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รายงานการประชุม 
คณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างเหมา ประจ าเดือนพฤษภาคม  2565 

วันอังคาร ที่  3   เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
ณ  ห้องประชุมผาล้อม 

................................................... 
ผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายโสภณ  อริยะสุข นายกเทศมนตรีต้าบลน้้าสวย โสภณ  อริยะสุข 
2 ร.ต.ท.สามารถ  สร้อยพรม รองนายกเทศมนตรีต้าบลน้้าสวย สามารถ  สร้อยพรม 
3 นางสุพรรณี  วีระเสรี รองนายกเทศมนตรีต้าบลน้้าสวย สุพรรณี  วีระเสรี 
4 นายพงศ์พันธุ์  คงเติม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต้าบลน้้าสวย พงศ์พันธุ์  คงเติม 
5 นางสาวจิรภา  หอมบุบผา เลขานุการนายกเทศมนตรีต้าบลน้้าสวย จิรภา  หอมบุบผา 
6 นางสาวเมธาพร  ทะวิชัย หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล เมธาพร  ทะวิชัย 
7 นางสาวกาญจนา  ศรีบุรินทร์ หัวหน้าฝ่ายอ้านวยการ กาญจนา  ศรีบุรินทร์ 
8 นายวิฑูรย์  บุญหนัก ผู้อ้านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วิฑูรย์  บุญหนัก 
9 นายนิคม  วงษ์ลุน นายช่างโยธาอาวุโส นิคม  วงษ์ลุน 

