รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๙
เมื่อวันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ผู้มาประชุม
๑. นายฉัฐมงคล
๒. นายสมพร
๓. นายเกษม
๔. นางสาวศรีเสงี่ยม
๕. นายพิพัฒน์
๖. นางอุไร
๗. นายอัครวุฒิ
๘. นางจุฑารัตน์
๙. นางสมพร
๑๐. นางภคมน
๑๑. นายชัยชนะ
๑๒. นายบุญส่ง
๑๓. นางสมพิศ
๑๔. นางเอมฤดี
๑๕. นายวิรชั
๑๖. นายอดิศักดิ์
๑๗. นายพัฒนะ
๑๘. นายสนั่น
๑๙. นายนภดล
๒๐. นางสาวจุฑามาศ
๒๑. นางนันท์นภัส
๒๒. ว่าที่ ร.ต.สวัสดิ์
๒๓. นางศิรินทิพย์
๒๔. นางสาวพชระ
๒๕. สิบเอกฉลองชัย
๒๖. นางอรอินทร์
๒๗. นางภัสราพร
๒๘. นางนงลักษณ์

อังคสกุลเกียรติ
จึงศิรกุลวิทย์
สืบเสน
ณูรักษา
อินทรวงษ์โชติ
บัวบาน
มณีนิล
หอมหวล
สังข์สุวรรณ
คําตา
ผลาพงศ์
ตระกาลจันทร์
สังข์สุวรรณ
ทองพันชั่ง
ลาลุน
รุ่งโรจน์
จรรยาสุทธิวงศ์
อุตอามาตย์
ทองดี
ทองดี
ผายพิมพ์
พรหมอุตม์
ดอกไม้
ศรีสุธรรม
ภิรมย์
อินทรวงษ์โชติ
วรรณทวี
นาจําปา

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.สํานักการช่าง
ผอ.สํานักการคลัง
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๒
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔
รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ (แทน)
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๖
ครู คศ. ๒ โรงเรียนเทศบาล ๗ (แทน)
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
รองผู้อํานวยการสํานักการศึกษา
รก.หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
รก.หัวหน้างานสถานีขนส่ง
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นิติกร
นักบริหารงานสาธารณสุข ฯ
นักบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

มหาสุวีระชัย
จันทร์พวง
มหาลวเลิศ
ทองทัย
คําลอย

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ผอ.สํานักการศึกษา
รอง ผอ.สํานักการศึกษา

ผู้ไม่มาประชุม
นายมาโนช
นายนพดล
นางพัชรี
นายลิขิต
นายพงษ์พิมล

ติดภารกิจ
”
”
”
”

๒
๖. นายศักดิ์ไชย
๗. นายคมสัน
๘. นายนคเรศ
๙. นางจิราภัค
๑๐. นางชนพรพรรณ
๑๑. นางสาวสุพรรณี
๑๒. นางพิศมัย
๑๓. นางวิลาวัลย์
๑๔. นางวรรณภา
๑๕. นางพรจิต
๑๖. นางเครือวัลย์
๑๗. นายจรัส
๑๘. นางคุณัญญา
๑๙. นางนรารัตน์
๒๐. นางสาวณัชชารีย์
๒๑. นายธนัชกฤศ
๒๒. นางโสมาวดี
๒๓. นางสาววาสนา
๒๔. นายวราวุฒิ

เตรียมพิทักษ์
เพิ่มบุญ
ศรีโท
พรกิจวรกุล
ลําสมุทร
นาคํา
สุวรรณจันทร์ดี
จึงอนุวัตร
เควันดี
สืบเสน
ทรงกลด
ไชยรัตน์
มากพยับ
สุหร่าย
พิพัฒน์พรเลิศ
บุญชูธนะวัตร
โสมศรีแพง
หนูชูด
ครูทอง

ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผอ.ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้
ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีฯ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สนิ
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
พยาบาลวิชาชีพ
รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
เจ้าพนักงานเทศกิจ

