






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 16 18 20 20 27 0 194

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 1 0 2 3 2 0 24

4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ/(ระบบ e-petition) 19 14 12 12 18 19 8 13 10 17 9 0 151

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 25 31 32 40 38 0 369

สถิติเรื่องร้องเรียนของศูนยบ์ริการประชาชน 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 

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม ้

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 1 0 0 6

2 ผู้ขอรับบริการข้อมูลทางโทรศัพท/์ ณ ศูนยบ์ริการฯ 98 107 95 104 73 55 22 140 211 158 93 0 1,156      

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 5 0 16

รวมทั้งสิ้น 99 107 96 106 75 65 22 140 211 159 98 0 1,178      

                                 

สถิตกิารให้บรกิารขอ้มลูขา่วสารของศูนย์บรกิารประชาชน 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 

ผู้ขอรับบริการข้อมูลส่ิงพิมพ์ เอกสารเผยแพร่วิชาการป่าไม้ 

ผู้ขอรับบริการข้อมูลทางโทรศัพท์/ ณ ศูนย์บริการฯ 

ผู้ขอรับบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

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

  



รวม
ด าเนินการ
แลว้เสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ
รวม

ด าเนินการ
แลว้เสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ
รวม

ด าเนินการ
แลว้เสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ
รวม

ด าเนินการ
แลว้เสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ
รวม

ด าเนินการ
แลว้เสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ
รวม

ด าเนินการ
แลว้เสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

1 ใหข้อ้มลูและแจง้เบาะแส 205 119 86 179 158 21 131 118 13 189 169 20 137 131 6 251 250 1
2 เร่ืองร้องเรียนเกีย่วกบัเจา้หน้าทีแ่ละ

ภารกจิของกรมป่าไม้
108 60 48 138 98 40 112 87 25 194 138 56 203 168 35 118 109 9

3 กระทู ้ขอ้หารือ 29 20 9 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 อืน่ๆ (เช่น ขอค าปรึกษา เสนอความ

คิดเหน็ ขอ้เสนอแนะฯ)
27 13 14 27 26 1 34 32 2 78 77 1 19 18 1 36 35 1

รวมทัง้สิน้ 369 212 157 348 286 62 277 237 40 461 384 77 359 317 42 405 394 11
คิดเป็นร้อยละ(%) 100.00% 57.45% 42.55% 100.00% 82.18% 17.82% 100.00% 85.56% 14.44% 100.00% 83.30% 16.70% 100.00% 88.30% 11.70% 100.00% 97.28% 2.72%

สรุปเรื่องร้องเรียนของศูนยบ์ริการประชาชน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - พ.ศ.2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563)

ล าดบัที่ ประเภทเรื่องร้องเรียน

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

82.18% 

17.82% 
ปี 2562 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

85.56% 

14.44% 
ปี 2561 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

83.30% 

16.70% 
ปี 2560 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

88.30% 

11.70% 
ปี 2559 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

97.28% 

2.72% 
ปี 2558 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

57.45% 
42.55% 

ปี 2563 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 



จ านวน/เรื่อง คิดเป็นร้อยละ(%) จ านวน/เรื่อง คิดเป็นร้อยละ(%) จ านวน/เรื่อง คิดเป็นร้อยละ(%) จ านวน/เรื่อง คิดเป็นร้อยละ(%) จ านวน/เรื่อง คิดเป็นร้อยละ(%) จ านวน/เรื่อง คิดเป็นร้อยละ(%)

1 ใหข้อ้มลูและแจง้เบาะแส 205 55.56% 179 51.44% 131 47.29% 189 41.00% 137 38.16% 251 61.98%
2 เร่ืองร้องเรียนเกีย่วกบัเจา้หน้าทีแ่ละภารกจิ

ของกรมป่าไม้
108 29.27% 138 39.66% 112 40.43% 194 42.08% 203 56.55% 118 29.14%

3 กระทู ้ขอ้หารือ 29 7.86% 4 1.15% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

4 อืน่ๆ (เช่น ขอค าปรึกษา เสนอความคิดเหน็ ขอ้
เสนอแนะฯ)

27 7.32% 27 7.76% 34 12.27% 78 8.95% 19 5.29% 36 8.89%

รวมทัง้สิน้ 369 100.00% 348 100.00% 277 100.00% 461 100.00% 359 100.00% 405 100.00%

    

  

สรุปเรื่องร้องเรียนของศูนยบ์ริการประชาชน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - พ.ศ.2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563)

ล าดบัที่ 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 

เร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับเจ้าหน้าท่ีและภารกิจของกรมป่าไม้ 

กระทู้ ข้อหารือ 

อ่ืนๆ (เช่น ขอค าปรึกษา เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะฯ) 

38.16% 

56.55% 

0.00% 5.29% 

พ.ศ. 2559 

ให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแส 

เร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับเจ้าหน้าท่ีและภารกิจของกรมป่าไม้ 

กระทู้ ข้อหารือ 

อ่ืนๆ (เช่น ขอค าปรึกษา เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะฯ) 

61.98% 

29.14% 

0.00% 8.89% 

พ.ศ. 2558 

ให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแส 

เร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับเจ้าหน้าท่ีและภารกิจของกรมป่าไม้ 

กระทู้ ข้อหารือ 

อ่ืนๆ (เช่น ขอค าปรึกษา เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะฯ) 

51.44% 

39.66% 

1.15% 7.76% 

พ.ศ. 2562 

ให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแส 

เร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับเจ้าหน้าท่ีและภารกิจของกรมป่าไม้ 

กระทู้ ข้อหารือ 

อ่ืนๆ (เช่น ขอค าปรึกษา เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะฯ) 47.29% 

40.43% 

0.00% 12.27% 

พ.ศ. 2561 

ให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแส 

เร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับเจ้าหน้าท่ีและภารกิจของกรมป่าไม้ 

กระทู้ ข้อหารือ 

อ่ืนๆ (เช่น ขอค าปรึกษา เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะฯ) 
55.56% 

29.27% 

7.86% 
7.32% 

พ.ศ. 2563 

ให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแส 

เร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับเจ้าหน้าท่ีและภารกิจของกรมป่าไม้ 

กระทู้ ข้อหารือ 

อ่ืนๆ (เช่น ขอค าปรึกษา เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะฯ) 



 
ตาราง สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประจ าเดือน สิงหาคม 2563 (ข้อมูลวันที่ 31 สิงหาคม 2563) 

รายการผู้ขอรับบริการ 

(1) 

ผู้รับบริการสะสม 

 

(2) 

ผู้รับบริการ 

(ส.ค.63) 

(1+2) 

รวม 

1. ผู้ขอรับบริการข้อมูลสิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่วิชาการป่าไม้ 5 0 5 

2. ผู้ขอรับบริการข้อมูลทางโทรศัพท์/ศูนย์บริการฯ 1,063 93 1,156 

3. ผู้ขอรับบริการข้อมูลอิเล็กทรอนกิส ์ 0 0 0 

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

12 5 17 

รวมท้ังหมด 1,080 98 1,178 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

ช่องทางการร้องเรียน 

(1) 
เร่ืองร้องเรียน 

สะสม 
 

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

 

 
(1)+(2) 
รวม* 

ด าเนินการ
พร้อมรายงาน

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมปา่ไม ้ 169 27 196 110 86 

ส านักนายกรัฐมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 

รัฐสภา / กระทู้ ข้อหารือ สว. สส. 22 2 24 17 7 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 140 9 149 85 64 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส. 0 0 0 0 0 

อื่นๆ 0 0 0 0 0 

รวมท้ังหมด 331 38 369 212 157 

 
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 สิงหาคม 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-ส.ค.63) 

(3) - (4) 
เรื่องร้องเรียนค้างปี 

คงเหลือ** 

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมปา่ไม ้ 166 118 48 32 16 

ส านักนายกรัฐมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 

รัฐสภา / กระทู้ ข้อหารือ สว. สส. 4 2 2 2 0 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 178 95 83 37 46 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส. 0 0 0 0 0 

อื่นๆ 0 0 0 0 0 

รวมท้ังหมด 348 215 133 71 62 

 
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) (ข้อมูลวันที ่31 สิงหาคม 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-ส.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 17 30 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส. 0 0 0 0 0 

อื่นๆ 0 0 0 0 0 

รวมท้ังหมด 277 219 58 18 40 

 
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 สิงหาคม 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-ส.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 24 73 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส. 0 0 0 0 0 

อื่นๆ 0 0 0 0 0 

รวมท้ังหมด 461 356 105 28 77 

 
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) (ข้อมูลวันที ่31 สิงหาคม 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-ส.ค.63) 

(3) - (4) 
เรื่องร้องเรียนค้างปี 

คงเหลือ***** 

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมปา่ไม ้ 107 99 8 5 3 

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 19 39 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส. 0 0 0 0 0 

อื่นๆ 0 0 0 0 0 

รวมท้ังหมด 359 293 66 24 42 

 
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 สิงหาคม 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-ส.ค.63) 

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

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมปา่ไม ้ 129 127 2 1 1 

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 9 10 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส. 0 0 0 0 0 

อื่นๆ 0 0 0 0 0 

รวมท้ังหมด 405 384 21 10 11 

 
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 านักบริหารกลาง 5 2 3
ส านักแผนงานและสารสนเทศ 0 0 0
ส านักจดัการป่าชุมชน 1 0 1
ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 13 2 11
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 28 22 6
ส านักจดัการที่ดินป่าไม้ 15 6 9
ส านักวจิยัและพัฒนาการป่าไม้ 0 0 0
ส านักการอนุญาต 34 16 18
ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ 4 3 1
ส านักกฎหมาย 0 0 0
ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 2 2 0
ส านักการป่าไม้ต่างประเทศ 0 0 0
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 0 0
ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 1 0 1
กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 0 0
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 25 14 11
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 6 2 4
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ล าปาง) 10 0 10
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 13 4 9
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 11 2 9
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธาน)ี 13 2 11
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 14 9 5
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 25 14 11
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 11 4 7
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 33 13 20
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 23 7 16
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 6 3 3
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 3 1 2
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 8 8 0
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 14 0 14
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 11 2 9
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 11 3 8
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 4 2 2
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 17 7 10
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจนีบุรี 8 5 3
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 5 1 4
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 13 6 7
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธวิาส 0 0 0
หน่วยงานอื่น : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป์่า และพันธุ์พืช 0 0 0

รวม 369 157 212

สรปุรายงานเรื่องรอ้งเรยีน (รายส านัก) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เดือน สิงหาคม 2563 (ข้อมูล ณ วันที ่31 สิงหาคม  2563)
ศูนย์บรกิารประชาชน 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 านักบริหารกลาง 3 0 3
ส านักแผนงานและสารสนเทศ 4 0 4
ส านักจดัการป่าชุมชน 5 1 4
ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 7 0 7
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 27 8 19
ส านักจดัการที่ดินป่าไม้ 25 16 9
ส านักวจิยัและพัฒนาการป่าไม้ 3 0 3
ส านักการอนุญาต 16 7 9
ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ 3 0 3
ส านักกฎหมาย 2 0 2
ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 0 0 0
ส านักการป่าไม้ต่างประเทศ 0 0 0
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 0 0
ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 0 0 0
กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 0 0
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 16 2 14
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 14 3 11
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ล าปาง) 20 0 20
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 15 1 14
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 6 0 6
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธาน)ี 11 0 11
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 19 2 17
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 31 7 24
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 13 1 12
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 26 2 24
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 14 0 14
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 13 3 10
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 7 2 5
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 4 2 2
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 7 0 7
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 5 0 5
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 18 0 18
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 5 1 4
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 10 4 6
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจนีบุรี 12 5 7
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 14 0 14
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 13 1 12
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธวิาส 3 0 3
หน่วยงานอื่น : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป์่า และพันธุ์พืช 0 0 0

รวม 348 62 286

สรปุรายงานเรื่องรอ้งเรยีน (รายส านัก) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที ่31 สิงหาคม 2563)
ศูนย์บรกิารประชาชน 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 านักบริหารกลาง 7 0 7
ส านักแผนงานและสารสนเทศ 1 0 1
ส านักจดัการป่าชุมชน 2 0 2
ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 17 0 17
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 50 14 36
ส านักจดัการที่ดินป่าไม้ 34 10 24
ส านักวจิยัและพัฒนาการป่าไม้ 2 0 2
ส านักการอนุญาต 17 10 7
ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ 1 0 1
ส านักกฎหมาย 1 0 1
ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 3 0 3
ส านักการป่าไม้ต่างประเทศ 0 0 0
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 0 0
ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 0 0 0
กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 0 0
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 13 1 12
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 11 0 11
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ล าปาง) 6 0 6
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 10 0 10
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 5 0 5
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธาน)ี 17 0 17
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 13 0 13
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 16 0 16
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 14 2 12
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 15 0 15
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 8 0 8
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 9 3 6
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 4 0 4
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 2 0 2
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 6 1 5
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 1 0 1
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 9 0 9
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 1 0 1
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 7 0 7
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจนีบุรี 11 2 9
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 12 0 12
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 1 0 1
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธวิาส 2 0 2
หน่วยงานอื่น : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป์่า และพันธุ์พืช 0 0 0

รวม 277 40 237

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

ศูนย์บรกิารประชาชน 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 านักบริหารกลาง 5 0 5
ส านักแผนงานและสารสนเทศ 11 0 11
ส านักจดัการป่าชุมชน 1 0 1
ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 34 0 34
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 109 40 69
ส านักจดัการที่ดินป่าไม้ 52 10 42
ส านักวจิยัและพัฒนาการป่าไม้ 2 0 2
ส านักการอนุญาต 49 25 24
ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ 0 0 0
ส านักกฎหมาย 8 0 8
ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 2 0 2
ส านักการป่าไม้ต่างประเทศ 0 0 0
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 0 0
ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 0 0 0
กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 0 0
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 28 3 25
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 28 0 28
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ล าปาง) 9 0 9
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 15 0 15
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 3 0 3
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธาน)ี 16 0 16
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 16 0 16
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 30 0 30
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 18 1 17
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 27 1 26
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 9 0 9
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 11 3 8
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 7 0 7
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 1 0 1
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 15 0 15
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 4 0 4
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 22 0 22
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 2 0 2
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 12 0 12
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจนีบุรี 6 1 5
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 5 0 5
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 10 0 10
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธวิาส 1 0 1
หน่วยงานอื่น : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป์่า และพันธุ์พืช 0 0 0

รวม 461 77 384

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

ศูนย์บรกิารประชาชน 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 านักบริหารกลาง 5 0 5
ส านักแผนงานและสารสนเทศ 10 0 10
ส านักจดัการป่าชุมชน 8 0 8
ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 5 0 5
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 74 14 60
ส านักจดัการที่ดินป่าไม้ 32 1 31
ส านักวจิยัและพัฒนาการป่าไม้ 1 0 1
ส านักการอนุญาต 43 25 18
ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ 0 0 0
ส านักกฎหมาย 0 0 0
ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 1 0 1
ส านักการป่าไม้ต่างประเทศ 0 0 0
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 0 0
ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 0 0 0
กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 0 0
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 11 1 10
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 10 0 10
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ล าปาง) 13 0 13
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 12 0 12
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 6 0 6
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธาน)ี 15 0 15
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 8 0 8
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 35 0 35
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 16 0 16
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 19 0 19
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 16 0 16
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 9 0 9
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 6 0 6
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 1 0 1
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 11 0 11
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 3 0 3
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 28 0 28
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 6 0 6
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 25 3 22
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจนีบุรี 11 0 11
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 3 0 3
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 22 0 22
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธวิาส 1 0 1
หน่วยงานอื่น : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป์่า และพันธุ์พืช 0 0 0

รวม 359 42 317

สรปุรายงานเรื่องรอ้งเรยีน (รายส านัก) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที ่31 สิงหาคม 2563)
ศูนย์บรกิารประชาชน 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 านักบริหารกลาง 2 0 2
ส านักแผนงานและสารสนเทศ 34 0 34
ส านักจดัการป่าชุมชน 0 0 0
ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 6 0 6
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 19 1 18
ส านักจดัการที่ดินป่าไม้ 17 0 17
ส านักวจิยัและพัฒนาการป่าไม้ 0 0 0
ส านักการอนุญาต 21 8 13
ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ 0 0 0
ส านักกฎหมาย 3 0 3
ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 0 0 0
ส านักการป่าไม้ต่างประเทศ 0 0 0
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 0 0
ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 0 0 0
กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 0 0
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 27 0 27
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 16 0 16
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ล าปาง) 9 0 9
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 16 0 16
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 11 0 11
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธาน)ี 10 0 10
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 15 0 15
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 39 0 39
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 12 0 12
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 19 1 18
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 23 0 23
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 14 0 14
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 4 0 4
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 3 0 3
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 12 0 12
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 4 0 4
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 15 0 15
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 4 0 4
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 15 1 14
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจนีบุรี 8 0 8
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 13 0 13
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 19 0 19
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธวิาส 3 0 3
หน่วยงานอื่น : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป์่า และพันธุ์พืช 0 0 0

รวม 405 11 394

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

ศูนย์บรกิารประชาชน ส านักบรหิารกลาง

หมายเหต ุ: เรื่องร้องเรียนบางเรื่องมีหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้งมากกวา่หน่ึงหน่วยงาน

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



หนา้ที1่

ที่
เลขหนังสอืสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วนั/เดอืน/ปี 
ทีร่ับเรื่อง

วนั/เดอืน/ปี 
ทีป่ิดเรื่อง

เรื่อง
อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แลว้เสร็จ

ชอ่งทางการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/หน่วยงาน

ทีเ่ก่ียวขอ้ง
หมายเหตุ

เดอืน ตลุาคม 2562
1 นร02620051397 29/9/2562 11/2/2563 ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการครอบครองการทําประโยชน์ทีดิ่นสํานักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ใหแ๎กํผ๎ูร๎อง ใน จ.สุโขทัย √ e-petition สจป.ที ่4 (ตาก)

2 6204133891 10/4/2562 2/10/2562 หา๎มมีการประกาศ ประชาสัมพันธ ์"ไม๎มีคํา ป่าชุมชน คนอยูํกับป่า" ในเขตป่าสงวนแหงํชาติทัว่ประเทศ เพราะจะทําใหม๎ีการบุกรุกเข๎าไปใช๎ประโยชน์พืน้ทีป่่า โดยเฉพาะจาก
คนตํางด๎าว

√ e-petition สํานักเศรษฐกิจการป่าไม๎

3 6210246584 2/10/2562 17/1/2563 ขอใหเ๎รํงรัดสํารวจรังวดัพืน้ทีใ่หก๎ับราษฎรทีต่กสํารวจ พืน้ทีเ่ขตป่าสงวนแหงํชาติป่าดงระแนง ต .เขาพระนอน อ.ยางตลาด และ ต.กุดโดน ต.โดนสะอาด อ.หว๎ยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
 รวมทัง้ขอใหเ๎รํงรัดอนุญาตใหเ๎ข๎าทําประโยชน์ และขอใหอ๎นุญาตใหร๎าษฎรทีร่อการรังวดัเข๎าทําประโยชน์ในทีดิ่นเดิมกํอนด๎วย

√ e-petition สจป.ที ่7 (ขอนแกํน)

4 6300013 2/10/2562 27/11/2562 บุกรุกป่าสงวนแหงํชาติ บริเวณบ๎านหว๎ยเด่ือ หมูํที ่2 ต.น้ําไฝ่ อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ์ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่3 (ลําปาง)
5 6300021 2/10/2562 1/11/2562 ลักลอบตัดไม๎ พืน้ทีป่่ารอบบริเวณวดัทับทิมสยาม 01 ต.ดํานชุมพล อ.บํอไรํ จ.ตราด √ ปม./1362 สจป.ที ่9 (ชลบุรี)
6 นร01610005447 23/9/2562 28/11/2562 บุกรุกตัดไม๎ในเขตป่าสงวนแหงํชาติในพืน้ทีลํ่าหว๎ยผานึต หว๎ยแมํตาก หว๎ยแมํแลง หว๎ยภไูท หว๎ยแมํต๎า หว๎ยแมํตาก หว๎ยทุงํโซํ หว๎ยกลองลาง ซ่ึงเป็นแนวเชื่อมตํอระหวาํงหมูํที่

 1 กับหมูํที ่10 ต.เวยีงต๎า อ.ลอง จ.แพรํ
√ e-petition สจป.ที ่3 สาขาแพรํ

7 6209255000 26/9/2562 5/11/2562 พบเหน็การลักลอบตัดไม๎ในเขตพืน้ที ่หมูํ 1/5/10 หมูํบ๎านหนองสินและหมูํบ๎านหนองแดง อ.เสลภมูิ ต.ทํามํวง จ.ร๎อยเอ็ด เป็นไม๎ยางแดงโดยใช๎เล่ือยโซํยนต์ตัด √ e-petition สจป.ที ่7 (ขอนแกํน)

8 6209548548 13/9/2562 4/10/2562 ขอความอนุเคราะหเ์ข๎าใช๎ประโยชน์เก็บหาของป่า และจดัสรรทีดิ่นทํากินในพืน้ทีห่มูํที ่2 ต.หนองหนิ อ.อําวลึก จ.กระบี ่เนือ่งจากศาลฎกีาได๎มีคําพิพากษาถึงทีสุ่ดแล๎วกลับมา
เป็นพืน้ทีข่องรัฐอีกคร้ังดังเดิม

√ e-petition สจป.ที ่12 สาขากระบี่

9 6209241425 12/9/2562 14/8/2563 เครือขํายองค์กรประชาชนผ๎ูได๎รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่าภาคอีสาน ตามคําส่ังคณะรักษาความสงบแหงํชาติ ที ่64/2557 โดยไมํพิจารณา ในการถือครองเข๎า
ทําประโยชน์ของประชาชนกํอน รวมทัง้ขับไลํใหอ๎อกจากทีดิ่นทํากิน

√ e-petition สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

10 นร01620004514 7/10/2562 4/12/2562 ร๎องเรียนการบุกรุกตัดไม๎ ทําลายป่า บุกรุกปลูกข๎าวโพด ในพืน้ที ่ป่าสงวนแหงํชาติ อ.ลอง จ.แพรํ √ e-petition สจป.ที ่3 สาขาแพรํ
11 6210158131 7/10/2562 17/4/2563 พบเหน็การกระทําความผิดแปรรูปไม๎สักทอง ในพืน้ทีข่องตัวเอง โดยไมํได๎รับอนุญาติหรือสวมสิทธิ์จากโรงเร่ือยทีไ่ด๎รับอนุญาติอยํางถูกกฎหมายใช๎เคร่ืองยนต์และจา๎งคนทําการ

เล่ือย ใน พืน้ที ่จ.เชียงใหมํ
√ e-petition สจป.ที ่1 (เชียงใหม)ํ

12 6300034 16/10/2562 3/12/2562 แจง๎เหตุการณ์ลักลอบการตัดไม๎บนภเูขา พืน้ทีห่มูํ 12 ต.อําวตง อ.วงัวเิศษ จ.ตรัง √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่12 (นครศรีธรรมราช)

13 6300042 16/10/2562 12/5/2563 ร๎องเรียนพฤติกรรมเจา๎หน๎าทีห่นํวยป้องกันรักษาป่าที ่ชย.9 (ทํามะไฟหวาน) ต.ทํามะไฟหวาน อ.แก๎งคร๎อ จ.ชัยภมูิ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)
14 6300055 16/10/2562 27/11/2562 แจง๎เบาะแสการบุกรุกป่าสงวนแหงํชาติ บริเวณหว๎ยผาเนตร หว๎ยแมํทาม และหว๎ยภไูท ต.เวยีงต๎า อ.ลอง จ.แพรํ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่3 สาขาแพรํ
15 6300063 17/10/2562 29/11/2562 มีการลักลอบตัดไม๎แดงจํานวนมาก บนยอดเขาหนองสอด ม.7 บ๎านไรํสวนลาว ต.บ๎านเชี่ยน อ.หนัคา จ.ชัยนาท และไม๎ประดํู จํานวน 2 ต๎น ริมทางสาธารณะ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่5 (สระบุรี)

16 ทส 01620000094 8/10/2562 ขอให ๎คทช.จงัหวดั พิจารณาเกี่ยวกับทีดิ่นทํากินและทีอ่ยูํอาศัยของชาวบ๎านดอยอํางขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหมํ เนือ่งจากได๎เข๎าอยูํอาศัยและเข๎าทําประโยชน์ กํอน มติ ครม. 30 
มิ.ย. 41

√ e-petition สจป.ที ่1 (เชียงใหม)ํ

17 6210142095 18/10/2562 14/2/2563 ขอความอนุเคราะหใ์หร๎าษฎรกลับเข๎าไปทํากินในพืน้ที ่ต.ระบํา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี √ e-petition สจป.ที ่4 สาขานครสวรรค์
18 6300071 18/10/2562 4/12/2562 มีการบุกรุกแผ๎วถาง บริเวณป่าสงวนแหงํชาติ ป่าขุนชํอง ท๎องทีห่มูํที ่7 ซอยอุดมสุข ต.สามพีน่๎อง อ.แกํงหางแมว จ.จนัทบุรี √ ปม./1362 สจป.ที ่9 (ชลบุรี)

19 6201293 19/3/2562 21/10/2562 ลักลอบตัดไม๎หวงหา๎ม บริเวณป่าสงวนแหงํชาติ ม.3 ต.ลําสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  √ ปม./1362 สจป.ที ่5 (สระบุรี)
20 6300084 22/10/2562 22/11/2562 บุกรุกตัดไม๎ด๎วยเล่ือยโซํยนต์ บริเวณเหมืองแรํเกํา หมูํที ่4 บ๎านหนองตาราม ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นนครสวรรค์ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่4 สาขานครสวรรค์
21 6300092 22/10/2562 7/5/2563 ได๎รับแจง๎วาํบ๎านระเบียงหมอก รีสอร์ท บุกรุกพืน้ทีป่่าสงวนแหงํชาติ บริเวณ หมูํที ่4 บ๎านพุร๎อน ต.บ๎านบึง อ.บ๎านคา จ.ราชบุรี √ ปม./1362 สจป.ที ่10 (ราชบุรี)

22 6210344411 22/10/2562 20/11/2562 ขอความชํวยเหลือราษฎรบ๎านเขากล๎วยไม๎ หมูํที ่14 ต.คลองตะเกรา อ.ทําตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา จํานวน 8 ราย ได๎รับความเดือดร๎อนจากการถูกเจา๎พนักงานป่าไม๎ยึดทีดิ่น
ทํากิน

√ e-petition สจป.ที ่9 สาขาปราจนีบุรี

23 6210540290 22/10/2562 17/12/2562 แก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนใหแ๎กํประชาชนในพืน้ทีจ่งัหวดัระนอง กรณีคัดค๎านการขอประทานบัตร ทําเหมืองแรํหนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปูน อําเภอละอุํน จงัหวดัระนอง √ e-petition สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธานี)

24 6300102 27/10/2562 5/11/2562 บุกรุกพืน้ทีป่่าสงวนแหงํชาติ เพือ่นําไม๎มาเผาถําน บริเวณบ๎านหว๎ยกาน หมูํ 8 ต.หว๎ยหม๎าย อ.สอง จ.แพรํ √ ปม./1362 สจป.ที ่3 สาขาแพรํ
25 6300115 27/10/2562 27/11/2562 พบเหน็ร๎านขายเฟอร์นิเจอร์ไม๎ บริเวณริมทางรถไฟคํายจริะ ตรงข๎ามสนามกีฬากองทัพภาคที ่2 จ.นครราชสีมา อยากใหเ๎จา๎หน๎าทีเ่ข๎าตรวจสอบ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)
26 ทส01620000100 25/10/2562 13/2/2563 ขอใหย๎กเลิกเขตป่าไม๎สํวนกลาง 20 % ทีอ่ยูํติดกับนิคมสร๎างตนเองหว๎ยหลวงในเขตพืน้ที ่ต.ปะโค อ.กุดจบั จ.อุดรธานี เนือ่งจากได๎ครอบครองเข๎าไปโยชน์กํอนมติ ครม.30 

มิ.ย.41
√ e-petition สจป.ที ่6 (อุดรธานี)

27 6300123 29/10/2562 12/12/2562 บุกรุกพืน้ทีป่่าสงวนแหงํชาติ เพือ่ตัดไม๎ไผํและไม๎รวก บริเวณระหวาํงชํองเขาดําและโอํงครุ หมูํ 14 ต.หนองกุํม อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี √ ปม./1362 สจป.ที ่10 (ราชบุรี)

28 นร01620004789 25/10/2562 ขอความอนุเคราะหจ์ดัหาทีอ่ยูํอาศัยใหแ๎กํราษฎรชุมชนดอยอํางขาง ทีถู่กดําเนินคดีและถูกขับไลํออกจากพืน้ทีข่องสถานีเกษรหลวงอํางขาง จ.เชียงใหมํ √ e-petition สจป.ที ่1 (เชียงใหม)ํ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เดือน สิงหาคม 2563  (ข้อมูลวันที ่31 สิงหาคม 2563) เอกสารแนบ 1 
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รายงานผลการด าเนินการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เดือน สิงหาคม 2563  (ข้อมูลวันที ่31 สิงหาคม 2563) เอกสารแนบ 1 

29 6208147896 23/8/2562 5/3/2563 ขอใหต๎รวจสอบเจา๎หน๎าทีเ่ทศบาลตําบลบ๎านตาด อ.ฮอด จ.เชียงใหมํ และเจา๎หน๎าทีเ่ขตหา๎มลํา สัตวป์่า อ.บ๎านโฮํง จ.ลําพูน ทีดํ่าเนินการตรวจยึดทีดิ่นทํากินของกลํุม
เกษตรกรบ๎านป่าแป๋ อ.บ๎านโฮํง จ.ลําพูน และขอใหพ๎ิจารณาทบทวนพระราชบัญญัติอุทยานแหงํชาติ พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติสงวนและค๎ุมครอง สัตวป์่า พ.ศ. 2562 
และพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 โดยขอใหป๎ระชาชนมีสํวนรํวมในการแสดงความคิดเหน็

√ e-petition สํานักจดัการป่าชุมชน

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

31 ทส01620000102 25/10/2562 ขอความชํวยเหลือจากผลกระทบโครงการทวงคืนผืนป่าจนทําใหเ๎จา๎หน๎าทีป่่าบุกพืน้ที ่อ.ขุนยวม จ.แมํฮํองสอน เข๎ายึดทีท่ํากินและอยูํอาศัยของชาวบ๎านซ่ึงครอบครองเข๎าทํา
ประโยชน์มานานกวาํ 10 - 20 ปี

√ e-petition สจป.ที ่1 สาขาแมํฮํองสอน

32 นร01620004799 28/10/2562 3/12/2562 ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับข๎อพิพาททีดิ่นทํากินในเขตพืน้ทีห่มูํที ่6 ต.ทําไม๎ อ.พรานกระตําย จ.กําเเพงเพชร กรณีเจา๎หน๎าทีป่่าไม๎ หนํวยน้ําดิบมะพร๎าว ได๎ส่ังหา๎มไมํใหผ๎ู๎ร๎องเข๎า
ไปทํากิน

√ e-petition สจป.ที ่4 (ตาก)

33 6300131 30/10/2562 5/6/2563 ถางป่าเนือ้ทีก่วาํ 10 ไรํ เพือ่ปลูกไผํและมะพร๎าว ในพืน้ทีข่๎างวดัทุงํโปรง (หนองหญ๎า) ซ.พลูกานทว ีเข๎าไปสุดซอย ม.8 บ๎านหนองหญ๎า ต.พลูตาหลวง อ.สัตหบี จ.ชลบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่9 (ชลบุรี)

34 6210445816 30/10/2562 การคัดค๎านการสร๎างเหมืองแรํ บ๎านวงัโหรา หมูํที ่3 บ๎านไผํสีทอง หมูํที ่4  และหมูํที ่1 บ๎านหนองผักแวนํ จ.สุพรรณบุรี √ e-petition สํานักการอนุญาต

35 สผ 0001/6449 16/10/2562 28/1/2563 การดําเนินงานตามข๎อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผ๎ูแทนราษฎร ประเด็นที ่2 3 13 6 12 √ ข๎อหารือ สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
,สํานักสํงเสริมการปลูกป่า,สํานักการ

อนุญาต

36 สผ 001/5882 18/09/2562 12/11/2562 การดําเนินงานตามข๎อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผ๎ูแทนราษฎร ประเด็นที ่2 √ ข๎อหารือ สํานักการอนุญาต

37 สผ 0001/6779 10/8/2562 29/6/2563 การดําเนินงานตามข๎อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผ๎ูแทนราษฎร ประเด็นที ่5,6,8 √ ข๎อหารือ สํานักจดัการทีดิ่นป่าไม๎,สํานักการ
อนุญาต

เดอืน พฤศจิกายน 2562
38 6300144 1/11/2562 4/12/2562 ลักลอบตัดไม๎สวนป่าบริเวณโครงการอํางเก็บน้ําดอกกรายตามพระราชดําริ บ๎านพัฒนาผัง 2 ม.6 ต.แมํค๎ู อ.ปลวกแดง จ.ระยอง √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่9 (ชลบุรี)
39 6300212 6/11/2562 14/1/2563 บุกรุกตัดไม๎ทําลายป่าบริเวณป่าชุมชนหมากเค็ง ต.ดงมอน อ.เมือง จ.มุกดาหาร √ ปม./1362 สจป.ที ่6 สาขานครพนม
40 6300225 6/11/2562 8/1/2563 บุกรุกพืน้ทีป่่าบริเวณหมูํบ๎านมณีพฤกษ์ หมูํ 2 ต.งอบ อ.ทุงํช๎าง จ.นําน √ ปม./1362 สจป.ที ่3 สาขาแพรํ
41 6300233 6/11/2562 20/11/2562 บุกรุกตัดไม๎ในพืน้ทีป่่าสงวนแหงํชาติ เพือ่นําไปขาย บริเวณหว๎ยจําผาง บ๎านน้ําฮอก หมูํที ่3 ต.บ๎านเหลํา อ.สูงเมํน จ.แพรํ √ ปม./1362 สจป.ที ่3 สาขาแพรํ

