
  

  

รายงานการประชุมวิทยาลัยการปกครอง 

ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีท่ี 1๙ เมษายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๒ ช้ัน ๔ อาคารส านักอธิการ 

……………………………. 

รายชื่อผู้มาประชมุ 
     ๑. นายส าราญ  นันทนีย ์  อธ.วปค.   
     ๒. นายเอกโอสถ  รักเอียด   รอง อธ.วปค.    
     ๓. นายรองรัตน์  จงอุตส่าห ์  หน.สน.อธ. 
     ๔. นายธเนศ  ยุคนธจิตต์  หน.กง.พฝ. 
     ๕. ร.ต.ต.หญิง สายสุน ี ยมานันท ์  ผอ.รร.ก.ผญ. 
     ๖. นายวรุตม์  วิศิษฏ์ศิลป์  หน.กง.วฝ. 
     ๗. พ.จ.อ.บุญรอด ขาวเขาอ้อ  ผอ.รร.ปอ. 
     ๘. นายทศพล  บวรโมทย ์  ผอ.รร.สส. 
     9. นายจิรวัฒน์          กฤษสินชัย                  ผอ.รร.นอ.   
    10. นายมะล ิ  มานะศิริมัน  ผอ.รร.ปค. 
    ๑1. น.ส.พสักาญจน ์ กีรติชัยสาร  ผอ.สวท. 
    ๑2. นายพลภัทร  เพ็งบุญ   หน.กง.ปว. 
    ๑3. นายนพพร  วีระกุล   รก.ผอ.ศ.ทกฝ./หน.ฝ.บห./หน.ฝ.บณ. 
    ๑๔. นางวรรณา  ชุติสิริวงศ์  หน.ฝ.พส. 
    ๑๕. น.ส.สุขฤดี  ค าวัฒน ์  หน.ฝ.ปฝ. 
    ๑๖. น.ส.กรองแก้ว พิมพ์เจรญิ  หน.ฝ.อผส. 
    ๑๗. นายราชวัชร์  เพ็ชร์ไพฑรูย ์  หน.ฝ.นว. 
    ๑๘. น.ส.บญุช่วย  แสงตะวัน  หน.ง.บส.   
   19. นายชินวัตร  อินทรบ์ัว  หน.ฝ.บค.งป. 
   20. น.ส.สราล ี  จันทร์แก้ว  รก.หน.ง.กม. 
    ๒1. นายพิญญะ  ทัศนะพยัคฆ์  หน.ง.บห. 
    ๒2. นางสุจินต์  ไชโย   หน.ง.ภก. 
    ๒3. นางสรอ้ยทิพย ์ รัตนศรีทอง  หน.ง.กง. 
    ๒4. นายวิชิต  นมสาตร ์  รก.หน.ง.บพ. 
    25. นางบุษรา  ภิรมจิตรผ่อง  รก.หน.ง.งป. 
    ๒6. น.ส.สินีนาฏ  ทองฤทธ์ิ  รก.หน.ง.ผง. 
    ๒7. นางสาวมารินทร ์ ปานไม้   หน.ง.พส. 
 
    
     



  

  

 
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม/ติดราชการ  

  ๑. นายสิทธิ  พิพัฒน์ชัยกร  ปจ.หนองคาย  ชรก.ปค.  (ปฏิบัติหน้าที่ วปค.) 
  ๒. นายสิทธิชัย  เผ่าพันธ์ุ   นอ.เลาขวัญ ชรก.ปค.  (ปฏิบัติหน้าที่ วปค.) 
  ๓. นายธัญญพัฒน์  พัฑฒิคงพันธ์ุ  นอ.ปากพนงั ชรก.ปค.  (ปฏิบัติหน้าที่ วปค.) 
  4. นายฐานะบุญ บุญณภัส  ร.อธ.วปค. 
  5. นายมานิต  ไชโย   หน.ง.อส. 
  6. นายเศกศึก  วรสันต์   หน.ง.ยพ. 
    

