
สรุปผลการดําเนินงานรบัเรื่องทุกข์ 1559 ผ่านช่องทางไลน์สายด่วนเสมา ประจําวันที่ 2 กันยายน 2556 

ที่ เรื่อง ผู้แจ้ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

ผลสําเร็จ 

1 

08:38 น. พนมวันท์ มีท่อเมนประปาแตก ระเบิด
ถนนมิตรภาพซอย8 หน้าวัดเลียบ ทําให้
น้ําประปาไม่ไหลถนนมิตรภาพซอย8 มุขมนตรี
ซอย22 คาดว่าจะดําเนินการซ่อมท่อแล้วเสร็จ
เวลา12.00น 

คุณพนมวันท ์ สํานักการประปา เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   

2 

09:01 รถดูดเลนทํางานที่ ถ.ท้าวสุระ,ชุมชนเสา
สูง  ฝาบ่อพักทํางานที่ ท้าวสุระ,มิตรภาพ 12, 
ถ.เบญจรงค์,ถ.เดชอุดม,ถ.สุรนารี 

คุณพงษ์ศิริ 
สํานักการช่าง 

ส่วนช่างสุขาภิบาล 
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   

3 

09:12 น. ซอยอรุณสามัคคี ทีท่ําการกลุ่มออม
ทรัพย์อรุณสามัคคี หลอดไฟฟ้าเสียหมด ถนนมืด
มากๆ ช่วยหน่อยน่ะคะ  

/facebook คณุ 
Kan Kanjana 

สํานักการช่าง 
ส่วนการโยธา 

15:40 น. ส่วนการโยธา 
 ได้ดําเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะตามเรื่องร้อง ทุกข์ แลว้
เสร็จ 3  จุดดังนี้ 
       1.ชุมชมทุ่งสว่าง-ศาลาลอย 
       2. กลุ่มออมทรัพย์อรุณสามัคค ี
       3. ทางแยกเซนต์แมรี ่ซ.13 ตัด ซ.9 

  

4 

09:28 น. ขอความช่วยเหลือ สูบน้ําที่ท่วมขัง
ชุมชนข้างกําแพงทางเข้ารพ.มหาราชด้วยคับ 
ติดต่อคุณมืด เบอร์ 086-246-4520 

สท.ฉัตร 
สํานักการช่าง 

ส่วนช่างสุขาภิบาล 

12:39 น. พงษศ์ิริ หลังรั้วมหาราช นําแยอะมากรถดูดทําไม่
ไหวครับรบกวนขอเครื่องสูบนําดับเพลิงสูบบริเวณดังกล่าว
ด้วยครับ 
13:56 น.BOONCHERD น้ํารั้วมหาราชส่งนารายณ์
ตรวจสอบ ติดตั้งแล้วครับ 

  

5 

10:11 น.ตามที่บริษัท 505 ขอให้พ่นสารเคมี
ควบคุมยุง สธส.ได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันที่ 6  กันยายน 2556 ช่วงบ่าย 

ศูนย์1559 
สํานัก.สธส. 

ศูนย์1559 สํานัก.สธส. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
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11:19 น. แจ้งงาน...ตัดหญ้าข้างทางช่วงปากซอย
ถนนเซนต์เมรีซ่อย13ถึงจุดตัดถนนเซนต์เมรี่ซอย
9 ระยะทางประมาณ40เมตร 

เลขานุการ 

นายกเทศมนตรีฯ 
ศูนย์1559 สํานัก.สธส. 

11:24 น. ศูนย์ฯ 1559 สธส. รับเรื่องตัดหญ้าครับ และจะแจ้ง
งานที่รับผิดชอบ ดําเนินการต่อไป (ผู้รับรายงานวีรศักดิ์ 1559 
สธส.) 

