






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

1 ผู้ขอรับบริการข้อมูลสิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่วิชาการป่าไม้ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1  - 2

2 ผู้ขอรับบริการข้อมูลทางโทรศัพท์/ ณ ศูนย์บริการฯ 61 61 96 81 69 50 21 13 4 4 12 5 477

3 ผู้ขอรับบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  - 1

4 ผู้ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการของกรมป่าไม้ 

(ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 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 14 5 485

               

สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์บริการประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ลําดับที่ การให้บริการ
ประจําเดือน
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ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64

ผู้ขอรับบริการข้อมูลสิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่วิชาการป่าไม้

ผู้ขอรับบริการข้อมูลทางโทรศัพท์/ ณ ศูนย์บริการฯ

ผู้ขอรับบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการของกรมป่าไม้ (ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540)



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

1 ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ 10 16 31 22 30 24 27 19 15 21 24 19 258

2 สํานักนายกรัฐมนตรี/(1111) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  - 0

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

4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ/(ระบบ e-petition) 7 9 16 7 9 8 9 3 8 7 4 14 101

5 คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  - 0

6 อื่นๆ (เช่น หนังสือ/บันทึกคําร้อง เป็นต้น) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  - 0

รวมทั้งสิ้น 17 33 47 32 41 32 36 22 23 28 29 33 373

สถิติเรื่องร้องเรียนของศูนย์บริการประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ลําดับที่ เรื่องร้องเรียน
ประจําเดือน
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ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้

สํานักนายกรัฐมนตรี/(1111)

รัฐสภา (กระทู้/ข้อหารือ)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ/(ระบบ e-petition)

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส.

อื่นๆ (เช่น หนังสือ/บันทึกคําร้อง เป็นต้น)



รวม
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ดําเนินการ
รวม

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ดําเนินการ
รวม

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ดําเนินการ
รวม

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ดําเนินการ
รวม

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ดําเนินการ
รวม

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ดําเนินการ

1 ให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแส 258 183 75 228 197 31 179 169 10 131 118 13 190 173 17 137 132 5
2 เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ

เจ้าหน้าที่และภารกิจของกรม
86 64 22 117 98 19 138 109 29 112 89 23 193 140 53 203 173 30

3 กระทู้ ข้อหารือ 14 4 10 29 22 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 อื่นๆ (เช่น ขอคําปรึกษา 

เสนอความคิดเห็น)
15 4 11 29 21 8 27 26 1 34 32 2 78 77 1 19 18 1

รวมทั้งสิ้น 373 255 118 403 338 65 348 308 40 277 239 38 461 390 71 359 323 36
คิดเป็นร้อยละ(%) 100.00% 68.36% 31.64% 100.00% 83.87% 16.13% 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

สรุปเรื่องร้องเรียนของศูนย์บริการประชาชน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - พ.ศ.2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

ลําดับที่ ประเภทเรื่องร้องเรียน

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

84%

16%

ปี 2563 
ดําเนินการแลว้
เสรจ็ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

89%

11%

ปี 2562 
ดําเนินการแลว้
เสรจ็ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

86%

14%

ปี 2561 
ดําเนินการแลว้
เสรจ็ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

85%

15%

ปี 2560 
ดําเนินการแลว้
เสรจ็ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

90%

10%

ปี 2559 
ดําเนินการแลว้
เสรจ็ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

68%
32%

ปี 2564 
ดําเนินการแลว้
เสรจ็ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 



จํานวน/เรื่อง คิดเป็นร้อยละ(%) จํานวน/เรื่อง คิดเป็นร้อยละ(%) จํานวน/เรื่อง คิดเป็นร้อยละ(%) จํานวน/เรื่อง คิดเป็นร้อยละ(%) จํานวน/เรื่อง คิดเป็นร้อยละ(%) จํานวน/เรื่อง คิดเป็นร้อยละ(%)

1 ให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแส 258 69.17% 228 56.58% 179 51.44% 131 47.29% 189 41.00% 137 38.16%
2 เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่และภารกิจของกรมป่า

ไม้
86 23.06% 117 29.03% 138 39.66% 112 40.43% 194 42.08% 203 56.55%

3 กระทู้ ข้อหารือ 14 3.75% 29 7.20% 4 1.15% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 อื่นๆ (เช่น ขอคําปรึกษา เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะฯ) 15 4.02% 29 7.20% 27 7.76% 34 8.95% 78 16.92% 19 5.29%

รวมทั้งสิ้น 373 100.00% 403 100.00% 348 100.00% 277 100.00% 461 100.00% 359 100.00%

    

  

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

สรุปเรื่องร้องเรียนของศูนย์บริการประชาชน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - พ.ศ.2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

ลําดับที่ ประเภทเรื่องร้องเรียน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

49%

42%

0%
9%

พ.ศ. 2561 
ใหข้อ้มูลและแจง้เบาะแส 

เร ือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบั
เจา้หนา้ทีแ่ละภารกจิของ
กรมป่าไม ้
กระทู ้ขอ้หารอื 

อืน่ๆ (เชน่ ขอคําปรกึษา 
เสนอความคดิเห็น ขอ้
เสนอแนะฯ) 

41%

42%

0% 17%

พ.ศ. 2560 
ใหข้อ้มูลและแจง้เบาะแส 

เร ือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบั
เจา้หนา้ทีแ่ละภารกจิ
ของกรมป่าไม ้
กระทู ้ขอ้หารอื 

อืน่ๆ (เชน่ ขอคําปรกึษา 
เสนอความคดิเห็น ขอ้
เสนอแนะฯ) 

38%

57%

0% 5%

พ.ศ. 2559 
ใหข้อ้มูลและแจง้เบาะแส 

เร ือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบั
เจา้หนา้ทีแ่ละภารกจิ
ของกรมป่าไม ้
กระทู ้ขอ้หารอื 

อืน่ๆ (เชน่ ขอคําปรกึษา 
เสนอความคดิเห็น ขอ้
เสนอแนะฯ) 

57%29%

7%
7%

พ.ศ. 2563 
ใหข้อ้มูลและแจง้เบาะแส 

เร ือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบั
เจา้หนา้ทีแ่ละภารกจิ
ของกรมป่าไม ้
กระทู ้ขอ้หารอื 

อืน่ๆ (เชน่ ขอคําปรกึษา 
เสนอความคดิเห็น ขอ้
เสนอแนะฯ) 

51%40%

1% 8%

พ.ศ. 2562 
ใหข้อ้มูลและแจง้เบาะแส 

เร ือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบั
เจา้หนา้ทีแ่ละภารกจิ
ของกรมป่าไม ้
กระทู ้ขอ้หารอื 

อืน่ๆ (เชน่ ขอคําปรกึษา 
เสนอความคดิเห็น ขอ้
เสนอแนะฯ) 

69%

23%

4% 4%

พ.ศ. 2564 
ใหข้อ้มูลและแจง้เบาะแส 

เร ือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบั
เจา้หนา้ทีแ่ละภารกจิของ
กรมป่าไม ้
กระทู ้ขอ้หารอื 

อืน่ๆ (เชน่ ขอคําปรกึษา 
เสนอความคดิเห็น ขอ้
เสนอแนะฯ) 



 
ตาราง สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประจำเดือน กันยายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2564) 

รายการผู้ขอรับบริการ 

(1) 

ผู้รับบริการสะสม 

 

(2) 

ผู้รับบริการ 

(ก.ย.64) 

(1+2) 

รวม 

1. ผู้ขอรับบริการข้อมูลสิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่วิชาการป่าไม้ 2 0 2 

2. ผู้ขอรับบริการข้อมูลทางโทรศัพท์/ศูนย์บริการฯ 472 5 477 

3. ผู้ขอรับบริการข้อมูลอิเล็กทรอนกิส ์ 1 0 1 

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

5 0 5 

รวมท้ังหมด 480 5 485 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน กันยายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2564) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

(1) 
เร่ืองร้องเรียน 

สะสม 
 

(2) 
เร่ืองร้องเรียน 
ประจำเดือน 
(ก.ย.64) 

 

 
(1)+(2) 
รวม* 

ดำเนินการ
พร้อมรายงาน

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมปา่ไม ้ 239 19 258 184 74 

สำนักนายกรัฐมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 87 14 101 67 34 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส. 0 0 0 0 0 

อื่นๆ (เช่น หนังสือ/บันทึกคำร้อง) 1 0 1 0 1 

รวมท้ังหมด 340 33 373 255 118 

 
หมายเหตุ  * รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1  

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



ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2564) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

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

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

(1) - (2) = (3) 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 

(ข้ามปี) 

(4) 
เรื่องดำเนินการแล้วเสร็จ 

(ต.ค.63–ก.ย.64) 

(3) - (4) 
เรื่องร้องเรียนค้างปี 

คงเหลือ** 

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมปา่ไม ้ 212 136 76 53 23 

สำนักนายกรัฐมนตรี / (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/บันทึกคำร้อง) 0 0 0 0 0 

รวมท้ังหมด 403 247 156 91 65 

 
หมายเหตุ  ** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2  

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



ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2564) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

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

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

(1) - (2) = (3) 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 

(ข้ามปี) 

(4) 
เรื่องดำเนินการแล้วเสร็จ 

(ต.ค.63 – ก.ค.64) 

(3) - (4) 
เรื่องร้องเรียนค้างปี 

คงเหลือ*** 

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมปา่ไม ้ 166 152 14 5 9 

สำนักนายกรัฐมนตรี / (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/บันทึกคำร้อง) 0 0 0 0 0 

รวมท้ังหมด 348 288 58 18 40 

 
หมายเหตุ  *** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3  

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



ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2564) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

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

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

(1) - (2) = (3) 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 

(ข้ามปี) 

(4) 
เรื่องดำเนินการแล้วเสร็จ 

(ต.ค.63 – ก.ค.64) 

(3) - (4) 
เรื่องร้องเรียนค้างปี 

คงเหลือ**** 

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมปา่ไม ้ 82 72 10 0 10 

สำนักนายกรัฐมนตรี / (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/บันทึกคำร้อง) 0 0 0 0 0 

รวมท้ังหมด 277 238 39 1 38 

 
หมายเหตุ  **** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4  

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



ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2564) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

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

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

(1) - (2) = (3) 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 

(ข้ามปี) 

(4) 
เรื่องดำเนินการแล้วเสร็จ 

(ต.ค.63 – ก.ค.64) 

(3) - (4) 
เรื่องร้องเรียนค้างปี 

คงเหลือ***** 

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมปา่ไม ้ 86 83 3 1 2 

สำนักนายกรัฐมนตรี / (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/บันทึกคำร้อง) 0 0 0 0 0 

รวมท้ังหมด 461 385 76 5 71 

 
หมายเหตุ  ***** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5  

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



ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2564) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

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

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

(1) - (2) = (3) 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 

(ข้ามปี) 

(4) 
เรื่องดำเนินการแล้วเสร็จ 

(ต.ค.63 – ก.ค.64) 

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

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมปา่ไม ้ 107 104 3 0 3 

สำนักนายกรัฐมนตรี / (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/บันทึกคำร้อง) 0 0 0 0 0 

รวมท้ังหมด 359 319 40 4 36 

 
หมายเหตุ  ****** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6  

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



ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2564) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

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

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

(1) - (2) = (3) 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 

(ข้ามปี) 

(4) 
เรื่องดำเนินการแล้วเสร็จ 

(ต.ค.63 – ก.ค.64) 

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

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมปา่ไม ้ 129 128 1 0 1 

สำนักนายกรัฐมนตรี / (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/บันทึกคำร้อง) 0 0 0 0 0 

รวมท้ังหมด 405 394 11 2 9 

 
หมายเหตุ  ******* รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7  

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

 



หน่วยงานที่รับผิดชอบ จํานวนเรื่องร้องเรียน อยู่ระหว่างดําเนินการ
ดําเนินการแล้วเสร็จ

พร้อมรายงาน
(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

สํานักบริหารกลาง 29 1 28
สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 323 104 219
สํานักจัดการป่าชุมชน 18 1 17
สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 8 0 8
สํานักส่งเสริมการปลูกป่า 91 6 85
สํานักจัดการท่ีดินป่าไม้ 183 49 134
สํานักแผนงานและสารสนเทศ 60 0 60
สํานักการป่าไม้ต่างประเทศ 0 0 0
สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 9 0 9
สํานักเศรษฐกิจการป่าไม้ 13 5 8
กองการอนุญาต 196 91 105
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2 0 2
กลุ่มนิติการ 14 0 14
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 0 0
กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 0 0
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ 0 0 0
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 (เชียงใหม่) 157 7 150
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 2 (เชียงราย) 98 2 96
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ลําปาง) 79 0 79
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 (ตาก) 96 3 93
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 (สระบุรี) 52 5 47
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) 89 1 88
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 (ขอนแก่น) 108 8 100
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 (นครราชสีมา) 209 7 202
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 (ชลบุรี) 109 12 97
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 167 14 153
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎร์ธานี) 110 2 108
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) 85 21 64
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) 38 3 35
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 26 14 12
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ 71 0 71
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 39 3 36
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขาพิษณุโลก 119 2 117
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 สาขานครพนม 26 4 22
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 สาขาอุบลราชธานี 106 16 90
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี 69 9 60
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 62 3 59
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 สาขากระบ่ี 94 4 90
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 สาขานราธิวาส 13 0 13
หน่วยงานอื่น : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 0 0 0

รวม 2626 377 2249

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน (รายสํานัก) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2564  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)
ศูนย์บริการประชาชน สํานักบริหารกลาง

* หมายเหตุ : เรื่องร้องเรียนบางเรื่องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน
ทั้งน้ี สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางเว็บเพจของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ http://www.forest.go.th/service/ หัวข้อรายงานสถิติประจําเดือน



หน่วยงานที่รับผิดชอบ จํานวนเรื่องร้องเรียน อยู่ระหว่างดําเนินการ
ดําเนินการแล้วเสร็จพร้อม

รายงาน
(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

สํานักบริหารกลาง 2 1 1

สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 8 7 1

สํานักจัดการป่าชุมชน 0 0 0

สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 0 0 0

สํานักส่งเสริมการปลูกป่า 9 6 3

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ 5 5 0

สํานักแผนงานและสารสนเทศ 0 0 0

สํานักการป่าไม้ต่างประเทศ 0 0 0

สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 1 0 1

สํานักเศรษฐกิจการป่าไม้ 5 5 0

กองการอนุญาต 12 9 3

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 0 1

กลุ่มนิติการ 0 0 0

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 0 0

กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 0 0

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ 0 0 0

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 34 6 28

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 13 1 12

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลําปาง) 12 0 12

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 14 3 11

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 10 5 5

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 5 1 4

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 22 4 18

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 29 4 25

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 23 9 14

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 27 10 17

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 17 2 15

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 23 12 11

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 7 2 5

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 7 7 0

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 5 0 5

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 11 3 8

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 15 2 13

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 4 3 1

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 18 8 10

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 13 3 10

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 10 3 7

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 16 3 13

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส 3 0 3

หน่วยงานอ่ืน : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 0 0 0
รวม 373 118 255

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน (รายสํานัก) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน สิงหาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)
ศูนย์บริการประชาชน สํานักบริหารกลาง

* หมายเหตุ : เรื่องร้องเรียนบางเรื่องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางเว็บเพจของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ http://www.forest.go.th/service/ หัวข้อรายงานสถิติประจําเดือน



หน่วยงานที่รับผิดชอบ จํานวนเรื่องร้องเรียน อยู่ระหว่างดําเนินการ ดําเนินการแล้วเสร็จพร้อมรายงาน
(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

