






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 รวมทัง้สิ้น

1 ระบบเร่ืองร้องเรียนของกรมป่าไม้ 10 16 31 22 30 24 27  -  -  -  -  - 160

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

3 รัฐสภา (กระทู้/ข้อหารือ) 0 8 0 3 2 0 0  -  -  -  -  - 13

4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ/(ระบบ e-petition) 7 9 16 7 9 8 9  -  -  -  -  - 65

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

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

รวมทัง้สิ้น 17 33 47 32 41 32 36 0 0 0 0 0 238

สถิติเรื่องร้องเรียนของศูนยบ์ริการประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ล าดบัที่ เรื่องร้องเรียน
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 

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ 

ส านักนายกรัฐมนตรี/(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 รวมทั้งสิ้น

1 ผู้ขอรับบริการข้อมูลส่ิงพิมพ์ เอกสารเผยแพร่วิชาการปา่ไม้ 0 1 0 0 0 0 0  -  -  -  -  - 1

2 ผู้ขอรับบริการข้อมูลทางโทรศัพท/์ ณ ศูนยบ์ริการฯ 61 61 96 81 69 50 21  -  -  -  -  - 439

3 ผู้ขอรับบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0 0 0 0 0  -  -  -  -  - 0

4 ผู้ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการของกรมปา่ไม้ 
(ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540) 0 0 0 2 1 0 0  -  -  -  -  - 3

รวมทั้งสิ้น 61 62 96 83 70 50 21 0 0 0 0 0 443

                                 

สถิตกิารให้บรกิารขอ้มลูขา่วสารของศูนย์บรกิารประชาชน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2564

ล าดับที่ การใหบ้ริการ
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 

ผู้ขอรับบริการข้อมูลสิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่วิชาการป่าไม้  

ผู้ขอรับบริการข้อมูลทางโทรศัพท์/ ณ ศูนย์บริการฯ 

ผู้ขอรับบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

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

  



รวม
ด าเนินการ
แลว้เสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ
รวม

ด าเนินการ
แลว้เสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ
รวม

ด าเนินการ
แลว้เสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ
รวม

ด าเนินการ
แลว้เสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ
รวม

ด าเนินการ
แลว้เสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ
รวม

ด าเนินการ
แลว้เสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

1 ใหข้อ้มลูและแจง้เบาะแส 161 75 86 228 187 41 179 168 11 131 118 13 190 173 17 137 132 5
2 เร่ืองร้องเรียนเกีย่วกบัเจา้หน้าทีแ่ละ

ภารกจิของกรมป่าไม้
55 30 25 117 87 30 138 107 31 112 89 23 193 139 54 203 173 30

3 กระทู ้ขอ้หารือ 14 4 10 29 22 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 อืน่ๆ (เช่น ขอค าปรึกษา เสนอความ

คิดเหน็ ขอ้เสนอแนะฯ)
8 2 6 29 20 9 27 26 1 34 32 2 78 77 1 19 18 1

รวมทัง้สิน้ 238 111 127 403 316 87 348 305 43 277 239 38 461 389 72 359 323 36
คิดเป็นร้อยละ(%) 100.00% 46.64% 53.36% 100.00% 78.41% 21.59% 100.00% 87.64% 12.36% 100.00% 86.28% 13.72% 100.00% 84.38% 15.62% 100.00% 89.97% 10.03%

สรุปเรื่องร้องเรียนของศูนยบ์ริการประชาชน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - พ.ศ.2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)

ล าดบัที่ ประเภทเรื่องร้องเรียน

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

78.41% 

21.59% 

ปี 2563 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 87.64% 

12.36% 
ปี 2562 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

86.28% 

13.72% 
ปี 2561 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 84.38% 

15.62% 
ปี 2560 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

89.97% 

10.03% 
ปี 2559 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

46.64% 53.36% 

ปี 2564 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 



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

1 ใหข้อ้มลูและแจง้เบาะแส 161 67.65% 228 56.58% 179 51.44% 131 47.29% 189 41.00% 137 38.16%
2 เร่ืองร้องเรียนเกีย่วกบัเจา้หน้าทีแ่ละภารกจิ

ของกรมป่าไม้
55 23.11% 117 29.03% 138 39.66% 112 40.43% 194 42.08% 203 56.55%

3 กระทู ้ขอ้หารือ 14 5.88% 29 7.20% 4 1.15% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

4 อืน่ๆ (เช่น ขอค าปรึกษา เสนอความคิดเหน็ ขอ้
เสนอแนะฯ)

8 3.36% 29 7.20% 27 7.76% 34 8.95% 78 16.92% 19 5.29%

รวมทัง้สิน้ 238 100.00% 403 100.00% 348 100.00% 277 100.00% 461 100.00% 359 100.00%

    

  

สรุปเรื่องร้องเรียนของศูนยบ์ริการประชาชน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - พ.ศ.2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)

ล าดบัที่ ประเภทเรื่องร้องเรียน
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 

เรื่องร้องเรียนเก่ียวกับเจ้าหน้าที่และภารกิจของกรมป่าไม้ 

กระทู้ ข้อหารือ 

อ่ืนๆ (เช่น ขอค าปรึกษา เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะฯ) 

41.00% 

42.08% 

0.00% 

16.92% 

พ.ศ. 2560 

ให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแส 

เรื่องร้องเรียนเก่ียวกับเจ้าหน้าที่และภารกิจของกรมป่าไม้ 

กระทู้ ข้อหารือ 

อ่ืนๆ (เช่น ขอค าปรึกษา เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ฯ) 

38.16% 

56.55% 

0.00% 
5.29% พ.ศ. 2559 

ให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแส 

เรื่องร้องเรียนเก่ียวกับเจ้าหน้าที่และภารกิจของกรมป่าไม้ 

กระทู้ ข้อหารือ 

อ่ืนๆ (เช่น ขอค าปรึกษา เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ฯ) 

56.58% 29.03% 

7.20% 
7.20% 

พ.ศ. 2563 

ให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแส 

เรื่องร้องเรียนเก่ียวกับเจ้าหน้าที่และภารกิจของกรมป่าไม้ 

กระทู้ ข้อหารือ 

อ่ืนๆ (เช่น ขอค าปรึกษา เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ฯ) 

51.44% 39.66% 

1.15% 7.76% 

พ.ศ. 2562 

ให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแส 

เรื่องร้องเรียนเก่ียวกับเจ้าหน้าที่และภารกิจของกรมป่าไม้ 

กระทู้ ข้อหารือ 

อ่ืนๆ (เช่น ขอค าปรึกษา เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ฯ) 67.65% 

23.11% 

5.88% 

3.36% พ.ศ. 2564 

ให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแส 

เรื่องร้องเรียนเก่ียวกับเจ้าหน้าที่และภารกิจของกรมป่าไม้ 

กระทู้ ข้อหารือ 

อ่ืนๆ (เช่น ขอค าปรึกษา เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะฯ) 



 
ตาราง สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประจ าเดือน เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 30 เมษายน 2564) 

รายการผู้ขอรับบริการ 

(1) 

ผู้รับบริการสะสม 

 

(2) 

ผู้รับบริการ 

(เม.ย.64) 

(1+2) 

รวม 

1. ผู้ขอรับบริการข้อมูลสิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่วิชาการป่าไม้ 1 0 1 

2. ผู้ขอรับบริการข้อมูลทางโทรศัพท์/ศูนย์บริการฯ 418 21 439 

3. ผู้ขอรับบริการข้อมูลอิเล็กทรอนกิส ์ 0 0 0 

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

3 o 3 

รวมท้ังหมด 422 21 443 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจ าเดือน เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 30 เมษายน 2564) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

(1) 
เร่ืองร้องเรียน 

สะสม 
 

(2) 
เร่ืองร้องเรียน 
ประจ าเดือน 
(เม.ย.64) 

 

 
(1)+(2) 
รวม* 

ด าเนินการ
พร้อมรายงาน

แล้วเสร็จ 

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ 

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมปา่ไม ้ 133 27 160 79 81 

ส านักนายกรัฐมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 

รัฐสภา / กระทู้ ข้อหารือ สว. สส. 13 0 13 4 9 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 56 9 65 28 37 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส. 0 0 0 0 0 

อืน่ๆ 0 0 0 0 0 

รวมท้ังหมด 202 36 238 111 127 

 
หมายเหตุ  * รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1  

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



ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เรื่องอยู่ระหว่างด าเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลวันที่ 30 เมษายน 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 – เม.ย.64) 

(3) - (4) 
เรื่องร้องเรียนค้างปี 

คงเหลือ** 

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมปา่ไม ้ 212 136 76 41 35 

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 25 45 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส. 0 0 0 0 0 

อื่นๆ 0 0 0 0 0 

รวมท้ังหมด 403 247 156 69 87 

 
หมายเหตุ  ** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2  

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



ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เรื่องอยู่ระหว่างด าเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลวันที่ 30 เมษายน 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 – เม.ย.64) 

(3) - (4) 
เรื่องร้องเรียนค้างปี 

คงเหลือ*** 

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมปา่ไม ้ 166 152 14 5 9 

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 10 34 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส. 0 0 0 0 0 

อื่นๆ 0 0 0 0 0 

รวมท้ังหมด 348 288 58 15 43 

 
หมายเหตุ  *** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3  

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



ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เรื่องอยู่ระหว่างด าเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลวันที่ 30 เมษายน 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 – เม.ย.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 30 เมษายน 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 – เม.ย.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 3 70 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส. 0 0 0 0 0 

อื่นๆ 0 0 0 0 0 

รวมท้ังหมด 461 385 76 4 72 

 
หมายเหตุ  ***** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5  

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



ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เรื่องอยู่ระหว่างด าเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลวันที่ 30 เมษายน 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 – เม.ย.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 30 เมษายน 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 – เม.ย.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)  
  

 



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

ส านักบริหารกลาง 1 0 1
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 4 3 1
ส านักจดัการป่าชุมชน 0 0 0
ส านักวจิยัและพัฒนาการป่าไม้ 0 0 0
ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 2 1 1
ส านักจดัการที่ดินป่าไม้ 5 5 0
ส านักแผนงานและสารสนเทศ 0 0 0
ส านักการป่าไม้ต่างประเทศ 0 0 0
ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 1 1 0
ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ 1 1 0
กองการอนุญาต 12 10 2
ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 0 0 0
กลุ่มนิติการ 0 0 0
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 0 0
กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 0 0
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ 0 0 0
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 18 13 5
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 8 4 4
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ล าปาง) 6 1 5
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 10 3 7
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 5 1 4
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธาน)ี 4 2 2
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 14 7 7
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 19 6 13
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 17 10 7
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 18 13 5
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 13 7 6
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 11 6 5
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 5 3 2
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 5 5 0
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 4 2 2
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 6 1 5
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 8 2 6
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 3 2 1
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 11 8 3
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจนีบุรี 12 7 5
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 9 6 3
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 12 2 10
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธวิาส 3 0 3
หน่วยงานอื่น : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป์่า และพันธุ์พืช 0 0 0

รวม 238 127 111

สรปุรายงานเรื่องรอ้งเรยีน (รายส านัก) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน เมษายน 2564 (ข้อมูล ณ วันที ่30 เมษายน 2564)
ศูนย์บรกิารประชาชน ส านักบรหิารกลาง

หมายเหต ุ: เรื่องร้องเรียนบางเรื่องมีหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้งมากกวา่หน่ึงหน่วยงาน

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



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

ส านักบริหารกลาง 5 0 5
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 35 25 10
ส านักจดัการป่าชุมชน 2 1 1
ส านักวจิยัและพัฒนาการป่าไม้ 0 0 0
ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 13 1 12
ส านักจดัการที่ดินป่าไม้ 18 9 9
ส านักแผนงานและสารสนเทศ 0 0 0
ส านักการป่าไม้ต่างประเทศ 0 0 0
ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 2 1 1
ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ 4 1 3
กองการอนุญาต 40 17 23
ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 1 0 1
กลุ่มนิติการ 0 0 0
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 0 0
กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 0 0
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ 0 0 0
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 28 2 26
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 6 0 6
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ล าปาง) 10 0 10
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 14 0 14
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 11 0 11
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธาน)ี 15 0 15
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 15 7 8
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 29 4 25
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 13 0 13
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 34 3 31
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 23 1 22
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 6 1 5
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 3 1 2
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 8 5 3
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 15 0 15
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 11 0 11
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 12 1 11
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 4 2 2
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 19 6 13
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจนีบุรี 8 3 5
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 5 0 5
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 13 0 13
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธวิาส 0 0 0
หน่วยงานอื่น : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป์่า และพันธุ์พืช 0 0 0

รวม 403 87 316

สรปุรายงานเรื่องรอ้งเรยีน (รายส านัก) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที ่30 เมษายน   2564)
ศูนย์บรกิารประชาชน ส านักบรหิารกลาง

หมายเหต ุ: เรื่องร้องเรียนบางเรื่องมีหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้งมากกวา่หน่ึงหน่วยงาน

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



หน่วยงานทีร่บัผิดชอบ จ านวนเรื่องรอ้งเรยีน อยู่ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการแล้วเสรจ็พรอ้มรายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)
ส านักบริหารกลาง 3 0 3
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 27 7 20
ส านักจดัการป่าชุมชน 5 0 5
ส านักวจิยัและพัฒนาการป่าไม้ 3 0 3
ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 7 0 7
ส านักจดัการที่ดินป่าไม้ 25 15 10
ส านักแผนงานและสารสนเทศ 4 0 4
ส านักการป่าไม้ต่างประเทศ 0 0 0
ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 0 0 0
ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ 3 0 3
กองการอนุญาต 16 6 10
ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 0 0 0
กลุ่มนิติการ 2 0 2
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 0 0
กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 0 0
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ 0 0 0
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 16 1 15
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 14 2 12
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ล าปาง) 20 0 20
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 15 0 15
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 6 0 6
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธาน)ี 11 0 11
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 19 2 17
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 31 0 31
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 13 0 13
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 26 2 24
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 14 0 14
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 13 3 10
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 7 0 7
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 4 2 2
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 7 0 7
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 5 0 5
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 18 0 18
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 5 1 4
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 10 2 8
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจนีบุรี 12 3 9
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 14 0 14
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 13 1 12
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธวิาส 3 0 3
หน่วยงานอื่น : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป์่า และพันธุ์พืช 0 0 0

รวม 348 43 305

สรปุรายงานเรื่องรอ้งเรยีน (รายส านัก) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที ่30 เมษายน  2564)
ศูนย์บรกิารประชาชน ส านักบรหิารกลาง

หมายเหต ุ: เรื่องร้องเรียนบางเรื่องมีหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้งมากกวา่หน่ึงหน่วยงาน

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



หน่วยงานทีร่บัผิดชอบ จ านวนเรื่องรอ้งเรยีน อยู่ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการแล้วเสรจ็พรอ้มรายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)
ส านักบริหารกลาง 7 0 7
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 50 13 37
ส านักจดัการป่าชุมชน 2 0 2
ส านักวจิยัและพัฒนาการป่าไม้ 2 0 2
ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 17 0 17
ส านักจดัการที่ดินป่าไม้ 34 10 24
ส านักแผนงานและสารสนเทศ 1 0 1
ส านักการป่าไม้ต่างประเทศ 0 0 0
ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 3 0 3
ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ 1 0 1
กองการอนุญาต 17 10 7
ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 0 0 0
กลุ่มนิติการ 1 0 1
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 0 0
กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 0 0
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ 0 0 0
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 13 0 13
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 11 0 11
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ล าปาง) 6 0 6
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 10 0 10
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 5 0 5
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธาน)ี 17 0 17
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 13 0 13
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 16 0 16
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 14 2 12
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 15 0 15
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 8 0 8
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 9 3 6
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 4 0 4
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 2 0 2
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 6 0 6
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 1 0 1
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 9 0 9
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 1 0 1
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 7 0 7
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจนีบุรี 11 2 9
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 12 0 12
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 1 0 1
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธวิาส 2 0 2
หน่วยงานอื่น : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป์่า และพันธุ์พืช 0 0 0

รวม 277 38 239

สรปุรายงานเรื่องรอ้งเรยีน (รายส านัก) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที ่30 เมษายน  2564)

ศูนย์บรกิารประชาชน ส านักบรหิารกลาง

หมายเหต ุ: เรื่องร้องเรียนบางเรื่องมีหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้งมากกวา่หน่ึงหน่วยงาน

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



หน่วยงานทีร่บัผิดชอบ จ านวนเรื่องรอ้งเรยีน อยู่ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการแล้วเสรจ็พรอ้มรายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)
ส านักบริหารกลาง 5 0 5
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 109 39 70
ส านักจดัการป่าชุมชน 1 0 1
ส านักวจิยัและพัฒนาการป่าไม้ 2 0 2
ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 34 0 34
ส านักจดัการที่ดินป่าไม้ 52 10 42
ส านักแผนงานและสารสนเทศ 11 0 11
ส านักการป่าไม้ต่างประเทศ 0 0 0
ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 2 0 2
ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ 0 0 0
กองการอนุญาต 49 24 25
ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 0 0 0
กลุ่มนิติการ 8 0 8
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 0 0
กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 0 0
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ 0 0 0
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 28 1 27
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 28 0 28
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ล าปาง) 9 0 9
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 15 0 15
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 3 0 3
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธาน)ี 16 0 16
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 16 0 16
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 30 0 30
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 18 1 17
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 27 1 26
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 9 0 9
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 11 2 9
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 7 0 7
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 1 0 1
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 15 0 15
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 4 0 4
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 22 0 22
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 2 0 2
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 12 0 12
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจนีบุรี 6 1 5
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 5 0 5
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 10 0 10
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธวิาส 1 0 1
หน่วยงานอื่น : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป์่า และพันธุ์พืช 0 0 0

รวม 461 72 389

สรปุรายงานเรื่องรอ้งเรยีน (รายส านัก) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที ่30 เมษายน 2564)

ศูนย์บรกิารประชาชน ส านักบรหิารกลาง

หมายเหต ุ: เรื่องร้องเรียนบางเรื่องมีหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้งมากกวา่หน่ึงหน่วยงาน

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



หน่วยงานทีร่บัผิดชอบ จ านวนเรื่องรอ้งเรยีน อยู่ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการแล้วเสรจ็พรอ้มรายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)
ส านักบริหารกลาง 5 0 5
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 74 13 61
ส านักจดัการป่าชุมชน 8 0 8
ส านักวจิยัและพัฒนาการป่าไม้ 1 0 1
ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 5 0 5
ส านักจดัการที่ดินป่าไม้ 32 1 31
ส านักแผนงานและสารสนเทศ 10 0 10
ส านักการป่าไม้ต่างประเทศ 0 0 0
ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 1 0 1
ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ 0 0 0
กองการอนุญาต 43 19 24
ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 0 0 0
กลุ่มนิติการ 0 0 0
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 0 0
กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 0 0
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ 0 0 0
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 11 0 11
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 10 0 10
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ล าปาง) 13 0 13
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 12 0 12
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 6 0 6
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธาน)ี 15 0 15
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 8 0 8
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 35 0 35
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 16 0 16
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 19 0 19
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 16 0 16
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 9 0 9
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 6 0 6
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 1 0 1
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 11 0 11
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 3 0 3
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 28 0 28
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 6 0 6
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 25 3 22
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจนีบุรี 11 0 11
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 3 0 3
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 22 0 22
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธวิาส 1 0 1
หน่วยงานอื่น : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป์่า และพันธุ์พืช 0 0 0

รวม 359 36 323

สรปุรายงานเรื่องรอ้งเรยีน (รายส านัก) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที ่30 เมษายน 2564)
ศูนย์บรกิารประชาชน ส านักบรหิารกลาง

หมายเหต ุ: เรื่องร้องเรียนบางเรื่องมีหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้งมากกวา่หน่ึงหน่วยงาน

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



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

ส านักบริหารกลาง 2 0 2
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 19 1 18
ส านักจดัการป่าชุมชน 0 0 0
ส านักวจิยัและพัฒนาการป่าไม้ 0 0 0
ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 6 0 6
ส านักจดัการที่ดินป่าไม้ 17 0 17
ส านักแผนงานและสารสนเทศ 34 0 34
ส านักการป่าไม้ต่างประเทศ 0 0 0
ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 0 0 0
ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ 0 0 0
กองการอนุญาต 21 6 15
ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 0 0 0
กลุ่มนิติการ 3 0 3
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 0 0
กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 0 0
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ 0 0 0
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 27 0 27
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 16 0 16
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ล าปาง) 9 0 9
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 16 0 16
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 11 0 11
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธาน)ี 10 0 10
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 15 0 15
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 39 0 39
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 12 0 12
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 19 1 18
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 23 0 23
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 14 0 14
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 4 0 4
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 3 0 3
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 12 0 12
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 4 0 4
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 15 0 15
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 4 0 4
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 15 1 14
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจนีบุรี 8 0 8
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 13 0 13
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 19 0 19
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธวิาส 3 0 3
หน่วยงานอื่น : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป์่า และพันธุ์พืช 0 0 0

รวม 405 9 396

สรปุรายงานเรื่องรอ้งเรยีน (รายส านัก) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที ่30 เมษายน 2564)

ศูนย์บรกิารประชาชน ส านักบรหิารกลาง

หมายเหต ุ: เรื่องร้องเรียนบางเรื่องมีหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้งมากกวา่หน่ึงหน่วยงาน

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



หนา้ที1่

ที่
เลขหนังสอืสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วนั/เดอืน/ปี 
ทีร่ับเรื่อง

วนั/เดอืน/ปี 
ทีป่ิดเรื่อง

เรื่อง
อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แลว้เสร็จ

ชอ่งทางการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/หน่วยงาน

ทีเ่ก่ียวขอ้ง
หมายเหตุ

เดอืน ตลุาคม 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 ร้องเรียนการใหบ้ริการสถานีเพาะช ากล้าไม้จงัหวดัระยอง √ ปม./เวบ็ไซต์ สจป.ที ่9 (ชลบุรี)

3 ทส01630000065 6/10/2563 29/10/2563 ขอใหด้ าเนินการปฏรูิปกรรมสิทธิ์ทีดิ่นใหก้ับประชาชน อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เนือ่งจากเจา้หน้าทีป่่าไม้ได้เข้ามาด าเนินการในลักษณะขอคืนทีดิ่นเพือ่กลับคืนไปเป็นป่า
ชุมชน

√ e-petition สจป.ที ่4 สาขาพิษณุโลก

4 ทส01630000066 6/10/2563 25/1/2564 การบุกรุกทีดิ่นและการใช้ทีดิ่นในเขตป่าสงวน ขอใหก้ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีค าส่ังใหก้รมป่าไม้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการร่วมกันระหวา่งภาครัฐและ
เกษตรกรผู้เดือนร้อนในพืน้เขาภหูลวง ต.ภหูลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

√ e-petition สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

5 6400033 7/10/2563 7/1/2564 มีการลักลอบบุกรุกแผ้วถางป่า เข้าไปเพือ่ท าสวนผลไม้ บริเวณป่าสงวนแหง่ชาติ 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 มีผู้บุกรุกแผ้วทางทีดิ่นป่าสงวนแหง่ชาติ บริเวณ ม.๑๐ ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช และมีการสร้างส่ิงปลูกสร้างบ้านพักในบริเวณทีบุ่กรุก √ ปม./หนังสือ สจป.ที ่12 (นครศรีธรรมราช)

7 6309540523 8/10/2563 ขอใหต้รวจสอบพืน้ทีบ่ริเวณ ม.9 ต.เขาพระ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช วา่สามารถออกเอกสารสิทธไิด้หรือไม่ เเละตรวจสอบวา่ทีม่าของโฉนดทีดิ่นเเปลงนีอ้อกมาได้
อย่างไร

√ e-petition สจป.ที ่12 (นครศรีธรรมราช)

8 6400062 15/10/2563 26/11/2563 ร้องเรียนการปลอมแปลงวฒิุการศึกษาของพนักงานราชการ สังกัดศูนย์ป่าไม้จงัหวดัอุทัยธานี √ 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.แม่อ่องสอน √ ปม./1362 สจป.ที ่1 สาขาแม่ฮ่องสอน
11 6400091 19/10/2563 19/3/2564 ตรวจสอบใบอนุญาตท าเฟอร์นิเจอร์ไม้ ทีบ่้านเลขที ่๗ และ ๔๑ ม ๗ ต.หว้ยร่วม อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ √ ปม./1362 สจป.ที ่4 สาขานครสวรรค์
12 6400101 20/10/2563 10/11/2563 พบเหน็การบุกรุกพืน้ทีป่่า โดยน ารถเข้ามาไถพืน้ที ่บริเวณทิศตะวนัตก ของวดัป่าพุทธวจนาราม  บ้านหว้ยเส้ียว ม. ๑๑ ต.น้ าแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่1 (เชียงใหม)่

13 นร01630010207 22/10/2563 ขอใหต้รวจสอบการครอบครองทีดิ่นทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของรัฐ โดยขอใหต้รวจสอบทีดิ่นของรัฐจ านวนประมาณ 1,480 ไร่ แบ่งเป็นพืน้ทีป่ฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม 
ประมาณ 212 ไร่ พืน้ทีป่่าไม้ ประมาณ 1,280 ไร่ ซ่ึงมีการกล่าวอ้างวา่ชุมชนสันติพัฒนา ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ได้เข้าครอบครองท าประโยชน์โดยมิชอบ
ด้วยกฎหมายมาเป็นระยะเวลานาน

√ e-petition สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธานี)

14 ทส01630000071 26/10/2563 25/1/2564 การบุกรุกทีดิ่นและการใช้ทีดิ่นในเขตอุทยาน ขอความอนุเคราะหใ์หไ้ด้เข้าไปครอบครองท าประโยชน์ ในพืน้ที ่ม.5 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตาใหญ่ จ.กระบี ่ในอ่าวหาด
ไม้ไผ่ซ่ึงติดกับทางหลวงชนบทชนบท เนือ่งจากเจา้หน้าทีอุ่ทยานแหง่ชาติหมู่เกาะลันตาไม่อนุญาตใหเ้ข้าท าประโยชน์ในพืน้ทีดั่งกล่าวจงึท าใหไ้ด้รับความเดือดร้อนไม่มีทีท่ ากิน
 ขอความอนุเคราะหใ์หไ้ด้เข้าไปครอบครองท 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 ขอใหต้รวจสอบการบุกรุกท าลายป่าสงวนแหง่ชาติป่าดงระแนง ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ √ e-petition สจป.ที ่7 (ขอนแก่น)
17 6310244630 29/10/2563 22/3/2564 ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) มีหนังสือ ที ่กษ 0220/5902 ลงวนัที ่30 กันยายน 2563 ขอใหพ้ิจารณากรณีนายรุ่งอรุณ แก้วกิ่ง อาศัยอยู่

บ้านเลขที ่184 หมู่ที ่2 ต าบลสีวเิชียร อ าเภอน้ ายืน จงัหวดัอุบลราชธานี กับพวก ขอติดตามความคืบหน้า จ านวน 2 กรณี ได้แก่ 1) กรณีขอใหจ้ดัสรรทีดิ่นในเขตปฏรูิปทีดิ่น
 โดยยื่นเร่ืองใหส้ านักงานการปฏรูิปทีดิ่นจงัหวดัอุบลราชธานี พิจารณาด าเนินการ และ 2) ขอใหต้รวจสอบการบุกรุกทีดิ่นป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าฝ่ังซ้ายล าโดมใหญ่ โดยยื่นเร่ือง
ต่อส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที ่7 สาขาอุบลราชธานี ซ่ึง สป.กษ. เหน็วา่ข้อร้องเรียนข้อที ่2 เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าทีข่องกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
จงึขอใหพ้ิจารณาด าเนินการ และจากการตรวจสอบพบวา่ ผู้ร้องเรียนได้แจง้ปัญหาการบุกรุกแผ้วถางป่าในพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ ป่าฝ่ังซ้ายล าโดมใหญ่ ซ่ึงอยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมป่าไม้ (ปม.)

