








ประจําเดือน

สถิติเรื่องร้องเรียนของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560

่ ่
ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60 รวมทั้งสิ้น

1 ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ 2 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 ๓๒

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) 25 134 33 30 0 0 0 0 0 0 0 0 2224 กระทรวงทรพยากรธรรมชาตฯ/(ระบบ e petition) 25 134 33 30 0 0 0 0 0 0 0 0 222

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 27 144 43 40 0 0 0 0 0 0 0 0 ๒๕๔
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ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข ์ทส.

อื่นๆ (เช่น หนังสือบันทึก, ศูนย์บริการกรมอุทยานแห่งชาติฯ)
59 59 59 ม 60 60 ม 60 เม 60 60 ม 60 60 ส 60 60



สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 ม.ีค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 ม.ิย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60 รวมทั้งสิ้น

1 ผู้ขอรับบริการข้อมูลสิ่งพิมพ ์เอกสารเผยแพร่วิชาการป่าไม้ 1 2 0 1 0 0 0 0 ๐ 0 0 0 4

ลําดับที่ การให้บริการ
ประจําเดือน

ผูขอรบบรการขอมูลสงพมพ เอกสารเผยแพรวชาการปาไม

2 ผู้ขอรับบริการข้อมูลทางโทรศัพท์/ ณ ศูนย์บริการฯ 63 90 69 81 0 0 0 0 ๐ 0 0 0 303

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

4 ผข้อรับบรกิารขอ้มลขา่วสารทางราชการของกรมปา่ไม ้     (ตาม 24 ผู้ขอรับบรกิารขอ้มูลขา่วสารทางราชการของกรมปา่ไม ้     (ตาม

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

2 0 0 1 0 0 0 0 ๐ 0 0 0 3

รวมทั้งสิ้น 66 92 69 83 0 0 0 0 ๐ 0 0 0 310
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ผู้ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการของกรมป่าไม้      (ตาม 

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

ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 ม.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 ม.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60



สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ศูนย์บริการประชาชน กรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 ม.ีค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 ม.ิย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60 รวมทั้งสิ้น

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของศูนย์บริการประชาชน กรมป่าไม้ 15,105 13,616 13,155 8,794 0 0 0 0 0 0 0 0 50,670

การให้บริการ
ประจําเดือน
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ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60



สรุปเรื่องร้องเรียนของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2560)

รวม
ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ
รวม

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ
รวม

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ
รวม

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ลําดับ

ที่
ประเภทเรื่องร้องเรียน

พ.ศ. 2557พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2558พ.ศ. 2559

1 ให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแส 109 36 73 137 85 52 251 212 39 256 238 18

2 เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่และภารกิจ

ของกรมป่าไม้

93 28 65 203 97 106 118 80 38 60 56 4

3 กระทู ้ข้อหารือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0

4 อื่นๆ (เช่น ขอคําปรึกษา เสนอความคิดเห็น ข้อ

เสนอแนะฯ)

52 43 9 19 17 2 36 31 5 22 22 0

รวมทั้งสิ้น 254 107 147 359 199 160 405 323 82 344 322 22รวมทงสน 254 107 147 359 199 160 405 323 82 344 322 22

คิดเป็นร้อยละ(%) 100.00% 42.13% 57.87% 100.00% 55.43% 44.57% 100.00% 79.75% 20.25% 100.00% 93.60% 6.40%

    6.40% ป ี2557ปี 2558ป ี2559ป ี2560
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42%
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สรปเรื่องร้องเรียนของศนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 - พ.ศ.2560 (ข้อมล ณ วันที่ 31 มกราคม 2560)สรุปเรองรองเรยนของศูนยบรการประชาชนกรมปาไม  ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2556 - พ.ศ.2560 (ขอมูล ณ วนท 31 มกราคม 2560)

ลําดับ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556พ.ศ. 2560

จํานวน/เรื่อง คิดเป็นร้อยละ(%) จํานวน/เรื่อง คิดเป็นร้อยละ(%) จํานวน/เรื่อง คิดเป็นร้อยละ(%) จํานวน/เรื่อง คิดเป็นร้อยละ(%) จํานวน/เรื่อง คิดเป็นร้อยละ(%)

1 ให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแส 109 42.91% 137 38.16% 251 61.98% 256 74.42% 272 79.53%

ลาดบ

ที่
ประเภทเรื่องร้องเรียน

2 เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่

และภารกิจของกรมป่าไม้

93 36.61% 203 56.55% 118 29.14% 60 17.44% 43 12.57%

อื่นๆ (เชน่ ขอคําปรกึษา เสนอ 52 2 % 9 2 % 6 % 28 % 27 %3 อืนๆ (เชน ขอคาปรกึษา เสนอ

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะฯ)

52 20.47% 19 5.29% 36 8.95% 28 8.14% 27 7.9%

รวมทั้งสิ้น 254 100.00% 359 100.00% 405 100.00% 344 100.00% 342 100.00%

    

  



สรปเรื่องร้องเรียนของศนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 - พ.ศ.2560 (ข้อมล ณ วันที่ 31 มกราคม 2560)สรุปเรองรองเรยนของศูนยบรการประชาชนกรมปาไม  ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2556 - พ.ศ.2560 (ขอมูล ณ วนท 31 มกราคม 2560)
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อื่นๆ (เช่น ขอคําปรึกษา เสนอความคิดเห็น ข้อ

เสนอแนะฯ)

พ.ศ. 2558

เสนอแนะฯ)
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เสนอแนะฯ)
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74.42%
อื่นๆ (เช่น ขอคําปรึกษา เสนอความคิดเห็น ข้อ

เสนอแนะฯ)

7.89%

พ.ศ. 2556

ใหข้้อมลและแจง้เบาะแส

79.53%

12.57%
ใหขอมูลและแจงเบาะแส

เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่และภารกิจ

ของกรมป่าไม้

อื่นๆ (เชน่ ขอคําปรกึษา เสนอความคดิเห็น 



 

ตาราง สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ประจําเดือน มกราคม 2560 (ข้อมูลวันที่ 31 มกราคม 2560) 

รายการผู้ขอรับบริการ 

(1) 

ผู้รับบริการสะสม 

 

(2) 

ผู้รับบริการ 

(ม.ค.60) 

(1+2) 

รวม 

1. ผู้ขอรับบริการข้อมูลสิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่วิชาการป่าไม้ 3 1 4 

2. ผู้ขอรับบริการข้อมูลทางโทรศัพท์/ศูนย์บริการฯ 222 81 303 

3. ผู้ขอรับบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0 

4. ผู้ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการของกรมป่าไม้  

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

2 1 3 

รวมทั้งหมด 227 83 310 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตาราง สถิติผู้เข้าชมเวบ็ไซต์ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ประจําเดือน มกราคม  2560 (ข้อมูลวันที่ 31 มกราคม 2560) 

รายการผูข้อรับบริการ 

(1) 

ผู้รับบริการสะสม 

 

(2) 

ผู้รับบริการ 

(ม.ค.60) 

(1+2) 

รวม 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ศนูย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ 41,876 8,794 50,670 

 

 

 



  ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจําเดือน มกราคม 2560 (ข้อมูลวันที่ 31 มกราคม 2560) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

(1) 

เรื่องร้องเรยีน 

สะสม 

 

(2) 

เรื่องร้องเรยีน 

ประจําเดือน 

(ม.ค.60) 

 

 

(1)+(2) 

รวม* 

ดําเนินการ

พร้อมรายงาน

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ 

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม ้ 22 10 32 11 21 

สํานักนายกรัฐมนตร ี/ (1111) 0 0 0 0 0 

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 192 30 222 96 126 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข ์ทส. 0 0 0 0 0 

อื่นๆ 0 0 0 0 0 

รวมทั้งหมด 214 40 254 107 147 

 

หมายเหตุ  * รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 (ดาวน์โหลดเอกสารไดท้างเว็บไซต์กรมป่าไม้ หน้าเว็บเพจศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ 

www.forest.go.th/service หัวข้อรายงานสถิติ) 



ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลวันที่ 31 มกราคม 2560) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

(1) 

เรื่องร้องเรยีนทั้งหมด 

(ต.ค.58-ก.ย.59) 

(2) 

ดําเนินการพร้อม

รายงานแล้วเสร็จ 

(ต.ค.58-ก.ย.59) 

(1) - (2) = (3) 

อยูร่ะหว่างดําเนนิการ 

(ข้ามป)ี 

(4) 

เรื่องดําเนินการแล้วเสร็จ 

(ต.ค.59-ม.ค.60) 

(3) - (4) 

เรื่องรอ้งเรียนค้างป ี

คงเหลือ** 

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม ้ 107 161 46 10 36 

สํานักนายกรัฐมนตร ี/ (1111) 0 0 0 0 0 

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 252 94 158 34 124 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข ์ทส. 0 0 0 0 0 

อื่นๆ 0 0 0 0 0 

รวมทั้งหมด 359 155 204 44 160 

 

หมายเหตุ  ** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2  

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

      

 



ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เรือ่งอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลวันที่ 31 มกราคม 2560) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

(1) 

เรื่องรอ้งเรียน 

ทั้งหมด 

 (ต.ค.57-ก.ย.58) 

(2) 

ดําเนินการพร้อม

รายงานแล้วเสร็จ 

(ต.ค.57-ก.ย.58) 

(3) 

ดําเนินการพร้อม

รายงานแล้วเสร็จ 

(ต.ค.58-ก.ย.59) 

(1) - (2) –(3) = 

(4) 

อยูร่ะหว่างดําเนนิการ 

(ข้ามป)ี 

(4) 

เรื่องดําเนินการแล้วเสร็จ

(ต.ค.59-ม.ค.60) 

(4) - (5) 

เรื่องรอ้งเรียนค้างป ี

คงเหลือ*** 

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม ้ 129 106 4 19 1 18 

สํานักนายกรัฐมนตร ี/ (1111) 0 0 0 0 0 0 

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 276 178 20 78 14 64 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส. 0 0 0 0 0 0 

อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 

รวมทั้งหมด 405 284 24 97 15 82 

 

หมายเหตุ  *** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3  

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

  

 

 



ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามปี)(ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่  31 มกราคม 2560) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

(1) 

เรื่องรอ้งเรียน 

ทั้งหมด 

 (ต.ค.56-ก.ย.57) 

(2) 

ดําเนินการพร้อม

รายงานแล้วเสร็จ 

 (ต.ค.56-ก.ย.59) 

(1) - (2) = (3) 

อยูร่ะหว่างดําเนนิการ 

(ข้ามป)ี 

(4) 

ดําเนินการพร้อม

รายงานแล้วเสร็จ     

(ต.ค.58- ก.ย.59) 

(5) 

เรื่องดําเนินการแล้วเสร็จ 

ประจําเดือน        

(ต.ค.59-ม.ค.60) 

(3) - (4) - (5) 

เรื่องรอ้งเรียนค้างป ี

คงเหลือ**** 

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม ้ 191  167 24 11 0 13 

สํานักนายกรฐัมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 0 

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ/ (ระบบ e-Petition) 147 133 14 3 2 9 

อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 

รวมทั้งหมด 344 306 38 14 2 22 

 

หมายเหตุ   **** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 

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

 

 

 



หน่วยงานที่รับผิดชอบ จํานวนเรื่องร้องเรียน อยู่ระหว่างดําเนินการ
ดําเนินการแล้วเสร็จ

พร้อมรายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

สํานักบริหารกลาง ๓ ๐ ๓

สํานักแผนงานและสารสนเทศ ๕ ๐ ๕

สํานักจัดการป่าชุมชน ๑ ๑ ๐

สํานักส่งเสริมการปลูกป่า ๒๔ ๑ ๒๓

สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ๕๔ ๓๖ ๑๘

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ ๑๕ ๙ ๖

สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ๒ ๐ ๒

สํานักการอนุญาต ๒๓ ๒๓ ๐

สํานักกฎหมาย ๒ ๐ ๒

สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ ๒ ๒ ๐

สํานักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ ๐ ๐ ๐

สํานักด่านป่าไม้ ๐ ๐ ๐

สํานักรับรองการป่าไม้ ๐ ๐ ๐

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ๐ ๐ ๐

กลุ่มตรวจสอบภายใน ๐ ๐ ๐

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม)่ ๑๒ ๑๒ ๐

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ๑๙ ๘ ๑๑

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลําปาง) ๒ ๒ ๐

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ๗ ๓ 4

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุร)ี ๒ ๑ ๑

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธาน)ี ๑๒ ๙ ๓

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ๙ ๘ 1

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ๑๘ ๙ ๙

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุร)ี ๑๑ ๖ ๕

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี ๑๒ ๘ ๔

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี ๖ ๓ ๓

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) ๗ ๗ ๐

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ๓ ๒ ๑

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ๑ ๑ 0

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ๑๐ ๖ ๔

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ๑ ๑ ๐

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ๑๔ ๑๐ 4

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม ๑ ๑ ๐

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี ๖ ๕ ๑

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ๔ ๓ 1

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ๓ ๑ ๒

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ๓ ๒ ๑

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส 1 1 0

หน่วยงานอื่น : กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช 0 0 0

รวม ๒๕๔ ๑๔๗ ๑๐๗

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน (รายสํานัก) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เดือน มกราคม 2560 (ข้อมูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 - 31 มกราคม 2560)

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

หมายเหตุ : เรื่องร้องเรียนบางเรื่องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน

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



หน่วยงานที่รับผิดชอบ จํานวนเรื่องร้องเรียน อยู่ระหว่างดําเนินการ
ดําเนินการแล้วเสร็จ

พร้อมรายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

สํานักบริหารกลาง ๕ ๐ ๕

สํานักแผนงานและสารสนเทศ ๑๐ ๐ ๑๐

สํานักจัดการป่าชุมชน ๙ ๕ ๔

สํานักส่งเสริมการปลูกป่า ๗ ๑ ๖

สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ๖๘ ๒๙ ๓๙

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ ๓๕ ๙ ๒๖

สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ๐ ๐ ๐

สํานักการอนุญาต ๔๓ ๔๑ ๒

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) ๑๐ ๓ ๗

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลําปาง) ๑๓ ๙ ๔

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ๑๒ ๓ 9

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุร)ี ๖ ๐ ๖

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธาน)ี ๑๔ ๑ ๑๓

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ๗ ๒ 5

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ๓๑ ๖ ๒๕

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุร)ี ๑๖ ๒ ๑๔

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี ๑๙ ๗ ๑๒

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี ๑๕ ๔ ๑๑

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) ๙ ๖ ๓

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ๖ ๔ ๒

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ๑ ๐ 1

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ๑๑ ๕ ๖

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ๓ ๐ ๓

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ๒๖ ๑๕ 11

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม ๖ ๒ ๔

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี ๒๔ ๑๘ ๖

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ๑๔ ๒ 12

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ๓ ๐ ๓

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ๑๙ ๒ ๑๗

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส 1 0 1

หน่วยงานอื่น : กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช 0 0 0

รวม ๓๕๙ ๑๖๐ ๑๙๙

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน (รายสํานัก) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2560)

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

หมายเหตุ : เรื่องร้องเรียนบางเรื่องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน

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



หน่วยงานที่รับผิดชอบ จํานวนเรื่องร้องเรียน อยู่ระหว่างดําเนินการ ดําเนินการแล้วเสร็จพร้อมรายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

สํานักบรหิารกลาง ๒ ๐ ๒

สํานักแผนงานและสารสนเทศ ๓๔ ๐ ๓๔

สํานักจัดการป่าชุมชน 0 ๐ ๐

สํานักส่งเสรมิการปลูกป่า ๖ ๐ ๖

สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ๑๘ ๔ ๑๔

สํานักจัดการท่ีดินป่าไม้ ๑๖ ๖ ๑๐

สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ๐ ๐ ๐

สํานักการอนุญาต ๒๐ ๑๗ ๓

สํานักกฎหมาย ๓ ๐ ๓

สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 0 ๐ ๐

สํานักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ 0 ๐ ๐

สํานักด่านป่าไม้ ๑ ๐ ๑

สํานักรับรองการป่าไม้ 0 ๐ ๐

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 ๐ ๐

กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 ๐ ๐

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 (เชียงใหม)่ ๒๗ ๘ ๑๙

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 2 (เชียงราย) ๑๖ ๑ ๑๕

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ลําปาง) ๑๑ ๕ ๖

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 (ตาก) ๑๕ ๑๐ 5

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 (สระบุร)ี ๑๑ ๐ ๑๑

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) ๑๐ ๐ ๑๐

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 (ขอนแก่น) ๑๕ ๓ 12

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 (นครราชสีมา) ๓๙ ๓ ๓๖

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 (ชลบุร)ี ๑๒ ๐ ๑๒

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุร)ี ๑๘ ๓ ๑๕

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎรธ์านี) ๒๓ ๑ ๒๒

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรธีรรมราช) ๑๐ ๔ ๖

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) ๖ ๒ ๔

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ๓ ๐ 3

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ ๑๒ ๔ ๘

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ๔ ๐ ๔

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขาพิษณุโลก ๑๕ ๐ 15

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 สาขานครพนม ๔ ๐ ๔

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 สาขาอุบลราชธานี ๑๕ ๙ ๖

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 สาขาปราจนีบุรี ๘ ๑ 7

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี ๑๓ ๐ ๑๓

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 สาขากระบ่ี ๑๙ ๒ ๑๗

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 สาขานราธิวาส 3 0 3

หน่วยงานอื่น : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช 0 0 0

รวม ๔๐๕ ๘๒ ๓๒๓

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน (รายสํานัก) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  (ข้อมูลอัพเดตถึงวันท่ี 31 มกราคม 2560)

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

หมายเหตุ : เรื่องร้องเรยีนบางเรื่องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน

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



หน่วยงานที่รับผิดชอบ จํานวนเรื่องร้องเรียน อยู่ระหว่างดําเนินการ ดําเนินการแล้วเสร็จพร้อมรายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

สํานักบรหิารกลาง ๕ ๐ ๕

สํานักแผนงานและสารสนเทศ 95 ๐ ๙๕

สํานักจัดการป่าชุมชน 3 ๐ ๓

สํานักส่งเสรมิการปลูกป่า 3 ๐ ๓

สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ๑๑ 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 ๐ ๑๔

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 2 (เชียงราย) ๓ ๐ ๓

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ลําปาง) ๙ ๐ ๙

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 (ตาก) 12 ๑ 11

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 (สระบุร)ี ๗ ๐ ๗

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) 14 ๐ ๑๔

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 (ขอนแก่น) 19 ๕ 14

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 (นครราชสีมา) 24 ๐ ๒๔

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 (ชลบุร)ี 10 ๑ ๙

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุร)ี ๒๕ ๑ ๒๔

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎรธ์านี) ๑๑ 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 ๑ 7

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 ๒๒ ๓๒๒

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน (รายสํานัก) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  (ข้อมูลอัพเดตถึงวันท่ี 31 มกราคม 2560)

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

หมายเหตุ : เรื่องร้องเรยีนบางเรื่องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน

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



หนา้ที1่

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เดือน มกราคม 2560  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มกราคม 2560) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

เดือน ตุลาคม 2559

1 5912773126 30/9/2559 มีการลักลอบตัดไม้สักโดยไม่ไดรับ อนุญาต มีการใช้เครื่องจักรในการทํางาน ในเขตโรงพยาบาลปากชม จ.เลย √ e-petition สจป.ที่ 6 (อุดรธาน)ี

2 5912920898 4/10/2559 บริษัท ไทย-สวีดิสซ ์เหมืองแร่ จํากัด ขออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝั่งขวา พืน้ที่ตําบล

สันทราย อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงราย เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย จากการที่รัฐกําหนดพื้นที่ป่าแม่ลาวฝัง่

√ e-petition สํานักการอนุญาต

ขวาให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติโดยไม่กันพื้นที่ที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตประทานบัตรออกจากเขตอุทยานแห่งชาต ิจึงขอให้

ชดเชยด้วยการต่ออายุกําหนดอนุญาต หรือขยายกําหนดเวลาอนุญาตประทานบัตรเป็นการทดแทน

3 5911335388 3/10/2559 ผู้ร้องเเจ้งว่าที่ตําบลห้วยข้าวก่ํา อําเภอจุน จังหวัดพะเยา มีนายทุนบุกรุกแนวเขตสวนป่า เเละลักลอบตัดไม ้สร้างรีสอร์ท

 โ ไ ไ่ ้ ั  ิ ึ ใ ้ ้ ้ ี่ ้ ส ื้ ี่

√ e-petition สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

 โดยไมไดรบอนุญาต ิจงึอยากใหเจาหนาทเีขาตรวจสอบพืนที

4 5912682614 7/10/2559  กรณีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโท ดร.บรรจบ บรรณรุจ ิประธานสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย และพวก รวม 8 คน

 มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตร ีขอให้พิจารณากําหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาการสร้างวัดและที่พักสงฆ์ที่ตัง้อยู่

ในเขตที่ดินของรัฐ โดยเฉพาะป่าสงวนแห่งชาติด้วยสันติวิธ ีโดยให้มีผลกระทบต่อพระสงฆ์และชุมชนน้อยที่สุด

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,สจป.ที่ 10 

(ราชบุร)ี

2 7 7/ /2 ้ ้ ี ้ ้ ีป่่ ไ ้ ั ใ ้ ึ ื ี่ ิ  ่ ส ้  ้ ื ป่  ้ ํ ใ √ titi สํ ั ป้ ั ส ป ี่  5 5912935137 7/10/2559 ผรูองเรยนถูกเจาหนาทปาไมจบกุมในขอหายดถอครอบครองทดน กอสราง แผวถางหรอเผาปา ดวยการกระทาการใดๆ

 ให้เป็นอันตรายหรือเสื่อมสภาพแก่ดิน หินกรวด หรือทราย หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผูอ้ื่น โดยไม่ได้

รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมเนื้อที่ 1-2-62 ไร ่ซึ่งผู้ร้องเรียนเห็นว่า ที่ดินดังกล่าวตนเองได้ครอบครองต่อ

จากบรรพบุรุษและได้อยู่อาศัยทํากินอย่าง ถูกต้อง โดยมีหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคา ป่าผา

แดง ตําบลดงพญา อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

√ e-petition สานกปองกนฯ.สจป.ท 3 

สาขาแพร่

6 5911314144 29/9/2559 แจ้งเบาะแสการบุกรุกพื้นที่ป่าว่า มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนและป่าต้นน้ํา บริเวณหมู่บ้านลาดน้อย ตําบลพุทธบาท 

อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

√ e-petition สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

7 5912955233  10/10/2559 ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับสิทธิที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยของราษฎรอําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน √ e-petition สจป.ที่ 3 สาขาแพร่

8 6000053 11/10/2559 5/1/2560 บุกรุกป่าชายเลนถมดินลงหินคลุก ทําลานจอดรถ เก็บเงินค่าฝากรถ ให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม \"ทุ่งโปรงทอง\" เนื้อที่

บกรกประมาณ 3 ไรก่วา่  จังหวัดระยอง

√ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

บุกรุกประมาณ 3 ไรกวา  จงหวดระยอง

9 5911301144 29/9/2559 ขอให้ดําเนินคดีอาญาข้อหาบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติกับบริษัท ยูนิวานิชน้ํามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) เนื่องจากบริษัทยูนิ

วานิชน้ํามัน จํากัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตให้ปลูกปาล์มน้ํามันในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าปลายคลองพระยา ในท้องที่

ตําบลปลายพระยาและตําบลคลองหิน อําเภอปลายพระยาและอําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จํานวนเนื้อที่ 20,000 ไร ่

ตัง้แต่เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2526 และได้หมดอายุการอนุญาตไปเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2556 แต่บริษัทดังกล่าว

โ

√ e-petition สํานักการอนุญาต

ยังคงครอบครองทําประโยชน์อยู่



หนา้ที2่

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เดือน มกราคม 2560  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มกราคม 2560) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

10 5911315603 6/10/2559 21/11/2559 โรงเลื่อยไม้บ้านตาก ได้มีรถสิบล้อ ทะเบียน 818899 จ.สุโขทัย ได้มีการขนไม้สัก ไม้หวงห้าม ตัดเป็นท่อนๆ เป็น

จํานวนมาก ซึ่งไม้ที่ขนไม้รูถู้กกฎหมายหรือไม แต่มีการตีเลขโดยใช้ปากกาเขียน ซึ่งมันไม่ถูกต้อง จึงอยากให้หน่วยงาน

เข้ามาตรวจสอบและดําเนินการแก้ไขด่วน

√ e-petition สจป.ที่ 4 (ตาก)

11 5912778634 12/10/2559 ผู้ร้องแจ้งว่า มีผู้เร่ร่อนและผู้ที่ติดยาเสพยาบ้า ได้บุกรุกเข้าไปพักอาศัยใน เขตสวนศรีนครเขื่อนขันธ ์(สวนบางกระเจ้า) 1

ื ้ ้ ้ ไ ้ ้ ั ้ ้ ี่ ี่ ี ้ ้ ั ไ ้ ั ื ้ ั ์ ่ ึ้

√ e-petition สํานักโครงการพระราชดําริฯ

 เดือนแลว้ ผูร้อ้งได้แจง้กับเจา้หนา้ททีดีูแลสวนศรฯี แล้วชาวบา้นกลัวได้รับความเดือดรอ้น และกลัวเหตุการณต์า่งๆขนึ 

จึงอยากให้เจ้าหน้าทีที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและแก้ไข

12 5912713598 13/10/2559 แจ้งเบาะแสการบุกรุกพื้นที่ป่าว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและขอเขตอุทยานแห่งชาต ิบริเวณหน้าถ้ําหหลวงแม่

สาบ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,สจป.ที่ 1 

(เชียงใหม่)

13 5912723306 13/10/2559 23/11/2559 ขอให้ ปม. ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณา กรณีนายวีระพงษ ์ส่านสิงห ์มีหนังสือแจ้งเบาะแสการบุกรุกพื้นที่ป่า และ √ e-petition สํานักแผนงานและสารสนเทศ

การบุกรุกพื้นที่ลุ่มน้ําชัน้ 1A เพื่อปลูกยางพารา มันสําปะหลัง และข้าวโพด ในพื้นที่ตําบลเชียงกลม อําเภอปากชม 

จังหวัดเลย นัน้ บัดนี้ นายวีรพงษ ์ส้านสิงห ์ได้มีหนังสือลงวันที่ 7 กันยายน 2559 และหนังสือลงวันที่ 30 กันยายน 

2559 ถึง สป.ทส. เพื่อชี้แจงว่า ตนเองไม่ได้เป็นผู้ร้องเรียนและไม่ได้มีหนังสือแจ้งเบาะแสการบุกรุกพื้นที่ป่าและการบุก

รุกพื้นที่ลุ่มน้ําชัน้ 1A ตามที่ สป.ทส. ได้มีหนังสือ ลับ ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2559

14 5911424780 29/9/2559  ขอความช่วยเหลือกรณีพิพาทที่ดินทํากิน โดยมีเนื้อหาสาระสําคัญสรุปได้ว่า เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 มี

เจ้าหน้าที่สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหาร ตํารวจ และสมาชิกกอง

อาสารักษาดินแดน (อส.) ประมาณ 200 นาย ได้สนธิกําลังเข้าทําลายพืชผลอาสินในที่ดินของนายพิธาน ทองพนัง 

(บุตรชายผู้ร้องเรียนที่เสียชีวิต) ท้องที่หมู่ที่ 8 ตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช และขอความ

