
  

 

 

 

 
รายงานการประชุมวิทยาลัยการปกครอง 

ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖1 
วันพุธที่ 6 มิถุนายน ๒๕๖1 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๔ อาคารส านักอธิการ 

……………………………. 

รายช่ือผู้มาประชุม 
    ๑. นายส าราญ นันทนีย์   อธ.วปค.  
    2. นายฐานะบุญ       บุญณภัส                    รอง อธ.วปค. 
    3. นายเอกโอสถ รักเอียด   รอง อธ.วปค. 
    4. นายบัณฑูร นริศรางกูร     รอง อธ.วปค. 
    5. นายพงษ์พันธ์ ยมมาศ   ปฏิบัติหน้าที่ หน.กง.พฝ. 
    6. ร.ต.ต.หญิง สายสุนี  ยมานันท์  ผอ.รร.ก.ผญ. 
    7. นายวรุตม์  วิศิษฏ์ศิลป์  หน.กง.วฝ. 
    8. นายจริวัฒน์ กฤษสินชัย  หน.สน.อธ. 
    9. พ.จ.อ.บุญรอด ขาวเขาอ้อ  ผอ.รร.ปอ. 
    10. นายมะลิ  มานะศิริมัน  ผอ.รร.ปค. 
   ๑1. นางสาวพัสกาญจน์ กีรติชัยสาร  ผอ.สวท.  
   12. นายบรรพต        รัตนเกตุ                     หน.กง.ผง. 
   ๑3. นายนพพร วีระกุล   ผอ.ศ.ทกฝ./หน.ฝ.บห. 
   14. นายศุภวัฒน์       คงดี   หน.กง.ปว. 
   ๑5. นางวรรณา ชุติสิริวงศ์  หน.ฝ.พส.ยพ.อส. 
   ๑6. น.ส.สุขฤดี ค าวัฒน์   หน.ฝ.ปฝ. 
   ๑7. น.ส.กรองแก้ว พิมพ์เจริญ  หน.ฝ.อผส. 
   ๑8. นายราชวัชร์ เพ็ชร์ไพฑูรย์  หน.ฝ.นว. 
   ๑9. น.ส.บุญช่วย แสงตะวัน  หน.ง.บส.   
   20. นายชินวัตร อินทร์บัว  หน.ฝ.บค.งป. 
   21. ว่าที่ ร.ต.ภาณุพงศ์ ศิริ             หน.ง.กม. 
   ๒2. นางสุจินต์ ไชโย   หน.ง.ภก. 
   ๒3. นางสร้อยทิพย์ รัตนศรีทอง  หน.ง.กง. 
   ๒4. นางกชนิภา  ปานเพชร์  รก.หน.ง.บพ. 
   25. นางบุษรา  ภิรมจิตรผ่อง  รก.หน.ง.งป. 
   ๒6. น.ส.สินีนาฏ ทองฤทธิ์  รก.หน.ง.ผง. 
   ๒7. นางสาวมารินทร์ ปานไม้   หน.ง.พส. 
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รายช่ือผู้ไม่มาประชุม/ติดราชการ  
  1. นายสิทธิชัย           เทพภูษา                     ผอ.รร.นอ. 
  2. นายทศพล           บวรโมทย์  ผอ.รร.สส. 
  3. นายมานิต  ไชโย   หน.ง.อส. 
  4.  นางณัชชา   เริงฤทธิ์   หน.ง.บห. 
  5.  นายเศกศึก  วรสันต์   หน.ง.ยพ. 
    

