






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

1 ระบบเรื่องรองเรียนของกรมปาไม 10 16 31 22 30 24 27 19 15 21 24  - 239

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

3 รัฐสภา (กระทู/ขอหารือ) 0 8 0 3 2 0 0 0 0 0 0  - 13

4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ/(ระบบ e-petition) 7 9 16 7 9 8 9 3 8 7 4  - 87

5 คลินิกรับเรื่องรองทุกข ทส. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  - 0

6 อื่นๆ (เชน หนังสือ/บันทึกคํารอง เปนตน) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  - 0

รวมทั้งสิ้น 17 33 47 32 41 32 36 22 23 28 29 0 340

สถิติเร่ืองรองเรียนของศูนยบริการประชาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ลําดับที่ เรื่องรองเรียน
ประจําเดือน
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ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 ม.ีค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 ม.ิย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64

ระบบเรื่องรองเรียนของกรมปาไม

สํานักนายกรัฐมนตรี/(1111)

รัฐสภา (กระทู/ขอหารือ)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ/(ระบบ e-petition)

คลินิกรับเรื่องรองทุกข ทส.

อื่นๆ (เชน หนังสือ/บันทึกคํารอง เปนตน)



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

1 ผูขอรับบริการขอมูลสิ่งพิมพ เอกสารเผยแพรวิชาการปาไม 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1  - 2

2 ผูขอรับบริการขอมูลทางโทรศัพท/ ณ ศูนยบริการฯ 61 61 96 81 69 50 21 13 4 4 11  - 471

3 ผูขอรับบริการขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  - 0

4 ผูขอรับบริการขอมูลขาวสารทางราชการของกรมปาไม 
(ตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540) 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0  - 5

รวมทั้งสิ้น 61 62 96 83 70 50 21 15 4 4 13 0 479

                                 

สถิติการใหบริการขอมูลขาวสารของศูนยบริการประชาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ลําดับที่ การใหบริการ
ประจําเดือน
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ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 ม.ีค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 ม.ิย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64

ผูขอรับบริการขอมูลสิ่งพิมพ เอกสารเผยแพรวิชาการปาไม

ผูขอรับบริการขอมูลทางโทรศัพท/ ณ ศูนยบริการฯ

ผูขอรับบริการขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส

ผูขอรับบริการขอมูลขาวสารทางราชการของกรมปาไม (ตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540)



รวม
ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยู
ระหวาง

ดําเนินการ
รวม

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยู
ระหวาง

ดําเนินการ
รวม

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยู
ระหวาง

ดําเนินการ
รวม

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยู
ระหวาง

ดําเนินการ
รวม

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยู
ระหวาง

ดําเนินการ
รวม

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยู
ระหวาง

ดําเนินการ

1 ใหขอมูลและแจงเบาะแส 238 157 81 228 197 31 179 169 10 131 118 13 190 173 17 137 132 5

2 เร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับ
เจาหนาที่และภารกิจของกรม
ปาไม

78 58 20 117 97 20 138 109 29 112 89 23 193 140 53 203 173 30

3 กระทู ขอหารือ 14 4 10 29 22 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 อื่นๆ (เชน ขอคําปรึกษา 
เสนอความคิดเห็น ขอ

10 4 6 29 21 8 27 26 1 34 32 2 78 77 1 19 18 1

รวมทั้งสิ้น 340 223 117 403 337 66 348 308 40 277 239 38 461 390 71 359 323 36
คิดเปนรอยละ(%) 100.00% 65.59% 34.41% 100.00% 83.62% 16.38% 100.00% 88.51% 11.49% 100.00% 86.28% 13.72% 100.00% 84.60% 15.40% 100.00% 89.97% 10.03%

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

สรุปเร่ืองรองเรียนของศูนยบริการประชาชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 - พ.ศ.2564 (ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564)

ลําดับที่ ประเภทเรื่องรองเรียน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

84%

16%

ปี 2563 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

อยูร่ะหวา่งดําเนินการ 89%

11%

ปี 2562 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

อยูร่ะหวา่งดําเนินการ 

86%

14%

ปี 2561 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

อยูร่ะหวา่งดําเนินการ 85%

15%

ปี 2560 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

อยูร่ะหวา่งดําเนินการ 90%

10%

ปี 2559 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

อยูร่ะหวา่งดําเนินการ 

66%

34%

ปี 2564 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

อยูร่ะหวา่งดําเนินการ 



จ ำนวน/เรือ่ง คิดเป็นรอ้ยละ(%) จ ำนวน/เรือ่ง คิดเป็นรอ้ยละ(%) จ ำนวน/เรือ่ง คิดเป็นรอ้ยละ(%) จ ำนวน/เรือ่ง คิดเป็นรอ้ยละ(%) จ ำนวน/เรือ่ง คิดเป็นรอ้ยละ(%) จ ำนวน/เรือ่ง คิดเป็นรอ้ยละ(%)

1 ให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแส 238 70.00% 228 56.58% 179 51.44% 131 47.29% 189 41.00% 137 38.16%
2 เร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่และ

ภารกิจของกรมป่าไม้
78 22.94% 117 29.03% 138 39.66% 112 40.43% 194 42.08% 203 56.55%

3 กระทู้ ข้อหารือ 14 4.12% 29 7.20% 4 1.15% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

4 อื่นๆ (เช่น ขอค าปรึกษา เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะฯ) 10 2.94% 29 7.20% 27 7.76% 34 8.95% 78 16.92% 19 5.29%

รวมทั้งสิ้น 340 100.00% 403 100.00% 348 100.00% 277 100.00% 461 100.00% 359 100.00%

    

  

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

สรุปเรือ่งร้องเรียนของศูนย์บริกำรประชำชน  ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ.2559 - พ.ศ.2564 (ขอ้มูล ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2564)
ล ำดบั

ที่
ประเภทเรือ่งรอ้งเรยีน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

49%

42%

0%

9%

พ.ศ. 2561

ให้ข้อมลูและแจ้งเบาะะแ 

บร่ืองเร้องเบรียนบก่ียวกาั
บจ้ะหน้ะท่ีและภะรกิจของเ
กรมป่ะไม้

41%

42%

0% 17%

พ.ศ. 2560

ให้ข้อมลูและแจ้งเ
บาะะแ 

บร่ืองเร้องเบรียนบก่ียวกาั
บจ้ะหน้ะท่ีและภะรกิจ
ของเกรมป่ะไม้

38%

57%

0% 5%

พ.ศ. 2559

ให้ข้อมลูและแจ้งเ
บาะะแ 

บร่ืองเร้องเบรียนบก่ียวกาั
บจ้ะหน้ะท่ีและภะรกิจ
ของเกรมป่ะไม้

57%29%

7%
7%

พ.ศ. 2563

ให้ข้อมลูและแจ้งเ
บาะะแ 

บร่ืองเร้องเบรียนบก่ียวกาั
บจ้ะหน้ะท่ีและภะรกิจ
ของเกรมป่ะไม้

51%40%

1% 8%

พ.ศ. 2562

ให้ข้อมลูและแจ้งเ
บาะะแ 

บร่ืองเร้องเบรียนบก่ียวกาั
บจ้ะหน้ะท่ีและภะรกิจ
ของเกรมป่ะไม้

70%

23%

4% 3%

พ.ศ. 2564

ให้ข้อมลูและแจ้งเบาะะแ 

บร่ืองเร้องเบรียนบก่ียวกาั
บจ้ะหน้ะท่ีและภะรกิจของเ
กรมป่ะไม้



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

รายการผู้ขอรับบริการ 

(1) 

ผู้รับบริการสะสม 

 

(2) 

ผู้รับบริการ 

(ส.ค.64) 

(1+2) 

รวม 

1. ผู้ขอรับบริการข้อมลูสิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่วิชาการป่าไม้ 1 1 2 

2. ผู้ขอรับบริการข้อมลูทางโทรศัพท์/ศูนย์บริการฯ 461 11 472 

3. ผู้ขอรับบริการข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ 0 1 1 

4. ผู้ขอรับบริการข้อมลูข่าวสารทางราชการของกรมป่าไม้  
(ตาม พ.ร.บ.ข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540) 

5 0 5 

รวมท้ังหมด 467 13 480 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ช่องทางการร้องเรียน 

(1) 
เรื่องร้องเรียน 

สะสม 
 

(2) 
เรื่องร้องเรียน 
ประจ าเดือน 
(ส.ค.64) 

 

 
(1)+(2) 
รวม* 

ด าเนินการ
พร้อมรายงาน

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมปา่ไม ้ 215 24 239 158 81 

ส านักนายกรัฐมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 83 4 87 61 26 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส. 0 0 0 0 0 

อื่นๆ (เช่น หนังสือ/บันทึกค าร้อง) 0 1 1 0 1 

รวมท้ังหมด 311 29 340 223 117 

 
หมายเหตุ  * รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1  

(ดาวน์โหลดเอกสารไดท้างเว็บไซตก์รมป่าไม้ หน้าเว็บเพจศนูยบ์รกิารประชาชนกรมป่าไม้ http://www.forest.go.th/service/ หัวข้อรายงานสถิตปิระจ าเดือน)  



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

ช่องทางการร้องเรียน 

(1) 
เรื่องร้องเรียนทั้งหมด 
(ต.ค.62-ก.ย.63) 

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

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

(ข้ามปี) 

(4) 
เรื่องด าเนนิการแล้วเสร็จ 

(ต.ค.63 – ส.ค.64) 

(3) - (4) 
เรื่องร้องเรียนค้างปี 

คงเหลือ** 

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมปา่ไม ้ 212 136 76 52 24 

ส านักนายกรัฐมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 162 92 70 35 35 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส. 0 0 0 0 0 

อื่นๆ (เช่น หนังสือ/บันทึกค าร้อง) 0 0 0 0 0 

รวมท้ังหมด 403 247 156 90 66 

 
หมายเหตุ  ** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2  

(ดาวน์โหลดเอกสารไดท้างเว็บไซตก์รมป่าไม้ หน้าเว็บเพจศนูยบ์รกิารประชาชนกรมป่าไม้ http://www.forest.go.th/service/หัวข้อรายงานสถิตปิระจ าเดือน)  



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

ช่องทางการร้องเรียน 

(1) 
เรื่องร้องเรียนทั้งหมด 
(ต.ค.60-ก.ย.60) 

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

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

(ข้ามปี) 

(4) 
เรื่องด าเนนิการแล้วเสร็จ 

(ต.ค.63 – ก.ค.64) 

(3) - (4) 
เรื่องร้องเรียนค้างปี 

คงเหลือ*** 

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมปา่ไม ้ 166 152 14 5 9 

ส านักนายกรัฐมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 178 134 44 13 31 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส. 0 0 0 0 0 

อื่นๆ (เช่น หนังสือ/บันทึกค าร้อง) 0 0 0 0 0 

รวมท้ังหมด 348 288 58 18 40 

 
หมายเหตุ  *** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3  

(ดาวน์โหลดเอกสารไดท้างเว็บไซตก์รมป่าไม้ หน้าเว็บเพจศนูยบ์รกิารประชาชนกรมป่าไม้ http://www.forest.go.th/service/หัวข้อรายงานสถิตปิระจ าเดือน)  



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

ช่องทางการร้องเรียน 

(1) 
เรื่องร้องเรียนทั้งหมด 
(ต.ค.60-ก.ย.61) 

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

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

(ข้ามปี) 

(4) 
เรื่องด าเนนิการแล้วเสร็จ 

(ต.ค.63 – ก.ค.64) 

(3) - (4) 
เรื่องร้องเรียนค้างปี 

คงเหลือ**** 

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมปา่ไม ้ 82 72 10 0 10 

ส านักนายกรัฐมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 

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

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

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส. 0 0 0 0 0 

อื่นๆ (เช่น หนังสือ/บันทึกค าร้อง) 0 0 0 0 0 

รวมท้ังหมด 277 238 39 1 38 

 
หมายเหตุ  **** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4  

(ดาวน์โหลดเอกสารไดท้างเว็บไซตก์รมป่าไม้ หน้าเว็บเพจศนูยบ์รกิารประชาชนกรมป่าไม้ http://www.forest.go.th/service/ หัวข้อรายงานสถิตปิระจ าเดือน)  



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

ช่องทางการร้องเรียน 

(1) 
เรื่องร้องเรียนทั้งหมด 
(ต.ค.59-ก.ย.60) 

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

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

(ข้ามปี) 

(4) 
เรื่องด าเนนิการแล้วเสร็จ 

(ต.ค.63 – ก.ค.64) 

(3) - (4) 
เรื่องร้องเรียนค้างปี 

คงเหลือ***** 

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมปา่ไม ้ 86 83 3 1 2 

ส านักนายกรัฐมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 375 302 73 4 69 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส. 0 0 0 0 0 

อื่นๆ (เช่น หนังสือ/บันทึกค าร้อง) 0 0 0 0 0 

รวมท้ังหมด 461 385 76 5 71 

 
หมายเหตุ  ***** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5  

(ดาวน์โหลดเอกสารไดท้างเว็บไซตก์รมป่าไม้ หน้าเว็บเพจศนูยบ์รกิารประชาชนกรมป่าไม้ http://www.forest.go.th/service/หัวข้อรายงานสถิตปิระจ าเดือน)  
      
 



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

ช่องทางการร้องเรียน 

(1) 
เรื่องร้องเรียนทั้งหมด 
(ต.ค.58-ก.ย.59) 

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

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

(ข้ามปี) 

(4) 
เรื่องด าเนนิการแล้วเสร็จ 

(ต.ค.63 – ก.ค.64) 

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

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมปา่ไม ้ 107 104 3 0 3 

ส านักนายกรัฐมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 

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

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

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส. 0 0 0 0 0 

อื่นๆ (เช่น หนังสือ/บันทึกค าร้อง) 0 0 0 0 0 

รวมท้ังหมด 359 319 40 4 36 

 
หมายเหตุ  ****** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6  

(ดาวน์โหลดเอกสารไดท้างเว็บไซตก์รมป่าไม้ หน้าเว็บเพจศนูยบ์รกิารประชาชนกรมป่าไม้ http://www.forest.go.th/service/ หัวข้อรายงานสถิตปิระจ าเดือน)  



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

ช่องทางการร้องเรียน 

(1) 
เรื่องร้องเรียนทั้งหมด 
(ต.ค.57-ก.ย.58) 

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

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

(ข้ามปี) 

(4) 
เรื่องด าเนนิการแล้วเสร็จ 

(ต.ค.63 – ก.ค.64) 

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

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมปา่ไม ้ 129 128 1 0 1 

ส านักนายกรัฐมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 

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

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

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส. 0 0 0 0 0 

อื่นๆ (เช่น หนังสือ/บันทึกค าร้อง) 0 0 0 0 0 

รวมท้ังหมด 405 394 11 2 9 

 
หมายเหตุ  ******* รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7  

(ดาวน์โหลดเอกสารไดท้างเว็บไซตก์รมป่าไม้ หน้าเว็บเพจศนูยบ์รกิารประชาชนกรมป่าไม้ http://www.forest.go.th/service/ หัวข้อรายงานสถิตปิระจ าเดือน)  
  

 



หน่วยงานที่รับผิดชอบ จ านวนเรื่องร้องเรียน อยู่ระหว่างด าเนินการ
ด าเนินการแลว้เสร็จพร้อม

รายงาน
(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

ส ำนกับริหำรกลำง 2 1 1
ส ำนกัปอ้งกนัรักษำปำ่และควบคุมไฟปำ่ 7 6 1
ส ำนกัจัดกำรปำ่ชุมชน 0 0 0
ส ำนกัวิจัยและพฒันำกำรปำ่ไม้ 0 0 0
ส ำนกัส่งเสริมกำรปลูกปำ่ 6 4 2
ส ำนกัจัดกำรที่ดินปำ่ไม้ 5 5 0
ส ำนกัแผนงำนและสำรสนเทศ 0 0 0
ส ำนกักำรปำ่ไมต่้ำงประเทศ 0 0 0
ส ำนกัโครงกำรพระรำชด ำริและกจิกำรพเิศษ 1 1 0
ส ำนกัเศรษฐกจิกำรปำ่ไม ้ 3 3 0
กองกำรอนญุำต 12 9 3
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 1 0 1
กลุ่มนติิกำร 0 0 0
กลุ่มพฒันำระบบบริหำร 0 0 0
กลุ่มตรวจสอบภำยใน 0 0 0
กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรมกรมปำ่ไม้ 0 0 0
ส ำนกัจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 1 (เชียงใหม)่ 28 5 23
ส ำนกัจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 2 (เชียงรำย) 13 1 12
ส ำนกัจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 3 (ล ำปำง) 12 1 11
ส ำนกัจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 4 (ตำก) 12 2 10
ส ำนกัจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 5 (สระบรีุ) 9 5 4
ส ำนกัจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 6 (อดุรธำนี) 4 0 4
ส ำนกัจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 7 (ขอนแกน่) 20 3 17
ส ำนกัจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 8 (นครรำชสีมำ) 27 5 22
ส ำนกัจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 9 (ชลบรีุ) 22 11 11
ส ำนกัจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 10 (รำชบรีุ) 22 8 14
ส ำนกัจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 11 (สุรำษฎร์ธำนี) 17 3 14
ส ำนกัจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 12 (นครศรีธรรมรำช) 20 12 8
ส ำนกัจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 13 (สงขลำ) 7 2 5
ส ำนกัจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 1 สำขำแมฮ่่องสอน 7 7 0
ส ำนกัจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 3 สำขำแพร่ 5 1 4
ส ำนกัจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 4 สำขำนครสวรรค์ 10 2 8
ส ำนกัจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 4 สำขำพษิณุโลก 14 3 11
ส ำนกัจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 6 สำขำนครพนม 4 3 1
ส ำนกัจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 7 สำขำอบุลรำชธำนี 17 8 9
ส ำนกัจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 9 สำขำปรำจีนบรีุ 12 3 9
ส ำนกัจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 10 สำขำเพชรบรีุ 10 3 7
ส ำนกัจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 12 สำขำกระบี่ 16 6 10
ส ำนกัจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 13 สำขำนรำธิวำส 3 0 3
หนว่ยงำนอื่น : กรมอทุยำนแหง่ชำติ สัตว์ปำ่ และพนัธุพ์ชื 0 0 0

รวม 340 117 223

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน (รายส านัก) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน สงิหาคม 2564 (ขอ้มลู ณ วันที่ 31 สงิหาคม 2564)
ศูนยบ์ริการประชาชน ส านักบริหารกลาง

* หมายเหตุ : เรื่องร้องเรียนบางเรื่องมหีน่วยงานที่เก่ียวขอ้งมากกว่าหน่ึงหน่วยงาน
ทั้งน้ี สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางเว็บเพจของศูนยบ์ริการประชาชนกรมป่าไม ้http://www.forest.go.th/service/ หัวขอ้รายงานสถิติ
ประจ าเดือน



หน่วยงานที่รับผิดชอบ จ านวนเรื่องร้องเรียน อยู่ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการแล้วเสร็จพร้อมรายงาน
(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

ส ำนักบริหำรกลำง 5 0 5

ส ำนักป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ 36 24 12

ส ำนักจัดกำรป่ำชุมชน 2 1 1

ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรป่ำไม้ 0 0 0

ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ 13 0 13

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ 18 8 10

ส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศ 0 0 0

ส ำนักกำรป่ำไม้ต่ำงประเทศ 0 0 0

ส ำนักโครงกำรพระรำชด ำริและกิจกำรพิเศษ 2 0 2

ส ำนักเศรษฐกิจกำรป่ำไม้ 4 0 4

กองกำรอนุญำต 38 17 21

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 1 0 1

กลุ่มนิติกำร 0 0 0

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 0 0 0

กลุ่มตรวจสอบภำยใน 0 0 0

กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรมกรมป่ำไม้ 0 0 0

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 28 2 26

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 2 (เชียงรำย) 6 0 6

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 3 (ล ำปำง) 10 0 10

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 4 (ตำก) 14 0 14

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 5 (สระบุรี) 11 0 11

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 6 (อุดรธำนี) 15 0 15

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 15 2 13

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 8 (นครรำชสีมำ) 29 3 26

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 13 0 13

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 10 (รำชบุรี) 34 0 34

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 11 (สุรำษฎร์ธำนี) 23 0 23

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมรำช) 6 1 5

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 (สงขลำ) 3 1 2

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 สำขำแม่ฮ่องสอน 8 5 3

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 3 สำขำแพร่ 15 0 15

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 4 สำขำนครสวรรค์ 11 0 11

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 4 สำขำพิษณุโลก 12 0 12

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 6 สำขำนครพนม 4 0 4

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 7 สำขำอุบลรำชธำนี 19 3 16

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 9 สำขำปรำจีนบุรี 8 1 7

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 10 สำขำเพชรบุรี 5 0 5

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 12 สำขำกระบี่ 13 0 13

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 สำขำนรำธิวำส 0 0 0

หน่วยงำนอื่น : กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 0 0 0
รวม 403 66 337

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน (รายส านัก) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564)
ศูนย์บริการประชาชน ส านักบริหารกลาง

หมายเหต ุ: เรื่องร้องเรียนบางเรื่องมีหน่วยงานที่เก่ียวข้องมากกว่าหน่ึงหน่วยงาน

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



หน่วยงานที่รับผิดชอบ จ านวนเรื่องร้องเรียน อยู่ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการแล้วเสร็จพร้อมรายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

ส ำนักบริหำรกลำง 3 0 3

ส ำนักป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ 27 7 20

ส ำนักจัดกำรป่ำชุมชน 5 0 5

ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรป่ำไม้ 3 0 3

ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ 7 0 7

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ 25 15 10

ส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศ 4 0 4

ส ำนักกำรป่ำไม้ต่ำงประเทศ 0 0 0

ส ำนักโครงกำรพระรำชด ำริและกิจกำรพิเศษ 0 0 0

ส ำนักเศรษฐกิจกำรป่ำไม้ 3 0 3

กองกำรอนุญำต 16 6 10

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 0 0 0

กลุ่มนิติกำร 2 0 2

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 0 0 0

กลุ่มตรวจสอบภำยใน 0 0 0

กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรมกรมป่ำไม้ 0 0 0

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 16 0 16

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 2 (เชียงรำย) 14 1 13

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 3 (ล ำปำง) 20 0 20

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 4 (ตำก) 15 0 15

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 5 (สระบุรี) 6 0 6

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 6 (อุดรธำนี) 11 0 11

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 19 2 17

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 8 (นครรำชสีมำ) 31 0 31

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 13 0 13

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 10 (รำชบุรี) 26 2 24

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 11 (สุรำษฎร์ธำนี) 14 0 14

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมรำช) 13 3 10

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 (สงขลำ) 7 0 7

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 สำขำแม่ฮ่องสอน 4 2 2

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 3 สำขำแพร่ 7 0 7

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 4 สำขำนครสวรรค์ 5 0 5

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 4 สำขำพิษณุโลก 18 0 18

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 6 สำขำนครพนม 5 1 4

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 7 สำขำอุบลรำชธำนี 10 1 9

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 9 สำขำปรำจีนบุรี 12 2 10

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 10 สำขำเพชรบุรี 14 0 14

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 12 สำขำกระบี่ 13 1 12

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 สำขำนรำธิวำส 3 0 3

หน่วยงำนอื่น : กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 0 0 0
รวม 348 40 308

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน (รายส านัก) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564)
ศูนย์บริการประชาชน ส านักบริหารกลาง

หมายเหต ุ: เรื่องร้องเรียนบางเรื่องมีหน่วยงานที่เก่ียวข้องมากกว่าหน่ึงหน่วยงาน

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



หน่วยงานที่รับผิดชอบ จ านวนเรื่องร้องเรียน อยู่ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการแล้วเสร็จพร้อมรายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

ส ำนักบริหำรกลำง 7 0 7

ส ำนักป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ 50 13 37

ส ำนักจัดกำรป่ำชุมชน 2 0 2

ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรป่ำไม้ 2 0 2

ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ 17 0 17

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ 34 10 24

ส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศ 1 0 1

ส ำนักกำรป่ำไม้ต่ำงประเทศ 0 0 0

ส ำนักโครงกำรพระรำชด ำริและกิจกำรพิเศษ 3 0 3

ส ำนักเศรษฐกิจกำรป่ำไม้ 1 0 1

กองกำรอนุญำต 17 10 7

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 0 0 0

กลุ่มนิติกำร 1 0 1

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 0 0 0

กลุ่มตรวจสอบภำยใน 0 0 0

กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรมกรมป่ำไม้ 0 0 0

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 13 0 13

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 2 (เชียงรำย) 11 0 11

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 3 (ล ำปำง) 6 0 6

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 4 (ตำก) 10 0 10

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 5 (สระบุรี) 5 0 5

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 6 (อุดรธำนี) 17 0 17

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 13 0 13

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 8 (นครรำชสีมำ) 16 0 16

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 14 2 12

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 10 (รำชบุรี) 15 0 15

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 11 (สุรำษฎร์ธำนี) 8 0 8

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมรำช) 9 3 6

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 (สงขลำ) 4 0 4

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 สำขำแม่ฮ่องสอน 2 0 2

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 3 สำขำแพร่ 6 0 6

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 4 สำขำนครสวรรค์ 1 0 1

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 4 สำขำพิษณุโลก 9 0 9

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 6 สำขำนครพนม 1 0 1

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 7 สำขำอุบลรำชธำนี 7 0 7

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 9 สำขำปรำจีนบุรี 11 2 9

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 10 สำขำเพชรบุรี 12 0 12

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 12 สำขำกระบี่ 1 0 1

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 สำขำนรำธิวำส 2 0 2

หน่วยงำนอื่น : กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 0 0 0
รวม 277 38 239

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน (รายส านัก) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564)
ศูนย์บริการประชาชน ส านักบริหารกลาง

หมายเหต ุ: เรื่องร้องเรียนบางเรื่องมีหน่วยงานที่เก่ียวข้องมากกว่าหน่ึงหน่วยงาน

ทั้งน้ี สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดไดท้างเว็บเพจของศูนย์บริการประชาชนกรมปา่ไม้  http://www.forest.go.th/service/  หัวข้อรายงานสถิติ
ประจ าเดอืน



หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จ านวนเรื่องร้องเรยีน อยู่ระหว่างด าเนนิการ ด าเนนิการแล้วเสร็จพร้อมรายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)
ส ำนักบริหำรกลำง 5 0 5
ส ำนักปอ้งกันรักษำปำ่และควบคุมไฟปำ่ 109 39 70
ส ำนักจัดกำรปำ่ชุมชน 1 0 1
ส ำนักวจิัยและพัฒนำกำรปำ่ไม้ 2 0 2
ส ำนักสง่เสริมกำรปลูกปำ่ 34 0 34
ส ำนักจัดกำรที่ดนิปำ่ไม้ 52 10 42
ส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศ 11 0 11
ส ำนักกำรปำ่ไมต้ำ่งประเทศ 0 0 0
ส ำนักโครงกำรพระรำชด ำริและกจิกำรพเิศษ 2 0 2
ส ำนักเศรษฐกจิกำรปำ่ไม ้ 0 0 0
กองกำรอนุญำต 49 24 25
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 0 0 0
กลุม่นติกิำร 8 0 8
กลุม่พัฒนำระบบบริหำร 0 0 0
กลุม่ตรวจสอบภำยใน 0 0 0
กลุม่งำนคุม้ครองจริยธรรมกรมปำ่ไม้ 0 0 0
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 1 (เชยีงใหม)่ 28 0 28
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 2 (เชยีงรำย) 28 0 28
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 3 (ล ำปำง) 9 0 9
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 4 (ตำก) 15 0 15
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 5 (สระบุรี) 3 0 3
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 6 (อุดรธำนี) 16 0 16
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 7 (ขอนแกน่) 16 0 16
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 8 (นครรำชสมีำ) 30 0 30
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 9 (ชลบุรี) 18 1 17
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 10 (รำชบุรี) 27 1 26
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 11 (สุรำษฎร์ธำนี) 9 0 9
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 12 (นครศรีธรรมรำช) 11 2 9
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 13 (สงขลำ) 7 0 7
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 1 สำขำแมฮ่่องสอน 1 0 1
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 3 สำขำแพร่ 15 0 15
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 4 สำขำนครสวรรค์ 4 0 4
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 4 สำขำพษิณุโลก 22 0 22
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 6 สำขำนครพนม 2 0 2
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 7 สำขำอุบลรำชธำนี 12 0 12
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 9 สำขำปรำจนีบุรี 6 1 5
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 10 สำขำเพชรบุรี 5 0 5
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 12 สำขำกระบี่ 10 0 10
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 13 สำขำนรำธวิำส 1 0 1
หนว่ยงำนอื่น : กรมอุทยำนแหง่ชำต ิสัตวป์ำ่ และพันธุพ์ชื 0 0 0

รวม 461 71 390

สรุปรายงานเรื่องร้องเรยีน (รายส านัก) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560   (ข้อมูลอัพเดตถงึวันท่ี 31 สงิหาคม 2564)

ศูนย์บรกิารประชาชน ส านักบรหิารกลาง

หมายเหตุ : เรื่องร้องเรยีนบางเรื่องมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน

ท้ังนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอยีดได้ทางเว็บเพจของศูนย์บรกิารประชาชนกรมป่าไม้  http://www.forest.go.th/service/  หัวข้อรายงานสถติิ



หน่วยงานที่รับผิดชอบ จ านวนเรื่องร้องเรียน อยู่ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการแล้วเสร็จพร้อมรายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

ส ำนักบริหำรกลำง 5 0 5

ส ำนักป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ 74 13 61

ส ำนักจัดกำรป่ำชุมชน 8 0 8

ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรป่ำไม้ 1 0 1

ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ 5 0 5

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ 32 1 31

ส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศ 10 0 10

ส ำนักกำรป่ำไม้ต่ำงประเทศ 0 0 0

ส ำนักโครงกำรพระรำชด ำริและกิจกำรพิเศษ 1 0 1

ส ำนักเศรษฐกิจกำรป่ำไม้ 0 0 0

กองกำรอนุญำต 43 19 24

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 0 0 0

กลุ่มนิติกำร 0 0 0

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 0 0 0

กลุ่มตรวจสอบภำยใน 0 0 0

กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรมกรมป่ำไม้ 0 0 0

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 11 0 11

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 2 (เชียงรำย) 10 0 10

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 3 (ล ำปำง) 13 0 13

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 4 (ตำก) 12 0 12

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 5 (สระบุรี) 6 0 6

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 6 (อุดรธำนี) 15 0 15

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 8 0 8

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 8 (นครรำชสีมำ) 35 0 35

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 16 0 16

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 10 (รำชบุรี) 19 0 19

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 11 (สุรำษฎร์ธำนี) 16 0 16

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมรำช) 9 0 9

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 (สงขลำ) 6 0 6

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 สำขำแม่ฮ่องสอน 1 0 1

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 3 สำขำแพร่ 11 0 11

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 4 สำขำนครสวรรค์ 3 0 3

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 4 สำขำพิษณุโลก 28 0 28

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 6 สำขำนครพนม 6 0 6

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 7 สำขำอุบลรำชธำนี 25 3 22

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 9 สำขำปรำจีนบุรี 11 0 11

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 10 สำขำเพชรบุรี 3 0 3

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 12 สำขำกระบี่ 22 0 22

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 สำขำนรำธิวำส 1 0 1

หน่วยงำนอื่น : กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 0 0 0
รวม 359 36 323

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน (รายส านัก) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564)
ศูนย์บริการประชาชน ส านักบริหารกลาง

หมายเหต ุ: เรื่องร้องเรียนบางเรื่องมีหน่วยงานที่เก่ียวข้องมากกว่าหน่ึงหน่วยงาน

ทั้งน้ี สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดไดท้างเว็บเพจของศูนย์บริการประชาชนกรมปา่ไม้  http://www.forest.go.th/service/  หัวข้อรายงานสถิติ
ประจ าเดอืน



หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จ านวนเรื่องร้องเรยีน อยู่ระหว่างด าเนนิการ ด าเนนิการแล้วเสร็จพร้อมรายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)
ส ำนักบริหำรกลำง 2 0 2
ส ำนักปอ้งกันรักษำปำ่และควบคุมไฟปำ่ 19 1 18
ส ำนักจัดกำรปำ่ชุมชน 0 0 0
ส ำนักวจิัยและพัฒนำกำรปำ่ไม้ 0 0 0
ส ำนักสง่เสริมกำรปลูกปำ่ 6 0 6
ส ำนักจัดกำรที่ดนิปำ่ไม้ 17 0 17
ส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศ 34 0 34
ส ำนักกำรปำ่ไมต้ำ่งประเทศ 0 0 0
ส ำนักโครงกำรพระรำชด ำริและกจิกำรพเิศษ 0 0 0
ส ำนักเศรษฐกจิกำรปำ่ไม ้ 0 0 0
กองกำรอนุญำต 21 6 15
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 0 0 0
กลุม่นติกิำร 3 0 3
กลุม่พัฒนำระบบบริหำร 0 0 0
กลุม่ตรวจสอบภำยใน 0 0 0
กลุม่งำนคุม้ครองจริยธรรมกรมปำ่ไม้ 0 0 0
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 1 (เชยีงใหม)่ 27 0 27
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 2 (เชยีงรำย) 16 0 16
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 3 (ล ำปำง) 9 0 9
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 4 (ตำก) 16 0 16
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 5 (สระบุรี) 11 0 11
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 6 (อุดรธำนี) 10 0 10
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 7 (ขอนแกน่) 15 0 15
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 8 (นครรำชสมีำ) 39 0 39
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 9 (ชลบุรี) 12 0 12
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 10 (รำชบุรี) 19 1 18
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 11 (สุรำษฎร์ธำนี) 23 0 23
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 12 (นครศรีธรรมรำช) 14 0 14
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 13 (สงขลำ) 4 0 4
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 1 สำขำแมฮ่่องสอน 3 0 3
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 3 สำขำแพร่ 12 0 12
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 4 สำขำนครสวรรค์ 4 0 4
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 4 สำขำพษิณุโลก 15 0 15
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 6 สำขำนครพนม 4 0 4
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 7 สำขำอุบลรำชธำนี 15 1 14
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 9 สำขำปรำจนีบุรี 8 0 8
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 10 สำขำเพชรบุรี 13 0 13
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 12 สำขำกระบี่ 19 0 19
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 13 สำขำนรำธวิำส 3 0 3
หนว่ยงำนอื่น : กรมอุทยำนแหง่ชำต ิสัตวป์ำ่ และพันธุพ์ชื 0 0 0

รวม 405 9 396

สรุปรายงานเรื่องร้องเรยีน (รายส านัก) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558  (ข้อมูลอัพเดตถงึวันท่ี 31 กรกฎาคม 2564)

ศูนย์บรกิารประชาชน ส านักบรหิารกลาง

หมายเหตุ : เรื่องร้องเรยีนบางเรื่องมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน
ท้ังนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอยีดได้ทางเว็บเพจของศูนย์บรกิารประชาชนกรมป่าไม้  http://www.forest.go.th/service/ หัวข้อรายงานสถติิ



 

เรื่องร้องเรียน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(เอกสารแนบ 1) 
 



หนาที่1

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

เดือน ตุลาคม 2563

1 6400012 1/10/2563 5/11/2563 ชาวบานลักลอบตัดไมพื้นที่บานเขาใหญ ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช √ ปม./โทรศัพท สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

2 6400025 2/10/2563 12/1/2564 รองเรียนการใหบริการสถานีเพาะชํากลาไมจังหวัดระยอง √ ปม./เว็บไซต สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

3 ทส01630000065 6/10/2563 29/10/2563 ขอใหดําเนินการปฏิรูปกรรมสิทธิ์ที่ดินใหกับประชาชน อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เนื่องจาก
เจาหนาที่ปาไมไดเขามาดําเนินการในลักษณะขอคืนที่ดินเพื่อกลับคืนไปเปนปาชุมชน

√ e-petition สจป.ที่ 4 สาขา
พิษณุโลก

4 ทส01630000066 6/10/2563 25/1/2564 การบุกรุกที่ดินและการใชที่ดินในเขตปาสงวน ขอใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมี
คําสั่งใหกรมปาไมแตงตั้งคณะอนุกรรมการรวมกันระหวางภาครัฐและเกษตรกรผูเดือนรอนในพื้นเขา
ภูหลวง ต.ภูหลวง อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

√ e-petition สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

5 6400033 7/10/2563 7/1/2564 มีการลักลอบบุกรุกแผวถางปา เขาไปเพื่อทําสวนผลไม บริเวณปาสงวนแหงชาติ ม.6 และ ม.9 ต.
ปถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

6 6400041 8/10/2563 4/1/2564 มีผูบุกรุกแผวทางที่ดินปาสงวนแหงชาติ บริเวณ ม.๑๐ ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช และ
มีการสรางสิ่งปลูกสรางบานพักในบริเวณที่บุกรุก

√ ปม./หนังสือ สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

7 6309540523 8/10/2563 ขอใหตรวจสอบพื้นที่บริเวณ ม.9 ต.เขาพระ อ.เชียรใหญ จ.นครศรีธรรมราช วาสามารถออก
เอกสารสิทธิไดหรือไม เเละตรวจสอบวาที่มาของโฉนดที่ดินเเปลงนี้ออกมาไดอยางไร

√ e-petition สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

8 6400062 15/10/2563 26/11/2563 รองเรียนการปลอมแปลงวุฒิการศึกษาของพนักงานราชการ สังกัดศูนยปาไมจังหวัดอุทัยธานี √ ปม./หนังสือ สจป.ที่ 4 สาขา
นครสวรรค

9 6400075 16/10/2563 4/11/2563 บุกรุกพื้นที่ปาสงวนฯ ใกลวัดปาพระธาตุนิมิตร ต.ดงเย็น อ.เมือง จ.มุกดาหาร √ ปม./โทรศัพท สจป.ที่ 6 สาขา
นครพนม

10 6400083 16/10/2563 มีการลักลอบตัดไม บริเวณปาชุมชนบานแมสุริน ม.3 ต.ขุนยวม อ.ขุมยวม จ.แมอองสอน √ ปม./1362 สจป.ที่ 1 สาขา
แมฮองสอน

11 6400091 19/10/2563 19/3/2564 ตรวจสอบใบอนุญาตทําเฟอรนิเจอรไม ที่บานเลขที่ ๗ และ ๔๑ ม ๗ ต.หวยรวม อ.หนองบัว จ.
นครสวรรค

√ ปม./1362 สจป.ที่ 4 สาขา
นครสวรรค

12 6400101 20/10/2563 10/11/2563 พบเห็นการบุกรุกพื้นที่ปา โดยนํารถเขามาไถพื้นที่ บริเวณทิศตะวันตก ของวัดปาพุทธวจนาราม  
บานหวยเสี้ยว ม. ๑๑ ต.น้ําแพร อ.หางดง จ.เชียงใหม

√ ปม./โทรศัพท สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)

13 นร01630010207 22/10/2563 24/5/2564 ขอใหตรวจสอบการครอบครองที่ดินที่อยูในความรับผิดชอบของรัฐ โดยขอใหตรวจสอบที่ดินของรัฐ
จํานวนประมาณ 1,480 ไร แบงเปนพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประมาณ 212 ไร พื้นที่ปา
ไม ประมาณ 1,280 ไร ซึ่งมีการกลาวอางวาชุมชนสันติพัฒนา ต.บางสวรรค อ.พระแสง จ.สุราษฎร
ธานี ไดเขาครอบครองทําประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมายมาเปนระยะเวลานาน

√ e-petition สจป.ที่ 11 (สุ
ราษฎรธานี)

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน สิงหาคม 2564  (ขอมูลวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 1



หนาที่2

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน สิงหาคม 2564  (ขอมูลวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 1

14 ทส01630000071 26/10/2563 25/1/2564 การบุกรุกที่ดินและการใชที่ดินในเขตอุทยาน ขอความอนุเคราะหใหไดเขาไปครอบครองทําประโยชน
 ในพื้นที่ ม.5 ต.เกาะลันตาใหญ อ.เกาะลันตาใหญ จ.กระบี่ ในอาวหาดไมไผซ่ึงติดกับทางหลวง
ชนบทชนบท เนื่องจากเจาหนาที่อุทยานแหงชาติหมูเกาะลันตาไมอนุญาตใหเขาทําประโยชนใน
พื้นที่ดังกลาวจึงทําใหไดรับความเดือดรอนไมมีที่ทํากิน ขอความอนุเคราะหใหไดเขาไปครอบครอง
ทําประโยชนในพื้นที่

√ e-petition สจป.ที่ 12 สาขา
กระบี่

15 6400114 29/10/2563 มีการขุดดินบริเวณตีนเขาโดยใชรถแม็คโคร บริเวณ ม.๑ บานเขาวังสดึงษ ต.เขาแรง อ.เมือง จ.ราชบุรี √ ปม./โทรศัพท สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

16 นร02630079106 29/10/2563 3/12/2563 ขอใหตรวจสอบการบุกรุกทําลายปาสงวนแหงชาติปาดงระแนง ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.
กาฬสินธุ

√ e-petition สจป.ที่ 7 (ขอนแกน)

17 6310244630 29/10/2563 22/3/2564 ดวยสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (สป.กษ.) มีหนังสือ ที่ กษ 0220/5902 ลงวันที่ 
30 กันยายน 2563 ขอใหพิจารณากรณีนายรุงอรุณ แกวกิ่ง อาศัยอยูบานเลขที่ 184 หมูที่ 2 
ตําบลสีวิเชียร อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี กับพวก ขอติดตามความคืบหนา จํานวน 2 กรณี 
ไดแก 1) กรณีขอใหจัดสรรที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยยื่นเร่ืองใหสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
อุบลราชธานี พิจารณาดําเนินการ และ 2) ขอใหตรวจสอบการบุกรุกที่ดินปาสงวนแหงชาติ ปาฝง
ซายลําโดมใหญ โดยยื่นเรื่องตอสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 7 สาขาอุบลราชธานี ซึ่ง สป.กษ. 
เห็นวาขอรองเรียนขอที่ 2 เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จึงขอใหพิจารณาดําเนินการ และจากการตรวจสอบพบวา ผูรองเรียนไดแจงปญหาการ
บุกรุกแผวถางปาในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ปาฝงซายลําโดมใหญ ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกรมปา
ไม (ปม.)

