บันทึกขอความ
สวนราชการ กองวิชาการและแผนงาน งานวิจัยและประเมินผล
ที่ นศ ๕๒002/
วันที่ 14 กุมภาพันธ 2561
เรื่อง ติดตามผลการแกไขปญหาที่สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นําเสนอในที่ประชุมสภาเทศบาลฯ
เรียน หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ
ตามที่ไดมีการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 และสมาชิก
สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไดนําเสนอปญหาทั่วไป ตลอดจนสอบถามแนวทางการดําเนินการและแกไข
ปญหาตางๆ ใหกับประชาชนในทองถิ่นในที่ประชุมสภาเทศบาลฯ นั้น
งานวิจัยและประเมินผลไดประสานกับหนวยงานตางๆที่รับผิดชอบ
เพื่อติดตามและรวบรวมผล
การดําเนินการตรวจสอบและแกไขปญหาตามที่สมาชิกสภาเทศบาลฯนําเสนอเสร็จเรียบรอยแลว รายละเอียด
ตามแบบรายงานการติดตามผลฯ ที่แนบมาพรอมนี้ เห็นควรนําเรียนทานนายกเทศมนตรีฯ และสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ทราบตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายพลวัต รุจิระยรรยง)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

บันทึกขอความ
สวนราชการ กองวิชาการและแผนงาน งานวิจัยและประเมินผล
ที่ นศ ๕๒002/
วันที่ 22 มกราคม 2561
เรื่อง ติดตามผลการแกไขปญหาที่สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นําเสนอในการประชุมสภาเทศบาลฯ
เรียน ผูอํานวยการสํานัก, ผูอํานวยการกองและหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ตามที่ไดมีการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 และสมาชิก
สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไดนําเสนอปญหาทั่วไป ตลอดจนสอบถามแนวทางการดําเนินการและแกไขปญหา
ตางๆ ใหกับประชาชนในทองถิ่น ในที่ประชุมสภาเทศบาลฯ นั้น
เพื่อเปนการติดตามผลการแกไขปญหาที่สมาชิกสภาเทศบาลฯนําเสนอในการประชุม จึงขอใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเรงดําเนินการตรวจสอบและแกไขปญหาใหแลวเสร็จและจัดสงผลการดําเนินการใหกองวิชาการและ
แผนงานภายใน 15 วัน รายละเอียดตามแบบติดตามผลที่แนบมาพรอมนี้ เพื่อจะไดนําเรียนทานนายกเทศมนตรีฯ
ทราบและแจงสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทราบตอไป
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการ

(นายประจักษ ทองบัว)
ปลัดเทศบาล

รายงาน
การติดตามผลการแกไขปญหาที่สมาชิกสภาเทศบาล
นครนครศรีธรรมราชนําเสนอในการประชุมสภาเทศบาลฯ
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561

งานวิจัยและประเมินผล
กองวิชาการและแผนงาน

1
แบบติดตามผล
การดําเนินการแกไขปญหาทั่วไปที่สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นําเสนอในการประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561
เรื่อง

ลําดับ
1 ขอใหซอมแซมปรับปรุงสะพานนครนอยและ
ติดหลอดไฟใหสวยงาม
2 ขอใหซอมแซมเปลี่ยนโคมไฟที่ชํารุดบนสะพาน
สุขสันต
3

4

5

ขอใหเรงดําเนินการโครงการกอสรางถนนที่ชํารุด
เสียหายจากน้ําทวมที่ผานมา ไดแก ถนนรามราช
ทายน้ําและถนนอินทนิน โดยเร็ว ซึ่งทั้งสอง
โครงการไดรับงบประมาณในป 2561 แลว
โดยเรงจัดทําแบบและหาผูรับจางโดยเร็ว
น้ําพุบริเวณสนามหนาเมืองควรเปดทุกวัน เพื่อ
ความสวยงามและเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ
ของประชาชน และเพื่อใหคุมคากับงบประมาณ
ที่กอสราง
ขอใหดําเนินการสํารวจผิวทางที่ชํารุดจากน้ํา
ทวมที่ผานมาตามถนน ตรอก ซอย ทั่วทั้งเขต
เทศบาลฯ และทําปฏิทินดําเนินการซอมแซม
แจงใหสมาชิกสภาฯทราบ และติดไวที่หอง
สมาชิกสภาฯดวย

