รายงานการประชุ มคณะกรรมการชุ มชน
ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๔
วันอังคารที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓
ณ ห้ องประชุ มสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ผู้มาประชุ ม
๑. นายสิ ทธิวชั ร์
หวังสวัสดิ์
๒. นายไพโรจน์
ห้วยหงษ์ทอง
๓. ร.ต.ต.สาเริ ง
ธู ปแช่ม
๕. นายสุ วพันธ์
จันทร์ทองหลาง
๖. นางหนูอินทร์
สี ทองคา
๗. นายบุญชนะ
จารย์ปัญญา
๘.นายวินยั
เจริ ญเมืองเพรี ยว
๙.นางดวงรัตน์
รอดณรงค์
๑๐. นางสายฝน
ตรี เนตร
๑๑.นางนันทยา
กาญจนะโภคิน
๑๒.นางสาวราตรี
มาสุ ข
๑๓.นางปนัดดา
ชิณวงศ์
๑๔.นายชัยสิ ทธิ์
ศรี เมฆ
๑๕. นายอุดร
อินทา
๑๖.นางอรุ ณี
ขอสิ นกลาง
๑๗.นางสาวดารุ ณี
ฮกหลง
๑๘.นางสาวบุษฬาภรณ์ สุ ทธิเพศ
๑๙.นายขจรยศ
เชื้อคา
๒๐.นางสาวกีรติกาญจน์ บุญเกิด
๒๑.นางสาวสุ ณิสา
ปิ ยะกิจ
๒๒.นางอรนุช
ทองเขียว
๒๓.นายอิทธิพล
คงเจริ ญ
๒๔.นางวาริ นทร์
คล้ายมาลัย
๒๕.นางสิ ริพร
ดิบแดง
๒๖.นางสุ รีย ์
แก้วทอง
๒๗.นางสมบูรณ์
อุริยะพงษ์สรรค์
๒๘.นางทองเจือ
จันทราภินนั ท์
๒๙.นายเวที
ปิ่ นทอง

นายกเทศมนตรี ตาบลมวกเหล็ก
รองนายกเทศมนตรี ตาบลมวกเหล็ก
ที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี ตาบลมวกเหล็ก
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
ปลัดเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
รองปลัดเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุ ขฯ
ผูอ้ านวยการกองคลัง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผูอ้ านวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผูอ้ านวยการกองช่าง
ผูอ้ านวยการกองการศึกษา
ผูจ้ ดั การโรงรับจานา
หัวหน้าฝ่ ายบริ การสาธารณสุ ข ฯ
นักพัฒนาชุมชน
ผูช้ ่วยนักพัฒนาชุมชน
ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่พฒั นาชุมชน
พนักงานจ้างทัว่ ไป
ประธานชุมชนนกแซงแซว
คณะกรรมการชุมชนนกแซงแซว
คณะกรรมการชุมชนนกแซงแซว
คณะกรรมการชุมชนนกแซงแซว
ที่ปรึ กษากรรมการชุมชนนกแซงแซว
ประธานชุมชนตลาดมวกเหล็กพัฒนา
คณะกรรมการชุมชนตลาดมวกเหล็กพัฒนา

-๒๓๐.นายสุ รพล
๓๑.นางสาวสุ รีย ์
๓๒.นางกมลพร
๓๓.นางปราณี
๓๔.นางจารัส
๓๕.นางอัมภา
๓๖.นางชวนพิศ
๓๗.นางธนิดา
๓๘.นางกุลริ สา
๓๙.นางบุญศรี
๔๐.นางโสภา
๔๑.นางทองประภา
๔๒.นายไพศาล
๔๓.นางอัมพร
๔๔.นายชริ นทร์
๔๕.นางเพ็ญแข
๔๖.นางปราณี
๔๗.นางทัศนีย ์
๔๘.นางอุไรวรรณ
๔๙.นางบัวผัน
๕๐.นางอุไร
๕๑.นางกชพร
๕๒.นายณรงค์ศกั ดิ์
๕๓.นางพัชรี
๕๔.นางกิตติพิชญ์
๕๕.นางอุไรลักษณ์
๕๖.นางอุบลรัตน์
๕๗.นางสุ นิสา
๕๘.นางประยงค์
๕๙.นางพรรณี
๖๐.นางนวนน้อย
๖๑.นายมานิตย์

นิ่มประเสริ ฐ
นามคุณ
กองแก้ว
ปิ ยะกิจ
โทสุ วรรณ์
ทักษิยานนท์
ศิริบุรี
ชื่นชูชน
ณภัทรบดินทร
วันอยู่
กระจาดทอง
แขขุนทด
ไทยเย็น
สดงาม
เคลือบสู งเนิน
มงคลสกุณี
หงส์ทอง
โพธิ์ เรื อง
สนิทไชย
พิมพ์เรื อง
บริ บูรณ์
ฐากูลฐิติรัตน์
ศรี สม
ช้อนทอง
มาอ่า
เมืองโคตร
ขุนแก้ว
นุ่มจันทร์
จันทร์ทองหลาง
อันธพันธ์
บุญมี
สุ นสนาม