42 6300241 6/11/2562 22/1/2563 บุกรุกทําลายป่าบนยอดเขาเพือ่ปลูกพืชไรํ บริเวณเขาหวัอําง (แถวหวัคันแร๎ว) ตลาดบํอคา หมูํ 3 ต.ดํานสว ีอ.สว ีจ.ชุมพร √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธานี)

43 6202152222 5/2/2562 1/11/2562 ขอใหม๎ีการตรวจสอบแนวเขตและปักแนวเขตป่าไม๎ใหช๎ัดเจนในพืน้ทีห่มูํที ่1 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ √ e-petition สจป.ที ่4 สาขาพิษณุโลก
44 6211244876 6/11/2562 30/3/2563 ผ๎ูร๎องและราษฎรบ๎านภพูานทอง ม.2 ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลําภ ูจ.หนองบัวลําภ ูได๎รับความเดือดร๎อน ไมํมีสิทธใินทีดิ่นทํากินทีถู่กต๎องตามกฎหมาย √ e-petition สจป.ที ่6 (อุดรธานี)

45 6211340622 7/11/2562 ตรวจสอบพืน้ทีบ่ริเวณบ๎านเขานางนม หมูํที ่5 ต.ทําบุญมี อ.เกาะจนัทร์ จ.ชลบุรี เพือ่ขออนุญาตใหป๎ระชาชนในชุมชนได๎ใช๎ประโยชน์รํวมกัน √ e-petition สจป.ที ่9 (ชลบุรี)

46 6211241682 7/11/2562 25/3/2563 ประชาชนทีอ่าศัยอยูํในเขตป่าสงวนแหงํชาติเมืองไผํ ต.ทุงํกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ได๎รับความเดือดร๎อน จากการประกาศเขตป่าสงวนแหงํชาติทับทีท่ํากินของ
ประชาชน

√ e-petition สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

47 6211443973 8/11/2562 ราษฎรในพืน้ที ่ต.องค์พระ อ.ดํานช๎าง จ.สุพรรณบุรี คัดค๎านการทําสัมปทานเหมืองแรํ ของบริษัท เพชรเจริญกํอสร๎าง จํากัด เนือ้ทีป่ระมาณ 193 ไรํ ทีต้ั่งอยูํในเขตพืน้ทีป่่า
สงวนแหงํชาติป่าองค์พระ

√ e-petition สํานักการอนุญาต

48 6300254 8/11/2562 6/1/2563 ร๎องเรียนพฤติกรรมเจา๎หน๎าที ่เรียกรับเงินคําธรรมเนียมการออกใบรับรองเข๎าทํากินในเขตป่าดงเซกาแปลง 2 บ๎านโพธิ์ศรี ม.5 ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่6 สาขานครพนม

49 นร01620004880 1/11/2562 27/3/2563 ขอความเป็นธรรมกรณีศูนย์ป่าไม๎หนองบัวลําภแูละกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจงัหวดัหนองบัวลําภกูลําวหาวาํสํานักสงฆฯ์ บุกรุกทําลายถ้ําศรีธน ซ่ึงต้ังอยูํในเขต
ป่าสงวนแหงํชาติ และจะขับไลํพระสงฆใ์หอ๎อกจากสํานักสงฆ์

√ e-petition สจป.ที ่6 (อุดรธานี)

50 6300262 13/11/2562 7/1/2563 มีการบุกรุกนํารถแบ็คโฮมาขุดตอไม๎ในพืน้ทีป่่าไม๎ บริเวณบ๎านหนองตะเข๎ หมูํ 8 ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธานี)
51 ทส01620000111 8/11/2562 22/4/2563 ขออนุญาตสร๎างวดัในพืน้ทีป่่าสงวนแหงํชาติป่าหว๎ยขมิ้น ป่าน้ําพุร๎อน ป่าหนองหญ๎าไซร ซ่ึงต้ังอยูํบ๎านดงรัง ม.4 ต.วงัคัน อ.ดํานช๎าง จ.สุพรรณบุรี จํานวน 15 ไรํ √ e-petition สจป.ที ่10 (ราชบุรี)

52 6300275 15/11/2562 ขอความอนุเคราะหข์อขนย๎ายดินออกนอกพืน้ที ่คทช. พืน้ทีห่มูํบ๎านเขาใหญํ หมูํ  4  ต.พลวงทอง  อ.บํอทอง  จ.ชลบุรี √ ปม./เวบ็ไซต์ สจป.ที ่9 (ชลบุรี)
53 6300283 15/11/2562 28/8/2563 ขอใหต๎รวจสอบข๎อเท็จจริงกรณีอาจจะมีผ๎ูบุกรุกขุดดินในเขตพืน้ทีป่่า และยับยั้งรวมทัง้ดําเนินการหากพบการกระทําผิดจริง พืน้ที ่ม .8 ต.ทําข๎าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง √ ปม./เวบ็ไซต์ สจป.ที ่12 (นครศรีธรรมราช)
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54 นร01620000386 18/1/2562 11/2/2563 ข๎อพิพาทเร่ืองสิทธทิีดิ่น ขอใหพ๎ิจารณาแก๎ไขปัญหาใหแ๎กํกลํุมเครือขํายชนเผําอําเภองาว เนือ่งจากราษฎรทีอ่าศัยในตําบลบ๎านร๎อง ตําบลปงเตา ตําบลนาแก ตําบลบ๎านอ๎อน 
ตําบลบ๎านโป่ง ตําบลบ๎านหวด และตําบลบ๎านแหง อําเภองาว จงัหวดัลําปาง เป็นผ๎ูอาศัยในเขตป่าไม๎ ไมํมีเอกสารสิทธใินทีดิ่น จงึประสงค์ใหม๎ีการหาแนวทางในเร่ืองดังกลําว

√ e-petition สจป.ที ่3 (ลําปาง)

55 นร01620000380 18/1/2562 16/12/2562 ข๎อพิพาทเร่ืองสิทธทิีดิ่น ขอใหเ๎รํงรัดดําเนินการโครงการกํอสร๎างถนนในพืน้ทีเ่ตรียมประกาศอุทยานแหงํชาติถ้ําผาไท ม.4 ต.บ๎านแมํตาสามัคคี-ม.5 บ๎านเสาสู-ม.8 ต.ปงดอน 
อ.แจห๎มํ จ.ลําปาง

√ e-petition สจป.ที ่3 (ลําปาง)

56 ทส01620000116 15/11/2562 23/4/2563 การบุกรุกพืน้ทีป่่าสงวน และการเข๎าไปครอบครองพืน้ทีป่่าสงวนแหงํชาติป่าบ๎านนา ป่าทําเรือและป่าเคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี √ e-petition สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธานี)

57 6300233 6/11/2562 20/11/2562 มีการบุกรุกตัดไม๎ในพืน้ทีป่่าสงวนแหงํชาติ เพือ่นําไปขาย บริเวณหว๎ยจําผาง บ๎านน้ําฮอก หมูํที ่3 ต.บ๎านเหลํา อ.สูงเมํน จ.แพรํ √ ปม./1362 สจป.ที ่3 สาขาแพรํ

58 6300291 20/11/2562 มีการบุกรุกป่าสงวนแหงํชาติ โดยการสร๎างทีพ่ักอาศัยจํานวน 3 แหงํ ในพืน้ที ่อ.น้ําหนาว จ.เพชรบูรณ์ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่4 สาขาพิษณุโลก
59 6300301 21/11/2562 27/2/2563 ร๎องเรียนพฤติกรรมเจา๎หน๎าที ่หวัหน๎าหนํวยป้องการรักษาป่า ที ่อบ.10 ต.สีวเิชียร อ.น้ํายืน จ.อุบลราชธานี ลักลอบขายไม๎พะยุง ในหนํวยงานของตน √ ปม./เวบ็ไซต์ สจป.ที ่7 สาขาอุบลราชธานี

60 6300314 21/11/2562 19/8/2563 พบเหน็รถแม็คโครเข๎าไปบุกรุกป่าสงวนแหงํชาติ ป่าวงัสาแหรํ ต.วงัประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่4 (ตาก)

61  ทส01620000121 25/11/2562 25/2/2563 ขอใหต๎รวจสอบ บริษัท อุตสาหกรรมน้ํามันและสวนปาล์ม จํากัด บุกรุกครอบครองเข๎าทําประโยชน์ในพืน้ทีป่่าสงวนแหงํชาติ ป่ายํานยาว ป่าเขาวง และป่ากระชุม ม.1 และ 
ม.9 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.สุราษฎร์ธานี คาบเกี่ยว จ.กระบี่

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

62 นร01620004914 20/11/2562 29/2/2563 การปฏบิัติหน๎าทีข่องเจา๎หน๎าทีข่องรัฐในการหยุดยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าชายเลนประแสและป่าพงราด ม.8 ต.เนินฆอ๎ อ.แกลง จ.ระยอง มีการบังคับใช๎กฎหมายที่
เป็นการเลือกปฏบิัติในกระบวนการยุติธรรม

√ e-petition สจป.ที ่9 (ชลบุรี)

63 6211127066 21/11/2562 12/2/2563 ร๎องเรียนพฤติกรรมเจา๎หน๎าที ่ทีไ่มํเหมาะสม ข๎องเกี่ยวกับการค๎าขายเสพติด ในพืน้ที ่เจา๎หน๎าทีฐ่าน4 ชําป่าหวาย จ.อุตรดิตถ์ √ e-petition สจป.ที ่3 (ลําปาง)

64 6300322 25/11/2562 14/2/2563 มีการบุกรุกป่าชุมชนป่าแมํยม เพือ่นําพืน้ทีไ่ปขายตํอใหช๎าวบ๎าน ในพืน้ที ่บ๎านใหมํน้ําเงิน ม.12 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่2 (เชียงราย)

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

66 6300335 27/11/2562 22/4/2563 แจง๎เหตุลักลอบนํารถแบคโฮเข๎าไปขุดดินในพืน้ทีป่่าสงวนแหงํชาติ เขาสวนหงส์ ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก √ ปม./1362 สจป.ที ่9 สาขาปราจนีบุรี

67 6300343 27/11/2562 11/2/2563 ลักลอบตัดไม๎ในเขตป่าสงวนแหงํชาติท๎องที ่หมูํที ่9 ต.วงักระเเจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี √ ปม./1362 สจป.ที ่10 (ราชบุรี)

68 6211148540 29/11/2562 ขอความเป็นธรรม เนือ่งจากผ๎ูร๎อง และพวก รวม 11 ราย ถูกแจง๎ความดําเนินคดีในข๎อหากํอสร๎าง แผ๎วถาง หรือทําด๎วยประการใดๆ อันเป็นการทําลายป่า ในพืน้ทีห่มูํที ่24 
ต.แมํเลํย์ อ.แมํวงก์ จ.นครสวรรค์ โดยสํานักงานอัยการจงัหวดันครสวรรค์ ได๎มีคําส่ังเด็ดขาดไมํฟ้องกลํุมผ๎ูร๎องเรียน แตํภายหลังเจา๎หน๎าทีป่่าไม๎กลับแจง๎ใหก๎ลํุมผ๎ูร๎องฯ ทําการ
ร้ือถอนส่ิงปลูกสร๎างออกไปจากพืน้ทีเ่กิดเหตุ

√ e-petition สจป.ที ่4 สาขานครสวรรค์

69 6200551 17/1/2562 29/11/2562 ลักลอบแปรรูปไม๎สัก บริเวณบ๎านเลขที ่93 ม.4 ต.ทําปลา อ.ทําปลา จ.อุตรดิตถ์ √ ปม./1362 สจป.ที ่3 (ลําปาง)

70 6300351 29/11/2562 7/1/2563 มีการบุกรุกป่าสงวนแหงํชาติ เพือ่นําพืน้ทีแ่บํงใหญ๎าติพีน่๎องของตน ท๎องที ่บ๎านนาสัก ม.7 ต.นาคําย อ.สว ีจ.ชุมพร √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธานี)

เดอืน ธนัวาคม 2562
71 6211457426 25/11/2562 มีการเปิดโรงงานเล่ือยไม๎ และนํามาแปรรูป โดยไมมีใบอนุญาตในการเปิดโรงงานและเล่ือยโซํยนต์  ต.หนิดาด อ. ทองผาภมูิ จ. กาญจนบุรี √ e-petition สํานักการอนุญาต

72 6212549519 2/12/2562 7/5/2563 ขอใหดํ๎าเนินการแก๎ไขปัญหาทีดิ่นทํากินของราษฎรในพืน้ที ่เนือ่งจากราษฎรหมูํที ่6, 7, 8, 10 และ 11 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ได๎อยูํอาศัยและประกอบอาชีพ
ทําสวนยางพารา สวนปาล์มน้ํามัน แตํไมํมีเอกสารสิทธิ

√ e-petition สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธานี)

73 นร01620005269 27/11/2562 6/8/2563 ขอใหต๎รวจสอบสวนไทรโยครีสอร์ทฯ ต้ังอยูํ หมูํ 10 ต.ลํุมสํุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ทีอ่าจเข๎าขํายการกระทําความผิดบุกรุกพืน้ทีป่่า √ e-petition สจป.ที ่10 (ราชบุรี)
74 6300364 4/12/2562 ลักลอบตัดไม๎พะยูงในเวลากลางคืน อยูํในพืน้ทีส่าธารณประโยชน์ ติดกับวดัป่าชัยมงคลบ๎านโนนสังข์ ม.8 ต.ดําน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่7 สาขาอุบลราชธานี

75 6300372 4/12/2562 5/6/2563 บุกรุกตัดไม๎ทําลายป่า บริเวณสํานักสงฆ ์ถ้ําเขาหนิปูน หมูํ 7 ต.บ๎านแก๎ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี √ ปม./1362 สจป.ที ่5 (สระบุรี)
76 6300403 4/12/2562 ได๎ยินเสียงเล่ือยโซํยนต์บริเวณสนามกีฬาเกํา บ๎านหนองมะนาว ม.7 ต.ขามใหญํ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี √ ปม./1362 สจป.ที ่7 สาขาอุบลราชธานี
77 6212248003 6/12/2562 ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลการสอบสวนขัดแย๎งกับความเป็นจริง กรณีบุกรุกพืน้ทีส่าธารณะบริเวณอํางเก็บน้ําหว๎ยโป่งกระบาน และพืน้ทีป่่าสงวนแหงํชาติ ป่านายางกลัก 

บ๎านคลองผักหวาน ม.14 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ
√ e-petition สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

78 6300393 6/12/2562 ขอใหต๎รวจสอบการสัมปทานเหมืองแรํ บริษัทเหมืองแรํสุราษฎร์จํากัด หมดอายุสัมปทาน บ๎านเหมืองแกะ ต.นาสาร อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธานี)

79 6300411 9/12/2562 มีการซ้ือ-ขายทีดิ่น ภบท.5 1 แปลง จํานวน 2 ไรํ พืน้ที ่บ๎านนาตากลม ม.8 ต.โกรกแก๎ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย ์ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)
80 6300424 7/12/2562 23/12/2562 ขุดแรํออกจากพืน้ทีป่่าสงวนแหงํชาติ บริเวณเหมืองแรํทองคําเขาพนมพา ม.7 ต.หนองพระ อ.วงัทรายพูน จ.พิจติร √ ปม./1362 สจป.ที ่4 สาขานครสวรรค์
81 6300602 11/12/2562 21/1/2563 ลักลอบตัดต๎นยางนา ทีว่ดับ๎านยาง ต.หว๎ยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี √ ปม./1362 สจป.ที ่5 (สระบุรี)
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82 ทส01620000130 4/12/2562 10/3/2563 ขอใหพ๎ิจารณาจดัสรรทีดิ่นทํากินและทีอ่ยูํอาศัยทดแทนทีดิ่นแปลงเดิม เนือ่งจากพืน้ทีดั่งกลําว จํานวน 16 – 0 – 52 ไรํ ได๎ถูกเจา๎หน๎าทีป่่าไม๎จงัหวดัระยองจบักุมดําเนินคดี √ e-petition สจป.ที ่9 (ชลบุรี)

83 6300615 12/12/2562 ขอใหต๎รวจสอบไม๎ทีใ่ช๎ในการตํอเรือ บริเวณทําเทียบเรือชัยพัฒน์ ม.6 ต.แมํนางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่12 สาขากระบี่
84 6300623 12/12/2562 16/1/2563 ลักลอบตัดไม๎สักประมาณ 10 ต๎น บริเวณเขตสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ต.หนองค๎า อ.ไทรงาม จ.กําแพงเพชร √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่4 (ตาก)
85 6300631 13/12/2562 21/1/2563 บุกรุกพืน้ที ่และสร๎างคอกสัตว ์บริเวณป่าชุมชน ม.8 ต.แมํท๎อ อ.เมือง จ.ตาก √ ปม./1362 สจป.ที ่4 (ตาก)
86 นร01620005389 9/12/2562 3/7/2563 ขอใหต๎รวจสอบทีดิ่นสัมปทานทีห่มดอายุจากการทําเหมืองแรํดีบุก ในพืน้ที ่ต.หาดส๎มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง โดยเอกชนรายทีไ่ด๎รับสัมปทานเดิมได๎เปล่ียนจากการทําเหมือง

แรํมาเป็นการทําสวนยาง ปาล์มน้ํามัน พืชสวนผสม
√ e-petition สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธานี)

87 6202113 23/8/2562 16/12/2562 มีกลํุมนายทุนลักลอบนํารถแบคโฮเข๎าไปขุดตักและทําลายต๎นไม๎ พืน้ทีบ่๎านเขาแดง หมูํที ่12 ต.โคกตาล อ.ภสิูงห ์จ.ศรีสะเกษ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่7 สาขาอุบลราชธานี

88 6300644 14/12/2562 บุกรุกตัดไม๎ บริเวณป่าสงวนแหงํชาติวงัใหญํแมํน้ําน๎อย บ๎านหาดง้ิว ม.5 ต.วงักระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี √ ปม./1362 สจป.ที ่10 (ราชบุรี)
89 6300652 14/12/2562 บุกรุกแผ๎วถางป่าและตัดไม๎ บริเวณป่าสงวนแหงํชาติ บ๎านปางน้ําถุ ม.1 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหมํ √ ปม./1362 สจป.ที ่1 (เชียงใหม)ํ
90 6300665 16/12/2562 27/4/2563 บุกรุกแผ๎วถางป่า เพือ่เข๎าทําประโยชน์ บริเวณป่าสงวนแหงํชาติ ม.3 ต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ √ ปม./1362 สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)
91 6300673 16/12/2562 22/5/2563 ลักลอบตัดไม๎ในเขตป่าสงวนแหงํชาติ เพือ่นําไม๎มาเผาถํานขาย ในพืน้ทีบ่๎านทําข๎ามสุด ม.8 ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่10 (ราชบุรี)

92 6212343552 17/12/2562 ขอใหพ๎ิจารณาเร่ืองเดิมทีไ่ด๎เคยจดัสํงไปแล๎ว และเรํงรัดตรวจสอบข๎อเท็จจริง ในเร่ือง แก๎ไขปัญหาทีดิ่น ทํากินในพืน้ทีป่่าสงวนแหงํชาติและอุทยานแหงํชาติตาพระยา พืน้ที ่ต.
ทัพราช ต.ทัพไทย ต.ทัพเสด็จ และต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก๎ว

√ e-petition สจป.ที ่9 สาขาปราจนีบุรี

93 6212161361 13/12/2562 28/5/2563 ขอใหต๎รวจสอบเอกสารสิทธิ์ ดอยอิงดาว@ดงพญา เป็นรีสอร์ททีส่ร๎างบนเขา พืน้ที ่ต.ดงพญา อ.บํอเกลือ จ.นําน √ e-petition สจป.ที ่3 สาขาแพรํ
94 6300694 18/12/2562 11/2/2563 ลักลอบเข๎าไปขุดดินในพืน้ทีป่่าสงวนแหงํชาติ ทางไปอํางหว๎ยเกี๋ยงพา บ๎านเกี๋ยงพา ม.4 ต.ต๎าผาหมอก อ.ลอง จ.แพรํ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่3 สาขาแพรํ
95 6300704 18/12/2562 บุกรุกพืน้ทีป่่าสงวนแหงํชาติคลองทุงํมะพร๎าว เพือ่ทํารีสอร์ต บริเวณเขาไขํนุย๎ บ๎านฝ่ายทํา ต.ทุงํมะพร๎าว อ.ท๎ายเหมือง จ.พังงา √ ปม./1362 สจป.ที ่12 สาขากระบี่

96 6212143817 19/12/2562 ขอเสนอปัญหาและแนวทางแก๎ไขความยากจน ซ่ึงพบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับราษฎรขาดสิทธทิํากิน ในเขตป่าสงวนแหงํชาติ และเขตป่าอนุรักษ์ เนือ่งจากมีการประกาศเขตป่า
ถึงร๎อยละ 86 ทําใหท๎ับพืน้ทีข่องหมูํบ๎าน ชุมชน เป็นจํานวน 377 หมูํบ๎าน จากทัง้หมด 415 หมูํบ๎าน ซ่ึงมีพืน้ทีท่ีร่าษฎรครอบครองถูกต๎องตามกฎหมาย เพียงร๎อยละ 5 
ของพืน้ทีท่ัง้จงัหวดั

√ e-petition สจป.ที ่1 สาขาแมํฮํองสอน

97 6300712 20/12/2562 12/2/2563 ลักลอบตัดไม๎ทําลายป่าบริเวณลําหว๎ยและเขตภเูขา หมูํบ๎าน เขาสิงโต ตําบลบํอพลอย อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่10 (ราชบุรี)
98 6212140968 20/12/2562 ขอใหแ๎ก๎ไขปัญหาทีดิ่น ทีอ่ยูํอาศัยในพืน้ทีจ่งัหวดัแมํฮํองสอน เนือ่งจากพืน้ทีสํ่วนใหญํถูกประกาศเป็นป่าสงวนแหงํชาติ เขตอุทยานแหงํชาติ เขตป่าอนุรักษ์ และประเภทอื่นๆ 

ถึงร๎อยละ 85 และมีพืน้ทีร่าบเพียงร๎อยละ 5 เทํานัน้ ซ่ึงมีการสํารวจตกหลํน ทําใหป๎ระชาชนในจงัหวดัแมํฮํองสอนจํานวนมากกลายเป็นผ๎ูบุกรุก
√ e-petition สจป.ที ่1 สาขาแมํฮํองสอน

99 6300741 20/12/2562 18/2/2563 ลักลอบตัดไม๎บริเวณวดัป่าเขาพระนัง่ ต.หนองหญ๎าขาว อ.ส่ีค้ิว จ.นครราชสีมา √ ปม./1362 สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

100 6300725 21/12/2562 24/2/2563 ขอใหต๎รวจสอบโรงงานเถื่อนลักลอบซ้ือไม๎โดยไมํมีใบอนุญาติ เลขที ่35/2 ม.2 ต.เขาล๎าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ √ ปม./เวบ็ไซต์ สจป.ที ่10 สาขาเพชรบุรี

101 6300424 7/12/2562 23/12/2562 ขุดแรํออกจากพืน้ทีป่่าสงวนแหงํชาติ บริเวณเหมืองแรํทองคําเขาพนมพา ม.7 ต.หนองพระ อ.วงัทรายพูน จ.พิจติร √ ปม./1362 สจป.ที ่4 สาขานครสวรรค์
102 6212552631 24/12/2562 แจง๎เบาะแสมีนายทุนเข๎าไปบุกรุกพืน้เขาไขํนุย๎ ทีป่่าสงวนแหงํชาติฝายทํา อ.ท๎ายเหมือง ต.ลําแกํน จ.พังงา เพือ่เข๎าไปปลูกสร๎างรีสอร์ทเป็นจํานวนมาก √ e-petition สจป.ที ่12 สาขากระบี่

103 ทส01620000133 20/12/2562 24/1/2563 ขอใหพ๎ิจารณาแก๎ไขปัญหาผ๎ูถึอครองทีดิ่นของรัฐทีอ่ยูํเกิน 20 ปี พืน้ทีถ่ือครองไมํเกิน 50 ไรํ ใหช๎อบธรรมด๎วยกฏหมาย จ.สุราษฎร์ธานี √ e-petition สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธานี)

104 6300754 27/12/2562 30/4/2563 ขอความเป็นธรรมเร่ืองคําจา๎งของพนักงานจา๎งเหมาบริการ ของโครงการฟาร์มตัวอยํางตามพระราชดําริจงัหวดัปัตตานี บ๎านสวนหมาก ม.2 ต.ทําข๎าม อ.ปะนาแระ จ.ปัตตานี 
 และโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดําริฯ บ๎านป่ายาง 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 ข๎อพิพาทเร่ืองสิทธทิีดิ่น ผ๎ูมีอิทธพิลบุกรุกทีดิ่นป่าสงวนแหงํชาติ หมูํ11 ต.ศรีสงคราม อ.วงัสะพุง จ.เลย √ e-petition สจป.ที ่6 (อุดรธานี)
106 6212552097 24/12/2562 20/5/2563 มีนายทุนเข๎าไปบุกรุกเข๎าไปในเขตป่าสงวนแหงํชาติป่าฝ่ายทํา  ต.ทุงํมะพร๎าว อ.ท๎ายเหมือง จ.พังงา โดยเข๎าไปบุกรุกขุดหน๎าดินและตักหน๎าดินไปขายและนําดินไปขายและ

นําไปถมที่
√ e-petition สจป.ที ่12 สาขากระบี่

107 6300762 3/1/2563 6/2/2563 ลับลอกตัดไม๎ บริเวณป่าสงวนแหงํชาติป่าดอยอีฮํุย หมูํที ่1 ต.ตะเคียนปม อ.ทุงํหวัช๎าง จ.ลําพูน √ ปม./1362 สจป.ที ่1 (เชียงใหม)ํ
108 6300775 6/1/2563 มีการซุกซํอนไม๎หวงหา๎มและลักลอบแปรรูปไม๎ขนาดใหญํในบริเวณวดัสระโพธิ์ บ๎านสระโพธิ์ ม.4 ต.เสือหงึ อ.เชียรใหญํ จ.นครศรีธรรมราช √ ปม./โทรศัพท์ สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

109 6300783 7/1/2563 11/2/2563 ลักลอบตัดไม๎ในเขตป่าสงวนแหงํชาติ บริเวณในซอยข๎างวดัมํวงชุม เข๎าไปประมาณ 2 กิโลเมตร บ๎านสบแมํทํา ม.2 ต.เสริมงาม จ.ลําปาง √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่3 (ลําปาง)

110 6301157154 8/1/2563 11/2/2563 กลํุมรักษ์เวยีงต๎า ร๎องเรียนใหสํ๎งเจา๎หน๎าทีเ่ข๎ามาชํวยตรวจสอบ เพือ่ใหก๎ระต๎ุนการทํางานของ เจา๎หน๎าทีท่ีรั่บผิดชอบทุกระดับใน ต.เวยีงต๎า จ.แพรํใหส๎นใจในการทํางาน เพือ่
แก๎ใขปัญหาหมอกควนั

√ e-petition สจป.ที ่3 สาขาแพรํ

111 6300791 8/1/2563 18/3/2563 ลักลอบขุดดินในพืน้ทีท่ีไ่มํมีเอกสารสิทธิ์ บริเวณทีเ่กิดเหตุอยูํหาํงจากตัวเมืองไปทางสนามบิน เลยโรงเรียนนานาชาติบริติชทางด๎านขวามือ ต .กระทู ๎อ.กระทู ๎จ.ภเูก็ต √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่12 สาขากระบี่
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รายงานผลการด าเนินการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เดือน สิงหาคม 2563  (ข้อมูลวันที ่31 สิงหาคม 2563) เอกสารแนบ 1 

112 6301547048 9/1/2563 ราษฎรในพืน้ที ่ต.คลองพา และ ต.ประสงค์ อ.ทําชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ได๎รับความเดือดร๎อนจากปัญหาทีดิ่นทํากิน เนือ่งจากไมํสามารถออกเอกสารสิทธไิด๎ เนือ่งจากสํวน
ราชการและบริษัทเอกชนขอใช๎พืน้ที ่ซ่ึงปัจจบุันไมํได๎ใช๎พืน้ทีดั่งกลําวแล๎ว

√ e-petition สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธานี)

113 6300801 10/1/2563 28/4/2563 บ๎านโนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภอูยากใหม๎ีโครงการนําความเขียวของการปลูกป่ากลับสํูเทือกเขาตําง ๆ ซ่ึงปัจจบุันไมํมีโครงการใด ๆจากภาครัฐบาลเข๎ามา
สํงเสริมเลย

√ ปม./เวบ็ไซต์ สํานักสํงเสริมการปลูกป่า

114 6301240146 10/1/2563 10/4/2563 ขอความอนุเคราะหใ์หจ๎ดัทีดิ่นทํากินในรูปแบบคทช. และชดเชยความเสียหายจากการทําลายพืชผลทางการเกษตร ในพืน้ทีบ่๎านน้ําพุ หมูํที ่6 ต.ดํานซ๎าย อ.ดํานซ๎าย จ.เลย √ e-petition สจป.ที ่6 (อุดรธานี)

115 6300814 10/1/2563 16/7/2563 มีการนํารถแบคโฮ เข๎าไปบุกรุกป่าสงวนแหงํชาติ บริเวณเลยสถานีตํารวจภธูรนบพิตําไปประมาณ 5 ก.ม. ม.2 ต.นบพิตํา อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่12 (นครศรีธรรมราช)

116 6300822 12/1/2563 4/2/2563 บุกรุกตัดไม๎ทําลายป่า บริเวณเหนือฝายพระราชดําริ น้ําตกหนิลาด ม.1 ต.กะปง อ.กะปง จ.พังงา √ ปม./1362 สจป.ที ่12 สาขากระบี่
117 6300835 14/1/2563 1/4/2563 บุกรุกตัดไม๎ทําลายป่า บริเวณป่าสงวนแหงํชาติ ติดกับวดัพระธาตุดอยเล่ียม ต.บํอหลวง อ.ฮอต จ.เชียงใหมํ √ ปม./1362 สจป.ที ่1 (เชียงใหม)ํ
118 6300843 19/1/2563 5/2/2563 บุกรุกตัดไม๎ทําลายป่า บริเวณป่าสงวนแหงํชาติ บ๎านนากรวย ม.5 ต.แกํงกระจาน จ.เพชรบุรี √ ปม./1362 สจป.ที ่10 สาขาเพชรบุรี
119 6301546426 20/1/2563 ปัญหาความเดือดร๎อนเร่ืองทีดิ่นทํากินและเส๎นทางเข๎ากุโบร์ของราษฎรในพืน้ทีป่่าสงวนแหงํชาติ ป่าบางขนุน ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภเูก็ต ซ่ึงได๎อาศัยและทํากินอยูํในพืน้ที่

ป่าสงวนแหงํชาติดังกลําว
√ e-petition สจป.ที ่12 สาขากระบี่

120 6300851 19/1/2563 6/2/2563 บุกรุกตัดไม๎ทําลายป่า บริเวณแกํงเกาะใหญํ บ๎านใหมํแมํเรวา ม.29 ต.แมํเลย์ อ.แมํวงก์ จ.นครสวรรค์ √ ปม./1362 สจป.ที ่4 สาขานครสวรรค์
121 6301266018 20/1/2563 23/3/2563 ขอความเป็นธรรม กรณีนางสาวอาริสาฯ มีวตัถุประสงค์จะสละทีดิ่นคืนใหก๎ับทางราชการตามเอกสาร ภ.บ.ท.5 เลขสํารวจที ่487 488 ต้ังอยูํหนํวยที ่2 ม.10 บ๎านเทพนา  

ต.บ๎านไรํ อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ ซ่ึงผ๎ูร๎องแจง๎วาํ ได๎กู๎ยืมเงินจากนางสาวอาริสาฯ โดยได๎นําเอกสาร ภ.บ.ท.5 ทัง้ 2 แปลงดังกลําวไปคํ้าประกันการกู๎ยืม และนางสาวอาริสาฯ ได๎
เป็นผ๎ูขอเปล่ียนชื่อจากผ๎ูถือครองเดิมในเอกสาร ภ.บ.ท.5 ใหเ๎ป็นชื่อตนเองและบุตรสาว ตํอมานางสาวอาริสาฯ ได๎ฟ้องผ๎ูร๎องและบุตรชาย ซ่ึงเป็นผ๎ูคํ้าประกัน ผ๎ูร๎อง จงึได๎นําเงิน
ไปชําระหนีต้ามคําส่ังศาล แตํกลับไมํได๎รับเอกสาร ภ.บ.ท.5 คืนใหแ๎กํผ๎ูร๎อง และนําทีดิ่นดังกลําวไปเสนอขายใหก๎ับบุคคลอื่นและได๎แจง๎ความ ดําเนินคดีกับผ๎ูร๎องทําใหไ๎ด๎รับ
ความเดือดร๎อน

√ e-petition สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

122 6301458477 10/1/2563 10/3/2563 พบเหน็การตัดต๎นไม๎บนเขา ในเขตป่าสงวนฯ ใน ต.หนองยํางเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และมีการเผาไม๎ ทําใหม๎ีกล่ินเหม็นควนัไฟ √ e-petition สจป.ที ่5 (สระบุรี)

123 6301151817 16/1/2563 1/4/2563 พบเหน็วาํมีผ๎ูทําลายป่าไม๎ พืน้ทีห่มูํบ๎านเหลํายาว ม.9 อ.แมํแตง ต.ขี้เหล็ก จ.เชียงใหมํ มีชาวตํางด๎าวเข๎ามาถางป่า บุกรุกป่า เป็นจํานวนมาก และจะทําเป็นอารามหลวงวดั  
แล๎วทําการลอบร้ัว ทําเกษตร

√ e-petition สจป.ที ่1 (เชียงใหม)ํ

124 6301151622 22/1/2563 4/8/2563 แจง๎เบาะแสบุกรุกป่าสร๎างโรงงานทําสุราขนาดใหญํ ในพืน้ทีป่่า ต้ังอยูํเลขที ่401/1 ม.9 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพรํ สํงผลใหส่ิ๎งแวดล๎อมถูกทําลายจากการปลํอยน้ําเสียและ
ควนัพิษ

