






ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 รวมทั้งสิ้น

1 ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ 15 19 22 13 12 0 0 0 0 0 0 0 81

2 สํานักนายกรัฐมนตรี/(1111) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 รัฐสภา (กระทู้/ข้อหารือ) 3 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 12

4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ/(ระบบ e-petition) 19 14 12 12 18 0 0 0 0 0 0 0 75

5 คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ 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 37 33 34 26 38 0 0 0 0 0 0 0 168

สถิติเรื่องร้องเรียนของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ลําดับที่ เรื่องร้องเรียน
ประจําเดือน
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ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้

สํานักนายกรัฐมนตรี/(1111)

รัฐสภา (กระทู้/ข้อหารือ)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ/(ระบบ e-petition)

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส.

อื่นๆ (เช่น หนังสือบันทึก, ศูนย์บริการกรมอุทยานแห่งชาติฯ)



ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63

1 ผู้ขอรับบริการข้อมูลสิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่วิชาการป่าไม้ 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0

2 ผู้ขอรับบริการข้อมูลทางโทรศัพท์/ ณ ศูนย์บริการฯ 98 107 95 104 73 0 0 0 0 0 0 0

3 ผู้ขอรับบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ผู้ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการของกรมป่าไม้ 

(ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540)
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

รวมทั้งสิ้น 99 107 96 106 75 0 0 0 0 0 0 0

สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ลําดับที่ การให้บริการ
ประจําเดือน
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ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63

ผู้ขอรับบริการข้อมูลสิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่วิชาการป่าไม้

ผู้ขอรับบริการข้อมูลทางโทรศัพท์/ ณ ศูนย์บริการฯ

ผู้ขอรับบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการของกรมป่าไม้ (ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540)



รวม
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ดําเนินการ
รวม

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ดําเนินการ
รวม

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ดําเนินการ
รวม

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ดําเนินการ
รวม

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ดําเนินการ
รวม

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ดําเนินการ

1 ให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแส 92 45 47 179 149 30 131 112 19 189 157 32 137 129 8 251 248 3
2 เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่และ

ภารกิจของกรมป่าไม้
56 17 39 138 86 52 112 77 35 194 132 62 203 155 48 118 105 13

3 กระทู้ ข้อหารือ 13 2 11 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 อื่นๆ (เช่น ขอคําปรึกษา เสนอความ

คิดเห็น ข้อเสนอแนะฯ)
7 1 6 27 24 3 34 32 2 78 77 1 19 18 1 36 35 1

รวมทั้งสิ้น 168 65 103 348 262 86 277 221 56 461 366 95 359 302 57 405 388 17
คิดเป็นร้อยละ(%) 100.00% 38.69% 61.31% 100.00% 75.29% 24.71% 100.00% 79.78% 20.22% 100.00% 79.39% 20.61% 100.00% 84.12% 15.88% 100.00% 95.80% 4.20%

สรุปเรื่องร้องเรียนของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - พ.ศ.2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 29   กุมภาพันธ์ 2563)

ลําดับที่ ประเภทเรื่องร้องเรียน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558พ.ศ. 2563

75.29%

24.71%

ปี 2562

ดําเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดําเนินการ

79.78%

20.22%

ปี 2561

ดําเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดําเนินการ

79.39%

20.61%

ปี 2560

ดําเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดําเนินการ

84.12%

15.88%
ปี 2559

ดําเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดําเนินการ

95.80%

4.20%
ปี 2558

ดําเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดําเนินการ

38.69%
61.31%

ปี 2563

ดําเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดําเนินการ



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

1 ให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแส 92 54.76% 179 51.44% 131 47.29% 189 41.00% 137 38.16% 251 61.98%
2 เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่และภารกิจ

ของกรมป่าไม้
56 33.33% 138 39.66% 112 40.43% 194 42.08% 203 56.55% 118 29.14%

3 กระทู้ ข้อหารือ 13 7.74% 4 1.15% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

4 อื่นๆ (เช่น ขอคําปรึกษา เสนอความคิดเห็น ข้อ
เสนอแนะฯ)

7 4.17% 27 7.76% 34 12.27% 78 8.95% 19 5.29% 36 8.89%

รวมทั้งสิ้น 168 100.00% 348 100.00% 277 100.00% 461 100.00% 359 100.00% 405 100.00%

    

  

สรุปเรื่องร้องเรียนของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - พ.ศ.2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563)

ลําดับที่ ประเภทเรื่องร้องเรียน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558พ.ศ. 2562พ.ศ. 2563

44.55%

45.73%

0.00%
9.73%

พ.ศ. 2560

ให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแส

เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่และภารกิจของกรมป่าไม้

กระทู้ ข้อหารือ

อื่นๆ (เช่น ขอคําปรึกษา เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ฯ)

38.16%

56.55%

0.00%

5.29% พ.ศ. 2559

ให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแส

เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่และภารกิจของกรมป่าไม้

กระทู้ ข้อหารือ

อื่นๆ (เช่น ขอคําปรึกษา เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ฯ)

61.98%
29.14%

0.00%
8.89%

พ.ศ. 2558

ให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแส

เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่และภารกิจของกรมป่าไม้

กระทู้ ข้อหารือ

อื่นๆ (เช่น ขอคําปรึกษา เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ฯ)

51.44%39.66%

1.15% 7.76%

พ.ศ. 2562

ให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแส

เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่และภารกิจของกรมป่าไม้

กระทู้ ข้อหารือ

อื่นๆ (เช่น ขอคําปรึกษา เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ฯ)

47.29%
40.43%

0.00%
12.27%

พ.ศ. 2561

ให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแส

เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่และภารกิจของกรมป่าไม้

กระทู้ ข้อหารือ

อื่นๆ (เช่น ขอคําปรึกษา เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ฯ)

54.76%33.33%

7.74%
4.17%

พ.ศ. 2563

ให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแส

เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่และภารกิจของกรมป่าไม้

กระทู้ ข้อหารือ

อื่นๆ (เช่น ขอคําปรึกษา เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะฯ)



 
ตาราง สถิติการใหบ้ริการข้อมูลขา่วสารของศนูย์ขอ้มูลขา่วสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (ข้อมูลวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563) 

รายการผู้ขอรับบริการ 

(1) 

ผู้รับบริการสะสม 

 

(2) 

ผู้รับบริการ 

(ก.พ.63) 

(1+2) 

รวม 

1. ผู้ขอรับบริการข้อมูลสิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่วิชาการป่าไม้ 3 1 4 

2. ผู้ขอรับบริการข้อมูลทางโทรศัพท์/ศูนย์บริการฯ 404 73 477 

3. ผู้ขอรับบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0 

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

1 1 2 

รวมทั้งหมด 408 75 483 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (ข้อมูลวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

(1) 
เรื่องร้องเรียน 

สะสม 
 

(2) 
เรื่องร้องเรียน 
ประจําเดือน 
(ก.พ.63) 

 

(1)+(2) 
รวม* 

ดําเนินการ
พร้อมรายงาน

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ 70 12 82 42 40 

สํานักนายกรัฐมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 

รัฐสภา / กระทู้ ข้อหารือ สว. สส. 4 8 12 2 10 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 56 18 74 21 53 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส. 0 0 0 0 0 

อื่นๆ 0 0 0 0 0 

รวมทั้งหมด 130 38 168 65 103 

 
หมายเหตุ  * รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1  

(ดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์กรมป่าไม้ หน้าเว็บเพจศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ http://new.forest.go.th/service/  
หัวข้อรายงานสถิติประจําเดือน) 



ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามป)ี (ข้อมูลวันที่ 29 กุมภาพันธ์  2563) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

(1)
เรื่องร้องเรียนทั้งหมด 

(ต.ค.60-ก.ย.62) 

(2) 
ดําเนินการพร้อม
รายงานแล้วเสร็จ 
(ต.ค.60-ก.ย.62)

(1) - (2) = (3)
อยู่ระหว่างดําเนินการ 

(ข้ามปี) 

(4)
เรื่องดําเนินการแล้วเสร็จ 

(ต.ค.62-ก.พ.63) 

(3) - (4) 
เรื่องร้องเรียนค้างปี 

คงเหลือ** 

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ 166 118 48 25 23 

สํานักนายกรัฐมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 

รัฐสภา / กระทู้ ข้อหารือ สว. สส. 4 2 2 1 1 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 178 95 83 21 62 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส. 0 0 0 0 0 

อื่นๆ 0 0 0 0 0 

รวมทั้งหมด 348 215 133 47 86 

 
หมายเหตุ  ** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2  

(ดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์กรมป่าไม้ หน้าเว็บเพจศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ http://new.forest.go.th/service/  
หัวข้อรายงานสถิติประจําเดือน) 



ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามป)ี (ข้อมูลวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

(1)
เรื่องร้องเรียนทั้งหมด 

(ต.ค.60-ก.ย.61) 

(2) 
ดําเนินการพร้อม
รายงานแล้วเสร็จ 
(ต.ค.60-ก.ย.62)

(1) - (2) = (3)
อยู่ระหว่างดําเนินการ 

(ข้ามปี) 

(4)
เรื่องดําเนินการแล้วเสร็จ 

(ต.ค.62-ก.พ.63) 

(3) - (4) 
เรื่องร้องเรียนค้างปี 

คงเหลือ*** 

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ 82 71 11 1 10 

สํานักนายกรัฐมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 195 148 47 1 46 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส. 0 0 0 0 0 

อื่นๆ 0 0 0 0 0 

รวมทั้งหมด 277 219 58 2 56 

 
หมายเหตุ  *** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 

(ดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์กรมป่าไม้ หน้าเว็บเพจศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ http://new.forest.go.th/service/  
หัวข้อรายงานสถิติประจําเดือน) 



ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามป)ี (ข้อมูลวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

(1)
เรื่องร้องเรียนทั้งหมด 

(ต.ค.59-ก.ย.60) 

(2) 
ดําเนินการพร้อม
รายงานแล้วเสร็จ 
(ต.ค.59-ก.ย.62)

(1) - (2) = (3)
อยู่ระหว่างดําเนินการ 

(ข้ามปี) 

(4)
เรื่องดําเนินการแล้วเสร็จ 

(ต.ค.62-ก.พ.63) 

(3) - (4) 
เรื่องร้องเรียนค้างปี 

คงเหลือ**** 

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ 86 78 8 3 5 

สํานักนายกรัฐมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 375 278 97 7 90 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส. 0 0 0 0 0 

อื่นๆ 0 0 0 0 0 

รวมทั้งหมด 461 356 105 10 95 

 
หมายเหตุ  **** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4  

(ดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์กรมป่าไม้ หน้าเว็บเพจศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ http://new.forest.go.th/service/  
หัวข้อรายงานสถิติประจําเดือน) 

      
 



ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามป)ี (ข้อมูลวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

(1)
เรื่องร้องเรียนทั้งหมด 

(ต.ค.58-ก.ย.59) 

(2) 
ดําเนินการพร้อม
รายงานแล้วเสร็จ 
(ต.ค.58-ก.ย.62)

(1) - (2) = (3)
อยู่ระหว่างดําเนินการ 

(ข้ามปี) 

(4)
เรื่องดําเนินการแล้วเสร็จ 

(ต.ค.62-ก.พ.63) 

(3) - (4) 
เรื่องร้องเรียนค้างปี 
คงเหลือ***** 

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ 107 99 8 4 4 

สํานักนายกรัฐมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 252 194 58 5 53 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส. 0 0 0 0 0 

อื่นๆ 0 0 0 0 0 

รวมทั้งหมด 359 293 66 9 57 

 
หมายเหตุ  ***** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5  

(ดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์กรมป่าไม้ หน้าเว็บเพจศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ http://new.forest.go.th/service/  
หัวข้อรายงานสถิติประจําเดือน) 



ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามป)ี (ข้อมูลวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

(1)
เรื่องร้องเรียนทั้งหมด 

(ต.ค.57-ก.ย.58) 

(2) 
ดําเนินการพร้อม
รายงานแล้วเสร็จ 
(ต.ค.58-ก.ย.62)

(1) - (2) = (3)
อยู่ระหว่างดําเนินการ 

(ข้ามปี) 

(4)
เรื่องดําเนินการแล้วเสร็จ 

(ต.ค.62-ก.พ.63) 

(3) - (4) 
เรื่องร้องเรียนค้างปี 
คงเหลือ****** 

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ 129 127 2 0 2 

สํานักนายกรัฐมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 276 257 19 4 15 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส. 0 0 0 0 0 

อื่นๆ 0 0 0 0 0 

รวมทั้งหมด 405 384 21 4 17 

 
หมายเหตุ  ****** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6  

(ดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์กรมป่าไม้ หน้าเว็บเพจศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ http://new.forest.go.th/service/  
หัวข้อรายงานสถิติประจําเดือน) 

  
 



หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จํานวนเร่ืองร้องเรียน อยู่ระหว่างดําเนินการ ดําเนินการแล้วเสร็จพร้อมรายงาน
(เร่ือง) (เร่ือง) (เร่ือง)

สํานักบริหารกลาง 0 0 0

สํานักแผนงานและสารสนเทศ 0 0 0

สํานักจัดการป่าชุมชน 0 0 0

สํานักส่งเสริมการปลูกป่า 2 1 1

สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 4 3 1

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ 12 11 1

สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 0 0 0

สํานักการอนุญาต 16 12 4

สํานักเศรษฐกิจการป่าไม้ 1 0 1

สํานักกฎหมาย 0 0 0

สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 0 0 0

สํานักการป่าไม้ต่างประเทศ 0 0 0

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 0 0

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1 0 1

กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 0 0

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 9 8 1

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 1 0 1

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลําปาง) 6 1 5

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 8 4 4

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 7 3 4

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 8 6 2

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 3 1 2

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 10 8 2

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 8 4 4

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 12 9 3

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 11 5 6

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 3 2 1

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 2 2 0

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 3 3 0

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 12 4 8

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 11 2 9

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 2 1 1

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 2 0 2

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 7 5 2

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 5 4 1

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 2 0 2

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบ่ี 9 6 3

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส 0 0 0

หน่วยงานอื่น : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 0 0 0
รวม 168 103 65

สรุปรายงานเร่ืองร้องเรียน (รายสํานัก) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เดือน มกราคม 2563 (ข้อมูล ณ วันท่ี 29 กุมภาพันธ์  2563)
ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

หมายเหตุ : เร่ืองร้องเรียนบางเร่ืองมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน

ท้ังนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางเว็บเพจของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ http://new.forest.go.th/service/  หัวข้อรายงานสถิติประจําเดือน



หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จํานวนเร่ืองร้องเรียน อยู่ระหว่างดําเนินการ ดําเนินการแล้วเสร็จพร้อมรายงาน

(เร่ือง) (เร่ือง) (เร่ือง)
สํานักบริหารกลาง 3 0 3

สํานักแผนงานและสารสนเทศ 4 0 4

สํานักจัดการป่าชุมชน 5 2 3

สํานักส่งเสริมการปลูกป่า 7 0 7

สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 28 13 15

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ 25 20 5

สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 3 0 3

สํานักการอนุญาต 16 9 7

สํานักเศรษฐกิจการป่าไม้ 3 0 3

สํานักกฎหมาย 2 0 2

สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 0 0 0

สํานักการป่าไม้ต่างประเทศ 0 0 0

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 0 0

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 0 0 0

กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 0 0

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 16 4 12

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 14 4 10

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลําปาง) 20 1 19

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 15 1 14

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 6 0 6

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 11 0 11

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 20 5 15

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 31 10 21

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 13 4 9

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 26 3 23

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 14 0 14

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 13 3 10

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 7 4 3

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 4 4 0

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 7 0 7

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 5 0 5

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 18 0 18

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 4 0 4

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 10 5 5

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 12 5 7

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 13 1 12

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบ่ี 13 2 11

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส 3 0 3

หน่วยงานอื่น : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 0 0 0
รวม 348 86 262

สรุปรายงานเร่ืองร้องเรียน (รายสํานัก) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2563)
ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

หมายเหตุ : เร่ืองร้องเรียนบางเร่ืองมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน

ท้ังนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางเว็บเพจของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ http://new.forest.go.th/service/  หัวข้อรายงานสถิติประจําเดือน



หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จํานวนเร่ืองร้องเรียน อยู่ระหว่างดําเนินการ ดําเนินการแล้วเสร็จพร้อมรายงาน

(เร่ือง) (เร่ือง) (เร่ือง)
สํานักบริหารกลาง 7 0 7

สํานักแผนงานและสารสนเทศ 1 0 1

สํานักจัดการป่าชุมชน 2 0 2

สํานักส่งเสริมการปลูกป่า 18 0 18

สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 50 21 29

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ 34 18 16

สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 2 0 2

สํานักการอนุญาต 17 10 7

สํานักเศรษฐกิจการป่าไม้ 1 0 1

สํานักกฎหมาย 1 0 1

สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 3 0 3

สํานักการป่าไม้ต่างประเทศ 0 0 0

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 0 0

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 0 0 0

กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 0 0

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 13 2 11

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 11 1 10

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลําปาง) 6 0 6

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 10 0 10

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 5 0 5

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 17 0 17

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 13 0 13

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 16 2 14

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 14 2 12

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 15 0 15

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 8 0 8

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 9 3 6

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 4 1 3

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 2 2 0

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 6 1 5

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 1 0 1

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 9 0 9

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 1 0 1

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 7 0 7

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 11 2 9

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 12 0 12

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบ่ี 1 0 1

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส 2 0 2

หน่วยงานอื่น : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 0 0 0
รวม 277 56 221

สรุปรายงานเร่ืองร้องเรียน (รายสํานัก) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2563)
ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

หมายเหตุ : เร่ืองร้องเรียนบางเร่ืองมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน

ท้ังนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางเว็บเพจของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ http://new.forest.go.th/service/  หัวข้อรายงานสถิติประจําเดือน



หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จํานวนเร่ืองร้องเรียน อยู่ระหว่างดําเนินการ ดําเนินการแล้วเสร็จพร้อมรายงาน

(เร่ือง) (เร่ือง) (เร่ือง)
สํานักบริหารกลาง 5 0 5

สํานักแผนงานและสารสนเทศ 11 0 11

สํานักจัดการป่าชุมชน 1 0 1

สํานักส่งเสริมการปลูกป่า 34 0 34

สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 108 48 60

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ 52 10 42

สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 2 0 2

สํานักการอนุญาต 49 29 20

สํานักเศรษฐกิจการป่าไม้ 0 0 0

สํานักกฎหมาย 8 0 8

สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 2 0 2

สํานักการป่าไม้ต่างประเทศ 0 0 0

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 0 0

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 0 0 0

กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 0 0

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 28 5 23

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 28 5 23

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลําปาง) 9 0 9

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 15 0 15

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 3 0 3

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 16 0 16

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 16 0 16

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 30 0 30

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 18 1 17

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 27 2 25

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 9 0 9

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 11 3 8

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 7 1 6

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 1 1 0

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 15 3 12

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 4 0 4

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 22 0 22

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 2 0 2

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 12 0 12

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 6 1 5

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 5 0 5

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบ่ี 10 0 10

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส 1 0 1

หน่วยงานอื่น : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 0 0 0
รวม 461 95 366

สรุปรายงานเร่ืองร้องเรียน (รายสํานัก) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2563)
ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

หมายเหตุ : เร่ืองร้องเรียนบางเร่ืองมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน

ท้ังนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางเว็บเพจของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ http://new.forest.go.th/service/  หัวข้อรายงานสถิติประจําเดือน



หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จํานวนเร่ืองร้องเรียน อยู่ระหว่างดําเนินการ ดําเนินการแล้วเสร็จพร้อมรายงาน

(เร่ือง) (เร่ือง) (เร่ือง)
สํานักบริหารกลาง 5 0 5

สํานักแผนงานและสารสนเทศ 10 0 10

สํานักจัดการป่าชุมชน 8 0 8

สํานักส่งเสริมการปลูกป่า 5 0 5

สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 74 18 56

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ 32 2 30

สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 1 0 1

สํานักการอนุญาต 43 31 12

สํานักเศรษฐกิจการป่าไม้ 0 0 0

สํานักกฎหมาย 0 0 0

สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 1 0 1

สํานักการป่าไม้ต่างประเทศ 0 0 0

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 0 0

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 0 0 0

กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 0 0

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 11 0 11

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 10 1 9

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลําปาง) 13 0 13

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 12 0 12

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 6 0 6

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 15 0 15

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 8 0 8

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 35 0 35

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 16 1 15

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 19 0 19

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 16 0 16

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 9 0 9

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 6 1 5

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 1 0 1

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 12 0 12

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 3 0 3

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 28 0 28

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 6 0 6

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 25 4 21

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 12 0 12

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 3 0 3

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบ่ี 21 0 21

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส 1 0 1

หน่วยงานอื่น : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 0 0 0
รวม 359 57 302

สรุปรายงานเร่ืองร้องเรียน (รายสํานัก) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2563)
ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

หมายเหตุ : เร่ืองร้องเรียนบางเร่ืองมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน

ท้ังนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางเว็บเพจของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ http://new.forest.go.th/service/  หัวข้อรายงานสถิติประจําเดือน



หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จํานวนเร่ืองร้องเรียน อยู่ระหว่างดําเนินการ ดําเนินการแล้วเสร็จพร้อมรายงาน
(เร่ือง) (เร่ือง) (เร่ือง)

สํานักบริหารกลาง 2 0 2

สํานักแผนงานและสารสนเทศ 34 0 34

สํานักจัดการป่าชุมชน 0 0 0

สํานักส่งเสริมการปลูกป่า 6 0 6

สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 19 2 17

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ 17 0 17

สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 0 0 0

สํานักการอนุญาต 21 11 10

สํานักเศรษฐกิจการป่าไม้ 0 0 0

สํานักกฎหมาย 3 0 3

สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 0 0 0

สํานักการป่าไม้ต่างประเทศ 0 0 0

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 0 0

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 0 0 0

กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 0 0

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 27 0 27

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 16 1 15

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลําปาง) 9 0 9

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 16 1 15

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 11 0 11

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 10 0 10

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 15 0 15

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 39 0 39

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 12 0 12

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 19 1 18

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 23 0 23

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 14 0 14

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 4 0 4

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 3 0 3

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 12 0 12

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 4 0 4

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 15 0 15

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 4 0 4

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 15 1 14

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 8 0 8

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 13 0 13

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบ่ี 19 0 19

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส 3 0 3

หน่วยงานอื่น : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 0 0 0
รวม 405 17 388

สรุปรายงานเร่ืองร้องเรียน (รายสํานัก) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  (ข้อมูลอัพเดตถึงวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2563)

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

หมายเหตุ : เร่ืองร้องเรียนบางเร่ืองมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน
ท้ังนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางเว็บเพจของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ http://new.forest.go.th/service/  หัวข้อรายงานสถิติประจําเดือน



หนา้ที1่

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการ

รับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

เดือน ตุลาคม 2562

1 นร02620051397 29/9/2562 11/2/2563 ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการครอบครองการทําประโยชน์ที่ดินสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ให้แก่ผู้ร้อง 

ใน จ.สุโขทัย

√ e-petition สจป.ที่ 4 (ตาก)

2 6204133891 10/4/2562 2/10/2562 ห้ามมีการประกาศ ประชาสัมพันธ์ "ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า" ในเขตป่าสงวนแห่งชาติทั่วประเทศ เพราะจะทําให้มีการบุก

รุกเข้าไปใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า โดยเฉพาะจากคนต่างด้าว

√ e-petition สํานักเศรษฐกิจการป่าไม้

3 6210246584 2/10/2562 17/1/2563 ขอให้เร่งรัดสํารวจรังวัดพื้นที่ให้กับราษฎรที่ตกสํารวจ พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงระแนง ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด และ 

ต.กุดโดน ต.โดนสะอาด อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ รวมทั้งขอให้เร่งรัดอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ และขอให้อนุญาตให้ราษฎรที่รอ

การรังวัดเข้าทําประโยชน์ในที่ดินเดิมก่อนด้วย

√ e-petition สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

4 6300013 2/10/2562 27/11/2562 บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณบ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 2 ต.น้ําไฝ่ อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ์ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 3 (ลําปาง)

5 6300021 2/10/2562 1/11/2562 ลักลอบตัดไม้ พื้นที่ป่ารอบบริเวณวัดทับทิมสยาม 01 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด √ ปม./1362 สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)

6 นร01610005447 23/9/2562 28/11/2562 บุกรุกตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ลําห้วยผานึต ห้วยแม่ตาก ห้วยแม่แลง ห้วยภูไท ห้วยแม่ต้า ห้วยแม่ตาก ห้วยทุ่งโซ่ 

