รายงานการประชุ มคณะกรรมการชุ มชน
ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๓
วันพุธที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน 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
๔. นายสหชัยพล
มันทิกะ
๕. นายสุ วพันธ์
จันทร์ทองหลาง
๖. นายชาตรี
ชาวเมือง
๗. นางหนูอินทร์
สี ทองคา
๘. นายบุญชนะ
จารย์ปัญญา
๙.นายสอง
สามาการ
๑๐.นายวินยั
เจริ ญเมืองเพรี ยว
๑๑.นางดวงรัตน์
รอดณรงค์
๑๒. นางสายฝน
ตรี เนตร
๑๓.นางนันทยา
กาญจนะโภคิน
๑๔.นางปนัดดา
ชิณวงศ์
๑๕.นายชัยสิ ทธิ์
ศรี เมฆ
๑๖.นายอุดร
อินทา
๑๗.นางสาวดารุ ณี
ฮกหลง
๑๘.นายเชษฐา
ศรี พลเมือง
๑๙.นางสาวบุษฬาภรณ์ สุ ทธิเพศ
๒๐.นายดารงศักดิ์
คากัน
๒๑.นายขจรยศ
เชื้อคา
๒๒.นางสาววิไลวรรณ อ่อนพึ่ง
๒๓.นางสาวกีรติกาญจน์ บุญเกิด
๒๔.นางสาวสุ ณิสา
ปิ ยะกิจ
๒๕.นางอรนุช
ทองเขียว
๒๖.นายอุดม
อ่อนพึ่ง
๒๗.นางสิ ริพร
ดิบแดง
๒๘.นางบุบผา
งามสันเทียะ
๒๙.นางสงวน
ศรี ตะรัตน์
๓๐.นางสุ รีย ์
แก้วทอง

นายกเทศมนตรี ตาบลมวกเหล็ก
รองนายกเทศมนตรี ตาบลมวกเหล็ก
ที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี ตาบลมวกเหล็ก
ประธานสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
ปลัดเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
รองปลัดเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุ ขฯ
ผูอ้ านวยการกองคลัง
ผูอ้ านวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผูอ้ านวยการกองช่าง
ผูอ้ านวยการกองการศึกษา
หัวหน้าฝ่ ายบริ การสาธารณสุ ข ฯ
หัวหน้าฝ่ ายการโยธา
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานป้ องกันฯ
ผูช้ ่วยนักพัฒนาชุมชน
ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานธุ รการ
ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่พฒั นาชุมชน
พนักงานจ้างทัว่ ไป
คณะกรรมการชุมชนนกแซงแซว
คณะกรรมการชุมชนนกแซงแซว
คณะกรรมการชุมชนนกแซงแซว
คณะกรรมการชุมชนนกแซงแซว
คณะกรรมการชุมชนนกแซงแซว

-๒–
๓๑.นางสมบูรณ์
๓๒.นางชลกาญ
๓๓.นางทองเจือ
๓๔.นายเวที
๓๕.นายสุ รพล
๓๖.นางกมลพร
๓๗.นางจารัส
๓๘.นางอัมภา
๓๙.นางภัคจิรา
๔๐.นางธนิดา
๔๑.นางกุลริ สา
๔๒.นายวิเชียร
๔๓.นางพเยีย
๔๔.นางวัชริ นทร์
๔๕.นางอัมพร
๔๖.นางบุญเยือน
๔๗.นายชริ นทร์
๔๘.นางเพ็ญแข
๔๙.นางปราณี
๕๐.นายสมพร
๕๑.นางอุไรวรรณ
๕๒.นางบัวผัน
๕๓.นางอุไร
๕๔.นางกชพร
๕๕.นางพัชรี
๕๖.นางกิตติพิชญ์
๕๗.นางอุไรลักษณ์
๕๘.นางอุบลรัตน์
๕๙.นางสุ นิสา
๖๐.นางประยงค์
๖๑.นางพรรณี
๖๒.นางนวนน้อย
๖๓.นายมานิตย์
๖๔.นางสมหมาย

อุริยะพงษ์สรรค์
คงเจริ ญ
จันทราภินนั ท์
ปิ่ นทอง
นิ่มประเสริ ฐ
กองแก้ว
โทสุ วรรณ์
ทักษิยานนท์
แก้วแสน
ชื่นชูชน
ณภัทรบดินทร
เริ งรุ่ งเรื อง
อิ่มใจจิตร
ศรี สมร
สดงาม
ทองแสง
เคลือบสู งเนิน
มงคลสกุณี
หงส์ทอง
หลาบโพธิ์
สนิทไชย
พิมพ์เรื อง
บริ บูรณ์
ฐากูลฐิติรัตน์
ช้อนทอง
มาอ่า
เมืองโคตร
ขุนแก้ว
นุ่มจันทร์
จันทร์ทองหลาง
อันธพันธ์
บุญมี
สุ นสนาม
รงค์เดชประทีป