รายชื่อผู้เขา้ร่วมประชุม 
            ๑. น.ส.จรินธร  จูมส ี   จพง.กง.บช.ปฏิบัตงิาน 
            ๒. น.ส.ชนันญา  ชาติปราโมทย ์  จพง.กง.บช.ปฏิบัตงิาน 
            ๓. น.ส.สุรางค์  มุสิกวัตร   นทบ.ชก. 
            ๔. น.ส.สุพรรษา อุดมพิทยารัชต์  จพง.ธก.ปฏิบัติงาน      

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.   
ก่อนวาระ    

                            ๑. อธ.วปค. แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า  
                                - ข้าราชการยา้ยมาด ารงต าแหน่งใหม่  จ านวน  3  ราย  ดังน้ี     

                 ต าแหน่งเดิม             ต าแหน่งใหม่ 

           1. นายพิทักษ์  บริพิศ         นอ.(ผู้อ านวยการสูง)  ช่วยราชการ ปค.  
                                                                     อ.ปะทิว จ.ชุมพร  ปฏิบัติหน้าที่ที่ วปค.                                                                                                           
       2. น.ส.ชนันญา ชาติปราโมทย์   จพง.กง.บช.ปฏิบัติงาน  จพง.กง.บช.ปฏิบัติงาน 

          การเงินและบัญชี  

       3. น.ส.จรินธร จูมสี                จพง.กง.บช.ปฏิบัติงาน  จพง.กง.บช.ปฏิบัติงาน 

          งบประมาณ 

    - ข้าราชการย้ายไปด ารงต าแหน่งใหม่ จ านวน 2 ราย ดังน้ี 
                                         ต าแหน่งเดิม                  ต าแหน่งใหม่ 

        1. นายรณชิต พุทธลา            นอ.(ผู้อ านวยการสูง)   นอ.(ผู้อ านวยการสูง)  
                                     อ.เมืองกาฬสินธ์ุ จ.กาฬสินธ์ุ  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธ์ุ 

                                    ช่วยราชการ ปค.   ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2560 

              ปฏบิัติหน้าที่ที่ วปค. 
        2. นายบรรพต รัตนเกตุ          นทบ.ช านาญการ   จพง.ปค.ช านาญการพิเศษ 

                   กง.ผง.    อ.ทรายทองวัฒนา จ.ก าแพงเพชร 

           ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560           
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
อธ.วปค.                 แจ้งให้ที่ประชุมทราบในเรื่องต่างๆ ดังนี ้

1.1 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงโปรดเกล้าพระราชทาน              
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 ฉบับที่ 20 มี 16 หมวด 279 มาตรา 
1.2 พระราโชวาท ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร                     
ที่ได้พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี 2560 งานราชการนั้น       
คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทุกคน   
ดังนั้น ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานของแผ่นดิน จึงต้องท าความเข้าใจถึงความส าคัญในหน้าที่             
และความรับผิดชอบของตนให้ถ่องแท้แล้วร่วมกันคิดร่วมกันท า ด้วยความอุตสาหะเสียสละ       
และด้วยความสุจริตจริงใจ โดยถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่ งานของแผ่นดินทุกส่วน 
จักได้ด าเนินก้าวหน้าไปพร้อมกัน และส าเร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือยังความเจริญ มั่นคง     
ให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชนได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป  
1.3 การไปตรวจเยีย่มศูนย์การเรียนรู ้และฝึกอบรมภาคเหนือ อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน และ ศูนย์การเรียนรู้               
และฝึกอบรมภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี ได้ไปประชุมกับท่านอธิการบดี ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี     
เพื่อท าความเข้าใจ  เกี่ยวกับ MOU ระหว่าง ปค. กับ ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานี ในเรื่องการใช้สถานที่   
และที่ดิน สรุปผลการหารือว่าให้มีการสรุปผลการด าเนินงานอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง อธ.วปค. มอบให้ 
หน.สน.อธ. และ หน.นพพร  ดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้     

                                         
มติท่ีประชุม รับทราบ                          
 
ระเบียบวาระที่ ๒       เรื่องรับรองรายงานการประชุม ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2560 
                             ที่ประชุมพจิารณารับรองรายงานการประชุม ประจ าเดอืนกุมภาพันธ์ 2560 
          เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 9 กุมภาพันธ์ ๒๕60  ณ ห้องประชุม ๒ ช้ัน ๔ อาคารส านักอธิการ  

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่  ๓      เรื่องสืบเน่ือง 

- ไม่มี – 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องรายงานผลการปฏิบัติราชการของส่วนงานต่างๆ 
๔.๑ กลุ่มงานวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
       - กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์ 