คณะกรรมการชุมชนตลาดมวกเหล็กพัฒนา
คณะกรรมการชุมชนตลาดมวกเหล็กพัฒนา
คณะกรรมการชุมชนตลาดมวกเหล็กพัฒนา
ที่ปรึ กษากรรมการชุมชนตลาดมวกเหล็กพัฒนา
ที่ปรึ กษากรรมการชุมชนตลาดมวกเหล็กพัฒนา
ที่ปรึ กษากรรมการชุมชนตลาดมวกเหล็กพัฒนา
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
รองประธานชุมชนศาลเจ้าพ่อมวกเหล็ก
คณะกรรมการชุมชนศาลเจ้าพ่อมวกเหล็ก
คณะกรรมการชุมชนศาลเจ้าพ่อมวกเหล็ก
ที่ปรึ กษากรรมการชุมชนศาลเจ้าพ่อมวกเหล็ก
ประธานชุมชนวัดมวกเหล็กนอก
รองประธานชุมชนวัดมวกเหล็กนอก
คณะกรรมการชุมชนวัดมวกเหล็กนอก
คณะกรรมการชุมชนวัดมวกเหล็กนอก
คณะกรรมการชุมชนวัดมวกเหล็กนอก
คณะกรรมการชุมชนวัดมวกเหล็กนอก
คณะกรรมการชุมชนวัดมวกเหล็กนอก
ที่ปรึ กษากรรมการชุมชนวัดมวกเหล็กนอก
ที่ปรึ กษากรรมการชุมชนวัดมวกเหล็กนอก
ที่ปรึ กษากรรมการชุมชนวัดมวกเหล็กนอก
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
ประธานชุมชนหน้าอาเภอ
รองประธานชุมชนหน้าอาเภอ
คณะกรรมการชุมชนหน้าอาเภอ
คณะกรรมการชุมชนหน้าอาเภอ
คณะกรรมการชุมชนหน้าอาเภอ
คณะกรรมการชุมชนหน้าอาเภอ
คณะกรรมการชุมชนหน้าอาเภอ
คณะกรรมการชุมชนหน้าอาเภอ

-๓๖๒.นางสมหมาย
๖๓.นางกัญกร
๖๔.นางศศิธร
๖๕.นางอมรรัตน์
๖๖.นายสุ รัตนชัย
๖๗.นางรัชนี
๖๘.นายใบ
๖๙.นางสมใจ
๗๐.นางสุ ดสวาท
๗๑.นายประสงค์
๗๒.นางสนทรี ย ์
๗๓. นางณัฐธิภา
๗๔.นางสาวพรรัชฎา
๗๕.นางกอบแก้ว
๗๖.นางยุพาดี
๗๗.นางพยอม
๗๘.นายวิเชียร
๗๙.นางละมูล
๘๐.นายบุญช่วย
๘๑.นายไพฑูรย์
๘๒.นายสอาด
๘๓.จ.ส.อ.วินยั
๘๔.นายประสาท
๘๕.นางชูศรี
๘๖.นางเกยูร
๘๗.นางสาวลักขณา
๘๘.นางชุติกาญจน์
๘๙.นางอารี ย ์
๙๐.นายอานาจ
๙๑.นางสาวสุ นนั ท์
๙๒.นายสุ วรรณ
๙๓.นางคัมภีร์
๙๔.นางคาภา

รงค์เดชประทีป
แก้วเสถียร
เวียงแก้ว
ยอดนครจง
พลภาณุมาศ
ชัยบุรัมย์
สงโสด
ทัดกลาง
ปุลาตะโน
เฮงมีชยั
ตายงค์
บุญเติม
ขอดตะคุ
จันทร์ เพ็ญมงคล
รัศมีรามา
อินทร์ จนั ทร์
พลภาณุมาศ
ธรรมจิตกุล
ต๊ะมาเครื อ
พระไตรยะ
บุญเกิด
สรัสสมิต
อินทรักษ์
ตรี ปัญญา
ทัศนพานนท์
ชัยเจริ ญวิมลกุล
ทองพานิช
น้ าแก้ว
ชัยกิจ
ศรี วรรธนะ
คุณเพ็ง
จูมทอง
จันทร์ โสดา

ที่ปรึ กษากรรมการชุมชนหน้าอาเภอ
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
ประธานชุมชนมิตรใหม่หลังสถานีรถไฟ
คณะกรรมการชุมชนมิตรใหม่หลังสถานีรถไฟ
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการชุมชนมิตรใหม่ ฯ
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการชุมชนมิตรใหม่ ฯ
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการชุมชนมิตรใหม่ ฯ
ประธานชุมชนข้างโรงพัก
รองประธานชุมชนข้างโรงพัก
คณะกรรมการชุมชนข้างโรงพัก
คณะกรรมการชุมชนข้างโรงพัก
คณะกรรมการชุมชนข้างโรงพัก
คณะกรรมการชุมชนข้างโรงพัก
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
ประธานชุมชนโรงเรี ยนอนุบาลมวกเหล็ก
รองประธานชุมชนโรงเรี ยนอนุบาลมวกเหล็ก
คณะกรรมการชุมชนโรงเรี ยนอนุบาลมวกเหล็ก
คณะกรรมการชุมชนโรงเรี ยนอนุบาลมวกเหล็ก
คณะกรรมการชุมชนโรงเรี ยนอนุบาลมวกเหล็ก
ที่ปรึ กษากรรมการชุมชนโรงเรี ยนอนุบาล ฯ
ที่ปรึ กษากรรมการชุมชนโรงเรี ยนอนุบาล ฯ
ที่ปรึ กษากรรมการชุมชนโรงเรี ยนอนุบาล ฯ
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
ประชาชน
ประชาชน

