
 
 

       สรุป รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองเลย 
  ครั้งที่  9 /๒๕๖๐ 

เมื่อวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.0๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเลย  อ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 

    ****************** 
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 
๑1. นายสัณทิฏฐ ์ ด้วงแพง   ผู้อ านวยการกองช่าง 
๑๒. นางพิกุลทอง ไชยปัญหา  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๓. นางจารุวัลย ์ พรหมลิ   ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
14. นายสุเทพ  พรหมรักษา  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล ๑) 
15. นางจิรัชญา  พาณิชย์   ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล ๒  ศรีบุญเรือง 
16. นายนราธิป  บุญมา   รองผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล ๓  ศรีสว่าง 
17. นางพิมพรรณ สุริโย   ครชู านาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด 
18. นายประโยน วิไลลักษณ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล ๕  บ้านหนองผักก้าม 
19. นางสลัก  พงษ์เต้า   หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
๒0. นายรัชพงศ์  ดีแก้ว   หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
๒1. นายวิสิทธิ ์  เสนานาค  นิติกร 
๒2. นายนฤปเวศม์ ปะสังขีณี  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
๒3. นายระพินทร์ ธีระนันท์  หัวหน้างานโรงเรียน 
๒4. นายชาญยุทธ ศรีเมฆ   นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
๒5. นางปราณี  ธนะสูตร   หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด 
๒6. นายชยณ  ซะนะทรัพย์ไพโรจน์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
27. นางสมถวิล  สุริยะ   หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา 
28. นายกัมปนาท อาจวาที   สัตวแพทย์ 
29. นายกุลเทพ  เปาวะนา  หัวหน้างานกิจการสภา 
30. นางอรชา  ศรีสวัสดิ์   หัวหน้างานธุรการ ส านักปลัด 
๓1. นายมงคล  ราชอักษร  หัวหน้างานธุรการ  กองสวัสดิการสังคม 
๓2. นายชาย  เวียงวิเศษ  หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๓3. นายภาคิน  บุญปราณีต  หัวหน้างานรักษาความสงบ  
๓4. นายเสน ี  วรรณะ   เจ้าพนักงานธุรการ  
๓5. นางศิริญาพร เทิงสูงเนิน  เจ้าพนักงานธุรการ 
36. นายธีรวฒัน์  พิมพ์พิชญ์วิวัฒน์  เจ้าพนักงานทะเบียน  
๓7. นางวันเพ็ญ  พานิชย์   เจ้าพนักงานธุรการ 
38. นางสาวสาธิตา เพชรสูงเนิน  เจ้าพนักงานธุรการ  
        



     
                 ๒. 
 

- เดอืนนี้เป็นเดือนสิ้นปีงบประมาณ      จึงประชุมเร็วกว่าทุกเดือน มีเรื่องเร่งด่วนเข้าประชุม  
เชิญปลัดเทศบาล  ประชุมเรื่องแผนอัตราก าลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองเลย 
นายนิคม  สุระเกตุ       ขอแจ้งสรุปแผนอัตราก าลัง  ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) ของเทศบาล 
ปลัดเทศบาลเมืองเลย  เมอืงเลย ได้ค านึงถึงภารกิจ อ านาจ หน้าที่ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ เพ่ือ 

พัฒนาให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง รู้ระเบียบแบบ
แผนของทางราชการหลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของ
พนักงานเทศบาลที่ดี โดยได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนา ส าหรับพนักงานแต่
ละต าแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาในหลายๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้
และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรม
และจริยธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาลเมืองเลย ให้
สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาลเมืองเลยต่อไป สรุปดังนี้ 

-รวมทั้งหมด ๕๒๓ อัตรา (รวมพนักงาน/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
และพนักงานครูเทศบาล) 

-ก าหนดเพ่ิม   จ านวน  ๒  อัตรา คือ 
๑. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จ านวน    ๑  อัตรา สังกัดงาน

งบประมาณ กองการศึกษา 
๒. พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างทั่วไป)  จ านวน  ๑  อัตรา 

สังกัด งานธุรการ กองการศึกษา 
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคล  ปี ๒๕๖๑    ๘๖,๕๙๙,๐๘๐ บาท 
   ปี ๒๕๖๒  ๘๘,๘๕๐,๓๗๖ บาท 
   ปี ๒๕๖๓ ๙๑,๑๗๕,๔๐๐ บาท 
ร้อยละของงบประมาณ ปี ๒๕๖๑    ๒๙.๒๘% 
   ปี ๒๕๖๒  ๒๘.๖๑% 
   ปี ๒๕๖๓ ๒๗.๙๖% 

     ขอเรียนถามท่ีประชุมว่าเห็นชอบหรือไม่ 
มติที่ประชุม   - เห็นชอบ  แผนอัตราก าลัง  ๓  ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)  
..............................................ชมวีดีทัศน์ รายงานผลการปฏิบัติงานเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐……………….……………. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง    ประธานแจ้งที่ประชุม 
นายสัมพันธ์  คูณทวีลาภผล  ๑. วันที่ ๙ กันยายน  ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หอประชุมอาคาร 
นายกเทศมนตรีเมืองเลย  เฉลิมพระเกียรติฯ  นายกฯ ให้หยุดพัฒนา ให้พนักงานเทศบาล พนักงานครู 

ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง ให้เข้าอบรมฯ ทุกคน 
  ๒. โรงเรียนเทศบาล  ๒  ศรีบญุเรือง  ขอดอกดาวเรือง  เพ่ือน าไป

ประดับโรงเรียน  ให้ไปประสานงานสวนสาธารณะ กองช่าง 
  ๓. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้ไปตรวจสอบโรคมือเท้าปาก

โรงเรียน โดยด่วน  
  ๔. มีหนังสือสั่งการให้เทศบาลทั่วประเทศ จัดตั้งสภาเยาวชน ให้กอง

การศึกษา  ท าค าสั่งพิจารณาเจ้าหน้าที ่ที่รับผิดชอบโดยตรง ดูแลด าเนินการ 
เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล 

  ๕. ถนนวัฒนธรรมก าหนดถนนบ้านแฮ่(ถนนเจ้าพ่อเมืองแสน)ก าหนด 
เป็นทุกวันศุกร์ เริ่มเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยคลังจังหวัด/พาณิชย์จังหวัด  

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

 



 
3. 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
นายนิคม  สุระเกตุ         รบัรอง   รายงานการประชุมครั้งที ่ ๘/25๖๐  วันที่  ๑๑  สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
ปลัดเทศบาลเมืองเลย (๑๕  หน้า)  ให้ที่ประชุมตรวจสอบ และแก้ไข เชิญที่ประชุม............................ 
    หากมีแก้ไขให้แจ้งงานธุรการ ส านักปลัด 
 

นายรัชพงษ์   ดีแก้ว   -ขอแก้ไขหน้าที่ ๔ ระเบียบวาระท่ี ๔ ชื่อนายสุเทพ พรหมรักษา ผอ.  
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ร.ร.ชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล ๑) เป็นชื่อนายประโยน  วิไลลักษณ์    ผอ.ร.ร. 
    เทศบาล  ๕  บ้านหนองผักก้าม 
 

มติที่ประชุม            รบัรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๘/25๖๐ วันที่ ๑๑ สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
  