นายคํานวณ โสมนิล

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักการชาง

นายคํานวณ โสมนิล

สํานักการชาง

นายคํานวณ โสมนิล

สํานักการชาง

นายคํานวณ โสมนิล

สํานักการชาง

ปจจุบันดําเนินการเปดน้ําพุบริเวณสนามหนาเมืองทุกวัน

นายวิฑูรย หัสภาคย

สํานักการชาง

ผิวถนนที่ชํารุดจากน้ําทวมตอนนี้ดําเนินการซอมแซมแลวเสร็จทุกสาย
สวนที่ชํารุดในปจจุบันมาจากการขุดซอมแซมและวางทอประปา ซึ่งใน
ปจจุบันการขุดซอมแซมทําไดไมทันทวงที เพราะการขุดวางทอประปา
ดําเนินการอยางรวดเร็วและพรอมกันหลายเสนทาง

ผูเสนอ

ผลการตรวจสอบ/แกไข/ดําเนินการ
ดําเนินการปรับปรุงและซอมแซมโดยติดกระจกและติดหลอดไฟเสร็จ
เรียบรอยแลว
อยูระหวางการออกแบบการซอมแซม เพื่อเปลี่ยนโคมไฟที่ชํารุดบน
สะพาน จะทําใหโคมไฟสูงขึ้นปองกันการทําลายหลอดไฟจากผูไมหวัง
ดี
ดําเนินการประมาณการและเขียนแบบโครงการทุกโครงการที่อยูใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2561 เพื่อขออนุมัติจัดซื้อ
จัดจางใหแลวเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ 2561

2
เรื่อง

ลําดับ
6 เสนอแนะใหนําเศษวัสดุที่เหลือใชจากการขุดทอ
ประปา เชน หิน ดิน ทราย ไปใชในการซอมแซม
ถนนที่ชํารุด
7 ควรติดตั้งเสาธงชาติบริเวณสถานีดับเพลิง
เบญจม
8 ควรเปดเพลงชาติในเวลา 08.00 น. และ
18.00 น. ทุกวัน บริเวณสนามหนาเมือง
9 ผิวถนนบริเวณถนนชลประทานสามขวาชํารุด
เปนหลุมเปนบอ ขอใหดําเนินการแกไข
10 ถนนที่ประชาชนใชเดินและวิ่งออกกําลังกาย
บริเวณสนามหนาเมืองควรแบงชองสําหรับเดิน
และวิ่งออกจากกันใหชัดเจน
11 ซุมประตูบริเวณสี่แยกเบญจม ชํารุดทรุดโทรม
ไมสวยงาม ความปรับปรุงเนื่องจาก
เปรียบเสมือนหนาตาของเทศบาล
12 ขอใหดําเนินการสํารวจติดตั้งเครื่องสูบน้ําบริเวณ
จุดที่ลุมต่ํา ในซอยทักษิณา 2

ผูเสนอ
นายวิฑูรย หัสภาคย
นายวิฑูรย หัสภาคย

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักการชาง

ผลการตรวจสอบ/แกไข/ดําเนินการ
เปนการขุดวางทอเมนประปาโดยผูรับจางเอกชน สวนราชการจะ
นํามาใชประโยชนไมได เพราะผูรับจางเอกชนถือครองอยูและนําไป
กลบถมที่ขุดไปแลว
แจงใหสํานักการชางสํารวจประมาณราคาแลว

