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เรื0อง
ร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน
กรณี
ขอให้ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที0ของพนักงานจั
ดเก็บขยะ
ขอพระราชทานความช่วยเหลือ กรณี
นางมาลัย ทรัพย์ประเสริฐ
ขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี0ยวกับที0อยู่อ
าศัย
ขอให้ตรวจสอบประตูระบายนํ=าวัดโปรดเกศเช
ษฐาราม

ปีงบประมาณ 2562
ที0/ลงวันที0
วัน/เดือน/ปีที0ได้รับเรื0อง
จาก
หน่วยงานที0ได้รับเรื0อง
สป 0017.1/20158
16-Oct-61
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวั กองสาธารณสุขและสิ0
ลงวันที0 10 ต.ค.
ดสมุทรปราการ
งแวดล้อม
2561

หมายเหตุ

ปัจจุบัน งานนิติการ
ได้รายงานศูนย์ดํารงธรรมอําเภอพระปร
ะแดงเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือส่งที0
สป 52206/2816 ลงวันที0 31 ต.ค. 2561
แจ้งว่า ปัจจุบัน เทศบาลฯ
ได้มีโครงการก่อสร้างคันกันนํ=า
โดยจ้างบริษัทภูกา จํากัด
ปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จ

ยุติเรื0อง

ปัจจุบัน งานเทศกิจ
รายงานอําเภอฯแล้ว ตามหนังสือส่งที0
สป 52201/3061 ลงวันที0 27 พ.ย. 2561

ยุติเรื0อง

ปัจจุบัน กองช่างรายงานอําเภอฯแล้ว
ตามหนังสือส่งที0 สป 52204/262
ลงวันที0 18 ก.พ.2562 แจ้งว่า
เทศบาลฯได้ดําเนินการออกคําสั0งให้รื=อ
ถอนอาคารดังกล่าวข้างต้นแล้ว
ปัจจุบันกองช่าง รายงานอําเภอฯแล้ว
ตามหนังสือ ส่งที0 สป 52204/3263
ลงวันที0 24 ธ.ค.2561

ยุติเรื0อง

ปัจจุบันกองสาธารณสุขฯรายงานอําเภ
อฯแล้ว ตามหนังสือส่งที0 สป
52203/3224 ลงวันที0 14 ธ.ค.2561

ยุติเรื0อง

กองสวัสดิการสังคม ปัจจุบันกองสวัสดิการสังคม
รายงานอําเภอฯแล้ว ตามหนังสือส่งที0
สป 52207/3232 ลงวันที0 20 ธ.ค.2561
งานเทศกิจ
ปัจจุบัน งานเทศกิจ
รายงานอําเภอฯแล้ว ตามหนังสือส่งที0
สป 52201/79 ลงวันที0 11 ม.ค. 2562
กองสวัสดิการสังคม ปัจจุบัน กองสวัสดิการสังคม
รายงานอําเภอฯแล้ว ตามหนังสือส่งที0
สป 52207/150 ลงวันที0 22 ม.ค. 2562
งานนิติการ
วันและเวลาดังกล่าว
คู่กรณีไม่มาตามที0อําเภอนัดหมาย
ทางอําเภอฯจักมีการนัดหมายอีกครั=ง
ฝ่ายทะเบียนราษฎรแล
ะบัตร

