
สรุป  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองเลย 

  ครั้งที่  ๑1 /๒๕๖๐ 
วันที่ 8 พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  เวลา 09.00 น. ณ ชั้น 3 ห้องสภาเทศบาลเมืองเลย 

    ****************** 
ผู้เข้าประชุม 
1.   นายสัมพันธ ์ คูณทวีลาภผล  นายกเทศมนตรีเมืองเลย 
๒.   นายแวว  โคตรโสภา  รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย 
๓.   นางวาสนา  จิรนาท   รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย 
๔.   นางสาวร าไพ ไชยปะ   รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย 
5.   นายสุรสิทธิ ์  เหลืองสุวรรณ  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเลย 
6.   นายค าภีร ์  ประเสริฐ  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเลย 
7.   นางสาวประทุมมา เพ็ชรสง่า  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเลย 
8.   นายนิคม  สุระเกตุ   ปลัดเทศบาลเมืองเลย 
9.   นายชวลิต  จบดี   รองปลัดเทศบาลเมืองเลย 
10. นางลัดดาวัลย ์ ต้นมณีรุ่งโรจน์  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
11. นางสาวพอเนตร ศิริภูล   ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๒. นายสัณทิฏฐ ์ ด้วงแพง   ผู้อ านวยการกองช่าง 
13. นางรัตนาภรณ์ พุฒิเปรมเดช  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
๑๓. นางพิกุลทอง ไชยปัญหา  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๔. นางจารุวัลย ์ พรหมลิ   ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
๑๕. นางบุศรา  ชัยจันทร์  ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
๑๖. นายมานพ  ช่องตะคุ   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
1๗. นายสุเทพ  พรหมรักษา  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล ๑) 
1๘. นางจิรัชญา  พาณิชย์   ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล     ๒  ศรีบุญเรือง 
1๙. นายนราธิป  บุญมา   รองผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล ๓  ศรีสว่าง 
๒๐. นายวุฒิชัย  พันธุ์พัฒน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 4  บ้านภูบ่อบิด 
๒๑. นายประโยน วิไลลักษณ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล ๕  บ้านหนองผักก้าม  
๒๒. นายชยณ  ซะนะทรัพย์ไพโรจน์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๒๓. นายรัชพงศ์  ดีแก้ว   หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
๒๔. นายนฤปเวศม์ ปะสังขีณี  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
๒๕. นายระพินทร์ ธีระนันท์  หัวหน้างานโรงเรียน 
๒๖. นายชาญยุทธ ศรีเมฆ   นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
๒7. นางปราณี  ธนะสูตร   หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด 
๒8. นางบุษกร  ชาวดร   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
29. นายกุลเทพ  เปาวะนา  หัวหน้างานกิจการสภา 
๓0. นายมงคล  ราชอักษร  หัวหน้างานธุรการ  กองสวัสดิการสังคม 
๓1. น.ส.วนิดา  วิบูลย์กัลยาณกิจ  นักบริหารจัดการงานทะเบียนและบัตร 



๒. 
32. นายชาย  เวียงวิเศษ  หัวหน้างานป้องกันฯ 
๓3. นายภาคิน  บุญปราณีต  หัวหน้างานรักษาความสงบ  
๓4. นายเสน ี  วรรณะ   เจ้าพนักงานธุรการ  
๓5. นางศิริญาพร เทิงสูงเนิน  เจ้าพนักงานธุรการ 
36. นายธีรวฒัน์  พิมพ์พิชญ์วิวัฒน์  เจ้าพนักงานทะเบียน  
๓7. นางวันเพ็ญ  พานิชย์   เจ้าพนักงานธุรการ 
๓8. นางสาวสาธิตา เพชรสูงเนิน  เจ้าพนักงานธุรการ 
39. นางสาววัฒนา โสรสิงห ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
40. นางเกษร  โห้แพร   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
 โดยนายสัมพันธ์  คูณทวีลาภผล นายกเทศมนตรีเมืองเลย เป็นประธานที่ประชุม ครั้งที่ 11/2560 เดือน 
พฤศจิกายน 2560 และได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง    ประธานแจ้งที่ประชุม  รับโอนพนักงานเทศบาล ดังนี้ 
นายสัมพันธ์  คูณทวีลาภผล  1.นายธวัช วรรณแก้ว ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและ 
นายกเทศมนตรีเมืองเลย สิ่งแวดล้อม(นักบริหารงานสาธารณสุข) จากเทศบาลต าบลหนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 
  2.น.ส.พรพิมล ศรีมงคล ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน จาก อบต.โคกใหญ่ 

อ.ท่าลี่ จ.เลย มาสังกัด งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม 
  3. น.ส.ลลนา  สอนพรหม ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญ-

การ จาก อบต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย   มาด ารงต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
 ระดับ ช านาญการ สังกัดส านักปลัด 
  4.วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ก าหนดเปิดถนนปลอดภัยตามนโยบาย 
 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ เทศบาลเมืองเลยร่วมกับหน่วยงาน

ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ภาคเอกชนในเขตเทศบาล จัดกิจกรรมการ
รณรงค์ และขับเคลื่อนการสร้างจิตส านึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  
ซึ่งเทศบาลเมืองเลย ได้คัดเลือกเส้นทางที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
จ านวน 1 เส้น คือถนนเจริญรัฐตลอดสาย โดยให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน
ทั่วไป ห้ามขับขี่เกิน 40 กม./ชม. สวมใส่หมวกกันน๊อค 100% ทั้งกลางวัน 
กลางคืน ให้ส านักปลัดดูแลป้ายรณรงค์ ไฟฟ้า LED รุ่นใหม่ ให้จัดซื้อมาติด
บริเวณทางแยก 

  5.   ขอบคุณทุกท่าน    ได้ช่วยเหลือสนับสนุนการจัดพิธี และร่วมถวาย
ความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ 
พระเมรุมาศจ าลอง บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ได้รับค ายกย่อง จากผู้ว่าฯ 

  6. ขอบคุณทุกท่าน  ที่ได้ช่วยงานประเพณีแข่งเรือลอยกระทง ปีต่อไป
ไม่ใหป้ระกวดนางนพมาศ เนื่องจากนางนพมาศเป็นอาชีพรับจ้างเวียนประกวด
ทุกปี ให้ประกวดเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลก็พอ และให้อนุรักษ์ประเพณีลอย
กระทงย้อนยุคต้นแบบโดยการร าวงชาวบ้าน โดยให้ชุมชนมสี่วนร่วมทุกชุมชน 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ และด าเนินการ 



3. 
มติที่ประชุม    1.  วันที ่ 22  พฤศจิกายน  2560   ก าหนดเปิดถนนปลอดภัยตาม 

นโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติขับขีไ่ม่เกิน 40กม./ชม. 
สวมใส่หมวกกันน๊อค 100%ทั้งกลางวัน/กลางคืน หากต้องจัดซื้อไฟกระพริบ 
ติดทางแยกได้ ให้ด าเนินการบันทึกจัดซื้อ  