สํานักบริหารกลาง 5 0 5
สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 36 24 12
สํานักจัดการป่าชุมชน 2 1 1
สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 0 0 0
สํานักส่งเสริมการปลูกป่า 13 0 13
สํานักจัดการท่ีดินป่าไม้ 18 8 10
สํานักแผนงานและสารสนเทศ 0 0 0
สํานักการป่าไม้ต่างประเทศ 0 0 0
สํานักโครงการพระราชดําริและกจิการพิเศษ 2 0 2
สํานักเศรษฐกิจการป่าไม้ 4 0 4
กองการอนุญาต 38 17 21
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1 0 1
กลุ่มนิติการ 0 0 0
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 0 0
กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 0 0
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ 0 0 0
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 (เชียงใหม่) 28 1 27
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 2 (เชียงราย) 6 0 6
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ลําปาง) 10 0 10
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 (ตาก) 14 0 14
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 (สระบุรี) 11 0 11
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) 15 0 15
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 (ขอนแก่น) 15 2 13
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 (นครราชสีมา) 29 3 26
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 (ชลบุรี) 13 0 13
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 34 0 34
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎร์ธานี) 23 0 23
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) 6 1 5
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) 3 1 2
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 8 5 3
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ 15 0 15
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 11 0 11
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขาพิษณุโลก 12 0 12
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 สาขานครพนม 4 0 4
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 สาขาอุบลราชธานี 19 3 16
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี 8 1 7
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 5 0 5
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 สาขากระบ่ี 13 0 13
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 สาขานราธิวาส 0 0 0
หน่วยงานอื่น : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 0 0 0

รวม 403 65 338

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน (รายสํานัก) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)
ศูนย์บริการประชาชน สํานักบริหารกลาง

หมายเหตุ : เรื่องร้องเรียนบางเรื่องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางเว็บเพจของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ http://www.forest.go.th/service/ หัวข้อรายงานสถิติ



หน่วยงานที่รับผิดชอบ จํานวนเรื่องร้องเรียน อยู่ระหว่างดําเนินการ ดําเนินการแล้วเสร็จพร้อมรายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)
สํานักบริหารกลาง 3 0 3
สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 27 7 20
สํานักจัดการป่าชุมชน 5 0 5
สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 3 0 3
สํานักส่งเสริมการปลูกป่า 7 0 7
สํานักจัดการท่ีดินป่าไม้ 25 15 10
สํานักแผนงานและสารสนเทศ 4 0 4
สํานักการป่าไม้ต่างประเทศ 0 0 0
สํานักโครงการพระราชดําริและกจิการพิเศษ 0 0 0
สํานักเศรษฐกิจการป่าไม้ 3 0 3
กองการอนุญาต 16 6 10
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 0 0 0
กลุ่มนิติการ 2 0 2
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 0 0
กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 0 0
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ 0 0 0
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 (เชียงใหม่) 16 0 16
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 2 (เชียงราย) 14 1 13
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ลําปาง) 20 0 20
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 (ตาก) 15 0 15
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 (สระบุรี) 6 0 6
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) 11 0 11
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 (ขอนแก่น) 19 2 17
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 (นครราชสีมา) 31 0 31
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 (ชลบุรี) 13 0 13
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 26 2 24
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎร์ธานี) 14 0 14
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) 13 3 10
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) 7 0 7
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 4 2 2
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ 7 0 7
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 5 0 5
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขาพิษณุโลก 18 0 18
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 สาขานครพนม 5 1 4
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 สาขาอุบลราชธานี 10 1 9
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี 12 2 10
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 14 0 14
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 สาขากระบ่ี 13 1 12
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 สาขานราธิวาส 3 0 3
หน่วยงานอื่น : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 0 0 0

รวม 348 40 308

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน (รายสํานัก) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)
ศูนย์บริการประชาชน สํานักบริหารกลาง

หมายเหตุ : เรื่องร้องเรียนบางเรื่องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางเว็บเพจของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ http://www.forest.go.th/service/  หัวข้อรายงานสถิติ



หน่วยงานที่รับผิดชอบ จํานวนเรื่องร้องเรียน อยู่ระหว่างดําเนินการ ดําเนินการแล้วเสร็จพร้อมรายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)
สํานักบริหารกลาง 7 0 7
สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 50 13 37
สํานักจัดการป่าชุมชน 2 0 2
สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 2 0 2
สํานักส่งเสริมการปลูกป่า 17 0 17
สํานักจัดการท่ีดินป่าไม้ 34 10 24
สํานักแผนงานและสารสนเทศ 1 0 1
สํานักการป่าไม้ต่างประเทศ 0 0 0
สํานักโครงการพระราชดําริและกจิการพิเศษ 3 0 3
สํานักเศรษฐกิจการป่าไม้ 1 0 1
กองการอนุญาต 17 10 7
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 0 0 0
กลุ่มนิติการ 1 0 1
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 0 0
กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 0 0
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ 0 0 0
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 (เชียงใหม่) 13 0 13
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 2 (เชียงราย) 11 0 11
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ลําปาง) 6 0 6
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 (ตาก) 10 0 10
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 (สระบุรี) 5 0 5
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) 17 0 17
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 (ขอนแก่น) 13 0 13
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 (นครราชสีมา) 16 0 16
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 (ชลบุรี) 14 2 12
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 15 0 15
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎร์ธานี) 8 0 8
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) 9 3 6
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) 4 0 4
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 2 0 2
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ 6 0 6
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 1 0 1
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขาพิษณุโลก 9 0 9
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 สาขานครพนม 1 0 1
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 สาขาอุบลราชธานี 7 0 7
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี 11 2 9
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 12 0 12
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 สาขากระบ่ี 1 0 1
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 สาขานราธิวาส 2 0 2
หน่วยงานอื่น : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพื 0 0 0

รวม 277 38 239

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน (รายสํานัก) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่  30 กันยายน 2564)
ศูนย์บริการประชาชน สํานักบริหารกลาง

หมายเหตุ : เรื่องร้องเรียนบางเรื่องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางเว็บเพจของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้  http://www.forest.go.th/service/  หัวข้อ



หน่วยงานที่รับผดิชอบ จํานวนเร่ืองร้องเรียน อยู่ระหว่างดําเนนิการ
ดาเนนการแลวเสรจพรอม

รายงาน
(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

สํานักบริหารกลาง 5 0 5
สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 109 39 70
สํานักจัดการป่าชุมชน 1 0 1
สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 2 0 2
สํานักส่งเสริมการปลูกป่า 34 0 34
สํานักจัดการทีดินป่าไม้ 52 10 42
สํานักแผนงานและสารสนเทศ 11 0 11
สํานักการป่าไม้ต่างประเทศ 0 0 0
สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 2 0 2
สํานักเศรษฐกิจการป่าไม ้ 0 0 0
กองการอนุญาต 49 24 25
ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 0 0 0
กลุ่มนิติการ 8 0 8
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 0 0
กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 0 0
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ 0 0 0
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 1 (เชยีงใหม)่ 28 0 28
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 2 (เชยีงราย) 28 0 28
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 3 (ลําปาง) 9 0 9
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 4 (ตาก) 15 0 15
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 5 (สระบุรี) 3 0 3
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 6 (อุดรธาน)ี 16 0 16
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 7 (ขอนแกน่) 16 0 16
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 8 (นครราชสีมา) 30 0 30
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 9 (ชลบุรี) 18 1 17
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 10 (ราชบุรี) 27 1 26
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 11 (สุราษฎร์ธานี) 9 0 9
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 12 (นครศรีธรรมราช) 11 2 9
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 13 (สงขลา) 7 0 7
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 1 สาขาแมฮ่่องสอน 1 0 1
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 3 สาขาแพร่ 15 0 15
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 4 สาขานครสวรรค์ 4 0 4
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 4 สาขาพิษณุโลก 22 0 22
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 6 สาขานครพนม 2 0 2
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 7 สาขาอุบลราชธานี 12 0 12
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 9 สาขาปราจีนบุรี 6 1 5
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 10 สาขาเพชรบุรี 5 0 5
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 12 สาขากระบี 10 0 10
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 13 สาขานราธิวาส 1 0 1
หน่วยงานอืน : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พ 0 0 0

รวม 461 71 390

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน (รายสํานัก) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   (ข้อมูลอัพเดตถงึวันที ่30 กันยายน 2564)
ศูนย์บรกิารประชาชน สํานักบริหารกลาง

หมายเหต ุ: เรื่องร้องเรยีนบางเรื่องมีหน่วยงานที่เก่ียวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน

ท้ังนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางเว็บเพจของศูนย์บรกิารประชาชนกรมป่าไม้  http://www.forest.go.th/service/  หัวข้อ



หน่วยงานที่รับผิดชอบ จํานวนเรื่องร้องเรียน อยู่ระหว่างดําเนินการ
ดําเนินการแล้วเสร็จพร้อม

รายงาน
(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

สํานักบริหารกลาง 5 0 5
สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 74 13 61
สํานักจัดการป่าชุมชน 8 0 8
สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 1 0 1
สํานักส่งเสริมการปลูกป่า 5 0 5
สํานักจัดการท่ีดินป่าไม้ 32 1 31
สํานักแผนงานและสารสนเทศ 10 0 10
สํานักการป่าไม้ต่างประเทศ 0 0 0
สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 1 0 1
สํานักเศรษฐกิจการป่าไม้ 0 0 0
กองการอนุญาต 43 19 24
ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 0 0 0
กลุ่มนิติการ 0 0 0
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 0 0
กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 0 0
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ 0 0 0
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 (เชียงใหม่) 11 0 11
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 2 (เชียงราย) 10 0 10
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ลําปาง) 13 0 13
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 (ตาก) 12 0 12
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 (สระบุรี) 6 0 6
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) 15 0 15
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 (ขอนแก่น) 8 0 8
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 (นครราชสีมา) 35 0 35
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 (ชลบุรี) 16 0 16
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 19 0 19
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎร์ธานี) 16 0 16
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) 9 0 9
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) 6 0 6
สํานักจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 1 0 1
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ 11 0 11
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 3 0 3
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขาพิษณุโลก 28 0 28
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 สาขานครพนม 6 0 6
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 สาขาอุบลราชธานี 25 3 22
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี 11 0 11
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 3 0 3
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 สาขากระบ่ี 22 0 22
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 สาขานราธิวาส 1 0 1
หน่วยงานอื่น : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 0 0 0

รวม 359 36 323

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน (รายสํานัก) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)
ศูนย์บริการประชาชน สํานักบริหารกลาง

หมายเหตุ : เรื่องร้องเรียนบางเรื่องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางเว็บเพจของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้  http://www.forest.go.th/service/  หัวข้อรายงาน



หน่วยงานที่รับผดิชอบ จํานวนเร่ือง อยู่ระหว่างดําเนนิการ ดําเนนิการแล้วเสร็จพร้อม

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)
สํานักบริหารกลาง 2 0 2
สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 19 1 18
สํานักจัดการป่าชุมชน 0 0 0
สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 0 0 0
สํานักส่งเสริมการปลูกป่า 6 0 6
สํานักจัดการทีดินป่าไม้ 17 0 17
สํานักแผนงานและสารสนเทศ 34 0 34
สํานักการป่าไม้ต่างประเทศ 0 0 0
สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 0 0 0
สํานักเศรษฐกิจการป่าไม ้ 0 0 0
กองการอนุญาต 21 6 15
ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 0 0 0
กลุ่มนิติการ 3 0 3
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 0 0
กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 0 0
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ 0 0 0
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 1 (เชยีงใหม)่ 27 0 27
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 2 (เชยีงราย) 16 0 16
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 3 (ลําปาง) 9 0 9
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 4 (ตาก) 16 0 16
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 5 (สระบุรี) 11 0 11
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 6 (อุดรธาน)ี 10 0 10
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 7 (ขอนแกน่) 15 0 15
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 8 (นครราชสีมา) 39 0 39
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 9 (ชลบุรี) 12 0 12
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 10 (ราชบุรี) 19 1 18
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 11 (สุราษฎร์ธานี) 23 0 23
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 12 (นครศรีธรรมราช) 14 0 14
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 13 (สงขลา) 4 0 4
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 1 สาขาแมฮ่่องสอน 3 0 3
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 3 สาขาแพร่ 12 0 12
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 4 สาขานครสวรรค์ 4 0 4
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 4 สาขาพิษณุโลก 15 0 15
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 6 สาขานครพนม 4 0 4
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 7 สาขาอุบลราชธานี 15 1 14
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 9 สาขาปราจีนบุรี 8 0 8
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 10 สาขาเพชรบุรี 13 0 13
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 12 สาขากระบี 19 0 19
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 13 สาขานราธิวาส 3 0 3
หน่วยงานอืน : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 0 0 0

รวม 405 9 396

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน (รายสํานัก) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  (ข้อมูลอัพเดตถงึวันที่ 30 กันยายน 2564)

ศูนย์บรกิารประชาชน สํานักบริหารกลาง

หมายเหตุ : เรื่องร้องเรยีนบางเรื่องมีหน่วยงานที่เก่ียวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน
ท้ังนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางเว็บเพจของศูนย์บรกิารประชาชนกรมป่าไม้  http://www.forest.go.th/service/ หัวข้อ



 

เรื่องร้องเรียน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(เอกสารแนบ 1) 
 



หน้าที่1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

เดือน ตุลาคม 2563

1 6400012 1/10/2563 5/11/2563 ชาวบ้านลักลอบตัดไม้พื้นที่บ้านเขาใหญ่ ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

2 6400025 2/10/2563 12/1/2564 ร้องเรียนการให้บริการสถานีเพาะชํากล้าไม้จังหวัดระยอง √ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)

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

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้เข้ามาดําเนินการในลักษณะขอคืนที่ดินเพื่อกลับคืนไปเป็นป่าชุมชน

√ e-petition สจป.ที่ 4 สาขา

พิษณุโลก

4 ทส01630000066 6/10/2563 25/1/2564 การบุกรุกที่ดินและการใช้ที่ดินในเขตป่าสงวน ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีคําสั่งให้กรมป่าไม้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเกษตรกรผู้เดือนร้อนในพื้น

เขาภูหลวง ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

√ e-petition สจป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

5 6400033 7/10/2563 7/1/2564 มีการลักลอบบุกรุกแผ้วถางป่า เข้าไปเพื่อทําสวนผลไม้ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ม.6 และ ม.9 ต.

ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)

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

และมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างบ้านพักในบริเวณที่บุกรุก

√ ปม./หนังสือ สจป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

7 6309540523 8/10/2563 ขอให้ตรวจสอบพื้นที่บริเวณ ม.9 ต.เขาพระ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ว่าสามารถออก

เอกสารสิทธิได้หรือไม่ เเละตรวจสอบว่าที่มาของโฉนดที่ดินเเปลงนี้ออกมาได้อย่างไร

√ e-petition สจป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

8 6400062 15/10/2563 26/11/2563 ร้องเรียนการปลอมแปลงวุฒิการศึกษาของพนักงานราชการ สังกัดศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุทัยธานี √ ปม./หนังสือ สจป.ที่ 4 สาขา

นครสวรรค์

9 6400075 16/10/2563 4/11/2563 บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนฯ ใกล้วัดป่าพระธาตุนิมิตร ต.ดงเย็น อ.เมือง จ.มุกดาหาร √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 6 สาขา

นครพนม

10 6400083 16/10/2563 มีการลักลอบตัดไม้ บริเวณป่าชุมชนบ้านแม่สุริน ม.3 ต.ขุนยวม อ.ขุมยวม จ.แม่อ่องสอน √ ปม./1362 สจป.ที่ 1 สาขา

แม่ฮ่องสอน

11 6400091 19/10/2563 19/3/2564 ตรวจสอบใบอนุญาตทําเฟอร์นิเจอร์ไม้ ที่บ้านเลขที่ ๗ และ ๔๑ ม ๗ ต.ห้วยร่วม อ.หนองบัว จ.