ยุติเรื0อง

สป 0418/4491
ลงวันที0 11 ต.ค.
2561

17-Oct-61

ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ
พระประแดง

กองสวัสดิการสังคม

สป 0418/4484
ลงวันที0 11 ต.ค.
2561

17-Oct-61

ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ
พระประแดง

กองช่าง

26-Oct-61

ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ
พระประแดง

งานการเจ้าหน้าที0

15-Nov-61

ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ
พระประแดง

งานเทศกิจ

15-Nov-61

ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ
พระประแดง

งานเทศกิจ

20-Nov-61

ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ
พระประแดง

กองช่าง

20-Nov-61

ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ
พระประแดง

กองช่าง

20-Nov-61

ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ
พระประแดง

กองสสาธารณสุขฯ

13-Dec-61

ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ
พระประแดง

กองสสาธารณสุขฯ

13-Dec-61

ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ
พระประแดง

3-Jan-62

ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ
พระประแดง

3-Jan-62

ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ
พระประแดง

3-Jan-62

ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ
พระประแดง

3-Jan-62

ศูนย์ดํารงธรรมจังหวั
ดสมุทรปราการ

4-Jan-62

ศูนย์ดํารงธรรมจังหวั
ดสมุทรปราการ

ขอเอกสารประกอบการสอบสวน กรณี
นายสมหมาย มะกา

สป 0418/4670
ลงวันที0 26 ต.ค.
2561
ร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน สป 0418/4856
กรณี
ลงวันที0 13 พ.ย.
ขอให้ย้ายจุดติดตั=งโฆษณาประชาสัมพันธ์งา 2561
นวัด บริเวณ 3 แยกพระประแดง ฯ
ขอให้ส่งสําเนาการสอบสวนฯ (กรณี
สป 0418/4848
นายสมหมาย มะกา)
ลงวันที0 13
พ.ย.2561
ร้องเรียนผ่านระบบการจัดการเรื0องราวร้องทุก สป 0418/4881
ข์จากเว็บไซต์สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐม ลงวันที0 14
นตรี (กรณี
พ.ย.2561
ขอให้ตรวจสอบการก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุ
ญาต บริเวณ บริษัท วัชโรธรขนส่ง จํากัด)
ร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน สป 0418/4870
(กรณี ร้องขอความเป็นธรรมจาก น.ส.
ลงวันที0 14 พ.ย.
ชัญมนตรี คุณาศรี)
2561
ร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน สป 0418/4878
(กรณี สุนัขจรจัด ไล่กัดประชาชน บริเวณหน้า ลงวันที0 14 พ.ย.
Big C สุขสวัสดิW
2561
ร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน สป 0418/5108
(กรณี
ลงวันที0 6 ธ.ค.
ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหานํ=าเน่าเสีย 2561
บริเวณ คลองบางครุฯ)
ร้องเรียนขอความช่วยเหลือ (กรณี นางอารมณ์ สป 0418/5164
เนระภู มีรายได้ไม่เพียงพอ)
ลงวันที0 11 ธ.ค.
2561
ร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน สป 0418/5410
(กรณี เสาไฟจราจร ไม่สามารถใช้งานได้
ลงวันที0 27 ธ.ค.
บริเวณ สามแยก 86)
2561
ร้องเรียนขอความช่วยเหลือ (กรณี นางสํารวย สป 0418/5409
ลัดดากลม ขอให้จัดหาจักรยาน)
ลงวันที0 27 ธ.ค.
2561
ร้องเรียนขอความเป็นธรรม (กรณี น.ส. บุญวัน สป 0418/5158
นรชาญ ปัญหาเช่าที0ดิน)
ลงวันที0 25 ธ.ค.
2561
ร้องเรียนขอความช่วยเหลือ (กรณี
สป 0017.1/2382
การย้ายบุตรของ นายศุภพร สุกใส
ลงวันที0 26 ธ.ค.
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ร้อง)
2561
ขอให้ตรวจสอบการใช้พื=นที0บริเวณที0จอดรถย สป 0017.1/2376
นต์ของห้างสรรพสินค้าบิ[กซี สุขสวัสดิW
ลงวันที0 29 ธ.ค.
2561
ผลการตรวจสอบการขอเพิ0มชื0อเข้าทะเบียนบ้ สป 0418/2
านราย นายกาหลง ทองคําดี
ลงวันที0 4 ม.ค.
2562
ร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน สป 0418/131
(กรณี น.ส.กุศล พินัยนิติศาสตร์
ลงวันที0 10 ม.ค.
ขอให้ตรวจสอบบ้านเลขที0 119/114 หมู่ที0 14 2562
ต.บางพึ0งฯ)
ร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน สป 0418/198
(กรณี
ลงวันที0 15 ม.ค.
ขอให้ตรวจสอบร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซด์
2562
บริเวณหน้าปากซอยยสง่า ตําบลบางครุฯ)