-๔๙๕.นางละเอียด
๙๖.นางระเบียบ

ปุญญอมรศรี
ฤทธิมหันต์

25 ตาสับปะรด
25 ตาสับปะรด

เปิ ดการประชุ มเวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่ อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มทราบ (ถ้ ามี)
นายสิ ทธิวชั ร์ หวังสวัสดิ์
เรี ยน ท่านรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
นายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก
หัวหน้าส่ วนการงาน ประธานชุ มชน คณะกรรมการชุ มชน ทุกท่านครับ
ในเมื่อที่ ประชุ มพร้อมแล้ว ผมขอเปิ ดการประชุ มคณะกรรมการชุ มชน
ประจาเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ผมต้องขอขอบคุณกรรมการชุมชน
ผูป้ ระสานพลังแผ่นดินและ ๒๕ ตาสับปะรด ทุกท่าน ที่ได้เสี ยสละเวลา
มาร่ วมประชุมในวันนี้ และได้ให้ความช่วยเหลือและมีส่วนร่ วมในการทา
ทางานของเทศบาลให้ดาเนินงานเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย ที่ได้เชิญทุก
ท่านมาประชุ มเพื่อแจ้งผลการดาเนิ นงานที่ผ่านมา งานที่จะดาเนิ นงานใน
เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ นี้ และการเสนอปั ญหาในชุมชนเพื่อหาแนว
ทางแก้ไขปั ญหาต่อไป ผมมีเรื่ องเสนอให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. เทศบาลตาบลมวกเหล็ก ได้รับโอนย้าย ผอ.กองการศึกษามา
ด ารงต าแหน่ ง ใหม่ นายอุ ด ร อิ น ทา ต าแหน่ ง ผู อ้ านวยการกอง
การศึก ษา ได้ยา้ ยมา จากเทศบาลตาบลโนนสมบู รณ์ อาเภอเสิ งสาง
จังหวัดนครราชสี มา มาตาแหน่งเมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2563 ซึ่ งกอง
การศึกษาได้ขาดบุคคลากรมาช่วยงานเทศบาล ซึ่ งถือเป็ นโอกาสดีที่ได้รับ
โอนย้ายท่านผอ.กองการศึกษามาดารงตาแหน่งที่เทศบาลมวกเหล็ก หาก
คณะกรรมการชุ มชนมีปัญหาใด ๆ ด้านการศึกษาหรื อกิ จกรรมสาคัญๆที่
เกี่ ยวข้องกับงานกองการศึกษาก็ติดต่อสอบถามท่านได้ ลาดับต่อไปขอ
เชิญท่าน ผอ.กองการศึกษา แนะนาตัวในที่ประชุมคณะกรรมการชุมชน
นายอุดร อินทา
กระผมขอแนะนาตัว นายอุดร อินทา ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการ
ผู้อานวยการกองการศึกษา
กองการศึกษา ได้ยา้ ยมา จากเทศบาลตาบลโนนสมบูรณ์ อาเภอเสิ งสาง
จังหวัดนครราชสี มา ย้ายมาตั้งแต่วนั ที่ 3 สิ งหาคม 2563 ก็ได้มี
โอกาสได้พบเจอกับบางท่านแล้ว โดยเฉพาะทางชมรมผูส้ ู งอายุฯ และ
ช่วงนี้ก็ได้มีโอกาสรับสมัครนางนพมาศสู งวัย ประกอบด้วย ผูส้ ู งอายุท้ งั ๘
ชุมชนๆละ ๑ ท่าน และตัวแทนโรงเรี ยนผูส้ ู งอายุ ๑ ท่าน ครบทั้ง ๙ ท่าน
แล้วก็ตอ้ งขอขอบคุ ณทุ ก ชุ มชนและทางโรงเรี ย นผูส้ ู งอายุฯ ที่ ให้ความ
ร่ ว มมื อ เป็ นอย่า งดี และจะมี ค าถามจากหน่ ว ยงานต่ า งๆ ในพื้ น ที่ เ ขต
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก ได้มาแล้ว ๘ คาถาม ยังไม่ครบอีก ๑ คาถามโดย
ทางพัฒนาชุมชนมวกเหล็กจะส่ งให้ภายในวันพุธนี้ หากได้คาถามครบ

นายสิ ทธิวชั ร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก

ระเบียบวาระที่ ๒

นายสิ ทธิวชั ร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก

มติทปี่ ระชุ ม

-๕แล้วจะให้ผูส้ มัครอ่านทุ กคาถาม เป็ นคาถามง่ าย ๆ แบบปลายเปิ ด ท่าน
สามารถแสดงความคิดเห็นได้ตามสบาย สุ ดท้ายขอแนะนาตัวเพียงเท่านี้
ก่อน
เรี ยนให้ที่ประชุมทราบว่า ทางเทศบาลตาบลโนนสมบูรณ์ได้มี
โอกาสเข้ามาศึกษาดูงานด้านการบริ หารจัดการที่ดีและก็มาดูโรงเรี ยน
ผูส้ ู งอายุเทศบาลตาบลมวกเหล็กของเรา ก็หวังว่าท่านจะนาประสบการณ์
ที่ เ คยท างานมาปรั บ ใช้ แ ละน าประโยชน์ ใ ห้ ก ับ ชุ ม ชนเทศบาลต าบล
มวกเหล็กต่อไป เป็ นสิ่ งที่ดีเนื่ องจากเทศบาลเราก็ขาดบุคคลากรทางกอง
การศึกษามานานพอสมควร ทั้งนี้ ทางเทศบาลก็ยงั ขาดแคลนบุคคลากร
หลาย ๆ ต าแหน่ ง ด้ว ยกัน และทางกองสวัส ดิ ก ารสั ง คม ที่ น ายเปรม
ยุติ ธ รรม รก.กองสวัส ดิ ก ารสั ง คมได้เ กษี ย ณอายุร าชการไปเมื่ อ เดื อ น
กันยายนที่ผ่านมา ก็ถือว่ามีความสาคัญทุกกอง ที่ตอ้ งมีเจ้าหน้าที่มาดูแล
เพื่อให้งานดาเนิ นการบริ หารจัดการภายในกองได้ แต่ช่วงนี้ ก็ตอ้ งรอใน
ส่ วนกลางเพื่อจัดสรรหาบุคคลากรมาใหม่
ในลาดับต่อไปเป็ นระเบียบวาระที่ ๒
เรื่ อง รับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการชุ มชน เทศบาลตาบล
มวกเหล็ก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ตามเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจา
เดื อ น ที่ ไ ด้แจ้ง ให้ ท ราบไปแล้ว นั้น มี ท่ า นใดจะขอเพิ่ ม เติ ม หรื อแก้ไ ข
ข้อความใดหรื อไม่
หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมครับ
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมที่ผา่ นมา
ต่อไปเป็ นระเบียบวาระที่ ๓ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่ อง สื บเนื่องการประชุ มครั้งทีผ่ ่ านมา

