รายงานการประชุ มคณะกรรมการชุ มชน
ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๔
วันอังคารที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔
ณ ห้ องประชุ มสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ผู้มาประชุ ม
๑. นายสิ ทธิวชั ร์
๒. นายไพโรจน์
๓. ร.ต.ต.สาเริ ง
๔. นายสุ วพันธ์
๕. นางหนูอินทร์
๖. นายบุญชนะ
๗. นายสุ กรี
๘.นายสอง
๙.นายวินยั
๑๐.นางดวงรัตน์
๑๑. นางสายฝน
๑๒.นางนันทยา
๑๓.นางสาวราตรี
๑๔.นางปนัดดา
๑๕.นายชัยสิ ทธิ์
๑๖.นายอุดร
๑๗.นางสาวบุษฬาภรณ์
๑๘.นายขจรยศ
๑๙.นางสาวกีรติกาญจน์
๒๐.นางสาวสุ ณิสา
๒๑.นางอรนุช
๒๒.นางสาคร
๒๓.นายอุดม
๒๔.นายวิชยั
๒๕.นางสิ ริพร
๒๖.นางบุบผา
๒๗.นางวาริ นทร์
๒๘.นางสงวน
๒๙.นางสุ รีย ์

หวังสวัสดิ์
ห้วยหงษ์ทอง
ธู ปแช่ม
จันทร์ทองหลาง
สี ทองคา
จารย์ปัญญา
สารพล
สามาการ
เจริ ญเมืองเพรี ยว
รอดณรงค์
ตรี เนตร
กาญจนะโภคิน
มาสุ ข
ชิณวงศ์
ศรี เมฆ
อินทา
สุ ทธิเพศ
เชื้อคา
บุญเกิด
ปิ ยะกิจ
ทองเขียว
ฉุนจะโป๊ ะ
อ่อนพึ่ง
ตระกูลแสนศิริ
ดิบแดง
งามสันเทียะ
คล้ายมะลัย
ศรี ตะรัตน์
แก้วทอง

นายกเทศมนตรี ตาบลมวกเหล็ก
รองนายกเทศมนตรี ตาบลมวกเหล็ก
ที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี ตาบลมวกเหล็ก
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
ปลัดเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
รองปลัดเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุ ขฯ
ผูอ้ านวยการกองคลัง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผูอ้ านวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผูอ้ านวยการกองช่าง
ผูอ้ านวยการกองศึกษา
นักพัฒนาชุมชน
ผูช้ ่วยนักพัฒนาชุมชน
ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่พฒั นาชุมชน
พนักงานจ้างทัว่ ไป
พนักงานจ้างทัว่ ไป
คณะกรรมการชุมชนนกแซงแซว
คณะกรรมการชุมชนนกแซงแซว
คณะกรรมการชุมชนนกแซงแซว
คณะกรรมการชุมชนนกแซงแซว\
คณะกรรมการชุมชนนกแซงแซว
คณะกรรมการชุมชนนกแซงแซว
คณะกรรมการชุมชนนกแซงแซว

-๒๓๐.นางสมบูรณ์
๓๑.นางชลกาญ
๓๒.นางสุ ดใจ
๓๓.นางทองเจือ
๓๔.นายเวที
๓๕.นายสุ รพล
๓๖.นางสาวกัญธิ ดา
๓๗.นางปราณี
๓๘.นางจารัส
๓๙.นางอัมภา
๔๐.นางภัคจิรา
๔๑.นางชวนพิศ
๔๒.นางธนิดา
๔๓.นางบุญศรี
๔๔.นางโสภา
๔๕.นางสุ ดชาดา
๔๖.นางทองประภา
๔๗.นางอัมพร
๔๘.นางบุญเยือน
๔๙.นายชริ นทร์
๕๐.นางเพ็ญแข
๕๑.นางปราณี
๕๒.นางทัศนีย ์
๕๓.นายสมพร
๕๔.นางอุไรวรรณ
๕๕.นางบัวผัน
๕๖.นางอุไร
๕๗.นางกชพร
๕๘.นายณรงค์ศกั ดิ์
๕๙.นางพัชรี
๖๐.นางกิตติพิชญ์
๖๑.นางอุไรลักษณ์
๖๒.นางอุบลรัตน์