โครงการตรวจสอบสารพันธุกรรมเพื0อแก้ไขปั
ญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที0ตกหล่นท
างทะเบียนราษฎร
ร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน
(กรณี นางสายหยด แทรศิริ
ร้องเรียนบ้านค้างเคียงปลูกสร้างสูงกว่าบ้านข
องตน ทําให้สิ0งของตกหล่นเสียงดังบ่อยครั=ง)

ขั=นตอนการดําเนินการ

สป 0418/225
ลงวันที0 18 ม.ค.
2562
สป 0418/293
ลงวันที0 23 ม.ค.
2562

ยุติเรื0อง

ยุติเรื0อง

ปัจจุบัน สํานักการคลัง
รายงานจังหวัดฯแล้ว ตามหนังสือส่งที0
สป 52202/1 ลงวันที0 9 ม.ค. 2562

ยุติเรื0อง

8-Jan-62

ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ ฝ่ายทะเบียนราษฎรแล
พระประแดง
ะบัตร

11-Jan-62

ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ กองสาธารณสุขและสิ0 ปัจจุบัน
พระประแดง
งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ0งแวดล้อมรายงา
นอําเภอฯแล้ว ตามหนังสือส่งที0 สป
52203/135 ลงวันที0 21 ก.พ.2562
ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ กองสาธารณสุขและสิ0 ปัจจุบัน
พระประแดง
งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ0งแวดล้อมรายงา
นอําเภอฯแล้ว ตามหนังสือส่งที0 สป
52203/178 ลงวันที0 25 ก.พ.2562
แจ้งว่า
ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื0อวันที0 21
มกราคม 2562
ปรากฏว่าร้านซ่อมมอไซด์ดังกล่าวย้าย
ที0ตั=งแล้ว อยู่ห่างถัดไปประมาณ 2
ช่วงตึก
ขณะเข้าตรวจสอบไม่พบเสียงดังจากก
ารซ่อมฯ แต่อย่างใด
ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ ฝ่ายทะเบียนราษฎรแล
พระประแดง
ะบัตร

ยุติเรื0อง

ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ
พระประแดง

ยุติเรื0อง

17-Jan-62

23-Jan-62

29-Jan-62

สํานักการคลัง

ยุติเรื0อง

กองช่าง

ปัจจุบัน กองช่างรายงานอําเภอฯแล้ว
ตามหนังสือส่งที0 สป 52204/415
ลงวันที0 21 ก.พ.2562 แจ้งว่า
เทศบาลฯได้แจ้งเจ้าของผู้ครอบครองใ
ห้ทําการปรับปรุงอาคารโดยปิดช่องเปิด
(หน้าต่าง)ด้านข้าง
เพื0อบรรเทาเหตุร้อวงเรียน

ยุติเรื0อง

22

ร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน สป 0418/280
(กรณี
ลงวันที0 23 ม.ค.
จอดรถกีดขวางเข้าออกบ้านและทางสัญจร
2562
บริเวณ ในซอยนครเขื0อนขันธ์ ซอย 2)

29-Jan-62

ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ
พระประแดง

งานเทศกิจ

23

ร้องเรียนผ่านระบบการจัดการเรื0องราวร้องทุก สป 0418/325
ข์จากเว็บไซต์สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐม ลงวันที0 30 ม.ค.
นตรี (กรณี บริษัทวัชโรธรขนส่ง จํากัด)
2562

31-Jan-62

ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ
พระประแดง

กองช่าง

24

ขอให้ตรวจสอบเหตุเดือดร้อน (กรณี
สป 0418/302
รถจําหน่ายอาหารประเภทลูกชิ=น ไส้กรอก
ลงวันที0 29 ม.ค.
และมันทอด บริเวณ บาทวิถีหน้าธนาคาร
2562
กสิกรไทย สาขา พระประแดง ตําบลบางพึ0งฯ)

31-Jan-62

ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ กองสาธารณสุขและสิ0
พระประแดง
งแวดล้อม

25

ร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน สป 0418/356
(กรณี
ลงวันที0 31 ม.ค.
ขอให้แก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างริมทางดับ 2562
บริเวณ ซอยเบญจสุข ล็อคที0 1)

