
  

 

 

 

 
รายงานการประชุมวิทยาลัยการปกครอง 

ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ 
วันจันทร์ท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง 

……………………………. 
 

รายชื่อผู้มาประชมุ 
    ๑. นายรณรงค์ นครจินดา  อธ.วปค.    
    ๒. นายกฤษณ์ เติมธนะศักดิ ์  นอ.กันทรารมย์  จ.ศรีสะเกษ  ชรก.ปค.  (ปฏิบัติหน้าที่ วปค.) 
    ๓. นายพิทักษ์ บริพิศ   นอ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ชรก.ปค. (ปฏิบัติหน้าที่ วปค.) 
    ๔. นายสิทธิชัย เผ่าพันธ์ุ   นอ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ชรก.ปค. (ปฏิบัติหน้าที่ วปค.) 
    ๕. นายธัญญพัฒน์  พัฑฒิคงพันธ์ุ  นอ.ปากพนงั จ.นครศรีธรรมราช ชรก.ปค. (ปฏิบัตหิน้าที่ วปค.) 
    ๖. นายวีรวิทย์ โพธ์ิเขียว  ร.อธ.วปค. 
    ๗. นายเอกโอสถ รักเอียด   ผอ.รร.สส.  
    ๘. นายศุภวัตน์ คงด ี   รก.ผอ.รร.ปอ. 
    ๙. นายสิทธิชัย เทพภูษา  รก.ผอ.รร.นอ. 
  ๑๐. ว่าที่ ร.ต.ภูมิศักดิ์ ข าปู่   รก.ผอ.รร.ก.ผญ./หน.กง.ปว.   
  ๑๑. นายนพพร  วีระกุล   รก.ผอ.ศ.ทกฝ./หน.ฝ.บห./หน.ฝ.บณ. 
  ๑๒. น.ส.สุขฤดี  ค าวัฒน์   หน.ฝ.ปฝ. 
  ๑๓. น.ส.กรองแก้ว พิมพ์เจรญิ  หน.ฝ.อผส. 
  ๑๔. นายราชวัชร์ เพ็ชร์ไพฑรูย ์  หน.ฝ.นว. 
  ๑๕. น.ส.บุญช่วย แสงตะวัน  หน.ง.บส. 
  ๑๖. นางสุจินต์  ไชโย   หน.ง.ภก. 
  ๑๗. นางสร้อยทิพย ์ รัตนศรีทอง  หน.ง.กง. 

            ๑๘. นายนรินทร ์ อติวีโร   หน.ง.บห. 
  ๑๙. นายธีรศร  จูพานิชย์  หน.ง.ยพ. 
  ๒๐. นางบุษรา  ภิรมจิตรผ่อง  รก.หน.ง.งป. 
  ๒๑. น.ส.สินีนาฏ ทองฤทธ์ิ  รก.หน.ง.ผง. 
  ๒๒. น.ส.สราล ี  จันทร์แก้ว  รก.หน.ง.กม. 
  ๒๓ นายวิชิต  นมสาตร ์  รก.หน.ง.บพ. 
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รายชื่อผู้ไม่มาประชุม/ติดราชการ  
  ๑. นายณรงค์พร ณ พัทลุง  ปจ.พงังา  ชรก.ปค.  (ปฏิบัติหน้าที่ วปค.) 
  ๒. นายฐานะบุญ บุญณภัส  ร.อธ.วปค. 
  ๓. นายสมมารถ รักดนตร ี  นทบ.ชพ.   
  ๔. นายธเนศ  ยุคนธจิตต์  หน.กง.พฝ. 
  ๕. นายบรรพต  รัตนเกต ุ  รก.หน.กง.ผง./หน.ฝ.ผง.  
  ๖. นางวรรณา  ชุติสิริวงศ์  หน.ฝ.พส. 
  ๗. นายมานิต  ไชโย   หน.ง.อส. 
  ๘. นางสาวมารินทร ์ ปานไม้   หน.ง.พส. 

   
รายชื่อผู้เขา้ร่วมประชุม 
   ๑. นายเศกศึก  วรสันต์   นทบ.ชก. 
            ๒. นายสมพงษ์  ทวีสัตย์   นทบ.ชก. 
       ๓. ร.ท.ณรงค์เดช แก้วอุย   นทบ.ชก. 
            ๔. นายสุชิน  จันทรป์าน  นทบ.ชก. 
   ๕. นางจิรภา  เจริญภูม ิ  นทบ.ชก. 
            ๖. น.ส.สุรางค์  มุสิกวัตร   นทบ.ชก. 
            ๗. นายอธิวัฒน์  ธนวุฒิธีรฉัตร์  จพง.ปค.ปก.  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  ชรก.วปค.    

  ๘. นางมนันพัทธ์ รุ่งพศวัฒน ์  จพง.ธก.ชง. 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๖ น.   