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. น.ส. สุกัญญา    จีมโรง    จพง.ธก.ช านาญงาน 
๒. นายสุเทพ     ปัญญามัง  นทบ.ช านาญการ 
๓. นายสหรัฐ  พุ่มศรีธร   นทบ.ช านาญการ 
๔. พ.อ.อ. สุเทพ       พินผึ้ง              จพง.สท.ช านาญงาน 
๕. พ.อ.อ.ศักดิ์ชาย   แย้มหลั่งทรัพย์  จพง.สท.ช านาญงาน 
๖. นายธีรศร  จูพานิชย์  นทบ.ช านาญการ 
๗. นายปิยะรัฐ          พฤกษากร  นทบ.ช านาญการ 
๘. นายยรรยง           เลิศไตรกุล  นวช.คพ.ช านาญการ 
๙. น.ส.ศุภาสินีย์       ทิพย์รัตน์  นทบ.ช านาญการ 

เริ่มประชุมเวลา 13.๓๐ น.   
ก่อนวาระ    - อธ.วปค. แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้  

  - ข้าราชการย้ายเข้า วปค.  จ านวน  1  ราย  ดังนี้     

      ต าแหน่งเดิม           ต าแหน่งใหม่ 

             นายพงษ์พันธ์ ยมมาศ      นอ. (ผอ.สูง) อ.สอยดาว   ปฎิบัติหน้าทีห่ัวหน้ากลุ่มงาน    
จ.จันทบุรี ชรก.ปค.                        พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม      

                               - ข้าราชการย้ายออก  จ านวน  3  ราย  ดังนี้                                                                                                                                                       

                 ต าแหน่งเดิม           ต าแหน่งใหม่ 

            1. นายกฤษณ์ เติมธนะศักดิ์  นอ. (ผอ.สูง) อ.วังทรายพูน    นอ. (ผอ.สูง) อ.ชานุมาน 
        จ.พิจิตร ชรก.วปค.            จ.อ านาจเจริญ 
        2. นายรณยุทธ์ พรหมายน    นอ. (ผอ.สูง) อ.ทับสะแก    นอ. (ผอ.สูง) อ.หนองหญ้าไซ 
        จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชรก.วปค.            จ.สุพรรณบุรี 

        3. นายสรรเพชญ กลิ่มหอม   ป. (จพง.ปค.ช านาญการ)    ป. (จพง.ปค.ช านาญการ) 
         ทปค.อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุร ีชรก.วปค.       ทปค.อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 
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ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
อธ.วปค.          แจ้งให้ที่ประชุมทราบในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
 1.1 การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้ตรวจสอบว่าบรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์                          
                                                                มากน้อยเพียงใด และตรวจสอบงบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 1.2 เรื่องงานยานพาหนะ ให้ก าชับเรื่องการประสานงานกับโรงเรียน ในการไปรับ  
                      วิทยากร เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหาย เพราะอาจกระทบต่อภาพลักษณ์ของ วปค. 

                    1.3 เรื่องการท างานเป็นทีม ขอให้ช่วยกันท างานและสร้างบรรยากาศการท างานที่ดี 
 1.4 การตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกอบรมในภูมิภาค ขอมิให้จัดอาหาร(พิเศษ) ต้อนรับ เพ่ือไม่ให้     
                               เกิดการเปรียบเทียบจากนักศึกษา โดยขอให้จัดอาหารตามสภาพจริง  และควรต้องจัดท า 
                               รายการอาหารแจ้งในแต่ละมื้อให้ชัดเจน ในส่วนของการจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมนอกเหนือ 
                               หลักสูตร  ควรพิจารณาค่าใช้จ่ายไม่ให้เป็นการเพ่ิมภาระให้กับนักศึกษา เช่น เรื่องเข็ม  
                               การถ่ายรูป และควรให้นักศึกษาติดต่อกับผู้ประกอบการโดยตรงเพ่ือไม่ให้เกิดข้อครหา 
  1.5 เรื่องการจัดหาวิทยากร ควรจัดหาวิทยากรในพ้ืนทีท่ีฝ่ึกอบรม เพ่ือไม่ให้สิ้นเปลืองต่อ 
         งบประมาณ ยกเว้นกรณีวทิยากรจากส่วนกลางหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
  1.6 เรื่องงานการเงิน ของหลักสูตรนายอ าเภอเกิดข้อแตกต่างในการเบิกจ่าย จึงควรพิจารณา 
                               และประสานงานกัน เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาและมีความสอดคล้องกัน 
  1.7 มาตรการประหยัดพลังงาน ขอความร่วมมือในการประหยัดพลังงานและจากนักศึกษา  
                    โดยขอความร่วมมือช่วยตรวจตราเพ่ือการลดพลังงานให้ได ้5 % 
  1.8 กรมการปกครองท า MOU ร่วมกับส านักงานศาลยุติธรรม เรื่องการรับดูแลผู้ที่ออกมาจาก  
                               เรือนจ า ขอให้มีการประชาสัมพันธ์แกน่ักศึกษา เพ่ือสร้างการรับรู้และน าไปสู่การปฏิบัติ 