ห้วยกลองลาง ซึ่งเป็นแนวเชื่อมต่อระหว่างหมู่ที่ 1 กับหมู่ที่ 10 ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่

√ e-petition สจป.ที่ 3 สาขาแพร่

7 6209255000 26/9/2562 5/11/2562 พบเห็นการลักลอบตัดไม้ในเขตพื้นที่ หมู่ 1/5/10 หมู่บ้านหนองสินและหมู่บ้านหนองแดง อ.เสลภูมิ ต.ท่าม่วง จ.ร้อยเอ็ด เป็น

ไม้ยางแดงโดยใช้เลื่อยโซ่ยนต์ตัด

√ e-petition สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

8 6209548548 13/9/2562 4/10/2562 ขอความอนุเคราะห์เข้าใช้ประโยชน์เก็บหาของป่า และจัดสรรที่ดินทํากินในพื้นที่หมู่ที่ 2 ต.หนองหิน อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 

เนื่องจากศาลฎีกาได้มีคําพิพากษาถึงที่สุดแล้วกลับมาเป็นพื้นที่ของรัฐอีกครั้งดังเดิม

√ e-petition สจป.ที่ 12 สาขากระบี่

9 6209241425 12/9/2562 เครือข่ายองค์กรประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่าภาคอีสาน ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 

64/2557 โดยไม่พิจารณา ในการถือครองเข้าทําประโยชน์ของประชาชนก่อน รวมทั้งขับไล่ให้ออกจากที่ดินทํากิน

√ e-petition สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

10 นร01620004514 7/10/2562 4/12/2562 ร้องเรียนการบุกรุกตัดไม้ ทําลายป่า บุกรุกปลูกข้าวโพด ในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ อ.ลอง จ.แพร่ √ e-petition สจป.ที่ 3 สาขาแพร่

11 6210158131 7/10/2562 พบเห็นการกระทําความผิดแปรรูปไม้สักทอง ในพื้นที่ของตัวเอง โดยไม่ได้รับอนุญาติหรือสวมสิทธิ์จากโรงเรื่อยที่ได้รับอนุญาติ

อย่างถูกกฎหมายใช้เครื่องยนต์และจ้างคนทําการเลื่อย ใน พื้นที่ จ.เชียงใหม่

√ e-petition สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

12 6300034 16/10/2562 3/12/2562 แจ้งเหตุการณ์ลักลอบการตัดไม้บนภูเขา พื้นที่หมู่ 12 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

13 6300042 16/10/2562 ร้องเรียนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชย.9 (ท่ามะไฟหวาน) ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

14 6300055 16/10/2562 27/11/2562 แจ้งเบาะแสการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณห้วยผาเนตร ห้วยแม่ทาม และห้วยภูไท ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 3 สาขาแพร่

15 6300063 17/10/2562 29/11/2562 มีการลักลอบตัดไม้แดงจํานวนมาก บนยอดเขาหนองสอด ม.7 บ้านไร่สวนลาว ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท และไม้ประดู่ 

จํานวน 2 ต้น ริมทางสาธารณะ

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 5 (สระบุรี)

16 ทส 01620000094 8/10/2562 ขอให้ คทช.จังหวัด พิจารณาเกี่ยวกับที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยของชาวบ้านดอยอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เนื่องจากได้เข้าอยู่

อาศัยและเข้าทําประโยชน์ ก่อน มติ ครม. 30 มิ.ย. 41

√ e-petition สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

17 6210142095 18/10/2562 14/2/2563 ขอความอนุเคราะห์ให้ราษฎรกลับเข้าไปทํากินในพื้นที่ ต.ระบํา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี √ e-petition สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์

18 6300071 18/10/2562 4/12/2562 มีการบุกรุกแผ้วถาง บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนช่อง ท้องที่หมู่ที่ 7 ซอยอุดมสุข ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี √ ปม./1362 สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)

19 6201293 19/3/2562 21/10/2562 ลักลอบตัดไม้หวงห้าม บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ม.3 ต.ลําสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  √ ปม./1362 สจป.ที่ 5 (สระบุรี)

20 6300084 22/10/2562 22/11/2562 บุกรุกตัดไม้ด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ บริเวณเหมืองแร่เก่า หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาราม ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นนครสวรรค์ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์

21 6300092 22/10/2562 ได้รับแจ้งว่าบ้านระเบียงหมอก รีสอร์ท บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณ หมู่ที่ 4 บ้านพุร้อน ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี √ ปม./1362 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เดือน กุมภาพันธ์ 2563  (ข้อมูลวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563) เอกสารแนบ 1
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เดือน กุมภาพันธ์ 2563  (ข้อมูลวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563) เอกสารแนบ 1

22 6210344411 22/10/2562 20/11/2562 ขอความช่วยเหลือราษฎรบ้านเขากล้วยไม้ หมู่ที่ 14 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา จํานวน 8 ราย ได้รับความ

เดือดร้อนจากการถูกเจ้าพนักงานป่าไม้ยึดที่ดินทํากิน

√ e-petition สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

23 6210540290 22/10/2562 17/12/2562 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนอง กรณีคัดค้านการขอประทานบัตร ทําเหมืองแร่หิน

อุตสาหกรรมชนิดหินปูน อําเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

√ e-petition สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

24 6300102 27/10/2562 5/11/2562 บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อนําไม้มาเผาถ่าน บริเวณบ้านห้วยกาน หมู่ 8 ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ √ ปม./1362 สจป.ที่ 3 สาขาแพร่

25 6300115 27/10/2562 27/11/2562 พบเห็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ บริเวณริมทางรถไฟค่ายจิระ ตรงข้ามสนามกีฬากองทัพภาคที่ 2 จ.นครราชสีมา อยากให้

เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

26 ทส01620000100 25/10/2562 ขอให้ยกเลิกเขตป่าไม้ส่วนกลาง 20 % ที่อยู่ติดกับนิคมสร้างตนเองห้วยหลวงในเขตพื้นที่ ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี เนื่องจาก

ได้ครอบครองเข้าไปโยชน์ก่อนมติ ครม.30 มิ.ย.41

√ e-petition สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)

27 6300123 29/10/2562 12/12/2562 บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อตัดไม้ไผ่และไม้รวก บริเวณระหว่างช่องเขาดําและโอ่งครุ หมู่ 14 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.

กาญจนบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

28 นร01620004789 25/10/2562 ขอความอนุเคราะห์จัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรชุมชนดอยอ่างขาง ที่ถูกดําเนินคดีและถูกขับไล่ออกจากพื้นที่ของสถานีเกษร

หลวงอ่างขาง จ.เชียงใหม่

√ e-petition สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

29 6208147896 23/8/2562 ขอให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลบ้านตาด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่า สัตว์ป่า อ.บ้านโฮ่ง จ.ลําพูน ที่

ดําเนินการตรวจยึดที่ดินทํากินของกลุ่มเกษตรกรบ้านป่าแป๋ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลําพูน และขอให้พิจารณาทบทวนพระราชบัญญัติ

อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง สัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562

 โดยขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

√ e-petition สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

30 6200865 1/2/2562 29/10/2562 ลักลอบตั้งโรงงานเเปรรูปไม้โดยไม่มีใบอนุญาต บริเวณบ้านหนองกอง ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สํานักการอนุญาต

31 ทส01620000102 25/10/2562 ขอความช่วยเหลือจากผลกระทบโครงการทวงคืนผืนป่าจนทําให้เจ้าหน้าที่ป่าบุกพื้นที่ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เข้ายึดที่ทํากิน

และอยู่อาศัยของชาวบ้านซึ่งครอบครองเข้าทําประโยชน์มานานกว่า 10 - 20 ปี

√ e-petition สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน

32 นร01620004799 28/10/2562 3/12/2562 ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับข้อพิพาทที่ดินทํากินในเขตพื้นที่หมู่ที่ 6 ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กําเเพงเพชร กรณีเจ้าหน้าที่ป่าไม้

 หน่วยน้ําดิบมะพร้าว ได้สั่งห้ามไม่ให้ผู้ร้องเข้าไปทํากิน

√ e-petition สจป.ที่ 4 (ตาก)

33 6300131 30/10/2562 ถางป่าเนื้อที่กว่า 10 ไร่ เพื่อปลูกไผ่และมะพร้าว ในพื้นที่ข้างวัดทุ่งโปรง (หนองหญ้า) ซ.พลูกานทวี เข้าไปสุดซอย ม.8 บ้าน

หนองหญ้า ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)

34 6210445816 30/10/2562 การคัดค้านการสร้างเหมืองแร่ บ้านวังโหรา หมู่ที่ 3 บ้านไผ่สีทอง หมู่ที่ 4  และหมู่ที่ 1 บ้านหนองผักแว่น จ.สุพรรณบุรี √ e-petition สํานักการอนุญาต

35 สผ 0001/6449 16/10/2562 28/1/2563 การดําเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเด็นที่ 2 3 13 6 12 √ ข้อหารือ สํานักป้องกันรักษาป่าและ

ควบคุมไฟป่า,สํานักส่งเสริมการ

ปลูกป่า,สํานักการอนุญาต

36 สผ 001/5882 18/09/2562 12/11/2562 การดําเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเด็นที่ 2 √ ข้อหารือ สํานักการอนุญาต

37 สผ 0001/6779 10/8/2562 การดําเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเด็นที่ 5,6,8 √ ข้อหารือ สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ สํานักการอนุญาต

ปิดแล้ว
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เดือน กุมภาพันธ์ 2563  (ข้อมูลวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563) เอกสารแนบ 1

เดือน พฤศจิกายน 2562

38 6300144 1/11/2562 4/12/2562 ลักลอบตัดไม้สวนป่าบริเวณโครงการอ่างเก็บน้ําดอกกรายตามพระราชดําริ บ้านพัฒนาผัง 2 ม.6 ต.แม่คู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)

39 6300212 6/11/2562 14/1/2563 บุกรุกตัดไม้ทําลายป่าบริเวณป่าชุมชนหมากเค็ง ต.ดงมอน อ.เมือง จ.มุกดาหาร √ ปม./1362 สจป.ที่ 6 สาขานครพนม

40 6300225 6/11/2562 8/1/2563 บุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณหมู่บ้านมณีพฤกษ์ หมู่ 2 ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน √ ปม./1362 สจป.ที่ 3 สาขาแพร่

41 6300233 6/11/2562 บุกรุกตัดไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อนําไปขาย บริเวณห้วยจําผาง บ้านน้ําฮอก หมู่ที่ 3 ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่ √ ปม./1362 สจป.ที่ 3 สาขาแพร่

42 6300241 6/11/2562 22/1/2563 บุกรุกทําลายป่าบนยอดเขาเพื่อปลูกพืชไร่ บริเวณเขาหัวอ่าง (แถวหัวคันแร้ว) ตลาดบ่อคา หมู่ 3 ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

43 6202152222 5/2/2562 1/11/2562 ขอให้มีการตรวจสอบแนวเขตและปักแนวเขตป่าไม้ให้ชัดเจนในพื้นที่หมู่ที่ 1 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ √ e-petition สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

44 6211244876 6/11/2562 ผู้ร้องและราษฎรบ้านภูพานทอง ม.2 ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลําภู จ.หนองบัวลําภู ได้รับความเดือดร้อน ไม่มีสิทธิในที่ดิน

ทํากินที่ถูกต้องตามกฎหมาย

√ e-petition สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)

45 6211340622 7/11/2562 ตรวจสอบพื้นที่บริเวณบ้านเขานางนม หมู่ที่ 5 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี เพื่อขออนุญาตให้ประชาชนในชุมชนได้ใช้

ประโยชน์ร่วมกัน

√ e-petition สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)

46 6211241682 7/11/2562 ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเมืองไผ่ ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ได้รับความเดือดร้อน จากการ

ประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติทับที่ทํากินของประชาชน

√ e-petition สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

47 6211443973 8/11/2562 ราษฎรในพื้นที่ ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี คัดค้านการทําสัมปทานเหมืองแร่ ของบริษัท เพชรเจริญก่อสร้าง จํากัด 

เนื้อที่ประมาณ 193 ไร่ ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าองค์พระ

√ e-petition สํานักการอนุญาต

48 6300254 8/11/2562 6/1/2563 ร้องเรียนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ เรียกรับเงินค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองเข้าทํากินในเขตป่าดงเซกาแปลง 2 บ้านโพธิ์ศรี ม.5 ต.

โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 6 สาขานครพนม

49 นร01620004880 1/11/2562 ขอความเป็นธรรมกรณีศูนย์ป่าไม้หนองบัวลําภูและกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลําภูกล่าวหาว่าสํานัก

สงฆ์ฯ บุกรุกทําลายถ้ําศรีธน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และจะขับไล่พระสงฆ์ให้ออกจากสํานักสงฆ์

√ e-petition สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)

50 6300262 13/11/2562 7/1/2563 มีการบุกรุกนํารถแบ็คโฮมาขุดตอไม้ในพื้นที่ป่าไม้ บริเวณบ้านหนองตะเข้ หมู่ 8 ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

51 ทส01620000111 8/11/2562 ขออนุญาตสร้างวัดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยขมิ้น ป่าน้ําพุร้อน ป่าหนองหญ้าไซร ซึ่งตั้งอยู่บ้านดงรัง ม.4 ต.วังคัน อ.ด่าน

ช้าง จ.สุพรรณบุรี จํานวน 15 ไร่

√ e-petition สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

52 6300275 15/11/2562 ขอความอนุเคราะห์ขอขนย้ายดินออกนอกพื้นที่ คทช. พื้นที่หมู่บ้านเขาใหญ่ หมู่  4  ต.พลวงทอง  อ.บ่อทอง  จ.ชลบุรี √ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)

53 6300283 15/11/2562 ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอาจจะมีผู้บุกรุกขุดดินในเขตพื้นที่ป่า และยับยั้งรวมทั้งดําเนินการหากพบการกระทําผิดจริง 

พื้นที่ ม.8 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

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

54 นร01620000386 18/1/2562 ข้อพิพาทเรื่องสิทธิที่ดิน ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มเครือข่ายชนเผ่าอําเภองาว เนื่องจากราษฎรที่อาศัยในตําบลบ้าน

ร้อง ตําบลปงเตา ตําบลนาแก ตําบลบ้านอ้อน ตําบลบ้านโป่ง ตําบลบ้านหวด และตําบลบ้านแหง อําเภองาว จังหวัดลําปาง เป็น

ผู้อาศัยในเขตป่าไม้ ไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน จึงประสงค์ให้มีการหาแนวทางในเรื่องดังกล่าว

√ e-petition สจป.ที่ 3 (ลําปาง)

55 นร01620000380 18/1/2562 16/12/2562 ข้อพิพาทเรื่องสิทธิที่ดิน ขอให้เร่งรัดดําเนินการโครงการก่อสร้างถนนในพื้นที่เตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติถ้ําผาไท ม.4 ต.

บ้านแม่ตาสามัคคี-ม.5 บ้านเสาสู-ม.8 ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลําปาง

√ e-petition สจป.ที่ 3 (ลําปาง)

56 ทส01620000116 15/11/2562 การบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน และการเข้าไปครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านนา ป่าท่าเรือและป่าเคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี √ e-petition สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เดือน กุมภาพันธ์ 2563  (ข้อมูลวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563) เอกสารแนบ 1

57 6300233 6/11/2562 20/11/2562 มีการบุกรุกตัดไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อนําไปขาย บริเวณห้วยจําผาง บ้านน้ําฮอก หมู่ที่ 3 ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่ √ ปม./1362 สจป.ที่ 3 สาขาแพร่

58 6300291 20/11/2562 มีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ โดยการสร้างที่พักอาศัยจํานวน 3 แห่ง ในพื้นที่ อ.น้ําหนาว จ.เพชรบูรณ์ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

59 6300301 21/11/2562 27/2/2563 ร้องเรียนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ หัวหน้าหน่วยป้องการรักษาป่า ที่ อบ.10 ต.สีวิเชียร อ.น้ํายืน จ.อุบลราชธานี ลักลอบขายไม้พะยุง

 ในหน่วยงานของตน

√ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

60 6300314 21/11/2562 พบเห็นรถแม็คโครเข้าไปบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังสาแหร่ ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 4 (ตาก)

61  ทส01620000121 25/11/2562 25/2/2563 ขอให้ตรวจสอบ บริษัท อุตสาหกรรมน้ํามันและสวนปาล์ม จํากัด บุกรุกครอบครองเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่า

ย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระชุม ม.1 และ ม.9 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.สุราษฎร์ธานี คาบเกี่ยว จ.กระบี่

√ e-petition สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) , 

สจป.ที่ 12 สาขากระบี่

62 นร01620004914 20/11/2562 29/2/2563 การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการหยุดยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าชายเลนประแสและป่าพงราด ม.8 ต.เนินฆ้อ 

อ.แกลง จ.ระยอง มีการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นการเลือกปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรม

√ e-petition สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)

63 6211127066 21/11/2562 12/2/2563 ร้องเรียนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ ที่ไม่เหมาะสม ข้องเกี่ยวกับการค้าขายเสพติด ในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ฐาน4 ชําป่าหวาย จ.อุตรดิตถ์ √ e-petition สจป.ที่ 3 (ลําปาง)

64 6300322 25/11/2562 14/2/2563 มีการบุกรุกป่าชุมชนป่าแม่ยม เพื่อนําพื้นที่ไปขายต่อให้ชาวบ้าน ในพื้นที่ บ้านใหม่น้ําเงิน ม.12 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

65 6200564 17/1/2562 25/11/2562 ลักลอบตัดไม้พะยูง บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่ามวกเหล็ก-ทับกวาง แปลงที่ 2 ต.ชะอม อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี √ ปม./1362 สจป.ที่ 5 (สระบุรี)

66 6300335 27/11/2562 แจ้งเหตุลักลอบนํารถแบคโฮเข้าไปขุดดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เขาสวนหงส์ ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก √ ปม./1362 สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

67 6300343 27/11/2562 11/2/2563 ลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติท้องที่ หมู่ที่ 9 ต.วังกระเเจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี √ ปม./1362 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

68 6211148540 29/11/2562 ขอความเป็นธรรม เนื่องจากผู้ร้อง และพวก รวม 11 ราย ถูกแจ้งความดําเนินคดีในข้อหาก่อสร้าง แผ้วถาง หรือทําด้วยประการ

ใดๆ อันเป็นการทําลายป่า ในพื้นที่หมู่ที่ 24 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ โดยสํานักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์ ได้มีคําสั่ง

เด็ดขาดไม่ฟ้องกลุ่มผู้ร้องเรียน แต่ภายหลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้กลับแจ้งให้กลุ่มผู้ร้องฯ ทําการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากพื้นที่เกิด

เหตุ

√ e-petition สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์

69 6200551 17/1/2562 29/11/2562 ลักลอบแปรรูปไม้สัก บริเวณบ้านเลขที่ 93 ม.4 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ √ ปม./1362 สจป.ที่ 3 (ลําปาง)

70 6300351 29/11/2562 7/1/2563 มีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อนําพื้นที่แบ่งให้ญาติพี่น้องของตน ท้องที่ บ้านนาสัก ม.7 ต.นาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

เดือน ธันวาคม 2562

71 6211457426 25/11/2562 มีการเปิดโรงงานเลื่อยไม้ และนํามาแปรรูป โดยไมมีใบอนุญาตในการเปิดโรงงานและเลื่อยโซ่ยนต์  ต.หินดาด อ. ทองผาภูมิ จ. 

กาญจนบุรี

√ e-petition สํานักการอนุญาต

72 6212549519 2/12/2562 ขอให้ดําเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินของราษฎรในพื้นที่ เนื่องจากราษฎรหมู่ที่ 6, 7, 8, 10 และ 11 ต.บางงอน อ.พุนพิน 

จ.สุราษฎร์ธานี ได้อยู่อาศัยและประกอบอาชีพทําสวนยางพารา สวนปาล์มน้ํามัน แต่ไม่มีเอกสารสิทธิ

√ e-petition สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

73 นร01620005269 27/11/2562 ขอให้ตรวจสอบสวนไทรโยครีสอร์ทฯ ตั้งอยู่ หมู่ 10 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ที่อาจเข้าข่ายการกระทําความผิดบุกรุก

พื้นที่ป่า

√ e-petition สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

74 6300364 4/12/2562 ลักลอบตัดไม้พะยูงในเวลากลางคืน อยู่ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ ติดกับวัดป่าชัยมงคลบ้านโนนสังข์ ม.8 ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.

ศรีสะเกษ

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

75 6300372 4/12/2562 บุกรุกตัดไม้ทําลายป่า บริเวณสํานักสงฆ์ ถ้ําเขาหินปูน หมู่ 7 ต.บ้านแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี √ ปม./1362 สจป.ที่ 5 (สระบุรี)

76 6300403 4/12/2562 ได้ยินเสียงเลื่อยโซ่ยนต์บริเวณสนามกีฬาเก่า บ้านหนองมะนาว ม.7 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี √ ปม./1362 สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เดือน กุมภาพันธ์ 2563  (ข้อมูลวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563) เอกสารแนบ 1

77 6212248003 6/12/2562 ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลการสอบสวนขัดแย้งกับความเป็นจริง กรณีบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณอ่างเก็บน้ําห้วยโป่งกระ

บาน และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก บ้านคลองผักหวาน ม.14 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

√ e-petition สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

78 6300393 6/12/2562 ขอให้ตรวจสอบการสัมปทานเหมืองแร่ บริษัทเหมืองแร่สุราษฎร์จํากัด หมดอายุสัมปทาน บ้านเหมืองแกะ ต.นาสาร อ.นาสาร จ.