นายทศพล บวรโมทย์        โครงการพัฒนาการจัดการความรู้บุคลากรวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง 
นทบ.ช านาญการพิเศษ          ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 20 – 21 เมษายน 2560 ณ จ.ชลบุรี 
กง.ผง.                               ได้รับการอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว                                      
      
มติท่ีประชุม รับทราบ   
 
 



  

  

                
                          - กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
นายธเนศ ยุคนธจิตต์       - มี หนังสือ จาก ปค. ที่ มท 0319/280 เรื่องสรปุผลการบรรยายปาฐกถาพิเศษโครงการ 
นทบ.ช านาญการพิเศษ           “น้อมร าลึกใต้ร่มพระบารมี 70 ปี ปวงประชาเป็นสุข” ตามรอยพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จ 
หน.กง.พฝ.   พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทาง มท. และ ปค. เห็นชอบให้ วปค. พิจารณาเรียนเชิญ 

ดร.ปราโมทย์ ไม้กลัด มาเป็นวิทยากรผูท้รงคุณวุฒิบรรยาย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ดังกล่าว หากมีการเรยีนเชิญท่านมาเป็นวิทยากรในหลกัสูตรใด ให้ท าหนังสือแจ้งมาทาง
ฝ่ายประสานการฝึกอบรม และทางกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อน าเรียน      
อปค. ทราบต่อไป         

มติท่ีประชุม รับทราบ         
 

     - กลุ่มงานประสานวิชาการและพัฒนาบุคลากรภายใน 
นายพลภัทร เพ็งบุญ    - ก าลงัเตรียมการ อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรภายใน วปค. ก าหนดไว้ประมาณปลายป ี
หน.กง.ปว.  งบประมาณ ในเรื่องการสร้างแรงจูงใจใฝส่ัมฤทธ์ิ พัฒนาสุขภาพพลานามัย การสร้างความภักดี 

ต่อองค์กร โดยยุทธศาสตร์คนส าราญ งานส าเร็จ ซึง่เป็นตัวช้ีวัด ส าหรับงบประมาณที่ยังเหลืออยู่ 
มติท่ีประชุม รับทราบ   
 
             - กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบงานฝึกอบรม 
นายวรุตม์ วิศิษฏ์ศิลป์        - การประเมินหลกัสูตร ก าลงัลงพื้นทีเ่ก็บข้อมูลเชิงลกึ เพื่อมาประมวลผลท าเป็นรูปเล่ม          
หน.กง.วฝ.         ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ของตัวช้ีวัด วปค. ข้อมูลจะเก็บเสร็จภายใน พฤษภาคม 2560 จัดท าเป็นรูปเลม่ 

      ให้แล้วเสร็จ ประมาณเดือน กรกฎาคม 2560  
อธ.วปค.         ให้จัดท าการประเมิน โดยแยกผลการประเมินของแต่ละศูนย์ฯ ด้วย    
มติท่ีประชุม รับทราบ   
 

๔.๒ กลุ่มงานบริหารการฝึกอบรม  
     - โรงเรียนนายอ าเภอ        

                 น าเสนอเป็นเอกสารแจกในที่ประชุม 
มติท่ีประชุม รับทราบ       
                          

                        - โรงเรียนปลัดอ าเภอ  
พ.จ.อ.บุญรอด ขาวเขาอ้อ      - หลักสูตรปลัด รุ่น 223 ที่จบไปแล้วได้รับข้อคิดเห็นจากนักศึกษาว่า หลักสูตรแน่นเกินไป  
ผอ.รร.ปอ.                    - หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 45 ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. –  23  มิ.ย. 60 
                                           ที่ รร.ปอ. ได้เตรียมความพรอ้มไว้เรียบร้อยแล้ว 

       - ในวันที่ 21 – 28 เม.ย. 60 ที่ รร.ปอ. มีโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้มาขอใช้สถานที่ ได้    
      แจ้งให้แมบ่้านเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้ว         

มติท่ีประชุม รับทราบ                  
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          - โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง             
นายมะลิ  มานะศิริมัน     - แจ้งว่าการอบรมหลกัสตูรปอ้งกันจังหวัด รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 31 มี.ค. 60 
ผอ.รร.ปค.                            จ านวน 76 คน  การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่มีนักศึกษาจาก        