√ e-petition สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

เดือน พฤศจิกายน 2563

18 6311167995 2/11/2563 1. กรณีนายบุญชวย ใจกวาง ขอความอนุเคราะหขยายเขตไฟฟาหมูบานผาเสริฐพัฒนาและปรับปรุง
ระบบประปาจากน้ําตกหวยแกวสูหมูบานในตําบลดอยฮาง (ถนนสายหลัก) อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย พื้นที่บางสวนอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมลาวฝงซายและปาแมกกฝงขวา 2. กรณี
นายปรีชา กนกนาฏกุล ขอรับความชวยเหลือการขอใชพื้นที่ในการขยายเขตไฟฟา  ในพื้นที่บานกก
นอย ตําบลหวยชมภู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พื้นที่บางสวนอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาแม
ลาวฝงซายและปาแมกกฝงขวา    3. กรณีนายจะคือ แอจู ขอรับการสนับสนุนระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐานบานยะฟูบานบริวาร หมูที่ 11 ตําบลแมยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในเขตพื้นที่ปา
สงวนแหงชาติ ปาดอยบอ

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



หนาที่3

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน สิงหาคม 2564  (ขอมูลวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 1

19 6311240829 3/11/2563 ขอใหพิจารณาแกไขปญหาความเดือดรอน กรณีไดรับผลกระทบจากการประกาศเขตปาสงวน
แหงชาติดงภูดินทับซอนที่ทํากินและที่อยูอาศัยของราษฎรในพื้นที่บานผึ้ง หมู 4 และ 14 บานเหลา
โดน หมู 10 และบานเพียมาตร หมู 3 ตําบลหนองแค อําเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยขอให
ตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติดงภูดิน และออกหนังสือแสดงสิทธิในการถือครองที่ดิน
ใหแกราษฎร

√ e-petition สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

20 6400122 3/11/2563 12/5/2564 พบเห็นการตัดไมบนเขาเพื่อนําไปขายเหตุเกิดบริเวณ ม.10 ต.ปากชอง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เขาทาง
ซอย 7 ไปประมาณ 1 กิโลเมตร

√ ปม./1310 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

21 นร01630004409 3/11/2563 15/2/2564 กรณีราษฎรผูไดรับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนปา ปาสงวนแหงชาติดงใหญ (บานเกาบาตร) 
ตําบลลํานางรอง อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย เนื่องจากยังไมมีการจัดสรรที่ดินใหแกสมาชิก
สมัชชาคนจน ที่ไดรับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนปา จึงขอใหเรงรัดการดําเนินการจัดสรรที่ดิน
ใหแกสมาชิกของสมัชชาคนจน

√ e-petition สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

22 6311178873 5/11/2563 20/1/2564 กรณีนางอาภากร เจริญสิริพร ประธานชมรมรักษน้ํา รักษปา รักเชียงราย มีหนังสือกราบเรียน
นายกรัฐมนตรี ในคราวนายกรัฐมนตรีเดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 24
 กันยายน 2563 ขอใหพิจารณาแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชน  ขอใหพิจารณา
สงเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสงเสริมการเกษตรแบบวนเกษตรแทนการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว

√ e-petition สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

23 6400143 9/11/2563 15/6/2564 ไดรับแจงเหตุวามีการลักลอบแผวถางและเผาปา บริเวณปาชุมชนบานหวยเคียน ม.๔ ต.ทาสุด อ.
เมือง จ.เชียงราย คาดวาเผาบุกรุกเพื่อขยายพื้นที่ทางการเกษตร

√ ปม./1362 สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

24 6400164 12/11/2563 9/1/2564 ผูรองเรียนขอใหตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่ หนวย ปจ. ๕ (ทุงโพธิ์) ๒ กรณี ๑) การนําไม
ของกลาง ออกขายใหกับพวกคาไมพะยูง ในป ๒๕๖๒ ๒) การเก็บสวยรายเดือน (ไมพะยูง ๖ ทอน)

√ ปม./หนังสือ สจป.ที่ 9 สาขา
ปราจีนบุรี

25 6400151 12/11/2563 3/12/2563 มีบุคคลไปโคนตนไมเพื่อปลูกตนทุเรียนในพื้นที่ปาที่ติดกับสวนของขาพเจา ซึ่งขาพเจาไมทราบวา
พื้นที่ดังกลาวจะเปนพื้นที่ของปาไมหรือปาว เพราะขาพเจาทํากินในที่ดินของขาพเจามาเปน 10 ป 
ก็ไมเคยเห็นมีผูใดมาทํากินในพื้นที่ที่กลาวถึง แตพอชวงที่ทุเรียนมีราคาแพง ขาพเจาก็เห็นมีผูมาตัด
ไมและทําการปลูกทุเรียนในพื้นที่ดังกลาว

√ ปม./เว็บไซต สจป.ที่ 13 สาขา
นราธิวาส



หนาที่4

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน สิงหาคม 2564  (ขอมูลวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 1

26 6311438711 13/11/2563 30/3/2564 นายอําพัน แสนสุข ไดมีหนังสือขอความเปนธรรม แจงโดยสรุปวา จากการที่ผูรองไดรองเรียนกรณี
ขอใหตรวจสอบการบุกรุกปาในพื้นที่ ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี นั้น เจาหนาที่ปาไมไดนํา
ปายปาชุมชนมาติดกลับคืนในพื้นที่แปลงที่ถูกรองเรียน แตเจาหนาที่ไดรวมกันกับชาวบานบางสวน 
นําไมพะยูงไปปลูกในพื้นที่ทํากินและทําการรื้อถอนทําลายพืชผลอาสินของผูรอง ทําใหไดรับความ
เสียหาย ซึ่งไดรองขอความเปนธรรมไปยังอําเภอไทรโยคแลว แตไมรับแจงผลการดําเนินการแตอยาง
ใด ดังนั้น จึงขอสงเรื่องดังกลาวให ปม. นําไปรวมพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป

√ e-petition สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) Ticket ID เลขที่ 
6309439645
 เคยแจงมาแลว

27 6400172 13/11/2563 30/11/2563 พบเห็นการบุกรุกปาเชิงเขา บริเวณ ม.๔ บานหนองหอย ต.วังกพง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ 
โดยผูบุกรุกอางวามีเอกสารสิทธิ์ ผูรองตองการใหเขาไปตรวจสอบ

√ ปม./1310 สจป.ที่ 10 สาขา
เพชรบุรี

28 6400185 16/11/2563 18/11/2563 รองเรียนหัวหนาหนวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธ โดยอางวาหัวหนาหนวยไมมีการพัฒนาพื้นที่ใหเปน
แหลงทองเที่ยว ทั้งที่มีน้ําตก แกงกระอาม อยูในพื้นที่

√ ปม./1310 สจป.ที่ 7 (ขอนแกน)

29 6400193 16/11/2563 18/2/2564 พบเห็นมีการขนทอนไมพะยูงมาแปรรูป และเลื่อยไมชวงเวลากลางคืน บริเวณบานหนองบัว ม.๑ ต.
เขวา อ.ะวัชบุรี จ. รอยเอ็ด

√ ปม./1310 สจป.ที่ 7 (ขอนแกน)

30 6400203 16/11/2563 พบเหตุใชรถแม็คโครเขาไปปรับที่ดินตามแนวเขา บริเวณบานทุงแถว ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี 
ขอใหเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบ

√ ปม./1310 สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

31 6400211 17/11/2563 แจงเหตุมีการลักลอบตัดไม ใกลโรงเรียนบานบางฉาง อ.สิชล จ.นครศรีะรรมราช ใชชางในการชัก
ลากไม

√ ปม./1310 สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

32 6311565010 18/11/2563 21/1/2564 ไดรับความเดือดรอนจากนายทุน ที่แสดงตนวาทีกรรมสิทธิ์ในที่ดินปาชุมโค หมูบานโปงแดง หมู 6 
ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร  ที่เปนปาสงวนและทําการปลูกตนยาง โดยเมื่อประมาณป พ.ศ. 2560  
นายทุน ไดทําการโคนตนยาง เพื่อนําไปชาย  ปลอยที่รกรางผูรองไมมีที่ทํากิน จึงไปขออนุญาตใหตน
และชาวบานเขาใชพื้นที่ไวสําหรับปลูกผัก กลวย ฟก แฟง แตมีขอตกลงวาหากมี่เจาของมา จะรีบ
ยายออกทันที่ มีการนํารถแม็คโครมาไถดินปดทางน้ําไหลเขาสูหมูบานและเปนที่ใหนักศึกษามาดูงาน
 ตอมามีผูแสดงตนเปนเจาของ และไปแจงความเพื่อดําเนินคดี แตเกรงวาจะไมไดรับความเปนธรรม

√ e-petition สจป.ที่ 11 (สุ
ราษฎรธานี)



หนาที่5

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน สิงหาคม 2564  (ขอมูลวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 1

33 6200475 4/1/2562 23/11/1963 บุกรุกเพื่อสรางรีสอรท บริเวณเชาไขนุย ปาสงวนแหงชาติบานฝายทา ม. 3 ต.ทุงมะพราว อ.ทาย
เหมือง จ.พังงา

√ ปม./1362 สจป.ที่ 12 สาขา
กระบี่

**เพิ่มในสถิต*ิ*
หาในป 62 ไม
พบ กระบี่แจงวา
เปนเร่ืองเดียวกับ
6300704 จึง
ขอปดเร่ือง
6200475

34 6400224 23/11/2563 26/4/2564 มีการลักลอบตัดตนพะยูงในเวลากลางคืน หมูบานหนองหิน ต.สวนกลวย อ.กันทรลักษ จ. ศรีสะเกษ √ ปม./โทรศัพท สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

35 6400245 24/11/2563 7/7/2564 รองเรียนเจาหนาที่ปาไมชุดจับกุมไมเปนธรรมในการจับกุมดําเนินคดี โดยรองวาตนเองถูกจับกุมใน
ขอหาบุกรุกพื้นที่ปาเนื้อที่ จํานวน ๒-๒-๕๓ ไร ทองที่หมูที่ ๘ ต.ออนกลาง อ.แมออน จ.เชียงใหม 
ตามบันทึกการตรวจยึดสถานีตํารวจภูธรแมออน จังหวัดเชียงใหม ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดย
ผูรองไดนําบันทึกการตรวจยึดเปรียบเทียบกับเอกสารบันทึกการตรวจสอบ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน
 ๒๕๖๓ โดยอางวาพื้นที่ที่ถูกตรวจสอบจํานวน ๖ แปลง ในพื้นที่บริเวณเดียวกัน ผูครอบครองพื้นที่
ทั้ง ๖ แปลง ทําไมไมถูกจับกุมดําเนินคดีเหมือนตนเอง ซึ่งถูกจับกุมเพียงรายเดียว

√ ปม./1310 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)

36 6400232 24/11/2563 17/2/2564 อยากทราบขั้นตอนของการเบิกจายเงินคาปฏิบัติงานในกิจกรรมผลิตกลาไมพันธุดี √ ปม./เว็บไซต สจป.ที่ 9 สาขา
ปราจีนบุรี

37 ทส01630000075 24/11/2563 16/12/2563 การบุกรุกที่ดินและการใชที่ดินในเขตปาสงวน ขอใหดําเนินการจัดสรรที่ดินทํากินที่หมดสัมปทานใน
พื้นที่ ต.วังยาว อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี ในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาองคพระ ปาพุระกํา และปาเขา
หวยพลู ขอใหดําเนินการจัดสรรที่ดินทํากินที่หมดสัมปทานในพื้นที่ ต.วังยาว อ.ดานชาง จ.
สุพรรณบุรี ในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาองคพระ ปาพุระกํา และปาเขาหวยพลู

√ e-petition สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

38 ทส01630000074 24/11/2563 21/1/2564 ราษฎรบานขยอง ม.5 ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร ขอความอนุเคราะหใหกลับเขาไปครอบครอบทํา
ประโยชนในที่ดินทํากินเดิมเนื่องจากโดนเจาหนาที่กลั่นแกลงใหโดนคดีขอหากนสราง เขายึดถือ
ครอบครองปาโดยไมไดรับอนุญาต

√ e-petition สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

39 6400253 26/11/2563 19/12/2563 แจงเหตุมีการทําไมโดยไมไดรับอนุญาต ที่ บานเลขที่ ๖/๑ ม. ๘ ต.แมปะ อ.เถิน จ.ลําปาง ขอให
เจาหนาที่เขาไปตรวจสอบ

√ ปม./1310 สจป.ที่ 3 (ลําปาง)



หนาที่6

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน สิงหาคม 2564  (ขอมูลวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 1

40 6400261 27/11/2563 18/12/2563 พบเห็นการลักลอบตัดไม บริเวณชุมชนหวยเตย ต.หวยมวง อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน ในบริเวณปา
สงวนแหงชาติ

√ ปม./1310 สจป.ที่ 7 (ขอนแกน)

41 6400274 27/11/2563 7/1/2564 พบเห็นรองรอยการตัดตนไม จํานวน 40-50 ตน โดยประมาณ เห็นเปนตอไมที่ถูกตัดไปและ
รองรอยการทําลายหลักฐานการตัดตนไมโดยการเผา ในพื้นที่ ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม พิกัด 
19.057892 , 98.641021

√ ปม./1310 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)

42 นร01630010446 10/11/2563 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินใหกับประชาชนผูยากจนในเขตอําเภอดานชาง จังหวัด
สุพรรณบุรี กรณีที่นายราช บุกลอ ตัวแทนกลุมราษฎรผูไดรับความเดือดรอนเร่ืองที่ดิน ไดเรื่องขอให
พิจารณาอนุญาตใชประโยชนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ตําบลดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี แตที่ดิน
ดังกลาวเปนพื้นที่ครอบครองของครอบครัวผูรอง โดยผูรองแจงวา ครอบครัวจันทรสุวรรณ มีความ
ปรารถนาและยินดีใหการสนับสนุนการจัดที่ดินใหกับเกษตร ผูยากไรตามนโยบายของรัฐบาลใน
ทองที่อําเภอดานชางที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามตามที่ระเบียบและกฎหมายกําหนด
ไว

√ e-petition สํานักจัดการที่ดิน
ปาไม

สจป.10 (ราชบุรี)
 ปดเร่ือง 
23/11/ 2563

43 สผ 0001/๙๖๘๙  20/10/2563  27/10/2563 การดําเนินงานตามขอปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ชุดที่ 25 ปที่ ๒ คร้ังที่ 1๙) √ ขอหารือ สํานักปองกันฯ,
สํานักสงเสริมการ

ปลูกปา,สจป.ที่ 13
 นราธิวาส

*เพิ่มในสถิติพย.
63

44 สผ 0001/๑๐๓๗๙  2/1๑/256๓ 6/1/2564 การดําเนินงานตามขอปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ชุดที่ 25 ปที่ ๒ คร้ังที่ ๒๑) √ ขอหารือ กองการอนุญาต

45 สผ 0001/๑๐๕๒๔  2/1๑/256๓ การดําเนินงานตามขอปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ชุดที่ 25 ปที่ ๒ คร้ังที่ ๒๐) √ ขอหารือ สํานักจัดการที่ดิน
ปาไม

46 สผ 0001/๑๐๕๙๑  ๖/1๑/256๓ การดําเนินงานตามขอปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ชุดที่ 25 ปที่ ๒ คร้ังที่ ๒๖) √ ขอหารือ กองการอนุญาต,
สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

47 สผ 0001/๑๐๙๑๓  ๑๐/1๑/256๓ การดําเนินงานตามขอปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ชุดที่ 25 ปที่ ๒ คร้ังที่ ๒๓) √ ขอหารือ กองการอนุญาต,
สจป.ที่ 12 สาขา

กระบี่

48 สผ 0001/๑๑๒๓๕  ๑๓/1๑/256๓ การดําเนินงานตามขอปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ชุดที่ 25 ปที่ ๒ คร้ังที่ ๒๕) √ ขอหารือ สํานักจัดการที่ดิน
ปาไม,สจป.ที่ 7 

อุบลราชธานี

49 สผ 0001/๑๑๔๕๕  ๑๗/1๑/256๓ 5/11/2564 การดําเนินงานตามขอปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ชุดที่ 25 ปที่ ๒ คร้ังที่ ๒๔) √ ขอหารือ กองการอนุญาต



หนาที่7

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน สิงหาคม 2564  (ขอมูลวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 1

50 สผ 00๑๔/๑๑๘๑๓  ๒๗/1๑/256๓ 5/11/2564 กระทูถามที่ ๒๘๕ √ กระทู สํานักบริหารกลาง สวนการเจาหนาที่

เดือน ธันวาคม 2563

51 6400282 1/12/2563 15/1/2564 มีการลักลอบตัดไมและแปรรูป ที่ ม.๑๕ บานสามเทศ ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช พิกัด X
 ๕๘๑๖๐๗ Y๙๗๘๕๒๑

√ ปม./โทรศัพท สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

52 6312246388 2/12/2563 30/12/2563 กํานันตําบลคลองไผ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ขอใหแกไขปญหาการประกาศเขตพื้นที่ปาไม
เขาเตียน เขาเขื่อนลั่น ปาปากชองหมูสี ปาตนน้ําลําธาร ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2531 และปา
อนุรักษ โซน C พ.ศ. 2535 โดยประกาศทับซอนที่อยูอาศัยของราษฎรในตําบลคลองไผ ทําใหไดรับ
ความเดือดรอน

√ e-petition สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

53 6312342588 3/12/2563 15/1/2564 ประธานศูนยคุมครองสิทธิและเสรีภาพจังหวัดสระแกว ตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ อ.ตาพระยา อ.
คลองหาด อ.โคกสูง   อ.วัฒนานคร และ อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว ขอที่ดินทํากินคืนและคา
ทดแทน เนื่องจากที่ดินในพื้นที่ดังกลาวถูกนําไปกอสรางอางเก็บน้ํา และประกาศเปนเขต
สาธารณประโยชน ทับซอนกับที่ดินทํากินของเกษตรกร จํานวน 8,000 ราย

√ e-petition สจป.ที่ 9 สาขา
ปราจีนบุรี

เร่ืองตอเนื่อง
6302342646

54 6400295 3/12/2563 11/1/2564 แจงเหตุมีการบุกรุกแผวถางปา เพื่อทําสวนผลไม บริเวณปาสงวนแหงชาติ ม.๔ และ ม.๙ ต.หงษ
เจริญ อ.ทาแซะ จ.ชุมพร

√ ปม./1362 สจป.ที่ 11 (สุ
ราษฎรธานี)

55 6400305 3/12/2563 19/4/2564 ลักลอบบุกรุกปา เพื่อสรางสํานักสงฆ บริเวณปาสงวนแหงชาติ ทองที่ ม.๒ และ ม.๓ ต.วังกระแจะ อ.
ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

56 6312542354 3/12/2563 6/5/2564 กรณีนางสาวนุชชมพู แกวงาม มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี แจงวา นางพิน แกวงาม (มารดาผู
รองเรียน) ไดครอบครองเขาทําประโยชน ในที่ดิน ซึ่งตั้งอยูบริเวณปอมตรวจที่ 1 (ดานเก็บเงิน) เขต
รักษาพันธุสัตวปาโตนงาชาง ม.7 ต.ทุงตําเสา อ.หาดใหญ จ.สงขลา แตปจจุบันปรากฏชื่อนาย
บรรเทา ศรีสุวรรณ ครอบครองพื้นที่ดังกลาว จึงขอใหตรวจสอบขอเท็จจริงดวย

√ e-petition สจป.ที่ 13 (สงขลา)

57 6400313 3/12/2563 5/2/2564 มีการตัดไมตรงขามรีสอรทปลายมาง บานบอเกลือ อ.บอเกลือ จ.นาน √ ปม./1310 สจป.ที่ 3 สาขาแพร

58 6312540699 4/12/2563 ขอใหติดตามการขอรับอนุญาตเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติไสโปะ 
แปลงที่ 1 เนื้อที่ 625 ไร เพื่อดําเนินโครงการสวนพฤกษาสวรรคสําหรับประชาชน เพื่อใชเปนที่
พักผอนหยอนใจและศึกษาพันธุไมและธรรมชาติของเทศบาลเมืองกระบี ่

√ e-petition กองการอนุญาต สจป.ที่ 12 
สาขากระบี่ปด
แลว29/1/64

59 6400321 4/12/2563 28/12/2563 ผูรองถูกดําเนินคดีกลาวหาบุกรุกที่ปาสงวนแหงชาติ บานกาวเจริญ ม.๑๑ ต.น้ําแวน อ.เชียงคํา จ.
พะเยา โดยไมเปนตามจริง โดยแจงวาที่ดังกลาวไดทํากินมานานแลว

√ e-petition สจป.ที่ 2 (เชียงราย)



หนาที่8

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน สิงหาคม 2564  (ขอมูลวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 1

60 6400334 4/12/2563 พบเห็นการลักลอบตัดไมในปาสงวนแหงชาติ พื้นที่บนภูเขา ต.หลุมรัง อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี √ e-petition สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

61 ทส01630000078 5/12/2563 ขอใหดําเนินการเรงรัดตรวจสอบแปลงที่ดินในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติในเขตสัมปทานเหมืองเเร
และในเขตปาสงวนทุงเลี้ยงสัตวในทองที่ จ.สุราษฎรธานี เพื่อนํามาจัดสรรใหกับประชาชนที่เดือน
รอนที่ดินทํากิน ขอใหดําเนินการเรงรัดตรวจสอบแปลงที่ดินในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติในเขต
สัมปทานเหมืองเเรและในเขตปาสงวนทุงเลี้ยงสัตวในทองที่ จ.สุราษฎรธานี เพื่อนํามาจัดสรรใหกับ
ประชาชนที่เดือนรอนที่ดินทํากิน

√ e-petition สจป.ที่ 11 (สุ
ราษฎรธานี)

62 6400342 7/12/2563 22/1/2564 ลักลอบบุกรุกแผวถางปา บริเวณอางเกบน้ําแกงหางแมว ต.ขุนชอง อ.แกงหาวแมว จ.จันทบุรี √ ปม./1362 สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

63 นร01630010683 7/12/2563 ขอใหพิจารณาตรวจสอบการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชนเลขที่
 ๑๑๔๔ และเลขที่ ๑๑๔๕ ตําบลวัฒนา อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร โดยผูรองแจงวา การออก
หนังสือรับรองการทําประโยชนดังกลาวมิชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากเปนการออกหนังสือรับรอง
การทําประโยชนในที่ดินที่อยูในเขตพื้นที่ปาดงพันนาและปาดงพระเจา ซึ่งทางราชการประกาศ
กําหนด ใหเปนปาสงวนแหงชาติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๗๖ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติ ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

√ e-petition สจป.ที่ 6 สาขา
นครพนม

64 6400355 8/12/2563 4/1/2564 ลักลอบตัดไม นําไปเก็บในโกดังบริเวณซอยภูผาแดง ต.หวยทัพมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง √ ปม./1310 สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

65 นร01630010788 8/12/2563 14/12/2563 ขอความชวยเหลือเร่ืองที่อยูอาศัยและที่ดินทํากินในอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ เนื่องจากถูก
ดําเนินคดีในขอหาบุกรุกแผวถาง ครอบครองที่ดินปาสงวนแหงชาติโดยไมไดรับอนุญาต

√ e-petition สจป.ที่ 4 สาขา
พิษณุโลก

66 6400363 9/12/2563 13/1/2564 มีการลักลอบบุกรุกแผวถางปา บริเวณใกลสํานักสงฆภูนาคา หลังศูนยศูนยศึกษาธรรมชาติโปงกอน
เสา ม. ๕ ต.ทามะปราง อ.แกงคอย จ.สระบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 5 (สระบุร)ี

67 6400371 14/12/2563 13/1/2564 มีผูแอบอางเปนเจาหนาที่ปาไมปฏิบัติงานอยูสํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ ๗ (ขอนแกน) ใช
อํานาจขอมขูชาวบานใหตัดและขายไมที่อยูในที่ของชาวบาน ในเขต ต.ในเมือง อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน

√ ปม./1310 สจป.ที่ 7 (ขอนแกน)

68 6400384 14/12/2563 20/1/2564 แจงเหตุมีการลักลอบตัดตนตะเคียน บริเวณลําหวยไพรจวนนอย บริเวณทิศใตทายบานบอแกว ม.
๑๔ ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี

√ ปม./1310 สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)

69 6400415 14/12/2563 26/1/2564 แจงเหตุลักลอบขุดดินในพื้นที่ปา บริเวณ บานต๋ํา ต.เสริมซาย อ.เสริมงาม จ.ลําปาง √ ปม./1310 สจป.ที่ 3 (ลําปาง)

70 6400423 14/12/2563 24/2/2564 แจงเหตุพบเห็นการบุกรุกพื้นที่บริเวณเชิงเขาหนองปลาไหล โดยใชรถไถ บริเวณ ต.หนองปลาไหล อ.
เมือง จ.สระบุรี

√ ปม./1310 สจป.ที่ 5 (สระบุร)ี



หนาที่9

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน สิงหาคม 2564  (ขอมูลวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 1

71 6312559986 14/12/2563 9/1/2564 แจงเรื่องรองเรียน มีชาวบานเขาไปบุกรุกพื้นที่ปา จํานวน 3 แปลง แปลงที่ 1 พิกัด 
X468236Y1107704 คาโซน 47P ชาวบานเขาไปบุกรุกปาไมและลมตนไมใหญ ใหเปนที่โลง
เพื่อที่จะครอบครองเปนของตัวเอง แปลงที่ 2 พิกัด X468625Y1107004 คาโซน 47P 
ชาวบานเขาไปบุกรุกปาไม ใชน้ํายาหยดน้ํายาที่ตนไมใหญใหตาย และฟนเปนชองๆ และปลูกยา
พารา กับปลูกปาลมน้ํามัน แปลงที่ 3 X469404Y1107975 คาโซน 47P มีชาวบานเขาไปบุก
รุกพื้นที่ปา

√ e-petition สจป.ที่ 11 (สุ
ราษฎรธานี)

72 6400402 14/12/2563 4/1/2564 ถางปาตัดไมเพื่อสรางสํานักสงฆหวยรอนทอง และถางปาทําไรในปาสงวนจุดที่รองเรียนหวยใหญ อ.
เมือง จ.เพชรบูรณ

√ ปม./เว็บไซต สจป.ที่ 4 สาขา
พิษณุโลก

73 6400392 14/12/2563 6/1/2564 มีการลักลอบตัดไม ถางปาสงวนปลูกผลไมใน จันทบุรี ระยอง  √ ปม./เว็บไซต สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

74 6400431 15/12/2563 19/2/2564 ลักลอบตัดไมบริเวณบานขุนหวยแมเปา บานหวยน้ําฮาก ม.๑๗ ต.แมเปา อ.พระยาเม็งราย จ.
เชียงราย ตามแนวปาในโครงการพระราชดําริ

√ ปม./1310 สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

75 6400444 15/12/2563 พบเห็นผูบุกรุกพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ปาดงคําเดือย อาศัยในหมูบานปาเหนือ ม.10 ต.หนองสิม อ.
เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

√ ปม./1310 สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

76 6400452 16/12/2563 7/1/2564 ลักลอบบุกรุกแผวถางปา บริเวณบานควนตอ ม.11 ต.บางดี อ.หวยยอด จ.ตรัง ใกลกับทะเลสองหอง √ ปม./1362 สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

77 นร02620050870 18/12/2563 18/2/2564 ผูรองไดทําประโยชนในที่ดินบริเวณบานวังปลาชอน หมูที่ 1 ตําบลยางหัก อําเภอปาทอจังหวัด
ราชบุรี ตั้งแตป พ.ศ. 2540 จนถึงปจจุบัน ตอมาเจาหนาที่กรมปาไม ไดเขามาทําลายทรัพยสินและ
ไมผลของผูรองไดรับความเสียหาย... ขอความชวยเหลือเกี่ยวกับขอพิพาทสิทธิในที่ดินทํากิน โดยผู
รองใหขอมูลวา ผูรองไดทําประโยชนในที่ดินบริเวณบานวังปลาชอน หมูที่ 1 ตําบลยางหัก อําเภอ
ปาทอจังหวัดราชบุรี ตั้งแตป พ.ศ. 2540 จนถึงปจจุบัน ตอมาเจาหนาที่กรมปาไม ไดเขามาทําลาย
ทรัพยสินและไมผลของผูรองไดรับความเสียหาย

√ e-petition สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

78 6400465 18/12/2563 25/2/2564 แจงเหตุลักลอบตัดตนไมในพื้นที่ปฏิบัติธรรม จิรขจรฉาย ต.รังงาม อ.เนินสงา จ.ชัยภูมิ √ ปม./1310 สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

79 6400473 18/12/2563 26/1/2564 บุกรุกทําไมในเขตปาสงวนแหงชาติ บริเวณอางทากรวย บานใหมรมเย็น ม.๖ ต.เจาวัด อ.บานไร จ.
อุทัยธานี

√ ปม./โทรศัพท สจป.ที่ 4 สาขา
นครสวรรค

80 6400481 20/12/2563 27/1/2564 พบเห็นบุคคลแตงกายคลายเจาหนาที่ปาไม ใชเลื่อยโซยนตตัดไมและแปรรูป บริเวณที่ดินของการ
รถไฟ ต.ถ้ําน้ําผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา

√ ปม./1310 สจป.ที่ 12 สาขา
กระบี่

81 6400494 20/12/2563 3/3/2564 พบเห็นการลักลอบตัดไมพะยูงในพื้นที่วัด ต.นาพิน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ยังไมไดขนยาย
ออก

√ ปม./1310 สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี



หนาที่10

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน สิงหาคม 2564  (ขอมูลวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 1

82 6400504 21/12/2563 23/6/2564 พบเห็นผูบุกรุกพื้นที่เขตปาสงวนแหงชาติ พิกัด 47 P X 586919 Y 1441969 ใกลรีสอรทไรคํา
แกว ต.หวยของ อ.บานลาด จ.เพชรบุรี

√ ปม./1310 สจป.ที่ 10 สาขา
เพชรบุรี

83 6400512 21/12/2563 พบเห็นการลักลอบตัดไมใกลหนวยงานของกรมประมง มีการนํารถแม็คโคเขาไปขุดตอเพื่อนําไปขาย 
ในพื้นที่ ต.กุแหระ อ.ทุงใหญ

√ ปม./1310 สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

84 ทส01630000090 21/12/2563 13/1/2564 การบุกรุกที่ดินและการใชที่ดินในเขตปาสงวน ขอคัดคานการขอประทานบัตรปาชุมชนเขาพระพุทธ
บาทนอยเขาขมิ้น ขอคัดคานการขอประทานบัตรปาชุมชนเขาพระพุทธบาทนอยเขาขมิ้น จ.สระบุรี

√ e-petition สจป.ที่ 5 (สระบุร)ี

85 6312171819 22/12/2563 23/2/2564 กรณีราษฎรจังหวัดเชียงรายไดรับผลกระทบขาดแคลนน้ําเพื่อใชในการอุปโภคบริโภค และทํา
การเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่อําเภอเวียงปาเปา ซึ่งเปนแหลงตนน้ําแมลาว แตเกิดการแหงขอดไมมีน้ํา
ไหล เนื่องจากการบุกรุกตัดไมทําลายปา โดยเฉพาะตนกลวยปาที่ขึ้นบริเวณลําหวยไดถูกทําลายจน
หมด ไมสามารถดูดซับน้ําได จึงขอเสนอโครงการสรางแหลงตนทุนน้ําของอําเภอเวียงปาเปา โดย
การปลูกตนกลวยปาในลําหวยทุกหมูบาน เพื่อทดแทนแหลงเดิมที่ถูกทําลาย

√ e-petition สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

86 6400541 24/12/2563 เนื่องจากแมผมมีที่ดินที่จังหวัดยโสธร ซึ่งเปนบานเกิด แลวไดขายตนยางนาใหกับโรงไมแหงหนึ่ง แต
เขาไมเอทั้งหมดยังคงเหลือไมอยูในที่ดิน 1 ทอน ยาวประมาณ 2.5 เมตร หนากวางประมาณ 20 
นิ้ว ถาผมจางคนไปเลื่อยเปนแผนหนา 2 นิ้ว แลวขนยาย มาที่จังหวัดอุบล เพื่อเกาอี้สไตลลอตฟ 
ตองขออนุญาติขนยายมั้ยครับ ถาขอตองขอจากใคร 

√ ปม./เว็บไซต สํานักเศรษฐกิจการ
ปาไม

87 6400554 25/12/2563 17/3/2564 เพลินพงษรีสอรท บุกรุกปาสงวนแหงชาติเพื่อปลูกสรางรีสอรท บริเวณ ม.๔ ต.วันยาว อ.ขลุง จ.
จันทบุรี

√ ปม./โทรศัพท สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

88 6400562 25/12/2563 27/1/2564 ขอใหตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ของนาย... ซึ่งผูรองระบุวาเปนเจาหนาที่ปาไม ในกรณีผู
รองไดโทรประสานงานกับนาย...แจงเหตุบุกรุกปามีการขุดดินบริเวณเชิงเขา แตนาย...(เจาหนาที่ปา
ไม)ทํานิ่งเฉยไมสนใจตามที่ไดแจงประสาน ผูรองและฝายทหาร จึงไดเขาไปจับกุมและไดแจง
เจาหนาที่ปาไม โดยการจับกุมไดของกลางเปนรถแม็คโค ๑ คัน รถบรรทุกดิน ๑๐ คัน เหตุเกิดใน
พื้นที่ ม.๘ ต.ปาไร อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว และอยูใกลหนวยปองกันรักษาปา

√ ปม./โทรศัพท สจป.ที่ 9 สาขา
ปราจีนบุรี

89 6400575 25/12/2563 9/4/2564 แจงเหตุบุกรุกปา ภบท. ๕ บริเวณถนนทางเขาหมูบาน ต.เขาเพิ่ม อ.บานนา จ.นครนายก √ ปม./โทรศัพท สจป.ที่ 9 สาขา
ปราจีนบุรี

90 6400591 26/12/2563 27/3/2564 บุกรุกตัดไมเชิงดอยเงิน ต.นาแกว อ.เกาะคา จ.ลําปาง √ ปม./โทรศัพท สจป.ที่ 3 (ลําปาง)



หนาที่11

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน สิงหาคม 2564  (ขอมูลวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 1

91 6400601 26/12/2563 26/1/2564 รองเจาหนาที่ปฏิบัติงานลาชา เนื่องจากมีการลัดลอบตัดไมในปาชุมชน ม. 10 บานทุงปงเรียน ต.
บานเอื้อม อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง  ผูรองแจงเจาหนาที่สวนปองกัน ฯ แตเจาหนาที่เขาพื้นที่ลาชา

√ ปม./โทรศัพท สจป.ที่ 3 (ลําปาง)

92 6312558232 28/12/2563 27/1/2564 มีการบุกรุกพื้นที่ปาสงวนอยูริมถนนเขาทาง หมู 8 หมูบานเหมืองลาบู ตําบลปะแต อําเภอยะหา 
จังหวัดยะลา ประมาณ 3 เดือนที่ผานมา โดยจะใชเครื่องยนต รถไถ รถแมคโค เขาไปบุกรุกปรับ
พื้นที่ เพื่อทําการปลูกทุเรียน/ยางพารา ผูบุกรุกทราบชื่อวา ดาบตํารวจปรีชา หนูนุม สภ.กาบัง 
อําเภอกาบัง จังหวัดยะลา

√ e-petition สจป.ที่ 13 สาขา
นราธิวาส

93 6400622 29/12/2563 9/1/2564 ลักลอบบุกรุกแผวถางปา บริเวณ ต.ทับใต อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ บริเวณภูเขาดานทิศตะวันตก
 ของบานสวนวิวรีสอรทหัวหิน

√ ปม./1362 สจป.ที่ 10 สาขา
เพชรบุรี

94 นร01630010362 29/12/2563 11/3/2564 ขอใหตรวจสอบพื้นที่เขาวังพา บริเวณพื้นที่หมูที่ 8 ตําบลทุงตําเสา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
อยูในเขตปาสงวนแหงชาติเขาวังพาหรือไม และการดําเนินการของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 
13 (สงขลา) ในการสํารวจพื้นที่ดังกลาวเปนไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดหรือไม อยางไร

√ e-petition สจป.ที่ 13 (สงขลา)

95 6400635 30/12/2563 บุกรุกปาบริเวณบานไมซางหนาม ต.นาปูปอม อ.ปางมะผา จ.แมฮองสอน √ ปม./1362 สจป.ที่ 1 สาขา
แมฮองสอน

96 6400643 30/12/2563 18/1/2564 ลักลอบตัดไม บริเวณภูเขาตรงขามโรงแรมทิพยบุรีริเวอรไซด ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช √ ปม./1362 สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

97 นร01630010995 30/12/2563 30/6/2564 ขอใหจัดทําขอบเขตที่ดินทํากินเปนเขตคุมครองวัฒนธรรมพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 
สิงหาคม 2553 กอนมีการดําเนินการสํารวจการถือครองที่ดินของชาวบานหมูที่ 1 และ 2 ตําบลวัง
ยาว อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุร.ี.. ขอใหจัดทําขอบเขตที่ดินทํากินเปนเขตคุมครองวัฒนธรรม
พิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 กอนมีการดําเนินการสํารวจการถือครอง
ที่ดินของชาวบานหมูที่ 1 และ 2 ตําบลวังยาว อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุร.ี..