10 นายตินห์นกรณ์  จันทร์ปิตุ นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ ตินห์กรณ์ จันทร์ปิตุ 
11 นางสาวสุรัสวดี  อุปโคตร เจ้าพนักงานพัสดุช้านาญงาน สุรัสวดี  อุปโคตร 
12 นางสาวธันยนันท์  ไชยแสง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ธันยนันท์  ไชยแสง 
13 นางอมรา  บุตรราช เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน อมรา  บุตรราช 
14 นางสาวเนตรชนก พันลูกท้าว นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ เนตรชนก พันลูกท้าว 
15 นางสาวเบญจมาศ  สารศรี พนักงานจ้างเหมา เบญจมาศ  สารศรี 
16 นางพิทยา  สาลาสุดตา พนักงานจ้างเหมา พิทยา  สาลาสุดตา 
17 นางพัชลี  ศิลารักษ์ พนักงานจ้างเหมา พัชลี  ศิลารักษ์ 
18 นางสาวลักษณ์ธีรา เกษเกษร พนักงานจ้างเหมา ลักษณ์ธีรา เกษเกษร 
19 นางสาววรัญญา  ทองจ้าปา พนักงานจ้างเหมา วรัญญา  ทองจ้าปา 
20 นายสุทธิพงษ์  จันทร์ปิตุ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช้านาญการ สุทธิพงษ์  จันทร์ปิตุ 
21 นายณัฐพงศ์  สุดสีดา นายช่างโยธาช้านาญงาน ณัฐพงศ์  สุดสีดา 
22 นางสาวจิดาภา  โตจาก พนักงานจ้างเหมา จิดาภา  โตจาก 
23 นางสาวชนิดา  ทาสุคนธ์ พนักงานจ้างเหมา ชนิดา  ทาสุคนธ์ 
24 นางสาวนันทิดา  บุตรเต พนักงานจ้างเหมา นันทิดา  บุตรเต 
25 นายพิชิต  ชุมพล พนักงานดับเพลิง พิชิต  ชุมพล 
26 นางสาวดารากรณ์  สุพรม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ดารากรณ์  สุพรม 
27 นางนุศรา  มัสสุตรี ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างภารกิจ) นุศรา  มัสสุตรี 
28 นางนริศรา  สุจิมงคล พนักงานจ้างเหมา นริศรา  สุจิมงคล 
29 นางสาวปานทิพา  พรมลอย พนักงานจ้างเหมา ปานทิพา  พรมลอย 
30 นางสาวรัตนา  คณะศิริวงค์ พนักงานจ้างเหมา รัตนา  คณะศิริวงค์ 
31 นางอุ่นจิตต์  จันทบับภาศรี พนักงานจ้างเหมา อุ่นจิตต์  จันทบับภาศรี 
32 นางสมเพช  ภูกองชนะ พนักงานจ้างเหมา สมเพช  ภูกองชนะ 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
33 นางสาวกิ่งแก้ว  ภาคูณ ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) กิ่งแก้ว  ภาคูณ 
34 นางสุวรรณา  นามคุณ พนักงานจ้างเหมา สุวรรณา  นามคุณ 
35 นายพงศ์อิศรา  แก้ววงศ์แสน พนักงานดับเพลิง พงศ์อิศรา  แก้ววงศ์แสน 
36 นายณัฐพงษ์   หลวงกอง นายช่างไฟฟ้าอาวุโส ณัฐพงษ์   หลวงกอง 
37 นายสุวัตย์  จันทพล พนักงานจ้างเหมา สุวัตย์  จันทพล 
38 นางวิรัตน์  ทิพราช พนักงานจ้างเหมา (อาสาสมัครบริบาล) วิรัตน์  ทิพราช 
39 นางสาวสุภาพร  นิกรสุข เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน สุภาพร  นิกรสุข 
40 นายอดิสรณ์  พันลูกท้าว พนักงานภารโรงประจ้าตลาดสดเทศบาล อดิสรณ์  พันลูกท้าว 
41 นายยุทธนา  บุตรราช พนักงานขับรถยนต์ ยุทธนา  บุตรราช 
42 นายวุฒิพงศ์  พันธุ์เมือง พนักงานจ้างเหมา วุฒิพงศ์  พันธุ์เมือง 
43 นายวีระพงษ์  วิไชยวงษ์ พนักงานกู้ชีพ วีระพงษ์  วิไชยวงษ์ 
44 นายสันติ  สุจิมงคล พนักงานเก็บขยะ สันติ  สุจิมงคล 
45 นายยอด  สาลาสุดตา พนักงานขับรถยนต์ ยอด  สาลาสุดตา 
46 นายณัฐพงษ์  กระวน พนักงานกู้ชีพ ณัฐพงษ์  กระวน 
47 นายณัฐกร  สิงห์สุวรรณ พนักงานขับรถกู้ชีพ ณัฐกร  สิงห์สุวรรณ 
48 นายสุวรรณ  คงเล็ก พนักงานเก็บขยะ สุวรรณ  คงเล็ก 
49 นายสราวุธ  พลดาหาร พนักงานจ้างเหมา สราวุธ  พลดาหาร 
50 นางสาวจันทร์สุดา สอนสุภาพ พนักงานจ้างเหมา จันทร์สุดา สอนสุภาพ 
51 นางสาวจีรพรรณ  ดีบุรี นักวิชาการศึกษาช้านาญการ จีรพรรณ  ดีบุรี 
52 นายสนั่น  ขันสุขะ พนักงานกวาดถนน สนั่น  ขันสุขะ 
53 นายทรงเดช  ผลผดุง พนักงานขับรถอเนกประสงค์ ทรงเดช  ผลผดุง 
54 นายวีระพล  อุดค้าเท่ียง พนักงานดับเพลิง วีระพล  อุดค้าเที่ยง 
55 นายธนวรรธน์  จันสด พนักงานจ้างเหมา ธนวรรธน์  จันสด 
56 นายธงชัย  บุตรเต ผู้อ้านวยการกองช่าง ธงชัย  บุตรเต 
57 นายสุพัฒน์  ทองจันทร์ ผู้อ้านวยการกองการศึกษา สุพัฒน์  ทองจันทร์ 
58 นางสาวรินรดี  เลพล เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน รินรดี  เลพล 
59 นางลภัส  แจ่มใส นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ ลภัส  แจ่มใส 
60 นางสาวสุพัตรา  เจริญเพชร พนักงานจ้างเหมา สุพัตรา  เจริญเพชร 
61 นายศราวุธ  เกษเกษร พนักงานดับเพลิง ศราวุธ  เกษเกษร 
62 นายชัยวิชิต  ทองพราว พนักงานขับรถประจ้ารถขยะ ชัยวิชิต  ทองพราว 

ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายวันรบ  ช้านิกุล นักพัฒนาชุมชนช้านาญการ เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ 
2 นางสาวดวงเดือน  วันทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ ส่งหนังสืออ้าเภอเมืองเลย 
3 นางนันทนา  หลวงกอง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปฏิบัติหน้าที่ ณ อ.เมืองเลย 
4 นางสาวนัดดาพร  อาจแก้ว พนักงานจ้างเหมา ลาคลอด 
5 นายวรากร  บุตรเต พนักงานจ้างเหมา เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ 
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เริ่มประชุมเวลา   14.00  น.   