อุริยะพงษ์สรรค์
คงเจริ ญ
แก้วอ่อนตา
จันทราภินนั ท์
ปิ่ นทอง
นิ่มประเสริ ฐ
ขุนพล
ปิ ยะกิจ
โทสุ วรรณ์
ทักษิยานนท์
แก้วแสน
ศิริบุรี
ชื่นชูชน
วันอยู่
กระจาดทอง
ผอนนอก
แขขุนทด
สดงาม
ทองแสง
เคลือบสู งเนิน
มงคลสกุณี
หงส์ทอง
โพธิ์ เรื อง
หลาบโพธิ์
สนิทไชย
พิมพ์เรื อง
บริ บูรณ์
ฐากูลฐิติรัตน์
ศรี สม
ช้อนทอง
มาอ่า
เมืองโคตร
ขุนแก้ว

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

-๓๖๓.นางสุ นิสา
๖๔.นางประยงค์
๖๕.นางพรรณี
๖๖.นางนวนน้อย
๖๗.นายมานิตย์
๖๘.นางสมหมาย
๖๙.นางเอมอร
๗๐.นางศศิธร
๗๑.นายบุญพัฒน์
๗๒.นางสาวอโณทัย
๗๓.นางรัชนี
๗๔.นางพเยาว์
๗๕.นายใบ
๗๖.นางสมใจ
๗๗.นางสมใจ
๗๘.นางสุ ดสวาท
๗๙.นายประสงค์
๘๐.นายบวน
๘๑.นางสาวณัฐปัณชญา
๘๒.นางสนทรี ย ์
๘๓.นางณัฐธิภา
๘๔.นางกอบแก้ว
๘๕.นางยุพาดี
๘๖.นางพยอม
๘๗.นางลาปาง
๘๘.นางศรี ประไพ
๘๙.นางอรัญญา
๙๐.นางลาดวน
๙๑.นางบุญมี
๙๒.นางวารุ ณี
๙๓.วิภาณี
๙๔.นายไพฑูรย์
๙๕.จ.ส.อ.วินยั

นุ่มจันทร์
จันทร์ทองหลาง
อันธพันธ์
บุญมี
สุ นสนาม
รงค์เดชประทีป
เชื้อกูล
เวียงแก้ว
ศาลาจันทร์
ทองเผือก
ชัยบุรัมย์
สารพล
สงโสด
เครื อนาค
ทัดกลาง
ปุลาตะโน
เฮงมีชยั
ชัยบุรัมย์
ทัพภะสุ ต
ตายงค์
บุญเติม
จันทร์ เพ็ญมงคล
รัศมีรามา
อินทร์ จนั ทร์
คชชะ
วัดข้าวหลาม
พรมวงศ์
สระทองเขียว
วงษ์โพธิ์
วาจีสัตย์
คงค์วาน
พระไตรยะ
สรัสสมิต

คณะกรรมการชุมชนหน้าอาเภอ
คณะกรรมการชุมชนหน้าอาเภอ
คณะกรรมการชุมชนหน้าอาเภอ
คณะกรรมการชุมชนหน้าอาเภอ
คณะกรรมการชุมชนหน้าอาเภอ
ที่ปรึ กษากรรมการชุมชนหน้าอาเภอ
ที่ปรึ กษากรรมการชุมชนหน้าอาเภอ
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
ประธานชุมชนมิตรใหม่หลังสถานีรถไฟ
คณะกรรมการชุมชนมิตรใหม่หลังสถานีรถไฟ
คณะกรรมการชุมชนมิตรใหม่หลังสถานีรถไฟ
คณะกรรมการชุมชนมิตรใหม่หลังสถานีรถไฟ
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการชุมชนมิตรใหม่ ฯ
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการชุมชนมิตรใหม่ ฯ
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการชุมชนมิตรใหม่ ฯ
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
ประธานชุมชนข้างโรงพัก
รองคณะกรรมการชุมชนข้างโรงพัก
คณะกรรมการชุมชนข้างโรงพัก
คณะกรรมการชุมชนข้างโรงพัก
คณะกรรมการชุมชนข้างโรงพัก
คณะกรรมการชุมชนข้างโรงพัก
คณะกรรมการชุมชนข้างโรงพัก
คณะกรรมการชุมชนข้างโรงพัก
คณะกรรมการชุมชนข้างโรงพัก
ที่ปรึ กษากรรมการชุมชนข้างโรงพัก
ที่ปรึ กษากรรมการชุมชนข้างโรงพัก
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
ประธานชุมชนโรงเรี ยนอนุบาลมวกเหล็ก
คณะกรรมการชุมชนโรงเรี ยนอนุบาลมวกเหล็ก