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง รายงานการปฏิบัติงานนของแต่ละกอง/ฝ่าย (ตามเอกสารแนบท้าย) 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ/ สืบเนื่อง/ เพื่อพิจารณา / ด าเนินการ 
นายสัมพันธ์  คูณทวีลาภผล  ปี  ๒๕๖๑   ให้ส านักปลัด พิจารณาจัดซื้อโต๊ะและไมโครโฟน เครื่อง 
นายกเทศมนตรีเมืองเลย ขยายเสียง ล าโพงใหม่ ซื้อคอมพิวเตอร์ ตั้งโต๊ะให้ครบ เนื่องจากว่าไมโครโฟน

หลายตัวช ารุดช็อต ปี 2561 ไม่ใช้เอกสารเนื่องจากสิ้นเปลืองกระดาษ เพ่ือ
ลด ภ า ว ะ โ ล กร้ อน อา จป ระชุ ม แบ บวี ดี โ อค อน เฟอร์ เ ร นซ์  ( VDO 
CONFERENCE)  ประชุมวันนี้เริ่มสถานธนานุบาล แต่ผู้จัดการลาพักผ่อน   
เชิญปลัดฯ 

นายนิคม  สุระเกตุ  สถานธนานุบาล  รายงานเดอืนสิงหาคม  ๒๕๖๐ 
เทศบาลเมืองเลย    - ยอดทรัพย์รับจ าน า 3,000 ราย จ านวนเงิน  ๕๓,๗๘๕,๕๐๐ บาท 
     - ยอดทรัพย์ไถ่ถอน   ๒,๘๕1 ราย จ านวนเงิน  ๕๑,๔๘๓,๕๕๐ บาท 
     - ดอกเบี้ยที่ได้รับรวมทั้งสิ้น    ๑,๔๔๗,๖๕0.๕๐    บาท 
     - ได้ท าการจ าหน่ายทรัพย์หลุดจ าน าของเดือนมกราคม ๒๕๖๐ 
    ทุน  ๙๔๒,7๐๐  บาท  ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์หลุดจ าน า 17๕,๘0๕  

บาท คิดเป็นก าไร  1๘.6๕ %  
- ทรัพย์รับจ าน าคงเหลือทั้งสิ้น  ๙,๘๐๙ ราย จ านวนเงิน 

๑๗๒,๑๒๒,๐๐๐  บาท 
                                         สรุป  ผลการด าเนินงานเทียบกับเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

       - รับจ าน าลดลงจ านวนเงิน  6,๙๗๖,๑๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ 1๔.90 
                  - ไถ่ถอนลดลงจ านวนเงิน   ๘,๒๒๘,๒5๐  บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐๒ 
                                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   

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

นางจารุวัลย์  พรหมลิ  กองวิชาการและแผนงาน        รายงานการปฏิบัติงานตามเอกสารที่แนบให้ 
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน ขอสรุปเพิ่มเติมจากวีดีทัศน์ ดังนี้  

งานนิติการ 
-  วันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๖๐ เชิญพนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจ า/   

พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองเลย/ พนักงานครูในสังกัด และเจ้าหน้าที่
สถานธนานุบาล ทุกคน  เข้าอบรมโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 



 
4. 

 

นางจารุวัลย์  พรหมลิ             การคอร์รัปชั่นเพ่ือปลูกฝังสร้างจิตส านึกการตระหนักรับรู้เสริมสร้าง 
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน     คุณธรรม จริยธรรม ทีเ่ป็นช่องทางผลักดันและป้องกันปัญหาการทุจริต การ

คอร์รัปชั่นในสังคมไทย การส่งเสริมค่านิคม การยกย่องและเชิญชูความดี  
ความซื่อสัตย์สุจริต การปฏิบัติหน้าที่ความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตาม
กฎหมาย และระเบียบวินัย อันเป็นการป้องกัน การต่อต้านการทุจริตและการ
คอร์รัปชั่น  โดยเริ่มลงทะเบียน  ๐๘.๐๐ น.  ณ  หอประชุมอาคารเฉลิมพระ
เกียรตฯิ เทศบาลเมืองเลย อบรมถึง ๑๒.๐๐ น. ช่วงบ่ายมีบริษัทฟอร์ด  
จังหวัดเลย จัดกิจกรรมที่บริเวณลานจอดรถ หน้าเทศบาลเมืองเลย 
เรื่องสืบเนื่อง 

๑. นายกเทศมนตรีเมืองเลย ได้เสนอร่างการจัดท าร่างเทศบัญญัติ 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ ให้สภาเทศบาลเมืองเลย
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งสภาก็ได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติฯ 
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ขณะนี้ได้ส่งร่างเทศ
บัญญัติฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณา หาก
เห็นชอบก็จะได้ส่งให้นายกเทศมนตรีเมืองเลย ลงนามและประกาศใช้เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ ต่อไป 

๒. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔  ปี  เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๑) (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน ได้ตรวจสอบทุกกิจกรรมที่ตก 
หล่นไปและจ าเป็นจะต้องด าเนินการจัดท าเป็นงบประมาณ ขอให้ตรวจสอบ
และเร่งรัดส่งรายละเอียดให้กองวิชาการและแผนงาน เพ่ือด าเนินการในส่วน
ของปี ๒๕๖๑ และตรวจสอบโครงการที่จะท างบประมาณในปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
เพ่ือด าเนินการปรับปรุงเพ่ิมเติมในการประชุมในคราวเดียวกัน ด าเนินการ
ตามระเบียบแผนของปี ๒๕๖๑ ใหม่ที่จะต้องมีการประชาคมทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น ชุมชน ประชาชน และส่วนราชการต่างๆ จะต้องมาร่วม
พิจารณาโครงการทั้งหมดที่จะร่วมพิจารณาเพ่ิมเติม ต้องผ่านประชาคมระดับ
เมือง และเสนอนายกเทศมนตรี พิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

นายสัมพันธ์  คูณทวีลาภผล  - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.๒๕๖๑  ผ่านสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรีเมืองเลย  ไปด้วยความเรียบร้อย   เชิญปลัดฯ เพ่ิมเติม…………………………….................... 
 

นายนิคม  สุระเกตุ   - งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ที่จะปิดงบประมาณในวันที่ ๓๐  
ปลัดเทศบาลเมืองเลย  กันยายน ๒๕๖๑  ซึ่งกองวิชาการและแผนงาน แจ้งให้ทุกกอง  ส ารวจวงเงิน 

งบประมาณ ทีเ่หลือจ่ายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐   หลังจากที่ตั้งฎีกาแล้ว ให้ทุกกอง
รายงานปลัดทราบภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ให้จงได้  เนื่องจากมี
โครงการเร่งด่วนจากคณะผู้บริหาร ดังนี้ 

๑. ถนน ๑๑ สาย 
๒. โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม 
๓. ศูนย์เด็กวัดศรีวิชัยวนาราม 
๔. โรงเรียนเทศบาล ๒ ศรีบุญเรือง 
๕. โต๊ะพับ ๕๐ ตัว/เก้าอ้ีบุนวม ๒๐๐ ตัว กองช่าง  
๖. เครื่องโปรเจคเตอร์ จ านวน ๒ เครื่อง ติดเพดานแขวน 

ลงมา ประจ าไว้ทีห่อประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และห้องประชุมสภาฯ   
ซึ่งยังไม่ทราบว่าจะมีงบประมาณเหลือเท่าไหร่  
 
 



 
 

5. 
 

