
สรุปผลการดําเนนิงานรับเรือ่งทุกข์ 1559 ผ่านช่องทางไลน์สายด่วนเสมา ประจําวันที่ 27 สิงหาคม 2556 

ที่ เรื่อง ผู้แจ้ง หน่วยงานที่รบัผิดชอบ ผลการดําเนนิงาน 
ระยะเวลา

การ
ดําเนนิงาน 

ผลสําเร็จ 

1 08:07 รถดูดเลนวันนี้ทํางานที่ ถ.ช้างเผือก 12,
สืบศิริ 49/6ครบั 
 

พงษ์ศิริ สํานักการช่าง 
ส่วนชา่งสุขาภิบาล 

ดําเนินเสร็จเรียบร้อย 
1 วัน  

2 08:11 ฝาบ่อพักแก้ไขมหาชัย ซ.5/4,ซ.ลําปรุ พงษ์ศิริ สํานักการช่าง 
ส่วนชา่งสุขาภิบาล 

ดําเนินเสร็จเรียบร้อย 
1 วัน  

3 08:43 มีท่อเมนประปาแตก ชํารุด ถนนมิตรภาพ
ซอย18ทําให้น้ําประปาถนนมิตรภาพซอย16และ
ซอย18 น้ําประปาจะไม่ไหล คาดว่าจะแล้วเสร็จ 
14.00น 

พนมวันท์ สํานักการประปา 16:32 พนมวันท์ สํานักการประปาได้ดําเนินการซ่อมท่อ
เมนประปาถนนมิตรภาพซอย18 
เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ 

7 ชั่วโมง  
49นาท ี

 

4 09:28  แจ้งเปลี่ยนหลอดไฟโคมถนน ไม่ติด เวลา
กลางคืนไม่มีแสงสว่างและรู้สกึไม่ปลอดภัย 
ภายในซอย 30 กันยา 2/7 เข้าซอย เลี้ยวขวา 2 
โคมสุดท้าย บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 302 คณุ
สุรางคนา 08 1730 5532 แผนที่ในสถานที่
โพสต์ ขอบคุณครับ — ที่ 302 ถ30 กันยา ซ2/7 
- รับแจ้งทางเฟสบุ๊คครับ 

สายด่วนเสมา11 สํานักการช่าง 
ส่วนการโยธา 

14:54 นัชรัศม ์ไฟฟ้าสาธารณะ 
ซอย  30 กันยา 2/7 
จํานวน  2  จุด  ดําเนินการแล้วเสร็จ 

5 ชั่วโมง 
26 นาท ี

 

5 09:55 รับแจ้งไฟฟ้าสาธารณะสืบศิริ 36 ดับทั้ง
ซอย ดําเนินการให้ด้วยครับ เสร็จแล้ว 1559 
แจ้ง พล.ต.ต.เสริมสุขด้วย 0818774363 

รองนายกฯ สํานักการช่าง 
ส่วนการโยธา 

15:41 นัชรัศม ์ไฟฟ้าสาธารณะถนนสืบศิรซิอย 36 
ดําเนินการแล้วเสร็จ  ฝากสายด่วนเสมา ช่วยแจ้ง
พล.ต.ต. เสริมสุขด้วย (สายด่วนเสมาแจ้งกลับผู้ร้องแล้ว) 

5 ชั่วโมง 
46 นาท ี

 

6 วันที่ 23/08/56 10:40 แจ้งงานครับ...ภาพล่าสุด
วันนี้ปากซอย30กันยา12/1ยังมีน้ําท่วมขังอยู่...
คาดว่ายังไม่ได้ระดับ...ฝากดูแลตรงจุดนี้ด้วยครับ
ผม 

เลขานุการ 
นายกฯ 

สํานักการช่าง 
ส่วนการโยธา 

14:42 นัชรัศม ์ส่วนการโยธาได้ทําการเสริมผิวจราจร 
บริเวณปากซอย ถ.30กันยาซ.12/1 จุดที่มีน้ําท่วมขังแล้ว
เสร็จครับ 

3 วัน  



7 วันที่ 24/08/56 11:22 รบกวนแจ้งซ่อมถนน
ทรุดค่ะ ถ้ามาจากถนนเลียบนครถึงสี่แยกต้นโพธิ์
เลี้ยวซ้ายมาประมาณ 50 เมตรตรงมุมโค้งพอดี
ค่ะ เป็นมาประมะมาณ 1 เดือนแล้วค่ะ 

คุณบุปผา  
ปราชญ์ศรีภูมิ 
(แจ้ง ผ่าน สท.