          จ.หนองบัวล าภู ป่วยกะทันหัน เข้ารับการผ่าตัด ขณะนี้อาการดีข้ึนตามล าดับ     
          ขอขอบคุณ ท่าน อธ.วปค. เป็นอย่างสูงที่ช่วยเรื่องที่พัก และรถรับ - ส่งให้ทาง      
          ครอบครัวของท่านป้องกันจังหวัด 

  - หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 44 ระหว่างวันที่ 24 เม.ย. - 16        
มิ.ย.  60 ณ รร.ปค. มี 63 คน ได้ด าเนินการเตรียมความพรอ้มเรียบร้อยแล้ว                                             

มติท่ีประชุม รับทราบ   
 

           - โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง 
นายทศพล บวรโมทย์    - แจ้งว่าการอบรมเสมียนตราอ าเภอ รุ่นที่ 3 - 4 เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย 
(ผอ.รร.สส.)                             - แจ้งว่าการอบรมเสมียนตราจงัหวัด รุ่นที่ 1 ได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแลว้ 

มติท่ีประชุม รับทราบ     

     

- โรงเรียนก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ร.ต.ต.หญิง สายสุนี ยมานันท์          - ผู้เข้าอบรมหลักสูตรก านนั ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 64 , 68 รร.นอ. ประทบัใจ การอบรมของ วปค.  
(ผอ.รร.ก.ผญ.)   - เป้าหมายการอบรม หลักสูตรก านัน ผูใ้หญ่บา้น ปลีะ 100 รุน่ จ านวนประมาณ 7,000 กว่าคน        

  การอบรมต่อหลักสูตร เป็นเวลา 12 วัน  
- ท่าน อธ.วปค. มอบหมายให้ ร.ต.ต.หญิง สายสุนี ยมานันท์ เป็นผู้รวบรวมผลการด าเนินงาน 
โครงการหลกัสตูรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจ าปี 2559 และ 2560 โดยให้ทางฝ่ายประสาน
ฝึกอบรม กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบงานฝึกอบรม และศูนย์การเรียนรู้ทั้ง 3 ศูนย์ฯ 
สรุปผลการด าเนินงาน ในเรื่อง จ านวนรุ่นที่อบรม ใช้งบประมาณเท่าไหร่ สรุปเป็นเอกสาร
ภายในวันที่ 28 เม.ย. 60  
- ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย มีโครงการเพิ่มพูนคุณวุฒิ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มี รร.กน.ผญบ. 
เป็นผู้ดูแล โดยได้มีการแก้ไข MOU ร่วมกับ มสธ. 
- ควรมีการรายงานสรุปผลการด าเนินงาน เพื่อท าเป็นบันทึกเสนอ อปค. เพื่อน าเรียน      
ท่านรัฐมนตรีทราบ ผลการอบรมหลักสูตร ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
- เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง โครงการพระราชด าริ พระราชเสาวนีย์ของพระราชินิ ให้เป็น
หลักสูตรหนึ่ง/วิชาหนึ่ง ในหลักสูตร ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
- ขณะนี้ทาง มสธ. ร่วมกับท่าน ดร.อลงกต วรกี ท่านได้ช่วยยกร่าง MOU โดยทาง   
ผอ.รร.กน.ผญบ. ได้มีการแก้ไข MOU แก้ไขจากร่างเดิม กับร่างที่แก้ไข ของ ดร.อลงกต วรกี  
จึงให้ทางที่ประชุมร่วมกันพิจารณา และเห็นควรมีการปรับปรุง เพิ่มเติม แก้ไข หรือไม่  

มติท่ีประชุม รับทราบ   
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นายส าราญ นันทนีย์   ในหัวข้อที่ 2 วิธีการบริหารและวิธีการด าเนินงาน ให้เพิ่ม  
(อธ.วปค.)  ข้อ 2.3 ให้มสธ.สรปุผลการด าเนินการตามความรว่มมอืในแต่ละภาคการศึกษา รายงานให้       

คกก. ทราบด้วย โดยผ่านทางเลขาของ วปค.                                          
มติท่ีประชุม รับทราบ      
 