ที่ปรึ กษากรรมการชุมชนนกแซงแซว
ที่ปรึ กษากรรมการชุมชนนกแซงแซว
ประธานชุมชนตลาดมวกเหล็กพัฒนา
คณะกรรมการชุมชนตลาดมวกเหล็กพัฒนา
คณะกรรมการชุมชนตลาดมวกเหล็กพัฒนา
คณะกรรมการชุมชนตลาดมวกเหล็กพัฒนา
ที่ปรึ กษากรรมการชุมชนตลาดมวกเหล็กพัฒนา
ที่ปรึ กษากรรมการชุมชนตลาดมวกเหล็กพัฒนา
ที่ปรึ กษากรรมการชุมชนตลาดมวกเหล็กพัฒนา
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
รองประธานชุมชนศาลเจ้าพ่อมวกเหล็ก
ที่ปรึ กษากรรมการชุมชนศาลเจ้าพ่อมวกเหล็ก
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
รองประธานชุมชนวัดมวกเหล็กนอก
คณะกรรมการชุมชนวัดมวกเหล็กนอก
คณะกรรมการชุมชนวัดมวกเหล็กนอก
คณะกรรมการชุมชนวัดมวกเหล็กนอก
คณะกรรมการชุมชนวัดมวกเหล็กนอก
คณะกรรมการชุมชนวัดมวกเหล็กนอก
คณะกรรมการชุมชนวัดมวกเหล็กนอก
ที่ปรึ กษากรรมการชุมชนวัดมวกเหล็กนอก
ที่ปรึ กษากรรมการชุมชนวัดมวกเหล็กนอก
ที่ปรึ กษากรรมการชุมชนวัดมวกเหล็กนอก
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
ประธานชุมชนหน้าอาเภอ
รองประธานชุมชนหน้าอาเภอ
คณะกรรมการชุมชนหน้าอาเภอ
คณะกรรมการชุมชนหน้าอาเภอ
คณะกรรมการชุมชนหน้าอาเภอ
คณะกรรมการชุมชนหน้าอาเภอ
คณะกรรมการชุมชนหน้าอาเภอ
คณะกรรมการชุมชนหน้าอาเภอ
ที่ปรึ กษากรรมการชุมชนหน้าอาเภอ

-๓๖๕.นางสาวทัศนีย ์
ทิพชาติ
๖๖.นางกัญกร
แก้วเสถียร
๖๗.นางศศิธร
เวียงแก้ว
๖๘.นายบุญพัฒน์
ศาลาจันทร์
๖๙.นายสุ รัตนชัย
พลภาณุมาศ
๗๐.นางรัชนี
ชัยบุรัมย์
๗๑.นางพเยาว์
สารพล
๗๒.นายใบ
สงโสด
๗๓.นางสมใจ
ทัดกลาง
๗๔.นางสุ ดสวาท
ปุลาตะโน
๗๕.นายประสงค์
เฮงมีชยั
๗๖.นายบวน
ชัยบุรัมย์
๗๗.นางสาวณัฐปัณชญา ทัพภะสุ ต
๗๘.นางสนทรี ย ์
ตายงค์
๗๙.นางณัฐธิภา
บุญเติม
๘๐.นางสาวพรรัชฎา ขอดตะคุ
๘๑.นางกอบแก้ว
จันทร์ เพ็ญมงคล
๘๒.นางยุพาดี
รัศมีรามา
๘๓.นางพยอม
อินทร์ จนั ทร์
๘๔.นางศรี ประไพ
วัดข้าวหลาม
๘๕.นางมะลิวลั ย์
สระทองเขียว
๘๖.นางวารุ ณี
วาจีสัตย์
๘๗.นางละมูล
ธรรมจิตรกุล
๘๘.นายบุญช่วย
ต๊ะมาเครื อ
๘๙.นางวิภาณี
คงค์วาน
๙๐.นายไพฑูรย์
พระไตรยะ
๙๑.นายสอาด
บุญเกิด
๙๒.จ.ส.อ.วินยั
สรัสสมิต
๙๓.นายประสาท
อินทรักษ์
๙๔.นางชูศรี
ตรี ปัญญา
๙๕.นางเรณู
กองชาญ
๙๖.นางวันเพ็ญ
สุ ขวัฒน์
๙๗.นางเกยูร
ทัศนพานนท์
๙๘.นางสาวลักขณา
ชัยเจริ ญวิมลกุล

ที่ปรึ กษากรรมการชุมชนหน้าอาเภอ
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
ประธานชุมชนมิตรใหม่หลังสถานีรถไฟ
คณะกรรมการชุมชนมิตรใหม่หลังสถานีรถไฟ
คณะกรรมการชุมชนมิตรใหม่หลังสถานีรถไฟ
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการชุมชนมิตรใหม่ ฯ
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการชุมชนมิตรใหม่ ฯ
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการชุมชนมิตรใหม่ ฯ
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
ประธานชุมชนข้างโรงพัก
รองประธานชุมชน
คณะกรรมการชุมชนข้างโรงพัก
คณะกรรมการชุมชนข้างโรงพัก
คณะกรรมการชุมชนข้างโรงพัก
คณะกรรมการชุมชนข้างโรงพัก
คณะกรรมการชุมชนข้างโรงพัก
ที่ปรึ กษากรรมการชุมชนข้างโรงพัก
ที่ปรึ กษากรรมการชุมชนข้างโรงพัก
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
ประธานชุมชนโรงเรี ยนอนุบาลมวกเหล็ก
รองประธานชุมชนโรงเรี ยนอนุบาลมวกเหล็ก
คณะกรรมการชุมชนโรงเรี ยนอนุบาลมวกเหล็ก
คณะกรรมการชุมชนโรงเรี ยนอนุบาลมวกเหล็ก
คณะกรรมการชุมชนโรงเรี ยนอนุบาลมวกเหล็ก
คณะกรรมการชุมชนโรงเรี ยนอนุบาลมวกเหล็ก
คณะกรรมการชุมชนโรงเรี ยนอนุบาลมวกเหล็ก
ที่ปรึ กษากรรมการชุมชนโรงเรี ยนอนุบาล ฯ
ที่ปรึ กษากรรมการชุมชนโรงเรี ยนอนุบาล ฯ

