
ระเบียบวาระการประชุมเตรียมงานโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 256๓ 
วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕6๒ เวลา 09.3๐ น. 

ณ ห้องประชุมเทศบาลตกพรม อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
           

                        

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 ......................................................................................................... ................... 

............................................................................................................................  
ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 
 - การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 256๓ 
  - วันเสาร์ที่ 1๑ มกราคม 256๓ ณ โรงเรียนวัดสะตอน้อย 
  - การแสดงของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลตกพรม 
  - กิจกรรมนันทนาการ  
  - ของขวัญของรางวัล 
  - อาหารและเครื่องดื่ม 

 

 
 

-ปิดประชุม- 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมเตรียมงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 256๓ 
วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕6๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลตกพรม 
ผู้เข้าประชุม 
 ๑. นายสุนทร สันติมิตร   ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลตกพรม 
 ๒. นายชุมพล เจนจัดการ   ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรี 
 ๓. นายสุรพงษ์ บ ารุงวงษ์   ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรี 
 ๔. นางสาวสุโก บ ารุง   ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาล 
 ๕. นายสมพิศ จิตสุข   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๖. นางสาวรัตนา ชุ่มกมล   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๗. นายวัชระ สาวิรัตน์   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๘. นายประเสริฐ มานะเจริญทรัพย์  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๙. นายธงชัย จ่าแท่นทะรัง  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๐. นายจารึก อิณญาญาณยศ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๑. นายอดิศักดิ์ สันติมิตร  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๒. นายธัญญา ชัยมงคล   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๓. นายธงไชย คุณนาม   ต าแหน่ง ก านันต าบลตกพรม 
 ๑๔. นายชัชวาลย์ สีสด   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๕. นายสุนทร จิตสุข   ต าแหน่ง ผ้้ใหญ่บ้านหม้่ ที่ ๑ 
 ๑๖. นายบัญชา ประกอบกิจ  ต าแหน่ง ผ้้ใหญ่บ้านหม้่ ที่ ๒ 
 ๑๗. นายสมนึก ฉันทลุนัย   ต าแหน่ง ผ้้ใหญ่บ้านหม้่ ที่ ๓ 
 ๑๘. นายมานพ พลอยชัยศรี  ต าแหน่ง ผ้้ใหญ่บ้านหม้่ ที่ ๕ 
 ๑๙. นายพรชัย เต็มวรรธนะกุล  ต าแหน่ง ผ้้ใหญ่บ้านหม้่ ที่ ๖ 
 ๒๐. นายรังสรรค์ ผลมาก   ต าแหน่ง ผ้้ใหญ่บ้านหม้่ ที่ ๗ 
 ๒๑. นายนิรันดร์ ชวีะเจริญ  ต าแหน่ง ผ้้ใหญ่บ้านหม้่ ที่ ๘ 
 ๒๒. นายชาญณรงค์ โตมิศิลป์  ต าแหน่ง ผ้้อ านวยการโรงเรียนวัดตกพรม 
 ๒๓. นางสาวนันทนิตย์ อริยสัจ  ต าแหน่ง ผ้้อ านวยการโรงเรียนวัดสะตอน้อย 
 ๒๔. นายปริยวิศว์ วงษ์จันทร์  ต าแหน่ง ผ้้อ านวยการโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 
 ๒๕. นายดุสิต วรสวาท   ต าแหน่ง หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด 
 ๒๖. นายประชา วิลัยวาศ   ต าแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านตกพรม 
 ๒๗. นางสาวปุญญิสา คุ้มวงษ์  ต าแหน่ง   
 ๒๘. นายธนกฤต จันคีร ี   ต าแหน่ง สารวัดก านัน 
    ๒๙. สารวัตรใหญ่สถานีต ารวจต าบลตกพรม  

