
รายงานการประชุมพนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานงานจ้างเทศบาล 
ประจ าเดือน ธันวาคม 2561 

เมื่อวันที่ 19  ธันวาคม 2561  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลยะรัง 

………………………………….. 
 
ผู้มาประชุม  
 
 1.นายอาแซ  วาแม  นายกเทศมนตรีต าบลยะรัง 
 2.นายสะมาแอ  เจะอาแว รองนายกเทศมนตรี 
 3.นายหามะ  จาลง  รองนายกเทศมนตรี 
 4.นางสาวนริศรา  แดสามัญ นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง 
 5.นายอาณัติ  มานะรี  นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น 
 6.นายศุภชัย  กลั่นศิริ  นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 
 7.นางสาววารุณี  ศรีสุข  นักบริหารงานคลัง ระดับต้น 

8.นายอัซรีย์            ศุภศิริ  นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
9.นายอฌราฝ อะหะหมัด สาและอารง นักจัดการงานทะเบียนฯ ช านาญการ 
10.นางมูรือนีห์  เด่นอุดม  เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
11.นางอาซียะห์     อุมา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
12.นางแวรูณี    วาแม  เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
14.นางสาวริสมาร์        เซพโฆลาม เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
15.นางสาวนูรีฮัน  มูนิ ๊  เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
16.นางฮาบีดะฮ์   หะยียูโซะ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
17.นายศุภชัย  บุรีรัก  พนง.ผลิตน้ าประปา 
18.นางซวายบะห์          กิติชัย  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
19นายอิบรอเฮม          จาลง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
20.นายต่วนอาแฟนดี เด่นอุดม  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
21.นายมะซาลี             สะน ิ  พนักงานดับเพลิง 
22.นางสารภี             สะน ิ  พนักงานพัสดุ 
23.นายอนัส  วาแม  พนักงานดับเพลิง 
24.นายสุไลมาน  ยามา  พนักงานดับเพลิง 
25.นายมาหาหมัดสุกรี หะยีแวกะจิ พนักงานขับรถบรรทุกน้ า 
26.นายบูรฮัม  มูละ  พนักงานดับเพลิง 
27.นายยะยา  ฆาเราะ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ 
28.นางสาวฟารินทร์ญา  แวหนิ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
29.นายมะสากี  อาเย๊าะแซ พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 
30.นายอดุลย์               สาแม  พนักงานดับเพลิง 
31.นายแวแม  แวเด็ง  พนักงานดับเพลิง 
32.นายเจ๊ะนูยี  สามะ  พนักงานจ้างทั่วไป 

.../33.นายอับดุลรอซะ 
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33.นายอับดุลรอซะ ตือนง  พนักงานจ้างทั่วไป 
34.นายมาหะมะ  ลอเด็ง  ภารโรง 
35.นายสะอารี  ฮะซา  พนักงานจ้างทั่วไป 
36.นางซายีนะ  เจะฮามะ พนักงานจ้างทั่วไป 
37.นางมารีเยาะ  สมานสกูล พนักงานจ้างเหมา 
38.นายกิตติ  เจะโวะ  พนักงานจ้างทั่วไป 
39.นายดอเล๊าะ  ฮะซา  พนักงานจ้างทั่วไป 
40.นางสมใจ               นิลวิเชียร นักการ 
41.นายอับดุลเล๊าะ เจ๊ะเละ  พนักงานจ้างทั่วไป 
42.นางสาวปาตีเมาะ    บูละ  พนักงานจดมาตรวัดน้ า 