2. ปีต่อไปประเพณีลอยงานประเพณีลอยกระทง ให้จัดแบบการร าวง
ย้อนยุค โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม ทุกชุมชน 

3. ทุกวันพระ  15  ค่ า   เชิญทุกคนร่วมไปวัดตามที่จังหวัดก าหนด  
ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  

4. ทุกวันศุกร์  รณรงค์  “สวมผ้าฝ้าย  ใส่ผ้าซิ่น เว้าภาษาถิ่น ภาษา 
เลย” จังหวัดเลย  

................รายงานผลการปฏบิัติงานเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ (โดย งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน)…..…… 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
นายนิคม  สุระเกตุ         รบัรอง รายงานการประชุมครั้งที ่10/25๖๐ วันที่ 6 ตุลาคม ๒๕๖๐(๑7  หน้า)    
ปลัดเทศบาลเมืองเลย ให้ที่ประชุมตรวจสอบ และแก้ไข เชิญที่ประชุม........หากมีแก้ไขให้แจ้งงานธุรการ 

ส านักปลัด ซ่ึงได้ลงใน  www. loeicity.go.th  และในไลน์กลุ่มผู้บริหาร ทม.เลย  
สามารถดาวน์โหลด์ เพื่อตรวจสอบและถือปฏิบัติได้ 

 

มติที่ประชุม            รบัรองรายงานการประชุมครั้งที่  10/25๖๐ วันที่  6  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
  

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ / สืบเนื่อง/ เพื่อพิจารณา / ด าเนินการ 
นางพิกุลทอง  ไชยปัญหา  1.   ก าหนดประชุมผู้น าชุมชนในเขตเทศบาล  ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่  
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 14  พฤศจิกายน  2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเลย 
     2. เรื่อง พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองเลย 

เป็นนายทะเบียน และมีประกาศกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่
ประกอบด้วยปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานที่รับผิดชอบ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ และท่านนายกฯ ได้
แต่งตั้งพนักงานตรวจสอบอาคาร ลักษณะหอพัก มีนายชวลิต จบดี รอง
ปลัดเทศบาล เป็นประธาน กองสวัสดิการสังคม ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ ทุกท่าน
ตามค าสั่งที่ได้ร่วมตรวจหอพัก เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.
2558 ซึ่งหลังจากเทศบาลเมืองเลย ได้รับถ่ายโอนภารกิจหอพัก ถึงปัจจุบัน
สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียม การขออนุญาตจัดตั้งหอพัก และผู้ประกอบการ
หอพัก ไดร้ับเงินจ านวน 100,700 บาท 
 3. การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพ่ือรับเบี้ยยังชีพประจ าปี พ.ศ.2562 
ปัจจุบันกองสวัสดิการสังคม ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หลังจาก
เดือนธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ตามระเบียบใหม่การรับลงทะเบียนผู้รับเบี้ยยัง
ชีพสามารถลงทะเบียนได้ ต้ังแต่เดือนมกราคม ของทุกปี และปัจจุบันมีผู้มา
ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพรายใหม่ จ านวน 139 ราย จากข้อมูลงานทะเบียน ซึ่ง
เป็นผู้ทีเ่กิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2500  ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2501   

http://www.loeicity.go.th/


4. 
นางพิกุลทอง  ไชยปัญหา  จ านวน 302 คน  ซึ่งส่วนหนึ่งจะเป็นข้าราชการที่รับบ านาญ มาลงทะเบียน  
ผอ.กองสวัสดิการสังคม  เพ่ือที่จะตัดสินว่าจะรับเบี้ย 600หรือจะรับบ านาญและการเบิกจ่ายเบี้ยผู้สูงอาย ุ 

เป็นไปตามระเบียบไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน ณ วันนี้ มีผู้รับเบี้ยยังชีพทั้งสิ้น  
3,400  ราย  เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น  2,341,100  บาท 
 4. โครงการบ้านมั่นคง ความคืบหน้าในการขยายเขตน้ าประปา บ้าน
มั่นคง ของชุมชนบ้านติ้ว,และฟากเลย โดยใช้งบประมาณสมทบกับการประปา 
ส่วนภูมิภาค เขต 7 อุดรธานี จ านวน 350,000 บาท ได้ประสาน ผอ.กอง
แผนการประปา ส่วนภูมิภาค เขต 7 อุดรธานี ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2561 
จะได้รับการจัดสรร จากผู้ว่าการประปา  จะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน
เมษายน 2561  
 5. โครงการบ้านมั่นคงบ้านติ้ว และฟากเลย ปัจจุบันได้ท าหนังสือส่ง
มอบทางสาธารณะประโยชน์ โครงการให้กับเทศบาลเมืองเลยแล้ว ฝากกองช่าง
พิจารณาด าเนินการต่อไป  
 6. การส่งเสริมอาชีพ ปัจจุบันส านักงานจัดหางานจังหวัด ได้ขอความ
ร่วมมือส ารวจผู้สูงอายุ เรื่องของความต้องการในอาชีพต่างๆ ผู้สูงอายุ  ที่เกิด
ระหว่างอายุ 60 – 65 ปี ในเขตเทศบาลเมืองเลย ตามฐานข้อมูลงานทะเบียน
ราษฎร มี 1,540 ราย และพิการพร้อมผู้ดูแล 601 ราย ในการส ารวจ ซึ่งการ
ด าเนินการดังกล่าว จะสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คนพิการของเทศบาลเมืองเลย ซึ่งได้จัดท าไว้แล้ว ซึ่ง
กองสวัสดิการสังคม จะได้ด าเนินการส ารวจและรายงาน เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูล 
ในการที่จะสนองแผนดังกล่าวต่อไป 
 7. เรื่อง ที่ดินสาธารณะประโยชน์แปลงชายติดตลิ่งน้ าเลยตลาดเช้า ซึ่ง
ได้อนุญาตไปแล้ว  99 ราย อยู่ระหว่างแจ้งเจ้าพนักงานที่ดิน เพ่ือปรับปรุงที่ดิน
ด าเนินการขยายผิวจราจรกว้างจากเดิม เป็น 6 เมตร และอีกแปลงเป็น 8 เมตร 
และมีการแก้ไขแปลงที่ดิน 2 แปลง ซ่ึงได้ประสานไปที่ดินจังหวัดเลย อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
 8. เรื่อง ฌาปณกิจสงเคราะห์ที่รับผิดชอบ 3 สมาคมคือสมาคมฌาปณ
กิจสมาชิกและพนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองเลย จ ากัด, และสมาคมฌาปณ
กิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส.จังหวัดเลย ทั้ง 2 สมาคมมีการด าเนินการ ตามปกติ 
ส่วนสมาคมฌาปณกิจผู้ฝากเงิน ธ.ก.ส.จังหวัดเลย อยู่ระหว่างหารือกับนาย
ทะเบียนกลาง ประเด็นการบรรจุแต่งตั้งและลาออก ของเจ้าหน้าที่ว่าเป็น
กระบวนการที่ชอบด้วยระเบียบ ข้อบังคับของสมาคมฌาปณกิจหรือไม่ อยู่
ระหว่างการสอบของนายทะเบียนกลาง 

