






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

1 ระบบเร่ืองร้องเรียนของกรมป่าไม้ 15 19 22 13 12 12 0 0 0 0 0 0 93

2 ส านักนายกรัฐมนตรี/(1111) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 รัฐสภา (กระทู้/ข้อหารือ) 3 0 0 1 8 4 0 0 0 0 0 0 16

4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ/(ระบบ e-petition) 19 14 12 12 18 19 0 0 0 0 0 0 94

5 คลินิกรับเร่ืองร้องทุกข์ 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

รวมทัง้สิ้น 37 33 34 26 38 35 0 0 0 0 0 0 203

สถิติเรื่องร้องเรียนของศูนยบ์ริการประชาชนกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ล าดบัที่ เรื่องร้องเรียน
ประจ าเดอืน
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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 

ส านักนายกรัฐมนตรี/(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 ม.ีค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 ม.ิย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 รวมทั้งสิ้น

1 ผู้ขอรับบริการข้อมูลส่ิงพิมพ์ เอกสารเผยแพร่วิชาการปา่ไม้ 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 5

2 ผู้ขอรับบริการข้อมูลทางโทรศัพท/์ ณ ศูนยบ์ริการฯ 98 107 95 104 73 55 0 0 0 0 0 0 532

3 ผู้ขอรับบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

1 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 11

รวมทั้งสิ้น 99 107 96 106 75 65 0 0 0 0 0 0 548

                                 

สถิตกิารให้บรกิารขอ้มลูขา่วสารของศูนย์บรกิารประชาชนกรมปา่ไม ้ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2563

ล าดับที่ การใหบ้ริการ
ประจ าเดือน
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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.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540) 

  



รวม
ด ำเนินกำร
แลว้เสร็จ

อยู่
ระหวำ่ง

ด ำเนินกำร
รวม

ด ำเนินกำร
แลว้เสร็จ

อยู่
ระหวำ่ง

ด ำเนินกำร
รวม

ด ำเนินกำร
แลว้เสร็จ

อยู่
ระหวำ่ง

ด ำเนินกำร
รวม

ด ำเนินกำร
แลว้เสร็จ

อยู่
ระหวำ่ง

ด ำเนินกำร
รวม

ด ำเนินกำร
แลว้เสร็จ

อยู่
ระหวำ่ง

ด ำเนินกำร
รวม

ด ำเนินกำร
แลว้เสร็จ

อยู่
ระหวำ่ง

ด ำเนินกำร

1 ใหข้อ้มลูและแจง้เบาะแส 107 50 57 179 150 29 131 113 18 189 158 31 137 129 8 251 249 2
2 เร่ืองร้องเรียนเกีย่วกบัเจา้หน้าทีแ่ละ

ภารกจิของกรมป่าไม้
69 23 46 138 87 51 112 77 35 194 134 60 203 161 42 118 109 9

3 กระทู ้ขอ้หารือ 17 4 13 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 อืน่ๆ (เช่น ขอค าปรึกษา เสนอความ

คิดเหน็ ขอ้เสนอแนะฯ)
10 2 8 27 24 3 34 32 2 78 77 1 19 18 1 36 35 1

รวมทัง้สิน้ 203 79 124 348 264 84 277 222 55 461 369 92 359 308 51 405 393 12
คิดเป็นร้อยละ(%) 100.00% 38.92% 61.08% 100.00% 75.86% 24.14% 100.00% 80.14% 19.86% 100.00% 80.04% 19.96% 100.00% 85.79% 14.21% 100.00% 97.04% 2.96%

สรุปเรื่องร้องเรียนของศูนยบ์ริกำรประชำชนกรมป่ำไม้  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 - พ.ศ.2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563)

ล ำดบัที่ ประเภทเรื่องร้องเรียน

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

75.86% 

24.14% 

ปี 2562 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

80.14% 

19.86% 

ปี 2561 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

80.04% 

19.96% 

ปี 2560 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

85.79% 

14.21% 
ปี 2559 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

97.04% 

2.96% 
ปี 2558 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

38.92% 
61.08% 

ปี 2563 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 



จ ำนวน/เรื่อง คิดเป็นร้อยละ(%) จ ำนวน/เรื่อง คิดเป็นร้อยละ(%) จ ำนวน/เรื่อง คิดเป็นร้อยละ(%) จ ำนวน/เรื่อง คิดเป็นร้อยละ(%) จ ำนวน/เรื่อง คิดเป็นร้อยละ(%) จ ำนวน/เรื่อง คิดเป็นร้อยละ(%)

1 ใหข้อ้มลูและแจง้เบาะแส 107 52.71% 179 51.44% 131 47.29% 189 41.00% 137 38.16% 251 61.98%
2 เร่ืองร้องเรียนเกีย่วกบัเจา้หน้าทีแ่ละภารกจิ

ของกรมป่าไม้
69 33.99% 138 39.66% 112 40.43% 194 42.08% 203 56.55% 118 29.14%

3 กระทู ้ขอ้หารือ 17 8.37% 4 1.15% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

4 อืน่ๆ (เช่น ขอค าปรึกษา เสนอความคิดเหน็ ขอ้
เสนอแนะฯ)

10 4.93% 27 7.76% 34 12.27% 78 8.95% 19 5.29% 36 8.89%

รวมทัง้สิน้ 203 100.00% 348 100.00% 277 100.00% 461 100.00% 359 100.00% 405 100.00%

    

  

สรุปเรื่องร้องเรียนของศูนยบ์ริกำรประชำชนกรมป่ำไม้  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 - พ.ศ.2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563)

ล ำดบัที่ 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 

เร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับเจ้าหน้าที่และภารกิจของกรมป่าไม้ 

กระทู้ ข้อหารือ 

อ่ืนๆ (เช่น ขอค าปรึกษา เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะฯ) 

38.16% 

56.55% 

0.00% 5.29% 

พ.ศ. 2559 

ให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแส 

เร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับเจ้าหน้าที่และภารกิจของกรมป่าไม้ 

กระทู้ ข้อหารือ 

อ่ืนๆ (เช่น ขอค าปรึกษา เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะฯ) 

61.98% 

29.14% 

0.00% 8.89% 

พ.ศ. 2558 

ให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแส 

เร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับเจ้าหน้าที่และภารกิจของกรมป่าไม้ 

กระทู้ ข้อหารือ 

อ่ืนๆ (เช่น ขอค าปรึกษา เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะฯ) 

51.44% 39.66% 

1.15% 7.76% 

พ.ศ. 2562 

ให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแส 

เร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับเจ้าหน้าที่และภารกิจของกรมป่าไม้ 

กระทู้ ข้อหารือ 

อ่ืนๆ (เช่น ขอค าปรึกษา เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะฯ) 

47.29% 
40.43% 

0.00% 12.27% 

พ.ศ. 2561 

ให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแส 

เร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับเจ้าหน้าที่และภารกิจของกรมป่าไม้ 

กระทู้ ข้อหารือ 

อ่ืนๆ (เช่น ขอค าปรึกษา เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะฯ) 

52.71% 
33.99% 

8.37% 4.93% 
พ.ศ. 2563 

ให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแส 

เร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับเจ้าหน้าที่และภารกิจของกรมป่าไม้ 

กระทู้ ข้อหารือ 

อ่ืนๆ (เช่น ขอค าปรึกษา เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะฯ) 



 
ตาราง สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประจ าเดือน มีนาคม 2563 (ข้อมูลวันที ่31 มีนาคม 2563) 

รายการผู้ขอรับบริการ 

(1) 

ผู้รับบริการสะสม 

 

(2) 

ผู้รับบริการ 

(มี.ค.63) 

(1+2) 

รวม 

1. ผู้ขอรับบริการข้อมูลสิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่วิชาการป่าไม้ 4 1 5 

2. ผู้ขอรับบริการข้อมูลทางโทรศัพท์/ศูนย์บริการฯ 477 55 532 

3. ผู้ขอรับบริการข้อมูลอิเล็กทรอนกิส ์ 0 0 0 

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

2 9 11 

รวมท้ังหมด 483 65 548 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจ าเดือน มีนาคม 2563 (ข้อมูลวันที่ 31 มีนาคม 2563) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

(1) 
เร่ืองร้องเรียน 

สะสม 
 

(2) 
เร่ืองร้องเรียน 
ประจ าเดือน 
(มี.ค.63) 

 

 
(1)+(2) 
รวม* 

ด าเนินการ
พร้อมรายงาน

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมปา่ไม ้ 82 12 94 47 47 

ส านักนายกรัฐมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 

รัฐสภา / กระทู้ ข้อหารือ สว. สส. 12 4 16 4 12 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 74 19 93 28 65 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส. 0 0 0 0 0 

อืน่ๆ 0 0 0 0 0 

รวมท้ังหมด 168 35 203 79 124 

 
หมายเหตุ  * รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1  

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

http://new.forest.go.th/service/


ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เรื่องอยู่ระหว่างด าเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลวันที่ 31 มีนาคม  2563) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

(1) 
เร่ืองร้องเรียนทั้งหมด 

(ต.ค.60-ก.ย.62) 

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

(1) - (2) = (3) 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

(ข้ามปี) 

(4) 
เรื่องด าเนินการแล้วเสร็จ 

(ต.ค.62-มี.ค.63) 

(3) - (4) 
เรื่องร้องเรียนค้างปี 

คงเหลือ** 

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมปา่ไม ้ 166 118 48 26 22 

ส านักนายกรัฐมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 178 95 83 22 61 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส. 0 0 0 0 0 

อื่นๆ 0 0 0 0 0 

รวมท้ังหมด 348 215 133 49 84 

 
หมายเหตุ  ** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2  

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

http://new.forest.go.th/service/


ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เรื่องอยู่ระหว่างด าเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลวันที่ 31 มีนาคม 2563) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

(1) 
เร่ืองร้องเรียนทั้งหมด 

(ต.ค.60-ก.ย.61) 

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

(1) - (2) = (3) 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

(ข้ามปี) 

(4) 
เรื่องด าเนินการแล้วเสร็จ 

(ต.ค.62-มี.ค.63) 

(3) - (4) 
เรื่องร้องเรียนค้างปี 

คงเหลือ*** 

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมปา่ไม ้ 82 71 11 1 10 

ส านักนายกรัฐมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 195 148 47 2 45 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส. 0 0 0 0 0 

อื่นๆ 0 0 0 0 0 

รวมท้ังหมด 277 219 58 3 55 

 
หมายเหตุ  *** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 

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

http://new.forest.go.th/service/


ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เรื่องอยู่ระหว่างด าเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลวันที่ 31 มีนาคม 2563) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

(1) 
เร่ืองร้องเรียนทั้งหมด 

(ต.ค.59-ก.ย.60) 

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

(1) - (2) = (3) 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

(ข้ามปี) 

(4) 
เรื่องด าเนินการแล้วเสร็จ 

(ต.ค.62-มี.ค.63) 

(3) - (4) 
เรื่องร้องเรียนค้างปี 

คงเหลือ**** 

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมปา่ไม ้ 86 78 8 4 4 

ส านักนายกรัฐมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 375 278 97 9 88 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส. 0 0 0 0 0 

อื่นๆ 0 0 0 0 0 

รวมท้ังหมด 461 356 105 13 92 

 
หมายเหตุ  **** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4  

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

      
 

http://new.forest.go.th/service/


ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เรื่องอยู่ระหว่างด าเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลวันที่ 31 มีนาคม 2563) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

(1) 
เร่ืองร้องเรียนทั้งหมด 

(ต.ค.58-ก.ย.59) 

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

(1) - (2) = (3) 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

(ข้ามปี) 

(4) 
เรื่องด าเนินการแล้วเสร็จ 

(ต.ค.62-มี.ค.63) 

(3) - (4) 
เรื่องร้องเรียนค้างปี 

คงเหลือ***** 

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมปา่ไม ้ 107 99 8 4 4 

ส านักนายกรัฐมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 252 194 58 11 47 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส. 0 0 0 0 0 

อื่นๆ 0 0 0 0 0 

รวมท้ังหมด 359 293 66 15 51 

 
หมายเหตุ  ***** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5  

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

http://new.forest.go.th/service/


ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เรื่องอยู่ระหว่างด าเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลวันที่ 31 มีนาคม 2563) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

(1) 
เร่ืองร้องเรียนทั้งหมด 

(ต.ค.57-ก.ย.58) 

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

(1) - (2) = (3) 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

(ข้ามปี) 

(4) 
เรื่องด าเนินการแล้วเสร็จ 

(ต.ค.62-มี.ค.63) 

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

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมปา่ไม ้ 129 127 2 0 2 

ส านักนายกรัฐมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 276 257 19 8 15 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส. 0 0 0 0 0 

อื่นๆ 0 0 0 0 0 

รวมท้ังหมด 405 384 21 8 13 

 
หมายเหตุ  ****** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6  

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

  
 

http://new.forest.go.th/service/


หน่วยงานทีร่บัผิดชอบ จ านวนเรื่องรอ้งเรยีน อยู่ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการแล้วเสรจ็พรอ้มรายงาน
(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

ส ำนักบริหำรกลำง 1 1 0
ส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศ 0 0 0
ส ำนักจดักำรป่ำชุมชน 0 0 0
ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ 3 2 1
ส ำนักป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ 6 5 1
ส ำนักจดักำรที่ดินป่ำไม้ 15 11 4
ส ำนักวจิยัและพัฒนำกำรป่ำไม้ 0 0 0
ส ำนักกำรอนุญำต 21 13 8
ส ำนักเศรษฐกิจกำรป่ำไม้ 1 0 1
ส ำนักกฎหมำย 0 0 0
ส ำนักโครงกำรพระรำชด ำริและกิจกำรพิเศษ 0 0 0
ส ำนักกำรป่ำไม้ต่ำงประเทศ 0 0 0
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 0 0 0
ศูนยเ์ทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร 1 0 1
กลุ่มตรวจสอบภำยใน 0 0 0
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 15 13 2
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 2 (เชียงรำย) 2 1 1
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 3 (ล ำปำง) 6 1 5
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 4 (ตำก) 8 3 5
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 5 (สระบุรี) 7 3 4
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 6 (อุดรธำน)ี 9 5 4
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 6 4 2
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 8 (นครรำชสีมำ) 13 9 4
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 8 3 5
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 10 (รำชบุรี) 17 13 4
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 11 (สุรำษฎร์ธำนี) 12 6 6
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมรำช) 3 2 1
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 (สงขลำ) 2 2 0
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 สำขำแม่ฮ่องสอน 3 3 0
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 3 สำขำแพร่ 13 5 8
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 4 สำขำนครสวรรค์ 7 2 5
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 4 สำขำพิษณุโลก 3 2 1
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 6 สำขำนครพนม 3 1 2
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 7 สำขำอุบลรำชธำนี 8 6 2
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 9 สำขำปรำจนีบุรี 6 5 1
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 10 สำขำเพชรบุรี 3 0 3
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 12 สำขำกระบี่ 10 5 5
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 สำขำนรำธวิำส 0 0 0
หน่วยงำนอื่น : กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตวป์่ำ และพันธุ์พืช 0 0 0

รวม 203 124 79

สรปุรายงานเรื่องรอ้งเรยีน (รายส านัก) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เดือน มีนาคม 2563 (ข้อมูล ณ วันที ่31 มีนาคม  2563)
ศูนย์บรกิารประชาชนกรมป่าไม้ ส านักบรหิารกลาง

หมายเหต ุ: เรื่องร้องเรียนบางเรื่องมีหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้งมากกวา่หน่ึงหน่วยงาน

ทัง้น้ี สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดไดท้างเวบ็เพจของศูนยบ์ริการประชาชนกรมป่าไม้ http://new.forest.go.th/service/  หัวขอ้รายงานสถิตปิระจ าเดอืน



หน่วยงานทีร่บัผิดชอบ จ านวนเรื่องรอ้งเรยีน อยู่ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการแล้วเสรจ็พรอ้มรายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)
ส ำนักบริหำรกลำง 3 0 3
ส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศ 4 0 4
ส ำนักจดักำรป่ำชุมชน 5 1 4
ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ 7 0 7
ส ำนักป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ 28 13 15
ส ำนักจดักำรที่ดินป่ำไม้ 25 20 5
ส ำนักวจิยัและพัฒนำกำรป่ำไม้ 3 0 3
ส ำนักกำรอนุญำต 16 9 7
ส ำนักเศรษฐกิจกำรป่ำไม้ 3 0 3
ส ำนักกฎหมำย 2 0 2
ส ำนักโครงกำรพระรำชด ำริและกิจกำรพิเศษ 0 0 0
ส ำนักกำรป่ำไม้ต่ำงประเทศ 0 0 0
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 0 0 0
ศูนยเ์ทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร 0 0 0
กลุ่มตรวจสอบภำยใน 0 0 0
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 16 4 12
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 2 (เชียงรำย) 14 4 10
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 3 (ล ำปำง) 20 0 20
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 4 (ตำก) 15 1 14
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 5 (สระบุรี) 6 0 6
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 6 (อุดรธำน)ี 11 0 11
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 20 5 15
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 8 (นครรำชสีมำ) 31 10 21
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 13 4 9
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 10 (รำชบุรี) 26 3 23
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 11 (สุรำษฎร์ธำนี) 14 0 14
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมรำช) 13 3 10
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 (สงขลำ) 7 4 3
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 สำขำแม่ฮ่องสอน 4 3 1
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 3 สำขำแพร่ 7 0 7
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 4 สำขำนครสวรรค์ 5 0 5
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 4 สำขำพิษณุโลก 18 0 18
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 6 สำขำนครพนม 4 0 4
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 7 สำขำอุบลรำชธำนี 10 4 6
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 9 สำขำปรำจนีบุรี 12 5 7
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 10 สำขำเพชรบุรี 13 1 12
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 12 สำขำกระบี่ 13 2 11
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 สำขำนรำธวิำส 3 0 3
หน่วยงำนอื่น : กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตวป์่ำ และพันธุ์พืช 0 0 0

รวม 348 84 264

สรปุรายงานเรื่องรอ้งเรยีน (รายส านัก) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที ่31 มีนาคม 2563)
ศูนย์บรกิารประชาชนกรมป่าไม้ ส านักบรหิารกลาง

หมายเหต ุ: เรื่องร้องเรียนบางเรื่องมีหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้งมากกวา่หน่ึงหน่วยงาน

ทัง้น้ี สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดไดท้างเวบ็เพจของศูนยบ์ริการประชาชนกรมป่าไม้ http://new.forest.go.th/service/  หัวขอ้รายงานสถิตปิระจ าเดอืน



หน่วยงานทีร่บัผิดชอบ จ านวนเรื่องรอ้งเรยีน อยู่ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการแล้วเสรจ็พรอ้มรายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)
ส ำนักบริหำรกลำง 7 0 7
ส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศ 1 0 1
ส ำนักจดักำรป่ำชุมชน 2 0 2
ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ 17 0 17
ส ำนักป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ 50 21 29
ส ำนักจดักำรที่ดินป่ำไม้ 34 18 16
ส ำนักวจิยัและพัฒนำกำรป่ำไม้ 2 0 2
ส ำนักกำรอนุญำต 17 10 7
ส ำนักเศรษฐกิจกำรป่ำไม้ 1 0 1
ส ำนักกฎหมำย 1 0 1
ส ำนักโครงกำรพระรำชด ำริและกิจกำรพิเศษ 3 0 3
ส ำนักกำรป่ำไม้ต่ำงประเทศ 0 0 0
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 0 0 0
ศูนยเ์ทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร 0 0 0
กลุ่มตรวจสอบภำยใน 0 0 0
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 13 1 12
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 2 (เชียงรำย) 11 1 10
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 3 (ล ำปำง) 6 0 6
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 4 (ตำก) 10 0 10
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 5 (สระบุรี) 5 0 5
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 6 (อุดรธำน)ี 17 0 17
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 13 0 13
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 8 (นครรำชสีมำ) 16 2 14
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 14 2 12
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 10 (รำชบุรี) 15 0 15
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 11 (สุรำษฎร์ธำนี) 8 0 8
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมรำช) 9 3 6
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 (สงขลำ) 4 0 4
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 สำขำแม่ฮ่องสอน 2 1 1
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 3 สำขำแพร่ 7 1 6
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 4 สำขำนครสวรรค์ 1 0 1
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 4 สำขำพิษณุโลก 9 0 9
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 6 สำขำนครพนม 1 0 1
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 7 สำขำอุบลรำชธำนี 7 0 7
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 9 สำขำปรำจนีบุรี 11 2 9
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 10 สำขำเพชรบุรี 12 0 12
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 12 สำขำกระบี่ 1 0 1
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 สำขำนรำธวิำส 2 0 2
หน่วยงำนอื่น : กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตวป์่ำ และพันธุ์พืช 0 0 0

รวม 277 55 222

สรปุรายงานเรื่องรอ้งเรยีน (รายส านัก) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที ่31 มีนาคม 2563)

ศูนย์บรกิารประชาชนกรมป่าไม้ ส านักบรหิารกลาง

หมายเหต ุ: เรื่องร้องเรียนบางเรื่องมีหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้งมากกวา่หน่ึงหน่วยงาน

ทัง้น้ี สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดไดท้างเวบ็เพจของศูนยบ์ริการประชาชนกรมป่าไม้ http://new.forest.go.th/service/  หัวขอ้รายงานสถิตปิระจ าเดอืน



หน่วยงานทีร่บัผิดชอบ จ านวนเรื่องรอ้งเรยีน อยู่ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการแล้วเสรจ็พรอ้มรายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)
ส ำนักบริหำรกลำง 5 0 5
ส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศ 11 0 11
ส ำนักจดักำรป่ำชุมชน 1 0 1
ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ 34 0 34
ส ำนักป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ 108 48 60
ส ำนักจดักำรที่ดินป่ำไม้ 52 10 42
ส ำนักวจิยัและพัฒนำกำรป่ำไม้ 2 0 2
ส ำนักกำรอนุญำต 49 26 23
ส ำนักเศรษฐกิจกำรป่ำไม้ 0 0 0
ส ำนักกฎหมำย 8 0 8
ส ำนักโครงกำรพระรำชด ำริและกิจกำรพิเศษ 2 0 2
ส ำนักกำรป่ำไม้ต่ำงประเทศ 0 0 0
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 0 0 0
ศูนยเ์ทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร 0 0 0
กลุ่มตรวจสอบภำยใน 0 0 0
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 28 5 23
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 2 (เชียงรำย) 28 3 25
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 3 (ล ำปำง) 9 0 9
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 4 (ตำก) 15 0 15
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 5 (สระบุรี) 3 0 3
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 6 (อุดรธำน)ี 16 0 16
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 16 0 16
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 8 (นครรำชสีมำ) 30 0 30
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 18 1 17
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 10 (รำชบุรี) 27 2 25
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 11 (สุรำษฎร์ธำนี) 9 0 9
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมรำช) 11 3 8
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 (สงขลำ) 7 0 7
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 สำขำแม่ฮ่องสอน 1 1 0
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 3 สำขำแพร่ 15 3 12
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 4 สำขำนครสวรรค์ 4 0 4
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 4 สำขำพิษณุโลก 22 0 22
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 6 สำขำนครพนม 2 0 2
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 7 สำขำอุบลรำชธำนี 12 0 12
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 9 สำขำปรำจนีบุรี 6 1 5
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 10 สำขำเพชรบุรี 5 0 5
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 12 สำขำกระบี่ 10 0 10
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 สำขำนรำธวิำส 1 0 1
หน่วยงำนอื่น : กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตวป์่ำ และพันธุ์พืช 0 0 0

รวม 461 92 369

สรปุรายงานเรื่องรอ้งเรยีน (รายส านัก) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที ่31 มีนาคม 2563)

ศูนย์บรกิารประชาชนกรมป่าไม้ ส านักบรหิารกลาง

หมายเหต ุ: เรื่องร้องเรียนบางเรื่องมีหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้งมากกวา่หน่ึงหน่วยงาน

ทัง้น้ี สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดไดท้างเวบ็เพจของศูนยบ์ริการประชาชนกรมป่าไม้ http://new.forest.go.th/service/  หัวขอ้รายงานสถิตปิระจ าเดอืน



หน่วยงานทีร่บัผิดชอบ จ านวนเรื่องรอ้งเรยีน อยู่ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการแล้วเสรจ็พรอ้มรายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)
ส ำนักบริหำรกลำง 5 0 5
ส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศ 10 0 10
ส ำนักจดักำรป่ำชุมชน 8 0 8
ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ 5 0 5
ส ำนักป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ 74 17 57
ส ำนักจดักำรที่ดินป่ำไม้ 32 2 30
ส ำนักวจิยัและพัฒนำกำรป่ำไม้ 1 0 1
ส ำนักกำรอนุญำต 43 27 16
ส ำนักเศรษฐกิจกำรป่ำไม้ 0 0 0
ส ำนักกฎหมำย 0 0 0
ส ำนักโครงกำรพระรำชด ำริและกิจกำรพิเศษ 1 0 1
ส ำนักกำรป่ำไม้ต่ำงประเทศ 0 0 0
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 0 0 0
ศูนยเ์ทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร 0 0 0
กลุ่มตรวจสอบภำยใน 0 0 0
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 11 0 11
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 2 (เชียงรำย) 10 0 10
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 3 (ล ำปำง) 13 0 13
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 4 (ตำก) 12 0 12
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 5 (สระบุรี) 6 0 6
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 6 (อุดรธำน)ี 15 0 15
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 8 0 8
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 8 (นครรำชสีมำ) 35 0 35
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 16 1 15
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 10 (รำชบุรี) 19 0 19
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 11 (สุรำษฎร์ธำนี) 16 0 16
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมรำช) 9 0 9
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 (สงขลำ) 6 1 5
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 สำขำแม่ฮ่องสอน 1 0 1
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 3 สำขำแพร่ 12 0 12
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 4 สำขำนครสวรรค์ 3 0 3
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 4 สำขำพิษณุโลก 28 0 28
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 6 สำขำนครพนม 6 0 6
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 7 สำขำอุบลรำชธำนี 25 4 21
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 9 สำขำปรำจนีบุรี 12 0 12
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 10 สำขำเพชรบุรี 3 0 3
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 12 สำขำกระบี่ 21 0 21
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 สำขำนรำธวิำส 1 0 1
หน่วยงำนอื่น : กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตวป์่ำ และพันธุ์พืช 0 0 0

รวม 359 51 308

สรปุรายงานเรื่องรอ้งเรยีน (รายส านัก) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที ่31 มีนาคม 2563)
ศูนย์บรกิารประชาชนกรมป่าไม้ ส านักบรหิารกลาง

หมายเหต ุ: เรื่องร้องเรียนบางเรื่องมีหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้งมากกวา่หน่ึงหน่วยงาน

ทัง้น้ี สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดไดท้างเวบ็เพจของศูนยบ์ริการประชาชนกรมป่าไม้ http://new.forest.go.th/service/  หัวขอ้รายงานสถิตปิระจ าเดอืน



หน่วยงานทีร่บัผิดชอบ จ านวนเรื่องรอ้งเรยีน อยู่ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการแล้วเสรจ็พรอ้มรายงาน
(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

ส ำนักบริหำรกลำง 2 0 2
ส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศ 34 0 34
ส ำนักจดักำรป่ำชุมชน 0 0 0
ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ 6 0 6
ส ำนักป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ 19 2 17
ส ำนักจดักำรที่ดินป่ำไม้ 17 0 17
ส ำนักวจิยัและพัฒนำกำรป่ำไม้ 0 0 0
ส ำนักกำรอนุญำต 21 8 13
ส ำนักเศรษฐกิจกำรป่ำไม้ 0 0 0
ส ำนักกฎหมำย 3 0 3
ส ำนักโครงกำรพระรำชด ำริและกิจกำรพิเศษ 0 0 0
ส ำนักกำรป่ำไม้ต่ำงประเทศ 0 0 0
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 0 0 0
ศูนยเ์ทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร 0 0 0
กลุ่มตรวจสอบภำยใน 0 0 0
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 27 0 27
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 2 (เชียงรำย) 16 0 16
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 3 (ล ำปำง) 9 0 9
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 4 (ตำก) 16 0 16
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 5 (สระบุรี) 11 0 11
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 6 (อุดรธำน)ี 10 0 10
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 15 0 15
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 8 (นครรำชสีมำ) 39 0 39
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 12 0 12
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 10 (รำชบุรี) 19 1 18
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 11 (สุรำษฎร์ธำนี) 23 0 23
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมรำช) 14 0 14
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 (สงขลำ) 4 0 4
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 สำขำแม่ฮ่องสอน 3 0 3
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 3 สำขำแพร่ 12 0 12
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 4 สำขำนครสวรรค์ 4 0 4
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 4 สำขำพิษณุโลก 15 0 15
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 6 สำขำนครพนม 4 0 4
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 7 สำขำอุบลรำชธำนี 15 1 14
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 9 สำขำปรำจนีบุรี 8 0 8
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 10 สำขำเพชรบุรี 13 0 13
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 12 สำขำกระบี่ 19 0 19
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 สำขำนรำธวิำส 3 0 3
หน่วยงำนอื่น : กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตวป์่ำ และพันธุ์พืช 0 0 0

รวม 405 12 393

สรปุรายงานเรื่องรอ้งเรยีน (รายส านัก) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที ่31 มีนาคม 2563)

ศูนย์บรกิารประชาชนกรมป่าไม้ ส านักบรหิารกลาง

หมายเหต ุ: เรื่องร้องเรียนบางเรื่องมีหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้งมากกวา่หน่ึงหน่วยงาน

ทัง้น้ี สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดไดท้างเวบ็เพจของศูนยบ์ริการประชาชนกรมป่าไม้ http://new.forest.go.th/service/  หัวขอ้รายงานสถิตปิระจ าเดอืน



หนา้ที1่

ที่
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี
ที่ปดิเรื่อง

เรื่อง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง
หมายเหตุ

เดอืน ตลุาคม 2562
1 นร02620051397 29/9/2562 11/2/2563 ขอความเป็นธรรมเกีย่วกบัการครอบครองการท าประโยชน์ทีดิ่นส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ใหแ้กผู้่ร้อง 

ใน จ.สุโขทัย
√ e-petition สจป.ที ่4 (ตาก)

2 6204133891 10/4/2562 2/10/2562 หา้มมกีารประกาศ ประชาสัมพันธ์ "ไมม้ค่ีา ป่าชุมชน คนอยูก่บัป่า" ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติทัว่ประเทศ เพราะจะท าใหม้กีารบุก
รุกเขา้ไปใช้ประโยชน์พืน้ทีป่่า โดยเฉพาะจากคนต่างด้าว

√ e-petition ส านักเศรษฐกจิการป่าไม้

3 6210246584 2/10/2562 17/1/2563 ขอใหเ้ร่งรัดส ารวจรังวัดพืน้ทีใ่หก้บัราษฎรทีต่กส ารวจ พืน้ทีเ่ขตป่าสงวนแหง่ชาติป่าดงระแนง ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด และ 
ต.กดุโดน ต.โดนสะอาด อ.หว้ยเมก็ จ.กาฬสินธุ์ รวมทัง้ขอใหเ้ร่งรัดอนุญาตใหเ้ขา้ท าประโยชน์ และขอใหอ้นุญาตใหร้าษฎรทีร่อ
การรังวัดเขา้ท าประโยชน์ในทีดิ่นเดิมกอ่นด้วย

√ e-petition สจป.ที ่7 (ขอนแกน่)

4 6300013 2/10/2562 27/11/2562 บุกรุกป่าสงวนแหง่ชาติ บริเวณบ้านหว้ยเด่ือ หมูท่ี ่2 ต.น้ าไฝ่ อ.น้ าปาด จ.อตุรดิตถ์ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่3 (ล าปาง)
5 6300021 2/10/2562 1/11/2562 ลักลอบตัดไม ้พืน้ทีป่่ารอบบริเวณวัดทับทิมสยาม 01 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด √ ปม./1362 สจป.ที ่9 (ชลบุรี)
6 นร01610005447 23/9/2562 28/11/2562 บุกรุกตัดไมใ้นเขตป่าสงวนแหง่ชาติในพืน้ทีล่ าหว้ยผานึต หว้ยแมต่าก หว้ยแมแ่ลง หว้ยภไูท หว้ยแมต้่า หว้ยแมต่าก หว้ยทุง่โซ่ 

หว้ยกลองลาง ซ่ึงเป็นแนวเชื่อมต่อระหว่างหมูท่ี ่1 กบัหมูท่ี ่10 ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่
√ e-petition สจป.ที ่3 สาขาแพร่

7 6209255000 26/9/2562 5/11/2562 พบเหน็การลักลอบตัดไมใ้นเขตพืน้ที ่หมู ่1/5/10 หมูบ่้านหนองสินและหมูบ่้านหนองแดง อ.เสลภมู ิต.ท่ามว่ง จ.ร้อยเอด็ เป็น
ไมย้างแดงโดยใช้เล่ือยโซ่ยนต์ตัด

√ e-petition สจป.ที ่7 (ขอนแกน่)

8 6209548548 13/9/2562 4/10/2562 ขอความอนุเคราะหเ์ขา้ใช้ประโยชน์เกบ็หาของป่า และจดัสรรทีดิ่นท ากนิในพืน้ทีห่มูท่ี ่2 ต.หนองหนิ อ.อา่วลึก จ.กระบี ่
เนือ่งจากศาลฎกีาได้มคี าพิพากษาถงึทีสุ่ดแล้วกลับมาเป็นพืน้ทีข่องรัฐอกีคร้ังดังเดิม

√ e-petition สจป.ที ่12 สาขากระบี่

9 6209241425 12/9/2562 เครือขา่ยองค์กรประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่าภาคอสีาน ตามค าส่ังคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ที ่
64/2557 โดยไมพ่ิจารณา ในการถอืครองเขา้ท าประโยชน์ของประชาชนกอ่น รวมทัง้ขบัไล่ใหอ้อกจากทีดิ่นท ากนิ

√ e-petition สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

10 นร01620004514 7/10/2562 4/12/2562 ร้องเรียนการบุกรุกตัดไม ้ท าลายป่า บุกรุกปลูกขา้วโพด ในพืน้ที ่ป่าสงวนแหง่ชาติ อ.ลอง จ.แพร่ √ e-petition สจป.ที ่3 สาขาแพร่
11 6210158131 7/10/2562 พบเหน็การกระท าความผิดแปรรูปไมสั้กทอง ในพืน้ทีข่องตัวเอง โดยไมไ่ด้รับอนุญาติหรือสวมสิทธิ์จากโรงเร่ือยทีไ่ด้รับอนุญาติ

อยา่งถกูกฎหมายใช้เคร่ืองยนต์และจา้งคนท าการเล่ือย ใน พืน้ที ่จ.เชียงใหม่
√ e-petition สจป.ที ่1 (เชียงใหม่)

12 6300034 16/10/2562 3/12/2562 แจง้เหตุการณ์ลักลอบการตัดไมบ้นภเูขา พืน้ทีห่มู ่12 ต.อา่วตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่12 (นครศรีธรรมราช)

13 6300042 16/10/2562 ร้องเรียนพฤติกรรมเจา้หน้าทีห่น่วยป้องกนัรักษาป่าที ่ชย.9 (ท่ามะไฟหวาน) ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แกง้คร้อ จ.ชัยภมูิ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)
14 6300055 16/10/2562 27/11/2562 แจง้เบาะแสการบุกรุกป่าสงวนแหง่ชาติ บริเวณหว้ยผาเนตร หว้ยแมท่าม และหว้ยภไูท ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่3 สาขาแพร่
15 6300063 17/10/2562 29/11/2562 มกีารลักลอบตัดไมแ้ดงจ านวนมาก บนยอดเขาหนองสอด ม.7 บ้านไร่สวนลาว ต.บ้านเชี่ยน อ.หนัคา จ.ชัยนาท และไมป้ระดู่ 

