สรุป รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองเลย
ครั้งที่ ๑๐ /๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.0๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเลย อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
******************
ผู้เข้าประชุม
1. นายสัมพันธ์
๒. นายแวว
๓. นางวาสนา
๔. นางสาวราไพ
5. นายสุรสิทธิ์
6. นายคาภีร์
7. นางสาวประทุมมา
8. นายนิคม
9. นายชวลิต
10. นางลัดดาวัลย์
11. นางสาวพอเนตร
๑๒. นายสัณทิฏฐ์
๑๓. นางพิกุลทอง
๑๔. นางจารุวัลย์
๑๕. นางบุศรา
๑๖. นายมานพ
1๗. นายสุเทพ
1๘. นางจิรัชญา
1๙. นายนราธิป
๒๐. นายวุฒิชัย
๒๑. นายประโยน
๒๒. นายชยณ
๒๓. นายรัชพงศ์
๒๔. นายนฤปเวศม์
๒๕. นายระพินทร์
๒๖. นายชาญยุทธ
๒๗. นางนิรมล
๒๘. นางปราณี
๒๙. นางบุษกร
๓๐. นายกุลเทพ
3๑. นางอรชา
๓๒. นายมงคล

คูณทวีลาภผล
โคตรโสภา
จิรนาท
ไชยปะ
เหลืองสุวรรณ
ประเสริฐ
เพ็ชรสง่า
สุระเกตุ
จบดี
ต้นมณีรุ่งโรจน์
ศิริภูล
ด้วงแพง
ไชยปัญหา
พรหมลิ
ชัยจันทร์
ช่องตะคุ
พรหมรักษา
พาณิชย์
บุญมา
พันธุ์พัฒน์
วิไลลักษณ์
ซะนะทรัพย์ไพโรจน์
ดีแก้ว
ปะสังขีณี
ธีระนันท์
ศรีเมฆ
ธรรมียะ
ธนะสูตร
ชาวดร
เปาวะนา
ศรีสวัสดิ์
ราชอักษร

นายกเทศมนตรีเมืองเลย
รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย
รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย
รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเลย
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเลย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเลย
ปลัดเทศบาลเมืองเลย
รองปลัดเทศบาลเมืองเลย
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
ผูอ้ านวยการกองการศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล ๑)
ผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ ศรีบุญเรือง
รองผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีสว่าง
ผูอ้ านวยการโรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด
ผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
หัวหน้างานโรงเรียน
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ
หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัด
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
หัวหน้างานกิจการสภา
หัวหน้างานธุรการ สานักปลัด
หัวหน้างานธุรการ กองสวัสดิการสังคม

๒.
๓๓. น.ส.วนิดา
วิบูลย์กัลยาณกิจ
นักบริหารจัดการงานทะเบียนและบัตร
๓๔. นายภาคิน
บุญปราณีต
หัวหน้างานรักษาความสงบ
๓๕. นายเสนี
วรรณะ
เจ้าพนักงานธุรการ
๓๖. นางศิริญาพร
เทิงสูงเนิน
เจ้าพนักงานธุรการ
3๗. นายธีรวัฒน์
พิมพ์พิชญ์วิวัฒน์
เจ้าพนักงานทะเบียน
๓๘. นางวันเพ็ญ
พานิชย์
เจ้าพนักงานธุรการ
๓๙. นางสาวสาธิตา
เพชรสูงเนิน
เจ้าพนักงานธุรการ
..............................................ชมวีดีทัศน์ รายงานผลการปฏิบัติงานเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ……………….………….
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุม
นายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล
๑. เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นปีงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.2561 คณะ
นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ผู้บริหารจะไม่ทางานแบบรับ ต่อไปจะทางานแบบยุคใหม่
๒. ยินดีต้อนรับนายมานพ ช่องตะคุ ผู้อานวยการกองการศึกษายุคใหม่
แทน ผู้อานวยการกองการศึกษา ที่ เกษียณอายุราชการไป
3. กองสาธารณสุข และงานรักษาความสงบ ได้ลงไปพื้นที่บริเวณตลาด
เช้า ซึ่งรับไม่ได้ที่มีตลาดราคา ๑00 ล้าน แต่แม่ค้าไม่เข้าไปขายของ แต่มาขาย
อยู่ริมถนน ๒ ข้างทาง ถนนเจริญรัฐ ซอย ๑ หลังจากไปอบรบการบริหารจัดการ
ตลาด ๔.๐ กลับมา จะมาดาเนินการขั้นเด็ดขาด
๔. ช่วงนี้จังหวัดแจ้งเตือนอุทกภัย ให้ประชาชนเตรียมความพร้อมขน
ย้ายของขึ้นที่สูง
๕. นโยบายแผนปฏิบัติราชการและเป้าหมายของเทศบาลเมืองเลย ดังนี้
๑) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิบัติต่างๆ
- เตรียมพร้อมกาลังพล อุปกรณ์ ทบทวนภาคปฏิบัติทุกวัน
พุธ และตรวจสอบวัสดุต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองเลย
๒) ด้านการศึกษา
- เน้นการอ่านออกเขียนได้ ฝึกระเบียบวินัยของเด็กนักเรียน
ส่งเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
๓) ด้านการักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
- ดาเนินการ ๑ โครงการ ๒ กิจกรรม ดังนี้
๑. โครงการหน้าบ้านน่ามองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
๒. กิจกรรม ๓R
๓. กิจกรรมลดคาร์บอน
๔) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- บารุงรักษาถนน ไฟฟ้า ให้ครบทุกชุมชน
- ช่างเขตไฟฟ้าตรวจสอบการก่อ สร้างอาคาร ตรวจสอบ
รายงานอาคาร ป้าย ที่ก่อเกิดอันตรายกับประชาชน
๕) ด้านการบริหารการคลัง
- ปรับปรุงฐานข้อมูลภาษีทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน

๓.
นายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล
นายกเทศมนตรีเมืองเลย

- พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี
- การบริหารการจัดการพัสดุ เช่น การตรวจสอบพัสดุ การ
จาหน่ายพัสดุ