                        1.9 หลักสูตรนายอ าเภอมีเวลาอันจ ากัด ขอให้กลุ่มงานวิจัยช่วยเรื่องการท าเอกสารรายงาน 
                   หลักสูตรนายอ าเภอรุ่นที่ 75 ศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีน หลักสูตร  
                                               นายอ าเภอรุ่นที่ 76 ศึกษาดูงานที่ประเทศจีน ขอให้ฝ่ายประสานการฝึกอบรม 
                                               ด าเนินการขออนุมัติการเดินทางไปราชการ 
                                       1.10 มาตรการการปราบปรามการทุจริต และเรื่องอาคารสถานที่ในปี พ.ศ. 2562                                  
                                               ได้จัดท าแล้ว ให้เตรียม ของปีพ.ศ. 2563 เรื่องค่าก่อสร้างให้ฝ่ายบริหารทั่วไปประสาน 
                                               กับเทศบาลต าบลธัญบุรี เรื่องประสานงานกับช่างช่วยออกแบบปรับปรุงอาคาร 
           1.11 เรื่องการดูแลรักษาความสะอาดให้ปรับปรุงทัศนียภาพหน้าวิทยาลัยการปกครอง  
           1.12 ปัญหาเรื่องบ้านพักในวิทยาลัยฯ ให้ตรวจสอบบ้านพักผู้ที่หมดวาระ และบุคคลที่                 
                                                ไม่มีสิทธิพักอาศัย                                                                
                                       1.13 เรื่องการปรับแผนการฝึกอบรม มีการเปลี่ยนสถานที่แต่ยังคงใช้เวลาเดิม 
           1.14 เรื่องงบประมาณการซ่อมแซม หากมีเงินเหลือก็จะเปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์ 
           1.15 การจ าหน่ายรถยนต์ มีกรรมการตกหล่นให้ปรับราคาจ าหน่ายเป็นจ านวนเต็ม 
           1.16 การตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือจังหวัดล าพูนและจังหวัด 
          เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2561 เรื่องการดูแลที่พักศูนย์บ้านโฮ่ง       
                    มีการซ่อมอาคารแล้ว มีการติดตั้งแอร์เพ่ิมเติม ทีจ่ังหวัดเชียงใหม่ มีการประสาน 
                                                ประมาณการงบประมาณแล้ว และอยากให้มีลานออกก าลังกายด้วย 
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นายนพพร วีระกุล              หากมีวัสดุที่ต้องปรับปรุง ขอให้เจ้าหน้าที่ประสานข้อมูลอาคาร สถานที่ บุคลากร และที ่
  ผอ.ศ.ทกฝ.                           ศูนย์ฝึกอบรม จ.ลพบุรี ได้เคยท าหนังสือไปที่ ทต.โคกตูม จ.ลพบุรี ขอให้ปรับปรุงเรื่องอาคาร 
                                 และได้ขอเพ่ิมคอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง ปริ้นเตอร์ 5 เครื่อง โปรเจ็คเตอร์จอไม่คมชัด   
                                          เปลี่ยนเป็นโทรทัศน์ทดแทน กล้องถ่ายรูปและล าโพงเคลื่อนที่ ปรับปรุงเครื่อง  
                                          คอมพิวเตอร์จากแบบเก่า เป็นแบบใหม่ให้กับทุกศูนย์ เนื่องจากมีการช ารุดและไม่ทันสมัย 
อธ.วปค.   การมอบครุภัณฑ์ที่นักศึกษามอบให้ต้องให้อยู่กับโรงเรียนที่ได้รับ เพ่ือแก้ไขปัญหาการ 
    คลาดเคลื่อน ให้จัดท าบัญชีการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ 
                                  1.17 สรุปสาระส าคัญการประชุม ปค.ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 
  (ร.อธ.วปค. นายบัณฑูร นริศรางกูร)      
นายบัณฑูร นริศรางกูร  ไม่มีประเด็นเก่ียวกับวิทยาลัยการปกครอง แต่มีเรื่องที่กรมการปกครอง ให้  
       ร.อธ.วปค   ความส าคัญ คือ  
    1. ไทยนิยมยั่งยืน 
    2. การจัดท าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ AO 
    3. Linkage Center ผ่านข้อมูลภาครัฐ การติดต่อราชการโดยไม่ขอส าเนาเอกสาร  Copy Zero 
    4. เรื่องเร่งรัดการติดตามงบประมาณ ในส่วนของ วปค. เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย 