√ e-petition สจป.ที ่7 สาขาอุบลราชธานี

เดอืน พฤศจิกายน 2563

18 6311167995 2/11/2563 1. กรณีนายบุญช่วย ใจกวา้ง ขอความอนุเคราะหข์ยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้านผาเสริฐพัฒนาและปรับปรุงระบบประปาจากน้ าตกหว้ยแก้วสู่หมู่บ้านในต าบลดอยฮาง (ถนนสายหลัก)
 อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย พืน้ทีบ่างส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าแม่ลาวฝ่ังซ้ายและป่าแม่กกฝ่ังขวา 2. กรณีนายปรีชา กนกนาฏกุล ขอรับความช่วยเหลือการขอใช้
พืน้ทีใ่นการขยายเขตไฟฟ้า  ในพืน้ทีบ่้านกกน้อย ต าบลหว้ยชมภ ูอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย พืน้ทีบ่างส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติป่าแม่ลาวฝ่ังซ้ายและป่าแม่กกฝ่ังขวา   
 3. กรณีนายจะคือ แอจู่ ขอรับการสนับสนุนระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐานบ้านยะฟูบ้านบริวาร หมู่ที ่11 ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ในเขตพืน้ทีป่่าสงวน
แหง่ชาติ ป่าดอยบ่อ

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

19 6311240829 3/11/2563 ขอใหพ้ิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กรณีได้รับผลกระทบจากการประกาศเขตป่าสงวนแหง่ชาติดงภดิูนทับซ้อนทีท่ ากินและทีอ่ยู่อาศัยของราษฎรในพืน้ทีบ่้านผ้ึง หมู่ 4 
และ 14 บ้านเหล่าโดน หมู่ 10 และบ้านเพียมาตร หมู่ 3 ต าบลหนองแค อ าเภอราศีไศล จงัหวดัศรีสะเกษ โดยขอใหต้รวจสอบแนวเขตพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติดงภดิูน และ
ออกหนังสือแสดงสิทธใินการถือครองทีดิ่นใหแ้ก่ราษฎร

√ e-petition สจป.ที ่7 สาขาอุบลราชธานี

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

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน เมษายน 2564  (ข้อมูลวันที ่30 เมษายน 2564) เอกสารแนบ 1 



หนา้ที2่

ที่
เลขหนังสอืสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วนั/เดอืน/ปี 
ทีร่ับเรื่อง

วนั/เดอืน/ปี 
ทีป่ิดเรื่อง

เรื่อง
อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แลว้เสร็จ

ชอ่งทางการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/หน่วยงาน

ทีเ่ก่ียวขอ้ง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน เมษายน 2564  (ข้อมูลวันที ่30 เมษายน 2564) เอกสารแนบ 1 

21 นร01630004409 3/11/2563 15/2/2564 กรณีราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่า ป่าสงวนแหง่ชาติดงใหญ่ (บ้านเก้าบาตร) ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย์ เนือ่งจากยังไม่มีการ
จดัสรรทีดิ่นใหแ้ก่สมาชิกสมัชชาคนจน ทีไ่ด้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่า จงึขอใหเ้ร่งรัดการด าเนินการจดัสรรทีดิ่นใหแ้ก่สมาชิกของสมัชชาคนจน

√ e-petition สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

22 6311178873 5/11/2563 20/1/2564 กรณีนางอาภากร เจริญสิริพร ประธานชมรมรักษ์น้ า รักษ์ป่า รักเชียงราย มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ในคราวนายกรัฐมนตรีเดินทางไปปฏบิัติราชการในพืน้ทีจ่งัหวดั
เชียงราย เมื่อวนัที ่24 กันยายน 2563 ขอใหพ้ิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนใหแ้ก่ประชาชน  ขอใหพ้ิจารณาส่งเสริมการเพิม่พืน้ทีสี่เขียว และส่งเสริมการเกษตรแบบ
วนเกษตรแทนการเกษตรแบบเชิงเด่ียว

√ e-petition สจป.ที ่2 (เชียงราย)

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

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

25 6400151 12/11/2563 3/12/2563 มีบุคคลไปโค่นต้นไม้เพือ่ปลูกต้นทุเรียนในพืน้ทีป่่าทีติ่ดกับสวนของข้าพเจา้ ซ่ึงข้าพเจา้ไม่ทราบวา่พืน้ทีดั่งกล่าวจะเป็นพืน้ทีข่องป่าไม้หรือป่าว เพราะข้าพเจา้ท ากินในทีดิ่นของ
ข้าพเจา้มาเป็น 10 ปี ก็ไม่เคยเหน็มีผู้ใดมาท ากินในพืน้ทีท่ีก่ล่าวถึง แต่พอช่วงทีทุ่เรียนมีราคาแพง ข้าพเจา้ก็เหน็มีผู้มาตัดไม้และท าการปลูกทุเรียนในพืน้ทีดั่งกล่าว

√ ปม./เวบ็ไซต์ สจป.ที ่13 สาขานราธวิาส

26 6311438711 13/11/2563 30/3/2564 นายอ าพัน แสนสุข ได้มีหนังสือขอความเป็นธรรม แจง้โดยสรุปวา่ จากการทีผู้่ร้องได้ร้องเรียนกรณีขอใหต้รวจสอบการบุกรุกป่าในพืน้ที ่ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี นัน้ 
เจา้หน้าทีป่่าไม้ได้น าป้ายป่าชุมชนมาติดกลับคืนในพืน้ทีแ่ปลงทีถู่กร้องเรียน แต่เจา้หน้าทีไ่ด้ร่วมกันกับชาวบ้านบางส่วน น าไม้พะยูงไปปลูกในพืน้ทีท่ ากินและท าการร้ือถอน
ท าลายพืชผลอาสินของผู้ร้อง ท าใหไ้ด้รับความเสียหาย ซ่ึงได้ร้องขอความเป็นธรรมไปยังอ าเภอไทรโยคแล้ว แต่ไม่รับแจง้ผลการด าเนินการแต่อย่างใด ดังนัน้ จงึขอส่งเร่ือง
ดังกล่าวให ้ปม. น าไปรวมพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าทีต่่อไป

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

27 6400172 13/11/2563 30/11/2563 พบเหน็การบุกรุกป่าเชิงเขา บริเวณ ม.๔ บ้านหนองหอย ต.วงัก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ ์โดยผู้บุกรุกอ้างวา่มีเอกสารสิทธิ์ ผู้ร้องต้องการใหเ้ข้าไปตรวจสอบ √ ปม./1310 สจป.ที ่10 สาขาเพชรบุรี
28 6400185 16/11/2563 18/11/2563 ร้องเรียนหวัหน้าหน่วย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธ ์โดยอ้างวา่หวัหน้าหน่วยไม่มีการพัฒนาพืน้ทีใ่หเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่ว ทัง้ทีม่ีน้ าตก แก่งกระอาม อยู่ในพืน้ที่ √ ปม./1310 สจป.ที ่7 (ขอนแก่น)
29 6400193 16/11/2563 18/2/2564 พบเหน็มีการขนท่อนไม้พะยูงมาแปรรูป และเล่ือยไม้ช่วงเวลากลางคืน บริเวณบ้านหนองบัว ม.๑ ต.เขวา อ.ะวชับุรี จ. ร้อยเอ็ด √ ปม./1310 สจป.ที ่7 (ขอนแก่น)
30 6400203 16/11/2563 พบเหตุใช้รถแม็คโครเข้าไปปรับทีดิ่นตามแนวเขา บริเวณบ้านทุง่แถว ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จนัทบุรี ขอใหเ้จา้หน้าทีเ่ข้าไปตรวจสอบ √ 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 ทีแ่สดงตนวา่ทีกรรมสิทธิ์ในทีดิ่นป่าชุมโค หมู่บ้านโป่งแดง หมู่ 6 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร  ทีเ่ป็นป่าสงวนและท าการปลูกต้นยาง โดยเมื่อ

ประมาณปี พ.ศ. 2560  นายทุน ได้ท าการโคนต้นยาง เพือ่น าไปชาย  ปล่อยทีร่กร้างผู้ร้องไม่มีทีท่ ากิน จงึไปขออนุญาตใหต้นและชาวบ้านเข้าใช้พืน้ทีไ่วส้ าหรับปลูกผัก กล้วย
 ฟัก แฟง แต่มีข้อตกลงวา่หากมี่เจา้ของมา จะรีบย้ายออกทันที ่มีการน ารถแม็คโครมาไถดินปิดทางน้ าไหลเข้าสู่หมู่บ้านและเป็นทีใ่หน้ักศึกษามาดูงาน ต่อมามีผู้แสดงตนเป็น
เจา้ของ และไปแจง้ความเพือ่ด าเนินคดี แต่เกรงวา่จะไม่ได้รับความเป็นธรรม

√ e-petition สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธานี)

33 6200475 4/1/2562 23/11/1963 บุกรุกเพือ่สร้างรีสอร์ท บริเวณเชาไข่นุย้ ป่าสงวนแหง่ชาติบ้านฝายท่า ม. 3 ต.ทุง่มะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา √ ปม./1362 สจป.ที ่12 สาขากระบี่ **เพิ่มในสถิติ**หาในปี 62 
ไม่พบ กระบี่แจง้วา่เป็นเร่ือง
เดียวกบั6300704 จงึขอ
ปิดเร่ือง6200475

34 6400224 23/11/2563 26/4/2564 มีการลักลอบตัดต้นพะยูงในเวลากลางคืน หมู่บ้านหนองหนิ ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่7 สาขาอุบลราชธานี
35 6400245 24/11/2563 ร้องเรียนเจา้หน้าทีป่่าไม้ชุดจบักุมไม่เป็นธรรมในการจบักุมด าเนินคดี โดยร้องวา่ตนเองถูกจบักุมในข้อหาบุกรุกพืน้ทีป่่าเนือ้ที ่จ านวน ๒-๒-๕๓ ไร่ ท้องทีห่มู่ที ่๘ ต.ออนกลาง 

อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ตามบันทึกการตรวจยึดสถานีต ารวจภธูรแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ลงวนัที ่๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยผู้ร้องได้น าบันทึกการตรวจยึดเปรียบเทียบกับ
เอกสารบันทึกการตรวจสอบ ลงวนัที ่๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ โดยอ้างวา่พืน้ทีท่ีถู่กตรวจสอบจ านวน ๖ แปลง ในพืน้ทีบ่ริเวณเดียวกัน ผู้ครอบครองพืน้ทีท่ัง้ ๖ แปลง ท าไมไม่
ถูกจบักุมด าเนินคดีเหมือนตนเอง ซ่ึงถูกจบักุมเพียงรายเดียว

√ ปม./1310 สจป.ที ่1 (เชียงใหม)่

36 6400232 24/11/2563 17/2/2564 อยากทราบขั้นตอนของการเบิกจา่ยเงินค่าปฏบิัติงานในกิจกรรมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดี √ ปม./เวบ็ไซต์ สจป.ที ่9 สาขาปราจนีบุรี
37 ทส01630000075 24/11/2563 16/12/2563 การบุกรุกทีดิ่นและการใช้ทีดิ่นในเขตป่าสงวน ขอใหด้ าเนินการจดัสรรทีดิ่นท ากินทีห่มดสัมปทานในพืน้ที ่ต.วงัยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าองค์

พระ ป่าพุระก า และป่าเขาหว้ยพลู ขอใหด้ าเนินการจดัสรรทีดิ่นท ากินทีห่มดสัมปทานในพืน้ที ่ต.วงัยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าองค์พระ ป่าพุ
ระก า และป่าเขาหว้ยพลู

√ e-petition สจป.ที ่10 (ราชบุรี)

38 ทส01630000074 24/11/2563 21/1/2564 ราษฎรบ้านขยอง ม.5 ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ขอความอนุเคราะหใ์หก้ลับเข้าไปครอบครอบท าประโยชน์ในทีดิ่นท ากินเดิมเนือ่งจากโดนเจา้หน้าทีก่ล่ันแกล้งใหโ้ดนคดี
ข้อหาก่นสร้าง 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 ขอใหเ้จา้หน้าทีเ่ข้าไปตรวจสอบ √ ปม./1310 สจป.ที ่3 (ล าปาง)
40 6400261 27/11/2563 18/12/2563 พบเหน็การลักลอบตัดไม้ บริเวณชุมชนหว้ยเตย ต.หว้ยม่วง อ.ภผูาม่าน จ.ขอนแก่น ในบริเวณป่าสงวนแหง่ชาติ √ ปม./1310 สจป.ที ่7 (ขอนแก่น)
41 6400274 27/11/2563 7/1/2564 พบเหน็ร่องรอยการตัดต้นไม้ จ านวน 40-50 ต้น โดยประมาณ เหน็เป็นตอไม้ทีถู่กตัดไปและร่องรอยการท าลายหลักฐานการตัดต้นไม้โดยการเผา ในพืน้ที ่ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง 

จ.เชียงใหม่ พิกัด 19.057892 , 98.641021
√ ปม./1310 สจป.ที ่1 (เชียงใหม)่



หนา้ที3่

ที่
เลขหนังสอืสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วนั/เดอืน/ปี 
ทีร่ับเรื่อง

วนั/เดอืน/ปี 
ทีป่ิดเรื่อง

เรื่อง
อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แลว้เสร็จ

ชอ่งทางการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/หน่วยงาน

ทีเ่ก่ียวขอ้ง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน เมษายน 2564  (ข้อมูลวันที ่30 เมษายน 2564) เอกสารแนบ 1 

42 นร01630010446 10/11/2563 ขอเสนอความคิดเหน็เกี่ยวกับการจดัสรรทีดิ่นใหก้ับประชาชนผู้ยากจนในเขตอ าเภอด่านช้าง จงัหวดัสุพรรณบุรี กรณีทีน่ายราช บุกลอ ตัวแทนกลุ่มราษฎรผู้ได้รับความ
เดือดร้อนเร่ืองทีดิ่น ได้เร่ืองขอใหพ้ิจารณาอนุญาตใช้ประโยชน์พืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ ต าบลด่านช้าง จงัหวดัสุพรรณบุรี แต่ทีดิ่นดังกล่าวเป็นพืน้ทีค่รอบครองของครอบครัวผู้
ร้อง โดยผู้ร้องแจง้วา่ ครอบครัวจนัทร์สุวรรณ มีความปรารถนาและยินดีใหก้ารสนับสนุนการจดัทีดิ่นใหก้ับเกษตร ผู้ยากไร้ตามนโยบายของรัฐบาลในท้องทีอ่ าเภอด่านช้างทีม่ี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องหา้มตามตามทีร่ะเบียบและกฎหมายก 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 านักป้องกันฯ,ส านักส่งเสริมการ
ปลูกป่า,สจป.ที ่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 านักจดัการทีดิ่นป่าไม้,สจป.ที ่๗ 

อุบลราชธานี
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 ธนัวาคม 2563

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

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

53 6312342588 3/12/2563 ประธานศูนย์คุ้มครองสิทธแิละเสรีภาพจงัหวดัสระแก้ว ตัวแทนเกษตรกรในพืน้ที ่อ .ตาพระยา อ.คลองหาด อ.โคกสูง   อ.วฒันานคร และ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ขอทีดิ่น
ท ากินคืนและค่าทดแทน เนือ่งจากทีดิ่นในพืน้ทีดั่งกล่าวถูกน าไปก่อสร้างอ่างเก็บน้ า และประกาศเป็นเขตสาธารณประโยชน์ ทับซ้อนกับทีดิ่นท ากินของเกษตรกร จ านวน 
8,000 ราย

√ e-petition สจป.ที ่9 สาขาปราจนีบุรี เร่ืองต่อเนื่อง
6302342646

54 6400295 3/12/2563 11/1/2564 แจง้เหตุมีการบุกรุกแผ้วถางป่า เพือ่ท าสวนผลไม้ บริเวณป่าสงวนแหง่ชาติ ม.๔ และ ม.๙ ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร √ ปม./1362 สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธานี)
55 6400305 3/12/2563 19/4/2564 ลักลอบบุกรุกป่า เพือ่สร้างส านักสงฆ ์บริเวณป่าสงวนแหง่ชาติ ท้องที ่ม.๒ และ ม.๓ ต.วงักระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี √ ปม./1362 สจป.ที ่10 (ราชบุรี)
56 6312542354 3/12/2563 กรณีนางสาวนุชชมพู แก้วงาม มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี แจง้วา่ นางพิน แก้วงาม (มารดาผู้ร้องเรียน) ได้ครอบครองเข้าท าประโยชน์ ในทีดิ่น ซ่ึงต้ังอยู่บริเวณป้อม

ตรวจที ่1 (ด่านเก็บเงิน) เขตรักษาพันธุ์สัตวป์่าโตนงาช้าง ม.7 ต.ทุง่ต าเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา แต่ปัจจบุันปรากฏชื่อนายบรรเทา ศรีสุวรรณ ครอบครองพืน้ทีดั่งกล่าว จงึ
ขอใหต้รวจสอบข้อเท็จจริงด้วย

√ e-petition สจป.ที ่13 (สงขลา)

57 6400313 3/12/2563 5/2/2564 มีการตัดไม้ตรงข้ามรีสอร์ทปลายมาง บ้านบ่อเกลือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน √ ปม./1310 สจป.ที ่3 สาขาแพร่
58 6312540699 4/12/2563 ขอใหติ้ดตามการขอรับอนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแหง่ชาติไสโป๊ะ แปลงที ่1 เนือ้ที ่625 ไร่ เพือ่ด าเนินโครงการสวนพฤกษาสวรรค์ส าหรับ

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

แล้ว29/1/64

59 6400321 4/12/2563 28/12/2563 ผู้ร้องถูกด าเนินคดีกล่าวหาบุกรุกทีป่่าสงวนแหง่ชาติ บ้านก้าวเจริญ ม.๑๑ ต.น้ าแวน อ.เชียงค า จ.พะเยา โดยไม่เป็นตามจริง โดยแจง้วา่ทีดั่งกล่าวได้ท ากินมานานแล้ว √ e-petition สจป.ที ่2 (เชียงราย)
60 6400334 4/12/2563 พบเหน็การลักลอบตัดไม้ในป่าสงวนแหง่ชาติ พืน้ทีบ่นภเูขา ต.หลุ่มรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี √ e-petition สจป.ที ่10 (ราชบุรี)
61 ทส01630000078 5/12/2563 ขอใหด้ าเนินการเร่งรัดตรวจสอบแปลงทีดิ่นในเขตพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติในเขตสัมปทานเหมืองเเร่และในเขตป่าสงวนทุง่เล้ียงสัตวใ์นท้องที ่จ .สุราษฎร์ธานี เพือ่น ามาจดัสรร

ใหก้ับประชาชนทีเ่ดือนร้อนทีดิ่นท ากิน ขอใหด้ าเนินการเร่งรัดตรวจสอบแปลงทีดิ่นในเขตพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติในเขตสัมปทานเหมืองเเร่และในเขตป่าสงวนทุง่เล้ียงสัตวใ์น
ท้องที ่จ.สุราษฎร์ธานี เพือ่น ามาจดัสรรใหก้ับประชาชนทีเ่ดือนร้อนทีดิ่นท ากิน

√ e-petition สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธานี)

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

โดยผู้ร้องแจง้วา่ การออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ดังกล่าวมิชอบด้วยกฎหมาย เนือ่งจากเป็นการออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ในทีดิ่นทีอ่ยู่ในเขตพืน้ทีป่่าดงพัน
นาและป่าดงพระเจา้ ซ่ึงทางราชการประกาศก าหนด ใหเ้ป็นป่าสงวนแหง่ชาติตามกฎกระทรวง ฉบับที ่๗๗๖ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ป่าสงวนแหง่ชาติ
 พ.ศ. ๒๕๐๗

√ e-petition สจป.ที ่6 สาขานครพนม

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

รับอนุญาต
√ e-petition สจป.ที ่4 สาขาพิษณุโลก

66 6400363 9/12/2563 13/1/2564 มีการลักลอบบุกรุกแผ้วถางป่า บริเวณใกล้ส านักสงฆภ์นูาคา หลังศูนย์ศูนย์ศึกษาธรรมชาติโป่งก้อนเส้า ม. ๕ ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี √ ปม./1362 สจป.ที ่5 (สระบุรี)



หนา้ที4่
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รายงานผลการด าเนินการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน เมษายน 2564  (ข้อมูลวันที ่30 เมษายน 2564) เอกสารแนบ 1 

67 6400371 14/12/2563 13/1/2564 มีผู้แอบอ้างเป็นเจา้หน้าทีป่่าไม้ปฏบิัติงานอยู่ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ ที ่๗ (ขอนแก่น) ใช้อ านาจข่อมขู่ชาวบ้านใหตั้ดและขายไม้ทีอ่ยู่ในทีข่องชาวบ้าน ในเขต ต.ในเมือง 
อ.ภเูวยีง จ.ขอนแก่น

√ ปม./1310 สจป.ที ่7 (ขอนแก่น)

68 6400384 14/12/2563 20/1/2564 แจง้เหตุมีการลักลอบตัดต้นตะเคียน บริเวณล าหว้ยไพรจวนน้อย บริเวณทิศใต้ท้ายบ้านบ่อแก้ว ม.๑๔ ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี √ ปม./1310 สจป.ที ่6 (อุดรธานี)
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 24/2/2564 แจง้เหตุพบเหน็การบุกรุกพืน้ทีบ่ริเวณเชิงเขาหนองปลาไหล 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 พิกัด X468236Y1107704 ค่าโซน 47P ชาวบ้านเข้าไปบุกรุกป่าไม้และล้มต้นไม้ใหญ่ ให้

เป็นทีโ่ล่งเพือ่ทีจ่ะครอบครองเป็นของตัวเอง แปลงที ่2 พิกัด X468625Y1107004 ค่าโซน 47P ชาวบ้านเข้าไปบุกรุกป่าไม้ ใช้น้ ายาหยดน้ ายาทีต้่นไม้ใหญ่ใหต้าย และ
ฟันเป็นช่องๆ และปลูกยาพารา กับปลูกปาล์มน้ ามัน แปลงที ่3 X469404Y1107975 ค่าโซน 47P มีชาวบ้านเข้าไปบุกรุกพืน้ทีป่่า

√ e-petition สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธานี)

72 6400402 14/12/2563 4/1/2564 ถางป่าตัดไม้เพือ่สร้างส านักสงฆห์ว้ยร่อนทอง และถางป่าท าไร่ในป่าสงวนจดุทีร้่องเรียนหว้ยใหญ่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ √ ปม./เวบ็ไซต์ สจป.ที ่4 สาขาพิษณุโลก
73 6400392 14/12/2563 6/1/2564 มีการลักลอบตัดไม้ ถางป่าสงวนปลูกผลไม้ใน จนัทบุรี ระยอง  √ ปม./เวบ็ไซต์ สจป.ที ่9 (ชลบุรี)
74 6400431 15/12/2563 19/2/2564 ลักลอบตัดไม้บริเวณบ้านขุนหว้ยแม่เปา บ้านหว้ยน้ าฮาก ม.๑๗ ต.แม่เปา อ.พระยาเม็งราย จ.เชียงราย ตามแนวป่าในโครงการพระราชด าริ √ ปม./1310 สจป.ที ่2 (เชียงราย)
75 6400444 15/12/2563 พบเหน็ผู้บุกรุกพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ ป่าดงค าเดือย อาศัยในหมู่บ้านป่าเหนือ ม.10 ต.หนองสิม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี √ ปม./1310 สจป.ที ่7 สาขาอุบลราชธานี
76 6400452 16/12/2563 7/1/2564 ลักลอบบุกรุกแผ้วถางป่า บริเวณบ้านควนตอ ม.11 ต.บางดี อ.หว้ยยอด จ.ตรัง ใกล้กับทะเลสองหอ้ง √ ปม./1362 สจป.ที ่12 (นครศรีธรรมราช)
77 นร02620050870 18/12/2563 18/2/2564 ผู้ร้องได้ท าประโยชน์ในทีดิ่นบริเวณบ้านวงัปลาช่อน หมู่ที ่1 ต าบลยางหกั อ าเภอปาท่อจงัหวดัราชบุรี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจบุัน ต่อมาเจา้หน้าทีก่รมป่าไม้ ได้เข้ามา

ท าลายทรัพย์สินและไม้ผลของผู้ร้องได้รับความเสียหาย... ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อพิพาทสิทธใินทีดิ่นท ากิน โดยผู้ร้องใหข้้อมูลวา่ ผู้ร้องได้ท าประโยชน์ในทีดิ่นบริเวณ
บ้านวงัปลาช่อน หมู่ที ่1 ต าบลยางหกั อ าเภอปาท่อจงัหวดัราชบุรี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจบุัน ต่อมาเจา้หน้าทีก่รมป่าไม้ ได้เข้ามาท าลายทรัพย์สินและไม้ผลของผู้ร้อง
ได้รับความเสียหาย

√ e-petition สจป.ที ่10 (ราชบุรี)

78 6400465 18/12/2563 25/2/2564 แจง้เหตุลักลอบตัดต้นไม้ในพืน้ทีป่ฏบิัติธรรม จริขจรฉาย ต.รังงาม อ.เนินสง่า จ.ชัยภมูิ √ ปม./1310 สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)
79 6400473 18/12/2563 26/1/2564 บุกรุกท าไม้ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ บริเวณอ่างท่ากรวย บ้านใหม่ร่มเย็น ม.๖ ต.เจา้วดั อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่4 สาขานครสวรรค์
80 6400481 20/12/2563 27/1/2564 พบเหน็บุคคลแต่งกายคล้ายเจา้หน้าทีป่่าไม้ ใช้เล่ือยโซ่ยนต์ตัดไม้และแปรรูป บริเวณทีดิ่นของการรถไฟ ต.ถ้ าน้ าผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา √ ปม./1310 สจป.ที ่12 สาขากระบี่
81 6400494 20/12/2563 3/3/2564 พบเหน็การลักลอบตัดไม้พะยูงในพืน้ทีว่ดั ต.นาพิน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ยังไม่ได้ขนย้ายออก √ ปม./1310 สจป.ที ่7 สาขาอุบลราชธานี
82 6400504 21/12/2563 พบเหน็ผู้บุกรุกพืน้ทีเ่ขตป่าสงวนแหง่ชาติ พิกัด 47 P X 586919 Y 1441969 ใกล้รีสอร์ทไร่ค าแก้ว ต.หว้ยข้อง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี √ ปม./1310 สจป.ที ่10 สาขาเพชรบุรี
83 6400512 21/12/2563 พบเหน็การลักลอบตัดไม้ใกล้หน่วยงานของกรมประมง มีการน ารถแม็คโคเข้าไปขุดตอเพือ่น าไปขาย ในพืน้ที ่ต.กุแหระ อ.ทุง่ใหญ่ √ ปม./1310 สจป.ที ่12 (นครศรีธรรมราช)
84 ทส01630000090 21/12/2563 13/1/2564 การบุกรุกทีดิ่นและการใช้ทีดิ่นในเขตป่าสงวน ขอคัดค้านการขอประทานบัตรป่าชุมชนเขาพระพุทธบาทน้อยเขาขมิ้น ขอคัดค้านการขอประทานบัตรป่าชุมชนเขาพระพุทธ

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

85 6312171819 22/12/2563 23/2/2564 กรณีราษฎรจงัหวดัเชียงรายได้รับผลกระทบขาดแคลนน้ าเพือ่ใช้ในการอุปโภคบริโภค และท าการเกษตร โดยเฉพาะพืน้ทีอ่ าเภอเวยีงป่าเป้า ซ่ึงเป็นแหล่งต้นน้ าแม่ลาว แต่เกิด
การแหง้ขอดไม่มีน้ าไหล เนือ่งจากการบุกรุกตัดไม้ท าลายป่า โดยเฉพาะต้นกล้วยป่าทีข่ึ้นบริเวณล าหว้ยได้ถูกท าลายจนหมด ไม่สามารถดูดซับน้ าได้ จงึขอเสนอโครงการสร้าง
แหล่งต้นทุนน้ าของอ าเภอเวยีงป่าเป้า โดยการปลูกต้นกล้วยป่าในล าหว้ยทุกหมู่บ้าน เพือ่ทดแทนแหล่งเดิมทีถู่กท าลาย

√ e-petition สจป.ที ่2 (เชียงราย)

86 6400541 24/12/2563 เนือ่งจากแม่ผมมีทีดิ่นทีจ่งัหวดัยโสธร ซ่ึงเป็นบ้านเกิด แล้วได้ขายต้นยางนาใหก้ับโรงไม้แหง่หนึง่ แต่เขาไม่เอทัง้หมดยังคงเหลือไม้อยู่ในทีดิ่น 1 ท่อน ยาวประมาณ 2.5 เมตร 
หน้ากวา้งประมาณ 20 นิว้ ถ้าผมจา้งคนไปเล่ือยเป็นแผ่นหนา 2 นิว้ แล้วขนย้าย มาทีจ่งัหวดัอุบล เพือ่เก้าอี้สไตล์ลอต์ฟ ต้องขออนุญาติขนย้ายมั้ยครับ ถ้าขอต้องขอจากใคร 

√ ปม./เวบ็ไซต์ ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้

87 6400554 25/12/2563 17/3/2564 เพลินพงษ์รีสอร์ท บุกรุกป่าสงวนแหง่ชาติเพือ่ปลูกสร้างรีสอร์ท บริเวณ ม.๔ ต.วนัยาว อ.ขลุง จ.จนัทบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่9 (ชลบุรี)
88 6400562 25/12/2563 27/1/2564 ขอใหต้รวจสอบพฤติกรรมการปฏบิัติหน้าทีข่องนาย... ซ่ึงผู้ร้องระบุวา่เป็นเจา้หน้าทีป่่าไม้ ในกรณีผู้ร้องได้โทรประสานงานกับนาย...แจง้เหตุบุกรุกป่ามีการขุดดินบริเวณเชิงเขา

 แต่นาย...(เจา้หน้าทีป่่าไม้)ท านิง่เฉยไม่สนใจตามทีไ่ด้แจง้ประสาน ผู้ร้องและฝ่ายทหาร จงึได้เข้าไปจบักุมและได้แจง้เจา้หน้าทีป่่าไม้ โดยการจบักุมได้ของกลางเป็นรถแม็คโค ๑
 คัน รถบรรทุกดิน ๑๐ คัน เหตุเกิดในพืน้ที ่ม.๘ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และอยู่ใกล้หน่วยป้องกันรักษาป่า

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่9 สาขาปราจนีบุรี

89 6400575 25/12/2563 9/4/2564 แจง้เหตุบุกรุกป่า ภบท. ๕ บริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้าน ต.เขาเพิม่ อ.บ้านนา จ.นครนายก √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่9 สาขาปราจนีบุรี
90 6400591 26/12/2563 27/3/2564 บุกรุกตัดไม้เชิงดอยเงิน ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ล าปาง √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่3 (ล าปาง)
91 6400601 26/12/2563 26/1/2564 ร้องเจา้หน้าทีป่ฏบิัติงานล่าช้า เนือ่งจากมีการลัดลอบตัดไม้ในป่าชุมชน ม. 10 บ้านทุง่ปงเรียน ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง  ผู้ร้องแจง้เจา้หน้าทีส่่วนป้องกัน 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 รถแม๊ค
โค 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.หวัหนิ จ.ประจวบคีรีขันธ ์บริเวณภเูขาด้านทิศตะวนัตก ของบ้านสวนววิรีสอร์ทหวัหนิ √ ปม./1362 สจป.ที ่10 สาขาเพชรบุรี
94 นร01630010362 29/12/2563 11/3/2564 ขอใหต้รวจสอบพืน้ทีเ่ขาวงัพา บริเวณพืน้ทีห่มู่ที ่8 ต าบลทุง่ต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา อยู่ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติเขาวงัพาหรือไม่ และการด าเนินการของส านัก

จดัการทรัพยากรป่าไม้ที ่13 (สงขลา) ในการส ารวจพืน้ทีดั่งกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนทีก่ฎหมายก าหนดหรือไม่ อย่างไร
√ e-petition สจป.ที ่13 (สงขลา)
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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 บริเวณภเูขาตรงข้ามโรงแรมทิพย์บุรีริเวอร์ไซด์ ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช √ ปม./1362 สจป.ที ่12 (นครศรีธรรมราช)
97 นร01630010995 30/12/2563 ขอใหจ้ดัท าขอบเขตทีดิ่นท ากินเป็นเขตคุ้มครองวฒันธรรมพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที ่3 สิงหาคม 2553 ก่อนมีการด าเนินการส ารวจการถือครองทีดิ่นของชาวบ้าน

หมู่ที ่1 และ 2 ต าบลวงัยาว อ าเภอด่านช้าง จงัหวดัสุพรรณบุรี... ขอใหจ้ดัท าขอบเขตทีดิ่นท ากินเป็นเขตคุ้มครองวฒันธรรมพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที ่3 สิงหาคม 
2553 ก่อนมีการด าเนินการส ารวจการถือครองทีดิ่นของชาวบ้านหมู่ที ่1 และ 2 ต าบลวงัยาว อ าเภอด่านช้าง จงัหวดัสุพรรณบุรี...