/ ผ้้ไม่เข้าประชุม.... 
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ผู้ไม่เข้าประชุม 
 ๑. นายพิสิฐชัย นิสัยซ่ือ   ต าแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 ๒. นายกันตภณ ชุ่มกมล   ต าแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 ๓. นายสุริยา แหลมหลัก   ต าแหน่ง ผ้้ใหญ่บ้านหม้่ ที่ ๔ 
 ๔. นางจงกล พงษ์ศรี   ต าแหน่ง ผ้้ใหญ่บ้านหม้่ ที่ ๙ 
 ๕. นายภาสพงษ์ นิสัยซ่ือ   ต าแหน่ง ผ้้ใหญ่บ้านหม้่ ที่ ๑๐ 
 ๖. นางสาวนวลพรรณ อิศโร  ต าแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านสะตอน้อย 
 ๗. นางปราณี บัวเกิด   ต าแหน่ง ประธานสตรีต าบลตกพรม 
 ๘. นายเดช เจริญศิลป์   ต าแหน่ง  ประธาน อปพร.ทต.ตกพรม 
 ๙. นายอัมฤต เปี่ยมค้หา   ต าแหน่ง ประธานสภาวัฒนธรรมต าบลตกพรม 
    
เริ่มประชุม ๐๙.๓๐ น. 
นายสุนทร สันติมิตร  - นายกเทศมนตรีกล่าวเปิดประชุม กระผมขอเปิดประชุม การจัดงาน 
ประธานในที่ประชุม  วันเด็กแห่งชาติประจ าปี ๒๕๖๓ ซึ่งมีวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นายสุนทร สันติมิตร  - การจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจ าปี ๒๕๖๓ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ ๑๑ 
นายกเทศมนตรี   มกราคม ๒๕๖๓ ในวันนี้เราจะมาปรึกษาหารือกัน ช่วยกันพิจารณาในเรื่อง
    ของสถานที่ รายละเอียดต่าง ๆ ผมขอมอบให้ปลัดเทศบาลด าเนินการครับ 
 
นายกระจ่าง กิจจานุกิจวัฒนา - กราบเรียนท่านประธานท่านที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับสถานที่นะ 
ปลัดเทศบาล   ครับ ปีนี้ที่เราท าในระเบียบวาระก็คือ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติวันเสาร์ที่ 
    ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนวัดตกพรม จริง ๆ แล้วสถานที่ของ 
    โรงเรียน วัดตกพรมเราขอใช้สถานที่ทางวัด ที่เราได้จัดจังหวัดเคลื่อนที่  
    สถานที่เรากจ็ะใช้ของวัดที่เราได้จัดเตรียมไว้แล้วเนื่องจากระยะเวลาในการ
    จัดห่างกันไม่ก่ีวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเต็นท์ หรือ โต๊ะ เก้าอ้ีอะไรต่าง ๆ ก็จะใช้
    ของงานจังหวัดเคลื่อนที่ไปเลยนะครับ ก็เลยจะบอกในวาระการประชุมว่า 
    จัดงานสถานที่วัดตกพรม และเนื่องจากสถานที่วัดตกพรม เป็นจุด 
    ศ้นย์กลาง และจ านวนเด็กโรงเรียนวัดตกพรมมากที่สุดใน ๓ โรงเรียน 
 

/นายชุมพล... 
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นายชุมพล เจนจัดการ  - ขอโทษนะครับ ปีนี้ถึงคิววัดสะตอน้อยอย้่แล้วไม่ใช่เหรอครับ 
รองนกยกเทศมนตรี 
 
นายกระจ่าง กิจจานุกิจวัฒนา - ครับจริง ๆ ปีนี้ถึงคิววัดสะตอน้อย แต่โรงเรียนวัดสะตอน้อยสถานที่ เรา 
ปลัดเทศบาล   เคยไปจัดแล้วเต็มหมดเลย สถานที่วัดสะตอน้อยแคบ 
 