-๔๙๙.นางชุติกาญจน์
ทองพานิช
ที่ปรึ กษากรรมการชุมชนโรงเรี ยนอนุบาล ฯ
๑๐๐.นายบุญช่วย
สุ ขวัฒน์
ที่ปรึ กษากรรมการชุมชนโรงเรี ยนอนุบาล ฯ
๑๐๑.นางอารี ย ์
น้ าแก้ว
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
๑๐๒.นายอภิสิทธิ์
สี หาฆัง
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
๑๐๓.นางสาวสุ นนั ท์ ศรี วรรธนะ
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
๑๐๔.นางราวรรณ
อินทพร
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
๑๐๕.นางสาวกนกนาฎ ศรี นวล
นักวิชาการสาธารณสุ ขปฏิบตั ิการ
๑๐๖.นายจิรายุธ
เซียงฝู
นักศึกษาแพทย์ รพ.รามาธิบดี
๑๐๗.นายธิติสรรค์
สรงพิบูลย์
นักศึกษาแพทย์ รพ.รามาธิบดี
๑๐๘.นายชาคริ ต
พันธ์เมรี รัตน์
นักศึกษาแพทย์ รพ.รามาธิบดี
๑๐๙.นางสาวสุ ขมุ าล วีรประเสริ ฐสุ ข
นักศึกษาแพทย์ รพ.รามาธิบดี
๑๑๐.นางสาวปาจรี ย ์ ณ ลาปาง
นักศึกษาแพทย์ รพ.รามาธิบดี
๑๑๑.นายสุ นนั ท์
จารุ เกษมกิจ
นักศึกษาแพทย์ รพ.รามาธิบดี
๑๑๒.นางสาววรรณี
ไพรวิริยะ
นักศึกษาแพทย์ รพ.รามาธิบดี
๑๑๓.ตัวแทนจากโรงรับจานา
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
ในเมื่อที่ประชุ มพร้อมแล้ว ผมขอเปิ ดการประชุ มคณะกรรมการชุ มชน
ประจาเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ผมต้องขอขอบคุณ กรรมการชุ มชน
ผูป้ ระสานพลังแผ่นดินและ ๒๕ ตาสับปะรด ทุกท่าน ที่ได้เสี ยสละเวลา
มาร่ วมประชุมในวันนี้ และได้ให้ความช่วยเหลือและมีส่วนร่ วมในการทา
ทางานของเทศบาลให้ดาเนินงานเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย ที่ได้เชิญทุก
ท่านมาประชุมเพื่อแจ้งผลการดาเนิ นงานที่ผ่านมา งานที่จะดาเนินงานใน
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ นี้ และการเสนอปั ญหาในชุ มชนเพื่อหาแนว
ทางแก้ไขปั ญหาต่อไป ผมมีเรื่ องเสนอให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. นักศึกษาแพทย์ จากโรงพยาบาลรามาธิดี
ก่ อ นวาระการประชุ ม ได้มี นัก ศึ ก ษาแพทย์ จากโรงพยาบาล
รามาธิ บดี มาฝึ กงานที่ โรงพยาบาลมวกเหล็ก ได้ทาการสรุ ปทาการวิจยั
เกี่ ยวกับปั ญหาการควบคุ มโรคไข้เลื อดออก ที่ได้ทาการสารวจในชุ มชน
มิตรใหม่หลังสถานี รถไฟ เพื่อหาแนวทางแก้ไขหรื อมาตรการช่ วยเหลื อ
ให้กบั ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตาบลมวกเหล็ก ถือเป็ นสิ่ งที่ดีและมี

ระเบียบวาระที่ ๒
นายสิ ทธิวชั ร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก

มติทปี่ ระชุ ม

-๕ประโยชน์ ที่ ทุ กท่ า นได้แสดงความคิ ดเห็ นและมี ส่วนร่ วมในการแก้ไ ข
ปั ญหาในชุมชนต่อไป
๒. โครงการส่ งเสริมการท่องเทีย่ ว สั มผัสวิถีชีวติ เมืองคาวบอย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยจะจัดงานเทศกาล “ตานานคาวบอยมวกเหล็ก” ครั้งที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ เมืองคาวบอย โดยผูว้ า่
ราชการจังหวัดสระบุรีท่านได้ชมเกี่ยวกับการจัดงานคาวบอยครั้งที่ ๑มาว่า
จัดได้ดีมาก เป็ นการจัดงานที่ทาชื่อเสี ยงให้กบั จังหวัดสระบุรีประมาณ ๓๔ งานและหนึ่งในนั้นก็เป็ นงานการจัดงานเทศบาลตานานคาวบอย และ
คนในชุมชนก็ดีได้ให้ความร่ วมมือในการต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็ นอย่างดี
รวมทั้งเป็ นการกระตุน้ เศรษฐกิจได้ดีมาก และท่านผูว้ า่ ราชการจังหวัดก็
ได้ติดตามสอบถามว่าเทศบาลปี นี้จะมีการจัดงานคาวบอยอีกหรื อไม่
และเมื่อหน่วยงานอื่น ๆ ทราบว่าเราจะจัดงานอีกก็มีหน่วยงานอื่น ๆ
สนใจให้ความร่ วมมือ และ จะมีกาหนดจัดงานแถลงข่าวการจัดงาน
คาวบอยครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ เมืองคาวบอย
เวลา ๑๕.๐๐ น. ขอความร่ วมมือทุกๆท่าน ทั้ง ๘ ชุมชน ชมรมผูส้ ู งอายุ
แต่งชุดสวย ๆ มารวมตัวกันต้อนรับนักข่าว และการจัดงานเราไม่ใช่มือ
อาชีพ แต่จะพยายามทางาน ออกมาให้ดีที่สุดและช่วงนี้พอ่ ค้า –แม่คา้ ให้
ความสนใจขายของในงานกันแล้ว
และสาหรับปี นี้จะมอบเสื้ อให้กบั ชุมชน /คณะกรรมการชุ มชน
ผูส้ ู งอายุที่มาร่ วมกิจกรรมกับเทศบาล จานวน ประมาณ ๕๐๐ ตัว เป็ น
คาวบอยครั้งที่ ๒ แจ้งชื่อได้ที่ท่านรองไพโรจน์ หรื อ เต๋ า
ต่อไปเป็ นระเบียบวาระที่ ๒
เรื่ อง รับรองรายงานการประชุ มครั้งที่ ๑ /๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙
ตุลาคม ๒๕๖๒
ตามเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจา
เดื อ น ตุ ล าคม ๒๕๖๒ ครั้ งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่ อ วัน ที่ ๒๙ ตุ ล าคม
๒๕๖๒ ที่ได้แจ้งให้ทราบไปแล้วนั้นมีท่านใดจะขอเพิ่มเติมหรื อแก้ไข
ข้อความใดหรื อไม่ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมครับ
ที่ประชุ มมีมติรับรองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการชุ มชน
ประจาเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙
ตุลาคม ๒๕๖๓
ต่อไปเป็ นระเบียบวาระที่ ๓ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๓
นายสิ ทธิวชั ร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก
นายวินัย เจริญเมืองเพรียว
ปลัดเทศบาล