- สถาบันพัฒนาวิชาชีพการทะเบียน 
น.ส.พัสกาญจน์ กีรติชัยสาร       - แจ้งแผนการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บรหิารงานทะเบียนและบัตร  
(ผอ.สวท.)                              ส านักทะเบียนทอ้งถ่ินเทศบาล ของบประมาณ ปี 2560 มี 5 รุ่น  

 โดยแบ่งการอบรม จัดที่ 1.ศรอ.ภต. อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี จ านวน 2 รุ่น 
                2.ศรอ.ภน. อ.บ้านโฮง่ จ.ล าพูน จ านวน 2 รุ่น 
                3.วิทยาลัยการปกครอง จ านวน 1 รุ่น 

 ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งแบบตอบรับ ให้ส่งภายในวันที่ 20 เม.ย. 60 ณ ปัจจุบัน            
 มีจ านวน 170  กว่าราย อาจจะมีการปรับแผนเหลือ ศูนย์ฯ ละ 1 รุ่น จะมีการ         
 น าเรียนเพื่อปรึกษาท่าน อธ.วปค. อีกครั้งหนึ่ง เรื่องสถานที่อบรมการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

     
มติท่ีประชุม รับทราบ   

    - ฝ่ายประสานการฝึกอบรม 
น.ส.สุขฤดี ค าวัฒน์   - แจ้งในที่ประชุม ดังนี ้
(หน.ฝ.บฝ.)                           ๑.พิธีปิดหลักสูตรเสมียนตรา รุ่นที่ ๓ ในวันที่ 24 เม.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ รร.สส. 

๒. พิธีปิดหลักสูตรสบืสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที ่44 ในวันที่ 24 เม.ย. ๒๕๖๐     
    เวลา 10.3๐ น. ณ รร.ปค.                                                

 ๓. พิธีเปิดหลกัสูตรจ่าจงัหวัด รุ่นที่ 1 ในวันที่ 1 พ.ค. ๒๕๖๐ เวลา 10.๐๐ น. ณ ตึก อธ.วปค. 
๔. พิธีเปิดหลักสูตรสบืสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 45 ในวันที่ 1 พ.ค. ๒๕๖๐            
     เวลา 10.๐๐ น. ณ ตึก อธ.วปค. 
5. พิธีปิดหลกัสูตรเสมียนตา รุ่นที่ 3 ในวันที่ 5 พ.ค. ๒๕๖๐ 

                                           6. พิธีปิดหลักสูตรจ่าจังหวัด รุ่นที่ 1 ในวันที่ 12 พ.ค. ๒๕๖๐      
                                           - ขณะนี้ หนังสือเรียกตวัเจ้าหน้าทีป่กครอง รุ่นที่ 1 อธิบดีลงนามเรียบรอ้ยแล้ว  

    พร้อมทีจ่ะสง่หนงัสอืเรียกตัวเจ้าหน้าทีป่กครองมาอบรม  
มติท่ีประชุม รับทราบ            
 
                                ๔.๓ กลุม่งานเทคโนโลยีการฝึกอบรม (ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม) 
นายนพพร วีระกุล  แจ้งในที่ประชุม ดังนี ้
รก.ผอ.ศ.ทกฝ./                      - ทางศูนย์จัดท าป้าย ต่าง ๆ ในการอบรม 
หน.ฝ.บห./หน.ฝ.บณ.              – เรื่องคอมพิวเตอร์ ได้ด าเนินการในส่วนที่ด าเนินการได้ 
                                            - ฝ.อผส. จะจัดท าพระบรมราโชวาท ของ ร.10 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ที่หน้ามขุ  
                                            - เกี่ยวกบัอาเซียน ปค. ไดด้ าเนินการทีจ่ะจัดท าแผนแมบ่ท ในช่วง 5 ปีตอ่ไป ทาง ศ.ทกฝ.  