นครสวรรค์

√ ปม./1362 สจป.ที่ 4 สาขา

นครสวรรค์

12 6400101 20/10/2563 10/11/2563 พบเห็นการบุกรุกพื้นที่ปา่ โดยนํารถเข้ามาไถพื้นที่ บริเวณทิศตะวันตก ของวัดป่าพุทธวจนาราม  

บ้านห้วยเสี้ยว ม. ๑๑ ต.น้ําแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

13 นร01630010207 22/10/2563 24/5/2564 ขอให้ตรวจสอบการครอบครองที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐ โดยขอให้ตรวจสอบที่ดินของ

รัฐจํานวนประมาณ 1,480 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประมาณ 212 ไร่ 

พื้นที่ป่าไม้ ประมาณ 1,280 ไร่ ซึ่งมีการกล่าวอ้างว่าชุมชนสันติพัฒนา ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง 

จ.สุราษฎร์ธานี ได้เข้าครอบครองทําประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายมาเป็นระยะเวลานาน

√ e-petition สจป.ที่ 11 (สุ

ราษฎร์ธานี)

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน กันยายน 2564  (ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 1



หน้าที่2

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน กันยายน 2564  (ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 1

14 ทส01630000071 26/10/2563 25/1/2564 การบุกรุกที่ดินและการใช้ที่ดินในเขตอุทยาน ขอความอนุเคราะห์ให้ได้เข้าไปครอบครองทํา

ประโยชน์ ในพื้นที่ ม.5 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตาใหญ่ จ.กระบี่ ในอ่าวหาดไม้ไผ่ซึ่งติดกับ

ทางหลวงชนบทชนบท เนื่องจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาไม่อนุญาตให้เข้าทํา

ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวจึงทําให้ได้รับความเดือดร้อนไม่มีที่ทํากิน ขอความอนุเคราะห์ให้ได้เข้า

ไปครอบครองทําประโยชน์ในพื้นที่

√ e-petition สจป.ที่ 12 สาขา

กระบี่

15 6400114 29/10/2563 มีการขุดดินบริเวณตีนเขาโดยใช้รถแม็คโคร บริเวณ ม.๑ บ้านเขาวังสดึงษ์ ต.เขาแร้ง อ.เมือง จ.

ราชบุรี

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

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

กาฬสินธุ์

√ e-petition สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

17 6310244630 29/10/2563 22/3/2564 ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) มีหนังสือ ที่ กษ 0220/5902 ลงวันที่

 30 กันยายน 2563 ขอให้พิจารณากรณีนายรุ่งอรุณ แก้วกิ่ง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 184 หมู่ที่ 2 

ตําบลสีวิเชียร อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี กับพวก ขอติดตามความคืบหน้า จํานวน 2 กรณี

 ได้แก่ 1) กรณีขอให้จัดสรรที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยยื่นเรื่องให้สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

อุบลราชธานี พิจารณาดําเนินการ และ 2) ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่ง

ซ้ายลําโดมใหญ่ โดยยื่นเรื่องต่อสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี ซึ่ง สป.กษ. 

เห็นว่าข้อร้องเรียนข้อที่ 2 เกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม จึงขอให้พิจารณาดําเนินการ และจากการตรวจสอบพบว่า ผู้ร้องเรียนได้แจ้งปัญหา

การบุกรุกแผ้วถางป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายลําโดมใหญ่ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ

กรมป่าไม้ (ปม.)

√ e-petition สจป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

เดือน พฤศจิกายน 2563

18 6311167995 2/11/2563 1. กรณีนายบุญช่วย ใจกว้าง ขอความอนุเคราะห์ขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้านผาเสริฐพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบประปาจากน้ําตกห้วยแก้วสู่หมู่บ้านในตําบลดอยฮาง (ถนนสายหลัก) อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งซ้ายและป่าแม่กกฝั่งขวา 2.

 กรณีนายปรีชา กนกนาฏกุล ขอรับความช่วยเหลือการขอใช้พื้นที่ในการขยายเขตไฟฟ้า  ในพื้นที่

บ้านกกน้อย ตําบลห้วยชมภู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวน

แห่งชาติป่าแม่ลาวฝั่งซ้ายและป่าแม่กกฝั่งขวา    3. กรณีนายจะคือ แอจู่ ขอรับการสนับสนุน

ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานบ้านยะฟูบ้านบริวาร หมู่ที่ 11 ตําบลแม่ยาว อําเภอเมือง จังหวัด

เชียงราย ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยบ่อ

√ e-petition กองการอนุญาต,

สจป.ที่ 2 (เชียงราย)



หน้าที่3

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน กันยายน 2564  (ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 1

19 6311240829 3/11/2563 ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กรณีได้รับผลกระทบจากการประกาศเขตป่าสงวน

แห่งชาติดงภูดินทับซ้อนที่ทํากินและที่อยู่อาศัยของราษฎรในพื้นที่บ้านผึ้ง หมู่ 4 และ 14 บ้าน

เหล่าโดน หมู่ 10 และบ้านเพียมาตร หมู่ 3 ตําบลหนองแค อําเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดย

ขอให้ตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงภูดิน และออกหนังสือแสดงสิทธิในการถือครอง

ที่ดินให้แก่ราษฎร

√ e-petition สจป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

20 6400122 3/11/2563 12/5/2564 พบเห็นการตัดไม้บนเขาเพื่อนําไปขายเหตุเกิดบริเวณ ม.10 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เข้า

ทางซอย 7 ไปประมาณ 1 กิโลเมตร

√ ปม./1310 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

21 นร01630004409 3/11/2563 15/2/2564 กรณีราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่า ป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่ (บ้านเก้าบาตร) 

ตําบลลํานางรอง อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากยังไม่มีการจัดสรรที่ดินให้แก่สมาชิก

สมัชชาคนจน ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่า จึงขอให้เร่งรัดการดําเนินการจัดสรร

ที่ดินให้แก่สมาชิกของสมัชชาคนจน

√ e-petition สจป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

22 6311178873 5/11/2563 20/1/2564 กรณีนางอาภากร เจริญสิริพร ประธานชมรมรักษ์น้ํา รักษ์ป่า รักเชียงราย มีหนังสือกราบเรียน

นายกรัฐมนตรี ในคราวนายกรัฐมนตรีเดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 

24 กันยายน 2563 ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  ขอให้พิจารณา

ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และส่งเสริมการเกษตรแบบวนเกษตรแทนการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว

√ e-petition สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

23 6400143 9/11/2563 15/6/2564 ได้รับแจ้งเหตุว่ามีการลักลอบแผ้วถางและเผาป่า บริเวณป่าชุมชนบ้านห้วยเคียน ม.๔ ต.ท่าสุด อ.

เมือง จ.เชียงราย คาดว่าเผาบุกรุกเพื่อขยายพื้นที่ทางการเกษตร

√ ปม./1362 สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

24 6400164 12/11/2563 9/1/2564 ผู้ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ หน่วย ปจ. ๕ (ทุ่งโพธิ์) ๒ กรณี ๑) การนําไม้

ของกลาง ออกขายให้กับพวกค้าไม้พะยูง ในปี ๒๕๖๒ ๒) การเก็บส่วยรายเดือน (ไม้พะยูง ๖ ท่อน)

√ ปม./หนังสือ สจป.ที่ 9 สาขา

ปราจีนบุรี

25 6400151 12/11/2563 3/12/2563 มีบุคคลไปโค่นต้นไม้เพื่อปลูกต้นทุเรียนในพื้นที่ป่าที่ติดกับสวนของข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าไม่ทราบว่า

พื้นที่ดังกล่าวจะเป็นพื้นที่ของป่าไม้หรือป่าว เพราะข้าพเจ้าทํากินในที่ดินของข้าพเจ้ามาเป็น 10 ปี

 ก็ไม่เคยเห็นมีผู้ใดมาทํากินในพื้นที่ที่กล่าวถึง แต่พอช่วงที่ทุเรียนมีราคาแพง ข้าพเจ้าก็เห็นมีผู้มา

ตัดไม้และทําการปลูกทุเรียนในพื้นที่ดังกล่าว

√ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที่ 13 สาขา

นราธิวาส



หน้าที่4

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน กันยายน 2564  (ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 1

26 6311438711 13/11/2563 30/3/2564 นายอําพัน แสนสุข ได้มีหนังสือขอความเป็นธรรม แจ้งโดยสรุปว่า จากการที่ผู้ร้องได้ร้องเรียนกรณี

ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกป่าในพื้นที่ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี นั้น เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้นํา

ป้ายป่าชุมชนมาติดกลับคืนในพื้นที่แปลงที่ถูกร้องเรียน แต่เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันกับชาวบ้านบางส่วน

 นําไม้พะยูงไปปลูกในพื้นที่ทํากินและทําการรื้อถอนทําลายพืชผลอาสินของผู้ร้อง ทําให้ได้รับความ

เสียหาย ซึ่งได้ร้องขอความเป็นธรรมไปยังอําเภอไทรโยคแล้ว แต่ไม่รับแจ้งผลการดําเนินการแต่

อย่างใด ดังนั้น จึงขอส่งเรื่องดังกล่าวให้ ปม. นําไปรวมพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป

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

6309439645

 เคยแจ้งมาแล้ว

27 6400172 13/11/2563 30/11/2563 พบเห็นการบุกรุกป่าเชิงเขา บริเวณ ม.๔ บ้านหนองหอย ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

โดยผู้บุกรุกอ้างว่ามีเอกสารสิทธิ์ ผู้ร้องต้องการให้เข้าไปตรวจสอบ

√ ปม./1310 สจป.ที่ 10 สาขา

เพชรบุรี

28 6400185 16/11/2563 18/11/2563 ร้องเรียนหัวหน้าหน่วย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธ์ โดยอ้างว่าหัวหน้าหน่วยไม่มีการพัฒนาพื้นที่ให้เป็น

แหล่งท่องเที่ยว ทั้งที่มีน้ําตก แก่งกระอาม อยู่ในพื้นที่

√ ปม./1310 สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

29 6400193 16/11/2563 18/2/2564 พบเห็นมีการขนท่อนไม้พะยูงมาแปรรูป และเลื่อยไม้ช่วงเวลากลางคืน บริเวณบ้านหนองบัว ม.๑ 

ต.เขวา อ.ะวัชบุรี จ. ร้อยเอ็ด

√ ปม./1310 สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

30 6400203 16/11/2563 พบเหตุใช้รถแม็คโครเข้าไปปรับที่ดินตามแนวเขา บริเวณบ้านทุ่งแถว ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี 

ขอให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ

√ ปม./1310 สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)

31 6400211 17/11/2563 แจ้งเหตุมีการลักลอบตัดไม้ ใกล้โรงเรียนบ้านบางฉาง อ.สิชล จ.นครศรีะรรมราช ใช้ช้างในการชัก

ลากไม้

√ ปม./1310 สจป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

32 6311565010 18/11/2563 21/1/2564 ได้รับความเดือดร้อนจากนายทุน ที่แสดงตนว่าทีกรรมสิทธิ์ในที่ดินป่าชุมโค หมู่บ้านโป่งแดง หมู่ 6

 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร  ที่เป็นป่าสงวนและทําการปลูกต้นยาง โดยเมื่อประมาณปี พ.ศ. 

2560  นายทุน ได้ทําการโคนต้นยาง เพื่อนําไปชาย  ปล่อยที่รกร้างผู้ร้องไม่มีที่ทํากิน จึงไปขอ

อนุญาตให้ตนและชาวบ้านเข้าใช้พื้นที่ไว้สําหรับปลูกผัก กล้วย ฟัก แฟง แต่มีข้อตกลงว่าหากมี่

เจ้าของมา จะรีบย้ายออกทันที่ มีการนํารถแม็คโครมาไถดินปิดทางน้ําไหลเข้าสู่หมู่บ้านและเป็นที่

ให้นักศึกษามาดูงาน ต่อมามีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของ และไปแจ้งความเพื่อดําเนินคดี แต่เกรงว่าจะ

ไม่ได้รับความเป็นธรรม

√ e-petition สจป.ที่ 11 (สุ

ราษฎร์ธานี)



หน้าที่5

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน กันยายน 2564  (ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 1

33 6200475 4/1/2562 23/11/1963 บุกรุกเพื่อสร้างรีสอร์ท บริเวณเชาไข่นุ้ย ป่าสงวนแห่งชาติบ้านฝายท่า ม. 3 ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้าย

เหมือง จ.พังงา

√ ปม./1362 สจป.ที่ 12 สาขา

กระบี่

**เพิ่มในสถิติ**

หาในปี 62 ไม่

พบ กระบี่แจ้งว่า

เป็นเรื่องเดียวกับ

6300704 จึง

ขอปิดเรื่อง

6200475

34 6400224 23/11/2563 26/4/2564 มีการลักลอบตัดต้นพะยูงในเวลากลางคืน หมู่บ้านหนองหิน ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ ์จ. ศรีสะ

เกษ

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

35 6400245 24/11/2563 7/7/2564 ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ป่าไม้ชุดจับกุมไม่เป็นธรรมในการจับกุมดําเนินคดี โดยร้องว่าตนเองถูกจับกุมใน

ข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่าเนื้อที่ จํานวน ๒-๒-๕๓ ไร่ ท้องที่หมู่ที่ ๘ ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 

ตามบันทึกการตรวจยึดสถานีตํารวจภูธรแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ลงวนัที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

โดยผู้ร้องได้นําบันทึกการตรวจยึดเปรียบเทียบกับเอกสารบันทึกการตรวจสอบ ลงวันที่ ๑๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยอ้างว่าพื้นที่ที่ถูกตรวจสอบจํานวน ๖ แปลง ในพื้นที่บริเวณเดียวกัน ผู้

ครอบครองพื้นที่ทั้ง ๖ แปลง ทําไมไม่ถูกจับกุมดําเนินคดีเหมือนตนเอง ซึ่งถูกจับกุมเพียงรายเดียว

√ ปม./1310 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

36 6400232 24/11/2563 17/2/2564 อยากทราบขั้นตอนของการเบิกจ่ายเงินค่าปฏิบัติงานในกิจกรรมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดี √ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที่ 9 สาขา

ปราจีนบุรี

37 ทส01630000075 24/11/2563 16/12/2563 การบุกรุกที่ดินและการใช้ที่ดินในเขตป่าสงวน ขอให้ดําเนินการจัดสรรที่ดินทํากินที่หมดสัมปทาน

ในพื้นที่ ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าองค์พระ ป่าพุระกํา และป่า

เขาห้วยพลู ขอให้ดําเนินการจัดสรรที่ดินทํากินที่หมดสัมปทานในพื้นที่ ต.วงัยาว อ.ด่านช้าง จ.