√ e-petition สจป.ที ่3 สาขาแพรํ

125 6300885 29/1/2563 ขอใหสํ๎ารวจและแปรภาพถํายทางอากาศ ขอใหอ๎อกหนังสือรับรองภาพถํายทางอากาศ และขอใหอ๎อกหนังสือรับรองพืน้ทีท่ีถู่กดําเนินคดี พืน้ที ่124 ม.1 ต.สะเดาะพง อ.เขา
ค๎อ จ.เพชรบูรณ์ พืน้ที ่5-2-88 ไรํ

√ ปม./ด๎วยตนเอง สํานักจดัการทีดิ่นป่าไม๎

126 6300893 29/1/2563 ขอใหสํ๎ารวจและแปรภาพถําย ขอใหอ๎อกหนังสือรับรองพืน้ทีท่ีถู่กดําเนินคดี พืน้ที ่127 ม.1 บ๎านเขายํา ต.สะเดาะพง อ.เขาค๎อ จ.เพชรบูรณ์ √ ปม./ด๎วยตนเอง สํานักจดัการทีดิ่นป่าไม๎

127 6300903 29/1/2563 ขอใหสํ๎ารวจและแปรภาพถําย ขอใหรั๎บรองภาพถํายเพือ่ใช๎พิสูจน์สิทธิ์ และขอใหอ๎อกหนังสือรับรองพืน้ทีท่ีถู่กดําเนินคดี พืน้ที ่69 บ๎านริมสีมํวง ม.3 ต.ริมสีมํวง อ.เขาค๎อ จ.
เพชรบูรณ์

√ ปม./ด๎วยตนเอง สํานักจดัการทีดิ่นป่าไม๎

128 6300911 29/1/2563 24/2/2563 ขอใหป๎รับปรุงด๎านความปลอดภยัในเร่ืองการลงทะเบียนระบบขอรับกล๎าไม๎ และระบบลงทะเบียนต๎นไม๎ √ ปม./โทรศัพท์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

129 6301545405 30/1/2563 9/7/2563 ขอใหห๎นํวยงานทีเ่กี่ยวข๎องดําเนินการตรวจสอบทีดิ่นในพืน้ทีจ่งัหวดัสตูล เพือ่นํามาจดัสรรใหก๎ับสมาชิกเกษตรกรทีไ่มํมีทีดิ่นทํากินและทีอ่ยูํอาศัย √ e-petition สจป.ที ่13 (สงขลา)

130 สผ 001/9847 25/10/2563 1/5/2563 การดําเนินงานตามข๎อปรกษาหารือของสมาชิกสภาผ๎ูแทนราษฎร ประเด็นที ่1 √ ข๎อหารือ สํานักจดัการทีดิ่นป่าไม๎

เดอืน กุมภาพันธ ์2563

131 6302242472 3/2/2563 กรณีกลํุมอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหลําใหญ-ํผาจนัได  ขอใหย๎ุติการทําเหมืองหนิไวก๎ํอน ตามคําพิพากษาศาลปกครองอุดรธานี เนือ่งจากอยูํระหวาํงรอคําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุด และขอใหย๎ุติการอนุญาตใช๎พืน้ทีป่่าไม๎ และประทานบัตรทําเหมืองหนิโดยเด็ดขาด

√ e-petition สํานักการอนุญาต

132 6302254064 3/2/2563 27/2/2563 ผ๎ูมีอิทธพิลบุกรุกทีดิ่นป่าสงวนแหงํชาติ ม. 11 ต.ศรีสงคราม อ.วงัสะพุง จ.เลย ขอใหต๎รวจสอบข๎อเท็จจริง กรณีนายธวชั เสถียรนาม อ๎างวาํทีดิ่นในเขตป่าสงวนแหงํชาติด๎านที่
ติดกับสํานักสงฆถ์้ําจําปาสามัคคีธรรมเป็นของตน

√ e-petition สจป.ที ่6 (อุดรธานี)

133 6300961 6/2/2563 การลักลอบแปรรูปไม๎ หมูํที ่2 ซอย 6 แยก 1 ตําบลหนองจ๏อม อําเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหมํ √ ปม./1362 สจป.ที ่1 (เชียงใหม)ํ
134 6300974 11/2/2563 20/4/2563 พบการตัดไม๎ในบริเวณพืน้ทีป่่าสงวนหมูํบ๎านป่าเขาเขียวเขาสวาํง ต.พานกระตําย อ.พานกระตําย จ.กําแพงเพชร √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่4 (ตาก)

135 6300982 11/2/2563 สารวตัรกํานัน และลูกน๎อง 3-4 คน เอาไม๎แปรรูปทําเฟอร์นิเจอร์ขาย ขอใหเ๎จา๎หน๎าทีต่รวจสอบวาํได๎รับอนุญาตถูกต๎องหรือไมํ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่10 (ราชบุรี)

136 6302432704 12/2/2563 ราษฎรหมูํบ๎าน ค๎ุงเขาเขียว ม.3 ต.หน๎าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ขอคัดค๎านการกํอสร๎างโรงงาน ผลิตแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ของบริษัท ทองอินทร์ การโยธา 
2019 จํากัด อาจสํงผลกระทบตํอสุขภาพอนามัยของราษฎร ส่ิงแวดล๎อม

√ e-petition สํานักการอนุญาต
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ด าเนินการ
แลว้เสร็จ

ชอ่งทางการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน
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เจา้ของเรื่อง/หน่วยงาน

ทีเ่ก่ียวขอ้ง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เดือน สิงหาคม 2563  (ข้อมูลวันที ่31 สิงหาคม 2563) เอกสารแนบ 1 

137 6302248095 13/2/2563 ขอใหแ๎ก๎ไขปัญหาทีดิ่นทํากินในเขตป่าสงวนแหงํชาติ ป่าดงระแนง จงัหวดักาฬสินธุ์ ในการรังวดัใหมํในพืน้ทีแ่ปลงดังกลําวมีทัง้ราษฎรรายเดิม และราษฎรรายใหมํทีเ่ป็นทัง้
ทายาท และไมํใชํทายาท ซ่ึงไมํเป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ําหนด

√ e-petition สจป.ที ่7 (ขอนแกํน)

138 6302247171 13/2/2563 24/6/2563 ขอใหช๎ํวยเหลือเร่ืองทีดิ่นทํากินทีอ่ยูํอาศัย กรณีราษฎรบ๎านหว๎ยเด่ือ ม.7 ต.โนนกํอ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ได๎อาศัยทํากินในแปลง ทีดิ่นของตนมาต้ังแตํ พ.ศ. 2519 ตํอมา
ถูกเจา๎หน๎าทีห่นํวยป้องกันรักษาป่าในพืน้ทีเ่ขตป่าสงวนแหงํชาติป่าหว๎ยยอดมน เข๎าจบักุมดําเนินคดี ซ่ึงมีราษฎรบางรายไมํถูกดําเนินคดี จงึเหน็วาํเจา๎หน๎าทีป่่าไม๎ปฏบิัติหน๎าที่
อยํางไมํเป็นธรรม

√ e-petition สจป.ที ่7 สาขาอุบลราชธานี

139 นร01630002028 13/2/2563 ขอเสนอเเนะเกี่ยวกับการตัดไม๎ยางนาในทีดิ่นของตนเองโดยไมํต๎องขอนุญาต เนือ่งจากผ๎ูร๎อเหน็การการตัดไม๎ยางนาในทีดิ่นของตนเองโดยทีไ่มํต๎องขออนุญาตนัน้จะกํอใหเ๎กิด
ปัญหาตามมา อาทิเชํน เป็นชํองวาํงใหก๎ับนายทุนทีจ่ะเข๎าไปลักลอบตัดไม๎ยางในทีส่าธารณประโยชน์ได๎อยํางงํายดาย

√ e-petition สํานักการอนุญาต

140 6301001 17/2/2563 27/4/2563 มีการบุกรุกแผ๎วถางป่า ตัดต๎นไม๎ตัดโคนเหลือแตํตอ ทางเข๎าสํานักสงฆถ์้ําเสือ อ.โขงเจยีม จ.อุบลราชบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่7 สาขาอุบลราชธานี

141 นร02630003054 17/2/2563 20/3/2563 ร๎องเรียนการใหบ๎ริการของเจา๎หน๎าที ่ขอใหป๎รับปรุงการปฏบิัติหน๎าทีข่องเจา๎หน๎าทีสํ่านักงานป่าไม๎จงัหวดัชัยภมูิ √ e-petition สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)
142 นร01630002209 17/2/2563 10/4/2563 ข๎อพิพาทเร่ืองสิทธทิีดิ่น จงัหวดัเลย กรณีขอความชํวยเหลือแก๎ไขปัญหาทีดิ่นทํากิน เนือ่งจากเมื่อวนัที ่7 ตุลาคม 2562... จงัหวดัเลย ได๎มีหนังสือ ที ่ลย 0017.1/1190 ลง

วนัที ่23 มกราคม 2563 สํงเร่ืองร๎องเรียนของกลํุมชาวบ๎านน้ําพุ ม. 6 ต.ดํานซ๎าย อ.ดํานซ๎าย จ.เลย
√ e-petition สจป.ที ่6 (อุดรธานี)

143 6301014 18/2/2563 22/4/2563 บุกรุกป่าชุมชนและนําแปลงทีดิ่นของป่าชุมชนมาเป็นทีดิ่นของตนเอง ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี √ ปม./1362 สจป.ที ่6 (อุดรธานี)

144 6301022 18/2/2563 ลักลอบเข๎าไปบุกรุกแผ๎วถางป่าโดยใช๎เคร่ืองจกัรขนาดใหญํ บริเวณบ๎านพุน้ําเปร้ียวต.ดํานแมํแฉลบ อ.ศรีสวสัด์ิ จ.กาญจนบุรี √ ปม./1362 สจป.ที ่10 (ราชบุรี)

145 ทส01630000031 19/2/2563 การอนุญาต และสัมปทาน การยางแหงํประเทศไทยขออนุญาตเข๎าทําประโยชน์หรืออยูํอาศัยในเขตป่าสงวนแหงํชาติป่าคลองกรุงหยัน ต.กรุงยัน อ.ทุงํใหญํ จ.นครศรีธรรมราช
 จํานวนเนือ้ที ่4,600 ไรํ เพือ่ใชพืน้ทีป่ลูกสร๎างสวนยางพันธุ์ดีเป็นการชั่วคราวอีก 30 ปี

√ e-petition สํานักการอนุญาต

146 ทส01630000034 19/2/2563 20/4/2563 การประพฤติตนไมํเหมาะสมของเจา๎หน๎าทีข่อใหดํ๎าเนินการตรวจสอบการประพฤติตนไมํเหมาะสมของเจา๎หน๎าทีสํ่านักจดัการทรัพยากรป่าไม๎ที ่5 สระบุรี เนือ่งจากจะ
ดําเนินการยกเลิกสิทธทิีดิ่น ส.ป.ก.4-01 ของประชาชนทีไ่ด๎รับเอกสารสิทธิ์

√ e-petition สจป.ที ่5 (สระบุรี)

147 นร02630006840 19/2/2563 การบุกรุกทีดิ่นและการใช๎ทีดิ่นในเขตป่าสงวน ขอใหเ๎รํงดําเนินการพิจารณาการขออนุญาตใช๎พืน้ทีเ่ขตป่าสงวนเพือ่ซํอมแซมถนน บริเวณถนนชุมพร-เกาะสอง ม. 10 ต.หงษ์
เจริญ อ.ทําแซะ จ.ชุมพร

√ e-petition สํานักการอนุญาต

148 6301035 19/2/2563 มีการบุกรุกพืน้ทีป่่าขยายพืน้ทีข่ึ้นไปบนภเูขาเพือ่ทําไรํยูคาและไรํมัน บริเวณใกล๎วดัวงัไพรศิลาทอง ม.4 ต.หนองปิง อ.เลาขวญั จ.กาญจนบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่10 (ราชบุรี)

149 6301043 19/2/2563 การขายไม๎เถื่อน ไม๎พะยูง เอามาแปรรูปทําเฟอร์นิเจอร์ขาย บริเวณจดุขายของเกํา วตัถุโบราณ ทีส่นามหลวง 2 หมูํที ่1 ถ.ทววีฒันา แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา 
กรุงเทพมหานคร

√ ปม./โทรศัพท์ สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

150 6301064 21/2/2563 13/8/2563 มีการลักลอบตัดไม๎บริเวณป่าสงวนแหงํชาติแมํลาน-แมํกลาง ม.2 ต.หว๎ยอ๎อ อ.ลอง จ.แพรํ √ ปม./1362 สจป.ที ่3 สาขาแพรํ

151 6301051 21/2/2563 22/4/2563 ลักลอบตัดไม๎บริเวณป่าชุมชนรอบวดัเขาใหญํ ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี √ ปม./1362 สจป.ที ่10 (ราชบุรี)

152 นร01630002344 24/2/2563 12/3/2563 การประพฤติตนไมํเหมาะสมของเจา๎หน๎าทีข่อความเป็นธรรมกรณีนายสัญญาฯ ถูกกลําวหาวาํกํอสร๎าง แผ๎วถาง เหตุเกิดทีป่่าสงวนแหงํชาติ ป่าคลองวงัเจา๎และป่าคลองสวน
หมาก บริเวณป่าบ๎านปางขนุน ม.6 ต.นาบํอคํา อ.เมือง จ.กําแพงเพชร.

√ ปม./1362 สจป.ที ่4 (ตาก)

153 6300864 22/1/2563 29/1/2563 ร๎องเรียนพฤติกรรมเจา๎หน๎าที ่มั่วสุมชักชวนกันด่ืมสุรากันระหวาํงเจา๎หน๎าที ่สจด. √ ปม./เวบ็ไซต์ สํานักจดัการทีดิ่นป่าไม๎
154 6302148203 24/2/2563 8/4/2563 ขอใหดํ๎าเนินการซํอมแซมฝายน้ําล๎นในพืน้ทีห่มูํ 4 ตําบลมหาวนั อําเภอแมํสอด จงัหวดัตาก ขอใหป๎ระสานหนํวยงานทีเ่กี่ยวข๎องเรํงดําเนินการโครงการปรับปรุงเส๎นทาง

ทุรกันดารพืน้ทีจ่งัหวดัตาก เพือ่แก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนเกี่ยวกับการคมนาคมใหก๎ับราษฎร ระหวาํงหมูํ 3 บ๎านปูแป๋ ไปยังหมูํ 5 บ๎านปางสํางคํา ต.พะวอ อ.แมํสอด จ.ตาก
 ซ่ึงผํานพืน้ทีป่่าสงวนแหงํชาติ

√ e-petition สจป.ที ่4 (ตาก)

155 6302559499 25/2/2563 ชาวบ๎านหมูํที ่2 ต.บางเดือน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ได๎รับความเดือดร๎อนจากการดูดทราย การทําทําทรายเถื่อน √ e-petition สํานักการอนุญาต
156 6302342646 26/2/2563 นายอัมพร ขันทวชีัย ประธานศูนย์ค๎ุมครองสิทธแิละเสรีภาพจงัหวดัสระแก๎ว ตัวแทนเกษตรกรในพืน้ที ่อ.ตาพระยา อ.คลองหาด อ.โคกสูง อ.วฒันานคร อ.อรัญประเทศ จ.

สระแก๎ว ขอทีดิ่นทํากินคืนและคําทดแทน เนือ่งจากทีดิ่นในพืน้ทีดั่งกลําวถูกนําไปกํอสร๎างอํางเก็บน้ําและประกาศเป็นเขตสาธารณประโยชน์ ซ่ึงทับซ๎อนทีดิ่นทํากินของ
เกษตรกร จํานวน 8,000 ราย

√ e-petition สํานักจดัการทีดิ่นป่าไม๎

157 6302249768 27/2/2563 26/6/2563 ด๎วยนายคาร มนตรีวงษ์  ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ซ่ึงตนและชาวบ๎านมีความประสงค์ขออนุญาตเข๎าไปดูแลอนุรักษ์ ผืนป่าภดิูนสอ เนือ้ทีม่ากกวาํ 200 ไรํ และขอ
ความอนุเคราะหใ์นการปักเขตพืน้ทีว่ดั จํานวน 15 ไรํ

√ e-petition สจป.ที ่7 สาขาอุบลราชธานี

158 6301072 27/2/2563 พืน้ทีเ่กิดเหตุอยูํในเขตป่าสงวนแหงํชาติเคยถูกดําเนินการจบักุมดําเนินคดีจากเจา๎หน๎าทีอุ่ทยานแหงํชาติทับลานแล๎ว แตํก็ยังมีการบุกรุกตํอเนือ่งปีละเล็กปีละน๎อย √ ปม./เวบ็ไซต์ สจป.ที ่9 สาขาปราจนีบุรี

159 6301085 28/2/2563 พบเหน็การตัดไม๎แดงนาในพืน้ทีป่่าสงวนแหงํชาติหรือป่าชุมชน ของหมูํบ๎านหนองมั่น ต.หนองแวง อ.โคกสูง จ.สระแก๎ว √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่9 สาขาปราจนีบุรี
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รายงานผลการด าเนินการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เดือน สิงหาคม 2563  (ข้อมูลวันที ่31 สิงหาคม 2563) เอกสารแนบ 1 

160 ทส01630000035 28/2/2563 22/4/2563 การบุกรุกทีดิ่นและการใช๎ทีดิ่นในเขตป่าสงวนการครอบครองเข๎าทําประโยชน์ของนายทุน ในพืน้ทีส่งวนไวเ๎ล้ียงสัตว ์ม.5 ต.วงัทรายพูน อ.วงัทรายพูน จ.พิจติร √ e-petition สจป.ที ่4 สาขานครสวรรค์

161 สผ 0014/1279 31/1/2563 2/4/2563 กระทูถ๎าม ที ่134 , 137 √ กระทู๎ สํานักจดัการทีดิ่นป่าไม๎,สํานักการ
อนุญาต

162 สผ 0001/792 23/1/2563 13/5/2563 การดําเนินงานตามข๎อปรกษาหารือของสมาชิกสภาผ๎ูแทนราษฎร ประเด็นที ่2 √ ข๎อหารือ สํานักการอนุญาต

163 สผ 0001/745 23/1/2563 3/2563 การดําเนินงานตามข๎อปรกษาหารือของสมาชิกสภาผ๎ูแทนราษฎร ประเด็นที ่2 √ ข๎อหารือ สํานักการอนุญาต

164 สผ 0001/896 24/1/2563 4/3/2563 การดําเนินงานตามข๎อปรกษาหารือของสมาชิกสภาผ๎ูแทนราษฎร ประเด็นที ่4 √ ข๎อหารือ สํานักการอนุญาต

165 สผ 0001/1164 29/1/2563 11/6/2563 การดําเนินงานตามข๎อหารือของสมาชิกสภาผ๎ูแทนราษฎร ข๎อ 2.2(1) และ (2) สกญ. , ข๎อ 2.2(3) สจด. √ ข๎อหารือ สํานักการอนุญาต,สํานักจดัการทีดิ่นป่า
ไม๎

166 สผ 0001/1795 13/2/2563 30/6/2563 การดําเนินงานตามข๎อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผ๎ูแทนราษฎร ประเด็นที ่7 √ ข๎อหารือ สํานักการอนุญาต,สํานักจดัการทีดิ่นป่า
ไม๎

167 สผ 0001/896 24/2/2563 การดําเนินงานตามข๎อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผ๎ูแทนราษฎร ประเด็นที ่4 /(ชุดที ่25 ปีที ่1 คร้ังที ่12 ) √ ข๎อหารือ สํานักการอนุญาต

168 สผ 0001/2040 20/2/2563 การดําเนินงานตามข๎อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผ๎ูแทนราษฎร ประเด็นที ่1.1,1.2 /(ชุดที ่25 ปีที ่1 คร้ังที ่21) √ ข๎อหารือ สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สํานักจดัการที่ดิน
ตอบไมํเกี่ยวข๎อง

เดอืน มีนาคม 2563
169 6301093 2/3/2563 18/3/2563 นายนิโรจน์ เกตุแก๎ว รํวมกับรองนายกองค์การบริหารสํวนตําบลบางทอง ชื่อนายวโิรจน์ มิตรวงศ์ ได๎รํวมกันนําเงินหลวงไปทําถนนผํานป่าสงวนแหงํชาติบางทองอยูํในพืน้ที ่ม.

2 ต.บางทอง อ.ท๎ายเหมือง จ.พังงา
√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่12 สาขากระบี่

170 6301103 2/3/2563 23/7/2563 มีการลักลอบตัดไม๎บริเวณป่าชุมชนบ๎านยางโทน ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี √ ปม./1362 สจป.ที ่10 (ราชบุรี)
171 6301111 3/3/2563 พบการบุกรุทําลายป่าในเขตสํานักสงฆเ์ขาพระครู อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

172 6301124 3/3/2563 31/3/2563 การบุกรุกพืน้ทีป่่าชุมชน ม.1 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ √ ปม./1362 สจป.ที ่10 สาขาเพชรบุรี
173 6301132 3/3/2563 23/3/2563 พบเหน็การซ้ือขายทีดิ่น สปก. 121 ม.9 ต.หนองแหยํง อ.สันทราย จ.เชียงใหมํ √ ปม./โทรศัพท์ สํานักจดัการทีดิ่นป่าไม๎
174 6303247700 3/3/2563 22/4/2563 พระสังฆาธกิารสุชาติ สุชาโต ได๎ขอติดตามผลการร๎องเรียน โดยขอใหช๎ี้แจงผลการตรวจสอบพืน้ทีข่องทีพ่ักสงฆถ์้ําผาสิงหใ์หช๎ัดเจนวาํอยูํบริเวณใดและซ๎อนทับกับพืน้ทีท่ีม่ี

เอกสารสิทธิ์ของวดัโนนสมบูรณ์หรือไมํ และขอใหพ๎ิจารณาถอดถอนใบอนุญาตการเข๎ารํวมโครงการอนุรักษ์และฟืน้ฟูป่าไม๎รํวมกับพระสงฆใ์นพืน้ทีป่่าไม๎
√ e-petition สจป.ที ่6 (อุดรธานี)

175 6301145 5/3/2563 15/5/2563 มีการบุกรุกพืน้ทีป่่าสงวนแหงํชาติ(จดุชมววิ) ต.แมํแดด อ.กัลยาณิวฒันา จ.เชียงใหมํ √ ปม./1362 สจป.ที ่1 (เชียงใหม)ํ
176 6303243800 5/3/2563 26/6/2563 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) มีหนังสือ  กรณีนายคาร มนตรีวงษ์  ขอใหพ๎ิจารณาอนุญาตการขอเข๎าดูแลรักษาพืน้ทีป่่าในเขตป่าชุมชนบ๎านกันทรอมใต๎ (บริเวณ

ป่าภดิูนสอ) หมูํที ่4 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
√ e-petition สจป.ที ่7 สาขาอุบลราชธานี

177 6302452979 5/3/2563 1/6/2563 บุกรุกพืน้ทีเ่ขตป่าสงวนวงัใหญํ หมูํ6 หมูํบ๎านไทรทอง ต.ลํุมสํุม อําเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี √ e-petition สจป.ที ่10 (ราชบุรี)
178 6303154250 9/3/2563 การทุจริตประพฤติมิชอบของ ผ๎ูใหญํบ๎าน ม.3 และกํานันตําบลแมํยาว เกี่ยวกับการตัดไม๎ทําลายป่า ขุดภเูขา เข๎าครอบครองทีป่่าไม๎โดยมิชอบ ซ่ึงแจง๎โดยสรุปวาํ ชาวบ๎าน ม.3

 บ๎านหว๎ยทรายขาว ต.แมํยาว อ.เมือง จ.เชียงราย
√ e-petition สจป.ที ่2 (เชียงราย)

179 6302354577 10/3/2563 พบเหน็กองไม๎เเดงนาอยูํข๎างสระน้ํากลางหมูํบ๎านประมาณ100ต๎นโดยได๎ทราบจากปากชาวบ๎านเเถวนัน้วาํผ๎ูใหญํบ๎านได๎รับคําส่ังจากนายอําเภอเเละป.วโุสใหตั๎ดเพือ่นมาทํา
ดํานหมูํบ๎านเเตํข๎าผ๎ูร๎องเหน็วาํไม๎เเดงนาเป็นไม๎ทีค่วรอนุรักษ์โดยเหน็วาํผ๎ูส่ังการขัดตํอนโยบายของรัฐบาลในการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติเเละทําตัวเป็นตัวอยํางทีไ่มํ
เหมาะสมตํอประชาชนผ๎ูพบเหน็จงึเเจง๎มาใหท๎างกรมป่าไม๎สํงสํวนกลางลงมาดําเนินการเพือ่ความถูกต๎อง

√ e-petition สจป.ที ่9 สาขาปราจนีบุรี

180 ทส01630000040 11/3/2563 11/3/2563  ขอใหต๎รวจสอบสิทธกิารครอบครองเข๎าทําประโยชน์ในเขตป่าสงวนแหงํชาติโรงงานกระดาษไทยแปลงที ่6 ม.1 ต.เขาโจด อ.ศรีสวสัด์ิ จ.กาญจนบุรี √ e-petition สจป.ที ่10 (ราชบุรี)
181 นร01630002495 11/3/2563 18/5/2563 ขอใหดํ๎าเนินคดีกับขวนการทําลายผืนป่าแก๎ไขภยัแล๎งในพืน้ทีจ่งัหวกัพิษณุโลก √ e-petition สจป.ที ่4 สาขาพิษณุโลก

182 6301153 13/3/2563 ขอใหต๎รวจสอบพืน้ที ่เลขที ่45/9 ม.8 ต.ขนงพระ อ.ปากชํอง จ.นครราชสีมา วาํเป็นพืน้ทีใ่นเขตป่าไม๎ หรือไมํ √ ปม./ด๎วยตนเอง สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

183 6303148690 14/3/2563 31/8/2563 ขอคัดค๎านการขอประทานบัตรทําเหมืองแรํอุตสาหกรรมเพือ่การกํอสร๎างชนิดหนิปูน ของหา๎งหุน๎สํวนจํากัด ศิลาบ๎านโฮํง บริเวณบ๎านหว๎ยกองเลาะ หมูํที ่9 ตําบลป่าพลู 
อําเภอบ๎านโฮํง จงัหวดัลําพูน

√ e-petition สจป.ที ่1 (เชียงใหม)ํ
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184 6303227859 13/3/2563 พบเหน็การตัดไม๎พยุงในโรงเรียนบ๎านยางเครือดํานน๎อย ต.เมืองทุงํ อ.สุวรรณภมูิ จ.ร๎อยเอ็ด โดยมีการตัดต๎นพยุงหลายต๎น ปัจจบุันเหลือแตํต๎นเล็กๆ และแจง๎ไปทีก่รมป่าไม๎ ใน
พืน้ที ่และเร่ืองก็เงียบหายไป ชาวบ๎านได๎เคยสอบถามคนทีอ่ยูํในใกล๎โรงเรียนทราบวาํ เงินจากการขายไม๎พยูงได๎ประมาณ 5 แสนบาท ผ๎ูแจง๎จงึมีข๎อสํงสัยวาํ เงินทีข่ายต๎นไม๎ไป
อยูํทีไ่หน เจา๎หน๎าทีก่รมป่าไม๎ มีสํวนได๎รับเงินนีห้รือไมํ และมีการต๎ดต๎นพยูงในพืน้ทีร่าชพัสดุ หรือไมํ มีความผิดหรือไมํ

√ e-petition สจป.ที ่7 (ขอนแกํน)

185 6301161 17/3/2563 7/5/2563 ขอใหต๎รวจสอบการจดัต้ังพืน้ทีท่ํองเทีย่วของชํองขมิ้ว ม .4 ต.สองพีน่๎อง อ.ทําแซะ จ.ชุมพร √ ปม./ด๎วยตนเอง สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธานี)

186 6303248745 15/3/2563 18/8/2563 ประชาชนได๎รับความเดือดร๎อนเกี่ยวกับทีท่ํากิน โดยแจง๎วาํหนํวยงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎ และเจา๎หน๎าทีป่่าไม๎ ใช๎อํานาจเข๎ามาปลูกป่าทับทีท่ํากินของประชาชน ใน
พืน้ที ่ต.ทํามะไฟหวาน อ.แก๎งคร๎อ จ.ชัยภมูิ และประกาศเป็นเขตป่าสงวนแหงํชาติ ซ่ึงประชาชนได๎เข๎าทํากินต้ังแตํปี 2505 แตํหนํวยงานของรัฐไมํได๎มีการออกเอกสารสิทธใิห๎

√ e-petition สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

187 ทส01630000042 5/3/2563 11/6/2563 ขออนุญาตเข๎าครอบครองทําประโยชน์ในทีดิ่นป่าสงวนแหงํชาติป่าน้ําตกเขมโก บ๎านดงรัง ม.4 ต.วงัคัน อ.ดํานช๎าง จ.สุพรรณบุรี เพือ่สร๎างวดัและเป็นทีพ่ักของพระสงฆ ์
เนือ่งจากได๎ขออนุญาตใช๎ในทีดิ่นดังกลําวมาต้ังแตํปี พ.ศ.2546

√ e-petition สจป.ที ่10 (ราชบุรี)

188 6303247082 19/3/2563 ขอความชํวยเหลือในการขอเข๎าใช๎พืน้ทีป่่าสงวนแหงํชาติป่าดงบังอี่ แปลง 2 (โซน E) เพือ่สร๎างและขอจดัต้ังวดัทีสํ่านักสงฆถ์้ําหลวง ในพืน้ที ่ม .12 ต.เหลําไฮงาม อ.กุฉินารายณ์
 จ.กาฬสินธุ์ สําหรับใช๎ประโยชน์ในการอยูํจําพรรษาของพระภกิษุสงฆ ์และเป็นสถานทีป่ฏบิัติธรรมของพุทธศาสนิกชน

√ e-petition สจป.ที ่7 (ขอนแกํน)

189 6303248142 20/3/2563 ปัญหาทีดิ่นทํากินบริเวณหนองกกกระโดนและบริเวณริมน้ําอูน อําเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม เนือ่งจากได๎รับเร่ืองร๎องเรียนของกลํุมราษฎรในพืน้ทีห่มูํที ่5 , 7 , 10 , 
12 , 13 และ 15 ตําบลบ๎านเอื้อง และหมูํที ่1 , 2 , 4 , 7 , 9 และ 10 ตําบลโพนสวาํง อําเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ซ่ึงทํานาปรัง ปลูกถั่วลิสง และปลูกผัก บริเวณ
หนองกกกระโดนและริมน้ําอูน ได๎รับแจง๎จากเจา๎หน๎าทีป่่าไม๎วาํไมํอนุญาตใหร๎าษฎรเข๎าทํากิน

√ e-petition สจป.ที ่6 สาขานครพนม

190 6303172720 20/3/2563 20/4/2563 ขอใหพ๎ิจารณาแนวทางแก๎ไขปัญหาภยัแล๎งและการบริหารจดัการน้ําจงัหวดันําน ซ่ึงต๎องการใหป๎ระชาชนมีสํวนรํวมดูแลรักษาป่าต๎นน้ําน้ําแกํน √ e-petition สจป.ที ่3 สาขาแพรํ

191 6303473694 17/3/2563 23/4/2563 นําเสนอใหป๎ลูกป่าด๎วยไม๎ไมํผลัดใบในฤดูฝนเอาเมล็ดพันธม์ะมํวงทีแ่ตกหนํอขึ้นไปโรยบนยอดดอยสูง ขนานกับอาสาสมัครพืน้ราบ ทําตํอเนือ่งทุกปีในฤดูฝน √ e-petition สํานักสํงเสริมการปลูกป่า
192 6301174 23/3/2563 5/8/5/2563 ลักลอบตัดไม๎บริเวณทํอก๏าซธรรมชาติเลขที ่118 อําเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี √ ปม./1362 สจป.ที ่10 (ราชบุรี)
193 6301182 24/3/2563 7/4/2563  นางศิริลักษณ์ หารกิ่ง ได๎ขายรถมอเตอร์ไซค์ยี่หอ๎ คาวาซากิ ทะเบียน งพต 679 นครราชสีมา ใหก๎ับนายสมพร กระจายกิ่ง ซ่ึงเป็นลูกจา๎งของป่าไม๎ทีอ่ยูํในจงัหวดัชัยภมูิ ซ่ึงยัง

ได๎รับเงินไมํครบ และอยากได๎รถคืน จงึอยากร๎องขอความเป็นธรรมใหช๎ํวยเหลือ
√ ปม./เวบ็ไซต์ สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

194 6303163561 17/3/2563 15/6/2563 ผ๎ูแจง๎เร่ืองขอติดตามเร่ือง และขอเอกสารแผนทีภ่มูิประเทศเพือ่ขอทราบวาํทีดิ่นของตนเองคาบเกี่ยวกับทีดิ่นป่าสงวนแหงํชาติ กี่ตารางวาํ แตํยังไมํได๎รับการตอบ มีความ
ประสงค์จะติดตามเร่ืองและขอใหร๎ายงานแผนผังภมูิประเทศมาใหท๎ราบ ในมาตรา 1 ตํอ 5,000  และ 1 ตํอ  1,000

√ e-petition สจป.ที ่1 (เชียงใหม)ํ

195 นร01630002973 17/3/2563 ขอใหพ๎ิจารณาแก๎ไขปัญหาทีดิ่นทํากินในพืน้ทีส่วนป่ามัญจาคีรี จงัหวดัขอนแกํน โดยขอใหม๎ีการแตํงต้ังคณะกรรมการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่การกระจายทุนผํานระบบสหกรณ์ของ
ประชาชน เพือ่พิจารณาแก๎ไขปัญหาทีดิ่นทํากินใหแ๎กํสมาชิกคณะกรรมการปฏรูิปทีดิ่นฯ

√ e-petition สจป.ที ่7 (ขอนแกํน)

196 6302474230 21/2/2563 อยากใหพ๎ิจารณาตรวจสอบและตัดสินผลการสอบใหมํในตําแหนํงงานธรุการ ม.3 √ e-petition สํานักบริหารกลาง