 

มติที่ประชุม รบัทราบ และด าเนินการ  
  1. ประชุมผู้น าชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเลย ให้บรรจุการตั้งชื่อ

เปลี่ยนชื่อชุมชนที่ยังไม่เรียบร้อย ให้ปลัดและรองปลัดชวลิต วางแผน
ประชาคม 



5. 
มติที่ประชุม    2.โครงการหน้าบ้าน น่ามองให้ด าเนินการร่วมกันกับกองสาธารณสุข 

ซึ่งตรงกับนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
 

นางรัตนาภรณ์ พุฒิเปรมเดช กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สรุป ดังนี้ 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ   1. เรื่อง ตลาดประชารัฐมี 9 ประเภท ส าหรับเทศบาลเมืองเลย ท้องถิ่น 

สุขใจซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ  เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนที่มีรายได้น้อย เป็นตลาดรับลงทะเบียนเฉพาะรายใหม่ ลงทะเบียน 1 
คน ลงได้ 1 ประเภท ได้ตั้งแต่วันที่ 10-25 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ด ารง
ธรรมอ าเภอเมืองเลย และศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเลย 
 2. ก าหนดจัดกิจกรรมรณรงค์วัน“เอดส์โลก” ในวันที่ 1 ธันวาคม 
2560  
 3. โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจ าปี 2561 จากการ
ประชาคม 5 ประเภท มีผู้รับการสนับสนุน 29 โครงการ 
 4. วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเลย ตั้งหน่วย
พยาบาลจิตอาสาอยู่ บริเวณเต็นท์พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ บริเวณหน้าศาลา
กลาง จังหวัดเลย 
 5. เรื่องเดิน-วิ่ง การกุศล เพ่ือช่วยเหลือโรงพยาบาลศิริราช เริ่มรับ
ลงทะเบียนแล้ว ณ ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเลย หรืองานประชาสัมพันธ์ กอง
วิชาการและแผนงาน  ค่าสมัคร 350 บาท ได้เสื้อ 1 ตัว เหรียญ 1 เหรียญ 
ก าหนดวิ่งในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560  

นายนิคม สุระเกต ุ  1.เรื่อง ตลาดประชารัฐ ให้กองวิชาการและแผนงาน งานประชาสัมพันธ์  
ปลัดเทศบาลเมืองเลย ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเข้าใจการลงทะเบียนตลาดประชารัฐได้ที่ศูนย์ด ารง

ธรรมอ าเภอเมืองเลย และศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเลย เท่านั้น 
  2.เรื่อง พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกภาคส่วน 

โดยเฉพาะคืนวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ซึ่งได้รับค าชมเชย จากจังหวัดว่าท าได้ดี
ทั้งก่อนงานและหลังงานเสร็จ ส าเร็จลุล่วงเรียบร้อยไปด้วยดี  โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่อยู่เผาดอกไม้จันทน์ถึงเช้ามืด 

มติที่ประชุม รบัทราบ และด าเนินการ 

1. ให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้ท าบันทึกรื้อห้องตลาดเช้า  
เพื่อมีพื้นที่บริหารจัดการเพิ่มเติม 

2. ตลาดประชารัฐมี  ลงทะเบียน  1  คนลงได้  1 ประเภทได้ตั้งแต่ 
วันที่ 10 - 25 พฤศจิกายน  2560  ณ ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเมืองเลย และ 
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเลย 

3. ในวันที่  1 ธันวาคม 2560  จัดกิจกรรมรณรงค์วัน “เอดส์โลก”  
4. เดิน – ว่ิงการกุศล เริ่มลงทะเบียน ณ ห้องประชาสัมพันธ์ 

โรงพยาบาลเลยหรืองานประชาสัมพันธ์  กองวิชาการและแผนงาน  ค่าสมัคร 
350 บาทได้เสื้อ 1 ตัว เหรียญ 1 เหรียญ ก าหนดว่ิงในวันที่ 26 พฤศจิกายน 
2560  



6. 
 

นายสัณทิฏฐ์  ด้วงแพง  กองช่าง  ขอสรุป ดังนี้ 
ผอ.กองช่าง  โครงการที่ระหว่างด าเนินการ และโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 16 

โครงการ แล้วเสร็จ 5 โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการขยายไหล่ทางจากสะพานโรงแรมเลยพาเลซ ถึง สนามกีฬา 

กลางจังหวัดเลย 
2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่ประตู 

ทางเข้าศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองเลย ถึง หน้าพิพิธภัณฑ์เมืองเลย 
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมโนอุทิศพร้อม 

ระบบระบายน้ า บริเวณส านักงานมาลาเลีย ที่ 6 
4. โครงการก่อสร้างถนนเจริญสุข ชุมชนกกม่วงชี 
5. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ่อนไก่ 

โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
1. โครงการก่อสร้างระบายน้ า ซอยศรีเมืองเลย 
2. โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง จากแยกถนนสถลเชียงคาน  

ด าเนินการไปบางส่วน ช่วงนี้หยุดงาน ได้แจ้งเร่งรัดให้มาด าเนินการต่อเนื่องแล้ว 
3. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด 
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ า  

ซอยหอพักใบหยก  
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเศรษฐบุปผา 
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฟากเลย ซอย 3  

บรรจบซอยน้ าเลย 
7. โครงการก่อสร้างถนนทุ่งนาเมี่ยงพร้อมท่อระบายน้ า 
8. โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างสวนสาธารณะกุดป่อง 
9. โครงการก่อสร้างห้องสุขาสาธารณะสวนกุดป่อง  
10. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า ถนนวิสุทธิเทพ 
 โครงการที่ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 13 โครงการ เป็นโครงการขอ 

เปลี่ยนแปลง โอนเงินมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
 โครงการจัดซื้อ 11 โครงการจัดท าเอง และอีก 2 โครงการเป็น 

โครงการที่จะจ้างเหมา 
* เรื่องการก่อสร้างหอนาฬิกา เป็นเอกลักษณ์เมืองเลย อยู่ระหว่างประสาน
รูปแบบกับอาจารย์สังคม ทองมี* 
 

นายนิคม  สุระเกตุ   -  เงินอุดหนุนทั่วไป งวดที่ 1 ได้จัดสรรมาบางส่วน 7 ล้านกว่า ปลัดฯ 
ปลัดเทศบาลเมืองเลย  จึงได ้จัดสรรให้กองที่จ าเป็นจริงๆก่อน เช่น กองช่าง(เครื่องมือที่จะลงบ่อก าจัด 

ขยะ) จึงให้ทุกกอง/ฝ่าย สถานศึกษา ใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็นก่อน 
 
 



