
ก าหนดการ 
โครงการ “วันเทศบาล”ประจ าปี ๒๕62 

เทศบาลต าบลยะรัง อ าเภอยะรัง จังหวดัปัตตาน ี

วันที่ ๒4 เมษายน พ.ศ.๒๕62 

ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลยะรัง 

************************************ 
เวลา ๐7.3๐ – 08.30 น. คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้น าศาสนา พนักงานเทศบาล  

                                         และพนักงานจ้างและผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ ส านักงานเทศบาลต าบลยะรัง  

                                         รว่มพิธีกรรมทางศาสนา (ละหมาดฮายัต)  

เวลา  08.30 – 09.00 น. ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียน 

เวลา 09.00 – 09.30 น.  นางสาวนริศรา แดสามัญ ปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน  

                                           “วันเทศบาล ประจ าปี 2562” 

เวลา 09.30 – ๑0.30 น.  -นายอาแซ  วาแม นายกเทศมนตรีฯ อ่านสารรัฐมนตรีว่าการ 

                                          กระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส “วันเทศบาล” พร้อมบรรยาย  

หลักในการปฎิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลในหน่วยงานโดยยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม 

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

เวลา 10.45 – ๑2.00 น.  ร่วมฟังบรรยาย “หลักคุณคุณธรรมและจริยธรรมในการปฎิบัติงานขององค์กร 

    ปกครองส่วนท้องถิ่น” 

     “เรื่องการจัดการขยะ” โดยท้องถิ่นอ าเภอยะรัง  (นางอาอีเซาะ  แวเด็ง) 

เวลา  ๑๒.0๐ – ๑3.15 น. พักเท่ียง รับประทานอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย 

เวลา  ๑3.15 – ๑๖.3๐ น. ร่วมกิจกรรม 5 ส. กับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน 

เทศบาล และพนักงานจ้างร่วมกิจกรรม เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานทุกคน ผู้น าและประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้
เกิดความสมัครสมานสามัคคีร่วมกัน โดยการร่วมท า 

-กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์(ท าความสะอาด) บริเวณพ้ืนที่ส านักงานและศูนย์
สุขภาพเทศบาล                   

เวลา  ๑6.30 น.  ปิดพิธี 

 

********************* 



โครงการ”วันเทศบาล” ประจ าปี ๒๕62 
เทศบาลต าบลยะรัง อ าเภอยะรัง จังหวดัปัตตาน ี

วันที่ ๒4 เมษายน พ.ศ. ๒๕62 
****************************** 

ด้าน   งานบริหารทั่วไป 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
หมวด   ค่าใช้สอย 
ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
หน่วยงานรับผิดชอบ  งานบริหารทั่วไป ส านักปลัด เทศบาลต าบลยะรัง 
1. ชื่อโครงการ  โครงการ”วันเทศบาล” ประจ าปี ๒๕62 
2. หลักการและเหตุผล 

  เทศบาลเป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งของไทย โดยรัฐได้กระจายอ านาจการ
ปกครองและการบริหารบางส่วนในเขตเทศบาลได้ปกครองตนเอง เพ่ือสนองความต้องการส่วนรวมของท้องถิ่น โดยมี
งบประมาณทรัพย์สินเจ้าหน้าที่เป็นของตนเองและมีอิสระในการบริหารงานพอสมควร ซึ่งเทศบาลได้พัฒนาและสร้าง
ความเจริญต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น เป็นอย่างมาก อ านวยประโยชน์ให้บริการแก่ประชาชน ทั้งด้านการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข 
เป็นกระบวนการพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ด้วยตนเอง 
เ พ่ื อ เ ชิ ด ชู ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ก า ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น รู ป แ บ บ เ ท ศ บ า ล ใ ห้ ป ร า ก ฏ แ ก่ ป ร ะ ช า ช น  
โดยทั่วไป อันจะเป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล รวมทั้งประชาชนได้ส านึกถึงความรัก ความ
ผูกพัน ความเสียสละ และความรับผิดชอบที่ จะพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ประกอบกับ
กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ก าหนดให้ วันที่ ๒๔ เมษายน ของทุกปี เป็น”
วันเทศบาล” 