  ไดท้ าการปรับปรงุข้อมูล และพฒันาต่อไปเรื่อย ๆ  
มติท่ีประชุม รับทราบ   
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          ๔.๔ กลุม่งานบริหารท่ัวไป 
                                   ส านักอธิการวิทยาลัยการปกครอง 
นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์       - น าเสนอ 2 เรือ่ง 
หน.สน.อธ.                         1. มติคณะรัฐมนตรี ในวันหยุดราชการ ให้ยกเลิกวันหยุด ในวันที่ 5 พ.ค. 60  
     และประกาศเป็นวันหยุด ดังนี ้
     10 พ.ค. วันวิสาขบูชา 
     12 พ.ค. วันพืชมงคล 

28 ก.ค. วันพระราชสมภพของ ร.10 
     13 ต.ค. เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ ร.9 
     หากใครต้องการหยุดวันที่ 11 พ.ค. 60 ให้ยื่นลาด้วย 
           2. กจ. แจ้งประเมินผลการเลื่อนระดบั นักทรพัยากร 8 ว มีทั้งหมด 5 ท่าน  

 ผลงานผ่านแล้ว ทุกท่าน ตามค าสั่ง กรม มี ผอ.รร.นอ. ผอ.รรปอ. ผอ.รร.ปค. ผอ.รร.สส.    
 และ ผอ.รร.สวท. เป็นค าสั่งภายในกรม มีผลย้อนหลงั วันที่ 15 ก.พ. 60 

             3. งานยานพาหนะ ได้จัดท าเวรในเวลาราชการ /นอกเวลาราชการ    
มติท่ีประชุม รับทราบ             
                          
                                       - ฝ่ายบริหารการคลังและงบประมาณ 
นายชินวัตร อินทร์บัว             - มติ คณะรัฐมนตรี ได้มีการก าหนดมาตรการเร่งรดั การเบิกงบประมาณ  

โดยก าหนดให้ ไตรมาสที่ 2  
 - งบรายจ่ายการลงทุนต้องได้ ร้อยละ 4.1 
   รายจ่ายภาพรวม สะสม ต้องได้ ร้อยละ 52 
 - วปค. มีงบประมาณ ทั้งสิ้น 213 ล้านบาทเศษ 
   ตัด FMD แล้ว 140 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 65  
   คงเหลือ 73.13 ล้านบาท มผีลตามมติ คณะรัฐมนตรี เปน็ไปตามเป้าหมาย 
 - งบบรหิาร มีงบประมาณทั้งสิ้น 21 ล้าน  
   ตัด FMD แล้ว 14.6 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 68 

    คงเหลือ 6.4 ล้านบาท 
 - งบฝึกอบรม มีงบประมาณทั้งสิ้น 179 ล้าน  
   ตัด FMD แล้ว 95.3 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 73 

    คงเหลือ 83.7 ล้านบาท 
 - เงินอุดหนุนปลายปี ของ กน.ผญบ. มีงบประมาณทัง้สิน้ 32 ล้าน  
   ปัจจุบันยังไม่ได้ตัด FMD  
          - งบลงทุนศูนย์พัฒนาบุคลากร มีงบประมาณทัง้สิ้น 29 ล้าน  
   ในส่วนน้ีตัด FMD แล้ว รอเบิกจ่ายงบประมาณ ทางงบประมาณได้ประสาน 
   กับทางพัสดุแล้ว ให้เบกิจ่ายงบประมาณ ในไตรมาสที่ 4 

มติท่ีประชุม รับทราบ   
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                  - ฝ่ายการเงินและบัญชี 
 นางสร้อยทิพย์ รัตนศรีทอง   การเบิกจ่ายเงินยืมของโครงการศึกษาฝกึอบรมที่เข้าอบรม 
 หน.ง.กง.     - ตั้งแต่ 7 ต.ค. – 23 มิ.ย. 60 รวมแล้ว 103 รุ่น                            

  - ตั้งแต่ 7 ต.ค. – 7 เม.ย. 60 ได้ด าเนินการอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 89 รุ่น          
    และได้ส่งใช้เงินยืมไปแล้ว 84 รุ่น ที่เหลือ อีก  5 รุ่น ยังรวบรวมเอกสาร               
    จะเร่งด าเนินการ ให้เสร็จภายในก าหนด  
  - เหลืออกี 12 รุ่น จะเริ่มอบรม 24 เม.ย. 60 – 23 มิ.ย. 60   

มติท่ีประชุม รับทราบ   
 
                    - ฝ่ายระเบียบกฎหมาย 
       น าเสนอเป็นเอกสารแจกในทีป่ระชุม  

             - ฝ่ายพัสดุ ยานพาหนะ และอาคารสถานท่ี 
นางวรรณา ชุติสิริวงศ์    - การแก้ไขโครงการท ารั้ว 16 ล้านบาท เรื่องอยู่ระหว่างเสนอ อปค.  
หน.ฝ.พส.           ถ้าได้ผลประการใดจะน าเรียนให้ท่าน อธ.วปค. ทราบ 
                                          - การขอใช้รถยนต์ ขอให้แนบหนงัสอืขอใช้รถด้วย กรณีขอใช้รถนอกเขต จังหวัด  