197 6303147913 19/3/2563 17/6/2563 ข๎อเสนอแนะ 1. เขตป่าสงวนแหงํชาติ 2. เขตอุทยานแหงํชาติ 3. เขตป่าชุมชน ทีห่า๎มประชาชนเข๎าไปในเขตพืน้ทีดั่งกลําว จงึอาจจะทําใหเ๎กิดการบุกรุกขึ้น √ e-petition สจป.ที ่1 (เชียงใหม)ํ
198 6303143418 19/3/2563 15/6/2563 ขอติดตามเร่ือง และขอเอกสารแผนทีภ่มูิประเทศเพือ่ขอทราบวาํทีดิ่นของตนเองคาบเกี่ยวกับทีดิ่นป่าสงวนแหงํชาติ กี่ตารางวาํ แตํยังไมํได๎รับการตอบ มีความประสงค์จะ

ติดตามเร่ืองและขอใหร๎ายงานแผนผังภมูิประเทศมาใหท๎ราบ ในมาตรา 1 ตํอ 5,000  และ 1 ตํอ  1,000
√ e-petition สจป.ที ่1 (เชียงใหม)ํ

199 6301195 31/3/2563 เจา๎หน๎าทีห่นํวยป้องกันรักษาป่าที ่ชม.6 (ปางกวา๎ง) ละเวน๎การปฎบิัติหน๎าที่ √ ปม./เวบ็ไซต์ สจป.ที ่1 (เชียงใหม)ํ

200 สผ 0001/2817 11/3/2563 การดําเนินงานตามข๎อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผ๎ูแทนราษฎร ประเด็นที ่1 /(ชุดที ่25 ปีที ่1 คร้ังที ่25) √ ข๎อหารือ สํานักจดัการทีดิ่นป่าไม๎

201 สผ 0001/3079 18/3/2563 20/4/2563 การดําเนินงานตามข๎อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผ๎ูแทนราษฎร ประเด็นที ่1 / (ชุดที ่25 ปีที ่1 คร้ังที ่26) √ ข๎อหารือ สํานักการอนุญาต

202 สผ 0001/3117 19/3/2563 การดําเนินงานตามข๎อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผ๎ูแทนราษฎร  ประเด็นที ่1 /(ชุดที ่25 ปีที ่1 คร้ังที ่27) √ ข๎อหารือ สํานักการอนุญาต,สํานักจดัการทีดิ่นป่า
ไม๎

203 สผ 0001/1756 20/3/2563 11/6/2563 การดําเนินงานตามข๎อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผ๎ูแทนราษฎร  ประเด็นที ่5.3 /(ชุดที ่25 ปีที ่1 คร้ังที ่18) √ ข๎อหารือ สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

เดอืน เมษายน 2563
204 6301302 1/4/2563 17/4/2563 พบเหน็การบุกรุกตัดไม๎ในเขตป่าสงวน บริเวณป่าไม๎ โคกเจริญ ต.บํอไทย อ.หนองไผํ จ.เพชรบูรณ์ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่4 สาขาพิษณุโลก

205 นร01630003327 1/4/2563 17/4/2563 ขอความชํวยเหลือในการอนุญาตโครงการกํอสร๎างปรับปรุงถนนเข๎าหมูํบ๎านในพืน้ที ่บ๎านดานเม็ก หมูํที ่12 ตําบลสําราญ อําเภอสามชัย จงัหวดักาฬสินธุ์ อยูํในเขตป่าสงวน
แหงํชาติและเป็นเขตพืน้ทีห่วงหา๎ม

√ e-petition สจป.ที ่7 (ขอนแกํน)

206 6301315 1/4/2563 5/5/2563 บุกรุกตัดไม๎ทําลายป่า บริเวณป่าชุมชนบ๎านโป่งตาเพชร หมูํที ่4 ต.วงัจนัทร์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี √ ปม./1362 สจป.ที ่10 สาขาเพชรบุรี

207 6301323 1/4/2563 29/6/2563 พบเหน็การบุกรุกตัดไม๎แล๎วนํามาแปรรูป บริเวณ ภ ูรีสอร์ท บ๎านต๎าหวัฝาย หมูํที ่3 ต.ต๎า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย √ ปม./1362 สจป.ที ่2 (เชียงราย)
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208 6301331 4/4/2563 17/8/2563 พบเหน็การบุกรุกตัดไม๎ บริเวณบ๎านชําต๎อง ม.16 ต.บ๎านกลาง อ.วงัทอง จ.พิษณุโลก √ ปม./1362 สจป.ที ่4 สาขาพิษณุโลก

209 6301344 4/4/2563 24/6/2563 บุกรุกป่าสงวนแหงํชาติ บริเวณ ม.8 ต.หว๎ยสําราญ อ.ขุขันธ ์จ.ศรีสะเกษ √ ปม./1362 สจป.ที ่7 สาขาอุบลราชธานี

210 6301352 4/4/2563 27/5/2563 บุกรุกพืน้ทีป่่าชุมชนบ๎านนาซําแซง ม.5 ต.เขาหลวง อ.วงัสะพุง จ.เลย √ ปม./1362 สจป.ที ่6 (อุดรธานี)

211 6304153991 4/4/2563 บุกรุกป่าชุมชนบ๎านบวกหมื้อ ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมํแตง จงัหวดัเชียงใหมํ √ e-petition สจป.ที ่1 (เชียงใหม)ํ

212 6301365 11/4/2563 24/6/2563 บุกรุกพืน้ที ่เผาป่า บริเวณป่าชุมชนหมูํที ่5 และ หมูํที ่16 ต.บัวหุงํ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ √ ปม./1362 สจป.ที ่7 สาขาอุบลราชธานี

213 นร01630003672 14/4/2563 ขอความอนุเคราะหข์ยายเขตไฟฟ้าใหแ๎กํราษฎรในชุมชนตําง ๆ ในพืน้ทีตํ่าบลรัษฎา จงัหวดัภเูก็ต เนือ่งจากทีดิ่นดังกลําวยังอยูํในเขตป่าสงวนแหงํชาติ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได๎
อนุมัติผํอนผันใหข๎ยาย เขตไฟฟ้าใหใ๎นบางชุมชนแล๎ว แตํเทศบาลตําบลรัษฎาไมํสามารถดําเนินการใด ๆ ได๎

√ e-petition สจป.ที ่12 สาขากระบี่

214 6301373 14/4/2563 18/6/2563 บุกรุกพืน้ทีป่่าสงวนแหงํชาติ เพือ่ทํารีสอร์ท พืน้ที ่หมูํบ๎านหมูํคลองปลาดุก ม.6 ต.ทุงํโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจนีบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่9 สาขาปราจนีบุรี

215 6304249366 16/4/2563 ขอใหพ๎ิจารณาแก๎ไขปัญหาทีดิ่นทํากินในพืน้ทีส่วนป่ามัญจาคีรี จงัหวดัขอนแกํน √ e-petition สจป.ที ่7 (ขอนแกํน)

216 6304133386 16/4/2563 18/5/2563 ขอใหดํ๎าเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายพืน้ทีป่่าไม๎ ในพืน้ทีอ่ําเภอนครไทย อําเภอชาติตระการ อําเภอวดัโบสถ์ อําเภอวงัทอง อําเภอเนิน
มะปราง และพืน้ทีป่่าไม๎บริเวณเหนือเขื่อนแควน๎อยบํารุงแดน จงัหวดัพิษณุโลก

√ e-petition สจป.ที ่4 สาขาพิษณุโลก

217 6301381 18/4/2563 ลักลอบตัดไม๎ในเขตองค์การบริหารสํวนตําบลแก อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ √ ปม./1362 สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

218 6301394 18/4/2563 25/8/2563 ลักลอบตัดไม๎ บริเวณ ต.รํองเคาะ อ.วงัเหนือ จ.ลําปาง √ ปม./1362 สจป.ที ่3 (ลําปาง)

219 6301404 20/4/2563 24/7/2563 ขอใหต๎รวจสอบการใช๎พืน้ทีใ่นนิคมทับเสลา ต.ทุงํนางาม อ.นันสัก จ.อุทัยธานี √ ปม./1362 สจป.ที ่4 สาขานครสวรรค์

220 6304544304 20/4/2563 1/5/2563 ต๎องการใหอ๎อกหนังสือรับรองการถือครองทําประโยชน์ทางด๎านเกษตรกรรมในทีดิ่นของรัฐ ใหก๎ับชุมชนผ๎ูถือครองทีดิ่นของรัฐทีอ่ยูํเกิน 20 ปี และถือครองทีดิ่นไมํเกิน 50 ไรํ 
ใหช๎อบธรรมด๎วยกฎหมาย

√ e-petition สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธานี)

221 6304453547 21/4/2563 มีนายทุนและเจา๎หน๎าทีป่่าไม๎ ร๎ูเหน็กัน เข๎าไปบุกรุกพืน้ทีป่่าสงวนแหงํชาติ เข๎าไปถางพืน้ทีป่่า ประมาณ 20 ไรํ  เข๎าไปทําไรํและขาย ม.6 อ. ไทรโยค ต.ลํุมสํุม จ.กาญจนบุรี √ e-petition สจป.ที ่10 (ราชบุรี)

222 6301412 25/4/2563 2/6/2563 ขอใหต๎รวจสอบการขออนุญาตแปรรูปและขนย๎ายไม๎ บริเวณคอกเล้ียงแพะบ๎านหวันา ม.4 ต.บ๎านไรํ อ.บ๎านไรํ จ.อุทัยธานี √ ปม./1362 สจป.ที ่4 สาขานครสวรรค์

223 6304456028 28/4/2563 6/8/2563 พบเหน็การบุกรุกพืน้ทีป่่าสงวน บริเวณหลังวดัไผํทอง หมูํ 6 หมูํบ๎านไทรทอง ต.ลํุมสํุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี พืน้ทีท่ีบุ่กรุกจะปลูกมันสําปะหลังตลอดแนว และอีกพืน้ทีห่นึง่
ทีถู่กบุกรุกอยูํที ่เลขที ่77 หมูํ 6 บ๎านตาเจก็ ต.ลํุมสํุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี  มีการบุกรุกพืน้ทีจ่ํานวนมาก

√ e-petition สจป.ที ่10 (ราชบุรี)

224 6301425 30/4/2563 25/8/2563 ลักลอบตัดไม๎เพือ่ทําการเพาะปลูก บริเวณป่าหว๎ยลึก ม.7 ต.บ๎านเอื้อม อ.เมือง จ.ลําปาง √ ปม./1362 สจป.ที ่3 (ลําปาง)

225 6301433 30/4/2563 2/6/2563 แจง๎เบาะแสการบุกรุกพืน้ทีป่่า บริเวณ ม.7 ต.แมํนาวาง อ.แมํอาย จ.เชียงใหมํ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่1 (เชียงใหม)ํ

226 6301441 30/4/2563 26/8/2563 บุกรุกครอบครองทีดิ่นเพือสร๎างวดั บริเวณป่าชุมชนบ๎านเขาน๎อย ซอย 18 ม.10 ต.ทุงํหลวง อ.ปากทํอ จ.ราชบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่10 (ราชบุรี)

227 6301454 30/4/2563 15/6/2563 ลักลอบตกหนิจากป่าชุมชนตําบลสหกรณ์นิคม อ.ทองผาภมูิ จ.กาญจนบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่10 (ราชบุรี)

228 สผ 0001/1757 13/2/2563 13/5/2563 การดําเนินงานตามข๎อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผ๎ูแทนราษฎร ประเด็นที ่3.2 /(ชุดที ่25 ปีที ่1 คร้ังที ่18) √ ข๎อหารือ สํานักการอนุญาต

เดอืน พฤษภาคม 2563
229 นร01630005321 1/5/2563 เสนอแนะ ควรมีการดําเนินโครงการเพือ่ใหเ๎กิดการจา๎งงาน และสร๎างรายได๎ ดังนี ้ขอเสนอความคิดเหน็เกี่ยวกับการฟืน้ฟูประเทศภายหลังการแพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนํา

 2019 (COVID-19)
√ e-petition สํานักเศรษฐกิจการป่าไม๎ สํานักสํงเสริมการ

ปลูกป่าปิดแล๎ว
22/5/63

230 นร01630005629 1/5/2563 ขอใหต๎รวจสอบการปฏบิัติหน๎าทีข่องเจา๎หน๎าทีห่นํวยป้องกันรักษาป่าที ่มห.1 (คําป่าหลาย) เกี่ยวกับการปฏบิัติหน๎าทีต่รวจยึดและร้ือถอนส่ิงปลูกสร๎างในพืน้ทีตํ่าบลคําป่า
หลาย อําเภอเมือง จงัหวดัมุกดาหาร

√ e-petition สจป.ที ่6 สาขานครพนม

231 6301462 4/5/2563 บุกรุกตัดไม๎ บริเวณใกล๎ ๆ หา๎แยกวดัป่าอัมพวนั ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี √ ปม./1362 สจป.ที ่9 (ชลบุรี)
232 6301475 4/5/2563 8/7/2563 ลักลอบตัดไม๎ บริเวณใกล๎ ๆ วดัป่าธรรมบูชา ม.9 ต.วงักระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี √ ปม./1362 สจป.ที ่10 (ราชบุรี)
233 6301483 6/5/2563 ลักลอบตัดไม๎ เพือ่นํามาสร๎างทีพ่ัก บริเวณโฮมสเตย์ บ๎านหว๎ยหอ๎ม ต.หว๎ยหอ๎ม อ.แมํลาน๎อย จ.แมํฮํองสอน √ ปม./1362 สจป.ที ่1 สาขาแมํฮํองสอน
234 6301491 10/5/2563 29/5/2563 บุกรุกพืน้ทีป่่าเพือ่กํอสร๎าง บริเวณวดับนภเูขา (เขารวก) ต.กุดตาเพชร อ.ลําสนธ ิจ.ลพบุรี √ ปม./1362 สจป.ที ่5 (สระบุรี)
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รายงานผลการด าเนินการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เดือน สิงหาคม 2563  (ข้อมูลวันที ่31 สิงหาคม 2563) เอกสารแนบ 1 

235 นร01630005319 10/5/2563 ติดตามความคืบหน๎าการขออนุญาตการขอใช๎ทีดิ่นในเขตป่าไม๎ เพือ่เดินสายไฟฟ้าทอดผํานไปยังตําบลแมํเงาะ อําเภอแมํสะเรียง จงัหวดัแมํฮํองสอน และในในพืน้ทีอ่ื่น ๆ √ e-petition สํานักการอนุญาต

236 6301501 11/5/2563 12/6/2563 บุกรุกแผ๎วถางป่า บริเวณศาลาชุมชนซอยรํวมใจ ใกล๎สํานักสงฆพ์ุทธเนรมิต ในเขตสาธารณะไตคีรี ต.นาสาน อ.บ๎านนาสาน จ.สุราษฎร์ธานี √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธานี)
237 6301514 11/5/2563 31/8/2563 บุกรุกป่าสงวนแหงํชาติ บริเวณหาํงจากหมูํบ๎าน 1 กม. ทีบ่๎านสลี ม.6 ต.จอมพระ อ.ทําวงัผา จ.นําน √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่3 สาขาแพรํ
238 6301522 14/5/2563 10/6/2563 พบเหน็บริษัทฯ จดัทําทํอสํงน้ํามัน ตัดโคํนตัดไม๎ตามข๎างถนนทางหลวงหมายเลข 229 จาก จ.อยุธยาจน ถึง อ.บ๎านไผํ จ.ขอนแกํน √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่7 (ขอนแกํน)
239 6305454295 14/5/2563 5/6/2563 พบเหน็การบุกรุกพืน้ทีเ่ขตป่าสงวนแหงํชาติ ป่าวงัเพลิง ป่ามํวงคํอม โดยผ๎ูมีอิทธพิลและนําพืน้ทีดั่งกลําวมาใหช๎าวบ๎านเชําทํากินทําการเกษตร อ.โคกเจริญ ต.วงัทอง ต.หนอง

มะคํา ต.โคกเจริญ ต.ยางราก จ.ลพบุรี และอีกพืน้ทีท่ําเป็นทีล่านตากมัน ม.8 บ๎านพุแว ๎อ.โคกเจริญ ต.วงัทองเชื่อมตํอ ต.นางราก
√ e-petition สจป.ที ่5 (สระบุรี)

240 นร02630036950 14/5/2563 ขอใหเ๎รํงรัดการดําเนินการเร่ืองร๎องเรียนทีไ่ด๎แจง๎เร่ืองไวท๎ี ่กรมป่าไม๎ เพือ่แจง๎ใหต๎รวจสอบนายทุนบุกรุกพืน้ป่าสงวน เพือ่ปลูกปาร์มน้ํามันและยางพารา บริเวณ อําเภอทําชนะ
 จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อําเภอพะโต๏ะ อําเภอหลังสวน จงัหวดัชุมพร (ประมาณเดือน พ.ย. 62 ผ๎ูร๎องได๎เข๎าไปทีก่รมป่าไม๎ด๎วยตนเอง)

√ e-petition สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

241 6301535 15/5/2563 24/6/2563 พบเหน็การตัดไม๎ในพืน้ที ่น.ส.3 โดยผ๎ูร๎องต้ังข๎อสังเกตวาํเลือยโซํยนต์มีความยาวผิดปกติคาดวาํจะไมํได๎ขออนุญาต บริเวณ บ๎านเลขที ่123 ม.6 ต.อินทร์แปลง อ.วานรนิวาส 
จ.สกลนคร

√ ปม./โทรศัพท์ สํานักการอนุญาต

242 6301543 17/5/2563 15/6/2563 ลักลอบขุดดินขาย บริเวณภเูขา บ๎านป่าอ๎อ ม.5 ซ.8 ต.แมํยาว อ.เมือง จ.เชียงราย √ ปม./1362 สจป.ที ่2 (เชียงราย)
243 6301551 20/5/2563 บุกรุกสร๎างบ๎านในเขตป่าสงวนแหงํชาติ บริเวณหลังโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 ถนนเพชรเกษม ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธานี)
244 6301564 20/5/2563 15/7/2563 แจง๎ร๎องเรียนเจา๎หน๎าทีป่่าไม๎ นําไม๎เถื่อนมาสร๎างบ๎าน บริเวณ 234/1 ม.10 ต.ระบํา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่4 สาขานครสวรรค์

245 6301572 20/5/2563 3/7/2563 บุกรุกป่าสงวนแหงํชาติ เพือ่ปลูกมันสําปะหลังและอ๎อย บริเวณตรงข๎ามวดัภเูขาทอง ม.9 ต.คําเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่6 (อุดรธานี)

246 6301585 22/5/2563 1/7/2563 บุกรุกป่าดงภดิูน บริเวณออกจากตัว อ.ราษีไศลมาทางร๎อยเอ็ดประมาณ 9 ก.ม. ซ่ึงเป็นป่าชุมชน หมูํบ๎านผ้ึง ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่7 สาขาอุบลราชธานี
247 6301593 22/5/2563 8/7/2563 บุกรุกถางป่าบนภเูขา โดยใช๎รถแม็คโคร เพือ่ทํารีสอร์ท บริเวณอําวยาง ม.1 ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห ์จ.จนัทบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่9 (ชลบุรี)
248 6301603 22/5/2563 บุกรุกแผ๎วถางป่าเพือ่สร๎างทีอ่ยูํอาศัย บริเวณหมูํบ๎านปางหนิฝน อ.แมํแจมํ จ.เชียงใหมํ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่1 (เชียงใหม)ํ
249 6305156231 22/5/2563 10/8/2563 ขอใหดํ๎าเนินการตรวจสอบการขุดหนิและตักหน๎าดินไปขายโดยไมํได๎อนุญาตในพืน้ทีป่่าสงวนแหงํชาติ ม.2 ต.แมํเงิน อ.เชียงเเสน จ.เชียงราย (หาํงจากแมํน้ําโขงประมาณ 1 

กิโลเมตร) ซ่ึงได๎แอบขุดตักหน๎าดินมาได๎ประมาณ 5-6 วนั แล๎ว
√ e-petition สจป.ที ่2 (เชียงราย)

250 6305258394 22/5/2563 1/7/2563 บุกรุกพืน้ทีป่่าไม๎ ป่าคงพูคิน บ๎านผ้ึง อ.หนองแค และ อ.ราษีไศล จ. ศรีษะเกษ เข๎าบุกรุกทําลายป่าไม๎ และตัดต๎นไม๎จํานวนมาก √ e-petition สจป.ที ่7 สาขาอุบลราชธานี
251 6305561868 22/5/2563 1/7/2563 ลักลอบตัดไม๎เบญจพรรณในเขตป่าต๎นน้ําหว๎ยลึก หมูํ 8 อําเภอปะทิว ตําบลบางสน จงัหวดัชุมพร จํานวนมากและมีการขนย๎ายไม๎ออกชํวงเย็นๆของทุกวนั √ e-petition สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธานี)

252 6301611 23/5/2563 23/6/2563 ลักลอบตัดต๎นสัก บริเวณป่าหลังโรงเรียนป่าหวายวทิยายน ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแกํน √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่7 (ขอนแกํน)
253 นร02630042013 26/5/2563 ขอใหพ๎ิจารณาแก๎ไขปัญหาทีดิ่นทํากิน พืน้ทีป่่าสงวน บริเวณเขื่อนเก็บน้ําลําแชะ ตําบลโคกกระชาย อําเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา ใหแ๎กํ ประชาชนในพืน้ที่ √ e-petition สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

254 นร01630006255 26/5/2563 ขอนําเสนอโครงการฟืน้ฟูพืน้ทีภ่าคเหนือตอนบน เพือ่เป็นโครงการนํารํองพัฒนาประเทศแบบยั่งยืนโดยได๎นําเสนอ แผนในประเด็นปัญหาด๎านยาเสพติด สกัดการนําเข๎าและ
ทําลายแหลํงผลิตตามพืน้ทีใ่นป่าตามแนวเขตติดตํอจงัหวดัทีสํ่าคัญ

√ e-petition สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

255 6305130603 26/5/2563 31/8/2563 ติดตามความคืบหน๎าการขอคัดค๎านการขอประทานบัตรทําเหมืองแรํอุตสาหกรรมเพือ่การกํอสร๎างชนิดหนิปูน ของหา๎งหุน๎สํวนจํากัด ศิลาบ๎านโฮํง บริเวณบ๎านหว๎ยกองเลาะ 
หมูํที ่9 ตําบลป่าพลู อําเภอบ๎านโฮํง จงัหวดัลําพูน

√ e-petition สจป.ที ่1 (เชียงใหม)ํ

256 6301624 26/5/2563 14/8/2563 บุกรุกพืน้ทีป่่าพรุยาวไปถึงวดับางรัก ม.4 ต.บํอผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธานี)
257 6305228562 28/5/2563 2/7/2563 ขอร๎องเรียนการใหบ๎ริการของเจา๎หน๎าทีศู่นย์เพาะชํากล๎าไม๎ จ.นครราชสีมา √ e-petition สํานักสํงเสริมการปลูกป่า
258 6301632 30/5/2563 25/8/2563 ลักลอบตัดไม๎สัก บริเวณหมูํบ๎านอ๎อย 164 ต.หว๎ย อ.แมํริม จ.เชียงใหมํ √ ปม./โทรศัพท์ สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
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รายงานผลการด าเนินการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เดือน สิงหาคม 2563  (ข้อมูลวันที ่31 สิงหาคม 2563) เอกสารแนบ 1 

259 6305125404 30/5/2563 ร๎องเรียนเจา๎หน๎าทีก่รมป่าไม๎ สายตรวจภาคเหนือ อาศัยอยูํบ๎านเลขที ่234/1 หมูํ 10 ตําบลระบํา อําเภอลานสัก จงัหวดัอุทัยธานี  ได๎นําไม๎เถื่อนมาสร๎างบ๎าน ทําพืน้บ๎าน  
โต๏ะ ถัดจากบ๎านทีพ่ักอาศัยประมาณ 500 เมตร บริเวณหน๎าหนํวยป้องกันรักษาป่าที ่อน.8 (บ๎าน กม. 53)

√ e-petition สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

เดอืน มิถุนายน 2563
260 6301645 1/6/2563 บุกรุกพืน้ทีป่่าสงวนแหงํชาติ ป่าเขากรวด และป่าเขาพอง บริเวณ ม.1 บ๎านโป่งโก ต.หนิกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่10 (ราชบุรี)
261 6301653 1/6/2563 21/8/2563 การใหบ๎ริการของเจา๎หน๎าทีศู่นย์เพาะชํากล๎าไม๎อุดรธานี √ ปม./เวบ็ไซต์ สํานักสํงเสริมการปลูกป่า
262 6301661 1/6/2563 ตัดถนนผํานเขตป่าสงวนแหงํชาติ ป่าแมํปูนน๎อย ป่าแมํปูนหลวง และป่าหว๎ยโป่งเหม็น ม.10 ต.ป่าง้ิว อ.เวยีงป่าเป้า จ.เชียงราย √ ปม./1362 สจป.ที ่2 (เชียงราย)

263 6301674 3/6/2563 ขอใหเ๎ข๎าตรวจสอบต๎นยาง เนือ่งจากการมีกํอสร๎างและปรับปรุงภมูิทัศน์ของศาลเยาวชน จ.อุบลราชธานี บริเวณส่ีแยกตลาดน๎อย ได๎มีการถมดินรอบโคนต๎นยาง เกรงวาํ อาจมี
ผลกระทบตํอต๎นไม๎และอาจตายได๎

√ ปม./เวบ็ไซต์ สจป.ที ่7 สาขาอุบลราชธานี

264 นร02630044434 3/6/2563 23/7/2563 จงึขอใหม๎ีการปรับปรุงระบบการใหบ๎ริการทางโทรศัพท์ 02-561-4292-3 เพือ่อํานวยความสะดวกใหแ๎กํประชาชนตํอไป √ e-petition สํานักบริหารกลาง

265 6301682 3/6/2563 ลักลอบตัดไม๎ เพือ่จบัจองพืน้ที ่บริเวณ บ๎านแมํอ๎อใน ม .5 ทุงํลก ม.9 และบ๎านแมํเต๏อะ ม.11 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหมํ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่1 (เชียงใหม)ํ

266 6301695 6/6/2563 14/7/2563 บุกรุกป่าสงวนแหงํชาติ ป่าเขาสวนแก๎ว ต.เขาแคน อ.ปลายพญา จ.กระบี่ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่12 สาขากระบี่
267 6301705 6/6/2563 ลักลอบตัดไม๎พะยูง บริเวณป่าชุมชน บ๎านสังข์ ม.13 ต.กุดใส อ.ค๎อวงั จ.ยโสธร √ ปม./1362 สจป.ที ่7 สาขาอุบลราชธานี
268 6301713 8/6/2563 23/7/2563 ขอความชํวยเหลือในการย๎ายสังกัดจากสํานักจดัการทรัพยากรป่าไม๎ที ่9 (ชลบุรี) ไปยังสํานักจดัการทรัพยากรป่าไม๎ที ่12 (นครศรีธรรมราช) เพือ่ไปดูแลบุพการี √ ปม./เวบ็ไซต์ สํานักบริหารกลาง

269 6306567582 8/6/2563 21/7/2563 ขอความชํวยเหลือในการย๎ายสังกัดจากสํานักจดัการทรัพยากรป่าไม๎ที ่9 (ชลบุรี) ไปยังสํานักจดัการทรัพยากรป่าไม๎ที ่12 (นครศรีธรรมราช) เพือ่ไปดูแลบุพการี √ e-petition สํานักบริหารกลาง

270 6301721 10/6/2563 พบเหน็มีไม๎ซุง 2 ทํอน กําลังจะนํามาสร๎างบ๎าน บริเวณ ซอย วภิาวดี 70 กรุงเทพมหานคร √ ปม./โทรศัพท์ สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
271 6301734 10/6/2563 ลักลอบตัดไม๎ เพือ่เอาพืน้ทีม่าทําประโยชน์สํวนตัว บริเวณป่าสงวนแหงํชาติ หลังหมูํบ๎านสันแปลก ต.เปียงหลวง อ.เวงีแหง จ.เชียงใหมํ √ ปม./1362 สจป.ที ่1 (เชียงใหม)ํ
272 6301742 10/6/2563 21/7/2563 ลักลอบตัดไม๎ เพือ่ปลูกข๎าวโพดและปลูกหญ๎า และทําถนนบนภเูขา บริเวณป่าสงวนแหงํชาติ เขายายเทีย่ง ม.10 ต.คลองไผํ อ.สีค้ัว จ.นครราชสีมา √ ปม./1362 สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)
273 นร02630046766 16/6/2563 มีชาวบ๎านได๎เข๎าไปบุกรุกพืน้ทีป่่าสงวนแหงํชาติแมํเงา - แมํสําเพ็ง (หว๎ยแมํลามา) เพือ่เป็นทีท่ําไรํจํานวนหลายจดุในป่าผืนเดียวกัน แตํมีเจา๎หน๎าทีป่่าไม๎จากหนํวยป้องกัน

รักษาป่าที ่มส.3 (อําเภอขุนยวม) ได๎เข๎าไปทําการตรวจจบัและยึดพืน้ทีเ่พียงจดุเดียว ซ่ึงมีเนือ้ทีป่ระมาณ 14 ไรํ... ขอใหต๎รวจสอบการปฏบิัติหน๎าทีข่องเจา๎หน๎าทีห่นํวย
ป้องกันรักษาป่าที ่มส.3 (อําเภอขุนยวม) จงัหวดัแมํฮํองสอน

√ e-petition สจป.ที ่1 สาขาแมํฮํองสอน

274 6306465795 16/6/2563 ขอความกรุณาใหท๎ํานมาชํวยดําเนินการตัดปรับปรุง ต๎นไม๎ใหญํซ่ึงอยูํในความดูแลของกรมป่าไม๎ เอนเข๎ามาในบริเวณร้ัวบ๎าน บริเวณ ตําบลบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง 
จงัหวดัสมุทรปราการ

√ e-petition สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการ
พิเศษ

275 6301755 16/6/2563 23/7/2563 ลักลอบตัดไม๎ บริเวณป่าชุมชนบ๎านสามัคคีธรรม ม.5 ต.ลํุมสํุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี √ ปม./1362 สจป.ที ่10 (ราชบุรี)
276 6301763 16/6/2563 บุกรุกป่าสงวนแหงํชาติ ป่าดงระแนง บ๎านหนองแวงดง ม.4 ต.กุดโดน อ.หว๎ยแม็ก จ.กาฬสินธุ์ √ ปม./โทรศัพท์ สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

277 6301771 16/6/2563 บุกรุกตัดไม๎ บริเวณ ม.8 ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธานี)
278 นร02630047220 16/6/2563 10/8/2563 เสนอความคิดเหน็เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการขอรับกล๎าไม๎จากศูนย์เพาะชํากล๎าไม๎ (ปรับปรุงระบบการขอรับกล๎าไม๎) √ e-petition สํานักสํงเสริมการปลูกป่า
279 6306159549 18/6/2563 พบเหน็การบุกรุกทําลายป่าไม๎ในเขตป่าสงวนแหงํชาติ บริเวณ หมูํ ที ่1 ต.ลวงเหนือย อ.ดอยสะเก็ด จ เชียงใหมํ ได๎มีการสร๎างส่ิงปลูกสร๎างในเขตป่าสงวนแหงํชาติ √ e-petition สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

280 6301792 18/6/2563 พบเหน็การบุกรุกป่าสงวนแหงํชาติ เขาราชกรูด จ.ระนอง และตรวจสอบเจา๎หน๎าที ่พืน้ทีจ่.ระนอง √ ปม./โทรศัพท์ สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

281 6301802 18/6/2563 ร๎องเรียนเกี่ยวกับการติดตํอขอรับกล๎าไม๎ของสถานีเพาะชํากล๎าไม๎จงัหวดับึงกาฬ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่6 (อุดรธานี)
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282 6301815 18/6/2563 1.ชมเชยการทํางานของหวัหน๎าสถานีเพาะชํากล๎าไม๎จ.นครนายก (ทุงํโพธิ์) และร๎องเรียนพฤติกรรมของหวัหน๎าสถานีเพาะชํากล๎าไม๎บ๎านนา จ.นครนายก 2.ขอร๎องเรียน
พฤติกรรมหวัหน๎าสถานีเพาะชํากล๎าไม๎บ๎านนาจงัหวดันครนายก โทรศัพท์ติดตํอไปก็ไมํรับสาย การจดัการแจกบัตรคิวไมํเป็นระเบียบ  ทําใหเ๎สียเวลาในการรอรับกล๎าไม๎

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่9 สาขาปราจนีบุรี

283 นร01630007217 22/6/2563 ขอใหพ๎ิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาตใหพ๎ระภกิษุเข๎าไปปฏบิัติธรรมและจําพรรษาในเขตป่าทีถ่้ํากกไฮ - ดอนประดํู ม.14 ต.บัวงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี √ e-petition สจป.ที ่7 สาขาอุบลราชธานี
284 6306173152 24/6/2563 คําแนะนําเกี่ยวกับการสํงออกไม๎ยูคา ไม๎ฉําฉา ไม๎เกํา เป็นผลมาจากระบบการทํางานของเจา๎หน๎าทีป่่าไม๎ √ e-petition สํานักเศรษฐกิจป่าไม๎, สจป.ที ่1 

(เชียงใหม)ํ
285 นร02630049358 24/6/2563 ขอใหป๎รับปรุงระบบการใหบ๎ริการของศูนย์เพาะชํากล๎าไม๎ หมูํบ๎านหนองคู อําเภอรัตนบุรี จงัหวดัสุรินทร์ และการใหบ๎ริการของเจา๎หน๎าทีข่องศูนย์เพาะชํากล๎าไม๎ (ไมํทราบ

อําเภอ) จงัหวดัสุรินทร์
√ e-petition สํานักสํงเสริมการปลูกป่า

286 นร01630007650 26/6/2563 ขอใหพ๎ิจารณาการขอใช๎พืน้ทีบ่ริเวณรอบน้ําตําแกํงซอง เพือ่สร๎างงานและอาชีพใหแ๎กํชาวบ๎านแกํงซอง ม. 9 ต.แกํงโสภา อ.วงัทอง จ.พิษณุโลก √ e-petition สจป.ที ่4 สาขาพิษณุโลก
287 6301823 26/6/2563 พบเหน็การครอบครองพืน้ที ่อาจจะเป็นการครอบครองพืน้ทีท่ีไ่มํถูกต๎องตามกฎหมาย บริเวณ ถนนสายบ๎านบึง - บ๎านคําย สาย 3138 หลัก กม.ที ่17 อ.บ๎านบึง จ.ชลบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่9 (ชลบุรี)

288 6301831 28/6/2563 ขอใหต๎รวจสอบการแปรรูปไม๎และการขายเฟอร์นิเจอร์ไม๎ในวดับ๎านปูนหนองพิมาน ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)
289 6301844 30/6/2563 บุกรุกป่าเพือ่ครอบครองพืน้ที ่บริเวณหมูํบ๎านภผูาทอง ม.9 ต.หว๎ยบง อ.ดํานขุนทด จ.นครราชสีมา √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)
290 ทส 0206.2/2565 10/6/2563 10/6/2563 ข๎อหารือของสมาชิกสภาผ๎ูแทนราษฎร พรรคเสรีรวมไทย √ ข๎อหารือ สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สํานักป้องกันรักษาป่า

และควบคุมไฟป่า
ดําเนินการจัดเตรียม
ข๎อมูลให ๎รมว.ทส. 

