








ประจําเดือน

สถิติเรื่องร้องเรียนของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

่ ่
ต.ค.58 พ.ย.58 ธ.ค.58 ม.ค.59 ก.พ.59 มี.ค.59 เม.ย.59 พ.ค.59 มิ.ย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59 รวมทั้งสิ้น

1 ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ 5 6 8 3 14 11 11 7 0 0 0 0 ๖๕

ลําดับที่ เรื่องร้องเรียน

2 สํานักนายกรัฐมนตร/ี(1111) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 รัฐสภา (กระทู/้ข้อหารือ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ/(ระบบ e-petition) 22 10 16 25 32 32 16 20 0 0 0 0 1724 กระทรวงทรพยากรธรรมชาตฯ/(ระบบ e petition) 22 10 16 25 32 32 16 20 0 0 0 0 172

5 คลินิกรับเรื่องร้องทุกข ์ทส. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

รวมทั้งสิ้น 27 16 24 28 46 43 27 27 0 0 0 0 ๒๓๘

35 ระบบเรื่องรอ้งเรยีนของกรมปา่ไม้
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20 รัฐสภา (กระทู/้ข้อหารือ)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ/(ระบบ e-petition)
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ต.ค.58 พ.ย.58 ธ.ค.58 ม.ค.59 ก.พ.59 มี.ค.59 เม.ย.59 พ.ค.59 มิ.ย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข ์ทส.

อื่นๆ (เช่น หนังสือบันทึก, ศูนย์บริการกรมอุทยานแห่งชาติฯ)
58 58 58 ม 59 59 ม 59 เม 59 59 ม 59 59 ส 59 59



สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ต.ค.58 พ.ย.58 ธ.ค.58 ม.ค.59 ก.พ.59 ม.ีค.59 เม.ย.59 พ.ค.59 ม.ิย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59 รวมทั้งสิ้น

1 ผู้ขอรับบริการข้อมูลสิ่งพิมพ ์เอกสารเผยแพร่วิชาการป่าไม้ 2 1 0 1 1 1 1 0 ๐ 0 0 0 7

ลําดับที่ การให้บริการ
ประจําเดือน

ผูขอรบบรการขอมูลสงพมพ เอกสารเผยแพรวชาการปาไม

2 ผู้ขอรับบริการข้อมูลทางโทรศัพท์/ ณ ศูนย์บริการฯ 101 92 73 68 85 117 80 76 ๐ 0 0 0 692

3 ผู้ขอรับบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 ๐ 0 0 0 0

4 ผข้อรับบรกิารขอ้มลขา่วสารทางราชการของกรมปา่ไม ้     (ตาม 54 ผู้ขอรับบรกิารขอ้มูลขา่วสารทางราชการของกรมปา่ไม ้     (ตาม

 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540)

0 1 1 1 0 1 1 0 ๐ 0 0 0 5

รวมทั้งสิ้น 103 94 74 70 86 119 82 76 ๐ 0 0 0 704
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ผู้ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการของกรมป่าไม้      

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

ต.ค.58 พ.ย.58 ธ.ค.58 ม.ค.59 ก.พ.59 ม.ค.59 เม.ย.59 พ.ค.59 ม.ย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59



สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ศูนย์บริการประชาชน กรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ต.ค.58 พ.ย.58 ธ.ค.58 ม.ค.59 ก.พ.59 ม.ีค.59 เม.ย.59 พ.ค.59 ม.ิย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59 รวมทั้งสิ้น

1 ผเ้ขา้ชมเว็บไซตข์องศนยบ์ริการประชาชน กรมปา่ไม้ 16,910 22,769 30,415 25,516 34,734 18,370 15,116 19,897 0 0 0 0

ลําดับที่ การให้บริการ
ประจําเดือน

ผูเขาชมเวบไซตของศูนยบรการประชาชน กรมปาไม

รวมทั้งสิ้น 16,910 22,769 30,415 25,516 34,734 18,370 15,116 19,897 0 0 0 0
183,727
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ต.ค.58 พ.ย.58 ธ.ค.58 ม.ค.59 ก.พ.59 มี.ค.59 เม.ย.59 พ.ค.59 มิ.ย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของศูนย์บริการประชาชน กรมป่าไม้



สรุปเรื่องร้องเรียนของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559)

   

รวม
ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ
รวม

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ
รวม

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ลําดับที่ ประเภทเรื่องร้องเรียน

พ.ศ. 2557พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

1 ให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแส 87 31 56 251 179 72 256 233 23

2 เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่และภารกิจ

ของกรมป่าไม้

135 31 104 118 69 49 60 55 5

3 กระทู ้ข้อหารือ 0 0 0 0 0 0 6 6 0

4 อื่นๆ (เช่น ขอคําปรึกษา เสนอความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะฯ)

16 12 4 36 31 5 22 22 0

ั้ ิ้รวมทังสนิ 238 74 164 405 279 126 344 316 28

คิดเป็นร้อยละ(%) 100.00% 31.09% 68.91% 100.00% 68.89% 31.11% 100.00% 91.86% 8.14%

  ป ี2557ปี 2558ปี 2559  
8.14%

ดําเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดําเนินการ

68 89%

31.11% ดําเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดําเนินการ

31.09%

68.91%

ดําเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดําเนินการ

 
91.86%68.89%



 

ตาราง สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ประจําเดือน พฤษภาคม 2559 (ข้อมูลวันที่ 31 พฤษภาคม 2559) 

รายการผู้ขอรับบริการ 

(1) 

ผู้รับบริการสะสม 

 

(2) 

ผู้รับบริการ 

(พ.ค.59) 

(1+2) 

รวม 

1. ผู้ขอรับบริการข้อมูลสิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่วิชาการป่าไม้ 7 0 7 

2. ผู้ขอรับบริการข้อมูลทางโทรศัพท์/ศูนย์บริการฯ 616 76 692 

3. ผู้ขอรับบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0 

4. ผู้ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการของกรมป่าไม้  

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

5 0 5 

รวมทั้งหมด 628 76 704 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตาราง สถิติผู้เข้าชมเวบ็ไซต์ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ประจําเดือน พฤษภาคม  2559 (ข้อมูลวันที่ 31 พฤษภาคม 2559) 

รายการผูข้อรับบริการ 

(1) 

ผู้รับบริการสะสม 

 

(2) 

ผู้รับบริการ 

(พ.ค.59) 

(1+2) 

รวม 

1.ผู้เข้าชมเว็บไซต์ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม ้ 163,830 19,897 183,727 

รวมทั้งหมด 163,830 19,897 183,727 

 

 

 



  ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจําเดือน พฤษภาคม 2559 (ข้อมูลวันที่ 31 พฤษภาคม 2559) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

(1) 

เรื่องร้องเรยีน 

สะสม 

 

(2) 

เรื่องร้องเรยีน 

ประจําเดือน 

(พ.ค.59) 

 

 

(1)+(2) 

รวม* 

ดําเนินการ

พร้อมรายงาน

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ 

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม ้ 58 7 65 30 35 

สํานักนายกรัฐมนตร ี/ (1111) 0 0 0 0 0 

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 153 20 173 44 129 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข ์ทส. 0 0 0 0 0 

อื่นๆ 0 0 0 0 0 

รวมทั้งหมด 211 27 238 74 164 

 

หมายเหตุ  * รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 (ดาวน์โหลดเอกสารไดท้างเว็บไซต์กรมป่าไม้ หน้าเว็บเพจศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ 

www.forest.go.th/service หัวข้อรายงานสถิติ) 

      

       



ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เรือ่งอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลวันที่ 31 พฤษภาคม 2559) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

(1) 

เรื่องรอ้งเรียน 

ทั้งหมด 

 (ต.ค.57-ก.ย.58) 

(2) 

ดําเนินการพร้อม

รายงานแล้วเสร็จ 

 (ต.ค.58-ก.ย.59) 

(1) - (2) = (3) 

อยูร่ะหว่าง

ดําเนนิการ 

(ข้ามป)ี 

(4) 

เรื่องดําเนินการแล้วเสร็จ 

ประจําเดือน พ.ค.59 

(3) - (4) 

เรื่องรอ้งเรียน

ค้างป ี

คงเหลือ** 

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม ้ 129 106 23 0 23 

สํานักนายกรัฐมนตร ี/ (1111) 0 0 0 0 0 

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 276 167 109 6 103 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส. 0 0 0 0 0 

อื่นๆ 0 0 0 0 0 

รวมทั้งหมด 405 273 132 6 126 

 

หมายเหตุ  ** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2  

(ดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์กรมป่าไม้ หน้าเว็บเพจศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ www.forest.go.th/service หัวข้อรายงานสถิติ) 

  

 

 

 



ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามปี)(ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่  31 พฤษภาคม 2559) 

 

ช่องทางการร้องเรียน 

(1) 

เรื่องรอ้งเรียน 

ทั้งหมด 

 (ต.ค.56-ก.ย.57) 

(2) 

ดําเนินการพร้อม

รายงานแล้วเสร็จ 

 (ต.ค.57-ก.ย.58) 

(1) - (2) = (3) 

อยูร่ะหว่างดําเนนิการ 

(ข้ามป)ี 

(4) 

ดําเนินการพร้อม

รายงานแล้วเสร็จ 

 (ต.ค.57 – ก.ย.58) 

(5) 

เรื่องดําเนินการแล้วเสร็จ 

ประจําเดือน       

(ต.ค.58- ก.ย.59 

(3) - (4)-(5) 

เรื่องรอ้งเรียนค้างป ี

คงเหลือ*** 

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม ้ 191  164 27 3 9 15 

สํานักนายกรฐัมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 0 

รัฐสภา / กระทู้ ข้อหารือ สว. สส. 6 6 0 0 0 0 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ/ (ระบบ e-Petition) 147 127 20 6 1 13 

อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 

รวมทั้งหมด 344 297 47 9 10 28 

 

หมายเหตุ   *** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 

(ดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์กรมป่าไม้ หน้าเว็บเพจศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ www.forest.go.th/service หัวข้อรายงานสถิติ) 

 

 

 

 



หน่วยงานที่รับผิดชอบ จํานวนเรื่องร้องเรียน อยู่ระหว่างดําเนินการ
ดําเนินการแล้วเสร็จพร้อม

รายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

สํานักบริหารกลาง 4 ๒ ๒

สํานักแผนงานและสารสนเทศ ๘ ๐ ๘

สํานักจัดการป่าชุมชน 6 ๕ ๑

สํานักส่งเสริมการปลูกป่า 2 ๑ ๑

สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ๕๐ ๓๘ ๑๒

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ 26 ๒๐ ๖

สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 1 ๑ ๐

สํานักการอนุญาต 32 ๓๑ ๑

สํานักกฎหมาย 0 ๐ ๐

สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 0 ๐ ๐

สํานักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ 0 ๐ ๐

สํานักด่านป่าไม้ 2 ๐ ๒

สํานักรับรองการป่าไม้ 0 ๐ ๐

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 ๐ ๐

กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 ๐ ๐

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม)่ 10 ๙ ๑

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ๔ ๔ ๐

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลําปาง) 10 ๑๐ ๐

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 10 ๘ 2

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุร)ี 3 ๒ ๑

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธาน)ี 5 ๔ ๑

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 6 ๕ 1

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 24 ๑๐ ๑๔

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุร)ี 9 ๕ ๔

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี 12 ๕ ๘

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี 13 ๗ ๖

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 6 ๖ ๐

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 4 ๔ ๐

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 0 ๐ 0

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 6 ๓ ๓

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 1 ๑ ๐

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 10 ๕ 5

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 5 ๓ ๒

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 20 ๑๘ ๒

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 5 ๔ 1

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 1 ๐ ๑

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 12 ๗ ๕

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส 1 1 0

หน่วยงานอื่น : กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช 0 0 0

รวม ๒๓๘ ๑๖๔ ๗๔

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน (รายสํานัก) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดือน พฤษภาคม 2559 (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559)

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

หมายเหตุ : เรื่องร้องเรียนบางเรื่องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน

ท้ังนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางเว็บเพจของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ www.forest.go.th/service หัวข้อรายงานสถิติ



หน่วยงานที่รับผิดชอบ จํานวนเรื่องร้องเรียน อยู่ระหว่างดําเนินการ ดําเนินการแล้วเสร็จพร้อมรายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

สํานักบรหิารกลาง 2 ๐ ๒

สํานักแผนงานและสารสนเทศ ๓๔ ๐ ๓๔

สํานักจัดการป่าชุมชน 0 ๐ ๐

สํานักส่งเสรมิการปลูกป่า 6 ๐ ๖

สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ๑๘ ๕ ๑๓

สํานักจัดการท่ีดินป่าไม้ 16 ๖ ๘

สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 1 ๑ ๐

สํานักการอนุญาต 20 ๑๗ ๓

สํานักกฎหมาย 3 ๐ ๓

สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 0 ๐ ๐

สํานักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ 0 ๐ ๐

สํานักด่านป่าไม้ 1 ๑ ๐

สํานักรับรองการป่าไม้ 0 ๐ ๐

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 ๐ ๐

กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 ๐ ๐

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 (เชียงใหม)่ 27 ๘ ๑๙

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 2 (เชียงราย) ๑๖ ๖ ๑๐

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ลําปาง) 9 ๕ ๔

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 (ตาก) 16 ๑๑ 5

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 (สระบุร)ี 11 ๕ ๖

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) 10 ๒ ๘

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 (ขอนแก่น) 15 ๓ 13

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 (นครราชสีมา) 36 ๑๑ ๒๕

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 (ชลบุร)ี 12 ๐ ๑๒

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุร)ี 18 ๗ ๑๑

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎรธ์านี) 23 ๗ ๑๖

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรธีรรมราช) 14 ๖ ๘

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) 5 ๔ ๒

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 3 ๐ 3

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ 12 ๕ ๗

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 4 ๐ ๔

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขาพิษณุโลก 15 ๑ 8

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 สาขานครพนม 5 ๐ ๕

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 สาขาอุบลราชธานี 15 ๑๑ ๔

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 สาขาปราจนีบุรี 8 ๔ 4

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 13 ๐ ๑๓

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 สาขากระบ่ี 19 ๔ ๑๕

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 สาขานราธิวาส 3 0 3

หน่วยงานอื่น : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช 0 0 0

รวม ๔๐๕ ๑๒๖ ๒๗๙

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน (รายสํานัก) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เดือน พฤษภาคม (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2557 -  31 พฤษภาคม 2559)

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

หมายเหตุ : เรื่องร้องเรยีนบางเรื่องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน

ท้ังนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางเว็บเพจของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ www.forest.go.th/service หัวข้อรายงานสถิติ



หน่วยงานที่รับผิดชอบ จํานวนเรื่องร้องเรียน อยู่ระหว่างดําเนินการ ดําเนินการแล้วเสร็จพร้อมรายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

สํานักบรหิารกลาง 5 ๐ ๕

สํานักแผนงานและสารสนเทศ 97 ๐ ๙๗

สํานักจัดการป่าชุมชน 3 ๐ ๓

สํานักส่งเสรมิการปลูกป่า 3 ๐ ๓

สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 11 ๑ ๑๐

สํานักจัดการท่ีดินป่าไม้ 7 ๐ ๗

สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 0 ๐ ๐

สํานักการอนุญาต 2 ๑ ๑

สํานักกฎหมาย 0 ๐ ๐

สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 0 ๐ ๐

สํานักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ 0 ๐ ๐

สํานักด่านป่าไม้ 2 ๐ ๒

สํานักรับรองการป่าไม้ 0 ๐ ๐

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1 ๐ ๑

กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 ๐ ๐

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 (เชียงใหม)่ 14 ๑ ๑๓

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 2 (เชียงราย) 3 ๐ ๓

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ลําปาง) 9 ๐ ๙

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 (ตาก) 12 ๑ 11

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 (สระบุร)ี 7 ๐ ๗

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) 13 ๐ ๑๓

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 (ขอนแก่น) 17 ๕ 12

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 (นครราชสีมา) 24 ๓ ๒๑

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 (ชลบุร)ี 10 ๑ ๙

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุร)ี ๒๔ ๑ ๒๓

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎรธ์านี) 11 ๐ ๑๑

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรธีรรมราช) 8 ๐ ๘

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) 6 ๑ ๕

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 1 ๐ 1

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ 4 ๐ ๔

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 7 ๐ ๗

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขาพิษณุโลก ๑๑ ๐ 11

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 สาขานครพนม 2 ๐ ๒

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 สาขาอุบลราชธานี 12 ๑๐ ๒

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 สาขาปราจนีบุรี 8 ๓ 5

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 6 ๐ ๖

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 สาขากระบ่ี 8 ๐ ๘

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 สาขานราธิวาส 2 0 2

หน่วยงานอื่น : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช 0 0 0

รวม ๓๔๔ ๒๘ ๓๑๖

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน (รายสํานัก) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดือน พฤษภาคม (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 -  31 พฤษภาคม 2559)

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

หมายเหตุ : เรื่องร้องเรยีนบางเรื่องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน

ท้ังนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางเว็บเพจของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ www.forest.go.th/service หัวข้อรายงานสถิติ



หนา้ที1่

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ ศ  2559  เดอืน พฤษภาคม 2559  (ข้อมลวันที่ 1 ตลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดาเนนการเรองรองเรยน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดอน พฤษภาคม 2559  (ขอมูลวนท 1 ตุลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559)

รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

เดือน ตุลาคม 2558

1 5805175 2/10/2558 ขอให้ตรวจสอบแนวเขตที่ดิน สทก. ที่ได้รับอนุญาต สทก. ฉบับที่ 537 เลขที่ดิน 136 แผ่นที่ 172 ระวาง

หมายเลข 5122-4 อ.สะเดา ป่าควนนายเส้น จ.สงขลา

√ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 13 (สงขลา)

2 5811310931  05/10/2558 นางบุญหลาย และ นายพิฑูลย์ สุนา ราษฎรจังหวัดเลย ได้มีหนังสือเรียนคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ

ขอให้ตรวจสอบพื้นที่ป่าชุมชน บ้านลายเหนือ หมู่ที่ 11 ตําบลน้ําสวย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

√ e-petition สน.จทป.ที่ 6 (อุดรธาน)ี

3 5811310931 5/10/2558 ขอให้ตรวจสอบพื้นที่ป่าชุมชน บ้านลายเหนือ หมู่ที่ 11 ตําบลน้ําสวย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เนื่องจาก √ e-petition สํานักจัดการป่าชุมชนุ ู

ขึ้นทะเบียนเมื่อปี 2546 เนื้อที่ 2,000 ไร่แต่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย 

ประกาศพื้นที่ป่าชุมชนบ้านลายเหนือ ดําเนินโครงการฟื้นฟูป่าชุมชนและป่าต้นน้ําลําธารเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว จํานวน 1,050 ไร ่ผู้ร้องเรียนจึงม ีข้อสงสัยถึงพื้นที่จํานวน 950 ไร ่ที่หายไป

 และผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกําหนดแนวเขตป่าชุมชน

p ุ

4 5812937451 6/10/2558 นายคําปอง พิพวนนอก  ขอให้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทํา

กินในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ ่ ตําบลลํานางรอง อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยขอให้

พิจารณาร้องเรียนของนายสมนึก ปัดชา (ผู้ร้องรายใหม่) กับพวก ราษฎรจังหวัดบุรีรัมย ์ขอให้จัดสรรที่ดิน 

ทํากินให้แก่ราษฎร โดยรวมเป็นเรื่องเดียวกันกันกับของตนเอง

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

,สน.จทป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

ฎ

5 5811444851 6/10/2558 นายธัญญะ เลิศศิริ มีหนังสือขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่ดินทํากิน เนื่องจากผู้

ร้องมีกรรมสิทธิ์ประเภทโฉนด น.ส. 4 จ เลขที่ 5695 เล่มที่ 47 หน้า 95 ตัง้อยู่ที่อําเภอแม่เมาะ จังหวัด

ลําปาง ทับซ้อนเข้าไปในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝัง่ซ้าย ทําให้ไม่สามารถแบ่งโฉนดที่ดินตาม

ต้องการ

√ e-petition สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

6 5812906985  07/10/2558 นายวิชรัตน์ มังคะตา ขอความอนุเคราะห์เช่าพื้นที่ป่าดงซํา จังหวัดขอนแก่น √ e-petition สํานักการอนุญาต

7 5812999932 7/10/2558 ราษฎรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ตําบลงิม ตําบลออย ตําบลผาช้างน้อย อําเภอปง และตําบลฝายกวาง ตําบล

แม่ลาว อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการตัดโค่นยางพาราในพื้นที่ป่า

√ e-petition สน.จทป.ที่ 2 (เชียงราย)

่8 5900022 8/10/2558 ลักลอบตัดไม้และแปรรูป ไม้สัก ไม้มะค่า ไม่ชิงชัน ไม้พะยูงและต้นไม้ขนาดใหญ ่บริเณด้านหลังของสถานี

วนวัฒนวิจัยงาวและสํานักงานสวนป่าห้วยทาก จังหวัดลําปาง

√ ปม./ระบบมือถือ สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)



หนา้ที2่

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ ศ  2559  เดอืน พฤษภาคม 2559  (ข้อมลวันที่ 1 ตลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดาเนนการเรองรองเรยน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดอน พฤษภาคม 2559  (ขอมูลวนท 1 ตุลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559)

รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

9 5810944357 5/10/2558 สอบถามถึงการรับรองที่ดินขอทุนสงเคราะห์สวนยาง จังหวัดสงขลา √ e-petition สน.จทป.ที่ 13 (สงขลา)

10 5812971923 2/10/2558 26/1/2559 ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากคําสั่ง คสช.ที่ 66/2557 เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่แจ้งว่าตนเองบุกรุกที่ดิน

ของทางราชการ ทั้งที่พืน้ที่ของราษฎรในพื้นที่อําเภอชัยบุร ีจังหวัดสุราษฎร์ธาน ีและอําเภอเขาพนม จังหวัด

√ e-petition สํานักการอนุญาต

,สน.จทป.ที ่11 (สุฎ ุ ุ ฎ

กระบี่

ุ

ราษฎร์ธาน)ี สน.จทป.ที่

 12 สาขากระบี่

11 5813052371 2/10/2558 12/10/2558 ชาวบ้านซับสมบูรณ ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ ่จ.ชัยภูม ิได้ร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการจ่ายเงินชดเชย

่

√ e-petition สํานักแผนงานและ

ที่ดินป่าสงวนห่งชาติ (ป่านายางกลัก) สารสนเทศ

12 5811450012  13/10/2558 ขอความเป็นธรรมในที่ดินทํากินถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับกุมดําเนินคดีฐานบุกรุกแผ้วถางแนวเขตเพื่อออกโฉนด

ที่ดินเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงขี้เหล็ก บริเวณหมู่ที่ 12 ตําบลอุ่มม้า อําเภอธวัชบุร ีจังหวัดร้อยเอ็ด

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 

(ขอนแก่น)

13 5811323751 13/10/2558 ร้องเรียนการบุกรุกป่า บ้านปางเจริญ-หัวฝายเหนือ ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จังหวัดกําพงเพชร √ e-petition สน.จทป.ที ่4 (ตาก)1 11 1 1 1 ุ ุ ญ ุ p ( )

14 5811416030 14/10/2558 4/1/2559 ขอความเป็นธรรมกรณีครอบครองที่ดินบริเวณเขาพนมศาสตร ์หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 8 ตําบลป่ายุบใน อําเภอ

วังจันทร์ จังหวัดระยอง ถูกกล่าวหาว่าบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ

√ e-petition สน.จทป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

15 5900043 16/10/2558 3/11/2558 ขอให้ตรวจสอบการลักลอบตัดไม้บนเนินเขาหลังภูเก็ตแฟนตาซ ีจังหวัดภูเก็ต √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 12 สาขา

กระบี่

16 5900035 16/10/2558 บุกรุกป่าสาธารณะประโยชน์เพื่อประโยชน์ตนเอง บริเวณบ้านปางเจริญ-หัวฝายเหนือ ต.ท่าขุนราม อ.เมือง

 กําพงเพชร

√ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

17 5811489385 16/10/2558 นายกสมาคมผู้ผลิตภาคใต ้ได้มีหนังสือ เพื่อขอเช่าพื้นที่ราชพัสดุและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในเขตพื้นที่

จังหวัดกระบี่ ซึ่งหมดอายุการอนุญาตการทําสวนปาล์มน้ํามันของเอกชน เพื่อแบ่งพื้นที่ให้ราษฎรที่มี

คณสมบัตเิหมาะสมเขา้ไปอาศัยทํากนิ

√ e-petition สํานักการอนุญาต

คุณสมบตเหมาะสมเขาไปอาศยทากน

18 5812928796 20/10/2558 ให้เร่งรัดพิจารณาให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ทับที่ดินทํากินของชาวบ้าน บริเวณบ้านบากชุม หมู่ที่ 1 ตําบลโนนก่อ อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

19 5812924594 21/10/2558 ประธานชมรมทหารพรานกองทัพบก ได้มีหนังสือถึง คสช. เพื่อขอเข้าใช้ประโยชน์ทํากินและอยู่อาศัย หรือขอ

่ ่ ้ ่

√ e-petition สํานักการอนุญาต

เช่าที่ดินป่าสงวนแห่งชาต ิซึ่งอยู่ในพื้นที่ตําบลอ่าวลึกเหนือ ตําบลคลองยา อําเภออ่าวลึกและตําบลเขาเขน 

ตําบลเขาต่อ ตําบลคีรีวง ตําบลปลายพระยา จังหวัดกระบี่
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ ศ  2559  เดอืน พฤษภาคม 2559  (ข้อมลวันที่ 1 ตลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดาเนนการเรองรองเรยน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดอน พฤษภาคม 2559  (ขอมูลวนท 1 ตุลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559)

รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

20 5811478720 22/10/2558 ขอให้หน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา กรณี ราษฎรเข้าครอบครองสวนปาล์มในพื้นที่

ป่าสงวนแห่งชาติที่เอกชนขอใช้ประโยชน์ให้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2546 

ข้อ 41 รวมทั้งขอความคุ้มครองกลุ่มมวลชนไร้ที่ดินทํากินที่ได้เข้ามาอยู่อาศัยและครอบครองที่ดิน ในท้องที่

√ e-petition สํานักการอนุญาต

ุ ุ ู

หมู่ที่ 4,5,7 และ 8 ตําบลปลายพระยา อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

21 5811427502 26/10/2558 9/3/2559 ได้รับความเดือดร้อนจากกลุ่มคนใต้มีอิทธิพลกลุ่มใหญ่มาบุกรุกทําสวนยางพาราหลายร้อยไร่และได้บุกรุก

ที่ดินของผู้ร้อง ซึ่งทํากินมาตั้งแต่ป ีพ.ศ.2517 บริเวณบ้านหนองสิม ตําบลนามาลา อําเภอนาแห้ว จังหวัด

เลย และบุคคลกลุ่มนี้ยังได้ทํารั้วในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อทําสวนยางพารา

√ e-petition สน.จทป.ที่ 6 (อุดรธาน)ี

22 5812997140 26/10/2558 ขอให้พิจารณาออกเอกสารสิทธิในที่ดินให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ตามแนวถนนสาย 317 (สระแก้ว – 

จันทบุร)ี ตําบลวังสมบูรณ์ อําเภอวังสมบูรณ์ อําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

,สน.จทป.ที่ 9 สาขา

ปราจีนบุรี

23 5812779226 26/10/2558 มีชาวบ้านบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนของหมู่บ้านหัวควน หมู่ที่ 6 ตําบลควนชุม อําเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด

นครศรธีรรมราช และได้ออกเอกสารสิทธทิี่ผดิกฎหมาย

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 

(นครศรธีรรมราช)นครศรธรรมราช และไดออกเอกสารสทธทผดกฎหมาย (นครศรธรรมราช)

24 5812913391 26/10/2558 20/1/2559 ขอคัดสําเนาแผนที่เขตป่าชุมชน (บริเวณวัดภูปอพรหมนิมิต) บ้านแก่งศรีโคตร ตําบลโนนก่อ อําเภอสิรินธร 

จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition สํานักจัดการป่าชุมชน

25 5900051 27/10/2558 3/5/2558 นายทุนบุกรุกป่าสงวนพร้อมมีผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าป่าไม้สวนป่าละเอาะปลัดป้องกัน อําเภอน้ําเกลี้ยง จ.

ศรีสะเกษ แสวงหาผลประโยชน์

√ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

26 5812925881 28/10/2558 12/5/2559 ขอความเป็นธรรมในการแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตป่าตามมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.

2541 ในท้องที่ หมู่ที่ 7 ตําบลจันทเขลม อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรีเพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหา 

จํานวน 4 ประเด็น

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

,สน.จทป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

27 5811491705 30/10/2558 บริษัท ส.เขมราฐ อินดัสตรี จํากัด ทําการลักลอบระเบิดหิน ขุดตักดิน และหินลูกรัง รุกล้ําเข้าไปในเขตป่า

สงวนแหง่ชาตปิา่ฝัง่ซา้ยลําโดมใหญ จังหวัดอบลราชธานี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อบลราชธานีสงวนแหงชาตปาฝงซายลาโดมใหญ จงหวดอุบลราชธาน อุบลราชธาน

เดือน พฤศจิกายน 2558

28 5900064 2/11/2558 12/11/2558 การออกหนังสือรับรองการหักภาษ ีณ ที่จ่าย ของบริษัท col ที่ได้ซื้อขายเครื่องเขียนกับกรมป่าไม้ √ ปม./โทรศัพท์ สํานักบริหารกลาง

29 5812957904 2/11/2558 18/2/2559 ขอความเป็นธรรมกรณีผู้ร้องบุกรุกและเข้าครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าซําผักหนาม บริเวณหมู่ที่ 3

 ตําบลทุ่งลุยลาย จังหวัดชัยภูม ิพิกัด UTM 47Q 0799761E 1820762N เนื้อที่ 11-1-87 ไร ่เพื่อ

ใ ่ ใ ้ ่ ้ ่ ใ ็ ใ ่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

ใช้ปลูกยางพารา พร้อมกับสังให้ผู้ร้องออกจากพืนทีและรือถอนสิงปลูกสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ซึง

คําสั่งทําให้ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ ศ  2559  เดอืน พฤษภาคม 2559  (ข้อมลวันที่ 1 ตลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดาเนนการเรองรองเรยน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดอน พฤษภาคม 2559  (ขอมูลวนท 1 ตุลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559)

รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

30 5812900225 3/11/2558 กลุ่มแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยางพาราจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหายางพารา โดยเสนอข้อ

เรียกร้อง จํานวน 3 ประเด็น โดย ข้อเสนอในข้อที่ 3 มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐบาล

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

31 5900072 4/11/2558 3/2/2559 ลักลอบตัดไม้ในป่าชุมชน ตําบลหนองกะท้าว อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 4 สาขา

พิษณุโลก

32 5900085 4/11/2558 29/12/2558 ลักลอบตัดไม ้หมู่บ้านสันต้นดู่ ตําบลป่าตอน อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

/ / ใ ้ ส  ส ี่ ั ี่ ชีื่ ่  ฮิ  ์  ์ สี ์  ั้ ่ ี่  ่ ี่  ํ ้ ป  ํ √ titi ส ป ี่  ( ชี ใ )่33 5812743032 10/11/2558 ขอใหตรวจสอบ สถานทพีกทมีชีือวา ฮลิล์ ลอดจ ์รสีอรต์ ตงอยูเลขท ี140 หมูท ี5 ตาบลบานปง อาเภอ

หางดง จังหวัดเชียงใหม่

√ e-petition สน.จทป.ท ี1 (เชยีงใหม)

34 5900093 11/11/2558 11/11/2558 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกป่าบริเวณหน้าโรงเรียนจอมแจ้งพิทยาคม √ ปม./เว็บไซต์ สํานักแผนงานและ

สารสนเทศ

35 5812994622 11/11/2558 22/12/2558 ขอความเป็นธรรม กรณี ชาวบ้านหมู่ที่ 9 บ้านท่าเต้น ตําบลพระเพลิง อําเภอเขาฉกรรจ ์จังหวัดสระแก้ว √ e-petition สน.จทป.ที ่9 สาขา

ได้รับความเดือดร้อนจากการกันเขตพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ป่าไม ้โดยแจ้งให้ออกจากพื้นที่และถูกดําเนินคดีจา

กกการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ปราจีนบุรี

36 5812919540 10/11/2558 7/4/2559 ขอให้ตรวจสอบการจัดทําลานรับซื้อยางพารา บริเวณหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตําบลเขาคอก อําเภอ

ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ์ซึ่งผู้ร้องเห็นว่า บริเวณพื้นที่จัดทําโครงการดังกล่าวบุกรุกเขตป่าสงวนของชุมชน

√ e-petition สน.จทป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

37 5900124 13/11/2558 ขอให้ตรวจสอบการครอบครองไม้แปรรูป ไม้ชิงชัน ไม้พะยูง ไม้ประดู่ บ้านเลขที่ 318 หมู่ที่ 6 ตําบลล้อม

แรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

38 5812926260 18/11/2558 ขอให้ ทส. ตรวจสอบการถือครองที่ดิน น.ส.3 เลขที่ 100 หมู่ที่ 6 (11) ตําบลไทรย้อย อําเภอเด่นชัย 

จังหวัดแพร่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 3 สาขาแพร่

่ ่ ้ ่39 5811442999 19/11/2558 ได้รับผลกระทบ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้เรียกเก็บเงินกับชาวบ้าน ในการขอสงเคราะห์การเกษตร รวมทั้ง

ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของแนวเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตําบลบาโหย อําเภอสะบ้าย้อย จังหวัด

สงขลา

√ e-petition สน.จทป.ที่ 13 (สงขลา)

40 5811482797 19/11/2558 12/5/2559 กลุ่มเครือข่ายสุราษฎร์ร่วมใจขอให้พิจารณาจัดสรรที่ดินทํากินให้กับสมาชิกกลุ่มที่เป็นราษฎรไร้ที่ดินที่กิน

และที่อยู่อาศัยทั้งหมด 18 จังหวัด

√ e-petition สน.จทป.ที่ 11 (สุ

ราษฎร์ธาน)ีู 1 ฎ )
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ ศ  2559  เดอืน พฤษภาคม 2559  (ข้อมลวันที่ 1 ตลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดาเนนการเรองรองเรยน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดอน พฤษภาคม 2559  (ขอมูลวนท 1 ตุลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559)

รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

41 5811323422 17/11/2558 มีนายทุนลักลอบตัดไม้พะยูงเป้นจํานวนมาก ที่โครงการอนุรักษ์ทับทิมสยาม เบื้องต้นได้ติดตามพร้อมเก็บ

หลักฐานเเล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งที่ ทสจ.ศรีสะเกษเเละศูนย์ดํารงธรรม เเต่ก็ได้ได้รับความร่วมมือไม่มี

การเข้าตรวจสอบ

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

42 5811449255 26/11/2558 17/2/2559 ราษฎรจังหวัดนครราชสีมา กับพวก ร้องเรียนว่า ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนจาก ปม. ได้อนุญาตให้

ทบวงมหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอ่างเก็บน้ําห้วยบ้านยาง เพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งพื้นที่บางส่วนมีราษฎรได้ครอบครอง ทําประโยชน ์ซึ่งพื้นที่บางส่วนมีราษฎรได้

ครอบครองทําประโยชน์อยู่ก่อนแล้ว ทําให้เกิดข้อพิพาทมาโดยตลอด

√ e-petition สํานักการอนุญาต

,สํานนักจัดการที่ดินป่า

ไม้

สน.จทป.ที่ 8 

(นครราชสีมา) ปิด

เรื่องแล้ว.

/ / / / ซื้ ี่ ิ ใ ป่ ส  ้ ่ ํ  ่ ี่  ํ ั  ํ ึ  ั ั ช ี √ ป /โ ศั ์ ส ป ี่  ( ช ี)43 5900145 30/11/2558 22/1/2559 ซือขายทดีินในเขตปาสงวน บานหนองเตาดา หมูท ี13 ตาบลรางบว อาเภอจอมบงึ จงหวดราชบุรี √ ปม./โทรศพท์ สน.จทป.ท ี10 (ราชบุร)ี

เดือน ธันวาคม 2558

44 5900161 2/12/2558 8/3/2559 บุกรุกพื้นที่ป่า หมู่ที่ 5 บ้านเขาเหล็กนอก ตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

45 5811462420 2/12/2558 ขอความเป็นธรรมและขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงประมูลซื้อที่ดินจากสํานักงานบังคับคดีจังหวัด

กําแพงเพชร ขายทอดตลาดตามคําสั่งของศาล ซึ่งมีหนังสือรับรองการทําประโยชน ์(น.ส.3) เล่มที่ 19 หน้า

 125 เลขที่ 109 หมู่ที่ 2 (4) ตําบลหนองคล้า อําเภอเมือง กําแพงเพชร เนื้อที่ 32 ไร ่3 งาน 20 ตาราง

วา แต่ศูนย์ประสานงานป่าไม้กําแพงเพชรได้แจ้งว่าที่ดินของผู้ร้องอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิซึ่งผู้ร้องเห็นว่า

 ศาลฎกีาได้เคยมคีําพพิากษาวา่ ที่ดินดังกล่าวของผร้อ้งได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

 ศาลฎกาไดเคยมคาพพากษาวา ทดนดงกลาวของผูรองไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย

46 5811337493 2/12/2558 ขอทราบความคืบหน้ากรณีนางสาวพัชรินทร ์สุพงษ ์กับพวก ราษฎรจากจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีหนังสือ

ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ขอความเป็นธรรมว่า ผู้ร้องกับพวกได้ครอบครองและทํากินในพื้นที่สวนป่าห้วยจันทร์

มาเป็นระยะเวลานาน แต่ต่อมามีประกาศให้ที่ดินดังกล่าว เป็นป่าสงวนแห่งชาติ

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

่ ่ ่47 5812609201 3/12/2558 21/12/2558 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการอนุรักษ์ป่าไม ้เนื่องจากประชาชนมีความประสงค์ให้ทางหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องมีการหามาตรการในการอนุรักษ์ป่าไม้และป่าสงวนทุกแห่งในประเทศไทย

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

48 5812629861 3/12/2558 29/12/2558 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับให้มีการจัดทําโครงการปลูกป่าภายในพื้นที่สาธารณะที่อยู่ในความดูแลของ

หน่วยงานส่วนท้องถิ่น ประชาชนมีความคิดเห็นว่า ควรมีการปลูกป่าในพื้นที่ดังกล่าวทั่วประเทศ

√ e-petition สํานักส่งเสริมการปลูก

ป่า

49 5900174 9/12/2558 14/12/2558 บุกรุกป่าหวงห้าม บ้านโพนแพง ตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม √ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 6 สาขา

นครพนม



หนา้ที6่

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ ศ  2559  เดอืน พฤษภาคม 2559  (ข้อมลวันที่ 1 ตลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดาเนนการเรองรองเรยน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดอน พฤษภาคม 2559  (ขอมูลวนท 1 ตุลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559)

รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

50 5812935620 30/11/2558 ขอให้ตรวจสอบสิทธิการครอบครองของนายบันดล ปัญญาฉลาดว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่และขอให้

ตรวจสอบสิทธิที่ดินดังกล่าว ซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าสามารถออกเอกสารสิทธิให้กับผูใ้ดได้หรือไม่  บริเวณที่พัก

สงฆ์ถ้ําผาเจ้า ตัง้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิป่าดงผาเจ้า หมู่ที่ 3 ตําบลเวียงต้า อําเภอลอง จังหวัดแพร่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 3 สาขาแพร่

ู ู

51 5811459890 2/12/2558 ขอความอนุเคราะห์เช่าที่ดินทํากินของรัฐ ในพื้นที่ ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี √ e-petition สํานักการอนุญาต

52 5811401834 2/12/2558 ขอความเป็นธรรมในกรณีได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐบาล ซึ่งจะมีการรื้อถอนต้น

ยางพาราของราษฎร ปัจจุบันหน่วยงานของกรมป่าไม้ได้ไปติดป้ายประกาศให้ราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ออกจาก

ปา่สงวนแห่งชาต ิภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2558 ซึ่งพืน้ที่ดังกล่าวเป็นพืน้ที่กําลังอย่ในกระบวนการพสิจน์

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

ปาสงวนแหงชาต ภายในวนท 6 ธนวาคม 2558 ซงพนทดงกลาวเปนพนทกาลงอยูในกระบวนการพสูจน

สิทธิ์ โดยผู้ร้องกับพวก ขอความอนุเคราะห์ให้มีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางลงตรวจสอบพื้นที่และขอให้ชะลอ

การตัดต้นยางพาราของราษฎรในพื้นที่ไว้ก่อน จนกว่ากระบวนการพิสูจน์สิทธิ์จะมีผลออกมา

53 5812916662 2/12/2558 15/2/2559 ราษฎรตําบลด่านชุมพล อําเภอบ่อไร่จังหวัดตราด แจ้งว่าถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับกุมข้อหาบุกรุกป่า √ e-petition สน.จทป.ที ่9 (ชลบุร)ี

54 5812939779 14/12/2558 8/1/2559 ขอคัดสําเนาแผนที่เขตป่าชุมชน บ้านแก่งศรีโคตร ตําบล โนนก่อ อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี √ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

55 5900182 15/12/2558 24/12/2558 ขอทราบขั้นตอนการขนย้ายไม้บ้านเก่าไปปลูกสร้างที่ต่างจังหวัด √ ปม./เว็บไซต์ สํานักด่านป่าไม้

56 5811348382 11/12/2558 2/2/2559 ขอให้ตรวจสอบการออกโฉนดพื้นที่บ้านหนองบัวป่าชุมชน หมู่ที่ 2 อ.แก่งกระจาน ต.พุววรรค์ จ.เพชรบุรี √ e-petition สน.จทป.ที่ 10 สาขา

เพชรบบรีเพชรบบุร

57 5811407336 16/12/2558 บริษัท ส.เขมราฐ อินดัสตรี จํากัด ทําการลักลอบระเบิดหิน ขุดตักดิน และหินลูกรังรุกล้ําเข้าไปในเขตป่า

สงวนแห่งชาติป่าฝัง่ซ้ายลําโดมใหญ่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

58 5812981753 17/12/2558 สมาคมคนไทยไร้ที่ทํากินขอความเป็นธรรมในการเข้าทําประโยชน ์รวมทัง้ ขอให้พิจารณาตรวจสอบและ