จ านวน 2 ต้น ริมทางสาธารณะ
√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่5 (สระบุรี)

16 ทส 01620000094 8/10/2562 ขอให ้คทช.จงัหวัด พิจารณาเกีย่วกบัทีดิ่นท ากนิและทีอ่ยูอ่าศัยของชาวบ้านดอยอา่งขาง อ .ฝาง จ.เชียงใหม ่เนือ่งจากได้เขา้อยู่
อาศัยและเขา้ท าประโยชน์ กอ่น มติ ครม. 30 ม.ิย. 41

√ e-petition สจป.ที ่1 (เชียงใหม่)

17 6210142095 18/10/2562 14/2/2563 ขอความอนุเคราะหใ์หร้าษฎรกลับเขา้ไปท ากนิในพืน้ที ่ต .ระบ า อ.ลานสัก จ.อทุัยธานี √ e-petition สจป.ที ่4 สาขานครสวรรค์
18 6300071 18/10/2562 4/12/2562 มกีารบุกรุกแผ้วถาง บริเวณป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าขนุช่อง ท้องทีห่มูท่ี ่7 ซอยอดุมสุข ต.สามพีน่้อง อ.แกง่หางแมว จ.จนัทบุรี √ ปม./1362 สจป.ที ่9 (ชลบุรี)

19 6201293 19/3/2562 21/10/2562 ลักลอบตัดไมห้วงหา้ม บริเวณป่าสงวนแหง่ชาติ ม.3 ต.ล าสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  √ ปม./1362 สจป.ที ่5 (สระบุรี)
20 6300084 22/10/2562 22/11/2562 บุกรุกตัดไมด้้วยเล่ือยโซ่ยนต์ บริเวณเหมอืงแร่เกา่ หมูท่ี ่4 บ้านหนองตาราม ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นนครสวรรค์ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่4 สาขานครสวรรค์
21 6300092 22/10/2562 ได้รับแจง้ว่าบ้านระเบียงหมอก รีสอร์ท บุกรุกพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ บริเวณ หมูท่ี ่4 บ้านพุร้อน ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี √ ปม./1362 สจป.ที ่10 (ราชบุรี)

รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  เดือน มีนาคม 2563  (ข้อมูลวันที่ 31 มีนาคม 2563) เอกสารแนบ 1 



หนา้ที2่

ที่
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี
ที่ปดิเรื่อง

เรื่อง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  เดือน มีนาคม 2563  (ข้อมูลวันที่ 31 มีนาคม 2563) เอกสารแนบ 1 

22 6210344411 22/10/2562 20/11/2562 ขอความช่วยเหลือราษฎรบ้านเขากล้วยไม ้หมูท่ี ่14 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกยีบ จ.ฉะเชิงเทรา จ านวน 8 ราย ได้รับความ
เดือดร้อนจากการถกูเจา้พนักงานป่าไมย้ดึทีดิ่นท ากนิ

√ e-petition สจป.ที ่9 สาขาปราจนีบุรี

23 6210540290 22/10/2562 17/12/2562 แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนใหแ้กป่ระชาชนในพืน้ทีจ่งัหวัดระนอง กรณีคัดค้านการขอประทานบัตร ท าเหมอืงแร่หนิ
อตุสาหกรรมชนิดหนิปูน อ าเภอละอุน่ จงัหวัดระนอง

√ e-petition สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธานี)

24 6300102 27/10/2562 5/11/2562 บุกรุกพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ เพือ่น าไมม้าเผาถา่น บริเวณบ้านหว้ยกาน หมู ่8 ต.หว้ยหมา้ย อ.สอง จ.แพร่ √ ปม./1362 สจป.ที ่3 สาขาแพร่
25 6300115 27/10/2562 27/11/2562 พบเหน็ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ไม ้บริเวณริมทางรถไฟค่ายจริะ ตรงขา้มสนามกฬีากองทัพภาคที ่2 จ.นครราชสีมา อยากให้

เจา้หน้าทีเ่ขา้ตรวจสอบ
√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

26 ทส01620000100 25/10/2562 ขอใหย้กเลิกเขตป่าไมส่้วนกลาง 20 % ทีอ่ยูติ่ดกบันิคมสร้างตนเองหว้ยหลวงในเขตพืน้ที ่ต.ปะโค อ.กดุจบั จ.อดุรธานี เนือ่งจาก
ได้ครอบครองเขา้ไปโยชน์กอ่นมติ ครม.30 ม.ิย.41

√ e-petition สจป.ที ่6 (อดุรธาน)ี

27 6300123 29/10/2562 12/12/2562 บุกรุกพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ เพือ่ตัดไมไ้ผ่และไมร้วก บริเวณระหว่างช่องเขาด าและโอง่ครุ หมู ่14 ต.หนองกุม่ อ.บ่อพลอย จ.
กาญจนบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที ่10 (ราชบุรี)

28 นร01620004789 25/10/2562 ขอความอนุเคราะหจ์ดัหาทีอ่ยูอ่าศัยใหแ้กร่าษฎรชุมชนดอยอา่งขาง ทีถ่กูด าเนินคดีและถกูขบัไล่ออกจากพืน้ทีข่องสถานีเกษร
หลวงอา่งขาง จ.เชียงใหม่

√ e-petition สจป.ที ่1 (เชียงใหม่)

29 6208147896 23/8/2562 5/3/2563 ขอใหต้รวจสอบเจา้หน้าทีเ่ทศบาลต าบลบ้านตาด อ.ฮอด จ.เชียงใหม ่และเจา้หน้าทีเ่ขตหา้มล่า สัตว์ป่า อ .บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน ที่
ด าเนินการตรวจยดึทีดิ่นท ากนิของกลุ่มเกษตรกรบ้านป่าแป๋ อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน และขอใหพ้ิจารณาทบทวนพระราชบัญญัติ
อทุยานแหง่ชาติ พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง สัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562
 โดยขอใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วมในการแสดงความคิดเหน็

√ e-petition สจป.ที ่1 (เชียงใหม่)

30 6200865 1/2/2562 29/10/2562 ลักลอบต้ังโรงงานเเปรรูปไมโ้ดยไมม่ใีบอนุญาต บริเวณบ้านหนองกอง ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี √ ปม./โทรศัพท์ ส านักการอนุญาต

31 ทส01620000102 25/10/2562 ขอความช่วยเหลือจากผลกระทบโครงการทวงคืนผืนป่าจนท าใหเ้จา้หน้าทีป่่าบุกพืน้ที ่อ .ขนุยวม จ.แมฮ่่องสอน เขา้ยดึทีท่ ากนิ
และอยูอ่าศัยของชาวบ้านซ่ึงครอบครองเขา้ท าประโยชน์มานานกว่า 10 - 20 ปี

√ e-petition สจป.ที ่1 สาขาแมฮ่่องสอน

32 นร01620004799 28/10/2562 3/12/2562 ขอความเป็นธรรมเกีย่วกบัขอ้พิพาททีดิ่นท ากนิในเขตพืน้ทีห่มูท่ี ่6 ต.ท่าไม ้อ.พรานกระต่าย จ.ก าเเพงเพชร กรณีเจา้หน้าทีป่่าไม้
 หน่วยน้ าดิบมะพร้าว ได้ส่ังหา้มไมใ่หผู้้ร้องเขา้ไปท ากนิ

√ e-petition สจป.ที ่4 (ตาก)

33 6300131 30/10/2562 ถางป่าเนือ้ทีก่ว่า 10 ไร่ เพือ่ปลูกไผ่และมะพร้าว ในพืน้ทีข่า้งวัดทุง่โปรง (หนองหญ้า) ซ.พลูกานทวี เขา้ไปสุดซอย ม.8 บ้าน
หนองหญ้า ต.พลูตาหลวง อ.สัตหบี จ.ชลบุรี

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่9 (ชลบุรี)

34 6210445816 30/10/2562 การคัดค้านการสร้างเหมอืงแร่ บ้านวังโหรา หมูท่ี ่3 บ้านไผ่สีทอง หมูท่ี ่4  และหมูท่ี ่1 บ้านหนองผักแว่น จ.สุพรรณบุรี √ e-petition ส านักการอนุญาต

35 สผ 0001/6449 16/10/2562 28/1/2563 การด าเนินงานตามขอ้ปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเด็นที ่2 3 13 6 12 √ ขอ้หารือ ส านักป้องกนัรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า,ส านักส่งเสริมการ

ปลูกป่า,ส านักการอนุญาต

36 สผ 001/5882 18/09/2562 12/11/2562 การด าเนินงานตามขอ้ปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเด็นที ่2 √ ขอ้หารือ ส านักการอนุญาต

37 สผ 0001/6779 10/8/2562 การด าเนินงานตามขอ้ปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเด็นที ่5,6,8 √ ขอ้หารือ ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้ ส านักการอนุญาต
ปิดแล้ว
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หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  เดือน มีนาคม 2563  (ข้อมูลวันที่ 31 มีนาคม 2563) เอกสารแนบ 1 

เดอืน พฤศจกิายน 2562
38 6300144 1/11/2562 4/12/2562 ลักลอบตัดไมส้วนป่าบริเวณโครงการอา่งเกบ็น้ าดอกกรายตามพระราชด าริ บ้านพัฒนาผัง 2 ม.6 ต.แมคู้่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่9 (ชลบุรี)

39 6300212 6/11/2562 14/1/2563 บุกรุกตัดไมท้ าลายป่าบริเวณป่าชุมชนหมากเค็ง ต.ดงมอน อ.เมอืง จ.มกุดาหาร √ ปม./1362 สจป.ที ่6 สาขานครพนม
40 6300225 6/11/2562 8/1/2563 บุกรุกพืน้ทีป่่าบริเวณหมูบ่้านมณีพฤกษ์ หมู ่2 ต.งอบ อ.ทุง่ช้าง จ.น่าน √ ปม./1362 สจป.ที ่3 สาขาแพร่
41 6300233 6/11/2562 บุกรุกตัดไมใ้นพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ เพือ่น าไปขาย บริเวณหว้ยจ าผาง บ้านน้ าฮอก หมูท่ี ่3 ต.บ้านเหล่า อ.สูงเมน่ จ.แพร่ √ ปม./1362 สจป.ที ่3 สาขาแพร่

42 6300241 6/11/2562 22/1/2563 บุกรุกท าลายป่าบนยอดเขาเพือ่ปลูกพืชไร่ บริเวณเขาหวัอา่ง (แถวหวัคันแร้ว) ตลาดบ่อคา หมู ่3 ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธานี)

43 6202152222 5/2/2562 1/11/2562 ขอใหม้กีารตรวจสอบแนวเขตและปักแนวเขตป่าไมใ้หช้ัดเจนในพืน้ทีห่มูท่ี ่1 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ √ e-petition สจป.ที ่4 สาขาพิษณุโลก
44 6211244876 6/11/2562 30/3/2563 ผู้ร้องและราษฎรบ้านภพูานทอง ม.2 ต.หนองบัว อ.เมอืงหนองบัวล าภ ูจ.หนองบัวล าภ ูได้รับความเดือดร้อน ไมม่สิีทธิในทีดิ่น

ท ากนิทีถ่กูต้องตามกฎหมาย
√ e-petition สจป.ที ่6 (อดุรธาน)ี

45 6211340622 7/11/2562 ตรวจสอบพืน้ทีบ่ริเวณบ้านเขานางนม หมูท่ี ่5 ต.ท่าบุญม ีอ.เกาะจนัทร์ จ.ชลบุรี เพือ่ขออนุญาตใหป้ระชาชนในชุมชนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกนั

√ e-petition สจป.ที ่9 (ชลบุรี)

46 6211241682 7/11/2562 ประชาชนทีอ่าศัยอยูใ่นเขตป่าสงวนแหง่ชาติเมอืงไผ่ ต.ทุง่กระตาดพัฒนา อ.หนองกี ่จ.บุรีรัมย ์ได้รับความเดือดร้อน จากการ
ประกาศเขตป่าสงวนแหง่ชาติทับทีท่ ากนิของประชาชน

√ e-petition สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

47 6211443973 8/11/2562 ราษฎรในพืน้ที ่ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี คัดค้านการท าสัมปทานเหมอืงแร่ ของบริษัท เพชรเจริญกอ่สร้าง จ ากดั 
เนือ้ทีป่ระมาณ 193 ไร่ ทีต้ั่งอยูใ่นเขตพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติป่าองค์พระ

√ e-petition ส านักการอนุญาต

48 6300254 8/11/2562 6/1/2563 ร้องเรียนพฤติกรรมเจา้หน้าที ่เรียกรับเงินค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองเขา้ท ากนิในเขตป่าดงเซกาแปลง 2 บ้านโพธิ์ศรี ม.5 ต.
โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่6 สาขานครพนม

49 นร01620004880 1/11/2562 27/3/2563 ขอความเป็นธรรมกรณีศูนยป์่าไมห้นองบัวล าภแูละกองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในจงัหวัดหนองบัวล าภกูล่าวหาว่าส านัก
สงฆฯ์ บุกรุกท าลายถ้ าศรีธน ซ่ึงต้ังอยูใ่นเขตป่าสงวนแหง่ชาติ และจะขบัไล่พระสงฆใ์หอ้อกจากส านักสงฆ์

√ e-petition สจป.ที ่6 (อดุรธาน)ี

50 6300262 13/11/2562 7/1/2563 มกีารบุกรุกน ารถแบ็คโฮมาขดุตอไมใ้นพืน้ทีป่่าไม ้บริเวณบ้านหนองตะเข ้หมู ่8 ต.นาชะองั อ.เมอืง จ.ชุมพร √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธานี)
51 ทส01620000111 8/11/2562 ขออนุญาตสร้างวัดในพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติป่าหว้ยขมิน้ ป่าน้ าพุร้อน ป่าหนองหญ้าไซร ซ่ึงต้ังอยูบ่้านดงรัง ม.4 ต.วังคัน อ.ด่าน

ช้าง จ.สุพรรณบุรี จ านวน 15 ไร่
√ e-petition สจป.ที ่10 (ราชบุรี)

52 6300275 15/11/2562 ขอความอนุเคราะหข์อขนยา้ยดินออกนอกพืน้ที ่คทช. พืน้ทีห่มูบ่้านเขาใหญ่ หมู ่ 4  ต.พลวงทอง  อ.บ่อทอง  จ.ชลบุรี √ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที ่9 (ชลบุรี)
53 6300283 15/11/2562 ขอใหต้รวจสอบขอ้เท็จจริงกรณีอาจจะมผู้ีบุกรุกขดุดินในเขตพืน้ทีป่่า และยบัยัง้รวมทัง้ด าเนินการหากพบการกระท าผิดจริง 

พืน้ที ่ม.8 ต.ท่าขา้ม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
√ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที ่12 (นครศรีธรรมราช)

54 นร01620000386 18/1/2562 ขอ้พิพาทเร่ืองสิทธิทีดิ่น ขอใหพ้ิจารณาแกไ้ขปัญหาใหแ้กก่ลุ่มเครือขา่ยชนเผ่าอ าเภองาว เนือ่งจากราษฎรทีอ่าศัยในต าบลบ้าน
ร้อง ต าบลปงเตา ต าบลนาแก ต าบลบ้านออ้น ต าบลบ้านโป่ง ต าบลบ้านหวด และต าบลบ้านแหง อ าเภองาว จงัหวัดล าปาง เป็น
ผู้อาศัยในเขตป่าไม ้ไมม่เีอกสารสิทธิในทีดิ่น จงึประสงค์ใหม้กีารหาแนวทางในเร่ืองดังกล่าว

√ e-petition สจป.ที ่3 (ล าปาง)

55 นร01620000380 18/1/2562 16/12/2562 ขอ้พิพาทเร่ืองสิทธิทีดิ่น ขอใหเ้ร่งรัดด าเนินการโครงการกอ่สร้างถนนในพืน้ทีเ่ตรียมประกาศอทุยานแหง่ชาติถ้ าผาไท ม.4 ต.
บ้านแมต่าสามคัคี-ม.5 บ้านเสาสู-ม.8 ต.ปงดอน อ.แจห้ม่ จ.ล าปาง

√ e-petition สจป.ที ่3 (ล าปาง)

56 ทส01620000116 15/11/2562 การบุกรุกพืน้ทีป่่าสงวน และการเขา้ไปครอบครองพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติป่าบ้านนา ป่าท่าเรือและป่าเคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี √ e-petition สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธานี)
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57 6300233 6/11/2562 20/11/2562 มกีารบุกรุกตัดไมใ้นพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ เพือ่น าไปขาย บริเวณหว้ยจ าผาง บ้านน้ าฮอก หมูท่ี ่3 ต.บ้านเหล่า อ.สูงเมน่ จ.แพร่ √ ปม./1362 สจป.ที ่3 สาขาแพร่

58 6300291 20/11/2562 มกีารบุกรุกป่าสงวนแหง่ชาติ โดยการสร้างทีพ่ักอาศัยจ านวน 3 แหง่ ในพืน้ที ่อ.น้ าหนาว จ.เพชรบูรณ์ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่4 สาขาพิษณุโลก
59 6300301 21/11/2562 27/2/2563 ร้องเรียนพฤติกรรมเจา้หน้าที ่หวัหน้าหน่วยป้องการรักษาป่า ที ่อบ.10 ต.สีวิเชียร อ.น้ ายนื จ.อบุลราชธานี ลักลอบขายไมพ้ะยงุ

 ในหน่วยงานของตน
√ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที ่7 สาขาอบุลราชธานี

60 6300314 21/11/2562 พบเหน็รถแมค็โครเขา้ไปบุกรุกป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าวังสาแหร่ ต.วังประจบ อ.เมอืงตาก จ.ตาก √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่4 (ตาก)

61  ทส01620000121 25/11/2562 25/2/2563 ขอใหต้รวจสอบ บริษัท อตุสาหกรรมน้ ามนัและสวนปาล์ม จ ากดั บุกรุกครอบครองเขา้ท าประโยชน์ในพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ ป่า
ยา่นยาว ป่าเขาวง และป่ากระชุม ม.1 และ ม.9 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.สุราษฎร์ธานี คาบเกีย่ว จ.กระบี่

√ e-petition สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธานี) , 
สจป.ที ่12 สาขากระบี่

62 นร01620004914 20/11/2562 29/2/2563 การปฏบิัติหน้าทีข่องเจา้หน้าทีข่องรัฐในการหยดุยัง้การบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าชายเลนประแสและป่าพงราด ม.8 ต.เนินฆอ้ 
อ.แกลง จ.ระยอง มกีารบังคับใช้กฎหมายทีเ่ป็นการเลือกปฏบิัติในกระบวนการยติุธรรม

√ e-petition สจป.ที ่9 (ชลบุรี)

63 6211127066 21/11/2562 12/2/2563 ร้องเรียนพฤติกรรมเจา้หน้าที ่ทีไ่มเ่หมาะสม ขอ้งเกีย่วกบัการค้าขายเสพติด ในพืน้ที ่เจา้หน้าทีฐ่าน 4 ช าป่าหวาย จ.อตุรดิตถ์ √ e-petition สจป.ที ่3 (ล าปาง)

64 6300322 25/11/2562 14/2/2563 มกีารบุกรุกป่าชุมชนป่าแมย่ม เพือ่น าพืน้ทีไ่ปขายต่อใหช้าวบ้าน ในพืน้ที ่บ้านใหมน่้ าเงิน ม .12 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่2 (เชียงราย)

65 6200564 17/1/2562 25/11/2562 ลักลอบตัดไมพ้ะยงู บริเวณป่าสงวนแหง่ชาติ ป่ามวกเหล็ก-ทับกวาง แปลงที ่2 ต.ชะอม อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี √ ปม./1362 สจป.ที ่5 (สระบุรี)

66 6300335 27/11/2562 แจง้เหตุลักลอบน ารถแบคโฮเขา้ไปขดุดินในพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ เขาสวนหงส์ ต .สาริกา อ.เมอืง จ.นครนายก √ ปม./1362 สจป.ที ่9 สาขาปราจนีบุรี
67 6300343 27/11/2562 11/2/2563 ลักลอบตัดไมใ้นเขตป่าสงวนแหง่ชาติท้องที ่หมูท่ี ่9 ต.วังกระเเจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี √ ปม./1362 สจป.ที ่10 (ราชบุรี)
68 6211148540 29/11/2562 ขอความเป็นธรรม เนือ่งจากผู้ร้อง และพวก รวม 11 ราย ถกูแจง้ความด าเนินคดีในขอ้หากอ่สร้าง แผ้วถาง หรือท าด้วยประการ

ใดๆ อนัเป็นการท าลายป่า ในพืน้ทีห่มูท่ี ่24 ต.แมเ่ล่ย ์อ.แมว่งก ์จ.นครสวรรค์ โดยส านักงานอยัการจงัหวัดนครสวรรค์ ได้มคี าส่ัง
เด็ดขาดไมฟ่้องกลุ่มผู้ร้องเรียน แต่ภายหลังเจา้หน้าทีป่่าไมก้ลับแจง้ใหก้ลุ่มผู้ร้องฯ ท าการร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างออกไปจากพืน้ทีเ่กดิ
เหตุ

√ e-petition สจป.ที ่4 สาขานครสวรรค์

69 6200551 17/1/2562 29/11/2562 ลักลอบแปรรูปไมสั้ก บริเวณบ้านเลขที ่93 ม.4 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อตุรดิตถ์ √ ปม./1362 สจป.ที ่3 (ล าปาง)

70 6300351 29/11/2562 7/1/2563 มกีารบุกรุกป่าสงวนแหง่ชาติ เพือ่น าพืน้ทีแ่บ่งใหญ้าติพีน่้องของตน ท้องที ่บ้านนาสัก ม.7 ต.นาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธานี)

เดอืน ธันวาคม 2562
71 6211457426 25/11/2562 มกีารเปิดโรงงานเล่ือยไม ้และน ามาแปรรูป โดยไมมใีบอนุญาตในการเปิดโรงงานและเล่ือยโซ่ยนต์  ต.หนิดาด อ. ทองผาภมู ิจ. 

กาญจนบุรี
√ e-petition ส านักการอนุญาต

72 6212549519 2/12/2562 ขอใหด้ าเนินการแกไ้ขปัญหาทีดิ่นท ากนิของราษฎรในพืน้ที ่เนือ่งจากราษฎรหมูท่ี ่6, 7, 8, 10 และ 11 ต.บางงอน อ.พุนพิน 
จ.สุราษฎร์ธานี ได้อยูอ่าศัยและประกอบอาชีพท าสวนยางพารา สวนปาล์มน้ ามนั แต่ไมม่เีอกสารสิทธิ

√ e-petition สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธานี)

73 นร01620005269 27/11/2562 ขอใหต้รวจสอบสวนไทรโยครีสอร์ทฯ ต้ังอยู ่หมู ่10 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ทีอ่าจเขา้ขา่ยการกระท าความผิดบุกรุก
พืน้ทีป่่า

√ e-petition สจป.ที ่10 (ราชบุรี)

74 6300364 4/12/2562 ลักลอบตัดไมพ้ะยงูในเวลากลางคืน อยูใ่นพืน้ทีส่าธารณประโยชน์ ติดกบัวัดป่าชัยมงคลบ้านโนนสังข ์ม.8 ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.
ศรีสะเกษ

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่7 สาขาอบุลราชธานี

75 6300372 4/12/2562 บุกรุกตัดไมท้ าลายป่า บริเวณส านักสงฆ ์ถ้ าเขาหนิปูน หมู ่7 ต.บ้านแกง้ อ.เฉลิมพระเกยีรติ จ.สระบุรี √ ปม./1362 สจป.ที ่5 (สระบุรี)
76 6300403 4/12/2562 ได้ยนิเสียงเล่ือยโซ่ยนต์บริเวณสนามกฬีาเกา่ บ้านหนองมะนาว ม .7 ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อบุลราชธานี √ ปม./1362 สจป.ที ่7 สาขาอบุลราชธานี
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รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  เดือน มีนาคม 2563  (ข้อมูลวันที่ 31 มีนาคม 2563) เอกสารแนบ 1 

77 6212248003 6/12/2562 ขอความเป็นธรรมเกีย่วกบัผลการสอบสวนขดัแยง้กบัความเป็นจริง กรณีบุกรุกพืน้ทีส่าธารณะบริเวณอา่งเกบ็น้ าหว้ยโป่งกระ
บาน และพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ ป่านายางกลัก บ้านคลองผักหวาน ม.14 ต.โป่งนก อ.เทพสถติ จ.ชัยภมูิ

√ e-petition สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

78 6300393 6/12/2562 ขอใหต้รวจสอบการสัมปทานเหมอืงแร่ บริษัทเหมอืงแร่สุราษฎร์จ ากดั หมดอายสัุมปทาน บ้านเหมอืงแกะ ต.นาสาร อ.นาสาร จ.
สุราษฎร์ธานี

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

79 6300411 9/12/2562 มกีารซ้ือ-ขายทีดิ่น ภบท.5 1 แปลง จ านวน 2 ไร่ พืน้ที ่บ้านนาตากลม ม.8 ต.โกรกแกว้ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย ์ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)
80 6300424 7/12/2562 23/12/2562 ขดุแร่ออกจากพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ บริเวณเหมอืงแร่ทองค าเขาพนมพา ม.7 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจติร √ ปม./1362 สจป.ที ่4 สาขานครสวรรค์
81 6300602 11/12/2562 21/1/2563 ลักลอบตัดต้นยางนา ทีว่ัดบ้านยาง ต.หว้ยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี √ ปม./1362 สจป.ที ่5 (สระบุรี)
82 ทส01620000130 4/12/2562 10/3/2563 ขอใหพ้ิจารณาจดัสรรทีดิ่นท ากนิและทีอ่ยูอ่าศัยทดแทนทีดิ่นแปลงเดิม เนือ่งจากพืน้ทีดั่งกล่าว จ านวน 16 – 0 – 52 ไร่ ได้ถกู

เจา้หน้าทีป่่าไมจ้งัหวัดระยองจบักมุด าเนินคดี
√ e-petition สจป.ที ่9 (ชลบุรี)

83 6300615 12/12/2562 ขอใหต้รวจสอบไมท้ีใ่ช้ในการต่อเรือ บริเวณท่าเทียบเรือชัยพัฒน์ ม.6 ต.แมน่างขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่12 สาขากระบี่
84 6300623 12/12/2562 16/1/2563 ลักลอบตัดไมสั้กประมาณ 10 ต้น บริเวณเขตสวนป่าเฉลิมพระเกยีรติ ต.หนองค้า อ.ไทรงาม จ.ก าแพงเพชร √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่4 (ตาก)
85 6300631 13/12/2562 21/1/2563 บุกรุกพืน้ที ่และสร้างคอกสัตว์ บริเวณป่าชุมชน ม.8 ต.แมท่้อ อ.เมอืง จ.ตาก √ ปม./1362 สจป.ที ่4 (ตาก)
86 นร01620005389 9/12/2562 ขอใหต้รวจสอบทีดิ่นสัมปทานทีห่มดอายจุากการท าเหมอืงแร่ดีบุก ในพืน้ที ่ต .หาดส้มแป้น อ.เมอืง จ.ระนอง โดยเอกชนรายที่

ได้รับสัมปทานเดิมได้เปล่ียนจากการท าเหมอืงแร่มาเป็นการท าสวนยาง ปาล์มน้ ามนั พืชสวนผสม
√ e-petition สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธานี)

87 6202113 23/8/2562 16/12/2562 มกีลุ่มนายทุนลักลอบน ารถแบคโฮเขา้ไปขดุตักและท าลายต้นไม ้พืน้ทีบ่้านเขาแดง หมูท่ี ่ 12 ต.โคกตาล อ.ภสิูงห ์จ.ศรีสะเกษ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่7 สาขาอบุลราชธานี

88 6300644 14/12/2562 บุกรุกตัดไม ้บริเวณป่าสงวนแหง่ชาติวังใหญ่แมน่้ าน้อย บ้านหาดง้ิว ม.5 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี √ ปม./1362 สจป.ที ่10 (ราชบุรี)
89 6300652 14/12/2562 บุกรุกแผ้วถางป่าและตัดไม ้บริเวณป่าสงวนแหง่ชาติ บ้านปางน้ าถ ุม.1 ต.ป่าเมีย่ง อ.ดอยสะเกด็ จ.เชียงใหม่ √ ปม./1362 สจป.ที ่1 (เชียงใหม่)
90 6300665 16/12/2562 บุกรุกแผ้วถางป่า เพือ่เขา้ท าประโยชน์ บริเวณป่าสงวนแหง่ชาติ ม.3 ต.ทรัพยพ์ระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ √ ปม./1362 สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)
91 6300673 16/12/2562 ลักลอบตัดไมใ้นเขตป่าสงวนแหง่ชาติ เพือ่น าไมม้าเผาถา่นขาย ในพืน้ทีบ่้านท่าขา้มสุด ม .8 ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่10 (ราชบุรี)

92 6212343552 17/12/2562 ขอใหพ้ิจารณาเร่ืองเดิมทีไ่ด้เคยจดัส่งไปแล้ว และเร่งรัดตรวจสอบขอ้เท็จจริง ในเร่ือง แกไ้ขปัญหาทีดิ่น ท ากนิในพืน้ทีป่่าสงวน
แหง่ชาติและอทุยานแหง่ชาติตาพระยา พืน้ที ่ต.ทัพราช ต.ทัพไทย ต.ทัพเสด็จ และต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแกว้

√ e-petition สจป.ที ่9 สาขาปราจนีบุรี

93 6212161361 13/12/2562 ขอใหต้รวจสอบเอกสารสิทธิ์ ดอยองิดาว@ดงพญา เป็นรีสอร์ททีส่ร้างบนเขา พืน้ที ่ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน √ e-petition สจป.ที ่3 สาขาแพร่
94 6300694 18/12/2562 11/2/2563 ลักลอบเขา้ไปขดุดินในพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ ทางไปอา่งหว้ยเกีย๋งพา บ้านเกีย๋งพา ม .4 ต.ต้าผาหมอก อ.ลอง จ.แพร่ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่3 สาขาแพร่
95 6300704 18/12/2562 บุกรุกพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติคลองทุง่มะพร้าว เพือ่ท ารีสอร์ต บริเวณเขาไขนุ่ย้ บ้านฝ่ายท่า ต.ทุง่มะพร้าว อ.ท้ายเหมอืง จ.พังงา √ ปม./1362 สจป.ที ่12 สาขากระบี่

96 6212143817 19/12/2562 ขอเสนอปัญหาและแนวทางแกไ้ขความยากจน ซ่ึงพบประเด็นปัญหาเกีย่วกบัราษฎรขาดสิทธิท ากนิ ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ และ
เขตป่าอนุรักษ์ เนือ่งจากมกีารประกาศเขตป่าถงึร้อยละ 86 ท าใหท้ับพืน้ทีข่องหมูบ่้าน ชุมชน เป็นจ านวน 377 หมูบ่้าน จาก
ทัง้หมด 415 หมูบ่้าน ซ่ึงมพีืน้ทีท่ีร่าษฎรครอบครองถกูต้องตามกฎหมาย เพียงร้อยละ 5 ของพืน้ทีท่ัง้จงัหวัด

√ e-petition สจป.ที ่1 สาขาแมฮ่่องสอน

97 6300712 20/12/2562 12/2/2563 ลักลอบตัดไมท้ าลายป่าบริเวณล าหว้ยและเขตภเูขา หมูบ่้าน เขาสิงโต ต าบลบ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่10 (ราชบุรี)
98 6212140968 20/12/2562 ขอใหแ้กไ้ขปัญหาทีดิ่น ทีอ่ยูอ่าศัยในพืน้ทีจ่งัหวัดแมฮ่่องสอน เนือ่งจากพืน้ทีส่่วนใหญ่ถกูประกาศเป็นป่าสงวนแหง่ชาติ เขต

อทุยานแหง่ชาติ เขตป่าอนุรักษ์ และประเภทอืน่ๆ ถงึร้อยละ 85 และมพีืน้ทีร่าบเพียงร้อยละ 5 เท่านัน้ ซ่ึงมกีารส ารวจตกหล่น
 ท าใหป้ระชาชนในจงัหวัดแมฮ่่องสอนจ านวนมากกลายเป็นผู้บุกรุก

√ e-petition สจป.ที ่1 สาขาแมฮ่่องสอน
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99 6300741 20/12/2562 18/2/2563 ลักลอบตัดไมบ้ริเวณวัดป่าเขาพระนัง่ ต.หนองหญ้าขาว อ.ส่ีค้ิว จ.นครราชสีมา √ ปม./1362 สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

100 6300725 21/12/2562 24/2/2563 ขอใหต้รวจสอบโรงงานเถือ่นลักลอบซ้ือไมโ้ดยไมม่ใีบอนุญาติ เลขที ่35/2 ม.2 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขนัธ์ √ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที ่10 สาขาเพชรบุรี

101 6300424 7/12/2562 23/12/2562 ขดุแร่ออกจากพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ บริเวณเหมอืงแร่ทองค าเขาพนมพา ม.7 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจติร √ ปม./1362 สจป.ที ่4 สาขานครสวรรค์
102 6212552631 24/12/2562 แจง้เบาะแสมนีายทุนเขา้ไปบุกรุกพืน้เขาไขนุ่ย้ ทีป่่าสงวนแหง่ชาติฝายท่า อ .ท้ายเหมอืง ต.ล าแกน่ จ.พังงา เพือ่เขา้ไปปลูกสร้างรี

สอร์ทเป็นจ านวนมาก
√ e-petition สจป.ที ่12 สาขากระบี่

103 ทส01620000133 20/12/2562 24/1/2563 ขอใหพ้ิจารณาแกไ้ขปัญหาผู้ถอึครองทีดิ่นของรัฐทีอ่ยูเ่กนิ 20 ปี พืน้ทีถ่อืครองไมเ่กนิ 50 ไร่ ใหช้อบธรรมด้วยกฏหมาย จ.สุ
ราษฎร์ธานี

√ e-petition สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธานี)

104 6300754 27/12/2562 ขอความเป็นธรรมเร่ืองค่าจา้งของพนักงานจา้งเหมาบริการ ของโครงการฟาร์มตัวอยา่งตามพระราชด าริจงัหวัดปัตตานี บ้านสวน
หมาก ม.2 ต.ท่าขา้ม อ.ปะนาแระ จ.ปัตตานี  และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริฯ บ้านป่ายาง ม.3 
ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่13 (สงขลา)

เดอืน มกราคม 2563
105 ทส01620000134 25/12/2562 28/2/2563 ขอ้พิพาทเร่ืองสิทธิทีดิ่น ผู้มอีทิธิพลบุกรุกทีดิ่นป่าสงวนแหง่ชาติ หมู่11 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย √ e-petition สจป.ที ่6 (อดุรธาน)ี
106 6212552097 24/12/2562 มนีายทุนเขา้ไปบุกรุกเขา้ไปในเขตป่าสงวนแหง่ชาติป่าฝ่ายท่า  ต.ทุง่มะพร้าว อ.ท้ายเหมอืง จ.พังงา โดยเขา้ไปบุกรุกขดุหน้าดิน

และตักหน้าดินไปขายและน าดินไปขายและน าไปถมที่
√ e-petition สจป.ที ่12 สาขากระบี่

107 6300762 3/1/2563 6/2/2563 ลับลอกตัดไม ้บริเวณป่าสงวนแหง่ชาติป่าดอยอฮุ่ีย หมูท่ี ่1 ต.ตะเคียนปม อ.ทุง่หวัช้าง จ.ล าพูน √ ปม./1362 สจป.ที ่1 (เชียงใหม่)
108 6300775 6/1/2563 มกีารซุกซ่อนไมห้วงหา้มและลักลอบแปรรูปไมข้นาดใหญ่ในบริเวณวัดสระโพธิ์ บ้านสระโพธิ์ ม.4 ต.เสือหงึ อ.เชียรใหญ่ จ.