เรียบร๎อยแล๎ว291 นร 0404/6156 17/6/2563 2/7/2563 ดําเนินการตอบกระทูถ๎ามทัว่ไปทีข่อใหต๎อบในทีป่ระชุมสภา กระทูท๎ี ่210 √ กระทู๎ สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า,
 สํานักจดัการทีดิ่นป่าไม๎,สํานักการ

อนุญาต

เดอืน กรกฎาคม 2563
292 6301852 1/7/2563 บุกรุกแผ๎วถาง เพือ่ครอบครองทีดิ่น บริเวณป่าบ๎านอุดมสุข ม.10 ต.หว๎ยกระเจา อ.หว๎ยกระเจา จ.กาญจนบุรี √ ปม./1362 สจป.ที ่10 (ราชบุรี)
293 6301865 1/7/25693 27/8/2563 ลักลอบตัดไม๎ บริเวณป่าชุมชน บ๎านชัฎน้ําเงิน ม.8 ต.หนองกรําง อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี √ ปม./1362 สจป.ที ่10 (ราชบุรี)
294 6306151197 2/7/2563 4/8/2563 พบเหน็การบุกรุกพืน้ทีเ่ขตป่าสงวนทีติ่ดกับเขาผักชี บ๎านทําโป่ง หมูํ 4 อ.วงัทอง ต.ชัยนาม จ.พิษณุโลก มีการตัด โคน แปรรูป และนําออกในเวลาชํวง กลางวนั-กลางคืน จะ

เป็นไม๎สัก ไม๎ทัว่ไป ทํากันตลอดเดือนมิถุนายน 2563
√ e-petition สจป.ที ่4 สาขาพิษณุโลก

295 นร02630051018 2/7/2563 15/7/2563 ขอเสนอความคิดเหน็เกี่ยวกับการออกกฎหมายอนุญาตใหส๎ามารถปลูกต๎นไม๎หวงหา๎มในพืน้ทีริ่มสระน้ําหรืออํางเก็บน้ําในพืน้ทีส่าธารณะประโยชน์ √ e-petition สํานักสํงเสริมการปลูกป่า
296 6301873 2/7/2563 พบเหน็การบุกรุกป่า โดยใช๎รถแมคโคร บริเวณหลังโรงฆาํสัตว ์อ.กันตัง จ.ตรัง √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่12 (นครศรีธรรมราช)
297 6301881 4/7/2563 ขอใหต๎รวจสอบพืน้ทีบ่ริเวณริมหว๎ยทับทันฝ่ังบ๎านทับทัน ต.หมื่นศรี อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร์ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)
298 6301894 8/7/2563 ขอใหต๎รวจสอบการจดัต้ังโรงเล่ือย บริเวณ ม.6 ต.ทําขึ้น อ.ทําศาลา จ.นครศรีธรรมราช √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่12 (นครศรีธรรมราช)
299 6306437054 9/7/2563 พบเหน็การตัดต๎นยูคาลิปตัส ในพืน้ทีป่่าสงวน เมื่อประมาณปี 2558 มีเจา๎หน๎าทีข่องกรมป่าไม๎ ตรวจยึด และปัจจบุันต๎นยูคาลิปตัส และต๎นไม๎อื่นๆ มีขนาดใหญํ มีนายทุนชื่อ

นายเกรียงไกร แซํล้ี ทําการตัดไม๎ในพืน้ทีป่่าสงวน ซ่ึงนายเกรียงไกรฯ ได๎เคยถูกดําเนินดคีเกี่ยวกับการบุกรุกป่าสงวน เมื่อคดีถึงอัยการ ทางอัยการส่ังไมํฟ้อง ทางผ๎ูร๎องเคย
ร๎องเรียนไปหนํวยงานสํวนภมูิภาคแล๎ว แตํไมํเกิดอะไรขึ้น

√ e-petition สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

300 6306275233 9/7/2563 สอบถามเกี่ยวกับเล่ือยโซํยนต์ และ พรบ.เล่ือยโซํยนต์ทีเ่กี่ยวข๎อง √ e-petition สํานักการอนุญาต
301 6301912 9/7/2563 ลักลอบตัดไม๎ บริเวณพืน้ทีข่อจดัต้ังวดัเกาะธรรม ม .9 ต.แจนแวน อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ √ ปม./1362 สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)
302 นร02630049808 9/7/2563 30/7/2563 ขอความชํวยเหลือใหเ๎รํงดําเนินการจาํยเงินคําจา๎งกํอสร๎างอาคารสํานักงานหนํวยป้องกันรักษาป่า ที ่ชพ.2 (เสียบญวน) ใหแ๎กํ บริษัท พนังการโยธา จํากัด เลขทีสั่ญญา 

010/2562 โดยมีสํานักจดัการทรัพยากรป่าไม๎ที ่11 (สุราษฎร์ธานี) เป็นผ๎ูวาํจา๎ง
√ e-petition สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธานี)

303 6307146723 10/7/2563 ร๎องทุกข์ขอความเป็นธรรม กรณี เดือดร๎อนสถานทีท่ํากิน อ.เขาค๎อ จ.เพชรบูรณ์ ต้ังแตํปี 2551 และจะดําเนินกิจการร๎าน MOAI (โมอาย) √ e-petition สจป.ที ่4 สาขาพิษณุโลก
304 6301925 10/7/2563 พบเหน็การบุกรุกป่า บริเวณหมูํบ๎านเกาะน๎อย ม.9 ต.แจนแวน อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)
305 6301933 10/7/2563 ลักลอบตัดไม๎ เพือ่ครอบครองพืน้ที ่บริเวณสวนชมววิรีสอร์ท ด๎านทิศตะวนัตกของทางหลวงหมายเลข 1322 ต.เปียหลวง อ.เวยีงแหง จ.เชียงใหมํ √ ปม./1362 สจป.ที ่1 (เชียงใหม)ํ
306 ทส01630000044 12/7/2563 26/8/2563 ขอใหดํ๎าเนินการตรวจสอบรางวดัพืน้ทีท่ํากินของชาวบ๎าน ทุงํสมอ ม.4 ต.ทําขนุน อ.ทองผาภมูิ จ.กาญจนบุรี จํานวน 25 ราย √ e-petition สจป.ที ่10 (ราชบุรี)

307 6301941 13/7/2563 พบเหน็มีบุคคลกําลังจะตัดต๎นสัก บริเวณด๎านหน๎าหมูํบ๎านไตรสภาวคาม ม.5 ต.ปิงโค๎ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหมํ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่1 (เชียงใหม)ํ
308 6307152940 13/7/2563 พบเหน็มีผ๎ูทําลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม บริเวณ หมูํบ๎านบ๎านสุขใจ หมูํ 6 อ.แมํลน๎อย ต.แมํลาหลวง จ.แมํฮํองสอน √ e-petition สจป.ที ่1 สาขาแมํฮํองสอน
309 6307550517 13/7/2563 ขอใหต๎รวจสอบพืน้ที ่หมูํ4 อําเภอละอุํน ตําบลบางพระใต๎ จงัหวดัระนอง มีการบุกรุกพืน้ทีแ่ละตัดไม๎ในเขตป่าและไม๎เถื่อน จํานวน 3 แปลง โดยพืน้ทีดั่งกลําวมีเจา๎หน๎าทีล่ง

พืน้ทีดํ่าเนินการจบักุมไปแล๎ว แตํปัจจบุันมีนายทุนและชาวบ๎านเข๎าไปบุกรุก
√ e-petition สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธานี)
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รายงานผลการด าเนินการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เดือน สิงหาคม 2563  (ข้อมูลวันที ่31 สิงหาคม 2563) เอกสารแนบ 1 

310 6307126779 14/7/2563 25/8/2563 ขอร๎องเรียนเจา๎หน๎าที ่สถานีเพาะชํากล๎าไม๎แมํทะ จ.ลําปาง โดยมีพฤติกรรมใช๎ถ๎อยคําและแสดงพฤติกรรมก๎าวร๎าวตํอประชาชนผ๎ูมาขอรับบริการ √ e-petition สจป.ที ่3 (ลําปาง)
311 6307463331 15/7/2563 นายชัยวฒัน์ ดวงศรี ถูกศาลจงัหวดับุรีรัมย์ ตัดสินคดีข๎อหาบุกรุกทีดิ่นป่าสงวนแหงํชาติ จ.บุรีรัมย์ ชื่อคดี สว 028/62 คดีหมายเลขแดง เป็นจําเลยที ่4 ปรับเป็นเงินทัง้ส้ิน 

43,450 บาท ใหแ๎กํ ทส.จงึขอความอนุเคราะห ์ใหไ๎มํเรียกเก็บเงินดังกลําวหรือลดหยํอนใหเ๎นือ่งด๎วย ตนเป็นผ๎ูยากไร๎และไมํมีเงิน
√ e-petition สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

312 6307265756 15/7/2563 ชาวบ๎านเข๎ารํวมโครงการฯ ปลูกยางพาราในสวนป่าโคกโจด  ถึงเวลากรีดยางหรือตัด ต๎นยางจะมีเจา๎หน๎าที ่และหวัหน๎าทีอ่ยูํใน สวนป่าโคกโจด ม. 12 หมูํบ๎านโนนเกตุ อ.สตึก
 ต.รํอนทอง จ.บุรีรัมย์ เข๎ามาขอสํวนแบํงจากการขายยางพารา

√ e-petition สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

313 6301954 15/7/2563 7/8/2563 บุกรุกแผ๎วถํางป่า เพือ่ครอบครองทีดิ่น บริเวณป่าสงวนแหงํชาติ โคกกากบ๎านป่าเลา ติดอํางเก็บน้ําหว๎ยป่าเลา ม.10 ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ √ ปม./1362 สจป.ที ่4 สาขาพิษณุโลก
314 ทส01630000048 15/7/2563 21/8/2563 ขอใหดํ๎าเนินการจดัสรรทีดิ่นทํากินและทีอ่ยูํอาศัยใหล๎งในพืน้ทีชุ่มชนบ๎านเหมืองแกะ อ.บ๎านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี √ e-petition สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธานี)
315 6301962 15/7/2563 ลักลอบขุดดินในพืน้ทีป่่าสงวนแหงํชาติ บริเวณ ม.4 ต.ป่ามะมํวง อ.เมืองตาก จ.ตาก √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่4 (ตาก)
316 6307257696 17/7/2563 มีชาวบ๎าน นายทุน และเจา๎หน๎าทีข่องรัฐ ได๎เข๎าไปบุกรุกทําลายป่าต๎นน้ําสมบูรณ์บนภเูขาสมพุง ซ่ึงเป็นพืน้ทีป่่าต๎นน้ําลําธาร เขาหนองตะกู บริเวณพืน้ที ่ต.ขนงพระ อ.ปากชํอง

 จ.นครราชสีมา รวมพืน้ทีก่วาํ 100 ไรํ เพือ่วางแผนใหน๎ิคมสร๎างตนเองลําตะคอง และรํวมกับองค์การบริหารสํวนตําบลในท๎องทีเ่ข๎ามาสํารวจ ออกเอกสารใบ ภ.บ.ท. 5 และ
หนังสือแสดงการ ทําประโยชน์ นค. 3 ในพืน้ทีดั่งกลําว

√ e-petition สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

317 6307140608 20/7/2563 ติดตามความคืบหน๎าและเรํงรัดโครงการกํอสร๎างอํางเก็บน้ําแมํคํามี ต.หว๎ยโรง อ.ร๎องกวาง จ.แพรํ บรรจเุข๎าแผนงานงบประมาณประจําปี 2564 √ e-petition สํานักการอนุญาต
318 6301975 21/7/2563 พบเหน็การบุกรุกป่าเพือ่สร๎างสํานักสงฆ ์บริเวณ ม.11 ต.ชะอม อ.แกํงคอย จ.สระบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

319 6301983 21/7/2563 บุกรุกพืน้ทีป่่า บริเวณ ม.1 บ๎านเขาประตูด๎าน ต.ชะอม อ.แกํงคอย จ.สระบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่5 (สระบุรี)
320 6307457500 23/7/2563 ขอใหต๎รวจสอบ สํานักสงฆ ์วดัป่าสุดใจ (ชะอม) หมูํ11 ซอยโปรํงกระพ๎อ ตําบลชะอม อําเภอแกํงคอย จงัหวดัสระบุรี 

พบเหน็มีการขุดดินภเูขามาถมถนน/บุกรุกพืน้ทีป่่า 100 กวาํไรํ เพือ่สร๎างกุฏ ิ/ ตัดต๎นไม๎บริเวณ สํานักสงฆ ์/ ทําลายทรัพยากรป่าไม๎
√ e-petition สจป.ที ่5 (สระบุรี)

321 6302015 24/7/2563 บุกรุกแผ๎วถางป่า เข๎าไปปลูกพืชไรํ บริเวณโสกอาราง ติดอํางเก็บน้ําของหมูํบ๎าน ม.7 ต.ทําทอง อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ √ ปม./1362 สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)
322 6302023 25/7/2563 ขอใหต๎รวจสอบพฤติกรรมเจา๎หน๎าที ่หนํวยป้องหนัรักษาป่าที ่มส.3 (หว๎ยโป่ง) จ.แมํฮํองสอน √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่1 สาขาแมํฮํองสอน
323 นร02630059132 26/7/2563 4/8/2563 ขอเสนอความคิดเหน็เกี่ยวกับแนวทางป้องกันอุทกภยั และภยัพิบัติตํางๆ ในเร่ืองของควรรณรงค์ใหป๎ลูกต๎นไม๎ แบบเวน๎ระยะหาํง เพือ่ป้องกันไฟป่า เพราะถ๎าหากปลูกต๎นไม๎ใน

ระยะชิดกัน จะทําใหเ๎กิดการเสียดสี และเป็นต๎นเหตุของไฟป่าได๎
√ e-petition สํานักสํงเสริมการปลูกป่า

324 6302031 30/7/2563 บุกรุกแผ๎วถางป่า เพือ่ทําไรํเล่ือยลอย บริเวณหมูํบ๎านทุงํเรือโกลน ม.7 ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่10 (ราชบุรี)
325 6302044 30/7/2563 บุกรุกพืน้ทีป่่าบนเขาเพือ่ปลูกยางพารา บริเวณ ม.10 ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่6 (อุดรธานี)
326 6302052 30/7/2563 พบเหน็การบุกรุกป่าสงวนแหงํชาติ บริเวณหมูํบ๎านนาเทา ม.2 ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่12 สาขากระบี่
327 6302073 31/7/2563 พบเหน็ปัญหาการบุกรุกป่าขแงกลํุมชาติพันธุ์ บริเวณแถบชายแดน อ.แมํสอด จ.ตาก ไปจนถึง อ.แมํสะเรียง จ.แมํฮํองสอน √ ปม./โทรศัพท์ สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

328 6302081 31/7/2563 แจง๎เหตุพบเหน็กลํุมชาวบ๎านเข๎ามาบุกรุกซํ้าในเขตพืน้ทีป่่าสงวนแหงํชาติ ป่าดงระแนง บริเวณ หมูํ 1 และ หมูํ 2 ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่7 (ขอนแกํน)
329 สผ 0001/5814 25/6/2563 การดําเนินงานตามข๎อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผ๎ูแทนราษฎร  ประเด็นที ่2 /(ชุดที ่25 ปีที ่1 คร้ังที ่2) นายประกอบ รัตนพันธ์ √ ข๎อหารือ สํานักการอนุญาต

330 ทส 0100/4602 15/7/2563 30/7/2563 ขอใหจ๎ดัทําคําตอบกระทูถ๎ามที ่109 ร. √ กระทู๎ สํานักการอนุญาต สํานักการอนุญาต 
ปิดเร่ืองแล๎ว

331 สผ ๐๐๐๑/๖๗๑๓ 17/7/2563 14/8/2563 การดําเนินงานตามข๎อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผ๎ูแทนราษฎร ประเด็นที ่๒.๑  (นายปริญญา ชํวยเกตุ คีรีรัตน์)  ๔.๑ (นางเทียบจฑุา ขาวขํา) /(ชุดที ่25 ปีที ่๒ คร้ังที ่๓) √ ข๎อหารือ สํานักการอนุญาต

เดอืน สิงหาคม 2563
332 6302094 1/8/2563 14/8/2563 ลักลอบตัดไม๎ บริเวณ ม.13 บ๎านนาป่า ติดกับอํางเก็บน้ํานาเจริญ ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ √ ปม./1362 สจป.ที ่4 สาขาพิษณุโลก
333 6302112 3/8/2563 ลักลอบตัดไม๎เพือ่นําไปเผาถําน บริเวณหลังอํางเก็บน้ําเขายอดเหล็ก ม.5 ต.วงัควง อ.พรานกระตําย จ.กําแพงเพชร √ ปม./1362 สจป.ที ่4 (ตาก)
334 6302125 4/8/2563 บุกรุกป่าสงวนแหงํชาติ เพือ่ปลูกทุเรียนและข๎าวโพด บริเวณ หว๎ยวงัโค ม.6 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่10 (ราชบุรี)
335 6302141 4/8/2563 ลักลอบตัดไม๎ บริเวณ บ๎านแมํคุ ม.8 ต.บ๎านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่4 (ตาก)
336 นร02630060169 4/8/2563 11/8/2563 ขอเสนอความคิดเหน็เกี่ยวกับการรณรงค์การปลูกต๎นไม๎ในประเทศไทย เนือ่งจากปัจจบุันประเทศไทยมีสภาพอากาศทีร๎่อนมาก ซ่ึงประชาชนเหน็วาํหนํวยงานทีเ่กี่ยวข๎องควรที่

จะพิจารณาเกี่ยวกับการรณรงค์ชํวยกันปลูกต๎นไม๎เพิม่มากขึ้น 70 % ใหท๎ัว่ทุกพืน้ทีใ่นประเทศไทย และดูแลรักษาต๎นไม๎ใหดี๎ยิ่งขึ้น
√ e-petition สํานักสํงเสริมการปลูกป่า

337 6308142748 4/8/2563 31/8/2563 กรณีกํานันตําบลนาสัก อําเภอแมํเมาะ จงัหวดัลําปาง และพวก ได๎ทูลเกล๎าถวายฎกีาขอพระราชทานความเป็นธรรม กรณีถูกร๎องเรียนวาํรํวมกันทุจริตเงินกองทุนพัฒนาชุมชน
ในพืน้ทีร่อบโรงไฟฟ้าแมํเมาะ และรํวมกันบุกรุกพืน้ทีป่่าสงวนแหงํชาติ โดยไมํได๎รับอนุญาตจากกรมป่าไม๎ (ปม.)

√ e-petition สจป.ที ่3 (ลําปาง)

338 6301962 15/7/2563 6/8/2563 ลักลอบขุดดินในพืน้ทีป่่าสงวนแหงํชาติ บริเวณ ม.4 ต.ป่ามะมํวง อ.เมืองตาก จ.ตาก √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่4 (ตาก)
339 6302154 6/8/2563 บุกรุกป่า บริเวณ ม.6 ต.เขาจา๎ว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ ์ใกล๎กับสํานักสงฆท์ําไม๎ลาย √ ปม./โทรศัพท์ สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

340 6302162 7/8/2563 บุกรุกแผ๎วถางพืน้ทีป่่า ป่าเฉลิมพระเกียรติ บริเวณบ๎านเขาน๎อย ม.3 ต.นาสัก อ.สว ีจ.ชุมพร √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธานี)
341 6302183 7/8/2563 ลักลอบตัดไม๎เป็นบริเวณกวา๎งในเขตพืน้ทีป่่าสงวนแหงํชาติ ม.8 บ๎านเขาขวาง ต.เกาะสําโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่10 (ราชบุรี)



หนา้ที1่4

ที่
เลขหนังสอืสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วนั/เดอืน/ปี 
ทีร่ับเรื่อง

วนั/เดอืน/ปี 
ทีป่ิดเรื่อง

เรื่อง
อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แลว้เสร็จ

ชอ่งทางการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/หน่วยงาน

ทีเ่ก่ียวขอ้ง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เดือน สิงหาคม 2563  (ข้อมูลวันที ่31 สิงหาคม 2563) เอกสารแนบ 1 

342 6302191 9/8/2563 ลักลอบแปรรูปไม๎ เพือ่ทําเฟอร์นิเจอร์ขาย โดยไมํได๎รับอนุญาต บริเวณบ๎านดอนใหญํเหนือ ต.ดอนใหญํ อ.ศรีเมืองใหมํ จ.อุบลราชธานี √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่7 สาขาอุบลราชธานี

343 นร01630008827 9/8/2563 ขอใหต๎รวจสอบการตัดไม๎ทําลายป่าทัว่ประเทศ เชํนพืน้ทีภ่าคเหนือในจงัหวดักําแพงเพชร และขอใหย๎ึดเล่ือยไฟฟ้าทีใ่ช๎ในการตัดไม๎ทําลายป่า √ e-petition สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

344 6302214 10/8/2563 ลักลอบตัดไม๎ไผํในพืน้ทีป่่าสงวนแหงํชาติ บ๎านพุยาง ม.12 ต.ทุงํหลวง อ.ปากทํอ จ.ราชบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่10 (ราชบุรี)
345 6308373626 11/8/2563 ข๎อเสนอแนะในการฟืน้ฟูพืน้ทีเ่ขาหลังวดัเจด็ลูกเนิน ต.ซากบก อ.บ๎านคําย จ.ระยอง ซ่ึงถูกแผ๎วถางบุกรุกหมดสภาพ จงึขอให ๎ 1. ลงพืน้ทีสํ่ารวจพืน้ทีป่่าทีถู่กทําลาย โดยการ

ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) และกําหนดเป็นแผนฟืน้ฟูอยํางเป็นรูปธรรม
2. ขอใหจ๎ดัสรรงบประมาณแผํนดิน และ/หรือ บูรณาการรํวมกับภาคเอกชน และประชาชน ในการจดัหาเงินทุนเพือ่สนับสนุนการฟืน้ฟูพืน้ทีป่่าดังกลําว

√ e-petition สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
,สํานักสํง๎สริมการปลูกป่า

346 6302222 11/8/2563 28/8/2563 แจง๎ร๎องเรียนการแจกกล๎าไม๎ของศูนย์เพาะชํากล๎าไม๎ราชบุรี ไมํมีความกระตือรือร๎น แจกกล๎าไม๎ลําช๎า เกรงวาํจะหมดฤดูฝนกํอนทีจ่ะได๎รับกล๎าไม๎ √ ปม./โทรศัพท์ สํานักสํงเสริมการปลูกป่า

347 6308244287 11/8/2563 ติดตามความคืบหน๎าการดําเนินการแก๎ไขปัญหาเร่ืองทีดิ่นทํากิน สรุปได๎วาํ (นร02630057966) ผ๎ูร๎องและพวก เป็นกลํุมราษฎรทีไ่ด๎รับความเดือดร๎อนเร่ืองปัญหาทีดิ่นทํา
กินในท๎องที ่จ.ศรีสะเกษ

√ e-petition สจป.ที ่7 สาขาอุบลราชธานี

348 6308520510 13/8/2563 พบเหน็เจา๎หน๎าทีไ่ด๎เข๎าไปเติมน้ํามันแหงํหนึง่ในภาคใต๎ ทะเบียนรถ ฒห6890 กทม. ได๎เติมน้ํามัน B20 เติมจนเสร็จ และเจา๎หน๎าทีไ่ด๎ขอใหเ๎ด็กปัม๊ออกบิลใบเสร็จเป็นบิล
น้ํามันดีเซล จนเกิดการเถียงกันระหวาํงเจา๎หน๎าทีก่ับเด็กปัม๊

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

349 6308558071 13/8/2563 บุกรุกพืน้ทีป่่าเฉลิมพระเกียรติบ๎านควนเสียดเป็นป่าต๎นน้ําและจะมีต๎นไม๎จํานวนมาก หมูํ 3 อําเภอสว ีตําบลนาสัก จงัหวดัชุมพร  มีชาวบ๎านในพืน้ที่/พระสงฆเ์ข๎าไปบุกรุก
พืน้ทีป่่าเฉลิมพระเกียรติ

√ e-petition สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

350 6302235 14/8/2563 ลักลอบตัดไม๎ยาง บริเวณสะพานทางเข๎าหมูํบ๎าน ม.7 ต.หนองกุง อ.น้ําพอง จ.ขอนแกํน √ ปม./1362 สจป.ที ่7 (ขอนแกํน)
351 6302243 14/8/2563 แจง๎ร๎องเรียนพฤติกรรมเจา๎หน๎าที ่(เขตความรับผิดชอบบริเวณ อ.ปาย จ.แมํฮํองสอน) √ ปม./เวบ็ไซต์ สจป.ที ่1 สาขาแมํฮํองสอน
352 6302251 17/8/2563 ร๎องเรียนเจา๎หน๎าทีสํ่านักจดัการทรัพยากรป่าไม๎ที ่7 (ขอนแกํน) ทํางานลําช๎า √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่7 (ขอนแกํน)
353 6302285 18/8/2563 ขอความอนุเคราะหใ์หก๎รมป่าไม๎ตรวจสอบข๎อเท็จจริง กรณี  อยูํบ๎านเลขที ่77 ม. 10 ต.ป่าหุงํ อ.พาน จ.เชียงราย มีความประสงค์ขอรับคืนทรัพย์สินของกลาง ในคดีอาญา ที่

 298/2559 ตามบัญชีไม๎ของกลางลําดับที ่142/2559
√ ปม./ด๎วยตนเอง สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

354 6302293 21/8/2563 ขอใหต๎รวจสอบ เจา๎หน๎าทีส่ถานีเพาะชํากล๎าไม๎แมํแตง จ.เชียงใหมํ แจกกล๎าไม๎ไมํโปรํงใส √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่1 (เชียงใหม)ํ
355 6302303 21/8/2563 การตัดไม๎ บริเวณหมูํบ๎านในชํองคันเบ็ด ม.12 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี √ ปม./ระบบมือถือ สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธานี)
356 6302311 21/8/2563 ร๎องเรียนพฤติกรรมเจา๎หน๎าทีป่่าไม๎จงัหวดัเชียงใหมํปฎบิัติหน๎าทีโ่ดยมิชอบ พืน้ที ่บ๎านแมํออน ม .8 ต.ออนกลาง อ.แมํออน จ.เชียงใหมํ √ ปม./โทรศัพท์ สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

357 6302324 24/8/2563 พบเหน็พฤติกรรมของพนักงานราชการนํารถยนต์ของทางราชการ กระบะวโีก๎สีดํา ทะเบียน ฒห 9674 กทม. ไปใช๎นอกเวลาราชการเป็นการสํวนตัวอยูํเป็นประจํา √ ปม./เวบ็ไซต์ สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

358 6302332 24/8/2563 ลักลอบตัดไท๎ บริเวณป่าชุมชนบ๎านหนองนกกระเรียน ม.4 ต.รางบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี √ ปม./1362 สจป.ที ่10 (ราชบุรี)

359 6302345 24/8/2563 ขอใหเ๎จา๎หน๎าทีต่รวจสอบทําทราย ป.สินกาญจน์ ม.2 ต.วงัเย็น อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี √ ปม./ระบบมือถือ สจป.ที ่10 (ราชบุรี)
360 ทส01630000054 24/8/2563 ขอใหดํ๎าเนินการตรวจสอบการเข๎าครอบครองทําประโยชน์ของสํานักปฏบิัติธรรมบุญชอบในเขตพืน้ทีป่่าสงวนแหงํชาติป่าเขาวงัพา ม.7 ต.ทุงํตําเสา อ.หาดใหญํ จ.สงขลา √ e-petition สจป.ที ่13 (สงขลา)

361 6302353 24/8/2563 ร๎องเรียนพฤติกรรมเจา๎หน๎าทีส่ถานีเพาะชํากล๎าไม๎เขาย๎อย จ.เพชรบุรี พูดจาไมํสุภาพ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่10 สาขาเพชรบุรี
362 6302361 25/8/2563 ลักลอบตัดไม๎เต็งและไม๎รัง บริเวณถนนหน๎าวดัหนองโจง ม.4 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลําพูน √ ปม./1362 สจป.ที ่1 (เชียงใหม)ํ
363 6308171281 25/8/2563 ขอความอนุเคราะหส์นับสนุนโครงการโคกหนองนาโมเดล (ชุมชนเพชะอารยะ) ในพืน้ทีห่มูํที ่7 ต.แคมป์สน อ.เขาค๎อ จ.เพชรบูรณ์ ขอใหเ๎พิม่พืน้ทีป่ลูกไม๎เศรษฐกิจ เพือ่สร๎าง

รายได๎ใหแ๎กํเกษตรกรทีต๎่องการเข๎ารํวมโครงการ รวมถึงเพือ่พัฒนาอาชีพของเกษตรกร
√ e-petition สํานักเศรษฐกิจการป่าไม๎,สํานัก

โครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ

364 6302374 26/8/2563 ลักลอบแปรรูปไม๎ บริเวณ ต.ตะเคียนเล่ือน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ √ ปม./ระบบมือถือ สจป.ที ่4 สาขานครสวรรค์
365 6302382 27/8/2563 ขอใหต๎รวจสอบพืน้ที ่บริเวณบ๎านบัวสามัคคี ม. 12 ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ เป็นพืน้ทีป่ระเภทใด เนือ่งจากผ๎ูนําชุมชนได๎ทําประชาคมหมูํบ๎านเพือ่จะตัดไม๎ในป่า 

โดยใหน๎ายทุนเข๎าไปดําเนินการ
√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่7 (ขอนแกํน)

366 6302395 28/8/2563 ลักลอบตัดไม๎โกงกางในเขตป่าสงวนแหงํชาติ เพือ่นํามาเผาถํานขาย บริเวณบ๎านหนองเสม็ด ซอยป่ายาง ม.3 อ.กันตัง จ.ตรัง √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่12 (นครศรีธรรมราช)
367 6302405 31/8/2563 ลักลอบตัดไม๎สักจํานวนมากในเขตพืน้ทีป่่าสงวนแหงํชาติ พิกัด (ป่าวงัสาแหรํ) หมูํที ่5 ต.วงัประจบ อ.เมือง จ.ตาก √ ปม./เวบ็ไซต์ สจป.ที ่4 (ตาก)
368 สผ 0001/7286 31/7/2563 การดําเนินงานตามข๎อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผ๎ูแทนราษฎร ประเด็นที ่1.๑, 3.1, 6.1 และ 7.1 /(ชุดที ่25 ปีที ่๒ คร้ังที ่7) √ ข๎อหารือ สํานักการอนุญาต สํานักป้องกนัรักษาป่าและ

ควบคุมไฟป่า

369 สผ 0001/7806 17/8/2563 การดําเนินงานตามข๎อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผ๎ูแทนราษฎร ประเด็นที ่3.1 /(ชุดที ่25 ปีที ่๒ คร้ังที ่10) √ ข๎อหารือ สํานักการอนุญาต

รวม 157 212
รวมทัง้หมด 369



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 เนือ่งจากเจา้พนักงานทีดิ่นอา้ง
ว่าติดเขตป่าสงวนแหง่ชาติ (ป่าเลนปากพญา – ปากนคร) ซ่ึงผู้ร้องเหน็ว่าตามพระราชกฤษฎกีา ก าหนดป่าเลนปากพยา – ปาก
นคร ในท้องที ่ต าบลปากพูน ต าบลท่าซัก ต าบลท่าไร่ และต าบลบางจาก อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
ใหเ้ป็นป่าสงวน พ.ศ.2495 ไมไ่ด้ประกาศใหพ้ืน้ทีต่ าบลปากนครเป็นป่าสงวนแหง่ชาติแต่อยา่งใด

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

2 6110120123 8/10/2561 ขอใหส้อบจริยธรรมขา้ราชการชั้นผู้ใหญ่ (นายสมควร พรมมา) เนือ่งจากผู้ร้องเรียนแจง้ว่า ตนและนางกญัญา เทพฤกษ์ ถกูนาย
สมควร พรมมา ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ ส านักจดัการทรัพยากรป่าไมท้ี ่4 (สจป.4 สาขานครสวรรค์) กล่ันแกล้ง โดยแจง้
ความด าเนินคดีต่อสถานีต ารวจภธูรแมส่อด จงัหวัดตาก โดยกล่าวหาว่าเมือ่วันที ่31 พฤษภาคม 2561 ถงึวันที ่9 มถินุายน 
2561 ผู้ร้องและนางกญัญา 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

3 6110141576 10/10/2561 จ.ส.อ. เพชร อ าไพ แจง้ว่า ศูนยป์ฏบิัติการทีดิ่นป่าไม ้(พิษณุโลก) สังกดั ปม.ได้ด าเนินการรังวัดทีดิ่นของเกษตรกร ในพืน้ทีต่ าบล
หว้ยมุน่ อ าเภอน้ าปาด จงัหวัดอตุรดิตถ ์ตามค าส่ัง ปม.แล้ว แต่ไมม่กีารออกเอกสารสิทธิ สทก.ใหก้บัเกษตรกรในพืน้ทีแ่ต่อยา่งใด 
ในการนี ้จงึขอส่งเร่ืองดังกล่าวให ้ปม.น าไปตรวจสอบขอ้เท็จจริงและพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าทีใ่นส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง
ต่อไป รายละเอยีดตามไฟล์สแกนดังแนบ

