
ประจ ำเดือน มกรำคม—มีนำคม ๒๕๖๓ 

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓  
เทศบาลเมืองวังสะพุง จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรวันปีใหม่      
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ โดยมี                
นายประยูร อรัญรุท นายอ าเภอวังสะพุง เป็นประธานเปิดงาน  
และกล่าวสวัสดีปีใหม่กับประชาชน ณ ลานหน้าที่ว่าการอ าเภอ
วังสะพุง  

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓  
เทศบาลเมืองวังสะพุง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล    
จัดพิธีไหว้ศาลพระพรหมเจ้าที่ศาลเจ้าปู่ย่า เพื่อเป็นสิริมงคลในวัน
ปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ และต้อนรับท่านปลัดคนใหม่ นางรัชฎาภรณ์ 
สิงหก า ปลัดเทศบาลเมืองวังสะพุง ณ ส านักงานเทศบาล           
เมืองวังสะพุง  



ประจ ำเดือน มกรำคม—มีนำคม ๒๕๖๓ 

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.  
นางรัชฎาภรณ์ สิงหก า ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 
พร้อมสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล        
จัดกิจกรรมงานวันเด็กประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีนายประยูร 
อรัญรุท นายอ าเภอวังสะพุง เป็นประธานเปิดงาน ณ ลานกิจกรรม
หน้าที่ว่าอ าเภอวังสะพุง  

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓  
นางรัชฎาภรณ์ สิงหก า ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
เมืองวังสะพุง พร้อมสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน
เทศบาล ประธานชุมชน  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การ
บริหารส่วนต าบลปะเคียบ อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ศึกษา     
ดูงานเรื่อง การบริการการจดัการสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะ                
ณ ชุมชนหนองเงิน  

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%


ประจ ำเดือน มกรำคม—มีนำคม ๒๕๖๓ 

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ 
นางรัชฎาภรณ์ สิงหก า ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
เมืองวังสะพุง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล 
พนักงานครู ร่วมกิจกรรมวันครูประจ าปี ๒๕๖๓ และคณะครูใน
สังกัดเทศบาลขึ้นรับเกียรติบัตร ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนวังสะ
พุง  

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓  
นางรัชฎาภรณ์ สิงหก า ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
เมืองวังสะพุง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ 
พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์       
ท าความสะอาดถนน เนื่องในวันพ่อขุนรามค าแหงมหาราชและ  
วันคล้ายวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจ าปี
พุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยมีนายประยูร อรัญรุท นายอ าเภอวังสะพุง 
เป็นประธานเปิดงาน ณ หมวดทางหลวงวังสะพุง  



ประจ ำเดือน มกรำคม—มีนำคม ๒๕๖๓ 

วันที ่๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ 
นางรชัฎาภรณ ์สงิหก า ปลดัเทศบาล ปฏบิตัหินา้ทีน่ายกเทศมนตรเีมือง
วังสะพงุ พรอ้มสมาชกิสภาเทศบาล หวัหนา้สว่นราชการ พนกังานเทศบาล 
รว่มพธิถีวายราชสกัการะเนือ่งในวันพระนารายณม์หาราช และวันพระ
นเรศวรมาราช วันยทุธหตัถ ีเพือ่เปน็การถวายความจงรกัภกัดรีวมถงึการ
แสดงออกถงึความส านกึในพระมหากรณุาธคิณุ โดยมีนายประยรู อรญัรทุ 
นายอ าเภอวังสะพงุ เปน็ประธานในพธิ ีณ หอประชมุทีว่า่การอ าเภอวงัสะพงุ  

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓  
เทศบาลเมืองวังสะพุง โดยนางรัชฎาภรณ์ สิงหก า ปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง เป็นประธานเปิดการ
ประชุมสามัญ ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์
การเกษตรวังสะพุง ประจ าปี ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้าน
วังสะพุง 



ประจ ำเดือน มกรำคม—มีนำคม ๒๕๖๓ 

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
เทศบาลเมืองวังสะพุง ร่วมกับจิตอาสาอ าเภอวังสะพุง จัดกิจกรรม
จิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน ด าเนินการ
ปรับภูมิทัศน์ท าความสะอาดวัดและศาสนสถาน เนื่องในวัน
มาฆบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน๓ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายประยูร 
อรัญรุท นายอ าเภอวังสะพุงเป็นประธานเปิดงาน                   
ณ วัดศรีบุญเรือง อ าเภอวังสะพุง  

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
เทศบาลเมืองวังสะพุง โดยนางรัชฎาภรณ์ สิงหก า ปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
ร่วมกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแหล่งการเรียนรู้          
OPEN HOUSE 2019 และเป็นประธานเปิดโครงการฯ             
ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่  



ประจ ำเดือน มกรำคม—มีนำคม ๒๕๖๓ 

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
เทศบาลเมืองวังสะพุง โดยนางสุณิสา พงศ์สุนนท์ ผู้อ านวยการ
คลัง รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา รับมอบหมาย
จากปลัดเทศบาลเมืองวังสะพุง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริม
ศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ และมอบเกียรติบัตร 
ให้แก่วิทยากรจากโรงเรียนเทศบาล ๔ (ภูบ่อบิด) และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะครู นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวังสะ
พุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒   
บ้านบุ่งไสล่  

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
เทศบาลเมืองวังสะพุง ร่วมกับสมาคมแบดมินตันวังสะพุง พ่อค้า 
ห้างร้านต่างๆ จัดกิจกรรมการแข่งขันแบตมินตัน ครั้งท่ี ๕ ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยนางรัชฎาภรณ์ สิงหก า ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ
หน้าที่นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมหัวหน้าส่วน
ราชการ สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ณ หอประชุมโรงเรียน
เทศบาลวังสะพุง ๑  