นายวิฑูรย หัสภาคย

สํานัก
ปลัดเทศบาล
สํานักการชาง

นายเคารพ อิสสระไพบูลย

สํานักการชาง

สํานัการชางซึ่งรับผิดชอบดูแลพื้นที่สนามหนาเมืองไมมีเครื่องเสียงใน
การใชเปดเพลงชาติ
ดําเนินการซอมแซมผิวถนนเรียบรอยแลว

นายเคารพ อิสสระไพบูลย

สํานักการชาง

อยูระหวางการเขียนแบบเพื่อนําไปขออนุมัติจัดจางใหแลวเสร็จ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย

สํานักการชาง

อยูระหวางการเขียนแบบเพื่อนําไปขออนุมัติจัดจางใหแลวเสร็จ

นายสุภัค รัตนพฤกษขจร

สํานักการชาง

1. ระยะแรกไดดําเนินการตรวจสอบพื้นที่รวมกับชางเขต 3
เรียบรอยแลว
2. ระยะที่ 2 ไดดําเนินการขอใชพื้นที่บริเวณดังกลาวกับเจาอาวาสวัด
ทาโพธิ์วรวิหารและไดรับอนุญาตใหดําเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ําได
3. ระยะที่ 3 ดําเนินการบรรจุการจัดซื้อครุภัณฑเครื่องสูบน้ําพรอม
อุปกรณในแผนพัฒนาสี่ปเรียบรอยแลว

3

เรื่อง

ผูเสนอ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักการชาง

ลําดับ
13 ตะแกรงเหล็กที่ปดปากทอระบายน้ําสูญหายหลัง นายสุภัค รัตนพฤกษขจร
น้ําทวม บริเวณถนนพัฒนาการคูขวาง ตั้งแตหนา
หางโรบินสัน-ถนนประตูลอด ขอใหติดตั้งใหม
14 การดําเนินการวางทอเมนประปาในเขตเทศบาล นายสุภัค รัตนพฤกษขจร สํานักการประปา
ระยะทางประมาณ 54 กิโลเมตร ผูรับเหมาวาง
ทอเสร็จแลวใชทรายกลบ เมื่อฝนแลงจะเกิดฝุน
และเมื่อฝนตกทรายจะไหลลงทอระบายน้ําและ
สวนที่ถมไวจะเกิดการยุบตัว และการวางทอเมื่อ
ดําเนินการมาถึงเขตเศรษฐกิจ ประชาชนจะ
ไดรับความเดือดรอน จึงควรเปลี่ยนเปนถมกลบ
ดวยหินคลุก
15

รานรับซื้อของเกาบริเวณริมถนนศรีธรรมโศก
หนาโรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วางของเกาทะลัก
ลนออกมาริมฟุตบาท ขอใหตรวจสอบดวย

นายประสิทธิ์ วงศพิศาล

ผลการตรวจสอบ/แกไข/ดําเนินการ
ไดดําเนินการเรียบรอยแลว

เนื่องจากงานวางทอเมนประปาดังกลาว ผูวาจางคือทองถิ่นจังหวัด
นครศรีธรรมราช ในสวนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เจาหนาที่
ที่เกี่ยวของไดประชุมกับผูวาจางเพื่อลดผลกระทบจากการกอสราง
ดังกลาวแลว โดยใหทําการประสานทอเมนและทําการทดสอบแรงดัน
น้ําในสวนของพื้นที่ที่วางทอแลวเสร็จ จะใหเรงดําเนินการคืนผิวจราจร
ใหเร็วที่สุด แตเนื่องจากในขณะนี้ยังไมไดมีการประสานทอเมน ทําให
ตองใชทรายปดฝงทอกอนที่จะลงหินคลุก เพื่อปองกันไมใหทอเมน
ประปาแตก และเมื่อประสานทอเมนแลวเสร็จจะลงหินคลุกและราด
ยางแอสฟลทติกคอนกรีตตอไป
กองสาธารณสุข ไดดําเนินการตักเตือนและหามผูประกอบการนําของมาวางบนทางเทา
และสิ่งแวดลอม เรียบรอยแลว