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้ สจป.ที่ 3 (ล าปาง)ปิด
แล้ว29/11/62

4 6200051 16/10/2561 ลักลอบตัดไมใ้นเขตป่าสงวนแหง่ชาติ บริเวณยอดเขากมลา ต าบลกมลา อ าเภอกะทู ้จงัหวัดภเูกต็ √ ปม./1362 สจป.ที ่12 สาขากระบี่

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

แล้ว1/3/62

6 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) และ
พระสงฆจ์ากส านักพุทธอทุยาน ขบัไล่ราษฎรออกจากทีดิ่นท ากนิ โดยใช้รถไถท าลายต้นมนัส าปะหลังและส่ิงปลูกสร้างของราษฎร

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป.ที่ 7 
(อบุลราชธานี)ปิดแล้ว

23/3/63

7 6110551218 29/10/2561 บุกรุกพืน้ทีป่่าสงวน เขา้ไปโค่นสวนยางพาราของชาวบ้านทีท่ ากนิกนัมา40-50ปีจ านวนกว่า 10 ไร่  √ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป. ที่ 12(
นครศรีธรรมราช)ปิด
แล้ว26/3/62

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

9 6110127231 31/10/2561 ตรวจสอบการได้มาของสิทธิถอืครองฯ ทีดิ่นในพืน้ทีป่่าสงวน ทีจ่ะอนุญาต สทก.ฯ (ป่าแมย่าว จ.ล าปางฯ)  √ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้ สจป. ที่ 3 (ล าปาง)ปิด
แล้ว6/3/63ส านัก
ป้องกนัฯ13/7/63

10 6111548243 05/11/2561  ขอความเป็นธรรม กรณีเขตบ้านหน้าช่องแจก ต าบลสินปูน อ าเภอเขาพนม จงัหวัดกระบี ่ได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืน
ผืนป่าของส านักจดัการทรัพยากรป่าไมท้ี ่12 (นครศรีธรรมราช)

√ e-petition ส านักการอนุญาต สจป. ที ่12 สาขากระบี่
ปิดแล้ว30/11/61

ส านักป้องกนัฯปิดแล้ว
9/6/6311 6200213 8/11/2561 ขอใหต้รวจสอบการครอบครองไมท้่อน และไมแ้ปรรูป บริเวณ เลขที ่62/3 ถนนจนัทร์ เเขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กทม. √ ปม./1362 ส านักป้องกนัฯ

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

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

รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563) เอกสารแนบ 2 
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13 นร01610009606 12/11/2561 ขอใหพ้ิจารณาแกไ้ขปัญหาการบุกรุกทีดิ่นในพืน้ทีเ่ขตป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าแมล่าว ป่าแมส้่าน และป่าแมใ่จ ต .แมเ่ยน็ อ.พาน จ.
เชียงราย

√ e-petition  สจป.ที ่2 (เชียงราย)

14 6112347151 25/12/2561 ขอใหม้กีารตรวจสอบการครอบครองเขา้ท าประโยชน์ในทีดิ่นป่าสงวนแหง่ชาติของบริษัทสวนป่ากติติ จ ากดั บริเวณบ้านไทย
สามคัคี ต าบลโคคลาน อ าเภอตาพระยา จงัหวัดสระแกว้ และขอคืนพืน้ทีท่ ากนิ

√ e-petition สจป.ที ่9 สาขาปราจนีบุรี

15 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)

16 6201243942 15/1/2562 ติดตามความคืบหน้าขอใช้พืน้ทีใ่นการกอ่สร้างขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าในเขตป่าสงวนแหง่ชาติป่าดงภหูล่นต .หว้ยไผ่ อ.โขง
เจยีม จ.อบุลราชธานี

√ e-petition สจป.ที ่7 สาขาอบุลราชธานี

17 6200572 29/1/2562 การถกูด าเนินคดีในเขตทีดิ่นทีจ่ าแนกเป็นเขตทีดิ่นจดัสรรเพือ่การเกษตรกรรมและเพือ่ใช้ประโยชน์อยา่งอืน่ บริเวณบ้านหนองขา่
 ม.1 ต.หนองขา่ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภมูิ

√ ปม./เว็บไซต์ ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้

18 6201542309 30/1/2562 ขอใหแ้กไ้ขปัญหาเร่ืองทีดิ่นท ากนิและทีอ่ยูอ่าศัยของราษฎรในท้องที ่ หมูท่ี ่5, 6 และ 9 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล √ e-petition สจป.ที ่13 (สงขลา)

19 นร01620000421 16/1/2562 ขอรับการสนับสนุนโครงการขบัเคล่ือนการจดัหาทีดิ่นเฉพาะพืน้ที ่“แมแ่จม่โมเดล” ในพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ ป่าแมแ่จม่ ท้องที่
จงัหวัดเชียงใหม่

√ e-petition สจป.ที ่1 (เชียงใหม่)

20 6202246439 11/2/2562 ขอใหต้รวจสอบแนวเขตทีดิ่น ต.รังงาม อ.เนินสง่า จ.ชัยภมูิ √ e-petition สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)
21 6200941 14/2/2562 เจา้หน้าทีป่่าไมป้ระพฤติตนไมเ่หมาะสมต่อการเป็นขา้ราชการ  √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่10 (ราชบุรี)
22 6202547031 14/2/2562 ขอใหต้รวจสอบแนวเขตทีดิ่นและรับขึน้ทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางในพืน้ทีอ่.นาหมอ่ม อ.จะนะ อ.เทพา จ.สงขลา √ e-petition สจป.ที ่13 (สงขลา)
23 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.
 ตรวจสอบแนวเขต สทก.

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

24 6202243623 18/2/2562 ขอตรวจสอบว่าพืน้ทีบ่ริเวณใกล้เคียงโฉนดทีดิ่นว่าอยูใ่นความรับผิดชอบของกรมป่าไมห้รือเป็นทีดิ่นของรัฐประเภทอืน่หรือไม่ 
หากเป็นทีดิ่นป่าไมอ้ยูใ่นความดูแลรับผิดชอบของ ปม.ขอใหต้รวจสอบว่าพืน้ทีบ่ริเวณใกล้เคียงโฉนดเลขทีดั่งกล่าวมชีื่อนายเขม็ชัย
 ชุติวงศ์ และบริวารถอืครองบุกรุกทีดิ่นป่าไมห้รือไม่

√ e-petition สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

25 นร01620001212 15/2/2562 ขอความช่วยเหลือกรณีไดัรับความเดือดร้อนทีท่ ากนิในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าดงหม ูต าบลบ้านโศก อ าเภอเมอืง จงัหวัด
มกุดาหาร

√ e-petition สจป.ที ่6 สาขานครพนม

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

27 6202243989 21/2/2562 นายจนัทา แกว้ไธสง พร้อมพวก รวม 29 ราย ราษฎร ต.ไพล อ.ล าทะเมนชัย จ.นครราชสีมา ได้รับความเดือดร้อน กรณีมบีุคคล
อา้งตนเป็นเจา้หน้าทีป่่าไมจ้งัหวัดนครราชสีมา เขา้มายดึพืน้ทีท่ าการเกษตรทีต่นและพวกท ากนิอยู่

√ e-petition สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

28 6201251 8/3/2562 บุกรุกป่าสงวนแหง่ชาติ บริเวณบ้านหว้ยแย ้ต.หว้ยแย ้อ.หนองระเหว จ.ชัยภมูิ √ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกนัฯ
29 6203442705 8/3/2562 ขอคัดค้านการต่ออายกุารอนุญาตใช้ประโยชน์ในพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติป่าองค์พระป่าเขาพุระก า และป่าเขาหว้ยพลู ท้องที ่

ต าบลวังยาว อ าเภอด่านช้าง จงัหวัดสุพรรณบุรี และขอใหจ้ดัสรรพืน้ทีดั่งกล่าวเป็นทีท่ ากนิและทีอ่ยูอ่าศัย
√ e-petition ส านักการอนุญาต

30 6203346714 12/3/2562 เร่งรัดด าเนินการขอรับการสนับสนุนการเขา้ตรวจสอบพืน้ทีเ่ขตป่าเขา √ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้,สจป.
ที ่9 สาขาปราจนีบุรี

31 6201374 5/4/2562 บุกรุกป่าสงวนแหง่ชาติ ในบริเวณ บ้านโนนยา่นาง หมู ่8 ต าบลพิมาย จ.นครราชสีมา √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)
32 นร01620002022 3/4/2562 ขอความช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาทีดิ่นท ากนิ โดยจดัสรรทีดิ่นท ากนิในพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ “ป่าดงบังอี”่ ต าบลรอบเมอืง ต าบลท่า

สีดา อ าเภอหนองพอก จงัหวัดร้อยเอด็
√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้ สจป.ที่ 7 (ขอนแกน่)

ปิดแล้ว10/6/63
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รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563) เอกสารแนบ 2 

33 6204442716 17/4/2562  เนือ่งจากคณะรัฐมนตรีมมีติอนุมติัผ่อนผันให ้บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) เขา้ท าประโยชน์ ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ 
ป่าทับกวางและป่ามวกเหล็ก ต. มวกเหล็ก อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี เพือ่ท าเหมอืงแร่หนิอตุสาหกรรมชนิดปูนอตุสาหกรรม
ปูนซีเมนต์ เมือ่วันที ่5 มนีาคม 2562 ผู้ร้องแจง้ว่า ขอใหห้ยดุท าเหมอืงในพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติดังกล่าว เพือ่อนุรักษ์และ
คุ้มครองส่ิงแวดล้อม

√ e-petition ส านักการอนุญาต

34 6204343995 18/4/2562 พืน้ที ่ต.ท่าขา้ม ต.บ้านด่าน ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ และ ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแกว้ ถกูประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกจิ
พิเศษ ตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ แต่มพีืน้ที ่ต.บ้านด่าน บางส่วนอยูใ่นเขตป่าไมถ้าวร
ตามมติคณะรัฐมนตรี และเขตป่าสงวนแหง่ชาติเขาฉกรรจฝ่ั์งเหนือ ซ่ึงทับซ้อนทีดิ่นท ากนิของราษฎร ท าใหร้าษฎรไมส่ามารถ ถอื
ครองกรรมสิทธิตามกฎหมายได้ จงึขอใหเ้พิกถอนป่าสงวนแหง่ชาติเขาฉกรรจฝ่ั์งเหนือ ขอใหเ้พิกถอนเขตป่าไมถ้าวร และขอให้
ออกโฉนดทีดิ่นด้วย

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

35 6204347275 18/4/2562 พืน้ที ่ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว้ ถกูประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ ตามประกาศของคณะกรรมการนโยบาย
เศรษฐกจิพิเศษ แต่ทีดิ่นของประชาชนในพืน้ทีไ่มม่เีอกสารสิทธิเพราะถกูประกาศเป็นเขตป่าสงวนแหง่ชาติ ต้ังแต่ปี พ .ศ. 2507 
จงึขอใหแ้กไ้ขปัญหาหลายประเด็นทัง้การเพิกถอนป่าสงวนแหง่ชาติ เพิกถอนป่าไมถ้าวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าเขาฉกรรจฝ่ั์ง
เหนือ และออกโฉนดทีดิ่น รวมทัง้ขอใหเ้ทศบาลต าบลป่าไร่ รับช าระเงินค่าภาษีบ ารุงท้องที ่(ภบท.5) ด้วย

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

36 6204248370 18/4/2562 กรณีผู้ร้องขอต่ออายใุบอนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติป่าหลังภ ูและเขตป่าไมถ้าวรของชาติ ท้องทีต่ าบลโขง
เจยีม อ าเภอโขงเจยีม จงัหวัดอบุลราชธานี

√ e-petition ส านักการอนุญาต

37 6204241867 18/4/2562 ขอใหพ้ิจารณาจดัสรรทีดิ่นท ากนิในพืน้ทีส่วนป่ามญัจาคีรี อ.มญัจาคีรี และสวนป่าสาวะถ ีอ.เมอืง จงัหวัดขอนแกน่ √ e-petition สจป.ที ่7 (ขอนแกน่)
38 6204245050 23/4/2562 นางผ่องจติ แทนทุมมา ประกอบอาชีพท าไร่กาแฟในพืน้ที ่หมูท่ี ่3 ต.นาง้ิว อ.สังคม จ.หนองคาย ถกูนายกมลภ ูโคตรรัตน์ 

เจา้หน้าทีป่่าไมอ้ าเภอสังคม จบักมุด าเนินคดีและศาลถกูพิพากษาจ าคุกเป็นเวลา 4 ปี ซ่ึงพืน้ทีดั่งกล่าวนายนพดล แทนทุมมา 
(สามผู้ีร้องเรียน) ได้ซ้ือต่อมาจากนางคม นาควงษ์ ในปี 2552 แต่นางคมฯ ไมถ่กูจบักมุด าเนินคดี ทัง้ทีเ่ป็นผู้บุกรุกแผ้วถางเป็น
คนแรกต้ังแต่ปี 2529 และผู้ร้องเรียนสงสัยว่าพืน้ที ่ต.นาง้ิว เกอืบทัง้หมดอยูใ่นเขตป่าสงวนแหง่ชาติ แต่เหตุใดพืน้ทีร่อบขา้ง
สามารถเขา้ท ากนิและปลูกยางพาราและอืน่ๆ ได้ แต่ผู้ร้องเรียนไมส่ามารถเขา้ท ากนิได้ จงึขอความเป็นธรรมขอเขา้ท ากนิในพืน้ที่
เดิม

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ

39 6204466458 26/4/2562 ขอใหย้ติุการอนุญาตใช้พืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ พุน้ าเค็ม จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ เพือ่ลดความขดัแยง้ในชุมชน เนือ่งจากไมไ่ด้เป็น
การประชาคมหมูบ่้าน แต่เป็นการสอดแทรกหวัขอ้ว่ามมีติเหน็ชอบ ในเร่ืองดังกล่าวใหก้บัทาง อบต พงศ์ประศาสน์

√ e-petition ส านักการอนุญาต

40 6205447609 10/5/2562  ขอใหห้ยดุท าเหมอืงในพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ ป่าทับกวาง และป่ามวกเหล็ก ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี √ e-petition ส านักการอนุญาต
41 6201573 15/5/2562 ลักลอบครอบครองไมสั้ก บริษัทมหกจิแทรคเตอร์ (1982) จ ากดั เลขที ่7/13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร
√ ปม./1362 ส านักป้องกนัฯ

42 6205241698 16/5/2562 ราษฎร จ.อดุรธานี แจง้ว่าท ากนิในพืน้ที ่ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อดุรธานี และ ต.โนนทัน อ.เมอืง จ.หนองบัวล าภ ูมา
ต้ังแต่บรรพบุรุษ และกรมป่าไม ้(ปม.) ก าลังด าเนินการรังวัดรายแปลงเพือ่ออกหลักฐาน ส.ท.ก. ใหแ้กร่าษฎรแล้ว แต่มณฑล
ทหารบกที ่24 (มทบ.24) แจง้ว่าทีดิ่นดังกล่าวอยูใ่นเขตรับผิดชอบของทหาร และมนีโยบายรังวัด ตรวจสอบแนวเขตเพือ่อก 
นสล.

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้ สจป.ที่ 6 (อดุรธานี)ปิด
แล้ว27/11/62

43 6205154195 22/5/2562 พบเหน็ ขา้ราชการเขา้ไปบุกรุกพืน้ทีเ่ขตป่าสงวนบ้านท่ามะโอ หมู ่8 ต าบลจอมหมอกแกว้ อ าเภอแมล่าว จงัหวัดเชียงราย โดย
เขา้ไปสร้างทีพ่ักอาศัย ชาวบ้านเขา้ไปถอืศีล ปลูกต้นไม ้ปลูกพืช  ซ่ึงปัจจบุันศาลตัดสินแล้วใหพ้ืน้ทีดั่งกล่าวเป็นพืน้ทีเ่ขตสงวน
หา้มบุกรุก ซ่ึงตอนนีก้ย็งัมขีา้ราชการ ชาวบ้าน ยงัมกีารเขา้ไปบุกรุกอยู่

√ e-petition สจป.ที ่2 (เชียงราย)

44 6205440455 30/5/2562 ขอความเป็นธรรม กรณีโดนสวมสิทธิการอยูอ่าศัยบนทีดิ่น ในพืน้ทีห่มูท่ี ่19 ต.หนองมะค่าโมงอ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี √ e-petition สจป.ที ่10 (ราชบุรี)
45 นร02620029810 27/5/2562 ขอเสนอความคิดเหน็เกีย่วกบัแนวทางปฏบิัติในการขอใบอนุญาตเพือ่ส่งออกไมพ้ะยงูกบักรมป่าไม้ √ e-petition ส านักการอนุญาต

46 6201691 4/6/2562 ลักลอบบุกรุกป่าสงวนแหง่ชาติ บริเวณป่าต้นน้ า หมูท่ี ่15 ต าบลแมน่าจร อ าเภอแมแ่จม่ จงัหวัดเชียงใหม่ √ ปม./1362 สจป.ที ่1 (เชียงใหม่)
47 6201701 4/6/2562 ลักลอบบุกรุกป่าสงวนแหง่ชาติ เพือ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่นถงึทางลงหาดฟรีด้อม ต าบลป่าตอง อ าเภอกระทู ้จงัหวัดภเูกต็ √ ปม./1362 สจป.ที ่12 สาขากระบี่



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 สิงหาคม 2563) เอกสารแนบ 2 

48 6201824 26/6/2562 บุกรุกป่าบนภเูขาเพือ่สร้างบ้านพักอาศัย ต าบลคลองกิว่ อ าเภอบ้านบึง จงัหวัดชลบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่9 (ชลบุรี)
49 นร01620002959 25/6/2562 ขอใหต้รวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ทีดิ่นป่าเขา บริเวณท้ายซอยหมูบ่้านบุญฤทธิ1์ ม. 7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหบี จ.ชลบุรี √ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้ สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)ปิด

แล้ว10/6/63

50 6201913 2/7/2562 บกรุกขดุดินในป่าสงวนแหง่ชาติเพือ่น าไปขาย บริเวณหลังโรงเรียนด่านเจริญ บ้านท่ากอก หมูท่ี ่3 ต าบลเกา่ยา่ดี อ าเภอแกง่คร้อ
 จงัหวัดชัยภมูิ

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

51 6201942 5/7/2562 ลักลอบครอบครองไมสั้กจ านวนมาก บริเวณบ้านเลขที ่85 หมูท่ี ่7 ต าบลแมส่ะเรียง อ าเภอแมส่ะเรียง จงัหวัดแมฮ่่องสอน √ ปม./1362 สจป.ที ่1 สาขาแมฮ่่องสอน
52 6207342227 8/7/2562 ขอใหพ้ิจารณาแกไ้ขปัญหาทีดิ่นท ากนิใหแ้กร่าษฎรในพืน้ที ่ต .ทัพราช ต.ทัพไทย ต.ทัพเสด็จ และ ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.

สระแกว้
√ e-petition ส านักป้องกนัฯ,สจป.ที ่9 

สาขาปราจนีบุรี
53 6202011 25/7/2562 ลักลอบตัดต้นไมใ้นพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ บ้านถ้ าเพดาน หมทูี ่7 ต าบลกรุหยนั อ าเภอทุง่ใหญ่ จงัหวัดนครศรีธรรมราช √ ปม./1362 สจป.ที ่12 (นครศรีธรรมราช)
54 นร01620003323 24/7/2562 ขอความเป็นธรรมเกีย่วกบัปัญหาทีดิ่นท ากนิ บริเวณพืน้ทีห่มูท่ี ่7 ต าบลโคกตาล อ าเภอภสิูงห ์จงัหวัดศรีสะเกษ √ e-petition ส านักจดัการป่าชุมชน.สจป.ที่

 7 สาขาอบุลราชธานี
55 6202024 30/7/2562 ลักลอบตัดไมใ้นเขตป่าสงวนแหง่ชาติ ท้องทีบ่้านหนองสะแบง ม. 8 ต.หว้ยแก อ.ชนบท จ.ขอนแกน่ √ ปม./1362 สจป.ที ่7 (ขอนแกน่)

56 6208247138 1/8/2562 เทศบาลต าบลจานแสนไชย อ.หว้ยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ได้ด าเนินโครงการตัดถนน เป็นระยะทาง 2 กโิลเมตร ผ่านป่าสงวน
แหง่ชาติบริเวณป่าผีน้อย บ้านน้ าค า อ.หว้ยทับทัน จ.ศรีสะเกษ เขา้ไปในพืน้ทีป่่าสงวนทีไ่มใ่ช่บริเวณทีต้ั่งของโครงการ

√ e-petition สจป.ที ่7 สาขาอบุลราชธานี

57 6208348946 14/8/2562 ขอความเป็นธรรมในการออกเอกสารสิทธิ์ทีดิ่น สทก. โดยขอใหต้รวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ สทก. ในพืน้ที ่หมู ่21 ต าบลท่า
กระดาน อ าเภอสนามชัยเขต จงัหวัดฉะเชิงเทรา

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้ สจป.ที่ 9 สาขา
ปราจีนบุรีปิดแล้ว

13/11/62

58 6208260618 22/8/2562 ร้องเรียนส านักสงฆส์ะพาน 1 บ้านหว้ยหนิฝน ต.บ้านนา อ.เทพสถติ จ.ชัยภมูิ √ e-petition สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)
59 6202163 11/9/2562 พบการลักลอบน าเคร่ืองจกัรเขา้ไปท าลายภเูขา ระเบิดหนิและขดุดิน ในบริเวณจดุชมวิววังผาเมฆ ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง √ ปม./1362 สจป.ที ่12 (นครศรีธรรมราช)

60 6209459665 13/9/2562 พบเหน็กลุ่มคนเขา้ไปตัดต้นไม ้ในพืน้ทีห่มูบ่้านพุตะแก ต .หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี √ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป. ที่ 10 สาเพชรบุรี
 ปิดแล้ว2/1062

61 6209243954 25/9/2562 ขอความช่วยเหลือใหช้าวบ้าน ได้ท ากนิในพืน้ทีบ่้านหว้ยซันพัฒนา ต .ผักไหม อ.หว้ยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ประมาณ 27 ครัวเรือน 
ได้ใช้ประโยชน์ทีดิ่นในพืน้ทีป่่าประมาณ 170 ไร่

√ e-petition สจป.ที ่7 สาขาอบุลราชธานี

62 6209249096 26/9/2562 มนีายทุนได้กว้านซ้ือทีดิ่น สปก. ในพืน้ที ่ต.โป่งนก อ.เทพสถติ จ.ชัยภมู ิประมาณ 400 ไร่ และน ารถแบคโฮ รถไถ มาขดุลอก
และถมดินในพืน้ทีส่าธารณะบริเวณอา่งเกบ็น้ าหว้ยโป่งกระบาน และพืน้ทีป่่าสงวนป่านายางกลัก

√ e-petition สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

รวม 62 0
รวมทัง้หมด 62



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 ซ่ึงจากการประกาศเขตป่าสงวนทับทีอ่าศัย
และท ากนิของราษฎรในพืน้ที ่โดยปัจจบุันราษฎรบางส่วนได้น าหลักฐานไปขอออกโฉนดทีดิ่นต่อส านักงานทีดิ่นอ าเภอประทิว และ
ได้รับเอกสารสิทธิในทีดิ่นไปแล้ว แต่ในรายของนายสมหมาย พันธ์รัตน์ ยงัไมไ่ด้รับการส ารวจพืน้ทีเ่พือ่ขอออกโฉนดทีดิ่น จงึขอให้
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเร่งรัดด าเนินการแกไ้ขปัญหาดังกล่าวด้วย

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้

2 6012909017 27/9/2560 กรณีนายอนันต์ สุนทร ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ าแมส่าว ต าบลแมส่าว อ าเภอแมอ่าย จงัหวัดเชียงใหม ่ขอใหม้กีารบังคับใช้กฎหมายกบั
ผู้บุกรุกป่าอยา่งเด็ดขาด 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 บ้าน
แคมขีพ้ร้า และบ้านทุง่สามสหาย ต าบลควนกาหลง จงัหวัดสตูล ใหแ้กส่มาชิกชมรมทหารพราน กองทัพบก

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

4 6010434915 20/10/2560 แจง้การคัดค้านบริษัทในเครือสหวิริยาฯ ในการขอเช่าพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ และขอทราบว่ามกีารส่งรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA)โครงการนิคมอตุสาหกรรมโลจสิติกส์บางสะพานแล้ว หรือไม ่และขอคัดค้านรายงาน EIAดังกล่าว ทีใ่ช้
ทีดิ่นทีบุ่กรุกพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติป่าคลองแมร่ าพึง หากบริษัทในเครือสหวิริยาฯ ได้ส่งรายงานวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม 
EIAแล้ว

√ e-petition ส านักการอนุญาต

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

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

6 6100502 20/11/2560 ทีจ่งัหวัด นครศรีธรรมราช ได้มกีารลักลอบ ตัดไมท้ าลายป่า สงไปขายทัว่ภาคใต้และส่งมาขายทีห่ลายจงัหวัด เช่น สงขลา สตูล 
นครศรีธรรมราชเป็นจ านวนมาก โปรดใหค้วามส าคัณแกป่่าไมด้้วย

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

7 6011345970 24/11/2560 ขอใหพ้ิจารณาตรวจสอบการออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส. 3ก) ในพืน้ที ่อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจนีบุรี อ.วัฒนานคร อ.
คลองหาด อ.อรัญประเทศ อ.ตาพระยา จ.สระแกว้ ซ่ึงอยูใ่นเขตป่าสงวนแหง่ชาติ เขตป่าบ้านแกง้ เขตป่าเกง่ใหญ่ เขตป่าแกง่ดินสอ
 จงัหวัดปราจนีบุรี เขตป่ากระบาก เขตป่าเขาฉกรรจฝ่ั์งเหนือ เขตป่าวัฒนานคร เขตป่าโคกสูง จงัหวัดสระแกว้

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

8 6100984 25/12/2560 ระยะเวลาขอ[เขตในการส่ังร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างในเขตป่าไม ้ทีถ่กูตัดสินและส้ินสุดคดีแล้ว √ ปม./ระบบมอืถอื ส านักป้องกนัฯ

9 6012153136 25/12/2560  กรณีนายโป มณีกาญจน์ ราษฎรจงัหวัดเชียงใหม ่แจง้ว่ามกีารบุกรุกพืน้ทีป่่าเพือ่ปลูกยางพารา ในพืน้ทีบ่้านหว้ยหลวง หมูท่ี ่13 
ต าบลแมน่าวาง อ าเภอแมอ่าย จงัหวัดเชียงใหม่

√ e-petition ส ำนักปอ้งกนัฯ สจป.ที่ 1 

(เชยีงใหม)่ปดิแลว้

26/11/61

10 6012545017 28/12/2560 ขอใหพ้ิจารณาเร่งรัดการด าเนินโครงการถนนเล่ียงเมอืงสตูลฝ่ังตะวันออก (โครงการที ่1 และโครงการที ่2) ซ่ึงปัจจบุันไมส่ามารถ
ด าเนินโครงการดังกล่าวได้ เนือ่งจากพืน้ทีโ่ครงการบางส่วนอยูใ่นเขตป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าชายเลนตอนที ่5 ตามกฎกระทรวง ฉบับ
ที ่200 (พ.ศ.2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481

√ e-petition ส านักการอนุญาต

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

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

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

13 นร01610000200 23/1/2561 ขอใหพ้ิจารณาตรวจสอบการอนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในเขตพืน้ทีป่่า ตามมาตรา 4(1)แหง่พระราชบัญญัติป่าไม ้พ.ศ.2484 เพือ่
จดัท าสถานทีพ่ักผ่อนหยอ่นใจ และทีเ่กีย่วขอ้ง จ านวน 4 ราย ในพืน้ทีอ่ าเภอหวัหนิ จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์

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

14 6101134 30/1/25661 ขอใหต้รวจสอบการจบักมุผู้กระท าความผิด และปิดประกาศโดยหน่วยป้องกนัรักษาป่าที ่นศ.7 (ฉวาง)ส านักจดัการทรัพยากรป่า
ไมท้ี่12,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)

15 6101447278 30/1/2561 นายศรีวิเชียร ขาวพิทักษ์วงศ์ ราษฎรจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ขอใหพ้ิจารณาตรวจสอบหนังสือกรมป่าไม ้เร่ือง นายวรพจน์ ลิมาคม 
ขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในพืน้ทีป่่า ตามมาตรา 4 (1) แหง่พระราชบัญญัติป่าไม ้พ.ศ.2484 เพือ่จดัท าโครงการพัฒนา 
ปรับปรุง ฟืน้ฟู สภาพป่าเส่ือมโทรมและวนเกษตรผสมผสานใหเ้ป็นสถานทีพ่ักผ่อนหยอ่นใจและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้ท้องที่
จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ ว่าออกโดยส่วนราชการอยา่งถกูต้องหรือไม่

√ e-petition ส านักการอนุญาต

16 6101192 14/2/2561 ขอใหต้รวจสอบการน าไมม้าท าเฟอร์นิเจอร์ ซอยจรัญ 29 บ้านเลขที ่189-231-232 √ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกนัฯ

17 6102091 19/2/2561 ขอใหต้รวจสอบร้านขายเฟอร์นิเจอร์ ไมแ้ปรรูป ไมท้่อนซุง √ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกนัฯ

18 6102445738 22/2/2561 นายสหสัทศ มวีาสนา กบัพวก ได้มหีนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพือ่ขอความช่วยเหลือใหไ้ด้รับการอนุญาตเขา้ท าประโยชน์ใน
เขตพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติป่าปากทะเล อ าเภอบ้านแหลม จงัหวัดเพชรบุรี

√ e-petition ส านักการอนุญาต

19 นร01610000973 7/3/2561 ขอความเป็นธรรมใหก้บันายรัตน์ จนัทา (พีช่าย) กรณีถกูด าเนินคดีในขอ้กล่าวหาว่า บุกรุก กน่สร้าง แผ้วถาง ยดืถอื ครอบครอง 
หรือท าด้วยประการใดๆ อนัเป็นการท าลายป่า อนัเป็นการเส่ือมเสียแกส่ภาพป่าสงวนแหง่ชาติโดยไมไ่ด้รับอนุญาต ในพืน้ทีป่่า
สงวนแหง่ชาติดงหวักองและดงบังอี ่ต าบลสร้างนกทา อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ

20 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

21 6104146456 18/4/2561 ขอใหต้รวจสอบทีดิ่นท ากนิและทีอ่ยูอ่าศัยว่าอยูใ่นหรือนอกเขตป่าสงวนแหง่ชาติทีดิ่นท ากนิและทีอ่ยูอ่าศัยบริเวณต าบลบุญนาค
พัฒนา อ าเภอเมอืงล าปาง จงัหวัดล าปาง

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้ สจป.ที่ 3 (ล าปาง)
ปิดแล้ว17/9/61

22 6104351474 11/4/2561 ผู้ร้องได้ว่าได้พบเหน็การบุกรุกท าลายป่า ในเขตพืน้ทีอ่ าเภอบ่อทอง (ผู้ร้องไมแ่น่ใจ) จ.ชลบุรี   อยูใ่นซอยวัดอา่งไทร เลยตลาดกงัไฮ้
  กอ่นถงึ บ้านคุณดา ระหว่างเขตเขาไมห้อมและธรรมรัตน์ใน

√ e-petition สจป.ที ่9 (ชลบุรี)

23 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)

24 6105140648 18/5/2561 นายธนกร ออ้ยแก ่ราษฎรจงัหวัดเพชรบูรณ์ ขอใหพ้ิจารณาตรวจสอบการรังวัดแนวเขตทีดิ่นของส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นจงัหวัด
เพชรบูรณ์ พืน้ทีห่มูท่ี ่10 ต าบลพุทธบาท อ าเภอชนแดน จงัหวัดเพชรบูรณ์

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้



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 สิงหาคม 2563) เอกสารแนบ 3 

25 6105171624 21/5/2561 นายสมพล อนุรักษ์วนภมู ินายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทับ อ าเภอแมแ่จม่ จงัหวัดเชียงใหม ่กบัพวก เสนอแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหร้าษฎรทีเ่ขา้ท าประโยชน์ หรืออยูอ่าศัยในเขตพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ (ป่าแมแ่จม่) อ าเภอแม่
แจม่ จงัหวัดเชียงใหม่

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

26 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 ศรี
สุรินทร์ และนางไกลดา ศรีสุรินทร์ เป็นผู้รับอนุญาตใหเ้ขา้ท าประโยชน์หรืออยูอ่าศัยภายในเขตพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ และเป็นผู้
ด าเนินกจิการ ซ่ึงผู้ร้องเหน็ว่า การด าเนินการดังกล่าวไมช่อบด้วยกฎหมาย ผิดวัตถปุระสงค์และเง่ือนไขแนบท้ายหนังสือหลาย
ประการ

√ e-petition ส านักการอนุญาต

27 6106241918 14/6/2561 ขอใหพ้ิจารณาช่วยเหลือราษฎร 7 ราย กรณีถกูด าเนินคดีบุกรุกป่าสงวนแหง่ชาติ (สวนป่าโคกโจด) ในพืน้ทีบ่้านโนนเกตุ หมูท่ี ่12
 ต าบลร่อนทอง อ าเภอสตึก จงัหวัดบุรีรัมย์

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ

28 6102842 18/6/2561 บุกรุกป่าปลูกต้นยางพาราหลังปี42 ครอบคลองมากกว่า100ไร่โดยคนทีไ่มม่สัีญชาติไทย แอบอา้งชื่อผู้อืน่ซ้ือขายทีดิ่น สปก . มี
เจา้หน้าทีรั่บสินบนช่วยไมใ่หถ้กูตรวจสอบ

√ ปม./ระบบมอืถอื ส านักป้องกนัฯ

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

30 6107245115 3/7/2561 ขอใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตรวจสอบพืน้ทีแ่ละส่ังการยติุด าเนินการใดๆ เกีย่วกบัการท าเหมอืงแร่ ของนายธีรสิทธิ์ ตรีวัฒน์สุวรรณ 
ทีไ่ด้รับอนุญาตใหเ้ขา้ท าประโยชน์หรืออยูอ่าศัยในเขตป่าสงวนแหง่ชาติป่าเกา่กลอยและป่านากลาง ท้องทีต่ าบลดงมะไฟ อ าเภอ
สุวรรณคูหา จงัหวัดหนองบัวล าภู