วาระท่ี   1   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายโสภณ  อริยะสุข  
นายกเทศมนตรีต้าบลน้้าสวย 1.เรื่อง โอนย้ายพนักงาน 

-ปลัดลาออกจากราชการ 19 เมษายน 2565 
-แจ้งย้ายครูประจ้าศูนย์เด็ก (ครูสุนันทา ออมกลิ่น) โอนย้ายไปที่ โรงเรียน
เทศบาล 2 ในสังกัดเทศบาลเมืองเลย 
-รับโอนมาใหม่ 1 มีนาคม 2565 รับโอนจากเทศบาลต้าบลนาดอกค้า คือ 
หัวหน้าฝ่ายอ้านวยการ นางสาวกาญจนา ศรีบุรินทร์ 
-วันที่ 4 เมษายน 2565  โอนย้ายมาจากเทศบาลเมืองบ้านดุง ต้าแหน่ง 
ตรวจสอบภายใน คือ    นางสาวธันยนันท์ ไชยแสง 
-วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นางนิตยา กรรณลา รับโอนมาด้ารงต้าแหน่ง 
ผู้อ้านวยการกองคลัง ย้ายมาจากเทศบาลต้าบลโพน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
นางสาวรัชดากรณ์ ยืนอ๊อด ต้าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีช้านาญการ 

             2.เรื่อง  การปฏิบัติงาน  
-เวลาการปฏิบัติงาน เช้า 08.30 น.  พร้อมท้างาน เลทได ้5 นาที 
บ่าย 13.00 น.  
-การมาสายเกิน 10 ครั้ง ใน 1 ไตรมาส จะไม่ได้รับสิทธิการประเมินเลื่อนขั้นและ 
เวลาเลิกงาน 16.30 น. 
-การเอาใจใส่ในหน้าที่รับผิดชอบ การมอบหมายงานจากผู้บริหารพนักงาน
เทศบาลหรือพนักงานจ้าง รับมอบหมายในงานต้องท้าให้ดีในส่วนของหน้าที่ของ
ท่านที่ได้รับมอบหมายการปฏิบัติงานส้าหรับเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล มีผลต่อ
การประเมินเลื่อนขั้น ส้าหรับเอกสาร 30 % การปฏิบัติงาน 70 %  
-การลา ต้องลาล่วงหน้าก่อน 1 วัน ต้องส่งใบลาล่วงหน้า ไม่รับลาทางโทรศัพท์ 
นอกจาก เหตุสุดวิสัย หรอืมีเหตุจ้าเป็น การลาพักผ่อนของท่านมีสิทธิลาได้ ปีละ 
10  วัน  หากอายุงาน 10 ปี มีวันลาสะสมได้ 30 วัน 
-การท้าแผนปฏิบัติงานของแต่ละคน นายกด้ารงต้าแหน่งมาได ้1 ปี ไม่มีกองไหน
ท้าแผนปฏิบัติงานส่งมาให้นายกทราบ จึงแจ้งให้แต่ละกองได้ท้าแผนการ
ปฏิบัติงานของแต่ละคนรวบรวมส่งและเสนอให้นายกทราบด้วย  
-ในช่วงนี้ราคาน้้ามันขึ้นราคาเรื่อยๆ ลิตรละ 2 บาท การใช้รถส่วนกลางอนุญาต
ให้ใช้ เฉพาะวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์  
-การใช้ไฟฟ้า ให้กองสาธารณสุขฯ  ดูแลในส่วนของตลาดสดเทศบาลด้วย 
-เวรยามส้านักงาน ท่านใดมีรายชื่อผู้อยู่เวรยามหายไป ไม่ปฏิบัติหน้าที่ มีโทษทาง
วินัย ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง (ผู้บริหารอาจจะมาตรวจเวรด้วย) ป้องกันให้ท้า
สมุดตรวจเวรยาม และ สมุดตรวจเยี่ยม ด้วย 
-การเสนอหนังสือ ให้มีการแสดงความคิดเห็นด้วย ทุกครั้ง ถ้าไม่มีการแสดงความ
คิดเห็น ในการเสนอหนังสือมา  พอถึงฝ่ายบริหารตีกลับทันที  
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-ฝ่ายบริหารได้ปรึกษากันและแบ่งงานชัดเจน โดย          
-รองฯ สุพรรณี วีระเสรี ดูแลรับผิดชอบ กองการศึกษา และ  ส้านักปลัด 
-รองฯ สามารถ สร้อยพรม ได้แก่ กองคลัง งานป้องกันฯ งานพัฒนาชุมชน  
-ส้าหรับหนังสือออกให้เสนอทุกวัน ไม่ให้เก็บหนังสือ ให้เสนอวันต่อวัน และขอให้
ตรวจสอบการพิมพ์หนังสือของพนักงานจ้างเหมาก่อนเสนอนายก 