สุราษฎร์ธานี

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

79 6300411 9/12/2562 มีการซื้อ-ขายที่ดิน ภบท.5 1 แปลง จํานวน 2 ไร่ พื้นที่ บ้านนาตากลม ม.8 ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์  √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

80 6300424 7/12/2562 23/12/2562 ขุดแร่ออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณเหมืองแร่ทองคําเขาพนมพา ม.7 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร √ ปม./1362 สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์

81 6300602 11/12/2562 21/1/2563 ลักลอบตัดต้นยางนา ที่วัดบ้านยาง ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี √ ปม./1362 สจป.ที่ 5 (สระบุรี)

82 ทส01620000130 4/12/2562 ขอให้พิจารณาจัดสรรที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยทดแทนที่ดินแปลงเดิม เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว จํานวน 16 – 0 – 52 ไร่ ได้ถูก

เจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดระยองจับกุมดําเนินคดี

√ e-petition สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)

83 6300615 12/12/2562 ขอให้ตรวจสอบไม้ที่ใช้ในการต่อเรือ บริเวณท่าเทียบเรือชัยพัฒน์ ม.6 ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 12 สาขากระบี่

84 6300623 12/12/2562 16/1/2563 ลักลอบตัดไม้สักประมาณ 10 ต้น บริเวณเขตสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ต.หนองค้า อ.ไทรงาม จ.กําแพงเพชร √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 4 (ตาก)

85 6300631 13/12/2562 21/1/2563 บุกรุกพื้นที่ และสร้างคอกสัตว์ บริเวณป่าชุมชน ม.8 ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก √ ปม./1362 สจป.ที่ 4 (ตาก)

86 นร01620005389 9/12/2562 ขอให้ตรวจสอบที่ดินสัมปทานที่หมดอายุจากการทําเหมืองแร่ดีบุก ในพื้นที่ ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง โดยเอกชนรายที่

ได้รับสัมปทานเดิมได้เปลี่ยนจากการทําเหมืองแร่มาเป็นการทําสวนยาง ปาล์มน้ํามัน พืชสวนผสม

√ e-petition สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

87 6202113 23/8/2562 16/12/2562 มีกลุ่มนายทุนลักลอบนํารถแบคโฮเข้าไปขุดตักและทําลายต้นไม้ พื้นที่บ้านเขาแดง หมู่ที่ 12 ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

88 6300644 14/12/2562 บุกรุกตัดไม้ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติวังใหญ่แม่น้ําน้อย บ้านหาดงิ้ว ม.5 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี √ ปม./1362 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

89 6300652 14/12/2562 บุกรุกแผ้วถางป่าและตัดไม้ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ บ้านปางน้ําถุ ม.1 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ √ ปม./1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

90 6300665 16/12/2562 บุกรุกแผ้วถางป่า เพื่อเข้าทําประโยชน์ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ม.3 ต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ √ ปม./1362 สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

91 6300673 16/12/2562 ลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อนําไม้มาเผาถ่านขาย ในพื้นที่บ้านท่าข้ามสุด ม.8 ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

92 6212343552 17/12/2562 ขอให้พิจารณาเรื่องเดิมที่ได้เคยจัดส่งไปแล้ว และเร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริง ในเรื่อง แก้ไขปัญหาที่ดิน ทํากินในพื้นที่ป่าสงวน

แห่งชาติและอุทยานแห่งชาติตาพระยา พื้นที่ ต.ทัพราช ต.ทัพไทย ต.ทัพเสด็จ และต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

√ e-petition สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

93 6212161361 13/12/2562 ขอให้ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ ดอยอิงดาว@ดงพญา เป็นรีสอร์ทที่สร้างบนเขา พื้นที่ ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน √ e-petition สจป.ที่ 3 สาขาแพร่

94 6300694 18/12/2562 11/2/2563 ลักลอบเข้าไปขุดดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทางไปอ่างห้วยเกี๋ยงพา บ้านเกี๋ยงพา ม.4 ต.ต้าผาหมอก อ.ลอง จ.แพร่ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 3 สาขาแพร่

95 6300704 18/12/2562 บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติคลองทุ่งมะพร้าว เพื่อทํารีสอร์ต บริเวณเขาไข่นุ้ย บ้านฝ่ายท่า ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา √ ปม./1362 สจป.ที่ 12 สาขากระบี่

96 6212143817 19/12/2562 ขอเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขความยากจน ซึ่งพบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับราษฎรขาดสิทธิทํากิน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และ

เขตป่าอนุรักษ์ เนื่องจากมีการประกาศเขตป่าถึงร้อยละ 86 ทําให้ทับพื้นที่ของหมู่บ้าน ชุมชน เป็นจํานวน 377 หมู่บ้าน จาก

ทั้งหมด 415 หมู่บ้าน ซึ่งมีพื้นที่ที่ราษฎรครอบครองถูกต้องตามกฎหมาย เพียงร้อยละ 5 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด

√ e-petition สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน

97 6300712 20/12/2562 12/2/2563 ลักลอบตัดไม้ทําลายป่าบริเวณลําห้วยและเขตภูเขา หมู่บ้าน เขาสิงโต ตําบลบ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

98 6212140968 20/12/2562 ขอให้แก้ไขปัญหาที่ดิน ที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เขต

อุทยานแห่งชาติ เขตป่าอนุรักษ์ และประเภทอื่นๆ ถึงร้อยละ 85 และมีพื้นที่ราบเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น ซึ่งมีการสํารวจตกหล่น

 ทําให้ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจํานวนมากกลายเป็นผู้บุกรุก

√ e-petition สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน
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99 6300741 20/12/2562 18/2/2563 ลักลอบตัดไม้บริเวณวัดป่าเขาพระนั่ง ต.หนองหญ้าขาว อ.สี่คิ้ว จ.นครราชสีมา √ ปม./1362 สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

100 6300725 21/12/2562 24/2/2563 ขอให้ตรวจสอบโรงงานเถื่อนลักลอบซื้อไม้โดยไม่มีใบอนุญาติ เลขที่ 35/2 ม.2 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ √ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

101 6300424 7/12/2562 23/12/2562 ขุดแร่ออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณเหมืองแร่ทองคําเขาพนมพา ม.7 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร √ ปม./1362 สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์

102 6212552631 24/12/2562 แจ้งเบาะแสมีนายทุนเข้าไปบุกรุกพื้นเขาไข่นุ้ย ที่ป่าสงวนแห่งชาติฝายท่า อ.ท้ายเหมือง ต.ลําแก่น จ.พังงา เพื่อเข้าไปปลูกสร้างรี

สอร์ทเป็นจํานวนมาก

√ e-petition สจป.ที่ 12 สาขากระบี่

103 ทส01620000133 20/12/2562 24/1/2563 ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาผู้ถึอครองที่ดินของรัฐที่อยู่เกิน 20 ปี พื้นที่ถือครองไม่เกิน 50 ไร่ ให้ชอบธรรมด้วยกฏหมาย จ.สุ

ราษฎร์ธานี

√ e-petition สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

104 6300754 27/12/2562 ขอความเป็นธรรมเรื่องค่าจ้างของพนักงานจ้างเหมาบริการ ของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดําริจังหวัดปัตตานี บ้านสวน

หมาก ม.2 ต.ท่าข้าม อ.ปะนาแระ จ.ปัตตานี  และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ บ้านป่ายาง ม.3 

ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 13 (สงขลา)

เดือน มกราคม 2563

105 ทส01620000134 25/12/2562 28/2/2563 ข้อพิพาทเรื่องสิทธิที่ดิน ผู้มีอิทธิพลบุกรุกที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ หมู่11 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย √ e-petition สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)

106 6212552097 24/12/2562 มีนายทุนเข้าไปบุกรุกเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝ่ายท่า  ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา โดยเข้าไปบุกรุกขุดหน้าดิน

และตักหน้าดินไปขายและนําดินไปขายและนําไปถมที่

√ e-petition สจป.ที่ 12 สาขากระบี่

107 6300762 3/1/2563 6/2/2563 ลับลอกตัดไม้ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยอีฮุ่ย หมู่ที่ 1 ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลําพูน √ ปม./1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

108 6300775 6/1/2563 มีการซุกซ่อนไม้หวงห้ามและลักลอบแปรรูปไม้ขนาดใหญ่ในบริเวณวัดสระโพธิ์ บ้านสระโพธิ์ ม.4 ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.

นครศรีธรรมราช

√ ปม./โทรศัพท์ สํานักป้องกันรักษาป่าและ

ควบคุมไฟป่า

109 6300783 7/1/2563 11/2/2563 ลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณในซอยข้างวัดม่วงชุม เข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร บ้านสบแม่ทํา ม.2 ต.เสริมงาม 

จ.ลําปาง

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 3 (ลําปาง)

110 6301157154 8/1/2563 11/2/2563 กลุ่มรักษ์เวียงต้า ร้องเรียนให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยตรวจสอบ เพื่อให้กระตุ้นการทํางานของ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทุกระดับใน 

ต.เวียงต้า จ.แพร่ให้สนใจในการทํางาน เพื่อแก้ใขปัญหาหมอกควัน

√ e-petition สจป.ที่ 3 สาขาแพร่

111 6300791 8/1/2563 ลักลอบขุดดินในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ บริเวณที่เกิดเหตุอยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางสนามบิน เลยโรงเรียนนานาชาติบริติช

ทางด้านขวามือ ต.กระทู้ อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 12 สาขากระบี่

112 6301547048 9/1/2563 ราษฎรในพื้นที่ ต.คลองพา และ ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาที่ดินทํากิน เนื่องจากไม่

สามารถออกเอกสารสิทธิได้ เนื่องจากส่วนราชการและบริษัทเอกชนขอใช้พื้นที่ ซึ่งปัจจุบันไม่ได้ใช้พื้นที่ดังกล่าวแล้ว

√ e-petition สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

113 6300801 10/1/2563 บ้านโนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภูอยากให้มีโครงการนําความเขียวของการปลูกป่ากลับสู่เทือกเขาต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบัน

ไม่มีโครงการใด ๆจากภาครัฐบาลเข้ามาส่งเสริมเลย

√ ปม./เว็บไซต์ สํานักส่งเสริมการปลูกป่า

114 6301240146 10/1/2563 ขอความอนุเคราะห์ให้จัดที่ดินทํากินในรูปแบบคทช. และชดเชยความเสียหายจากการทําลายพืชผลทางการเกษตร ในพื้นที่บ้าน

น้ําพุ หมู่ที่ 6 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย

√ e-petition สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)

115 6300814 10/1/2563 มีการนํารถแบคโฮ เข้าไปบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณเลยสถานีตํารวจภูธรนบพิตําไปประมาณ 5 ก.ม. ม.2 ต.นบพิตํา อ.

นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช

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

116 6300822 12/1/2563 4/2/2563 บุกรุกตัดไม้ทําลายป่า บริเวณเหนือฝายพระราชดําริ น้ําตกหินลาด ม.1 ต.กะปง อ.กะปง จ.พังงา √ ปม./1362 สจป.ที่ 12 สาขากระบี่

117 6300835 14/1/2563 บุกรุกตัดไม้ทําลายป่า บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ติดกับวัดพระธาตุดอยเลี่ยม ต.บ่อหลวง อ.ฮอต จ.เชียงใหม่ √ ปม./1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)
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118 6300843 19/1/2563 5/2/2563 บุกรุกตัดไม้ทําลายป่า บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ บ้านนากรวย ม.5 ต.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี √ ปม./1362 สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

119 6301546426 20/1/2563 ปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทํากินและเส้นทางเข้ากุโบร์ของราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบางขนุน ต.เทพกระษัตรี อ.

ถลาง จ.ภูเก็ต ซึ่งได้อาศัยและทํากินอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว

√ e-petition สจป.ที่ 12 สาขากระบี่

120 6300851 19/1/2563 6/2/2563 บุกรุกตัดไม้ทําลายป่า บริเวณแก่งเกาะใหญ่ บ้านใหม่แม่เรวา ม.29 ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ √ ปม./1362 สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์

121 6301266018 20/1/2563 ขอความเป็นธรรม กรณีนางสาวอาริสาฯ มีวัตถุประสงค์จะสละที่ดินคืนให้กับทางราชการตามเอกสาร ภ.บ.ท.5 เลขสํารวจที่ 

487 488 ตั้งอยู่หน่วยที่ 2 ม.10 บ้านเทพนา  ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ซึ่งผู้ร้องแจ้งว่า ได้กู้ยืมเงินจากนางสาวอาริสาฯ 

โดยได้นําเอกสาร ภ.บ.ท.5 ทั้ง 2 แปลงดังกล่าวไปค้ําประกันการกู้ยืม และนางสาวอาริสาฯ ได้เป็นผู้ขอเปลี่ยนชื่อจากผู้ถือครอง

เดิมในเอกสาร ภ.บ.ท.5 ให้เป็นชื่อตนเองและบุตรสาว ต่อมานางสาวอาริสาฯ ได้ฟ้องผู้ร้องและบุตรชาย ซึ่งเป็นผู้ค้ําประกัน ผู้

ร้อง จึงได้นําเงินไปชําระหนี้ตามคําสั่งศาล แต่กลับไม่ได้รับเอกสาร ภ.บ.ท.5 คืนให้แก่ผู้ร้อง และนําที่ดินดังกล่าวไปเสนอขาย

ให้กับบุคคลอื่นและได้แจ้งความ ดําเนินคดีกับผู้ร้องทําให้ได้รับความเดือดร้อน

√ e-petition สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

122 6301458477 10/1/2563 พบเห็นการตัดต้นไม้บนเขา ในเขตป่าสงวนฯ ใน ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และมีการเผาไม้ ทําให้มีกลิ่นเหม็นควัน

ไฟ

√ e-petition สจป.ที่ 5 (สระบุรี)

123 6301151817 16/1/2563 พบเห็นว่ามีผู้ทําลายป่าไม้ พื้นที่หมู่บ้านเหล่ายาว ม.9 อ.แม่แตง ต.ขี้เหล็ก จ.เชียงใหม่ มีชาวต่างด้าวเข้ามาถางป่า บุกรุกป่า เป็น

จํานวนมาก และจะทําเป็นอารามหลวงวัด  แล้วทําการลอบรั้ว ทําเกษตร

√ e-petition สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

124 6301151622 22/1/2563 แจ้งเบาะแสบุกรุกป่าสร้างโรงงานทําสุราขนาดใหญ่ ในพื้นที่ป่า ตั้งอยู่เลขที่ 401/1 ม.9 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ ส่งผลให้

สิ่งแวดล้อมถูกทําลายจากการปล่อยน้ําเสียและควันพิษ

√ e-petition สจป.ที่ 3 สาขาแพร่

125 6300885 29/1/2563 ขอให้สํารวจและแปรภาพถ่ายทางอากาศ ขอให้ออกหนังสือรับรองภาพถ่ายทางอากาศ และขอให้ออกหนังสือรับรองพื้นที่ที่ถูก

ดําเนินคดี พื้นที่ 124 ม.1 ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ พื้นที่ 5-2-88 ไร่

√ ปม./ด้วยตนเอง สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

126 6300893 29/1/2563 ขอให้สํารวจและแปรภาพถ่าย ขอให้ออกหนังสือรับรองพื้นที่ที่ถูกดําเนินคดี พื้นที่ 127 ม.1 บ้านเขาย่า ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ 

จ.เพชรบูรณ์

√ ปม./ด้วยตนเอง สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

127 6300903 29/1/2563 ขอให้สํารวจและแปรภาพถ่าย ขอให้รับรองภาพถ่ายเพื่อใช้พิสูจน์สิทธิ์ และขอให้ออกหนังสือรับรองพื้นที่ที่ถูกดําเนินคดี พื้นที่ 

69 บ้านริมสีม่วง ม.3 ต.ริมสีม่วง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

√ ปม./ด้วยตนเอง สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

128 6300911 29/1/2563 24/2/2563 ขอให้ปรับปรุงด้านความปลอดภัยในเรื่องการลงทะเบียนระบบขอรับกล้าไม้ และระบบลงทะเบียนต้นไม้ √ ปม./โทรศัพท์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร

129 6301545405 30/1/2563 ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตรวจสอบที่ดินในพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อนํามาจัดสรรให้กับสมาชิกเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทํา

กินและที่อยู่อาศัย

√ e-petition สจป.ที่ 13 (สงขลา)

130 สผ 001/9847 25/10/2563 การดําเนินงานตามข้อปรกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเด็นที่ 1 √ ข้อหารือ สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

เดือน กุมภาพันธ์ 2563

131 6302242472 3/2/2563 กรณีกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได  ขอให้ยุติการทําเหมืองหินไว้ก่อน ตามคําพิพากษาศาลปกครองอุดรธานี 

เนื่องจากอยู่ระหว่างรอคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด และขอให้ยุติการอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ และประทานบัตรทําเหมืองหินโดย

เด็ดขาด

√ e-petition สํานักการอนุญาต
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132 6302254064 3/2/2563 27/2/2563 ผู้มีอิทธิพลบุกรุกที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ม. 11 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีนายธวัช เสถียร

นาม อ้างว่าที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติด้านที่ติดกับสํานักสงฆ์ถ้ําจําปาสามัคคีธรรมเป็นของตน

√ e-petition สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)

133 6300961 6/2/2563 การลักลอบแปรรูปไม้ หมู่ที่ 2 ซอย 6 แยก 1 ตําบลหนองจ๊อม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ √ ปม./1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

134 6300974 11/2/2563 พบการตัดไม้ในบริเวณพื้นที่ป่าสงวนหมู่บ้านป่าเขาเขียวเขาสว่าง ต.พานกระต่าย อ.พานกระต่าย จ.กําแพงเพชร √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 4 (ตาก)

135 6300982 11/2/2563 สารวัตรกํานัน และลูกน้อง 3-4 คน เอาไม้แปรรูปทําเฟอร์นิเจอร์ขาย ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

136 6302432704 12/2/2563 ราษฎรหมู่บ้าน คุ้งเขาเขียว ม.3 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ขอคัดค้านการก่อสร้างโรงงาน ผลิตแอสฟัลท์ติก 

คอนกรีต ของบริษัท ทองอินทร์ การโยธา 2019 จํากัด อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของราษฎร สิ่งแวดล้อม

√ e-petition สํานักการอนุญาต

137 6302248095 13/2/2563 ขอให้แก้ไขปัญหาที่ดินทํากินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงระแนง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการรังวัดใหม่ในพื้นที่แปลงดังกล่าวมีทั้ง

ราษฎรรายเดิม และราษฎรรายใหม่ที่เป็นทั้งทายาท และไม่ใช่ทายาท ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด

√ e-petition สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

138 6302247171 13/2/2563 ขอให้ช่วยเหลือเรื่องที่ดินทํากินที่อยู่อาศัย กรณีราษฎรบ้านห้วยเดื่อ ม.7 ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ได้อาศัยทํากินใน

แปลง ที่ดินของตนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2519 ต่อมาถูกเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยยอดมน 

เข้าจับกุมดําเนินคดี ซึ่งมีราษฎรบางรายไม่ถูกดําเนินคดี จึงเห็นว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม

√ e-petition สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

139 นร01630002028 13/2/2563 ขอเสนอเเนะเกี่ยวกับการตัดไม้ยางนาในที่ดินของตนเองโดยไม่ต้องขอนุญาต เนื่องจากผู้ร้อเห็นการการตัดไม้ยางนาในที่ดินของ

ตนเองโดยที่ไม่ต้องขออนุญาตนั้นจะก่อให้เกิดปัญหาตามมา อาทิเช่น เป็นช่องว่างให้กับนายทุนที่จะเข้าไปลักลอบตัดไม้ยางในที่

สาธารณประโยชน์ได้อย่างง่ายดาย

√ e-petition สํานักการอนุญาต

140 6301001 17/2/2563 มีการบุกรุกแผ้วถางป่า ตัดต้นไม้ตัดโคนเหลือแต่ตอ ทางเข้าสํานักสงฆ์ถ้ําเสือ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

141 นร02630003054 17/2/2563 ร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ขอให้ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สํานักงานป่าไม้จังหวัดชัยภูมิ √ e-petition สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

142 นร01630002209 17/2/2563 ข้อพิพาทเรื่องสิทธิที่ดิน จังหวัดเลย กรณีขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่ดินทํากิน เนื่องจากเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562... 

จังหวัดเลย ได้มีหนังสือ ที่ ลย 0017.1/1190 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 ส่งเรื่องร้องเรียนของกลุ่มชาวบ้านน้ําพุ ม. 6 ต.

ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย

√ e-petition สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)

143 6301014 18/2/2563 บุกรุกป่าชุมชนและนําแปลงที่ดินของป่าชุมชนมาเป็นที่ดินของตนเอง ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี √ ปม./1362 สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)

144 6301022 18/2/2563 ลักลอบเข้าไปบุกรุกแผ้วถางป่าโดยใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ บริเวณบ้านพุน้ําเปรี้ยวต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี √ ปม./1362 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

145 ทส01630000031 19/2/2563 การอนุญาต และสัมปทาน การยางแห่งประเทศไทยขออนุญาตเข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลอง

กรุงหยัน ต.กรุงยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช จํานวนเนื้อที่ 4,600 ไร่ เพื่อใชพื้นที่ปลูกสร้างสวนยางพันธุ์ดีเป็นการชั่วคราว

อีก 30 ปี

√ e-petition สํานักการอนุญาต

146 ทส01630000034 19/2/2563 การประพฤติตนไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ขอให้ดําเนินการตรวจสอบการประพฤติตนไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่สํานักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 สระบุรี เนื่องจากจะดําเนินการยกเลิกสิทธิที่ดิน ส.ป.ก.4-01 ของประชาชนที่ได้รับเอกสารสิทธิ์

√ e-petition สจป.ที่ 5 (สระบุรี)
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เดือน กุมภาพันธ์ 2563  (ข้อมูลวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563) เอกสารแนบ 1

147 นร02630006840 19/2/2563 การบุกรุกที่ดินและการใช้ที่ดินในเขตป่าสงวน ขอให้เร่งดําเนินการพิจารณาการขออนุญาตใช้พื้นที่เขตป่าสงวนเพื่อซ่อมแซมถนน

 บริเวณถนนชุมพร-เกาะสอง ม. 10 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

√ e-petition สํานักการอนุญาต

148 6301035 19/2/2563 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าขยายพื้นที่ขึ้นไปบนภูเขาเพื่อทําไร่ยูคาและไร่มัน บริเวณใกล้วัดวังไพรศิลาทอง ม.4 ต.หนองปิง อ.เลาขวัญ 

จ.กาญจนบุรี

√ e-petition สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

149 6301043 19/2/2563 การขายไม้เถื่อน ไม้พะยูง เอามาแปรรูปทําเฟอร์นิเจอร์ขาย บริเวณจุดขายของเก่า วัตถุโบราณ ที่สนามหลวง 2 หมู่ที่ 1 ถ.ทวี

วัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

√ e-petition สํานักป้องกันรักษาป่าและ

ควบคุมไฟป่า

150 6301064 21/2/2563 มีการลักลอบตัดไม้บริเวณป่าสงวนแห่งชาติแม่ลาน-แม่กลาง ม.2 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ √ ปม./1362 สจป.ที่ 3 สาขาแพร่

151 6301051 21/2/2563 ลักลอบตัดไม้บริเวณป่าชุมชนรอบวัดเขาใหญ่ ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี √ ปม./1362 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

152 นร01630002344 24/2/2563 การประพฤติตนไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ขอความเป็นธรรมกรณีนายสัญญาฯ ถูกกล่าวหาว่าก่อสร้าง แผ้วถาง เหตุเกิดที่ป่า

สงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก บริเวณป่าบ้านปางขนุน ม.6 ต.นาบ่อคํา อ.เมือง จ.กําแพงเพชร.

√ ปม./1362 สจป.ที่ 4 (ตาก)

153 6300864 22/1/2563 29/1/2563 ร้องเรียนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ มั่วสุมชักชวนกันดื่มสุรากันระหว่างเจ้าหน้าที่ สจด. √ ปม./เว็บไซต์ สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

154 6302148203 24/2/2563 ขอให้ดําเนินการซ่อมแซมฝายน้ําล้นในพื้นที่หมู่ 4 ตําบลมหาวัน อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เร่งดําเนินการโครงการปรับปรุงเส้นทางทุรกันดารพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับการคมนาคมให้กับ

ราษฎร ระหว่างหมู่ 3 บ้านปูแป๋ ไปยังหมู่ 5 บ้านปางส่างคํา ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งผ่านพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

√ e-petition สจป.ที่ 4 (ตาก)

155 6302559499 25/2/2563 ชาวบ้านหมู่ที่ 2 ต.บางเดือน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ได้รับความเดือดร้อนจากการดูดทราย การทําท่าทรายเถื่อน √ e-petition สํานักการอนุญาต

156 6302342646 26/2/2563 นายอัมพร ขันทวีชัย ประธานศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจังหวัดสระแก้ว ตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ อ.ตาพระยา อ.คลองหาด

 อ.โคกสูง อ.วัฒนานคร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ขอที่ดินทํากินคืนและค่าทดแทน เนื่องจากที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวถูกนําไป

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําและประกาศเป็นเขตสาธารณประโยชน์ ซึ่งทับซ้อนที่ดินทํากินของเกษตรกร จํานวน 8,000 ราย

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

157 6302249768 27/2/2563 ด้วยนายคาร มนตรีวงษ์  ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งตนและชาวบ้านมีความประสงค์ขออนุญาตเข้าไปดูแลอนุรักษ์ 

ผืนป่าภูดินสอ เนื้อที่มากกว่า 200 ไร่ และขอความอนุเคราะห์ในการปักเขตพื้นที่วัด จํานวน 15 ไร่

√ e-petition สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

158 6301072 27/2/2563 พื้นที่เกิดเหตุอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเคยถูกดําเนินการจับกุมดําเนินคดีจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานแล้ว แต่ก็ยังมี

การบุกรุกต่อเนื่องปีละเล็กปีละน้อย

√ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

159 6301085 28/2/2563 พบเห็นการตัดไม้แดงนาในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหรือป่าชุมชน ของหมู่บ้านหนองมั่น ต.หนองแวง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

160 ทส01630000035 28/2/2563 การบุกรุกที่ดินและการใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนการครอบครองเข้าทําประโยชน์ของนายทุน ในพื้นที่สงวนไว้เลี้ยงสัตว์ ม.5 ต.วัง

ทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

√ e-petition สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์

161 สผ 0014/1279 31/1/2563 กระทู้ถาม ที่ 134 , 137 √ กระทู้ สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ สํานักการอนุญาต

ตอบแล้ว
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เดือน กุมภาพันธ์ 2563  (ข้อมูลวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563) เอกสารแนบ 1

162 สผ 0001/792 23/1/2563 การดําเนินงานตามข้อปรกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเด็นที่ 2 √ ข้อหารือ สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

163 สผ 0001/745 23/1/2563 การดําเนินงานตามข้อปรกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเด็นที่ 2 √ ข้อหารือ สํานักการอนุญาต

164 สผ 0001/896 24/1/2563 การดําเนินงานตามข้อปรกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเด็นที่ 4 √ ข้อหารือ สํานักการอนุญาต

165 สผ 0001/1164 29/1/2563 การดําเนินงานตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้อ 2.2(1) และ (2) สกญ. , ข้อ 2.2(3) สจด. √ ข้อหารือ สํานักการอนุญาต,สํานักจัดการ

ที่ดินป่าไม้

166 สผ 0001/1795 13/2/2563 การดําเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเด็นที่ 7 √ ข้อหารือ สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

167 สผ 0001/896 24/2/2563 การดําเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเด็นที่ 4 /(ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 12 ) √ ข้อหารือ สํานักการอนุญาต

168 สผ 0001/2040 20/2/2563 การดําเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเด็นที่ 1.1,1.2 /(ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 21) √ ข้อหารือ สํานักป้องกันรักษาป่าและ

ควบคุมไฟป่า,สํานักจัดการที่ดิน

ป่าไม้

รวม 103 65

รวมทั้งหมด 168



หนา้ที1่

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการ

รับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

1 นร01610008710 27/9/2561 ขอความเป็นธรรมกรณีไม่สามารถออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ตําบลปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากเจ้าพนักงานที่ดินอ้างว่าติด

เขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าเลนปากพญา – ปากนคร) ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าตามพระราชกฤษฎีกา กําหนดป่าเลนปากพยา – ปากนคร ในท้องที่ 

ตําบลปากพูน ตําบลท่าซัก ตําบลท่าไร่ และตําบลบางจาก อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นป่าสงวน พ.ศ.