√ e-petition ส านักการอนุญาต ส านักจัดการที่ดินป่า
ไม้ปิดแล้ว12/2/63

31 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 พบว่าพืน้ทีบ่ริเวณดังกล่าวเป็นพืน้ทีป่่า
สงวนแหง่ชาติป่าแมล่าวฝ่ังซ้าย อยูน่อกเขตพืน้ทีรั่บผิดชอบของวนอทุยานชาพันปี และเป็นพืน้ทีน่อกเขตรับผิดชอบของ อส. ซ่ึง 
สป.ทส.พิจารณาแล้วเหน็ว่า เมือ่ อส.ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า พืน้ทีบ่ริเวณดังกล่าวเป็นพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติป่าแมล่าวฝ่ังซ้าย ซ่ึงอยู่
ในพืน้ทีรั่บผิดชอบของ ปม.ด าเนินการตรวจสอบ

√ e-petition ส ำนักปอ้งกนัฯ สจป.ที่ 2 

(เชยีงรำย)ปดิแลว้ 

26/6/62

32 นร01610006121 12/7/2561 ขอความเป็นธรรมเกีย่วกบัขอ้พิพาทเร่ืองสิทธิทีดิ่นท ากนิในเขตพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ โดยผู้ร้องอา้งว่าผู้ร้องได้ท าประโยชน์ในทีดิ่น
ดังกล่าวสืบทอดมาจากนายจนัทร์ กนัทะน้อย (ตาผู้ร้อง) ต่อมาเมือ่ปี พ.ศ.2548 ได้มนีายกติตพงศ์ ตันตราธนานุวัฒน์ ได้อา้งตัวว่า
เป็นเจา้ของทีดิ่นผืนดังกล่าว แต่ไมไ่ด้เขา้ท าประโยชน์ในทีดิ่นท ากนินัน้ จนกระทัง่ปี พ .ศ.2553 ได้มเีจา้หน้าทีก่รมป่าไมเ้ขา้ท าการ
ส ารวจผู้ครอบครองเขา้ท าประโยชน์ในทีดิ่นเขตป่าสงวนแหง่ชาติ โดยผู้ร้องเป็นผู้น าส ารวจและชี้แนวเขตในทีดิ่นทีผู้่ร้องเขา้ท า
ประโยชน์ แต่ภายหลังผู้ร้องได้ขอเขา้ไปตรวจสอบรายชื่อผู้ถอืครองทีดิ่นกลับพบว่ามรีายชื่อของนายกติติพงค์ ฯ เป็นผู้ถอืสิทธิ
ครอบครองแทนผู้ร้อง

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้ สจป.ที่ 1 (เชยีงใหม่)
ปิดแล้ว6/1/2563

33 6103034 20/8/2561 มกีารขนยา้ยไมพ้ะยงู ไมช้ิงชัน ทีค่ลังสินค้าแงอารียรี์สอร์ท คลอง 7 ถนนล าลูกกาวังน้อย ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี √ ปม./1362 ส านักป้องกนัฯ



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 สิงหาคม 2563) เอกสารแนบ 3 

34 6108255385 21/8/2561  มชีาวบ้านบุกรุกตัดไมใ้นพืน้ทีป่่าของหมูบ่้านบริเวณบ้านหนองขุน่ใหญ่ ต าบลหนองขุน่ใหญ่ อ าเภอหนองพอก จงัหวัดร้อยเอด็ 
เพือ่ท าการเกษตร (ปลูกออ้ย) ซ่ึงพืน้ทีดั่งกล่าวเป็นแหล่งต้นน้ าและอยูใ่กล้กบับ่อน้ าประปาของชุมชน ส่งผลใหช้าวบ้านหมูท่ี ่1,7 
และ 13 ต าบลหนองขุน่ใหญ่ อ าเภอหนองพอก จงัหวัดร้อยเอด็ ได้รับความเดือดร้อน ผู้ร้องจงึขอใหต้รวจสอบการออกโฉนดทีดิ่น
บริเวณรอบบ่อน้ าประปาของชุมชน รวมถงึขอใหก้ าหนดพืน้ทีดั่งกล่าวเป็นเขตป่าสงวนแหง่ชาติ

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้ สจป.ที่ 7 (ขอนแกน่
ปิดแล้ว7/11/61
ส านักป้องกนัฯปิด
เร่ือง8/1/62

35 6108443237 28/8/2561  ขอใหพ้ิจารณาตรวจสอบแนวเขตทีดิ่นท ากนิในบริเวณอทุยานแหง่ชาติเฉลิมพระเกยีรติไทยประจนัและป่าสงวนแหง่ชาติป่าฝ่ังซ้าย
แมน่้ าภาชี ต.ยางหกัอ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

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

36 นร01610007335 24/8/2561 มลูนิธิเพือ่นช้าง (องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขที ่0476)ได้ยืน่ค าขอใช้ประโยชน์ในพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติป่าแมย่าว จาก
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวัดล าปาง กรมป่าไม ้และมลูนิธิเพือ่นช้าง

√ e-petition ส านักการอนุญาต

37 6109344188 10/9/2561 ขอรับการจดัสรรทีดิ่นแบบโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ โดยกลุ่มผู้ร้องได้มกีารประชุมแล้วมมีติร่วมกนัว่าขอใหเ้ขา้ส ารวจพืน้ที่
เป้าหมายใหม ่จ านวน 3 แปลง ทีอ่ยูใ่นเขตพืน้ทีร่ะหว่างอ าเภอตาพระยา ติดต่อกบัอ าเภอโนนดินแดง ระหว่างหมูบ่้านหนองเสมด็
ล านางรอง จากบริเวณช่องตะโกจนถงึช่องตากวิ และเป้าหมายส ารองบริเวณหนิดาด พืน้ทีต่ าบลทัพราช รอยต่ออ าเภอวัฒนานคร 
จงัหวัดสระแกว้ มรีะยะเวลาทีข่อใหส้ ารวจประมาณ 20 วัน โดยขอใหเ้จา้หน้าทีป่่าไมเ้ขา้ร่วมส ารวจ เพือ่ใหเ้กดิความถกูต้องตาม
กฏหมาย และขอใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใหค้วามอนุเคราะห ์สนับสนุน และช่วยเหลือด้วย

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

38 6103212 18/9/2561 ขอใหต้รวจสอบการขออนุญาตจดัต้ังส านักสงฆม์อตาทา หมูท่ี ่1 บ้านปางอโศก ต าบลกลางดง อ าเภอปากช่อง จงัหวัดนครราชสีมา √ ปม./โทรศัพท์ ส านักการอนุญาต

39 6109144296 18/9/2561 ขอใหร้ะงับการแจง้ความด าเนินคดีกบัชาวบ้านดังกล่าว สรุปสาระส าคัญได้ดังนี ้1. ราษฎรทัง้ 22 ราย ถกูแจง้ขอ้กล่าวหาใน
คดีอาญาร่วมกนัยดึถอื ครอบครอง ท าประโยชน์หรืออยูอ่าศัยในทีดิ่น กอ่สร้าง แผ้วถาง หรือกระท าด้วยประการใด ๆ อนัเป็นการ
เส่ือมเสียแกส่ภาพป่าสงวนแหง่ชาติ โดยไมรั่บอนุญาต และร่วมกนักน่สร้าง แผ้วถางป่า หรือกระท าด้วยประการใด ๆ อนัเป็นการ
ท าลายป่า หรือเขา้ยดึถอื 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 สจป.ที ่3 สาขาแพร่ ส านักป้องกนัฯปิด
แล้ว11/6/63

40 6103444491 30/3/2561  ขอความเป็นธรรมเกีย่วกบัทีดิ่นท ากนิ เนือ่งจากทีดิ่นมรดกตกทอดของผู้ร้องถกูเจา้หน้าทีป่่าไม ้หน่วยป้องกนัและรักษาป่า รบ .3 
ต าบลยางหกั อ าเภอปากท่อ จงัหวัดราชบุรี ท าการรังวัดและอา้งว่าทีดิ่นดังกล่าวเป็นพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติทัง้ทีท่ีดิ่นท ากนิของผู้
ร้องดังกล่าวมหีลักฐานการท าประโยชน์มาทกอ่นทีก่รมป่าไมจ้ะประกาศเขตป่าสงวนแหง่ชาติฝ่ังซ้ายแมน่้ าภาชี เมือ่ปี พ .ศ. 2527

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ ส านักจัดการที่ดินป่า
ไม้22/7/62,สจป.ที่
 10 (ราชบุรี)
26/2/62

รวม 40 0
รวมทัง้หมด 40



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 ากดั ขออนุญาตใหเ้ขา้ท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติป่าแมล่าวฝ่ังขวา พืน้ทีต่ าบล
สันทราย อ าเภอสันทราย จงัหวัดเชียงราย เนือ่งจากบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย จากการทีรั่ฐก าหนดพืน้ทีป่่าแมล่าวฝ่ัง
ขวาใหเ้ป็นเขตอทุยานแหง่ชาติโดยไมก่นัพืน้ทีท่ีบ่ริษัทฯ ได้รับอนุญาตประทานบัตรออกจากเขตอทุยานแหง่ชาติ จงึขอให้
ชดเชยด้วยการต่ออายกุ าหนดอนุญาต หรือขยายก าหนดเวลาอนุญาตประทานบัตรเป็นการทดแทน

√ e-petition ส านักการอนุญาต

2 5912935137 7/10/2559 ผู้ร้องเรียนถกูเจา้หน้าทีป่่าไมจ้บักมุในขอ้หายดึถอืครอบครองทีดิ่น กอ่สร้าง แผ้วถางหรือเผาป่า ด้วยการกระท าการใดๆ 
ใหเ้ป็นอนัตรายหรือเส่ือมสภาพแกดิ่น หนิกรวด หรือทราย หรือเขา้ยดึถอืครอบครองป่าเพือ่ตนเองหรือผู้อืน่ โดยไมไ่ด้รับ
อนุญาตจากพนักงานเจา้หน้าที ่รวมเนือ้ที ่1-2-62 ไร่ ซ่ึงผู้ร้องเรียนเหน็ว่า ทีดิ่นดังกล่าวตนเองได้ครอบครองต่อจาก
บรรพบุรุษและได้อยูอ่าศัยท ากนิอยา่ง ถกูต้อง โดยมหีนังสือขออนุญาตใช้พืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติป่าดอยภคูา ป่าผาแดง ต.
ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ปิด
แล้ว15/1159

3 5912955233  10/10/2559 ขอความเป็นธรรมเกีย่วกบัสิทธิทีดิ่นท ากนิและทีอ่ยูอ่าศัยของราษฎรอ าเภอบ่อเกลือ จงัหวัดน่าน √ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ปิด
แล้ว28/5/63

4 5912713598 13/10/2559 แจง้เบาะแสการบุกรุกพืน้ทีป่่าว่ามกีารบุกรุกพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติและขอเขตอทุยานแหง่ชาติ บริเวณหน้าถ้ าหหลวงแม่
สาบ อ าเภอสะเมงิ จงัหวัดเชียงใหม่

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

5 5911424780 29/9/2559  ขอความช่วยเหลือกรณีพิพาททีดิ่นท ากนิ โดยมเีนือ้หาสาระส าคัญสรุปได้ว่า เมือ่วันที ่15 กนัยายน 2559 มเีจา้หน้าที่
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไมท้ี ่12 (นครศรีธรรมราช) พร้อมด้วยเจา้หน้าทีท่หาร ต ารวจ และสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน (อส.) ประมาณ 200 นาย ได้สนธิก าลังเขา้ท าลายพืชผลอาสินในทีดิ่นของนายพิธาน ทองพนัง (บุตรชายผู้
ร้องเรียนทีเ่สียชีวิต) ท้องทีห่มูท่ี ่8 ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จงัหวัดนครศรีธรรมราช และขอความอนุเคราะหใ์ห ้ทส. 
ตรวจสอบกรณีทีบ่ริษัท พี แอนด์ เบส แบไรท์ ไมน์นิง่ จ ากดั เกีย่วกบัการขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์เพือ่การท าเหมอืงแร่
และกจิการทีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติด้วย

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ,ส านักการอนุญาต สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)ปิดเร่ือง

19/4/60

6 5910915292 19/10/2559 ขอใหพ้ิจารณา กรณี บริษัท ไทย-สวีดิสซ์ เหมอืงแร่ จ ากดั ได้รับอนุญาตใหเ้ขา้ท าประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ
ป่าแมล่าวฝ่ังขวา อ าเภอเวียงป่าเป้า จงัหวัดเชียงราย

√ e-petition ส านักการอนุญาต

7 5912978463 28/10/2559 ขอใหพ้ิจารณา กรณีบริษัท ไทย-สวีดิสซ์ เหมอืงแร่ จ ากดั ได้รับอนุญาตใหเ้ขา้ท าประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแหง่ชาติป่า
แมล่าวฝ่ังขวา อ าเภอเวียงป่าเป้า จงัหวัดเชียงราย

√ e-petition ส านักการอนุญาต

8 5911457766 28/10/2559  กรณี นายนิพนธ์ แซ่โซ้ง ตัวแทนสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ ราษฎร หมูท่ี ่1 ต าบลทุง่ปี ๊อ าเภอมาวาง จงัหวัดเชียงใหม ่
และพวกอกี 39 ราย ขอความเป็นธรรม เนือ่งจากราษฎรหยอ่มบ้านหว้ย น้ าริน ถกูกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสี ว่า บุกรุกพืน้ที่
ป่าเป็นจ านวน 1,000 ไร่ ท าใหเ้กดิความเสียหาย

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

9 6000095 1/11/2559 การปฏบิัติงานของเจา้หน้าทีข่องหน่วยป้องกนัรักษาป่า ที ่พร.6 ต าบลเวียงตา อ าเภอลอง จงัหวัดแพร่ √ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกนัฯ

10 5912999810 1/11/2559 ขอคัดค้านค าขอประทานบัตรเหมอืงแร่ (โรงโมห่นิ) ของบริษัท หนิคม-เขาแหลม จ ากดั ตามค าขอประทานบัตรที ่
1/2559 หมายเลขหลักหมายเขตเหมอืงแร่ที ่33199 หมูท่ี ่2 และหมูท่ี ่8 บ้านคลองใหญ่ ต าบลบ่อทอง จงัหวัดชลบุรี

√ e-petition ส านักการอนุญาต

11 นร01590001091 26/1/2559 ขอใหต้รวจสอบการออกโฉนดทีดิ่นบริเวณเขตป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าต้นน้ า ม.1 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช √ e-petition สจป.ที ่12 (นครศรีธรรมราช)

12 5912912182 30/11/2559 ขอใหพ้ิจารณายกเลิกการใหสั้มปทานเหมอืงหนิแกบ่ริษัทเอกชนทีข่อสัมปทานการท าเหมอืงหนิในบริเวณใกล้เคียงและ
ต่อเนือ่งกบัถ้ าพระโพธิสัตว์ ท้องทีห่มูท่ี ่10 ต าบล ทับกวาง อ าเภอแกง่คอย จงัหวัดสระบุรี

√ e-petition ส านักการอนุญาต

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



หนา้ที2่

ที่
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี
ที่รับเรื่อง
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ที่ปดิเรื่อง
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รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563) เอกสารแนบ 4 

13 5911354360 29/11/2559 ขอความเป็นธรรม กรณีโดนสวมสิทธิการอยูอ่าศัยบนทีดิ่นในพืน้ทีห่มูท่ี ่19 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี √ e-petition สจป.ที ่10 (ราชบุรี)

14 5912927557 14/12/2559 ขอใหต้รวจสอบพฤติกรรม เเละการปฏบิัติหน้าทีข่องเจา้หน้าทีป่่าไมอ้ าเภอเซกา จงัหวัดบึงกาฬ กรณีมพีฤติกรรมทีส่่อไม่
ในทางไมสุ่จริตเเละไมเ่หมาะสมเกีย่วกบัการลักลอบตัดไมพ้ะยงูในเขตพืน้ทีดั่งกล่าว

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป.ที่ 6 (อดุรธานี)ปิด
แล้ว9/6/60

15 5911345193 8/12/2559 ขอใหต้รวจสอบเอกสารสิทธิ น.ส. 3 ของนายวิโรจน์ อึง้ไพบูลย ์ในพืน้ทีต่ าบลทรายแดง อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวัดระนอง √ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้

16 นร02590081342 15/12/2559 ขอใหต้รวจสอบการบุกรุกพืน้ทีป่่าสงวน บริเวณหมูบ่้านสามแยกจ าปา หมูท่ี ่14 ต.ตะโก อ.ทุง่ตะโก จ.ชุมพร √ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 
ปิดแล้ว1/2/60

17 6000451 27/12/2559 บุกรุกพืน้ทีเ่พือ่ปลูกยางพาราและกระท่อม หมูท่ี ่7 บ้านเหนือคลอง ต าบลทุง่โพธิ์ อ าเภอจฬุาภรณ์ จงัหวัด
นครศรีธรรมราช

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

18 นร01590013675 26/12/2559 ร้องเรียนการลักลอบตัดไมท้ าลายป่าในพืน้ทีลุ่่มน้ าปิงโดยชาวบ้านหมูท่ี ่5 ต.ขนุควร อ.ปง จ.พะเยา √ e-petition ส ำนักปอ้งกนัฯ สจป.ที่ 9  (ชลบรีุ) ปดิ

แลว้21/2/60

19 5910862463 15/12/2559 ขออนุญาตใช้ประโยชน์พืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติป่าฝ่ังซ้ายแมน่้ าภาชี เพือ่กอ่สร้างฝายบ้านรางขย ีต าบลยางหกั อ าเภอปาก
ท่อ จงัหวัดราชบุรี

√ e-petition ส านักการอนุญาต

20 5911346447 30/12/2559 บุกรุกล้ าป่าทีบ่้านแมล่อง อ าเภอลอง. จงัหวัดแพร่ √ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป.ที ่3 สาขาแพร่
ปิดแล้ว14/8/62

21 5910969049 28/12/2559 แจ้งเบาะแสการบุกรุกพืน้ที่ป่า วา่มีผู้มีอิทธพิล ซ่ึงเป็นอดีตนายพลและภรรยา รวมถึงก านันหมู่ที่ 10 ต าบลบ้านโตก อ าเภอเมือง
 จังหวดัเพชรบูรณ์ บุกรุกพืน้ที่ป่าและภูเขาโดยอ้างวา่มีเอกสารสิทธเิกี่ยวกบัที่ดินท ากนิ ซ่ึงการกระท าดังกล่าวท าให้ชาวบ้าน
ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากที่ดินบริเวณดังกล่าวชาวบ้านได้เข้าท ากนิมากอ่น

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป.ที่ 4 สาขาพษิณุโลก
ปิดแล้ว29/11/60

22 6011438235 5/1/2560 ขอใช้พืน้ทีบ่ริเวณป่าสงวนแหง่ชาติ (ป่าแควระบม-สียดั) ทีม่อีงค์การอตุสาหกรรมป่าไมดู้แลอยู ่ซ่ึงปัจจบุันหมดสัญญาการ
ใช้พืน้ทีก่บักรมป่าไม ้องค์การบริหารส่วนต าบลลาดกระทิง จงึได้เจรจาขอแบ่งพืน้ทีบ่างส่วนโดยประมาณ 828 ไร่ เพือ่
น ามาแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพืน้ทีต่ าบลลาดกระทิงทีไ่มม่ทีีดิ่นท ากนิ และได้มกีารด าเนินการตาม
ขัน้ตอนเพือ่ขออนุญาตใช้พืน้ทีจ่ากรมป่าไมม้าระยะหนึง่แล้ว และถกูทวงถามความคืบหน้าอยูบ่่อยคร้ัง จงึขอใหเ้ร่งรัดกรม
ป่าไม ้ด าเนินการอนุญาตใหใ้ช้พืน้ทีดั่งกล่าว

√ e-petition ส านักการอนุญาต

23 6012710299 9/1/2560  ผู้ใหญ่บ้านแมห่ว่างต้นผาง หมูท่ี ่5 ต าบลนาทราย อ าเภอล้ี จงัหวัดล าพูน ได้พาคนเขา้ไปตัดไมท้ าลายป่าพืน้ทีป่่าต้นน้ าที่
ชาวบ้านช่วยกนัดูแลรักษามาโดยตลอดและยงัท าการบุกรุกป่าสงวนเพือ่สร้างวัด

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

24 6011399603 4/1/2560 แจง้เบาะแสการบุกรุกพืน้ทีป่่าสงวนว่า ดาบต ารวจสุนทร แสงวิรุณทร ได้ครอบครองทีดิ่นในเขตป่าสงวน ท้องทีต่ าบลนา
สาร อ าเภอเมอืง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช) ปิดแล้ว

6/2/60

25 6011359881 11/1/2560 มชีาวบ้านในหมูบ่้านน้ าริน ต าบลสะเมงิใต้ อ าเภอสะเมงิ จงัหวัดเชียงใหม ่มกีารบุกรุกพืน้ทีป่่า และเขา้ไปตัดไมสั้ก น า
ออกท าเป็นไมแ้ปรรูป เป็นแผ่นๆ โดยจะมเีคร่ืองจกัรในการตัดทีส่่งเสียงดัง ท าใช้ชาวบ้านทีอ่าศัยเกดิความเดือดร้อน
ร าคาญจากเคร่ืองจกัร ท าทุกวันเวลาเช้าๆ ผู้ใหญ่บ้านและเจา้หน้าทีใ่นพืน้ทีม่ส่ีวนรู้เหน็ ในการขนยา้นออกจากพืน้ที่

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

26 6012938525 13/1/2560 ขอใหพ้ิจารณายกเลิกการใหสั้มปทานเหมอืงหนิแกบ่ริษัทเอกชนทีข่อสัมปทานการท าเหมอืงหนิในบริเวณใกล้เคียงและ
ต่อเนือ่งกบัถ้ าพระโพธิสัตว์ท้องทีห่มูท่ี ่10 ต าบลทับกวาง อ าเภอแกง่คอย จงัหวัดสระบุรี

√ e-petition ส านักการอนุญาต



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. 2560   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563) เอกสารแนบ 4 

27 6000545 25/1/2560 มกีารบุกรุกพืน้ทีบ่้านเพือ่สร้างบ้าน หลังศาลอทุธรณ์ภาค 5 ใกล้บริเวณโรงเรียนนวมนิทราชูทิศพายพั ต าบลดอนแกว้ 
อ าเภอแมริ่ม จงัหวัดเชียงใหม่

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่1 (เชียงใหม่)

28 6011305792 23/1/2560 ตรวจสอบว่า ขออนุญาติใช้ประโยชน์ในพืน้ทีต่าม พรบ ป่าไม้ √ e-petition ส านักการอนุญาต

29 6011359115 23/1/2560 ตรวจสอบการขออนุญาตใช้พืน้ทีใ่นเขตป่าไม้ √ e-petition ส านักการอนุญาต

30 6011342156 20/1/2560 ขออนุญาตใช้ประโยชน์พืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติป่าฝ่ังซ้ายแมน่้ าภาชี เพือ่กอ่สร้างฝายบ้านรางขย ีต .ยางหกั อ.ปากท่อ จ.
ราชบุรี

√ e-petition ส านักการอนุญาต

31 6011404522 20/1/2560 มกีารออกเอกสารสิทธิ น.ส. 3 ก ทีไ่มเ่ป็นธรรมในพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติป่าสายโฮ่ จงัหวัดปัตตานี √ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้ สจป.ที่ 13 (สงขลา)ปิด
แล้ว22/10/62

32 6012973620 30/1/2560 ขอพระราชทานความเป็นธรรมเกีย่วกบัสิทธิการครอบครองทีดิ่น เนือ่งจากพืน้ทีบ่างส่วนทีม่หาวิทยาลัยพะเยาขออนุญาต
ใช้พืน้ทีจ่าก ปม. ทับซ้อนกบัทีดิ่น ซ่ึงราษฎรได้รับอนุญาตใหเ้ขา้ท าประโยชน์ในทีดิ่น (ส.ป.ก. 4-01) ท าใหร้าษฎรได้รับ
ความเดือดร้อน เพราะถกูหน่วยงานของรัฐขบัไล่ออกจากพืน้ทีท่ ากนิ

√ e-petition ส านักการอนุญาต ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ปิด
แล้ว5/6/60

33 6012744232 25/1/2560 ขอใหต้รวจสอบบริษัท ทุง่คาฮาเบอร์ จ ากดั มหาชน หมดสัมปทาน ต้ังแต่วันที่21/1/60 ทีผ่่านมา แต่บริษัทยงัด าเนิน
กจิการอยู ่เจาะหนิ คุดหนิ ระเบิดหนิอยู ่เลขที ่ 68/1 หมูท่ี ่4
หมูบ่้านป่าไมแ้ดง ต าบลท่าตูม  อ าเภอแกง่คอยจงัหวัดสระบุรี

√ e-petition ส านักการอนุญาต

34 6011432476 6/2/2560 1.กรณีรบุกรุกพืน้ทีป่่าเขาช่องเสียด (จากการตรวจสอบพบว่า พืน้ทีดั่งกล่าว คือ ป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าเขาขวาง ป่าโคกยาง
 และป่าช่องบางเหรียง) บริเวณหมูท่ี ่1 ต าบลสินปุน อ าเภอเขาพนม จงัหวัดกระบี ่2.กรณีการเช่าทีดิ่นของบริษัทต่างชาติ
 เพือ่ปลูกปาล์มน้ ามนั ท าใหไ้ด้รับความเส่ือมโทรมป่าถกูท าลาย น้ าในคลองแหง้ขอด ท าใหช้าวบ้านในหมูท่ี ่4 ต าบลพรุ
เดียว อ าเภอเขาพนม จงัหวัดกระบี่

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ ส านักการอนุญาตปิดแล้ว
5/3/63

35 6011359704 24/2/2560 ขอความเป็นธรรมกรณี นางสาวเมร่ี รัตนราช  ชาติสกลุ เจา้ของบริษัท สวนอทุยานทองผาภมู ิจ ากดั ผู้รับอนุญาตใหเ้ขา้
ท าประโยชน์หรืออยูอ่าศัยในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ เล่มที ่101 ฉบับที ่46 ลงวันที ่24 กนัยายน 2529 ในพืน้ทีป่่าสงวน
แหง่ชาติป่าเขาช้างเผือก ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภมู ิจ.กาญจนบุรี เพือ่ปลูกสร้างสวนป่าและจดัต้ังวนอทุยาน รวมเนือ้ที ่
1,104 ไร่ โดยปลูกต้นสักจ านวน 100,000 ต้น ต่อมาในปี พ.ศ.2534 ได้มกีารประกาศพระราชกฤษฎกีาก าหนดให้
ทีดิ่นบริเวณป่าเขาช้างเผือก ป่าเขาพระฤาษี ป่าเขาบ่อแร่ และป่าหว้ยเขยง่ เป็นเขตอทุยานแหง่ชาติเขาแหลม ท าใหไ้ด้รับ
ความเดือดร้อนเสียหาย ไมส่ามารถเขา้ท าประโยชน์ในพืน้ทีท่ีไ่ด้รับอนุญาตและไมส่ามารถตัดไมสั้กปลูกไว้ไปจ าหน่ายได้

√ e-petition ส านักการอนุญาต

36 6012978662 24/2/2560 กลุ่มเกษตรกรลุ่มน้ าหว้ยน้ าหนิ และพวก มหีนังสือลงวันที ่16 กมุภาพันธ์ 2560 ถงึ ปกท.ทส. แจง้ว่าเกษตรกรลุ่มน้ า
หว้ยน้ าหนิ ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน ได้รับความเดือดร้อนจากนโยบายทวงคืนผืนป่าจากรัฐบาล

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ปิด
แล้ว28/4/60

37 6011363662 24/2/2560 แจง้เบาะแสประกอบกจิการโรงงานไมแ้ปรรูป โดยไมม่ใีบอนุญาต ซ่ึงต้ังอยูภ่ายในจงัหวัดศรีสะเกษ √ e-petition ส านักป้องกนัฯ,ส านักการอนุญาต สจป.ที่ 7 สาขา
อบุลราชธานีปิดแล้ว

29/3/60

38 6011392907 17/2/2560 บุกรุกพืน้ทีป่่าสงวน ป่าสาธารณะประโยชน์ ป่าชายเลน มกีารถมแมน่้ าล าคลองและทะเล เป็นคนแอบอา้งว่าเป็นคนส
สนิทนายกรับมนตรี จงึได้ตรวจสอบพืน้ทีห่มูท่ี ่1 ต.เกาะลันตาน้อย (บ้านหลังฮอด) พบว่า มกีารโค่นล้ม ต้นไมส้น และท า
เป็นไมซุ้งแปรรูป และพืน้ทีเ่สียหายไปแล้ว 80-100 ไร่  ต.เกาะลันตา  อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ปิด
แล้ว17/3/60
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ที่
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี
ที่ปดิเรื่อง
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อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ
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ช่องทางการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง
หมายเหตุ

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

39 6011320178 27/2/2560 มกีารลักลอบตัดไมแ้ละแปรรูปไมเ้ป็นแผ่น หมูท่ี ่3 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี √ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)ปิด
เร่ือง20/4/60

40 6011353918 27/2/2560 บุกรุกพืน้ทีป่่า จ.พะเยา เขตติดต่อ จ.เชียงราย พืน้ทีห่ว้ยบ้านฮาง-บ้านเยา้ (ท้องทีบ่้านนาหนุน หมูท่ี ่2 ต.ภซูาง อ.ภซูาง 
จ.พะเยา ติดต่อ บ้านขนุหว้ยไคร้ อ.เทิง จ.เชียงราย)

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

41 6011411712  17/2/2560 ร้องเรียนว่า เจา้หน้าทีส่ านักจดัการทรัพยากรป่าไมท้ี ่6 สาขานครพนม เขา้ตรวจยดึพืน้ทีป่่าและร้องทุกขต่์อพนักงาน
สอบสวน สภอ.นครพนม ขอใหจ้บักมุด าเนินคดีขอ้หาบุกรุกป่าสงวนแหง่ชาติต่อราษฎรทีเ่ขา้ท ากนิและอยูอ่าศัยในเขตป่า
สงวนแหง่ชาติป่าดงหม ูท้องทีห่มูท่ี ่1 และหมูท่ี ่5 ต าบลอุม่เหมา้ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป.ที่ 6 สาขานครพนม
ปิดแล้ว31/7/61

42 6000642 8/3/2560 มกีารบุกรุกพืน้ทีป่่าสงวนฯ และมกีารปลูกสร้างบ้านบนทีดิ่นทีไ่มม่เีอกสารสิทธิ พืน้ที ่ม . 1 ต.ช่างเคียน อ.เมอืง จ.เชียงใหม่ √ ปม./หนังสือ สจป.ที ่1 (เชียงใหม่)

43 นร01600002440 7/3/2560 นายอภชิาต ชูพริก และพวก จ านวน 53 ราย ราษฎรต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จงัหวักกระบี ่ร้องเรียนขอ
ความเป็นธรรม กรณีพนักงานเจา้หน้าทีผู้่ควบคุมและรักษาป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าปลายคลองพระยา จงัหวัดกระบี ่มคี าส่ัง
ใหร้ื้อถอนส่ิงปลูกสร้าง ตลอดจนพืชผล

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ปิด
แล้ว28/3/60

44 นร02600016471 15/3/2560 ขอเสนอความคิดเหน็เกีย่วกบัขัน้ตอนในการขออนุญาตตัดไมห้วงหา้มในพืน้ทีดิ่นของตนเอง √ e-petition ส านักการอนุญาต

45 6011352246 24/3/2560 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกบัการซุกซ่อนไมท้ีตั่ดมาจากป่าสงวน(ไมท่ราบชื่อ) บริเวณพืน้ทีห่มูบ่้านดอนขวัญ ม. 2 ต.พนา อ.
พนา จ.อ านาจเจริญ

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป.ที่ 7 สาขา
อบุลราชธานีปิดแล้ว

26/10/61

46 6011404867 27/3/2560  กรณีผู้ร้องเรียนใช้นามว่า ขา้ราชการชั้นผู้น้อย ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินใหต้รวจสอบว่าผู้ว่าราชการจงัหวัดชลบุรี 
เจา้หน้าทีเ่ขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขยีว-เขาชมพู ่และเจา้หน้าทีส่ านักงานทีดิ่นจงัหวัดชลบุรี ร่วมกบันายทุนบุกรุกสุสาน
ในพืน้ทีเ่ขตรักษาพันธุสัตว์ป่าเขาเขยีว-เขาชมพู ่โดยผู้ตรวจการ กระทรวงมหาดไทย (นายวิชิต ชาตไพสิฐ) ได้ลงพืน้ที่
ตรวจสอบว่า สุสานอยูใ่นแนวเขตป่าไม ้(ป่าสงวนแหง่ชาติป่าเขาเขยีว ป่าสงวนแหง่ชาติป่าเขาชมพู ่และเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าเขาเขยีวเขาชมภู่) ในการนี ้สป.ทส.พิจารณาแล้วเหน็ว่า พืน้ทีต่ามขอ้ร้องเรียนดังกล่าวอยูใ่นพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ
ป่าเขาเขยีว ป่าเขาชมพู่

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

47 6010958868 4/4/2560 กรณีนายเจนชัย สยนานนท์ (ผู้ร้อง) ขอใหต้รวจสอบการยืน่ขออนุญาตใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ ทีผู้่ร้องยืน่ต่อ
กรมป่าไมเ้มือ่วันที ่9 ธันวาคม 2547

√ e-petition ส านักการอนุญาต

48 6011488983 31/3/2560 ขอใหพ้ิจารณาใหค้วามช่วยเหลือ เกษตรกรในพืน้ทีจ่งัหวัดพะเยาและจงัหวัดเชียงราย โดยมขีอ้เรียกร้องสรุปประเด็นได้
ดังนี ้จ านวน 5 ประเด็นประเด็นขอ้เรียกร้องในขอ้ที ่1 และ 5 มส่ีวนเกีย่วขอ้งกบัภารกจิรับผิดชอบของกรมป่าไม้

