
                                  บันทึกข้อความ  

ส่วนราชการ   ส ำนักปลัดเทศบำล  ฝ่ำยอ ำนวยกำร  งำนธุรกำร    โทร. ๐  ๓๙๔8  0401   

ที ่ จบ ๕๒๕๐๑.1  /                       วันที่      สิงหำคม  2563    

เร่ือง สรุปรำยงำนกำรจัดกิจกรรมเน่ืองใน “วโรกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์      
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง” ในวันที่ ๑๒ สิงหำคม 2563  

เรียน   นำยกเทศมนตรีต ำบลทรำยขำว 

    ตำมที่ งำนธุรกำร ฝ่ำยอ ำนวยกำร ส ำนักปลัดเทศบำล ได้ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดกิจกรรม
เน่ืองในวโรกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี 

พันปีหลวง ขึ้น เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2563 ภำยใต้ โครงกำรจัดงำนวันเฉลิมพระชนมพรรษำ และวันส ำคัญ 

ของชำติประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ของหน่วยงำนเทศบำลต ำบลทรำยขำว โดยด ำเนินกำรจัดสถำนทีต่ั้ง
พระบรมฉำยำลักษณ์ หน้ำส ำนักงำนเทศบำลต ำบลทรำยขำว และร่วมพิธีถวำยพระพรชัยมงคล ณ หอประชุม
อ ำเภอสอยดำว ไปแล้วน้ัน  

โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้คณะผู้บริหำรเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล 
ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงเทศบำลและประธำนคณะกรรมกำรชุมชน รวมทั้งประชำชนในพ้ืนที่เทศบำลต ำบล
ทรำยขำวจะได้มีส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี 

พันปีหลวง ได้ร่วมลงนำมถวำยพระพรชัยมงคลทุกครัวเรือน และเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวโรกำสวันเฉลิม
พระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ประจ ำปี 2563
ตลอดจนยังเป็นกำรแสดงออก ถึงควำมจงรักภักดี ที่พสกนิกรทั้งปวงมีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์แห่งมหำจักรี
บรมรำชวงศ์อยู่เสมอ  
  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้ รับ ทั้งบุคลำกรและประชำชนได้ร่วมกันน้อมส ำนึกในพระมหำ
กรุณำธิคุณ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและถวำยพระพรชัยมงคลเน่ืองใน“วโรกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จ
พระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำช ชนนีพันปีหลวงในวันที่ ๑๒ สิงหำคม 2563”รวมทั้งเป็น
กำรเชื่อมควำมควำมสัมพันธ์ และควำมร่วมมือที่ดีระหว่ำงหน่วยงำนเทศบำล และองค์กรภำคประชำชน 

อันจะน ำมำซึ่งกำรม ีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำงๆของเทศบำลเพิ่มมำกยิ่งขึ้น 

  จงึเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 

 

 

 

(นำงสำววรณัน สนั่นโสตร) 
เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 

 

 

 

 

 



สรุปรายงาน 

กิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ประจ าปีพุทธศักราช 2563  

ภายใต้ โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันส าคัญของชาติ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ของหน่วยงานเทศบาลต าบลทรายขาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้ำส่วนรำชกำร ร่วมถวำยพระพรชัย
มงคล ณ หอประชุมอ ำเภอสอยดำว 

พระสงฆ์จ ำนวน 90 รูป รับบินทบำตรข้ำวสำวอำหำรแห้ง 
ในวันที่ 12 สิงหำคม 2563 

นำยอ ำเภอสอยดำว เป็นประธำนในพิธี 
ถวำยพระพรชัยมงคล  



ช่วงเช้ำวันที่ 12 สิงหำคม 2563 

คณะผู้บริหำรเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง
ร่วมท ำบุญตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง ณ หน้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอสอยดำว 

 



 

 

 

ช่วงเช้ำวันที่ 12 สิงหำคม 2563 

คณะผู้บริหำรเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง
ร่วมท ำบุญตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง ณ หน้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอสอยดำว 

 



 

 

 

ช่วงเช้ำวันที่ 12 สิงหำคม 2563 

คณะผู้บริหำรเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง
ร่วมท ำบุญตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง ณ หน้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอสอยดำว 

 



 

ช่วงเช้ำวันที่ 12 สิงหำคม 2563 

คณะผู้บริหำรเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง
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ช่วงเช้ำวันที่ 12 สิงหำคม 2563 

หัวหน้ำส่วนรำชกำรร่วมท ำบุญตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง ณ หน้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอสอยดำว 
 



วันที่ 12 สิงหำคม 2563 

คณะผู้บริหำรเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง
ร่วมลงนำมถวำยพระพร ณ หอประชุมอ ำเภอสอยดำว 

 



 

 

 

วันที่ 12 สิงหำคม 2563 

คณะผู้บริหำรเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง
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คณะผู้บริหำรเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง 
เข้ำร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระ

บรมรำชชนนีพันปีหลวง  วันที่ 12 สิงหำคม 2563 

ณ  หน้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอสอยดำว 

 



 

 

 

คณะผู้บริหำรเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง 
เข้ำร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระ

บรมรำชชนนีพันปีหลวง  วันที่ 12 สิงหำคม 2563 

ณ  หน้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอสอยดำว 

 



 

 ช่วงเช้ำวันที่ 12 สิงหำคม 2563 
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ช่วงเช้ำวันที่ 12 สิงหำคม 2563 

คณะผู้บริหำรเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง
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ช่วงเช้ำวันที่ 12 สิงหำคม 2563 

คณะผู้บริหำรเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล รวมทั้งหัวหน้ำส่วนรำชกำร 

ร่วมท ำบุญตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง ณ หน้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอสอยดำว 
 













 







ช่วงค่ ำ คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล 
ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง ร่วมพิธีวำงพำนพุ่มเงินพำนพุ่มทอง 

ณ หอประชุมอ ำเภอสอยดำว 



 

ช่วงค่ ำ คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล 
ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง ร่วมพิธีวำงพำนพุ่มเงินพำนพุ่มทอง 

ณ หอประชุมอ ำเภอสอยดำว 