  

 



ที่ เรื่อง ผู้แจ้ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

ผลสําเร็จ 

7 
13:18 น. ส่วนการโยธา 

      ซ่อมแซมถนนชํารุดถ.พายัพทิศแล้วเสร็จครับ 
ผ.อ.นัชรัศม์ 

สํานักการช่าง 
ส่วนการโยธา 

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
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13:29 น. เข้าไปตรวจสอบในสวนภูมิรักษ์..ช่วง
ติด มุขมนตรี1/2 มีพวกไม่มทีี่อยู่มานั่งในศาลา
ข้างสวน เสาไฟฟ้าถูกทําลายเสียประมาณ 5-6 
ต้น ทําให้ขาดแสงสว่างบริเวณดังกล่าว จึงเป็น
ต้นเหตุของการก่ออาชญากรรมรบกวนเทศกิจส่ง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วย  น่าจะเพิ่มความถี่ 
อย่างน้อยวันละ 2-3 รอบ ตอนนี้ส่วนการโยธาได้
แก้ปัญหาโดยติดโคมไฟสปอตไลท์ส่องสว่าง
ชั่วคราวเพราะว่าตราบไดที่พวกนี้ยังอยู่ซ่อมไปก็
เหมือนเดิมเดี๋ยวมันก็ทําลายอีก   เพราะซ่อม
มาแล้วหลายครั้ง  

ผ.อ.นัชรัศม์ 
สํานักการช่าง 
ส่วนการโยธา 

13:57 น. ฝ่ายฯบุญเชิด จะสั่งการให้เทศกิจเข้าไปดูแล 

สวนภูมิรักษ์ครับ 
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13:51 น.แจ้งผา่นเว็บค่ะ 
1.น้ําท่วมขังถ.พายัพทิศ 2 เมือ่ฝนตกน้ําท่วมขัง
สูงถึงเข่ามาเป็นเวลา15 ปีแลว้ช่วยดูแลให้ด้วยค่ะ 
2. น้ําประปาไหลอ่อน บางครั้งไม่ไหลเลย ปกติ
แล้วหน้าฝนหรือหน้าหนาวจะมีน้ําใช้บ้าง แต่ 2
เดือนที่ผ่านมานี้ไม่มีน้ําเลยคะ่ 
3. ท่อระบายน้ําบริเวณ ถ.มิตรภาพ ช่วงโค้งวัด
ศาลาลอยถึงประตูพลล้านฝั่งไปหัวทะเล ท่อลึก
มาก เป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์และคน
ทั่วไป รบกวนแก้ไขให้ด้วยคะ่ 
ผู้แจ้ง : บุษบงกช บุญกุศล 

koratcity 

สํานักการช่าง 
ส่วนช่างสุขาภิบาล 

 
 
 
 

สํานักการประปา 
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14:51 สายด่วนเสมา11 รับแจ้ง ท่อประปาชํารุด 
บริเวณ เคหะโครงการ2 ซอย 34  บ้านเลขที่ 
1110 /คุณ วรพร 0848295650 ครับผม 

 สํานักการประปา 14:57 น. สํานักประปารบัทราบครับ   

 



ที่ เรื่อง ผู้แจ้ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

ผลสําเร็จ 
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15:56 น. แจ้งงานครับ...หลอดไฟขาด 3 ดวง
ถนนพายัพทิศซอย 9 (ซอยย่อยหัวสะพาน) 
ติดต่อพี่วิชัย0892830363 

เลขานุการ 
นายกเทศมนตรีฯ 

สํานักการช่าง 
ส่วนการโยธา 
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16:31 สายด่วนเสมา11 รับแจ้ง เรื่องไฟสัญญาณ
จราจร บริเวณสี่แยกพีกาซสั ขัดข้องรบกวน
ประสานงานแก้ไข เนื่องจากการจราจรติดขัด
มาก  ผูแ้จ้ง อรชุณิภา หมายเลขโทรศัพท ์ 
081-5794980   

คุณอรชุณิภา 
สํานักการช่าง 
ส่วนการโยธา 

17:47 น.ไฟจราจรแยกพีกาซัส  
ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบแก้ไขแล้วครับ ขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างการดําเนินการสาเหตุเบื้องต้ ตร.บอกว่ามีไฟฟ้าช็อต 

ระเบิด บริเวนร้านขายศาลพระภูมิฝั่งตรงข้ามพีกาซัส 

ส่งผลกระทบให้สัญญาณไฟจราจรขัด 

18:00 น. สัญญาณไฟจราจรแยกพีกาซัส 
ใช้การได้ปกติแล้วครับ 

  

13 
21:58 น. ชุมชนทุ่งสว่าง-ศาลาลอย  
ไฟฟ้ายังดับอยู่ 

eded 
สํานักการช่าง 
ส่วนการโยธา 

   

 