นายนิคม สุระเกตุ
ปลัดเทศบาลเมืองเลย

- การลงระบบต่างๆ ให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
- การจัดซื้อจัดจ้าง (วันที่ 5 ตุลาคม 2560) เอกสารเบิกค่า
น้ามัน เชื้อเพลิง ๒๐๐ บาท เอกสารประมาณ ๑๕ แผ่น มูลค่าเอกสารที่เซ็น
มากกว่าจานวนเงินที่จะขอเบิก เป็นไปได้ให้พิจารณาลดขั้นตอนการจัดซื้อ -จัด
จ้างลงได้หรือไม่
๖) ด้านการดูแลสวัสดิการผู้สูงอายุ พิการ ผู้ด้อยโอกาส
- การบริ ห ารจั ด การเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาเรื่ อ งที่ อ ยู่ อ าศั ย ของ
ประชาชนในเขตเทศบาล เช่น ชุมชนบ้านล่าง
- การบริหารจัดการหอพัก และสมาคมต่างๆที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาล
๖. กองช่างและงานนิติการ ติดตามเรื่องก่อสร้างหลังสมาคมพ่อค้า
๗. การทางาน ให้ทุกคนรู้ระเบียบ รู้วินัย รู้หน้าที่ ที่ตนเองรับผิดชอบ
ความคุ้มค่า ความโปร่งใส
๘. กองวิชาการและแผนงาน ให้ไปคิดพิจารณาวิสัยทัศน์ ให้สั้นกว่า
ปัจจุบันด้วย
๙. เรื่องที่ถูกทักท้วงในสภา การก่อสร้างถนนเจริญรัฐ ซอย ๑
๑๐ งานนิติการและกองช่าง มีการทักท้วงก่อสร้างอาคารที่อยู่หลัง
สมาคมพ่อค้า ให้ไปติดตามและดาเนินการต่อด้วย และให้งานนิติการ ตามเรื่องที่
ส่งไปสถานีตารวจแล้วเรื่องหายไป ให้มารายงานด้วย
๑๑. ช่วงเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๐ ห้องนายกเทศมนตรี ซ่อม
เพดาน นายกเทศมนตรีจะไปนั่งทางานตามกอง/ฝ่าย และโรงเรียนในสังกัด ตาม
ปฏิทิน ไม่ใช่ไปนั่งจับผิดท่าน (ขอไปนั่งทางาน ขอโต๊ะ ๑ ตัว เก้าอี้ ๑ ตัว น้าดื่ม
สะอาด) *อาหาร/เครื่องดื่ม ไม่ต้อง*
๑๒. งานการเจ้ า หน้ า ที่ บั น ทึ ก ไว้ ด้ ว ยว่ า *ห้ า มลาพั ก ผ่ อ นในเดื อ น
กัน ยายน /ห้ามไปราชการในเดือ นกัน ยายน นอกจากกรณี พิเ ศษให้เสนอ
นายกเทศมนตรีอนุมัติเท่านั้น *
๑๓. ให้ทุกกอง/ฝ่าย เร่งรัดการจ่ายขาดเงินสะสม ด้วย
นโยบายแผนปฏิบัติราชการและเป้าหมายของเทศบาลเมืองเลย ที่นายก
เทศมนตรีกล่าวข้างต้น เป็นแนวทางให้การประเมินผลการปฏิบัติงาน (รอบ 1
ต.ค.๖๐ - ๓๑ มี.ค.๖๑) เพื่อให้ ผอ.กองไปดาเนินการตามนโยบายของนายกฯซึ่ง
ผู้อานวยการกองที่ปลัดมอบให้รองปลัดเป็นผู้ดูแล ตามที่มอบรองปลัดจะเป็นผู้
ประเมิน สาหรับผู้อานวยการที่ปลัดดูแลปลัดจะเป็นผู้ประเมิน และผู้อานวยการ
กอง และผู้อานวยการโรงเรียน ก็ให้นานโยบายนายกเทศมนตรีไปทา MOU กับผู้
ใต้บังคับบัญชา

มติทปี่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ 2
นายนิคม สุระเกตุ
ปลัดเทศบาลเมืองเลย

มติทปี่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ 3
นายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล
นายกเทศมนตรีเมืองเลย
นายนิคม สุระเกตุ
ปลัดเทศบาลเมืองเลย

๔.
รับทราบ และดาเนินการ ตามนโยบายแผนปฏิบตั ิราชการและเป้าหมายของ
เทศบาลเมืองเลย
เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
รับรอง รายงานการประชุมครั้งที่ ๙/25๖๐ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐(๑๕ หน้า)
ให้ที่ประชุมตรวจสอบ และแก้ไข เชิญที่ประชุม........หากมีแก้ไขให้แจ้งงานธุรการ
สานักปลัด ซึ่งต่อไปเพื่อเป็นการลดการใช้กระดาษลดโลกร้อน ได้ลงใน www.
loeicity.go.th และในไลน์กลุ่มผู้บริหาร ทม.เลย สามารถดาวน์โหลด์ เพื่อตรวจ
สอบและถือปฏิบัติได้
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/25๖๐ วันที่ 6 กันยายน ๒๕๖๐
เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ/ สืบเนือ่ ง/ เพื่อพิจารณา / ดาเนินการ
เชิญท่านปลัดฯเพิ่มเติม การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ของประชาชนในส่วนภูมิภาค
เทศบาลเมืองเลย ได้รับมอบหมายภารกิจ ดังนี้
๑. เน้นความสะอาดบริเวณเมรุมาศจาลอง หน้าศาลากลางจังหวัด ก่อน
งานพิธี และหลังงานพิธี
๒. ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) โรงเรียนเทศบาล ๕ ใน
การจัดระเบียบ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลาตั้งแต่ ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป อาจ
มี อปพร.,ตารวจ,ทหาร มาช่วย
๓. กล่องบรรจุดอกไม้จันทน์ จานวน ๒๐๐ กล่อง สีขาว
๔. (ร่าง)วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
ช่วงที่ ๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หน้าเมรุมาศจาลอง
ข้าราชการ แต่งเครื่องแบบปกติขาวเต็มยศ ไว้ทุกข์ สวมหมวกตามชั้นสายสะพาย
และประชาชนทั่วไปวางดอกไม้จันทน์ (หยุดช่วงที่ ๑)
ช่วงที่ ๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. โดยนายพรชัย ถมกระจ่าง รอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานวางดอกไม้จันทน์ และประชาชน หยุดวาง
ดอกไม้จันทน์ เวลา ๑๙.๓๐ น.
๓. ช่วงที่ ๓ เวลา ๑๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ข้าราชการ แต่งเครื่อง
แบบปกติขาวเต็มยศ ไว้ทุกข์ ตามกาหนดการพิธีของส่วนกลาง
๕. เทศบาลเมืองเลย เป็นหน่วยงานหลัก เช่น ทาความสะอาดทุกอย่าง
กางเต็นท์ ผูกผ้าดาขาว ดูแลน้าดื่มข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในเต็นท์พิธี
๖. เครื่องเสียงจะขอการจ้างเหมา
๗. วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา 1 นาฬิกา ให้เก็บผ้าขาว-ดาป้ายไว้
อาลัยส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ตามสถานที่ต่างๆ ให้แล้วเสร็จตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่ ๒9
ตุลาคม ๒๕๖๐