น.ส. นันทนิตย์ อริยสัจ  - จากที่ได้สัมผัสงานวัดเด็กมาหลายโรงเรียนนะคะ ก็เคยเห็นนะคะ สรุป 
ผอ.โรงเรียนวัดสะตอน้อย  สถานทีท่ี่ใช้ก็ไม่ได้ใช้มาก ถ้าพ้ดถึงความพร้อม โรงเรียนวัดสะตอน้อยก็มี
    ความพร้อมในเรื่องของสถานในเรื่องของการจัดงานวันเด็กตามมติของ 
    เทศบาลทางคณะกรรมการที่เคยประชุมร่วมกันว่าคือมีการเวียนกัน  
    เพราะว่าเด็กแต่ละเขตพ้ืนที่ไกล เพราะโรงเรียนวัดสะตอน้อยก็เคยพาเด็กไป
    โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ซึ่งก็ไกลมากเราก็ไปได้ เนื่องจาก ร่วมกิจกรรม
    ของทางเทศบาล ถึงแม้ว่าจะเป็นวันเสาร์ ซึ่งก็ตรงกับวันเด็กซ่ึงผ้้ปกครอง
    บางท่านหรือคุณคร้หรือนักเรียนบางท่านอยากจะไปร่วมกิจกรรมในพ้ืนที่
    อ่ืน ๆ แต่ในเมื่อมติของทางเทศบาล มติให้เราเวียน ๓ โรงเรียน เพื่อความ
    เสมอภาคกัน เรามีคนที่อย้่ทั้งใกล้และไกลพ้ืนที่ เอาโรงเรียนเป็นที่ตั้ง และ
    เรากเ็วียนกัน ๓ โรงเรียน  คือเราหมายถึงว่าโรงเรียนวัดสะตอน้อยคือ 
    โรงเรียนขนาดเล็กต้องพาเด็กไปถึงโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร อย่างตกพรม
    เป็นศ้นย์กลางพอเข้าใจค่ะ แต่เราก็สามารถร่วมกิจกรรมด้วยดีนะคะ กับ ๓ 
    ปีทีผ่่านมา แต่ในวันนี้ที่ท่านปลัดพ้ด ท่านปลัดใช้ โรงเรียนวัดตกพรมซ่ึงมี
    จ านวนประชากร จ านวนนักเรียนจ านวนหม้่บริการอีกเยอะ จึงใช้เหตุผลนี้ที่
    จะจัด คือถ้าอ้างว่า เนื่องจากสถานทีเ่ราเตรียมงานวันที่ ๗ มันใกล้เคียงกัน 
    ก็จะพอเข้าใจได้เป็นไปได้ก็ขอมติในที่ประชุมทุกท่านคะ  
 
นายสุนทร สันติมิตร  - ปกติแล้วของเราจะเวียนกัน ๓ โรงเรียนทุกปี แต่ปีนี้บังเอิญว่ามีจังหวัด
นายกเทศมนตรี   เคลื่อนที่มาและเราไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายตรงนั้น ไม่ว่าจะเป็นเตน็ท ์โต๊ะ 
    มันพร้อมตรงนั้นอย้่แล้ว ถ้าปีนี้เอาตรงนี้ก่อนได้ไหม ถ้าปีต่อไปก็สะตอน้อย
    เหมือนเดิม เราจะได้ไม่ต้องโยกย้ายเท่านั้นเองนะครับ ก็อยากจะสอบถาม
    จะเอาเหมือนเดิมไหม เพียงแต่สถานที่มันเรียบร้อยอย้่แล้วไม่ว่าจะจับผ้าอีก 
 
น.ส. สโุก บ ารุง   - อย่างของจังหวัดเคลื่อนที่ เต็นท์ ก็จะมีรายจ่ายของจังหวัดเคลื่อนที่ใช่ไหม 
ประธานสถาเทศบาล  คะ ถ้าเป็นงานวันเด็กค่าใช้จ่ายก็จะไปอย้่ในงานวันเดก็ จะเอามารวมกันมัน
    ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะ และอีกอย่างส าหรับพ้ืนที่สะตอน้อย เต็นท ์ก็ไม่
    ต้องต้ังก็ได้ ใช้พ้ืนที่ร่มไม้ของวัดตามใต้ต้นไม้ เราจะแต่งเฉพาะเวทีอย่าง
    เดียว เต็นทก์็ไม่ต้องจับผ้า ถ้าจะตัดสินใจขอใช้มติในที่ประชุมนะคะ 

   

/นายกระจ่าง... 