ประจ ำเดือน มกรำคม—มีนำคม ๒๕๖๓ 

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๓ อนุบาล จัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬา
ภายใน เหลือง-เทา เกมส์ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้แสดงความสามารถ 
กล้าแสดงออกในสิ่งท่ีชอบ โดยนางรัชฎาภรณ์ สิงหก า ปลดัเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่นายก เป็นประธานเปิดงานกีฬาสี พร้อมหัวหน้าส่วน
ราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู 
ประธานชุมชน ณ โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๓ อนุบาล 

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
เทศบาลเมืองวังสะพุง ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี   
พ.ศ. ๒๕๖๓ และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และแก้ไข
ปัญหาของพ่ีน้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลเมืองวังสะพุง  



ประจ ำเดือน มกรำคม—มีนำคม ๒๕๖๓ 

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
นางรัชฎาภรณ์ สิงหก า ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
เมืองวังสะพุง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล 
ต้อนรับ นายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย พร้อมคณะ 
เยี่ยมชมและให้ข้อแนะน าการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ท างานด้านราชการ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองวังสะพุง พร้อมลง
พื้นที่ดูการบริหารการจัดการขยะของเทศบาลเมืองวังสะพุง ใน
ชุมชนหนองเงิน  

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 
เทศบาลเมืองวังสะพุง น าโดยนางรัชฎาภรณ์ สิงหก า ปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง พร้อมหัวหน้าส่วน
ราชการ พนักงานเทศบาล จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อส่งเสริม
จริยธรรม คุณธรรม และเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมการเคารพธง
ชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันจันทร์แรกของเดือน ณ ลานกิจกรรม
หน้าส านักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง 



ประจ ำเดือน มกรำคม—มีนำคม ๒๕๖๓ 

วันที ่๒๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓  
นางรชัฎาภรณ ์สงิหก า ปลดัเทศบาล ปฏบิตัหินา้ทีน่ายกเทศมนตรเีมือง 
วังสะพงุ พรอ้มหวัหนา้สว่นราชการ พนกังานเทศบาล รว่มพธิเีจรญิพระพทุธ
มนตเ์ฉลมิพระเกยีรต ิและถวายพระพรชยัมงคลแดส่มเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์
พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปหีลวง พระบาทสมเดจ็            
พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทร มหาวชริาลงกรณฯ พระวชริเกลา้เจา้อยูห่วั  
และสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสธุาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิ ี โดยมี 
นายประยรู อรญัรทุ นายอ าเภอวังสะพงุ เปน็ประธานในพธิ ี                    
ณ วัดประชาราษฏรน์มิิต  

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓  
โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศมอบ
ประกาศนียบัตรและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ส าเรจ็
การศึกษา โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็น
เกียรติ ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่  



ประจ ำเดือน มกรำคม—มีนำคม ๒๕๖๓ 

วันที ่๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 
นางรชัฎาภรณ ์สงิหก า ปลดัเทสบาล ปฏบิตัหินา้ทีน่ายกเทศมนตรเีมือง 
วังสะพงุ พรอ้มหวัหนา้สว่นราชการ สมาชกิสภาเทศบาล พนกังานเทศบาล 
พนกังานคร ูประธานชมุชน รว่มโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารใหค้วามรูใ้น
การปอ้งกนัไวรสัโคโรนา่ หรอื Covid-19 ไดร้บังบประมาณจาก กองทนุ
หลกัประกนัสขุภาพระดบัทอ้งถิน่เทศบาลเมืองวังสะพงุ ไดร้บัความรูจ้าก
วิทยากรโรงพยาบาลวังสะพงุ เพือ่ปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั       
โคโรนา่ Covid-19 และจดัท าหนา้กากอนามัยปอ้งกนัตนเอง โดยนายประยรู
อรญัรทุ นายอ าเภอวังสะพงุ กลา่วรายงาน นายชยัวัตน ์ชืน่โกสมุ ผูว่้า
ราชการจงัหวัดเลย เปน็ประธานเปดิงาน และตอ้นรบัรองนายกเหลา่กาชาด
จงัหวัดเลย พรอ้มคณะ ณ โรงเรยีนเทศบาลวังสะพงุ ๒ บา้นบุง่ไสล ่ 

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓  
โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๓ อนุบาล จัดกิจกรรม "พิธีมอบอนุบัตร" 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีนายสุรเศรษฐ์ พิมพ์สุทธิกุล     
รองผู้อ านวยการ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล
วังสะพุง ๓ อนุบาล เป็นประธานในพิธีมอบอนุบัตรให้แก่นักเรียนที่
จบการศึกษาชั้นอนุบาล ๓ ณ อาคารโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๓ 
อนุบาล  



ประจ ำเดือน มกรำคม—มีนำคม ๒๕๖๓ 

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓  
นางรัชฎาภรณ์ สิงหก า ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี
เมืองวังสะพุง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล 
ร่วมกันท าความสะอาด Big Cleaning Day ส านักงานเทศบาล
เมืองวังสะพุง เพื่อเป็นการท าสะอาดพื้นที่ต่างๆพร้อมฆ่าเชื้อโรค 
เตรียมพร้อมให้บริการประชาชน ณ ส านกังานเทศบาลเมืองวังสะพงุ  

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓  
นางรัชฎาภรณ์ สิงหก า ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
เมืองวังสะพุง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมวางพานพุ่ม 
วันระลึกพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั พระมหาเจษฎาราชเจา้  
เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
โดยมีนายประยูร อรัญรุท นายอ าเภอวังสะพุง เป็นประธานในพิธี 
ณ หอประชุมอ าเภอวังสะพุง  


