
 

วันที ่๒ เมษายน ๒๕๖๓  

นางรชัฎาภรณ ์สงิหก า ปลดัเทศบาลปฏบิตัหินา้ทีน่ายกเทศมนตรเีมือง  

วังสะพงุ พรอ้มหวัหนา้สว่นราชการ พนกังานเทศบาล รว่มกบัอ าเภอ   

วังสะพงุ โรงพยาบาลวังสะพงุ สถานตี ารวจอ าเภอวังสะพงุ จดักจิกรรม    

ใหค้วามรูใ้นการปอ้งกนัและควบคมุโรคตดิตอ่ Covid-19 โดยมีนายประยรู 

อรญัรทุ นายอ าเภอวังสะพงุ เปน็ประธาน ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองวังสะพงุ  

วันที ่๖ เมษายน ๒๕๖๓  

นางรชัฎาภรณ ์สงิหก า ปลดัเทศบาล ปฏบิตัหินา้ทีน่ายกเทศมนตรเีมือง

วังสะพงุ พรอ้มหวัหนา้สว่นราชการ รว่มพธิวีางพานพุม่ถวายราชสกัการะ 

พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟา้จฬุาโลกมหาราช เพือ่แสดงถงึความ

จงรกัภกัดแีละส านกึในพระมหากรณุาธคิณุ โดยมีนายประยรู อรญัรทุ 

นายอ าเภอวังสะพงุ เปน็ประธานเปดิงาน ณ หอประชมุอ าเภอวังสะพงุ  

ประจ ำเดือน เม.ย.—มิ.ย. ๒๕๖๓ 



 

วันที ่๘ เมษายน ๒๕๖๓  

นางรชัฎาภรณ ์สงิหก า ปลดัเทศบาลปฏบิตัหินา้ทีน่ายกเทศมนตรเีมืองวังสะ

พงุ พรอ้มหวัหนา้สว่นราชการ พนกังานเทศบาล จดักจิกรรม big cleaning 

day ในส านกังานเทศบาลเพือ่ใหมี้ความสะอาดปลอดภยัจากการตดิเชือ้ 

(COVID-19) และเตรยีมพรอ้มใหบ้รกิารประชาชนทีม่าตดิตอ่ราชการ       

ณ ส านกังานเทศบาลเมืองวังสะพงุ  

วันที ่๑๐ เมษายน ๒๕๖๓  

นางรชัฎาภรณ ์สงิหก า ปลดัเทศบาล ปฏบิตัหินา้ทีน่ายกเทศมนตรเีมือง

วังสะพงุ รว่มมอบชดุธารน้ าใจ ชว่ยผูป้ระสบวาตภยั ซึง่ไดร้บัการสนบัสนนุ

จากส านกังานบรรเทาทกุขแ์ละประชานามัยพทิกัษ ์สภากาชาดไทย ใหแ้ก่

ประชาชนผูป้ระสบวาตภยัในพืน้ที ่อ าเภอวังสะพงุ จ านวน ๕๗๕ ราย ณ 

หอประชมุอ าเภอวังสะพงุ อ าเภอวังสะพงุ  

ประจ ำเดือน เม.ย.—มิ.ย. ๒๕๖๓ 



 

วันที ่๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ 
เทศบาลเมืองวังสะพงุ โดยนางรชัฎาภรณ ์สงิหก า ปลดัเทศบาล ปฏบิตัิ
หนา้ทีน่ายกเทศมนตรเีมืองวังสะพงุ สมาชกิสภาเทศบาล หวัหนา้สว่น
ราชการ พนกังานเทศบาล ประธานชมุชน ก านนั ผูใ้หญบ่า้น มอบหนา้กาก
อนามัยลอ๊ตทีส่องและเครือ่งวัดอุณหภมิูใหก้บั ๒๐ ชมุชน เพือ่ชว่ยเหลอื
ประชาชนตามอ านาจหนา้ที ่เม่ือเกดิโรคตดิตอ่ และสนบัสนนุใหมี้การ
ปอ้งกนัการควบคมุการแพรแ่ละการระงบัการระบาด ของ โรคตดิเชือ้ไวรสั 
โคโรนา (Covid-19) โดยมีนายประยรู อรญัรทุ นายอ าเภอวังสะพงุ        
เปน็ประธานมอบหนา้กากอนามัยลอ๊ตทีส่องและเครือ่งวัดอุณหภมิู           
ณ หนา้ส านกังานเทศบาลเมืองวังสะพงุ  

วันที ่๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
นางรชัฎาภรณ ์สงิหก า ปลดัเทศบาลปฏบิตัหินา้ทีน่ายกเทศมนตร ี     
พรอ้มหวัหนา้สว่นราชการ พนกังานเทศบาล รว่มกบัหอการคา้จงัหวัดเลย
สถานตี ารวจอ าเภอวังสะพงุ แจกแอลกอฮอลล์า้งมือ เพือ่ใหป้ระชาชนได้
ปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของ Covid-19  โดยมีนายประยรู อรญัรทุ 
นายอ าเภอวังสะพงุ เปน็ประธาน ในการมอบแอลกอฮอลล์า้งมือ ใหก้บัพี่
นอ้งประชาชน พอ่คา้แม่คา้ในตลาด ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองวังสะพงุ  

ประจ ำเดือน เม.ย.—มิ.ย. ๒๕๖๓ 



 