√ e-petition สจป.ที ่10 (ราชบุรี)

เดอืน มกราคม 2564

98 6400685 4/1/2564 8/4/2564 ขอความอนุเคราะห ์กรมป่าไม้ ด าเนินการกับผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้อง และใหค้วามเป็นธรรมกับข้าพเจา้ด้วย ๒. ขอความอนุเคราะห ์จากกรมป่าไม้ ในการด าเนินการสอบแนวเขต
ทีช่ัดเจน ป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าคลองหยง จงัหวดัพังงา

√ ปม./เวบ็ไซต์ สจป.ที ่12 สาขากระบี่

99 6401317680 5/1/2564 2/3/2564 การจดัสรรทีดิ่นท ากิน ที ่คทช. ไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของรัฐบาล ผู้ได้รับผลประโยชน์ในการใช้ทีดิ่นท ากินส่วนใหญ่จะเป็นผู้ทีม่ีอิทพลในพืน้ที ่โดยการใช้เอกสารของ
ชาวบ้านในการบังหน้า ชาวบ้านจริงๆไม่ได้ใช้ประโยชน์เลย เดิมแล้วบริษัทกิตติเป็นผู้รับสัมประทานในการใช้ประโยชน์ทีดิ่นทัง้หมด จนถึงปี พ.ศ.2562 สัญญาได้ส้ินสุดลง 
แล้ว เจา้หน้าทีป่่าไม้ มาจดัประชุมท าประชาคมโดยแจง้วา่จะแบ่งทีใ่หช้าวบ้านในพืน้ทีค่นละ 5-20 ไร่ และขอเอกสารชาวบ้านไปท า จนปัจจบุัน ไม่มีชาวบ้านคนไหนได้รับ
จดัสรรทีท่ ากินจริง จะมีก็แต่ผู้ทีม่ีอิทธพิลทีไ่ด้เข้าใช้ประโยชน์

√ e-petition สจป.ที ่9 สาขาปราจนีบุรี

100 นร01630011277 6/1/2564 4/2/2564 ขอใหพ้ิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนใหก้ับราษฎรชาวไทยภเูขาภทูับเบิก และเพิกถอนค าส่ังหวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติที ่35/2559 เร่ืองมาตรการในการ
แก้ไขปัญหาการครอบครองและใช้ประโยชน์ทีดิ่นป่าภทูับเบิก ในพืน้ทีต่ าบลวงับาลและต าบลบ้านเนิน อ าเภอหล่มเก่า เนือ่งจากผู้ร้องแจง้วา่ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที ่18 
มกราคม 2509 ได้จ าแนกทีดิ่นก าหนดใหก้ันออกจากเขตป่า เพือ่ต้ังเป็นนิคมสร้างตนเองสงเคราะหช์าวเขาใหร้าษฎรชาวไทยภเูขาภทูับเบิกใช้เป็นทีอ่ยู่อาศัยและใช้ประโยชน์
ไวก้่อนแล้ว และอื่น ๆ

√ e-petition สจป.ที ่4 สาขาพิษณุโลก

101 6400693 7/1/2564 บุกรุกแผ้วถางป่าเพือ่สร้างรีสอร์ท บริเวณภเูขาต้ังแต่วดัหม่องกะแทะ จนถึง แพะ เดอะราฟ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวสัด์ิ จ.กาญจนบุรี √ ปม./1362 สจป.ที ่10 (ราชบุรี)
102 6400703 7/1/2564 17/2/2564 ลักลอบตัดไม้ในหมู่บ้านหนองข่า ติดสนามกอฟ ต.นนทรี                     อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจนีบุรี √ ปม./1310 สจป.ที ่9 สาขาปราจนีบุรี
103 6400724 7/1/2564 25/2/2564 บุกรุกตัดไม้เพือ่ขาย บริเวณภเูขาตะเภา ต.กุดยม อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ √ ปม./1310 สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)
104 6400732 11/1/2564 ลักลอบตัดไม้ บริเวณป่าสงวนแหง่ชาติ ติดกับพุกร่างอัสดงธรรมสถาน ม.9  ต.ด่านมะขามเต้ีย อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี √ ปม./1362 สจป.ที ่10 (ราชบุรี)
105 6401240978 15/1/2564 24/2/2564 นายประพนธ ์ร่ ารวยธรรม (ผู้ร้อง) ตามหนังสือ ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2563 ขอให ้ปม. ตรวจสอบทีดิ่นแปลงข้างเคียงโฉนดทีดิ่นของนายธาริต เพ็งดิษฐ์ และภรรยา ซ่ึงถูก

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

√ e-petition สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

106 6400745 15/1/2564 25/2/2564 พบเหน็มีการตัดไม้ก่อนทีจ่ะมีการเคล่ือนย้ายในพิกัดบ้านเกาะน้อย หมู่ที ่๙ ต.แจนแวน อ.ศรีณรงค์ จงัหวดัสุรินทร์ มีความประสงค์ใหเ้จา้หน้าทีเ่ข้าไปตรวจสอบ 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 พบเหน็การบุกรุกพืน้ทีเ่ขตป่าสงวนซ่ึงติดกับแนวเขตอุทยานแหง่ชาติน้ าหนาว  หมู่  7 ต าบลปากช่อง อ าเภอหล่มสัก จงัหวดัเพชรบูรณ์ ซ่ึงพืน้ทีดั่งกล่าวเป็นของนายทุนใน

พืน้ที่ และได้มอบพืน้ทีใ่หก้ับพระสงฆเ์ข้าไปปรับพืน้ทีแ่ละมีการตัดไม้สักจ านวนมาก
√ e-petition สจป.ที ่4 สาขาพิษณุโลก

109 6400782 18/1/2564 29/3/2564 นายธรีะพงศ์ บัวค า แจง้วา่ เจา้หน้าทีป่่าไม้ได้จบัรถ6ล้อ1คัน รถไถ1คันรถคีบ1คันเล้ือย โซยนต์3ลูก กรณี เล้ือยโซ่ยนต์ ผมได้ไปขออนุญาติ ใหม้ีเล้ือยโซยนต์ ใว3้ลูกที ่กรม
ป่าไม้นครศรีธรรมราช ตอนนัน่ ปี่2545 มาตอนนี ้ปี่2563 หมายเลขตัวถัง มันช ารุด เนือ่งจากการใช้งาน มันอาจจะไม่ตรงกัน ผมชื้อไม้ยางพารา ตอนชื้อ ได้ท าสัญญาชื้อ
ขายไม้ยางพาราซ้ึง อยู่ในที ่สปก ตอนนี ้ป่าไม้กระบี ยึด เครืองมึอ เป็น เวลา 8เดือน แล้ว ผมอยากได้ เครืองมือท ามา หากิน

√ ปม./เวบ็ไซต์ สจป.ที ่12 สาขากระบี่

110 6400795 19/1/2564 23/2/2564 มีการบุกรุกอผ้วถางป่า ครอบครองกรรมสิทธิ์ นายพลอย แก้วเบีย่ง 38 ม.10 ต.หว้ยใหญ่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ √ ปม./เวบ็ไซต์ สจป.ที ่4 สาขาพิษณุโลก
111 6400805 19/1/2564 ร้านรวยยั่งยืน ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี รับซ้ือไม้ป่าหวงหา้ม √ ปม./1310 สจป.ที ่10 (ราชบุรี)
112 6401170935 19/1/2564 การทีห่น่วยงานใช้ค าในเกิดเหตุไฟไหม้พืน้ที ่ป่า วา่ "ไฟป่า" เป็นการใช้ค าทีบุ่คคลทัว่ๆไป เข้าใจวา่เป็นการเกิดจากธรรมชาติ แต่ดูจากความเป็นจริงแล้ว เป็นการเกิดจากการ 

กระท าของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ คล้ายๆกับเหตุการณ์ไฟไหม้ป่า ทีเ่กิดขึ้นที ่  รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  มีการสืบทราบวา่เป็นการจดุหลุและลามไปยังบ้านเรือน 
จงึขอใหม้ีการเปล่ียนค าวา่ "ไฟป่า"  เป็นค าทีส่ามารถส่ือได้วา่ เป็นไฟทีเ่กิดจากธรรมชาติและฝีมือมนุษย์ ไม่ใช่เกิดจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียว

√ e-petition สจป.ที ่1 (เชียงใหม)่

113 นร02640002519 19/1/2564 ขอเสนอความคิดเหน็เกี่ยวกับกรณีบริษัท นิสสัน เป็นบริษัทผลิตรถยนต์ ได้น ารถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลยี่หอ้นิสสัน ตัวใหม่ เป็นการโฆษณาในลักษณะขับรถ Off Road (ออฟ
โรด) เป็นแถวลงในล าน้ า โดยประชาชนเหน็วา่เป็นการกระท าทีผิ่ดกฎหมายเพราะการขับรถ Off Road (ออฟโรด) เป็นแถวลงในล าน้ า โดยถือวา่ล าน้ าเป็นสาธารณสมบัติเป็น
ธรรมชาติไม่มีใครเป็นเจา้ของ ควรรักษาเอาไวม้ีสัตวน์้ า และปลายน้ ามีผู้ใช้น้ าจ านวนมาก หากเป็นช่วงต้นล าน้ าแล้วจะสร้างมลพิษปะปนไปกับน้ าได้ จงึต้องการทราบ
รายละเอียดวา่หน่วยงานใดเป็นผู้อนุญาตใหก้ระท าในลักษณะดังกล่าว เพราะถือวา่เป็นการอนุญาตใหก้ระท าความผิดกฎหมาย

√ e-petition กองการอนุญาต

114 6401350662 21/1/2564 ผู้แจง้พบเหน็การบุกรุกป่าสงวน ในพืน้ที ่หมู่ที ่6 ต าบลขุนซ่อง  อ าเภอแก่งหางแมง จงัหวดัจนัทบุรี  √ e-petition สจป.ที ่9 (ชลบุรี)
115 6400821 21/1/2564 17/2/2564 ลักลอบล่าสัตวป์่าคุ้มครอง บริเวณเขาชายธง ต.ชายธง อ.ตากฟ้า 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)
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รายงานผลการด าเนินการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน เมษายน 2564  (ข้อมูลวันที ่30 เมษายน 2564) เอกสารแนบ 1 

117 6400842 22/1/2564 บุกรุกป่าสงวนแหง่ชาติโดยใช้รถแม็คโคเข้าไปปรับพืน้ที ่บริเวณ ม.1 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี และมีนายทุนเข้าไปจดัสรรพืน้ที่ √ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ
118 6400855 22/1/2564 9/2/2564 บุกรุกตัดไม้ บริเวณ ม.๙ ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยลักลอบตัดกลางคืน √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่1 (เชียงใหม)่
119 6400863 22/1/2564 3/3/2564 พบเหน็การลักลอบขนไม้แปรรูป และล่าสัตวป์่า โดยซุกซ่อนมากับผลิตผลทางการเกษตร บริเวณป่าหว้ยเกน หมู่บ้านน่านใต้ หมู่ที ่๓ , ๔ , ๗ และ ๑๑ ต.บ่อแก้ว อ. นาหมื่น 

จ.น่าน
√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่3 สาขาแพร่

120 6400871 26/1/2564 บุกรุกพืน้ทีป่่า บริเวณ ม. 3 บ้านหว้ยหมากหนุน ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ใช้รถแม็คโคเข้าไปปรับพืน้ทีห่ลายจดุ √ ปม./1310 สจป.ที ่1 สาขาแม่ฮ่องสอน
121 6400884 27/1/2564 23/2/2564 พบเหน็มีการตัดไม้ขาย โดยชาวบ้านทุกต าบลในอ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทัย น าไปขายใหโ้รงไฟฟ้าชีวมวล √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่4 (ตาก)
122 6400902 29/1/2564 24/2/2564 แจง้เหตุการลักลอบขนไม้บริเวณ ม.๓ บ้านบ่อคา ต.ด่านสว ีอ.สว ีจ.ชุมพร โดยมีการปิดบังอ าพรางท่อนไม้ทีลั่กลอบขนมา √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธานี)
123 6400915 29/1/2564 18/2/2564 แจง้เหตุมีการเล่ือยไม้และแปรรูป บริเวณป่าชุมชน หมู่ที ่๕ ต าบลสมอทอง อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ติดหน่วยป้องกันไฟป่า √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธานี)
124 6400892 30/1/2564 15/2/2564 บุกรุกป่าและแอบทิง้ขยะในป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าโสกแต้ ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น √ ปม./เวบ็ไซต์ สจป.ที ่7 (ขอนแก่น)
125 6400923 30/1/2564 มีการลักลอบตัดไม้ ทีห่มู่ 5 บ้านแม่บ่อทอง ต.กลางดง อ.ทุง่เสล่ียม ไปขายทีล่านรับซ้ือเพือ่ไปขายใหก้ับโรงอัดไม้ และโรงไฟฟ้า √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่4 (ตาก)
126 6400931 31/1/2564 พบเหน็การบุกรุกพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ เพือ่ท ารีสอร์ทบริเวณเชิงเขา ชื่อรีสอร์ท ไร่กล่ินดอย ในท้องที ่ต าบลบ่อแก้ว 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 านักป้องกันฯ
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

เดอืน กุมภาพันธ ์2564
130 6400944 1/2/2564 แจง้เหตุ บ้านเลขที ่166 ม.1 ต.เขวาทุง่ อ.ธวชับุรี จ.ร้อยเอ็ด มีการท าไม้กลางคืนมีเสียงเล่ือยโซ่ดัง √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่7 (ขอนแก่น)
131 นร02640009019 2/2/2564 ขอเสนอความคิดเหน็เกี่ยวกับการอนุญาตใหป้ระชาชนเข้าพืน้ทีส่าธารณะหรือพืน้ทีเ่ขตหวงหา้มเพือ่ท ามาหากิน เนือ่งจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการท ามาหากิน

บริเวณแหล่งน้ าต่างๆ เพราะปัจจบุันหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องได้ประกาศหา้มประชาชนเข้าไปท ามาหากินในพืน้ทีส่าธารณะหรือพืน้ทีเ่ขตหวงหา้ม และหากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูก
ด าเนินคดี จงึส่งผลใหป้ระชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เช่น การหาสัตวน์้ าเพือ่น ามาประกอบอาหารในการเล้ียงชีพ ประชาชนจงึเหน็วา่หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องควร
พิจารณาทบทวน และควรจะมีการแก้ไขกฎหมายในการอนุญาตใหป้ระชาชนเข้าไปท ามาหากินในเขตพืน้ทีดั่งกล่าว

√ e-petition กองการอนุญาต

132 6400952 2/2/2564 16/3/2564 ตัดไม้ประดู่ในวดัป่าประทุมวนั ม.5 ต.พระแก้ว อ.สังขะ จ.สุรินทร์ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)
133 6400965 2/2/2564 3/3/2564 บุกรุกป่าสงวน บริเวณ ม.๒ ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่12 สาขากระบี่
134 นร01640000387 3/2/2564 24/2/2564 ราษฎรจงัหวดันครราชสีมา ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาทีดิ่นท ากินในพืน้ที ่ต าบลโคกกระชาย อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา กรณีได้รับผลกระทบจากนโยบายการ

ทวงคืนผืนป่าในพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ ป่าครบุรี
√ e-petition สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

135 6400973 4/2/2564 21/4/2564 แจง้เหตุลักลอบตัดไม้บริเวณป่าสงวนแหง่ชาติ หลังบ้านเลขที ่4/5 หมู่ที ่9 ต าบลทุง่หวา้ อ าเภอทุง่หวา้ จงัหวดัสตูล √ ปม./1362 สจป.ที ่13 (สงขลา)
136 6400981 5/2/2564 พบเหน็เจา้หน้าทีป่่าไม้ตัดไม้หลังโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ต าบลสมเด็จเจริญ อ าเภอหนองปรือ จงัหวดักาญจนบุรี √ ปม./1310 สจป.ที ่10 (ราชบุรี)
137 6401005 6/2/2564 5/3/2564 พบเหน็การลักลอบตัดไม้ไผ่และไม้ยืนต้น บริเวณป่าสงวนแหง่ชาติ หลังหมู่บ้านก้อง หมู่ที ่1 ต าบลบ้านก้อง อ าเภอนายูง จงัหวดัอุดรธานี อยู่หา่งจากหลังหมู่บ้านไปประมาณ 

๕ กิโลเมตร โดยลักลอบเข้าทางป่าหว้ยไคร้
√ ปม./1362 สจป.ที ่6 (อุดรธานี)

138 6401042 8/2/2564 ตัดไผ่ในพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ บริเวณหมู่ที ่6 บ้านหว้ยไผ่ ต.หว้ยแม่เพียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี √ ปม./1310 สจป.ที ่10 สาขาเพชรบุรี
139 6400994 8/2/2564 23/2/2564 บ้านเลขที ่38 ม.10 ต.หว้ยใหญ่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ มีการบุกรุกป่าครอบครองกรรมสิทธิ์ ทับซ้อนทีป่่า และมีการลักลอบตัดต้นไม้ใหญ่ ขายโลละยี่สิบ √ ปม./เวบ็ไซต์ สจป.ที ่4 สาขาพิษณุโลก
140 6401071 9/2/2564 บุกรุกตัดไม้ในพืน้ทีป่่าสงวน โดยใช้รถแบคโฮในการปรับพืน้ที ่เหตุเกิดที ่ม .1 บ้านอ้อย ต.หว้ยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ √ ปม./1310 สจป.ที ่1 (เชียงใหม)่
141 6401084 9/2/2564 บุกรุกตัดไม้ในพืน้ทีป่่าสงวน บริเวณเขาเจก๊ ม.2 บ้านสมานมิตร ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง และ ม.5 ต.ส านักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง √ ปม./1310 สจป.ที ่9 (ชลบุรี)
142 6401092 9/2/2564 ลักลอบตักดินบริเวณเชิงเขา ม. ๘ บ้านหนิตก ต าบลหนิตก อ าเภอร่อนพิบูลย์ จงันครศรีธรรมราช √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่12 (นครศรีธรรมราช)
143 6401115 10/2/2564 พบเหน็มีการลักลอบตัดไม้เพือ่น าไปเผาถ่านขายในเชิงพาณิชย์ บริเวณบ้านโดนเอาว ์ หมู่ที ่๑๐  ต าบลรุง  อ าเภอกันทรลักษ์  จงัหวดัศรีสะเกษ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่7 สาขาอุบลราชธานี
144 6401123 10/2/2564 พบเหน็การปรับพืน้ที ่บริเวณเขาตรงข้ามศูนย์ก าจดัขยะเทศบาลต าบลหว้ยใหญ่ ถนนหมายเลข 1063 ต าบลหว้ยใหญ่ อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี √ ปม./1362 สจป.ที ่9 (ชลบุรี)
145 6401152 13/2/2564 27/3/2564 ลักลอบตัดไม้สักและไม้ยืนต้น บริเวณบ้านอุมลอง หมู่ที ่4 ต าบลสมัย อ าเภอสบปราบ จงัหวดัล าปาง √ ปม./1362 สจป.ที ่3 (ล าปาง)
146 6401165 13/2/2564 10/3/2564 ลักลอบตัดไม้หวงหา้มในพืน้ทีป่่า บริเวณบ้านยาง หมู่ที ่5  ต าบลมิตรภาพ อ าเภอแกด า จงัหวดัมหาสารคาม และพบเหน็น าไม้หวงหา้มไปซุกซ่อนทีบ่้านหนองบัว หมู่ที ่3 

ต าบลหนองกุง อ าเภอแกด า จงัหวดัมหาสารคาม
√ ปม./1310 สจป.ที ่7 (ขอนแก่น)

147 6401181 15/2/2564 ลักลอบตัดไม้และบุกรุกป่าเพือ่ปลูกอ้อย จ านวน 3-4 ไร่ บริเวณป่าท้ายหมู่บ้านทรัพย์ศิลา หมู่ที ่19 ต าบลด่านช้าง อ าเภอด่านช้าง จงัหวดัสุพรรณบุรี √ ปม./1362 สจป.ที ่10 (ราชบุรี)
148 6401194 15/2/2564 5/3/2564 ลักลอบตัดไม้สักและแปรรูปไม้ บริเวณบ้านเลขที ่1,2,3 หมู่ที ่12 ต าบลแม่สลิด อ าเภอบ้านตาก จงัหวดัตาก √ ปม./1362 สจป.ที ่4 (ตาก)
149 6401204 15/2/2564 27/3/2564 พบเหน็การใช้เคร่ืองจกัรเข้าปรับพืน้ที ่บริเวณเขาริมแม่น้ าแม่มอก ฝ่ังตรงข้ามตัวเมือง ต าบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ าเภอทุง่เสล่ียม จงัหวดัสุโขทัย √ ปม./1362 สจป.ที ่4 (ตาก)
150 6401212 15/2/2564 27/3/2564 พบเหน็การบุกรุกพืน้ทีป่่า น ารถแบคโฮเข้าไปปรับพืน้ที ่บริเวณด้านหลังโรงเรียนวดัใหม่ชัยมงคล หา่งโรงเรียนประมาณ 1 กิโลเมตร บริเวณ หมู่ที ่2 ต าบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์

 อ าเภอทุง่เสล่ียม จงัหวดัสุโขทัย
√ ปม./1362 สจป.ที ่4 (ตาก)

151 6401233 16/2/2564 ลักลอบตัดไม้ไผ่รวก บ้านแก่งระเบิด หมุ่ที ่4 ต าบลวงักระแจะ อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี บริเวณทีช่าวบ้านเรียกเขาอีปูน √ ปม./1362 สจป.ที ่10 (ราชบุรี)
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152 6401225 16/2/2564 21/4/2564 ลักลอบตัดไม้สักและไม้กระยาเลยน ามาแปรรูป บริเวณบ้านดงลาน หมู่ที ่5 ต าบลวงัจนัทร์ อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก บริเวณป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดง 
น ามาแปรรูปหลังตลาดแบกะดิน

√ ปม./1362 สจป.ที ่4 (ตาก)

153 6402165025 17/2/2564 ขอใหด้ าเนินการตรวจสอบการบุกรุกในเขตป่าสงวนป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าแม่ออน ม.4 ต.หว้ยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เนือ่งจากมีการน าเคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ ปรับขุดหน้า
ดินเพือ่ท าสวน ในพืน้ทีดั่งกล่าว จ านวน 5 ไร่ สถานทีเ่กิดเหตุเกิดกับบริเวณส านักปฏบิัติธรรมวปิัสสนาสัจจะโสภานุสรณ์

√ e-petition สจป.ที ่1 (เชียงใหม)่

154 6401254 17/2/2564 27/3/2564 พบเหน็รถแบคโฮเข้าไปขุดดินในเขตป่าบริเวณภเูขาทางขึ้นป่าตอง ตรงข้ามศาลเจา้พ่อเสือ ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภเูก็ต √ ปม./1310 สจป.ที ่12 สาขากระบี่
155 6401241 17/2/2564 พบเหน็การบุกรุกเผาป่า เหนืออ่างเก็บน้ าหว้ยคอกหมู ประมาณ 2-3 กิโลเมตร บริเวณ หมู่ที ่4  ต าบลตะนาวศรี อ าเภอสวนผ้ึง จงัหวดัราชบุรี √ ปม./1310 สจป.ที ่10 (ราชบุรี)
156 6401131 18/2/2564 ผู้มีอิทธพิลเรียกเก็บค่าเช่าสวนยาง(ป่ายึด) หากชาวบ้านสนใจทีจ่ะกรีด จะต้องเสียค่าเช่าใหก้ับคนกลุ่มนี ้โดยอ้างวา่จะเก็บไปส่งเจา้หน้าทีป่่าไม้บ้างต ารวจบ้าง ชาวบ้านจะเสีย

ใหก้ับผู้มีอิทธพิลเหล่านัน้เป็นรายเดือนแต่ละคนเสียมากน้อยต่างกันตามทีต่กลง รายละเอียดเพิม่เติมมีดังนี้. 1.พืน้ทีร้่องเรียนใหม้าตรวจสอบคือ สวนยางพารา(ป่ายึด)ติดถนน
สาย4022หน้ากวา้งประมาณ3800เมตร/3กิโลเมตรเศษเส้นทางระหวา่งทางหลวงผ่านหมู่บ้านคลองเตย หมู่ที่21 ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชัยเขต จงัหวดั ฉะเชิงเทรา
และหมู่บ้านนายาวต าบลท่ากระดานอ าเภอสนามชัยเขตจงัหวดัฉะเชิงเทรา 2.พิกัดทีต้ั่งพืน้ที ่ตามไฟล์แนบ 3.อนึง่.(แนบเพิม่6401131)

√ ปม./เวบ็ไซต์ สจป.ที ่9 สาขาปราจนีบุรี

157 6402441296 18/12/2563 7/4/2564 เร่ืองร้องเรียนทีไ่ด้รับผลกระทบจากการด าเนินการของหน่วยงานในสังกัด ทส. ในพืน้ทีจ่งัหวดัชัยนาท √ e-petition สจป.ที ่5 (สระบุรี)
158 6401275 18/12/2563 เจา้หน้าทีส่ านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที ่8 (นครราชสีมา) น าแผนทีแ่นวเขตป่าสงวนแหง่ชาติปลอมมาบังคับใช้ √ ปม./เวบ็ไซต์ สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)
159 6400135 5/11/2564 18/2/2564 พบเหน็การบุกรุกพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ บริเวณพิกัด ๘ . ๗๙๓๔๒๒ ๙๙ . ๐๑๖๓๔๐ ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี √ ปม./1310 สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธานี)
160 6401291 21/2/2564 5/4/2564 ลักลอบตัดไม้บริเวณป่าสงวนแหง่ชาติ บ้านหนองนกปีกกา หมู่ที ่๓ ต าบลโป่งแดง อ าเภอเมืองตาก จงัหวดัตาก √ ปม./1362 สจป.ที ่4 (ตาก)
161 6401301 23/2/2564 17/3/2564 ลักลอบตัดไม้และกรีดน้ ายาง บริเวณป่าหลังส านักสงฆถ์้ าเขาวงศ์ หมู่ที ่๘ ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขันธ์ √ ปม./1362 สจป.ที ่10 สาขาเพชรบุรี
162 นร01640000612 23/2/2564 23/3/2564 ราษฎรจงัหวดัเชียงใหม่ ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอใหต้รวจสอบกลุ่มชาวบ้านแม่แจะ๊ หมู่ที ่13 ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจม่ จงัหวดัเชียงใหม่ กรณีท าการบุก

รุกพืน้ทีป่่าต้นน้ าของบ้านนะโนน ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีแ่นบมาพร้อมนี ้ขอใหต้รวจสอบกลุ่มชาวบ้านแม่แจะ๊ หมู่ที ่13 ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจม่ จงัหวดั
เชียงใหม่ กรณีท าการบุกรุกพืน้ทีป่่าต้นน้ าของบ้านนะโนน

√ e-petition สจป.ที ่1 (เชียงใหม)่

163 6107567085 2/7/2561 เกษตรกรผู้เดือดร้อนไม่มีทีดิ่นท ากินจงัหวดัชุมพร จ านวนประมาณ 300 คน ได้มายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านผู้วา่ราชการจงัหวดัชุมพร เพือ่ติดตามความคืบหน้าการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรไม่มีทีดิ่นท ากิน ตามค าส่ังหวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ที ่36/2559 เร่ือง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการ
ครอบครองทีดิ่นในเขตปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย ซ่ึงจงัหวดัชุมพรได้มีหนังสือแจง้ใหส้ านักงานการปฏรูิปทีดิ่นจงัหวดัชุมพร เร่งรัดการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาทีเ่กี่ยวข้องกับพืน้ทีแ่ปลงหมายเลข No. 83 ใหเ้ป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้,กองการ
อนุญาต

ตกหล่นไม่ได้ลงใน
สถิติ ปี 2561

164 6402474877 24/2/2564 สมาคมสหพันธสวนยางแหง่ประเทศไทย ขอใหผุ้้ทีไ่ม่มีอาชีพและทีดิ่น เช่าพืน้ทีว่า่งเปล่าจากกรมป่าไม้ √ e-petition กองการอนุญาต
165 6402553332 25/2/2564 บ้านเลขที ่29 หมู่ 5 ต าบลครน อ าเภอสว ีจงัหวดัชุมพร เป็นบ้านส่วนตัว ด้านหลังบ้านเป็นพืน้ทีป่่า เจา้ของบ้านได้ใหญ้าติพีน่้องมาอาศัยอยู่และใหท้ าการถางต้นไม้ ทีอ่ยู่

ด้านหลังบ้าน ถางต้นไม้เป็นพืน้ทีลึ่กไปทางเชิงเขา รุกล้ าไปเร่ือยๆ มีการสร้างบ้านพักคล้ายๆเพิงพักชั่วคราว เพือ่นัง่พักในข่วงทีท่ าการถางป่า เพือ่เตรียมการปลูกต้นทุเรียน
√ e-petition สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธานี)

166 6402254987 25/2/2564 ชาวบ้านปลาบ่า หมู่ที ่๑ ต าบลปลาบ่า อ าเภอภเูรือ จงัหวดัเลย ได้ร้องเรียนไปยังองค์การบริหารส่วนต าบลปลาบ่าใหม้ีการตรวจสอบการบุกรุก รุกล้ าเขตป่าสงวนแหง่ชาติ
และป่าอนุรักษ์ในเขตพืน้ทีรั่บผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลปลาบ่า ซ่ึงได้มีชาวบ้านปลาบ่ารุกล้ าเขตป่าอนุรักษ์นีม้าเป็นเวลานับ ๑๐ ปีและรุกล้ าไปมากกวา่ ๑๐ ไร่ 
จนถึงบัดนีท้างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปลาบ่ายังมิได้ด าเนินการตรวจสอบ เพิกเฉย และมิได้ชี้แจงผลการด าเนินการแต่อย่างใด 