√ e-petition สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

เดือน มกราคม 2564

98 6400685 4/1/2564 8/4/2564 ขอความอนุเคราะห กรมปาไม ดําเนินการกับผูที่มีสวนเกี่ยวของ และใหความเปนธรรมกับขาพเจา
ดวย ๒. ขอความอนุเคราะห จากกรมปาไม ในการดําเนินการสอบแนวเขตที่ชัดเจน ปาสงวน
แหงชาติ ปาคลองหยง จังหวัดพังงา

√ ปม./เว็บไซต สจป.ที่ 12 สาขา
กระบี่



หนาที่12

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน สิงหาคม 2564  (ขอมูลวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 1

99 6401317680 5/1/2564 2/3/2564 การจัดสรรที่ดินทํากิน ที่ คทช. ไมเปนไปตามวัตถุประสงคของรัฐบาล ผูไดรับผลประโยชนในการใช
ที่ดินทํากินสวนใหญจะเปนผูที่มีอิทพลในพื้นที่ โดยการใชเอกสารของชาวบานในการบังหนา 
ชาวบานจริงๆไมไดใชประโยชนเลย เดิมแลวบริษัทกิตติเปนผูรับสัมประทานในการใชประโยชนที่ดิน
ทั้งหมด จนถึงป พ.ศ.2562 สัญญาไดสิ้นสุดลง แลว เจาหนาที่ปาไม มาจัดประชุมทําประชาคมโดย
แจงวาจะแบงที่ใหชาวบานในพื้นที่คนละ 5-20 ไร และขอเอกสารชาวบานไปทํา จนปจจุบัน ไมมี
ชาวบานคนไหนไดรับจัดสรรที่ทํากินจริง จะมีก็แตผูที่มีอิทธิพลที่ไดเขาใชประโยชน

√ e-petition สจป.ที่ 9 สาขา
ปราจีนบุรี

100 นร01630011277 6/1/2564 4/2/2564 ขอใหพิจารณาแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับราษฎรชาวไทยภูเขาภูทับเบิก และเพิกถอนคําสั่ง
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 35/2559 เร่ืองมาตรการในการแกไขปญหาการ
ครอบครองและใชประโยชนที่ดินปาภูทับเบิก ในพื้นที่ตําบลวังบาลและตําบลบานเนิน อําเภอหลม
เกา เนื่องจากผูรองแจงวา มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2509 ไดจําแนกที่ดินกําหนดให
กันออกจากเขตปา เพื่อตั้งเปนนิคมสรางตนเองสงเคราะหชาวเขาใหราษฎรชาวไทยภูเขาภูทับเบิกใช
เปนที่อยูอาศัยและใชประโยชนไวกอนแลว และอื่น ๆ

√ e-petition สจป.ที่ 4 สาขา
พิษณุโลก

101 6400693 7/1/2564 บุกรุกแผวถางปาเพื่อสรางรีสอรท บริเวณภูเขาตั้งแตวัดหมองกะแทะ จนถึง แพะ เดอะราฟ ต.ทา
กระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

102 6400703 7/1/2564 17/2/2564 ลักลอบตัดไมในหมูบานหนองขา ติดสนามกอฟ ต.นนทรี อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี √ ปม./1310 สจป.ที่ 9 สาขา
ปราจีนบุรี

103 6400724 7/1/2564 25/2/2564 บุกรุกตัดไมเพื่อขาย บริเวณภูเขาตะเภา ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ √ ปม./1310 สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

104 6400732 11/1/2564 22/6/2564 ลักลอบตัดไม บริเวณปาสงวนแหงชาติ ติดกับพุกรางอัสดงธรรมสถาน ม.9  ต.ดานมะขามเตี้ย อ.
ดานมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

105 6401240978 15/1/2564 24/2/2564 นายประพนธ ร่ํารวยธรรม (ผูรอง) ตามหนังสือ ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ขอให ปม. ตรวจสอบ
ที่ดินแปลงขางเคียงโฉนดที่ดินของนายธาริต เพ็งดิษฐ และภรรยา ซึ่งถูกศาลสั่งยึดแลวเพิ่มเติม 
เนื่องจากผูรองยังมีขอสงสัยวาแปลงที่ดินบริเวณใกลเคียงโฉนดที่ดินดังกลาวอาจมีบริวาร (ครอบครัว)
 ของนายเข็มชัย ชุติวงศ ครอบครองที่ดินในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา หรือไม

√ e-petition สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

106 6400745 15/1/2564 25/2/2564 พบเห็นมีการตัดไมกอนที่จะมีการเคล่ือนยายในพิกัดบานเกาะนอย หมูที่ ๙ ต.แจนแวน อ.ศรีณรงค 
จังหวัดสุรินทร มีความประสงคใหเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบ โดยดวน

√ ปม./โทรศัพท สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

107 6400753 15/1/2564 ตรวจสอบบริเวณริมเขื่อนศรีนครินทรมีการบุกรุกพื้นที่ตรงขามโรงพยาบาลทากระดาน ต.ทากระดาน
 อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

√ ปม./โทรศัพท สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)



หนาที่13

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน สิงหาคม 2564  (ขอมูลวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 1

108 6401154959 15/1/2564 22/7/2564 พบเห็นการบุกรุกพื้นที่เขตปาสงวนซึ่งติดกับแนวเขตอุทยานแหงชาติน้ําหนาว  หมู  7 ตําบลปาก
ชอง อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ ซึ่งพื้นที่ดังกลาวเปนของนายทุนในพื้นที่ และไดมอบพื้นที่
ใหกับพระสงฆเขาไปปรับพื้นที่และมีการตัดไมสักจํานวนมาก

√ e-petition สจป.ที่ 4 สาขา
พิษณุโลก

109 6400782 18/1/2564 29/3/2564 นายธีระพงศ บัวคํา แจงวา เจาหนาที่ปาไมไดจับรถ6ลอ1คัน รถไถ1คันรถคีบ1คันเลื้อย โซยนต3
ลูก กรณี เลื้อยโซยนต ผมไดไปขออนุญาติ ใหมีเลื้อยโซยนต ใว3ลูกที่ กรมปาไมนครศรีธรรมราช 
ตอนนั่น ป2545 มาตอนนี้ ป2563 หมายเลขตัวถัง มันชํารุด เนื่องจากการใชงาน มันอาจจะไม
ตรงกัน ผมชื้อไมยางพารา ตอนชื้อ ไดทําสัญญาชื้อขายไมยางพาราซึ้ง อยูในที่ สปก ตอนนี้ ปาไม
กระบี ยึด เครืองมึอ เปน เวลา 8เดือน แลว ผมอยากได เครืองมือทํามา หากิน

√ ปม./เว็บไซต สจป.ที่ 12 สาขา
กระบี่

110 6400795 19/1/2564 23/2/2564 มีการบุกรุกอผวถางปา ครอบครองกรรมสิทธิ์ นายพลอย แกวเบี่ยง 38 ม.10 ต.หวยใหญ อ.เมือง 
จ.เพชรบูรณ

√ ปม./เว็บไซต สจป.ที่ 4 สาขา
พิษณุโลก

111 6400805 19/1/2564 24/5/2564 รานรวยยั่งยืน ต.บานเกา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี รับซื้อไมปาหวงหาม √ ปม./1310 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

112 6401170935 19/1/2564 30/6/2564 การที่หนวยงานใชคําในเกิดเหตุไฟไหมพื้นที่ ปา วา "ไฟปา" เปนการใชคําที่บุคคลทั่วๆไป เขาใจวา
เปนการเกิดจากธรรมชาติ แตดูจากความเปนจริงแลว เปนการเกิดจากการ กระทําของมนุษยเปน
สวนใหญ คลายๆกับเหตุการณไฟไหมปา ที่เกิดขึ้นที ่  รัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  มีการ
สืบทราบวาเปนการจุดหลุและลามไปยังบานเรือน จึงขอใหมีการเปลี่ยนคําวา "ไฟปา"  เปนคําที่
สามารถสื่อไดวา เปนไฟที่เกิดจากธรรมชาติและฝมือมนุษย ไมใชเกิดจากธรรมชาติเพียงอยางเดียว

√ e-petition สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)

113 นร02640002519 19/1/2564 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีบริษัท นิสสัน เปนบริษัทผลิตรถยนต ไดนํารถยนตบรรทุกสวน
บุคคลยี่หอนิสสัน ตัวใหม เปนการโฆษณาในลักษณะขับรถ Off Road (ออฟโรด) เปนแถวลงในลําน้ํา
 โดยประชาชนเห็นวาเปนการกระทําที่ผิดกฎหมายเพราะการขับรถ Off Road (ออฟโรด) เปนแถว
ลงในลําน้ํา โดยถือวาลําน้ําเปนสาธารณสมบัติเปนธรรมชาติไมมีใครเปนเจาของ ควรรักษาเอาไวมี
สัตวน้ํา และปลายน้ํามีผูใชน้ําจํานวนมาก หากเปนชวงตนลําน้ําแลวจะสรางมลพิษปะปนไปกับน้ําได
 จึงตองการทราบรายละเอียดวาหนวยงานใดเปนผูอนุญาตใหกระทําในลักษณะดังกลาว เพราะถือวา
เปนการอนุญาตใหกระทําความผิดกฎหมาย

√ e-petition กองการอนุญาต

114 6401350662 21/1/2564 ผูแจงพบเห็นการบุกรุกปาสงวน ในพื้นที่ หมูที่ 6 ตําบลขุนซอง  อําเภอแกงหางแมง จังหวัดจันทบุรี  √ e-petition สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

115 6400821 21/1/2564 17/2/2564 ลักลอบลาสัตวปาคุมครอง บริเวณเขาชายธง ต.ชายธง อ.ตากฟา จ.นครสวรรค โดยจะกระทําในชวง
กลางวันและกลางคืน คาดวาเปนชาวบานในพื้นที่

√ ปม./1362 สจป.ที่ 4 สาขา
นครสวรรค



หนาที่14

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน สิงหาคม 2564  (ขอมูลวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 1

116 6400834 22/1/2564 15/6/2564 บุกรุกปาบริเวณเนินเขา โดยการเผาและตัดไม มีการใชรถแม็คโคเขาไปปรับพื้นที่ ที่ ต.ปากชอง อ.
ปากชอง จ.นครราชสีมา

√ ปม./โทรศัพท สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

117 6400842 22/1/2564 บุกรุกปาสงวนแหงชาติโดยใชรถแม็คโคเขาไปปรับพื้นที่ บริเวณ ม.1 ต.เขาไมแกว อ.บางละมุง จ.
ชลบุรี และมีนายทุนเขาไปจัดสรรพื้นที่

√ ปม./โทรศัพท สํานักปองกันฯ

118 6400855 22/1/2564 9/2/2564 บุกรุกตัดไม บริเวณ ม.๙ ต.แมงอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม โดยลักลอบตัดกลางคืน √ ปม./โทรศัพท สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)

119 6400863 22/1/2564 3/3/2564 พบเห็นการลักลอบขนไมแปรรูป และลาสัตวปา โดยซุกซอนมากับผลิตผลทางการเกษตร บริเวณปา
หวยเกน หมูบานนานใต หมูที่ ๓ , ๔ , ๗ และ ๑๑ ต.บอแกว อ. นาหมื่น จ.นาน

√ ปม./โทรศัพท สจป.ที่ 3 สาขาแพร

120 6400871 26/1/2564 บุกรุกพื้นที่ปา บริเวณ ม. 3 บานหวยหมากหนุน ต.แมลานอย อ.แมลานอย จ.แมฮองสอน ใชรถ
แม็คโคเขาไปปรับพื้นที่หลายจุด

√ ปม./1310 สจป.ที่ 1 สาขา
แมฮองสอน

121 6400884 27/1/2564 23/2/2564 พบเห็นมีการตัดไมขาย โดยชาวบานทุกตําบลในอําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย นําไปขายใหโรงไฟฟา
ชีวมวล

√ ปม./โทรศัพท สจป.ที่ 4 (ตาก)

122 6400902 29/1/2564 24/2/2564 แจงเหตุการลักลอบขนไมบริเวณ ม.๓ บานบอคา ต.ดานสวี อ.สวี จ.ชุมพร โดยมีการปดบังอําพราง
ทอนไมที่ลักลอบขนมา

√ ปม./โทรศัพท สจป.ที่ 11 (สุ
ราษฎรธานี)

123 6400915 29/1/2564 18/2/2564 แจงเหตุมีการเลื่อยไมและแปรรูป บริเวณปาชุมชน หมูที่ ๕ ตําบลสมอทอง อําเภอทาชนะ จังหวัดสุ
ราษฎรธานี ติดหนวยปองกันไฟปา

√ ปม./โทรศัพท สจป.ที่ 11 (สุ
ราษฎรธานี)

124 6400892 30/1/2564 15/2/2564 บุกรุกปาและแอบทิ้งขยะในปาสงวนแหงชาติ ปาโสกแต ต.บานกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน √ ปม./เว็บไซต สจป.ที่ 7 (ขอนแกน)

125 6400923 30/1/2564 มีการลักลอบตัดไม ที่หมู 5 บานแมบอทอง ต.กลางดง อ.ทุงเสลี่ยม ไปขายที่ลานรับซื้อเพื่อไปขาย
ใหกับโรงอัดไม และโรงไฟฟา

√ ปม./โทรศัพท สจป.ที่ 4 (ตาก)

126 6400931 31/1/2564 พบเห็นการบุกรุกพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ เพื่อทํารีสอรทบริเวณเชิงเขา ชื่อรีสอรท ไรกลิ่นดอย ใน
ทองที่ ตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม

√ ปม./โทรศัพท สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)

127
สผ ๐๐๐๑/๑๒๑๙๖  ๓๐/1๑/256๓

การดําเนินงานตามขอปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ชุดที่ ๒๕ ปที่ ๒ คร้ังที่ ๒๙)

√
ขอหารือ

สํานักปองกันฯ

128
สผ ๐๐๐๑/๑๓๐๐๑  ๒๕/1๒/256๓

การดําเนินงานตามขอปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ชุดที่ ๒๕ ปที่ ๒ คร้ังที่ ๔)

√
ขอหารือ

สํานักจัดการที่ดิน
ปาไม

129 สผ ๐๐๐๑/๑๗๗ 12/1/2564 การดําเนินงานตามขอปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ชุดที่ ๒๕ ปที่ ๒ คร้ังที่ ๖) √ ขอหารือ กองการอนุญาต

เดือน กุมภาพันธ 2564

130 6400944 1/2/2564 19/5/2564 แจงเหตุ บานเลขที่ 166 ม.1 ต.เขวาทุง อ.ธวัชบุรี จ.รอยเอ็ด มีการทําไมกลางคืนมีเสียงเลื่อยโซดัง √ ปม./โทรศัพท สจป.ที่ 7 (ขอนแกน)



หนาที่15

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน สิงหาคม 2564  (ขอมูลวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 1

131 นร02640009019 2/2/2564 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุญาตใหประชาชนเขาพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่เขตหวงหามเพื่อ
ทํามาหากิน เนื่องจากประชาชนไดรับความเดือดรอนในการทํามาหากินบริเวณแหลงน้ําตางๆ 
เพราะปจจุบันหนวยงานที่เกี่ยวของไดประกาศหามประชาชนเขาไปทํามาหากินในพื้นที่สาธารณะ
หรือพื้นที่เขตหวงหาม และหากผูใดฝาฝนจะถูกดําเนินคดี จึงสงผลใหประชาชนไดรับความเดือดรอน
เปนอยางมาก เชน การหาสัตวน้ําเพื่อนํามาประกอบอาหารในการเลี้ยงชีพ ประชาชนจึงเห็นวา
หนวยงานที่เกี่ยวของควรพิจารณาทบทวน และควรจะมีการแกไขกฎหมายในการอนุญาตให
ประชาชนเขาไปทํามาหากินในเขตพื้นที่ดังกลาว

√ e-petition กองการอนุญาต

132 6400952 2/2/2564 16/3/2564 ตัดไมประดูในวัดปาประทุมวัน ม.5 ต.พระแกว อ.สังขะ จ.สุรินทร √ ปม./โทรศัพท สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

133 6400965 2/2/2564 3/3/2564 บุกรุกปาสงวน บริเวณ ม.๒ ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ √ ปม./โทรศัพท สจป.ที่ 12 สาขา
กระบี่

134 นร01640000387 3/2/2564 24/2/2564 ราษฎรจังหวัดนครราชสีมา ขอความชวยเหลือเกี่ยวกับปญหาที่ดินทํากินในพื้นที่ ตําบลโคกกระชาย 
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา กรณีไดรับผลกระทบจากนโยบายการทวงคืนผืนปาในพื้นที่ปา
สงวนแหงชาติ ปาครบุรี

√ e-petition สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

135 6400973 4/2/2564 21/4/2564 แจงเหตุลักลอบตัดไมบริเวณปาสงวนแหงชาติ หลังบานเลขที่ 4/5 หมูที่ 9 ตําบลทุงหวา อําเภอทุง
หวา จังหวัดสตูล

√ ปม./1362 สจป.ที่ 13 (สงขลา)

136 6400981 5/2/2564 19/5/2564 พบเห็นเจาหนาที่ปาไมตัดไมหลังโรงเรียนปาไมอุทิศ ตําบลสมเด็จเจริญ อําเภอหนองปรือ จังหวัด
กาญจนบุรี

√ ปม./1310 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

137 6401005 6/2/2564 5/3/2564 พบเห็นการลักลอบตัดไมไผและไมยืนตน บริเวณปาสงวนแหงชาติ หลังหมูบานกอง หมูที่ 1 ตําบล
บานกอง อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี อยูหางจากหลังหมูบานไปประมาณ ๕ กิโลเมตร โดยลักลอบ
เขาทางปาหวยไคร

√ ปม./1362 สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)

138 6401042 8/2/2564 23/6/2564 ตัดไผในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ บริเวณหมูที่ 6 บานหวยไผ ต.หวยแมเพียง อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี √ ปม./1310 สจป.ที่ 10 สาขา
เพชรบุรี

139 6400994 8/2/2564 23/2/2564 บานเลขที่ 38 ม.10 ต.หวยใหญ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ มีการบุกรุกปาครอบครองกรรมสิทธิ์ ทับ
ซอนที่ปา และมีการลักลอบตัดตนไมใหญ ขายโลละยี่สิบ

√ ปม./เว็บไซต สจป.ที่ 4 สาขา
พิษณุโลก

140 6401071 9/2/2564 2/6/2564 บุกรุกตัดไมในพื้นที่ปาสงวน โดยใชรถแบคโฮในการปรับพื้นที่ เหตุเกิดที่ ม.1 บานออย ต.หวยทราย
 อ.แมริม จ.เชียงใหม

√ ปม./1310 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)

141 6401084 9/2/2564 18/6/2564 บุกรุกตัดไมในพื้นที่ปาสงวน บริเวณเขาเจก ม.2 บานสมานมิตร ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
และ ม.5 ต.สํานักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

√ ปม./1310 สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี



หนาที่16

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน สิงหาคม 2564  (ขอมูลวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 1

142 6401092 9/2/2564 ลักลอบตักดินบริเวณเชิงเขา ม. ๘ บานหินตก ตําบลหินตก อําเภอรอนพิบูลย จังนครศรีธรรมราช √ ปม./โทรศัพท สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

143 6401115 10/2/2564 24/6/2564 พบเห็นมีการลักลอบตัดไมเพื่อนําไปเผาถานขายในเชิงพาณิชย บริเวณบานโดนเอาว  หมูที่ ๑๐  
ตําบลรุง  อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ

√ ปม./โทรศัพท สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

144 6401123 10/2/2564 21/4/2564 พบเห็นการปรับพื้นที่ บริเวณเขาตรงขามศูนยกําจัดขยะเทศบาลตําบลหวยใหญ ถนนหมายเลข 
1063 ตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

145 6401152 13/2/2564 27/3/2564 ลักลอบตัดไมสักและไมยืนตน บริเวณบานอุมลอง หมูที่ 4 ตําบลสมัย อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง √ ปม./1362 สจป.ที่ 3 (ลําปาง)

146 6401165 13/2/2564 10/3/2564 ลักลอบตัดไมหวงหามในพื้นที่ปา บริเวณบานยาง หมูที่ 5  ตําบลมิตรภาพ อําเภอแกดํา จังหวัด
มหาสารคาม และพบเห็นนําไมหวงหามไปซุกซอนที่บานหนองบัว หมูที่ 3 ตําบลหนองกุง อําเภอแก
ดํา จังหวัดมหาสารคาม

√ ปม./1310 สจป.ที่ 7 (ขอนแกน)

147 6401181 15/2/2564 ลักลอบตัดไมและบุกรุกปาเพื่อปลูกออย จํานวน 3-4 ไร บริเวณปาทายหมูบานทรัพยศิลา หมูที่ 19
 ตําบลดานชาง อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

148 6401194 15/2/2564 5/3/2564 ลักลอบตัดไมสักและแปรรูปไม บริเวณบานเลขที่ 1,2,3 หมูที่ 12 ตําบลแมสลิด อําเภอบานตาก 
จังหวัดตาก

√ ปม./1362 สจป.ที่ 4 (ตาก)

149 6401204 15/2/2564 27/3/2564 พบเห็นการใชเครื่องจักรเขาปรับพื้นที่ บริเวณเขาริมแมน้ําแมมอก ฝงตรงขามตัวเมือง ตําบลเขาแกว
ศรีสมบูรณ อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

√ ปม./1362 สจป.ที่ 4 (ตาก)

150 6401212 15/2/2564 27/3/2564 พบเห็นการบุกรุกพื้นที่ปา นํารถแบคโฮเขาไปปรับพื้นที่ บริเวณดานหลังโรงเรียนวัดใหมชัยมงคล 
หางโรงเรียนประมาณ 1 กิโลเมตร บริเวณ หมูที่ 2 ตําบลเขาแกวศรีสมบูรณ อําเภอทุงเสลี่ยม 
จังหวัดสุโขทัย

√ ปม./1362 สจป.ที่ 4 (ตาก)

151 6401233 16/2/2564 2/6/2564 ลักลอบตัดไมไผรวก บานแกงระเบิด หมุที่ 4 ตําบลวังกระแจะ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
บริเวณที่ชาวบานเรียกเขาอีปูน

√ ปม./1362 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

152 6401225 16/2/2564 21/4/2564 ลักลอบตัดไมสักและไมกระยาเลยนํามาแปรรูป บริเวณบานดงลาน หมูที่ 5 ตําบลวังจันทร อําเภอ
สามเงา จังหวัดตาก บริเวณปาสงวนแหงชาติ ปาแมสลิดและปาโปงแดง นํามาแปรรูปหลังตลาดแบ
กะดิน

√ ปม./1362 สจป.ที่ 4 (ตาก)

153 6402165025 17/2/2564 ขอใหดําเนินการตรวจสอบการบุกรุกในเขตปาสงวนปาสงวนแหงชาติ ปาแมออน ม.4 ต.หวยแกว อ.
แมออน จ.เชียงใหม เนื่องจากมีการนําเครื่องจักรขนาดใหญ ปรับขุดหนาดินเพื่อทําสวน ในพื้นที่
ดังกลาว จํานวน 5 ไร สถานที่เกิดเหตุเกิดกับบริเวณสํานักปฏิบัติธรรมวิปสสนาสัจจะโสภานุสรณ

√ e-petition สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)



หนาที่17

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน สิงหาคม 2564  (ขอมูลวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 1

154 6401254 17/2/2564 27/3/2564 พบเห็นรถแบคโฮเขาไปขุดดินในเขตปาบริเวณภูเขาทางขึ้นปาตอง ตรงขามศาลเจาพอเสือ ตําบลปา
ตอง อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

√ ปม./1310 สจป.ที่ 12 สาขา
กระบี่

155 6401241 17/2/2564 5/5/2564 พบเห็นการบุกรุกเผาปา เหนืออางเก็บน้ําหวยคอกหมู ประมาณ 2-3 กิโลเมตร บริเวณ หมูที่ 4  
ตําบลตะนาวศรี อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

√ ปม./1310 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

156 6401131 18/2/2564 ผูมีอิทธิพลเรียกเก็บคาเชาสวนยาง(ปายึด) หากชาวบานสนใจที่จะกรีด จะตองเสียคาเชาใหกับคน
กลุมนี้ โดยอางวาจะเก็บไปสงเจาหนาที่ปาไมบางตํารวจบาง ชาวบานจะเสียใหกับผูมีอิทธิพล
เหลานั้นเปนรายเดือนแตละคนเสียมากนอยตางกันตามที่ตกลง รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี.้ 1.พื้นที่
รองเรียนใหมาตรวจสอบคือ สวนยางพารา(ปายึด)ติดถนนสาย4022หนากวางประมาณ3800
เมตร/3กิโลเมตรเศษเสนทางระหวางทางหลวงผานหมูบานคลองเตย หมูที2่1 ตําบลทากระดาน 
อําเภอสนามชัยเขต จังหวัด ฉะเชิงเทราและหมูบานนายาวตําบลทากระดานอําเภอสนามชัยเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา 2.พิกัดที่ตั้งพื้นที่ ตามไฟลแนบ 3.อนึ่ง.(แนบเพิ่ม6401131)

√ ปม./เว็บไซต สจป.ที่ 9 สาขา
ปราจีนบุรี

157 6402441296 18/12/2563 7/4/2564 เร่ืองรองเรียนที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินการของหนวยงานในสังกัด ทส. ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท √ e-petition สจป.ที่ 5 (สระบุร)ี

158 6401275 18/12/2563 เจาหนาที่สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 8 (นครราชสีมา) นําแผนที่แนวเขตปาสงวนแหงชาติปลอม
มาบังคับใช

√ ปม./เว็บไซต สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

159 6400135 5/11/2564 18/2/2564 พบเห็นการบุกรุกพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ บริเวณพิกัด ๘ . ๗๙๓๔๒๒ ๙๙ . ๐๑๖๓๔๐ ต.เคียนซา อ.
เคียนซา จ.สุราษฎรธานี

√ ปม./1310 สจป.ที่ 11 (สุ
ราษฎรธานี)

160 6401291 21/2/2564 5/4/2564 ลักลอบตัดไมบริเวณปาสงวนแหงชาติ บานหนองนกปกกา หมูที่ ๓ ตําบลโปงแดง อําเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก

√ ปม./1362 สจป.ที่ 4 (ตาก)

161 6401301 23/2/2564 17/3/2564 ลักลอบตัดไมและกรีดน้ํายาง บริเวณปาหลังสํานักสงฆถ้ําเขาวงศ หมูที่ ๘ ตําบลกําเนิดนพคุณ 
อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

√ ปม./1362 สจป.ที่ 10 สาขา
เพชรบุรี

162 นร01640000612 23/2/2564 23/3/2564 ราษฎรจังหวัดเชียงใหม ไดมีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอใหตรวจสอบกลุมชาวบานแมแจะ 
หมูที่ 13 ตําบลแมนาจร อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม กรณีทําการบุกรุกพื้นที่ปาตนน้ําของบาน
นะโนน ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้ ขอใหตรวจสอบกลุมชาวบานแมแจะ 
หมูที่ 13 ตําบลแมนาจร อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม กรณีทําการบุกรุกพื้นที่ปาตนน้ําของบาน
นะโนน

√ e-petition สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)



หนาที่18

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน สิงหาคม 2564  (ขอมูลวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 1

163 6107567085 2/7/2561 เกษตรกรผูเดือดรอนไมมีที่ดินทํากินจังหวัดชุมพร จํานวนประมาณ 300 คน ไดมายื่นหนังสือถึง
นายกรัฐมนตรี ผานผูวาราชการจังหวัดชุมพร เพื่อติดตามความคืบหนาการดําเนินการแกไขปญหา
ความเดือดรอนของเกษตรกรไมมีที่ดินทํากิน ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 
36/2559 เร่ือง มาตรการในการแกไขปญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
โดยมิชอบกฎหมาย ซึ่งจังหวัดชุมพรไดมีหนังสือแจงใหสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร เรงรัด
การดําเนินการแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับพื้นที่แปลงหมายเลข No. 83 ใหเปนไปตามระเบียบและ
ขอกฎหมายอยางเครงครัด

√ e-petition สํานักจัดการที่ดิน
ปาไม,กองการ

อนุญาต

ตกหลนไมไดลง
ในสถิติ ป 2561

164 6402474877 24/2/2564 30/6/2564 สมาคมสหพันธสวนยางแหงประเทศไทย ขอใหผุที่ไมมีอาชีพและที่ดิน เชาพื้นที่วางเปลาจากกรมปา
ไม

√ e-petition กองการอนุญาต

165 6402553332 25/2/2564 16/6/2564 บานเลขที่ 29 หมู 5 ตําบลครน อําเภอสวี จังหวัดชุมพร เปนบานสวนตัว ดานหลังบานเปนพื้นที่ปา 
เจาของบานไดใหญาติพี่นองมาอาศัยอยูและใหทําการถางตนไม ที่อยูดานหลังบาน ถางตนไมเปน
พื้นที่ลึกไปทางเชิงเขา รุกล้ําไปเรื่อยๆ มีการสรางบานพักคลายๆเพิงพักชั่วคราว เพื่อนั่งพักในขวงที่
ทําการถางปา เพื่อเตรียมการปลูกตนทุเรียน

√ e-petition สจป.ที่ 11 (สุ
ราษฎรธานี)

166 6402254987 25/2/2564 14/5/2564 ชาวบานปลาบา หมูที่ ๑ ตําบลปลาบา อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย ไดรองเรียนไปยังองคการบริหาร
สวนตําบลปลาบาใหมีการตรวจสอบการบุกรุก รุกล้ําเขตปาสงวนแหงชาติและปาอนุรักษในเขตพื้นที่
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลปลาบา ซึ่งไดมีชาวบานปลาบารุกล้ําเขตปาอนุรักษนี้มาเปน
เวลานับ ๑๐ ปและรุกล้ําไปมากกวา ๑๐ ไร จนถึงบัดนี้ทางนายกองคการบริหารสวนตําบลปลาบา
ยังมิไดดําเนินการตรวจสอบ เพิกเฉย และมิไดชี้แจงผลการดําเนินการแตอยางใด 

√ e-petition สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)

167 6401314 25/2/2564 14/5/2564 ขอใหตรวจสอบพื้นที่วาอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานใด พิกัดแปลงเลขที่ 3  ระวางกลุม 
2801 เนื้อที่ 31-0-48 ไร หมู 9 ตําบลทานตะวัน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

√ ปม./เว็บไซต สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

168 6401335 25/2/2564 28/4/2564 มีเจาหนาปาไม บร.7 รวมกับเจาหนาที่ ออป.ดงใหญ 4 รวมกันลักลอบตัดไมมะมวงปา ไมสะเดา ซึ่ง
อยูในสวนปายางพาราของ ออป.ดงใหญ 4 ไปเลื่อยขาย (สถานที่เลื่อย ขางสํานักงาน ออป.ดงใหญ 
4) และไดนําเงินจากการขายไมไปใชสวนตัว

√ ปม./เว็บไซต สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

169 สผ ๐๐๐๑/๘๕๕ 15/2/2564 การดําเนินงานตามขอปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ชุดที่ ๒๕ ปที่ ๒ คร้ังที่ ๘) √ ขอหารือ กองการอนุญาต

170 สผ ๐๐๐๑/๘๖๓ 15/2/2564 การดําเนินงานตามขอปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ชุดที่ ๒๕ ปที่ ๒ คร้ังที่ ๙) √ ขอหารือ สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

เดือน มีนาคม 2564

171 6401351 1/3/2564 29/3/2564 นายทุนทํารีสอรทในพื้นที่ปาเสื่อมโทรม บริเวณหมูที่ 3 ตําบลนาหูกวาง อําเภอทับสะแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ

√ ปม./1310 สจป.ที่ 10 สาขา
เพชรบุรี



หนาที่19

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน สิงหาคม 2564  (ขอมูลวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 1

172 6401343 1/3/2564 มีการบุกรุกครอบครองที่ดินปา ในแกลงระยอง และจันทบุรี เลขที่ 190 ม.1ต.บานนา อ.แกลง จ.
ระยอง กรมที่ดิน รวมกันใหกรรมสิทธิ์ ที่ปา และขาย

√ ปม./เว็บไซต สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

173 6401364 1/3/2564 พบเห็นมีการลักลอบบุกรุกปาสงวนแหงชาติ ปาแกงแคน เพื่อปลูกมันสําปะหลัง บริเวณบานโคกภู 
หมูที่ ๒  ตําบลโคกภู  อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร พิกัด ๔๘ Q ๓๗๔๕๔๖ ๑๘๘๑๗๗๙

√ ปม./1310 สจป.ที่ 6 สาขา
นครพนม

174 6401385 2/3/2564 1/4/2564 พบเห็นลักลอบตัดไมพื้นที่ประมาณ 100 ไร เปนไมตะเบ็ง มีเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบแลวแตยัง
ไมไดดําเนินการใดๆ ที่เกิดเหตุอยูระหวางเขตจังหวัดสุรินทรและจังหวัดบุรีรัมย  บริเวณตําบล
หนองปง อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

√ ปม./1310 สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

175 6403331517 2/3/2564 16/3/2564 เผาแปลงยูคาเกามากกวา 300 ไร เลยบานศรีเจริญทอง-ไปเขาชองแคบ เปนที่เชาปาไมของสวนปา
กิตติ ไดเขาไปไถปลูกมัน และ ยึดพื้นที่เปนของตัวเอง  ไมแบงชาวบานคนยากคนจน

√ e-petition สจป.ที่ 9 สาขา
ปราจีนบุรี

176 6401393 4/3/2564 พบเห็นเจาหนาที่ปาไม ซึ่งเปนลูกจาง TOR ลักลอบตัดไมในเขตปาสงวนแกงกระจาน ตําบลหวย
เพรียง อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

√ ปม./โทรศัพท สจป.ที่ 10 สาขา
เพชรบุรี

177 6401403 8/3/2564 22/4/2564 พบเห็นการเลื่อยไมบริเวณหนาบาน บริเวณหมูที่ 6 ตําบลธาตุ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร ใกล
โรงเรียนบานแป ทําใหโรงเรียนไดรับความเดือดรอนจากฝุนเศษไม