จัดสรรที่ดิน บริเวณสวนปาล์มในจังหวัดกระบี่

√ e-petition สํานักการอนุญาต

่ ่59 5900195 22/12/2558 8/3/2559 ลักลอบตัดไม ้บ้านแม่กลองใหม่ หมู่ที่ 1 ตําบลแม่กลองใหม ่อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

60 5900205 23/12/2558 10/5/2559 พบพื้นที่ต้องสงสัย เพื่อครอบครองที่ดินบนภูเขาฟันฟืนต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ √ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 4 สาขา

พิษณุโลก

61 5900213 23/12/2558 29/2/2559 บุกรุกป่าเพื่อครอบครองที่ดิน พืน้ที่หมู่ที่ 2 ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

62 5900221 28/12/2558 28/12/2558 เดือดร้อนต้นยางนา อยากให้ทางกรมป่าไม้ตัดต้นยางนาให้ด้วย √ ปม./เว็บไซต์ สํานักแผนงานและ

สารสนเทศ
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ ศ  2559  เดอืน พฤษภาคม 2559  (ข้อมลวันที่ 1 ตลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดาเนนการเรองรองเรยน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดอน พฤษภาคม 2559  (ขอมูลวนท 1 ตุลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559)

รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

63 5900234 28/12/2558 8/3/2559 ลักลอบตัดไม้เพื่อครอบครองที่ดิน บ้านเขาเหล็ก หมู่ที่ 5 ตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

64 5811412680 17/12/2558 มีกลุ่มนายทุนผู้มีอิทธิพลได้บุกรุกพื้นที่ป่าที่เคยเป็นพื้นที่ประทานบัตรทําเหมืองแร่ดีบุก บริเวณท้องที่ หมู่ที่ √ e-petition สน.จทป.ที ่12 สาขาุ ุ ู ุ ุ ุ ู

3 ตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กระบี่

65 5811422845 29/12/2558 5/2/2559 ขอความเป็นธรรมและขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงประมูลซื้อที่ดินจากสํานักงานบังคับคดีจังหวัด

กําแพงเพชร ขายทอดตลาดตามคําสั่งของศาล ซึ่งมีหนังสือรับรองการทําประโยชน ์(น.ส.3) เล่มที่ 19 หน้า

 125 เลขที่ 109 หมู่ที่ 2 (4) ตําบลหนองคล้า อําเภอเมือง กําแพงเพชร เนื้อที่ 32 ไร ่3 งาน 20 ตาราง

วา แตศ่นย์ประสานงานปา่ไมก้ําแพงเพชรได้แจง้วา่ที่ดินของผร้อ้งอย่ในเขตปา่สงวนแห่งชาต ิซึ่งผร้อ้งเห็นวา่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก) ปม.ปิดเรื่อง

วา แตศูนยประสานงานปาไมกาแพงเพชรไดแจงวาทดนของผูรองอยูในเขตปาสงวนแหงชาต ซงผูรองเหนวา

 ศาลฎีกาได้เคยมีคําพิพากษาว่า ที่ดินดังกล่าวของผู้ร้องได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย

66 5810950509  29/12/2558 ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการบังคับพระอนุพันธุ ์อภิชาโน ให้ ลาสิกขาบท กระทําความผิดในการ

ครอบครองไม้สักแปรรูปและอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตพักสงฆ ์ถ้ําพระศรี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

อินทราทิตย์ ตําบลทุง่เสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

67 5812916766 24/12/2558 ราษฎรตําบลไทรทอง อําเภอชัยบุร ีจังหวัดสุราษฎร์ธาน ีขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง แต่งตั้งคณะทํางานจาก

ส่วนกลางลงมาตรวจสอบรับทราบสภาพปัญหาพื้นที่สวนปาล์มที่หมดสัญญาเช่าแล้วนํามาจัดสรรให้ราษฎร

ผู้ไม่มีที่ดินทํากิน และกําหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์ผู้ที่จะได้รับการจัดสรรที่ดินทํากินให้เป็นรูปธรรม

√ e-petition สํานักการอนุญาต

เดือน มกราคม 2559

68 5912977493 7/1/2559 4/2/2559 ผู้ร้องถูกกล่าวหาบุกรุกเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (โซนซี) โดยพืน้ที่ดังกล่าวเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง 

ตามแผนที่แสดงการจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา (บ้าน

ซับบอน) แต่ผู้ร้องให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า พืน้ที่ดังกล่าวของผู้ร้องทับซ้อนกับพื้นที่นอกเขต

้ ่ โ ่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง ผู้ร้องจึงเห็นว่าการจัดทําเส้นแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (โซนซี) บนแผนที่

ดังกล่าวเป็นการทําขึ้นโดยไม่ถูกต้อง

69 5812974209 25/12/2558 18/2/2559 นางทัศนีย ์เพ็ชร์สงคราม อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 12 ตําบลงิ้ว อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

และชาวบ้านอีก 43 ครัวเรือน ได้รับความเดือดร้อนเกิดข้อพิพาทในที่ดินทํากิน

√ e-petition สน.จทป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

ปิดไม่ได้แนบไฟล์

70 5912985494 5/1/2559 8/3/2559 ขอติดตามความคืบหน้าเรื่องร้องเรียนกรณีความเดือดร้อนของชาวบ้าน ตําบลยางหัก อําเภอปากท่อ √ e-petition สน.จทป.ที ่10 (ราชบรี)1 /1/ / /

จังหวัดราชบุร ีจากการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝัง่ซ้ายแม่น้ําภาชีทับที่ทํากิน และขอให้ออกหนังสือ

รับรองเอกสารสิทธิ สทก.1 ในที่ดินทํากิน

p 1 ( ุ )
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ ศ  2559  เดอืน พฤษภาคม 2559  (ข้อมลวันที่ 1 ตลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดาเนนการเรองรองเรยน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดอน พฤษภาคม 2559  (ขอมูลวนท 1 ตุลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559)

รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

71 5812914010 4/12/2558 11/1/2559 นายยุซัว แซ่วื่อ ขอกลับเข้าไปทํากินในพื้นที่ทํากินเดิม (นาเก่า) คลองห้วยทราย ตําบลหนองแม่นา อําเภอ

เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 สาขา

พิษณุโลก

72 5912905667 8/1/2559 เรียกร้องสิทธิทํากินของราษฎรตําบลโนนก่อ อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธาน ีที่ได้รับความเดือดร้อนจาก √ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขาฎ ุ

การประกาศเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าและเขตป่าสงวนบุณฑริก-ยอดมน อุบลราชธานี

73 5911323718 8/1/2559 18/2/2559 แจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไม้พยุงในพื้นที่โครงการพุทธยาน วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ตําบลจรัส อําเภอ

บัวเชด จังหวัดสุรินทร์

√ e-petition สน.จทป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

74 5912938034 4/1/2559 ขอความเป็นธรรม กรณีถูกกล่าวหาว่าบุกรุกแผ้วถางทําลายพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองศกและป่าคลอง

 ั ัดสรา ฎรธ์า ี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 11 (สุ

รา ฎรธ์า )ีพนม จงหวดสุราษฎรธาน ราษฎรธาน)

75 5912715011 6/1/2559 ขอให้ตรวจสอบผู้มีอิทธิพลเข้าใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า บริเวณดอยตูน (ชื่อตามประชาชนเรียก) หมู่ที่ 6 

ตําบลเหมืองจี้ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

√ e-petition สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

76 5912799261 6/1/2559 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการซุกซ่อนไม้ที่ตัดมาจากป่าสงวน(ไม่ทราบชื่อ) บริเวณพื้นที่หมู่บ้านดอนขวัญ หมู่ที่

 2 ตําบลพนา อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

77 5912944168 4/1/2559 14/3/2559 ขอความอนุเคราะห์ไม้เพื่อทําประตู หน้าต่างโบสถวัดหลักหิน ตําบลบักดอง อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ √ e-petition  สํานักป้องกันฯ

,สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

78 5911440823  6/01/2559 11/5/2559 ราษฎรหมู่ที่ 8 ตําบลวังกระแจะ อําเภอเมือง จังหวัดตราด มีหนังสือร้องเรียนถึงนายกรัฐมนตร ีแจ้งว่า

ตนเองเคยอาศัยอย่และทํากนิในพื้นที่สืบทอดมาจากบรรพบรษ ตัง้แตป่ ีพ ศ 2503 และได้ชําระภาษบีํารง

√ e-petition สน.จทป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

ตนเองเคยอาศยอยูและทากนในพนทสบทอดมาจากบรรพบุรุษ ตงแตป พ.ศ.2503 และไดชาระภาษบารุง

ท้องที่ ต่อมามีการประกาศให้พื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทําให้ทํากินไม่ได้และถูก

เจ้าหน้าที่จับกุม จึงขอให้ช่วยคืนพื้นที่ให้ด้วย

79 5911480075 12/1/2559 17/2/2559 ขอให้ตรวจสอบกรณีมีการบุกรุกภูเขา อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา √ e-petition สน.จทป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

่ ่ ่ ่ ้ ่ ้ ่ ่80 5912657217 12/1/2559 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดเรื่องการบุกรุกพืน้ที่ป่าสงวนในพื้นที่อําเภอกาบ

เชิง จังหวัดสุรินทร์

√ e-petition สน.จทป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

81 5911429306 13/1/2559 17/2/2559 ขอความเป็นธรรมจากการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ บุกรุกที่สาธารณประโยชน์ขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลสุขเกษม อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

√ e-petition สน.จทป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

82 5900255 18/1/2559 30/1/2559 พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่สํานักด่านป่าไม้ √ ปม./เว็บไซต์ สํานักด่านป่าไม้1 /1/ /1/ ฤ /

83 5900323 18/1/2559 23/3/2559 บุกรุกพื้นที่ป่าสงวน หมู่ที่ 5 ตําบลอ่าวนาง อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 12 สาขา

กระบี่



หนา้ที9่

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ ศ  2559  เดอืน พฤษภาคม 2559  (ข้อมลวันที่ 1 ตลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดาเนนการเรองรองเรยน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดอน พฤษภาคม 2559  (ขอมูลวนท 1 ตุลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559)

รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

84 5911495919 13/1/2559 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อปลูกบ้านเรือน และทําการเกษตร อยู่หลังอําเภอแม่อาย  ตําบล อําเภอ แม่อาย  แม่

อายจังหวัด เชียงใหม่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

85 5911353143 13/1/2559 24/2/2559 มีนายทุนลักลอบตัดไม้ในป่า หมู ่15 ตําบล ปากช่อง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา √ e-petition สน.จทป.ที ่8 ุ ู

(นครราชสีมา)

86 5911494680 13/1/2559 มีการบุกรุกพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านวังเจริญรัตน ์ตําบลบ่อไทย อําเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ √ e-petition สน.จทป.ที่ 4 สาขา

พิษณุโลก

87 5912681301 14/1/2559 4/2/2559 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้คําขวัญ ของกรมป่าไม ้คือ กรมป่าไม้อนุรักษ์ผืนป่า รักษาธรรมชาต ิ

ิ กั ช์าติ ั่ ค  ถ า ค์ ร ราชา ร ราชา ี กัรกรไี  ป ช ชา ไ ป็ สข

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

พทกษชาตมนคง ถวายองคพระราชาพระราชานจกรกรไทย ปวงชนชาวไทยเปนสุข

88 5912994149 11/1/2559 ยกเลิกการตรวจยึดที่ดินทํากิน หรือ ผ่อนผันการตัดสวนยาง จังหวัดยโสธร √ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

89 5911371029 15/1/2559 2/2/2559 มีผูบุ้กรุกแปลงปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติจังหวัดร้อยเอ็ด √ e-petition สน.จทป.ที่ 7 

(ขอนแก่น)

90 5912938894 21/1/2559 ขอเสนอแนะและข้อเรียกร้องจํานวน 5 ประเด็น กรณีที่เจ้าหน้าที่ดําเนินการตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหา

การทําลายทรัพยากรป่าไม ้การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเป็น

เหตุให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จังหวัดตรัง

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

91 5911487860 13/1/2559 19/5/2559 ขอความเป็นธรรมกรณีถูกเจ้าหน้าที่จับกุมกล่าวหาว่า ก่นสร้าง แผ้วถาง ยึดถือครอบครองป่าสงวนแห่งชาติ

 ตําบลทับกวาง อําเภอแกง่คอย จังหวัดสระบรี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 5 (สระบุร)ี

 ตาบลทบกวาง อาเภอแกงคอย จงหวดสระบุร

92 5911469433 24/1/2559 ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบว่า ที่ดินแปลงที่ 4971 (โฉนดที่ดินเลขที่ 16039) 

ตําบลป่าคาย อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

, สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

93 5910996249 27/1/2559 พฤติกรรมเจ้าหน้าที่สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) √ e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

่ ่ ้ ่ ่94 5911467984 28/1/2559 ขอความช่วยเหลือและขอให้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินทํากินในพืน้ที่อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย √ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

,สน.จทป.ที่ 6 

(อุดรธาน)ี

95 5900564 30/1/2559 30/3/2559 มีการตัดไม ้และนํารถแม็คโคร เข้ามาขุดปรับหน้าดินเพื่อขาย พืน้ที่ หมู่ที่ 9 ตําบลท้วยเหมือง อําเภอท้าย

เหมือง จังหวัดพังงา

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 12 สาขา

กระบี่

เดือน กุมภาพันธ ์2559



หนา้ที1่0

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ ศ  2559  เดอืน พฤษภาคม 2559  (ข้อมลวันที่ 1 ตลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดาเนนการเรองรองเรยน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดอน พฤษภาคม 2559  (ขอมูลวนท 1 ตุลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559)

รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

96 5912951986 1/2/2559 ขอติดตามการขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองปลายพระยา หมู่ที่ 5 บ้านวังจา 

ตําบลปลายพระยา อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

√ e-petition สํานักการอนุญาต

97 5911401962 13/1/2559 ขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ท้องที่หมู่ที่ 1 ตําบลไชยราช อําเภอบางสะพาน จังหวัด √ e-petition สํานักการอนุญาตุ ู

ประจวบคีรีขันธ์

ุ

98 5911314648 24/1/2559 กรณีขับไล่ชาวบ้านอกจากพื้นที่ป่าสงวนบริเวณพื้นที่เลขที่ 318 หมู่ที่ 5 ตําบลบางริ้น อําเภอเมือง จังหวัด

ระนอง ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว รวมทั้งขอนุญาตใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อ

ประกอบอาชีพ

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

(สราษฎร์ธาน)ี ปิด

เรื่องแล้ว)

/ / / / ใ ้ ส ื่ ป ส ป่ ใ ้ ี่ ิ  ิ  ส  ส ี่ ้  ่ ซ  ส √ titi ส ป ี่  (ส99 5911386999 1/2/2559 10/3/2559 ขอใหตรวจสอบการบุกรุกเพือปลูกสวนปาในทองท ีต.คุรงิ ต.หงเจรญิ ต.สลุย ต.สองพนีอง อ.ทาแซะ จ.สุ

ราษฎร์ธานี

√ e-petition สน.จทป.ท ี11 (สุ

ราษฎร์ธาน)ี

100 5900721 3/2/2559 3/2/2559 บุกรุกพื้นที่ป่า หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 ตําบลม่วงเจ็ดต้น อําเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ √ ปม./โทรศัพท์ สํานักแผนงานและ

สารสนเทศ

101 5900572 3/2/2559 การบุกรุกพื้นที่ป่า บริเวณห้วยโป่งฮ ีต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ √ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที ่3 (ลําปาง)

102 5900755 3/2/2559 บุกรุกพื้นที่ป่าเชิงเขา ติดสนามกอล์ฟพลูตาหลวง หมู่ที่ 6 อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

103 5900763 3/2/2559 ลักลอบตัดไม ้โดยนําไปฝังเพื่อแปรรูปไม ้ที่วัดสันติธรรม ตําบลเม็งราย อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 2 (เชียงราย)

104 3/2/2559 21/3/2559 ไมไ่ด้รับความสะดวกในการตดิตอ่ราชการ สํานักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 11 (สราษฎรธ์าน)ี √ ปม /โทรศัพท์ สน จทป ที่ 11 (ส104  

5900771

3/2/2559 21/3/2559 ไมไดรบความสะดวกในการตดตอราชการ สานกจดการทรพยากรปาไมท 11 (สุราษฎรธาน) √ ปม./โทรศพท สน.จทป.ท 11 (สุ

ราษฎร์ธาน)ี

105 5900352 3/2/2559 28/3/2559 การบุกรุกทําลายทรัพยากรตําบลเลม็ด อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี √ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 11 (สุ

ราษฎร์ธาน)ี

106 5900792 4/2/2558 บุกรุก ครอบครองที่ดินป่าน้ําตกหินลาด อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี √ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 11 (สุ

ราษฎร์ธาน)ี

107 5911319757 4/2/2559 ขอความช่วยเหลือเนื่องจากผู้ร้องได้ยื่นคําขอต่ออายุประทานบัตรการเข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายใน

เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาอังคาร ตําบลเจริญสุข อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

√ e-petition สํานักการอนุญาต

108 5911462289 25/1/2559 18/3/2559 ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเมืองไผ ่ได้รับความเดือดร้อนเป็นจํานวนมาก เนื่องจากป่าสงวน

ไ ่ ่

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

่แห่งชาติเมืองไผ่ประกาศทับทีทํากินของประชาชน ตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา อําเภอหนองก ีจังหวัดบุรีรัมย์ ,สน.จทป.ท ี8 

(นครราชสีมา)



หนา้ที1่1

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ ศ  2559  เดอืน พฤษภาคม 2559  (ข้อมลวันที่ 1 ตลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดาเนนการเรองรองเรยน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดอน พฤษภาคม 2559  (ขอมูลวนท 1 ตุลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559)

รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

109 5911459579  24/01/2559 18/3/2559 ราษฎรซึ่งอาศัยอยู่ในตําบลยางหัก อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุร ีได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากจาก

การประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝัง่ซ้ายแม่น้ําภาชีทับที่ทํากินของชาวบ้าน

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

,สน.จทป.ที่ 10 

(ราชบุร)ีุ

110 5911475570 8/2/2559 ขอความช่วยเหลือ เนื่องจากผู้ร้องกับพวกได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาพิพาทในที่ดินทํากิน บริเวณ

อําเภอภูพานและอําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

,สน.จทป.ที่ 6 สาขา

นครพนม

111 5911421575 25/1/2559 ลักลอบตัดต้นไม้ทําลายป่าเขาทราย ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองธง ป่าต้นน้ํา จังหวัด

ศ ี ช

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

ส ป ี่ 2 นครศรธรรมราช ,สน.จทป.ท 12 

(นครศรีธรรมราช)

112 5911437979 1/2/2559 ขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาปางก่อวังชมพู อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ √ e-petition สํานักการอนุญาต

113 5911390859  01/02/2559 วันที่ 13 มกราคม 2559 เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าตามนโยบายของนายกรัฐมนตร ีโดยการรือ้

ถอนพืชผลอาสินและตัดต้นยางพาราของราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติห้วยจันทร์ (ตามที่ผู้ร้องแจ้ง) ตําบล

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ทําให้ผู้ร้องและชาวบ้านได้รับความ เดือดร้อน และไม่มีที่ดินทํากิน

114 5911455883 10/2/2559 กรณีนายกรกช สุขฤทธิ์ ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตร ีขอให้พิจารณาดําเนินการต่อผู้กระทําผิด

เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาต ิพ.ศ.2507 ในพื้นที่อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

,สน.จทป.ที่ 9 สาขา

ปราจนีบรีปราจนบุร

115 5900844 12/2/2559 29/2/2559 ขอให้ชี้แจงเรื่องแจ้งเบาะแสการบุกรุกป่า พืน้ที่หมู่ที่ 2 ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี √ ปม./ตนเอง สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

116 5910351995 1/2/2559 ได้รับความเดือดร้อนจากสัมปทานทําเหมืองแร่เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และก่อสร้างบริเวณเขาปู่คง 

จังหวัดกาญจนบุรี

√ e-petition สํานักการอนุญาต

้ ่ ้ ่ ่ ่117 5911496041 1/2/2559 มีการข่มขูโดยบริษัทเอกชนต้องการให้ชาวบ้านรือ้ถอนสิ่งปลูกสร้างออกสร้างพืน้ที่ที่เคยขอสัมปทานที่

หมดอายุแล้ว ตําบลคลองหิน อําเภออ่าลึก จังหวัดกระบี่

√ e-petition สํานักการอนุญาต,

สํานักป้องกันฯ

118 5911453872 7/2/2559 31/3/2559  มีการนําเครื่องจักรขนาดใหญ ่เข้าไปบุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา 

จังหวัดสุราษฎร์ธาน ีโดยการขุดหน้าดินไปขายและตัดต้นไม้ใหญ่

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

,สน.จทป.ที่ 11 (สุ

ราษฎร์ธาน)ีฎ )



หนา้ที1่2

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ ศ  2559  เดอืน พฤษภาคม 2559  (ข้อมลวันที่ 1 ตลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดาเนนการเรองรองเรยน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดอน พฤษภาคม 2559  (ขอมูลวนท 1 ตุลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559)

รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

119 5911400402 7/2/2559 25/2/2559 ผู้ร้องและราษฎร จํานวน 283 ราย ได้เรียกร้องขอ กลับเข้าไปทํากินและอยู่อาศัยในพื้นที่ป่า ท้องที่อําเภอ

เสิงสาง และอําเภอครบุร ีจังหวัดนครราชสีมา

√ e-petition สํานักป้องกัน

,สน.จทป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

120 5911455883 10/2/2559 กรณีนายกรกช สุขฤทธิ์ ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตร ีขอให้พิจารณาดําเนินการต่อผู้กระทําผิด

เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ในพื้นที่อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในการ

เพิกถอนเอกสารสิทธิของนายทุน ที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามคําสั่งศาล แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีการ

ดําเนินการใดๆ ในการนี้ สป.ทส.พิจารณาแล้วเห็นว่าได้เคยมอบหมายให้ ปม.แจ้งตอบนายกรกชฯ ในประเด็น

เกี่ยวกับนายทนบกรกพืน้ที่ปา่สงวนแห่งชาต ิแตป่ัจจบัน ปม ยังไมม่รีายงานผลให้ผร้อ้งทราบแตอ่ย่างใด

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

,สน.จทป.ที่ 9 สาขา

ปราจีนบุรี

เกยวกบนายทุนบุกรุกพนทปาสงวนแหงชาต แตปจจุบน ปม.ยงไมมรายงานผลใหผูรองทราบแตอยางใด

121 5911453289 12/2/2559 ขอให้แก้ไขปัญหาข้อพิพาทในที่ดินทํากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุดไห ป่านาใน และป่าโนนอุดม 

บริเวณอําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

,สน.จทป.ที่ 6 สาขา

นครพนม

122 5911361050 11/2/2559 18/4/2559 ข้อคิดเห็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับปัญหาการตัดไม้ทําลายป่าศิลา ม่วงงาม เป็นพื้นที่ต้นน้ําป่าสักแถวบ้านหินโง่น 

บัานสักง่า ของอําเภอหล่มเก่า จังหวัด เพชรบูรณ.์

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

123 5900873 16/2/2559 บุกรุกพื้นที่ป่า ขุดดินขาย บริเวณบ้านน้ําพุ ตําบลทับกวาง อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 5 (สระบุร)ี

124 5911427151 14/2/2559 มพีระสงฆร์ปหนึ่งชื่อ พระอาจารย์ตอ่ พรอ้มด้วยลกศษิย์อกี 6 คน บกรกพืน้ที่ปา่สงวนแห่งชาต ิบรเิวณเกิ้ง √ e petition สํานักปอ้งกันฯ124 5911427151 14/2/2559 มพระสงฆรูปหนงชอ พระอาจารยตอ พรอมดวยลูกศษยอก 6 คน บุกรุกพนทปาสงวนแหงชาต บรเวณเกง

ไม้ลมพาด บ้านนาวัง ตําบลนาเสียว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

√ e-petition สานกปองกนฯ

,สน.จทป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

125 5911492697 16/2/2559 ขอให้ตรวจสอบกรณีมีการบุกรุก พืน้ที่ของวัดป่าบ้านค้ฎม หมู่ที่ 4 ตําบลโคกสว่าง อําเภอสําโรง จังหวัด

อุบลราชธานี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

,สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

126 5912977542 18/2/2559 ราษฎรหมู่ที่ 8 ตําบลกระแจะ อําเภอเมือง จังหวัดตราด มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตร ีแจ้งว่า ตนเองเคย

อาศัยอยู่และทํากินในพื้นที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ตั้งแต่ป ีพ.ศ.2503 และได้ชําระค่าภาษีบํารุงท้องที่ 

ต่อมามีการประกาศให้พื้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทําให้ทํากินต่อไปไม่ได ้และถูก

เจ้าหน้าที่จับกุม จึงขอให้ช่วยคืนพื้นที่ดังกล่าวให้ด้วย

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

,สน.จทป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

ุ

127 5900865 23/2/2559 ผู้ใหญ่บ้านขุดดินลูกรังเขตป่าชุมชนมีความผิดหรือไม่เขตป่าชุมชนหมู1่3บ้านมิตรสัมพันธ ์ต.วังน้ําเย็น อ.วัง

น้ําเย็น จ.สระแก้ว

√ ปม./ระบบมือถือ สน.จทป.ที่ 9 สาขา

ปราจีนบุรี



หนา้ที1่3

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ ศ  2559  เดอืน พฤษภาคม 2559  (ข้อมลวันที่ 1 ตลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดาเนนการเรองรองเรยน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดอน พฤษภาคม 2559  (ขอมูลวนท 1 ตุลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559)

รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

128 5900831 23/2/2559 29/2/2559 ป่าไม้ชุด ปากรอง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ยึดที่ทํากินราษฎรบ้านขวดน้ํามัน ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ 

จ.พิษณุโลก

√ ปม./ระบบมือถือ สน.จทป.ที่ 4 สาขา

พิษณุโลก

129 5910925143 17/2/2559 ขอให้ตรวจเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าสันทราย) อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ √ e-petition สํานักป้องกันฯ

,สน.จทป.ที่ 1 

(เชียงใหม่)

130 5911370803 18/2/2559 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่เขตป่าสงวน บริเวณ พืน้ที่ป่าสงวน (ไม่ทราบชื่อ) หมู่บ้าน

มะเลงง้อง หมู่ที่ 4 และหมู่บ้านปันเด๊ง (ไม่ทราบหมู่ที่แน่ชัด) ตําบลทุ่งหัวช้าง อําเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลําพูน

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

,สน.จทป.ที่ 1 

(เชยีงใหม)่(เชยงใหม)

131 5910941577 14/2/2559 ขอความเป็นธรรม เนื่องจากถูกอายัดไม้สักในพื้นที่ หมู่ที่ 26 ตําบลพระพุทธบาท อําเภอชนแดน จังหวัด

เพชรบูรณ์

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

,สน.จทป.ที่ 4 สาขา

พิษณุโลก

132 5900734 24/2/2559 24/2/2559 แจ้งเหตุไฟไหม้ป่าบนภูเขารอยต่อจังหวัดขอนแก่นและชัยภูม ิบริเวณเขตตําบลบ้านแก้ง อําเภอแก้งคร้อ √ ปม./ระบบมือถือ สํานักแผนงานและ

จังหวัดชัยภูม ิไหม้มาได ้5 วันแล้วยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุด แจ้งไปยังหน่วยงานอุทยานตาดโตนชัยภูมิแจ้งว่าเป็น

เขตรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติน้ําพอง

สารสนเทศ

133 5911461639 23/2/2559 ขอให้ตรวจสอบบริษัทพิธานปาล์ม ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ การขอเช่าใช้ประโยชน์ในการปลูกปาล์มน้ํามัน ซึ่ง

ปัจจุบันสัมปทานหมดอายุแล้ว

√ e-petition สํานักการอนุญาต

134 5900881 24/2/2559 ลักลอบตัดไม ้บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

135 5912923461 26/2/2559 ชาวบ้านอีก 43 ครัวเรือน หมู่ที่ 12 ตําบลงิ้ว อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้รับความเดือดร้อน

เกิดข้อพิพาทในที่ดินทํากิน ซึ่งเป็นที่ดินของรัฐบริเวณเขาภูหลวง และขับไล่ชาวบ้านออกนอกพื้นที่ แต่ไม่

จับกมผ้มีอิทธิพลในพื้นที่เดียวกัน

√ e-petition สน.จทป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

ุ ู

136 5900894 26/2/2559 ลักลอบตัดไม้พะยูงโดยไม่ได้รับอนุญาต จํานวน 1 ต้น ในพื้นที่ สค.1 พืน้ที่หมู่บ้านเขาไม้ไผ ่หมู่ที่ 7 อําเภอ

บ้านนา จังหวัดนครนายก

√ ปม./โทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

137 5912919073 24/2/2559 18/4/2559 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบที่ดินของรัฐในทุกพื้นที่ เนื่องจาก

ประชาชนเห็นว่า บางพื้นที่ได้มีบุคคลทําการบุกรุกที่ดินของรัฐ เพื่อปลูกสิ่งก่อสร้าง จึงประสงค์ให้หน่วยงานที่

ี่ ้ ํ ิ ื ่ ้ ั ้ ั ใ ้ ั

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

เกยีวขอ้งดําเนินการเพือปอ้งกัน และสรา้งความปลอดภัยให้กับประชาชน



หนา้ที1่4

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ ศ  2559  เดอืน พฤษภาคม 2559  (ข้อมลวันที่ 1 ตลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดาเนนการเรองรองเรยน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดอน พฤษภาคม 2559  (ขอมูลวนท 1 ตุลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559)

รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

138 5910926895 25/2/2559 ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้เเละเจ้าหน้าที่สํานักจัดการทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่ง

เเวดล้อมในเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ กรณีมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรณีเเอบอ้าง

คําสั่ง คสช.เข้าไปดําเนินการตัดโค้นต้นยางพาราของประชาชนในเขตพื้นที่อําเภอเมืองบึงกาฬ อําเภอศรีวิไล 

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

,สน.จทป.ที่ 6 

(อุดรธาน)ี

อําเภอเซกาเเละอําเภออื่นๆในจังหวัดบึงกาฬ

ุ

139 5912608584 25/2/2559 18/4/2559 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับให้มีมาตรการดูแลรักษาพื้นที่ภูเขาทั่วประเทศ เนื่องจากประชาชนเห็นว่าใน

ปัจจุบันประชาชนตัดไม้ทําลายป่าบริเวณพื้นที่ของภูเขาเพื่อทําการเกษตรต่างๆ เป็นจํานวนมาก จึงประสงค์

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาในกรณีดังกล่าว เพื่อให้ภูเขามีความอุดมสมบูรณ์และเป็นการอนุรักษ์

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

ทรัพยากรธรรมชาติได้ต่อไป

140 5912689984 25/2/2559 18/4/2559 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการรุกล้ําพื้นที่ป่าสงวน และป่าต่าง ๆ ของทางนายทุน โดยประชาชนเห็น

ว่าปัจจุบันมีกลุ่มนายทุนทําการบุกรุกพื้นที่ป่า เพื่อสร้างที่พักอาศัย หรือสร้างรีสอร์ทเพื่อประกอบอาชีพกัน

เป็นจํานวนมาก ประชาชนจึงประสงค์ให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการตรวจสอบ หรือหามาตรการในการ

จัดการเรื่องดังกล่าวใหเ้ขม้งวดมากขึ้นกวา่เดิม เพื่อเป็นการปกปอ้งพืน้ที่ปา่

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

จดการเรองดงกลาวใหเขมงวดมากขนกวาเดม เพอเปนการปกปองพนทปา

141 5911403570 22/2/2559 ขอให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ดําเนินการตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่า บริเวณท้องที่ หมู่ที่ 5 ตําบลฉลอง อําเภอสิชล 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,สํานัก

การอนุญาต,สน.จทป.ที่

 12 (นครศรีธรรมราช)

เดือน มีนาคม 2559

142 5911433410  1/3/2559 ขอให้ตรวจสอบสํานักสงฆ์อยู่ที่ถ้ําแห่งหนึ่งในเขตหมู่บ้านหัวน้ํา หมู่ที่ 1 ตําบลแม่มอก อ.เถิน จ.ลําปาง √ e-petition สํานักป้องกันฯ

,สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

143 5911369100 1/3/2559 ขอให้ตรวจสอบการลักลอบตัดไม้พยุง ในที่สาธารณะดอนปู่ตา บ้านมะโม หมู่ที่ 14 ตําบลหนองซอน อําเภอ

เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,  

สน.จทป.ที่ 7 

(ขอนแก่น)

144 5911345867 1/3/2559 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 5000 ไร ่ตําบลทุ่งหลวง อําเภอป่าท่อ 

ั ั ี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,  

ป ี่ ีจังหวัดราชบุรี สน.จทป.ท ี10 (ราชบุร)ี



หนา้ที1่5

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ ศ  2559  เดอืน พฤษภาคม 2559  (ข้อมลวันที่ 1 ตลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดาเนนการเรองรองเรยน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดอน พฤษภาคม 2559  (ขอมูลวนท 1 ตุลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559)

รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

145 5911423016 1/3/2559 ขอแจ้งเบาะแสการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บริเวณแม่น้ําวังทองฝั่งขวา หน้าค่ายสฤษดิ์เสนา หมู่ที่ 19 หมู่บ้าน

วังกระบาก ตําบลวังนกแอ่น อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,  

สน.จทป.ที่ 4 สาขา

พิษณุโลกุ

146 5911417529 3/3/2559 ขอให้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนางอัมพร ดวงอุปมา กับพวก รวม 5 รายได้รับความเดือดร้อน

จากปัญหาพิพาทสิทธิครอบครองที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน และพื้นที่ป่าโนนอุดม ซึ่งในพื้นที่ป่า

สงวนแห่งชาติป่ากุดไห ป่านาใน และป่าโนนอุดม  จังหวัดสกลนคร

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,  

สน.จทป.ที่ 6 สาขา

นครพนม

147 5911366674 1/3/2559 ขอให้ตรวจสอบการลักลอบตัดไม ้ทําลายป่า ในพื่ฎนที่ตําบลหนองเดิ่น อําเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ √ e-petition สํานักป้องกันฯ,  

ส ป ี่ 6 ( )ีสน.จทป.ท 6 (อุดรธาน)

148 5911301742 1/3/2559 ขอให้พิจารณาอนุญาตขุดลอกลําคลองบ่อดาน ในพื้นที่แต่คลองบ่อดาน ตําบลนาเตย อําเภอท้ายเหมือง 

จังหวัดพังงา

√ e-petition สํานักการอนุญาต, 

สน.จทป.ที่ 12 สาขา

กระบี่

149 5911434973 25/2/2559 ขอความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านหมู่ที่ 2ฯ เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทํากิน จากนโยบายการ

ทวงคืนผืนป่า ตําบลปรังเผล อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,  

สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

150 5911459176  4/3/2559 28/4/2558 ขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับกรณีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติม.5 ต.ถ้ําน้ําผุด อ.เมือง จ.พังงา √ e-petition สํานักป้องกันฯ

สน จทป ที่ 12 สาขา,สน.จทป.ท 12 สาขา

กระบี่

151 5911339825 4/3/2559 31/5/2559 บุกรุกที่ภูเขาแสดงกรรมสิทธิ์ในการครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ภูเขาหมู่ที่ 4 ตําบลคลองม่วง อําเภอ

ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

,สน.จทป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

152 5911341900 7/3/2559 ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ขอพระราชทานอภัยโทษทางวินัย กรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) ชี้มูลว่าละเว้นการจับกุมผูบุ้กรุกก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา 4 แห่ง ในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ

ตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง

√ e-petition สํานักบริหารกลาง,

สํานักป้องกันฯ

,สน.จทป.ที่ 3 

(ลําปาง) ปิดแล้ว

153 5911497348 25/2/2559 ขอความเป็นธรรมกรณีป่าชุมชนบ้านวังปลาซ่อน ตําบลยางหัก อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุร ีถูกทหารเข้า

ตรวจยึดพืน้ที่โดยอ้างว่าเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

√ e-petition  สํานักจัดการป่าชุมชน สํานักป้องกันฯ, 

สน.จทป.ที่ 10 1

(ราชบุร)ี ปิดแล้ว



หนา้ที1่6

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ ศ  2559  เดอืน พฤษภาคม 2559  (ข้อมลวันที่ 1 ตลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดาเนนการเรองรองเรยน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดอน พฤษภาคม 2559  (ขอมูลวนท 1 ตุลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559)

รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

154 5900802 8/3/2559 8/3/2559 ข้อมูลแผนที่ผิดพลาด √ ปม./เว็บไซต์ สํานักแผนงานและ

สารสนเทศ

155 5912714016 9/3/2559 แจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไม ้และการขนย้ายไม้เถื่อน ซึ่งเป็นไม้ที่มาจากอําเภอสบเปา จนถึงเขตวนอุทยาน √ e-petition สํานักป้องกันุ

พญาพิภักดิ์ จังหวัดเชียงราย ,สน.จทป.ที่ 2 

(เชียงราย)

156 5911405114 10/3/2559 ขอความเป็นธรรมและติดตามผลการดําเนินการ กรณีขอให้พิจารณาจ่ายเงินเยียวยาแก่ราษฎร เนื่องจาก

การกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐกระทําการรื้อถอน เผาทําลายที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินของราษฎร รวมทั้งมีการ

ยิงราษฎรจนไดร้ับบาดเจ็บและเสียชีวติ ในพืน้ที่หมท่ี่ 6 บา้นคลองหวายเล็ก ตําบลคลองขนาน อําเภอเหนือ

√ e-petition  สํานักการอนุญาต สํานักป้องกันฯ

,สน.จทป.ที่ 12 

สาขากระบี่ (ปิดยงราษฎรจนไดรบบาดเจบและเสยชวต ในพนทหมูท 6 บานคลองหวายเลก ตาบลคลองขนาน อาเภอเหนอ

คลอง จังหวัดกระบี่

สาขากระบ (ปด

แล้ว)

157 5900904 11/3/2559 พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ชื่อ นายศราวุธ ภู่เงิน ชุดพยัคไพร √ ปม./เว็บไซต์ สํานักป้องกันฯ

158 5911411492 11/3/2559 ขอที่ดินทํากิน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านหมากและป่าปากพัง ซึ่งหมดอายุการอนุญาตให้เข้าทํา

ประโยชน์จากบริษัทพันธ์ศรี จํากัด ในท้องที่บ้านคลองปราบ หมู่ที่ 9 ตําบลคลองน้อย อําเภอชัยบุร ีจังหวัด

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,สํานัก

การอนุญาต

สุราษฎร์ธานี

159 5911458023 11/3/2559 ราษฎรตําบลสาคู อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีหนังสือร้องเรียนแจ้งว่าตนเองอยู่อาศัยบ้านเลขที่ 3/35 

หมู่ที่ 1 ตําบลสาคู อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยพืน้ที่ดังกล่าวเป็น สค.1 และในเอกสาร สค.1 ระบุว่า ทิศ

ตะวันออก และทิศตะวันตกติดเขตป่า แต่เหตุใดพื้นที่ในทิศตะวันออก และทิศตะวันตกดังกล่าว จึงมีผู้

ครอบครองพืน้ที่ ดังนัน้จงึตอ้งการให้มกีารตรวจสอบวา่มกีารเขา้ครอบครองโดยถกตอ้งตามกฎหมายหรือไม่

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

,สน.จทป.ที่ 12 สาขา

กระบี่

ครอบครองพนท ดงนนจงตองการใหมการตรวจสอบวามการเขาครอบครองโดยถูกตองตามกฎหมายหรอไม

160 5911473333 4/3/2559 23/5/2559 นายทรง วังธนู อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 268/1 หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านหนุน อําเภอสอง จังหวัดแพร ่ได้รับความ

เดือดร้อนจากปัญหาน้ําท่วมและที่ดินทํากินอยู่ในพื้นที่ป่าไม้ จึงขอให้หน่ววยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือ 

เกี่ยวข้องกับกับพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่า

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

, สน.จทป.ที่ 3 สาขา

แพร่

่ ่ ่161 5900912 15/3/2559 บุกรุกป่าสงวนเพื่อลักลอบขุดเจาะหินขาย บริเวณหมู่ที่ 7 ตําบลวังด้ง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุรี)

162 5910971081 29/02/2559 พืน้ที่ หมู่ที่ 4,5,6 ตําบลหินแก้ว อําเภอท่าแซะ และหมู่ที่ 7 ตําบลบ้านนา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร ได้มี

ประชาชนอาศัยทํากินในพื้นที่มานานแล้ว แต ่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้มีการเรียกรับผลประโยชน์และประชาชนขอ

เช่าที่ดินดังกล่าวเพื่อทําประโยชน์

√ e-petition สํานักการอนุญาต, 

สน.จทป.ที่ 11 (สุ

ราษฎร์ธาน)ีฎ )



หนา้ที1่7

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ ศ  2559  เดอืน พฤษภาคม 2559  (ข้อมลวันที่ 1 ตลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดาเนนการเรองรองเรยน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดอน พฤษภาคม 2559  (ขอมูลวนท 1 ตุลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559)

รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

163 5912782696 15/3/2559 ขอให้ตรวจสอบการซื้อขายที่ดินที่ดิน สทก. (สิทธิทํากิน) ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตําบลตะนาวศร ีอําเภอสวนผึ้ง 

จังหวัดราชบุร ีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร ่ซึ่งได้รับมอบหมายจากกรมป่าไม ้ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดิน

และป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝัง่ซ้ายแม่น้ําภาช ีจังหวัดราชบุร ีในปีงบประมาณ พ.ศ.2545-2550 

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

,สน.จทป.ที่ 10 

(ราชบุร)ีุ

ไปขายให้แก่นายทุน

ุ

164 5900925 17/3/2559 27/5/2559 มีชาวม้งและชาวบ้าน หมู่ที่ 2 ตําบลทุ่งสมอ อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จุดไฟเผาป่าเพื่อล่าสัตว์และบุก

รุกพื้นที่ป่า

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 4 สาขา

พิษณุโลก

165 5910939111 11/3/2559 การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชบ.2 (เขาพริก) ชลบุร ี ราษฎรขอให้เพิกถอน

