
 

วันที ่๑๑ ตลุาคม พทุธศกัราช   ๒๕๖๒ 

นายลอืกฤต มีสา ปลดัเทศบาลปฏบิตัหินา้ทีน่ายกเทศมนตรเีมืองวังสะพงุ     
พรอ้มคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา หวัหนา้สว่นราชการ พนกังานเทศบาล  
ประธานชมุชน ตอ้นรบัคณะศกึษาดงูานจากเทศบาลเมืองหลม่สกั อ าเภอหลม่สกั 
จงัหวัดเพชรบรูณ ์ศกึษาดงูานในเรือ่ง การจดัการขยะมูลฝอยโดยชมุชนเขต
เทศบาลเมืองวังสะพงุ เพือ่แลกเปลีย่นความรูท้ีไ่ดน้ าไปพฒันาหนว่ยงานให้
เหมาะสมตอ่การบรหิารงานมากขึน้ ณ หอ้งประชมุเทศบาลเมืองวังสะพงุ  

ประจ ำเดอืน ตุลำคม—ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

วันที ่๕ ตลุาคม พทุธศกัราช   ๒๕๖๒  

เทศบาลเมืองวังสะพงุรว่มกบัคณะกรรมการฝา่ยสงฆแ์ละฆราวาสวัดศรอุีดมวงศ ์
และชมุชนในเขตเทศบาล จดัโครงการสง่เสรมิศลิปวัฒนธรรมประเพณ ี         
การขบัรอ้งสารภญัญะ ประจ าป ี๒๕๖๒ เพือ่เปน็การอนรุกัษข์นบธรรมเนยีม
ประเพณพีืน้บา้น อันดงีามของทอ้งถิน่ใหค้งอยูส่บืไป อีกทัง้ยงัเปน็การสง่เสรมิ   
ใหป้ระชาชนฝกึทกัษะการใชภ้าษาไทยใหถ้กูตอ้งตามหลกัไวยากรณ ์               
ณ วัดศรอุีดมวงศ ์



 

วันที ่๑๗ ตลุาคม พทุธศกัราช  ๒๕๖๒  

นายลอืกฤต มีสา ปลดัเทศบาล ปฏบิตัหินา้ทีน่ายกเทศมนตรเีมืองวังสะพงุ   
พรอ้มคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล  หวัหนา้สว่นราชการ พนกังานเทศบาล 
ประธานชมุชน รว่มพธิมีอบประกาศนยีบตัรชัน้สงู หลกัสตูรระดบัชัน้กลาง       
รุน่ที ่๒ ประจ าปพีทุธศกัราช ๒๕๖๒ ใหแ้กน่กัเรยีนทีส่ าเรจ็การศกึษาโรงเรยีน
ผูส้งูอายเุทศบาลเมืองวังสะพงุ โดยมีนายประยรู อรญัรทุ นายอ าเภอวังสะพงุ    
ใหเ้กยีรตเิปน็ประธานเปดิงานและมอบประกาศนยีบตัร ณ อาคารเอนกประสงค์
โรงเรยีนชมุชนวังสะพงุ 

ประจ ำเดอืน ตุลำคม—ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

วันที ่๑๓ ตลุาคม พทุธศกัราช  ๒๕๖๒  

นายลอืกฤต มีสา ปลดัเทศบาล ปฏบิตัหินา้ทีน่ายกเทศมนตรเีมืองวังสะพงุ    
พรอ้มคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล หวัหนา้สว่นราชการ พนกังานเทศบาล 
รว่มพธิที าบญุตกับาตร บ าเพญ็กศุลและนอ้มร าลกึเนือ่งในวันคลา้ยวันสวรรคต
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมิูพลอดลุยเดช บรมนาถบพติร    
เพือ่เปน็การแสดงความจงรกัภกัดแีละนอ้มร าลกึในพระมหากรณุาธคิณุทีท่รงมี  
ตอ่อาณาประชาราษฎร ์และแสดงถงึความสามัคคขีองขา้ราชการและประชาชน
ทกุหมู่เหลา่ โดยมีนายประยรู อรญัรทุ นายอ าเภอวังสะพงุ เปน็ประธานในพธิ ีณ 
สนามทีว่่าการอ าเภอวังสะพงุ 



