
บันทึกการประชุมประจ าเดือนพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
เมื่อวันที่  4  มกราคม 2561  เวลา 14.00 น. 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลยะรัง 
……………………… 

ผู้มาประชุม  
 1.นายอาแซ  วาแม  นายกเทศมนตรีต าบลยะรัง 
 2.นายสะมาแอ  เจะอาแว รองนายกเทศมนตรี 
 3.นายหามะ  จาลง  รองนายกเทศมนตรี 
 4.นายเจ๊ะบือราเฮง ดูมีแด  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 5.นางสาวนริศรา  แดสามัญ ปลัดเทศบาลต าบลยะรัง ระดับกลาง 
 6.นายอาณัติ  มานะรี  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ระดับต้น 

7.นายศุภชัย  กลั่นศิริ  ผู้อ านวยการกองช่าง  ระดับต้น 
8.นางสาววารุณี  ศรีสุข  ผู้อ านวยการกองคลัง ระดับต้น 
10.นายอัซรีย์            ศุภศิริ  หัวหน้าส านักปลัด   
11.นายอฌราฝ อะหะหมัด สาและอารง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรช านาญการ 
12.นางมูรือนีห์  เด่นอุดม  เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
13.นางอาซียะห์     อุมา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
14.นางแวรูณี    วาแม  เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ 
16.นางสาวริสมาร์         เซพโฆลาม เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
17.นายมะซาลี             สะน ิ  พนักงานดับเพลิง 
18.นางสารภี             สะน ิ  พนักงานพัสดุ 
19.นายศุภชัย  บุรีรัก  พนง.ผลิตน้ าประปา 
20.นางซวายบะห์          กิติชัย  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
21.นายอิบรอเฮม          จาลง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
22.นายต่วนอาแฟนดี เด่นอุดม  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
24.นายอดุลย์               สาแม  พนักงานดับเพลิง 
25.นายแวแม  แวเด็ง  พนักงานจ้างเหมา 
26.นายอนัส  วาแม  พนักงานดับเพลิง 
27.นายสุไลมาน  ยามา  พนักงานดับเพลิง 

 28.นายมาหาหมัดสุกรี หะยีแวกะจิ พนักงานขับรถบรรทุกน้ า 
29.นายบูรฮัม  มูละ  พนักงานดับเพลิง 
30.นายยะยา  ฆาเราะ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ 
31.นางสาวฟารินทร์ญา  แวหนิ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
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32.นายมะสากี  อาเย๊าะแซ พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 
33.นางสมใจ               นิลวิเชียร นักการ 
34.นางสาวซูกีนะห์ จีนารงค์  ผู้ดูแลเด็ก 
35.นายมาหะมะ  ลอเด็ง  ภารโรง 
36.นายอับดุลเล๊าะ เจ๊ะเละ  พนักงานจ้างทั่วไป 
37.นายเจ๊ะนูยี  สามะ  พนักงานจ้างทั่วไป 
38.นายอับดุลรอซะ ตือนง  พนักงานจ้างทั่วไป 
39.นายสะอารี  ฮะซา  พนักงานจ้างทั่วไป 
40.นางซายีนะ  เจะฮามะ คนงานทั่วไป 

 41.นางสาวอัจฉรา อุดมรัตน์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 42.นางมารีเยาะ  สมานสกูล พนักงานจ้างเหมา   

43.นายกิตติ  เจะโวะ  พนักงานจ้างทั่วไป 
44.นายดอเล๊าะ  ฮะซา  พนักงานจ้างทั่วไป 
45.นางสาวปาตีเมาะ    บูละ  พนักงานจดมาตรวัดน้ า 
46.นายมะแอ  เจ๊ะเละ  พนง.จ้างเหมาขับรถขยะ 
47.นายสุกรี  เฮงปิยา  พนง.จ้างเหมาจัดเก็บค่าน้ าประปา   
48.นางสาวนิอัครีมา   เจะโกะ  พนง.จ้างแผนที่ภาษี 
49.นางสาวต่วนฟาซียะห์  ยือแร  พนง.จ้างแผนที่ภาษี 
50.นายสะอุดี     ดูมีแด  พนง.จ้างเหมาทั่วไป 
51.นายอัสมี    เจ๊ะเลาะ  พนักงานจ้างเหมา 
52.นายอริส     วาแม  พนักงานจ้างเหมา 
53.นายอิสมาแอ   สามะ  พนักงานจ้างเหมา 
54.นายมะเย็ง    ยูโซ๊ะ  พนักงานจ้างเหมา 
55.นายรอมลี      อาเยาะแซ พนักงานจ้างเหมา 
56.นายอดินันท์  ฮะซา  พนักงานจ้างเหมา 
57.นายไซดี     ซอแนะ  พนักงานจ้างเหมา 
58.นางสาวซารีนะห์   ดอกา  พนักงานจ้างเหมา 
59.นางสาวนูรมา   วาแม  พนักงานจ้างทั่วไป 
60.นายสะมะแอ   ลอเด็ง  พนักงานจ้างเหมา 
61.นายอิสมาแอ    อิสมาน  พนักงานจ้างเหมา 
62.นายรอหีม     หะมิ  พนักงานจ้างเหมา 
63.นางสาวรอสือนะห์   ยือแร  พนักงานจ้างเหมา 
64.นายอาหามะ    มอลอ  พนักงานจ้างเหมา 
65.นางสาวรอฮานะห์   อารี  พนักงานจ้างเหมา 
66.นายรอสือดี    วาแม  พนักงานจ้างเหมา 
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67.นายซัซวี่ย์      เจะอาแว คนงานทั่วไป 
68.นางสาวอาอีเซ๊าะห์  โดดะแซ  พนักงานจ้างเหมา 
69.นางสาวซูรอยนี    เต๊ะเด็ง  พนักงานจ้างเหมา 
70.นางสาวต่วนซาลูมา โต๊ะกูบาฮา พนักงานจ้างเหมา 
71.นายไซดิง  สะมาแอ  พนักงานจ้างเหมา 
72.นายต่วนอาหามะ โต๊ะกูบาฮา ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
73.นางจ าเนียร  บุญมากช่วย แม่บ้าน  
74.นายมะซาลี  ดูมีแด  พนักงานขับรถยนต์ 

