








ประจําเดือน

สถิติเรื่องร้องเรียนของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

่ ่
ต.ค.58 พ.ย.58 ธ.ค.58 ม.ค.59 ก.พ.59 มี.ค.59 เม.ย.59 พ.ค.59 มิ.ย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59 รวมทั้งสิ้น

1 ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ 5 6 8 3 14 11 11 7 13 12 13 0 ๑๐๓

ลําดับที่ เรื่องร้องเรียน

2 สํานักนายกรัฐมนตร/ี(1111) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 รัฐสภา (กระทู/้ข้อหารือ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ/(ระบบ e-petition) 22 10 16 25 32 33 16 20 18 13 23 0 2284 กระทรวงทรพยากรธรรมชาตฯ/(ระบบ e petition) 22 10 16 25 32 33 16 20 18 13 23 0 228

5 คลินิกรับเรื่องร้องทุกข ์ทส. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 อื่นๆ (เช่น หนังสือบันทึก, ศูนย์บริการกรมอุทยานแห่งชาติฯ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวมทั้งสิ้น 27 16 24 28 46 44 27 27 31 25 36 0 ๓๓๑

35 ระบบเรื่องรอ้งเรยีนของกรมปา่ไม้

25

30

ระบบเรองรองเรยนของกรมปาไม

สํานักนายกรัฐมนตรี/(1111)

10

15

20 รัฐสภา (กระทู/้ข้อหารือ)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ/(ระบบ e-petition)

0

5

ต.ค.58 พ.ย.58 ธ.ค.58 ม.ค.59 ก.พ.59 มี.ค.59 เม.ย.59 พ.ค.59 มิ.ย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข ์ทส.

อื่นๆ (เช่น หนังสือบันทึก, ศูนย์บริการกรมอุทยานแห่งชาติฯ)
58 58 58 ม 59 59 ม 59 เม 59 59 ม 59 59 ส 59 59



สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ต.ค.58 พ.ย.58 ธ.ค.58 ม.ค.59 ก.พ.59 ม.ีค.59 เม.ย.59 พ.ค.59 ม.ิย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59 รวมทั้งสิ้น

1 ผู้ขอรับบริการข้อมูลสิ่งพิมพ ์เอกสารเผยแพร่วิชาการป่าไม้ 2 1 0 1 1 1 1 0 ๐ 1 0 0 8

ลําดับที่ การให้บริการ
ประจําเดือน

ผูขอรบบรการขอมูลสงพมพ เอกสารเผยแพรวชาการปาไม

2 ผู้ขอรับบริการข้อมูลทางโทรศัพท์/ ณ ศูนย์บริการฯ 101 92 73 68 85 117 80 76 ๙๕ 74 98 0 959

3 ผู้ขอรับบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 ๐ 0 0 0 0

4 ผข้อรับบรกิารขอ้มลขา่วสารทางราชการของกรมปา่ไม ้     (ตาม 64 ผู้ขอรับบรกิารขอ้มูลขา่วสารทางราชการของกรมปา่ไม ้     (ตาม

 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540)

0 1 1 1 0 1 1 0 ๑ 0 0 0 6

รวมทั้งสิ้น 103 94 74 70 86 119 82 76 ๙๖ 75 98 0 973
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ผู้ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการของกรมป่าไม้      

(ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540)

ต.ค.58 พ.ย.58 ธ.ค.58 ม.ค.59 ก.พ.59 ม.ค.59 เม.ย.59 พ.ค.59 ม.ย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59



สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ศูนย์บริการประชาชน กรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ต.ค.58 พ.ย.58 ธ.ค.58 ม.ค.59 ก.พ.59 ม.ีค.59 เม.ย.59 พ.ค.59 ม.ิย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59 รวมทั้งสิ้น

1 ผเ้ขา้ชมเว็บไซตข์องศนยบ์รกิารประชาชน กรมปา่ไม้ 16,910 22,769 30,415 25,516 34,734 18,370 15,116 19,897 14,059 10,753 15,799 0

ลําดับ

ที่
การให้บริการ

ประจําเดือน

ผูเขาชมเวบไซตของศูนยบรการประชาชน กรมปาไม

รวมทั้งสิ้น 16,910 22,769 30,415 25,516 34,734 18,370 15,116 19,897 14,059 10,753 15,799 0
224,338
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ต.ค.58 พ.ย.58 ธ.ค.58 ม.ค.59 ก.พ.59 มี.ค.59 เม.ย.59 พ.ค.59 มิ.ย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของศูนย์บริการประชาชน กรมป่าไม้



สรุปเรื่องร้องเรียนของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559)

   

รวม
ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ
รวม

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ
รวม

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ลําดับที่ ประเภทเรื่องร้องเรียน

พ.ศ. 2557พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

1 ให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแส 129 60 69 251 199 52 256 236 20

2 เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่และภารกิจ

ของกรมป่าไม้

183 64 119 118 75 43 60 55 5

3 กระทู ้ข้อหารือ 0 0 0 0 0 0 6 6 0

4 อื่นๆ (เช่น ขอคําปรึกษา เสนอความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะฯ)

19 16 3 36 31 5 22 22 0

ั้ ิ้รวมทังสนิ 331 140 191 405 305 100 344 316 28

คิดเป็นร้อยละ(%) 100.00% 42.30% 57.70% 100.00% 75.31% 24.69% 100.00% 91.86% 8.14%

  ป ี2557ปี 2558ปี 2559  

91 86%

8.14%

ดําเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดําเนินการ

75 31%

24.69% ดําเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดําเนินการ
42.30%

57.70%
ดําเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดําเนินการ

 

91.86%75.31%



 

ตาราง สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ประจําเดือน สิงหาคม 2559 (ข้อมูลวันที่ 31 สิงหาคม 2559) 

รายการผู้ขอรับบริการ 

(1) 

ผู้รับบริการสะสม 

 

(2) 

ผู้รับบริการ 

(ส.ค.59) 

(1+2) 

รวม 

1. ผู้ขอรับบริการข้อมูลสิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่วิชาการป่าไม้ 8 0 8 

2. ผู้ขอรับบริการข้อมูลทางโทรศัพท์/ศูนย์บริการฯ 861 98 959 

3. ผู้ขอรับบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0 

4. ผู้ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการของกรมป่าไม้  

(ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540) 

6 0 6 

รวมทั้งหมด 875 98 973 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตาราง สถิติผู้เข้าชมเวบ็ไซต์ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ประจําเดือน สิงหาคม  2559 (ข้อมูลวันที่ 31 สิงหาคม 2559) 

รายการผูข้อรับบริการ 

(1) 

ผู้รับบริการสะสม 

 

(2) 

ผู้รับบริการ 

(ส.ค.59) 

(1+2) 

รวม 

1.ผู้เข้าชมเว็บไซต์ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม ้ 208,539 15,799 224,338 

รวมทั้งหมด 208,539 15,799 224,338 

 

 

 



  ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจําเดือน สิงหาคม 2559 (ข้อมูลวันที่ 31 สิงหาคม 2559) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

(1) 

เรื่องร้องเรยีน 

สะสม 

 

(2) 

เรื่องร้องเรยีน 

ประจําเดือน 

(ส.ค.59) 

 

 

(1)+(2) 

รวม* 

ดําเนินการ

พร้อมรายงาน

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ 

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม ้ 90 13 103 56 47 

สํานักนายกรัฐมนตร ี/ (1111) 0 0 0 0 0 

รัฐสภา / กระทู้ ข้อหารือ สว. สส. 0 0 0 0 0 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 205 23 228 84 144 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข ์ทส. 0 0 0 0 0 

อื่นๆ 0 0 0 0 0 

รวมทั้งหมด 295 36 331 140 191 

 

หมายเหตุ  * รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 (ดาวน์โหลดเอกสารไดท้างเว็บไซต์กรมป่าไม้ หน้าเว็บเพจศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ 

www.forest.go.th/service หัวข้อรายงานสถิติ) 

      

       



ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เรือ่งอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลวันที่ 31 สิงหาคม 2559) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

(1) 

เรื่องรอ้งเรียน 

ทั้งหมด 

 (ต.ค.57-ก.ย.58) 

(2) 

ดําเนินการพร้อม

รายงานแล้วเสร็จ 

(ต.ค.57-ก.ย.58) 

(1) - (2) = (3) 

อยูร่ะหว่าง

ดําเนนิการ 

(ข้ามป)ี 

(4) 

เรื่องดําเนินการแล้วเสร็จ 

(ต.ค.58-ส.ค.59) 

(3) - (4) 

เรื่องรอ้งเรียน

ค้างป ี

คงเหลือ** 

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม ้ 129 106 23 4 19 

สํานักนายกรัฐมนตร ี/ (1111) 0 0 0 0 0 

รัฐสภา / กระทู้ ข้อหารือ สว. สส. 0 0 0 0 0 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 276 178 98 17 81 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส. 0 0 0 0 0 

อื่นๆ 0 0 0 0 0 

รวมทั้งหมด 405 284 121 21 100 

 

หมายเหตุ  ** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2  

(ดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์กรมป่าไม้ หน้าเว็บเพจศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ www.forest.go.th/service หัวข้อรายงานสถิติ) 

  

 

 

 



ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามปี)(ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่  31 สิงหาคม 2559) 

 

ช่องทางการร้องเรียน 

(1) 

เรื่องรอ้งเรียน 

ทั้งหมด 

 (ต.ค.56-ก.ย.57) 

(2) 

ดําเนินการพร้อม

รายงานแล้วเสร็จ 

 (ต.ค.56-ก.ย.58) 

(1) - (2) = (3) 

อยูร่ะหว่างดําเนนิการ 

(ข้ามป)ี 

(4) 

ดําเนินการพร้อม

รายงานแล้วเสร็จ      

(ต.ค.57- ก.ย.58) 

(5) 

เรื่องดําเนินการแล้วเสรจ็

ประจําเดือน       

(ต.ค.58- ส.ค.59) 

(3) - (4) - (5) 

เรื่องรอ้งเรียนค้างป ี

คงเหลือ*** 

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม ้ 191  164 27 3 11 13 

สํานักนายกรฐัมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 0 

รัฐสภา / กระทู้ ข้อหารือ สว. สส. 6 6 0 0 0 0 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ/ (ระบบ e-

Petition) 

147 127 20 6 2 12 

อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 

รวมทั้งหมด 344 297 47 9 13 25 

 

หมายเหตุ   *** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 

(ดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์กรมป่าไม้ หน้าเว็บเพจศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ www.forest.go.th/service หัวข้อรายงานสถิติ) 

 

 

 

 



หน่วยงานที่รับผิดชอบ จํานวนเรื่องร้องเรียน อยู่ระหว่างดําเนินการ
ดําเนินการแล้วเสร็จ

พร้อมรายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

สํานักบริหารกลาง ๔ ๐ ๔

สํานักแผนงานและสารสนเทศ ๙ ๐ ๙

สํานักจัดการป่าชุมชน ๖ ๕ ๑

สํานักส่งเสริมการปลูกป่า ๕ ๑ ๔

สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ๖๘ ๓๔ ๓๔

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ ๓๗ ๑๘ ๑๙

สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ๑ ๑ ๐

สํานักการอนุญาต ๔๑ ๔๐ ๑

สํานักกฎหมาย ๐ ๐ ๐

สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ ๑ ๑ ๐

สํานักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ ๐ ๐ ๐

สํานักด่านป่าไม้ ๒ ๐ ๒

สํานักรับรองการป่าไม้ ๐ ๐ ๐

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ๐ ๐ ๐

กลุ่มตรวจสอบภายใน ๐ ๐ ๐

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม)่ ๑๑ ๑๐ ๑

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ๙ ๒ ๗

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลําปาง) ๑๒ ๖ ๖

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ๑๒ ๔ 8

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุร)ี ๖ ๑ ๕

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธาน)ี ๑๗ ๑๒ ๕

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ๘ ๕ 3

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ๓๔ ๘ ๒๖

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุร)ี ๑๕ ๖ ๙

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี ๑๗ ๙ ๘

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี ๑๕ ๘ ๗

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) ๘ ๘ ๐

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ๖ ๕ ๑

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ๑ ๑ 0

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ๑๑ ๕ ๖

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ๓ ๑ ๒

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ๑๗ ๖ 11

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม ๖ ๓ ๓

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี ๒๔ ๑๙ ๕

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ๑๑ ๖ 5

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ๓ ๑ ๒

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ๑๙ ๗ ๑๒

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส 1 1 0

หน่วยงานอื่น : กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช 0 0 0

รวม ๓๓๑ ๑๙๑ ๑๔๐

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน (รายสํานัก) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดือน สิงหาคม 2559 (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2558-31สิงหาคม 2559)

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

หมายเหตุ : เรื่องร้องเรียนบางเรื่องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน

ท้ังนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางเว็บเพจของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ www.forest.go.th/service หัวข้อรายงานสถิติ



หน่วยงานที่รับผิดชอบ จํานวนเรื่องร้องเรียน อยู่ระหว่างดําเนินการ ดําเนินการแล้วเสร็จพร้อมรายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

สํานักบรหิารกลาง 2 ๐ ๒

สํานักแผนงานและสารสนเทศ ๓๔ ๐ ๓๔

สํานักจัดการป่าชุมชน 0 ๐ ๐

สํานักส่งเสรมิการปลูกป่า 6 ๐ ๖

สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ๑๘ ๔ ๑๔

สํานักจัดการท่ีดินป่าไม้ 16 ๗ ๘

สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 1 ๑ ๐

สํานักการอนุญาต 20 ๑๗ ๓

สํานักกฎหมาย 3 ๐ ๓

สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 0 ๐ ๐

สํานักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ 0 ๐ ๐

สํานักด่านป่าไม้ 1 ๐ ๑

สํานักรับรองการป่าไม้ 0 ๐ ๐

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 ๐ ๐

กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 ๐ ๐

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 (เชียงใหม)่ 27 ๘ ๑๙

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 2 (เชียงราย) ๑๖ ๓ ๑๓

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ลําปาง) 9 ๕ ๔

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 (ตาก) 16 ๑๑ 5

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 (สระบุร)ี 11 ๒ ๙

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) 10 ๐ ๑๐

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 (ขอนแก่น) 15 ๓ 13

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 (นครราชสีมา) 36 ๖ ๓๐

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 (ชลบุร)ี 12 ๐ ๑๒

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุร)ี 18 ๕ ๑๓

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎรธ์านี) 23 ๓ ๒๐

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรธีรรมราช) 14 ๖ ๘

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) 5 ๓ ๓

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 3 ๐ 3

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ 12 ๔ ๘

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 4 ๐ ๔

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขาพิษณุโลก 15 ๑ 8

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 สาขานครพนม 5 ๐ ๕

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 สาขาอุบลราชธานี 15 ๑๐ ๕

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 สาขาปราจนีบุรี 8 ๒ 6

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 13 ๐ ๑๓

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 สาขากระบ่ี 19 ๔ ๑๕

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 สาขานราธิวาส 3 0 3

หน่วยงานอื่น : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช 0 0 0

รวม ๔๐๕ ๑๐๐ ๓๐๕

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน (รายสํานัก) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  (ข้อมูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 -  31 สิงหาคม 2559)

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

หมายเหตุ : เรื่องร้องเรยีนบางเรื่องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน

ท้ังนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางเว็บเพจของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ www.forest.go.th/service หัวข้อรายงานสถิติ



หน่วยงานที่รับผิดชอบ จํานวนเรื่องร้องเรียน อยู่ระหว่างดําเนินการ ดําเนินการแล้วเสร็จพร้อมรายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

สํานักบรหิารกลาง 5 ๐ ๕

สํานักแผนงานและสารสนเทศ 97 ๐ ๙๗

สํานักจัดการป่าชุมชน 3 ๐ ๓

สํานักส่งเสรมิการปลูกป่า 3 ๐ ๓

สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 11 ๑ ๑๐

สํานักจัดการท่ีดินป่าไม้ 7 ๐ ๗

สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 0 ๐ ๐

สํานักการอนุญาต 2 ๑ ๑

สํานักกฎหมาย 0 ๐ ๐

สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 0 ๐ ๐

สํานักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ 0 ๐ ๐

สํานักด่านป่าไม้ 2 ๐ ๒

สํานักรับรองการป่าไม้ 0 ๐ ๐

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1 ๐ ๑

กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 ๐ ๐

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 (เชียงใหม)่ 14 ๑ ๑๓

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 2 (เชียงราย) 3 ๐ ๓

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ลําปาง) 9 ๐ ๙

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 (ตาก) 12 ๑ 11

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 (สระบุร)ี 7 ๐ ๗

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) 13 ๐ ๑๓

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 (ขอนแก่น) 17 ๕ 12

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 (นครราชสีมา) 24 ๑ ๒๓

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 (ชลบุร)ี 10 ๑ ๙

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุร)ี ๒๔ ๑ ๒๓

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎรธ์านี) 11 ๐ ๑๑

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรธีรรมราช) 8 ๐ ๘

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) 6 ๑ ๕

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 1 ๐ 1

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ 4 ๐ ๔

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 7 ๐ ๗

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขาพิษณุโลก ๑๑ ๐ 11

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 สาขานครพนม 2 ๐ ๒

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 สาขาอุบลราชธานี 12 ๑๐ ๒

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 สาขาปราจนีบุรี 8 ๒ 6

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 6 ๐ ๖

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 สาขากระบ่ี 8 ๐ ๘

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 สาขานราธิวาส 2 0 2

หน่วยงานอื่น : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช 0 0 0

รวม ๓๔๔ ๒๕ ๓๑๙

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน (รายสํานัก) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  (ข้อมูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 -  31 สิงหาคม 2559)

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

หมายเหตุ : เรื่องร้องเรยีนบางเรื่องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน

ท้ังนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางเว็บเพจของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ www.forest.go.th/service หัวข้อรายงานสถิติ



หนา้ที1่

่ ่

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนนิการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดือน สิงหาคม 2559  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2559) เอกสารแนบ 1

รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

เดือน ตุลาคม 2558

1 5805175 2/10/2558 ขอให้ตรวจสอบแนวเขตที่ดิน สทก. ที่ได้รับอนุญาต สทก. ฉบับที่ 537 เลขที่ดิน 136 แผ่นที่ 172 ระวางหมายเลข 

5122-4 อ.สะเดา ป่าควนนายเส้น จ.สงขลา

√ ปม/เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 13 (สงขลา)

2 5811310931  05/10/2558 นางบุญหลาย และ นายพิฑูลย์ สุนา ราษฎรจังหวัดเลย ได้มีหนังสือเรียนคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิขอให้ตรวจสอบ

พืน้ที่ป่าชุมชน บ้านลายเหนือ หมู่ที่ 11 ตําบลน้ําสวย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

√ e-petition สน.จทป.ที่ 6 (อุดรธาน)ี

3 5811310931 5/10/2558 ขอให้ตรวจสอบพื้นที่ป่าชุมชน บ้านลายเหนือ หมู่ที่ 11 ตําบลน้ําสวย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เนื่องจากขึ้นทะเบียน

เมื่อป ี2546 เนื้อที่ 2,000 ไร่แต่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ประกาศพื้นที่ป่าชุมชนบ้าน

√ e-petition สํานักจัดการป่าชุมชน

ลายเหนือ ดําเนินโครงการฟื้นฟูป่าชุมชนและป่าต้นน้ําลําธารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว จํานวน 

1,050 ไร่ ผู้ร้องเรียนจึงม ีข้อสงสัยถึงพื้นที่จํานวน 950 ไร ่ที่หายไป และผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการ

กําหนดแนวเขตป่าชุมชน

4 5812937451 6/10/2558 25/8/2559 นายคําปอง พิพวนนอก  ขอให้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทํากินในเขต

้ ่

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,สํานักจัดการ

่ ่พืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ ่ ตําบลลํานางรอง อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย ์โดยขอให้พิจารณาร้องเรียนของ

นายสมนึก ปัดชา (ผู้ร้องรายใหม)่ กับพวก ราษฎรจังหวัดบุรีรัมย ์ขอให้จัดสรรที่ดิน ทํากินให้แก่ราษฎร โดยรวมเป็นเรื่อง

เดียวกันกันกับของตนเอง

ที่ดินป่าไม ้,สน.จทป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

5 5811444851 6/10/2558 นายธัญญะ เลิศศิริ มีหนังสือขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่ดินทํากิน เนื่องจากผู้ร้องมี

กรรมสิทธิ์ประเภทโฉนด น ส  4 จ เลขที่ 5695 เล่มที่ 47 หนา้ 95 ตัง้อย่ที่อําเภอแมเ่มาะ จังหวัดลําปาง ทับซอ้นเขา้

√ e-petition สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

กรรมสทธประเภทโฉนด น.ส. 4 จ เลขท 5695 เลมท 47 หนา 95 ตงอยูทอาเภอแมเมาะ จงหวดลาปาง ทบซอนเขา

ไปในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝัง่ซ้าย ทําให้ไม่สามารถแบ่งโฉนดที่ดินตามต้องการ

6 5812906985  07/10/2558 นายวิชรัตน ์มังคะตา ขอความอนุเคราะห์เช่าพื้นที่ป่าดงซํา จังหวัดขอนแก่น √ e-petition สํานักการอนุญาต

7 5812999932 7/10/2558 ราษฎรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ตําบลงิม ตําบลออย ตําบลผาช้างน้อย อําเภอปง และตําบลฝายกวาง ตําบลแม่ลาว √ e-petition สน.จทป.ที ่2 (เชียงราย)ฎ ู ู

อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการตัดโค่นยางพาราในพื้นที่ป่า

8 5900022 8/10/2558 ลักลอบตัดไม้และแปรรูป ไม้สัก ไม้มะค่า ไม่ชิงชัน ไม้พะยูงและต้นไม้ขนาดใหญ ่บริเณด้านหลังของสถานีวนวัฒนวิจัย

งาวและสํานักงานสวนป่าห้วยทาก จังหวัดลําปาง

√ ปม/ระบบมือถือ สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

9 5810944357 5/10/2558 สอบถามถึงการรับรองที่ดินขอทุนสงเคราะห์สวนยาง จังหวัดสงขลา √ e-petition สน.จทป.ที ่13 (สงขลา)ุ



หนา้ที2่

่ ่

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนนิการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดือน สิงหาคม 2559  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2559) เอกสารแนบ 1

รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

10 5812971923 2/10/2558 26/1/2559 ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากคําสั่ง คสช.ที่ 66/2557 เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่แจ้งว่าตนเองบุกรุกที่ดินของทาง

ราชการ ทั้งที่พืน้ที่ของราษฎรในพื้นที่อําเภอชัยบุร ีจังหวัดสุราษฎร์ธาน ีและอําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

√ e-petition สํานักการอนุญาต ,สน.จทป.ที่

 11 (สุราษฎร์ธาน)ี ,

สน.จทป.ที ่12 สาขากระบี่

11 5813052371 2/10/2558 12/10/2558 ชาวบ้านซับสมบูรณ ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูม ิได้ร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการจ่ายเงินชดเชยที่ดินป่า

สงวนห่งชาต ิ(ป่านายางกลัก)

√ e-petition สํานักแผนงานและสารสนเทศ

12 5811450012  13/10/2558 ขอความเป็นธรรมในที่ดินทํากินถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับกุมดําเนินคดีฐานบุกรุกแผ้วถางแนวเขตเพื่อออกโฉนดที่ดินเข้าไปใน

เขตปา่สงวนแห่งชาตปิา่ดงขี้เหล็ก บรเิวณหมท่ี่ 12 ตําบลอม่มา้ อําเภอธวัชบร ีจังหวัดรอ้ยเอ็ด

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

เขตปาสงวนแหงชาตปาดงขเหลก บรเวณหมูท 12 ตาบลอุมมา อาเภอธวชบุร จงหวดรอยเอด

13 5811323751 13/10/2558 ร้องเรียนการบุกรุกป่า บ้านปางเจริญ-หัวฝายเหนือ ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จังหวัดกําพงเพชร √ e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

14 5811416030 14/10/2558 4/1/2559 ขอความเป็นธรรมกรณีครอบครองที่ดินบริเวณเขาพนมศาสตร ์หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 8 ตําบลป่ายุบใน อําเภอวังจันทร์ 

จังหวัดระยอง ถูกกล่าวหาว่าบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ

√ e-petition สน.จทป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

15 5900043 16/10/2558 3/11/2558 ขอใหต้รวจสอบการลักลอบตัดไมบ้นเนนิเขาหลังภเก็ตแฟนตาซ ีจังหวัดภเก็ต √ ปม/โทรศัพท์ สน จทป ที่ 12 สาขากระบี่15 5900043 16/10/2558 3/11/2558 ขอใหตรวจสอบการลกลอบตดไมบนเนนเขาหลงภูเกตแฟนตาซ จงหวดภูเกต √ ปม/โทรศพท สน.จทป.ท 12 สาขากระบ

16 5900035 16/10/2558 บุกรุกป่าสาธารณะประโยชน์เพื่อประโยชน์ตนเอง บริเวณบ้านปางเจริญ-หัวฝายเหนือ ต.ท่าขุนราม อ.เมือง กําพงเพชร √ ปม/เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

17 5811489385 16/10/2558 นายกสมาคมผู้ผลิตภาคใต ้ได้มีหนังสือ เพื่อขอเช่าพื้นที่ราชพัสดุและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่ ซึ่ง

