






ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 ม.ีค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 ม.ิย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64 รวมทั้งสิ้น

1 ระบบเร่ืองร้องเรียนของกรมป่าไม้ 10 16 31 22  -  -  -  -  -  -  -  - 79

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

3 รัฐสภา (กระทู/้ข้อหารือ) 0 8 0 3  -  -  -  -  -  -  -  - 11

4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ/(ระบบ e-petition) 7 9 16 7  -  -  -  -  -  -  -  - 39

5 คลินิกรับเร่ืองร้องทุกข์ ทส. 0 0 0  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0

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

รวมทั้งสิ้น 17 33 47 32 0 0 0 0 0 0 0 0 129

สถิตเิรื่องร้องเรียนของศูนย์บริการประชาชน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

ล าดบัที่ เรื่องรอ้งเรยีน
ประจ าเดอืน
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ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64 

ระบบเรื่องร้องเรยีนของกรมป่าไม ้

ส านักนายกรัฐมนตร/ี(1111) 

รัฐสภา (กระทู้/ข้อหารือ) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ/(ระบบ e-petition) 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส. 

อื่นๆ (เช่น หนังสือบันทึก, ศูนย์บริการกรมอุทยานแห่งชาติฯ) 



ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 ม.ีค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 ม.ิย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64 รวมทั้งสิน้

1 ผู้ขอรับบริการขอ้มูลส่ิงพิมพ์ เอกสารเผยแพร่วิชาการป่าไม้ 0 1 0  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1

2 ผู้ขอรับบริการขอ้มูลทางโทรศัพท/์ ณ ศูนยบ์ริการฯ 61 61 96 81  -  -  -  -  -  -  -  - 299

3 ผู้ขอรับบริการขอ้มูลอเิล็กทรอนิกส์ 0 0 0  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0

4 ผู้ขอรับบริการขอ้มูลขา่วสารทางราชการของกรมป่าไม้ 
(ตาม พ.ร.บ.ขอ้มูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540)

0
0 0 2  -  -  -  -  -  -  -  -

2

รวมทั้งสิน้ 61 62 96 83 0 0 0 0 0 0 0 0 302

                                 

สถิติการใหบ้รกิารข้อมูลข่าวสารของศูนยบ์รกิารประชาชน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2564

ล าดับที่ การให้บริการ
ประจ าเดือน
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ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64 

ผู้ขอรับบริการข้อมูลส่ิงพิมพ์ เอกสารเผยแพร่วิชาการป่าไม ้

ผู้ขอรับบริการข้อมูลทางโทรศัพท/์ ณ ศูนย์บริการฯ 

ผู้ขอรับบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

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

  



รวม
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ
รวม

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ
รวม

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ
รวม

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ
รวม

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ
รวม

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

1 ให้ขอ้มูลและแจง้เบาะแส 75 29 46 228 181 47 179 164 15 131 118 13 190 172 18 137 132 5
2 เร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกบัเจา้หน้าทีแ่ละ

ภารกจิของกรมป่าไม้
36 14 22 117 79 38 138 106 32 112 89 23 193 139 54 203 173 30

3 กระทู ้ขอ้หารือ 12 4 8 29 22 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 อื่นๆ (เชน่ ขอค าปรึกษา เสนอความ

คิดเห็น ขอ้เสนอแนะฯ)
6 1 5 29 20 9 27 26 1 34 32 2 78 77 1 19 18 1

รวมทั้งสิ้น 129 48 81 403 302 101 348 300 48 277 239 38 461 388 73 359 323 36
คิดเป็นร้อยละ(%) 100.00% 37.21% 62.79% 100.00% 74.94% 25.06% 100.00% 86.21% 13.79% 100.00% 86.28% 13.72% 100.00% 84.16% 15.84% 100.00% 89.97% 10.03%

สรุปเรื่องร้องเรียนของศูนย์บริการประชาชน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2559 - พ.ศ.2564 (ขอ้มูล ณ วันที ่31 มกราคม 2564)

ล าดบัที่ ประเภทเรือ่งร้องเรียน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559พ.ศ. 2564

74.94% 

25.06% 

ปี 2563 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

86.21% 

13.79% 
ปี 2562 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

86.28% 

13.72% 
ปี 2561 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

84.16% 

15.84% 
ปี 2560 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

89.97% 

10.03% 
ปี 2559 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

37.21% 

62.79% 

ปี 2564 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 



จ านวน/เรือ่ง คิดเปน็ร้อยละ(%) จ านวน/เรือ่ง คิดเปน็ร้อยละ(%) จ านวน/เรือ่ง คิดเปน็ร้อยละ(%) จ านวน/เรือ่ง คิดเปน็ร้อยละ(%) จ านวน/เรือ่ง คิดเปน็ร้อยละ(%) จ านวน/เรือ่ง คิดเปน็ร้อยละ(%)

1 ให้ขอ้มูลและแจง้เบาะแส 75 58.14% 228 56.58% 179 51.44% 131 47.29% 189 41.00% 137 38.16%
2 เร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกบัเจา้หน้าทีแ่ละภารกจิ

ของกรมป่าไม้
36 27.91% 117 29.03% 138 39.66% 112 40.43% 194 42.08% 203 56.55%

3 กระทู ้ขอ้หารือ 12 9.30% 29 7.20% 4 1.15% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

4 อื่นๆ (เชน่ ขอค าปรึกษา เสนอความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะฯ)

6 4.65% 29 7.20% 27 7.76% 34 8.95% 78 16.92% 19 5.29%

รวมทั้งสิ้น 129 100.00% 403 100.00% 348 100.00% 277 100.00% 461 100.00% 359 100.00%

    

  

สรุปเรื่องร้องเรียนของศูนย์บริการประชาชน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2559 - พ.ศ.2564 (ขอ้มูล ณ วันที ่31 มกราคม 2564)
ล าดบั

ที่
ประเภทเรือ่งร้องเรียน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559พ.ศ. 2563พ.ศ. 2564

48.92% 

41.82% 

0.00% 
9.26% 

พ.ศ. 2561 

ให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแส 

เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่และภารกิจของกรมป่า
ไม้ 

กระทู้ ข้อหารือ 

อื่นๆ (เช่น ขอค าปรึกษา เสนอความคิดเห็น ข้อ
เสนอแนะฯ) 

41.00% 

42.08% 

0.00% 

16.92% 

พ.ศ. 2560 

ให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแส 

เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่และภารกิจของกรม
ป่าไม้ 

กระทู้ ข้อหารือ 

อื่นๆ (เช่น ขอค าปรึกษา เสนอความคิดเห็น ข้อ
เสนอแนะฯ) 

38.16% 

56.55% 

0.00% 
5.29% พ.ศ. 2559 

ให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแส 

เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่และภารกิจของกรม
ป่าไม้ 

กระทู้ ข้อหารือ 

อื่นๆ (เช่น ขอค าปรึกษา เสนอความคิดเห็น ข้อ
เสนอแนะฯ) 

56.58% 29.03% 

7.20% 
7.20% 

พ.ศ. 2563 

ให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแส 

เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่และภารกิจของกรม
ป่าไม้ 

กระทู้ ข้อหารือ 

อื่นๆ (เช่น ขอค าปรึกษา เสนอความคิดเห็น ข้อ
เสนอแนะฯ) 

51.44% 39.66% 

1.15% 7.76% 

พ.ศ. 2562 

ให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแส 

เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่และภารกิจของกรม
ป่าไม้ 

กระทู้ ข้อหารือ 

อื่นๆ (เช่น ขอค าปรึกษา เสนอความคิดเห็น ข้อ
เสนอแนะฯ) 

58.14% 27.91% 

9.30% 4.65% 

พ.ศ. 2564 

ให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแส 

เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่และภารกิจของกรมป่า
ไม้ 

กระทู้ ข้อหารือ 

อื่นๆ (เช่น ขอค าปรึกษา เสนอความคิดเห็น ข้อ
เสนอแนะฯ) 



 
ตาราง สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประจ าเดือน มกราคม 2564 (ข้อมูลวันที่ 31 มกราคม 2564) 

รายการผู้ขอรับบริการ 

(1) 

ผู้รับบริการสะสม 

 

(2) 

ผู้รับบริการ 

(ม.ค.64) 

(1+2) 

รวม 

1. ผู้ขอรับบริการข้อมูลสิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่วิชาการป่าไม้ 1 0 1 

2. ผู้ขอรับบริการข้อมูลทางโทรศัพท์/ศูนย์บริการฯ 218 81 299 

3. ผู้ขอรับบริการข้อมูลอิเล็กทรอนกิส ์ 0 0 0 

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

0 2 2 

รวมท้ังหมด 219 83 302 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจ าเดือน มกราคม 2564 (ข้อมูลวันที่ 31 มกราคม 2564) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

(1) 
เร่ืองร้องเรียน 

สะสม 
 

(2) 
เร่ืองร้องเรียน 
ประจ าเดือน 
(ม.ค.64) 

 

 
(1)+(2) 
รวม* 

ด าเนินการ
พร้อมรายงาน

แล้วเสร็จ 

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ 

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมปา่ไม ้ 57 22 79 30 49 

ส านักนายกรัฐมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 

รัฐสภา / กระทู้ ข้อหารือ สว. สส. 8 3 11 4 7 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 32 7 39 14 25 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส. 0 0 0 0 0 

อื่นๆ 0 0 0 0 0 

รวมท้ังหมด 97 32 129 48 81 

 
หมายเหตุ  * รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1  

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



ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เรื่องอยู่ระหว่างด าเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลวันที่ 31 มกราคม 2564) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

(1) 
เร่ืองร้องเรียนทั้งหมด 

(ต.ค.62-ก.ย.63) 

(2) 
ด าเนินการพร้อม
รายงานแล้วเสร็จ 
(ต.ค.62-ก.ย.63) 

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

(ข้ามปี) 

(4) 
เรื่องด าเนินการแล้วเสร็จ 

(ต.ค.63 – ม.ค.64) 

(3) - (4) 
เรื่องร้องเรียนค้างปี 

คงเหลือ** 

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมปา่ไม ้ 212 136 76 34 42 

ส านักนายกรัฐมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 

รัฐสภา / กระทู้ ข้อหารือ สว. สส. 29 19 10 3 7 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 162 92 70 18 52 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส. 0 0 0 0 0 

อื่นๆ 0 0 0 0 0 

รวมท้ังหมด 403 247 156 55 101 

 
หมายเหตุ  ** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2  

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



ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เรื่องอยู่ระหว่างด าเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลวันที่ 31 มกราคม 2564) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

(1) 
เร่ืองร้องเรียนทั้งหมด 

(ต.ค.60-ก.ย.60) 

(2) 
ด าเนินการพร้อม
รายงานแล้วเสร็จ 
(ต.ค.60-ก.ย.63) 

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

(ข้ามปี) 

(4) 
เรื่องด าเนินการแล้วเสร็จ 

(ต.ค.63 – ม.ค.64) 

(3) - (4) 
เรื่องร้องเรียนค้างปี 

คงเหลือ*** 

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมปา่ไม ้ 166 152 14 1 13 

ส านักนายกรัฐมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 178 134 44 9 35 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส. 0 0 0 0 0 

อื่นๆ 0 0 0 0 0 

รวมท้ังหมด 348 288 58 10 48 

 
หมายเหตุ  *** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3  

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



ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เรื่องอยู่ระหว่างด าเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลวันที่ 31 มกราคม 2564) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

(1) 
เร่ืองร้องเรียนทั้งหมด 

(ต.ค.60-ก.ย.61) 

(2) 
ด าเนินการพร้อม
รายงานแล้วเสร็จ 
(ต.ค.60-ก.ย.63) 

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

(ข้ามปี) 

(4) 
เรื่องด าเนินการแล้วเสร็จ 

(ต.ค.63 – ม.ค.64) 

(3) - (4) 
เรื่องร้องเรียนค้างปี 

คงเหลือ**** 

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมปา่ไม ้ 82 72 10 0 10 

ส านักนายกรัฐมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 195 166 29 1 28 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส. 0 0 0 0 0 

อื่นๆ 0 0 0 0 0 

รวมท้ังหมด 277 238 39 1 38 

 
หมายเหตุ  **** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4  

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



ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เรื่องอยู่ระหว่างด าเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลวันที่ 31 มกราคม 2564) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

(1) 
เร่ืองร้องเรียนทั้งหมด 

(ต.ค.59-ก.ย.60) 

(2) 
ด าเนินการพร้อม
รายงานแล้วเสร็จ 
(ต.ค.59-ก.ย.63) 

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

(ข้ามปี) 

(4) 
เรื่องด าเนินการแล้วเสร็จ 

(ต.ค.63 – ม.ค.64) 

(3) - (4) 
เรื่องร้องเรียนค้างปี 

คงเหลือ***** 

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมปา่ไม ้ 86 83 3 1 2 

ส านักนายกรัฐมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 375 302 73 2 71 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส. 0 0 0 0 0 

อื่นๆ 0 0 0 0 0 

รวมท้ังหมด 461 385 76 3 73 

 
หมายเหตุ  ***** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5  

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



ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เรื่องอยู่ระหว่างด าเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลวันที่ 31 มกราคม 2564) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

(1) 
เร่ืองร้องเรียนทั้งหมด 

(ต.ค.58-ก.ย.59) 

(2) 
ด าเนินการพร้อม
รายงานแล้วเสร็จ 
(ต.ค.58-ก.ย.63) 

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

(ข้ามปี) 

(4) 
เรื่องด าเนินการแล้วเสร็จ 

(ต.ค.63 – ม.ค.64) 

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

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมปา่ไม ้ 107 104 3 0 3 

ส านักนายกรัฐมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 252 215 37 4 33 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส. 0 0 0 0 0 

อื่นๆ 0 0 0 0 0 

รวมท้ังหมด 359 319 40 4 36 

 
หมายเหตุ  ****** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6  

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



ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เรื่องอยู่ระหว่างด าเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลวันที่ 31 มกราคม 2564) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

(1) 
เร่ืองร้องเรียนทั้งหมด 

(ต.ค.57-ก.ย.58) 

(2) 
ด าเนินการพร้อม
รายงานแล้วเสร็จ 
(ต.ค.58-ก.ย.63) 

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

(ข้ามปี) 

(4) 
เรื่องด าเนินการแล้วเสร็จ 

(ต.ค.63 – ม.ค.64) 

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

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมปา่ไม ้ 129 128 1 0 1 

ส านักนายกรัฐมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 276 266 10 2 8 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส. 0 0 0 0 0 

อื่นๆ 0 0 0 0 0 

รวมท้ังหมด 405 394 11 2 9 

 
หมายเหตุ  ******* รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7  

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

 



หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ จ านวนเรื่องร้องเรียน อยูร่ะหว่างด าเนินการ ด าเนินการแล้วเสร็จพร้อมรายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

ส านกับริหารกลาง 1 0 1

ส านกัปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่ 3 2 1

ส านกัจัดการปา่ชุมชน 0 0 0

ส านกัวิจัยและพัฒนาการปา่ไม้ 0 0 0

ส านกัส่งเสริมการปลูกปา่ 1 0 1

ส านกัจัดการทีดิ่นปา่ไม้ 4 4 0

ส านกัแผนงานและสารสนเทศ 0 0 0

ส านกัการปา่ไม้ต่างประเทศ 0 0 0

ส านกัโครงการพระราชด าริและกจิการพิเศษ 0 0 0

ส านกัเศรษฐกจิการปา่ไม้ 1 1 0

กองการอนญุาต 8 6 2

ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 0 0 0

กลุ่มนติิการ 0 0 0

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 0 0

กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 0 0

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมปา่ไม้ 0 0 0

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่1 (เชียงใหม่) 6 4 2

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่2 (เชียงราย) 6 4 2

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่3 (ล าปาง) 4 1 3

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่4 (ตาก) 2 2 0

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่5 (สระบรีุ) 3 1 2

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่6 (อุดรธานี) 1 0 1

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่7 (ขอนแกน่) 6 3 3

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่8 (นครราชสีมา) 9 6 3

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่9 (ชลบรีุ) 9 4 5

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่10 (ราชบรีุ) 12 11 1

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่11 (สุราษฎร์ธานี) 7 4 3

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่12 (นครศรีธรรมราช) 8 3 5

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่13 (สงขลา) 2 2 0

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่1 สาขาแม่ฮ่องสอน 3 3 0

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่3 สาขาแพร่ 2 2 0

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่4 สาขานครสวรรค์ 4 2 2

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่4 สาขาพิษณุโลก 6 3 3

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่6 สาขานครพนม 2 1 1

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่7 สาขาอุบลราชธานี 6 6 0

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่9 สาขาปราจีนบรีุ 7 6 1

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่10 สาขาเพชรบรีุ 3 1 2

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่12 สาขากระบี่ 7 3 4

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่13 สาขานราธิวาส 3 0 3

หนว่ยงานอื่น : กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และพันธุ์พืช 0 0 0
รวม 129 81 48

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน (รายส านัก) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  เดอืน มกราคม 2564 (ขอ้มลู ณ วันที ่31 มกราคม 2564)
ศูนยบ์ริการประชาชน ส านักบริหารกลาง

หมายเหต ุ: เรือ่งร้องเรียนบางเรือ่งมีหน่วยงานที่เก่ียวข้องมากกวา่หน่ึงหน่วยงาน

ทั้งน้ี สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดไดท้างเวบ็เพจของศูนยบ์ริการประชาชนกรมปา่ไม้ http://www.forest.go.th/service/ หัวข้อรายงานสถิตปิระจ าเดอืน



หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ จ านวนเรื่องร้องเรียน อยูร่ะหว่างด าเนินการ ด าเนินการแล้วเสร็จพร้อมรายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

ส านกับริหารกลาง 5 0 5

ส านกัปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่ 35 25 10

ส านกัจัดการปา่ชุมชน 2 1 1

ส านกัวิจัยและพัฒนาการปา่ไม้ 0 0 0

ส านกัส่งเสริมการปลูกปา่ 13 1 12

ส านกัจัดการทีดิ่นปา่ไม้ 18 9 9

ส านกัแผนงานและสารสนเทศ 0 0 0

ส านกัการปา่ไม้ต่างประเทศ 0 0 0

ส านกัโครงการพระราชด าริและกจิการพิเศษ 2 1 1

ส านกัเศรษฐกจิการปา่ไม้ 4 1 3

กองการอนญุาต 40 17 23

ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 1 0 1

กลุ่มนติิการ 0 0 0

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 0 0

กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 0 0

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมปา่ไม้ 0 0 0

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่1 (เชียงใหม่) 28 3 25

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่2 (เชียงราย) 6 0 6

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่3 (ล าปาง) 10 0 10

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่4 (ตาก) 14 1 13

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่5 (สระบรีุ) 11 0 11

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่6 (อุดรธานี) 15 1 14

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่7 (ขอนแกน่) 15 7 8

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่8 (นครราชสีมา) 29 7 22

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่9 (ชลบรีุ) 13 0 13

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่10 (ราชบรีุ) 34 3 31

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่11 (สุราษฎร์ธานี) 23 2 21

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่12 (นครศรีธรรมราช) 6 1 5

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่13 (สงขลา) 3 1 2

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่1 สาขาแม่ฮ่องสอน 8 5 3

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่3 สาขาแพร่ 15 0 15

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่4 สาขานครสวรรค์ 11 1 10

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่4 สาขาพิษณุโลก 12 3 9

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่6 สาขานครพนม 4 2 2

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่7 สาขาอุบลราชธานี 19 7 12

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่9 สาขาปราจีนบรีุ 8 4 4

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่10 สาขาเพชรบรีุ 5 0 5

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่12 สาขากระบี่ 13 2 11

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่13 สาขานราธิวาส 0 0 0

หนว่ยงานอื่น : กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และพันธุ์พืช 0 0 0
รวม 403 101 302

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน (รายส านัก) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563   (ขอ้มลูอัพเดตถึงวันที ่31 มกราคม 2564)
ศูนยบ์ริการประชาชน ส านักบริหารกลาง

หมายเหต ุ: เรือ่งร้องเรียนบางเรือ่งมีหน่วยงานที่เก่ียวข้องมากกวา่หน่ึงหน่วยงาน

ทั้งน้ี สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดไดท้างเวบ็เพจของศูนยบ์ริการประชาชนกรมปา่ไม้ http://www.forest.go.th/service/ หัวข้อรายงานสถิตปิระจ าเดอืน



หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ จ านวนเรื่องร้องเรียน อยูร่ะหว่างด าเนินการ ด าเนินการแล้วเสร็จพร้อมรายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

ส านกับริหารกลาง 3 0 3

ส านกัปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่ 27 8 19

ส านกัจัดการปา่ชุมชน 5 0 5

ส านกัวิจัยและพัฒนาการปา่ไม้ 3 0 3

ส านกัส่งเสริมการปลูกปา่ 7 0 7

ส านกัจัดการทีดิ่นปา่ไม้ 25 15 10

ส านกัแผนงานและสารสนเทศ 4 0 4

ส านกัการปา่ไม้ต่างประเทศ 0 0 0

ส านกัโครงการพระราชด าริและกจิการพิเศษ 0 0 0

ส านกัเศรษฐกจิการปา่ไม้ 3 0 3

กองการอนญุาต 16 6 10

ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 0 0 0

กลุ่มนติิการ 2 0 2

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 0 0

กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 0 0

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมปา่ไม้ 0 0 0

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่1 (เชียงใหม่) 16 1 15

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่2 (เชียงราย) 14 2 12

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่3 (ล าปาง) 20 0 20

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่4 (ตาก) 15 0 15

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่5 (สระบรีุ) 6 0 6

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่6 (อุดรธานี) 11 0 11

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่7 (ขอนแกน่) 19 2 17

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่8 (นครราชสีมา) 31 3 28

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่9 (ชลบรีุ) 13 0 13

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่10 (ราชบรีุ) 26 2 24

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่11 (สุราษฎร์ธานี) 14 0 14

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่12 (นครศรีธรรมราช) 13 3 10

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่13 (สงขลา) 7 0 7

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่1 สาขาแม่ฮ่องสอน 4 2 2

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่3 สาขาแพร่ 7 0 7

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่4 สาขานครสวรรค์ 5 0 5

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่4 สาขาพิษณุโลก 18 0 18

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่6 สาขานครพนม 5 1 4

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่7 สาขาอุบลราชธานี 10 2 8

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่9 สาขาปราจีนบรีุ 12 5 7

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่10 สาขาเพชรบรีุ 14 0 14

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่12 สาขากระบี่ 13 1 12

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่13 สาขานราธิวาส 3 0 3

หนว่ยงานอื่น : กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และพันธุ์พืช 0 0 0
รวม 348 48 300

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน (รายส านัก) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562   (ขอ้มลูอัพเดตถึงวันที ่31 มกราคม 2564)
ศูนยบ์ริการประชาชน ส านักบริหารกลาง

หมายเหต ุ: เรือ่งร้องเรียนบางเรือ่งมีหน่วยงานที่เก่ียวข้องมากกวา่หน่ึงหน่วยงาน

ทั้งน้ี สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดไดท้างเวบ็เพจของศูนยบ์ริการประชาชนกรมปา่ไม้ http://www.forest.go.th/service/  หัวข้อรายงานสถิตปิระจ าเดอืน



หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ จ านวนเรื่องร้องเรียน อยูร่ะหว่างด าเนินการ ด าเนินการแล้วเสร็จพร้อมรายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

ส านกับริหารกลาง 7 0 7

ส านกัปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่ 50 13 37

ส านกัจัดการปา่ชุมชน 2 0 2

ส านกัวิจัยและพัฒนาการปา่ไม้ 2 0 2

ส านกัส่งเสริมการปลูกปา่ 17 0 17

ส านกัจัดการทีดิ่นปา่ไม้ 34 10 24

ส านกัแผนงานและสารสนเทศ 1 0 1

ส านกัการปา่ไม้ต่างประเทศ 0 0 0

ส านกัโครงการพระราชด าริและกจิการพิเศษ 3 0 3

ส านกัเศรษฐกจิการปา่ไม้ 1 0 1

กองการอนญุาต 17 10 7

ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 0 0 0

กลุ่มนติิการ 1 0 1

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 0 0

กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 0 0

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมปา่ไม้ 0 0 0

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่1 (เชียงใหม่) 13 0 13

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่2 (เชียงราย) 11 0 11

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่3 (ล าปาง) 6 0 6

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่4 (ตาก) 10 0 10

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่5 (สระบรีุ) 5 0 5

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่6 (อุดรธานี) 17 0 17

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่7 (ขอนแกน่) 13 0 13

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่8 (นครราชสีมา) 16 0 16

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่9 (ชลบรีุ) 14 2 12

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่10 (ราชบรีุ) 15 0 15

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่11 (สุราษฎร์ธานี) 8 0 8

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่12 (นครศรีธรรมราช) 9 3 6

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่13 (สงขลา) 4 0 4

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่1 สาขาแม่ฮ่องสอน 2 0 2

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่3 สาขาแพร่ 6 0 6

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่4 สาขานครสวรรค์ 1 0 1

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่4 สาขาพิษณุโลก 9 0 9

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่6 สาขานครพนม 1 0 1

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่7 สาขาอุบลราชธานี 7 0 7

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่9 สาขาปราจีนบรีุ 11 2 9

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่10 สาขาเพชรบรีุ 12 0 12

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่12 สาขากระบี่ 1 0 1

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่13 สาขานราธิวาส 2 0 2

หนว่ยงานอื่น : กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และพันธุ์พืช 0 0 0
รวม 277 38 239

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน (รายส านัก) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561   (ขอ้มลูอัพเดตถึงวันที ่31 มกราคม 2564)

ศูนยบ์ริการประชาชน ส านักบริหารกลาง

หมายเหต ุ: เรือ่งร้องเรียนบางเรือ่งมีหน่วยงานที่เก่ียวข้องมากกวา่หน่ึงหน่วยงาน

ทั้งน้ี สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดไดท้างเวบ็เพจของศูนยบ์ริการประชาชนกรมปา่ไม้  http://www.forest.go.th/service/  หัวข้อรายงานสถิตปิระจ าเดอืน



หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ จ านวนเรื่องร้องเรียน อยูร่ะหว่างด าเนินการ ด าเนินการแล้วเสร็จพร้อมรายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

ส านกับริหารกลาง 5 0 5

ส านกัปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่ 109 39 70

ส านกัจัดการปา่ชุมชน 1 0 1

ส านกัวิจัยและพัฒนาการปา่ไม้ 2 0 2

ส านกัส่งเสริมการปลูกปา่ 34 0 34

ส านกัจัดการทีดิ่นปา่ไม้ 52 10 42

ส านกัแผนงานและสารสนเทศ 11 0 11

ส านกัการปา่ไม้ต่างประเทศ 0 0 0

ส านกัโครงการพระราชด าริและกจิการพิเศษ 2 0 2

ส านกัเศรษฐกจิการปา่ไม้ 0 0 0

กองการอนญุาต 49 24 25

ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 0 0 0

กลุ่มนติิการ 8 0 8

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 0 0

กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 0 0

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมปา่ไม้ 0 0 0

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่1 (เชียงใหม่) 28 1 27

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่2 (เชียงราย) 28 0 28

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่3 (ล าปาง) 9 0 9

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่4 (ตาก) 15 0 15

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่5 (สระบรีุ) 3 0 3

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่6 (อุดรธานี) 16 0 16

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่7 (ขอนแกน่) 16 0 16

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่8 (นครราชสีมา) 30 0 30

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่9 (ชลบรีุ) 18 1 17

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่10 (ราชบรีุ) 27 1 26

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่11 (สุราษฎร์ธานี) 9 0 9

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่12 (นครศรีธรรมราช) 11 3 8

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่13 (สงขลา) 7 0 7

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่1 สาขาแม่ฮ่องสอน 1 0 1

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่3 สาขาแพร่ 15 0 15

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่4 สาขานครสวรรค์ 4 0 4

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่4 สาขาพิษณุโลก 22 0 22

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่6 สาขานครพนม 2 0 2

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่7 สาขาอุบลราชธานี 12 0 12

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่9 สาขาปราจีนบรีุ 6 1 5

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่10 สาขาเพชรบรีุ 5 0 5

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่12 สาขากระบี่ 10 0 10

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่13 สาขานราธิวาส 1 0 1

หนว่ยงานอื่น : กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และพันธุ์พืช 0 0 0
รวม 461 73 388

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน (รายส านัก) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560   (ขอ้มลูอัพเดตถึงวันที ่31 มกราคม 2564)

ศูนยบ์ริการประชาชน ส านักบริหารกลาง

หมายเหต ุ: เรือ่งร้องเรียนบางเรือ่งมีหน่วยงานที่เก่ียวข้องมากกวา่หน่ึงหน่วยงาน

ทั้งน้ี สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดไดท้างเวบ็เพจของศูนยบ์ริการประชาชนกรมปา่ไม้  http://www.forest.go.th/service/  หัวข้อรายงานสถิตปิระจ าเดอืน



หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ จ านวนเรื่องร้องเรียน อยูร่ะหว่างด าเนินการ ด าเนินการแล้วเสร็จพร้อมรายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

ส านกับริหารกลาง 5 0 5

ส านกัปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่ 74 13 61

ส านกัจัดการปา่ชุมชน 8 0 8

ส านกัวิจัยและพัฒนาการปา่ไม้ 1 0 1

ส านกัส่งเสริมการปลูกปา่ 5 0 5

ส านกัจัดการทีดิ่นปา่ไม้ 32 1 31

ส านกัแผนงานและสารสนเทศ 10 0 10

ส านกัการปา่ไม้ต่างประเทศ 0 0 0

ส านกัโครงการพระราชด าริและกจิการพิเศษ 1 0 1

ส านกัเศรษฐกจิการปา่ไม้ 0 0 0

กองการอนญุาต 43 19 24

ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 0 0 0

กลุ่มนติิการ 0 0 0

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 0 0

กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 0 0

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมปา่ไม้ 0 0 0

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่1 (เชียงใหม่) 11 0 11

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่2 (เชียงราย) 10 0 10

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่3 (ล าปาง) 13 0 13

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่4 (ตาก) 12 0 12

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่5 (สระบรีุ) 6 0 6

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่6 (อุดรธานี) 15 0 15

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่7 (ขอนแกน่) 8 0 8

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่8 (นครราชสีมา) 35 0 35

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่9 (ชลบรีุ) 16 0 16

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่10 (ราชบรีุ) 19 0 19

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่11 (สุราษฎร์ธานี) 16 0 16

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่12 (นครศรีธรรมราช) 9 0 9

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่13 (สงขลา) 6 0 6

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่1 สาขาแม่ฮ่องสอน 1 0 1

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่3 สาขาแพร่ 11 0 11

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่4 สาขานครสวรรค์ 3 0 3

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่4 สาขาพิษณุโลก 28 0 28

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่6 สาขานครพนม 6 0 6

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่7 สาขาอุบลราชธานี 25 3 22

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่9 สาขาปราจีนบรีุ 11 0 11

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่10 สาขาเพชรบรีุ 3 0 3

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่12 สาขากระบี่ 22 0 22

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่13 สาขานราธิวาส 1 0 1

หนว่ยงานอื่น : กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และพันธุ์พืช 0 0 0
รวม 359 36 323