 

วันที ่๒๓ ตลุาคม พทุธศกัราช  ๒๕๖๒  
นายลอืกฤต มีสา ปลดัเทศบาล ปฏบิตัหินา้ทีน่ายกเทศมนตรเีมืองวังสะพงุ     
พรอ้มคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล หวัหนา้สว่นราชการ พนกังานเทศบาล 
รว่มพธิที าบญุตกับาตร บ าเพญ็กศุลและนอ้มร าลกึเนือ่งในวันคลา้ยวันสวรรคต
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เพือ่เปน็การแสดงความจงรกัภกัด ี  
และนอ้มร าลกึในพระมหากรณุาธคิณุทีท่รงมีตอ่อาณาประชาราษฎร ์           
และแสดงถงึความสามัคคขีองขา้ราชการและประชาชนทกุหมู่เหลา่              
โดยมีนายประยรู อรญัรทุ นายอ าเภอวังสะพงุ เปน็ประธานในพธิ ี                  
ณ สนามทีว่่าการอ าเภอวังสะพงุ  

ประจ ำเดอืน ตุลำคม—ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

วันที ่๑๙ ตลุาคม พทุธศกัราช   ๒๕๖๒  

นายลอืกฤต มีสา ปลดัเทศบาลปฏบิตัหินา้ทีน่ายกเทศมนตรเีมืองวังสะพงุ ใหค้ า
อวยพรและปลกุขวัญก าลงัใจนกัเรยีนนกักฬีาและผูฝ้กึสอนออกเดนิทาง          
ไปแขง่ขนักฬีา องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่ระดบัภาคะวันออกเฉยีงเหนอื        
สาธรเกมส ์ครัง้ที ่๓๗ จงัหวัดนครราชสมีา พรอ้มคณะผูบ้รหิาร หวัหนา้สว่น
ราชการ พนกังานเทศบาล มารว่มใหก้ าลงัใจ ณ สนามหนา้เทศบาลเมืองวังสะพงุ 



 

วันที ่๒๖ พฤศจกิายน พทุธศกัราช ๒๕๖๒ 

นายชาญวิทย ์ศรมีงคล ผูอ้ านวยการกองชา่ง รกัษาราชการแทนปลดัเทศบาล 
ปฏบิตัหินา้ทีน่ายกเทศมนตรเีมืองวังสะพงุ พรอ้มหวัหนา้สว่นราชการ พนกังาน
เทศบาล พนกังานคร ู รว่มเขา้เฝา้รบัเสดจ็ทลูกระหม่อมหญงิอุบลรตัน ์          
ราชกญัญาสริวัิฒนาพรรณวด ีทรงเสดจ็ตดิตามการด าเนนิงาน To Be Number 
One ของจงัหวัดเลย เปน็การสง่เสรมิใหเ้ดก็ เยาวชน กลา้แสดงออกในทางทีถ่นดั 
ณ โรงเรยีนศรสีงครามวิทยา 