√ e-petition สจป.ที ่6 (อุดรธานี)

167 6401314 25/2/2564 ขอใหต้รวจสอบพืน้ทีว่า่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด พิกัดแปลงเลขที ่3  ระวางกลุ่ม 2801 เนือ้ที ่31-0-48 ไร่ หมู่ 9 ต าบลทานตะวนั อ าเภอพาน จงัหวดั
เชียงราย 

√ ปม./เวบ็ไซต์ สจป.ที ่2 (เชียงราย)

168 6401335 25/2/2564 28/4/2564 มีเจา้หน้าป่าไม้ บร.7 ร่วมกับเจา้หน้าที ่ออป.ดงใหญ่ 4 ร่วมกันลักลอบตัดไม้มะม่วงป่า ไม้สะเดา ซ่ึงอยู่ในส่วนป่ายางพาราของ ออป.ดงใหญ่ 4 ไปเล่ือยขาย (สถานทีเ่ล่ือย 
ข้างส านักงาน ออป.ดงใหญ่ 4) และได้น าเงินจากการขายไม้ไปใช้ส่วนตัว

√ ปม./เวบ็ไซต์ สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

169 สผ ๐๐๐๑/๘๕๕ 15/2/2564 การด าเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ชุดที ่๒๕ ปีที ่๒ คร้ังที ่๘) √ ข้อหารือ กองการอนุญาต
170 สผ ๐๐๐๑/๘๖๓ 15/2/2564 การด าเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ชุดที ่๒๕ ปีที ่๒ คร้ังที ่๙) √ ข้อหารือ สจป.ที ่9 (ชลบุรี)

เดอืน มีนาคม 2564
171 6401351 1/3/2564 29/3/2564 นายทุนท ารีสอร์ทในพืน้ทีป่่าเส่ือมโทรม บริเวณหมู่ที ่3 ต าบลนาหกูวาง อ าเภอทับสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขันธ์ √ ปม./1310 สจป.ที ่10 สาขาเพชรบุรี
172 6401343 1/3/2564 มีการบุกรุกครอบครองทีดิ่นป่า ในแกลงระยอง และจนัทบุรี เลขที ่190 ม.1ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง กรมทีดิ่น ร่วมกันใหก้รรมสิทธิ์ ทีป่่า และขาย √ ปม./เวบ็ไซต์ สจป.ที ่9 (ชลบุรี)
173 6401364 1/3/2564 พบเหน็มีการลักลอบบุกรุกป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าแก่งแคน เพือ่ปลูกมันส าปะหลัง บริเวณบ้านโคกภ ูหมู่ที ่๒  ต าบลโคกภ ู อ าเภอภพูาน  จงัหวดัสกลนคร พิกัด ๔๘ Q 

๓๗๔๕๔๖ ๑๘๘๑๗๗๙
√ ปม./1310 สจป.ที ่6 สาขานครพนม

174 6401385 2/3/2564 1/4/2564 พบเหน็ลักลอบตัดไม้พืน้ทีป่ระมาณ 100 ไร่ เป็นไม้ตะเบ็ง มีเจา้หน้าทีเ่ข้าไปตรวจสอบแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการใดๆ ทีเ่กิดเหตุอยู่ระหวา่งเขตจงัหวดัสุรินทร์และจงัหวดั
บุรีรัมย์  บริเวณต าบลหนองปิง อ าเภอกระสัง จงัหวดับุรีรัมย์

√ ปม./1310 สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

175 6403331517 2/3/2564 16/3/2564 เผาแปลงยูคาเก่ามากกวา่ 300 ไร่ เลยบ้านศรีเจริญทอง-ไปเขาช่องแคบ เป็นทีเ่ช่าป่าไม้ของสวนป่ากิตติ ได้เข้าไปไถปลูกมัน และ ยึดพืน้ทีเ่ป็นของตัวเอง  ไม่แบ่งชาวบ้านคน
ยากคนจน

√ e-petition สจป.ที ่9 สาขาปราจนีบุรี
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176 6401393 4/3/2564 พบเหน็เจา้หน้าทีป่่าไม้ ซ่ึงเป็นลูกจา้ง TOR ลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแก่งกระจาน ต าบลหว้ยเพรียง อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่10 สาขาเพชรบุรี
177 6401403 8/3/2564 22/4/2564 พบเหน็การเล่ือยไม้บริเวณหน้าบ้าน บริเวณหมู่ที ่6 ต าบลธาตุ อ าเภอรัตนบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ใกล้โรงเรียนบ้านแป้ ท าใหโ้รงเรียนได้รับความเดือดร้อนจากฝุ่นเศษไม้ √ ปม./1310 สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)
178 6401411 9/3/2564 พบเหน็การลักลอบตัดไม้เสม็ดในป่าสงวนฯมีการเคล่ือนย้ายมาไวท้ีบ่้าน เหตุเกิดที ่หมู่ที่7 ต าบลการะเกด อ าเภอเชียรใหญ่ จงัหวงันครศรีธรรมราช √ ปม./1310 สจป.ที ่12 (นครศรีธรรมราช)
179 6403165088 10/3/2564 23/4/2564 มีผู้บุกรุกเข้าท าประโยชน์ในพืน้ทีป่่าไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต บริเวณป่าทับเสลา ต าบลทองหลาง อ าเภอหว้ยคต จงัหวดัอุทัยธานี √ e-petition สจป.ที ่4 สาขานครสวรรค์
180 6401453 11/3/2564 28/4/2564 แจง้วา่ป่าชุมชนบ้านบวกหมื้อ ต าบลขี้เหล็ก อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ได้หมดอายุแล้วต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จงึมีสภาพกลับเป็นป่าสงวนแหง่ชาติ แต่ปัจจบุันยังมีคนเข้า

ไปใช้พืน้ที ่จงึมีความประสงค์ขอใหเ้จา้หน้าทีเ่ข้าไปตรวจสอบวา่เป็นการบุกรุกป่าหรือไม่
√ ปม./1310 สจป.ที ่1 (เชียงใหม)่

181 6401445 11/3/2564 พบเหน็การลักลอบตัดไม้ บริเวณป่าท้ายหมู่บ้าน หมู่ที ่7 และ 8 ต าบลไหล่น่าน อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน √ ปม./1362 สจป.ที ่3 สาขาแพร่
182 6403566361 16/3/2564 บ้านเลขที ่29 หมู่ 5 ต าบลครน อ าเภอสว ีจงัหวดัชุมพร อยู่ฝ่ังตรงข้ามธนาคารหมู่บ้านได้เข้าไปบุกรุกพืน้ที ่น ารถแมคโฮมาปรับพืน้ที ่และท าการปลูกทุเรียน และขุดเจาะบ่อ

บาดาล  ซ่ึงเคยร้องเรียนมาแล้วและมีเจา้หน้าทีห่น่วยงานและ กรมป่าไม้จงัหวดัมาตรวจสอบและ ยังไม่ไม่มีการด าเนินการใดเลย
√ e-petition สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธานี)

183 6403240644 16/3/2564 7/4/2564 นางบ าเพ็ญ ศรีก าพล มีหนังสือร้องเรียนถึงรัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรณีขอใหด้ าเนินการขยายเขตการไฟฟ้าไปยังการไฟฟ้าเขต 2 
จงัหวดัอุบลราชธานี ใหก้ับราษฎรบ้านแก่งนางในพืน้ทีเ่ขตป่าสงวนแหง่ชาติป่าดงหมู หมู่ที ่7, 15, และ 16 ต าบลกกตูม อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมุกดาหาร ซ่ึงพืน้ทีดั่งกล่าวอยู่
ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จงึขอใหอ้นุมัติการเข้าใช้พืน้ทีใ่นการปักเสาไฟฟ้าบริเวณดังกล่าว

√ e-petition สจป.ที ่7 (ขอนแก่น)

184 นร02640018979 16/3/2564 กราบเรียนท่านนายกฯประเทศไทยมีธรรมชาติป่าเขาทีส่วยงามมากมาย แต่เสียดายบางทีม่ีงบประมาณเพือ่ดูแลบ ารุงรักษาไม่เพียงพอ ท าใหเ้ส่ือมโทรมเป็นจ านวนมาก เป็นไป
ได้ไหม ทีจ่ะใหก้ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เปิดสัมปทาน PPP ใหเ้ข้ามาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเทีย่วแต่ต้องอยู่ในกฎระเบียบและการควบคุมของกระทรวง
ทรัพย์อย่างเคร่งครัด โดยใหแ้ต่ละแหล่งท่องเทีย่วแต่ละที ่มีผู้รับสัมปทานเพียงรายเดียวและทีแ่หง่นัน้จะต้องเป็นป่าเส่ือมโทรม เพือ่พัฒนาใหก้ลับมาสวยงามและเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วถาวรต่อไป และมีรายได้เข้ารัฐบาลมากมายจากการใหสั้มปทานด้วย เหมือนเก็นต้ิงไอส์แลนด์ของมาเลเซีย

√ e-petition ส านักส่งเสริมการปลูกป่า

185 6401474 17/3/2564 9/4/2564 ลักลอบตัดไม้ บริเวณวดัเหยีง หมู่ที ่๖ ต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่ √ ปม./1362 สจป.ที ่12 สาขากระบี่
186 6401482 17/3/2564 พบเหน็การบุกรุกครอบครองพืน้ทีป่่าต้นน้ า เพือ่ท าการเกษตรมีการใช้สารเคมีท าใหเ้กิดความเสียหายต่อแหล่งน้ าประปาหมู่บ้าน บริเวณหมู่บ้านทุง่พระพร หมู่ที ่๔ ต าบลขุน

แม่ลาน้อย อ าเภอแม่ลาน้อย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน
√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่1 สาขาแม่ฮ่องสอน

187 6401505 18/3/2564 29/3/2564 พบเหน็การบุกรุกป่าต้นน้ า บริเวณหมู่ที ่5 ต าบลยั้งเมิน อ าเภอสะเมิงจงัหวดัเชียงใหม่ คาดวา่บุกรุกเพือ่ท าสวนขิง √ ปม./1362 สจป.ที ่1 (เชียงใหม)่
188 6401495 18/3/2564 พบเหน็การขุดดินในพืน้ทีป่่าสงวน เพือ่น าไปขายบริเวณ หมู่ที ่๔ ต าบลพันชาลี อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพิษณุโลก ติดถนนเส้นไปทางเนินมะปราง √ ปม./1310 สจป.ที ่4 สาขาพิษณุโลก
189 6401513 19/3/2564 5/4/2564 พบเหน็การบุกรุกพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ บริเวณหมู่ที ่๑ ซอยถ้ าทุเรียน ต าบลกระบีน่้อย อ าเภอเมือง จงัหวดักระบี ่ มีการใช้รถแบคโฮบักดินล้ าเข้าไปในเขตป่า √ ปม./1362 สจป.ที ่12 สาขากระบี่
190 6401521 19/3/2564 พบเหน็การลักลอบขุดดินลูกรังบนเขาทีเ่ป็นเขตป่าไม้ โดยใช้  รถแบคโฮในการขุด และใช้รถบรรทุกในการขนย้ายไปขาย เหตุเกิดบริเวณบ้านซับขาม-บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที ่

๑๒  ต าบลซับสนุน่ อ าเภอมวกเหล็ก จงัหวดัสระบุรี
√ ปม./1310 สจป.ที ่5 (สระบุรี)

191 6401534 19/3/2564 พบเหน็การบุกรุกพืน้ทีป่่าเพือ่ครอบครองทีดิ่นจ านวนมาก บริเวณบ้านวงัตะคร้อ หมู่ที ่ ๑ และ ๔  ต.วงัตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทัย √ ปม./1310 สจป.ที ่4(ตาก)
192 6401542 19/3/2564 พบเหน็การลักลอบตัดไม้บริเวณริมคลองชลประทาน ตรงข้ามป่าช้าสันผักหวาน ต าบลสันผักหวาน อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ √ ปม./1362 สจป.ที ่1 (เชียงใหม)่
193 6401555 24/3/2564 ลักลอบบุกรุกแผ้วถางป่า เพือ่ท าการเกษตร บริเวณป่าชายเขา หมู่ที ่3 ต าบลวงักระแจะ อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี √ ปม./1362 สจป.ที ่10 (ราชบุรี)
194 6401563 24/3/2564 30/4/2564 ลักลอบตัดไม้ในพืน้ทีป่่า ในบริเวณ 14 หมู่บ้าน ของต าบลสมอโคนจงัหวดัตาก เขตติดต่อกับจงัหวดัสุโขทัย √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่4 (ตาก)
195 6401571 27/3/2564 ลักลอบบุกรุกแผ้วถางป่า บริเวณอ่างเก็บน้ าหว้ยแม่หาง หมู่ที ่3 ต าบลปิงโค้ง อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ √ ปม./1362 สจป.ที ่1 (เชียงใหม)่
196 6403256543 27/3/2564 ใหม้ีการตรวจสอบการด าเนินโครงการของจงัหวดับุรีรัมย์ได้มีการจดัท าโดยเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี วนัที ่23 มิถุนายน 2563 เร่ือง การเข้าท าประโยชน์ในพืน้ทีป่่าไม้ 

และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที ่8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีทีป่รากฏวา่ยังมีส่วนราชการใดเข้าท าประโยชน์ในพืน้ทีป่่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต หรือไม่อย่างไร
√ e-petition สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

197 นร02640021216 27/3/2564 มีการบุกรุกป่าสงวนแหง่ชาติ ภายในพืน้ทีห่มู่บ้านนาไลยใต้ หมู่ที ่10 ต าบลอ่ายนาไลย อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน √ e-petition สจป.ที ่3 สาขาแพร่ ตกหล่นไม่ได้ลงใน
สถิติ ปี 2561

198 นร01640001064 27/3/2564 ขอใหต้รวจสอบการลักลอบขุดดินทรายในพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ เขานัง่ยอง-หว้ยมะหาด บริเวณหมู่ที ่1 ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง √ e-petition สจป.ที ่9 (ชลบุรี)
199 6401584 29/3/2564 ลักลอบตัดไม้บริเวณป่าสงวนแหง่ชาติ บ้านด่านช้าง หมู่ที ่10 ต าบลนาตาล อ าเภอท่าคันโท จงัหวดักาฬสินธุ์ √ ปม./1362 สจป.ที ่7 (ขอนแก่น)
200 6401592 29/3/2564 ลักลอบตัดไม้ บริเวณป่าบนภเูขาบ้านหนิดาด  หมู่ที ่12 และ 13 ต าบลเขาเพิม่ อ าเภอบ้านนา จงัหวดันครนายก √ ปม./1362 สจป.ที ่9 สาขาปราจนีบุรี
201 6401602 30/3/2564 พบเหน็การแปรรูปไม้พยูง โดยใช้เล่ือยโซ่ยนต์ บริเวณบ้านเลขที ่๙๙/๘-๙ หม่บ้านชัยพฤกษ์ หมู่ที ่๒ ถนนแจง้วฒันะ-ราชพฤกษ์ ต าบลบางพลับ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดั

นนทบุรี
√ ปม./1362 ส านักป้องกันฯ

202 6401615 31/3/2564 พบเหน็การบุกรุกขุดดินขึ้นไปบนเขาเพือ่น าไปขาย โดยใช้รถแบคโฮในการขุดตัก และใช้รถบรรทุกในการขนย้าย บริเวณบ้านดอยงาม หมู่ที ่๒ ต.เวยีงพางค า อ.แม่สาย จงัหวดั
เชียงราย

√ ปม./1310 สจป.ที ่2 (เชียงราย)

เดอืน เมษายน 2564
203 6403458902 1/4/2564 ขุดตักหน้าดินในเขตป่าสงวนขายใหก้ับประชาชนในต าบลท่าแลงนัน้  เมื่อ วนัที ่3 พฤศจกิายน 2560 ได้มีบันทึกตรวจยึด โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที ่พบ.1(ยางชุม)  

ต าบลหว้ยแม่เพรียง อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ 
√ e-petition สจป.ที ่10 สาขาเพชรบุรี
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รายงานผลการด าเนินการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน เมษายน 2564  (ข้อมูลวันที ่30 เมษายน 2564) เอกสารแนบ 1 

204 นร01640001229 2/4/2564 ประธานกลุ่มคนรักท่าแลง ได้เดินทางไปยื่นหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ณ จดุบริการประชาชน 1111 ศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี ขอใหต้รวจสอบการบุกรุกพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติในพืน้ทีต่ าบลท่าแลง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี เนือ่งจากผู้ร้องแจง้วา่ มีผู้บุกรุกพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ โดย
ด าเนินการขุดตักดินไปเพือ่ผลประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต

√ e-petition สจป.ที ่10 สาขาเพชรบุรี

205 6401623 2/4/2564 พบเหน็การลักลอบตัดไม้ในป่าช่วงเช้าและเย็น บริเวณบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที ่๔  ต าบลแซร์ออ อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแก้ว เพือ่น าไปเผาถ่าน บริเวณอ่างเก็บน้ า หมู่ที ่๘ 
   ผู้ลักลอบตัดไม้ชื่อนายสงวน เหล่ียมกิ่ง โดยใช้รถอีแต็กในการขนย้าย จงึขอใหเ้จา้หน้าทีเ่ข้าไปตรวจสอบโดยด่วน

√ ปม./1310 สจป.ที ่9 สาขาปราจนีบุรี

206 6401631 5/4/2564 พบเหน็การลักลอบตัดไม้บริเวณกวา้ง ในพืน้ที ่หมู่ที ่๖ ต าบลบ้านแลง อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง บริเวณพิกัด ๑๒.๗๒๕๘๗๘ , ๑๐๑.๔๐๖๕๕๖ ซ่ึงอยู่นอกระวางทีดิ่น √ ปม./1310 สจป.ที ่9 (ชลบุรี)

207 7/4/2564 ลักลอบบุกรุกแผ้วถางป่า เพือ่ท าการเกษตรบริเวณบ้านหนองคอง หมู่ที ่8 ต าบลพังแดง อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมุกดาหาร √ ปม./1362 สจป.ที ่7 (ขอนแก่น)
208 6401644 7/4/2564 ชาวบ้าน ม.5ต.ท่าง้ิว หลายร้อยหลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนเร่ืองน้ าอุปโภค-บริโภคเป็อย่างมาก ผมจงึขอความช่วยเหลือไปยังกรมทรัพยากรณ์น้ า บัดนี ้ทางเจา้หน้าทีก่ร

มทรัพฯได้ลงมาตรวจสอบพืน้ทีแ่ล้วและพร้อมจะด าเนินการต่อไป แต่พืน้ทีท่ีจ่ะก่อสร้างฝายเพือ่ท าประปาใหช้าวบ้านนัน้อยู่เขตความรับผิดชอบของหน่วยงานท่าน จงึเรียนมา
เพือ่ขออนุญาตใช้พืน้ทีเ่พือ่แก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในคร้ังนีด้้วย

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

209 6403255258 7/4/2564 การด าเนินโครงการดังกล่าวของจงัหวดับุรีรัมย์ได้มีการจดัท าโดยเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี วนัที ่23 มิถุนายน 2563 เร่ือง การเข้าท าประโยชน์ในพืน้ทีป่่าไม้ และขอผ่อน
ผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที ่8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีทีป่รากฏวา่ยังมีส่วนราชการใดเข้าท าประโยชน์ในพืน้ทีป่่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต

√ e-petition สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

210 6404149800 8/4/2564 ตัวแทนชุมชนและสหพันธเ์กษตรกรภาคเหนือ (เชียงใหม)่ มีหนังสือที ่สกน. พิเศษ ลงวนัที ่11 มีนาคม 2564 เร่ือง ใหต้รวจสอบกรณียึดทีดิ่นท ากิน ชุมชนบ้านแม่โต๋ หมู่ 2 
ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิงใต้ จ.เชียงใหม่ เรียน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แจง้วา่ เมื่อวนัที ่19 กุมภาพันธ ์2564 ได้มีการปักป้ายยึดทีดิ่นท ากิน
ของชุมชนบ้านแม่โต๋ ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ จ านวน 2 แปลง โดยมีการลงบันทึกประจ าวนัเมื่อวนัที ่19 กุมภาพันธ ์2564 สร้างความเดือดร้อนใหชุ้มชนเป็นอย่าง
มาก เนือ่งจากไม่สามารถท ากินได้ตามวถิีด้ังเดิม

√ e-petition สจป.ที ่1 (เชียงใหม)่

211 6401681 8/4/2564 ร้องเรียนการปฏบิัติหน้าทีข่องเจา้หน้าทีก่รมป่าไม้ ในสังกัดส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที ่๑๑ (สุราษฎร์ธานี) √ ปม./เวบ็ไซต์ สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธานี)
212 6401665 8/4/2564 มีราษฎรต าบลเขื่อน อ าเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ได้เข้าไปบุกรุกเป็นทีท่ ากินโดยมิได้รับอนุญาตและไม่มีเอกสารสิทธิ์แต่อย่างใด √ ปม./เวบ็ไซต์ สจป.ที ่7 (ขอนแก่น)
213 6401694 8/4/2564 ลักลอบตัดไม้ บริเวณป่าหนิ บ้านหนองไม้แดง ต าบลพญาเย็น อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา √ ปม./1362 สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)
214 นร02640025857 9/4/2564 ขอความช่วยเหลือเร่งด าเนินการประสานงานติดตามผลเกี่ยวกับเร่ืองทีแ่จง้ไวก้ับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ส านักงานใหญ)่ กรุงเทพมหานคร เนือ่งจากผู้

ร้องแจง้วา่ได้ส่งเร่ืองร้องเรียนผ่านจดหมาย เมื่อวนัที ่25 ธนัวาคม 2563 โดยมีเจา้หน้าที ่คุณนัจรี เป็นผู้รับเอกสาร ( (เป็นบุคคลทีผู้่ร้องเพียงกล่าวถึง)ผู้ร้องตรวจสอบจาก
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด) เมื่อวนัที ่28 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงเป็นการแจง้เร่ืองร้องเรียนการปฏบิัติหน้าทีแ่ละการละเวน้ไม่จบักุมการบกรุกป่าสงวนแหง่ชาติของหวัหน้ากรม
ป่าไม้ อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธานี (ผู้ร้องแจง้วา่เป็นสาขาย่อย) รหสัเร่ือง 63/33406 (ผู้ร้องแจง้วา่ทราบจากเจา้หน้าทีก่ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม)
 ซ่ึงจากการส่งเร่ืองร้องเรียน ทางปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้ส่งเร่ืองไปยังกรมป่าไม้ ทางกรมป่าไม้ได้ส่งเร่ืองต่อไปยังส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ ที่
 7 สาขาอุบลราชธานี ในการตรวจสอบ แต่ผู้ร้องทราบมาวา่ทางส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ ที ่7 สาขาอุบลราชธานี ได้ส่งเร่ืองไปยังกรมป่าไม้ อ าเภอเขมราฐ จงัหวดั
อุบลราชธานี จนถึงปัจจบุันยังไม่มีความคืบหน้าและยังไม่ได้ด าเนินการใดๆ ประกอบกับผู้ร้องเหน็วา่การส่งเร่ืองไปยังกรมป่าไม้ อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธานี ซ่ึงเป็น
หน่วยงานทีผู้่ร้อง ได้ร้องเรียนโดยตรง จะท าใหก้ารด าเนินการไม่เป็นผล จงึประสงค์ใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเปล่ียนหน่วยงานผู้ทีต่รวจสอบ โดยใหเ้ป็นหน่วยงานอื่นทีม่ีอ านาจ
ในการด าเนินการ 

√ e-petition สจป.ที ่7 สาขาอุบลราชธานี

215 6401712 9/4/2564 ลักลอบบุกรุกแผ้วถางป่า บริเวณทางเข้าพุทธสถานถ้ าเสือ บ้านหนองเสือ ต าบลนาโพธิ์กลางอ าเภอโขงเจยีม จงัหวดัอุบลราชานี √ ปม./1362 สจป.ที ่7 สาขาอุบลราชธานี
216 6401725 11/4/2564 ลักลอบบุกรุกป่า เพือ่ท าการเกษตร บริเวณเขาดิน หมู่ที ่๓ ต าบลบางเสร่ อ าเภอสัตหบี จงัหวดัชลบุรี √ ปม./1362 สจป.ที ่9 (ชลบุรี)
217 6401733 11/4/2564 ลักลอบบุกรุกป่า เพือ่ท าการเกษตร บริเวณเขาฉกรรจฝ่ั์งเหนือด้านตะวนัออกถนนศรีเพ็ญ หมู่ที ่๘ ต าบลป่าไร่ อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแก้ว √ ปม./1362 สจป.ที ่9 สาขาปราจนีบุรี
218 6401775 19/4/2564 ลักลอบบุกรุกป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าดงระแนง เข้าไปปรับพืน้ทีเ่พือ่ปลูกมันส าปะหลัง บริเวณทีเ่กิดเหตุติดถนนเส้นหนองกุงไปยางตลาด หมูที ่๑๐ ต าบลคลองขาม และหมู่ที ่๔ 

ต าบลเขาพระนอน อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธุ์ พืน้ทีบุ่กรุกประมาณ ๒๐๐ ไร่
√ ปม./1362 สจป.ที ่7 (ขอนแก่น)

219 6401762 19/4/2564 ลักลอบบุกรุกตัดไม้สัก บริเวณบ้านหว้ยกู่ป๊ะ หมู่ที ่๔ และบ้านสันติสุข หมู่ที ่๕ ต าบลแม่ลาหลวง อ าเภอแม่ลาน้อย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เพือ่น าไปแปรรูปและขายต่อใหช้าวบ้าน √ ปม./1362 สจป.ที ่1 สาขาแม่ฮ่องสอน

220 6401783 19/4/2564 ลักลอบตีตราประทับหน้าไม้สักเป็นจ านวนมากหลายคันรถ บริเวณบ้านเลขที ่๔๐ หมู่ที ่๓ บ้านหลุมแหว้ต าบลนาเชิงคีรี อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทัย √ ปม./1362 สจป.ที ่4 (ตาก)
221 6401754 19/4/2564 บุกรุกพืน้ทีป่่า ปลูกปาล์มและต้นยาง บริเวณทีช่าวบ้านเรียกเกาะล้าน ต าบลคอเขา อ าเภอตะกั่วป่า จงัหวดัพังงา ขอใหต้รวจสอบวา่พืน้ทีไ่ด้รับอนุญาตหรือไม่ √ ปม./1310 สจป.ที ่12 สาขากระบี่
222 6401791 19/4/2564 ลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ ใกล้กับเขาวงัชิง หมู่ที ่๗ ต าบลท่าโพ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา √ ปม./1310 สจป.ที ่13 (สงขลา)
223 6401801 20/4/2564 บุกรุกพืน้ทีป่่า ปลูกยางพารา บริเวณบ้านโนนเชียงสี ต าบลคูบ อ าเภอน้ าเกล้ียง จงัหวดัศรีสะเกษ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่7 สาขาอุบลราชธานี
224 6401814 20/4/2564 ขอใหต้รวจสอบพืน้ทีว่า่เป็นป่าสงวนหรือไม่ เนือ่งจากมีการบุกรุกลักลอบขุดดินออกจากพืน้ที ่ทีเ่กิดเหตุก่อนถึงบ้านโคกมาด ทางไปท่าล่ี อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย พิกัด 

ละติจดู ๑๗.๘๗๔๘๙๐๔๔๖ ลองติจดู ๑๐๑.๖๑๘๒๘๘๔๒๐๑
√ ปม./1310 สจป.ที ่6 (อุดรธานี)

225 6401822 20/4/2564 ขอใหต้รวจสอบรีสอร์ททีห่นองหอดม่อนแจม่ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ชื่อรีสอร์ทบรีส สกายดอย  มีการก่อสร้างเพิม่เติมในพืน้ที่ √ ปม./1310 สจป.ที ่1 (เชียงใหม)่
226 6401123 10/2/2564 21/4/2564 พบเหน็การปรับพืน้ที ่บริเวณเขาตรงข้ามศูนย์ก าจดัขยะเทศบาลต าบลหว้ยใหญ่ ถนนหมายเลข 1063 ต าบลหว้ยใหญ่ อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี √ ปม./1362 สจป.ที ่9 (ชลบุรี)



หนา้ที1่0

ที่
เลขหนังสอืสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วนั/เดอืน/ปี 
ทีร่ับเรื่อง

วนั/เดอืน/ปี 
ทีป่ิดเรื่อง

เรื่อง
อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการ
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ชอ่งทางการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/หน่วยงาน

ทีเ่ก่ียวขอ้ง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน เมษายน 2564  (ข้อมูลวันที ่30 เมษายน 2564) เอกสารแนบ 1 

227 6401835 21/4/2564 สวนศรีนครเขื่อนขันธ ์ต.บางกระเจา้ ถือเป็นสถานทีใ่หป้ระชาชนได้ใช้ออกก าลังกายและพักผ่อน ซ่ึงตามปกติผู้เข้าใช้บริการมีตามสมควร โดยมีการคัดกรองบริเวณป้อม
ด้านหน้า  แต่เหตุใดจงึอ้างสถานการณ์ COVID ปิดไม่ใหป้ระชาชนได้เข้าใหบ้ริการออกก าลังกาย อย่างไม่มีเหตุผล เมื่อพิจารณาจากประกาศจงัหวดัสมุทรปราการ ก็มิได้หา้ม
เร่ืองการแข่งขันกีฬา หรือสวนพินี กรุงเทพ ก็เปิดใหป้ระชาชนตามปกติต้ังแต่ 04.30 - 21.00 น. ดังนัน้จงึขอใหท้่านโปรดพิจารณาการใหบ้ริการประชาชน อย่างมีเหตุผล  
ซ่ึง มีข่าววา่ทางกรมป่าไม้เป็นผู้ส่ังใหป้ิดซ่ึงไม่ทราบวา่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร

√ ปม./เวบ็ไซต์ ส านักโครงการพระราชด าริและ
กิจการพิเศษ

228 6401843 21/4/2564 ลักลอบบุกรุกตัดไม้ บริเวณป่าชุมชนในพืน้ทีห่มู่ที ่๘ ต าบลทุง่พอ อ าเภอสะบ้าย้อย จงัหวดัสงขลา √ ปม./1362 สจป.ที ่13 (สงขลา)
229 6401851 21/4/2564 ลักลอบบุกรุกตัดไม้ บริเวณป่าชุมชนในพืน้ทีร่อบส านักสงฆร์อยพระพุทธบาท บ้านหว้ยแก ต าบลหว้ยแก อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น √ ปม./1362 สจป.ที ่7 (ขอนแก่น)

230 6404251867 21/4/2564 ขอใหห้น่วยงานพร้อมเจา้หน้าลงพืน้ทีต่รวจสอบ เขตป่าสงวน สวนป่ากลางดง หมู่บ้านหนองไม้แดง  ต าบลกลางดง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมาพบเหน็ชาวบ้าน
ลักลอบตัดไม้ในเขตป่า ช่วง2วนัทีผ่่านมา ไม้ทีตั่ดจะถูกบรรทุกออกโดยรถกระบะ 2-3 รอบต่อวนั

√ e-petition สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

231 6401885 23/4/2564 พบเหน็การบุกรุกท าลายป่าโดยใช้รถแบคโฮเข้าไปปรับพืน้ที ่หลังป่าช้าบ้านแม่ขะจาน หมู่ที ่7 ต าบลขี้เหล็ก อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ √ ปม./1310 สจป.ที ่1 (เชียงใหม)่
232 6401872 23/4/2564 เนือ่งด้วยสถานการณ์ covid พืน้ทีจ่งัหวดัเชียงใหม่ได้ประกาศเป็นพืน้ทีค่วมคุมสูง ..ประชาชนและบุคลากรในพืน้ทีใ่หค้วามร่วมมืออย่างดีมาตลอด...แต่..ยังมีพนักงานดับไฟป่า

กรมป่าไม้ในอ าเภอฮอด.ยังคงร่วมตัวกันและเดินไปมาตลอดและไม่มีการป้องกันแต่อย่างได..ซ่ึงช่วงนีฝ้นได้ตกลงมาต่อเนือ่งไม่มีเหตุไฟป่าแต่อย่างได..แต่พนักงานของท่านยัง
เดินทางเข้าออกในพืน้ตลอดเวลาไม่มีการกักตัวหรือป้องกันโรคแต่อย่างได..ประชาชนในพืน้จงึเกิดการหวาดระแวงเกรงวา่บุคคลกลุ่มนีจ้ะน าเชื่อมาระบาดในเขตพืน้ที่..จะ
วงิวอนใหท้างกรมป่าไม้ช่วยวา่กล่าวตักเตือนผู้ใต้บังคับบัญชาของของท่านด้วย

√ ปม./เวบ็ไซต์ สจป.ที ่1 (เชียงใหม)่

233 6401893 23/4/2564 ลักลอบบุกรุกแผ้วถางป่าและจดุไฟเผาป่า บริเวณป่าชุมชนถ้ าผาหมู หมูที๘่ ต าบลบุญนาคพัฒนา อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง √ ปม./1362 สจป.ที ่3 (ล าปาง)
234 6401903 26/4/2564 ลักลอบตัดไม้และเคล่ือนย้ายในเวลากลางคืน บริเวณ หมู่ที ่7 ต าบลเขาค่าย อ าเภอสว ีจงัหวดัชุมพร √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธานี)
235 6401911 27/4/2564 ตรวจสอบการลักลอบตัดไม้ บริเวณหมู่ 1 และหมู่ 12  ต าบลไหล่ทุง่ อ าเภอตระการพืชผล จงัหวดัอุบลราชธานี √ ปม./1362 สจป.ที ่7 สาขาอุบลราชธานี
236 6404540842 28/4/2564 ร้องเรียนการปฏบิัติหน้าทีข่องเจา้หน้าทีก่รมป่าไม้ ในสังกัดส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที ่๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ศูนย์ป่าไม้ระนอง √ e-petition สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธานี)
237 นร01640001210 28/4/2564 ข้อพิพาทเร่ืองสิทธทิีดิ่น ขอความช่วยเหลือในการออกโฉนดทีดิ่นพืน้ทีห่มู่ที ่5 ต าบลคลองทราย อ าเภอสากเหล็ก จงัหวดัพิจติร เนือ่งจากผู้ร้องแจง้วา่ ได้ครอบครองท า

ประโยชน์ในทีดิ่น หมู่ที ่5 ต าบลคลองทราย อ าเภอสากเหล็ก จงัหวดัพิจติร จ านวน ๒ แปลง ๓๐ ไร่ ต่อมาได้ยื่นค าขอเพือ่น ารังวดัออกโฉนดทีดิ่นต่อ ส านักงานทีดิ่นจงัหวดั
พิจติร

√ e-petition สจป.ที ่4 สาขานครสวรรค์

238 6404121988 28/4/2564 ก าหนดมาตรการการควบคุมโรคระบาดcovid ไม่มีการป้องกันแยกกักตัวมีเล้ียงสังสรรค์ทุกวนั..รวมกลุ่มเดินทางตลอด..และทุกคนกลับช่วงเทศกาลมาจากไหนก็ทราบ..ผู้น า
ชุมชน อสม..เข้าไปใหร้ายงานตัวเข้าพืน้ทีเ่ส่ียงโรคระบาด..อ้างวา่มีค าส่ังจากศูนย์ไฟป่าใหม้าดับไฟทีอ่ าเภอฮอด..ช่วงนีฝ้นตกไฟป่าไม่มี..ชาวบ้านเกรงวา่หากกลุ่มคนกลุ่มนีไ้ม่มี
การป้องกันโรคคร่วมกับชุมชนอาจมีการแพร่ระบาดสู่คนในพืน้ที่

√ e-petition สจป.ที ่1 (เชียงใหม)่
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หมายเหตุ

1 ทส01620000102 25/10/2562 ขอความช่วยเหลือจากผลกระทบโครงการทวงคืนผืนป่าจนท าใหเ้จา้หน้าทีป่่าบุกพืน้ที ่อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เข้ายึดทีท่ ากินและอยู่อาศัยของชาวบ้านซ่ึงครอบครองเข้าท 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 เพชรเจริญก่อสร้าง จ ากัด เนือ้ทีป่ระมาณ 193 ไร่ ทีต้ั่งอยู่ในเขตพืน้ทีป่่า
สงวนแหง่ชาติป่าองค์พระ

√ e-petition กองการอนุญาต

4 6211457426 25/11/2562 มีการเปิดโรงงานเล่ือยไม้ และน ามาแปรรูป โดยไมมีใบอนุญาตในการเปิดโรงงานและเล่ือยโซ่ยนต์  ต.หนิดาด อ. ทองผาภมูิ จ. กาญจนบุรี √ e-petition กองการอนุญาต

5 6300364 4/12/2562 ลักลอบตัดไม้พะยูงในเวลากลางคืน อยู่ในพืน้ทีส่าธารณประโยชน์ ติดกับวดัป่าชัยมงคลบ้านโนนสังข์ ม.8 ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่7 สาขาอุบลราชธานี

6 6300403 4/12/2562 ได้ยินเสียงเล่ือยโซ่ยนต์บริเวณสนามกีฬาเก่า บ้านหนองมะนาว ม.7 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี √ ปม./1362 สจป.ที ่7 สาขาอุบลราชธานี
7 6212343552 17/12/2562 ขอใหพ้ิจารณาเร่ืองเดิมทีไ่ด้เคยจดัส่งไปแล้ว และเร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริง ในเร่ือง แก้ไขปัญหาทีดิ่น ท ากินในพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติและอุทยานแหง่ชาติตาพระยา พืน้ที ่ต.

ทัพราช ต.ทัพไทย ต.ทัพเสด็จ และต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
√ e-petition สจป.ที ่9 สาขาปราจนีบุรี

8 6212143817 19/12/2562 ขอเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขความยากจน ซ่ึงพบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับราษฎรขาดสิทธทิ ากิน ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ และเขตป่าอนุรักษ์ เนือ่งจากมีการประกาศเขตป่า
ถึงร้อยละ 86 ท าใหท้ับพืน้ทีข่องหมู่บ้าน ชุมชน เป็นจ านวน 377 หมู่บ้าน จากทัง้หมด 415 หมู่บ้าน ซ่ึงมีพืน้ทีท่ีร่าษฎรครอบครองถูกต้องตามกฎหมาย เพียงร้อยละ 5 
ของพืน้ทีท่ัง้จงัหวดั

√ e-petition สจป.ที ่1 สาขาแม่ฮ่องสอน

9 6212140968 20/12/2562 ขอใหแ้ก้ไขปัญหาทีดิ่น ทีอ่ยู่อาศัยในพืน้ทีจ่งัหวดัแม่ฮ่องสอน เนือ่งจากพืน้ทีส่่วนใหญ่ถูกประกาศเป็นป่าสงวนแหง่ชาติ เขตอุทยานแหง่ชาติ เขตป่าอนุรักษ์ และประเภทอื่นๆ 
ถึงร้อยละ 85 และมีพืน้ทีร่าบเพียงร้อยละ 5 เท่านัน้ ซ่ึงมีการส ารวจตกหล่น ท าใหป้ระชาชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนจ านวนมากกลายเป็นผู้บุกรุก

√ e-petition สจป.ที ่1 สาขาแม่ฮ่องสอน

10 6300775 6/1/2563 มีการซุกซ่อนไม้หวงหา้มและลักลอบแปรรูปไม้ขนาดใหญ่ในบริเวณวดัสระโพธิ์ บ้านสระโพธิ์ ม.4 ต.เสือหงึ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช √ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
11 6300885 29/1/2563 ขอใหส้ ารวจและแปรภาพถ่ายทางอากาศ ขอใหอ้อกหนังสือรับรองภาพถ่ายทางอากาศ และขอใหอ้อกหนังสือรับรองพืน้ทีท่ีถู่กด าเนินคดี พืน้ที ่124 ม.1 ต.สะเดาะพง อ.เขา

ค้อ จ.เพชรบูรณ์ พืน้ที ่5-2-88 ไร่
√ ปม./ด้วยตนเอง ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้

12 6300893 29/1/2563 ขอใหส้ ารวจและแปรภาพถ่าย ขอใหอ้อกหนังสือรับรองพืน้ทีท่ีถู่กด าเนินคดี พืน้ที ่127 ม.1 บ้านเขาย่า ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ √ ปม./ด้วยตนเอง ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้

13 6300903 29/1/2563 ขอใหส้ ารวจและแปรภาพถ่าย ขอใหรั้บรองภาพถ่ายเพือ่ใช้พิสูจน์สิทธิ์ และขอใหอ้อกหนังสือรับรองพืน้ทีท่ีถู่กด าเนินคดี พืน้ที ่69 บ้านริมสีม่วง ม.3 ต.ริมสีม่วง อ.เขาค้อ จ.
เพชรบูรณ์

√ ปม./ด้วยตนเอง ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้

14 6302242472 3/2/2563 กรณีกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ-่ผาจนัได  ขอใหยุ้ติการท าเหมืองหนิไวก้่อน ตามค าพิพากษาศาลปกครองอุดรธานี เนือ่งจากอยู่ระหวา่งรอค าพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุด และขอใหยุ้ติการอนุญาตใช้พืน้ทีป่่าไม้ และประทานบัตรท าเหมืองหนิโดยเด็ดขาด

√ e-petition กองการอนุญาต

15 6302432704 12/2/2563 ราษฎรหมู่บ้าน คุ้งเขาเขียว ม.3 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ขอคัดค้านการก่อสร้างโรงงาน ผลิตแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ของบริษัท ทองอินทร์ การโยธา 
2019 จ ากัด อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของราษฎร ส่ิงแวดล้อม

√ e-petition กองการอนุญาต

16 6302248095 13/2/2563 ขอใหแ้ก้ไขปัญหาทีดิ่นท ากินในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าดงระแนง จงัหวดักาฬสินธุ์ ในการรังวดัใหม่ในพืน้ทีแ่ปลงดังกล่าวมีทัง้ราษฎรรายเดิม และราษฎรรายใหม่ทีเ่ป็นทัง้
ทายาท และไม่ใช่ทายาท ซ่ึงไม่เป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด

√ e-petition สจป.ที ่7 (ขอนแก่น)

17 นร01630002028 13/2/2563 ขอเสนอเเนะเกี่ยวกับการตัดไม้ยางนาในทีดิ่นของตนเองโดยไม่ต้องขอนุญาต เนือ่งจากผู้ร้อเหน็การการตัดไม้ยางนาในทีดิ่นของตนเองโดยทีไ่ม่ต้องขออนุญาตนัน้จะก่อใหเ้กิด
ปัญหาตามมา อาทิเช่น เป็นช่องวา่งใหก้ับนายทุนทีจ่ะเข้าไปลักลอบตัดไม้ยางในทีส่าธารณประโยชน์ได้อย่างง่ายดาย

√ e-petition กองการอนุญาต

18 ทส01630000031 19/2/2563 การอนุญาต และสัมปทาน การยางแหง่ประเทศไทยขออนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแหง่ชาติป่าคลองกรุงหยัน ต.กรุงยัน อ.ทุง่ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
 จ านวนเนือ้ที ่4,600 ไร่ เพือ่ใชพืน้ทีป่ลูกสร้างสวนยางพันธุ์ดีเป็นการชั่วคราวอีก 30 ปี

√ e-petition กองการอนุญาต

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

√ e-petition กองการอนุญาต

20 6301043 19/2/2563 การขายไม้เถื่อน ไม้พะยูง เอามาแปรรูปท าเฟอร์นิเจอร์ขาย บริเวณจดุขายของเก่า วตัถุโบราณ ทีส่นามหลวง 2 หมู่ที ่1 ถ.ทววีฒันา แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา 
กรุงเทพมหานคร

√ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

21 6302342646 26/2/2563 นายอัมพร ขันทวชีัย ประธานศูนย์คุ้มครองสิทธแิละเสรีภาพจงัหวดัสระแก้ว ตัวแทนเกษตรกรในพืน้ที ่อ.ตาพระยา อ.คลองหาด อ.โคกสูง อ.วฒันานคร อ.อรัญประเทศ จ.
สระแก้ว ขอทีดิ่นท ากินคืนและค่าทดแทน เนือ่งจากทีดิ่นในพืน้ทีดั่งกล่าวถูกน าไปก่อสร้างอ่างเก็บน้ าและประกาศเป็นเขตสาธารณประโยชน์ ซ่ึงทับซ้อนทีดิ่นท ากินของ
เกษตรกร จ านวน 8,000 ราย

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้

22 6301072 27/2/2563 พืน้ทีเ่กิดเหตุอยู่ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติเคยถูกด าเนินการจบักุมด าเนินคดีจากเจา้หน้าทีอุ่ทยานแหง่ชาติทับลานแล้ว แต่ก็ยังมีการบุกรุกต่อเนือ่งปีละเล็กปีละน้อย √ ปม./เวบ็ไซต์ สจป.ที ่9 สาขาปราจนีบุรี

23 6301085 28/2/2563 พบเหน็การตัดไม้แดงนาในพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติหรือป่าชุมชน ของหมู่บ้านหนองมั่น ต.หนองแวง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่9 สาขาปราจนีบุรี

รรายงานผลการด าเนินการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที ่30 เมษายน 2564) เอกสารแนบ 2 
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รรายงานผลการด าเนินการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที ่30 เมษายน 2564) เอกสารแนบ 2 

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

25 6301111 3/3/2563 พบการบุกรุท าลายป่าในเขตส านักสงฆเ์ขาพระครู อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี √ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
26 6303227859 13/3/2563 พบเหน็การตัดไม้พยุงในโรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ต.เมืองทุง่ อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอ็ด โดยมีการตัดต้นพยุงหลายต้น ปัจจบุันเหลือแต่ต้นเล็กๆ และแจง้ไปทีก่รมป่าไม้ ใน

พืน้ที ่และเร่ืองก็เงียบหายไป ชาวบ้านได้เคยสอบถามคนทีอ่ยู่ในใกล้โรงเรียนทราบวา่ เงินจากการขายไม้พยูงได้ประมาณ 5 แสนบาท ผู้แจง้จงึมีข้อส่งสัยวา่ เงินทีข่ายต้นไม้ไป
อยู่ทีไ่หน เจา้หน้าทีก่รมป่าไม้ มีส่วนได้รับเงินนีห้รือไม่ และมีการต้ดต้นพยูงในพืน้ทีร่าชพัสดุ หรือไม่ มีความผิดหรือไม่

√ e-petition สจป.ที ่7 (ขอนแก่น)

27 6303247082 19/3/2563 ขอความช่วยเหลือในการขอเข้าใช้พืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติป่าดงบังอี่ แปลง 2 (โซน E) เพือ่สร้างและขอจดัต้ังวดัทีส่ านักสงฆถ์้ าหลวง ในพืน้ที ่ม .12 ต.เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์
 จ.กาฬสินธุ์ ส าหรับใช้ประโยชน์ในการอยู่จ าพรรษาของพระภกิษุสงฆ ์และเป็นสถานทีป่ฏบิัติธรรมของพุทธศาสนิกชน

√ e-petition สจป.ที ่7 (ขอนแก่น)

28 6303248142 20/3/2563 ปัญหาทีดิ่นท ากินบริเวณหนองกกกระโดนและบริเวณริมน้ าอูน 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 าอูน ได้รับแจง้จากเจา้หน้าทีป่่าไม้วา่ไม่อนุญาตใหร้าษฎรเข้าท ากิน

√ e-petition สจป.ที ่6 สาขานครพนม

29 นร01630002973 17/3/2563 ขอใหพ้ิจารณาแก้ไขปัญหาทีดิ่นท ากินในพืน้ทีส่วนป่ามัญจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น โดยขอใหม้ีการแต่งต้ังคณะกรรมการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่การกระจายทุนผ่านระบบสหกรณ์ของ
ประชาชน เพือ่พิจารณาแก้ไขปัญหาทีดิ่นท ากินใหแ้ก่สมาชิกคณะกรรมการปฏรูิปทีดิ่นฯ

√ e-petition สจป.ที ่7 (ขอนแก่น)

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

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

32 6304249366 16/4/2563 ขอใหพ้ิจารณาแก้ไขปัญหาทีดิ่นท ากินในพืน้ทีส่วนป่ามัญจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น √ e-petition สจป.ที ่7 (ขอนแก่น)

33 6304453547 21/4/2563 มีนายทุนและเจา้หน้าทีป่่าไม้ รู้เหน็กัน เข้าไปบุกรุกพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ เข้าไปถางพืน้ทีป่่า ประมาณ 20 ไร่  เข้าไปท าไร่และขาย ม.6 อ. ไทรโยค ต.ลุ่มสุ่ม จ.กาญจนบุรี √ e-petition สจป.ที ่10 (ราชบุรี)

34 นร01630005629 1/5/2563 ขอใหต้รวจสอบการปฏบิัติหน้าทีข่องเจา้หน้าทีห่น่วยป้องกันรักษาป่าที ่มห.1 (ค าป่าหลาย) เกี่ยวกับการปฏบิัติหน้าทีต่รวจยึดและร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างในพืน้ทีต่ าบลค าป่า
หลาย อ าเภอเมือง จงัหวดัมุกดาหาร

√ e-petition สจป.ที ่6 สาขานครพนม

35 6301483 6/5/2563 ลักลอบตัดไม้ เพือ่น ามาสร้างทีพ่ัก บริเวณโฮมสเตย์ บ้านหว้ยหอ้ม ต.หว้ยหอ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน √ ปม./1362 สจป.ที ่1 สาขาแม่ฮ่องสอน

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

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

√ e-petition ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

38 นร01630006255 26/5/2563 ขอน าเสนอโครงการฟืน้ฟูพืน้ทีภ่าคเหนือตอนบน เพือ่เป็นโครงการน าร่องพัฒนาประเทศแบบยั่งยืนโดยได้น าเสนอ แผนในประเด็นปัญหาด้านยาเสพติด สกัดการน าเข้าและ
ท าลายแหล่งผลิตตามพืน้ทีใ่นป่าตามแนวเขตติดต่อจงัหวดัทีส่ าคัญ

√ e-petition ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

39 6305125404 30/5/2563 ร้องเรียนเจา้หน้าทีก่รมป่าไม้ สายตรวจภาคเหนือ อาศัยอยู่บ้านเลขที ่234/1 หมู่ 10 ต าบลระบ า อ าเภอลานสัก จงัหวดัอุทัยธานี  ได้น าไม้เถื่อนมาสร้างบ้าน ท าพืน้บ้าน  
โต๊ะ ถัดจากบ้านทีพ่ักอาศัยประมาณ 500 เมตร บริเวณหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที ่อน.8 (บ้าน กม. 53)

√ e-petition ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

40 6301645 1/6/2563 บุกรุกพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ ป่าเขากรวด และป่าเขาพอง บริเวณ ม.1 บ้านโป่งโก ต.หนิกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่10 (ราชบุรี)

41 6301674 3/6/2563 ขอใหเ้ข้าตรวจสอบต้นยาง เนือ่งจากการมีก่อสร้างและปรับปรุงภมูิทัศน์ของศาลเยาวชน จ.อุบลราชธานี บริเวณส่ีแยกตลาดน้อย ได้มีการถมดินรอบโคนต้นยาง เกรงวา่ อาจมี
ผลกระทบต่อต้นไม้และอาจตายได้

√ ปม./เวบ็ไซต์ สจป.ที ่7 สาขาอุบลราชธานี

42 6306465795 16/6/2563 ขอความกรุณาใหท้่านมาช่วยด าเนินการตัดปรับปรุง ต้นไม้ใหญ่ซ่ึงอยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้ เอนเข้ามาในบริเวณร้ัวบ้าน บริเวณ ต าบลบางน้ าผ้ึง อ าเภอพระประแดง 
จงัหวดัสมุทรปราการ

√ e-petition ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ

43 6301763 16/6/2563 บุกรุกป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าดงระแนง บ้านหนองแวงดง ม.4 ต.กุดโดน อ.หว้ยแม็ก จ.กาฬสินธุ์ √ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

44 6301771 16/6/2563 บุกรุกตัดไม้ บริเวณ ม.8 ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่11 (สุราษฎร์ธานี)

45 6306159549 18/6/2563 พบเหน็การบุกรุกท าลายป่าไม้ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ บริเวณ หมู่ ที ่1 ต.ลวงเหนือย อ.ดอยสะเก็ด จ เชียงใหม่ ได้มีการสร้างส่ิงปลูกสร้างในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ √ e-petition ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
46 6301792 18/6/2563 พบเหน็การบุกรุกป่าสงวนแหง่ชาติ เขาราชกรูด จ.ระนอง และตรวจสอบเจา้หน้าที ่พืน้ทีจ่.ระนอง √ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

47 นร01630007217 22/6/2563 ขอใหพ้ิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาตใหพ้ระภกิษุเข้าไปปฏบิัติธรรมและจ าพรรษาในเขตป่าทีถ่้ ากกไฮ - ดอนประดู่ ม.14 ต.บัวงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี √ e-petition สจป.ที ่7 สาขาอุบลราชธานี
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48 6306173152 24/6/2563 ค าแนะน าเกี่ยวกับการส่งออกไม้ยูคา ไม้ฉ าฉา ไม้เก่า เป็นผลมาจากระบบการท างานของเจา้หน้าทีป่่าไม้ √ e-petition ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้, สจป.ที ่1 
(เชียงใหม)่

49 6301831 28/6/2563 ขอใหต้รวจสอบการแปรรูปไม้และการขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ในวดับ้านปูนหนองพิมาน ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

50 6301881 4/7/2563 ขอใหต้รวจสอบพืน้ทีบ่ริเวณริมหว้ยทับทันฝ่ังบ้านทับทัน ต.หมื่นศรี อ.ส าโรงทาบ จ.สุรินทร์ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

51 6301894 8/7/2563 ขอใหต้รวจสอบการจดัต้ังโรงเล่ือย บริเวณ ม.6 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่12 (นครศรีธรรมราช)

52 6306437054 9/7/2563 พบเหน็การตัดต้นยูคาลิปตัส ในพืน้ทีป่่าสงวน เมื่อประมาณปี 2558 มีเจา้หน้าทีข่องกรมป่าไม้ ตรวจยึด และปัจจบุันต้นยูคาลิปตัส และต้นไม้อื่นๆ มีขนาดใหญ่ มีนายทุนชื่อ
นายเกรียงไกร แซ่ล้ี ท าการตัดไม้ในพืน้ทีป่่าสงวน ซ่ึงนายเกรียงไกรฯ ได้เคยถูกด าเนินดคีเกี่ยวกับการบุกรุกป่าสงวน เมื่อคดีถึงอัยการ ทางอัยการส่ังไม่ฟ้อง ทางผู้ร้องเคย
ร้องเรียนไปหน่วยงานส่วนภมูิภาคแล้ว แต่ไม่เกิดอะไรขึ้น

√ e-petition ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

53 6306275233 9/7/2563 สอบถามเกี่ยวกับเล่ือยโซ่ยนต์ และ พรบ.เล่ือยโซ่ยนต์ทีเ่กี่ยวข้อง √ e-petition กองการอนุญาต
54 6307146723 10/7/2563 ร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม กรณี เดือดร้อนสถานทีท่ ากิน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ต้ังแต่ปี 2551 และจะด าเนินกิจการร้าน MOAI (โมอาย) √ e-petition สจป.ที ่4 สาขาพิษณุโลก
55 6307463331 15/7/2563 นายชัยวฒัน์ ดวงศรี ถูกศาลจงัหวดับุรีรัมย์ ตัดสินคดีข้อหาบุกรุกทีดิ่นป่าสงวนแหง่ชาติ จ.บุรีรัมย์ ชื่อคดี สว 028/62 คดีหมายเลขแดง เป็นจ าเลยที ่4 ปรับเป็นเงินทัง้ส้ิน 

43,450 บาท ใหแ้ก่ ทส.จงึขอความอนุเคราะห ์ใหไ้ม่เรียกเก็บเงินดังกล่าวหรือลดหย่อนใหเ้นือ่งด้วย ตนเป็นผู้ยากไร้และไม่มีเงิน
√ e-petition สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

56 6307140608 20/7/2563 ติดตามความคืบหน้าและเร่งรัดโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าแม่ค ามี ต.หว้ยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ บรรจเุข้าแผนงานงบประมาณประจ าปี 2564 √ e-petition กองการอนุญาต
57 6301975 21/7/2563 พบเหน็การบุกรุกป่าเพือ่สร้างส านักสงฆ ์บริเวณ ม.11 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี √ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

58 6302073 31/7/2563 พบเหน็ปัญหาการบุกรุกป่าขแงกลุ่มชาติพันธุ์ บริเวณแถบชายแดน อ.แม่สอด จ.ตาก ไปจนถึง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน √ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

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

60 6302125 4/8/2563 บุกรุกป่าสงวนแหง่ชาติ เพือ่ปลูกทุเรียนและข้าวโพด บริเวณ หว้ยวงัโค ม.6 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่10 (ราชบุรี)

61 นร01630008827 9/8/2563 ขอใหต้รวจสอบการตัดไม้ท าลายป่าทัว่ประเทศ เช่นพืน้ทีภ่าคเหนือในจงัหวดัก าแพงเพชร และขอใหย้ึดเล่ือยไฟฟ้าทีใ่ช้ในการตัดไม้ท าลายป่า √ e-petition ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

62 6308373626 11/8/2563 ข้อเสนอแนะในการฟืน้ฟูพืน้ทีเ่ขาหลังวดัเจด็ลูกเนิน ต.ซากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ซ่ึงถูกแผ้วถางบุกรุกหมดสภาพ จงึขอให ้ 1. ลงพืน้ทีส่ ารวจพืน้ทีป่่าทีถู่กท าลาย โดยการ
ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) และก าหนดเป็นแผนฟืน้ฟูอย่างเป็นรูปธรรม
2. ขอใหจ้ดัสรรงบประมาณแผ่นดิน และ/หรือ บูรณาการร่วมกับภาคเอกชน และประชาชน ในการจดัหาเงินทุนเพือ่สนับสนุนการฟืน้ฟูพืน้ทีป่่าดังกล่าว

√ e-petition ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า,
ส านักส่งเสริมการปลูกป่า

63 6308244287 11/8/2563 ติดตามความคืบหน้าการด าเนินการแก้ไขปัญหาเร่ืองทีดิ่นท ากิน สรุปได้วา่ (นร02630057966) ผู้ร้องและพวก เป็นกลุ่มราษฎรทีไ่ด้รับความเดือดร้อนเร่ืองปัญหาทีดิ่นท า
กินในท้องที ่จ.ศรีสะเกษ

√ e-petition สจป.ที ่7 สาขาอุบลราชธานี

64 6308558071 13/8/2563 บุกรุกพืน้ทีป่่าเฉลิมพระเกียรติบ้านควนเสียดเป็นป่าต้นน้ าและจะมีต้นไม้จ านวนมาก หมู่ 3 อ าเภอสว ีต าบลนาสัก จงัหวดัชุมพร  มีชาวบ้านในพืน้ที่/พระสงฆเ์ข้าไปบุกรุก
พืน้ทีป่่าเฉลิมพระเกียรติ

√ e-petition ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

65 6302235 14/8/2563 ลักลอบตัดไม้ยาง บริเวณสะพานทางเข้าหมู่บ้าน ม.7 ต.หนองกุง อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น √ ปม./1362 สจป.ที ่7 (ขอนแก่น)

66 6302243 14/8/2563 แจง้ร้องเรียนพฤติกรรมเจา้หน้าที ่(เขตความรับผิดชอบบริเวณ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน) √ ปม./เวบ็ไซต์ สจป.ที ่1 สาขาแม่ฮ่องสอน

67 6302285 18/8/2563 ขอความอนุเคราะหใ์หก้รมป่าไม้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี  อยู่บ้านเลขที ่77 ม. 10 ต.ป่าหุง่ อ.พาน จ.เชียงราย มีความประสงค์ขอรับคืนทรัพย์สินของกลาง ในคดีอาญา ที่
 298/2559 ตามบัญชีไม้ของกลางล าดับที ่142/2559

√ ปม./ด้วยตนเอง ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

68 6302311 21/8/2563 ร้องเรียนพฤติกรรมเจา้หน้าทีป่่าไม้จงัหวดัเชียงใหม่ปฎบิัติหน้าทีโ่ดยมิชอบ พืน้ที ่บ้านแม่ออน ม .8 ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ √ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