ก่อนวาระ   ๑. ผอ.ร.ร.สส. ก าหนดจัดพิธีท าบญุ ร.ร.สส. เพื่อความเป็นสริิมงคล ในวันที่ ๓ ต.ค. ๒๕๕๙   
    ในการนี้ จึงก าหนดใช้ ร.ร.สส. เป็นสถานที่จัดประชุม วปค. ประจ าเดือน ต.ค. ๒๕๕๙ 
๒. อธ.วปค. แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบว่า มีข้าราชการสงักัด วปค. ย้ายไปด ารงต าแหน่งที่อื่นและ 
   มีข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหนง่ใหม่ รายละเอียดตามข้างท้าย 

   ข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
              ต าแหน่งเดิม                  ต าแหน่งใหม่ 
                       ๑) นายสิทธิชัย เผ่าพันธ์ุ   นอ. (ผู้อ านวยการสงู)        ชรก.ปค.  
    อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช        ปฏิบัติหน้าที่ วปค. 

         ๒) นายธัญญพัฒน์ พัฑฒิคงพันธ์ุ   นอ. (ผู้อ านวยการสงู)         ชรก.ปค. 
     อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช         ปฏิบัติหน้าที่ วปค. 
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                       ข้าราชการสังกัด วปค. ย้ายไปด ารงต าแหน่งท่ีอ่ืน 
        ต าแหน่งเดิม              ต าแหน่งใหม่ 
                         ๑) นายบุญเลิศ เนตร์ข า           นทบ.ช านาญการ           รก.ป.(จพง.ปค.ชพ.) 
                                                                                                                   ทปค.อ.คลองหลวง  
                                                                                                                   จ.ปทุมธานี 
                         ๒) นายสุโสฬส พึ่งบญุ           นทบ.ช านาญการ           รก.ป.(จพง.ปค.ชพ.) 
                                                                                                                   ทปค.อ.หนองเสือ  
                                                                                                                   จ.ปทุมธานี  
         ๓) นายวรุตม์ วิศิษฎ์ศิลป์           นทบ.ช านาญการ                       รก.ป.(จพง.ปค.ชพ.) 
                                                                                                                   ทปค.อ.ปากพลี  
                                                                                                                   จ.นครนายก 
        ข้าราชการและลูกจ้างประจ า สังกัด วปค. เกษียณอายุราชการ 
       ต าแหน่ง                  สังกัด 
                         ๑) นายสุพร  เนาวกูล   จพง.ปค.ช านาญการพเิศษ    หน.สน.อธ. 
                         ๒) นายนรา  นวนิธิพงศ์  จพง.ปค.ปฏิบัติการ     หน.ศรอ.ภน.ซ อ.บ้านโฮง่ จ.ล าพูน 
       ๓) นายถาวะ  คล่องการ   ช่างต่อท่อ       ง.อส. 
                         ๔) นางสมประสงค์  น้อยเทียม   พนักงานประกอบอาหาร     ร.ร.นอ. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
อธ.วปค.                 แจ้งให้ที่ประชุมทราบในเรื่องต่างๆ ดังนี ้
           ๑. อธ.วปค. สรุปผลการประชุมประจ าเดือน ปค. ครัง้ที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ 
                                 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้     
                                   ๑) อปค. เน้นย้ าการใช้จ่ายงบประมาณและการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
                                   ๒) ก าชับให้ส านัก/กองที่เกี่ยวข้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัตหิน้าที่ของก านัน  
                                       ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งต้องท าอย่างน้อยทุก ๕ ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
       ๓) ก าชับใหส้ านัก/กอง และที่ว่าการอ าเภอ ดูแลรักษาอาคารสถานที่ รวมถึงอาคารบ้านพกั  
                                       ให้สะอาด หากช ารุดทรุดโทรมก็ให้ด าเนินการปรับปรงุซ่อมแซม  ในการนี้ อธ.วปค. ขอให ้
                                       หน.ง.อส. และ ผอ.ร.ร. ดูแลรักษาอาคารสถานที่ โดยเฉพาะห้องสุขา ตลอดจนห้องต่างๆ 
                                       ที่ไม่มีการใช้งานด้วย 
          ๔) ปค. ได้รับรางวัลหน่วยงานทีม่ีการด าเนินการเบกิจ่ายงบประมาณยอดเยี่ยม 
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                              ๒. นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ (ร.อปค.บห.) แจง้แนวทางการปฏิบัตริาชการ โดยให้ยึดหลกั 
                                    ธรรมภิบาล และยึดหลักความคุ้มค่า 

๓. อธ.วปค. สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๕๙  
              ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี ้

        ๑) การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จะมีการด าเนินการก่อสร้างสระเก็บน้ า (แก้มลิง) 
                                             เพื่อบรรเทาปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝน และปัญหาน้ าแล้วในฤดูร้อน 
                                        ๒) การแก้ไขปัญหาการจราจร โดยตั้งแต่วันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๙ จะมีการทดสอบการใช้เส้นทาง 
                                            การจราจร บริเวณคลอง ๑ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด 
       ๓) สถานการณ์น้ า ปี ๒๕๕๙ ในพื้นที่ จ.ปทมุธานี เมื่อเทยีบกับปี ๒๕๕๔ ยังไม่อยู่ในข้ันวิกฤต   