ประจ ำเดอืน ตุลำคม—ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

วันที ่๑๑ พฤศจกิายน พทุธศกัราช   ๒๕๖๒ 
เทศบาลเมืองวังสะพงุน าโดยนายชาญวิทย ์ศรมีงคล ผูอ้ านวยการกองชา่ง     
รกัษาราชการแทนปลดัเทศบาล ปฏบิตัหินา้ทีน่ายกเทศมนตรเีมืองวังสะพงุ 
สมาชกิสภา หวัหนา้สว่นราชการ พนกังานเทศบาล รว่มกบัสว่นราชการ 
สถาบนัการศกึษา หา้งรา้นบรษิทัและชมุชนทัง้ ๒๐ ชมุชน จดังานประเพณลีอย
กระทง ประจ าป ี๒๕๖๒ เพือ่เปน็การสบืสานวัฒนธรรมอันดงีามใหค้งอยูส่บืไป 
และแสดงความส านกึในพระคณุของพระแม่คงคา หรอืสายน้ าทีห่ลอ่เลีย้งชวิีต 
ใหค้วามอุดมสมบรูณ ์ใหค้วามเยน็ ใหค้วามชุม่ชืน้แกส่รรพชวิีต ณ คลองบุง่คลา้
หนา้เทศบาลเมืองวังสะพงุ  



 

วันที ่๕ ธนัวาคม พทุธศกัราช ๒๕๖๒ 

หวัหนา้สว่นราชการ สมาชกิสภาเทศบาล พนกังานเทศบาล ลกูจา้งเทศบาล     
เขา้รว่มกจิกรรมเนือ่งในวันพอ่แหง่ชาต ิ๕ ธนัวาคม ๒๕๖๒ พธิที าบญุตกับาตร
พธิถีวายพานพุม่ดอกไม้ และถวายบงัคมกจิกรรมจติอาสา ถวายพระราชกศุลแด่
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมิูพลอดลุยเดช บรมนาถบพติร โดยมี
นายประยรู อรญัรทุ นายอ าเภอวังสะพงุเปน็ประธานในพธิ ีณ ศาลาจตัรุมุขหนา้
ทีว่่าการอ าเภอวังสะพงุ 

ประจ ำเดอืน ตุลำคม—ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

เม่ือวันที ่๑ ธนัวาคมพทุธศกัราช ๒๕๖๒ 

หวัหนา้สว่นราชการ สมาชกิสภา พนกังานลกูจา้งเทศบาลเมืองสะพงุ รว่มจดั
กจิกรรมโครงการสานพลงัทอ้งถิน่ไทยถวายพอ่ของแผน่ดนิ เดนิ - ว่ิงมินฮิาลฟ์
มาราธอนเฉลมิพระเกยีรต ิเนือ่งในโอกาสมหามงคลพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 
เพือ่เปน็ทนุการศกึษาของเยาวชนผูย้ากไรด้อ้ยโอกาส ใหไ้ดร้บัการศกึษา และ
ประชาชนสนใจการออกก าลงักายเพือ่ใหมี้สขุภาพทีด่เีพิม่มากขึน้                 
โดยมีนายชนาส ชชัวาลวงศ ์รองผูว่้าราชการจงัหวัดเลย เปน็ประธานเปดิงาน          
ณ บรเิวณหนา้ทีว่่าการอ าเภอวังสะพงุ 



 

วันที ่๙ ธนัวาคม พทุธศกัราช ๒๕๖๒ 

เทศบาลเมอืงวังสะพงุ น าโดยนายชาญวิทย ์ ศรมีงคล ผูอ้ านวยการกองชา่ง รกัษา
ราชการแทนปลดัเทศบาล ปฏบิตัหินา้ทีน่ายกเทศมนตรเีมอืงสะพงุ พรอ้มหวัหนา้สว่น
ราชการ สมาชกิสภาเทศบาล พนกังานลกูจา้งเทศบาล รว่มพธิรีบัพระราชทาน      
พระบรมฉายาลกัษณพ์ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจา้พระบรม
ราชนิ ีเนือ่งในโอกาสมหามงคลพระราชพธิบีรมราชาภเิษกพทุธศกัราช ๒๕๖๒        
โดยมนีายประยรู อรญัรทุ ประธานในพธิเีปน็ผูเ้ชญิพระบรมฉายาลกัษณ ์                 
ณ หอประชมุอ าเภอวังสะพงุ 

