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                            รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 

ครั้งที ่15 / 2563 
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น.  

ณ  ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน้้า เทศบาลเมืองทุ่งสง 
ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต้าแหน่ง หมายเหตุ 

  1. นายทรงชัย       วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  
  2. นางเตือนจิต      จงคง รองปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง  
  3.  นางขนิษฐา       รังสิมันตุชาติ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
  4. นางลัดดาวัลย์      มอบนรินทร์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  
  5. นางสาวธีติมา     โภคากรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
  6. จ.อ.ณัฏฐ์          อัศวเรขา เจ้าพนักงานเทศกิจช านาญงาน  
  7.  นางนุชนารถ     ช่วยอุปการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
  8. นางสาวอนุสรา  ข าจิตต์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
  9. นางสาวนาถยา   ชัยกิจ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  
 10. นายประภาส     เฉลิมชัยวิวฒัน์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
 11. นางอารีย์         รักษ์ศรีทอง หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  
 12. นางศิริวรรณ      ขวัญใจ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
 13. นางศิวลี           วงศ์แก้ว นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ  

 14. นางฐาปนี         จ านงลักษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

 15 นางสาวอรภชา   อนุสรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

 16. นางอารีย์         เจริญฤทธิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง  

 17. นางอุไรลักษณ์    ชายา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  

 18. นางอุบล          ใหม่ละเอียด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  

 19. นายจริน          ทองทิพย์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  

 20. นางอัจฉรา       แผ่นทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

 17. นางประทุม      หีดจันทร์ เจ้าพนักงานการคลังช านาญงาน  

 18. นางสาวภัทท์ชนก  รัตนก าพล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ  

 19. นายอนุชา       ธนาวุฒิ ผู้อ านวยการกองช่าง  

 20. น.ส.ดิษย์ลดา   จีนใหม่ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

 21. นางนงนภัส       น าผล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

 22. นางอารีย์        สุวรรณา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

 23. นางสาวศศิธร      หนูด ี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
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24. นางสาวอันธิกา   ธนาวุฒิ เภสัชกรปฏิบัติการ  
25. นางจตุพร           แก้วเนิน รก.ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
26. นางสาวปราณี     รัตนบุรี นักสันทนาการช านาญการ  
27. นางเกษร           อุดมศักดิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  

28. นางสาวปราณี     รัตนบุรี นักสันทนาการช านาญการ  

29. นางบุญราศี       ศุภเกียรติสุนทร เจ้าพนักงานห้องสมุดช านาญงาน  

30. นางสาวภัสรา     ลิ่มสกุล บรรณารักษ์ปฏิบัติการ  
 31. นายกษิดิศ        แสงจันทร์ รก.ผู้อ านวยการกองช่างสุขาภิบาล  
 32. นางทิพวัลย์        รัตนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม  
 33. นางสาวอุไรวรรณ ค านวนกิจ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  

34. นางเมธินันท์       สุทธิเดช เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
35. นายโชคดี         อ้ิววังโส ผู้อ านวยการสถานศึกษา  

 36. นายการุญ        ปัญจะสุวรรณ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
 37. นายพรชัย        เกื้อภักดิ์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
 38. นางวิภาสินี      เมืองทรัพย์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
 39. นางสาวสมฤดี   รัตนสุภา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
 40. นางประภาพร  เชาว์ช่างเหล็ก รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  

 

ผู้ไม่มาประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต้าแหน่ง หมายเหตุ 
๑. นายสมใจ             จิตวิรัตนน์ุกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  
๒. นายธนคม            เจริญฤทธิ์      รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  
3. นายวัชระ            วสุนธราภวิัฒก์ รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  
3. นายเมษา             ธนาวุฒ ิ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  
4. น.ส.สมฤดี            หวังวณิชชากร เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  
5. นางสาวจิราภรณ์     อโณทัย นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ  
6. ส.ต.ต.สวัสดิ์          ทองสีนุช เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน  
7. นายนาคินทร์         อินทรสุวรรณ นิติกรช านาญการ  
8. นายไพศาล         อนันตรัตน์ หัวหน้างานสถานที่และไฟฟ้า  
9. นายสมพงษ์        วงศ์แก้ว หัวหน้าฝ่ายการโยธา  

10. นายทวีศักดิ์         อนุสุวรรณ หัวหน้างานวิศวกรรม  
11. นางสาวนัคมน     เรืองจรัส รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
12. นายธนพล         อินทร์แก้ว หัวหน้างานสาธารณูปโภค  
13. นายเสถียร         บริการจันทร์ หัวหน้างานสถาปัตยกรรม  
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14. นางสาวสุนีย์       ประดู่ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
15. นายจิตติโชค       ป่ากว้าง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
16. นางกานต์พิชชา   วัฒนกุล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน  

 17. นางรัชนี            สุขอนันต์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
 18. น.ส.เนาวรัตน์     กาญจนถึง ครูช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์  
 19. นายไชยยุทธ       ค าแหง ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
 20. นายสืบพงค์        ธรรมภิบาลอุดม ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 1  
 21. นางสาวทิพวรรณ  สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2  
 22. นายสมเจตน์      เทพคง นายช่างเครื่องกลอาวุโส  
 23.. นายวิโรจน์         ด้วงแป้น เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
 24. นายวีระพงษ์       ทิพย์ประคอง นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน  

 

 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.         