 43.นายมะแอ  เจ๊ะเละ  พนง.จ้างเหมาขับรถขยะ 
44.นายสุกรี  เฮงปิยา  พนง.จ้างเหมาจัดเก็บค่าน้ าประปา  
45.นางสาวนิอัครีมา   เจะโกะ  พนง.จ้างเหมา 
47.นางสาวต่วนฟาซียะห์ ยือแร  พนง.จ้างตามภารกิจ 
48.นายรอมลี      อาเยาะแซ พนักงานจ้างเหมา 
49.นายอดินันท์  ฮะซา  พนักงานจ้างเหมา 
50.นายไซดี     ซอแนะ  พนักงานจ้างเหมา 
51.นางสาวซารีนะห์   ดอกา  พนักงานจ้างเหมา 
52.นางสาวนูรมา   วาแม  พนักงานจ้างทั่วไป 
53.นายสะมะแอ   ลอเด็ง  พนักงานจ้างเหมา 
54.นายอิสมาแอ    อิสมาน  พนักงานจ้างเหมา 
55.นายรอหีม     หะมิ  พนักงานจ้างเหมา 
56.นางสาวรอสือนะห์   ยือแร  พนักงานจ้างเหมา 
57.นายอาหามะ    มอลอ  พนักงานจ้างเหมา 
58.นางสาวรอฮานะห์   อารี  พนักงานจ้างเหมา 
59.นายรอสือดี    วาแม  พนักงานจ้างเหมา 
60.นายซัซวี่ย์      เจะอาแว พนักงานจ้างทั่วไป 
61.นางสาวอาอีเซ๊าะห์  โดดะแซ  พนักงานจ้างเหมา 
62.นางสาวซูรอยนี    เต๊ะเด็ง  พนักงานจ้างเหมา 
63.นางสาวต่วนซาลูมา โต๊ะกูบาฮา พนักงานจ้างเหมา 
64.นายไซดิง  สะมาแอ  พนักงานจ้างเหมา 
65.นายต่วนอาหามะ โต๊ะกูบาฮา ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
66.นางจ าเนียร  บุญมากช่วย แม่บ้าน 
67.นายมะซาลี  ดูมีแด  พนักงานขับรถยนต์ 
68.นายอุเซ็ง    บาบูมาเร๊าะ พนักงานจ้างเหมา 
69.นายมะเย็ง    ยูโซ๊ะ  พนักงานจ้างเหมา 
70.นายสะอุดี     ดูมีแด  พนง.จ้างเหมาทั่วไป 

/71.นายอิสมาแอ.... 
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71.นายอิสมาแอ   สามะ  พนักงานจ้างเหมา 
72.นายมะเย็ง    ยูโซ๊ะ  พนักงานจ้างเหมา 

 
เริ่มประชุมเวลา 10.00น. 
นายอาแซ  วาแม  สวัสดีพนักงานเทศบาลและลูกจ้างทุก  ๆ คน วันนี้ เป็นการประชุม
(นายกเทศมนตรี) ประจ าเดือนธันวาคม 2561 นี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของปี 61 ปีเก่าก็จะผ่านไปอีกแล้ว 

นะคัรบ ผมคิดอะไรใหม่ ๆ ในปีใหม่ที่จะถึงขอให้พวกเราทุกคนประสบแต่สิ่งดี ๆ 
สุขภาพร่างกาย+จิตใจ แข็งแรง โดยเฉพาะใจ ถ้าใจแข็งแรงกายก็แข็งแรง และสิ่งที่
ขาดไม่ได้เลยก็คือ วาจา พูดในสิ่งที่ควรพูด ท าในสิ่งที่ควรท า อย่าก้าวก่ายเรื่องของคน
อ่ืน ก็พอแล้ว ที่ส าคัญอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันโดยเฉพาะเพ่ือนร่วมงานไม่ว่าจะ
ระดับใด ๆ ก็ตามครับ 

 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุม 
 
นายอาแซ   วาแม  เดือนนี้ เราก็มีสมาชิกเพ่ิม 1 คน คือ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ขอเชิญ
(นายกเทศมนตรีฯ) แนะน าตัวครับ  
 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข  สวัสดีคะ ดิฉันนางสาวนูรีฮัน  มูนิ๊ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฎิบัติการ ย้ายมา

จากโรงพยาบาลยะรัง ในต าแหน่งเภสัชกรรม อ าเภอยะรังคะ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ที่
ผ่านมา จะท างานในหน้าที่ของตัวเองอย่างสุดความสามารถ  และงานที่ได้รับ
มอบหมายคะ และขอค าแนะน าในเรื่องต่าง ๆ ในการท างานด้วยค่ะ ส่วนในเรื่องงาน
ในพ้ืนที่มีความช านาญพอสมควรแต่ก็ต้องขอความร่วมมือเช่นกัน กับเพ่ือนร่วมงาน
เคยคุ้นหน้าบ้าง อย่างกะรอ แบซี ก็ร่วมงานอยู่บ่อยครั้ง เพราะเป็นงานที่ต้องร่วม
บูรณาการอยู่ตลอดคะ 