นครศรีธรรมราช
√ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกนัรักษาป่าและ

ควบคุมไฟป่า
109 6300783 7/1/2563 11/2/2563 ลักลอบตัดไมใ้นเขตป่าสงวนแหง่ชาติ บริเวณในซอยขา้งวัดมว่งชุม เขา้ไปประมาณ 2 กโิลเมตร บ้านสบแมท่ า ม.2 ต.เสริมงาม 

จ.ล าปาง
√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่3 (ล าปาง)

110 6301157154 8/1/2563 11/2/2563 กลุ่มรักษ์เวียงต้า ร้องเรียนใหส่้งเจา้หน้าทีเ่ขา้มาช่วยตรวจสอบ เพือ่ใหก้ระตุ้นการท างานของ เจา้หน้าทีท่ีรั่บผิดชอบทุกระดับใน 
ต.เวียงต้า จ.แพร่ใหส้นใจในการท างาน เพือ่แกใ้ขปัญหาหมอกควัน

√ e-petition สจป.ที ่3 สาขาแพร่

111 6300791 8/1/2563 18/3/2563 ลักลอบขดุดินในพืน้ทีท่ีไ่มม่เีอกสารสิทธิ์ บริเวณทีเ่กดิเหตุอยูห่า่งจากตัวเมอืงไปทางสนามบิน เลยโรงเรียนนานาชาติบริติช
ทางด้านขวามอื ต.กระทู ้อ.กระทู ้จ.ภเูกต็

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่12 สาขากระบี่

112 6301547048 9/1/2563 ราษฎรในพืน้ที ่ต.คลองพา และ ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาทีดิ่นท ากนิ เนือ่งจากไม่
สามารถออกเอกสารสิทธิได้ เนือ่งจากส่วนราชการและบริษัทเอกชนขอใช้พืน้ที ่ซ่ึงปัจจบุันไมไ่ด้ใช้พืน้ทีดั่งกล่าวแล้ว

√ e-petition สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธานี)

113 6300801 10/1/2563 บ้านโนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล าภอูยากใหม้โีครงการน าความเขยีวของการปลูกป่ากลับสู่เทือกเขาต่าง ๆ ซ่ึงปัจจบุัน
ไมม่โีครงการใด ๆจากภาครัฐบาลเขา้มาส่งเสริมเลย

√ ปม./เว็บไซต์ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า

114 6301240146 10/1/2563 ขอความอนุเคราะหใ์หจ้ดัทีดิ่นท ากนิในรูปแบบคทช . และชดเชยความเสียหายจากการท าลายพืชผลทางการเกษตร ในพืน้ทีบ่้าน
น้ าพุ หมูท่ี ่6 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย

√ e-petition สจป.ที ่6 (อดุรธาน)ี

115 6300814 10/1/2563 มกีารน ารถแบคโฮ เขา้ไปบุกรุกป่าสงวนแหง่ชาติ บริเวณเลยสถานีต ารวจภธูรนบพิต าไปประมาณ 5 ก.ม. ม.2 ต.นบพิต า อ.
นบพิต า จ.นครศรีธรรมราช

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

116 6300822 12/1/2563 4/2/2563 บุกรุกตัดไมท้ าลายป่า บริเวณเหนือฝายพระราชด าริ น้ าตกหนิลาด ม.1 ต.กะปง อ.กะปง จ.พังงา √ ปม./1362 สจป.ที ่12 สาขากระบี่
117 6300835 14/1/2563 บุกรุกตัดไมท้ าลายป่า บริเวณป่าสงวนแหง่ชาติ ติดกบัวัดพระธาตุดอยเล่ียม ต.บ่อหลวง อ.ฮอต จ.เชียงใหม่ √ ปม./1362 สจป.ที ่1 (เชียงใหม่)
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118 6300843 19/1/2563 5/2/2563 บุกรุกตัดไมท้ าลายป่า บริเวณป่าสงวนแหง่ชาติ บ้านนากรวย ม.5 ต.แกง่กระจาน จ.เพชรบุรี √ ปม./1362 สจป.ที ่10 สาขาเพชรบุรี
119 6301546426 20/1/2563 ปัญหาความเดือดร้อนเร่ืองทีดิ่นท ากนิและเส้นทางเขา้กโุบร์ของราษฎรในพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ ป่าบางขนุน ต .เทพกระษัตรี อ.

ถลาง จ.ภเูกต็ ซ่ึงได้อาศัยและท ากนิอยูใ่นพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติดังกล่าว
√ e-petition สจป.ที ่12 สาขากระบี่

120 6300851 19/1/2563 6/2/2563 บุกรุกตัดไมท้ าลายป่า บริเวณแกง่เกาะใหญ่ บ้านใหมแ่มเ่รวา ม.29 ต.แมเ่ลย ์อ.แมว่งก ์จ.นครสวรรค์ √ ปม./1362 สจป.ที ่4 สาขานครสวรรค์
121 6301266018 20/1/2563 23/3/2563 ขอความเป็นธรรม กรณีนางสาวอาริสาฯ มวีัตถปุระสงค์จะสละทีดิ่นคืนใหก้บัทางราชการตามเอกสาร ภ.บ.ท.5 เลขส ารวจที ่

487 488 ต้ังอยูห่น่วยที ่2 ม.10 บ้านเทพนา  ต.บ้านไร่ อ.เทพสถติ จ.ชัยภมู ิซ่ึงผู้ร้องแจง้ว่า ได้กูย้มืเงินจากนางสาวอาริสาฯ 
โดยได้น าเอกสาร ภ.บ.ท.5 ทัง้ 2 แปลงดังกล่าวไปค้ าประกนัการกูย้มื และนางสาวอาริสาฯ ได้เป็นผู้ขอเปล่ียนชื่อจากผู้ถอืครอง
เดิมในเอกสาร ภ.บ.ท.5 ใหเ้ป็นชื่อตนเองและบุตรสาว ต่อมานางสาวอาริสาฯ ได้ฟ้องผู้ร้องและบุตรชาย ซ่ึงเป็นผู้ค้ าประกนั ผู้
ร้อง จงึได้น าเงินไปช าระหนีต้ามค าส่ังศาล แต่กลับไมไ่ด้รับเอกสาร ภ.บ.ท.5 คืนใหแ้กผู้่ร้อง และน าทีดิ่นดังกล่าวไปเสนอขาย
ใหก้บับุคคลอืน่และได้แจง้ความ ด าเนินคดีกบัผู้ร้องท าใหไ้ด้รับความเดือดร้อน

√ e-petition สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

122 6301458477 10/1/2563 พบเหน็การตัดต้นไมบ้นเขา ในเขตป่าสงวนฯ ใน ต.หนองยา่งเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และมกีารเผาไม ้ท าใหม้กีล่ินเหมน็ควัน
ไฟ

√ e-petition สจป.ที ่5 (สระบุรี)

123 6301151817 16/1/2563 พบเหน็ว่ามผู้ีท าลายป่าไม ้พืน้ทีห่มูบ่้านเหล่ายาว ม .9 อ.แมแ่ตง ต.ขีเ้หล็ก จ.เชียงใหม ่มชีาวต่างด้าวเขา้มาถางป่า บุกรุกป่า เป็น
จ านวนมาก และจะท าเป็นอารามหลวงวัด  แล้วท าการลอบร้ัว ท าเกษตร

√ e-petition สจป.ที ่1 (เชียงใหม่)

124 6301151622 22/1/2563 แจง้เบาะแสบุกรุกป่าสร้างโรงงานท าสุราขนาดใหญ่ ในพืน้ทีป่่า ต้ังอยูเ่ลขที ่401/1 ม.9 ต.สะเอยีบ อ.สอง จ.แพร่ ส่งผลให้
ส่ิงแวดล้อมถกูท าลายจากการปล่อยน้ าเสียและควันพิษ

√ e-petition สจป.ที ่3 สาขาแพร่

125 6300885 29/1/2563 ขอใหส้ ารวจและแปรภาพถา่ยทางอากาศ ขอใหอ้อกหนังสือรับรองภาพถา่ยทางอากาศ และขอใหอ้อกหนังสือรับรองพืน้ทีท่ีถ่กู
ด าเนินคดี พืน้ที ่124 ม.1 ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ พืน้ที ่5-2-88 ไร่

√ ปม./ด้วยตนเอง ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้

126 6300893 29/1/2563 ขอใหส้ ารวจและแปรภาพถา่ย ขอใหอ้อกหนังสือรับรองพืน้ทีท่ีถ่กูด าเนินคดี พืน้ที ่127 ม.1 บ้านเขายา่ ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ 
จ.เพชรบูรณ์

√ ปม./ด้วยตนเอง ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้

127 6300903 29/1/2563 ขอใหส้ ารวจและแปรภาพถา่ย ขอใหรั้บรองภาพถา่ยเพือ่ใช้พิสูจน์สิทธิ์ และขอใหอ้อกหนังสือรับรองพืน้ทีท่ีถ่กูด าเนินคดี พืน้ที ่
69 บ้านริมสีมว่ง ม.3 ต.ริมสีมว่ง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

√ ปม./ด้วยตนเอง ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้

128 6300911 29/1/2563 24/2/2563 ขอใหป้รับปรุงด้านความปลอดภยัในเร่ืองการลงทะเบียนระบบขอรับกล้าไม ้และระบบลงทะเบียนต้นไม้ √ ปม./โทรศัพท์ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสาร

129 6301545405 30/1/2563 ขอใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งด าเนินการตรวจสอบทีดิ่นในพืน้ทีจ่งัหวัดสตูล เพือ่น ามาจดัสรรใหก้บัสมาชิกเกษตรกรทีไ่มม่ทีีดิ่นท า
กนิและทีอ่ยูอ่าศัย

√ e-petition สจป.ที ่13 (สงขลา)

130 สผ 001/9847 25/10/2563 การด าเนินงานตามขอ้ปรกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเด็นที ่1 √ ขอ้หารือ ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้

เดอืน กุมภาพันธ์ 2563

131 6302242472 3/2/2563 กรณีกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ-่ผาจนัได  ขอใหย้ติุการท าเหมอืงหนิไว้กอ่น ตามค าพิพากษาศาลปกครองอดุรธานี 
เนือ่งจากอยูร่ะหว่างรอค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด และขอใหย้ติุการอนุญาตใช้พืน้ทีป่่าไม ้และประทานบัตรท าเหมอืงหนิโดย
เด็ดขาด

√ e-petition ส านักการอนุญาต
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132 6302254064 3/2/2563 27/2/2563 ผู้มอีทิธิพลบุกรุกทีดิ่นป่าสงวนแหง่ชาติ ม. 11 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย ขอใหต้รวจสอบขอ้เท็จจริง กรณีนายธวัช เสถยีร
นาม อา้งว่าทีดิ่นในเขตป่าสงวนแหง่ชาติด้านทีติ่ดกบัส านักสงฆถ์้ าจ าปาสามคัคีธรรมเป็นของตน

√ e-petition สจป.ที ่6 (อดุรธาน)ี

133 6300961 6/2/2563 การลักลอบแปรรูปไม ้หมูท่ี ่2 ซอย 6 แยก 1 ต าบลหนองจอ๊ม อ าเภอสันทราย จงัหวัดเชียงใหม่ √ ปม./1362 สจป.ที ่1 (เชียงใหม่)
134 6300974 11/2/2563 พบการตัดไมใ้นบริเวณพืน้ทีป่่าสงวนหมูบ่้านป่าเขาเขยีวเขาสว่าง ต.พานกระต่าย อ.พานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่4 (ตาก)
135 6300982 11/2/2563 สารวัตรก านัน และลูกน้อง 3-4 คน เอาไมแ้ปรรูปท าเฟอร์นิเจอร์ขาย ขอใหเ้จา้หน้าทีต่รวจสอบว่าได้รับอนุญาตถกูต้องหรือไม่ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่10 (ราชบุรี)

136 6302432704 12/2/2563 ราษฎรหมูบ่้าน คุ้งเขาเขยีว ม.3 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกยีรติ จ.สระบุรี ขอคัดค้านการกอ่สร้างโรงงาน ผลิตแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ของบริษัท ทองอนิทร์ การโยธา 2019 จ ากดั อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของราษฎร ส่ิงแวดล้อม

√ e-petition ส านักการอนุญาต

137 6302248095 13/2/2563 ขอใหแ้กไ้ขปัญหาทีดิ่นท ากนิในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าดงระแนง จงัหวัดกาฬสินธุ์ ในการรังวัดใหมใ่นพืน้ทีแ่ปลงดังกล่าวมทีัง้
ราษฎรรายเดิม และราษฎรรายใหมท่ีเ่ป็นทัง้ทายาท และไมใ่ช่ทายาท ซ่ึงไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

√ e-petition สจป.ที ่7 (ขอนแกน่)

138 6302247171 13/2/2563 ขอใหช้่วยเหลือเร่ืองทีดิ่นท ากนิทีอ่ยูอ่าศัย กรณีราษฎรบ้านหว้ยเด่ือ ม .7 ต.โนนกอ่ อ.สิรินธร จ.อบุลราชธานี ได้อาศัยท ากนิใน
แปลง ทีดิ่นของตนมาต้ังแต่ พ.ศ. 2519 ต่อมาถกูเจา้หน้าทีห่น่วยป้องกนัรักษาป่าในพืน้ทีเ่ขตป่าสงวนแหง่ชาติป่าหว้ยยอดมน 
เขา้จบักมุด าเนินคดี ซ่ึงมรีาษฎรบางรายไมถ่กูด าเนินคดี จงึเหน็ว่าเจา้หน้าทีป่่าไมป้ฏบิัติหน้าทีอ่ยา่งไมเ่ป็นธรรม

√ e-petition สจป.ที ่7 สาขาอบุลราชธานี

139 นร01630002028 13/2/2563 ขอเสนอเเนะเกีย่วกบัการตัดไมย้างนาในทีดิ่นของตนเองโดยไมต้่องขอนุญาต เนือ่งจากผู้ร้อเหน็การการตัดไมย้างนาในทีดิ่นของ
ตนเองโดยทีไ่มต้่องขออนุญาตนัน้จะกอ่ใหเ้กดิปัญหาตามมา อาทิเช่น เป็นช่องว่างใหก้บันายทุนทีจ่ะเขา้ไปลักลอบตัดไมย้างในที่
สาธารณประโยชน์ได้อยา่งง่ายดาย

√ e-petition ส านักการอนุญาต

140 6301001 17/2/2563 มกีารบุกรุกแผ้วถางป่า ตัดต้นไมตั้ดโคนเหลือแต่ตอ ทางเขา้ส านักสงฆถ์้ าเสือ อ.โขงเจยีม จ.อบุลราชบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่7 สาขาอบุลราชธานี
141 นร02630003054 17/2/2563 20/3/2563 ร้องเรียนการใหบ้ริการของเจา้หน้าที ่ขอใหป้รับปรุงการปฏบิัติหน้าทีข่องเจา้หน้าทีส่ านักงานป่าไมจ้งัหวัดชัยภมูิ √ e-petition สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)
142 นร01630002209 17/2/2563 ขอ้พิพาทเร่ืองสิทธิทีดิ่น จงัหวัดเลย กรณีขอความช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาทีดิ่นท ากนิ เนือ่งจากเมือ่วันที ่7 ตุลาคม 2562... 

จงัหวัดเลย ได้มหีนังสือ ที ่ลย 0017.1/1190 ลงวันที ่23 มกราคม 2563 ส่งเร่ืองร้องเรียนของกลุ่มชาวบ้านน้ าพุ ม. 6 ต.
ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย

√ e-petition สจป.ที ่6 (อดุรธาน)ี

143 6301014 18/2/2563 บุกรุกป่าชุมชนและน าแปลงทีดิ่นของป่าชุมชนมาเป็นทีดิ่นของตนเอง ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อดุรธานี √ ปม./1362 สจป.ที ่6 (อดุรธาน)ี
144 6301022 18/2/2563 ลักลอบเขา้ไปบุกรุกแผ้วถางป่าโดยใช้เคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ บริเวณบ้านพุน้ าเปร้ียวต.ด่านแมแ่ฉลบ อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี √ ปม./1362 สจป.ที ่10 (ราชบุรี)

145 ทส01630000031 19/2/2563 การอนุญาต และสัมปทาน การยางแหง่ประเทศไทยขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์หรืออยูอ่าศัยในเขตป่าสงวนแหง่ชาติป่าคลอง
กรุงหยนั ต.กรุงยนั อ.ทุง่ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช จ านวนเนือ้ที ่4,600 ไร่ เพือ่ใชพืน้ทีป่ลูกสร้างสวนยางพันธุ์ดีเป็นการชั่วคราว
อกี 30 ปี

√ e-petition ส านักการอนุญาต

146 ทส01630000034 19/2/2563 การประพฤติตนไมเ่หมาะสมของเจา้หน้าทีข่อใหด้ าเนินการตรวจสอบการประพฤติตนไมเ่หมาะสมของเจา้หน้าทีส่ านักจดัการ
ทรัพยากรป่าไมท้ี ่5 สระบุรี เนือ่งจากจะด าเนินการยกเลิกสิทธิทีดิ่น ส.ป.ก.4-01 ของประชาชนทีไ่ด้รับเอกสารสิทธิ์

√ e-petition สจป.ที ่5 (สระบุรี)
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รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  เดือน มีนาคม 2563  (ข้อมูลวันที่ 31 มีนาคม 2563) เอกสารแนบ 1 

147 นร02630006840 19/2/2563 การบุกรุกทีดิ่นและการใช้ทีดิ่นในเขตป่าสงวน ขอใหเ้ร่งด าเนินการพิจารณาการขออนุญาตใช้พืน้ทีเ่ขตป่าสงวนเพือ่ซ่อมแซมถนน
 บริเวณถนนชุมพร-เกาะสอง ม. 10 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

√ e-petition ส านักการอนุญาต

148 6301035 19/2/2563 มกีารบุกรุกพืน้ทีป่่าขยายพืน้ทีข่ึน้ไปบนภเูขาเพือ่ท าไร่ยคูาและไร่มนั บริเวณใกล้วัดวังไพรศิลาทอง ม .4 ต.หนองปิง อ.เลาขวัญ 
จ.กาญจนบุรี

√ e-petition สจป.ที ่10 (ราชบุรี)

149 6301043 19/2/2563 การขายไมเ้ถือ่น ไมพ้ะยงู เอามาแปรรูปท าเฟอร์นิเจอร์ขาย บริเวณจดุขายของเกา่ วัตถโุบราณ ทีส่นามหลวง 2 หมูท่ี ่1 ถ.ทวี
วัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

√ e-petition ส านักป้องกนัรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า

150 6301064 21/2/2563 มกีารลักลอบตัดไมบ้ริเวณป่าสงวนแหง่ชาติแมล่าน-แมก่ลาง ม.2 ต.หว้ยออ้ อ.ลอง จ.แพร่ √ ปม./1362 สจป.ที ่3 สาขาแพร่

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

152 นร01630002344 24/2/2563 12/3/2563 การประพฤติตนไมเ่หมาะสมของเจา้หน้าทีข่อความเป็นธรรมกรณีนายสัญญาฯ ถกูกล่าวหาว่ากอ่สร้าง แผ้วถาง เหตุเกดิทีป่่า
สงวนแหง่ชาติ ป่าคลองวังเจา้และป่าคลองสวนหมาก บริเวณป่าบ้านปางขนุน ม.6 ต.นาบ่อค า อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร.

√ ปม./1362 สจป.ที ่4 (ตาก)

153 6300864 22/1/2563 29/1/2563 ร้องเรียนพฤติกรรมเจา้หน้าที ่มัว่สุมชักชวนกนัด่ืมสุรากนัระหว่างเจา้หน้าที ่สจด . √ ปม./เว็บไซต์ ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้
154 6302148203 24/2/2563 ขอใหด้ าเนินการซ่อมแซมฝายน้ าล้นในพืน้ทีห่มู ่4 ต าบลมหาวัน อ าเภอแมส่อด จงัหวัดตาก ขอใหป้ระสานหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

เร่งด าเนินการโครงการปรับปรุงเส้นทางทุรกนัดารพืน้ทีจ่งัหวัดตาก เพือ่แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนเกีย่วกบัการคมนาคมใหก้บั
ราษฎร ระหว่างหมู ่3 บ้านปูแป๋ ไปยงัหมู ่5 บ้านปางส่างค า ต.พะวอ อ.แมส่อด จ.ตาก ซ่ึงผ่านพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ

√ e-petition สจป.ที ่4 (ตาก)

155 6302559499 25/2/2563 ชาวบ้านหมูท่ี ่2 ต.บางเดือน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ได้รับความเดือดร้อนจากการดูดทราย การท าท่าทรายเถือ่น √ e-petition ส านักการอนุญาต
156 6302342646 26/2/2563 นายอมัพร ขนัทวีชัย ประธานศูนยคุ้์มครองสิทธิและเสรีภาพจงัหวัดสระแกว้ ตัวแทนเกษตรกรในพืน้ที ่อ.ตาพระยา อ.คลองหาด

 อ.โคกสูง อ.วัฒนานคร อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว้ ขอทีดิ่นท ากนิคืนและค่าทดแทน เนือ่งจากทีดิ่นในพืน้ทีดั่งกล่าวถกูน าไป
กอ่สร้างอา่งเกบ็น้ าและประกาศเป็นเขตสาธารณประโยชน์ ซ่ึงทับซ้อนทีดิ่นท ากนิของเกษตรกร จ านวน 8,000 ราย

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้

157 6302249768 27/2/2563 ด้วยนายคาร มนตรีวงษ์  ต.กนัทรอม อ.ขนุหาญ จ.ศรีสะเกษ ซ่ึงตนและชาวบ้านมคีวามประสงค์ขออนุญาตเขา้ไปดูแลอนุรักษ์ 
ผืนป่าภดิูนสอ เนือ้ทีม่ากกว่า 200 ไร่ และขอความอนุเคราะหใ์นการปักเขตพืน้ทีว่ัด จ านวน 15 ไร่

√ e-petition สจป.ที ่7 สาขาอบุลราชธานี

158 6301072 27/2/2563 พืน้ทีเ่กดิเหตุอยูใ่นเขตป่าสงวนแหง่ชาติเคยถกูด าเนินการจบักมุด าเนินคดีจากเจา้หน้าทีอ่ทุยานแหง่ชาติทับลานแล้ว แต่กย็งัมี
การบุกรุกต่อเนือ่งปีละเล็กปีละน้อย

√ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที ่9 สาขาปราจนีบุรี

159 6301085 28/2/2563 พบเหน็การตัดไมแ้ดงนาในพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติหรือป่าชุมชน ของหมูบ่้านหนองมัน่ ต.หนองแวง อ.โคกสูง จ.สระแกว้ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่9 สาขาปราจนีบุรี
160 ทส01630000035 28/2/2563 การบุกรุกทีดิ่นและการใช้ทีดิ่นในเขตป่าสงวนการครอบครองเขา้ท าประโยชน์ของนายทุน ในพืน้ทีส่งวนไว้เล้ียงสัตว์ ม.5 ต.วัง

ทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจติร
√ e-petition สจป.ที ่4 สาขานครสวรรค์

161 สผ 0014/1279 31/1/2563 กระทูถ้าม ที ่134 , 137 √ กระทู้ ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้ ส านักการอนุญาต
ตอบแล้ว
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รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  เดือน มีนาคม 2563  (ข้อมูลวันที่ 31 มีนาคม 2563) เอกสารแนบ 1 

162 สผ 0001/792 23/1/2563 การด าเนินงานตามขอ้ปรกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเด็นที ่2 √ ขอ้หารือ ส านักอนุญาต ส านักจัดการที่ดิน
ป่าไม้ไม่เกีย่วขอ้ง

163 สผ 0001/745 23/1/2563 3/2563 การด าเนินงานตามขอ้ปรกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเด็นที ่2 √ ขอ้หารือ ส านักการอนุญาต

164 สผ 0001/896 24/1/2563 4/3/2563 การด าเนินงานตามขอ้ปรกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเด็นที ่4 √ ขอ้หารือ ส านักการอนุญาต

165 สผ 0001/1164 29/1/2563 การด าเนินงานตามขอ้หารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขอ้ 2.2(1) และ (2) สกญ. , ขอ้ 2.2(3) สจด. √ ขอ้หารือ ส านักการอนุญาต,ส านักจดัการ
ทีดิ่นป่าไม้

166 สผ 0001/1795 13/2/2563 การด าเนินงานตามขอ้ปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเด็นที ่7 √ ขอ้หารือ ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้

167 สผ 0001/896 24/2/2563 การด าเนินงานตามขอ้ปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเด็นที ่4 /(ชุดที ่25 ปีที ่1 คร้ังที ่12 ) √ ขอ้หารือ ส านักการอนุญาต

168 สผ 0001/2040 20/2/2563 การด าเนินงานตามขอ้ปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเด็นที ่1.1,1.2 /(ชุดที ่25 ปีที ่1 คร้ังที ่21) √ ขอ้หารือ ส านักป้องกนัรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า

ส านักจัดการที่ดิน
ตอบไม่เกีย่วขอ้ง

เดอืน มีนาคม 2563
169 6301093 2/3/2563 18/3/2563 นายนิโรจน์ เกตุแกว้ ร่วมกบัรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางทอง ชื่อนายวิโรจน์ มติรวงศ์ ได้ร่วมกนัน าเงินหลวงไปท า

ถนนผ่านป่าสงวนแหง่ชาติบางทองอยูใ่นพืน้ที ่ม.2 ต.บางทอง อ.ท้ายเหมอืง จ.พังงา
√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่12 สาขากระบี่

170 6301103 2/3/2563 มกีารลักลอบตัดไมบ้ริเวณป่าชุมชนบ้านยางโทน ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี √ ปม./1362 สจป.ที ่10 (ราชบุรี)
171 6301111 3/3/2563 พบการบุกรุท าลายป่าในเขตส านักสงฆเ์ขาพระครู อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี √ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกนัรักษาป่าและ

ควบคุมไฟป่า
172 6301124 3/3/2563 31/3/2563 การบุกรุกพืน้ทีป่่าชุมชน ม.1 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ √ ปม./1362 สจป.ที ่10 สาขาเพชรบุรี
173 6301132 3/3/2563 23/3/2563 พบเหน็การซ้ือขายทีดิ่น สปก. 121 ม.9 ต.หนองแหยง่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ √ ปม./โทรศัพท์ ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้
174 6303247700 3/3/2563 พระสังฆาธิการสุชาติ สุชาโต ได้ขอติดตามผลการร้องเรียน โดยขอใหช้ี้แจงผลการตรวจสอบพืน้ทีข่องทีพ่ักสงฆถ์้ าผาสิงหใ์ห้

ชัดเจนว่าอยูบ่ริเวณใดและซ้อนทับกบัพืน้ทีท่ีม่เีอกสารสิทธิ์ของวัดโนนสมบูรณ์หรือไม ่และขอใหพ้ิจารณาถอดถอนใบอนุญาตการ
เขา้ร่วมโครงการอนุรักษ์และฟืน้ฟูป่าไมร่้วมกบัพระสงฆใ์นพืน้ทีป่่าไม้

√ e-petition สจป.ที ่6 (อดุรธาน)ี

175 6301145 5/3/2563 มกีารบุกรุกพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ(จดุชมวิว) ต.แมแ่ดด อ.กลัยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ √ ปม./1362 สจป.ที ่1 (เชียงใหม่)
176 6303243800 5/3/2563 ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (สปน.) มหีนังสือ  กรณีนายคาร มนตรีวงษ์  ขอใหพ้ิจารณาอนุญาตการขอเขา้ดูแลรักษา

พืน้ทีป่่าในเขตป่าชุมชนบ้านกนัทรอมใต้ (บริเวณป่าภดิูนสอ) หมูท่ี ่4 ต.กนัทรอม อ.ขนุหาญ จ.ศรีสะเกษ
√ e-petition สจป.ที ่7 สาขาอบุลราชธานี
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รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  เดือน มีนาคม 2563  (ข้อมูลวันที่ 31 มีนาคม 2563) เอกสารแนบ 1 

177 6302452979 5/3/2563 บุกรุกพืน้ทีเ่ขตป่าสงวนวังใหญ่ หมู6่ หมูบ่้านไทรทอง ต.ลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี √ e-petition สจป.ที ่10 (ราชบุรี)
178 6303154250 9/3/2563 นายขจร ยานะนวล การทุจริตประพฤติมชิอบของนายเดช จิง่นาดา ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 และก านันต าบลแมย่าว เกีย่วกบัการตัดไม้

ท าลายป่า ขดุภเูขา เขา้ครอบครองทีป่่าไมโ้ดยมชิอบ ซ่ึงแจง้โดยสรุปว่า ชาวบ้าน ม.3 บ้านหว้ยทรายขาว ต าบลแมย่าว อ าเภอ
เมอืง จงัหวัดเชียงราย

√ e-petition สจป.ที ่2 เชียงราย

179 6302354577 10/3/2563 พบเหน็กองไมเ้เดงนาอยูข่า้งสระน้ ากลางหมูบ่้านประมาณ100ต้นโดยได้ทราบจากปากชาวบ้านเเถวนัน้ว่าผู้ใหญ่บ้านได้รับค าส่ัง
จากนายอ าเภอเเละป.วุโสใหตั้ดเพือ่นมาท าด่านหมูบ่้านเเต่ขา้ผู้ร้องเหน็ว่าไมเ้เดงนาเป็นไมท้ีค่วรอนุรักษ์โดยเหน็ว่าผู้ส่ังการขดัต่อ
นโยบายของรัฐบาลในการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติเเละท าตัวเป็นตัวอยา่งทีไ่มเ่หมาะสมต่อประชาชนผู้พบเหน็จงึเเจง้มา
ใหท้างกรมป่าไมส่้งส่วนกลางลงมาด าเนินการเพือ่ความถกูต้อง

√ ปม./เว็ปไซด์ สจป.ที ่9 สาขาปราจนีบุรี

180 ทส01630000040 11/3/2563 11/3/2563  ขอใหต้รวจสอบสิทธิการครอบครองเขา้ท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติโรงงานกระดาษไทยแปลงที ่6 ม.1 ต.เขาโจด อ.ศรี
สวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี

√ e-petition สจป.ที ่10 (ราชบุรี)

181 นร01630002495 11/3/2563 ขอใหด้ าเนินคดีกบัขวนการท าลายผืนป่าแกไ้ขภยัแล้งในพืน้ทีจ่งัหวักพิษณุโลก √ e-petition สจป.ที ่4 สาขาพิษณุโลก
182 6301153 13/3/2563 ขอใหต้รวจสอบพืน้ที ่เลขที ่45/9 ม.8 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ว่าเป็นพืน้ทีใ่นเขตป่าไม ้หรือไม่ √ ปม./ด้วยตนเอง สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)
183 6303148690 14/3/2563 ขอคัดค้านการขอประทานบัตรท าเหมอืงแร่อตุสาหกรรมเพือ่การกอ่สร้างชนิดหนิปูน ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ศิลาบ้านโฮ่ง บริเวณ

บ้านหว้ยกองเลาะ หมูท่ี ่9 ต าบลป่าพลู อ าเภอบ้านโฮ่ง จงัหวัดล าพูน
√ e-petition สจป.ที ่1 (เชียงใหม่)

184 6303227859 13/3/2563 พบเหน็การตัดไมพ้ยงุในโรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ต.เมอืงทุง่ อ.สุวรรณภมู ิจ.ร้อยเอด็ โดยมกีารตัดต้นพยงุหลายต้น 
ปัจจบุันเหลือแต่ต้นเล็กๆ และแจง้ไปทีก่รมป่าไม ้ในพืน้ที ่และเร่ืองกเ็งียบหายไป ชาวบ้านได้เคยสอบถามคนทีอ่ยูใ่นใกล้
โรงเรียนทราบว่า เงินจากการขายไมพ้ยงูได้ประมาณ 5 แสนบาท ผู้แจง้จงึมขีอ้ส่งสัยว่า เงินทีข่ายต้นไมไ้ปอยูท่ีไ่หน เจา้หน้าที่
กรมป่าไม ้มส่ีวนได้รับเงินนีห้รือไม ่และมกีารต้ดต้นพยงูในพืน้ทีร่าชพัสดุ หรือไม ่มคีวามผิดหรือไม่

√ e-petition สจป.ที ่7 (ขอนแกน่)

185 6301161 17/3/2563 ขอใหต้รวจสอบการจดัต้ังพืน้ทีท่่องเทีย่วของช่องขมิว้ ม.4 ต.สองพีน่้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร √ ปม./ด้วยตนเอง สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธานี)
186 6303248745 15/3/2563 ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกีย่วกบัทีท่ ากนิ โดยแจง้ว่าหน่วยงานขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม ้และเจา้หน้าทีป่่าไม ้ใช้

อ านาจเขา้มาปลูกป่าทับทีท่ ากนิของประชาชน ในพืน้ที ่ต .ท่ามะไฟหวาน อ.แกง้คร้อ จ.ชัยภมู ิและประกาศเป็นเขตป่าสงวน
แหง่ชาติ ซ่ึงประชาชนได้เขา้ท ากนิต้ังแต่ปี 2505 แต่หน่วยงานของรัฐไมไ่ด้มกีารออกเอกสารสิทธิให้

√ e-petition สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

187 ทส01630000042 5/3/2563 ขออนุญาตเขา้ครอบครองท าประโยชน์ในทีดิ่นป่าสงวนแหง่ชาติป่าน้ าตกเขมโก บ้านดงรัง ม.4 ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 
เพือ่สร้างวัดและเป็นทีพ่ักของพระสงฆ ์เนือ่งจากได้ขออนุญาตใช้ในทีดิ่นดังกล่าวมาต้ังแต่ปี พ.ศ.2546

√ e-petition สจป.ที ่10 (ราชบุรี)

188 6303247082 19/3/2563 ขอความช่วยเหลือในการขอเขา้ใช้พืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติป่าดงบังอี ่แปลง 2 (โซน E) เพือ่สร้างและขอจดัต้ังวัดทีส่ านักสงฆถ์้ า
หลวง ในพืน้ที ่ม.12 ต.เหล่าไฮงาม อ.กฉุนิารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ส าหรับใช้ประโยชน์ในการอยูจ่ าพรรษาของพระภกิษุสงฆ ์และ
เป็นสถานทีป่ฏบิัติธรรมของพุทธศาสนิกชน

√ e-petition สจป.ที ่7 (ขอนแกน่)

189 6303248142 20/3/2563 ปัญหาทีดิ่นท ากนิบริเวณหนองกกกระโดนและบริเวณริมน้ าอนู อ าเภอศรีสงคราม จงัหวัดนครพนม เนือ่งจากได้รับเร่ืองร้องเรียน
ของกลุ่มราษฎรในพืน้ทีห่มูท่ี ่5 , 7 , 10 , 12 , 13 และ 15 ต าบลบ้านเอือ้ง และหมูท่ี ่1 , 2 , 4 , 7 , 9 และ 10 ต าบล
โพนสว่าง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวัดนครพนม ซ่ึงท านาปรัง ปลูกถัว่ลิสง และปลูกผัก บริเวณหนองกกกระโดนและริมน้ าอนู 

