
สรุปผลการดําเนินงานรบัเรื่องทุกข์ 1559 ผ่านช่องทางไลน์สายด่วนเสมา ประจําวันที่ 28 สิงหาคม 2556 

ที่ เรื่อง ผู้แจ้ง หน่วยงานที่รบัผิดชอบ ผลการดําเนนิงาน 
ระยะเวลา

การ
ดําเนนิงาน 

ผลสําเร็จ 

1 07:23 จาก เฟสบุ๊ค 1559 ครบัร้องเรียนน้ําพุ คุณฉัตรชัย สํานักการช่าง 
ส่วนช่างสุขาภิบาล 

08:10 ตรวจสอบแล้วครับ ช่วงขุดลอกดินน้ํามีน้อยหัว
น้ําพุเลยตันกําลังแก้ไขอยู่ครบั  
09:55 แก้ไขน้ําพุสระแก้วมีขยะอุดตัน 
11:44 น้ําพุและฝาบ่อแก้ไขแล้วครับ 

1 วัน  

2 08:27 รถดูดเลนทํางานที่ชุมชนเสาสูง,๓๐ กันยา 
ซ.๒/๑/๑ 

คุณพงษ์ศิริ สํานักการช่าง 
ส่วนช่างสุขาภิบาล 

ดําเนินการเสร็จเรียบร้อย 
1 วัน  

3 08:32 ฝาบ่อพักช่วงนี้ฝาขนาด๕๐×๑.๐๐เมตร 
หมด กําลังเร่งดําเนินการผลิตงานจะล่าช้าหน่อย
ครับวันนี้เข้าทํางานที่ไชยณรงค์ ซอย๓ และ 
ถ.มิตรภาพ หน้าเต๊นท์รถ D2 คาร ์

คุณพงษ์ศิริ สํานักการช่าง 
ส่วนช่างสุขาภิบาล 

แจ้งเพื่อทราบ 

-  

4 09:12 ประปาแจ้งสาเหตุน้ําไม่ไหลด้วย รองฯบุญเหลือ 
(รองนายกฯ) 

สํานักการประปา 09:25 เนื่องจากปริมาณน้ําดิบมีไม่เพียงพอทําให้ไม่
สามารถกรองน้ําประปาได้ และคุณภาพน้ําดิบที่โรงกรอง
อัษฎางค์ไม่ได้มาตรฐานจึงไม่สามารถสูบน้ําขึ้นกรองได้ 

-  

5 09:18 ดับเพลงิ สรุปจุดออกบริการน้ําด้วย รองฯบุญเหลือ 
(รองนายกฯ) 

งานป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณะภัย 

09:34 วันที่27สค.รร.และวัดสระแก้ว คอกม้าหลัง 
วัดสุทธจินดา เขตเคหะพีทีอาพาร์ทเมนท์ ซอย30กันยา 
บ้านแถว 30กันยา ร้านชบาบุรีมหาดไทย ร้านวงษ์วา-
นิชย์สุรนารายณ์  วันนี้ 28 มบีริการน้ําวัดสะแก้ว  
เกษตรจังหวัด ถนนจักรี หนองโสน สรรพากรข้างอ.เมือง 
นารายณ์ซอย11 หลังจิระ 

-  

6 09:30 รบกวนฝาก เก็บขยะ บริเวณศาลพระ
นารายณ์. เนื่องจากทําความสะอาดเมื่อวาน คับ 

ประธานสภา สํานักการสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

09:31 ศูนย์1559 สํานัก.สธส. รับเรื่อง ท่านแอ้มแล้ว 
16:07 1559 สธส.ได้ดําเนินการเก็บขยะ  บริเวณศาล
พระนารายณ์ เสร็จเรียบร้อยแล้วคับ  ผู้รับผิดชอบงาน
รักษาความสะอาดเขต 2 

-  



7 09:56 ฝ่ายบุญเชิดให้เทศกิจช่วยตรวจสอบรถขน
ดินว่าได้ขออนุญาตและมีการบรรทุก น้ําหนักเกิน
หรือไม่   เพราะถ้าถนนเกิดความเสียหาย 
เจ้าของรถจะต้องรับผิดชอบซ่อมถนนให ้