√ e-petition สํานักป้องกัน,สํานักการ

อนุญาต,สจป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

อนุเคราะห์ให้ ทส. ตรวจสอบกรณีที่บริษัท พ ีแอนด ์เบส แบไรท ์ไมน์นิ่ง จํากัด เกี่ยวกับการขออนุญาตเข้าทําประโยชน์

เพื่อการทําเหมืองแร่และกิจการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติด้วย

15 5911499945  05/10/2559  กรณีนายกองเงิน โดดเครือ ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตร ีเพื่อร้องเรียนว่า ตนเองถูกจับกุมในข้อหาบุกรุกพื้นที่

ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพระฤาษีและป่าเขาบ่อแร่ จังหวัดกาญจนบุรี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 10 

(ราชบุร)ีปิด

เรื่อง / /6เรอง13/1/60

16 5913125579 9/10/2559 ติดตามความคืบหน้า และการดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ID 5911391546 √ e-petition สํานักโครงการพระราชดําริฯ

17 5910915292 19/10/2559 ขอให้พิจารณา กรณี บริษัท ไทย-สวีดิสซ ์เหมืองแร่ จํากัด ได้รับอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ป่าแม่ลาวฝั่งขวา อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

√ e-petition สํานักการอนุญาต

18 5911418533 12/10/2559 ขอเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติที่หมดอายุการอนุญาต (สวนปาล์มน้ํามัน)  อําเภอปลายพระยา อําเภอเขาพนม

 อําเภอเหนือคลอง อําเภอเมืองกระบี่

√ e-petition สํานักการอนุญาต



หนา้ที3่

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เดือน มกราคม 2560  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มกราคม 2560) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

19 5911451751 21/10/2559 ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ ปม.ได้อนุญาตให้ทบวงมหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอ่างเก็บน้ํา

ห้วยบ้านยาง เพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งพื้นที่บางส่วนมีราษฎรได้ครอบครองทําประโยชน์อยู่ก่อนแล้ว 

ทําให้เกิดปัญหาข้อพิพาทมาโดยตลอด

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,สํานักการ

อนุญาต

สจป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

ปิดเรื่อง

26/12/59

2 6 82 26/ /2559 ขอทราบรายชื่อ รสีอรต์บกรกปา่ เขาคอ้ จังหวัดเพชรบรณ์ √ ปม /เว็บไซต์ สจป ที่ 4 สาขาพษิณโลก20 6000082 26/10/2559 ขอทราบรายชอ รสอรตบุกรุกปา เขาคอ จงหวดเพชรบูรณ √ ปม./เวบไซต สจป.ท 4 สาขาพษณุโลก

21 5912987490 26/10/2559 ผู้ร้องได้รับหนังสือสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2558 จากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ 

ชย. 4 โดยหนังสือดังกล่าวระบุว่าผู้ร้องบุกรุกและเข้าครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าซําผักหนาม บริเวณหมู๋ที่ 3 

ตําบลทุ่งลุยลาย อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูม ิเนื้อที่ 11-1-87 ไร ่เพื่อใช้ปลูกยางพารา พร้อมกับสั่งให้ผู้ร้องออก

จากพื้นที่และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ทําให้ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

ปิดเรื่อง

17/1/60

22 5912910354 26/10/2559 ได้รับผลกระทบจากคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) ที่ 35/2559 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ที่

ให้ดําเนินการกับเจ้าของและผู้ครอบครองสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ป่าภูทับเบิก หมู่ที่ 14 บ้านทับเบิก หมู่ที่ 16 บ้านทับเบิก

ใหม ่หมู่ที่ 17 บ้านนาสะอุ้ง และหมู่ที่ 8 บ้านดอยน้ําเพียงดิน ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,สจป.ที่  4 

สาขาพิษณุโลก

23 5912978463 28/10/2559 ขอใหพ้จิารณา กรณบีรษิัท ไทย-สวดีิสซ ์เหมืองแร ่จํากัด ได้รับอนญาตใหเ้ขา้ทําประโยชนภ์ายในเขตปา่สงวนแห่งชาติ √ e-petition สํานักการอนญาต23 5912978463 28/10/2559 ขอใหพจารณา กรณบรษท ไทย สวดสซ เหมองแร จากด ไดรบอนุญาตใหเขาทาประโยชนภายในเขตปาสงวนแหงชาต

ป่าแม่ลาวฝั่งขวา อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

√ e petition สานกการอนุญาต

24 5911457766 28/10/2559  กรณี นายนิพนธ ์แซ่โซ้ง ตัวแทนสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ ราษฎร หมู่ที่ 1 ตําบลทุ่งปี๊ อําเภอมาวาง จังหวัดเชียงใหม่

 และพวกอีก 39 ราย ขอความเป็นธรรม เนื่องจากราษฎรหย่อมบ้านห้วย น้ําริน ถูกกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสี ว่า บุกรุก

พืน้ที่ป่าเป็นจํานวน 1,000 ไร ่ทําให้เกิดความเสียหาย

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,สจป.ที่ 1 

(เชียงใหม่)

้ ่ ่ ่25 5911385324 27/10/2559 มีการบุกรุกพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเสม็ด  หมู่ที่ 7

หมู่บ้านประบ่า ตําบลห้วยลึก อําเภอควนเนียง

 จังหวัดสงขลา ได้เข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าและขุด เพื่อปลูกปาล์ม

√ e-petition สจป.ที่ 13 (สงขลา)

26 5910944412 27/10/2559 30/11/2559 มีการลักลอบตัดไม้พื้นที่ป่าสงวนเเห่งชาติเเม่ระกา เป็นจํานวนมากโดยไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูเเลเเละปราบปรามผู้กระทํา

ผิด พืน้ที่ป่าสงวนเเห่งชาติแม่ระกาเเละพื้นที่เขตสถานีวนวัฒนวิจัยกําเเพงเพชร

√ e-petition สจป.ที่ 4 (ตาก)

27 5912937268 31/10/2559  ขอให้พิจารณา กรณี กรมป่าไม้ได้ออกหนังสือแสดงการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ร่วมกับพระสงฆ์ในพื้นที่

ป่าไม้ให้กับที่พักสงฆ์ถ้ําผาสิงห์ หมู่ที่ 11 ตําบลหนองหญ้าปล้อง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

√ e-petition สํานักจัดการป่าชุมชน,สจป.ที่

 6 (อุดรธาน)ี

เดือน พฤศจิกายน 2559

28 6000095 1/11/2559 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ พร.6 ตําบลเวียงตา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ √ ปม./โทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ



หนา้ที4่

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เดือน มกราคม 2560  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มกราคม 2560) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

29 5912999810 1/11/2559 ขอคัดค้านคําขอประทานบัตรเหมืองแร่ (โรงโม่หิน) ของบริษัท หินคม-เขาแหลม จํากัด ตามคําขอประทานบัตรที่ 

1/2559 หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ที่ 33199 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 บ้านคลองใหญ ่ตําบลบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

√ e-petition สํานักการอนุญาต

30 5912970483 1/11/2559 กรณีนายพิภัช หรือไพศาล ผดุงกิจ มีหนังสือลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

้ ี ่ ้ ้ ื ้ ี่ ิ ํ ี่ ่ ี่ ํ ้ ิ ํ ่ ่ ั ั ์ ื ่

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,สจป.ที่  4 

ิ โรอ้งเรียนวา่ ผู้รอ้งซือทดีิน ภ.บ.ท.5 เลขสํารวจท ี304 หมูท่ ี6 ตําบลบา้นเนนิ อําเภอหล่มเกา่ จังหวัดเพชรบูรณ ์เพือ

สร้างบ้านอยู่อาศัย และสร้างที่พักนักท่องเที่ยว จํานวน 7 หลัง ต่อมาเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 เจ้าหน้าที่ป่าไม้

พร้อมทหาร และ 16 องค์กร ได้ออกตรวจและปราบปรามการกระทําผิดความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม ้และได้

จับกุมดําเนินคดีกับผู้ร้องเรียนในข้อหากระทําความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม ้พ.ศ.2484 ซึ่งเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน

 2558 ศาลจังหวัดหล่มสักได้มีคําพิพากษาว่า จําเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม ้พ.ศ.2484 มาตรา 54 

สาขาพษิณุโลก

วรรคหนึ่ง, 72 ตร ีวรรคหนึ่ง ให้จําคุก 3 เดือน และปรับ 20,000 บาท

31 5912910055 2/11/2559 กรณีนายธัชพงศ์ คงวุฒ ิมีหนังสือลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร้องเรียนว่า ผู้

ร้องได้ซื้อที่ดิน ภ.บ.ท.5 เลขสํารวจที่ 51 หมู่ที่ 5 ตําบลบ้านเนิน อําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จากนายมูล สมพร 

เพื่อสร้างบ้านพักอาศัย และสร้างที่พักนักท่องเที่ยว จํานวน 4 หลัง ต่อมาเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 เจ้าหน้าที่ป่าไม้

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,สจป.ที่  4 

สาขาพิษณุโลก

พร้อมทหาร และ 16 องค์กร ได้ออกตรวจและปราบปรามการกระทําผิดความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม ้และได้

จับกุมดําเนินคดีกับผู้ร้องเรียน เนื่องจากผู้ร้องบุกรุกเข้าไป ยึดถือ ครอบครองที่ดินซึ่งยังมิได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคล

ใดบุคคลหนึ่ง และเป็นที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดินเพื่อตนเองหรือผูอ้ื่น อันเป็นความผิดตาม

พระราชบัญญัติป่าไม ้พ.ศ.2484 ซึ่งเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ศาลจังหวัดหล่มสักได้มีคําพิพากษาว่า จําเลยมี

ความผิดตามพระราชบญัญัติป่าไม ้พ.ศ.2484 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง, 72 ตร ีวรรคหนึ่ง ให้จําคุก 3 เดือน และปรับ ญญ ุ

5,000 บาท

32 5912991363 2/11/2559 ขอเช่าพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทส.ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี √ e-petition สํานักการอนุญาต

33 6000105 3/11/2559 22/12/2559 บุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณภูเขา อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่5 (สระบุร)ี

34 นร02590025549 25/4/2559 ขอเสนอความคิดเห็นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีนโยบายให้ประชาชนมีการขึ้นทะเบียนในการครอบครองเลื่อยยนต์หรือ

เลื่อยไฟฟ้า

√ e-petition สํานักการอนุญาต

35 นร02590018520 28/3/2559 26/12/2559 ขอให้ตรวจสอบการก่อสร้างโรงงานรุกล้ําพื้นที่ป่าสงวน บริเวณโรงงานแปรรูปสับปะรด(ไม่ทราบชื่อและเลขที่) หมู่บ้าน

นาเจริญ หมู่ที่ 5 ตําบลเหล่ากอหก อําเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

√ e-petition สจป.ที่ 6 (อุดรธาน)ี



หนา้ที5่

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เดือน มกราคม 2560  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มกราคม 2560) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

36 นร01590003052 16/3/2559 ขอความเป็นธรรมกรณีถูกดําเนินคดีข้อหายึดถือครอบครอง หรืออยู่อาศัย ทําประโยชน์ในที่ดิน หรือกระทําการใด ๆ อัน

เป็นการทําลายป่าและทําด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่า ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิป่าบ้านแม่ฮัก

พัฒนาเฉลิมเกียรต ิ(ป่าสันทราย) อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่โดยไม่ได้รับอนุญาต

√ e-petition สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

37 นร02590026107 27/4/2559 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าและภูเขา บริเวณเส้นทางหมายเลข 2016 จากอําเภอภูหลวง จังหวัดเลยเชื่อมต่อไป

โ

√ e-petition สจป.ที่ 6 (อุดรธาน)ี

ยังเส้นทางหมายเลข 2216 อําเภอโหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

38 นร01590006077 31/5/2559 ขอที่ดินหรือสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ขอให้พิจารณาสนับสนุนโครงการ “ขอพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเพื่อสร้างงานแบบ

มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมการปลูกหญ้าและเลี้ยงโคเนื้อ ของสมาชิกสหกรณ์ก้าวหน้าพัฒนาเกษตรท่าตูม จํากัด 

ตําบลหนองบัว อําเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

√ e-petition สํานักการอนุญาต

39 5911314370 3/11/2559 9/12/2559 แม่ชีและพระ สํานักปฏบิัติธรรมพระธาตุเขาเขียว บ้านครึ่งเหนือ ตําบลครึ่ง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย บุกรุก √ e-petition สจป.ที ่2 (เชียงราย)ฏ ุ ุ ุ

สร้างถาวรวัตถุ โค้นตัดต้นไม ้อาศัยอํานาจของโครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการทุก

อย่าง

p

40 นร02590029700 12/5/2559 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาออกมาตรการจับกุม และดําเนินคดีอย่างเด็ดขาด กับผูล้ักลอบเผาป่า √ e-petition สํานักป้องกันฯ

/ / ้ ี ํ ไป ิ้ ิ ี่ ป็ ป่ ไ ้ ี ่ ั ั ี √ ป /โ ั ์ ป ี่ ( )ี41 6000113 9/11/2559 แจง้เบาะแสมกีารนาขยะไปทงิบนเนนิเขาทเีป็นเขตป่าไมข้องเทศบาลนาจอมเทยีน และเทศบาลบางเสร ่จังหวัดชลบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ท ี9 (ชลบุร)ี

42 นร02590030135 14/5/2559 18/1/2560 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการรณรงค์ให้ประชาชนปลูกป่าทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย √ e-petition สํานักส่งเสริมการปลูกป่า

43 นร02590032013 23/5/2559 16/12/2559 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับตัดต้นไม้และตัดหญ้าของหน่วยงานต่างๆ √ e-petition สํานักป้องกันฯ

44 นร02590030660 17/5/2559 17/5/2559 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้รัฐบาลพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เรื่องการแก้ปัญหาภัยแล้ง √ e-petition สํานักแผนงานและสารสนเทศ

45 5912773126 30/9/2559 7/11/2559 มีการลักลอบตัดไม้สักโดยไม่ไดรับ อนุญาต มีการใช้เครื่องจักรในการทํางาน ในเขตโรงพยาบาลปากชม จ.เลย √ e-petition สจป.ที่ 6 (อุดรธาน)ี

46 5912902911 9/11/2559 15/11/2559 ขอให้พิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของราษฎรในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ท้องที่จังหวัดปราจีนบุร ีเนื่องจากผู้ร้องเรียนเห็น

วา่ ราษฎรอย่มากอ่นการประกาศเป็นเขตปา่สงวนแห่งชาต ิเมื่อป ีพ ศ 2523 และการประกาศเป็นเขตอทยานแห่งชาติ

√ e-petition สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

วา ราษฎรอยูมากอนการประกาศเปนเขตปาสงวนแหงชาต เมอป พ.ศ.2523 และการประกาศเปนเขตอุทยานแหงชาต

ทับลาน เมื่อปี พ.ศ. 2524

47 6000121 10/11/2559 แจ้งเบาะแสมีการบอนต้นไม ้(ขุดหลุดล้อมต้นไม)้ ในป่ามาขายจากแยกธนะรัชต ์เข้าเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

48 5911342587 4/11/2559 แจ้งเบาะแสการตัดต้นไม้ในที่สาธารณประโยชน์ที่ดินแปลงโนนกอก บริเวณตําบลโพนข่า อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ √ e-petition สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

49 5912767230 6/11/2559 9/12/2559 สํานักปฏบิัตธิรรมพระธาตเขาเขยีว บา้นครึ่งเหนือ ตําบลครึ่ง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชยีงราย บกรกสรา้งถาวรวัตถ √ e petition สจป ที่ 2 (เชยีงราย)49 5912767230 6/11/2559 9/12/2559 สานกปฏบตธรรมพระธาตุเขาเขยว บานครงเหนอ ตาบลครง อาเภอเชยงของ จงหวดเชยงราย บุกรุกสรางถาวรวตถุ 

โค้นตัดต้นไม ้อาศัยอํานาจของโครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการทุกอย่าง

√ e-petition สจป.ท 2 (เชยงราย)
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เดือน มกราคม 2560  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มกราคม 2560) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

50 5912932864 9/11/2559 23/11/2559 ได้รับความเดือดร้อนจากการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาต ิป่าห้วยยอดมน ซึ่งต่อมามีการประกาศเป็นสวนป่าพิบูลมัง

สาหาร ทับที่ดินทํากิน บริเวณบ้านปากชุม หมู่ที่ 1 ตําบลโดนก่อ อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

51 นร02590027344 2/5/2559 21/12/2559 การเสนอและตรากฎหมาย ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มบทลงโทษ √ e-petition สํานักกฎหมาย

52 นร02590036353 12/6/2559 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม ้ประเภทไม้ประดู่ และไม้พะยูง(ไม้พยุง) ในเขตพื้นที่ป่าสงวนหมู่บ้านวังนอง หมู่

ี่ ํ โ ํ ั ั

√ e-petition สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

ท ี6 ตําบลโนนยาง อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

53 นร02590035706 9/6/2559 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า บริเวณป่าดงนามน บ้านนามน หมู่ที่ 1 และ 2 บ้านงิ้วงาม หมู่ที่ 3 

และบ้านดอนสวรรค ์หมู่ที่ 4 ตําบลโคกสมบูรณ์ อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

√ e-petition สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

54 นร01590001091 26/1/2559 ขอให้ตรวจสอบการออกโฉนดที่ดินบริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาต ิป่าต้นน้ํา หมู่ที่ 1 ตําบลควนทอง อําเภอขนอม จังหวัด

นครศรีธรรมราช

√ e-petition สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

่55 นร01590008605 11/8/2559 30/11/2559 ขอความเป็นะธรรมและขอความช่วยเหลือทางคดี กรณีผู้ร้องกับพวกถูกฟ้องร้องดําเนินคดีในความผิดฐานบุกรุกป่า

สงวนแห่งชาติในพื้นที่ป่าไม้เขต 9 จังหวัดชลบุรี

√ e-petition สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

56 นร02590043724 17/7/2559 6/1/2560 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน ในพื้นที่ ป่าสงวนทุ่งควายกิน หมู่บ้านหนองคุย หมู่ที่ 10 ตําบลกองดิน อําเภอ

แกลง จังหวัดระยอง

√ e-petition สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

57 นร02590041262 6/7/2559 18/1/2560 ขอให้ปรับปรงระบบการให้บริการทางโทรศัพท์ของกรมป่าไม ้กรงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท ์02-5614292 √ e-petition สํานักบริหารกลาง1 / / 1 /1/ ุ ุ 1 p

58 นร01590009118 26/8/2559 ร้องเรียนเรียนกรณีการบุกรุก ตัดไม้ทําลายป่าและแจ้งเบาะแสการพนันในพื้นที่ จังหวัดพะเยา √ e-petition สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

59 นร02590053904 29/8/2559 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ชื่อสวนป่าพระนามาภิไธย บริเวณหมู่ที่ 4 หมู่บ้านใต้สง ตําบลธารน้ํา

ทิพย ์อําเภอเบตง จังหวัดยะลา

√ e-petition สจป.ที่ 13 สาขานราธิวาส

60 นร01590009207 29/8/2559 16/12/2559 เสนอความคิดเห็นกรณ๊การเรียกคืนผืนป่าแหล่งน้ําธรรมชาติที่ถูกทําลาย ขอเรียกร้องให้ออกคําสั่งดําเนินการเรื่องป่าไม้

อย่างเด็ดขาดให้เป็นวาระแห่งชาติ

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

61 นร02590024294 20/4/2559 5/1/2560 ขอให้ตรวจสอบการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บริเวณหมู่ที่ 1 หมู่บ้านแท่นพระ และหมู่ที่ 4 หมู่บ้านหนองพระองค ์

ตําบลหนองคู อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

√ e-petition สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

62 นร02590054536 31/8/2559 1/12/2559 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกที่ดินป่าสงวนแห่งชาต ิของบุคคลคนต่างชาต ิสัญชาติ จีน บริเวณหมู่ที่ 12 บ้านพระน้อย 

ตําบลแม่สลองใน อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

√ e-petition สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

63 นร02590054978 1/9/2559 16/1/2560 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ป่าสงวนเพื่อใช้พื้นที่ทําการเกษตร บริเวณ ป่าต้นน้ําอ่างเก็บน้ําบ้านนา

สาร หมู่ที่1 ตําบลบ้านปิน อําเภอลอง จังหวัดแพร่

√ e-petition สจป.ที่ 3 สาขาแพร่

ื ี่ ั ึ ี่ ใ ื้ ี่ ํ ํ ื ั ั ํ ี่ ์ ี64 นร01590009826 13/9/2559 24/11/2559 ขอความช่วยเหลือเกยีวกับการถูกยึดทดีิน ในพืนท ีตําบลทรายแดง อําเภอเมือง จังหวัดระนอง และการดําเนินงานของ

เจ้าหน้าที่ถูกต้องหรือชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

√ e-petition สจป.ท ี11 (สุราษฎรธ์าน)ี



หนา้ที7่

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เดือน มกราคม 2560  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มกราคม 2560) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

65 นร01590004712 26/4/2559 14/11/2559 ข้อพิพาทเรื่องสิทธิที่ดิน ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับเรื่องที่ดิน √ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

66 นร02590061819 1/10/2559 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดอยผาเมือง เขตห้วยแม่เส้า บริเวณ หมู่ที่ 1 บ้านฝัง่แดง ตําบลทาสบ

เส้า อําเภอแม่ทา จังหวัดลําพูน

√ e-petition สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

67 นร01590011041 11/10/2559 16/12/2559 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนในจังหวัดเพชรบุรี √ e-petition สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

68 นร 259 59748 2 /9/2559 6/ /256 ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับที่ดินทํากนิให้กับประชาชนในพื้นที่ หมท่ี่  และหมท่ี่ 2 ตําบลนาคา อําเภอสขสําราญ √ e petition สจป ที่  (สราษฎรธ์าน)ี68 นร02590059748 23/9/2559 6/1/2560 ขอความเปนธรรมเกยวกบทดนทากนใหกบประชาชนในพนท หมูท 1 และหมูท 2 ตาบลนาคา อาเภอสุขสาราญ 

จังหวัดระนอง

√ e-petition สจป.ท 11 (สุราษฎรธาน)

69 นร02590062221 3/10/2559 ขอให้แก้ไขปัญหาการบุกรุกและลักลอบเผาทําลายพื้นที่ป่าพรุ ในพื้นที่ชุ่มน้ําทะเลน้อย ตัง้อยู่ในพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่าง

อําเภอควนขนุนและอําเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

√ e-petition สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

70 นร02590059315 21/9/2559 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกเขตป่าสงวนชื่อทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์บ้านทุง่ส้อง หมู่ที่ 4 ตําบลลําภ ีอําเภอท้ายเหมือง จังหวัด √ e-petition สจป.ที ่12 สาขากระบีุ่ ุ ุ ุ ู

พังงา

p

71 นร02590061363 29/9/2559 23/1/2560 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกภูเขาควนขี้ฆ้อน บริเวณ หมู่ที่ 6 ตําบลท่าหมอไทร อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา √ e-petition สจป.ที่ 13 (สงขลา)

72 นร01590002885 11/3/2559 30/11/2559 ขอความเป็นธรรมเกี่ยวขอให้เพิกถอนคําสั่งเรื่องให้ประกาศหน่วยป้องกันรักษาป้ายประกาศหน่วยป้องกันรักษาป่า ช.บ.

 2 (เขาพริก) ทัง้ 3 ป้าย เนื่องด้วย นายมงกรด อ่ฎนเรือง เจ้าพนักงานป่าไม้ชํานาญงานทําหน้าที่ หัวหน้าหน่วยป้องกัน

ั ป่  ช  2 ( ิ ) ไ ป้ิ ป้ ป ศ ่ ป้ ั ั  ป่  ช  2

√ e-petition สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

รกษาปา ช.บ. 2 (เขาพรก) ไดปดปาประกาศหนวยปงอกนรกษา ปา ช.บ. 2

73 นร02590026283 23/4/2559 16/12/2559 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ การจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนและป่า

สาธารณะ

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

74 นร02590025028 23/4/2559 16/12/2559 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกกฎหมายควบคุมการตัดไม้ทําลายป่า และเผาป่า √ e-petition สํานักป้องกันฯ

75 นร01590004545 22/4/2559 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุนสถาบันประชารัฐสร้างคนดีรักษาและพัฒนาป่าไม้ของชาติ √ e-petition สํานักส่งเสริมการปลูกป่า

76 นร01590005750 24/5/2559 21/12/2559 เสนอความคิดเห็นทบทวนมาตรากฎหมายในการยกเลิกการก่อสร้างเขื่อนแม่วงศ์และการดูแลรักษาป่าพลุที่ จ. พัทลุง √ e-petition สํานักกฎหมาย

77 นร02590034618 4/6/2559 17/1/2560 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้คืนธรรมชาติบนเนื้อที่ภูเขาหัวโล้น √ e-petition สํานักส่งเสริมการปลูกป่า

78 นร01590007075 27/6/2559 13/1/2560 ขอให้ตรวจสอบกรณีนายทุนครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาต ิในเขตพื้นที่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ ่อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ √ e-petition สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

79 นร02590039753 29/6/2559 12/1/2560 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกลักลอบตัดไม้ทําลายป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณหมู่ที่ 1 หมู่บ้านท่ากระดาน 

ตําบลท่ากระดาน อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

√ e-petition สจป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

80 นร02590041509 7/7/2559 1/12/2559 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บริเวณหมู่บ้านพะน้อย-เลาจางอาโต หมู่ที่ 12 ตําบลแม่สลอง

ใน อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

√ e-petition สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

81 นร01590007618 13/7/2559 30/11/2559 ขอให้ตรวจสอบการขยายเขตไฟฟ้าและตัดถนนลูกรังในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ท่าแพ แปลงที ่๒ บริเวณป่าอนุรักษ์ 

โซนซ ีในพื้นที่อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

√ e-petition สจป.ที ่4 (ตาก)
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เดือน มกราคม 2560  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มกราคม 2560) เอกสารแนบ 1
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เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

82 นร02590043120 14/7/2559 23/1/2560 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ชื่อ บางยางพัฒนา บริเวณหมู่บ้านบางยาง หมู่ที่ 16 ตําบลหนองกะ

ท้าว อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

√ e-petition สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

83 นร02590042455 12/7/2559 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บริเวณเชิงเขาคอก (ไม่ทราบหมู่ที่) ถนนสายนครสวรรค์-ท่าตะโก 

หมู่บ้านเขาขาด ตําบลหัวถนน อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

√ e-petition สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์

84 นร 259 4228 /7/2559 ขอใหต้รวจสอบการบกรกพืน้ปา่สงวนแห่งชาต ิบรเิวณอทยานแหง่ชาตภิผายล เขตพืน้ที่ตดิตอ่ของบา้นหนองหอยใหญ ่ √ titi สจป ที่ 6 สาขานครพนม84 นร02590042281 11/7/2559 ขอใหตรวจสอบการบุกรุกพนปาสงวนแหงชาต บรเวณอุทยานแหงชาตภูผายล เขตพนทตดตอของบานหนองหอยใหญ 

หมู่ที่ 4 , บ้านน้อยเจริญ หมู่ที่ 11 และบ้านโคกสวัสดิ์ (ไม่ทราบหมู่ที่) ตําบลพุ่มแก อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม

√ e-petition สจป.ท 6 สาขานครพนม

85 นร02590037430 17/6/2559 26/1/2560 ขอความเป็นธรรมกรณีนายศฤงคาร ไชยเจริญ ผูอ้ํานวยการส่วนอํานวยการ รักษาราชการแทน ผูอ้ํานวยการสํานัก

จัดการทรัพยากรป่าไม ้ที่ 3 สาขาแพร ่และนายวีระพงษ ์สิงห์นิกร หัวหน้าหน่วยป้องกันและรักษาป่าไม ้ที่ พร. 20 

√ e-petition สจป.ที่ 3 สาขาแพร่

(แม่จั๊ว) แจ้งข้อกล่าวหาว่าผู้ร้องก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า และยึดถือครอบครอง

86 นร02590046838 31/7/2559 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บริเวณ หมู่บ้านตาตุม หมู่ที่ 9 ตําบลห้วยใต ้อําเภอขุขันธ ์จังหวัดศรีสะเกษ √ e-petition สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

87 นร02590046610 30/7/2559 23/1/2560 ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบบุกรุกป่าและตัดต้นไม้เพื่อแปรรูปจําหน่าย ประเภท ไม้ชิงชันและไม้สัก บริเวณป่าสงวน(ไม่

ทราบชื่อปา่สงวน) หมท่ี่ 16 หมบ่า้นบางยาง ตําบลหนองกะทา้ว อําเภอนครไทย จังหวัดพษิณโลก

√ e-petition สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

ทราบชอปาสงวน) หมูท 16 หมูบานบางยาง ตาบลหนองกะทาว อาเภอนครไทย จงหวดพษณุโลก

88 นร01590005210 11/5/2559 4/1/2560 ขอความเป็นธรรม กรณีเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ์๒๕๕๑ ผู้ร้องถูกจับกุมและดําเนินคดีในความผิดฐานบุกรุก ก่นสร้าง 

แผ้วถางป่าฯ ตามพระราชบัญญัติป่าไม ้พ.ศ. ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๗ เนื่องจากผู้

ร้องปลูกสร้างบ้านในพื้นที่หมู่ที่ ๒ ตําบลเกาะพยาม อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง.