 
นายนิคม  สุระเกตุ            ๗. หากมีเงินเหลือจะจ้างออกแบบลานวัฒนธรรม ถนนหลัง 
ปลัดเทศบาลเมืองเลย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ประมาณ ๑๐ ล้าน ซึ่งมีความส าคัญมาก เป็นงบฯ 

ของจังหวัด หากมีแบบแปลน สามารถน าเสนอของบประมาณได้เลยทันที 
โดยไม่ใช้เงินเทศบาลแต่อย่างใด      

- ระเบียบใหม่ ถ้าจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาทไมต่้อง 
ลง e-GP คือตกลงราคา 

มติที่ประชุม   รับทราบ และด าเนินการ 
     - ให้ทุกกอง/ฝ่าย ส ารวจวงเงินงบประมาณรายงานปลัดทราบ 

ภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ให้จงได้ 
   

นางพิกุลทอง ไชยปัญหา  กองสวัสดิการสังคม  ขอสรุปเพ่ิมเติมจากวีดีทัศน์ และเอกสารที่แนบ  ดังนี้ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม  ๑. จัดฝึกอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และก าหนดศึกษาดูงาน

ทีศู่นย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  ณ  จังหวัดนครพนม ในวันที่ ๘ 
กันยายน ๒๕๖๐ ออกเดินทางในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร/
เจ้าหน้าที่ และผู้สูงอายุรวม  ๑๐๐  ท่าน 

2. ช่วงนี้กองสวัสดิการสังคม ได้แจ้งให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย 
เอดส์ มาด าเนินการแสดงการด ารงชีพอยู่ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินทั้ง ๓ 
ประเภท ซึ่งจะต้องด าเนินการเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้การด าเนินการเบิกจ่าย
ไม่มีความคาดเคลื่อน เป็นไปตามระเบียบ 

3. กองสวัสดิการสังคม     ได้ด าเนินการบันทึกและตรวจสอบแก้ไข 
ข้อมูลผู้สูงอายุคนพิการ  และผู้ป่วยเอดส์  ให้ถูกต้องตามฐานข้อมูลของระบบ 
งานทะเบียน  โดยบันทึกแก้ไขในระบบสารสนเทศ ของเบี้ยยังชีพของกรมส่ง- 
เสริมการปกครองท้องถิ่น ก าหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กันยายน 
๒๕๖๐  ช่วงนี้อยู่ระหว่างด าเนินการใกล้จะแล้วเสร็จ 

4. โครงการบ้านมั่นคง  ช่วงนี้การประปาส่วนภูมิภาค ได้แจ้งว่าผู้ว่า 
การประปาส่วนภูมิภาคเห็นชอบการขยายเขตประปาเข้าโครงการบ้านมั่นคง 
บ้านฟากเลย และบ้านติ้ว โดยโครงการบ้านมั่นคงทั้ง ๒ ชุมชน ยินดีสมทบ
เงินงบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณอุดหนุน
สาธารณูปโภค ของส านักงานพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ซึ่งได้โอนงบฯมาไว้
บัญชีกรรมการเมืองเรียบร้อยแล้ว และพร้อมที่จะเบิกจ่าย 

5. กองสวัสดิการสังคม ได้ด าเนินการตรวจแนะน า และจัดระเบียบ 
ผู้แสดงความสามารถ บริเวณถนนคนเดินเลาะเลย ตามพระราชบัญญัติการ 
ควบคุมคนขอทาน พ.ศ.๒๕๕๙  ซึ่งพบผู้แสดงความสามารถที่ไม่มีบัตร 
จ านวน ๓ กลุ่ม และมีบัตรแสดงความสามารถ จ านวน ๒ กลุ่ม ในกรณีที่ไม่มี
บัตรแสดงความสามารถ จะต้องไปด าเนินการแจ้งบัตรเพ่ือให้มีบัตรแสดง
ความสามารถตามพระราชบัญญัติที่ก าหนด ที่ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เลย หลั งจากที่มีบัตรแล้ว  จะต้องมาด า เนินการ  ขออนุญาตแสดง
ความสามารถ ที่กองสวัสดิการสังคม เพ่ือที่จะน าเสนอนายกเทศมนตรีใน
ฐานะนายทะเบียน พิจารณาอนุญาตก่อนการแสดง 
 
 
 
 



 
6. 

 

นางพิกุลทอง ไชยปัญหา                        6. เรื่อง บ้านประชารัฐ ในเบื้องต้นได้คัดเลือกให้กับผู้ยากจนที่ได้รับ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม  การก่อสร้างบ้าน  ที่บ้านหนองผักก้าม  กองคลังได้ส่งสัญญาจ้างเหมาบริการ  
  เพ่ือก่อสร้างบ้าน ให้กองสวัสดิการสังคม  เมื่อวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๖๐  ซ่ึง 
  ในสัญญาจ้างก าหนดระยะเวลาด าเนินการในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึง 

 ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ในเรื่องดังกล่าว คงต้องท าเรื่องกันเงินเพ่ือขออนุมัติ
 เบิกจ่าย เนื่องจากคงจะเบิกจ่ายไม่ทัน 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ  และด าเนินการ 
๑. ให้กองสวัสดิการสังคม และงานทะเบียน ประสานงานเกี่ยวกับ

การจ าหน่ายผู้เสียชีวิต การย้ายที่อยู่ ให้แจ้งผู้มาย้ายว่าจะมีผลกระทบ
อย่างไร 

      ๒. เรื่อง ผู้ขึ้นทะเบียนแสดงความสามารถ ให้กองสวัสดิการสังคม 
ประสานกับกองวิชาการและแผนงาน    ถ้าจะมาแสดงที่ถนนเลาะเลย  ให ้
แสดงบัตรใบประกอบการให้ถูกต้องด้วยทุกครั้ง 

 

นายกมัปนาท  อาจวาท ี  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายงานการปฏิบัติงานตามเอกสารที่แนบ 
สัตวแพทย ์   ขอสรุปเพิ่มเติมจากวีดีทัศน์ ดังนี้  
    งานสัตวแพทย์ 
     - มีผู้ประกอบการแจ้งฆ่าสุกรในเดือนสิงหาคม จ านวน  ๒๓  ราย แต ่ 

เข้าฆ่าจริง จ านวน ๑๙ ราย  ยอด ๖๒๑ ตัว/เดือน 
ปัญหาอุปสรรค 

- การฆ่าและการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ  ๓ รายที่
ไมใ่ห้ความร่วมมือ  ซึ่งเก่ียวข้องกับปศุสัตวจังหวัดเลย ปีนี้ยังไม่มีการแจ้งจ าว่า
ให้ไปด าเนินคดีแต่อย่างใด  ซึ่งปี ๒๕๕๙ ได้จับด าเนินคดีแอบฆ่าหมูเถื่อน
จ านวน ๒ ราย ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้   แต่ที่กระผมได้ท างานมา ๒ ปี ยังไม่มี
การร้องเรียน อนาคตจะปรับปรุงพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ดี ทันสมัยยิ่งขึ้น 

 

นายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล  - โรงฆ่าสัตว์ ต้องปรับปรุงให้ทันสมัย ให้เสนอไว้ในแผนปรับปรุงโรง 
นายกเทศมนตรีเมืองเลย  ฆ่าสัตว์ วัสดุ อุปกรณ์ให้ทันสมัย และปรับปรุงห้องท างานและห้องพัก งาน 

