
สรุปผลการดําเนินงานรบัเรื่องทุกข์ 1559 ผ่านช่องทางไลน์สายด่วนเสมา ประจําวันที่ 29 สิงหาคม 2556 

ที่ เรื่อง ผู้แจ้ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

ผลสําเร็จ 

1 08:44 น. รถดูดเลนทํางานที่ชุมชนเสาสูง(ต่อ)
และ๓๐ กันยา ซอย ๒ / ซ่อมแซมฝาบ่อพัก
ทํางานที่สืบศิริ ซอย๓/๓๒ และเดชอุดม ซอย 
๑๔/๑๗ ครับ 

คุณพงษ์ศิริ สํานักการช่าง 
ส่วนช่างสุขาภิบาล 

เรื่องดําเนินการแจ้งเพื่อทราบ -  

2 09:27 น. งานศูนย์ป้องกัน บริการน้ํารร.
เจ้าพระยาอิน ถนนจอมสุรางค์ ร้านโซโก้
อัษฎางค์ วัดสระแก้ว คลังเกา่ ชุมชนหลังวัดสุทธ
จินดา ชุมชนหนองบัวรอง เดชอุดม20/1  
ข้างหอมโอชาวัชรสฤษด์ เกษตรจังหวัด ที่ว่า
การอ.เมือง สนง.พุทธศาสนา จิระซอย4 วีไอพี
ซอย 5 บ้านพักทหารบัวรอง ตรอกตีเหล็ก  

ฝ่ายฯบุญเชิด ฝ่ายป้องกันฯ เรื่องดําเนินการแจ้งเพื่อทราบ -  

3 09:37 น. ถนนยุบตัวเนื่องจากลดขนดินมิตรภาพ
ซอย 4 ผู้รับเหมารับผิดชอบรถวิ่งได้ปกติ 

ฝ่ายฯบุญเชิด - เรื่องดําเนินการแจ้งเพื่อทราบ - 
 

4 10:40 27 ส.ค.รบกวนสํานักปะปาครับ ที่
หมู่บ้านvip แจ้งมาว่ามิเตอร์น้ําเสีย ไม่ยอมหมุน
ครับ กลัวทางปะปาขาดทุนครับ อยากให้ไป
เปลี่ยนให้ครับ คุณกิ๊ก 0816604955 
รบกวนดําเนินการให้ด้วยครับ 

สท.ปิติพงศ์ สํานักการประปา 09:39 เฉลิม ราชอาสา เรียนท่านปิติพงษ์. ตรวจสอบมาตร
วัดน้ําแล้วมาตรวัดน้ําไม่ชํารุดและเจ้าของบ้านทราบและ
เข้าใจแล้วนะครับ 

2 วัน 
 

5 09:45 น.บริการน้ําพื้นที่สุรนารายณ์ หอพัก
มาลินีมหาชัยซอย1 30กันยาสุดซอย นารายณ์
ซอย11หอพักสิริกานต์ ร้านไพศาลเภสัชหน้า
ตลาดท.5 ร้าน ktm โค้งศาลาลอย 1650/26
หมู่บ้านสิวาลัยและ30กันยาซอย2 มหาชัยซอย5 
เพชรเยี่ยมซอย7 

ฝ่ายฯบุญเชิด ฝ่ายป้องกันฯ เรื่องดําเนินการแจ้งเพื่อทราบ - 
 

 
 
 

 

 

 



6 09.45 น. แจ้งงานครับ...เนื่องด้วยชุมชน30กันยา
ปลายนาได้ทําการเปลี่ยนชุดหลอดไฟให้มีวัตต์
แรงขึ้นจํานวน 50 ชุดด้วยกันส่วนไฟชุดเก่าก็
นําไปติดตามจุดต่างๆ...ขณะนี้ส่งผลให้ไฟทัง้
ชุมชน ดร็อปลงไม่มีความสว่างเลย...รบกวน
สํานักการช่างลงสํารวจเพื่อแก้ไขปัญหานี้ด้วย
ครับ...ติดต่อผู้ใหญ่งวง0899454925 

เลขานุการ 
นายกเทศมนตรีฯ 

สํานักการช่าง 
ส่วนการโยธา 

 
 
 
 
 

รองฯบุญเหลอื 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

รองฯกัมปนาท 

เรื่องการเปลี่ยนโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 
ถ้าจะดําเนินการควรจะขออนุญาติหรือปรึกษา 
กับเจ้าหน้าที่เทศบาลก่อน  ไม่ใช่นึกอยากจะเปลี่ยนก็
เปลี่ยนพอมีปัญหาก็ให้ตามแก้   ซึ่งเป็นวิธีการทํางานที่ไม่
ถูกต้องเพราะระบบไฟฟ้าเป็นเรื่องทางเทคนิคและมีความ
ละเอียดอ่อนและเป็นการไม่ให้เกียรติแก่ผู้รบัผิดชอบ 
ปัญหานี้เกิดขึ้นแล้วหลายชุมชนแต่ก็ยังปฏิบัติกันอยู่ 
กองสวัสดิการนําเรื่องนี้แจ้งประธานชุมชนทราบในที่
ประชุมด้วย 
กองสวัสดิการรับทราบนาํเขา้ที่ประชุมครบั 

- 
 

 

 