√ e-petition สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี

89 นร02590051439 19/8/2559 23/1/2560 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนห้วยใน บริเวณหมู่บ้านร่มแก้ว หมู่ที่ 9 ตําบลปงน้อย อําเภอดอยหลวง √ e-petition สจป.ที ่2 (เชียงราย)

จังหวัดเชียงราย

90 นร01580025923 29/9/2558 30/11/2559 ขอความช่วยเหลือในการขออนุญาตขุดลอกสระน้ํา บริเวณหมู่ที่ ๓ บ้านคลองมดแดง ตําบลโป่งน้ําร้อน อําเภอคลอง

ลาน จังหวัดกําแพงเพชร

√ e-petition สจป.ที่ 4 (ตาก)

91 นร02590055329 3/9/2559 16/12/2559 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง รีสอร์ท โรงแรม และบ้านพักที่มีการครอบครองและใช้ประโยชน์

ที่ดินปา่ภทับเบกิผดิกฎหมาย โดยประชาชนเห็นควรใหม้กีารพจิารณาขยายผลไปยังพืน้ที่อื่นๆ รว่มด้วย

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

ทดนปาภูทบเบกผดกฎหมาย โดยประชาชนเหนควรใหมการพจารณาขยายผลไปยงพนทอนๆ รวมดวย

92 5912648950 11/11/2559 20/1/2560 ขอเสนอความคิดเห็น วิธีการปลูก ดูแลรักษาป่าเพื่อฟื้นฟูป่าไม้ไทย พ.ศ.2560 พร้อมกับเอกสารประกอบ จํานวน 1 

เล่ม นัน้ สป.ทส.พิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการเพิ่มพื้นที่ป่า รวมถึงดูแลรักษา

และฟื้นฟูป่าไม้

√ e-petition สํานักส่งเสริมการปลูกป่า

93 6000134 15/11/2559 การปฏิบัติงานของ นายมงคล แก้วทวีสถานีเพาะชํากล้าไม้จังหวัดกาญจนบุรี √ ปม./ระบบมือถือ สจป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

94 นร02590029368 11/5/2559 11/1/2560 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกตัดไม้ทําลายป่าในพื้นที่เขตอนุรักษ์บ้านแบ่ง(ตามที่ผู้ร้องแจ้ง) บริเวณ หมู่ที่ 5 หมู่บ้าน

แบ่ง ตําบลงิม อําเภอปง จังหวัดพะเยา

√ e-petition สจป.ที่ 2 (เชียงราย)



หนา้ที9่

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เดือน มกราคม 2560  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มกราคม 2560) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

95 นร02590030340 13/5/2559 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าของร้านอาหารเดอะไจแอนท ์เชียงใหม่ ตําบลห้วยแก้ว อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ √ e-petition สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

96 นร02590033131 28/5/2559 ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบแปรรูปไม้ที่มาจากการตัดไม้ในอุทยานแห่งชาติสาละวิน บริเวณที่มีการแปรรูปไม้อยู่ที่สํานัก

สงฆ์บ้านห้วยบง ตัง้อยู่หมู่บ้านห้วยบง หมู่ที่ 11 ตําบลแม่ยวม อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

√ e-petition สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน

ใ ้ป ั ป ใ ้ ิ โ ั ์ ป่ ไ ้ √ ํ ั ิ97 นร02590036546 13/6/2559 17/1/2560 ขอให้ปรับปรุงระบบการให้บรกิารทางโทรศัพทข์องกรมป่าไม ้หมายเลข 02-5614292 √ e-petition สํานักบรหิารกลาง

98 นร02590036528 13/6/2559 1/12/2559 ขอให้ปรับปรุงการให้บริการทางโทรศัพท์ของกรมป่าไม ้แผนกต้นกล้าพันธุ์ไม ้สาขาบางเขน กรุงเทพมหานคร √ e-petition สํานักส่งเสริมการปลูกป่า

99 นร02590037212  16/06/2559 29/12/2559 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกเข้าทําประโยชน์ในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติเขานาคเกิด บริเวณปางช้าง ทางไปพระพุทธ

มิ่งมงคล ซอยเมืองภูเก็ต ตําบลกะรน อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

√ e-petition สจป.ที่ 12 สาขากระบี่

100 นร02590037069 15/6/2559 6/1/2560 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน ชื่อ โกรกตะแบก ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตําบลพลา อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง √ e-petition สจป.ที ่9 (ชลบุร)ี

101 นร01590003849 5/4/2559 ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับเรื่องที่ดิน กรณีนายทุนบุกรุกที่ดินทํากินและปักหลักล้ําเข้าในที่ดินทํากิน โดยมีหลักฐานการ

รังวัดที่ดินอยู่ที่สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี

√ e-petition สจป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

102 นร01590007845 21/7/2559 19/12/2559  มีผูบุ้กรุกครอบครองทําประโยชน์ในที่ดินสาธารณะบริเวณริมถนนสายโชคชัย – เดชอุดม พืน้ที่หมู่ที่ 12 ตําบลทุ่งกระ

ตาดพัฒนา อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

√ e-petition สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

่ ้ ่ ่ ่ ่103 นร02590049648 11/8/2559 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบบุกรุกพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองลัดปันจอ บริเวณ หมู่บ้านนาทุ่งกลาง หมู่ที่ 6 ,

หมู่บ้านอ่าวทองหลาง หมู่ที่ 7 และบางส่วนของ หมู่บ้านท่าคลอง หมู่ที่9 ตําบลเกาะกลาง อําเภอเกาะลันตา จังหวัด

กระบี่

√ e-petition สจป.ที่ 12 สาขากระบี่

104 นร02590049699 11/8/2559 28/12/2559 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งโครงการธนาคารต้นไม้ √ e-petition สํานักส่งเสริมการปลูกป่า

105 นร02590051387 19/8/2559 12/1/2560 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการรณรงค์ให้มีการปลูกป่าทดแทน √ e-petition สํานักส่งเสริมการปลูกป่าู p ู

106 นร02590051874 21/8/2559 16/12/2559 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในพื้นที่ของกรมป่าไม้ √ e-petition สํานักป้องกันฯ

107 นร02590013619 8/3/2559 6/12/2559 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปลูกไม้หวงห้าม √ e-petition สํานักส่งเสริมการปลูกป่า

108 5911417028 11/11/2559 ชาวบ้าน อ.สุวรรณคูหา ต.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู ได้เข้าไปบุกรุกพื้นเขาและเป็นวัดเก่า เป็นที่หลวง ชื่อสถานที่ภูภอ

 ภูหนองผืน บุกรุกถางป่าแล้วเข้าไปปลูกมันสําปะหลังและยาพารา

√ e-petition สจป.ที่ 6 (อุดรธาน)ี

ิ ็ ี่ ั ี ้ ้ ี่ ป่ ไ ้ ้ ้ ี่ ่ ิ ั ์ป่ ั ์ ื ้ ํ √ ํ ั ป้ ั109 นร01590009007 24/8/2559 16/12/2559 ขอเสนอความคดิเห็นเกยีวกับกรณเีจา้หนา้ทกีรมป่าไม ้และเจา้หนา้ทกีรมอุทยานแหง่ชาต ิสัตว์ป่า และพันธุพ์ืช เขา้ทํา

การจับกุมเจ้าของรีสอร์ท และรื้อถอนรีสอร์ทที่สร้างบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

110 นร01590003738 4/4/2559 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติภูเขาคันนา ตําบลพระยา อําเภอพระยา จังหวัดสระแก้ว ไปเพื่อ

ทราบว่า จังหวัดสระแก้ว

√ e-petition สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

111 นร02590071036 4/11/2559 16/12/2559 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการตัดต้นไม้หวงห้ามในที่ดินที่มีหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ √ e-petition สํานักป้องกันฯ

ครอบครองในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย

112 6000155 16/11/2559 บุกรุกป่าชุมชนเพื่อสร้างสํานักสงฆ ์หมู่บ้านคอนสวรรค ์ตําบลไผ ่อําเภอรัตนบุร ีจังหวัดสุรินทร์ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)



หนา้ที1่0

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เดือน มกราคม 2560  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มกราคม 2560) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

113 6000163 17/11/2559 บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนเพื่อปลูกยาง บ้านลาด อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 6 (อุดรธาน)ี

114 5911358157 16/11/2559 19/12/2559 ขอพระราชทานความเป็นธรรมเกี่ยวกับสิทธิการครอบครองที่ดิน เนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวหาว่าบุกรุกที่ดิน

บริเวณพื้นที่ติดกับมหาวิทยาลัย แต่ราษฎรอ้างว่า พืน้ที่บางส่วนที่มหาวิทยาลัยพะเยา ขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม ้

นัน้ ทับซ้อนกับที่ดิน ซึ่งราษฎรได้รับอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ทําให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน

 เพราะถกหนว่ยงานของรัฐขับไล่ออกจากพืน้ที่ทํากนิ

√ e-petition สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

 เพราะถูกหนวยงานของรฐขบไลออกจากพนททากน

115 5912965722 17/11/2559 15/12/2559 ขอพระราชทานความเป็นธรรมเกี่ยวกับที่ดินของราษฎรในพื้นที่ตําบลตับเต่า อําเภอเถิง ตําบลปอ อําเภอเวียงแก่น 

ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

√ e-petition สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

116 5912977542  18/2/2559 18/11/2559 ราษฎรหมู่ที่ 8 ตําบลกระแจะ อําเภอเมือง จังหวัดตราด มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตร ีแจ้งว่า ตนเองเคยอาศัยอยู่และทํา

กินในพื้นที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ตั้งแต่ป ีพ.ศ.2503 และได้ชําระค่าภาษีบํารุงท้องที่ ต่อมามีการประกาศให้พื้นที่ที่

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สํานักจัดการ

ที่ดินป่าไม,้ สจป.ที่ 9 (ชลบรุ)ี

ตนเองอาศัยอยู่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทําให้ทํากินต่อไปไม่ได้ และถูกเจ้าหน้าที่จับกุม จึงขอให้ช่วยคืนพื้นที่ดังกล่าว

ให้ด้วย

117 5911351162 17/11/2559 ผู้ร้องเป็นตัวแทนพระสงฆ์ วัดป่าเจริญธรรมกาย จังหวัดร้อยเอ็ด เดิมที่วัดแห่งนี้มีการปลูกต้นไม้ไว้หลายชนิดแต่ต้นไม้

พยุงจะมีหลายขนาดใหญสุดคนไม่สามาถโอบกอดได้เป็นจํานวนมาก แต่ในปัจจุบันได้มีนายทุน กํานัน กรมที่ดิน ได้เข้ามา

เพื่อที่จะแบง่แยกแนวเขตแล้วใชม้าตรา 44 มา มาอ้าาอิง และได้ตัดตน้ไมพ้ยงไปเป็นจํานวนมากแล้ว และได้ขับไล่

√ e-petition สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

เพอทจะแบงแยกแนวเขตแลวใชมาตรา 44 มา มาอาาอง และไดตดตนไมพยุงไปเปนจานวนมากแลว และไดขบไล

พระสงฆ์ในวัดออกจากพื้นที่วัด

118 5911428720 18/11/2559 14/12/2559 ผู้ร้องแจ้งว่า ป่าชุมชนดงบากคอนสวรรค ์ปัจจุบันได้มีพระสงฆ์ได้เข้าไปปักกลด และมีการต่อเติมปลูกสร้างกุฏ ิและมี

การตัดต้นไม ้หมู่ที่ 10 บ้านดอนสวรรค ์ตําบลไผ ่อําเภอรัตนบุร ีจังหวัดสุรินทร์

√ e-petition สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

119 6000171 22/11/2559 20/1/2560 บุกรุกป่าโดยมีการนํารถแมคโครมาไถต้นไม ้บริเวณหมู่ที่ 10 ตําบลบ้านโคก อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

ใ ้ ่ ่ ่ โ ่120 นร02590012692 4/3/2559 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพืน้ที่ป่าบนภูเขา ชื่อป่าชุมชนภูขวาง หมู่ที่ 5 หมู่บ้านพังคอง ตําบลบ้านโคก อําเภอเมือง 

จังหวัดมุกดาหาร

√ e-petition สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

121 นร02590012230 2/3/2559 ขอให้เร่งพิจารณาจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างชั่วคราว หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า กรมป่าไม ้จังหวัดศรีสะเกษ √ e-petition สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

122 นร02590012363 3/3/2559 19/12/2559 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการรณรงค์ให้มีการปลูกป่าสักทดแทน ในพื้นที่ภาคเหนือ อาท ิจังหวัดแพร ่จังหวัดน่าน 

และจังหวัดเชยีงราย เป็นตน้

√ e-petition สํานักส่งเสริมการปลูกป่า

และจงหวดเชยงราย เปนตน

123 นร02590010832 24/2/2559 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนบ้านหนองกี่ หมู่ที่ 7 ตําบลยาง อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ √ e-petition สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

124 นร01590002067 18/2/2559 16/12/2559 ไฟป่าในเขตพื้นที่ป่า แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดับไฟป่าของทางราชการ √ e-petition สํานักป้องกันฯ

125 นร02590009742 18/2/2559 9/12/2559 ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า บริเวณเขตพื้นที่ป่าสงวนแม่ต้าตอนใต้(ตามที่ประชาชนแจ้ง) หมู่ที่ 5 

ตําบลต้าผามอก อําเภอลอง จังหวัดแพร่

√ e-petition สจป.ที่ 3 สาขาแพร่

126 นร01590001603 9/2/2559 ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการตัดไม้ทําลายป่า ในพื้นที่ ตําบลน้ําหมัน อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ √ e-petition สจป.ที่ 3 (ลําปาง)



หนา้ที1่1

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เดือน มกราคม 2560  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มกราคม 2560) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

127 นร02590007673 8/2/2559 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการสํารวจพื้นที่ประชาชนผูไ้ด้รับอนุญาตให้มีสิทธิทํากินชั่วคราว หรือ สทก. บริเวณพื้นที่

เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าควนนายเส้น ตําบลเขามีเกียรต ิอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

√ e-petition สจป.ที่ 13 (สงขลา)

128 นร02590005641 29/1/2559 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน( คนในพื้นที่เรียก)ป่าวังประจบ บริเวณ หมู่บ้านหนองแจง หมู่ที่ 7 ตําบลวัง

ประจบ อําเภอเมือง จังหวัดตาก

√ e-petition สจป.ที่ 4 (ตาก)

29 นร 259 459 2 / /2559 ขอใหต้รวจสอบการปลกสรา้งบา้นรกล้ําพืน้ที่ปา่สงวน และการตัง้รา้นจําหนา่ยสินคา้ บรเิวณทางขึ้นพระมหาเจดีย์ชัย √ titi สจป ที่ 7 (ขอนแกน่)129 นร02590004591 23/1/2559 ขอใหตรวจสอบการปลูกสรางบานรุกลาพนทปาสงวน และการตงรานจาหนายสนคา บรเวณทางขนพระมหาเจดยชย

มงคล ตําบลผาน้ําย้อย อําเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

√ e-petition สจป.ท 7 (ขอนแกน)

130 นร02590002614 14/1/2559 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนห้วยไคร้ บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 5(เชื่อมต่อกับหมู่ที่ 14) ทางหลวงชนบท 2006 

ตําบลวังตะเคียน อําเภอกบินทร์บุร ีจังหวัดปราจีนบุรี

√ e-petition สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

131 นร02590001781 10/1/2559 ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไม้สักทองโดยไม่ได้รับอนุญาต บริเวณภายในหมู่บ้านสวนธารทอง(บ้านศิริราษฎร์) หมู่ที่ √ e-petition สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

14 ตําบลแม่ยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

132 นร02590074188 16/11/2559 17/1/2560 ขอให้ตรวจสอบการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ป่าสงวน บริเวณตําบลบักได อําเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ √ e-petition สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

133 นร02590024692 21/4/2559 16/12/2559 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกกฎหมายควบคุมการเผาป่า เผาซากพืชไร ่และเผาซากพืชที่นา √ e-petition สํานักป้องกันฯ

134 นร02590024304 20/4/2559 6/12/2559 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกกฎหมายบังคับให้มีการปลูกต้นไม้ประเภทยืนต้น อาท ิต้นประดู่ ต้นมะค่า √ e-petition สํานักส่งเสริมการปลูกป่า

135 นร02590024068 19/4/2559 ขอให้ตรวจสอบการลักลอบตัดไม้ในป่าสงวนแห่งชาต(ิไม่ทราบชื่อ) และอุทยานแห่งชาต(ิไม่ทราบชื่อ) ในพื้นที่บ้านห้วย

โก๋น หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 ตําบลห้วยโก๋น อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

√ e-petition สจป.ที่ 3 สาขาแพร่

136 นร02590023785 18/4/2559 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน (ไม่มีชื่อ) เพื่อปลูกสร้างที่พักอาศัยและทําการเกษตร ชื่อ หมู่บ้านลีซอ บริเวณ 

บ้านห้วยไร ่หมู ่9 ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

√ e-petition สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

ใ ้ ่ ่ ใ ่ ่ ใ137 นร02590023746 18/4/2559 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพืน้ที่ป่าอนุรักษ์ (ไม่ทราบชื่อ) ภายในหมู่บ้านมะหินหลวง หมู่ที่ 19 ตําบลอมก๋อย อําเภออม

ก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

√ e-petition สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

138 นร02590023503 16/4/2559 16/12/2559 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการตัดไม้ทําลายป่า √ e-petition สํานักป้องกันฯ

139 นร02590023393 15/4/2559 19/12/2559 ขอเสนอความคดิเห็นเกี่ยวกับการปอ้งกันและแกไ้ขปัญหาภัยแล้งและอากาศร้อนอยา่งยั่งยืนด้วยวธิสีนับสนนให้ภาครัฐเ √ e-petition สํานักส่งเสรมิการปลกปา่139 นร02590023393 15/4/2559 19/12/2559 ขอเสนอความคดเหนเกยวกบการปองกนและแกไขปญหาภยแลงและอากาศรอนอยางยงยนดวยวธสนบสนุนใหภาครฐเ 

ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกต้นไม้

√ e petition สานกสงเสรมการปลูกปา

140 นร02590022870 14/4/2559 6/12/2559 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการรณรงค์ให้ประชาชนปลูกป่าในพื้นที่ของตนเอง √ e-petition สํานักส่งเสริมการปลูกป่า

141 นร02590017471 24/3/2559 ขอให้ตรวจสอบการตัดต้นไม ้บริเวณผืนป่าแม่หาดแม่ก้อ หมู่ที่ 5 หมู่บ้านเด่นเม้า ตําบลแม่ลาน อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน √ e-petition สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)



หนา้ที1่2

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เดือน มกราคม 2560  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มกราคม 2560) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

142 นร02590020398 4/4/2559 13/1/2560 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับพันธุ์ไม้หายาก ประชาชนมีความคิดเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจดสิทธิบัตรพันธุ์

ไม้หายากของไทย

√ e-petition สํานักส่งเสริมการปลูกป่า

143 นร02590018692 29/3/2559 9/12/2559 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า บริเวณป่าสงวนบ้านแม่ตื้ด หมู่ที่ 6 ตําบลแม่พุง อําเภอวังชิ้น 

จังหวัดแพร่

√ e-petition สจป.ที่ 3 สาขาแพร่

144 นร02590007287 6/2/2559 11/1/2560 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน ชื่อดอยถ้ําปลา บริเวณ หมู่บ้านสันเกล็ดทอง หมู่ที่7 ตําบลโป่งงาม อําเภอแม่

สาย จังหวัดเชียงราย

√ e-petition สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

145 นร02590018765 29/3/2559 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า บริเวณ ป่าสงวน ซึ่งตัง้อยู่บนภูเขาติดถนนทางหลวงตรงข้ามกับ

หมู่บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตําบลซับสมบูรณ์ อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

√ e-petition สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

146 นร02590018376 26/3/2559 16/12/2559 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณสนุบสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่า ให้แก ่หน่วยจัดการต้นน้ําต่างๆ ใน

สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช และขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกกฎหมายเผาป่า

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

147 นร02590018046 26/3/2559 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม ้ประเภทไม้ยางนา บริเวณพื้นที่อุทยานป่าสงวน(ไม่ทราบชื่อ) หมู่ที่ 11 หมู่บ้าน √ e-petition สจป.ที ่7 สาขาอุบลราชธานีู ู

จันแรม ตําบลกุดน้ําใส อําเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

148 นร02590017499 24/3/2559 ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ป่าสงวนเขากระยาง บริเวณพื้นที่ป่าฯ ติดกับถนนวังทอง-พิษณุโลก (ไม่ทราบ

หมู่ที่แน่ชัด) ตั้งแต่ตําบลวังนกแอ่น-ตําบลแก่งโสภา อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

√ e-petition สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

่ ่149 นร02590014977 14/3/2559 19/12/2559 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้เพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง √ e-petition สํานักส่งเสริมการปลูกป่า

150 นร02590015798 17/3/2559 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มโทษการใช้เลื่อยยนต์ตัดไม้ทั่วทุกพื้นที่ √ e-petition สํานักการอนุญาต

151 นร02590015178 15/3/2559 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกที่ดินป่าสงวนแห่งชาต(ิไม่ทราบชื่อ) ในพื้นที่ ตําบลแม่อ้อ อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย √ e-petition สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

152 นร02590014539 12/3/2559 การตัดไม ้ทําลายป่า ขอให้พิจารณาจัดสรรเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจตราและดูแลความสงบเรียบร้อย ในบริเวณพื้นที่

หมู่บ้านปางแดง หมู่ที่9 ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

√ e-petition สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

153 5910968038 24/11/2559 ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการทําประโยชน์ในที่ดินเขต ป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร √ e-petition สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี



หนา้ที1่3

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เดือน มกราคม 2560  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มกราคม 2560) เอกสารแนบ 1
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รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

154 5910959130 24/11/2559 ขอให้ตรวจสอบหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ที่เห็นแนวทางการ

ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000 (One Map) โดยผู้ร้องเรียนขอแผนที่ 1:4000 

(One Map) ระวางเลขที่ 4823 I แผ่นที่ 4012 ต่อผูอ้ํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 

เพื่อนําไปเป็นหลักฐานส่งศาลฎีกา เมื่อผู้ร้องเรียนได้รับแผนที่ 1:4000 แล้ว และนํามาตรวจสอบปรากฏว่า ไม่

สอดคล้องกับแนวเขตปา่ไมถ้าวรในแผนที่ 1:50000 ปา่คลองกันตัง ปา่คลองไหงโล๊ะ แปลงที่ 2

√ e-petition สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

สอดคลองกบแนวเขตปาไมถาวรในแผนท 1:50000 ปาคลองกนตง-ปาคลองไหงโละ แปลงท 2

155 นร02590062179 3/10/2559 27/12/2559 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกป่าเศษฐกิจแทนยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ √ e-petition สํานักส่งเสริมการปลูกป่า

156 นร02590063965 11/10/2559 16/12/2559 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการเฝ้าระวังบุคคลที่ลักลอบเข้ามาตัดไม้ทําลายป่าทั่วประเทศไทย √ e-petition สํานักป้องกันฯ

157 นร02590059968 23/9/2559 19/12/2559 ขอเสนอความคดิเห็นเกี่ยวกับใหม้กีารรณรงคใ์ห้ประชาชนหันมาปลกตน้ไม ้อาทเิชน่ ไมพ้ะยงและไมย้าง √ e-petition สํานักส่งเสรมิการปลกปา่157 นร02590059968 23/9/2559 19/12/2559 ขอเสนอความคดเหนเกยวกบใหมการรณรงคใหประชาชนหนมาปลูกตนไม อาทเชน ไมพะยุงและไมยาง √ e petition สานกสงเสรมการปลูกปา

158 นร02590044274 20/7/2559 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการขออนุญาตตัดต้นไม้ยืนต้นทุกชนิด √ e-petition สํานักการอนุญาต

159 นร02590042976 14/7/2559 19/12/2559 ขอเสนอความคิดเห็นให้เพิ่มจํานวนการปลูกพันธุ์พืชเพื่อใช้เป็นอาหารของสัตว์ป่า √ e-petition สํานักส่งเสริมการปลูกป่า

160 นร02590036384 12/6/2559 22/12/2559 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องเครดิตคาร์บอน ให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นแนวทาง

รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

√ e-petition สํานักวิจัยฯ

็ ่ ไ โ161 นร02590032862 26/5/2559 19/12/2559 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน √ e-petition สํานักส่งเสริมการปลูกป่า

162 นร02590026346 28/4/2559 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน (ไม่มีชื่อ) หมู่บ้านวังถ้ํา หมู่ที่ 4 ตําบลแม่ลาว อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา √ e-petition สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

163 นร02590024784 22/4/2559 19/12/2559 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการรณรงค์ปลูกป่าในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ √ e-petition สํานักส่งเสริมการปลูกป่า

164 นร02590025679 26/4/2559 28/12/2559 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทําลายป่า ซึ่งประชาชนเห็นควรให้ส่งเสริมให้มีการปลูกต้น √ e-petition สํานักส่งเสริมการปลูกป่า,ู

กระดาษ โดยนําใยไปทํากระดาษ สร้างงานสร้างอาชีพ และเป็นการเพิ่มจํานวนพื้นที่ปลูกต้นไม้อีกทางหนึ่งด้วย

ู

สํานักวิจัยฯ

165 นร02590025117 23/4/2559 19/12/2559 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ การจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนและป่า

สาธารณะ

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

66 นร 259 248 2 /4/2559 6/ 2/2559 ขอเสนอความคดิเห็นเกี่ยวกับการแกไ้ขปัญหาการบกรกพืน้ที่ปา่และการปลกจติสํานกึด้านอนรักษอ์ย่างจรงิจัง √ e petition สํานักปอ้งกันฯ166 นร02590024811 20/4/2559 16/12/2559 ขอเสนอความคดเหนเกยวกบการแกไขปญหาการบุกรุกพนทปาและการปลูกจตสานกดานอนุรกษอยางจรงจง √ e-petition สานกปองกนฯ

167 5911404443 22/11/2559 26/12/2559  มีเจ้าหน้าที่ทหารแจ้งว่า ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 จะเข้าไปทําการรื้อถอนสํานักวิปัสสนากรรมฐาน (วัดป่าภู

ฆ้อง) ซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ติดกับภูเขาดินปนหินป่าไผ่ บริเวณบ้านโคกนกสาริกา ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.