”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

เริ่มประชุม
เวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องจะแจ้งให้ทราบ
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ ๑. จาการเปิดหอสูง ขอให้จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟฟ้า ดูแลลิฟท์ , เจ้าหน้าที่ทําความ
นายกเทศมนตรี
สะอาด, เจ้าหน้าที่ทําความสะอาดทั่วไป, เจ้าหน้าที่เก็บเงินค่าเยี่ยมชม, นายตรวจ ส่วนสําคัญ
ของให้เน้นในเรื่องความปลอดภัย
๒. ฝากเรื่องการการประกวดราคา งบประมาณปี ๒๕๖๐ เริ่มมกราคม ๒๕๖๐ นี้ ขอให้
เร่งดําเนินการโครงการใหญ่ๆ ที่คาดว่าจะทําช้า ขอให้เร่งส่งไปก่อน
๓. ฝากเรื่องการปล่อยกู้กัน ภายในหน่วยงาน
๔. การปลอกแปลงเอกสารเพื่อยื่นกู้เงินกับหน่วยงานภายนอกถือเป็นความผิดร้ายแรง
๕. ติดตามความคืบหน้าการดําเนินการโครงการดังต่อไปนี้ (จนกว่าจะครบกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง) ดังต่อไปนี้
๕.๑) โครงการปรับปรุงสะพานขาว และโครงการสร้างสะพานเชื่อมเกาะ จากการใช้เงิน

๓
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕.๒) โครงการก่อสร้างอาคารเทศบาลเมืองศรีสะเกษ งบประมาณ ๑๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท
๕.๓) โครงการตกแต่งภายในหอศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ฯ งบประมาณ
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕.๔) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ หลังเก่า
งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๕.๕) จัดหาจุดให้บริการประชาชน One Stop Service กรณีสํานักการคลังย้าย
กลับเข้ามาที่สํานักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
๑. จากการเปิดหอสูง ขอให้คณะควบคุม ดูแล นําข้อมูล ในการจัดการสร้างระบบการ
รองนายกเทศมนตรี
ทํางาน ปัญหาอุปสรรค หรือความเสี่ยง ข้อเสนอแนะจากประชาชน สรุปผลรายเดือน นําเสนอ
ต่อที่ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น และในช่วงวันหยุดปีใหม่ ให้มี การเปิดหอสูงให้บริการ
ประชาชน และฝากสํานักการช่าง ดูแลพัฒนาการตกแต่งภายใน เช่น การกําหนดคิวอาร์โค้ด
จุด/ป้าย เพื่อถ่ายภาพ Panorama ๓๖๐ องศา และเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับ
ทราบ
๒. ในเรื่องของโรงเรียน เรื่องแรกคือเรื่องที่ได้ไปศึกษาดูงานมา ณ จังหวัดลําพูน และ
จังหวัดเชียใหม่มีความก้าวหน้าถึงไหนให้นํามาเสนอต่อที่ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคราว
ต่อไป
๓. จัดระบบการเข้า-ออก การตีเส้น ป้าย สัญญาณ และเรื่องความปลอดภัยถนนรอบ
เกาะห้วยน้ําคํา
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
๑. ฝากงานสารบรรณ ของทุกสํานัก/กอง หากเป็นเรื่องด่วนสําเนาแจ้งผู้บริหาร และให้
ปลัดเทศบาล
ผู้ใต้บังคับบัญชาเดินเสนอหนังสือด้วยตนเอง
๒. ระมั ดระวัง การปฏิบั ติ ง าน ในเรื่ องการหั ก เงิ น เดื อ นกรณีกู้ ยื มเงิ นกั น ส่ ว นตั ว ให้
ดําเนินการส่วนตัวเท่านั้น มิให้เกี่ยวข้องกับระบบงานเงินเดือน ของสํานักการคลัง
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
นางสาวจุฑามาศ ทองดี
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
รก.หัวหน้าสํานักปลัด ฯ เวลา ๐๙.๐๐ น. ให้ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมให้การรับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
นางสาวจุฑามาศ ทองดี
ข้อสั่งการจากท่านนายกเทศมนตรี มีดังต่อไปนี้
รก.หัวหน้าสํานักปลัดฯ
๑. ปรับเปลี่ยนการทํางานให้มีความทันสมัยมากขึ้น เช่นเรื่องการประชาสัมพันธ์
และการส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัลต่าง ๆ
นางภคมน คําตา
จะได้นาํ ข้อสั่งการดังกล่าว ไปปรับเปลี่ยนการทํางานให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะ
ผอ.กองวิชาการ ฯ
นางสาวจุฑามาศ ทองดี
๒. รวบรวมงานเพื่อในหลวง รัชกาลที่ ๙ ลงแผ่น CD เพื่อรายงานจังหวัดต่อไป
รก.หัวหน้าสํานักปลัดฯ
นางภคมน คําตา
ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว

๔
ผอ.กองวิชาการ ฯ
นางสาวจุฑามาศ ทองดี
๓. ฝากรองอุไร บัวบาน ประสานจังหวัดในเรื่องสถานีขนส่งแห่งใหม่ และ
รก.หัวหน้าสํานักปลัดฯ
๔. ปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารให้มีความทันสมัย
นางอุไร บัวบาน
ประสานงานไปแล้ว ทั้งสถานที่ตั้งสถานีขนส่งแห่งใหม่ และที่ตั้งอาคารสํานักงาน
รองปลัดเทศบาล
เทศบาลแห่งใหม่ ๑๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท รักษาการณ์ธนารักษ์ได้แจ้งว่า อยู่ระหว่างรอธนารักษ์คน
ใหม่มาปฏิบัติหน้าที่
นางสาวจุฑามาศ ทองดี
๕. ติดตามความคืบหน้าการดําเนินการโครงการดังต่อไปนี้ (จนกว่าจะครบกระบวนการ
รก.หัวหน้าสํานักปลัดฯ จัดซื้อจัดจ้าง) ดังต่อไปนี้
๕.๑) โครงการปรับปรุงสะพานขาว และโครงการสร้างสะพานเชื่อมเกาะ จากการใช้เงิน
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
นายนคเรศ ศรีโท
สําหรับเรื่องนี้ ยกเลิกการขอจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจาก กรมบัญชีกลางมีหนังสือ ด่วนที่สุด
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/๐๓๔๓๐๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F ทําให้งานตามโครงการ ฯ มีงบประมาณ
เพิ่มสูงขึ้น จึงขอยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อน
นางสาวจุฑามาศ ทองดี
๕.๒) โครงการก่อสร้างอาคารเทศบาลเมืองศรีสะเกษ งบประมาณ ๑๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท
รก.หัวหน้าสํานักปลัดฯ
นายนคเรศ ศรีโท
ผ่านการพิจารณาคราล่าสุด อยู่ระหว่างการขออนุญาตพื้นที่ธนารักษ์
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง

นางสาวจุฑามาศ ทองดี
๕.๓) โครงการตกแต่งภายในหอศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ฯ งบประมาณ
รก.หัวหน้าสํานักปลัดฯ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
นายนคเรศ ศรีโท
อยู่ระหว่างดําเนินการ ได้รับการตอบรับจากคณะกรรมการแล้ว ๓ ราย
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง

นางสาวจุฑามาศ ทองดี
๕.๔) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ หลังเก่า
รก.หัวหน้าสํานักปลัดฯ งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท
นายนคเรศ ศรีโท
ในเรือ่ งนี้อยู่ระหว่างดําเนินการจัดทํารายละเอียดแบบแปลน
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง

นางสาวจุฑามาศ ทองดี
๕.๕) จัดหาจุดให้บริการประชาชน One Stop Service กรณีสํานักการคลังย้าย
รก.หัวหน้าสํานักปลัดฯ กลับเข้ามาที่สํานักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
นายนคเรศ ศรีโท
กําหนดพื้นที่ไว้ในแบบแปลนการปรับปรุงอาคารสํานักงานไว้แล้ว
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
นางสมพร สังข์สุวรรณ
ผอ.กองสวัสดิการ ฯ

ที่ประชุมรับทราบ
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา จากสํานัก/กอง
๔.๑ กองสวัสดิการสังคม
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑. รายงานโครงการอุปสมบทถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิธีบําเพ็ญพระราชกุศลศตมวาร (๑๐๐ วัน) ระหว่างวันที่
๘ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพ ๑๒๔ คน จ่ายเงินแล้ว ๗๕
คน แจ้งความประสงค์อุปสมบท ๘๘ คน เหลือ ๑ คน