คุณนัชรัศม ์ งานรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคง 

 
ระหว่าง

ดําเนินการ  

8 10:37 ปากซอยวีไอพี7 ไฟติดๆดับๆเป็นช่วง...
ช่างได้มาเปลี่ยนหลอดไฟเมื่อต้นเดือนแต่อาการ
ยังเหมือนเดิม...คาดว่าอาจเป็นที่สาเหตุอื่น...ขอ
ความอนุเคราะห์สํานักการช่างเข้าตรวจสอบครับ
ผม 

เลขานุการ 
นายกฯ 

สํานักการช่าง 
ส่วนการโยธา 

10:42 ส่วนการโยธารับทราบ 
เรื่องไฟฟ้า  วีไอพี 

ระหว่าง
ดําเนินการ 

 

9 10:44 เเจ้งเรื่องน้ําพุคับ น้ําพุในสระเเก้วเสียครับ
มีเจ้าหน้าที่มาซ่อมเเซมเเล้วเเต่มันค่อยๆเบาลงๆ
เเล้วก็ไม่มีน้ําพุ่งอีกเลย ช่วยมาซ่อมเเซมหน่อย
คับ น้ําเน่าเหม็นมากประชาชนที่อยู่ตรงข้าม
เดือดร้อนคับ(สังเกตว่าหัวน้ําพุมันจะตันด้วยนะ
คับ) 

facebook 1559 
/ sirichet boss 

สํานักการช่าง 
ส่วนช่างสุขาภิบาล 

11:44 น้ําพุและฝาบ่อแก้ไขแล้วครับ 

1 วัน  

10 10:45 แจ้งเรื่องฝาท่อน้ําชํารุดนะคะเป็นฝาปูน
บนทางเท้า ที่คนเดินผ่านไปผ่านมากลัวว่าจะ
ได้รับอันตรายค่ะ บริเวณหน้าเต็นท์รถD2CARS 
ถนนมิตรภาพ ขาเข้ากรุงเทพ ตรงตู้โทรศัพท์หน้า
เต็นท์รถ เต็นทร์ถอยู่บริเวณก่อนถึงซอยตอก
จันทร์คะรบกวนด้วยนะคะขอบคุณมากคะ 

45 facebook 
1559 /suwimol 

choom 
plandee 

สํานักการช่าง 
ส่วนช่างสุขาภิบาล 

11:44 น้ําพุและฝาบ่อแก้ไขแล้วครับ 

1 วัน  

11 10:55 รบกวนตรวจสอบแก้ไขท่อประปาชํารุด 
บริเวณบ้านเลขที่ 161/1  หลังศาลเจ้าพ่อเสือ 
ฝากด้วยคะ 

สายด่วนเสมา11 สํานักการประปา 15:15 สํานักการประปาได้ซ่อมท่อประปาหลังศาลเจ้า
พ่อเสือเสร็จเรียบร้อย   

12 11:04 รับแจ้งน้ําประปาไม่ไหลบริเวณ ช.หลังวัด
สุทธจินดา คุ้ม 6 ทั้งคุ้มค่ะ 

คุณต้องตา สํานักการประปา  ระหว่าง
ดําเนินการ  

 



13 11:13 รบกวนตรวจสอบแก้ไขท่อประปาชํารุด  
ถ.โพธิ์กลาง ซ.ตรอกตีเหล็ก ช่วงกลางซอย ผู้แจ้ง 
ส.อ.อิศระ หมายเลขโทรศัพท์ 086-6536522  

สายด่วนเสมา11 สํานักการประปา 11:40 สํานักการประปารับทราบ จะรีบดําเนินการครับ 
15:15 ที่ตรอกตีเหล็กไม่ใช่ทอ่ประปาชํารุด เป็นท่อ
ระบายอุดตัน. รบกวนส่วนช่างสุขาตรวจสอบ 
16:00 พงษ์ศิร ิรับแจ้งเรื่องท่อระบายนําอุดตันครับ 

  

14 12:32 ดําเนินการซ่อม พื้นถนนยุบตัวชุมชน
สําโรงจันทร์ตรงประตูระบายน้ําลงลําตะคองเเล้ว
เสร็จ 

คุณพงษ์ศิริ สํานักการช่าง 
ส่วนช่างสุขาภิบาล 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
1 วัน  

15 13:16 ฝาก 2 เรื่องคับบริเวณตรงข้าม The Mall  
1.ฝากตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณใต้สะพานคนข้าม.    
2. บริเวณฟุตบาตติด The Brain ตรงข้าม The 
Mall พื้นแตกและมีกองเศษปูนกองอยู่.  