นายนิคม สุระเกตุ
ปลัดเทศบาลเมืองเลย

นางจารุวัลย์ พรหมลิ
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

5.
๘. วันที่ ๒6 ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๒๒.๐๐ น.
ให้ข้าราชการ พนักงานครูเทศบาล พนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
ให้มาร่วมงานพิธีทุกคน เนื่องจากเป็นงานที่สาคัญมากครั้งเดียวในชีวิตของ
ทุกหมู่เหล่าต้องมาร่วมพิธี และทาดีที่สุด ให้เรียบง่าย แต่ให้สมพระเกียรติ
กองวิชาการและแผนงาน รายงานการปฏิบัติงานได้ส่งในไลน์กลุ่มผู้บริหาร ขอ
สรุปเพิ่มเติมจากวีดีทัศน์ ดังนี้
๑. ตามที่นายกเทศมนตรี ได้ลงนามบังคับใช้เทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ ได้แจกให้กองละ ๑ เล่มก่อนและสามารถดาวน์โหลด์ไปที่
สานัก งานเทศบาลเมือ งเลย www.loeicity.go.th กองวิชาการฯ ได้แยก
แผนงานไว้แล้ว สามารถพิมพ์ออกมาใช้เฉพาะแผนงานที่เกี่ยวข้องได้ เพื่อเป็น
การประหยัดงบประมาณได้อีกหนึ่งทาง
๒. สืบเนื่องจากได้อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งต้องมา
ทาเป็นแผนการดาเนินงาน ซึ่งกองวิชาการและแผนงานได้จัดส่งบันทึกให้ทุกกอง
ฝ่ายแล้ว โดยขอความร่วมมือทุกกอง/ฝ่าย ดังนี้
- ให้ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการงบประมาณตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ า ย พ.ศ.๒๕๖๑ และก าหนดห้ วงระยะเวลาที่ จ ะด าเนิน ให้
สอดคล้ อ งกั บ งบประมาณที่ ไ ด้ ตั้ ง ไว้ ว่ า ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไปหรื อ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่จะต้องดาเนินการ ขอความ
ร่วมมือจัดส่งให้กองวิชาการและแผนงาน (ตามบันทึกแจ้งแต่ละกองแล้ว)
๓. ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจาปี
พ.ศ.๒๕๖๐ สืบเนื่องจากทุกกอง/ฝ่าย ได้ปิดงบประมาณรายจ่าย ได้ดาเนินการ
เบิก-จ่าย และได้ดาเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีพ.ศ.
๒๕๖๐ ไปแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์ ทุกกอง/ฝ่ายได้สรุปผลการดาเนินงาน,
งบประมาณ, เลขที่ฎีกา, ภาพกิจกรรม ส่งให้กองวิชาการและแผนงาน ภายใน
วัน ที่ ๙ ตุ ลาคม ๒๕๖๐ เพื่อ สรุป ผลการดาเนิ น งาน การใช้ จ่ า ยงบประมาณ
ทั้งหมดเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนเทศบาลเมืองเลย ซึ่งจะมี
ผู้ทรงคุณวุฒิและส่วนราชการต่างๆ (ท่าน ผศ.แสวง) เป็นประธานติตามฯ เพื่อ
สรุปปัญหาอุปสรรคให้นายกเทศมนตรีทราบ เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
และเสนอสภาเทศบาลเพื่อทราบต่อไป
๔. กรอบนโยบายในการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตั้งแต่ปี 2561
เป็น ต้น ไปจึง ขอความร่ วมมือทุกกอง/ฝ่าย พิจารณาตามกรอบผู้บริหาร ได้ถือ
ปฏิบัติพิจารณาแผนงานโครงการที่จะบรรลุผล ตามแนวทางของนายกเทศมนตรี
ให้พิจารณาว่าโครงการต่างๆ มี ในแผนพัฒนาปี ๒๕๖๑ หรือไม่ เช่น โครงสร้าง
พื้นฐาน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ไม่มีในแผน ๒๕๖๑ ขอให้ทุกกอง/ฝ่ายได้
รวบรวมสรุปจัดทาเป็นตารางแผนเพิ่มเติมส่งให้กองวิชาการและแผนงาน โดยให้
พิ จ ารณาแผนพั ฒ นาตั้ ง แต่ ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ตามระเบี ย บใหม่ จ ะไม่ มี ก าร
ทบทวนแล้ว จะพิจารณาทบทวนอีกครั้งในปี ๒๕๖๓

นางจารุวัลย์ พรหมลิ
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

นายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล
นายกเทศมนตรีเมืองเลย
นางจารุวัลย์ พรหมลิ
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
นายนิคม สุระเกตุ
ปลัดเทศบาลเมืองเลย

นายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล
นายกเทศมนตรีเมืองเลย
นายมานพ ช่องตะคุ
ผอ.กองการศึกษา

6.
ฉะนั้น ทุกกอง/ฝ่าย ให้พิจารณาช่วงที่กาหนดว่าปี 2561, 2562,
2563, ๒๕๖๔ ที่จะทาเป็นงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ที่มีความจาเป็น
เนื่องจากกรมฯ เน้นย้าตามระเบียบฯ โครงการทีค่ าดว่าไม่มีงบประมาณ ไม่ต้อง
เพิ่มเติมมา ขอให้ส่งตารางเพิ่มเติมให้กองวิชาการและแผนงานพิจารณาภายใน
เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อรวบรวมแยกตามยุทธศาสตร์ตามแนวทางการพัฒนา
ตามแผนงาน ตามระเบียบใหม่
ขอถามว่ า หากมี ค วามจ าเป็ น เร่ ง ด่ ว นที่ จ ะด าเนิ น การแต่ ไ ม่ มี
โครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จะเพิ่มเติม ปรับปรุงได้หรือไม่หรือให้
รอถึงปี ๒๕๖๓
- การเพิ่มเติมแผนพัฒนา ๔ ปี สามารถเพิ่มเติมได้ ตามความจาเป็นเร่ง
ด่วน แต่มีขั้นตอนเพิ่มขึ้น
- การเพิ่มเติมแผนพัฒนา ๔ ปี มีคาว่าแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมและ
สิ่งที่มีปัญหาสาหรับ อปท.ทั่วประเทศ คือโครงการบริการสาธารณะด้านไฟฟ้า
ด้านไฟฟ้า ประปา ซึ่งในระเบียบแผนฯต้องให้ไฟฟ้า ประปา เขียนโครงการ
ประมาณการเข้ามาเข้าแผน เมื่อเข้าแผน ต้องอยู่ในแผน เราก็มาทางบประมาณ
เราก็ต้องไปประสานไฟฟ้า ประปาอีกรอบ ทาให้ล่าช้าไม่ทันล่วงเลยระยะเวลา 6
เดือนแล้ว เมื่อไปประมาณการใหม่ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก ซึ่งระเบียบการจัด
ทาแผนใหม่ ให้ระบุโครงการ ชุมชนใด ให้ชัดเจนและให้ไฟฟ้าประปาเขียน
โครงการให้ชัดเจน
ฉะนั้น กองช่าง หากมีประชาชนชุมชนขอขยายเขตไฟฟ้า ประปาให้
ดาเนินการไว้เพื่อบรรจุไว้ในแผนให้ทันเวลา แล้วจึงนามาพิจารณาจัดลาดับความ
จาเป็นเร่งด่วน ในปี ๒๕๖๑, ๒๕๖๒, ๒๕๖๓ ต่อไป
๒. การกันเงินงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๐และการตั้งจ่ายเป็นราย
การใหม่เดือนกันยายน ๒๕๖๐ปัจจุบันมีงบประมาณอยู่แล้วโดยไม่ต้องรอเหมือน
เทศบัญญัติรายจ่าย ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑ สามารถขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ได้เลย
ช่วงนี้ต้องเร่งรัดดาเนินการ
๓.การขอขยายกันเงินผ่านสภาเทศบาลตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ ให้ทุกกองเร่งรัด
ดาเนินการ
๔. การจ่ายขาดเงินสะสมที่อนุมัติไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ดาเนินการให้เร่งรัด
ดาเนินการ
เงินงบประมาณกองการศึกษา เหลือมากเพราะเหตุใด
เรื่องการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเงินที่เหลือจ่ายมีหลาย
ประเภท เช่น เงินค่าจ้างอัตราครู,บุคลากรทางการศึกษาโดยเทศบาลไม่ต้องจ่าย
ใดๆ เรารับอย่างเดียวตามอัตราบุคลากรที่มีอยู่บางอย่างเราปล่อยอัตราว่าง แต่
รัฐบาลส่งเงินอุดหนุนมาตามอัตราจริง เช่น มี ๑๐๐ อัตรา แต่บางปีมีบุคลากร