1-Feb-62

ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ
พระประแดง

26

ร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน สป 0418/396
(กรณี
ลงวันที0 5 ก.พ.
ขอให้ตรวจสอบพื=นที0บริเวณติดกับปั=มเอสโซ่ 2562
จุดสังเกตุ ติดกับปากซอยสุขสวัสดิW 78
ตําบลบางจากฯ)

8-Feb-62

ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ งานเทศกิจ,กองสาธาร
พระประแดง
ณสุขและสิง0 แวดล้อม

27

ร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน สป 0418/519
(กรณี
ลงวันที0 12 ก.พ.
ขอให้ตรวจสอบโรงงานลวดตาข่ายกรุงเทพ 2562
บริเวณ ถนนสุขสวัสดิW ตําบลบางจากฯ)

14-Feb-62

ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ กองสาธารณสุขและสิ0
พระประแดง
งแวดล้อม

28

ร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน สป 0418/518
(กรณี ขอให้ตรวจสอบ ห้างหุ้นส่วนจํากัด เฮ้ง ลงวันที0 12 ก.พ.
เอก เชิง บริเวณ ถนนสุขสวัสดิW
2562
ตําบลบางจากฯ)

14-Feb-62

ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ กองสาธารณสุขและสิ0
พระประแดง
งแวดล้อม

29

ร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน สป 0418/10
(กรณี ขอให้ตรวจสอบโรงงาน (ไม่ทราบชื)0
ลงวันที0 12 ก.พ.
บริเวณ ตรงข้าม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ
2562
(ประเทศไทย) จํากัด)

14-Feb-62

ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ กองสาธารณสุขและสิ0
พระประแดง
งแวดล้อม

กองช่าง

ปัจจุบัน
งานเทศกิจรายงานอําเภอฯแล้ว
ตามหนังสือส่งที0 สป 52201/349
ลงวันที0 12 ก.พ.2562 แจ้งว่า
ได้จัดเจ้าหน้าที0เข้าตรวจสอบเหตุดังกล่
าว
พร้อมแจ้งผู้ที0ตั=งวางกีดขวางให้เคลื0อน
ย้าย สิ0งของ ต่างๆ
ไม่ให้กีดขวางทางสาธารณะ
ปัจจุบัน กองช่างรายงานอําเภอฯแล้ว
ตามหนังสือส่งที0 สป 52204/262
ลงวันที0 18 ก.พ.2562 แจ้งว่า
เทศบาลฯได้ดําเนินการออกคําสั0งให้รื=อ
ถอนอาคารดังกล่าวข้างต้นแล้ว
ปัจจุบัน
กองสาธารณสุขและสิ0งแวดล้อมรายงา
นอําเภอฯแล้ว ตามหนังสือส่งที0 สป
52203/384 ลงวันที0 15 ก.พ.2562
แจ้งว่า
ได้เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื0อวันที0 5
กุมภาพันธ์ 2562
ไม่พบผู้จําหน่ายอาหาร
จึงได้สอบถามประชาชนที0อาศัยบริเวณ
ไกล้เคียง แจ้งว่า
ผู้จําหน่ายอาหารไม่ได้จําหน่ายมานาน
แล้ว
ปัจจุบัน กองช่างรายงานอําเภอฯแล้ว
ตามหนังสือส่งที0 สป 52204/391
ลงวันที0 18 ก.พ.2562 แจ้งว่า
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ได้ดําเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมไ
ฟฟ้าส่องสว่างในซอยเบญจสุข
ตามที0ได้รับแจ้งแล้ว
ปัจจุบัน
กองสาธารณสุขและสิ0งแวดล้อมรายงา
นอําเภอฯแล้ว ตามหนังสือส่งที0 สป
52203/425 ลงวันที0 22 ก.พ.2562
แจ้งว่า แจ้งให้ผู้ประกอบกิจการ
ดําเนินการขนย้ายวัสดุที0ไม่ใช้แล้วมิให้
กีดขวางทางสัญจร และงานเทศกิจ
รายงานอําเภอฯแล้ว ตามหนังสือส่ง ที0
สป 52201/435 ลงวันที0 26 ก.พ. 2562
แจ้งว่า
ได้จัดเจ้าหน้าที0เข้าตรวจสอบเหตุร้องเรี
ยน
พร้อมแจ้งผู้ที0ตั=งวางกีดขวางให้เคลื0อน
ย้าย สิ0งของ ต่างๆ
ไม่ให้กีดขวางทางสาธารณะ แล้ว
ปัจจุบัน
กองสาธารณสุขและสิ0งแวดล้อมรายงา
นอําเภอฯแล้ว ตามหนังสือส่งที0 สป
52203/423 ลงวันที0 22 ก.พ.2562
แจ้งว่า ขณะตรวจสอบไม่พบควันสีดํา
และแจ้งผู้ประกอบกิจการให้ดําเนินการ
ดังนี= 1.
ให้รายงานการป้องกันและแก้ไขระบบบ
ําบัดอากาศมิให้เกิดกลิ0นเหม็นรบกวนป
ระชาชน 2.
ให้รายงานเอกสารการรับรองคุณภาพเ
ชื=อเพลิงที0ใช้ 3.
ให้รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ=า
ทิ=ง
ปัจจุบัน
กองสาธารณสุขและสิ0งแวดล้อมรายงา
นอําเภอฯแล้ว ตามหนังสือส่งที0 สป
52203/424 ลงวันที0 22 ก.พ.2562
แจ้งว่า
มีการกําจัดเศษใยมะพร้าวด้วยการเผาแ
ละมีระบบบําบัดอากาศชนิด Wet
Surubber
เป็นเหตุให้เกิดกลิ0นเหม็นรบกวนประชา
ชน
ปัจจุบัน
กองสาธารณสุขและสิ0งแวดล้อมรายงา
นอําเภอฯแล้ว ตามหนังสือส่งที0 สป
52203/6 ลงวันที0 22 ก.พ.2562 แจ้งว่า
ได้ดําเนินการตรวจสอบพบว่าควันสีดําร
ะบายออกจากโรงงานเป็นระยะๆ
และแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการ
ดําเนินการดังนี= 1.
ให้รายงานคุณภาพอากาศที0ปล่อยออก
จากปล่อง 2.
ให้รายงานแผนการป้องกันและปรับปรุง
แก้ไขระบบบําบัดอากาศ