 
นายอาแซ   วาแม  ปลัดมีอะไรจะแจ้งอีกไม่ครับ เชิญครับ 
(นายกเทศมนตรีฯ)   
 
ปลัด  เรียน คณะผู้บริหาร และผู้อ านวยการกองทุกกองและเจ้าหน้าที่ทุกท่านค่ะ 

จากการที่เราได้คุยกันมาบ้างแล้วในเรื่องของการจัดงานร่วมวิ่งการกุศลฯ ในการนี้ขอ
ประสัมพันธ์การร่วมวิ่งการกุศลเพ่ือเด็กก าพร้า ”อีกนิดนึ่ง โดยชมรมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ าเภอยะรัง โดยก าหนดวันวิ่งใน วันอาทิตย์  

 
 

/ ที่ 20 มกราคม... 
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ที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 06.00 น. ณ เมืองโบราณบ้านจาเละ หมู่ที่ 3 ต าบล   ยะ
รัง อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีการวิ่งแบ่งออก 1 ประเภท คือ Funrun   6.2 กม. รุ่น
ทั่วไป จุดเริ่มต้น และ สิ้นสุด ณ สนาม เมืองโบราณยะรัง จุดกลับหน้าโรงพยาบาลยะ
รัง และสิ้นสุดหน้าเมืองโบราณยะรัง 

ผู้สมัครทุกท่าน จะได้รับเสื้อ และเหรียญทุกคนเมื่อเข้าเส้นชัย รับสมัคร
ออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 ธันวาคม 2561 รายละเอียดตามท่ีแนบมาค่ะ 
 

เสื้อ/เหรียญ แห่งความภาคภูมิใจ RUN FOR YATEEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มประเภทการวิ่ง 6.2 กม./Km. (ระยะเดียว) * 
รุ่นทั่วไป 
แผนที่ระยะทางในการวิ่ง 6.2 กม.(KM) 
 
 
 
 
 
 
 
XS รอบอก 32 นิ้ว 
SS รอบอก 34 นิ้ว 
S รอบอก 36 นิ้ว 
M รอบอก 38 นิ้ว 
L รอบอก 40 นิ้ว 
XL รอบอก 42 นิ้ว 
XXL รอบอก 44 นิ้ว 
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ขนาดเสื้อ ( T-Shirt Size) * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค ารับรองของผู้สมัคร * 
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เสื้อแขนสั้น 350 บาท 
เสื้อสั้นพร้อมค่าส่ง 400 บาท 
เสื้อแขนยาว 370 บาท 
เสื้อแขนยาวพร้อมค่าส่ง 420 บาท 
เสื้อโปโล VIP 1000 บาท 
เสื้อโปโล VIP ส่งฟรี 
 
 

ขั้นตอนการรับเสื้อ และเบอร์วิ่ง (Pick Up T-Shirt) * 
บริการจัดส่งด่วนถึงบ้าน ช าระค่าเสื้อพร้อมค่าจัดส่งตัวละ 50 บาท จัดส่งให้ภายใน 1 อาทิตย์
ก่อนงานวิ่ง (ส่วนเสื้อโปโล VIP จัดส่งฟรี) 
รับเสื้อตั้งแต่วันที่ 15 - 18 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ณ ห้องส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอยะรัง ณ ที่ว่าการอ าเภอยะรัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/นี้คือ รายละเอียด..... 
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 นี้คือ รายละเอียดทั้งหมดที่จัดกิจกรรม ส่วนอื่นๆ การจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มเราได้รับความ

อนุเคราะห์จากหน่วยงานข้างนอก ซึ่งในวันงานจะมีอาหารเลี้ยงในตอนเช้าคะ กิจกรรม
ดังกล่าวก็มีเท่านี้ อาจจะมีเพ่ิมเติมจะประสานเจ้าหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ทางไลน์เทศบาล
อย่างต่อเนื่อง  