สท.มติ สํานักการช่าง 
ส่วนการส่วนโยธา 

14:37 นัชรัศม ์ส่วนการโยธา รับทราบงานที่   
 The Mall   ระหว่าง

ดําเนินการ  

16 13:17 แจ้งงานครับ...ขณะนี้ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ได้ดําเนินการทาสีตีเส้นที่หน้าโรงเรียนบ้านหัว
ทะเลต้องขอขอบคุณมากครับ...แต่ทางอาจารย์
และชาวบ้านยังมีความต้องการลูกระนาดทั้ง2ฝั่ง
ของโรงเรียนเพราะช่วงเช้า-เย็นเกิดอุบัติเหตุเป็น
ประจํา...แต่เคยได้ยินว่าเรื่องลูกระนาดต้องดู
ความเหมาะสมด้วย...เทศบาลเห็นเป็นประการใด
...กรุณาแจ้งด้วยครับผม ติดต่ออาจารย์สงบ 
0819679394 

เลขานุการ 
นายกฯ 

สํานักการช่าง 
ส่วนการโยธา 

14:37 นัชรัศม ์ส่วนการโยธา รับทราบงานที่บริเวณหน้า  
 ร.ร. หัวทะเล 

ระหว่าง
ดําเนินการ  

17 15:05 รับแจ้งผ่านเว็บค่ะ น้ําประปาไหลอ่อน  
มีตะกอนและมีกลิ่น ถ.กีฬากลาง ซ.2 
 ผู้ร้อง: ถนัด ฝานสูงเนิน 

Koratcity.net สํานักการประปา  
ระหว่าง

ดําเนินการ  

18 15:10 รับแจ้งจากนาง สุนา ธนกนกชัย 
0850286364 อยู่บริเวณสามแยกปัก ได้รับความ
เดือดร้อนทางระบายน้ําอุดตันน้ําไหลเข้าบ้าน 
เทศบาลช่วยที 

รองฯกัมปนาท 
(รองปลัดฯ) 

สํานักการช่าง 
ส่วนช่างสุขาภิบาล 

 

-  

 



19 15:12 บ้านพักข้าราชการหลังบ้านพักปลัด
จังหวัด น้ําประปาไม่ไหลมา สี่วันแล้ว มรีถน้ําไป
ส่งแต่น้ําไม่ถึงด้านหลังเลย จากพี่จุฑารัตน์ สนง.
จังหวัด 

สายด่วน เสมา สํานักการประปา  

-  

20 15:17 ขณะนี้โรงกรองน้ําอัษฎางค์ใหม่ได้ทําการ
เดินเครื่องสูบน้ําแล้ว คาดว่าไม่เกิน16.00น 
น้ําประปาจะไหลเป็นปกติ 

คุณพนมวันท ์ สํานักการประปา แจ้งเพื่อทราบ 
-  

21 17:30 ขอน้ําไปบริการถนนประจักษ์ข้างกอง
เมืองน้ําไม่ไหลใกล้เซเว่นประตูผีชาวบ้านแจ้งมา
ครับ 

คุณรังสรรค์ 
อินทรชาทร 

งานป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณะภัย 

ยังไม่ได้รับรายงานจากหน่วยงานรับผิดชอบ 
-  

22 17:48 น้ําเส้นถนนจอมสุรางค์ยาตร ไม่ไหล แถว
สวนมะยมเก่า แถวพาซ่าอาบนวด ไม่ไหลทั้งเส้น
เลย คืนนี้จะพอได้ไหลไหมคบั...เค้าถามมา 
ขอบคุณคับ 

สท.ชลชาติ สํานักการประปา ยังไม่ได้รับรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

-  

23 17:50 ยังไงพรุ่งนี้ขอน้ําไปลงที่ร้านclass coffee
ด้วยนะครับ 

สท.ชลชาติ งานป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณะภัย 

ยังไม่ได้รับรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
-  

24 19:31 ลําตะคองปล่อยมา 10 คิว/วินาที 
ชาวบ้านสูบหมดมาไม่ถึงเราคับ คืนนี้ 6 ทุ่มจะ
ทดสอบส่งน้ําข้ามเขตจากหนองบอนมาฝั่งสืบศิริ
คับ 

รองฯบุญเหลือ 
(รองนายกฯ) 

 แจ้งเพื่อทราบ 

-  

 