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน (รายส านัก) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559   (ขอ้มลูอัพเดตถึงวันที ่31 มกราคม 2564)
ศูนยบ์ริการประชาชน ส านักบริหารกลาง

หมายเหต ุ: เรือ่งร้องเรียนบางเรือ่งมีหน่วยงานที่เก่ียวข้องมากกวา่หน่ึงหน่วยงาน

ทั้งน้ี สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดไดท้างเวบ็เพจของศูนยบ์ริการประชาชนกรมปา่ไม้  http://www.forest.go.th/service/  หัวข้อรายงานสถิตปิระจ าเดอืน



หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ จ านวนเรื่องร้องเรียน อยูร่ะหว่างด าเนินการ ด าเนินการแล้วเสร็จพร้อมรายงาน
(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

ส านกับริหารกลาง 2 0 2

ส านกัปอ้งกนัรักษาปา่และควบคุมไฟปา่ 19 1 18

ส านกัจัดการปา่ชุมชน 0 0 0

ส านกัวิจัยและพัฒนาการปา่ไม้ 0 0 0

ส านกัส่งเสริมการปลูกปา่ 6 0 6

ส านกัจัดการทีดิ่นปา่ไม้ 17 0 17

ส านกัแผนงานและสารสนเทศ 34 0 34

ส านกัการปา่ไม้ต่างประเทศ 0 0 0

ส านกัโครงการพระราชด าริและกจิการพิเศษ 0 0 0

ส านกัเศรษฐกจิการปา่ไม้ 0 0 0

กองการอนญุาต 21 6 15

ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 0 0 0

กลุ่มนติิการ 3 0 3

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 0 0

กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 0 0

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมปา่ไม้ 0 0 0

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่1 (เชียงใหม่) 27 0 27

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่2 (เชียงราย) 16 0 16

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่3 (ล าปาง) 9 0 9

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่4 (ตาก) 16 0 16

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่5 (สระบรีุ) 11 0 11

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่6 (อุดรธานี) 10 0 10

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่7 (ขอนแกน่) 15 0 15

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่8 (นครราชสีมา) 39 0 39

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่9 (ชลบรีุ) 12 0 12

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่10 (ราชบรีุ) 19 1 18

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่11 (สุราษฎร์ธานี) 23 0 23

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่12 (นครศรีธรรมราช) 14 0 14

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่13 (สงขลา) 4 0 4

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่1 สาขาแม่ฮ่องสอน 3 0 3

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่3 สาขาแพร่ 12 0 12

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่4 สาขานครสวรรค์ 4 0 4

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่4 สาขาพิษณุโลก 15 0 15

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่6 สาขานครพนม 4 0 4

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่7 สาขาอุบลราชธานี 15 1 14

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่9 สาขาปราจีนบรีุ 8 0 8

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่10 สาขาเพชรบรีุ 13 0 13

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่12 สาขากระบี่ 19 0 19

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที ่13 สาขานราธิวาส 3 0 3

หนว่ยงานอื่น : กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และพันธุ์พืช 0 0 0
รวม 405 9 396

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน (รายส านัก) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558  (ขอ้มลูอัพเดตถึงวันที ่31 มกราคม 2564)

ศูนยบ์ริการประชาชน ส านักบริหารกลาง

หมายเหต ุ: เรือ่งร้องเรียนบางเรือ่งมีหน่วยงานที่เก่ียวข้องมากกวา่หน่ึงหน่วยงาน

ทั้งน้ี สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดไดท้างเวบ็เพจของศูนยบ์ริการประชาชนกรมปา่ไม้  http://www.forest.go.th/service/ หัวข้อรายงานสถิตปิระจ าเดอืน



หนา้ที1่

ที่
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป ี
ที่ปดิเรื่อง

เรื่อง
อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง
หมายเหตุ

เดอืน ตลุาคม 2563
1 6400012 1/10/2563 5/11/2563 ชาวบ้านลักลอบตัดไม้พืน้ทีบ่้านเขาใหญ่ ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่12 (นครศรีธรรมราช)
2 6400025 2/10/2563 12/1/2564 ร้องเรียนการให้บริการสถานีเพาะช ากล้าไม้จงัหวดัระยอง √ ปม./เวบ็ไซต์ สจป.ที ่9 (ชลบุรี)

3 ทส01630000065 6/10/2563 29/10/2563 ขอให้ด าเนินการปฏิรูปกรรมสิทธิท์ีดิ่นให้กบัประชาชน อ.เนินมะปราง จ.พษิณุโลก เนือ่งจากเจา้หน้าทีป่่าไม้ได้เข้ามาด าเนินการในลักษณะขอคืนทีดิ่นเพือ่กลับคืนไปเป็นป่าชุมชน √ e-petition สจป.ที ่4 สาขาพษิณุโลก

4 ทส01630000066 6/10/2563 25/1/2564 การบุกรุกทีดิ่นและการใช้ทีดิ่นในเขตป่าสงวน ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีค าส่ังให้กรมป่าไม้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการร่วมกนัระหวา่งภาครัฐและ
เกษตรกรผู้เดือนร้อนในพืน้เขาภูหลวง ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

√ e-petition สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

5 6400033 7/10/2563 7/1/2564 มีการลักลอบบุกรุกแผ้วถางป่า เข้าไปเพือ่ท าสวนผลไม้ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ม.6 และ ม.9 ต.ปัถว ีอ.มะขาม จ.จนัทบุรี √ ปม./1362 สจป.ที ่9 (ชลบุรี)

6 6400041 8/10/2563 4/1/2564 มีผู้บุกรุกแผ้วทางทีดิ่นป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณ ม.๑๐ ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช และมีการสร้างส่ิงปลูกสร้างบ้านพกัในบริเวณทีบุ่กรุก √ ปม./หนังสือ สจป.ที ่12 (นครศรีธรรมราช)

7 6309540523 8/10/2563 ขอให้ตรวจสอบพืน้ทีบ่ริเวณ ม.9 ต.เขาพระ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช วา่สามารถออกเอกสารสิทธไิด้หรือไม่ เเละตรวจสอบวา่ทีม่าของโฉนดทีดิ่นเเปลงนีอ้อกมาได้อย่างไร √ e-petition สจป.ที ่12 (นครศรีธรรมราช)

8 6400062 15/10/2563 26/11/2563 ร้องเรียนการปลอมแปลงวฒิุการศึกษาของพนักงานราชการ สังกดัศูนย์ป่าไม้จงัหวดัอทุัยธานี √ ปม./หนังสือ สจป.ที ่4 สาขานครสวรรค์
9 6400075 16/10/2563 4/11/2563 บุกรุกพืน้ทีป่่าสงวนฯ ใกล้วดัป่าพระธาตุนิมิตร ต.ดงเย็น อ.เมือง จ.มุกดาหาร √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่6 สาขานครพนม

10 6400083 16/10/2563 มีการลักลอบตัดไม้ บริเวณป่าชุมชนบ้านแม่สุริน ม.3 ต.ขุนยวม อ.ขุมยวม จ.แม่ออ่งสอน √ ปม./1362 สจป.ที ่1 สาขาแม่ฮ่องสอน
11 6400091 19/10/2563 ตรวจสอบใบอนุญาตท าเฟอร์นิเจอร์ไม้ ทีบ่้านเลขที ่๗ และ ๔๑ ม ๗ ต.ห้วยร่วม อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ √ ปม./1362 สจป.ที ่4 สาขานครสวรรค์
12 6400101 20/10/2563 10/11/2563 พบเห็นการบุกรุกพืน้ทีป่่า โดยน ารถเข้ามาไถพืน้ที ่บริเวณทิศตะวนัตก ของวดัป่าพทุธวจนาราม  บ้านห้วยเส้ียว ม. ๑๑ ต.น้ าแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่1 (เชียงใหม)่

13 นร01630010207 22/10/2563 ขอให้ตรวจสอบการครอบครองทีดิ่นทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของรัฐ โดยขอให้ตรวจสอบทีดิ่นของรัฐจ านวนประมาณ 1,480 ไร่ แบ่งเป็นพืน้ทีป่ฏิรูปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม 
ประมาณ 212 ไร่ พืน้ทีป่่าไม้ ประมาณ 1,280 ไร่ ซ่ึงมีการกล่าวอา้งวา่ชุมชนสันติพฒันา ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ได้เข้าครอบครองท าประโยชน์โดยมิชอบ
ด้วยกฎหมายมาเป็นระยะเวลานาน

√ e-petition สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธาน)ี

14 ทส01630000071 26/10/2563 25/1/2564 การบุกรุกทีดิ่นและการใช้ทีดิ่นในเขตอทุยาน ขอความอนุเคราะห์ให้ได้เข้าไปครอบครองท าประโยชน์ ในพืน้ที ่ม.5 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตาใหญ่ จ.กระบี ่ในอา่วหาดไม้
ไผ่ซ่ึงติดกบัทางหลวงชนบทชนบท เนือ่งจากเจา้หน้าทีอ่ทุยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาไม่อนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในพืน้ทีดั่งกล่าวจงึท าให้ได้รับความเดือดร้อนไม่มีทีท่ ากนิ ขอ
ความอนุเคราะห์ให้ได้เข้าไปครอบครองท าประโยชน์ในพืน้ที่

√ e-petition สจป.ที ่12 สาขากระบี่

15 6400114 29/10/2563 มีการขุดดินบริเวณตีนเขาโดยใช้รถแม็คโคร บริเวณ ม.๑ บ้านเขาวงัสดึงษ์ ต.เขาแร้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่10 (ราชบุรี)

16 นร02630079106 29/10/2563 3/12/2563 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกท าลายป่าสงวนแห่งชาติป่าดงระแนง ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ √ e-petition สจป.ที ่7 (ขอนแกน่)
17 6310244630 29/10/2563 ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) มีหนังสือ ที ่กษ 0220/5902 ลงวนัที ่30 กนัยายน 2563 ขอให้พจิารณากรณีนายรุ่งอรุณ แกว้กิ่ง อาศัยอยู่

บ้านเลขที ่184 หมู่ที ่2 ต าบลสีวเิชียร อ าเภอน้ ายืน จงัหวดัอบุลราชธานี กบัพวก ขอติดตามความคืบหน้า จ านวน 2 กรณี ได้แก ่1) กรณีขอให้จดัสรรทีดิ่นในเขตปฏิรูปทีดิ่น 
โดยยื่นเร่ืองให้ส านักงานการปฏิรูปทีดิ่นจงัหวดัอบุลราชธานี พจิารณาด าเนินการ และ 2) ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกทีดิ่นป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝ่ังซ้ายล าโดมใหญ่ โดยยื่นเร่ือง
ต่อส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที ่7 สาขาอบุลราชธานี ซ่ึง สป.กษ. เห็นวา่ข้อร้องเรียนข้อที ่2 เกี่ยวข้องกบัอ านาจหน้าทีข่องกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จงึ
ขอให้พจิารณาด าเนินการ และจากการตรวจสอบพบวา่ ผู้ร้องเรียนได้แจง้ปัญหาการบุกรุกแผ้วถางป่าในพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝ่ังซ้ายล าโดมใหญ่ ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมป่าไม้ (ปม.)

√ e-petition สจป.ที ่7 สาขาอบุลราชธานี

เดอืน พฤศจิกายน 2563

18 6311167995 2/11/2563 1. กรณีนายบุญช่วย ใจกวา้ง ขอความอนุเคราะห์ขยายเขตไฟฟา้หมู่บ้านผาเสริฐพฒันาและปรับปรุงระบบประปาจากน้ าตกห้วยแกว้สู่หมู่บ้านในต าบลดอยฮาง (ถนนสายหลัก)
 อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย พืน้ทีบ่างส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝ่ังซ้ายและป่าแม่กกฝ่ังขวา 2. กรณีนายปรีชา กนกนาฏกลุ ขอรับความช่วยเหลือการขอใช้
พืน้ทีใ่นการขยายเขตไฟฟา้  ในพืน้ทีบ่้านกกน้อย ต าบลห้วยชมภู อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย พืน้ทีบ่างส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝ่ังซ้ายและป่าแม่กกฝ่ังขวา   
 3. กรณีนายจะคือ แอจู่ ขอรับการสนับสนุนระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐานบ้านยะฟบู้านบริวาร หมู่ที ่11 ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ในเขตพืน้ทีป่่าสงวน
แห่งชาติ ป่าดอยบ่อ

√ e-petition กองการอนุญาต,สจป.ที ่2 (เชียงราย)

19 6311240829 3/11/2563 ขอให้พจิารณาแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน กรณีได้รับผลกระทบจากการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติดงภูดินทับซ้อนทีท่ ากนิและทีอ่ยู่อาศัยของราษฎรในพืน้ทีบ่้านผ้ึง หมู่ 4 
และ 14 บ้านเหล่าโดน หมู่ 10 และบ้านเพยีมาตร หมู่ 3 ต าบลหนองแค อ าเภอราศีไศล จงัหวดัศรีสะเกษ โดยขอให้ตรวจสอบแนวเขตพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติดงภูดิน และ
ออกหนังสือแสดงสิทธใินการถือครองทีดิ่นให้แกร่าษฎร

√ e-petition สจป.ที ่7 สาขาอบุลราชธานี

20 6400122 3/11/2563 พบเห็นการตัดไม้บนเขาเพือ่น าไปขายเหตุเกดิบริเวณ ม.10 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เข้าทางซอย 7 ไปประมาณ 1 กโิลเมตร √ ปม./1310 สจป.ที ่10 (ราชบุรี)

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน มกราคม 2564  (ขอ้มลูวันที่ 31 มกราคม 2564) เอกสารแนบ 1 



หนา้ที2่

ที่
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป ี
ที่ปดิเรื่อง

เรื่อง
อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน มกราคม 2564  (ขอ้มลูวันที่ 31 มกราคม 2564) เอกสารแนบ 1 

21 นร01630004409 3/11/2563 กรณีราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่า ป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่ (บ้านเกา้บาตร) ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย์ เนือ่งจากยังไม่มีการ
จดัสรรทีดิ่นให้แกส่มาชิกสมัชชาคนจน ทีไ่ด้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่า จงึขอให้เร่งรัดการด าเนินการจดัสรรทีดิ่นให้แกส่มาชิกของสมัชชาคนจน

√ e-petition สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

22 6311178873 5/11/2563 20/1/2564 กรณีนางอาภากร เจริญสิริพร ประธานชมรมรักษ์น้ า รักษ์ป่า รักเชียงราย มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ในคราวนายกรัฐมนตรีเดินทางไปปฏิบัติราชการในพืน้ทีจ่งัหวดั
เชียงราย เมื่อวนัที ่24 กนัยายน 2563 ขอให้พจิารณาแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนให้แกป่ระชาชน  ขอให้พจิารณาส่งเสริมการเพิม่พืน้ทีสี่เขียว และส่งเสริมการเกษตรแบบวน
เกษตรแทนการเกษตรแบบเชิงเด่ียว

√ e-petition สจป.ที ่2 (เชียงราย)

23 6400143 9/11/2563 ได้รับแจง้เหตุวา่มีการลักลอบแผ้วถางและเผาป่า บริเวณป่าชุมชนบ้านห้วยเคียน ม.๔ ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย คาดวา่เผาบุกรุกเพือ่ขยายพืน้ทีท่างการเกษตร √ ปม./1362 สจป.ที ่2 (เชียงราย)
24 6400164 12/11/2563 ผู้ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการท างานของเจา้หน้าที ่หน่วย ปจ. ๕ (ทุง่โพธิ์) ๒ กรณี ๑) การน าไม้ของกลาง ออกขายให้กบัพวกค้าไม้พะยูง ในปี ๒๕๖๒ ๒) การเกบ็ส่วยราย

เดือน (ไม้พะยูง ๖ ท่อน)
√ ปม./หนังสือ สจป.ที ่9 สาขาปราจนีบุรี

25 6400151 12/11/2563 3/12/2563 มีบุคคลไปโค่นต้นไม้เพือ่ปลูกต้นทุเรียนในพืน้ทีป่่าทีติ่ดกบัสวนของข้าพเจา้ ซ่ึงข้าพเจา้ไม่ทราบวา่พืน้ทีดั่งกล่าวจะเป็นพืน้ทีข่องป่าไม้หรือป่าว เพราะข้าพเจา้ท ากนิในทีดิ่นของ
ข้าพเจา้มาเป็น 10 ปี กไ็ม่เคยเห็นมีผู้ใดมาท ากนิในพืน้ทีท่ีก่ล่าวถึง แต่พอช่วงทีทุ่เรียนมีราคาแพง ข้าพเจา้กเ็ห็นมีผู้มาตัดไม้และท าการปลูกทุเรียนในพืน้ทีดั่งกล่าว

√ ปม./เวบ็ไซต์ สจป.ที ่13 สาขานราธวิาส

26 6311438711 13/11/2563 นายอ าพนั แสนสุข ได้มีหนังสือขอความเป็นธรรม แจง้โดยสรุปวา่ จากการทีผู้่ร้องได้ร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบการบุกรุกป่าในพืน้ที ่ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี นัน้ 
เจา้หน้าทีป่่าไม้ได้น าป้ายป่าชุมชนมาติดกลับคืนในพืน้ทีแ่ปลงทีถู่กร้องเรียน แต่เจา้หน้าทีไ่ด้ร่วมกนักบัชาวบ้านบางส่วน น าไม้พะยูงไปปลูกในพืน้ทีท่ ากนิและท าการร้ือถอน
ท าลายพชืผลอาสินของผู้ร้อง ท าให้ได้รับความเสียหาย ซ่ึงได้ร้องขอความเป็นธรรมไปยังอ าเภอไทรโยคแล้ว แต่ไม่รับแจง้ผลการด าเนินการแต่อย่างใด ดังนัน้ จงึขอส่งเร่ือง
ดังกล่าวให้ ปม. น าไปรวมพจิารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าทีต่่อไป

√ e-petition สจป.ที ่10 (ราชบุรี) Ticket ID เลขที ่
6309439645 
เคยแจง้มาแล้ว

27 6400172 13/11/2563 30/11/2563 พบเห็นการบุกรุกป่าเชิงเขา บริเวณ ม.๔ บ้านหนองหอย ต.วงักพ์ง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ ์โดยผู้บุกรุกอา้งวา่มีเอกสารสิทธิ ์ผู้ร้องต้องการให้เข้าไปตรวจสอบ √ ปม./1310 สจป.ที ่10 สาขาเพชรบุรี
28 6400185 16/11/2563 18/11/2563 ร้องเรียนหัวหน้าหน่วย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธ ์โดยอา้งวา่หัวหน้าหน่วยไม่มีการพฒันาพืน้ทีใ่ห้เป็นแหล่งท่องเทีย่ว ทัง้ทีม่ีน้ าตก แกง่กระอาม อยู่ในพืน้ที่ √ ปม./1310 สจป.ที ่7 (ขอนแกน่)
29 6400193 16/11/2563 พบเห็นมีการขนท่อนไม้พะยูงมาแปรรูป และเล่ือยไม้ช่วงเวลากลางคืน บริเวณบ้านหนองบัว ม.๑ ต.เขวา อ.ะวชับุรี จ. ร้อยเอด็ √ ปม./1310 สจป.ที ่7 (ขอนแกน่)
30 6400203 16/11/2563 พบเหตุใช้รถแม็คโครเข้าไปปรับทีดิ่นตามแนวเขา บริเวณบ้านทุง่แถว ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จนัทบุรี ขอให้เจา้หน้าทีเ่ข้าไปตรวจสอบ √ ปม./1310 สจป.ที ่9 (ชลบุรี)
31 6400211 17/11/2563 แจง้เหตุมีการลักลอบตัดไม้ ใกล้โรงเรียนบ้านบางฉาง อ.สิชล จ.นครศรีะรรมราช ใช้ช้างในการชักลากไม้ √ ปม./1310 สจป.ที ่12 (นครศรีธรรมราช)
32 6311565010 18/11/2563 21/1/2564 ได้รับความเดือดร้อนจากนายทุน ทีแ่สดงตนวา่ทีกรรมสิทธิใ์นทีดิ่นป่าชุมโค หมู่บ้านโป่งแดง หมู่ 6 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร  ทีเ่ป็นป่าสงวนและท าการปลูกต้นยาง โดยเมื่อ

ประมาณปี พ.ศ. 2560  นายทุน ได้ท าการโคนต้นยาง เพือ่น าไปชาย  ปล่อยทีร่กร้างผู้ร้องไม่มีทีท่ ากนิ จงึไปขออนุญาตให้ตนและชาวบ้านเข้าใช้พืน้ทีไ่วส้ าหรับปลูกผัก กล้วย 
ฟกั แฟง แต่มีข้อตกลงวา่หากมี่เจา้ของมา จะรีบย้ายออกทันที ่มีการน ารถแม็คโครมาไถดินปิดทางน้ าไหลเข้าสู่หมู่บ้านและเป็นทีใ่ห้นักศึกษามาดูงาน ต่อมามีผู้แสดงตนเป็น
เจา้ของ และไปแจง้ความเพือ่ด าเนินคดี แต่เกรงวา่จะไม่ได้รับความเป็นธรรม

√ e-petition สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธาน)ี

33 6200475 4/1/2562 23/11/1963 บุกรุกเพือ่สร้างรีสอร์ท บริเวณเชาไข่นุย้ ป่าสงวนแห่งชาติบ้านฝายท่า ม. 3 ต.ทุง่มะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พงังา √ ปม./1362 สจป.ที ่12 สาขากระบี่ **เพิ่มในสถิติ**หาในปี 62
 ไม่พบ กระบี่แจ้งว่าเป็น
เร่ืองเดียวกับ6300704 
จึงขอปิดเร่ือง6200475

34 6400224 23/11/2563 มีการลักลอบตัดต้นพะยูงในเวลากลางคืน หมู่บ้านหนองหิน ต.สวนกล้วย อ.กนัทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่7 สาขาอบุลราชธานี
35 6400245 24/11/2563 ร้องเรียนเจา้หน้าทีป่่าไม้ชุดจบักมุไม่เป็นธรรมในการจบักมุด าเนินคดี โดยร้องวา่ตนเองถูกจบักมุในข้อหาบุกรุกพืน้ทีป่่าเนือ้ที ่จ านวน ๒-๒-๕๓ ไร่ ท้องทีห่มู่ที ่๘ ต.ออนกลาง อ.

แม่ออน จ.เชียงใหม่ ตามบันทึกการตรวจยึดสถานีต ารวจภูธรแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ลงวนัที ่๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยผู้ร้องได้น าบันทึกการตรวจยึดเปรียบเทียบกบัเอกสาร
บันทึกการตรวจสอบ ลงวนัที ่๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ โดยอา้งวา่พืน้ทีท่ีถู่กตรวจสอบจ านวน ๖ แปลง ในพืน้ทีบ่ริเวณเดียวกนั ผู้ครอบครองพืน้ทีท่ัง้ ๖ แปลง ท าไมไม่ถูกจบักมุ
ด าเนินคดีเหมือนตนเอง ซ่ึงถูกจบักมุเพยีงรายเดียว

√ ปม./1310 สจป.ที ่1 (เชียงใหม)่

36 6400232 24/11/2563 อยากทราบขั้นตอนของการเบิกจา่ยเงินค่าปฏิบัติงานในกจิกรรมผลิตกล้าไม้พนัธุดี์ √ ปม./เวบ็ไซต์ สจป.ที ่9 สาขาปราจนีบุรี
37 ทส01630000075 24/11/2563 16/12/2563 การบุกรุกทีดิ่นและการใช้ทีดิ่นในเขตป่าสงวน ขอให้ด าเนินการจดัสรรทีดิ่นท ากนิทีห่มดสัมปทานในพืน้ที ่ต.วงัยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าองค์พระ

 ป่าพรุะก า และป่าเขาห้วยพลู ขอให้ด าเนินการจดัสรรทีดิ่นท ากนิทีห่มดสัมปทานในพืน้ที ่ต.วงัยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าองค์พระ ป่าพรุะก า 
และป่าเขาห้วยพลู

√ e-petition สจป.ที ่10 (ราชบุรี)

38 ทส01630000074 24/11/2563 21/1/2564 ราษฎรบ้านขยอง ม.5 ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ขอความอนุเคราะห์ให้กลับเข้าไปครอบครอบท าประโยชน์ในทีดิ่นท ากนิเดิมเนือ่งจากโดนเจา้หน้าทีก่ล่ันแกล้งให้โดนคดี
ข้อหากน่สร้าง เข้ายึดถือครอบครองป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต

√ e-petition สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

39 6400253 26/11/2563 19/12/2563 แจง้เหตุมีการท าไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต ที ่บ้านเลขที ่๖/๑ ม. ๘ ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ล าปาง ขอให้เจา้หน้าทีเ่ข้าไปตรวจสอบ √ ปม./1310 สจป.ที ่3 (ล าปาง)
40 6400261 27/11/2563 18/12/2563 พบเห็นการลักลอบตัดไม้ บริเวณชุมชนห้วยเตย ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแกน่ ในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติ √ ปม./1310 สจป.ที ่7 (ขอนแกน่)
41 6400274 27/11/2563 7/1/2564 พบเห็นร่องรอยการตัดต้นไม้ จ านวน 40-50 ต้น โดยประมาณ เห็นเป็นตอไม้ทีถู่กตัดไปและร่องรอยการท าลายหลักฐานการตัดต้นไม้โดยการเผา ในพืน้ที ่ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง 

จ.เชียงใหม่ พกิดั 19.057892 , 98.641021
√ ปม./1310 สจป.ที ่1 (เชียงใหม)่
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รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน มกราคม 2564  (ขอ้มลูวันที่ 31 มกราคม 2564) เอกสารแนบ 1 

42 นร01630010446 10/11/2563 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกบัการจดัสรรทีดิ่นให้กบัประชาชนผู้ยากจนในเขตอ าเภอด่านช้าง จงัหวดัสุพรรณบุรี กรณีทีน่ายราช บุกลอ ตัวแทนกลุ่มราษฎรผู้ได้รับความ
เดือดร้อนเร่ืองทีดิ่น ได้เร่ืองขอให้พจิารณาอนุญาตใช้ประโยชน์พืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติ ต าบลด่านช้าง จงัหวดัสุพรรณบุรี แต่ทีดิ่นดังกล่าวเป็นพืน้ทีค่รอบครองของครอบครัวผู้
ร้อง โดยผู้ร้องแจง้วา่ ครอบครัวจนัทร์สุวรรณ มีความปรารถนาและยินดีให้การสนับสนุนการจดัทีดิ่นให้กบัเกษตร ผู้ยากไร้ตามนโยบายของรัฐบาลในท้องทีอ่ าเภอด่านช้างทีม่ี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามตามทีร่ะเบียบและกฎหมายก าหนดไว้

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้ สจป.10 (ราชบุรี) ปิด
เร่ือง 23/11/ 2563

43 สผ 0001/๙๖๘๙  20/10/2563  27/10/2563 การด าเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ชุดที ่25 ปีที ่๒ คร้ังที ่1๙) √ ข้อหารือ ส านักป้องกนัรักษาป่าและควบคุมไฟ
ป่า,ส านักส่งเสริมการปลูกป่า,สจป.ที่

 ๑๓ นราธวิาส

*เพิม่ในสถิติพย.63

44 สผ 0001/๑๐๓๗๙  2/1๑/256๓ 6/1/2564 การด าเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ชุดที ่25 ปีที ่๒ คร้ังที ่๒๑) √ ข้อหารือ กองการอนุญาต
45 สผ 0001/๑๐๕๒๔  2/1๑/256๓ การด าเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ชุดที ่25 ปีที ่๒ คร้ังที ่๒๐) √ ข้อหารือ ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้
46 สผ 0001/๑๐๕๙๑  ๖/1๑/256๓ การด าเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ชุดที ่25 ปีที ่๒ คร้ังที ่๒๖) √ ข้อหารือ กองการอนุญาต,สจป.ที ่9 (ชลบุรี)
47 สผ 0001/๑๐๙๑๓  ๑๐/1๑/256๓ การด าเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ชุดที ่25 ปีที ่๒ คร้ังที ่๒๓) √ ข้อหารือ กองการอนุญาต,สจป.ที ่12 สาขา

กระบี่
48 สผ 0001/๑๑๒๓๕  ๑๓/1๑/256๓ การด าเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ชุดที ่25 ปีที ่๒ คร้ังที ่๒๕) √ ข้อหารือ ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม,้สจป.ที ่๗ 

อบุลราชธานี
49 สผ 0001/๑๑๔๕๕  ๑๗/1๑/256๓ 5/11/2564 การด าเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ชุดที ่25 ปีที ่๒ คร้ังที ่๒๔) √ ข้อหารือ กองการอนุญาต
50 สผ 00๑๔/๑๑๘๑๓  ๒๗/1๑/256๓ 5/11/2564 กระทูถ้ามที ่๒๘๕ √ กระทู้ ส านักบริหารกลาง ส่วนการเจา้หน้าที่

เดอืน ธันวาคม 2563

51 6400282 1/12/2563 15/1/2564 มีการลักลอบตัดไม้และแปรรูป ที ่ม.๑๕ บ้านสามเทศ ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช พกิดั X ๕๘๑๖๐๗ Y๙๗๘๕๒๑ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่12 (นครศรีธรรมราช)
52 6312246388 2/12/2563 30/12/2563 ก านันต าบลคลองไผ่ อ าเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา ขอให้แกไ้ขปัญหาการประกาศเขตพืน้ทีป่่าไม้เขาเตียน เขาเขื่อนล่ัน ป่าปากช่องหมูสี ป่าต้นน้ าล าธาร ตามมติ

คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2531 และป่าอนุรักษ์ โซน C พ.ศ. 2535 โดยประกาศทับซ้อนทีอ่ยู่อาศัยของราษฎรในต าบลคลองไผ่ ท าให้ได้รับความเดือดร้อน
√ e-petition สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

53 6312342588 3/12/2563 ประธานศูนย์คุ้มครองสิทธแิละเสรีภาพจงัหวดัสระแกว้ ตัวแทนเกษตรกรในพืน้ที ่อ.ตาพระยา อ.คลองหาด อ.โคกสูง   อ.วฒันานคร และ อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว้ ขอทีดิ่น
ท ากนิคืนและค่าทดแทน เนือ่งจากทีดิ่นในพืน้ทีดั่งกล่าวถูกน าไปกอ่สร้างอา่งเกบ็น้ า และประกาศเป็นเขตสาธารณประโยชน์ ทับซ้อนกบัทีดิ่นท ากนิของเกษตรกร จ านวน 
8,000 ราย

