
 
บันทึกขอความ 

สวนราชการ  กองวิชาการและแผนงาน   งานวิจัยและประเมินผล 
ที ่ นศ ๕๒002/    วันที่    14  กุมภาพันธ  2561 
เรื่อง   ติดตามผลการแกไขปญหาท่ีสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นําเสนอในท่ีประชุมสภาเทศบาลฯ 

เรียน   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

ตามท่ีไดมีการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2561  และสมาชิก
สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไดนําเสนอปญหาท่ัวไป  ตลอดจนสอบถามแนวทางการดําเนินการและแกไข
ปญหาตาง  ๆใหกับประชาชนในทองถ่ินในท่ีประชุมสภาเทศบาลฯ น้ัน 

งานวิจัยและประเมินผลไดประสานกับหนวยงานตางๆท่ีรับผิดชอบ   เพ่ือติดตามและรวบรวมผล
การดําเนินการตรวจสอบและแกไขปญหาตามท่ีสมาชิกสภาเทศบาลฯนําเสนอเสร็จเรียบรอยแลว รายละเอียด
ตามแบบรายงานการติดตามผลฯ ท่ีแนบมาพรอมน้ี  เห็นควรนําเรียนทานนายกเทศมนตรีฯ และสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ทราบตอไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

(นายพลวัต  รุจิระยรรยง) 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 บันทึกขอความ 

สวนราชการ  กองวิชาการและแผนงาน   งานวิจัยและประเมินผล 
ที ่ นศ ๕๒002/     วันที่    22   มกราคม  2561 
เรื่อง   ติดตามผลการแกไขปญหาท่ีสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นําเสนอในการประชุมสภาเทศบาลฯ 

เรียน   ผูอํานวยการสํานัก, ผูอํานวยการกองและหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

ตามท่ีไดมีการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเม่ือวันท่ี  22 มกราคม  2561  และสมาชิก
สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไดนําเสนอปญหาท่ัวไป  ตลอดจนสอบถามแนวทางการดําเนินการและแกไขปญหา
ตาง  ๆใหกับประชาชนในทองถ่ิน ในท่ีประชุมสภาเทศบาลฯ น้ัน 

เพ่ือเปนการติดตามผลการแกไขปญหาท่ีสมาชิกสภาเทศบาลฯนําเสนอในการประชุม จึงขอใหหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของเรงดําเนินการตรวจสอบและแกไขปญหาใหแลวเสร็จและจัดสงผลการดําเนินการใหกองวิชาการและ
แผนงานภายใน 15 วัน รายละเอียดตามแบบติดตามผลท่ีแนบมาพรอมน้ี  เพ่ือจะไดนําเรียนทานนายกเทศมนตรีฯ
ทราบและแจงสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทราบตอไป 

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดําเนินการ 
 
 
 
 

(นายประจักษ  ทองบัว) 
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

รายงาน 
การติดตามผลการแกไขปญหาท่ีสมาชิกสภาเทศบาล  

นครนครศรีธรรมราชนําเสนอในการประชุมสภาเทศบาลฯ   
เม่ือวันท่ี  22  มกราคม  2561 

 

 
 
 
 

งานวิจัยและประเมินผล 
กองวิชาการและแผนงาน



แบบติดตามผล 
การดําเนินการแกไขปญหาท่ัวไปท่ีสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นําเสนอในการประชุมสภาฯ เม่ือวันท่ี  22  มกราคม 2561 

 
  

ลําดับ 
เร่ือง ผูเสนอ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการตรวจสอบ/แกไข/ดําเนินการ 

1 ขอใหซอมแซมปรับปรุงสะพานนครนอยและ  
ติดหลอดไฟใหสวยงาม 

นายคํานวณ  โสมนิล สํานักการชาง ดําเนินการปรับปรุงและซอมแซมโดยติดกระจกและติดหลอดไฟเสร็จ
เรียบรอยแลว 

2 ขอใหซอมแซมเปล่ียนโคมไฟท่ีชํารุดบนสะพาน
สุขสันต  

นายคํานวณ  โสมนิล สํานักการชาง อยูระหวางการออกแบบการซอมแซม เพ่ือเปล่ียนโคมไฟที่ชํารุดบน
สะพาน จะทําใหโคมไฟสูงข้ึนปองกันการทําลายหลอดไฟจากผูไมหวัง
ดี 