7. 
มติที่ประชุม รบัทราบ และด าเนินการ 

1. เงินอุดหนุนทั่วไป  งวดที่  1   ได้จัดสรรมาบางส่วน  7 ล้านกว่า  
ปลัดฯ จึงได้จัดสรรให้กองท่ีจ าเป็นจริงๆ เช่น  กองช่าง  (เครื่องมือที่จะลงบ่อ 
ก าจัดขยะ) กอง/ฝ่ายอ่ืนใหร้อเงินงวดที่ 2  จึงขอให้ใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็นก่อน  

     2.  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.เศรษฐบุปผา  มีรถดินหล่นลงมาถนน 
ให้แจ้งผู้รับจ้างด้วย 

3. ถนนเจริญสุข และถนนกกม่วงชี ให้แจ้งผู้รับเหมา ว่ารถไปเบียด 
รั้วบ้านประชาชน ให้กองช่างไปตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วย 

4. ถนนหน้าพิพิธภัณฑ์ มีเศษหินให้ปรับให้เรียบร้อย   
นางสาวพอเนตร ศิริภูล  กองคลัง  สรุป ดังนี้ 
ผอ.กองคลัง    1. เรื่อง  มาตรการการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 

งบประมาณ พ.ศ.2561 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล ให้เร่งรัดการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ให้ก่อหนี้ผูกพันในไตรมาสแรก 

     2. เรื่อง แนวทางปฏิบัติการช าระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบ 
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ต้องให้เจ้าหน้าที่ไป 
อบรม จึงจะปฏิบัติได้ 

     3. การส่งคืนงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท.ที่จัดสรรให้ศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็ก  ให้กองการศึกษาส ารวจว่าหลัง  30  กันยายน  หากเงินคงเหลือ
จะต้องท าเรื่องส่งคืนต่อไป 
 4. เงินยืมต่างๆ  ขอให้ใช้ตามระยะเวลาที่ก าหนดด้วย 
 5. รายงานการจัดเก็บภาษี เดือนนี้ยังไม่ได้มาก เนื่องจากเริ่มเดือน
มกราคม ของทุกปี -ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  144,808.72   บาท 
   -ภาษีบ ารุงท้องถิ่น     1,506.20 บาท 
   -ภาษีป้าย    63,954.00   บาท 
*ปัจจุบันเงินจัดสรรมาให้ไม่ตามท่ีตั้งไว้ น้อยมาก จึงขอความร่วมมือทุกกอง/ฝ่าย 
ใช้จ่ายอย่างประหยัด เท่าท่ีจ าเป็น* 
 6. ค่าเช่าอาคารพาณิชย์/ค่าเช่าแผงผ้า/ค่าเช่าแผงลอย/ค่าห้องน้ า ไม่
ค้างช าระ  -ค่าเช่าตลาดโต้รุ่ง      ค้าง  1  ราย  จ านวนเงิน  1,000  บาท 
   -ค่าเช่าแผงลอยตลาดเช้า ค้าง  7  ราย     จ านวนเงิน  4,350  บาท 
   -แผงเช่าแผงขายของตลาดเย็นค้าง 35 รายจ านวนเงิน 19,500บาท 
 7. การจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง รายละเอียดตาม
บันทึก ลย 52002.3/  เดือนพฤศจิกายน 2560  จ านวน  5  หน้า 

    8. เน้นย้ าหนังสือที่ มท 0808.2/ว 5916ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560  
    เรื่อง   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของ 

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 ให้ทุกกอง/ฝ่ายและสถานศึกษา พิจารณาการเบิก-
จ่ายด้วย อาจได้เรียกเงินคืน 

มติที่ประชุม    รับทราบ  



8. 
นางลัดดาวัลย์  ต้นมณีรุ่งโรจน์ ส านักปลัด สรุป ดังนี้ 
หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล งานกิจการสภา 

-จะเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 
มีก าหนด  30  วัน     หากกอง/ฝ่ายใดมีเรื่องที่จะน าเข้าบรรจุระเบียบวาระให้ที่ 
ประชุมพิจารณา สามารถส่งเอกสารที่งานกิจการสภาเทศบาล ส านักปลัด 
งานการเจ้าหน้าที่ 

1. นางสาววาสนา วงษ์โยธา ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  กองคลัง โอน 
ย้ายไปด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน    องค์การบริหารส่วน
ต าบลภูหอ อ.ภูหอ จ.เลย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 

2. พนักงานจ้าง สังกัด กองคลัง ลาออก  1  ราย 
3. รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 3 ต าแหน่งๆ ละ  

อัตราต าแหน่ง คนสวน กองช่าง, ต าแหน่ง คนงาน ของกองช่าง และต าแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์ กองการศึกษา ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 
2560 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกในวันที่ 
29 พฤศจิกายน 2560 วันคัดเลือกวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ประกาศผลการ
คัดเลือกวันที่ 8 ธันวาคม 2560  

4. ขอใช้บัญชีผู้คัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไปจ านวน 2 ต าแหน่ง 3 อัตรา 
ดังนี้  - ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง จ านวน  2 อัตรา คือ นายณราทิพย์  จันอุทะ   
และนายเกียรติศักดิ์  ประชาศรี ต าแหน่ง คนงาน (ปฏิบัติงาน บขส.)  จ านวน  1  
อัตรา คือนายวรรณกร  วรโชติปรมี 

มติที่ประชุม    รับทราบ และด าเนินการ 
1.ส านักปลัด     ดูแลเรื่องถนนปลอดภัยตามนโยบายการป้องกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติขับข่ีไม่เกิน 40  กม./ชม.     สวมหมวกกันน๊อค 
100% ทั้งกลางวัน/กลางคืน  

     2.งานเทศกิจ ให้หัวหน้าส านักปลัด พิจารณาการท างานเสาร์-อาทิตย์ 
ที่ตลาดเช้า ตลาดเย็น ท าเป็นเวรสับเปลี่ยนกัน และให้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับ
เบิกค่าล่วงเวลาด้วย มาปฏิบัติงานนายกฯ ให้เบิก แต่หากไม่มาปฏิบัติงาน
นายกฯ ไม่เห็นด้วยว่าจะเบิกค่าล่วงเวลา 
 3. การพิจารณาให้คะแนนความดีความชอบ     ให้ผู้อ านวยการกอง  
แต่ละกอง/ฝ่ายคัดกรองรายละเอียด ดูคะแนนให้เหมาะสมก่อนถึงนายกฯด้วย 

นายมานพ  ช่องตะคุ  กองการศึกษา  สรุปรายงาน ดังนี้    
ผู้อ านวยการกองการศึกษา เรื่อง เพ่ือทราบ  
     1.  การจัดงานแข่งขันเรือยาว ลอยกระทง   โดยนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  
 ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้เกียรติมอบรางวัล ได้แก่ เรือ แม่เนื้อทอง ชุมชนแฮ่ 

ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ชุมชนใหม่ ได้รับเงิน 
รางวัล 15,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2 ได้แก่ ก้องเพชร 
ชุมชนตลาดเมืองใหม่  



9. 
นายมานพ  ช่องตะค ุ   2.   การประกวดกระทงใหญ่      ได้รับถ้วยรางวัลจากพลเอกประยุทธ-  
ผู้อ านวยการกองการศึกษา จันทร์โอชา พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ  

ได้แก่ ชุมชนฟากเลย ได้รับถ้วยรางวัล จากพลเอกธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร รอง
นายกรัฐมนตรีพร้อมเงินรางวัล 13,000 บาทและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  
ได้แก่  ชุมชนภูบ่อบิด ได้ รับถ้วยรางวัล  จากนายวีระ   โรจน์พจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเงินรางวัล 11,000 บาท และนาย
สัมพันธ์  คูณทวีลาภผล นายกเทศมนตรีเมืองเลย มอบรางวัลให้กับทีมชนะเลิศ
การประกวดกระทงฝีมือ 

3.  ผลการประกวดนางนพมาศ ประจ าปี 2560 ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ
จากชุมชนภูบ่อบิด น.ส.อรอุมา สีหนารถ  รองชนะเลิศอันดับ 1 ตลาดเมืองใหม่ 
น.ส.ยุภารัตน์  เพ็งสมนึก  รองชนะเลิศ อันดับ 2 ชุมชนหนองผักก้าม น.ส.ดลฤดี  
พรหมลิ  

    เรื่อง สืบเนื่อง  
1. เทศบาลเมืองเลย   ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศ  ระดับภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ  ซ่ึงเทศบาล
อุดรธานี ระหว่างวันที่ 11 - 20  ตุลาคม  2560 การแข่งขันเสร็จสิ้นเรียบร้อย 
นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลยได้รางวัล ดังตอ่ไปนี้   ได้   1  เหรียญทอง,  2 
เหรียญเงิน, 3  เหรียญทองแดง  โดยเป็นประเภทกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิง
ไม่เกิน  1๘ ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองคือเด็กหญิงเบญจมาศ วรนุช และ
เด็กหญิงธนภรณ์    เหง้าพันธ์   จากโรงเรียนเทศบาล     5    บ้านหนองผักก้าม 
กีฬาเปตองเดี่ยว อายุไม่เกิน 14 ปี ได้รับเหรียญทองแดงคือเด็กหญิง   โกศรีวงษ ์ 
จากโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม เปตองหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ป ี
ได้รับเหรียญเงินคือนางสาวน้ าทิพย์ อุปนันท์ จากโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนอง
ผักก้าม  เปตองชายเดี่ยวรุ่นไม่เกิน  16 ปี  รับเหรียญเงินคือเด็กชายรัถภาค  วง
พยัคฆ์ จากโรงเรียนชุมชนศรีสะอาด  (เทศบาล 1)  และกีฬาประเภทแบดมินตัน
ชายคู่  อายุไม่เกิน 12  ปี ได้รับเหรียญทองแดงคือเด็กชายณรงค์  ฐิตาวัตร และ 
เด็กชายตนุภัทร  พูนศรี  จากโรงเรียนเทศบาล 4  บ้านภูบ่อบิด กีฬาแบดมินตัน
คูผ่สม  ได้รับเหรียญทองแดงคือเด็กชายณรงค ์  ฐิตาวัตร   และเด็กหญิงเกตุมณี 
กางจันทึก จากโรงเรียนเทศบาล  ๔  บ้านภูบ่อบิด   ผลการแข่งขันครั้งนีเ้ทศบาล
เมืองเลยได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปแข่งขันในระดับรอบชิงชนะ 
เลิศ ทีเ่ทศบาลนครภูเก็ต ในวันที่ 1 - ๑๐  ธันวาคม  2560 โดยเดินทางในวันที่ 
๒8 พฤศจิกายน 2560 จะต้องมีค่าใช้จ่ายต้องเดินทางและฝึกซ้อมก่อนการ 

    การแข่งขันประมาณ 7 วัน งบประมาณที่ด าเนินส่วนหนึ่ง ที่ใช้ไปแล้วไม่เพียงพอ
    จะขอให้คณะผู้บริหารพิจารณาค่าใช้จ่ายที่จะไปภูเก็ตประมาณ ๑๘๔,๒8๐ บาท 

2. การเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมระดับในเขตพ้ืนที่การศึกษา    ครั้งที ่ 
67  มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเข้าร่วมกับเขตพ้ืนที่ ชนะได้ล าดับที่ 1 คือร าวง
มาตรฐาน ชั้น ม.1–ม.2 โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล 1), แข่งขันวงดนตรี 



10. 
นายมานพ  ช่องตะค ุ  พ้ืนเมือง ระดับชั้น ม.1- ม.3 ของโรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล 1) 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา และประเภทศิลปะวัฒนธรรมอิสานเดี่ยวระนาดเอก     จากโรงเรียนเทศบาล  3  

ศรีสว่าง, ซอด้วง จากโรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีสว่าง ขลุ่ยเรียงออ      จากโรงเรียน 
เทศบาล 3 ศรีสว่าง,วงปี่พาทย์ไม้นวม ผสมเครื่องสายเดี่ยวของโรงเรียนเทศบาล 
3 ศรีสว่าง และคอมพิวเตอร์จากโรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล 1) นักเรียน
กลุ่มดังกล่าว ต้องไปแข่งขันที่จังหวัดขอนแก่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เรื่อง พิจารณา 
 นโยบายการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561 ขอให้ประธานในที่ประชุม
และท่านอยู่ในที่ประชุมน าเสนอ เพ่ือเป็นแนวทางการจัดงานต่อไป  

มติที่ประชุม    รับทราบ และด าเนินการ  
     1.การเดินทางไปราชการภูเก็ต ให้พิจารณาการเดินทางก่อนว่าจะ 

เดินทางโดยทางใด และให้ครูผู้ควบคุมดูแลนักกีฬาด้วย 
 2. การจัดงานปีใหม่ ให้รีบไปประสานเจ้าอาวาสวัด และวันจัดงาน 
ใหล้งตัวที่สุด  

 

นายสุเทพ  พรหมรักษา  โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล 1) 
ผอ.ร.ร.ชุมชนศรีสะอาด  ด้านวิชาการ 
(เทศบาล 1)    1.  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     ได้อนุมัติงบประมาณ    SMLD  