2495 ไม่ได้ประกาศให้พื้นที่ตําบลปากนครเป็นป่าสงวนแห่งชาติแต่อย่างใด

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้,สจป.ที่

 12 (นครศรีธรรมราช)

2 6110247629 2/10/2561 ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรที่ดินทํากินตามนโยบายของรัฐบาลให้กับสมาชิกกลุ่มผู้ไร้ที่ดินจังหวัดขอนแก่น จํานวน 365 ราย √ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ สจป. ที่ 7 

(ขอนแก่น)ปิดแล้ว

24/10/61

3 6110120123 8/10/2561 ขอให้สอบจริยธรรมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ (นายสมควร พรมมา) เนื่องจากผู้ร้องเรียนแจ้งว่า ตนและนางกัญญา เทพฤกษ์ ถูกนายสมควร 

พรมมา ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (สจป.4 สาขานครสวรรค์) กลั่นแกล้ง โดยแจ้งความดําเนินคดี

ต่อสถานีตํารวจภูธรแม่สอด จังหวัดตาก โดยกล่าวหาว่าเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ผู้ร้องและนาง

กัญญา เทพฤกษ์ พาคนงานเข้าไปในที่ดิน นส. 3 ก. เลขที่ 140 เลขที่ดิน 51 ตําบลมหาวัน อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ของนายสมควร

 พรมมา บริเวณหัวไร่ปลายนา

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ สจป.ที่ 4 (ตาก)ปิด

แล้ว25/12/61

4 6110141576 10/10/2561 จ.ส.อ. เพชร อําไพ แจ้งว่า ศูนย์ปฏิบัติการที่ดินป่าไม้ (พิษณุโลก) สังกัด ปม.ได้ดําเนินการรังวัดที่ดินของเกษตรกร ในพื้นที่ตําบลห้วยมุ่น

 อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามคําสั่ง ปม.แล้ว แต่ไม่มีการออกเอกสารสิทธิ สทก.ให้กับเกษตรกรในพื้นที่แต่อย่างใด ในการนี้ จึงขอ

ส่งเรื่องดังกล่าวให้ ปม.นําไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดตาม

ไฟล์สแกนดังแนบ

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ สจป.ที่ 3 (ลําปาง)

ปิดแล้ว29/11/62

5 6110572307 5/10/2561 ขอคําแนะนําโครงการพัฒนาเสม็ดขาว √ e-petition สจป.ที่ 13 (สงขลา)

6 นร01610008999 8/10/2561 ขอความช่วยเหลือกเกี่ยวกับการขอทําไม้สักในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทับเสลาและป่าห้วยคอกควาย ตามหนังสืออนุญาตให้มีสิทธิ

ทํากินในเขตป่าสงวนแห่งชาติของกรมชลประทาน เล่มที่ 1 ฉบับที่ 25 แปลงที่ 69 ระวาง สทก.ชป.ที่ 25 ออกให้ ณ วันที่ 30 

สิงหาคม 2533 ในพื้นที่ตําบลลานสัก อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี...

√ e-petition สํานักการอนุญาต สจป.ที่ 4 สาขา

นครสวรรค์ปิดแล้ว

27/12/61

7 6200051 16/10/2561 ลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณยอดเขากมลา ตําบลกมลา อําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต √ ปม./1362 สจป.ที่ 12 สาขากระบี่

8 นร01590003619 11/10/2561 ขอให้พิจารณาจัดสรรที่ดินทํากินให้แก่สมาชิกกลุ่มชุมชนเกษตรกรไร้ที่ดินทํากิน จังหวัดนครศรีธรรมราช √ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ สจป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)ปิด

แล้ว1/3/62

9 6110248060 17/10/2561  ขอความเป็นธรรม กรณีผู้ร้องกับพวก ราษฎรตําบลโคกตาล ตําบลตะเคียนราม และตําบลโสน อําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ รวม 22

 ราย ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ศก.4 (เขาบรรทัด-ห้วยติ๊กชู) และพระสงฆ์จากสํานัก

พุทธอุทยาน ขับไล่ราษฎรออกจากที่ดินทํากิน โดยใช้รถไถทําลายต้นมันสําปะหลังและสิ่งปลูกสร้างของราษฎร

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,สจป.ที่ 7 

(อุบลราชธานี)

10 6110551218 29/10/2561 บุกรุกพื้นที่ป่าสงวน เข้าไปโค่นสวนยางพาราของชาวบ้านที่ทํากินกันมา40-50ปีจํานวนกว่า 10 ไร่  √ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป. ที่ 12(

นครศรีธรรมราช)ปิด

แล้ว26/3/62

11 นร01610009687 30/10/2561 ขอความอนุเคราะห์ในการจัดสรรที่ดินทํากิน ในพื้นที่ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย √ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้,สจป. 

ที่ 2 (เชียงราย)

12 6110127231 31/10/2561 ตรวจสอบการได้มาของสิทธิถือครองฯ ที่ดินในพื้นที่ป่าสงวน ที่จะอนุญาต สทก.ฯ (ป่าแม่ยาว จ.ลําปางฯ)  √ e-petition สํานักป้องกันฯ,สํานักจัดการ

ที่ดินป่าไม้,สจป. ที่ 3 ลําปาง

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563) เอกสารแนบ 2
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563) เอกสารแนบ 2

13 6110452581 31/10/2561 พบเห็นข้างทางสองฝั่งเป็นภูเขาหัวโล้นเหมือนโดนตัดและถางต้นไม้ บริเวณมู่ 4-5 อําเภอปราณบุรี แขวงปากน้ําปราณ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

√ e-petition สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

14 6111548243 05/11/2561  ขอความเป็นธรรม กรณีเขตบ้านหน้าช่องแจก ตําบลสินปูน อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่าของ

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,สํานักการ

อนุญาต

สจป. ที่ 12 สาขา

กระบี่ปิดแล้ว

30/11/61

15 6200213 8/11/2561 ขอให้ตรวจสอบการครอบครองไม้ท่อน และไม้แปรรูป บริเวณ เลขที่ 62/3 ถนนจันทร์ เเขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. √ ปม./1362 สํานักป้องกันฯ

16 นร01610009601 12/11/2561 ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับที่ดินทํากิน กรณีสํานักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดพะเยายกเลิกเอกสารที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 แปลงที่ผู้ร้องได้รับ

อนุญาตให้เข้าทํากิน บริเวณตําบลแม่กา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อให้มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าใช้ประโยชน์

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ สจป. ที่ 2 (เชียงราย)

ปิดแล้ว5/12/2562

17 นร01610009606 12/11/2561 ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาว ป่าแม่ส้าน และป่าแม่ใจ ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย √ e-petition  สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

18 6200365 14/12/2561 บุกรุกขุดลอกแม่น้ําน้ําบริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติ บ้านแอโก๋-บ้านแสนคําลือ ต.ถ้ําลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน  √ ปม./1362 สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน

19 6112347151 25/12/2561 ขอให้มีการตรวจสอบการครอบครองเข้าทําประโยชน์ในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติของบริษัทสวนป่ากิตติ จํากัด บริเวณบ้านไทยสามัคคี 

ตําบลโคคลาน อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว และขอคืนพื้นที่ทํากิน

√ e-petition สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

20 6201142051 2/1/2562 ขอให้พิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ เนื่องจากได้ครอบครองเข้าทําประโยชน์ ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 

2541 ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตําบลน้ํารึม อําเภอเมือง จังหวัดตาก ซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดง จํานวน 100

√ e-petition สจป.ที่ 4 (ตาก)

21 6200501 11/1/2562 พบเห็นไฟไหม้ป่าบริเวณบ้านทับเจริญ ม.5 ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี  √ ปม./1362 สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)

22 6201243942 15/1/2562 ติดตามความคืบหน้าขอใช้พื้นที่ในการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูหล่นต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.

อุบลราชธานี

√ e-petition สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

23 นร01620000270 13/1/2562  ขอให้พิจารณาเกี่ยวกับพื้นที่ขยายเขตไฟฟ้า บริเวณหมู่ที่ 3 ตําบลบ้านกาด อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน √ e-petition สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน

24 6200572 29/1/2562 การถูกดําเนินคดีในเขตที่ดินที่จําแนกเป็นเขตที่ดินจัดสรรเพื่อการเกษตรกรรมและเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่น บริเวณบ้านหนองข่า ม.1 

ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

√ ปม./เว็บไซต์ สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

25 6201542309 30/1/2562 ขอให้แก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยของราษฎรในท้องที่  หมู่ที่ 5, 6 และ 9 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล √ e-petition สจป.ที่ 13 (สงขลา)

26 นร01620000421 16/1/2562 ขอรับการสนับสนุนโครงการขับเคลื่อนการจัดหาที่ดินเฉพาะพื้นที่ “แม่แจ่มโมเดล” ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม ท้องที่จังหวัด

เชียงใหม่

√ e-petition สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

27 6201548566 31/1/2562 ขอคัดค้านการขอประทานบัตรเหมืองแร่บริเวณเขาโต๊ะกรัง ม.5, 7, 9 ต.ควนโดน อ.ควนโดน และ ม.7 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล √ e-petition สจป.ที่ 13 (สงขลา)

28 นร01620000793 29/1/2562 ขอให้ตรวจสอบผืนป่า และทวงคืนผืนป่า ป่าพนมดิน แปลงที่ 1 ตําบลหนองบัว ,ตําบลบัวโคก อําเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ √ e-petition สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

29 6202246439 11/2/2562 ขอให้ตรวจสอบแนวเขตที่ดิน ต.รังงาม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ √ e-petition สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

30 6200941 14/2/2562 เจ้าหน้าที่ป่าไม้ประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อการเป็นข้าราชการ  √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

31 6202547031 14/2/2562 ขอให้ตรวจสอบแนวเขตที่ดินและรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่อําเภอนาหม่อม อําเภอจะนะ อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา √ e-petition สจป.ที่ 13 (สงขลา)



หนา้ที3่

ที่
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ดําเนินการ

ดําเนินการ
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หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563) เอกสารแนบ 2

32 6202149861 18/2/2562 นายประเสริฐ ไชยมณี ราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่าเอกสารสิทธิที่ทํากิน (สทก.) ได้สูญหายและแนวเขต สทก. ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ต.แม่ปั๋ง

 อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ถูกคู่กรณีเคลื่อนย้ายหลักเขต สทก. จึงมีความประสงค์ขอให้ 1. ตรวจสอบสิทธิที่ทํากิน (สทก.)  2. ตรวจสอบแนว

เขต สทก.

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

ปิดแล้ว12/6/62

33 6202243623 18/2/2562 ขอตรวจสอบว่าพื้นที่บริเวณใกล้เคียงโฉนดที่ดินว่าอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้หรือเป็นที่ดินของรัฐประเภทอื่นหรือไม่ หากเป็น

ที่ดินป่าไม้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ ปม.ขอให้ตรวจสอบว่าพื้นที่บริเวณใกล้เคียงโฉนดเลขที่ดังกล่าวมีชื่อนายเข็มชัย ชุติวงศ์ และ

บริวารถือครองบุกรุกที่ดินป่าไม้หรือไม่

√ e-petition สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

34 นร01620001212 15/2/2562 ขอความช่วยเหลือกรณีไดัรับความเดือดร้อนที่ทํากินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู ตําบลบ้านโศก อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร √ e-petition สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

35 6201141 26/02/2562  บุกรุก ลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณบริเวณบ้านยาป่าแหน ม.5 ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน  √ ปม./1362 สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน

36 6202243989 21/2/2562 นายจันทา แก้วไธสง พร้อมพวก รวม 29 ราย ราษฎร ต.ไพล อ.ลําทะเมนชัย จ.นครราชสีมา ได้รับความเดือดร้อน กรณีมีบุคคลอ้างตน

เป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา เข้ามายึดพื้นที่ทําการเกษตรที่ตนและพวกทํากินอยู่

√ e-petition สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

37 6201251 8/3/2562 บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณบ้านห้วยแย้ ต.ห้วยแย้ อ.หนองระเหว จ.ชัยภูมิ √ ปม./โทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

38 6203442705 8/3/2562 ขอคัดค้านการต่ออายุการอนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าองค์พระป่าเขาพุระกํา และป่าเขาห้วยพลู ท้องที่ ตําบลวังยาว

 อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และขอให้จัดสรรพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ทํากินและที่อยู่อาศัย

√ e-petition สํานักการอนุญาต

39 6203553745 7/3/2562 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ หมู่ที่ 4 และหมูที่ 5 ตําบลบ่อผุด อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี √ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้,สํานัก

ป้องกันฯ

40 6203346714 12/3/2562 เร่งรัดดําเนินการขอรับการสนับสนุนการเข้าตรวจสอบพื้นที่เขตป่าเขา √ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้,สจป.ที่

 9 สาขาปราจีนบุรี

41 6203259249 13/3/2562 นายทุนและชาวบ้านเข้าไปบุกรุกพื้นที่เขตป่าสงวน หมู่ 15 บ้านซับน้ําเย็น-บ้านเหนือ อําเภอปากช่อง ตําบลปากช่อง จังหวัด

นครราชสีมา

√ e-petition สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

42 6201374 5/4/2562 บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ในบริเวณ บ้านโนนย่านาง หมู่ 8 ตําบลพิมาย จ.นครราชสีมา √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

43 นร01620002022 3/4/2562 ขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่ดินทํากิน โดยจัดสรรที่ดินทํากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าดงบังอี่” ตําบลรอบเมือง ตําบลท่าสีดา 

อําเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้,สจป.ที่

 7 (ขอนแก่น)

44 6204442716 17/4/2562  เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติผ่อนผันให้ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) เข้าทําประโยชน์ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทับ

กวางและป่ามวกเหล็ก ต. มวกเหล็ก อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี เพื่อทําเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดปูนอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เมื่อวันที่

 5 มีนาคม 2562 ผู้ร้องแจ้งว่า ขอให้หยุดทําเหมืองในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว เพื่ออนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

√ e-petition สํานักการอนุญาต

45 6204343995 18/4/2562 พื้นที่ ต.ท่าข้าม ต.บ้านด่าน ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ และ ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ถูกประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แต่มีพื้นที่ ต.บ้านด่าน บางส่วนอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรตามมติ

คณะรัฐมนตรี และเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือ ซึ่งทับซ้อนที่ดินทํากินของราษฎร ทําให้ราษฎรไม่สามารถ ถือครอง

กรรมสิทธิตามกฎหมายได้ จึงขอให้เพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือ ขอให้เพิกถอนเขตป่าไม้ถาวร และขอให้ออกโฉนดที่ดิน

ด้วย

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้,สจป.ที่

 9 สาขาปราจีนบุรี

46 6204347275 18/4/2562 พื้นที่ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ถูกประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ

พิเศษ แต่ที่ดินของประชาชนในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิเพราะถูกประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 จึงขอให้แก้ไข

ปัญหาหลายประเด็นทั้งการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ เพิกถอนป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือ และออกโฉนด

ที่ดิน รวมทั้งขอให้เทศบาลตําบลป่าไร่ รับชําระเงินค่าภาษีบํารุงท้องที่ (ภบท.5) ด้วย

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้,สจป.ที่

 9 สาขาปราจีนบุรี
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563) เอกสารแนบ 2

47 6204248370 18/4/2562 กรณีผู้ร้องขอต่ออายุใบอนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหลังภู และเขตป่าไม้ถาวรของชาติ ท้องที่ตําบลโขงเจียม 

อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition สํานักการอนุญาต

48 6204241867 18/4/2562 ขอให้พิจารณาจัดสรรที่ดินทํากินในพื้นที่สวนป่ามัญจาคีรี อ.มัญจาคีรี และสวนป่าสาวะถี อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น √ e-petition สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

49 6204257299 11/4/2562 พบเห็นผู้ทําลายต้นไม้ เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโคกไอ้หวน (โคกป่าช้าคลอกแฝก) ซึ่งเป็นพื้นที่ทีมีต้นไม้เช่นไม้แดง แต่โดนถางป่าเพื่อ

ปลูกมัน เป็นเวลาหลายปีแล้ว ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ก็เห็นด้วยกับการถางป่า  เคยแจ้งไปที่ศูนย์ดํารงธรรมและหน่วยงานในอําเภอ แต่ไม่ได้

รับการแก้ไข ตําบลทรัพย์พระยา อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

√ e-petition สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

50 6204245050 23/4/2562 นางผ่องจิต แทนทุมมา ประกอบอาชีพทําไร่กาแฟในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย ถูกนายกมลภู โคตรรัตน์ เจ้าหน้าที่ป่า

ไม้อําเภอสังคม จับกุมดําเนินคดีและศาลถูกพิพากษาจําคุกเป็นเวลา 4 ปี ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนายนพดล แทนทุมมา (สามีผู้ร้องเรียน) ได้ซื้อ

ต่อมาจากนางคม นาควงษ์ ในปี 2552 แต่นางคมฯ ไม่ถูกจับกุมดําเนินคดี ทั้งที่เป็นผู้บุกรุกแผ้วถางเป็นคนแรกตั้งแต่ปี 2529 และผู้

ร้องเรียนสงสัยว่าพื้นที่ ต.นางิ้ว เกือบทั้งหมดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ แต่เหตุใดพื้นที่รอบข้างสามารถเข้าทํากินและปลูกยางพาราและ

อื่นๆ ได้ แต่ผู้ร้องเรียนไม่สามารถเข้าทํากินได้ จึงขอความเป็นธรรมขอเข้าทํากินในพื้นที่เดิม

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

51 6204466458 26/4/2562 ขอให้ยุติการอนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พุน้ําเค็ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อลดความขัดแย้งในชุมชน เนื่องจากไม่ได้เป็นการ

ประชาคมหมู่บ้าน แต่เป็นการสอดแทรกหัวข้อว่ามีมติเห็นชอบ ในเรื่องดังกล่าวให้กับทาง อบต พงศ์ประศาสน์

√ e-petition สํานักการอนุญาต

52 นร01580018778 29/4/2562 ข้อพิพาทเรื่องสิทธิที่ดิน ขอให้พิจารณาตรวจสอบพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านพุไทย ตําบลหนองหญ้าปล้อง อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี √ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ สจป.ที่ 10 สาขา

เพชรบุรีปิดแล้ว 

20/6/62

53 6205447609 10/5/2562  ขอให้หยุดทําเหมืองในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทับกวาง และป่ามวกเหล็ก ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี √ e-petition สํานักการอนุญาต

54 6201573 15/5/2562 ลักลอบครอบครองไม้สัก บริษัทมหกิจแทรคเตอร์ (1982) จํากัด เลขที่ 7/13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร

√ ปม./1362 สํานักป้องกันฯ

55 6205241698 16/5/2562 ราษฎร จ.อุดรธานี แจ้งว่าทํากินในพื้นที่ ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี และ ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู มาตั้งแต่

บรรพบุรุษ และกรมป่าไม้ (ปม.) กําลังดําเนินการรังวัดรายแปลงเพื่อออกหลักฐาน ส.ท.ก. ให้แก่ราษฎรแล้ว แต่มณฑลทหารบกที่ 24 

(มทบ.24) แจ้งว่าที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตรับผิดชอบของทหาร และมีนโยบายรังวัด ตรวจสอบแนวเขตเพื่ออก นสล.

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)

ปิดแล้ว27/11/62

56 6205154195 22/5/2562 พบเห็น ข้าราชการเข้าไปบุกรุกพื้นที่เขตป่าสงวนบ้านท่ามะโอ หมู่ 8 ตําบลจอมหมอกแก้ว อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยเข้าไป

สร้างที่พักอาศัย ชาวบ้านเข้าไปถือศีล ปลูกต้นไม้ ปลูกพืช  ซึ่งปัจจุบันศาลตัดสินแล้วให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เขตสงวนห้ามบุกรุก ซึ่ง

ตอนนี้ก็ยังมีข้าราชการ ชาวบ้าน ยังมีการเข้าไปบุกรุกอยู่

√ e-petition สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

57 6205440455 30/5/2562 ขอความเป็นธรรม กรณีโดนสวมสิทธิการอยู่อาศัยบนที่ดิน ในพื้นที่หมู่ที่ 19 ตําบลหนองมะค่าโมง อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี √ e-petition สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

58 นร02620029810 27/5/2562 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการขอใบอนุญาตเพื่อส่งออกไม้พะยูงกับกรมป่าไม้ √ e-petition สํานักการอนุญาต

59 6201683 4/6/2562 ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาการจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ทับซ้อนกับที่ดินทํากินของประชาชน √ ปม./โทรศัพท์ สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

60 6201691 4/6/2562 ลักลอบบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณป่าต้นน้ํา หมู่ที่ 15 ตําบลแม่นาจร อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ √ ปม./1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

61 6201701 4/6/2562 ลักลอบบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อนถึงทางลงหาดฟรีด้อม ตําบลป่าตอง อําเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต √ ปม./1362 สจป.ที่ 12 สาขากระบี่

62 นร01610010154 20/11/2561 ราษฎรบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 9 ตําบลกกปลาซิว อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่ดิน เนื่องจากได้มีเจ้าหน้าที่

ได้ตรวจยึดพื้นที่ทํากิน ซึ่งเป็นพื้นที่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 6 สาขา

นครพนมปิดแล้ว

30/10/62



หนา้ที5่

ที่
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รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
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ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการ

รับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563) เอกสารแนบ 2

63 6206342512 19/6/2562 ขอความเป็นธรรม ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือกรณีถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดระยอง จับกุมดําเนินคดีอย่างไม่

เป็นธรรม ข้อหาบุกรุก แผ้วถาง ก่นสร้าง ยึดถือ และครอบครอง ซึ่งปัจจุบันถูกจับกุมดําเนินคดีอยู่ที่สํานักงานอัยการจังหวัดระยอง

√ e-petition สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)

64 6206240570 20/6/2562 ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับกุมดําเนินคดีข้อหาบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ ต.ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น √ e-petition สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

65 6201824 26/6/2562 บุกรุกป่าบนภูเขาเพื่อสร้างบ้านพักอาศัย ตําบลคลองกิ่ว อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)

66 นร01620002959 25/6/2562 ขอให้ตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินป่าเขา บริเวณท้ายซอยหมู่บ้านบุญฤทธิ์1 หมู่ที่ 7 ตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัด

ชลบุรี

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้,สจป.ที่

 9 (ชลบุรี)

67 6201913 2/7/2562 บกรุกขุดดินในป่าสงวนแห่งชาติเพื่อนําไปขาย บริเวณหลังโรงเรียนด่านเจริญ บ้านท่ากอก หมู่ที่ 3 ตําบลเก่าย่าดี อําเภอแก่งคร้อ 

จังหวัดชัยภูมิ

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

68 6201942 5/7/2562 ลักลอบครอบครองไม้สักจํานวนมาก บริเวณบ้านเลขที่ 85 หมู่ที่ 7 ตําบลแม่สะเรียง อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน √ ปม./1362 สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน

69 6207342227 8/7/2562 ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินให้แก่ราษฎรในพื้นที่ ตําบลทัพราช ตําบลทัพไทย ตําบลทัพเสด็จ และตําบลโคคลาน อําเภอตา

พระยา จังหวัดสระแก้ว

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,สจป.ที่ 9 

สาขาปราจีนบุรี

70 6202011 25/7/2562 ลักลอบตัดต้นไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ บ้านถ้ําเพดาน หมูที่ 7 ตําบลกรุหยัน อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช √ ปม./1362 สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

71 นร01620003323 24/7/2562 ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับปัญหาที่ดินทํากิน บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 7 ตําบลโคกตาล อําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ √ e-petition สํานักจัดการป่าชุมชน.สจป.ที่