√ e-petition สจป.ที ่9 สาขาปราจนีบุรี เร่ืองต่อเนื่อง
6302342646

54 6400295 3/12/2563 11/1/2564 แจง้เหตุมีการบุกรุกแผ้วถางป่า เพือ่ท าสวนผลไม้ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ม.๔ และ ม.๙ ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร √ ปม./1362 สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธาน)ี
55 6400305 3/12/2563 ลักลอบบุกรุกป่า เพือ่สร้างส านักสงฆ์ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที ่ม.๒ และ ม.๓ ต.วงักระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี √ ปม./1362 สจป.ที ่10 (ราชบุรี)
56 6312542354 3/12/2563 กรณีนางสาวนุชชมพ ูแกว้งาม มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี แจง้วา่ นางพนิ แกว้งาม (มารดาผู้ร้องเรียน) ได้ครอบครองเข้าท าประโยชน์ ในทีดิ่น ซ่ึงต้ังอยู่บริเวณป้อม

ตรวจที ่1 (ด่านเกบ็เงิน) เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าโตนงาช้าง ม.7 ต.ทุง่ต าเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา แต่ปัจจบุันปรากฏชื่อนายบรรเทา ศรีสุวรรณ ครอบครองพืน้ทีดั่งกล่าว จงึ
ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วย

√ e-petition สจป.ที ่13 (สงขลา)

57 6400313 3/12/2563 มีการตัดไม้ตรงข้ามรีสอร์ทปลายมาง บ้านบ่อเกลือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน √ ปม./1310 สจป.ที ่3 สาขาแพร่
58 6312540699 4/12/2563 ขอให้ติดตามการขอรับอนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติไสโป๊ะ แปลงที ่1 เนือ้ที ่625 ไร่ เพือ่ด าเนินโครงการสวนพฤกษาสวรรค์ส าหรับ

ประชาชน เพือ่ใช้เป็นทีพ่กัผ่อนหย่อนใจและศึกษาพนัธุไ์ม้และธรรมชาติของเทศบาลเมืองกระบี ่
√ e-petition กองการอนุญาต สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ปิด

แล้ว29/1/64

59 6400321 4/12/2563 28/12/2563 ผู้ร้องถูกด าเนินคดีกล่าวหาบุกรุกทีป่่าสงวนแห่งชาติ บ้านกา้วเจริญ ม.๑๑ ต.น้ าแวน อ.เชียงค า จ.พะเยา โดยไม่เป็นตามจริง โดยแจง้วา่ทีดั่งกล่าวได้ท ากนิมานานแล้ว √ e-petition สจป.ที ่2 (เชียงราย)
60 6400334 4/12/2563 พบเห็นการลักลอบตัดไม้ในป่าสงวนแห่งชาติ พืน้ทีบ่นภูเขา ต.หลุ่มรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี √ e-petition สจป.ที ่10 (ราชบุรี)
61 ทส01630000078 5/12/2563 ขอให้ด าเนินการเร่งรัดตรวจสอบแปลงทีดิ่นในเขตพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติในเขตสัมปทานเหมืองเเร่และในเขตป่าสงวนทุง่เล้ียงสัตวใ์นท้องที ่จ.สุราษฎร์ธานี เพือ่น ามาจดัสรร

ให้กบัประชาชนทีเ่ดือนร้อนทีดิ่นท ากนิ ขอให้ด าเนินการเร่งรัดตรวจสอบแปลงทีดิ่นในเขตพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติในเขตสัมปทานเหมืองเเร่และในเขตป่าสงวนทุง่เล้ียงสัตวใ์น
ท้องที ่จ.สุราษฎร์ธานี เพือ่น ามาจดัสรรให้กบัประชาชนทีเ่ดือนร้อนทีดิ่นท ากนิ

√ e-petition สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธาน)ี

62 6400342 7/12/2563 22/1/2564 ลักลอบบุกรุกแผ้วถางป่า บริเวณอา่งเกบ้น้ าแกง่หางแมว ต.ขุนช่อง อ.แกง่หาวแมว จ.จนัทบุรี √ ปม./1362 สจป.ที ่9 (ชลบุรี)
63 นร01630010683 7/12/2563 ขอให้พจิารณาตรวจสอบการออกหนังสือแสดงสิทธใินทีดิ่นตามหนังสือรับรองการท าประโยชน์เลขที ่๑๑๔๔ และเลขที ่๑๑๔๕ ต าบลวฒันา อ าเภอส่องดาว จงัหวดัสกลนคร 

โดยผู้ร้องแจง้วา่ การออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ดังกล่าวมิชอบด้วยกฎหมาย เนือ่งจากเป็นการออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ในทีดิ่นทีอ่ยู่ในเขตพืน้ทีป่่าดงพนันา
และป่าดงพระเจา้ ซ่ึงทางราชการประกาศก าหนด ให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวง ฉบับที ่๗๗๖ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๐๗

√ e-petition สจป.ที ่6 สาขานครพนม

64 6400355 8/12/2563 4/1/2564 ลักลอบตัดไม้ น าไปเกบ็ในโกดังบริเวณซอยภูผาแดง ต.ห้วยทัพมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง √ ปม./1310 สจป.ที ่9 (ชลบุรี)
65 นร01630010788 8/12/2563 14/12/2563 ขอความช่วยเหลือเร่ืองทีอ่ยู่อาศัยและทีดิ่นท ากนิในอ าเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เนือ่งจากถูกด าเนินคดีในข้อหาบุกรุกแผ้วถาง ครอบครองทีดิ่นป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้

รับอนุญาต
√ e-petition สจป.ที ่4 สาขาพษิณุโลก
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66 6400363 9/12/2563 13/1/2564 มีการลักลอบบุกรุกแผ้วถางป่า บริเวณใกล้ส านักสงฆ์ภูนาคา หลังศูนย์ศูนย์ศึกษาธรรมชาติโป่งกอ้นเส้า ม. ๕ ต.ท่ามะปราง อ.แกง่คอย จ.สระบุรี √ ปม./1362 สจป.ที ่5 (สระบุรี)
67 6400371 14/12/2563 13/1/2564 มีผู้แอบอา้งเป็นเจา้หน้าทีป่่าไม้ปฏิบัติงานอยู่ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ ที ่๗ (ขอนแกน่) ใช้อ านาจข่อมขู่ชาวบ้านให้ตัดและขายไม้ทีอ่ยู่ในทีข่องชาวบ้าน ในเขต ต.ในเมือง อ.

ภูเวยีง จ.ขอนแกน่
√ ปม./1310 สจป.ที ่7 (ขอนแกน่)

68 6400384 14/12/2563 20/1/2564 แจง้เหตุมีการลักลอบตัดต้นตะเคียน บริเวณล าห้วยไพรจวนน้อย บริเวณทิศใต้ท้ายบ้านบ่อแกว้ ม.๑๔ ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อดุรธานี √ ปม./1310 สจป.ที ่6 (อดุรธาน)ี
69 6400415 14/12/2563 26/1/2564 แจง้เหตุลักลอบขุดดินในพืน้ทีป่่า บริเวณ บ้านต  า ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ล าปาง √ ปม./1310 สจป.ที ่3 (ล าปาง)
70 6400423 14/12/2563 แจง้เหตุพบเห็นการบุกรุกพืน้ทีบ่ริเวณเชิงเขาหนองปลาไหล โดยใช้รถไถ บริเวณ ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี √ ปม./1310 สจป.ที ่5 (สระบุรี)
71 6312559986 14/12/2563 9/1/2564 แจง้เร่ืองร้องเรียน มีชาวบ้านเข้าไปบุกรุกพืน้ทีป่่า จ านวน 3 แปลง แปลงที ่1 พกิดั X468236Y1107704 ค่าโซน 47P ชาวบ้านเข้าไปบุกรุกป่าไม้และล้มต้นไม้ใหญ่ ให้

เป็นทีโ่ล่งเพือ่ทีจ่ะครอบครองเป็นของตัวเอง แปลงที ่2 พกิดั X468625Y1107004 ค่าโซน 47P ชาวบ้านเข้าไปบุกรุกป่าไม้ ใช้น้ ายาหยดน้ ายาทีต้่นไม้ใหญ่ให้ตาย และฟนั
เป็นช่องๆ และปลูกยาพารา กบัปลูกปาล์มน้ ามัน แปลงที ่3 X469404Y1107975 ค่าโซน 47P มีชาวบ้านเข้าไปบุกรุกพืน้ทีป่่า

√ e-petition สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธาน)ี

72 6400402 14/12/2563 4/1/2564 ถางป่าตัดไม้เพือ่สร้างส านักสงฆ์ห้วยร่อนทอง และถางป่าท าไร่ในป่าสงวนจดุทีร้่องเรียนห้วยใหญ่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ √ ปม./เวบ็ไซต์ สจป.ที ่4 สาขาพษิณุโลก
73 6400392 14/12/2563 6/1/2564 มีการลักลอบตัดไม้ ถางป่าสงวนปลูกผลไม้ใน จนัทบุรี ระยอง  √ ปม./เวบ็ไซต์ สจป.ที ่9 (ชลบุรี)
74 6400431 15/12/2563 ลักลอบตัดไม้บริเวณบ้านขุนห้วยแม่เปา บ้านห้วยน้ าฮาก ม.๑๗ ต.แม่เปา อ.พระยาเม็งราย จ.เชียงราย ตามแนวป่าในโครงการพระราชด าริ √ ปม./1310 สจป.ที ่2 (เชียงราย)
75 6400444 15/12/2563 พบเห็นผู้บุกรุกพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงค าเดือย อาศัยในหมู่บ้านป่าเหนือ ม.10 ต.หนองสิม อ.เขมราฐ จ.อบุลราชธานี √ ปม./1310 สจป.ที ่7 สาขาอบุลราชธานี
76 6400452 16/12/2563 7/1/2564 ลักลอบบุกรุกแผ้วถางป่า บริเวณบ้านควนตอ ม.11 ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ใกล้กบัทะเลสองห้อง √ ปม./1362 สจป.ที ่12 (นครศรีธรรมราช)
77 นร02620050870 18/12/2563 ผู้ร้องได้ท าประโยชน์ในทีดิ่นบริเวณบ้านวงัปลาช่อน หมู่ที ่1 ต าบลยางหัก อ าเภอปาท่อจงัหวดัราชบุรี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจบุัน ต่อมาเจา้หน้าทีก่รมป่าไม้ ได้เข้ามา

ท าลายทรัพย์สินและไม้ผลของผู้ร้องได้รับความเสียหาย... ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกบัข้อพพิาทสิทธใินทีดิ่นท ากนิ โดยผู้ร้องให้ข้อมูลวา่ ผู้ร้องได้ท าประโยชน์ในทีดิ่นบริเวณบ้าน
วงัปลาช่อน หมู่ที ่1 ต าบลยางหัก อ าเภอปาท่อจงัหวดัราชบุรี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจบุัน ต่อมาเจา้หน้าทีก่รมป่าไม้ ได้เข้ามาท าลายทรัพย์สินและไม้ผลของผู้ร้อง
ได้รับความเสียหาย

√ e-petition สจป.ที ่10 (ราชบุรี)

78 6400465 18/12/2563 แจง้เหตุลักลอบตัดต้นไม้ในพืน้ทีป่ฏิบัติธรรม จริขจรฉาย ต.รังงาม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ √ ปม./1310 สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)
79 6400473 18/12/2563 26/1/2564 บุกรุกท าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณอา่งท่ากรวย บ้านใหม่ร่มเย็น ม.๖ ต.เจา้วดั อ.บ้านไร่ จ.อทุัยธานี √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่4 สาขานครสวรรค์
80 6400481 20/12/2563 27/1/2564 พบเห็นบุคคลแต่งกายคล้ายเจา้หน้าทีป่่าไม้ ใช้เล่ือยโซ่ยนต์ตัดไม้และแปรรูป บริเวณทีดิ่นของการรถไฟ ต.ถ้ าน้ าผุด อ.เมืองพงังา จ.พงังา √ ปม./1310 สจป.ที ่12 สาขากระบี่
81 6400494 20/12/2563 พบเห็นการลักลอบตัดไม้พะยูงในพืน้ทีว่ดั ต.นาพนิ อ.ตระการพชืผล จ.อบุลราชธานี ยังไม่ได้ขนย้ายออก √ ปม./1310 สจป.ที ่7 สาขาอบุลราชธานี
82 6400504 21/12/2563 พบเห็นผู้บุกรุกพืน้ทีเ่ขตป่าสงวนแห่งชาติ พกิดั 47 P X 586919 Y 1441969 ใกล้รีสอร์ทไร่ค าแกว้ ต.ห้วยข้อง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี √ ปม./1310 สจป.ที ่10 สาขาเพชรบุรี
83 6400512 21/12/2563 พบเห็นการลักลอบตัดไม้ใกล้หน่วยงานของกรมประมง มีการน ารถแม็คโคเข้าไปขุดตอเพือ่น าไปขาย ในพืน้ที ่ต.กแุหระ อ.ทุง่ใหญ่ √ ปม./1310 สจป.ที ่12 (นครศรีธรรมราช)
84 ทส01630000090 21/12/2563 13/1/2564 การบุกรุกทีดิ่นและการใช้ทีดิ่นในเขตป่าสงวน ขอคัดค้านการขอประทานบัตรป่าชุมชนเขาพระพทุธบาทน้อยเขาขมิ้น ขอคัดค้านการขอประทานบัตรป่าชุมชนเขาพระพทุธบาท

น้อยเขาขมิ้น จ.สระบุรี
√ e-petition สจป.ที ่5 (สระบุรี)

85 6312171819 22/12/2563 กรณีราษฎรจงัหวดัเชียงรายได้รับผลกระทบขาดแคลนน้ าเพือ่ใช้ในการอปุโภคบริโภค และท าการเกษตร โดยเฉพาะพืน้ทีอ่ าเภอเวยีงป่าเป้า ซ่ึงเป็นแหล่งต้นน้ าแม่ลาว แต่เกดิ
การแห้งขอดไม่มีน้ าไหล เนือ่งจากการบุกรุกตัดไม้ท าลายป่า โดยเฉพาะต้นกล้วยป่าทีข่ึ้นบริเวณล าห้วยได้ถูกท าลายจนหมด ไม่สามารถดูดซับน้ าได้ จงึขอเสนอโครงการสร้าง
แหล่งต้นทุนน้ าของอ าเภอเวยีงป่าเป้า โดยการปลูกต้นกล้วยป่าในล าห้วยทุกหมู่บ้าน เพือ่ทดแทนแหล่งเดิมทีถู่กท าลาย

√ e-petition สจป.ที ่2 (เชียงราย)

86 6400541 24/12/2563 เนือ่งจากแม่ผมมีทีดิ่นทีจ่งัหวดัยโสธร ซ่ึงเป็นบ้านเกดิ แล้วได้ขายต้นยางนาให้กบัโรงไม้แห่งหนึง่ แต่เขาไม่เอทัง้หมดยังคงเหลือไม้อยู่ในทีดิ่น 1 ท่อน ยาวประมาณ 2.5 เมตร 
หน้ากวา้งประมาณ 20 นิว้ ถ้าผมจา้งคนไปเล่ือยเป็นแผ่นหนา 2 นิว้ แล้วขนย้าย มาทีจ่งัหวดัอบุล เพือ่เกา้อี้สไตล์ลอต์ฟ ต้องขออนุญาติขนย้ายมั้ยครับ ถ้าขอต้องขอจากใคร 

√ ปม./เวบ็ไซต์ ส านักเศรษฐกจิการป่าไม้

87 6400554 25/12/2563 เพลินพงษ์รีสอร์ท บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติเพือ่ปลูกสร้างรีสอร์ท บริเวณ ม.๔ ต.วนัยาว อ.ขลุง จ.จนัทบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่9 (ชลบุรี)
88 6400562 25/12/2563 27/1/2564 ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าทีข่องนาย... ซ่ึงผู้ร้องระบุวา่เป็นเจา้หน้าทีป่่าไม้ ในกรณีผู้ร้องได้โทรประสานงานกบันาย...แจง้เหตุบุกรุกป่ามีการขุดดินบริเวณเชิงเขา 

แต่นาย...(เจา้หน้าทีป่่าไม)้ท านิง่เฉยไม่สนใจตามทีไ่ด้แจง้ประสาน ผู้ร้องและฝ่ายทหาร จงึได้เข้าไปจบักมุและได้แจง้เจา้หน้าทีป่่าไม้ โดยการจบักมุได้ของกลางเป็นรถแม็คโค ๑ 
คัน รถบรรทุกดิน ๑๐ คัน เหตุเกดิในพืน้ที ่ม.๘ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว้ และอยู่ใกล้หน่วยป้องกนัรักษาป่า

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่9 สาขาปราจนีบุรี

89 6400575 25/12/2563 แจง้เหตุบุกรุกป่า ภบท. ๕ บริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้าน ต.เขาเพิม่ อ.บ้านนา จ.นครนายก √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่9 สาขาปราจนีบุรี
90 6400591 26/12/2563 บุกรุกตัดไม้เชิงดอยเงิน ต.นาแกว้ อ.เกาะคา จ.ล าปาง √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่3 (ล าปาง)
91 6400601 26/12/2563 26/1/2564 ร้องเจา้หน้าทีป่ฏิบัติงานล่าช้า เนือ่งจากมีการลัดลอบตัดไม้ในป่าชุมชน ม. 10 บ้านทุง่ปงเรียน ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง  ผู้ร้องแจง้เจา้หน้าทีส่่วนป้องกนั ฯ แต่

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

92 6312558232 28/12/2563 27/1/2564 มีการบุกรุกพืน้ทีป่่าสงวนอยู่ริมถนนเข้าทาง หมู่ 8 หมู่บ้านเหมืองลาบู ต าบลปะแต อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ประมาณ 3 เดือนทีผ่่านมา โดยจะใช้เคร่ืองยนต์ รถไถ รถแม๊คโค
 เข้าไปบุกรุกปรับพืน้ที ่เพือ่ท าการปลูกทุเรียน/ยางพารา ผู้บุกรุกทราบชื่อวา่ ดาบต ารวจปรีชา หนูนุม่ สภ.กาบัง อ าเภอกาบัง จงัหวดัยะลา

√ e-petition สจป.ที ่13 สาขานราธวิาส

93 6400622 29/12/2563 9/1/2564 ลักลอบบุกรุกแผ้วถางป่า บริเวณ ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ์บริเวณภูเขาด้านทิศตะวนัตก ของบ้านสวนววิรีสอร์ทหัวหิน √ ปม./1362 สจป.ที ่10 สาขาเพชรบุรี
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รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน มกราคม 2564  (ขอ้มลูวันที่ 31 มกราคม 2564) เอกสารแนบ 1 

94 นร01630010362 29/12/2563 ขอให้ตรวจสอบพืน้ทีเ่ขาวงัพา บริเวณพืน้ทีห่มู่ที ่8 ต าบลทุง่ต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาวงัพาหรือไม่ และการด าเนินการของส านัก
จดัการทรัพยากรป่าไม้ที ่13 (สงขลา) ในการส ารวจพืน้ทีดั่งกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนทีก่ฎหมายก าหนดหรือไม่ อย่างไร

√ e-petition สจป.ที ่13 (สงขลา)

95 6400635 30/12/2563 บุกรุกป่าบริเวณบ้านไม้ซางหนาม ต.นาปูป่้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน √ ปม./1362 สจป.ที ่1 สาขาแม่ฮ่องสอน
96 6400643 30/12/2563 18/1/2564 ลักลอบตัดไม้ บริเวณภูเขาตรงข้ามโรงแรมทิพย์บุรีริเวอร์ไซด์ ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช √ ปม./1362 สจป.ที ่12 (นครศรีธรรมราช)
97 นร01630010995 30/12/2563 ขอให้จดัท าขอบเขตทีดิ่นท ากนิเป็นเขตคุ้มครองวฒันธรรมพเิศษตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที ่3 สิงหาคม 2553 กอ่นมีการด าเนินการส ารวจการถือครองทีดิ่นของชาวบ้าน

หมู่ที ่1 และ 2 ต าบลวงัยาว อ าเภอด่านช้าง จงัหวดัสุพรรณบุรี... ขอให้จดัท าขอบเขตทีดิ่นท ากนิเป็นเขตคุ้มครองวฒันธรรมพเิศษตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที ่3 สิงหาคม 
2553 กอ่นมีการด าเนินการส ารวจการถือครองทีดิ่นของชาวบ้านหมู่ที ่1 และ 2 ต าบลวงัยาว อ าเภอด่านช้าง จงัหวดัสุพรรณบุรี...

√ e-petition สจป.ที ่10 (ราชบุรี)

เดอืน มกราคม 2564

98 6400685 4/1/2564 ขอความอนุเคราะห์ กรมป่าไม้ ด าเนินการกบัผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้อง และให้ความเป็นธรรมกบัข้าพเจา้ด้วย ๒. ขอความอนุเคราะห์ จากกรมป่าไม้ ในการด าเนินการสอบแนวเขตที่
ชัดเจน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองหยง จงัหวดัพงังา

√ ปม./เวบ็ไซต์ สจป.ที ่12 สาขากระบี่

99 6401317680 5/1/2564 การจดัสรรทีดิ่นท ากนิ ที ่คทช. ไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของรัฐบาล ผู้ได้รับผลประโยชน์ในการใช้ทีดิ่นท ากนิส่วนใหญ่จะเป็นผู้ทีม่ีอทิพลในพืน้ที ่โดยการใช้เอกสารของ
ชาวบ้านในการบังหน้า ชาวบ้านจริงๆไม่ได้ใช้ประโยชน์เลย เดิมแล้วบริษัทกติติเป็นผู้รับสัมประทานในการใช้ประโยชน์ทีดิ่นทัง้หมด จนถึงปี พ.ศ.2562 สัญญาได้ส้ินสุดลง แล้ว
 เจา้หน้าทีป่่าไม้ มาจดัประชุมท าประชาคมโดยแจง้วา่จะแบ่งทีใ่ห้ชาวบ้านในพืน้ทีค่นละ 5-20 ไร่ และขอเอกสารชาวบ้านไปท า จนปัจจบุัน ไม่มีชาวบ้านคนไหนได้รับจดัสรรที่
ท ากนิจริง จะมีกแ็ต่ผู้ทีม่ีอทิธพิลทีไ่ด้เข้าใช้ประโยชน์

√ e-petition สจป.ที ่9 สาขาปราจนีบุรี

100 นร01630011277 6/1/2564 ขอให้พจิารณาแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนให้กบัราษฎรชาวไทยภูเขาภูทับเบิก และเพกิถอนค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที ่35/2559 เร่ืองมาตรการในการ
แกไ้ขปัญหาการครอบครองและใช้ประโยชน์ทีดิ่นป่าภูทับเบิก ในพืน้ทีต่ าบลวงับาลและต าบลบ้านเนิน อ าเภอหล่มเกา่ เนือ่งจากผู้ร้องแจง้วา่ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที ่18 
มกราคม 2509 ได้จ าแนกทีดิ่นก าหนดให้กนัออกจากเขตป่า เพือ่ต้ังเป็นนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขาให้ราษฎรชาวไทยภูเขาภูทับเบิกใช้เป็นทีอ่ยู่อาศัยและใช้ประโยชน์
ไวก้อ่นแล้ว และอื่น ๆ

√ e-petition สจป.ที ่4 สาขาพษิณุโลก

101 6400693 7/1/2564 บุกรุกแผ้วถางป่าเพือ่สร้างรีสอร์ท บริเวณภูเขาต้ังแต่วดัหม่องกะแทะ จนถึง แพะ เดอะราฟ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวสัด์ิ จ.กาญจนบุรี √ ปม./1362 สจป.ที ่10 (ราชบุรี)
102 6400703 7/1/2564 ลักลอบตัดไม้ในหมู่บ้านหนองข่า ติดสนามกอฟ ต.นนทรี                     อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจนีบุรี √ ปม./1310 สจป.ที ่9 สาขาปราจนีบุรี
103 6400724 7/1/2564 บุกรุกตัดไม้เพือ่ขาย บริเวณภูเขาตะเภา ต.กดุยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ √ ปม./1310 สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)
104 6400732 11/1/2564 ลักลอบตัดไม้ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ติดกบัพกุร่างอสัดงธรรมสถาน ม.9  ต.ด่านมะขามเต้ีย อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี √ ปม./1362 สจป.ที ่10 (ราชบุรี)
105 6401240978 15/1/2564 นายประพนธ ์ร่ ารวยธรรม (ผู้ร้อง) ตามหนังสือ ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2563 ขอให้ ปม. ตรวจสอบทีดิ่นแปลงข้างเคียงโฉนดทีดิ่นของนายธาริต เพง็ดิษฐ์ และภรรยา ซ่ึงถูก

ศาลส่ังยึดแล้วเพิม่เติม เนือ่งจากผู้ร้องยังมีข้อสงสัยวา่แปลงทีดิ่นบริเวณใกล้เคียงโฉนดทีดิ่นดังกล่าวอาจมีบริวาร (ครอบครัว) ของนายเข็มชัย ชุติวงศ์ ครอบครองทีดิ่นในพืน้ที่
ป่าสงวนแห่งชาติ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา หรือไม่

√ e-petition สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

106 6400745 15/1/2564 พบเห็นมีการตัดไม้กอ่นทีจ่ะมีการเคล่ือนย้ายในพกิดับ้านเกาะน้อย หมู่ที ่๙ ต.แจนแวน อ.ศรีณรงค์ จงัหวดัสุรินทร์ มีความประสงค์ให้เจา้หน้าทีเ่ข้าไปตรวจสอบ โดยด่วน √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

107 6400753 15/1/2564 ตรวจสอบบริเวณริมเขื่อนศรีนครินทร์มีการบุกรุกพืน้ทีต่รงข้ามโรงพยาบาลท่ากระดาน ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวสัด์ิ จ.กาญจนบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่10 (ราชบุรี)
108 6401154959 15/1/2564 พบเห็นการบุกรุกพืน้ทีเ่ขตป่าสงวนซ่ึงติดกบัแนวเขตอทุยานแห่งชาติน้ าหนาว  หมู ่ 7 ต าบลปากช่อง อ าเภอหล่มสัก จงัหวดัเพชรบูรณ์ ซ่ึงพืน้ทีดั่งกล่าวเป็นของนายทุนใน

พืน้ที่ และได้มอบพืน้ทีใ่ห้กบัพระสงฆ์เข้าไปปรับพืน้ทีแ่ละมีการตัดไม้สักจ านวนมาก
√ e-petition สจป.ที ่4 สาขาพษิณุโลก

109 6400782 18/1/2564 นายธรีะพงศ์ บัวค า แจง้วา่ เจา้หน้าทีป่่าไม้ได้จบัรถ6ล้อ1คัน รถไถ1คันรถคีบ1คันเล้ือย โซยนต์3ลูก กรณี เล้ือยโซ่ยนต์ ผมได้ไปขออนุญาติ ให้มีเล้ือยโซยนต์ ใว3้ลูกที ่กรมป่า
ไม้นครศรีธรรมราช ตอนนัน่ ปี2่545 มาตอนนี ้ปี่2563 หมายเลขตัวถัง มันช ารุด เนือ่งจากการใช้งาน มันอาจจะไม่ตรงกนั ผมชื้อไม้ยางพารา ตอนชื้อ ได้ท าสัญญาชื้อขายไม้
ยางพาราซ้ึง อยู่ในที ่สปก ตอนนี ้ป่าไม้กระบี ยึด เครืองมึอ เป็น เวลา 8เดือน แล้ว ผมอยากได้ เครืองมือท ามา หากนิ

√ ปม./เวบ็ไซต์ สจป.ที ่12 สาขากระบี่

110 6400795 19/1/2564 มีการบุกรุกอผ้วถางป่า ครอบครองกรรมสิทธิ ์นายพลอย แกว้เบีย่ง 38 ม.10 ต.ห้วยใหญ่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ √ ปม./เวบ็ไซต์ สจป.ที ่4 สาขาพษิณุโลก
111 6400805 19/1/2564 ร้านรวยยั่งยืน ต.บ้านเกา่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี รับซ้ือไม้ป่าหวงห้าม √ ปม./1310 สจป.ที ่10 (ราชบุรี)
112 6401170935 19/1/2564 การทีห่น่วยงานใช้ค าในเกดิเหตุไฟไหม้พืน้ที ่ป่า วา่ "ไฟป่า" เป็นการใช้ค าทีบุ่คคลทัว่ๆไป เข้าใจวา่เป็นการเกดิจากธรรมชาติ แต่ดูจากความเป็นจริงแล้ว เป็นการเกดิจากการ 

กระท าของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ คล้ายๆกบัเหตุการณ์ไฟไหม้ป่า ทีเ่กดิขึ้นที ่  รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  มีการสืบทราบวา่เป็นการจดุหลุและลามไปยังบ้านเรือน จงึ
ขอให้มีการเปล่ียนค าวา่ "ไฟป่า"  เป็นค าทีส่ามารถส่ือได้วา่ เป็นไฟทีเ่กดิจากธรรมชาติและฝีมือมนุษย์ ไม่ใช่เกดิจากธรรมชาติเพยีงอย่างเดียว

√ e-petition สจป.ที ่1 (เชียงใหม)่

113 นร02640002519 19/1/2564 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกบักรณีบริษัท นิสสัน เป็นบริษัทผลิตรถยนต์ ได้น ารถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลยี่ห้อนิสสัน ตัวใหม่ เป็นการโฆษณาในลักษณะขับรถ Off Road (ออฟ
โรด) เป็นแถวลงในล าน้ า โดยประชาชนเห็นวา่เป็นการกระท าทีผิ่ดกฎหมายเพราะการขับรถ Off Road (ออฟโรด) เป็นแถวลงในล าน้ า โดยถือวา่ล าน้ าเป็นสาธารณสมบัติเป็น
ธรรมชาติไม่มีใครเป็นเจา้ของ ควรรักษาเอาไวม้ีสัตวน์้ า และปลายน้ ามีผู้ใช้น้ าจ านวนมาก หากเป็นช่วงต้นล าน้ าแล้วจะสร้างมลพษิปะปนไปกบัน้ าได้ จงึต้องการทราบ
รายละเอยีดวา่หน่วยงานใดเป็นผู้อนุญาตให้กระท าในลักษณะดังกล่าว เพราะถือวา่เป็นการอนุญาตให้กระท าความผิดกฎหมาย

√ e-petition กองการอนุญาต

114 6401350662 21/1/2564 ผู้แจง้พบเห็นการบุกรุกป่าสงวน ในพืน้ที ่หมู่ที ่6 ต าบลขุนซ่อง  อ าเภอแกง่หางแมง จงัหวดัจนัทบุรี  √ e-petition สจป.ที ่9 (ชลบุรี)
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รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน มกราคม 2564  (ขอ้มลูวันที่ 31 มกราคม 2564) เอกสารแนบ 1 

115 6400821 21/1/2564 ลักลอบล่าสัตวป์่าคุ้มครอง บริเวณเขาชายธง ต.ชายธง อ.ตากฟา้ จ.นครสวรรค์ โดยจะกระท าในช่วงกลางวนัและกลางคืน คาดวา่เป็นชาวบ้านในพืน้ที่ √ ปม./1362 สจป.ที ่4 สาขานครสวรรค์
116 6400834 22/1/2564 บุกรุกป่าบริเวณเนินเขา โดยการเผาและตัดไม้ มีการใช้รถแม็คโคเข้าไปปรับพืน้ที ่ที ่ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)
117 6400842 22/1/2564 บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดยใช้รถแม็คโคเข้าไปปรับพืน้ที ่บริเวณ ม.1 ต.เขาไม้แกว้ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี และมีนายทุนเข้าไปจดัสรรพืน้ที่ √ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกนัฯ
118 6400855 22/1/2564 บุกรุกตัดไม้ บริเวณ ม.๙ ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยลักลอบตัดกลางคืน √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่1 (เชียงใหม)่
119 6400863 22/1/2564 พบเห็นการลักลอบขนไม้แปรรูป และล่าสัตวป์่า โดยซุกซ่อนมากบัผลิตผลทางการเกษตร บริเวณป่าห้วยเกน หมู่บ้านน่านใต้ หมู่ที ่๓ , ๔ , ๗ และ ๑๑ ต.บ่อแกว้ อ. นาหมื่น จ.