√ e-petition สจป.ที ่6 สาขานครพนม

190 6303172720 20/3/2563 ขอใหพ้ิจารณาแนวทางแกไ้ขปัญหาภยัแล้งและการบริหารจดัการน้ าจงัหวัดน่าน ซ่ึงต้องการใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วมดูแลรักษาป่า
ต้นน้ าน้ าแกน่

√ e-petition สจป.ที ่3 สาขาแพร่

191 6303473694 17/3/2563 น าเสนอใหป้ลูกป่าด้วยไมไ้มผ่ลัดใบในฤดูฝนเอาเมล็ดพันธ์มะมว่งทีแ่ตกหน่อขึน้ไปโรยบนยอดดอยสูง ขนานกบัอาสาสมคัรพืน้
ราบ ท าต่อเนือ่งทุกปีในฤดูฝน

√ e-petition ส านักส่งเสริมการปลูกป่า

192 6301174 23/3/2563 ลักลอบตัดไมบ้ริเวณท่อกา๊ซธรรมชาติเลขที ่118 อ าเภอไทรโยค จงัหวัดกาญจนบุรี √ ปม./1362 สจป.ที ่10 (ราชบุรี)
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193 6301182 24/3/2563  นางศิริลักษณ์ หารกิง่ ได้ขายรถมอเตอร์ไซค์ยีห่อ้ คาวาซาก ิทะเบียน งพต 679 นครราชสีมา ใหก้บันายสมพร กระจายกิง่ ซ่ึง
เป็นลูกจา้งของป่าไมท้ีอ่ยูใ่นจงัหวัดชัยภมู ิซ่ึงยงัได้รับเงินไมค่รบ และอยากได้รถคืน จงึอยากร้องขอความเป็นธรรมใหช้่วยเหลือ

√ ปม./เว็บไซค์ สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

194 6303163561 17/3/2563 ผู้แจง้เร่ืองขอติดตามเร่ือง และขอเอกสารแผนทีภ่มูปิระเทศเพือ่ขอทราบว่าทีดิ่นของตนเองคาบเกีย่วกบัทีดิ่นป่าสงวนแหง่ชาติ กี่
ตารางว่า แต่ยงัไมไ่ด้รับการตอบ มคีวามประสงค์จะติดตามเร่ืองและขอใหร้ายงานแผนผังภมูปิระเทศมาใหท้ราบ ในมาตรา 1 ต่อ
 5,000  และ 1 ต่อ  1,000

√ e-petition สจป.ที ่1 (เชียงใหม่)

195 นร01630002973 17/3/2563 ขอใหพ้ิจารณาแกไ้ขปัญหาทีดิ่นท ากนิในพืน้ทีส่วนป่ามญัจาคีรี จงัหวัดขอนแกน่ โดยขอใหม้กีารแต่งต้ังคณะกรรมการปฏรูิปทีดิ่น
เพือ่การกระจายทุนผ่านระบบสหกรณ์ของประชาชน เพือ่พิจารณาแกไ้ขปัญหาทีดิ่นท ากนิใหแ้กส่มาชิกคณะกรรมการปฏรูิป
ทีดิ่นฯ

√ e-petition สจป.ที ่7 (ขอนแกน่)

196 6302474230 21/2/2563 อยากใหพ้ิจารณาตรวจสอบและตัดสินผลการสอบใหมใ่นต าแหน่งงานธุรการ ม.3 √ e-petition ส านักบริหารกลาง
197 6303147913 19/3/2563 ขอ้เสนอแนะ 1. เขตป่าสงวนแหง่ชาติ 2. เขตอทุยานแหง่ชาติ 3. เขตป่าชุมชน ทีห่า้มประชาชนเขา้ไปในเขตพืน้ทีดั่งกล่าว จงึ

อาจจะท าใหเ้กดิการบุกรุกขึน้
√ e-petition สจป.ที ่1 (เชียงใหม่)

198 6303143418 19/3/2563 ขอติดตามเร่ือง และขอเอกสารแผนทีภ่มูปิระเทศเพือ่ขอทราบว่าทีดิ่นของตนเองคาบเกีย่วกบัทีดิ่นป่าสงวนแหง่ชาติ กีต่ารางว่า 
แต่ยงัไมไ่ด้รับการตอบ มคีวามประสงค์จะติดตามเร่ืองและขอใหร้ายงานแผนผังภมูปิระเทศมาใหท้ราบ ในมาตรา 1 ต่อ 5,000 
 และ 1 ต่อ  1,000

√ e-petition สจป.ที ่1 (เชียงใหม่)

199 6301195 31/3/2563 เจา้หน้าทีห่น่วยป้องกนัรักษาป่าที ่ชม.6 (ปางกว้าง) ละเว้นการปฎบิัติหน้าที่ √ ปม./เว็ปไซด์ สจป.ที ่1 (เชียงใหม่)
200 สผ 0001/2817 11/3/2563 การด าเนินงานตามขอ้ปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเด็นที ่1 /(ชุดที ่25 ปีที ่1 คร้ังที ่25) √ ขอ้หารือ ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้
201 สผ 0001/3079 18/3/2563 การด าเนินงานตามขอ้ปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเด็นที ่1 / (ชุดที ่25 ปีที ่1 คร้ังที ่26) √ ขอ้หารือ ส านักการอนุญาต
202 สผ 0001/3117 19/3/2563 การด าเนินงานตามขอ้ปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ประเด็นที ่1 /(ชุดที ่25 ปีที ่1 คร้ังที ่27) √ ขอ้หารือ ส านักการอนุญาต,ส านักจดัการ

ทีดิ่นป่าไม้
203 สผ 0001/756 20/3/2563 การด าเนินงานตามขอ้ปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ประเด็นที ่5.3 /(ชุดที ่25 ปีที ่1 คร้ังที ่18) √ ขอ้หารือ ส านักป้องกนัรักษาป่าและ

ควบคุมไฟป่า

รวม 124 79
รวมทัง้หมด 203



หนา้ที1่

ที่
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี
ที่ปดิเรื่อง

เรื่อง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง
หมายเหตุ

1 นร01610008710 27/9/2561 ขอความเป็นธรรมกรณีไมส่ามารถออกโฉนดทีดิ่นในพืน้ทีต่ าบลปากนคร จงัหวัดนครศรีธรรมราช เนือ่งจากเจา้พนักงานทีดิ่นอา้งว่าติด
เขตป่าสงวนแหง่ชาติ (ป่าเลนปากพญา – ปากนคร) ซ่ึงผู้ร้องเหน็ว่าตามพระราชกฤษฎกีา ก าหนดป่าเลนปากพยา – ปากนคร ในท้องที ่
ต าบลปากพูน ต าบลท่าซัก ต าบลท่าไร่ และต าบลบางจาก อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวัดนครศรีธรรมราช ใหเ้ป็นป่าสงวน พ.ศ.
2495 ไมไ่ด้ประกาศใหพ้ืน้ทีต่ าบลปากนครเป็นป่าสงวนแหง่ชาติแต่อยา่งใด

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้,สจป.ที่
 12 (นครศรีธรรมราช)

2 6110247629 2/10/2561 ขอใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจดัสรรทีดิ่นท ากนิตามนโยบายของรัฐบาลใหก้บัสมาชิกกลุ่มผู้ไร้ทีดิ่นจงัหวัดขอนแกน่ จ านวน 365 ราย √ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้ สจป. ที่ 7 
(ขอนแกน่)ปิดแล้ว

24/10/61

3 6110120123 8/10/2561 ขอใหส้อบจริยธรรมขา้ราชการชั้นผู้ใหญ่ (นายสมควร พรมมา) เนือ่งจากผู้ร้องเรียนแจง้ว่า ตนและนางกญัญา เทพฤกษ์ ถกูนายสมควร 
พรมมา ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ ส านักจดัการทรัพยากรป่าไมท้ี ่4 (สจป.4 สาขานครสวรรค์) กล่ันแกล้ง โดยแจง้ความด าเนินคดี
ต่อสถานีต ารวจภธูรแมส่อด จงัหวัดตาก โดยกล่าวหาว่าเมือ่วันที ่31 พฤษภาคม 2561 ถงึวันที ่9 มถินุายน 2561 ผู้ร้องและนาง
กญัญา เทพฤกษ์ พาคนงานเขา้ไปในทีดิ่น นส. 3 ก. เลขที ่140 เลขทีดิ่น 51 ต าบลมหาวัน อ าเภอแมส่อด จงัหวัดตาก ของนายสมควร
 พรมมา บริเวณหวัไร่ปลายนา

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้ สจป.ที่ 4 (ตาก)ปิด
แล้ว25/12/61

4 6110141576 10/10/2561 จ.ส.อ. เพชร อ าไพ แจง้ว่า ศูนยป์ฏบิัติการทีดิ่นป่าไม ้(พิษณุโลก) สังกดั ปม.ได้ด าเนินการรังวัดทีดิ่นของเกษตรกร ในพืน้ทีต่ าบลหว้ยมุน่
 อ าเภอน้ าปาด จงัหวัดอตุรดิตถ ์ตามค าส่ัง ปม.แล้ว แต่ไมม่กีารออกเอกสารสิทธิ สทก.ใหก้บัเกษตรกรในพืน้ทีแ่ต่อยา่งใด ในการนี ้จงึขอ
ส่งเร่ืองดังกล่าวให ้ปม.น าไปตรวจสอบขอ้เท็จจริงและพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าทีใ่นส่วนทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป รายละเอยีดตาม
ไฟล์สแกนดังแนบ

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้ สจป.ที่ 3 (ล าปาง)
ปิดแล้ว29/11/62

5 6110572307 5/10/2561 ขอค าแนะน าโครงการพัฒนาเสมด็ขาว √ e-petition สจป.ที ่13 (สงขลา)
6 นร01610008999 8/10/2561 ขอความช่วยเหลือกเกีย่วกบัการขอท าไมสั้กในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าหว้ยทับเสลาและป่าหว้ยคอกควาย ตามหนังสืออนุญาตใหม้สิีทธิ

ท ากนิในเขตป่าสงวนแหง่ชาติของกรมชลประทาน เล่มที ่1 ฉบับที ่25 แปลงที ่69 ระวาง สทก.ชป.ที ่25 ออกให ้ณ วันที ่30 
สิงหาคม 2533 ในพืน้ทีต่ าบลลานสัก อ าเภอลานสัก จงัหวัดอทุัยธานี...

√ e-petition ส านักการอนุญาต สจป.ที่ 4 สาขา
นครสวรรค์ปิดแล้ว

27/12/61

7 6200051 16/10/2561 ลักลอบตัดไมใ้นเขตป่าสงวนแหง่ชาติ บริเวณยอดเขากมลา ต าบลกมลา อ าเภอกะทู ้จงัหวัดภเูกต็ √ ปม./1362 สจป.ที ่12 สาขากระบี่

8 นร01590003619 11/10/2561 ขอใหพ้ิจารณาจดัสรรทีดิ่นท ากนิใหแ้กส่มาชิกกลุ่มชุมชนเกษตรกรไร้ทีดิ่นท ากนิ จงัหวัดนครศรีธรรมราช √ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้ สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)ปิด

แล้ว1/3/62

9 6110248060 17/10/2561  ขอความเป็นธรรม กรณีผู้ร้องกบัพวก ราษฎรต าบลโคกตาล ต าบลตะเคียนราม และต าบลโสน อ าเภอภสิูงห ์จงัหวัดศรีสะเกษ รวม 22
 ราย ได้รับความเดือดร้อน เนือ่งจากถกูเจา้หน้าทีป่่าไม ้หน่วยป้องกนัรักษาป่าที ่ศก.4 (เขาบรรทัด-หว้ยต๊ิกชู) และพระสงฆจ์ากส านัก
พุทธอทุยาน ขบัไล่ราษฎรออกจากทีดิ่นท ากนิ โดยใช้รถไถท าลายต้นมนัส าปะหลังและส่ิงปลูกสร้างของราษฎร

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป.ที่ 7 
(อบุลราชธานี)ปิด
แล้ว23/3/63

10 6110551218 29/10/2561 บุกรุกพืน้ทีป่่าสงวน เขา้ไปโค่นสวนยางพาราของชาวบ้านทีท่ ากนิกนัมา40-50ปีจ านวนกว่า 10 ไร่  √ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป. ที่ 12(
นครศรีธรรมราช)ปิด
แล้ว26/3/62

11 นร01610009687 30/10/2561 ขอความอนุเคราะหใ์นการจดัสรรทีดิ่นท ากนิ ในพืน้ทีต่ าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จงัหวัดเชียงราย √ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้,สจป. 
ที ่2 (เชียงราย)

12 6110127231 31/10/2561 ตรวจสอบการได้มาของสิทธิถอืครองฯ ทีดิ่นในพืน้ทีป่่าสงวน ทีจ่ะอนุญาต สทก.ฯ (ป่าแมย่าว จ.ล าปางฯ)  √ e-petition ส านักป้องกนัฯ,ส านักจดัการ
ทีดิ่นป่าไม้

สจป. ที่ 3 (ล าปาง)
ปิดแล้ว6/3/63

รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563) เอกสารแนบ 2 



หนา้ที2่

ที่
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี
ที่ปดิเรื่อง

เรื่อง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563) เอกสารแนบ 2 

13 6110452581 31/10/2561 พบเหน็ขา้งทางสองฝ่ังเป็นภเูขาหวัโล้นเหมอืนโดนตัดและถางต้นไม ้บริเวณมู ่4-5 อ าเภอปราณบุรี แขวงปากน้ าปราณ จงัหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์

√ e-petition สจป.ที ่10 สาขาเพชรบุรี

14 6111548243 05/11/2561  ขอความเป็นธรรม กรณีเขตบ้านหน้าช่องแจก ต าบลสินปูน อ าเภอเขาพนม จงัหวัดกระบี ่ได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่าของ
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไมท้ี ่12 (นครศรีธรรมราช)

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ,ส านักการ
อนุญาต

สจป. ที ่12 สาขา
กระบีป่ิดแล้ว
30/11/61

15 6200213 8/11/2561 ขอใหต้รวจสอบการครอบครองไมท้่อน และไมแ้ปรรูป บริเวณ เลขที ่62/3 ถนนจนัทร์ เเขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กทม. √ ปม./1362 ส านักป้องกนัฯ

16 นร01610009601 12/11/2561 ขอความเป็นธรรมเกีย่วกบัทีดิ่นท ากนิ กรณีส านักงานปฎรูิปทีดิ่นจงัหวัดพะเยายกเลิกเอกสารทีดิ่น ส .ป.ก. 4-01 แปลงทีผู้่ร้องได้รับ
อนุญาตใหเ้ขา้ท ากนิ บริเวณต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง จงัหวัดพะเยา เพือ่ใหม้หาวิทยาลัยพะเยาเขา้ใช้ประโยชน์

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้ สจป. ที่ 2 (เชยีงราย)
ปิดแล้ว5/12/2562

17 นร01610009606 12/11/2561 ขอใหพ้ิจารณาแกไ้ขปัญหาการบุกรุกทีดิ่นในพืน้ทีเ่ขตป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าแมล่าว ป่าแมส้่าน และป่าแมใ่จ ต .แมเ่ยน็ อ.พาน จ.เชียงราย √ e-petition  สจป.ที ่2 (เชียงราย)

18 6112347151 25/12/2561 ขอใหม้กีารตรวจสอบการครอบครองเขา้ท าประโยชน์ในทีดิ่นป่าสงวนแหง่ชาติของบริษัทสวนป่ากติติ จ ากดั บริเวณบ้านไทยสามคัคี 
ต าบลโคคลาน อ าเภอตาพระยา จงัหวัดสระแกว้ และขอคืนพืน้ทีท่ ากนิ

√ e-petition สจป.ที ่9 สาขาปราจนีบุรี

19 6201142051 2/1/2562 ขอใหพ้ิสูจน์สิทธิการครอบครองทีดิ่นของบุคคลในเขตทีดิ่นของรัฐ เนือ่งจากได้ครอบครองเขา้ท าประโยชน์ กอ่นวันที ่30 มถินุายน 
2541 ในพืน้ทีห่มูท่ี ่4 ต าบลน้ ารึม อ าเภอเมอืง จงัหวัดตาก ซ่ึงอยูใ่นพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติป่าแมส่ลิดและป่าโป่งแดง จ านวน 100

√ e-petition สจป.ที ่4 (ตาก)

20 6200501 11/1/2562 พบเหน็ไฟไหมป้่าบริเวณบ้านทับเจริญ ม.5 ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี  √ ปม./1362 สจป.ที ่9 (ชลบุรี)

21 6201243942 15/1/2562 ติดตามความคืบหน้าขอใช้พืน้ทีใ่นการกอ่สร้างขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าในเขตป่าสงวนแหง่ชาติป่าดงภหูล่นต .หว้ยไผ่ อ.โขงเจยีม จ.
อบุลราชธานี

√ e-petition สจป.ที ่7 สาขาอบุลราชธานี

22 นร01620000270 13/1/2562  ขอใหพ้ิจารณาเกีย่วกบัพืน้ทีข่ยายเขตไฟฟ้า บริเวณหมูท่ี ่3 ต าบลบ้านกาด อ าเภอแมส่ะเรียง จงัหวัดแมฮ่่องสอน √ e-petition สจป.ที ่1 สาขาแมฮ่่องสอน

23 6200572 29/1/2562 การถกูด าเนินคดีในเขตทีดิ่นทีจ่ าแนกเป็นเขตทีดิ่นจดัสรรเพือ่การเกษตรกรรมและเพือ่ใช้ประโยชน์อยา่งอืน่ บริเวณบ้านหนองขา่ ม .1 
ต.หนองขา่ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภมูิ

√ ปม./เว็บไซต์ ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้

24 6201542309 30/1/2562 ขอใหแ้กไ้ขปัญหาเร่ืองทีดิ่นท ากนิและทีอ่ยูอ่าศัยของราษฎรในท้องที ่ หมูท่ี ่5, 6 และ 9 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล √ e-petition สจป.ที ่13 (สงขลา)

25 นร01620000421 16/1/2562 ขอรับการสนับสนุนโครงการขบัเคล่ือนการจดัหาทีดิ่นเฉพาะพืน้ที ่“แมแ่จม่โมเดล” ในพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ ป่าแมแ่จม่ ท้องทีจ่งัหวัด
เชียงใหม่

√ e-petition สจป.ที ่1 (เชียงใหม่)

26 6201548566 31/1/2562 ขอคัดค้านการขอประทานบัตรเหมอืงแร่บริเวณเขาโต๊ะกรัง ม.5, 7, 9 ต.ควนโดน อ.ควนโดน และ ม.7 ต.ทุง่นุย้ อ.ควนกาหลง จ.สตูล √ e-petition สจป.ที ่13 (สงขลา)

27 นร01620000793 29/1/2562 ขอใหต้รวจสอบผืนป่า และทวงคืนผืนป่า ป่าพนมดิน แปลงที ่1 ต าบลหนองบัว ,ต าบลบัวโคก อ าเภอท่าตูม จงัหวัดสุรินทร์ √ e-petition สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

28 6202246439 11/2/2562 ขอใหต้รวจสอบแนวเขตทีดิ่น ต.รังงาม อ.เนินสง่า จ.ชัยภมูิ √ e-petition สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)
29 6200941 14/2/2562 เจา้หน้าทีป่่าไมป้ระพฤติตนไมเ่หมาะสมต่อการเป็นขา้ราชการ  √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่10 (ราชบุรี)
30 6202547031 14/2/2562 ขอใหต้รวจสอบแนวเขตทีดิ่นและรับขึน้ทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางในพืน้ทีอ่ าเภอนาหมอ่ม อ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา จงัหวัดสงขลา √ e-petition สจป.ที ่13 (สงขลา)



หนา้ที3่

ที่
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี
ที่ปดิเรื่อง

เรื่อง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563) เอกสารแนบ 2 

31 6202149861 18/2/2562 นายประเสริฐ ไชยมณี ราษฎรจงัหวัดเชียงใหม ่แจง้ว่าเอกสารสิทธิทีท่ ากนิ (สทก.) ได้สูญหายและแนวเขต สทก. ในพืน้ทีห่มูท่ี ่4 ต.แมป่ัง๋
 อ.พร้าว จ.เชียงใหม ่ถกูคู่กรณีเคล่ือนยา้ยหลักเขต สทก. จงึมคีวามประสงค์ขอให ้1. ตรวจสอบสิทธิทีท่ ากนิ (สทก.)  2. ตรวจสอบแนว
เขต สทก.

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้ สจป.ที่ 1 (เชยีงใหม่)
ปิดแล้ว12/6/62

32 6202243623 18/2/2562 ขอตรวจสอบว่าพืน้ทีบ่ริเวณใกล้เคียงโฉนดทีดิ่นว่าอยูใ่นความรับผิดชอบของกรมป่าไมห้รือเป็นทีดิ่นของรัฐประเภทอืน่หรือไม่ หากเป็น
ทีดิ่นป่าไมอ้ยูใ่นความดูแลรับผิดชอบของ ปม.ขอใหต้รวจสอบว่าพืน้ทีบ่ริเวณใกล้เคียงโฉนดเลขทีดั่งกล่าวมชีื่อนายเขม็ชัย ชุติวงศ์ และ
บริวารถอืครองบุกรุกทีดิ่นป่าไมห้รือไม่

√ e-petition สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

33 นร01620001212 15/2/2562 ขอความช่วยเหลือกรณีไดัรับความเดือดร้อนทีท่ ากนิในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าดงหม ูต าบลบ้านโศก อ าเภอเมอืง จงัหวัดมกุดาหาร √ e-petition สจป.ที ่7 (ขอนแกน่)

34 6201141 26/02/2562  บุกรุก ลักลอบตัดไมใ้นเขตป่าสงวนแหง่ชาติ บริเวณบริเวณบ้านยาป่าแหน ม.5 ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แมฮ่่องสอน  √ ปม./1362 สจป.ที ่1 สาขาแมฮ่่องสอน

35 6202243989 21/2/2562 นายจนัทา แกว้ไธสง พร้อมพวก รวม 29 ราย ราษฎร ต.ไพล อ.ล าทะเมนชัย จ.นครราชสีมา ได้รับความเดือดร้อน กรณีมบีุคคลอา้งตน
เป็นเจา้หน้าทีป่่าไมจ้งัหวัดนครราชสีมา เขา้มายดึพืน้ทีท่ าการเกษตรทีต่นและพวกท ากนิอยู่

√ e-petition สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

36 6201251 8/3/2562 บุกรุกป่าสงวนแหง่ชาติ บริเวณบ้านหว้ยแย ้ต.หว้ยแย ้อ.หนองระเหว จ.ชัยภมูิ √ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกนัฯ
37 6203442705 8/3/2562 ขอคัดค้านการต่ออายกุารอนุญาตใช้ประโยชน์ในพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติป่าองค์พระป่าเขาพุระก า และป่าเขาหว้ยพลู ท้องที ่ต าบลวังยาว

 อ าเภอด่านช้าง จงัหวัดสุพรรณบุรี และขอใหจ้ดัสรรพืน้ทีดั่งกล่าวเป็นทีท่ ากนิและทีอ่ยูอ่าศัย
√ e-petition ส านักการอนุญาต

38 6203553745 7/3/2562 ขอใหต้รวจสอบการบุกรุกพืน้ทีส่าธารณะ หมูท่ี ่4 และหมทูี ่5 ต าบลบ่อผุด อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวัดสุราษฎร์ธานี √ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้,ส านัก
ป้องกนัฯ

39 6203346714 12/3/2562 เร่งรัดด าเนินการขอรับการสนับสนุนการเขา้ตรวจสอบพืน้ทีเ่ขตป่าเขา √ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้,สจป.ที่
 9 สาขาปราจนีบุรี

40 6203259249 13/3/2562 นายทุนและชาวบ้านเขา้ไปบุกรุกพืน้ทีเ่ขตป่าสงวน หมู ่15 บ้านซับน้ าเยน็-บ้านเหนือ อ าเภอปากช่อง ต าบลปากช่อง จงัหวัด
นครราชสีมา

√ e-petition สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

41 6201374 5/4/2562 บุกรุกป่าสงวนแหง่ชาติ ในบริเวณ บ้านโนนยา่นาง หมู ่8 ต าบลพิมาย จ.นครราชสีมา √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)
42 นร01620002022 3/4/2562 ขอความช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาทีดิ่นท ากนิ โดยจดัสรรทีดิ่นท ากนิในพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ “ป่าดงบังอี”่ ต าบลรอบเมอืง ต าบลท่าสีดา 

อ าเภอหนองพอก จงัหวัดร้อยเอด็
√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้,สจป.ที่

 7 (ขอนแกน่)
43 6204442716 17/4/2562  เนือ่งจากคณะรัฐมนตรีมมีติอนุมติัผ่อนผันให ้บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) เขา้ท าประโยชน์ ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าทับ

กวางและป่ามวกเหล็ก ต. มวกเหล็ก อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี เพือ่ท าเหมอืงแร่หนิอตุสาหกรรมชนิดปูนอตุสาหกรรมปูนซีเมนต์ เมือ่วันที่
 5 มนีาคม 2562 ผู้ร้องแจง้ว่า ขอใหห้ยดุท าเหมอืงในพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติดังกล่าว เพือ่อนุรักษ์และคุ้มครองส่ิงแวดล้อม

√ e-petition ส านักการอนุญาต

44 6204343995 18/4/2562 พืน้ที ่ต.ท่าขา้ม ต.บ้านด่าน ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ และ ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแกว้ ถกูประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ 
ตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ แต่มพีืน้ที ่ต.บ้านด่าน บางส่วนอยูใ่นเขตป่าไมถ้าวรตามมติ
คณะรัฐมนตรี และเขตป่าสงวนแหง่ชาติเขาฉกรรจฝ่ั์งเหนือ ซ่ึงทับซ้อนทีดิ่นท ากนิของราษฎร ท าใหร้าษฎรไมส่ามารถ ถอืครอง
กรรมสิทธิตามกฎหมายได้ จงึขอใหเ้พิกถอนป่าสงวนแหง่ชาติเขาฉกรรจฝ่ั์งเหนือ ขอใหเ้พิกถอนเขตป่าไมถ้าวร และขอใหอ้อกโฉนดทีดิ่น
ด้วย

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้,สจป.ที่
 9 สาขาปราจนีบุรี

45 6204347275 18/4/2562 พืน้ที ่ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว้ ถกูประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ ตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกจิ
พิเศษ แต่ทีดิ่นของประชาชนในพืน้ทีไ่มม่เีอกสารสิทธิเพราะถกูประกาศเป็นเขตป่าสงวนแหง่ชาติ ต้ังแต่ปี พ .ศ. 2507 จงึขอใหแ้กไ้ข
ปัญหาหลายประเด็นทัง้การเพิกถอนป่าสงวนแหง่ชาติ เพิกถอนป่าไมถ้าวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าเขาฉกรรจฝ่ั์งเหนือ และออกโฉนด
ทีดิ่น รวมทัง้ขอใหเ้ทศบาลต าบลป่าไร่ รับช าระเงินค่าภาษีบ ารุงท้องที ่(ภบท.5) ด้วย

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้,สจป.ที่
 9 สาขาปราจนีบุรี



หนา้ที4่

ที่
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี
ที่ปดิเรื่อง

เรื่อง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563) เอกสารแนบ 2 

46 6204248370 18/4/2562 กรณีผู้ร้องขอต่ออายใุบอนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติป่าหลังภ ูและเขตป่าไมถ้าวรของชาติ ท้องทีต่ าบลโขงเจยีม 
อ าเภอโขงเจยีม จงัหวัดอบุลราชธานี

√ e-petition ส านักการอนุญาต

47 6204241867 18/4/2562 ขอใหพ้ิจารณาจดัสรรทีดิ่นท ากนิในพืน้ทีส่วนป่ามญัจาคีรี อ.มญัจาคีรี และสวนป่าสาวะถ ีอ.เมอืง จงัหวัดขอนแกน่ √ e-petition สจป.ที ่7 (ขอนแกน่)
48 6204257299 11/4/2562 พบเหน็ผู้ท าลายต้นไม ้เป็นพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติโคกไอห้วน (โคกป่าช้าคลอกแฝก) ซ่ึงเป็นพืน้ทีท่ีมต้ีนไมเ้ช่นไมแ้ดง แต่โดนถางป่าเพือ่

ปลูกมนั เป็นเวลาหลายปีแล้ว ผู้ใหญ่บ้านในพืน้ทีก่เ็หน็ด้วยกบัการถางป่า  เคยแจง้ไปทีศู่นยด์ ารงธรรมและหน่วยงานในอ าเภอ แต่ไมไ่ด้
รับการแกไ้ข ต าบลทรัพยพ์ระยา อ าเภอนางรอง จงัหวัดบุรีรัมย์

√ e-petition สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

49 6204245050 23/4/2562 นางผ่องจติ แทนทุมมา ประกอบอาชีพท าไร่กาแฟในพืน้ที ่หมูท่ี ่3 ต.นาง้ิว อ.สังคม จ.หนองคาย ถกูนายกมลภ ูโคตรรัตน์ เจา้หน้าทีป่่า
ไมอ้ าเภอสังคม จบักมุด าเนินคดีและศาลถกูพิพากษาจ าคุกเป็นเวลา 4 ปี ซ่ึงพืน้ทีดั่งกล่าวนายนพดล แทนทุมมา (สามผู้ีร้องเรียน) ได้ซ้ือ
ต่อมาจากนางคม นาควงษ์ ในปี 2552 แต่นางคมฯ ไมถ่กูจบักมุด าเนินคดี ทัง้ทีเ่ป็นผู้บุกรุกแผ้วถางเป็นคนแรกต้ังแต่ปี 2529 และผู้
ร้องเรียนสงสัยว่าพืน้ที ่ต.นาง้ิว เกอืบทัง้หมดอยูใ่นเขตป่าสงวนแหง่ชาติ แต่เหตุใดพืน้ทีร่อบขา้งสามารถเขา้ท ากนิและปลูกยางพาราและ
อืน่ๆ ได้ แต่ผู้ร้องเรียนไมส่ามารถเขา้ท ากนิได้ จงึขอความเป็นธรรมขอเขา้ท ากนิในพืน้ทีเ่ดิม

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ

50 6204466458 26/4/2562 ขอใหย้ติุการอนุญาตใช้พืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ พุน้ าเค็ม จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ เพือ่ลดความขดัแยง้ในชุมชน เนือ่งจากไมไ่ด้เป็นการ
ประชาคมหมูบ่้าน แต่เป็นการสอดแทรกหวัขอ้ว่ามมีติเหน็ชอบ ในเร่ืองดังกล่าวใหก้บัทาง อบต พงศ์ประศาสน์

√ e-petition ส านักการอนุญาต

51 นร01580018778 29/4/2562 ขอ้พิพาทเร่ืองสิทธิทีดิ่น ขอใหพ้ิจารณาตรวจสอบพืน้ทีห่มูท่ี ่6 บ้านพุไทย ต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จงัหวัดเพชรบุรี √ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้ สจป.ที่ 10 สาขา
เพชรบุรีปิดแล้ว 

20/6/62

52 6205447609 10/5/2562  ขอใหห้ยดุท าเหมอืงในพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ ป่าทับกวาง และป่ามวกเหล็ก ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี √ e-petition ส านักการอนุญาต
53 6201573 15/5/2562 ลักลอบครอบครองไมสั้ก บริษัทมหกจิแทรคเตอร์ (1982) จ ากดั เลขที ่7/13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร
√ ปม./1362 ส านักป้องกนัฯ

54 6205241698 16/5/2562 ราษฎร จ.อดุรธานี แจง้ว่าท ากนิในพืน้ที ่ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อดุรธานี และ ต.โนนทัน อ.เมอืง จ.หนองบัวล าภ ูมาต้ังแต่
บรรพบุรุษ และกรมป่าไม ้(ปม.) ก าลังด าเนินการรังวัดรายแปลงเพือ่ออกหลักฐาน ส.ท.ก. ใหแ้กร่าษฎรแล้ว แต่มณฑลทหารบกที ่24 
(มทบ.24) แจง้ว่าทีดิ่นดังกล่าวอยูใ่นเขตรับผิดชอบของทหาร และมนีโยบายรังวัด ตรวจสอบแนวเขตเพือ่อก นสล.

