
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  
วันพุธที่  5 มิถุนายน  2562 

เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีต าบลดอนเจดีย์ 
๒. นายสรรค์ วีระวงษ ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลดอนเจดีย์ 
๓. นายจตุรงค์ อินทร์พรหม ปลัดเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ 

  รก.ผู้อ านวยการกองช่าง 
๔. นางภัทรารัตน์ แสงภู่ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

  รก.ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๕. นางสาวณัฐกานต์ รุ่งพันธุ์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
๖. นางจินตนา ศรีนิเวศน ์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๗. นายอุกฤษฎ์ จันทร์โท หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  3      เรื่องเพื่อพิจารณา 
นายจตุรงค์ อินทร์พรหม 3.1 เรื่อง สรุปผลการประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2562 
     ปลัดเทศบาล  ตามท่ีเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ ได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นไปเมื่อวันที่ 30 
 พฤษภาคม 2562  เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการของชุมชน จ านวน 5 ชุมชน  
 เรียบร้อยแล้ว นั้น 

 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ด าเนินการรวบรวม สรุปประเด็นปัญหาและ
ความต้องการของชุมชน เพ่ือให้ปัญหาและความต้องการของชุมชนได้รับการแก้ไขใน
เบื้องต้นและเป็นแนวทางในการจัดท าโครงการต่างๆ โดยจ าแนกเป็นด้าน ดังต่อไปนี้ 
 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ชุมชนสันติสุข 

 ปัญหา    
 1. ก าลังไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อจ านวนครัวเรือนของประชาชน (คันคลอง 15) 

ความต้องการ 
1. ต้องการให้ขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุม  
 - มอบกองช่างไปตรวจสอบ ประสานงานกับคุณณรงค์ ธรรมเนียม รวบรวม
รายชื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเพ่ือท าหนังสือประสานงานกับการไฟฟ้าฯ ให้มา
ด าเนินการขยายเขตให้ครอบคลุม 
 

ชุมชน... 
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ชุมชนดอนประดู่  
ปัญหา   

 1. ไฟทางสาธารณะซอยบ้านลุงเฮงช ารุด 
 2. คลองทิ้งน้ าช ารุดตลอดสาย ตั้งแต่บ้านลุงแถมจนสุดคลอง   
 3. ภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางฝั่งประตูทิศใต้ไม่สวยงาม 
 4. ถนนหน้าบ้านป้าสมศรีช ารุดและทรุดตัว 
 5. ถนนถนนบริเวณโค้งตัวเอสบ้านลุงแถมคับแคบท าให้เกิดอุบัติเหตุ 
 6. ถนนเข้าชุมชนดอนประดู่ไปถึงบ้าน สท.สุเทพ รางระบายน้ าด้านข้างทรุดตัวท าให้เกิด 
 อุบัติเหตุ 
 ความต้องการ 

 1. ต้องการให้ปรับปรุงซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ 
 - มอบกองช่างไปตรวจสอบและปรับปรุงซ่อมแซมเพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ 
2. ต้องการให้ตรวจสอบตลอดทั้งสาย และซ่อมแซมบริเวณจุดที่ช ารุด 
 -มอบกองช่างส ารวจส่วนที่ช ารุด และด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม 
3. ต้องการไฟประติมากรรมบริเวณเกาะกลางฝั่งประตูทิศใต้ 
 -มอบกองช่างไปส ารวจ และประมาณราคาเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(2561-2565) ปี 2565 
4. ต้องการให้ซ่อมถนนหน้าบ้านป้าสมศรี 
 -มอบกองช่างประสานผู้รับจ้าง ตรวจสอบว่าอยู่ในระยะเวลาของการประกันตาม 
สัญญาหรือไม่ ให้มาด าเนินการซ่อมแซมเพ่ือให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ในกรณี 
หมดระยะเวลาตามสัญญาให้ด าเนินการซ่อมแซมต่อไป 
5. ต้องการให้ขยายถนนโค้งตัวเอสบริเวณบ้านลุงแถม 
 -มอบกองช่างส ารวจ และประมาณราคา เพ่ือให้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(2561-2565) ปี 2564 
6. ต้องการให้ปรับปรุงรางระบายน้ าที่ช ารุดทรุดตัวเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
 -มอบกองช่างประสานอ าเภอให้แจ้งผู้รับจ้างไปตรวจสอบ ซ่อมแซม เนื่องจาก 
เป็นงบประมาณของอ าเภอฯ 
ชุมชนไชยานุภาพ 
ปัญหา 
1. ถนนเทศบาลซอย 3 เวลาฝนตกจะมีน้ าท่วมขัง ไม่มีระบบระบาย ถนนช ารุด 