น่าน
√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่3 สาขาแพร่

120 6400871 26/1/2564 บุกรุกพืน้ทีป่่า บริเวณ ม. 3 บ้านห้วยหมากหนุน ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ใช้รถแม็คโคเข้าไปปรับพืน้ทีห่ลายจดุ √ ปม./1310 สจป.ที ่1สาขาแม่ออ่งสอน
121 6400884 27/1/2564 พบเห็นมีการตัดไม้ขาย โดยชาวบ้านทุกต าบลในอ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทัย น าไปขายให้โรงไฟฟา้ชีวมวล √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่4 (ตาก)
122 6400902 29/1/2564 แจง้เหตุการลักลอบขนไม้บริเวณ ม.๓ บ้านบ่อคา ต.ด่านสว ีอ.สว ีจ.ชุมพร โดยมีการปิดบังอ าพรางท่อนไม้ทีลั่กลอบขนมา √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธาน)ี
123 6400915 29/1/2564 แจง้เหตุมีการเล่ือยไม้และแปรรูป บริเวณป่าชุมชน หมู่ที ่๕ ต าบลสมอทอง อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ติดหน่วยป้องกนัไฟป่า √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธาน)ี
124 6400892 30/1/2564 บุกรุกป่าและแอบทิง้ขยะในป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโสกแต้ ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน่ √ ปม./เวบ็ไซต์ สจป.ที ่7 (ขอนแกน่)
125 6400923 30/1/2564 มีการลักลอบตัดไม้ ทีห่มู่ 5 บ้านแม่บ่อทอง ต.กลางดง อ.ทุง่เสล่ียม ไปขายทีล่านรับซ้ือเพือ่ไปขายให้กบัโรงอดัไม้ และโรงไฟฟา้ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่4 (ตาก)
126 6400931 31/1/2564 พบเห็นการบุกรุกพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติ เพือ่ท ารีสอร์ทบริเวณเชิงเขา ชื่อรีสอร์ท ไร่กล่ินดอย ในท้องที ่ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่1 (เชียงใหม)่
127 สผ ๐๐๐๑/๑๒๑๙๖  ๓๐/1๑/256๓ การด าเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ชุดที ่๒๕ ปีที ่๒ คร้ังที ่๒๙) √ ข้อหารือ ส านักป้องกนัฯ
128 สผ ๐๐๐๑/๑๓๐๐๑  ๒๕/1๒/256๓ การด าเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ชุดที ่๒๕ ปีที ่๒ คร้ังที ่๔) √ ข้อหารือ ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้
129 สผ ๐๐๐๑/๑๗๗ 12/1/2564 การด าเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ชุดที ่๒๕ ปีที ่๒ คร้ังที ่๖) √ ข้อหารือ กองการอนุญาต

รวม 81 48
รวมทั้งหมด 129



หนา้ที1่

ที่
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป ี
ที่ปดิเรื่อง

เรื่อง
อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง
หมายเหตุ

1 ทส01620000102 25/10/2562 ขอความช่วยเหลือจากผลกระทบโครงการทวงคืนผืนป่าจนท าให้เจา้หน้าทีป่่าบุกพืน้ที ่อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เข้ายึดทีท่ ากนิและอยู่อาศัยของชาวบ้านซ่ึงครอบครองเข้าท า
ประโยชน์มานานกวา่ 10 - 20 ปี

√ e-petition สจป.ที ่1 สาขาแม่ฮ่องสอน

2 6210445816 30/10/2562 การคัดค้านการสร้างเหมืองแร่ บ้านวงัโหรา หมู่ที ่3 บ้านไผ่สีทอง หมู่ที ่4  และหมู่ที ่1 บ้านหนองผักแวน่ จ.สุพรรณบุรี √ e-petition กองการอนุญาต

3 6211443973 8/11/2562 ราษฎรในพืน้ที ่ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี คัดค้านการท าสัมปทานเหมืองแร่ ของบริษัท เพชรเจริญกอ่สร้าง จ ากดั เนือ้ทีป่ระมาณ 193 ไร่ ทีต้ั่งอยู่ในเขตพืน้ทีป่่า
สงวนแห่งชาติป่าองค์พระ

√ e-petition กองการอนุญาต

4 6300291 20/11/2562 มีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ โดยการสร้างทีพ่กัอาศัยจ านวน 3 แห่ง ในพืน้ที ่อ.น้ าหนาว จ.เพชรบูรณ์ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่4 สาขาพษิณุโลก
5 6211457426 25/11/2562 มีการเปิดโรงงานเล่ือยไม้ และน ามาแปรรูป โดยไมมีใบอนุญาตในการเปิดโรงงานและเล่ือยโซ่ยนต์  ต.หินดาด อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี √ e-petition กองการอนุญาต

6 6300364 4/12/2562 ลักลอบตัดไม้พะยูงในเวลากลางคืน อยู่ในพืน้ทีส่าธารณประโยชน์ ติดกบัวดัป่าชัยมงคลบ้านโนนสังข์ ม.8 ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่7 สาขาอบุลราชธานี

7 6300403 4/12/2562 ได้ยินเสียงเล่ือยโซ่ยนต์บริเวณสนามกฬีาเกา่ บ้านหนองมะนาว ม.7 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อบุลราชธานี √ ปม./1362 สจป.ที ่7 สาขาอบุลราชธานี
8 6212248003 6/12/2562 ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกบัผลการสอบสวนขัดแย้งกบัความเป็นจริง กรณีบุกรุกพืน้ทีส่าธารณะบริเวณอา่งเกบ็น้ าห้วยโป่งกระบาน และพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก 

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

9 6300393 6/12/2562 ขอให้ตรวจสอบการสัมปทานเหมืองแร่ บริษัทเหมืองแร่สุราษฎร์จ ากดั หมดอายุสัมปทาน บ้านเหมืองแกะ ต.นาสาร อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธาน)ี

10 6212343552 17/12/2562 ขอให้พจิารณาเร่ืองเดิมทีไ่ด้เคยจดัส่งไปแล้ว และเร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริง ในเร่ือง แกไ้ขปัญหาทีดิ่น ท ากนิในพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติและอทุยานแห่งชาติตาพระยา พืน้ที ่ต.
ทัพราช ต.ทัพไทย ต.ทัพเสด็จ และต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแกว้

√ e-petition สจป.ที ่9 สาขาปราจนีบุรี

11 6212143817 19/12/2562 ขอเสนอปัญหาและแนวทางแกไ้ขความยากจน ซ่ึงพบประเด็นปัญหาเกี่ยวกบัราษฎรขาดสิทธทิ ากนิ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตป่าอนุรักษ์ เนือ่งจากมีการประกาศเขตป่า
ถึงร้อยละ 86 ท าให้ทับพืน้ทีข่องหมู่บ้าน ชุมชน เป็นจ านวน 377 หมู่บ้าน จากทัง้หมด 415 หมู่บ้าน ซ่ึงมีพืน้ทีท่ีร่าษฎรครอบครองถูกต้องตามกฎหมาย เพยีงร้อยละ 5 ของ
พืน้ทีท่ัง้จงัหวดั

√ e-petition สจป.ที ่1 สาขาแม่ฮ่องสอน

12 6212140968 20/12/2562 ขอให้แกไ้ขปัญหาทีดิ่น ทีอ่ยู่อาศัยในพืน้ทีจ่งัหวดัแม่ฮ่องสอน เนือ่งจากพืน้ทีส่่วนใหญ่ถูกประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เขตอทุยานแห่งชาติ เขตป่าอนุรักษ์ และประเภทอื่นๆ 
ถึงร้อยละ 85 และมีพืน้ทีร่าบเพยีงร้อยละ 5 เท่านัน้ ซ่ึงมีการส ารวจตกหล่น ท าให้ประชาชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนจ านวนมากกลายเป็นผู้บุกรุก

√ e-petition สจป.ที ่1 สาขาแม่ฮ่องสอน

13 6300775 6/1/2563 มีการซุกซ่อนไม้หวงห้ามและลักลอบแปรรูปไม้ขนาดใหญ่ในบริเวณวดัสระโพธิ ์บ้านสระโพธิ ์ม.4 ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช √ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกนัรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
14 6301546426 20/1/2563 ปัญหาความเดือดร้อนเร่ืองทีดิ่นท ากนิและเส้นทางเข้ากโุบร์ของราษฎรในพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติ ป่าบางขนุน ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเกต็ ซ่ึงได้อาศัยและท ากนิอยู่ในพืน้ที่

ป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว
√ e-petition สจป.ที ่12 สาขากระบี่

15 6300885 29/1/2563 ขอให้ส ารวจและแปรภาพถ่ายทางอากาศ ขอให้ออกหนังสือรับรองภาพถ่ายทางอากาศ และขอให้ออกหนังสือรับรองพืน้ทีท่ีถู่กด าเนินคดี พืน้ที ่124 ม.1 ต.สะเดาะพง อ.เขา
ค้อ จ.เพชรบูรณ์ พืน้ที ่5-2-88 ไร่

√ ปม./ด้วยตนเอง ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้

16 6300893 29/1/2563 ขอให้ส ารวจและแปรภาพถ่าย ขอให้ออกหนังสือรับรองพืน้ทีท่ีถู่กด าเนินคดี พืน้ที ่127 ม.1 บ้านเขาย่า ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ √ ปม./ด้วยตนเอง ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้

17 6300903 29/1/2563 ขอให้ส ารวจและแปรภาพถ่าย ขอให้รับรองภาพถ่ายเพือ่ใช้พสูิจน์สิทธิ ์และขอให้ออกหนังสือรับรองพืน้ทีท่ีถู่กด าเนินคดี พืน้ที ่69 บ้านริมสีม่วง ม.3 ต.ริมสีม่วง อ.เขาค้อ จ.
เพชรบูรณ์

√ ปม./ด้วยตนเอง ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้

18 6302242472 3/2/2563 กรณีกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ-่ผาจนัได  ขอให้ยุติการท าเหมืองหินไวก้อ่น ตามค าพพิากษาศาลปกครองอดุรธานี เนือ่งจากอยู่ระหวา่งรอค าพพิากษาศาลปกครอง
สูงสุด และขอให้ยุติการอนุญาตใช้พืน้ทีป่่าไม้ และประทานบัตรท าเหมืองหินโดยเด็ดขาด

√ e-petition กองการอนุญาต

19 6302432704 12/2/2563 ราษฎรหมู่บ้าน คุ้งเขาเขียว ม.3 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกยีรติ จ.สระบุรี ขอคัดค้านการกอ่สร้างโรงงาน ผลิตแอสฟลัท์ติก คอนกรีต ของบริษัท ทองอนิทร์ การโยธา 
2019 จ ากดั อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของราษฎร ส่ิงแวดล้อม

√ e-petition กองการอนุญาต

20 6302248095 13/2/2563 ขอให้แกไ้ขปัญหาทีดิ่นท ากนิในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงระแนง จงัหวดักาฬสินธุ ์ในการรังวดัใหม่ในพืน้ทีแ่ปลงดังกล่าวมีทัง้ราษฎรรายเดิม และราษฎรรายใหม่ทีเ่ป็นทัง้
ทายาท และไม่ใช่ทายาท ซ่ึงไม่เป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

√ e-petition สจป.ที ่7 (ขอนแกน่)

21 นร01630002028 13/2/2563 ขอเสนอเเนะเกี่ยวกบัการตัดไม้ยางนาในทีดิ่นของตนเองโดยไม่ต้องขอนุญาต เนือ่งจากผู้ร้อเห็นการการตัดไม้ยางนาในทีดิ่นของตนเองโดยทีไ่ม่ต้องขออนุญาตนัน้จะกอ่ให้เกดิ
ปัญหาตามมา อาทิเช่น เป็นช่องวา่งให้กบันายทุนทีจ่ะเข้าไปลักลอบตัดไม้ยางในทีส่าธารณประโยชน์ได้อย่างง่ายดาย

√ e-petition กองการอนุญาต

22 ทส01630000031 19/2/2563 การอนุญาต และสัมปทาน การยางแห่งประเทศไทยขออนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองกรุงหยัน ต.กรุงยัน อ.ทุง่ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 
จ านวนเนือ้ที ่4,600 ไร่ เพือ่ใชพืน้ทีป่ลูกสร้างสวนยางพนัธุดี์เป็นการชั่วคราวอกี 30 ปี

√ e-petition กองการอนุญาต

23 นร02630006840 19/2/2563 การบุกรุกทีดิ่นและการใช้ทีดิ่นในเขตป่าสงวน ขอให้เร่งด าเนินการพจิารณาการขออนุญาตใช้พืน้ทีเ่ขตป่าสงวนเพือ่ซ่อมแซมถนน บริเวณถนนชุมพร-เกาะสอง ม. 10 ต.หงษ์
เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

√ e-petition กองการอนุญาต

24 6301043 19/2/2563 การขายไม้เถื่อน ไม้พะยูง เอามาแปรรูปท าเฟอร์นิเจอร์ขาย บริเวณจดุขายของเกา่ วตัถุโบราณ ทีส่นามหลวง 2 หมู่ที ่1 ถ.ทววีฒันา แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา 
กรุงเทพมหานคร

√ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกนัรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

รรายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   (ขอ้มลูอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2564) เอกสารแนบ 2 



หนา้ที2่

ที่
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป ี
ที่ปดิเรื่อง

เรื่อง
อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รรายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   (ขอ้มลูอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2564) เอกสารแนบ 2 

25 6302342646 26/2/2563 นายอมัพร ขันทวชีัย ประธานศูนย์คุ้มครองสิทธแิละเสรีภาพจงัหวดัสระแกว้ ตัวแทนเกษตรกรในพืน้ที ่อ.ตาพระยา อ.คลองหาด อ.โคกสูง อ.วฒันานคร อ.อรัญประเทศ จ.
สระแกว้ ขอทีดิ่นท ากนิคืนและค่าทดแทน เนือ่งจากทีดิ่นในพืน้ทีดั่งกล่าวถูกน าไปกอ่สร้างอา่งเกบ็น้ าและประกาศเป็นเขตสาธารณประโยชน์ ซ่ึงทับซ้อนทีดิ่นท ากนิของเกษตรกร
 จ านวน 8,000 ราย

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้

26 6301072 27/2/2563 พืน้ทีเ่กดิเหตุอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเคยถูกด าเนินการจบักมุด าเนินคดีจากเจา้หน้าทีอ่ทุยานแห่งชาติทับลานแล้ว แต่กย็ังมีการบุกรุกต่อเนือ่งปีละเล็กปีละน้อย √ ปม./เวบ็ไซต์ สจป.ที ่9 สาขาปราจนีบุรี

27 6301085 28/2/2563 พบเห็นการตัดไม้แดงนาในพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติหรือป่าชุมชน ของหมู่บ้านหนองมั่น ต.หนองแวง อ.โคกสูง จ.สระแกว้ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่9 สาขาปราจนีบุรี

28 สผ 0001/896 24/2/2563 การด าเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเด็นที ่4 /(ชุดที ่25 ปีที ่1 คร้ังที ่12 ) √ ข้อหารือ กองการอนุญาต

29 6301111 3/3/2563 พบการบุกรุท าลายป่าในเขตส านักสงฆ์เขาพระครู อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี √ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกนัรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
30 6302354577 10/3/2563 พบเห็นกองไม้เเดงนาอยู่ข้างสระน้ ากลางหมู่บ้านประมาณ100ต้นโดยได้ทราบจากปากชาวบ้านเเถวนัน้วา่ผู้ใหญ่บ้านได้รับค าส่ังจากนายอ าเภอเเละป.วโุสให้ตัดเพือ่นมาท า

ด่านหมู่บ้านเเต่ข้าผู้ร้องเห็นวา่ไม้เเดงนาเป็นไม้ทีค่วรอนุรักษ์โดยเห็นวา่ผู้ส่ังการขัดต่อนโยบายของรัฐบาลในการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติเเละท าตัวเป็นตัวอย่างทีไ่ม่
เหมาะสมต่อประชาชนผู้พบเห็นจงึเเจง้มาให้ทางกรมป่าไม้ส่งส่วนกลางลงมาด าเนินการเพือ่ความถูกต้อง

√ e-petition สจป.ที ่9 สาขาปราจนีบุรี

31 6301153 13/3/2563 ขอให้ตรวจสอบพืน้ที ่เลขที ่45/9 ม.8 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วา่เป็นพืน้ทีใ่นเขตป่าไม้ หรือไม่ √ ปม./ด้วยตนเอง สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

32 6303227859 13/3/2563 พบเห็นการตัดไม้พยุงในโรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ต.เมืองทุง่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอด็ โดยมีการตัดต้นพยุงหลายต้น ปัจจบุันเหลือแต่ต้นเล็กๆ และแจง้ไปทีก่รมป่าไม้ ใน
พืน้ที ่และเร่ืองกเ็งียบหายไป ชาวบ้านได้เคยสอบถามคนทีอ่ยู่ในใกล้โรงเรียนทราบวา่ เงินจากการขายไม้พยูงได้ประมาณ 5 แสนบาท ผู้แจง้จงึมีข้อส่งสัยวา่ เงินทีข่ายต้นไม้ไป
อยู่ทีไ่หน เจา้หน้าทีก่รมป่าไม้ มีส่วนได้รับเงินนีห้รือไม่ และมีการต้ดต้นพยูงในพืน้ทีร่าชพสัดุ หรือไม่ มีความผิดหรือไม่

√ e-petition สจป.ที ่7 (ขอนแกน่)

33 6303247082 19/3/2563 ขอความช่วยเหลือในการขอเข้าใช้พืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอี่ แปลง 2 (โซน E) เพือ่สร้างและขอจดัต้ังวดัทีส่ านักสงฆ์ถ้ าหลวง ในพืน้ที ่ม.12 ต.เหล่าไฮงาม อ.กฉุินารายณ์
 จ.กาฬสินธุ ์ส าหรับใช้ประโยชน์ในการอยู่จ าพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ และเป็นสถานทีป่ฏิบัติธรรมของพทุธศาสนิกชน

√ e-petition สจป.ที ่7 (ขอนแกน่)

34 6303248142 20/3/2563 ปัญหาทีดิ่นท ากนิบริเวณหนองกกกระโดนและบริเวณริมน้ าอนู อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม เนือ่งจากได้รับเร่ืองร้องเรียนของกลุ่มราษฎรในพืน้ทีห่มู่ที ่5 , 7 , 10 , 12
 , 13 และ 15 ต าบลบ้านเอื้อง และหมู่ที ่1 , 2 , 4 , 7 , 9 และ 10 ต าบลโพนสวา่ง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ซ่ึงท านาปรัง ปลูกถั่วลิสง และปลูกผัก บริเวณ
หนองกกกระโดนและริมน้ าอนู ได้รับแจง้จากเจา้หน้าทีป่่าไม้วา่ไม่อนุญาตให้ราษฎรเข้าท ากนิ

√ e-petition สจป.ที ่6 สาขานครพนม

35 นร01630002973 17/3/2563 ขอให้พจิารณาแกไ้ขปัญหาทีดิ่นท ากนิในพืน้ทีส่วนป่ามัญจาคีรี จงัหวดัขอนแกน่ โดยขอให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการปฏิรูปทีดิ่นเพือ่การกระจายทุนผ่านระบบสหกรณ์ของ
ประชาชน เพือ่พจิารณาแกไ้ขปัญหาทีดิ่นท ากนิให้แกส่มาชิกคณะกรรมการปฏิรูปทีดิ่นฯ

√ e-petition สจป.ที ่7 (ขอนแกน่)

36 6301195 31/3/2563 เจา้หน้าทีห่น่วยป้องกนัรักษาป่าที ่ชม.6 (ปางกวา้ง) ละเวน้การปฎิบัติหน้าที่ √ ปม./เวบ็ไซต์ สจป.ที ่1 (เชียงใหม)่

37 สผ 0001/2817 11/3/2563 การด าเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเด็นที ่1 /(ชุดที ่25 ปีที ่1 คร้ังที ่25) √ ข้อหารือ ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้

38 สผ 0001/3117 19/3/2563 การด าเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ประเด็นที ่1 /(ชุดที ่25 ปีที ่1 คร้ังที ่27) √ ข้อหารือ กองการอนุญาต,ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้

39 นร01630003672 14/4/2563 ขอความอนุเคราะห์ขยายเขตไฟฟา้ให้แกร่าษฎรในชุมชนต่าง ๆ ในพืน้ทีต่ าบลรัษฎา จงัหวดัภูเกต็ เนือ่งจากทีดิ่นดังกล่าวยังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้
อนุมัติผ่อนผันให้ขยาย เขตไฟฟา้ให้ในบางชุมชนแล้ว แต่เทศบาลต าบลรัษฎาไม่สามารถด าเนินการใด ๆ ได้

√ e-petition สจป.ที ่12 สาขากระบี่

40 6304249366 16/4/2563 ขอให้พจิารณาแกไ้ขปัญหาทีดิ่นท ากนิในพืน้ทีส่วนป่ามัญจาคีรี จงัหวดัขอนแกน่ √ e-petition สจป.ที ่7 (ขอนแกน่)

41 6304453547 21/4/2563 มีนายทุนและเจา้หน้าทีป่่าไม้ รู้เห็นกนั เข้าไปบุกรุกพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติ เข้าไปถางพืน้ทีป่่า ประมาณ 20 ไร่  เข้าไปท าไร่และขาย ม.6 อ. ไทรโยค ต.ลุ่มสุ่ม จ.กาญจนบุรี √ e-petition สจป.ที ่10 (ราชบุรี)

42 นร01630005629 1/5/2563 ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าทีข่องเจา้หน้าทีห่น่วยป้องกนัรักษาป่าที ่มห.1 (ค าป่าหลาย) เกี่ยวกบัการปฏิบัติหน้าทีต่รวจยึดและร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างในพืน้ทีต่ าบลค าป่าหลาย
 อ าเภอเมือง จงัหวดัมุกดาหาร

√ e-petition สจป.ที ่6 สาขานครพนม

43 6301483 6/5/2563 ลักลอบตัดไม้ เพือ่น ามาสร้างทีพ่กั บริเวณโฮมสเตย์ บ้านห้วยห้อม ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน √ ปม./1362 สจป.ที ่1 สาขาแม่ฮ่องสอน

44 นร01630005319 10/5/2563 ติดตามความคืบหน้าการขออนุญาตการขอใช้ทีดิ่นในเขตป่าไม้ เพือ่เดินสายไฟฟา้ทอดผ่านไปยังต าบลแม่เงาะ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และในในพืน้ทีอ่ื่น ๆ √ e-petition กองการอนุญาต

45 นร02630036950 14/5/2563 ขอให้เร่งรัดการด าเนินการเร่ืองร้องเรียนทีไ่ด้แจง้เร่ืองไวท้ี ่กรมป่าไม้ เพือ่แจง้ให้ตรวจสอบนายทุนบุกรุกพืน้ป่าสงวน เพือ่ปลูกปาร์มน้ ามันและยางพารา บริเวณ อ าเภอท่าชนะ 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอพะโต๊ะ อ าเภอหลังสวน จงัหวดัชุมพร (ประมาณเดือน พ.ย. 62 ผู้ร้องได้เข้าไปทีก่รมป่าไม้ด้วยตนเอง)

√ e-petition ส านักป้องกนัรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
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รรายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   (ขอ้มลูอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2564) เอกสารแนบ 2 

46 นร01630006255 26/5/2563 ขอน าเสนอโครงการฟืน้ฟพูืน้ทีภ่าคเหนือตอนบน เพือ่เป็นโครงการน าร่องพฒันาประเทศแบบยั่งยืนโดยได้น าเสนอ แผนในประเด็นปัญหาด้านยาเสพติด สกดัการน าเข้าและ
ท าลายแหล่งผลิตตามพืน้ทีใ่นป่าตามแนวเขตติดต่อจงัหวดัทีส่ าคัญ

√ e-petition ส านักป้องกนัรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

47 6305125404 30/5/2563 ร้องเรียนเจา้หน้าทีก่รมป่าไม้ สายตรวจภาคเหนือ อาศัยอยู่บ้านเลขที ่234/1 หมู่ 10 ต าบลระบ า อ าเภอลานสัก จงัหวดัอทุัยธานี  ได้น าไม้เถื่อนมาสร้างบ้าน ท าพืน้บ้าน  โต๊ะ
 ถัดจากบ้านทีพ่กัอาศัยประมาณ 500 เมตร บริเวณหน้าหน่วยป้องกนัรักษาป่าที ่อน.8 (บ้าน กม. 53)

√ e-petition ส านักป้องกนัรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

48 6301645 1/6/2563 บุกรุกพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากรวด และป่าเขาพอง บริเวณ ม.1 บ้านโป่งโก ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่10 (ราชบุรี)

49 6301674 3/6/2563 ขอให้เข้าตรวจสอบต้นยาง เนือ่งจากการมีกอ่สร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ของศาลเยาวชน จ.อบุลราชธานี บริเวณส่ีแยกตลาดน้อย ได้มีการถมดินรอบโคนต้นยาง เกรงวา่ อาจมี
ผลกระทบต่อต้นไม้และอาจตายได้

√ ปม./เวบ็ไซต์ สจป.ที ่7 สาขาอบุลราชธานี

50 6306465795 16/6/2563 ขอความกรุณาให้ท่านมาช่วยด าเนินการตัดปรับปรุง ต้นไม้ใหญ่ซ่ึงอยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้ เอนเข้ามาในบริเวณร้ัวบ้าน บริเวณ ต าบลบางน้ าผ้ึง อ าเภอพระประแดง 
จงัหวดัสมุทรปราการ

√ e-petition ส านักโครงการพระราชด าริและกจิการพเิศษ

51 6301763 16/6/2563 บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงระแนง บ้านหนองแวงดง ม.4 ต.กดุโดน อ.ห้วยแม็ก จ.กาฬสินธุ์ √ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกนัรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

52 6301771 16/6/2563 บุกรุกตัดไม้ บริเวณ ม.8 ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธาน)ี

53 6306159549 18/6/2563 พบเห็นการบุกรุกท าลายป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณ หมู่ ที ่1 ต.ลวงเหนือย อ.ดอยสะเกด็ จ เชียงใหม่ ได้มีการสร้างส่ิงปลูกสร้างในเขตป่าสงวนแห่งชาติ √ e-petition ส านักป้องกนัรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
54 6301792 18/6/2563 พบเห็นการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ เขาราชกรูด จ.ระนอง และตรวจสอบเจา้หน้าที ่พืน้ทีจ่.ระนอง √ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกนัรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

55 นร01630007217 22/6/2563 ขอให้พจิารณาเกี่ยวกบัการอนุญาตให้พระภิกษุเข้าไปปฏิบัติธรรมและจ าพรรษาในเขตป่าทีถ่้ ากกไฮ - ดอนประดู่ ม.14 ต.บัวงาม อ.บุณฑริก จ.อบุลราชธานี √ e-petition สจป.ที ่7 สาขาอบุลราชธานี
56 6306173152 24/6/2563 ค าแนะน าเกี่ยวกบัการส่งออกไม้ยูคา ไม้ฉ าฉา ไม้เกา่ เป็นผลมาจากระบบการท างานของเจา้หน้าทีป่่าไม้ √ e-petition ส านักเศรษฐกจิการป่าไม,้ สจป.ที ่1 

(เชียงใหม)่
57 นร01630007650 26/6/2563 ขอให้พจิารณาการขอใช้พืน้ทีบ่ริเวณรอบน้ าต าแกง่ซอง เพือ่สร้างงานและอาชีพให้แกช่าวบ้านแกง่ซอง ม. 9 ต.แกง่โสภา อ.วงัทอง จ.พษิณุโลก √ e-petition สจป.ที ่4 สาขาพษิณุโลก

58 6301831 28/6/2563 ขอให้ตรวจสอบการแปรรูปไม้และการขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ในวดับ้านปูนหนองพมิาน ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

59 6301844 30/6/2563 บุกรุกป่าเพือ่ครอบครองพืน้ที ่บริเวณหมู่บ้านภูผาทอง ม.9 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

60 6301881 4/7/2563 ขอให้ตรวจสอบพืน้ทีบ่ริเวณริมห้วยทับทันฝ่ังบ้านทับทัน ต.หมื่นศรี อ.ส าโรงทาบ จ.สุรินทร์ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

61 6301894 8/7/2563 ขอให้ตรวจสอบการจดัต้ังโรงเล่ือย บริเวณ ม.6 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่12 (นครศรีธรรมราช)

62 6306437054 9/7/2563 พบเห็นการตัดต้นยูคาลิปตัส ในพืน้ทีป่่าสงวน เมื่อประมาณปี 2558 มีเจา้หน้าทีข่องกรมป่าไม้ ตรวจยึด และปัจจบุันต้นยูคาลิปตัส และต้นไม้อื่นๆ มีขนาดใหญ่ มีนายทุนชื่อ
นายเกรียงไกร แซ่ล้ี ท าการตัดไม้ในพืน้ทีป่่าสงวน ซ่ึงนายเกรียงไกรฯ ได้เคยถูกด าเนินดคีเกี่ยวกบัการบุกรุกป่าสงวน เมื่อคดีถึงอยัการ ทางอยัการส่ังไม่ฟอ้ง ทางผู้ร้องเคย
ร้องเรียนไปหน่วยงานส่วนภูมิภาคแล้ว แต่ไม่เกดิอะไรขึ้น