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้ สจป.ที่ 6 (อดุรธานี)
ปิดแล้ว27/11/62

55 6205154195 22/5/2562 พบเหน็ ขา้ราชการเขา้ไปบุกรุกพืน้ทีเ่ขตป่าสงวนบ้านท่ามะโอ หมู ่8 ต าบลจอมหมอกแกว้ อ าเภอแมล่าว จงัหวัดเชียงราย โดยเขา้ไป
สร้างทีพ่ักอาศัย ชาวบ้านเขา้ไปถอืศีล ปลูกต้นไม ้ปลูกพืช  ซ่ึงปัจจบุันศาลตัดสินแล้วใหพ้ืน้ทีดั่งกล่าวเป็นพืน้ทีเ่ขตสงวนหา้มบุกรุก ซ่ึง
ตอนนีก้ย็งัมขีา้ราชการ ชาวบ้าน ยงัมกีารเขา้ไปบุกรุกอยู่

√ e-petition สจป.ที ่2 (เชียงราย)

56 6205440455 30/5/2562 ขอความเป็นธรรม กรณีโดนสวมสิทธิการอยูอ่าศัยบนทีดิ่น ในพืน้ทีห่มูท่ี ่19 ต าบลหนองมะค่าโมง อ าเภอด่านช้าง จงัหวัดสุพรรณบุรี √ e-petition สจป.ที ่10 (ราชบุรี)

57 นร02620029810 27/5/2562 ขอเสนอความคิดเหน็เกีย่วกบัแนวทางปฏบิัติในการขอใบอนุญาตเพือ่ส่งออกไมพ้ะยงูกบักรมป่าไม้ √ e-petition ส านักการอนุญาต

58 6201683 4/6/2562 ขอใหพ้ิจารณาแกไ้ขปัญหาการจดัการพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติทีท่ับซ้อนกบัทีดิ่นท ากนิของประชาชน √ ปม./โทรศัพท์ ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้

59 6201691 4/6/2562 ลักลอบบุกรุกป่าสงวนแหง่ชาติ บริเวณป่าต้นน้ า หมูท่ี ่15 ต าบลแมน่าจร อ าเภอแมแ่จม่ จงัหวัดเชียงใหม่ √ ปม./1362 สจป.ที ่1 (เชียงใหม่)
60 6201701 4/6/2562 ลักลอบบุกรุกป่าสงวนแหง่ชาติ เพือ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่นถงึทางลงหาดฟรีด้อม ต าบลป่าตอง อ าเภอกระทู ้จงัหวัดภเูกต็ √ ปม./1362 สจป.ที ่12 สาขากระบี่
61 นร01610010154 20/11/2561 ราษฎรบ้านโนนเจริญ หมูท่ี ่9 ต าบลกกปลาซิว อ าเภอภพูาน จงัหวัดสกลนคร ขอความช่วยเหลือเกีย่วกบัทีดิ่น เนือ่งจากได้มเีจา้หน้าที่

ได้ตรวจยดึพืน้ทีท่ ากนิ ซ่ึงเป็นพืน้ที ่ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่วันที ่30 มถินุายน 2541
√ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป.ที่ 6 สาขา

นครพนมปิดแล้ว
30/10/62



หนา้ที5่

ที่
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี
ที่ปดิเรื่อง

เรื่อง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563) เอกสารแนบ 2 

62 6206342512 19/6/2562 ขอความเป็นธรรม ขอใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือกรณีถกูเจา้หน้าทีป่่าไมจ้งัหวัดระยอง จบักมุด าเนินคดีอยา่งไม่
เป็นธรรม ขอ้หาบุกรุก แผ้วถาง กน่สร้าง ยดึถอื และครอบครอง ซ่ึงปัจจบุันถกูจบักมุด าเนินคดีอยูท่ีส่ านักงานอยัการจงัหวัดระยอง

√ e-petition สจป.ที ่9 (ชลบุรี)

63 6206240570 20/6/2562 ถกูเจา้หน้าทีป่่าไมจ้บักมุด าเนินคดีขอ้หาบุกรุกป่าสงวนแหง่ชาติ ในพืน้ที ่ต .ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแกน่ √ e-petition สจป.ที ่7 (ขอนแกน่)
64 6201824 26/6/2562 บุกรุกป่าบนภเูขาเพือ่สร้างบ้านพักอาศัย ต าบลคลองกิว่ อ าเภอบ้านบึง จงัหวัดชลบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่9 (ชลบุรี)
65 นร01620002959 25/6/2562 ขอใหต้รวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ทีดิ่นป่าเขา บริเวณท้ายซอยหมูบ่้านบุญฤทธิ1์ หมูท่ี ่7 ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสัตหบี จงัหวัด

ชลบุรี
√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้,สจป.ที่

 9 (ชลบุรี)

66 6201913 2/7/2562 บกรุกขดุดินในป่าสงวนแหง่ชาติเพือ่น าไปขาย บริเวณหลังโรงเรียนด่านเจริญ บ้านท่ากอก หมูท่ี ่3 ต าบลเกา่ยา่ดี อ าเภอแกง่คร้อ 
จงัหวัดชัยภมูิ

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

67 6201942 5/7/2562 ลักลอบครอบครองไมสั้กจ านวนมาก บริเวณบ้านเลขที ่85 หมูท่ี ่7 ต าบลแมส่ะเรียง อ าเภอแมส่ะเรียง จงัหวัดแมฮ่่องสอน √ ปม./1362 สจป.ที ่1 สาขาแมฮ่่องสอน
68 6207342227 8/7/2562 ขอใหพ้ิจารณาแกไ้ขปัญหาทีดิ่นท ากนิใหแ้กร่าษฎรในพืน้ที ่ต าบลทัพราช ต าบลทัพไทย ต าบลทัพเสด็จ และต าบลโคคลาน อ าเภอตา

พระยา จงัหวัดสระแกว้
√ e-petition ส านักป้องกนัฯ,สจป.ที ่9 

สาขาปราจนีบุรี
69 6202011 25/7/2562 ลักลอบตัดต้นไมใ้นพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ บ้านถ้ าเพดาน หมทูี ่7 ต าบลกรุหยนั อ าเภอทุง่ใหญ่ จงัหวัดนครศรีธรรมราช √ ปม./1362 สจป.ที ่12 (นครศรีธรรมราช)
70 นร01620003323 24/7/2562 ขอความเป็นธรรมเกีย่วกบัปัญหาทีดิ่นท ากนิ บริเวณพืน้ทีห่มูท่ี ่7 ต าบลโคกตาล อ าเภอภสิูงห ์จงัหวัดศรีสะเกษ √ e-petition ส านักจดัการป่าชุมชน.สจป.ที่

 7 สาขาอบุลราชธานี
71 6202024 30/7/2562 ลักลอบตัดไมใ้นเขตป่าสงวนแหง่ชาติ ท้องทีบ่้านหนองสะแบง ม. 8 ต.หว้ยแก อ.ชนบท จ.ขอนแกน่ √ ปม./1362 สจป.ที ่7 (ขอนแกน่)

72 6208247138 1/8/2562 เทศบาลต าบลจานแสนไชย อ.หว้ยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ได้ด าเนินโครงการตัดถนน เป็นระยะทาง 2 กโิลเมตร ผ่านป่าสงวนแหง่ชาติ
บริเวณป่าผีน้อย บ้านน้ าค า อ.หว้ยทับทัน จ.ศรีสะเกษ เขา้ไปในพืน้ทีป่่าสงวนทีไ่มใ่ช่บริเวณทีต้ั่งของโครงการ

√ e-petition สจป.ที ่7 สาขาอบุลราชธานี

73 นร01620003486 5/8/2562 ขอใหอ้อกกฎหมายหรือแกก้ฎหมายในรูปแบวิธีการใหเ้ช่าเทือกเขาหวัโล้น √ e-petition ส านักการอนุญาต

74 6202053 7/8/2562 บุกรุกพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติเพือ่ท าสวนมะมว่ง บริเวณบ้านสบแปะ ม. 1 ต.บ้านแปะ อ.จอมทองจ.เชียงใหม่ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่1 (เชียงใหม่)
75 6208348946 14/8/2562 ขอความเป็นธรรมในการออกเอกสารสิทธิ์ทีดิ่น สทก. โดยขอใหต้รวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ สทก. ในพืน้ที ่หมู ่21 ต าบลท่ากระดาน

 อ าเภอสนามชัยเขต จงัหวัดฉะเชิงเทรา
√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้ สจป.ที่ 9 สาขา

ปราจีนบุรีปิดแล้ว
13/11/62

76 6202121 27/8/2562 มกีารซ้ือขายทีดิ่นในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าแมฮ่่องป๋อป่าหว้ยแกว้ และป่าแมอ่งิฝ่ังซ้าย จ .พะเยา √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่2 (เชียงราย)
77 6208260618 22/8/2562 ร้องเรียนส านักสงฆส์ะพาน 1 บ้านหว้ยหนิฝน ต.บ้านนา อ.เทพสถติ จ.ชัยภมูิ √ e-petition สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)
78 สผ0001/3859 13/8/2562 การด าเนินงานตามขอ้ปรกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ านวน 3 ประเด็น (ประเด็นที ่3,7,11) √ ขอ้หารือ ส านักป้องกนัฯ ส านักการอนุญาต, 

ส านักจัดการที่ดินป่า
ไม้ ปิดแล้ว

79 6202134 9/9/2562 แจง้เหตุการลักลอบบุกรุกแผ้วถางป่าเพือ่ท าไร่เล่ือนลอย ในพืน้ทีบ่ริเวณ ต.แมค่ะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ √ ปม./1362 สจป.ที ่1 (เชียงใหม่)
80 6202163 11/9/2562 พบการลักลอบน าเคร่ืองจกัรเขา้ไปท าลายภเูขา ระเบิดหนิและขดุดิน ในบริเวณจดุชมวิววังผาเมฆ ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง √ ปม./1362 สจป.ที ่12 (นครศรีธรรมราช)

81 6202252 13/9/2562 ลักลอบบุกรุกแผ้วถางป่า บริเวณใกล้กบัอา่งเกบ็น้ าบ้านพุพิน ม.1 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี √ ปม./1362 สจป.ที ่10 (ราชบุรี)
82 6209459665 13/9/2562 พบเหน็กลุ่มคนเขา้ไปตัดต้นไม ้ในพืน้ทีห่มูบ่้านพุตะแก ต .หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี √ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป. ที่ 10 สา

เพชรบุรี ปิดแล้ว
2/1062



หนา้ที6่

ที่
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี
ที่ปดิเรื่อง

เรื่อง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563) เอกสารแนบ 2 

83 6209243954 25/9/2562 ขอความช่วยเหลือใหช้าวบ้าน ได้ท ากนิในพืน้ทีบ่้านหว้ยซันพัฒนา ต .ผักไหม อ.หว้ยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ประมาณ 27 ครัวเรือน ได้ใช้
ประโยชน์ทีดิ่นในพืน้ทีป่่าประมาณ 170 ไร่

√ e-petition สจป.ที ่7 สาขาอบุลราชธานี

84 6209249096 26/9/2562 มนีายทุนได้กว้านซ้ือทีดิ่น สปก. ในพืน้ที ่ต.โป่งนก อ.เทพสถติ จ.ชัยภมู ิประมาณ 400 ไร่ และน ารถแบคโฮ รถไถ มาขดุลอกและถมดิน
ในพืน้ทีส่าธารณะบริเวณอา่งเกบ็น้ าหว้ยโป่งกระบาน และพืน้ทีป่่าสงวนป่านายางกลัก

√ e-petition สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

รวม 84 0
รวมทัง้หมด 84



หนา้ที1่

ที่
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี
ที่ปดิเรื่อง

เรื่อง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง
หมายเหตุ

1 6010549528 4/10/2560 นายสมหมาย พันธุรัตน์ แจง้ว่าตนเองและพวกได้อาศัยและท ากนิอยูบ่ริเวณหมูท่ี ่1 ต.ชุมโค อ.ประทิว จ.ชุมพร มาต้ังแต่ปี 2499 
ต่อมาในปี 2509 ได้มกีารประกาศเขตป่าสงวนแหง่ชาติป่าหนองไซและป่าทุง่วัวแล่น ซ่ึงจากการประกาศเขตป่าสงวนทับทีอ่าศัยและ
ท ากนิของราษฎรในพืน้ที ่โดยปัจจบุันราษฎรบางส่วนได้น าหลักฐานไปขอออกโฉนดทีดิ่นต่อส านักงานทีดิ่นอ าเภอประทิว และได้รับ
เอกสารสิทธิในทีดิ่นไปแล้ว แต่ในรายของนายสมหมาย พันธ์รัตน์ ยงัไมไ่ด้รับการส ารวจพืน้ทีเ่พือ่ขอออกโฉนดทีดิ่น จงึขอใหห้น่วยงานที่
เกีย่วขอ้งเร่งรัดด าเนินการแกไ้ขปัญหาดังกล่าวด้วย

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้

2 6012909017 27/9/2560 กรณีนายอนันต์ สุนทร ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ าแมส่าว ต าบลแมส่าว อ าเภอแมอ่าย จงัหวัดเชียงใหม ่ขอใหม้กีารบังคับใช้กฎหมายกบัผู้บุก
รุกป่าอยา่งเด็ดขาด และใหม้กีารส ารวจพืน้ทีใ่นต าบลแมส่าว อ าเภอแมอ่าย จงัหวัดเชียงใหม ่ในการสร้างอา่งเกบ็น้ า

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ,สจป.ที ่1 
(เชียงใหม่)

3 6010541745 11/10/2560 นายนุกจิ ศรีละมา้ย ราษฎรจงัหวัดสตูล ขอใหพ้ิจารณาเร่งรัดการจดัสรรทีดิ่นท ากนิในพืน้ทีป่่าเส่ือมโทรม บ้านเหนือคลอง บ้านแคมขี้
พร้า และบ้านทุง่สามสหาย ต าบลควนกาหลง จงัหวัดสตูล ใหแ้กส่มาชิกชมรมทหารพราน กองทัพบก

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้, สจป.ที่ 13 (สงขลา)
ปิดแล้ว4/3/63

4 6010434915 20/10/2560 แจง้การคัดค้านบริษัทในเครือสหวิริยาฯ ในการขอเช่าพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ และขอทราบว่ามกีารส่งรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม (EIA)โครงการนิคมอตุสาหกรรมโลจสิติกส์บางสะพานแล้ว หรือไม ่และขอคัดค้านรายงาน EIAดังกล่าว ทีใ่ช้ทีดิ่นทีบุ่กรุก
พืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติป่าคลองแมร่ าพึง หากบริษัทในเครือสหวิริยาฯ ได้ส่งรายงานวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม EIAแล้ว

√ e-petition ส านักการอนุญาต

5 6010345940 19/10/2560 ขอใหพ้ิจารณาแกไ้ขปัญหาทีดิ่นท ากนิใหแ้กร่าษฎรในพืน้ที ่ต าบลทัพราช ต าบลทัพไทย ต าบลทัพเสด็จ และต าบลโคคลาน อ าเภอตา
พระยา จงัหวัดสระแกว้

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป.ที่ 9 สาขา
ปราจีนบุรีปิดแล้ว
27/9/61

6 6011151378 2/11/2560 ชาวบ้านท าไมส่้งขาย หมูบ่้านสันติสุข ถนน องค์การบริหารส่วนจงัหวัด พะเยา 3009 ต าบล ควร อ าเภอปง จงัหวัดพะเยา √ e-petition สจป.ที ่2 (เชียงราย)

7 6011148559 9/11/2560 ขอความอนุเคราะหท์ีดิ่นท ากนิในพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติบ้านสะพานยาว หมูท่ี ่10 ต าบลแมส่ า อ าเภอศรีสัชนาลัย จงัหวัดสุโขทัยซ่ึง
เป็นพืน้ทีเ่ดิมทีเ่คยท ากนิมาต้ังแต่ พ .ศ. 2535 แต่ถกูทวงคืนตามนโยบาย คสช.

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป.ที่ 4 (ตาก)ปิด
แล้ว11/10/61

8 6100502 20/11/2560 ทีจ่งัหวัด นครศรีธรรมราช ได้มกีารลักลอบ ตัดไมท้ าลายป่า สงไปขายทัว่ภาคใต้และส่งมาขายทีห่ลายจงัหวัด เช่น สงขลา สตูล 
นครศรีธรรมราชเป็นจ านวนมาก โปรดใหค้วามส าคัณแกป่่าไมด้้วย

√ ปม./ระบบมอืถอื สจป.ที ่12 (นครศรีธรรมราช)

9 6011345970 24/11/2560 ขอใหพ้ิจารณาตรวจสอบการออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส. 3ก) ในพืน้ที ่อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจนีบุรี อ.วัฒนานคร อ.คลอง
หาด อ.อรัญประเทศ อ.ตาพระยา จ.สระแกว้ ซ่ึงอยูใ่นเขตป่าสงวนแหง่ชาติ เขตป่าบ้านแกง้ เขตป่าเกง่ใหญ่ เขตป่าแกง่ดินสอ จงัหวัด
ปราจนีบุรี เขตป่ากระบาก เขตป่าเขาฉกรรจฝ่ั์งเหนือ เขตป่าวัฒนานคร เขตป่าโคกสูง จงัหวัดสระแกว้

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้, 
สจป.ที ่9 สาขาปราจนีบุรี

10 6100984 25/12/2560 ระยะเวลาขอ[เขตในการส่ังร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างในเขตป่าไม ้ทีถ่กูตัดสินและส้ินสุดคดีแล้ว √ ปม./ระบบมอืถอื ส านักป้องกนัฯ

11 6012153136 25/12/2560  กรณีนายโป มณีกาญจน์ ราษฎรจงัหวัดเชียงใหม ่แจง้ว่ามกีารบุกรุกพืน้ทีป่่าเพือ่ปลูกยางพารา ในพืน้ทีบ่้านหว้ยหลวง หมูท่ี ่13 
ต าบลแมน่าวาง อ าเภอแมอ่าย จงัหวัดเชียงใหม่

√ e-petition ส ำนักปอ้งกนัฯ สจป.ที่ 1 (เชยีงใหม่)

ปดิแลว้26/11/61

12 6012245575 25/12/2560 ขอใหพ้ิจารณาแกไ้ขปัญหาทีดิ่นท ากนิใหก้บัราษฎรในพืน้ทีต่ าบลโคกกระชาย อ าเภอครบุรี จงัหวัดนครราชสีมา เนือ่งจากราษฎรได้รับ
ผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่าในพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติครบุรี

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ.สจป.ที ่8 
(นครราชสีมา)

13 6012545017 28/12/2560 ขอใหพ้ิจารณาเร่งรัดการด าเนินโครงการถนนเล่ียงเมอืงสตูลฝ่ังตะวันออก (โครงการที ่1 และโครงการที ่2) ซ่ึงปัจจบุันไมส่ามารถ
ด าเนินโครงการดังกล่าวได้ เนือ่งจากพืน้ทีโ่ครงการบางส่วนอยูใ่นเขตป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าชายเลนตอนที ่5 ตามกฎกระทรวง ฉบับที ่
200 (พ.ศ.2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481

√ e-petition ส านักการอนุญาต

14 นร01600011564 29/12/2560 ขอทีดิ่นหรือสิทธิการใช้ประโยชน์ในทีดิ่น ขอความอนุเคราะหใ์หเ้พิกถอนและยกเลิกเขตป่าสงวนแหง่ชาติ √ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้

รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563) เอกสารแนบ 3 



หนา้ที2่

ที่
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี
ที่ปดิเรื่อง

เรื่อง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563) เอกสารแนบ 3 

15 6101105 17/1/2561 ขออนุญาตตัไมย้างพาราในเขตป่าสงวนฯ สิทธิ ภบท.5 ในเขตป่าสงวนฯ ป่าเขาศูนย ์ต.ไมเ้รียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช √ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที ่12 (นครศรีธรรมราช)

16 6101143527 17/1/2561 ขอใหพ้ิจารณา กรณีนายสิงห ์สุนทรวิภาต ราษฎรจงัหวัดเชียงใหม ่เพือ่ขอความช่วยเหลือใหไ้ด้รับการออกเอกสารสิทธิ์ในทีดิ่นทีผู้่ร้อง
ใช้ประโยชน์ในเขตป่าเส่ือมโทรม บริเวณหมูท่ี ่1 ต าบลป่าแป๋ อ าเภออแมแ่ตง จงัหวัดเชียงใหม ่เนือ่งจากเอกสารครอบครองเป็น 
ภ.บ.ท. 5

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้ สจป.ที่ 1 (เชยีงใหม่) 
ปิดแล้ว

17 นร01610000200 23/1/2561 ขอใหพ้ิจารณาตรวจสอบการอนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในเขตพืน้ทีป่่า ตามมาตรา 4(1)แหง่พระราชบัญญัติป่าไม ้พ.ศ.2484 เพือ่จดัท า
สถานทีพ่ักผ่อนหยอ่นใจ และทีเ่กีย่วขอ้ง จ านวน 4 ราย ในพืน้ทีอ่ าเภอหวัหนิ จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์

√ e-petition ส านักการอนุญาต สจป.ที่ 10 สาขา
เพชรบุรีปิดแล้ว
26/4/61

18 6101134 30/1/25661 ขอใหต้รวจสอบการจบักมุผู้กระท าความผิด และปิดประกาศโดยหน่วยป้องกนัรักษาป่าที ่นศ.7 (ฉวาง)ส านักจดัการทรัพยากรป่าไมท้ี่
12,หา้มบุคคลหนึง่บุคคลใด เขา้มาด าเนินการ กจิกรรมใดๆ โดยเด็ดขาด ตามปจว.ขอ้ 1 เวลา 22.10 น. ลงวันที ่19 มกราคม 
2561 คดีอาญาที่15/2561 ยดึทรัพยท์ี ่7/2561

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

19 6101447278 30/1/2561 นายศรีวิเชียร ขาวพิทักษ์วงศ์ ราษฎรจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ขอใหพ้ิจารณาตรวจสอบหนังสือกรมป่าไม ้เร่ือง นายวรพจน์ ลิมาคม ขอ
อนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในพืน้ทีป่่า ตามมาตรา 4 (1) แหง่พระราชบัญญัติป่าไม ้พ.ศ.2484 เพือ่จดัท าโครงการพัฒนา ปรับปรุง ฟืน้ฟู
 สภาพป่าเส่ือมโทรมและวนเกษตรผสมผสานใหเ้ป็นสถานทีพ่ักผ่อนหยอ่นใจและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้ท้องทีจ่งัหวัดประจวบคีรีขนัธ์
 ว่าออกโดยส่วนราชการอยา่งถกูต้องหรือไม่

√ e-petition ส านักการอนุญาต

20 6101192 14/2/2561 ขอใหต้รวจสอบการน าไมม้าท าเฟอร์นิเจอร์ ซอยจรัญ 29 บ้านเลขที ่189-231-232 √ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกนัฯ

21 6102091 19/2/2561 ขอใหต้รวจสอบร้านขายเฟอร์นิเจอร์ ไมแ้ปรรูป ไมท้่อนซุง √ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกนัฯ

22 6102445738 22/2/2561 นายสหสัทศ มวีาสนา กบัพวก ได้มหีนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพือ่ขอความช่วยเหลือใหไ้ด้รับการอนุญาตเขา้ท าประโยชน์ใน
เขตพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติป่าปากทะเล อ าเภอบ้านแหลม จงัหวัดเพชรบุรี

√ e-petition ส านักการอนุญาต

23 นร01610001698 28/2/2561 มผู้ีบุกรุกป่าสงวนและทีส่าธารณประโยชน์ ในพืน้ทีต่ าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอ เสิงสาง จงัหวัดนครราชสีมา √ e-petition สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

24 นร01610000973 7/3/2561 ขอความเป็นธรรมใหก้บันายรัตน์ จนัทา (พีช่าย) กรณีถกูด าเนินคดีในขอ้กล่าวหาว่า บุกรุก กน่สร้าง แผ้วถาง ยดืถอื ครอบครอง หรือ
ท าด้วยประการใดๆ อนัเป็นการท าลายป่า อนัเป็นการเส่ือมเสียแกส่ภาพป่าสงวนแหง่ชาติโดยไมไ่ด้รับอนุญาต ในพืน้ทีป่่าสงวน
แหง่ชาติดงหวักองและดงบังอี ่ต าบลสร้างนกทา อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ

25 6103444491 30/3/2561  ขอความเป็นธรรมเกีย่วกบัทีดิ่นท ากนิ เนือ่งจากทีดิ่นมรดกตกทอดของผู้ร้องถกูเจา้หน้าทีป่่าไม ้หน่วยป้องกนัและรักษาป่า รบ .3 
ต าบลยางหกั อ าเภอปากท่อ จงัหวัดราชบุรี ท าการรังวัดและอา้งว่าทีดิ่นดังกล่าวเป็นพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติทัง้ทีท่ีดิ่นท ากนิของผู้ร้อง
ดังกล่าวมหีลักฐานการท าประโยชน์มาทกอ่นทีก่รมป่าไมจ้ะประกาศเขตป่าสงวนแหง่ชาติฝ่ังซ้ายแมน่้ าภาชี เมือ่ปี พ .ศ. 2527

√ e-petition ส ำนักปอ้งกนัฯ,ส ำนัก

จดักำรทีด่ินปำ่ไม้

สจป.ที่ 10 (รำชบรีุ)

ปดิแลว้26/2/2562

26 6104440509 10/4/2561 ขอความอนุเคราะหเ์กีย่วกบัการท าประโยชน์ในทีดิ่นท ากนิ หมูท่ี ่6 ต.หว้ยเขยง่ อ.ทองผาภมู ิจ.กาญจนบุรี √ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)
ปิดแล้ว20/4/2561

27 6104145817 11/4/2561 กรณีนางอารมย ์ค าจริง ขอใหพ้ิจารณาแกไ้ขปัญหา กรณีราษฎรในพืน้ทีจ่งัหวัดพิษณุโลก จงัหวัดพิจติร จงัหวัดเพชรบูรณ์ จงัหวัด
นครราชสีมา จงัหวัดลพบุรี และจงัหวัดสระบุรี ทีไ่ด้รับผลกระทบจากการประกาศเขตป่าสงวนแหง่ชาติ และการก าหนดเขตทีดิ่นให้
เป็นเขตปฏรูิปทีดิ่นทับทีท่ ากนิของราษฎร

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้

28 6104146456 18/4/2561 ขอใหต้รวจสอบทีดิ่นท ากนิและทีอ่ยูอ่าศัยว่าอยูใ่นหรือนอกเขตป่าสงวนแหง่ชาติทีดิ่นท ากนิและทีอ่ยูอ่าศัยบริเวณต าบลบุญนาคพัฒนา
 อ าเภอเมอืงล าปาง จงัหวัดล าปาง

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้ สจป.ที่ 3 (ล าปาง)ปิด
แล้ว17/9/61

29 6104351474 11/4/2561 ผู้ร้องได้ว่าได้พบเหน็การบุกรุกท าลายป่า ในเขตพืน้ทีอ่ าเภอบ่อทอง (ผู้ร้องไมแ่น่ใจ) จ.ชลบุรี   อยูใ่นซอยวัดอา่งไทร เลยตลาดกงัไฮ้  
กอ่นถงึ บ้านคุณดา ระหว่างเขตเขาไมห้อมและธรรมรัตน์ใน

√ e-petition สจป.ที ่9 (ชลบุรี)



หนา้ที3่

ที่
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี
ที่ปดิเรื่อง

เรื่อง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563) เอกสารแนบ 3 

30 6105350697 16/5/2561 มนีายทุนเขา้ไปบุกรุกพืน้ทีป่่าทีเ่ขา ได้เขา้ไปน ารถแมคโคเขา้ไปขดุภเูขา และตัดต้นไม ้ เพือ่น าไปถมในพืน้ทีข่องตัวเอง โฉนดเลขที ่
141542 จะอยูด้่านหน้า แต่พืน้ทีท่ีถ่กูท าลายจะอยูด้่านหลัง ของโฉนดเลขที่141542 จงึอยากใหห้น่วยงานทีรั่บชอบเขา้มา
ตรวจสอบและด าเนินการแกไ้ขด่วน อ.ศรีราชา ต.บางพระ จ.ชลบุรี

√ e-petition สจป.ที ่9 (ชลบุรี)

31 6105140648 18/5/2561 นายธนกร ออ้ยแก ่ราษฎรจงัหวัดเพชรบูรณ์ ขอใหพ้ิจารณาตรวจสอบการรังวัดแนวเขตทีดิ่นของส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นจงัหวัด
เพชรบูรณ์ พืน้ทีห่มูท่ี ่10 ต าบลพุทธบาท อ าเภอชนแดน จงัหวัดเพชรบูรณ์

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้

32 6105171624 21/5/2561 นายสมพล อนุรักษ์วนภมู ินายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทับ อ าเภอแมแ่จม่ จงัหวัดเชียงใหม ่กบัพวก เสนอแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหร้าษฎรทีเ่ขา้ท าประโยชน์ หรืออยูอ่าศัยในเขตพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ (ป่าแมแ่จม่) อ าเภอแมแ่จม่ 
จงัหวัดเชียงใหม่

√ e-petition ส านักการอนุญาต ส านักจัดการที่ดินป่า
ไม้ปิดเร่ือง5/9/61

33 6106242518 8/6/2561 นายอทิธิกร อมรชินธนา ขอใหย้กเลิกหนังสืออนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ซ่ึง สป.ทส.ได้
พิจารณาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งแล้ว พบว่า ผู้ร้องเรียนได้เคยมหีนังสือองค์กรหนิล้ม ที ่04/2560 ลงวันที ่8 ธันวาคม 2560 ขอให ้ปม.
ตรวจสอบตลาดสมบัติ (ช่องจอม) ของบริษัทจอมคชา จ ากดั (ชื่อเดิมคือ บริษัท บ้านด่านพัฒนา จ ากดั) ซ่ึงมนีายสมบัติ ศรีสุรินทร์ 
และนางไกลดา ศรีสุรินทร์ เป็นผู้รับอนุญาตใหเ้ขา้ท าประโยชน์หรืออยูอ่าศัยภายในเขตพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ และเป็นผู้ด าเนินกจิการ
 ซ่ึงผู้ร้องเหน็ว่า การด าเนินการดังกล่าวไมช่อบด้วยกฎหมาย ผิดวัตถปุระสงค์และเง่ือนไขแนบท้ายหนังสือหลายประการ

√ e-petition ส านักการอนุญาต

34 6106241918 14/6/2561 ขอใหพ้ิจารณาช่วยเหลือราษฎร 7 ราย กรณีถกูด าเนินคดีบุกรุกป่าสงวนแหง่ชาติ (สวนป่าโคกโจด) ในพืน้ทีบ่้านโนนเกตุ หมูท่ี ่12 
ต าบลร่อนทอง อ าเภอสตึก จงัหวัดบุรีรัมย์

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ

35 6102842 18/6/2561 บุกรุกป่าปลูกต้นยางพาราหลังปี42 ครอบคลองมากกว่า100ไร่โดยคนทีไ่มม่สัีญชาติไทย แอบอา้งชื่อผู้อืน่ซ้ือขายทีดิ่น สปก . มี
เจา้หน้าทีรั่บสินบนช่วยไมใ่หถ้กูตรวจสอบ

√ ปม./ระบบมอืถอื ส านักป้องกนัฯ

36 6102915 29/6/2561 ลักลอบตัดไม ้พะยงู ประดู่ หมูบ่้านวรารมย ์บางบอน 4 ซอย7 √ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกนัฯ

37 6107245115 3/7/2561 ขอใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตรวจสอบพืน้ทีแ่ละส่ังการยติุด าเนินการใดๆ เกีย่วกบัการท าเหมอืงแร่ ของนายธีรสิทธิ์ ตรีวัฒน์สุวรรณ ที่
ได้รับอนุญาตใหเ้ขา้ท าประโยชน์หรืออยูอ่าศัยในเขตป่าสงวนแหง่ชาติป่าเกา่กลอยและป่านากลาง ท้องทีต่ าบลดงมะไฟ อ าเภอสุวรรณ
คูหา จงัหวัดหนองบัวล าภู

√ e-petition ส านักการอนุญาต,ส านัก
จดัการทีดิ่นป่าไม้

38 6107356018 5/7/2561 ขอใหพ้ิจารณาตรวจสอบการบุกรุกพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติและพืน้ทีส่งวนหวงหา้มตามพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตหวงหา้มทีดิ่น ใน
ท้องทีต่ าบลหว้ยโป่งและต าบลส านักกระท้อน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวัดระยอง พ.ศ. 2492 ในท้องทีต่ าบลมาบตาพุด อ าเภอเมอืง
ระยอง จงัหวัดระยอง

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป ที่ 9 (ชลบุรี)ปิด
เร่ือง24/4/62

39 6107154808 17/7/2561 ขอให ้ทส. ตรวจสอบขอ้เท็จจริงว่ามเีจา้หน้าทีว่นอทุยานฯ ญาติเจา้หน้าที ่และประชาชน ได้ท าการบุกรุกพืน้ทีว่นอทุยานชาพันปี 
ต าบลววี อ าเภอแมส่รวย จงัหวัดเชียงราย เพือ่ปลูกต้นกาแฟ เชอร์ร่ี และพืชอืน่ๆ รวมจ านวนเกอืบ 1 พันไร่ ต่อมา อส. ได้มหีนังสือ 
ลับ ที ่ทส 0910.102/14760 ลงวันที ่27 มถินุายน 2561 เรียน ปกท.ทส. แจง้ผลการด าเนินการว่า ได้มอบหมายใหส้ านัก
บริหารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่15 (สบอ.15 เชียงราย) ตรวจสอบขอ้เท็จจริงกรณีดังกล่าวแล้ว พบว่าพืน้ทีบ่ริเวณดังกล่าวเป็นพืน้ทีป่่าสงวน
แหง่ชาติป่าแมล่าวฝ่ังซ้าย อยูน่อกเขตพืน้ทีรั่บผิดชอบของวนอทุยานชาพันปี และเป็นพืน้ทีน่อกเขตรับผิดชอบของ อส . ซ่ึง สป.ทส.
พิจารณาแล้วเหน็ว่า เมือ่ อส.ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า พืน้ทีบ่ริเวณดังกล่าวเป็นพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติป่าแมล่าวฝ่ังซ้าย ซ่ึงอยูใ่นพืน้ที่
รับผิดชอบของ ปม.ด าเนินการตรวจสอบ

√ e-petition ส ำนักปอ้งกนัฯ สจป.ที่ 2 (เชยีงรำย)

ปดิแลว้ 26/6/62



หนา้ที4่

ที่
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี
ที่ปดิเรื่อง

เรื่อง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563) เอกสารแนบ 3 

40 นร01610006121 12/7/2561 ขอความเป็นธรรมเกีย่วกบัขอ้พิพาทเร่ืองสิทธิทีดิ่นท ากนิในเขตพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ โดยผู้ร้องอา้งว่าผู้ร้องได้ท าประโยชน์ในทีดิ่น
ดังกล่าวสืบทอดมาจากนายจนัทร์ กนัทะน้อย (ตาผู้ร้อง) ต่อมาเมือ่ปี พ.ศ.2548 ได้มนีายกติตพงศ์ ตันตราธนานุวัฒน์ ได้อา้งตัวว่าเป็น
เจา้ของทีดิ่นผืนดังกล่าว แต่ไมไ่ด้เขา้ท าประโยชน์ในทีดิ่นท ากนินัน้ จนกระทัง่ปี พ .ศ.2553 ได้มเีจา้หน้าทีก่รมป่าไมเ้ขา้ท าการส ารวจผู้
ครอบครองเขา้ท าประโยชน์ในทีดิ่นเขตป่าสงวนแหง่ชาติ โดยผู้ร้องเป็นผู้น าส ารวจและชี้แนวเขตในทีดิ่นทีผู้่ร้องเขา้ท าประโยชน์ แต่
ภายหลังผู้ร้องได้ขอเขา้ไปตรวจสอบรายชื่อผู้ถอืครองทีดิ่นกลับพบว่ามรีายชื่อของนายกติติพงค์ ฯ เป็นผู้ถอืสิทธิครอบครองแทนผู้ร้อง

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้ สจป.ที ่1 
(เชียงใหม่)ปิดแล้ว
6/1/2563

41 6107148344 23/7/2561 ผู้ร้องขอใหต้รวจสอบการออกเอกสาร น.ส.3 จ านวน 6 แปลง ออกทับซ้อนพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติหนองคล้า และป่าดงฉตัร หมูท่ี ่1 
ต.คณฑี อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้ สจป.ที่ 4 (ตาก)ปิด
แล้ว12/10/61

42 6107246568 23/7/2561 ราษฎรต าบลโป่ง อ าเภอด่านซ้าย จงัหวัดเลย ประสบปัญหาเกีย่วกบัทีดิ่นท ากนิครอบครองท าประโยชน์ทีดิ่นโดยทีไ่มม่เีอกสารสิทธิ
โฉนดทีดิ่น ซ่ึงราษฎรได้ครอบครองท าประโยชน์มากอ่นมกีารเปล่ียนแปลงการปกครองเมือ่ พ.ศ.2475 ต่อเนือ่งมาจนถงึปัจจบุัน ซ่ึง
ภายหลังได้มพีระราชบัญญัติป่าไม ้พ.ศ.2484 และพระราชบัญญัติป่าสงวนแหง่ชาติ พ.ศ. 2507 ประกาศใหพ้ืน้ทีต่ าบลโป่ง อ าเภอ
ด่านซ้าย จงัหวัดเลยเป็นพืน้ทีใ่นเขตป่า และท าใหเ้กดิปัญหาการประกาศเขตป่าทับเขตทีดิ่นท ากนิของราษฎรต าบลโป่ง

√ e-petition ส ำนักจดักำรทีด่ินปำ่ไม้ สจป.ที่ 6 (อุดรธำนี)