ยุติเรื0อง

ยุติเรื0อง

ยุติเรื0อง

ยุติเรื0อง

ยุติเรื0อง

ยุติเรื0อง

ยุติเรื0อง

ยุติเรื0อง

30

ร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน สป 0418/531
(กรณี ขอให้สร้างสะพานข้ามคลอง ระหว่าง
ลงวันที0 13 ก.พ.
หมู่ที0 14 ถึง หมู่ที0 15 ตําบลบางครุฯ)
2562

18-Feb-62

ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ
พระประแดง

31

ร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน
(กรณี
ขอให้ตรวจสอบการประกอบกิจการของบริษั
ทโรงงานเหล็กกรุงเทพ จํากัด (ฉื0อ จิ=น ฮั=ว))
ร้องเรียนจากประชาชนที0ได้รับความเดือดร้อน
(กรณี รับเรื0องร้องเรียนจาก นายวิษณุ
สุชาติลํ=าพงศ์ กรรมการบริษัทเดอะแวลู
พร็อพเพอร์ตี= ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด)

สป 0418/552
ลงวันที0 14 ก.พ.
2562
สป 0418/792
ลงวันที0 11 มี.ค.
2562

32

ปัจจุบัน กองช่าง รายงานอําเภอฯแล้ว
ตามหนังสือส่งที0 สป 52204/561
ลงวันที0 12 มีนาคม 2562 แจ้งว่า
การก่อสร้างดังกล่าว
ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้ทํา
การก่อสร้างสิ0งล่วงลํ=าลํานํ=าประกอบกับ
ได้เกิดประเด็นปัญหาการร้องคัดค้านกา
รก่อสร้างจากประชาชน หมู่ 14
ตําบลบางครุฯ
จึงมิได้มีการดําเนินโครงการก่อสร้างตา
มวัตถุประสงค์ดังกล่าว

ยุติเรื0อง

18-Feb-62

ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ กองสาธารณสุขและสิ0
พระประแดง
งแวดล้อม