วันที ่๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
นางรชัฎาภรณ ์สงิหก า ปลดัเทศบาล ปฎบิตัหินา้ทีน่ายกเทศมนตรเีมือง
วังสะพงุ พรอ้มพนกังานเทศบาล ประธานชมุชน รว่มกบัดว้ยพฒันาสงัคม
และความม่ันคงของมนษุยจ์งัหวัดเลย คณะกรรมการศนูยพ์ฒันาครอบครวั 
มอบถงุยงัชพีชว่ยเหลอืเดก็ เยาวชน ทัง้ ๒๐ ชมุชน ตามโครงการจงัหวัด
ตน้แบบเพือ่การสนบัสนนุสขุภาวะเดก็ เยาวชนและครอบครวั ระดบัชมุชน 
ภายใตมู้ลนธิเิครอืขา่ยครอบครวั  

วันที ่๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓  

นางรชัฎาภรณ ์สงิหก า ปลดัเทศบาล ปฏบิตัหินา้ทีน่ายกเทศมนตรเีมือง

วังสะพงุ พรอ้มหวัหนา้สว่นราชการ พนกังานเทศบาล รว่มกจิกรรมเคารพ

ธงชาต ิประจ าเดอืนพฤษภาคม ๒๕๖๓ เพือ่รบันโยบายจากปลดั เปน็การ

แสดงถงึความสามัคคใีนเทศบาลเมืองวังสะพงุและเตรยีมความพรอ้มในการ

ปฏบิตัหินา้ที ่ณ สนามหนา้เทศบาลเมืองวังสะพงุ  

ประจ ำเดือน เม.ย.—มิ.ย. ๒๕๖๓ 



 

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
นางรัชฎาภรณื สิงหก า ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 
เมืองวังสะพุง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล 
ประธานชุมชน และประชาชน ร่วมเปิดตู้ปันสุข ชุมชนหนองเงิน 
เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสังคมแห่งการแบ่งปัน ให้หยิบไปแต่พอดี 
ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 (COVID-19) ให้กับคนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ณ ชุมชนหนองเงิน 

วันที ่๑ มิถนุายน ๒๕๖๓  

นางรชัฎาภรณ ์สงิหก า ปลดัเทศบาล ปฏบิตัหินา้ทีน่ายกเทศมนตรเีมือง

วังสะพงุ พรอ้มหวัหนา้สว่นราชการ พนกังานเทศบาล รว่มกจิกรรมเคารพ

ธงชาต ิประจ าเดอืนมิถนุายน ๒๕๖๓ เพือ่รบันโยบายจากปลดัเทศบาล   

เปน็การแสดงถงึความสามัคคใีนเทศบาลเมืองวังสะพงุและเตรยีมความ

พรอ้มในการปฏบิตัหินา้ที ่ณ สนามหนา้เทศบาลเมืองวังสะพงุ  

ประจ ำเดือน เม.ย.—มิ.ย. ๒๕๖๓ 



 

วันที ่๓ มิถนุายน ๒๕๖๓  
นางรชัฎาภรณ ์สงิหก า ปลดัเทศบาลปฏบิตัหินา้ทีน่ายกเทศมนตร ีสมาชกิ
สภาเทศบาล หวัหนา้สว่นราชการ พนกังานเทศบาล รว่มกจิกรรมเฉลมิพระ
เกยีรตเินือ่งในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรม
ราชนิ ีลงนามถวายพระพรชยัมงคลสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิ ี     
โดยมีนายประยรู อรญัรทุ นายอ าเภอวังสะพงุ เปน็ประธาน                     
ณ หอประชมุอ าเภอวังสะพงุ  

ประจ ำเดือน เม.ย.—มิ.ย. ๒๕๖๓ 

วันที ่๑ มิถนุายน ๒๕๖๓  
นางรชัฎาภรณ ์สงิหก า ปลดัเทศบาลปฏบิตัหินา้ทีน่ายกเทศมนตร ี
มอบหมายกองสวัสดกิารสงัคม ส ารวจขอ้มูลผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 
ครอบครวัทีป่ระสบปญัหาความเดอืดรอ้น เจบ็ปว่ยรา้ยแรงหรอืพกิารจนไม่
สามารถประกอบอาชพีได ้และผูส้งูอายอุยูใ่นสภาวะยากล าบาก ในเขต
เทศบาลเมืองวังสะพงุ เพือ่สง่ตอ่ขอความชว่ยเหลอืไปยงั ศนูยค์ุม้ครองคนไร้
ทีพ่ึง่และพฒันาสงัคมและความม่ันคงของมนษุยจ์งัหวัดเลย  



 

ประจ ำเดือน เม.ย.—มิ.ย. ๒๕๖๓ 

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  

นางรัชฎาภรณ์ สิงหก า ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 

พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับ

คณะท างานประเมินตลาดเทศบาลระดับจังหวัดในโครงการ 

"ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัยถูกใจประชาชน"     

ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองวังสะพุง  

วันที่ ๑๕-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓  

เทศบาลเมืองวังสะพุง ด าเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออกและโรคติดต่อน าโดยแมลง พ่นสารเคมีก าจัดยุงและ

แมลงท่ีเป็นภาหะน าโรคติดต่อในเขตเทศบาล เพื่อป้องกันการแพร่

ระบาดโรคติดต่อต่างๆที่เกิดจากยุงและแมลง ให้ความรู้กับ

ประชาชนในการป้องกันการก าจัดลูกน้ ายุงลายอย่างถูกวิธี  