 7 สาขาอุบลราชธานี

72 6202024 30/7/2562 ลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่บ้านหนองสะแบง ม. 8 ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น √ ปม./1362 สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

73 6208247138 1/8/2562 เทศบาลตําบลจานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ได้ดําเนินโครงการตัดถนน เป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร ผ่านป่าสงวนแห่งชาติ

บริเวณป่าผีน้อย บ้านน้ําคํา อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ เข้าไปในพื้นที่ป่าสงวนที่ไม่ใช่บริเวณที่ตั้งของโครงการ

√ e-petition สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

74 นร01620003486 5/8/2562 ขอให้ออกกฎหมายหรือแก้กฎหมายในรูปแบวิธีการให้เช่าเทือกเขาหัวโล้น √ e-petition สํานักการอนุญาต

75 6202053 7/8/2562 บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อทําสวนมะม่วง บริเวณบ้านสบแปะ ม. 1 ต.บ้านแปะ อ.จอมทองจ.เชียงใหม่ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

76 6208348946 14/8/2562 ขอความเป็นธรรมในการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน สทก. โดยขอให้ตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ สทก. ในพื้นที่ หมู่ 21 ตําบลท่ากระดาน

 อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ สจป.ที่ 9 สาขา

ปราจีนบุรีปิดแล้ว

13/11/62

77 6208547608 16/8/2562 ขอให้พิจารณาช่วยเหลือเนื่องจากไม่สามารถเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหน้าช่องม. 1 และ ม.8 ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ √ e-petition สํานักจัดการป่าชุมชน สจป.ที่ 12 สาขา

กระบี่ปิดแล้ว

8/11/62

78 6202121 27/8/2562 มีการซื้อขายที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ฮ่องป๋อป่าห้วยแก้ว และป่าแม่อิงฝั่งซ้าย จ.พะเยา √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

79 6208260618 22/8/2562 ร้องเรียนสํานักสงฆ์สะพาน 1 บ้านห้วยหินฝน ต.บ้านนา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ √ e-petition สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

80 สผ0001/3859 13/8/2562 การดําเนินงานตามข้อปรกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จํานวน 3 ประเด็น (ประเด็นที่ 3,7,11) √ ข้อหารือ สํานักป้องกันฯ สํานักการอนุญาต, 

สํานักจัดการที่ดินป่า

ไม้ ปิดแล้ว

81 6202134 9/9/2562 แจ้งเหตุการลักลอบบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อทําไร่เลื่อนลอย ในพื้นที่บริเวณ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ √ ปม./1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

82 6202163 11/9/2562 พบการลักลอบนําเครื่องจักรเข้าไปทําลายภูเขา ระเบิดหินและขุดดิน ในบริเวณจุดชมวิววังผาเมฆ ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง √ ปม./1362 สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

83 6202252 13/9/2562 ลักลอบบุกรุกแผ้วถางป่า บริเวณใกล้กับอ่างเก็บน้ําบ้านพุพิน ม.1 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี √ ปม./1362 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)
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รหัสอ้างอิง (ID)
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หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563) เอกสารแนบ 2

84 6209459665 13/9/2562 พบเห็นกลุ่มคนเข้าไปตัดต้นไม้ ในพื้นที่หมู่บ้านพุตะแก ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี √ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป. ที่ 10 สา

เพชรบุรี ปิดแล้ว

2/1062

85 6209243954 25/9/2562 ขอความช่วยเหลือให้ชาวบ้าน ได้ทํากินในพื้นที่บ้านห้วยซันพัฒนา ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ประมาณ 27 ครัวเรือน ได้ใช้

ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าประมาณ 170 ไร่

√ e-petition สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

86 6209249096 26/9/2562 มีนายทุนได้กว้านซื้อที่ดิน สปก. ในพื้นที่ ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ประมาณ 400 ไร่ และนํารถแบคโฮ รถไถ มาขุดลอกและถมดิน

ในพื้นที่สาธารณะบริเวณอ่างเก็บน้ําห้วยโป่งกระบาน และพื้นที่ป่าสงวนป่านายางกลัก

√ e-petition สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

รวม 86 0

รวมทั้งหมด 86
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ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)
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ที่รับเรื่อง
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ที่ปิดเรื่อง
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ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

1 6010549528 4/10/2560 นายสมหมาย พันธุรัตน์ แจ้งว่าตนเองและพวกได้อาศัยและทํากินอยู่บริเวณหมู่ที่ 1 ต.ชุมโค อ.ประทิว จ.ชุมพร มาตั้งแต่ปี 2499 

ต่อมาในปี 2509 ได้มีการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองไซและป่าทุ่งวัวแล่น ซึ่งจากการประกาศเขตป่าสงวนทับที่อาศัยและ

ทํากินของราษฎรในพื้นที่ โดยปัจจุบันราษฎรบางส่วนได้นําหลักฐานไปขอออกโฉนดที่ดินต่อสํานักงานที่ดินอําเภอประทิว และได้รับ

เอกสารสิทธิในที่ดินไปแล้ว แต่ในรายของนายสมหมาย พันธ์รัตน์ ยังไม่ได้รับการสํารวจพื้นที่เพื่อขอออกโฉนดที่ดิน จึงขอให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเร่งรัดดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

2 6012909017 27/9/2560 กรณีนายอนันต์ สุนทร ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ําแม่สาว ตําบลแม่สาว อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ขอให้มีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุก

รุกป่าอย่างเด็ดขาด และให้มีการสํารวจพื้นที่ในตําบลแม่สาว อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ในการสร้างอ่างเก็บน้ํา

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,สจป.ที่ 1 

(เชียงใหม่)

3 6010541745 11/10/2560 นายนุกิจ ศรีละม้าย ราษฎรจังหวัดสตูล ขอให้พิจารณาเร่งรัดการจัดสรรที่ดินทํากินในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม บ้านเหนือคลอง บ้านแคมขี้

พร้า และบ้านทุ่งสามสหาย ตําบลควนกาหลง จังหวัดสตูล ให้แก่สมาชิกชมรมทหารพราน กองทัพบก

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้, 

สจป.ที่ 13 (สงขลา)

4 6010434915 20/10/2560 แจ้งการคัดค้านบริษัทในเครือสหวิริยาฯ ในการขอเช่าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และขอทราบว่ามีการส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม (EIA)โครงการนิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์บางสะพานแล้ว หรือไม่ และขอคัดค้านรายงาน EIAดังกล่าว ที่ใช้ที่ดินที่บุกรุก

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองแม่รําพึง หากบริษัทในเครือสหวิริยาฯ ได้ส่งรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIAแล้ว

√ e-petition สํานักการอนุญาต

5 6010345940 19/10/2560 ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินให้แก่ราษฎรในพื้นที่ ตําบลทัพราช ตําบลทัพไทย ตําบลทัพเสด็จ และตําบลโคคลาน อําเภอตา

พระยา จังหวัดสระแก้ว

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 9 สาขา

ปราจีนบุรีปิดแล้ว

27/9/61

6 6011151378 2/11/2560 ชาวบ้านทําไม้ส่งขาย หมู่บ้านสันติสุข ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด พะเยา 3009 ตําบล ควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา √ e-petition สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

7 6011148559 9/11/2560 ขอความอนุเคราะห์ที่ดินทํากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบ้านสะพานยาว หมู่ที่ 10 ตําบลแม่สํา อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยซึ่ง

เป็นพื้นที่เดิมที่เคยทํากินมาตั้งแต่ พ.ศ. 2535 แต่ถูกทวงคืนตามนโยบาย คสช.

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 4 (ตาก)ปิด

แล้ว11/10/61

8 6100502 20/11/2560 ที่จังหวัด นครศรีธรรมราช ได้มีการลักลอบ ตัดไม้ทําลายป่า สงไปขายทั่วภาคใต้และส่งมาขายที่หลายจังหวัด เช่น สงขลา สตูล 

นครศรีธรรมราชเป็นจํานวนมาก โปรดให้ความสําคัณแก่ป่าไม้ด้วย

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

9 6011345970 24/11/2560 ขอให้พิจารณาตรวจสอบการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. 3ก) ในพื้นที่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี อ.วัฒนานคร อ.คลอง

หาด อ.อรัญประเทศ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตป่าบ้านแก้ง เขตป่าเก่งใหญ่ เขตป่าแก่งดินสอ จังหวัด

ปราจีนบุรี เขตป่ากระบาก เขตป่าเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือ เขตป่าวัฒนานคร เขตป่าโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้, 

สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

10 6100984 25/12/2560 ระยะเวลาขอ[เขตในการสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในเขตป่าไม้ ที่ถูกตัดสินและสิ้นสุดคดีแล้ว √ ปม./ระบบมือถือ สํานักป้องกันฯ

11 6012153136 25/12/2560  กรณีนายโป มณีกาญจน์ ราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อปลูกยางพารา ในพื้นที่บ้านห้วยหลวง หมู่ที่ 13 

ตําบลแม่นาวาง อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

ปดิแลว้26/11/61

12 6012245575 25/12/2560 ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินให้กับราษฎรในพื้นที่ตําบลโคกกระชาย อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากราษฎรได้รับ

ผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติครบุรี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ.สจป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

13 6012545017 28/12/2560 ขอให้พิจารณาเร่งรัดการดําเนินโครงการถนนเลี่ยงเมืองสตูลฝั่งตะวันออก (โครงการที่ 1 และโครงการที่ 2) ซึ่งปัจจุบันไม่สามารถ

ดําเนินโครงการดังกล่าวได้ เนื่องจากพื้นที่โครงการบางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลนตอนที่ 5 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 

200 (พ.ศ.2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481

√ e-petition สํานักการอนุญาต

14 นร01600011564 29/12/2560 ขอที่ดินหรือสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ขอความอนุเคราะห์ให้เพิกถอนและยกเลิกเขตป่าสงวนแห่งชาติ √ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563) เอกสารแนบ 3
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563) เอกสารแนบ 3

15 6101105 17/1/2561 ขออนุญาตตัไม้ยางพาราในเขตป่าสงวนฯ สิทธิ ภบท.5 ในเขตป่าสงวนฯ ป่าเขาศูนย์ ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช √ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

16 6101143527 17/1/2561 ขอให้พิจารณา กรณีนายสิงห์ สุนทรวิภาต ราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอความช่วยเหลือให้ได้รับการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ผู้ร้อง

ใช้ประโยชน์ในเขตป่าเสื่อมโทรม บริเวณหมู่ที่ 1 ตําบลป่าแป๋ อําเภออแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเอกสารครอบครองเป็น 

ภ.บ.ท. 5

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ปิดแล้ว

17 นร01610000200 23/1/2561 ขอให้พิจารณาตรวจสอบการอนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า ตามมาตรา 4(1)แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 เพื่อจัดทํา

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และที่เกี่ยวข้อง จํานวน 4 ราย ในพื้นที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

√ e-petition สํานักการอนุญาต สจป.ที่ 10 สาขา

เพชรบุรีปิดแล้ว

26/4/61

18 6101134 30/1/25661 ขอให้ตรวจสอบการจับกุมผู้กระทําความผิด และปิดประกาศโดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นศ.7 (ฉวาง)สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่

12,ห้ามบุคคลหนึ่งบุคคลใด เข้ามาดําเนินการ กิจกรรมใดๆ โดยเด็ดขาด ตามปจว.ข้อ 1 เวลา 22.10 น. ลงวันที่ 19 มกราคม 

2561 คดีอาญาที่15/2561 ยึดทรัพย์ที่ 7/2561

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

19 6101447278 30/1/2561 นายศรีวิเชียร ขาวพิทักษ์วงศ์ ราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอให้พิจารณาตรวจสอบหนังสือกรมป่าไม้ เรื่อง นายวรพจน์ ลิมาคม ขอ

อนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่า ตามมาตรา 4 (1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 เพื่อจัดทําโครงการพัฒนา ปรับปรุง ฟื้นฟู

 สภาพป่าเสื่อมโทรมและวนเกษตรผสมผสานให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 ว่าออกโดยส่วนราชการอย่างถูกต้องหรือไม่

√ e-petition สํานักการอนุญาต

20 6101192 14/2/2561 ขอให้ตรวจสอบการนําไม้มาทําเฟอร์นิเจอร์ ซอยจรัญ 29 บ้านเลขที่ 189-231-232 √ ปม./โทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

21 6102091 19/2/2561 ขอให้ตรวจสอบร้านขายเฟอร์นิเจอร์ ไม้แปรรูป ไม้ท่อนซุง √ ปม./โทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

22 6102445738 22/2/2561 นายสหัสทศ มีวาสนา กับพวก ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อขอความช่วยเหลือให้ได้รับการอนุญาตเข้าทําประโยชน์ใน

เขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าปากทะเล อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

√ e-petition สํานักการอนุญาต

23 นร01610001698 28/2/2561 มีผู้บุกรุกป่าสงวนและที่สาธารณประโยชน์ ในพื้นที่ตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอ เสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา √ e-petition สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

24 นร01610000973 7/3/2561 ขอความเป็นธรรมให้กับนายรัตน์ จันทา (พี่ชาย) กรณีถูกดําเนินคดีในข้อกล่าวหาว่า บุกรุก ก่นสร้าง แผ้วถาง ยืดถือ ครอบครอง หรือ

ทําด้วยประการใดๆ อันเป็นการทําลายป่า อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต ในพื้นที่ป่าสงวน

แห่งชาติดงหัวกองและดงบังอี่ ตําบลสร้างนกทา อําเภอเมืองอํานาจเจริญ

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

25 6103444491 30/3/2561  ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับที่ดินทํากิน เนื่องจากที่ดินมรดกตกทอดของผู้ร้องถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้ หน่วยป้องกันและรักษาป่า รบ.3 

ตําบลยางหัก อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ทําการรังวัดและอ้างว่าที่ดินดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้งที่ที่ดินทํากินของผู้ร้อง

ดังกล่าวมีหลักฐานการทําประโยชน์มาทก่อนที่กรมป่าไม้จะประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติฝั่งซ้ายแม่น้ําภาชี เมื่อปี พ.ศ. 2527

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,สํานัก

จัดการที่ดนิป่าไม้

สจป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

ปดิแลว้26/2/2562

26 6104440509 10/4/2561 ขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับการทําประโยชน์ในที่ดินทํากิน หมู่ที่ 6 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี √ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

ปิดแล้ว20/4/2561

27 6104145817 11/4/2561 กรณีนางอารมย์ คําจริง ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหา กรณีราษฎรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัด

นครราชสีมา จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติ และการกําหนดเขตที่ดินให้

เป็นเขตปฏิรูปที่ดินทับที่ทํากินของราษฎร

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

28 6104146456 18/4/2561 ขอให้ตรวจสอบที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยว่าอยู่ในหรือนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยบริเวณตําบลบุญนาคพัฒนา

 อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ สจป.ที่ 3 (ลําปาง)ปิด

แล้ว17/9/61

29 6104351474 11/4/2561 ผู้ร้องได้ว่าได้พบเห็นการบุกรุกทําลายป่า ในเขตพื้นที่อําเภอบ่อทอง (ผู้ร้องไม่แน่ใจ) จ.ชลบุรี   อยู่ในซอยวัดอ่างไทร เลยตลาดกังไฮ้  

ก่อนถึง บ้านคุณดา ระหว่างเขตเขาไม้หอมและธรรมรัตน์ใน

√ e-petition สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)



หนา้ที3่

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการ

รับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563) เอกสารแนบ 3

30 6105350697 16/5/2561 มีนายทุนเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าที่เขา ได้เข้าไปนํารถแมคโคเข้าไปขุดภูเขา และตัดต้นไม้  เพื่อนําไปถมในพื้นที่ของตัวเอง โฉนดเลขที่ 

141542 จะอยู่ด้านหน้า แต่พื้นที่ที่ถูกทําลายจะอยู่ด้านหลัง ของโฉนดเลขที่141542 จึงอยากให้หน่วยงานที่รับชอบเข้ามา

ตรวจสอบและดําเนินการแก้ไขด่วน อ.ศรีราชา ต.บางพระ จ.ชลบุรี

√ e-petition สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)

31 6105140648 18/5/2561 นายธนกร อ้อยแก่ ราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอให้พิจารณาตรวจสอบการรังวัดแนวเขตที่ดินของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

เพชรบูรณ์ พื้นที่หมู่ที่ 10 ตําบลพุทธบาท อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

32 6105171624 21/5/2561 นายสมพล อนุรักษ์วนภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทับ อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ กับพวก เสนอแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ราษฎรที่เข้าทําประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าแม่แจ่ม) อําเภอแม่แจ่ม 

จังหวัดเชียงใหม่

√ e-petition สํานักการอนุญาต สํานักจัดการที่ดินป่า

ไม้ปิดเรื่อง5/9/61

33 นร02610026417 21/5/2561 ขอให้ตรวจสอบการลักลอบซื้อไม้ป่าที่ผิดกฎหมาย บริเวณ บ้านเลขที่ 153 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านแม่สุริน ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน √ e-petition สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน

34 6106242518 8/6/2561 นายอิทธิกร อมรชินธนา ขอให้ยกเลิกหนังสืออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ซึ่ง สป.ทส.ได้

พิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว พบว่า ผู้ร้องเรียนได้เคยมีหนังสือองค์กรหินล้ม ที่ 04/2560 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ขอให้ ปม.

ตรวจสอบตลาดสมบัติ (ช่องจอม) ของบริษัทจอมคชา จํากัด (ชื่อเดิมคือ บริษัท บ้านด่านพัฒนา จํากัด) ซึ่งมีนายสมบัติ ศรีสุรินทร์ 

และนางไกลดา ศรีสุรินทร์ เป็นผู้รับอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และเป็นผู้ดําเนินกิจการ

 ซึ่งผู้ร้องเห็นว่า การดําเนินการดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผิดวัตถุประสงค์และเงื่อนไขแนบท้ายหนังสือหลายประการ

√ e-petition สํานักการอนุญาต

35 6106241918 14/6/2561 ขอให้พิจารณาช่วยเหลือราษฎร 7 ราย กรณีถูกดําเนินคดีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ (สวนป่าโคกโจด) ในพื้นที่บ้านโนนเกตุ หมู่ที่ 12 

ตําบลร่อนทอง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

36 6102842 18/6/2561 บุกรุกป่าปลูกต้นยางพาราหลังปี42 ครอบคลองมากกว่า100ไร่โดยคนที่ไม่มีสัญชาติไทย แอบอ้างชื่อผู้อื่นซื้อขายที่ดิน สปก. มี

เจ้าหน้าที่รับสินบนช่วยไม่ให้ถูกตรวจสอบ

√ ปม./ระบบมือถือ สํานักป้องกันฯ

37 6102915 29/6/2561 ลักลอบตัดไม้ พะยูง ประดู่ หมู่บ้านวรารมย์ บางบอน 4 ซอย7 √ ปม./โทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

38 6107245115 3/7/2561 ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่และสั่งการยุติดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการทําเหมืองแร่ ของนายธีรสิทธิ์ ตรีวัฒน์สุวรรณ ที่

ได้รับอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเก่ากลอยและป่านากลาง ท้องที่ตําบลดงมะไฟ อําเภอสุวรรณ

คูหา จังหวัดหนองบัวลําภู

√ e-petition สํานักการอนุญาต,สํานัก

จัดการที่ดินป่าไม้

39 6107356018 5/7/2561 ขอให้พิจารณาตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่สงวนหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตหวงห้ามที่ดิน ใน

ท้องที่ตําบลห้วยโป่งและตําบลสํานักกระท้อน อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2492 ในท้องที่ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง

ระยอง จังหวัดระยอง

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป ที่ 9 (ชลบุรี)ปิด

เรื่อง24/4/62

40 6107154808 17/7/2561 ขอให้ ทส. ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีเจ้าหน้าที่วนอุทยานฯ ญาติเจ้าหน้าที่ และประชาชน ได้ทําการบุกรุกพื้นที่วนอุทยานชาพันปี 

ตําบลววี อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อปลูกต้นกาแฟ เชอร์รี่ และพืชอื่นๆ รวมจํานวนเกือบ 1 พันไร่ ต่อมา อส. ได้มีหนังสือ 

ลับ ที่ ทส 0910.102/14760 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เรียน ปกท.ทส. แจ้งผลการดําเนินการว่า ได้มอบหมายให้สํานัก

บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (สบอ.15 เชียงราย) ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวแล้ว พบว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าสงวน

แห่งชาติป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย อยู่นอกเขตพื้นที่รับผิดชอบของวนอุทยานชาพันปี และเป็นพื้นที่นอกเขตรับผิดชอบของ อส. ซึ่ง สป.ทส.

พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อ อส.ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า พื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย ซึ่งอยู่ในพื้นที่

รับผิดชอบของ ปม.ดําเนินการตรวจสอบ

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

ปดิแลว้ 26/6/62



หนา้ที4่

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการ

รับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563) เอกสารแนบ 3

41 นร01610006121 12/7/2561 ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับข้อพิพาทเรื่องสิทธิที่ดินทํากินในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยผู้ร้องอ้างว่าผู้ร้องได้ทําประโยชน์ในที่ดิน

ดังกล่าวสืบทอดมาจากนายจันทร์ กันทะน้อย (ตาผู้ร้อง) ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2548 ได้มีนายกิตตพงศ์ ตันตราธนานุวัฒน์ ได้อ้างตัวว่าเป็น

เจ้าของที่ดินผืนดังกล่าว แต่ไม่ได้เข้าทําประโยชน์ในที่ดินทํากินนั้น จนกระทั่งปี พ.ศ.2553 ได้มีเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เข้าทําการสํารวจผู้

ครอบครองเข้าทําประโยชน์ในที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยผู้ร้องเป็นผู้นําสํารวจและชี้แนวเขตในที่ดินที่ผู้ร้องเข้าทําประโยชน์ แต่

ภายหลังผู้ร้องได้ขอเข้าไปตรวจสอบรายชื่อผู้ถือครองที่ดินกลับพบว่ามีรายชื่อของนายกิตติพงค์ ฯ เป็นผู้ถือสิทธิครอบครองแทนผู้ร้อง

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ สจป.ที่ 1 

(เชียงใหม่)ปิดแล้ว

6/1/2563

42 6107148344 23/7/2561 ผู้ร้องขอให้ตรวจสอบการออกเอกสาร น.ส.3 จํานวน 6 แปลง ออกทับซ้อนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหนองคล้า และป่าดงฉัตร หมู่ที่ 1 

ต.คณฑี อ.เมือง จ.กําแพงเพชร

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ สจป.ที่ 4 (ตาก)ปิด

แล้ว12/10/61

43 6107246568 23/7/2561 ราษฎรตําบลโป่ง อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ประสบปัญหาเกี่ยวกับที่ดินทํากินครอบครองทําประโยชน์ที่ดินโดยที่ไม่มีเอกสารสิทธิ

โฉนดที่ดิน ซึ่งราษฎรได้ครอบครองทําประโยชน์มาก่อนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ.2475 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่ง

ภายหลังได้มีพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ประกาศให้พื้นที่ตําบลโป่ง อําเภอ

ด่านซ้าย จังหวัดเลยเป็นพื้นที่ในเขตป่า และทําให้เกิดปัญหาการประกาศเขตป่าทับเขตที่ดินทํากินของราษฎรตําบลโป่ง

√ e-petition สํานักจัดการที่ดนิป่าไม้ สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)

ปดิแลว้21/2/2562

44 6107440682 23/7/2561 ขอให้พิจารณาตรวจสอบการเพิกถอนโฉนดที่ดิน เลขที่ 14110 และ นส. 3 ก เลขที่ 154 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 

ตามหนังสือกรมป่าไม้ (ปม.) ที่ กษ 0708.1/9698 ลงวันที่ 24 เมษายน 2543 ว่า ปัจจุบันได้มีการเพิกถอนเอกสารสิทธิโดยมิชอบ

ด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ สป.ทส.พิจารณาแล้วเห็นว่า ปม.ได้เคยมีหนังสือ ที่ กษ 0708.1/9698 ลงวันที่ 24 

เมษายน 2543 แจ้งให้จังหวัดเพชรบุรี ทราบและพิจารณาใช้อํานาจตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินเพิกถอน นส. 3 ก 

และโฉนดที่ดินดังกล่าวด้วยแล้ว แต่ผู้ร้องต้องการให้ ปม.ช่วยตรวจสอบว่าพื้นที่ดังกล่าวได้ทําการเพิกถอนแล้วหรือไม่ อย่างไร

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

45 6108156940 4/8/2561 กรณี ราษฎรบ้านต้าแป้น ตําบลเวียงต้า อําเภอลอง จังหวัดแพร่ ต้องการให้มีการสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยแม่แลง แต่ไม่สามารถสร้างได้ 

เนื่องจากมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลบุกรุกป่าสงวนเขตอุทยานแห่งชาติ ในพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 10 ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ซึ่งได้หา

ผลประโยชน์โดยตัดไม้สัก ค้าขายไม้ซาง บุกรุกปลูกข้าวโพดและปลูกมันในเขตป่าสงวนลักลอบขนไม้เถื่อนโดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย 

และได้บังคับข่มขู่ราษฎรไม่ให้สร้างอ่างเก็บน้ําห้วยแม่แลง เพราะกลัวจะเสียประโยชน์

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 3 สาขาแพร่

ปิดแล้ว14/8/61

46 นร01600005949 3/8/2561 ขอให้พิจารณาจัดสรรที่ดินทํากิน โดยใช้พื้นที่ว่างเปล่าของ ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ และ ต.บ้านตูล อ.ชะอวด จ.