ป้องกันฯ ไว้ในแผนฯ  ไม่ควรอยู่แบบอนาถา ซึ่งนายกฯ รับไม่ได้ 
 

นายชวลิต  จบดี    - เรื่องโรงฆ่าสัตว์ และการฆ่า  มีการร้องเรียน ที่จังหวัดอุดรธานีมาก 
รองปลัดเทศบาล   ซึ่งเป็นความผิดเชิงประจักษ์ ความผิดซ้ าซาก ทั้ง ๒ ฝ่าย ฝ่ายด าเนินการและ 

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ซึ่งอ้างว่าศักยภาพไม่ทั่วถึง  กรณีของจังหวัดเลย ไม่กระทบ
เฉพาะกิจการโรงฆ่าสัตว์เท่านั้น แต่กระทบด้านอ่ืนๆ  เช่น   กิจการหอพัก 
เป็นต้น จะมีการร้องเรียน ว่าเราละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  จึงไม่อยากให้ต่าง
ฝ่ายต่างรอ  ควรให้เจ้าหน้าที่เราแจ้งประสานกับปศุสัตว์จังหวัด ซึ่งเป็น
ความผิดที่ชัดเจน จากที่ได้ไปลงพ้ืนที่ดูสภาพซึ่งไม่ได้สร้างหลักประกันให้กับ
ผู้บริโภค เช่นการฆ่า การขนสัตว์ ที่ดูไม่ถูกสุขลักษณะเท่าท่ีควร ถ้าเรื่องนี้หลุด
ไป  ก็ท าให้เทศบาลเสียหายได้  จึงเห็นควรเสนอโครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ 

มติที่ประชุม   รับทราบ  และด าเนินการ 
     ๑. โรงฆ่าสัตว์ให้ท าแผนงานพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือให้ดีขึ้น  

ให้ทันสมัยขึ้น มีรายที่ลักลอบฆ่าให้กองสาธารณสุข แจ้งเตือนเป็นหนังสือ
และแจ้งปศุสัตว์จังหวัด และงานสัตวแพทย์ ร่วมกันด าเนินการต่อไป 
 
 



 
7. 

 

มติที่ประชุม ๒.  ให้ออกแบบอาคารโรงฆ่าสัตว์  ไว้ในแผน 
๓. ให้ออกแบบห้องท างานและห้องพัก  งานป้องกันฯ ไว้ในแผน 
4.  โรคมือเท้าปากที่แพร่ระบาดอยู่ที่จังหวัดตาก  ให้ส ารวจดูว่า

จะระบาดถึงจังหวัดเลย หรือไม่ให้รณรงค์ป้องกันในสถานศึกษาในสังกัด 
 

นายสัณทิฏฐ์  ด้วงแพง  กองช่าง  ขอเรียนเพ่ิมเติมจากวีดีทัศน์ และเอกสารที่แนบ ดังนี้ 
ผอ.กองช่าง ฝ่ายแบบแผน  (ขอจ่ายขาดเงินสะสม) 

๑. โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 
๒. โครงการปรับปรุงผิวจราจร รอบบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร 

จังหวัดเลย 
๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนร่วมใจ ซอย ๘  
๔. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ า ถนนวิสุทธิเทพ ฝั่งตะวันตก 

ช่วงที่ ๓  
๕. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า พร้อมทางเท้า ทุ่งนาเมี่ยง ช่วง 

ที่ ๒  
๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าข้างโรงเรียนเทศบาล ๔ 
๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเลย-ด่านซ้าย ซอย ๒ ปิ่นอนงค์ 
๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเท้า ทางเข้าโรงเรียนเทศบาล ๓  
๙. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าร่องขอนแดง 

    ๑ - ๙  แบบเสร็จแล้ว  ปัจจุบนัอยู่ระหว่างประมาณราคา 
     

งานควบคุมการก่อสร้าง 
๑. โครงการขยายไหล่ทาง จากซอย ๓ ถนนสถลเชียงคาน  
๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ า หอพักใบหยก 
๓. โครงการปรับปรุงกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน 

ด าเนินการได้  ๓๐% 
๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยมโนอุทิศ และได้ส่งวัสดุทดสอบ 

อยู่ระหว่างรอผลการทดสอบ 
๕. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า ซอยศรีเมืองเลย 
๖. โครงการก่อสร้างห้องน้ า ห้องส้วม โรงเรียนเทศบาล ๒ 
๗. โครงการก่อสร้างบ้านเทิดไท้  
๘. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า ทางเข้าโรงเรียนภูบ่อบิด 
๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านฟากเลย ซอย ๓  
๑๐. โครงการก่อสร้างถนน ซอยเศรษฐบุปผา 

ฝ่ายการโยธา 
๑. ปรับปรุงผิวจราจรถนนเลย-เชยีงคาน ซอย ๑ พ้ืนที่ ๑๖๐ ตรม. 
๒. ปรับปรุงผิวจราจร คลส. บ้านภูบ่อบิด ซอย ๒  พ้ืนที่ ๒๔๐ ตรม. 
๓. ปรับปรุงไล่ทาง  คสล. ถนนนกแก้ว ซอย ๓ พ้ืนที่ ๑๐๐ ตรม. 
๔. ลาดยางถนนด ารงวิถี หน้าโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย พื้นที่ ๑๐๐  

ตรม.  
๕. แก้ไขปัญหาน้ าท่วม ถนนพิพัฒน์มงคล ซอย ๑ โดยวางท่อ 

ระบายน้ า  ๒๐  เมตร 
๖. รื้อแผงตลาดเย็น ๒๗ แผง 

 
 



 
8. 

 

นายสัณทิฏฐ์  ด้วงแพง งานสวน 
ผอ.กองช่าง    - เพาะกล้าดาวเรืองได้ประมาณ ๑๒,๐๐๐ ต้น ยังคงเหลืออีกส าหรับ 

โรงเรียน และหน่วยราชการอ่ืนที่ขอมายังไม่เพียงพอ ต้องซื้อเพ่ิมอีกประมาณ  
๗,๐๐๐  ต้น 
ฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
 -เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ก าจัดขยะได้ รวมทั้งหมด ๔,๙๗๑.๓๘ ตัน/
เดือน  เทียบกับเดือนที่ผ่านมาขยะเพ่ิมขึ้นคิดเป็น ๙.๑๘%  คิดเป็นภายใน
เขตเทศบาล ๑,๘๘๕ ตัน/เดือน หรือประมาณ ๖๒ ตัน/วัน  
 -สถานการณ์น้ าท่วมบริเวณสถานีก าจัดขยะ ได้จัดซื้อดิน ๒,๐๐๐ คิว 
เพ่ือท าถนนป้องกันคันดิน ปัจจุบันน้ าไม่ไหลออกจากสถานีก าจัดขยะแล้ว แต่
ได้ท่วมอาคารประมาณ ๒๐ เซนติเมตร ท าการสูบออกทุกวันเพื่อไม่ให้ท่วม
ตรงตาชั่ง และช่วงกลางคืน ได้สูบออกลดลงวันละ  ๑๐ เซนติเมตร (ออกไป
ทางฝั่งส านักงานพัฒนาที่ดิน) 
 -ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค ๙ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ าใน
สถานีก าจัดขยะ ปรากฏว่าพบสารตะกอนหนัก จึงเสนอแนะให้เทศบาล ท า
บ่อ และให้ตรวจคุณภาพน้ าอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง  