ทรุดโทรม ไม่มีน้ าประปา 

2. ไฟฟ้าถนนสาธารณะเส้นดอนเจดีย์-โคกหม้อ และเส้นคันคลอง 15 ไฟฟ้าไม่ติด 

3. ไฟสปอร์ตไลท์บ้านเจ๊เล็กรบกวนการมองเห็นของผู้ขับขี่ใช้รถใช้ถนน 

4. แสงสว่างบริเวณลานกาชาดรอบองค์ฯ ไม่เพียงพอ 

ความต้องการ 
1. ต้องการให้ท าถนน ท่อระบายน้ า และขยายเขตระบบประปา 
 - มอบกองช่างไปตรวจสอบ และประมาณราคาเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) ปี 2565 
 

 

  
2. ต้องการ.... 
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2. ต้องการให้ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ใช้งานได้ตามปกติ 
 -มอบกองช่างไปด าเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ใช้งานได้ตามปกติ 
3.  แจ้งร้านเจ๊เล็กให้ปรับทิศทางของไฟ 
 -กองช่างประสานงานกับร้านเจ๊เล็กให้ปรับทิศทางของไฟไม่ให้ไปรบกวนผู้ใช้รถ 
บนท้องถนน 
4. ต้องการให้ติดไฟฟ้าส่องสว่างหน้าลานกาชาด 
 -มอบกองช่างด าเนินการ 
ชุมชนปราบไตรจักร 
ปัญหา 
1. ไม่มีสัญญาณจราจรเตือนบริเวณสี่แยกร้านสองเภสัชเกิดอุบัติเหตุ 
2. ฝาท่อระบายน้ าถนนศรีสวัสดิ์พัฒนาช ารุด 
3. ต้นไม้บริเวณบ้านใกล้เคียงของประชาชนบริเวณชายคาบ้านซึ่งเจริญเติบโตขึ้นทุกวัน  
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อโครงสร้างของบ้านที่อยู่ใกล้เคียง (ข้างร้านขายยาจรัญเวชการ) 
ความต้องการ 
1. ต้องการให้มีสัญญาณจราจรเตือน 
 -ในเบื้องต้นให้กองช่างตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการ 
ด าเนินการ พร้อมทั้งความจ าเป็นของประชาชน พ้ืนที่ รวมถึงสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
บริเวณดังกล่าว 
2. ต้องการให้ปรับปรุงเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
 -มอบกองช่างประสานกับเจ้าของตลาดให้ด าเนินการปรับปรุงเนื่องจากเป็นพ้ืนที่
ของตลาด  
3. ต้องการให้ตัดต้นไม้ออกก่อนที่จะเจริญเติบโตมากกว่านี้และอาจส่งผลต่อโครงสร้าง 
ของบ้านข้างเคียง 
 -มอบกองช่างด าเนินการ 
ชุมชนถ้ าพระ 
ปัญหา 
1. ถนนชุมชนถ้ าพระแคบท าให้เกิดอันตราย 
ความต้องการ 
1. ขอให้ขยายถนนในชุมชนถ้ าพระตลอดสาย 
 -ได้เคยชี้แจงท าความเข้าใจกับทางชุมชนไปแล้วเนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นของ 
จัดรูปที่ดินซึ่งถ้าจะท าถนนจะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเงื่อนไขของชลประทานที่
ก าหนดไว้เพ่ือเป็นคลองส่งน้ าเพ่ือการเกษตร ถ้าถมพ้ืนที่ดังกล่าวและปรับปรุงเป็นถนน
จะท าให้เกษตรกรในบริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน 
โรงเรียนอนุบาลพระบรมฯ 
ปัญหา 
1. สนามกีฬาบริเวณหน้าโรงเรียนแสงสว่างไม่เพียงพอ 

 
 

ความต้องการ… 
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ความต้องการ 
1. ต้องการให้ติดไฟบริเวณสนามกีฬาเพ่ิม 
 -มอบกองช่างด าเนินการติดไฟเพ่ิม 

 ด้านสังคม 
ชุมชนดอนประดู่ 

 ปัญหา  
1. การเก็บขยะ ไม่ทราบวันจัดเก็บที่แน่นอน 

 ความต้องการ   
1. ต้องการให้เทศบาลจัดเก็บขยะทุกสัปดาห์ และก าหนดวันที่แน่นอน เนื่องจาก 