นครศรีธรรมราช

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ สจป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)ปิด

แล้ว28/11/61

47 6108253641 8/8/2561 พบเห็นการปฏิบัติหน้าที่ของนายอําเภอท่าตูมและทหารอําเภอทําตูมจังหวัดสุรินทร์ ได้กระทําตัดไม้ยางนาโดยไม่มีใบอนุญาติ เมื่อวันที่

 12 มีนาคม 2561 จํานวน 6 ต้น ที่บ้านตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์และที่บ้านตากแดด ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 8 ( 

นครราชสีมา)ปิดแล้ว

18/10/61

48 6103034 20/8/2561 มีการขนย้ายไม้พะยูง ไม้ชิงชัน ที่คลังสินค้าแงอารีย์รีสอร์ท คลอง 7 ถนนลําลูกกาวังน้อย ต.บึงคําพร้อย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี √ ปม./1362 สํานักป้องกันฯ

49 6108255385 21/8/2561  มีชาวบ้านบุกรุกตัดไม้ในพื้นที่ป่าของหมู่บ้านบริเวณบ้านหนองขุ่นใหญ่ ตําบลหนองขุ่นใหญ่ อําเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อทํา

การเกษตร (ปลูกอ้อย) ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งต้นน้ําและอยู่ใกล้กับบ่อน้ําประปาของชุมชน ส่งผลให้ชาวบ้านหมู่ที่ 1,7 และ 13 

ตําบลหนองขุ่นใหญ่ อําเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับความเดือดร้อน ผู้ร้องจึงขอให้ตรวจสอบการออกโฉนดที่ดินบริเวณรอบ

บ่อน้ําประปาของชุมชน รวมถึงขอให้กําหนดพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น

ปิดแล้ว7/11/61

สํานักป้องกันฯปิดเรื่อง

8/1/62

50 6108443237 28/8/2561  ขอให้พิจารณาตรวจสอบแนวเขตที่ดินทํากินในบริเวณอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันและป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้าย

แม่น้ําภาชี ต.ยางหักอ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

ปิดแล้ว26/10/61



หนา้ที5่

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการ

รับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563) เอกสารแนบ 3

51 นร01610007335 24/8/2561 มูลนิธิเพื่อนช้าง (องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขที่ 0476)ได้ยื่นคําขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาว จากสํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลําปาง กรมป่าไม้ และมูลนิธิเพื่อนช้าง

√ e-petition สํานักการอนุญาต

52 6109344188 10/9/2561 ขอรับการจัดสรรที่ดินแบบโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ โดยกลุ่มผู้ร้องได้มีการประชุมแล้วมีมติร่วมกันว่าขอให้เข้าสํารวจพื้นที่เป้าหมาย

ใหม่ จํานวน 3 แปลง ที่อยู่ในเขตพื้นที่ระหว่างอําเภอตาพระยา ติดต่อกับอําเภอโนนดินแดง ระหว่างหมู่บ้านหนองเสม็ดลํานางรอง 

จากบริเวณช่องตะโกจนถึงช่องตากิว และเป้าหมายสํารองบริเวณหินดาด พื้นที่ตําบลทัพราช รอยต่ออําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

 มีระยะเวลาที่ขอให้สํารวจประมาณ 20 วัน โดยขอให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าร่วมสํารวจ เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามกฏหมาย และขอให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความอนุเคราะห์ สนับสนุน และช่วยเหลือด้วย

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้,สจป.

ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

53 นร01610007986 11/9/2561 ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับปัญหาข้อพิพาทเรื่องสิทธิที่ดิน เนื่องจากนายอรุณ บิดาของผู้ร้อง ได้ครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวน

แห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 ลําดับที่ 1550 พื้นที่ ม. 8 ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.

แม่ฮ่องสอน ต่อมามีผู้บุกรุกที่ดินของบิดาผู้ร้อง และได้ทําการปิดกั้นทางเข้า – ออก ทําให้ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถเข้า – 

ออก และทําประโยชน์ในที่ดินของบิดาได้ ซึ่งเรื่องดังกล่าวได้เคยขอความช่วยเหลือต่อสํานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 ไว้แล้ว

√ e-petition สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน

54 นร02610051876 14/9/2561 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาตินายังกัก  ภายในพื้นที่บ้านโคกสะอาด ม. 3 ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ √ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 8 

(นครราชสมีา)ปดิแลว้

 9/9/62

55 6103212 18/9/2561 ขอให้ตรวจสอบการขออนุญาตจัดตั้งสํานักสงฆ์มอตาทา หมู่ที่ 1 บ้านปางอโศก ตําบลกลางดง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา √ ปม./โทรศัพท์ สํานักการอนุญาต

56 6109144296 18/9/2561 ขอให้ระงับการแจ้งความดําเนินคดีกับชาวบ้านดังกล่าว สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 1. ราษฎรทั้ง 22 ราย ถูกแจ้งข้อกล่าวหาในคดีอาญา

ร่วมกันยึดถือ ครอบครอง ทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือกระทําด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่

สภาพป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่รับอนุญาต และร่วมกันก่นสร้าง แผ้วถางป่า หรือกระทําด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทําลายป่า หรือ

เข้ายึดถือ ครอบครองป่า เพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยกระทําความผิดดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 และ 26

 กันยายน 2557 บริเวณป่าขุนน้ําปั้ว บ้านชื่นใหม่ หมู่ที่ 5  ต.ทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา จ.น่าน

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,สจป.ที่ 3 

สาขาแพร่

รวม 56 0

รวมทั้งหมด 56



หนา้ที1่

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการ

รับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

1 5912920898 4/10/2559 บริษัท ไทย-สวีดิสซ์ เหมืองแร่ จํากัด ขออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝั่งขวา พื้นที่ตําบล

สันทราย อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงราย เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย จากการที่รัฐกําหนดพื้นที่ป่าแม่ลาวฝั่งขวา

ให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติโดยไม่กันพื้นที่ที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตประทานบัตรออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ จึงขอให้

ชดเชยด้วยการต่ออายุกําหนดอนุญาต หรือขยายกําหนดเวลาอนุญาตประทานบัตรเป็นการทดแทน

√ e-petition สํานักการอนุญาต

2 5912935137 7/10/2559 ผู้ร้องเรียนถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับกุมในข้อหายึดถือครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถางหรือเผาป่า ด้วยการกระทําการใดๆ ให้

เป็นอันตรายหรือเสื่อมสภาพแก่ดิน หินกรวด หรือทราย หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับ

อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมเนื้อที่ 1-2-62 ไร่ ซึ่งผู้ร้องเรียนเห็นว่า ที่ดินดังกล่าวตนเองได้ครอบครองต่อจาก

บรรพบุรุษและได้อยู่อาศัยทํากินอย่าง ถูกต้อง โดยมีหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคา ป่าผาแดง ต.

ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ปิด

แล้ว15/1159

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

4 5912713598 13/10/2559 แจ้งเบาะแสการบุกรุกพื้นที่ป่าว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและขอเขตอุทยานแห่งชาติ บริเวณหน้าถ้ําหหลวงแม่

สาบ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)ปิด

แล้ว12/7/60

5 5911424780 29/9/2559  ขอความช่วยเหลือกรณีพิพาทที่ดินทํากิน โดยมีเนื้อหาสาระสําคัญสรุปได้ว่า เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 มีเจ้าหน้าที่

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหาร ตํารวจ และสมาชิกกองอาสารักษา

ดินแดน (อส.) ประมาณ 200 นาย ได้สนธิกําลังเข้าทําลายพืชผลอาสินในที่ดินของนายพิธาน ทองพนัง (บุตรชายผู้

ร้องเรียนที่เสียชีวิต) ท้องที่หมู่ที่ 8 ตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช และขอความอนุเคราะห์ให้ ทส. 

ตรวจสอบกรณีที่บริษัท พี แอนด์ เบส แบไรท์ ไมน์นิ่ง จํากัด เกี่ยวกับการขออนุญาตเข้าทําประโยชน์เพื่อการทําเหมืองแร่

และกิจการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติด้วย

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,สํานักการอนุญาต สจป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)ปิดเรื่อง

19/4/60

6 5910915292 19/10/2559 ขอให้พิจารณา กรณี บริษัท ไทย-สวีดิสซ์ เหมืองแร่ จํากัด ได้รับอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า

แม่ลาวฝั่งขวา อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

√ e-petition สํานักการอนุญาต

7 5911418533 12/10/2559 ขอเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติที่หมดอายุการอนุญาต (สวนปาล์มน้ํามัน)  อําเภอปลายพระยา อําเภอเขาพนม 

อําเภอเหนือคลอง อําเภอเมืองกระบี่

√ e-petition สํานักการอนุญาต

8 5911451751 21/10/2559 ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ ปม.ได้อนุญาตให้ทบวงมหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอ่างเก็บน้ําห้วย

บ้านยาง เพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งพื้นที่บางส่วนมีราษฎรได้ครอบครองทําประโยชน์อยู่ก่อนแล้ว ทําให้

เกิดปัญหาข้อพิพาทมาโดยตลอด

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)ปิด

เรื่อง26/12/59สํานักการ

อนุญาตปิดเรื่อง29/1/62

9 5912987490 26/10/2559 ผู้ร้องได้รับหนังสือสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2558 จากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ ชย. 

4 โดยหนังสือดังกล่าวระบุว่าผู้ร้องบุกรุกและเข้าครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าซําผักหนาม บริเวณหมู๋ที่ 3 ตําบลทุ่ง

ลุยลาย อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เนื้อที่ 11-1-87 ไร่ เพื่อใช้ปลูกยางพารา พร้อมกับสั่งให้ผู้ร้องออกจากพื้นที่และรื้อ

ถอนสิ่งปลูกสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ทําให้ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)ปิด

เรื่อง17/1/60

10 5912978463 28/10/2559 ขอให้พิจารณา กรณีบริษัท ไทย-สวีดิสซ์ เหมืองแร่ จํากัด ได้รับอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า

แม่ลาวฝั่งขวา อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

√ e-petition สํานักการอนุญาต

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563) เอกสารแนบ 4
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11 5911457766 28/10/2559  กรณี นายนิพนธ์ แซ่โซ้ง ตัวแทนสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ ราษฎร หมู่ที่ 1 ตําบลทุ่งปี๊ อําเภอมาวาง จังหวัดเชียงใหม่ 

และพวกอีก 39 ราย ขอความเป็นธรรม เนื่องจากราษฎรหย่อมบ้านห้วย น้ําริน ถูกกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสี ว่า บุกรุกพื้นที่ป่า

เป็นจํานวน 1,000 ไร่ ทําให้เกิดความเสียหาย

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

12 6000095 1/11/2559 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ พร.6 ตําบลเวียงตา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ √ ปม./โทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

13 5912999810 1/11/2559 ขอคัดค้านคําขอประทานบัตรเหมืองแร่ (โรงโม่หิน) ของบริษัท หินคม-เขาแหลม จํากัด ตามคําขอประทานบัตรที่ 1/2559

 หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ที่ 33199 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 บ้านคลองใหญ่ ตําบลบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

√ e-petition สํานักการอนุญาต

14 5912991363 2/11/2559 ขอเช่าพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทส.ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี √ e-petition สํานักการอนุญาต

15 นร01590001091 26/1/2559 ขอให้ตรวจสอบการออกโฉนดที่ดินบริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าต้นน้ํา ม.1 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช √ e-petition สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

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

17 นร02590033131 28/5/2559 ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบแปรรูปไม้ที่มาจากการตัดไม้ในอุทยานแห่งชาติสาละวิน บริเวณที่มีการแปรรูปไม้อยู่ที่สํานัก

สงฆ์บ้านห้วยบง ตั้งอยู่หมู่บ้านห้วยบง หมู่ที่ 11 ตําบลแม่ยวม อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

√ e-petition สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน

18 นร02590015178 15/3/2559 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ(ไม่ทราบชื่อ) ในพื้นที่ ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย √ e-petition สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

19 5912912182 30/11/2559 ขอให้พิจารณายกเลิกการให้สัมปทานเหมืองหินแก่บริษัทเอกชนที่ขอสัมปทานการทําเหมืองหินในบริเวณใกล้เคียงและ

ต่อเนื่องกับถ้ําพระโพธิสัตว์ ท้องที่หมู่ที่ 10 ตําบล ทับกวาง อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

√ e-petition สํานักการอนุญาต

20 5911354360 29/11/2559 ขอความเป็นธรรม กรณีโดนสวมสิทธิการอยู่อาศัยบนที่ดินในพื้นที่หมู่ที่ 19 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี √ e-petition สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

21 5912927557 14/12/2559 ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรม เเละการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ กรณีมีพฤติกรรมที่ส่อไม่

ในทางไม่สุจริตเเละไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้พะยูงในเขตพื้นที่ดังกล่าว

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)ปิด

แล้ว9/6/60

22 5912792721 9/12/2559 แม่ชีละเอียด เภรีภาส และพระทองคํา ฐิตสีโล พระธาตุเขาเขียว บ้านครึ่งเหนือ ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ได้บุกรุกป่า

ตัดต้นไม้ สร้างถาวรวัตถุ

√ e-petition สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

23 5911345193 8/12/2559 ขอให้ตรวจสอบเอกสารสิทธิ น.ส. 3 ของนายวิโรจน์ อึ้งไพบูลย์ ในพื้นที่ตําบลทรายแดง อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง √ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

24 นร02590081342 15/12/2559 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บริเวณหมู่บ้านสามแยกจําปา หมู่ที่ 14 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร √ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 

ปิดแล้ว1/2/60

25 6000451 27/12/2559 บุกรุกพื้นที่เพื่อปลูกยางพาราและกระท่อม หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง ตําบลทุ่งโพธิ์ อําเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

26 นร01590013675 26/12/2559 ร้องเรียนการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าในพื้นที่ลุ่มน้ําปิงโดยชาวบ้านหมู่ที่ 5 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา √ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 9  (ชลบุร)ี ปิด

แล้ว21/2/60

27 5911429901 26/12/2559 มีการจับกุมไร่ใต้หวัน ปลูกแก้วมังกร ที่บ้านกะทะทอง ตําบลศรีมงคล อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี √ e-petition สํานักป้องกันฯ, สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

28 5911424954 26/12/2559 ขอให้ตรวจสอบการสร้างรีสอร์ท และอื่นๆ บริเวณเขาภูดร อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง √ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 9  (ชลบุรี) ปิดแล้ว

21/2/60
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563) เอกสารแนบ 4

29 5910862463 15/12/2559 ขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ําภาชี เพื่อก่อสร้างฝายบ้านรางขยี ตําบลยางหัก อําเภอปากท่อ

 จังหวัดราชบุรี

√ e-petition สํานักการอนุญาต

30 5911487808 29/12/2559 บุกรุกที่ภูเขาแสดงกรรมสิทธิ์ในการครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ภูเขาบริเวณป่าสงวนฯ หมู่ที่ 4 ตําบลคลองม่วง 

อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) 

ปิดแล้ว8/2/60

31 5911346447 30/12/2559 บุกรุกล้ําป่าที่บ้านแม่ลอง อําเภอลอง. จังหวัดแพร่ √ e-petition สํานักป้องกันฯ,สจป.ที่ 3 สาขาแพร่

32 5911411035 28/12/2559 ขอให้ตรวจสอบเกี่ยวกับปัญหาในเขตพื้นที่ป่า และการกระทําของเจ้าหน้าที่ป่าในเขตรับผิดชอบ ในพื้นที่ ตําบลหินแก้ว 

อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ปิดแล้ว9/6/60

33 5910969049 28/12/2559 แจ้งเบาะแสการบุกรุกพื้นที่ป่า ว่ามีผู้มีอิทธิพล ซึ่งเป็นอดีตนายพลและภรรยา รวมถึงกํานันหมู่ที่ 10 ตําบลบ้านโตก อําเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบูรณ์ บุกรุกพื้นที่ป่าและภูเขาโดยอ้างว่ามีเอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดินทํากิน ซึ่งการกระทําดังกล่าวทําให้ชาวบ้านได้รับ

ความเดือดร้อน เนื่องจากที่ดินบริเวณดังกล่าวชาวบ้านได้เข้าทํากินมาก่อน

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

ปิดแล้ว29/11/60

34 6011438235 5/1/2560 ขอใช้พื้นที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าแควระบม-สียัด) ที่มีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดูแลอยู่ ซึ่งปัจจุบันหมดสัญญาการ

ใช้พื้นที่กับกรมป่าไม้ องค์การบริหารส่วนตําบลลาดกระทิง จึงได้เจรจาขอแบ่งพื้นที่บางส่วนโดยประมาณ 828 ไร่ เพื่อ

นํามาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ตําบลลาดกระทิงที่ไม่มีที่ดินทํากิน และได้มีการดําเนินการตามขั้นตอน

เพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่จากรมป่าไม้มาระยะหนึ่งแล้ว และถูกทวงถามความคืบหน้าอยู่บ่อยครั้ง จึงขอให้เร่งรัดกรมป่าไม้ 

ดําเนินการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าว

√ e-petition สํานักการอนุญาต

35 6012710299 9/1/2560  ผู้ใหญ่บ้านแม่หว่างต้นผาง หมู่ที่ 5 ตําบลนาทราย อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ได้พาคนเข้าไปตัดไม้ทําลายป่าพื้นที่ป่าต้นน้ําที่

ชาวบ้านช่วยกันดูแลรักษามาโดยตลอดและยังทําการบุกรุกป่าสงวนเพื่อสร้างวัด

√ e-petition สํานักป้องกันฯ  สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)ปิด

แล้ว21/2/60

36 6011424502 6/1/2560 บุกรุกป่าสงวนแม่แลงไปกว่า 1000 ไร่ ในพื้นที่ตําบลเวียงต้า อําเภอลอง จังหวัดแพร่ √ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ปิด

แล้ว14/2/60

37 6011399603 4/1/2560 แจ้งเบาะแสการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนว่า ดาบตํารวจสุนทร แสงวิรุณทร ได้ครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวน ท้องที่ตําบลนา

สาร อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช) ปิดแล้ว

6/2/60

38 6011359881 11/1/2560 มีชาวบ้านในหมู่บ้านน้ําริน ตําบลสะเมิงใต้ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ มีการบุกรุกพื้นที่ป่า และเข้าไปตัดไม้สัก นําออก

ทําเป็นไม้แปรรูป เป็นแผ่นๆ โดยจะมีเครื่องจักรในการตัดที่ส่งเสียงดัง ทําใช้ชาวบ้านที่อาศัยเกิดความเดือดร้อนรําคาญจาก

เครื่องจักร ทําทุกวันเวลาเช้าๆ ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่มีส่วนรู้เห็น ในการขนย้านออกจากพื้นที่

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)ปิด

แล้ว25/8/60

39 6011481448 11/1/2560 ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจยึดพื้นที่และต่อมาเจ้าหน้าที่สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) และหน่วยป้องกันและรักษาป่าที่

 สบ.2 (ลําพญากลาง) ดําเนินคดีกับนายประสิทธิ์ แสงสุวรรณ์ ในข้อหาบุกรุกป่าสงวน และทําการยึดรถยนต์บรรทุกของ

ของผู้ร้องและพวก ที่ตรวจพบในพื้นที่เกิดเหตุเป็นของกลาง ทําให้ผู้ร้องและพวกได้รับความเดือดร้อน

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 5 (สระบุรี)ปิดแล้ว

18/7/60

40 6012938525 13/1/2560 ขอให้พิจารณายกเลิกการให้สัมปทานเหมืองหินแก่บริษัทเอกชนที่ขอสัมปทานการทําเหมืองหินในบริเวณใกล้เคียงและ

ต่อเนื่องกับถ้ําพระโพธิสัตว์ท้องที่หมู่ที่ 10 ตําบลทับกวาง อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

√ e-petition สํานักการอนุญาต

41 6000545 25/1/2560 มีการบุกรุกพื้นที่บ้านเพื่อสร้างบ้าน หลังศาลอุทธรณ์ภาค 5 ใกล้บริเวณโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ ตําบลดอนแก้ว 

อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)
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หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563) เอกสารแนบ 4

42 6011305792 23/1/2560 ตรวจสอบว่า ขออนุญาติใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตาม พรบ ป่าไม้ √ e-petition สํานักการอนุญาต

43 6011359115 23/1/2560 ตรวจสอบการขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าไม้ √ e-petition สํานักการอนุญาต

44 6011908090 23/1/2560 อุทยานประวัติศาสตร์เขาปลายบัด จังหวัดบุรีรัมย์บุกรุกพื้นที่ป่า √ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

ปิดแล้ว9/3/60

45 6011342156 20/1/2560 ขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ําภาชี เพื่อก่อสร้างฝายบ้านรางขยี ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.