โรงเรียนได้ตั้งโครงการการเป็นเลิศ    และได้รับอนุมัติจากคณะผู้บริหารครูภาษา 
อังกฤษนายถนอม   แจ็คซั่น  ซึ่งบิดาเป็นอเมริกา  มารดาเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ด  
ให้สอนภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมตั้งแต่ชั้น  ป.1  ถึง  ม.3  ป.1   เน้นการสนทนา ไม่
เน้นวิชาการเกินไป      เพ่ือให้นักเรียนได้สัมผัสการพูดภาษาโดยตรงและให้สอน
ควบคู่กับครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษ 
 2. การแข่งขันกีฬานักเรียน โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด(เทศบาล 1) ได้รับ
รางวัล ประเภทเปตองชาย อายุ 16 ปี ได้รับเหรียญเงิน  
 3. การแข่งขันวิชาการ เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
ได้รับรางวัลชนะเลิศมี 3 รายการ โปงลาง, การสร้างเว๊บเพจคอมพิวเตอร์ และร า
วงมาตรฐาน ม. 1 - 3 การที่จะน านักเรียนไปแข่งขันท่ีจังหวัดขอนแก่น ไม่ได้ตั้ง
งบประมาณรองรับ เพ่ือที่จะน านักเรียนไปแข่งขัน มีค่าใช้จ่ายมาก ร าวง
มาตรฐานมีจ านวนนักเรียน 8 คน คุณครูควบคุมอีก 2 คน,วงโปงลางนักเรียน
ประมาณ  20 คน จึงขอให้คณะผู้บริหารได้พิจารณา ท าอย่างไรจะให้นักเรียนมี
ที่พัก มีทีก่ิน ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น 

มติที่ประชุม   รับทราบ และพิจารณา 
1.การไปร่วมแข่งขันวิชาการ ที่ได้รับรางวัล และจะไปร่วมประกวดที่

จังหวัดขอนแก่น ให้โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด ท าเรื่องมากองการศึกษา
พิจารณาเบิกจ่ายเป็นการเดินทางไปราชการ และให้ใช้รถบรรทุก  6  ล้อ กอง
การศึกษา (สีชมพู) 

 



11. 
มติที่ประชุม    2. ให้กองช่าง เร่งรัดแบบแปลนการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารของ 

โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล 1) ด้วย (งบประมาณเหลือจ่าย)  
 

นางจิรัชญา  พาณิชย์  โรงเรียนเทศบาล  ๒  ศรีบุญเรือง  ดังนี้ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน   ๑.การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมการศึกษาเขตที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 
เทศบาล 2 ศรีบุญเรือง  ศรีบุญเรือง เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองเลย เข้าร่วม 4 กิจกรรม ดังนี้ 

1. กิจกรรมสวดมนต์แปรไทย ระดับชั้น ป.1-ม.3 มีโรงเรียน 
ส่งเข้าประกวด 5 โรงเรียน ปรากฏว่าโรงเรียนเทศบาล 2 ได้รับเหรียญเงิน รอง
ชนะเลิศ อันดับ 2   

2. กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันวาดภาพ ระบายสีระดับชั้นมัธยม 
ต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับทอง คะแนน 86 คะแนน 

3. การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา ได้รอง 
ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับทอง 92 คะแนน  
เรื่อง สืบเนื่อง  

1. การตรวจรับ การทาสีอาคาร ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 
เรียนอาคารประกอบ  งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560   ปรากฏว่าผ่านไป  1 
เดือน สีที่ผู้รับจ้างทาได้หลุดลอกออก ได้ท าบันทึกมาที่กองการศึกษา  เพ่ือติดต่อ
ผู้รับ มาทาสีใหม่ 
 2. การปรับปรุงป้ายโรงเรียนทางเข้า  ซอย  4   ไดด้ าเนินการเรียบร้อย 
(ทาสีเหลือง) 
 3.การปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารอเนกประสงค์ คาดว่าจะด าเนินการ 
ให้โดยเร็ว 
 4. ครุภัณฑ์ส านักงาน ของโรงเรียนเทศบาล 2 ศรีบุญเรือง ตรวจรับแล้ว 
 5. ครุภัณฑ์ส านักงาน (เครื่องปรับอากาศ) รอการตรวจรับ 
เรื่อง อ่ืนๆ  

- ได้รับโอนย้ายครู สังกัด กทม.คือนายณัฏฐศรัณย์  อรัญมิตร ครู 
สาขาประวัติศาสตร์   แทนต าแหน่งคุณครูเอ้ือการย์  ธนะสูตร  รองผู้อ านวยการ
โรงเรียนเทศบาล 5 

นายมานพ  ทางตะคุ   เรื่อง การคัดลายมือสวย อ่านออกเขียนได้ ตามนโยบายนายกเทศมนตรี 
ผอ.กองการศึกษา  และนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด  ขอเรียนว่าโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 5 แห่ง 
    ขาดแคลนครูภาษาไทย  จึงขอให้คณะผู้บริหารได้โปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม   รับทราบ และพิจารณา 
     -มอบให้รองวาสนา พิจารณาครูสอนวิชาภาษาไทย โรงเรียนในสังกัด 

ทั้ง 5 แห่ง 
นายนราธิป บุญมา  โรงเรียนเทศบาล  3  ศรีสว่าง  ดังนี้ 
รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓  1. ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาล 3 หลัง 
ศรีสว่าง    เกิดเหตุอุทกภัย รอบที่ 3 และน าโดยท่านรองปลัดชวลิต จบดี น างานป้องกันฉีด 

ล้าง/ท าความสะอาด โรงเรียน 



12. 
นายนราธิป บุญมา   2. การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  
รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ 2560  นักเรียนมาเรียนตามปกติ  ได้ด าเนินการสอนตามหลักสูตร งบประมาณ 
ศรีสว่าง    อาหารเสริม (นม) ได้รับปกติ  

3. อาหารกลางวันโรงเรียน มีปัญหาที่ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ ที่ติด 
ขัดระบบ EGP แตไ่ด้แก้ไขปัญหาให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวัน  

4. ครุภัณฑ์โรงเรียน ได้ตรวจรับเรียบร้อย 
5. ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอ้ี ส าหรับรับประทานอาหารกลางวัน แต่ยังไม่ได้น า 

ไปใช้ รอรหัสครุภัณฑ์   ปัญหาอุปสรรค โรงอาหารของโรงเรียนเทศบาล 3  
ศรีสว่าง ไม่เหมาะสม ไม่มีรั้ว ไม่มีผนังกั้น จะมีสุนัขเข้าไปได้ น าพาความสกปรก 
ที่โต๊ะอาหาร ท าเรื่องเข้าแผนไว้แล้ว แต่ขอให้ผู้บริหารได้เร่งรัดพิจารณา 

6. รายงานการเสียชีวิตของนายศราวุธ   ดีจันทร์  ครูช านาญการพิเศษ 
สอนสุขศึกษา  พละศึกษา  เสียชีวิตตั้งแต่วันที่  13 ตุลาคม 2560 จึงท าให้ขาด 
แคลนครูอีก  1  ต าแหน่ง เดิมเกษียณอายุราชการ  3 ท่าน และเสียชีวิต 1 ท่าน 

7. การรับพนักงานจ้างตามภารกิจครูอัตราจ้าง จากโรงเรียนเทศบาล  
5 บ้านหนองผักก้ามคือนางอรอนงค์  นามโคตร  วิชาเอกวิทยาศาสตร์ มาปฏิบัติ 
ราชการที่โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  