√ ปม./1310 สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

178 6401411 9/3/2564 พบเห็นการลักลอบตัดไมเสม็ดในปาสงวนฯมีการเคลื่อนยายมาไวที่บาน เหตุเกิดที่ หมูที่7 ตําบล
การะเกด อําเภอเชียรใหญ จังหวังนครศรีธรรมราช

√ ปม./1310 สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

179 6403165088 10/3/2564 23/4/2564 มีผูบุกรุกเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไมโดยไมไดรับอนุญาต บริเวณปาทับเสลา ตําบลทองหลาง 
อําเภอหวยคต จังหวัดอุทัยธานี

√ e-petition สจป.ที่ 4 สาขา
นครสวรรค

180 6401453 11/3/2564 28/4/2564 แจงวาปาชุมชนบานบวกหมื้อ ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ไดหมดอายุแลวตั้งแตป
 พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงมีสภาพกลับเปนปาสงวนแหงชาติ แตปจจุบันยังมีคนเขาไปใชพื้นที่ จึงมีความ
ประสงคขอใหเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบวาเปนการบุกรุกปาหรือไม

√ ปม./1310 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)

181 6401445 11/3/2564 27/8/2564 พบเห็นการลักลอบตัดไม บริเวณปาทายหมูบาน หมูที่ 7 และ 8 ตําบลไหลนาน อําเภอเวียงสา 
จังหวัดนาน

√ ปม./1362 สจป.ที่ 3 สาขาแพร

182 6403566361 16/3/2564 16/6/2564 บานเลขที่ 29 หมู 5 ตําบลครน อําเภอสวี จังหวัดชุมพร อยูฝงตรงขามธนาคารหมูบานไดเขาไปบุก
รุกพื้นที่ นํารถแมคโฮมาปรับพื้นที่ และทําการปลูกทุเรียน และขุดเจาะบอบาดาล  ซึ่งเคยรองเรียน
มาแลวและมีเจาหนาที่หนวยงานและ กรมปาไมจังหวัดมาตรวจสอบและ ยังไมไมมีการดําเนินการใด
เลย

√ e-petition สจป.ที่ 11 (สุ
ราษฎรธานี)



หนาที่20

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน สิงหาคม 2564  (ขอมูลวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 1

183 6403240644 16/3/2564 7/4/2564 นางบําเพ็ญ ศรีกําพล มีหนังสือรองเรียนถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กรณีขอใหดําเนินการขยายเขตการไฟฟาไปยังการไฟฟาเขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี 
ใหกับราษฎรบานแกงนางในพื้นที่เขตปาสงวนแหงชาติปาดงหมู หมูที่ 7, 15, และ 16 ตําบลกกตูม
 อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งพื้นที่ดังกลาวอยูในความรับผิดชอบของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงขอใหอนุมัติการเขาใชพื้นที่ในการปกเสาไฟฟาบริเวณดังกลาว

√ e-petition สจป.ที่ 7 (ขอนแกน)

184 นร02640018979 16/3/2564 4/6/2564 กราบเรียนทานนายกฯประเทศไทยมีธรรมชาติปาเขาที่สวยงามมากมาย แตเสียดายบางที่มี
งบประมาณเพื่อดูแลบํารุงรักษาไมเพียงพอ ทําใหเสื่อมโทรมเปนจํานวนมาก เปนไปไดไหม ที่จะให
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปดสัมปทาน PPP ใหเขามาพัฒนาเปนแหลง
ทองเที่ยวแตตองอยูในกฎระเบียบและการควบคุมของกระทรวงทรัพยอยางเครงครัด โดยใหแตละ
แหลงทองเที่ยวแตละที่ มีผูรับสัมปทานเพียงรายเดียวและที่แหงนั้นจะตองเปนปาเสื่อมโทรม เพื่อ
พัฒนาใหกลับมาสวยงามและเปนแหลงทองเที่ยวถาวรตอไป และมีรายไดเขารัฐบาลมากมายจากการ
ใหสัมปทานดวย เหมือนเก็นติ้งไอสแลนดของมาเลเซีย

√ e-petition สํานักสงเสริมการ
ปลูกปา

185 6401474 17/3/2564 9/4/2564 ลักลอบตัดไม บริเวณวัดเหียง หมูที่ ๖ ตําบลปลายพระยา อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ √ ปม./1362 สจป.ที่ 12 สาขา
กระบี่

186 6401482 17/3/2564 พบเห็นการบุกรุกครอบครองพื้นที่ปาตนน้ํา เพื่อทําการเกษตรมีการใชสารเคมีทําใหเกิดความ
เสียหายตอแหลงน้ําประปาหมูบาน บริเวณหมูบานทุงพระพร หมูที่ ๔ ตําบลขุนแมลานอย อําเภอ
แมลานอย จังหวัดแมฮองสอน

√ ปม./โทรศัพท สจป.ที่ 1 สาขา
แมฮองสอน

187 6401505 18/3/2564 29/3/2564 พบเห็นการบุกรุกปาตนน้ํา บริเวณหมูที่ 5 ตําบลยั้งเมิน อําเภอสะเมิงจังหวัดเชียงใหม คาดวาบุกรุก
เพื่อทําสวนขิง

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)

188 6401495 18/3/2564 17/6/2564 พบเห็นการขุดดินในพื้นที่ปาสงวน เพื่อนําไปขายบริเวณ หมูที่ ๔ ตําบลพันชาลี อําเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก ติดถนนเสนไปทางเนินมะปราง

√ ปม./1310 สจป.ที่ 4 สาขา
พิษณุโลก

189 6401513 19/3/2564 5/4/2564 พบเห็นการบุกรุกพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ บริเวณหมูที่ ๑ ซอยถ้ําทุเรียน ตําบลกระบี่นอย อําเภอเมือง
 จังหวัดกระบี่  มีการใชรถแบคโฮบักดินล้ําเขาไปในเขตปา

√ ปม./1362 สจป.ที่ 12 สาขา
กระบี่

190 6401521 19/3/2564 พบเห็นการลักลอบขุดดินลูกรังบนเขาที่เปนเขตปาไม โดยใช  รถแบคโฮในการขุด และใชรถบรรทุก
ในการขนยายไปขาย เหตุเกิดบริเวณบานซับขาม-บานซับสมบูรณ หมูที่ ๑๒  ตําบลซับสนุน อําเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

√ ปม./1310 สจป.ที่ 5 (สระบุร)ี

191 6401534 19/3/2564 พบเห็นการบุกรุกพื้นที่ปาเพื่อครอบครองที่ดินจํานวนมาก บริเวณบานวังตะครอ หมูที่ ๑ และ ๔  ต.
วังตะครอ อ.บานดานลานหอย จังหวัดสุโขทัย

√ ปม./1310 สจป.ที่ 4 (ตาก)



หนาที่21

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน สิงหาคม 2564  (ขอมูลวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 1

192 6401542 19/3/2564 6/5/2564 พบเห็นการลักลอบตัดไมบริเวณริมคลองชลประทาน ตรงขามปาชาสันผักหวาน ตําบลสันผักหวาน 
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)

193 6401555 24/3/2564 4/6/2564 ลักลอบบุกรุกแผวถางปา เพื่อทําการเกษตร บริเวณปาชายเขา หมูที่ 3 ตําบลวังกระแจะ อําเภอไทร
โยค จังหวัดกาญจนบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

194 6401563 24/3/2564 30/4/2564 ลักลอบตัดไมในพื้นที่ปา ในบริเวณ 14 หมูบาน ของตําบลสมอโคนจังหวัดตาก เขตติดตอกับจังหวัด
สุโขทัย

√ ปม./โทรศัพท สจป.ที่ 4 (ตาก)

195 6401571 27/3/2564 6/5/2564 ลักลอบบุกรุกแผวถางปา บริเวณอางเก็บน้ําหวยแมหาง หมูที่ 3 ตําบลปงโคง อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)

196 6403256543 27/3/2564 14/5/2564 ใหมีการตรวจสอบการดําเนินโครงการของจังหวัดบุรีรัมยไดมีการจัดทําโดยเปนไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เร่ือง การเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไม และขอผอนผัน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีที่ปรากฏวายังมีสวนราชการใดเขาทํา
ประโยชนในพื้นที่ปาไมกอนไดรับอนุญาต หรือไมอยางไร

√ e-petition สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

197 นร02640021216 27/3/2564 28/5/2564 มีการบุกรุกปาสงวนแหงชาติ ภายในพื้นที่หมูบานนาไลยใต หมูที่ 10 ตําบลอายนาไลย อําเภอเวียง
สา จังหวัดนาน

√ e-petition สจป.ที่ 3 สาขาแพร ตกหลนไมไดลง
ในสถิติ ป 2561

198 นร01640001064 27/3/2564 ขอใหตรวจสอบการลักลอบขุดดินทรายในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ เขานั่งยอง-หวยมะหาด บริเวณหมู
ที่ 1 ตําบลหวยโปง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

√ e-petition สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

199 6401584 29/3/2564 ลักลอบตัดไมบริเวณปาสงวนแหงชาติ บานดานชาง หมูที่ 10 ตําบลนาตาล อําเภอทาคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ

√ ปม./1362 สจป.ที่ 7 (ขอนแกน)

200 6401592 29/3/2564 ลักลอบตัดไม บริเวณปาบนภูเขาบานหินดาด  หมูที่ 12 และ 13 ตําบลเขาเพิ่ม อําเภอบานนา 
จังหวัดนครนายก

√ ปม./1362 สจป.ที่ 9 สาขา
ปราจีนบุรี

201 6401602 30/3/2564 พบเห็นการแปรรูปไมพยูง โดยใชเลื่อยโซยนต บริเวณบานเลขที่ ๙๙/๘-๙ หมบานชัยพฤกษ หมูที่ ๒
 ถนนแจงวัฒนะ-ราชพฤกษ ตําบลบางพลับ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

√ ปม./1362 สํานักปองกันฯ

202 6401615 31/3/2564 24/6/2564 พบเห็นการบุกรุกขุดดินขึ้นไปบนเขาเพื่อนําไปขาย โดยใชรถแบคโฮในการขุดตัก และใชรถบรรทุก
ในการขนยาย บริเวณบานดอยงาม หมูที่ ๒ ต.เวียงพางคํา อ.แมสาย จังหวัดเชียงราย

√ ปม./1310 สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

เดือน เมษายน 2564

203 6403458902 1/4/2564 23/7/2564 ขุดตักหนาดินในเขตปาสงวนขายใหกับประชาชนในตําบลทาแลงนั้น  เมื่อ วันที่ 3 พฤศจิกายน 
2560 ไดมีบันทึกตรวจยึด โดยหนวยปองกันรักษาปาที่ พบ.1(ยางชุม)  ตําบลหวยแมเพรียง 
อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี รวมกับหนวยงานอื่นๆ 

√ e-petition สจป.ที่ 10 สาขา
เพชรบุรี



หนาที่22

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน สิงหาคม 2564  (ขอมูลวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 1

204 นร01640001229 2/4/2564 ประธานกลุมคนรักทาแลง ไดเดินทางไปยื่นหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ณ จุดบริการประชาชน
 1111 ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ขอใหตรวจสอบ
การบุกรุกพื้นที่ปาสงวนแหงชาติในพื้นที่ตําบลทาแลง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากผูรอง
แจงวา มีผูบุกรุกพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ โดยดําเนินการขุดตักดินไปเพื่อผลประโยชนสวนตัวโดยไมได
รับอนุญาต

√ e-petition สจป.ที่ 10 สาขา
เพชรบุรี

205 6401623 2/4/2564 24/6/2564 พบเห็นการลักลอบตัดไมในปาชวงเชาและเย็น บริเวณบานใหมพัฒนา หมูที่ ๔  ตําบลแซรออ 
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว เพื่อนําไปเผาถาน บริเวณอางเก็บน้ํา หมูที่ ๘    ผูลักลอบตัดไม
ชื่อนายสงวน เหลี่ยมกิ่ง โดยใชรถอีแต็กในการขนยาย จึงขอใหเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบโดยดวน

√ ปม./1310 สจป.ที่ 9 สาขา
ปราจีนบุรี

206 6401631 5/4/2564 พบเห็นการลักลอบตัดไมบริเวณกวาง ในพื้นที่ หมูที่ ๖ ตําบลบานแลง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
บริเวณพิกัด ๑๒.๗๒๕๘๗๘ , ๑๐๑.๔๐๖๕๕๖ ซึ่งอยูนอกระวางที่ดิน

√ ปม./1310 สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

207 6401673 7/4/2564 22/7/2564 ลักลอบบุกรุกแผวถางปา เพื่อทําการเกษตรบริเวณบานหนองคอง หมูที่ 8 ตําบลพังแดง อําเภอดง
หลวง จังหวัดมุกดาหาร

√ ปม./1362 สจป.ที่ 7 (ขอนแกน)

208 6401644 7/4/2564 25/8/2564 ชาวบาน ม.5ต.ทางิ้ว หลายรอยหลังคาเรือนไดรับความเดือดรอนเรื่องน้ําอุปโภค-บริโภคเปอยางมาก
 ผมจึงขอความชวยเหลือไปยังกรมทรัพยากรณน้ํา บัดนี้ ทางเจาหนาที่กรมทรัพฯไดลงมาตรวจสอบ
พื้นที่แลวและพรอมจะดําเนินการตอไป แตพื้นที่ที่จะกอสรางฝายเพื่อทําประปาใหชาวบานนั้นอยู
เขตความรับผิดชอบของหนวยงานทาน จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตใชพื้นที่เพื่อแกปญหาความ
เดือดรอนของชาวบานในครั้งนี้ดวย

√ ปม./เว็บไซต สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

209 6403255258 7/4/2564 14/5/2564 การดําเนินโครงการดังกลาวของจังหวัดบุรีรัมยไดมีการจัดทําโดยเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 
23 มิถุนายน 2563 เร่ือง การเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไม และขอผอนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีที่ปรากฏวายังมีสวนราชการใดเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไมกอน
ไดรับอนุญาต

√ e-petition สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

210 6404149800 8/4/2564 13/6/2564 ตัวแทนชุมชนและสหพันธเกษตรกรภาคเหนือ (เชียงใหม) มีหนังสือที่ สกน. พิเศษ ลงวันที่ 11 
มีนาคม 2564 เร่ือง ใหตรวจสอบกรณียึดที่ดินทํากิน ชุมชนบานแมโต หมู 2 ต.บอแกว อ.สะเมิงใต
 จ.เชียงใหม เรียน รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แจงวา เมื่อวันที่ 19
 กุมภาพันธ 2564 ไดมีการปกปายยึดที่ดินทํากินของชุมชนบานแมโต ต.บอแกว อ.สะเมิง จ.
เชียงใหม จํานวน 2 แปลง โดยมีการลงบันทึกประจําวันเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2564 สรางความ
เดือดรอนใหชุมชนเปนอยางมาก เนื่องจากไมสามารถทํากินไดตามวิถีดั้งเดิม

√ e-petition สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)

211 6401681 8/4/2564 16/6/2564 รองเรียนการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่กรมปาไม ในสังกัดสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๑๑ (สุ
ราษฎรธานี)

√ ปม./เว็บไซต สจป.ที่ 11 (สุ
ราษฎรธานี)



หนาที่23

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน สิงหาคม 2564  (ขอมูลวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 1

212 6401665 8/4/2564 11/6/2564 มีราษฎรตําบลเขื่อน อําเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ไดเขาไปบุกรุกเปนที่ทํากินโดยมิไดรับอนุญาต
และไมมีเอกสารสิทธิ์แตอยางใด

√ ปม./เว็บไซต สจป.ที่ 7 (ขอนแกน)

213 6401694 8/4/2564 15/6/2564 ลักลอบตัดไม บริเวณปาหิน บานหนองไมแดง ตําบลพญาเย็น อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา √ ปม./1362 สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

214 นร02640025857 9/4/2564 15/6/2564 ขอความชวยเหลือเรงดําเนินการประสานงานติดตามผลเกี่ยวกับเรื่องที่แจงไวกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สํานักงานใหญ) กรุงเทพมหานคร เนื่องจากผูรองแจงวาไดสง
เร่ืองรองเรียนผานจดหมาย เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 โดยมีเจาหนาที่ คุณนัจรี เปนผูรับเอกสาร
 ( (เปนบุคคลที่ผูรองเพียงกลาวถึง)ผูรองตรวจสอบจากบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด) เมื่อวันที่ 28 
ธันวาคม 2563 ซึ่งเปนการแจงเร่ืองรองเรียนการปฏิบัติหนาที่และการละเวนไมจับกุมการบกรุกปา
สงวนแหงชาติของหัวหนากรมปาไม อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี (ผูรองแจงวาเปนสาขายอย)
 รหัสเรื่อง 63/33406 (ผูรองแจงวาทราบจากเจาหนาที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม) ซึ่งจากการสงเรื่องรองเรียน ทางปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ได
สงเร่ืองไปยังกรมปาไม ทางกรมปาไมไดสงเร่ืองตอไปยังสํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี ในการตรวจสอบ แตผูรองทราบมาวาทางสํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี ไดสงเร่ืองไปยังกรมปาไม อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี จนถึงปจจุบันยังไมมี
ความคืบหนาและยังไมไดดําเนินการใดๆ ประกอบกับผูรองเห็นวาการสงเรื่องไปยังกรมปาไม อําเภอ
เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเปนหนวยงานที่ผูรอง ไดรองเรียนโดยตรง จะทําใหการดําเนินการไม
เปนผล จึงประสงคใหหนวยงานที่เกี่ยวของเปลี่ยนหนวยงานผูที่ตรวจสอบ โดยใหเปนหนวยงานอื่นที่
มีอํานาจในการดําเนินการ 

√ e-petition สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

215 6401712 9/4/2564 ลักลอบบุกรุกแผวถางปา บริเวณทางเขาพุทธสถานถ้ําเสือ บานหนองเสือ ตําบลนาโพธิ์กลางอําเภอ
โขงเจียม จังหวัดอุบลราชานี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

216 6401725 11/4/2564 ลักลอบบุกรุกปา เพื่อทําการเกษตร บริเวณเขาดิน หมูที่ ๓ ตําบลบางเสร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี √ ปม./1362 สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

217 6401733 11/4/2564 ลักลอบบุกรุกปา เพื่อทําการเกษตร บริเวณเขาฉกรรจฝงเหนือดานตะวันออกถนนศรีเพ็ญ หมูที่ ๘ 
ตําบลปาไร อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว

√ ปม./1362 สจป.ที่ 9 สาขา
ปราจีนบุรี

218 6401775 19/4/2564 4/8/2564 ลักลอบบุกรุกปาสงวนแหงชาติ ปาดงระแนง เขาไปปรับพื้นที่เพื่อปลูกมันสําปะหลัง บริเวณที่เกิด
เหตุติดถนนเสนหนองกุงไปยางตลาด หมูที่ ๑๐ ตําบลคลองขาม และหมูที่ ๔ ตําบลเขาพระนอน 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ พื้นที่บุกรุกประมาณ ๒๐๐ ไร

√ ปม./1362 สจป.ที่ 7 (ขอนแกน)



หนาที่24

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน สิงหาคม 2564  (ขอมูลวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 1

219 6401762 19/4/2564 ลักลอบบุกรุกตัดไมสัก บริเวณบานหวยกูปะ หมูที่ ๔ และบานสันติสุข หมูที่ ๕ ตําบลแมลาหลวง 
อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน เพื่อนําไปแปรรูปและขายตอใหชาวบาน

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 สาขา
แมฮองสอน

220 6401783 19/4/2564 24/5/2564 ลักลอบตีตราประทับหนาไมสักเปนจํานวนมากหลายคันรถ บริเวณบานเลขที่ ๔๐ หมูที่ ๓ บานหลุม
แหวตําบลนาเชิงคีรี อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

√ ปม./1362 สจป.ที่ 4 (ตาก)

221 6401754 19/4/2564 บุกรุกพื้นที่ปา ปลูกปาลมและตนยาง บริเวณที่ชาวบานเรียกเกาะลาน ตําบลคอเขา อําเภอตะกั่วปา
 จังหวัดพังงา ขอใหตรวจสอบวาพื้นที่ไดรับอนุญาตหรือไม

√ ปม./1310 สจป.ที่ 12 สาขา
กระบี่

222 6401791 19/4/2564 ลักลอบตัดไมในเขตปาสงวนแหงชาติ ใกลกับเขาวังชิง หมูที่ ๗ ตําบลทาโพ อําเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา

√ ปม./1310 สจป.ที่ 13 (สงขลา)

223 6401801 20/4/2564 7/7/2564 บุกรุกพื้นที่ปา ปลูกยางพารา บริเวณบานโนนเชียงสี ตําบลคูบ อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ √ ปม./โทรศัพท สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

224 6401814 20/4/2564 1/6/2564 ขอใหตรวจสอบพื้นที่วาเปนปาสงวนหรือไม เนื่องจากมีการบุกรุกลักลอบขุดดินออกจากพื้นที่ ที่เกิด
เหตุกอนถึงบานโคกมาด ทางไปทาลี่ อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย พิกัด ละติจูด ๑๗.๘๗๔๘๙๐๔๔๖
 ลองติจูด ๑๐๑.๖๑๘๒๘๘๔๒๐๑

√ ปม./1310 สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)

225 6401822 20/4/2564 24/5/2564 ขอใหตรวจสอบรีสอรทที่หนองหอดมอนแจม ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ชื่อรีสอร
ทบรีส สกายดอย  มีการกอสรางเพิ่มเติมในพื้นที่

√ ปม./1310 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)

226 6401123 10/2/2564 21/4/2564 พบเห็นการปรับพื้นที่ บริเวณเขาตรงขามศูนยกําจัดขยะเทศบาลตําบลหวยใหญ ถนนหมายเลข 
1063 ตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

227 6401835 21/4/2564 สวนศรีนครเขื่อนขันธ ต.บางกระเจา ถือเปนสถานที่ใหประชาชนไดใชออกกําลังกายและพักผอน ซึ่ง
ตามปกติผูเขาใชบริการมีตามสมควร โดยมีการคัดกรองบริเวณปอมดานหนา  แตเหตุใดจึงอาง
สถานการณ COVID ปดไมใหประชาชนไดเขาใหบริการออกกําลังกาย อยางไมมีเหตุผล เมื่อ
พิจารณาจากประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ก็มิไดหามเร่ืองการแขงขันกีฬา หรือสวนพินี กรุงเทพ ก็
เปดใหประชาชนตามปกติตั้งแต 04.30 - 21.00 น. ดังนั้นจึงขอใหทานโปรดพิจารณาการ
ใหบริการประชาชน อยางมีเหตุผล  ซึ่ง มีขาววาทางกรมปาไมเปนผูสั่งใหปดซึ่งไมทราบวาขอเท็จจริง
เปนอยางไร

√ ปม./เว็บไซต สํานักโครงการ
พระราชดําริและ

กิจการพิเศษ

228 6401843 21/4/2564 ลักลอบบุกรุกตัดไม บริเวณปาชุมชนในพื้นที่หมูที่ ๘ ตําบลทุงพอ อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา √ ปม./1362 สจป.ที่ 13 (สงขลา)

229 6401851 21/4/2564 30/6/2564 ลักลอบบุกรุกตัดไม บริเวณปาชุมชนในพื้นที่รอบสํานักสงฆรอยพระพุทธบาท บานหวยแก ตําบล
หวยแก อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน

√ ปม./1362 สจป.ที่ 7 (ขอนแกน)



หนาที่25

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน สิงหาคม 2564  (ขอมูลวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 1

230 6404251867 21/4/2564 5/7/2564 ขอใหหนวยงานพรอมเจาหนาลงพื้นที่ตรวจสอบ เขตปาสงวน สวนปากลางดง หมูบานหนองไมแดง 
 ตําบลกลางดง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมาพบเห็นชาวบานลักลอบตัดไมในเขตปา ชวง2
วันที่ผานมา ไมที่ตัดจะถูกบรรทุกออกโดยรถกระบะ 2-3 รอบตอวัน

√ e-petition สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

231 6401885 23/4/2564 9/7/2564 พบเห็นการบุกรุกทําลายปาโดยใชรถแบคโฮเขาไปปรับพื้นที่ หลังปาชาบานแมขะจาน หมูที่ 7 
ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม

√ ปม./1310 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)

232 6401872 23/4/2564 1/6/2564 เนื่องดวยสถานการณ covid พื้นที่จังหวัดเชียงใหมไดประกาศเปนพื้นที่ควมคุมสูง..ประชาชนและ
บุคลากรในพื้นที่ใหความรวมมืออยางดีมาตลอด...แต..ยังมีพนักงานดับไฟปากรมปาไมในอําเภอฮอด.
ยังคงรวมตัวกันและเดินไปมาตลอดและไมมีการปองกันแตอยางได..ซึ่งชวงนี้ฝนไดตกลงมาตอเนื่อง
ไมมีเหตุไฟปาแตอยางได..แตพนักงานของทานยังเดินทางเขาออกในพื้นตลอดเวลาไมมีการกักตัว
หรือปองกันโรคแตอยางได..ประชาชนในพื้นจึงเกิดการหวาดระแวงเกรงวาบุคคลกลุมนี้จะนําเชื่อมา
ระบาดในเขตพื้นที่..จะวิงวอนใหทางกรมปาไมชวยวากลาวตักเตือนผูใตบังคับบัญชาของของทานดวย

√ ปม./เว็บไซต สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)

233 6401893 23/4/2564 14/6/2564 ลักลอบบุกรุกแผวถางปาและจุดไฟเผาปา บริเวณปาชุมชนถ้ําผาหมู หมูที๘่ ตําบลบุญนาคพัฒนา 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

√ ปม./1362 สจป.ที่ 3 (ลําปาง)

234 6401903 26/4/2564 23/7/2564 ลักลอบตัดไมและเคลื่อนยายในเวลากลางคืน บริเวณ หมูที่ 7 ตําบลเขาคาย อําเภอสวี จังหวัดชุมพร √ ปม./โทรศัพท สจป.ที่ 11 (สุ
ราษฎรธานี)

235 6401911 27/4/2564 ตรวจสอบการลักลอบตัดไม บริเวณหมู 1 และหมู 12  ตําบลไหลทุง อําเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

236 6404540842 28/4/2564 16/6/2564 รองเรียนการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่กรมปาไม ในสังกัดสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๑๑ (สุ
ราษฎรธานี) ศูนยปาไมระนอง

√ e-petition สจป.ที่ 11 (สุ
ราษฎรธานี)

237 นร01640001210 28/4/2564 1/6/2564 ขอพิพาทเร่ืองสิทธิที่ดิน ขอความชวยเหลือในการออกโฉนดที่ดินพื้นที่หมูที่ 5 ตําบลคลองทราย 
อําเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร เนื่องจากผูรองแจงวา ไดครอบครองทําประโยชนในที่ดิน หมูที่ 5 
ตําบลคลองทราย อําเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร จํานวน ๒ แปลง ๓๐ ไร ตอมาไดยื่นคําขอเพื่อนํา
รังวัดออกโฉนดที่ดินตอ สํานักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร

√ e-petition สจป.ที่ 4 สาขา
นครสวรรค

238 6404121988 28/4/2564 1/6/2564 กําหนดมาตรการการควบคุมโรคระบาดcovid ไมมีการปองกันแยกกักตัวมีเลี้ยงสังสรรคทุกวัน..
รวมกลุมเดินทางตลอด..และทุกคนกลับชวงเทศกาลมาจากไหนก็ทราบ..ผูนําชุมชน อสม..เขาไปให
รายงานตัวเขาพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด..อางวามีคําสั่งจากศูนยไฟปาใหมาดับไฟที่อําเภอฮอด..ชวงนี้ฝน
ตกไฟปาไมม.ี.ชาวบานเกรงวาหากกลุมคนกลุมนี้ไมมีการปองกันโรคครวมกับชุมชนอาจมีการแพร
ระบาดสูคนในพื้นที่

√ e-petition สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)

เดือน พฤษภาคม 2564



หนาที่26

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน สิงหาคม 2564  (ขอมูลวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 1

239 6401932 5/5/2564 22/6/2564 พบเห็นการแผวถางปาและขุดภูเขา บริเวณหมูบานหาดภารดรภาพ หมู ๔ ปากน้ําชุมพร ตําบล
ปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร

√ ปม./โทรศัพท สจป.ที่ 11 (สุ
ราษฎรธานี)

240 6404563518 6/5/2564 ผูรองเรียนขอปกปดชื่อ-นามสกุล มีหนังสือลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 เรียน รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง ตรวจสอบโรงแรมปาตอง เบย ฮิลล รีสอรท 
ขอใหตรวจสอบการทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสงแวดลอม (EIA) ของโรงแรมปาตอง เบย ฮิลล รี
สอรท วาถูกตองหรือไม เนื่องจากทําการกอสรางอาคารหองพักรังนกกระจอกที่มีความสูงเกิน 80 
เมตร บนที่ดิน ส.ป.ก. และไมไดรับอนุญาตจากเทศบาล

√ e-petition สจป.ที่ 12 สาขา
กระบี่

241 6401953 7/5/2564 2/6/2564 สืบเนื่องดวยไดดูรายการขาว จึงไดทราบมาวาเพจใน Facebook ที่ชื่อ "พืชไมปาฝน ไมฟอกอากาศ" 
ไดมีการขายตนใบบอนยักษ (เนื้อหาขาวตามชองตางๆอยูในเพจเลยครับ) ตอนแรกก็คิดวาทางเพจ
ไดมีพื้นที่เพาะปลูกของตัวเอง แตกลับกลายเปนวาวิธีการขายในตอนนี้คือ รับ Order จากลูกคาวาสั่ง
เปนจํานวนเทาไหร แลวจึงเขาไปในปาบริเวณนั้น ซึ่งเปนปาในจังหวัดกระบี่  ขอใหตรวจสอบ

√ ปม./เว็บไซต สจป.ที่ 12 สาขา
กระบี่

242 6401961 8/5/2564 ลักลอบตัดไม บริเวณบนเขาใกลวัดซับครก หมู ๒ ตําบลนายาว อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี √ ปม./1362 สจป.ที่ 5 (สระบุร)ี

243 6401982 11/5/2564 ลักลอบบุกรุกตัดไม บริเวณปาชุมชน บานดอกแดงและพื้นที่ใกลเคียง  ตําบลตะกั่วปา อําเภอตะกั่ว
ปา จังหวัดพังงา

√ ปม./1362 สจป.ที่ 12 สาขา
กระบี่

244 6401974 11/5/2564 13/7/2564 ลักลอบบุกรุกแผวถางปา บริเวณปาชุมชนบานลุมภู หมู 2 ตําบลน้ําเกลี้ยง อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัด
ศรีสะเกษ

√ ปม./1362 สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

245 6402001 12/5/2564 ลักลอบตัดไมบนเขาไขนุย บายฝายทา  หมูที่ 39 ตําบลทุงมะพราว อําเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา √ ปม./1362 สจป.ที่ 12 สาขา
กระบี่

246 6401995 12/5/2564 3/7/2564 กลุมนายทุนบุกรุกปาสงวนแหงชาติ เพื่อครอบครองที่ดินจํานวนมาก ปาไมถูกทําลาย สัตวปาไมมีที่
อยูอาศัย บริเวณ ม.7-8 บานคลองไมแดง ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี

√ ปม./เว็บไซต สจป.ที่ 11 (สุ
ราษฎรธานี)

247 6402014 13/5/2564 บุกรุกแผวถางปา กอนถึงหมูบานปางมะโอ หมูที่ 9  ต.แมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม √ ปม./1310 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)

248 6402022 14/5/2564 24/6/2564 ลักลอบตัดไมบริเวณเขาเหลาปาสา บานเหลาปาสา หมู 1  ตําบลขุนฝาง อําเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ

√ ปม./1362 สจป.ที่ 3 (ลําปาง)

249 6402035 14/5/2564 2/6/2564 พบเห็นการลักลอบตัดไมที่ลมในเขตปา จากพายุฤดูรอนจํานวนมาก เพื่อนําไปใชสวนตัว โดย
ผูใหญบานหมู ๙ เหตุเกิดที่หมู ๙ ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

√ ปม./โทรศัพท สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)



หนาที่27

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน สิงหาคม 2564  (ขอมูลวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 1

250 นร01630010216 15/5/2564 21/6/2564 นางสาวนุชชมพู แกวงาม ราษฎรจังหวัดสงขลา ไดมีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอความเปน
ธรรมกรณีถูกนายทุนยึดครองที่ดินทํากิน ตั้งอยูบริเวณปอมตรวจที่ 1 (ดานเก็บเงิน) เขตรักษาพันธุ
สัตวปาโตนงาชาง หมูที่ 7 ตําบลทุงตําเสา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ซึ่งผูรองแจงวาที่ดิน
ดังกลาวนางพิน แกวงาม (มารดาผูรอง) ไดครอบครองทําประโยชนในที่ดินดังกลาว

√ e-petition สจป.ที่ 13 (สงขลา)

251 6402043 15/5/2564 18/6/2564 ลักลอบตัดไมบริเวณปาชุมชน บานทุงพราว หมู ๘ ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย √ ปม./1310 สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

252 นร02640035888 19/5/2564 ขอใหปรับปรุงระบบการใหบริการทางโทรศัพทกรมปาไม หมายเลขโทรศัพท 02-5614262-3 
เนื่องจากผูรองแจงวา วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ผูรองไดโทรศัพทติดตอเขาไปที่กรมปาไม เปน
ระบบตอบรับอัตโนมัติ แจงวา ขออภัยหมายเลขยังไมเปดใชบริการ ซึ่งผูรองติดตอเขาไปเปนจํานวน
ประมาณ 7 คร้ัง แตก็ไมสามารถติดตอเขาไปสอบถามขอมูลกับทางเจาหนาที่ไดแตอยางใด สงผลให
ผูรองไมพึงพอใจ และไมไดรับความสะดวกในการติดตอใชบริการกรมปาไม ... ขอใหปรับปรุงระบบ
การใหบริการทางโทรศัพท

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

253 6402051 19/5/2564 26/5/2564  เงินเดือนออกชามากไมรูติดปญหาตรงไหน √ ปม./เว็บไซต สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

254 6402064 19/5/2564 29/6/2564 ไดมีการบุกรุกตัดไมสักขายในนาม สุภาพรรณ อภิวันทสนอง ในเฟสบุค และ ไดครอบครอบพื้นที่ปา
สงวนแหงชาติ ตําแหนง 18.772554? N 99.452820?E 47 Q 547724.00 ม. ตะวันออก 
2075722.08 ม. เหนือ

√ ปม./เว็บไซต สจป.ที่ 3 (ลําปาง) เร่ืองซํ้ากับ
ID6402072

255 6402072 19/5/2564 29/6/2564 ไดมีการบุกรุกตัดไมสักขายในนาม สุภาพรรณ อภิวันทสนอง ในเฟสบุค และ ไดครอบครอบพื้นที่ปา
สงวนแหงชาติ ตําแหนง 18.772554? N 99.452820?E 47 Q 547724.00 ม. ตะวันออก 
2075722.08 ม. เหนือ

√ ปม./เว็บไซต สจป.ที่ 3 (ลําปาง)

256 6402093 20/5/2564 ลักลอบตัดไมบริเวณใกลวัดถ้ําพรหมประดิษฐ หมู 14 ตําบลจันทึก อําเภอปากชอง  จังหวัด
นครราชสีมา

√ ปม./1362 สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

257 6402085 20/5/2564 19/8/2564 ลักลอบตัดไม ทําเปนรีสอรท บริเวณตําบลกุดจิก อําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ √ ปม./1362 สจป.ที่ 7 (ขอนแกน)

258 6402103 20/5/2564 4/8/2564 บุกรุกปาสงวนบริเวณบานนาจะหมื่น ตําบลบานเดื่อ อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อสราง
ที่อยุอาศัย

√ ปม./โทรศัพท สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

259 6402111 24/5/2564 27/8/2564 ลักลอบขุดดินบริเวณปาสงวนแหงชาติ ดอยบอ ตําบลแมยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย √ ปม./1362 สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

260 6402124 26/5/2564 29/6/2564 ลักลอบบุกรุกปา บริเวณหมู 10 ตําบลขะเนจื้อ อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก √ ปม./1362 สจป.ที่ 4 (ตาก)

เดือน มิถุนายน 2564



หนาที่28

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน สิงหาคม 2564  (ขอมูลวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 1

261 6402132 1/6/2564 เจาหนาที่ทุจริตโครงการรัฐ √ ปม./เว็บไซต สจป.ที่ 6 สาขา
นครพนม

262 6406449089 2/6/2564 11/8/2564 กรณีนายประกิต กิจอุดมทรัพย รองทุกขขอความชวยเหลือ โดยแจงวา ไดรับมอบอํานาจจากนายชัย
รัตน มหัทธนะพงศ ใหดําเนินการจัดการกับที่ดินมรดกของนายบรรจง มรรคจินดา ซึ่งเปนบิดาของ
นายชัยรัตน มหัทธนะพงศโดยขอใหออกเอกสารสิทธิตามหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินหมูที่ 6 
ตําบลยางหัก ตําบลปากทอ จังหวัดราชบุรี พื้นที่ประมาณ 1,600 ไร ซึ่ง กษ. ไดมอบหมายให
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) พิจารณาดําเนินการแลว และ กษ. เห็นวาเร่ือง
ดังกลาวเกี่ยวของกับ ทส

√ e-petition สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

263 นร02640039028 4/6/2564 14/6/2564 ขอชมเชยการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ ประจําศูนยเพาะชํากลาไมมหาสารคาม (ศูนยเพาะชําปา
ไมกูทอง) บานโคกศรี (ตามผูรองแจง) ตําบลกูทอง (ไมระบุอําเภอ) จังหวัดมหาสารคาม

√ e-petition สจป.ที่ 7 (ขอนแกน)