 มติที่ประชุม   รับทราบ         
                  
ระเบียบวาระท่ี ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุม ประจ าเดือนเมษายน 2561 
มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓      เรื่องสืบเนื่อง 
นายนพพร วีระกุล     3.1 การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ หากมีสิ่งใดท่ีต้องซ่อมแซมให้แจ้งโดยเร็ว 
    ผอ.ศ.ทกฝ.    3.2 ช่างได้มาปักเสาสะพานแล้ว ด้านหลัง รร.สส. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องเพ่ือทราบ 
    การรายงานการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ 
        4.1 กลุ่มงานวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
          - กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์ 
นายปิยะรัฐ พฤกษากร          สืบเนื่องจากวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2561 มีการประชุมและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 
        กง.ผง.                                 จากเดิมที่บุคลากรต้องเข้าร่วมอบรมพัฒนาสมรรถนะคนละ 2 ครั้งต่อปีงบประมาณ  
                                                 เป็นเข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมทางสังคม คนละ 2 ครั้งต่อปีงบประมาณ  
                                                 ซึ่งได้มอบให้ ปว.รับผิดชอบในการคิดหาวิธีการพัฒนาสมรรถนะ และให้ฝ่ายบริหาร 
                                                 ทั่วไปรับผิดชอบ การจัดเก็บข้อมูลทางจริยธรรมทางสังคม โดยก าหนดว่าต้องมีการ 
                                                 ส่งหลักฐานเป็นไฟล์ดิจิทัลให้ กพร.     

นายบรรพต รัตนเกตุ         จะมีการจัดโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัด 
      หน.กง.ผง.                              ระยอง ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน 
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    -กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
อธ.วปค.     หลักสูตรนายอ าเภอมีการเปลี่ยนแปลงรายวิชา โรงเรียนได้ท าการส่งหนังสือเชิญวิทยากร  
                                           หลักสูตรปลัดอ าเภอ หลักสูตรก านันผู้ใหญ่บ้าน มีการเสริมหลักสูตร ภาษาอังกฤษ และ 
                                           ปรับลดหลักสูตรคอมพิวเตอร์ลงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับนักศึกษา 

มติที่ประชุม   รับทราบ   
     

      - กลุ่มงานประสานวิชาการและพัฒนาบุคลากรภายใน 
นายศุภวัฒน์ คงด ี        ได้รับมอบหมายการพัฒนาบุคลากรภายใน อยู่ในขั้นเตรียมการ อนุมัติการ 
 หน.กง.ปว.        ด าเนินงาน ในการส่งบุคลากรภายใน วปค.ไปรับฟังบรรยายจากวิทยากรภายนอก                                    