นายมานพ ช่องตะคุ
ผอ.กองการศึกษา

มติทปี่ ระชุม

นางพิกุลทอง ไชยปัญหา
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

7.
ทางการศึกษา ๘ อัตราบุคลากรเกษียณอายุราชการกว่าจะสรรหาได้ก็ประมาณ
เดือนมกราคมของปีถัดไป จึงต้องมีเงินส่วนหนึ่งรองรับไว้ แต่สาหรับนโยบายท่าน
นายกฯ จะนาไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา สามารถไปพัฒนาในสถานศึกษาได้
ตามอานาจหน้าที่นายกฯ โดยเสนอความเห็นชอบสภาเทศบาลได้ ดังนั้น เงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลถือว่ามีประโยชน์มาก รับไว้เป็นเรื่องที่ดี
รับทราบ และดาเนินการ
๑. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โครงการต่างๆ ไม่ควรมาเร่ง
ดาเนินการในเดือนสิงหาคม, กันยายน ให้เริ่มดาเนินการได้ตั้งแต่ตน้ ปีงบ
ประมาณได้เลย
๒. โครงสร้างพื้นฐาน ในปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้เริ่ม
ดาเนินการต้นปีงบประมาณ (หากมีงบประมาณ)
๓. การกันเงิน, การขอขยายกันเงิน, การจ่ายขาดเงินสะสม ให้เร่ง
ดาเนินการ และอย่าลืมตั้งฎีกากันเงินไว้ด้วย และงบประมาณของแต่ละกอง
ที่เหลือ ให้จ่ายให้หมด
๔. ให้กองวิชาการและแผนงาน พิจารณาพื้นที่ให้หอการค้า มาขาย
ของถนนเลาะเลย ทุกวันเสาร์
กองสวัสดิการสังคม ขอสรุปเพิ่มเติมจากวีดีทัศน์ ดังนี้
เรื่องเพื่อทราบ และประชาสัมพันธ์
๑. การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ มีผู้สูงอายุขอรับ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒,๘๑๙ ราย คนพิการ ๕๙๓ ราย ผู้ป่วยเอดส์ ๑๘ ราย รวม
ทั้งสิ้น ๓,๔๓๐ ราย เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๒,๓๔๖,๓๐๐ บาท
๒. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณ งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจาปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๕๙ ใน
ส่วนที่ไม่เพียงพอ จานวน ๔๒๐,0๐๐ บาท
๓. เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งได้
ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา และมีผลประกาศใช้แล้ว ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปี
บริบูรณ์ขึ้นไป ในปีงบประมาณถัดไป สามารถลงทะเบียนยื่นคาขอรับเบี้ยยังชีพ
ของผู้สูงอายุได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี
ซึ่งระเบียบเดิมลงทะเบียนได้เฉพาะเดือนพฤศจิกายน ของทุกปีเท่านั้น จึงฝาก
ประชาสัมพันธ์ด้วย
๔. งานตามพระราชบัญญัติหอพัก ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.๒๕๕๘ สาหรับในเขต
เทศบาลประกอบไปด้วย ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, ผู้อ านวยการกอง
สวัสดิการสังคม,หัวหน้ากองสวัสดิการสังคม,หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างานที่รับผิด
ชอบตามภารกิจกฎหมาย ว่าด้วยหอพัก ในส่วนของนายทะเบียนว่าด้วยหอพัก
คือนายกเทศมนตรีเมืองเลย

นางพิกุลทอง ไชยปัญหา
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

นายชวลิต จบดี
รองปลัดเทศบาล
มติทปี่ ระชุม

นางนิรมล ธรรมียะ
หน.งานส่งเสริมสุขภาพ

มติทปี่ ระชุม

8.
๕. ระบบสารสนเทศ ต่อไปกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะเปิดเป็น
ปกติแล้ว ก็สามารถเพิ่มและบันทึกข้อมูลได้ตลอดเวลา เรื่อง ข้อมูลผู้สูงอายุ
คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ การเสียชีวิต การย้ายที่อยู่ ก็สามารถดูได้ทุก อปท.ที่
เกี่ยวข้อง
๖. ตามพระราชบัญญัติควบคุมคนขอทาน ที่กองสวัสดิการสังคมออก
ตรวจแนะน าทุ ก วั น เสาร์ ที่ ถ นนเลาะเลย และให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าเรื่ อ ง
ความสามารถ เนื่องจากว่าการแสดงความสามารถ หากเปิดหมวกการให้เงิน/
สิ่งของ ก็จะไปขออนุญาตมีบัตรประจาตัว แสดงความสามารถที่สานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หลังจากนั้นเมื่อได้บัตรแล้ว จะต้องขออนุญาต
ต่อนายทะเบียนคือนายกเทศมนตรี เพื่อขออนุญาตแสดงก่อน ซึ่งเทศบาลเมือง
เลยได้ประกาศกาหนดพื้นที่สาธารณะเพื่อให้ผแู้ สดงความสามารถแสดง ๓ จุดคือ
ถนนคนเดินเลาะเลย,สวนสาธารณะฝั่งกุดป่อง และฝั่งป่าเลิงใหญ่ ฉะนั้น ก่อน
การแสดงทุกครั้งจะต้องมีบัตรและขออนุญาตการแสดง ทางกองสวัสดิการสังคม
ก็จะประสานกองวิชาการและแผนงาน เพื่อจัดสถานที่ให้แสดง การออกตรวจคือ
ตรวจแนะนา ไม่ได้บังคับว่าห้ามแสดง สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ให้ ผู้แสดงดูก่อนว่าไพเราะผ่านหรือไม่ หากผ่านจะมีบัตรให้ และให้
นายทะเบียนอนุญาตแสดงได้
คณะกรรมการติดตามระดับจังหวัดคนขอทาน จังหวัดเลยเป้าหมายคือ
เทศบาลเมืองเลยประกาศ อปท.๑๐๑แห่งประกาศแห่งเดียวคือเทศบาลเมืองเลย
อนุญาตแห่งเดียว ที่ขัดยังกับมหาวิทยาลัยราชภัฏไม่พอใจคาว่า ขอทานและที่มา
ขออนุญาต ก็ให้เสนอทุกรายไม่ได้ห้าม
รับทราบ และดาเนินการ
๑. ลงทะเบียนยืน่ คาขอรับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุได้ด้วยตนเองตั้งแต่
เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี
๒. ให้กองสวัสดิการสังคมออกแนะนาผูท้ ี่มาขอแสดงทุกวันเสาร์ถนน
เลาะเลย
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอสรุปดังนี้
วันนี้ ผู้อานวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลาป่วย จึงได้เข้าร่วม
ประชุมแทน
๑.ในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ เขตเทศบาลไม่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก
๒.โรคมือเท้าปาก พบ ๒ ราย ที่โรงเรียนเทศบาล ๒ จานวน ๑ รายและ
เด็กยังไม่เข้าโรงเรียน ๑ ราย
รับทราบ และดาเนินการ
- ให้ผู้ดแู ลรถทุกคันของเทศบาลเมืองเลย ตรวจ ดูแลรถด้วยไม่ควร
ปล่อยให้น้ามันเครื่องแห้งเด็ดขาด