7 11:23 น. ขอบคุณมากครับ จนท.ไปตัดต้นไม้
ใหญ ่(แห้งตายยืนต้น)ที่ลานกฬีาวัดหลักร้อยให้
แล้วคับ 

สท.ฉัตร สํานักการช่าง 
ส่วนการโยธา 

 

 - 
 

 

 
8 ถนนไชยณรงค์ ซอย3 ชุมชนหนองโสน ช่วงหน้า

ฝนหญ้าเริ่มขึ้นเยอะ ล้ํามาบดบังเส้นทางค่ะ 
ซึ่งเส้นทางจราจรเป็นซอย หญ้าขึ้นตามแนวรั้ววัด
ศาลาเย็นยาวเรื่อยไปรั้วสีขาวของค่ายสุรนารี  
ชาวบ้านแจ้งว่าปกติเทศบาลฯ มาจัดการให้ทุกปี
คะ ปีนี้ขอความอนุเคราะห์เหมือนเช่นเคยนะคะ 

สท.กาญจรัตน์ สํานักการช่าง 
ส่วนช่างสุขาภิบาล 

 

14:02 ศูนย์1559 สํานัก.สธส. ศูนย์ฯ 1559  สธส.  ได้แจ้ง
งานที่รับผิดชอบ งานรักษาความสะอาดเขต  2 (นางวรรณ
ดี  ศุขพัฒน์ ) ตรวจสอบพื้นที่พบมีหญ้าขึ้นยาวบริเวณริม
ถนน  โดยจะได้ดําเนินการพัฒนาในวันที่ 31 สิงหาคม 56 
เวลา 08.00-12.00น.   
 

- 
 

 

 

9 14:09 น.สอบถามผ่านเว็บค่ะ 
อยู่ชุมชนหลังวัดสุทธจินดา มกีารจ่ายค่าขยะทุกๆ
เดือน ใบเสร็จที่ได้เป็นสําเนาถ่ายเอกสาร อยาก
ทราบว่าต้องจ่ายหรือไม่ เข้าใจว่าเป็นหน้าที่ของ
เทศบาลอยู่แลว้ ผู้ร้อง : คมกริช ออรุ่งโรจน์ 
รบกวนขอคําชี้แจงด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

Koratcity.net สํานักการคลัง 
ส่วนพัฒนารายได้ 

17.01 น.สํานักการคลัง ขอเรียนชี้แจง ดังนี้การจัดเก็บเงิน
ค่าขยะมูลฝอย ของชุมชนหลังวัดสุทธจินดา เทศบาลได้
มอบให้ประธานชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บเงิน
แล้วนําส่งให้กับเทศบาลเป็นรายเดือน  โดยเจ้าหน้าที่จะ
ออกใบเสร็จใหก้ับชุมชนตามรายการบ้านเลขที่ที่นําส่ง และ
นําไปจัดทําทะเบียนคุมการจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานในการ
ตรวจสอบทุกเดือน สําหรับกรณีที่ใบเสรจ็รบัเงินเป็นสําเนา
นั้น ส่วนการคลัง ขอไปตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนว่าเป็น
ใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยเทศบาลถูกต้องหรือไม่ ผลเป็น
ประการใดจะเรียนชี้แจงให้ทราบอีกครั้งคะ 

2 ชั่วโมง 52 
นาที 

 

 

 

 



10 14:44 น. ขอร้องเรียนหน่อยครับ ตอนนี้อ่าง
อัษฎางค์หลังตลาดประปาน้ําเริ่มเสียส่งกลิ่นมา
หลายวันแล้ว. และอ่างนี้เป็นที่เก็บน้ําดิบที่จะใช้
ทําน้ําประปาในเมือง ยังไงช่วยแก้ไขด่วนด้วย. 
ขอบคุณครับ 

FB/Chaoskhan 
Akula 

รองฯบุญเหลอื  
 
 

สํานักการประปา 
 

15:02 น.เทศบาลกําลังขอน้ําจากลําตะคองมาเลี้ยงระบบ
นิเวศน์อยู่ครับ พรุ่งนี้น่าจะได้น้ํามาบ้างทั้งผลิตประปาและ
ไล่น้ําเสีย 
16:41 งานผลติ2ได้ออกไปเดินน้ําพบว่าฝายเหมืองลี้และ
วัดงิ้ว2ปิดประตูกั้นน้ําไว้ขณะนี้ได้ร่วมมือกันระหว่าง
ชลประทานแลเทศบาลตําบลบ้านใหม่และประปาเทศบาล
ฯเปิดประตูระบายน้ําคาดว่าอีกประมาณ1-2วันคงมีน้ําไหล
มาถึงโรงกรองน้ําบ้านมะขามเฒ่า 

18 นาที 

 
 
 

1 ชั่วโมง  
57 นาที 

 

 

11 15:56 น. รบกวนฝากคะ เรื่องกิ่งไม้กองจํานวน
มากบริเวณ ถนนมุขมนตรี ซอย 9 จากหน้าห้อง
นายกฯ ขอบคุณคะ 

สายด่วนเสมา 11 ศูนย์1559 สธส. งานรักษาความสะอาดเขต 4  ตรวจสอบพื้นที่พบว่ามีกิ่งไม้
และขยะทั่วไปบริเวณด้านตรงกันข้ามถนนมขุมนตรีซอย 9 
ได้ดําดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว   

- 
 

 

 