ที่ประชุม   -รับทราบ- 

วาระท่ี  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา เม่ือวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 
ที่ประชุม   -รับรองเป็นเอกฉันท์- 

วาระท่ี 3    เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละกอง 
นายโสภณ  อริยะสุข   -เชิญหัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล  ครับ 
นายกเทศมนตรีต้าบลน้้าสวย   

นางสาวเมธาพร วิชัย  -จากสรุปการท้างาน 7 งาน 1 ฝ่าย ดังนี้ 
หัวหน้าส้าปลัดเทศบาล  -เดือนที่ผ่านมาส้าเร็จไปคืองาน ITA ขอขอบคุณทุกกองท่ีให้ความรับผิดชอบใน 
    แต่ละงาน 

-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดตั้งด่าน 7 วันอันตรายของงานสงกรานต์ 
ได้เรียบร้อยดีค่ะ 
-งานพัฒนาชุมชน การจ่ายเบี้ยยังชีพ จะไม่เกินวันที่ 10 ในแต่ละเดือน โดยครั้งนี้ได้
ก้าหนดวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม นี้ค่ะ 

นางสาวกาญจนา  ศรีบุรินทร์ -ในส่วนของงานฝ่ายอ้านวยการ การส่งโครงการในนามวิสาหกิจของพลังงาน         
หัวหน้าฝ่ายอ้านวยการ              ผ่านคณะกรรมการจังหวัดเลย และได้ติดล้าดับ 1 ใน 21 หน่วยงาน ได้ผ่านการ 

จัดสรรและอาทิตย์ที่ผ่านมา งานพัฒนาชุมชนได้เข้ายื่นเสนอโครงการผ่านทางระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ของพลังงานเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2565 และรอ ผลการอนุมัติ 
โครงการฯ ประเมินวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 
-งานขจัดความยากจนได้รับมอบหมายพ่ีเลี้ยงลงพื้นส้ารวจข้อมูลสภาพปัญหา
ครัวเรือน พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงในระบบ IPMap และจะได้รับความช่วยเหลือด้าน
ที่อยู่อาศัย 1 ครัวเรือนๆ 10,000 บาท และด้านส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
จ้านวน 3 ครัวเรือนๆ ละ 5,000 บาท 

นายตินห์นกรณ์  จันทร์ปิตุ -รับโอน 2 ท่าน เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 โอนย้าย 1 ท่าน ได้แก่ 
นักทรัพยากรบุคคล                   นางสุนันทา ออมกลิ่น โอนเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เหลืองานค้าง     
    พยาบาลวิชาชีพ ส่งเข้า ก.จังหวัด ให้ทันเดือนพฤษภาคม 2565 รับโอน 1  
    มิถุนายน 2565  

-ปลัดเทศบาลที่ลาออก ได้ด้าเนินขอรับบ้าเหน็จเข้าอ้าเภอและอ้าเภอส่งเข้า
จงัหวัด จังหวัดจะส่งกลับมาทางเทศบาลอีกครั้งตอนเบิกจ่ายได้  
-ITA ขอขอบคุณพ่ีๆ น้องๆทุกกองในการช่วยเหลือได้อนุมัติแล้วเมื่อ วันที่ 29 
เมษายน 2565 ส้านักงาน ปปช. จะเข้ามาสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในวันที่ 
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17 พฤษภาคม 2565 จะเข้ามาสอบถามในส่วนของประชาชนที่ใช้ในงาน
ราชการของเรา สอบถามการมีส่วนร่วมในเทศบาล 
-การเบิกจ่ายตรง ขอความร่วมมือพ่ีๆ ที่เปลี่ยนแปลงข้อมูล สมรส หย่าร้าง อยาก
ให้อัพเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เรื่องการเบิกจ่าย 

นายสุทธิพงษ์  จันทร์ปิตุ    -ใน 1 เดือนที่ผ่านมา ขอขอบคุณในการจัดตั้งด่าน 7 วันอันตราย  
นักป้องกันฯ                           และ  เดือนนี้เป็นครั้งแรกท่ีใช้ สามแยกนาดินด้า ใช้ในการเปิดด่าน   