นายสิ ทธิวชั ร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก
นายวินัย เจริญเมืองเพรียว
ปลัดเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๓ สื บเนื่องการประชุมครั้งที่ผา่ นมา ขอเชิญ
ปลัดเทศบาล รายงานการประชุมครั้งที่ผา่ นมา
เรี ยน ท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
หัวหน้าส่ วนการงาน ประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชน
และ ประธานชมรมผูส้ ู งอายุทุกท่าน
ขอรายงานการติดตามงานที่ผา่ นมา เมื่อครั้งประชุมในวันที่
๒ ก.ค.๖๓ – ๓ ก.ค.๖๓

-๖ชุ มชนโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก
๑. ขอให้แก้ไขถนนเส้นหลังอาเภอ ที่ อบจ.ทารถวิง่ แผ่นเหล็กกระดก แถว
บริ เวณต้นไทร ตรงหน้าวินเลท พื้นรองไม่สม่าเสมอฝาตะแกรงเหล็ก
- กองช่างดาเนินการแล้ว
ชุ มชนข้ างโรงพัก
๑. ขอให้เพิม่ ขนาดท่อประปาถนนเทศบาล ๓ซอย ๒ เช้า – เย็น น้ าไม่ไหล
แถวบ้านป้าน้อยตัดผ้า บริ เวณนั้นมีบา้ นประมาณ ๓๐ หลังคาเรื อน
- ประสานทาหนังสื อส่ งการประปาภูมิภาคแล้ว
๒. ขอถังขยะเพิ่มตรงหมู่บา้ นหิ นอ่อน แถวบ้านป้ าน้อย เนื่องจากถังขยะ
ล้นถัง
- กองสาธารสุ ขฯ ดาเนินการแล้ว
ชุ มชนวัดมวกเหล็กนอก
๑. ช่วยตัดกิ่งไม้บริ เวณร้านศรี ฟ้า
- ดาเนินการภายในสัปดาห์หน้า
๒. ร้านศรี ฟ้าอยากให้ทาถนนให้หน่อยทะลุร้านศรี ฟ้า ตรงอู่รถ ถ้ายกให้
เทศบาลทาสามารถทาได้เลย
- เป็ นที่ดินส่ วนบุคคลไม่สามารถดาเนิ นการได้
ชุ มชนหน้ าอาเภอ
๑. เสี ยงตามสายดังมากฟังไม่รู้เรื่ อง อยากให้ยา้ ยเสา ย้ายลาโพง หรื อลด
เสี ยงให้
- กองวิชาการดาเนินการแล้ว
ชุ มชนนกแซงแซว
๑. ฝาท่อแตกหน้าบ้านดาบวิสิษฐ์ ดิบแดง
- กองช่างดาเนินการแล้ว
ชุ มชนศาลเจ้ าพ่ อมวกเหล็ก
- ไม่มี
ชุ มชนตลาดมวกเหล็กพัฒนา
๑. ขอถังขยะหน้าบ้านนายเวที ปิ่ นทอง (หมอหวิง)
- กองสาธารสุ ขฯ ดาเนินการแล้ว
ชุ มชนมิตรใหม่ หลังสถานีรถไฟ
๑. ถนนข้างบ้านป้าหยิบถนนทรุ ด
- กองช่างประสาน บริ ษทั อินตาเลี่ยนไทย ดาเนินการแก้ไขให้เรี ยบร้อย
แล้ว

นายสิ ทธิวชั ร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก
ระเบียบวาระที่ ๔
นายสิ ทธิวชั ร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก
นางสาวราตรี มาสุ ข
หัวหน้ าสานักปลัดเทศบาล

นางนันทยา กาญจนะโภคิน
ผู้อานวยการกองคลัง

นายชัยสิ ทธิ์ ศรีเมฆ
ผู้อานวยการกองช่ าง

-๗เรื่ องไหนที่เทศบาลดาเนินการแก้ไขได้โดยไม่ตอ้ งนาเข้าแผนพัฒนา
เทศบาลก็สามารถดาเนินการแก้ไขได้เลย ส่ วนเรื่ องไหนที่ตอ้ งนาเข้า
แผนพัฒนาเทศบาลก็ตอ้ งรอดาเนินการตามระเบียบต่อไปเป็ นระเบียบที่ ๔
เรื่ อง เสนอทีป่ ระชุ มเพื่อทราบและพิจารณา
ต่อไป ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่ อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ขอเชิญ
หัวหน้าส่ วนราชการ ชี้แจงรายละเอียด ต่อไป
เรี ยน ท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าส่ วนการงาน ประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชน ทุกท่าน
ส านัก ปลัด เทศบาลไม่ มี ค่ ะ ก็ ต้อ งขอขอบคุ ณ ทางชุ ม ชนและ
ผูส้ ู งอายุ ที่ช่วยงานกิจกรรมในวันสาคัญต่างๆ ของเทศบาล
เรี ยน ท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าส่ วนการงาน ประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชน ทุกท่าน
มีเรื่ องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑.มีการขยายเวลาการชาระภาษีที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ได้ขยายเวลา
การชาระภาษีถึง ๓๑ ธ.ค. ๖๓ โดยไม่มีค่าปรับ
๒. สาหรับการจองที่ขายของในวันลอยกระทงสามารถติดต่อได้
ที่กองคลัง
เรี ยน ท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าส่ วนการงาน ประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชน ทุกท่าน
กองช่าง ขอนาเรี ยนในส่ วนที่กาลังดาเนินการ ดังนี้
๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างที่วา่ การอาเภอมวกเหล็ก ขณะนี้
ดาเนินการแล้วเสร็ จ ๑๐๐ %
๒.ปรับปรุ งภูมิทศั น์ทางออกตรงสวนวัวไปสู่ ถนนมิตรภาพจะทาป้ายและ
ต้นไม้ ตอนนี้ใกล้แล้วเสร็ จแล้ว
๓.ก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ าบ่อพัก บริ เวณข้างบ้านคูณชะลอ อยู่
ระหว่างดาเนินการ ๒๐ %
๔.ก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ าบ่อพัก บริ เวณข้างบ้านคุณติ๋มส่ งนม
ตอนนี้ดาเนินการเสร็ จ ๑๐๐ %
๕.โครงการปรับปรุ งห้องน้ า โรงเรี ยนผูส้ ู งอายุเดิม อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการ
และในส่ วนที่เป็ นศูนย์บริ การสาธารณสุ ขดาเนินการเสร็ จแล้ว
๖.โครงการก่อสร้างป้ ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ซึ่ งอยูใ่ นสวนวัว
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