 นายทรงชัย วงษ์วัชรด้ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

     มอบ  อารีย์ สุวรรณา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รายงานสถานการณ์ความก้าวหน้า
และการเตรียมการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

นางอารีย์   สุวรรณา 
พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ 

     จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 9 เมษายน 2563  ติดเชื้อโควิด 19 เพ่ิม 1 รายเป็นผ
ชายสูงอายุ อายุ 72 ปี อยู่ที่อ าเภอบางขัน ปัจจุบันพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราช ยัง
ไม่ได้แถลงข่าวอย่างเป็นทางการ  

      วันนี้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ประชุมเจ้าหน้าที่ในเรื่องนี้ ถึงจะมีคนไข้ในจังหวัด
นครศรีธรรมราชเพ่ิมขึ้น การเฝ้าระวัง การล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย ป้องกันตนเองและให้
ความส าคัญคนในครอบครัว  การกักตัวผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ 4 คน พ้นก าหนด 
3 คน คงหลือ 1 คน สร้างความหนักใจให้กับเจ้าหน้าที่อย่างมาก จะต้องมีมาตรการเข้มข้น 
วันนี้ 5 โมงเย็นจะเข้าไปพูดคุยสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตัวระหว่างกักตัวให้มากกว่านี้
กักตัว 14 วันพ้นก าหนดตามล าดับ การติดตามไม่มีใครเข้าข่าย ขอความร่วมมือจากกอง
สวัสดิการและสังคม อสม.คณะกรรมการชุมชน ช่วยเป็นหูเป็นตาในการคัดกรอง และแจ้ง
เจ้าหน้าที่ให้รับทราบ  

       มาตรการที่เราด าเนินการ 

- จุดคัดกรองในส านักกงานเทศบาลเมืองทุ่งสง 594 คน ( 9 เมษายน 2563) 
- สถานีขนส่งย่อย ผู้มาใช้บริการค่อนข้างน้อย 
- ตลาดสด เพิ่มมาตรการความเข้มข้น ในการผ่านจุดคัดกรอง 
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       ฝากประชาสัมพันธ์ทุกท่านในห้องประชุมแห่งนี้สามารถเป็นกระบอกเสียง ผู้ที่เดินทาง
มาจากพ้ืนที่เสี่ยง กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ภูเก็ต กระบี่ จังหวัดชายแดนใต้ เมื่อมาถึง
แล้วให้รายงานตัวกับประธานชุมชน อสม. หรือจะโทรมาที่เทศบาลทุ่งสง กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม  

       ประธาน        มีใครสงสัยหรือเสนอแนะวีธีการ ในการป้องกันไวรัสโคโรนา โควิด – 19 หรือปัญหา
จากชาวบ้าน แสดงความคิดเห็นได ้

       ขอปรึกษาหารือ การเปิดภาคเรียน 1  กรกฎาคม  2563   มอบ ผอ.จตุพร แก้วเนิน
เชิญ ผู้อ านวยการสถานศึกษา มาประชุมอีกครั้งเรื่องเวลาเรียนเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส 
สามารถปรับตัว เตรียมการให้เด็กเรียนรู้ การถ่ายทอดการศึกษาทางช่องทางต่างๆ อบรมครู
ให้เตรียมการเพ่ือเตรียมแผน คิดแผน 2-3 จะต้องท าอย่างไร  

       กรมส่งเสริมส ารวจข้อมูลในการท าสื่อออนไลน์ ให้เราคิดของเราเอง ตามความรู้
ความสามารถ ตามสถานะของเรา 