  เทศบาลต าบลยะรังได้ตระหนักถึงความส าคัญของวันสถาปนาเทศบาลและวันเทศบาล ซึ่งได้เวียนมา
บรรจบครบรอบ ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕62 คณะผู้บริหารเทศบาล จึงได้จัดท าโครงการวันเทศบาลขึ้น เพ่ือส่งเสริม
ความสามัคคีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง พนักงาน
จ้างเหมาบริการ และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับขุมชน ให้มากยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

  3.1 เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้แก่พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาฯ ลูกจ้างและผู้มาร่วมงาน 

  3.2 เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของพนักงานเทศบาล ขุมชน และประชาชน 

  3.3 เพ่ือเชิดชูความส าคัญของการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบของเทศบาลให้ปรากฎแก่ประชาชน
ทั่วไปอีกท้ังเป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชน 

/3.4 เพ่ือสร้าง..... 
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  3.4 เพ่ือสร้างความตระหนักให้กับผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง สมาชกสภาฯ ประชาชน 
ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าใจในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลในการให้บริการ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” ให้กับประชาชน 

  3.5 เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกด้านการรักษาความสะอาดให้กับบุคลากรในองค์กร 

4. เป้าหมาย 

  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ผู้ร่วม
ละหมาดฮายัตและผู้น าชุมชน รวมทั้งสิ้น   50 คน 

5. วิธีด าเนินการ 

  5.1 ประชุมคณะผู้บริหารและ ผอ.กอง เพ่ือก าหนดกิจกรรมแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ และแจ้ง
ประชาชนเพื่อมาร่วมกิจกรรม 

  5.2 ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ เสนอขอรับความเห็นชอบและอนุมัติ 

  5.3 จัดท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่ด าเนินการ 

  5.4 ด าเนินงานตามโครงการ  

   - จัดพิธีการทางศาสนา ละหมาดฮายัต 

   - จัดอบรมตามโครงการ “การท างานตามหลักธรรมาภิบาล” 

   - จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ รณรงค์ท าความสะอาด 5 ส. บริเวณ ส านักงานเทศบาล
ต าบลยะรังและศูนย์สุขภาพเทศบาลต าบลยะรัง 

  5.3 ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการฯ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

  วันพุธ ที ่24 เมษายน พ.ศ. 2562 จ านวน 1 วัน 

7. สถานที่ด าเนินการ 

  ณ ส านักงานทศบาลต าบลยะรัง อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

  ส านักปลัดเทศบาลต าบลยะรัง อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 

9. งบประมาณ.../. 
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9. งบประมาณ 

  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ตั้งจ่ายไว้ในส านักปลัดเทศบาล แผนงาน
บริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินการ ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ค่าใช้จ่ายในโครงการวันเทศบาลประจ าปี 2562 ตั้งไว้ 15,000.- บาท มีรายละเอียดดังนี้ 

  1. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 150 คน    เป็นเงิน 9,000.-บาท 

  2. ค่าอาหารว่างพักเบรก จ านวน 150 คน   เป็นเงิน 3,750.-บาท 

  3. ค่าเขียนป้ายผ้าโครงการจ านวน 1 ผืน   เป็นเงิน    990.-บาท 

  4. ค่าวิทยากร       เป็นเงิน    600.-บาท 

  4. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าโครงการ  เป็นเงิน    660.-บาท 

 (หมายเหตุ : รายจ่ายถั่วเฉลี่ยทุกรายการ)   เป็นเงินทั้งสิ้น 15,000.- บาท   

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  10.1 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ได้
ตระหนักถึงความส าคัญของเทศบาล ก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ และมีความผูกพันมากยิ่งขึ้น 

  10.2 ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี และความสมานฉันท์ของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและประชาชนในท้องถิ่น 

  10.3 เป็นการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 

 

    (ลงชื่อ).............................................ผู้เขียนโครงการ  

                                                       (นางแวรูณี  วาแม) 
                                              เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
 
 
 
 
 
 

11.ความเห็นของ.../ 
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11. ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัด      
 ...........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
    