13-Mar-62

ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ งานแผนที0ภาษี,กองช่ ปัจจุบัน งานนิติการ
พระประแดง
าง
กองวิชาการและแผนงาน
รายงานอําเภอฯ แล้ว ตามหนังสือส่งที0
สป 52206/727 ลงวันที0 29 มีนาคม
2562 แจ้งว่า
ได้ขอทราบการถือกรรมสิทธิWที0ดินไปยัง
สํานักงานที0ดินจังหวัดสมุทรปราการ
สาขาพระประแดง แล้ว
ผลจะเป็นอย่างไรจักแจ้งให้อําเภอทรา
บต่อไป , ปัจจุบัน งานนิติการ
กองวิชาการและแผนงาน
รายงานอําเภอฯ แล้ว ตามหนังสือส่งที0
สป 52206/917 ลงวันที0 29 เมษายน
2562 แจ้งว่า ที0ดินฉบับดังกล่าวมี
นายบุญส่ง ประเสริฐสุขดี
เป็นผู้ถือกรรมสิทธิWเหนือที0ดินดังกล่าว
ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ กองสาธารณสุขและสิ0 ปัจจุบัน
พระประแดง
งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ0งแวดล้อมรายงา
นอําเภอฯแล้ว ตามหนังสือส่งที0 สป
52203/658 ลงวันที0 21 มี.ค.2562
แจ้งว่า ห้ามใช้งานหม้อนํ=าชีวมวล ทันที
ปรับปรุงปล่องระบายควัน
แก้ไขระบบบําบัดนํ=าเสีย ฯลฯ
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวั
กองช่าง
ปัจจุบัน งานนิติการ
ดสมุทรปราการ (ลับ)
กองวิชาการและแผนงาน
รายงานจังหวัดสมุทรปราการแล้ว
ตามหนังสือ 52206/8 ลงวันที0 29
มีนาคม 2562 แจ้งว่า
ปัจจุบันสํานักงานที0ดินจังหวัดสมุทรปร
าการ สาขาพระประแดง
ได้ดําเนินการทําการรังวัด สอบแนวเขต
ในวันที0 4 กุมภาพันธ์ 2562
ขณะนี=รอรูปแผนที0แนวลํากระโดงที0รังวั
ด ฯลฯ จากสํานักงานที0ดินฯ

ยุติเรื0อง

ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ กองสาธารณสุขและสิ0 ปัจจุบัน
พระประแดง
งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ0งแวดล้อม ที0 สป
52203/886 ลงวันที0 24 เมษายน 2562
แจ้งว่า จากการลงตรวจสอบ
พบว่าไม่มีการวางผงซักฟอก
นํ=ายาปรับผ้านุ่ม
หรือสารเคมีอื0นใดไว้บริเวณดังกล่าว
ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ
งานเทศกิจ
ปัจจุบัน งานเทศกิจ
พระประแดง
รายงานอําเภอฯแล้ว ตามหนังสือส่งที0
สป 52201/1095 ลงวันที0 22 ม.ค. 2562
แจ้งว่า
เจ้าหน้าที0เข้าตรวจสอบเหตุร้องเรียนดัง
กล่าว
พร้อมแจ้งผู้ที0ตั=งวางกีดขวางให้เคลื0อน
ย้าย สิ0งของต่างๆ
ไม่ให้กีดขวางทางสาธารณะ
พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที0 กําชับ กวดขัน
พื=นที0ดังกล่าว ต่อไป
ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ กองสาธารณสุขและสิ0
พระประแดง
งแวดล้อม

ยุติเรื0อง

33

ร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน สป 0418/740
(กรณี ขอให้ตรวจสอบโรงงาน FICO PLUS
ลงวันที0 4 มี.ค.
บริเวณ ซอยสุขสวัสดิW 78/13 ตําบลบางจากฯ) 2562

13-Mar-62

34

ขอให้เร่งรัดดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สป 0017.1/324
(กรณี นางสาวพรวิภา สีสนทอง อยู่บ้านเลขที0 ลงวันที0 12
123/53 หมู่ที0 2 ถนนสุขสวัสดิW ตําบลบางจากฯ มีนาคม 2562
และราษฎาชุมชนลานทรายพัฒนา)