-ได้มอบหมายการถอดถอนป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ตาม 2 ฝั่งถนน  
-ช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนอยากประชาสัมพันธ์ความเสียหายส้าหรับบ้านเรือนให้แจ้ง 
ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จากนั้นเสนอมาที่ทางเทศบาล 

นางสาวเนตรชนก  พันลูกท้าว    -จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ    พร้อมเครื่องราชสักการะตลอดเดือนพฤษภาคม 2565 เนื่องในโอกาส 

วันฉัตรมงคล วันจันทร์ ที่ 4 พฤษภาคม 
-จัดท้าค้าถวายพระพรชัยมงคล ทางอิเล็กทรอนิกส์บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
รวมทั้งเชิญชวนผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
ตลอดทั้งเดือนพฤษภาคม 
-ท้าศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการตามระเบียบฯ ที่ให้เปิดเผย 
ข้อมูลให้ประชาชนทราบ ตามมาตรา 7  และมาตรา 9 เสร็จเรียบร้อย และ 

    รายงานให้ทางจังหวัดทราบแล้ว 
-มอบเครื่องครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องขยายเสียง) ให้กับผู้ใหญ่บ้านทั้ง  
4 หมู่บ้านไดย้ืม เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้ 
ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วกัน 

นายโสภณ  อริยะสุข              -โทรศัพท์งานป้องกันฯ ที่ช้ารุด ให้แจ้งเบอร์มือถือส่วนตัวไว้ด้วย 
นายกเทศมนตรีต้าบลน้้าสวย -ขอเชิญกองการศึกษาครับ 

นายสุพัฒน์  ทองจันทร์  -ใน 1 เดือนที่ผ่านมาได้ด้าเนินการในส่วนของอาหารกลางวันและอาหารเสริม  
ผู้อ้านวยการกองการศึกษา (นม)  ได้ท้าประจ้าทุกเดือน 

-การบันทึกข้อมูลสารสนเทศ บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จึงก้าหนดปิดภาคเรียน  
2 สัปดาห์ และก้าหนดเปิดภาคเรียนวันที่ 17 พฤษภาคม 2565  
-ตอนนี้ก้าลังด้าเนินการให้ครูจัดท้าแผนการเรียน การสอน และด้าเนินการรับ
สมัครเด็กเล็กต่อ 

นายโสภณ  อริยะสุข  -ขอเชิญกองช่างครับ 
นายกเทศมนตรีต้าบลน้้าสวย 

นายธงชัย  บุตรเต  -กองช่างได้มีโครงการอยู่ในระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ครับ 
ผู้อ้านวยการกองช่าง  1. โครงการขุดลอกคลองห้วยผาฮ่อ บ้านวังแคน 
    2. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายป่าไผ่ใหญ่ 
    3. โครงการซ่อมแซมถนนสายนาแปน 
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    4. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาหิน 
    5. โครงการซ่อมแซมถนนสายหนองหอย 

-โครงการที่ด้าเนินการแล้วเสร็จมีดังนี้ 
1.โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตรห้วยผาพิม 
2.โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตรผาสามยอด  

นายโสภณ  อริยะสุข  -ขอเชิญกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ครับ 
นายกเทศมนตรีต้าบลน้้าสวย 

นายวิฑูรย์  บุญหนัก  -ในเรื่องรถเก็บขยะช้ารุด ในเดือนที่ผ่านมาก็ได้มีการซ่อม มากว่าการเก็บขยะ 
ผู้อ้านวยการกองสาธารณสุขฯ และได้ขอรับการสนับสนุนรถขยะจากเทศบาลต้าบลนาดินด้า 

นายโสภณ  อริยะสุข  -ในเรื่องของรถเก็บขยะ รถกู้ภัย EMS อยากให้เอาใจใส่ในการดูแลปรับปรุงรักษา 
นายกเทศมนตรีต้าบลน้้าสวย ให้ตลอด ติดขัดตรงไหนให้รายงาน นายก ทราบ ไม่อยากให้ปล่อยทิ้ง 

-ในส่วนของรถเก็บขยะ จะได้ปรึกษาท่าน ผอ.กองคลัง อีกครั้งว่า พอจะมี
แนวทางกู้เงินที่จะซื้อคันใหม่ เพราะ อายุของรถได้ 20 ปี  แล้ว 

นายวิฑูรย์  บุญหนัก  -มีเหตุการณ์ในตลาดสดได้เกิดขึ้น มแีม่ค้าท่านหนึ่งได้ติดเชื้อโควิด 19 ซ่ึงอยู่ใน
ผู้อ้านวยการสาธารณสุขฯ  ระหว่างการกักตัว แต่ไม่ได้กักตัว ได้มาท้าการค้าขายตามปกติ จึงได้มีการ 