    ท่าน อธ.วปค. เป็นผู้อนุมัต ิ         
                                          - คกก. ไม่ยอมเซ็น 
      - หนังสือคู่มอืการฝึกอบรม หมด อธ.วปค. มอบให้ ผอ.ทศพล ด าเนินการต่อไป 
      - เรื่องจ าหน่ายพสัดุ ให้รบีเสนอเรื่องไปโดยเร็ว 

   - เรือ่งการปรับปรงุหอพระ ถ้ารัฐมนตรเีห็นชอบแล้ว  
              ให้ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกบัการเบิกจ่าย ให้ดี 
 

นายส าราญ นันทนีย์    - ให ้ด าเนินการติดตั้งแอร์ โรงอาหารได้ 
อธ.วปค.     - การจ าหน่ายครุภัณฑ์ ทางกองคลงัใหก้ าหนดราคากลาง  
      - ให้ดูแลรักษาความสะอาด อาคารส านักงานด้วย 
      - เรื่องผักตบชวา ให้จัดการใหเ้รียบร้อย 
      - ให้จัดท าป้ายบอกทาง ไปแต่ละอาคาร/รร. ด้วย 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

                               - ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
นายนพพร วีระกุล  - เรื่องการอยู่เวร และผู้ตรวจเวร ให้ปฏิบัตหิน้าที่ ทีร่ับผิดชอบอย่างเคร่งครัด 
รก.ผอ.ศ.ทกฝ./                         
หน.ฝ.บห./หน.ฝ.บณ.               
 
นายส าราญ นันทนีย์  - มอบหมายให้ นายนพพร วีระกลุ ติดตามเรื่อง พลังงาน 
อธ.วปค.    - เครื่องแฟกต์ที่ยกจากหน้าห้อง อธ.วปค. ลงไป ให้น าไปใช้ประโยชน์ด้วย 
    - การขอคืนเรื่องอาคาร ใครรับผิดชอบเรื่องนี้ ฝากด าเนินการให้มันคืบหน้าด้วย 
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นายส าราญ นันทนีย์  - ศูนย์ฯ ลพบุรี มอบหมายนายนพพร วีระกุล ตามเรื่องที่น าเสนอ อปค. ว่าจะปรับปรุง หรือ 
อธ.วปค.    จะเห็นชอบตาม ท่าน อปค. เก่า เห็นชอบให้มอบให้ จ.ลพบุรี หรือ ถ้าจะปรับปรุงให้   

ประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงมา 
    - การช้ีแจ้งรายละเอียด งบประมาณที่ใช้ในโครงการศึกษาฝึกอบรม ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  