ปดิแลว้21/2/2562

43 6107440682 23/7/2561 ขอใหพ้ิจารณาตรวจสอบการเพิกถอนโฉนดทีดิ่น เลขที ่14110 และ นส. 3 ก เลขที ่154 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 
ตามหนังสือกรมป่าไม ้(ปม.) ที ่กษ 0708.1/9698 ลงวันที ่24 เมษายน 2543 ว่า ปัจจบุันได้มกีารเพิกถอนเอกสารสิทธิโดยมชิอบ
ด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ สป.ทส.พิจารณาแล้วเหน็ว่า ปม.ได้เคยมหีนังสือ ที ่กษ 0708.1/9698 ลงวันที ่24 
เมษายน 2543 แจง้ใหจ้งัหวัดเพชรบุรี ทราบและพิจารณาใช้อ านาจตามมาตรา 61 แหง่ประมวลกฎหมายทีดิ่นเพิกถอน นส. 3 ก 
และโฉนดทีดิ่นดังกล่าวด้วยแล้ว แต่ผู้ร้องต้องการให ้ปม.ช่วยตรวจสอบว่าพืน้ทีดั่งกล่าวได้ท าการเพิกถอนแล้วหรือไม ่อยา่งไร

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้

44 6108156940 4/8/2561 กรณี ราษฎรบ้านต้าแป้น ต าบลเวียงต้า อ าเภอลอง จงัหวัดแพร่ ต้องการใหม้กีารสร้างอา่งเกบ็น้ าหว้ยแมแ่ลง แต่ไมส่ามารถสร้างได้ 
เนือ่งจากมกีลุ่มผู้มอีทิธิพลบุกรุกป่าสงวนเขตอทุยานแหง่ชาติ ในพืน้ทีห่มูท่ี ่1 และหมูท่ี ่10 ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ซ่ึงได้หา
ผลประโยชน์โดยตัดไมสั้ก ค้าขายไมซ้าง บุกรุกปลูกขา้วโพดและปลูกมนัในเขตป่าสงวนลักลอบขนไมเ้ถือ่นโดยไมเ่กรงกลัวกฎหมาย 
และได้บังคับขม่ขูร่าษฎรไมใ่หส้ร้างอา่งเกบ็น้ าหว้ยแมแ่ลง เพราะกลัวจะเสียประโยชน์

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป.ที่ 3 สาขาแพร่
ปิดแล้ว14/8/61

45 นร01600005949 3/8/2561 ขอใหพ้ิจารณาจดัสรรทีดิ่นท ากนิ โดยใช้พืน้ทีว่่างเปล่าของ ต .สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกยีรติ และ ต.บ้านตูล อ.ชะอวด จ.
นครศรีธรรมราช

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้ สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)ปิด
แล้ว28/11/61

46 6108253641 8/8/2561 พบเหน็การปฏบิัติหน้าทีข่องนายอ าเภอท่าตูมและทหารอ าเภอท าตูมจงัหวัดสุรินทร์ ได้กระท าตัดไมย้างนาโดยไมม่ใีบอนุญาติ เมือ่วันที่
 12 มนีาคม 2561 จ านวน 6 ต้น ทีบ่้านตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์และทีบ่้านตากแดด ต.เมอืงแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป.ที่ 8 ( 
นครราชสีมา)ปิดแล้ว
18/10/61

47 6103034 20/8/2561 มกีารขนยา้ยไมพ้ะยงู ไมช้ิงชัน ทีค่ลังสินค้าแงอารียรี์สอร์ท คลอง 7 ถนนล าลูกกาวังน้อย ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี √ ปม./1362 ส านักป้องกนัฯ

48 6108255385 21/8/2561  มชีาวบ้านบุกรุกตัดไมใ้นพืน้ทีป่่าของหมูบ่้านบริเวณบ้านหนองขุน่ใหญ่ ต าบลหนองขุน่ใหญ่ อ าเภอหนองพอก จงัหวัดร้อยเอด็ เพือ่ท า
การเกษตร (ปลูกออ้ย) ซ่ึงพืน้ทีดั่งกล่าวเป็นแหล่งต้นน้ าและอยูใ่กล้กบับ่อน้ าประปาของชุมชน ส่งผลใหช้าวบ้านหมูท่ี ่1,7 และ 13 
ต าบลหนองขุน่ใหญ่ อ าเภอหนองพอก จงัหวัดร้อยเอด็ ได้รับความเดือดร้อน ผู้ร้องจงึขอใหต้รวจสอบการออกโฉนดทีดิ่นบริเวณรอบ
บ่อน้ าประปาของชุมชน รวมถงึขอใหก้ าหนดพืน้ทีดั่งกล่าวเป็นเขตป่าสงวนแหง่ชาติ

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้ สจป.ที่ 7 (ขอนแกน่
ปิดแล้ว7/11/61
ส านักป้องกนัฯปิดเร่ือง
8/1/62

49 6108443237 28/8/2561  ขอใหพ้ิจารณาตรวจสอบแนวเขตทีดิ่นท ากนิในบริเวณอทุยานแหง่ชาติเฉลิมพระเกยีรติไทยประจนัและป่าสงวนแหง่ชาติป่าฝ่ังซ้าย
แมน่้ าภาชี ต.ยางหกัอ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้ สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)
ปิดแล้ว26/10/61



หนา้ที5่

ที่
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี
ที่ปดิเรื่อง

เรื่อง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563) เอกสารแนบ 3 

50 นร01610007335 24/8/2561 มลูนิธิเพือ่นช้าง (องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขที ่0476)ได้ยืน่ค าขอใช้ประโยชน์ในพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติป่าแมย่าว จากส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวัดล าปาง กรมป่าไม ้และมลูนิธิเพือ่นช้าง

√ e-petition ส านักการอนุญาต

51 6109344188 10/9/2561 ขอรับการจดัสรรทีดิ่นแบบโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ โดยกลุ่มผู้ร้องได้มกีารประชุมแล้วมมีติร่วมกนัว่าขอใหเ้ขา้ส ารวจพืน้ทีเ่ป้าหมาย
ใหม ่จ านวน 3 แปลง ทีอ่ยูใ่นเขตพืน้ทีร่ะหว่างอ าเภอตาพระยา ติดต่อกบัอ าเภอโนนดินแดง ระหว่างหมูบ่้านหนองเสมด็ล านางรอง 
จากบริเวณช่องตะโกจนถงึช่องตากวิ และเป้าหมายส ารองบริเวณหนิดาด พืน้ทีต่ าบลทัพราช รอยต่ออ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแกว้
 มรีะยะเวลาทีข่อใหส้ ารวจประมาณ 20 วัน โดยขอใหเ้จา้หน้าทีป่่าไมเ้ขา้ร่วมส ารวจ เพือ่ใหเ้กดิความถกูต้องตามกฏหมาย และขอให้
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใหค้วามอนุเคราะห ์สนับสนุน และช่วยเหลือด้วย

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้,สจป.
ที ่9 สาขาปราจนีบุรี

52 นร01610007986 11/9/2561 ขอความเป็นธรรมเกีย่วกบัปัญหาขอ้พิพาทเร่ืองสิทธิทีดิ่น เนือ่งจากนายอรุณ บิดาของผู้ร้อง ได้ครอบครองทีดิ่นในพืน้ทีป่่าสงวน
แหง่ชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่วันที ่11 พฤษภาคม 2542 ล าดับที ่1550 พืน้ที ่ม. 8 ต.ปางหม ูอ.เมอืงแมฮ่่องสอน จ.
แมฮ่่องสอน ต่อมามผู้ีบุกรุกทีดิ่นของบิดาผู้ร้อง และได้ท าการปิดกัน้ทางเขา้ – ออก ท าใหผู้้ร้องได้รับความเดือดร้อน ไมส่ามารถเขา้ – 
ออก และท าประโยชน์ในทีดิ่นของบิดาได้ ซ่ึงเร่ืองดังกล่าวได้เคยขอความช่วยเหลือต่อส านักงานจดัการทรัพยากรป่าไมท้ี ่1 ไว้แล้ว

√ e-petition สจป.ที ่1 สาขาแมฮ่่องสอน

53 นร02610051876 14/9/2561 ขอใหต้รวจสอบการบุกรุกป่าสงวนแหง่ชาตินายงักกั  ภายในพืน้ทีบ่้านโคกสะอาด ม. 3 ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภมูิ √ e-petition ส ำนักปอ้งกนัฯ สจป.ที่ 8 

(นครรำชสมีำ)ปดิแลว้

 9/9/62

54 6103212 18/9/2561 ขอใหต้รวจสอบการขออนุญาตจดัต้ังส านักสงฆม์อตาทา หมูท่ี ่1 บ้านปางอโศก ต าบลกลางดง อ าเภอปากช่อง จงัหวัดนครราชสีมา √ ปม./โทรศัพท์ ส านักการอนุญาต

55 6109144296 18/9/2561 ขอใหร้ะงับการแจง้ความด าเนินคดีกบัชาวบ้านดังกล่าว สรุปสาระส าคัญได้ดังนี ้1. ราษฎรทัง้ 22 ราย ถกูแจง้ขอ้กล่าวหาในคดีอาญา
ร่วมกนัยดึถอื ครอบครอง ท าประโยชน์หรืออยูอ่าศัยในทีดิ่น กอ่สร้าง แผ้วถาง หรือกระท าด้วยประการใด ๆ อนัเป็นการเส่ือมเสียแก่
สภาพป่าสงวนแหง่ชาติ โดยไมรั่บอนุญาต และร่วมกนักน่สร้าง แผ้วถางป่า หรือกระท าด้วยประการใด ๆ อนัเป็นการท าลายป่า หรือ
เขา้ยดึถอื ครอบครองป่า เพือ่ตนเองหรือผู้อืน่โดยไมไ่ด้รับอนุญาต โดยกระท าความผิดดังกล่าว เมือ่วันที ่21 สิงหาคม 2557 และ 26
 กนัยายน 2557 บริเวณป่าขนุน้ าปัว้ บ้านชื่นใหม ่หมูท่ี ่5  ต.ทุง่ศรีทอง อ.เวียงสา จ.น่าน

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ,สจป.ที ่3 
สาขาแพร่

รวม 55 0
รวมทัง้หมด 55



หนา้ที1่

ที่
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี
ที่ปดิเรื่อง

เรื่อง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง
หมายเหตุ

1 5912920898 4/10/2559 บริษัท ไทย-สวีดิสซ์ เหมอืงแร่ จ ำกดั ขออนุญำตใหเ้ขำ้ท ำประโยชน์ในเขตป่ำสงวนแหง่ชำติป่ำแมล่ำวฝ่ังขวำ พืน้ทีต่ ำบล
สันทรำย อ ำเภอสันทรำย จงัหวัดเชียงรำย เนือ่งจำกบริษัทฯ ได้รับควำมเสียหำย จำกกำรทีรั่ฐก ำหนดพืน้ทีป่่ำแมล่ำวฝ่ังขวำ
ใหเ้ป็นเขตอทุยำนแหง่ชำติโดยไมก่นัพืน้ทีท่ีบ่ริษัทฯ ได้รับอนุญำตประทำนบัตรออกจำกเขตอทุยำนแหง่ชำติ จงึขอให้
ชดเชยด้วยกำรต่ออำยกุ ำหนดอนุญำต หรือขยำยก ำหนดเวลำอนุญำตประทำนบัตรเป็นกำรทดแทน

√ e-petition ส ำนักกำรอนุญำต

2 5912935137 7/10/2559 ผู้ร้องเรียนถกูเจำ้หน้ำทีป่่ำไมจ้บักมุในขอ้หำยดึถอืครอบครองทีดิ่น กอ่สร้ำง แผ้วถำงหรือเผำป่ำ ด้วยกำรกระท ำกำรใดๆ ให้
เป็นอนัตรำยหรือเส่ือมสภำพแกดิ่น หนิกรวด หรือทรำย หรือเขำ้ยดึถอืครอบครองป่ำเพือ่ตนเองหรือผู้อืน่ โดยไมไ่ด้รับ
อนุญำตจำกพนักงำนเจำ้หน้ำที ่รวมเนือ้ที ่1-2-62 ไร่ ซ่ึงผู้ร้องเรียนเหน็ว่ำ ทีดิ่นดังกล่ำวตนเองได้ครอบครองต่อจำก
บรรพบุรุษและได้อยูอ่ำศัยท ำกนิอยำ่ง ถกูต้อง โดยมหีนังสือขออนุญำตใช้พืน้ทีป่่ำสงวนแหง่ชำติป่ำดอยภคูำ ป่ำผำแดง ต.
ดงพญำ อ.บ่อเกลือ จ.น่ำน

√ e-petition ส ำนักป้องกนัฯ สจป.ที่ 3 สำขำแพร่ปิด
แล้ว15/1159

3 5912955233  10/10/2559 ขอควำมเป็นธรรมเกีย่วกบัสิทธิทีดิ่นท ำกนิและทีอ่ยูอ่ำศัยของรำษฎรอ ำเภอบ่อเกลือ จงัหวัดน่ำน √ e-petition ส ำนักป้องกนัฯ,สจป.ที ่3 สำขำแพร่

4 5912713598 13/10/2559 แจง้เบำะแสกำรบุกรุกพืน้ทีป่่ำว่ำมกีำรบุกรุกพืน้ทีป่่ำสงวนแหง่ชำติและขอเขตอทุยำนแหง่ชำติ บริเวณหน้ำถ้ ำหหลวงแม่
สำบ อ ำเภอสะเมงิ จงัหวัดเชียงใหม่

√ e-petition ส ำนักป้องกนัฯ สจป.ที่ 1 (เชยีงใหม่)ปิด
แล้ว12/7/60

5 5911424780 29/9/2559  ขอควำมช่วยเหลือกรณีพิพำททีดิ่นท ำกนิ โดยมเีนือ้หำสำระส ำคัญสรุปได้ว่ำ เมือ่วันที ่15 กนัยำยน 2559 มเีจำ้หน้ำที่
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไมท้ี ่12 (นครศรีธรรมรำช) พร้อมด้วยเจำ้หน้ำทีท่หำร ต ำรวจ และสมำชิกกองอำสำรักษำ
ดินแดน (อส.) ประมำณ 200 นำย ได้สนธิก ำลังเขำ้ท ำลำยพืชผลอำสินในทีดิ่นของนำยพิธำน ทองพนัง (บุตรชำยผู้
ร้องเรียนทีเ่สียชีวิต) ท้องทีห่มูท่ี ่8 ต ำบลกรุงชิง อ ำเภอนบพิต ำ จงัหวัดนครศรีธรรมรำช และขอควำมอนุเครำะหใ์ห ้ทส. 
ตรวจสอบกรณีทีบ่ริษัท พี แอนด์ เบส แบไรท์ ไมน์นิง่ จ ำกดั เกีย่วกบักำรขออนุญำตเขำ้ท ำประโยชน์เพือ่กำรท ำเหมอืงแร่
และกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ทีป่่ำสงวนแหง่ชำติด้วย

√ e-petition ส ำนักป้องกนัฯ,ส ำนักกำรอนุญำต สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมรำช)ปิดเร่ือง

19/4/60

6 5910915292 19/10/2559 ขอใหพ้ิจำรณำ กรณี บริษัท ไทย-สวีดิสซ์ เหมอืงแร่ จ ำกดั ได้รับอนุญำตใหเ้ขำ้ท ำประโยชน์ภำยในเขตป่ำสงวนแหง่ชำติป่ำ
แมล่ำวฝ่ังขวำ อ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ จงัหวัดเชียงรำย

√ e-petition ส ำนักกำรอนุญำต

7 5911451751 21/10/2559 ได้รับควำมเดือดร้อนจำกกำรที ่ปม.ได้อนุญำตใหท้บวงมหำวิทยำลัยใช้ประโยชน์พืน้ทีป่่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำอำ่งเกบ็น้ ำหว้ย
บ้ำนยำง เพือ่จดัต้ังมหำวิทยำลัยเทคโนโลยสุีรนำรี ซ่ึงพืน้ทีบ่ำงส่วนมรีำษฎรได้ครอบครองท ำประโยชน์อยูก่อ่นแล้ว ท ำให้
เกดิปัญหำขอ้พิพำทมำโดยตลอด

√ e-petition ส ำนักป้องกนัฯ สจป.ที่ 8 (นครรำชสีมำ)ปิด
เร่ือง26/12/59ส ำนักกำร
อนุญำตปิดเร่ือง29/1/62

8 5912987490 26/10/2559 ผู้ร้องได้รับหนังสือส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไมท้ี ่8 (นครรำชสีมำ) ลงวันที ่21 ตุลำคม 2558 จำกเจำ้หน้ำทีป่่ำไมท้ี ่ชย. 
4 โดยหนังสือดังกล่ำวระบุว่ำผู้ร้องบุกรุกและเขำ้ครอบครองพืน้ทีป่่ำสงวนแหง่ชำติป่ำซ ำผักหนำม บริเวณหมูท๋ี ่3 ต ำบลทุง่
ลุยลำย อ ำเภอคอนสำร จงัหวัดชัยภมู ิเนือ้ที ่11-1-87 ไร่ เพือ่ใช้ปลูกยำงพำรำ พร้อมกบัส่ังใหผู้้ร้องออกจำกพืน้ทีแ่ละร้ือ
ถอนส่ิงปลูกสร้ำงใหแ้ล้วเสร็จภำยใน 30 วัน ท ำใหผู้้ร้องเรียนได้รับควำมเดือดร้อน

√ e-petition ส ำนักป้องกนัฯ สจป.ที่ 8 (นครรำชสีมำ)ปิด
เร่ือง17/1/60

9 5912978463 28/10/2559 ขอใหพ้ิจำรณำ กรณีบริษัท ไทย-สวีดิสซ์ เหมอืงแร่ จ ำกดั ได้รับอนุญำตใหเ้ขำ้ท ำประโยชน์ภำยในเขตป่ำสงวนแหง่ชำติป่ำ
แมล่ำวฝ่ังขวำ อ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ จงัหวัดเชียงรำย

√ e-petition ส ำนักกำรอนุญำต

รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563) เอกสารแนบ 4 
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10 5911457766 28/10/2559  กรณี นำยนิพนธ์ แซ่โซ้ง ตัวแทนสหพันธ์เกษตรกรภำคเหนือ รำษฎร หมูท่ี ่1 ต ำบลทุง่ปี ๊อ ำเภอมำวำง จงัหวัดเชียงใหม ่
และพวกอกี 39 รำย ขอควำมเป็นธรรม เนือ่งจำกรำษฎรหยอ่มบ้ำนหว้ย น้ ำริน ถกูกล่ำวหำใส่ร้ำยป้ำยสี ว่ำ บุกรุกพืน้ทีป่่ำ
เป็นจ ำนวน 1,000 ไร่ ท ำใหเ้กดิควำมเสียหำย

√ e-petition ส ำนักป้องกนัฯ,สจป.ที ่1 (เชียงใหม่)

11 6000095 1/11/2559 กำรปฏบิัติงำนของเจำ้หน้ำทีข่องหน่วยป้องกนัรักษำป่ำ ที ่พร.6 ต ำบลเวียงตำ อ ำเภอลอง จงัหวัดแพร่ √ ปม./โทรศัพท์ ส ำนักป้องกนัฯ

12 5912999810 1/11/2559 ขอคัดค้ำนค ำขอประทำนบัตรเหมอืงแร่ (โรงโมห่นิ) ของบริษัท หนิคม-เขำแหลม จ ำกดั ตำมค ำขอประทำนบัตรที ่1/2559
 หมำยเลขหลักหมำยเขตเหมอืงแร่ที ่33199 หมูท่ี ่2 และหมูท่ี ่8 บ้ำนคลองใหญ่ ต ำบลบ่อทอง จงัหวัดชลบุรี

√ e-petition ส ำนักกำรอนุญำต

13 5912991363 2/11/2559 ขอเช่ำพืน้ทีท่ีอ่ยูใ่นควำมรับผิดชอบของ ทส.ในพืน้ทีจ่งัหวัดนครศรีธรรมรำช จงัหวัดกระบี ่และจงัหวัดสุรำษฎร์ธำนี √ e-petition ส ำนักกำรอนุญำต
14 นร01590001091 26/1/2559 ขอใหต้รวจสอบกำรออกโฉนดทีดิ่นบริเวณเขตป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำต้นน้ ำ ม.1 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมรำช √ e-petition สจป.ที ่12 (นครศรีธรรมรำช)

15 นร01590009118 26/8/2559 ร้องเรียนเรียนกรณีกำรบุกรุก ตัดไมท้ ำลำยป่ำและแจง้เบำะแสกำรพนันในพืน้ที ่จงัหวัดพะเยำ √ e-petition สจป.ที ่2 (เชียงรำย)

16 นร02590033131 28/5/2559 ขอแจง้เบำะแสกำรลักลอบแปรรูปไมท้ีม่ำจำกกำรตัดไมใ้นอทุยำนแหง่ชำติสำละวิน บริเวณทีม่กีำรแปรรูปไมอ้ยูท่ีส่ ำนัก
สงฆบ์้ำนหว้ยบง ต้ังอยูห่มูบ่้ำนหว้ยบง หมูท่ี ่11 ต ำบลแมย่วม อ ำเภอแมส่ะเรียง จงัหวัดแมฮ่่องสอน

√ e-petition สจป.ที ่1 สำขำแมฮ่่องสอน

17 นร02590015178 15/3/2559 ขอใหต้รวจสอบกำรบุกรุกทีดิ่นป่ำสงวนแหง่ชำติ(ไมท่รำบชื่อ) ในพืน้ที ่ต.แมอ่อ้ อ.พำน จ.เชียงรำย √ e-petition สจป.ที ่2 (เชียงรำย)

18 5912912182 30/11/2559 ขอใหพ้ิจำรณำยกเลิกกำรใหสั้มปทำนเหมอืงหนิแกบ่ริษัทเอกชนทีข่อสัมปทำนกำรท ำเหมอืงหนิในบริเวณใกล้เคียงและ
ต่อเนือ่งกบัถ้ ำพระโพธิสัตว์ ท้องทีห่มูท่ี ่10 ต ำบล ทับกวำง อ ำเภอแกง่คอย จงัหวัดสระบุรี

√ e-petition ส ำนักกำรอนุญำต

19 5911354360 29/11/2559 ขอควำมเป็นธรรม กรณีโดนสวมสิทธิกำรอยูอ่ำศัยบนทีดิ่นในพืน้ทีห่มูท่ี ่19 ต.หนองมะค่ำโมง อ.ด่ำนช้ำง จ.สุพรรณบุรี √ e-petition สจป.ที ่10 (รำชบุรี)

20 5912927557 14/12/2559 ขอใหต้รวจสอบพฤติกรรม เเละกำรปฏบิัติหน้ำทีข่องเจำ้หน้ำทีป่่ำไมอ้ ำเภอเซกำ จงัหวัดบึงกำฬ กรณีมพีฤติกรรมทีส่่อไม่
ในทำงไมสุ่จริตเเละไมเ่หมำะสมเกีย่วกบักำรลักลอบตัดไมพ้ะยงูในเขตพืน้ทีดั่งกล่ำว

√ e-petition ส ำนักป้องกนัฯ สจป.ที่ 6 (อดุรธำนี)ปิด
แล้ว9/6/60

21 5912792721 9/12/2559 แมช่ีละเอยีด เภรีภำส และพระทองค ำ ฐิตสีโล พระธำตุเขำเขยีว บ้ำนคร่ึงเหนือ ต.คร่ึง อ.เชียงของ จ.เชียงรำย ได้บุกรุกป่ำ
ตัดต้นไม ้สร้ำงถำวรวัตถุ

√ e-petition สจป.ที ่2 (เชียงรำย)

22 5911345193 8/12/2559 ขอใหต้รวจสอบเอกสำรสิทธิ น.ส. 3 ของนำยวิโรจน์ อึง้ไพบูลย ์ในพืน้ทีต่ ำบลทรำยแดง อ ำเภอเมอืงระนอง จงัหวัดระนอง √ e-petition ส ำนักจดักำรทีดิ่นป่ำไม้

23 นร02590081342 15/12/2559 ขอใหต้รวจสอบกำรบุกรุกพืน้ทีป่่ำสงวน บริเวณหมูบ่้ำนสำมแยกจ ำปำ หมูท่ี ่14 ต.ตะโก อ.ทุง่ตะโก จ.ชุมพร √ e-petition ส ำนักป้องกนัฯ สจป.ที่ 11 (สุรำษฎร์ธำนี) 
ปิดแล้ว1/2/60

24 6000451 27/12/2559 บุกรุกพืน้ทีเ่พือ่ปลูกยำงพำรำและกระท่อม หมูท่ี ่7 บ้ำนเหนือคลอง ต ำบลทุง่โพธิ์ อ ำเภอจฬุำภรณ์ จงัหวัดนครศรีธรรมรำช √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่12 (นครศรีธรรมรำช)

25 นร01590013675 26/12/2559 ร้องเรียนกำรลักลอบตัดไมท้ ำลำยป่ำในพืน้ทีลุ่่มน้ ำปิงโดยชำวบ้ำนหมูท่ี ่5 ต.ขนุควร อ.ปง จ.พะเยำ √ e-petition ส ำนักปอ้งกนัฯ สจป.ที่ 9  (ชลบรีุ) ปดิ

แลว้21/2/60

26 5911429901 26/12/2559 มกีำรจบักมุไร่ใต้หวัน ปลูกแกว้มงักร ทีบ่้ำนกะทะทอง ต ำบลศรีมงคล อ ำเภอไทรโยค จงัหวัดกำญจนบุรี √ e-petition ส ำนักป้องกนัฯ, สจป.ที ่10 (รำชบุรี)

27 5911424954 26/12/2559 ขอใหต้รวจสอบกำรสร้ำงรีสอร์ท และอืน่ๆ บริเวณเขำภดูร อ ำเภอบ้ำนฉำง จงัหวัดระยอง √ e-petition ส ำนักป้องกนัฯ สจป.ที่ 9  (ชลบุรี) ปิดแล้ว
21/2/60
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28 5910862463 15/12/2559 ขออนุญำตใช้ประโยชน์พืน้ทีป่่ำสงวนแหง่ชำติป่ำฝ่ังซ้ำยแมน่้ ำภำชี เพือ่กอ่สร้ำงฝำยบ้ำนรำงขย ีต ำบลยำงหกั อ ำเภอปำกท่อ
 จงัหวัดรำชบุรี

√ e-petition ส ำนักกำรอนุญำต

29 5911487808 29/12/2559 บุกรุกทีภ่เูขำแสดงกรรมสิทธิ์ในกำรครอบครองและใช้ประโยชน์ในทีภ่เูขำบริเวณป่ำสงวนฯ หมูท่ี ่4 ต ำบลคลองมว่ง 
อ ำเภอปำกช่อง จงัหวัดนครรำชสีมำ

√ e-petition ส ำนักป้องกนัฯ สจป.ที่ 8 (นครรำชสีมำ) 
ปิดแล้ว8/2/60

30 5911346447 30/12/2559 บุกรุกล้ ำป่ำทีบ่้ำนแมล่อง อ ำเภอลอง. จงัหวัดแพร่ √ e-petition ส ำนักป้องกนัฯ,สจป.ที ่3 สำขำแพร่

31 5911411035 28/12/2559 ขอใหต้รวจสอบเกีย่วกบัปัญหำในเขตพืน้ทีป่่ำ และกำรกระท ำของเจำ้หน้ำทีป่่ำในเขตรับผิดชอบ ในพืน้ที ่ต ำบลหนิแกว้ 
อ ำเภอท่ำแซะ จงัหวัดชุมพร

√ e-petition ส ำนักป้องกนัฯ สจป.ที่ 11 (สุรำษฎร์ธำนี)
ปิดแล้ว9/6/60

32 5910969049 28/12/2559 แจ้งเบำะแสกำรบุกรุกพืน้ที่ป่ำ วำ่มีผู้มีอิทธพิล ซ่ึงเป็นอดีตนำยพลและภรรยำ รวมถึงก ำนันหมู่ที่ 10 ต ำบลบ้ำนโตก อ ำเภอเมือง 
จังหวดัเพชรบูรณ์ บุกรุกพืน้ที่ป่ำและภูเขำโดยอ้ำงวำ่มีเอกสำรสิทธเิกี่ยวกบัที่ดินท ำกนิ ซ่ึงกำรกระท ำดังกล่ำวท ำให้ชำวบ้ำนได้รับ
ควำมเดือดร้อน เนื่องจำกที่ดินบริเวณดังกล่ำวชำวบ้ำนได้เข้ำท ำกนิมำกอ่น

√ e-petition ส ำนักป้องกนัฯ สจป.ที่ 4 สำขำพษิณุโลก
ปิดแล้ว29/11/60

33 6011438235 5/1/2560 ขอใช้พืน้ทีบ่ริเวณป่ำสงวนแหง่ชำติ (ป่ำแควระบม-สียดั) ทีม่อีงค์กำรอตุสำหกรรมป่ำไมดู้แลอยู ่ซ่ึงปัจจบุันหมดสัญญำกำร
ใช้พืน้ทีก่บักรมป่ำไม ้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดกระทิง จงึได้เจรจำขอแบ่งพืน้ทีบ่ำงส่วนโดยประมำณ 828 ไร่ เพือ่
น ำมำแกไ้ขปัญหำควำมเดือดร้อนของรำษฎรในพืน้ทีต่ ำบลลำดกระทิงทีไ่มม่ทีีดิ่นท ำกนิ และได้มกีำรด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน
เพือ่ขออนุญำตใช้พืน้ทีจ่ำกรมป่ำไมม้ำระยะหนึง่แล้ว และถกูทวงถำมควำมคืบหน้ำอยูบ่่อยคร้ัง จงึขอใหเ้ร่งรัดกรมป่ำไม ้
ด ำเนินกำรอนุญำตใหใ้ช้พืน้ทีดั่งกล่ำว

√ e-petition ส ำนักกำรอนุญำต

34 6012710299 9/1/2560  ผู้ใหญ่บ้ำนแมห่ว่ำงต้นผำง หมูท่ี ่5 ต ำบลนำทรำย อ ำเภอล้ี จงัหวัดล ำพูน ได้พำคนเขำ้ไปตัดไมท้ ำลำยป่ำพืน้ทีป่่ำต้นน้ ำที่
ชำวบ้ำนช่วยกนัดูแลรักษำมำโดยตลอดและยงัท ำกำรบุกรุกป่ำสงวนเพือ่สร้ำงวัด

√ e-petition ส ำนักป้องกนัฯ  สจป.ที่ 1 (เชยีงใหม่)ปิด
แล้ว21/2/60

35 6011424502 6/1/2560 บุกรุกป่ำสงวนแมแ่ลงไปกว่ำ 1000 ไร่ ในพืน้ทีต่ ำบลเวียงต้ำ อ ำเภอลอง จงัหวัดแพร่ √ e-petition ส ำนักป้องกนัฯ สจป.ที่ 3 สำขำแพร่ปิด
แล้ว14/2/60

36 6011399603 4/1/2560 แจง้เบำะแสกำรบุกรุกพืน้ทีป่่ำสงวนว่ำ ดำบต ำรวจสุนทร แสงวิรุณทร ได้ครอบครองทีดิ่นในเขตป่ำสงวน ท้องทีต่ ำบลนำ
สำร อ ำเภอเมอืง จงัหวัดนครศรีธรรมรำช

√ e-petition ส ำนักป้องกนัฯ สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมรำช) ปิดแล้ว

6/2/60

37 6011359881 11/1/2560 มชีำวบ้ำนในหมูบ่้ำนน้ ำริน ต ำบลสะเมงิใต้ อ ำเภอสะเมงิ จงัหวัดเชียงใหม ่มกีำรบุกรุกพืน้ทีป่่ำ และเขำ้ไปตัดไมสั้ก น ำออก
ท ำเป็นไมแ้ปรรูป เป็นแผ่นๆ โดยจะมเีคร่ืองจกัรในกำรตัดทีส่่งเสียงดัง ท ำใช้ชำวบ้ำนทีอ่ำศัยเกดิควำมเดือดร้อนร ำคำญจำก
เคร่ืองจกัร ท ำทุกวันเวลำเช้ำๆ ผู้ใหญ่บ้ำนและเจำ้หน้ำทีใ่นพืน้ทีม่ส่ีวนรู้เหน็ ในกำรขนยำ้นออกจำกพืน้ที่

√ e-petition ส ำนักป้องกนัฯ สจป.ที่ 1 (เชยีงใหม่)ปิด
แล้ว25/8/60

38 6011481448 11/1/2560 ถกูเจำ้หน้ำทีต่รวจยดึพืน้ทีแ่ละต่อมำเจำ้หน้ำทีส่ ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไมท้ี ่5 (สระบุรี) และหน่วยป้องกนัและรักษำป่ำที่
 สบ.2 (ล ำพญำกลำง) ด ำเนินคดีกบันำยประสิทธิ์ แสงสุวรรณ์ ในขอ้หำบุกรุกป่ำสงวน และท ำกำรยดึรถยนต์บรรทุกของ
ของผู้ร้องและพวก ทีต่รวจพบในพืน้ทีเ่กดิเหตุเป็นของกลำง ท ำใหผู้้ร้องและพวกได้รับควำมเดือดร้อน

√ e-petition ส ำนักป้องกนัฯ สจป.ที่ 5 (สระบุรี)ปิดแล้ว
18/7/60

39 6012938525 13/1/2560 ขอใหพ้ิจำรณำยกเลิกกำรใหสั้มปทำนเหมอืงหนิแกบ่ริษัทเอกชนทีข่อสัมปทำนกำรท ำเหมอืงหนิในบริเวณใกล้เคียงและ
ต่อเนือ่งกบัถ้ ำพระโพธิสัตว์ท้องทีห่มูท่ี ่10 ต ำบลทับกวำง อ ำเภอแกง่คอย จงัหวัดสระบุรี

√ e-petition ส ำนักกำรอนุญำต

40 6000545 25/1/2560 มกีำรบุกรุกพืน้ทีบ่้ำนเพือ่สร้ำงบ้ำน หลังศำลอทุธรณ์ภำค 5 ใกล้บริเวณโรงเรียนนวมนิทรำชูทิศพำยพั ต ำบลดอนแกว้ 
อ ำเภอแมริ่ม จงัหวัดเชียงใหม่

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่1 (เชียงใหม่)
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รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563) เอกสารแนบ 4 

41 6011305792 23/1/2560 ตรวจสอบว่ำ ขออนุญำติใช้ประโยชน์ในพืน้ทีต่ำม พรบ ป่ำไม้ √ e-petition ส ำนักกำรอนุญำต

42 6011359115 23/1/2560 ตรวจสอบกำรขออนุญำตใช้พืน้ทีใ่นเขตป่ำไม้ √ e-petition ส ำนักกำรอนุญำต

43 6011908090 23/1/2560 อทุยำนประวัติศำสตร์เขำปลำยบัด จงัหวัดบุรีรัมยบ์ุกรุกพืน้ทีป่่ำ √ e-petition ส ำนักป้องกนัฯ สจป.ที่ 8 (นครรำชสีมำ)
ปิดแล้ว9/3/60

44 6011342156 20/1/2560 ขออนุญำตใช้ประโยชน์พืน้ทีป่่ำสงวนแหง่ชำติป่ำฝ่ังซ้ำยแมน่้ ำภำชี เพือ่กอ่สร้ำงฝำยบ้ำนรำงขย ีต .ยำงหกั อ.ปำกท่อ จ.
รำชบุรี

√ e-petition ส ำนักกำรอนุญำต

45 6011404522 20/1/2560 มกีำรออกเอกสำรสิทธิ น.ส. 3 ก ทีไ่มเ่ป็นธรรมในพืน้ทีป่่ำสงวนแหง่ชำติป่ำสำยโฮ่ จงัหวัดปัตตำนี √ e-petition ส ำนักจดักำรทีดิ่นป่ำไม้ สจป.ที่ 13 (สงขลำ)ปิด
แล้ว22/10/62