69 6302324 24/8/2563 พบเหน็พฤติกรรมของพนักงานราชการน ารถยนต์ของทางราชการ กระบะวโีก้สีด า ทะเบียน ฒห 9674 กทม. ไปใช้นอกเวลาราชการเป็นการส่วนตัวอยู่เป็นประจ า √ ปม./เวบ็ไซต์ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

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

71 6302382 27/8/2563 ขอใหต้รวจสอบพืน้ที ่บริเวณบ้านบัวสามัคคี ม. 12 ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ เป็นพืน้ทีป่ระเภทใด เนือ่งจากผู้น าชุมชนได้ท าประชาคมหมู่บ้านเพือ่จะตัดไม้ในป่า 
โดยใหน้ายทุนเข้าไปด าเนินการ

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่7 (ขอนแก่น)

72 6308155517 1/9/2563  พบเหน็การตัดไม้ท าลายป่า ในพืน้ที ่ต.ยาบหวันา อ.เวยีงสา  จ.น่าน จากพวกนายทุน  และเหน็ต ารวจอยู่ในพืน้ที ่ส่วนใหญ่ทีม่ีการลับลอบตัด เป็นไม้สัก ไม้เต็งรัง ไม้แดง ไม้
ประดู่  โดยน าไม้ทีตั่ดเพือ่น าส่งออกต่างประเทศ

√ e-petition ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

73 6302434 8/9/2563 พบเหน็นายทุนและชาวบ้านเข้ามาลักลอบตัดไม้ น าไปขายและครอบครองทีดิ่นปลูกมันส าปะหลัง ในเขตพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ ม.10 บ้านอุดมสุข ต.หว้ยกระเจา อ.หว้ย
กระเจา จ.กาญจนบุรี

√ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า



หนา้ที4่

ที่
เลขหนังสอืสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วนั/เดอืน/ปี 
ทีร่ับเรื่อง

วนั/เดอืน/ปี 
ทีป่ิดเรื่อง

เรื่อง
อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แลว้เสร็จ

ชอ่งทางการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/หน่วยงาน

ทีเ่ก่ียวขอ้ง
หมายเหตุ

รรายงานผลการด าเนินการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที ่30 เมษายน 2564) เอกสารแนบ 2 

74 6302442 9/9/2563 บุกรุกพืน้ที ่เพือ่ปลูกส่ิงก่อสร้างบนภเูขา บริเวณภเูขาตรงข้ามกรานมอนเต้ ไวน์คอทเทจ ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา √ ปม./1362 สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)
75 6308353457 15/9/2563 พบเหน็ผู้ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พืน้ทีต้ั่งอยู่ซอยคลองพลู หมู่ 4 ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จนัทบุรี (บ้านโชคดี) เมื่อประมาณปลายปี 61 กลุ่มนายทุนได้น ารถ

แมคโคบุกเข้าท าลายป่าไม้เขตป่าถาวรเนินเขาหนิหยาบ แต่นายสงกรานต์หวัหน้าป่าไม้ขณะนัน้ได้รับแจง้แล้วไม่ด าเนินการใดๆ ปล่อยใหน้ายทุนกลุ่มนีบุ้กรุกท าลายป่าจนเสร็จ
เรียบร้อยและได้ท าการปลูกทุเรียนเร่ือยมาจนถึงปัจจบุัน

√ e-petition ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

76 6309154518 15/9/2563 พบเหน็นายทุนเข้ามาบุกรุกพืน้ทีป่่า หมู่ที ่1 บ้านอ้อย ต าบลหว้ยทราย 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

77 6302484 15/9/2563 พบเหน็การบุกรกพืน้ทีป่่าเพือ่สร้างวดั บริเวณหมู่บ้านดงมะไฟ ต าบลมะเกลือเก่า อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา √ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
78 6309245166 16/9/2563 ขออนุญาตใหพ้ระภกิษุสงฆเ์ข้าไปปลีกวเิวกและปฏบิัติธรรมในเขตป่าสงวนแหง่ชาติและเขตอุทยานแหง่ชาติ ในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามระเบียบข้อ

กฎหมายและแนวนโยบายทีเ่กี่ยวข้อง
√ e-petition กองการอนุญาต

79 6302492 16/9/2563 พบเหน็การลักลอบตัดไม้บนเขาเหนือโรงโม่หนิ บริเวณ ม.2 ต.สามแยก อ.วเิชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ √ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
80 ทส01630000062 23/9/2563 ขอคัดค้านการยื่นต่อใบอนุญาตใช้ประโยชน์ทีดิ่นป่าสงวนแหง่ชาติฯ ทีม่ีผู้ครอบครองการเช่าจ านวน 2 ราย (นายดิน จนัทร์สุวรรณ และ นายสุชาติ จนัทร์สุวรรณ) เนือ่งจาก

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

81 6309158359 23/9/2563 พบเหน็การบุกรุกป่าหมู่ที ่4 หมู่บ้านวงัทอง ต.วงัชมภ ูอ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  เคยมีเจา้หน้าทีล่งมาส ารวจ ไว ้และใหช้าวบ้านใช้สิทธทิ ากินในพืน้ที ่แต่ชาวบ้านบางคนแอบแผ้
งถางป่าขยายพืน้ทีไ่ปเกินทีม่ีการอนุญาต และชาวบ้านได้รับข่าวสารวา่จะมีการใหพ้ืน้ทีท่ ากินส าหรับผู้ทีไ่ม่มีทีดิ่นท ากิน คนละ 25 ไร่ ไม่แน่ใจวา่เป็นเร่ืองจริงหรือไม่

√ e-petition ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

82 6309158851 24/9/2563 เทศบาล ต.เวยีงต้า ได้มีการอนุญาติใหม้ีการเปิดด าเนินการโรงแปรรูปไม้ไผ่จ านวนมาก โดยไม่มีมาตรการควบคุม และพิจารณาอย่างรอบคอบ ถึงผลกระทบทีจ่ะเกิดขึ้นต่อ
ทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อมในชุมชน ท าใหป้ัจจบุัน ได้มีโรงแปรรูปไม้ไผ่เกิดขึ้นนับร้อยแหง่ กระจายไปทัว่ต าบลเวยีงต้า  จงึท าใหม้ีความต้องการไม้ไผ่จ านวนมากเพือ่ป้อน
เป็นวตัถุดิบ มีกลุ่มชาวบ้านหลายกลุ่มแอบลักลอบเข้าไปตัดไม้ไผ่ในป่าสงวน เพือ่ส่งขายใหแ้ก่กลุ่มโรงแปรรูปเหล่านี ้ท าใหเ้กิดความเสียหายต่อป่าไม้ไผ่ในบริเวณโดยรอบต าบล
เป็นอย่างมาก

√ e-petition ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  ส านักการ
อนุญาตปิด

แล้ว
30/10/63

83 6302565 28/9/2563 พบเหตุลักลอบตัดไม้บริเวณป่าชุมชนบ้านจานไหล หมู่ที ่๔ ต าบลหนองขอน อ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี √ ปม./1362 สจป.ที ่7 สาขาอุบลราชธานี
84 6302581 30/9/2563 ร้องเรียนการท างานของพนักงานกรมป่าไม้ จงัหวดัเชียงใหม่ล่าช้า และเรียกรับเงินค่าออกหนังสือรับรองไม้ จ านวน 4000 บาทต่อรายการ √ ปม./หนังสือ สจป.ที ่1 (เชียงใหม่)
85 สผ 0001/๙๓๑๗ 22/9/2563 การด าเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเด็นที ่1.1 และ 3.1  /(ชุดที ่25 ปีที ่๒ คร้ังที ่1๓) √ ข้อหารือ ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้
86 สผ 0001/๙๒๒๒ 21/9/2563 การด าเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเด็นที ่2.1 /(ชุดที ่25 ปีที ่๒ คร้ังที ่18) √ ข้อหารือ ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้
87 สผ 0001/๙๒๖๕ 21/9/2563 การด าเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเด็นที ่2.1 /(ชุดที ่25 ปีที ่๒ คร้ังที ่16) √ ข้อหารือ กองการอนุญาต,ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้

รวม 87 0
รวมทัง้หมด 87



หนา้ที1่

ที่
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี
ที่ปดิเรื่อง

เรื่อง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง

หมายเหตุ

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

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้,
สจป.ที ่12 

(นครศรีธรรมราช)

2 6110120123 8/10/2561 ขอใหส้อบจริยธรรมขา้ราชการชั้นผู้ใหญ่ (นายสมควร พรมมา) เนือ่งจากผู้ร้องเรียนแจง้ว่า ตนและนางกญัญา เทพฤกษ์ ถกูนาย
สมควร พรมมา ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ ส านักจดัการทรัพยากรป่าไมท้ี ่4 (สจป.4 สาขานครสวรรค์) กล่ันแกล้ง โดยแจง้
ความด าเนินคดีต่อสถานีต ารวจภธูรแมส่อด จงัหวัดตาก โดยกล่าวหาว่าเมือ่วันที ่31 พฤษภาคม 2561 ถงึวันที ่9 มถินุายน 
2561 ผู้ร้องและนางกญัญา เทพฤกษ์ พาคนงานเขา้ไปในทีดิ่น นส. 3 ก. เลขที ่140 เลขทีดิ่น 51 ต าบลมหาวัน อ าเภอแม่
สอด จงัหวัดตาก ของนายสมควร พรมมา บริเวณหวัไร่ปลายนา

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

3 6110141576 10/10/2561 จ.ส.อ. เพชร อ าไพ แจง้ว่า ศูนยป์ฏบิัติการทีดิ่นป่าไม ้(พิษณุโลก) สังกดั ปม.ได้ด าเนินการรังวัดทีดิ่นของเกษตรกร ในพืน้ที่
ต าบลหว้ยมุน่ อ าเภอน้ าปาด จงัหวัดอตุรดิตถ ์ตามค าส่ัง ปม.แล้ว แต่ไมม่กีารออกเอกสารสิทธิ สทก.ใหก้บัเกษตรกรในพืน้ทีแ่ต่
อยา่งใด ในการนี ้จงึขอส่งเร่ืองดังกล่าวให ้ปม.น าไปตรวจสอบขอ้เท็จจริงและพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าทีใ่นส่วนที่
เกีย่วขอ้งต่อไป รายละเอยีดตามไฟล์สแกนดังแนบ

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

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

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

แล้ว1/3/62

6 6110248060 17/10/2561  ขอความเป็นธรรม กรณีผู้ร้องกบัพวก ราษฎรต าบลโคกตาล ต าบลตะเคียนราม และต าบลโสน อ าเภอภสิูงห ์จงัหวัดศรีสะเกษ 
รวม 22 ราย ได้รับความเดือดร้อน เนือ่งจากถกูเจา้หน้าทีป่่าไม ้หน่วยป้องกนัรักษาป่าที ่ศก.4 (เขาบรรทัด-หว้ยต๊ิกชู) และ
พระสงฆจ์ากส านักพุทธอทุยาน ขบัไล่ราษฎรออกจากทีดิ่นท ากนิ โดยใช้รถไถท าลายต้นมนัส าปะหลังและส่ิงปลูกสร้างของราษฎร

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป.ที่ 7 (อบุลราชธานี)
ปิดแล้ว23/3/63

7 6110551218 29/10/2561 บุกรุกพืน้ทีป่่าสงวน เขา้ไปโค่นสวนยางพาราของชาวบ้านทีท่ ากนิกนัมา40-50ปีจ านวนกว่า 10 ไร่  √ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป. ที่ 12(
นครศรีธรรมราช)ปิดแล้ว
26/3/62

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

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

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

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

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้ สจป. ที่ 2 (เชยีงราย)ปิด
แล้ว5/12/2562

12 นร01610009606 12/11/2561 ขอใหพ้ิจารณาแกไ้ขปัญหาการบุกรุกทีดิ่นในพืน้ทีเ่ขตป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าแมล่าว ป่าแมส้่าน และป่าแมใ่จ ต .แมเ่ยน็ อ.พาน จ.
เชียงราย

√ e-petition  สจป.ที ่2 (เชียงราย)

รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 เมษายน 2564) เอกสารแนบ 3 
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รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 เมษายน 2564) เอกสารแนบ 3 

13 6200572 29/1/2562 การถกูด าเนินคดีในเขตทีดิ่นทีจ่ าแนกเป็นเขตทีดิ่นจดัสรรเพือ่การเกษตรกรรมและเพือ่ใช้ประโยชน์อยา่งอืน่ บริเวณบ้านหนอง
ขา่ ม.1 ต.หนองขา่ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภมูิ

√ ปม./เว็บไซต์ ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้

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

√ e-petition สจป.ที ่1 (เชียงใหม่)

15 6200941 14/2/2562 เจา้หน้าทีป่่าไมป้ระพฤติตนไมเ่หมาะสมต่อการเป็นขา้ราชการ  √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที ่10 (ราชบุรี)

16 6202149861 18/2/2562 นายประเสริฐ ไชยมณี ราษฎรจงัหวัดเชียงใหม ่แจง้ว่าเอกสารสิทธิทีท่ ากนิ (สทก.) ได้สูญหายและแนวเขต สทก. ในพืน้ทีห่มูท่ี ่4
 ต.แมป่ัง๋ อ.พร้าว จ.เชียงใหม ่ถกูคู่กรณีเคล่ือนยา้ยหลักเขต สทก. จงึมคีวามประสงค์ขอให ้1. ตรวจสอบสิทธิทีท่ ากนิ (สทก.)  
2. ตรวจสอบแนวเขต สทก.

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้ สจป.ที่ 1 (เชยีงใหม่)ปิด
แล้ว12/6/62

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

√ e-petition สจป.ที ่6 สาขานครพนม

18 6201141 26/02/2562  บุกรุก ลักลอบตัดไมใ้นเขตป่าสงวนแหง่ชาติ บริเวณบริเวณบ้านยาป่าแหน ม.5 ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แมฮ่่องสอน  √ ปม./1362 สจป.ที ่1 สาขาแมฮ่่องสอน

19 6202243989 21/2/2562 นายจนัทา แกว้ไธสง พร้อมพวก รวม 29 ราย ราษฎร ต.ไพล อ.ล าทะเมนชัย จ.นครราชสีมา ได้รับความเดือดร้อน กรณีมี
บุคคลอา้งตนเป็นเจา้หน้าทีป่่าไมจ้งัหวัดนครราชสีมา เขา้มายดึพืน้ทีท่ าการเกษตรทีต่นและพวกท ากนิอยู่

√ e-petition สจป.ที ่8 (นครราชสีมา)

20 6203442705 8/3/2562 ขอคัดค้านการต่ออายกุารอนุญาตใช้ประโยชน์ในพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติป่าองค์พระป่าเขาพุระก า และป่าเขาหว้ยพลู ท้องที ่
ต าบลวังยาว อ าเภอด่านช้าง จงัหวัดสุพรรณบุรี และขอใหจ้ดัสรรพืน้ทีดั่งกล่าวเป็นทีท่ ากนิและทีอ่ยูอ่าศัย

√ e-petition กองการอนุญาต

21 6203346714 12/3/2562 เร่งรัดด าเนินการขอรับการสนับสนุนการเขา้ตรวจสอบพืน้ทีเ่ขตป่าเขา √ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้,
สจป.ที ่9 สาขาปราจนีบุรี

22 นร01620002022 3/4/2562 ขอความช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาทีดิ่นท ากนิ โดยจดัสรรทีดิ่นท ากนิในพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ “ป่าดงบังอี”่ ต าบลรอบเมอืง ต าบล
ท่าสีดา อ าเภอหนองพอก จงัหวัดร้อยเอด็

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้ สจป.ที่ 7 (ขอนแกน่)ปิด
แล้ว10/6/63

23 6204442716 17/4/2562  เนือ่งจากคณะรัฐมนตรีมมีติอนุมติัผ่อนผันให ้บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) เขา้ท าประโยชน์ ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ 
ป่าทับกวางและป่ามวกเหล็ก ต. มวกเหล็ก อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี เพือ่ท าเหมอืงแร่หนิอตุสาหกรรมชนิดปูนอตุสาหกรรม
ปูนซีเมนต์ เมือ่วันที ่5 มนีาคม 2562 ผู้ร้องแจง้ว่า ขอใหห้ยดุท าเหมอืงในพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติดังกล่าว เพือ่อนุรักษ์และ
คุ้มครองส่ิงแวดล้อม

√ e-petition กองการอนุญาต

24 6204343995 18/4/2562 พืน้ที ่ต.ท่าขา้ม ต.บ้านด่าน ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ และ ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแกว้ ถกูประกาศเป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกจิพิเศษ ตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ แต่มพีืน้ที ่ต.บ้านด่าน บางส่วนอยูใ่นเขตป่า
ไมถ้าวรตามมติคณะรัฐมนตรี และเขตป่าสงวนแหง่ชาติเขาฉกรรจฝ่ั์งเหนือ ซ่ึงทับซ้อนทีดิ่นท ากนิของราษฎร ท าใหร้าษฎรไม่
สามารถ ถอืครองกรรมสิทธิตามกฎหมายได้ จงึขอใหเ้พิกถอนป่าสงวนแหง่ชาติเขาฉกรรจฝ่ั์งเหนือ ขอใหเ้พิกถอนเขตป่าไมถ้าวร
 และขอใหอ้อกโฉนดทีดิ่นด้วย

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้,
สจป.ที ่9 สาขาปราจนีบุรี
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25 6204347275 18/4/2562 พืน้ที ่ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว้ ถกูประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ ตามประกาศของคณะกรรมการนโยบาย
เศรษฐกจิพิเศษ แต่ทีดิ่นของประชาชนในพืน้ทีไ่มม่เีอกสารสิทธิเพราะถกูประกาศเป็นเขตป่าสงวนแหง่ชาติ ต้ังแต่ปี พ .ศ. 2507
 จงึขอใหแ้กไ้ขปัญหาหลายประเด็นทัง้การเพิกถอนป่าสงวนแหง่ชาติ เพิกถอนป่าไมถ้าวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าเขาฉกรรจฝ่ั์ง
เหนือ และออกโฉนดทีดิ่น รวมทัง้ขอใหเ้ทศบาลต าบลป่าไร่ รับช าระเงินค่าภาษีบ ารุงท้องที ่(ภบท.5) ด้วย

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้ สจป.ที ่9 สาขา
ปราจนีบุรีปิดเร่ือง

17/2/64

26 6204248370 18/4/2562 กรณีผู้ร้องขอต่ออายใุบอนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติป่าหลังภ ูและเขตป่าไมถ้าวรของชาติ ท้องทีต่ าบลโขง
เจยีม อ าเภอโขงเจยีม จงัหวัดอบุลราชธานี

√ e-petition กองการอนุญาต

27 6204241867 18/4/2562 ขอใหพ้ิจารณาจดัสรรทีดิ่นท ากนิในพืน้ทีส่วนป่ามญัจาคีรี อ.มญัจาคีรี และสวนป่าสาวะถ ีอ.เมอืง จงัหวัดขอนแกน่ √ e-petition สจป.ที ่7 (ขอนแกน่)

28 6204245050 23/4/2562 นางผ่องจติ แทนทุมมา ประกอบอาชีพท าไร่กาแฟในพืน้ที ่หมูท่ี ่3 ต.นาง้ิว อ.สังคม จ.หนองคาย ถกูนายกมลภ ูโคตรรัตน์ 
เจา้หน้าทีป่่าไมอ้ าเภอสังคม จบักมุด าเนินคดีและศาลถกูพิพากษาจ าคุกเป็นเวลา 4 ปี ซ่ึงพืน้ทีดั่งกล่าวนายนพดล แทนทุมมา 
(สามผู้ีร้องเรียน) ได้ซ้ือต่อมาจากนางคม นาควงษ์ ในปี 2552 แต่นางคมฯ ไมถ่กูจบักมุด าเนินคดี ทัง้ทีเ่ป็นผู้บุกรุกแผ้วถางเป็น
คนแรกต้ังแต่ปี 2529 และผู้ร้องเรียนสงสัยว่าพืน้ที ่ต.นาง้ิว เกอืบทัง้หมดอยูใ่นเขตป่าสงวนแหง่ชาติ แต่เหตุใดพืน้ทีร่อบขา้ง
สามารถเขา้ท ากนิและปลูกยางพาราและอืน่ๆ ได้ แต่ผู้ร้องเรียนไมส่ามารถเขา้ท ากนิได้ จงึขอความเป็นธรรมขอเขา้ท ากนิในพืน้ที่
เดิม

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ

29 6204466458 26/4/2562 ขอใหย้ติุการอนุญาตใช้พืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ พุน้ าเค็ม จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ เพือ่ลดความขดัแยง้ในชุมชน เนือ่งจากไมไ่ด้เป็น
การประชาคมหมูบ่้าน แต่เป็นการสอดแทรกหวัขอ้ว่ามมีติเหน็ชอบ ในเร่ืองดังกล่าวใหก้บัทาง อบต พงศ์ประศาสน์

√ e-petition กองการอนุญาต

30 6205447609 10/5/2562  ขอใหห้ยดุท าเหมอืงในพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ ป่าทับกวาง และป่ามวกเหล็ก ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี √ e-petition กองการอนุญาต

31 6201573 15/5/2562 ลักลอบครอบครองไมสั้ก บริษัทมหกจิแทรคเตอร์ (1982) จ ากดั เลขที ่7/13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร

√ ปม./1362 ส านักป้องกนัฯ

32 6205241698 16/5/2562 ราษฎร จ.อดุรธานี แจง้ว่าท ากนิในพืน้ที ่ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อดุรธานี และ ต.โนนทัน อ.เมอืง จ.หนองบัวล าภ ูมา
ต้ังแต่บรรพบุรุษ และกรมป่าไม ้(ปม.) ก าลังด าเนินการรังวัดรายแปลงเพือ่ออกหลักฐาน ส.ท.ก. ใหแ้กร่าษฎรแล้ว แต่มณฑล
ทหารบกที ่24 (มทบ.24) แจง้ว่าทีดิ่นดังกล่าวอยูใ่นเขตรับผิดชอบของทหาร และมนีโยบายรังวัด ตรวจสอบแนวเขตเพือ่อก 
นสล.

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

33 6205440455 30/5/2562 ขอความเป็นธรรม กรณีโดนสวมสิทธิการอยูอ่าศัยบนทีดิ่น ในพืน้ทีห่มูท่ี ่19 ต.หนองมะค่าโมงอ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี √ e-petition สจป.ที ่10 (ราชบุรี)

34 นร02620029810 27/5/2562 ขอเสนอความคิดเหน็เกีย่วกบัแนวทางปฏบิัติในการขอใบอนุญาตเพือ่ส่งออกไมพ้ะยงูกบักรมป่าไม้ √ e-petition กองการอนุญาต

35 นร01620002959 25/6/2562 ขอใหต้รวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ทีดิ่นป่าเขา บริเวณท้ายซอยหมูบ่้านบุญฤทธิ1์ ม. 7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหบี จ.ชลบุรี √ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้ สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)ปิดแล้ว
10/6/63

36 6201942 5/7/2562 ลักลอบครอบครองไมสั้กจ านวนมาก บริเวณบ้านเลขที ่85 หมูท่ี ่7 ต าบลแมส่ะเรียง อ าเภอแมส่ะเรียง จงัหวัดแมฮ่่องสอน √ ปม./1362 สจป.ที ่1 สาขาแมฮ่่องสอน

37 6207342227 8/7/2562 ขอใหพ้ิจารณาแกไ้ขปัญหาทีดิ่นท ากนิใหแ้กร่าษฎรในพืน้ที ่ต .ทัพราช ต.ทัพไทย ต.ทัพเสด็จ และ ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.
สระแกว้

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



หนา้ที4่

ที่
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี
ที่ปดิเรื่อง

เรื่อง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 เมษายน 2564) เอกสารแนบ 3 

38 6202011 25/7/2562 ลักลอบตัดต้นไมใ้นพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ บ้านถ้ าเพดาน หมทูี ่7 ต าบลกรุหยนั อ าเภอทุง่ใหญ่ จงัหวัดนครศรีธรรมราช √ ปม./1362 สจป.ที ่12 
(นครศรีธรรมราช)39 6202024 30/7/2562 ลักลอบตัดไมใ้นเขตป่าสงวนแหง่ชาติ ท้องทีบ่้านหนองสะแบง ม. 8 ต.หว้ยแก อ.ชนบท จ.ขอนแกน่ √ ปม./1362 สจป.ที ่7 (ขอนแกน่)

40 6208247138 1/8/2562 เทศบาลต าบลจานแสนไชย อ.หว้ยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ได้ด าเนินโครงการตัดถนน เป็นระยะทาง 2 กโิลเมตร ผ่านป่าสงวน
แหง่ชาติบริเวณป่าผีน้อย บ้านน้ าค า อ.หว้ยทับทัน จ.ศรีสะเกษ เขา้ไปในพืน้ทีป่่าสงวนทีไ่มใ่ช่บริเวณทีต้ั่งของโครงการ

√ e-petition สจป.ที ่7 สาขา
อบุลราชธานี

41 6208348946 14/8/2562 ขอความเป็นธรรมในการออกเอกสารสิทธิ์ทีดิ่น สทก. โดยขอใหต้รวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ สทก. ในพืน้ที ่หมู ่21 ต าบลท่า
กระดาน อ าเภอสนามชัยเขต จงัหวัดฉะเชิงเทรา

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

13/11/62

42 6209459665 13/9/2562 พบเหน็กลุ่มคนเขา้ไปตัดต้นไม ้ในพืน้ทีห่มูบ่้านพุตะแก ต .หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี √ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป. ที่ 10 สาเพชรบุรี 
ปิดแล้ว2/1062

43 6209243954 25/9/2562 ขอความช่วยเหลือใหช้าวบ้าน ได้ท ากนิในพืน้ทีบ่้านหว้ยซันพัฒนา ต .ผักไหม อ.หว้ยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ประมาณ 27 ครัวเรือน
 ได้ใช้ประโยชน์ทีดิ่นในพืน้ทีป่่าประมาณ 170 ไร่

√ e-petition สจป.ที ่7 สาขา
อบุลราชธานี

รวม 43 0
รวมทัง้หมด 43



หนา้ที1่

ที่
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี
ที่ปดิเรื่อง

เรื่อง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง
หมายเหตุ

1 6010549528 4/10/2560 นายสมหมาย พันธุรัตน์ แจง้ว่าตนเองและพวกได้อาศัยและท ากนิอยูบ่ริเวณหมูท่ี ่1 ต.ชุมโค อ.ประทิว จ.ชุมพร มาต้ังแต่ปี 2499 
ต่อมาในปี 2509 ได้มกีารประกาศเขตป่าสงวนแหง่ชาติป่าหนองไซและป่าทุง่วัวแล่น ซ่ึงจากการประกาศเขตป่าสงวนทับทีอ่าศัย
และท ากนิของราษฎรในพืน้ที ่โดยปัจจบุันราษฎรบางส่วนได้น าหลักฐานไปขอออกโฉนดทีดิ่นต่อส านักงานทีดิ่นอ าเภอประทิว และ
ได้รับเอกสารสิทธิในทีดิ่นไปแล้ว แต่ในรายของนายสมหมาย พันธ์รัตน์ ยงัไมไ่ด้รับการส ารวจพืน้ทีเ่พือ่ขอออกโฉนดทีดิ่น จงึขอให้
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเร่งรัดด าเนินการแกไ้ขปัญหาดังกล่าวด้วย

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้

2 6010541745 11/10/2560 นายนุกจิ ศรีละมา้ย ราษฎรจงัหวัดสตูล ขอใหพ้ิจารณาเร่งรัดการจดัสรรทีดิ่นท ากนิในพืน้ทีป่่าเส่ือมโทรม บ้านเหนือคลอง บ้าน
แคมขีพ้ร้า และบ้านทุง่สามสหาย ต าบลควนกาหลง จงัหวัดสตูล ใหแ้กส่มาชิกชมรมทหารพราน กองทัพบก

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

3 6010434915 20/10/2560 แจง้การคัดค้านบริษัทในเครือสหวิริยาฯ ในการขอเช่าพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ และขอทราบว่ามกีารส่งรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA)โครงการนิคมอตุสาหกรรมโลจสิติกส์บางสะพานแล้ว หรือไม ่และขอคัดค้านรายงาน EIAดังกล่าว ทีใ่ช้
ทีดิ่นทีบุ่กรุกพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติป่าคลองแมร่ าพึง หากบริษัทในเครือสหวิริยาฯ ได้ส่งรายงานวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม 
EIAแล้ว

√ e-petition กองการอนุญาต

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

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

5 6100502 20/11/2560 ทีจ่งัหวัด นครศรีธรรมราช ได้มกีารลักลอบ ตัดไมท้ าลายป่า สงไปขายทัว่ภาคใต้และส่งมาขายทีห่ลายจงัหวัด เช่น สงขลา สตูล 
นครศรีธรรมราชเป็นจ านวนมาก โปรดใหค้วามส าคัณแกป่่าไมด้้วย

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

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

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

7 6100984 25/12/2560 ระยะเวลาขอ[เขตในการส่ังร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างในเขตป่าไม ้ทีถ่กูตัดสินและส้ินสุดคดีแล้ว √ ปม./ระบบมอืถอื ส านักป้องกนัฯ

8 6012153136 25/12/2560  กรณีนายโป มณีกาญจน์ ราษฎรจงัหวัดเชียงใหม ่แจง้ว่ามกีารบุกรุกพืน้ทีป่่าเพือ่ปลูกยางพารา ในพืน้ทีบ่้านหว้ยหลวง หมูท่ี ่13 
ต าบลแมน่าวาง อ าเภอแมอ่าย จงัหวัดเชียงใหม่

√ e-petition ส ำนักปอ้งกนัฯ สจป.ที่ 1 

(เชยีงใหม)่ปดิแลว้

26/11/61

9 6012545017 28/12/2560 ขอใหพ้ิจารณาเร่งรัดการด าเนินโครงการถนนเล่ียงเมอืงสตูลฝ่ังตะวันออก (โครงการที ่1 และโครงการที ่2) ซ่ึงปัจจบุันไมส่ามารถ
ด าเนินโครงการดังกล่าวได้ เนือ่งจากพืน้ทีโ่ครงการบางส่วนอยูใ่นเขตป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าชายเลนตอนที ่5 ตามกฎกระทรวง ฉบับ
ที ่200 (พ.ศ.2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481