๕
๒. ตามที่ไ ด้รั บมอบหมายให้ เข้า ร่ วมประชุมคณะอนุกรรมการส่ง เสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัดศรีสะเกษ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
ขอรายงานผลการประชุมดังนี้
(๑) ที่ประชุม เห็น ชอบกรณีค นพิก าร และผู้ดูแลคนพิการ ยื่นคําร้ องขอกู้ยืม
เงิ น กองทุ น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร จํ า นวน ๑๒๓ ราย เป็ น เงิ น
๖,๑๗๐,๐๐๐ บาท
(๒) อนุ มั ติ โ ครงการของหน่ ว ยงาน และองค์ ก รด้ า นคนพิ ก ารที่ ข อรั บ การ
สนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
จํานวน ๔ แห่ง เป็นเงิน ๑,๙๘๙,๖๑๐ บาท แบบมีเงื่อนไขและเบิกจ่ายเป็นงวด .......
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒ สํานักการคลัง
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
นางจุฑารัตน์ หอมหวล
รายงานพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๐ มีดังต่อไปนี้ โครงการ
ผอ.สํานักการคลัง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายจ่ายค้างจ่าย)
งานจัดซื้อ สํานักการศึกษา ๓ โครงการ, กองสวัสดิการ ๑ โครงการ, กองวิชาการ ๑
โครงการ , สํานักการคลัง ๑ โครงการ
โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายจ่า ยค้างจ่าย)
สํา นักการศึก ษา ๕ โครงการ, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๓ โครงการ, สํานั ก
ปลัดเทศบาล ๔ โครงการ, งานป้องกัน ๒ โครงการ, สํานักการช่าง ๒ โครงการ,
อยู่ระหว่างกําหนดราคากลางและคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง ๑ โครงการ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๓ สถานธนานุบาล
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
นายสนั่น อุตอามาตย์
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ประกาศลด
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนมกราคม - สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดังนี้
- เงินต้นไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท คิดร้อยละ ๐.๒๕ บาท
- เงินต้นเกิน ๕,๐๐๐ บาท คิดร้อยละ ๐.๗๕ บาท
ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ในจุดต่าง ๆ อาทิ หน้าสถานธนานุบาล, สถานนีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ, สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ
และกองวิชาการ ฯ
๔.๔ สํานักการศึกษา
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
นายนภดล ทองดี
๒. รายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาค
รองผอ.สํานักการศึกษา ตะวันออกเฉียงเหนือเสร็จเรียบร้อยแล้ว ที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด วันที่ ๑๐ - ๒๐
ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้รับรางวัล ดังนี้
- เหรียญทอง จากการแข่งขันกีฬาหมาฮอส ๑๒ ปีหญิง
- เหรียญเงิน จากการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย ๑๔ ปีหญิง
- เหรียญเงิน จากการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย ๑๖ ปีหญิง

๖
๒. ในวันที่ ๓๑ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จัดงานบวงสรวงรูปหล่อพระนางศรี
สระผม
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕
นางสมพร สังข์สุวรรณ
ผอ.กองสวัสดิการ ฯ

นายเกษม สืบเสน
ปรึกษานายกเทศมนตรี

มติที่ประชุม
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรี

ที่ประชุมรับทราบ

เรื่อง อื่น ๆ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยกองสวัสดิการ ฯ ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญ
ชวนทุกท่านร่วมชมเชียร์ การประกวดร้ อ งเพลงบอกรั ก พ่ อ ซึ่ ง ได้ เ ริ่ ม ดํ า เนิ น การ
ประกวดไปแล้วเมื่อคืนนี้ ในรุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี และในวันนี้เป็นการประกวดรุ่นอายุ
๑๓ - ๑๘ ปีและรุ่นอายุ ๑๙ ปีขึ้นไป ซึ่งจะได้ดําเนินการประกวดในวันนี้ คัดเลือกให้
เหลือรุ่นละ ๕ คน เพื่อประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อชิง
รางวัล ....... และพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับพ่อตัวอย่าง
๑. แจ้งไปยังโรงเรียนในสังกัด ฯ ด้วยกระทรวงศึกษาธิการประกาศเพิ่มเวลา
ที่เรียนภาษาอังกฤษ ป.๑ - ป.๓ และภาษาอังกฤษในภาคเรียนที่ ๒ นี้ ขอฝากให้ท่านได้
พิจารณาเพิ่มเวลาเรียน โดยให้ลดลงจากสาระอื่น ยกเว้น ภาษาไทย, ประวัติศาสตร์
๒. การเตรียมการประกาศรับสมัครนักเรียนให้สอดคล้องกับ
กระทรวงศึกษาธิการ คือ ในระดับอนุบาล กําหนดรับ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม
๒๕๖๐ และระดับชั้น ป.๑, ม.๑ รับวันที่ ๖ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐
ที่ประชุมรับทราบ
ท่านใดมีเรื่องจะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอปิดการประชุมครับ

เลิกประชุม

เวลา ๑๑.๐๐ น.
ลงชื่อ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางนงลักษณ์ นาจําปา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ลงชื่อ

ตรวจรายงานการประชุม

(นางศิรินทิพย์ ดอกไม้)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

๗