ร้องเรียนเกิดขึ้น  ได้แก้ไขปัญหาเรียบร้อย  คือ ได้ลงพื้นที่ กับ เจ้าหน้าที่ต้ารวจ
และได้ชี้แจงกับผู้ป่วยและแจ้งให้ไปกักตัวให้ครบตามก้าหนด  ผู้ป่วยได้รับทราบ
และปฏิบัติตาม 
-ในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมา ได้มีการออกหน่วยฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน 
-ช่วงเดือนเมษายน วันสงกรานต์ที่ผ่านมา ได้มีการตรวจ ATK ให้กับพนักงานทุก 
คน เพื่อเตรียมความพร้อมของการท้างาน 

นางลภัส  แจ่มใส   -รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนเมษายนที่ผ่านมา  ดังนี้   
นักวิชาการสาธารณสุขฯ  -การออกหน่วยตรวจสุขภาพประจ้าเดือน มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น 216 คน  

-การออกหน่วยเติมยาสามัญประจ้าชุมชน ชุมชนละ 1 จุด บริการ 
-รับยาผู้ป่วยจิตเวช  จ้านวน   2   ราย   
-งานกู้ชีพ ในเดือนเมษายน มีการเจ็บป่วยฉุกเฉิน  จ้านวน 10 ราย อุบัติเหตุ 6  
ราย และ งานบริการ 2 ราย 
-รอบเดือนเมษายน  มีจ้านวนตรวจหาเชื้อโควิด – 19 จ้านวน 252 ราย พบผล
ตรวจเป็นบวก 26 ราย  
-สรุปยอดผู้ป่วยในเขตเทศบาลทั้งหมด  ตั้งแต ่1 มกราคม - 30  มีนาคม จ้านวน 
113 รายค่ะ มีเสียชีวิต 2 ราย  
-ได้มีการอบรมของปศุสัตว์ค่ะ และได้มีการออกหน่วยฉีดวัคซีน พิษสุนัขบ้าใน 
วันที่ 26 เมษายน ในชุมชนบ้านเพีย และชุมชนบ้านนาน้้ามัน ในบางส่วนค่ะ  
เนื่องจากวัคซีนไม่เพียงพอ 
-ได้วางแผนการตรวจร้านอาหารและแผงขายอาหารของผู้ประกอบการ ได้ตรวจ 
ไป 15 ร้าน ผ่านจ้านวน 7 รา้น และไม่ผ่านจ้านวน 8 ร้าน ส่วนใหญ่เป็นเรื่อง 
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ของแบคทเีรีย 
-งานตลาดสดได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดได้ด้าเนินการเรียบร้อยแล้วจ้านวน 6 ตัว 
-ได้ทดสอบสารปนเปื้อนในอาหารในตลาดสดโดยวิธีการเก็บตัวอย่างจ้านวน 60  
ตัวอย่าง ได้พบสารปนเปื้อนใน 1 ตัวอย่าง เป็นสารฟอร์มาลีน และได้ให้ 
ค้าแนะน้า และพบการใช้น้้ามันทอดซ้้า หรือน้้ามันที่หมดอายุแล้ว จ้านวน 1 ร้าน 
-งานดูแลผู้สูงอายุ หรืองาน CG ได้ดูแลจ้านวน 32 ราย และ อาสาบริบาลได้ดูแล  
จ้านวน  18 ราย  
-งานรักษาความสะอาดในช่วงนี้ได้ดูแลตัดแต่งก่ิงไม้ในแผนงานที่จะเริ่มในเดือน
หน้า คือการอบรมแม่ค้าตลาด โดยจัดขึ้นในวันที่ 11 พฤษภาคมนี้ ได้เชิญ
ผู้ประกอบการร้านอาหารต่างๆ แผงตลาดสดเข้าร่วมอบรม 
-ในวันที่ 20 พฤษภาคม จัดประชุม อนุกรรมการกองทุน จะจัดท้าเรื่องอนุมัติ 
แผนการดูแลผู้สูงอายุที่มีเพ่ิมเติมขึ้นมาอีก 

นายโสภณ อริยะสุข  -ขอเชิญกองคลังครับ 
นายกเทศมนตรีต้าบลน้้าสวย 

นางนิตยา  กรรณลา                  -รายงานรายรับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 
ผู้อ้านวยการกองคลัง รับจริง 20,482,900 บาท 74 สตางค์ รายจ่ายจริง ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 