264 นร01640001681 4/6/2564 การบุกรุกพื้นที่ปาอนุรักษ / อุทยาน / เขตหามลา ขอใหตรวจสอบพฤติกรรมของเจาหนาที่
สํานักงานปาไมอําเภอสบเมย จังหวัดเเมฮองสอน กรณีปลอยใหชาวบานหรือผูมีอิทธิพลเขามาบุกรุก
ทําลายพื้นที่ปาอยางไมเกรงกลัวกฎหมาย

√ e-petition สจป.ที่ 1 สาขา
แมฮองสอน

265 6405150658 5/6/2564 30/6/2564 ขอใหดําเนินการตรวจสอบบริเวณพื้นที่หมู 10 บานตือลือ ต.ขะเนจื้อ อ.แมระมาด จ.ตาก เนื่องจาก
การบุกรุกแผวถางปา เผาไม และมีการใชสารเคมีบริเวณพื้นที่ปาตนน้ําจือลือฝงโรงเรียน จุดที่
สามารถพบเห็นการกระผิดใหมองไปทางดานหนา (ทิศตะวันออก) ของวัดจือลือราษฎรพัฒนา

√ e-petition สจป.ที่ 4 (ตาก)

266 6402145 6/6/2564 รายละอียดที่ดินที่สามารถปลูกไมหวงหาม √ ปม./เว็บไซต สํานักเศรษฐกิจการ
ปาไม

267 6402153 8/6/2564 22/6/2564 ขอความชวยเหลือในการตัดถนนในพื้นที่หมูที่ 5 ตําบลทางิ้ว อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมาช √ ปม./เว็บไซต สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

268 นร02640041474 9/6/2564 19/7/2564 ขอใหตรวจสอบการบุกรุก ขุดหนาดินเพื่อจําหนายและบุกรุกพื้นที่ของผูรองบริเวณ บานเลขที่ 386
 หมู 2 บานโพธิ์ทองเจริญ ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม

√ e-petition สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)

269 6402182 15/6/2564 9/7/2564 ลักลอบขุดตนไมออกไปขาย บริเวณปาเชิงเขาพุลอม หมู 4 ถนนหมายเลข 3199 กิโลเมตรที่ 9  
ดานขวามือมุงหนาไปทางน้ําตกเอราวัณ ตําบลวังดง อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

270 5912799261 6/1/2559 17/6/2564 ขอแจงเบาะแสเกี่ยวกับการซุกซอนไมที่ตัดมาจากปาสงวน(ไมทราบชื่อ) บริเวณพื้นที่หมูบานดอน
ขวัญ หมูที่ 2 ตําบลพนา อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ

√ e-petition สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี



หนาที่29

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน สิงหาคม 2564  (ขอมูลวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 1

271 นร02640025857 9/4/2564 17/6/2564 ขอความชวยเหลือเรงดําเนินการประสานงานติดตามผลเกี่ยวกับเรื่องที่แจงไวกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สํานักงานใหญ) กรุงเทพมหานคร เนื่องจากผูรองแจงวาไดสง
เร่ืองรองเรียนผานจดหมาย เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 โดยมีเจาหนาที่ คุณนัจรี เปนผูรับเอกสาร
 ( (เปนบุคคลที่ผูรองเพียงกลาวถึง)ผูรองตรวจสอบจากบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด) เมื่อวันที่ 28 
ธันวาคม 2563 ซึ่งเปนการแจงเร่ืองรองเรียนการปฏิบัติหนาที่และการละเวนไมจับกุมการบกรุกปา
สงวนแหงชาติของหัวหนากรมปาไม อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี (ผูรองแจงวาเปนสาขายอย)
 รหัสเรื่อง 63/33406 (ผูรองแจงวาทราบจากเจาหนาที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม) ซึ่งจากการสงเรื่องรองเรียน ทางปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ได
สงเร่ืองไปยังกรมปาไม ทางกรมปาไมไดสงเร่ืองตอไปยังสํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี ในการตรวจสอบ แตผูรองทราบมาวาทางสํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี ไดสงเร่ืองไปยังกรมปาไม อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี จนถึงปจจุบันยังไมมี
ความคืบหนาและยังไมไดดําเนินการใดๆ ประกอบกับผูรองเห็นวาการสงเรื่องไปยังกรมปาไม อําเภอ
เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเปนหนวยงานที่ผูรอง ไดรองเรียนโดยตรง จะทําใหการดําเนินการไม
เปนผล จึงประสงคใหหนวยงานที่เกี่ยวของเปลี่ยนหนวยงานผูที่ตรวจสอบ โดยใหเปนหนวยงานอื่นที่
มีอํานาจในการดําเนินการ 

√ e-petition สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

272 6402174 18/6/2564 24/6/2564 ขอบคุณการใหบริการของเจาหนาที่ปาไม √ ปม./เว็บไซต สจป.ที่ 4 สาขา
นครสวรรค

273 6401945 19/6/2564 6/8/2564 ตําแหนงที่บุกรุกในเขตพื้นที่ปาไม 18?08'44.1"N 99?39'20.1"E 18.145580, 99.655581
 จังหวัดลําปาง

√ ปม./เว็บไซต สจป.ที่ 3 (ลําปาง)

274 6401864 22/4/2564 18/6/2564 ที่ดินที่อยูนอกโฉนดเนื้อที่ประมาณ 2 งาน ทํากินมารุนปูยา เคยปลูกไมยูคา ตอมาปลอยทิ้งไว ไม
เสม็ดขึ้นปกคลุม เมื่อแบงมรดกลูกหลายจึงเขาไปปรับพื้นที่ใหม นักวิชาการปาไมชํานาญการเขามา
แจงวาไมสามารถทําได ไมง้ันจะจับ คนทํามาหากินสุจริต แตพวกตัดไมทําลายปาในพื้นที่ยังมีอยูเลย 
เลือกปฏิบัติรึเปลา

√ ปม./เว็บไซต สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

275 6401084 9/2/2564 18/6/2564 บุกรุกตัดไมในพื้นที่ปาสงวน บริเวณเขาเจก ม.2 บานสมานมิตร ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
และ ม.5 ต.สํานักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

√ ปม./1310 สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

276 6402043 15/5/2564 18/6/2564 ลักลอบตัดไมบริเวณปาชุมชน บานทุงพราว หมู ๘ ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย √ ปม./1310 สจป.ที่ 2 (เชียงราย)



หนาที่30

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน สิงหาคม 2564  (ขอมูลวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 1

277 นร01630010216 15/5/2564 21/6/2564 นางสาวนุชชมพู แกวงาม ราษฎรจังหวัดสงขลา ไดมีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอความเปน
ธรรมกรณีถูกนายทุนยึดครองที่ดินทํากิน ตั้งอยูบริเวณปอมตรวจที่ 1 (ดานเก็บเงิน) เขตรักษาพันธุ
สัตวปาโตนงาชาง หมูที่ 7 ตําบลทุงตําเสา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ซึ่งผูรองแจงวาที่ดิน
ดังกลาวนางพิน แกวงาม (มารดาผูรอง) ไดครอบครองทําประโยชนในที่ดินดังกลาว

√ e-petition สจป.ที่ 13 (สงขลา) สจป.ที่ 9 สาขา
ปราจีนบุรีปด
แลว22/6/2564

278 6402213 24/6/2564 พบเห็นเจาหนาที่ประพฤติมิชอบ √ ปม./โทรศัพท สจป.ที่ 10 สาขา
เพชรบุรี

279 6402221 24/6/2564 บุกรุกตัดไมในเขตปาสงวน บริเวณปาคํามะกุด บานโพนงาม ตําบลโพนงาม อําเภอกุดชุม จังหวัด
ยโสธร

√ ปม./โทรศัพท สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

280 6401615 31/3/2564 24/6/2564 พบเห็นการบุกรุกขุดดินขึ้นไปบนเขาเพื่อนําไปขาย โดยใชรถแบคโฮในการขุดตัก และใชรถบรรทุก
ในการขนยาย โดยปจจุบันพื้นที่เขาหายไปจํานวนมาก บริเวณบานดอยงาม หมูที่ ๒ ต.เวียงพางคํา 
อ.แมสาย จังหวัดเชียงราย

√ ปม./1310 สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

281 6402234 29/6/2564 ลักลอบตัดไม พิกัด 47P 457138 945252 ตําบลถ้ําทองหลาง อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดย
นําไมมาแปรรูป แลวปลูกตันปาลมแทนที่

√ ปม./1362 สจป.ที่ 12 สาขา
กระบี่

282 6402242 29/6/2564 23/8/2564 ลักลอบตัดไม พื้นที่ ภบท. ๕ ตามริมคลองโกรกหวา บานโกรกหวา ตําบลดอน อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

√ ปม./1362 สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

283 6402255 29/6/2564 บุกรุกพื้นที่ปาสงวนฯ บริเวณหมู ๙ และหมู ๑๘ ตําบลหนองแจง อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ √ ปม./1362 สจป.ที่ 4 สาขา
พิษณุโลก

เดือน กรกฎาคม 2564

284 6402263 2/7/2564 14/7/2564 พบเห็นการบุกรุกพื้นที่มีการตัดตนไมขนาดใหญและปรับเกลี่ยพื้นที่ บริเวณบานหนองยางนอย 
ตําบลหนองขาม อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด

√ ปม./ไลนศูนยฯ สจป.ที่ 7 (ขอนแกน)

285 6402271 2/7/2564 22/7/2564 ลักลอบบุกรุกพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ บริเวณภูเขาติดถนนหมายเลข ๑๐๐๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา เชียงใหม ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)

286 6406155141 2/7/2564 3/8/2564 แจงเบาะแสบุคคลขางเคียงใชไมประดู ไมแดงตั้งเปนเสาเรือนเพื่อเตรียมสรางบาน ซึ่งเปนบริเวณ
ใกลเคียงกับศูนยพิทักษปาไมบานตลิ่งตํ่า ตําบลทุงยั้ง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ

√ e-petition สจป.ที่ 3 (ลําปาง)

287 นร02640046259 3/7/2564 การบุกรุกพื้นที่ปาเพื่อทํารีสอรทในเขตปาสงวน บริเวณตําบลแมแดด อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด
เชียงใหม หางจากหนวยปาไม ชม.34แมตะละ 2กิโลเมตร

√ e-petition สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)

288 นร02640048384 3/7/2564 รองเรียนการใหบริการของเจาหนาที่ของรัฐ √ e-petition สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

289 6402284 3/7/2564 23/8/2564 ลักลอบตัดไมพยุง บริเวณปาสงวนแหงชาติ น้ําตกถ้ําเสือ น้ําตกไตรคี ฝงทางเขื่อนจรัส ตําบลจรัส 
อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร

√ ปม./1362 สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)



หนาที่31

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน สิงหาคม 2564  (ขอมูลวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 1

290 6402331 5/7/2564 บุกรุกยึดครองพื้นที่ปา และทํารั้วลวดหนามกั้นแบงเขตกันเอง บริเวณปาเขาจัน หลังหมูบานคลอง
เสือ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

√ ปม./1362 สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

291 6402344 5/7/2564 20/8/2564 ลักลอบตัดไมบริเวณปาสงวนแหงชาติ ตําบลเจาวัด อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี √ ปม./1362 สจป.ที่ 4 สาขา
นครสวรรค

292 6402195 5/7/2564 25/8/2564 ไมพบขอมูลรายงานสถิติการใหบริการขอมูลขาวสารและเรื่องรองเรียนยอนหลัง √ ปม./เว็บไซต ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร

293 6402315 5/7/2564 มีการบุกรุกปาทําสวนผลไม ยางพาราแลวขายที่ดินปา บริเวณ ม.1 บานแหลมไผ ต.บานนา อ.แกลง
 ระยอง

√ ปม./เว็บไซต สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

294 6402302 5/7/2564 25/8/2564 มีการบุกรุกปา ครอบครองที่ดิน กรรมสิทธิ์ที่บานยาวี ม.10 ตําบล วังชมภู อําเภอเมืองเพชรบูรณ 
เพชรบูรณ 67210

√ ปม./เว็บไซต สจป.ที่ 4 สาขา
พิษณุโลก

295 6402352 7/7/2564 22/7/2564 ตรวจสอบสิทธิ์ในที่ดิน ม.1 ตําบลวังอาง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช √ ปม./เว็บไซต สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

296 นร01640002092 7/7/2564 29/7/2564 ขอพิพาทเร่ืองสิทธิที่ดิน ขอความชวยเหลือกรณี นางนอม โมรานอก ปดกั้นเสนทางเขา-ออกที่นา
ของชาวบานในพื้นที่บานสาหราย หมูที่ 1 ตําบลโนนตูม อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ทําให
ไดรับความเดือดรอน

√ e-petition สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

297 6402365 8/7/2564 ตรวจสอบการจองกลาไมในระบบแจกจายกลาไม √ ปม./เว็บไซต สํานักสงเสริมการ
ปลูกปา

298 6402373 10/7/2564 ลักลอบขุดดินบริเวณปาสงวนแหงชาติ บานโปงกอนเสา หมู ๕ ตําบลทามะปราง อําเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 5 (สระบุร)ี

299 6402394 13/7/2564 25/8/2564 แจงเหตุลักลอบบุกรุกแผวถางพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ บริเวณหมูบานเอียก หมู ๕ ตําบลสันปายาง 
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)

300 6402381 14/7/2564 ศูนยเพาะชํากลาไมแพร ใหขอมูลเปนเท็จทําใหประชาชนเสียทรัพยและเสียโอกาส กลาวคือ ไดแจง
ใหกับประชาชนวาทางศูนยเพาะชําฯแจกกลาไผซางหมน ผูรองเห็นวาในอนาคตไผซางหมนจะเปนไม
เศรษฐกิจ จึงไดโนมนาวคนในชุนชนจํานวนมากและขันอาสามารับกลาไมถึงศูนยเพาะชําฯถึงที่ โดย
ใชเงินสวนตัว เพื่อหวังใหพี่นองประชาชนเปลี่ยนวิถีจากการทําไรขาวโพดที่ถูกกําหนดราคาโดย
นายทุน จึงทําใหเปนหนี้สะสมเรื่อยมา เพื่อตองเปลี่ยนมาปลูกไมไผ เพื่อขายลําหรือแปรรูปเปน
สินคาตางๆได อีกทั้งไดคืนผืนปาใหกับประเทศชาติดวย กอปรกับไดมีสวนสนับสนุนโครงการสรางปา
สรางรายได .ผูรองเสียใจและเสียความรูอยางมากที่รูวาไผที่ปลูกแลวคือไผซางนวล หรือ ไผซางปา 
(ซึ่งไมไดมีมูลคาทางเศรษฐกิจเลย)

√ ปม./เว็บไซต สํานักสงเสริมการ
ปลูกปา



หนาที่32

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน สิงหาคม 2564  (ขอมูลวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 1

301 6402404 15/7/2564 ลักลอบตัดไมบนภูเขาเพื่อมาทําถาย บริเวณปาบนภูเขา หลังบานกลุมอุทัยพัฒนา หมู 2 ตําบลสาม
แยก อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ

√ ปม./1362 สจป.ที่ 4 สาขา
พิษณุโลก

302 6407216642 15/7/2564 ขอใหกรมปาไมชวยตรวจสอบพื้นที่ บานหนองบัว อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาเปนที่ดิน
ครอบครองทําประโยชนตามการขอออกเอกสารสิทธิ์?และมีระวางตามการเดินสํารวจเพื่อออก
เอกสารสิทธิ์ที่ครอบครองทําประโยชนจริง

√ e-petition สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

303 นร02640051948 15/7/2564 25/8/2564 ขอใหตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ปาสงวน หรือ ปาตนน้ํา จํานวน 2 แหง บริเวณ หมูที่ 3 ตําบลน้ํา
หนาว อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ จุดสังเกต แหงที่ 1 บริเวณ หลังที่ทําการผูใหญบานหมูที่ 3
 และแหงที่ 2 เลยโรงเรียนบานทรัพยสวางไป ชวงทายหมูบาน หรือ คนในพื้นที่ เรียกบริเวณ
ดังกลาววา ' โหลน '... ขอใหตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ปาสงวน หรือ ปาตนน้ํา จํานวน 2 แหง 
บริเวณ หมูที่ 3 ตําบลน้ําหนาว อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ

√ e-petition สจป.ที่ 4 สาขา
พิษณุโลก

304 6402412 19/7/2564 ตัดไมและแปรรูปไมโดยไมไดขออนุญาต 173/4 ต.รอนพิบูลย อ.รอนพิบูลย จ.นครศรีธรรมราช √ ปม./เว็บไซต สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

305 นร02640053621 20/7/2564 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหเสรีในการปลูก ตัด และจําหนายตนไมไดโดยไมตองขออนุญาต
จากทางหนวยงานภาครัฐ เนื่องจากประชาชนมองวา ตนไมบางประเภท ในการปลูก ตัด และ
จําหนายจําเปนตองขออนุญาต เชน ไมสัก ซึ่งในการทําหนังสือขออนุญาตดังกลาวจะใชเวลานานใน
การตรวจสอบพิจารณา ประชาชนเห็นวาภาครัฐควรมีการอนุญาตให ปลูก ตัด และจําหนายตนไม
ทุกประเภทโดยเสรี ยกเวนไมจําพวกสารเสพติด เพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจ

√ e-petition สํานักสงเสริมการ
ปลูกปา/สํานัก

เศรษฐกิจการปาไม

สสป. ปดเรื่อง
แลว / แต สศม. 

ยังไมรับเรื่อง

306 6402425 21/7/2564 ลักลอบบุกรุกแผวถางปา บริเวณปาสงวนแหงชาติ ปาเขาลูกชาง หมู 3 ตําบลนาเมืองเพชร อําเภอสิ
เกา จังหวัดตรัง

√ ปม./1362 สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

307 6402433 23/7/2564 ลักลอบบุกรุกแผวถางปาสงวนแหงชาติ บริเวณหมูบานบนคาน หมู ๑๐ ตําบลที่วัง อําเภอทุงสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ ปม./1362 สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

308 6402441 26/7/2564 ลักลอบบุกรุกแผวถางปาสงวนแหงชาติ บริเวณหมูบานบนคาน หมู ๑๐ ตําบลที่วัง อําเภอทุงสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ ปม./เว็บไซต สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

309 6402454 27/7/2564 19/8/2564 ลักลอบตัดไมและบุกรุกพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ บริเวณภูเขาหลังหมูบานกลาง หมู 14 ตําบลศิลา 
อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ

√ ปม./1362 สจป.ที่ 4 สาขา
พิษณุโลก

310 6402462 29/7/2564 13/8/2564 ถูกตรวจยึดพื้นที่ไมเปนไปดวยความชอบธรรม ในพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด √ ปม./เว็บไซต สจป.ที่ 7 (ขอนแกน)

311 6402475 29/7/2564 ไมสามารถทํารายการจองกลาไมผานระบบออนไลนได √ ปม./เว็บไซต สํานักสงเสริมการ
ปลูกปา



หนาที่33

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน สิงหาคม 2564  (ขอมูลวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 1

เดือน สิงหาคม 2565

312 6407169863 2/8/2564 เร่ือง ความโปรงใสในการแจกกลาไมของสถานีเพาะชํากลาไมลานสัก จังหวัดอุทัยธานี √ e-petition สจป.ที่ 4 สาขา
นครสวรรค

313 6402491 2/8/2564 19/8/2564 ขอใหปรับเวลาทํางาน เนื่องจากเสียงดังรบกวน หนวยงานกรมปาไม หมู 2 บานหนองบัว ต.ปาสัก 
อ.เมือง จ.ลําพูน

√ ปม./เว็บไซต สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)

314 6402501 3/8/2564 ปาชุมชนในเขตอําเภอสังขละ จังหวัดสุรินทร มีชาวบานบางรายเขาบุกรุกแถวถางยึดเปนที่ทํากิน
เปนของตัวเอง

√ ปม./เว็บไซต สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

315 6407141401 4/8/2564 ขอใหกรมปาไมยกเลิกขัดขวางการดําเนินงาน อันจะกอใหเกิดการพัฒนา สูคุณภาพ ชีวิต ที่ดีของ
ชาวบาน ม.4 ต.แกงโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 

√ e-petition สจป.ที่ 4 สาขา
พิษณุโลก

316 6402514 4/8/2564 ลักลอบตัดไมกฤษณาและนํามาแปรรูป บริเวณ หมู 2 ตําบลควนเกย อําเภอรอนพิบูลย จังหวัด
นครศรีธรรมราช

√ ปม./1362 สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

317 6402523 5/8/2564 บุกรุกพื้นที่ปาสงวน บริเวณเชิงเขาโกรกวาน หมู 7 ตําบลชากพง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ผูรอง
ตองการใหหนวยพยัคฆไพร เขาตรวจสอบ เนื่องจากผูบุกรุกเปนนักการเมืองทองถิ่น

√ ปม./โทรศัพท สํานักปองกันฯ

318 6402543 5/8/2564 ลักลอบตัดไมและขุดดินไปขายบริเวณเชิงเขาโกรกวาน หมู 7 ตําบลชากพง อําเภอแกลง จังหวัด
ระยอง

√ ปม./1362 สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

319 6402522 5/8/2564 ปาพรุ บริเวณ หมู 4 ต.ทุงระยะ อ.สวี จ.ชุมพร ถูกทําลาย √ ปม./เว็บไซต สจป.ที่ 11 (สุ
ราษฎรธานี)

320 6402551 6/8/2564 ลักลอบบุกรุกปาสงวนแหงชาติ บริเวณ หมู 10 ต.ชําผักแพว อําเภอแกงคอย จ.สระบุรี ประมาณ 
๓๐ ไร พื้นทดังกลาวเคยเปนพื้นที่สัมปทานแตไดหมดสัญญาแลว

√ ปม./1362 สจป.ที่ 5 (สระบุร)ี

321 6402564 8/8/2564 25/8/2564 บุกรุกปาสงวนแหงชาติ ปาแมตาล -แมยุบ ตําบลบานตาล อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม √ ปม./1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)

322 6407228396 8/8/2564 รองขอใหเจาหนาที่สวนกลางเขามาตรวจสอบพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ (ดงลาน) ปาชุมชนบานซําเปบ 
หมูที่ 6 ตําบลนาฝาย อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 

√ e-petition สจป.ที่ 7 (ขอนแกน)

323 6402572 9/8/2564 บุกรุกตัดไมบริเวณปาสงวนแหงชาติ ปาทะเลสองหอง หมู ๑๐ ตําบลบางดี อําเภอหวยยอด จังหวัด
ตรัง

√ ปม./1362 สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

324 6402585 13/8/2564 ที่บานสจริ้ม อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ลักลอบตัดไมเถื่อนจากบนเขากะทูนเอามาสรัาง
บานทั้งหลัง บุกรุกที่ปาเพื่อปลูกยางพารา

√ ปม./เว็บไซต สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

325 6402593 13/8/2564 ลักลอบตัดไม บริเวณปาสงวนแหงชาติ ปาวังใหญแมน้ํานอย บานชองอายกาง หมู ๕ ตําบลลุมสุม 
อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)



หนาที่34

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน สิงหาคม 2564  (ขอมูลวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 1

326 6402535 5/8/2564 บุกรุกพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ โดยใชรถแบคโฮเขาไปขุดดิน และทําลายตนไม บริเวณเขาโกรกวาน หมู
 ๗ ตําบลชากพง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง มีความประสงคใหพยัคฆไพรเขาไปตรวจสอบ

√ ปม./โทรศัพท สํานักปองกันฯ

327 6402624 19/8/2564 มีการลักลอบขุดดิน บริเวณปาสงวนแหงชาติ หมูบานโละปาหาญ หมูที่ 4 ตําบลเมืองนะ อําเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)

328 6402611 19/8/2564 มีการลักลอบตัดไมเปนจํานวนมาก บริเวณปาสงวนแหงชาติ หมูบานหนองขาม ตําบลทุงทอง 
อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค

√ ปม./1362 สจป.ที่ 4 สาขา
นครสวรรค

329 6402603 19/8/2564 มีการลักลอบบุกรุกตัดไมทําลายปา บริเวณปาสงวนแหงชาติหลังวัดปาสุขใจ(ชะอม) หมูที่ 8 ตําบล
ชะอม อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 5 (สระบุร)ี

330 6402632 24/8/2564 พบเห็นการบุกรุกปาสงวนแหงชาติ พื้นที่ 2,000 ไร พิกัดอยูในเขตพื้นที่หมู 8 ตําบลคูบ อําเภอน้ํา
เกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

√ ดวยตนเอง สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

331 6402645 24/8/2564 มีการลักลอบตัดไมเปนจํานวนมาก บริเวณปาสงวนแหงชาติ ภูเขาตรงขามวัดถ้ําพรหมโลกเขาใหญ 
หมูที่ 6 ตําบลทาเสา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

332 6402653 24/8/2564 พบเห็นการบุกรุกตัดไมทําลายปาสงวนแหงชาติหลายพันไร บริเวณนั้นเรียกวาเขาใหญ ตําบลปาคาย
 อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ และนําไมดังกลาวเขาโรงงานชีวมวลโดยเจาหนาที่ของปาไม

√ ปม./โทรศัพท สจป.ที่ 3 (ลําปาง)

333 6402674 24/8/2564 พบเห็นการบุกรุกตัดไมในเขตปาสงวนแหงชาติ บริเวณพื้นที่บานโปง ตําบลนาเวียง อําเภอทรายมูล 
จังหวัดยโสธร ฝงปาจะขึ้นอยูกับอําเภอกุดชุม แตอีกฝงเปนเขตบานโปง หางจากบานโปง 1 กิโลเมตร

√ ไลน ศูนยฯ สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

334 6402682 25/8/2564 มีการลักลอบตัดไมเปนจํานวนมาก บริเวณปาสงวนแหงชาติปาแมสรอย บานแมขมิง หมูที่ 2 ตําบล
สรอย อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร

√ ปม./1362 สจป.ที่ 3 สาขาแพร

335 6402659 25/8/2564 ขอใหมีการตรวจสอบความพฤติกรรมและการปฏิบัติหนาที่ของ นาย ชัยวัฒน กตัญู เจาพนักงาน
ปาไมควนยายหมอน ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง

√ ปม./1362 สจป.ที่ 11 (สุ
ราษฎรธานี)

336 ปม28331 13/8/2564 ขอใหมีคําสั่งใหเจาหนาที่จากสวนกลางกรมปาไม ลงพื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริงเปนกรณีเรงดวนที่สุด
 ของราษฎรผูที่ไดรับความเดือดรอนอยางแสนสาหัส ผลจากการประพฤติชั่วอยางรายแรงโดยเจตนา
 ของเจาหนาที่ภายใตการกํากับดูแลของทาน

√ อื่นๆ (หนังสือคํา
รอง)

สํานักปองกันฯ ทส
1601.6/1417
4 ลว.27สค64 

(สง สปฟ.)

337 6402705 30/8/2565 พบเห็นการแปรรูปไมประดูขนาดใหญ บริเวณธนกรคาไม บานฮองไผ ตําบลกําพี้ อําเภอบรบือ 
จังหวัดมหาสารคาม

√ ปม./1362 สจป.ที่ 7 (ขอนแกน)



หนาที่35

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน สิงหาคม 2564  (ขอมูลวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 1

338 6402713 31/8/2564 มีการลักลอบบุกรุกพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ บริเวณสํานักสงฆถ้ําจักรพงษ ตําบลทาเทววงษ อําเภอ
เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

339 6408144567 31/8/2564 อยากใหหนวยงานลองไปตรวจสอบ พื้นที่บานแมโขจู บานแมลากะ บานมะหินหลวง ต.เมืองปอน 
อ.ขุนยวม จ.แมฮองสอน โครงการปลูกปาเพื่อฟนฟูสภาพปา วาหนวยงานชุดนี้ทําถูกตองหรือไม 
พวกเขาไปปลูกปาในพื้นที่ทําสวนของชาวบาน ทั้งๆที่ชาวบานปลูกขาวโพด พวกเขาไปถางหญา ไป
ถางขาวโพดของชาวบาน แลวก็เขาคนงานที่ไหนไมรูเขาไปปลูกปา แลวก็ไปติดปายในที่ทํากินของ
ชาวบานครับ ทั้งๆที่ชาวบานในพื้นที่ไมมีใครยิมยอมกันเลย อยากใหหนวยงานชวยตรวจสอบใหหนอย

√ e-petition สจป.ที่ 1 สาขา
แมฮองสอน

340 6400583 26/12/2563 3/8/2564 บุกรุกพื้นที่ปาบริเวณวัดจอมธรรม ต.แมทา อ.แมออน จ.เชียงใหม โดยใชรถขุดดินรอบวัด √ ปม./โทรศัพท สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) ตกหลน นับสถิติ 
สค.64

รวม 117 223
รวมทั้งหมด 340



 

เรื่องร้องเรียนอยู่ระหว่างด าเนินการ 
(ค้างข้ามปี) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(เอกสารแนบ 2) 

 



หนาที่ 1

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

1 ทส01620000102 25/10/2562 ขอความชวยเหลือจากผลกระทบโครงการทวงคืนผืนปาจนทําใหเจาหนาที่ปาบุกพื้นที่ อ.ขุนยวม จ.
แมฮองสอน เขายึดที่ทํากินและอยูอาศัยของชาวบานซึ่งครอบครองเขาทําประโยชนมานานกวา 10 - 
20 ป

√ e-petition สจป.ที่ 1 สาขา
แมฮองสอน

2 6210445816 30/10/2562 การคัดคานการสรางเหมืองแร บานวังโหรา หมูที่ 3 บานไผสีทอง หมูที่ 4  และหมูที่ 1 บานหนอง
ผักแวน จ.สุพรรณบุรี

√ e-petition กองการอนุญาต

3 6211443973 8/11/2562 ราษฎรในพื้นที่ ต.องคพระ อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี คัดคานการทําสัมปทานเหมืองแร ของบริษัท เพชร
เจริญกอสราง จํากัด เนื้อที่ประมาณ 193 ไร ที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาองคพระ

√ e-petition กองการอนุญาต

4 6211457426 25/11/2562 มีการเปดโรงงานเลื่อยไม และนํามาแปรรูป โดยไมมีใบอนุญาตในการเปดโรงงานและเลื่อยโซยนต  ต.
หินดาด อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี

√ e-petition กองการอนุญาต

5 6300403 4/12/2562 ไดยินเสียงเลื่อยโซยนตบริเวณสนามกีฬาเกา บานหนองมะนาว ม.7 ต.ขามใหญ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี √ ปม./1362 สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

6 6212343552 17/12/2562 ขอใหพิจารณาเรื่องเดิมที่ไดเคยจัดสงไปแลว และเรงรัดตรวจสอบขอเท็จจริง ในเร่ือง แกไขปญหาที่ดิน
 ทํากินในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติและอุทยานแหงชาติตาพระยา พื้นที่ ต.ทัพราช ต.ทัพไทย ต.ทัพเสด็จ 
และต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแกว

√ e-petition สจป.ที่ 9 สาขา
ปราจีนบุรี

7 6212143817 19/12/2562 ขอเสนอปญหาและแนวทางแกไขความยากจน ซึ่งพบประเด็นปญหาเกี่ยวกับราษฎรขาดสิทธิทํากิน ใน
เขตปาสงวนแหงชาติ และเขตปาอนุรักษ เนื่องจากมีการประกาศเขตปาถึงรอยละ 86 ทําใหทับพื้นที่
ของหมูบาน ชุมชน เปนจํานวน 377 หมูบาน จากทั้งหมด 415 หมูบาน ซึ่งมีพื้นที่ที่ราษฎร
ครอบครองถูกตองตามกฎหมาย เพียงรอยละ 5 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด

√ e-petition สจป.ที่ 1 สาขา
แมฮองสอน

8 6212140968 20/12/2562 ขอใหแกไขปญหาที่ดิน ที่อยูอาศัยในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน เนื่องจากพื้นที่สวนใหญถูกประกาศเปน
ปาสงวนแหงชาติ เขตอุทยานแหงชาติ เขตปาอนุรักษ และประเภทอื่นๆ ถึงรอยละ 85 และมีพื้นที่ราบ
เพียงรอยละ 5 เทานั้น ซึ่งมีการสํารวจตกหลน ทําใหประชาชนในจังหวัดแมฮองสอนจํานวนมาก
กลายเปนผูบุกรุก

√ e-petition สจป.ที่ 1 สาขา
แมฮองสอน

9 6300775 6/1/2563 มีการซุกซอนไมหวงหามและลักลอบแปรรูปไมขนาดใหญในบริเวณวัดสระโพธิ์ บานสระโพธิ์ ม.4 ต.
เสือหึง อ.เชียรใหญ จ.นครศรีธรรมราช

√ ปม./โทรศัพท สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

10 6300885 29/1/2563 ขอใหสํารวจและแปรภาพถายทางอากาศ ขอใหออกหนังสือรับรองภาพถายทางอากาศ และขอใหออก
หนังสือรับรองพื้นที่ที่ถูกดําเนินคดี พื้นที่ 124 ม.1 ต.สะเดาะพง อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ พื้นที่ 5-2-88
 ไร

√ ปม./ดวย
ตนเอง

สํานักจัดการที่ดินปาไม

11 6300893 29/1/2563 ขอใหสํารวจและแปรภาพถาย ขอใหออกหนังสือรับรองพื้นที่ที่ถูกดําเนินคดี พื้นที่ 127 ม.1 บานเขา
ยา ต.สะเดาะพง อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ

√ ปม./ดวย
ตนเอง

สํานักจัดการที่ดินปาไม

รรายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   (ขอมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 2



หนาที่ 2

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รรายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   (ขอมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 2

12 6300903 29/1/2563 ขอใหสํารวจและแปรภาพถาย ขอใหรับรองภาพถายเพื่อใชพิสูจนสิทธิ์ และขอใหออกหนังสือรับรอง
พื้นที่ที่ถูกดําเนินคดี พื้นที่ 69 บานริมสีมวง ม.3 ต.ริมสีมวง อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ

√ ปม./ดวย
ตนเอง

สํานักจัดการที่ดินปาไม

13 6302242472 3/2/2563 กรณีกลุมอนุรักษปาชุมชนเขาเหลาใหญ-ผาจันได  ขอใหยุติการทําเหมืองหินไวกอน ตามคําพิพากษา
ศาลปกครองอุดรธานี เนื่องจากอยูระหวางรอคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด และขอใหยุติการอนุญาต
ใชพื้นที่ปาไม และประทานบัตรทําเหมืองหินโดยเด็ดขาด

√ e-petition กองการอนุญาต

14 6302432704 12/2/2563 ราษฎรหมูบาน คุงเขาเขียว ม.3 ต.หนาพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ขอคัดคานการกอสราง
โรงงาน ผลิตแอสฟลทติก คอนกรีต ของบริษัท ทองอินทร การโยธา 2019 จํากัด อาจสงผลกระทบ
ตอสุขภาพอนามัยของราษฎร สิ่งแวดลอม

√ e-petition กองการอนุญาต

15 นร01630002028 13/2/2563 ขอเสนอเเนะเกี่ยวกับการตัดไมยางนาในที่ดินของตนเองโดยไมตองขอนุญาต เนื่องจากผูรอเห็นการ
การตัดไมยางนาในที่ดินของตนเองโดยที่ไมตองขออนุญาตนั้นจะกอใหเกิดปญหาตามมา อาทิเชน เปน
ชองวางใหกับนายทุนที่จะเขาไปลักลอบตัดไมยางในที่สาธารณประโยชนไดอยางงายดาย

√ e-petition กองการอนุญาต

16 ทส01630000031 19/2/2563 การอนุญาต และสัมปทาน การยางแหงประเทศไทยขออนุญาตเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปา
สงวนแหงชาติปาคลองกรุงหยัน ต.กรุงยัน อ.ทุงใหญ จ.นครศรีธรรมราช จํานวนเนื้อที่ 4,600 ไร 
เพื่อใชพื้นที่ปลูกสรางสวนยางพันธุดีเปนการชั่วคราวอีก 30 ป

√ e-petition กองการอนุญาต

17 นร02630006840 19/2/2563 การบุกรุกที่ดินและการใชที่ดินในเขตปาสงวน ขอใหเรงดําเนินการพิจารณาการขออนุญาตใชพื้นที่เขต
ปาสงวนเพื่อซอมแซมถนน บริเวณถนนชุมพร-เกาะสอง ม. 10 ต.หงษเจริญ อ.ทาแซะ จ.ชุมพร

√ e-petition กองการอนุญาต

18 6301043 19/2/2563 การขายไมเถื่อน ไมพะยูง เอามาแปรรูปทําเฟอรนิเจอรขาย บริเวณจุดขายของเกา วัตถุโบราณ ที่
สนามหลวง 2 หมูที่ 1 ถ.ทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

√ ปม./โทรศัพท สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

19 สผ 0001/896 24/2/2563 การดําเนินงานตามขอปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ประเด็นที่ 4 /(ชุดที่ 25 ปที่ 1 คร้ัง
ที่ 12 )

√ ขอหารือ กองการอนุญาต

20 6301111 3/3/2563 พบการบุกรุทําลายปาในเขตสํานักสงฆเขาพระครู อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี √ ปม./โทรศัพท สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

21 นร01630002973 17/3/2563 ขอใหพิจารณาแกไขปญหาที่ดินทํากินในพื้นที่สวนปามัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน โดยขอใหมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อการกระจายทุนผานระบบสหกรณของประชาชน เพื่อพิจารณาแกไข
ปญหาที่ดินทํากินใหแกสมาชิกคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินฯ

√ e-petition สจป.ที่ 7 (ขอนแกน)

22 สผ 0001/2817 11/3/2563 การดําเนินงานตามขอปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ประเด็นที่ 1 /(ชุดที่ 25 ปที่ 1 คร้ัง
ที่ 25)

√ ขอหารือ สํานักจัดการที่ดินปาไม



หนาที่ 3

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รรายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   (ขอมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 2