27-Mar-62

35

ร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน สป 0418/1064
(กรณี นายสุขสัญชัย กลํ0าดิษฐ์ อยู่บ้านเลขที0 ลงวันที0 3 เม.ย.
11/15 หมู่ที0 12 ตําบลบางครุ
2562
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ถูกเพื0อนบ้านกลั0นแกล้งโดยนําสารเคมีต่างๆ
มาวางไว้นอกบ้าน)

9-Apr-62

36

ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง (กรณี
ขอให้ตรวจสอบการวางสิ0งของรุกลํ=าบาทวิถี
บริเวณ หมู่ 5 ตําบลบางจากฯ)

สป 0418/1383
ลงวันที0 7
พ.ค.2562

13-May-62

37

ร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน สป 0418/1329
(กรณี ได้รับเรื0องร้องเรียนจาก นางสาวรื0นฤดี ลงวันที0 1 พ.ค.
พูลเลิศ อยู่บ้านเลขที0 32/4 หมู่ที0 8
2562
ตําบลบางครุฯ
ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการเผายาง)

13-May-62

กองช่าง

ยุติเรื0อง

ยุติเรื0อง

ยุติเรื0อง

38

ร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน สป 0418/1436
(กรณี ได้รับเรื0องร้องเรียนจาก นายวุฒิวัฒน์
ลงวันที0 13 พ.ค.
เหลืองจรัสหล้า
2562
เพื0อนบ้านนํารถยนต์มาจอดขวางทางเข้า ออก)

16-May-62

ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ
พระประแดง

ปัจจุบัน งานนิติการ
ได้รายงานอําเภอฯแล้ว ตามหนังสือส่ง
ที0 สป 52206/1143 ลงวันที0 27 พ.ค.
2562 แจ้งว่า
สํานักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง
ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
ได้จัดเจ้าหน้าที0เข้าร่วมตรวจสอบเหตุร้
องเรียนดังกล่าวกับเจ้าหน้าที0ทหาร
(คสช.)
และปลัดอําเภอที0รับผิดชอบงานประจํา
ตําบล พบว่า
พื=นที0ดังกล่าวเป็นพื=นที0ส่วนบุคคล
และทางคู่กรณีทั=งสองฝ่ายไม่สามารถต
กลงยินยอมกันได้ทางปลัดอําเภอจึงแจ้
งคู่กรณีทั=งสองฝ่ายมาเจรจาเพื0อหายุติ
ที0ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอพระประแดง
ต่อไป

ยุติเรื0อง

39

ร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน สป 0418/1473
(กรณี ได้รับความเดือดร้อนจากควันปิ=งไก่
ลงวันที0 14 พ.ค.
บริเวณหน้าบ้านเลขที0 17 หมู่ที0 17
2562
ตําบลบางพึ0ง อําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ)

17-May-62

ยุติเรื0อง

40

ร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน
(กรณี ได้รับเรื0องร้องเรียนจาก นายวุฒิวัฒน์
เหลืองจรัสหล้า
เพื0อนบ้านนํารถยนต์มาจอดขวางทางเข้า ออก)
การเพิ0มชื0อโดยมิชอบที0สํานักทะเบียนท้องถิ0น
เทศบาลเมืองลัดหลวง

สป 0418/1516
ลงวันที0 22 พ.ค.
2562

27-May-62

ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ กองสาธารณสุขและสิ0 ปัจจุบัน
พระประแดง
งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ0งแวดล้อมรายงา
นอําเภอฯแล้ว ตามหนังสือส่งที0 สป
52203/1189 ลงวันที0 30 พ.ค. 2562
แจ้งว่า วันที0 24 พ.ค. 2562
ได้เข้าตรวจสอบกรณีร้องเรียนดังกล่าว
พบ นางนงคราญ พลีบัตร
ผู้ประกอบการขายไก่ปิ=งจึงแจ้งให้ผู้ประ
กอบการแก้ไขระบบดูดควัน
ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ
งานเทศกิจ
พระประแดง

สป 0418/38
ลงวันที0 31 พ.ค.
2562

7-Jun-62

41

งานเทศกิจ

ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ ฝ่ายทะเบียนราษฎรแล
พระประแดง
ะบัตร