√ e-petition กองการอนุญาต

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

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

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

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

รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 เมษายน 2564) เอกสารแนบ 4 



หนา้ที2่

ที่
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี
ที่ปดิเรื่อง

เรื่อง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 เมษายน 2564) เอกสารแนบ 4 

13 6101134 30/1/25661 ขอใหต้รวจสอบการจบักมุผู้กระท าความผิด และปิดประกาศโดยหน่วยป้องกนัรักษาป่าที ่นศ.7 (ฉวาง)ส านักจดัการทรัพยากรป่า
ไมท้ี่12,หา้มบุคคลหนึง่บุคคลใด เขา้มาด าเนินการ กจิกรรมใดๆ โดยเด็ดขาด ตามปจว.ขอ้ 1 เวลา 22.10 น. ลงวันที ่19 
มกราคม 2561 คดีอาญาที่15/2561 ยดึทรัพยท์ี ่7/2561

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

14 6101447278 30/1/2561 นายศรีวิเชียร ขาวพิทักษ์วงศ์ ราษฎรจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ขอใหพ้ิจารณาตรวจสอบหนังสือกรมป่าไม ้เร่ือง นายวรพจน์ ลิมาคม 
ขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในพืน้ทีป่่า ตามมาตรา 4 (1) แหง่พระราชบัญญัติป่าไม ้พ.ศ.2484 เพือ่จดัท าโครงการพัฒนา 
ปรับปรุง ฟืน้ฟู สภาพป่าเส่ือมโทรมและวนเกษตรผสมผสานใหเ้ป็นสถานทีพ่ักผ่อนหยอ่นใจและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้ท้องที่
จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ ว่าออกโดยส่วนราชการอยา่งถกูต้องหรือไม่

√ e-petition กองการอนุญาต

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

16 6102091 19/2/2561 ขอใหต้รวจสอบร้านขายเฟอร์นิเจอร์ ไมแ้ปรรูป ไมท้่อนซุง √ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกนัฯ

17 6102445738 22/2/2561 นายสหสัทศ มวีาสนา กบัพวก ได้มหีนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพือ่ขอความช่วยเหลือใหไ้ด้รับการอนุญาตเขา้ท าประโยชน์ใน
เขตพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติป่าปากทะเล อ าเภอบ้านแหลม จงัหวัดเพชรบุรี

√ e-petition กองการอนุญาต

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

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ

19 6104440509 10/4/2561 ขอความอนุเคราะหเ์กีย่วกบัการท าประโยชน์ในทีดิ่นท ากนิ หมูท่ี ่6 ต.หว้ยเขยง่ อ.ทองผาภมู ิจ.กาญจนบุรี √ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)
ปิดแล้ว20/4/2561

20 6104146456 18/4/2561 ขอใหต้รวจสอบทีดิ่นท ากนิและทีอ่ยูอ่าศัยว่าอยูใ่นหรือนอกเขตป่าสงวนแหง่ชาติทีดิ่นท ากนิและทีอ่ยูอ่าศัยบริเวณต าบลบุญนาค
พัฒนา อ าเภอเมอืงล าปาง จงัหวัดล าปาง

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

21 6104351474 11/4/2561 ผู้ร้องได้ว่าได้พบเหน็การบุกรุกท าลายป่า ในเขตพืน้ทีอ่ าเภอบ่อทอง (ผู้ร้องไมแ่น่ใจ) จ.ชลบุรี   อยูใ่นซอยวัดอา่งไทร เลยตลาดกงัไฮ้
  กอ่นถงึ บ้านคุณดา ระหว่างเขตเขาไมห้อมและธรรมรัตน์ใน

√ e-petition สจป.ที ่9 (ชลบุรี)

22 6105350697 16/5/2561 มนีายทุนเขา้ไปบุกรุกพืน้ทีป่่าทีเ่ขา ได้เขา้ไปน ารถแมคโคเขา้ไปขดุภเูขา และตัดต้นไม ้ เพือ่น าไปถมในพืน้ทีข่องตัวเอง โฉนดเลขที ่
141542 จะอยูด้่านหน้า แต่พืน้ทีท่ีถ่กูท าลายจะอยูด้่านหลัง ของโฉนดเลขที่141542 จงึอยากใหห้น่วยงานทีรั่บชอบเขา้มา
ตรวจสอบและด าเนินการแกไ้ขด่วน อ.ศรีราชา ต.บางพระ จ.ชลบุรี

√ e-petition สจป.ที ่9 (ชลบุรี)

23 6105140648 18/5/2561 นายธนกร ออ้ยแก ่ราษฎรจงัหวัดเพชรบูรณ์ ขอใหพ้ิจารณาตรวจสอบการรังวัดแนวเขตทีดิ่นของส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นจงัหวัด
เพชรบูรณ์ พืน้ทีห่มูท่ี ่10 ต าบลพุทธบาท อ าเภอชนแดน จงัหวัดเพชรบูรณ์

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้

24 6105171624 21/5/2561 นายสมพล อนุรักษ์วนภมู ินายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทับ อ าเภอแมแ่จม่ จงัหวัดเชียงใหม ่กบัพวก เสนอแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหร้าษฎรทีเ่ขา้ท าประโยชน์ หรืออยูอ่าศัยในเขตพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ (ป่าแมแ่จม่) อ าเภอแม่
แจม่ จงัหวัดเชียงใหม่

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



หนา้ที3่

ที่
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี
ที่ปดิเรื่อง

เรื่อง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 เมษายน 2564) เอกสารแนบ 4 

25 6106242518 8/6/2561 นายอทิธิกร อมรชินธนา ขอใหย้กเลิกหนังสืออนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ซ่ึง สป.ทส.ได้
พิจารณาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งแล้ว พบว่า ผู้ร้องเรียนได้เคยมหีนังสือองค์กรหนิล้ม ที ่04/2560 ลงวันที ่8 ธันวาคม 2560 ขอให ้
ปม.ตรวจสอบตลาดสมบัติ (ช่องจอม) ของบริษัทจอมคชา จ ากดั (ชื่อเดิมคือ บริษัท บ้านด่านพัฒนา จ ากดั) ซ่ึงมนีายสมบัติ ศรี
สุรินทร์ และนางไกลดา ศรีสุรินทร์ เป็นผู้รับอนุญาตใหเ้ขา้ท าประโยชน์หรืออยูอ่าศัยภายในเขตพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ และเป็นผู้
ด าเนินกจิการ ซ่ึงผู้ร้องเหน็ว่า การด าเนินการดังกล่าวไมช่อบด้วยกฎหมาย ผิดวัตถปุระสงค์และเง่ือนไขแนบท้ายหนังสือหลาย
ประการ

√ e-petition กองการอนุญาต

26 6106241918 14/6/2561 ขอใหพ้ิจารณาช่วยเหลือราษฎร 7 ราย กรณีถกูด าเนินคดีบุกรุกป่าสงวนแหง่ชาติ (สวนป่าโคกโจด) ในพืน้ทีบ่้านโนนเกตุ หมูท่ี ่12
 ต าบลร่อนทอง อ าเภอสตึก จงัหวัดบุรีรัมย์

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ

27 6102842 18/6/2561 บุกรุกป่าปลูกต้นยางพาราหลังปี42 ครอบคลองมากกว่า100ไร่โดยคนทีไ่มม่สัีญชาติไทย แอบอา้งชื่อผู้อืน่ซ้ือขายทีดิ่น สปก . มี
เจา้หน้าทีรั่บสินบนช่วยไมใ่หถ้กูตรวจสอบ

√ ปม./ระบบมอืถอื ส านักป้องกนัฯ

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

29 6107245115 3/7/2561 ขอใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตรวจสอบพืน้ทีแ่ละส่ังการยติุด าเนินการใดๆ เกีย่วกบัการท าเหมอืงแร่ ของนายธีรสิทธิ์ ตรีวัฒน์สุวรรณ 
ทีไ่ด้รับอนุญาตใหเ้ขา้ท าประโยชน์หรืออยูอ่าศัยในเขตป่าสงวนแหง่ชาติป่าเกา่กลอยและป่านากลาง ท้องทีต่ าบลดงมะไฟ อ าเภอ
สุวรรณคูหา จงัหวัดหนองบัวล าภู

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

30 6107154808 17/7/2561 ขอให ้ทส. ตรวจสอบขอ้เท็จจริงว่ามเีจา้หน้าทีว่นอทุยานฯ ญาติเจา้หน้าที ่และประชาชน ได้ท าการบุกรุกพืน้ทีว่นอทุยานชาพันปี 
ต าบลววี อ าเภอแมส่รวย จงัหวัดเชียงราย เพือ่ปลูกต้นกาแฟ เชอร์ร่ี และพืชอืน่ๆ รวมจ านวนเกอืบ 1 พันไร่ ต่อมา อส. ได้มหีนังสือ
 ลับ ที ่ทส 0910.102/14760 ลงวันที ่27 มถินุายน 2561 เรียน ปกท.ทส. แจง้ผลการด าเนินการว่า ได้มอบหมายใหส้ านัก
บริหารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่15 (สบอ.15 เชียงราย) ตรวจสอบขอ้เท็จจริงกรณีดังกล่าวแล้ว พบว่าพืน้ทีบ่ริเวณดังกล่าวเป็นพืน้ทีป่่า
สงวนแหง่ชาติป่าแมล่าวฝ่ังซ้าย อยูน่อกเขตพืน้ทีรั่บผิดชอบของวนอทุยานชาพันปี และเป็นพืน้ทีน่อกเขตรับผิดชอบของ อส. ซ่ึง 
สป.ทส.พิจารณาแล้วเหน็ว่า เมือ่ อส.ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า พืน้ทีบ่ริเวณดังกล่าวเป็นพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติป่าแมล่าวฝ่ังซ้าย ซ่ึงอยู่
ในพืน้ทีรั่บผิดชอบของ ปม.ด าเนินการตรวจสอบ

√ e-petition ส ำนักปอ้งกนัฯ สจป.ที่ 2 

(เชยีงรำย)ปดิแลว้ 

26/6/62

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

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

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



หนา้ที4่

ที่
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี
ที่ปดิเรื่อง

เรื่อง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 เมษายน 2564) เอกสารแนบ 4 

33 6108255385 21/8/2561  มชีาวบ้านบุกรุกตัดไมใ้นพืน้ทีป่่าของหมูบ่้านบริเวณบ้านหนองขุน่ใหญ่ ต าบลหนองขุน่ใหญ่ อ าเภอหนองพอก จงัหวัดร้อยเอด็ 
เพือ่ท าการเกษตร (ปลูกออ้ย) ซ่ึงพืน้ทีดั่งกล่าวเป็นแหล่งต้นน้ าและอยูใ่กล้กบับ่อน้ าประปาของชุมชน ส่งผลใหช้าวบ้านหมูท่ี ่1,7 
และ 13 ต าบลหนองขุน่ใหญ่ อ าเภอหนองพอก จงัหวัดร้อยเอด็ ได้รับความเดือดร้อน ผู้ร้องจงึขอใหต้รวจสอบการออกโฉนดทีดิ่น
บริเวณรอบบ่อน้ าประปาของชุมชน รวมถงึขอใหก้ าหนดพืน้ทีดั่งกล่าวเป็นเขตป่าสงวนแหง่ชาติ

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

34 6108443237 28/8/2561  ขอใหพ้ิจารณาตรวจสอบแนวเขตทีดิ่นท ากนิในบริเวณอทุยานแหง่ชาติเฉลิมพระเกยีรติไทยประจนัและป่าสงวนแหง่ชาติป่าฝ่ังซ้าย
แมน่้ าภาชี ต.ยางหกัอ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

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

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

√ e-petition กองการอนุญาต

36 6109344188 10/9/2561 ขอรับการจดัสรรทีดิ่นแบบโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ โดยกลุ่มผู้ร้องได้มกีารประชุมแล้วมมีติร่วมกนัว่าขอใหเ้ขา้ส ารวจพืน้ที่
เป้าหมายใหม ่จ านวน 3 แปลง ทีอ่ยูใ่นเขตพืน้ทีร่ะหว่างอ าเภอตาพระยา ติดต่อกบัอ าเภอโนนดินแดง ระหว่างหมูบ่้านหนองเสมด็
ล านางรอง จากบริเวณช่องตะโกจนถงึช่องตากวิ และเป้าหมายส ารองบริเวณหนิดาด พืน้ทีต่ าบลทัพราช รอยต่ออ าเภอวัฒนานคร 
จงัหวัดสระแกว้ มรีะยะเวลาทีข่อใหส้ ารวจประมาณ 20 วัน โดยขอใหเ้จา้หน้าทีป่่าไมเ้ขา้ร่วมส ารวจ เพือ่ใหเ้กดิความถกูต้องตาม
กฏหมาย และขอใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใหค้วามอนุเคราะห ์สนับสนุน และช่วยเหลือด้วย

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

37 6103212 18/9/2561 ขอใหต้รวจสอบการขออนุญาตจดัต้ังส านักสงฆม์อตาทา หมูท่ี ่1 บ้านปางอโศก ต าบลกลางดง อ าเภอปากช่อง จงัหวัดนครราชสีมา √ ปม./โทรศัพท์ กองการอนุญาต

38 6103444491 30/3/2561  ขอความเป็นธรรมเกีย่วกบัทีดิ่นท ากนิ เนือ่งจากทีดิ่นมรดกตกทอดของผู้ร้องถกูเจา้หน้าทีป่่าไม ้หน่วยป้องกนัและรักษาป่า รบ .3 
ต าบลยางหกั อ าเภอปากท่อ จงัหวัดราชบุรี ท าการรังวัดและอา้งว่าทีดิ่นดังกล่าวเป็นพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติทัง้ทีท่ีดิ่นท ากนิของผู้
ร้องดังกล่าวมหีลักฐานการท าประโยชน์มาทกอ่นทีก่รมป่าไมจ้ะประกาศเขตป่าสงวนแหง่ชาติฝ่ังซ้ายแมน่้ าภาชี เมือ่ปี พ .ศ. 2527

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

รวม 38 0
รวมทัง้หมด 38



หนา้ที1่

ที่
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี
ที่ปดิเรื่อง

เรื่อง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง
หมายเหตุ

1 5912920898 4/10/2559 บริษัท ไทย-สวีดิสซ์ เหมอืงแร่ จ ากดั ขออนุญาตใหเ้ขา้ท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติป่าแมล่าวฝ่ังขวา พืน้ทีต่ าบล
สันทราย อ าเภอสันทราย จงัหวัดเชียงราย เนือ่งจากบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย จากการทีรั่ฐก าหนดพืน้ทีป่่าแมล่าวฝ่ัง
ขวาใหเ้ป็นเขตอทุยานแหง่ชาติโดยไมก่นัพืน้ทีท่ีบ่ริษัทฯ ได้รับอนุญาตประทานบัตรออกจากเขตอทุยานแหง่ชาติ จงึ
ขอใหช้ดเชยด้วยการต่ออายกุ าหนดอนุญาต หรือขยายก าหนดเวลาอนุญาตประทานบัตรเป็นการทดแทน

√ e-petition กองการอนุญาต

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

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

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

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

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

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

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

19/4/60

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

√ e-petition กองการอนุญาต

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

√ e-petition กองการอนุญาต

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

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

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

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

√ e-petition กองการอนุญาต

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

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

√ e-petition กองการอนุญาต

รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 เมษายน  2564) เอกสารแนบ 5 



หนา้ที2่

ที่
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี
ที่ปดิเรื่อง

เรื่อง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 เมษายน  2564) เอกสารแนบ 5 

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

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

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

15 5911345193 8/12/2559 ขอใหต้รวจสอบเอกสารสิทธิ น.ส. 3 ของนายวิโรจน์ อึง้ไพบูลย ์ในพืน้ทีต่ าบลทรายแดง อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวัด
ระนอง

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้

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

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

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

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

แลว้21/2/60

19 5910862463 15/12/2559 ขออนุญาตใช้ประโยชน์พืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติป่าฝ่ังซ้ายแมน่้ าภาชี เพือ่กอ่สร้างฝายบ้านรางขย ีต าบลยางหกั อ าเภอ
ปากท่อ จงัหวัดราชบุรี

√ e-petition กองการอนุญาต

20 5911346447 30/12/2559 บุกรุกล้ าป่าทีบ่้านแมล่อง อ าเภอลอง. จงัหวัดแพร่ √ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ปิด
แล้ว14/8/62

21 5910969049 28/12/2559 แจ้งเบาะแสการบุกรุกพืน้ที่ป่า วา่มีผู้มีอิทธพิล ซ่ึงเป็นอดีตนายพลและภรรยา รวมถึงก านันหมู่ที่ 10 ต าบลบ้านโตก อ าเภอ
เมือง จังหวดัเพชรบูรณ์ บุกรุกพืน้ที่ป่าและภูเขาโดยอ้างวา่มีเอกสารสิทธเิกี่ยวกบัที่ดินท ากนิ ซ่ึงการกระท าดังกล่าวท าให้
ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากที่ดินบริเวณดังกล่าวชาวบ้านได้เข้าท ากนิมากอ่น

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

22 6011438235 5/1/2560 ขอใช้พืน้ทีบ่ริเวณป่าสงวนแหง่ชาติ (ป่าแควระบม-สียดั) ทีม่อีงค์การอตุสาหกรรมป่าไมดู้แลอยู ่ซ่ึงปัจจบุันหมดสัญญา
การใช้พืน้ทีก่บักรมป่าไม ้องค์การบริหารส่วนต าบลลาดกระทิง จงึได้เจรจาขอแบ่งพืน้ทีบ่างส่วนโดยประมาณ 828 ไร่ 
เพือ่น ามาแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพืน้ทีต่ าบลลาดกระทิงทีไ่มม่ทีีดิ่นท ากนิ และได้มกีารด าเนินการตาม
ขัน้ตอนเพือ่ขออนุญาตใช้พืน้ทีจ่ากรมป่าไมม้าระยะหนึง่แล้ว และถกูทวงถามความคืบหน้าอยูบ่่อยคร้ัง จงึขอใหเ้ร่งรัด
กรมป่าไม ้ด าเนินการอนุญาตใหใ้ช้พืน้ทีดั่งกล่าว

√ e-petition กองการอนุญาต

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

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

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

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

6/2/60

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

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

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

√ e-petition กองการอนุญาต

27 6011305792 23/1/2560 ตรวจสอบว่า ขออนุญาติใช้ประโยชน์ในพืน้ทีต่าม พรบ ป่าไม้ √ e-petition กองการอนุญาต
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รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 เมษายน  2564) เอกสารแนบ 5 

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

29 6011342156 20/1/2560 ขออนุญาตใช้ประโยชน์พืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติป่าฝ่ังซ้ายแมน่้ าภาชี เพือ่กอ่สร้างฝายบ้านรางขย ีต .ยางหกั อ.ปากท่อ จ.
ราชบุรี

√ e-petition กองการอนุญาต

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

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

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

32 6012744232 25/1/2560 ขอใหต้รวจสอบบริษัท ทุง่คาฮาเบอร์ จ ากดั มหาชน หมดสัมปทาน ต้ังแต่วันที่21/1/60 ทีผ่่านมา แต่บริษัทยงัด าเนิน
กจิการอยู ่เจาะหนิ คุดหนิ ระเบิดหนิอยู ่เลขที ่ 68/1 หมูท่ี ่4
หมูบ่้านป่าไมแ้ดง ต าบลท่าตูม  อ าเภอแกง่คอยจงัหวัดสระบุรี

√ e-petition กองการอนุญาต

33 6011432476 6/2/2560 1.กรณีรบุกรุกพืน้ทีป่่าเขาช่องเสียด (จากการตรวจสอบพบว่า พืน้ทีดั่งกล่าว คือ ป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าเขาขวาง ป่าโคก
ยาง และป่าช่องบางเหรียง) บริเวณหมูท่ี ่1 ต าบลสินปุน อ าเภอเขาพนม จงัหวัดกระบี ่2.กรณีการเช่าทีดิ่นของบริษัท
ต่างชาติ เพือ่ปลูกปาล์มน้ ามนั ท าใหไ้ด้รับความเส่ือมโทรมป่าถกูท าลาย น้ าในคลองแหง้ขอด ท าใหช้าวบ้านในหมูท่ี ่4 
ต าบลพรุเดียว อ าเภอเขาพนม จงัหวัดกระบี่

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

34 6011359704 24/2/2560 ขอความเป็นธรรมกรณี นางสาวเมร่ี รัตนราช  ชาติสกลุ เจา้ของบริษัท สวนอทุยานทองผาภมู ิจ ากดั ผู้รับอนุญาตใหเ้ขา้
ท าประโยชน์หรืออยูอ่าศัยในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ เล่มที ่101 ฉบับที ่46 ลงวันที ่24 กนัยายน 2529 ในพืน้ทีป่่า
สงวนแหง่ชาติป่าเขาช้างเผือก ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภมู ิจ.กาญจนบุรี เพือ่ปลูกสร้างสวนป่าและจดัต้ังวนอทุยาน รวมเนือ้
ที ่1,104 ไร่ โดยปลูกต้นสักจ านวน 100,000 ต้น ต่อมาในปี พ.ศ.2534 ได้มกีารประกาศพระราชกฤษฎกีา
ก าหนดใหท้ีดิ่นบริเวณป่าเขาช้างเผือก ป่าเขาพระฤาษี ป่าเขาบ่อแร่ และป่าหว้ยเขยง่ เป็นเขตอทุยานแหง่ชาติเขาแหลม
 ท าใหไ้ด้รับความเดือดร้อนเสียหาย ไมส่ามารถเขา้ท าประโยชน์ในพืน้ทีท่ีไ่ด้รับอนุญาตและไมส่ามารถตัดไมสั้กปลูกไว้ไป
จ าหน่ายได้

√ e-petition กองการอนุญาต

35 6012978662 24/2/2560 กลุ่มเกษตรกรลุ่มน้ าหว้ยน้ าหนิ และพวก มหีนังสือลงวันที ่16 กมุภาพันธ์ 2560 ถงึ ปกท.ทส. แจง้ว่าเกษตรกรลุ่มน้ า
หว้ยน้ าหนิ ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน ได้รับความเดือดร้อนจากนโยบายทวงคืนผืนป่าจากรัฐบาล

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

36 6011363662 24/2/2560 แจง้เบาะแสประกอบกจิการโรงงานไมแ้ปรรูป โดยไมม่ใีบอนุญาต ซ่ึงต้ังอยูภ่ายในจงัหวัดศรีสะเกษ √ e-petition ส านักป้องกนัฯ,กองการอนุญาต สจป.ที่ 7 สาขา
อบุลราชธานีปิดแล้ว

29/3/60

37 6011392907 17/2/2560 บุกรุกพืน้ทีป่่าสงวน ป่าสาธารณะประโยชน์ ป่าชายเลน มกีารถมแมน่้ าล าคลองและทะเล เป็นคนแอบอา้งว่าเป็นคนส
สนิทนายกรับมนตรี จงึได้ตรวจสอบพืน้ทีห่มูท่ี ่1 ต.เกาะลันตาน้อย (บ้านหลังฮอด) พบว่า มกีารโค่นล้ม ต้นไมส้น และ
ท าเป็นไมซุ้งแปรรูป และพืน้ทีเ่สียหายไปแล้ว 80-100 ไร่  ต.เกาะลันตา  อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

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

38 6011320178 27/2/2560 มกีารลักลอบตัดไมแ้ละแปรรูปไมเ้ป็นแผ่น หมูท่ี ่3 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี √ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)ปิด
เร่ือง20/4/60

39 6011353918 27/2/2560 บุกรุกพืน้ทีป่่า จ.พะเยา เขตติดต่อ จ.เชียงราย พืน้ทีห่ว้ยบ้านฮาง-บ้านเยา้ (ท้องทีบ่้านนาหนุน หมูท่ี ่2 ต.ภซูาง อ.ภซูาง
 จ.พะเยา ติดต่อ บ้านขนุหว้ยไคร้ อ.เทิง จ.เชียงราย)

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

เรื่อง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเรื่อง
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หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 เมษายน  2564) เอกสารแนบ 5 

40 6011411712  17/2/2560 ร้องเรียนว่า เจา้หน้าทีส่ านักจดัการทรัพยากรป่าไมท้ี ่6 สาขานครพนม เขา้ตรวจยดึพืน้ทีป่่าและร้องทุกขต่์อพนักงาน
สอบสวน สภอ.นครพนม ขอใหจ้บักมุด าเนินคดีขอ้หาบุกรุกป่าสงวนแหง่ชาติต่อราษฎรทีเ่ขา้ท ากนิและอยูอ่าศัยในเขต
ป่าสงวนแหง่ชาติป่าดงหม ูท้องทีห่มูท่ี ่1 และหมูท่ี ่5 ต าบลอุม่เหมา้ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

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

41 นร01600002440 7/3/2560 นายอภชิาต ชูพริก และพวก จ านวน 53 ราย ราษฎรต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จงัหวักกระบี ่ร้องเรียน
ขอความเป็นธรรม กรณีพนักงานเจา้หน้าทีผู้่ควบคุมและรักษาป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าปลายคลองพระยา จงัหวัดกระบี ่มี
ค าส่ังใหร้ื้อถอนส่ิงปลูกสร้าง ตลอดจนพืชผล

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

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

43 6011352246 24/3/2560 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกบัการซุกซ่อนไมท้ีตั่ดมาจากป่าสงวน(ไมท่ราบชื่อ) บริเวณพืน้ทีห่มูบ่้านดอนขวัญ ม. 2 ต.พนา อ.
พนา จ.อ านาจเจริญ

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

26/10/61

44 6011404867 27/3/2560  กรณีผู้ร้องเรียนใช้นามว่า ขา้ราชการชั้นผู้น้อย ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินใหต้รวจสอบว่าผู้ว่าราชการจงัหวัดชลบุรี 
เจา้หน้าทีเ่ขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขยีว-เขาชมพู ่และเจา้หน้าทีส่ านักงานทีดิ่นจงัหวัดชลบุรี ร่วมกบันายทุนบุกรุกสุสาน
ในพืน้ทีเ่ขตรักษาพันธุสัตว์ป่าเขาเขยีว-เขาชมพู ่โดยผู้ตรวจการ กระทรวงมหาดไทย (นายวิชิต ชาตไพสิฐ) ได้ลงพืน้ที่
ตรวจสอบว่า สุสานอยูใ่นแนวเขตป่าไม ้(ป่าสงวนแหง่ชาติป่าเขาเขยีว ป่าสงวนแหง่ชาติป่าเขาชมพู ่และเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าเขาเขยีวเขาชมภู่) ในการนี ้สป.ทส.พิจารณาแล้วเหน็ว่า พืน้ทีต่ามขอ้ร้องเรียนดังกล่าวอยูใ่นพืน้ทีป่่าสงวน
แหง่ชาติป่าเขาเขยีว ป่าเขาชมพู่

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

45 6010958868 4/4/2560 กรณีนายเจนชัย สยนานนท์ (ผู้ร้อง) ขอใหต้รวจสอบการยืน่ขออนุญาตใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ ทีผู้่ร้องยืน่
ต่อกรมป่าไมเ้มือ่วันที ่9 ธันวาคม 2547

√ e-petition กองการอนุญาต

46 6011488983 31/3/2560 ขอใหพ้ิจารณาใหค้วามช่วยเหลือ เกษตรกรในพืน้ทีจ่งัหวัดพะเยาและจงัหวัดเชียงราย โดยมขีอ้เรียกร้องสรุปประเด็นได้
ดังนี ้จ านวน 5 ประเด็นประเด็นขอ้เรียกร้องในขอ้ที ่1 และ 5 มส่ีวนเกีย่วขอ้งกบัภารกจิรับผิดชอบของกรมป่าไม้

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้

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

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้

48 6012912191 4/5/2560 ราษฎรจงัหวัดนครพนม ขอใหอ้อกเอกสารสิทธิใหก้บัชาวบ้านทีม่ทีีท่ ากนิและทีอ่ยูอ่าศัยในพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ ป่าดง
บ้านโพนสว่างและป่าปลาปาก จงัหวัดนครพนม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่วันที ่30 มถินุายน 2541

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้

49 6011396234 5/5/2560 สมาชิกสภาเทศบาล ต าบลบางเตยแจง้ว่า บริษัท เขาบ่อคอนสทรัคชั่น จ ากดั ซ่ึงประกอบกจิการโรงโมห่นิในท้องที่
ต าบลบางเตย อ าเภอเมอืงพังงา จงัหวัดพังงา ได้ท าเหมอืงหนินอกเขตประทานบัตรในพืน้ทีแ่ปลงเดิม ปัจจบุันได้ลุกล้ า
พืน้ทีแ่ปลงใหมท่ีอ่ยูร่ะหว่างการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ จงึขอใหค้ณะกรรมการพิจารณาการใช้
ประโยชน์พืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติมกีารตรวจสอบและพิจารณา

√ e-petition กองการอนุญาต

50 6012984823 25/5/2560 ขอใหแ้กไ้ขปัญหาทีดิ่นท ากนิใหก้บัราษฎรในพืน้ที ่ต .ทัพราช ต.ทับไทย ต.ทัพเสด็จ ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแกว้ √ e-petition ส านักป้องกนัฯ,ส านักจดัการทีดิ่น
ป่าไม,้สจป.ที ่9 สาขาปราจนีบุรี
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รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 เมษายน  2564) เอกสารแนบ 5 

51 6012994931 26/5/2560 ขอใช้พืน้ทีบ่ริเวณป่าหว้ยไผ่ จ านวน 2,000 ไร่ ทีอ่ยูใ่นการดูแลรับผิดชอบของหน่วยป้องกนัรักษาป่าที ่พบ.9 (ยางชุม) 
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไมท้ี ่10 สาขาเพชรบุรี และแปลงซ่ึงเป็นพืน้ทีว่่างเปล่าในท้องทีต่ าบลบ่อแขม อ าเภอชะอ า 
จงัหวัดเพชรบุรี