√ e-petition ส านักป้องกนัรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

63 6306275233 9/7/2563 สอบถามเกี่ยวกบัเล่ือยโซ่ยนต์ และ พรบ.เล่ือยโซ่ยนต์ทีเ่กี่ยวข้อง √ e-petition กองการอนุญาต
64 6307146723 10/7/2563 ร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม กรณี เดือดร้อนสถานทีท่ ากนิ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ต้ังแต่ปี 2551 และจะด าเนินกจิการร้าน MOAI (โมอาย) √ e-petition สจป.ที ่4 สาขาพษิณุโลก
65 6307463331 15/7/2563 นายชัยวฒัน์ ดวงศรี ถูกศาลจงัหวดับุรีรัมย์ ตัดสินคดีข้อหาบุกรุกทีดิ่นป่าสงวนแห่งชาติ จ.บุรีรัมย์ ชื่อคดี สว 028/62 คดีหมายเลขแดง เป็นจ าเลยที ่4 ปรับเป็นเงินทัง้ส้ิน 

43,450 บาท ให้แก ่ทส.จงึขอความอนุเคราะห์ ให้ไม่เรียกเกบ็เงินดังกล่าวหรือลดหย่อนให้เนือ่งด้วย ตนเป็นผู้ยากไร้และไม่มีเงิน
√ e-petition สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

66 6307140608 20/7/2563 ติดตามความคืบหน้าและเร่งรัดโครงการกอ่สร้างอา่งเกบ็น้ าแม่ค ามี ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ บรรจเุข้าแผนงานงบประมาณประจ าปี 2564 √ e-petition กองการอนุญาต
67 6301975 21/7/2563 พบเห็นการบุกรุกป่าเพือ่สร้างส านักสงฆ์ บริเวณ ม.11 ต.ชะอม อ.แกง่คอย จ.สระบุรี √ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกนัรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

68 6302073 31/7/2563 พบเห็นปัญหาการบุกรุกป่าขแงกลุ่มชาติพนัธุ ์บริเวณแถบชายแดน อ.แม่สอด จ.ตาก ไปจนถึง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน √ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกนัรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

69 สผ 0001/5814 25/6/2563 การด าเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ประเด็นที ่2 /(ชุดที ่25 ปีที ่1 คร้ังที ่2) นายประกอบ รัตนพนัธ์ √ ข้อหารือ กองการอนุญาต

70 6302125 4/8/2563 บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ เพือ่ปลูกทุเรียนและข้าวโพด บริเวณ ห้วยวงัโค ม.6 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่10 (ราชบุรี)

71 นร01630008827 9/8/2563 ขอให้ตรวจสอบการตัดไม้ท าลายป่าทัว่ประเทศ เช่นพืน้ทีภ่าคเหนือในจงัหวดัก าแพงเพชร และขอให้ยึดเล่ือยไฟฟา้ทีใ่ช้ในการตัดไม้ท าลายป่า √ e-petition ส านักป้องกนัรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

72 6308373626 11/8/2563 ข้อเสนอแนะในการฟืน้ฟพูืน้ทีเ่ขาหลังวดัเจด็ลูกเนิน ต.ซากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ซ่ึงถูกแผ้วถางบุกรุกหมดสภาพ จงึขอให้  1. ลงพืน้ทีส่ ารวจพืน้ทีป่่าทีถู่กท าลาย โดยการ
ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) และก าหนดเป็นแผนฟืน้ฟอูย่างเป็นรูปธรรม
2. ขอให้จดัสรรงบประมาณแผ่นดิน และ/หรือ บูรณาการร่วมกบัภาคเอกชน และประชาชน ในการจดัหาเงินทุนเพือ่สนับสนุนการฟืน้ฟพูืน้ทีป่่าดังกล่าว

√ e-petition ส านักป้องกนัรักษาป่าและควบคุมไฟป่า,
ส านักส่งเสริมการปลูกป่า



หนา้ที4่

ที่
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป ี
ที่ปดิเรื่อง

เรื่อง
อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รรายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   (ขอ้มลูอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2564) เอกสารแนบ 2 

73 6308244287 11/8/2563 ติดตามความคืบหน้าการด าเนินการแกไ้ขปัญหาเร่ืองทีดิ่นท ากนิ สรุปได้วา่ (นร02630057966) ผู้ร้องและพวก เป็นกลุ่มราษฎรทีไ่ด้รับความเดือดร้อนเร่ืองปัญหาทีดิ่นท ากนิ
ในท้องที ่จ.ศรีสะเกษ

√ e-petition สจป.ที ่7 สาขาอบุลราชธานี

74 6308558071 13/8/2563 บุกรุกพืน้ทีป่่าเฉลิมพระเกยีรติบ้านควนเสียดเป็นป่าต้นน้ าและจะมีต้นไม้จ านวนมาก หมู่ 3 อ าเภอสว ีต าบลนาสัก จงัหวดัชุมพร  มีชาวบ้านในพืน้ที่/พระสงฆ์เข้าไปบุกรุกพืน้ที่
ป่าเฉลิมพระเกยีรติ

√ e-petition ส านักป้องกนัรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

75 6302235 14/8/2563 ลักลอบตัดไม้ยาง บริเวณสะพานทางเข้าหมู่บ้าน ม.7 ต.หนองกงุ อ.น้ าพอง จ.ขอนแกน่ √ ปม./1362 สจป.ที ่7 (ขอนแกน่)

76 6302243 14/8/2563 แจง้ร้องเรียนพฤติกรรมเจา้หน้าที ่(เขตความรับผิดชอบบริเวณ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน) √ ปม./เวบ็ไซต์ สจป.ที ่1 สาขาแม่ฮ่องสอน

77 6302285 18/8/2563 ขอความอนุเคราะห์ให้กรมป่าไม้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี  อยู่บ้านเลขที ่77 ม. 10 ต.ป่าหุง่ อ.พาน จ.เชียงราย มีความประสงค์ขอรับคืนทรัพย์สินของกลาง ในคดีอาญา ที ่
298/2559 ตามบัญชีไม้ของกลางล าดับที ่142/2559

√ ปม./ด้วยตนเอง ส านักป้องกนัรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

78 6302311 21/8/2563 ร้องเรียนพฤติกรรมเจา้หน้าทีป่่าไม้จงัหวดัเชียงใหม่ปฎิบัติหน้าทีโ่ดยมิชอบ พืน้ที ่บ้านแม่ออน ม.8 ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ √ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกนัรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

79 6302324 24/8/2563 พบเห็นพฤติกรรมของพนักงานราชการน ารถยนต์ของทางราชการ กระบะวโีกสี้ด า ทะเบียน ฒห 9674 กทม. ไปใช้นอกเวลาราชการเป็นการส่วนตัวอยู่เป็นประจ า √ ปม./เวบ็ไซต์ ส านักป้องกนัรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

80 ทส01630000054 24/8/2563 ขอให้ด าเนินการตรวจสอบการเข้าครอบครองท าประโยชน์ของส านักปฏิบัติธรรมบุญชอบในเขตพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติป่าเขาวงัพา ม.7 ต.ทุง่ต าเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา √ e-petition สจป.ที ่13 (สงขลา)

81 6302374 26/8/2563 ลักลอบแปรรูปไม้ บริเวณ ต.ตะเคียนเล่ือน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ √ ปม./ระบบมือถือ สจป.ที ่4 สาขานครสวรรค์
82 6302382 27/8/2563 ขอให้ตรวจสอบพืน้ที ่บริเวณบ้านบัวสามัคคี ม. 12 ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ ์เป็นพืน้ทีป่ระเภทใด เนือ่งจากผู้น าชุมชนได้ท าประชาคมหมู่บ้านเพือ่จะตัดไม้ในป่า โดย

ให้นายทุนเข้าไปด าเนินการ
√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่7 (ขอนแกน่)

83 6302405 31/8/2563 ลักลอบตัดไม้สักจ านวนมากในเขตพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติ พกิดั (ป่าวงัสาแหร่) หมู่ที ่5 ต.วงัประจบ อ.เมือง จ.ตาก √ ปม./เวบ็ไซต์ สจป.ที ่4 (ตาก)
84 6308155517 1/9/2563  พบเห็นการตัดไม้ท าลายป่า ในพืน้ที ่ต.ยาบหัวนา อ.เวยีงสา  จ.น่าน จากพวกนายทุน  และเห็นต ารวจอยู่ในพืน้ที ่ส่วนใหญ่ทีม่ีการลับลอบตัด เป็นไม้สัก ไม้เต็งรัง ไม้แดง ไม้

ประดู่  โดยน าไม้ทีตั่ดเพือ่น าส่งออกต่างประเทศ
√ e-petition ส านักป้องกนัรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

85 6302434 8/9/2563 พบเห็นนายทุนและชาวบ้านเข้ามาลักลอบตัดไม้ น าไปขายและครอบครองทีดิ่นปลูกมันส าปะหลัง ในเขตพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติ ม.10 บ้านอดุมสุข ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วย
กระเจา จ.กาญจนบุรี

√ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกนัรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

86 6302442 9/9/2563 บุกรุกพืน้ที ่เพือ่ปลูกส่ิงกอ่สร้างบนภูเขา บริเวณภูเขาตรงข้ามกรานมอนเต้ ไวน์คอทเทจ ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา √ ปม./1362 สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)
87 6309244159 10/9/2563 กลุ่มเกษตรกรต าบลกนัทรอมทีม่ีอาชีพเกษตรกรรมมาต้ังแต่บรรพบุรุษ ได้รับความเดือดร้อนเนือ่งจากทีดิ่นทีท่ ากนิอยู่ในปัจจบุันยังไม่ได้รังวดัออกเอกสารสิทธิท์ีดิ่นท ากนิ ท าให้

เกดิปัญหาพพิาทกบัภาครัฐบ่อยคร้ัง และไม่ได้รับสิทธิใ์นการขอรับความช่วยเหลือในเร่ืองการประกนัราคาผลผลิตจากรัฐบาลหรือโครงการช่วยเหลืออื่นๆ
√ e-petition สจป.ที ่7 สาขาอบุลราชธานี

88 6308353457 15/9/2563 พบเห็นผู้ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พืน้ทีต้ั่งอยู่ซอยคลองพลู หมู่ 4 ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จนัทบุรี (บ้านโชคดี) เมื่อประมาณปลายปี 61 กลุ่มนายทุนได้น ารถ
แมคโคบุกเข้าท าลายป่าไม้เขตป่าถาวรเนินเขาหินหยาบ แต่นายสงกรานต์หัวหน้าป่าไม้ขณะนัน้ได้รับแจง้แล้วไม่ด าเนินการใดๆ ปล่อยให้นายทุนกลุ่มนีบุ้กรุกท าลายป่าจนเสร็จ
เรียบร้อยและได้ท าการปลูกทุเรียนเร่ือยมาจนถึงปัจจบุัน

√ e-petition ส านักป้องกนัรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

89 6309154518 15/9/2563 พบเห็นนายทุนเข้ามาบุกรุกพืน้ทีป่่า หมู่ที ่1 บ้านออ้ย ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ มีการใช้รถแม็คโคร เข้ามาขุดดิน ถางป่า มีการซ้ือทีแ่ล้วน ามาแบ่งแปลง
ขาย ปัจจบุันก าลังมีการใช้รถแม็คโครเข้ามาขุด และรุกล้ าเข้ามาในพืน้ทีป่่าชุมชน ชาวบ้านไม่รู้วา่แนวเขตป่าทีแ่ท้จริงคือแนวเขตใด เคยมีเจา้หน้าทีม่าปักแนวเขต และเคยมี
การขึ้นทะเบียนป่าชุมชนเมื่อปี 2537 ชาวบ้านเกรงวา่หากปล่อยไว ้อาจมีการรุกล้ าพืน้ทีป่่าเพิม่ขึ้น

√ e-petition ส านักจดัการป่าชุมชน

90 นร01630009371 15/9/2563 ขอความช่วยเหลือกรณีปัญหาทีดิ่นท ากนิ เนือ่งจากผู้ร้องได้เข้าท าประโยชน์ในทีดิ่นในพืน้ทีห่มู่ที ่5 ต าบลนาพงึ อ าเภอนาแห้ว จงัหวดัเลย ซ่ึงอยู่ในเขตความรับผิดชอบของ
หน่วยป้องกนัรักษาป่าที ่ลย. 9 (นาแห้ว) ปัจจบุันถูกเจา้หน้าทีห่้ามไม่ให้ผู้ร้องท าประโยชน์ ท าให้ได้รับความเดือดร้อน

√ e-petition สจป.ที ่6 (อดุรธาน)ี

91 6302484 15/9/2563 พบเห็นการบุกรกพืน้ทีป่่าเพือ่สร้างวดั บริเวณหมู่บ้านดงมะไฟ ต าบลมะเกลือเกา่ อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา √ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกนัรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
92 6309245166 16/9/2563 ขออนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์เข้าไปปลีกวเิวกและปฏิบัติธรรมในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอทุยานแห่งชาติ ในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ เพือ่ให้เป็นไปตามระเบียบข้อ

กฎหมายและแนวนโยบายทีเ่กี่ยวข้อง
√ e-petition กองการอนุญาต

93 6302492 16/9/2563 พบเห็นการลักลอบตัดไม้บนเขาเหนือโรงโม่หิน บริเวณ ม.2 ต.สามแยก อ.วเิชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ √ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกนัรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
94 ทส01630000062 23/9/2563 ขอคัดค้านการยื่นต่อใบอนุญาตใช้ประโยชน์ทีดิ่นป่าสงวนแห่งชาติฯ ทีม่ีผู้ครอบครองการเช่าจ านวน 2 ราย (นายดิน จนัทร์สุวรรณ และ นายสุชาติ จนัทร์สุวรรณ) เนือ่งจาก

หมดอายุงานอนุญาต ต้ังแต่วนัที ่17 ก.ค.2561 ตามนโยบายของรัฐจะไม่มีการต่องานอนุญาตให้กบันายทุน
√ e-petition กองการอนุญาต

95 6309158359 23/9/2563 พบเห็นการบุกรุกป่าหมู่ที ่4 หมู่บ้านวงัทอง ต.วงัชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  เคยมีเจา้หน้าทีล่งมาส ารวจ ไว ้และให้ชาวบ้านใช้สิทธทิ ากนิในพืน้ที ่แต่ชาวบ้านบางคนแอบแผ้
งถางป่าขยายพืน้ทีไ่ปเกนิทีม่ีการอนุญาต และชาวบ้านได้รับข่าวสารวา่จะมีการให้พืน้ทีท่ ากนิส าหรับผู้ทีไ่ม่มีทีดิ่นท ากนิ คนละ 25 ไร่ ไม่แน่ใจวา่เป็นเร่ืองจริงหรือไม่

√ e-petition ส านักป้องกนัรักษาป่าและควบคุมไฟป่า



หนา้ที5่

ที่
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป ี
ที่ปดิเรื่อง

เรื่อง
อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รรายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   (ขอ้มลูอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2564) เอกสารแนบ 2 

96 6309158851 24/9/2563 เทศบาล ต.เวยีงต้า ได้มีการอนุญาติให้มีการเปิดด าเนินการโรงแปรรูปไม้ไผ่จ านวนมาก โดยไม่มีมาตรการควบคุม และพจิารณาอย่างรอบคอบ ถึงผลกระทบทีจ่ะเกดิขึ้นต่อ
ทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อมในชุมชน ท าให้ปัจจบุัน ได้มีโรงแปรรูปไม้ไผ่เกดิขึ้นนับร้อยแห่ง กระจายไปทัว่ต าบลเวยีงต้า  จงึท าให้มีความต้องการไม้ไผ่จ านวนมากเพือ่ป้อน
เป็นวตัถุดิบ มีกลุ่มชาวบ้านหลายกลุ่มแอบลักลอบเข้าไปตัดไม้ไผ่ในป่าสงวน เพือ่ส่งขายให้แกก่ลุ่มโรงแปรรูปเหล่านี ้ท าให้เกดิความเสียหายต่อป่าไม้ไผ่ในบริเวณโดยรอบต าบล
เป็นอย่างมาก

√ e-petition ส านักป้องกนัรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  ส านักการ
อนุญาตปิด

แล้ว
30/10/63

97 6302565 28/9/2563 พบเหตุลักลอบตัดไม้บริเวณป่าชุมชนบ้านจานไหล หมู่ที ่๔ ต าบลหนองขอน อ าเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี √ ปม./1362 สจป.ที ่7 สาขาอบุลราชธานี
98 6302581 30/9/2563 ร้องเรียนการท างานของพนักงานกรมป่าไม้ จงัหวดัเชียงใหม่ล่าช้า และเรียกรับเงินค่าออกหนังสือรับรองไม้ จ านวน 4000 บาทต่อรายการ √ ปม./หนังสือ สจป.ที ่1 (เชียงใหม)่
99 สผ 0001/๙๓๑๗ 22/9/2563 การด าเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเด็นที ่1.1 และ 3.1  /(ชุดที ่25 ปีที ่๒ คร้ังที ่1๓) √ ข้อหารือ ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้

100 สผ 0001/๙๒๒๒ 21/9/2563 การด าเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเด็นที ่2.1 /(ชุดที ่25 ปีที ่๒ คร้ังที ่18) √ ข้อหารือ ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้
101 สผ 0001/๙๒๖๕ 21/9/2563 การด าเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเด็นที ่2.1 /(ชุดที ่25 ปีที ่๒ คร้ังที ่16) √ ข้อหารือ กองการอนุญาต,ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้

รวม 101 0
รวมทั้งหมด 101



หนา้ที1่

ที่
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ที่รบัเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 
ที่ปิดเรื่อง

เรื่อง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสรจ็

ช่องทางการ
รบัเรื่อง
รอ้งเรยีน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง
หมายเหตุ

1 นร01610008710 27/9/2561 ขอความเป็นธรรมกรณีไม่สามารถออกโฉนดทีดิ่นในพืน้ทีต่ าบลปากนคร จงัหวัดนครศรีธรรมราช เนือ่งจากเจา้พนักงานทีดิ่นอา้ง
ว่าติดเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าเลนปากพญา – ปากนคร) ซ่ึงผู้ร้องเห็นว่าตามพระราชกฤษฎีกา ก าหนดป่าเลนปากพยา – ปาก
นคร ในท้องที ่ต าบลปากพนู ต าบลท่าซัก ต าบลท่าไร่ และต าบลบางจาก อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
ให้เป็นป่าสงวน พ.ศ.2495 ไม่ได้ประกาศให้พืน้ทีต่ าบลปากนครเป็นป่าสงวนแห่งชาติแต่อยา่งใด

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

2 6110120123 8/10/2561 ขอให้สอบจริยธรรมขา้ราชการชั้นผู้ใหญ่ (นายสมควร พรมมา) เนือ่งจากผู้ร้องเรียนแจง้ว่า ตนและนางกญัญา เทพฤกษ์ ถกูนาย
สมควร พรมมา ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที ่4 (สจป.4 สาขานครสวรรค์) กล่ันแกล้ง โดยแจง้
ความด าเนินคดีต่อสถานีต ารวจภูธรแม่สอด จงัหวัดตาก โดยกล่าวหาว่าเมื่อวันที ่31 พฤษภาคม 2561 ถงึวันที ่9 มิถนุายน 
2561 ผู้ร้องและนางกญัญา เทพฤกษ์ พาคนงานเขา้ไปในทีดิ่น นส. 3 ก. เลขที ่140 เลขทีดิ่น 51 ต าบลมหาวัน อ าเภอแม่
สอด จงัหวัดตาก ของนายสมควร พรมมา บริเวณหัวไร่ปลายนา

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้ สจป.ที่ 4 (ตาก)ปดิแล้ว
25/12/61

3 6110141576 10/10/2561 จ.ส.อ. เพชร อ าไพ แจง้ว่า ศูนยป์ฏิบัติการทีดิ่นป่าไม้ (พษิณุโลก) สังกดั ปม.ได้ด าเนินการรังวัดทีดิ่นของเกษตรกร ในพืน้ที่
ต าบลห้วยมุ่น อ าเภอน้ าปาด จงัหวัดอตุรดิตถ ์ตามค าส่ัง ปม.แล้ว แต่ไม่มีการออกเอกสารสิทธิ สทก.ให้กบัเกษตรกรในพืน้ทีแ่ต่
อยา่งใด ในการนี ้จงึขอส่งเร่ืองดังกล่าวให้ ปม.น าไปตรวจสอบขอ้เท็จจริงและพจิารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าทีใ่นส่วนที่
เกี่ยวขอ้งต่อไป รายละเอยีดตามไฟล์สแกนดังแนบ

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

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

5 นร01590003619 11/10/2561 ขอให้พจิารณาจดัสรรทีดิ่นท ากนิให้แกส่มาชกิกลุ่มชมุชนเกษตรกรไร้ทีดิ่นท ากนิ จงัหวัดนครศรีธรรมราช √ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้ สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)ปดิ

แล้ว1/3/62

6 6110248060 17/10/2561  ขอความเป็นธรรม กรณีผู้ร้องกบัพวก ราษฎรต าบลโคกตาล ต าบลตะเคียนราม และต าบลโสน อ าเภอภูสิงห์ จงัหวัดศรีสะเกษ 
รวม 22 ราย ได้รับความเดือดร้อน เนือ่งจากถกูเจา้หน้าทีป่่าไม้ หน่วยป้องกนัรักษาป่าที ่ศก.4 (เขาบรรทัด-ห้วยต๊ิกช)ู และ
พระสงฆจ์ากส านักพทุธอทุยาน ขบัไล่ราษฎรออกจากทีดิ่นท ากนิ โดยใชร้ถไถท าลายต้นมันส าปะหลังและส่ิงปลูกสร้างของราษฎร

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป.ที่ 7 
(อุบลราชธาน)ีปดิแล้ว

23/3/63

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

8 นร01610009687 30/10/2561 ขอความอนุเคราะห์ในการจดัสรรทีดิ่นท ากนิ ในพืน้ทีต่ าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชยีงราย จงัหวัดเชยีงราย √ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้,สจป.
 ที ่2 (เชยีงราย)

9 6110127231 31/10/2561 ตรวจสอบการได้มาของสิทธิถอืครองฯ ทีดิ่นในพืน้ทีป่่าสงวน ทีจ่ะอนุญาต สทก.ฯ (ป่าแม่ยาว จ.ล าปางฯ)  √ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้ สจป. ที่ 3 (ล าปาง)ปดิ
แล้ว6/3/63ส านัก
ปอ้งกันฯ13/7/63

10 6200213 8/11/2561 ขอให้ตรวจสอบการครอบครองไม้ท่อน และไม้แปรรูป บริเวณ เลขที ่62/3 ถนนจนัทร์ เเขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กทม. √ ปม./1362 ส านักป้องกนัฯ

11 นร01610009601 12/11/2561 ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกบัทีดิ่นท ากนิ กรณีส านักงานปฎิรูปทีดิ่นจงัหวัดพะเยายกเลิกเอกสารทีดิ่น ส.ป.ก. 4-01 แปลงทีผู้่ร้อง
ได้รับอนุญาตให้เขา้ท ากนิ บริเวณต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จงัหวัดพะเยา เพือ่ให้มหาวิทยาลัยพะเยาเขา้ใชป้ระโยชน์

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้ สจป. ที่ 2 (เชียงราย)
ปดิแล้ว5/12/2562

12 นร01610009606 12/11/2561 ขอให้พจิารณาแกไ้ขปัญหาการบุกรุกทีดิ่นในพืน้ทีเ่ขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาว ป่าแม่ส้าน และป่าแม่ใจ ต.แม่เยน็ อ.พาน จ.
เชยีงราย

√ e-petition  สจป.ที ่2 (เชยีงราย)

รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562   (ขอ้มลูอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2564) เอกสารแนบ 3 



หนา้ที2่

ที่
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ที่รบัเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 
ที่ปิดเรื่อง

เรื่อง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสรจ็

ช่องทางการ
รบัเรื่อง
รอ้งเรยีน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562   (ขอ้มลูอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2564) เอกสารแนบ 3 

13 6112347151 25/12/2561 ขอให้มีการตรวจสอบการครอบครองเขา้ท าประโยชน์ในทีดิ่นป่าสงวนแห่งชาติของบริษัทสวนป่ากติติ จ ากดั บริเวณบ้านไทย
สามัคคี ต าบลโคคลาน อ าเภอตาพระยา จงัหวัดสระแกว้ และขอคืนพืน้ทีท่ ากนิ

√ e-petition สจป.ที ่9 สาขาปราจนีบุรี

14 6200572 29/1/2562 การถกูด าเนินคดีในเขตทีดิ่นทีจ่ าแนกเป็นเขตทีดิ่นจดัสรรเพือ่การเกษตรกรรมและเพือ่ใชป้ระโยชน์อยา่งอื่น บริเวณบ้านหนองขา่
 ม.1 ต.หนองขา่ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชยัภูมิ

√ ปม./เว็บไซต์ ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้

15 นร01620000421 16/1/2562 ขอรับการสนับสนุนโครงการขบัเคล่ือนการจดัหาทีดิ่นเฉพาะพืน้ที ่“แม่แจม่โมเดล” ในพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจม่ ท้องที่
จงัหวัดเชยีงใหม่

√ e-petition สจป.ที ่1 (เชยีงใหม)่

16 6200941 14/2/2562 เจา้หน้าทีป่่าไม้ประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อการเป็นขา้ราชการ  √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่10 (ราชบุรี)
17 6202149861 18/2/2562 นายประเสริฐ ไชยมณี ราษฎรจงัหวัดเชยีงใหม่ แจง้ว่าเอกสารสิทธิทีท่ ากนิ (สทก.) ได้สูญหายและแนวเขต สทก. ในพืน้ทีห่มู่ที ่4

 ต.แม่ปัง๋ อ.พร้าว จ.เชยีงใหม่ ถกูคู่กรณีเคล่ือนยา้ยหลักเขต สทก. จงึมีความประสงค์ขอให้ 1. ตรวจสอบสิทธิทีท่ ากนิ (สทก.)  
2. ตรวจสอบแนวเขต สทก.

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้ สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)่
ปดิแล้ว12/6/62

18 นร01620001212 15/2/2562 ขอความชว่ยเหลือกรณีไดัรับความเดือดร้อนทีท่ ากนิในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู ต าบลบ้านโศก อ าเภอเมือง จงัหวัด
มุกดาหาร

√ e-petition สจป.ที ่6 สาขานครพนม

19 6201141 26/02/2562  บุกรุก ลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณบริเวณบ้านยาป่าแหน ม.5 ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน  √ ปม./1362 สจป.ที ่1 สาขาแม่ฮ่องสอน

20 6202243989 21/2/2562 นายจนัทา แกว้ไธสง พร้อมพวก รวม 29 ราย ราษฎร ต.ไพล อ.ล าทะเมนชยั จ.นครราชสีมา ได้รับความเดือดร้อน กรณีมี
บุคคลอา้งตนเป็นเจา้หน้าทีป่่าไม้จงัหวัดนครราชสีมา เขา้มายดึพืน้ทีท่ าการเกษตรทีต่นและพวกท ากนิอยู่

√ e-petition สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

21 6201251 8/3/2562 บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณบ้านห้วยแย ้ต.ห้วยแย ้อ.หนองระเหว จ.ชยัภูมิ √ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกนัฯ
22 6203442705 8/3/2562 ขอคัดค้านการต่ออายกุารอนุญาตใชป้ระโยชน์ในพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติป่าองค์พระป่าเขาพรุะก า และป่าเขาห้วยพลู ท้องที ่

ต าบลวังยาว อ าเภอด่านชา้ง จงัหวัดสุพรรณบุรี และขอให้จดัสรรพืน้ทีดั่งกล่าวเป็นทีท่ ากนิและทีอ่ยู่อาศัย
√ e-petition กองการอนุญาต

23 6203346714 12/3/2562 เร่งรัดด าเนินการขอรับการสนับสนุนการเขา้ตรวจสอบพืน้ทีเ่ขตป่าเขา √ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้,สจป.
ที ่9 สาขาปราจนีบุรี

24 6201374 5/4/2562 บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ในบริเวณ บ้านโนนยา่นาง หมู่ 8 ต าบลพมิาย จ.นครราชสีมา √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)
25 นร01620002022 3/4/2562 ขอความชว่ยเหลือแกไ้ขปัญหาทีดิ่นท ากนิ โดยจดัสรรทีดิ่นท ากนิในพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติ “ป่าดงบังอี”่ ต าบลรอบเมือง ต าบล

ท่าสีดา อ าเภอหนองพอก จงัหวัดร้อยเอด็
√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้ สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

ปดิแล้ว10/6/63

26 6204442716 17/4/2562  เนือ่งจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติผ่อนผันให้ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) เขา้ท าประโยชน์ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าทับกวางและป่ามวกเหล็ก ต. มวกเหล็ก อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี เพือ่ท าเหมืองแร่หินอตุสาหกรรมชนิดปูนอตุสาหกรรม
ปูนซีเมนต์ เมื่อวันที ่5 มีนาคม 2562 ผู้ร้องแจง้ว่า ขอให้หยดุท าเหมืองในพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว เพือ่อนุรักษ์และ
คุ้มครองส่ิงแวดล้อม

√ e-petition กองการอนุญาต

27 6204343995 18/4/2562 พืน้ที ่ต.ท่าขา้ม ต.บ้านด่าน ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ และ ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแกว้ ถกูประกาศเป็นเขตพฒันาเศรษฐกจิ
พเิศษ ตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ แต่มีพืน้ที ่ต.บ้านด่าน บางส่วนอยู่ในเขตป่าไม้ถาวร
ตามมติคณะรัฐมนตรี และเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาฉกรรจฝ่ั์งเหนือ ซ่ึงทับซ้อนทีดิ่นท ากนิของราษฎร ท าให้ราษฎรไม่สามารถ 
ถอืครองกรรมสิทธิตามกฎหมายได้ จงึขอให้เพกิถอนป่าสงวนแห่งชาติเขาฉกรรจฝ่ั์งเหนือ ขอให้เพกิถอนเขตป่าไม้ถาวร และ
ขอให้ออกโฉนดทีดิ่นด้วย

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

28 6204347275 18/4/2562 พืน้ที ่ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว้ ถกูประกาศเป็นเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ ตามประกาศของคณะกรรมการนโยบาย
เศรษฐกจิพเิศษ แต่ทีดิ่นของประชาชนในพืน้ทีไ่ม่มีเอกสารสิทธิเพราะถกูประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2507
 จงึขอให้แกไ้ขปัญหาหลายประเด็นทัง้การเพกิถอนป่าสงวนแห่งชาติ เพกิถอนป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าเขาฉกรรจฝ่ั์ง
เหนือ และออกโฉนดทีดิ่น รวมทัง้ขอให้เทศบาลต าบลป่าไร่ รับช าระเงินค่าภาษีบ ารุงท้องที ่(ภบท.5) ด้วย

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



หนา้ที3่

ที่
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ที่รบัเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 
ที่ปิดเรื่อง

เรื่อง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสรจ็

ช่องทางการ
รบัเรื่อง
รอ้งเรยีน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562   (ขอ้มลูอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2564) เอกสารแนบ 3 

29 6204248370 18/4/2562 กรณีผู้ร้องขอต่ออายใุบอนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหลังภู และเขตป่าไม้ถาวรของชาติ ท้องทีต่ าบลโขง
เจยีม อ าเภอโขงเจยีม จงัหวัดอบุลราชธานี

√ e-petition กองการอนุญาต

30 6204241867 18/4/2562 ขอให้พจิารณาจดัสรรทีดิ่นท ากนิในพืน้ทีส่วนป่ามัญจาคีรี อ.มัญจาคีรี และสวนป่าสาวะถ ีอ.เมือง จงัหวัดขอนแกน่ √ e-petition สจป.ที ่7 (ขอนแกน่)
31 6204245050 23/4/2562 นางผ่องจติ แทนทุมมา ประกอบอาชพีท าไร่กาแฟในพืน้ที ่หมู่ที ่3 ต.นาง้ิว อ.สังคม จ.หนองคาย ถกูนายกมลภู โคตรรัตน์ 

เจา้หน้าทีป่่าไม้อ าเภอสังคม จบักมุด าเนินคดีและศาลถกูพพิากษาจ าคุกเป็นเวลา 4 ปี ซ่ึงพืน้ทีดั่งกล่าวนายนพดล แทนทุมมา 
(สามีผู้ร้องเรียน) ได้ซ้ือต่อมาจากนางคม นาควงษ์ ในปี 2552 แต่นางคมฯ ไม่ถกูจบักมุด าเนินคดี ทัง้ทีเ่ป็นผู้บุกรุกแผ้วถางเป็น
คนแรกต้ังแต่ปี 2529 และผู้ร้องเรียนสงสัยว่าพืน้ที ่ต.นาง้ิว เกอืบทัง้หมดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ แต่เหตุใดพืน้ทีร่อบขา้ง
สามารถเขา้ท ากนิและปลูกยางพาราและอื่นๆ ได้ แต่ผู้ร้องเรียนไม่สามารถเขา้ท ากนิได้ จงึขอความเป็นธรรมขอเขา้ท ากนิในพืน้ที่
เดิม

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ

32 6204466458 26/4/2562 ขอให้ยติุการอนุญาตใชพ้ืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติ พนุ้ าเค็ม จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ เพือ่ลดความขดัแยง้ในชมุชน เนือ่งจากไม่ได้เป็น
การประชาคมหมู่บ้าน แต่เป็นการสอดแทรกหัวขอ้ว่ามีมติเห็นชอบ ในเร่ืองดังกล่าวให้กบัทาง อบต พงศ์ประศาสน์

√ e-petition กองการอนุญาต

33 6205447609 10/5/2562  ขอให้หยดุท าเหมืองในพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติ ป่าทับกวาง และป่ามวกเหล็ก ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี √ e-petition กองการอนุญาต
34 6201573 15/5/2562 ลักลอบครอบครองไม้สัก บริษัทมหกจิแทรคเตอร์ (1982) จ ากดั เลขที ่7/13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร
√ ปม./1362 ส านักป้องกนัฯ

35 6205241698 16/5/2562 ราษฎร จ.อดุรธานี แจง้ว่าท ากนิในพืน้ที ่ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อดุรธานี และ ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู มา
ต้ังแต่บรรพบุรุษ และกรมป่าไม้ (ปม.) ก าลังด าเนินการรังวัดรายแปลงเพือ่ออกหลักฐาน ส.ท.ก. ให้แกร่าษฎรแล้ว แต่มณฑล
ทหารบกที ่24 (มทบ.24) แจง้ว่าทีดิ่นดังกล่าวอยู่ในเขตรับผิดชอบของทหาร และมีนโยบายรังวัด ตรวจสอบแนวเขตเพือ่อก 
นสล.