       และจะมีการตั้งกลุ่มผู้สนใจแบบย่อย ไปรับฟังเพ่ือลดค่าใช้จ่าย 
      
มติที่ประชุม   รับทราบ   
 
              - กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบงานฝึกอบรม 
นายวรุตม์ วิศิษฏ์ศิลป์   หลักสูตร นอ.รุ่นที่ 75 และรุ่นที่ 76 ได้น าแนวทางการประเมินผลทางวิชาการ เบื้องต้น   
หน.กง.วฝ.    มีการประสานทางโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ได้ส่งค าสั่งให้กับคณะกรรมการทุกท่านแล้ว 
                 
มติที่ประชุม   รับทราบ   
 

 ๔.๒ กลุ่มงานบริหารการฝึกอบรม  
    - โรงเรียนนายอ าเภอ        

นายสุเทพ ปัญญามัง   นักเรียนนายอ าเภอรุ่นที่ 75 อยู่ระหว่างการฝึกอบรม ผบ.ร้อย ที่อ าเภอปราณบุรี จังหวัด 
                                           ประจวบคีรีขันธ์  เนื่องจากนักเรียนนายอ าเภอต้องมีการเก็บคะแนนโดยได้จัดกิจกรรมการพูด 
                                           สารคดีเพ่ือสรรหาคนพูดดีและน าไปลงในนิตยสารเทศาภิบาล และมีการถกแถลง 8 กลุ่ม                     
                                           โดยในส่วนของการฝึกในวิทยาลัยมีการอบรมธรรมะ 1 วัน/สัปดาห์  
      
มติที่ประชุม   รับทราบ   
 
     - โรงเรียนปลัดอ าเภอ  
พ.จ.อ.บุญรอด ขาวเขาอ้อ      -ปลัดอ าเภอเป็นคนรุ่นใหม่ หลากหลายอาชีพ มีการประสานงานลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
              (Dopa hero) เกี่ยวกับการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้ประชาชน  
    -การฝึกอบรมเป็นไปตามกรอบโครงสร้าง โดยเน้นกิจกรรม เช่น กิจกรรมการ  
    โต้วาที ที่ได้รับความสนใจจากนักศึกษา  
 
มติที่ประชุม   รับทราบ   
 
 
 

ผอ.รร.ปอ. 
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          - โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง             
นายมะลิ  มานะศิริมัน ภาพรวมการศึกษาอบรมเรียบร้อยดี หลักสูตรก านัน ผู้ใหญ่บ้านอบรมไป 13 รุ่น                    

การอบรมเป็นไปตามกรอบโครงสร้างทั้งหมด ในเรื่องการบริหารงบประมาณเป็นไปตามที่
ก าหนด  ความคิดเห็นของนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี นักศึกษาเสนอว่าควรมีการจัดฝึก                 
อบรบตั้งด่านตรวจอาวุธ และควรจะมีการทดสอบยิงปืน  

 
มติที่ประชุม   รับทราบ   
                             

- โรงเรียนก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ร.ต.ต.หญิง สายสุนี ยมานันท์      โครงการเพิ่มเติมคุณวุฒิ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ของ มสธ. ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี       
    ของ มสธ.โดยการเข้าประชุมของปีการศึกษา พ.ศ. 2560 มีผู้ส าเร็จการศึกษา 886 คน 
โดยมีการ   ขอให้ตรวจคุณสมบัติและตรวจสอบการพิจารณาเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมให้คุ้มค่า กับการ 
    เบิกจ่ายเพ่ือให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น และมีการท าทะเบียนการจบหลักสูตร 12 วัน  
                                          ตามจังหวัดที่จัดอบรม เพ่ือไม่ให้เกิดการส่งคนซ้ ากันในจังหวัด 
  
มติที่ประชุม   รับทราบ               

- สถาบันพัฒนาวิชาชีพการทะเบียน 
นางสาวพัสกาญจน์ กีรติชัยสาร เปลี่ยนชื่อโครงการเป็นโครงการบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและบัตร เพ่ิมหลักสูตร 2 