- ๔ – 

นายกระจ่าง กิจจานุกิจวัฒนา - เดิมแล้วเทศบาลตกพรมจัดที่วัดตกพรมมาโดยตลอด เพียงแต่ว่ามีเมื่อ ๓ ปีที่
ปลัดเทศบาล   แล้วเราก็เห็นว่าหน้าจะมีการจัดเวียน ๓ โรงเรียน พ้ืนที่ผมเป็นคนจัดผมร้้ว่า
    ตรงไหนมันมีความเหมาะสมและตรงไหนมีความยากง่ายกว่ากัน คือจัดมา ๓ ที่ 
    จุดที่มีความเหมาะสมมากที่สุดก็คือวัดตกพรม ผมพ้ดตามที่ผมจัด อย่าบอกว่า
    จัดที่วัดสะตอน้อยแล้วไม่ต้องใช้เต็นท์มันไม่ได้ มันต้องใช้เต็นท์หมดครับ ที่
    สะตอน้อยก็ตั้งเต็นทร์อบและก็เสริมตรงกลางอีก ๒ แถว ถ้าเป็นเวทีก็จะแอบ
    โคนต้นไม ้จะท าเวทีแล้วตั้งเต็นท ์โดมคอบ ก็จะกินพ้ืนที่ทั้งหมด  
    ผมเห็นว่าจุดที่มีความเหมาะสมจุดศ้นย์กลางที่ โรงเรียนวัดตกพรม อีก 
    อย่างนึงเห็นว่าสถานที่จัดที่วัดตกพรมในจังหวัดเคลื่อนที่จัดไว้เรียบร้อยแล้ว ไม่
    ต้องไปกลางเต็นทใ์หม่ สถานทีโ่รงเรียนวัดตกพรมกับวัดตกพรมติดกัน ผมไม่ได้
    หมายความว่า จังหวัดเคลื่อนที่ใช้งบของจังหวัดเคลื่อนที่แล้วเอาโครงการวัน
    เด็กไปเสริม จริง ๆ แล้วจะจัดยังไงมนัก็ไม่ได้มีปัญหา เพียงแค่เห็นว่าสถานที่มัน
    เรียบร้อยแล้ว เราไม่ต้องไปท าอะไรเลยในวันนั้นจัดหาของขวัญของรางวัล 
    เท่านั้นเองครับ  

นายธงชัย จ่าแท่นทะรัง  - ขออนุญาตครับ คือความคิดผมที่เราเวียนกัน ๓ โรงเรียนมันเป็นสิ่งที่ดีอย้่แล้ว
สมาชิกสภาเทศบาล  ครับ เราเอาความเหมาะสมของเราอย่างเดียวไม่ได้นะครับ เราต้องด้ชุมชนด้วย
    นะครับ ที่ผ่านมาชาวบ้านก็มีการพ้ดคุยกันนะครับว่า ท าไมถึงเทศบาลถึง 
    อุดหนุนจัดงานต่าง ๆ ก็ไปวัดตกพรม จนถึงเราได้มีมติมาว่าให้มีการเวียนกัน ๓ 
    โรงเรียน ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากครับ เสียงตอบรับจากประชาชนดีมาก ทุกฝ่ายก็
    ยอมได้หมด แต่ว่าเราจะมาเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันมันก็ไม่ถ้กต้องนะครับ 
    และอีกอย่างที่ท่านปลัดบอกว่าจัดที่โรงเรียนวัดตกพรมประจ า ผมก็อย้่ตรงนี้มา
    เป็น ๑๐ กว่าปีแล้วครับ ซึ่งส่วนใหญ่แต่ก่อนจัดแต่ที่โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 
    ด้วยซ้ า ซึ่งสถานที่โรงเรียนวัดตกพรม หรือวัดสะตอน้อยสถานที่มันก็ไม่ได้ 
    แตกต่างกัน พอ ๆ กันครับ เพราะถ้าจะเปลี่ยนแปลงอะไรผมขอให้เป็นมติในที่
    ประชุม เพราะเชิญทุกคนมาประชุมก็ให้ช่วยกันตัดสินใจขอบคุณครับ 

นายสุนทร สันติมิตร  - ในเรื่องของการจัดสถานที่ไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนแปลงสถานที่โดยฉับพลันนะครับ 
นายกเทศมนตรี   ตรงนี้ผมยังไม่ได้ลงมติเลยครับว่าจะเอาที่เดิมไหม แต่แค่จะบอกว่าสถานที่ตรง
    วัดตกพรมเราจับผ้าอะไรไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้นเอง  มันเหมาะสมที่ 
    จะต้องไปท าใหม่ไหมแค่นั้นเองแต่ถ้ามติบอกว่าไม่เอา ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับ 
    มีใครเห็นเป็นอ่ืนไหมครับ  