9.
นายสัณทิฏฐ์ ด้วงแพง
ผอ.กองช่าง

นายนิคม สุระเกตุ
ปลัดเทศบาลเมืองเลย

กองช่าง ขอเรียนเพิ่มเติมจากวีดีทัศน์ ดังนี้
งานควบคุมการก่อสร้าง (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
๑. โครงการขยายไหล่ทาง สะพานเลยพาเลซ ถึง สนามกีฬากลาง
๒. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หน้าทางเข้า
ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองเลย
๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้า ซอยศรีเมืองเลย
๔. โครงการขยายไหล่ทางจากซอย ๓ ถนนสถลเชียงคาน ถึง ทางแยก
เลย - เชียงคาน
๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้า ทางเข้าโรงเรียน
เทศบาล ๔
๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยมโนอุทิศ และระบบระบายน้า
๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้า ซอยหอพักใบหยก
๘. โครงการก่อสร้างถนน ซอยเศรษฐบุปผา
๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านฟากเลย ซอย ๓
๑๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเจริญสุข
๑๑. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ซอยบ่อนไก่
๑๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้า ซอยทุ่งนาเมี่ยง
๑๓. โครงการก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าสวนสาธารณะกุดป่อง ยังไม่แจ้งเข้า
ทางาน
งานที่ได้ดาเนินการในเดือนกันยายน ๒๕๖๐
๑. ปรับปรับถนน คสล.ซอยบ้านตาหมู พื้นที่ ๑๔๔ ตรม.
๒. ปรับปรุงไหล่ทางถนน คสล.ซอย ๓ พื้นที่ ๑๒๐ ตรม.
๓. ปรับปรุงถนน คสล.ซอยตรงข้ามโรงพยาบาล พื้นที่ ๑๒๕ ตรม.
๔. แก้ไขปัญหาน้าท่วม โดยการวางท่อระบายน้า ริมคลองโรงเรียน
เลยพิทยาคมระยะทาง ๓๐ เมตร/บ้านนาหนอง-ท่าแพ ซอย ๙ ระยะทาง ๑๐
เมตร รื้อตลาดเย็น ๒๗ แผง
ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
- เดือนกันยายน ๒๕๖๐ กาจัดขยะได้ รวมทั้งหมด ๓,๗๓๖ ตัน/เดือน
เทียบกับเดือนที่ผ่านมาขยะลดขึ้นคิดเป็น ๑,๒๓๕ ตัน ภายในเขตเทศบาล
ลดลง ๔๓๓ ตัน
- สถานการณ์น้าท่วมขังบริเวณสถานีกาจัดขยะ ประมาณ ๓๐
เซนติเมตร น้าเข้าฝั่งสานักงานพัฒนาที่ดิน ได้ทาคันดินสูงกั้นประมาณ
๒ เมตร
ให้กองช่าง นัดประชุมผู้รับจ้างประชุมก่อนทางานให้ด้วย เพื่อ
ดาเนินงานก่อสร้างเป็นแนวทางเดียวกัน ไม่ให้มีปัญหาอุปสรรคภายหลัง
(โครงการที่ปลัดฯ เป็นประธาน)

10.
มติทปี่ ระชุม

นางสาวพอเนตร ศิริภูล
ผอ.กองคลัง

นายนิคม สุระเกตุ
ปลัดเทศบาลเมืองเลย

รับทราบ และดาเนินการ ช่วงนี้งานก่อสร้างมาก ให้วางแผนตรวจงานให้
รอบครอบ
๑.ช่วงนี้กองช่างและกองสาธารณสุขที่รับผิดชอบเร่งตัดหญ้าไหล่ทาง
๒.เร่งรัดแบบแปลน ที่จะดาเนินการก่อสร้าง (งบเหลือจ่าย)
๓.ถนนสถลเชียงคาน ให้ไปแนะนาผู้รบั จ้าง ช่วงที่ทุบแล้วให้เก็บงาน
เป็นช่วงๆด้วย
๔.ให้ช่างควบคุมดูการก่อสร้างถนนโรงเรียนเทศบาล ๔ (ให้ไปดู
ตัวอย่าง ซอยมโนอุทิศ)
๕.ให้กองช่างวางแผน สวนเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ ๑๐ คู่กัน
๖.ให้กองช่างเบิกสี ทาสะพานใหม่ ให้สีสดใสกว่าเดิมด้วย
กองคลัง ขอสรุปงานสาคัญ ดังนี้
๑. ช่วงนี้อยู่ระหว่างปิดงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
๒. สรุป ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามยอดเกณฑ์ค้างรับ (ก.ค.๑) ณ วันที่
๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ จานวน ๑,๗๖๐ ราย เงิน ๑๔,๓๑๖,๔๙๓.๐๗ บาท
-จัดเก็บได้ ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๐ จานวน ๑,๖๕๖ ราย
เป็นเงิน ๑๕,๗๓๓,๘๘๒.๓๔ บาท
ภาษีบารุงท้องที่ ที่ตามยอดเกณฑ์ค้างรับ (ก.ค.๑) ณ วันที่ ๓๐
ก.ย.๕๙ จานวน ๓,๒๖๑ ราย เป็นเงิน ๖๑๔,๐๗๔.๕๐ บาท
-จัดเก็บได้ ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๐ จานวน ๒,๕๙๖ ราย
เป็นเงิน ๕๖๓,๐๙๗.๕๕ บาท
ภาษีป้าย ภาษีป้ายตามยอดเกณฑ์ค้างรับ (ก.ค.๑) ณ ๓๐
ก.ย.๒๕๖๐ จานวน ๑,๒๒๖ ราย เป็นเงิน ๓,๘๓๓,๕๗๗ บาท
จัดเก็บได้ ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๐ จานวน ๙๒๙ ราย เป็น
เงิน ๓,๗๔0,๒๓๖.๗๐ บาท
รวมจัดเก็บภาษี ๓ ประเภท ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ จานวน
ทั้งสิ้น ๕,๑๘๑ ราย เป็นเงิน ๒๐,๐๓๗๒๑๖.๕๙ บาท
๑. หนังสือด่วนที่สุด ที่ ลย ๐๐๒๓.๓/ว ๖๗๕๖ ลงวันที่ ๒๖
กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง เร่งรัดการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างชาระ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี ๒๕๕๙ (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
๑. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีฯ ๒๕๖๐
๒. ซื้อครุภัณฑ์สานักงาน
๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. อยู่ระหว่าง
๔. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียน
เทศบาล
ให้กองคลัง แจ้งระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ต้องลง EGP หรือวงเงิน
เกินเท่าไหร่ถึงลง EGP และต้องส่งขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างไปที่กองคลังภายในกี่วัน

นายนิคม สุระเกตุ
ปลัดเทศบาลเมืองเลย
น.ส.พอเนตร ศิริภูล
ผอ.กองคลัง

นางสาวราไพ ไชยปะ
รองนายกเทศมนตรี
นางสาวพอเนตร ศิริภูล
ผอ.กองคลัง
มติทปี่ ระชุม

นางลัดดาวัลย์ ต้นมณีรุ่งโรจน์
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