-๔๙๖.นางเรณู
๙๗.นางเกยูร
๙๘.นางสาวลักขณา
๙๙.นางชุติกาญจน์
๑๐๐.นางอารี ย ์
๑๐๑.นายอภิสิทธิ์
๑๐๒.นางสาวสุ นนั ท์
๑๐๓.นางราวรรณ
๑๐๔ นางสาวณัฐธยาน์
๑๐๕.นางเพ็ญพิชชา
๑๐๖.นางพิน
๑๐๗.นางฉวีวรรณ
๑๐๘.นางประทุม

กองชาญ
ทัศนพานนท์
ชัยเจริ ญวิมลกุล
ทองพานิช
น้ าแก้ว
สี หาฆัง
ศรี วรรธนะ
อินทพร
อุทยั
ดิบแดง
อบอุ่น
เพชรทา
จอมสี ลาด

คณะกรรมการชุมชนโรงเรี ยนอนุบาลมวกเหล็ก
ที่ปรึ กษากรรมการชุมชนโรงเรี ยนอนุบาล ฯ
ที่ปรึ กษากรรมการชุมชนโรงเรี ยนอนุบาล ฯ
ที่ปรึ กษากรรมการชุมชนโรงเรี ยนอนุบาล ฯ
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
กานันตาบลมิตรภาพ/25 ตาสับปะรด
25 ตาสับปะรด
ประชาชน
ชมรมผูส้ ู งอายุฯ
ชมรมผูส้ ู งอายุฯ

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 ม ชน คณะกรรมการชุ มชน ทุกท่านครั บ
ในเมื่ อที่ ประชุ มพร้ อมแล้ว ผมขอเปิ ดการประชุ มคณะกรรมการชุ มชน
ประจาเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ผมต้องขอขอบคุณกรรมการชุมชน
ผูป้ ระสานพลังแผ่นดิ นและ ๒๕ ตาสับปะรด ทุ กท่าน ที่ได้เสี ยสละเวลา
มาร่ วมประชุ มในวันนี้ และได้ให้ความช่ วยเหลื อและมีส่วนร่ วมในการทา
ทางานของเทศบาลให้ดาเนิ นงานเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย ที่ได้เชิ ญทุก
ท่านมาประชุ มเพื่อแจ้งผลการดาเนิ นงานที่ ผ่านมา งานที่จะดาเนิ นงานใน
เดือนมกราคม ๒๕๖๔ นี้ และการเสนอปั ญหาในชุมชนเพื่อหาแนว
ทางแก้ไขปั ญหาต่อไป ผมมีเรื่ องเสนอให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. โรคระบาดไวรัสโคโรน่ า 2019
ในปั จจุบนั การแพร่ ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ก็ยงั แพร่ ระบาด
อยู่อ ย่า งต่ อเนื่ อ ง อย่า พึ่ ง นิ่ ง นอนใจ ก็ ข อให้ทุ ก ท่ า นระมัดระวัง การดู แ ล
สุ ขภาพของตนเอง เว้นระยะห่างทางสังคม ใส่ แมส และพกเจล แอลกอ
ฮอส์ ล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรค

-๕๒. การหมดวาระของคณะกรรมการชุ มชนเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
ตามระเบียบเทศบาลตาบลมวกเหล็ก ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาล
ตาบลมวกเหล็ก พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อ ๑๘ กรรมการชุมชนย่อมสิ้ นสุ ดลงเมื่อ
๑.ถึงคราวออกตามวาระ
๒.เสี ยชีวติ
๓.ลาออกโดยยืน่ หนังสื อลาออกต่อนายกเทศมนตรี
๔.ขาดคุณสมบัติตอ้ งห้ามมิให้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง
๕.ไม่มีภูมิลาเนาอยูใ่ นเขตเทศบาล
๖.คณะกรรมการชุ ม ชนวิ นิ จ ฉั ย ให้ อ อก คะแนนเสี ย งไม่ ต่ า กว่ า ๒ ใน ๓ ของ
คณะกรรมการที่มีอยูใ่ นตาแหน่ง
เพราะฉะนั้นแล้ว คณะกรรมการชุ มชน ได้รับการเลือกตั้งเมื่อ ๗ ก.ค. ๒๕๖๐ จะมี
วาระ ๔ ปี โดยจะสิ้ นสุ ดวาระในวันที่ ๖ ก.ค.๒๕๖๔ ไม่ ไ ด้หมดวาระการดารงตาแหน่ ง พร้ อม
นายกเทศมนตรี
ต่อไปเป็ นระเบียบวาระที่ ๒
ระเบียบวาระที่ ๒
นายสิ ทธิวชั ร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก

มติทปี่ ระชุ ม

เรื่ อง รับรองรายงานการประชุ มครั้งที่ ๒ /๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘
พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ตามเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจา
เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน
๒๕๖๓ ที่ ได้แจ้งให้ท ราบไปแล้วนั้นมี ท่านใดจะขอเพิ่มเติ มหรื อแก้ไ ข
ข้อความใดหรื อไม่
หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมครับ
ที่ประชุ มมีมติ รับรองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการชุ มชน
ประจาเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘
พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ต่อไปเป็ นระเบียบวาระที่ ๓ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่ อง สื บเนื่องการประชุ มครั้งทีผ่ ่ านมา

นายสิ ทธิวชั ร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก

ระเบียบวาระที่ ๓ สื บเนื่องการประชุมครั้งที่ผา่ นมา ขอเชิญ
ปลัดเทศบาล รายงานการประชุมครั้งที่ผา่ นมา

นายวินัย เจริญเมืองเพรียว
ปลัดเทศบาล

เรี ยน ท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
หั ว หน้ า ส่ ว นการงาน ประธานชุ ม ชน ประธานชมรมผู ้สู งอายุ แ ละ
คณะกรรมการชุมชน ทุกท่าน

-๖ชุ มชนร.ร.อนุบาลมวกเหล็ก
๑.สุ นขั จรจัด ตรงคอกแพะ กัดคนเดินทางจะมีการแก้ไขอย่างไร มีประมาณ
๙ ตัว และในชุมชนอนุบาลมีประมาณ ๖ ตัว บริ เวณหน้าโรงเรี ยนอนุบาล
มวกเหล็ก ๔-๕ ตัว ขอให้แก้ไขให้ดว้ ย
- กองสาธารณสุ ขฯ ตรวจสอบแล้ว ไม่พบสุ นขั บริ เวณดังกล่าว
ชุ มชนข้ างโรงพัก
๑.เรื่ องขยะขอเสนอให้จดั ซื้ อรถขยะใหม่
- กองสาธารณสุ ขฯมีอยูใ่ นแผนแล้ว รอดาเนินการ
๒. ขอให้ส่งคนไปดูการสร้างท่อระบายน้ า ด้วยงบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐
กว่าบาท ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ แต่ไม่มีน้ าไหลเข้าท่อเมนระบายน้ าเลย ขอให้
ส่ งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบด้วย บริ เวณหมู่บา้ นหิ นอ่อน ๒
- กองช่างตรวจสอบแล้วบริ เวณที่มีน้ าขังเป็ นที่ดินส่ วนบุคคล
ชุ มชนนกแซงแซว
๑.ท่อระบายน้ าข้างธนาคารออมสิ น ฝาท่อชารุ ด ข้าง 7-11ไปแก้ไขให้ดว้ ย
- กองช่างดาเนินการแก้ไขแล้ว
๒.ตรงซอยบ้านปู่ ฤาษี จะมีท่อน้ า มีคนเอาน้ ามันเครื่ องไปเทลงท่อระบาย
น้ า ต่อไปจะเกิดปั ญหาในชุมชน อยากให้ปิดรู ท่อระบายน้ าให้ดว้ ย
- กองสาธารณสุ ขฯ ดาเนินการแล้ว
๓.ขยะในถังโต้รุ่งมีสุนขั มาคุย้ ขยะ มีบางร้านไม่ยอมใส่ ถุงดาก่อน
อยากให้แก้ไขให้ดว้ ย
- กองสาธารณสุ ขฯ ตรวจสอบแล้ว
ชุ มชนมิตรใหม่ หลังสถานีรถไฟ
๑. วันที่ ๓๑ ต.ค. ๖๓ เกิดปั ญหาน้ าท่วมบริ เวณบ้านลุงใบ
- งานป้ องกันฯ ดาเนินการเรี ยบร้อย
ชุ มชนศาลเจ้ าพ่ อมวกเหล็ก
๑.แจ้งแม่คา้ ทางตลาดไนท์โต้รุ่งฝากมาว่าต้นไม้ทางหลังลวดหนามยืน่ เข้า
มาในร้านขอให้ไปตัดให้ดว้ ย
- กาลังประสานขออนุ ญาตเจ้าของพื้นที่ (ศูนย์กล้าไม้ฯ)
ชุ มชนหน้ าอาเภอ
๑. ถนนในหมู่บา้ นครู ลดั ดา ได้ถ่ายรู ปให้ ผอ.กองช่างดูแล้ว หน้าบ้านครู
ลัดดา ถนนแตก เกรงว่าท่อน้ าประปาจะแตกช่วยดาเนินการให้ดว้ ย
- กองช่างดาเนินการแล้ว