สุพรรณบุรี ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าองค์พระ ป่าพุระกํา และป่าเขาห้วยพลู

√ e-petition สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

38 ทส01630000074 24/11/2563 21/1/2564 ราษฎรบ้านขยอง ม.5 ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ขอความอนุเคราะห์ให้กลับเข้าไปครอบครอบ

ทําประโยชน์ในที่ดินทํากินเดิมเนื่องจากโดนเจ้าหน้าที่กลั่นแกล้งให้โดนคดีข้อหาก่นสร้าง เข้า

ยึดถือครอบครองป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต

√ e-petition สจป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

39 6400253 26/11/2563 19/12/2563 แจ้งเหตุมีการทําไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต ที่ บ้านเลขที่ ๖/๑ ม. ๘ ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลําปาง ขอให้

เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ

√ ปม./1310 สจป.ที่ 3 (ลําปาง)



หน้าที่6

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน กันยายน 2564  (ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 1

40 6400261 27/11/2563 18/12/2563 พบเห็นการลักลอบตัดไม้ บริเวณชุมชนห้วยเตย ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ในบริเวณป่า

สงวนแห่งชาติ

√ ปม./1310 สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

41 6400274 27/11/2563 7/1/2564 พบเห็นร่องรอยการตัดต้นไม้ จํานวน 40-50 ต้น โดยประมาณ เห็นเป็นตอไม้ที่ถูกตัดไปและ

ร่องรอยการทําลายหลักฐานการตัดต้นไม้โดยการเผา ในพื้นที่ ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ พิกัด

 19.057892 , 98.641021

√ ปม./1310 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

42 นร01630010446 10/11/2563 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินให้กับประชาชนผู้ยากจนในเขตอําเภอด่านช้าง 

จังหวัดสุพรรณบุรี กรณีที่นายราช บุกลอ ตัวแทนกลุ่มราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่ดิน ได้

เรื่องขอให้พิจารณาอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตําบลด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 

แต่ที่ดินดังกล่าวเป็นพื้นที่ครอบครองของครอบครัวผู้ร้อง โดยผู้ร้องแจ้งว่า ครอบครัวจันทร์สุวรรณ

 มีความปรารถนาและยินดีให้การสนับสนุนการจัดที่ดินให้กับเกษตร ผู้ยากไร้ตามนโยบายของ

รัฐบาลในท้องที่อําเภอด่านช้างที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามตามที่ระเบียบและ

กฎหมายกําหนดไว้

√ e-petition สํานักจัดการที่ดิน

ป่าไม้

สจป.10 (ราชบุรี)

 ปิดเรื่อง 

23/11/ 2563

43 สผ 0001/๙๖๘๙  20/10/2563  27/10/2563 การดําเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ชุดที่ 25 ปีที่ ๒ ครั้งที่ 1๙) √ ข้อหารือ สํานักป้องกันฯ,

สํานักส่งเสริมการ

ปลูกป่า,สจป.ที่ 13

 นราธิวาส

*เพิ่มในสถิติพย.

63

44 สผ 0001/๑๐๓๗๙  2/1๑/256๓ 6/1/2564 การดําเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ชุดที่ 25 ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๑) √ ข้อหารือ กองการอนุญาต

45 สผ 0001/๑๐๕๒๔  2/1๑/256๓ การดําเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ชุดที่ 25 ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๐) √ ข้อหารือ สํานักจัดการที่ดิน

ป่าไม้

46 สผ 0001/๑๐๕๙๑  ๖/1๑/256๓ การดําเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ชุดที่ 25 ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๖) √ ข้อหารือ กองการอนุญาต,

สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)

47 สผ 0001/๑๐๙๑๓  ๑๐/1๑/256๓ การดําเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ชุดที่ 25 ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๓) √ ข้อหารือ กองการอนุญาต,

สจป.ที่ 12 สาขา

กระบี่

48 สผ 0001/๑๑๒๓๕  ๑๓/1๑/256๓ การดําเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ชุดที่ 25 ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๕) √ ข้อหารือ สํานักจัดการที่ดิน

ป่าไม้,สจป.ที่ 7 

อุบลราชธานี

49 สผ 0001/๑๑๔๕๕  ๑๗/1๑/256๓ 5/11/2564 การดําเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ชุดที่ 25 ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๔) √ ข้อหารือ กองการอนุญาต

50 สผ 00๑๔/๑๑๘๑๓  ๒๗/1๑/256๓ 5/11/2564 กระทู้ถามที่ ๒๘๕ √ กระทู้ สํานักบริหารกลาง ส่วนการเจ้าหน้าที่



หน้าที่7

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน กันยายน 2564  (ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 1

เดือน ธันวาคม 2563

51 6400282 1/12/2563 15/1/2564 มีการลักลอบตัดไม้และแปรรูป ที่ ม.๑๕ บ้านสามเทศ ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช พิกัด

 X ๕๘๑๖๐๗ Y๙๗๘๕๒๑

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

52 6312246388 2/12/2563 30/12/2563 กํานันตําบลคลองไผ่ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ขอให้แก้ไขปัญหาการประกาศเขตพื้นที่ป่าไม้

เขาเตียน เขาเขื่อนลั่น ป่าปากช่องหมูสี ป่าต้นน้ําลําธาร ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2531 และ

ป่าอนุรักษ์ โซน C พ.ศ. 2535 โดยประกาศทับซ้อนที่อยู่อาศัยของราษฎรในตําบลคลองไผ่ ทําให้

ได้รับความเดือดร้อน

√ e-petition สจป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

53 6312342588 3/12/2563 15/1/2564 ประธานศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจังหวัดสระแก้ว ตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ อ.ตาพระยา อ.

คลองหาด อ.โคกสูง   อ.วัฒนานคร และ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ขอที่ดินทํากินคืนและค่า

ทดแทน เนื่องจากที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวถูกนําไปก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา และประกาศเป็นเขต

สาธารณประโยชน์ ทับซ้อนกับที่ดินทํากินของเกษตรกร จํานวน 8,000 ราย

√ e-petition สจป.ที่ 9 สาขา

ปราจีนบุรี

เรื่องต่อเนื่อง

6302342646

54 6400295 3/12/2563 11/1/2564 แจ้งเหตุมีการบุกรุกแผ้วถางป่า เพื่อทําสวนผลไม้ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ม.๔ และ ม.๙ ต.หงษ์

เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

√ ปม./1362 สจป.ที่ 11 (สุ

ราษฎร์ธานี)

55 6400305 3/12/2563 19/4/2564 ลักลอบบุกรุกป่า เพื่อสร้างสํานักสงฆ์ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่ 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 แก้วงาม มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี แจ้งว่า นางพิน แก้วงาม 

(มารดาผู้ร้องเรียน) ได้ครอบครองเข้าทําประโยชน์ ในที่ดิน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณป้อมตรวจที่ 1 (ด่าน

เก็บเงิน) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง ม.7 ต.ทุ่งตําเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา แต่ปัจจุบัน

ปรากฏชื่อนายบรรเทา ศรีสุวรรณ ครอบครองพื้นที่ดังกล่าว จึงขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วย

√ e-petition สจป.ที่ 13 (สงขลา)

57 6400313 3/12/2563 5/2/2564 มีการตัดไม้ตรงข้ามรีสอร์ทปลายมาง บ้านบ่อเกลือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน √ ปม./1310 สจป.ที่ 3 สาขาแพร่

58 6312540699 4/12/2563 ขอให้ติดตามการขอรับอนุญาตเขา้ทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติไสโป๊ะ 

แปลงที่ 1 เนื้อที่ 625 ไร่ เพื่อดําเนินโครงการสวนพฤกษาสวรรค์สําหรับประชาชน เพื่อใช้เป็นที่

พักผ่อนหย่อนใจและศึกษาพันธุ์ไม้และธรรมชาติของเทศบาลเมืองกระบี่ 

√ e-petition กองการอนุญาต สจป.ที่ 12 

สาขากระบี่ปิด

แล้ว29/1/64

59 6400321 4/12/2563 28/12/2563 ผู้ร้องถูกดําเนินคดีกล่าวหาบุกรุกที่ป่าสงวนแห่งชาติ บ้านก้าวเจริญ ม.๑๑ ต.น้ําแวน อ.เชียงคํา จ.

พะเยา โดยไม่เป็นตามจริง โดยแจง้ว่าที่ดังกล่าวได้ทํากินมานานแล้ว

√ e-petition สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

60 6400334 4/12/2563 16/9/2564 พบเห็นการลักลอบตัดไม้ในป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่บนภูเขา ต.หลุ่มรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี √ e-petition สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)



หน้าที่8

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน กันยายน 2564  (ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 1

61 ทส01630000078 5/12/2563 ขอให้ดําเนินการเร่งรัดตรวจสอบแปลงที่ดินในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในเขตสัมปทานเหมืองเเร่

และในเขตป่าสงวนทุ่งเลี้ยงสัตว์ในท้องที่ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อนํามาจัดสรรให้กับประชาชนที่เดือน

ร้อนที่ดินทํากิน ขอให้ดําเนินการเร่งรัดตรวจสอบแปลงที่ดินในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในเขต

สัมปทานเหมืองเเร่และในเขตป่าสงวนทุ่งเลี้ยงสัตว์ในท้องที่ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อนํามาจัดสรร

ให้กับประชาชนที่เดือนร้อนที่ดินทํากิน

√ e-petition สจป.ที่ 11 (สุ

ราษฎร์ธานี)

62 6400342 7/12/2563 22/1/2564 ลักลอบบุกรุกแผ้วถางป่า บริเวณอ่างเก้บน้ําแก่งหางแมว ต.ขุนช่อง อ.แก่งหาวแมว จ.จันทบุรี √ ปม./1362 สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)

63 นร01630010683 7/12/2563 ขอให้พิจารณาตรวจสอบการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชน์

เลขที่ ๑๑๔๔ และเลขที่ ๑๑๔๕ ตําบลวัฒนา อําเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โดยผู้ร้องแจ้งว่า 

การออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์ดังกล่าวมิชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นการออกหนังสือ

รับรองการทําประโยชน์ในที่ดินที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าดงพันนาและป่าดงพระเจ้า ซึ่งทางราชการ

ประกาศกําหนด ให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๗๖ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

√ e-petition สจป.ที่ 6 สาขา

นครพนม

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

65 นร01630010788 8/12/2563 14/12/2563 ขอความชว่ยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ดินทํากินในอําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องจากถูก

ดําเนินคดีในข้อหาบุกรุกแผ้วถาง ครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต

√ e-petition สจป.ที่ 4 สาขา

พิษณุโลก

66 6400363 9/12/2563 13/1/2564 มีการลักลอบบุกรุกแผ้วถางป่า บริเวณใกล้สํานักสงฆ์ภูนาคา หลังศูนย์ศูนย์ศึกษาธรรมชาติโป่งก้อน

เส้า ม. ๕ ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 5 (สระบุรี)

67 6400371 14/12/2563 13/1/2564 มีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ปฏิบัติงานอยู่สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๗ (ขอนแก่น) ใช้

อํานาจข่อมขู่ชาวบ้านให้ตัดและขายไม้ที่อยู่ในที่ของชาวบ้าน ในเขต ต.ในเมือง อ.ภูเวียง จ.

ขอนแก่น

√ ปม./1310 สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

68 6400384 14/12/2563 20/1/2564 แจ้งเหตุมีการลักลอบตัดต้นตะเคียน บริเวณลําห้วยไพรจวนน้อย บริเวณทิศใต้ท้ายบ้านบ่อแก้ว ม.

๑๔ ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี

√ ปม./1310 สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)

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

70 6400423 14/12/2563 24/2/2564 แจ้งเหตุพบเห็นการบุกรุกพื้นที่บริเวณเชิงเขาหนองปลาไหล โดยใช้รถไถ บริเวณ ต.หนองปลาไหล

 อ.เมือง จ.สระบุรี

√ ปม./1310 สจป.ที่ 5 (สระบุรี)



หน้าที่9

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน กันยายน 2564  (ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 1

71 6312559986 14/12/2563 9/1/2564 แจ้งเรื่องร้องเรียน มีชาวบ้านเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่า จํานวน 3 แปลง แปลงที่ 1 พิกัด 

X468236Y1107704 ค่าโซน 47P ชาวบ้านเข้าไปบุกรุกป่าไม้และล้มต้นไม้ใหญ่ ให้เป็นที่โล่ง

เพื่อที่จะครอบครองเป็นของตัวเอง แปลงที่ 2 พิกัด X468625Y1107004 ค่าโซน 47P 

ชาวบ้านเข้าไปบุกรุกป่าไม้ ใช้น้ํายาหยดน้ํายาที่ต้นไม้ใหญ่ให้ตาย และฟันเป็นช่องๆ และปลูกยา

พารา กับปลูกปาล์มน้ํามัน แปลงที่ 3 X469404Y1107975 ค่าโซน 47P มีชาวบ้านเข้าไปบุก

รุกพื้นที่ป่า

√ e-petition สจป.ที่ 11 (สุ

ราษฎร์ธานี)

72 6400402 14/12/2563 4/1/2564 ถางป่าตัดไม้เพื่อสร้างสํานักสงฆ์ห้วยร่อนทอง และถางป่าทําไร่ในป่าสงวนจุดที่ร้องเรียนห้วยใหญ่ 

อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

√ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที่ 4 สาขา

พิษณุโลก

73 6400392 14/12/2563 6/1/2564 มีการลักลอบตัดไม้ ถางป่าสงวนปลูกผลไม้ใน จันทบุรี ระยอง  √ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)

74 6400431 15/12/2563 19/2/2564 ลักลอบตัดไม้บริเวณบ้านขุนห้วยแม่เปา บ้านห้วยน้ําฮาก ม.๑๗ ต.แม่เปา อ.พระยาเม็งราย จ.

เชียงราย ตามแนวป่าในโครงการพระราชดําริ

√ ปม./1310 สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

75 6400444 15/12/2563 พบเห็นผู้บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงคําเดือย อาศัยในหมู่บ้านป่าเหนือ ม.10 ต.หนองสิม 

อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

√ ปม./1310 สจป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

76 6400452 16/12/2563 7/1/2564 ลักลอบบุกรุกแผ้วถางป่า บริเวณบ้านควนตอ ม.11 ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ใกล้กับทะเลสอง

ห้อง

√ ปม./1362 สจป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

77 นร02620050870 18/12/2563 18/2/2564 ผู้ร้องได้ทําประโยชน์ในที่ดินบริเวณบ้านวังปลาช่อน หมู่ที่ 1 ตําบลยางหัก อําเภอปาท่อจังหวัด

ราชบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน ต่อมาเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ได้เข้ามาทําลายทรัพย์สิน

และไม้ผลของผู้ร้องได้รับความเสียหาย... ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อพิพาทสิทธิในที่ดินทํากิน 

โดยผู้ร้องให้ข้อมูลว่า ผู้ร้องได้ทําประโยชน์ในที่ดินบริเวณบ้านวังปลาช่อน หมู่ที่ 1 ตําบลยางหัก 

อําเภอปาท่อจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน ต่อมาเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ได้เข้า

มาทําลายทรัพย์สินและไม้ผลของผู้ร้องได้รับความเสียหาย

√ e-petition สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

78 6400465 18/12/2563 25/2/2564 แจ้งเหตุลักลอบตัดต้นไม้ในพื้นที่ปฏิบัติธรรม จิรขจรฉาย ต.รังงาม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ √ ปม./1310 สจป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

79 6400473 18/12/2563 26/1/2564 บุกรุกทําไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณอ่างท่ากรวย บ้านใหม่ร่มเย็น ม.๖ ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ 

จ.อุทัยธานี

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 4 สาขา

นครสวรรค์

80 6400481 20/12/2563 27/1/2564 พบเห็นบุคคลแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ใช้เลื่อยโซ่ยนต์ตัดไม้และแปรรูป บริเวณที่ดินของการ

รถไฟ ต.ถ้ําน้ําผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา

√ ปม./1310 สจป.ที่ 12 สาขา

กระบี่

81 6400494 20/12/2563 3/3/2564 พบเห็นการลักลอบตัดไม้พะยูงในพื้นที่วัด ต.นาพิน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ยังไม่ได้ขน

ย้ายออก

√ ปม./1310 สจป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี



หน้าที่10

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน กันยายน 2564  (ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 1

82 6400504 21/12/2563 23/6/2564 พบเห็นผู้บุกรุกพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ พิกัด 47 P X 586919 Y 1441969 ใกล้รีสอร์ทไร่

คําแก้ว ต.ห้วยข้อง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

√ ปม./1310 สจป.ที่ 10 สาขา

เพชรบุรี

83 6400512 21/12/2563 พบเห็นการลักลอบตัดไม้ใกล้หน่วยงานของกรมประมง มีการนํารถแม็คโคเข้าไปขุดตอเพื่อนําไป

ขาย ในพื้นที่ ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่

√ ปม./1310 สจป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

84 ทส01630000090 21/12/2563 13/1/2564 การบุกรุกที่ดินและการใช้ที่ดินในเขตป่าสงวน ขอคัดค้านการขอประทานบัตรป่าชุมชนเขาพระ

พุทธบาทน้อยเขาขมิ้น ขอคัดค้านการขอประทานบัตรป่าชุมชนเขาพระพุทธบาทน้อยเขาขมิ้น จ.