นายอุดร อินทา
ผู้อานวยการกองการศึกษา

นายสิ ทธิวชั ร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก

นางสายฝน ตรีเนตร
ผู้อานวยการกองสาธารณสุ ขฯ

-๘ส่ วนงานภาคสนาม กาลังปรับปรุ งและซ่อมแซมเมืองคาวบอย
เพื่อเตรี ยมงานที่จะจัดงานเมืองคาวบอยในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ และ
นอกจากนี้กองช่างยังมีโครงการที่กาลังดาเนินการอยูร่ ะหว่างจัดซื้ อจัดจ้าง
และจะนาเรี ยนในทราบในภายหลัง
เรี ยน ท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าส่ วนการงาน ประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชน ทุกท่าน
กองการศึกษามีเรื่ องที่จะแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
ในวันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ กองการศึกษาจัดกิจกรรม
โครงการวันลอยกระทง ณ วัดมวกเหล็กนอก กาหนดการคร่ าว ๆ จะเริ่ ม
ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. รับลงทะเบียนนางนพมาศผูส้ ู งวัย พิธีเปิ ดช่วงสอง
ทุ่ม มีการแสดงของชมรมผูส้ ู งอายุฯ การเดินโชว์ ตอบคาถามของผูเ้ ข้า
ประกวด และประกาศผลรางวัล ปิ ดกิ จกรรมงานวันลอยกระทงเวลา
๒๔.๐๐ น. ส่ วนกาหนดการโครงการวันลอยกระทง เชิ ญแนะนาสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองการศึกษา
ตั้งแต่เกิดโรคระบาดโควิด ๒๐๑๙ ทางเทศบาลก็ไม่สามารถจัด
งานหรื อกิจกรรมใหญ่ๆได้เลย และนี่เป็ นงานแรกหลังจากที่ไม่สามารถ
จัดงานที่รวมคนเยอะๆได้ในวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๓ กิจกรรมงานวันลอยกระ
ทรงถือเป็ นประเพณี ที่สืบทอดกันมาเพื่อขอขมาพระแม่คงคา และขอความ
ร่ วมมือในการจัดกิจกรรมและร่ วมแสดงความคิดเห็นในการจัดงาน
ร่ วมกับเทศบาลทั้งคณะกรรมการชุมชนและ ร.ร.ผูส้ ู งอายุฯ จึงให้มีการจัด
ประกวดนางนพมาศสู งวัย แต่ไม่มีการจาหน่ายดอกไม้เป็ นขวัญใจเป็ น
เกณฑ์ในการตัดสิ น แต่ได้ปรับเปลี่ยนเป็ นการตอบคาถามแสดงวิสัยทัศน์
และความสามารถต่าง ๆ อยากเชิญชวนให้ทุกท่านช่วยกันสนับสนุนให้
ความร่ วมมือและเทศบาลก็ได้ความร่ วมมือจากท่านคณะกรรมการชุมชน
และร.ร.ผูส้ ู งอายุฯ เป็ นอย่างดี
เรี ยน ท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าส่ วนการงาน ประธานชุมชน และคณะกรรมการชุ มชน ทุกท่าน
ด้วย กองสาธารณสุ ขฯ มีเรื่ องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
นาเรี ยนการทาโครงการธนาคารขยะ ชุมชนโรงเรี ยนอนุบาล
มวกเหล็ก ชุมชนข้างโรงพัก ชุมชนหน้าอาเภอ เหลือชุมชนวัดมวกเหล็ก
นอก ทาโครงการถนนปลอดขยะ ส่ วนฝั่งตาบลมิตรภาพจะขยายผลใน
รอบต่อไป
ขอความร่ วมมือช่วยตรวจสอบการทิ้งขยะให้ถูกต้อง ภายในเขต
เทศบาลฯ เนื่องจากมีบุคคลภายนอกเขตเทศบาลนาขยะมาทิ้งในพื้นที่เขต