23 สผ 0001/3117 19/3/2563 การดําเนินงานตามขอปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ประเด็นที่ 1 /(ชุดที่ 25 ปที่ 1 
คร้ังที่ 27)

√ ขอหารือ กองการอนุญาต,สํานัก
จัดการที่ดินปาไม

24 6304249366 16/4/2563 ขอใหพิจารณาแกไขปญหาที่ดินทํากินในพื้นที่สวนปามัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน √ e-petition สจป.ที่ 7 (ขอนแกน)

25 6301483 6/5/2563 ลักลอบตัดไม เพื่อนํามาสรางที่พัก บริเวณโฮมสเตย บานหวยหอม ต.หวยหอม อ.แมลานอย จ.
แมฮองสอน

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 สาขา
แมฮองสอน

26 นร01630005319 10/5/2563 ติดตามความคืบหนาการขออนุญาตการขอใชที่ดินในเขตปาไม เพื่อเดินสายไฟฟาทอดผานไปยังตําบล
แมเงาะ อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน และในในพื้นที่อื่น ๆ

√ e-petition กองการอนุญาต

27 นร02630036950 14/5/2563 ขอใหเรงรัดการดําเนินการเรื่องรองเรียนที่ไดแจงเรื่องไวที่ กรมปาไม เพื่อแจงใหตรวจสอบนายทุนบุก
รุกพื้นปาสงวน เพื่อปลูกปารมน้ํามันและยางพารา บริเวณ อําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี อําเภอ
พะโตะ อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (ประมาณเดือน พ.ย. 62 ผูรองไดเขาไปที่กรมปาไมดวยตนเอง)

√ e-petition สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

28 นร01630006255 26/5/2563 ขอนําเสนอโครงการฟนฟูพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อเปนโครงการนํารองพัฒนาประเทศแบบยั่งยืนโดย
ไดนําเสนอ แผนในประเด็นปญหาดานยาเสพติด สกัดการนําเขาและทําลายแหลงผลิตตามพื้นที่ในปา
ตามแนวเขตติดตอจังหวัดที่สําคัญ

√ e-petition สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

29 6305125404 30/5/2563 รองเรียนเจาหนาที่กรมปาไม สายตรวจภาคเหนือ อาศัยอยูบานเลขที่ 234/1 หมู 10 ตําบลระบํา 
อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี  ไดนําไมเถื่อนมาสรางบาน ทําพื้นบาน  โตะ ถัดจากบานที่พักอาศัย
ประมาณ 500 เมตร บริเวณหนาหนวยปองกันรักษาปาที่ อน.8 (บาน กม. 53)

√ e-petition สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

30 6301763 16/6/2563 บุกรุกปาสงวนแหงชาติ ปาดงระแนง บานหนองแวงดง ม.4 ต.กุดโดน อ.หวยแม็ก จ.กาฬสินธุ √ ปม./โทรศัพท สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

31 6306159549 18/6/2563 พบเห็นการบุกรุกทําลายปาไมในเขตปาสงวนแหงชาติ บริเวณ หมู ที่ 1 ต.ลวงเหนือย อ.ดอยสะเก็ด จ 
เชียงใหม ไดมีการสรางสิ่งปลูกสรางในเขตปาสงวนแหงชาติ

√ e-petition สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

32 6301792 18/6/2563 พบเห็นการบุกรุกปาสงวนแหงชาติ เขาราชกรูด จ.ระนอง และตรวจสอบเจาหนาที่ พื้นที่จ.ระนอง √ ปม./โทรศัพท สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

33 6306173152 24/6/2563 คําแนะนําเกี่ยวกับการสงออกไมยูคา ไมฉําฉา ไมเกา เปนผลมาจากระบบการทํางานของเจาหนาที่ปาไม √ e-petition สํานักเศรษฐกิจปาไม สจป.ที่ 1 
(เชียงใหม)
ปดแลว19

พค64

34 6301831 28/6/2563 ขอใหตรวจสอบการแปรรูปไมและการขายเฟอรนิเจอรไมในวัดบานปูนหนองพิมาน ต.จอหอ อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา

√ ปม./โทรศัพท สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)



หนาที่ 4

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รรายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   (ขอมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 2

35 6301894 8/7/2563 ขอใหตรวจสอบการจัดตั้งโรงเลื่อย บริเวณ ม.6 ต.ทาขึ้น อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช √ ปม./โทรศัพท สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

36 6306437054 9/7/2563 พบเห็นการตัดตนยูคาลิปตัส ในพื้นที่ปาสงวน เมื่อประมาณป 2558 มีเจาหนาที่ของกรมปาไม ตรวจ
ยึด และปจจุบันตนยูคาลิปตัส และตนไมอื่นๆ มีขนาดใหญ มีนายทุนชื่อนายเกรียงไกร แซลี้ ทําการตัด
ไมในพื้นที่ปาสงวน ซึ่งนายเกรียงไกรฯ ไดเคยถูกดําเนินดคีเกี่ยวกับการบุกรุกปาสงวน เมื่อคดีถึงอัยการ
 ทางอัยการสั่งไมฟอง ทางผูรองเคยรองเรียนไปหนวยงานสวนภูมิภาคแลว แตไมเกิดอะไรขึ้น

√ e-petition สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

37 6306275233 9/7/2563 สอบถามเกี่ยวกับเลื่อยโซยนต และ พรบ.เลื่อยโซยนตที่เกี่ยวของ √ e-petition กองการอนุญาต

38 6307463331 15/7/2563 นายชัยวัฒน ดวงศรี ถูกศาลจังหวัดบุรีรัมย ตัดสินคดีขอหาบุกรุกที่ดินปาสงวนแหงชาติ จ.บุรีรัมย ชื่อ
คดี สว 028/62 คดีหมายเลขแดง เปนจําเลยที่ 4 ปรับเปนเงินทั้งส้ิน 43,450 บาท ใหแก ทส.จึง
ขอความอนุเคราะห ใหไมเรียกเก็บเงินดังกลาวหรือลดหยอนใหเนื่องดวย ตนเปนผูยากไรและไมมีเงิน

√ e-petition สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

39 6307140608 20/7/2563 ติดตามความคืบหนาและเรงรัดโครงการกอสรางอางเก็บน้ําแมคํามี ต.หวยโรง อ.รองกวาง จ.แพร 
บรรจุเขาแผนงานงบประมาณประจําป 2564

√ e-petition กองการอนุญาต

40 6301975 21/7/2563 พบเห็นการบุกรุกปาเพื่อสรางสํานักสงฆ บริเวณ ม.11 ต.ชะอม อ.แกงคอย จ.สระบุรี √ ปม./โทรศัพท สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

41 6302073 31/7/2563 พบเห็นปญหาการบุกรุกปาขแงกลุมชาติพันธุ บริเวณแถบชายแดน อ.แมสอด จ.ตาก ไปจนถึง อ.แมสะ
เรียง จ.แมฮองสอน

√ ปม./โทรศัพท สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

42 สผ 0001/5814 25/6/2563 การดําเนินงานตามขอปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ประเด็นที่ 2 /(ชุดที่ 25 ปที่ 1 
คร้ังที่ 2) นายประกอบ รัตนพันธ

√ ขอหารือ กองการอนุญาต

43 นร01630008827 9/8/2563 ขอใหตรวจสอบการตัดไมทําลายปาทั่วประเทศ เชนพื้นที่ภาคเหนือในจังหวัดกําแพงเพชร และขอใหยึด
เลื่อยไฟฟาที่ใชในการตัดไมทําลายปา

√ e-petition สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

44 6308244287 11/8/2563 ติดตามความคืบหนาการดําเนินการแกไขปญหาเร่ืองที่ดินทํากิน สรุปไดวา (นร02630057966) ผู
รองและพวก เปนกลุมราษฎรที่ไดรับความเดือดรอนเร่ืองปญหาที่ดินทํากินในทองที่ จ.ศรีสะเกษ

√ e-petition สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

45 6308558071 13/8/2563 บุกรุกพื้นที่ปาเฉลิมพระเกียรติบานควนเสียดเปนปาตนน้ําและจะมีตนไมจํานวนมาก หมู 3 อําเภอสวี 
ตําบลนาสัก จังหวัดชุมพร  มีชาวบานในพื้นที่/พระสงฆเขาไปบุกรุกพื้นที่ปาเฉลิมพระเกียรติ

√ e-petition สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

46 6302243 14/8/2563 แจงรองเรียนพฤติกรรมเจาหนาที่ (เขตความรับผิดชอบบริเวณ อ.ปาย จ.แมฮองสอน) √ ปม./เว็บไซต สจป.ที่ 1 สาขา
แมฮองสอน



หนาที่ 5

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รรายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   (ขอมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 2

47 6302285 18/8/2563 ขอความอนุเคราะหใหกรมปาไมตรวจสอบขอเท็จจริง กรณี  อยูบานเลขที่ 77 ม. 10 ต.ปาหุง อ.พาน
 จ.เชียงราย มีความประสงคขอรับคืนทรัพยสินของกลาง ในคดีอาญา ที่ 298/2559 ตามบัญชีไม
ของกลางลําดับที่ 142/2559

√ ปม./ดวย
ตนเอง

สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

48 6302311 21/8/2563 รองเรียนพฤติกรรมเจาหนาที่ปาไมจังหวัดเชียงใหมปฎิบัติหนาที่โดยมิชอบ พื้นที่ บานแมออน ม.8 ต.
ออนกลาง อ.แมออน จ.เชียงใหม

√ ปม./โทรศัพท สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

49 6302324 24/8/2563 พบเห็นพฤติกรรมของพนักงานราชการนํารถยนตของทางราชการ กระบะวีโกสีดํา ทะเบียน ฒห 
9674 กทม. ไปใชนอกเวลาราชการเปนการสวนตัวอยูเปนประจํา

√ ปม./เว็บไซต สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

50 ทส01630000054 24/8/2563 ขอใหดําเนินการตรวจสอบการเขาครอบครองทําประโยชนของสํานักปฏิบัติธรรมบุญชอบในเขตพื้นที่
ปาสงวนแหงชาติปาเขาวังพา ม.7 ต.ทุงตําเสา อ.หาดใหญ จ.สงขลา

√ e-petition สจป.ที่ 13 (สงขลา)

51 6308155517 1/9/2563  พบเห็นการตัดไมทําลายปา ในพื้นที่ ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา  จ.นาน จากพวกนายทุน  และเห็น
ตํารวจอยูในพื้นที่ สวนใหญที่มีการลับลอบตัด เปนไมสัก ไมเต็งรัง ไมแดง ไมประดู  โดยนําไมที่ตัดเพื่อ
นําสงออกตางประเทศ

√ e-petition สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

52 6302434 8/9/2563 พบเห็นนายทุนและชาวบานเขามาลักลอบตัดไม นําไปขายและครอบครองที่ดินปลูกมันสําปะหลัง ใน
เขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ม.10 บานอุดมสุข ต.หวยกระเจา อ.หวยกระเจา จ.กาญจนบุรี

√ ปม./โทรศัพท สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

53 6302442 9/9/2563 บุกรุกพื้นที่ เพื่อปลูกสิ่งกอสรางบนภูเขา บริเวณภูเขาตรงขามกรานมอนเต ไวนคอทเทจ ต.พญาเย็น 
อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

√ ปม./1362 สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

54 6308353457 15/9/2563 พบเห็นผูทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พื้นที่ตั้งอยูซอยคลองพลู หมู 4 ต.บอเวฬุ อ.ขลุง 
จ.จันทบุรี (บานโชคด)ี เมื่อประมาณปลายป 61 กลุมนายทุนไดนํารถแมคโคบุกเขาทําลายปาไมเขตปา
ถาวรเนินเขาหินหยาบ แตนายสงกรานตหัวหนาปาไมขณะนั้นไดรับแจงแลวไมดําเนินการใดๆ ปลอย
ใหนายทุนกลุมนี้บุกรุกทําลายปาจนเสร็จเรียบรอยและไดทําการปลูกทุเรียนเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน

√ e-petition สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

55 6309154518 15/9/2563 พบเห็นนายทุนเขามาบุกรุกพื้นที่ปา หมูที่ 1 บานออย ตําบลหวยทราย อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
มีการใชรถแม็คโคร เขามาขุดดิน ถางปา มีการซ้ือที่แลวนํามาแบงแปลงขาย ปจจุบันกําลังมีการใชรถ
แม็คโครเขามาขุด และรุกล้ําเขามาในพื้นที่ปาชุมชน ชาวบานไมรูวาแนวเขตปาที่แทจริงคือแนวเขตใด 
เคยมีเจาหนาที่มาปกแนวเขต และเคยมีการขึ้นทะเบียนปาชุมชนเมื่อป 2537 ชาวบานเกรงวาหาก
ปลอยไว อาจมีการรุกล้ําพื้นที่ปาเพิ่มขึ้น

√ e-petition สํานักจัดการปาชุมชน

56 6302484 15/9/2563 พบเห็นการบุกรกพื้นที่ปาเพื่อสรางวัด บริเวณหมูบานดงมะไฟ ตําบลมะเกลือเกา อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

√ ปม./โทรศัพท สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา



หนาที่ 6

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รรายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   (ขอมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 2

57 6309245166 16/9/2563 ขออนุญาตใหพระภิกษุสงฆเขาไปปลีกวิเวกและปฏิบัติธรรมในเขตปาสงวนแหงชาติและเขตอุทยาน
แหงชาติ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบขอกฎหมายและแนวนโยบายที่
เกี่ยวของ

√ e-petition กองการอนุญาต

58 6302492 16/9/2563 พบเห็นการลักลอบตัดไมบนเขาเหนือโรงโมหิน บริเวณ ม.2 ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ √ ปม./โทรศัพท สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

59 ทส01630000062 23/9/2563 ขอคัดคานการยื่นตอใบอนุญาตใชประโยชนที่ดินปาสงวนแหงชาติฯ ที่มีผูครอบครองการเชาจํานวน 2 
ราย (นายดิน จันทรสุวรรณ และ นายสุชาติ จันทรสุวรรณ) เนื่องจากหมดอายุงานอนุญาต ตั้งแตวันที่ 
17 ก.ค.2561 ตามนโยบายของรัฐจะไมมีการตองานอนุญาตใหกับนายทุน

√ e-petition กองการอนุญาต

60 6309158359 23/9/2563 พบเห็นการบุกรุกปาหมูที่ 4 หมูบานวังทอง ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ  เคยมีเจาหนาที่ลงมา
สํารวจ ไว และใหชาวบานใชสิทธิทํากินในพื้นที่ แตชาวบานบางคนแอบแผงถางปาขยายพื้นที่ไปเกินที่
มีการอนุญาต และชาวบานไดรับขาวสารวาจะมีการใหพื้นที่ทํากินสําหรับผูที่ไมมีที่ดินทํากิน คนละ 25
 ไร ไมแนใจวาเปนเรื่องจริงหรือไม

√ e-petition สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

61 6309158851 24/9/2563 เทศบาล ต.เวียงตา ไดมีการอนุญาติใหมีการเปดดําเนินการโรงแปรรูปไมไผจํานวนมาก โดยไมมี
มาตรการควบคุม และพิจารณาอยางรอบคอบ ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอทรัพยากรปาไมและ
สิ่งแวดลอมในชุมชน ทําใหปจจุบัน ไดมีโรงแปรรูปไมไผเกิดขึ้นนับรอยแหง กระจายไปทั่วตําบลเวียงตา
  จึงทําใหมีความตองการไมไผจํานวนมากเพื่อปอนเปนวัตถุดิบ มีกลุมชาวบานหลายกลุมแอบลักลอบ
เขาไปตัดไมไผในปาสงวน เพื่อสงขายใหแกกลุมโรงแปรรูปเหลานี้ ทําใหเกิดความเสียหายตอปาไมไผ
ในบริเวณโดยรอบตําบลเปนอยางมาก

√ e-petition สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

 สํานักการ
อนุญาตปด

แลว
30/10/63

62 6302565 28/9/2563 พบเหตุลักลอบตัดไมบริเวณปาชุมชนบานจานไหล หมูที่ ๔ ตําบลหนองขอน อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

63 6302581 30/9/2563 รองเรียนการทํางานของพนักงานกรมปาไม จังหวัดเชียงใหมลาชา และเรียกรับเงินคาออกหนังสือ
รับรองไม จํานวน 4000 บาทตอรายการ

√ ปม./หนังสือ สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)

64 สผ 0001/๙๓๑๗ 22/9/2563 การดําเนินงานตามขอปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ประเด็นที่ 1.1 และ 3.1  /(ชุดที่ 
25 ปที่ ๒ คร้ังที่ 1๓)

√ ขอหารือ สํานักจัดการที่ดินปาไม

65 สผ 0001/๙๒๒๒ 21/9/2563 การดําเนินงานตามขอปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ประเด็นที่ 2.1 /(ชุดที่ 25 ปที่ ๒ 
คร้ังที่ 18)

√ ขอหารือ สํานักจัดการที่ดินปาไม

66 สผ 0001/๙๒๖๕ 21/9/2563 การดําเนินงานตามขอปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ประเด็นที่ 2.1 /(ชุดที่ 25 ปที่ ๒ 
คร้ังที่ 16)

√ ขอหารือ กองการอนุญาต,สํานัก
จัดการที่ดินปาไม

รวม 66 0
รวมทั้งหมด 66



 

เรื่องร้องเรียนอยู่ระหว่างด าเนินการ 
(ค้างข้ามปี) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(เอกสารแนบ 3) 

 



หนาที่ 1

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ

1 นร01610008710 27/9/2561 ขอความเปนธรรมกรณีไมสามารถออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ตําบลปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เนื่องจากเจาพนักงานที่ดินอางวาติดเขตปาสงวนแหงชาติ (ปาเลนปากพญา – ปากนคร) ซึ่งผูรอง
เห็นวาตามพระราชกฤษฎีกา กําหนดปาเลนปากพยา – ปากนคร ในทองที่ ตําบลปากพูน ตําบล
ทาซัก ตําบลทาไร และตําบลบางจาก อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ให
เปนปาสงวน พ.ศ.2495 ไมไดประกาศใหพื้นที่ตําบลปากนครเปนปาสงวนแหงชาติแตอยางใด

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินปาไม,
สจป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

ตค61

2 6110120123 8/10/2561 ขอใหสอบจริยธรรมขาราชการชั้นผูใหญ (นายสมควร พรมมา) เนื่องจากผูรองเรียนแจงวา ตน
และนางกัญญา เทพฤกษ ถูกนายสมควร พรมมา ผูอํานวยการสวนอํานวยการ สํานักจัดการ
ทรัพยากรปาไมที่ 4 (สจป.4 สาขานครสวรรค) กลั่นแกลง โดยแจงความดําเนินคดีตอสถานี
ตํารวจภูธรแมสอด จังหวัดตาก โดยกลาวหาวาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 9 
มิถุนายน 2561 ผูรองและนางกัญญา เทพฤกษ พาคนงานเขาไปในที่ดิน นส. 3 ก. เลขที่ 140 
เลขที่ดิน 51 ตําบลมหาวัน อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ของนายสมควร พรมมา บริเวณหัวไร
ปลายนา

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินปาไม สจป.ที่ 4 
(ตาก)ปดแลว
25/12/61

ตค61

3 6110141576 10/10/2561 จ.ส.อ. เพชร อําไพ แจงวา ศูนยปฏิบัติการที่ดินปาไม (พิษณุโลก) สังกัด ปม.ไดดําเนินการรังวัด
ที่ดินของเกษตรกร ในพื้นที่ตําบลหวยมุน อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ ตามคําสั่ง ปม.แลว แต
ไมมีการออกเอกสารสิทธิ สทก.ใหกับเกษตรกรในพื้นที่แตอยางใด ในการนี้ จึงขอสงเร่ืองดังกลาว
ให ปม.นําไปตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ในสวนที่เกี่ยวของ
ตอไป รายละเอียดตามไฟลสแกนดังแนบ

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินปาไม สจป.ที่ 3 
(ลําปาง)ปดแลว
29/11/62

ตค61

4 6200051 16/10/2561 ลักลอบตัดไมในเขตปาสงวนแหงชาติ บริเวณยอดเขากมลา ตําบลกมลา อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต √ ปม./1362 สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ ตค61

5 นร01590003619 11/10/2561 ขอใหพิจารณาจัดสรรที่ดินทํากินใหแกสมาชิกกลุมชุมชนเกษตรกรไรที่ดินทํากิน จังหวัด
นครศรีธรรมราช

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินปาไม สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช
)ปดแลว1/3/62

ตค61

6 6110248060 17/10/2561  ขอความเปนธรรม กรณีผูรองกับพวก ราษฎรตําบลโคกตาล ตําบลตะเคียนราม และตําบลโสน 
อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ รวม 22 ราย ไดรับความเดือดรอน เนื่องจากถูกเจาหนาที่ปาไม 
หนวยปองกันรักษาปาที่ ศก.4 (เขาบรรทัด-หวยติ๊กชู) และพระสงฆจากสํานักพุทธอุทยาน ขับไล
ราษฎรออกจากที่ดินทํากิน โดยใชรถไถทําลายตนมันสําปะหลังและสิ่งปลูกสรางของราษฎร

√ e-petition สํานักปองกันฯ สจป.ที่ 7 
(อุบลราชธานี)

ปดแลว
23/3/63

ตค61

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562   (ขอมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 3



หนาที่ 2

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562   (ขอมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 3

7 6110551218 29/10/2561 บุกรุกพื้นที่ปาสงวน เขาไปโคนสวนยางพาราของชาวบานที่ทํากินกันมา40-50ปจํานวนกวา 10 
ไร 

√ e-petition สํานักปองกันฯ สจป. ที่ 12(
นครศรีธรรมราช)
ปดแลว
26/3/62

ตค61

8 นร01610009687 30/10/2561 ขอความอนุเคราะหในการจัดสรรที่ดินทํากิน ในพื้นที่ตําบลบานดู อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินปาไม,
สจป. ที่ 2 (เชียงราย)

พย61

9 6110127231 31/10/2561 ตรวจสอบการไดมาของสิทธิถือครองฯ ที่ดินในพื้นที่ปาสงวน ที่จะอนุญาต สทก.ฯ (ปาแมยาว จ.
ลําปางฯ) 

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินปาไม สจป. ที่ 3 
(ลําปาง)ปดแลว
6/3/63สํานัก

ปองกันฯ
13/7/63

พย61

10 6200213 8/11/2561 ขอใหตรวจสอบการครอบครองไมทอน และไมแปรรูป บริเวณ เลขที่ 62/3 ถนนจันทร เเขวงทุง
มหาเมฆ เขตสาทร กทม.

√ ปม./1362 สํานักปองกันฯ พย61

11 นร01610009601 12/11/2561 ขอความเปนธรรมเกี่ยวกับที่ดินทํากิน กรณีสํานักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดพะเยายกเลิกเอกสาร
ที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 แปลงที่ผูรองไดรับอนุญาตใหเขาทํากิน บริเวณตําบลแมกา อําเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา เพื่อใหมหาวิทยาลัยพะเยาเขาใชประโยชน

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินปาไม สจป. ที่ 2 
(เชียงราย)ปด

แลว
5/12/2562

พย61

12 6200572 29/1/2562 การถูกดําเนินคดีในเขตที่ดินที่จําแนกเปนเขตที่ดินจัดสรรเพื่อการเกษตรกรรมและเพื่อใช
ประโยชนอยางอื่น บริเวณบานหนองขา ม.1 ต.หนองขา อ.เกษตรสมบูรณ จ.ชัยภูมิ

√ ปม./เว็บไซต สํานักจัดการที่ดินปาไม มค62

13 6200941 14/2/2562 เจาหนาที่ปาไมประพฤติตนไมเหมาะสมตอการเปนขาราชการ  √ ปม./โทรศัพท สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) กพ62

14 6202149861 18/2/2562 นายประเสริฐ ไชยมณี ราษฎรจังหวัดเชียงใหม แจงวาเอกสารสิทธิที่ทํากิน (สทก.) ไดสูญหาย
และแนวเขต สทก. ในพื้นที่หมูที่ 4 ต.แมปง อ.พราว จ.เชียงใหม ถูกคูกรณีเคลื่อนยายหลักเขต 
สทก. จึงมีความประสงคขอให 1. ตรวจสอบสิทธิที่ทํากิน (สทก.)  2. ตรวจสอบแนวเขต สทก.

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินปาไม สจป.ที่ 1 
(เชียงใหม)ปด
แลว12/6/62

กพ62

15 นร01620001212 15/2/2562 ขอความชวยเหลือกรณีไดัรับความเดือดรอนที่ทํากินในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาดงหมู ตําบลบาน
โศก อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

√ e-petition สจป.ที่ 6 สาขานครพนม กพ62

16 6201141 26/02/2562  บุกรุก ลักลอบตัดไมในเขตปาสงวนแหงชาติ บริเวณบริเวณบานยาปาแหน ม.5 ต.ปางมะผา อ.
ปางมะผา จ.แมฮองสอน 

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 สาขา
แมฮองสอน

กพ62

17 6202243989 21/2/2562 นายจันทา แกวไธสง พรอมพวก รวม 29 ราย ราษฎร ต.ไพล อ.ลําทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 
ไดรับความเดือดรอน กรณีมีบุคคลอางตนเปนเจาหนาที่ปาไมจังหวัดนครราชสีมา เขามายึดพื้นที่
ทําการเกษตรที่ตนและพวกทํากินอยู

√ e-petition สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) กพ62



หนาที่ 3

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562   (ขอมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 3

18 6203442705 8/3/2562 ขอคัดคานการตออายุการอนุญาตใชประโยชนในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาองคพระปาเขาพุระกํา
 และปาเขาหวยพลู ทองที่ ตําบลวังยาว อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี และขอใหจัดสรร
พื้นที่ดังกลาวเปนที่ทํากินและที่อยูอาศัย

√ e-petition กองการอนุญาต มีค62

19 6203346714 12/3/2562 เรงรัดดําเนินการขอรับการสนับสนุนการเขาตรวจสอบพื้นที่เขตปาเขา √ e-petition สํานักจัดการที่ดินปาไม,
สจป.ที่ 9 สาขา

ปราจีนบุรี

มีค62

20 นร01620002022 3/4/2562 ขอความชวยเหลือแกไขปญหาที่ดินทํากิน โดยจัดสรรที่ดินทํากินในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ “ปา
ดงบังอี่” ตําบลรอบเมือง ตําบลทาสีดา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินปาไม สจป.ที่ 7 
(ขอนแกน)ปด
แลว10/6/63

เมย62

21 6204442716 17/4/2562  เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติผอนผันให บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) เขาทํา
ประโยชน ในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาทับกวางและปามวกเหล็ก ต. มวกเหล็ก อ. มวกเหล็ก จ. 
สระบุรี เพื่อทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดปูนอุตสาหกรรมปูนซีเมนต เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 
2562 ผูรองแจงวา ขอใหหยุดทําเหมืองในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติดังกลาว เพื่ออนุรักษและ
คุมครองสิ่งแวดลอม

√ e-petition กองการอนุญาต เมย62

22 6204343995 18/4/2562 พื้นที่ ต.ทาขาม ต.บานดาน ต.ปาไร อ.อรัญประเทศ และ ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแกว ถูก
ประกาศเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ แตมีพื้นที่ ต.บานดาน บางสวนอยูในเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และ
เขตปาสงวนแหงชาติเขาฉกรรจฝงเหนือ ซึ่งทับซอนที่ดินทํากินของราษฎร ทําใหราษฎรไม
สามารถ ถือครองกรรมสิทธิตามกฎหมายได จึงขอใหเพิกถอนปาสงวนแหงชาติเขาฉกรรจฝงเหนือ
 ขอใหเพิกถอนเขตปาไมถาวร และขอใหออกโฉนดที่ดินดวย

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินปาไม,
สจป.ที่ 9 สาขา

ปราจีนบุรี

เมย62

23 6204347275 18/4/2562 พื้นที่ ต.ปาไร อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว ถูกประกาศเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตาม
ประกาศของคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจพิเศษ แตที่ดินของประชาชนในพื้นที่ไมมีเอกสาร
สิทธิเพราะถูกประกาศเปนเขตปาสงวนแหงชาติ ตั้งแตป พ.ศ. 2507 จึงขอใหแกไขปญหาหลาย
ประเด็นทั้งการเพิกถอนปาสงวนแหงชาติ เพิกถอนปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ปาเขาฉกรรจ
ฝงเหนือ และออกโฉนดที่ดิน รวมทั้งขอใหเทศบาลตําบลปาไร รับชําระเงินคาภาษีบํารุงทองที่ 
(ภบท.5) ดวย

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินปาไม สจป.ที่ 9 สาขา
ปราจีนบุรีปด

เร่ือง17/2/64

เมย62

24 6204248370 18/4/2562 กรณีผูรองขอตออายุใบอนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติปาหลังภู และเขตปาไม
ถาวรของชาติ ทองที่ตําบลโขงเจียม อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition กองการอนุญาต เมย62

25 6204241867 18/4/2562 ขอใหพิจารณาจัดสรรที่ดินทํากินในพื้นที่สวนปามัญจาคีรี อ.มัญจาคีรี และสวนปาสาวะถี อ.เมือง
 จังหวัดขอนแกน

√ e-petition สจป.ที่ 7 (ขอนแกน) เมย62



หนาที่ 4

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562   (ขอมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 3

26 6204245050 23/4/2562 นางผองจิต แทนทุมมา ประกอบอาชีพทําไรกาแฟในพื้นที่ หมูที่ 3 ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย
 ถูกนายกมลภู โคตรรัตน เจาหนาที่ปาไมอําเภอสังคม จับกุมดําเนินคดีและศาลถูกพิพากษาจําคุก
เปนเวลา 4 ป ซึ่งพื้นที่ดังกลาวนายนพดล แทนทุมมา (สามีผูรองเรียน) ไดซื้อตอมาจากนางคม 
นาควงษ ในป 2552 แตนางคมฯ ไมถูกจับกุมดําเนินคดี ทั้งที่เปนผูบุกรุกแผวถางเปนคนแรก
ตั้งแตป 2529 และผูรองเรียนสงสัยวาพื้นที่ ต.นางิ้ว เกือบทั้งหมดอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ แต
เหตุใดพื้นที่รอบขางสามารถเขาทํากินและปลูกยางพาราและอื่นๆ ได แตผูรองเรียนไมสามารถ
เขาทํากินได จึงขอความเปนธรรมขอเขาทํากินในพื้นที่เดิม

√ e-petition สํานักปองกันฯ เมย62

27 6204466458 26/4/2562 ขอใหยุติการอนุญาตใชพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ พุน้ําเค็ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อลดความ
ขัดแยงในชุมชน เนื่องจากไมไดเปนการประชาคมหมูบาน แตเปนการสอดแทรกหัวขอวามีมติ
เห็นชอบ ในเรื่องดังกลาวใหกับทาง อบต พงศประศาสน

√ e-petition กองการอนุญาต พค62

28 6205447609 10/5/2562  ขอใหหยุดทําเหมืองในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ปาทับกวาง และปามวกเหล็ก ต.มวกเหล็ก อ.
มวกเหล็ก จ.สระบุรี

√ e-petition กองการอนุญาต พค62

29 6201573 15/5/2562 ลักลอบครอบครองไมสัก บริษัทมหกิจแทรคเตอร (1982) จํากัด เลขที่ 7/13 ถนนวิภาวดีรังสิต
 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

√ ปม./1362 สํานักปองกันฯ พค62

30 6205241698 16/5/2562 ราษฎร จ.อุดรธานี แจงวาทํากินในพื้นที่ ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี และ ต.โนน
ทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู มาตั้งแตบรรพบุรุษ และกรมปาไม (ปม.) กําลังดําเนินการรังวัดราย
แปลงเพื่อออกหลักฐาน ส.ท.ก. ใหแกราษฎรแลว แตมณฑลทหารบกที่ 24 (มทบ.24) แจงวา
ที่ดินดังกลาวอยูในเขตรับผิดชอบของทหาร และมีนโยบายรังวัด ตรวจสอบแนวเขตเพื่ออก นสล.

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินปาไม สจป.ที่ 6 
(อุดรธานี)ปด

แลว27/11/62

พค62

31 6205440455 30/5/2562 ขอความเปนธรรม กรณีโดนสวมสิทธิการอยูอาศัยบนที่ดิน ในพื้นที่หมูที่ 19 ต.หนองมะคาโมงอ.
ดานชาง จ.สุพรรณบุรี

√ e-petition สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) พค62

32 นร02620029810 27/5/2562 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการขอใบอนุญาตเพื่อสงออกไมพะยูงกับกรมปาไม √ e-petition กองการอนุญาต พค62

33 นร01620002959 25/6/2562 ขอใหตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินปาเขา บริเวณทายซอยหมูบานบุญฤทธิ1์ ม. 7 ต.พลู
ตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินปาไม สจป.ที่ 9 
(ชลบุร)ีปดแลว

10/6/63

มิย62

34 6201942 5/7/2562 ลักลอบครอบครองไมสักจํานวนมาก บริเวณบานเลขที่ 85 หมูที่ 7 ตําบลแมสะเรียง อําเภอแม
สะเรียง จังหวัดแมฮองสอน

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 สาขา
แมฮองสอน

กค62

35 6207342227 8/7/2562 ขอใหพิจารณาแกไขปญหาที่ดินทํากินใหแกราษฎรในพื้นที่ ต.ทัพราช ต.ทัพไทย ต.ทัพเสด็จ และ
 ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแกว

√ e-petition สํานักปองกันฯ,สจป.ที่ 
9 สาขาปราจีนบุรี

กค62



หนาที่ 5

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562   (ขอมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 3

36 6202011 25/7/2562 ลักลอบตัดตนไมในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ บานถ้ําเพดาน หมูที่ 7 ตําบลกรุหยัน อําเภอทุงใหญ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ ปม./1362 สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

กค62

37 6202024 30/7/2562 ลักลอบตัดไมในเขตปาสงวนแหงชาติ ทองที่บานหนองสะแบง ม. 8 ต.หวยแก อ.ชนบท จ.
ขอนแกน

√ ปม./1362 สจป.ที่ 7 (ขอนแกน) กค62

38 6208348946 14/8/2562 ขอความเปนธรรมในการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน สทก. โดยขอใหตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ 
สทก. ในพื้นที่ หมู 21 ตําบลทากระดาน อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินปาไม สจป.ที่ 9 สาขา
ปราจีนบุรีปด

แลว13/11/62

สค62

39 6209459665 13/9/2562 พบเห็นกลุมคนเขาไปตัดตนไม ในพื้นที่หมูบานพุตะแก ต.หนองหญาปลอง อ.หนองหญาปลอง จ.
เพชรบุรี

√ e-petition สํานักปองกันฯ สจป. ที่ 10 สา
เพชรบุรี ปด

แลว2/1062

กย62

40 6209243954 25/9/2562 ขอความชวยเหลือใหชาวบาน ไดทํากินในพื้นที่บานหวยซันพัฒนา ต.ผักไหม อ.หวยทับทัน จ.ศรี
สะเกษ ประมาณ 27 ครัวเรือน ไดใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ปาประมาณ 170 ไร

√ e-petition สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

กย62

รวม 40 0
รวมทั้งหมด 40



 

เรื่องร้องเรียนอยู่ระหว่างด าเนินการ 
(ค้างข้ามปี) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(เอกสารแนบ 4) 

 



หนาที่ 1

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ

1 6010549528 4/10/2560 นายสมหมาย พันธุรัตน แจงวาตนเองและพวกไดอาศัยและทํากินอยูบริเวณหมูที่ 1 ต.ชุมโค
 อ.ประทิว จ.ชุมพร มาตั้งแตป 2499 ตอมาในป 2509 ไดมีการประกาศเขตปาสงวน
แหงชาติปาหนองไซและปาทุงวัวแลน ซึ่งจากการประกาศเขตปาสงวนทับที่อาศัยและทํากิน
ของราษฎรในพื้นที่ โดยปจจุบันราษฎรบางสวนไดนําหลักฐานไปขอออกโฉนดที่ดินตอ
สํานักงานที่ดินอําเภอประทิว และไดรับเอกสารสิทธิในที่ดินไปแลว แตในรายของนาย
สมหมาย พันธรัตน ยังไมไดรับการสํารวจพื้นที่เพื่อขอออกโฉนดที่ดิน จึงขอใหหนวยงานที่
เกี่ยวของเรงรัดดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวดวย

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินปาไม ตค61

2 6010541745 11/10/2560 นายนุกิจ ศรีละมาย ราษฎรจังหวัดสตูล ขอใหพิจารณาเรงรัดการจัดสรรที่ดินทํากินในพื้นที่
ปาเสื่อมโทรม บานเหนือคลอง บานแคมขี้พรา และบานทุงสามสหาย ตําบลควนกาหลง 
จังหวัดสตูล ใหแกสมาชิกชมรมทหารพราน กองทัพบก

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินปาไม สจป.ที่ 13 
(สงขลา)ปดแลว
 4/3/63

ตค61

3 6010434915 20/10/2560 แจงการคัดคานบริษัทในเครือสหวิริยาฯ ในการขอเชาพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ และขอทราบ
วามีการสงรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)โครงการนิคมอุตสาหกรรมโลจิ
สติกสบางสะพานแลว หรือไม และขอคัดคานรายงาน EIAดังกลาว ที่ใชที่ดินที่บุกรุกพื้นที่ปา
สงวนแหงชาติปาคลองแมรําพึง หากบริษัทในเครือสหวิริยาฯ ไดสงรายงานวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม EIAแลว

√ e-petition กองการอนุญาต ตค61

4 6010345940 19/10/2560 ขอใหพิจารณาแกไขปญหาที่ดินทํากินใหแกราษฎรในพื้นที่ ตําบลทัพราช ตําบลทัพไทย 
ตําบลทัพเสด็จ และตําบลโคคลาน อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว

√ e-petition สํานักปองกันฯ สจป.ที่ 9 สาขา
ปราจีนบุรีปด
แลว27/9/61

ตค61

5 6100502 20/11/2560 ที่จังหวัด นครศรีธรรมราช ไดมีการลักลอบ ตัดไมทําลายปา สงไปขายทั่วภาคใตและสงมา
ขายที่หลายจังหวัด เชน สงขลา สตูล นครศรีธรรมราชเปนจํานวนมาก โปรดใหความสําคัณ
แกปาไมดวย

√ ปม./ระบบมือ
ถือ

สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

พย60

6 6011345970 24/11/2560 ขอใหพิจารณาตรวจสอบการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. 3ก) ในพื้นที่ อ.
กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี อ.วัฒนานคร อ.คลองหาด อ.อรัญประเทศ อ.ตาพระยา จ.สระแกว
 ซึ่งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ เขตปาบานแกง เขตปาเกงใหญ เขตปาแกงดินสอ จังหวัด
ปราจีนบุรี เขตปากระบาก เขตปาเขาฉกรรจฝงเหนือ เขตปาวัฒนานคร เขตปาโคกสูง 
จังหวัดสระแกว

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินปาไม สจป.ที่ 9 
ปราจีนปดเรื่อง 
24พค64

พย60

7 6100984 25/12/2560 ระยะเวลาขอ[เขตในการสั่งร้ือถอนสิ่งปลูกสรางในเขตปาไม ที่ถูกตัดสินและสิ้นสุดคดีแลว √ ปม./ระบบมือ
ถือ

สํานักปองกันฯ ธค60

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   (ขอมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 4



หนาที่ 2

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   (ขอมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 4

8 6012153136 25/12/2560  กรณีนายโป มณีกาญจน ราษฎรจังหวัดเชียงใหม แจงวามีการบุกรุกพื้นที่ปาเพื่อปลูก
ยางพารา ในพื้นที่บานหวยหลวง หมูที่ 13 ตําบลแมนาวาง อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม

√ e-petition สํานักปองกันฯ สจป.ที่ 1 
(เชียงใหม)ปด
แลว26/11/61

ธค60

9 6012545017 28/12/2560 ขอใหพิจารณาเรงรัดการดําเนินโครงการถนนเลี่ยงเมืองสตูลฝงตะวันออก (โครงการที่ 1 
และโครงการที่ 2) ซึ่งปจจุบันไมสามารถดําเนินโครงการดังกลาวได เนื่องจากพื้นที่โครงการ
บางสวนอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาชายเลนตอนที่ 5 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 200 
(พ.ศ.2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปา พุทธศักราช 2481

√ e-petition กองการอนุญาต ธค60

10 นร01600011564 29/12/2560 ขอที่ดินหรือสิทธิการใชประโยชนในที่ดิน ขอความอนุเคราะหใหเพิกถอนและยกเลิกเขตปา
สงวนแหงชาติ

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินปาไม มค61

11 6101105 17/1/2561 ขออนุญาตตัไมยางพาราในเขตปาสงวนฯ สิทธิ ภบท.5 ในเขตปาสงวนฯ ปาเขาศูนย ต.ไม
เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

√ ปม./เว็บไซต สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

มค61

12 นร01610000200 23/1/2561 ขอใหพิจารณาตรวจสอบการอนุญาตเขาทําประโยชนในเขตพื้นที่ปา ตามมาตรา 4(1)แหง
พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484 เพื่อจัดทําสถานที่พักผอนหยอนใจ และที่เกี่ยวของ 
จํานวน 4 ราย ในพื้นที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

√ e-petition กองการอนุญาต สจป.ที่ 10 
สาขาเพชรบุรี
ปดแลว
26/4/61

มค61

13 6101134 30/1/25661 ขอใหตรวจสอบการจับกุมผูกระทําความผิด และปดประกาศโดยหนวยปองกันรักษาปาที่ 
นศ.7 (ฉวาง)สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที1่2,หามบุคคลหนึ่งบุคคลใด เขามาดําเนินการ 
กิจกรรมใดๆ โดยเด็ดขาด ตามปจว.ขอ 1 เวลา 22.10 น. ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 
คดีอาญาที่15/2561 ยึดทรัพยที่ 7/2561

√ ปม./เว็บไซต สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

มค61

14 6101447278 30/1/2561 นายศรีวิเชียร ขาวพิทักษวงศ ราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธขอใหพิจารณาตรวจสอบ
หนังสือกรมปาไม เร่ือง นายวรพจน ลิมาคม ขออนุญาตเขาทําประโยชนในพื้นที่ปา ตาม
มาตรา 4 (1) แหงพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484 เพื่อจัดทําโครงการพัฒนา ปรับปรุง 
ฟนฟู สภาพปาเสื่อมโทรมและวนเกษตรผสมผสานใหเปนสถานที่พักผอนหยอนใจและ
อนุรักษทรัพยากรปาไม ทองที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ วาออกโดยสวนราชการอยางถูกตอง
หรือไม

√ e-petition กองการอนุญาต มค61

15 6101192 14/2/2561 ขอใหตรวจสอบการนําไมมาทําเฟอรนิเจอร ซอยจรัญ 29 บานเลขที่ 189-231-232 √ ปม./โทรศัพท สํานักปองกันฯ กพ61

16 6102091 19/2/2561 ขอใหตรวจสอบรานขายเฟอรนิเจอร ไมแปรรูป ไมทอนซุง √ ปม./โทรศัพท สํานักปองกันฯ กพ61



หนาที่ 3

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   (ขอมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 4

17 6102445738 22/2/2561 นายสหัสทศ มีวาสนา กับพวก ไดมีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อขอความชวยเหลือ
ใหไดรับการอนุญาตเขาทําประโยชนในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาปากทะเล อําเภอบาน
แหลม จังหวัดเพชรบุรี

√ e-petition กองการอนุญาต กพ61

18 นร01610000973 7/3/2561 ขอความเปนธรรมใหกับนายรัตน จันทา (พี่ชาย) กรณีถูกดําเนินคดีในขอกลาวหาวา บุกรุก 
กนสราง แผวถาง ยืดถือ ครอบครอง หรือทําดวยประการใดๆ อันเปนการทําลายปา อัน
เปนการเสื่อมเสียแกสภาพปาสงวนแหงชาติโดยไมไดรับอนุญาต ในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
ดงหัวกองและดงบังอี่ ตําบลสรางนกทา อําเภอเมืองอํานาจเจริญ

√ e-petition สํานักปองกันฯ มีค61

19 6104440509 10/4/2561 ขอความอนุเคราะหเกี่ยวกับการทําประโยชนในที่ดินทํากิน หมูที่ 6 ต.หวยเขยง อ.ทองผา
ภูมิ จ.กาญจนบุรี

√ e-petition สํานักปองกันฯ สจป.ที่ 10 
(ราชบุรี)ปดแลว
20/4/2561

เมย61

20 6104146456 18/4/2561 ขอใหตรวจสอบที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยวาอยูในหรือนอกเขตปาสงวนแหงชาติที่ดินทํากิน
และที่อยูอาศัยบริเวณตําบลบุญนาคพัฒนา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินปาไม สจป.ที่ 3 
(ลําปาง)ปดแลว
17/9/61

เมย61

21 6104351474 11/4/2561 ผูรองไดวาไดพบเห็นการบุกรุกทําลายปา ในเขตพื้นที่อําเภอบอทอง (ผูรองไมแนใจ) จ.ชลบุรี
   อยูในซอยวัดอางไทร เลยตลาดกังไฮ  กอนถึง บานคุณดา ระหวางเขตเขาไมหอมและ
ธรรมรัตนใน

√ e-petition สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี พค61

22 6105350697 16/5/2561 มีนายทุนเขาไปบุกรุกพื้นที่ปาที่เขา ไดเขาไปนํารถแมคโคเขาไปขุดภูเขา และตัดตนไม  เพื่อ
นําไปถมในพื้นที่ของตัวเอง โฉนดเลขที่ 141542 จะอยูดานหนา แตพื้นที่ที่ถูกทําลายจะ
อยูดานหลัง ของโฉนดเลขที่141542 จึงอยากใหหนวยงานที่รับชอบเขามาตรวจสอบและ
ดําเนินการแกไขดวน อ.ศรีราชา ต.บางพระ จ.ชลบุรี

√ e-petition สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี พค61

23 6105140648 18/5/2561 นายธนกร ออยแก ราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ ขอใหพิจารณาตรวจสอบการรังวัดแนวเขต
ที่ดินของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ พื้นที่หมูที่ 10 ตําบลพุทธบาท อําเภอ
ชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินปาไม พค61



หนาที่ 4

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   (ขอมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 4

24 6105171624 21/5/2561 นายสมพล อนุรักษวนภูมิ นายกองคการบริหารสวนตําบลบานทับ อําเภอแมแจม จังหวัด
เชียงใหม กับพวก เสนอแนวทางในการแกไขปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหราษฎรที่เขา
ทําประโยชน หรืออยูอาศัยในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ (ปาแมแจม) อําเภอแมแจม จังหวัด
เชียงใหม

√ e-petition กองการอนุญาต สํานักจัดการ
ที่ดินปาไมปด
เร่ือง5/9/61

พค61

25 6106242518 8/6/2561 นายอิทธิกร อมรชินธนา ขอใหยกเลิกหนังสืออนุญาตเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาสงวน
แหงชาติ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร ซึ่ง สป.ทส.ไดพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวของแลว พบวา ผู
รองเรียนไดเคยมีหนังสือองคกรหินลม ที่ 04/2560 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ขอให 
ปม.ตรวจสอบตลาดสมบัติ (ชองจอม) ของบริษัทจอมคชา จํากัด (ชื่อเดิมคือ บริษัท บาน
ดานพัฒนา จํากัด) ซึ่งมีนายสมบัติ ศรีสุรินทร และนางไกลดา ศรีสุรินทร เปนผูรับอนุญาตให
เขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ และเปนผูดําเนินกิจการ ซึ่ง
ผูรองเห็นวา การดําเนินการดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย ผิดวัตถุประสงคและเงื่อนไขแนบ
ทายหนังสือหลายประการ

√ e-petition กองการอนุญาต มิย61

26 6106241918 14/6/2561 ขอใหพิจารณาชวยเหลือราษฎร 7 ราย กรณีถูกดําเนินคดีบุกรุกปาสงวนแหงชาติ (สวนปา
โคกโจด) ในพื้นที่บานโนนเกตุ หมูที่ 12 ตําบลรอนทอง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย

√ e-petition สํานักปองกันฯ มิย61

27 6102842 18/6/2561 บุกรุกปาปลูกตนยางพาราหลังป42 ครอบคลองมากกวา100ไรโดยคนที่ไมมีสัญชาติไทย 
แอบอางชื่อผูอื่นซื้อขายที่ดิน สปก. มีเจาหนาที่รับสินบนชวยไมใหถูกตรวจสอบ

√ ปม./ระบบมือ
ถือ

สํานักปองกันฯ มิย61

28 6102915 29/6/2561 ลักลอบตัดไม พะยูง ประดู หมูบานวรารมย บางบอน 4 ซอย7 √ ปม./โทรศัพท สํานักปองกันฯ มิย61

29 6107245115 3/7/2561 ขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบพื้นที่และสั่งการยุติดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการทํา
เหมืองแร ของนายธีรสิทธิ์ ตรีวัฒนสุวรรณ ที่ไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัย
ในเขตปาสงวนแหงชาติปาเกากลอยและปานากลาง ทองที่ตําบลดงมะไฟ อําเภอสุวรรณคูหา
 จังหวัดหนองบัวลําภู

√ e-petition กองการอนุญาต สํานักจัดการ
ที่ดินปาไมปด
แลว12/2/63

กค61



หนาที่ 5

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   (ขอมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 4

30 6107154808 17/7/2561 ขอให ทส. ตรวจสอบขอเท็จจริงวามีเจาหนาที่วนอุทยานฯ ญาติเจาหนาที่ และประชาชน 
ไดทําการบุกรุกพื้นที่วนอุทยานชาพันป ตําบลววี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อปลูก
ตนกาแฟ เชอรรี่ และพืชอื่นๆ รวมจํานวนเกือบ 1 พันไร ตอมา อส. ไดมีหนังสือ ลับ ที่ ทส
 0910.102/14760 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เรียน ปกท.ทส. แจงผลการ
ดําเนินการวา ไดมอบหมายใหสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 15 (สบอ.15 เชียงราย) 
ตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีดังกลาวแลว พบวาพื้นที่บริเวณดังกลาวเปนพื้นที่ปาสงวน
แหงชาติปาแมลาวฝงซาย อยูนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบของวนอุทยานชาพันป และเปนพื้นที่
นอกเขตรับผิดชอบของ อส. ซึ่ง สป.ทส.พิจารณาแลวเห็นวา เมื่อ อส.ไดตรวจสอบแลวพบวา
 พื้นที่บริเวณดังกลาวเปนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาแมลาวฝงซาย ซึ่งอยูในพื้นที่รับผิดชอบ
ของ ปม.ดําเนินการตรวจสอบ

√ e-petition สํานักปองกันฯ สจป.ที่ 2 
(เชียงราย)ปด
แลว 26/6/62

กค61

31 นร01610006121 12/7/2561 ขอความเปนธรรมเกี่ยวกับขอพิพาทเรื่องสิทธิที่ดินทํากินในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ โดยผู
รองอางวาผูรองไดทําประโยชนในที่ดินดังกลาวสืบทอดมาจากนายจันทร กันทะนอย (ตาผู
รอง) ตอมาเมื่อป พ.ศ.2548 ไดมีนายกิตตพงศ ตันตราธนานุวัฒน ไดอางตัววาเปนเจาของ
ที่ดินผืนดังกลาว แตไมไดเขาทําประโยชนในที่ดินทํากินนั้น จนกระทั่งป พ.ศ.2553 ไดมี
เจาหนาที่กรมปาไมเขาทําการสํารวจผูครอบครองเขาทําประโยชนในที่ดินเขตปาสงวน
แหงชาติ โดยผูรองเปนผูนําสํารวจและชี้แนวเขตในที่ดินที่ผูรองเขาทําประโยชน แตภายหลัง
ผูรองไดขอเขาไปตรวจสอบรายชื่อผูถือครองที่ดินกลับพบวามีรายชื่อของนายกิตติพงค ฯ 
เปนผูถือสิทธิครอบครองแทนผูรอง

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินปาไม สจป.ที่ 1 
(เชียงใหม)ปด
แลว6/1/2563

กค61

32 6103034 20/8/2561 มีการขนยายไมพะยูง ไมชิงชัน ที่คลังสินคาแงอารียรีสอรท คลอง 7 ถนนลําลูกกาวังนอย 
ต.บึงคําพรอย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี

√ ปม./1362 สํานักปองกันฯ สค61

33 6108255385 21/8/2561  มีชาวบานบุกรุกตัดไมในพื้นที่ปาของหมูบานบริเวณบานหนองขุนใหญ ตําบลหนองขุนใหญ
 อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด เพื่อทําการเกษตร (ปลูกออย) ซึ่งพื้นที่ดังกลาวเปนแหลง
ตนน้ําและอยูใกลกับบอน้ําประปาของชุมชน สงผลใหชาวบานหมูที่ 1,7 และ 13 ตําบล
หนองขุนใหญ อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด ไดรับความเดือดรอน ผูรองจึงขอให
ตรวจสอบการออกโฉนดที่ดินบริเวณรอบบอน้ําประปาของชุมชน รวมถึงขอใหกําหนดพื้นที่
ดังกลาวเปนเขตปาสงวนแหงชาติ

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินปาไม สจป.ที่ 7 
(ขอนแกนปด
แลว7/11/61
สํานักปองกันฯ
ปดเรื่อง8/1/62

สค61

34 6108443237 28/8/2561  ขอใหพิจารณาตรวจสอบแนวเขตที่ดินทํากินในบริเวณอุทยานแหงชาติเฉลิมพระเกียรติไทย
ประจันและปาสงวนแหงชาติปาฝงซายแมน้ําภาชี ต.ยางหักอ.ปากทอ จ.ราชบุรี

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินปาไม สจป.ที่ 10 
(ราชบุรี)ปดแลว
26/10/61

สค61



หนาที่ 6

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   (ขอมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 4

35 นร01610007335 24/8/2561 มูลนิธิเพื่อนชาง (องคกรสาธารณประโยชน เลขที่ 0476)ไดยื่นคําขอใชประโยชนในพื้นที่
ปาสงวนแหงชาติปาแมยาว จากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลําปาง
 กรมปาไม และมูลนิธิเพื่อนชาง

√ e-petition กองการอนุญาต สค61

36 6109344188 10/9/2561 ขอรับการจัดสรรที่ดินแบบโครงการบานเล็กในปาใหญ โดยกลุมผูรองไดมีการประชุมแลวมี
มติรวมกันวาขอใหเขาสํารวจพื้นที่เปาหมายใหม จํานวน 3 แปลง ที่อยูในเขตพื้นที่ระหวาง
อําเภอตาพระยา ติดตอกับอําเภอโนนดินแดง ระหวางหมูบานหนองเสม็ดลํานางรอง จาก
บริเวณชองตะโกจนถึงชองตากิว และเปาหมายสํารองบริเวณหินดาด พื้นที่ตําบลทัพราช 
รอยตออําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว มีระยะเวลาที่ขอใหสํารวจประมาณ 20 วัน โดย
ขอใหเจาหนาที่ปาไมเขารวมสํารวจ เพื่อใหเกิดความถูกตองตามกฏหมาย และขอให
หนวยงานที่เกี่ยวของใหความอนุเคราะห สนับสนุน และชวยเหลือดวย

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินปาไม,
สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

กย61

37 6103212 18/9/2561 ขอใหตรวจสอบการขออนุญาตจัดตั้งสํานักสงฆมอตาทา หมูที่ 1 บานปางอโศก ตําบลกลาง
ดง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

√ ปม./โทรศัพท กองการอนุญาต กย61

38 6103444491 30/3/2561  ขอความเปนธรรมเกี่ยวกับที่ดินทํากิน เนื่องจากที่ดินมรดกตกทอดของผูรองถูกเจาหนาที่ปา
ไม หนวยปองกันและรักษาปา รบ.3 ตําบลยางหัก อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี ทําการ
รังวัดและอางวาที่ดินดังกลาวเปนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติทั้งที่ที่ดินทํากินของผูรองดังกลาวมี
หลักฐานการทําประโยชนมาทกอนที่กรมปาไมจะประกาศเขตปาสงวนแหงชาติฝงซาย
แมน้ําภาชี เมื่อป พ.ศ. 2527

√ e-petition สํานักปองกันฯ สํานักจัดการ
ที่ดินปาไม
22/7/62,
สจป.ที่ 10 
(ราชบุรี)
26/2/62

มีค61

รวม 38 0
รวมทั้งหมด 38



 

เรื่องร้องเรียนอยู่ระหว่างด าเนินการ 
(ค้างข้ามปี) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(เอกสารแนบ 5) 

 



หนาที่ 1

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ

1 5912920898 4/10/2559 บริษัท ไทย-สวีดิสซ เหมืองแร จํากัด ขออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติปาแม
ลาวฝงขวา พื้นที่ตําบลสันทราย อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงราย เนื่องจากบริษัทฯ ไดรับความ
เสียหาย จากการที่รัฐกําหนดพื้นที่ปาแมลาวฝงขวาใหเปนเขตอุทยานแหงชาติโดยไมกันพื้นที่ที่
บริษัทฯ ไดรับอนุญาตประทานบัตรออกจากเขตอุทยานแหงชาติ จึงขอใหชดเชยดวยการตออายุ
กําหนดอนุญาต หรือขยายกําหนดเวลาอนุญาตประทานบัตรเปนการทดแทน

√ e-petition กองการอนุญาต

2 5912935137 7/10/2559 ผูรองเรียนถูกเจาหนาที่ปาไมจับกุมในขอหายึดถือครอบครองที่ดิน กอสราง แผวถางหรือเผาปา 
ดวยการกระทําการใดๆ ใหเปนอันตรายหรือเสื่อมสภาพแกดิน หินกรวด หรือทราย หรือเขายึดถือ
ครอบครองปาเพื่อตนเองหรือผูอื่น โดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ รวมเนื้อที่ 1-2-62 
ไร ซึ่งผูรองเรียนเห็นวา ที่ดินดังกลาวตนเองไดครอบครองตอจากบรรพบุรุษและไดอยูอาศัยทํากิน
อยาง ถูกตอง โดยมีหนังสือขออนุญาตใชพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาดอยภูคา ปาผาแดง ต.ดงพญา 
อ.บอเกลือ จ.นาน

√ e-petition สํานักปองกันฯ สจป.ที่ 3 สาขา
แพรปดแลว
15/1159

3 5912955233  
10/10/2559

ขอความเปนธรรมเกี่ยวกับสิทธิที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยของราษฎรอําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน √ e-petition สํานักปองกันฯ สจป.ที่ 3 สาขา
แพรปดแลว
28/5/63

4 5912713598 13/10/2559 แจงเบาะแสการบุกรุกพื้นที่ปาวามีการบุกรุกพื้นที่ปาสงวนแหงชาติและขอเขตอุทยานแหงชาติ 
บริเวณหนาถ้ําหหลวงแมสาบ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม

√ e-petition สํานักปองกันฯ สจป.ที่ 1 
(เชียงใหม)ปด
แลว12/7/60

5 5911424780 29/9/2559  ขอความชวยเหลือกรณีพิพาทที่ดินทํากิน โดยมีเนื้อหาสาระสําคัญสรุปไดวา เมื่อวันที่ 15 
กันยายน 2559 มีเจาหนาที่สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 12 (นครศรีธรรมราช) พรอมดวย
เจาหนาที่ทหาร ตํารวจ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ประมาณ 200 นาย ไดสนธิ
กําลังเขาทําลายพืชผลอาสินในที่ดินของนายพิธาน ทองพนัง (บุตรชายผูรองเรียนที่เสียชีวิต) ทองที่
หมูที่ 8 ตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช และขอความอนุเคราะหให ทส. 
ตรวจสอบกรณีที่บริษัท พี แอนด เบส แบไรท ไมนนิ่ง จํากัด เกี่ยวกับการขออนุญาตเขาทํา
ประโยชนเพื่อการทําเหมืองแรและกิจการที่เกี่ยวของในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติดวย

√ e-petition สํานักปองกันฯ,กองการ
อนุญาต

สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)
ปดเรื่อง19/4/60

6 5910915292 19/10/2559 ขอใหพิจารณา กรณี บริษัท ไทย-สวีดิสซ เหมืองแร จํากัด ไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนภายใน
เขตปาสงวนแหงชาติปาแมลาวฝงขวา อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย

√ e-petition กองการอนุญาต

7 5912978463 28/10/2559 ขอใหพิจารณา กรณีบริษัท ไทย-สวีดิสซ เหมืองแร จํากัด ไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนภายใน
เขตปาสงวนแหงชาติปาแมลาวฝงขวา อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย

√ e-petition กองการอนุญาต

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560   (ขอมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 5



หนาที่ 2

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560   (ขอมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 5

8 6000095 1/11/2559 การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของหนวยปองกันรักษาปา ที่ พร.6 ตําบลเวียงตา อําเภอลอง จังหวัด
แพร

√ ปม./โทรศัพท สํานักปองกันฯ

9 5912999810 1/11/2559 ขอคัดคานคําขอประทานบัตรเหมืองแร (โรงโมหิน) ของบริษัท หินคม-เขาแหลม จํากัด ตามคําขอ
ประทานบัตรที่ 1/2559 หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแรที่ 33199 หมูที่ 2 และหมูที่ 8 บาน
คลองใหญ ตําบลบอทอง จังหวัดชลบุรี

√ e-petition กองการอนุญาต

10 นร01590001091 26/1/2559 ขอใหตรวจสอบการออกโฉนดที่ดินบริเวณเขตปาสงวนแหงชาติ ปาตนน้ํา ม.1 ต.ควนทอง อ.ขนอม
 จ.นครศรีธรรมราช

√ e-petition สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

11 5912912182 30/11/2559 ขอใหพิจารณายกเลิกการใหสัมปทานเหมืองหินแกบริษัทเอกชนที่ขอสัมปทานการทําเหมืองหินใน
บริเวณใกลเคียงและตอเนื่องกับถ้ําพระโพธิสัตว ทองที่หมูที่ 10 ตําบล ทับกวาง อําเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี

√ e-petition กองการอนุญาต

12 5911354360 29/11/2559 ขอความเปนธรรม กรณีโดนสวมสิทธิการอยูอาศัยบนที่ดินในพื้นที่หมูที่ 19 ต.หนองมะคาโมง อ.
ดานชาง จ.สุพรรณบุรี

√ e-petition สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

13 5912927557 14/12/2559 ขอใหตรวจสอบพฤติกรรม เเละการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ปาไมอําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
กรณีมีพฤติกรรมที่สอไมในทางไมสุจริตเเละไมเหมาะสมเกี่ยวกับการลักลอบตัดไมพะยูงในเขตพื้นที่
ดังกลาว

√ e-petition สํานักปองกันฯ สจป.ที่ 6 
(อุดรธานี)ปด
แลว9/6/60

14 5911345193 8/12/2559 ขอใหตรวจสอบเอกสารสิทธิ น.ส. 3 ของนายวิโรจน อึ้งไพบูลย ในพื้นที่ตําบลทรายแดง อําเภอ
เมืองระนอง จังหวัดระนอง

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินปาไม

15 นร02590081342 15/12/2559 ขอใหตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ปาสงวน บริเวณหมูบานสามแยกจําปา หมูที่ 14 ต.ตะโก อ.ทุง
ตะโก จ.ชุมพร

√ e-petition สํานักปองกันฯ สจป.ที่ 11 (สุ
ราษฎรธานี) ปด
แลว1/2/60

16 6000451 27/12/2559 บุกรุกพื้นที่เพื่อปลูกยางพาราและกระทอม หมูที่ 7 บานเหนือคลอง ตําบลทุงโพธิ์ อําเภอจุฬาภรณ
 จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ ปม./โทรศัพท สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

17 นร01590013675 26/12/2559 รองเรียนการลักลอบตัดไมทําลายปาในพื้นที่ลุมน้ําปงโดยชาวบานหมูที่ 5 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา √ e-petition สํานักปองกันฯ สจป.ที่ 9  
(ชลบุร)ี ปดแลว

21/2/60

18 5910862463 15/12/2559 ขออนุญาตใชประโยชนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาฝงซายแมน้ําภาชี เพื่อกอสรางฝายบานรางขยี 
ตําบลยางหัก อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี

√ e-petition กองการอนุญาต

19 5911346447 30/12/2559 บุกรุกล้ําปาที่บานแมลอง อําเภอลอง. จังหวัดแพร √ e-petition สํานักปองกันฯ สจป.ที่ 3 สาขา
แพรปดแลว
14/8/62



หนาที่ 3

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560   (ขอมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 5

20 5910969049 28/12/2559 แจงเบาะแสการบุกรุกพื้นที่ปา วามีผูมีอิทธิพล ซึ่งเปนอดีตนายพลและภรรยา รวมถึงกํานันหมูที่ 
10 ตําบลบานโตก อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ บุกรุกพื้นที่ปาและภูเขาโดยอางวามีเอกสารสิทธิ
เกี่ยวกับที่ดินทํากิน ซึ่งการกระทําดังกลาวทําใหชาวบานไดรับความเดือดรอน เนื่องจากที่ดิน
บริเวณดังกลาวชาวบานไดเขาทํากินมากอน

√ e-petition สํานักปองกันฯ สจป.ที่ 4 สาขา
พิษณุโลกปดแลว

29/11/60

21 6011438235 5/1/2560 ขอใชพื้นที่บริเวณปาสงวนแหงชาติ (ปาแควระบม-สียัด) ที่มีองคการอุตสาหกรรมปาไมดูแลอยู ซึ่ง
ปจจุบันหมดสัญญาการใชพื้นที่กับกรมปาไม องคการบริหารสวนตําบลลาดกระทิง จึงไดเจรจาขอ
แบงพื้นที่บางสวนโดยประมาณ 828 ไร เพื่อนํามาแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎรในพื้นที่
ตําบลลาดกระทิงที่ไมมีที่ดินทํากิน และไดมีการดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อขออนุญาตใชพื้นที่จา
กรมปาไมมาระยะหนึ่งแลว และถูกทวงถามความคืบหนาอยูบอยคร้ัง จึงขอใหเรงรัดกรมปาไม 
ดําเนินการอนุญาตใหใชพื้นที่ดังกลาว

√ e-petition กองการอนุญาต

22 6012710299 9/1/2560  ผูใหญบานแมหวางตนผาง หมูที่ 5 ตําบลนาทราย อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ไดพาคนเขาไปตัดไม
ทําลายปาพื้นที่ปาตนน้ําที่ชาวบานชวยกันดูแลรักษามาโดยตลอดและยังทําการบุกรุกปาสงวนเพื่อ
สรางวัด

√ e-petition สํานักปองกันฯ  สจป.ที่ 1 
(เชียงใหม)ปด
แลว21/2/60

23 6011399603 4/1/2560 แจงเบาะแสการบุกรุกพื้นที่ปาสงวนวา ดาบตํารวจสุนทร แสงวิรุณทร ไดครอบครองที่ดินในเขตปา
สงวน ทองที่ตําบลนาสาร อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ e-petition สํานักปองกันฯ สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)
 ปดแลว6/2/60

24 6011359881 11/1/2560 มีชาวบานในหมูบานน้ําริน ตําบลสะเมิงใต อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม มีการบุกรุกพื้นที่ปา และ
เขาไปตัดไมสัก นําออกทําเปนไมแปรรูป เปนแผนๆ โดยจะมีเครื่องจักรในการตัดที่สงเสียงดัง ทําใช
ชาวบานที่อาศัยเกิดความเดือดรอนรําคาญจากเครื่องจักร ทําทุกวันเวลาเชาๆ ผูใหญบานและ
เจาหนาที่ในพื้นที่มีสวนรูเห็น ในการขนยานออกจากพื้นที่

√ e-petition สํานักปองกันฯ สจป.ที่ 1 
(เชียงใหม)ปด
แลว25/8/60

25 6012938525 13/1/2560 ขอใหพิจารณายกเลิกการใหสัมปทานเหมืองหินแกบริษัทเอกชนที่ขอสัมปทานการทําเหมืองหินใน
บริเวณใกลเคียงและตอเนื่องกับถ้ําพระโพธิสัตวทองที่หมูที่ 10 ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี

√ e-petition กองการอนุญาต

26 6011305792 23/1/2560 ตรวจสอบวา ขออนุญาติใชประโยชนในพื้นที่ตาม พรบ ปาไม √ e-petition กองการอนุญาต

27 6011359115 23/1/2560 ตรวจสอบการขออนุญาตใชพื้นที่ในเขตปาไม √ e-petition กองการอนุญาต

28 6011342156 20/1/2560 ขออนุญาตใชประโยชนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาฝงซายแมน้ําภาชี เพื่อกอสรางฝายบานรางขยี ต.
ยางหัก อ.ปากทอ จ.ราชบุรี

√ e-petition กองการอนุญาต

29 6011404522 20/1/2560 มีการออกเอกสารสิทธิ น.ส. 3 ก ที่ไมเปนธรรมในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาสายโฮ จังหวัดปตตานี √ e-petition สํานักจัดการที่ดินปาไม สจป.ที่ 13 
(สงขลา)ปดแลว
22/10/62



หนาที่ 4

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560   (ขอมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 5

30 6012973620 30/1/2560 ขอพระราชทานความเปนธรรมเกี่ยวกับสิทธิการครอบครองที่ดิน เนื่องจากพื้นที่บางสวนที่
มหาวิทยาลัยพะเยาขออนุญาตใชพื้นที่จาก ปม. ทับซอนกับที่ดิน ซึ่งราษฎรไดรับอนุญาตใหเขาทํา
ประโยชนในที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ทําใหราษฎรไดรับความเดือดรอน เพราะถูกหนวยงานของรัฐขับ
ไลออกจากพื้นที่ทํากิน

√ e-petition กองการอนุญาต สํานักจัดการ
ที่ดินปาไมปด
แลว5/6/60

31 6012744232 25/1/2560 ขอใหตรวจสอบบริษัท ทุงคาฮาเบอร จํากัด มหาชน หมดสัมปทาน ตั้งแตวันที2่1/1/60 ที่ผานมา
 แตบริษัทยังดําเนินกิจการอยู เจาะหิน คุดหิน ระเบิดหินอยู เลขที่  68/1 หมูที่ 4
หมูบานปาไมแดง ตําบลทาตูม  อําเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรี

√ e-petition กองการอนุญาต

32 6011432476 6/2/2560 1.กรณีรบุกรุกพื้นที่ปาเขาชองเสียด (จากการตรวจสอบพบวา พื้นที่ดังกลาว คือ ปาสงวนแหงชาติ 
ปาเขาขวาง ปาโคกยาง และปาชองบางเหรียง) บริเวณหมูที่ 1 ตําบลสินปุน อําเภอเขาพนม 
จังหวัดกระบี่ 2.กรณีการเชาที่ดินของบริษัทตางชาติ เพื่อปลูกปาลมน้ํามัน ทําใหไดรับความเสื่อม
โทรมปาถูกทําลาย น้ําในคลองแหงขอด ทําใหชาวบานในหมูที่ 4 ตําบลพรุเดียว อําเภอเขาพนม 
จังหวัดกระบี่

√ e-petition สํานักปองกันฯ สํานักการ
อนุญาตปดแลว

5/3/63

33 6011359704 24/2/2560 ขอความเปนธรรมกรณี นางสาวเมร่ี รัตนราช  ชาติสกุล เจาของบริษัท สวนอุทยานทองผาภูมิ 
จํากัด ผูรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติ เลมที่ 101 ฉบับที่ 46
 ลงวันที่ 24 กันยายน 2529 ในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาเขาชางเผือก ต.ทาขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.
กาญจนบุรี เพื่อปลูกสรางสวนปาและจัดตั้งวนอุทยาน รวมเนื้อที่ 1,104 ไร โดยปลูกตนสักจํานวน
 100,000 ตน ตอมาในป พ.ศ.2534 ไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดใหที่ดินบริเวณ
ปาเขาชางเผือก ปาเขาพระฤาษี ปาเขาบอแร และปาหวยเขยง เปนเขตอุทยานแหงชาติเขาแหลม 
ทําใหไดรับความเดือดรอนเสียหาย ไมสามารถเขาทําประโยชนในพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตและไม
สามารถตัดไมสักปลูกไวไปจําหนายได

√ e-petition กองการอนุญาต

34 6012978662 24/2/2560 กลุมเกษตรกรลุมน้ําหวยน้ําหิน และพวก มีหนังสือลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2560 ถึง ปกท.ทส. 
แจงวาเกษตรกรลุมน้ําหวยน้ําหิน ต.สถาน อ.นานอย จ.นาน ไดรับความเดือดรอนจากนโยบายทวง
คืนผืนปาจากรัฐบาล

√ e-petition สํานักปองกันฯ สจป.ที่ 3 สาขา
แพรปดแลว
28/4/60

35 6011363662 24/2/2560 แจงเบาะแสประกอบกิจการโรงงานไมแปรรูป โดยไมมีใบอนุญาต ซึ่งตั้งอยูภายในจังหวัดศรีสะเกษ √ e-petition สํานักปองกันฯ,กองการ
อนุญาต

สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานีปด
แลว29/3/60

36 6011392907 17/2/2560 บุกรุกพื้นที่ปาสงวน ปาสาธารณะประโยชน ปาชายเลน มีการถมแมน้ําลําคลองและทะเล เปนคน
แอบอางวาเปนคนสสนิทนายกรับมนตรี จึงไดตรวจสอบพื้นที่หมูที่ 1 ต.เกาะลันตานอย (บานหลัง
ฮอด) พบวา มีการโคนลม ตนไมสน และทําเปนไมซุงแปรรูป และพื้นที่เสียหายไปแลว 80-100 ไร
  ต.เกาะลันตา  อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

√ e-petition สํานักปองกันฯ สจป.ที่ 12 
สาขากระบี่ปด
แลว17/3/60



หนาที่ 5

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560   (ขอมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 5

37 6011320178 27/2/2560 มีการลักลอบตัดไมและแปรรูปไมเปนแผน หมูที่ 3 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี √ e-petition สํานักปองกันฯ สจป.ที่ 10 
(ราชบุรี)ปดเรื่อง

20/4/60

38 6011353918 27/2/2560 บุกรุกพื้นที่ปา จ.พะเยา เขตติดตอ จ.เชียงราย พื้นที่หวยบานฮาง-บานเยา (ทองที่บานนาหนุน หมู
ที่ 2 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา ติดตอ บานขุนหวยไคร อ.เทิง จ.เชียงราย)

√ e-petition สํานักปองกันฯ สจป.ที่ 2 
(เชียงราย)ปด
แลว24/3/63

39 6011411712  17/2/2560 รองเรียนวา เจาหนาที่สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 6 สาขานครพนม เขาตรวจยึดพื้นที่ปาและ
รองทุกขตอพนักงานสอบสวน สภอ.นครพนม ขอใหจับกุมดําเนินคดีขอหาบุกรุกปาสงวนแหงชาติ
ตอราษฎรที่เขาทํากินและอยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติปาดงหมู ทองที่หมูที่ 1 และหมูที่ 5 
ตําบลอุมเหมา อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

√ e-petition สํานักปองกันฯ สจป.ที่ 6 สาขา
นครพนมปดแลว

31/7/61

40 นร01600002440 7/3/2560 นายอภิชาต ชูพริก และพวก จํานวน 53 ราย ราษฎรตําบลปลายพระยา อําเภอปลายพระยา จัง
หวักกระบี่ รองเรียนขอความเปนธรรม กรณีพนักงานเจาหนาที่ผูควบคุมและรักษาปาสงวนแหงชาติ
 ปาปลายคลองพระยา จังหวัดกระบี่ มีคําสั่งใหรื้อถอนสิ่งปลูกสราง ตลอดจนพืชผล