ราชบุรี

√ e-petition สํานักการอนุญาต

46 6011404522 20/1/2560 มีการออกเอกสารสิทธิ น.ส. 3 ก ที่ไม่เป็นธรรมในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสายโฮ่ จังหวัดปัตตานี √ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ สจป.ที่ 13 (สงขลา)ปิด

แล้ว22/10/62

47 6012973620 30/1/2560 ขอพระราชทานความเป็นธรรมเกี่ยวกับสิทธิการครอบครองที่ดิน เนื่องจากพื้นที่บางส่วนที่มหาวิทยาลัยพะเยาขออนุญาต

ใช้พื้นที่จาก ปม. ทับซ้อนกับที่ดิน ซึ่งราษฎรได้รับอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ทําให้ราษฎรได้รับ

ความเดือดร้อน เพราะถูกหน่วยงานของรัฐขับไล่ออกจากพื้นที่ทํากิน

√ e-petition สํานักการอนุญาต สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ปิด

แล้ว5/6/60

48 6012744232 25/1/2560 ขอให้ตรวจสอบบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด มหาชน หมดสัมปทาน ตั้งแต่วันที่21/1/60 ที่ผ่านมา แต่บริษัทยังดําเนิน

กิจการอยู่ เจาะหิน คุดหิน ระเบิดหินอยู่ เลขที่  68/1 หมู่ที่ 4

หมู่บ้านป่าไม้แดง ตําบลท่าตูม  อําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี

√ e-petition สํานักการอนุญาต

49 6012796279 31/1/2560 ผู้ร้องแจ้งว่า ได้ขับรถผ่านและพบเห็นการขนย้ายหินภูเขาขนาดใหญ่ โดยการใช้รถ 6 ล้อขนเมื่อวันที่30มกราคม60 จุดที่

มีการขนย้ายสังเกตุเส้นทางไปเชียงราย-ดอยสะเก็ด ไป30โลจะเห็นป้ายเก่าๆ ป้ายตรวจสอบความเร็ว ป้อมหน้าที่ จึงอยาก

ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้อง ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม่

√ e-petition สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

50 6011347274 10/2/2560 แจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไม้บริเวณพื้นที่ป่าใกล้วัดภูห้วยทราย ตําบลบ้านใหม่ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ภายใน

รัศมีรอบวัดไม่เกิน 3 กิโลเมตร

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

ปิดแล้ว23/8/60

51 6011432476 6/2/2560 1.กรณีรบุกรุกพื้นที่ป่าเขาช่องเสียด (จากการตรวจสอบพบว่า พื้นที่ดังกล่าว คือ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาขวาง ป่าโคกยาง

 และป่าช่องบางเหรียง) บริเวณหมู่ที่ 1 ตําบลสินปุน อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 2.กรณีการเช่าที่ดินของบริษัทต่างชาติ 

เพื่อปลูกปาล์มน้ํามัน ทําให้ได้รับความเสื่อมโทรมป่าถูกทําลาย น้ําในคลองแห้งขอด ทําให้ชาวบ้านในหมู่ที่ 4 ตําบลพรุ

เดียว อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สํานักการอนุญาต

52 6011359704 24/2/2560 ขอความเป็นธรรมกรณี นางสาวเมรี่ รัตนราช  ชาติสกุล เจ้าของบริษัท สวนอุทยานทองผาภูมิ จํากัด ผู้รับอนุญาตให้เข้า

ทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เล่มที่ 101 ฉบับที่ 46 ลงวันที่ 24 กันยายน 2529 ในพื้นที่ป่าสงวน

แห่งชาติป่าเขาช้างเผือก ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เพื่อปลูกสร้างสวนป่าและจัดตั้งวนอุทยาน รวมเนื้อที่ 

1,104 ไร่ โดยปลูกต้นสักจํานวน 100,000 ต้น ต่อมาในปี พ.ศ.2534 ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดให้

ที่ดินบริเวณป่าเขาช้างเผือก ป่าเขาพระฤาษี ป่าเขาบ่อแร่ และป่าห้วยเขย่ง เป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ทําให้ได้รับ

ความเดือดร้อนเสียหาย ไม่สามารถเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตและไม่สามารถตัดไม้สักปลูกไว้ไปจําหน่ายได้

√ e-petition สํานักการอนุญาต

53 6012978662 24/2/2560 กลุ่มเกษตรกรลุ่มน้ําห้วยน้ําหิน และพวก มีหนังสือลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง ปกท.ทส. แจ้งว่าเกษตรกรลุ่มน้ํา

ห้วยน้ําหิน ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน ได้รับความเดือดร้อนจากนโยบายทวงคืนผืนป่าจากรัฐบาล

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ปิด

แล้ว28/4/60
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563) เอกสารแนบ 4

54 6011363662 24/2/2560 แจ้งเบาะแสประกอบกิจการโรงงานไม้แปรรูป โดยไม่มีใบอนุญาต ซึ่งตั้งอยู่ภายในจังหวัดศรีสะเกษ √ e-petition สํานักป้องกันฯ,สํานักการอนุญาต สจป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานีปิดแล้ว

29/3/60

55 6012957342 24/2/2560 ขอให้พิจารณาตรวจสอบการครอบครองทําประโยชน์ในที่ดิน และจัดสรรที่ดินทํากินให้แก่ราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ 9,10 และ

 14 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่

√ e-petition สํานักการอนุญาต

56 6011392907 17/2/2560 บุกรุกพื้นที่ป่าสงวน ป่าสาธารณะประโยชน์ ป่าชายเลน มีการถมแม่น้ําลําคลองและทะเล เป็นคนแอบอ้างว่าเป็นคนสสนิท

นายกรับมนตรี จึงได้ตรวจสอบพื้นที่หมู่ที่ 1 ต.เกาะลันตาน้อย (บ้านหลังฮอด) พบว่า มีการโค่นล้ม ต้นไม้สน และทําเป็น

ไม้ซุงแปรรูป และพื้นที่เสียหายไปแล้ว 80-100 ไร่  ต.เกาะลันตา  อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ปิด

แล้ว17/3/60

57 6011320178 27/2/2560 มีการลักลอบตัดไม้และแปรรูปไม้เป็นแผ่น หมู่ที่ 3 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี √ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)ปิด

เรื่อง20/4/60

58 6011353918 27/2/2560 บุกรุกพื้นที่ป่า จ.พะเยา เขตติดต่อ จ.เชียงราย พื้นที่ห้วยบ้านฮาง-บ้านเย้า (ท้องที่บ้านนาหนุน หมู่ที่ 2 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.

พะเยา ติดต่อ บ้านขุนห้วยไคร้ อ.เทิง จ.เชียงราย)

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

59 6011411712  17/2/2560 ร้องเรียนว่า เจ้าหน้าที่สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม เข้าตรวจยึดพื้นที่ป่าและร้องทุกข์ต่อพนักงาน

สอบสวน สภอ.นครพนม ขอให้จับกุมดําเนินคดีข้อหาบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติต่อราษฎรที่เข้าทํากินและอยู่อาศัยในเขตป่า

สงวนแห่งชาติป่าดงหมู ท้องที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 ตําบลอุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 6 สาขานครพนม

ปิดแล้ว31/7/61

60 6000642 8/3/2560 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนฯ และมีการปลูกสร้างบ้านบนที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ พื้นที่ ม. 1 ต.ช่างเคียน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ √ ปม./หนังสือ สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

61 นร01600002440 7/3/2560 นายอภิชาต ชูพริก และพวก จํานวน 53 ราย ราษฎรตําบลปลายพระยา อําเภอปลายพระยา จังหวักกระบี่ ร้องเรียนขอ

ความเป็นธรรม กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปลายคลองพระยา จังหวัดกระบี่ มีคําสั่ง

ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนพืชผล

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ปิด

แล้ว28/3/60

62 นร02600016471 15/3/2560 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนในการขออนุญาตตัดไม้หวงห้ามในพื้นที่ดินของตนเอง √ e-petition สํานักการอนุญาต

63 6012721343 20/3/2560 กรณี พันตํารวจเอก สองขวัญ รัชดาธนวัฒน์ ทูลเกล้ากวายถวายฎีกา ความว่า เคยรับราชการดํารงตําแหน่งรองผู้กํากับ

การกลุ่มงานสืบสาน ตํารวจภูธรจังหวัดน่าน โดยในปลายปี พ.ศ.2549 ได้สั่งดําเนินคดีกับผู้ลักลอบตัดและขนย้ายไม้สักที่

ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติ ป่าไม้ พ.ศ.2484 ผู้ร้องเรียนขอความเป็นธรรมและอ้างว่าตนเองถูกกลั่นแกล้ง

ถูกร้องเรียนและถูกดําเนินคดีจนถูกออกจากราชการและได้แจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพลคือ นายวารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ เป็นผู้

ลักลอบขนย้ายไม้สักท่อน

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,สจป.ที่ 3 สาขาแพร่

64 6011352246 24/3/2560 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการซุกซ่อนไม้ที่ตัดมาจากป่าสงวน(ไม่ทราบชื่อ) บริเวณพื้นที่หมู่บ้านดอนขวัญ ม. 2 ต.พนา อ.พนา

 จ.อํานาจเจริญ

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานีปิดแล้ว

26/10/61
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หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563) เอกสารแนบ 4

65 6011404867 27/3/2560  กรณีผู้ร้องเรียนใช้นามว่า ข้าราชการชั้นผู้น้อย ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้ตรวจสอบว่าผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 

เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมพู่ และเจ้าหน้าที่สํานักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี ร่วมกับนายทุนบุกรุกสุสานใน

พื้นที่เขตรักษาพันธุสัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมพู่ โดยผู้ตรวจการ กระทรวงมหาดไทย (นายวิชิต ชาตไพสิฐ) ได้ลงพื้นที่

ตรวจสอบว่า สุสานอยู่ในแนวเขตป่าไม้ (ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเขียว ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาชมพู่ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์

ป่าเขาเขียวเขาชมภู่) ในการนี้ สป.ทส.พิจารณาแล้วเห็นว่า พื้นที่ตามข้อร้องเรียนดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขา

เขียว ป่าเขาชมพู่

√ e-petition สํานักป้องกันฯ.สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)

66 6010958868 4/4/2560 กรณีนายเจนชัย สยนานนท์ (ผู้ร้อง) ขอให้ตรวจสอบการยื่นขออนุญาตใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่ผู้ร้องยื่นต่อ

กรมป่าไม้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2547

√ e-petition สํานักการอนุญาต

67 6011488983 31/3/2560 ขอให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย โดยมีข้อเรียกร้องสรุปประเด็นได้ดังนี้

 จํานวน 5 ประเด็นประเด็นข้อเรียกร้องในข้อที่ 1 และ 5 มีส่วนเกี่ยวข้องกับภารกิจรับผิดชอบของกรมป่าไม้

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

68 6011468392 21/4/2560  แจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบุกรุก ภูเขาหัวจุก ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 คลองอีแผ่ว ต.วังน้ําเขียว อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา √ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

ปิดแล้ว5/5/60

69 6012999661 3/5/2560 ขอให้ตรวจสอบการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. 3 ก) ในพื้นที่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี อ.วัฒนานคร อ.

คลองหาด อ.อรัญประเทศ ต.ตาพระยา จ.สระแก้ว ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตป่าบ้านแก้ง เขตป่าเก่งใหญ่ เขตป่า

แก่งดินสอ จ.ปราจีนบุรี เขตป่ากระบาก เขตป่าเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือ เขตป่าวัฒนานคร เขตป่าโคกสูง จ.สระแก้ว

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

70 6012912191 4/5/2560 ราษฎรจังหวัดนครพนม ขอให้ออกเอกสารสิทธิให้กับชาวบ้านที่มีที่ทํากินและที่อยู่อาศัยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดง

บ้านโพนสว่างและป่าปลาปาก จังหวัดนครพนม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

71 6011396234 5/5/2560 สมาชิกสภาเทศบาล ตําบลบางเตยแจ้งว่า บริษัท เขาบ่อคอนสทรัคชั่น จํากัด ซึ่งประกอบกิจการโรงโม่หินในท้องที่ตําบล

บางเตย อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ได้ทําเหมืองหินนอกเขตประทานบัตรในพื้นที่แปลงเดิม ปัจจุบันได้ลุกล้ําพื้นที่แปลง

ใหม่ที่อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมีการตรวจสอบและพิจารณา

√ e-petition สํานักการอนุญาต

72 6012984823 25/5/2560 ขอให้แก้ไขปัญหาที่ดินทํากินให้กับราษฎรในพื้นที่ ต.ทัพราช ต.ทับไทย ต.ทัพเสด็จ ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว √ e-petition สํานักป้องกันฯ,สํานักจัดการที่ดินป่า

ไม้,สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

73 6012994931 26/5/2560 ขอใช้พื้นที่บริเวณป่าห้วยไผ่ จํานวน 2,000 ไร่ ที่อยู่ในการดูแลรับผิดชอบของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.9 (ยางชุม) 

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี และแปลงซึ่งเป็นพื้นที่ว่างเปล่าในท้องที่ตําบลบ่อแขม อําเภอชะอํา 

จังหวัดเพชรบุรี

√ e-petition สํานักการอนุญาต สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

ปิดแล้ว23/6/60

74 6011472631 29/5/2560  นายธํารง โสมจันทร์ ประธานเครือข่าย สุราษฎร์ร่วมใจ ขอความอนุเคราะห์จัดสรรที่ดินของรัฐ ซึ่งหมดสัญญาเช่าจาก

บริษัทต่างๆ มาจัดสรรให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้และไม่มีที่ดินทํากิน โดยการทําสัญญาเช่าตามนโยบายของรัฐบาล

√ e-petition สํานักการอนุญาต
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563) เอกสารแนบ 4

75 6012924206 30/5/2560 เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมา ได้มีหนังสือที่ นม 0017.1/9677 ลงวันที่ 11 เมษายน 2560 ขอให้ กษ. พิจารณา กรณี

นายนคร ศรีวิพัฒน์ เลขาธิการสมัชชาเกษตรกรรายย่อย ขอให้รัฐบาลดําเนินการ นโยบายทวงคืนผืนป่า ตามคําสั่ง คสช. ที่

 64/2557 ซึ่งในบางพื้นที่ เช่น อําเภอด่านซ้าย อําเภอนาแห้ว และอําเภอภูเรือ จังหวัดเลย มีการจับกุม ประกาศยึดพื้นที่

 และตัดต้นยางพาราของเกษตรกร โดยมีการเลือกปฏิบัติเฉพาะกับเกษตรกรที่มาจากภูมิภาคอื่น ไม่มีการจําแนกหรือ

ตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรตามคําสั่ง คสช. ที่ 66/2557

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)ปิด

แล้ว18/7/60

76 6011410656 1/6/2560 ขอความเป็นธรรม เนื่องจากถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อบ. 14 จังหวัดอุบลราชธานี ปม. และ

ดําเนินคดี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ข้อหาบุกรุกเข้าประโยชน์และครอบครองทําการเกษตร บริเวณป่าช่องเม็ก พื้นที่

ตําบลช่องเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ สจป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี ปิดแล้ว

77 6012916998 8/6/2560 กรณีหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน และกลุ่มราษฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอน จํานวน 179 ราย ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวน

แห่งชาติป่าแม่เงาและป่าแม่สําเพ็ง เพื่อตั้งเป็นศูนย์บริการชายแดนของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

√ e-petition สํานักการอนุญาต

78 6012912805 21/6/2560 นายเรืองเดช ประดิพัทธิ์สกุล ประธานกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย ขอให้พิจารณาให้ความ

ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย  เนื่องจากกรมที่ดินออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงทับ

ที่ดินทํากินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ สจป.ที่ 2 (เชียงราย)ปิด

แล้ว24/7/60

79 6012903872 23/6/2560 ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับปัญหาข้อพิพาทเรื่องที่ดิน บริเวณพื้นที่ทุ่งเลี้ยงสัตว์ของโครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 4 ซึ่ง

อยู่ในความดูแลของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในท้องที่หมู่ที่ 7 ตําบลกุแหระ อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช แต่

ปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ป้องกันรักษาป่าที่ นศ. 4 (บางขัน) จับกุมดําเนินคดี และสั่งห้ามไม่ให้ชาวบ้านดําเนินการเลี้ยงสัตว์ 

โดยอ้างว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวน จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบ

ของหน่วยงานใด

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)ปิดแล้ว

12/12/60

80 6012941998 4/7/2560 เจ้าหน้าที่รัฐได้มีการแอบอ้างคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 64/2557 เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้ง

การบุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ และคําสั่ง คสช. ที่ 66/2557 เรื่อง การหยุดยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ และ

นโยบายการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวในสภาวการณ์ปัจจุบัน เพื่อทําการตรวจยึดที่ดินชาวบ้าน ผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อย 

และผู้ไร้ที่ดินทํากิน ซึ่งได้อยู่อาศัยก่อนที่จะมีคําสั่งดังกล่าว โดยไม่มีการตรวจสอบ และผู้ร้องเรียนเห็นว่า เจ้าหน้าที่ไม่ยึด

พื้นที่สัมปทานในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่งาวฝั่งซ้าย ของบริษัท เขียวเหลือง จํากัด ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่

บริษัทเอกชน จึงขอให้ยกเลิกหรือแก้ไขคําสั่ง คสช. ดังกล่าว ซึ่ง สป.ทส. ขอเรียนว่า เรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการ

ดําเนินการตามคําสั่ง คสช. ที่ 64/2557 และคําสั่ง ที่ 66/2557 ในการตรวจยึดในการตรวจยึดพื้นที่ในเขตป่าสงวน

แห่งชาติแม่งาวฝั่งซ้าย

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,สํานักการอนุญาต

81 6012954898 18/7/2560 ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ สังกัดสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแก่น หน่วยป้องกัน

รักษาป่าที่ ขก.4 ภูพานคํา ว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดําเนินคดีอาญากับผู้ร้องเรียน

ในความผิดฐานก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือทําให้เสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ เนื่องจากผู้ร้องเรียนได้สร้าง

บ้านพักอาศัยในพื้นที่หมู่ที่ 3 ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ไม่ดําเนินคดีกับราษฎรราย

อื่นที่สร้างบ้านพักอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน ผู้ร้องเรียนจึงเห็นว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรม

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

แล้ว24/7/61



หนา้ที8่

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการ

รับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563) เอกสารแนบ 4

82 6012971109 25/7/2560 ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินและที่ทํากิน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาปางก่อวังชมพู อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่ง

ทางราชการได้ขอใช้พื้นที่ดังกล่าวจาก ปม. เพื่อจัดทําเป็นที่ทํากินและที่อยู่อาศัยให้กับราษฎรอาสาสมัคร ในเวลาต่อมาได้มี

การประกาศพื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าสงวนแห่งชาติเขาปางก่อวังชมพู โดยราษฎรอาสาสมัครบางส่วนได้เปลี่ยนแปลงการถือ

ครองที่ดิน และการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และทางราชการได้เข้มงวดกับการกระทําผิด

เงื่อนไขการใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าวและมีการจับกุมผู้กระทําผิดมาดําเนินคดี ผู้ร้องเรียนจึงต้องการให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาโดยด่วน

√ e-petition สํานักการอนุญาต

83 6011477487 26/7/2560 มีที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยที่ไม่มีเอกสารสิทธิในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งผู้ร้องเรียนเห็นว่า ที่ดินโดยรอบมีเอกสารสิทธิเป็น

โฉนดที่ดินและ ส.ป.ก. หมดแล้ว จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือผู้ร้องเรียนกับพวกด้วย

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

84 นร01600006870 19/7/2560 ขอให้ตรวจสอบการครอบครองและบุกรุกพื้นที่ป่า จังหวัดนครศรีธรรมราช √ e-petition สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

85 6012718469 4/8/2560 ขอให้พิจารณาตรวจสอบการบุกรุกของนายทุนในพื้นที่ป่าบนภูเขา บริเวณ ม. 5 ต.จระเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.

กาญจนบุรี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)ปิด

เรื่อง12/2/61

86 6012989614 7/8/2560 ขอให้ทบทวนการดําเนินการพิสูจน์สิทธิในที่ดินทํากินของประชาชน และยุติการดําเนินการกรณีทวงคืนผืนป่าจากประชาชน √ e-petition สํานักป้องกันฯ สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ปิด

แล้ว30/10/2561

87 6012970428 9/8/2560 ขอความอนุเคราะห์ที่ดินทํากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบ้านสะพานยาว หมู่ที่ 10 ตําบลแม่สํา อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด

สุโขทัย ซึ่งเป็นพื้นที่เดิมที่เคยทํากินมาตั้งแต่ พ.ศ.2535 แต่ถูกทวงคืนตามนโยบาย คสช.

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 4 (ตาก)ปิดแล้ว

11/10/61

88 6012993045 18/8/2560 ขอความเป็นธรรมและขอให้ตรวจสอบเกี่ยวกับการกันพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงตาหวัง ออกจากเขตปฏิรูปที่ดิน ในพื้นที่ อ.

โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี จํานวน 2 แปลง เนื้อที่ 413 ไร่ เพื่อจัดตั้งป่าชุมชน แต่พื้นที่ดังกล่าวมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมไม่

เหมาะสมที่จะจัดเป็นป่าชุมชน

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

89 นร01600007774 21/8/2560 แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้กฤษณาหรือไม้หอม ในพื้นที่ หมู่ที่ 13 ต.แม่นางวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ √ e-petition สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

90 6011419146 30/8/2560 ขอทราบความชัดเจนเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการกําหนดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเหมืองจี้และป่าสันป่าสัก เพื่อราษฎรจัก

ได้ไม่บุกรุกเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ตําบลเหมืองจี้ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)ปิด

แล้ว6/6/61

91 6012998046 30/8/2560 ขอให้ระงับการดําเนินกิจการของโรงโม่หินศิลาเพชร ตั้งอยู่ตําบลหนองโอ่ง อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากโรงโม่

หินดังกล่าวอยู่ติดกับถ้ําเขาไวยะกะ ซึ่งถ้ําดังกล่าวอยู่ในเขตป่าไม้และภายในถ้ํามีโบราณวัตถุสมัยทวารวดี ผู้ร้องเรียนเกรงว่า

 จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่โบราณวัตถุและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง

√ e-petition สํานักการอนุญาต

92 6012038958 5/9/2560 มีการนําต้นไม้ใหญ่มาแปรรูปไม้เป็นท่อนๆ รบกวนส่งเสียงดังมากและอยากทราบว่าไม้ที่นํามาตัดผิดกฎหมายหรือไม 

สถานที่นําไม้มาตัด อยู่บริเวณระหว่าง แฟลตตํารวจทุ่งสองห้องกับสนามกอล์ฟสโมสรราชพฤกษ์(นอร์ทปาร์ค) กทม. จึง

อยากให้หน่วยงานเข้ามาตรวจสอบและดําเนินการแก้ไขด่วน

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

93 6012919235 19/9/2560  ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้อพิพาทที่ดินทํากินและขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ขัดต่อ

กฎหมายหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญ กรณีการละเมิดสิทธิของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการทวงคืนที่ดิน

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ปิด

แล้ว30/10/60

94 6001504 22/9/2560 ขอให้ตรวจสอบหนังสือของสํานักจัดการทรัพยารป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 2 (เชียงราย)
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หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563) เอกสารแนบ 4

95 6012918392 26/9/2560 ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาที่ดินทํากินให้แก่ผู้ร้องและนางมุกดา สวนใจดี กรณีพิพาทที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าตรวจยึดพื้นที่ ทําให้ได้รับความเดือดร้อน

เป็นอย่างมากเพราะไม่มีที่ทํากิน

√ e-petition สํานักป้องกันฯ  สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)ปิด

แล้ว19/11/61

รวม 95 0
รวมทั้งหมด 95



หนา้ที1่

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/

ปี 

ที่ปิดเรื่อง

เรื่อง
อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการ

รับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

1 5812906985 7/10/2558 นายวิชรัตน์ มังคะตา ขอความอนุเคราะห์เช่าพื้นที่ป่าดงซํา จังหวัดขอนแก่น √ e-petition สํานักการอนุญาต

2 5812999932 7/10/2558 ราษฎรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ตําบลงิม ตําบลออย ตําบลผาช้างน้อย อําเภอปง และตําบลฝายกวาง ตําบลแม่ลาว อําเภอเชียงคํา

 จังหวัดพะเยา ได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการตัดโค่นยางพาราในพื้นที่ป่า

√ e-petition สน.จทป.ที่ 2 (เชียงราย)

3 5810944357 5/10/2558 สอบถามถึงการรับรองที่ดินขอทุนสงเคราะห์สวนยาง จังหวัดสงขลา √ e-petition สน.จทป.ที่ 13 (สงขลา)

4 5811489385 16/10/2558 นายกสมาคมผู้ผลิตภาคใต้ ได้มีหนังสือ เพื่อขอเช่าพื้นที่ราชพัสดุและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่ ซึ่งหมดอายุ

การอนุญาตการทําสวนปาล์มน้ํามันของเอกชน เพื่อแบ่งพื้นที่ให้ราษฎรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าไปอาศัยทํากิน

√ e-petition สํานักการอนุญาต

5 5812924594 21/10/2558 ประธานชมรมทหารพรานกองทัพบก ได้มีหนังสือถึง คสช. เพื่อขอเข้าใช้ประโยชน์ทํากินและอยู่อาศัย หรือขอเช่าที่ดินป่าสงวน

แห่งชาติ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตําบลอ่าวลึกเหนือ ตําบลคลองยา อําเภออ่าวลึกและตําบลเขาเขน ตําบลเขาต่อ ตําบลคีรีวง ตําบลปลาย

พระยา จังหวัดกระบี่

√ e-petition สํานักการอนุญาต

6 5811478720 22/10/2558 ขอให้หน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา กรณี ราษฎรเข้าครอบครองสวนปาล์มในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่

เอกชนขอใช้ประโยชน์ให้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2546 ข้อ 41 รวมทั้งขอความคุ้มครองกลุ่ม

มวลชนไร้ที่ดินทํากินที่ได้เข้ามาอยู่อาศัยและครอบครองที่ดิน ในท้องที่หมู่ที่ 4,5,7 และ 8 ตําบลปลายพระยา อําเภอปลายพระ

ยา จังหวัดกระบี่

√ e-petition สํานักการอนุญาต

7 5811323422 17/11/2558 มีนายทุนลักลอบตัดไม้พะยูงเป้นจํานวนมาก ที่โครงการอนุรักษ์ทับทิมสยาม เบื้องต้นได้ติดตามพร้อมเก็บหลักฐานเเล้วส่งให้

เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งที่ ทสจ.ศรีสะเกษเเละศูนย์ดํารงธรรม เเต่ก็ได้ได้รับความร่วมมือไม่มีการเข้าตรวจสอบ

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

สจป.ที่8(นครราชสีมา)ปิด

แล้ว24/2/59

8 5811459890 2/12/2558 ขอความอนุเคราะห์เช่าที่ดินทํากินของรัฐ ในพื้นที่ ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี √ e-petition สํานักการอนุญาต

9 5812981753 17/12/2558 สมาคมคนไทยไร้ที่ทํากินขอความเป็นธรรมในการเข้าทําประโยชน์ รวมทั้ง ขอให้พิจารณาตรวจสอบและจัดสรรที่ดิน บริเวณ

สวนปาล์มในจังหวัดกระบี่

√ e-petition สํานักการอนุญาต สจป.12 สาขากระบี่ปิด

แล้ว19/9/62

10 5812916766 24/12/2558 ราษฎรตําบลไทรทอง อําเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง แต่งตั้งคณะทํางานจากส่วนกลางลงมา