นายสิ ทธิวชั ร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก

นายธรรมนูญ มาลา
หัวหน้ าฝ่ ายบริการและเผยแพร่ วชิ าการ

นายสิ ทธิวชั ร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก

-๙ของเราทาให้เกิดปั ญหาด้านขยะมูลฝอย ขอความร่ วมมือท่านช่วยแจ้ง
สอดส่ องข้อมูลแจ้งได้ที่กองสาธารณสุ ขฯ เพื่อดาเนินการให้ถูกต้องซึ่ง
อาจจะต้องจัดเก็บค่าธรรมเนี ยมต่อไป
เรื่ องงานกองสาธารณสุ ขมีเรื่ องเด่นอยูห่ ลายเรื่ องด้วยกัน มี
๑.โครงการธนาคารขยะ
๒.ถนนปลอดถังขยะ จากที่เทศบาลทาโครงการถนนปลอดถังขยะ ทาให้
ชุมชนอื่นที่อยูน่ อกเขตมาทิ้งในเขตเทศบาลเรา ทาให้เกิดปั ญหาขยะ ที่ทิ้ง
ขยะเก่ามีคนทิ้งเยอะเหมือนกัน อยากให้ทิ้งขยะให้ถูกวิธี ขอความร่ วมมือ
ช่วยกันสอดส่ องดูคนนอกเขตที่มาทิ้งขยะในเขตเทศบาลเพื่อหาแนวทาง
แก้ไขปั ญหาต่อไป
๓.ศูนย์สุขภาพเทศบาลตาบลมวกเหล็ก เพื่อบริ การและอานวยความ
สะดวกให้กบั ชุมชนภายในเขตเทศบาลตาบลมวกเหล็ก เช่นการตรวจ
สุ ขภาพเบื้องต้น การจ่ายยา สามารถมารับได้ที่ศูนย์บริ การสาธารณสุ ข
เพื่อลดความแออัดที่ รพ. โดยจะเริ่ มให้บริ การในงบประมาณนี้
เรี ยน ท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าส่ วนการงาน ประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชน ทุกท่าน
ด้วย กองวิชาการและแผนงานมีเรื่ องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. โครงการจัดงานคาวบอย ครั้งที่ ๒ ภายในงานจะ มีการ
ประกวดเต้นคาวบอยแดนย์ และการแข่งขันประกวดส้มตาคาวบอย หาก
ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่กองวิชาการและแผนงาน
ส่ วนรายละเอียดท่านนายกเทศมนตรี ตาบลมวกเหล็กจะแจ้งให้
ทราบอีกครั้งหนึ่ง
๒.โครงการปรับปรุ งเสี ยงตามสายภายในเขตเทศบาลฯ ทาให้
ท่านอาจไม่ได้รับความสะดวกในการรับทราบข้อมูลข่าวสารหรื ออาจมี
บางช่วงที่มีปัญหา
เทศกาลจัดงานคาวบอยครั้งที่ ๒ จะจัดขึ้นวันที่ ๑๐-๑๓ ธ.ค.๖๓ นี้
เพื่อเป็ นการการท่องเที่ยวโดยได้รับความร่ วมมือจากการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย และการโปรโมทงานคาวบอยครั้งที่ ๒ ทั้งนี้ ได้รับคาชม
จากจังหวัดสระบุรีเมื่อครั้งที่ ๑ เมื่อปี ที่ผา่ นมา เราไม่มีประสบการณ์แต่
อยากทาเพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวอัตลักษณ์อาเภอมวกเหล็กของเราสิ่ งที่
เป็ นคาวบอยแท้ ๆ จึงขอเชิญชวนชุมชนทุกชุมชน โรงเรี ยนผูส้ ู งอายุแต่ง
กายคาวบอยเข้าร่ วมงาน จะมีนกั ร้องชื่ อดังมาร่ วมงานด้วย เช่น ศิลปิ น
วงซู ซู บ่าววี และสี เผือก

-๑๐ซึ่ งเทศบาลก็จดั เตรี ยมงานมาสักพักหนึ่งแล้วเพื่อให้งานออกมาดี
ที่สุด รวมถึงการป้ องกันในการจัดงานช่วงสถานการณ์โควิด ๑๙ นี้ดว้ ย
เช่นกันก็ได้ปรึ กษาทางผูใ้ หญ่อีกทางหนึ่ง
ส่ วนอีกเรื่ องหนึ่งคือการปรับปรุ งพื้นที่คูหาเมืองคาวบอย
เนื่องจากเป็ นงบประมาณจากจังหวัดในการก่อสร้างปรับปรุ งภูมิทศั น์ให้
เป็ นเมืองท่องเที่ยงซึ่ งเทศบาลยังไม่ได้การถ่ายโอนมอบอานาจจากจังหวัด
สระบุรีมาให้กบั ทางเทศบาลจึงไม่สามารถดาเนินการปรับปรุ งในส่ วนที่
ชาทรุ ดทรุ มโทรมหรื อซ่อมแซมได้เต็มที่
นางสาวบุษฬาภรณ์ สุ ทธิเพศ
นักพัฒนาชุ มชน

นายไพโรจน์ ห้ วยหงส์ ทอง
รองนายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก

โรงรับจานา

นายสิ ทธิวชั ร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก
ระเบียบวาระที่ ๕
นายสิ ทธิวชั ร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก

เรี ยน ท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าส่ วนการงาน ประธานชุมชน และคณะกรรมการชุ มชน ทุกท่าน
ด้วย กองสวัสดิการสังคมมีเรื่ องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑.การขึ้ นทะเบี ย นรั บ เบี้ ยผู ้สู ง อายุ ร ายใหม่ ผู ้ที่ มี อ ายุ ๕๙ ปี
บริ บูรณ์ มาขึ้นทะเบียนได้ที่กองสวัสดิการสังคม โดยนาบัตรประชาชน
ทะเบียนบ้าน และหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
๒.การขึ้นทะเบียนผูส้ ู งอายุรายเก่า ที่ยา้ ยทะเบียนบ้านมาอยูใ่ นเขต
เทศบาลตาบลมวกเหล็กให้ท่านมาขึ้นทะเบียน หรื อย้ายไปอยูท่ ี่อื่นก็ไปขึ้น
ที่ใหม่ดว้ ยมิฉะนั้นท่านอาจโดนตัดสิ ทธิ์ ไม่ได้รับเงิน
๓. การย้ายทะเบียนบ้านกรณี รับเบี้ยผูพ้ ิการ ก็ตอ้ งไปขึ้นทะเบียน
ที่ใหม่ดว้ ย มิฉะนั้นเดือนถัดไปท่านอาจโดนตัดสิ ทธิ์ ได้
-ใครมีญาติพี่นอ้ ง ที่มีอายุครบ ๕๙ ปี บริ บูรณ์ที่มีสิทธิ์ รับเบี้ยยังชีพ
ผูส้ ู งอายุให้มาลงทะเบี ยนเพื่อรั บเบี้ ยยังชี พผูส้ ู งอายุหรื อติ ดต่อสอบถาม
ข้อมูลได้ที่กองสวัสดิ การสังคม รวมถึ งผูท้ ี่ยา้ ยทะเบี ยนบ้านใหม่ให้มา
แจ้งด้วยเพื่อที่ ท่านจะได้ไม่เสี ยสิ ทธิ์ ในการรับเบี้ยยังชี พผูส้ ู งอายุและคน
พิการ
แจ้งการรับเงิน และลดดอกเบี้ยของโรงรับจา
เงินต้นไม่เกินห้าพันบาทดอกเบี้ยห้าสิ บสตางค์ ส่ วนเงินต้นเกินห้าพันบาท
ขึ้นไป คิดดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งบาทต่อเดือน
ลาดับต่อไป ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่ อง การรับฟังปัญหาความต้ องการของประชาชนในแต่ ละชุ มชน
การรับฟังปั ญหาความเดือดร้อนของประชาชน ร่ วมรับฟังปั ญหา
ในแต่ละชุมชน ลาดับต่อไปขอเชิญชุมชนโรงเรี ยนอนุบาลมวกเหล็ก ครับ