-๖เรื่ อง สื บเนื่องการประชุ มครั้ งทีผ่ ่ านมา
ระเบียบวาระที่ ๓ สื บเนื่องการประชุมครั้งที่ผา่ นมา ขอเชิญ
ปลัดเทศบาล รายงานการประชุมครั้งที่ผา่ นมา
เรี ยน ท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
หัว หน้า ส่ ว นการงาน ประธานชุ ม ชน ประธานชมรมผู ้สู ง อายุ และ
คณะกรรมการชุมชน ทุกท่าน ขอรายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ชุ มชนร.ร.อนุบาลมวกเหล็ก
๑. ฝากติดตามสอบถามเรื่ องฝาท่อถนนหลังอาเภอ ที่เป็ นงบ อบจ.เอาฝา
ท่อ ตะแกรงเก่า แต่ให้เอาปูนไปเททับ ปั ญหาเสี ยงดังและกลิ่นจากท่อ
ระบายน้ าก็จะหายไป
- อยูใ่ นระหว่างรอดาเนินการ
๒. ถนนเทศบาล ๓ แยก๖ ถึงสี่ แยกบ้าน สท.สุ กรี บริ เวณตรงนี้ช่วงหน้า
ฝนจะมีกลิ่นเหม็น อยากให้เอาปูนเท ตะแกรงเก่า และขจัดกลิ่นจากท่อ
ระบายน้ า
- อยูใ่ นระหว่างรอดาเนินการ
๓.ผูท้ ี่รักในกีฬาฟุตบอล จิตอาสาการออกกาลังกายฟุตบอล จะย้าย ไปอยู่
ที่ฝึกใหม่ ตรงบ่อขยะขอความกรุ ณาเต้นเก่าไปตั้ง เนื่องจากแดดร้อนมาก
ไม่มีร่มพัก
- อยูใ่ นระหว่างรอดาเนินการ
ชุ มชนข้ างโรงพัก
-ไม่มี
ชุ มชนวัดมวกเหล็ก
๑ .ข้างบ้าน นางอาพร สดงาม (ป้าแป๊ ด) ไฟฟ้าติดๆดับๆ
- กองช่างดาเนินการแล้ว
๒.ตรงโค้งบ้านป้าแหวน ร้านศรี ฟ้า ฝุ่ นเยอะอยากให้ไปล้างถนนให้
- ดาเนินการแล้ว
๓.อยากให้เทศบาลไปล้างท่อในซอยศรี ฟ้าให้หน่อย มันตัน ตรงบ้านเช่าพี่
แอ๋ ว (นางอุไร บริ บูรณ์)
- ยังไม่ได้ดาเนินการ
ชุ มชนนกแซงแซว
๑. ท่อระบายน้ าข้างธนาคารออมสิ น ฝาท่อชารุ ด ข้าง 7-11ไปแก้ไขให้ดว้ ย
- อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการ
๒. ไฟฟ้าส่ องสว่างตรงกรี นโฮม ซอย ๑ ดับ ๑ หลอด
- กองช่างดาเนินการแล้ว

-๗๓.ถนนเลยหน้าน้ าตก ตรงข้ามตลาดคาวบอย มีคนมาขายของตรงไหล่ทาง
เส้นนั้น ๔-๕ คัน ต่อวันอยากให้จดั ระเบียบร้านค้า เพื่อความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย
- ทางกองคลังและงานป้ องกัน ได้ดาเนินการแล้ว
๔.ต้นไม้ตรงหน้า ทีโอที ก่อนถึ ง กศน. ร้ านยูเนี ยน มี กิ่งไม้หักและแห้ง
เกรงว่าจะหล่น อยากให้ตรวจสอบแก้ไขด้วย (กิ่งไม้แห้ง)
- กองช่างดาเนินการแล้ว
ชุ มชนศาลเจ้ าพ่ อมวกเหล็ก
๑.เคยส่ งภาพที่ตน้ ไม้ข้ ึนจากท่อระบายน้ า เหลืออีกสองท่อ ยังไม่เสร็ จและ
ไม่เรี ยบร้อย ขอให้ดาเนินการให้ดว้ ย
- อยูร่ ะหว่างรอดาเนินการ
ชุ มชนมิตรใหม่ ฯ
-ไม่มี
ชุ มชนหน้ าอาเภอ
๑.บ้านนายกสมพร คัว่ เมล็ดกาแฟมีควันเยอะ และเหม็นมากจนเวียนหัว
ขอฝากให้แก้ไขให้ดว้ ย เบื้องต้นได้ประสานผูใ้ หญ่ส้มแล้ว
- กองสาธารณะสุ ขดาเนินการประสานแล้ว แก้ไขโดยการทาป่ องควันให้
สู งขึ้น
ชุ มชนตลาดมวกเหล็กพัฒนา
๑.หลอดไฟสายกลางหน้าโลตัส ไฟฟ้าดับ
- กองช่างดาเนินการแล้ว
๒.สามแยกบิ๊กซี สามแยกสิ นเกษตรก่อนไปสามแยกต้นมะขามไฟฟ้าดับ
- กองช่างดาเนินการแล้ว
๓.ซอยตรงหน้าบ้านของ ผอ.วัฒนพงษ์ เสมา หลอดไฟเสี ยไม่ติด
- กองช่างดาเนินการแล้ว
๔.ตรงบ้านเจ้หมวย ตรงธนาคารทหารไทยหลอดไฟนี ออนไม่ติด
- กองช่างดาเนินการแล้ว
ร.ร.ผู้สูงอายุเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
๑.ท่อระบายน้ าข้างบ้าน อ.เรณู และข้างโรงเรี ยนอนุบาล มีตน้ ไม้ข้ ึน
- กองสาธารณะสุ ขดาเนินการแล้ว
๒. ถนนหน้าโรงเรี ยนอนุบาลมวกเหล็กเป็ นหลุมเป็ นบ่อ
- กองช่างดาเนินการแล้ว
๓. ขยะหน้าโรงเรี ยนอนุบาลมวกเหล็กล้น
- กองสาธารณะสุ ขดาเนินการแล้ว