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

36 6205440455 30/5/2562 ขอความเป็นธรรม กรณีโดนสวมสิทธิการอยู่อาศัยบนทีดิ่น ในพืน้ทีห่มู่ที ่19 ต.หนองมะค่าโมงอ.ด่านชา้ง จ.สุพรรณบุรี √ e-petition สจป.ที ่10 (ราชบุรี)
37 นร02620029810 27/5/2562 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกบัแนวทางปฏิบัติในการขอใบอนุญาตเพือ่ส่งออกไม้พะยงูกบักรมป่าไม้ √ e-petition กองการอนุญาต

38 นร01620002959 25/6/2562 ขอให้ตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ทีดิ่นป่าเขา บริเวณท้ายซอยหมู่บ้านบุญฤทธิ1์ ม. 7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี √ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้ สจป.ที่ 9 (ชลบรีุ)ปดิ
แล้ว10/6/63

39 6201913 2/7/2562 บกรุกขดุดินในป่าสงวนแห่งชาติเพือ่น าไปขาย บริเวณหลังโรงเรียนด่านเจริญ บ้านท่ากอก หมู่ที ่3 ต าบลเกา่ยา่ดี อ าเภอ
แกง่คร้อ จงัหวัดชยัภูมิ

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

40 6201942 5/7/2562 ลักลอบครอบครองไม้สักจ านวนมาก บริเวณบ้านเลขที ่85 หมู่ที ่7 ต าบลแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวัดแม่ฮ่องสอน √ ปม./1362 สจป.ที ่1 สาขาแม่ฮ่องสอน

41 6207342227 8/7/2562 ขอให้พจิารณาแกไ้ขปัญหาทีดิ่นท ากนิให้แกร่าษฎรในพืน้ที ่ต.ทัพราช ต.ทัพไทย ต.ทัพเสด็จ และ ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.
สระแกว้

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

42 6202011 25/7/2562 ลักลอบตัดต้นไม้ในพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติ บ้านถ้ าเพดาน หมูที ่7 ต าบลกรุหยนั อ าเภอทุง่ใหญ่ จงัหวัดนครศรีธรรมราช √ ปม./1362 สจป.ที ่12 (นครศรีธรรมราช)

43 6202024 30/7/2562 ลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ท้องทีบ่้านหนองสะแบง ม. 8 ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแกน่ √ ปม./1362 สจป.ที ่7 (ขอนแกน่)

44 6208247138 1/8/2562 เทศบาลต าบลจานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ได้ด าเนินโครงการตัดถนน เป็นระยะทาง 2 กโิลเมตร ผ่านป่าสงวน
แห่งชาติบริเวณป่าผีน้อย บ้านน้ าค า อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ เขา้ไปในพืน้ทีป่่าสงวนทีไ่ม่ใชบ่ริเวณทีต้ั่งของโครงการ

√ e-petition สจป.ที ่7 สาขาอบุลราชธานี



หนา้ที4่

ที่
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ที่รบัเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 
ที่ปิดเรื่อง

เรื่อง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสรจ็

ช่องทางการ
รบัเรื่อง
รอ้งเรยีน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562   (ขอ้มลูอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2564) เอกสารแนบ 3 

45 6208348946 14/8/2562 ขอความเป็นธรรมในการออกเอกสารสิทธิ์ทีดิ่น สทก. โดยขอให้ตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ สทก. ในพืน้ที ่หมู่ 21 ต าบลท่า
กระดาน อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวัดฉะเชงิเทรา

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

13/11/62

46 6202163 11/9/2562 พบการลักลอบน าเคร่ืองจกัรเขา้ไปท าลายภูเขา ระเบิดหินและขดุดิน ในบริเวณจดุชมวิววังผาเมฆ ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง √ ปม./1362 สจป.ที ่12 (นครศรีธรรมราช)

47 6209459665 13/9/2562 พบเห็นกลุ่มคนเขา้ไปตัดต้นไม้ ในพืน้ทีห่มู่บ้านพตุะแก ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี √ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป. ที่ 10 สาเพชรบรีุ
 ปดิแล้ว2/1062

48 6209243954 25/9/2562 ขอความชว่ยเหลือให้ชาวบ้าน ได้ท ากนิในพืน้ทีบ่้านห้วยซันพฒันา ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ประมาณ 27 ครัวเรือน
 ได้ใชป้ระโยชน์ทีดิ่นในพืน้ทีป่่าประมาณ 170 ไร่

√ e-petition สจป.ที ่7 สาขาอบุลราชธานี

รวม 48 0
รวมทั้งหมด 48



หนา้ที1่

ที่
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ที่รบัเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 
ที่ปิดเรื่อง

เรื่อง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสรจ็

ช่องทางการ
รบัเรื่อง
รอ้งเรยีน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง
หมายเหตุ

1 6010549528 4/10/2560 นายสมหมาย พนัธุรัตน์ แจง้ว่าตนเองและพวกได้อาศัยและท ากนิอยู่บริเวณหมู่ที ่1 ต.ชมุโค อ.ประทิว จ.ชมุพร มาต้ังแต่ปี 2499
 ต่อมาในปี 2509 ได้มีการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองไซและป่าทุง่วัวแล่น ซ่ึงจากการประกาศเขตป่าสงวนทับที่
อาศัยและท ากนิของราษฎรในพืน้ที ่โดยปัจจบุันราษฎรบางส่วนได้น าหลักฐานไปขอออกโฉนดทีดิ่นต่อส านักงานทีดิ่นอ าเภอประ
ทิว และได้รับเอกสารสิทธิในทีดิ่นไปแล้ว แต่ในรายของนายสมหมาย พนัธ์รัตน์ ยงัไม่ได้รับการส ารวจพืน้ทีเ่พือ่ขอออกโฉนดทีดิ่น 
จงึขอให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งเร่งรัดด าเนินการแกไ้ขปัญหาดังกล่าวด้วย

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้

2 6010541745 11/10/2560 นายนุกจิ ศรีละม้าย ราษฎรจงัหวัดสตูล ขอให้พจิารณาเร่งรัดการจดัสรรทีดิ่นท ากนิในพืน้ทีป่่าเส่ือมโทรม บ้านเหนือคลอง บ้าน
แคมขี้พร้า และบ้านทุง่สามสหาย ต าบลควนกาหลง จงัหวัดสตูล ให้แกส่มาชกิชมรมทหารพราน กองทัพบก

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้ สจป.ที่ 13 (สงขลา)
ปดิแล้ว4/3/63

3 6010434915 20/10/2560 แจง้การคัดค้านบริษัทในเครือสหวิริยาฯ ในการขอเชา่พืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติ และขอทราบว่ามีการส่งรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA)โครงการนิคมอตุสาหกรรมโลจสิติกส์บางสะพานแล้ว หรือไม่ และขอคัดค้านรายงาน EIAดังกล่าว ที่
ใชท้ีดิ่นทีบุ่กรุกพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติป่าคลองแม่ร าพงึ หากบริษัทในเครือสหวิริยาฯ ได้ส่งรายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม
 EIAแล้ว

√ e-petition กองการอนุญาต

4 6010345940 19/10/2560 ขอให้พจิารณาแกไ้ขปัญหาทีดิ่นท ากนิให้แกร่าษฎรในพืน้ที ่ต าบลทัพราช ต าบลทัพไทย ต าบลทัพเสด็จ และต าบลโคคลาน อ าเภอ
ตาพระยา จงัหวัดสระแกว้

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

5 6100502 20/11/2560 ทีจ่งัหวัด นครศรีธรรมราช ได้มีการลักลอบ ตัดไม้ท าลายป่า สงไปขายทัว่ภาคใต้และส่งมาขายทีห่ลายจงัหวัด เชน่ สงขลา สตูล 
นครศรีธรรมราชเป็นจ านวนมาก โปรดให้ความส าคัณแกป่่าไม้ด้วย

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

6 6011345970 24/11/2560 ขอให้พจิารณาตรวจสอบการออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส. 3ก) ในพืน้ที ่อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจนีบุรี อ.วัฒนานคร อ.
คลองหาด อ.อรัญประเทศ อ.ตาพระยา จ.สระแกว้ ซ่ึงอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตป่าบ้านแกง้ เขตป่าเกง่ใหญ่ เขตป่าแกง่
ดินสอ จงัหวัดปราจนีบุรี เขตป่ากระบาก เขตป่าเขาฉกรรจฝ่ั์งเหนือ เขตป่าวัฒนานคร เขตป่าโคกสูง จงัหวัดสระแกว้

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

7 6100984 25/12/2560 ระยะเวลาขอ[เขตในการส่ังร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างในเขตป่าไม้ ทีถ่กูตัดสินและส้ินสุดคดีแล้ว √ ปม./ระบบมือถอื ส านักป้องกนัฯ

8 6012153136 25/12/2560  กรณีนายโป มณีกาญจน์ ราษฎรจงัหวัดเชยีงใหม่ แจง้ว่ามีการบุกรุกพืน้ทีป่่าเพือ่ปลูกยางพารา ในพืน้ทีบ่้านห้วยหลวง หมู่ที ่13 
ต าบลแม่นาวาง อ าเภอแม่อาย จงัหวัดเชยีงใหม่

√ e-petition ส ำนักปอ้งกันฯ สจป.ที่ 1 

(เชยีงใหม่)ปดิแลว้

26/11/61

9 6012545017 28/12/2560 ขอให้พจิารณาเร่งรัดการด าเนินโครงการถนนเล่ียงเมืองสตูลฝ่ังตะวันออก (โครงการที ่1 และโครงการที ่2) ซ่ึงปัจจบุันไม่สามารถ
ด าเนินโครงการดังกล่าวได้ เนือ่งจากพืน้ทีโ่ครงการบางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลนตอนที ่5 ตามกฎกระทรวง 
ฉบับที ่200 (พ.ศ.2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พทุธศักราช 2481

√ e-petition กองการอนุญาต

10 นร01600011564 29/12/2560 ขอทีดิ่นหรือสิทธิการใชป้ระโยชน์ในทีดิ่น ขอความอนุเคราะห์ให้เพกิถอนและยกเลิกเขตป่าสงวนแห่งชาติ √ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้

11 6101105 17/1/2561 ขออนุญาตตัไม้ยางพาราในเขตป่าสงวนฯ สิทธิ ภบท.5 ในเขตป่าสงวนฯ ป่าเขาศูนย ์ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช √ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที ่12 (นครศรีธรรมราช)

12 นร01610000200 23/1/2561 ขอให้พจิารณาตรวจสอบการอนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในเขตพืน้ทีป่่า ตามมาตรา 4(1)แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 เพือ่
จดัท าสถานทีพ่กัผ่อนหยอ่นใจ และทีเ่กี่ยวขอ้ง จ านวน 4 ราย ในพืน้ทีอ่ าเภอหัวหิน จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์

√ e-petition กองการอนุญาต สจป.ที่ 10 สาขา
เพชรบรีุปดิแล้ว
26/4/61

รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   (ขอ้มลูอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2564) เอกสารแนบ 4 



หนา้ที2่

ที่
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ที่รบัเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 
ที่ปิดเรื่อง

เรื่อง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสรจ็

ช่องทางการ
รบัเรื่อง
รอ้งเรยีน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   (ขอ้มลูอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2564) เอกสารแนบ 4 

13 6101134 30/1/25661 ขอให้ตรวจสอบการจบักมุผู้กระท าความผิด และปิดประกาศโดยหน่วยป้องกนัรักษาป่าที ่นศ.7 (ฉวาง)ส านักจดัการทรัพยากรป่า
ไม้ที1่2,ห้ามบุคคลหนึง่บุคคลใด 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)

14 6101447278 30/1/2561 นายศรีวิเชยีร ขาวพทิักษ์วงศ์ ราษฎรจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ขอให้พจิารณาตรวจสอบหนังสือกรมป่าไม้ เร่ือง นายวรพจน์ ลิมาคม
 ขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในพืน้ทีป่่า ตามมาตรา 4 (1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 เพือ่จดัท าโครงการพฒันา 
ปรับปรุง ฟืน้ฟ ูสภาพป่าเส่ือมโทรมและวนเกษตรผสมผสานให้เป็นสถานทีพ่กัผ่อนหยอ่นใจและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ท้องที่
จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ ว่าออกโดยส่วนราชการอยา่งถกูต้องหรือไม่

√ e-petition กองการอนุญาต

15 6101192 14/2/2561 ขอให้ตรวจสอบการน าไม้มาท าเฟอร์นิเจอร์ ซอยจรัญ 29 บ้านเลขที ่189-231-232 √ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกนัฯ

16 6102091 19/2/2561 ขอให้ตรวจสอบร้านขายเฟอร์นิเจอร์ ไม้แปรรูป ไม้ท่อนซุง √ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกนัฯ

17 6102445738 22/2/2561 นายสหัสทศ มีวาสนา กบัพวก ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพือ่ขอความชว่ยเหลือให้ได้รับการอนุญาตเขา้ท าประโยชน์
ในเขตพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติป่าปากทะเล อ าเภอบ้านแหลม จงัหวัดเพชรบุรี

√ e-petition กองการอนุญาต

18 นร01610000973 7/3/2561 ขอความเป็นธรรมให้กบันายรัตน์ จนัทา (พีช่าย) กรณีถกูด าเนินคดีในขอ้กล่าวหาว่า บุกรุก กน่สร้าง แผ้วถาง ยดืถอื ครอบครอง 
หรือท าด้วยประการใดๆ อนัเป็นการท าลายป่า อนัเป็นการเส่ือมเสียแกส่ภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต ในพืน้ทีป่่า
สงวนแห่งชาติดงหัวกองและดงบังอี่ ต าบลสร้างนกทา อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ

19 6104440509 10/4/2561 ขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกบัการท าประโยชน์ในทีดิ่นท ากนิ หมู่ที ่6 ต.ห้วยเขยง่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี √ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป.ที่ 10 (ราชบรีุ)
ปดิแล้ว20/4/2561

20 6104146456 18/4/2561 ขอให้ตรวจสอบทีดิ่นท ากนิและทีอ่ยู่อาศัยว่าอยู่ในหรือนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติทีดิ่นท ากนิและทีอ่ยู่อาศัยบริเวณต าบลบุญนาค
พฒันา อ าเภอเมืองล าปาง จงัหวัดล าปาง

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้ สจป.ที่ 3 (ล าปาง)
ปดิแล้ว17/9/61

21 6104351474 11/4/2561 ผู้ร้องได้ว่าได้พบเห็นการบุกรุกท าลายป่า ในเขตพืน้ทีอ่ าเภอบ่อทอง (ผู้ร้องไม่แน่ใจ) จ.ชลบุรี   อยู่ในซอยวัดอา่งไทร เลยตลาดกงั
ไฮ้  กอ่นถงึ บ้านคุณดา ระหว่างเขตเขาไม้หอมและธรรมรัตน์ใน

√ e-petition สจป.ที ่9 (ชลบุรี)

22 6105350697 16/5/2561 มีนายทุนเขา้ไปบุกรุกพืน้ทีป่่าทีเ่ขา ได้เขา้ไปน ารถแมคโคเขา้ไปขดุภูเขา และตัดต้นไม้  เพือ่น าไปถมในพืน้ทีข่องตัวเอง โฉนดเลขที่
 141542 จะอยู่ด้านหน้า แต่พืน้ทีท่ีถ่กูท าลายจะอยู่ด้านหลัง ของโฉนดเลขที่141542 จงึอยากให้หน่วยงานทีรั่บชอบเขา้มา
ตรวจสอบและด าเนินการแกไ้ขด่วน อ.ศรีราชา ต.บางพระ จ.ชลบุรี

√ e-petition สจป.ที ่9 (ชลบุรี)

23 6105140648 18/5/2561 นายธนกร ออ้ยแก ่ราษฎรจงัหวัดเพชรบูรณ์ ขอให้พจิารณาตรวจสอบการรังวัดแนวเขตทีดิ่นของส านักงานการปฏิรูปทีดิ่นจงัหวัด
เพชรบูรณ์ พืน้ทีห่มู่ที ่10 ต าบลพทุธบาท อ าเภอชนแดน จงัหวัดเพชรบูรณ์

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้

24 6105171624 21/5/2561 นายสมพล อนุรักษ์วนภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทับ อ าเภอแม่แจม่ จงัหวัดเชยีงใหม่ กบัพวก เสนอแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหาและพฒันาคุณภาพชวีิตให้ราษฎรทีเ่ขา้ท าประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติ (ป่าแม่แจม่) อ าเภอ
แม่แจม่ จงัหวัดเชยีงใหม่

√ e-petition กองการอนุญาต ส านักจดัการที่ดินปา่
ไม้ปดิเร่ือง5/9/61



หนา้ที3่

ที่
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ที่รบัเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 
ที่ปิดเรื่อง

เรื่อง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสรจ็

ช่องทางการ
รบัเรื่อง
รอ้งเรยีน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   (ขอ้มลูอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2564) เอกสารแนบ 4 

25 6106242518 8/6/2561 นายอทิธิกร อมรชนิธนา ขอให้ยกเลิกหนังสืออนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติ อ.กาบเชงิ จ.สุรินทร์ ซ่ึง สป.ทส.
ได้พจิารณาเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งแล้ว พบว่า ผู้ร้องเรียนได้เคยมีหนังสือองค์กรหินล้ม ที ่04/2560 ลงวันที ่8 ธันวาคม 2560 
ขอให้ ปม.ตรวจสอบตลาดสมบัติ (ชอ่งจอม) ของบริษัทจอมคชา จ ากดั (ชื่อเดิมคือ บริษัท บ้านด่านพฒันา จ ากดั) ซ่ึงมีนายสมบัติ
 ศรีสุรินทร์ และนางไกลดา ศรีสุรินทร์ เป็นผู้รับอนุญาตให้เขา้ท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติ และ
เป็นผู้ด าเนินกจิการ ซ่ึงผู้ร้องเห็นว่า การด าเนินการดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผิดวัตถปุระสงค์และเง่ือนไขแนบท้ายหนังสือ
หลายประการ

√ e-petition กองการอนุญาต

26 6106241918 14/6/2561 ขอให้พจิารณาชว่ยเหลือราษฎร 7 ราย กรณีถกูด าเนินคดีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ (สวนป่าโคกโจด) ในพืน้ทีบ่้านโนนเกตุ หมู่ที ่12
 ต าบลร่อนทอง อ าเภอสตึก จงัหวัดบุรีรัมย์

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ

27 6102842 18/6/2561 บุกรุกป่าปลูกต้นยางพาราหลังปี42 ครอบคลองมากกว่า100ไร่โดยคนทีไ่ม่มีสัญชาติไทย แอบอา้งชื่อผู้อื่นซ้ือขายทีดิ่น สปก. มี
เจา้หน้าทีรั่บสินบนชว่ยไม่ให้ถกูตรวจสอบ

√ ปม./ระบบมือถอื ส านักป้องกนัฯ

28 6102915 29/6/2561 ลักลอบตัดไม้ พะยงู ประดู่ หมู่บ้านวรารมย ์บางบอน 4 ซอย7 √ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกนัฯ

29 6107245115 3/7/2561 ขอให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งตรวจสอบพืน้ทีแ่ละส่ังการยติุด าเนินการใดๆ เกี่ยวกบัการท าเหมืองแร่ ของนายธีรสิทธิ์ ตรีวัฒน์สุวรรณ
 ทีไ่ด้รับอนุญาตให้เขา้ท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเกา่กลอยและป่านากลาง ท้องทีต่ าบลดงมะไฟ อ าเภอ
สุวรรณคูหา จงัหวัดหนองบัวล าภู

√ e-petition กองการอนุญาต ส านักจดัการที่ดินปา่
ไม้ปดิแล้ว12/2/63

30 6107154808 17/7/2561 ขอให้ ทส. ตรวจสอบขอ้เท็จจริงว่ามีเจา้หน้าทีว่นอทุยานฯ ญาติเจา้หน้าที ่และประชาชน ได้ท าการบุกรุกพืน้ทีว่นอทุยานชาพนัปี 
ต าบลววี อ าเภอแม่สรวย จงัหวัดเชยีงราย เพือ่ปลูกต้นกาแฟ เชอร์ร่ี และพชือื่นๆ รวมจ านวนเกอืบ 1 พนัไร่ ต่อมา อส. ได้มี
หนังสือ ลับ ที ่ทส 0910.102/14760 ลงวันที ่27 มิถนุายน 2561 เรียน ปกท.ทส. แจง้ผลการด าเนินการว่า ได้มอบหมาย
ให้ส านักบริหารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่15 (สบอ.15 เชยีงราย) ตรวจสอบขอ้เท็จจริงกรณีดังกล่าวแล้ว พบว่าพืน้ทีบ่ริเวณดังกล่าวเป็น
พืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝ่ังซ้าย อยู่นอกเขตพืน้ทีรั่บผิดชอบของวนอทุยานชาพนัปี และเป็นพืน้ทีน่อกเขตรับผิดชอบของ 
อส. ซ่ึง สป.ทส.พจิารณาแล้วเห็นว่า เมื่อ อส.ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า พืน้ทีบ่ริเวณดังกล่าวเป็นพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝ่ัง
ซ้าย ซ่ึงอยู่ในพืน้ทีรั่บผิดชอบของ ปม.ด าเนินการตรวจสอบ

√ e-petition ส ำนักปอ้งกันฯ สจป.ที่ 2 

(เชยีงรำย)ปดิแลว้ 

26/6/62

31 นร01610006121 12/7/2561 ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกบัขอ้พพิาทเร่ืองสิทธิทีดิ่นท ากนิในเขตพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติ โดยผู้ร้องอา้งว่าผู้ร้องได้ท าประโยชน์ใน
ทีดิ่นดังกล่าวสืบทอดมาจากนายจนัทร์ กนัทะน้อย (ตาผู้ร้อง) ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2548 ได้มีนายกติตพงศ์ ตันตราธนานุวัฒน์ ได้
อา้งตัวว่าเป็นเจา้ของทีดิ่นผืนดังกล่าว แต่ไม่ได้เขา้ท าประโยชน์ในทีดิ่นท ากนินัน้ จนกระทัง่ปี พ .ศ.2553 ได้มีเจา้หน้าทีก่รมป่าไม้
เขา้ท าการส ารวจผู้ครอบครองเขา้ท าประโยชน์ในทีดิ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยผู้ร้องเป็นผู้น าส ารวจและชี้แนวเขตในทีดิ่นทีผู้่ร้อง
เขา้ท าประโยชน์ แต่ภายหลังผู้ร้องได้ขอเขา้ไปตรวจสอบรายชื่อผู้ถอืครองทีดิ่นกลับพบว่ามีรายชื่อของนายกติติพงค์ ฯ เป็นผู้ถอื
สิทธิครอบครองแทนผู้ร้อง

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้ สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)่
ปดิแล้ว6/1/2563

32 6103034 20/8/2561 มีการขนยา้ยไม้พะยงู ไม้ชงิชนั ทีค่ลังสินค้าแงอารียรี์สอร์ท คลอง 7 ถนนล าลูกกาวังน้อย ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี √ ปม./1362 ส านักป้องกนัฯ



หนา้ที4่

ที่
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ที่รบัเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 
ที่ปิดเรื่อง

เรื่อง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสรจ็

ช่องทางการ
รบัเรื่อง
รอ้งเรยีน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   (ขอ้มลูอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2564) เอกสารแนบ 4 

33 6108255385 21/8/2561  มีชาวบ้านบุกรุกตัดไม้ในพืน้ทีป่่าของหมู่บ้านบริเวณบ้านหนองขุ่นใหญ่ ต าบลหนองขุ่นใหญ่ อ าเภอหนองพอก จงัหวัดร้อยเอด็ 
เพือ่ท าการเกษตร (ปลูกออ้ย) ซ่ึงพืน้ทีดั่งกล่าวเป็นแหล่งต้นน้ าและอยู่ใกล้กบับ่อน้ าประปาของชมุชน ส่งผลให้ชาวบ้านหมู่ที ่1,7 
และ 13 ต าบลหนองขุ่นใหญ่ อ าเภอหนองพอก จงัหวัดร้อยเอด็ ได้รับความเดือดร้อน ผู้ร้องจงึขอให้ตรวจสอบการออกโฉนด
ทีดิ่นบริเวณรอบบ่อน้ าประปาของชมุชน รวมถงึขอให้ก าหนดพืน้ทีดั่งกล่าวเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้ สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น
ปดิแล้ว7/11/61
ส านักปอ้งกันฯปดิ
เร่ือง8/1/62

34 6108443237 28/8/2561  ขอให้พจิารณาตรวจสอบแนวเขตทีดิ่นท ากนิในบริเวณอทุยานแห่งชาติเฉลิมพระเกยีรติไทยประจนัและป่าสงวนแห่งชาติป่าฝ่ัง
ซ้ายแม่น้ าภาช ีต.ยางหักอ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้ สจป.ที่ 10 (ราชบรีุ)
ปดิแล้ว26/10/61

35 นร01610007335 24/8/2561 มูลนิธิเพือ่นชา้ง (องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขที ่0476)ได้ยื่นค าขอใชป้ระโยชน์ในพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาว จาก
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวัดล าปาง กรมป่าไม้ และมูลนิธิเพือ่นชา้ง

√ e-petition กองการอนุญาต

36 6109344188 10/9/2561 ขอรับการจดัสรรทีดิ่นแบบโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ โดยกลุ่มผู้ร้องได้มีการประชมุแล้วมีมติร่วมกนัว่าขอให้เขา้ส ารวจพืน้ที่
เป้าหมายใหม่ จ านวน 3 แปลง ทีอ่ยู่ในเขตพืน้ทีร่ะหว่างอ าเภอตาพระยา ติดต่อกบัอ าเภอโนนดินแดง ระหว่างหมู่บ้านหนอง
เสม็ดล านางรอง จากบริเวณชอ่งตะโกจนถงึชอ่งตากวิ และเป้าหมายส ารองบริเวณหินดาด พืน้ทีต่ าบลทัพราช รอยต่ออ าเภอ
วัฒนานคร จงัหวัดสระแกว้ มีระยะเวลาทีข่อให้ส ารวจประมาณ 20 วัน โดยขอให้เจา้หน้าทีป่่าไม้เขา้ร่วมส ารวจ เพือ่ให้เกดิความ
ถกูต้องตามกฏหมาย และขอให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งให้ความอนุเคราะห์ สนับสนุน และชว่ยเหลือด้วย

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

37 6103212 18/9/2561 ขอให้ตรวจสอบการขออนุญาตจดัต้ังส านักสงฆม์อตาทา หมู่ที ่1 บ้านปางอโศก ต าบลกลางดง อ าเภอปากชอ่ง จงัหวัดนครราชสีมา √ ปม./โทรศัพท์ กองการอนุญาต