นายสะอาด บุญเกิด
คณะกรรมการชุ มชนร.ร.อนุบาลฯ

นายวินัย เจริญเมืองเพรียว
ปลัดเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
นายชัยสิ ทธิ์ ศรีเมฆ
ผู้อานวยการกองช่ าง

ชุ มชนข้ างโรงพัก
นายไพศาล ไทยเย็น
ประธานชุ มชนวัดมวกเหล็ก

นายอิทธิพล คงเจริญ
ประธานชุ มชนนกแซงแซว
นางกุลริสา ณภัทรบดินทร์
ประธานชุ มชนศาลเจ้ าพ่ อมวกเหล็ก
นางรัชนี ชั ยบุรัมย์
ประธานชุ มชนมิตรใหม่ ฯ
นางมานิตย์ สุ นสนาม
คณะกรรมการชุ มชนหน้ าอาเภอ

-๑๑- ทางชุมชนโรงเรี ยนอนุบาลมวกเหล็ก ขอเสนอ ดังนี้
๑. อยากติดตามสอบถามเรื่ องฝาท่อถนนหลังอาเภอที่เป็ นงบ
อบจ. เอาฝาท่อ ตะแกรงเก่า แต่ให้เอาปูนไปเททับ ปัญหาเสี ยงดังและ
กลิ่นจากท่อระบายน้ าก็จะหายไป
๒. ถนนเทศบาล๓ แยก ๖ ถึงสี่ แยกบ้าน สท.สุ กรี บริ เวณตรงนี้
ช่วงหน้าฝนจะไม่มีกลิ่น อยากให้เอาปูนเท ตะแกรงเก่า และขจัดกลิ่นจาก
ท่อระบายน้ าได้
ชุมชนโรงเรี ยนอนุบาลมวกเหล็กได้เสนอปัญหาพร้อมให้
แนวทางแก้ไขปั ญหาด้วย ขอเชิ ญกองช่างนาเสนอที่ประชุม
ขณะนี้ทางกองช่างและอบจ.ขอส่ งมอบถนนแล้ว เรื่ องปัญหาเสี ยง
ดังของตะแกรง เพื่อใช้ในการระบายน้ าถ้าเอาปูนไปเททับจะเกิดปั ญหา
การระบายน้ าไม่ดีเท่าที่ควร ขอชี้แจงการออกแบบฝาตะแกรงเพื่อให้การ
ระบายน้ าในกรณี ที่ฝนตกหนัก ๆ แล้วระบายน้ าไม่ดีเท่าที่ควร ก็นาเรี ยน
ในที่ประชุมเพื่อปรึ กษาหารื อ ขออนุญาตไปตรวจสอบก่อน
ส่ วนท่อระบายน้ า เทศบาล ๓ แยก ๖ ตรงบ้านครู ลดั ดามีกลิ่นเดียว
ไปดาเนินการตรวจสอบให้อีกที
ไม่มี
๑. ขอขอบคุณท่านนายกฯ ท่านรองฯ และคณะกรรมการชุมชน
ทั้ง ๘ ชุมชน ที่มางานบวช ส่ วนชุมชนวัดมวกเหล็กนอกขอเสนอปั ญหา
๒ .ข้างบ้านนางอัมพร สดงาม (พี่แป๊ ด) ไฟฟ้าติดๆดับๆ
๓.ตรงทางโค้งบ้านป้าแหวน ร้านศรี ฟ้า ฝุ่ นเยอะอยากให้ไปล้าง
ถนนให้
๔.อยากให้เทศบาลไปล้างท่อในซอยศรี ฟ้าให้หน่อยท่อมันตัน
ตรงบ้านเช่าพี่แอ๋ ว (นางอุไร บริ บูรณ์)
๑. ท่อระบายน้ าข้างธนาคารออมสิ น ฝาท่อชารุ ด ข้าง 7-11
ตะแกรงเหล็กก็แอ่นลงไป ไปแก้ไขให้ดว้ ย
๒.ไฟฟ้าส่ องสว่างดับตรงกรี นโฮม ซอย ๑ ดับ ๑ หลอด
เคยส่ งภาพที่ตน้ ไม้ข้ ึนจากท่อระบายน้ า เหลืออีกสองท่อ ยังไม่
เสร็ จและไม่เรี ยบร้อย ขอให้ดาเนินการให้ดว้ ย
ไม่มี
บ้านนายกสมพร คัว่ เมล็ดกาแฟมีควันเยอะ และเหม็นมากจน
เวียนหัว ขอฝากให้แก้ไขให้ดว้ ย เบื้องต้นได้ประสานงานทางผูใ้ หญ่ส้ม

นายวินัย เจริญเมืองเพรียว
ปลัดเทศบาล
นางทองเจือ จันทราภินันท์
ประธานชุ มชนตลาดมวกเหล็กพัฒนา

นางเรณู กองชาญ
ร.ร.ผู้สูงอายุเทศบาลตาบลมวกเหล็ก

นายสิ ทธิวชั ร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก
นางสิ ริพร ดิบแดง
กรรมการชุ มชนนกแซงแซว
นายสิ ทธิวชั ร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก

ระเบียบวาระที่ ๖
นายอิทธิพล คงเจริญ
ประธานชุ มชนนกแซงแซว
จ.ส.อ.วินัย สรัสสมิต
กรรมการชุ มชน ร.ร.อนุบาลมวกเหล็ก