8. กองการศึกษา รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่งนักการภารโรง  
ปฏิบัติงานที่โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง จึงขอประชาสัมพันธ์ ที่ประชุมว่าหากมี 
ผู้สนใจให้มาสมัคร รายละเอียดสามารถดูได้ที่กองการศึกษา เทศบาลเมืองเลย 

9. วันที่  10  พฤศจิกายน 2560 จะได้น านักเรียนจ านวน 1 คน เข้า 
ร่วมแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ครั้งที่  1  
ณ  โรงละครวังหน้า  กรุงเทพมหานคร เป็นการแข่งขัน เดี่ยวจะเข้ ระดับประถม 
ศึกษา   ได้ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์มาที่กองการศึกษา      ให้ออกค าสั่งให้ 
นักเรียนและครู เดินทางไปราชการ  ในวันที่  17  พฤศจิกายน  2560  แข่งขัน 
เดี่ยวระนาดเอก ชั้นประถมศึกษา  แข่งขันรอบรองชนะเลิศ  ณ  โรงละครวังหน้า  
ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหาร  ให้ใช้รถยนต์  (ตู้)  พร้อมพนักงานขับรถ น า 
นักเรียน ไปเข้าร่วมแข่งขัน ปัญหาอุปสรรค ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ จึง 
ต้องขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร 

     10. การเดินทางเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ นักเรียน ร.ร.เทศบาล 3  
    เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน ระหว่างวันที่ 20 – 23 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัด 
    ขอนแก่น  

11. งานประเพณีลอยกระทง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ประกวด 
กระทงฝีมือได้ที่ 3, นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 

มติที่ประชุม   รับทราบ และพิจารณา 
1. ให้กองการศึกษาพิจารณาตั้งงบประมาณ เกี่ยวกับประเพณีดนตรี  

วัฒนธรรม โดยประสานกับกองวิชาการและแผน 
 



13. 
มติที่ประชุม    2. โรงอาหารโรงเรียนเทศบาล 3 มีสุนัขเข้าไปนั้น ให้กองสาธารณสุข 

พิจารณาจัดการ 
 

นายวุฒิชัย  พันธุ์พัฒน์  โรงเรียนเทศบาล  ๔ บ้านภูบ่อบิด  ดังนี้  
ผอ.โรงเรียน ท.๔             1. การเข้าร่วมแข่งขัน งานหัตถกรรมการศึกษาเขตพ้ืนที่ 1 อัตภาพทาง 
บ้านภูบ่อบิด คณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  

2. การรับนักเรียนใหม่ผู้ปกครองมาขอให้รับทุกวันแต่ไดแ้จ้งผู้ปกครอง 
ว่าเป็นภาคเรียนต่อไป   เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคเรื่องอัตราก าลัง   การขอย้าย 
ระหว่างชั้น รับอยู่แตข่อเสนอให้ไปเริ่มเรียน ป.1 ใหม่ ผู้ปกครองก็ยอม 

3. ได้ปรับปรุงอาคารสถานที่ ปูอฐิบล็อกปูหญ้า    ด าเนินการเรียบร้อย 
และตีเส้น ส าหรับจอดรถ และจะพยายามปูหญ้าสนามให้เขียวขึ้น 

4. โจทย์ของผู้อ านวยการกองการศึกษา  และรองปลัดชวลิต  จบดี ว่า  
อยากเห็นแลนด์มาร์ค โรงเรียนภูบ่อบิด   อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะหารูปปั้น 
เณรน้อย แต่ราคาสูงพอสมควร 

 

มติที่ประชุม รับทราบ และด าเนินการพิจารณา สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 4 บ.ภูบ่อบิด 
 ก่อนเพื่อให้นักเรียน และประชาชนมีสถานที่ออกก าลังกาย ห่างไกลยาเสพติด

ส าหรับเณรน้อย ยังไม่จ าเป็น 
 

นายประโยน วิไลลักษณ์  โรงเรียนเทศบาล  ๕ บ้านหนองผักก้าม  ดังนี้  
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๕   1. ได้ท าความฝันนักเรียน ให้ส าเร็จ รอว่าท าอย่างไรนักเรียนจะได้  
บ้านหนองผักก้าม  รางวัลกลับมาสร้างชื่อเสียงให้กับเทศบาลเมืองเลยเรา 

2. ได้ส่งนักกีฬาเปตองหญิง อายุไม่เกิน 18 ปี แข่งขันในกีฬาเยาวชน 
แห่งชาติ ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้ารอบ 8 ทีม  

3. เนื่องจากบริษัท ศรีไทยใหม ่ได้บริจาคโครงหลังคาเหล็กและสังกาสี 
มุงหลังคา รอบอาคารใหม่ (ด้านหลัง) ได้ด าเนินการตั้งเสาเทคาน 

4. ก าหนดประชุมและอบรมพนักงานครูเทศบาล และคณะกรรมการ 
สถานศึกษา ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระ
เกียรติเทศบาลเมืองเลย 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห ์

- วัสดุก่อสร้าง ของกองการศึกษา ขอเป็นคอนกรีตส าเร็จเทพ้ืน 
และอิฐบล็อกประมาณ  1,000 ก้อน ฝากท่านผู้อ านวยการกองการศึกษา 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ และด าเนินการ       ประชุมและอบรมพนักงานครูเทศบาลและคณะ 
กรรมการสถานศึกษา  ระหว่างวันที่ 1 - 3  ธันวาคม  2560  ณ หอประชุม 
อาคารเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองเลย 

นางบุศรา  ชัยจันทร์    สถานธนานุบาล  รายงานเดอืนตุลาคม  ๒๕๖๐ 
ผู้จัดการสถานธนานุบาล   - ยอดทรัพย์รับจ าน า 2,๙79 ราย จ านวนเงิน ๕2,470,7๐๐ บาท  
     - ยอดทรัพย์ไถ่ถอน   ๒,880 ราย จ านวนเงิน ๕0,989,20๐ บาท 



14. 
นางบุศรา  ชัยจันทร์   - ดอกเบี้ยที่ได้รับรวมทั้งสิ้น    ๑,๗69,171.7๕    บาท 
ผู้จัดการสถานธนานุบาล   - ได้ท าการจ าหน่ายทรัพย์หลุดจ าน า ของเดือนมีนาคม  ๒๕๖๐ 
    ทุน 986,0๐๐ บาท ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์หลุดจ าน า 196,970 บาท 

คิดเป็นก าไร 19.97%  
- ทรัพย์รับจ าน าคงเหลือทั้งสิ้น  ๙,๗690  ราย จ านวนเงนิ  

๑๗0,๔๗๓,๘๐๐  บาท 
สรุป  ผลการด าเนินงานเทียบกับเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๐ 