วิชา คือ วิชาการสร้างจิตส านึกการให้บริการและวิชาภาษาอังกฤษ 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ   
 

    - ฝ่ายประสานการฝึกอบรม 
น.ส.สุขฤดี ค าวัฒน์ จ านวนยอดผู้เข้าอบรมหลักสูตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน วปค. ตั้งไว้ 7 ,557 คน ยอดอบรมจริง            

7,520 คน   
 

มติที่ประชุม   รับทราบ            
     
                                ๔.๓ กลุ่มงานเทคโนโลยีการฝึกอบรม (ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม) 
 
นายนพพร วีระกุล  แจ้งในที่ประชุม ดังนี้ 
ผอ.ศ.ทกฝ./หน.ฝ.บห.             – ศสป.มีการขอข้อมูลเพื่อน าไปพิจารณาเข้าสู่ระบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการท างาน 
    กลุ่มงานใดที่จะน าคอมพิวเตอร์ไปใช้ในงานประจ า ศสป.จะน าไปพิจารณาความเป็นไปได้ 
    โดยฝ่ายไหนที่ต้องการให้แจ้ง ศ.ทกฝ. 
 
 
 

ผอ.รร.ปค. 

ผอ.รร.ก.ผญ. 

ผอ.สวท. 

หน.ฝ.ปฝ. 
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    -ข้อมูลก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คสป. ได้ท าข้อมูล โดยจะส่งข้อมูลให้ สนปร. ในเดือน  
    กรกฎาคม โดยจะขอเป็นแอดมินเพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลนักศึกษา  

มติที่ประชุม   รับทราบ   

  ๔.๔ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
         ส านักอธิการวิทยาลัยการปกครอง                                      
                                       - ฝ่ายบริหารการคลังและงบประมาณ 
นายชินวัตร อินทร์บัว  -แจ้งหลักสูตรปลัดอ าเภอรุ่น 233 อธิบดีอนุมัติแล้ว 
หน.ฝ.บค.งป.              -เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์(แอร์) อธ.วปค. อนุมัติให้ส ารวจเงินเหลือจ่ายโดยจะจัดสรรให้ทุก
    โรงเรียน 
      
มติที่ประชุม   รับทราบ   
    - ฝ่ายการเงินและบัญชี 
 นางสร้อยทิพย์ รัตนศรีทอง  การยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ   
                      

             - ฝ่ายพัสดุ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ 
นางวรรณา ชุติสิริวงศ์  - เรื่องบ้านพัก ให้หน่วยงานด าเนินการเรื่องของผู้ที่ไม่มีสิทธิ 
    - เรื่องครุภัณฑ์ ให้โรงเรียนท าเรื่องเพ่ือแจ้งครุภัณฑ์ กรณีเลขครุภัณฑ์ถูกเคลื่อนย้าย ให้ 
     แจ้งเพ่ือจ าหน่าย กรณีเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ให้แจ้งหนังสือว่าย้ายไปอยู่ที่ใด  
    -เรื่องการเงินยืมงบประมาณต้องมีหนังสือ เรื่องการขอใช้รถเพ่ือให้ฝ่ายการเงินด าเนินการ  
นายจิรวัฒน์ กฤษสินชัย     ฝากทุกหน่วยงานท าเลขทะเบียนติดครุภัณฑ์ เพ่ือสะดวกในการค้นหา 
    
มติที่ประชุม    
มติที่ประชุม   รับทราบ   
  

                               - ฝ่ายบริหารทั่วไป 

นายนพพร วีระกุล              -ผลการส ารวจประเมินความพึงพอใจของรัฐบาล ที่กรมการปกครองแจ้งประชาสัมพันธ์ 
หน.ฝ.บห.                            ประชาชนได้รับแจ้งข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์มากท่ีสุด ประชาชนมีความ 
                 พึงพอใจและความเชื่อมั่นในรัฐบาล ให้การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การด าเนินการของ รัฐบาล 
              