ก่อน รุ่นที่ 65 มีเงินคงเหลือส่งคืน ประมาณ 100,000 กว่าบาท/เกือบ 100,000 บาท      
ทุกรุ่น ทั้งนี้ตั้งแต่ รุ่นที่ 65 งบประมาณในการใช้อบรมเท่าเดิม แต่ยอดเงินคงเหลือ
ส่งคืน เหลือแค่ รุ่นละ 10,000 กว่าบาท ทั้ง ๆ ที่โครงการเหมือนกัน การบริหารงาน
เหมือนกัน แต่ท าไมเงินเหลือจ่ายน้อยลงกว่าเดิมเย๊อะ ให้ลองไปตรวจสอบรายละเอียด 
โดยให้เหตุผลว่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าอบรมไม่เหมือนกัน ความใกล้ไกล
ต่างกัน ค่าวัสดุ เบิกจ่าย ค่าจ้างเหมารถยนต์ จากรถบัสเปลีย่นเป็นรถตู้ และมีค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปตรวจเยี่ยมของผู้บริหาร (แต่ไม่ได้ไปทุกรุ่น) ฝาก ฝ.กง. ช่วยดูเรื่องนี้ด้วย 
ทั้งนี้ ให้ช่วยตรวจสอบรายละเอียดของโครงการศึกษาฝึกอบรม ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน     
รุ่นที่ 65 เป็นต้นไป 
- ให้ทางศูนย์ฯ ดอยสะเก็ด ท าบั นทึก  เรื่ องการเบิ กผ้ าปูที่ นอน ปอกหมอน            
ขาดประมาณ 50 ชุด ฝากฝ่ายพัสดุจัดการด้วย 
- การปรับปรงุศูนย์ ฯ ให้ทุกศูนย์ ฯ แจ้งมาพร้อม ๆ กัน จะได้ท าเรื่องเบิกพร้อม ๆ กัน 
- เรื่องเจาะน้ าบาดาล เรือ่งตกไปแล้ว  
-หลักสูตรปลัดอ าเภอ ได้หารือกับ ผอ.กจ. ส าหรับปลัดอ าเภอที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติราชการ การจะพ้นทดลองงานได้  ต้องเข้าโครงการศึกษาฝึกอบหลักสูตร
ปลัดอ าเภอ ตอนนี้ ยังมี ค้างอยู่ประมาณ 300 คน  ท่าน อธ.วปค. ได้น าเรียน         
ท่ านรองรณ ภพ  เห ลือ งไพโรจน์  (รอง อปค.) แล้ ว แต่ จะขอป รึกษาหารือ               
กับ ท่านทวี เสริมภักดีกุล (ผอ.กจ.) ก่อน 
- ร้านค้าสโมสร ปัญหาของร้านค้า คือ หลักเกณฑ์ของทางธนารักษ์เขาก าหนดไว้สูง    
ให้ทาง หน.สน.อธ. ลองประสานกับทางธนารักษ์ เกี่ยวกับข้อเท็จจรงิในการขายของที่ วปค. 
- หนี้ ค้างช าระของ ข้าราชการ ลูกจ้าง ที่พักอาศัยใน วปค. ฝากท่าน ผู้บริหาร        
ช่วยประชาสัมพันธ์ ด้วย 
- วัสดุครุภัณฑ์ที่นักศึกษา ซื้อให้ทาง รร. ควรน ามาลงทะเบียนพัสดุด้วย 
- พื้นที่ว่างหลัง รร.ปค. /ข้าง ๆ รร.ปอ. ควรปลูกต้นไมเ้พื่อให้ร่มเงา หรือท าเป็นที่จอด
รถ เพื่อรองรับอาคารใหม่ทีก่ าลงัสร้างอยู ่
- ในการเบิกจ่ายเงินค่าเล่าเรียนของ กน. ผญบ. ให้ทาง ฝ.กง. ตรวจสอบสทิธิการเป็น   
กน. ผญบ. ก่อน  
 

นายนพพร วีระกุล - โครงการสายใจไทย สู่ใจใต้ โดยมี อ.เอี่ยว น าทีมนักเรียนมาทุกครั้ง อ.เอี่ยว ทราบ 
ผอ.ศ.ทกฝ./ กระบวนการต่าง ๆ เป็นอย่างด ี
หน.ฝ.บห./หน.ฝ.บณ. - เรื่องการปรับปรุงทางศูนย์ ฯ ให้ท าการเขียนใบ ปร.4 ปร.5 ทิ้งไว้   
 
มติท่ีประชุม รับทราบ   
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ร.ต.ต.หญิง สายสุนี ยมานันท์ - แจ้งว่า หอ้งเรียนที่ รร.นอ. ก าแพงผุพงัมาก ปจัจบุัน เอาฟิวเจอรบ์อรด์ปิดไว้ 
(ผอ.รร.ก.ผญ.)      ขอให้ส่วนที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขให้ด่วน 
 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ       
   
พ.จ.อ.บุญรอด ขาวเขาอ้อ         - แจ้งว่า ห้องพักที่ รร.ปอ. ฝนสาดเข้าไปในห้องพัก ขอให้ส่วนที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 

  แก้ไขให้ด่วน 
ผอ.รร.ปอ. 
    
มติท่ีประชุม รับทราบ      
                                                                                       

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

ปิดประชุมเวลา  ๑2.15  น. 
 
 
                สุพรรษา  อุดมพิทยารัชต ์                                          นพพร วีระกุล 
                  (น.ส.สุพรรษา  อุดมพิทยารัชต์)                                    (นายนพพร วีระกุล) 
                   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                                  หัวหน้าฝ่ายบรหิารทั่วไป  
  ผู้จดรายงานการประชุม                                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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