 75.นายอุเซ็ง    บาบูมาเร๊าะ พนักงานจ้างเหมา 
 
เริ่มประชุมเวลา 14.0 0น. 
 

(นายอาแซ วาแม)   สวัสดีคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทุก
นายกเทศมนตรี   คน วันนี้เป็นการ ประชุมประจ าเดือนมกราคม 2561   ในเมื่อที่ประชุม 
    พร้อมแล้วก็ขอด าเนินการประชุมครับ 

          
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
นายอาแซ  วาแม    หลังจากท่ีเหน็ดเหนื่อยจากการดูงานกันมา อาจจะเหนื่อยๆ เพลียๆ 
นายกเทศมนตรี   กันบ้าง แต่ถึงอย่าง เราก็ยังไม่ลืมกิจกรรมที่ส าคัญอีกวันหนึ่งที่พวกเราไม่ 

อาจจะละทิ้งได้นะครับ ก็ขอให้พวกเราตั้งใจท างานและพัฒนางานของ
ตนเองให้เต็มที่ครับ  
 

  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

ที่ประชุม   รับรองเป็นเอกฉันท์ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง เพื่อทราบ / ถือปฎิบัติ 
 
 

นายกเทศมนตรี    1.การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2561 ตามที่บอก กิจกรรมที่
(นายอาแซ  วาแม)  ส าคัญที่เราไม่อาจจะละท้ิงได้ ก็คือ กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ตามท่ีรัฐบาลได้ 

ก าหนดให้วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมทุกปี และปีนี้เทศบาลต าบลยะรัง 
จึงได้ก าหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 
ดังนั้น ต้องขอความร่วมมือจากพวกเราทุกคนช่วยกันจัดกิจกรรมให้เสร็จ
ลุล่วงด้วยดี เชิญหัวหน้ากองการศึกษาชี้แจงรายละเอียดของโครงการครับ 

/(นายอัซรีย์... 
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(นายอัซรีย์ ศุภศิริ)   ครับขอบคุณครับท่านนายกฯ วันเสาร์นี้ก็เป็นวันส าคัญอีกวันหนึ่ง
หัวหน้าส านักปลัด  ของเด็ก ที่เราจะต้องให้ความส าคัญ เพราะเด็กคือผู้ใหญ่ในวันหน้าและต้อง
    เป็นผู้ใหญ่ที่ดีด้วยซึ่งจากปีที่แล้ว เราจัดงานที่ลานค้าฯ สถานที่กว้างและ
    สะดวกสามารถจัดกิจกรรมได้คล่องและสบายกว่า สถานที่จัดงานในปีนี้ก็
    เป็น อาคารลานค้าชุมชนต าบลยะรัง เช่นเดิม ส่วนก าหนดการพิธีเปิด   
    08.30 น. พวกเราต้องมา 07.30 น. ฝ่ายลงทะเบียน ขอความร่วมมือให้มา
    เช้านิดหนึ่ง ส่วนค าสั่งการมอบหมายงาน ตามที่ได้แจกจ่ายไปแล้วครับ   
    ขอให้ทุกคนที่มีหน้าที่ท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่เพ่ือความชัดเจน
    ผมขอทวนค าสั่งเทศบาลต าบลยะรัง ที่ 219/2560 ลง วันที่ 18 ธันวาคม 
    2560  อีกครั้ง 
     - ฝ่ายอ านวยการ มี  คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
    ปลัดเทศบาล และนางสาวริสมาร์  เซพโฆลาม เป็น กรรมการ/เลขานุการ              

- ฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง  เจ้าหน้าที่ทุกกองมีหน้าที่ตกแต่งเวที 
สถานที่ โต๊ะ เต๊นท์ จัดเตรียมเครื่องเสียงและระบบไฟฟ้าต่างๆ รวมทั้ง
จัดเก็บหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

     - ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม มี นางสาววารุณี ศรีสุข  ผู้อ านวยการ
    กองคลัง เป็นหัวหน้าควบคุม มีหน้าที่ บริการอาหาร เครื่องดื่มแก่เด็กและ
    เยาวชนรวมถึงแขกผู้ร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละฝ่าย 
     - ฝ่ายเบิกจ่ายเงิน มี นางสาววารุณี ศรีสุข เป็นหัวหน้า มีหน้าที่เบิก
    จ่ายเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการให้แก่เจ้าหน้าที่ด าเนินงานฝ่ายต่างๆ 
     - ฝ่ายกิจกรรมกลางแจ้ง มีนายศุภชัย กลั่นศิริ ผู้อ านวยการกอง
    ช่าง เป็นหัวหน้าควบคุม มีหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินกิจกรรมกลางแจ้งและ
    กิจกรรมอื่นนอกเหนือจากกิจกรรมบนเวที ต้อนรับแขก ประชาชนทั่วไปที่มา
    ร่วมกิจกรรม รวมถึง การจัดระเบียบการเข้าชมการแสดงและการเข้าร่วม
    กิจกรรมของเด็กและเยาวชนและควบคุมการจัดระเบียบการจอดรถ ฯลฯ 

- ฝ่ายจัดการและควบคุมการแสดงบนเวที  มี  นางมูรือนีห์        
เด่นอุดม เจ้าพนักงานธุรการช านาญงานเป็นหัวหน้าควบคุมมีหน้าที่ควบคุม
การแสดงบนเวทีและรวมถึงการจัดกิจกรรมบนเวทีทั้งหมด  
 - ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มี นายอัซรีย์  ศุภศิริ เป็นหัวหน้าควบคุม มี
หน้าที่ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเด็กให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป 
ในเขตเทศบาล ทราบ โดยการออกรถประชาสัมพันธ์ 
- ฝ่ายเตรียมของขวัญ/มอบของขวัญ มีนายอัซรีย์ ศุภศิริ เป็น 
 หัวหน้าควบคุม มีหน้าที่จัดเตรียมของขวัญของรางวัลแก่เด็กและ
เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ 
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- ฝ่ายจัดเก็บภาพกิจกรรม มี อัซรีย์ ศุภศิริ เป็นหัวหน้าควบคุมและ
มีนายอนันต์   สาเมาะ และนายกิตติ เจะโวะ มีหน้าที่บันทึกภาพกิจกรรม
ต่างๆ 

     - ฝ่ายรับลงทะเบียน มีนายอาณัติ  มานะรี นักบริหารงาน 
    สาธารณสุข เป็น หัวหน้าควบคุม มีหน้าที่ รับลงทะเบียน พร้อมทั้งแจก
    คูปองแลกข้าวและของที่ระลึกให้กับเด็ก เยาวชนที่ร่วมโครงการ 

-ฝ่ายตรวจรับพัสดุ มีอัซรีย์ ศุภศิริ  เป็น หัวหน้าควบคุมและ
เจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมทั้งพนักงานจ้างเหมาของเทศบาลร่วมกันท างานตามที่
ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดด้วย ส่วนเรื่องน้ าแข็ง มอบให้นางสมใจ 

    นิลวิเชียร ช่วยประสานให้กับทางร้านด้วยครับ น้ าแข็ง 4 กระสอบ 
 
นายอัซรีย์  ศุภศิริ   สรุปลังน้ าแข็ง กับ โต๊ะยาว มอบให้ นายมะซาลี  ดูมีแดช่วย  
(หน.ส านักปลัด) ประสานงานด้วยครับ เต็นท์ที่จะใช้งานวันศุกร์ต้องกางให้พร้อมที่อาคาร

อเนกประสงค์ ไม่ทราบว่าใครมีอะไรเพ่ิมเติมบ้าง  ให้ทุกคนเตรียมกันในวัน
ศุกร์บ่ายเพื่อเตรียมการจัดสถานที่ ทุกกองเลยครับ 

 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
(นายอาแซ วาแม)   ผมขอเสริมเล็กน้อยครับ เรื่องขยะเราต้องจัดเตรียมที่ใส่ขยะ ถุงด า 
นายกเทศมนตรี  ให้เรียบร้อยและพอเสร็จสิ้นกิจกรรม พวกเราอย่ารีบกลับช่วยกันเก็บขยะ 