       การประปาจะลดความดันในการส่งน้ าน้อยลง ท าหนังสือไปจังหวัดขอฝนเทียม ได้
ติดตามประตูระบายน้ าควนกรด ส ารวจออกแบบงบประมาณในปี 65 โครงการพระราชด าริ
อ่างเก็บน้ าวังหีบ ต.นาหลวงเสน ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวจากคณะกรรมการ 2 ฝ่าย ได้ปรึกษา
กับท่าน สส.ประกอบ รัตนพันธุ์ ท าหนังสือถึงรัฐมนตรีเพ่ือสอบถามขับเคลื่อนให้โครงการ
ดังกล่าวกิดข้ึน ขณะนี้ทุ่งสสเจอวิกฤติภัยแกล้ง คนเกือบ 200,000 คน เป็นเรื่องส าคัญ ต้อง
เปิด-ปิดใช้น้ าเป็นเวลา ต้องช่วยประหยัดน้ า ขอความเห็นชอบ ว่าเห็นด้วย-ไม่เห็นด้วย แนบ
บัตรประชาชน ซึ่งเป็นความเดือดร้อนของชาวทุ่งสง ถ้าไม่ให้สร้างอ่างเก็บน้ าวังหีบ แนว
ทางแก้ไขจะท าอย่างไรให้มีน้ า หากฝนทิ้งช่วงไม่มีการท าฝนเทียม เป็นเรื่องส าคัญที่เราทุกคน
จะต้องแสดงความคิดเห็นให้มีโครงการ 

        การประปาร่วมกับ SCG มีค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่อง 12 ล้านต่อปี การต่อท่อเมน
หน้าโรงปูน 2 กิโลเมตร รวมค่าด าเนินการเบ็ดเสร็จ 17 ล้านบาท  

        ด าเนินการประสานเป็นการภายในให้มาช่วยแก้วิกฤติ ทาง สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ า แจ้งมาว่าฝนจะตกเดือน  7 ( กรกฎาคม ) ขณะนี้วันที่ 10 เมษายน ระยะเวลา 
2 เดือน 15 วัน บ้านใครที่มีโอ่ง แท้งค์น้ า ให้เตรียมเก็บสต๊อกไว้ส ารองใช้  

        เรื่องภัยแล้ง  มอบ    งานประชาสัมพันธ์ ใช้น้ าอย่างประหยัดเก็บกักน้ าส ารองไว้ใช้ 
ยามฉุกเฉิน 

        แบบสอบถามเรื่องโครงการพระราชด าริ อ่างเก็บน้้าวังหีบ แสดงความคิดเห็นด้วย 
และไม่เห็นด้วย จะส่งให้ตามกองต่างๆ โรงเรียน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (อสม.) กอง
สวัสดิการสังคม (ชุมชน) ในวันประชุมสภาองค์กรบริหารชุมชน จะได้ทราบว่าคนในทุ่งสงใน
เขตเทศบาลได้รับความเดือดร้อนจริงๆ เพ่ือเป็นน้ าหนักถึงรัฐมนตรีในการขับเคลื่อนโครงการ 
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    กระทรวงมหาดไทยให้งบท้องถิ่นขุดลอกคูคลองหนองบึง แจ้งกองช่างให้เตรียมโครงการ  

1. ขุดลอกหนองป่าแก่ คลองท่าโหลน หมู่บ้านพัฒนา 
2. หนองพุก มอบ ช่างสมพงษ์ วงศ์แก้ว ท าแบบประมาณการขุดลอกแก้มลิง 

สอดคล้องกับประตูระบายน้ าควนกรด 

นางเตือนจิต  จงคง 
รองปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 

        แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี  2563 เนื่องจาก
ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) มีการขยายวง
กว้างมากยิ่งขึ้น ประกอบกับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่า โรคนี้สามารถ
แพร่กระจายติดต่อกันได้โดยผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ ซึ่งผู้สูงอายุมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ได้ง่ายและเริ่มมีแนวโน้มการติดเชื้อของบุคคลในครอบครัวเพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลประเพณีสงกรานต์ 

        ในการนี้ กระทรวงวัฒนธรรม จึงออกประกาศ เรื่อง แนวงทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
เทศกาลประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 โดยใช้แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. งดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ 
2. งดเว้นการเดินทางกลับภูมิล าเนา 
3. งดเว้นการรดน้ าขอพรญาติผู้ใหญ่ในทุกรณี 
4. งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก หรือเดินทางไปในพ้ืนที่เสี่ยง

ต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยเด็ดขาด 
5. เพ่ือสืบสานเทศกาลสงกรานต์ให้ปฏิบัติดังนี้ 

5.1 สรงน้ าพระพุทธรูปที่บ้าน 
5.2 การแสดงความกตัญญูและขอพรต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่บ้าน

เดียวกันให้แสดงออกด้วยวิธีการกราบไหว้และขอพร โดยเว้นระยะห่างระหว่าง
บุคคล 1 – 2 เมตร และปฏิบัติตามค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุขอย่าง
เคร่งครัด ทั้งนี้ สมาชิกในครอบครัวทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย 

5.3 การแสดงความกตัญญูและขอพรต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้กัน ให้
แสดงออกผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์ 

  มอบ งานประชาสัมพันธ์ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ 
ประจ าปี 2563 จากกระทรวงวัฒนธรรม ให้พ่ีน้องประชาชนชาวทุ่งสงได้รับทราบเพ่ือยึดถือ
และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพของพ่อแม่ ผู้สูงอายุ ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) 