√ e-petition สํานักปองกันฯ สจป.ที่ 12 
สาขากระบี่ปด
แลว28/3/60

41 นร02600016471 15/3/2560 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนในการขออนุญาตตัดไมหวงหามในพื้นที่ดินของตนเอง √ e-petition กองการอนุญาต

42 6011352246 24/3/2560 ขอแจงเบาะแสเกี่ยวกับการซุกซอนไมที่ตัดมาจากปาสงวน(ไมทราบชื่อ) บริเวณพื้นที่หมูบานดอน
ขวัญ ม. 2 ต.พนา อ.พนา จ.อํานาจเจริญ

√ e-petition สํานักปองกันฯ สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานีปด
แลว26/10/61

43 6011404867 27/3/2560  กรณีผูรองเรียนใชนามวา ขาราชการชั้นผูนอย รองเรียนตอผูตรวจการแผนดินใหตรวจสอบวาผูวา
ราชการจังหวัดชลบุรี เจาหนาที่เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาเขียว-เขาชมพู และเจาหนาที่สํานักงาน
ที่ดินจังหวัดชลบุรี รวมกับนายทุนบุกรุกสุสานในพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาเขียว-เขาชมพู โดย
ผูตรวจการ กระทรวงมหาดไทย (นายวิชิต ชาตไพสิฐ) ไดลงพื้นที่ตรวจสอบวา สุสานอยูในแนวเขต
ปาไม (ปาสงวนแหงชาติปาเขาเขียว ปาสงวนแหงชาติปาเขาชมพู และเขตรักษาพันธุสัตวปาเขา
เขียวเขาชมภู) ในการนี้ สป.ทส.พิจารณาแลวเห็นวา พื้นที่ตามขอรองเรียนดังกลาวอยูในพื้นที่ปา
สงวนแหงชาติปาเขาเขียว ปาเขาชมพู

√ e-petition สํานักปองกันฯ.สจป.ที่ 9 
(ชลบุร)ี

44 6010958868 4/4/2560 กรณีนายเจนชัย สยนานนท (ผูรอง) ขอใหตรวจสอบการยื่นขออนุญาตใชประโยชนในเขตปาสงวน
แหงชาติ ที่ผูรองยื่นตอกรมปาไมเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2547

√ e-petition กองการอนุญาต

45 6011488983 31/3/2560 ขอใหพิจารณาใหความชวยเหลือ เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย โดยมีขอ
เรียกรองสรุปประเด็นไดดังนี้ จํานวน 5 ประเด็นประเด็นขอเรียกรองในขอที่ 1 และ 5 มีสวน
เกี่ยวของกับภารกิจรับผิดชอบของกรมปาไม

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินปาไม



หนาที่ 6

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560   (ขอมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 5

46 6012999661 3/5/2560 ขอใหตรวจสอบการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. 3 ก) ในพื้นที่ อ.กบินทรบุรี จ.
ปราจีนบุรี อ.วัฒนานคร อ.คลองหาด อ.อรัญประเทศ ต.ตาพระยา จ.สระแกว ซึ่งอยูในเขตปา
สงวนแหงชาติ เขตปาบานแกง เขตปาเกงใหญ เขตปาแกงดินสอ จ.ปราจีนบุรี เขตปากระบาก เขต
ปาเขาฉกรรจฝงเหนือ เขตปาวัฒนานคร เขตปาโคกสูง จ.สระแกว

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินปาไม

47 6012912191 4/5/2560 ราษฎรจังหวัดนครพนม ขอใหออกเอกสารสิทธิใหกับชาวบานที่มีที่ทํากินและที่อยูอาศัยในพื้นที่ปา
สงวนแหงชาติ ปาดงบานโพนสวางและปาปลาปาก จังหวัดนครพนม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน 2541

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินปาไม

48 6011396234 5/5/2560 สมาชิกสภาเทศบาล ตําบลบางเตยแจงวา บริษัท เขาบอคอนสทรัคชั่น จํากัด ซึ่งประกอบกิจการ
โรงโมหินในทองที่ตําบลบางเตย อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ไดทําเหมืองหินนอกเขตประทาน
บัตรในพื้นที่แปลงเดิม ปจจุบันไดลุกล้ําพื้นที่แปลงใหมที่อยูระหวางการขออนุญาตใชประโยชนใน
พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ จึงขอใหคณะกรรมการพิจารณาการใชประโยชนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติมี
การตรวจสอบและพิจารณา

√ e-petition กองการอนุญาต

49 6012984823 25/5/2560 ขอใหแกไขปญหาที่ดินทํากินใหกับราษฎรในพื้นที่ ต.ทัพราช ต.ทับไทย ต.ทัพเสด็จ ต.โคคลาน อ.
ตาพระยา จ.สระแกว

√ e-petition สํานักปองกันฯ,สํานัก
จัดการที่ดินปาไม,สจป.ที่ 9

 สาขาปราจีนบุรี

50 6012994931 26/5/2560 ขอใชพื้นที่บริเวณปาหวยไผ จํานวน 2,000 ไร ที่อยูในการดูแลรับผิดชอบของหนวยปองกันรักษา
ปาที่ พบ.9 (ยางชุม) สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 สาขาเพชรบุรี และแปลงซึ่งเปนพื้นที่วาง
เปลาในทองที่ตําบลบอแขม อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

√ e-petition กองการอนุญาต สจป.ที่ 10 สาขา
เพชรบุรีปดแลว

23/6/60

51 6012924206 30/5/2560 เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมา ไดมีหนังสือที่ นม 0017.1/9677 ลงวันที่ 11 เมษายน 2560 
ขอให กษ. พิจารณา กรณีนายนคร ศรีวิพัฒน เลขาธิการสมัชชาเกษตรกรรายยอย ขอใหรัฐบาล
ดําเนินการ นโยบายทวงคืนผืนปา ตามคําสั่ง คสช. ที่ 64/2557 ซึ่งในบางพื้นที่ เชน อําเภอดาน
ซาย อําเภอนาแหว และอําเภอภูเรือ จังหวัดเลย มีการจับกุม ประกาศยึดพื้นที่ และตัดตน
ยางพาราของเกษตรกร โดยมีการเลือกปฏิบัติเฉพาะกับเกษตรกรที่มาจากภูมิภาคอื่น ไมมีการ
จําแนกหรือตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรตามคําสั่ง คสช. ที่ 66/2557

√ e-petition สํานักปองกันฯ สจป.ที่ 6 
(อุดรธานี)ปด

แลว18/7/60

52 6011410656 1/6/2560 ขอความเปนธรรม เนื่องจากถูกจับกุมโดยเจาหนาที่หนวยปองกันรักษาปาที่ อบ. 14 จังหวัด
อุบลราชธานี ปม. และดําเนินคดี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ขอหาบุกรุกเขาประโยชนและ
ครอบครองทําการเกษตร บริเวณปาชองเม็ก พื้นที่ตําบลชองเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินปาไม สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี ปด

แลว



หนาที่ 7

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560   (ขอมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 5

53 6012916998 8/6/2560 กรณีหอการคาจังหวัดแมฮองสอน และกลุมราษฎรจังหวัดแมฮองสอน จํานวน 179 ราย ขอ
อนุญาตใชพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาแมเงาและปาแมสําเพ็ง เพื่อตั้งเปนศูนยบริการชายแดนของ
สวนราชการที่เกี่ยวของ

√ e-petition กองการอนุญาต

54 6012912805 21/6/2560 นายเรืองเดช ประดิพัทธิ์สกุล ประธานกลุมเครือขายเกษตรกร จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย 
ขอใหพิจารณาใหความชวยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย  เนื่องจาก
กรมที่ดินออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงทับที่ดินทํากินในเขตปาสงวนแหงชาติ ในพื้นที่ตําบล
หงสหิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินปาไม สจป.ที่ 2 
(เชียงราย)ปด
แลว24/7/60

55 6012903872 23/6/2560 ขอความเปนธรรมเกี่ยวกับปญหาขอพิพาทเร่ืองที่ดิน บริเวณพื้นที่ทุงเลี้ยงสัตวของโครงการหมูบาน
จุฬาภรณพัฒนา 4 ซึ่งอยูในความดูแลของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ ในทองที่หมูที่ 7 ตําบลกุแหระ 
อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช แตปรากฏวา เจาหนาที่ปองกันรักษาปาที่ นศ. 4 (บางขัน) 
จับกุมดําเนินคดี และสั่งหามไมใหชาวบานดําเนินการเลี้ยงสัตว โดยอางวาพื้นที่ดังกลาวอยูในเขต
ปาสงวน จึงขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบวาพื้นที่ดังกลาวอยูในความรับผิดชอบของ
หนวยงานใด

√ e-petition สํานักปองกันฯ สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

ปดแลว
12/12/60

56 6012941998 4/7/2560 เจาหนาที่รัฐไดมีการแอบอางคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่ 64/2557 เร่ือง การ
ปราบปรามและหยุดยั้งการบุกทําลายทรัพยากรปาไม และคําสั่ง คสช. ที่ 66/2557 เร่ือง การ
หยุดยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม และนโยบายการปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวใน
สภาวการณปจจุบัน เพื่อทําการตรวจยึดที่ดินชาวบาน ผูยากไร ผูมีรายไดนอย และผูไรที่ดินทํากิน 
ซึ่งไดอยูอาศัยกอนที่จะมีคําสั่งดังกลาว โดยไมมีการตรวจสอบ และผูรองเรียนเห็นวา เจาหนาที่ไม
ยึดพื้นที่สัมปทานในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติแมงาวฝงซาย ของบริษัท เขียวเหลือง จํากัด ซึ่งเปนการ
เอื้อประโยชนใหแกบริษัทเอกชน จึงขอใหยกเลิกหรือแกไขคําสั่ง คสช. ดังกลาว ซึ่ง สป.ทส. ขอ
เรียนวา เร่ืองดังกลาวเกี่ยวของกับการดําเนินการตามคําสั่ง คสช. ที่ 64/2557 และคําสั่ง ที่ 
66/2557 ในการตรวจยึดในการตรวจยึดพื้นที่ในเขตปาสงวนแหงชาติแมงาวฝงซาย

√ e-petition สํานักปองกันฯ,กองการ
อนุญาต

57 6012954898 18/7/2560 รองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ปาไม สังกัดสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 7 
ขอนแกน หนวยปองกันรักษาปาที่ ขก.4 ภูพานคํา วาเจาหนาที่ปาไมไดรองทุกขกลาวโทษตอ
พนักงานสอบสวน เพื่อดําเนินคดีอาญากับผูรองเรียนในความผิดฐานกนสราง แผวถาง เผาปา หรือ
ทําใหเสื่อมเสียแกสภาพปาสงวนแหงชาติ เนื่องจากผูรองเรียนไดสรางบานพักอาศัยในพื้นที่หมูที่ 3
 ต.เขื่อนอุบลรัตน อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน โดยไมไดรับอนุญาต แตไมดําเนินคดีกับราษฎรรายอื่นที่
สรางบานพักอาศัยอยูในบริเวณเดียวกัน ผูรองเรียนจึงเห็นวา ไมไดรับความเปนธรรม

√ e-petition สํานักปองกันฯ สจป.ที่ 7 
(ขอนแกน)ปด
แลว24/7/61



หนาที่ 8

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560   (ขอมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 5

58 6012971109 25/7/2560 ขอใหพิจารณาแกไขปญหาที่ดินและที่ทํากิน ในเขตปาสงวนแหงชาติเขาปางกอวังชมพู อําเภอเขา
คอ จังหวัดเพชรบูรณ ซึ่งทางราชการไดขอใชพื้นที่ดังกลาวจาก ปม. เพื่อจัดทําเปนที่ทํากินและที่
อยูอาศัยใหกับราษฎรอาสาสมัคร ในเวลาตอมาไดมีการประกาศพื้นที่ดังกลาวเปนปาสงวนแหงชาติ
เขาปางกอวังชมพู โดยราษฎรอาสาสมัครบางสวนไดเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดิน และการใช
ประโยชนดานการเกษตรเปนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และทางราชการไดเขมงวดกับการกระทําผิด
เง่ือนไขการใชประโยชนที่ดินดังกลาวและมีการจับกุมผูกระทําผิดมาดําเนินคดี ผูรองเรียนจึง
ตองการใหหนวยงานที่เกี่ยวของเรงดําเนินการแกไขปญหาโดยดวน

√ e-petition กองการอนุญาต

59 6011477487 26/7/2560 มีที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยที่ไมมีเอกสารสิทธิในเขตปาสงวนแหงชาติ ซึ่งผูรองเรียนเห็นวา ที่ดิน
โดยรอบมีเอกสารสิทธิเปนโฉนดที่ดินและ ส.ป.ก. หมดแลว จึงขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของใหการ
ชวยเหลือผูรองเรียนกับพวกดวย

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินปาไม

60 6012718469 4/8/2560 ขอใหพิจารณาตรวจสอบการบุกรุกของนายทุนในพื้นที่ปาบนภูเขา บริเวณ ม. 5 ต.จระเขเผือก อ.
ดานมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

√ e-petition สํานักปองกันฯ สจป.ที่ 10 
(ราชบุรี)ปดเรื่อง

12/2/61

61 6012989614 7/8/2560 ขอใหทบทวนการดําเนินการพิสูจนสิทธิในที่ดินทํากินของประชาชน และยุติการดําเนินการกรณี
ทวงคืนผืนปาจากประชาชน

√ e-petition สํานักปองกันฯ สํานักจัดการ
ที่ดินปาไมปด

แลว
30/10/2561

62 6012993045 18/8/2560 ขอความเปนธรรมและขอใหตรวจสอบเกี่ยวกับการกันพื้นที่ปาสงวนแหงชาติดงตาหวัง ออกจาก
เขตปฏิรูปที่ดิน ในพื้นที่ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี จํานวน 2 แปลง เนื้อที่ 413 ไร เพื่อจัดตั้งปา
ชุมชน แตพื้นที่ดังกลาวมีสภาพเปนปาเสื่อมโทรมไมเหมาะสมที่จะจัดเปนปาชุมชน

√ e-petition สํานักปองกันฯ

63 6011419146 30/8/2560 ขอทราบความชัดเจนเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการกําหนดแนวเขตปาสงวนแหงชาติปาเหมืองจี้และปา
สันปาสัก เพื่อราษฎรจักไดไมบุกรุกเขาไปในเขตปาสงวนแหงชาติ  ตําบลเหมืองจี้ อําเภอเมืองลําพูน
 จังหวัดลําพูน

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินปาไม สจป.ที่ 1 
(เชียงใหม)ปด
แลว6/6/61

64 6012998046 30/8/2560 ขอใหระงับการดําเนินกิจการของโรงโมหินศิลาเพชร ตั้งอยูตําบลหนองโอง อําเภออูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี เนื่องจากโรงโมหินดังกลาวอยูติดกับถ้ําเขาไวยะกะ ซึ่งถ้ําดังกลาวอยูในเขตปาไมและ
ภายในถ้ํามีโบราณวัตถุสมัยทวารวดี ผูรองเรียนเกรงวา จะกอใหเกิดความเสียหายแกโบราณวัตถุ
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบริเวณใกลเคียง

√ e-petition กองการอนุญาต



หนาที่ 9

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560   (ขอมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 5

65 6012038958 5/9/2560 มีการนําตนไมใหญมาแปรรูปไมเปนทอนๆ รบกวนสงเสียงดังมากและอยากทราบวาไมที่นํามาตัด
ผิดกฎหมายหรือไม สถานที่นําไมมาตัด อยูบริเวณระหวาง แฟลตตํารวจทุงสองหองกับสนามกอลฟ
สโมสรราชพฤกษ(นอรทปารค) กทม. จึงอยากใหหนวยงานเขามาตรวจสอบและดําเนินการแกไข
ดวน

√ e-petition สํานักปองกันฯ

66 6012919235 19/9/2560  ขอใหพิจารณาแกไขปญหาเกี่ยวกับขอพิพาทที่ดินทํากินและขอใหตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่ที่ขัดตอกฎหมายหรือขัดตอรัฐธรรมนูญ กรณีการละเมิดสิทธิของราษฎรที่ไดรับผลกระทบ
จากการทวงคืนที่ดิน

√ e-petition สํานักปองกันฯ สํานักจัดการ
ที่ดินปาไมปด

แลว30/10/60

67 6012918392 26/9/2560 ขอความชวยเหลือเกี่ยวกับปญหาที่ดินทํากินใหแกผูรองและนางมุกดา สวนใจดี กรณีพิพาทที่ดินใน
เขตปาสงวนแหงชาติ ตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากถูกเจาหนาที่ปาไม
เขาตรวจยึดพื้นที่ ทําใหไดรับความเดือดรอนเปนอยางมากเพราะไมมีที่ทํากิน

√ e-petition สํานักปองกันฯ  สจป.ที่ 10 
(ราชบุรี)ปดแลว
19/11/61

68 6011475543 7/9/2560 ไดครอบครองที่ดินทํากินบริเวณหมูที่ 6 ต.หวยเขยง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี รวม 2 แปลง 
แปลงที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 20 ไร แปลงที่ 2 เนื้อที่ประมาณ 50 ไร โดยครอบครองมาเปน
เวลานานประมาณ 15 ป ตอมามีปายมาติดแจงยึดที่ดินแปลงที่ 1 ทําใหไมสามารถเขาไปทํากินใน
แปลงที่ดินดังกลาวได

√ e-petition สํานักปองกันฯ สจป.ที่ 10 
(ราชบุรี)ปดแลว

5/3/61

69 6011438836 7/9/2560  ผูรองแจงวาตนเองและญาติ ไดทํากินในพื้นที่หมูที่ 6 ต.หวยเขยง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี มา
เปนเวลานานประมาณ 15 ป แตปจจุบันมีเจาหนาที่มาหามไมใหเขาไปทํากินในพื้นที่ดังกลาว

√ e-petition สํานักปองกันฯ สจป.ที่ 10 
(ราชบุรี)ปดแลว

5/3/61

70 6011071136 4/5/2560 กรณีราษฎรตําบลแกงโสภา ทองที่อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุ ไดรับความเดือดรอนจากปญหาภัย
แลงขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค และการเกษตร จึงตองการจัดทําฝายชั่วคราวเพื่อกักเก็บน้ํา 
บริเวณแมน้ําวังทอง (ลําน้ําเข็ก) ในพื้นที่ตําบลแกงโสภาอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก รวม 5 จุด
 และอําเภอวังทอง ไดตรวจสอบพบวาพื้นที่ทั้ง 5 จุด อยูในความรับผิดชอบของกรมเจาทา เขตปา
สงวนแหงชาติ ซึ่งเปนพื้นที่ในความรับผิดชอบของ ปม.

√ e-petition สํานักปองกันฯ สจป.ที่ 4 สาขา
พิษณุโลกปดแลว
31/5/2561

71 6012906405  4/08/2560 ขอใหพิจารณาตรวจสอบการดําเนินการ กรณีที่หนวยงานของรัฐทวงคืนที่ดินและพื้นที่ปาสงวน
แหงชาติจากประชาชนโดยไมเปนธรรม

√ e-petition สํานักปองกันฯ สํานักจัดการ
ที่ดินปาไมปด

แลว29/9/2560

รวม 71 0
รวมทั้งหมด 71



 

เรื่องร้องเรียนอยู่ระหว่างด าเนินการ 
(ค้างข้ามปี) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
(เอกสารแนบ 6) 

 



หนาที่ 1

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

1 5812906985 7/10/2558 นายวิชรัตน มังคะตา ขอความอนุเคราะหเชาพื้นที่ปาดงซํา จังหวัดขอนแกน √ e-petition กองการอนุญาต

2 5811323422 17/11/2558 มีนายทุนลักลอบตัดไมพะยูงเปนจํานวนมาก ที่โครงการอนุรักษทับทิมสยาม เบื้องตนไดติดตามพรอมเก็บ
หลักฐานเเลวสงใหเจาหนาที่ของรัฐทั้งที่ ทสจ.ศรีสะเกษเเละศูนยดํารงธรรม เเตก็ไดไดรับความรวมมือไมมี
การเขาตรวจสอบ

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

สจป.ที่8(
นครราชสีมา)ปด
แลว24/2/59

3 5811459890 2/12/2558 ขอความอนุเคราะหเชาที่ดินทํากินของรัฐ ในพื้นที่ ต.วังยาว อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี √ e-petition กองการอนุญาต

4 5912799261 6/1/2559 ขอแจงเบาะแสเกี่ยวกับการซุกซอนไมที่ตัดมาจากปาสงวน(ไมทราบชื่อ) บริเวณพื้นที่หมูบานดอนขวัญ 
หมูที่ 2 ตําบลพนา อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

5 5911401962 13/1/2559 ขออนุญาตเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไมทองที่หมูที่ 1 ตําบลไชยราช อําเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ

√ e-petition กองการอนุญาต สํานักจัดการ
ที่ดินปาไมปด

แลว
26/10/2559

6 5911319757 4/2/2559 ขอความชวยเหลือเนื่องจากผูรองไดยื่นคําขอตออายุประทานบัตรการเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายใน
เขตปาสงวนแหงชาติปาเขาอังคาร ตําบลเจริญสุข อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย

√ e-petition กองการอนุญาต

7 5911437979 1/2/2559 ขอใชพื้นที่จากกรมปาไมในเขตปาสงวนแหงชาติเขาปางกอวังชมพู อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ √ e-petition กองการอนุญาต

8 5911390859  01/02/2559 วันที่ 13 มกราคม 2559 เจาหนาที่ไดปฏิบัติการทวงคืนผืนปาตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยการ
รื้อถอนพืชผลอาสินและตัดตนยางพาราของราษฎรในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติหวยจันทร (ตามที่ผูรองแจง) 
ตําบลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ทําใหผูรองและชาวบานไดรับความ เดือดรอน และไมมีที่ดินทํากิน

√ e-petition สํานักปองกันฯ
,สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

9 5911455883 10/2/2559 กรณีนายกรกช สุขฤทธิ์ ไดมีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอใหพิจารณาดําเนินการตอผูกระทําผิด
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 ในพื้นที่อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว

√ e-petition สํานักปองกันฯ สน.จทป.ที่ 9 
สาขาปราจีนบุรี

ปดแลว
29/12/59

10 5910351995 1/2/2559 ไดรับความเดือดรอนจากสัมปทานทําเหมืองแรเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนตและกอสรางบริเวณเขาปูคง 
จังหวัดกาญจนบุรี

√ e-petition กองการอนุญาต

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559    (ขอมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 6



หนาที่ 2

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559    (ขอมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 6

11 5911455883 10/2/2559 กรณีนายกรกช สุขฤทธิ์ ไดมีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอใหพิจารณาดําเนินการตอผูกระทําผิด
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 ในพื้นที่อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ในการ
เพิกถอนเอกสารสิทธิของนายทุน ที่ไดมาโดยมิชอบดวยกฎหมายตามคําสั่งศาล แตเจาหนาที่ของรัฐไมมี
การดําเนินการใดๆ ในการนี้ สป.ทส.พิจารณาแลวเห็นวาไดเคยมอบหมายให ปม.แจงตอบนายกรกชฯ ใน
ประเด็นเกี่ยวกับนายทุนบุกรุกพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ แตปจจุบัน ปม.ยังไมมีรายงานผลใหผูรองทราบแต
อยางใด

√ e-petition สํานักปองกันฯ สน.จทป.ที่ 9 
สาขาปราจีนบุรี
ปดแลว29/59

12 5900894 26/2/2559 ลักลอบตัดไมพะยูงโดยไมไดรับอนุญาต จํานวน 1 ตน ในพื้นที่ สค.1 พื้นที่หมูบานเขาไมไผ หมูที่ 7 
อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก

√ ปม./โทรศัพท สํานักปองกันฯ

13 5911403570 22/2/2559 ขอใหเจาหนาที่ปาไมดําเนินการตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ปา บริเวณทองที่ หมูที่ 5 ตําบลฉลอง อําเภอสิ
ชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ e-petition สํานักปองกันฯ สน.จทป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

ปดแลว
12/3/62สํานัก
การอนุญาตปด

23/9/63

14 5911423016 1/3/2559 ขอแจงเบาะแสการบุกรุกพื้นที่ปาสงวน บริเวณแมน้ําวังทองฝงขวา หนาคายสฤษดิ์เสนา หมูที่ 19 
หมูบานวังกระบาก ตําบลวังนกแอน อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

√ e-petition สํานักปองกันฯ สน.จทป.ที่ 4 
สาขาพิษณุโลก 

ปดแลว21/6/59

15 5911417529 3/3/2559 ขอใหพิจารณาตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีนางอัมพร ดวงอุปมา กับพวก รวม 5 รายไดรับความเดือดรอน
จากปญหาพิพาทสิทธิครอบครองที่ดินในเขตอุทยานแหงชาติภูพาน และพื้นที่ปาโนนอุดม ซึ่งในพื้นที่ปา
สงวนแหงชาติปากุดไห ปานาใน และปาโนนอุดม  จังหวัดสกลนคร

√ e-petition สํานักปองกันฯ สน.จทป.ที่ 6 
สาขานครพนม 

ปดแลว15/8/59

16 5911301742 1/3/2559 ขอใหพิจารณาอนุญาตขุดลอกลําคลองบอดาน ในพื้นที่แตคลองบอดาน ตําบลนาเตย อําเภอทายเหมือง 
จังหวัดพังงา

√ e-petition กองการอนุญาต สน.จทป.ที่ 12 
สาขากระบี่ปด
แลว10/3/60

17 5910971081 29/02/2559 พื้นที่ หมูที่ 4,5,6 ตําบลหินแกว อําเภอทาแซะ และหมูที่ 7 ตําบลบานนา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร ได
มีประชาชนอาศัยทํากินในพื้นที่มานานแลว แต เจาหนาที่ปาไมไดมีการเรียกรับผลประโยชนและ
ประชาชนขอเชาที่ดินดังกลาวเพื่อทําประโยชน

√ e-petition กองการอนุญาต สน.จทป.ที่ 11 
(สุราษฎรธานี) 

ปดแลว30/9/59



หนาที่ 3

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559    (ขอมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 6

18 5913030648 15/3/2559 ขออนุญาตใชที่ราชพัสดุที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของกรมปาไม ในพื้นที่หมูที่ 3 ตําบลนิคมสรางตนเอง
 อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

√ e-petition กองการอนุญาต

19 5912904147 28/3/2559 ขออนุญาตใชพื้นที่ของ ปม. โดยสภาองคกรชุมชนตําบลหนองแมนา ตําบลสะเพง ตําบลริมสีมวง และ
ตําบลเขาคอ เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎร

√ e-petition กองการอนุญาต

20 5911455685 24/3/2559 ถูกเจาหนาที่ปาไมจังหวัดอํานาจเจริญจับกุมดําเนินคดีฐานบุกรุก กนสราง แผวถาง เขาทําประโยชนฯลฯ
ในปาสงวนแหงชาติโดยไมไดรับอนุญาต

√ e-petition สํานักปองกันฯ สน.จทป.ที่ 7 
สาขา

อุบลราชธานีปด
แลว17/10/61

21 5911464157 31/3/2559 ขอความอนุเคราะหเชาที่ดินทํากินของรัฐ ในพื้นที่ ต.วังยาว อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี √ e-petition กองการอนุญาต

22 5911342654 3/5/2559 ขออนุญาตใชพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ปาแมเงาะและปาแมสําเพ็ง เพื่อตั้งเปนศูนยบริการชายแดน จังหวัด
แมฮองสอน

√ e-petition กองการอนุญาต

23 5911481881 12/4/2559 ขอทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการเชาที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ ทองที่ ม. 4 ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.
กาญจนบุรี

√ e-petition กองการอนุญาต

24 5910939657 17/5/2559 ขอความเปนธรรมและความชวยเหลือ เนื่องจากสมาชิกของกลุมประชาชนเพื่อประชาชน จํานวนหนึ่งที่ได
เขาไปอาศัยในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาปลายคลองพระยา ทองที่หมูที่ 5 ตําบลปลายพระยา อําเภอ
ปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ไดรับความเดือดรอนเปนอยางมากจากการเขาทําลายและขโมยทรัพยสินของ
เจาหนาที่สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 12 สาขากระบี่

√ e-petition สํานักปองกันฯ สน.จทป.ที่ 12 
สาขากระบี่ปด
แลว24/1/60

25 5911364385 17/5/2559 ชาวบานหมูที่ 5 ตําบลสบปาด อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ขออนุญาตใชพื้นที่ปาเพื่อปรับปรุงถนน 
เนื่องจากประสบปญหาการขนสงสินคาเกษตรและคมนาคมไมสะดวก

√ e-petition กองการอนุญาต

26 5910954364 19/5/2559 ขอความเปนธรรมเกี่ยวกับการทําประโยชนในที่ดินเขตปาสงวนแหงชาติ ในพื้นที่หมูที่ 5 ต.ตะโก อ.ทุง
ตะโก จ.ชุมพร

√ e-petition กองการอนุญาต

27 5901154 24/5/2559 ขอสอบถาม 1. ทําไมถึงปลอยใหคนมาทําลายปาไดเปนลานๆๆไรแบบนั้น แลวไมมีใครไปตรวจหรือ 
monitor ตลอดเหรอครับ มารูอีกทีก็ตอเมื่อพื้นที่ปาโดนทําลายไปเปนลานๆๆไรแบบนี้ มันไมนาจะเชื่อได
เลยวาที่ปาเปนลานๆๆไร โดยที่ไมมีใครทราบมากอนเลย 2. แลวมาตรการการจับผูทําลายมาลงโทษละ
ครับเปนอยางไรบาง 3 เกิดแบบนี้แลว จนท ของรัฐจะรับผิดชอบอยางไร บกพรองตอหนาที่หรือเปลาครับ
 4. แนวทางการแกไขคืออะไรครับ

√ ปม/เว็บไซต สํานักปองกันฯ

28 5911471902 31/5/2559 ขอใชที่ดินในพื้นที่ตําบลเจริญสุข อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย ในการสรางวัดเขารัตนธงชัย (วัด
สระสะแก)

√ e-petition กองการอนุญาต



หนาที่ 4

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559    (ขอมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เอกสารแนบ 6

29 5912999649 8/6/2559 ปม. พิจารณาพื้นที่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมไดออกอาชญาบัตรสํารวจแรให ป 2554 ซึ่งยังไมมีความ
ชัดเจนวาอยูในพื้นที่ปาไมหรือไม จึงขอให ปม.ตรวจสอบขอเท็จจริง

√ e-petition กองการอนุญาต

30 5901222 14/6/2559 ขอใหตรวจสอบใหม กรณีบุกรุกปาเขาสน เพื่อครอบครองที่ดิน หมูที่ 2 ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง 
จังหวัดราชบุรี

√ ปม./หนังสือ สํานักปองกันฯ

31 5912981600 22/7/2559 ขอเสนอเกี่ยวกับการแกไขปญหาการถือครองที่ดินและใชประโยชนที่ดินในทองที่อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา แนวทางการแกไขปญหาขอพิพาทการครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสรางในเขตพื้นที่
ปาสงวนแหงชาติปาเขาภูหลวง พื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ (Zone C)

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินปา
ไม

สน.จทป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)ปด
แลว29/6/60

32 5911439505 27/7/2559  กรณีราษฎรบานพระเนตร หมูที่ 2 ตําบลสาน จํานวน 10 ราย บานใหม หมูที่ 8 ตําบลสาน จํานวน 1 
ราย และบานศรีมงคลเหนือ หมูที่ 7 ตําบลขึ่ง อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน จํานวน 2 ราย ไดรับความ
เดือดรอนจากการทวงคืนผืนปาของเจาหนาที่หนวยปองกันและรักษาปาที่ นน.20 (น้ํามวบ) รวมกับ
ผูใหญบานขึ่งใต หมูที่ 6 ตําบลขึ่ง อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน นําปายไปติดประกาศขอคืนพื้นที่ทํากิน
บริเวณปาหวยปลวก ปาหวยหวาย หมู 6 ตําบลขึ่ง อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน

√ e-petition สํานักปองกันฯ สน.จทป.ที่ 3 
สาขาแพร ปด

แลว 1/3/2562

33 5911495874 1/8/2559 ถูกกลาวหาวาบุกรุกเขาทําประโยชนปลูกยางพาราในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาภูเปอย ปาภูขี้เถา และ
ปาภูเรือ 0.เลย

√ e-petition สํานักปองกันฯ สน.จทป.ที่ 6 
(อุดรธานี) ปด
แลว23/2/60

34 5912902590 31/8/2559 ขอความเปนธรรมในการอนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ โดยผูรองอางวา บริษัท 
ไทย-สวีดิสซ เหมืองแร จํากัด ไดรับโอนประทานบัตรจากบริษัท ศิริไทย ซีไลท ประเทศไทย จํากัด ซึ่ง
ไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนภายในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมลาวฝงขวา ในพื้นที่ ต.สันสลี อ.เวียงปา
เปา จ.เชียงราย

√ e-petition กองการอนุญาต

35 5911455609 7/9/2559 ขอใหพิจารณาปญหาความเดือดรอนของกลุมเกษตรกรผูไมมีที่ดินทํากิน ซึ่งตองการจะขอเชาที่ดินทํากิน
เนื้อที่ประมาณ 4,945 ไร จํานวน 7 แปลง โดยเปนพื้นที่ใน ต.อาวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง จํานวน 3,500 
ไร ตําบลวังมะปราง อําเภอวังวิเศษ จํานวน 638 ไร และตําบลบอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง จํานวน 
807 ไร

√ e-petition กองการอนุญาต

36 5912771978 30/9/2559 บุกรุกซื้อขายที่ดินปาสงวนแหงชาติปาหวยเม็ก  จังหวัดอุบลราชธานี √ e-petition สํานักปองกันฯ สน.จทป.ที่ 7 
สาขา

อุบลราชธานีปด
แลว15/3/60

รวม 36 0

รวมทั้งหมด                  36



 

เรื่องร้องเรียนอยู่ระหว่างด าเนินการ 
(ค้างข้ามปี) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
(เอกสารแนบ 7) 



ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

 
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

1 5800311 8/12/2557 ขอคําปรึกษาเกี่ยวกับ นสก. พบปญหาเวลาเราสงไมไปใหลูกคา เราจะออก นสก สําหรับขนไมไปทุกครั้ง แตจะเกิด
ปญหาในกรณีที่ลูกคาไมรับสินคาทั้งแบบเต็มจํานวน และไมเต็มจํานวน อันเนื่องจาก ปญหาคุณภาพ ลูกคาไมมีพื้นที่
วาง รับไมครบทุกรายการ สงผลกับใบเบิกทางขากลับ ไดมาบาง ไมไดมาบาง ทําใหโควตาไมของบริษัทไมครบตาม
จํานวน จะขอปรึกษาวาเราจะมีวิธีการดําเนินอยางไร เพื่อใหถูกตองตามกฎหมาย

√ ปม/เว็บไซต กองการอนุญาต

2 5811359011 11/6/2558 ขอทราบผลการขออนุญาตใชพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาวังใหญและปาแมน้ํานอย เพื่อตั้งโรงแตงแร ทองที่ตําบลศรี
มงคล อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

√ e-petition กองการอนุญาต สจป.ที่ 10 
(ราชบุรี) 
ปดแลว 
1/7/58

3 5811413256 14/6/2558 ราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี รองเรียนวา ถูกศูนยวิจัย นํารถแทรกเตอรเขาไปทําลายพืชผลทางการเกษตรที่ไดปลูกไว
 และยังถูกหามไมใหเขาใชประโยชนและอยูอาศัยในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ปาดงภูหลน ทําใหไดรับความเดือดรอน 
เนื่องจากไมมีที่ดินทํากินและที่อยูอาศัย

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 
สาขาอุบลราชธานี

4 5811923886 18/6/2558 คัดคานการทําเหมืองแรฯ  (ตําบลลําพญากลาง ตําบลลําสะพุง และตําบลซับสนุน) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  
เนื่องจากหากมีการอนุญาตทําเหมืองแรจะสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูและความเปนอยูของชาวบานอยาง
รุนแรง

√ e-petition กองการอนุญาต

5 5811487716  25/06/2558 ขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาในคดีหมายเลข
แดงที่ อ.205/2557 ใหเพิกถอนการออกเอกสารสิทธิที่มิชอบดวยกฎหมายของกลุมนายทุนจํานวน 2,800 ไร ใน
เขตปาสงวนอําเภอวัฒนานคร เนื่องจากที่ดินอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ซึ่งศาลไดมีคําพิพากษาแลว แตกลุมนายทุน
ไมปฏิบัติตามคําพิพากษาและไดบุกรุกครอบครองพื้นที่ปาสงวนดังกลาว

√ e-petition สํานักปองกันฯ

6 5812967565 24/6/2558 ขอใหตรวจสอบการยื่นขอใบอนุญาตสัมปทานการระเบิดหินภูเขา บริเวณภูเขาจั๊กจั่น (ชื่อที่ชาวบานในพื้นที่เรียก) 
หมูบานกลาง หมูที่ 2 ต.นากลาง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค

√ e-petition กองการอนุญาต

7 5810968121 19/8/2558 หัวหนาหนวยปองกันรักษาปาที่ สพ.1 อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี มีพฤติกรรมขมขูคุกคามประชาชน √ e-petition สน.จทป.ที่ 10 
(ราชบุรี)

8 5812913528 27/8/2558 ขอความอนุเคราะหเชาที่ดินทํากินของรัฐ ในพื้นที่ ต.วังยาว อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี √ e-petition กองการอนุญาต

9 5812910018 24/9/2558 ขอใหตรวจสอบแนวเขตประทานบัตรหมดอายุประทานบัตร บริเวณทองที่ ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต และการออก
เอกสิทธิของนายทุน

√ e-petition กองการอนุญาต

รวม 9 0
รวมทั้งหมด

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558   (ขอมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564)

9

เอกสารแนบ 7
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