3 ขอใหเรงดําเนินการโครงการกอสรางถนนท่ีชํารุด
เสียหายจากนํ้าทวมท่ีผานมา ไดแก ถนนรามราช
ทายนํ้าและถนนอินทนิน โดยเร็ว ซ่ึงท้ังสอง
โครงการไดรับงบประมาณในป 2561 แลว  
โดยเรงจัดทําแบบและหาผูรับจางโดยเร็ว 

นายคํานวณ  โสมนิล สํานักการชาง ดําเนินการประมาณการและเขียนแบบโครงการทุกโครงการที่อยูใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2561 เพ่ือขออนุมัติจัดซ้ือ
จัดจางใหแลวเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ 2561 

4 นํ้าพุบริเวณสนามหนาเมืองควรเปดทุกวัน เพ่ือ
ความสวยงามและเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ
ของประชาชน และเพ่ือใหคุมคากับงบประมาณ
ท่ีกอสราง 

นายคํานวณ  โสมนิล สํานักการชาง ปจจุบันดําเนินการเปดนํ้าพุบริเวณสนามหนาเมืองทุกวัน 

5 ขอใหดําเนินการสํารวจผิวทางที่ชํารุดจากนํ้า
ทวมที่ผานมาตามถนน ตรอก ซอย ทั่วท้ังเขต
เทศบาลฯ และทําปฏิทินดําเนินการซอมแซม 
แจงใหสมาชิกสภาฯทราบ และติดไวท่ีหอง
สมาชิกสภาฯดวย 

นายวิฑูรย หัสภาคย สํานักการชาง ผิวถนนท่ีชํารุดจากนํ้าทวมตอนน้ีดําเนินการซอมแซมแลวเสร็จทุกสาย 
สวนท่ีชํารุดในปจจุบันมาจากการขุดซอมแซมและวางทอประปา ซ่ึงใน
ปจจุบันการขุดซอมแซมทําไดไมทันทวงที เพราะการขุดวางทอประปา
ดําเนินการอยางรวดเร็วและพรอมกันหลายเสนทาง 
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ลําดับ 

เร่ือง ผูเสนอ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการตรวจสอบ/แกไข/ดําเนินการ 

6 เสนอแนะใหนําเศษวัสดุท่ีเหลือใชจากการขุดทอ
ประปา เชน หิน ดิน ทราย ไปใชในการซอมแซม
ถนนที่ชํารุด 

นายวิฑูรย หัสภาคย สํานักการชาง เปนการขุดวางทอเมนประปาโดยผูรับจางเอกชน สวนราชการจะ
นํามาใชประโยชนไมได เพราะผูรับจางเอกชนถือครองอยูและนําไป
กลบถมท่ีขุดไปแลว 

7 ควรติดต้ังเสาธงชาติบริเวณสถานีดับเพลิง
เบญจม  

นายวิฑูรย หัสภาคย สํานัก
ปลัดเทศบาล 

แจงใหสํานักการชางสํารวจประมาณราคาแลว 

8 ควรเปดเพลงชาติในเวลา 08.00 น. และ 
18.00 น. ทุกวัน บริเวณสนามหนาเมือง 

นายวิฑูรย หัสภาคย สํานักการชาง สํานัการชางซ่ึงรับผิดชอบดูแลพ้ืนที่สนามหนาเมืองไมมีเคร่ืองเสียงใน
การใชเปดเพลงชาติ 

9 ผิวถนนบริเวณถนนชลประทานสามขวาชํารุด
เปนหลุมเปนบอ ขอใหดําเนินการแกไข 

นายเคารพ อิสสระไพบูลย สํานักการชาง ดําเนินการซอมแซมผิวถนนเรียบรอยแลว 

10 ถนนที่ประชาชนใชเดินและว่ิงออกกําลังกาย
บริเวณสนามหนาเมืองควรแบงชองสําหรับเดิน
และว่ิงออกจากกันใหชัดเจน 