หมดอายการอนญาตการทําสวนปาล์มน้ํามันของเอกชน เพื่อแบง่พืน้ที่ให้ราษฎรที่มคีณสมบัตเิหมาะสมเขา้ไปอาศัยทํากนิ

√ e-petition สํานักการอนุญาต

หมดอ ยุ รอนุญ ต รท สวนป ลมน มนของเอ ชน เพอแบงพนทใหร ษฎรทมคุณสมบตเหม สมเข ไปอ ศยท น

18 5812928796 20/10/2558 ให้เร่งรัดพิจารณาให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติทับที่ดินทํากิน

ของชาวบ้าน บริเวณบ้านบากชุม หมู่ที่ 1 ตําบลโนนก่อ อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

19 5812924594 21/10/2558 ประธานชมรมทหารพรานกองทัพบก ได้มีหนังสือถึง คสช. เพื่อขอเข้าใช้ประโยชน์ทํากินและอยู่อาศัย หรือขอเช่าที่ดินป่า √ e-petition สํานักการอนุญาตู

สงวนแห่งชาต ิซึ่งอยู่ในพื้นที่ตําบลอ่าวลึกเหนือ ตําบลคลองยา อําเภออ่าวลึกและตําบลเขาเขน ตําบลเขาต่อ ตําบลคีรีวง

 ตําบลปลายพระยา จังหวัดกระบี่

ุญ

20 5811478720 22/10/2558 ขอให้หน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา กรณี ราษฎรเข้าครอบครองสวนปาล์มในพื้นที่ป่าสงวน

แห่งชาติที่เอกชนขอใช้ประโยชน์ให้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2546 ข้อ 41 รวมทั้งขอ

ความคม้ครองกล่มมวลชนไรท้ี่ดินทํากนิที่ได้ ขา้มาอย่อาศัย ล ครอบครองที่ดิน ในทอ้งที่หมท่ี่ 4 5 7 ล  8 ตําบล

√ e-petition สํานักการอนุญาต

ความคุมครองกลุมมวลชนไรทดนทากนทไดเขามาอยูอาศยและครอบครองทดน ในทองทหมูท 4,5,7 และ 8 ตาบล

ปลายพระยา อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่



หนา้ที3่

่ ่

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนนิการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดือน สิงหาคม 2559  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2559) เอกสารแนบ 1

รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

21 5811427502 26/10/2558 9/3/2559 ได้รับความเดือดร้อนจากกลุ่มคนใต้มีอิทธิพลกลุ่มใหญ่มาบุกรุกทําสวนยางพาราหลายร้อยไร่และได้บุกรุกที่ดินของผู้ร้อง

 ซึ่งทํากินมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 บริเวณบ้านหนองสิม ตําบลนามาลา อําเภอนาแห้ว จังหวัดเลย และบุคคลกลุ่มนี้ยังได้

ทํารั้วในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อทําสวนยางพารา

√ e-petition สน.จทป.ที่ 6 (อุดรธาน)ี

22 5812997140 26/10/2558 ขอให้พิจารณาออกเอกสารสิทธิในที่ดินให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ตามแนวถนนสาย 317 (สระแก้ว – จันทบุร)ี ตําบลวัง

สมบูรณ์ อําเภอวังสมบูรณ์ อําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ สน.จทป.ที่ 9 สาขา

ปราจีนบุร ีปิดแล้ว 

15 ส.ค.59

23 5812779226 26/10/2558 มีชาวบ้านบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนของหมู่บ้านหัวควน หมู่ที่ 6 ตําบลควนชุม อําเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ

ได้ออกเอกสารสิทธทิี่ผดิกฎหมาย

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 

(นครศรธีรรมราช)ไดออกเอกสารสทธทผดกฎหมาย (นครศรธรรมราช)

24 5812913391 26/10/2558 20/1/2559 ขอคัดสําเนาแผนที่เขตป่าชุมชน (บริเวณวัดภูปอพรหมนิมิต) บ้านแก่งศรีโคตร ตําบลโนนก่อ อําเภอสิรินธร จังหวัด

อุบลราชธานี

√ e-petition สํานักจัดการป่าชุมชน

25 5900051 27/10/2558 3/5/2558 นายทุนบุกรุกป่าสงวนพร้อมมีผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าป่าไม้สวนป่าละเอาะปลัดป้องกัน อําเภอน้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 

แสวงหาผลประโยชน์

√ ปม/เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

26 5812925881 28/10/2558 12/5/2559 ขอความเป็นธรรมในการแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตป่าตามมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2541 ในท้องที่ 

หมู่ที่ 7 ตําบลจันทเขลม อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรีเพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหา จํานวน 4 ประเด็น

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม ้,

สน.จทป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

27 5811491705 30/10/2558 บริษัท ส.เขมราฐ อินดัสตรี จํากัด ทําการลักลอบระเบิดหิน ขุดตักดิน และหินลูกรัง รุกล้ําเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ปา่ฝัง่ซา้ยลําโดมใหญ จังหวัดอบลราชธานี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อบลราชธานีปาฝงซายลาโดมใหญ จงหวดอุบลราชธาน อุบลราชธาน

เดือน พฤศจิกายน 2558

28 5900064 2/11/2558 12/11/2558 การออกหนังสือรับรองการหักภาษ ีณ ที่จ่าย ของบริษัท col ที่ได้ซื้อขายเครื่องเขียนกับกรมป่าไม้ √ ปม/โทรศัพท์ สํานักบริหารกลาง

29 5812957904 2/11/2558 18/2/2559 ขอความเป็นธรรมกรณีผู้ร้องบุกรุกและเข้าครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าซําผักหนาม บริเวณหมู่ที่ 3 ตําบลทุง่

ลุยลาย จังหวัดชัยภูม ิพิกัด UTM 47Q 0799761E 1820762N เนื้อที่ 11-1-87 ไร ่เพื่อใช้ปลูกยางพารา 

่ ใ ้ ่ ้ ่ ใ ็ ใ ่ ่ ใ ไ

√ e-petition สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

พร้อมกับสังให้ผู้ร้องออกจากพืนทีและรือถอนสิงปลูกสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ซึงคําสังทําให้ผู้ร้องได้รับความ

เดือดร้อนเป็นอย่างมาก

30 5812900225 3/11/2558 กลุ่มแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยางพาราจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหายางพารา โดยเสนอข้อเรียกร้อง จํานวน 3

 ประเด็น โดย ข้อเสนอในข้อที่ 3 มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐบาล

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

31 5900072 4/11/2558 3/2/2559 ลักลอบตัดไมใ้นปา่ชมชน ตําบลหนองกะทา้ว อําเภอนครไทย จังหวัดพษิณโลก √ ปม/โทรศัพท์ สน จทป ที่ 4 สาขาพษิณโลก31 5900072 4/11/2558 3/2/2559 ลกลอบตดไมในปาชุมชน ตาบลหนองกะทาว อาเภอนครไทย จงหวดพษณุโลก √ ปม/โทรศพท สน.จทป.ท 4 สาขาพษณุโลก

32 5900085 4/11/2558 29/12/2558 ลักลอบตัดไม ้หมู่บ้านสันต้นดู่ ตําบลป่าตอน อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ √ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)



หนา้ที4่

่ ่

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนนิการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดือน สิงหาคม 2559  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2559) เอกสารแนบ 1

รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

33 5812743032 10/11/2558 ขอให้ตรวจสอบ สถานที่พักที่มีชื่อว่า ฮิลล์ ลอดจ์ รีสอร์ต ตัง้อยู่เลขที่ 140 หมู่ที่ 5 ตําบลบ้านปง อําเภอหางดง จังหวัด

เชียงใหม่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

34 5900093 11/11/2558 11/11/2558 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกป่าบริเวณหน้าโรงเรียนจอมแจ้งพิทยาคม √ ปม/เว็บไซต์ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

35 5812994622 11/11/2558 22/12/2558 ขอความเป็นธรรม กรณี ชาวบ้านหมู่ที่ 9 บ้านท่าเต้น ตําบลพระเพลิง อําเภอเขาฉกรรจ ์จังหวัดสระแก้ว ได้รับความ

เดือดร้อนจากการกันเขตพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ป่าไม ้โดยแจ้งให้ออกจากพื้นที่และถูกดําเนินคดีจากกการบุกรุกพื้นที่ป่า

สงวนแห่งชาติ

√ e-petition สน.จทป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

36 5812919540 10/11/2558 7/4/2559 ขอใหต้รวจสอบการจัดทําลานรับซือ้ยางพารา บรเิวณหมท่ี่ 2 หมท่ี่ 3 และหมท่ี่ 5 ตําบลเขาคอก อําเภอประโคนชัย √ e petition สน จทป ที่ 8 (นครราชสมีา)36 5812919540 10/11/2558 7/4/2559 ขอใหตรวจสอบการจดทาลานรบซอยางพารา บรเวณหมูท 2 หมูท 3 และหมูท 5 ตาบลเขาคอก อาเภอประโคนชย 

จังหวัดบุรีรัมย ์ซึ่งผู้ร้องเห็นว่า บริเวณพื้นที่จัดทําโครงการดังกล่าวบุกรุกเขตป่าสงวนของชุมชน

√ e-petition สน.จทป.ท 8 (นครราชสมา)

37 5900124 13/11/2558 ขอให้ตรวจสอบการครอบครองไม้แปรรูป ไม้ชิงชัน ไม้พะยูง ไม้ประดู่ บ้านเลขที่ 318 หมู่ที่ 6 ตําบลล้อมแรด อําเภอ

เถิน จังหวัดลําปาง

√ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

38 5812926260 18/11/2558 ขอให้ ทส. ตรวจสอบการถือครองที่ดิน น.ส.3 เลขที่ 100 หมู่ที่ 6 (11) ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ √ e-petition สน.จทป.ที ่3 สาขาแพรู่

39 5811442999 19/11/2558 ได้รับผลกระทบ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้เรียกเก็บเงินกับชาวบ้าน ในการขอสงเคราะห์การเกษตร รวมทั้งขอให้

ตรวจสอบความถูกต้องของแนวเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตําบลบาโหย อําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

√ e-petition สน.จทป.ที่ 13 (สงขลา)

40 5811482797 19/11/2558 12/5/2559 กลุ่มเครือข่ายสุราษฎร์ร่วมใจขอให้พิจารณาจัดสรรที่ดินทํากินให้กับสมาชิกกลุ่มที่เป็นราษฎรไร้ที่ดินที่กินและที่อยู่อาศัย

ทั้งหมด 18 จังหวัด

√ e-petition สน.จทป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี

ไ ่โ ้ ไ ็ ่41 5811323422 17/11/2558 มีนายทุนลักลอบตัดไม้พะยูงเป้นจํานวนมาก ที่โครงการอนุรักษ์ทับทิมสยาม เบือ้งต้นได้ติดตามพร้อมเก็บหลักฐานเเล้

วส่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งที่ ทสจ.ศรีสะเกษเเละศูนย์ดํารงธรรม เเต่ก็ได้ได้รับความร่วมมือไม่มีการเข้าตรวจสอบ

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

42 5811449255 26/11/2558 17/2/2559 ราษฎรจังหวัดนครราชสีมา กับพวก ร้องเรียนว่า ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนจาก ปม. ได้อนุญาตให้ทบวงมหาวิทยาลัย

ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอ่างเก็บน้ําห้วยบ้านยาง เพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งพื้นที่บางส่วน

√ e-petition สํานักการอนุญาต ,สํานัก

จัดการที่ดินป่าไม้

สน.จทป.ที่ 8 

(นครราชสีมา) ปิด

่
ุ

มีราษฎรได้ครอบครอง ทําประโยชน ์ซึ่งพื้นที่บางส่วนมีราษฎรได้ครอบครองทําประโยชน์อยู่ก่อนแล้ว ทําให้เกิดข้อ

พิพาทมาโดยตลอด

เรืองแล้ว.

43 5900145 30/11/2558 22/1/2559 ซื้อขายที่ดินในเขตป่าสงวน บ้านหนองเต่าดํา หมู่ที่ 13 ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี √ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

เดือน ธันวาคม 2558

/ / / / ื ้ ี่ป่  ่ ี่  ้ ็  ํ โ  ํ ี ั ิ์ ั ั ี √ ป /โ ั ์ ป ี่  ( )ี44 5900161 2/12/2558 8/3/2559 บุกรุกพืนทปีา หมูท ี5 บานเขาเหลกนอก ตาบลเขาโจด อาเภอศรสีวสดิ จงหวดกาญจนบุรี √ ปม/โทรศพท์ สน.จทป.ท ี10 (ราชบุร)ี
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่ ่

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนนิการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดือน สิงหาคม 2559  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2559) เอกสารแนบ 1

รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

45 5811462420 2/12/2558 28/6/2559 ขอความเป็นธรรมและขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงประมูลซื้อที่ดินจากสํานักงานบังคับคดีจังหวัดกําแพงเพชร ขาย

ทอดตลาดตามคําสั่งของศาล ซึ่งมีหนังสือรับรองการทําประโยชน ์(น.ส.3) เล่มที่ 19 หน้า 125 เลขที่ 109 หมู่ที่ 2 

(4) ตําบลหนองคล้า อําเภอเมือง กําแพงเพชร เนื้อที ่32 ไร ่3 งาน 20 ตารางวา แต่ศูนย์ประสานงานป่าไม้

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

กําแพงเพชรได้แจ้งว่าที่ดินของผู้ร้องอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิซึ่งผู้ร้องเห็นว่า ศาลฎีกาได้เคยมีคําพิพากษาว่า ที่ดิน

ดังกล่าวของผู้ร้องได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย

46 5811337493 2/12/2558 ขอทราบความคืบหน้ากรณีนางสาวพัชรินทร ์สุพงษ ์กับพวก ราษฎรจากจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีหนังสือทูลเกล้าฯ ถวาย

ฎีกา ขอความเป็นธรรมว่า ผู้ร้องกับพวกได้ครอบครองและทํากินในพื้นที่สวนป่าห้วยจันทร์มาเป็นระยะเวลานาน แต่

ตอ่มามปีระกาศใหท้ี่ดินดังกล่าว เป็นปา่สงวนแห่งชาติ

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

ตอมามประกาศใหทดนดงกลาว เปนปาสงวนแหงชาต

47 5812609201 3/12/2558 21/12/2558 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการอนุรักษ์ป่าไม ้เนื่องจากประชาชนมีความประสงค์ให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี

การหามาตรการในการอนุรักษ์ป่าไม้และป่าสงวนทุกแห่งในประเทศไทย

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

48 5812629861 3/12/2558 29/12/2558 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับให้มีการจัดทําโครงการปลูกป่าภายในพื้นที่สาธารณะที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานส่วน

ท้องถิ่น ประชาชนมีความคิดเห็นว่า ควรมีการปลูกป่าในพื้นที่ดังกล่าวทั่วประเทศ

√ e-petition สํานักส่งเสริมการปลูกป่า

่49 5900174 9/12/2558 14/12/2558 บุกรุกป่าหวงห้าม บ้านโพนแพง ตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม √ ปม/เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 6 สาขานครพนม

50 5812935620 30/11/2558 ขอให้ตรวจสอบสิทธิการครอบครองของนายบันดล ปัญญาฉลาดว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่และขอให้ตรวจสอบ

สิทธิที่ดินดังกล่าว ซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าสามารถออกเอกสารสิทธิให้กับผูใ้ดได้หรือไม่  บริเวณที่พักสงฆ์ถ้ําผาเจ้า ตัง้อยู่ใน

เขตป่าสงวนแห่งชาต ิป่าดงผาเจ้า หมู่ที่ 3 ตําบลเวียงต้า อําเภอลอง จังหวัดแพร่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 3 สาขาแพร่

้51 5811459890 2/12/2558 ขอความอนุเคราะห์เช่าที่ดินทํากินของรัฐ ในพืน้ที่ ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี √ e-petition สํานักการอนุญาต

52 5811401834 2/12/2558 ขอความเป็นธรรมในกรณีได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐบาล ซึ่งจะมีการรื้อถอนต้นยางพาราของ

ราษฎร ปัจจุบันหน่วยงานของกรมป่าไม้ได้ไปติดป้ายประกาศให้ราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ออกจากป่าสงวนแห่งชาต ิภายใน

วันที่ 6 ธันวาคม 2558 ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่กําลังอยู่ในกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์ โดยผู้ร้องกับพวก ขอความ

อนุเคราะห์ให้มีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางลงตรวจสอบพื้นที่และขอให้ชะลอการตัดต้นยางพาราของราษฎรในพื้นที่ไว้ก่อน 

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

ุ ฎ

จนกว่ากระบวนการพิสูจน์สิทธิ์จะมีผลออกมา

53 5812916662 2/12/2558 15/2/2559 ราษฎรตําบลด่านชุมพล อําเภอบ่อไร่จังหวัดตราด แจ้งว่าถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับกุมข้อหาบุกรุกป่า √ e-petition สน.จทป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

54 5812939779 14/12/2558 8/1/2559 ขอคัดสําเนาแผนที่เขตป่าชุมชน บ้านแก่งศรีโคตร ตําบล โนนก่อ อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี √ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

55 5900182 15/12/2558 24/12/2558 ขอทราบขั้นตอนการขนย้ายไม้บ้านเก่าไปปลูกสร้างที่ต่างจังหวัด √ ปม/เว็บไซต์ สํานักด่านป่าไม้
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่ ่

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนนิการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดือน สิงหาคม 2559  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2559) เอกสารแนบ 1

รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

56 5811348382 11/12/2558 2/2/2559 ขอให้ตรวจสอบการออกโฉนดพื้นที่บ้านหนองบัวป่าชุมชน หมู่ที่ 2 อ.แก่งกระจาน ต.พุววรรค์ จ.เพชรบุรี √ e-petition สน.จทป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

57 5811407336 16/12/2558 บริษัท ส.เขมราฐ อินดัสตรี จํากัด ทําการลักลอบระเบิดหิน ขุดตักดิน และหินลูกรังรุกล้ําเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติ √ e-petition สน.จทป.ที ่7 สาขา

ป่าฝัง่ซ้ายลําโดมใหญ่ อุบลราชธานี

58 5812981753 17/12/2558 สมาคมคนไทยไร้ที่ทํากินขอความเป็นธรรมในการเข้าทําประโยชน ์รวมทัง้ ขอให้พิจารณาตรวจสอบและจัดสรรที่ดิน 

บริเวณสวนปาล์มในจังหวัดกระบี่

√ e-petition สํานักการอนุญาต

59 5900195 22/12/2558 8/3/2559 ลักลอบตัดไม ้บา้นแมก่ลองใหม ่หมท่ี่ 1 ตําบลแมก่ลองใหม ่อําเภออม้ผาง จังหวัดตาก √ ปม/โทรศัพท์ สน จทป ที่ 4 (ตาก)59 5900195 22/12/2558 8/3/2559 ลกลอบตดไม บานแมกลองใหม หมูท 1 ตาบลแมกลองใหม อาเภออุมผาง จงหวดตาก √ ปม/โทรศพท สน.จทป.ท 4 (ตาก)

60 5900205 23/12/2558 10/5/2559 พบพื้นที่ต้องสงสัย เพื่อครอบครองที่ดินบนภูเขาฟันฟืนต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ √ ปม/เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

61 5900213 23/12/2558 29/2/2559 บุกรุกป่าเพื่อครอบครองที่ดิน พืน้ที่หมู่ที่ 2 ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี √ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

62 5900221 28/12/2558 28/12/2558 เดือดร้อนต้นยางนา อยากให้ทางกรมป่าไม้ตัดต้นยางนาให้ด้วย √ ปม/เว็บไซต์ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

63 5900234 28/12/2558 8/3/2559 ลักลอบตัดไม้เพื่อครอบครองที่ดิน บ้านเขาเหล็ก หมู่ที่ 5 ตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี √ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

64 5811412680 17/12/2558 4/7/2559 มีกลุ่มนายทุนผู้มีอิทธิพลได้บุกรุกพื้นที่ป่าที่เคยเป็นพื้นที่ประทานบัตรทําเหมืองแร่ดีบุก บริเวณท้องที่ หมู่ที่ 3 ตําบล √ e-petition สน.จทป.ที ่12 สาขากระบีุ่ ุ ู ุ ุ ุ ู

ฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

p

65 5811422845 29/12/2558 5/2/2559 ขอความเป็นธรรมและขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงประมูลซื้อที่ดินจากสํานักงานบังคับคดีจังหวัดกําแพงเพชร ขาย

ทอดตลาดตามคําสั่งของศาล ซึ่งมีหนังสือรับรองการทําประโยชน ์(น.ส.3) เล่มที่ 19 หน้า 125 เลขที่ 109 หมู่ที่ 2 

(4) ตําบลหนองคล้า อําเภอเมือง กําแพงเพชร เนื้อที ่32 ไร ่3 งาน 20 ตารางวา แต่ศูนย์ประสานงานป่าไม้

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก) ปม.ปิดเรื่อง

กําแพงเพชรได้แจ้งว่าที่ดินของผู้ร้องอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิซึ่งผู้ร้องเห็นว่า ศาลฎีกาได้เคยมีคําพิพากษาว่า ที่ดิน

ดังกล่าวของผู้ร้องได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย

66 5810950509  29/12/2558 2/8/2559 ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการบังคับพระอนุพันธุ ์อภิชาโน ให้ ลาสิกขาบท กระทําความผิดในการครอบครองไม้สักแปร

รูปและอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตพักสงฆ ์ถ้ําพระศรีอินทราทิตย์ ตําบลทุง่เสลี่ยม จังหวัด

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

สุโขทัย
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รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

67 5812916766 24/12/2558 ราษฎรตําบลไทรทอง อําเภอชัยบุร ีจังหวัดสุราษฎร์ธาน ีขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง แต่งตั้งคณะทํางานจากส่วนกลาง

ลงมาตรวจสอบรับทราบสภาพปัญหาพื้นที่สวนปาล์มที่หมดสัญญาเช่าแล้วนํามาจัดสรรให้ราษฎรผู้ไม่มีที่ดินทํากิน และ

กําหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์ผู้ที่จะได้รับการจัดสรรที่ดินทํากินให้เป็นรูปธรรม

√ e-petition สํานักการอนุญาต

เดือน มกราคม 2559

68 5912977493 7/1/2559 4/2/2559 ผู้ร้องถูกกล่าวหาบุกรุกเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (โซนซี) โดยพืน้ที่ดังกล่าวเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง ตามแผนที่

แสดงการจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา (บ้านซับบอน) แต่ผู้ร้องให้

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า พืน้ที่ดังกล่าวของผู้ร้องทับซ้อนกับพื้นที่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง ผู้

รอ้งจงึเห็นวา่การจัดทําเส้นแนวเขตพื้นที่ปา่อนรักษ ์(โซนซ)ี บนแผนที่ดังกล่าวเป็นการทําขึ้นโดยไมถ่กตอ้ง

√ e-petition สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

รองจงเหนวาการจดทาเสนแนวเขตพนทปาอนุรกษ (โซนซ) บนแผนทดงกลาวเปนการทาขนโดยไมถูกตอง

69 5812974209 25/12/2558 18/2/2559 นางทัศนีย์ เพ็ชร์สงคราม อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 12 ตําบลงิ้ว อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และชาวบ้าน

อีก 43 ครัวเรือน ได้รับความเดือดร้อนเกิดข้อพิพาทในที่ดินทํากิน

√ e-petition สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา) ปิดไม่ได้แนบไฟล์

70 5912985494 5/1/2559 8/3/2559 ขอติดตามความคืบหน้าเรื่องร้องเรียนกรณีความเดือดร้อนของชาวบ้าน ตําบลยางหัก อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุร ี

่ ้ ่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

จากการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ําภาชีทับที่ทํากิน และขอให้ออกหนังสือรับรองเอกสารสิทธิ สทก.1 

ในที่ดินทํากิน

71 5812914010 4/12/2558 11/1/2559 นายยุซัว แซ่วื่อ ขอกลับเข้าไปทํากินในพื้นที่ทํากินเดิม (นาเก่า) คลองห้วยทราย ตําบลหนองแม่นา อําเภอเขาค้อ จังหวัด

เพชรบูรณ์

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

72 5912905667 8/1/2559 เรียกร้องสิทธิทํากินของราษฎรตําบลโนนก่อ อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการประกาศ √ e-petition สน.จทป.ที ่7 สาขา1 1 ฎ ุ

เขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าและเขตป่าสงวนบุณฑริก-ยอดมน

p

อุบลราชธานี

73 5911323718 8/1/2559 18/2/2559 แจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไม้พยุงในพื้นที่โครงการพุทธยาน วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ตําบลจรัส อําเภอบัวเชด 

จังหวัดสุรินทร์

√ e-petition สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

74 5912938034 4/1/2559 ขอความเป็นธรรม กรณีถูกกล่าวหาว่าบุกรุกแผ้วถางทําลายพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองศกและป่าคลองพนม 

ั ั ์ ี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี

จังหวัดสุราษฎรธ์านี

75 5912715011 6/1/2559 ขอให้ตรวจสอบผู้มีอิทธิพลเข้าใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า บริเวณดอยตูน (ชื่อตามประชาชนเรียก) หมู่ที่ 6 ตําบลเหมืองจี้

 อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

√ e-petition สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

76 5912799261 6/1/2559 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการซุกซ่อนไม้ที่ตัดมาจากป่าสงวน(ไม่ทราบชื่อ) บริเวณพื้นที่หมู่บ้านดอนขวัญ หมู่ที่ 2 ตําบล

พนา อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

77 5912944168 4/1/2559 14/3/2559 ขอความอนุเคราะห์ไม้เพื่อทําประตู หน้าต่างโบสถวัดหลักหิน ตําบลบักดอง อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ √ e-petition  สํานักป้องกันฯ ,สน.จทป.ที่ 

7 สาขาอุบลราชธานี
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดือน สิงหาคม 2559  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2559) เอกสารแนบ 1

รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

78 5911440823  6/01/2559 11/5/2559 ราษฎรหมู่ที่ 8 ตําบลวังกระแจะ อําเภอเมือง จังหวัดตราด มีหนังสือร้องเรียนถึงนายกรัฐมนตร ีแจ้งว่าตนเองเคยอาศัย

อยู่และทํากินในพื้นที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ตั้งแต่ป ีพ.ศ.2503 และได้ชําระภาษีบํารุงท้องที่ ต่อมามีการประกาศ

ให้พืน้ที่ที่ตนอาศัยอยู่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทําให้ทํากินไม่ได้และถูกเจ้าหน้าที่จับกุม จึงขอให้ช่วยคืนพื้นที่ให้ด้วย

√ e-petition สน.จทป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

79 5911480075 12/1/2559 17/2/2559 ขอให้ตรวจสอบกรณีมีการบุกรุกภูเขา อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา √ e-petition สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

80 5912657217 12/1/2559 6/6/2559 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดเรื่องการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนในพื้นที่อําเภอกาบเชิง จังหวัด

สรนิทร์

√ e-petition สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

สุรนทร

81 5911429306 13/1/2559 17/2/2559 ขอความเป็นธรรมจากการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ บุกรุกที่สาธารณประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลสุข

เกษม อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

√ e-petition สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

82 5900255 18/1/2559 30/1/2559 พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่สํานักด่านป่าไม้ √ ปม/เว็บไซต์ สํานักด่านป่าไม้

83 5900323 18/1/2559 23/3/2559 บุกรุกพื้นที่ป่าสงวน หมู่ที่ 5 ตําบลอ่าวนาง อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ √ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่

้ ่ ่ ่84 5911495919 13/1/2559 มีการบุกรุกพืน้ที่ป่าเพื่อปลูกบ้านเรือน และทําการเกษตร อยู่หลังอําเภอแม่อาย  ตําบล อําเภอ แม่อาย  แม่อายจังหวัด 

เชียงใหม่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

85 5911353143 13/1/2559 24/2/2559 มีนายทุนลักลอบตัดไม้ในป่า หมู ่15 ตําบล ปากช่อง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา √ e-petition สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

86 5911494680 13/1/2559 4/7/2559 มีการบุกรุกพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านวังเจริญรัตน ์ตําบลบ่อไทย อําเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ √ e-petition สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

87 5912681301 14/1/2559 4/2/2559 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้คําขวัญ ของกรมป่าไม ้คือ กรมป่าไม้อนุรักษ์ผืนป่า รักษาธรรมชาต ิพิทักษ์ชาติ

มั่นคง ถวายองค์พระราชาพระราชานีจักรกรีไทย ปวงชนชาวไทยเป็นสุข

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

88 5912994149 11/1/2559 ยกเลิกการตรวจยึดที่ดินทํากิน หรือ ผ่อนผันการตัดสวนยาง จังหวัดยโสธร √ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

89 5911371029 15/1/2559 2/2/2559 มีผูบุ้กรุกแปลงปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติจังหวัดร้อยเอ็ด √ e-petition สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

90 5912938894 21/1/2559 ขอเสนอแนะและข้อเรียกร้องจํานวน 5 ประเด็น กรณีที่เจ้าหน้าที่ดําเนินการตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการทําลาย

ทรัพยากรป่าไม ้การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเป็นเหตุให้ราษฎรได้รับ

ความเดือดร้อน จังหวัดตรัง

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

91 5911487860 13/1/2559 19/5/2559 ขอความเป็นธรรมกรณีถกเจา้หนา้ที่จับกมกล่าวหาวา่ กน่สรา้ง แผว้ถาง ยึดถือครอบครองปา่สงวนแห่งชาต ิตําบลทับ √ e-petition สน.จทป.ที่ 5 (สระบร)ี91 5911487860 13/1/2559 19/5/2559 ขอความเปนธรรมกรณถูกเจาหนาทจบกุมกลาวหาวา กนสราง แผวถาง ยดถอครอบครองปาสงวนแหงชาต ตาบลทบ

กวาง อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

√ e petition สน.จทป.ท 5 (สระบุร)



หนา้ที9่

่ ่

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนนิการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดือน สิงหาคม 2559  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2559) เอกสารแนบ 1

รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

92 5911469433 24/1/2559 ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบว่า ที่ดินแปลงที่ 4971 (โฉนดที่ดินเลขที่ 16039) ตําบลป่าคาย

 อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม,้ 

สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

93 5910996249 27/1/2559 28/6/2559 พฤติกรรมเจ้าหน้าที่สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) √ e-petition สน.จทป.ที ่4 (ตาก)

94 5911467984 28/1/2559 10/8/2559 ขอความช่วยเหลือและขอให้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินทํากินในพื้นที่อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย √ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

,สน.จทป.ที่ 6 (อุดรธาน)ี

95 5900564 30/1/2559 30/3/2559 มีการตัดไม ้และนํารถแม็คโคร เข้ามาขุดปรับหน้าดินเพื่อขาย พืน้ที่ หมู่ที่ 9 ตําบลท้วยเหมือง อําเภอท้ายเหมือง 

จังหวัดพังงา

√ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่

เดือน กมภาพันธ ์2559เดอน กุมภาพนธ 2559

96 5912951986 1/2/2559 ขอติดตามการขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองปลายพระยา หมู่ที่ 5 บ้านวังจา ตําบลปลาย

พระยา อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

√ e-petition สํานักการอนุญาต

97 5911401962 13/1/2559 ขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ท้องที่หมู่ที่ 1 ตําบลไชยราช อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ √ e-petition สํานักการอนุญาต

้ ่ ้ ่ ่ ่ ้ ่98 5911314648 24/1/2559 กรณีขับไล่ชาวบ้านอกจากพืน้ที่ป่าสงวนบริเวณพืน้ที่เลขที่ 318 หมู่ที่ 5 ตําบลบางริ้น อําเภอเมือง จังหวัดระนอง 

ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว รวมทั้งขอนุญาตใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อประกอบอาชีพ

√ e-petition สํานักการอนุญาต ,สน.จทป.ที่ 11 

(สราษฎร์ธานี) ปิด

เรื่องแล้ว)

99 5911386999 1/2/2559 10/3/2559 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกเพื่อปลูกสวนป่าในท้องที่ ต.คุริง ต.หงเจริญ ต.สลุย ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.สุราษฎร์ธานี √ e-petition สน.จทป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี

100 5900721 3/2/2559 3/2/2559 บุกรุกพื้นที่ป่า หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 ตําบลม่วงเจ็ดต้น อําเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ √ ปม/โทรศัพท์ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

101 5900572 3/2/2559 การบุกรุกพื้นที่ป่า บริเวณห้วยโป่งฮ ีต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ √ ปม/เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

102 5900755 3/2/2559 บุกรุกพื้นที่ป่าเชิงเขา ติดสนามกอล์ฟพลูตาหลวง หมู่ที่ 6 อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี √ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

ั ั ไ ้ โ ํ ไปฝั ื่ ป ปไ ้ ี่ ั ั ิ ํ ็ ํ ็ ั ั ี ป โ ั ์ ป ี่ ี103 5900763 3/2/2559 5/8/2559 ลักลอบตัดไม ้โดยนําไปฝังเพือแปรรูปไม ้ทวีัดสันตธิรรม ตําบลเม็งราย อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชยีงราย √ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ท ี2 (เชยีงราย)

104 5900771 3/2/2559 21/3/2559 ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี √ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี

105 5900352 3/2/2559 28/3/2559 การบุกรุกทําลายทรัพยากรตําบลเลม็ด อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี √ ปม/เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี

106 5900792 4/2/2558 บุกรุก ครอบครองที่ดินป่าน้ําตกหินลาด อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี √ ปม/เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี



หนา้ที1่0

่ ่

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนนิการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดือน สิงหาคม 2559  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2559) เอกสารแนบ 1

รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

107 5911319757 4/2/2559 ขอความช่วยเหลือเนื่องจากผู้ร้องได้ยื่นคําขอต่ออายุประทานบัตรการเข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวน

แห่งชาติป่าเขาอังคาร ตําบลเจริญสุข อําเภอเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดบุรีรัมย์

√ e-petition สํานักการอนุญาต

8 59 462289 25/ /2559 8/ /2559 ประชาชนที่อาศัยอย่ในเขตปา่สงวนแห่งชาตเิมืองไผ ่ได้รับความเดือดรอ้นเป็นจํานวนมาก เนือ่งจากปา่สงวนแห่งชาติ √ e petition สํานักจัดการที่ดินปา่ไม ้108 5911462289 25/1/2559 18/3/2559 ประชาชนทอาศยอยูในเขตปาสงวนแหงชาตเมองไผ ไดรบความเดอดรอนเปนจานวนมาก เนองจากปาสงวนแหงชาต

เมืองไผ่ประกาศทับที่ทํากินของประชาชน ตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

√ e-petition สานกจดการทดนปาไม ,

สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

109 5911459579  24/01/2559 18/3/2559 ราษฎรซึ่งอาศัยอยู่ในตําบลยางหัก อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุร ีได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากจากการประกาศ

เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝัง่ซ้ายแม่น้ําภาชีทับที่ทํากินของชาวบ้าน

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม ้,

สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

110 5911475570 8/2/2559 ขอความช่วยเหลือ เนื่องจากผู้ร้องกับพวกได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาพิพาทในที่ดินทํากิน บริเวณอําเภอภูพานและ

อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม ้,

สน.จทป.ที่ 6 สาขานครพนม

111 5911421575 25/1/2559 ลักลอบตัดต้นไม้ทําลายป่าเขาทราย ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองธง ป่าต้นน้ํา จังหวัดนครศรีธรรมราช √ e-petition สํานักป้องกันฯ ,สน.จทป.ที่ 

12 (นครศรีธรรมราช)

ใ ้ ื้ ี่ ่ ไ ใ้ ่ ่ ่ ั ํ ้ ั ั ์ ํ ั112 5911437979 1/2/2559 ขอใชพ้ืนทจีากกรมปา่ไมใ้นเขตปา่สงวนแห่งชาตเิขาปางกอ่วังชมพู อําเภอเขาคอ้ จังหวัดเพชรบูรณ์ √ e-petition สํานักการอนุญาต

113 5911390859  01/02/2559 วันที่ 13 มกราคม 2559 เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าตามนโยบายของนายกรัฐมนตร ีโดยการรื้อถอนพืชผล

อาสินและตัดต้นยางพาราของราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติห้วยจันทร์ (ตามที่ผู้ร้องแจ้ง) ตําบลขุนหาญ จังหวัดศรีสะ

เกษ ทําให้ผู้ร้องและชาวบ้านได้รับความ เดือดร้อน และไม่มีที่ดินทํากิน

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

114 5911455883 10/2/2559 กรณนีายกรกช สขฤทธิ์ ได้มหีนังสือกราบเรยีนนายกรัฐมนตร ีขอใหพ้จิารณาดําเนนิการตอ่ผก้ระทําผดิเกี่ยวกับ √ e petition สํานักปอ้งกันฯ สน จทป ที่ 9114 5911455883 10/2/2559 กรณนายกรกช สุขฤทธ ไดมหนงสอกราบเรยนนายกรฐมนตร ขอใหพจารณาดาเนนการตอผูกระทาผดเกยวกบ

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาต ิพ.ศ.2507 ในพื้นที่อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

√ e-petition สานกปองกนฯ ,สน.จทป.ท 9

 สาขาปราจีนบุรี

115 5900844 12/2/2559 29/2/2559 ขอให้ชี้แจงเรื่องแจ้งเบาะแสการบุกรุกป่า พืน้ที่หมู่ที่ 2 ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี √ ปม/ตนเอง สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

116 5910351995 1/2/2559 ได้รับความเดือดร้อนจากสัมปทานทําเหมืองแร่เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และก่อสร้างบริเวณเขาปู่คง จังหวัด

กาญจนบุรี

√ e-petition สํานักการอนุญาต

117 5911496041 1/2/2559 มีการข่มขูโดยบริษัทเอกชนต้องการให้ชาวบ้านรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกสร้างพื้นที่ที่เคยขอสัมปทานที่หมดอายุแล้ว 

ตําบลคลองหิน อําเภออ่าลึก จังหวัดกระบี่

√ e-petition สํานักการอนุญาต ,สํานัก

ป้องกันฯ

118 5911453872 7/2/2559 31/3/2559  มีการนําเครื่องจักรขนาดใหญ ่เข้าไปบุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา จังหวัดสุ

ราษฎร์ธาน ีโดยการขุดหน้าดินไปขายและตัดต้นไม้ใหญ่

√ e-petition สํานักป้องกันฯ ,สน.จทป.ที่ 

11 (สุราษฎร์ธาน)ี

119 5911400402 7/2/2559 25/2/2559 ผร้อ้งและราษฎร จํานวน 283 ราย ได้เรยีกรอ้งขอ กลับเขา้ไปทํากนิและอย่อาศัยในพื้นที่ปา่ ทอ้งที่อําเภอเสิงสาง และ √ e-petition สํานักปอ้งกันฯ ,สน.จทป.ที่ 8 119 5911400402 7/2/2559 25/2/2559 ผูรองและราษฎร จานวน 283 ราย ไดเรยกรองขอ กลบเขาไปทากนและอยูอาศยในพนทปา ทองทอาเภอเสงสาง และ

อําเภอครบุร ีจังหวัดนครราชสีมา

√ e petition สานกปองกนฯ ,สน.จทป.ท 8 

(นครราชสีมา)



หนา้ที1่1

่ ่

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนนิการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดือน สิงหาคม 2559  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2559) เอกสารแนบ 1

รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

120 5911455883 10/2/2559 กรณีนายกรกช สุขฤทธิ์ ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตร ีขอให้พิจารณาดําเนินการต่อผู้กระทําผิดเกี่ยวกับ

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาต ิพ.ศ.2507 ในพื้นที่อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในการเพิกถอนเอกสารสิทธิ

ของนายทุน ที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามคําสั่งศาล แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีการดําเนินการใดๆ ในการนี้ สป.ทส.

√ e-petition สํานักป้องกันฯ ,สน.จทป.ที่ 9

 สาขาปราจีนบุรี

พิจารณาแล้วเห็นว่าได้เคยมอบหมายให้ ปม.แจ้งตอบนายกรกชฯ ในประเด็นเกี่ยวกับนายทุนบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

 แต่ปัจจุบัน ปม.ยังไม่มีรายงานผลให้ผู้ร้องทราบแต่อย่างใด

121 5911453289 12/2/2559 ขอให้แก้ไขปัญหาข้อพิพาทในที่ดินทํากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุดไห ป่านาใน และป่าโนนอุดม บริเวณอําเภอ

พรรณนานคิม จังหวัดสกลนคร

√ e-petition สํานักป้องกันฯ ,สน.จทป.ที่ 6

 สาขานครพนมพรรณนานคม จงหวดสกลนคร  สาขานครพนม

122 5911361050 11/2/2559 18/4/2559 ข้อคิดเห็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับปัญหาการตัดไม้ทําลายป่าศิลา ม่วงงาม เป็นพื้นที่ต้นน้ําป่าสักแถวบ้านหินโง่น บัานสักง่า 

ของอําเภอหล่มเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์.

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

123 5900873 16/2/2559 24/6/2559 บุกรุกพื้นที่ป่า ขุดดินขาย บริเวณบ้านน้ําพุ ตําบลทับกวาง อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี √ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 5 (สระบุร)ี

124 5911427151 14/2/2559 23/6/2559 มีพระสงฆ์รูปหนึ่งชื่อ พระอาจารย์ต่อ พร้อมด้วยลูกศิษย์อีก 6 คน บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณเกิ้งไม้ลมพาด √ e-petition สํานักป้องกันฯ ,สน.จทป.ที่ 8 

บ้านนาวัง ตําบลนาเสียว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ (นครราชสีมา)

125 5911492697 16/2/2559 8/7/2559 ขอให้ตรวจสอบกรณีมีการบุกรุก พืน้ที่ของวัดป่าบ้านค้ฎม หมู่ที่ 4 ตําบลโคกสว่าง อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี √ e-petition สํานักป้องกันฯ, สน.จทป.ที่ 7

สาขาอุบลราชธานี

126 5912977542 18/2/2559 ราษฎรหมู่ที่ 8 ตําบลกระแจะ อําเภอเมือง จังหวัดตราด มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตร ีแจ้งว่า ตนเองเคยอาศัยอยู่และทํา

กินในพื้นที่สืบทอดมาจากบรรพบรษ ตัง้แตป่ ีพ.ศ.2503 และได้ชําระค่าภาษบีํารงทอ้งที่ ตอ่มามีการประกาศให้พื้นที่ที่

√ e-petition สํานักป้องกันฯ ,สน.จทป.ที่ 9 

(ชลบร)ีท บทอด จ บ บุ ษุ ง ป 03 ดช ษบ ุงทองท อ ป ทท

ตนเองอาศัยอยู่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทําให้ทํากินต่อไปไม่ได้ และถูกเจ้าหน้าที่จับกุม จึงขอให้ช่วยคืนพื้นที่ดังกล่าว

ให้ด้วย

(ช บุ )

127 5900865 23/2/2559 10/8/2559 ผู้ใหญ่บ้านขุดดินลูกรังเขตป่าชุมชนมีความผิดหรือไม่เขตป่าชุมชนหมู1่3บ้านมิตรสัมพันธ ์ต.วังน้ําเย็น อ.วังน้ําเย็น จ.

สระแก้ว

√ ปม/ระบบมือถือ สน.จทป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

ไ ้ โ ี่ ํ ้ ้ํ ั โ ื ื ี่ โ128 5900831 23/2/2559 29/2/2559 ป่าไมชุ้ด ปากรอง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ยึดททีํากินราษฎรบา้นขวดนํามัน ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก √ ปม/ระบบมือถือ สน.จทป.ท ี4 สาขาพิษณุโลก

129 5910925143 17/2/2559 ขอให้ตรวจเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าสันทราย) อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ √ e-petition สํานักป้องกันฯ ,สน.จทป.ที่ 1 

(เชียงใหม่)

130 5911370803 18/2/2559 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไมใ้นพืน้ที่เขตปา่สงวน บรเิวณ พืน้ที่ปา่สงวน (ไมท่ราบชื่อ) หมบ่า้นมะเลงงอ้ง หม่ √ e-petition สํานักปอ้งกันฯ ,สน.จทป.ที่ 1 130 5911370803 18/2/2559 ขอแจงเบาะแสเกยวกบการลกลอบตดไมในพนทเขตปาสงวน บรเวณ พนทปาสงวน (ไมทราบชอ) หมูบานมะเลงงอง หมู

ที่ 4 และหมู่บ้านปันเด๊ง (ไม่ทราบหมู่ที่แน่ชัด) ตําบลทุ่งหัวช้าง อําเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลําพูน

√ e petition สานกปองกนฯ ,สน.จทป.ท 1 

(เชียงใหม่)



หนา้ที1่2

่ ่

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนนิการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดือน สิงหาคม 2559  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2559) เอกสารแนบ 1

รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

131 5910941577 14/2/2559 24/6/2559 ขอความเป็นธรรม เนื่องจากถูกอายัดไม้สักในพื้นที่ หมู่ที่ 26 ตําบลพระพุทธบาท อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ √ e-petition สํานักป้องกันฯ ,สน.จทป.ที่ 4

 สาขาพิษณุโลก

132 5900734 24/2/2559 24/2/2559 แจ้งเหตุไฟไหม้ป่าบนภูเขารอยต่อจังหวัดขอนแก่นและชัยภูม ิบริเวณเขตตําบลบ้านแก้ง อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูม ิ √ ปม/ระบบมือถือ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

ไหม้มาได ้5 วันแล้วยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุด แจ้งไปยังหน่วยงานอุทยานตาดโตนชัยภูมิแจ้งว่าเป็นเขตรับผิดชอบของ

อุทยานแห่งชาติน้ําพอง

133 5911461639 23/2/2559 ขอให้ตรวจสอบบริษัทพิธานปาล์ม ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ การขอเช่าใช้ประโยชน์ในการปลูกปาล์มน้ํามัน ซึ่งปัจจุบัน

สัมปทานหมดอายุแล้ว

√ e-petition สํานักการอนุญาต

134 5900881 24/2/2559 ลักลอบตัดไม ้บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ √ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที ่1 (เชียงใหม่)

135 5912923461 26/2/2559 ชาวบ้านอีก 43 ครัวเรือน หมู่ที่ 12 ตําบลงิ้ว อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้รับความเดือดร้อนเกิดข้อพิพาท

ในที่ดินทํากิน ซึ่งเป็นที่ดินของรัฐบริเวณเขาภูหลวง และขับไล่ชาวบ้านออกนอกพื้นที่ แต่ไม่จับกุมผู้มีอิทธิพลในพื้นที่

เดียวกัน

√ e-petition สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

6 59 894 26/2/2559 ลักลอบตัดไมพ้ะยงโดยไมไ่ด้รับอนญาต จํานวน  ตน้ ในพืน้ที่ สค  พืน้ที่หมบ่า้นเขาไมไ้ผ ่หมท่ี่ 7 อําเภอบา้นนา √ ปม/โทรศัพท์ สํานักปอ้งกันฯ136 5900894 26/2/2559 ลกลอบตดไมพะยูงโดยไมไดรบอนุญาต จานวน 1 ตน ในพนท สค.1 พนทหมูบานเขาไมไผ หมูท 7 อาเภอบานนา 

จังหวัดนครนายก

√ ปม/โทรศพท สานกปองกนฯ

137 5912919073 24/2/2559 18/4/2559 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบที่ดินของรัฐในทุกพื้นที่ เนื่องจากประชาชนเห็นว่า 

บางพื้นที่ได้มีบุคคลทําการบุกรุกที่ดินของรัฐ เพื่อปลูกสิ่งก่อสร้าง จึงประสงค์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการเพื่อ

ป้องกัน และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

138 5910926895 25/2/2559 ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้เเละเจ้าหน้าที่สํานักจัดการทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อมใน

เขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ กรณีมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรณีเเอบอ้างคําสั่ง คสช.เข้าไป

ดําเนินการตัดโค้นต้นยางพาราของประชาชนในเขตพื้นที่อําเภอเมืองบึงกาฬ อําเภอศรีวิไล อําเภอเซกาเเละอําเภออื่นๆ

ในจังหวัดบึงกาฬ

√ e-petition สํานักป้องกันฯ ,สน.จทป.ที่ 6 

(อุดรธาน)ี

139 5912608584 25/2/2559 18/4/2559 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับให้มีมาตรการดูแลรักษาพื้นที่ภูเขาทั่วประเทศ เนื่องจากประชาชนเห็นว่าในปัจจุบัน

ประชาชนตัดไม้ทําลายป่าบริเวณพื้นที่ของภูเขาเพื่อทําการเกษตรต่างๆ เป็นจํานวนมาก จึงประสงค์ให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องพิจารณาในกรณีดังกล่าว เพื่อให้ภูเขามีความอุดมสมบูรณ์และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้ต่อไป

√ e-petition สํานักป้องกันฯ



หนา้ที1่3

่ ่

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนนิการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดือน สิงหาคม 2559  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2559) เอกสารแนบ 1

รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

140 5912689984 25/2/2559 18/4/2559 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการรุกล้ําพื้นที่ป่าสงวน และป่าต่าง ๆ ของทางนายทุน โดยประชาชนเห็นว่าปัจจุบันมี

กลุ่มนายทุนทําการบุกรุกพื้นที่ป่า เพื่อสร้างที่พักอาศัย หรือสร้างรีสอร์ทเพื่อประกอบอาชีพกันเป็นจํานวนมาก 

ประชาชนจึงประสงค์ให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการตรวจสอบ หรือหามาตรการในการจัดการเรื่องดังกล่าวให้

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

เข้มงวดมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อเป็นการปกป้องพื้นที่ป่า

141 5911403570 22/2/2559 ขอให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ดําเนินการตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่า บริเวณท้องที่ หมู่ที่ 5 ตําบลฉลอง อําเภอสิชล จังหวัด

นครศรีธรรมราช

√ e-petition สํานักป้องกันฯ ,สํานักการ

อนุญาต ,สน.จทป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

เดือน มีนาคม 2559

142 5911433410  1/3/2559 15/7/2559 ขอให้ตรวจสอบสํานักสงฆ์อยู่ที่ถ้ําแห่งหนึ่งในเขตหมู่บ้านหัวน้ํา หมู่ที่ 1 ตําบลแม่มอก อ.เถิน จ.ลําปาง √ e-petition สํานักป้องกันฯ, สน.จทป.ที่ 3 