นางสาวนาถยา  ชัยกิจ 
ผู้อ้านวยการกองวิชาการฯ 

        โครงการที่จะส่งเข้าประกวดรางวัลพระปกเกล้า อาจารย์ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ 
ก าหนดให้กองต่างๆ ส่งข้อมูลภายในวันที่ 15 เมษายน 2563 เพ่ือร่วมกันพิจารณาจะส่ง
เข้าประกวดประเภทใด    

-  ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   จะต้องเป็น 

โครงการ หรือ กิจกรรม ที่โดดเด่นเป็นเลิศเป็นที่ยอมรับและเป็นโครงการที่จะน าเสนอต่อ
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คณะกรรมการเมื่อผ่านเข้ารอบที่จะได้รับรางวัล แต่หากมีโครงการอื่นๆ สามารถเพ่ิมเติมได้ 

    1.การจัดท าแผนและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    2.การจัดท าโครงการและบริการสาธารณะ 
    3.การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น 
    4.กิจการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประชุมสภา การเปิดช่องทาง
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจการสภาท้องถิ่นหรือไม่ 
    5.การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
    6.การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน 
    7.โครงการที่โดดเด่นทางด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

    โครงการเด่น 3 โครงการ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

          1.เครือข่ายพัฒนา โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล รางวัลพระราชทาน (การมีส่วน
ร่วม ความโปร่งใส) กิจกรรมรายละเอียดต่างๆ ประสาน ผอ.และครูที่ด าเนินการเรื่องนี้ 

         2.หลาดชุมทางทุ่งสง (ความโปร่งใส/ การมีส่วนร่วม) เครือข่ายและทีมงานห้องสมุด 

         3.ปุ๋ยหมักแห้ง กองช่างสุขาภิบาล ผอ.กษิดิศ แสงจันทร์ (ความโปร่งใส /การมีส่วน
ร่วม) ชุมชน ฯ และเทศบาล        

        ประธานฯ        กิจการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประชุมสภา การเปิดช่องทางให้ชาวบ้าน
แสดงความคิดเห็นด้วย โดยข้อเท็จจริง ประธานชุมชนได้มาร่วมฟังการประขุมสภาทุกครั้ง
ไม่ได้มีปัญหา จึงไม่ได้แสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตามรายละเอียดตรงนี้ค่อยมาจัดท าอีกครั้ง
โดยกรรมการกิจการสภา 

      สรุป ส่ง 3 โครงการเข้าประกวดรางวัลพระปกเกล้าประจ าปี 2563  ด้านความ
โปร่งใส/การมีส่วนร่วมของประชาชน 

1. หลาดชุมทางทุ่งสง 
2. ปุ๋ยหมักแห้ง 
3. เครือข่ายพัฒนาการศึกษา (โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล)  เป็นโครงการมีส่วน

ร่วม ตั้งคณะท างาน มอบ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน นัดวันประชุม เพ่ือ
ประกอบในการพิจารณาทุกด้าน 1 – 6 มีข้อบกพร่องติดขัดตรงไหน ณ ห้อง
ประชุมเล็ก (ชั้น 2) เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประสานขอข้อมูลได้จากครูโรงเรียน
เทศบาลทั้ง 6 โรง 

      เลื่อนตรวจ LPA  เจ้าของเรื่องให้เตรียมว่าขาดอะไรบ้าง มอบ อารีย์ รักษ์ศรีทอง และ 
ประภาส เฉลิมชัยวิวัฒน์ ด าเนินการ โดย อ.เจษฎา สมาธิ เป็นพ่ีเลี้ยงในการตรวจ LPA  
ปัญหาอะไรต่างๆ ในแต่ละกอง เรื่องแผน แต่ละหน่วยงาน โรงเรียน ยกตัวอย่าง 
คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ก สรรหาคนที่มีความรู้และเข้าใจด าเนินการ  

   กองวิชาการท่ีรับผิดชอบแผนและงบประมาณ ขณะนี้แต่ละกอง/ฝ่ายจัดท าร่างงบประมาณ
การรายรับ-รายจ่าย งบประจ า ส่งให้กองวิชาการและแผนครบหมดทุกกองภายในวันที่ 10 
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เมษายน  2563 ขอให้ทุกกองด าเนินการส่งให้ตรงห้วงเวลาปฏิทินด้วย 

   งบประจ ากองการศึกษา มอบ ผอ.จตุพร แก้วเนิน รวบรวมรีบด าเนินการส่งให้กองวิชาการ
ภายในในวันพุธที่ 15 เมษายน 2563 

ปิดประชมุ                    เวลา  15.30 น. 

                                                                                                

                                                                                                       ( นางชมพนูทุ  รัตนสภุา )  

                                                                                                    ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชมุ 

 

                                                                                 ( นางสาวอนสุรา  ข าจิตต์) 

                                                                                                      ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 

                     

                                 