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

นางนันทยา กาญจนะโภคิน
ผู้อานวยการกองคลัง

-๗ชุ มชนวัดมวกเหล็กนอก
๑. ห้องแถวบ้านพี่แอ๋ ว (นางอุไร บริ บูรณ์) เกิดปั ญหาน้ าท่วมทาให้ดินลง
มาอยูใ่ นร่ องน้ า อยากให้โกยดินในร่ องน้ าออกให้ดว้ ย
- กองสาธารณสุ ขตรวจสอบแล้ว รอดาเนินการ
ชุ มชนตลาดมวกเหล็กพัฒนา
๑.ถนนสายหน้าศาลเจ้าพ่อมวกเหล็ก ไฟทางถนนยังไม่มี ตั้งแต่ป้อมหน้า
ศาลเจ้าพ่อ สามแยกตรงหน้าบ้านผูใ้ หญ่โจ และก่อนถึงทางรถไฟ
- ดาเนินการแล้ว
ประธานชมรมผู้สูงอายุ
๑.ข้างโรงเรี ยนผูส้ ู งอายุ หญ้ารกอยากให้ตดั ให้ดว้ ย
- ดาเนินการแล้ว
๒.กล้องโรงเรี ยนผูส้ ู งอายุไม่ทราบว่าจะได้หรื อไม่
- สานักปลัดแจ้งว่ามีอยูใ่ นแผนฯแล้ว รอดาเนินการ
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
หัวหน้าส่ วนการงาน ประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชน ทุกท่าน
ด้วย สานักปลัดเทศบาลมีเรื่ องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. เข้าหน้าร้อนแล้วให้ระวังภัยแล้ง ระวังฟื นไฟ การเกิดอัคคีภยั
๒. เรื่ องการเลือกตั้งฯ สานักปลัดจะประสานเรื่ องเจ้าหน้าที่ประจา
หน่วยเลือกตั้งในภายหลัง
เรี ยน ท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าส่ วนการงาน ประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชน ทุกท่าน
๑.แจ้งการชาระภาษี ภาษีที่ดิน และสิ่ งปลูกสร้าง ช่วงนี้ข้ นั ตอนอยู่
ระหว่างสารวจ ทางเทศบาลจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนที่จะชาระ โดยทาง
เทศบาลจะทาการสารวจ แจ้งประเมินส่ งหนังสื อแจ้งข้อมูลที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้างไปยังเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ส่ วนภาษีป้ายยังชาระเหมือนเดิม
๑.๑ สาเนาโฉนดที่ดิน
๑.๒ สาเนาบัตรประชาชน