11.
และการมอบอานาจให้นายกเทศมนตรี ตาม พรบ.การจัดซือ้ จัดจ้างใหม่ ให้ ผอ.
โรงเรียนศึกษาระเบียบใหม่ด้วย เพื่อมิให้เกิดการผิดพลาดอย่าให้เกิดปัญหาศึกษา
วงเงินงบประมาณที่อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ตามระเบียบกาหนด
-เน้นย้าการจัดซือ้ จัดจ้างของสถานศึกษา เมื่อ พรบ. ใหม่มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ต้องออกคาสั่งผู้ที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง
“หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ” ปัจจุบันใช้คาว่า “หัวหน้าเจ้าหน้าที่” ไม่มีคาว่า พัสดุ
-เรื่องการจาหน่ายทรัพย์สิน ของสถานศึกษา ที่มาจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ได้หารือพิจาณาแล้ว ให้กองการศึกษาดาเนินการเองได้ (ตาม พรบ.)เพื่อเร่งรัดให้
เร็วยิ่งขึ้น
- การจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.ใหม่ ให้ ผอ.กองคลัง เชิญ ผอ.กอง ทุกกอง
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติแต่ละกองประชุม เพื่อเข้าใจการปฏิบัติให้ถูกต้องตรงกัน
- ชี้แจงเบื้องต้น เรื่องการจัดซือ้ จัดจ้าง กรณีเงินไม่ถึง ๕,๐๐๐ บาท
ไม่ต้องลง EGP กรณีเกิน ๕,๐๐๐ บาท ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ ต้องลง EGP,
-โรงเรียนวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ทาตามมาตรการ ปปช.เช่นเดิม
รับทราบ และดาเนินการ
๑. ให้ปลัดและผอ.กองคลัง เชิญ ผอ.กอง ทุกกองและ จนท.ผู้ปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้างกาหนดประชุมแนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน การอนุมัติจัดซื้อ
จัดจ้าง เพื่อให้ EGP ถูกต้องตรงกัน
๒. ให้เจ้าหน้าทีก่ องคลัง ช่วยทางานเช่นเดือนกันยายน ที่ผา่ นมา จะ
ดีมาก ทุกเรื่องเสนอนายกเทศมนตรี อย่างเร็ว
สานักปลัด ขอสรุปเพิ่มเติม ดังนี้
งานการเจ้าหน้าที่
๑. ขอใช้บัญชีพนักงานจ้าง แทนผู้ที่ลาออกคือ สานักปลัด ตาแหน่ง
พนักงานดับเพลิง ๑ ราย และกองคลัง ตาแหน่งคนงาน ๑ ราย
๒. คานวณบาเหน็จบานาญ ผู้ที่เกษียณอายุราชการจานวน ๒ รายคือ
- นายชาญ วงษ์ประเสริฐ รองปลัดเทศบาล
- นายสุวัฒน์ วรวัฒน์
ผอ.กองการศึกษา
๓. รับโอนพนักงานเทศบาล ๑ ราย คือ นายมานพ ช่องตะคุ ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองการศึกษาจากเทศบาลเมืองวังสะพุงเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
๔. จัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) ซึ่งประกาศใช้ใน
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ จังหวัดให้รายงานหลังจากประกาศใช้ภายใน 10 วันโดย
ให้แนบตารางวิเคราะห์ค่างาน ซึ่งยังคงเหลือกองคลัง ยังไม่ได้ส่ง ขอให้ส่งให้งาน
การเจ้าหน้าที่ด้วย หมดเขตภายในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแบบประเมิน
พนักงานเทศบาล และแบบประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานและพนักงานจ้าง
กอง/ฝ่ายใดยังไม่ได้ส่ง ขอความกรุณาส่งให้งานการเจ้าหน้าที่ด้วยเนื่องจาก
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน จะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด

12.
นายนิคม สุระเกตุ
ปลัดเทศบาลเมืองเลย

- เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป
ต้องใช้ระเบียบดังกล่าวแล้ว ปัจจุบันเกิดน้าท่วมแล้วปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.
๒๕๖๑ จึงให้สานักปลัดดาเนินการ ดังนี้
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนก่อน ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี หรือรองนายกเทศมนตรี หรือนายกเทศมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน
และผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดมอบหมาย จานวน ๑ คน, ผู้แทนส่วนราชการที่นาย
อาเภอ มอบหมายไม่เกินจานวน ๒ คน, ผู้แทนประชาคมที่นายกเทศมนตรี
คัดเลือกจานวน ๓ คน ปลัดเทศบาล เป็นกรรมการและเลขานุการ,หัวหน้าสานัก
ปลัด เป็นกรรมการและผู้ช่วย-เลขานุการ และผู้อานวยการกองช่างเป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
๒. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสารวจผู้ประสบอุทกภัย หลังน้าลด อย่าให้มี
ปัญหาร้องเรียน โดยให้ตรวจสอบทุกหลังคา อย่าให้ตกหล่น

มติทปี่ ระชุม

รับทราบ และดาเนินการ
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการสารวจผู้ประสบอุทกภัย
๓. ถนนปลอดภัย และสวมหมวกกันน็อค ๑๐๐%
๔. ชื่อถนนในเขตเทศบาลเมืองเลย ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐
๕. ชื่อบ้าน ภูบอ่ บิด มีผู้ทกั ทวง ว่า บ่อ มี อ หรือไม่
๖. ให้สานักปลัดไปติดต่อดาเนินการ QR Code ร้องเรียนให้
พิมพ์เป็นสติก๊ เกอร์ เมื่อมีเรื่องร้องเรียน ก็ให้นาโทรศัพท์ไปสแกน QR
Code ร้องเรียนได้ และผู้ที่สามารถเปิดดูได้เฉพาะผู้ที่รบั ผิดชอบเท่านัน้

นายมานพ ช่องตะคุ
ผอ.กองการศึกษา

กองการศึกษา ขอสรุปงานที่จะดาเนินการ ดังนี้
- ได้มาดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการกองการศึกษา เทศบาล
เมืองเลย ตั้งใจทางานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร
๑. การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 35 ประจาปี 2560
เวสสุวัณเกมส์ โดยเทศบาลนครอุดรธานี เป็นเจ้าภาพ การเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๐ ตุลาคม
๒๕๖๐ ที่จังหวัดอุดรธานี เทศบาลเมืองเลยส่งกีฬา ๔ ประเภท ได้แก่
๑) กีฬาแบดมินตัน
๒) เทเบิลเทนนิส
๓) วอลเล่ยบอลชายหาด
๔) เปตอง

13.
นายมานพ ช่องตะคุ
ผอ.กองการศึกษา

นางวาสนา จิรนาท
รองนายกเทศมนตรี

รวมนักกีฬาจานวน ๔๒ คน
๒. การเตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทง แข่งเรือชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกาหนดในวันที่ ๒ - ๓
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ การรับสมัครถึงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ และเอกสารต่างๆ
ได้ดาเนินการแล้ว หากมีปัญหาประการจะนาเรียนให้ทราบ หรือคณะผู้บริหารจะ
แนะนาเพิ่มเติมประการใด
- ก่อนเปิดเรียน ให้ผู้อานวยการกองการศึกษานัดประชุมขอหารือ
กรอบ นโยบาย คุณภาพของการเรียนการสอน นโยบายของนายกเทศมนตรี,
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของรัฐบาล เพื่อ บรรจุลงในแผน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน บรรจุลงในหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
โดยเฉพาะเอกลักษณ์ของโรงเรียน ควบคู่ไปกับอัตลักษณ์ของนักเรียน จุ ดเด่น
ของนักเรียน