ปร กาศใ ้ ้ ี่คร คร ําปร โ ช ใ์ ื้ ีป่า่ตร ดึ ําใ ร้า ฎร า รา ได้รั ค า ดื ดร้

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

ส ป ี่ 9 (ช ร)ีประกาศใหผูทครอบครองทาประโยชนในพนทปาตรวจยด ทาใหราษฎรหลายรายไดรบความเดอดรอน ,สน.จทป.ท 9 (ชลบุร)

166 5900954 21/3/2559 ขอให้กรมป่าไม้อนุญาตให้ บริษัท เหมืองแร่เฟลด์สปาร์ ราชบุร ีจํากัด เข้าทําประโยชน์เพื่อการทําเหมืองแร่ √ ปม./เว็บไซต์ สํานักการอนุญาต

167 5900941 21/3/2559 ขอให้กรมป่าไม้อนุญาตให้ บริษัท เหมืองแร่เฟลด์สปาร์ ราชบุร ีจํากัด เข้าทําประโยชน์เพื่อการทําเหมืองแร่ √ ปม./เว็บไซต์ สํานักการอนุญาต

168 5900933 21/3/2559 ลักลอบตัดไม้ป่าต้นน้ําบนยอดดอยไร่ชาระมิงค์ วัดป่าปางกื้ด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ √ ปม./ระบบมือถือ สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

169 5912609664 11/3/2559 ขอให้ยุติการอนุญาตให้ บริษัท พันธุศร ีจํากัด เข้าทําประโยชน์และเก็บหาของป่า (ผลปาล์มน้ํามัน) ในเขต

ปา่สงวนแห่งชาตปิา่บา้นหมากและปา่ปากพัง บรเิวณพืน้ที่ตําบลชัยบร ีตําบลไทรทอง ตําบลคลองนอ้ย 

√ e-petition สํานักการอนุญาต

ปาสงวนแหงชาตปาบานหมากและปาปากพง บรเวณพนทตาบลชยบุร ตาบลไทรทอง ตาบลคลองนอย 

อําเภอชัยบุร ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี

170 5913030648 15/3/2559 ขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมป่าไม ้ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตําบลนิคมสร้างตนเอง 

อําเภอเมืองลพบุร ีจังหวัดลพบุรี

√ e-petition สํานักการอนุญาต

171 5912765679 18/3/2559 มีการบุกรุกพื้นที่ในเขื่อนจุฬาภรณ์โดยการสร้างที่อยู่อาศัย โดยกลางวันลักลอบหาปลากลางคืนลักลอบล่า

่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 8 

สัตว์ป่า โดยไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบดูแล ตําบลทุ่งลุยลาย อําเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ (นครราชสีมา)

172 5912749645 20/3/2559 แปลงปลูป่าพายุเกย์ท้องที่ ตําบลหงษ์เจริญ ตําบลคุริง อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร √ e-petition สน.จทป.ที่ 11 (สุ

ราษฎร์ธาน)ี

173 5911461318 15/3/2559 ถกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกมดําเนินคดีในข้อหาบกรกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  บริเวณตําบลหนองแหย่ง อําเภอ √ e-petition สํานักป้องกันฯ,  1 11 1 1 1 / / ู ุ ุ ุ

สันทราย จังหวัดเชียงใหม่

p ,

สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)



หนา้ที1่8

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ ศ  2559  เดอืน พฤษภาคม 2559  (ข้อมลวันที่ 1 ตลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดาเนนการเรองรองเรยน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดอน พฤษภาคม 2559  (ขอมูลวนท 1 ตุลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559)

รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

174 5910957983 24/3/2559 เจ้าหน้าที่ป่าไม้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้กระทําผิดในโครงการปลูกป่า

อาเซียนบริเวณหมู่บ้านย่อย บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 5 ตําบลอัยเยอร์เวง อําเภอเบตง จังหวัดยยะลา

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 

สน.จทป.ที่ 13 สาขา

นราธิวาส

175 5913038629 15/3/2559 23/5/2559 ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาโดยการตั้งคณะกรรมการร่วมแก้ไขปัญหาที่ดินระหว่างภาครัฐกับ

ตัวแทนเกษตรกรผูไ้ด้รับความเดือดร้อน กรณีที่ดินทํากินของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอยู่ภายในพื้นที่

รับผิดชอบของ ทส. เช่น ประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ ทับที่ดินทํากินของราษฎร จังหวัดนครราชสีมา

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

,สน.จทป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

/ / / / ช่ ื ื่ ไ ้ ั ื ้ ปั ้ ิ ใ ี่ ิ ํ ิ  ิ ํ √ titi สํ ั ป้ ั  สํ ั176 5910972521 15/3/2559 18/5/2559 ขอความชวยเหลือเนืองจากไดรบความเดือดรอนจากปญหาขอพพิาทในทดีินทากนิ บรเิวณอาเภอภูพาน

และอําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร

√ e-petition สานกปองกนฯ, สานก

จัดการที่ดินป่าไม้

,สน.จทป.ที่ 6 สาขา

นครพนม

177 5911918750 23/3/2559 ขอให้ชะลอการนําพื้นที่ป่าชุมชนก่อสร้างสนามกีฬาระดับตําบลปราสาท อําเภอขุขันธ ์จังหวัดศรีสะเกษ √ e-petition สํานักจัดการป่าชุมชน,

 สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

178 5912913012 28/3/2559 กรณีนางวิไลนุช ปุเรจาริก ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับสิทธิทํากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าหินล้ม เนื่องจาก

 ปม. ได้อนุญาตให้สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าหินล้ม 

แปลงที่ 1 เป็นเหตซอ้นทับกับพืน้ที่ของผร้อ้งเรยีน ที่เคยได้รับอนญาตใหป้ลกหมอ่นเลี้ยงไหม

√ e-petition สํานักการอนุญาต

แปลงท 1 เปนเหตุซอนทบกบพนทของผูรองเรยน ทเคยไดรบอนุญาตใหปลูกหมอนเลยงไหม

179 5912904147 28/3/2559 ขออนุญาตใช้พื้นที่ของ ปม. โดยสภาองค์กรชุมชนตําบลหนองแม่นา ตําบลสะเพง ตําบลริมสีม่วง และตําบล

เขาค้อ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร

√ e-petition สํานักการอนุญาต

180 5900962 31/3/2559 8/4/2559 ความคลาดเคลื่อนในแนวเขตป่าอนุรักษ ์app forest4thai √ ปม./ระบบมือถือ สํานักแผนงานและ

สารสนเทศ

181 5900975 31/3/2559 ขอให้ตรวจสอบไม้ที่จะนํามาสร้างสํานักสงฆ์ บ้านหนองหว้าใหม่ หมู่ที่ 15 ตําบลหนองหว้า อําเภอเบญจ

ลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

182 5900983 31/3/2559 ผู้มีอิทธิพลลักลอบตัดมพะยูงบนภูเขาพนมดงรัก แล้วนํามาขายบริเวณลานพักไม้ที่ 1 บ้านคลองสาน ต.ดง

รักษ์ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีษะเกษ

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานีู ุ

183 5900991 31/3/2559 มีการลักลอบตัดไม้พยูงที่ ต.บัวน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีษะเกษ √ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี



หนา้ที1่9

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ ศ  2559  เดอืน พฤษภาคม 2559  (ข้อมลวันที่ 1 ตลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดาเนนการเรองรองเรยน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดอน พฤษภาคม 2559  (ขอมูลวนท 1 ตุลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559)

รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

184 5911447131 31/3/2559 3/5/2559 ขอพระราชทานความเป็นธรรมเกี่ยวกับที่ดินบริเวณบ้านพุปลาไหล อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

เนื่องจากผู้ร้องเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบุกรุกที่

สาธารณประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลสุขเกษม อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

,สน.จทป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)ุ

เดือน เมษายน 2559

185 5911436514 22/3/2559 ถูกฟ้องขับไล่พื้นที่หมู่ที่ 3 ตําบลหนองผักแว่น อําเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุร ีซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ป่าชัยบาดาล

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

, สน.จทป.ที่ 5 (สระบุร)ี

186 5911455685 24/3/2559 ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดอํานาจเจริญจับกุมดําเนินคดีฐานบุกรุก ก่นสร้าง แผ้วถาง เข้าทําประโยชน์ฯลฯใน

ป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

,สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

187  

5911481423

 24/03/2559 มีที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยที่ไม่มีเอกสารสิทธิในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิซึ่งผู้ร้องเรียนเห็นว่า ที่ดินโดยรอบมี

เอกสารสิทธิเป็นโฉนดที่ดินและ ส.ป.ก. หมดแล้ว จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือผู้ร้องเรียน

กับพวกด้วย

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

, สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

188 5911476843 24/3/2559 ขอความเป็นธรรมเรื่องที่ดินทํากินหลังสถานีวนวัฒนวิจัยเขาสอยดาว อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี √ e-petition สํานักป้องกันฯ,

สํานักวจิัยฯ สน จทป ที่สานกวจยฯ,สน.จทป.ท

 9 (ชลบุร)ี

189 5911404629 24/3/2559 ขอความอนุเคราะห์พื้นที่สร้างเมรุ และศูนย์ปฏิบัติธรรมซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 ตําบลทุ่งนุย้ 

อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

, สน.จทป.ที่ 13 

(สงขลา)

190 5911483270 5/4/2559 ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมเกี่ยวกับที่ดินบริเวณเขาพนมศาสตร ์หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 

8 ตําบลป่ายุบใน อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

√ e-petition สน.จทป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

191 5911319839 31/3/2559 มีผูล้ักลอบตัดต้นไม้พะยูงซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในที่ดินของผู้ร้องเรียน บริเวณบ้านนามะเขือ ตําบลนา

มะเขือ อําเภอสหัสขันธ ์จังหวัดกาฬสินธุ ์

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 

สน.จทป.ที่ 7 

(ขอนแก่น)(ขอนแ น)

192 5911464157 31/3/2559 ขอความอนุเคราะห์เช่าที่ดินทํากินของรัฐ ในพื้นที่ ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี √ e-petition สํานักการอนุญาต



หนา้ที2่0

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ ศ  2559  เดอืน พฤษภาคม 2559  (ข้อมลวันที่ 1 ตลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดาเนนการเรองรองเรยน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดอน พฤษภาคม 2559  (ขอมูลวนท 1 ตุลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559)

รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

193 5901002 12/4/2559 บุกรุกถางป่า ตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิพืน้ที่บ้านคลองตะเคียน หมู่ที่ 8 ตําบลแม่ท้อ อําเภอเมือง 

จังหวัดตาก

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

194 5911476794 8/4/2559 ขอให้พิจารณาแก้ไขกฎกระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับเขตป่าสงวนแห่งชาต ิเพื่อนํามาจัดสรรและ √ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ฎ ฎ

ออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ีอําเภอท่าหลวง อําเภอลําสนธ ิ

อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ีอําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก และอําเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตร 

รวมทัง้ ขอให้พิจารณายกเลิกคําขออาชญาบัตร อาชญาบัตรพิเศษสํารวจและทําเหมืองแร่ทองคํา และขอ

สัมปทานในเขตพื้นที่ที่ประชาชนอยู่อาศัย ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนได้แนบรายชื่อประชาชนจังหวัดสระบุร ีจังหวัด

ลพบรี จังหวัดพษิณโลก จังหวัดพจิติร และจังหวัดหนองบัวลําภลพบุร จงหวดพษณุโลก จงหวดพจตร และจงหวดหนองบวลาภู

195 5911456744 31/3/2559 ราษฎรจังหวัดสมุทรปราการขอให้ดําเนินการตรวจสอบว่า บ้านที่พักตามโฉนดที่ดินเลขที่ 

59774,59773 ก่อสร้างบุกรุกพื้นที่ป่าหรือไม่

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

196 5901015 18/4/2559 25/5/2559 ลักลอบตัดไม้บริเวณอ่างเก็บน้ําแม่ถาง ต. บ้านเวียง อ. ร้องกวาง จ. แพร ่จนถึง วัดพระธาตุปูแจ บ้านบุญ √ ปม/ระบบมือถือ สน.จทป.ที ่3 สาขาแพร่

เริง ต. บ้านเวียง อ. ร้องกวาง จ. แพร่

197 5901023 18/4/2559 25/5/2559 ลักลอบตัดไม้บริเวณอ่างเก็บน้ําแม่ถาง ต. บ้านเวียง อ. ร้องกวาง จ. แพร ่จนถึง วัดพระธาตุปูแจ บ้านบุญ

เริง ต. บ้านเวียง อ. ร้องกวาง จ. แพร่

√ ปม/ระบบมือถือ สน.จทป.ที่ 3 สาขาแพร่

198 5901044 20/4/2559 ขอความช่วยเหลือในการตรวจสอบที่ดิน หมู่ที่ 11 ตําบลหนองปลิง อําเภอเมือกําแพงเพชร √ ปม/หนังสือ สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

199 5900852 25/4/2559 25/4/2559 พนักงานสขภาพ พดจาดี √ ปม/ระบบมือถือ สํานักแผนงานและ199 5900852 25/4/2559 25/4/2559 พนกงานสุขภาพ พูดจาด √ ปม/ระบบมอถอ สานกแผนงานและ

สารสนเทศ

200 5901031 25/4/2559 ผมไปเที่ยวจังหวัดน่าน เห็นภูเขาหัวโล้นมากมาย นั่นคือป่า ใช่ไหมครับ √ ปม/ระบบมือถือ สน.จทป.ที่ 3 สาขาแพร่

201 5901052 25/4/2559 เจ้าหน้าที่หน่วยฯ รอ.1(ดงมะอี่) เรียกเก็บเเงินจากโรงงาน เลื่อยโซ่ยนต ์ค้าไม้เรือนเก่าในท้องที่อําเภอหนอง √ ปม/เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 7 

พอก จังหวัดร้อยเอ็ด (ขอนแก่น)

202 5901065 25/4/2559 ลักลอบตัดไม้และแปรรูปไม้ที่บ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 6 บ้านวังโป่ง ตําบลวังใต ้อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง √ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

203 5911455218  5/4/2559 ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับที่ดินทํากินและแจ้งเบาะแสการบุกรุกพื้นที่ป่าพื้นที่ ตําบลท่าด้วง อําเภอหนองไผ่ 

จังหวัดเพชรบูรณ์

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สํานัก

จัดการที่ดินป่าไม,้ ู ,

สน.จทป.ที่ 4 สาขา

พิษณุโลก



หนา้ที2่1

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ ศ  2559  เดอืน พฤษภาคม 2559  (ข้อมลวันที่ 1 ตลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดาเนนการเรองรองเรยน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดอน พฤษภาคม 2559  (ขอมูลวนท 1 ตุลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559)

รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

204 5911481561 5/4/2559 ราษฎรจังหวัดชุมพรขอให้จัดสรรที่ดินเพื่อใช้ในโครงการปลูกป่าคืนสู่ธรรมชาต ิและใช้ทําฝายกั้นน้ํา โดยไม่

ของบประมาณ และไม่ขอรับสิทธิในที่ดินดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่ง สป.ทส.พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องดังกล่าว

เกี่ยวข้องกับการดําเนินการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม ้เพื่อใช้ในโครงการปลูกป่าคืนสู่ธรรมชาติ

√ e-petition สํานักการอนุญาต

ู ู

205 5911447573 20/4/2559 ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมดําเนินคดีในข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  บริเวณตําบลหนองแหย่ง อําเภอ

สันทราย จังหวัดเชียงใหม่

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 

สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

/ / ช ้  ่ ี่  ํ ้  ํ ไ  ั ั ิ โ  ศั ใ่ ป่ ส ่ ช ปิ่ √ titi สํ ั ป้ ั  206 5912961309 20/4/2559 ชาวบาน หมูท ี3 ตาบลบานแยง อาเภอนครไทย จงหวดพษิณุโลก อาศยอยูในเขตปาสงวนแหงชาตปิาเขา

กระยาง ไม่เคยมีไฟฟ้าใช้ ทําให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จึงขอความอนุเคราะห์ต่อการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค อําเภอนครไทย และสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พิษณุโลก ขอให้มีการขยายเขตไฟฟ้าเข้าไปใน

หมู่บ้าน

√ e-petition สานกปองกนฯ, 

สน.จทป.ที่ 4 สาขา

พิษณุโลก

207 5911443240 22/4/2559 ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบว่าที่ดินแปลงที่ 4971 (โฉนดที่ดินเลขที ่16039) √ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

ตําบลป่าคาย อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่ , สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

208 5901073 26/4/2559 บุกรุกตัดไม ้บริเวณป่าชุมชนบ้านควนยาง ป่าต้นน้ําคลองเพหลา หมู่ที่ 5 ตําบลเพหลา อําเภอคลองท่อม 

จังหวัดกระบี่

√ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 12 สาขา

กระบี่

209 5901081 28/4/2559 ลักลอบตัดไมล้ายปา่ บนเขาผาแดง เขตตําบลกฤษณา อําเภทสีคิ้ว นครราชสมีา √ ปม/ระบบมือถือ สน จทป ที่ 8 209 5901081 28/4/2559 ลกลอบตดไมลายปา บนเขาผาแดง เขตตาบลกฤษณา อาเภทสคว นครราชสมา √ ปม/ระบบมอถอ สน.จทป.ท 8 

(นครราชสีมา)

210 5911343191 24/4/2559 บุกรุกแผ้วถางพื้นที่บริเวณเขาไหสี่หู ประมาณ 100 ไร ่ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นชุมชนกระเหรี่ยง เพื่อทําไร่

สับปะรด หมู่ที่ 3 ต.คลองหลวง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 สาขา

นครสวรรค์

211 5901094 28/4/2559 ขอให้ตรวจสอบการจับกุมกรณีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาต ิโดยไม้ของกลางยังอยู่ที่บ้านผูบุ้กรุก เรื่องเงียบ

่ ้

√ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 12 

หายไปอยากให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบอีกครั้ง บ้านคอกช้าง ตําบลบางขัน อําเภอบางขัน จังหวัดนคศรี

ธรรมราช

(นครศรีธรรมราช)

เดือน พฤษภาคม 2559

212 5901104 3/5/2559 นายทุนบุกรุกป่าสงวนพร้อมมีผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าป่าไม้สวนป่าละเอาะปลัดป้องกัน อําเภอน้ําเกลี้ยง จ.