 
 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 
ที่ประชุม   รับรองเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ / ปฏิบัติ 
  
นายอาแซ  วาแม  ด้านการท างานในองค์กร เรื่องนี้พูดบ่อยมากบางครั้งอาจจะท าให้หลายๆ 
(นายกเทศมนตรีฯ) คนเบื่อและเอือมระอากับการที่ต้องพูดอยู่เรื่อย แต่ก็ต้องจ าเป็นต้องพูด โดยเฉพาะ 

ในเรื่องการอบรม ผมขอให้พิจารณาในการอบรมด้วยว่า งานแต่ละงานตรงกับต าแหน่ง
หรือเกี่ยวข้องกับการอบรมหรือไม่ ผมเชื่อว่าแต่ละคนมีศักยภาพในท างานและ
พิจารณาตัวเองได้ว่าตัวเองอยู่ในต าแหน่งงานไหน และสมควรกับการอบรมนั้นไหม 
เพราะบางครั้งคนที่ไปอบรม ก็ไปอยู่นั้นแหละไม่ใช่เรื่องของตนเองก็ไป ใช่ความคิดสัก
นิด ให้โอกาสคนอ่ืนเขาได้ความรู้บ้าง แล้วอีกอย่างไปแล้วกลับมาท ารายงานส่งผมด้วย 
ผมอยากรู้ว่าที่คุณไปได้อะไรกลับมา มันเป็นผลประโยชน์ของคุณและหน่วยงานของ
เรา และมันเป็นผลของการปฎิบัติงานซึ่งส่งผลเกี่ยวเนื่องกับการตรวจผลงานต่าง ๆ 
ของเทศบาล ผมฝากด้วย อีกเรื่องเกี่ยวกับการโครงการทัศนศึกษาประจ าปี 2562 ไม่
ทราบว่าด าเนินการไปถึงไหนแล้วครับ 
 

หัวหน้าส านักปลัด   ครับ จากที่ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในเรื่องของโครงการทัศน
ศึกษาของปีนี้ ได้ตั้งไว้คร่าว ๆ น่ะครับ เราจะไปที่ภาคกลาง จะเน้นในเรื่องของการดู
งานเรื่องการจัดการบ้านเมืองที่ดี ส่วนรายละเอียดอ่ืนๆ อยู่ในช่วงการเตรียมความ
พร้อมครับ 

 
(นายอาแซ  วาแม)  ถ้ายังงัย ผมขอ เสนอให้หัวหน้าส านักด าเนินการจัดหาสถานที่ให้เหมาะสม
นายกเทศมนตรีฯ กับการเดินทางในห่วงเวลาด้วย โดยเฉพาะอย่าให้ตรงกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทาง 
   เทศบาลจะจัดขึ้นด้วยครับ  

 
หัวหน้าส านักปลัด    รับทราบ จะด าเนินการตามความเหมาะสมและเวลาของการเดินทางไปทัศน

ศึกษาครับ ว่าควรอยู่ในห้วงเวลาใด และจะรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ 
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ที่ประชุม   รับทราบ    
   
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืนๆ 
 
นายกเทศมนตรี  ใครมีเรื่องใดอีกหรือไม่ 
(อาแซ  วาแม) 
 
หัวหน้าส านักปลัด    รับทราบ จะด าเนินการตามความเหมาะสมและเวลาของการเดินทางไปทัศน

ศึกษาครับ ว่าควรอยู่ในห้วงเวลาใด และจะรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ 
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายกเทศมนตรี  หากไม่มี  ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดการประชุมเพียง

เท่านี ้
 
ปิดประชุม เวลา 12.10 น. 
 
     
  
(ลงชื่อ)                     ผูจ้ดรายงานการประชุม             (ลงชื่อ)                        ตรวจรายงานการประชุม 
        (นางแวรูณี   วาแม)                                                (นายอัซรีย์  ศุภศิริ) 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                                            หวัหน้าส านักปลัด 
 
 
 