 

นายนราธิป  บุญมา   - ขอสอบถามกองช่าง ว่าถนนวิสุทธิเทพ   ไปทางกกม่วงชี มีน้ าขังอยู่ 
รอง ผอ.ร.ร.เทศบาล ๓  ช่วงหอพักพงษ์พันธ์  เมื่อเช้ามีอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซต์ของนักเรียน ล้ม ๒ คัน  
ศรีสว่าง    เนื่องจากถนนเริ่มเป็นตะไคร่น้ าและ ขอให้พิจารณาด้วย  
 

นายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล  - จากที่ท่านรองนาราธิป แจ้งมานายกฯได้ไปดูและพิจารณาแล้ว จะ 
นายกเทศมนตรีเมืองเลย  ให้กองช่างไปแก้ไขปัญหา  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ และพิจารณาด าเนินการ 
๑. ด าเนินการหาวิธีแก้ไขปัญหาบ่อก าจัดขยะ และคุณภาพน้ า  

ตะกอนหนัก ที่บ่อก าจัดขยะ โคกช้างไห้ 
๒. ให้กองช่าง ที่เสนอโครงการก่อสร้างต่างๆ ให้ติดตามเรื่องรื้อ 

ถอนเสาไฟฟ้า ประปา ที่จะก่อสร้าง เพื่องานจะได้เร็วยิ่งขึ้น 
๓. ให้กองช่าง พิจารณาแก้ไขปัญหา ถนนทางไปกกม่วงชี ช่วง 

หอพักพงษ์พันธ์ 
 

นางสลัก  พงษ์เต้า  กองคลัง  ขอสรุปงานจากวีดีทัศน์ และเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้  
หน.ฝ่ายจัดเก็บรายได้   ๑. รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป,เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
แทน ผอ.กองคลัง       ๑๑๐,๔๓๙,๔๐๓  บาท 

2. รายจ่ายจริงไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป,เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
  ๙๖,๗๐๗,๘๘๗  บาท 

    มีรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง ทั้งสิ้น  ๑๓,๗๓๑,๕๑๕.๖๕ บาท 
     - เงินยืมสะสมคงค้าง ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐   

      ๗๑๐,๖๐๙.๕๕ บาท 
     -เงินยืมทดลองจ่ายคงค้าง               ๑,๑๑0,๘๐๘  บาท 
     -เงินยืม ที่ยังคงค้าง คือโครงการปั่นร่วมใจไทเลย ยังไม่ส่งฎีกาตั้งแต่ 
    กรกฎาคม ๒๕๖๐   (ค้างส่ง) 
 
 
 



 
9. 

 

นางสลัก  พงษ์เต้า   -โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาล     
หน.ฝ่ายจัดเก็บรายได้  เมืองเลย  (ค้างส่ง) 
แทนผอ.กองคลัง  -โครงการอบรมแกนน านักเรียน ต้านยาเสพติด (ค้างส่ง) 

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราการของนายภูริวัจน์ ศรีแสงเมือง  
(ค้างส่ง) 

    รายงานผลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงท้องถิ่น ภาษีป้าย 
    (ตามเอกสารที่แจกให้) 
    สรุปรายงานผลการจัดเก็บลูกหนี้ค้างช าระ  (ตามเอกสารที่แจกให้) 
    รายงานการขอรับเงินค่าปรับจากศาลจังหวัดเลย  (ตามเอกสารที่แจกให้) 
    รายงานการจัดเก็บค่าเช่าประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ (ตามเอกสารที่แจก) 
    รายละเอียดเงินยืมสะสม คงค้างเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ (ตามเอกสารที่ 

แจกให้) 
เรื่องท่ีขอความร่วมมือ ดังนี้ 

๑. ให้ทุกกอง/ฝ่าย เร่งรัดการท าฎีกา และบันทึกการจัดซื้อจัดจ้าง 
ไม่ให้เกินวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

 
 

นายนิคม  สุระเกตุ   ขอเพ่ิมเติมกองคลังให้ทุกกองเร่งรัดด าเนินการ เพ่ือปิดงบประมาณ 
ปลัดเทศบาล   ไดท้ัน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ดังนี้  

๑.  เร่งรัดการติดตาม การจัดเก็บภาษีคงค้าง 
๒. เร่งรัดพัสดุ ในกรณีท่ีได้ผู้รับจ้าง เร่งรัดท าสัญญาจ้าง เพื่อที่จะ 

ไดท้ราบเงินเหลือจ่าย 
๓. เร่งรัดการส่งฎีกา ไม่เกินวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐  
๔. เงินยืม เงินงบประมาณ ก็ให้เร่งรัดใช้ในปีงบประมาณนี้ 
๕. เงิน ช.ค.บ. ให้ส านักปลัดเร่งรัด ใช้ในงบประมาณปี ๒๕๖๐ 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ และให้พิจารณาด าเนินการ 
๑.  เร่งรัดการติดตาม การจัดเก็บภาษีคงค้าง 
2. เร่งรัดพัสดุ ในกรณีที่ได้ผู้รับจ้าง เร่งรัดท าสัญญาจ้าง เพื่อที่จะ 

ได้ทราบเงินเหลือจ่าย 
3. เร่งรัดการส่งฎีกา ไม่เกินวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐  
4. เงินยืม เงินงบประมาณ ก็ให้เร่งรัดใช้ในปีงบประมาณนี้ 
5. เงิน ช.ค.บ. ให้ส านักปลัดเร่งรัด ใช้ในงบประมาณปี ๒๕๖๐  

 

นางลัดดาวัลย์  ต้นมณีรุ่งโรจน์ ส านักปลัด  ขอสรุปเพิ่มเติมจากวีดีทัศน์ และเอกสาร ขอสรุปเพ่ิมเติม ดังนี้ 
หัวหน้าส านักปลัด                    งานกิจการสภา 
     - เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเลย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี  

๒๕๖๐ มีก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
หากกอง/ฝ่าย ใด ที่จะน าเรื่องให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณา ขอให้ส่งเอกสารได้
ที่งานกิจการสภาได้  
งานการเจ้าหน้าที่ 
 ๑. มีรับโอนพนักงานเทศบาล  ๑ ราย  คือน.ส.เมญาริน สุวรรณแสน 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ    จากเทศบาลต าบลโนนปอแดง  อ าเภอผาขาว 
มาด ารงต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กองคลัง 
 
 



 
10. 