ศรีสะเกษ แสวงหาผลประโยชน์

√ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานีุ

213 5911342654 3/5/2559 ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เงาะและป่าแม่สําเพ็ง เพื่อตั้งเป็นศูนย์บริการชายแดน จังหวัด

แม่ฮ่องสอน

√ e-petition สํานักการอนุญาต



หนา้ที2่2

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ ศ  2559  เดอืน พฤษภาคม 2559  (ข้อมลวันที่ 1 ตลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดาเนนการเรองรองเรยน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดอน พฤษภาคม 2559  (ขอมูลวนท 1 ตุลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559)

รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

214 5911424581 28/4/2559 ขอความช่วยเหลือให้ดําเนินการออกเอกสารสิทธิที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและทําประโยชน์ให้แก่ประชาชนที่รายชื่อ

ยังตกหล่น ในเขตพื้นที่อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

,สน.จทป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

215 5911481881 12/4/2559 ขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเช่าที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่หมู่ที่ 4 ตําบลศรีมงคล อําเภอไทร

โยค จังหวัดกาญจนบุรี

√ e-petition สํานักการอนุญาต

216 5911434304 4/5/2559 ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีบุกรุกป่าชุมชนวัดภูปอ และขอรับการสนับสนุนการทําแปลงกล้าไม้

ธรรมชาต ิเพื่อนําไปปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมบริเวณวัดพระบาทพรหมนิมิตภูปอ จังหวัด

อบลราชธานี

√ e-petition สํานักจัดการป่าชุมชน,

 สํานักส่งเสริมการ

ปลกปา่ สน จทป ที่ 7 อุบลราชธาน ปลูกปา,สน.จทป.ท 7 

สาขาอุบลราชธานี

217 5901112 10/5/2559 บุกรุกป่าสงวนฯ เพื่อปลูกพืช หมู่บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 9 ตําบลขัวเรียง อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น √ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 

(ขอนแก่น)

218 5911458477 4/5/2559 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกของนายทุน บริเวณป่าชุมชนข้างวัดหนองเรือ หมู่ที่ 15 ตําบลทุ่งมหาเจริญ 

อําเภอวังน้ําเย็น และบริเวณป่าไพจิตร ตําบลวังใหม่ อําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

√ e-petition สํานักจัดการป่าชุมชน

,สน.จทป.ที่ 9 สาขา

ปราจีนบุรี

219 5911355844 11/5/2559 มีการซื้อขายพื้นที่ปลูกป่าพายุเกย์ บุกรุกแผ้วถางท้องที่ ต.สลุย ต.หงษ์เจริญ ต.คุริง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร √ e-petition สน.จทป.ที่ 11 (สุ

ราษฎร์ธาน)ี

220 5910939657 17/5/2559 ขอความเป็นธรรมและความช่วยเหลือ เนื่องจากสมาชิกของกลุ่มประชาชนเพื่อประชาชน จํานวนหนึ่งที่ได้เข้า

ไปอาศัยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าปลายคลองพระยา ท้องที่หมู่ที่ 5 ตําบลปลายพระยา อําเภอปลายพระ

ยา จังหวัดกระบี่ ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากจากการเข้าทําลายและขโมยทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่

ํ ั ั ั ป่ ไ ้ ี่  ี่

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

,สน.จทป.ที่ 12 สาขา

กระบี่

สานกจดการทรพยากรปาไมท ี12 สาขากระบี

221 5910978643 17/5/2559 ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการบังคับพระอนุพันธุ ์อภิชาโน ให ้ลาสิกขาบท กระทําความผิดในการ

ครอบครองไม้สักแปรรูปและอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตพักสงฆ ์ถ้ําพระศรี

อินทราทิตย์ ตําบลทุง่เสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

้ ่ ี่ ํ ้ ํ ่ ั ั ํ ใ ้ ื้ ี่ ่ ื ่ ั ํ ั222 5911364385 17/5/2559 ชาวบา้นหมูท่ ี5 ตําบลสบปา้ด อําเภอแมเ่มาะ จังหวัดลําปาง ขออนุญาตใช้พืนทปีา่เพือปรับปรุงถนน 

เนื่องจากประสบปัญหาการขนส่งสินค้าเกษตรและคมนาคมไม่สะดวก

√ e-petition สํานักการอนุญาต



หนา้ที2่3

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ ศ  2559  เดอืน พฤษภาคม 2559  (ข้อมลวันที่ 1 ตลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดาเนนการเรองรองเรยน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดอน พฤษภาคม 2559  (ขอมูลวนท 1 ตุลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559)

รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

223 5910954364 19/5/2559 ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการทําประโยชน์ในที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตําบลตะโก อําเภอ

ทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

√ e-petition สํานักการอนุญาต

224 5911485369 22/4/2559 ขอความเป็นธรรม เกี่ยวกับที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิเป็นที่ป่าสงวน ตัง้อยู่ที่หมู่ที่ 11 ตําบลรับร่อ อําเภอท่าแซะ

 จังหวัดชุมพร

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

,สน.จทป.ที่ 11 (สุ

ราษฎร์ธาน)ี

225 5911432803 4/5/2559 ขอให้ดําเนินการเพิกถอนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม เพื่อนํามาจัดสรรที่ดินทํากินโดยออกเอกสารสิทธิโฉนดที่ดิน

ให้กับราษฎร หมท่ี่ 6 ตําบลโนนสมบรณ ์อําเภอบา้นแฮด จังหวัดขอนแกน่

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

ใหกบราษฎร หมูท 6 ตาบลโนนสมบูรณ อาเภอบานแฮด จงหวดขอนแกน

226 5901125 23/5/2559 ขอความเป็นธรรม ขอความช่วยเหลือดิน สทก.ใช้ทําประโยชน์ทางการเกษตรไม่ได้เนื่องจากมีโครงการลอก

ลําห้วยผ่ากลางพื้นที่ 1 ม.7 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

√ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

227 5901133 23/5/2559 การบุกรุกป่า ทําไร่เลื่อนลอยพิกัดบ้านปางมะโอ ตําบลวังเงิน อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง √ ปม/ระบบมือถือ สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

228 5901141 23/5/2559 หมายเลขโทรศัพท์กรมป่าไม้โทรติดแต่ไม่มีผูร้ับสาย √ ปม./เว็บไซต์ สํานักบริหารกลาง

229 5911486788 23/5/2559 ราษฎรจังหวัดนครราชสีมา กับพวก ร้องเรียนว่า ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนจาก ปม. ได้อนุญาตให้

ทบวงมหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอ่างเก็บน้ําห้วยบ้านยาง เพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งพื้นที่บางส่วนมีราษฎรได้ครอบครอง ทําประโยชน ์ซึ่งพื้นที่บางส่วนมีราษฎรได้

โ ใ โ

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

,สน.จทป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

ครอบครองทําประโยชน์อยู่ก่อนแล้ว ทําให้เกิดข้อพิพาทมาโดยตลอด

230 5901154 24/5/2559 ขอสอบถาม 1. ทําไมถึงปล่อยให้คนมาทําลายป่าได้เป็นล้านๆๆไร่แบบนัน้ แล้วไม่มีใครไปตรวจหรือ monitor

 ตลอดเหรอครับ มารู้อีกทีก็ต่อเมื่อพื้นที่ป่าโดนทําลายไปเป็นล้านๆๆไร่แบบนี้ มันไม่น่าจะเชื่อได้เลยว่าที่ป่า

เป็นล้านๆๆไร ่โดยที่ไม่มีใครทราบมาก่อนเลย 2. แล้วมาตรการการจับผูท้ําลายมาลงโทษละครับเป็น

√ ปม./เว็บไซต์ สํานักป้องกันฯ

อย่างไรบ้าง 3 เกิดแบบนี้แล้ว จนท ของรัฐจะรับผิดชอบอย่างไร บกพร่องต่อหน้าที่หรือเปล่าครับ 4. แนว

ทางการแก้ไขคืออะไรครับ

231 5911346643 24/5/2559 นายก อบต.  ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน ร่วมกันตัดไม ้มีความยาวโดยประมาณ 10 กิโลเมตร

หมู่บ้านโนนสะอาด  ตําบลโนนสะอาด

 ํ ส  ์ ั ั ชั ิ

√ e-petition สน.จทป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

 อาเภอคอนสวรรค จงหวดชยภูมิ



หนา้ที2่4

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ ศ  2559  เดอืน พฤษภาคม 2559  (ข้อมลวันที่ 1 ตลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดาเนนการเรองรองเรยน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559  เดอน พฤษภาคม 2559  (ขอมูลวนท 1 ตุลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559)

รหสอางอง (ID) ทรบเรอง ทปดเรอง ดาเนนการ แลวเสรจ ชองทางการรบ

เรื่องร้องเรียน

ทเกยวของ

232 5911423358  25/05/2559 ขอให้พิจารณาจัดสรรที่ดินทํากินให้แก่ราษฎรในพื้นที่บ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ 7 ตําบลบ้านโป่ง อําเภอเวียงป่า

เป้า จังหวัดเชียงราย

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

,สน.จทป.ที่ 2 

(เชียงราย)

233 5911426788 27/5/2559 กรณี นายฮัจญีหมัด หลงอะหลี ได้ร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ยอมนําชี้แนวเขต

ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนตอนที่ 5 จังหวัดสตูล

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

234 5911484033 19/5/2559 ขอให้มีการตรวจสอบการบุกรุกเขตป่าสงวน พืน้ที่ภูเขาหัวควาย บริเวณหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตําบลเขาหัว

ํ ิ ั ั ์ ี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

ป ี่ (ควาย อําเภอพุนพนิ จังหวัดสุราษฎรธ์านี ,สน.จทป.ท ี11 (สุ

ราษฎร์ธาน)ี

235 5911434991 27/5/2559 ราษฎรจังหวัดนครราชสีมา กับพวก ร้องเรียนว่า ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนจาก ปม. ได้อนุญาตให้

ทบวงมหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอ่างเก็บน้ําห้วยบ้านยาง เพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัย

โ โ ี ี ึ่ ื้ ี่ ่ ี ไ ้ ํ ป โ ์ ึ่ ื ้ ี่ ่ ี ไ ้

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

,สน.จทป.ที่ 8 

ีเทคโนโลยีสุรนาร ีซงึพืนทบีางส่วนมรีาษฎรได้ครอบครอง ทําประโยชน ์ซงึพืนทบีางส่วนมรีาษฎรได้

ครอบครองทําประโยชน์อยู่ก่อนแล้ว ทําให้เกิดข้อพิพาทมาโดยตลอด

(นครราชสมีา)

236 5911442556 19/5/2559 ขอให้ดําเนินการตรวจสอบการยื่นขอรังวัดที่ดินป่าชายเลน ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ตําบลศาลาด่าน 

อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

,สน.จทป.ที่ 12 สาขา

กระบี่กระบ

237 5901162 31/5/2559 ขอให้ปรับปรุงการให้บริการทางโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ศูนย์เพาะชํากล้าไม้ฉะเชิงเทรา √ ปม/โทรศัพท์ สํานักส่งเสริมการปลูก

ป่า

2 8 59 9 548 25/5/2559 ราษฎรจังหวัดกระบี่ มหีนังสือลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ถงึนายกรัฐมนตร ีเพื่อแจง้เบาะแสวา่ ผน้ํา √ e petition สน จทป ที่ 2 สาขา238 5911390548 25/5/2559 ราษฎรจงหวดกระบ มหนงสอลงวนท 19 พฤษภาคม 2559 ถงนายกรฐมนตร เพอแจงเบาะแสวา 1.ผูนา

ท้องถิ่นเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุน 2. เจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกับนายทุนชี้เขตเข้าพื้นที่ของชาวบ้าน และ 3.

พืน้ที่ของชาวบ้านออกเอกสารสิทธิไม่ได้แต่ของนายทุนออกเอกสารสิทธิได้

√ e-petition สน.จทป.ท 12 สาขา

กระบี่

164 74
                                                                    238



หนา้ที1่

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เดือน พฤษภาคม 2559  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2559) เอกสารแนบ 2

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/ช่อง

ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รองเรยน

1 5800031 2/10/2557 มีการบุกรุกแผ้วถางป่า ซึ่งเป็นป่าสงวนเนื้อที่ประมาณ 70 ไร ่ม.5 ต.ทุ่งตะโก

 อ.หลังสวน จ.ชุมพร

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 11 

(สุราษฎร์ธาน)ี

2 5800052 2/10/2557 มีการบุกรุกแผ้วถางป่าสงวนเขาพระวิชัย บริเวณ ม.1 ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่ว

ป่ ั

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 12 

ี่ป่า จ.พังงา สาขากระบี

3 5800125 22/10/2557 บุกรุกป่าสงวนม่วงค่อมและป่าสงวนลํานารายณ์ของบริษัทสหฟาร์ม ที่ม.6 ต.

เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 5 

(สระบุร)ี

4 5800311 8/12/2557 ขอคําปรึกษาเกี่ยวกับ นสก. พบปัญหาเวลาเราส่งไม้ไปให้ลูกค้า เราจะออก 

ํ ั ไ ไ้ ั้ ใ ี ี่ ้ ไ ั ้ ั้

√ ปม/เว็บไซต์ สํานักการอนุญาต

นสก สําหรับขนไมไ้ปทุกครัง แต่จะเกิดปัญหาในกรณีทีลูกค้าไม่รับสินค้าทัง

แบบเต็มจํานวน และไม่เต็มจํานวน อันเนื่องจาก ปัญหาคุณภาพ ลูกค้าไม่มี

พืน้ที่ว่าง รับไม่ครบทุกรายการ ส่งผลกับใบเบิกทางขากลับ ได้มาบ้าง ไม่ได้มา

บ้าง ทําให้โควตาไม้ของบริษัทไม่ครบตามจํานวน จะขอปรึกษาว่าเราจะมี

วธิีการดําเนินอย่างไร เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย

5 5800442 19/1/2558 บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติแม่ระกา อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร √ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 4 

(ตาก)

6 5800455 19/1/2558 ขอให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจเลื่อยยนต ์ตามบ้าน หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 

13 ตําบลนาคํา อําเภอศรีเมืองใหม ่จังหวัดอุบลราชธานี

√ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 

สาขาอุบลราชธานี

7 ทก02570106039 6/1/2558 ขอให้ตรวจสอบการลักลอบตัดต้นไม ้ ในพื้นที่ป่าสงวนน้ําปาด โดยไม่ได้รับ

อนุญาต บริเวณหมู่ที่ 2 ตําบลน้ําไผ ่อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

√ e-petition สน.จทป.ที่ 3 

(ลําปาง)

8 5800484 28/1/2558 บุกรุกพื้นที่ป่า หมู่ที่ 2 หมู่บ้านสามหลัง ตําบลโป่งแยง อําเภอแม่ริม จังหวัด √ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 1 

เชียงใหม่ (เชียงใหม่)

9 ทก02580002606 13/1/2558 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่า ซึ่งแต่เดิมเป็นป่าสงวน ชื่อ โคกอีเมา บริเวณ

 หมู่ที่ 8 ตําบลนิคมลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 5 

(สระบุร)ี

10 ทก02580003011 14/1/2558 ขอใหต้รวจสอบการบกรกพืน้ที่เขาพนมเกนิ ตําบลวังตะเคยีน อําเภอหนองมะ √ e-petition สน จทป ที่ 5 10 ทก02580003011 14/1/2558 ขอใหตรวจสอบการบุกรุกพนทเขาพนมเกน ตาบลวงตะเคยน อาเภอหนองมะ

โมง จังหวัดชัยนาท

√ e petition สน.จทป.ท 5 

(สระบุร)ี
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เดือน พฤษภาคม 2559  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2559) เอกสารแนบ 2

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/ช่อง

ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รองเรยน

11 ทก02580003983 20/1/2558 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับยกเลิกสัมปทานในการระเบิดภูเขาในทุกพื้นที่ 

โดยประชาชนเห็นว่าจะเป็นการลดจํานวนป่าไม้ภายในประเทศลง และอาจจะ

ส่งผลต่อระบบนิเวศน์ทางด้านธรรมชาติ

√ e-petition สํานักการอนุญาต

12 ทก02580003836 19/1/2558 ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่า บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 13 บ้านซับยาง √ e-petition สน.จทป.ที ่5 ุ ุ ู

ตําบลศิลาทิพย์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  (สระบุร)ี

13 ทก02580004371 19/1/2558 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกป่าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ไม่ทราบชื่อ) ประจํา

จังหวัดลพบุร ีบริเวณหมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่6 ตําบลโคกแสมสาร อําเภอโคกเจริญ 

จังหวัดลพบุรี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 5 

(สระบุร)ี

14 5811357464 12/2/2558 ขอความช่วยเหลือให้ไปตัดต้นประดู่ตายยืนต้น(ต้นใหญ่มาก) หลังบ้านผู้ร้องซึ่ง

เป็นป่าสงวนเกรงว่าจะล้มมาทับบ้านผู้ร้อง ทําให้เกิดความเสียหายและได้รับ

อันตรายได้

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 

(ตาก)

15 5800581 20/2/2558 มกีารบกรกพืน้ที่ปา่เพื่อสรา้งสํานักสงฆ ์สํานักสงฆป์า่ธรรมครี ีบางอโศก บา้น √ ปม/โทรศัพท์ สน จทป ที่ 8 15 5800581 20/2/2558 มการบุกรุกพนทปาเพอสรางสานกสงฆ สานกสงฆปาธรรมคร บางอโศก บาน

ซับน้ําเย็น ตําบลปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

√ ปม/โทรศพท สน.จทป.ท 8 

(นครราชสีมา)

16 5800743 12/3/2558 ลักลอบตัดไม้ในป่าสงวนบ้านเกี๋ยงทา ตําบลเวียงต้า อําเภอลอง จังหวัดแพร่ √ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 3 

สาขาแพร่

7 58 772 / /2558 ลักลอบตัดไมใ้นหมบ่า้นรวมไทย ตําบลโหรา อําเภออาจสามารถ จังหวัด √ ปม/เว็บไซต์ สน จทป ที่ 7 17 5800772 13/3/2558 ลกลอบตดไมในหมูบานรวมไทย ตาบลโหรา อาเภออาจสามารถ จงหวด

ร้อยเอ็ด

√ ปม/เวบไซต สน.จทป.ท 7 

(ขอนแก่น)

18 ทก02580011067  09/02/2558 แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม ้(ไม่ระบุประเภท) บริเวณพื้นที่ป่าสงวน

คลองห้วยบวย หมู่บ้านทุ่งหว้า หมู่ที่ 1 ตําบลบางทอง อําเภอท้ายเหมือง 

จังหวัดพังงา

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 

สาขากระบี่

จงหวดพงงา

19 ทก02580013234 16/2/2558 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน เพื่อทําสวนยางพารา บริเวณพื้นที่

บ้านป่าสัก หมู่ที่2 ตําบลป่างิ้ว อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

√ e-petition สน.จทป.ที่ 2 

(เชียงราย)

20 ทก02580014173  23/2/2558 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม ้ประเภทสะแบง และไม้ประดู่ 

่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 8 

บริเวณหมู่ที่ 4 ตําบลรังงาม อําเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ (นครราชสีมา)
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รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ
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ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รองเรยน

21 ทก02580014893 23/2/2558 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน(ไม่ทราบชื่อ)บริเวณ หมู่บ้านคลอง

มหาด หมู่ที่ 5 (ผู้ร้องไม่แน่ชัดในหมู่ที่) ตําบลท่าตะเกียบ อําเภอท่าตะเกียบ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา

√ e-petition สน.จทป.ที่ 9 

สาขาปราจีนบุรี

22 ทก02580016055 24/2/2558 ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไม ้ประเภทไม้ตะเคียนทอง ไม้ยางและไม้ยางนา √ e-petition สน.จทป.ที ่12 1 / /

 ภายในพื้นที่ป่าสวงน ชื่อ ป่าควนแหลมซําหมู่ที่ 3 ตําบลคลองเคียน อําเภอ

ตะกั่วทุง่ จังหวัดพังงา

p 1

สาขากระบี่

23 ทก02580017413 9/3/2558 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน(ไม่ทราบชื่อ)ของวัดม่อนพญาคํา 

หมบ่า้นถ้ํา หมท่ี่ 1 ตําบลทง่กวา๋ว อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง

√ e-petition สน.จทป.ที่ 3 

(ลําปาง)หมูบานถา หมูท 1 ตาบลทุงกวาว อาเภอเมองปาน จงหวดลาปาง (ลาปาง)

24 นร01580005845 3/3/2558 ขอให้เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกแผ้วถางป่าสงวนแห่งชาติป่าหน้าไซ

ป่าควนขาวเครา บริเวณหมู่ที่ 17 ตําบลบางขัน อําเภอยบางขัน จังหวัด

นครศรีธรรมราช

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

25 ทก02580021299 17/3/2558 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนวัดป่าบ้านยางเทิง บริเวณ หมู่ที่ 8 

ตําบลยางสักกระโพหลุ่ม อําเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 

สาขาอุบลราชธานี

26 นร01580007121 17/3/2558 มีกระเหรี่ยงบุกรุกที่ต้นน้ําบริเวณตําบลชะแล อําเภอทองผาภูม ิจังหวัด

ี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 

( )ีกาญจนบุรี (ราชบุร)ี

27 นร01580007472 19/3/2558 เสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปญหาที่ดินทับซ้อนของหน่วยงานรัฐกับ

ที่ดินของประชาชน

√ e-petition สํานักจัดการ

ที่ดินป่าไม้

28 ทก02580024757 23/3/2558 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม ้บรเิวณ ปา่ภเขาในหมบ่า้นแมส่กใน √ e petition สน จทป ที่ 3 28 ทก02580024757 23/3/2558 ขอแจงเบาะแสเกยวกบการลกลอบตดไม บรเวณ ปาภูเขาในหมูบานแมสุกใน 

หมู่ที่ 4 ตําบลวังซ้าย อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

√ e-petition สน.จทป.ท 3 

(ลําปาง)

29 5800913 7/4/2558 ลักลอบตัดไม้เพื่อนําไปปลูกบ้าน ใกล้โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ตําบลพราน

กระต่าย อําเภอพรานกระต่าย จังหวัดกําแพงเพชร

√ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 4 

(ตาก)

30 5800934 7/4/2558 ลักลอบขุดดินรอบๆเขา บ้านห้วยหมาก ตําบลผานกเค้า อําเภอภูกระดึง 

จังหวัดเลย

√ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 6 

(อุดรธาน)ี
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เดือน พฤษภาคม 2559  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2559) เอกสารแนบ 2

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/ช่อง

ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รองเรยน

31 5812756237 8/4/2558 การใช้พื้นที่ป่า เพื่อทําการประโยชน์ส่วนตน อําเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัด

กาญจนบุรี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 

(ราชบุร)ี

32 5801883 23/4/2558 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน หมู่บ้านท่ฎงยาว ม.7 ตําบลแม่เจดีย์ อําเภอเวียงป่า √ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 2 

เป้า จังหวัดเชียงราย พืน้ที่ประมาณ 100 ไร ่เพื่อทําการเกษตร และตัดไม้ไป

ขายให้นายทุน

(เชียงราย)

33 5810907369 17/4/2558 พฤติกรรมหน่วยป่าไม้ที่ 10 บ้านวะภูแก้ว นครราชสีมา √ e-petition สน.จทป.ที่ 8 

(นครราชสมีา)(นครราชสมา)

34 5802282 18/5/2558 มีนายทุนบุกรุกทําลายป่าสงวน บริเวณหมู่บ้านอรุโนทัย ตําบลแม่นะ อําเภอ

เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

√ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 1 

(เชียงใหม่)

35 5811346066 30/4/2558 มีนายทุน/ชาวบ้าน/เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ได้เข้าไปบุกรุกตัดไม้ในเขตป่าสงวน ใน

เขตอุทยานแห่งชาติแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 1 

(เชียงใหม่)ุ ( )

36 5812607473 21/5/2558 ตัวแทนประชาชนจาก จังหวัดสระบุร ีลพบุร ีพิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย 

นครสวรรค ์ขอคัดค้านการสัมปทานเหมืองแร่ทองคํา และการอนุญาตอาชญา

บัตรพิเศษแร่ทองคํา เนื่องจากชาวบ้านที่อยู่โดยรอบได้รับผลกระทบจากการ

ทําเหมืองแร่ทองคําเป็นจํานวนมาก

√ e-petition สํานักการอนุญาต

37 5802423 22/5/2558 บุกรุกเขตสวนป่า เพื่อปลูกยางพาราและมันสัมปะหลัง หมู่ที่ 5 บ้านโคกก่อง 

อําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

√ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 

สาขาอุบลราชธานี

38 5811426901 27/5/2558 ขอใหม้กีารตรวจสอบแนวเขตของมหาวทิยาลัยพะเยา ในการขออนญาตใช้ √ e-petition สน จทป ที่ 2 38 5811426901 27/5/2558 ขอใหมการตรวจสอบแนวเขตของมหาวทยาลยพะเยา ในการขออนุญาตใช

พืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติและตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ

 ได้มีการขยายพื้นที่จนทับที่ดินทํากินของราษฎร ตําบลแม่กา อําเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา

√ e petition สน.จทป.ท 2 

(เชียงราย)

39 5813038232 25/5/2558 ขอทราบผลการพิจารณาขอเช่าที่ดินป่าดงซํา อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น 

่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 

ของกลุ่มเกษตรกรสภาประชาชนเพื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ขอนแก่น)
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ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/ช่อง

ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รองเรยน

40 5811461828 2/6/2558 มีการบุกรุกสวนป่าละเอาะ ตําบลน้ําเกลี้ยง อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

 บุกรุกตั้งแต ่หมู่บ้านงิ้ว หมู่บ้านบาก หมู่บ้านกะวัน มีนายทุนอยู่เบื้องหลังให้

ชาวบ้านเข้าถางป่าเพื่อปลูกยางพารา ปลูกมันสําปะหลัง

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 

สาขาอุบลราชธานี

ใ ้ ่ ใ ้41 5811359011 11/6/2558 ขอทราบผลการขออนุญาตใช้พืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังใหญ่และป่าแม่น้ํา

น้อย เพื่อตั้งโรงแต่งแร ่ท้องที่ตําบลศรีมงคล อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

√ e-petition สํานักการอนุญาต

42 5810916098 12/6/2558 ขอให้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาใน

ื้ ี่ ํ โ ิ  ั ั ี ั  ์ ป ิ ั ิ ้ ี่โ ชิ  ใ ้

√ e-petition สน.จทป.ที่ 8 

( ชสี )พนทอาเภอโนนดนแดง จงหวดบุรรมย อาจปฏบตหนาทโดยมชอบ และขอให

ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

(นครราชสมา)

43 5811413256 14/6/2558 ราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี ร้องเรียนว่า ถูกศูนย์วิจัย นํารถแทรกเตอร์เข้าไป

ทําลายพืชผลทางการเกษตรที่ได้ปลูกไว ้และยังถูกห้ามไม่ให้เข้าใช้ประโยชน์

และอยู่อาศัยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูหล่น ทําให้ได้รับความเดือดร้อน 

√ e-petition สํานักวิจัยฯ

สน.จทป.ที่ 7 

สาขาอุบลราชธานี

เนื่องจากไม่มีที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัย

44 5811486764 15/6/2558 นายทุนบุกรุกและครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ารับร่อ-สลุย เพื่อสร้าง

บ้านพักอาศัยในพื้นที่บ้านงาช้าง หมู่ที่ 3 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

√ e-petition สน.จทป.ที่ 11 

(สุราษฎร์ธาน)ี

45 5811437423 15/6/2558 ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับที่ดินทํากินให้กับราษฎรตําบลยางหัก อําเภอปากท่อ

 จังหวัดราชบุร ีซึ่งเป็นปัญหาการทับซ้อนที่ทํากินของราษฎรในเขตป่าสงวน

แห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติ

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 

(ราชบุร)ี

46 5811454299 15/6/2558 ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินให้แก่ราษฎรซึ่งทางราชการให้อพยพ

ออกจากพืน้ที่กอ่สรา้งเขือ่นสิรกิติิ์ และจัดสรรที่ดินในพื้นที่ปา่สงวนแห่งชาต ิ

√ e-petition สํานักจัดการ

ที่ดินปา่ไม้ออกจากพนทกอสรางเขอนสรกต และจดสรรทดนในพนทปาสงวนแหงชาต 

อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

ทดนปาไม

47 5811467926 16/6/2558 มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการปรับถนนรอบมหาวิทยาลัยรุกล้ําเจข้าไปในเขตป่า

ต้นน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยจําตุม้ ทางด้านทิศตะวันตก และยังบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ํา

ของอา่งเก็บน้ําห้วยทับชา้งเพื่อสรา้งอาศรมศลิปนิ

√ e-petition สน.จทป.ที่ 2 

(เชียงราย)

ของอางเกบนาหวยทบชางเพอสรางอาศรมศลปน
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48 5811307443 17/6/2558 การตัดไม้ทําลายป่าในบ้านท่าศิลา หมู่ที่ 5 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า 

จังหวัดสตูล

√ e-petition สน.จทป.ที่ 13 

(สงขลา)

49 5812706500 17/6/2558 ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า บริเวณป่าสงวน หมู่ที่ 17 ตําบล

โคกโจด อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

√ e-petition สน.จทป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

50 5811923886 18/6/2558 คัดค้านการทําเหมืองแร่ฯ  (ตําบลลําพญากลาง ตําบลลําสะพุง และตําบลซับ

สนุน่) อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ี เนื่องจากหากมีการอนุญาตทําเหมือง

แร่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และความเป็นอยู่ของชาวบ้านอย่าง

รุนแรง

√ e-petition สํานักการอนุญาต

51 5811438571 18/6/2558 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน (ควนพล) ในพื้นที่หมู่ที่ 7 หมู่บ้านท่า

ไทร ตําบลลําไพล อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา

√ e-petition สน.จทป.ที่ 13 

(สงขลา)

52 5811418069 18/6/2558 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยหลุมพอลาย ตัง้อยู่ใน

พืน้ที่ตําบลอ่าวตง อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)( )

53 5811470318 19/6/2558 ขอให้พิจารณาจัดสรรที่ดินทํากินและออกใบอนุญาตให้ราษฎรผู้เข้าร่วม

โครงการฯ เก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิพืน้ที่หมู่ที่ 8 ตําบลปลาย

พระยา อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

√ e-petition สํานักการอนุญาต

54 5811477038 22/6/2558 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน ชื่อป่าปลายรา,ป่าทองสาย, ป่า

เทือกเขาสูญ หมู่ที่ 4-7 ตําบลคลองเส อําเภอถ้ําพรรณรา จังหวัด

นครศรีธรรมราช

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

55 5811487716  25/06/2558 ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่ศาล

ปกครองสงสดได้มคีําพพิากษาในคดีหมายเลขแดงที่ อ 2 5/2557 ให้เพกิ

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

ปกครองสูงสุดไดมคาพพากษาในคดหมายเลขแดงท อ.205/2557 ใหเพก

ถอนการออกเอกสารสิทธิที่มิชอบด้วยกฎหมายของกลุ่มนายทุนจํานวน 

2,800 ไร ่ในเขตป่าสงวนอําเภอวัฒนานคร เนื่องจากที่ดินอยู่ในเขตป่าสงวน

แห่งชาต ิซึ่งศาลได้มีคําพิพากษาแล้ว แต่กลุ่มนายทุนไม่ปฏิบัติตามคํา

พิพากษาและได้บุกรุกครอบครองพื้นที่ป่าสงวนดังกล่าว



หนา้ที7่

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เดือน พฤษภาคม 2559  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2559) เอกสารแนบ 2

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/ช่อง

ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รองเรยน

56 5812744149 22/6/2558 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บริเวณป่าห้วยอ้นโป่งกระทิง 

หมู่บ้านสะพานยาว หมู่ที่10 ตําบลศรีสัชนาลัย อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด

สุโขทัย

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 

(ตาก)

57 5812751608 19/6/2558 ขอให้ตรวจสอบการบกรกพื้นที่ภเขา ชื่อเขาช่องตาหงษ ์ตําบลหินเหล็กไฟ √ e-petition สํานักป้องกันฯ1 1 1 / / ุ ุ ู

อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

p

58 5812769958 24/6/2558 แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า ประเภทไม้ประดู่ ,ไม้สัก และ

ไม้แดง ภายในป่าสงวนแม่อิ๊ด และป่าสงวนแม่จันทร์ หมู่ที่ 4 ตําบลวังทรายคํา

 อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

√ e-petition สน.จทป.ที่ 3 

(ลําปาง)

59 5812784902 22/6/2558 ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไม้ในเขตพื้นที่ป่าสงวน (ไม่ทราบชื่อ) บริเวณ

พืน้ที่บ้านด่าน หมู่ที่ 5 ตําบลน้ําผุด อําเภอเมือง จังหวัดตรัง

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

60 5812967565 24/6/2558 ขอให้ตรวจสอบการยื่นขอใบอนุญาตสัมปทานการระเบิดหินภูเขา บริเวณภูเขา √ e-petition สํานักการอนุญาต

จั๊กจั่น (ชื่อที่ชาวบ้านในพื้นที่เรียก) หมู่บ้านกลาง หมู่ที่ 2 ตําบลนากลาง 

อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

61 5812997897 25/6/2558 ขอความเป็นธรรม ฐานบุกรุก ยึดถือ ครอบครอง เข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่า

สงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตเหตุใดจึงไม่มีการดําเนินคดีกับผู้ขายที่ดิน

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 

สาขาอุบลราชธานี

62 5811375436 27/6/2558 มีชาวบ้านได้เข้าไปลักลอบตัดต้นไม้เสม็ดในเขตป่าสงวน หมู8่-9 อ.เชียรใหญ่ 

ตการะเกด จ.นครศรีธรรมราช

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

63 5802774 2/7/2558 บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติแม่ธิ หมู่ที่ 1ตําบลศรีบัวบาน อําเภอเมืองลําพูน √ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 1 

จังหวัดลําพูน (เชียงใหม่)

64 5811461547 2/7/2558 การประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาต ิทับที่ดินทํากินของ

ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง จํานวน 14 หมู่บ้าน จังหวัดตาก

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 

(ตาก)

65 5812641390 29/6/2558 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณ √ e-petition สน.จทป.ที ่1 ุ ุ

พืน้ที่ อําเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลําพูน

p

(เชียงใหม่)



หนา้ที8่

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เดือน พฤษภาคม 2559  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2559) เอกสารแนบ 2

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/ช่อง

ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รองเรยน

66 5810984649 21/6/2558 พฤติกรรมเจ้าหน้าที่ √ e-petition สน.จทป.ที่ 13 

(สงขลา)

67 5812744064 2/7/2558 มีนายทุนลักลอบพื้นที่ป่าสาธารณะอ.อุ้มผาง ต.แม่กลอง จ.ตาก √ e-petition สน.จทป.ที่ 4 

(ตาก)

68 5811498083 2/7/2558 ขอออกฉโฉนดจาก นส.3 ก. เลขที่ 1382 ต.นาสีนวล อ.เมือง จ.มุกดาหาร √ e-petition สน.จทป.ที ่7 

(ขอนแก่น)

69 5811411135 6/7/2558 ขอความเป็นธรรมได้รับกระทบจากจากการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า

ฝัง่ซ้ายแม่น้ําภาชีทับซ้อนที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยของราษฏร ตําบลยางหัก 

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 

(ราชบุร)ี

อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

70 5811438684 8/7/2558 ชาวบ้านได้เข้ามาทํากินในพื้นที่ดินของรัฐ เขตป่าสงวนทุ่งเลี้ยงสัตว์นกนางแอ่น

 และป่าสัมปทาน ซึ่งราษฎรอาศัยทํากินมานาน โดยเฉพาะพืน้ที่สัมปทานของ 

อ.อ.ป. และบริษัทสหไทย ซึ่งเคยยื่นคําขอเข้าทําประโยชน์ในป่าสงวนเมื่อปี 

ั้ ึ่ ้ ไ่ ่ ี ื ้ ํ ใ ้ ไ ้ ั

√ e-petition สํานักการอนุญาต

พ.ศ.2548 มาครังหนงึแล้ว แตไ่มม่คีวามคืบหนา้ ทําให้ราษฎรได้รับความ

เดือดร้อน จังหวัดชุมพร

71 5812745843 6/7/2558 ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไม้หวงห้าม ประเภท ไม้ประดู่ ไม้แดง และไม้

มะค่าโมง บริเวณ หมู่ที่ 1 บ้านตลิ่งชัน ตําบลตลิ่งชัน อําเภอบ้านด่านลานหอย

ั ั โ ั

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 

(ตาก)

 จังหวัดสุโขทัย

72 5812703500 3/7/2558 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้พยุง ภายในภูเขาคลองสาลิกา 

หมู่บ้านคลองสาลิกา หมู่ที่ 8 ตําบลตะขบ อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

√ e-petition สน.จทป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

7 58 27 7 /6/2558 มกีารบกรกพืน้ที่ปา่ตน้น้ําคลองทง่โพนาน 2 5 ป ีแล้วเขา้ไปปลกปาล์ม √ titi สน จทป ที่  73 5811270373 30/6/2558 มการบุกรุกพนทปาตนนาคลองทุงโพนาน 12-15 ป แลวเขาไปปลูกปาลม

เป็นจํานวนมากหมู่ที่ 4 ตําบลปากคลอง ตําบลดอนยาง ตําบลเขาชัยลาด 

จังหวัดชุมพร

√ e-petition สน.จทป.ท 11 

(สุราษฎร์ธาน)ี

74 5811450955 9/7/2558 อดีตสมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก แจ้งว่า ได้รับแจ้งจากราษฎร

จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลาย

√ e-petition สํานักจัดการ

ที่ดินป่าไมุ้

จังหวัด ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทํากินและเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์

ที่ดิน
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เดือน พฤษภาคม 2559  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2559) เอกสารแนบ 2

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/ช่อง

ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รองเรยน

75 5811458795 9/7/2558 ขอความเป็นธรรม เนื่องจากผู้ร้องถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้กล่าวหาว่า เป็นนายทุน

ถือครองที่ดินป่าสงวน และกดดันให้ลงนามคืนพื้นที่ครอบครองที่ได้ใช้จัดทํา

ศูนย์เรียนรู้ทางเกษตร จํานวน 10 ไร ่1 งาน 76 ตารางวา จังหวัดเลย

√ e-petition สน.จทป.ที่ 6 

(อุดรธาน)ี

76 5812938153 10/7/2558 ขอความเป็นธรรม กรณีกรมป่าไม้ได้มีประกาศฉบับที่ 3/2557 ให้สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าหิน

ล้ม แปลงที่ 1 เป็นเหตุให้ซ้อนทับกับพื้นที่เกษตรกร

√ e-petition สํานักการอนุญาต

77 5812723159 13/7/2558 แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกป่าในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก (ข้อเสนอแนะ) √ e-petition สํานักป้องกันฯ

78 5811466546 13/7/2558 นายทุนบุกรุกตัดต้นไม้เพื่อปลูกปาล์มน้ํามันขยายออกไปใกล้แหล่งน้ํา และ

ทําลายต้นไม้เรื่อยๆ ทําให้พื้นที่ป่าลดลงจนขอออกเอกสารสิทธิ์ได้ หมู่ที่ 4,6,9

 ,14 อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

√ e-petition สน.จทป.ที่ 11 

(สุราษฎร์ธาน)ี

79 5812710308 15/7/2558 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกที่ดินของรัฐ บริเวณ พืน้ที่ป่าไม้ของสํานักงานป่าไม ้

เขต8 ตําบลชนแดน อําเภอครบุร ีจังหวัดนครราชสีมา

√ e-petition สน.จทป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

80 5811372833 17/7/2558 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกขุดดินและตัดไม ้ภายในพื้นที่ป่าชื่อป่าพญาเย็น 

จํานวน 2 แห่ง บริเวณหมู่บ้านหัวป้าง หมู่ที่ 2 ตําบลพญาเย็น อําเภอปากช่อง

√ e-petition สน.จทป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

 จังหวัดนครราชสีมา

81 5812944018 21/7/2558 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาติดตามการขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตป่า

สงวนแห่งชาติป่าคลองพระยา หมู่ที่ 5 บ้านวังจา ตําบลปลายพระยา อําเภอ

ปลายพระยา จังหวัดกระบี่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 

สาขากระบี่

สตป.

ป็ ื่ ้ ้ ี ้ ้ ี่ ั ํ ิ ใี √ ป ี่ ป82 5812968750 24/7/2558 ขอความเป็นธรรมเนืองจากผูร้อ้งเรียน ถูกเจา้หนา้ทจีับกุมและถูกดําเนนิคดีใน

ข้อหาบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติพุเตย โดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่

ในบริเวณบ้านป่าขี หมู่ที่ 7 ตําบลห้วยขมิ้น อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

√ e-petition สน.จทป.ท ี10 

(ราชบุร)ี

สตป.

83 5811349642 24/7/2558 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไมท้ําลายปา่ บรเิวณปา่สงวน หมบ่า้น √ e petition สน จทป ที่ 9 83 5811349642 24/7/2558 ขอแจงเบาะแสเกยวกบการลกลอบตดไมทาลายปา บรเวณปาสงวน หมูบาน

หนองแสง หมู่ที่ 11 ตําบลนาแขม อําเภอกบินทร์บุร ีจังหวัดปราจีนบุรี

√ e-petition สน.จทป.ท 9 

สาขาปราจีนบุรี
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เดือน พฤษภาคม 2559  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2559) เอกสารแนบ 2

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/ช่อง

ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รองเรยน

84 5811412194 24/7/2558 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนทุ่งกะท ิบริเวณหมู่ที่ 15 ตําบล

ปราสาท อําเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 

สาขาอุบลราชธานี

85 5811478094 24/7/2558 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าดานกระต่าย เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงคํา

้

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 

เดือย บริเวณพืน้ที่ป่าดานกระต่าย เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงคําเดือย ตําบล

โคกก่ง อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ

สาขาอุบลราชธานี

86 5812753518 24/7/2558 ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบบุกรุกป่าสงวน (ไม่มีชื่อ) บริเวณหมู่บ้านสะพานไม้

แก่น ตําบลสะพานไม้แก่น อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

√ e-petition สน.จทป.ที่ 13 

(สงขลา)

87 5811447052 29/7/2558 ขอให้เพิกถอนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีสภาพเสื่อมโทรมในพื้นที่อําเภอวัฒนา

นคร จังหวัดสระแก้ว

√ e-petition สน.จทป.ที่ 9 

สาขาปราจีนบุรี

88 5812905337 29/7/2558 ขอใช้ประโยชน์ทํากินและอยู่อาศัย หรือขอเช่าที่ดินป่าสงวนแห่งชาต ิซึ่งอยู่ใน

พืน้ที่ตําบลอ่าวลึกเหนือ ตําบลคลองยา อําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

√ e-petition สํานักการอนุญาต

89 5811445516 3/8/2558 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่เขตป่าสงวน บริเวณ หมู ่1,10 บ้านบุญเรือง 

และหมู ่5 บ้านต้นปล้อง ตําบลบุญเรือง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

√ e-petition สน.จทป.ที่ 2 

(เชียงราย)

9 58 4 64 4/8/2558 โดนเวรคืนที่ดิน เอกสารสิทธิ์ที่ดิน สปก หมท่ี่ 6 บา้นหนองโท ตําบลหนอง √ ปม/โทรศัพท์ สน จทป ที่ 4 90 5804064 4/8/2558 โดนเวรคนทดน เอกสารสทธทดน สปก.หมูท 6 บานหนองโท ตาบลหนอง

หญ้าปล้อง อําเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

√ ปม/โทรศพท สน.จทป.ท 4 

(ตาก)

91 5804072 4/8/2558 ขอให้ตรวจสอบการตัดต้นยางบริเวณเกาะเสือ หมู่ที่ 1 ตําบลโกสัมพ ีอําเภอ

โกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร

√ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 4 

(ตาก)

92 58 444 58  6/ 8/2558  นายกสมาคมคนไทยไรท้ี่ทํากนิ ขอใหพ้จิารณาจา่ยเงินเยียวยา แกร่าษฎร √ titi   สํานักการ92 5811444058  06/08/2558  นายกสมาคมคนไทยไรททากน ขอใหพจารณาจายเงนเยยวยา แกราษฎร

เนื่องจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านคลองหวายเล็ก 

ตําบลคลองขนาน อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

√ e-petition   สานกการ

อนุญาต

93 5811319363 7/8/2558 ขอให้ตรวจสอบการตัดไม ้ประเภทไม้พยุง โดยไม่ได้รับอนุญาต ในพื้นที่ภูเขาใน

เขตตําบลทง่พระยา อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

√ e-petition สน.จทป.ที่ 9 

สาขาปราจนีบรีเขตตาบลทุงพระยา อาเภอสนามชยเขต จงหวดฉะเชงเทรา สาขาปราจนบุร

94 5812818121 7/8/2558 ขอให้ตรวจสอบการขุดตักหน้าดินรุกล้ําพื้นที่ป่า บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตําบล

ป่าพุทรา อําเภอขาณุวรลักษบุร ีจังหวัดกําแพงเพชร

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 

(ตาก)



หนา้ที1่1

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เดือน พฤษภาคม 2559  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2559) เอกสารแนบ 2

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/ช่อง

ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รองเรยน

95 5811429391 10/8/2558 ถูกเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สพ.2 (ห้วยขนุน) สํานักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี เข้ายึดพืน้ที่ เพื่อนําไปปลูกป่า

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 

(ราชบุร)ี

96 5811483389  10/08/2558 ขอให้เร่งรัดการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่หมดอายุการ