มติทปี่ ระชุม

รับทราบ และดาเนินการ
๑.ให้ทุกโรงเรียนเน้นให้นกั เรียนคัดลายมือสวย อ่านออกเขียนได้
๒. ครูผู้ควบคุมนักกีฬาให้รู้ระเบียบ วินัยการรักษาความสะอาดใน
พืน้ ที่เข้าค่าย และไปพักต่างจังหวัด
๓.นโยบายนายกฯให้เด็กนักเรียนปัน่ จักรยานไปโรงเรียนเพื่อลดภาวะ
โรคร้อน นักเรียนควบคู่ไปพร้อมกับชุมชน ระยะทางไม่ไกลจากเทศบาล
เมืองเลย-ออกไปถนนนกแก้ว-เลี้ยงซ้ายถนนมลิวรรณ-ถึงอุตุวิทยา - เลี้ยวซ้าย
ตลาดบ้านขอนแดง นาอาน – บ้านติดต่อ – เข้าเทศบาลเมืองเลย ให้จัดทุกวัน
ศุกร์เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ให้กองการศึกษาช่วยดูแล และสิบตรีละมัย
ยศปัญญา ช่วยดูแล และชมรมฮักเลย ถีบเลย ร่วมดูแล
๔. ให้โรงเรียนทาโครงการทาความสะอาด Big Cleaning Day เดือน
ละ 1 ครั้งทุกโรงเรียน หากให้เทศบาลไปร่วมด้วยช่วยกันให้แจ้งมาเทศบาล
๖. ให้โรงเรียนเน้นอัตลักษณ์โรงเรียนละ ๑ อย่าง
๗. เน้นอาหารกลางวันนักเรียนให้มีคุณภาพ และฝึกวินัยในการกิน
ข้าวในจานให้หมดทุกเม็ด
๘. ผู้อานวยการกองการศึกษา ให้นดั ประชุมหารือปัญหาอุปสรรค
ก่อนวันจัดงานแข่งเรือ และลอยกระทง

นายสุเทพ พรหมรักษา
ผอ.ร.ร.ชุมชนศรีสะอาด
(เทศบาล ๑)

โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล ๑) ดังนี้
๑. ขอบคุณนายกเทศมนตรี อนุมัติโครงการระบบไฟฟ้า
๒. ขอบคุณงานป้องกันฯ ได้ไปตัดกิ่งไม้ในโรงเรียน
๓. กิจกรรมที่ให้นักเรียนกล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออก ได้ศึกษา
แหล่งเรียนรู้ที่สาคัญในจังหวัดเลย เช่น ภูบ่อบิด, ศาลเจ้าพ่อกุดป่อง

นายสุเทพ พรหมรักษา
ชุมชนศรีสะอาด
(เทศบาล ๑)

มติทปี่ ระชุม
นางจิรัชญา พาณิชย์
ผู้อานวยการโรงเรียน
เทศบาล 2 ศรีบุญเรือง

มติทปี่ ระชุม

14.
๔.เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ไปศึกษาดูงานที่บ้านโคกใหญ่ ผอ.ร.ร.
ตาบลตาดข่า อาเภอภูกระดึง การป้องกันสารเสพติดให้ความรู้การป้องกันสาร
เสพติด ได้เชิญวิทยากรจากสถานีตารวจภูธรจังหวัดเลย และได้มอบเกียรติบัตร
ให้นักเรียน
๕. โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพนัก เรีย น (โครงการ SBMLD) ได้แก่
ปูนปั้น, ทาดอกไม้จันทน์, ดอกไม้จากใยบัว
๖. รางวัลที่ภาคภูมิได้นานักเรียนแข่งขันวงโปงลาง ที่มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย ได้รางวัลรองชนะเลิศ เพื่อให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์พัฒนาขึ้น และเตรียมความพร้อมแสดงงานประเพณี
ลอยกระ
รับทราบ และดาเนินการ ให้ซ้อมวงโปงลางนักเรียนตลอด เพื่อพัฒนาต่อไป
โรงเรียนเทศบาล ๒ ศรีบุญเรือง ขอสรุปเพิ่มเติมจากวีดีทัศน์ ดังนี้
๑. จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ที่ผ่านหลักสูตรตาม ครูแด คือ
การเรียนการสอนเพื่อต่อต้านยาเสพติดนักเรียน โดยได้รับเกียรติจากผู้
กากับสถานีตารวจภูธรเมืองเลย
๒. ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ ได้นานักเรียนชั้นประถมปี
ที่ ๕-๖ อายุ ไ ม่ เ กิ น ๑๕ ปี เข้ า แข่ ง ขั น วิ ท ยุ ก ารบิ น มิ นิ ว อลเล่ ย์ บ อล ถ้ ว ย
พระราชทาน สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ประจ าปี
๒๕๖๐ ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองเลย ทั้งจังหวัดเลยส่งเข้า แข่งขัน ๘ ทีม
ปรากฏว่าได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ ทุนการศึกษา ๑,๕๐๐ บาท พร้อม
เกียรติบัตรและอุปกรณ์กีฬา ปัจจุบันครูพละเกษียณอายุราชการ ยังไม่มีมาแทน
ตาแหน่งว่าง
เรื่องพิจารณา
๑. เรื่องไฟฟ้าในอาคารอเนกประสงค์ ขอความอนุเคราะห์รถกระเช้า
และช่างไฟฟ้าเทศบาล ตรวจสอบระบบไฟฟ้า และซ่อมแซมในส่วนที่ชารุด ซึ่ง
โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ไว้พร้อมแล้ว
๒. โรงเรียนจะปรับปรุงป้ายทางเข้าโรงเรียน โดยทาสีใหม่ให้สดใสสวย
งาม แต่ช่วงกลางคืนมองเห็นชัดเจนว่าเป็นป้ายอะไร จึงขอความอนุเคราะห์กอง
ช่างติดไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่ม
เรื่องอื่นๆ
-โครงการซ่อมแซมทาสีอาคาร งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๐ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว แต่ช่วงน้าท่วม คาดว่าจะได้ทาใหม่
รับทราบ และดาเนินการ
-ให้กองช่างไปดาเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าในอาคารอเนกอเนกประสงค์
และติดไฟเพิ่ม บริเวณป้ายทางเข้าโรงเรียน (หน้าถนนเจริญรัฐ)

15.
นายนราธิป บุญมา
รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓
ศรีสว่าง