นายธงชัย จ่าแท่นทะรัง  - อนุญาตครับ เราควรลงมติเพราะว่าทุกคนที่ร่วมประชุมมีโอกาสตัดสินใจ  
สมาชิกสภาเทศบาล   

 
 

/นายธงไชย.. 
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นายธงไชย คุณนาม  - อนุญาตครับ ผมฟังด้แล้วด้วยความประจวบเหมาะ ก านันต าบลตกพรม 
    เต็นทเ์วทีมาวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ วันเด็กวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ต่างกัน 
    ๔ วัน แต่ทนีี้เป็นการประจวบเหมาะที่จังหวัดเคลื่อนที่มา นายกหมายถึงว่าถ้า
    จะจัดตรงนี้จะได้ไม่เหนื่อย แต่ท่านสท. สุโก บ ารุงบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับ 
    งบประมาณ งบประมาณเค้าตั้งไว้อย้่แล้วอย่างที่ นายกสนุทร สันตมิิตร ว่า ปีนี้
    อย่างเดียว มันก็เป็นฐานความร้้สึกที่ตกลงกันไว้ แต่ที่เราตกลงกันไว้ว่าจะเวียน 
    ก็ด้ตามความเหมาะสมเพราะว่ามันหยืดยุ่นได้ ไม่ว่าจะจัดงานตรงไหนเราก็ไปได้ 
    เพราะว่าก็ในต าบลเดียวกัน ระยะใกล้ไกล ก็ไม่ใช่ปัญหา  

น.ส. นันทนิตย์ อริยสัจ  - ขออนุญาตนะคะ คือในเรื่องสถานที่ที่มจีังหวัดเคลื่อนที่มา แล้วจะมีการย้าย
ผอ.โรงเรียนวัดสะตอน้อย  จัดงานวันเด็กมาที่วัดตกพรมก็พอเข้าใจนะคะ แต่ก็ขอชี้แจงในฐานะผ้้น า 
    โรงเรยีน ซึ่งในเขตบริการของสะตอน้อย มี ๔ หม้่ ก็ถือว่าไม่น้อยนะคะ  แล้ว
    ทางเราได้มีการประชาสัมพันธ์กับทางผ้้ปกครองไปเพราะว่าเราได้ยึดจากมติใน
    ทีป่ระชุมที่ทุกท่านได้เคยวางแนวไว้ แต่ถ้าจะมีการปรับเปลี่ยนจริง ๆ ก็ขอให้
    เป็นไปตามมติในที่ประชุม 

นายสุนทร สันติมิตร  - จากที่น าเสนอผมแค่เสนอความเหมาะสมของปีนี้เท่านั้นเอง เพราะคนของ
นายกเทศมนตรี   เทศบาลเราต้องลงไปจัดสถานที่อย้่แล้ว  

นายชุมพล เจนจัดการ  - ผมขออนุญาตครับ ผมในนามของประธานกรรมสถานศึกษาของโรงเรียนวัด 
รองนายกเทศมนตรี  สะตอน้อย ถือว่ามีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโต๊ะ ทางวัดมีเยอะมาก 
    ท่านนายกไม่ต้องห่วงในเรื่องของโต๊ะเลยครับในส่วนเรื่องของการวางอาหาร 
    และพ้ืนที่ต่าง ๆ จริง ๆ แล้วร้ปแบบของการจัดงานมันไม่ได้มีอะไรมาก อาจจะ
    ไปด้ในเรื่องของการเตรียมงาน ก็ขอให้ตามมติในที่ประชุมครับ 

นายสุนทร สันติมิตร  - งั้นผมขอลงมติส าหรับปีนี้ปีเดียวนะ ไม่ใช่ตลอดไปนะ ผมขอมติครับใครเห็น
นายกเทศมนตรี   ว่าจัดที่สะตอน้อยเหมือนเดิม ยกมือ ครับ 