-๑๒เดี๋ยวให้กองสาธารณสุ ขเข้าไปตรวจสอบอีกที และแก้ไขปั ญหา
เรื่ องกลิ่นเพราะเกี่ยวกับสุ ขภาพด้วย
๑.หลอดไฟสายกลางหน้าเทสโลตัส ไฟฟ้าดับ
๒.สามแยกบิ๊กซี สามแยกสิ นเกษตรก่อนไปสามแยกต้นมะขาม
ไฟฟ้าดับ
๓. ซอยตรงหน้าบ้านของ ผอ.วัฒนพงษ์ เสมา หลอดไฟเสี ยไม่ติด
๔. ตรงบ้านเจ้หมวย ตรงธนาคารทหารไทยหลอดไฟนี ออนไม่ติด
๑.แจ้งโรงเรี ยนผูส้ ู งอายุฯ จะปิ ดอีก ๑ เดือน
๒. ถนนหน้าโรงเรี ยนอนุ บาลมวกเหล็ก ไม่เรี ยบเป็ นหลุ มเป็ นบ่อ
อยากให้เทศบาลตรวจสอบแก้ไขให้ดว้ ย
๓. ขยะหน้าโรงเรี ยนอนุบาลมวกเหล็กล้น กองเต็มไปหมดและ
หมาก็ไปคุย้ เขี่ยกระจาย สกปรก
๔.ท่อระบายน้ าข้าง ๆ บ้าน อ.เรณู และข้าง ร.ร. มีตน้ ไม้ข้ ึนมา
ด้วยแก้ไขด้วย
๕.ขอป้ายทางเข้าโรงเรี ยนผูส้ ู งอายุเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
ปั ญหาความเดื อ ดร้ อนไหนที่ สามารถแก้ ไ ด้ เ ลยจะมอบ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องประสานกับชุมชนเพื่อดาเนินการต่อไป
ถนนเลยหน้าน้ าตก ตรงข้ามตลาดคาวบอย มีคนมาขายของตรง
ไหล่ ทางเส้นนั้น ๔- ๕ คัน ต่อวัน อยากให้จดั ระเบียบร้ านค้า เพื่อความ
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปจัดระเบียบและขอความร่ วมมือพ่อค้าแม่คา้
ให้มาขายของในจุดเดียวกับบริ เวณหน้าน้ าตกเพื่อความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย
ต่อไป เป็ นระเบียบวาระที่ ๖
เรื่ อง อื่น ๆ (ถ้ ามี)
ต้นไม้ตรง หน้าทีโอที ก่อนถึง กศน. ร้านยูเนียน มีกิ่งไม้หกั และ
แห้งอยู่ เกรงว่าจะหล่น อยากให้ตรวจสอบแก้ไขด้วย (กิ่งไม้แห้ง)
๑.ผูท้ ี่รักในกีฬาฟุตบอล จิตอาสาการออกกาลังกายฟุตบอล จะย้าย
ไปอยูท่ ี่ฝึกใหม่ ตรงบ่อขยะขอความกรุ ณาเต้นเก่าไปตั้ง เนื่องจาก
แดดร้อนมากไม่มีร่มพัก และขอบคุณทางคณะผูบ้ ริ หารที่อนุมตั ิ
งบประมาณในการดาเนินงานจิตอาสาการออกกาลังกาย
๒. เพื่อเป็ นการประหยัดไฟฟ้า ในวันเสาร์ อาทิตย์ จะฝึ กกลางวัน
แต่วนั จันทร์ – ศุกร์ ฝึ กตอนเย็นเนื่องจากเด็กเรี ยน
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-๑๓เทศบาลพร้อมสนับสนุ นโครงการส่ งเสริ มฯ กองทุนหลักประกันสุ ขภาพ
แห่ ง ชาติ มี อยู่หลายตัว ซึ่ ง มี ง บประมาณในการดาเนิ นงานพอสมควร
ส่ วนเรื่ องศู นย์เศรษฐกิ จพอเพียง หรื อบ่อขยะตรงนั้นในเรื่ องถนน ลาน
ออกกาลังกายเกี่ยวกับศูนย์ฟิตเนสอีก เป็ นงบเหลือจ่ายจาก อบจ.มีเครื่ อง
ออกกาลังกาย งบประมาณจานวน ๓๐ ล้านเรื่ องแบบเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
ส่ วนในปี ๖๔ ได้งบ ๒๐ ล้าน เพื่อดาเนิ นงานก่อสร้างถนนต่าง ๆในพื้นที่
เขตเทศบาลตาบลมวกเหล็ก ดังนี้
๑. เส้นแรกจากหอนาฬิกา ตรงมาถนนเส้นตลาดพงษ์สว่าง ไปยัง
ทางโค้งถนนเส้นมะขามเลี้ยวซ้าย ข้ามถนนทางรถไฟมา มาจนถึงหน้า
เทศบาล และไปสิ้ นสุ ดที่หน้าตลาดสี ทองคา
๒. จากสามแยกบ้านป้ าแหวง มาโค้งบางซอมาต่อกับหน้าตลาดสี
ทองคา
๓. ถนนทางนายเรื ออากาศที่มีปัญหาทรุ ดโทรม ที่มีปัญหาบริ ษทั
อิตาเลียนไทยวิง่ อู่ช่างศักดิ์
ซึ่งไม่เกี่ยวกับงบของเทศบาล แต่เป็ นงบนอกที่ทางจังหวัดมา
สร้างปรับปรุ งพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
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๑.เรื่ องงานคาวบอยประจาปี ขอความร่ วมมือช่วยกัน ถ้าชุ มชนไม่
มีส่วนร่ วมในการขับเคลื่อนการดาเนินงานของเทศบาลอาจช้าไปกว่านี้อีก
สาหรับการประชุมในวันนี้ ชุ มชนมีอะไรจะสอบถามเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของเทศบาลอีกหรื อไม่ หากไม่มีขอปิ ดประชุม
ปิ ดประชุ ม

เวลา ๑๖.๓๐ น.

(ลงชื่อ).........................................................ผูจ้ ดรายงานการประชุม
(นายขจรยศ เชื้อคา)
ผูช้ ่วยนักพัฒนาชุมชน
(ลงชื่อ)........................................................ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นางสาวบุษฬาภรณ์ สุ ทธิเพศ)
นักพัฒนาชุมชนชานาญการ