นายสิ ทธิวชั ร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก
ระเบียบวาระที่ ๔
นายสิ ทธิวชั ร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก
นายดารงศักดิ์ คากัน
เจ้ าพนักงานป้ องกันฯ

นางนันทยา กาญจนะโภคิน
ผู้อานวยการกองคลัง

-๘๔.ขอป้ายทางเข้าโรงเรี ยนผูส้ ู งอายุเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
- ได้ดาเนินการแล้ว อยูร่ ะหว่างผูร้ ับจ้างทาป้ ายและติดตั้ง
ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เสนอปั ญหาให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจและ
ดูแล ซึ่ งบางอย่างได้ดาเนิ นการแล้ว บางอย่างยังไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจาก
ภารกิจเยอะ โดยเจ้าหน้าที่จะเร่ งทยอยดาเนินการให้แล้วเสร็ จต่อไป
เรื่ 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
หัวหน้า ส่ วนการงาน ประธานชุ มชน และคณะกรรมการชุ มชน ทุ ก
ท่าน วันนี้ มาแทนหัวหน้าสานักปลัดเทศบาล มีเรื่ องจะแจ้งให้ที่ประชุ ม
ทราบ ดังนี้
๑. งานป้ องกัน แจ้งประชาสัมพันธ์ช่วงนี้เป็ นฤดูหนาวเข้าสู่ ภยั
แล้ง แจ้งเตือนเหตุอคั คีภยั ในช่วงนี้ ให้ระมัดระวังเรื่ องไฟไหม้ ซึ่งเมื่อวัน
เสาร์ ที่ผา่ นมานี้ เพิ่งเกิดเหตุไปของชุมชนนกแซงแซว
๒. จะมีการฝึ กอบรม อปพร. รุ่ นที่ ๖ ประจาปี ๒๕๖๔ ในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ หรื อ มีนาคม ๒๕๖๔ หากใครสนใจจะสมัครอบรม
อปพร.ของเทศบาลก็มาสมัคร ซึ่ งรับจานวนจากัด
๓. การจัดระเบียบจราจรผูป้ ระกอบการร้านค้า บริ เวณไหล่ทาง
ขายของ ซึ่ งได้รับเรื่ องร้องเรี ยนทั้งบริ เวณ หน้าธนาคารออมสิ น ซึ่ งจะมี
คนขายของทั้งเช้าและเย็น หน้าธนาคารกรุ งศรี เจ้าหน้าที่ได้ไปบอกกล่าว
เพื่อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและให้ไปขายบริ เวณหน้าน้ าตกมวกเหล็ก
บริ เวณไหล่ทางตรงข้ามเมืองคาวบอย ตรงสวนวัว ตรงนั้นได้ไปบอก
กล่าวและห้ามจาหน่ายสิ นค้าบริ เวณไหล่ทาง และวันนี้ช่วงเย็นงาน
ป้ องกันและงานกองคลังจะไปจัดระเบียบบริ เวณหน้าธนาคารออมสิ น
เพื่อให้ไปขายบริ เวณหน้าน้ าตกมวกเหล็กได้อย่างเดียว
เรี ยน ท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าส่ วนการงาน ประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชน ทุกท่าน
๑.แจ้งเรื่ องล็อคขายของเมืองคาวบอย ตอนนี้ยงั ไม่เต็ม จะมีล็อคขนาด
๒ เมตร และขนาด ๓ เมตร ยังว่างอยู่ ท่านใดสนใจมาติดต่อได้ที่กองคลัง
โดยจะให้สิทธิ์ คนในเขตพื้นที่เทศบาลก่อนคะ

นายชัยสิ ทธิ์ ศรีเมฆ
ผู้อานวยการกองช่ าง

นายอุดร อินทา
ผู้อานวยการกองการศึกษา

นางสายฝน ตรีเนตร
ผู้อานวยการกองสาธารณสุ ขฯ

-๙เรี ยน ท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าส่ วนการงาน ประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชน ทุกท่าน
กองช่าง ขอแจ้งการดาเนินงานกิจรรม/โครงการ ดังนี้
๑.โครงการก่อสร้างถนนข้างที่ทาการปกครองมวกเหล็ก เสร็ จแล้ว
๒.โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์ทางออกเขตเทศบาลที่จะออกไปถ.มิตรภาพ
จ.สระบุรี ตรงนี้ จะมีป้ายขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ และมีไฟส่ อง อยู่
ระหว่างดาเนินการขึ้นป้ ายแล้ว แล้วก็ปลูกต้นไม้และเคลียร์ พ้นื ที่เพื่อปลูก
หญ้า
๓.โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ า บริ เวณข้างบ้านคุณ
ชะลอ อยูร่ ะหว่างดาเนินการได้ ๙๐ % ใกล้เสร็ จแล้ว
๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. วางท่อระบายน้ า ซอยข้างบ้านคุณติ๋มส่ ง
นม ตอนนี้ดาเนินการเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว อยูร่ ะหว่างส่ งมอบงาน
๕.โครงการปรับปรุ งห้องน้ า ร.ร.ผูส้ ู งอายุเดิม จะปรับปรุ งเพื่อใช้เป็ น
ศูนย์บริ การสาธารณสุ ข ผูร้ ับจ้างกาลังดาเนินการ
๖.โครงการก่อสร้างป้ ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ที่สวนวัว อยู่
ระหว่างดาเนินการ
๗.โครงการปักเสาไฟฟ้า ได้อุดหนุนงบประมาณไปให้การไฟฟ้าแล้ว
คาดว่าจะแล้วเสร็ จทันในงานคาวบอยที่จะถึงนี้ และสาหรับจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ
๘.ช่วงนี้ กองช่างอยูร่ ะหว่างดาเนินการเตรี ยมงานคาวบอย ห้องน้ า
สาธารณะ ตัดหญ้า ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ งานซ่อมไฟฟ้า ถนน อาจ
ต้องเว้นช่วงสักระยะหนึ่ง แต่หากงานไหนที่อนั ตรายก็สามารถแจ้งได้
เรี ยน ท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าส่ วนการงาน ประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชน ทุกท่าน
๑.กองการศึกษาขอขอบคุณทุกๆท่านที่ให้ความร่ วมมือในการจัด
งานโครงการลอยกระทงที่ผา่ นมา ก็สึกดีใจ และขอขอบพระคุณถึงแม้จะมี
ปั ญหาฝนตกลงมาบ้าง แต่ทุกคนก็ให้ความร่ วมมืออย่างเต็มที่ให้งานสาเร็ จ
ผ่านไปด้วยดี
๒.การเตรี ยมงานวันปี ใหม่ ทาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ส่ วนรายละเอียดจะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
๓.ได้ซ่อมระบบน้ าที่ศูนย์ฟิตเนต ได้ดาเนิ นการเรี ยบร้อยแล้ว
เรี ยน ท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าส่ วนการงาน ประธานชุมชน และคณะกรรมการชุ มชน ทุกท่าน
ด้วย กองสาธารณสุ ขฯ มีเรื่ องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