มติที่ประชุม   - เห็นด้วย ๑๕ คน 

นายสุนทร สันติมิตร  - ขอลงมติครับใครเห็นว่าจัดที่วัดตกพรมยกมือ ครับ 
นายกเทศมนตรี 

มติที่ประชุม   - เห็นด้วย ๗ คน 

มติที่ประชุม   - ไม่ประสงค์ออกเสียง ๗ คน 

 

 
/นายสุนทร... 
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นายสุนทร  สันติมิตร  - ตามมติที่ประชุมไปจัดทีว่ัดสะตอน้อยเหมือนเดิมครับ ส่วนต่อไปเดี๋ยวให้ท่าน
นายกเทศมนตรี   ปลัดชี้แจงในเรื่องของการจัดงาน เลี้ยงอาหาร ว่าจัดสรรอย่างไรบ้าง และ 
    กิจกรรมของแต่ละโรงเรียน เชิญปลัดครับ 

นายกระจ่าง กิจจานุกิจวัฒนา - เรียนท่านประธานผ้้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับส าหรับกิจกรรม จะมีการ
ปลัดเทศบาล   แสดงของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่นะครับ แล้วก็กิจกรรมนันทนาการ ส่วนในเรื่อง
    ของอาหารของปีที่แล้ว อาหารก็จะมีหม้ ่๑ กับหม้่ ๖ ก๋วยเตี๋ยวน้ า หม้่ ๕  
    ก๋วยเตี๋ยวผัด หม้่ ๙ กับหม้่ ๘ ข้าวผัด หม้่ ๔ กับหม้่ ๓ ไส้กรอกล้กชิ้น หม้่ ๑๐ 
    เฟรนฟราย หม้่ ๒ ผลไม้ หม้่ ๑๑ ขนมหวาน หม้่ ๗ น้ าดื่ม จะเหมือนเดิมไหม
    ครับ หรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง   

นายธงชัย จ่าแท่นทะรัง  - ผมว่าจับฉลากเลือกที่ดีกว่าครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

นายสุนทร  สันติมิตร  - เดี๋ยวให้จับฉลากครับ 
นายกเทศมนตรี 

จับฉลากที่ประชุม   - หม้่ที่ ๑ ก๋วยเตี๋ยวผัด 
    - หม้่ที่ ๒ ขนมหวาน 
    - หม้่ที่ ๓ ก๋วยเตี๋ยวน้ า 
    - หม้่ที่ ๔ เฟรนฟราย 
    - หม้่ที่ ๕ ก๋วยเตี๋ยวผัด 
    - หม้่ที่ ๖ ไส้กรอก + ล้กชิ้น 
    - หม้่ที่ ๗ ข้าวผัด 
    - หม้่ที่ ๘ น้ าดื่ม 
    - หม้่ที่ ๙ ผลไม้ 
    - หม้่ที่ ๑๐ ก๋วยเตี๋ยวน้ า 
    - หม้่ที่ ๑๑ ไส้กรอก + ล้กชิ้น 

นายกระจ่าง กิจจานุกิจวัฒนา - ก็จะมีงบให้แต่ละหม้่นะครับ ก๋วยเตี๋ยวน้ า  ๓,๐๐๐ บาท 
ปลัดเทศบาล   - ก๋วยเตี๋ยวผัด  ๓,๐๐๐ บาท 
    - ข้าวผัด ๓,๐๐๐ บาท 
    - ไส้กรอก ล้กชิ้น ๒,๕๐๐ บาท 
    - เฟรนฟราย ๒,๐๐๐ บาท 
    - ขนมหวาน ๒.๐๐๐ บาท 
    - ผลไม้ ๒,๐๐๐ บาท 
    - น้ าดื่ม ๒,๐๐๐ บาท 

/นายสุนทร... 
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นายสุนทร สันติมิตร  - ปีนี้ก็จะมีงบอย้่แต่ยังไม่ได้สรุป งบที่ได้จากการขายพวงมาลัยเมื่อวันลอย 
นายกเทศมนตรี   กระทงที่ผ่านมา ก็ไม่ร้้จะได้มากได้น้อยเท่าไหร่ เดี๋ยวจะสรุปอีกทีนะครับ 