นายชัยสิ ทธิ์ ศรีเมฆ
ผู้อานวยการกองช่ าง

นายอุดร อินทา
ผู้อานวยการกองการศึกษา

นางสายฝน ตรีเนตร
ผู้อานวยการกองสาธารณสุ ขฯ

-๘๑.๒ สาเนาทะเบียนบ้าน
โดยจะเก็บเพียง ๑๐% ลดภาษี ๙๐%
๒. ภาษีป้ายมีกาหนดอัตราภาษีเพิม่ เติม ยืน่ ใหม่ ภายใน ๑๕ วัน ถ้า
มีป้ายอยูแ่ ล้วมายืน่ ได้เลย
๓.การจัดซื้ อรถขยะ ได้ดาเนิ นการแล้วแต่มีปัญหาเรื่ องอุทธรณ์ ต้อง
รอระยะเวลา เพื่อดาเนินการแก้ไขต่อไป จึงสามารถดาเนินการได้
เรี ยน ท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าส่ วนการงาน ประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชน ทุกท่าน
กองช่าง ขอแจ้งการดาเนินงานกิจรรม/โครงการ ดังนี้
๑.ป้ ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติได้ดาเนินการสร้างเสร็ จแล้ว
๒.ดาเนินการปรับปรุ งภูมิทศั น์ทางออกนอกจากมีป้ายแล้วและจะปลูกต้น
ประดู่แดง
๓.ถนนเทศบาล ๒ ซอย ๑ แยก ๓ หมู่ ๙ ดาเนินการเสร็ จแล้ว
๔.ซอยข้างบ้านคุณติ๋มส่ งนม เสร็ จแล้ว
๕.ก่อสร้างห้องน้ าโรงเรี ยนผูส้ ู งอายุ อยูร่ ะหว่างกาลังดาเนิ นการ
๖.ก่อสร้างห้องน้ าศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกต้นไม้ ลานกีฬาบางส่ าวน
๗.ก่อสร้างคสล.ศูนย์เรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง
๘.ติดตั้งเสาไฟประติมากรรมข้างอาเภอดาเนินการเสร็ จแล้ว
๙.กาแพงกันดิน ป้ องกันดิน
๑๐.โครงการปรับปรุ งศูนย์เรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง
๑๑.ห้อง cctv กาลังทาแบบเพื่อปรับปรุ งเป็ นโครงการในอนาคต
๑๒.งานโยธา สาธารณะบางทีมีรายละเอียดมาก จะพยายามทยอยทาให้แล้ว
เสร็ จ ตรงไหนยังไม่ได้ดาเนิ นการท่านสามารถติดตามทวงถามเพื่อแก้ไข
ปัญหาได้
เรี ยน ท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าส่ วนการงาน ประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชน ทุกท่าน
๑.ผลจากโรคระบาดโควิด ๑๙ ทาให้ตอ้ งงดกิจกรรมที่ตอ้ งรวมกลุ่ม
กัน จนกว่าสถานการณ์ในปั จจุบนั จะดีข้ ึน
๒.ศูนย์ฟิตเนตบางส่ วนชารุ ด ได้ดาเนิ นการซ่อมแซมแล้ว
เรี ยน ท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าส่ วนการงาน ประธานชุมชน และคณะกรรมการชุ มชน ทุกท่าน
ด้วย กองสาธารณสุ ขฯ มีเรื่ องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

-๙๑. ถนนปลอดขยะจะเปิ ดโครงการ ประชุมพรุ่ งนี้ มีประธานชุมชน
และผูต้ ิดตามอีก ๕ ท่าน รวมแกนนาทั้งสิ น ๔๕ ท่าน ในเวลา ๑๓.๐๐ น.
โดยจะมอบถังดา ประมาณ ๒๕๐ ใบ
๒. โครงการประชุม สปสช.เรื่ องหลอดเลือด กลุ่มเป้ าหมาย อสม.
๓๓ คน
๓. โรคไวรัสโคโรนา หรื อ โควิด ๑๙ ไม่มีใครติดเชื้ อเพิ่มมาเป็ น
เวลา ๑๔ วันแล้ว
๔. ศูนย์ร่วมบริ การประชาชน ทางเดิน ทางลาด คนพิการ การจัดซื้ อ
วัสดุอุปกรณ์ที่จะมาทาร่ วมกับเทศบาล
๕.รัฐบาลเว้นภาษีผปู ้ ระกอบการร้านอาหาร สะสมอาหาร ยกเว้น
ภาษี ๑ ปี
นายธรรมนูญ มาลา
หัวหน้ าฝ่ ายบริการและเผยแพร่ วชิ าการ