ประชาชนจะท าการคัดแยกขยะเปียก – ขยะแห้ง และน ามาวางไว้รอที่หน้าบ้าน  แต่
ประกอบกับเป็นช่วงฤดูฝน เมื่อรถไม่มาตามก าหนดก็จะท าให้ขยะแห้งที่แยกไว้เปียกฝน  

  - สืบเนื่องจากที่ต้นไม้บริเวณซอยบ้านลุงเฮงที่หักทับสายไฟท าให้รถใหญ่ไม่
สามารถผ่านได้ จึงท าให้รถเข้าไปเก็บขยะไม่ได้ มอบกองช่างเข้าไปด าเนินการตัดกิ่งไม้ที่
กีดขวางการจราจรออกให้เรียบร้อย และมอบกองสาธารณสุขฯ ด าเนินการเรื่องการ
จัดเก็บขยะต่อไป 

ชุมชนปราบไตรจักร 
 ปัญหา  

1. ร้านค้าบริเวณซุ้มประตูทางออกฝั่งทิศตะวันตกกีดขวางการจราจรและไม่เป็น 

ระเบียบ 

 ความต้องการ   
1. ต้องการให้มีการจัดระเบียบร้านค้าหน้าองค์พระบรมราชานุสรณ์ฯ 

- มอบกองสาธารณสุขฯ ด าเนินการจัดระเบียบร้านค้าบริเวณหน้าองค์พระบรม 

 ราชานุสรณ์ฯ 

โรงเรียนอนุบาลพระบรมฯ 
 ปัญหา  

1.  ถังขยะแตกช ารุด 

 ความต้องการ   
1.  ต้องการถังขยะใหม่ 
- มอบกองสาธารณสุขฯ ด าเนินการ  

 ด้านการเมืองการบริหาร 
ชุมชนปราบไตรจักร 

 ปัญหา  
1. การประชาสัมพันธ์ไม่ชัดเจน ไม่ทั่วถึงและล่าช้า 

  
 
 
 
 

ความต้องการ... 
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 ความต้องการ   
1. ต้องการให้มีป้ายประชาสัมพันธ์แบบ LED ที่มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

- มอบกองช่างส ารวจ และประมาณราคา เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 
2565) ปี 2564 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ชุมชนดอนประดู่ 

 ปัญหา  
1. ซอยบ้านลุงเฮงต้นไผ่ล้มทับสายไฟ กีดขวางการจราจรรถยนต์ขนาดใหญ่ผ่านไม่ได้ 
ความต้องการ 
1. ต้องการให้ตัดต้นไม้ท่ีกีดขวางการจราจรบนถนนซอยบ้านลุงเฮง 

- มอบกองช่างด าเนินการตัดต้นไม้ที่กีดขวางการจราจรให้เรียบร้อย 

ชุมชนปราบไตรจักร 
 ปัญหา  

1. ต้นไม้ริมถนนเทศบาลซอย 4 กีดขวางการจราจร 

ความต้องการ 
1. ต้องการให้ตัดต้นไมเ้คลียพื้นที ่

- มอบกองช่างด าเนินการ 

ที่ประชุม  การพิจารณาแก้ไขปัญหาของประชาชนที่มาจากการประชาคมนั้น ทางผู้บริหาร 

 ได้พิจารณาจัดการปัญหาตามลักษณะของปัญหาที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล 

 ซึ่งสามารถด าเนินการเองได้ และในส่วนที่อยู่นอกเหนือ อ านาจหน้าที่ของเทศบาลซึ่งต้อง 

 ประสานกับหน่วยงานอื่น ๆ เพ่ือให้ด าเนินการตามรายละเอียดข้างต้น 

 ในส่วนโครงการที่ ไม่สามารถด าเนินการได้ในทันทีจึงต้องน ามาบรรจุ ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ที่ตามความจ าเป็นเร่งด่วนและสถานะการ
คลังของเทศบาลโดยจัดเรียงล าดับ ได้ดังนี้  
 ปี 2564 จ านวน 2 โครงการ คือ 

1. โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โค้งตัวเอสบริเวณติดเขตที่ดินขอนางด า       
เวชวิฐาน ชุมชนดอนประดู่ 
2.  โครงการจัดซื้อและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แบบ LED พร้อมอุปกรณ์ควบคุม 

ปี 2565 จ านวน 2 โครงการ คือ 
1. โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะบริเวณเกาะกลางถนน ทางหลวงหมายเลข 
322 ช่วงรอบองค์พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ฝั่งทิศใต้ (เสา
ไฟประติมากรรมช้าง) 
2. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เทศบาลซอย 3 
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