
สรุปผลการดําเนนิงานรับเรือ่งทุกข์ 1559 ผ่านช่องทางไลน์สายด่วนเสมา ประจําวันที่ 6 กันยายน 2556 
 

ที่ เรื่อง ผู้แจ้ง หน่วยงานที่รบัผิดชอบ ผลการดําเนนิงาน 
ระยะเวลา

การ
ดําเนนิงาน 

ผลสําเร็จ 

1 08:54 รับแจ้งทางเฟซบุ๊ค รบกวนตรวจสอบ
เพื่อจะประสานงานต่อไปครับ ขอแจ้งข่าว 
สายไฟและสายโทรศัพท์ ขาดตกห้อยอยู่กลาง
ถนนถนนเส้นทางเข้าการเคหะ - เซฟวัน ช่วง
หน้าร้าน แว่นท๊อปเจริญบางวันห้อยถึงพื้นถนน
เป็นอันตรายต่อผู้สัญจรไม่ทราบว่าต้องแจ้ง
หน่วยงานไหนคะ ฝากดูแลให้ด้วยค่ะ 

สายด่วน เสมา 
/ 

fb/Yaya'thanyaphat 

สํานักการช่าง 
ส่วนการโยธา 

10:05 คําร้องเรื่องสายไฟและสายโทรศัพทต์กห้อย
หน้าทอปเจริญเซฟวัน ส่วนโยธาส่งเจ้าหน้าที่ออก
ตรวจสอบเพื่อดําเนินการแก้ไขแล้วครับ 
11:28 ส่วนการโยธา ทําการแก้ไขสายไฟฟ้าและ
สายโทรศัพท์ตกหน้าทอปเจริญเซฟวันเสร็จแล้วครับ 

2 ชั่วโมง 
34 นาท ี

 

2 09:00 รถดูดเลนทํางานที่สืบศิริ28ต่อจากเดิม
,30 กันยา ซ2/8,ตลาดประปา 

คุณพงษ์ศิริ สํานักการช่าง 
ส่วนช่างสุขาภิบาล 

แจ้งเพื่อทราบ 
-  

3 09:04 ข้างรั้ว ร.ร.สุรนารีอยู่ในแผนปี57-59
ส่วนช่างสุขาภิบาลโครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําถนนท้าวสุระจากโรงสูบที่1ถึงถนน
ช้างเผือก(ติดลําตะคอง) 

คุณพงษ์ศิริ สํานักการช่าง 
ส่วนช่างสุขาภิบาล 

แจ้งเพื่อทราบ  จากรายการ 4 ก.ย.56 14:33 ถนน
บริเวณด้านข้างโรงเรียนสุรนารีที่ไป รพ.มหาราช
บริเวณที่ลูกศรชี้ เวลาฝนตกน้ําจะท่วมขังไม่มีที่ระบาย
ทําให้รถตกบ้าง คนเดินบ้างโดยเฉพาะนักเรียนไม่
ทราบว่าพอจะทําเป็นทางระบายน้ําที่มีฝาปิดได้ไหม
ครับเพราะใกล้ๆ ก็มีคลองน้ํา ถ้าทําได้จะเป็นพระคุณ
มากครับ 

2 วัน  

4 09:06 ฝาบ่อพักทํางานที่ชุมชนท่าตะโก,มุข
มนตรี ซ8,ถ.เบญจรงค ์

คุณพงษ์ศิริ สํานักการช่าง 
ส่วนช่างสุขาภิบาล 

แจ้งเพื่อทราบ 
-  

5 09:56 สํานักการประปาจะดําเนินการซ่อมท่อ
น้ําดิบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มม.ที่โรง
กรองบ้านมะขามเฒ่า ในวันที ่10-11 ก.ย 56 
ซึ่งการนี้จะส่งผลให้น้ําประปาไหลอ่อนและไม่
ไหลทั่วพื้นที่จําหน่ายน้ําจึงขอให้ประชาชน
เตรียมน้ําประปาสํารองไว้ใช้ให้เพียงพอ 

ผอ.เฉลิม สํานักการประปา แจ้งเพื่อทราบ 

-  



6 10:06 รบกวนเช็คเรื่องปรับระดับพื้นบริเวณ
เครื่องออกกําลังกาย ชุมชนเอ็มแบ็ค สามัคคี 

สท.ปกป้อง สํานักการช่าง 
ส่วนการโยธา 

ยังไม่ได้รับเรื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- - 

7 11:21 ส่วนการโยธา ทําการซ่อมไฟเสาสูง(hi-
mast) บริเวณแยกศาลแขวงเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ครับฝากขอบคณุทีมงานปภ.ด้วยครับที่
สนับสนุนรถบันไดเลื่อน 