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

52 6012924206 30/5/2560 เนือ่งจากจงัหวัดนครราชสีมา ได้มหีนังสือที ่นม 0017.1/9677 ลงวันที ่11 เมษายน 2560 ขอให ้กษ. พิจารณา 
กรณีนายนคร ศรีวิพัฒน์ เลขาธิการสมชัชาเกษตรกรรายยอ่ย ขอใหรั้ฐบาลด าเนินการ นโยบายทวงคืนผืนป่า ตามค าส่ัง 
คสช. ที ่64/2557 ซ่ึงในบางพืน้ที ่เช่น อ าเภอด่านซ้าย อ าเภอนาแหว้ และอ าเภอภเูรือ จงัหวัดเลย มกีารจบักมุ 
ประกาศยดึพืน้ที ่และตัดต้นยางพาราของเกษตรกร โดยมกีารเลือกปฏบิัติเฉพาะกบัเกษตรกรทีม่าจากภมูภิาคอืน่ ไมม่ี
การจ าแนกหรือตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรตามค าส่ัง คสช. ที ่66/2557

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

53 6011410656 1/6/2560 ขอความเป็นธรรม เนือ่งจากถกูจบักมุโดยเจา้หน้าทีห่น่วยป้องกนัรักษาป่าที ่อบ. 14 จงัหวัดอบุลราชธานี ปม. และ
ด าเนินคดี เมือ่วันที ่31 มนีาคม 2558 ขอ้หาบุกรุกเขา้ประโยชน์และครอบครองท าการเกษตร บริเวณป่าช่องเมก็ 
พืน้ทีต่ าบลช่องเมก็ อ าเภอสิรินธร จงัหวัดอบุลราชธานี

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

54 6012916998 8/6/2560 กรณีหอการค้าจงัหวัดแมฮ่่องสอน และกลุ่มราษฎรจงัหวัดแมฮ่่องสอน จ านวน 179 ราย ขออนุญาตใช้พืน้ทีป่่าสงวน
แหง่ชาติป่าแมเ่งาและป่าแมส่ าเพ็ง เพือ่ต้ังเป็นศูนยบ์ริการชายแดนของส่วนราชการทีเ่กีย่วขอ้ง

√ e-petition กองการอนุญาต

55 6012912805 21/6/2560 นายเรืองเดช ประดิพัทธิ์สกลุ ประธานกลุ่มเครือขา่ยเกษตรกร จงัหวัดพะเยาและจงัหวัดเชียงราย ขอใหพ้ิจารณาให้
ความช่วยเหลือเกษตรกรในพืน้ทีจ่งัหวัดพะเยาและจงัหวัดเชียงราย  เนือ่งจากกรมทีดิ่นออกหนังสือส าคัญส าหรับที่
หลวงทับทีดิ่นท ากนิในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ ในพืน้ทีต่ าบลหงส์หนิ อ าเภอจนุ จงัหวัดพะเยา

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

56 6012903872 23/6/2560 ขอความเป็นธรรมเกีย่วกบัปัญหาขอ้พิพาทเร่ืองทีดิ่น บริเวณพืน้ทีทุ่ง่เล้ียงสัตว์ของโครงการหมูบ่้านจฬุาภรณ์พัฒนา 4 
ซ่ึงอยูใ่นความดูแลของสถาบันวิจยัจฬุาภรณ์ ในท้องทีห่มูท่ี ่7 ต าบลกแุหระ อ าเภอทุง่ใหญ่ จงัหวัดนครศรีธรรมราช แต่
ปรากฏว่า เจา้หน้าทีป่้องกนัรักษาป่าที ่นศ. 4 (บางขนั) จบักมุด าเนินคดี และส่ังหา้มไมใ่หช้าวบ้านด าเนินการเล้ียงสัตว์ 
โดยอา้งว่าพืน้ทีดั่งกล่าวอยูใ่นเขตป่าสงวน จงึขอใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตรวจสอบว่าพืน้ทีดั่งกล่าวอยูใ่นความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานใด

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

12/12/60

57 6012941998 4/7/2560 เจา้หน้าทีรั่ฐได้มกีารแอบอา้งค าส่ังคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ (คสช.) ที ่64/2557 เร่ือง การปราบปรามและหยดุยัง้
การบุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้และค าส่ัง คสช. ที ่66/2557 เร่ือง การหยดุยัง้การบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้และ
นโยบายการปฏบิัติงานเป็นการชั่วคราวในสภาวการณ์ปัจจบุัน เพือ่ท าการตรวจยดึทีดิ่นชาวบ้าน ผู้ยากไร้ ผู้มรีายได้น้อย
 และผู้ไร้ทีดิ่นท ากนิ ซ่ึงได้อยูอ่าศัยกอ่นทีจ่ะมคี าส่ังดังกล่าว โดยไมม่กีารตรวจสอบ และผู้ร้องเรียนเหน็ว่า เจา้หน้าทีไ่ม่
ยดึพืน้ทีสั่มปทานในพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติแมง่าวฝ่ังซ้าย ของบริษัท เขยีวเหลือง จ ากดั ซ่ึงเป็นการเอือ้ประโยชน์ใหแ้ก่
บริษัทเอกชน จงึขอใหย้กเลิกหรือแกไ้ขค าส่ัง คสช. ดังกล่าว ซ่ึง สป.ทส. ขอเรียนว่า เร่ืองดังกล่าวเกีย่วขอ้งกบัการ
ด าเนินการตามค าส่ัง คสช. ที ่64/2557 และค าส่ัง ที ่66/2557 ในการตรวจยดึในการตรวจยดึพืน้ทีใ่นเขตป่าสงวน
แหง่ชาติแมง่าวฝ่ังซ้าย

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ,กองการอนุญาต
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ที่รับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี
ที่ปดิเรื่อง

เรื่อง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 เมษายน  2564) เอกสารแนบ 5 

58 6012954898 18/7/2560 ร้องเรียนเกีย่วกบัการปฏบิัติหน้าทีข่องเจา้หน้าทีป่่าไม ้สังกดัส านักจดัการทรัพยากรป่าไมท้ี ่7 ขอนแกน่ หน่วยป้องกนั
รักษาป่าที ่ขก.4 ภพูานค า ว่าเจา้หน้าทีป่่าไมไ้ด้ร้องทุกขก์ล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน เพือ่ด าเนินคดีอาญากบัผู้
ร้องเรียนในความผิดฐานกน่สร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือท าใหเ้ส่ือมเสียแกส่ภาพป่าสงวนแหง่ชาติ เนือ่งจากผู้ร้องเรียนได้
สร้างบ้านพักอาศัยในพืน้ทีห่มูท่ี ่3 ต.เขือ่นอบุลรัตน์ อ.อบุลรัตน์ จ.ขอนแกน่ โดยไมไ่ด้รับอนุญาต แต่ไมด่ าเนินคดีกบั
ราษฎรรายอืน่ทีส่ร้างบ้านพักอาศัยอยูใ่นบริเวณเดียวกนั ผู้ร้องเรียนจงึเหน็ว่า ไมไ่ด้รับความเป็นธรรม

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

59 6012971109 25/7/2560 ขอใหพ้ิจารณาแกไ้ขปัญหาทีดิ่นและทีท่ ากนิ ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติเขาปางกอ่วังชมพู อ าเภอเขาค้อ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 
ซ่ึงทางราชการได้ขอใช้พืน้ทีดั่งกล่าวจาก ปม. เพือ่จดัท าเป็นทีท่ ากนิและทีอ่ยูอ่าศัยใหก้บัราษฎรอาสาสมคัร ในเวลา
ต่อมาได้มกีารประกาศพืน้ทีดั่งกล่าวเป็นป่าสงวนแหง่ชาติเขาปางกอ่วังชมพู โดยราษฎรอาสาสมคัรบางส่วนได้
เปล่ียนแปลงการถอืครองทีดิ่น และการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรเป็นการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ และทางราชการได้
เขม้งวดกบัการกระท าผิดเง่ือนไขการใช้ประโยชน์ทีดิ่นดังกล่าวและมกีารจบักมุผู้กระท าผิดมาด าเนินคดี ผู้ร้องเรียนจงึ
ต้องการใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเร่งด าเนินการแกไ้ขปัญหาโดยด่วน

√ e-petition กองการอนุญาต

60 6011477487 26/7/2560 มทีีดิ่นท ากนิและทีอ่ยูอ่าศัยทีไ่มม่เีอกสารสิทธิในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ ซ่ึงผู้ร้องเรียนเหน็ว่า ทีดิ่นโดยรอบมเีอกสารสิทธิ
เป็นโฉนดทีดิ่นและ ส.ป.ก. หมดแล้ว จงึขอใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใหก้ารช่วยเหลือผู้ร้องเรียนกบัพวกด้วย

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้

61 6012718469 4/8/2560 ขอใหพ้ิจารณาตรวจสอบการบุกรุกของนายทุนในพืน้ทีป่่าบนภเูขา บริเวณ ม. 5 ต.จระเขเ้ผือก อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.
กาญจนบุรี

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

62 6012989614 7/8/2560 ขอใหท้บทวนการด าเนินการพิสูจน์สิทธิในทีดิ่นท ากนิของประชาชน และยติุการด าเนินการกรณีทวงคืนผืนป่าจาก
ประชาชน

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

63 6012993045 18/8/2560 ขอความเป็นธรรมและขอใหต้รวจสอบเกีย่วกบัการกนัพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติดงตาหวัง ออกจากเขตปฏรูิปทีดิ่น ในพืน้ที ่
อ.โพธิ์ไทร จ.อบุลราชธานี จ านวน 2 แปลง เนือ้ที ่413 ไร่ เพือ่จดัต้ังป่าชุมชน แต่พืน้ทีดั่งกล่าวมสีภาพเป็นป่าเส่ือม
โทรมไมเ่หมาะสมทีจ่ะจดัเป็นป่าชุมชน

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ

64 6011419146 30/8/2560 ขอทราบความชัดเจนเกีย่วกบัการเกีย่วกบัการก าหนดแนวเขตป่าสงวนแหง่ชาติป่าเหมอืงจีแ้ละป่าสันป่าสัก เพือ่ราษฎร
จกัได้ไมบุ่กรุกเขา้ไปในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ  ต าบลเหมอืงจี ้อ าเภอเมอืงล าพูน จงัหวัดล าพูน

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

65 6012998046 30/8/2560 ขอใหร้ะงับการด าเนินกจิการของโรงโมห่นิศิลาเพชร ต้ังอยูต่ าบลหนองโอง่ อ าเภออูท่อง จงัหวัดสุพรรณบุรี เนือ่งจากโรง
โมห่นิดังกล่าวอยูติ่ดกบัถ้ าเขาไวยะกะ ซ่ึงถ้ าดังกล่าวอยูใ่นเขตป่าไมแ้ละภายในถ้ ามโีบราณวัตถสุมยัทวารวดี ผู้ร้องเรียน
เกรงว่า จะกอ่ใหเ้กดิความเสียหายแกโ่บราณวัตถแุละทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง

√ e-petition กองการอนุญาต

66 6012038958 5/9/2560 มกีารน าต้นไมใ้หญ่มาแปรรูปไมเ้ป็นท่อนๆ รบกวนส่งเสียงดังมากและอยากทราบว่าไมท้ีน่ ามาตัดผิดกฎหมายหรือไม 
สถานทีน่ าไมม้าตัด อยูบ่ริเวณระหว่าง แฟลตต ารวจทุง่สองหอ้งกบัสนามกอล์ฟสโมสรราชพฤกษ(์นอร์ทปาร์ค) กทม. จงึ
อยากใหห้น่วยงานเขา้มาตรวจสอบและด าเนินการแกไ้ขด่วน

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ

67 6012919235 19/9/2560  ขอใหพ้ิจารณาแกไ้ขปัญหาเกีย่วกบัขอ้พิพาททีดิ่นท ากนิและขอใหต้รวจสอบการปฏบิัติหน้าทีข่องเจา้หน้าทีท่ีข่ดัต่อ
กฎหมายหรือขดัต่อรัฐธรรมนูญ กรณีการละเมดิสิทธิของราษฎรทีไ่ด้รับผลกระทบจากการทวงคืนทีดิ่น

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



หนา้ที7่

ที่
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี
ที่ปดิเรื่อง

เรื่อง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 เมษายน  2564) เอกสารแนบ 5 

68 6012918392 26/9/2560 ขอความช่วยเหลือเกีย่วกบัปัญหาทีดิ่นท ากนิใหแ้กผู้่ร้องและนางมกุดา สวนใจดี กรณีพิพาททีดิ่นในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ
 ต าบลเขาโจด อ าเภอศรีสวัสด์ิ จงัหวัดกาญจนบุรี เนือ่งจากถกูเจา้หน้าทีป่่าไมเ้ขา้ตรวจยดึพืน้ที ่ท าใหไ้ด้รับความ
เดือดร้อนเป็นอยา่งมากเพราะไมม่ทีีท่ ากนิ

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

69 6011475543 7/9/2560 ได้ครอบครองทีดิ่นท ากนิบริเวณหมูท่ี ่6 ต.หว้ยเขยง่ อ.ทองผาภมู ิจ.กาญจนบุรี รวม 2 แปลง แปลงที ่1 เนือ้ทีป่ระมาณ
 20 ไร่ แปลงที ่2 เนือ้ทีป่ระมาณ 50 ไร่ โดยครอบครองมาเป็นเวลานานประมาณ 15 ปี ต่อมามปี้ายมาติดแจง้ยดึ
ทีดิ่นแปลงที ่1 ท าใหไ้มส่ามารถเขา้ไปท ากนิในแปลงทีดิ่นดังกล่าวได้

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

70 6011438836 7/9/2560  ผู้ร้องแจง้ว่าตนเองและญาติ ได้ท ากนิในพืน้ทีห่มูท่ี ่6 ต.หว้ยเขยง่ อ.ทองผาภมู ิจ.กาญจนบุรี มาเป็นเวลานานประมาณ
 15 ปี แต่ปัจจบุันมเีจา้หน้าทีม่าหา้มไมใ่หเ้ขา้ไปท ากนิในพืน้ทีดั่งกล่าว

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

71 6011071136 4/5/2560 กรณีราษฎรต าบลแกง่โสภา ท้องทีอ่ าเภอวังทอง จงัหวัดพิษณุ ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภยัแล้งขาดแคลนน้ า
อปุโภคบริโภค และการเกษตร จงึต้องการจดัท าฝายชั่วคราวเพือ่กกัเกบ็น้ า บริเวณแมน่้ าวังทอง (ล าน้ าเขก็) ในพืน้ที่
ต าบลแกง่โสภาอ าเภอวังทอง จงัหวัดพิษณุโลก รวม 5 จดุ และอ าเภอวังทอง ได้ตรวจสอบพบว่าพืน้ทีท่ัง้ 5 จดุ อยูใ่น
ความรับผิดชอบของกรมเจา้ท่า เขตป่าสงวนแหง่ชาติ ซ่ึงเป็นพืน้ทีใ่นความรับผิดชอบของ ปม.

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ สจป.ที่ 4 สาขาพษิณุโลก
ปิดแล้ว31/5/2561

72 6012906405  24/08/2560 ขอใหพ้ิจารณาตรวจสอบการด าเนินการ กรณีทีห่น่วยงานของรัฐทวงคืนทีดิ่นและพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติจากประชาชน
โดยไมเ่ป็นธรรม

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

รวม 72 0
รวมทั้งหมด 72



หนา้ที1่

ที่
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วัน/เดอืน/
ป ี

ที่ปดิเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง
หมายเหตุ

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

2 5811323422 17/11/2558 มนีายทุนลักลอบตัดไมพ้ะยงูเป้นจ านวนมาก ทีโ่ครงการอนุรักษ์ทับทิมสยาม เบือ้งต้นได้ติดตามพร้อมเกบ็หลักฐานเเล้วส่งให้
เจา้หน้าทีข่องรัฐทัง้ที ่ทสจ.ศรีสะเกษเเละศูนยด์ ารงธรรม เเต่กไ็ด้ได้รับความร่วมมอืไมม่กีารเขา้ตรวจสอบ

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

สจป.ที่8(นครราชสีมา)ปิด
แล้ว24/2/59

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

4 5912799261 6/1/2559 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกบัการซุกซ่อนไมท้ีตั่ดมาจากป่าสงวน(ไมท่ราบชื่อ) บริเวณพืน้ทีห่มูบ่้านดอนขวัญ หมูท่ี ่2 ต าบลพนา 
อ าเภอพนา จงัหวัดอ านาจเจริญ

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

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

6 5911319757 4/2/2559 ขอความช่วยเหลือเนือ่งจากผู้ร้องได้ยืน่ค าขอต่ออายปุระทานบัตรการเขา้ท าประโยชน์หรืออยูอ่าศัยภายในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ
ป่าเขาองัคาร ต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวัดบุรีรัมย์

√ e-petition กองการอนุญาต

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

8 5911390859  01/02/2559 วันที ่13 มกราคม 2559 เจา้หน้าทีไ่ด้ปฏบิัติการทวงคืนผืนป่าตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยการร้ือถอนพืชผลอาสินและ
ตัดต้นยางพาราของราษฎรในพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติหว้ยจนัทร์ (ตามทีผู้่ร้องแจง้) ต าบลขนุหาญ จงัหวัดศรีสะเกษ ท าใหผู้้ร้อง
และชาวบ้านได้รับความ เดือดร้อน และไมม่ทีีดิ่นท ากนิ

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

7 สำขำอุบลรำชธำนี

9 5911455883 10/2/2559 กรณีนายกรกช สุขฤทธิ์ ได้มหีนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอใหพ้ิจารณาด าเนินการต่อผู้กระท าผิดเกีย่วกบัพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแหง่ชาติ พ.ศ.2507 ในพืน้ทีอ่ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแกว้

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

10 5910351995 1/2/2559 ได้รับความเดือดร้อนจากสัมปทานท าเหมอืงแร่เพือ่อตุสาหกรรมปูนซีเมนต์และกอ่สร้างบริเวณเขาปูค่ง จงัหวัดกาญจนบุรี √ e-petition กองการอนุญาต
11 5911455883 10/2/2559 กรณีนายกรกช สุขฤทธิ์ ได้มหีนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอใหพ้ิจารณาด าเนินการต่อผู้กระท าผิดเกีย่วกบัพระราชบัญญัติ

ป่าสงวนแหง่ชาติ พ.ศ.2507 ในพืน้ทีอ่ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแกว้ ในการเพิกถอนเอกสารสิทธิของนายทุน ทีไ่ด้มาโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมายตามค าส่ังศาล แต่เจา้หน้าทีข่องรัฐไมม่กีารด าเนินการใดๆ ในการนี ้สป.ทส.พิจารณาแล้วเหน็ว่าได้เคย
มอบหมายให ้ปม.แจง้ตอบนายกรกชฯ ในประเด็นเกีย่วกบันายทุนบุกรุกพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ แต่ปัจจบุัน ปม.ยงัไมม่รีายงานผล
ใหผู้้ร้องทราบแต่อยา่งใด

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

12 5900894 26/2/2559 ลักลอบตัดไมพ้ะยงูโดยไมไ่ด้รับอนุญาต จ านวน 1 ต้น ในพืน้ที ่สค.1 พืน้ทีห่มูบ่้านเขาไมไ้ผ่ หมูท่ี ่7 อ าเภอบ้านนา จงัหวัด
นครนายก

√ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกนัฯ

13 5911403570 22/2/2559 ขอใหเ้จา้หน้าทีป่่าไมด้ าเนินการตรวจสอบการบุกรุกพืน้ทีป่่า บริเวณท้องที ่หมูท่ี ่5 ต าบลฉลอง อ าเภอสิชล จงัหวัด
นครศรีธรรมราช

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

(นครศรีธรรมรำช)ปดิ

แลว้12/3/62ส ำนักกำร

อนุญำตปดิ23/9/63

14 5911423016 1/3/2559 ขอแจง้เบาะแสการบุกรุกพืน้ทีป่่าสงวน บริเวณแมน่้ าวังทองฝ่ังขวา หน้าค่ายสฤษด์ิเสนา หมูท่ี ่19 หมูบ่้านวังกระบาก ต าบลวัง
นกแอน่ อ าเภอวังทอง จงัหวัดพิษณุโลก

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

รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559    (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 เมษายน 2564) เอกสารแนบ 6 
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รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559    (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 เมษายน 2564) เอกสารแนบ 6 

15 5911417529 3/3/2559 ขอใหพ้ิจารณาตรวจสอบขอ้เท็จจริงกรณีนางอมัพร ดวงอปุมา กบัพวก รวม 5 รายได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาพิพาทสิทธิ
ครอบครองทีดิ่นในเขตอทุยานแหง่ชาติภพูาน และพืน้ทีป่่าโนนอดุม ซ่ึงในพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติป่ากดุไห ป่านาใน และป่าโนน
อดุม  จงัหวัดสกลนคร

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

16 5911301742 1/3/2559 ขอใหพ้ิจารณาอนุญาตขดุลอกล าคลองบ่อดาน ในพืน้ทีแ่ต่คลองบ่อดาน ต าบลนาเตย อ าเภอท้ายเหมอืง จงัหวัดพังงา √ e-petition กองการอนุญาต สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่ปิด
แล้ว10/3/60

17 5910971081 29/02/2559 พืน้ที ่หมูท่ี ่4,5,6 ต าบลหนิแกว้ อ าเภอท่าแซะ และหมูท่ี ่7 ต าบลบ้านนา อ าเภอเมอืง จงัหวัดชุมพร ได้มปีระชาชนอาศัยท ากนิ
ในพืน้ทีม่านานแล้ว แต่ เจา้หน้าทีป่่าไมไ้ด้มกีารเรียกรับผลประโยชน์และประชาชนขอเช่าทีดิ่นดังกล่าวเพือ่ท าประโยชน์

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

18 5913030648 15/3/2559 ขออนุญาตใช้ทีร่าชพัสดุทีอ่ยูใ่นความดูแลรับผิดชอบของกรมป่าไม ้ในพืน้ทีห่มูท่ี ่3 ต าบลนิคมสร้างตนเอง อ าเภอเมอืงลพบุรี 
จงัหวัดลพบุรี

√ e-petition กองการอนุญาต

19 5912904147 28/3/2559 ขออนุญาตใช้พืน้ทีข่อง ปม. โดยสภาองค์กรชุมชนต าบลหนองแมน่า ต าบลสะเพง ต าบลริมสีมว่ง และต าบลเขาค้อ เพือ่แกไ้ข
ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร

√ e-petition กองการอนุญาต

20 5911455685 24/3/2559 ถกูเจา้หน้าทีป่่าไมจ้งัหวัดอ านาจเจริญจบักมุด าเนินคดีฐานบุกรุก กน่สร้าง แผ้วถาง เขา้ท าประโยชน์ฯลฯในป่าสงวนแหง่ชาติโดย
ไมไ่ด้รับอนุญาต

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

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

22 5911342654 3/5/2559 ขออนุญาตใช้พืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ ป่าแมเ่งาะและป่าแมส่ าเพ็ง เพือ่ต้ังเป็นศูนยบ์ริการชายแดน จงัหวัดแมฮ่่องสอน √ e-petition กองการอนุญาต

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

ป่าสงวนแหง่ชาติป่าปลายคลองพระยา ท้องทีห่มูท่ี ่5 ต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จงัหวัดกระบี ่ได้รับความ
เดือดร้อนเป็นอยา่งมากจากการเขา้ท าลายและขโมยทรัพยสิ์นของเจา้หน้าทีส่ านักจดัการทรัพยากรป่าไมท้ี ่12 สาขากระบี่

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

25 5911364385 17/5/2559 ชาวบ้านหมูท่ี ่5 ต าบลสบป้าด อ าเภอแมเ่มาะ จงัหวัดล าปาง ขออนุญาตใช้พืน้ทีป่่าเพือ่ปรับปรุงถนน เนือ่งจากประสบปัญหา
การขนส่งสินค้าเกษตรและคมนาคมไมส่ะดวก

√ e-petition กองการอนุญาต

26 5910954364 19/5/2559 ขอความเป็นธรรมเกีย่วกบัการท าประโยชน์ในทีดิ่นเขตป่าสงวนแหง่ชาติ ในพืน้ทีห่มูท่ี ่5 ต.ตะโก อ.ทุง่ตะโก จ.ชุมพร √ e-petition กองการอนุญาต
27 5901154 24/5/2559 ขอสอบถาม 1. ท าไมถงึปล่อยใหค้นมาท าลายป่าได้เป็นล้านๆๆไร่แบบนัน้ แล้วไมม่ใีครไปตรวจหรือ monitor ตลอดเหรอครับ 

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

√ ปม/เว็บไซต์ ส านักป้องกนัฯ

28 5911471902 31/5/2559 ขอใช้ทีดิ่นในพืน้ทีต่ าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวัดบุรีรัมย ์ในการสร้างวัดเขารัตนธงชัย (วัดสระสะแก) √ e-petition กองการอนุญาต
29 5912999649 8/6/2559 ปม. พิจารณาพืน้ทีท่ีก่ระทรวงอตุสาหกรรมได้ออกอาชญาบัตรส ารวจแร่ให ้ปี 2554 ซ่ึงยงัไมม่คีวามชัดเจนว่าอยูใ่นพืน้ทีป่่าไม้

หรือไม ่จงึขอให ้ปม.ตรวจสอบขอ้เท็จจริง
√ e-petition กองการอนุญาต

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

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

√ e-petition ส านักจดัการทีดิ่นป่าไม้ สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)ปิด
แล้ว29/6/60
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รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559    (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 เมษายน 2564) เอกสารแนบ 6 

32 5911439505 27/7/2559  กรณีราษฎรบ้านพระเนตร หมูท่ี ่2 ต าบลส้าน จ านวน 10 ราย บ้านใหม ่หมูท่ี ่8 ต าบลส้าน จ านวน 1 ราย และบ้านศรีมงคล
เหนือ หมูท่ี ่7 ต าบลขึง่ อ าเภอเวียงสา จงัหวัดน่าน จ านวน 2 ราย ได้รับความเดือดร้อนจากการทวงคืนผืนป่าของเจา้หน้าที่
หน่วยป้องกนัและรักษาป่าที ่นน.20 (น้ ามวบ) ร่วมกบัผู้ใหญ่บ้านขึง่ใต้ หมูท่ี ่6 ต าบลขึง่ อ าเภอเวียงสา จงัหวัดน่าน น าป้ายไป
ติดประกาศขอคืนพืน้ทีท่ ากนิบริเวณป่าหว้ยปลวก ป่าหว้ยหวาย หมู ่6 ต าบลขึง่ อ าเภอเวียงสา จงัหวัดน่าน

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

ปดิแลว้ 1/3/2562

33 5911495874 1/8/2559 ถกูกล่าวหาว่าบุกรุกเขา้ท าประโยชน์ปลูกยางพาราในเขตพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติป่าภเูปือย ป่าภขูีเ้ถา้ และป่าภเูรือ 0.เลย √ e-petition ส านักป้องกนัฯ สน.จทป.ที่ 6 (อดุรธาน)ี ปิด
แล้ว23/2/60

34 5912902590 31/8/2559 ขอความเป็นธรรมในการอนุญาตใหเ้ขา้ท าประโยชน์ในเขตพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ โดยผู้ร้องอา้งว่า บริษัท ไทย-สวีดิสซ์ เหมอืงแร่
 จ ากดั ได้รับโอนประทานบัตรจากบริษัท ศิริไทย ซีไลท์ ประเทศไทย จ ากดั ซ่ึงได้รับอนุญาตใหเ้ขา้ท าประโยชน์ภายในเขตป่า
สงวนแหง่ชาติ ป่าแมล่าวฝ่ังขวา ในพืน้ที ่ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

√ e-petition กองการอนุญาต

35 5911455609 7/9/2559 ขอใหพ้ิจารณาปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มเกษตรกรผู้ไมม่ทีีดิ่นท ากนิ ซ่ึงต้องการจะขอเช่าทีดิ่นท ากนิเนือ้ทีป่ระมาณ 4,945 
ไร่ จ านวน 7 แปลง โดยเป็นพืน้ทีใ่น ต.อา่วตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง จ านวน 3,500 ไร่ ต าบลวังมะปราง อ าเภอวังวิเศษ จ านวน 
638 ไร่ และต าบลบ่อหนิ อ าเภอสิเกา จงัหวัดตรัง จ านวน 807 ไร่

√ e-petition กองการอนุญาต

36 5912771978 30/9/2559 บุกรุกซ้ือขายทีดิ่นป่าสงวนแหง่ชาติป่าหว้ยเมก็  จงัหวัดอบุลราชธานี √ e-petition ส านักป้องกนัฯ สน.จทป.ที่ 7 สาขา
อบุลราชธานีปิดแล้ว15/3/60

รวม 36 0
รวมทั้งหมด                  36



หนา้ที1่

ที่
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี
ที่ปดิเรื่อง

เรื่อง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง
หมายเหตุ

1 5800311 8/12/2557 ขอค าปรึกษาเกีย่วกบั นสก. พบปัญหาเวลาเราส่งไมไ้ปใหลู้กค้า เราจะออก นสก ส าหรับขนไมไ้ปทุกคร้ัง แต่จะเกดิปัญหา
ในกรณีทีลู่กค้าไมรั่บสินค้าทัง้แบบเต็มจ านวน และไมเ่ต็มจ านวน อนัเนือ่งจาก ปัญหาคุณภาพ ลูกค้าไมม่พีืน้ทีว่่าง รับไม่
ครบทุกรายการ ส่งผลกบัใบเบิกทางขากลับ ได้มาบ้าง ไมไ่ด้มาบ้าง ท าใหโ้ควตาไมข้องบริษัทไมค่รบตามจ านวน จะขอ
ปรึกษาว่าเราจะมวีิธีการด าเนินอยา่งไร เพือ่ใหถ้กูต้องตามกฎหมาย

√ ปม/เว็บไซต์ กองการอนุญาต

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

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

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

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

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

√ e-petition กองการอนุญาต

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

√ e-petition ส านักป้องกนัฯ

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

√ e-petition กองการอนุญาต

7 5810968121 19/8/2558 หวัหน้าหน่วยป้องกนัรักษาป่าที ่สพ.1 อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี มพีฤติกรรมขมขูคุ่กคามประชาชน √ e-petition สน.จทป.ที ่10 (ราชบุรี)

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

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

√ e-petition กองการอนุญาต

รวม 9 0
รวมทั้งหมด

รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 เมษายน 2564)
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เอกสารแนบ 7 