2565 18,431,000 บาท  36 สตางค์ แปลว่ารายรับสูงกว่ารายจ่ายอยู่ท่ี 
2,351,939 บาท 38 สตางค ์
-มีผลต่างและจะหักค่าใช้จ่าย รายจ่ายประจ้าคือ เงินเดือน คือเดือนพฤษภาคม  
ในช่วงเดือนเมษายนมีรายรับอยู่ที่ 1,171,250 บาท รายจ่ายเฉพาะเดือน 
เมษายน 2,700,000 บาท และติดลบ 1,500,000 บาท ก่อหนี้ผูกพันไว้ที่ 
ประมาณ 1,600,000 บาท 
-งานจัดเก็บข้อมูล ภาษีป้ายได้ด้าเนินการเรียบร้อย ภาษีป้ายที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เหลือจ้านวน 172 ราย  

ที่ประชุม   -รับทราบ- 

วาระท่ี 4   เรื่องอ่ืนๆ  

นายโสภณ อริยะสุข   ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอแนะ หรือเพ่ิมเติมอีกไหมครับ ถ้ามี  เชิญครับ 
นายกเทศมนตรีต้าบลน้้าสวย    

ร.ต.ท.สามารถ  สร้อยพรม -การประชุมวันนี้ก็ได้รับทราบ หรือปัญหาต่างๆ และได้ชี้แจงและแก้ไขปัญหา 
รองนายกเทศมนตรีฯ                หลายๆเรื่อง ก็ขอให้พวกเราน้าไปใช้และไปปฏิบัติ  

-ท่านนายกเองได้ก้าชับเรื่องเวลาปฏิบัติงาน ถ้าใครมีความจ้าเป็นจริงๆ ก็อยากให้ 
ท้าหมายเหตุต่อท้ายไว้ด้วยนะครับ นี่เป็นนโยบายจากท่านนายกนะครับ ทุกท่าน
ก็ได้รับทราบปัญหาหรือข้อปฏิบัติ ซึ่งวันนี้มีหัวหน้ากอง หัวหน้าส้านักฯ  ได้ชี้แจง
การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ซึ่งในแต่ละกองก็ได้ปฏิบัติงานผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ต้อง
ขอขอบคุณไว้  ณ  ที่นี้ด้วยครับ  
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นางสุพรรณ ี วีระเสรี  ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565  ที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมการประชุมประจ้าเดือนที ่
รองนายกเทศมนตรีฯ  อ้าเภอ  สรุปได้ดังนี้ 
    -ท่านนายอ้าเภอเมืองเลย ขอขอบคุณ การลงพ้ืนที่ การด้าเนินการบันทึกข้อมูล  