นายเคารพ อิสสระไพบูลย สํานักการชาง อยูระหวางการเขียนแบบเพ่ือนําไปขออนุมัติจัดจางใหแลวเสร็จ 

11 ซุมประตูบริเวณส่ีแยกเบญจม ชํารุดทรุดโทรม  
ไมสวยงาม ความปรับปรุงเน่ืองจาก
เปรียบเสมือนหนาตาของเทศบาล 

นายเคารพ อิสสระไพบูลย สํานักการชาง อยูระหวางการเขียนแบบเพ่ือนําไปขออนุมัติจัดจางใหแลวเสร็จ 

12 ขอใหดําเนินการสํารวจติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าบริเวณ
จุดท่ีลุมตํ่า ในซอยทักษิณา 2  

นายสุภัค รัตนพฤกษขจร สํานักการชาง 1. ระยะแรกไดดําเนินการตรวจสอบพ้ืนท่ีรวมกับชางเขต 3 
เรียบรอยแลว 

2. ระยะที่ 2 ไดดําเนินการขอใชพ้ืนที่บริเวณดังกลาวกับเจาอาวาสวัด
ทาโพธ์ิวรวิหารและไดรับอนุญาตใหดําเนินการติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าได 

3. ระยะที่ 3 ดําเนินการบรรจุการจัดซ้ือครุภัณฑเคร่ืองสูบนํ้าพรอม
อุปกรณในแผนพัฒนาส่ีปเรียบรอยแลว 
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ลําดับ 

เร่ือง ผูเสนอ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการตรวจสอบ/แกไข/ดําเนินการ 

13 ตะแกรงเหล็กท่ีปดปากทอระบายนํ้าสูญหายหลัง
นํ้าทวม บริเวณถนนพัฒนาการคูขวาง ต้ังแตหนา
หางโรบินสัน-ถนนประตูลอด ขอใหติดต้ังใหม 

นายสุภัค รัตนพฤกษขจร สํานักการชาง ไดดําเนินการเรียบรอยแลว 

14 การดําเนินการวางทอเมนประปาในเขตเทศบาล 
ระยะทางประมาณ 54 กิโลเมตร ผูรับเหมาวาง
ทอเสร็จแลวใชทรายกลบ เม่ือฝนแลงจะเกิดฝุน
และเม่ือฝนตกทรายจะไหลลงทอระบายนํ้าและ
สวนท่ีถมไวจะเกิดการยุบตัว และการวางทอเม่ือ
ดําเนินการมาถึงเขตเศรษฐกิจ ประชาชนจะ
ไดรับความเดือดรอน จึงควรเปล่ียนเปนถมกลบ
ดวยหินคลุก 

นายสุภัค รัตนพฤกษขจร สํานักการประปา เน่ืองจากงานวางทอเมนประปาดังกลาว ผูวาจางคือทองถ่ินจังหวัด
นครศรีธรรมราช ในสวนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เจาหนาท่ี
ท่ีเก่ียวของไดประชุมกับผูวาจางเพ่ือลดผลกระทบจากการกอสราง
ดังกลาวแลว โดยใหทําการประสานทอเมนและทําการทดสอบแรงดัน
นํ้าในสวนของพ้ืนท่ีที่วางทอแลวเสร็จ จะใหเรงดําเนินการคืนผิวจราจร
ใหเร็วที่สุด แตเน่ืองจากในขณะน้ียังไมไดมีการประสานทอเมน ทําให
ตองใชทรายปดฝงทอกอนที่จะลงหินคลุก เพ่ือปองกันไมใหทอเมน
ประปาแตก และเม่ือประสานทอเมนแลวเสร็จจะลงหินคลุกและราด
ยางแอสฟลทติกคอนกรีตตอไป 

15 รานรับซ้ือของเกาบริเวณริมถนนศรีธรรมโศก 
หนาโรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วางของเกาทะลัก
ลนออกมาริมฟุตบาท ขอใหตรวจสอบดวย 
 

นายประสิทธ์ิ  วงศพิศาล กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอม 

ไดดําเนินการตักเตือนและหามผูประกอบการนําของมาวางบนทางเทา
เรียบรอยแลว 
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