 

นางลัดดาวัลย์  ต้นมณีรุ่งโรจน์  ๒.  พนักงานจ้างทั่วไป ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่  ๑  สิงหาคม 
หัวหน้าส านักปลัด                   ๒๕๖๐  รวม  ๓  ราย  (คนงาน กองช่าง, คนสวน กองช่าง, พนักงานดับเพลิง 
            ส านักปลัด) 

3. มีพนักงานครูเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ที่จะเกษียณอายุ 
ราชการ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐  

     คณะผู้บริหารก าหนดเลี้ยงมุทิตาจิต ในวันที่ ๒9 กันยายน ๒๕๖๐  
    รายละเอียดจะแจ้งไปอีกครั้ง 
 

นายสัมพันธ์  คูณทวีลาภผล  - ฝากส านักปลัด  เรื่องท่ีกิจการสภาที่จะน าเข้าที่ประชุม    บางเรื่อง 
นายกเทศมนตรีเมืองเลย  ต้นเรื่องไม่ทราบว่าจะน าเข้าที่ประชุมสภา ให้ประสานงานกัน และแจ้งกองที่ 

เกี่ยวข้องด้วย  หรือให้ปลัด ระบุท้ายหนังสือไปด้วยว่าแจ้งกอง/ฝ่ายใด 
 

นายนิคม  สุระเกตุ   - เรื่อง  ญัญติของแต่ละกองเฉพาะตัวจะให้แต่ละกองเป็นผู้
ปลัดเทศบาล   ด าเนินการญัญติ รวมทุกกอง    ให้กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้ด าเนินการ  

ฝากหัวหน้าส านักปลัด  และหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ   ช่วยดูเรื่องการประชุม 
สภาเรื่องระเบียบ ข้อบังคับ ให้ดูละเอียดด้วย ปัจจุบันทุกข้ันตอนจังหวัดตรวจ 
ละเอียดมาก ตามท่ีกฎหมายก าหนด ปลัดสั่งให้เจ้าหน้าที่ ท าก็ไม่ปฏิบัติตาม 
ท าให้ขาดหนังสือบางช่วงไป จึงให้ก าชับ ก ากับ ดูแล ด้วย  ซึ่งปีนี้จังหวัดตรวจ
ละเอียด มีปัญหาก็ได้แก้ไขปัญหาให้แล้ว 

     - เรื่อง จ่ายเงินผู้ประสบอุทักภัย เขตเทศบาล ๑๙ ชุมชน ทางอ าเภอ 
เมืองเลยจะแจ้งมาอีกครั้ง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการไปรับเงินที่อ าเภอเมืองเลย 
ให้จ่ายเงินตามบัญชีด้วยความระมัดระวัง อย่างให้ขาดเด็ดขาด  

 

นายสัมพันธ์  คูณทวีลาภผล  - การจ่ายเงินผู้ประสบภัย ขอให้รอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง  
นายกเทศมนตรีเมืองเลย  ชัดเจน โปร่งใส จะเกดิปัญหาการร้องเรียน  เป็นไปได้หรือไม่ให้จ่ายเป็นเช็ค 
 

นายรัชพงษ์  ดีแก้ว  กองการศึกษา  ขอสรุปเพิ่มเติมจากวีดีทัศน์ ดังนี้ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  วันนี้  ผอ.กองการศึกษาติดภารกิจ  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จึงได้ 
    มอบให้กระผม เข้าร่วมประชุมแทน 

๑. การแข่งขนักีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย     ได้รับ 
ความร่วมมือ ร่วมแรง จากผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกอง เจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการสนับสนุน และดูแลบุตรหลานตลอดเส้นทาง 
ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย  

      ปัญหาอุปสรรค  สภาพสนามพิธีเปิดมีฝนตก ท าให้มีโคลน 
บ้าง พยายามจะหลีกเลี่ยงช่วงฤดูฝน ปีที่ผ่านมาเคยจัดช่วงเดือนมกราคมและ  
ตรงกับกิจกรรมมาก เช่น การเตรียมตัวสอบ เป็นต้น แต่ปีต่อไปจะพิจารณา
ช่วงเดือนธันวาคม 

๒. งานศึกษานิเทศก์    เตรียมแข่งขันคนเก่ง  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือสอบคัดเลือกนักเรียนตัวแทนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย ใน ๕ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ได้แก่ คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาฯ  
และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เข้าร่วมสอบแข่งขันในโครงการแข่งขัน 
คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น  ระดับประเทศ      ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
 
 
 



 
 

11. 
 

นายรัชพงษ์  ดีแก้ว  ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงมกราคม  ๒๕๖๑  ในวันศุกร์ที่  ๘ กันยายน  
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอให้ผู้บริหารโรงเรียน ก าชับครูแจ้ง 
    ให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 

๓. การตั้งสภาเด็กและเยาวชน       ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญมหาดไทยให้  
อปท.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยจัดตั้งสภาเด็ก
และเยาวชนในพื้นท่ี  พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๖๐ แก้ไขเพ่ิมเติม ประเด็นส าคัญคือ อปท.มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้มี
การจัดตั้งสภาเด็กเยาวชนต าบล  สภาเด็กเยาวชนเทศบาล รวมทั้งให้มีการ
สนับสนุนประสานให้มีสภาเด็กประจ าเทศบาลขึ้น ซึ่งในวาระเร่งด่วน
นายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา ให้ อปท.เร่งรัดจัดตั้งสภาเด็ก
เยาวชน ซึ่งเทศบาลเมืองเลย ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ที่จะขับเคลื่อน
เรียบร้อยแล้ว  

๑. นายกเทศมนตรีเมืองเลย  เป็นที่ปรึกษากรรมการ 
๒. ปลัดเทศบาล   เป็น ประธานกรรมการ 
๓. ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.เลย 
๔. บ้านพักเด็กเยาวชน จ.เลย 
๕. ส านักงานส่งเสริมนอกระบบ จ.เลย (กศน.) 
๖. สถานีต ารวจภูธรเมืองเลย 
๗. โรงเรียนเลยพิทยาคม 
๘. โรงเรียนเมืองเลย 
๙. โรงเรียนอนุบาลเลย 
๑๐. โรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง ๕ แห่ง 
๑๑. ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๒. ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
๑๓. ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๑๔. หัวหน้างานกิจการสภาเด็กเยาวชน   เป็นเลขานุการ 

การเลือกตั้งสภาเด็กเยาวชน จะมีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ ๙ 
กันยายน ๒๕๖๐  กองการศึกษาได้ส่งหนังสือให้ชุมชน สถานศึกษา อายุ ๒๕ 
ปี บริบูรณ์ เข้าร่วมการเลือกตั้ง โดยใช้สถานที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 
เทศบาลเมืองเลย เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 

๔. การจัดหาเร่งรัดพัสดุคุณภาพการศึกษา ด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ  ประจ าปีงบประมาณของปี พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งจังหวัดและกรม-
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งเร่งด่วนที่สุดมา ๒ ฉบับแล้ว ซึ่งทาง
เทศบาลติดขัดเรื่องจัดซื้อจัดจ้างระเบียบใหม่  แต่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เร่งรัดให้ส่งการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ไปที่ ICT จังหวัดเลย ซึ่งจะได้ส่งไป
ที่จังหวัดเพ่ือรวบรวม มีหลายแห่งที่จะพิจารณาประชุมในคราวเดียวกัน 

๕. การแข่งขันกีฬาระดับประเทศ อาเซียนเกมส์ โดยเทศบาลเมือง 
นครอุดรธานีเป็นเจ้าภาพ เทศบาลเมืองเลยส่งกีฬา ๔ ประเภท ได้แก่ 

๑) กีฬาแบดมินตัน 
๒) เทเบิลเทนนิส 
๓) วอลเล่ยบอลชายหาด 
๔) เปตอง 

 
 



 
12. 