46 6012973620 30/1/2560 ขอพระรำชทำนควำมเป็นธรรมเกีย่วกบัสิทธิกำรครอบครองทีดิ่น เนือ่งจำกพืน้ทีบ่ำงส่วนทีม่หำวิทยำลัยพะเยำขออนุญำต
ใช้พืน้ทีจ่ำก ปม. ทับซ้อนกบัทีดิ่น ซ่ึงรำษฎรได้รับอนุญำตใหเ้ขำ้ท ำประโยชน์ในทีดิ่น (ส.ป.ก. 4-01) ท ำใหร้ำษฎรได้รับ
ควำมเดือดร้อน เพรำะถกูหน่วยงำนของรัฐขบัไล่ออกจำกพืน้ทีท่ ำกนิ

√ e-petition ส ำนักกำรอนุญำต ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ปิด
แล้ว5/6/60

47 6012744232 25/1/2560 ขอใหต้รวจสอบบริษัท ทุง่คำฮำเบอร์ จ ำกดั มหำชน หมดสัมปทำน ต้ังแต่วันที่21/1/60 ทีผ่่ำนมำ แต่บริษัทยงัด ำเนิน
กจิกำรอยู ่เจำะหนิ คุดหนิ ระเบิดหนิอยู ่เลขที ่ 68/1 หมูท่ี ่4
หมูบ่้ำนป่ำไมแ้ดง ต ำบลท่ำตูม  อ ำเภอแกง่คอยจงัหวัดสระบุรี

√ e-petition ส ำนักกำรอนุญำต

48 6012796279 31/1/2560 ผู้ร้องแจง้ว่ำ ได้ขบัรถผ่ำนและพบเหน็กำรขนยำ้ยหนิภเูขำขนำดใหญ่ โดยกำรใช้รถ 6 ล้อขนเมือ่วันที่30มกรำคม60 จดุที่
มกีำรขนยำ้ยสังเกตุเส้นทำงไปเชียงรำย-ดอยสะเกด็ ไป30โลจะเหน็ป้ำยเกำ่ๆ ป้ำยตรวจสอบควำมเร็ว ป้อมหน้ำที ่จงึอยำก
ใหเ้จำ้หน้ำทีล่งพืน้ทีต่รวจสอบควำมถกูต้อง ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเกด็  จ.เชียงใหม่

√ e-petition สจป.ที ่1 (เชียงใหม่)

49 6011347274 10/2/2560 แจง้เบำะแสกำรลักลอบตัดไมบ้ริเวณพืน้ทีป่่ำใกล้วัดภหูว้ยทรำย ต ำบลบ้ำนใหม ่อ ำเภอครบุรี จงัหวัดนครรำชสีมำ ภำยใน
รัศมรีอบวัดไมเ่กนิ 3 กโิลเมตร

√ e-petition ส ำนักป้องกนัฯ สจป.ที่ 8 (นครรำชสีมำ)
ปิดแล้ว23/8/60

50 6011432476 6/2/2560 1.กรณีรบุกรุกพืน้ทีป่่ำเขำช่องเสียด (จำกกำรตรวจสอบพบว่ำ พืน้ทีดั่งกล่ำว คือ ป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำเขำขวำง ป่ำโคกยำง
 และป่ำช่องบำงเหรียง) บริเวณหมูท่ี ่1 ต ำบลสินปุน อ ำเภอเขำพนม จงัหวัดกระบี ่2.กรณีกำรเช่ำทีดิ่นของบริษัทต่ำงชำติ 
เพือ่ปลูกปำล์มน้ ำมนั ท ำใหไ้ด้รับควำมเส่ือมโทรมป่ำถกูท ำลำย น้ ำในคลองแหง้ขอด ท ำใหช้ำวบ้ำนในหมูท่ี ่4 ต ำบลพรุ
เดียว อ ำเภอเขำพนม จงัหวัดกระบี่

√ e-petition ส ำนักป้องกนัฯ ส ำนักกำรอนุญำตปิดแล้ว
5/3/63

51 6011359704 24/2/2560 ขอควำมเป็นธรรมกรณี นำงสำวเมร่ี รัตนรำช  ชำติสกลุ เจำ้ของบริษัท สวนอทุยำนทองผำภมู ิจ ำกดั ผู้รับอนุญำตใหเ้ขำ้
ท ำประโยชน์หรืออยูอ่ำศัยในเขตป่ำสงวนแหง่ชำติ เล่มที ่101 ฉบับที ่46 ลงวันที ่24 กนัยำยน 2529 ในพืน้ทีป่่ำสงวน
แหง่ชำติป่ำเขำช้ำงเผือก ต.ท่ำขนุน อ.ทองผำภมู ิจ.กำญจนบุรี เพือ่ปลูกสร้ำงสวนป่ำและจดัต้ังวนอทุยำน รวมเนือ้ที ่
1,104 ไร่ โดยปลูกต้นสักจ ำนวน 100,000 ต้น ต่อมำในปี พ.ศ.2534 ได้มกีำรประกำศพระรำชกฤษฎกีำก ำหนดให้
ทีดิ่นบริเวณป่ำเขำช้ำงเผือก ป่ำเขำพระฤำษี ป่ำเขำบ่อแร่ และป่ำหว้ยเขยง่ เป็นเขตอทุยำนแหง่ชำติเขำแหลม ท ำใหไ้ด้รับ
ควำมเดือดร้อนเสียหำย ไมส่ำมำรถเขำ้ท ำประโยชน์ในพืน้ทีท่ีไ่ด้รับอนุญำตและไมส่ำมำรถตัดไมสั้กปลูกไว้ไปจ ำหน่ำยได้

√ e-petition ส ำนักกำรอนุญำต

52 6012978662 24/2/2560 กลุ่มเกษตรกรลุ่มน้ ำหว้ยน้ ำหนิ และพวก มหีนังสือลงวันที ่16 กมุภำพันธ์ 2560 ถงึ ปกท.ทส. แจง้ว่ำเกษตรกรลุ่มน้ ำ
หว้ยน้ ำหนิ ต.สถำน อ.นำน้อย จ.น่ำน ได้รับควำมเดือดร้อนจำกนโยบำยทวงคืนผืนป่ำจำกรัฐบำล

√ e-petition ส ำนักป้องกนัฯ สจป.ที่ 3 สำขำแพร่ปิด
แล้ว28/4/60
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53 6011363662 24/2/2560 แจง้เบำะแสประกอบกจิกำรโรงงำนไมแ้ปรรูป โดยไมม่ใีบอนุญำต ซ่ึงต้ังอยูภ่ำยในจงัหวัดศรีสะเกษ √ e-petition ส ำนักป้องกนัฯ,ส ำนักกำรอนุญำต สจป.ที่ 7 สำขำ
อบุลรำชธำนีปิดแล้ว

29/3/60

54 6011392907 17/2/2560 บุกรุกพืน้ทีป่่ำสงวน ป่ำสำธำรณะประโยชน์ ป่ำชำยเลน มกีำรถมแมน่้ ำล ำคลองและทะเล เป็นคนแอบอำ้งว่ำเป็นคนสสนิท
นำยกรับมนตรี จงึได้ตรวจสอบพืน้ทีห่มูท่ี ่1 ต.เกำะลันตำน้อย (บ้ำนหลังฮอด) พบว่ำ มกีำรโค่นล้ม ต้นไมส้น และท ำเป็น
ไมซุ้งแปรรูป และพืน้ทีเ่สียหำยไปแล้ว 80-100 ไร่  ต.เกำะลันตำ  อ.เกำะลันตำ จ.กระบี่

√ e-petition ส ำนักป้องกนัฯ สจป.ที่ 12 สำขำกระบี่ปิด
แล้ว17/3/60

55 6011320178 27/2/2560 มกีำรลักลอบตัดไมแ้ละแปรรูปไมเ้ป็นแผ่น หมูท่ี ่3 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กำญจนบุรี √ e-petition ส ำนักป้องกนัฯ สจป.ที่ 10 (รำชบุรี)ปิด
เร่ือง20/4/60

56 6011353918 27/2/2560 บุกรุกพืน้ทีป่่ำ จ.พะเยำ เขตติดต่อ จ.เชียงรำย พืน้ทีห่ว้ยบ้ำนฮำง-บ้ำนเยำ้ (ท้องทีบ่้ำนนำหนุน หมูท่ี ่2 ต.ภซูำง อ.ภซูำง จ.
พะเยำ ติดต่อ บ้ำนขนุหว้ยไคร้ อ.เทิง จ.เชียงรำย)

√ e-petition ส ำนักป้องกนัฯ สจป.ที่ 2 (เชยีงรำย)ปิด
แล้ว24/3/63

57 6011411712  17/2/2560 ร้องเรียนว่ำ เจำ้หน้ำทีส่ ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไมท้ี ่6 สำขำนครพนม เขำ้ตรวจยดึพืน้ทีป่่ำและร้องทุกขต่์อพนักงำน
สอบสวน สภอ.นครพนม ขอใหจ้บักมุด ำเนินคดีขอ้หำบุกรุกป่ำสงวนแหง่ชำติต่อรำษฎรทีเ่ขำ้ท ำกนิและอยูอ่ำศัยในเขตป่ำ
สงวนแหง่ชำติป่ำดงหม ูท้องทีห่มูท่ี ่1 และหมูท่ี ่5 ต ำบลอุม่เหมำ้ อ.ธำตุพนม จ.นครพนม

√ e-petition ส ำนักป้องกนัฯ สจป.ที่ 6 สำขำนครพนม
ปิดแล้ว31/7/61

58 6000642 8/3/2560 มกีำรบุกรุกพืน้ทีป่่ำสงวนฯ และมกีำรปลูกสร้ำงบ้ำนบนทีดิ่นทีไ่มม่เีอกสำรสิทธิ พืน้ที ่ม . 1 ต.ช่ำงเคียน อ.เมอืง จ.เชียงใหม่ √ ปม./หนังสือ สจป.ที ่1 (เชียงใหม่)

59 นร01600002440 7/3/2560 นำยอภชิำต ชูพริก และพวก จ ำนวน 53 รำย รำษฎรต ำบลปลำยพระยำ อ ำเภอปลำยพระยำ จงัหวักกระบี ่ร้องเรียนขอ
ควำมเป็นธรรม กรณีพนักงำนเจำ้หน้ำทีผู้่ควบคุมและรักษำป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำปลำยคลองพระยำ จงัหวัดกระบี ่มคี ำส่ัง
ใหร้ื้อถอนส่ิงปลูกสร้ำง ตลอดจนพืชผล

√ e-petition ส ำนักป้องกนัฯ สจป.ที่ 12 สำขำกระบี่ปิด
แล้ว28/3/60

60 นร02600016471 15/3/2560 ขอเสนอควำมคิดเหน็เกีย่วกบัขัน้ตอนในกำรขออนุญำตตัดไมห้วงหำ้มในพืน้ทีดิ่นของตนเอง √ e-petition ส ำนักกำรอนุญำต

61 6012721343 20/3/2560 กรณี พันต ำรวจเอก สองขวัญ รัชดำธนวัฒน์ ทูลเกล้ำกวำยถวำยฎกีำ ควำมว่ำ เคยรับรำชกำรด ำรงต ำแหน่งรองผู้ก ำกบั
กำรกลุ่มงำนสืบสำน ต ำรวจภธูรจงัหวัดน่ำน โดยในปลำยปี พ.ศ.2549 ได้ส่ังด ำเนินคดีกบัผู้ลักลอบตัดและขนยำ้ยไมสั้กที่
ไมช่อบด้วยกฎหมำยตำมพระรำชบัญญัติ ป่ำไม ้พ.ศ.2484 ผู้ร้องเรียนขอควำมเป็นธรรมและอำ้งว่ำตนเองถกูกล่ันแกล้ง
ถกูร้องเรียนและถกูด ำเนินคดีจนถกูออกจำกรำชกำรและได้แจง้เบำะแสผู้มอีทิธิพลคือ นำยวำรินทร์ บัววิรัตน์เลิศ เป็นผู้
ลักลอบขนยำ้ยไมสั้กท่อน

√ e-petition ส ำนักป้องกนัฯ,สจป.ที ่3 สำขำแพร่

62 6011352246 24/3/2560 ขอแจง้เบำะแสเกีย่วกบักำรซุกซ่อนไมท้ีตั่ดมำจำกป่ำสงวน(ไมท่รำบชื่อ) บริเวณพืน้ทีห่มูบ่้ำนดอนขวัญ ม. 2 ต.พนำ อ.พนำ
 จ.อ ำนำจเจริญ

√ e-petition ส ำนักป้องกนัฯ สจป.ที่ 7 สำขำ
อบุลรำชธำนีปิดแล้ว

26/10/61

63 6011404867 27/3/2560  กรณีผู้ร้องเรียนใช้นำมว่ำ ขำ้รำชกำรชั้นผู้น้อย ร้องเรียนต่อผู้ตรวจกำรแผ่นดินใหต้รวจสอบว่ำผู้ว่ำรำชกำรจงัหวัดชลบุรี 
เจำ้หน้ำทีเ่ขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำเขำเขยีว-เขำชมพู ่และเจำ้หน้ำทีส่ ำนักงำนทีดิ่นจงัหวัดชลบุรี ร่วมกบันำยทุนบุกรุกสุสำนใน
พืน้ทีเ่ขตรักษำพันธุสัตว์ป่ำเขำเขยีว-เขำชมพู ่โดยผู้ตรวจกำร กระทรวงมหำดไทย (นำยวิชิต ชำตไพสิฐ) ได้ลงพืน้ที่
ตรวจสอบว่ำ สุสำนอยูใ่นแนวเขตป่ำไม ้(ป่ำสงวนแหง่ชำติป่ำเขำเขยีว ป่ำสงวนแหง่ชำติป่ำเขำชมพู ่และเขตรักษำพันธุ์สัตว์
ป่ำเขำเขยีวเขำชมภู่) ในกำรนี ้สป.ทส.พิจำรณำแล้วเหน็ว่ำ พืน้ทีต่ำมขอ้ร้องเรียนดังกล่ำวอยูใ่นพืน้ทีป่่ำสงวนแหง่ชำติป่ำเขำ
เขยีว ป่ำเขำชมพู่

√ e-petition ส ำนักป้องกนัฯ.สจป.ที ่9 (ชลบุรี)



หนา้ที6่

ที่
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี
ที่ปดิเรื่อง

เรื่อง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563) เอกสารแนบ 4 

64 6010958868 4/4/2560 กรณีนำยเจนชัย สยนำนนท์ (ผู้ร้อง) ขอใหต้รวจสอบกำรยืน่ขออนุญำตใช้ประโยชน์ในเขตป่ำสงวนแหง่ชำติ ทีผู้่ร้องยืน่ต่อ
กรมป่ำไมเ้มือ่วันที ่9 ธันวำคม 2547

√ e-petition ส ำนักกำรอนุญำต

65 6011488983 31/3/2560 ขอใหพ้ิจำรณำใหค้วำมช่วยเหลือ เกษตรกรในพืน้ทีจ่งัหวัดพะเยำและจงัหวัดเชียงรำย โดยมขีอ้เรียกร้องสรุปประเด็นได้ดังนี้
 จ ำนวน 5 ประเด็นประเด็นขอ้เรียกร้องในขอ้ที ่1 และ 5 มส่ีวนเกีย่วขอ้งกบัภำรกจิรับผิดชอบของกรมป่ำไม้

√ e-petition ส ำนักจดักำรทีดิ่นป่ำไม้

66 6011468392 21/4/2560  แจง้เร่ืองร้องเรียนเกีย่วกบักำรบุกรุก ภเูขำหวัจกุ ต้ังอยูห่มูท่ี ่5 คลองอแีผ่ว ต.วังน้ ำเขยีว อ.วังน้ ำเขยีว จ.นครรำชสีมำ √ e-petition ส ำนักป้องกนัฯ สจป.ที่ 8 (นครรำชสีมำ)
ปิดแล้ว5/5/60

67 6012999661 3/5/2560 ขอใหต้รวจสอบกำรออกหนังสือรับรองกำรท ำประโยชน์ (น.ส. 3 ก) ในพืน้ที ่อ.กบินทร์บุรี จ.ปรำจนีบุรี อ.วัฒนำนคร อ.
คลองหำด อ.อรัญประเทศ ต.ตำพระยำ จ.สระแกว้ ซ่ึงอยูใ่นเขตป่ำสงวนแหง่ชำติ เขตป่ำบ้ำนแกง้ เขตป่ำเกง่ใหญ่ เขตป่ำ
แกง่ดินสอ จ.ปรำจนีบุรี เขตป่ำกระบำก เขตป่ำเขำฉกรรจฝ่ั์งเหนือ เขตป่ำวัฒนำนคร เขตป่ำโคกสูง จ.สระแกว้

√ e-petition ส ำนักจดักำรทีดิ่นป่ำไม้

68 6012912191 4/5/2560 รำษฎรจงัหวัดนครพนม ขอใหอ้อกเอกสำรสิทธิใหก้บัชำวบ้ำนทีม่ทีีท่ ำกนิและทีอ่ยูอ่ำศัยในพืน้ทีป่่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำดง
บ้ำนโพนสว่ำงและป่ำปลำปำก จงัหวัดนครพนม ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมือ่วันที ่30 มถินุำยน 2541

√ e-petition ส ำนักจดักำรทีดิ่นป่ำไม้

69 6011396234 5/5/2560 สมำชิกสภำเทศบำล ต ำบลบำงเตยแจง้ว่ำ บริษัท เขำบ่อคอนสทรัคชั่น จ ำกดั ซ่ึงประกอบกจิกำรโรงโมห่นิในท้องทีต่ ำบล
บำงเตย อ ำเภอเมอืงพังงำ จงัหวัดพังงำ ได้ท ำเหมอืงหนินอกเขตประทำนบัตรในพืน้ทีแ่ปลงเดิม ปัจจบุันได้ลุกล้ ำพืน้ทีแ่ปลง
ใหมท่ีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรขออนุญำตใช้ประโยชน์ในพืน้ทีป่่ำสงวนแหง่ชำติ จงึขอใหค้ณะกรรมกำรพิจำรณำกำรใช้ประโยชน์
พืน้ทีป่่ำสงวนแหง่ชำติมกีำรตรวจสอบและพิจำรณำ

√ e-petition ส ำนักกำรอนุญำต

70 6012984823 25/5/2560 ขอใหแ้กไ้ขปัญหำทีดิ่นท ำกนิใหก้บัรำษฎรในพืน้ที ่ต .ทัพรำช ต.ทับไทย ต.ทัพเสด็จ ต.โคคลำน อ.ตำพระยำ จ.สระแกว้ √ e-petition ส ำนักป้องกนัฯ,ส ำนักจดักำรทีดิ่นป่ำ
ไม,้สจป.ที ่9 สำขำปรำจนีบุรี

71 6012994931 26/5/2560 ขอใช้พืน้ทีบ่ริเวณป่ำหว้ยไผ่ จ ำนวน 2,000 ไร่ ทีอ่ยูใ่นกำรดูแลรับผิดชอบของหน่วยป้องกนัรักษำป่ำที ่พบ.9 (ยำงชุม) 
ส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไมท้ี ่10 สำขำเพชรบุรี และแปลงซ่ึงเป็นพืน้ทีว่่ำงเปล่ำในท้องทีต่ ำบลบ่อแขม อ ำเภอชะอ ำ 
จงัหวัดเพชรบุรี

√ e-petition ส ำนักกำรอนุญำต สจป.ที่ 10 สำขำเพชรบุรี
ปิดแล้ว23/6/60

72 6011472631 29/5/2560  นำยธ ำรง โสมจนัทร์ ประธำนเครือขำ่ย สุรำษฎร์ร่วมใจ ขอควำมอนุเครำะหจ์ดัสรรทีดิ่นของรัฐ ซ่ึงหมดสัญญำเช่ำจำก
บริษัทต่ำงๆ มำจดัสรรใหแ้กร่ำษฎรผู้ยำกไร้และไมม่ทีีดิ่นท ำกนิ โดยกำรท ำสัญญำเช่ำตำมนโยบำยของรัฐบำล

√ e-petition ส ำนักกำรอนุญำต

73 6012924206 30/5/2560 เนือ่งจำกจงัหวัดนครรำชสีมำ ได้มหีนังสือที ่นม 0017.1/9677 ลงวันที ่11 เมษำยน 2560 ขอให ้กษ. พิจำรณำ กรณี
นำยนคร ศรีวิพัฒน์ เลขำธิกำรสมชัชำเกษตรกรรำยยอ่ย ขอใหรั้ฐบำลด ำเนินกำร นโยบำยทวงคืนผืนป่ำ ตำมค ำส่ัง คสช. ที่
 64/2557 ซ่ึงในบำงพืน้ที ่เช่น อ ำเภอด่ำนซ้ำย อ ำเภอนำแหว้ และอ ำเภอภเูรือ จงัหวัดเลย มกีำรจบักมุ ประกำศยดึพืน้ที่
 และตัดต้นยำงพำรำของเกษตรกร โดยมกีำรเลือกปฏบิัติเฉพำะกบัเกษตรกรทีม่ำจำกภมูภิำคอืน่ ไมม่กีำรจ ำแนกหรือ
ตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรตำมค ำส่ัง คสช. ที ่66/2557

√ e-petition ส ำนักป้องกนัฯ สจป.ที่ 6 (อดุรธำนี)ปิด
แล้ว18/7/60

74 6011410656 1/6/2560 ขอควำมเป็นธรรม เนือ่งจำกถกูจบักมุโดยเจำ้หน้ำทีห่น่วยป้องกนัรักษำป่ำที ่อบ. 14 จงัหวัดอบุลรำชธำนี ปม. และ
ด ำเนินคดี เมือ่วันที ่31 มนีำคม 2558 ขอ้หำบุกรุกเขำ้ประโยชน์และครอบครองท ำกำรเกษตร บริเวณป่ำช่องเมก็ พืน้ที่
ต ำบลช่องเมก็ อ ำเภอสิรินธร จงัหวัดอบุลรำชธำนี

√ e-petition ส ำนักจดักำรทีดิ่นป่ำไม้ สจป.ที่ 7 สำขำ
อบุลรำชธำนี ปิดแล้ว



หนา้ที7่

ที่
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี
ที่ปดิเรื่อง

เรื่อง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563) เอกสารแนบ 4 

75 6012916998 8/6/2560 กรณีหอกำรค้ำจงัหวัดแมฮ่่องสอน และกลุ่มรำษฎรจงัหวัดแมฮ่่องสอน จ ำนวน 179 รำย ขออนุญำตใช้พืน้ทีป่่ำสงวน
แหง่ชำติป่ำแมเ่งำและป่ำแมส่ ำเพ็ง เพือ่ต้ังเป็นศูนยบ์ริกำรชำยแดนของส่วนรำชกำรทีเ่กีย่วขอ้ง

√ e-petition ส ำนักกำรอนุญำต

76 6012912805 21/6/2560 นำยเรืองเดช ประดิพัทธิ์สกลุ ประธำนกลุ่มเครือขำ่ยเกษตรกร จงัหวัดพะเยำและจงัหวัดเชียงรำย ขอใหพ้ิจำรณำใหค้วำม
ช่วยเหลือเกษตรกรในพืน้ทีจ่งัหวัดพะเยำและจงัหวัดเชียงรำย  เนือ่งจำกกรมทีดิ่นออกหนังสือส ำคัญส ำหรับทีห่ลวงทับ
ทีดิ่นท ำกนิในเขตป่ำสงวนแหง่ชำติ ในพืน้ทีต่ ำบลหงส์หนิ อ ำเภอจนุ จงัหวัดพะเยำ

√ e-petition ส ำนักจดักำรทีดิ่นป่ำไม้ สจป.ที่ 2 (เชยีงรำย)ปิด
แล้ว24/7/60

77 6012903872 23/6/2560 ขอควำมเป็นธรรมเกีย่วกบัปัญหำขอ้พิพำทเร่ืองทีดิ่น บริเวณพืน้ทีทุ่ง่เล้ียงสัตว์ของโครงกำรหมูบ่้ำนจฬุำภรณ์พัฒนำ 4 ซ่ึง
อยูใ่นควำมดูแลของสถำบันวิจยัจฬุำภรณ์ ในท้องทีห่มูท่ี ่7 ต ำบลกแุหระ อ ำเภอทุง่ใหญ่ จงัหวัดนครศรีธรรมรำช แต่
ปรำกฏว่ำ เจำ้หน้ำทีป่้องกนัรักษำป่ำที ่นศ. 4 (บำงขนั) จบักมุด ำเนินคดี และส่ังหำ้มไมใ่หช้ำวบ้ำนด ำเนินกำรเล้ียงสัตว์ 
โดยอำ้งว่ำพืน้ทีดั่งกล่ำวอยูใ่นเขตป่ำสงวน จงึขอใหห้น่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งตรวจสอบว่ำพืน้ทีดั่งกล่ำวอยูใ่นควำมรับผิดชอบ
ของหน่วยงำนใด

√ e-petition ส ำนักป้องกนัฯ สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมรำช)ปิดแล้ว

12/12/60

78 6012941998 4/7/2560 เจำ้หน้ำทีรั่ฐได้มกีำรแอบอำ้งค ำส่ังคณะรักษำควำมสงบแหง่ชำติ (คสช.) ที ่64/2557 เร่ือง กำรปรำบปรำมและหยดุยัง้
กำรบุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม ้และค ำส่ัง คสช. ที ่66/2557 เร่ือง กำรหยดุยัง้กำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม ้และ
นโยบำยกำรปฏบิัติงำนเป็นกำรชั่วครำวในสภำวกำรณ์ปัจจบุัน เพือ่ท ำกำรตรวจยดึทีดิ่นชำวบ้ำน ผู้ยำกไร้ ผู้มรีำยได้น้อย 
และผู้ไร้ทีดิ่นท ำกนิ ซ่ึงได้อยูอ่ำศัยกอ่นทีจ่ะมคี ำส่ังดังกล่ำว โดยไมม่กีำรตรวจสอบ และผู้ร้องเรียนเหน็ว่ำ เจำ้หน้ำทีไ่มย่ดึ
พืน้ทีสั่มปทำนในพืน้ทีป่่ำสงวนแหง่ชำติแมง่ำวฝ่ังซ้ำย ของบริษัท เขยีวเหลือง จ ำกดั ซ่ึงเป็นกำรเอือ้ประโยชน์ใหแ้ก่
บริษัทเอกชน จงึขอใหย้กเลิกหรือแกไ้ขค ำส่ัง คสช. ดังกล่ำว ซ่ึง สป.ทส. ขอเรียนว่ำ เร่ืองดังกล่ำวเกีย่วขอ้งกบักำร
ด ำเนินกำรตำมค ำส่ัง คสช. ที ่64/2557 และค ำส่ัง ที ่66/2557 ในกำรตรวจยดึในกำรตรวจยดึพืน้ทีใ่นเขตป่ำสงวน
แหง่ชำติแมง่ำวฝ่ังซ้ำย

√ e-petition ส ำนักป้องกนัฯ,ส ำนักกำรอนุญำต

79 6012954898 18/7/2560 ร้องเรียนเกีย่วกบักำรปฏบิัติหน้ำทีข่องเจำ้หน้ำทีป่่ำไม ้สังกดัส ำนักจดักำรทรัพยำกรป่ำไมท้ี ่7 ขอนแกน่ หน่วยป้องกนั
รักษำป่ำที ่ขก.4 ภพูำนค ำ ว่ำเจำ้หน้ำทีป่่ำไมไ้ด้ร้องทุกขก์ล่ำวโทษต่อพนักงำนสอบสวน เพือ่ด ำเนินคดีอำญำกบัผู้ร้องเรียน
ในควำมผิดฐำนกน่สร้ำง แผ้วถำง เผำป่ำ หรือท ำใหเ้ส่ือมเสียแกส่ภำพป่ำสงวนแหง่ชำติ เนือ่งจำกผู้ร้องเรียนได้สร้ำง
บ้ำนพักอำศัยในพืน้ทีห่มูท่ี ่3 ต.เขือ่นอบุลรัตน์ อ.อบุลรัตน์ จ.ขอนแกน่ โดยไมไ่ด้รับอนุญำต แต่ไมด่ ำเนินคดีกบัรำษฎรรำย
อืน่ทีส่ร้ำงบ้ำนพักอำศัยอยูใ่นบริเวณเดียวกนั ผู้ร้องเรียนจงึเหน็ว่ำ ไมไ่ด้รับควำมเป็นธรรม

√ e-petition ส ำนักป้องกนัฯ สจป.ที่ 7 (ขอนแกน่)ปิด
แล้ว24/7/61

80 6012971109 25/7/2560 ขอใหพ้ิจำรณำแกไ้ขปัญหำทีดิ่นและทีท่ ำกนิ ในเขตป่ำสงวนแหง่ชำติเขำปำงกอ่วังชมพู อ ำเภอเขำค้อ จงัหวัดเพชรบูรณ์ ซ่ึง
ทำงรำชกำรได้ขอใช้พืน้ทีดั่งกล่ำวจำก ปม. เพือ่จดัท ำเป็นทีท่ ำกนิและทีอ่ยูอ่ำศัยใหก้บัรำษฎรอำสำสมคัร ในเวลำต่อมำได้มี
กำรประกำศพืน้ทีดั่งกล่ำวเป็นป่ำสงวนแหง่ชำติเขำปำงกอ่วังชมพู โดยรำษฎรอำสำสมคัรบำงส่วนได้เปล่ียนแปลงกำรถอื
ครองทีดิ่น และกำรใช้ประโยชน์ด้ำนกำรเกษตรเป็นกำรท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ และทำงรำชกำรได้เขม้งวดกบักำรกระท ำผิด
เง่ือนไขกำรใช้ประโยชน์ทีดิ่นดังกล่ำวและมกีำรจบักมุผู้กระท ำผิดมำด ำเนินคดี ผู้ร้องเรียนจงึต้องกำรใหห้น่วยงำนที่
เกีย่วขอ้งเร่งด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำโดยด่วน

√ e-petition ส ำนักกำรอนุญำต

81 6011477487 26/7/2560 มทีีดิ่นท ำกนิและทีอ่ยูอ่ำศัยทีไ่มม่เีอกสำรสิทธิในเขตป่ำสงวนแหง่ชำติ ซ่ึงผู้ร้องเรียนเหน็ว่ำ ทีดิ่นโดยรอบมเีอกสำรสิทธิเป็น
โฉนดทีดิ่นและ ส.ป.ก. หมดแล้ว จงึขอใหห้น่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งใหก้ำรช่วยเหลือผู้ร้องเรียนกบัพวกด้วย

√ e-petition ส ำนักจดักำรทีดิ่นป่ำไม้

82 นร01600006870 19/7/2560 ขอใหต้รวจสอบกำรครอบครองและบุกรุกพืน้ทีป่่ำ จงัหวัดนครศรีธรรมรำช √ e-petition สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมรำช)



หนา้ที8่

ที่
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี
ที่ปดิเรื่อง

เรื่อง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563) เอกสารแนบ 4 

83 6012718469 4/8/2560 ขอใหพ้ิจำรณำตรวจสอบกำรบุกรุกของนำยทุนในพืน้ทีป่่ำบนภเูขำ บริเวณ ม. 5 ต.จระเขเ้ผือก อ.ด่ำนมะขำมเต้ีย จ.
กำญจนบุรี

√ e-petition ส ำนักป้องกนัฯ สจป.ที่ 10 (รำชบุรี)ปิด
เร่ือง12/2/61

84 6012989614 7/8/2560 ขอใหท้บทวนกำรด ำเนินกำรพิสูจน์สิทธิในทีดิ่นท ำกนิของประชำชน และยติุกำรด ำเนินกำรกรณีทวงคืนผืนป่ำจำกประชำชน √ e-petition ส ำนักป้องกนัฯ ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ปิด
แล้ว30/10/2561

85 6012970428 9/8/2560 ขอควำมอนุเครำะหท์ีดิ่นท ำกนิในพืน้ทีป่่ำสงวนแหง่ชำติบ้ำนสะพำนยำว หมูท่ี ่10 ต ำบลแมส่ ำ อ ำเภอศรีสัชนำลัย จงัหวัด
สุโขทัย ซ่ึงเป็นพืน้ทีเ่ดิมทีเ่คยท ำกนิมำต้ังแต่ พ .ศ.2535 แต่ถกูทวงคืนตำมนโยบำย คสช.