    (ลงชื่อ)..............................................ผู้เสนอโครงการ  
                                                       (นายอัซรีย์   ศุภศิริ) 
                                                        หัวหน้าส านักปลัด 
 

12. ความเห็นปลัดเทศบาลต าบลยะรัง 

 ...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

 

    (ลงชื่อ).................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                                         (นางสาวนริศรา  แดสามัญ) 
                                                         ปลัดเทศบาล 
 

13. ความเห็นนายกเทศมนตรีต าบลยะรัง 

 ...........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 

 

    .(ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                                       (นายอาแซ   วาแม) 
                                                  นายกเทศมนตรีต าบลยะรัง 
 

 

 

 

 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักปลัดเทศบาลต าบลยะรัง        

ที่   ปน 52901 /        วันที่  2   เมษายน  พ.ศ. 2562     

เรื่อง  ขออนุมัติด าเนินการจัดท าโครงการวันเทศบาล ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562  
 
เรียน   นายกเทศมนตรีต าบลยะรัง 

  ตามที่ส านักปลัดเทศบาลได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงาน
บริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบด าเนินการ ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย หมวดอ่ืน ๆ ค่าใช้จ่ายในโครงการวันเทศบาลประจ าปี 2562 ตั้งไว้ 15,000.-บาท นั้น 

  ในการนี้ ส านักปลัดเทศบาลต าบลยะรัง จึงขออนุมัติด าเนินการจัดท าโครงการวันเทศบาล ประจ าปี 
2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 

 

 
(ลงชื่อ) ....................................ผู้รายงาน 

(นางแวรูณี  วาแม) 
เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 

 

 
(ลงชื่อ)..........................................................                  (ลงชื่อ)..................................................                       
            (นายอัซรีย์  ศุภศิริ)                    (นางสาวนริศรา  แดสามัญ) 
            หัวหน้าส านักปลัด                            ปลัดเทศบาล 
 

     

    (ลงชื่อ)………………………………………… 
(นายอาแซ  วาแม) 

นายกเทศมนตรีต าบลยะรัง 
 

 

 



 

 

ประกาศเทศบาลต าบลยะรัง 
เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

********************** 
 ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศก าหนดให้วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี เป็นวันเทศบาล ในโอกาสวัน
เทศบาลเวียนจบครบรอบอีกครั้งในวันที่ 24 เมษายน 2562 เทศบาลต าบลยะรัง จึงจัดวันเทศบาลขึ้นในวันที่ 24 
เมษายน 2562 โดยก าหนดจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์และกิจกรรมนันทนาการ ณ ลานค้าชุมชนเทศบาลต าบล
ยะรัง โดยมีกิจกรรมดังนี้  

เวลา ๐7.3๐ – 08.30 น. คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้น าศาสนา พนักงานเทศบาล  

                                         และพนักงานจ้างและผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ ส านักงานเทศบาลต าบลยะรัง  

                                         รว่มพิธีกรรมทางศาสนา (ละหมาดฮายัต)  

เวลา  08.30 – 09.00 น. ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียน 

เวลา 09.00 – 09.30 น.  นางสาวนริศรา แดสามัญ ปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน  

                                           “วันเทศบาล ประจ าปี 2562” 

เวลา 09.30 – ๑0.30 น.  -นายอาแซ  วาแม นายกเทศมนตรีฯ อ่านสารรัฐมนตรีว่าการ 

                                          กระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส “วันเทศบาล” พร้อมบรรยาย  

หลักในการปฎิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลในหน่วยงานโดยยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม 

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

เวลา 10.45 – ๑2.00 น.  ร่วมฟังบรรยาย “หลักคุณคุณธรรมและจริยธรรมในการปฎิบัติงานขององค์กร 

    ปกครองส่วนท้องถิ่น” 

     “เรื่องการจัดการขยะ” โดยท้องถิ่นอ าเภอยะรัง  (นางอาอีเซาะ  แวเด็ง) 

เวลา  ๑๒.0๐ – ๑3.15 น. พักเท่ียง รับประทานอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย 