เรี ยน ท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าส่ วนการงาน ประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชน ทุกท่าน
ด้วย กองวิชาการและแผนงานมีเรื่ องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. ประกาศรับสมัครนักเรี ยนของจุฬาลงกรณ์ ทางาน part timeที่จะนาไป
วิจยั รายได้ประมาณ ๕,๐๐๐ บาท

๒. เรื่ องเสี ยงประชาสัมพันธ์ไร้สาย ดาเนิ นการซ่อมเรี ยบร้อยแล้ว
๓.เรื่ องโรคไวรัสโคโรน่า ถ้าหากท่านเป็ นกลุ่มเสี่ ยงสามารถเข้ารับ
การตรวจตามสิ ทธิ์ ของท่าน บัตรทอง บัตรประกันสังคม
๔.ตลาดร้านค้าภายในเขตชุมชนมีพ้นื ที่ในมาตการในความ
ปลอดภัย รักษาความสะอาด
นางสาวบุษฬาภรณ์ สุ ทธิเพศ
นักพัฒนาชุ มชนชานาญการ

ขอประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้
๑.ผูส้ ู งอายุที่มี อายุครบ ๖๐ ปี บริ บู รณ์ ที่ ย งั ไม่ เคยลงทะเบี ยนมา
ก่อน และผูส้ ู งอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปี บริ บูรณ์ในปี งบประมาณ ๒๕๖๔
นับจนถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ (หรื อเกิดก่อนวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๐๔
๒.มีสัญชาติไทย
๓.มีทะเบียนบ้านอยูใ่ นเขตเทศบาลตาบลมวกเหล็ก รวมถึงผูส้ ู งอายุ
ที่ยา้ ยทะเบียนบ้านเข้ามาอยูใ่ นพื้นที่เขตเทศบาลตาบลมวกเหล็กด้วย
๔. ไม่ เ ป็ นผู ้ไ ด้ รั บ สวัส ดิ ก ารหรื อสิ ทธิ ป ระโยชน์ อื่ น ใดจาก
หน่ วยงานของรั ฐ รั ฐวิส าหกิ จ หรื อองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น เช่ น
เงินเดือน บานาญ รายได้ประจา เป็ นต้น

- ๑๐ หรื อติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม
การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีคุณสมบัติดงั นี้
๑. เด็กที่เลี้ยงอยูใ่ นพื้นที่เขตเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
๒.ได้รับสวัสดิการเดือนละ ๖๐๐ บาท/เดือน จนถึงอายุ ๖ ขวบ
๓.รายได้เฉลี่ยในครัวเรื อนไม่เกิด ๑๐๐,๐๐๐ บาท/คน
๔.มี ประกันสังคมก็สามารถยื่นเอกสารได้หากรายได้เฉลี่ ยต่ ากว่า
เกณฑ์ที่กาหนด
-โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะโรงเรี ยนผูส้ ู งอายุเพิ่มเติม อยู่
ระหว่างจัดซื้ อจัดจ้าง
เวลา ๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ น.
นายสิ ทธิวชั ร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก
ระเบียบวาระที่ ๕
นายสิ ทธิวชั ร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก
นายไพฑูรย์ พระไตรยะ
ประธานชุ มชนร.ร.อนุบาลมวกเหล็ก
นางชลกาญ คงเจริญ
คณะกรรมการชุ มชนนกแซงแซว
นางสิ ริพร ดิบแดง
คณะกรรมการชุ มชนฯ
นางกุลริสา ณภัทรบดินทร์
รองประธานชุ มชนศาลเจ้ าพ่ อมวกเหล็ก
นางรัชนี ชั ยบุรัมย์
ประธานชุ มชนมิตรใหม่ หลังสถานีรถไฟ
นางกิตติพชิ ญ์ มาอา่
ประธานชุ มชนหน้ าอาเภอ
นางทองเจือ จันทราภินันท์
ประธานชุ มชนตลาดมวกเหล็กพัฒนา