√ e-petition ส ำนักป้องกนัฯ สจป.ที่ 4 (ตำก)ปิดแล้ว
11/10/61

86 6012993045 18/8/2560 ขอควำมเป็นธรรมและขอใหต้รวจสอบเกีย่วกบักำรกนัพืน้ทีป่่ำสงวนแหง่ชำติดงตำหวัง ออกจำกเขตปฏรูิปทีดิ่น ในพืน้ที ่อ.
โพธิ์ไทร จ.อบุลรำชธำนี จ ำนวน 2 แปลง เนือ้ที ่413 ไร่ เพือ่จดัต้ังป่ำชุมชน แต่พืน้ทีดั่งกล่ำวมสีภำพเป็นป่ำเส่ือมโทรมไม่
เหมำะสมทีจ่ะจดัเป็นป่ำชุมชน

√ e-petition ส ำนักป้องกนัฯ

87 นร01600007774 21/8/2560 แจง้เบำะแสเกีย่วกบักำรลักลอบตัดไมก้ฤษณำหรือไมห้อม ในพืน้ที ่หมูท่ี ่13 ต.แมน่ำงวำง อ.แมอ่ำย จ.เชียงใหม่ √ e-petition สจป.ที ่1 (เชียงใหม่)

88 6011419146 30/8/2560 ขอทรำบควำมชัดเจนเกีย่วกบักำรเกีย่วกบักำรก ำหนดแนวเขตป่ำสงวนแหง่ชำติป่ำเหมอืงจีแ้ละป่ำสันป่ำสัก เพือ่รำษฎรจกั
ได้ไมบุ่กรุกเขำ้ไปในเขตป่ำสงวนแหง่ชำติ  ต ำบลเหมอืงจี ้อ ำเภอเมอืงล ำพูน จงัหวัดล ำพูน

√ e-petition ส ำนักจดักำรทีดิ่นป่ำไม้ สจป.ที่ 1 (เชยีงใหม่)ปิด
แล้ว6/6/61

89 6012998046 30/8/2560 ขอใหร้ะงับกำรด ำเนินกจิกำรของโรงโมห่นิศิลำเพชร ต้ังอยูต่ ำบลหนองโอง่ อ ำเภออูท่อง จงัหวัดสุพรรณบุรี เนือ่งจำกโรงโม่
หนิดังกล่ำวอยูติ่ดกบัถ้ ำเขำไวยะกะ ซ่ึงถ้ ำดังกล่ำวอยูใ่นเขตป่ำไมแ้ละภำยในถ้ ำมโีบรำณวัตถสุมยัทวำรวดี ผู้ร้องเรียนเกรงว่ำ
 จะกอ่ใหเ้กดิควำมเสียหำยแกโ่บรำณวัตถแุละทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง

√ e-petition ส ำนักกำรอนุญำต

90 6012038958 5/9/2560 มกีำรน ำต้นไมใ้หญ่มำแปรรูปไมเ้ป็นท่อนๆ รบกวนส่งเสียงดังมำกและอยำกทรำบว่ำไมท้ีน่ ำมำตัดผิดกฎหมำยหรือไม 
สถำนทีน่ ำไมม้ำตัด อยูบ่ริเวณระหว่ำง แฟลตต ำรวจทุง่สองหอ้งกบัสนำมกอล์ฟสโมสรรำชพฤกษ(์นอร์ทปำร์ค) กทม. จงึ
อยำกใหห้น่วยงำนเขำ้มำตรวจสอบและด ำเนินกำรแกไ้ขด่วน

√ e-petition ส ำนักป้องกนัฯ

91 6012919235 19/9/2560  ขอใหพ้ิจำรณำแกไ้ขปัญหำเกีย่วกบัขอ้พิพำททีดิ่นท ำกนิและขอใหต้รวจสอบกำรปฏบิัติหน้ำทีข่องเจำ้หน้ำทีท่ีข่ดัต่อ
กฎหมำยหรือขดัต่อรัฐธรรมนูญ กรณีกำรละเมดิสิทธิของรำษฎรทีไ่ด้รับผลกระทบจำกกำรทวงคืนทีดิ่น

√ e-petition ส ำนักป้องกนัฯ ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ปิด
แล้ว30/10/60

92 6012918392 26/9/2560 ขอควำมช่วยเหลือเกีย่วกบัปัญหำทีดิ่นท ำกนิใหแ้กผู้่ร้องและนำงมกุดำ สวนใจดี กรณีพิพำททีดิ่นในเขตป่ำสงวนแหง่ชำติ 
ต ำบลเขำโจด อ ำเภอศรีสวัสด์ิ จงัหวัดกำญจนบุรี เนือ่งจำกถกูเจำ้หน้ำทีป่่ำไมเ้ขำ้ตรวจยดึพืน้ที ่ท ำใหไ้ด้รับควำมเดือดร้อน
เป็นอยำ่งมำกเพรำะไมม่ทีีท่ ำกนิ

√ e-petition ส ำนักป้องกนัฯ  สจป.ที่ 10 (รำชบุรี)ปิด
แล้ว19/11/61

รวม 92 0
รวมทั้งหมด 92



หนา้ที1่

ที่
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วัน/เดอืน/
ป ี

ที่ปดิเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง
หมายเหตุ

1 5812906985 7/10/2558 นายวิชรัตน์ มงัคะตา ขอความอนุเคราะหเ์ช่าพืน้ทีป่่าดงซ า จงัหวัดขอนแกน่ √ e-petition ส านักการอนุญาต

2 5810944357 5/10/2558 สอบถามถงึการรับรองทีดิ่นขอทุนสงเคราะหส์วนยาง จงัหวัดสงขลา √ e-petition สน.จทป.ที ่13 (สงขลา)

3 5811323422 17/11/2558 มนีายทุนลักลอบตัดไมพ้ะยงูเป้นจ านวนมาก ทีโ่ครงการอนุรักษ์ทับทิมสยาม เบือ้งต้นได้ติดตามพร้อมเกบ็หลักฐานเเล้วส่งให้
เจา้หน้าทีข่องรัฐทัง้ที ่ทสจ.ศรีสะเกษเเละศูนยด์ ารงธรรม เเต่กไ็ด้ได้รับความร่วมมอืไมม่กีารเขา้ตรวจสอบ

√ e-petition สน.จทป.ที ่7 สาขา
อบุลราชธานี

สจป.ที่8(นครราชสีมา)ปิด
แล้ว24/2/59

4 5811459890 2/12/2558 ขอความอนุเคราะหเ์ช่าทีดิ่นท ากนิของรัฐ ในพืน้ที ่ต .วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี √ e-petition ส านักการอนุญาต

5 5812916766 24/12/2558 ราษฎรต าบลไทรทอง อ าเภอชัยบุรี จงัหวัดสุราษฎร์ธานี ขอใหต้รวจสอบขอ้เท็จจริง แต่งต้ังคณะท างานจากส่วนกลางลงมา
ตรวจสอบรับทราบสภาพปัญหาพืน้ทีส่วนปาล์มทีห่มดสัญญาเช่าแล้วน ามาจดัสรรใหร้าษฎรผู้ไมม่ทีีดิ่นท ากนิ และก าหนด
คุณสมบัติหลักเกณฑ์ผู้ทีจ่ะได้รับการจดัสรรทีดิ่นท ากนิใหเ้ป็นรูปธรรม

√ e-petition ส านักการอนุญาต

6 5912905667 8/1/2559 เรียกร้องสิทธิท ากนิของราษฎรต าบลโนนกอ่ อ าเภอสิรินธร จงัหวัดอบุลราชธานี ทีไ่ด้รับความเดือดร้อนจากการประกาศเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตป่าสงวนบุณฑริก-ยอดมน

√ e-petition สน.จทป.ที ่7 สาขา
อบุลราชธานี

7 5912715011 6/1/2559 ขอใหต้รวจสอบผู้มอีทิธิพลเขา้ใช้ประโยชน์ในเขตพืน้ทีป่่า บริเวณดอยตูน (ชื่อตามประชาชนเรียก) หมูท่ี ่6 ต าบลเหมอืงจี ้อ าเภอ
เมอืง จงัหวัดล าพูน

√ e-petition สน.จทป.ที ่1 (เชียงใหม่)

8 5912799261 6/1/2559 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกบัการซุกซ่อนไมท้ีตั่ดมาจากป่าสงวน(ไมท่ราบชื่อ) บริเวณพืน้ทีห่มูบ่้านดอนขวัญ หมูท่ี ่2 ต าบลพนา 
อ าเภอพนา จงัหวัดอ านาจเจริญ

√ e-petition สน.จทป.ที ่7 สาขา
อบุลราชธานี

9 5911401962 13/1/2559 ขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในพืน้ทีป่่าไมท้้องทีห่มูท่ี ่1 ต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพาน จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ √ e-petition ส านักการอนุญาต ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ปิด
แล้ว26/10/2559

10 5911314648 24/1/2559 กรณีขบัไล่ชาวบ้านอกจากพืน้ทีป่่าสงวนบริเวณพืน้ทีเ่ลขที ่318 หมูท่ี ่5 ต าบลบางร้ิน อ าเภอเมอืง จงัหวัดระนอง ขอให้
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตรวจสอบขอ้เท็จจริงกรณีดังกล่าว รวมทัง้ขอนุญาตใช้พืน้ทีดั่งกล่าวเพือ่ประกอบอาชีพ

√ e-petition ส านักการอนุญาต ,สน.จทป.ที่ 11 (สราษฎร์
ธาน)ี ปิดแล้ว23/3/59

11 5900755 3/2/2559 บุกรุกพืน้ทีป่่าเชิงเขา ติดสนามกอล์ฟพลูตาหลวง หมูท่ี ่6 อ าเภอสัตหบี จงัหวัดชลบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที ่9 (ชลบุรี)

12 5911319757 4/2/2559 ขอความช่วยเหลือเนือ่งจากผู้ร้องได้ยืน่ค าขอต่ออายปุระทานบัตรการเขา้ท าประโยชน์หรืออยูอ่าศัยภายในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ
ป่าเขาองัคาร ต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวัดบุรีรัมย์

√ e-petition ส านักการอนุญาต

13 5911437979 1/2/2559 ขอใช้พืน้ทีจ่ากกรมป่าไมใ้นเขตป่าสงวนแหง่ชาติเขาปางกอ่วังชมพู อ าเภอเขาค้อ จงัหวัดเพชรบูรณ์ √ e-petition ส านักการอนุญาต

14 5911390859  01/02/2559 วันที ่13 มกราคม 2559 เจา้หน้าทีไ่ด้ปฏบิัติการทวงคืนผืนป่าตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยการร้ือถอนพืชผลอาสินและ
ตัดต้นยางพาราของราษฎรในพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติหว้ยจนัทร์ (ตามทีผู้่ร้องแจง้) ต าบลขนุหาญ จงัหวัดศรีสะเกษ ท าใหผู้้ร้อง
และชาวบ้านได้รับความ เดือดร้อน และไมม่ทีีดิ่นท ากนิ

√ e-petition ส ำนักปอ้งกนัฯ,สน.จทป.ที ่

7 สำขำอุบลรำชธำนี

15 5911455883 10/2/2559 กรณีนายกรกช สุขฤทธิ์ ได้มหีนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอใหพ้ิจารณาด าเนินการต่อผู้กระท าผิดเกีย่วกบัพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแหง่ชาติ พ.ศ.2507 ในพืน้ทีอ่ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแกว้

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ สน.จทป.ที่ 9 สาขาปราจนีบุรี
ปิดแล้ว29/12/59

16 5910351995 1/2/2559 ได้รับความเดือดร้อนจากสัมปทานท าเหมอืงแร่เพือ่อตุสาหกรรมปูนซีเมนต์และกอ่สร้างบริเวณเขาปูค่ง จงัหวัดกาญจนบุรี √ e-petition ส านักการอนุญาต

รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559    (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563) เอกสารแนบ 5 
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รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559    (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563) เอกสารแนบ 5 

17 5911455883 10/2/2559 กรณีนายกรกช สุขฤทธิ์ ได้มหีนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอใหพ้ิจารณาด าเนินการต่อผู้กระท าผิดเกีย่วกบัพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแหง่ชาติ พ.ศ.2507 ในพืน้ทีอ่ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแกว้ ในการเพิกถอนเอกสารสิทธิของนายทุน ทีไ่ด้มาโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมายตามค าส่ังศาล แต่เจา้หน้าทีข่องรัฐไมม่กีารด าเนินการใดๆ ในการนี ้สป.ทส.พิจารณาแล้วเหน็ว่าได้เคย
มอบหมายให ้ปม.แจง้ตอบนายกรกชฯ ในประเด็นเกีย่วกบันายทุนบุกรุกพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ แต่ปัจจบุัน ปม.ยงัไมม่รีายงานผล
ใหผู้้ร้องทราบแต่อยา่งใด

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ สน.จทป.ที่ 9 สาขาปราจนีบุรี
ปิดแล้ว29/59

18 5900894 26/2/2559 ลักลอบตัดไมพ้ะยงูโดยไมไ่ด้รับอนุญาต จ านวน 1 ต้น ในพืน้ที ่สค.1 พืน้ทีห่มูบ่้านเขาไมไ้ผ่ หมูท่ี ่7 อ าเภอบ้านนา จงัหวัด
นครนายก

√ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกนัฯ

19 5911403570 22/2/2559 ขอใหเ้จา้หน้าทีป่่าไมด้ าเนินการตรวจสอบการบุกรุกพืน้ทีป่่า บริเวณท้องที ่หมูท่ี ่5 ต าบลฉลอง อ าเภอสิชล จงัหวัด
นครศรีธรรมราช

√ e-petition ส ำนักปอ้งกนัฯ ,ส ำนักกำร

อนุญำต

สน.จทป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมรำช)ปดิ

แลว้12/3/62

20 5911345867 1/3/2559 ขอใหต้รวจสอบการบุกรุกพืน้ทีโ่ครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกยีรติ 5000 ไร่ ต าบลทุง่หลวง อ าเภอป่าท่อ จงัหวัดราชบุรี √ e-petition ส ำนักปอ้งกนัฯ สน.จทป.ที่ 10 (รำชบรีุ)

ปดิแลว้ 13/6/62

21 5911423016 1/3/2559 ขอแจง้เบาะแสการบุกรุกพืน้ทีป่่าสงวน บริเวณแมน่้ าวังทองฝ่ังขวา หน้าค่ายสฤษด์ิเสนา หมูท่ี ่19 หมูบ่้านวังกระบาก ต าบลวัง
นกแอน่ อ าเภอวังทอง จงัหวัดพิษณุโลก

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ สน.จทป.ที่ 4 สาขา
พษิณุโลก ปิดแล้ว21/6/59

22 5911417529 3/3/2559 ขอใหพ้ิจารณาตรวจสอบขอ้เท็จจริงกรณีนางอมัพร ดวงอปุมา กบัพวก รวม 5 รายได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาพิพาทสิทธิ
ครอบครองทีดิ่นในเขตอทุยานแหง่ชาติภพูาน และพืน้ทีป่่าโนนอดุม ซ่ึงในพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติป่ากดุไห ป่านาใน และป่าโนน
อดุม  จงัหวัดสกลนคร

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ สน.จทป.ที่ 6 สาขา
นครพนม ปิดแล้ว15/8/59

23 5911301742 1/3/2559 ขอใหพ้ิจารณาอนุญาตขดุลอกล าคลองบ่อดาน ในพืน้ทีแ่ต่คลองบ่อดาน ต าบลนาเตย อ าเภอท้ายเหมอืง จงัหวัดพังงา √ e-petition ส านักการอนุญาต สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่ปิด
แล้ว10/3/60

24 5911411492 11/3/2559 ขอทีดิ่นท ากนิ ในพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติป่าบ้านหมากและป่าปากพัง ซ่ึงหมดอายกุารอนุญาตใหเ้ขา้ท าประโยชน์จากบริษัทพันธ์
ศรี จ ากดั ในท้องทีบ่้านคลองปราบ หมูท่ี ่9 ต าบลคลองน้อย อ าเภอชัยบุรี จงัหวัดสุราษฎร์ธานี

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ ,ส านักการ
อนุญาต

25 5910971081 29/02/2559 พืน้ที ่หมูท่ี ่4,5,6 ต าบลหนิแกว้ อ าเภอท่าแซะ และหมูท่ี ่7 ต าบลบ้านนา อ าเภอเมอืง จงัหวัดชุมพร ได้มปีระชาชนอาศัยท ากนิ
ในพืน้ทีม่านานแล้ว แต่ เจา้หน้าทีป่่าไมไ้ด้มกีารเรียกรับผลประโยชน์และประชาชนขอเช่าทีดิ่นดังกล่าวเพือ่ท าประโยชน์

√ e-petition ส านักการอนุญาต สน.จทป.ที่ 11 (สุราษฎร์
ธาน)ี ปิดแล้ว30/9/59

26 5912609664 11/3/2559 ขอใหย้ติุการอนุญาตให ้บริษัท พันธุศรี จ ากดั เขา้ท าประโยชน์และเกบ็หาของป่า (ผลปาล์มน้ ามนั) ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติป่า
บ้านหมากและป่าปากพัง บริเวณพืน้ทีต่ าบลชัยบุรี ต าบลไทรทอง ต าบลคลองน้อย อ าเภอชัยบุรี จงัหวัดสุราษฎร์ธานี

√ e-petition ส านักการอนุญาต

27 5913030648 15/3/2559 ขออนุญาตใช้ทีร่าชพัสดุทีอ่ยูใ่นความดูแลรับผิดชอบของกรมป่าไม ้ในพืน้ทีห่มูท่ี ่3 ต าบลนิคมสร้างตนเอง อ าเภอเมอืงลพบุรี 
จงัหวัดลพบุรี

√ e-petition ส านักการอนุญาต

28 5910957983 24/3/2559 เจา้หน้าทีป่่าไมป้ฏบิัติหน้าทีโ่ดยมชิอบและละเว้นการปฏบิัติหน้าทีช่่วยเหลือผู้กระท าผิดในโครงการปลูกป่าอาเซียนบริเวณ
หมูบ่้านยอ่ย บ้านวังใหม ่หมูท่ี ่5 ต าบลอยัเยอร์เวง อ าเภอเบตง จงัหวัดยยะลา

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ สน.จทป.ที่ 13 สาขา
นราธวิาส ปิดแล้ว18/8/59



หนา้ที3่

ที่
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วัน/เดอืน/
ป ี

ที่ปดิเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559    (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563) เอกสารแนบ 5 

29 5912904147 28/3/2559 ขออนุญาตใช้พืน้ทีข่อง ปม. โดยสภาองค์กรชุมชนต าบลหนองแมน่า ต าบลสะเพง ต าบลริมสีมว่ง และต าบลเขาค้อ เพือ่แกไ้ข
ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร

√ e-petition ส านักการอนุญาต

30 5911455685 24/3/2559 ถกูเจา้หน้าทีป่่าไมจ้งัหวัดอ านาจเจริญจบักมุด าเนินคดีฐานบุกรุก กน่สร้าง แผ้วถาง เขา้ท าประโยชน์ฯลฯในป่าสงวนแหง่ชาติโดย
ไมไ่ด้รับอนุญาต

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ สน.จทป.ที่ 7 สาขา
อบุลราชธานีปิดแล้ว

17/10/61
31 5911464157 31/3/2559 ขอความอนุเคราะหเ์ช่าทีดิ่นท ากนิของรัฐ ในพืน้ที ่ต .วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี √ e-petition ส านักการอนุญาต

32 5911455218  5/4/2559 ขอความเป็นธรรมเกีย่วกบัทีดิ่นท ากนิและแจง้เบาะแสการบุกรุกพืน้ทีป่่าพืน้ที ่ต าบลท่าด้วง อ าเภอหนองไผ่ จงัหวัดเพชรบูรณ์ √ e-petition ส านกัปอ้งกันฯ สน.จทป.ที่ 4 สาขาพษิณุโลก
ปิดแล้ว29/6/60ส านักจดัการ
ที่ดินป่าไม้ปิดแล้ว16/7/2561

33 5911481561 5/4/2559 ราษฎรจงัหวัดชุมพรขอใหจ้ดัสรรทีดิ่นเพือ่ใช้ในโครงการปลูกป่าคืนสู่ธรรมชาติ และใช้ท าฝายกัน้น้ า โดยไมข่องบประมาณ และ
ไมข่อรับสิทธิในทีดิ่นดังกล่าวแต่อยา่งใด ซ่ึง สป .ทส.พิจารณาแล้วเหน็ว่า เร่ืองดังกล่าวเกีย่วขอ้งกบัการด าเนินการขอใช้ประโยชน์
ในพืน้ทีป่่าไม ้เพือ่ใช้ในโครงการปลูกป่าคืนสู่ธรรมชาติ

√ e-petition ส านักการอนุญาต

34 5911342654 3/5/2559 ขออนุญาตใช้พืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ ป่าแมเ่งาะและป่าแมส่ าเพ็ง เพือ่ต้ังเป็นศูนยบ์ริการชายแดน จงัหวัดแมฮ่่องสอน √ e-petition ส านักการอนุญาต

35 5911481881 12/4/2559 ขอทราบขอ้เท็จจริงเกีย่วกบัการเช่าทีดิ่นในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ ท้องทีห่มูท่ี ่4 ต าบลศรีมงคล อ าเภอไทรโยค จงัหวัดกาญจนบุรี √ e-petition ส านักการอนุญาต

36 5910939657 17/5/2559 ขอความเป็นธรรมและความช่วยเหลือ เนือ่งจากสมาชิกของกลุ่มประชาชนเพือ่ประชาชน จ านวนหนึง่ทีไ่ด้เขา้ไปอาศัยในพืน้ที่
ป่าสงวนแหง่ชาติป่าปลายคลองพระยา ท้องทีห่มูท่ี ่5 ต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จงัหวัดกระบี ่ได้รับความ
เดือดร้อนเป็นอยา่งมากจากการเขา้ท าลายและขโมยทรัพยสิ์นของเจา้หน้าทีส่ านักจดัการทรัพยากรป่าไมท้ี ่12 สาขากระบี่

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่ปิด
แล้ว24/1/60

37 5911364385 17/5/2559 ชาวบ้านหมูท่ี ่5 ต าบลสบป้าด อ าเภอแมเ่มาะ จงัหวัดล าปาง ขออนุญาตใช้พืน้ทีป่่าเพือ่ปรับปรุงถนน เนือ่งจากประสบปัญหา
การขนส่งสินค้าเกษตรและคมนาคมไมส่ะดวก

√ e-petition ส านักการอนุญาต

38 5910954364 19/5/2559 ขอความเป็นธรรมเกีย่วกบัการท าประโยชน์ในทีดิ่นเขตป่าสงวนแหง่ชาติ ในพืน้ทีห่มูท่ี ่5 ต.ตะโก อ.ทุง่ตะโก จ.ชุมพร √ e-petition ส านักการอนุญาต
39 5901154 24/5/2559 ขอสอบถาม 1. ท าไมถงึปล่อยใหค้นมาท าลายป่าได้เป็นล้านๆๆไร่แบบนัน้ แล้วไมม่ใีครไปตรวจหรือ monitor ตลอดเหรอครับ 

มารู้อกีทีกต่็อเมือ่พืน้ทีป่่าโดนท าลายไปเป็นล้านๆๆไร่แบบนี ้มนัไมน่่าจะเชื่อได้เลยว่าทีป่่าเป็นล้านๆๆไร่ โดยทีไ่มม่ใีครทราบมา
กอ่นเลย 2. แล้วมาตรการการจบัผู้ท าลายมาลงโทษละครับเป็นอยา่งไรบ้าง 3 เกดิแบบนีแ้ล้ว จนท ของรัฐจะรับผิดชอบอยา่งไร
 บกพร่องต่อหน้าทีห่รือเปล่าครับ 4. แนวทางการแกไ้ขคืออะไรครับ

√ ปม/เว็บไซต์ ส านักป้องกนัฯ

40 5911471902 31/5/2559 ขอใช้ทีดิ่นในพืน้ทีต่ าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวัดบุรีรัมย ์ในการสร้างวัดเขารัตนธงชัย (วัดสระสะแก) √ e-petition ส านักการอนุญาต
41 5912999649 8/6/2559 ปม. พิจารณาพืน้ทีท่ีก่ระทรวงอตุสาหกรรมได้ออกอาชญาบัตรส ารวจแร่ให ้ปี 2554 ซ่ึงยงัไมม่คีวามชัดเจนว่าอยูใ่นพืน้ทีป่่าไม้

หรือไม ่จงึขอให ้ปม.ตรวจสอบขอ้เท็จจริง
√ e-petition ส านักการอนุญาต

42 5901222 14/6/2559 ขอใหต้รวจสอบใหม ่กรณีบุกรุกป่าเขาสน เพือ่ครอบครองทีดิ่น หมูท่ี ่2 ต าบลสวนผ้ึง อ าเภอสวนผ้ึง จงัหวัดราชบุรี √ ปม./หนังสือ ส านักป้องกนัฯ
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รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559    (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563) เอกสารแนบ 5 

43 5911494143 3/6/2559 ขอใหพ้ิจารณาน าพืน้ทีข่องบริษัทสหอตุสาหกรรมน้ ามนัปาล์ม จ ากดั จ านวน 12,000 ไร่ ต้ังอยูใ่นเขตพืน้ทีห่มูท่ี ่3 ,4 และหมูท่ี่
 9 ต าบลกระบีน่้อย อ าเภอเมอืง จงัหวัดกระบี ่และของบริษัทนามหงส์ต้ังอยูห่มูท่ี ่3 ต าบลเขาพนม อ าเภอเขาพนม จงัหวัด
กระบี ่ซ่ึงหมดอายกุารอนุญาตใหใ้ช้ประโยชน์พืน้ทีป่่าแล้ว จดัสรรเป็นทีดิ่นท ากนิใหก้บัสมาชิกเครือขา่ยองค์กรประชาชนไร้ทีดิ่น
ท ากนิจงัหวัดกระบี่

√ e-petition ส านักการอนุญาต

44 5912981600 22/7/2559 ขอ้เสนอเกีย่วกบัการแกไ้ขปัญหาการถอืครองทีดิ่นและใช้ประโยชน์ทีดิ่นในท้องทีอ่ าเภอวังน้ าเขยีว จงัหวัดนครราชสีมา แนว
ทางการแกไ้ขปัญหาขอ้พิพาทการครอบครองทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้างในเขตพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติป่าเขาภหูลวง พืน้ทีป่่าเพือ่การ
อนุรักษ์ (Zone C)

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้ สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)ปิด
แล้ว29/6/60

45 5911439505 27/7/2559  กรณีราษฎรบ้านพระเนตร หมูท่ี ่2 ต าบลส้าน จ านวน 10 ราย บ้านใหม ่หมูท่ี ่8 ต าบลส้าน จ านวน 1 ราย และบ้านศรีมงคล
เหนือ หมูท่ี ่7 ต าบลขึง่ อ าเภอเวียงสา จงัหวัดน่าน จ านวน 2 ราย ได้รับความเดือดร้อนจากการทวงคืนผืนป่าของเจา้หน้าที่
หน่วยป้องกนัและรักษาป่าที ่นน.20 (น้ ามวบ) ร่วมกบัผู้ใหญ่บ้านขึง่ใต้ หมูท่ี ่6 ต าบลขึง่ อ าเภอเวียงสา จงัหวัดน่าน น าป้ายไป
ติดประกาศขอคืนพืน้ทีท่ ากนิบริเวณป่าหว้ยปลวก ป่าหว้ยหวาย หมู ่6 ต าบลขึง่ อ าเภอเวียงสา จงัหวัดน่าน

√ e-petition ส ำนักปอ้งกนัฯ สน.จทป.ที่ 3 สำขำแพร่ 

ปดิแลว้ 1/3/2562

46 5911495874 1/8/2559 ถกูกล่าวหาว่าบุกรุกเขา้ท าประโยชน์ปลูกยางพาราในเขตพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติป่าภเูปือย ป่าภขูีเ้ถา้ และป่าภเูรือ 0.เลย √ e-petition ส านักป้องกนัฯ สน.จทป.ที่ 6 (อดุรธาน)ี ปิด
แล้ว23/2/60

47 5911394686 31/8/2559 ขอใหย้ติุการอนุญาตใหเ้ขา้ท าประโยชน์ หรือการใหสั้ญญาเช่า/สัมปทาน ทีดิ่น แกบ่ริษัทหรือนายทุน และใหย้ติุการอนุญาตเกบ็
หาของป่าในเขตป่าสงวนแหง่ชาติบ้านหมาก และป่าปากพัง จงัหวัดสุราษฎร์ธานี ของบริษัท พันธ์ศรี จ ากดั

√ e-petition ส านักการอนุญาต

48 5912902590 31/8/2559 ขอความเป็นธรรมในการอนุญาตใหเ้ขา้ท าประโยชน์ในเขตพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ โดยผู้ร้องอา้งว่า บริษัท ไทย-สวีดิสซ์ เหมอืงแร่
 จ ากดั ได้รับโอนประทานบัตรจากบริษัท ศิริไทย ซีไลท์ ประเทศไทย จ ากดั ซ่ึงได้รับอนุญาตใหเ้ขา้ท าประโยชน์ภายในเขตป่า
สงวนแหง่ชาติ ป่าแมล่าวฝ่ังขวา ในพืน้ที ่ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

√ e-petition ส านักการอนุญาต

49 5911455609 7/9/2559 ขอใหพ้ิจารณาปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มเกษตรกรผู้ไมม่ทีีดิ่นท ากนิ ซ่ึงต้องการจะขอเช่าทีดิ่นท ากนิเนือ้ทีป่ระมาณ 4,945 
ไร่ จ านวน 7 แปลง โดยเป็นพืน้ทีใ่น ต.อา่วตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง จ านวน 3,500 ไร่ ต าบลวังมะปราง อ าเภอวังวิเศษ จ านวน 
638 ไร่ และต าบลบ่อหนิ อ าเภอสิเกา จงัหวัดตรัง จ านวน 807 ไร่

√ e-petition ส านักการอนุญาต

50 5911444824 8/9/2559 นายคมกริช ไทยเกง่ ก านันต าบลบ้านหนุน อ าเภอสอง จงัหวัดแพร่ แจง้ว่า ราษฎรต าบลบ้านหนุน ได้อาศัยท ากนิในพืน้ทีป่่าหว้ย
ป้อมโดยไมม่เีอกสารสิทธิกบัส านักงานปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) แต่ได้รับการแจง้ว่า พืน้ทีแ่ปลงดังกล่าวอยูใ่นความ
รับผิดชอบของ กรมป่าไม ้(ปม.) ผู้ร้องเรียนจงึขอความอนุเคราะห ์ปม. ส่งมอบพืน้ทีป่่าหว้ยป้อม อ าเภอสอง จงัหวัดแพร่ ให ้ส.
ป.ก. เพือ่ด าเนินการออกพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตปฏรูิปทีดิ่น ในการนี ้สป.ทส.พิจารณาแล้วเหน็ว่า เร่ืองดังกล่าวผู้ร้องเรียน
ขอความอนุเคราะห ์ปม. ส่งมอบพืน้ทีป่่าหว้ยป้อม อ าเภอสอง จงัหวัดแพร่ ให ้ส.ป.ก.เพือ่ด าเนินการออกพระราชกฤษฎกีา
ก าหนดเขตปฏรูิปทีดิ่น

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้

51 5912771978 30/9/2559 บุกรุกซ้ือขายทีดิ่นป่าสงวนแหง่ชาติป่าหว้ยเมก็  จงัหวัดอบุลราชธานี √ e-petition ส านักป้องกนัฯ สน.จทป.ที่ 7 สาขา
อบุลราชธานีปิดแล้ว15/3/60

รวม 51 0
รวมทั้งหมด                  51



หนา้ที1่

ที่
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี
ที่ปดิเรื่อง

เรื่อง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง
หมายเหตุ

1 5800311 8/12/2557 ขอค ำปรึกษำเกีย่วกบั นสก. พบปัญหำเวลำเรำส่งไมไ้ปใหลู้กค้ำ เรำจะออก นสก ส ำหรับขนไมไ้ปทุกคร้ัง แต่จะเกดิปัญหำ
ในกรณีทีลู่กค้ำไมรั่บสินค้ำทัง้แบบเต็มจ ำนวน และไมเ่ต็มจ ำนวน อนัเนือ่งจำก ปัญหำคุณภำพ ลูกค้ำไมม่พีืน้ทีว่่ำง รับไม่
ครบทุกรำยกำร ส่งผลกบัใบเบิกทำงขำกลับ ได้มำบ้ำง ไมไ่ด้มำบ้ำง ท ำใหโ้ควตำไมข้องบริษัทไมค่รบตำมจ ำนวน จะขอ
ปรึกษำว่ำเรำจะมวีิธีกำรด ำเนินอยำ่งไร เพือ่ใหถ้กูต้องตำมกฎหมำย

√ ปม/เว็บไซต์ ส ำนักกำรอนุญำต

2 5811359011 11/6/2558 ขอทรำบผลกำรขออนุญำตใช้พืน้ทีป่่ำสงวนแหง่ชำติป่ำวังใหญ่และป่ำแมน่้ ำน้อย เพือ่ต้ังโรงแต่งแร่ ท้องทีต่ ำบลศรีมงคล 
อ ำเภอไทรโยค จงัหวัดกำญจนบุรี

√ e-petition ส ำนักกำรอนุญำต สจป.ที่10(รำชบุรี)ปิดแล้ว
1/7/58

3 5811413256 14/6/2558 รำษฎรจงัหวัดอบุลรำชธำนี ร้องเรียนว่ำ ถกูศูนยว์ิจยั น ำรถแทรกเตอร์เขำ้ไปท ำลำยพืชผลทำงกำรเกษตรทีไ่ด้ปลูกไว้ และ
ยงัถกูหำ้มไมใ่หเ้ขำ้ใช้ประโยชน์และอยูอ่ำศัยในพืน้ทีป่่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำดงภหูล่น ท ำใหไ้ด้รับควำมเดือดร้อน เนือ่งจำก
ไมม่ทีีดิ่นท ำกนิและทีอ่ยูอ่ำศัย

√ e-petition สน.จทป.ที ่7 สำขำ
อบุลรำชธำนี

4 5811923886 18/6/2558 คัดค้ำนกำรท ำเหมอืงแร่ฯ  (ต ำบลล ำพญำกลำง ต ำบลล ำสะพุง และต ำบลซับสนุน่) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  เนือ่งจำกหำก
มกีำรอนุญำตท ำเหมอืงแร่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตควำมเป็นอยูแ่ละควำมเป็นอยูข่องชำวบ้ำนอยำ่งรุนแรง

√ e-petition ส ำนักกำรอนุญำต

5 5811487716  25/06/2558 ขอใหห้น่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งด ำเนินกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริง กรณีทีศ่ำลปกครองสูงสุดได้มคี ำพิพำกษำในคดีหมำยเลขแดงที่
 อ.205/2557 ใหเ้พิกถอนกำรออกเอกสำรสิทธิทีม่ชิอบด้วยกฎหมำยของกลุ่มนำยทุนจ ำนวน 2,800 ไร่ ในเขตป่ำ
สงวนอ ำเภอวัฒนำนคร เนือ่งจำกทีดิ่นอยูใ่นเขตป่ำสงวนแหง่ชำติ ซ่ึงศำลได้มคี ำพิพำกษำแล้ว แต่กลุ่มนำยทุนไมป่ฏบิัติ
ตำมค ำพิพำกษำและได้บุกรุกครอบครองพืน้ทีป่่ำสงวนดังกล่ำว

√ e-petition ส ำนักป้องกนัฯ

6 5812967565 24/6/2558 ขอใหต้รวจสอบกำรยืน่ขอใบอนุญำตสัมปทำนกำรระเบิดหนิภเูขำ บริเวณภเูขำจัก๊จัน่ (ชื่อทีช่ำวบ้ำนในพืน้ทีเ่รียก) หมูบ่้ำน
กลำง หมูท่ี ่2 ต.นำกลำง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

√ e-petition ส ำนักกำรอนุญำต

7 5811438684 8/7/2558 ชำวบ้ำนได้เขำ้มำท ำกนิในพืน้ทีดิ่นของรัฐ เขตป่ำสงวนทุง่เล้ียงสัตว์นกนำงแอน่ และป่ำสัมปทำน ซ่ึงรำษฎรอำศัยท ำกนิมำ
นำน โดยเฉพำะพืน้ทีสั่มปทำนของ อ.อ.ป. และบริษัทสหไทย ซ่ึงเคยยืน่ค ำขอเขำ้ท ำประโยชน์ในป่ำสงวนเมือ่ปี พ.ศ.
2548 มำคร้ังหนึง่แล้ว แต่ไมม่คีวำมคืบหน้ำ ท ำใหร้ำษฎรได้รับควำมเดือดร้อน จงัหวัดชุมพร

√ e-petition ส ำนักกำรอนุญำต

8 5812915734 11/8/2558 ขอควำมอนุเครำะหจ์ดัสรรทีดิ่นของรัฐ ซ่ึงหมดสัญญำเช่ำจำกบริษัทต่ำงๆมำจดัสรรใหแ้กร่ำษฎร ผู้ยำกไร้ และไมม่ทีีดิ่นท ำ
กนิโดยกำรท ำสัญญำเช่ำตำมนโยบำยของรัฐบำล โดยมขีอ้เรียกร้อง 10 ขอ้

√ e-petition ส ำนักกำรอนุญำต

9 5812707446 11/8/2558 ผู้ใหญ่บ้ำน หมูท่ี ่2 บ้ำนนำสีดำ ต ำบลชำนุมำน อ ำเภอชำนุมำน จงัหวัดอ ำนำจเจริญ พร้อมพวก ลักลอบขนไมพ้ะยงูไปยงั
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว

√ e-petition ส ำนักป้องกนัฯ

10 5810968121 19/8/2558 หวัหน้ำหน่วยป้องกนัรักษำป่ำที ่สพ.1 อ.ด่ำนช้ำง จ.สุพรรณบุรี มพีฤติกรรมขมขูคุ่กคำมประชำชน √ e-petition สน.จทป.ที ่10 (รำชบุรี)

11 5812913528 27/8/2558 ขอควำมอนุเครำะหเ์ช่ำทีดิ่นท ำกนิของรัฐ ในพืน้ที ่ต .วังยำว อ.ด่ำนช้ำง จ.สุพรรณบุรี √ e-petition ส ำนักกำรอนุญำต

12 5812910018 24/9/2558 ขอใหต้รวจสอบแนวเขตประทำนบัตรหมดอำยปุระทำนบัตร บริเวณท้องที ่ต.ฉลอง อ.เมอืง จ.ภเูกต็ และกำรออกเอกสิทธิ
ของนำยทุน

√ e-petition ส ำนักกำรอนุญำต

รวม 12 0
รวมทั้งหมด

รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563)
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เอกสารแนบ 6 