เก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน ครับ 
 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
นายอาแซ  วาแม    ส่วนในเรื่องอ่ืน ๆ ขอให้พวกเราช่วยกันอย่างเต็มที่น่ะครับ  เพราะ
นายกเทศมนตรี   เราจัดกิจกรรมนี้ก็เพ่ือเด็กชาวเทศบาลต าบลยะรัง 
   
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง แจ้งเพื่อพิจารณา/ ติดตาม ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
 
(นายอาแซ วาแม)   การเสนองาน ขอให้พวกเราติดตามงานท่ีเสนอด้วย และงานที่ 
นายกเทศมนตรี  จะต้องรายงานให้ติดตามด้วย การปฏิบัติงานหากท าไม่ทัน ก็ต้องปรับปรุง 

 และต้องช่วยกัน ต้องถามไถ่กันบ้าง เราอยู่ด้วยกัน ถ้างานไม่ส าเร็จก็ถือว่า
 พวกเราไม่ช่วย แล้วใครที่ไหนจะช่วย เพราะฉะนั้นเราต้องร่วมด้วยช่วยกัน 

 
 

/ขอความร่วมมือ.... 
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  ขอความร่วมมือกับพวกเราด้วยในเรื่องนี้และเรื่องอ่ืน ๆ  
    
ที่ประชุม  รับทราบ 

      
(นายอาแซ วาแม)  ไม่ทราบว่าปลัดเทศบาลมีเรื่องอะไรที่จะแจ้งบ้าง 
นายกเทศมนตรี    
     
ปลัดเทศบาล    เรื่องวันเด็กปกติทุกปี พวกเราก็ช่วยกันดีอยู่แล้วปีนี้ขอให้พวกเรา 
(นางสาวนริศรา แดสามัญ) ช่วยกันเก็บกวาดให้เรียบร้อย วัสดุอุปกรณ์ก็เช่นเดียวกัน 
 
ที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง อ่ืน ๆ  
  
(นายอาแซ วาแม)   ครับผมขอสรุป เรื่องของงานวันเด็ก  
นายกเทศมนตรี   

- เรื่องเวทีวันเด็ก ผมอยากได้เวทีที่แบบจูงใจเด็ก ๆ ให้มาก โดยเฉพาะ
จ านวนของลูกโป่ง ถ้ายิ่งมากก็ยิ่งดี เด็ก ๆ ชอบ จะได้เพ่ิมความน่าสนใจให้
เด็กรู้สึกตี่นเต้นมากยิ่งขึ้น 
- ช่วยสอดส่องดูแลความปลอดภัยแก่เด็กด้วยในวันจัดงาน 
- วันเด็กให้ปิดถนน หัว ท้าย ฝากพวกเราด้วย เน้นความปลอดภัยบนท้อง
ถนนและการจราจรของรถด้วยและ อป.พร.ของเราก็ต้องเต็มที่ด้วยครับ 
- และขอความร่วมมืออีกครั้งน่ะครับ ให้พวกเราท าความสะอาดรอบๆลาน
ค้าชุมชนด้วย ฝากเท่านี้ครับ ไม่ทราบว่าใครมีเรื่องใดเพ่ิมเติมบ้าง  
เชิญปลัดครับ 
 

ปลัดเทศบาล    ขอเพ่ิมเติมอีกนิดนะคะในเรื่องของการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด
(นางสาวนริศรา แดสามัญ)       เพ่ือการประเมิน เรื่องนี้ทุกท่านทราบกันอยู่แล้วว่า การปฎิบัติงานต้องมีการ 

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการ(LPA) ซึ่งถ้าพวก
เราร่วมมือกัน ท างาน ผลงานของเราสามารถตรวจชี้วัดที่คณะกรรมการ
ประเมินเข้ามาประเมิน เพียงแค่ขอให้ทุกท่านได้ใส่ใจ ตั้งใจท างานในหน้าที่
ของตนอย่างเต็มที่ก็พอแล้ว ขอฝากด้วยค่ะ 
 และอีกเรื่องที่ต้องปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัดก็คือ การอัญเชิญพระ
บรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวราง
กูรตามหนังสือสั่งการ ฝาก ผอ.กองคลังดูแลในเรื่องนี้ด้วยคะ 

/(นายอาแซ... 
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(นายอาแซ   วาแม)               ถ้าไม่มี ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ขอปิดการ
นายกเทศมนตรี   ประชุมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 
 
เลิกประชุม เวลา  16.40 น 
 

      

 
 
 (ลงชื่อ)                     ผู้จดรายงานการประชุม     (ลงชื่อ)                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นางแวรูณี   วาแม)                                             (นายอัซรีย์  ศุภศิริ) 
    เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                                   หัวหน้าส านักปลัด 
 

 
 
 
 

 