พักรับประทานอาหารกลางวัน
เริ่ มระเบียบวาระที่ ๕
ลาดับต่อไป ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่ อง การรับฟังปัญหาความต้ องการของประชาชนในแต่ ละชุ มชน
การรับฟังปั ญหาความเดือดร้อนของประชาชน ร่ วมรับฟังปั ญหา
ในแต่ละชุมชน ลาดับต่อไปขอเชิญชุมชนโรงเรี ยนอนุบาลมวกเหล็ก ครับ
- ไม่มี
๑.ถุงขยะดาสุ นขั ก็ยงั คุย้ เขี่ยเหมือนเดิม
๒.สุ นขั จรจัด ตลาดไนท์ ให้แก้ไขปั ญหาให้ดว้ ย
๑.ท่อน้ า บริ เวณ 7-11 ข้างธนาคารออมสิ น ตะแกรงชารุ ดยัง
ไม่ได้ทา
- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี
๑.ไฟฟ้าหน้าร้านเมืองทองดับ
๒.ถนนเทศบาล ๙ ซอย ศาลเจ้า ซอยต้นมะขามไฟดับ
๓.ในชุมชนฝุ่ นละออกเยอะมาก

-๑๑อ.เรณู กองชาญ
ครู ใหญ่ โรงเรียนผู้สูงอายุ

นางสุ นิสา นุ่มจันทร์
กรรมการชุ มชนหน้ าอาเภอ
ชุ มชนวัดมวกเหล็กนอก

๑ในเดือน.ก.พ.จะเปิ ดทาการเรี ยนการสอนการทาไม้กวาดอ่อน
และไม้กวาดทางมะพร้าว
๒.ตรงถนนเทศบาล ซอย ๑ ข้างบ้าน ถนนทรุ ดลงไปยุบลงไปแก้ไข
ให้ดว้ ย
ซอยเอกภาพ ลูกระนาดชารุ ด บริ เวณหน้าบ้านป้าอ้วน

๑.ไฟฟ้าหน้าวัดมวกเหล็กนอกสปอร์ ตไลน์ไม่ติด
๒.เสาไฟฟ้ า เอนไปทางวัด ไม่ ท ราบเป็ นของการไฟฟ้ า หรื อ
เทศบาล กลัวล้ม
จ.ส.อ.วินัย สรัสสมิต
๑. เรื่ องตลาดมีจุดบริ การ มีเจลแล้ว หน้ากากแล้ว น่าจะมีป้าย
กรรมการชุ มชนโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก
บอกราคาด้วย
๒. การแข่งขันเพิ่มเติมเป็ นพวกหมากรุ ก หมากฮอต
๓.ชมรมจิตอาสานักกีฬาของชุมชนได้ไปอยูท่ ีมสวนกุหลาบ ๒คน
๔.เรี ย นเชิ ญบุ ตรหลาน มาฝึ กซ้อมฟุ ตบอล ไม่ เสี ย ค่ า ใช้จ่า ย เริ่ ม
ตั้งแต่วนั ที่ ๑ ก.พ.๖๔
๕.ขอบคุณที่คณะผูบ้ ริ หารให้การสนับสนุนกีฬาฟุตซอล
นายสิ ทธิวชั ร์ หวังสวัสดิ์
ตามที่ชุมชนได้เสนอปั ญหาต่าง ๆ ในชุมชน ขอให้ทุกส่ วนการงาน
นายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก
ตรวจสอบ หากงานใดขึ้นอยูก่ บั ส่ วนการงานไหนให้ดาเนิ นการตรวจสอบ
และแก้ไขปั ญหาต่อไป
ลาดับต่อไป ระเบียบวาระที่ ๖
ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่ อง อื่น ๆ (ถ้ ามี)
นายสิ ทธิวชั ร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก

สาหรับการประชุมในวันนี้มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรื อไม่ครับ เมื่อ
ไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เสี ยสละเวลา มาเข้าร่ วมประชุ มในวันนี้ และ
ขอปิ ดการประชุมครับ
ปิ ดประชุ ม

เวลา ๑๖.๓๐ น.

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