นายธรรมนูญ มาลา
หัวหน้ าฝ่ ายบริการและเผยแพร่ วชิ าการ

นางสาวบุษฬาภรณ์ สุ ทธิเพศ
นักพัฒนาชุ มชน

-๑๐๑.โครงการถนนปลอดขยะ ได้ดาเนินการเป็ นปี ที่ ๒ จากเดิมได้
ดาเนินการชุมชนโรงเรี ยนอนุ บาลมวกเหล็ก และได้ขยายผลมาสู่ ชุมชน
ข้างโรงพัก และชุมชนหน้าอาเภอ ผลปรากฏว่า ชุมชนได้ให้ความร่ วมมือ
เป็ นอย่างดี ทาให้ขยะน้อยลง แต่ยงั พบปั ญหาเพิ่มขึ้นคือมีปัญหาขยะนอก
เขตมากองไว้ที่หน้าเอกภาพ และจะเปิ ดรับสมัครแจกถังขยะสี ดา
๒.โรคไข้เลือดออก สถานการณ์ปัจจุบนั พบผูป้ ่ วยจานวน ๑ ราย
ที่ร้านนาเจริ ญ และร้านถัว่ ตัด จานวน ๒ ราย ทางกองได้ทาการตรวจสอบ
และควบคุมแล้ว ขอความร่ วมมือทุกท่านกาจัดลูกน้ ายุงลายในบ้านตนเอง
๓.ปั ญหาร้องเรี ยนเรื่ องกลิ่นกาแฟ ได้ไปตรวจสอบพบว่ามีเครื่ อง
ผลิตคัว่ กาแฟ ๑ เครื่ อง มีกลิ่นไหม้ออกมา แต่ไม่มีควัน ฝากขอโทษชุมชน
มา การแก้ไขปั ญหากลิ่นโดยการทาปล่องบ่อยกลิ่นสู งขึ้นไปประมาณ ๖
เมตร เพื่อแก้ไขปั ญหาให้กบั ชุมชนต่อไป
เรี ยน ท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าส่ วนการงาน ประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชน ทุกท่าน
ด้วย กองวิชาการและแผนงานมีเรื่ องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. ขอเรี ยนเชิ ญทุกท่านในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ร่ วม
กิจกรรมงานแถลงข่าวตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. และเวลา ๑๖.๐๐ น. จะเริ่ ม
แถลงข่าวงานคาวบอยครั้งที่ ๒
๒.วันจัดงาน ๑๑ –๑๓ ธ.ค. ๖๓
ช่วงเช้ามีของขาย และเวลา ๑๖.๐๐ น. ทุกภาคส่ วนจะเริ่ มเข้ามา
ในงานมีการประกวดการแต่งกายยอดเยีย่ มภายในงาน มีผวู ้ า่ ราชการ
จังหวัดสระบุรีมาเปิ ดงานในวันที่ ๑๑ ธ.ค.๖๓ ชมการแสดงดนตรี ทุกค่า
คืน มีกิจกรรมประกวดเต้นคาวบอยแดนซ์ และแข่งขันตาส้มตาสไตล์
คาวบอย ผูท้ ี่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองวิชาการ และขอ
ความร่ วมมือทุกท่านมาร่ วมงานสวมใส่ หน้ากากอนามัยด้วย
เรี ยน ท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าส่ วนการงาน ประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชน ทุกท่าน
ด้วย กองสวัสดิการสังคม มีเรื่ องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑.ในวันที่ ๒๖ พ.ย.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. จะมี
เทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี ขอศึกษาดูงานการดาเนินงานของโรงเรี ยน
ผูส้ ู งอายุเทศบาลตาบลมวกเหล็ก จานวน ๑๙๐ คน นอกจากมีผลิตภัณฑ์
ของ ร.ร.ผูส้ ู งอายุ ก็ขอเชิญชวนนาสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์มาจาหน่ายได้โดย
ทางเทศบาลจะจัดเตรี ยมโต๊ะไว้ให้จาหน่ายสิ นค้า

-๑๑๒.สิ ทธิ์ การกูย้ มื เงินเพื่อการประกอบอาชีพของผูส้ ู งอายุ จาก
กองทุนผูส้ ู งอายุ วงเงินไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท/ ราย ไม่มีดอกเบี้ย ผ่อน
ชาระภายในระยะเวลา ๓ ปี
๓.การกูย้ มื เงินสาหรับคนพิการที่มีบตั รประจาตัวคนพิการ เพื่อ
การประกอบอาชีพ จากกองทุนส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
แห่งชาติ วงเงินไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท/ ราย ไม่มีดอกเบี้ย ผ่อนชาระไม่
เกิน ๕ ปี
การกูย้ มื เงินผูส้ ู งอายุ และคนพิการ สามารถรับแบบฟอร์ มหรื อ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ กองสวัสดิการสังคม
ตัวแทนโรงรับจานา

ประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือประชาชนในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคไวรัส ดอกเบี้ยระหว่าง ๑ ธ.ค. ๖๓ – ๓๑ ม.ค. ๖๔
อัตราดอกเบี้ย เงินต้นไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ดอกเบี้ย ๒๕ สตางค์ /เดือน

เวลา ๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
เริ่ มระเบียบวาระที่ ๕

นายสิ ทธิวชั ร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก
ระเบียบวาระที่ ๕
นายสิ ทธิวชั ร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก
นายไพฑูรย์ พระไตรยะ
ประธานชุ มชนร.ร.อนุบาลมวกเหล็ก
นายสิ ทธิวชั ร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก
นางสนทรีย์ ตายงค์
ประธานชุ มชนข้ างโรงพัก
นายสิ ทธิวชั ร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก
นายบุญช่ วย ต๊ ะมาเครื อ
คณะกรรมการชุ มชนข้ างโรงพัก

ลาดับต่อไป ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่ อง การรับฟังปัญหาความต้ องการของประชาชนในแต่ ละชุ มชน
การรับฟังปั ญหาความเดือดร้อนของประชาชน ร่ วมรับฟังปั ญหา
ในแต่ละชุมชน ลาดับต่อไปขอเชิญชุมชนโรงเรี ยนอนุบาลมวกเหล็ก ครับ
- ไม่มี
ลาดับต่อไปขอเชิญชุมชนข้างโรงพัก
เรื่ องขยะ ขอเสนอให้จดั ซื้ อรถขยะใหม่
ในส่ วนเทศบาลเราพยายามหารถขยะมาใหม่เพื่อให้เพียงพอแก่
การบริ หารจัดการขยะภายในเขตเทศบาล เพื่อแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนต่อไป
ขออนุ ญาตเสนอต่อชุมชนข้างโรงพัก ขอให้ส่งคนไปดูการสร้าง
ท่อระบายน้ า ด้วยงบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ แต่
ไม่มีน้ าไหลเข้าท่อเมนระบายน้ าเลย ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบด้วย

นายวินัย เจริญเมืองเพรียว
ปลัดเทศบาล
นายบุญช่ วย ต๊ ะมาเครื อ
คณะกรรมการชุ มชนข้ างโรงพัก
นายสิ ทธิวชั ร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก
ชุ มชนวัดมวกเหล็กนอก
นายสิ ทธิวชั ร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก
นางสิ ริพร ดิบแดง
คณะกรรมการชุ มชนนกแซงแซว

นางรัชนี ชั ยบุรัมย์
ประธานชุ มชนมิตรใหม่ หลังสถานีรถไฟ
นายวินัย เจริญเมืองเพรียว
ปลัดเทศบาล
นางกุลริสา ณภัทรบดินทร์
รองประธานชุ มชนศาลเจ้ าพ่ อมวกเหล็ก
นางกิตติพชิ ญ์ มาอา่
ประธานชุ มชนหน้ าอาเภอ
นางเรณู กองชาญ
ครู ใหญ่ ร.ร.ผู้สูงอายุฯ

นางสาวบุษฬาภรณ์ สุ ทธิเพศ
นักพัฒนาชุ มชน

-๑๒ขอให้ท่านแจ้งสถานที่ที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่กองช่างไปสารวจให้
หมู่บา้ นหิ นอ่อน ๒ (นายบุญช่วย ต๊ะมาเครื อ ๐๙๔-๒๓๖๙๕๑๑)
มอบให้กองช่างออกไปดูสถานที่จริ งเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป
ห้องแถวบ้านพี่แอ๋ ว (อุไร บริ บูรณ์) เกิดปั ญหาน้ าท่วมทาให้โกย
ดินลงมาอยูใ่ นร่ องน้ า อยากให้ไปโกยดินในร่ องน้ าออกให้ดว้ ย
มอบให้กองช่างและกองสาธารณสุ ขร่ วมกันดาเนินการ
แก้ไขต่อไป
๑.ท่อระบายน้ าข้างธนาคารออมสิ น ฝาท่อชารุ ด ข้าง 711 ไปแก้ไขให้ดว้ ย
๒.ตรงซอยบ้านปู่ ฤาษี จะมีท่อน้ ามีบางคนเอา
น้ ามันเครื่ องไปเทลงท่อระบายน้ า ต่อไปจะเกิดปั ญหาในชุ มชน
อยากจะให้ปิดรู ท่อระบายน้ าให้ดว้ ย
-วันที่ ๓๑ ต.ค.๖๓ เกิดปั ญหาน้ าท่วมบริ เวณบ้านลุงใบ
รับทราบให้งานป้ องกันฯ เข้าไปตรวจสอบ หากมี
แนวทางช่วยเหลือจะแจ้งให้ผปู ้ ระสบภัยทราบต่อไป
๑.แจ้งแม่คา้ ทางตลาดไนท์โต้รุ่งฝากมาว่าต้นไม้ทางหลัง
ลวดหนามยืน่ เข้ามาในร้านของให้งานฝ่ ายโยธาไปช่วยตัดให้ดว้ ย
๑.ถนนในหมู่บา้ นครู ลดั ดา ได้ถ่ายรู ปให้ ผอ.กองช่างดู
แล้วถนนหน้าบ้านครู ลดั ดา ถนนมันแตก เกรงว่าท่อน้ าประปาจะ
แตกช่วยดาเนินการให้ดว้ ย
๑.ข้างโรงเรี ยนมีป่า และวันที่ ๒๖ พ.ย.๖๓ จะมีคณะ
ศึกษาดูงานมา อยากให้ทาความสะอาด
๒.ป้ายทางเข้าโรงเรี ยนผูส้ ู งอายุ
๓.กล้องวงจรปิ ด ร.ร.ผูส้ ู งอายุ ไม่ทราบจะได้หรื อไม่
๔.ร.ร.จะเปิ ดทาการเรี ยนการสอนในวันที่ ๗ ธ.ค.๖๓
เรื่ องป้ายทางเข้าโรงเรี ยนผูส้ ู งอายุได้แจ้งผูร้ ับจ้างให้มา
ติดตั้งแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็ จก่อนวันที่ ๒๖ พ.ย.๖๓