สระบุรี

√ e-petition สจป.ที่ 5 (สระบุรี)

85 6312171819 22/12/2563 23/2/2564 กรณีราษฎรจังหวัดเชียงรายได้รับผลกระทบขาดแคลนน้ําเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค และทํา

การเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่อําเภอเวียงป่าเป้า ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ําแม่ลาว แต่เกิดการแห้งขอดไม่มี

น้ําไหล เนื่องจากการบุกรุกตัดไม้ทําลายป่า โดยเฉพาะต้นกล้วยป่าที่ขึ้นบริเวณลําหว้ยได้ถูกทําลาย

จนหมด ไม่สามารถดูดซับน้ําได้ จึงขอเสนอโครงการสร้างแหล่งต้นทุนน้ําของอําเภอเวียงป่าเป้า 

โดยการปลูกต้นกล้วยป่าในลําห้วยทุกหมู่บ้าน เพื่อทดแทนแหล่งเดิมที่ถูกทําลาย

√ e-petition สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

86 6400541 24/12/2563 เนื่องจากแม่ผมมีที่ดินที่จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นบ้านเกิด แล้วได้ขายต้นยางนาให้กับโรงไม้แห่งหนึ่ง 

แต่เขาไม่เอทั้งหมดยังคงเหลือไม้อยู่ในที่ดิน 1 ท่อน ยาวประมาณ 2.5 เมตร หน้ากว้างประมาณ 

20 นิ้ว ถ้าผมจ้างคนไปเลื่อยเป็นแผ่นหนา 2 นิ้ว แล้วขนย้าย มาที่จังหวัดอุบล เพื่อเก้าอี้สไตล์

ลอต์ฟ ต้องขออนุญาติขนย้ายมั้ยครับ ถ้าขอต้องขอจากใคร 

√ ปม./เว็บไซต์ สํานักเศรษฐกิจการ

ป่าไม้

87 6400554 25/12/2563 17/3/2564 เพลินพงษ์รีสอร์ท บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติเพื่อปลูกสร้างรีสอร์ท บริเวณ ม.๔ ต.วันยาว อ.ขลุง จ.

จันทบุรี

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)

88 6400562 25/12/2563 27/1/2564 ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของนาย... ซึ่งผู้ร้องระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ในกรณี

ผู้ร้องได้โทรประสานงานกับนาย...แจ้งเหตุบุกรุกป่ามีการขุดดินบริเวณเชิงเขา แต่นาย...(เจ้าหน้าที่

ป่าไม้)ทํานิ่งเฉยไม่สนใจตามที่ได้แจ้งประสาน ผู้ร้องและฝ่ายทหาร จึงได้เข้าไปจับกุมและได้แจ้ง

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ โดยการจับกุมได้ของกลางเป็นรถแม็คโค ๑ คัน รถบรรทุกดิน ๑๐ คัน เหตุเกิดใน

พื้นที่ ม.๘ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และอยู่ใกล้หน่วยป้องกันรักษาป่า

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 9 สาขา

ปราจีนบุรี

89 6400575 25/12/2563 9/4/2564 แจ้งเหตุบุกรุกป่า ภบท. ๕ บริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้าน ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 9 สาขา

ปราจีนบุรี

90 6400591 26/12/2563 27/3/2564 บกุรุกตัดไม้เชิงดอยเงิน ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลําปาง √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 3 (ลําปาง)

91 6400601 26/12/2563 26/1/2564 ร้องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานล่าช้า เนื่องจากมีการลัดลอบตัดไม้ในป่าชุมชน ม. 10 บ้านทุ่งปงเรียน ต.

บ้านเอื้อม อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง  ผู้ร้องแจ้งเจ้าหน้าที่ส่วนป้องกัน ฯ แต่เจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ล่าช้า

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 3 (ลําปาง)



หน้าที่11

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน กันยายน 2564  (ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 1

92 6312558232 28/12/2563 27/1/2564 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนอยู่ริมถนนเข้าทาง หมู่ 8 หมู่บ้านเหมืองลาบู ตําบลปะแต อําเภอยะหา 

จังหวัดยะลา ประมาณ 3 เดือนที่ผ่านมา โดยจะใช้เครื่องยนต์ รถไถ รถแม๊คโค เข้าไปบุกรุกปรับ

พื้นที่ เพื่อทําการปลูกทุเรียน/ยางพารา ผู้บุกรุกทราบชื่อว่า ดาบตํารวจปรีชา หนูนุ่ม สภ.กาบัง 

อําเภอกาบัง จังหวัดยะลา

√ e-petition สจป.ที่ 13 สาขา

นราธิวาส

93 6400622 29/12/2563 9/1/2564 ลักลอบบุกรุกแผ้วถางป่า บริเวณ ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ บริเวณภูเขาด้านทิศ

ตะวันตก ของบ้านสวนวิวรีสอร์ทหัวหิน

√ ปม./1362 สจป.ที่ 10 สาขา

เพชรบุรี

94 นร01630010362 29/12/2563 11/3/2564 ขอให้ตรวจสอบพื้นที่เขาวังพา บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 8 ตําบลทุ่งตําเสา อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาวังพาหรือไม่ และการดําเนินการของสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่

 13 (สงขลา) ในการสํารวจพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดหรือไม่ อย่างไร

√ e-petition สจป.ที่ 13 (สงขลา)

95 6400635 30/12/2563 บุกรุกป่าบริเวณบ้านไม้ซางหนาม ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน √ ปม./1362 สจป.ที่ 1 สาขา

แม่ฮ่องสอน

96 6400643 30/12/2563 18/1/2564 ลักลอบตัดไม้ บริเวณภูเขาตรงข้ามโรงแรมทิพย์บุรีริเวอร์ไซด์ ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช √ ปม./1362 สจป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

97 นร01630010995 30/12/2563 30/6/2564 ขอให้จัดทําขอบเขตที่ดินทํากินเป็นเขตคุ้มครองวัฒนธรรมพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 

สิงหาคม 2553 ก่อนมีการดําเนินการสํารวจการถือครองที่ดินของชาวบ้านหมู่ที่ 1 และ 2 ตําบล

วังยาว อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี... ขอให้จัดทําขอบเขตที่ดินทํากินเป็นเขตคุ้มครอง

วัฒนธรรมพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 ก่อนมีการดําเนินการสํารวจ

การถือครองที่ดินของชาวบ้านหมู่ที่ 1 และ 2 ตําบลวังยาว อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี...

√ e-petition สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

เดือน มกราคม 2564

98 6400685 4/1/2564 8/4/2564 ขอความอนุเคราะห์ กรมป่าไม้ ดําเนินการกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และให้ความเป็นธรรมกับข้าพเจ้า

ด้วย ๒. ขอความอนุเคราะห์ จากกรมป่าไม้ ในการดําเนินการสอบแนวเขตที่ชัดเจน ป่าสงวน

แห่งชาติ ป่าคลองหยง จังหวัดพังงา

√ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที่ 12 สาขา

กระบี่



หน้าที่12

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน กันยายน 2564  (ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 1

99 6401317680 5/1/2564 2/3/2564 การจัดสรรที่ดินทํากิน ที่ คทช. ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล ผู้ได้รับผลประโยชน์ในการ

ใช้ที่ดินทํากินส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีอิทพลในพื้นที่ โดยการใช้เอกสารของชาวบ้านในการบังหน้า 

ชาวบ้านจริงๆไม่ได้ใช้ประโยชน์เลย เดิมแล้วบริษัทกิตติเป็นผู้รับสัมประทานในการใช้ประโยชน์

ที่ดินทั้งหมด จนถึงปี พ.ศ.2562 สัญญาได้สิ้นสุดลง แล้ว เจ้าหน้าที่ป่าไม้ มาจัดประชุมทํา

ประชาคมโดยแจ้งวา่จะแบ่งที่ให้ชาวบ้านในพื้นที่คนละ 5-20 ไร่ และขอเอกสารชาวบ้านไปทํา 

จนปัจจุบัน ไม่มีชาวบ้านคนไหนได้รับจัดสรรที่ทํากินจริง จะมีก็แต่ผู้ที่มีอิทธิพลที่ได้เข้าใช้ประโยชน์

√ e-petition สจป.ที่ 9 สาขา

ปราจีนบุรี

100 นร01630011277 6/1/2564 4/2/2564 ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรชาวไทยภูเขาภูทับเบิก และเพิกถอนคําสั่ง

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 35/2559 เรื่องมาตรการในการแก้ไขปัญหาการ

ครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินป่าภูทับเบิก ในพื้นที่ตําบลวังบาลและตําบลบ้านเนิน อําเภอหล่ม

เก่า เนื่องจากผู้ร้องแจ้งว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2509 ได้จําแนกที่ดิน

กําหนดให้กันออกจากเขตป่า เพื่อตั้งเป็นนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขาให้ราษฎรชาวไทย

ภูเขาภูทับเบิกใช้เป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์ไว้ก่อนแล้ว และอื่น ๆ

√ e-petition สจป.ที่ 4 สาขา

พิษณุโลก

101 6400693 7/1/2564 บุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อสร้างรีสอร์ท บริเวณภูเขาตั้งแต่วัดหม่องกะแทะ จนถึง แพะ เดอะราฟ ต.ท่า

กระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

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

ปราจีนบุรี

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

(นครราชสีมา)

104 6400732 11/1/2564 22/6/2564 ลักลอบตัดไม้ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ติดกับพุกร่างอัสดงธรรมสถาน ม.9  ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.

ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

105 6401240978 15/1/2564 24/2/2564 นายประพนธ์ ร่ํารวยธรรม (ผู้ร้อง) ตามหนังสือ ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ขอให้ ปม. 

ตรวจสอบที่ดินแปลงข้างเคียงโฉนดที่ดินของนายธาริต เพ็งดิษฐ์ และภรรยา ซึ่งถูกศาลสั่งยึดแล้ว

เพิ่มเติม เนื่องจากผู้ร้องยังมีข้อสงสัยว่าแปลงที่ดินบริเวณใกล้เคียงโฉนดที่ดินดังกล่าวอาจมีบริวาร 

(ครอบครัว) ของนายเข็มชัย ชุติวงศ์ ครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อําเภอปากช่อง 

จังหวัดนครราชสีมา หรือไม่

√ e-petition สจป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

106 6400745 15/1/2564 25/2/2564 พบเห็นมีการตัดไม้ก่อนที่จะมีการเคลื่อนย้ายในพิกัดบ้านเกาะน้อย หมู่ที่ ๙ ต.แจนแวน อ.ศรีณรงค์

 จังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ โดยด่วน

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

107 6400753 15/1/2564 16/9/2564 ตรวจสอบบริเวณริมเขื่อนศรีนครินทร์มีการบุกรุกพื้นที่ตรงข้ามโรงพยาบาลท่ากระดาน ต.ท่า

กระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)



หน้าที่13

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน กันยายน 2564  (ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 1

108 6401154959 15/1/2564 22/7/2564 พบเห็นการบุกรุกพื้นที่เขตป่าสงวนซึ่งติดกับแนวเขตอุทยานแห่งชาติน้ําหนาว  หมู่  7 ตําบลปาก

ช่อง อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นของนายทุนในพื้นที่ และได้มอบพื้นที่

ให้กับพระสงฆ์เข้าไปปรับพื้นที่และมีการตัดไม้สักจํานวนมาก

√ e-petition สจป.ที่ 4 สาขา

พิษณุโลก

109 6400782 18/1/2564 29/3/2564 นายธีระพงศ์ บัวคํา แจ้งว่า เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้จับรถ6ล้อ1คัน รถไถ1คันรถคีบ1คันเลื้อย โซยนต์3

ลูก กรณี เลื้อยโซ่ยนต์ ผมได้ไปขออนุญาติ ให้มีเลื้อยโซยนต์ ใว้3ลูกที่ กรมป่าไม้นครศรีธรรมราช 

ตอนนั่น ปี่2545 มาตอนนี้ ปี่2563 หมายเลขตัวถัง มันชํารุด เนื่องจากการใช้งาน มันอาจจะไม่

ตรงกัน ผมชื้อไม้ยางพารา ตอนชื้อ ได้ทําสัญญาชื้อขายไม้ยางพาราซึ้ง อยู่ในที่ สปก ตอนนี้ ป่าไม้

กระบี ยึด เครืองมึอ เปน็ เวลา 8เดือน แล้ว ผมอยากได้ เครืองมือทํามา หากิน

√ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที่ 12 สาขา

กระบี่

110 6400795 19/1/2564 23/2/2564 มีการบุกรุกอผ้วถางป่า ครอบครองกรรมสิทธิ์ นายพลอย แก้วเบี่ยง 38 ม.10 ต.ห้วยใหญ่ อ.เมือง

 จ.เพชรบูรณ์

√ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที่ 4 สาขา

พิษณุโลก

111 6400805 19/1/2564 24/5/2564 ร้านรวยยั่งยืน ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี รับซื้อไม้ป่าหวงห้าม √ ปม./1310 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

112 6401170935 19/1/2564 30/6/2564 การที่หน่วยงานใช้คําในเกิดเหตุไฟไหม้พื้นที่ ป่า ว่า "ไฟป่า" เป็นการใช้คําที่บุคคลทั่วๆไป เข้าใจว่า

เป็นการเกิดจากธรรมชาติ แต่ดูจากความเป็นจริงแล้ว เป็นการเกิดจากการ กระทําของมนุษย์เป็น

ส่วนใหญ่ คล้ายๆกับเหตุการณ์ไฟไหม้ป่า ที่เกิดขึ้นที่   รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  มี

การสืบทราบว่าเป็นการจุดหลุและลามไปยังบา้นเรือน จึงขอให้มีการเปลี่ยนคําว่า "ไฟป่า"  เป็นคํา

ที่สามารถสื่อได้ว่า เป็นไฟที่เกิดจากธรรมชาติและฝีมือมนุษย์ ไม่ใช่เกิดจากธรรมชาติเพียงอย่าง

เดียว

√ e-petition สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

113 นร02640002519 19/1/2564 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีบริษัท นิสสัน เป็นบริษัทผลิตรถยนต์ ได้นํารถยนต์บรรทุกส่วน

บุคคลยี่ห้อนิสสัน ตัวใหม่ เป็นการโฆษณาในลักษณะขับรถ Off Road (ออฟโรด) เป็นแถวลงในลํา

น้ํา โดยประชาชนเห็นว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายเพราะการขับรถ Off Road (ออฟโรด) เป็น

แถวลงในลําน้ํา โดยถือว่าลําน้ําเป็นสาธารณสมบัติเป็นธรรมชาติไม่มีใครเป็นเจ้าของ ควรรักษา

เอาไว้มีสัตว์น้ํา และปลายน้ํามีผู้ใช้น้ําจํานวนมาก หากเป็นช่วงต้นลําน้ําแล้วจะสร้างมลพิษปะปน

ไปกับน้ําได้ จึงต้องการทราบรายละเอียดว่าหน่วยงานใดเป็นผู้อนุญาตให้กระทําในลักษณะดังกล่าว

 เพราะถือว่าเป็นการอนุญาตให้กระทําความผิดกฎหมาย

√ e-petition กองการอนุญาต

114 6401350662 21/1/2564 ผู้แจ้งพบเห็นการบุกรุกป่าสงวน ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตําบลขุนซ่อง  อําเภอแก่งหางแมง จังหวัด

จันทบุรี 

√ e-petition สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)

115 6400821 21/1/2564 17/2/2564 ลักลอบล่าสัตว์ป่าคุ้มครอง บริเวณเขาชายธง ต.ชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ โดยจะกระทํา

ในช่วงกลางวันและกลางคืน คาดว่าเป็นชาวบ้านในพื้นที่

√ ปม./1362 สจป.ที่ 4 สาขา

นครสวรรค์



หน้าที่14

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน กันยายน 2564  (ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 1

116 6400834 22/1/2564 15/6/2564 บุกรุกป่าบริเวณเนินเขา โดยการเผาและตัดไม้ มีการใช้รถแม็คโคเข้าไปปรับพื้นที่ ที่ ต.ปากช่อง อ.