หนองบัวลําภู

√ e-petition สจป.ที่ 6 (อุดรธาน)ี



หนา้ที1่4

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เดือน มกราคม 2560  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มกราคม 2560) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

168 6000184 30/11/2559 30/11/2559 ซื้อที่ดินเพื่อจะสร้างบ้าน ที่ดินอยู่ติดถนนใหญ ่อยู่ในที่ชุมชน หลักฐานเป็นโฉนด ได้ตรวจสอบแล้วไม่อยู่ในเขตอุทยาน

แห่งชาต ิไม่อยู่ในเขตป่าสงวน ไม่อยู่ในป่าถาวร ผมไปขอกู้เงินกับธนาคาร ธนาคารไปตรวจกับป่าไม ้ป่าไม้แจ้งว่าอยู่ใน

ป่าคุ้มครอง ไม่อยู่ในเขตป่าสงวน ไม่อยู่ในป่าถาวร ผมได้โทรศัพท์มาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่กรม บอกผมว่า 

พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติที่ประกาศใช้ ป ี2507 และยกเลิก พรบ.ป่าคุ้มครอง 2581 ไป ผมขอหารือกับท่านว่าในกรณีนี้

 1 ถา้ผมกอ่สรา้งบา้น หรือทําธรกจิบนที่ดินแปลงนี้ จะถือวา่บกรกที่ราชการหรือไม ่แล้วทางราชการจะใหผ้มตอ้งรือ้

√ ปม./เว็บไซต์ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

 1.ถาผมกอสรางบาน หรอทาธุรกจบนทดนแปลงน จะถอวาบุกรุกทราชการหรอไม แลวทางราชการจะใหผมตองรอ

ถอนหรือไม ่2.ผมจะขอให้เจ้าพนักงานป่าไม ้ออกหนังสือรับรองว่าที่ดินว่าไม่ได้อยู่ในเขตป่าสงวนเท่านัน้ ได้หรือไม่

169 6000304 30/11/2559 การปฎิบัติหน้าที่ของนาย มงคล แก้วทวี สถานีเพาะชํากล้าไม้จังกาญจนบุรีขาดงานเป็นประจําถ้ามาก็มาเที่ยงบ้างบ่าย

บ้าง มีการเซ็นชื่อเข้าทํางานก็จริงแต่เป็นการเซ็นย้อนหลัง

√ ปม./ระบบมือถือ สจป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

170 5912912182 30/11/2559 ขอให้พิจารณายกเลิกการให้สัมปทานเหมืองหินแก่บริษัทเอกชนที่ขอสัมปทานการทําเหมืองหินในบริเวณใกล้เคียงและ √ e-petition สํานักการอนุญาต

ต่อเนื่องกับถ้ําพระโพธิสัตว ์ท้องที่หมู่ที่ 10 ตําบล ทับกวาง อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ุ

171 5911409176 11/8/2559 18/11/2559 ขอให้ดําเนินการเพิกถอนป่าเสื่อมโทรม เพื่อนํามาจัดสรรที่ดินโดยออกเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินให้กับราษฎรหมู่ที่ 6 ตําบล

โนนสมบูรณ์ อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น และขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตําบลโนนสมบูรณ์

 อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม,้ 

สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

ื ัเดือน ธนวาคม 2559

172 นร01590012713 30/11/2559 ขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทํากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติคลองกรุงหยัน ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ ่จ.

นครศรีธรรมราช

√ e-petition สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

173 6000312 6/12/2559 16/1/2560 บุกรุกตัดไม้และน้ําพื้นที่ป่าไปเป็นที่ทํากินของตนเอง สถานที่ บ้านหนองนกเขียน ตําบล เมืองแฝก อําเภอลําปลายมาศ 

จังหวัดบรรีัมย์

√ ปม./ระบบมือถือ สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

จงหวดบุรรมย

174 6000341 6/12/2559 12/1/2560 การทํางานพนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่าพย.18  (แม่ร่องขุย) √ ปม./ระบบมือถือ สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

175 6000354 6/12/2559 23/1/2560 บุกรุกป่าสงวนเหืออ่างเก็บน้ําห้วยป่าติ้ว ตําบลปงน้อย อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

176 6000362 7/12/2559 7/12/2559 ตรวจสอบระบบการทํางาน หัวหน้าวนอุทยานท้าวโกษา ปราณบุรี √ ปม./เว็บไซต์ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

177 5912933139 28/11/2559 ขอให้พิจารณากรณีครอบครองที่ดินโดยถูกต้องตามกฎหมาย แล้วมีไม้พยูงเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในที่ดิน ผู้ร้องมีสิทธิ

นําไม้พยูงไปขายได้หรือไม่ไม้พยุงอยู่ที่ บ้านโนนฉิมมา อ.บ้านดุง ต.บ้านจันทน ์จ.อุดรธานี

√ e-petition สจป.ที่ 6 (อุดรธาน)ี

178 5912934472 2/12/2559 31/1/2560 ขอความช่วยเหลือในการเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน จํานวน 31-0-92 ไร ่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี √ e-petition สจป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

179 นร01590012751 1/12/2559 ขอให้พิจารณาสนับสนุนการก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ําเพื่อใช้ในการเกษตรให้แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดแพร ่เนื่องจากพื้นที่ √ e-petition สํานักการอนุญาต

ของจังหวัดเป็นพื้นที่ป่าการขออนุญาตก่อสร้างแหล่งน้ําดังกล่าวต้องขออนุญาตหลายหน่วยงานทําให้ล่าช้ามาหลายปี



หนา้ที1่5

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เดือน มกราคม 2560  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มกราคม 2560) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

180 5912919354 2/12/2559 นายเฉลิมเกียรต ิศรีเสาวคนธร นายกองค์การบริหารส่วนตําบลลาดกระทิง ได้มีหนังสือกราบเรียน นายกรัฐมนตร ีขอ

ที่ดินทํากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าแควระบม-สียัด) จังหวัดฉะเชิงเทรา

√ e-petition สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

181 5911401312 6/12/2559 ขอความเป็นธรรมเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหนองหญ้าปล้อง ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ต.หนองปรง อ.

เขาย้อย จ.เพชรบุรี

√ e-petition สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

82 นร 259 79 5/ 2/2559 ขอใหต้รวจสอบการบกรกพืน้ที่และลักลอบตัดไม ้บรเิวณปา่สงวนเเห่งชาตเิเมร่ะกา และสถานวีนวัฒนวจิยกําเเพงเพชร √ titi สจป ที่ 4 (ตาก)182 นร02590079030 5/12/2559 ขอใหตรวจสอบการบุกรุกพนทและลกลอบตดไม บรเวณปาสงวนเเหงชาตเเมระกา และสถานวนวฒนวจยกาเเพงเพชร 

ตําบลหนองปลิง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร

√ e-petition สจป.ท 4 (ตาก)

183 5912905181 6/12/2559 17/1/2560 ขอให้ตรวจสอบกรณีมีการบุกรุกภูเขา อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา √ e-petition สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

184 5912992831 8/12/2559 นายโชต ิแก้วทอง (ผู้ร้อง) ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการ

กระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่เป็นธรรม เนื่องจากผู้ร้องได้ซื้อที่ดิน ภ.บ.ท.5 เลขสํารวจที่ 225 หมู ่6 ตําบลบ้านเนิน 

√ e-petition สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

อําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

185 5911354360 29/11/2559 ขอความเป็นธรรม กรณีโดนสวมสิทธิการอยู่อาศัยบนที่ดินในพื้นที่หมู่ที่ 19 ตําบลหนองมะค่าโมง อําเภอด่านช้าง 

จังหวัดสุพรรณบุรี

√ e-petition สจป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

186 5912949908 13/12/2559 ขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่ดินทํากินพื้นที่หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ตําบลระบํา อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

 ซึ่งสํานักงานปฏริปที่ดินจังหวัดอทัยธานี

√ e-petition สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

 ซงสานกงานปฏรูปทดนจงหวดอุทยธาน

187 5912927557 14/12/2559 ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรม เเละการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ กรณีมีพฤติกรรมที่ส่อไม่

ในทางไม่สุจริตเเละไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้พะยูงในเขตพื้นที่ดังกล่าว

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สจป.ที่ 6 

(อุดรธาน)ี

188 5912949569 14/12/2559 23/1/2560 ขอความอนุเคราะห์ใช้เส้นทางในผืนป่า เส้นทางสายบ้านกกผึ้ง บ้านคําผักแพว บ้านสระ บ้านบัว ตําบลโนนกอก อําเภอ

เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

√ e-petition สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

่ ้ ่ ่ ่189 นร02590079968 10/12/2559 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกพืน้ที่ป่าสงวนแม่อิฐ หมู่ที่ 6 ตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง √ e-petition สจป.ที่ 3 (ลําปาง)

190 5912792721  09/12/2559 แม่ชีละเอียด เภรีภาส และพระทองคํา ฐิตสีโล พระธาตุเขาเขียว บ้านครึ่งเหนือ ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ได้บุกรุก

ป่าตัดต้นไม ้สร้างถาวรวัตถุ

√ e-petition สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

191 6000391 19/12/2559 ตัดต้นไม้ทําไร่ข้าวโพด อ่างเก็บน้ําแม่ถาง ต. บ้านเวียง อ. ร้องกวาง จ. แพร่ √ ปม./ระบบมือถือ สจป.ที่ 3 สาขาแพร่

้ ้ ่ ่192 5911345193 8/12/2559 ขอให้ตรวจสอบเอกสารสิทธ ิน.ส. 3 ของนายวิโรจน์ อึ้งไพบูลย์ ในพืน้ที่ตําบลทรายแดง อําเภอเมืองระนอง จังหวัด

ระนอง

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

193 นร02590081342 15/12/2559 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บริเวณหมู่บ้านสามแยกจําปา หมู่ที่ 14 ตําบลตะโก อําเภอทุ่งตะโก จังหวัด

ชุมพร

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สจป.ที่ 11 

(สุราษฎร์ธาน)ี

194 5911366198 19/12/2559 ผ้ร้องแจ้งว่าบริเวณใกล้ศนย์สร้างทางตาก อ.เมือง ต.ระแหง จ.ตาก มีรถลักลอบขนไม้สัก ไม้พะยงเป็นจํานวนมาก √ e-petition สํานักป้องกันฯ, สจป.ที ่4  1 11 1 1 /1 / ู ู ู p ,

(ตาก)



หนา้ที1่6

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เดือน มกราคม 2560  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มกราคม 2560) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

195 5911355764  13/12/2559 ลักลอบตัดไม้ในป่าเพื่อมาบูรณะปราสาทเขาปลายบัด √ e-petition สํานักป้องกันฯ, สจป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

196 6000401 27/12/2559 ลักลอบตัดไม ้เขากล้วย หมู ่4 ตําบลบ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี √ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

197 6000422 27/12/2559 ลักลอบตัดไม้และสร้างสิ่งปลูกสร้างบนยอดเขา ตําบลนาด ีอําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย √ ปม./ระบบมือถือ สจป.ที่ 6 (อุดรธาน)ี

98 6 44 27/ 2/2559 ลักลอบตัดไม ้ตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภมพิสิัย จังหวัดมหาสารคาม √ ปม /โทรศัพท์ สจป ที่ 7 (ขอนแกน่)198 6000443 27/12/2559 ลกลอบตดไม ตาบลเมองเตา อาเภอพยคฆภูมพสย จงหวดมหาสารคาม √ ปม./โทรศพท สจป.ท 7 (ขอนแกน)

199 6000451 27/12/2559 บุกรุกพื้นที่เพื่อปลูกยางพาราและกระท่อม หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง ตําบลทุ่งโพธิ์ อําเภอจุฬาภรณ์ จังหวัด

นครศรีธรรมราช

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

200 6000464 27/12/2559 31/1/2560 วัดคลองครุ (ปัฐวิกรณ์ หมู่ที่ 10 ซอยนวมินทร์ 74 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ มีไม ้2 กองไว้ใน

ครอบครอง มีทั้งไม้สักและไม้ตะเคียน โดยไม่มีตราประทับบนไม้

√ ปม./โทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

201 5912659512 24/12/2559 ถูกดําเนินคดีในข้อหาบุกรุกป่าสงวนซึ่งประชาชนได้อาศัยและทํากินมานานหลาย 10 ป ีแล้ว ตําบลทุ่งลุยลาย อําเภอ

คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สจป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

202 5912612255 24/12/2559 25/1/2560  แนวทางกู้วิกฤตเกษตรกรไทย ๑. รัฐบาลควรส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้พยุงเป็นไม้เศรษฐกิจเพื่อการส่งออก โดยมี

การขึ้นทะเบียนการปลูก มีการควบคุมที่เป็นระบบ มีข้อมูลที่ชัดเจน ๒. ออกพระราชบัญญัติว่าด้วยการปลูกป่า เพื่อ

้  ใ ช้ั  ื ่ ป้ ั ั ั ไ ใ้ ป่ ส  ํ ส ใ ป ชี

√ e-petition สํานักส่งเสริมการปลูกป่า

การคา ใหชดเจน เพอปองกนการลกลอบตดไมในปามาสวม และอานวยความสะดวกในการประกอบอาชพของเกษตรกร

203 นร01590013675 26/12/2559 ร้องเรียนการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าในพื้นที่ลุ่มน้ําปิงโดยชาวบ้านหมู่ที่ 5 ตําบลขุนควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา √ e-petition สํานักป้องกันฯ, สจป.ที่  2 

(เชียงราย)

204 นร01590013653 26/12/2559 5/1/2560 ขอที่ดินหรือสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับที่ดินทํากินเเละที่อยู่อาศัย √ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

205 นร01590013585 23/12/2559 5/1/2560 ขอที่ดินหรือสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน แสดงความคิดเห็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ทํากินในที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ √ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

206 5911429901 26/12/2559 มีการจับกุมไร่ใต้หวัน ปลูกแก้วมังกร ที่บ้านกะทะทอง ตําบลศรีมงคล อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี √ e-petition สํานักป้องกันฯ, สจป.ที่ 10 

(ราชบุร)ี

207 5911424954 26/12/2559 ขอใหต้รวจสอบการสรา้งรสีอรท์ และอื่นๆ บรเิวณเขาภดร อําเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง √ e petition สํานักปอ้งกันฯ  สจป ที่ 9  207 5911424954 26/12/2559 ขอใหตรวจสอบการสรางรสอรท และอนๆ บรเวณเขาภูดร อาเภอบานฉาง จงหวดระยอง √ e-petition สานกปองกนฯ, สจป.ท 9  

(ชลบุร)ี

208 5910862463 15/12/2559 ขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝัง่ซ้ายแม่น้ําภาช ีเพื่อก่อสร้างฝายบ้านรางขยี ตําบลยางหัก อําเภอ

ปากท่อ จังหวัดราชบุรี

√ e-petition สํานักการอนุญาต

209 5911496231 21/12/2559  ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับที่ดินทํากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมู่ที่ 8 ตําบลฉวาง อําเภอฉวาง จังหวันครศรีธรรมราช √ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เดือน มกราคม 2560  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มกราคม 2560) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

210 5911479064 27/12/2559 10/1/2560 ขอให้ตรวจสอบที่ดินบริเวณตําบลสํานักท้อน อ. บ้านฉาง จ. ระยอง ทําไมบางพื้นที่ในตําบลเดียวกันมีโฉนดและไม่มีโฉนด √ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

211 5912641543 28/12/2559 ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตรวจสอบการบุกรุกที่ดิน ป่าสงวนแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาต ิกรณีริสอร์ทหรือผูบุ้กรุก

ป่าต่าง ตามเกาะทั่วประเทศเช่นเกาะล้าน เกาะเสม็ด สิมิรัน พังงา เมืองกาญจนบุร ีตามที่ดินติดเขื่อนวชิลาลงกรณ์ เขื่อน

เขาแหลม เขือ่นศรนีครนิทร ์และการออกหลักฐาน สทก สปก นส  ที่นคิมที่มทีัง้อําเภอสังขละบรี ทองผาภม ิไทรโยค 

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม,้สํานัก

ป้องกันฯ

เขาแหลม เขอนศรนครนทร และการออกหลกฐาน สทก สปก นส3 ทนคมทมทงอาเภอสงขละบุร ทองผาภูม ไทรโยค 

ศรีสวัสดิ์ ฯลฯ

212 5912633993 29/12/2559 ปัจจุบันโลกร้อน สาเหตุส่วนใหญ่คือการตัดต้นไม้ทําฟืนขายให้กับโรงงานปุย๋ ในจังหวักาญจนบุร ีการบุกรุกทําลายป่า √ e-petition สํานักป้องกันฯ,สจป.ที่ 10 

(ราชบุร)ี

213 5911487808 29/12/2559 บุกรุกที่ภูเขาแสดงกรรมสิทธิ์ในการครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ภูเขาบริเวณป่าสงวนฯ หมู่ที่ 4 ตําบลคลองม่วง √ e-petition สํานักป้องกันฯ, สจป.ที ่8 

อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (นครราชสีมา)

214 นร01590013881 28/12/2559 17/1/2560 การประพฤติตนไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวง ผู้ร้อง จากจังหวัดชลบุร ีได้มีหนังสือกราบเรียน

นายกรัฐมนตร ีขอให้พิจารณาการปฏิบัตคิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ที่มีพฤติกรรมทุจริต

√ e-petition สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

เดือน มกราคม 2560

215 6000414 5/1/2560 มกีารลักลอบตัดไมป้ระด่หลายตน้ เขากล้วย หม ่4 ตําบลบอ่กวางทอง อ บอ่ทอง จ ชลบรี √ ปม /เว็บไซต์ สจป ที่ 9 (ชลบรี)215 6000414 5/1/2560 มการลกลอบตดไมประดูหลายตน เขากลวย หมู 4 ตาบลบอกวางทอง อ.บอทอง จ.ชลบุร √ ปม./เวบไซต สจป.ท 9 (ชลบุร)

216 5911346447 30/12/2559 บุกรุกล้ําป่าที่บ้านแม่ลอง อําเภอลอง. จังหวัดแพร่ √ e-petition สํานักป้องกันฯ, สจป.ที่ 3 

สาขาแพร่

217 5911411035 28/12/2559 ขอให้ตรวจสอบเกี่ยวกับปัญหาในเขตพื้นที่ป่า และการกระทําของเจ้าหน้าที่ป่าในเขตรับผิดชอบ ในพื้นที่ ตําบลหินแก้ว 

อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สจป.ที่ 11 

(สุราษฎร์ธาน)ี

218 6011461740 5/1/2560 ต้องการให้มีการตรวจสอบพื้นที่ระวาง 473818236 แปลงเลขที่ 21 เนื้อที่ 31-0-92 ไร ่ในหมู่ที่ 5 ต.ชะแล อ.

ทองผาภูม ิจ.กาญจนบุรี

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

219 5910969049 28/12/2559 แจ้งเบาะแสการบุกรุกพื้นที่ป่า ว่ามีผู้มีอิทธิพล ซึ่งเป็นอดีตนายพลและภรรยา รวมถึงกํานันหมู่ที่ 10 ตําบลบ้านโตก 

อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ บุกรุกพื้นที่ป่าและภูเขาโดยอ้างว่ามีเอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดินทํากิน ซึ่งการกระทํา

่ ่

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สจป.ที่ 4 

สาขาพิษณุโลก

ดังกล่าวทําให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากที่ดินบริเวณดังกล่าวชาวบ้านได้เข้าทํากินมาก่อน



หนา้ที1่8

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เดือน มกราคม 2560  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มกราคม 2560) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

220 6012637963 5/1/2560 26/1/2560 ขอเสนอความเห็นว่า ตามที่ สป.ทส. มีหนังสือ ที่ ทส 0201.3/ว 2957 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558 แจ้งเวียน

หน่วยงานในสังกัด ให้ทราบเกี่ยวกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับต่าง ๆ 

ให้ทุกส่วนราชการกําชับให้ข้าราชการดํารงตนอยู่ในระเบียบวินัยของการเป็นข้าราชการที่ดีทัง้ยึดหลักการตามประมวล

จริยธรรม และการบริหารบ้านเมืองที่ดี ข้าพเจ้าจึงขอให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาให้

กรมอทยานฯ และกรมปา่ไม ้และหนว่ยงานในสังกัด ทส  ให้พจิารณาขา้ราชการในสังกัดที่มคีณวฒกิารศกึษาปรญิยาตรี

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

กรมอุทยานฯ และกรมปาไม และหนวยงานในสงกด ทส. ใหพจารณาขาราชการในสงกดทมคุณวุฒการศกษาปรญยาตร

 นิติศาสตร ์ควบคูก่ับปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ ให้ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไปตําแหน่งเจ้า

พนักงานป่าไม่ระดับอาวุโส ให้มากที่สุด เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของรัฐให้เท่ากับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC)

221 6011438235 5/1/2560 ขอใช้พื้นที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าแควระบม-สียัด) ที่มีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดูแลอยู่ ซึ่งปัจจุบันหมดสัญญา √ e-petition สํานักการอนุญาตุ ู ู ุ

การใช้พื้นที่กับกรมป่าไม ้องค์การบริหารส่วนตําบลลาดกระทิง จึงได้เจรจาขอแบ่งพื้นที่บางส่วนโดยประมาณ 828 ไร ่

เพื่อนํามาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ตําบลลาดกระทิงที่ไม่มีที่ดินทํากิน และได้มีการดําเนินการตาม

ขั้นตอนเพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่จากรมป่าไม้มาระยะหนึ่งแล้ว และถูกทวงถามความคืบหน้าอยู่บ่อยครั้ง จึงขอให้เร่งรัด

กรมป่าไม้ ดําเนินการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าว

ุ

222 6012710299 9/1/2560  ผู้ใหญ่บ้านแม่หว่างต้นผาง หมู่ที่ 5 ตําบลนาทราย อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ได้พาคนเข้าไปตัดไม้ทําลายป่าพื้นที่ป่าต้นน้ํา

ที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลรักษามาโดยตลอดและยังทําการบุกรุกป่าสงวนเพื่อสร้างวัด

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สจป.ที่ 1 

(เชียงใหม่)

223 6010929684 9/1/2560 17/1/2560  ได้รับเรื่องร้องเรียนจากระบบรับเรื่องร้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Petition) ของ ทส. ตามรหัส Ticket ID เลขที่ √ e-petition สํานักป้องกันฯ

5910962521 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 กรณีผู้ร้องเรียน (ไม่ระบุชื่อ-นามสกุล) ร้องเรียนว่า อดีตภรรยาของผู้

ร้องเรียน ซึ่งทํางานเป็นพนักงานราชการสังกัดส่วนยุทธ 2 (ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมทราบว่า คือส่วนยุทธการป้องกัน

และปราบปราม) สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม ้(ปม.) ลักลอบคบหา และมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับ

ลูกจ้างประจําซึ่งมีครอบครัวอยู่แล้ว จึงต้องการให้ต้นสังกัดตรวจสอบพฤติกรรมดังกล่าว

224 6011436846  06/01/2560 ขอให้ตรวจสอบกรณีมีการบุกรุกภูเขา ในพื้นที่หมุ่ที่ 5 ต.วังน้ําเขีย อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา √ e-petition สํานักป้องกัน, สจป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

225 6011424502 6/1/2560 บุกรุกป่าสงวนแม่แลงไปกว่า 1000 ไร ่ในพื้นที่ตําบลเวียงต้า อําเภอลอง จังหวัดแพร่ √ e-petition สํานักป้องกันฯ, สจป.ที่ 3 

สาขาแพร่

226 6000082 26/10/2559 ขอทราบรายชื่อ รีสอร์ตบุกรุกป่า เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ √ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก



หนา้ที1่9

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เดือน มกราคม 2560  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มกราคม 2560) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

227 6011399603 4/1/2560 แจ้งเบาะแสการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนว่า ดาบตํารวจสุนทร แสงวิรุณทร ได้ครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวน ท้องที่ตําบลนา

สาร อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สจป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

228 6011359881 11/1/2560 มีชาวบ้านในหมู่บ้านน้ําริน ตําบลสะเมิงใต้ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ่มีการบุกรุกพื้นที่ป่า และเข้าไปตัดไม้สัก นํา

ออกทําเป็นไม้แปรรูป เป็นแผ่นๆ โดยจะมีเครื่องจักรในการตัดที่ส่งเสียงดัง ทําใช้ชาวบ้านที่อาศัยเกิดความเดือดร้อน

รําคาญจากเครื่องจักร ทําทกวันเวลาเชา้ๆ ผใ้หญบ่า้นและเจา้หนา้ที่ในพืน้ที่มสี่วนรเ้ห็น ในการขนย้านออกจากพืน้ที่

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สจป.ที่ 1 

(เชียงใหม่)

ราคาญจากเครองจกร ทาทุกวนเวลาเชาๆ ผูใหญบานและเจาหนาทในพนทมสวนรูเหน ในการขนยานออกจากพนท

229 6012617611 11/1/2560 23/1/2560 ขอแสดงความเห็นในการปลูกป่า โดยเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่ทราบว่ากรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้มีการโปรยเมล็ด

พันธุ์พืชควบคูก่ับการโปรยสารเคมีที่ทําให้ฝนตกตามแนวเทือกเขาตะนาวศร ีในพื้นที่จังหวัดราชบุร ีเพชรบุร ีและ

ประจวบคีรีขันธ ์ซึ่งเป็นการริเริ่มที่ควรได้รับความชื่นชมอย่างยิ่ง เพราะการปลูกป่าโดยการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชจาก

√ e-petition สํานักส่งเสริมการปลูกป่า

เครื่องบิน เป็นวิธีการที่รวดเร็ว และได้ผลดี

230 นร02600002106 10/1/2560 25/1/2560 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมภาคใต้อย่างยั่งยืง √ e-petition สํานักส่งเสริมการปลูกป่า

231 6012689898 11/1/2560 23/1/2560 ขอเสนอความเห็นเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้ง โดยการให้ส่วนราชการ เก็บเมล็ดพันธุ์ไม้ต่าง ๆ เช่น มะขาม

 มะม่วง จามจุร ีขนุน ยางนา อินทะนิน ราชพฤกษณ์ รวมถึงควรสนับสนุนส่งเสริมให้ชาวบ้านเก็บเมล็ดพันธืไม้ไว้ด้วย 

√ e-petition สํานักส่งเสริมการปลูกป่า

อาจเก็บที่วัด มัสยิด เมื่อมีจํานวนมากพอ ก็ให้เจ้าหน้าที่ราชการมารับไป และเมื่อถึงฤดูฝน ก็ให้ใช้เครื่องบินนําเมล็ด

พันธุ์พืชเหล่านี้ไปโปรยที่เหนือต้นน้ําลําธาร รับรองว่าไม่เกิน 5 – 10 ป ีจะเกิดต้นไม้มากมาย จะทําให้ได้ทั้งต้นไม้และน้ํา

 และป้องกันน้ําท่วมน้ําแล้งได้

232 6000485 16/1/2560 กรณีอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม ้ชื่อนายแสง เรียกเก็บเงินชาวบ้าน ขับรถ isuzu D-Max ทะเบียน บร 8885 อุดรธานี √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 6 (อุดรธาน)ี

233 6000493 16/1/2560 นายทุนบุกรุกที่ดินเพื่อปลูกสวนยาง ตําบลลุ่มสุ่ม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

234 6000503 16/1/2560 บุกรุกเพื่อขุดหน้าดินบริเวณตีภูเขา ใกล้วัดเขาพริก ทางไปสํานักสงฆ์เทวธรรม บ้านเกตุทิพย ์ตําบลคลองไผ ่อําเภอสีคิ้ว 

จังหวัดนครราชสีมา

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

235 6000511 16/1/2560 ลักลอบตัดไมพ้ะยงในเขตปา่สงวนฯ ขา้งวัดปา่ไพรสนธิ์ หมท่ี่ 4 บา้นขี้กา ตําบลชา้งเผือก อําเภอสวรรณภม ิจังหวัด √ ปม /โทรศัพท์ สจป ที่ 7 (ขอนแกน่)235 6000511 16/1/2560 ลกลอบตดไมพะยูงในเขตปาสงวนฯ ขางวดปาไพรสนธ หมูท 4 บานขกา ตาบลชางเผอก อาเภอสุวรรณภูม จงหวด

ร้อยเอ็ด

√ ปม./โทรศพท สจป.ท 7 (ขอนแกน)

236 6011481448 11/1/2560 ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจยึดพืน้ที่และต่อมาเจ้าหน้าที่สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุร)ี และหน่วยป้องกันและรักษา

ป่าที่ สบ.2 (ลําพญากลาง) ดําเนินคดีกับนายประสิทธิ์ แสงสุวรรณ ์ในข้อหาบุกรุกป่าสงวน และทําการยึดรถยนต์

บรรทุกของของผู้ร้องและพวก ที่ตรวจพบในพื้นที่เกิดเหตุเป็นของกลาง ทําให้ผู้ร้องและพวกได้รับความเดือดร้อน

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สจป.ที่ 5 

(สระบุร)ี



หนา้ที2่0

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เดือน มกราคม 2560  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มกราคม 2560) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

237 6012938525 13/1/2560 ขอให้พิจารณายกเลิกการให้สัมปทานเหมืองหินแก่บริษัทเอกชนที่ขอสัมปทานการทําเหมืองหินในบริเวณใกล้เคียงและ

ต่อเนื่องกับถ้ําพระโพธิสัตว์ท้องที่หมู่ที่ 10 ตําบลทับกวาง อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

√ e-petition สํานักการอนุญาต

238 6012975958 13/1/2560 กรณีนางสํารวย ไขพันธ ์ขอพระราชทานความเป็นธรรม เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากการที่กรมป่าไม ้(ปม.) 