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้

49 6011468392 21/4/2560  แจง้เร่ืองร้องเรียนเกีย่วกบัการบุกรุก ภเูขาหวัจกุ ต้ังอยูห่มูท่ี ่5 คลองอแีผ่ว ต.วังน้ าเขยีว อ.วังน้ าเขยีว จ.นครราชสีมา √ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)
ปิดแล้ว5/5/60

50 6012999661 3/5/2560 ขอใหต้รวจสอบการออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส. 3 ก) ในพืน้ที ่อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจนีบุรี อ.วัฒนานคร อ.
คลองหาด อ.อรัญประเทศ ต.ตาพระยา จ.สระแกว้ ซ่ึงอยูใ่นเขตป่าสงวนแหง่ชาติ เขตป่าบ้านแกง้ เขตป่าเกง่ใหญ่ เขตป่า
แกง่ดินสอ จ.ปราจนีบุรี เขตป่ากระบาก เขตป่าเขาฉกรรจฝ่ั์งเหนือ เขตป่าวัฒนานคร เขตป่าโคกสูง จ.สระแกว้

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้



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. 2560   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563) เอกสารแนบ 4 

51 6012912191 4/5/2560 ราษฎรจงัหวัดนครพนม ขอใหอ้อกเอกสารสิทธิใหก้บัชาวบ้านทีม่ทีีท่ ากนิและทีอ่ยูอ่าศัยในพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ ป่าดง
บ้านโพนสว่างและป่าปลาปาก จงัหวัดนครพนม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่วันที ่30 มถินุายน 2541

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้

52 6011396234 5/5/2560 สมาชิกสภาเทศบาล ต าบลบางเตยแจง้ว่า บริษัท เขาบ่อคอนสทรัคชั่น จ ากดั ซ่ึงประกอบกจิการโรงโมห่นิในท้องทีต่ าบล
บางเตย อ าเภอเมอืงพังงา จงัหวัดพังงา ได้ท าเหมอืงหนินอกเขตประทานบัตรในพืน้ทีแ่ปลงเดิม ปัจจบุันได้ลุกล้ าพืน้ที่
แปลงใหมท่ีอ่ยูร่ะหว่างการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ จงึขอใหค้ณะกรรมการพิจารณาการใช้
ประโยชน์พืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติมกีารตรวจสอบและพิจารณา

√ e-petition ส านักการอนุญาต

53 6012984823 25/5/2560 ขอใหแ้กไ้ขปัญหาทีดิ่นท ากนิใหก้บัราษฎรในพืน้ที ่ต .ทัพราช ต.ทับไทย ต.ทัพเสด็จ ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแกว้ √ e-petition ส านักป้องกนัฯ,ส านักจดัการทีดิ่น
ป่าไม,้สจป.ที ่9 สาขาปราจนีบุรี

54 6012994931 26/5/2560 ขอใช้พืน้ทีบ่ริเวณป่าหว้ยไผ่ จ านวน 2,000 ไร่ ทีอ่ยูใ่นการดูแลรับผิดชอบของหน่วยป้องกนัรักษาป่าที ่พบ.9 (ยางชุม) 
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไมท้ี ่10 สาขาเพชรบุรี และแปลงซ่ึงเป็นพืน้ทีว่่างเปล่าในท้องทีต่ าบลบ่อแขม อ าเภอชะอ า 
จงัหวัดเพชรบุรี

√ e-petition ส านักการอนุญาต สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี
ปิดแล้ว23/6/60

55 6011472631 29/5/2560  นายธ ารง โสมจนัทร์ ประธานเครือขา่ย สุราษฎร์ร่วมใจ ขอความอนุเคราะหจ์ดัสรรทีดิ่นของรัฐ ซ่ึงหมดสัญญาเช่าจาก
บริษัทต่างๆ มาจดัสรรใหแ้กร่าษฎรผู้ยากไร้และไมม่ทีีดิ่นท ากนิ โดยการท าสัญญาเช่าตามนโยบายของรัฐบาล

√ e-petition ส านักการอนุญาต

56 6012924206 30/5/2560 เนือ่งจากจงัหวัดนครราชสีมา ได้มหีนังสือที ่นม 0017.1/9677 ลงวันที ่11 เมษายน 2560 ขอให ้กษ. พิจารณา 
กรณีนายนคร ศรีวิพัฒน์ เลขาธิการสมชัชาเกษตรกรรายยอ่ย ขอใหรั้ฐบาลด าเนินการ นโยบายทวงคืนผืนป่า ตามค าส่ัง 
คสช. ที ่64/2557 ซ่ึงในบางพืน้ที ่เช่น อ าเภอด่านซ้าย อ าเภอนาแหว้ และอ าเภอภเูรือ จงัหวัดเลย มกีารจบักมุ 
ประกาศยดึพืน้ที ่และตัดต้นยางพาราของเกษตรกร โดยมกีารเลือกปฏบิัติเฉพาะกบัเกษตรกรทีม่าจากภมูภิาคอืน่ ไมม่ี
การจ าแนกหรือตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรตามค าส่ัง คสช. ที ่66/2557

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

57 6011410656 1/6/2560 ขอความเป็นธรรม เนือ่งจากถกูจบักมุโดยเจา้หน้าทีห่น่วยป้องกนัรักษาป่าที ่อบ. 14 จงัหวัดอบุลราชธานี ปม. และ
ด าเนินคดี เมือ่วันที ่31 มนีาคม 2558 ขอ้หาบุกรุกเขา้ประโยชน์และครอบครองท าการเกษตร บริเวณป่าช่องเมก็ พืน้ที่
ต าบลช่องเมก็ อ าเภอสิรินธร จงัหวัดอบุลราชธานี

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้ สจป.ที่ 7 สาขา
อบุลราชธานี ปิดแล้ว

58 6012916998 8/6/2560 กรณีหอการค้าจงัหวัดแมฮ่่องสอน และกลุ่มราษฎรจงัหวัดแมฮ่่องสอน จ านวน 179 ราย ขออนุญาตใช้พืน้ทีป่่าสงวน
แหง่ชาติป่าแมเ่งาและป่าแมส่ าเพ็ง เพือ่ต้ังเป็นศูนยบ์ริการชายแดนของส่วนราชการทีเ่กีย่วขอ้ง

√ e-petition ส านักการอนุญาต

59 6012912805 21/6/2560 นายเรืองเดช ประดิพัทธิ์สกลุ ประธานกลุ่มเครือขา่ยเกษตรกร จงัหวัดพะเยาและจงัหวัดเชียงราย ขอใหพ้ิจารณาใหค้วาม
ช่วยเหลือเกษตรกรในพืน้ทีจ่งัหวัดพะเยาและจงัหวัดเชียงราย  เนือ่งจากกรมทีดิ่นออกหนังสือส าคัญส าหรับทีห่ลวงทับ
ทีดิ่นท ากนิในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ ในพืน้ทีต่ าบลหงส์หนิ อ าเภอจนุ จงัหวัดพะเยา

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

60 6012903872 23/6/2560 ขอความเป็นธรรมเกีย่วกบัปัญหาขอ้พิพาทเร่ืองทีดิ่น บริเวณพืน้ทีทุ่ง่เล้ียงสัตว์ของโครงการหมูบ่้านจฬุาภรณ์พัฒนา 4 ซ่ึง
อยูใ่นความดูแลของสถาบันวิจยัจฬุาภรณ์ ในท้องทีห่มูท่ี ่7 ต าบลกแุหระ อ าเภอทุง่ใหญ่ จงัหวัดนครศรีธรรมราช แต่
ปรากฏว่า เจา้หน้าทีป่้องกนัรักษาป่าที ่นศ. 4 (บางขนั) จบักมุด าเนินคดี และส่ังหา้มไมใ่หช้าวบ้านด าเนินการเล้ียงสัตว์ 
โดยอา้งว่าพืน้ทีดั่งกล่าวอยูใ่นเขตป่าสงวน จงึขอใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตรวจสอบว่าพืน้ทีดั่งกล่าวอยูใ่นความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานใด

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)ปิดแล้ว

12/12/60



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 สิงหาคม 2563) เอกสารแนบ 4 

61 6012941998 4/7/2560 เจา้หน้าทีรั่ฐได้มกีารแอบอา้งค าส่ังคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ (คสช.) ที ่64/2557 เร่ือง การปราบปรามและหยดุยัง้
การบุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้และค าส่ัง คสช. ที ่66/2557 เร่ือง การหยดุยัง้การบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้และ
นโยบายการปฏบิัติงานเป็นการชั่วคราวในสภาวการณ์ปัจจบุัน เพือ่ท าการตรวจยดึทีดิ่นชาวบ้าน ผู้ยากไร้ ผู้มรีายได้น้อย 
และผู้ไร้ทีดิ่นท ากนิ ซ่ึงได้อยูอ่าศัยกอ่นทีจ่ะมคี าส่ังดังกล่าว โดยไมม่กีารตรวจสอบ และผู้ร้องเรียนเหน็ว่า เจา้หน้าทีไ่มย่ดึ
พืน้ทีสั่มปทานในพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติแมง่าวฝ่ังซ้าย ของบริษัท เขยีวเหลือง จ ากดั ซ่ึงเป็นการเอือ้ประโยชน์ใหแ้ก่
บริษัทเอกชน จงึขอใหย้กเลิกหรือแกไ้ขค าส่ัง คสช. ดังกล่าว ซ่ึง สป.ทส. ขอเรียนว่า เร่ืองดังกล่าวเกีย่วขอ้งกบัการ
ด าเนินการตามค าส่ัง คสช. ที ่64/2557 และค าส่ัง ที ่66/2557 ในการตรวจยดึในการตรวจยดึพืน้ทีใ่นเขตป่าสงวน
แหง่ชาติแมง่าวฝ่ังซ้าย

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ,ส านักการอนุญาต

62 6012954898 18/7/2560 ร้องเรียนเกีย่วกบัการปฏบิัติหน้าทีข่องเจา้หน้าทีป่่าไม ้สังกดัส านักจดัการทรัพยากรป่าไมท้ี ่7 ขอนแกน่ หน่วยป้องกนั
รักษาป่าที ่ขก.4 ภพูานค า ว่าเจา้หน้าทีป่่าไมไ้ด้ร้องทุกขก์ล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน เพือ่ด าเนินคดีอาญากบัผู้
ร้องเรียนในความผิดฐานกน่สร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือท าใหเ้ส่ือมเสียแกส่ภาพป่าสงวนแหง่ชาติ เนือ่งจากผู้ร้องเรียนได้
สร้างบ้านพักอาศัยในพืน้ทีห่มูท่ี ่3 ต.เขือ่นอบุลรัตน์ อ.อบุลรัตน์ จ.ขอนแกน่ โดยไมไ่ด้รับอนุญาต แต่ไมด่ าเนินคดีกบั
ราษฎรรายอืน่ทีส่ร้างบ้านพักอาศัยอยูใ่นบริเวณเดียวกนั ผู้ร้องเรียนจงึเหน็ว่า ไมไ่ด้รับความเป็นธรรม

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

63 6012971109 25/7/2560 ขอใหพ้ิจารณาแกไ้ขปัญหาทีดิ่นและทีท่ ากนิ ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติเขาปางกอ่วังชมพู อ าเภอเขาค้อ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 
ซ่ึงทางราชการได้ขอใช้พืน้ทีดั่งกล่าวจาก ปม. เพือ่จดัท าเป็นทีท่ ากนิและทีอ่ยูอ่าศัยใหก้บัราษฎรอาสาสมคัร ในเวลาต่อมา
ได้มกีารประกาศพืน้ทีดั่งกล่าวเป็นป่าสงวนแหง่ชาติเขาปางกอ่วังชมพู โดยราษฎรอาสาสมคัรบางส่วนได้เปล่ียนแปลงการ
ถอืครองทีดิ่น และการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรเป็นการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ และทางราชการได้เขม้งวดกบัการกระท า
ผิดเง่ือนไขการใช้ประโยชน์ทีดิ่นดังกล่าวและมกีารจบักมุผู้กระท าผิดมาด าเนินคดี ผู้ร้องเรียนจงึต้องการใหห้น่วยงานที่
เกีย่วขอ้งเร่งด าเนินการแกไ้ขปัญหาโดยด่วน

√ e-petition ส านักการอนุญาต

64 6011477487 26/7/2560 มทีีดิ่นท ากนิและทีอ่ยูอ่าศัยทีไ่มม่เีอกสารสิทธิในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ ซ่ึงผู้ร้องเรียนเหน็ว่า ทีดิ่นโดยรอบมเีอกสารสิทธิ
เป็นโฉนดทีดิ่นและ ส.ป.ก. หมดแล้ว จงึขอใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใหก้ารช่วยเหลือผู้ร้องเรียนกบัพวกด้วย

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้

65 นร01600006870 19/7/2560 ขอใหต้รวจสอบการครอบครองและบุกรุกพืน้ทีป่่า จงัหวัดนครศรีธรรมราช √ e-petition สจป.ที ่12 (นครศรีธรรมราช)

66 6012718469 4/8/2560 ขอใหพ้ิจารณาตรวจสอบการบุกรุกของนายทุนในพืน้ทีป่่าบนภเูขา บริเวณ ม. 5 ต.จระเขเ้ผือก อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.
กาญจนบุรี

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

67 6012989614 7/8/2560 ขอใหท้บทวนการด าเนินการพิสูจน์สิทธิในทีดิ่นท ากนิของประชาชน และยติุการด าเนินการกรณีทวงคืนผืนป่าจาก
ประชาชน

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ปิด
แล้ว30/10/2561

68 6012993045 18/8/2560 ขอความเป็นธรรมและขอใหต้รวจสอบเกีย่วกบัการกนัพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติดงตาหวัง ออกจากเขตปฏรูิปทีดิ่น ในพืน้ที ่อ.
โพธิ์ไทร จ.อบุลราชธานี จ านวน 2 แปลง เนือ้ที ่413 ไร่ เพือ่จดัต้ังป่าชุมชน แต่พืน้ทีดั่งกล่าวมสีภาพเป็นป่าเส่ือมโทรมไม่
เหมาะสมทีจ่ะจดัเป็นป่าชุมชน

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ

69 6011419146 30/8/2560 ขอทราบความชัดเจนเกีย่วกบัการเกีย่วกบัการก าหนดแนวเขตป่าสงวนแหง่ชาติป่าเหมอืงจีแ้ละป่าสันป่าสัก เพือ่ราษฎรจกั
ได้ไมบุ่กรุกเขา้ไปในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ  ต าบลเหมอืงจี ้อ าเภอเมอืงล าพูน จงัหวัดล าพูน

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



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 สิงหาคม 2563) เอกสารแนบ 4 

70 6012998046 30/8/2560 ขอใหร้ะงับการด าเนินกจิการของโรงโมห่นิศิลาเพชร ต้ังอยูต่ าบลหนองโอง่ อ าเภออูท่อง จงัหวัดสุพรรณบุรี เนือ่งจากโรง
โมห่นิดังกล่าวอยูติ่ดกบัถ้ าเขาไวยะกะ ซ่ึงถ้ าดังกล่าวอยูใ่นเขตป่าไมแ้ละภายในถ้ ามโีบราณวัตถสุมยัทวารวดี ผู้ร้องเรียน
เกรงว่า จะกอ่ใหเ้กดิความเสียหายแกโ่บราณวัตถแุละทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง

√ e-petition ส านักการอนุญาต

71 6012038958 5/9/2560 มกีารน าต้นไมใ้หญ่มาแปรรูปไมเ้ป็นท่อนๆ รบกวนส่งเสียงดังมากและอยากทราบว่าไมท้ีน่ ามาตัดผิดกฎหมายหรือไม 
สถานทีน่ าไมม้าตัด อยูบ่ริเวณระหว่าง แฟลตต ารวจทุง่สองหอ้งกบัสนามกอล์ฟสโมสรราชพฤกษ(์นอร์ทปาร์ค) กทม. จงึ
อยากใหห้น่วยงานเขา้มาตรวจสอบและด าเนินการแกไ้ขด่วน

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ

72 6012919235 19/9/2560  ขอใหพ้ิจารณาแกไ้ขปัญหาเกีย่วกบัขอ้พิพาททีดิ่นท ากนิและขอใหต้รวจสอบการปฏบิัติหน้าทีข่องเจา้หน้าทีท่ีข่ดัต่อ
กฎหมายหรือขดัต่อรัฐธรรมนูญ กรณีการละเมดิสิทธิของราษฎรทีไ่ด้รับผลกระทบจากการทวงคืนทีดิ่น

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ปิด
แล้ว30/10/60

73 6012918392 26/9/2560 ขอความช่วยเหลือเกีย่วกบัปัญหาทีดิ่นท ากนิใหแ้กผู้่ร้องและนางมกุดา สวนใจดี กรณีพิพาททีดิ่นในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ 
ต าบลเขาโจด อ าเภอศรีสวัสด์ิ จงัหวัดกาญจนบุรี เนือ่งจากถกูเจา้หน้าทีป่่าไมเ้ขา้ตรวจยดึพืน้ที ่ท าใหไ้ด้รับความเดือดร้อน
เป็นอยา่งมากเพราะไมม่ทีีท่ ากนิ

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

74 6011475543 7/9/2560 ได้ครอบครองทีดิ่นท ากนิบริเวณหมูท่ี ่6 ต.หว้ยเขยง่ อ.ทองผาภมู ิจ.กาญจนบุรี รวม 2 แปลง แปลงที ่1 เนือ้ทีป่ระมาณ 
20 ไร่ แปลงที ่2 เนือ้ทีป่ระมาณ 50 ไร่ โดยครอบครองมาเป็นเวลานานประมาณ 15 ปี ต่อมามปี้ายมาติดแจง้ยดึทีดิ่น
แปลงที ่1 ท าใหไ้มส่ามารถเขา้ไปท ากนิในแปลงทีดิ่นดังกล่าวได้

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป.ที ่10 (ราชบุรี)
ปิดแล้ว5/3/61

75 6011438836 7/9/2560  ผู้ร้องแจง้ว่าตนเองและญาติ ได้ท ากนิในพืน้ทีห่มูท่ี ่6 ต.หว้ยเขยง่ อ.ทองผาภมู ิจ.กาญจนบุรี มาเป็นเวลานานประมาณ 
15 ปี แต่ปัจจบุันมเีจา้หน้าทีม่าหา้มไมใ่หเ้ขา้ไปท ากนิในพืน้ทีดั่งกล่าว

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป.ที ่10 (ราชบุรี)
ปิดแล้ว5/3/61

76 6011071136 4/5/2560 กรณีราษฎรต าบลแกง่โสภา ท้องทีอ่ าเภอวังทอง จงัหวัดพิษณุ ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภยัแล้งขาดแคลนน้ า
อปุโภคบริโภค และการเกษตร จงึต้องการจดัท าฝายชั่วคราวเพือ่กกัเกบ็น้ า บริเวณแมน่้ าวังทอง (ล าน้ าเขก็) ในพืน้ที่
ต าบลแกง่โสภาอ าเภอวังทอง จงัหวัดพิษณุโลก รวม 5 จดุ และอ าเภอวังทอง ได้ตรวจสอบพบว่าพืน้ทีท่ัง้ 5 จดุ อยูใ่น
ความรับผิดชอบของกรมเจา้ท่า เขตป่าสงวนแหง่ชาติ ซ่ึงเป็นพืน้ทีใ่นความรับผิดชอบของ ปม.

√ e-petition ส านักป้องกนัรักษาป่าและควบคุม
ไฟป่า

สจป.ที่ 4 สาขาพษิณุโลก
ปิดแล้ว31/5/2561

77 6012906405  24/08/2560 ขอใหพ้ิจารณาตรวจสอบการด าเนินการ กรณีทีห่น่วยงานของรัฐทวงคืนทีดิ่นและพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติจากประชาชนโดย
ไมเ่ป็นธรรม

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ปิด
แล้ว29/9/2560
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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 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

3 5811459890 2/12/2558 ขอความอนุเคราะหเ์ช่าทีดิ่นท ากนิของรัฐ ในพืน้ที ่ต .วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี √ e-petition ส านักการอนุญาต

4 5812916766 24/12/2558 ราษฎรต าบลไทรทอง อ าเภอชัยบุรี จงัหวัดสุราษฎร์ธานี ขอใหต้รวจสอบขอ้เท็จจริง แต่งต้ังคณะท างานจากส่วนกลางลงมา
ตรวจสอบรับทราบสภาพปัญหาพืน้ทีส่วนปาล์มทีห่มดสัญญาเช่าแล้วน ามาจดัสรรใหร้าษฎรผู้ไมม่ทีีดิ่นท ากนิ และก าหนด
คุณสมบัติหลักเกณฑ์ผู้ทีจ่ะได้รับการจดัสรรทีดิ่นท ากนิใหเ้ป็นรูปธรรม

√ e-petition ส านักการอนุญาต

5 5912715011 6/1/2559 ขอใหต้รวจสอบผู้มอีทิธิพลเขา้ใช้ประโยชน์ในเขตพืน้ทีป่่า บริเวณดอยตูน (ชื่อตามประชาชนเรียก) หมูท่ี ่6 ต าบลเหมอืงจี ้อ าเภอ
เมอืง จงัหวัดล าพูน

√ e-petition สน.จทป.ที ่1 (เชียงใหม่)

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

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

7 5911401962 13/1/2559 ขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในพืน้ทีป่่าไมท้้องทีห่มูท่ี ่1 ต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพาน จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ √ e-petition ส านักการอนุญาต ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ปิด
แล้ว26/10/2559

8 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

9 5911319757 4/2/2559 ขอความช่วยเหลือเนือ่งจากผู้ร้องได้ยืน่ค าขอต่ออายปุระทานบัตรการเขา้ท าประโยชน์หรืออยูอ่าศัยภายในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ
ป่าเขาองัคาร ต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวัดบุรีรัมย์

√ e-petition ส านักการอนุญาต

10 5911437979 1/2/2559 ขอใช้พืน้ทีจ่ากกรมป่าไมใ้นเขตป่าสงวนแหง่ชาติเขาปางกอ่วังชมพู อ าเภอเขาค้อ จงัหวัดเพชรบูรณ์ √ e-petition ส านักการอนุญาต

11 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

12 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

13 5910351995 1/2/2559 ได้รับความเดือดร้อนจากสัมปทานท าเหมอืงแร่เพือ่อตุสาหกรรมปูนซีเมนต์และกอ่สร้างบริเวณเขาปูค่ง จงัหวัดกาญจนบุรี √ e-petition ส านักการอนุญาต
14 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

15 5900894 26/2/2559 ลักลอบตัดไมพ้ะยงูโดยไมไ่ด้รับอนุญาต จ านวน 1 ต้น ในพืน้ที ่สค.1 พืน้ทีห่มูบ่้านเขาไมไ้ผ่ หมูท่ี ่7 อ าเภอบ้านนา จงัหวัด
นครนายก

√ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกนัฯ

รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559    (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563) เอกสารแนบ 5 
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16 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

17 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

18 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

19 5911301742 1/3/2559 ขอใหพ้ิจารณาอนุญาตขดุลอกล าคลองบ่อดาน ในพืน้ทีแ่ต่คลองบ่อดาน ต าบลนาเตย อ าเภอท้ายเหมอืง จงัหวัดพังงา √ e-petition ส านักการอนุญาต สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่ปิด
แล้ว10/3/60

20 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

21 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

22 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

23 5913030648 15/3/2559 ขออนุญาตใช้ทีร่าชพัสดุทีอ่ยูใ่นความดูแลรับผิดชอบของกรมป่าไม ้ในพืน้ทีห่มูท่ี ่3 ต าบลนิคมสร้างตนเอง อ าเภอเมอืงลพบุรี 
จงัหวัดลพบุรี

√ e-petition ส านักการอนุญาต

24 5912904147 28/3/2559 ขออนุญาตใช้พืน้ทีข่อง ปม. โดยสภาองค์กรชุมชนต าบลหนองแมน่า ต าบลสะเพง ต าบลริมสีมว่ง และต าบลเขาค้อ เพือ่แกไ้ข
ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร

√ e-petition ส านักการอนุญาต

25 5911455685 24/3/2559 ถกูเจา้หน้าทีป่่าไมจ้งัหวัดอ านาจเจริญจบักมุด าเนินคดีฐานบุกรุก กน่สร้าง แผ้วถาง เขา้ท าประโยชน์ฯลฯในป่าสงวนแหง่ชาติโดย
ไมไ่ด้รับอนุญาต

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

17/10/6126 5911464157 31/3/2559 ขอความอนุเคราะหเ์ช่าทีดิ่นท ากนิของรัฐ ในพืน้ที ่ต .วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี √ e-petition ส านักการอนุญาต

27 5911342654 3/5/2559 ขออนุญาตใช้พืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ ป่าแมเ่งาะและป่าแมส่ าเพ็ง เพือ่ต้ังเป็นศูนยบ์ริการชายแดน จงัหวัดแมฮ่่องสอน √ e-petition ส านักการอนุญาต

28 5911481881 12/4/2559 ขอทราบขอ้เท็จจริงเกีย่วกบัการเช่าทีดิ่นในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ ท้องที ่ม . 4 ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี √ e-petition ส านักการอนุญาต
29 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

30 5911364385 17/5/2559 ชาวบ้านหมูท่ี ่5 ต าบลสบป้าด อ าเภอแมเ่มาะ จงัหวัดล าปาง ขออนุญาตใช้พืน้ทีป่่าเพือ่ปรับปรุงถนน เนือ่งจากประสบปัญหา
การขนส่งสินค้าเกษตรและคมนาคมไมส่ะดวก

√ e-petition ส านักการอนุญาต

31 5910954364 19/5/2559 ขอความเป็นธรรมเกีย่วกบัการท าประโยชน์ในทีดิ่นเขตป่าสงวนแหง่ชาติ ในพืน้ทีห่มูท่ี ่5 ต.ตะโก อ.ทุง่ตะโก จ.ชุมพร √ e-petition ส านักการอนุญาต
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32 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

33 5911471902 31/5/2559 ขอใช้ทีดิ่นในพืน้ทีต่ าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวัดบุรีรัมย ์ในการสร้างวัดเขารัตนธงชัย (วัดสระสะแก) √ e-petition ส านักการอนุญาต
34 5912999649 8/6/2559 ปม. พิจารณาพืน้ทีท่ีก่ระทรวงอตุสาหกรรมได้ออกอาชญาบัตรส ารวจแร่ให ้ปี 2554 ซ่ึงยงัไมม่คีวามชัดเจนว่าอยูใ่นพืน้ทีป่่าไม้

หรือไม ่จงึขอให ้ปม.ตรวจสอบขอ้เท็จจริง
√ e-petition ส านักการอนุญาต

35 5901222 14/6/2559 ขอใหต้รวจสอบใหม ่กรณีบุกรุกป่าเขาสน เพือ่ครอบครองทีดิ่น หมูท่ี ่2 ต าบลสวนผ้ึง อ าเภอสวนผ้ึง จงัหวัดราชบุรี √ ปม./หนังสือ ส านักป้องกนัฯ

36 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

37 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

38 5911495874 1/8/2559 ถกูกล่าวหาว่าบุกรุกเขา้ท าประโยชน์ปลูกยางพาราในเขตพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติป่าภเูปือย ป่าภขูีเ้ถา้ และป่าภเูรือ 0.เลย √ e-petition ส านักป้องกนัฯ สน.จทป.ที่ 6 (อดุรธาน)ี ปิด
แล้ว23/2/60

39 5911394686 31/8/2559 ขอใหย้ติุการอนุญาตใหเ้ขา้ท าประโยชน์ หรือการใหสั้ญญาเช่า/สัมปทาน ทีดิ่น แกบ่ริษัทหรือนายทุน และใหย้ติุการอนุญาตเกบ็
หาของป่าในเขตป่าสงวนแหง่ชาติบ้านหมาก และป่าปากพัง จงัหวัดสุราษฎร์ธานี ของบริษัท พันธ์ศรี จ ากดั

√ e-petition ส านักการอนุญาต

40 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

41 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

42 5912771978 30/9/2559 บุกรุกซ้ือขายทีดิ่นป่าสงวนแหง่ชาติป่าหว้ยเมก็  จงัหวัดอบุลราชธานี √ e-petition ส านักป้องกนัฯ สน.จทป.ที่ 7 สาขา
อบุลราชธานีปิดแล้ว15/3/60

รวม 42 0
รวมทั้งหมด                  42



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 าปรึกษาเกีย่วกบั นสก. พบปัญหาเวลาเราส่งไมไ้ปใหลู้กค้า เราจะออก นสก ส าหรับขนไมไ้ปทุกคร้ัง แต่จะเกดิปัญหา
ในกรณีทีลู่กค้าไมรั่บสินค้าทัง้แบบเต็มจ านวน และไมเ่ต็มจ านวน อนัเนือ่งจาก ปัญหาคุณภาพ ลูกค้าไมม่พีืน้ทีว่่าง รับไม่
ครบทุกรายการ ส่งผลกบัใบเบิกทางขากลับ ได้มาบ้าง ไมไ่ด้มาบ้าง ท าใหโ้ควตาไมข้องบริษัทไมค่รบตามจ านวน จะขอ
ปรึกษาว่าเราจะมวีิธีการด าเนินอยา่งไร เพือ่ใหถ้กูต้องตามกฎหมาย

√ ปม/เว็บไซต์ ส านักการอนุญาต

2 5811359011 11/6/2558 ขอทราบผลการขออนุญาตใช้พืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติป่าวังใหญ่และป่าแมน่้ าน้อย เพือ่ต้ังโรงแต่งแร่ ท้องทีต่ าบลศรีมงคล 
อ าเภอไทรโยค จงัหวัดกาญจนบุรี

√ e-petition ส านักการอนุญาต สจป.ที่10(ราชบุรี)ปิดแล้ว
1/7/58

3 5811413256 14/6/2558 ราษฎรจงัหวัดอบุลราชธานี ร้องเรียนว่า ถกูศูนยว์ิจยั น ารถแทรกเตอร์เขา้ไปท าลายพืชผลทางการเกษตรทีไ่ด้ปลูกไว้ และ
ยงัถกูหา้มไมใ่หเ้ขา้ใช้ประโยชน์และอยูอ่าศัยในพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ ป่าดงภหูล่น ท าใหไ้ด้รับความเดือดร้อน เนือ่งจาก
ไมม่ทีีดิ่นท ากนิและทีอ่ยูอ่าศัย

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

4 5811923886 18/6/2558 คัดค้านการท าเหมอืงแร่ฯ  (ต าบลล าพญากลาง ต าบลล าสะพุง และต าบลซับสนุน่) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  เนือ่งจากหาก
มกีารอนุญาตท าเหมอืงแร่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยูแ่ละความเป็นอยูข่องชาวบ้านอยา่งรุนแรง

√ e-petition ส านักการอนุญาต

5 5811487716  25/06/2558 ขอใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริง กรณีทีศ่าลปกครองสูงสุดได้มคี าพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่
 อ.205/2557 ใหเ้พิกถอนการออกเอกสารสิทธิทีม่ชิอบด้วยกฎหมายของกลุ่มนายทุนจ านวน 2,800 ไร่ ในเขตป่า
สงวนอ าเภอวัฒนานคร เนือ่งจากทีดิ่นอยูใ่นเขตป่าสงวนแหง่ชาติ ซ่ึงศาลได้มคี าพิพากษาแล้ว แต่กลุ่มนายทุนไมป่ฏบิัติ
ตามค าพิพากษาและได้บุกรุกครอบครองพืน้ทีป่่าสงวนดังกล่าว

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ

6 5812967565 24/6/2558 ขอใหต้รวจสอบการยืน่ขอใบอนุญาตสัมปทานการระเบิดหนิภเูขา บริเวณภเูขาจัก๊จัน่ (ชื่อทีช่าวบ้านในพืน้ทีเ่รียก) หมูบ่้าน
กลาง หมูท่ี ่2 ต.นากลาง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

√ e-petition ส านักการอนุญาต

7 5811438684 8/7/2558 ชาวบ้านได้เขา้มาท ากนิในพืน้ทีดิ่นของรัฐ เขตป่าสงวนทุง่เล้ียงสัตว์นกนางแอน่ และป่าสัมปทาน ซ่ึงราษฎรอาศัยท ากนิมา
นาน โดยเฉพาะพืน้ทีสั่มปทานของ อ.อ.ป. และบริษัทสหไทย ซ่ึงเคยยืน่ค าขอเขา้ท าประโยชน์ในป่าสงวนเมือ่ปี พ.ศ.
2548 มาคร้ังหนึง่แล้ว แต่ไมม่คีวามคืบหน้า ท าใหร้าษฎรได้รับความเดือดร้อน จงัหวัดชุมพร

√ e-petition ส านักการอนุญาต

8 5812915734 11/8/2558 ขอความอนุเคราะหจ์ดัสรรทีดิ่นของรัฐ ซ่ึงหมดสัญญาเช่าจากบริษัทต่างๆมาจดัสรรใหแ้กร่าษฎร ผู้ยากไร้ และไมม่ทีีดิ่นท า
กนิโดยการท าสัญญาเช่าตามนโยบายของรัฐบาล โดยมขีอ้เรียกร้อง 10 ขอ้

√ e-petition ส านักการอนุญาต

9 5810968121 19/8/2558 หวัหน้าหน่วยป้องกนัรักษาป่าที ่สพ.1 อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี มพีฤติกรรมขมขูคุ่กคามประชาชน √ e-petition สน.จทป.ที ่10 (ราชบุรี)

10 5812913528 27/8/2558 ขอความอนุเคราะหเ์ช่าทีดิ่นท ากนิของรัฐ ในพืน้ที ่ต .วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี √ e-petition ส านักการอนุญาต

11 5812910018 24/9/2558 ขอใหต้รวจสอบแนวเขตประทานบัตรหมดอายปุระทานบัตร บริเวณท้องที ่ต.ฉลอง อ.เมอืง จ.ภเูกต็ และการออกเอกสิทธิ
ของนายทุน

√ e-petition ส านักการอนุญาต

รวม 11 0
รวมทั้งหมด

รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563)
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