ปากช่อง จ.นครราชสีมา

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

117 6400842 22/1/2564 บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดยใช้รถแม็คโคเข้าไปปรับพื้นที่ บริเวณ ม.1 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.

ชลบุรี และมีนายทุนเข้าไปจัดสรรพื้นที่

√ ปม./โทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

118 6400855 22/1/2564 9/2/2564 บุกรุกตัดไม้ บริเวณ ม.๙ ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยลักลอบตัดกลางคืน √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

119 6400863 22/1/2564 3/3/2564 พบเห็นการลักลอบขนไม้แปรรูป และล่าสัตว์ป่า โดยซุกซ่อนมากับผลิตผลทางการเกษตร บริเวณ

ป่าห้วยเกน หมู่บ้านน่านใต้ หมู่ที่ ๓ , ๔ , ๗ และ ๑๑ ต.บ่อแก้ว อ. นาหมื่น จ.น่าน

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 3 สาขาแพร่

120 6400871 26/1/2564 บุกรุกพื้นที่ป่า บริเวณ ม. 3 บ้านห้วยหมากหนุน ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ใช้รถ

แม็คโคเข้าไปปรับพื้นที่หลายจุด

√ ปม./1310 สจป.ที่ 1 สาขา

แม่ฮ่องสอน

121 6400884 27/1/2564 23/2/2564 พบเห็นมีการตัดไม้ขาย โดยชาวบ้านทุกตําบลในอําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย นําไปขายให้

โรงไฟฟ้าชีวมวล

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 4 (ตาก)

122 6400902 29/1/2564 24/2/2564 แจ้งเหตุการลักลอบขนไม้บริเวณ ม.๓ บ้านบ่อคา ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร โดยมีการปิดบังอํา

พรางท่อนไม้ที่ลักลอบขนมา

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 11 (สุ

ราษฎร์ธานี)

123 6400915 29/1/2564 18/2/2564 แจ้งเหตุมีการเลื่อยไม้และแปรรูป บริเวณป่าชุมชน หมู่ที่ ๕ ตําบลสมอทอง อําเภอท่าชนะ จังหวัด

สุราษฎร์ธานี ติดหน่วยป้องกันไฟป่า

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 11 (สุ

ราษฎร์ธานี)

124 6400892 30/1/2564 15/2/2564 บุกรุกป่าและแอบทิ้งขยะในป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโสกแต้ ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น √ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

125 6400923 30/1/2564 มีการลักลอบตัดไม้ ที่หมู่ 5 บ้านแม่บ่อทอง ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม ไปขายที่ลานรับซื้อเพื่อไปขาย

ให้กับโรงอัดไม้ และโรงไฟฟ้า

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 4 (ตาก)

126 6400931 31/1/2564 พบเห็นการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อทํารีสอร์ทบริเวณเชิงเขา ชื่อรีสอร์ท ไร่กลิ่นดอย ใน

ท้องที่ ตําบลบ่อแก้ว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

127 สผ ๐๐๐๑/๑๒๑๙๖  ๓๐/1๑/256๓ การดําเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๙) √ ข้อหารือ สํานักป้องกันฯ

128
สผ ๐๐๐๑/๑๓๐๐๑  ๒๕/1๒/256๓

การดําเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๔)

√
ข้อหารือ

สํานักจัดการที่ดิน

ป่าไม้

129 สผ ๐๐๐๑/๑๗๗ 12/1/2564 การดําเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๖) √ ข้อหารือ กองการอนุญาต

เดือน กุมภาพันธ์ 2564

130 6400944 1/2/2564 19/5/2564 แจ้งเหตุ บ้านเลขที่ 166 ม.1 ต.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด มีการทําไม้กลางคืนมีเสียงเลื่อยโซ่ดัง √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)



หน้าที่15

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน กันยายน 2564  (ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 1

131 นร02640009019 2/2/2564 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุญาตให้ประชาชนเข้าพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่เขตหวงห้าม

เพื่อทํามาหากิน เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการทํามาหากินบริเวณแหล่งน้ําต่างๆ 

เพราะปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประกาศห้ามประชาชนเข้าไปทํามาหากินในพื้นที่สาธารณะ

หรือพื้นที่เขตหวงห้าม และหากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดําเนินคดี จึงส่งผลให้ประชาชนได้รับความ

เดือดร้อนเป็นอย่างมาก เช่น การหาสัตว์น้ําเพื่อนํามาประกอบอาหารในการเลี้ยงชีพ ประชาชนจึง

เห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาทบทวน และควรจะมีการแก้ไขกฎหมายในการอนุญาต

ให้ประชาชนเข้าไปทํามาหากินในเขตพื้นที่ดังกล่าว

√ e-petition กองการอนุญาต

132 6400952 2/2/2564 16/3/2564 ตัดไม้ประดู่ในวัดป่าประทุมวัน ม.5 ต.พระแก้ว อ.สังขะ จ.สุรินทร์ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

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

กระบี่

134 นร01640000387 3/2/2564 24/2/2564 ราษฎรจังหวดันครราชสีมา ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาที่ดินทํากินในพื้นที่ ตําบลโคก

กระชาย อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา กรณีได้รับผลกระทบจากนโยบายการทวงคืนผืนป่าใน

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี

√ e-petition สจป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

135 6400973 4/2/2564 21/4/2564 แจ้งเหตุลักลอบตัดไม้บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ หลังบ้านเลขที่ 4/5 หมู่ที่ 9 ตําบลทุ่งหว้า อําเภอ

ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

√ ปม./1362 สจป.ที่ 13 (สงขลา)

136 6400981 5/2/2564 19/5/2564 พบเห็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตัดไม้หลังโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ตําบลสมเด็จเจริญ อําเภอหนองปรือ จังหวัด

กาญจนบุรี

√ ปม./1310 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

137 6401005 6/2/2564 5/3/2564 พบเห็นการลักลอบตัดไม้ไผ่และไม้ยืนต้น บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ หลังหมู่บ้านก้อง หมู่ที่ 1 

ตําบลบ้านก้อง อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี อยู่ห่างจากหลังหมู่บ้านไปประมาณ ๕ กิโลเมตร โดย

ลักลอบเข้าทางป่าห้วยไคร้

√ ปม./1362 สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)

138 6401042 8/2/2564 23/6/2564 ตัดไผ่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านห้วยไผ่ ต.ห้วยแม่เพียง อ.แก่งกระจาน จ.

เพชรบุรี

√ ปม./1310 สจป.ที่ 10 สาขา

เพชรบุรี

139 6400994 8/2/2564 23/2/2564 บ้านเลขที่ 38 ม.10 ต.ห้วยใหญ่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ มีการบุกรุกป่าครอบครองกรรมสิทธิ์ ทับ

ซ้อนที่ป่า และมีการลักลอบตัดต้นไม้ใหญ่ ขายโลละยี่สิบ

√ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที่ 4 สาขา

พิษณุโลก

140 6401071 9/2/2564 2/6/2564 บุกรุกตัดไม้ในพื้นที่ป่าสงวน โดยใช้รถแบคโฮในการปรับพื้นที่ เหตุเกิดที่ ม.1 บ้านอ้อย ต.ห้วย

ทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

√ ปม./1310 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

141 6401084 9/2/2564 18/6/2564 บุกรุกตัดไม้ในพื้นที่ป่าสงวน บริเวณเขาเจ๊ก ม.2 บ้านสมานมิตร ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

 และ ม.5 ต.สํานักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

√ ปม./1310 สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)



หน้าที่16

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน กันยายน 2564  (ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 1

142 6401092 9/2/2564 ลักลอบตักดินบริเวณเชิงเขา ม. ๘ บ้านหินตก ตําบลหินตก อําเภอร่อนพิบูลย์ จังนครศรีธรรมราช √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

143 6401115 10/2/2564 24/6/2564 พบเห็นมีการลักลอบตัดไม้เพื่อนําไปเผาถ่านขายในเชิงพาณิชย์ บริเวณบ้านโดนเอาว์  หมู่ที่ ๑๐  

ตําบลรุง  อําเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

144 6401123 10/2/2564 21/4/2564 พบเห็นการปรับพื้นที่ บริเวณเขาตรงข้ามศูนย์กาํจัดขยะเทศบาลตําบลห้วยใหญ่ ถนนหมายเลข 

1063 ตําบลห้วยใหญ่ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)

145 6401152 13/2/2564 27/3/2564 ลักลอบตัดไม้สักและไม้ยืนต้น บริเวณบ้านอุมลอง หมู่ที่ 4 ตําบลสมัย อําเภอสบปราบ จังหวัด

ลําปาง

√ ปม./1362 สจป.ที่ 3 (ลําปาง)

146 6401165 13/2/2564 10/3/2564 ลักลอบตัดไม้หวงห้ามในพื้นที่ป่า บริเวณบ้านยาง หมู่ที่ 5  ตําบลมิตรภาพ อําเภอแกดํา จังหวัด

มหาสารคาม และพบเหน็นําไม้หวงห้ามไปซุกซ่อนที่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ตําบลหนองกุง อําเภอ

แกดํา จังหวัดมหาสารคาม

√ ปม./1310 สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

147 6401181 15/2/2564 ลักลอบตัดไม้และบุกรุกป่าเพื่อปลูกอ้อย จํานวน 3-4 ไร่ บริเวณป่าท้ายหมู่บ้านทรัพย์ศิลา หมู่ที่ 

19 ตําบลด่านช้าง อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

148 6401194 15/2/2564 5/3/2564 ลักลอบตัดไม้สักและแปรรูปไม้ บริเวณบา้นเลขที่ 1,2,3 หมู่ที่ 12 ตําบลแม่สลิด อําเภอบ้านตาก 

จังหวัดตาก

√ ปม./1362 สจป.ที่ 4 (ตาก)

149 6401204 15/2/2564 27/3/2564 พบเห็นการใช้เครื่องจักรเข้าปรับพื้นที่ บริเวณเขาริมแม่น้ําแม่มอก ฝั่งตรงข้ามตัวเมือง ตําบลเขา

แก้วศรีสมบูรณ์ อําเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

√ ปม./1362 สจป.ที่ 4 (ตาก)

150 6401212 15/2/2564 27/3/2564 พบเห็นการบุกรุกพื้นที่ป่า นํารถแบคโฮเข้าไปปรับพื้นที่ บริเวณด้านหลังโรงเรียนวัดใหม่ชัยมงคล 

ห่างโรงเรียนประมาณ 1 กิโลเมตร บริเวณ หมู่ที่ 2 ตําบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อําเภอทุ่งเสลี่ยม 

จังหวัดสุโขทัย

√ ปม./1362 สจป.ที่ 4 (ตาก)

151 6401233 16/2/2564 2/6/2564 ลักลอบตัดไม้ไผ่รวก บ้านแก่งระเบิด หมุ่ที่ 4 ตําบลวังกระแจะ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

บริเวณที่ชาวบ้านเรียกเขาอีปูน

√ ปม./1362 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

152 6401225 16/2/2564 21/4/2564 ลักลอบตัดไม้สักและไม้กระยาเลยนํามาแปรรูป บริเวณบ้านดงลาน หมู่ที่ 5 ตําบลวังจันทร์ อําเภอ

สามเงา จังหวัดตาก บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดง นํามาแปรรูปหลังตลาด

แบกะดิน

√ ปม./1362 สจป.ที่ 4 (ตาก)

153 6402165025 17/2/2564 1/9/2564 ขอให้ดําเนินการตรวจสอบการบุกรุกในเขตป่าสงวนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ออน ม.4 ต.ห้วยแก้ว 

อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เนื่องจากมีการนําเครื่องจักรขนาดใหญ่ ปรับขุดหน้าดินเพื่อทําสวน ในพื้นที่

ดังกล่าว จํานวน 5 ไร่ สถานที่เกิดเหตุเกิดกับบริเวณสํานักปฏบิัติธรรมวิปัสสนาสัจจะโสภานุสรณ์

√ e-petition สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)



หน้าที่17

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน กันยายน 2564  (ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 1

154 6401254 17/2/2564 27/3/2564 พบเห็นรถแบคโฮเข้าไปขุดดินในเขตป่าบริเวณภูเขาทางขึ้นป่าตอง ตรงข้ามศาลเจ้าพ่อเสือ ตําบล

ป่าตอง อําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

√ ปม./1310 สจป.ที่ 12 สาขา

กระบี่

155 6401241 17/2/2564 5/5/2564 พบเห็นการบุกรุกเผาป่า เหนืออ่างเก็บน้ําห้วยคอกหมู ประมาณ 2-3 กิโลเมตร บริเวณ หมู่ที่ 4  

ตําบลตะนาวศรี อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

√ ปม./1310 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

156 6401131 18/2/2564 ผู้มีอิทธิพลเรียกเก็บค่าเช่าสวนยาง(ป่ายึด) หากชาวบ้านสนใจที่จะกรีด จะต้องเสียค่าเช่าให้กับคน

กลุ่มนี้ โดยอ้างว่าจะเก็บไปส่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้บ้างตํารวจบ้าง ชาวบ้านจะเสียให้กับผู้มีอิทธิพล

เหล่านั้นเป็นรายเดือนแต่ละคนเสียมากน้อยต่างกันตามที่ตกลง รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้. 1.