อนญาตใหบ้คคลเขา้ทําประโยชนใ์นพืน้ที่จังหวัดกระบี่

√ e-petition สํานักการอนุญาต

อนุญาตใหบุคคลเขาทาประโยชนในพนทจงหวดกระบ

97 5812915734 11/8/2558 ขอความอนุเคราะห์จัดสรรที่ดินของรัฐ ซึ่งหมดสัญญาเช่าจากบริษัทต่างๆมา

จัดสรรให้แก่ราษฎร ผู้ยากไร ้และไม่มีที่ดินทํากินโดยการทําสัญญาเช่าตาม

นโยบายของรัฐบาล โดยมีข้อเรียกร้อง 10 ข้อ

√ e-petition สํานักการอนุญาต

่98 5812707446 11/8/2558 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนาสีดา ตําบลชานุมาน อําเภอชานุมาน จังหวัด

อํานาจเจริญ พร้อมพวก ลักลอบขนไม้พะยูงไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

99 5811625827 11/8/2558 ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิการทําประโยชน์ในที่ดิน และการเรียกรับเงินของ

้ ้ ี่ ่ ไ ้ ใ ื้ ี่ ํ ้ ้ ํ ี ั ั ์ ี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 11 

์ ีเจา้หนา้ทปีา่ไม ้ในพืนท ีตําบลบา้นส้อง อําเภอเวยีงสระ จังหวัดสุราษฎรธ์านี (สุราษฎรธ์าน)ี

100 5811438354  14/08/2558  มีผู้เข้าครอบครองที่ดินและสร้างบ้านพักตากอากาศ ติดกับสวนรุกขชาติน้ํา

ผุดทัพลาว อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

√ e-petition สน.จทป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

101 5811471527 18/8/2558 ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่จังหวัดพะเยา ขอให้พิจารณา √ e-petition สน.จทป.ที ่2 ุ ู ู

ทบทวนและชะลอการยึดคืนพื้นที่ที่เกษตรกรปลูกยางพารารุกล้ําพื้นที่ป่าไม้ (เชียงราย)

102 5812901248 18/8/2558 ขอให้พิสูจน์สิทธิการ ครอบครองที่ดินในเขตป่า (จังหวัดตาก) √ e-petition สน.จทป.ที่ 4 

(ตาก)

ั ้ ้ ั ั ี่ ํ ้ ั ั ี ี ี่103 5810968121 19/8/2558 หัวหนา้หน่วยปอ้งกันรักษาป่าท ีสพ.1 อําเภอ ด่านชา้ง จังหวัดสุพรรณบุร ีมี

พฤติกรรมขมขูคุ่กคามประชาชน

√ e-petition สน.จทป.ท ี10 

(ราชบุร)ี

104 5811454318 24/8/2558 ชาวบ้านจํานวน 30 ราย มีที่ดินทํากินบริเวณบ้านบากชุม หมู่ที่ 1 ตําบลโนน

ก่อ อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับความเดือดร้อนจากการประกาศ

ป่ ั ี่ ิ ํ ิ

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 

สาขาอุบลราชธานี

เขตปาทบทดีินทากนิ



หนา้ที1่2

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เดือน พฤษภาคม 2559  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2559) เอกสารแนบ 2

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/ช่อง

ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รองเรยน

105 5812748611 26/8/2558 ขอให้ตรวจสอบสถานที่พักที่มีชื่อว่า ฮิลล์ ลอดจ์ รีสอร์ต (D Varee Hil Lodge 

Resort) เลขที่ 140 หมู่ที่ 5 ตําบลบ้านปง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ่

เนื่องจากผู้ร้องเคยไปพักและเห็นว่าสถานที่ดังกล่าวอยู่ในเขตภูเขา น้ําตก 

แม่น้ํา และอยู่กลางป่า จึงมีข้อสงสัยว่าเจ้าของสถานที่ได้ที่ดินมาถูกต้องหรือไม่

้ ่ ่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 1 

(เชียงใหม่)

 มีการบุกรุกหรืออนุญาตใช้พืน้ที่ป่าไม้หรือไม่ รวมถึงมีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้

มีอิทธิพลมีส่วนเกี่ยวข้องในการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการหรือไม่

106 5812913528 27/8/2558 ขอความอนุเคราะห์เช่าที่ดินทํากินของรัฐ ในพื้นที่ ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ. √ e-petition สํานักการอนุญาต

สุพรรณบุรี

107 5812796347 27/8/2558 มีนายทุนเข้ามาบุกรุกพื้นที่ป่าซับน้ําคลองทุ่งโพธิ์ ท้องที่อําเภอ ประทิว จังหวัด

ชุมพร เพื่อขยายพืน้ที่ปลูกปาล์มน้ํามัน จนส่งผลให้พื้นที่ป่าบริเวณดังกล่าวลด

จํานวนลง และหมดสิ้นสภาพความเป็นป่า

√ e-petition สน.จทป.ที่ 11 

(สุราษฎร์ธาน)ี

108 5811420941 28/8/2558 ขอพระราชทานความเป็นธรรมเกี่ยวกับที่ดิน เนื่องจากได้อยู่อาศัยและทํา

ประโยชน์ในที่ดินบริเวณหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 ตําบลนาพูน และพื้นที่หมู่ที่ 10 

ตําบลวังชิ้น อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 3 

สาขาแพร่

109 5811451150 31/8/2558 ขอให้ตรวจสอบกรณีมีการรุกพื้นที่ป่าสงวน ป่าชุมชน ในพื้นที่หมู ่7 ต.เตย อ. √ e-petition สน.จทป.ที ่7 ุ ุ ู

ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

p

สาขาอุบลราชธานี

110 5810969238  2/09/2558 ขอความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติการ

ทวงคืนผืนป่า “ป่าสักยั่งยืน” ในพื้นที่ตําบล วังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัด

ช ์

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 

สาขาพิษณุโลก

เพชรบูรณ

111 5811372622 2/9/2558 ในหมู่บ้านห้วยกันทา มีชาวบ้านเข้าไปลักลอบตัดต้นไม้สักทอง ไม้ประดู่ เพื่อ

นําไปขายและแปรรูปไม ้หมู่ที่ 7บ้านห้วยกันทาตําบลทุ่งฮัว้ อําเภอวังเหนือ

จังหวัดลําปาง

√ e-petition สน.จทป.ที่ 3 

(ลําปาง)



หนา้ที1่3

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เดือน พฤษภาคม 2559  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2559) เอกสารแนบ 2

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/ช่อง

ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รองเรยน

112 5811451977 4/9/2558 ขอความเป็นธรรม กรณีเจ้าหน้าที่กรมป่าไม ้(ปม.) ไม่ได้คัดลอกระวางขยาย

แผนที่ น.ส.3 ก มาตราส่วน 1:5,000 ใหม ่โดยคัดลอกลงในระวางแผนที่ 

หมายเลข 4923 III แผ่นที่ 195 อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ต่อมาปรากฏว่า

แผนที่ดังกล่าวคลาดเคลื่อนไปจากเดิม ทําให้การกําหนดแนวเส้นเขตที่ดินของ

้ ่ ่

√ e-petition สํานักจัดการ

ที่ดินป่าไม้

ราษฎรในพืน้ที่หมู่ที่ 5 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล จํานวน 49 

แปลง ทับซ้อนพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

113 5811475152 10/9/2558 เจ้าหน้าที่ป่าไม ้ให้เข้าทําการจับกุมผู้ร้องและชาวบ้าน ในข้อหาบุกรุกป่าสงวน

แห่งชาต ิจังหวัดนครศรีธรรมราช

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)( )

114 5810936770 8/9/2558 ขอความอนุเคราะห์ในการขอรถยนต์ของกลางคืนจากการยืดรถยนต์ทะเบียน 

บธ4477 พร้อมไม้พยุง เมื่อ 27 มกราคม 2557 ซึ่งป่าไม้บ้านคัมณี/

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อบ3 (โพธิ์ไทร) ได้เซ็นรับเอกสารขอรับรถยนต์ของ

ื ้ ่ ั ไ ไ่ ้ ั ื ้

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 

สาขาอุบลราชธานี

กลางคืน แล้วแตย่ังไมไ่ด้รับทราบความคืบหนา้

115 5812775347 8/9/2558 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบทําการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนของสํานักงาน

เขตป่าไม ้หมู่ที่ 7 บ้านควนพุน ตําบลชัยบุร ีอําเภอชัยบุร ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 11 

(สุราษฎร์ธาน)ี

116 5811441482 11/9/2558 ขอความเป็นธรรม เกี่ยวกับที่ดินทํากินบริเวณเขาภูหลวง หมู่ที่ 7 ตําบลภู √ e-petition สํานักจัดการู ู ู

หลวง และหมู่ที่ 9 ตําบลงิ้ว อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ที่ดินป่าไม้

,สน.จทป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

117 5805031 15/9/2558 หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ นน.25 น้ําหนาว ตําบลบ่อ

เกลือใต ้อําเภอบอ่เกลือ จังหวัดนา่น ประพฤตมิชิอบ ละเว้นการปฏบิัตหินา้ที่

√ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 3 

สาขาแพร่เกลอใต อาเภอบอเกลอ จงหวดนาน ประพฤตมชอบ ละเวนการปฏบตหนาท สาขาแพร



หนา้ที1่4

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เดือน พฤษภาคม 2559  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2559) เอกสารแนบ 2

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/ช่อง

ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รองเรยน

118 5805015 21/9/2558 หน.หน่อยป้องกันที่ 25 น้ําหมาว มีพฤติกรรมดังนี้ 1. บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ

โดยขุดสร้างบ้านในพื้นที่ป่าสงวน ตัง้อยู่ที่ บ้านสว้าเหนือหมู่ที่ 3 ต.ดงพญา 2.

 ทุจริตคอรัปชั่น โครงการปลูกป่าของกรมป่าไม้โดย รับเหมาปลูกป่าเองใน

พืน้ที่บ้านเวร ม. 1 และบ้านยอดดอย ม.10 3.รับสินบน และคอรัปชั่น ใน

้

√ ปม.เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 3 

สาขาแพร่

โครงการของกรมทรัพยากรน้ํา โดยไปเก็บเงินจากผูร้ับเหมา หจก.โชคสุลการ

โยธา หจก.ดอนสถานก่อสร้าง โดยโอนผ่านบัญชีนายสมนึกเอง 4. ละเว้นการ

ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 157 โดยเรียกเก็บเงินจากการขุดที่ของชาวบ้าน 

ผูร้ับเหมา ในพื้นที่และปล่อยให้บุกรุกในพื้นที่ 5.ไม่จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง พนักงาน

119 5810957345 10/8/2558  เจ้าหน้าที่ผูร้ับเรื่องร้องเรียน คงยังไม่เอาเอกสารให้ พล.อ.ดาว์พงษ ์รัตน

สุวรรณ และราายงานมาให้ร้องเรียน ข้าพเจ้า เคยเขียนใบร้องเรียนให้ ดังนี้ 1.

 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ่2. ผูบ้ังคับบัญชา ตํารวจภูธร ภาค 5 3. 

ผูอ้ํานวยการศาลปกครองเชียงใหม่ ผู้ร้องเรียนได้รับทราบเรื่องร้องเรียน

ํ ิ

√ e-petition สน.จทป.ที่ 1 

(เชียงใหม่)

รายงานการดําเนนิงาน

120 5805154 24/9/2558 ขอให้ตรวจสอบ facebook ใช้ชื่อ นางเสือดาว นางเสือดาว (charuwan 

malasee) ผู้ร้องแจ้งว่าเจ้าของ facebook นี้ทําการซื้อขายไม้และตัดไม้ทั่ว

ประเทศ

√ ปม/โทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

121 5805162 25/9/2558 หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ บร.5 ,บร.7 ยังไม่จ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงให้กับ √ ปม/เว็บไซต์ สน.จทป.ที ่8 

พนักงาน ประจําเดือน ส.ค- ก.ย 58 (นครราชสีมา)

122 5812996994 25/9/2558 ขอความอนุเคราะห์ขอให้อนุมัติใบอนุญาตขอใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวน

เเห่งชาติเเม่ละเมา หมู่ที่ 5 ตําบลพะวอ อําเภอเเม่สอด จังหวัดตาก

√ e-petition สํานักการอนุญาต

2 58 46 28/9/2558 ทําการบกรกปา่สงวนแห่งชาต ิ โดย ขดสรา้งบา้นพักเป็นของตนเองตามพกิัด √ ปม/เว็บไซต์ สน จทป ที่  123 5804603 28/9/2558 ทาการบุกรุกปาสงวนแหงชาต  โดย ขุดสรางบานพกเปนของตนเองตามพกด 

19.234024, 101.181778 ใน google แผนที่ ที่บ้านสว้าเหนือ ม.3 

ตําบลดงพญา ตําบลบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

√ ปม/เวบไซต สน.จทป.ท 3 

สาขาแพร่

124 5811404437 25/9/2558 ขอความช่วยเหลือพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตเข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัย

ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิป่าหลังภู และเขตป่าไม้ถาวรของชาต ิในท้องที่

√ e-petition สํานักการอนุญาต

ตําบลโขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี



หนา้ที1่5

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เดือน พฤษภาคม 2559  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2559) เอกสารแนบ 2

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/ช่อง

ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รองเรยน

125 5811310195 28/9/2558 ชาวบ้าน หมู่บ้านปางอีกา มีการลักลอบเข้าไปตัดไม้สัก ในเขตหน่วยป่าไม้ตัด

หมอก หน่วยรักษาต้นน้ํา หมู่บ้านปางอีกา ตําบลแม่แรม อําเภอแม่ริมจังหวัด

เชียงใหม่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 1 

(เชียงใหม่)

126 5812910018 24/9/2558 ขอให้ตรวจสอบแนวเขตประทานบัตรหมดอายุประทานบัตร บริเวณท้องที่ √ e-petition สํานักการ

ตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และการออกเอกสิทธิของนายทุน อนุญาต,สํานัก

จัดการที่ดินป่าไม้

126 0

126



หนา้ที ่1

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดือน พฤษภาคม 2559 (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559) เอกสารแนบ  3

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

1 5611312414 7/10/2556 มีชาวบ้านได้เข้าไป เผาป่า ถาง ต้นไม้ในพื้นที่บริเวณรอบ ๆ วัดป่าภูจ้อมก้อมโขงเจียม 

เลขที่18 ม. 6 บ้านทุ่งนาเมือง ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม  

จ.อุบลราชธานี 

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

2 5700011 3/10/2556 การขออนุญาตใช้พื้นที่และการขอเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติการที่ส่วน √ ปม./เว็บไซต์ สํานักการอนุญาต

ราชการ (อบจ.สุรินทร)์ เข้าใช้พื้นที่และเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ      

(ป่าภูดิน) อยากให้ตรวจสอบว่าถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือไม ่  

อ.เมืองบุรีรัมย ์จ.บุรีรัมย์

3 5700053 8/10/2556 การบุกรุกพื้นที่ป่าหนองใหญ่ ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร √ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

่ ่4 5610937121 27/11/2556 เจ้าหน้าที่ป่าไม้เขต 10 ราชบุร ีเข้าไปมีส่วนร่วมในการบุกรุกป่าอนุรักษ์และป่าสงวน

หมู่บ้านหินสี  หมู่ที่ 4  ตําบลยางหัก อําเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

5 5712788482 17/1/2557 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม ้ประเภท ไม้พะยูง บริเวณพื้นที่บนภูเขา 

ตําบลแก่งดินสอ อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

6 5700561 13/1/2557 ผู้มีอิทธิพลเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าทําทําการตัดไม้พะยูง ม.3 ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม      

จ.มหาสารคาม

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

7 5711394717 3/2/2557 มีการตัดไม้พยูงในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านแย ต.ดงมะยาง อ.ลืออํานาจ 

 จ.อํานาจเจริญ 

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

8 5701185 10/3/2557 มีการลักลอบตัดไม้พะยูง พืน้ที่ติดกับวัดประชามงคล บ้านโพนทัน ต.โพนทัน            

อ.คําเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

9 5701203 14/3/2557 ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ป่าไม้นําไม้ของกลางไปขาย ม.4 บ้านไร่ บ้านแจ้ซ้อน ต.หัวเมือง    

จ.ลําปาง

√ ปม./โทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

10 5711323324 28/4/2557 ลักลอบตัดไม้ แปรรูป ส่งไม้ข้ามฝั่งลาว บ้านภูเวียง อ.โพธิ์ไทร ต.สารภีจ.อุบลราชธานี √ e-petition      สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

11 5711348776 28/5/2557 ลักลอบตัดไม้พยุง ม.5 อ.วัฒนานคร ต.หนองหมากฝ้าย จ.สระแก้ว √ e-petition สน.จทป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

12 5711393258 26/5/2557 มีชาวบ้านลักลอบเข้าไปตัดไม้พยุงในเขตป่าติดภูเขาติดกับค่ายแดนเขมรตัดกันเป็น

จํานวนมากและตัดกันทุกวันโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ลงพืน้ที่ตรวจสอบเลยพื้นที่      

้ ้ โ ิ ์ ้ํ ื ี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ม.7 บา้นคอ้ ต.โดมประดิษฐ ์อ.นํายืน จ.อุบลราชธานี



หนา้ที ่2

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดือน พฤษภาคม 2559 (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559) เอกสารแนบ  3

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

13 5701512 15/5/2557 บุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทําการเกษตร บริเวณบ้านหนองไหล ต.สร้างกอน้อย อ.หัวตะพาน 

จ.อํานาจเจริญ

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

14 5701465 22/5/2557 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พนมดิน อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ √ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

15 5701504 15/5/2557 เจ้าหน้าที่ของรัฐนําแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทําการตัดไม้และแปรรูปไม้ใน √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

พืน้ที่ บ้านแก่งใหญ ่ต.แก่งดิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

16 5711382174 23/6/2557 การลักลอบตัดไม้พยุงและมีการขนย้ายกันในถนนทางผ่านบ้านเมืองเก่า ม.1และ  ม.7 

 ต.คําเขือนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อํานาจเจริญ

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

17 5711456491 23/7/2557 ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ร้องและชาวบ้านในพื้นที่ ม.4 บ้านหนองกก ต.ภูหลวง         

ปั ั ี ้ ํ ป โ ใ์ ี่ ิ ิ ื

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

อ.ปักธงชัย จ.นครราชสมีา เขา้ทําประโยชนใ์นทดีิน บรเิวณเทือกเขาภูหลวง ม.7     

ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

18 5711401379 23/7/2557 ขอให้ตรวจสอบการตัดไม้ทําลายป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อดําเนินโครงการพุทธอุ

ยาน และศูนย์ปฏิบัติธรรม ในพื้นที่ ต.แม่แฝกใหม ่อ.สันทราย    จ.เชียงใหม่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

19 5701863 15/7/2557 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณภูเขาที่ตั้งสํานักสงฆ์พระพุทธบาท ภูหินกอง บ้านดงเหนือ 

ม.9 ต.เหล่าใหญ ่อ.กุฉินารายณ ์จ.กาฬสินธุ์

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

20 5712882247 1/8/2557 มีนายทุนเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน นํารถแมคโคเข้าไปขุดดินเพื่อนําดินไปขาย ม.9     

ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

ใ ้ ่ ่ โ ้ํ โ ์ ี ่ โ ี่ ่21 5711474349 21/8/2257 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกปา่สาธารณะ ปา่โคกนําขาว ต.โพธิศรสีวา่ง อ.โพนทอง       

  จ.ร้อยเอ็ด

√ e-petition สน.จทป.ท ี7 (ขอนแกน่)

22 5702102 14/8/2557 บุกรุกพื้นที่ป่า ซึ่งเป็นป่าชุมชนโดยใช้รถแม็คโคร บริเวณกึ่งกลางระหว่างเส้นทางบ้าน

หนองเต็ม-โคกสี

√ ปม./โทรสาร สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

23 5702144 14/8/2557 มีการขุดดินในเขตป่าสงวนไปขาย บริเวณ ม.10 บ้านใหญ ่ต.หนองบัวตะเกียด          √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที ่8 (นครราชสีมา)

 อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

24 5702123 14/8/2557 ลักลอบตัดไม้สักบริเวณที่เป็นป่าดงไม้สัก แถวหมู่บ้านหนองมะค่า  ต.ป่าแดง            

อ.เมือง จ.ตาก

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

25 5711489443 11/9/2557 ขอความเป็นธรรมกรณีผู้ร้องที่อยู่อาศัยและที่ทํากินในพื้นที่ ม.2 ต.บาโหย              

อ สะบา้ย้อย จ สงขลา

√ e-petition สน.จทป.ที่ 13 (สงขลา)

อ.สะบายอย จ.สงขลา



หนา้ที ่3

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดือน พฤษภาคม 2559 (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559) เอกสารแนบ  3

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

26 5700613 4/2/2557 จับคนลักลอบตัดไม้พะยูง จํานวน 2 คน ม.5 หมู่บ้านคีมน้อย ต.สร้างถ่อน้อย           

อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

27 5700155 5/11/2556 แจ้งเบาะแส ตัดไม้พยูง ข้อมูลจากชาวบ้าน จ.ยโสธร √ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

28 5700113 5/11/2557 นายทุนเอาที่ สธก. มาแบ่งขาย ที่ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี √ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

รวม ๒๘ 0

รวมทั้งหมด ๒๘
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