ประจ ำเดอืน ตุลำคม—ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

วันที ่๙ ธนัวาคม พทุธศกัราช ๒๕๖๒  
 เทศบาลเมืองวังสะพงุ น าโดยนายชาญวิทย ์ศรมีงคล ผูอ้ านวยการกองชา่ง 
รกัษาราชการแทนปลดัเทศบาล ปฏบิตัหินา้ทีน่ายกเทศมนตรเีมืองวังสะพงุ  
พรอ้มหวัหนา้สว่นราชการ พนกังานเทศบาล ตอ้นรบัคณะศกึษาดงูานจาก 
เทศบาลเมืองหลม่สกั จงัหวัดเพชรบรูณ ์มาศกึษาดงูานเรือ่ง ประเมินการบรหิาร
จดัการประสทิธภิาพ การด าเนนิงานของเทศบาลเมืองวังสะพงุ เพือ่แลกเปลีย่น
ความรูน้ าไปพฒันาการบรหิารงานใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ                         
ณ หอ้งประชมุเทศบาลเมืองวังสะพงุ 



 

วันที ่๒๓ ธนัวาคม พทุธศกัราช ๒๕๖๒  

เทศบาลเมืองวังสะพงุ โดยงานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั จดักจิกรรมการ
ฝกึซอ้มแผนปอ้งกนัและระงบัอัคคภียัในสถานศกึษา เพือ่ใหค้วามรูแ้ละทกัษะการ
เอาชวิีตรอดในสถานการณห์รอืเหตฉุกุเฉนิยามเกดิอัคคภียัใหก้บันกัเรยีน         
โดยมีนายชาญวิทย ์ศรมีงคล ผูอ้ านวยการกองชา่ง รกัษาราชการแทน
ปลดัเทศบาล ปฏบิตัหินา้ทีน่ายกเทศมนตร ีเปน็ประธานเปดิงาน พรอ้มสมาชกิ
สภาเทศบาล หวัหนา้สว่นราชการ พนกังานเทศบาล พนกังานคร ูรว่มเปดิงาน   
ณ โรงเรยีนเทศบาลวังสะพงุ ๒ บา้นบุง่ไสล ่

ประจ ำเดอืน ตุลำคม—ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

วันที ่๒๐ ธนัวาคม พทุธศกัราช ๒๕๖๒ 

โรงเรยีนเทศบาลวังสะพงุ ๒ บา้นบุง่ไสล ่จดักจิกรรมการแขง่ขนักฬีาส ี        
กาสะเลาเกมส ์ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖๒ เพือ่สง่เสรมิใหน้กัเรยีนไดแ้สดงออกถงึ
ความสามารถดา้นกฬีาในทางทีถ่นดั รูจ้กัการท างานเปน็หมู่คณะ สรา้งความ
เสยีสละความสามัคค ีและรูจ้กัแพ ้รูช้นะ รูอ้ภยั โดยมีนายพงษน์ารถ ปอ้งนารา 
ประธานกรรมการสถานศกึษาเปน็ประธานเปดิงาน พรอ้มสมาชกิสภา       
หวัหนา้สว่นราชการ พนกังานเทศบาลรว่มเปดิงาน                                       
ณ สนามโรงเรยีนเทศบาลวังสะพงุ ๒ บา้นบุง่ไสล ่



 

วันที ่๒๗ ธนัวาคม พทุธศกัราช ๒๕๖๒  

โรงเรยีนเทศบาลวังสะพงุ ๑ ไดด้ าเนนิโครงการสง่เสรมิทกัษะดา้นกฬีาและ
นนัทนาการ ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖๒ เพือ่ใหน้กัเรยีนไดมี้โอกาสแสดง
ความสามารถดา้นกฬีา รวมทัง้ปลกูฝงัใหน้กัเรยีนมีน้ าใจเปน็นกักฬีา                 
รูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภยั และใชเ้วลาว่างใหเ้ปน็ประโยชนห์า่งไกลยาเสพตดิ             
โดยมีนายประหยดั  ยนตะพนัธ ์ประธานสภาเทศบาลเปน็ประธานเปดิงาน        
พรอ้มคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา พนกังานเทศบาล เขา้รว่มกจิกรรม                
ณ โรงเรยีนเทศบาลวังสะพงุ1 