น.ส.สุโก บ ารุง   - ขออนุญาตนะคะ เกี่ยวกับเรื่องสถานที่ในวันเด็กเราจะไม่ให้พนักงานเทศบาล
ประธานสภา   ท าอย่างเดียวไหน ๆ ก็จัดอย้่ในเขตเราแล้ว ถ้าวันไหนจะจัดสถานที่ให้ประสาน
    ไป จะได้ให้คนมาช่วยได้ในเรื่องของการขนโต๊ะ 

นายสุนทร สันติมิตร  - ก็ไม่มีอะไรมากก็มีจัดเวที โต๊ะส าหรับของขวัญ ส่วนแต่ละหม้่บ้าน จัด
นายกเทศมนตรี   เลี้ยงอะไรเด็ก ๆ ก็รบกวน ผ้้ใหญบ่้านแจ้งมาอีกที ผมจะได้จัดโต๊ะ ส าหรับเลี้ยง
    อาหารไว้ให้ เด็กในพ้ืนที่เราก็อย่างน้อย ๗๐๐ คน ก็ประชาสัมพันธ์ให้หม้่บ้าน 
    จะเลี้ยงโรงทานอะไรให้กับเด็ก  

นายกระจ่าง กิจจานุกิจวัฒนา - ครับมีเรื่องที่จะเสนอพิจารณาอีก ๑ เรื่อง ก็คือเรื่องการจัดพิธีรับพระราชทาน
ปลัดเทศบาล   พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอย้่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
    พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
    พุทธศักราช ๒๕๖๒  ก็ต้องปรึกษาหารือในที่ประชุม เนื่องจากว่า จังหวัดจะให้
    ท่านนายกเป็นคนไปรับพระบรมฉายาลักษณ์ แล้วก็มาจัดพิธีที่เทศบาลตกพรม
    มาท าให้แต่ละหม้่กับพ่ีน้องประชาชน จ านวน ละ ๑ ชุดนะครับก็จะปรึกษาในที่
    ประชุมว่าเราจะท าช่วงไหน การจัดงานก็ต้องมีความเหมาะสมนะครับ  
 
นายสุนทร สันติมิตร  - ก็วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ แต่เทศบาลเรามี ๑,๔๐๐ กว่าครัวเรือน แต่
นายกเทศมนตรี   เค้าจัดให้เรามา ๑,๕๐๐ ชุด ก็จะจัดให้ครัวเรือนละ ๑ ชุด  
 
นายกระจ่าง กิจจานุกิจวัฒนา - ตามความเหมาะสมเราก็ควรจัดให้ประชาชนมาร่วมพิธีด้วย แต่งกาย  
ปลัดเทศบาล   สุภาพรองเท้าหุ้มส้น  
 
นายสุนทร สันติมิตร  - แต่ละหม้่บ้าน ส่งตัวแทนมาร่วมพิธีไม่ต่ ากว่า ๒๐ คน เกนิได้ไม่เป็นไร 
นายกเทศมนตรี   เดี๋ยวผ้้ใหญ่บ้านแจ้งจ านวนมาอีกที 
 
นายธงไชย คุณนาม  - ผมจะแจ้งหลังจากที่ประชุมหม้่บ้านเสร็จครับ 
ก านันต าบลตกพรม 
 
นายสุนทร สันติมิตร  - มีใครจะเสนออะไรเพ่ิมเติมไหมครับ ผมขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้และ
นายกเทศมนตรี   ขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในครั้งนี้ด้วยครับ สวัสดีครับ 
           

/ลงชื่อ... 
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             ลงชื่อ............................................ผ้้บันทึกประชุม 
           (ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทิมา  โพธิน) 
                              ผ้้ชว่ยนักวิชาการศึกษา    
 
    
 
 
     ลงชื่อ....................................................ผ้้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายกระจ่าง  กิจจานุกิจวัฒนา) 
            ปลัดเทศบาลต าบลตกพรม รักษาราชการแทน 
                          ผ้้อ านวยการกองศึกษา 
 
 
 
      
     ลงชื่อ.............................................ผ้้รับรองรายงานการประชุม 
              (นายสุนทร  สันติมิตร) 
                    นายกเทศมนตรีต าบลตกพรม 

 