ผอ.นัชรัศม์ สํานักการช่าง 
ส่วนการโยธา 

แจ้งเพื่อทราบ จากรายการ 4 ก.ย.56 15:19 รบกวน
ซ่อมไฟฟ้า high mast. บริเวณหน้าศาลแขวงเก่า ตรง
แยกไฟแดง ถ.ราชนิกูลเลี้ยวซ้ายเข้า ถ.วัชรสฤษดิ์ เสา
ข้างคูเมือง ไม่ติดมานานแล้วครับ ตอนกลางคืนบริเวณ
นั้นมืดมาก 

2 วัน  

8 13:17 เป็นไปได้ไหมคะ ที่ทางเทศบาลจะฉีดสี
ตัวอักษร "ห้ามจอดตลอดแนว" ที่กําแพง หรอื
ตั้งป้ายเพราะซอยหน้าบ้าน เป็นซอยที่เล็กและ
แคบมาก หากมีรถมาจอด จะทําให้กีดขวาง
การจราจรเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเวลาเลิก
เรียนหรือเลิกงาน รถจะติดขัดเป็นอย่างมาก 
และที่หน้าบ้านดิฉัน หากมีรถมาจอด ก็จะทําให้
ไม่สามารถนํารถเข้าออกได้ ที่บ้านมีผู้สูงอายุ 
และเป็นโรคหดืหอบ หากมีเหตุฉุกเฉินขึ้นมา 
ต้องวิ่งตามหาเจ้าของรถ เพื่อมาขยับรถให้ ซึ่ง
เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้มาแลว้ เมื่ออาทิตย์ที่
ผ่านมา ก็เกือบเอาชีวิตไม่รอด 
13:17 สายด่วน เสมา เพราะเจ้าของรถเข้า
ประชุมที่โรงแรมราชพฤกษ์ แต่เนื่องจาก
โรงแรมมีที่จอดรถไม่เพียงพอ จึงได้มักง่ายนํา
รถมาจอดไว้ข้างซอย ซึ่งทําให้ที่บ้านไม่สามารถ
นํารถออกจากบ้านเพื่อนําคนป่วยไปหาหมอได้ 
รออยู่หลายชั่วโมง หากมีอาการหนักมาก ก็คง
เสียชีวิตไปแล้ว รบกวนเจ้าหน้าที่รัฐที่ม ี ส่วน
รับผิดชอบดูแลทุกข์สขุของประชาชน ช่วย
แก้ไขให้ด้วยนะคะ ที่ ซ.กิ่งจันทร์ ถ.สุรนาร ีช่วง
โค้งสามแยกถา้เข้าจากซอยข้างวัดโพธิ์ ถ้าจะ

สายด่วน เสมา รับแจ้ง
ทางไลน์/TheRain    

สํานักการช่าง 
ส่วนการโยธา 

13:39 ส่วนการโยธา  รับทราบปัญหาการจราจรซอย
กิ่งจันทร์จะพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 

- - 



ช่วยติดกระจกกลมนูนใหญ่ๆ  เพื่อช่วยในการ
ระวังรถในซอยด้วย ก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง
ค่ะ 

9 13:22 จัดรถน้ําบริการที่รร.โคราชวิทยาแล้ว
ตั้งแต่10โมงเช้า 

ฝ่ายบุญเชิด งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

แจ้งเพื่อทราบ  จากรายการ 5 ก.ย.56  09:06 
โรงเรียนโคราชวิทยา ถนนอัษฎางค์ หน้าร้านแชมป์ 
แจ้งมาน้ําไม่ไหลขอน้ํา1รถครับ 

1 วัน  

10 14:35 ส่วนการโยธา ทําการซ่อมแซมและ
ติดตั้งป้ายชุมชนประสพสุข และชุมชนมหาชัย-
อุดมพร  เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ. 

ผอ.นัชรัศม์ สํานักการช่าง 
ส่วนการโยธา 

แจ้งเพื่อทราบ 
-  

11 15:01 รบกวนส่วนการโยธา ดูแลความสว่างใน
สวนภูมิรักษ2์ ถ.มุขมนตรี  บริเวณทางโค้งทั้ง 2 
จุด  เนื่องจากเมื่อเช้ามีผู้ออกกําลังได้ยินเสียง
ผู้หญิงร้องและวิ่งออกมา  เมื่อผู้ออกกําลังถึงจุด
ดังกล่าวมองไปเห็นขวดเบียร์และชาย 1 กลุ่ม  
แต่ไม่ทราบว่าเกิดเหตุอะไรขึ้น จึงอยากขอ
รบกวนให้ช่วยเพิ่มความสว่างบริเวณนั้นด้วยคะ 
หมายเหตุครั้งที่เป็นครั้งที่ 2 แล้วคะ 
ขอขอบคุณคะ 

สายด่วนเสมา11 
/ 

ผู้แจ้ง คุณประสาร 
หมายเลขโทรศัพท์ 

0874532873   

สํานักการช่าง 
ส่วนการโยธา 

15:14 ส่วนการโยธา รับทราบครับ ระหว่าง
ดําเนินการ 

 

 