38 6103444491 30/3/2561  ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกบัทีดิ่นท ากนิ เนือ่งจากทีดิ่นมรดกตกทอดของผู้ร้องถกูเจา้หน้าทีป่่าไม้ หน่วยป้องกนัและรักษาป่า รบ.3
 ต าบลยางหัก อ าเภอปากท่อ จงัหวัดราชบุรี ท าการรังวัดและอา้งว่าทีดิ่นดังกล่าวเป็นพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติทัง้ทีท่ีดิ่นท ากนิของผู้
ร้องดังกล่าวมีหลักฐานการท าประโยชน์มาทกอ่นทีก่รมป่าไม้จะประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติฝ่ังซ้ายแม่น้ าภาช ีเมื่อปี พ.ศ. 2527

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ ส านักจดัการที่ดินปา่
ไม2้2/7/62,สจป.ที่
 10 (ราชบรีุ)
26/2/62

รวม 38 0
รวมทั้งหมด 38



หนา้ที1่

ที่
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ที่รบัเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 
ที่ปิดเรื่อง

เรื่อง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสรจ็

ช่องทางการ
รบัเรื่อง
รอ้งเรยีน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง
หมายเหตุ

1 5912920898 4/10/2559 บริษัท ไทย-สวีดิสซ์ เหมืองแร่ จ ากดั ขออนุญาตให้เขา้ท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝ่ังขวา พืน้ที่
ต าบลสันทราย อ าเภอสันทราย จงัหวัดเชยีงราย เนือ่งจากบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย จากการทีรั่ฐก าหนดพืน้ทีป่่าแม่
ลาวฝ่ังขวาให้เป็นเขตอทุยานแห่งชาติโดยไม่กนัพืน้ทีท่ีบ่ริษัทฯ ได้รับอนุญาตประทานบัตรออกจากเขตอทุยานแห่งชาติ 
จงึขอให้ชดเชยด้วยการต่ออายกุ าหนดอนุญาต หรือขยายก าหนดเวลาอนุญาตประทานบัตรเป็นการทดแทน

√ e-petition กองการอนุญาต

2 5912935137 7/10/2559 ผู้ร้องเรียนถกูเจา้หน้าทีป่่าไม้จบักมุในขอ้หายดึถอืครอบครองทีดิ่น กอ่สร้าง แผ้วถางหรือเผาป่า ด้วยการกระท าการใดๆ
 ให้เป็นอนัตรายหรือเส่ือมสภาพแกดิ่น หินกรวด หรือทราย หรือเขา้ยดึถอืครอบครองป่าเพือ่ตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้
รับอนุญาตจากพนักงานเจา้หน้าที ่รวมเนือ้ที ่1-2-62 ไร่ ซ่ึงผู้ร้องเรียนเห็นว่า ทีดิ่นดังกล่าวตนเองได้ครอบครองต่อ
จากบรรพบุรุษและได้อยู่อาศัยท ากนิอยา่ง ถกูต้อง โดยมีหนังสือขออนุญาตใชพ้ืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคา ป่าผา
แดง ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ปดิแล้ว
15/1159

3 5912955233  10/10/2559 ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกบัสิทธิทีดิ่นท ากนิและทีอ่ยู่อาศัยของราษฎรอ าเภอบ่อเกลือ จงัหวัดน่าน √ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ปดิแล้ว
28/5/63

4 5912713598 13/10/2559 แจง้เบาะแสการบุกรุกพืน้ทีป่่าว่ามีการบุกรุกพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติและขอเขตอทุยานแห่งชาติ บริเวณหน้าถ้ าหหลวง
แม่สาบ อ าเภอสะเมิง จงัหวัดเชยีงใหม่

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

5 5911424780 29/9/2559  ขอความชว่ยเหลือกรณีพพิาททีดิ่นท ากนิ โดยมีเนือ้หาสาระส าคัญสรุปได้ว่า เมื่อวันที ่15 กนัยายน 2559 มี
เจา้หน้าทีส่ านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที ่12 (นครศรีธรรมราช) พร้อมด้วยเจา้หน้าทีท่หาร ต ารวจ และสมาชกิกอง
อาสารักษาดินแดน (อส.) ประมาณ 200 นาย ได้สนธิก าลังเขา้ท าลายพชืผลอาสินในทีดิ่นของนายพธิาน ทองพนัง 
(บุตรชายผู้ร้องเรียนทีเ่สียชวีิต) ท้องทีห่มู่ที ่8 ต าบลกรุงชงิ อ าเภอนบพติ า จงัหวัดนครศรีธรรมราช และขอความ
อนุเคราะห์ให้ ทส. ตรวจสอบกรณีทีบ่ริษัท พ ีแอนด์ เบส แบไรท์ ไมน์นิง่ จ ากดั เกี่ยวกบัการขออนุญาตเขา้ท า
ประโยชน์เพือ่การท าเหมืองแร่และกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งในพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติด้วย

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ,กองการอนุญาต สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)ปดิเร่ือง

19/4/60

6 5910915292 19/10/2559 ขอให้พจิารณา กรณี บริษัท ไทย-สวีดิสซ์ เหมืองแร่ จ ากดั ได้รับอนุญาตให้เขา้ท าประโยชน์ภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าแม่ลาวฝ่ังขวา อ าเภอเวียงป่าเป้า จงัหวัดเชยีงราย

√ e-petition กองการอนุญาต

7 5912978463 28/10/2559 ขอให้พจิารณา กรณีบริษัท ไทย-สวีดิสซ์ เหมืองแร่ จ ากดั ได้รับอนุญาตให้เขา้ท าประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าแม่ลาวฝ่ังขวา อ าเภอเวียงป่าเป้า จงัหวัดเชยีงราย

√ e-petition กองการอนุญาต

8 5911457766 28/10/2559  กรณี นายนิพนธ์ แซ่โซ้ง ตัวแทนสหพนัธ์เกษตรกรภาคเหนือ ราษฎร หมู่ที ่1 ต าบลทุง่ปี ๊อ าเภอมาวาง จงัหวัด
เชยีงใหม่ และพวกอกี 39 ราย ขอความเป็นธรรม เนือ่งจากราษฎรหยอ่มบ้านห้วย น้ าริน ถกูกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสี ว่า 
บุกรุกพืน้ทีป่่าเป็นจ านวน 1,000 ไร่ ท าให้เกดิความเสียหาย

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

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

10 5912999810 1/11/2559 ขอคัดค้านค าขอประทานบัตรเหมืองแร่ (โรงโม่หิน) ของบริษัท หินคม-เขาแหลม จ ากดั ตามค าขอประทานบัตรที ่
1/2559 หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ที ่33199 หมู่ที ่2 และหมู่ที ่8 บ้านคลองใหญ่ ต าบลบ่อทอง จงัหวัด
ชลบุรี

√ e-petition กองการอนุญาต

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

12 5912912182 30/11/2559 ขอให้พจิารณายกเลิกการให้สัมปทานเหมืองหินแกบ่ริษัทเอกชนทีข่อสัมปทานการท าเหมืองหินในบริเวณใกล้เคียงและ
ต่อเนือ่งกบัถ้ าพระโพธิสัตว์ ท้องทีห่มู่ที ่10 ต าบล ทับกวาง อ าเภอแกง่คอย จงัหวัดสระบุรี

√ e-petition กองการอนุญาต

รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   (ขอ้มลูอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2564) เอกสารแนบ 5 



หนา้ที2่
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รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
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อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ
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รบัเรื่อง
รอ้งเรยีน

หน่วยงาน
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ที่เก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   (ขอ้มลูอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2564) เอกสารแนบ 5 

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

14 5912927557 14/12/2559 ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรม เเละการปฏิบัติหน้าทีข่องเจา้หน้าทีป่่าไม้อ าเภอเซกา จงัหวัดบึงกาฬ กรณีมีพฤติกรรมทีส่่อ
ไม่ในทางไม่สุจริตเเละไม่เหมาะสมเกี่ยวกบัการลักลอบตัดไม้พะยงูในเขตพืน้ทีดั่งกล่าว

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)ปดิ
แล้ว9/6/60

15 5911345193 8/12/2559 ขอให้ตรวจสอบเอกสารสิทธิ น.ส. 3 ของนายวิโรจน์ อึ้งไพบูลย ์ในพืน้ทีต่ าบลทรายแดง อ าเภอเมืองระนอง จงัหวัด
ระนอง

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้

16 นร02590081342 15/12/2559 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพืน้ทีป่่าสงวน บริเวณหมู่บ้านสามแยกจ าปา หมู่ที ่14 ต.ตะโก อ.ทุง่ตะโก จ.ชมุพร √ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 
ปดิแล้ว1/2/60

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

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

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

แลว้21/2/60

19 5910862463 15/12/2559 ขออนุญาตใชป้ระโยชน์พืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติป่าฝ่ังซ้ายแม่น้ าภาช ีเพือ่กอ่สร้างฝายบ้านรางขย ีต าบลยางหัก อ าเภอ
ปากท่อ จงัหวัดราชบุรี

√ e-petition กองการอนุญาต

20 5911346447 30/12/2559 บุกรุกล้ าป่าทีบ่้านแม่ลอง อ าเภอลอง. จงัหวัดแพร่ √ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ปดิแล้ว
14/8/62

21 5910969049 28/12/2559 แจ้งเบาะแสการบุกรุกพื้นที่ป่า วา่มีผู้มีอทิธพิล ซ่ึงเป็นอดีตนายพลและภรรยา รวมถึงก านันหมู่ท่ี 10 ต าบลบ้านโตก อ าเภอ
เมือง จังหวดัเพชรบูรณ์ บุกรุกพื้นที่ป่าและภูเขาโดยอา้งวา่มีเอกสารสิทธเิกีย่วกบัท่ีดินท ากนิ ซ่ึงการกระท าดังกล่าวท าให้
ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากท่ีดินบริเวณดังกล่าวชาวบ้านได้เข้าท ากนิมากอ่น

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป.ที่ 4 สาขาพษิณุโลก
ปดิแล้ว29/11/60

22 6011438235 5/1/2560 ขอใชพ้ืน้ทีบ่ริเวณป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าแควระบม-สียดั) ทีม่ีองค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ดูแลอยู่ ซ่ึงปัจจบุันหมดสัญญา
การใชพ้ืน้ทีก่บักรมป่าไม้ องค์การบริหารส่วนต าบลลาดกระทิง จงึได้เจรจาขอแบ่งพืน้ทีบ่างส่วนโดยประมาณ 828 ไร่ 
เพือ่น ามาแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพืน้ทีต่ าบลลาดกระทิงทีไ่ม่มีทีดิ่นท ากนิ และได้มีการด าเนินการตาม
ขั้นตอนเพือ่ขออนุญาตใชพ้ืน้ทีจ่ากรมป่าไม้มาระยะหนึง่แล้ว และถกูทวงถามความคืบหน้าอยู่บ่อยคร้ัง จงึขอให้เร่งรัด
กรมป่าไม้ ด าเนินการอนุญาตให้ใชพ้ืน้ทีดั่งกล่าว

√ e-petition กองการอนุญาต

23 6012710299 9/1/2560  ผู้ใหญ่บ้านแม่หว่างต้นผาง หมู่ที ่5 ต าบลนาทราย อ าเภอล้ี จงัหวัดล าพนู ได้พาคนเขา้ไปตัดไม้ท าลายป่าพืน้ทีป่่าต้น
น้ าทีช่าวบ้านชว่ยกนัดูแลรักษามาโดยตลอดและยงัท าการบุกรุกป่าสงวนเพือ่สร้างวัด

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

24 6011399603 4/1/2560 แจง้เบาะแสการบุกรุกพืน้ทีป่่าสงวนว่า ดาบต ารวจสุนทร แสงวิรุณทร ได้ครอบครองทีดิ่นในเขตป่าสงวน ท้องทีต่ าบล
นาสาร อ าเภอเมือง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

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

6/2/60

25 6011359881 11/1/2560 มีชาวบ้านในหมู่บ้านน้ าริน ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง จงัหวัดเชยีงใหม่ มีการบุกรุกพืน้ทีป่่า และเขา้ไปตัดไม้สัก น า
ออกท าเป็นไม้แปรรูป เป็นแผ่นๆ โดยจะมีเคร่ืองจกัรในการตัดทีส่่งเสียงดัง ท าใชช้าวบ้านทีอ่าศัยเกดิความเดือดร้อน
ร าคาญจากเคร่ืองจกัร ท าทุกวันเวลาเชา้ๆ ผู้ใหญ่บ้านและเจา้หน้าทีใ่นพืน้ทีม่ีส่วนรู้เห็น ในการขนยา้นออกจากพืน้ที่

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

26 6012938525 13/1/2560 ขอให้พจิารณายกเลิกการให้สัมปทานเหมืองหินแกบ่ริษัทเอกชนทีข่อสัมปทานการท าเหมืองหินในบริเวณใกล้เคียงและ
ต่อเนือ่งกบัถ้ าพระโพธิสัตว์ท้องทีห่มู่ที ่10 ต าบลทับกวาง อ าเภอแกง่คอย จงัหวัดสระบุรี

√ e-petition กองการอนุญาต

27 6011305792 23/1/2560 ตรวจสอบว่า ขออนุญาติใชป้ระโยชน์ในพืน้ทีต่าม พรบ ป่าไม้ √ e-petition กองการอนุญาต
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รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   (ขอ้มลูอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2564) เอกสารแนบ 5 

28 6011359115 23/1/2560 ตรวจสอบการขออนุญาตใชพ้ืน้ทีใ่นเขตป่าไม้ √ e-petition กองการอนุญาต

29 6011342156 20/1/2560 ขออนุญาตใชป้ระโยชน์พืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติป่าฝ่ังซ้ายแม่น้ าภาช ีเพือ่กอ่สร้างฝายบ้านรางขย ีต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.
ราชบุรี

√ e-petition กองการอนุญาต

30 6011404522 20/1/2560 มีการออกเอกสารสิทธิ น.ส. 3 ก ทีไ่ม่เป็นธรรมในพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติป่าสายโฮ่ จงัหวัดปัตตานี √ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้ สจป.ที่ 13 (สงขลา)ปดิ
แล้ว22/10/62

31 6012973620 30/1/2560 ขอพระราชทานความเป็นธรรมเกี่ยวกบัสิทธิการครอบครองทีดิ่น เนือ่งจากพืน้ทีบ่างส่วนทีม่หาวิทยาลัยพะเยาขอ
อนุญาตใชพ้ืน้ทีจ่าก ปม. ทับซ้อนกบัทีดิ่น ซ่ึงราษฎรได้รับอนุญาตให้เขา้ท าประโยชน์ในทีดิ่น (ส.ป.ก. 4-01) ท าให้
ราษฎรได้รับความเดือดร้อน เพราะถกูหน่วยงานของรัฐขบัไล่ออกจากพืน้ทีท่ ากนิ

√ e-petition กองการอนุญาต ส านักจดัการที่ดินปา่ไม้ปดิ
แล้ว5/6/60

32 6012744232 25/1/2560 ขอให้ตรวจสอบบริษัท ทุง่คาฮาเบอร์ จ ากดั มหาชน หมดสัมปทาน ต้ังแต่วันที2่1/1/60 ทีผ่่านมา แต่บริษัทยงัด าเนิน
กจิการอยู่ เจาะหิน คุดหิน ระเบิดหินอยู่ เลขที ่ 68/1 หมู่ที ่4
หมู่บ้านป่าไม้แดง ต าบลท่าตูม  อ าเภอแกง่คอยจงัหวัดสระบุรี

√ e-petition กองการอนุญาต

33 6011432476 6/2/2560 1.กรณีรบุกรุกพืน้ทีป่่าเขาชอ่งเสียด (จากการตรวจสอบพบว่า พืน้ทีดั่งกล่าว คือ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาขวาง ป่าโคก
ยาง และป่าชอ่งบางเหรียง) บริเวณหมู่ที ่1 ต าบลสินปุน อ าเภอเขาพนม จงัหวัดกระบี ่2.กรณีการเชา่ทีดิ่นของบริษัท
ต่างชาติ เพือ่ปลูกปาล์มน้ ามัน ท าให้ได้รับความเส่ือมโทรมป่าถกูท าลาย น้ าในคลองแห้งขอด ท าให้ชาวบ้านในหมู่ที ่4 
ต าบลพรุเดียว อ าเภอเขาพนม จงัหวัดกระบี่

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

34 6011359704 24/2/2560 ขอความเป็นธรรมกรณี นางสาวเมร่ี รัตนราช  ชาติสกลุ เจา้ของบริษัท สวนอทุยานทองผาภูมิ จ ากดั ผู้รับอนุญาตให้
เขา้ท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เล่มที ่101 ฉบับที ่46 ลงวันที ่24 กนัยายน 2529 ในพืน้ที่
ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาชา้งเผือก ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เพือ่ปลูกสร้างสวนป่าและจดัต้ังวนอทุยาน รวม
เนือ้ที ่1,104 ไร่ โดยปลูกต้นสักจ านวน 100,000 ต้น ต่อมาในปี พ.ศ.2534 ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดให้ทีดิ่นบริเวณป่าเขาชา้งเผือก ป่าเขาพระฤาษี ป่าเขาบ่อแร่ และป่าห้วยเขยง่ เป็นเขตอทุยานแห่งชาติเขาแหลม
 ท าให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ไม่สามารถเขา้ท าประโยชน์ในพืน้ทีท่ีไ่ด้รับอนุญาตและไม่สามารถตัดไม้สักปลูกไว้
ไปจ าหน่ายได้

√ e-petition กองการอนุญาต

35 6012978662 24/2/2560 กลุ่มเกษตรกรลุ่มน้ าห้วยน้ าหิน และพวก มีหนังสือลงวันที ่16 กมุภาพนัธ์ 2560 ถงึ ปกท.ทส. แจง้ว่าเกษตรกรลุ่มน้ า
ห้วยน้ าหิน ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน ได้รับความเดือดร้อนจากนโยบายทวงคืนผืนป่าจากรัฐบาล

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ปดิแล้ว
28/4/60

36 6011363662 24/2/2560 แจง้เบาะแสประกอบกจิการโรงงานไม้แปรรูป โดยไม่มีใบอนุญาต ซ่ึงต้ังอยู่ภายในจงัหวัดศรีสะเกษ √ e-petition ส านักป้องกนัฯ,กองการอนุญาต สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานีปดิแล้ว

29/3/60

37 6011392907 17/2/2560 บุกรุกพืน้ทีป่่าสงวน ป่าสาธารณะประโยชน์ ป่าชายเลน มีการถมแม่น้ าล าคลองและทะเล เป็นคนแอบอา้งว่าเป็นคนส
สนิทนายกรับมนตรี จงึได้ตรวจสอบพืน้ทีห่มู่ที ่1 ต.เกาะลันตาน้อย (บ้านหลังฮอด) พบว่า มีการโค่นล้ม ต้นไม้สน และ
ท าเป็นไม้ซุงแปรรูป และพืน้ทีเ่สียหายไปแล้ว 80-100 ไร่  ต.เกาะลันตา  อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ปดิ
แล้ว17/3/60

38 6011320178 27/2/2560 มีการลักลอบตัดไม้และแปรรูปไม้เป็นแผ่น หมู่ที ่3 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี √ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป.ที่ 10 (ราชบรีุ)ปดิ
เร่ือง20/4/60

39 6011353918 27/2/2560 บุกรุกพืน้ทีป่่า จ.พะเยา เขตติดต่อ จ.เชยีงราย พืน้ทีห่้วยบ้านฮาง-บ้านเยา้ (ท้องทีบ่้านนาหนุน หมู่ที ่2 ต.ภูซาง อ.ภูซาง
 จ.พะเยา ติดต่อ บ้านขนุห้วยไคร้ อ.เทิง จ.เชยีงราย)

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป.ที่ 2 (เชียงราย)ปดิ
แล้ว24/3/63
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รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   (ขอ้มลูอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2564) เอกสารแนบ 5 

40 6011411712  17/2/2560 ร้องเรียนว่า เจา้หน้าทีส่ านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที ่6 สาขานครพนม เขา้ตรวจยดึพืน้ทีป่่าและร้องทุกขต่์อพนักงาน
สอบสวน สภอ.นครพนม ขอให้จบักมุด าเนินคดีขอ้หาบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติต่อราษฎรทีเ่ขา้ท ากนิและอยู่อาศัยในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู ท้องทีห่มู่ที ่1 และหมู่ที ่5 ต าบลอุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป.ที่ 6 สาขานครพนม
ปดิแล้ว31/7/61

41 นร01600002440 7/3/2560 นายอภิชาต ชพูริก และพวก จ านวน 53 ราย ราษฎรต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จงัหวักกระบี ่ร้องเรียน
ขอความเป็นธรรม กรณีพนักงานเจา้หน้าทีผู้่ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปลายคลองพระยา จงัหวัดกระบี ่มี
ค าส่ังให้ร้ือถอนส่ิงปลูกสร้าง ตลอดจนพชืผล

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

42 นร02600016471 15/3/2560 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกบัขั้นตอนในการขออนุญาตตัดไม้หวงห้ามในพืน้ทีดิ่นของตนเอง √ e-petition กองการอนุญาต

43 6011352246 24/3/2560 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกบัการซุกซ่อนไม้ทีตั่ดมาจากป่าสงวน(ไม่ทราบชื่อ) บริเวณพืน้ทีห่มู่บ้านดอนขวัญ ม. 2 ต.พนา อ.
พนา จ.อ านาจเจริญ

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

26/10/61

44 6011404867 27/3/2560  กรณีผู้ร้องเรียนใชน้ามว่า ขา้ราชการชั้นผู้น้อย ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้ตรวจสอบว่าผู้ว่าราชการจงัหวัดชลบุรี
 เจา้หน้าทีเ่ขตรักษาพนัธุ์สัตว์ป่าเขาเขยีว-เขาชมพู ่และเจา้หน้าทีส่ านักงานทีดิ่นจงัหวัดชลบุรี ร่วมกบันายทุนบุกรุก
สุสานในพืน้ทีเ่ขตรักษาพนัธุสัตว์ป่าเขาเขยีว-เขาชมพู ่โดยผู้ตรวจการ กระทรวงมหาดไทย (นายวิชติ ชาตไพสิฐ) ได้ลง
พืน้ทีต่รวจสอบว่า สุสานอยู่ในแนวเขตป่าไม้ (ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเขยีว ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาชมพู ่และเขตรักษา
พนัธุ์สัตว์ป่าเขาเขยีวเขาชมภู)่ ในการนี ้สป.ทส.พจิารณาแล้วเห็นว่า พืน้ทีต่ามขอ้ร้องเรียนดังกล่าวอยู่ในพืน้ทีป่่าสงวน
แห่งชาติป่าเขาเขยีว ป่าเขาชมพู่

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

45 6010958868 4/4/2560 กรณีนายเจนชยั สยนานนท์ (ผู้ร้อง) ขอให้ตรวจสอบการยื่นขออนุญาตใชป้ระโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทีผู้่ร้องยื่น
ต่อกรมป่าไม้เมื่อวันที ่9 ธันวาคม 2547

√ e-petition กองการอนุญาต

46 6011488983 31/3/2560 ขอให้พจิารณาให้ความชว่ยเหลือ เกษตรกรในพืน้ทีจ่งัหวัดพะเยาและจงัหวัดเชยีงราย โดยมีขอ้เรียกร้องสรุปประเด็นได้
ดังนี ้จ านวน 5 ประเด็นประเด็นขอ้เรียกร้องในขอ้ที ่1 และ 5 มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัภารกจิรับผิดชอบของกรมป่าไม้

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้

47 6012999661 3/5/2560 ขอให้ตรวจสอบการออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส. 3 ก) ในพืน้ที ่อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจนีบุรี อ.วัฒนานคร 
อ.คลองหาด อ.อรัญประเทศ ต.ตาพระยา จ.สระแกว้ ซ่ึงอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตป่าบ้านแกง้ เขตป่าเกง่ใหญ่ 
เขตป่าแกง่ดินสอ จ.ปราจนีบุรี เขตป่ากระบาก เขตป่าเขาฉกรรจฝ่ั์งเหนือ เขตป่าวัฒนานคร เขตป่าโคกสูง จ.สระแกว้

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้

48 6012912191 4/5/2560 ราษฎรจงัหวัดนครพนม ขอให้ออกเอกสารสิทธิให้กบัชาวบ้านทีม่ีทีท่ ากนิและทีอ่ยู่อาศัยในพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติ ป่าดง
บ้านโพนสว่างและป่าปลาปาก จงัหวัดนครพนม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่30 มิถนุายน 2541

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้

49 6011396234 5/5/2560 สมาชกิสภาเทศบาล ต าบลบางเตยแจง้ว่า บริษัท เขาบ่อคอนสทรัคชั่น จ ากดั ซ่ึงประกอบกจิการโรงโม่หินในท้องที่
ต าบลบางเตย อ าเภอเมืองพงังา จงัหวัดพงังา ได้ท าเหมืองหินนอกเขตประทานบัตรในพืน้ทีแ่ปลงเดิม ปัจจบุันได้ลุกล้ า
พืน้ทีแ่ปลงใหม่ทีอ่ยู่ระหว่างการขออนุญาตใชป้ระโยชน์ในพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติ จงึขอให้คณะกรรมการพจิารณาการ
ใชป้ระโยชน์พืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติมีการตรวจสอบและพจิารณา

√ e-petition กองการอนุญาต

50 6012984823 25/5/2560 ขอให้แกไ้ขปัญหาทีดิ่นท ากนิให้กบัราษฎรในพืน้ที ่ต.ทัพราช ต.ทับไทย ต.ทัพเสด็จ ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแกว้ √ e-petition ส านักป้องกนัฯ,ส านักจดัการทีดิ่น
ป่าไม,้สจป.ที ่9 สาขาปราจนีบุรี



หนา้ที5่

ที่
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ที่รบัเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 
ที่ปิดเรื่อง

เรื่อง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสรจ็

ช่องทางการ
รบัเรื่อง
รอ้งเรยีน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   (ขอ้มลูอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2564) เอกสารแนบ 5 

51 6012994931 26/5/2560 ขอใชพ้ืน้ทีบ่ริเวณป่าห้วยไผ่ จ านวน 2,000 ไร่ ทีอ่ยู่ในการดูแลรับผิดชอบของหน่วยป้องกนัรักษาป่าที ่พบ.9 (ยางชมุ)
 ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที ่10 สาขาเพชรบุรี และแปลงซ่ึงเป็นพืน้ทีว่่างเปล่าในท้องทีต่ าบลบ่อแขม อ าเภอชะอ า 
จงัหวัดเพชรบุรี

√ e-petition กองการอนุญาต สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบรีุ
ปดิแล้ว23/6/60

52 6012924206 30/5/2560 เนือ่งจากจงัหวัดนครราชสีมา ได้มีหนังสือที ่นม 0017.1/9677 ลงวันที ่11 เมษายน 2560 ขอให้ กษ. พจิารณา 
กรณีนายนคร ศรีวิพฒัน์ เลขาธิการสมัชชาเกษตรกรรายยอ่ย ขอให้รัฐบาลด าเนินการ นโยบายทวงคืนผืนป่า ตามค าส่ัง
 คสช. ที ่64/2557 ซ่ึงในบางพืน้ที ่เชน่ อ าเภอด่านซ้าย อ าเภอนาแห้ว และอ าเภอภูเรือ จงัหวัดเลย มีการจบักมุ 
ประกาศยดึพืน้ที ่และตัดต้นยางพาราของเกษตรกร โดยมีการเลือกปฏิบัติเฉพาะกบัเกษตรกรทีม่าจากภูมิภาคอื่น ไม่มี
การจ าแนกหรือตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรตามค าส่ัง คสช. ที ่66/2557

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

53 6011410656 1/6/2560 ขอความเป็นธรรม เนือ่งจากถกูจบักมุโดยเจา้หน้าทีห่น่วยป้องกนัรักษาป่าที ่อบ. 14 จงัหวัดอบุลราชธานี ปม. และ
ด าเนินคดี เมื่อวันที ่31 มีนาคม 2558 ขอ้หาบุกรุกเขา้ประโยชน์และครอบครองท าการเกษตร บริเวณป่าชอ่งเม็ก 
พืน้ทีต่ าบลชอ่งเม็ก อ าเภอสิรินธร จงัหวัดอบุลราชธานี

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้ สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
 ปดิแล้ว

54 6012916998 8/6/2560 กรณีหอการค้าจงัหวัดแม่ฮ่องสอน และกลุ่มราษฎรจงัหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 179 ราย ขออนุญาตใชพ้ืน้ทีป่่าสงวน
แห่งชาติป่าแม่เงาและป่าแม่ส าเพง็ เพือ่ต้ังเป็นศูนยบ์ริการชายแดนของส่วนราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง

√ e-petition กองการอนุญาต

55 6012912805 21/6/2560 นายเรืองเดช ประดิพทัธิ์สกลุ ประธานกลุ่มเครือขา่ยเกษตรกร จงัหวัดพะเยาและจงัหวัดเชยีงราย ขอให้พจิารณาให้
ความชว่ยเหลือเกษตรกรในพืน้ทีจ่งัหวัดพะเยาและจงัหวัดเชยีงราย  เนือ่งจากกรมทีดิ่นออกหนังสือส าคัญส าหรับที่
หลวงทับทีดิ่นท ากนิในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพืน้ทีต่ าบลหงส์หิน อ าเภอจนุ จงัหวัดพะเยา

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

56 6012903872 23/6/2560 ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกบัปัญหาขอ้พพิาทเร่ืองทีดิ่น บริเวณพืน้ทีทุ่ง่เล้ียงสัตว์ของโครงการหมู่บ้านจฬุาภรณ์พฒันา 4 
ซ่ึงอยู่ในความดูแลของสถาบันวิจยัจฬุาภรณ์ ในท้องทีห่มู่ที ่7 ต าบลกแุหระ อ าเภอทุง่ใหญ่ จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
แต่ปรากฏว่า เจา้หน้าทีป่้องกนัรักษาป่าที ่นศ. 4 (บางขนั) จบักมุด าเนินคดี และส่ังห้ามไม่ให้ชาวบ้านด าเนินการเล้ียง
สัตว์ โดยอา้งว่าพืน้ทีดั่งกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวน จงึขอให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งตรวจสอบว่าพืน้ทีดั่งกล่าวอยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงานใด

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

12/12/60

57 6012941998 4/7/2560 เจา้หน้าทีรั่ฐได้มีการแอบอา้งค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที ่64/2557 เร่ือง การปราบปรามและ
หยดุยั้งการบุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ และค าส่ัง คสช. ที ่66/2557 เร่ือง การหยดุยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่า
ไม้ และนโยบายการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวในสภาวการณ์ปัจจบุัน เพือ่ท าการตรวจยดึทีดิ่นชาวบ้าน ผู้ยากไร้ ผู้มี
รายได้น้อย และผู้ไร้ทีดิ่นท ากนิ ซ่ึงได้อยู่อาศัยกอ่นทีจ่ะมีค าส่ังดังกล่าว โดยไม่มีการตรวจสอบ และผู้ร้องเรียนเห็นว่า 
เจา้หน้าทีไ่ม่ยดึพืน้ทีสั่มปทานในพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติแม่งาวฝ่ังซ้าย ของบริษัท เขยีวเหลือง จ ากดั ซ่ึงเป็นการเอื้อ
ประโยชน์ให้แกบ่ริษัทเอกชน จงึขอให้ยกเลิกหรือแกไ้ขค าส่ัง คสช. ดังกล่าว ซ่ึง สป.ทส. ขอเรียนว่า เร่ืองดังกล่าว
เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินการตามค าส่ัง คสช. ที ่64/2557 และค าส่ัง ที ่66/2557 ในการตรวจยดึในการตรวจยดึ
พืน้ทีใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่งาวฝ่ังซ้าย

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ,กองการอนุญาต



หนา้ที6่

ที่
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ที่รบัเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 
ที่ปิดเรื่อง

เรื่อง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสรจ็

ช่องทางการ
รบัเรื่อง
รอ้งเรยีน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   (ขอ้มลูอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2564) เอกสารแนบ 5 

58 6012954898 18/7/2560 ร้องเรียนเกี่ยวกบัการปฏิบัติหน้าทีข่องเจา้หน้าทีป่่าไม้ สังกดัส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที ่7 ขอนแกน่ หน่วยป้องกนั
รักษาป่าที ่ขก.4 ภูพานค า ว่าเจา้หน้าทีป่่าไม้ได้ร้องทุกขก์ล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน เพือ่ด าเนินคดีอาญากบัผู้
ร้องเรียนในความผิดฐานกน่สร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือท าให้เส่ือมเสียแกส่ภาพป่าสงวนแห่งชาติ เนือ่งจากผู้ร้องเรียนได้
สร้างบ้านพกัอาศัยในพืน้ทีห่มู่ที ่3 ต.เขื่อนอบุลรัตน์ อ.อบุลรัตน์ จ.ขอนแกน่ โดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ไม่ด าเนินคดีกบั
ราษฎรรายอื่นทีส่ร้างบ้านพกัอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกนั ผู้ร้องเรียนจงึเห็นว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรม

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)ปดิ
แล้ว24/7/61

59 6012971109 25/7/2560 ขอให้พจิารณาแกไ้ขปัญหาทีดิ่นและทีท่ ากนิ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาปางกอ่วังชมพ ูอ าเภอเขาค้อ จงัหวัดเพชรบูรณ์
 ซ่ึงทางราชการได้ขอใชพ้ืน้ทีดั่งกล่าวจาก ปม. เพือ่จดัท าเป็นทีท่ ากนิและทีอ่ยู่อาศัยให้กบัราษฎรอาสาสมัคร ในเวลา
ต่อมาได้มีการประกาศพืน้ทีดั่งกล่าวเป็นป่าสงวนแห่งชาติเขาปางกอ่วังชมพ ูโดยราษฎรอาสาสมัครบางส่วนได้
เปล่ียนแปลงการถอืครองทีดิ่น และการใชป้ระโยชน์ด้านการเกษตรเป็นการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์ และทางราชการได้
เขม้งวดกบัการกระท าผิดเง่ือนไขการใชป้ระโยชน์ทีดิ่นดังกล่าวและมีการจบักมุผู้กระท าผิดมาด าเนินคดี ผู้ร้องเรียนจงึ
ต้องการให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งเร่งด าเนินการแกไ้ขปัญหาโดยด่วน

√ e-petition กองการอนุญาต

60 6011477487 26/7/2560 มีทีดิ่นท ากนิและทีอ่ยู่อาศัยทีไ่ม่มีเอกสารสิทธิในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซ่ึงผู้ร้องเรียนเห็นว่า ทีดิ่นโดยรอบมีเอกสารสิทธิ
เป็นโฉนดทีดิ่นและ ส.ป.ก. หมดแล้ว จงึขอให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งให้การชว่ยเหลือผู้ร้องเรียนกบัพวกด้วย

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้

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

62 6012718469 4/8/2560 ขอให้พจิารณาตรวจสอบการบุกรุกของนายทุนในพืน้ทีป่่าบนภูเขา บริเวณ ม. 5 ต.จระเขเ้ผือก อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.
กาญจนบุรี

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

63 6012989614 7/8/2560 ขอให้ทบทวนการด าเนินการพสูิจน์สิทธิในทีดิ่นท ากนิของประชาชน และยติุการด าเนินการกรณีทวงคืนผืนป่าจาก
ประชาชน

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

64 6012993045 18/8/2560 ขอความเป็นธรรมและขอให้ตรวจสอบเกี่ยวกบัการกนัพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติดงตาหวัง ออกจากเขตปฏิรูปทีดิ่น ในพืน้ที่
 อ.โพธิ์ไทร จ.อบุลราชธานี จ านวน 2 แปลง เนือ้ที ่413 ไร่ เพือ่จดัต้ังป่าชมุชน แต่พืน้ทีดั่งกล่าวมีสภาพเป็นป่าเส่ือม
โทรมไม่เหมาะสมทีจ่ะจดัเป็นป่าชมุชน

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ

65 6011419146 30/8/2560 ขอทราบความชดัเจนเกี่ยวกบัการเกี่ยวกบัการก าหนดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเหมืองจี้และป่าสันป่าสัก เพือ่ราษฎร
จกัได้ไม่บุกรุกเขา้ไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ต าบลเหมืองจี้ อ าเภอเมืองล าพนู จงัหวัดล าพนู

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

66 6012998046 30/8/2560 ขอให้ระงับการด าเนินกจิการของโรงโม่หินศิลาเพชร ต้ังอยู่ต าบลหนองโอง่ อ าเภออู่ทอง จงัหวัดสุพรรณบุรี เนือ่งจาก
โรงโม่หินดังกล่าวอยู่ติดกบัถ้ าเขาไวยะกะ ซ่ึงถ้ าดังกล่าวอยู่ในเขตป่าไม้และภายในถ้ ามีโบราณวัตถสุมัยทวารวดี ผู้
ร้องเรียนเกรงว่า จะกอ่ให้เกดิความเสียหายแกโ่บราณวัตถแุละทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง

√ e-petition กองการอนุญาต

67 6012038958 5/9/2560 มีการน าต้นไม้ใหญ่มาแปรรูปไม้เป็นท่อนๆ รบกวนส่งเสียงดังมากและอยากทราบว่าไม้ทีน่ ามาตัดผิดกฎหมายหรือไม 
สถานทีน่ าไม้มาตัด อยู่บริเวณระหว่าง แฟลตต ารวจทุง่สองห้องกบัสนามกอล์ฟสโมสรราชพฤกษ์(นอร์ทปาร์ค) กทม. จงึ
อยากให้หน่วยงานเขา้มาตรวจสอบและด าเนินการแกไ้ขด่วน

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ

68 6012919235 19/9/2560  ขอให้พจิารณาแกไ้ขปัญหาเกี่ยวกบัขอ้พพิาททีดิ่นท ากนิและขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าทีข่องเจา้หน้าทีท่ีข่ดัต่อ
กฎหมายหรือขดัต่อรัฐธรรมนูญ กรณีการละเมิดสิทธิของราษฎรทีไ่ด้รับผลกระทบจากการทวงคืนทีดิ่น

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



หนา้ที7่

ที่
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ที่รบัเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 
ที่ปิดเรื่อง

เรื่อง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสรจ็

ช่องทางการ
รบัเรื่อง
รอ้งเรยีน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   (ขอ้มลูอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2564) เอกสารแนบ 5 

69 6012918392 26/9/2560 ขอความชว่ยเหลือเกี่ยวกบัปัญหาทีดิ่นท ากนิให้แกผู้่ร้องและนางมุกดา สวนใจดี กรณีพพิาททีดิ่นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
 ต าบลเขาโจด อ าเภอศรีสวัสด์ิ จงัหวัดกาญจนบุรี เนือ่งจากถกูเจา้หน้าทีป่่าไม้เขา้ตรวจยดึพืน้ที ่ท าให้ได้รับความ
เดือดร้อนเป็นอยา่งมากเพราะไม่มีทีท่ ากนิ

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

70 6011475543 7/9/2560 ได้ครอบครองทีดิ่นท ากนิบริเวณหมู่ที ่6 ต.ห้วยเขยง่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี รวม 2 แปลง แปลงที ่1 เนือ้ที่
ประมาณ 20 ไร่ แปลงที ่2 เนือ้ทีป่ระมาณ 50 ไร่ โดยครอบครองมาเป็นเวลานานประมาณ 15 ปี ต่อมามีป้ายมาติด
แจง้ยดึทีดิ่นแปลงที ่1 ท าให้ไม่สามารถเขา้ไปท ากนิในแปลงทีดิ่นดังกล่าวได้

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป.ที่ 10 (ราชบรีุ)ปดิ
แล้ว5/3/61

71 6011438836 7/9/2560  ผู้ร้องแจง้ว่าตนเองและญาติ ได้ท ากนิในพืน้ทีห่มู่ที ่6 ต.ห้วยเขยง่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี มาเป็นเวลานานประมาณ
 15 ปี แต่ปัจจบุันมีเจา้หน้าทีม่าห้ามไม่ให้เขา้ไปท ากนิในพืน้ทีดั่งกล่าว

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป.ที่ 10 (ราชบรีุ)ปดิ
แล้ว5/3/61

72 6011071136 4/5/2560 กรณีราษฎรต าบลแกง่โสภา ท้องทีอ่ าเภอวังทอง จงัหวัดพษิณุ ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ า
อปุโภคบริโภค และการเกษตร จงึต้องการจดัท าฝายชั่วคราวเพือ่กกัเกบ็น้ า บริเวณแม่น้ าวังทอง (ล าน้ าเขก็) ในพืน้ที่
ต าบลแกง่โสภาอ าเภอวังทอง จงัหวัดพษิณุโลก รวม 5 จดุ และอ าเภอวังทอง ได้ตรวจสอบพบว่าพืน้ทีท่ัง้ 5 จดุ อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกรมเจา้ท่า เขตป่าสงวนแห่งชาติ ซ่ึงเป็นพืน้ทีใ่นความรับผิดชอบของ ปม.

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป.ที่ 4 สาขาพษิณุโลก
ปดิแล้ว31/5/2561

73 6012906405  24/08/2560 ขอให้พจิารณาตรวจสอบการด าเนินการ กรณีทีห่น่วยงานของรัฐทวงคืนทีดิ่นและพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติจากประชาชน
โดยไม่เป็นธรรม

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

รวม 73 0
รวมทัง้หมด 73



หนา้ที1่

ที่
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ที่รบัเรื่อง

วัน/เดือน/
ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสรจ็

ช่องทางการ
รบัเรื่อง
รอ้งเรยีน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง
หมายเหตุ

1 5812906985 7/10/2558 นายวิชรัตน์ มังคะตา ขอความอนุเคราะห์เชา่พืน้ทีป่่าดงซ า จงัหวัดขอนแกน่ √ e-petition กองการอนุญาต

2 5811323422 17/11/2558 มีนายทุนลักลอบตัดไม้พะยงูเป้นจ านวนมาก ทีโ่ครงการอนุรักษ์ทับทิมสยาม เบือ้งต้นได้ติดตามพร้อมเกบ็หลักฐานเเล้วส่งให้
เจา้หน้าทีข่องรัฐทัง้ที ่ทสจ.ศรีสะเกษเเละศูนยด์ ารงธรรม เเต่กไ็ด้ได้รับความร่วมมือไม่มีการเขา้ตรวจสอบ

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

สจป.ที8่(นครราชสีมา)ปดิ
แล้ว24/2/59

3 5811459890 2/12/2558 ขอความอนุเคราะห์เชา่ทีดิ่นท ากนิของรัฐ ในพืน้ที ่ต.วังยาว อ.ด่านชา้ง จ.สุพรรณบุรี √ e-petition กองการอนุญาต

4 5912799261 6/1/2559 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกบัการซุกซ่อนไม้ทีตั่ดมาจากป่าสงวน(ไม่ทราบชื่อ) บริเวณพืน้ทีห่มู่บ้านดอนขวัญ หมู่ที ่2 ต าบลพนา 
อ าเภอพนา จงัหวัดอ านาจเจริญ

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

5 5911401962 13/1/2559 ขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในพืน้ทีป่่าไม้ท้องทีห่มู่ที ่1 ต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพาน จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ √ e-petition กองการอนุญาต ส านักจดัการที่ดินปา่ไม้ปดิ
แล้ว26/10/2559

6 5911319757 4/2/2559 ขอความชว่ยเหลือเนือ่งจากผู้ร้องได้ยื่นค าขอต่ออายปุระทานบัตรการเขา้ท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาองัคาร ต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวัดบุรีรัมย์

√ e-petition กองการอนุญาต

7 5911437979 1/2/2559 ขอใชพ้ืน้ทีจ่ากกรมป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาปางกอ่วังชมพ ูอ าเภอเขาค้อ จงัหวัดเพชรบูรณ์ √ e-petition กองการอนุญาต

8 5911390859  01/02/2559 วันที ่13 มกราคม 2559 เจา้หน้าทีไ่ด้ปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยการร้ือถอนพชืผลอาสิน
และตัดต้นยางพาราของราษฎรในพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติห้วยจนัทร์ (ตามทีผู้่ร้องแจง้) ต าบลขนุหาญ จงัหวัดศรีสะเกษ ท าให้ผู้
ร้องและชาวบ้านได้รับความ เดือดร้อน และไม่มีทีดิ่นท ากนิ

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

7 สำขำอุบลรำชธำนี

9 5911455883 10/2/2559 กรณีนายกรกช สุขฤทธิ์ ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอให้พจิารณาด าเนินการต่อผู้กระท าผิดเกี่ยวกบัพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ในพืน้ทีอ่ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแกว้

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ สน.จทป.ที่ 9 สาขาปราจีนบรีุ
ปดิแล้ว29/12/59

10 5910351995 1/2/2559 ได้รับความเดือดร้อนจากสัมปทานท าเหมืองแร่เพือ่อตุสาหกรรมปูนซีเมนต์และกอ่สร้างบริเวณเขาปูค่ง จงัหวัดกาญจนบุรี √ e-petition กองการอนุญาต
11 5911455883 10/2/2559 กรณีนายกรกช สุขฤทธิ์ ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอให้พจิารณาด าเนินการต่อผู้กระท าผิดเกี่ยวกบัพระราชบัญญัติ

ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ในพืน้ทีอ่ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแกว้ ในการเพกิถอนเอกสารสิทธิของนายทุน ทีไ่ด้มาโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมายตามค าส่ังศาล แต่เจา้หน้าทีข่องรัฐไม่มีการด าเนินการใดๆ ในการนี ้สป.ทส.พจิารณาแล้วเห็นว่าได้เคย
มอบหมายให้ ปม.แจง้ตอบนายกรกชฯ ในประเด็นเกี่ยวกบันายทุนบุกรุกพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติ แต่ปัจจบุัน ปม.ยงัไม่มีรายงาน
ผลให้ผู้ร้องทราบแต่อยา่งใด

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ สน.จทป.ที่ 9 สาขาปราจีนบรีุ
ปดิแล้ว29/59

12 5900894 26/2/2559 ลักลอบตัดไม้พะยงูโดยไม่ได้รับอนุญาต จ านวน 1 ต้น ในพืน้ที ่สค.1 พืน้ทีห่มู่บ้านเขาไม้ไผ่ หมู่ที ่7 อ าเภอบ้านนา จงัหวัด
นครนายก

√ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกนัฯ

13 5911403570 22/2/2559 ขอให้เจา้หน้าทีป่่าไม้ด าเนินการตรวจสอบการบุกรุกพืน้ทีป่่า บริเวณท้องที ่หมู่ที ่5 ต าบลฉลอง อ าเภอสิชล จงัหวัด
นครศรีธรรมราช

√ e-petition ส ำนักปอ้งกันฯ สน.จทป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมรำช)ปดิ

แลว้12/3/62ส ำนกักำร

อนญุำตปดิ23/9/63

14 5911423016 1/3/2559 ขอแจง้เบาะแสการบุกรุกพืน้ทีป่่าสงวน บริเวณแม่น้ าวังทองฝ่ังขวา หน้าค่ายสฤษด์ิเสนา หมู่ที ่19 หมู่บ้านวังกระบาก ต าบลวัง
นกแอน่ อ าเภอวังทอง จงัหวัดพษิณุโลก

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ สน.จทป.ที่ 4 สาขา
พษิณุโลก ปดิแล้ว21/6/59

รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    (ขอ้มลูอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2564) เอกสารแนบ 6 



หนา้ที2่

ที่
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ที่รบัเรื่อง

วัน/เดือน/
ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสรจ็

ช่องทางการ
รบัเรื่อง
รอ้งเรยีน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    (ขอ้มลูอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2564) เอกสารแนบ 6 

15 5911417529 3/3/2559 ขอให้พจิารณาตรวจสอบขอ้เท็จจริงกรณีนางอมัพร ดวงอปุมา กบัพวก รวม 5 รายได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาพพิาทสิทธิ
ครอบครองทีดิ่นในเขตอทุยานแห่งชาติภูพาน และพืน้ทีป่่าโนนอดุม ซ่ึงในพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติป่ากดุไห ป่านาใน และป่าโนน
อดุม  จงัหวัดสกลนคร

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ สน.จทป.ที่ 6 สาขา
นครพนม ปดิแล้ว15/8/59

16 5911301742 1/3/2559 ขอให้พจิารณาอนุญาตขดุลอกล าคลองบ่อดาน ในพืน้ทีแ่ต่คลองบ่อดาน ต าบลนาเตย อ าเภอท้ายเหมือง จงัหวัดพงังา √ e-petition กองการอนุญาต สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่ปดิ
แล้ว10/3/60

17 5910971081 29/02/2559 พืน้ที ่หมู่ที ่4,5,6 ต าบลหินแกว้ อ าเภอท่าแซะ และหมู่ที ่7 ต าบลบ้านนา อ าเภอเมือง จงัหวัดชมุพร ได้มีประชาชนอาศัยท า
กนิในพืน้ทีม่านานแล้ว แต่ เจา้หน้าทีป่่าไม้ได้มีการเรียกรับผลประโยชน์และประชาชนขอเชา่ทีดิ่นดังกล่าวเพือ่ท าประโยชน์

√ e-petition กองการอนุญาต สน.จทป.ที่ 11 (สุราษฎร์
ธานี) ปดิแล้ว30/9/59

18 5913030648 15/3/2559 ขออนุญาตใชท้ีร่าชพสัดุทีอ่ยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ในพืน้ทีห่มู่ที ่3 ต าบลนิคมสร้างตนเอง อ าเภอเมืองลพบุรี 
จงัหวัดลพบุรี

√ e-petition กองการอนุญาต

19 5912904147 28/3/2559 ขออนุญาตใชพ้ืน้ทีข่อง ปม. โดยสภาองค์กรชมุชนต าบลหนองแม่นา ต าบลสะเพง ต าบลริมสีม่วง และต าบลเขาค้อ เพือ่แกไ้ข
ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร

√ e-petition กองการอนุญาต

20 5911455685 24/3/2559 ถกูเจา้หน้าทีป่่าไม้จงัหวัดอ านาจเจริญจบักมุด าเนินคดีฐานบุกรุก กน่สร้าง แผ้วถาง เขา้ท าประโยชน์ฯลฯในป่าสงวนแห่งชาติ
โดยไม่ได้รับอนุญาต

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

17/10/6121 5911464157 31/3/2559 ขอความอนุเคราะห์เชา่ทีดิ่นท ากนิของรัฐ ในพืน้ที ่ต.วังยาว อ.ด่านชา้ง จ.สุพรรณบุรี √ e-petition กองการอนุญาต

22 5911342654 3/5/2559 ขออนุญาตใชพ้ืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เงาะและป่าแม่ส าเพง็ เพือ่ต้ังเป็นศูนยบ์ริการชายแดน จงัหวัดแม่ฮ่องสอน √ e-petition กองการอนุญาต

23 5911481881 12/4/2559 ขอทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัการเชา่ทีดิ่นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที ่ม. 4 ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี √ e-petition กองการอนุญาต
24 5910939657 17/5/2559 ขอความเป็นธรรมและความชว่ยเหลือ เนือ่งจากสมาชกิของกลุ่มประชาชนเพือ่ประชาชน จ านวนหนึง่ทีไ่ด้เขา้ไปอาศัยในพืน้ที่

ป่าสงวนแห่งชาติป่าปลายคลองพระยา ท้องทีห่มู่ที ่5 ต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จงัหวัดกระบี ่ได้รับความ
เดือดร้อนเป็นอยา่งมากจากการเขา้ท าลายและขโมยทรัพยสิ์นของเจา้หน้าทีส่ านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที ่12 สาขากระบี่

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

25 5911364385 17/5/2559 ชาวบ้านหมู่ที ่5 ต าบลสบป้าด อ าเภอแม่เมาะ จงัหวัดล าปาง ขออนุญาตใชพ้ืน้ทีป่่าเพือ่ปรับปรุงถนน เนือ่งจากประสบปัญหา
การขนส่งสินค้าเกษตรและคมนาคมไม่สะดวก

√ e-petition กองการอนุญาต

26 5910954364 19/5/2559 ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกบัการท าประโยชน์ในทีดิ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพืน้ทีห่มู่ที ่5 ต.ตะโก อ.ทุง่ตะโก จ.ชมุพร √ e-petition กองการอนุญาต
27 5901154 24/5/2559 ขอสอบถาม 1. ท าไมถงึปล่อยให้คนมาท าลายป่าได้เป็นล้านๆๆไร่แบบนัน้ แล้วไม่มีใครไปตรวจหรือ monitor ตลอดเหรอครับ

 มารู้อกีทีกต่็อเมื่อพืน้ทีป่่าโดนท าลายไปเป็นล้านๆๆไร่แบบนี ้มันไม่น่าจะเชื่อได้เลยว่าทีป่่าเป็นล้านๆๆไร่ โดยทีไ่ม่มีใครทราบมา
กอ่นเลย 2. แล้วมาตรการการจบัผู้ท าลายมาลงโทษละครับเป็นอยา่งไรบ้าง 3 เกดิแบบนีแ้ล้ว จนท ของรัฐจะรับผิดชอบอยา่งไร
 บกพร่องต่อหน้าทีห่รือเปล่าครับ 4. แนวทางการแกไ้ขคืออะไรครับ

√ ปม/เว็บไซต์ ส านักป้องกนัฯ

28 5911471902 31/5/2559 ขอใชท้ีดิ่นในพืน้ทีต่ าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวัดบุรีรัมย ์ในการสร้างวัดเขารัตนธงชยั (วัดสระสะแก) √ e-petition กองการอนุญาต
29 5912999649 8/6/2559 ปม. พจิารณาพืน้ทีท่ีก่ระทรวงอตุสาหกรรมได้ออกอาชญาบัตรส ารวจแร่ให้ ปี 2554 ซ่ึงยงัไม่มีความชดัเจนว่าอยู่ในพืน้ทีป่่าไม้

หรือไม่ จงึขอให้ ปม.ตรวจสอบขอ้เท็จจริง
√ e-petition กองการอนุญาต

30 5901222 14/6/2559 ขอให้ตรวจสอบใหม่ กรณีบุกรุกป่าเขาสน เพือ่ครอบครองทีดิ่น หมู่ที ่2 ต าบลสวนผ้ึง อ าเภอสวนผ้ึง จงัหวัดราชบุรี √ ปม./หนังสือ ส านักป้องกนัฯ

31 5912981600 22/7/2559 ขอ้เสนอเกี่ยวกบัการแกไ้ขปัญหาการถอืครองทีดิ่นและใชป้ระโยชน์ทีดิ่นในท้องทีอ่ าเภอวังน้ าเขยีว จงัหวัดนครราชสีมา แนว
ทางการแกไ้ขปัญหาขอ้พพิาทการครอบครองทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้างในเขตพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง พืน้ทีป่่าเพือ่การ
อนุรักษ์ (Zone C)

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



หนา้ที3่

ที่
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
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หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    (ขอ้มลูอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2564) เอกสารแนบ 6 

32 5911439505 27/7/2559  กรณีราษฎรบ้านพระเนตร หมู่ที ่2 ต าบลส้าน จ านวน 10 ราย บ้านใหม่ หมู่ที ่8 ต าบลส้าน จ านวน 1 ราย และบ้านศรีมงคล
เหนือ หมู่ที ่7 ต าบลขึ่ง อ าเภอเวียงสา จงัหวัดน่าน จ านวน 2 ราย ได้รับความเดือดร้อนจากการทวงคืนผืนป่าของเจา้หน้าที่
หน่วยป้องกนัและรักษาป่าที ่นน.20 (น้ ามวบ) ร่วมกบัผู้ใหญ่บ้านขึ่งใต้ หมู่ที ่6 ต าบลขึ่ง อ าเภอเวียงสา จงัหวัดน่าน น าป้ายไป
ติดประกาศขอคืนพืน้ทีท่ ากนิบริเวณป่าห้วยปลวก ป่าห้วยหวาย หมู่ 6 ต าบลขึ่ง อ าเภอเวียงสา จงัหวัดน่าน

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

ปดิแลว้ 1/3/2562

33 5911495874 1/8/2559 ถกูกล่าวหาว่าบุกรุกเขา้ท าประโยชน์ปลูกยางพาราในเขตพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถา้ และป่าภูเรือ 0.เลย √ e-petition ส านักป้องกนัฯ สน.จทป.ที่ 6 (อุดรธานี) ปดิ
แล้ว23/2/60

34 5912902590 31/8/2559 ขอความเป็นธรรมในการอนุญาตให้เขา้ท าประโยชน์ในเขตพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติ โดยผู้ร้องอา้งว่า บริษัท ไทย-สวีดิสซ์ เหมือง
แร่ จ ากดั ได้รับโอนประทานบัตรจากบริษัท ศิริไทย ซีไลท์ ประเทศไทย จ ากดั ซ่ึงได้รับอนุญาตให้เขา้ท าประโยชน์ภายในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝ่ังขวา ในพืน้ที ่ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชยีงราย

√ e-petition กองการอนุญาต

35 5911455609 7/9/2559 ขอให้พจิารณาปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มเกษตรกรผู้ไม่มีทีดิ่นท ากนิ ซ่ึงต้องการจะขอเชา่ทีดิ่นท 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 าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จงัหวัดตรัง จ านวน 807 ไร่

√ e-petition กองการอนุญาต

36 5912771978 30/9/2559 บุกรุกซ้ือขายทีดิ่นป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยเม็ก  จงัหวัดอบุลราชธานี √ e-petition ส านักป้องกนัฯ สน.จทป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานีปดิแล้ว15/3/60

รวม 36 0
รวมทัง้หมด                  36
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ที่
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1 5800311 8/12/2557 ขอค าปรึกษาเกี่ยวกบั นสก. พบปัญหาเวลาเราส่งไม้ไปให้ลูกค้า เราจะออก นสก ส าหรับขนไม้ไปทุกคร้ัง แต่จะเกดิปัญหา
ในกรณีทีลู่กค้าไม่รับสินค้าทัง้แบบเต็มจ านวน และไม่เต็มจ านวน อนัเนือ่งจาก ปัญหาคุณภาพ ลูกค้าไม่มีพืน้ทีว่่าง รับไม่
ครบทุกรายการ ส่งผลกบัใบเบิกทางขากลับ ได้มาบ้าง ไม่ได้มาบ้าง ท าให้โควตาไม้ของบริษัทไม่ครบตามจ านวน จะขอ
ปรึกษาว่าเราจะมีวิธีการด าเนินอยา่งไร เพือ่ให้ถกูต้องตามกฎหมาย

√ ปม/เว็บไซต์ กองการอนุญาต

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

√ e-petition กองการอนุญาต สจป.ที1่0(ราชบรีุ)ปดิแล้ว
1/7/58

3 5811413256 14/6/2558 ราษฎรจงัหวัดอบุลราชธานี ร้องเรียนว่า ถกูศูนยว์ิจยั น ารถแทรกเตอร์เขา้ไปท าลายพชืผลทางการเกษตรทีไ่ด้ปลูกไว้ 
และยงัถกูห้ามไม่ให้เขา้ใชป้ระโยชน์และอยู่อาศัยในพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูหล่น ท าให้ได้รับความเดือดร้อน 
เนือ่งจากไม่มีทีดิ่นท ากนิและทีอ่ยู่อาศัย

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

4 5811923886 18/6/2558 คัดค้านการท าเหมืองแร่ฯ  (ต าบลล าพญากลาง ต าบลล าสะพงุ และต าบลซับสนุน่) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  เนือ่งจากหาก
มีการอนุญาตท าเหมืองแร่จะส่งผลกระทบต่อชวีิตความเป็นอยู่และความเป็นอยู่ของชาวบ้านอยา่งรุนแรง

√ e-petition กองการอนุญาต

5 5811487716  25/06/2558 ขอให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริง กรณีทีศ่าลปกครองสูงสุดได้มีค าพพิากษาในคดีหมายเลขแดง
ที ่อ.205/2557 ให้เพกิถอนการออกเอกสารสิทธิทีม่ิชอบด้วยกฎหมายของกลุ่มนายทุนจ านวน 2,800 ไร่ ในเขตป่า
สงวนอ าเภอวัฒนานคร เนือ่งจากทีดิ่นอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซ่ึงศาลได้มีค าพพิากษาแล้ว แต่กลุ่มนายทุนไม่ปฏิบัติ
ตามค าพพิากษาและได้บุกรุกครอบครองพืน้ทีป่่าสงวนดังกล่าว

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ

6 5812967565 24/6/2558 ขอให้ตรวจสอบการยื่นขอใบอนุญาตสัมปทานการระเบิดหินภูเขา บริเวณภูเขาจั๊กจั่น (ชื่อทีช่าวบ้านในพืน้ทีเ่รียก) 
หมู่บ้านกลาง หมู่ที ่2 ต.นากลาง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

√ e-petition กองการอนุญาต

7 5810968121 19/8/2558 หัวหน้าหน่วยป้องกนัรักษาป่าที ่สพ.1 อ.ด่านชา้ง จ.สุพรรณบุรี มีพฤติกรรมขมขู่คุกคามประชาชน √ e-petition สน.จทป.ที ่10 (ราชบุรี)

8 5812913528 27/8/2558 ขอความอนุเคราะห์เชา่ทีดิ่นท ากนิของรัฐ ในพืน้ที ่ต.วังยาว อ.ด่านชา้ง จ.สุพรรณบุรี √ e-petition กองการอนุญาต

9 5812910018 24/9/2558 ขอให้ตรวจสอบแนวเขตประทานบัตรหมดอายปุระทานบัตร บริเวณท้องที ่ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเกต็ และการออกเอก
สิทธิของนายทุน

√ e-petition กองการอนุญาต
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