พื้นที่ร้องเรียนให้มาตรวจสอบคือ สวนยางพารา(ป่ายึด)ติดถนนสาย4022หน้ากว้างประมาณ

3800เมตร/3กิโลเมตรเศษเส้นทางระหว่างทางหลวงผ่านหมู่บ้านคลองเตย หมู่ที่21 ตําบลท่า

กระดาน อําเภอสนามชัยเขต จังหวัด ฉะเชิงเทราและหมู่บ้านนายาวตําบลท่ากระดานอําเภอ

สนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 2.พิกัดที่ตั้งพื้นที่ ตามไฟล์แนบ 3.อนึ่ง.(แนบเพิ่ม6401131)

√ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที่ 9 สาขา

ปราจีนบุรี

157 6402441296 18/12/2563 7/4/2564 เรื่องร้องเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินการของหน่วยงานในสังกัด ทส. ในพื้นที่จังหวัด

ชัยนาท

√ e-petition สจป.ที่ 5 (สระบุรี)

158 6401275 18/12/2563 15/9/2564 เจ้าหน้าที่สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) นําแผนที่แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ปลอมมาบงัคับใช้

√ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

159 6400135 5/11/2564 18/2/2564 พบเห็นการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณพิกัด ๘ . ๗๙๓๔๒๒ ๙๙ . ๐๑๖๓๔๐ ต.เคียนซา 

อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

√ ปม./1310 สจป.ที่ 11 (สุ

ราษฎร์ธานี)

160 6401291 21/2/2564 5/4/2564 ลักลอบตัดไม้บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ บ้านหนองนกปีกกา หมู่ที่ ๓ ตําบลโป่งแดง อําเภอเมืองตาก

 จังหวัดตาก

√ ปม./1362 สจป.ที่ 4 (ตาก)

161 6401301 23/2/2564 17/3/2564 ลักลอบตัดไม้และกรีดน้ํายาง บริเวณป่าหลังสํานักสงฆ์ถ้ําเขาวงศ์ หมู่ที่ ๘ ตําบลกําเนิดนพคุณ 

อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

√ ปม./1362 สจป.ที่ 10 สาขา

เพชรบุรี

162 นร01640000612 23/2/2564 23/3/2564 ราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอให้ตรวจสอบกลุ่มชาวบ้านแม่แจ๊ะ

 หมู่ที่ 13 ตําบลแม่นาจร อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ กรณีทําการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ําของ

บ้านนะโนน ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ขอให้ตรวจสอบกลุ่มชาวบ้านแม่

แจ๊ะ หมู่ที่ 13 ตําบลแม่นาจร อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ กรณีทําการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ํา

ของบ้านนะโนน

√ e-petition สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)



หน้าที่18

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน กันยายน 2564  (ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 1

163 6107567085 2/7/2561 เกษตรกรผู้เดือดร้อนไม่มีที่ดินทํากินจังหวัดชุมพร จํานวนประมาณ 300 คน ได้มายื่นหนังสือถึง

นายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เพื่อติดตามความคืบหน้าการดําเนินการแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของเกษตรกรไม่มีที่ดินทํากิน ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 

36/2559 เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย ซึ่งจังหวัดชุมพรได้มีหนังสือแจ้งให้สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน

จังหวัดชุมพร เร่งรัดการดําเนินการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่แปลงหมายเลข No. 83 ให้

เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด

√ e-petition สํานักจัดการที่ดิน

ป่าไม้,กองการ

อนุญาต

ตกหล่นไม่ได้ลง

ในสถิติ ปี 2561

164 6402474877 24/2/2564 30/6/2564 สมาคมสหพันธสวนยางแห่งประเทศไทย ขอให้ผุ้ที่ไม่มีอาชีพและที่ดิน เช่าพื้นที่ว่างเปล่าจากกรม

ป่าไม้

√ e-petition กองการอนุญาต

165 6402553332 25/2/2564 16/6/2564 บ้านเลขที่ 29 หมู่ 5 ตําบลครน อําเภอสวี จังหวัดชุมพร เป็นบ้านส่วนตัว ด้านหลังบ้านเป็นพื้นที่

ป่า เจ้าของบ้านได้ให้ญาติพี่น้องมาอาศัยอยู่และให้ทําการถางต้นไม้ ที่อยู่ด้านหลังบ้าน ถางต้นไม้

เป็นพื้นที่ลึกไปทางเชิงเขา รุกล้ําไปเรื่อยๆ มีการสร้างบ้านพักคล้ายๆเพิงพักชั่วคราว เพื่อนั่งพักใน

ข่วงที่ทําการถางป่า เพื่อเตรียมการปลูกต้นทุเรียน

√ e-petition สจป.ที่ 11 (สุ

ราษฎร์ธานี)

166 6402254987 25/2/2564 14/5/2564 ชาวบ้านปลาบ่า หมู่ที่ ๑ ตําบลปลาบ่า อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย ได้ร้องเรียนไปยังองค์การบริหาร

ส่วนตําบลปลาบ่าให้มีการตรวจสอบการบุกรุก รุกล้ําเขตป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ในเขต

พื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลปลาบ่า ซึ่งได้มีชาวบ้านปลาบ่ารุกล้ําเขตป่าอนุรักษ์นี้

มาเป็นเวลานับ ๑๐ ปีและรุกล้ําไปมากกว่า ๑๐ ไร่ จนถึงบัดนี้ทางนายกองค์การบริหารส่วนตําบล

ปลาบ่ายังมิได้ดําเนินการตรวจสอบ เพิกเฉย และมิได้ชี้แจงผลการดําเนินการแต่อย่างใด 

√ e-petition สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)

167 6401314 25/2/2564 14/5/2564 ขอให้ตรวจสอบพื้นที่ว่าอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด พิกัดแปลงเลขที่ 3  ระวางกลุ่ม 

2801 เนื้อที่ 31-0-48 ไร่ หมู่ 9 ตําบลทานตะวัน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

√ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

168 6401335 25/2/2564 28/4/2564 มีเจ้าหน้าป่าไม้ บร.7 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ออป.ดงใหญ่ 4 ร่วมกันลักลอบตัดไม้มะม่วงป่า ไม้สะเดา 

ซึ่งอยู่ในส่วนป่ายางพาราของ ออป.ดงใหญ่ 4 ไปเลื่อยขาย (สถานที่เลื่อย ข้างสํานักงาน ออป.ดง

ใหญ่ 4) และได้นําเงินจากการขายไม้ไปใช้ส่วนตัว

√ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

169 สผ ๐๐๐๑/๘๕๕ 15/2/2564 การดําเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๘) √ ข้อหารือ กองการอนุญาต

170 สผ ๐๐๐๑/๘๖๓ 15/2/2564 การดําเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๙) √ ข้อหารือ สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)

เดือน มีนาคม 2564

171 6401351 1/3/2564 29/3/2564 นายทุนทํารีสอร์ทในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม บริเวณหมู่ที่ 3 ตําบลนาหูกวาง อําเภอทับสะแก จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

√ ปม./1310 สจป.ที่ 10 สาขา

เพชรบุรี



หน้าที่19

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน กันยายน 2564  (ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 1

172 6401343 1/3/2564 21/9/2564 มีการบุกรุกครอบครองที่ดินป่า ในแกลงระยอง และจันทบุรี เลขที่ 190 ม.1ต.บ้านนา อ.แกลง จ.

ระยอง กรมที่ดิน ร่วมกันให้กรรมสิทธิ์ ที่ป่า และขาย

√ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)

173 6401364 1/3/2564 พบเห็นมีการลักลอบบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแก่งแคน เพื่อปลูกมันสําปะหลัง บริเวณบ้านโคกภู

 หมู่ที่ ๒  ตําบลโคกภู  อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร พิกัด ๔๘ Q ๓๗๔๕๔๖ ๑๘๘๑๗๗๙

√ ปม./1310 สจป.ที่ 6 สาขา

นครพนม

174 6401385 2/3/2564 1/4/2564 พบเห็นลักลอบตัดไม้พื้นที่ประมาณ 100 ไร่ เป็นไม้ตะเบ็ง มีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วแต่ยัง

ไม่ได้ดําเนินการใดๆ ที่เกิดเหตุอยู่ระหว่างเขตจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์  บริเวณตําบล

หนองปิง อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

√ ปม./1310 สจป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

175 6403331517 2/3/2564 16/3/2564 เผาแปลงยูคาเก่ามากกว่า 300 ไร่ เลยบ้านศรีเจริญทอง-ไปเขาช่องแคบ เป็นที่เช่าป่าไม้ของสวน

ป่ากิตติ ได้เข้าไปไถปลูกมัน และ ยึดพื้นที่เป็นของตัวเอง  ไม่แบ่งชาวบ้านคนยากคนจน

√ e-petition สจป.ที่ 9 สาขา

ปราจีนบุรี

176 6401393 4/3/2564 พบเห็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ซึ่งเป็นลูกจ้าง TOR ลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแก่งกระจาน ตําบลห้วย

เพรียง อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 10 สาขา

เพชรบุรี

177 6401403 8/3/2564 22/4/2564 พบเห็นการเลื่อยไม้บริเวณหน้าบ้าน บริเวณหมู่ที่ 6 ตําบลธาตุ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ใกล้

โรงเรียนบ้านแป้ ทําให้โรงเรียนได้รับความเดือดร้อนจากฝุ่นเศษไม้

√ ปม./1310 สจป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

178 6401411 9/3/2564 พบเห็นการลักลอบตัดไม้เสม็ดในป่าสงวนฯมีการเคลื่อนย้ายมาไว้ที่บ้าน เหตุเกิดที่ หมู่ที่7 ตําบล

การะเกด อําเภอเชียรใหญ่ จังหวังนครศรีธรรมราช

√ ปม./1310 สจป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

179 6403165088 10/3/2564 23/4/2564 มีผู้บุกรุกเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต บริเวณป่าทับเสลา ตําบลทองหลาง 

อําเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

√ e-petition สจป.ที่ 4 สาขา

นครสวรรค์

180 6401453 11/3/2564 28/4/2564 แจ้งว่าป่าชุมชนบ้านบวกหมื้อ ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้หมดอายุแล้วตั้งแต่

ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงมีสภาพกลับเป็นป่าสงวนแห่งชาติ แต่ปัจจุบันยังมีคนเข้าไปใช้พื้นที่ จึงมีความ

ประสงค์ขอให้เจา้หน้าที่เข้าไปตรวจสอบว่าเป็นการบุกรุกป่าหรือไม่

√ ปม./1310 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

181 6401445 11/3/2564 27/8/2564 พบเห็นการลักลอบตัดไม้ บริเวณป่าท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 และ 8 ตําบลไหล่น่าน อําเภอเวียงสา 

จังหวัดน่าน

√ ปม./1362 สจป.ที่ 3 สาขาแพร่

182 6403566361 16/3/2564 16/6/2564 บ้านเลขที่ 29 หมู่ 5 ตําบลครน อําเภอสวี จังหวัดชุมพร อยู่ฝั่งตรงข้ามธนาคารหมู่บ้านได้เข้าไป

บุกรุกพื้นที่ นํารถแมคโฮมาปรับพื้นที่ และทําการปลูกทุเรียน และขุดเจาะบอ่บาดาล  ซึ่งเคย

ร้องเรียนมาแล้วและมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานและ กรมป่าไม้จังหวัดมาตรวจสอบและ ยังไม่ไม่มีการ

ดําเนินการใดเลย

√ e-petition สจป.ที่ 11 (สุ

ราษฎร์ธานี)



หน้าที่20

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน กันยายน 2564  (ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 1

183 6403240644 16/3/2564 7/4/2564 นางบําเพ็ญ ศรีกําพล มีหนังสือร้องเรียนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม กรณีขอให้ดําเนินการขยายเขตการไฟฟ้าไปยังการไฟฟ้าเขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี 

ให้กับราษฎรบ้านแก่งนางในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู หมู่ที่ 7, 15, และ 16 ตําบลกก

ตูม อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอให้อนุมัติการเข้าใช้พื้นที่ในการปักเสาไฟฟ้าบริเวณ

ดังกล่าว

√ e-petition สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

184 นร02640018979 16/3/2564 4/6/2564 กราบเรียนท่านนายกฯประเทศไทยมีธรรมชาติป่าเขาที่สวยงามมากมาย แต่เสียดายบางที่มี

งบประมาณเพื่อดูแลบํารุงรักษาไม่เพียงพอ ทําให้เสื่อมโทรมเป็นจํานวนมาก เป็นไปได้ไหม ที่จะให้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสัมปทาน PPP ให้เข้ามาพัฒนาเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวแต่ต้องอยู่ในกฎระเบียบและการควบคุมของกระทรวงทรัพย์อย่างเคร่งครัด โดยให้แต่ละ

แหล่งท่องเที่ยวแต่ละที่ มีผู้รับสัมปทานเพียงรายเดียวและที่แห่งนั้นจะต้องเป็นป่าเสื่อมโทรม เพื่อ

พัฒนาให้กลับมาสวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวถาวรต่อไป และมีรายได้เข้ารัฐบาลมากมายจาก

การให้สัมปทานด้วย เหมือนเก็นติ้งไอส์แลนด์ของมาเลเซีย

√ e-petition สํานักส่งเสริมการ

ปลูกป่า

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

กระบี่

186 6401482 17/3/2564 พบเห็นการบุกรุกครอบครองพื้นที่ป่าต้นน้ํา เพื่อทําการเกษตรมีการใช้สารเคมีทําให้เกิดความ

เสียหายต่อแหล่งน้ําประปาหมู่บ้าน บริเวณหมู่บ้านทุ่งพระพร หมู่ที่ ๔ ตําบลขุนแม่ลาน้อย อําเภอ

แม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 1 สาขา

แม่ฮ่องสอน

187 6401505 18/3/2564 29/3/2564 พบเห็นการบุกรุกป่าต้นน้ํา บริเวณหมู่ที่ 5 ตําบลยั้งเมิน อําเภอสะเมิงจังหวัดเชียงใหม่ คาดว่าบุก

รุกเพื่อทําสวนขิง

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

188 6401495 18/3/2564 17/6/2564 พบเห็นการขุดดินในพื้นที่ป่าสงวน เพื่อนําไปขายบริเวณ หมู่ที่ ๔ ตําบลพันชาลี อําเภอวังทอง 

จังหวัดพิษณุโลก ติดถนนเส้นไปทางเนินมะปราง

√ ปม./1310 สจป.ที่ 4 สาขา

พิษณุโลก

189 6401513 19/3/2564 5/4/2564 พบเห็นการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณหมู่ที่ ๑ ซอยถ้ําทุเรียน ตําบลกระบี่น้อย อําเภอ

เมือง จังหวัดกระบี่  มีการใช้รถแบคโฮบักดินล้ําเข้าไปในเขตป่า

√ ปม./1362 สจป.ที่ 12 สาขา

กระบี่

190 6401521 19/3/2564 พบเห็นการลักลอบขุดดินลูกรังบนเขาที่เป็นเขตป่าไม้ โดยใช้  รถแบคโฮในการขุด และใช้

รถบรรทุกในการขนย้ายไปขาย เหตุเกิดบริเวณบ้านซับขาม-บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๒  ตําบลซับ

สนุ่น อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

√ ปม./1310 สจป.ที่ 5 (สระบุรี)

191 6401534 19/3/2564 14/9/2564 พบเห็นการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อครอบครองที่ดินจํานวนมาก บริเวณบ้านวังตะคร้อ หมู่ที่ ๑ และ ๔  

ต.วังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

√ ปม./1310 สจป.ที่ 4 (ตาก)



หน้าที่21

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน กันยายน 2564  (ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 1

192 6401542 19/3/2564 6/5/2564 พบเห็นการลักลอบตัดไม้บริเวณริมคลองชลประทาน ตรงข้ามป่าช้าสันผักหวาน ตําบลสันผักหวาน

 อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

193 6401555 24/3/2564 4/6/2564 ลักลอบบุกรุกแผ้วถางป่า เพื่อทําการเกษตร บริเวณป่าชายเขา หมู่ที่ 3 ตําบลวังกระแจะ อําเภอ

ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

194 6401563 24/3/2564 30/4/2564 ลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ป่า ในบริเวณ 14 หมู่บ้าน ของตําบลสมอโคนจังหวัดตาก เขตติดต่อกับ

จังหวัดสุโขทัย

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 4 (ตาก)

195 6401571 27/3/2564 6/5/2564 ลักลอบบุกรุกแผ้วถางป่า บริเวณอ่างเก็บน้ําห้วยแม่หาง หมู่ที่ 3 ตําบลปิงโค้ง อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม่

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

196 6403256543 27/3/2564 14/5/2564 ให้มีการตรวจสอบการดําเนินโครงการของจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการจัดทําโดยเป็นไปตามมติ

คณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เรื่อง การเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผัน

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทํา

ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต หรือไม่อย่างไร

√ e-petition สจป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

197 นร02640021216 27/3/2564 28/5/2564 มีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ภายในพื้นที่หมู่บ้านนาไลยใต้ หมู่ที่ 10 ตําบลอ่ายนาไลย อําเภอ

เวียงสา จังหวัดน่าน

√ e-petition สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ ตกหล่นไม่ได้ลง

ในสถิติ ปี 2561

198 นร01640001064 27/3/2564 ขอให้ตรวจสอบการลักลอบขดุดินทรายในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เขานั่งยอง-ห้วยมะหาด บริเวณ