TPMap  ขอบคุณการตั้งด่านชุมชนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 7 วันอันตรายนะ
คะ ท่านได้ชื่นชมทุกแห่งที่ได้จัดตั้งด่านชุมชน  
-แนะน้าเจ้าหน้าที่ที่ย้ายเข้ามารับผิดชอบงานส้านักงานอ้าเภอเมืองเลยคนใหม่ 
คือ ปลัดอ้าเภอ นางสาวยุพา ชัยมั่น นะคะ ซึ่งได้ย้ายมาจากอ้าเภอหนองหิน และ
อีกท่านได้รับผิดชอบฝ่ายความมั่นคง นายพงศ์ภัทร บัวผัน  
-ท่านนายอ้าเภอได้แนะน้าสินค้า OTOP จังหวัดเลย เป็นผ้าฝ้ายลายดอกฝ้าย 
ไทเลย  
-ในการสนับสนุนการด้าเนินงานโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วง
วัย ท่านบอกว่าการแก้ไขปัญหานี้  ปีงบประมาณ 2565 นี้  มีงบจ้านวน 
200,000 บาทตามโครงการขจัดความยากจนฯ การซ่อมแซมบ้านที่ได้จัด
ประชุมวันนั้นมี 10 ครัวเรือน ก็คือข้อมูลยังไม่แน่ชัด และยังไม่รับทราบของ
ต้าบลน้้าสวยของเรานะคะ การพัฒนาอาชีพจ้านวน 20 ครัวเรือน ก็ยังไม่ได้
รับทราบนะคะ ท่านได้ย้้ าว่าต้าบลใดที่ยังไม่ได้ส่งผลการประมาณการให้
ด้าเนินการได้เลย  
-เรื่องการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเราได้ด้าเนินการแล้วนะคะ และใน
วันที่ 5 พฤษภาคม จะได้มีหม่อมหลวงสราลี กิติยากร (คุณน้้าผึ้ง) จะได้มา
บ้าเพ็ญกุศลก็ขอเชิญชวนร่วมท่านใดที่ว่างจากภาระกิจก็ขอเชิญได้นะคะ ที่วัดศรี
สุธาวาท 
-ส้านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย ท่านได้ทักท้วงว่า เทศบาล 
อบต. ใด ยังไม่ได้จัดท้าป้ายศูนย์ความช่วยเหลือให้ด้าเนินการได้เลยนะคะ  
-ท่านนายอ้าเภอได้เน้นย้้ามาว่าในเดือนพฤษภาคม เป็นเดือนที่จงรักภักดี ควร
ประดับผ้าตามอาคารส้านักงานด้วยสีเหลือง ขาว  
-สรุปการประชุมประจ้าเดือนก็มีเพียงแค่นี้ และเรื่องต่อไปเป็นเรื่องอ่ืนๆค่ะ 
-วันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านนายกนะคะ เป็นตัวแทนของเทศบาล ร่วมกับกอง
การศึกษา ไปส่งครูที่ได้ย้ายไป ที่โรงเรียนเทศบาลเมือง ได้รับการต้อนรับแบบ
อบอุ่น 
-ขอขอบคุณทุกกอง พนักงานทุกท่านที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง บางช่วงอาจจะ
ไม่ได้อยู่ในสายตาของฝ่ายบริหารนะคะ แต่คณะผู้บริหารก็ได้รับรู้ข้อมูลการ
ปฏิบัติงานตลอดเวลานะคะ ในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมางานป้องกันท้างานหนัก
พอสมควรเนื่องจากมีพายุพัดถล่มบ้านเรือนบางพ้ืนที่ โดยมีประชาชนบางกลุ่มได้
ไลฟ์สดผ่านเฟสบุ๊กส่วนตัว และได้มีผู้สื่อข่าวเกิดความเข้าใจผิด ซึ่งคณะผู้บริหารได้
สอบถามฝ่ายปกครอง คือผู้ใหญ่บ้าน และได้รับรายงานว่า ไม่มีความเสียหาย ถึง
เสียหายก็มีน้อยหรือบางรายโดยท่านนายกได้มอบหมายท่านรองสามารถ สร้อยพรม 

ท่านที่ปรึกษา และหัวหน้างานป้องกัน ลงพ้ืนที่ส้ารวจความเสียหายดังกล่าว และ
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ได้รับการช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ก็ฝากงานป้องกันให้เตรียมพร้อมอยู่ทุก
เวลา ไม่ว่าจะเป็นเหตุต่างๆที่เกิดขึ้น พร้อมปฏิบัติงานทุกเมื่อ และเรื่องสุดท้าย 
กองการศึกษา ให้เน้นย้้าเวรยามในช่วงค่้าคืน กองสาธารณสุขฯ ช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ 
หรือพนักงานที่มีหน้าที่ตัดหญ้า หรือตกแต่งกิ่งไม้ ได้ติดโควิด – 19 กันหลายคน 
และฝากเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดของตลาดก็อยากให้ดูแลความสะอาดภายใน
ตลาดด้วยนะคะ ไม่ว่าจะเป็น ห้องน้้า พ้ืนตลาด  และส้านักปลัดนะคะ ในฐานะที่
รองสุพรรณีได้ดูแลส้านักปลัด ในการจัดกิจกรรมวันส้าคัญทุกครั้ง ให้เตรียมพร้อม
การท้ากิจกรรมนั้นๆ อย่างน้อย 1 สัปดาห์ นะคะ และต้องเสนอท่านนายก
รับทราบการด้าเนินการ ขั้นตอนต่างๆ โดยเดือนพฤษภาคม จะมีวันที่ 3 และเดือน
กรกฎาคม วันที่ 28 ก็อยากให้ท้าตารางกิจกรรมวันส้าคัญขึ้นมา ก็ขอน้าเรียนมา
เพียงเท่านี้ค่ะ 

นายโสภณ  อริยะสุข  ท่านใดมีเรื่องเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ  ถ้าไม่มีขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม 
นายกเทศมนตรีต้าบลน้้าสวย ในครั้งนี้      
 
เลิกประชุมเวลา  16.30  น. 

 
 

(นายธนวรรธน์  จันสด) 
พนักงานจ้างเหมา 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 
    

(นางสาวเนตรชรนก  พันลูกท้าว) 
นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