(ลําปาง)

143 5911369100 1/3/2559 ขอให้ตรวจสอบการลักลอบตัดไม้พยุง ในที่สาธารณะดอนปู่ตา บ้านมะโม หมู่ที่ 14 ตําบลหนองซอน อําเภอเชียงยืน 

จังหวัดมหาสารคาม

√ e-petition   สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น) สํานักป้องกันฯ ปิด

แล้ว

144 5911345867 1/3/2559 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 5000 ไร ่ตําบลทุ่งหลวง อําเภอป่าท่อ จังหวัดราชบุรี √ e-petition สํานักป้องกันฯ,  สน.จทป.ที่ 

10 (ราชบุร)ี

145 5911423016 1/3/2559 ขอแจ้งเบาะแสการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บริเวณแม่น้ําวังทองฝั่งขวา หน้าค่ายสฤษดิ์เสนา หมู่ที่ 19 หมู่บ้านวังกระบาก 

ตําบลวังนกแอ่น อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สน.จทป.ที่ 4 สาขา

พิษณุโลก ปิดแล้ว

146 5911417529 3/3/2559 ขอให้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนางอัมพร ดวงอุปมา กับพวก รวม 5 รายได้รับความเดือดร้อนจากปัญหา

พิพาทสิทธิครอบครองที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน และพื้นที่ป่าโนนอุดม ซึ่งในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดไห ป่า

นาใน และป่าโนนอุดม  จังหวัดสกลนคร

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สน.จทป.ที่ 6 สาขา

นครพนม ปิดแล้ว 15

 ส.ค.59

147 5911366674 1/3/2559 ขอให้ตรวจสอบการลักลอบตัดไม ้ทําลายป่า ในพื่ฎนที่ตําบลหนองเดิ่น อําเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ √ e-petition สํานักป้องกันฯ,  สน.จทป.ที่ 6

 (อุดรธาน)ี

148 5911301742 1/3/2559 ขอให้พิจารณาอนุญาตขุดลอกลําคลองบ่อดาน ในพื้นที่แต่คลองบ่อดาน ตําบลนาเตย อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา √ e-petition สํานักการอนุญาต, สน.จทป.ที่

 12 สาขากระบี่

149 5911434973 25/2/2559 ขอความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านหมู่ที่ 2ฯ เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทํากิน จากนโยบายการทวงคืนผืนป่า

 ตําบลปรังเผล อําเภอสังขละบรี จังหวัดกาญจนบรี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,  สน.จทป.ที่ 

10 (ราชบรี)บ ป ง ผ อ อ งข บุ จง ด ญจ บุ 10 ( ชบุ )

150 5911459176  4/3/2559 28/4/2558 ขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับกรณีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติม.5 ต.ถ้ําน้ําผุด อ.เมือง จ.พังงา √ e-petition สํานักป้องกันฯ ,สน.จทป.ที่ 

12 สาขากระบี่



หนา้ที1่4

่ ่

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนนิการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดือน สิงหาคม 2559  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2559) เอกสารแนบ 1

รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

151 5911339825 4/3/2559 31/5/2559 บุกรุกที่ภูเขาแสดงกรรมสิทธิ์ในการครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ภูเขาหมู่ที่ 4 ตําบลคลองม่วง อําเภอปากช่อง 

จังหวัดนครราชสีมา

√ e-petition สํานักป้องกันฯ ,สน.จทป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

152 5911341900 7/3/2559 23/6/2559 ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ขอพระราชทานอภัยโทษทางวินัย กรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ √ e-petition สํานักบริหารกลาง

(ป.ป.ช.) ชี้มูลว่าละเว้นการจับกุมผูบุ้กรุกก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา 4 แห่ง ในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ

 จังหวัดลําปาง

153 5911497348 25/2/2559 ขอความเป็นธรรมกรณีป่าชุมชนบ้านวังปลาซ่อน ตําบลยางหัก อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุร ีถูกทหารเข้าตรวจยึดพื้นที่

โดยอ้างว่าเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

√ e-petition  สํานักจัดการป่าชุมชน สํานักป้องกันฯ, 

สน.จทป.ที่ 10 

(ราชบุร)ี ปิดแล้ว

154 5900802 8/3/2559 8/3/2559 ข้อมูลแผนที่ผิดพลาด √ ปม/เว็บไซต์ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

155 5912714016 9/3/2559 14/6/2559 แจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไม ้และการขนย้ายไม้เถื่อน ซึ่งเป็นไม้ที่มาจากอําเภอสบเปา จนถึงเขตวนอุทยานพญาพิภักดิ์ 

จังหวัดเชียงราย

√ e-petition สํานักป้องกันฯ ,สน.จทป.ที่ 2 

(เชียงราย)

156 5911405114 10/3/2559 ขอความเป็นธรรมและตดิตามผลการดําเนนิการ กรณขีอใหพ้จิารณาจา่ยเงินเยียวยาแกร่าษฎร เนือ่งจากการกระทําของ √ e-petition  สํานักการอนญาต สํานักป้องกันฯ156 5911405114 10/3/2559 ขอความเปนธรรมและตดตามผลการดาเนนการ กรณขอใหพจารณาจายเงนเยยวยาแกราษฎร เนองจากการกระทาของ

เจ้าหน้าที่รัฐกระทําการรื้อถอน เผาทําลายที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินของราษฎร รวมทั้งมีการยิงราษฎรจนได้รับบาดเจ็บ

และเสียชีวิต ในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านคลองหวายเล็ก ตําบลคลองขนาน อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

√ e petition  สานกการอนุญาต
,สน.จทป.ที่ 12 

สาขากระบี่ (ปิดแล้ว)

157 5900904 11/3/2559 พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ชื่อ นายศราวุธ ภู่เงิน ชุดพยัคไพร √ ปม/เว็บไซต์ สํานักป้องกันฯ

่ ้ ่ ่158 5911411492 11/3/2559 ขอที่ดินทํากิน ในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านหมากและป่าปากพัง ซึ่งหมดอายุการอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์จาก

บริษัทพันธ์ศรี จํากัด ในท้องที่บ้านคลองปราบ หมู่ที่ 9 ตําบลคลองน้อย อําเภอชัยบุร ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ ,สํานักการ

อนุญาต

159 5911458023 11/3/2559 27/6/2559 ราษฎรตําบลสาคู อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีหนังสือร้องเรียนแจ้งว่าตนเองอยู่อาศัยบ้านเลขที่ 3/35 หมู่ที่ 1 

ตําบลสาคู อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยพืน้ที่ดังกล่าวเป็น สค.1 และในเอกสาร สค.1 ระบุว่า ทิศตะวันออก และทิศ

ั ิ ่ ่ ใ ื้ ี่ใ ิ ั ิ ั ั ่ ึ ี ้ ื ้ ี่ ั ั้ ึ ้ ใ ้

√ e-petition สํานักป้องกันฯ ,สน.จทป.ที่ 

12 สาขากระบี่

ตะวันตกตดิเขตปา่ แตเ่หตุใดพืนทใีนทศิตะวันออก และทศิตะวันตกดังกล่าว จงึมผีูค้รอบครองพืนท ีดังนันจงึตอ้งการให้

มีการตรวจสอบว่ามีการเข้าครอบครองโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

160 5911473333 4/3/2559 23/5/2559 นายทรง วังธนู อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 268/1 หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านหนุน อําเภอสอง จังหวัดแพร ่ได้รับความเดือดร้อนจาก

ปัญหาน้ําท่วมและที่ดินทํากินอยู่ในพื้นที่ป่าไม ้จึงขอให้หน่ววยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือ เกี่ยวข้องกับกับพิสูจน์

สิทธกิารครอบครองที่ดินในพื้นที่ปา่

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม,้ 

สน.จทป.ที่ 3 สาขาแพร่

สทธการครอบครองทดนในพนทปา

161 5900912 15/3/2559 บุกรุกป่าสงวนเพื่อลักลอบขุดเจาะหินขาย บริเวณหมู่ที่ 7 ตําบลวังด้ง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี √ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี



หนา้ที1่5

่ ่

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนนิการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดือน สิงหาคม 2559  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2559) เอกสารแนบ 1

รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

162 5910971081 29/02/2559 พืน้ที่ หมู่ที่ 4,5,6 ตําบลหินแก้ว อําเภอท่าแซะ และหมู่ที่ 7 ตําบลบ้านนา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร ได้มีประชาชน

อาศัยทํากินในพื้นที่มานานแล้ว แต ่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้มีการเรียกรับผลประโยชน์และประชาชนขอเช่าที่ดินดังกล่าวเพื่อ

ทําประโยชน์

√ e-petition สํานักการอนุญาต, สน.จทป.ที่

 11 (สุราษฎร์ธาน)ี

163 5912782696 15/3/2559 ขอให้ตรวจสอบการซื้อขายที่ดินที่ดิน สทก. (สิทธิทํากิน) ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตําบลตะนาวศร ีอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุร ี

เนื้อที่ประมาณ 10 ไร ่ซึ่งได้รับมอบหมายจากกรมป่าไม ้ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวน

แห่งชาติป่าฝัง่ซ้ายแม่น้ําภาช ีจังหวัดราชบุร ีในปีงบประมาณ พ.ศ.2545-2550 ไปขายให้แก่นายทุน

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม ้,

สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

164 5900925 17/3/2559 27/5/2559 มชีาวมง้และชาวบา้น หมท่ี่ 2 ตําบลทง่สมอ อําเภอเขาคอ้ จังหวัดเพชรบรณ ์จดไฟเผาปา่เพื่อล่าสัตวแ์ละบกรกพืน้ที่ปา่ √ ปม/โทรศัพท์ สน จทป ที่ 4 สาขาพษิณโลก164 5900925 17/3/2559 27/5/2559 มชาวมงและชาวบาน หมูท 2 ตาบลทุงสมอ อาเภอเขาคอ จงหวดเพชรบูรณ จุดไฟเผาปาเพอลาสตวและบุกรุกพนทปา √ ปม/โทรศพท สน.จทป.ท 4 สาขาพษณุโลก

165 5910939111 11/3/2559 3/8/2559 การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชบ.2 (เขาพริก) ชลบุร ี ราษฎรขอให้เพิกถอนประกาศให้ผู้ที่

ครอบครองทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าตรวจยึด ทําให้ราษฎรหลายรายได้รับความเดือดร้อน

√ e-petition สํานักป้องกันฯ ,สน.จทป.ที่ 9 

(ชลบุร)ี

166 5900954 21/3/2559 ขอให้กรมป่าไม้อนุญาตให้ บริษัท เหมืองแร่เฟลด์สปาร์ ราชบุร ีจํากัด เข้าทําประโยชน์เพื่อการทําเหมืองแร่ √ ปม/เว็บไซต์ สํานักการอนุญาต

167 5900941 21/3/2559 ขอให้กรมป่าไม้อนุญาตให้ บริษัท เหมืองแร่เฟลด์สปาร์ ราชบุร ีจํากัด เข้าทําประโยชน์เพื่อการทําเหมืองแร่ √ ปม/เว็บไซต์ สํานักการอนุญาต

168 5900933 21/3/2559 ลักลอบตัดไม้ป่าต้นน้ําบนยอดดอยไร่ชาระมิงค์ วัดป่าปางกื้ด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ √ ปม/ระบบมือถือ สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

169 5912609664 11/3/2559 ขอให้ยุติการอนุญาตให้ บริษัท พันธุศร ีจํากัด เข้าทําประโยชน์และเก็บหาของป่า (ผลปาล์มน้ํามัน) ในเขตป่าสงวน

แห่งชาติป่าบ้านหมากและป่าปากพัง บริเวณพื้นที่ตําบลชัยบุร ีตําบลไทรทอง ตําบลคลองน้อย อําเภอชัยบุร ีจังหวัดสุ

์ ี

√ e-petition สํานักการอนุญาต

ราษฎรธ์านี

170 5913030648 15/3/2559 ขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมป่าไม ้ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตําบลนิคมสร้างตนเอง อําเภอเมือง

ลพบุร ีจังหวัดลพบุรี

√ e-petition สํานักการอนุญาต

171 5912765679 18/3/2559 5/8/2559 มีการบุกรุกพื้นที่ในเขื่อนจุฬาภรณ์โดยการสร้างที่อยู่อาศัย โดยกลางวันลักลอบหาปลากลางคืนลักลอบล่าสัตว์ป่า โดย

ไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบดูแล ตําบลทุ่งลุยลาย อําเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ

√ e-petition สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

ู ุ ุ ู

172 5912749645 20/3/2559 แปลงปลูป่าพายุเกย์ท้องที่ ตําบลหงษ์เจริญ ตําบลคุริง อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร √ e-petition สน.จทป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี

173 5911461318 15/3/2559 ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมดําเนินคดีในข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  บริเวณตําบลหนองแหย่ง อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม่

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,  สน.จทป.ที่ 1

 (เชียงใหม่)

่ ่โ ่ ใ โ ่174 5910957983 24/3/2559 เจ้าหน้าที่ป่าไม้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้กระทําผิดในโครงการปลูกป่าอาเซียน

บริเวณหมู่บ้านย่อย บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 5 ตําบลอัยเยอร์เวง อําเภอเบตง จังหวัดยยะลา

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สน.จทป.ที่ 

13 สาขานราธิวาส



หนา้ที1่6

่ ่

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนนิการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดือน สิงหาคม 2559  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2559) เอกสารแนบ 1

รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

175 5913038629 15/3/2559 23/5/2559 ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาโดยการตั้งคณะกรรมการร่วมแก้ไขปัญหาที่ดินระหว่างภาครัฐกับตัวแทน

เกษตรกรผูไ้ด้รับความเดือดร้อน กรณีที่ดินทํากินของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอยู่ภายในพื้นที่รับผิดชอบของ ทส. เช่น

 ประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ ทับที่ดินทํากินของราษฎร จังหวัดนครราชสีมา

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม ้,

สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

176 5910972521 15/3/2559 18/5/2559 ขอความช่วยเหลือเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาข้อพิพาทในที่ดินทํากิน บริเวณอําเภอภูพานและอําเภอ

พรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สํานักจัดการ

ที่ดินป่าไม,้สน.จทป.ที่ 6 

สาขานครพนม

177 5911918750 23/3/2559 ขอให้ชะลอการนําพื้นที่ป่าชุมชนก่อสร้างสนามกีฬาระดับตําบลปราสาท อําเภอขุขันธ ์จังหวัดศรีสะเกษ √ e-petition สํานักจัดการป่าชุมชน, สน.จทป.ที ่7 สาขา

อุบลราชธานีปิดแล้ว

178 5912913012 28/3/2559 กรณีนางวิไลนุช ปุเรจาริก ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับสิทธิทํากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าหินล้ม เนื่องจาก ปม. ได้

อนุญาตให้สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าหินล้ม แปลงที ่1 เป็นเหตุ

√ e-petition สํานักการอนุญาต

ซ้อนทับกับพื้นที่ของผู้ร้องเรียน ที่เคยได้รับอนุญาตให้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

179 5912904147 28/3/2559 ขออนุญาตใช้พื้นที่ของ ปม. โดยสภาองค์กรชุมชนตําบลหนองแม่นา ตําบลสะเพง ตําบลริมสีม่วง และตําบลเขาค้อ เพื่อ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร

√ e-petition สํานักการอนุญาต

8 59 962 / /2559 8/4/2559 ความคลาดเคลื่อนในแนวเขตปา่อนรักษ ์  f t4th i √ ปม/ระบบมือถือ สํานักแผนงานและสารสนเทศ180 5900962 31/3/2559 8/4/2559 ความคลาดเคลอนในแนวเขตปาอนุรกษ app forest4thai √ ปม/ระบบมอถอ สานกแผนงานและสารสนเทศ

181 5900975 31/3/2559 ขอให้ตรวจสอบไม้ที่จะนํามาสร้างสํานักสงฆ ์บ้านหนองหว้าใหม ่หมู่ที่ 15 ตําบลหนองหว้า อําเภอเบญจลักษ์ จังหวัด

ศรีสะเกษ

√ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

182 5900983 31/3/2559 ผ้มีอิทธิพลลักลอบตัดมพะยงบนภเขาพนมดงรัก แล้วนํามาขายบริเวณลานพักไม้ที ่1 บ้านคลองสาน ต.ดงรักษ์ อ.ภสิงห์ √ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที ่7 สาขา1 1/ / ู ู ู 1 ู

 จ.ศรีษะเกษ

/

อุบลราชธานี

183 5900991 31/3/2559 มีการลักลอบตัดไม้พยูงที่ ต.บัวน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีษะเกษ √ ปม/เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี



หนา้ที1่7

่ ่

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนนิการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดือน สิงหาคม 2559  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2559) เอกสารแนบ 1

รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

184 5911447131 31/3/2559 3/5/2559 ขอพระราชทานความเป็นธรรมเกี่ยวกับที่ดินบริเวณบ้านพุปลาไหล อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากผู้ร้อง

เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ขององค์การ

บริหารส่วนตําบลสุขเกษม อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

√ e-petition สํานักป้องกันฯ ,สน.จทป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

185 5911414233 30/3/2559 31/8/2559 ขอให้พิจารณาช่วยเหลือราษฎรบ้านแม่กระทิง หมู่ที่ 3 ตําบลไผ่โทน อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร ่ที่ได้ทําการ

เกษตรกรรมในพื้นที่ห้วยแห้มากว่า 60 ป ีแต่ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ดําเนินการปักแนวเขตเป็นพื้นที่หวงห้าม ทําให้

ราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนไม่มีที่ดินทําการเกษตร

√ e-petition สํานักป้องกัน,สน.จทป.ที่ 3 

สาขาแพร่

เดือน เมษายน 2559

186 5911436514 22/3/2559 15/8/2559 ถูกฟ้องขับไล่พื้นที่หมู่ที่ 3 ตําบลหนองผักแว่น อําเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุร ีซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าชัยบาดาล √ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม,้ 

สน.จทป.ที่ 5 (สระบุร)ี

187 5911455685 24/3/2559 ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดอํานาจเจริญจับกุมดําเนินคดีฐานบุกรุก ก่นสร้าง แผ้วถาง เข้าทําประโยชน์ฯลฯในป่าสงวน

แห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต

√ e-petition สํานักป้องกันฯ ,สน.จทป.ที่ 7

 สาขาอุบลราชธานี

188  

5911481423

 24/03/2559 10/6/2559 มีที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยที่ไม่มีเอกสารสิทธิในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิซึ่งผู้ร้องเรียนเห็นว่า ที่ดินโดยรอบมีเอกสารสิทธิ

เป็นโฉนดที่ดินและ ส.ป.ก. หมดแล้ว จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือผู้ร้องเรียนกับพวกด้วย

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม ้,

สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

189 5911476843 24/3/2559 ขอความเป็นธรรมเรื่องที่ดินทํากินหลังสถานีวนวัฒนวิจัยเขาสอยดาว อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี √ e-petition สํานักวิจัยฯ สํานักป้องกันฯ , ,

สน.จทป.ที ่9 (ชลบุร)ีุ

 ปิดแล้ว

190 5911404629 24/3/2559 ขอความอนุเคราะห์พื้นที่สร้างเมรุ และศูนย์ปฏิบัติธรรมซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 ตําบลทุ่งนุย้ อําเภอควน

กาหลง จังหวัดสตูล

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม,้ 

สน.จทป.ที่ 13 (สงขลา)

191 5911483270 5/4/2559 11/7/2559 ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมเกี่ยวกับที่ดินบริเวณเขาพนมศาสตร ์หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 8 ตําบลป่า

ยบใน อําเภอวังจันทร ์จังหวัดระยอง

√ e-petition สน.จทป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

ยุบใน อาเภอวงจนทร จงหวดระยอง

192 5911319839 31/3/2559 27/6/2559 มีผูล้ักลอบตัดต้นไม้พะยูงซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในที่ดินของผู้ร้องเรียน บริเวณบ้านนามะเขือ ตําบลนามะเขือ 

อําเภอสหัสขันธ ์จังหวัดกาฬสินธุ ์

√ e-petition สํานักป้องกันฯ ,สน.จทป.ที่ 7 

(ขอนแก่น)

193 5911464157 31/3/2559 ขอความอนุเคราะห์เช่าที่ดินทํากินของรัฐ ในพื้นที่ ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี √ e-petition สํานักการอนุญาต

194 5901002 12/4/2559 29/6/2559 บุกรุกถางป่า ตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิพืน้ที่บ้านคลองตะเคียน หมู่ที่ 8 ตําบลแม่ท้อ อําเภอเมือง จังหวัดตาก √ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที ่4 (ตาก)ุ ุ ู ( )



หนา้ที1่8

่ ่

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนนิการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดือน สิงหาคม 2559  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2559) เอกสารแนบ 1

รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

195 5911476794 8/4/2559 ขอให้พิจารณาแก้ไขกฎกระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับเขตป่าสงวนแห่งชาต ิเพื่อนํามาจัดสรรและออกโฉนด

ที่ดินให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ีอําเภอท่าหลวง อําเภอลําสนธ ิอําเภอชัยบาดาล 

จังหวัดลพบุร ีอําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก และอําเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตร รวมทัง้ ขอให้พิจารณายกเลิกคํา

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

ขออาชญาบัตร อาชญาบัตรพิเศษสํารวจและทําเหมืองแร่ทองคํา และขอสัมปทานในเขตพื้นที่ที่ประชาชนอยู่อาศัย ทั้งนี้ 

ผู้ร้องเรียนได้แนบรายชื่อประชาชนจังหวัดสระบุร ีจังหวัดลพบุร ีจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดหนองบัวลําภู

196 5911456744 31/3/2559 3/8/2559 ราษฎรจังหวัดสมุทรปราการขอให้ดําเนินการตรวจสอบว่า บ้านที่พักตามโฉนดที่ดินเลขที่ 59774,59773 จังหวัด

้ ่ ไ

√ e-petition สํานักป้องกันฯ ,สน.จทป.ที่ 9 

ระยอง ก่อสร้างบุกรุกพืน้ที่ป่าหรือไม่ (ชลบุร)ี

197 5901015 18/4/2559 25/5/2559 ลักลอบตัดไม้บริเวณอ่างเก็บน้ําแม่ถาง ต. บ้านเวียง อ. ร้องกวาง จ. แพร ่จนถึง วัดพระธาตุปูแจ บ้านบุญเริง ต. บ้าน

เวียง อ. ร้องกวาง จ. แพร่

√ ปม/ระบบมือถือ สน.จทป.ที่ 3 สาขาแพร่

198 5901023 18/4/2559 25/5/2559 ลักลอบตัดไม้บริเวณอ่างเก็บน้ําแม่ถาง ต. บ้านเวียง อ. ร้องกวาง จ. แพร ่จนถึง วัดพระธาตุปูแจ บ้านบุญเริง ต. บ้าน

เวียง อ. ร้องกวาง จ. แพร่

√ ปม/ระบบมือถือ สน.จทป.ที่ 3 สาขาแพร่

199 5901044 20/4/2559 ขอความช่วยเหลือในการตรวจสอบที่ดิน หมู่ที่ 11 ตําบลหนองปลิง อําเภอเมือกําแพงเพชร √ ปม/หนังสือ สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

200 5900852 25/4/2559 25/4/2559 พนักงานสุขภาพ พูดจาดี √ ปม/ระบบมือถือ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

201 5901031 25/4/2559 6/6/2559 ผมไปเที่ยวจังหวัดน่าน เห็นภูเขาหัวโล้นมากมาย นั่นคือป่า ใช่ไหมครับ √ ปม/ระบบมือถือ สน.จทป.ที่ 3 สาขาแพร่

202 5901052 25/4/2559 เจ้าหน้าที่หน่วยฯ รอ.1(ดงมะอี่) เรียกเก็บเเงินจากโรงงาน เลื่อยโซ่ยนต ์ค้าไม้เรือนเก่าในท้องที่อําเภอหนองพอก จังหวัด

ร้อยเอ็ด

√ ปม/เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

203 5901065 25/4/2559 ลักลอบตัดไม้และแปรรูปไม้ที่บ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 6 บ้านวังโป่ง ตําบลวังใต ้อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง √ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

204 5911455218  5/4/2559 ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับที่ดินทํากินและแจ้งเบาะแสการบุกรุกพื้นที่ป่าพื้นที่ ตําบลท่าด้วง อําเภอหนองไผ่ จังหวัด √ e-petition สํานักป้องกันฯ, สํานักจัดการุ ุ

เพชรบูรณ์ ที่ดินป่าไม,้ สน.จทป.ที่ 4 

สาขาพิษณุโลก

205 5911481561 5/4/2559 ราษฎรจังหวัดชุมพรขอให้จัดสรรที่ดินเพื่อใช้ในโครงการปลูกป่าคืนสู่ธรรมชาต ิและใช้ทําฝายกั้นน้ํา โดยไม่ขอ

ไ ่ ั ิ ใิ ี่ ิ ั ่ ่ ่ ใ ึ่ ิ ้ ็ ่ ื ่ ั ่ ี่ ้ ั

√ e-petition สํานักการอนุญาต

งบประมาณ และไมข่อรับสิทธใินทดีินดังกล่าวแตอ่ย่างใด ซงึ สป.ทส.พจิารณาแล้วเห็นวา่ เรืองดังกล่าวเกยีวขอ้งกับ

การดําเนินการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม ้เพื่อใช้ในโครงการปลูกป่าคืนสู่ธรรมชาติ



หนา้ที1่9

่ ่

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนนิการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดือน สิงหาคม 2559  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2559) เอกสารแนบ 1

รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

206 5911447573 20/4/2559 ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมดําเนินคดีในข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  บริเวณตําบลหนองแหย่ง อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม่

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สน.จทป.ที่ 1 

(เชียงใหม่)

2 7 59 296 9 2 /4/2559 2 /6/2559 ชาวบา้น หมท่ี่  ตําบลบา้นแยง อําเภอนครไทย จังหวัดพษิณโลก อาศัยอย่ในเขตปา่สงวนแห่งชาตปิา่เขากระยาง ไม่ √ e petition สํานักปอ้งกันฯ สน จทป ที่ 4207 5912961309 20/4/2559 23/6/2559 ชาวบาน หมูท 3 ตาบลบานแยง อาเภอนครไทย จงหวดพษณุโลก อาศยอยูในเขตปาสงวนแหงชาตปาเขากระยาง ไม

เคยมีไฟฟ้าใช้ ทําให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จึงขอความอนุเคราะห์ต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอนครไทย 

และสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พิษณุโลก ขอให้มีการขยายเขตไฟฟ้าเข้าไปในหมู่บ้าน

√ e-petition สานกปองกนฯ ,สน.จทป.ท 4

 สาขาพิษณุโลก

208 5911443240 22/4/2559 ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบว่าที่ดินแปลงที่ 4971 (โฉนดที่ดินเลขที่ 16039) ตําบลป่าคาย √ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม,้ 

อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่ สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

209 5901073 26/4/2559 7/6/2559 บุกรุกตัดไม ้บริเวณป่าชุมชนบ้านควนยาง ป่าต้นน้ําคลองเพหลา หมู่ที่ 5 ตําบลเพหลา อําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ √ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่

210 5901081 28/4/2559 ลักลอบตัดไม้ลายป่า บนเขาผาแดง เขตตําบลกฤษณา อําเภทสีคิ้ว นครราชสีมา √ ปม/ระบบมือถือ สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

211 5911343191 24/4/2559 1/6/2559 บุกรุกแผ้วถางพื้นที่บริเวณเขาไหสี่หู ประมาณ 100 ไร ่ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นชุมชนกระเหรี่ยง เพื่อทําไร่สับปะรด หมู่ที่

 3 ต.คลองหลวง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์

212 5901094 28/4/2559 ขอให้ตรวจสอบการจับกุมกรณีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาต ิโดยไม้ของกลางยังอยู่ที่บ้านผูบุ้กรุก เรื่องเงียบหายไปอยาก

ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบอีกครั้ง บ้านคอกช้าง ตําบลบางขัน อําเภอบางขัน จังหวัดนคศรีธรรมราช

√ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

เดือน พฤษภาคม 2559

213 5901104 3/5/2559 นายทุนบุกรุกป่าสงวนพร้อมมีผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าป่าไม้สวนป่าละเอาะปลัดป้องกัน อําเภอน้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 

แสวงหาผลประโยชน์

√ ปม/เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

214 5911342654 3/5/2559 ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เงาะและป่าแม่สําเพ็ง เพื่อตั้งเป็นศูนย์บริการชายแดน จังหวัดแม่ฮ่องสอน √ e-petition สํานักการอนุญาตุ ู ุ

215 5911424581 28/4/2559 ขอความช่วยเหลือให้ดําเนินการออกเอกสารสิทธิที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและทําประโยชน์ให้แก่ประชาชนที่รายชื่อยังตกหล่น 

ในเขตพื้นที่อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ ,สน.จทป.ที่ 8 

(นครราชสีมา) ปิดแล้ว

216 5911481881 12/4/2559 ขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเช่าที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่หมู่ที่ 4 ตําบลศรีมงคล อําเภอไทรโยค จังหวัด √ e-petition สํานักการอนุญาตู

กาญจนบุรี

ุ



หนา้ที2่0

่ ่

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนนิการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดือน สิงหาคม 2559  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2559) เอกสารแนบ 1

รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

217 5911434304 4/5/2559 ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีบุกรุกป่าชุมชนวัดภูปอ และขอรับการสนับสนุนการทําแปลงกล้าไม้ธรรมชาต ิเพื่อนําไป

ปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมบริเวณวัดพระบาทพรหมนิมิตภูปอ จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition สํานักจัดการป่าชุมชน, สํานัก

ส่งเสริมการปลูกป่า

สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี ปิดแล้ว

218 5901112 10/5/2559 24/6/2559 บุกรุกป่าสงวนฯ เพื่อปลูกพืช หมู่บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 9 ตําบลขัวเรียง อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น √ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

219 5911458477 4/5/2559 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกของนายทุน บริเวณป่าชุมชนข้างวัดหนองเรือ หมู่ที่ 15 ตําบลทุ่งมหาเจริญ อําเภอวังน้ําเย็น 

และบริเวณป่าไพจิตร ตําบลวังใหม่ อําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

√ e-petition สํานักจัดการป่าชุมชน ,

สน.จทป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

220 5911355844 11/5/2559 มีการซื้อขายพื้นที่ปลูกป่าพายุเกย์ บุกรุกแผ้วถางท้องที่ ต.สลุย ต.หงษ์เจริญ ต.คุริง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร √ e-petition สน.จทป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี

221 5910939657 17/5/2559 ขอความเป็นธรรมและความช่วยเหลือ เนื่องจากสมาชิกของกลุ่มประชาชนเพื่อประชาชน จํานวนหนึ่งที่ได้เข้าไปอาศัยใน

พืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าปลายคลองพระยา ท้องที่หม่ที ่5 ตําบลปลายพระยา อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ได้รับ

√ e-petition สํานักป้องกันฯ ,สน.จทป.ที่ 

12 สาขากระบีู่

ความเดือดร้อนเป็นอย่างมากจากการเข้าทําลายและขโมยทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 

สาขากระบี่

1

222 5910978643 17/5/2559 2/8/2559 ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการบังคับพระอนุพันธุ ์อภิชาโน ให้ ลาสิกขาบท กระทําความผิดในการครอบครองไม้สักแปร

รูปและอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตพักสงฆ ์ถ้ําพระศรีอินทราทิตย์ ตําบลทุง่เสลี่ยม จังหวัด

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

ู ู ุญ ุ

สุโขทัย

223 5911364385 17/5/2559 ชาวบ้านหมู่ที่ 5 ตําบลสบป้าด อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าเพื่อปรับปรุงถนน เนื่องจากประสบ

ปัญหาการขนส่งสินค้าเกษตรและคมนาคมไม่สะดวก

√ e-petition สํานักการอนุญาต

224 5910954364 19/5/2559 ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการทําประโยชนใ์นที่ดินเขตปา่สงวนแห่งชาต ิในพืน้ที่หมท่ี่ 5 ตําบลตะโก อําเภอทง่ตะโก √ e-petition สํานักการอนญาต224 5910954364 19/5/2559 ขอความเปนธรรมเกยวกบการทาประโยชนในทดนเขตปาสงวนแหงชาต ในพนทหมูท 5 ตาบลตะโก อาเภอทุงตะโก 

จังหวัดชุมพร

√ e petition สานกการอนุญาต

225 5911485369 22/4/2559 ขอความเป็นธรรม เกี่ยวกับที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิเป็นที่ป่าสงวน ตัง้อยู่ที่หมู่ที่ 11 ตําบลรับร่อ อําเภอท่าแซะ จังหวัด

ชุมพร

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ สน.จทป.ที่ 11 (สุ

ราษฎร์ธานี)

ใ ้ ่ ่ โ ่ ่ โ โ ่ ใ ่226 5911432803 4/5/2559 ขอให้ดําเนินการเพิกถอนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม เพื่อนํามาจัดสรรที่ดินทํากินโดยออกเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินให้กับราษฎร 

หมู่ที่ 6 ตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้



หนา้ที2่1

่ ่

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนนิการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดือน สิงหาคม 2559  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2559) เอกสารแนบ 1

รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

227 5901125 23/5/2559 ขอความเป็นธรรม ขอความช่วยเหลือดิน สทก.ใช้ทําประโยชน์ทางการเกษตรไม่ได้เนื่องจากมีโครงการลอกลําห้วยผ่า

กลางพื้นที่ 1 ม.7 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

√ ปม/เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

228 5901133 23/5/2559 14/6/2559 การบกรกปา่ ทําไรเ่ลื่อนลอยพกิัดบา้นปางมะโอ ตําบลวังเงนิ อําเภอแมท่ะ จังหวัดลําปาง √ ปม/ระบบมือถือ สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)228 5901133 23/5/2559 14/6/2559 การบุกรุกปา ทาไรเลอนลอยพกดบานปางมะโอ ตาบลวงเงน อาเภอแมทะ จงหวดลาปาง √ ปม/ระบบมอถอ สน.จทป.ท 3 (ลาปาง)

229 5901141 23/5/2559 20/6/2559 หมายเลขโทรศัพท์กรมป่าไม้โทรติดแต่ไม่มีผูร้ับสาย √ ปม/เว็บไซต์ สํานักบริหารกลาง

230 5911486788 23/5/2559 1/6/2559 ราษฎรจังหวัดนครราชสีมา กับพวก ร้องเรียนว่า ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนจาก ปม. ได้อนุญาตให้ทบวงมหาวิทยาลัย

ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอ่างเก็บน้ําห้วยบ้านยาง เพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งพื้นที่บางส่วน

มรีาษฎรได้ครอบครอง ทําประโยชน ์ซึ่งพืน้ที่บางส่วนมรีาษฎรได้ครอบครองทําประโยชนอ์ย่กอ่นแลว้ ทําให้เกดิขอ้

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม ้,

สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

มราษฎรไดครอบครอง ทาประโยชน ซงพนทบางสวนมราษฎรไดครอบครองทาประโยชนอยูกอนแลว ทาใหเกดขอ

พิพาทมาโดยตลอด

231 5901154 24/5/2559 ขอสอบถาม 1. ทําไมถึงปล่อยให้คนมาทําลายป่าได้เป็นล้านๆๆไร่แบบนัน้ แล้วไม่มีใครไปตรวจหรือ monitor ตลอดเหรอ

ครับ มารู้อีกทีก็ต่อเมื่อพื้นที่ป่าโดนทําลายไปเป็นล้านๆๆไร่แบบนี้ มันไม่น่าจะเชื่อได้เลยว่าที่ป่าเป็นล้านๆๆไร ่โดยที่ไม่มี

ใครทราบมาก่อนเลย 2. แล้วมาตรการการจับผูท้ําลายมาลงโทษละครับเป็นอย่างไรบ้าง 3 เกิดแบบนี้แล้ว จนท ของรัฐ

√ ปม/เว็บไซต์ สํานักป้องกันฯ

ู ฐ

จะรับผิดชอบอย่างไร บกพร่องต่อหน้าที่หรือเปล่าครับ 4. แนวทางการแก้ไขคืออะไรครับ

232 5911346643 24/5/2559 นายก อบต.  ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน ร่วมกันตัดไม ้มีความยาวโดยประมาณ 10 กิโลเมตร

หมู่บ้านโนนสะอาด  ตําบลโนนสะอาด

√ e-petition สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

 อําเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูมิ

233 5911423358  25/05/2559 15/7/2559 ขอให้พิจารณาจัดสรรที่ดินทํากินให้แก่ราษฎรในพื้นที่บ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ 7 ตําบลบ้านโป่ง อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด

เชียงราย

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม,้ 

สน.จทป.ที่ 2 (เชียงราย)

234 5911426788 27/5/2559 6/6/2559 กรณี นายฮัจญีหมัด หลงอะหลี ได้ร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ยอมนําชี้แนวเขตป่าสงวน √ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

แห่งชาต ิป่าเลนตอนที่ 5 จังหวัดสตูล

235 5911484033 19/5/2559 ขอให้มีการตรวจสอบการบุกรุกเขตป่าสงวน พืน้ที่ภูเขาหัวควาย บริเวณหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตําบลเขาหัวควาย อําเภอ

พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ ,สน.จทป.ที่ 

11 (สุราษฎร์ธาน)ี



หนา้ที2่2

่ ่

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนนิการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดือน สิงหาคม 2559  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2559) เอกสารแนบ 1

รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

236 5911434991 27/5/2559 ราษฎรจังหวัดนครราชสีมา กับพวก ร้องเรียนว่า ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนจาก ปม. ได้อนุญาตให้ทบวงมหาวิทยาลัย

ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอ่างเก็บน้ําห้วยบ้านยาง เพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งพื้นที่บางส่วน

มีราษฎรได้ครอบครอง ทําประโยชน ์ซึ่งพื้นที่บางส่วนมีราษฎรได้ครอบครองทําประโยชน์อยู่ก่อนแล้ว ทําให้เกิดข้อ

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ ,สน.จทป.ที่ 8 

(นครราชสีมา) ปิดแล้ว

พิพาทมาโดยตลอด

237 5911442556 19/5/2559 ขอให้ดําเนินการตรวจสอบการยื่นขอรังวัดที่ดินป่าชายเลน ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ตําบลศาลาด่าน อําเภอเกาะ

ลันตา จังหวัดกระบี่

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม ้,

สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่

238 5901162 31/5/2559 22/6/2559 ขอให้ปรับปรุงการให้บริการทางโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ศูนย์เพาะชํากล้าไม้ฉะเชิงเทรา √ ปม/โทรศัพท์ สํานักส่งเสริมการปลูกป่าุ ู ู

239 5911390548 25/5/2559 ราษฎรจังหวัดกระบี่ มีหนังสือลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ถึงนายกรัฐมนตร ีเพื่อแจ้งเบาะแสว่า 1.ผูน้ําท้องถิ่นเอื้อ

ประโยชน์ให้กับนายทุน 2. เจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกับนายทุนชี้เขตเข้าพื้นที่ของชาวบ้าน และ 3.พืน้ที่ของชาวบ้านออก

เอกสารสิทธิไม่ได้แต่ของนายทุนออกเอกสารสิทธิได้

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่

ื  ิ  เดือน มถิุนายน 2559

240 5912880532 24/5/2559 25/7/2559 มีนายทุนลักลอบขุดดินของพื้นที่ป่าสงวน นําไปขายเป้นจํานวนมาก บริเวณหลังเขื่อนช่องลม หมู ่9 อ.ทับสแก ต.เขาล้าน

 จ.ประจวบฯ

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

241 5901175 3/6/2559 10/6/2559 รถยนต์หลวงกรมป่าไม ้ทะเบียน กร 760กทม.ขับรถชน แล้วหนี √ ปม/เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 13 (สงขลา)

242 5901183 3/6/2559 ขอให้ตรวจสอบว่ามีการรุกล้ําเขตป่าไม้หรืออุทยานหรือไม่ บริเวณเขาหลวง จ.นครศรีธรรมราช √ ปม/ระบบมือถือ สน.จทป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

243 5912079272 25/5/2559 แนะนํา ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ให้ออกกฎหมายห้ามเผาหญ้าตอซัง ปลูกต้นไม้ริมทางหลวง  ปลูกต้นไม้ในที่ดินของรัฐ √ e-petition สํานักป้องกันฯ  ,สํานักส่งเสริมการ

ปลูกป่าปิดแล้ว

244 5911468804 27/5/2559 1/8/2559 ขอใช้สิทธิในการทํากินบนพื้นที่ป่าขุนซ่อง อําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุร ีโดยอ้างว่าตนเองเป็นผู้ถือครองและทํากิน

ในพื้นที่ดังกล่าวมานานแล้วต่อจากบิดามารดา ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ

ที่ 224 ป่าขุนซ่อง จังหวัดจันทบุร ีสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุร)ี กรมป่าไม้ได้นําป้ายมาติดประกาศบนที่ดิน

ดังกล่าวว่า เป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนซ่อง จังหวัดจันทบุร ีดังนั้นผู้ร้องเรียนจึงขอคัดค้านการติดป้ายประกาศ ดังกล่าว

√ e-petition สน.จทป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

ุ ุ ู

และมีพยานการถือครองที่ดิน จํานวน 34 คน



หนา้ที2่3

่ ่

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนนิการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดือน สิงหาคม 2559  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2559) เอกสารแนบ 1

รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

245 5911471902 31/5/2559 ขอใช้ที่ดินในพื้นที่ตําบลเจริญสุข อําเภอเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดบุรีรัมย ์ในการสร้างวัดเขารัตนธงชัย (วัดสระสะแก) √ e-petition สํานักการอนุญาต

/ / / / ั ั ไ ้  ไ ป้  ่ ็ ไ ้ ี่ ้  ่ ี่  ํ ั  ํ  ั ั ี √ ป /โ ั ์ ป ี่  ( ี )246 5901191 6/6/2559 22/7/2559 ลกลอบตดไมพะยูง ไมประดู มาเกบไวทบีานของนายธงฯ หมูท ี6 ตาบลพนดุง อาเภอขามทะเลสอ จงหวดนครราชสีมา √ ปม/โทรศพท์ สน.จทป.ท ี8 (นครราชสมีา)

247 5911426770 31/5/2559 24/6/2559 ร้องขอความเป็นธรรมจากการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ในการทวงคืนผืนป่า อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ √ e-petition สํานักป้องกันฯ ,สน.จทป.ที่ 4

 สาขาพิษณุโลก

้ ้ ี่ป่ ไ ้ ั ้ ้ ื ้ ี่ป่ ่ ิ ป่ ี ป่ ่ ่ ั้ ี่ ้ ้ ี ้ ่ ํ ั ป้ ั ป ี่248 5911418234 31/5/2559 ถูกเจา้หนา้ทปีา่ไมจ้ับกุมด้วยขอ้หาบุกรุกพืนทปีา่สงวนแห่งชาต ิปา่เขาพระฤาษแีละปา่บอ่แร ่ทังทผีู้รอ้งเรียน แจง้วา่

ตนเองได้อาศัยทํากินในพื้นที่ดังกล่าวสืบทอดจากบิดาที่ได้รับสิทธ ิสทก.แต่ผู้ร้องเรียนได้ทําเอกสารสิทธิหาย ใน

ขณะเดียวกัน ผู้ร้องเรียนแจ้งว่ามีนายทุนบุกรุกพื้นที่บริเวณใกล้เคียง แต่เจ้าหน้าที่ไม่ดําเนินการใดๆ กับนายทุน

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ ,สน.จทป.ท ี

10 (ราชบุร)ี

249 5901201 8/6/2559 บุกรุกที่ดินป่าสงวนแห่งชาต ิป่าดงใหญ ่(หัวตะพาน) จังหวัดอํานาจเจริญ √ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที ่7 สาขาุ ุ ญ ( ) ญ

อุบลราชธานี

250 5912999649 8/6/2559 ปม. พิจารณาพื้นที่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกอาชญาบัตรสํารวจแร่ให้ ป ี2554 ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนว่าอยู่ใน

พืน้ที่ป่าไม้หรือไม่ จึงขอให้ ปม.ตรวจสอบข้อเท็จจริง

√ e-petition สํานักการอนุญาต

251 5901214 10/6/2559 บุกรุกป่าสงวนและลักลอบตัดไม ้และนําไม้มาเก็บไว้ที่บ้านนายพัน บ้านเลขที่ 91 ซอย 5 ตําบลโคกสูง อําเภอโคกสูง √ e-petition สน.จทป.ที ่9 สาขาปราจีนบุรีุ ุ ู ู

จังหวัดสระแก้ว

ุ

252 5912915328 13/6/2559 24/6/2559 ร้องขอความเป็นธรรมจากการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ในการทวงคืนผืนป่า อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ √ e-petition สํานักป้องกันฯ ,สน.จทป.ที่ 4

 สาขาพิษณุโลก

253 5911408013 13/6/2559 22/6/2559 ขอพระราชทานความเป็นธรรมเกี่ยวกับที่ดินบริเวณบ้านพุปลาไหล อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากผู้ร้อง √ e-petition สน.จทป.ที ่8 (นครราชสีมา)ุ ู

เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ขององค์การ

บริหารส่วนตําบลสุขเกษม อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

254 5901222 14/6/2559 ขอให้ตรวจสอบใหม ่กรณีบุกรุกป่าเขาสน เพื่อครอบครองที่ดิน หมู่ที่ 2 ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี √ ปม/หนังสือ สํานักป้องกันฯ



หนา้ที2่4

่ ่

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนนิการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดือน สิงหาคม 2559  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2559) เอกสารแนบ 1

รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

255 5911494143 3/6/2559 ขอให้พิจารณานําพื้นที่ของบริษัทสหอุตสาหกรรมน้ํามันปาล์ม จํากัด จํานวน 12,000 ไร ่ตัง้อยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 ,4 

และหมู่ที่ 9 ตําบลกระบี่น้อย อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และของบริษัทนามหงส์ตัง้อยู่หมู่ที่ 3 ตําบลเขาพนม อําเภอเขา

พนม จังหวัดกระบี่ ซึ่งหมดอายุการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าแล้ว จัดสรรเป็นที่ดินทํากินให้กับสมาชิกเครือข่าย

√ e-petition สํานักการอนุญาต

องค์กรประชาชนไร้ที่ดินทํากินจังหวัดกระบี่

256 5911455239 10/6/2559 19/8/2559 ขอความเป็นธรรม และขอเข้าไปทําประโยชน์ในที่ดินพื้นที่ตําบลโนนหมากเค็ง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว √ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม,้ 

สน.จทป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

257 5911464303 10/6/2559 ได้รับความเดือดร้อนจากการที่เจ้าหน้าที่ป่าไม ้ทหาร ตํารวจ ได้ร่วมกันตรวจยึดที่ดินทํากิน และตัดโค่นต้นยางพาราของ √ e-petition สํานักป้องกันฯ ,สํานักการ

เกษตรกร ซึ่งเกษตรกรบางรายได้อาศัยทํากินในพื้นที่ดังกล่าวก่อนมติ คณะรัฐมนตร ีพ.ศ.2541 แต่ไม่มีเอกสาร

หลักฐานทําให้ไม่สามารถทวงสิทธิจากหน่วยงานใดได ้โดยผู้ร้องได้มีข้อเรียกร้องจํานวน 6 ข้อ ซึ่งสรุปสาระสําคัญได้ว่า 

ขอให้ชะลอการตัดโค่นต้นยางพารา เพื่อตรวจสอบสิทธิว่าเกษตรกรอาศัยทํากินก่อนมติคณะรัฐมนตร ีพ.ศ. 2541 และ

แยกนายทุนออกจากผู้ยากไร้และในกรณีที่ต้นยางพาราสามารถให้ผลผลิตได้แล้ว ขอให้เกษตรกรเช่าที่ดินจากรัฐโดยมี

การปักแนวเขตใหช้ัดเจน

อนุญาต ,สน.จทป.ที่ 6 

(อุดรธาน)ี

การปกแนวเขตใหชดเจน

258 5912752334 16/6/2559 4/8/2559 ขอให้ ทส.ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีนางประกาย ครัดทัพ มีหนังสือถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิแจ้งเบาะแสการ

ลักลอบตัดไม้และค้าไม้เถื่อนในพื้นที่อําเภอเวียงชัย และอําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย และได้แจ้งเพิ่มเติมว่ามี

การลักลอบตัดไม้สักในสวนป่าของผู้ร้องเรียน

√ e-petition สน.จทป.ที่ 2 (เชียงราย)

259 5901235 20/6/2559 ชาวบ้านและนายทุนบุกรุกตัดไม้เพื่อครอบครองที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพิ่ม ม.3 บ้านป่ารวก ต.บ่อโพธิ์ อ.นคร

ไทย จ. พิษณุโลก

√ ปม/เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

260 5901243 20/6/2559 30/8/2559 ชาวบ้านทําไร่เลื่อนลอย และ ตัดไม้เพื่อปลูกสร้างบ้านและจําหน่าย ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา √ ปม/เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 2 (เชียงราย)

261 5912787142 20/6/2559  บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณบ้านม่อน หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านด่านนาขาม อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ √ e-petition สน.จทป.ที ่3 (ลําปาง)ุ ุ ู ุ ุ p

262 5911347283 17/6/2559 มีนายทุนเข้าไปบุกรุกป่าสงวนป่าดงชะคราม ได้ที่ซื้อแถวบริเวณนัน้4-5 ร้อยไร่ ได้ให้ชาวบ้านเข้าไปถางป่า โคนต้นไม้ 

เพื่อปลูกต้นยางพารา ต้นไม้อื่นอีกมากมาย จึงอยากให้หน่วยงานเข้ามาตรวจสอบและดําเนินการด่วน หมู่ที่ 3 ตําบลเตย

 อําเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

263 5901285 23/6/2559 ลักลอบนําไม้ข้ามแดนจากประเทศมาเลเซีย นํามาแปรรูปสร้างบ้าน พืน้ที่หมู่ที่ 5 บ้านสํานักเอาะ ตําบลเขาแดง อําเภอ

สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

√ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 13 (สงขลา)



หนา้ที2่5

่ ่

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนนิการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดือน สิงหาคม 2559  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2559) เอกสารแนบ 1

รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

264 5901251 23/6/2559 ผู้มีอิทธิพลบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ป่า บ้านกะลึง ตําบลสารภี อําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี √ ปม/ระบบมือถือ สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

265 5901272 23/6/2559 23/6/2559 อยากทราบว่า แหล่งท่องเทียวที่ทํา ซิปสลิง จากต้นไม้ต้นนึงไปอีกต้นนึงระยะรวมน่าจะเปนกิโล ดูแล้วน่าจะเปนที่ พื้นที่ป่า ยอดเขา 

ทําไม เอกชน สามารถทําได้ ในเมื่อน่าจะไม่มีเอกสารสิทธิ์ ถ้าไม่มีใช้สิทธิ์อะไรครับ เห็นหลายแห่งเริ่มบุกรุกแบบนี้ ต่อไปคนก็ไปสร้าง

√ ปม/เว็บไซต์ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

บ้านบนต้นไมข้าย กาแฟได ้อยากเรียนถามว่ามีเอกสารสิทธิ์ไหมครับ ถ้าไม่ม ีทําไมถึงปล่อยให้ทําครับ ควรจัดการแต่เนิ่นๆครับ

266 5912004559  22/06/2559 3/8/2559 ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรม ของนาย ปราโมทย ์แกล้วกล้า เจ้าพนักงานป่าไม้แพร่ √ e-petition สน.จทป.ที่ 3 สาขาแพร่

267 5901293 25/6/2559 22/7/2559 การใหบ้รกิารไมท่ันเวลาของหน่วยเพาะกลา้ไม ้อ หนองบัว จ นครสวรรค์ √ ปม/เว็บไซต์ สํานักสง่เสรมิการปลกปา่267 5901293 25/6/2559 22/7/2559 การใหบรการไมทนเวลาของหนวยเพาะกลาไม อ.หนองบว จ.นครสวรรค √ ปม/เวบไซต สานกสงเสรมการปลูกปา

268 5901303 25/6/2559 25/8/2559 ขอความเป็นธรรม เเละขอความช่วยเหลือ 

จุดที่ร้องเรียนเขตป่าสงวน หมู ่10 ต. ทับกวาง อ. เเก่งคอย จ. สระบุรี

√ ปม/ระบบมือถือ สน.จทป.ที่ 5 (สระบุร)ี

269 5901311 30/6/2559 บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ต.ถ่อนนาลับ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี √ ปม/เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 6 (อุดรธานี)

270 5912951641 29/6/2559 ขอความเป็นธรรมกรณีสํานักงานป่าไม้เขตสระบุร ีบุกรุกที่ดินของผู้ร้องเรียน โดยการทําลายทรัพย์สิน เพื่อปลูกบ้านพักข้าราชการ 

และปลูกสวนป่าบนที่ดินของผู้ร้อง ซึ่งผู้ร้องอ้างว่ามีเอกสารสิทธิเป็นหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. 3ก.) เลขที่ 924 อยู่ใน

พื้นที่ตําบลแสลงพัน อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 5 (สระบุร)ี

เดือน กรกฎาคม 2559

271 5901332 4/7/2559 30/8/2559 สนามกอล์ฟเหมืองแร่กะทะทอง บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนฯ จังหวัดพังงา √ ปม/ระบบมือถือ สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่

272 5901345 4/7/2559 28/7/2559 ร้านอาหารดังขุดบ่อน้ําในเขตป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณบ้านหินลูกเดียว หมู่ที่ 5 ตําบลไม้ขาว อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต √ ปม/เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่

273 5912944976 4/7/2559 ขอความเป็นธรรมให้กับราษฎรจังหวัดพิษณุโลก จํานวน 2 ราย คือนายชาญ พันธ์ศรี และนางดลพร ดีมิต เนื่องจาก √ e-petition สน.จทป.ที ่4 สาขาพิษณุโลก

ราษฎรทัง้ 2 ราย ได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐบาล ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที่ 

64/2557 และคําสั่งที่ 66/2557

274 5911495205 6/7/2559 การประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาต ิทับที่ดินทํากินของชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง จํานวน 14 

หมู่บ้าน ในเขตจังหวัดตาก (ม้ง กะเหรี่ยง มูเซอร์) ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวชาวบ้านอ้างว่า ได้อยู่อาศัยและเข้าทํากินก่อนที่จะมี

การประกาศเขตปา่สงวนแห่งชาตแิละเขตอทยานแห่งชาตสิ่งผลใหช้าวบา้นได้รับความเดือดรอ้นเป็นอย่างมาก

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม,้ 

สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

การประกาศเขตปาสงวนแหงชาตและเขตอุทยานแหงชาตสงผลใหชาวบานไดรบความเดอดรอนเปนอยางมาก



หนา้ที2่6

่ ่

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนนิการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดือน สิงหาคม 2559  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2559) เอกสารแนบ 1

รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

275 5912964010 7/7/2559 22/7/2559 ขอให้พิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของราษฎรในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ท้องที่จังหวัดปราจีนบุร ีเนื่องจากผู้ร้องเรียนเห็น

ว่า ราษฎรอยู่มาก่อนการประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ.2523 และการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ

ทับลาน เมื่อปี พ.ศ. 2524

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม,้ 

สน.จทป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

276 5901353 14/7/2559 ชาวบ้านบุกรุกครอบครองพื้นที่ป่าสงวน ต.น้ําหนาว จ.เพชรบูรณ์ √ ปม/เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

277 5901361 15/7/2559 24/8/2559 เขตพืนที่ฎป่าชุมชน ของหมู่บ้าน หมู ่5ต.บ้านใหม ่อ.เมือง จ.พะเยา สามารถขออนุญาตพื้นที่เป็น สิทธิทํากิน หรือ (สทก.) 

ได้หรือไม่

√ ปม/เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 2 (เชียงราย)

278 5901374 15/7/2559 22/8/2559 ขอให้ตรวจสอบพื้นที่มีการซื้อขายแบบไม่มีโฉนดที่ดิน บ้านหนองนกเขียน ตําบลเมืองแฝก อําเภอลําปลายมาศ จังหวัด

บุรีรัมย์

√ ปม/ระบบมือถือ สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

279 5901382 16/7/2559 มีการบุกรุกพื้นที่และตัดไม้ในป่าสงวนป่าต้นน้ํา บริเวณบ้านปลายรา ตําบลถ้ําพรรณรา อําเภอถ้ําพรรณรา จังหวัด

นครศรีธรรมราช

√ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

280 5901395 16/7/2559 มีการตัดต้นไม้และบุกรุกพื้นที่บริเวณรอบๆ ภูเขา พืน้ที่หมู่ที่ 8 ตําบลศรีถ้อย อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย √ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 2 (เชียงราย)

281 5910983425 21/7/2559 ถูกสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่แจ้งข้อกล่าวหาผู้ร้องก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า และยึดครอบครองหรือ

กระทําการใดๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สน.จทป.ที่ 3

 สาขาแพร่

้ ้ํ ี่ ้ ้ ้ํ ้ ี ไ ้ ็ ็ ไ ์ ี่ ี่282 5901442 22/7/2559 28/7/2559 รา้นอาหารขุดบ่อนํารุกทปี่าสงวน สรา้งรา้นอาหารรุกลําป่าชายเลน บา้นหินลูกเดียว ม.5 ต.ไมข้าว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต √ ปม/เว็บไซต์ สน.จทป.ท ี12 สาขากระบี

283 5901455 22/7/2559 16/8/2559 บุกรุกป่าสงวนและทําลายรั้วลวดหนามของทางราชการ ทางเข้าสํานักสงฆ์ผาหินเพิง หมู ่8 ตําบลนากลาง อําเภอโกรก

พระ จังหวัดนครสวรรค์

√ ปม/เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์

284 5901463 22/7/2559 22/8/2559 เจ้าหน้าที่ใช้อํานาจหน้าที่เกินกว่าเหตุ จับประชาชนที่เลี้ยงวัวควาย บนเขาแล้วแจ้งข้อหาว่าว่าบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน ภูแลน

คา จังหวัดชัยภูมิ

√ ปม/เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

285 5901515 22/7/2559 ถูกจับเนื่องจากค้าถ่านจากไม้ยุคาลิปตัส จังหวัดสระแก้ว √ ปม/เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี



หนา้ที2่7

่ ่

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนนิการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดือน สิงหาคม 2559  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2559) เอกสารแนบ 1

รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

286 5912978433  21/07/2559 ได้รับความเดือดร้อนจากการที่เจ้าหน้าที่ป่าไม ้ทหาร ตํารวจ ได้ร่วมกันตรวจยึดที่ดินทํากิน และตัดโค่นต้นยางพาราของ

เกษตรกร ซึ่งเกษตรกรบางรายได้อาศัยทํากินในพื้นที่ดังกล่าวก่อนมติ คณะรัฐมนตร ีพ.ศ.2541 แต่ไม่มีเอกสาร

หลักฐานทําให้ไม่สามารถทวงสิทธิจากหน่วยงานใดได ้โดยผู้ร้องได้มีข้อเรียกร้องจํานวน 6 ข้อ ซึ่งสรุปสาระสําคัญได้ว่า 

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สํานักจัดการ

ที่ดินป่าไม,้ สน.จทป.ที่ 6 

(อุดรธาน)ี

ขอให้ชะลอการตัดโค่นต้นยางพารา เพื่อตรวจสอบสิทธิว่าเกษตรกรอาศัยทํากินก่อนมติคณะรัฐมนตร ีพ.ศ. 2541 และ

แยกนายทุนออกจากผู้ยากไร้และในกรณีที่ต้นยางพาราสามารถให้ผลผลิตได้แล้ว ขอให้เกษตรกรเช่าที่ดินจากรัฐโดยมี

การปักแนวเขตให้ชัดเจน

287 5911355041 15/7/2559 มีชาวบ้าวเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตินายางกลัก ตําบลห้วยแย้อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ √ e-petition สน.จทป.ที ่8 (นครราชสีมา)ุ ุ ู

288 5911366204 15/7/2559 ผู้ร้องแจ้งว่าคนในหมู่บ้าน ลักลอบตัดไม้ในป่าโดยรับจ้างตัดไม้ในป่า โดนนํามาแปรรูปไม้และขาย หมู่ที่ 4 ตําบลหนองไผ่

 อําเภอมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

289 5912981600 22/7/2559 ข้อเสนอเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินและใช้ประโยชน์ที่ดินในท้องที่อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

ไ้ ปั ้ ิ ี่ ิ สิ่ ป ส ้ ใ ื้ ีป่่ ส ่ ช ปิ่  ื ้ ี่

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม,้ 

ส ป ี่ 8 ( ชสี )แนวทางการแกไขปญหาขอพพาทการครอบครองทดนและสงปลูกสรางในเขตพนทปาสงวนแหงชาตปาเขาภูหลวง พนท

ป่าเพื่อการอนุรักษ์ (Zone C)

สน.จทป.ท 8 (นครราชสมา)

290 5911474411 22/7/2559 ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบว่า ที่ดินแปลงที่ 4971 (โฉนดที่ดินเลขที่ 16039) ตําบลป่าค่าย 

อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม,้ 

สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

291 5911389620 5/7/2559 มีชาวบ้านเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน โดยเข้าไปถางป่าเพื่อทําการเกษตร อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาตรวจสอบ

และดําเนินการแก้ไข หรือ ทวงคืนผืนป่า และชาวบ้านที่ไม่มีเอกสารสิทธ ิด้วย หมู่ที่ 5 ตําบลเวียง อําเภอไชยา จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี

292 5911420336 25/7/2559 ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับกุมด้วยข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพระฤาษีและป่าบ่อแร่ ทั้งที่ผู้ร้องเรียน แจ้งว่า √ e-petition สํานักป้องกันฯ ,สน.จทป.ที่ 

ตนเองได้อาศัยทํากินในพื้นที่ดังกล่าวสืบทอดจากบิดาที่ได้รับสิทธ ิสทก.แต่ผู้ร้องเรียนได้ทําเอกสารสิทธิหาย ใน

ขณะเดียวกัน ผู้ร้องเรียนแจ้งว่ามีนายทุนบุกรุกพื้นที่บริเวณใกล้เคียง แต่เจ้าหน้าที่ไม่ดําเนินการใดๆ กับนายทุน

10 (ราชบุร)ี

293 5901523 27/7/2559 ขอให้ตรวจสอบเขาลั่นทม ตําบลสามกระทายอําเภอกุยบุร ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ซึ่งมีพระสงฆ์มาตั้งสํานักสงฆ์และ

ื้ ี่ ื ่ ํ ี ์

√ ปม/เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

นายทุนมาซือทเีพือทํารสีอรท์



หนา้ที2่8

่ ่

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนนิการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดือน สิงหาคม 2559  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2559) เอกสารแนบ 1

รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

294 5911439505 27/7/2559  กรณีราษฎรบ้านพระเนตร หมู่ที่ 2 ตําบลส้าน จํานวน 10 ราย บ้านใหม ่หมู่ที่ 8 ตําบลส้าน จํานวน 1 ราย และบ้าน

ศรีมงคลเหนือ หมู่ที่ 7 ตําบลขึ่ง อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จํานวน 2 ราย ได้รับความเดือดร้อนจากการทวงคืนผืนป่า

ของเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ นน.20 (น้ํามวบ) ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านขึ่งใต ้หมู่ที่ 6 ตําบลขึ่ง อําเภอเวียงสา 

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สน.จทป.ที่ 3

 สาขาแพร่

จังหวัดน่าน นําป้ายไปติดประกาศขอคืนพื้นที่ทํากินบริเวณป่าห้วยปลวก ป่าห้วยหวาย หมู ่6 ตําบลขึ่ง อําเภอเวียงสา 

295 5911391546  24/07/2559 ขอให้ตรวจสอบต้นไม้ใหญ่เอียง เกรงว่าจะล้มทับสายไฟและหลังคาชาวบ้าน บริเวณ คุ้งบางกระเจ้า สวนศรีนครเขื่อน

ขันธ ์ตลาดบางน้ําผึ้ง ตําบลบางน้ําผึ้ง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

√ e-petition สํานักโครงการพระราชดําริฯ

เดือน สิงหาคม 2559

296 5901531 2/8/2559 ขอให้ตรวจสอบการซุกซ่อนไม้ท่อน ไม้แปรรูป บ้านกลาง หมู่ที่ 10 ตําบลนาแก้ว อําเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 6 สาขานครพนม

297 5901544 3/8/2559 มีการบุกรุกพื้นที่ ซื้อขายที่ดินเขายายเที่ยง อําเภอสิคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

298 5911495874 1/8/2559 ถูกกล่าวหาว่าบุกรุกเข้าทําประโยชน์ปลูกยางพาราในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จังหวัด √ e-petition สํานักป้องกันฯ ,สน.จทป.ที่ 6 

เลย (อุดรธาน)ี

299 5901552 5/8/2559 18/8/2559 ผลการดําเนินการปิด28-07-2559 10:17 รายละเอียดกรมป่าไม ้ขอเรียนว่า คณะเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย 1.

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ภก.1 (ถลาง)2.สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 23(ภูเก็ต)3.กํานัน ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.

ภูเก็ต ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองอู่ตะเภา บ้านหินลูกเดียว ม.5 ตงไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

ดังกล่าว พบวา่เป็นการกระทําผดิกฏหมายวา่ด้วยการปา่ไม ้ตามพระราชบัญญัตปิา่สงวนแห่งชาต ิพ.ศ.2507 มาตรา 

√ ปม/เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่

ดงกลาว พบวาเปนการกระทาผดกฏหมายวาดวยการปาไม ตามพระราชบญญตปาสงวนแหงชาต พ.ศ.2507 มาตรา 

14ฐานในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครอง ทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดินก่อสร้าง แผ้วถาง 

เผาป่า ทําไม ้เก็บหาของป่า หรือกระทําด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับ

อนุญาต และพระราบัญญัติป่าไม ้พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 ฯคณะเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวได้จัดทําบันทึกการ

ตรวจสอบยึดและรวบรวม เอกสารที่เกี่ยวข้องมอบให้ นายภานุเมธ ดําอ่อน เจ้าพนักงานป่าไม้ชํานาญงาน หัวหน้าหน่วย

ป้ ั ั ป่ ี่ ํ ื ่ ้ ้ ์ ่ โ ่ ั ่ ั ไป้องกันรักษาป่าทภีก.1(ถลาง)นําเรืองแจง้ความรอ้งทุกขก์ล่าวโทษตอ่พนักงานสอบสวน สภ.ทา่ฉัตรไชย อ.ถลาง จ.

ภูเก็ต เพื่อสืบหาตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษตามกฎหมายต่อไป ...ตามเอกสารนี้ที่กรมป่าไม้ตอบกลับมาไม่ได้มีการแจ้ง

ความร้องทุกข์ที่ สภ.ท่าฉัตรไชยเลย ถ้ามีการแจ้งความแล้วผมขอสําเนาด้วยครับ เพราะผมไปขอที่ สภ.ท่าฉัตรไชย 

เจ้าหน้าที่บอกไม่มีครับ...ขอคําชี้แจงด้วย

300 5901565 5/8/2559 มีการลักลอบตัดไม้ชิงชัน ไม้พะยูง บริเวณป่าห้วยสะแตน บ้านป่าหุง่ ตําบลหยาบหัวหน้า อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 3 สาขาแพร่



หนา้ที2่9

่ ่

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนนิการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดือน สิงหาคม 2559  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2559) เอกสารแนบ 1

รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

301 5911407955 3/8/2559 ผู้ร้องแจ้งว่า มีอดีต สส.และผู้มีอิทธิพล ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มีการบุกรุกพื้นที่เขตป่าสงวน 1000 กว่าไร่ มีการ

ระเบิดหินขาย และปลูกสวนส้ม บ้านถ้ําตะลาว ตําบลกองโพน อําเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

302 5911326373 3/8/2559 มชีาวบบา้นและนายทนได้เขา้ไปบกรกพืน้ที่ปา่สงวน เขา้ไปปลกสวนส้ม ปลกพืชไร ่มหีมบ่า้นหนองไผ ่หมบ่า้นลาน √ e-petition สน จทป ที่ 1 (เชยีงใหม)่302 5911326373 3/8/2559 มชาวบบานและนายทุนไดเขาไปบุกรุกพนทปาสงวน เขาไปปลูกสวนสม ปลูกพชไร มหมูบานหนองไผ หมูบานลาน 

หมู่บ้านม่วงชุม หมู่ที่ 11 ตําบลม่อนปิ่น อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

√ e-petition สน.จทป.ท 1 (เชยงใหม)

303 5911434237  03/08/2559 มีชาวบ้านจากพื้นที่อื่นเข้ามาบุกรุกตัดไม้ในเขตป่า และมีการปลูกไร่ส้ม ไร่สะตอ เป็นจํานวนมาก หมู่ที่ 4 บ้านแม่เมิง

หลวง ตําบลโป่งสา อําภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

√ e-petition สน.จทป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน

304 5911441302 3/8/2559 ผู้ร้องแจ้งว่ามีข้าราชการจังหวัดภูเก็ตมีการบุกรุกเขตป่าสงวนโดยการขุดเป็นทางเพื่อปลูกผลไม้เป็นบริเวณกว้าง และมี

ใ ้ ่ ้ ่ ใ

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่

ชาวบ้านในพื้นที่บางส่วนนําพืน้ที่ไปขายให้กับนายทุน บริเวณเหนือฝ้ายพระราชดําร ิเลยฝ้ายไป 200-300 พิกัด 

8.686807 98.472993 ตําบลท่านา อําเภอกะปง จังหวัดพังงา

305 5911484130 2/8/2559 ถูกจับกุมในข้อหาบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งเป็นพื้นที่ทํากินสืบมาตั้งแต่บรรพบุรษ  ได้มี

เจ้าหน้าที่ป่าไม้มาปักแนวเขตป่าสงวนแห่งชาต ิตามมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 และบอกกับผู้

รอ้งเรียนด้วยวา่ คนที่ทํากนิก็ทํากนิตอ่ไปได้ และให้ผร้อ้งเรียนกับพวกทําการรังวัดที่ดินและนําหลักฐานไปขึ้นทะเบยีน

√ e-petition สน.จทป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

รองเรยนดวยวา คนททากนกทากนตอไปได และใหผูรองเรยนกบพวกทาการรงวดทดนและนาหลกฐานไปขนทะเบยน

การเข้าทํากินกับป่าไม้เขต 9 จังหวัดชลบุร ีโดยภายหลังจากขึ้นทะเบียนแล้ว ผู้ร้องเรียนกับพวกก็เข้าทํากินโดยไม่ได้มี

การบุกรุกพื้นที่เพิ่มเติม จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเป็นธรรมและให้การช่วยเหลือ

306 5901573 10/8/2559 เจ้าหน้าที่รัฐทําลายรั้วกําแพงของหลวงเพื่อเปิดร้านอาหารตามสั่งของทางราชการ บริแวณบ้านพักป่าไม้จังหวัด

กาญจนบุรี

√ ปม/เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

ญ ุ

307 5901581 10/8/2559 มีการลักลอบตัดไม ้ในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิป่าแควระบม-สียัด ป่าบ้านคลองเตย. ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.

ฉะเชิงเทรา

√ ปม/เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

308 5911409176 11/8/2559 ขอให้ดําเนินการเพิกถอนป่าเสื่อมโทรม เพื่อนํามาจัดสรรที่ดินโดยออกเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินให้กับราษฎรหมู่ที่ 6 ตําบล

โนนสมบูรณ์ อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น และขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตําบลโนนสมบูรณ์

 ํ ้ ฮ  ั ั ่

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม,้ 

สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

 อาเภอบานแฮด จงหวดขอนแกน

309 5911469998 9/8/2559 ได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติการตามนโยบายทวงคืนผืนป่าโดยถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม ้และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้าน

น้ําพุ ตําบลด่านซ้าย อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

√ e-petition สน.จทป.ที่ 6 (อุดรธาน)ี

/ / / / ี ้ ไป ป่ ้ ้ํ ื ่ ป ี ป็ ํ ั ไ  ่ ่ ี่  ้ ่ ื  ํ ่ ิ  ํ ี ั √ titi ป ี่  ( )310 5911347406 11/8/2559 26/8/2559 มนีายทุนเขาไปบุกรุกปาตนนาเพือปลูกสวนทุเรยีนเปนจานวน2พนไร หมูท ี8 บานแมเหนือ ตาบลแมสิน อาเภอศรสีช

นาลัย จังหวัดสุโขทัย

√ e-petition สน.จทป.ท ี4 (ตาก)



หนา้ที3่0

่ ่

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนนิการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดือน สิงหาคม 2559  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2559) เอกสารแนบ 1

รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

311 5911429431 10/8/2559 ราษฎรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ขอความเป็นธรรม เนื่องจากสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ได้ปิด

ประกาศหนังสือคําสั่งสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลกที่ 258/2559, 269/2559 ,270/2559 

เรื่อง ให้เจ้าของหรือครอบครองสิ่งปลูกสร้างปฏิบัติตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที ่35/2559 ลง

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าเป็นการออกคําสั่งในลักษณะเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรม

312 5901594 22/8/2559 30/8/2559 พฤติกรรมเชิงชู้สาว √ ปม/เว็บไซต์ สํานักป้องกันฯ

313 5901604 22/8/2559 บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณริมรั้วด้านหน้าวัดเนินแสงธรรม หมู่ที่ 11 ตําบลไทรย้อย อําเภอเนินมะปราง 

ั ั ิ โ

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

จงหวดพษิณุโลก

314 5901612 22/8/2559 ลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านดงพัฒนา หมู่ที่ 9 ตําบลคําเลาะ อําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 6 (อุดรธาน)ี

315 5911444204 9/8/2559 ขอความเป็นธรรมในที่ดินทํากินเนื่องจาก ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลย.10 (น้ําพุง) และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องติดป้ายตรวจยึดอย่างไม่เป็นธรรมในการประกาศป่าสงวนแห่งชาติป่าภูขี้เถ้า ป่าภูเปือย และป่าภูเรือ ตําบลโป่ง

 อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สน.จทป.ที่ 6 

(อุดรธาน)ี

316 5911438732 9/8/2559 ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลย.4 (ด่านซ้าย) ตรวจยึดที่ทํากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ภูขี้เถ้า

 และภูเรือ บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านน้ําพุ ตําบลด่านซ้าย อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สน.จทป.ที่ 6 

(อุดรธาน)ี

317 5901625 23/8/2559 30/8/2559 พฤติกรรมเชิงชู้สาว √ ปม/เว็บไซต์ สํานักป้องกันฯ

318 5910967770 9/8/2559 ถูกเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ 5 อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ แจ้งความดําเนินคดีในข้อหา ร่วมกันก่อสร้าง 

้ ื ป่ ื ํ ้ ป ใ ั ป็ ํ ป่ ี ้ ใ ้ ํ ี่ ิ ื ้ ี่ ป ์ ้ํ ั ี่

√ e-petition สํานักการอนุญาต, สน.จทป.ที่

ี่แผว้ถาง หรือเผาป่า หรือกระทําด้วยประการใดๆ อันเป็นการทําลายป่าเรยีกรอ้งขอให้นําทดีินพืนทสีวนปาล์มนํามันที

