้ชมเชยการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ 
                                                 ทุกหน่วย ทั้งฝ่ายพลเรือน ต ารวจ ทหาร และก านันผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งผู้บริหาร   
                                                 อปท. ทุกระดับในจังหวัดต่างๆ 
      ๒) การส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๒ (๑ เม.ย. – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙) 
                                                    - ขยายเวลาส่งให้ ฝ.บห. ถึงวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ 
      ๓) การจัดท ารายการสถานีโทรทัศน์ Dopa channel  
                                                    - วิถีธัญบุรี เวลาออกอากาศ  ๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ก าหนดการออกอากาศ ทุกวันอังคาร 
             - สายตรงจากห้องบรรยาย (วปค.) เวลาออกอากาศ ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.  
                                                      ก าหนดการออกอากาศ ทุกวันศุกร์       
มติที่ประชุม รับทราบ   
                                                     

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
    - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
    - ไม่มี – 
 
  

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๑๕  น. 
 
 
 
               อธิวัฒน์  ธนวุฒธิีรฉัตร์                                       
                 (นายอธิวัฒน์  ธนวุฒิธีรฉัตร์)                                        
               เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ              นรินทร์ อติวีโร   
                    ผู้จดรายงานการประชุม                 (นายนรินทร์ อติวีโร) 
                        หวัหน้างานบริหารทั่วไป 
                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