ประจ ำเดอืน ตุลำคม—ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

วันที ่๒๖ ธนัวาคม พทุธศกัราช ๒๕๖๒ 

ส านกังาน ป.ป.ช. ประจ าจงัหวัดเลย โคช้ คณะกรรมการ และสมาชกิชมรม 
Strong จติพอเพยีงตา้นการทจุรติขอเขารบัทราบขอ้มูล และแนวทางการบรหิาร
จดัการทางเดนิทางเทา้หรอืฟตุบาท ทีอ่ยูใ่นเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบของเทศบาลเมือง
วังสะพงุ เพือ่ขบัเคลือ่นกรอบยทุธศาสตรว่์าดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามทจุรติ
ระยะที ่๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถงึ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใหเ้กดิผลสมัฤทธิ ์มีหวัหนา้สว่นราชการ
ใหก้ารตอ้นรบั ณ หอประชมุเทศบาลเมืองวังสะพงุ และลงพืน้ทีต่รวจความ
ถกูตอ้งใหข้อ้มูลทีถ่กูตอ้งตามตลาดนาหลกั 



 

วันที ่๒๗ ธนัวาคม พทุธศกัราช ๒๕๖๒  

เทศบาลเมืองวังสะพงุ รว่มกบัอ าเภอวังสะพงุ สถานตี ารวจอ าเภอวังสะพงุ 
หนว่ยงานภาครฐัและเอกชน จดักจิกรรมเปดิศนูยป์ฏบิตักิารปอ้งกนัและ         
ลดอุบตัเิหตทุางถนน ชว่งเทศกาลปใีหม่  “ขบัรถมีน้ าใจ รกัษาวินยัจราจร”    
เพือ่เปน็การดแูลเฝา้ระวังและใหบ้รกิารประชาชนในการสญัจรเดนิทางกลบั
ภมิูล าเนาในชว่งเทศกาล ปอ้งกนัการเกดิอุบตัเิหตคุวามเสยีหาย                   
โดยมีนายวัฒนา พานนนท ์ผูพ้พิากษาหวัหนา้ศาล จงัหวัดเลย เปน็ประธาน   
เปดิงาน พรอ้มหวัหนา้สว่นราชการ พนกังานเทศบาล รว่มเปดิงาน                           
ณ จดุตรวจปอ้มนเิวศนอ์ าเภอวังสะพงุ 

ประจ ำเดอืน ตุลำคม—ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

วันที ่๒๗ ธนัวาคม พทุธศกัราช ๒๕๖๒   

เทศบาลเมืองวังสะพงุ รว่มกบัจติอาสาอ าเภอวังสะพงุ จดัโครงการ Pick and 
Walk  เดนิไป  เกบ็ขยะไป เพือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มกจิกรรมไดอ้อกก าลงักายในระยะ
พอสมควร และเกบ็ขยะไปดว้ย ท าใหบ้า้นเมืองเกดิความสะอาดและเปน็ระเบยีบ
เรยีบรอ้ยมากขึน้และรวมไปถงึการปฏบิตัเิชงิสญัลกัษณ ์ใหผู้ค้นทีผ่า่นไปมา      
ไดเ้กดิการรกัความสะอาด ชว่ยกนัดแูลบา้นเมืองใหส้ะอาดอยูเ่สมอ โดยมีนาย
ประยรู อรญัรทุ นายอ าเภอวังสะพงุ เปน็ประธานเปดิงาน พรอ้มหวัหนา้สว่น
ราชการ พนกังานเทศบาล รว่มกจิกรรม จดุเริม่ทีว่่าการอ าเอวังสะพงุ                       
ยาวไปตามถนนภมิูวิถ ี