                  - รับจ าน าลดลง จ านวนเงิน     686,๙0๐  บาท คิดเป็นร้อยละ 1.๑9 
                  - ไถ่ถอนลดลง  จ านวนเงิน   ๒,650,20๐  บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.4๙ 
                                อัตราดอกเบี้ยรับจ าน า มีดังนี้ 

๑. เงินต้นไม่เกิน ๕,0๐๐ บาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.๕๐ ต่อเดือน  
        ๒. เงินต้นเกินกว่า 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทองค าแท่งที่รับจ าน า ๑ 
บาทละ 18,7๐๐ บาท * 
 *ช่วงนี้มีโปรโมชั่น คือปกติให้ลูกค้าส่งดอกเบี้ยจ าน าทุก 4 เดือน 30 วัน 
ให้พิเศษส าหรับลูกค้าเดือนกรกฎาคม และสิ่งหาคม 2560 เพ่ิมระยะเวลาให้อีก 
1  เดือน*  

มติที่ประชุม   รับทราบ  
นางจารุวัลย์  พรหมลิ  กองวิชาการและแผนงาน  สรุปรายงาน ดังนี้ 
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน  1. การด าเนินงาน  (THAlLOEl 4.0) เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ

นโยบายวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย  จึงขอตั้งไลน์กลุ่มของงานประชาสัมพันธ์ 
เฉพาะกลุ่มรับแจ้งปัญหา เพ่ือรับทราบปัญหา และข้อร้องเรียนต่างๆ  เพ่ือให้การ
แก้ไขปัญหาตรงกับความต้องการของพ่ีน้องประชาชน        แก้ไขปัญหาได้อย่าง
รวดเร็ว กลุ่มนี้จะเชิญเฉพาะผู้บริหารทุกกอง, ผู้อ านวยการกองทั้ง  5 แห่ง  หาก
รับทราบปัญหาแล้ว ขอให้ผู้อ านวยการกองและผู้บริหารโรงเรียน ที่เก่ียวข้อง  ได้
ตอบปัญหานั้นๆไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปเพ่ือการแก้ไขปัญหารวดเร็วยิ่งขึ้น 
และเพจ   Facebook ของเทศบาลเมืองเลย จะมีการแจ้งข้อร้องเรียนต่างๆ  นั้น
รวดเร็ว  ทางงานประชาสัมพันธ์  จะเชิญผู้อ านวยการ ทุกกอง  และผู้อ านวยการ
โรงเรียน  ทั้ง  5  แห่ง  ให้เปน็แอดมินเพจของเทศบาลนี้  เพ่ือรับทราบปัญหาไป 

    พร้อมๆ กัน หากเป็นปัญหาการร้องเรียน ทางแอดมินจะเห็นข้อความนี้ หากเป็น 
    ปัญหาเกี่ยวเรื่องร้องเรียนกองคลัง    ขอให้  ผอ.กองคลัง  เป็นผู้ตอบค าถามนั้นๆ  

เพ่ือที่จะได้ตรงตามภารกิจหน้าทีห่รือกองช่างขอให้ ผอ.กองช่างเป็นผู้ตอบปัญหา
แต่หากเป็นข้อมูลทั่วไป   ที่งานประชาสัมพันธ์  กองวิชาการดูแลอยู่  จะสามารถ
ตอบข้อมูลได้ แต่ข้อมูลเชิงรุกขอให้ผู้รับผิดชอบกอง/ฝ่าย ต่างๆ เป็นผู้ตอบ  



15. 
นางจารุวัลย์  พรหมลิ   2. การเพิ่มเติมโครงการที่ไม่มีงบประมาณ หากพิจารณาแล้วไม่ได้ตาม  
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน  โครงการที่เสนอ ขอให้มาเริ่มต้นที่การจัดท าแผน       จึงขอให้ทุกกอง/ฝ่ายและ 

สถานศึกษา ถ้าจะพัฒนาในพ้ืนที่เป็นโครงการครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขอให้ 
เร่งรัด  ส่งได้ที่กองวิชาการและแผนงาน ทั้งปี 2561 และปี 2564  
 3. การเตรียมความพร้อมในการจัดท าวารสาร รายงานกิจการประจ าปี 
2561 นโยบายนายกเทศมนตรีเป็นแนวตามรอยพ่อหลวง ราชการที่ 9 และ
พระราชกรณีกิจของในหลวงราชการที่ 10 ขอความร่วมมือก าหนดบันทึกภาพ 
หากโรงเรียนมีกล้องคุณภาพดี สามารถบันทึกภาพ ส่งมาให้งานประชาสัมพันธ์ได้ 
เพ่ือแนบในเล่มวารสารต่อไป  

มติที่ประชุม   รับทราบ และด าเนินการ 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
นางร าไพ ไชยปะ    1. การจัดงานแข่งเรือลอยกระทง มีชาวบ้านแจ้งว่ามีปัญหาเรื่องห้องน้ า 
รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย มีหลายห้องแต่ไม่เปิดให้ใช้ มีเทปใสปิดไว้อีก (ห้องน้ าอาคารเฉลิมพระเกียรติ) 
     2. รถส าหรับบรรทุกโรงศพ ชาวบ้านแจ้งว่าเวลาร้องขอ  ท าไมนานมาก  
นางรัตนาภรณ์ พุฒิเปรมเดช  -  ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ   ตีเส้นจอดรอดบริเวณ 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ  หัวมุม ทางโค้งขึ้นชั้น 2 ซึ่งจอดช่วงเช้าและช่วงเลิกงาน 
นางจารุวัลย์  พรหมลิ   - ขอเชิญนักเรียนในสังกัด น ากิจกรรมเด่นมาร่วมแสดงถนนเลาะเลย 
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน ทุกเย็นวันเสาร์ ช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวมาเลาะเลย เป็นจ านวนมาก 
มติที่ประชุม   รับทราบ และด าเนินการ 

1. รถบรรทุกโรงศพ  ช ารุด อยู่ระหว่างซ่อมบ ารุง 
2. ห้องน้ าอาคารเฉลิมพระเกียรติ จะเปลี่ยนจากชักโครกเป็นนั่งยอง 

อยู่ระหว่างการส ารวจ พิจารณาซ่อมแซมต่อไป 
นายสัมพันธ์  คูณทวีลาภผล  ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร,ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, ผู้อ านวยการ 
นายกเทศมนตรีเมืองเลย  กองทุกส่วนราชการ, ผู้อ านวยการโรงเรียน  ผู้เข้าร่วมประชุม ที่เก่ียวข้องทุกท่าน   

........................................................ขอปิดประชุม................................................. 
เลิกประชุมเวลา                    ๑๒.00  น. 
 

 
(ลงชื่อ)                                 ผู้จดรายงานการประชุม 

   (นางศิริญาพร   เทิงสูงเนิน) 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 

 
 
(ลงชื่อ)                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นางลัดดาวัลย์  ต้นมณีรุ่งโรจน์) 
              หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

 
นายนฤปเวศม์  ปะสังขีณี/ตรวจ/ทาน 
นายเสนี   วรรณะ/ตรวจ 