หมดอายุการอนุญาตจากกรมป่าไม้ (ปม.) ของบริษัท ยูนิวานิชน้ํามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) ท้องที่หมู่ที่ 7 ตําบลปลาย

พระยา อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ มาจัดสรรให้คนจนเช่าเพื่อเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติที่

หมดอายุการอนุญาต

 12 สาขากระบี

319 5811445516 3/8/2558 24/8/2559 ขอใหต้รวจสอบการบกรกพืน้ที่เขตปา่สงวน บรเิวณ หม ่1 10 บา้นบญเรือง และหม ่5 บา้นตน้ปล้อง ตําบลบญเรือง √ e-petition สน จทป ที่ 2 (เชยีงราย)319 5811445516 3/8/2558 24/8/2559 ขอใหตรวจสอบการบุกรุกพนทเขตปาสงวน บรเวณ หมู 1,10 บานบุญเรอง และหมู 5 บานตนปลอง ตาบลบุญเรอง 

อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

√ e petition สน.จทป.ท 2 (เชยงราย)

320 5901633 24/8/2559 ขอให้ตัดกิ่งไม้ที่ยื่นปกคลุมบ้านของประชาชน เนื่องจากเกรงว่าจะได้รับอันตราย อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ √ ปม./หนังสือ สน.จทป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์

321 5911416302 19/8/2559 ขอความเป็นธรรมเรื่องที่ดินทํากนิ ในบรเิวณหมท่ี่ 8 และหมท่ี่ 12 ตําบลโปง่น้ํารอ้น อําเภอโปง่น้ํารอ้น จังหวัดจันทบรี √ e petition สน จทป ที่ 9 (ชลบรี)321 5911416302 19/8/2559 ขอความเปนธรรมเรองทดนทากน ในบรเวณหมูท 8 และหมูท 12 ตาบลโปงนารอน อาเภอโปงนารอน จงหวดจนทบุร √ e-petition สน.จทป.ท 9 (ชลบุร)



หนา้ที3่1

่ ่

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนนิการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดือน สิงหาคม 2559  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2559) เอกสารแนบ 1

รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

322 5911330535 22/8/2559 ขออนุญาตตัดยางพาราที่หมดสภาพแล้ว ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตําบลสะตอ อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด √ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม,้ 

สน.จทป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

323 5912995016 26/8/2559 ขอออกโฉนดในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมหมู่ที่ 6 และ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ ตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น √ e-petition สน.จทป.ที ่7 (ขอนแก่น)ู ู ู

324 5901641 29/8/2559 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนฯ เพื่อปลูกสวนผลไม ้พืน้ที่ซอยวัดธรรมหรรษาราม หมู่ที่ 10 ตําบลเขาบายศร ีอําเภอท่าใหม่ 

จังหวัดจันทบุรี

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

325 5901654 29/8/2559 บุกรุกพื้นที่บริเวณสันเขาบนหน้าผาหิน พืน้ที่ตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่

326 5912760806 30/8/2559 แจ้งเบาะแสการบุกรุกพื้นที่ป่าและการบุกรุกพื้นที่ลุ่มน้ําชัน้ 1A เพื่อปลูกยางพารามันสําปะหลัง และข้าวโพด ในพื้นที่

ตําบลเชียงกลม อําเภอปากชม จังหวัดเลย

√ e-petition สน.จทป.ที่ 6 (อุดรธาน)ี

327 5912910244 30/8/2559 ขอความเป็นธรรมกรณีถูกเจ้าหน้าที่จับกุมในคดีการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้อีกครั้งในท้องที่ หมู่ที่ 11 

ตําบลรับร่อ อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ID เดิม 5911485369

√ e-petition สน.จทป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี

328 5911460147 30/8/2559 นายบุญชัย ธรรมกานนต ์ กับพวก ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ขอพระราชทานความเป็นธรรมเกี่ยวกับที่ดินบริเวณบ้านพุปลา

ไหล อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

√ e-petition สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

329 5911394686 31/8/2559 ขอให้ยุติการอนุญาตให้เข้าทําประโยชน ์หรือการให้สัญญาเช่า/สัมปทาน ที่ดิน แก่บริษัทหรือนายทุน และให้ยุติการ

อนุญาตเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติบ้านหมาก และป่าปากพัง จังหวัดสุราษฎร์ธาน ีของบริษัท พันธ์ศรี จํากัด

√ e-petition สํานักการอนุญาต

330 5912902590 31/8/2559 ขอความเป็นธรรมในการอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยผู้ร้องอ้างว่า บริษัท ไทย-สวีดิสซ ์

เหมืองแร่ จํากัด ได้รับโอนประทานบัตรจากบริษัท ศิริไทย ซีไลท ์ประเทศไทย จํากัด ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าทํา

ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งขวา ในพื้นที่ตําบลสันสลี อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

√ e-petition สํานักการอนุญาต

331 5811438354 14/8/2558 15/8/2559 มีผู้เข้าครอบครองที่ดินและสร้างบ้านพักตากอากาศ ติดกับสวนรุกขชาติน้ําผุดทัพลาว อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ √ e-petition สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

191 140
                                                                   331



หนา้ที1่

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจําปีงบประมาณ พ ศ  2558   (ข้อมลวันที่ 1 ตลาคม 2556  31 สงิหาคม 2559) เอกสารแนบ 2

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป ี

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/ช่อง

ทางการรับเรื่อง

้ ี

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดาเนนการเรองรองเรยน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558   (ขอมูลวนท 1 ตุลาคม 2556 - 31 สงหาคม 2559)

ร้องเรยีน

1 5800031 2/10/2557 มีการบุกรุกแผ้วถางป่า ซึ่งเป็นป่าสงวนเนื้อที่ประมาณ 70 ไร ่ม.5 ต.ทุ่งตะโก อ.หลังสวน จ.

ชุมพร

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี

2 5800052 2/10/2557 มีการบุกรุกแผ้วถางป่าสงวนเขาพระวิชัย บริเวณ ม.1 ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่

3 5800125 22/10/2557 บุกรุกป่าสงวนม่วงค่อมและป่าสงวนลํานารายณ์ของบริษัทสหฟาร์ม ที่ม.6 ต.เขาแหลม อ.ชัย

บาดาล จ.ลพบุรี

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 5 (สระบุร)ี

4 5800311 8/12/2557 ขอคําปรึกษาเกี่ยวกับ นสก. พบปัญหาเวลาเราส่งไม้ไปให้ลูกค้า เราจะออก นสก สําหรับขนไม้

ไปทุกครัง้ แต่จะเกิดปัญหาในกรณีที่ลูกค้าไม่รับสินค้าทั้งแบบเต็มจํานวน และไม่เต็มจํานวน อัน

√ ปม/เว็บไซต์ สํานักการอนุญาต

เนื่องจาก ปัญหาคุณภาพ ลูกค้าไม่มีพื้นที่ว่าง รับไม่ครบทุกรายการ ส่งผลกับใบเบิกทางขากลับ 

ได้มาบ้าง ไม่ได้มาบ้าง ทําให้โควตาไม้ของบริษัทไม่ครบตามจํานวน จะขอปรึกษาว่าเราจะมี

วิธีการดําเนินอย่างไร เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย

โ ่5 5800442 19/1/2558 บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติแม่ระกา อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร √ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

6 5800455 19/1/2558 ขอให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจเลื่อยยนต ์ตามบ้าน หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 13 ตําบลนาคํา 

อําเภอศรีเมืองใหม ่จังหวัดอุบลราชธานี

√ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

7 ทก02570106039 6/1/2558 ขอให้ตรวจสอบการลักลอบตัดต้นไม ้ ในพื้นที่ป่าสงวนน้ําปาด โดยไม่ได้รับอนุญาต บริเวณหมู่ที่ √ e-petition สน.จทป.ที ่3 (ลําปาง)

 2 ตําบลน้ําไผ ่อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

8 5800484 28/1/2558 บุกรุกพื้นที่ป่า หมู่ที่ 2 หมู่บ้านสามหลัง ตําบลโป่งแยง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ √ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

9 ทก02580003983 20/1/2558 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับยกเลิกสัมปทานในการระเบิดภูเขาในทุกพื้นที่ โดยประชาชนเห็นว่า

ป็ ํ ป่ ไ ้ ใ ป ่ ่ ิ ์ ้ ิ

√ e-petition สํานักการอนุญาต

จะเป็นการลดจํานวนป่าไมภ้ายในประเทศลง และอาจจะส่งผลตอ่ระบบนเิวศนท์างด้านธรรมชาติ

10 ทก02580003836 19/1/2558 ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่า บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 13 บ้านซับยาง ตําบลศิลาทิพย์ 

อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

√ e-petition สน.จทป.ที่ 5 (สระบุร)ี

่ ื ใ ไ้ ั ้ ่ ื ้ ้ ใ ่ ั ้ ้ ้ ึ่ ็ ่ ี่11 5811357464 12/2/2558 ขอความชว่ยเหลือให้ไปตัดตน้ประดู่ตายยืนตน้(ตน้ใหญม่าก) หลังบา้นผูร้อ้งซงึเป็นปา่สงวนเกรง

ว่าจะล้มมาทับบ้านผู้ร้อง ทําให้เกิดความเสียหายและได้รับอันตรายได้

√ e-petition สน.จทป.ท ี4 (ตาก)



หนา้ที2่

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจําปีงบประมาณ พ ศ  2558   (ข้อมลวันที่ 1 ตลาคม 2556  31 สงิหาคม 2559) เอกสารแนบ 2

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป ี

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/ช่อง

ทางการรับเรื่อง

้ ี

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดาเนนการเรองรองเรยน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558   (ขอมูลวนท 1 ตุลาคม 2556 - 31 สงหาคม 2559)

ร้องเรยีน

12 5800772 13/3/2558 ลักลอบตัดไม้ในหมู่บ้านรวมไทย ตําบลโหรา อําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด √ ปม/เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

13 ทก02580011067  09/02/2558 แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม ้(ไม่ระบุประเภท) บริเวณพื้นที่ป่าสงวนคลองห้วยบวย 

หมู่บ้านทุ่งหว้า หมู่ที่ 1 ตําบลบางทอง อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่

14 ทก02580014893 23/2/2558 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน(ไม่ทราบชื่อ)บริเวณ หมู่บ้านคลองมหาด หมู่ที่ 5 (ผู้ร้อง

ไม่แน่ชัดในหมู่ที่) ตําบลท่าตะเกียบ อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

√ e-petition สน.จทป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

15 ทก02580016055 24/2/2558 ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไม ้ประเภทไม้ตะเคียนทอง ไม้ยางและไม้ยางนา ภายในพื้นที่ป่า

สวงน ชื่อ ป่าควนแหลมซําหมู่ที่ 3 ตําบลคลองเคียน อําเภอตะกั่วทุง่ จังหวัดพังงา

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่

16 ทก02580017413 9/3/2558 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน(ไม่ทราบชื่อ)ของวัดม่อนพญาคํา หมู่บ้านถ้ํา หมู่ที่ 1 

ตําบลทุ่งกว๋าว อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง

√ e-petition สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

17 นร01580005845 3/3/2558 ขอให้เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกแผ้วถางป่าสงวนแห่งชาติป่าหน้าไซป่าควนขาวเครา 

บริเวณหมู่ที่ 17 ตําบลบางขัน อําเภอยบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

18 ทก02580021299 17/3/2558 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนวัดป่าบ้านยางเทิง บริเวณ หมู่ที่ 8 ตําบลยางสักกระ

โพหลุ่ม อําเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

19 นร01580007121 17/3/2558 มีกระเหรี่ยงบุกรุกที่ต้นน้ําบริเวณตําบลชะแล อําเภอทองผาภูม ิจังหวัดกาญจนบุรี √ e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

20 นร01580007472 19/3/2558 เสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปญหาที่ดินทับซ้อนของหน่วยงานรัฐกับที่ดินของประชาชน √ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

21 ทก02580024757 23/3/2558 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม ้บริเวณ ป่าภูเขาในหมู่บ้านแม่สุกใน หมู่ที่ 4 ตําบลวัง

ซ้าย อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

√ e-petition สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

22 5800913 7/4/2558 ลักลอบตัดไม้เพื่อนําไปปลูกบ้าน ใกล้โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ตําบลพรานกระต่าย อําเภอ

พรานกระตา่ย จังหวัดกําแพงเพชร

√ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

พรานกระตาย จงหวดกาแพงเพชร

23 5802282 18/5/2558 มีนายทุนบุกรุกทําลายป่าสงวน บริเวณหมู่บ้านอรุโนทัย ตําบลแม่นะ อําเภอเชียงดาว จังหวัด

เชียงใหม่

√ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

24 5811346066 30/4/2558 มีนายทุน/ชาวบ้าน/เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ได้เข้าไปบุกรุกตัดไม้ในเขตป่าสงวน ในเขตอุทยานแห่งชาติ

แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)



หนา้ที3่

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจําปีงบประมาณ พ ศ  2558   (ข้อมลวันที่ 1 ตลาคม 2556  31 สงิหาคม 2559) เอกสารแนบ 2

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป ี

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/ช่อง

ทางการรับเรื่อง

้ ี

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดาเนนการเรองรองเรยน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558   (ขอมูลวนท 1 ตุลาคม 2556 - 31 สงหาคม 2559)

ร้องเรยีน

25 5812607473 21/5/2558 ตัวแทนประชาชนจาก จังหวัดสระบุร ีลพบุร ีพิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย นครสวรรค ์ขอ

คัดค้านการสัมปทานเหมืองแร่ทองคํา และการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษแร่ทองคํา เนื่องจาก

ชาวบ้านที่อยู่โดยรอบได้รับผลกระทบจากการทําเหมืองแร่ทองคําเป็นจํานวนมาก

√ e-petition สํานักการอนุญาต

26 5802423 22/5/2558 บุกรุกเขตสวนป่า เพื่อปลูกยางพาราและมันสัมปะหลัง หมู่ที่ 5 บ้านโคกก่อง อําเภอทรายมูล 

จังหวัดยโสธร

√ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

27 5813038232 25/5/2558 ขอทราบผลการพิจารณาขอเช่าที่ดินป่าดงซํา อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น ของกลุ่มเกษตรกร

สภาประชาชนเพื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

28 58 46 828 2/6/2558 มกีารบกรกสวนปา่ล อา  ตําบลน้ํา กลี้ยง อํา ภอน้ํา กลี้ยง จังหวัดศรสี กษ บกรกตัง้ ต ่ √ titi สน จทป ที่ 7 สาขา28 5811461828 2/6/2558 มการบุกรุกสวนปาละเอาะ ตาบลนาเกลยง อาเภอนาเกลยง จงหวดศรสะเกษ บุกรุกตงแต 

หมู่บ้านงิ้ว หมู่บ้านบาก หมู่บ้านกะวัน มีนายทุนอยู่เบื้องหลังให้ชาวบ้านเข้าถางป่าเพื่อปลูก

ยางพารา ปลูกมันสําปะหลัง

√ e-petition สน.จทป.ท 7 สาขา

อุบลราชธานี

29 5811359011 11/6/2558 ขอทราบผลการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังใหญ่และป่าแม่น้ําน้อย เพื่อตั้งโรงแต่ง

แร ่ท้องที่ตําบลศรีมงคล อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบรี

√ e-petition สํานักการอนุญาต

ญ ุ

30 5810916098 12/6/2558 ขอให้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อําเภอโนน

ดินแดง จังหวัดบุรีรัมย ์อาจปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และขอให้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

√ e-petition สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

31 5811413256 14/6/2558 ราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี ร้องเรียนว่า ถูกศูนย์วิจัย นํารถแทรกเตอร์เข้าไปทําลายพืชผล

ี่ไ ้ ไ ้ ั ้ ไ ใ่ ้ ้ ใ ้ โ ์ ่ ั ใ ื้ ี่ ่

√ e-petition สํานักวิจัยฯสน.จทป.ที่ 7 

ีทางการเกษตรทไีด้ปลูกไว ้และยังถูกห้ามไมใ่ห้เขา้ใชป้ระโยชนแ์ละอยู่อาศัยในพืนทปีา่สงวน

แห่งชาต ิป่าดงภูหล่น ทําให้ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่มีที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัย

สาขาอุบลราชธานี

32 5811486764 15/6/2558 นายทุนบุกรุกและครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ารับร่อ-สลุย เพื่อสร้างบ้านพักอาศัยใน

ื้ ี่ ้ ้ ่ ี่ ี่ ้ ่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี

พืนทบีา้นงาชา้ง หมู่ท ี3 ต.สองพนีอ้ง อ.ทา่แซะ จ.ชุมพร

33 5811437423 15/6/2558 ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับที่ดินทํากินให้กับราษฎรตําบลยางหัก อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุร ี

ซึ่งเป็นปัญหาการทับซ้อนที่ทํากินของราษฎรในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติ

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี



หนา้ที4่

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจําปีงบประมาณ พ ศ  2558   (ข้อมลวันที่ 1 ตลาคม 2556  31 สงิหาคม 2559) เอกสารแนบ 2

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป ี

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/ช่อง

ทางการรับเรื่อง

้ ี

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดาเนนการเรองรองเรยน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558   (ขอมูลวนท 1 ตุลาคม 2556 - 31 สงหาคม 2559)

ร้องเรยีน

34 5811454299 15/6/2558 ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินให้แก่ราษฎรซึ่งทางราชการให้อพยพออกจากพื้นที่ก่อสร้าง

เขื่อนสิริกิติ์ และจัดสรรที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

35 5811467926 16/6/2558 มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการปรับถนนรอบมหาวิทยาลัยรุกล้ําเจข้าไปในเขตป่าต้นน้ําอ่างเก็บน้ํา √ e-petition สน.จทป.ที ่2 (เชียงราย)ุ

ห้วยจําตุม้ ทางด้านทิศตะวันตก และยังบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ําของอ่างเก็บน้ําห้วยทับช้างเพื่อสร้าง

อาศรมศิลปิน

36 5811307443 17/6/2558 การตัดไม้ทําลายป่าในบ้านท่าศิลา หมู่ที่ 5 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล √ e-petition สน.จทป.ที่ 13 (สงขลา)

37 5812706500 17/6/2558 ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า บริเวณป่าสงวน หมู่ที่ 17 ตําบลโคกโจด อําเภอส √ e-petition สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

ตึก จังหวัดบุรีรัมย์

38 5811923886 18/6/2558 คัดค้านการทําเหมืองแร่ฯ  (ตําบลลําพญากลาง ตําบลลําสะพุง และตําบลซับสนุน่) อําเภอ

มวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ี เนื่องจากหากมีการอนุญาตทําเหมืองแร่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตความ

เป็นอยู่และความเป็นอยู่ของชาวบ้านอย่างรุนแรง

√ e-petition สํานักการอนุญาต

39 5811438571 18/6/2558 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน (ควนพล) ในพื้นที่หมู่ที่ 7 หมู่บ้านท่าไทร ตําบลลําไพล

 อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา

√ e-petition สน.จทป.ที่ 13 (สงขลา)

40 5811418069 18/6/2558 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยหลุมพอลาย ตัง้อยู่ในพื้นที่ตําบลอ่าวตง

 อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)( )

41 5811470318 19/6/2558 ขอให้พิจารณาจัดสรรที่ดินทํากินและออกใบอนุญาตให้ราษฎรผู้เข้าร่วมโครงการฯ เก็บหาของป่า

ในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิพืน้ที่หมู่ที่ 8 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่

√ e-petition สํานักการอนุญาต

42 5811477038 22/6/2558 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน ชื่อป่าปลายรา,ป่าทองสาย, ป่าเทือกเขาสูญ หมู่ที่ 4-7

 ตําบลคลองเส อําเภอถ้ําพรรณรา จังหวัดนครศรธีรรมราช

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 

(นครศรธีรรมราช) ตาบลคลองเส อาเภอถาพรรณรา จงหวดนครศรธรรมราช (นครศรธรรมราช)

43 5811487716  25/06/2558 ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคํา

พิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ อ.205/2557 ให้เพิกถอนการออกเอกสารสิทธิที่มิชอบด้วย

กฎหมายของกลุ่มนายทุนจํานวน 2,800 ไร ่ในเขตป่าสงวนอําเภอวัฒนานคร เนื่องจากที่ดินอยู่

ใ ป่ ่  ิ ึ่ ไ ้ ี ํ ิ ้  ่ ่ ไ ป่ ิ ั ิ ํ ิ

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

ในเขตปาสงวนแหงชาต ิซงึศาลไดมคีาพพิากษาแลว แตกลุมนายทุนไมปฏบิตติามคาพพิากษา

และได้บุกรุกครอบครองพื้นที่ป่าสงวนดังกล่าว



หนา้ที5่

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจําปีงบประมาณ พ ศ  2558   (ข้อมลวันที่ 1 ตลาคม 2556  31 สงิหาคม 2559) เอกสารแนบ 2

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป ี

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/ช่อง

ทางการรับเรื่อง

้ ี

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดาเนนการเรองรองเรยน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558   (ขอมูลวนท 1 ตุลาคม 2556 - 31 สงหาคม 2559)

ร้องเรยีน

44 5812744149 22/6/2558 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บริเวณป่าห้วยอ้นโป่งกระทิง หมู่บ้านสะพานยาว

 หมู่ที่10 ตําบลศรีสัชนาลัย อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

45 5812769958 24/6/2558 แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า ประเภทไม้ประดู่ ,ไม้สัก และไม้แดง ภายในป่า

สงวนแมอ่ิ๊ด และปา่สงวนแมจ่ันทร ์หมท่ี่ 4 ต วังทรายคํา อ วังเหนือ จ ลําปาง

√ e-petition สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

สงวนแมอด และปาสงวนแมจนทร หมูท 4 ต.วงทรายคา อ.วงเหนอ จ.ลาปาง

46 5812784902 22/6/2558 ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไม้ในเขตพื้นที่ป่าสงวน (ไม่ทราบชื่อ) บริเวณพื้นที่บ้านด่าน หมู่ที่ 5

 ตําบลน้ําผุด อําเภอเมือง จังหวัดตรัง

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

47 5812967565 24/6/2558 ขอให้ตรวจสอบการยื่นขอใบอนุญาตสัมปทานการระเบิดหินภูเขา บริเวณภูเขาจั๊กจั่น (ชื่อที่

ชาวบา้นในพืน้ที่เรยีก) หมบ่า้นกลาง หมท่ี่ 2 ตําบลนากลาง อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

√ e-petition สํานักการอนุญาต

ชาวบานในพนทเรยก) หมูบานกลาง หมูท 2 ตาบลนากลาง อาเภอโกรกพระ จงหวดนครสวรรค

48 5812997897 25/6/2558 ขอความเป็นธรรม ฐานบุกรุก ยึดถือ ครอบครอง เข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโดย

ไม่ได้รับอนุญาตเหตุใดจึงไม่มีการดําเนินคดีกับผู้ขายที่ดิน

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

49 5811375436 27/6/2558 มชีาวบา้นได้เขา้ไปลักลอบตัดตน้ไมเ้สม็ดในเขตปา่สงวน หม8่-9 อ.เชยีรใหญ ่ตการะเกด จ. √ e-petition สน.จทป.ที่ 12 9 1137 36 7/6/ ช บ ด ข ป อบ ด ด ข ป ง ู 9 อ ชย ญ ด จ

นครศรีธรรมราช

√ e pet t on จทป ท 1

(นครศรีธรรมราช)

50 5802774 2/7/2558 บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติแม่ธิ หมู่ที่ 1ตําบลศรีบัวบาน อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน √ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

51 5811461547 2/7/2558 การประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาต ิทับที่ดินทํากินของชาวบ้านที่อาศัยอยู่

้ ่

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม,้ 

่บนพืน้ที่สูง จํานวน 14 หมู่บ้าน จังหวัดตาก สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

52 5812641390 29/6/2558 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณพื้นที่ อําเภอทุ่งหัว

ช้าง จังหวัดลําพูน

√ e-petition สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

53 5810984649 21/6/2558 พฤตกิรรมเจา้หนา้ที่ √ e-petition สน.จทป.ที่ 13 (สงขลา)53 5810984649 21/6/2558 พฤตกรรมเจาหนาท √ e petition สน.จทป.ท 13 (สงขลา)

54 5812744064 2/7/2558 มีนายทุนลักลอบพื้นที่ป่าสาธารณะอ.อุ้มผาง ต.แม่กลอง จ.ตาก √ e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

55 5811498083 2/7/2558 ขอออกฉโฉนดจาก นส.3 ก. เลขที่ 1382 ต.นาสีนวล อ.เมือง จ.มุกดาหาร √ e-petition สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

56 58 4 5 6/7/2558 ขอความเป็นธรรมได้รับกระทบจากจากการประกาศเขตปา่สงวนแห่งชาตปิา่ฝัง่ซา้ยแมน่้ําภาชี √ titi สน จทป ที่  (ราชบร)ี56 5811411135 6/7/2558 ขอความเปนธรรมไดรบกระทบจากจากการประกาศเขตปาสงวนแหงชาตปาฝงซายแมนาภาช

ทับซ้อนที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยของราษฏร ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

√ e-petition สน.จทป.ท 10 (ราชบุร)



หนา้ที6่

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจําปีงบประมาณ พ ศ  2558   (ข้อมลวันที่ 1 ตลาคม 2556  31 สงิหาคม 2559) เอกสารแนบ 2

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป ี

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/ช่อง

ทางการรับเรื่อง

้ ี

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดาเนนการเรองรองเรยน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558   (ขอมูลวนท 1 ตุลาคม 2556 - 31 สงหาคม 2559)

ร้องเรยีน

57 5811438684 8/7/2558 ชาวบ้านได้เข้ามาทํากินในพื้นที่ดินของรัฐ เขตป่าสงวนทุ่งเลี้ยงสัตว์นกนางแอ่น และป่าสัมปทาน

 ซึ่งราษฎรอาศัยทํากินมานาน โดยเฉพาะพืน้ที่สัมปทานของ อ.อ.ป. และบริษัทสหไทย ซึ่งเคย

ยื่นคําขอเข้าทําประโยชน์ในป่าสงวนเมื่อปี พ.ศ.2548 มาครั้งหนึ่งแล้ว แต่ไม่มีความคืบหน้า ทํา

ให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จังหวัดชุมพร

√ e-petition สํานักการอนุญาต

58 5812745843 6/7/2558 ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไม้หวงห้าม ประเภท ไม้ประดู่ ไม้แดง และไม้มะค่าโมง บริเวณ 

หมู่ที่ 1 บ้านตลิ่งชัน ตําบลตลิ่งชัน อําเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

59 5812703500 3/7/2558 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้พยุง ภายในภูเขาคลองสาลิกา หมู่บ้านคลองสาลิกา 

่ ี่  ํ  ํ ปั ั  ั ั ี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

หมูท ี8 ตาบลตะขบ อาเภอปกธงชย จงหวดนครราชสีมา

60 5811450955 9/7/2558 อดีตสมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก แจ้งว่า ได้รับแจ้งจากราษฎรจังหวัดพิษณุโลก 

จังหวัดทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัด ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่ดิน

ทํากินและเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

61 5812938153 10/7/2558 ขอความเป็นธรรม กรณีกรมป่าไม้ได้มีประกาศฉบับที่ 3/2557 ให้สํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าหินล้ม แปลงที่ 1 เป็นเหตุให้ซ้อนทับ

กับพื้นที่เกษตรกร

√ e-petition สํานักการอนุญาต

62 5812723159 13/7/2558 แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกป่าในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก (ข้อเสนอแนะ) √ e-petition สํานักป้องกันฯ

63 5812944018 21/7/2558 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาติดตามการขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า

คลองพระยา หมู่ที่ 5 บ้านวังจา ตําบลปลายพระยา อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่ สตป.