อนุญาตให้ทบวงมหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวน แห่งชาติป่าอ่างเก็บน้ําห้วยบ้านยาง เพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัย

โ โ ี ี ึ่ ื้ ี่ ่ ี ไ ้ ํ โ ์ ่ ่ ้ ํ ใ ้ ั ้ โ

√ e-petition สํานักการอนุญาต

เทคโนโลยีสุรนาร ีซงึพืนทบีางส่วนมรีาษฎรได้ครอบครองทําประโยชนอ์ยู่กอ่นแลว้ ทําให้เกิดปัญหาขอ้พิพาทมาโดยตลอด

239 6000472 19/1/2560 1/2/2560 ขอขึ้นทะเบียนสวนป่า ไว้กับป่าไม้อําเภอทองผาภูม ินานกว่า45วันแล้ว แต่เรื่องก็ยังไม่ไปถึงตัวจังหวัดเลยครับ แล้วทาง

ป่าไม้อําเภอเรียกเก็บเงินไปแล้วเป็นจํานวน 20000 บาท ทุกคนที่ไปขึ้นทะเบียนสวนป่าไม่ว่าแปลงใหญ่ แปลงเล็ก จะ

โดนเรียกเก็บแปลงละ20000 บาททุกแปลง ไม่ทราบว่าอยู่ในกฎหมายมาตราไหนของป่าไม้

√ ปม./ระบบมือถือ สจป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

240 6000524 20/1/2560 ลักลอบขนไม้มาเผาถ่าน วัดถ้ําเขาแกลบ ตําบลจระเข้หิน อําเภอครบุร ีจังหวัดนครราชสีมา √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

241 นร02600003663 17/1/2560 20/1/2560 ขอให้ตรวจสอบการนํารถของหน่วยงานราชการมาใช้ส่วนบุคคลของสังกัดกรมป่าไม้ √ e-petition สํานักแผนงานและสารสนเทศ

242 6012704547 19/1/2560 โรงแรม เอสตาร์ ภูแล เชียงราย (A-Star Phulare) ตัง้อยู่เลขที่ 60/14 หมู่ที่ 2 ตําบลท่าสุด อําเภอเมือง จังหวัด

เชยีงราย บกรกที่ดินเชิงเขา ที่สาธารณะ และกอ่สรา้งรกร้ําที่ดินสงวน โดยไมไ่ด้รับอนญาต

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สจป.ที่ 2 

(เชยีงราย)เชยงราย บุกรุกทดนเชงเขา ทสาธารณะ และกอสรางรุกราทดนสงวน โดยไมไดรบอนุญาต (เชยงราย)

243 6000532 20/1/2560 มีนายทุนบุกยึดที่ดินทํากินของบิดาผู้ร้องเรียน (เสียชีวิตแล้ว) บิดาของผู้ร้องเป็นผู้ถือครองที่ดิน สิทธิ์ สทก. และ ภบท.5 

จํานวน 93 ไร ่ผู้ร้องจึงอยากให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองเรือ ตําบลน้ําใส อําเภอวัฒนานคร จังหวัด

สระแก้ว

√ ปม./โทรศัพท์ สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

244 6000545 25/1/2560 มีการบุกรุกพื้นที่บ้านเพื่อสร้างบ้าน หลังศาลอุทธรณ์ภาค 5 ใกล้บริเวณโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ ตําบลดอนแก้ว √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่1 (เชียงใหม่)ุ ุ ุ ู

อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

( )

245 6011972167 17/1/2560 ขอความอนุเคราะห์ที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิด-โป่งแดง ตามโครงการจัดที่ดินและป่าไม ้เพื่อจะใช้เป็นที่

เลี้ยงกระบือและที่อยู่อาศัย

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

246 6011305792 23/1/2560 ตรวจสอบว่า ขออนุญาติใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตาม พรบ ป่าไม้ √ e-petition สํานักการอนุญาต

247 6011359115 23/1/2560 ตรวจสอบการขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าไม้ √ e-petition สํานักการอนุญาต

248 6011908090 23/1/2560 อุทยานประวัติศาสตร์เขาปลายบัด จังหวัดบุรีรัมย์บุกรุกพื้นที่ป่า √ e-petition สํานักป้องกัน, สจป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)



หนา้ที2่1

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เดือน มกราคม 2560  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มกราคม 2560) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

249 6012945236 24/1/2560 ราษฎรจังหวัดกําแพงเพชร มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตร ีร้องเรียนว่า ผู้ร้องเรียนได้นําที่ดินตามโฉนดที่ดิน (น.ส. 4 จ) 

เลขที่ 34703 ระวาง 4941 II 9492 เลขที่ดิน 3124 หน้าสํารวจ 4760 ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 

เนื้อที่ 39.3/10 ตารางวา และโฉนดที่ดิน (น.ส.4 จ) เลขที่ 34701 ระวาง 4941 II 4942 เลขที่ดิน 312 หน้า

สํารวจ 4758 ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร เนื้อที่ 33.8/10 ตารางวา ไปยื่นเพื่อทําธุรกรรมทางการเงินกับ

ธนาคารแตไ่ด้รับการปฏเิสธ เนือ่งจากธนาคารแจง้วา่ มพีระราชกฤษกีากําหนดเขตหวงห้ามที่ดินในทอ้งที่ ต คลองขลง 

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

ธนาคารแตไดรบการปฏเสธ เนองจากธนาคารแจงวา มพระราชกฤษกากาหนดเขตหวงหามทดนในทองท ต.คลองขลุง 

ต.วังยาง อ.คลองขลุง และต.ยางสูง ต.ละหาน อ.ขาณุวรลักษณบุร ีจ.กําแพงเพ็ชร์ พ.ศ.2491

250 6011342156 20/1/2560 ขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝัง่ซ้ายแม่น้ําภาช ีเพื่อก่อสร้างฝายบ้านรางขยี ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.

ราชบุรี

√ e-petition สํานักการอนุญาต

ุ

251 6011404522 20/1/2560 มีการออกเอกสารสิทธ ิน.ส. 3 ก ที่ไม่เป็นธรรมในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสายโฮ ่จังหวัดปัตตานี √ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

252 6010975640 6/1/2560 การบุรุกทําลายป่าภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ เหตุใดเจ้าหน้าที่จึงปล่อยปละละเลยให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ได้เป็นพัน

เป็นหมื่นไร่ แต่กลับไม่ปรากฏว่ามีการดําเนินใด ๆ กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและรักษาป่า

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สจป.ที่ 4 

สาขาพิษณุโลก

253 6011436593 24/1/2560 ขอความอนุเคราะห์ที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยโดยวิธีการเช่าซื้อจากรัฐบาล ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมบริเวณบ้านนางามและ √ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

บ้านพร้าว ตําบลวัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

254 6012973620 30/1/2560 ขอพระราชทานความเป็นธรรมเกี่ยวกับสิทธิการครอบครองที่ดิน เนื่องจากพื้นที่บางส่วนที่มหาวิทยาลัยพะเยาขอ

อนุญาตใช้พื้นที่จาก ปม. ทับซ้อนกับที่ดิน ซึ่งราษฎรได้รับอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ทําให้

ราษฎรได้รับความเดือดร้อน เพราะถูกหน่วยงานของรัฐขับไล่ออกจากพื้นที่ทํากิน

√ e-petition สํานักการอนุญาต

147 107

254



หนา้ที1่

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2560) เอกสารแนบ 2

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรยีน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

ู

เรองรองเรยน

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

เมื่อป ี2546 เนือ้ที่ 2 000 ไรแ่ตส่ํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ประกาศพืน้ที่ปา่ชมชนบา้น

√ e-petition สํานักจัดการป่าชุมชน

เมอป 2546 เนอท 2,000 ไรแตสานกงานทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมจงหวดเลย ประกาศพนทปาชุมชนบาน

ลายเหนือ ดําเนินโครงการฟื้นฟูป่าชุมชนและป่าต้นน้ําลําธารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว จํานวน 

1,050 ไร่ ผู้ร้องเรียนจึงม ีข้อสงสัยถึงพื้นที่จํานวน 950 ไร ่ที่หายไป และผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการ

กําหนดแนวเขตป่าชุมชน

3 5812937451 6/10/2558 25/8/2559 นายคําปอง พิพวนนอก  ขอให้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทํากินในเขต

้ ่ ใ โ โ ใ

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,สํานักจัดการ

่ ่พืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่  ตําบลลํานางรอง อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย ์โดยขอให้พิจารณาร้องเรียนของ

นายสมนึก ปัดชา (ผู้ร้องรายใหม)่ กับพวก ราษฎรจังหวัดบุรีรัมย ์ขอให้จัดสรรที่ดิน ทํากินให้แก่ราษฎร โดยรวมเป็นเรื่อง

เดียวกันกันกับของตนเอง

ที่ดินป่าไม ้,สน.จทป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

4 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

5 5812906985  07/10/2558 นายวิชรัตน ์มังคะตา ขอความอนุเคราะห์เช่าพื้นที่ป่าดงซํา จังหวัดขอนแก่น √ e-petition สํานักการอนุญาต

6 5812999932 7/10/2558 ราษฎรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ตําบลงิม ตําบลออย ตําบลผาช้างน้อย อําเภอปง และตําบลฝายกวาง ตําบลแม่ลาว 

ํ ี ํ ั ั ไ ้ ั ื ้ ั โ ่ ใ ื้ ี่ป่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 2 (เชียงราย)

อาเภอเชยีงคา จังหวัดพะเยา ได้รับความเดือดรอ้นจากมาตรการตัดโคน่ยางพาราในพืนทีป่า

7 5900022 8/10/2558 ลักลอบตัดไม้และแปรรูป ไม้สัก ไม้มะค่า ไม่ชิงชัน ไม้พะยูงและต้นไม้ขนาดใหญ ่บริเณด้านหลังของสถานีวนวัฒนวิจัย

งาวและสํานักงานสวนป่าห้วยทาก จังหวัดลําปาง

√ ปม/ระบบมือถือ สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

8 5810944357 5/10/2558 สอบถามถงึการรับรองที่ดินขอทนสงเคราะหส์วนยาง จังหวัดสงขลา √ e-petition สน จทป ที่ 13 (สงขลา)8 5810944357 5/10/2558 สอบถามถงการรบรองทดนขอทุนสงเคราะหสวนยาง จงหวดสงขลา √ e petition สน.จทป.ท 13 (สงขลา)

9 5811450012 13/10/2558 ขอความเป็นธรรมในที่ดินทํากินถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับกุมดําเนินคดีฐานบุกรุกแผ้วถางแนวเขตเพื่อออกโฉนดที่ดินเข้าไปใน

เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงขี้เหล็ก บริเวณหมู่ที่ 12 ตําบลอุ่มม้า อําเภอธวัชบุร ีจังหวัดร้อยเอ็ด

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

2 7 / /2 ้ ี ป่  ้ ป ิ ั ฝ ื  ่  ื  ั ั ํ ช √ titi ส ป ี่  ( )10 5811323751 13/10/2558 รองเรยนการบุกรุกปา บานปางเจรญ-หวฝายเหนอ ต.ทาขุนราม อ.เมอง จงหวดกาพงเพชร √ e-petition สน.จทป.ท 4 (ตาก)

11 5900035 16/10/2558 บุกรุกป่าสาธารณะประโยชน์เพื่อประโยชน์ตนเอง บริเวณบ้านปางเจริญ-หัวฝายเหนือ ต.ท่าขุนราม อ.เมือง กําพงเพชร √ ปม/เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)



หนา้ที2่

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2560) เอกสารแนบ 2

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรยีน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

ู

เรองรองเรยน

12 5811489385 16/10/2558 นายกสมาคมผู้ผลิตภาคใต ้ได้มีหนังสือ เพื่อขอเช่าพื้นที่ราชพัสดุและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่ ซึ่ง

หมดอายุการอนุญาตการทําสวนปาล์มน้ํามันของเอกชน เพื่อแบ่งพื้นที่ให้ราษฎรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าไปอาศัยทํากิน

√ e-petition สํานักการอนุญาต

13 5812924594 21/10/2558 ประธานชมรมทหารพรานกองทัพบก ได้มีหนังสือถึง คสช. เพื่อขอเข้าใช้ประโยชน์ทํากินและอยู่อาศัย หรือขอเช่าที่ดินป่า √ e-petition สํานักการอนุญาต

สงวนแห่งชาต ิซึ่งอยู่ในพื้นที่ตําบลอ่าวลึกเหนือ ตําบลคลองยา อําเภออ่าวลึกและตําบลเขาเขน ตําบลเขาต่อ ตําบลคีรีวง

 ตําบลปลายพระยา จังหวัดกระบี่

14 5811478720 22/10/2558 ขอให้หน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา กรณี ราษฎรเข้าครอบครองสวนปาล์มในพื้นที่ป่าสงวน

แห่งชาติที่เอกชนขอใช้ประโยชน์ให้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2546 ข้อ 41 รวมทั้งขอ

ความคม้ครองกล่มมวลชนไรท้ี่ดินทํากนิที่ได้เขา้มาอย่อาศัยและครอบครองที่ดิน ในทอ้งที่หมท่ี่ 4 5 7 และ 8 ตําบล

√ e-petition สํานักการอนุญาต

ความคุมครองกลุมมวลชนไรทดนทากนทไดเขามาอยูอาศยและครอบครองทดน ในทองทหมูท 4,5,7 และ 8 ตาบล

ปลายพระยา อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

15 5812779226 26/10/2558 มีชาวบ้านบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนของหมู่บ้านหัวควน หมู่ที่ 6 ตําบลควนชุม อําเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ

ได้ออกเอกสารสิทธิที่ผิดกฎหมาย

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

16 5811491705 30/10/2558 บริษัท ส.เขมราฐ อินดัสตรี จํากัด ทําการลักลอบระเบิดหิน ขุดตักดิน และหินลูกรัง รุกล้ําเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติ √ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขา

ป่าฝัง่ซ้ายลําโดมใหญ จังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี

17 5812743032 10/11/2558 ขอให้ตรวจสอบ สถานที่พักที่มีชื่อว่า ฮิลล์ ลอดจ์ รีสอร์ต ตัง้อยู่เลขที่ 140 หมู่ที่ 5 ตําบลบ้านปง อําเภอหางดง จังหวัด

เชียงใหม่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

18 5900124 13/11/2558 ขอให้ตรวจสอบการครอบครองไม้แปรรูป ไม้ชิงชัน ไม้พะยูง ไม้ประดู่ บ้านเลขที่ 318 หมู่ที่ 6 ตําบลล้อมแรด อําเภอ

ั ั ํ

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

เถิน จังหวัดลําปาง

19 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.ที่ 3 สาขาแพร่

20 5811442999 19/11/2558 ได้รับผลกระทบ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้เรียกเก็บเงินกับชาวบ้าน ในการขอสงเคราะห์การเกษตร รวมทั้งขอให้

ตรวจสอบความถูกต้องของแนวเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตําบลบาโหย อําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

√ e-petition สน.จทป.ที่ 13 (สงขลา)

/ / ี ั ั ไ ้ ป้ ํ ี่โ ั ์ ั ิ ื ้ ้ ไ ้ ิ ้ ็ ั ้ √ i i ป ี่21 5811323422 17/11/2558 มนีายทุนลกลอบตดไมพ้ะยูงเป้นจานวนมาก ทโีครงการอนุรกษท์บทมิสยาม เบืองตน้ได้ตดิตามพรอ้มเก็บหลกฐานเเล้

วส่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งที่ ทสจ.ศรีสะเกษเเละศูนย์ดํารงธรรม เเต่ก็ได้ได้รับความร่วมมือไม่มีการเข้าตรวจสอบ

√ e-petition สน.จทป.ท ี7 สาขา

อุบลราชธานี

22 5811449255 26/11/2558 ราษฎรจังหวัดนครราชสีมา กับพวก ร้องเรียนว่า ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนจาก ปม. ได้อนุญาตให้ทบวงมหาวิทยาลัย

ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอ่างเก็บน้ําห้วยบ้านยาง เพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งพื้นที่บางส่วน

มีราษฎรได้ครอบครอง ทําประโยชน ์ซึ่งพื้นที่บางส่วนมีราษฎรได้ครอบครองทําประโยชน์อยู่ก่อนแล้ว ทําให้เกิดข้อ

√ e-petition สํานักการอนุญาต สน.จทป.ที่ 8 

(นครราชสีมา) ปิด

เรื่องแล้ว.

7/2/2559
ฎ ฎ ู

พิพาทมาโดยตลอด
17/2/2559
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2560) เอกสารแนบ 2

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรยีน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

ู

เรองรองเรยน

23 5811337493 2/12/2558 ขอทราบความคืบหน้ากรณีนางสาวพัชรินทร ์สุพงษ ์กับพวก ราษฎรจากจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีหนังสือทูลเกล้าฯ ถวาย

ฎีกา ขอความเป็นธรรมว่า ผู้ร้องกับพวกได้ครอบครองและทํากินในพื้นที่สวนป่าห้วยจันทร์มาเป็นระยะเวลานาน แต่

ต่อมามีประกาศให้ที่ดินดังกล่าว เป็นป่าสงวนแห่งชาติ

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

24 5812935620 30/11/2558 ขอให้ตรวจสอบสิทธิการครอบครองของนายบันดล ปัญญาฉลาดว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่และขอให้ตรวจสอบ √ e-petition สน.จทป.ที ่3 สาขาแพรู่

สิทธิที่ดินดังกล่าว ซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าสามารถออกเอกสารสิทธิให้กับผูใ้ดได้หรือไม่  บริเวณที่พักสงฆ์ถ้ําผาเจ้า ตัง้อยู่ใน

เขตป่าสงวนแห่งชาต ิป่าดงผาเจ้า หมู่ที่ 3 ตําบลเวียงต้า อําเภอลอง จังหวัดแพร่

25 5811459890 2/12/2558 ขอความอนุเคราะห์เช่าที่ดินทํากินของรัฐ ในพื้นที่ ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี √ e-petition สํานักการอนุญาต

26 5811401834 2/12/2558 ขอความเป็นธรรมในกรณีได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐบาล ซึ่งจะมีการรื้อถอนต้นยางพาราของ √ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขา

ราษฎร ปัจจุบันหน่วยงานของกรมป่าไม้ได้ไปติดป้ายประกาศให้ราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ออกจากป่าสงวนแห่งชาต ิภายใน

วันที่ 6 ธันวาคม 2558 ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่กําลังอยู่ในกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์ โดยผู้ร้องกับพวก ขอความ

อนุเคราะห์ให้มีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางลงตรวจสอบพื้นที่และขอให้ชะลอการตัดต้นยางพาราของราษฎรในพื้นที่ไว้ก่อน 

จนกว่ากระบวนการพิสูจน์สิทธิ์จะมีผลออกมา

อุบลราชธานี

27 5811407336 16/12/2558 บรษิัท ส เขมราฐ อินดัสตร ีจํากัด ทําการลักลอบระเบดิหิน ขดตักดิน และหินลกรังรกล้ําเขา้ไปในเขตปา่สงวนแห่งชาติ √ e petition สน จทป ที่ 7 สาขา27 5811407336 16/12/2558 บรษท ส.เขมราฐ อนดสตร จากด ทาการลกลอบระเบดหน ขุดตกดน และหนลูกรงรุกลาเขาไปในเขตปาสงวนแหงชาต

ป่าฝัง่ซ้ายลําโดมใหญ่

√ e-petition สน.จทป.ท 7 สาขา

อุบลราชธานี

28 5812981753 17/12/2558 สมาคมคนไทยไร้ที่ทํากินขอความเป็นธรรมในการเข้าทําประโยชน ์รวมทัง้ ขอให้พิจารณาตรวจสอบและจัดสรรที่ดิน 

บริเวณสวนปาล์มในจังหวัดกระบี่

√ e-petition สํานักการอนุญาต

/ / ํ ไ  ํ ชั  ี ั ั ส ์  ี ใ ้ ส ้ ็ ิ  ่ ั้ ํ ส่ √ titi สํ ั29 5812916766 24/12/2558 ราษฎรตาบลไทรทอง อาเภอชยบุร ีจงหวดสุราษฎรธาน ีขอใหตรวจสอบขอเทจจรงิ แตงตงคณะทางานจากสวนกลาง

ลงมาตรวจสอบรับทราบสภาพปัญหาพื้นที่สวนปาล์มที่หมดสัญญาเช่าแล้วนํามาจัดสรรให้ราษฎรผู้ไม่มีที่ดินทํากิน และ

กําหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์ผู้ที่จะได้รับการจัดสรรที่ดินทํากินให้เป็นรูปธรรม

√ e-petition สานกการอนุญาต

30 5912905667 8/1/2559 เรียกร้องสิทธิทํากินของราษฎรตําบลโนนก่อ อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการประกาศ

เขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าและเขตป่าสงวนบุณฑริก-ยอดมน

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานีุ ุ ุ

31 5912938034 4/1/2559 ขอความเป็นธรรม กรณีถูกกล่าวหาว่าบุกรุกแผ้วถางทําลายพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองศกและป่าคลองพนม 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

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

32 5912715011 6/1/2559 ขอให้ตรวจสอบผู้มีอิทธิพลเข้าใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า บริเวณดอยตูน (ชื่อตามประชาชนเรียก) หมู่ที่ 6 ตําบลเหมืองจี้

 อําเภอเมือง จังหวัดลําพน

√ e-petition สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

 อาเภอเมอง จงหวดลาพูน
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ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรยีน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

ู

เรองรองเรยน

33 5912799261 6/1/2559 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการซุกซ่อนไม้ที่ตัดมาจากป่าสงวน(ไม่ทราบชื่อ) บริเวณพื้นที่หมู่บ้านดอนขวัญ หมู่ที่ 2 ตําบล

พนา อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

34 5911495919 13/1/2559 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อปลูกบ้านเรือน และทําการเกษตร อยู่หลังอําเภอแม่อาย  ตําบล อําเภอ แม่อาย  แม่อายจังหวัด 

เชียงใหม่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

35 5912994149 11/1/2559 ยกเลิกการตรวจยึดที่ดินทํากิน หรือ ผ่อนผันการตัดสวนยาง จังหวัดยโสธร √ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

36 5911469433 24/1/2559 ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบว่า ที่ดินแปลงที่ 4971 (โฉนดที่ดินเลขที่ 16039) ตําบลป่าคาย

 อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง) สํานักจัดการที่ดินป่า

ไม้ปิดแล้ว

37 5912951986 1/2/2559 ขอติดตามการขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองปลายพระยา หมู่ที่ 5 บ้านวังจา ตําบลปลาย

พระยา อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

√ e-petition สํานักการอนุญาต

38 5911401962 13/1/2559 ขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ท้องที่หมู่ที่ 1 ตําบลไชยราช อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ √ e-petition สํานักการอนุญาต

/ / ี ั ไ ่ ้ ื้ ี่ป่ ิ ื้ ี่ ี่ ่ ี่ ํ ิ้ ํ ื ั ั √ ํ ั สน จทป ที่  39 5911314648 24/1/2559 กรณขีบไล่ชาวบา้นอกจากพืนทีป่าสงวนบรเิวณพืนทเีลขท ี318 หมูท่ ี5 ตาบลบางรนิ อาเภอเมือง จงหวดระนอง 

ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว รวมทั้งขอนุญาตใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อประกอบอาชีพ

√ e-petition สานกการอนุญาต ,สน.จทป.ท 11 

(สราษฎร์ธานี) ปิด

เรื่องแล้ว)

40 5900572 3/2/2559 การบุกรุกพื้นที่ป่า บริเวณห้วยโป่งฮ ีต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ √ ปม/เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

4 59 755 /2/2559 บกรกพืน้ที่ปา่เชงิเขา ตดิสนามกอล์ฟพลตาหลวง หมท่ี่ 6 อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบรี √ ปม /โทรศัพท์ สน จทป ที่ 9 (ชลบรี)41 5900755 3/2/2559 บุกรุกพนทปาเชงเขา ตดสนามกอลฟพลูตาหลวง หมูท 6 อาเภอสตหบ จงหวดชลบุร √ ปม./โทรศพท สน.จทป.ท 9 (ชลบุร)

42 5911319757 4/2/2559 ขอความช่วยเหลือเนื่องจากผู้ร้องได้ยื่นคําขอต่ออายุประทานบัตรการเข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวน

แห่งชาติป่าเขาอังคาร ตําบลเจริญสุข อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

√ e-petition สํานักการอนุญาต

43 5911475570 8/2/2559 ขอความช่วยเหลือ เนื่องจากผู้ร้องกับพวกได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาพิพาทในที่ดินทํากิน บริเวณอําเภอภูพานและ

อําเภอพรรณนานคิม จังหวัดสกลนคร

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม ้,

สน จทป ที่ 6 สาขานครพนมอาเภอพรรณนานคม จงหวดสกลนคร สน.จทป.ท 6 สาขานครพนม

44 5911421575 25/1/2559 ลักลอบตัดต้นไม้ทําลายป่าเขาทราย ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองธง ป่าต้นน้ํา จังหวัดนครศรีธรรมราช √ e-petition สํานักป้องกันฯ สน.จทป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)ปิด

แล้ว13/12/59

45 5911437979 1/2/2559 ขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาปางก่อวังชมพู อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ √ e-petition สํานักการอนุญาต
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2560) เอกสารแนบ 2

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรยีน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

ู

เรองรองเรยน

46 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

47 5911455883 10/2/2559 กรณีนายกรกช สุขฤทธิ์ ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตร ีขอให้พิจารณาดําเนินการต่อผู้กระทําผิดเกี่ยวกับ √ e-petition สํานักป้องกันฯ สน.จทป.ที ่9 สาขาุ ฤ ฐ ู

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาต ิพ.ศ.2507 ในพื้นที่อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรีปิดแล้ว

29/12/59

48 5910351995 1/2/2559 ได้รับความเดือดร้อนจากสัมปทานทําเหมืองแร่เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และก่อสร้างบริเวณเขาปู่คง จังหวัด

กาญจนบุรี

√ e-petition สํานักการอนุญาต

49 5911496041 1/2/2559 มีการข่มขูโดยบริษัทเอกชนต้องการให้ชาวบ้านรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกสร้างพื้นที่ที่เคยขอสัมปทานที่หมดอายุแล้ว √ e-petition สํานักการอนุญาต ,สํานัก

ตําบลคลองหิน อําเภออ่าลึก จังหวัดกระบี่ ป้องกันฯ

50 5911455883 10/2/2559 กรณีนายกรกช สุขฤทธิ์ ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตร ีขอให้พิจารณาดําเนินการต่อผู้กระทําผิดเกี่ยวกับ

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาต ิพ.ศ.2507 ในพื้นที่อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในการเพิกถอนเอกสารสิทธิ

ของนายทุน ที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามคําสั่งศาล แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีการดําเนินการใดๆ ในการนี้ สป.ทส.