มติทปี่ ระชุม
นายวุฒิชัย พันธุ์พัฒน์
ผอ.โรงเรียน ท.๔
บ้านภูบ่อบิด

มติทปี่ ระชุม

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง ขอสรุปเพิ่มเติมจากวีดีทัศน์ ดังนี้
๑. ขอบคุณนายกเทศมนตรี ที่ผลักดันงบประมาณได้ เก้าอี้บุนวม พัดลม
ติดเพดาน, เครื่องปรับอากาศ
๒. ได้ดาเนินการสอบวัดผลประเมินผล ของระดับชั้นประถมศึกษาและ
สอบปลายภาคเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในระหว่างวันที่ ๓-๕
ตุลาคม ๒๕๖๐ และประกาศปิดภาคเรียนที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ถึงวันที่
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประกาศเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ ได้ส่งหนังสือให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบโดยทั่วกันแล้ว
3. ส่งนักเรียนเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทองชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1 พุท ธศัก ราช 2560นักเรีย นได้ผ่านเข้าร่วม
เพื่อที่จะไปชิงในรอบรองชนะเลิศ คือ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ระดับประถมศึกษา
มีผู้ เ ข้ า ประกวด ๑9๔ คน ผ่ า นการคั ดเลื อ กอยู่ ๔๕ คน ปรากฏว่ า นั ก เรี ย น
เทศบาล ๓ ศรีสว่าง ได้ลาดับที่ ๙ เด็กหญิงนันทการ สุขเกษม ชั้น ป.๖ ซึ่งจะ
เข้าไปแข่งขันรอบรองชนะเลิศ เพื่อเข้าแข่งขันในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพมหานคร
4. การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ระดับประถมศึกษา มีผู้เข้าแข่งขัน
จานวน ๒๘๑ คน นัก เรีย นโรงเรีย นเทศบาล ๓ คือเด็ก ชายวิโ รจน์ นามวงษา
นัก เรี ย นชั้ น ประถมปี ที่ ๕ ได้ ล าดับ ที่ ๑2 จากผู้เ ข้ า แข่ ง ขั น ๕๕ คน จะไป
แข่งขัน ในวัน ที่ ๑๘ พฤศจิก ายน ๒๕๖๐ ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ กรุงเทพมหานคร การเดินทางทั้ง ๒ คนจะหารือกับผู้อานวยการ
กองการศึกษา และผู้บริหารอีกครั้ง
รับทราบ
โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านภูบ่อบิด ขอรายงานเพิ่มเติมจากวีดีทัศน์ ดังนี้
- ช่วงนี้นักเรียนปิดภาคเรียน คุณครูมาทางานตามปกติ
- นักกีฬาของโรงเรียนเทศบาล ๔ ภูบ่อบิด เข้าร่วมแข่งขันคือแบดมินตัน,
และเปตอง จะพยายามเต็มที่สุดความสามารถให้ได้รับรางวัลมา สร้างชื่อเสียงมา
ให้เทศบาลเมืองเลย
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
๑. การก่อสร้างร่องระบายน้า ปัจจุบันมีปัญหาในการก่อสร้าง จึงขอให้
ผู้ควบคุมงาน
๒. ของบประมาณก่อสร้างสนามเด็กเล่น ของโรงเรียนเทศบาล ๔ ด้วย
ขอบพระคุณล่วงหน้า
รับทราบ และดาเนินการ
- ให้คณะผู้บริหารพิจารณาสนามเด็กเล่น โรงเรียน
เทศบาล ๔ บ้านภูบ่อบิด

ข้อคิดเห็น[KWV1]:

ข้อคิดเห็น[KWV2]:

16.
นายประโยน วิไลลักษณ์
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๕
บ้านหนองผักก้าม
มติทปี่ ระชุม
นางบุศรา ชัยจันทร์
ผู้จัดการสถานธนานุบาล

มติทปี่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ ๖
นายนิคม สุระเกตุ
ปลัดเทศบาลเมืองเลย
มติทปี่ ระชุม

โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม สรุปเพิ่มเติมจากวิดีทัศน์ ดังนี้
๑. ปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ หลังสอบเสร็จช่วงนี้
ตรวจข้อสอบ และเปิดเรียนในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. ขอบคุณนายกเทศมนตรี เรื่องซ่อมแซมห้องส้วม ห้องน้า
รับทราบ
สถานธนานุบาล รายงานเดือนกันยายน ๒๕๖๐
- ยอดทรัพย์รับจานา 3,0๑๙ ราย จานวนเงิน ๕๓,๑๕๗,๖๐๐ บาท
- ยอดทรัพย์ไถ่ถอน ๒,๙๕๓ ราย จานวนเงิน ๕3,๖๙๓,๔0๐ บาท
- ดอกเบี้ยที่ได้รับรวมทั้งสิ้น ๑,๔๗๘,๕๒5.๕๐ บาท
- ได้ทาการจาหน่ายทรัพย์หลุดจานาของเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ทุน ๑,๑๖๖,๔๐๐ บาท กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์หลุดจานา ๒7๔,๘๒๕
บาท คิดเป็นกาไร ๒๓.๕๖ %
- ทรัพย์รับจานาคงเหลือทั้งสิ้น ๙,๗๗๒ ราย จานวนเงิน
๑๗0,๔๗๓,๘๐๐ บาท
สรุป ผลการดาเนินงานเทียบกับเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
- รับจานาลดลงจานวนเงิน 6๒๗,๙0๐ บาท คิดเป็นร้อยละ 1.๑๗
- ไถ่ถอนลดลงจานวนเงิน ๒,๑๕๕,๘5๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๙
อัตราดอกเบี้ยรับจานา มีดังนี้
๑. เงินต้นไม่เกิน ๕,0๐๐ บาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.๕๐ ต่อเดือน
๒. เงินต้น เกินกว่า ๕,๐๐๐ บาทแต่ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท คิดอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ ๑ ต่อเดือน
๓. เงินต้นเกินกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑.๒5 ต่อ
เดือน
* ราคาทองค า ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทองคาแท่ง ๑ บาทละ
๒๐,๐๐๐ บาท รับจานา ๑๕,๘๐๐ บาท*
รับทราบ
เรื่องอื่น ๆ
- การประเมิน ช่วงที่ปลัดไปราชการ ให้ดาเนินการให้เสร็จ
เรียบร้อย เพื่อ ประชุมพิจารณา และการประเมินรอบตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง
๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ให้ดาเนินการไว้เลย เพื่อผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้
บังคับบัญชาจะได้รับทราบว่าประเมินด้านใดบ้าง
รับทราบ และดาเนินการ
- เริ่มปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขอให้สามัคคีกนั บริหารงานไป
ด้วยกัน อย่าให้มีปัญหาอุปสรรค ระดับ ผอ.เดินไปหากันคุยกันประสานงาน
กัน สิ่งใดที่มีปญ
ั หากันก็ทิ้งไปในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เรื่องส่วนตัวให้ทิ้งไป
นอกรั้วเทศบาล เวลางานให้ช่วยบริหารงานให้สาเร็จ ลุล่วง ตามเป้าหมาย
นโยบาย

17.
นายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล
นายกเทศมนตรีเมืองเลย

ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร,ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, ผู้อานวยการ
กองทุกส่วนราชการ, ผู้อานวยการโรงเรียน ผู้เข้าร่วมประชุม ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
........................................................ขอปิดประชุม.................................................

เลิกประชุมเวลา

๑๒.00 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางศิริญาพร เทิงสูงเนิน)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางลัดดาวัลย์ ต้นมณีรุ่งโรจน์)
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

นายนฤปเวศม์ ปะสังขีณี/ตรวจ/ทาน
นายเสนี วรรณะ/ตรวจ