ตรวจสอบรับทราบสภาพปัญหาพื้นที่สวนปาล์มที่หมดสัญญาเช่าแล้วนํามาจัดสรรให้ราษฎรผู้ไม่มีที่ดินทํากิน และกําหนด

คุณสมบัติหลักเกณฑ์ผู้ที่จะได้รับการจัดสรรที่ดินทํากินให้เป็นรูปธรรม

√ e-petition สํานักการอนุญาต

11 5912905667 8/1/2559 เรียกร้องสิทธิทํากินของราษฎรตําบลโนนก่อ อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการประกาศเขต

รักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตป่าสงวนบุณฑริก-ยอดมน

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

12 5912715011 6/1/2559 ขอให้ตรวจสอบผู้มีอิทธิพลเข้าใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า บริเวณดอยตูน (ชื่อตามประชาชนเรียก) หมู่ที่ 6 ตําบลเหมืองจี้ อําเภอ

เมือง จังหวัดลําพูน

√ e-petition สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

13 5912799261 6/1/2559 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการซุกซ่อนไม้ที่ตัดมาจากป่าสงวน(ไม่ทราบชื่อ) บริเวณพื้นที่หมู่บ้านดอนขวัญ หมู่ที่ 2 ตําบลพนา 

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

14 5911401962 13/1/2559 ขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ท้องที่หมู่ที่ 1 ตําบลไชยราช อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ √ e-petition สํานักการอนุญาต สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ปิด

แล้ว26/10/2559

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563) เอกสารแนบ 5
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563) เอกสารแนบ 5

15 5911314648 24/1/2559 กรณีขับไล่ชาวบ้านอกจากพื้นที่ป่าสงวนบริเวณพื้นที่เลขที่ 318 หมู่ที่ 5 ตําบลบางริ้น อําเภอเมือง จังหวัดระนอง ขอให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว รวมทั้งขอนุญาตใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อประกอบอาชีพ

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

ธานี) ปิดแล้ว23/3/59

16 5900755 3/2/2559 บุกรุกพื้นที่ป่าเชิงเขา ติดสนามกอล์ฟพลูตาหลวง หมู่ที่ 6 อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 9 (ชลบุรี)

17 5911319757 4/2/2559 ขอความช่วยเหลือเนื่องจากผู้ร้องได้ยื่นคําขอต่ออายุประทานบัตรการเข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ป่าเขาอังคาร ตําบลเจริญสุข อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

√ e-petition สํานักการอนุญาต

18 5911437979 1/2/2559 ขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาปางก่อวังชมพู อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ √ e-petition สํานักการอนุญาต

19 5911390859  01/02/2559 วันที่ 13 มกราคม 2559 เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยการรื้อถอนพืชผลอาสินและ

ตัดต้นยางพาราของราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติห้วยจันทร์ (ตามที่ผู้ร้องแจ้ง) ตําบลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ทําให้ผู้ร้อง

และชาวบ้านได้รับความ เดือดร้อน และไม่มีที่ดินทํากิน

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,สน.จทป.ที่ 

7 สาขาอุบลราชธานี

20 5911455883 10/2/2559 กรณีนายกรกช สุขฤทธิ์ ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอให้พิจารณาดําเนินการต่อผู้กระทําผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ

ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ในพื้นที่อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

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

ปิดแล้ว29/12/59

21 5910351995 1/2/2559 ได้รับความเดือดร้อนจากสัมปทานทําเหมืองแร่เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และก่อสร้างบริเวณเขาปู่คง จังหวัดกาญจนบุรี √ e-petition สํานักการอนุญาต

22 5911455883 10/2/2559 กรณีนายกรกช สุขฤทธิ์ ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอให้พิจารณาดําเนินการต่อผู้กระทําผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ

ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ในพื้นที่อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในการเพิกถอนเอกสารสิทธิของนายทุน ที่ได้มาโดยมิ

ชอบด้วยกฎหมายตามคําสั่งศาล แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีการดําเนินการใดๆ ในการนี้ สป.ทส.พิจารณาแล้วเห็นว่าได้เคย

มอบหมายให้ ปม.แจ้งตอบนายกรกชฯ ในประเด็นเกี่ยวกับนายทุนบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ แต่ปัจจุบัน ปม.ยังไม่มีรายงานผล

ให้ผู้ร้องทราบแต่อย่างใด

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

ปิดแล้ว29/59

23 5900894 26/2/2559 ลักลอบตัดไม้พะยูงโดยไม่ได้รับอนุญาต จํานวน 1 ต้น ในพื้นที่ สค.1 พื้นที่หมู่บ้านเขาไม้ไผ่ หมู่ที่ 7 อําเภอบ้านนา จังหวัด

นครนายก

√ ปม./โทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

24 5911403570 22/2/2559 ขอให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ดําเนินการตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่า บริเวณท้องที่ หมู่ที่ 5 ตําบลฉลอง อําเภอสิชล จังหวัด

นครศรีธรรมราช

√ e-petition สํานักป้องกันฯ ,สํานักการ

อนุญาต

สน.จทป.ที่ 12 

(นครศรธีรรมราช)ปิด

แล้ว12/3/62

25 5911345867 1/3/2559 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 5000 ไร่ ตําบลทุ่งหลวง อําเภอป่าท่อ จังหวัดราชบุรี √ e-petition สํานักป้องกันฯ สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

ปดิแลว้ 13/6/62

26 5911423016 1/3/2559 ขอแจ้งเบาะแสการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บริเวณแม่น้ําวังทองฝั่งขวา หน้าค่ายสฤษดิ์เสนา หมู่ที่ 19 หมู่บ้านวังกระบาก ตําบลวัง

นกแอ่น อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

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

พิษณุโลก ปิดแล้ว21/6/59

27 5911417529 3/3/2559 ขอให้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนางอัมพร ดวงอุปมา กับพวก รวม 5 รายได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาพิพาทสิทธิ

ครอบครองที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน และพื้นที่ป่าโนนอุดม ซึ่งในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดไห ป่านาใน และป่าโนน

อุดม  จังหวัดสกลนคร

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

นครพนม ปิดแล้ว15/8/59
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563) เอกสารแนบ 5

28 5911301742 1/3/2559 ขอให้พิจารณาอนุญาตขุดลอกลําคลองบ่อดาน ในพื้นที่แต่คลองบ่อดาน ตําบลนาเตย อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา √ e-petition สํานักการอนุญาต สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่ปิด

แล้ว10/3/60

29 5911411492 11/3/2559 ขอที่ดินทํากิน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านหมากและป่าปากพัง ซึ่งหมดอายุการอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์จากบริษัทพันธ์

ศรี จํากัด ในท้องที่บ้านคลองปราบ หมู่ที่ 9 ตําบลคลองน้อย อําเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ ,สํานักการ

อนุญาต

30 5910971081 29/02/2559 พื้นที่ หมู่ที่ 4,5,6 ตําบลหินแก้ว อําเภอท่าแซะ และหมู่ที่ 7 ตําบลบ้านนา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร ได้มีประชาชนอาศัยทํากิน

ในพื้นที่มานานแล้ว แต่ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้มีการเรียกรับผลประโยชน์และประชาชนขอเช่าที่ดินดังกล่าวเพื่อทําประโยชน์

√ e-petition สํานักการอนุญาต สน.จทป.ที่ 11 (สุราษฎร์

ธานี) ปิดแล้ว30/9/59

31 5912609664 11/3/2559 ขอให้ยุติการอนุญาตให้ บริษัท พันธุศรี จํากัด เข้าทําประโยชน์และเก็บหาของป่า (ผลปาล์มน้ํามัน) ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า

บ้านหมากและป่าปากพัง บริเวณพื้นที่ตําบลชัยบุรี ตําบลไทรทอง ตําบลคลองน้อย อําเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

√ e-petition สํานักการอนุญาต

32 5913030648 15/3/2559 ขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตําบลนิคมสร้างตนเอง อําเภอเมืองลพบุรี 

จังหวัดลพบุรี

√ e-petition สํานักการอนุญาต

33 5910957983 24/3/2559 เจ้าหน้าที่ป่าไม้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้กระทําผิดในโครงการปลูกป่าอาเซียนบริเวณ

หมู่บ้านย่อย บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 5 ตําบลอัยเยอร์เวง อําเภอเบตง จังหวัดยยะลา

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สน.จทป.ที่ 13 สาขา

นราธิวาส ปิดแล้ว18/8/59

34 5912904147 28/3/2559 ขออนุญาตใช้พื้นที่ของ ปม. โดยสภาองค์กรชุมชนตําบลหนองแม่นา ตําบลสะเพง ตําบลริมสีม่วง และตําบลเขาค้อ เพื่อแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร

√ e-petition สํานักการอนุญาต

35 5911455685 24/3/2559 ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดอํานาจเจริญจับกุมดําเนินคดีฐานบุกรุก ก่นสร้าง แผ้วถาง เข้าทําประโยชน์ฯลฯในป่าสงวนแห่งชาติโดย

ไม่ได้รับอนุญาต

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

อุบลราชธานีปิดแล้ว

17/10/61

36 5911464157 31/3/2559 ขอความอนุเคราะห์เช่าที่ดินทํากินของรัฐ ในพื้นที่ ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี √ e-petition สํานักการอนุญาต

37 5911455218  5/4/2559 ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับที่ดินทํากินและแจ้งเบาะแสการบุกรุกพื้นที่ป่าพื้นที่ ตําบลท่าด้วง อําเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ √ e-petition สํานักป้องกันฯ สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

ปิดแล้ว29/6/60สํานักจัดการ

ที่ดินป่าไม้ปิดแล้ว16/7/2561

38 5911481561 5/4/2559 ราษฎรจังหวัดชุมพรขอให้จัดสรรที่ดินเพื่อใช้ในโครงการปลูกป่าคืนสู่ธรรมชาติ และใช้ทําฝายกั้นน้ํา โดยไม่ของบประมาณ และ

ไม่ขอรับสิทธิในที่ดินดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่ง สป.ทส.พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการดําเนินการขอใช้ประโยชน์

ในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อใช้ในโครงการปลูกป่าคืนสู่ธรรมชาติ

√ e-petition สํานักการอนุญาต

39 5911447573 20/4/2559 ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมดําเนินคดีในข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  บริเวณ ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ √ e-petition สํานักป้องกันฯ สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)ปิด

แล้ว30/5/60

40 5911342654 3/5/2559 ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เงาะและป่าแม่สําเพ็ง เพื่อตั้งเป็นศูนย์บริการชายแดน จังหวัดแม่ฮ่องสอน √ e-petition สํานักการอนุญาต

41 5911481881 12/4/2559 ขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเช่าที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่หมู่ที่ 4 ตําบลศรีมงคล อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี √ e-petition สํานักการอนุญาต
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563) เอกสารแนบ 5

42 5910939657 17/5/2559 ขอความเป็นธรรมและความช่วยเหลือ เนื่องจากสมาชิกของกลุ่มประชาชนเพื่อประชาชน จํานวนหนึ่งที่ได้เข้าไปอาศัยในพื้นที่

ป่าสงวนแห่งชาติป่าปลายคลองพระยา ท้องที่หมู่ที่ 5 ตําบลปลายพระยา อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ได้รับความ

เดือดร้อนเป็นอย่างมากจากการเข้าทําลายและขโมยทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่ปิด

แล้ว24/1/60

43 5911364385 17/5/2559 ชาวบ้านหมู่ที่ 5 ตําบลสบป้าด อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าเพื่อปรับปรุงถนน เนื่องจากประสบปัญหา

การขนส่งสินค้าเกษตรและคมนาคมไม่สะดวก

√ e-petition สํานักการอนุญาต

44 5910954364 19/5/2559 ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการทําประโยชน์ในที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร √ e-petition สํานักการอนุญาต

45 5901154 24/5/2559 ขอสอบถาม 1. ทําไมถึงปล่อยให้คนมาทําลายป่าได้เป็นล้านๆๆไร่แบบนั้น แล้วไม่มีใครไปตรวจหรือ monitor ตลอดเหรอครับ 

มารู้อีกทีก็ต่อเมื่อพื้นที่ป่าโดนทําลายไปเป็นล้านๆๆไร่แบบนี้ มันไม่น่าจะเชื่อได้เลยว่าที่ป่าเป็นล้านๆๆไร่ โดยที่ไม่มีใครทราบมา

ก่อนเลย 2. แล้วมาตรการการจับผู้ทําลายมาลงโทษละครับเป็นอย่างไรบ้าง 3 เกิดแบบนี้แล้ว จนท ของรัฐจะรับผิดชอบอย่างไร

 บกพร่องต่อหน้าที่หรือเปล่าครับ 4. แนวทางการแก้ไขคืออะไรครับ

√ ปม/เว็บไซต์ สํานักป้องกันฯ

46 5911471902 31/5/2559 ขอใช้ที่ดินในพื้นที่ตําบลเจริญสุข อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวดับุรีรัมย์ ในการสร้างวัดเขารัตนธงชัย (วัดสระสะแก) √ e-petition สํานักการอนุญาต

47 5912999649 8/6/2559 ปม. พิจารณาพื้นที่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกอาชญาบัตรสํารวจแร่ให้ ปี 2554 ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนว่าอยู่ในพื้นที่ป่าไม้

หรือไม่ จึงขอให้ ปม.ตรวจสอบข้อเท็จจริง

√ e-petition สํานักการอนุญาต

48 5901222 14/6/2559 ขอให้ตรวจสอบใหม่ กรณีบุกรุกป่าเขาสน เพื่อครอบครองที่ดิน หมู่ที่ 2 ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี √ ปม./หนังสือ สํานักป้องกันฯ

49 5911494143 3/6/2559 ขอให้พิจารณานําพื้นที่ของบริษัทสหอุตสาหกรรมน้ํามันปาล์ม จํากัด จํานวน 12,000 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 ,4 และหมู่ที่

 9 ตําบลกระบี่น้อย อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และของบริษัทนามหงส์ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตําบลเขาพนม อําเภอเขาพนม จังหวัด

กระบี่ ซึ่งหมดอายุการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าแล้ว จัดสรรเป็นที่ดินทํากินให้กับสมาชิกเครือข่ายองค์กรประชาชนไร้ที่ดิน

ทํากินจังหวัดกระบี่

√ e-petition สํานักการอนุญาต

50 5912981600 22/7/2559 ข้อเสนอเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินและใช้ประโยชน์ที่ดินในท้องที่อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา แนว

ทางการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทการครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง พื้นที่ป่าเพื่อการ

อนุรักษ์ (Zone C)

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

แล้ว29/6/60

51 5911439505 27/7/2559  กรณีราษฎรบ้านพระเนตร หมู่ที่ 2 ตําบลส้าน จํานวน 10 ราย บ้านใหม่ หมู่ที่ 8 ตําบลส้าน จํานวน 1 ราย และบ้านศรีมงคล

เหนือ หมู่ที่ 7 ตําบลขึ่ง อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จํานวน 2 ราย ได้รับความเดือดร้อนจากการทวงคืนผืนป่าของเจ้าหน้าที่

หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ นน.20 (น้ํามวบ) ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านขึ่งใต้ หมู่ที่ 6 ตําบลขึ่ง อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน นําป้ายไป

ติดประกาศขอคืนพื้นที่ทํากินบริเวณป่าห้วยปลวก ป่าห้วยหวาย หมู่ 6 ตําบลขึ่ง อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

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

ปดิแลว้ 1/3/2562

52 5911495874 1/8/2559 ถูกกล่าวหาว่าบุกรุกเข้าทําประโยชน์ปลูกยางพาราในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ 0.เลย √ e-petition สํานักป้องกันฯ สน.จทป.ที่ 6 (อุดรธานี) ปิด

แล้ว23/2/60

53 5911394686 31/8/2559 ขอให้ยุติการอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ หรือการให้สัญญาเช่า/สัมปทาน ที่ดิน แก่บริษัทหรือนายทุน และให้ยุติการอนุญาตเก็บ

หาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติบ้านหมาก และป่าปากพัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของบริษัท พันธ์ศรี จํากัด

√ e-petition สํานักการอนุญาต

54 5912902590 31/8/2559 ขอความเป็นธรรมในการอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยผู้ร้องอ้างว่า บริษัท ไทย-สวีดิสซ์ เหมืองแร่

 จํากัด ได้รับโอนประทานบัตรจากบริษัท ศิริไทย ซีไลท์ ประเทศไทย จํากัด ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ภายในเขตป่า

สงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งขวา ในพื้นที่ ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

√ e-petition สํานักการอนุญาต
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563) เอกสารแนบ 5

55 5911455609 7/9/2559 ขอให้พิจารณาปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินทํากิน ซึ่งต้องการจะขอเช่าที่ดินทํากินเนื้อที่ประมาณ 4,945 

ไร่ จํานวน 7 แปลง โดยเป็นพื้นที่ใน ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง จํานวน 3,500 ไร่ ตําบลวังมะปราง อําเภอวังวิเศษ จํานวน 

638 ไร่ และตําบลบ่อหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง จํานวน 807 ไร่

√ e-petition สํานักการอนุญาต

56 5911444824 8/9/2559 นายคมกริช ไทยเก่ง กํานันตําบลบ้านหนุน อําเภอสอง จังหวัดแพร่ แจ้งว่า ราษฎรตําบลบ้านหนุน ได้อาศัยทํากินในพื้นที่ป่าห้วย

ป้อมโดยไม่มีเอกสารสิทธิกับสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) แต่ได้รับการแจ้งว่า พื้นที่แปลงดังกล่าวอยู่ในความ

รับผิดชอบของ กรมป่าไม้ (ปม.) ผู้ร้องเรียนจึงขอความอนุเคราะห์ ปม. ส่งมอบพื้นที่ป่าห้วยป้อม อําเภอสอง จังหวัดแพร่ ให้ ส.

ป.ก. เพื่อดําเนินการออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในการนี้ สป.ทส.พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องดังกล่าวผู้ร้องเรียน

ขอความอนุเคราะห์ ปม. ส่งมอบพื้นที่ป่าห้วยป้อม อําเภอสอง จังหวัดแพร่ ให้ ส.ป.ก.เพื่อดําเนินการออกพระราชกฤษฎีกา

กําหนดเขตปฏิรูปที่ดิน

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

57 5912771978 30/9/2559 บุกรุกซื้อขายที่ดินป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยเม็ก  จังหวัดอุบลราชธานี √ e-petition สํานักป้องกันฯ สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานีปิดแล้ว15/3/60

รวม 57 0
รวมทั้งหมด                  57



หนา้ที1่

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

1 5800311 8/12/2557 ขอคําปรึกษาเกี่ยวกับ นสก. พบปัญหาเวลาเราส่งไม้ไปให้ลูกค้า เราจะออก นสก สําหรับขนไม้ไปทุกครั้ง แต่จะเกิดปัญหา

ในกรณีที่ลูกค้าไม่รับสินค้าทั้งแบบเต็มจํานวน และไม่เต็มจํานวน อันเนื่องจาก ปัญหาคุณภาพ ลูกค้าไม่มีพื้นที่ว่าง รับไม่

ครบทุกรายการ ส่งผลกับใบเบิกทางขากลับ ได้มาบ้าง ไม่ได้มาบ้าง ทําให้โควตาไม้ของบริษัทไม่ครบตามจํานวน จะขอ

ปรึกษาว่าเราจะมีวิธีการดําเนินอย่างไร เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย

√ ปม/เว็บไซต์ สํานักการอนุญาต

2 5800442 19/1/2558 บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติแม่ระกา อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร √ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

3 5811359011 11/6/2558 ขอทราบผลการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังใหญ่และป่าแม่น้ําน้อย เพื่อตั้งโรงแต่งแร่ ท้องที่ตําบลศรีมงคล 

อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

√ e-petition สํานักการอนุญาต สจป.ที่10(ราชบุรี)ปิดแล้ว

1/7/58

4 5811413256 14/6/2558 ราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี ร้องเรียนว่า ถูกศูนย์วิจัย นํารถแทรกเตอร์เข้าไปทําลายพืชผลทางการเกษตรที่ได้ปลูกไว้ และ

ยังถูกห้ามไม่ให้เข้าใช้ประโยชน์และอยู่อาศัยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูหล่น ทําให้ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจาก

ไม่มีที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัย

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

5 5811923886 18/6/2558 คัดค้านการทําเหมืองแร่ฯ  (ตําบลลําพญากลาง ตําบลลําสะพุง และตําบลซับสนุ่น) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  เนื่องจากหาก

มีการอนุญาตทําเหมืองแร่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และความเป็นอยู่ของชาวบ้านอย่างรุนแรง

√ e-petition สํานักการอนุญาต

6 5811470318 19/6/2558 ขอให้พิจารณาจัดสรรที่ดินทํากินและออกใบอนุญาตให้ราษฎรผู้เข้าร่วมโครงการฯ เก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

พื้นที่หมู่ที่ 8 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่

√ e-petition สํานักการอนุญาต สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ ปิด

แล้ว22/7/58

7 5811487716  25/06/2558 ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคําพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่

 อ.205/2557 ให้เพิกถอนการออกเอกสารสิทธิที่มิชอบด้วยกฎหมายของกลุ่มนายทุนจํานวน 2,800 ไร่ ในเขตป่า

สงวนอําเภอวัฒนานคร เนื่องจากที่ดินอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งศาลได้มีคําพิพากษาแล้ว แต่กลุ่มนายทุนไม่ปฏิบัติ

ตามคําพิพากษาและได้บุกรุกครอบครองพื้นที่ป่าสงวนดังกล่าว

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

8 5812967565 24/6/2558 ขอให้ตรวจสอบการยื่นขอใบอนุญาตสัมปทานการระเบิดหินภูเขา บริเวณภูเขาจั๊กจั่น (ชื่อที่ชาวบ้านในพื้นที่เรียก) หมู่บ้าน

กลาง หมู่ที่ 2 ต.นากลาง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

√ e-petition สํานักการอนุญาต

9 5811438684 8/7/2558 ชาวบ้านได้เข้ามาทํากินในพื้นที่ดินของรัฐ เขตป่าสงวนทุ่งเลี้ยงสัตว์นกนางแอ่น และป่าสัมปทาน ซึ่งราษฎรอาศัยทํากินมา

นาน โดยเฉพาะพื้นที่สัมปทานของ อ.อ.ป. และบริษัทสหไทย ซึ่งเคยยื่นคําขอเข้าทําประโยชน์ในป่าสงวนเมื่อปี พ.ศ.

2548 มาครั้งหนึ่งแล้ว แต่ไม่มีความคืบหน้า ทําให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จังหวัดชุมพร

√ e-petition สํานักการอนุญาต

10 5812905337 29/7/2558 ขอใช้ประโยชน์ทํากินและอยู่อาศัย หรือขอเช่าที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตําบลอ่าวลึกเหนือ ตําบลคลองยา 

อําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

√ e-petition สํานักการอนุญาต

11 5811483389  10/08/2558 ขอให้เร่งรัดการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่หมดอายุการอนุญาตให้บุคคลเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่จังหวัด

กระบี่

√ e-petition สํานักการอนุญาต

12 5812915734 11/8/2558 ขอความอนุเคราะห์จัดสรรที่ดินของรัฐ ซึ่งหมดสัญญาเช่าจากบริษัทต่างๆมาจัดสรรให้แก่ราษฎร ผู้ยากไร้ และไม่มีที่ดินทํา

กินโดยการทําสัญญาเช่าตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีข้อเรียกร้อง 10 ข้อ

√ e-petition สํานักการอนุญาต

13 5812707446 11/8/2558 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนาสีดา ตําบลชานุมาน อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ พร้อมพวก ลักลอบขนไม้พะยูงไปยัง

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

14 5811471527 18/8/2558 ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่จังหวัดพะเยา ขอให้พิจารณาทบทวนและชะลอการยึดคืนพื้นที่ที่เกษตรกร

ปลูกยางพารารุกล้ําพื้นที่ป่าไม้

√ e-petition สน.จทป.ที่ 2 (เชียงราย)

15 5810968121 19/8/2558 หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สพ.1 อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี มีพฤติกรรมขมขู่คุกคามประชาชน √ e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุรี)

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563) เอกสารแนบ 6



หนา้ที2่

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563) เอกสารแนบ 6

16 5812913528 27/8/2558 ขอความอนุเคราะห์เช่าที่ดินทํากินของรัฐ ในพื้นที่ ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี √ e-petition สํานักการอนุญาต

17 5812910018 24/9/2558 ขอให้ตรวจสอบแนวเขตประทานบัตรหมดอายุประทานบัตร บริเวณท้องที่ ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต และการออกเอกสิทธิ

ของนายทุน

√ e-petition สํานักการอนุญาต

รวม 17 0
รวมทั้งหมด 17
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