พจิารณาแล้วเห็นวา่ได้เคยมอบหมายให ้ปม แจง้ตอบนายกรกชฯ ในประเด็นเกี่ยวกับนายทนบกรกพืน้ที่ปา่สงวนแห่งชาติ

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

 สาขาปราจีนบุรี

พจารณาแลวเหนวาไดเคยมอบหมายให ปม.แจงตอบนายกรกชฯ ในประเดนเกยวกบนายทุนบุกรุกพนทปาสงวนแหงชาต

 แต่ปัจจุบัน ปม.ยังไม่มีรายงานผลให้ผู้ร้องทราบแต่อย่างใด

51 5911453289 12/2/2559 ขอให้แก้ไขปัญหาข้อพิพาทในที่ดินทํากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุดไห ป่านาใน และป่าโนนอุดม บริเวณอําเภอ

พรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร

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

 สาขานครพนม

52 5910925143 17/2/2559 ขอใหต้รวจเขตปา่สงวนแห่งชาต ิ(ปา่สันทราย) อ.สันทราย จ.เชยีงใหม่ √ e-petition สํานักปอ้งกันฯ ,สน.จทป.ที่ 1 52 5910925143 17/2/2559 ขอใหตรวจเขตปาสงวนแหงชาต (ปาสนทราย) อ.สนทราย จ.เชยงใหม √ e petition สานกปองกนฯ ,สน.จทป.ท 1 

(เชียงใหม่)

53 5911370803 18/2/2559 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่เขตป่าสงวน บริเวณ พืน้ที่ป่าสงวน (ไม่ทราบชื่อ) หมู่บ้านมะเลงง้อง หมู่

ที่ 4 และหมู่บ้านปันเด๊ง (ไม่ทราบหมู่ที่แน่ชัด) ตําบลทุ่งหัวช้าง อําเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลําพูน

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

(เชียงใหม่)

54 5911461639 23/2/2559 ขอให้ตรวจสอบบริษัทพิธานปาล์ม ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ การขอเช่าใช้ประโยชน์ในการปลูกปาล์มน้ํามัน ซึ่งปัจจุบัน √ e-petition สํานักการอนุญาต

สัมปทานหมดอายุแล้ว

55 5900881 24/2/2559 ลักลอบตัดไม ้บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

56 5912923461 26/2/2559 ชาวบ้านอีก 43 ครัวเรือน หมู่ที่ 12 ตําบลงิ้ว อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้รับความเดือดร้อนเกิดข้อพิพาท

ในที่ดินทํากิน ซึ่งเป็นที่ดินของรัฐบริเวณเขาภูหลวง และขับไล่ชาวบ้านออกนอกพื้นที่ แต่ไม่จับกุมผู้มีอิทธิพลในพื้นที่

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

เดียวกัน



หนา้ที6่

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2560) เอกสารแนบ 2

ที่
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วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง
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ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง
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เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรยีน
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หมายเหตุ

ู

เรองรองเรยน

57 5900894 26/2/2559 ลักลอบตัดไม้พะยูงโดยไม่ได้รับอนุญาต จํานวน 1 ต้น ในพื้นที่ สค.1 พืน้ที่หมู่บ้านเขาไม้ไผ ่หมู่ที่ 7 อําเภอบ้านนา 

จังหวัดนครนายก

√ ปม./โทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

58 5911403570 22/2/2559 ขอให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ดําเนินการตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่า บริเวณท้องที่ หมู่ที่ 5 ตําบลฉลอง อําเภอสิชล จังหวัด

นครศรธีรรมราช

√ e-petition สํานักป้องกันฯ ,สํานักการ

อนญาต สน จทป ที่ 12 นครศรธรรมราช อนุญาต ,สน.จทป.ท 12 

(นครศรีธรรมราช)

59 5911345867 1/3/2559 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 5000 ไร ่ตําบลทุ่งหลวง อําเภอป่าท่อ จังหวัดราชบุรี √ e-petition สํานักป้องกันฯ,สน.จทป.ที่ 10

 (ราชบุร)ี

60 5911423016 1/3/2559 ขอแจ้งเบาะแสการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บริเวณแม่น้ําวังทองฝั่งขวา หน้าค่ายสฤษดิ์เสนา หมู่ที่ 19 หมู่บ้านวังกระบาก √ e-petition สํานักป้องกันฯ สน.จทป.ที ่4 สาขาุ ุ ฤ ู ู

ตําบลวังนกแอ่น อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

p
พิษณุโลก ปิดแล้ว

61 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
ุ

62 5911301742 1/3/2559 ขอให้พิจารณาอนุญาตขุดลอกลําคลองบ่อดาน ในพื้นที่แต่คลองบ่อดาน ตําบลนาเตย อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา √ e-petition สํานักการอนุญาต, สน.จทป.ที่

 12 สาขากระบี่

63 5911497348 25/2/2559 ขอความเป็นธรรมกรณีป่าชุมชนบ้านวังปลาซ่อน ตําบลยางหัก อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุร ีถูกทหารเข้าตรวจยึดพื้นที่

โ ็ ้ ่

√ e-petition  สํานักจัดการป่าชุมชน สํานักป้องกันฯ, 

สน จทป ที่  โดยอ้างว่าเป็นพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ สน.จทป.ท 10 

(ราชบุร)ี ปิดแล้ว

64 5911405114 10/3/2559 ขอความเป็นธรรมและติดตามผลการดําเนินการ กรณีขอให้พิจารณาจ่ายเงินเยียวยาแก่ราษฎร เนื่องจากการกระทําของ

เจ้าหน้าที่รัฐกระทําการรื้อถอน เผาทําลายที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินของราษฎร รวมทั้งมีการยิงราษฎรจนได้รับบาดเจ็บ

และเสียชีวิต ในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านคลองหวายเล็ก ตําบลคลองขนาน อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

√ e-petition  สํานักการอนุญาต สํานักป้องกันฯ

,สน.จทป.ที่ 12 

สาขากระบี่ (ปิดแล้ว)

65 5911411492 11/3/2559 ขอที่ดินทํากิน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านหมากและป่าปากพัง ซึ่งหมดอายุการอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์จาก

บริษัทพันธ์ศรี จํากัด ในท้องที่บ้านคลองปราบ หมู่ที่ 9 ตําบลคลองน้อย อําเภอชัยบุร ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ ,สํานักการ

อนุญาต

่ ื่ ั ิ ิ ่ ี่ ํ ั ้ ํ ื ั ั ี โ ั ์ ี่ ี66 5900912 15/3/2559 บุกรุกปา่สงวนเพือลักลอบขุดเจาะหินขาย บริเวณหมู่ท ี7 ตําบลวังด้ง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ท ี10 (ราชบุร)ี
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67 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 (สุ

ราษฎร์ธานี) ปิดแล้ว

68 5912782696 15/3/2559 ขอใหต้รวจสอบการซือ้ขายที่ดินที่ดิน สทก  (สิทธทิํากนิ) ในพืน้ที่หมท่ี่ 4 ตําบลตะนาวศรี อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบรี √ e petition สน จทป ที่ 10 (ราชบร)ี สํานักจัดการที่ดนิปา่68 5912782696 15/3/2559 ขอใหตรวจสอบการซอขายทดนทดน สทก. (สทธทากน) ในพนทหมูท 4 ตาบลตะนาวศร อาเภอสวนผง จงหวดราชบุร 

เนื้อที่ประมาณ 10 ไร ่ซึ่งได้รับมอบหมายจากกรมป่าไม ้ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวน

แห่งชาติป่าฝัง่ซ้ายแม่น้ําภาช ีจังหวัดราชบุร ีในปีงบประมาณ พ.ศ.2545-2550 ไปขายให้แก่นายทุน

√ e-petition สน.จทป.ท 10 (ราชบุร) สานกจดการทดนปา

ไม้ปิดแล้ว1/6/59

69 5900954 21/3/2559 ขอให้กรมป่าไม้อนุญาตให้ บริษัท เหมืองแร่เฟลด์สปาร์ ราชบุร ีจํากัด เข้าทําประโยชน์เพื่อการทําเหมืองแร่ √ ปม/เว็บไซต์ สํานักการอนุญาตุญ ุ ุญ

70 5900941 21/3/2559 ขอให้กรมป่าไม้อนุญาตให้ บริษัท เหมืองแร่เฟลด์สปาร์ ราชบุร ีจํากัด เข้าทําประโยชน์เพื่อการทําเหมืองแร่ √ ปม/เว็บไซต์ สํานักการอนุญาต

71 5900933 21/3/2559 ลักลอบตัดไม้ป่าต้นน้ําบนยอดดอยไร่ชาระมิงค์ วัดป่าปางกื้ด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ √ ปม/ระบบมือถือ สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

72 5912609664 11/3/2559 ขอให้ยุติการอนุญาตให้ บริษัท พันธุศร ีจํากัด เข้าทําประโยชน์และเก็บหาของป่า (ผลปาล์มน้ํามัน) ในเขตป่าสงวน √ e-petition สํานักการอนุญาต

แห่งชาติป่าบ้านหมากและป่าปากพัง บริเวณพื้นที่ตําบลชัยบุร ีตําบลไทรทอง ตําบลคลองน้อย อําเภอชัยบุร ีจังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี

73 5913030648 15/3/2559 ขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมป่าไม ้ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตําบลนิคมสร้างตนเอง อําเภอเมือง

ลพบุร ีจังหวัดลพบุรี

√ e-petition สํานักการอนุญาต

74 5912749645 20/3/2559 แปลงปลูป่าพายุเกย์ท้องที่ ตําบลหงษ์เจริญ ตําบลคุริง อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร √ e-petition สน.จทป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี

75 5911461318 15/3/2559 ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมดําเนินคดีในข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  บริเวณตําบลหนองแหย่ง อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม่

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

(เชียงใหม่)

76 5910957983 24/3/2559 เจ้าหน้าที่ป่าไม้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้กระทําผิดในโครงการปลูกป่าอาเซียน

บริเวณหมู่บ้านย่อย บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 5 ตําบลอัยเยอร์เวง อําเภอเบตง จังหวัดยยะลา

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สน.จทป.ที่ 13 

สาขานราธิวาส ปิด

แล้ว

77 5911918750 23/3/2559 ขอให้ชะลอการนําพื้นที่ป่าชุมชนก่อสร้างสนามกีฬาระดับตําบลปราสาท อําเภอขุขันธ ์จังหวัดศรีสะเกษ √ e-petition สํานักจัดการป่าชุมชน สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานีปิดแล้ว
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78 5912913012 28/3/2559 กรณีนางวิไลนุช ปุเรจาริก ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับสิทธิทํากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าหินล้ม เนื่องจาก ปม. ได้

อนุญาตให้สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าหินล้ม แปลงที่ 1 เป็นเหตุ

ซ้อนทับกับพื้นที่ของผู้ร้องเรียน ที่เคยได้รับอนุญาตให้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

√ e-petition สํานักการอนุญาต

79 5912904147 28/3/2559 ขออนุญาตใช้พื้นที่ของ ปม. โดยสภาองค์กรชุมชนตําบลหนองแม่นา ตําบลสะเพง ตําบลริมสีม่วง และตําบลเขาค้อ เพื่อ √ e-petition สํานักการอนุญาตุญ ุ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร

p ุญ

80 5900975 31/3/2559 ขอให้ตรวจสอบไม้ที่จะนํามาสร้างสํานักสงฆ ์บ้านหนองหว้าใหม ่หมู่ที่ 15 ตําบลหนองหว้า อําเภอเบญจลักษ์ จังหวัด

ศรีสะเกษ

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

81 5900983 31/3/2559 ผม้อีทิธพิลลักลอบตัดมพะยงบนภเขาพนมดงรัก แล้วนํามาขายบริเวณลานพักไมท้ี่ 1 บา้นคลองสาน ต ดงรักษ ์อ ภสิงห์ √ ปม /โทรศัพท์ สน จทป ที่ 7 สาขา81 5900983 31/3/2559 ผูมอทธพลลกลอบตดมพะยูงบนภูเขาพนมดงรก แลวนามาขายบรเวณลานพกไมท 1 บานคลองสาน ต.ดงรกษ อ.ภูสงห

 จ.ศรีษะเกษ

√ ปม./โทรศพท สน.จทป.ท 7 สาขา

อุบลราชธานี

82 5900991 31/3/2559 มีการลักลอบตัดไม้พยูงที่ ต.บัวน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีษะเกษ √ ปม/เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

83 5911455685 24/3/2559 ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดอํานาจเจริญจับกุมดําเนินคดีฐานบุกรุก ก่นสร้าง แผ้วถาง เข้าทําประโยชน์ฯลฯในป่าสงวน √ e-petition สํานักป้องกันฯ ,สน.จทป.ที ่7

แห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต  สาขาอุบลราชธานี

84 5911464157 31/3/2559 ขอความอนุเคราะห์เช่าที่ดินทํากินของรัฐ ในพื้นที่ ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี √ e-petition สํานักการอนุญาต

85 5911476794 8/4/2559 ขอให้พิจารณาแก้ไขกฎกระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับเขตป่าสงวนแห่งชาต ิเพื่อนํามาจัดสรรและออกโฉนด

ที่ดินให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ีอําเภอท่าหลวง อําเภอลําสนธ ิอําเภอชัยบาดาล 

จังหวัดลพบรี อําเภอเนนิมะปราง จังหวัดพษิณโลก และอําเภอสากเหล็กจังหวัดพจิติร รวมทัง้ ขอใหพ้จิารณายกเลิกคํา

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

จงหวดลพบุร อาเภอเนนมะปราง จงหวดพษณุโลก และอาเภอสากเหลกจงหวดพจตร รวมทง ขอใหพจารณายกเลกคา

ขออาชญาบัตร อาชญาบัตรพิเศษสํารวจและทําเหมืองแร่ทองคํา และขอสัมปทานในเขตพื้นที่ที่ประชาชนอยู่อาศัย ทั้งนี้ 

ผู้ร้องเรียนได้แนบรายชื่อประชาชนจังหวัดสระบุร ีจังหวัดลพบุร ีจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดหนองบัวลําภู

86 5901044 20/4/2559 ขอความช่วยเหลือในการตรวจสอบที่ดิน หมู่ที่ 11 ตําบลหนองปลิง อําเภอเมือกําแพงเพชร √ ปม/หนังสือ สน.จทป.ที ่4 (ตาก)1 ู 11 ( )

87 5901052 25/4/2559 เจ้าหน้าที่หน่วยฯ รอ.1(ดงมะอี่) เรียกเก็บเเงินจากโรงงาน เลื่อยโซ่ยนต ์ค้าไม้เรือนเก่าในท้องที่อําเภอหนองพอก จังหวัด

ร้อยเอ็ด

√ ปม/เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

88 5901065 25/4/2559 ลักลอบตัดไม้และแปรรูปไม้ที่บ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 6 บ้านวังโป่ง ตําบลวังใต ้อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)
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ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรยีน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

ู

เรองรองเรยน

89 5911455218  5/4/2559 ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับที่ดินทํากินและแจ้งเบาะแสการบุกรุกพื้นที่ป่าพื้นที่ ตําบลท่าด้วง อําเภอหนองไผ่ จังหวัด

เพชรบูรณ์

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สํานักจัดการ

ที่ดินป่าไม,้ สน.จทป.ที่ 4 

สาขาพิษณุโลก

90 5911481561 5/4/2559 ราษฎรจังหวัดชุมพรขอให้จัดสรรที่ดินเพื่อใช้ในโครงการปลูกป่าคืนสู่ธรรมชาต ิและใช้ทําฝายกั้นน้ํา โดยไม่ขอ

งบประมาณ และไม่ขอรับสิทธิในที่ดินดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่ง สป.ทส.พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ

การดําเนินการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม ้เพื่อใช้ในโครงการปลูกป่าคืนสู่ธรรมชาติ

√ e-petition สํานักการอนุญาต

91 5911447573 20/4/2559 ถกเจา้หนา้ที่ตํารวจจับกมดําเนนิคดีในขอ้หาบกรกพืน้ที่ปา่สงวนแห่งชาต ิ บรเิวณตําบลหนองแหย่ง อําเภอสันทราย √ e-petition สํานักปอ้งกันฯ สน จทป ที่ 1 91 5911447573 20/4/2559 ถูกเจาหนาทตารวจจบกุมดาเนนคดในขอหาบุกรุกพนทปาสงวนแหงชาต  บรเวณตาบลหนองแหยง อาเภอสนทราย 

จังหวัดเชียงใหม่

√ e petition สานกปองกนฯ,สน.จทป.ท 1 

(เชียงใหม่)

92 5911443240 22/4/2559 ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบว่าที่ดินแปลงที่ 4971 (โฉนดที่ดินเลขที่ 16039) ตําบลป่าคาย 

อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง) สํานักจัดการที่ดินป่า

ไม้ปิดแล้ว6/9/59

ั ั ไ ้ ่ ํ ํ ี ิ้ ี ื ื ี่ ี93 5901081 28/4/2559 ลักลอบตัดไมล้ายป่า บนเขาผาแดง เขตตําบลกฤษณา อําเภทสีควิ นครราชสมีา √ ปม/ระบบมือถือ สน.จทป.ท ี8 (นครราชสมีา)

94 5901094 28/4/2559 ขอให้ตรวจสอบการจับกุมกรณีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาต ิโดยไม้ของกลางยังอยู่ที่บ้านผูบุ้กรุก เรื่องเงียบหายไปอยาก

ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบอีกครั้ง บ้านคอกช้าง ตําบลบางขัน อําเภอบางขัน จังหวัดนคศรีธรรมราช

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

95 5901104 3/5/2559 นายทุนบุกรุกป่าสงวนพร้อมมีผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าป่าไม้สวนป่าละเอาะปลัดป้องกัน อําเภอน้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 

แสวงหาผลประโยชน์

√ ปม/เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

96 5911342654 3/5/2559 ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เงาะและป่าแม่สําเพ็ง เพื่อตั้งเป็นศูนย์บริการชายแดน จังหวัดแม่ฮ่องสอน √ e-petition สํานักการอนุญาต

97 5911481881 12/4/2559 ขอทราบขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกับการเช่าที่ดินในเขตปา่สงวนแห่งชาต ิทอ้งที่หมท่ี่ 4 ตําบลศรมีงคล อําเภอไทรโยค จังหวัด √ e-petition สํานักการอนญาต97 5911481881 12/4/2559 ขอทราบขอเทจจรงเกยวกบการเชาทดนในเขตปาสงวนแหงชาต ทองทหมูท 4 ตาบลศรมงคล อาเภอไทรโยค จงหวด

กาญจนบุรี

√ e petition สานกการอนุญาต

98 5911434304 4/5/2559 ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีบุกรุกป่าชุมชนวัดภูปอ และขอรับการสนับสนุนการทําแปลงกล้าไม้ธรรมชาต ิเพื่อนําไป

ปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมบริเวณวัดพระบาทพรหมนิมิตภูปอ จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition สํานักจัดการป่าชุมชน, สํานัก

ส่งเสริมการปลูกป่า

สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี ปิดแล้ว



หนา้ที1่0

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2560) เอกสารแนบ 2

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรยีน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

ู

เรองรองเรยน

99 5911458477 4/5/2559 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกของนายทุน บริเวณป่าชุมชนข้างวัดหนองเรือ หมู่ที่ 15 ตําบลทุ่งมหาเจริญ อําเภอวังน้ําเย็น 

และบริเวณป่าไพจิตร ตําบลวังใหม่ อําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

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

ปราจีนบุรีปิดแล้ว

29/12/59

100 5911355844 11/5/2559 มกีารซือ้ขายพืน้ที่ปลกปา่พายเกย์ บกรกแผว้ถางทอ้งที่ ต สลย ต หงษเ์จรญิ ต ครงิ อ ทา่แซะ จ ชมพร √ e-petition สน จทป ที่ 11 (สราษฎรธ์าน)ี100 5911355844 11/5/2559 มการซอขายพนทปลูกปาพายุเกย บุกรุกแผวถางทองท ต.สลุย ต.หงษเจรญ ต.คุรง อ.ทาแซะ จ.ชุมพร √ e petition สน.จทป.ท 11 (สุราษฎรธาน)

101 5910939657 17/5/2559 ขอความเป็นธรรมและความช่วยเหลือ เนื่องจากสมาชิกของกลุ่มประชาชนเพื่อประชาชน จํานวนหนึ่งที่ได้เข้าไปอาศัยใน

พืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าปลายคลองพระยา ท้องที่หมู่ที่ 5 ตําบลปลายพระยา อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ได้รับ

ความเดือดร้อนเป็นอย่างมากจากการเข้าทําลายและขโมยทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่12 

√ e-petition สํานักป้องกันฯ ,สน.จทป.ที่ 

12 สาขากระบี่

สาขากระบี่

102 5911364385 17/5/2559 ชาวบ้านหมู่ที่ 5 ตําบลสบป้าด อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าเพื่อปรับปรุงถนน เนื่องจากประสบ

ปัญหาการขนส่งสินค้าเกษตรและคมนาคมไม่สะดวก

√ e-petition สํานักการอนุญาต

็ ่ โ ใ ่ ใ ้ ่ ่ โ โ103 5910954364 19/5/2559 ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการทําประโยชนใ์นที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพืน้ที่หมู่ที่ 5 ตําบลตะโก อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร

√ e-petition สํานักการอนุญาต

104 5911485369 22/4/2559 ขอความเป็นธรรม เกี่ยวกับที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิเป็นที่ป่าสงวน ตัง้อยู่ที่หมู่ที่ 11 ตําบลรับร่อ อําเภอท่าแซะ จังหวัด

ชุมพร

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

ราษฎร์ธานี) ปิดแล้ว

17/8/5917/8/59

105 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)ี

106 5901154 24/5/2559 ขอสอบถาม 1. ทําไมถึงปล่อยให้คนมาทําลายป่าได้เป็นล้านๆๆไร่แบบนัน้ แล้วไม่มีใครไปตรวจหรือ monitor ตลอดเหรอ

ครับ มารู้อีกทีก็ต่อเมื่อพื้นที่ป่าโดนทําลายไปเป็นล้านๆๆไร่แบบนี้ มันไม่น่าจะเชื่อได้เลยว่าที่ป่าเป็นล้านๆๆไร ่โดยที่ไม่มี

√ ปม/เว็บไซต์ สํานักป้องกันฯ

ใครทราบมาก่อนเลย 2. แล้วมาตรการการจับผูท้ําลายมาลงโทษละครับเป็นอย่างไรบ้าง 3 เกิดแบบนี้แล้ว จนท ของรัฐ

จะรับผิดชอบอย่างไร บกพร่องต่อหน้าที่หรือเปล่าครับ 4. แนวทางการแก้ไขคืออะไรครับ

107 5911346643 24/5/2559 นายก อบต.  ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน ร่วมกันตัดไม ้มีความยาวโดยประมาณ 10 กิโลเมตร

่ ้ โ ํ โ

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

หมูบ่า้นโนนสะอาด  ตาบลโนนสะอาด

 อําเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูมิ
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108 5901183 3/6/2559 ขอให้ตรวจสอบว่ามีการรุกล้ําเขตป่าไม้หรืออุทยานหรือไม่ บริเวณเขาหลวง จ.นครศรีธรรมราช √ ปม/ระบบมือถือ สน.จทป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

109 5911471902 31/5/2559 ขอใช้ที่ดินในพื้นที่ตําบลเจริญสุข อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย ์ในการสร้างวัดเขารัตนธงชัย (วัดสระสะแก) √ e-petition สํานักการอนุญาต

110 5911418234 31/5/2559 ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับกุมด้วยข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพระฤาษีและป่าบ่อแร่ ทั้งที่ผู้ร้องเรียน แจ้งว่า

ตนเองได้อาศัยทํากินในพื้นที่ดังกล่าวสืบทอดจากบิดาที่ได้รับสิทธ ิสทก.แต่ผู้ร้องเรียนได้ทําเอกสารสิทธิหาย ใน

ขณะเดียวกัน ผู้ร้องเรียนแจ้งว่ามีนายทุนบุกรุกพื้นที่บริเวณใกล้เคียง แต่เจ้าหน้าที่ไม่ดําเนินการใดๆ กับนายทุน

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สน.จทป.ที่ 10 

(ราชบุร)ี ปิดแล้ว

111 5901201 8/6/2559 บุกรุกที่ดินป่าสงวนแห่งชาต ิป่าดงใหญ ่(หัวตะพาน) จังหวัดอํานาจเจริญ √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

112 5912999649 8/6/2559 ปม. พิจารณาพื้นที่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกอาชญาบัตรสํารวจแร่ให้ ป ี2554 ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนว่าอยู่ใน

พืน้ที่ปา่ไมห้รือไม ่จงึขอให ้ปม ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ

√ e-petition สํานักการอนุญาต

พนทปาไมหรอไม จงขอให ปม.ตรวจสอบขอเทจจรง

113 5901222 14/6/2559 ขอให้ตรวจสอบใหม ่กรณีบุกรุกป่าเขาสน เพื่อครอบครองที่ดิน หมู่ที่ 2 ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี √ ปม/หนังสือ สํานักป้องกันฯ

114 5911494143 3/6/2559 ขอให้พิจารณานําพื้นที่ของบริษัทสหอุตสาหกรรมน้ํามันปาล์ม จํากัด จํานวน 12,000 ไร ่ตัง้อยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 ,4 

และหม่ที ่9 ตําบลกระบี่น้อย อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และของบริษัทนามหงส์ตั้งอย่หม่ที ่3 ตําบลเขาพนม อําเภอเขา

√ e-petition สํานักการอนุญาต

ู ู ู

พนม จังหวัดกระบี่ ซึ่งหมดอายุการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าแล้ว จัดสรรเป็นที่ดินทํากินให้กับสมาชิกเครือข่าย

องค์กรประชาชนไร้ที่ดินทํากินจังหวัดกระบี่

115 5911464303 10/6/2559 ได้รับความเดือดร้อนจากการที่เจ้าหน้าที่ป่าไม ้ทหาร ตํารวจ ได้ร่วมกันตรวจยึดที่ดินทํากิน และตัดโค่นต้นยางพาราของ

เกษตรกร ซึ่งเกษตรกรบางรายได้อาศัยทํากินในพื้นที่ดังกล่าวก่อนมติ คณะรัฐมนตร ีพ.ศ.2541 แต่ไม่มีเอกสาร

√ e-petition สํานักการอนุญาต  สํานักป้องกันฯ

,สน.จทป.ที่ 6 

( )ี ปิ ้
หลักฐานทําให้ไม่สามารถทวงสิทธิจากหน่วยงานใดได ้โดยผู้ร้องได้มีข้อเรียกร้องจํานวน 6 ข้อ ซึ่งสรุปสาระสําคัญได้ว่า 

ขอให้ชะลอการตัดโค่นต้นยางพารา เพื่อตรวจสอบสิทธิว่าเกษตรกรอาศัยทํากินก่อนมติคณะรัฐมนตร ีพ.ศ. 2541 และ

แยกนายทุนออกจากผู้ยากไร้และในกรณีที่ต้นยางพาราสามารถให้ผลผลิตได้แล้ว ขอให้เกษตรกรเช่าที่ดินจากรัฐโดยมี

การปักแนวเขตให้ชัดเจน

(อุดรธาน)ี ปดิแลว

116 5901285 23/6/2559 ลักลอบนําไม้ข้ามแดนจากประเทศมาเลเซีย นํามาแปรรูปสร้างบ้าน พืน้ที่หมู่ที่ 5 บ้านสํานักเอาะ ตําบลเขาแดง อําเภอ

สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 13 (สงขลา)



หนา้ที1่2

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2560) เอกสารแนบ 2

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรยีน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

ู

เรองรองเรยน

117 5901251 23/6/2559 ผู้มีอิทธิพลบุกรุกป่าสงวนแห่งชาต ิในพื้นที่ป่า บ้านกะลึง ตําบลสารภ ีอําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี √ ปม/ระบบมือถือ สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

118 5912944976 4/7/2559 ขอความเป็นธรรมให้กับราษฎรจังหวัดพิษณุโลก จํานวน 2 ราย คือนายชาญ พันธ์ศรี และนางดลพร ดีมิต เนื่องจาก

ราษฎรทัง้ 2 ราย ได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐบาล ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที ่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

64/2557 และคําสั่งที่ 66/2557

119 5901382 16/7/2559 มีการบุกรุกพื้นที่และตัดไม้ในป่าสงวนป่าต้นน้ํา บริเวณบ้านปลายรา ตําบลถ้ําพรรณรา อําเภอถ้ําพรรณรา จังหวัด

นครศรีธรรมราช

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

120 5901395 16/7/2559 มีการตัดต้นไม้และบุกรุกพื้นที่บริเวณรอบๆ ภูเขา พืน้ที่หมู่ที่ 8 ตําบลศรีถ้อย อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 2 (เชียงราย)

ไ ่ ่121 5910983425 21/7/2559 ถูกสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท ี3 สาขาแพร่แจ้งข้อกล่าวหาผู้ร้องก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า และยึดครอบครองหรือ

กระทําการใดๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

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

 สาขาแพร่

122 5901515 22/7/2559 ถูกจับเนื่องจากค้าถ่านจากไม้ยุคาลิปตัส จังหวัดสระแก้ว √ ปม/เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

123 5911366204 15/7/2559 ผู้ร้องแจ้งว่าคนในหมู่บ้าน ลักลอบตัดไม้ในป่าโดยรับจ้างตัดไม้ในป่า โดนนํามาแปรรูปไม้และขาย หมู่ที่ 4 ตําบลหนองไผ่

 ํ ี้  ั ั ี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

 อาเภอมะขามเตยี จงหวดกาญจนบุรี

124 5912981600 22/7/2559 ข้อเสนอเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินและใช้ประโยชน์ที่ดินในท้องที่อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

แนวทางการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทการครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง พืน้ที่

ป่าเพื่อการอนุรักษ์ (Zone C)

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม,้ 

สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

125 5911474411 22/7/2559 ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบว่า ที่ดินแปลงที่ 4971 (โฉนดที่ดินเลขที ่16039) ตําบลป่าค่าย √ e-petition  สน.จทป.ที ่3 (ลําปาง) สํานักจัดการที่ดินป่าุ

อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่ ไม้ปิดแล้ว6/9/59

126 5911420336 25/7/2559 ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับกุมด้วยข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพระฤาษีและป่าบ่อแร่ ทั้งที่ผู้ร้องเรียน แจ้งว่า

ตนเองได้อาศัยทํากินในพื้นที่ดังกล่าวสืบทอดจากบิดาที่ได้รับสิทธ ิสทก.แต่ผู้ร้องเรียนได้ทําเอกสารสิทธิหาย ใน

ขณะเดียวกัน ผู้ร้องเรียนแจ้งว่ามีนายทุนบุกรุกพื้นที่บริเวณใกล้เคียง แต่เจ้าหน้าที่ไม่ดําเนินการใดๆ กับนายทุน

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สน.จทป.ที่ 10 

(ราชบุร)ี ปิดแล้ว

127 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 

จังหวัดนา่น นําปา้ยไปตดิประกาศขอคืนพืน้ที่ทํากนิบรเิวณปา่ห้วยปลวก ปา่ห้วยหวาย หม ่6 ตําบลขึ่ง อําเภอเวยีงสา 

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

 สาขาแพร่

จงหวดนาน นาปายไปตดประกาศขอคนพนททากนบรเวณปาหวยปลวก ปาหวยหวาย หมู 6 ตาบลขง อาเภอเวยงสา 

จังหวัดน่าน



หนา้ที1่3

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2560) เอกสารแนบ 2

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรยีน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

ู

เรองรองเรยน

128 5911391546 24/7/2559 ขอให้ตรวจสอบต้นไม้ใหญ่เอียง เกรงว่าจะล้มทับสายไฟและหลังคาชาวบ้าน บริเวณ คุ้งบางกระเจ้า สวนศรีนครเขื่อน

ขันธ ์ตลาดบางน้ําผึ้ง ตําบลบางน้ําผึ้ง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

√ e-petition สํานักโครงการพระราชดําริฯ

129 5901544 3/8/2559 มีการบุกรุกพื้นที่ ซื้อขายที่ดินเขายายเที่ยง อําเภอสิคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

130 5911495874 1/8/2559 ถกกล่าวหาวา่บกรกเขา้ทําประโยชนป์ลกยางพาราในเขตพืน้ที่ปา่สงวนแห่งชาตปิา่ภเปอืย ปา่ภขี้เถา้ และปา่ภเรือ จังหวัด √ e petition สํานักปอ้งกันฯ สน จทป ที่ 6 130 5911495874 1/8/2559 ถูกกลาวหาวาบุกรุกเขาทาประโยชนปลูกยางพาราในเขตพนทปาสงวนแหงชาตปาภูเปอย ปาภูขเถา และปาภูเรอ จงหวด

เลย

√ e-petition สานกปองกนฯ,สน.จทป.ท 6 

(อุดรธาน)ี

131 5901565 5/8/2559 มีการลักลอบตัดไม้ชิงชัน ไม้พะยูง บริเวณป่าห้วยสะแตน บ้านป่าหุง่ ตําบลหยาบหัวหน้า อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 3 สาขาแพร่

132 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

อุบลราชธานีู ุ ุ

133 5911326373 3/8/2559 มีชาวบบ้านและนายทุนได้เข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน เข้าไปปลูกสวนส้ม ปลูกพืชไร่ มีหมู่บ้านหนองไผ ่หมู่บ้านลาน 

หมู่บ้านม่วงชุม หมู่ที่ 11 ตําบลม่อนปิ่น อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

134 5911409176 11/8/2559 ขอให้ดําเนินการเพิกถอนป่าเสื่อมโทรม เพื่อนํามาจัดสรรที่ดินโดยออกเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินให้กับราษฎรหมู่ที่ 6 ตําบล

โนนสมบูรณ์ อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น และขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตําบลโนนสมบูรณ์

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ สน.จทป.ที่ 7 

(ขอนแก่น) ปิดแล้ว

 อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

135 5911429431 10/8/2559 ราษฎรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ขอความเป็นธรรม เนื่องจากสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ได้ปิด

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

เรื่อง ให้เจ้าของหรือครอบครองสิ่งปลูกสร้างปฏิบัติตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที่ 35/2559 ลง

ั ี่ ึ่ ้ ้ ็ ่ ็ ํ ั่ ใ ั ื ิ ั ไิ ่ ็

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

วันท ี5 กรกฎาคม 2559 ซงึผูร้อ้งเห็นวา่เป็นการออกคําสังในลักษณะเลือกปฏบิัตไิมเ่ป็นธรรม

136 5901604 22/8/2559 บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณริมรั้วด้านหน้าวัดเนินแสงธรรม หมู่ที่ 11 ตําบลไทรย้อย อําเภอเนินมะปราง 

จังหวัดพิษณุโลก

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

137 5910967770 9/8/2559 ถูกเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ 5 อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ แจ้งความดําเนินคดีในข้อหา ร่วมกันก่อสร้าง 

แผว้ถาง หรือเผาปา่ หรือกระทําด้วยประการใดๆ อันเป็นการทําลายปา่เรยีกรอ้งขอใหน้ําที่ดินพืน้ที่สวนปาลม์น้ํามันที่

√ e-petition สํานักการอนุญาต สน.จทป.ที่ 12 

สาขากระบี่ปิดแล้วแผวถาง หรอเผาปา หรอกระทาดวยประการใดๆ อนเปนการทาลายปาเรยกรองขอใหนาทดนพนทสวนปาลมนามนท

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

พระยา อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ มาจัดสรรให้คนจนเช่าเพื่อเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติที่

หมดอายุการอนุญาต

13/12/59

138 5911416302 19/8/2559 ขอความเป็นธรรมเรื่องที่ดินทํากิน ในบริเวณหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 12 ตําบลโป่งน้ําร้อน อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี √ e-petition สน.จทป.ที ่9 (ชลบุร)ี



หนา้ที1่4

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2560) เอกสารแนบ 2

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรยีน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

ู

เรองรองเรยน

139 5911330535 22/8/2559 ขออนุญาตตัดยางพาราที่หมดสภาพแล้ว ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตําบลสะตอ อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด √ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ สน.จทป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

 ปิดแล้ว

140 5912910244 30/8/2559 ขอความเป็นธรรมกรณีถูกเจ้าหน้าที่จับกุมในคดีการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้อีกครั้งในท้องที่ หมู่ที่ 11 

ตําบลรับรอ่ อําเภอทา่แซะ จังหวัดชมพร ID เดิม 5911485369

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

ตาบลรบรอ อาเภอทาแซะ จงหวดชุมพร ID เดม 5911485369

141 5911394686 31/8/2559 ขอให้ยุติการอนุญาตให้เข้าทําประโยชน ์หรือการให้สัญญาเช่า/สัมปทาน ที่ดิน แก่บริษัทหรือนายทุน และให้ยุติการ

อนุญาตเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติบ้านหมาก และป่าปากพัง จังหวัดสุราษฎร์ธาน ีของบริษัท พันธ์ศรี จํากัด

√ e-petition สํานักการอนุญาต

142 5912902590 31/8/2559 ขอความเป็นธรรมในการอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยผู้ร้องอ้างว่า บริษัท ไทย-สวีดิสซ ์ √ e-petition สํานักการอนุญาตุ ู

เหมืองแร่ จํากัด ได้รับโอนประทานบัตรจากบริษัท ศิริไทย ซีไลท ์ประเทศไทย จํากัด ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าทํา

ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งขวา ในพื้นที่ตําบลสันสลี อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ุ

143 5901683 8/9/2559 มีการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ป่าชุมชน ตําบลเขาน้อย อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

144 5911455609 7/9/2559 ขอให้พิจารณาปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินทํากิน ซึ่งต้องการจะขอเช่าที่ดินทํากินเนื้อที่ประมาณ

 4,945 ไร่ จํานวน 7 แปลง โดยเป็นพื้นที่ในตําบลอ่าวตง อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง จํานวน 3,500 ไร ่ตําบลวัง

มะปราง อําเภอวังวิเศษ จํานวน 638 ไร ่และตําบลบ่อหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง จํานวน 807 ไร่

√ e-petition สํานักการอนุญาต

145 5911444824 8/9/2559 นายคมกริช ไทยเก่ง กํานันตําบลบ้านหนุน อําเภอสอง จังหวัดแพร ่แจ้งว่า ราษฎรตําบลบ้านหนุน ได้อาศยัทํากินใน

ื้ ี่ ่ ้ ้ โ ไ ่ ี ิ ิ ั ํ ั ิ ี่ ิ ื ่ ไ่ ้ ั ้ ่ ื ้ ี่

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

พืนทปีา่ห้วยปอ้มโดยไมม่เีอกสารสิทธกิับสํานักงานปฏริูปทดีินเพือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) แตไ่ด้รับการแจง้วา่ พืนทแีปลง

ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของ กรมป่าไม ้(ปม.) ผู้ร้องเรียนจึงขอความอนุเคราะห์ ปม. ส่งมอบพื้นที่ป่าห้วยป้อม 

อําเภอสอง จังหวัดแพร ่ให้ ส.ป.ก. เพื่อดําเนินการออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในการนี้ สป.ทส.

พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องดังกล่าวผู้ร้องเรียนขอความอนุเคราะห์ ปม. ส่งมอบพื้นที่ป่าห้วยป้อม อําเภอสอง จังหวัดแพร ่

ให้ ส.ป.ก.เพื่อดําเนินการออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดิน

146 5901691 15/9/2559 วัดพระธาตุวงตาได้บุกรุกพื้นที่ป้าสงวนแห่งชาติป่าแม่สุกและป่าแม่สอย เพื่อสร้างกุฎิพระ พืน้ที่ หมู่ที่ 3 ตําบลเมืองปาน

 อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

147 5911327175 7/9/2559 ขอความเป็นธรรม และขอให้ตรวจสอบเพื่อลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่บิดเบือนคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) 

เป็นเครื่องมือรังแก คุกคาม ประชาชน และใช้อํานาจ มิชอบ ในการทวงคืนผืนป่าในพื้นที่ตําบลหลักด่าน และตําบลวัง

กวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบรณ์

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

กวาง อาเภอนาหนาว จงหวดเพชรบูรณ



หนา้ที1่5

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2560) เอกสารแนบ 2

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรยีน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

ู

เรองรองเรยน

148 5911304171  07/09/2559 ขอความเป็นธรรม และขอให้ตรวจสอบเพื่อลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่บิดเบือนคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) 

เป็นเครื่องมือรังแก คุกคาม ประชาชน และใช้อํานาจ มิชอบ ในการทวงคืนผืนป่าในพื้นที่ตําบลหลักด่าน และตําบลวัง

กวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

149 5911348284 7/9/2559 ขอความเป็นธรรม และขอให้ตรวจสอบเพื่อลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่บิดเบือนคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) √ e-petition สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

เป็นเครื่องมือรังแก คุกคาม ประชาชน และใช้อํานาจ มิชอบ ในการทวงคืนผืนป่าในพื้นที่ตําบลหลักด่าน และตําบลวัง

กวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

150 5911393957 7/9/2559 ขอความเป็นธรรม และขอให้ตรวจสอบเพื่อลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่บิดเบือนคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) 

เป็นเครื่องมือรังแก คุกคาม ประชาชน และใช้อํานาจ มิชอบ ในการทวงคืนผืนป่าในพื้นที่ตําบลหลักด่าน และตําบลวัง

ํ ้ํ ั ั ์

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

กวาง อาเภอนาหนาว จงหวดเพชรบูรณ์

151 5911322793 7/9/2559 ขอความเป็นธรรม และขอให้ตรวจสอบเพื่อลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่บิดเบือนคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) 

เป็นเครื่องมือรังแก คุกคาม ประชาชน และใช้อํานาจ มิชอบ ในการทวงคืนผืนป่าในพื้นที่ตําบลหลักด่าน และตําบลวัง

กวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

152 5911365737 7/9/2559 ขอความเป็นธรรม และขอให้ตรวจสอบเพื่อลงโทษเจา้หนา้ที่ของรัฐที่บดิเบือนคําสั่งคณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิ(คสช ) √ e petition สน จทป ที่ 4 สาขาพษิณโลก152 5911365737 7/9/2559 ขอความเปนธรรม และขอใหตรวจสอบเพอลงโทษเจาหนาทของรฐทบดเบอนคาสงคณะรกษาความสงบแหงชาต (คสช.) 

เป็นเครื่องมือรังแก คุกคาม ประชาชน และใช้อํานาจ มิชอบ ในการทวงคืนผืนป่าในพื้นที่ตําบลหลักด่าน และตําบลวัง

กวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

√ e-petition สน.จทป.ท 4 สาขาพษณุโลก

153 5911302194 7/9/2559 ขอความเป็นธรรม และขอให้ตรวจสอบเพื่อลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่บิดเบือนคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) 

เป็นเครื่องมือรังแก คุกคาม ประชาชน และใช้อํานาจ มิชอบ ในการทวงคืนผืนป่าในพื้นที่ตําบลหลักด่าน และตําบลวัง

้

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

กวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

154 5911390905 7/9/2559 ขอความเป็นธรรม และขอให้ตรวจสอบเพื่อลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่บิดเบือนคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) 

เป็นเครื่องมือรังแก คุกคาม ประชาชน และใช้อํานาจ มิชอบ ในการทวงคืนผืนป่าในพื้นที่ตําบลหลักด่าน และตําบลวัง

กวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

่ ่ ่ ่ ่155 5910964361 7/9/2559 ขอความเป็นธรรม และขอให้ตรวจสอบเพื่อลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่บิดเบือนคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) 

เป็นเครื่องมือรังแก คุกคาม ประชาชน และใช้อํานาจ มิชอบ ในการทวงคืนผืนป่าในพื้นที่ตําบลหลักด่าน และตําบลวัง

กวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

56 59 27 7976 9/9/2559  สวนทพิย์วนารสีอรท์ ตัง้อย่เลขที่ 4 หมบ่า้นปา่เหยีง ตําบลทา่กอ๊ อําเภอแมส่รวย จังหวัดเชยีงราย ถือครอง √ titi สน จทป ที่ 2 (เชยีงราย)156 5912737976 19/9/2559  สวนทพยวนารสอรท ตงอยูเลขท 14 หมูบานปาเหยง ตาบลทากอ อาเภอแมสรวย จงหวดเชยงราย ถอครอง

กรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตป่าสงวน และมีการออกโฉนดรุกล้ําลําน้ําสาธารณะ

√ e-petition สน.จทป.ท 2 (เชยงราย)



หนา้ที1่6

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2560) เอกสารแนบ 2

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรยีน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

ู

เรองรองเรยน

157 5911402774 8/9/2559 ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภูทับเบิก จากคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 

35/2559 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและทวงคืนผืนป่า บริเวณบ้านทับเบิก หมู่ที่ 14 บ้าน

ทับเบิกใหม่ หมู่ที่ 16 บ้านนาสะอุ้ง หมู่ที่ 17 ตําบลวังบาล และบ้านน้ําเพียงดิน หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านเนิน อําเภอหล่มเก่า

 จังหวัดเพชรบูรณ์

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

158 5911311099 15/9/2559 มีนายทุนลักลอบใช้รถแมคโคร ถางป่า ตัดไม้ในป่า เป็นจํานวนมาก เพื่อทําสัมปทานเหมืองเเร่ ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.

กาญจนบุรี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

159 5913058651  16/09/2559  กรณีราษฎรอําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 9 ราย มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตร ีร้องเรียนในประเด็นเดียวกัน

ว่า ตนเองมีที่ดินทํากินในท้องที่ตําบลหลักด่าน และตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับความ

เดือดรอ้นจากการปฏบิัตกิารทวงคืนผืนปา่ตามนโยบายของรัฐบาล

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

สาขาพิษณุโลก

เดอดรอนจากการปฏบตการทวงคนผนปาตามนโยบายของรฐบาล

160 5910891390 21/9/2559 ขอคัดค้านโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําบ้านเหมืองตะกั่ว ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตําบลหนองธง อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง √ e-petition สน.จทป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

161 5912771978 30/9/2559 บุกรุกซื้อขายที่ดินป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยเม็ก  จังหวัดอุบลราชธานี √ e-petition สํานักป้องกันฯ,สน.จทป.ที่ 7 

สาขาอุบลราชธานี

161 0
                 161



หนา้ที1่

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจําปีงบประมาณ พ ศ  2558   (ข้อมลอัพเดตถงึวันที่ 31 มกราคม 2560) เอกสารแนบ 3

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   (ขอมูลอพเดตถงวนท 31 มกราคม 2560)

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

ํ ป ึ ี่ ั ปั ่ ไ ไ้ปใ ้ ้ ํ ั ไ ้ √ ป ็ ไ ์ ํ ั3 5800311 8/12/2557 ขอคําปรกึษาเกยีวกับ นสก. พบปัญหาเวลาเราสง่ไม้ไปให้ลูกคา้ เราจะออก นสก สําหรับขนไม้

ไปทุกครัง้ แต่จะเกิดปัญหาในกรณีที่ลูกค้าไม่รับสินค้าทั้งแบบเต็มจํานวน และไม่เต็มจํานวน อัน

เนื่องจาก ปัญหาคุณภาพ ลูกค้าไม่มีพื้นที่ว่าง รับไม่ครบทุกรายการ ส่งผลกับใบเบิกทางขากลับ 

ได้มาบ้าง ไม่ได้มาบ้าง ทําให้โควตาไม้ของบริษัทไม่ครบตามจํานวน จะขอปรึกษาว่าเราจะมี

วธิีการดําเนินอย่างไร เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย

√ ปม/เว็บไซต์ สํานักการอนุญาต

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

5 5800455 19/1/2558 ขอให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจเลื่อยยนต ์ตามบ้าน หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 13 ตําบลนาคํา 

อําเภอศรีเมืองใหม ่จังหวัดอุบลราชธานี

√ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

6 ทก02570106039 6/1/2558 ขอให้ตรวจสอบการลักลอบตัดต้นไม ้ ในพื้นที่ป่าสงวนน้ําปาด โดยไม่ได้รับอนุญาต บริเวณหมู่ที่

้ ้

√ e-petition สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

 2 ตําบลน้ําไผ ่อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

7 5800484 28/1/2558 บุกรุกพื้นที่ป่า หมู่ที่ 2 หมู่บ้านสามหลัง ตําบลโป่งแยง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ √ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

8 ทก02580003983 20/1/2558 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับยกเลิกสัมปทานในการระเบิดภูเขาในทุกพื้นที่ โดยประชาชนเห็นว่า

จะเป็นการลดจํานวนป่าไม้ภายในประเทศลง และอาจจะส่งผลต่อระบบนิเวศน์ทางด้านธรรมชาติ

√ e-petition สํานักการอนุญาต

9 5811357464 12/2/2558 ขอความช่วยเหลือให้ไปตัดต้นประดู่ตายยืนต้น(ต้นใหญ่มาก) หลังบ้านผู้ร้องซึ่งเป็นป่าสงวนเกรง

ว่าจะล้มมาทับบ้านผู้ร้อง ทําให้เกิดความเสียหายและได้รับอันตรายได้

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

10 5800772 13/3/2558 ลักลอบตัดไม้ในหมู่บ้านรวมไทย ตําบลโหรา อําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด √ ปม/เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

11 ทก02580017413 9/3/2558 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน(ไม่ทราบชื่อ)ของวัดม่อนพญาคํา หมู่บ้านถ้ํา หมู่ที่ 1 √ e-petition สน.จทป.ที ่3 (ลําปาง)

ตําบลทุ่งกว๋าว อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง

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

โพหลุ่ม อําเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

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



หนา้ที2่

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจําปีงบประมาณ พ ศ  2558   (ข้อมลอัพเดตถงึวันที่ 31 มกราคม 2560) เอกสารแนบ 3

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   (ขอมูลอพเดตถงวนท 31 มกราคม 2560)

ร้องเรยีน

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

ซ้าย อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

√ e-petition สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

15 5800913 7/4/2558 ลักลอบตัดไม้เพื่อนําไปปลูกบ้าน ใกล้โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ตําบลพรานกระต่าย อําเภอ

พรานกระตา่ย จังหวัดกําแพงเพชร

√ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

พรานกระตาย จงหวดกาแพงเพชร

16 5802282 18/5/2558 มีนายทุนบุกรุกทําลายป่าสงวน บริเวณหมู่บ้านอรุโนทัย ตําบลแม่นะ อําเภอเชียงดาว จังหวัด

เชียงใหม่

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

17 5811346066 30/4/2558 มีนายทุน/ชาวบ้าน/เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ได้เข้าไปบุกรุกตัดไม้ในเขตป่าสงวน ในเขตอุทยานแห่งชาติ

แมแ่ตง จังหวัดเชยีงใหม่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

แมแตง จงหวดเชยงใหม

18 5812607473 21/5/2558 ตัวแทนประชาชนจาก จังหวัดสระบุร ีลพบุร ีพิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย นครสวรรค ์ขอ

คัดค้านการสัมปทานเหมืองแร่ทองคํา และการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษแร่ทองคํา เนื่องจาก

ชาวบ้านที่อยู่โดยรอบได้รับผลกระทบจากการทําเหมืองแร่ทองคําเป็นจํานวนมาก

√ e-petition สํานักการอนุญาต

19 5802423 22/5/2558 บุกรุกเขตสวนป่า เพื่อปลูกยางพาราและมันสัมปะหลัง หมู่ที่ 5 บ้านโคกก่อง อําเภอทรายมูล 

จังหวัดยโสธร

√ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

20 5813038232 25/5/2558 ขอทราบผลการพิจารณาขอเช่าที่ดินป่าดงซํา อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น ของกลุ่มเกษตรกร

สภาประชาชนเพื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

ญ ฐ

21 5811461828 2/6/2558 มีการบุกรุกสวนป่าละเอาะ ตําบลน้ําเกลี้ยง อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ บุกรุกตั้งแต ่