 

นายรัชพงษ ์ ดีแก้ว จ านวนนักกีฬา ประมาณ ๕๐ คน จะแข่งขันระหว่างวันที่ ๑๑-๒๐ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงต้องมีการเข้าค่ายฝึกซ้อม เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันต่อไป 

๖. การจัดซื้อจัดจ้าง งบเร่งด่วน โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนอง 
ผักก้าม ส่งเรื่องไปที่กองคลัง แต่ยังติดเรื่องระเบียบพัสดุใหม่ 

๗. โครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าโรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล ๑)  
กรณีเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ที่สายไฟฟ้าใช้การมานานแล้ว ให้กองช่าง ได้ประมาณ
การราคาประมาณ  ๔๐๐,๐๐๐ บาท (ขอใช้งบเหลือจ่าย)  

๘. ซ่อมแซมเวทีอาคารอเนกประสงค์ ร.ร.เทศบาล ๒ ศรีบุญเรือง 
๙. โครงการเชื่อมอาคาร ร.ร.เทศบาล ๒  
๑๐. เกษียณอายุราชการ ทั้งหมด ๙ ท่าน(ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

ผู้อ านวยการ ร.ร.ท.๓  และคณะครูอีก  ๗ ท่าน ในช่วงก่อนเกษียณอายุจะมี 
การส่งมอบหมายงาน ขอเรียนผู้บริหารโรงเรียนได้ท าทะเบียนทรัพย์สิน, วัสดุ
ครุภัณฑ์ เพ่ือให้ผู้อ านวยการ ได้ส่งที่ส าคัญๆ ที่เป็นมูลค่า ให้เรียบร้อย 

มติที่ประชุม   รับทราบ และด าเนินการ 
๑.     เลือกตั้งสภาเด็กเยาวชน ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา 

๑๓.๐๐ น. ณ  หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองเลย 
 

นายสุเทพ  พรหมรักษา  โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด  (เทศบาล ๑)     ขอสรุปเพิ่มเติมจากวีดีทัศน์และ 
ผอ.ร.ร.ชุมชนศรีสะอาด  เอกสารที่เรียนแจกให้ ดังนี้      
(เทศบาล ๑)  ๑.  ขอบคุณคณะผู้บริหาร    กอง/ฝ่าย     ทีเ่กี่ยวข้อง ช่วยดับไฟฟ้า

ลัดวงจรที่อาคารอเนกประสงค์ ซึ่งสายไฟฟ้าใช้งานเป็นเวลานานแล้ว จึงต้อง
ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารพิจารณางบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม 

  ๒. โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดในสถานศึกษา  ณ วัดป่า
ภูเหล็ก ณ ค่ายศรีสองรัก  และเชิญเจ้าหน้าที่จากสถานีต ารวจภูธรเมืองเลย 
มาให้ความรู้เพ่ือให้นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ ๑  ได้ทราบถึงพิษภัยยาเสพติด 

  ๓. โรงเรียนได้เตรียมพร้อมเกี่ยวกับโรงเรียนพอเพียง ซึ่งเป็นนโยบาย
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนพอเพียง  ได้
น านักเรียนชั้นมัธยมปีที่ ๑ ศึกษาดูงานที่อ าเภอภูเรือ กลุ่มแม่บ้านเพาะเห็ด
ต่างๆ ชั้นประถมได้ไปศึกษาดูงานที่อ าเภอหนองหิน เป็นเกษตรกรตัวอย่าง 
เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้รู้ว่าโรงเรียนพอเพียงด้านการเกษตร เป็น
อย่างไร และน ามาปรับปรุงโรงเรียนเกี่ยวกับการพอเพียงต่างๆ และเป็นการ
เตรียมความพร้อม 

 ด้านวิชาการ 
๑. การตั้งแคมป์ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาที่นักเรียน 

ยังเรียนอ่อนอยู่ ได้เชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมทั้งนักศึกษา 
ปีที่ ๓ ได้มาเสริมเกี่ยวกับการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ ตีโจทย์ปัญหา 

๒. ได้สร้างมัคคุเทศก์น้อย  นักเรียนจ านวน  ๒๒  คน    ไดร้ับความ 
ร่วมมือจากสถานีต ารวจอ าเภอเชียงคาน  และผู้น าของเชียงคาน มาให้ความรู้ 
แนะน าแหล่งท่องเที่ยว 
ปัญหาอุปสรรค 
 - นักเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล ๑) ได้เกิดอุบัติเหตุ จ านวน  ๓  
คน ซึ่งมีผู้สูงอายุขับมอเตอร์ไซต์ตัดหน้า 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

 



 
13. 

 

นางจิรัชญา  พาณิชย์  โรงเรียนเทศบาล  ๒  ศรีบุญเรือง  ขอสรุปเพิ่มเติมจากวีดีทัศน์  ดังนี้ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน   ๑. ขอแก้ไขเอกสารที่แจกให้ทุกท่านหน้าที่ ๑  ข้อที่  ๓   ชื่อโรงเรียน 
เทศบาล 2 ศรีบุญเรือง  น้ าซึมวิทยาคาร  
     ๒. โรงเรียนเทศบาล ๒ ศรีบุญเรือง ไปแข่งขันสัปดาห์วิทยาลัย ได้ 

รางวัลเพ่ิมขึ้นอีกคือวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย ได้
เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล  ๗๐๐  บาท 
เรื่องอ่ืนๆ (ปัญหาอุปสรรค) 

๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ  
โรงเรียนเทศบาล ๒ ศรีบุญเรืองปัญหาช่างทาสี มาท างานไม่ต่อเนื่อง มา 3 
วัน ตอนนี้หายไปเป็นสัปดาห์แล้ว 

๒. ช่วงน้ าท่วม ท าให้เวทีอาคารอเนกประสงค์ผนังบวม ช ารุด และ 
ช่วงพายุเข้า ท าให้เพดานเวทีช ารุด 
 

นายนราธิป บุญมา  โรงเรียนเทศบาล  3  ศรีสว่าง  ขอสรุปเพ่ิมเติมจากวีดีทัศน์ ดังนี้ 
รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓  เนื่องจากท่านผู้อ านวยการติดภารกิจ  จึงมอบให้กระผม เข้าร่วม 
ศรีสว่าง    ประชุมแทน  

๑. ขออนุญาตน ารายชื่อคณะท่านผู้บริหาร ทุกท่าน ลงในใบฎีกา  
บอกบุญ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีสว่าง จะท าบุญโรงเรียน และจัดท าผ้าป่า
การศึกษาในวันที่  ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เพ่ือหางบประมาณสร้างศาลาที่พัก
นักเรียน ระหว่างรอผู้ปกครอง และรถรับ-ส่ง 

๒. การน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาลเมืองเลย ทุกกอง  
โรงเรียนยินดีให้ความร่วมมือ เพียงแต่ให้เสนอเรื่องผ่านกองการศึกษา ที่เป็น 
ต้นสังกัดของโรงเรียน และจัดยานพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนจากโรงเรียนด้วย  
เนื่องจากปัจจุบันกาน านักเรียนเขาร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกอง/ฝ่าย/งาน  
เทศบาลเมืองเลย อาศัยบรรทุกรถของพนักงานครู ซึ่งอาจจะก่อให้เกิด 
อันตราย ด้วยสาเหตุต่างๆ 

๓. การให้พนักงานครู น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม/อบรม นอก 
สถานที่ ต้องออกค าสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ เพ่ือควบคุมดูแลนักเรียน ทุกครั้ง 