เวลา  ๑3.15 – ๑๖.3๐ น. ร่วมกิจกรรม 5 ส. กับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน 

เทศบาล และพนักงานจ้างร่วมกิจกรรม เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานทุกคน ผู้น าและประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดความ
สมัครสมานสามัคคีร่วมกัน โดยการร่วมท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์(ท าความ
สะอาด) บริเวณพ้ืนที่ส านักงานและศูนย์สุขภาพเทศบาล                   

เวลา  ๑6.30 น.  ปิดพิธี 
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 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2562 

 

 

(นายอาแซ  วาแม) 
นายกเทศมนตรีต าบลยะรัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รูปการด าเนินโครงการจัดงานวนัเทศบาล ประจ าปี พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลยะรงั อ าเภอยะรงั จังหวดัปัตตานี 

วนัที่ 24 เมษายน 2562 

คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้น าศาสนา พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้างและผู้มีเกียรติพร้อม

กัน ณ ส านักงานเทศบาลต าบลยะรงั ร่วมพิธกีรรมทางศาสนา (ละหมาดฮายตั)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ร่วมฟังบรรยาย “หลักคุณคุณธรรมและจริยธรรมในการปฎิบตัิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

   “เรื่องการจัดการขยะ” โดยท้องถิ่นอ าเภอยะรงั  (นางอาอีเซาะ  แวเด็ง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ร่วมกิจกรรม 5 ส. กับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน 

เทศบาล และพนักงานจ้างร่วมกิจกรรม เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงาน 

ทุกคน ผู้น าและประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดความสมัครสมานสามคัคีร่วมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักปลัดเทศบาลต าบลยะรัง        

ที่   ปน 52901 /        วันที่  29   เมษายน  พ.ศ. 2562     

เรื่อง  ขอสรุปผลการด าเนินโครงการวันเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
 
เรียน   นายกเทศมนตรีต าบลยะรัง 

  ตามที่ ส านักปลัดเทศบาลต าบลยะรัง ได้จัดโครงการจัดงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 วันที่ 24 เมษายน 2562 ณ ส านักงานเทศบาลต าบลยะรัง อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพ่ือเป็นการระลึกถึง
ความส าคัญและความเป็นมาของการก่อก าเนิดเทศบาลและได้ตระหนักถึงความส าคัญของการปกครองท้องถิ่น 
โดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ตลอดจนให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง ตระหนักถึงความสามัคคี ความเสียสละ และความรับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ในการจัดกิจกรรม เนื่องในวันเทศบาล ในครั้งนี้ ได้จัดให้มี
กิจกรรม ระลึกถึงความส าคัญวันเทศบาล โดยการละหมาดฮายัต เพ่ือขอให้พระผูเ้ป็นเจา้ทรงประทานความสงบ

สันติสุขมาให้บรรดาเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกคน การฝึกอบรมและกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคม การท าความ

สะอาดศาสนสถาน ในบริเวณเทศบาล เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะภายในเทศบาล 

  บัดนี้ โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ 2562 ได้ด าเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว จึงใคร่ขอส่งสรุปผลการด าเนินงานโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายละเอียด
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

(ลงชื่อ) ................. ...................ผู้รายงาน 
(นางแวรูณี  วาแม) 

เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
เรียน ปลัดเทศบาลต าบลยะรัง 

- เพ่ือโปรดทราบ 
- เห็นควรด าเนินการต่อไป 

 
(ลงชื่อ)..........................................................                   

                 (นายอัซรีย์  ศุภศิริ)                     
                        หัวหน้าส านักปลัด                             
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เรียน นายกเทศมนตรีต าบลยะรัง 
- เพ่ือโปรดทราบ 
- เห็นควรด าเนินการต่อไป 

 
 

(ลงชื่อ)..................................................                       
                                         (นางสาวนริศรา  แดสามัญ) 

                                                                     ปลัดเทศบาล 
 
ค าสั่ง  รับทราบ 
 
  

    (ลงชื่อ)………………………………………… 
(นายอาแซ  วาแม) 

นายกเทศมนตรีต าบลยะรัง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