นายเวที ปิ่ นทอง
กรรมการชุ มชนตลาดมวกเหล็กพัฒนา
นางชลกาญ คงเจริญ
ทีป่ รึกษาชุ มชนนกแซงแซว
นายสิ ทธิวชั ร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก
นายสิ ทธิวชั ร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก

ระเบียบวาระที่ ๖
นายสิ ทธิวชั ร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก

นายสิ ทธิวชั ร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก
จ.ส.อ.วินัย สรัสสมิต
คณะกรรมการ ร.ร.อนุบาลมวกเหล็ก

-๑๓๑.ถนนสายหน้าศาลเจ้าพ่อมวกเหล็ก ไฟทางถนนยังไม่
มี ตั้งแต่ป้อม หน้าศาลเจ้า สามแยกตรงหน้าบ้านผูใ้ หญ่โจ และก่อนจะ
ถึงทางรถไฟ
-ขยะที่แม่คา้ ขายของกลางวัน บริ เวณตลาดไนท์ หมาไปขุยเขี่ย
อยากให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปแก้ไขปั ญหาให้ดว้ ย เค้าไม่ได้ใส่ ถุงขยะดา
ไว้
-ให้กองสาธารณสุ ข ฯ เข้าไปตรวจสอบแก้ไขต่อไป
ตามที่ชุมชนได้เสนอปั ญหาต่าง ๆ ในชุมชน ขอให้ทุกส่ วนการงาน
ตรวจสอบ หากงานใดขึ้ นอยู่ ก ั บ ส่ ว นการงานไหนให้ ด าเนิ น การ
ตรวจสอบและแก้ไขปั ญหาต่อไป
ลาดับต่อไป ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่ อง อื่น ๆ (ถ้ ามี)
๑.ในวันที่ ๒๖ พ.ย.๖๓ ทางเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี ให้ความ
สนใจที่จะมาศึกษาดูงานของเทศบาลตาบลมวกเหล็ก ซึ่ งตรงกับงานแถลง
ข่าว เปิ ดงานคาวบอย ครั้งที่ ๒ ถ้ามีเวลาอาจมีนกั ข่าวให้ความสนใจไปทา
ข่าวที่ ร.ร.ผูส้ ู งอายุของเรา ถ้าท่านใดมีเวลาก็ขอเชิญร่ วมต้อนรับคณะ
ศึกษาดูงานจาก ทน.สุ ราษฎร์ ธานีดว้ ยกัน
๒.ในงบประมาณปี ที่ผา่ นมาผูส้ ู งอายุไม่ได้ไปดูงาน สาหรับปี นี้
จึงมีกาหนดจัดงานโครงการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานผูส้ ู งอายุฯ จานวน
๑๕๐ คน โดยฝึ กอบรมทางวิชาการในวันที่ ๑๕ ธ.ค.๖๓ และศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ ๑๖ –๑๘ ธ.ค.๖๓ ณ จังหวัดสกลนคร การดูงานเพื่อนามาต่อ
ยอดพัฒนางานในท้องถิ่นต่อไป
มีท่านใดจะเสนอเพิม่ เติมอีกหรื อไม่ครับ ขอเชิญครับ
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑.กรรมการของชมรมการออกกาลังกาย ต้องขอขอบคุณที่กรุ ณา
ทาเต้นให้สามารถฝึ กช่วงกลางวันได้เนื่ องจากแดดร้อน
๒.ได้ไปแข่งฟุตบอลที่ลพบุรี ทีมเราได้แชมป์ มา และไปแข่งที่
ทางภาคอีสานก็ตกรอบใน ๑๖ ทีมสุ ดท้าย
๓.วันเสาร์ ที่จะถึงนี้มีทีมสวนกุหลาบจะมาขอซ้อมด้วย สนาม
กีฬาฟาร์ มโคนม สามารถไปรับชมได้

-๑๔๔.สุ นขั จรจัด ตรงคอกแพะ กัดคนเดินทางจะมีทางแก้ไขปั ญหา
อย่างไรในชุมชน มีประมาณ ๙ ตัว และในชุมชนอนุบาลมีประมาณ ๖ ตัว
และบริ เวณหน้า ร.ร.อนุบาลมวกเหล็ก มีประมาณ ๔-๕ ตัว ขอความ
กรุ ณาแก้ไขปั ญหาให้ดว้ ย
นายสิ ทธิวชั ร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก

ท่านได้ให้การสนับสนุนกีฬาฟุตบอล เพื่อให้เด็กได้มีการพัฒนา
และรักในกีฬาได้มีการฝึ กฝนและส่ งเสริ มให้เด็กได้เข้าสู่ ทีมดี ๆ ถือเป็ นสิ่ ง
ที่ดี และน่ าสนับสนุ นต่อไป เด็กบางคนมีพรสวรรค์แต่ยงั ขาดโอกาสดี ๆ
ในการฝึ กฝน จ่าวินยั ก็ได้ยื่นโอกาสดี ๆ ให้เด็กได้ติดทีมใหญ่ ๆ เช่น เมือง
ทอง
สาหรับการประชุ มในวันนี้ มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรื อไม่
ครับ เมื่อไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เสี ยสละเวลา มาเข้าร่ วมประชุ ม
ในวันนี้และขอปิ ดการประชุมครับ
ปิ ดประชุ ม

เวลา ๑๖.๓๐ น.

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