ระเบียบวาระที่ ๒     เรื่องรับรองรายงานการประชุม ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๕๙ 
                             ที่ประชุมพจิารณารับรองรายงานการประชุม ประจ าเดอืนกันยายน ๒๕๕๙ 
          เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุม ๒ ช้ัน ๔ อาคารส านักอธิการ  

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเน่ือง 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องรายงานผลการปฏิบัติราชการของส่วนงานต่างๆ 
๔.๑ กลุ่มงานวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
       - กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์ 

                           น าเสนอเป็นเอกสารแจกในทีป่ระชุม 
 
                          - กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
                       น าเสนอเป็นเอกสารแจกในที่ประชุม 
           

     - กลุ่มงานประสานวิชาการและพัฒนาบุคลากรภายใน 
                            น าเสนอเป็นเอกสารแจกในที่ประชุม      
          
             - กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบงานฝึกอบรม 
          น าเสนอเป็นเอกสารแจกในทีป่ระชุม 
 

๔.๒ กลุ่มงานบริหารการฝึกอบรม  
     - โรงเรียนนายอ าเภอ 
       น าเสนอเป็นเอกสารแจกในทีป่ระชุม 
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                        - โรงเรียนปลัดอ าเภอ 
นายศุภวัตน์  คงดี                การซ่อมแซมอาคาร รร.ปอ. ขณะนี้ได้ด าเนินใกล้จะแล้วเสร็จ คงเหลือเพียงการติดตั้งกระจก  
(รก.ผอ.รร.ปอ.)                   ช้ัน ๔ และช้ัน ๕ และท าความสะอาด 

มติท่ีประชุม รับทราบ                          

          - โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง 
            น าเสนอเป็นเอกสารแจกในทีป่ระชุม 
 

           - โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง 
                                น าเสนอเป็นเอกสารแจกในทีป่ระชุม 

     

- โรงเรียนก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

ว่าที่ ร.ต.ภูมิศักดิ์ ข าปู่                 แจ้งในที่ประชุม ดังนี ้
(รก.ผอ.รร.ก.ผญ/หน.กง.ปว.)       ๑) ในวันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๙  ร.ร.ก.ผญ. ก าหนดจัดประชุมเตรียมความพรอ้ม 
                                                เรื่องวิทยากร ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
                                            ๒) แจ้งความคืบหน้าโครงการความร่วมมือจัดการศึกษาหลักสูตร 
                                             รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ วิชาเอกการบริหาร  
                                             การปกครองท้องที่ ระหว่าง มท. กับ มสธ.   
มตท่ีิประชุม รับทราบ   

- สถาบันพัฒนาวิชาชีพการทะเบียน 
                                         น าเสนอเป็นเอกสารแจกในที่ประชุม 

    - ฝ่ายประสานการฝึกอบรม 
น.ส.สุขฤดี ค าวัฒน์    แจ้งในทีป่ระชุมว่า ด าเนินการมหีนังสือไปยังจังหวัดเพื่อขอให้แจ้งรายช่ือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
(หน.ฝ.บฝ.)                            ที่จะเข้ารบัการฝึกอบรมหลกัสูตรก านัน ผู้ใหญบ่้าน ประจ าปี งป. ๒๕๖๐ โดยให้แจ้งรายช่ือ  
                                            ภายในวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามรายช่ือ เพื่อส่งมอบให้ผูร้ับผิดชอบ 
                                            ด าเนินการต่อไป 
มติท่ีประชุม รับทราบ   
                                ๔.๓ กลุม่งานเทคโนโลยีการฝึกอบรม (ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม) 
                                     น าเสนอเป็นเอกสารแจกในที่ประชุม 

          ๔.๔ กลุม่งานบริหารท่ัวไป 
         ส านักอธิการวิทยาลัยการปกครอง 
                                       - ฝ่ายบริหารการคลังและงบประมาณ 

                                          น าเสนอเป็นเอกสารแจกในที่ประชุม 
 
 
 

 
 



  

 

                             - ๖ – 
 

                  - ฝ่ายการเงินและบัญชี 
                                           น าเสนอเป็นเอกสารแจกในที่ประชุม   

                    - ฝ่ายระเบียบกฎหมาย 
       น าเสนอเป็นเอกสารแจกในทีป่ระชุม  

             - ฝ่ายพัสดุ ยานพาหนะ และอาคารสถานท่ี 
                                          น าเสนอเป็นเอกสารแจกในที่ประชุม 

                              - ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
                                           น าเสนอเป็นเอกสารแจกในที่ประชุม                                                       

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
    - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ 
    - ไม่มี – 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๐.๓๐  น. 
 
 
               อธิวัฒน์  ธนวุฒิธีรฉัตร์                                       
                 (นายอธิวัฒน์  ธนวุฒิธีรฉัตร์)                                        
               เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ              นรินทร์ อติวีโร   
                    ผู้จดรายงานการประชุม                 (นายนรินทร์ อติวีโร) 
                        หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