 

 

          

 

       หน.สน.อธ. 
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                                         -มาตรการปราบปรามการทุจริต เนื่องจากมีการตรวจพบการทุจริตในทุกระดับ                               
                                          ให้ มี ก ารตรวจสอบข้อ เท็ จจริ ง เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกับ กา รทุ จ ริต  องค์ กรที่ โป ร่ งใส                            
                  เกี่ยวกับการด าเนินการ 
                                        -เรื่องคุณธรรม จริยธรรม เกี่ยวกับการท าบุญและจิตอาสา โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ 
                                         ตัวชี้วัดของ วปค. ซึ่งคาดว่า จะผ่านเกณฑ ์
                                        -ตัวชี้วัดอีก 1 ตัวชี้วัดนี้ วปค. รับผิดชอบ โดย ฝ.บห. คือเรื่อง การรับรู้ของประชาชน  
                                         จะประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือวิถีธัญบุรีทุกๆเดือน 

มติที่ประชุม           รับทราบ   
                                             

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
    - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
น.ส.ศุภาสินีย์ ทิพย์รัตน์   - เรื่อง การตรวจสอบพัสดุ  
                                  รายการพสัดุของ รร.ปอ. มีเลขครุภัณฑ์เกิน 4 รายการ โดยทั้ง 4 รายการเป็นเลขครุภัณฑ์ของ  
                                  เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากมีการติดตั้งซ้ าซ้อน ท าให้เลขครุภัณฑ์อันเก่าไม่ได้ถูกจ าหน่ายออกไป  
                                  จึงเป็นสาเหตุท าให้เลขครุภัณฑ์เกิน แต่อย่างใด ทั้งนี้ เครื่องปรับอากาศยังคงมีจ านวนครบเท่าเดิม            
                                                   ตามจ านวนห้องพัก ห้องท างาน ห้องกิจกรรม ไม่ได้สูญหายไปไหน จึงขอให้ทาง ฝ.พัสดุ 
                                   ตรวจสอบและแกไ้ขให้เป็นปัจจุบันด้วย 
   - เรื่อง กรรมการตรวจรับเครื่องถ่ายเอกสาร ขอเสนอให้ ฝ.พัสดุ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของแต่ละ       
                                 หน่วยงานที่เป็นผู้ใช้เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นกรรมการตรวจรับ เนื่องจากจะมีข้อมูลการใช้งานและ 
                                  ตรวจสอบได้ถูกต้องมากกว่า 
                               -  เรื่อง อาคารบ้านพักของ วปค. (แฟลต) ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดการท าความสะอาดโดยสม่ าเสมอ  
                                  โดยขอให้จัดจ้างคนท าความสะอาดโดยใช้เงินของค่าส่วนกลาง 
 
นายนพพร วีระกุล -เรื่องการท าบุญครบรอบ 78 ปีของวิทยาลัยการปกครอง อธ.วปค. เห็นชอบจัดเป็นการภายใน  
หน.ฝ.บห.             ในวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ฝ.บห. จะแจ้งเชิญร่วมท าบุญและร่วมพิธีอีกครั้งหนึ่ง 
                      
อธ.วปค.           - ในเรื่องของทะเบียนครุภัณฑ์ ที่ไม่ตรงกัน ให้ ฝ.พส. ร่วมกับหน่วยงานที่รับมอบ (ตามบัญชี)  
                                 ชว่ยกันตรวจสอบให้ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง 

ปิดประชุมเวลา  16.00  น. 

 
 
              ว่าที่ ร.ต.    ภาณุพงศ์ ศิริ                                    นพพร วีระกุล 
                           (ภาณุพงศ์ ศิร)ิ                                                (นายนพพร วีระกุล) 
                 นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ                                    หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป   
            ผู้จดรายงานการประชุม                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