64 5812968750 24/7/2558 ขอความเป็นธรรมเนื่องจากผู้ร้องเรียน ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมและถูกดําเนินคดีในข้อหาบุกรุกป่า

สงวนแหง่ชาตแิละอทยานแหง่ชาตพิเตย โดยพืน้ที่ดังกล่าวอย่ในบรเิวณบา้นปา่ข ีหมท่ี่ 7 ตําบล

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี สตป.

สงวนแหงชาตและอุทยานแหงชาตพุเตย โดยพนทดงกลาวอยูในบรเวณบานปาข หมูท 7 ตาบล

ห้วยขมิ้น อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

65 5811412194 24/7/2558 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนทุ่งกะท ิบริเวณหมู่ที่ 15 ตําบลปราสาท อําเภอห้วยทับ

ทัน จังหวัดศรีสะเกษ

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

66 5811478094 24/7/2558 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าดานกระต่าย เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงคําเดือย บริเวณพื้นที่ √ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขา

ป่าดานกระต่าย เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงคําเดือย ตําบลโคกก่ง อําเภอชานุมาน จังหวัด

อํานาจเจริญ

อุบลราชธานี
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รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจําปีงบประมาณ พ ศ  2558   (ข้อมลวันที่ 1 ตลาคม 2556  31 สงิหาคม 2559) เอกสารแนบ 2

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป ี

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/ช่อง

ทางการรับเรื่อง

้ ี

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดาเนนการเรองรองเรยน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558   (ขอมูลวนท 1 ตุลาคม 2556 - 31 สงหาคม 2559)

ร้องเรยีน

67 5811447052 29/7/2558 ขอให้เพิกถอนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีสภาพเสื่อมโทรมในพื้นที่อําเภอวัฒนานคร จังหวัด

สระแก้ว

√ e-petition สน.จทป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

68 5812905337 29/7/2558 ขอใช้ประโยชน์ทํากินและอยู่อาศัย หรือขอเช่าที่ดินป่าสงวนแห่งชาต ิซึ่งอยู่ในพื้นที่ตําบลอ่าวลึก

เหนือ ตําบลคลองยา อําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

√ e-petition สํานักการอนุญาต

69 5811445516 3/8/2558 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่เขตป่าสงวน บริเวณ หมู ่1,10 บ้านบุญเรือง และหมู ่5 บ้านต้น

ปล้อง ตําบลบุญเรือง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

√ e-petition สน.จทป.ที่ 2 (เชียงราย)

70 5804064 4/8/2558 โดนเวรคืนที่ดิน เอกสารสิทธิ์ที่ดิน สปก.หมู่ที่ 6 บ้านหนองโท ตําบลหนองหญ้าปล้อง อําเภอ

บา้นด่านลานหอย จังหวัดสโขทัย

√ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

บานดานลานหอย จงหวดสุโขทย

71 5804072 4/8/2558 ขอให้ตรวจสอบการตัดต้นยางบริเวณเกาะเสือ หมู่ที่ 1 ตําบลโกสัมพ ีอําเภอโกสัมพีนคร 

จังหวัดกําแพงเพชร

√ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

72 5811444058  06/08/2558  นายกสมาคมคนไทยไร้ที่ทํากิน ขอให้พิจารณาจ่ายเงินเยียวยา แก่ราษฎรเนื่องจากการกระทํา

่ ใ ้ ่ ่ ็

√ e-petition   สํานักการอนุญาต

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในพืน้ที่หมู่ที่ 6 บ้านคลองหวายเล็ก ตําบลคลองขนาน อําเภอเหนือคลอง 

จังหวัดกระบี่

73 5812818121 7/8/2558 ขอให้ตรวจสอบการขุดตักหน้าดินรุกล้ําพื้นที่ป่า บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตําบลป่าพุทรา อําเภอ

ขาณุวรลักษบุร ีจังหวัดกําแพงเพชร

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

74 5811483389  10/08/2558 ขอให้เร่งรัดการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่หมดอายุการอนุญาตให้บุคคลเข้าทํา

ประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่

√ e-petition สํานักการอนุญาต

75 5812915734 11/8/2558 ขอความอนุเคราะห์จัดสรรที่ดินของรัฐ ซึ่งหมดสัญญาเช่าจากบริษัทต่างๆมาจัดสรรให้แก่ราษฎร

 ผู้ยากไร ้และไม่มีที่ดินทํากินโดยการทําสัญญาเช่าตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีข้อเรียกร้อง 

√ e-petition สํานักการอนุญาต

10 ข้อ

76 5812707446 11/8/2558 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนาสีดา ตําบลชานุมาน อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ พร้อมพวก

 ลักลอบขนไม้พะยูงไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

77 5811625827 11/8/2558 ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิการทําประโยชน์ในที่ดิน และการเรียกรับเงินของเจ้าหน้าที่ป่าไม ้ใน

้ ่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี

พืน้ที่ ตําบลบ้านส้อง อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



หนา้ที8่

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจําปีงบประมาณ พ ศ  2558   (ข้อมลวันที่ 1 ตลาคม 2556  31 สงิหาคม 2559) เอกสารแนบ 2

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป ี

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/ช่อง

ทางการรับเรื่อง

้ ี

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดาเนนการเรองรองเรยน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558   (ขอมูลวนท 1 ตุลาคม 2556 - 31 สงหาคม 2559)

ร้องเรยีน

78 5811438354  14/08/2558  มีผู้เข้าครอบครองที่ดินและสร้างบ้านพักตากอากาศ ติดกับสวนรุกขชาติน้ําผุดทัพลาว อําเภอ

คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

√ e-petition สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

79 5811471527 18/8/2558 ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่จังหวัดพะเยา ขอให้พิจารณาทบทวนและชะลอ

การยึดคืนพืน้ที่ที่เกษตรกรปลกยางพารารกล้ําพืน้ที่ปา่ไม้

√ e-petition สน.จทป.ที่ 2 (เชียงราย)

การยดคนพนททเกษตรกรปลูกยางพารารุกลาพนทปาไม

80 5812901248 18/8/2558 ขอให้พิสูจน์สิทธิการ ครอบครองที่ดินในเขตป่า (จังหวัดตาก) √ e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

81 5810968121 19/8/2558 หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สพ.1 อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุร ีมีพฤติกรรมขมขูคุ่กคาม

ประชาชน

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

82 5811454318 24/8/2558 ชาวบ้านจํานวน 30 ราย มีที่ดินทํากินบริเวณบ้านบากชุม หมู่ที่ 1 ตําบลโนนก่อ อําเภอสิรินธร 

จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับความเดือดร้อนจากการประกาศเขตป่าทับที่ดินทํากิน

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

83 5812748611 26/8/2558 ขอให้ตรวจสอบสถานที่พักที่มีชื่อว่า ฮิลล์ ลอดจ์ รีสอร์ต (D Varee Hil Lodge Resort) เลขที่ 

140 หมู่ที่ 5 ตําบลบ้านปง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ่เนื่องจากผู้ร้องเคยไปพักและเห็นว่า

่ ใ ้ ้ ่ไ

√ e-petition สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

สถานทีดังกล่าวอยู่ในเขตภูเขา น้ําตก แม่น้ํา และอยู่กลางป่า จึงมีข้อสงสัยว่าเจ้าของสถานทีได้

ที่ดินมาถูกต้องหรือไม ่มีการบุกรุกหรืออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้หรือไม่ รวมถึงมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ

หรือผู้มีอิทธิพลมีส่วนเกี่ยวข้องในการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการหรือไม่

84 5812913528 27/8/2558 ขอความอนุเคราะห์เช่าที่ดินทํากินของรัฐ ในพื้นที่ ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี √ e-petition สํานักการอนุญาตุ ฐ ุ ุ p ุญ

85 5811420941 28/8/2558 ขอพระราชทานความเป็นธรรมเกี่ยวกับที่ดิน เนื่องจากได้อยู่อาศัยและทําประโยชน์ในที่ดิน

บริเวณหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 ตําบลนาพูน และพื้นที่หมู่ที่ 10 ตําบลวังชิ้น อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 3 สาขาแพร่

86 5811451150 31/8/2558 ขอให้ตรวจสอบกรณีมีการรุกพื้นที่ป่าสงวน ป่าชุมชน ในพื้นที่หมู่ 7 ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ. √ e-petition สน.จทป.ที ่7 สาขา

อุบลราชธานี อุบลราชธานี

87 5811372622 2/9/2558 ในหมู่บ้านห้วยกันทา มีชาวบ้านเข้าไปลักลอบตัดต้นไม้สักทอง ไม้ประดู่ เพื่อนําไปขายและแปร

รูปไม ้หมู่ที่ 7บ้านห้วยกันทาตําบลทุ่งฮัว้ อําเภอวังเหนือจังหวัดลําปาง

√ e-petition สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)



หนา้ที9่

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจําปีงบประมาณ พ ศ  2558   (ข้อมลวันที่ 1 ตลาคม 2556  31 สงิหาคม 2559) เอกสารแนบ 2

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป ี

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/ช่อง

ทางการรับเรื่อง

้ ี

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดาเนนการเรองรองเรยน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558   (ขอมูลวนท 1 ตุลาคม 2556 - 31 สงหาคม 2559)

ร้องเรยีน

88 5811451977 4/9/2558 ขอความเป็นธรรม กรณีเจ้าหน้าที่กรมป่าไม ้(ปม.) ไม่ได้คัดลอกระวางขยายแผนที่ น.ส.3 ก 

มาตราส่วน 1:5,000 ใหม ่โดยคัดลอกลงในระวางแผนที่ หมายเลข 4923 III แผ่นที่ 195 

อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ต่อมาปรากฏว่าแผนที่ดังกล่าวคลาดเคลื่อนไปจากเดิม ทําให้การ

กําหนดแนวเส้นเขตที่ดินของราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

จํานวน 49 แปลง ทับซ้อนพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

89 5811475152 10/9/2558 เจ้าหน้าที่ป่าไม ้ให้เข้าทําการจับกุมผู้ร้องและชาวบ้าน ในข้อหาบุกรุกป่าสงวนแห่งชาต ิจังหวัด

นครศรีธรรมราช

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

9 58 44 482 /9/2558 ขอความเป็นธรรม เกี่ยวกับที่ดินทํากนิบรเิวณเขาภหลวง หมท่ี่ 7 ตําบลภหลวง และหมท่ี่ 9 √ e petition สํานักจัดการที่ดินปา่ไม้90 5811441482 11/9/2558 ขอความเปนธรรม เกยวกบทดนทากนบรเวณเขาภูหลวง หมูท 7 ตาบลภูหลวง และหมูท 9 

ตําบลงิ้ว อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

√ e-petition สานกจดการทดนปาไม

,สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

91 5805031 15/9/2558 หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ นน.25 น้ําหนาว ตําบลบ่อเกลือใต ้อําเภอบ่อ

เกลือ จังหวัดน่าน ประพฤติมิชอบ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

√ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 3 สาขาแพร่

92 5805015 21/9/2558 หน.หน่อยป้องกันที่ 25 น้ําหมาว มีพฤติกรรมดังนี้ 1. บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดยขุดสร้างบ้าน

ในพื้นที่ป่าสงวน ตัง้อยู่ที่ บ้านสว้าเหนือหมู่ที่ 3 ต.ดงพญา 2. ทุจริตคอรัปชั่น โครงการปลูกป่า

ของกรมป่าไม้โดย รับเหมาปลูกป่าเองในพื้นที่บ้านเวร ม. 1 และบ้านยอดดอย ม.10 3.รับ

สินบน และคอรัปชั่น ในโครงการของกรมทรัพยากรน้ํา โดยไปเก็บเงินจากผูร้ับเหมา หจก.โชคสุ

ลการโยธา หจก ดอนสถานก่อสรา้ง โดยโอนผา่นบัญชนีายสมนกึเอง 4  ละเว้นการปฏบิัติ

√ ปม.เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 3 สาขาแพร่

ลการโยธา หจก.ดอนสถานกอสราง โดยโอนผานบญชนายสมนกเอง 4. ละเวนการปฏบต

หน้าที่ตามมาตรา 157 โดยเรียกเก็บเงินจากการขุดที่ของชาวบ้าน ผูร้ับเหมา ในพื้นที่และ

ปล่อยให้บุกรุกในพื้นที่ 5.ไม่จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง พนักงาน

93 5810957345 10/8/2558  เจ้าหน้าที่ผูร้ับเรื่องร้องเรียน คงยังไม่เอาเอกสารให้ พล.อ.ดาว์พงษ ์รัตนสุวรรณ และราายงาน

ใ ้ ้ ี ้ ้ ี ใ ้ ี ใ ้ ั ี้ ้ ่ ั ั ี ใ ่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

มาให้รอ้งเรียน ขา้พเจา้ เคยเขยีนใบรอ้งเรียนให้ ดงน ี1. ผู้วา่ราชการจงหวดเชียงใหม ่2. 

ผูบ้ังคับบัญชา ตํารวจภูธร ภาค 5 3. ผูอ้ํานวยการศาลปกครองเชียงใหม่ ผู้ร้องเรียนได้รับทราบ

เรื่องร้องเรียนรายงานการดําเนินงาน

94 5805154 24/9/2558 ขอให้ตรวจสอบ facebook ใช้ชื่อ นางเสือดาว นางเสือดาว (charuwan malasee) ผู้ร้องแจ้งว่า

้  f b k ี้ ํ ซื้ ไ ้ ั ไ ้ ั่ ป ศ

√ ปม/โทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

เจาของ facebook นทีาการซือขายไมและตดไมทวประเทศ



หนา้ที1่0

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจําปีงบประมาณ พ ศ  2558   (ข้อมลวันที่ 1 ตลาคม 2556  31 สงิหาคม 2559) เอกสารแนบ 2

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป ี

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/ช่อง

ทางการรับเรื่อง

้ ี

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดาเนนการเรองรองเรยน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558   (ขอมูลวนท 1 ตุลาคม 2556 - 31 สงหาคม 2559)

ร้องเรยีน

95 5805162 25/9/2558 หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ บร.5 ,บร.7 ยังไม่จ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงให้กับพนักงาน ประจําเดือน

 ส.ค- ก.ย 58

√ ปม/เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

96 5812996994 25/9/2558 ขอความอนุเคราะห์ขอให้อนุมัติใบอนุญาตขอใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนเเห่งชาติเเม่ละเมา 

่ ี่ ํ ํ ่ ั ั

√ e-petition สํานักการอนุญาต

หมูท่ ี5 ตําบลพะวอ อําเภอเเมส่อด จังหวัดตาก

97 5804603 28/9/2558 ทําการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาต ิ โดย ขุดสร้างบ้านพักเป็นของตนเองตามพิกัด 19.234024, 

101.181778 ใน google แผนที่ ที่บ้านสว้าเหนือ ม.3 ตําบลดงพญา ตําบลบ่อเกลือ จังหวัด

น่าน

√ ปม/เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 3 สาขาแพร่

98 5811404437 25/9/2558 ขอความช่วยเหลือพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตเข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวน

แห่งชาต ิป่าหลังภู และเขตป่าไม้ถาวรของชาต ิในท้องที่ตําบลโขงเจียม อ.โขงเจียม จ.

อุบลราชธานี

√ e-petition สํานักการอนุญาต

99 5811310195 28/9/2558 ชาวบ้าน หมู่บ้านปางอีกา มีการลักลอบเข้าไปตัดไม้สัก ในเขตหน่วยป่าไม้ตัดหมอก หน่วยรักษา √ e-petition สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

ต้นน้ํา หมู่บ้านปางอีกา ตําบลแม่แรม อําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่

100 5812910018 24/9/2558 ขอให้ตรวจสอบแนวเขตประทานบัตรหมดอายุประทานบัตร บริเวณท้องที่ตําบลฉลอง อําเภอ

เมือง จังหวัดภูเก็ต และการออกเอกสิทธิของนายทุน

√ e-petition สํานักการอนุญาต,สํานัก

จัดการที่ดินป่าไม้

100 0

100



หนา้ที ่1

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559) เอกสารแนบ  3

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

1 5611312414 7/10/2556 มีชาวบ้านได้เข้าไป เผาป่า ถาง ต้นไม้ในพื้นที่บริเวณรอบ ๆ วัดป่าภูจ้อมก้อมโขงเจียม 

เลขที่18 ม. 6 บ้านทุ่งนาเมือง ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม  

จ.อุบลราชธานี 

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

2 5700011 3/10/2556 การขออนุญาตใช้พื้นที่และการขอเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติการที่ส่วน √ ปม./เว็บไซต์ สํานักการอนุญาต

ราชการ (อบจ.สุรินทร)์ เข้าใช้พื้นที่และเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ      (ป่า

ภูดิน) อยากให้ตรวจสอบว่าถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือไม ่  อ.

เมืองบุรีรัมย ์จ.บุรีรัมย์

3 5700053 8/10/2556 การบุกรุกพื้นที่ป่าหนองใหญ่ ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร √ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

่ ่4 5610937121 27/11/2556 เจ้าหน้าที่ป่าไม้เขต 10 ราชบุร ีเข้าไปมีส่วนร่วมในการบุกรุกป่าอนุรักษ์และป่าสงวน

หมู่บ้านหินสี  หมู่ที่ 4  ตําบลยางหัก อําเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

5 5700561 13/1/2557 ผู้มีอิทธิพลเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าทําทําการตัดไม้พะยูง ม.3 ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม      

จ.มหาสารคาม

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

6 5711394717 3/2/2557 มีการตัดไม้พยูงในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านแย ต.ดงมะยาง อ.ลืออํานาจ 

 จ.อํานาจเจริญ 

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

7 5701185 10/3/2557 มีการลักลอบตัดไม้พะยูง พืน้ที่ติดกับวัดประชามงคล บ้านโพนทัน ต.โพนทัน            อ.

คําเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

8 5701203 14/3/2557 ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ป่าไม้นําไม้ของกลางไปขาย ม.4 บ้านไร่ บ้านแจ้ซ้อน ต.หัวเมือง    จ.

ลําปาง

√ ปม./โทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

9 5711323324 28/4/2557 ลักลอบตัดไม้ แปรรูป ส่งไม้ข้ามฝั่งลาว บ้านภูเวียง อ.โพธิ์ไทร ต.สารภีจ.อุบลราชธานี √ e-petition      สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

10 5711348776 28/5/2557 ลักลอบตัดไม้พยุง ม.5 อ.วัฒนานคร ต.หนองหมากฝ้าย จ.สระแก้ว √ e-petition สน.จทป.ที ่9 สาขาปราจีนบุรี

11 5711393258 26/5/2557 มีชาวบ้านลักลอบเข้าไปตัดไม้พยุงในเขตป่าติดภูเขาติดกับค่ายแดนเขมรตัดกันเป็น

จํานวนมากและตัดกันทุกวันโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ลงพืน้ที่ตรวจสอบเลยพื้นที่      ม.

7 บ้านค้อ ต.โดมประดิษฐ ์อ.น้ํายืน จ.อุบลราชธานี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

12 5701512 15/5/2557 บุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทําการเกษตร บริเวณบ้านหนองไหล ต.สร้างกอน้อย อ.หัวตะพาน จ.

ํ ิ

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

อานาจเจรญิ



หนา้ที ่2

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559) เอกสารแนบ  3

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

13 5701504 15/5/2557 เจ้าหน้าที่ของรัฐนําแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทําการตัดไม้และแปรรูปไม้ใน

พืน้ที่ บ้านแก่งใหญ ่ต.แก่งดิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

14 5711382174 23/6/2557 การลักลอบตัดไม้พยุงและมีการขนย้ายกันในถนนทางผ่านบ้านเมืองเก่า ม.1และ  ม.7  

ต.คําเขือนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อํานาจเจริญ

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

15 5711456491 23/7/2557 ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ร้องและชาวบ้านในพื้นที่ ม.4 บ้านหนองกก ต.ภูหลวง         อ.

ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เข้าทําประโยชน์ในที่ดิน บริเวณเทือกเขาภูหลวง ม.7     ต.ภู

หลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

√ e-petition สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

16 5711401379 23/7/2557 ขอให้ตรวจสอบการตัดไม้ทําลายป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อดําเนินโครงการพุทธอุ

ยาน และศนย์ปฏบิัตธิรรม ในพืน้ที่ ต.แมแ่ฝกใหม ่อ.สันทราย    จ.เชยีงใหม่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

ยาน และศูนยปฏบตธรรม ในพนท ต.แมแฝกใหม อ.สนทราย    จ.เชยงใหม

17 5701863 15/7/2557 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณภูเขาที่ตั้งสํานักสงฆ์พระพุทธบาท ภูหินกอง บ้านดงเหนือ ม.9

 ต.เหล่าใหญ ่อ.กุฉินารายณ ์จ.กาฬสินธุ์

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

18 5712882247 1/8/2557 มีนายทุนเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน นํารถแมคโคเข้าไปขุดดินเพื่อนําดินไปขาย ม.9     

ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

19 5711474349 21/8/2257 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกป่าสาธารณะ ป่าโคกน้ําขาว ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง         

จ.ร้อยเอ็ด

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

20 5702102 14/8/2557 บุกรุกพื้นที่ป่า ซึ่งเป็นป่าชุมชนโดยใช้รถแม็คโคร บริเวณกึ่งกลางระหว่างเส้นทางบ้าน

หนองเต็ม-โคกสี

√ ปม./โทรสาร สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

21 5702123 14/8/2557 ลักลอบตัดไมส้ักบรเิวณที่เป็นปา่ดงไมส้ัก แถวหมบ่า้นหนองมะคา่  ต ปา่แดง            อ √ ปม /โทรศัพท์ สน จทป ที่ 4 (ตาก)21 5702123 14/8/2557 ลกลอบตดไมสกบรเวณทเปนปาดงไมสก แถวหมูบานหนองมะคา  ต.ปาแดง            อ.

เมือง จ.ตาก

√ ปม./โทรศพท สน.จทป.ท 4 (ตาก)

22 5711489443 11/9/2557 ขอความเป็นธรรมกรณีผู้ร้องที่อยู่อาศัยและที่ทํากินในพื้นที่ ม.2 ต.บาโหย              อ.

สะบ้าย้อย จ.สงขลา

√ e-petition สน.จทป.ที่ 13 (สงขลา)

23 5700613 4/2/2557 จับคนลักลอบตัดไม้พะยูง จํานวน 2 คน ม.5 หมู่บ้านคีมน้อย ต.สร้างถ่อน้อย           √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ

24 5700155 5/11/2556 แจ้งเบาะแส ตัดไม้พยูง ข้อมูลจากชาวบ้าน จ.ยโสธร √ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

25 5700113 5/11/2557 นายทุนเอาที่ สธก. มาแบ่งขาย ที่ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี √ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

รวม ๒๕ 0

้รวมทั้งหมด ๒๕
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