หมู่บ้านงิ้ว หมู่บ้านบาก หมู่บ้านกะวัน มีนายทุนอยู่เบื้องหลังให้ชาวบ้านเข้าถางป่าเพื่อปลูก

ยางพารา ปลูกมันสําปะหลัง

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

22 5811359011 11/6/2558 ขอทราบผลการขออนญาตใช้พืน้ที่ปา่สงวนแห่งชาตปิา่วังใหญแ่ละปา่แมน่้ํานอ้ย เพื่อตัง้โรงแตง่ √ e-petition สํานักการอนญาต22 5811359011 11/6/2558 ขอทราบผลการขออนุญาตใชพนทปาสงวนแหงชาตปาวงใหญและปาแมนานอย เพอตงโรงแตง

แร ่ท้องที่ตําบลศรีมงคล อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

√ e petition สานกการอนุญาต

23 5811413256 14/6/2558 ราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี ร้องเรียนว่า ถูกศูนย์วิจัย นํารถแทรกเตอร์เข้าไปทําลายพืชผล

ทางการเกษตรที่ได้ปลูกไว ้และยังถูกห้ามไม่ให้เข้าใช้ประโยชน์และอยู่อาศัยในพื้นที่ป่าสงวน

แห่งชาต ิป่าดงภูหล่น ทําให้ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่มีที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัย

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

ู ู
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รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจําปีงบประมาณ พ ศ  2558   (ข้อมลอัพเดตถงึวันที่ 31 มกราคม 2560) เอกสารแนบ 3

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   (ขอมูลอพเดตถงวนท 31 มกราคม 2560)

ร้องเรยีน

24 5811437423 15/6/2558 ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับที่ดินทํากินให้กับราษฎรตําบลยางหัก อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุร ี

ซึ่งเป็นปัญหาการทับซ้อนที่ทํากินของราษฎรในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติ

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

ใ ้ ไ้ ั ี่ ํ ใ ้ ่ ึ่ ใ ้ ื้ ี่ ่ ้ ํ ั ั ี่ ่ ไ ้25 5811454299 15/6/2558 ขอให้พิจารณาแกไ้ขปัญหาทดีินทํากินให้แกร่าษฎรซงึทางราชการให้อพยพออกจากพืนทกีอ่สรา้ง

เขื่อนสิริกิติ์ และจัดสรรที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

√ e-petition สํานักจัดการทดีินปา่ไม้

26 5812706500 17/6/2558 ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า บริเวณป่าสงวน หมู่ที่ 17 ตําบลโคกโจด อําเภอส

ตึก จังหวัดบุรีรัมย์

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

27 5811923886 18/6/2558 คัดค้านการทําเหมืองแร่ฯ  (ตําบลลําพญากลาง ตําบลลําสะพุง และตําบลซับสนุน่) อําเภอ

มวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ี เนื่องจากหากมีการอนุญาตทําเหมืองแร่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตความ

เป็นอยู่และความเป็นอยู่ของชาวบ้านอย่างรุนแรง

√ e-petition สํานักการอนุญาต

28 58 4 857 8/6/2558 ขอใหต้รวจสอบการบกรกพืน้ที่ปา่สงวน (ควนพล) ในพืน้ที่หมท่ี่ 7 หมบ่า้นทา่ไทร ตําบลลําไพล √ e petition สน จทป ที่  (สงขลา)28 5811438571 18/6/2558 ขอใหตรวจสอบการบุกรุกพนทปาสงวน (ควนพล) ในพนทหมูท 7 หมูบานทาไทร ตาบลลาไพล

 อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา

√ e-petition สน.จทป.ท 13 (สงขลา)

29 5811418069 18/6/2558 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยหลุมพอลาย ตัง้อยู่ในพื้นที่ตําบลอ่าวตง

 อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

30 5811470318 19/6/2558 ขอให้พิจารณาจัดสรรที่ดินทํากินและออกใบอนุญาตให้ราษฎรผู้เข้าร่วมโครงการฯ เก็บหาของป่า

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

√ e-petition สํานักการอนุญาต

31 5811477038 22/6/2558 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน ชื่อป่าปลายรา,ป่าทองสาย, ป่าเทือกเขาสูญ หมู่ที่ 4-7

 ตําบลคลองเส อําเภอถ้ําพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

32 5811487716  25/06/2558 ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคํา

พิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ อ.205/2557 ให้เพิกถอนการออกเอกสารสิทธิที่มิชอบด้วย

กฎหมายของกลุ่มนายทุนจํานวน 2,800 ไร ่ในเขตป่าสงวนอําเภอวัฒนานคร เนื่องจากที่ดินอยู่

ในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิซึ่งศาลได้มีคําพิพากษาแล้ว แต่กลุ่มนายทุนไม่ปฏิบัติตามคําพิพากษา

ไ ้ ่

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

และได้บุกรุกครอบครองพืน้ที่ป่าสงวนดังกล่าว



หนา้ที4่

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจําปีงบประมาณ พ ศ  2558   (ข้อมลอัพเดตถงึวันที่ 31 มกราคม 2560) เอกสารแนบ 3

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   (ขอมูลอพเดตถงวนท 31 มกราคม 2560)

ร้องเรยีน

33 5812744149 22/6/2558 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บริเวณป่าห้วยอ้นโป่งกระทิง หมู่บ้านสะพานยาว

 หมู่ที่10 ตําบลศรีสัชนาลัย อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

34 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

35 5812967565 24/6/2558 ขอให้ตรวจสอบการยื่นขอใบอนุญาตสัมปทานการระเบิดหินภูเขา บริเวณภูเขาจั๊กจั่น (ชื่อที่

ชาวบ้านในพื้นที่เรียก) หมู่บ้านกลาง หมู่ที่ 2 ตําบลนากลาง อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

√ e-petition สํานักการอนุญาต

36 5812997897 25/6/2558 ขอความเป็นธรรม ฐานบุกรุก ยึดถือ ครอบครอง เข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโดย √ e-petition สน.จทป.ที ่7 สาขา

ไม่ได้รับอนุญาตเหตุใดจึงไม่มีการดําเนินคดีกับผู้ขายที่ดิน อุบลราชธานี

37 5811375436 27/6/2558 มีชาวบ้านได้เข้าไปลักลอบตัดต้นไม้เสม็ดในเขตป่าสงวน หมู8่-9 อ.เชียรใหญ่ ตการะเกด จ.

นครศรีธรรมราช

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

38 5802774 2/7/2558 บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติแม่ธิ หมู่ที่ 1ตําบลศรีบัวบาน อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน √ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

39 5812641390 29/6/2558 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณพื้นที่ อําเภอทุ่งหัว

ช้าง จังหวัดลําพูน

√ e-petition สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

40 5810984649 21/6/2558 พฤติกรรมเจ้าหน้าที่ √ e-petition สน.จทป.ที่ 13 (สงขลา)

41 5812744064 2/7/2558 มีนายทุนลักลอบพื้นที่ป่าสาธารณะอ.อุ้มผาง ต.แม่กลอง จ.ตาก √ e-petition สน.จทป.ที ่4 (ตาก)ุ ุ p ( )

42 5811498083 2/7/2558 ขอออกฉโฉนดจาก นส.3 ก. เลขที่ 1382 ต.นาสีนวล อ.เมือง จ.มุกดาหาร √ e-petition สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

43 5811411135 6/7/2558 ขอความเป็นธรรมได้รับกระทบจากจากการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝัง่ซ้ายแม่น้ําภาชี

ทับซ้อนที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยของราษฏร ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

้ ่ ้44 5811438684 8/7/2558 ชาวบ้านได้เข้ามาทํากินในพืน้ที่ดินของรัฐ เขตป่าสงวนทุ่งเลี้ยงสัตว์นกนางแอ่น และป่าสัมปทาน

 ซึ่งราษฎรอาศัยทํากินมานาน โดยเฉพาะพืน้ที่สัมปทานของ อ.อ.ป. และบริษัทสหไทย ซึ่งเคย

ยื่นคําขอเข้าทําประโยชน์ในป่าสงวนเมื่อปี พ.ศ.2548 มาครั้งหนึ่งแล้ว แต่ไม่มีความคืบหน้า ทํา

ให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จังหวัดชุมพร

√ e-petition สํานักการอนุญาต

45 5812745843 6/7/2558 ขอแจง้เบาะแสการลักลอบตัดไมห้วงหา้ม ประเภท ไมป้ระด่ ไมแ้ดง และไมม้ะคา่โมง บรเิวณ √ e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)45 5812745843 6/7/2558 ขอแจงเบาะแสการลกลอบตดไมหวงหาม ประเภท ไมประดู ไมแดง และไมมะคาโมง บรเวณ 

หมู่ที่ 1 บ้านตลิ่งชัน ตําบลตลิ่งชัน อําเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

√ e petition สน.จทป.ท 4 (ตาก)



หนา้ที5่

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจําปีงบประมาณ พ ศ  2558   (ข้อมลอัพเดตถงึวันที่ 31 มกราคม 2560) เอกสารแนบ 3

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   (ขอมูลอพเดตถงวนท 31 มกราคม 2560)

ร้องเรยีน

46 5811450955 9/7/2558 อดีตสมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก แจ้งว่า ได้รับแจ้งจากราษฎรจังหวัดพิษณุโลก 

จังหวัดทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัด ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่ดิน

ทํากินและเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

็ ี ่ ไ ไ้ ้ ี ั ี่ ใ ้ ํ ั ํ ั47 5812938153 10/7/2558 ขอความเป็นธรรม กรณกีรมปา่ไมไ้ด้มปีระกาศฉบับท ี3/2557 ให้สํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าหินล้ม แปลงที่ 1 เป็นเหตุให้ซ้อนทับ

กับพื้นที่เกษตรกร

√ e-petition สํานักการอนุญาต

48 5812723159 13/7/2558 แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกป่าในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก (ข้อเสนอแนะ) √ e-petition สํานักป้องกันฯ

์ ้ ํ โ ใ์ ี่ ี่49 5812944018 21/7/2558 ขอความอนุเคราะหพ์ิจารณาติดตามการขออนุญาตเขา้ทําประโยชนใ์นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า

คลองพระยา หมู่ที่ 5 บ้านวังจา ตําบลปลายพระยา อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

√ e-petition สน.จทป.ท ี12 สาขากระบี สตป.

50 5811412194 24/7/2558 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนทุ่งกะท ิบริเวณหมู่ที่ 15 ตําบลปราสาท อําเภอห้วยทับ

ทัน จังหวัดศรีสะเกษ

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

5 58 478 94 24/7/2558 ขอใหต้รวจสอบการบกรกพืน้ที่ปา่ดานกระตา่ย เขตปา่สงวนแห่งชาตปิา่ดงคําเดือย บรเิวณพืน้ที่ √ e petition สน จทป ที่ 7 สาขา51 5811478094 24/7/2558 ขอใหตรวจสอบการบุกรุกพนทปาดานกระตาย เขตปาสงวนแหงชาตปาดงคาเดอย บรเวณพนท

ป่าดานกระต่าย เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงคําเดือย ตําบลโคกก่ง อําเภอชานุมาน จังหวัด

อํานาจเจริญ

√ e-petition สน.จทป.ท 7 สาขา

อุบลราชธานี

52 5811447052 29/7/2558 ขอให้เพิกถอนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีสภาพเสื่อมโทรมในพื้นที่อําเภอวัฒนานคร จังหวัด

สระแก้ว

√ e-petition สน.จทป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

53 5812905337 29/7/2558 ขอใช้ประโยชน์ทํากินและอยู่อาศัย หรือขอเช่าที่ดินป่าสงวนแห่งชาต ิซึ่งอยู่ในพื้นที่ตําบลอ่าวลึก

เหนือ ตําบลคลองยา อําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

√ e-petition สํานักการอนุญาต

54 5804064 4/8/2558 โดนเวรคืนที่ดิน เอกสารสิทธิ์ที่ดิน สปก.หมู่ที่ 6 บ้านหนองโท ตําบลหนองหญ้าปล้อง อําเภอ

บ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

√ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

ใ ่ โ โ โ ่55 5804072 4/8/2558 ขอให้ตรวจสอบการตัดต้นยางบริเวณเกาะเสือ หมู่ที่ 1 ตําบลโกสัมพ ีอําเภอโกสัมพีนคร 

จังหวัดกําแพงเพชร

√ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

56 5811444058  06/08/2558  นายกสมาคมคนไทยไร้ที่ทํากิน ขอให้พิจารณาจ่ายเงินเยียวยา แก่ราษฎรเนื่องจากการกระทํา

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านคลองหวายเล็ก ตําบลคลองขนาน อําเภอเหนือคลอง 

จังหวัดกระบี่

√ e-petition   สํานักการอนุญาต

57 5812818121 7/8/2558 ขอให้ตรวจสอบการขุดตักหน้าดินรุกล้ําพื้นที่ป่า บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตําบลป่าพุทรา อําเภอ

ขาณุวรลักษบุร ีจังหวัดกําแพงเพชร

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)



หนา้ที6่

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจําปีงบประมาณ พ ศ  2558   (ข้อมลอัพเดตถงึวันที่ 31 มกราคม 2560) เอกสารแนบ 3

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   (ขอมูลอพเดตถงวนท 31 มกราคม 2560)

ร้องเรยีน

58 5811483389  10/08/2558 ขอให้เร่งรัดการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่หมดอายุการอนุญาตให้บุคคลเข้าทํา

ประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่

√ e-petition สํานักการอนุญาต

59 5812915734 11/8/2558 ขอความอนุเคราะห์จัดสรรที่ดินของรัฐ ซึ่งหมดสัญญาเช่าจากบริษัทต่างๆมาจัดสรรให้แก่ราษฎร

 ผู้ยากไร ้และไม่มีที่ดินทํากินโดยการทําสัญญาเช่าตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีข้อเรียกร้อง 

√ e-petition สํานักการอนุญาต

ู ญญ ฐ

10 ข้อ

60 5812707446 11/8/2558 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนาสีดา ตําบลชานุมาน อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ พร้อมพวก

 ลักลอบขนไม้พะยูงไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

61 5811438354  14/08/2558  มีผู้เข้าครอบครองที่ดินและสร้างบ้านพักตากอากาศ ติดกับสวนรุกขชาติน้ําผุดทัพลาว อําเภอ √ e-petition สน.จทป.ที ่8 (นครราชสีมา)

คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

62 5811471527 18/8/2558 ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่จังหวัดพะเยา ขอให้พิจารณาทบทวนและชะลอ

การยึดคืนพื้นที่ที่เกษตรกรปลูกยางพารารุกล้ําพื้นที่ป่าไม้

√ e-petition สน.จทป.ที่ 2 (เชียงราย)

63 5812901248 18/8/2558 ขอให้พิสูจน์สิทธิการ ครอบครองที่ดินในเขตป่า (จังหวัดตาก) √ e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

64 5810968121 19/8/2558 หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สพ.1 อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุร ีมีพฤติกรรมขมขูคุ่กคาม

ประชาชน

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

65 5812748611 26/8/2558 ขอให้ตรวจสอบสถานที่พักที่มีชื่อว่า ฮิลล์ ลอดจ์ รีสอร์ต (D Varee Hil Lodge Resort) เลขที่ 

140 หมู่ที่ 5 ตําบลบ้านปง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ่เนื่องจากผู้ร้องเคยไปพักและเห็นว่า

ส ี่ ั ่ ใ่  ้ํ  ่ ้ํ  ่ ป่  ึ ี ้ ส สั ่ ้ ส ี่ไ ้

√ e-petition สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

สถานทดงกลาวอยูในเขตภูเขา นาตก แมนา และอยูกลางปา จงมขอสงสยวาเจาของสถานทได

ที่ดินมาถูกต้องหรือไม ่มีการบุกรุกหรืออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้หรือไม่ รวมถึงมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ

หรือผู้มีอิทธิพลมีส่วนเกี่ยวข้องในการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการหรือไม่

66 5812913528 27/8/2558 ขอความอนเคราะหเ์ชา่ที่ดินทํากนิของรัฐ ในพืน้ที่ ต วังยาว อ ด่านชา้ง จ สพรรณบรี √ e petition สํานักการอนญาต66 5812913528 27/8/2558 ขอความอนุเคราะหเชาทดนทากนของรฐ ในพนท ต.วงยาว อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุร √ e-petition สานกการอนุญาต

67 5811420941 28/8/2558 ขอพระราชทานความเป็นธรรมเกี่ยวกับที่ดิน เนื่องจากได้อยู่อาศัยและทําประโยชน์ในที่ดิน

บริเวณหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 ตําบลนาพูน และพื้นที่หมู่ที่ 10 ตําบลวังชิ้น อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 3 สาขาแพร่

68 5811451150 31/8/2558 ขอใหต้รวจสอบกรณมีกีารรกพืน้ที่ปา่สงวน ปา่ชมชน ในพืน้ที่หม ่7 ต.เตย อ.มว่งสามสิบ จ. √ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขา68 5811451150 31/8/2558 ขอใหตรวจสอบกรณมการรุกพนทปาสงวน ปาชุมชน ในพนทหมู 7 ต.เตย อ.มวงสามสบ จ.

อุบลราชธานี

√ e petition สน.จทป.ท 7 สาขา

อุบลราชธานี
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รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจําปีงบประมาณ พ ศ  2558   (ข้อมลอัพเดตถงึวันที่ 31 มกราคม 2560) เอกสารแนบ 3

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   (ขอมูลอพเดตถงวนท 31 มกราคม 2560)

ร้องเรยีน

69 5811372622 2/9/2558 ในหมู่บ้านห้วยกันทา มีชาวบ้านเข้าไปลักลอบตัดต้นไม้สักทอง ไม้ประดู่ เพื่อนําไปขายและแปร

รูปไม ้หมู่ที่ 7บ้านห้วยกันทาตําบลทุ่งฮัว้ อําเภอวังเหนือจังหวัดลําปาง

√ e-petition สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

70 5811451977 4/9/2558 ขอความเป็นธรรม กรณีเจ้าหน้าที่กรมป่าไม ้(ปม.) ไม่ได้คัดลอกระวางขยายแผนที่ น.ส.3 ก 

มาตราส่วน 1:5,000 ใหม่ โดยคัดลอกลงในระวางแผนที่ หมายเลข 4923 III แผ่นที ่195 

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ต่อมาปรากฏว่าแผนที่ดังกล่าวคลาดเคลื่อนไปจากเดิม ทําให้การ

กําหนดแนวเส้นเขตที่ดินของราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 

จํานวน 49 แปลง ทับซ้อนพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

71 5811475152 10/9/2558 เจ้าหน้าที่ป่าไม ้ให้เข้าทําการจับกุมผู้ร้องและชาวบ้าน ในข้อหาบุกรุกป่าสงวนแห่งชาต ิจังหวัด √ e-petition สน.จทป.ที ่12 

นครศรีธรรมราช (นครศรีธรรมราช)

72 5811441482 11/9/2558 ขอความเป็นธรรม เกี่ยวกับที่ดินทํากินบริเวณเขาภูหลวง หมู่ที่ 7 ตําบลภูหลวง และหมู่ที่ 9 

ตําบลงิ้ว อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ สน.จทป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)ปิดแล้ว

14/12/59

73 5805031 15/9/2558 หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ นน.25 น้ําหนาว ตําบลบ่อเกลือใต ้อําเภอบ่อ √ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที ่3 สาขาแพรุ่

เกลือ จังหวัดน่าน ประพฤติมิชอบ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

74 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

่ ใ โ ้ โ ไ ็ โ

√ ปม.เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 3 สาขาแพร่

สินบน และคอรัปชั่น ในโครงการของกรมทรัพยากรน้ํา โดยไปเก็บเงินจากผูร้ับเหมา หจก.โชคสุ

ลการโยธา หจก.ดอนสถานก่อสร้าง โดยโอนผ่านบัญชีนายสมนึกเอง 4. ละเว้นการปฏิบัติ

หน้าที่ตามมาตรา 157 โดยเรียกเก็บเงินจากการขุดที่ของชาวบ้าน ผูร้ับเหมา ในพื้นที่และ

ปล่อยให้บุกรุกในพื้นที่ 5.ไม่จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง พนักงาน

75 5810957345 10/8/2558  เจา้หนา้ที่ผร้ับเรื่องรอ้งเรียน คงยังไมเ่อาเอกสารให้ พล.อ.ดาวพ์งษ ์รัตนสวรรณ และราายงาน √ e-petition สน.จทป.ที่ 1 (เชยีงใหม)่75 5810957345 10/8/2558  เจาหนาทผูรบเรองรองเรยน คงยงไมเอาเอกสารให พล.อ.ดาวพงษ รตนสุวรรณ และราายงาน

มาให้ร้องเรียน ข้าพเจ้า เคยเขียนใบร้องเรียนให้ ดังนี้ 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ่2. 

ผูบ้ังคับบัญชา ตํารวจภูธร ภาค 5 3. ผูอ้ํานวยการศาลปกครองเชียงใหม่ ผู้ร้องเรียนได้รับทราบ

เรื่องร้องเรียนรายงานการดําเนินงาน

√ e petition สน.จทป.ท 1 (เชยงใหม)

76 5805154 24/9/2558 ขอให้ตรวจสอบ facebook ใช้ชื่อ นางเสือดาว นางเสือดาว (charuwan malasee) ผู้ร้องแจ้งว่า

้ ้ ่

√ ปม/โทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

เจ้าของ facebook นี้ทําการซือ้ขายไม้และตัดไม้ทั่วประเทศ
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รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจําปีงบประมาณ พ ศ  2558   (ข้อมลอัพเดตถงึวันที่ 31 มกราคม 2560) เอกสารแนบ 3

ที่
เลขหนังสือส่ง/
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วัน/เดือน/ป ี

ที่รับเรื่อง
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ที่ปิดเรื่อง
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เจ้าของเรื่อง/ช่อง

ทางการรับเรื่อง
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รายงานผลการดาเนนการเรองรองเรยน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558   (ขอมูลอพเดตถงวนท 31 มกราคม 2560)

ร้องเรยีน

77 5805162 25/9/2558 หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ บร.5 ,บร.7 ยังไม่จ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงให้กับพนักงาน ประจําเดือน

 ส.ค- ก.ย 58

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

78 5812996994 25/9/2558 ขอความอนุเคราะห์ขอให้อนุมัติใบอนุญาตขอใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนเเห่งชาติเเม่ละเมา 

หมท่ี่ 5 ตําบลพะวอ อําเภอเเมส่อด จังหวัดตาก

√ e-petition สํานักการอนุญาต

หมูท 5 ตาบลพะวอ อาเภอเเมสอด จงหวดตาก

79 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

80 5811404437 25/9/2558 ขอความช่วยเหลือพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตเข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวน √ e-petition สํานักการอนุญาต

แห่งชาต ิป่าหลังภู และเขตป่าไม้ถาวรของชาต ิในท้องที่ตําบลโขงเจียม อ.โขงเจียม จ.

อุบลราชธานี

81 5811310195 28/9/2558 ชาวบ้าน หมู่บ้านปางอีกา มีการลักลอบเข้าไปตัดไม้สัก ในเขตหน่วยป่าไม้ตัดหมอก หน่วยรักษา

ต้นน้ํา หมู่บ้านปางอีกา ตําบลแม่แรม อําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

82 5812910018 24/9/2558 ขอให้ตรวจสอบแนวเขตประทานบัตรหมดอายุประทานบัตร บริเวณท้องที่ตําบลฉลอง อําเภอ

เมือง จังหวัดภูเก็ต และการออกเอกสิทธิของนายทุน

√ e-petition สํานักการอนุญาต,สํานัก

จัดการที่ดินป่าไม้

82 0

82



หนา้ที ่1

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2560) เอกสารแนบ  4

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 5711393258 26/5/2557 มีชาวบ้านลักลอบเข้าไปตัดไม้พยุงในเขตป่าติดภูเขาติดกับค่ายแดนเขมรตัดกันเป็น √ e-petition สน.จทป.ที ่7 สาขาอุบลราชธานี

จํานวนมากและตัดกันทุกวันโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ลงพืน้ที่ตรวจสอบเลยพื้นที่      ม.

7 บ้านค้อ ต.โดมประดิษฐ ์อ.น้ํายืน จ.อุบลราชธานี

11 5701512 15/5/2557 บุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทําการเกษตร บริเวณบ้านหนองไหล ต.สร้างกอน้อย อ.หัวตะพาน จ.

อํานาจเจริญ

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

่ ่ ไ ไ ใ โ ่12 5701504 15/5/2557 เจ้าหน้าทีของรัฐนําแรงงานจากประเทศเพือนบ้านเข้ามาทําการตัดไม้และแปรรูปไมใ้น

พืน้ที่ บ้านแก่งใหญ ่ต.แก่งดิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

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



หนา้ที ่2

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2560) เอกสารแนบ  4

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

ต.คําเขือนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อํานาจเจริญ

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

14 5701863 15/7/2557 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณภูเขาที่ตั้งสํานักสงฆ์พระพุทธบาท ภูหินกอง บ้านดงเหนือ ม.9

 ต.เหล่าใหญ ่อ.กุฉินารายณ ์จ.กาฬสินธุ์

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

15 5712882247 1/8/2557 มีนายทุนเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน นํารถแมคโคเข้าไปขุดดินเพื่อนําดินไปขาย ม.9     

ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

16 5711474349 21/8/2257 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกป่าสาธารณะ ป่าโคกน้ําขาว ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง         

จ.ร้อยเอ็ด

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

7 57 2 2 4/8/2557 บกรกพืน้ที่ปา่ ซึ่งเป็นปา่ชมชนโดยใช้รถแม็คโคร บรเิวณกึ่งกลางระหวา่งเส้นทางบา้น √ ปม /โทรสาร สน จทป ที่ 7 (ขอนแกน่)17 5702102 14/8/2557 บุกรุกพนทปา ซงเปนปาชุมชนโดยใชรถแมคโคร บรเวณกงกลางระหวางเสนทางบาน

หนองเต็ม-โคกสี

√ ปม./โทรสาร สน.จทป.ท 7 (ขอนแกน)

18 5702123 14/8/2557 ลักลอบตัดไม้สักบริเวณที่เป็นป่าดงไม้สัก แถวหมู่บ้านหนองมะค่า  ต.ป่าแดง            อ.

เมือง จ.ตาก

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

19 5711489443 11/9/2557 ขอความเป็นธรรมกรณีผู้ร้องที่อยู่อาศัยและที่ทํากินในพื้นที่ ม.2 ต.บาโหย              อ. √ e-petition สน.จทป.ที ่13 (สงขลา)

สะบ้าย้อย จ.สงขลา

20 5700613 4/2/2557 จับคนลักลอบตัดไม้พะยูง จํานวน 2 คน ม.5 หมู่บ้านคีมน้อย ต.สร้างถ่อน้อย           

อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ

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

21 5700155 5/11/2556 แจ้งเบาะแส ตัดไม้พยูง ข้อมูลจากชาวบ้าน จ.ยโสธร √ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

22 5700113 5/11/2557 นายทนเอาที่ สธก  มาแบง่ขาย ที่ อ แกง่หางแมว จ จันทบรี √ ปม /เว็บไซต์ สน จทป ที่ 9 (ชลบรี)22 5700113 5/11/2557 นายทุนเอาท สธก. มาแบงขาย ท อ.แกงหางแมว จ.จนทบุร √ ปม./เวบไซต สน.จทป.ท 9 (ชลบุร)

รวม ๒๒ 0

รวมทั้งหมด ๒๒
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