ฉัตร) 

สํานักการช่าง 
ส่วนการโยธา 

14:45 ส่วนกาโยธาซ่อมแซมถนนทรุดตัว บริเวณ  4 
แยกต้นโพธิ์ ถ.เลียบนคร แล้วเสร็จ 

2 วัน  

8   สํานักการช่าง 
ส่วนการโยธา 

14:47 นัชรัศม์ ส่วนการโยธาซ่อมหลมุประปา ถ.สุรนารี 
ก่อนทางเข้าบ.ข.ส.เก่าแล้วเสร็จ 

1 วัน  

9 12:06 แจ้งตัดแต่งกิ่งไม้รายละเอียดดังนี้ 
1.บ้านเลขที่156ถนนมหาชัยซอย9จํานวน2ต้น 
2.บ้านเลขที่156/1ถนนมหาชัยซอย9จํานวน2ต้น 
ติดต่อนายปัญญา0899459935 

เลขานุการ 
นายกฯ 

สํานักการช่าง 
ส่วนการโยธา 

ยังไม่ได้รับรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

-  

10 14:57 เด็กๆเป็นไข้เลือดออก 5-6คนในซอย5 ถ.
เดชอุดม แจ้งใครไปพ่นยาให้ด้วยขอบคุณคะ 

สท.จุรีรัตน์ สํานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

15:27 ศูนย์1559 สํานัก.สธส. รับทราบแล้วครับ  ศูนย์
1559สํานัก สธส.จะไปแจ้ง กลุ่มงานป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ  ออกไปดําเนินการพ่นสารเคมีควบคุมยุง และ
ดําเนินการควบคุมโรคตามหลักวิชา โดยด่วน  และจะได้
รายงานให้ทราบ 

  

11 15:01 แจ้งสัญญาณไฟจราจรขัดข้องบริเวณสี่
แยกวัดม่วง ขอบคุณครับ 

สายด่วนเสมา11 สํานักการช่าง 
ส่วนการโยธา 

15:18 ไฟจราจรแยกวัดม่วง ตรวจสอบแล้วเจ้าหน้าที่
จราจร.ปิดชั่วคราวเนื่องจากการจราจรหนาแน่น 

17 นาท ี  

12 16:04 ปริมาณน้ําดิบทั้งส่วนที่ลําตะคองและลํา
น้ํามูลเหลือน้อยไม่เพียงพอที่จะนํามาผลิต
น้ําประปาได้อย่างเพียงพอส่งผลให้การผลิต
น้ําประปาลดลงอย่างต่อเนื่อง คาดว่าตั้งแต่วันที่ 
28 ส.ค.56 เป็นต้นไปน้ําประปาจะไหลอ่อน 

เฉลิม ราชอาสา สํานักการประปา แจ้งเพื่อทราบ 

  

13    16:19 ศูนย์1559 สํานัก.สธส. ท่าน แอม ขอรถและ
เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด เพื่อร่วมล้างตลาดหลัก
เมือง (ตลาดศุภมาศ)เช้าวันที่ 27 สิงหาคม 2556  ได้แจ้ง
งานรักษาความสะอาดเขต 2 เพื่อดําเนินการแล้วครับ  --
------ ศูนย์1559 สํานัก สธส.(สุภศักดิ์) 

-  



14 20:24 ร้องเรียนคิวมอเตอร์รับจ้างหน้า Big C(
เสื้อกั๊กเทศบาล) ราคาโดยสาร แพงกว่าคิว
ธรรมดา ข้างๆกัน ทราบว่าต้องแพงเพราะต้องซื้อ
เสื้อจากเทศบาล ถึงตัวล่ะ10,000 บาท ผมขอ
ความกรุณาตรวจสอบด้วย สงสารชาวบ้านต้อง
บริโภคและเข้าใจเทศบาลฯผดิๆหน้าตรงข้ามห้าง 
Big C ฝั่งหน้าที่ปั้มไทยสงวน 

สท.ปกป้อง งานรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความ

มั่นคง 

22:09 รับท่านปกป้องเดี๋ยวผมให้หน.เทศกิจตรวจสอบ
ครับ อยู่ระหว่างเดินการ 

-  

 