๔. การออกค าสั่งให้พนักงานครู เดินทางไปราชการ เพ่ือเข้ารับการ 
พัฒนาการฝึกอบรม ควรให้ทันกับระยะเวลาลงทะเบียนที่กรมฯ ก าหนดที่
ผ่านระบบธนาคาร 

๕. การซ่อมแซมห้องน้ า-ห้องส้วม ช่างก าลังเร่งด าเนินการ คาดว่า 
จะเสร็จทันตามสัญญา 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
๑.  ให้น าชื่อคณะผู้บริหารลงในใบฎีกาบอกบุญ 
๒.  การน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาลเมืองเลย ให ้

เสนอเรื่องผ่านกองการศึกษา ที่เป็นต้นสังกัดของโรงเรียน และใหจ้ัด 
ยานพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนจากโรงเรียนด้วย  

๓. การให้พนักงานครู น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม/อบรมต่างๆ  
นอกสถานที่ ต้องออกค าสั่งให้ไปปฏิบัติราชการเพื่อควบคุมดูแลนักเรียน
แทุกครั้ง 

๔. การออกค าสั่งให้พนักงานครู เดินทางไปราชการ ให้กองการ 
ศึกษาที่ท าค าสั่ง ไม่ควรล่าช้า ให้ทันต่อเวลาในการลงทะเบียนและอบรม 

 

 



 
14. 

 

นางพิมพรรณ สุริโย  โรงเรียนเทศบาล  ๔ บ้านภูบ่อบิด  ขอรายงานเพ่ิมเติมจากวีดีทัศน์/เอกสาร  
ครูช านาญการพิเศษ  ดังนี้         
  เนื่องจากท่านผู้อ านวยการติดภารกิจ จึงมอบให้ดิฉันนางพิมพรรณ 

เข้าร่วมประชุม แทน  
- ขอความอนุเคราะห์ใช้รถตู้ เทศบาลเมืองเลย พร้อมคนขับ เพ่ือ 

ไปประกวดร้องเพลงในรายการไมค์ทองค าเด็ก ช่อง ๒๓ เวิกร์พอยท์  และ
แสดงความสามารถในชุดการแสดง “มวยไทยระดับปฐมวัย” จ านวน ๙ คน 
และครูผู้ควบคุม จ านวน ๓ คน ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ 
กรุงเทพมหานคร 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ และอนุญาตให้ใช้รถยนต์ (ตู้ นข ๘๔๐ เลย) ไปกรุงเทพมหานคร 
 

นายประโยน วิไลลักษณ์  โรงเรียนเทศบาล  ๕ บ้านหนองผักก้าม  ขอรายงานเพิ่มเติมจากวีดีทัศน์/  
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๕  เอกสาร ดังนี้ 
บ้านหนองผักก้าม  ๑. ขออนุญาต ไปศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เป็นต้นแบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดอ่ืนๆน าไปเป็นต้น
อย่างมากมาย  เพ่ือพัฒนาครูและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชน 
ซึ่งผ่านการประเมินความพร้อมจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย 
เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ 

๒.  โรงเรียนเทศบาล  ๕  บ้านหนองผักก้าม ได้รับงบประมาณจาก 
ธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ได้ให้เงินงบประมาณมาตั้งธนาคารโรงเรียน 
ได้เตรียมพ้ืนที่ไว้ที่ร้านสหกรณ์ ชั้นล่าง อาคาร ๓ (อาคารใหม่) ก็จะมีการ
อบรมนักเรียนที่ท าหน้าที่ดูแลโปรแกรมการเปิดบัญชีเรื่องการฝาก-ถอน  โดย
ธนาคารออมสิน สาขานาอาน จะเป็นผู้ด าเนินการต่อไป  

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายสัมพันธ์  คูณทวีลาภผล  ผอ.คลัง ไปประชุมที่สถานีขนส่งผู้โดยสารมา  เชิญแจ้งให้ที่ประชุมได้ 
นายกเทศมนตรีเมืองเลย  รับทราบ เชิญ....ผอ.กองคลัง............................................................................ 
 

นางสาวพอเนตร  ศิริภูล   - เป็นการประชุม วีดีโอ คอนเฟอเรนซ์ ซึ่งเสนอในที่ประชุมขอความ 
ผอ.กองคลัง   เห็นชอบคือยกเลิกประกาศตัวเดิมที่ให้เอกชนไปยื่น       และจะออกประกาศ  

ปัจจุบันใช้ค าพูดว่าออกประกาศ   “จัดให้มี”   โดยเทศบาล,  อบจ. และออก 
ประกาศ  “จัดตั้ง”  โดยเอกชน      ต้องออกพร้อมกันเพ่ือความโปร่งใส แต่มี 
ประเด็นที่รองอธิบดีพูดขึ้นว่าทรัพย์สินต้องโอนให้กรมขนส่ง และที่ดินสิ่งปลูก
สร้าง  เป็นพูดให้ฟัง โดยไม่ให้ถาม จึงได้แจ้งขนส่งจังหวัดเลย(พ่ีอนันต์) ว่า
ต้องท าหนังสือหารือให้ชัดเจน พรุ่งนี้จะโทรถามคุณชนะ อีกครั้ง 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
   

นายสัมพันธ์  คูณทวีลาภผล  วันนี้    ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร,  ปลัดเทศบาล,  รองปลัดเทศบาล, 
นายกเทศมนตรีเมืองเลย  ผู้อ านวยการกองทุกส่วนราชการ,   ผู้อ านวยการโรงเรียน  ผู้เข้าร่วมประชุมที่ 

เกีย่วข้องทุกท่าน  .........................................ขอปิดประชุม............................. 
 

 
 
 
 



 

 
15. 

 
เลิกประชุมเวลา                    ๑๒.00  น. 
 
 
 

        (ลงชื่อ)                                  ผู้จดรายงานการประชุม  

                            (นางศิริญาพร   เทิงสูงเนิน)     

                      เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 
 
 

 

          (ลงชื่อ)                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม     
                  (นางลัดดาวัลย์  ต้นมณีรุ่งโรจน์) 

               หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายนฤปเวศม์  ปะสังขีณี/ตรวจ/ทาน 
นายเสนี   วรรณะ/ตรวจ 

 
 



 

 

 

 

               บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ........ งานธุรการ   ส านักปลัดเทศบาล.................................................................................... .......... 
ที่ ....ลย...52001.1/ว ..........................................................วันที่..............กันยายน...2560.............................. 
เร่ือง....รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองเลย.................................................... 
 

เรียน   คณะผู้บริหาร,  ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล,  ผู้อ านวยการกอง ทุกกอง  
หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน ทุกกอง,  ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  ทั้ง  5  แห่งและ   
ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเลย 

 

   พร้อมนี้ ส านักปลัดเทศบาล ขอส่งส าเนารายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการ
งานเทศบาลเมืองเลย ครั้งที่  9/2560 วันที่ 6  กันยายน  ๒๕๖๐  เพ่ือแจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบและถือปฏิบัติ  รายละเอียดตามที่แนบท้ายนี้ 
 

                     จงึเรียนมาเพ่ือทราบ และพิจารณาด าเนินการ 
 

      
 
 

                                (นายนิคม  สุระเกตุ) 
            ปลัดเทศบาลเมืองเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ.-   โปรดน ารายงานการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนการงาน ในการประชุมครั้งต่อไปด้วย  
       จักขอบคุณยิ่ง 
 

 
 
 