หมู่ที่ 1 ตําบลห้วยโป่ง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

√ e-petition สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)

199 6401584 29/3/2564 ลักลอบตัดไม้บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 10 ตําบลนาตาล อําเภอท่าคันโท 

จังหวัดกาฬสินธุ์

√ ปม./1362 สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

200 6401592 29/3/2564 ลักลอบตัดไม้ บริเวณป่าบนภูเขาบ้านหินดาด  หมู่ที่ 12 และ 13 ตําบลเขาเพิ่ม อาํเภอบ้านนา 

จังหวัดนครนายก

√ ปม./1362 สจป.ที่ 9 สาขา

ปราจีนบุรี

201 6401602 30/3/2564 พบเห็นการแปรรูปไม้พยูง โดยใช้เลื่อยโซ่ยนต์ บริเวณบ้านเลขที่ ๙๙/๘-๙ หม่บ้านชัยพฤกษ์ หมู่ที่

 ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ-ราชพฤกษ์ ตําบลบางพลับ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

√ ปม./1362 สํานักป้องกันฯ

202 6401615 31/3/2564 24/6/2564 พบเห็นการบุกรุกขุดดินขึ้นไปบนเขาเพื่อนําไปขาย โดยใช้รถแบคโฮในการขุดตัก และใช้รถบรรทุก

ในการขนย้าย บริเวณบา้นดอยงาม หมู่ที่ ๒ ต.เวียงพางคํา อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย

√ ปม./1310 สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

เดือน เมษายน 2564

203 6403458902 1/4/2564 23/7/2564 ขุดตักหน้าดินในเขตป่าสงวนขายให้กับประชาชนในตําบลท่าแลงนั้น  เมื่อ วันที่ 3 พฤศจิกายน 

2560 ได้มีบันทึกตรวจยึด โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.1(ยางชุม)  ตําบลห้วยแม่เพรียง 

อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ 

√ e-petition สจป.ที่ 10 สาขา

เพชรบุรี



หน้าที่22

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน กันยายน 2564  (ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 1

204 นร01640001229 2/4/2564 ประธานกลุ่มคนรักท่าแลง ได้เดินทางไปยื่นหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ณ จุดบริการ

ประชาชน 1111 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ขอให้

ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ตําบลท่าแลง อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

เนื่องจากผู้ร้องแจ้งว่า มีผู้บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยดําเนินการขุดตักดินไปเพื่อผลประโยชน์

ส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต

√ e-petition สจป.ที่ 10 สาขา

เพชรบุรี

205 6401623 2/4/2564 16/9/2564 พบเห็นการลักลอบตัดไม้ในป่าช่วงเช้าและเย็น บริเวณบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๔  ตําบลแซร์ออ 

อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อนําไปเผาถ่าน บริเวณอ่างเก็บน้ํา หมู่ที่ ๘    ผู้ลักลอบตัดไม้

ชื่อนายสงวน เหลี่ยมกิ่ง โดยใช้รถอีแต็กในการขนย้าย จึงขอให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบโดยด่วน

√ ปม./1310 สจป.ที่ 9 สาขา

ปราจีนบุรี

206 6401631 5/4/2564 พบเห็นการลักลอบตัดไม้บริเวณกว้าง ในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ ตําบลบ้านแลง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

 บริเวณพิกัด ๑๒.๗๒๕๘๗๘ , ๑๐๑.๔๐๖๕๕๖ ซึ่งอยู่นอกระวางที่ดิน

√ ปม./1310 สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)

207 6401673 7/4/2564 22/7/2564 ลักลอบบุกรุกแผ้วถางป่า เพื่อทําการเกษตรบริเวณบ้านหนองคอง หมู่ที่ 8 ตําบลพังแดง อําเภอ

ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

√ ปม./1362 สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

208 6401644 7/4/2564 25/8/2564 ชาวบ้าน ม.5ต.ท่างิ้ว หลายร้อยหลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนเรื่องน้ําอุปโภค-บริโภคเป็อย่าง

มาก ผมจึงขอความช่วยเหลือไปยังกรมทรัพยากรณ์น้ํา บัดนี้ ทางเจ้าหน้าที่กรมทรัพฯได้ลงมา

ตรวจสอบพื้นที่แล้วและพร้อมจะดําเนินการต่อไป แต่พื้นที่ที่จะก่อสร้างฝายเพื่อทําประปาให้

ชาวบ้านนั้นอยู่เขตความรับผิดชอบของหน่วยงานท่าน จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อ

แก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในครั้งนี้ด้วย

√ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

209 6403255258 7/4/2564 14/5/2564 การดําเนินโครงการดังกล่าวของจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการจัดทําโดยเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่

 23 มิถุนายน 2563 เรื่อง การเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่า

ไม้ก่อนได้รับอนุญาต

√ e-petition สจป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

210 6404149800 8/4/2564 13/6/2564 ตัวแทนชุมชนและสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (เชียงใหม่) มีหนังสือที่ สกน. พิเศษ ลงวันที่ 11 

มีนาคม 2564 เรื่อง ให้ตรวจสอบกรณียึดที่ดินทํากิน ชุมชนบ้านแม่โต๋ หมู่ 2 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง

ใต้ จ.เชียงใหม่ เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งว่า เมื่อ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีการปักป้ายยึดที่ดินทํากินของชุมชนบ้านแม่โต๋ ต.บ่อแก้ว อ.สะ

เมิง จ.เชียงใหม่ จํานวน 2 แปลง โดยมีการลงบันทึกประจําวันเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

สร้างความเดือดร้อนให้ชุมชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่สามารถทํากินได้ตามวิถีดั้งเดิม

√ e-petition สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

211 6401681 8/4/2564 16/6/2564 ร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ในสังกัดสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุ

ราษฎร์ธานี)

√ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที่ 11 (สุ

ราษฎร์ธานี)



หน้าที่23

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน กันยายน 2564  (ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 1

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

อนุญาตและไม่มีเอกสารสิทธิ์แต่อย่างใด

√ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

213 6401694 8/4/2564 15/6/2564 ลักลอบตัดไม้ บริเวณป่าหิน บ้านหนองไม้แดง ตําบลพญาเย็น อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา √ ปม./1362 สจป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

214 นร02640025857 9/4/2564 15/6/2564 ขอความช่วยเหลือเร่งดําเนินการประสานงานติดตามผลเกี่ยวกับเรื่องที่แจ้งไว้กับกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สํานักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้ร้องแจ้งว่าได้ส่ง

เรื่องร้องเรียนผ่านจดหมาย เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่ คุณนัจรี เป็นผู้รับ

เอกสาร ( (เป็นบุคคลที่ผู้ร้องเพียงกล่าวถึง)ผู้ร้องตรวจสอบจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด) เมื่อ

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นการแจ้งเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่และการละเว้นไม่จับกุม

การบกรุกป่าสงวนแหง่ชาติของหัวหน้ากรมป่าไม้ อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ร้องแจ้งว่า

เป็นสาขาย่อย) รหัสเรื่อง 63/33406 (ผู้ร้องแจ้งว่าทราบจากเจ้าหน้าที่กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ซึ่งจากการส่งเรื่องร้องเรียน ทางปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งเรื่องไปยังกรมป่าไม้ ทางกรมป่าไม้ได้ส่งเรื่องต่อไปยัง

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี ในการตรวจสอบ แต่ผู้ร้องทราบมาว่าทาง

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 สาขาอบุลราชธานี ได้ส่งเรื่องไปยังกรมป่าไม้ อําเภอเขมราฐ 

จังหวัดอุบลราชธานี จนถึงปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าและยังไม่ได้ดําเนินการใดๆ ประกอบกับผู้

ร้องเห็นว่าการส่งเรื่องไปยังกรมป่าไม้ อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผู้ร้อง

 ได้ร้องเรียนโดยตรง จะทําให้การดําเนินการไม่เป็นผล จึงประสงค์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปลี่ยน

หน่วยงานผู้ที่ตรวจสอบ โดยให้เป็นหน่วยงานอื่นที่มีอํานาจในการดําเนินการ 

√ e-petition สจป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

215 6401712 9/4/2564 ลักลอบบุกรุกแผ้วถางป่า บริเวณทางเข้าพุทธสถานถ้ําเสือ บ้านหนองเสือ ตําบลนาโพธิ์กลาง

อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชานี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

216 6401725 11/4/2564 ลักลอบบุกรุกป่า เพื่อทําการเกษตร บริเวณเขาดิน หมู่ที่ ๓ ตําบลบางเสร่ อําเภอสัตหีบ จังหวัด

ชลบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)

217 6401733 11/4/2564 ลักลอบบุกรุกป่า เพื่อทําการเกษตร บริเวณเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือด้านตะวันออกถนนศรีเพ็ญ หมู่ที่ ๘

 ตําบลป่าไร่ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

√ ปม./1362 สจป.ที่ 9 สาขา

ปราจีนบุรี

218 6401775 19/4/2564 4/8/2564 ลักลอบบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงระแนง เข้าไปปรับพื้นที่เพื่อปลูกมันสําปะหลัง บริเวณที่เกิด

เหตุติดถนนเส้นหนองกุงไปยางตลาด หมูที่ ๑๐ ตําบลคลองขาม และหมู่ที่ ๔ ตําบลเขาพระนอน 

อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่บุกรุกประมาณ ๒๐๐ ไร่

√ ปม./1362 สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)



หน้าที่24

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน กันยายน 2564  (ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 1

219 6401762 19/4/2564 ลักลอบบุกรุกตัดไม้สัก บริเวณบ้านห้วยกู่ป๊ะ หมู่ที่ ๔ และบ้านสันติสุข หมู่ที่ ๕ ตําบลแม่ลาหลวง 

อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อนําไปแปรรูปและขายต่อให้ชาวบ้าน

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 สาขา

แม่ฮ่องสอน

220 6401783 19/4/2564 24/5/2564 ลักลอบตีตราประทับหน้าไม้สักเป็นจํานวนมากหลายคันรถ บริเวณบ้านเลขที่ ๔๐ หมู่ที่ ๓ บ้าน

หลุมแห้วตําบลนาเชิงคีรี อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

√ ปม./1362 สจป.ที่ 4 (ตาก)

221 6401754 19/4/2564 บุกรุกพื้นที่ป่า ปลูกปาล์มและต้นยาง บริเวณที่ชาวบ้านเรียกเกาะล้าน ตําบลคอเขา อําเภอตะกั่ว

ป่า จังหวัดพังงา ขอให้ตรวจสอบว่าพื้นที่ได้รับอนุญาตหรือไม่

√ ปม./1310 สจป.ที่ 12 สาขา

กระบี่

222 6401791 19/4/2564 ลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ใกล้กับเขาวังชิง หมู่ที่ ๗ ตําบลท่าโพ อําเภอสะเดา จังหวัด

สงขลา

√ ปม./1310 สจป.ที่ 13 (สงขลา)

223 6401801 20/4/2564 7/7/2564 บุกรุกพื้นที่ป่า ปลูกยางพารา บริเวณบ้านโนนเชียงสี ตําบลคูบ อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

224 6401814 20/4/2564 1/6/2564 ขอให้ตรวจสอบพื้นที่ว่าเป็นป่าสงวนหรือไม่ เนื่องจากมีการบุกรุกลักลอบขุดดินออกจากพื้นที่ ที่

เกิดเหตุก่อนถึงบ้านโคกมาด ทางไปท่าลี่ อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย พิกัด ละติจูด 

๑๗.๘๗๔๘๙๐๔๔๖ ลองติจูด ๑๐๑.๖๑๘๒๘๘๔๒๐๑

√ ปม./1310 สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)

225 6401822 20/4/2564 24/5/2564 ขอให้ตรวจสอบรีสอร์ทที่หนองหอดม่อนแจ่ม ตําบลโป่งแยง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อรี

สอร์ทบรีส สกายดอย  มีการก่อสร้างเพิ่มเติมในพื้นที่

√ ปม./1310 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

226 6401123 10/2/2564 21/4/2564 พบเห็นการปรับพื้นที่ บริเวณเขาตรงข้ามศูนย์กําจัดขยะเทศบาลตําบลห้วยใหญ่ ถนนหมายเลข 

1063 ตําบลห้วยใหญ่ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)

227 6401835 21/4/2564 30/9/2564 สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ต.บางกระเจ้า ถือเป็นสถานที่ให้ประชาชนได้ใช้ออกกําลังกายและพักผ่อน 

ซึ่งตามปกติผู้เข้าใช้บริการมีตามสมควร โดยมีการคัดกรองบริเวณป้อมด้านหน้า  แต่เหตุใดจึงอ้าง

สถานการณ์ COVID ปิดไม่ให้ประชาชนได้เข้าให้บริการออกกําลังกาย อย่างไม่มีเหตุผล เมื่อ

พิจารณาจากประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ก็มิได้ห้ามเรื่องการแข่งขันกีฬา หรือสวนพินี กรุงเทพ 

ก็เปิดให้ประชาชนตามปกติตั้งแต่ 04.30 - 21.00 น. ดังนั้นจึงขอให้ท่านโปรดพิจารณาการ

ให้บริการประชาชน อย่างมีเหตุผล  ซึ่ง มีข่าวว่าทางกรมป่าไม้เป็นผู้สั่งให้ปิดซึ่งไม่ทราบว่า

ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร

√ ปม./เว็บไซต์ สํานักโครงการ

พระราชดําริและ

กิจการพิเศษ

228 6401843 21/4/2564 ลักลอบบุกรุกตัดไม้ บริเวณป่าชุมชนในพื้นที่หมู่ที่ ๘ ตําบลทุ่งพอ อําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา √ ปม./1362 สจป.ที่ 13 (สงขลา)

229 6401851 21/4/2564 30/6/2564 ลักลอบบุกรุกตัดไม้ บริเวณป่าชุมชนในพื้นที่รอบสํานักสงฆ์รอยพระพุทธบาท บ้านห้วยแก ตําบล

ห้วยแก อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

√ ปม./1362 สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)



หน้าที่25

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน กันยายน 2564  (ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 1

230 6404251867 21/4/2564 5/7/2564 ขอให้หน่วยงานพร้อมเจ้าหน้าลงพื้นที่ตรวจสอบ เขตป่าสงวน สวนป่ากลางดง หมู่บ้านหนองไม้แดง

  ตําบลกลางดง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาพบเห็นชาวบ้านลักลอบตัดไม้ในเขตป่า ช่วง2

วันที่ผ่านมา ไม้ที่ตัดจะถูกบรรทุกออกโดยรถกระบะ 2-3 รอบต่อวัน

√ e-petition สจป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

231 6401885 23/4/2564 9/7/2564 พบเห็นการบุกรุกทําลายป่าโดยใช้รถแบคโฮเข้าไปปรับพื้นที่ หลังป่าช้าบ้านแม่ขะจาน หมู่ที่ 7 

ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่

√ ปม./1310 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

232 6401872 23/4/2564 1/6/2564 เนื่องด้วยสถานการณ์ covid พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ควมคุมสูง..ประชาชนและ

บุคลากรในพื้นที่ให้ความร่วมมืออย่างดีมาตลอด...แต่..ยังมีพนักงานดับไฟป่ากรมป่าไม้ในอําเภอ

ฮอด.ยังคงร่วมตัวกันและเดินไปมาตลอดและไม่มีการป้องกันแต่อย่างได..ซึ่งช่วงนี้ฝนได้ตกลงมา

ต่อเนื่องไม่มีเหตุไฟป่าแต่อย่างได..แต่พนักงานของท่านยังเดินทางเข้าออกในพื้นตลอดเวลาไม่มี

การกักตัวหรือป้องกันโรคแต่อย่างได..ประชาชนในพื้นจึงเกิดการหวาดระแวงเกรงว่าบุคคลกลุ่มนี้

จะนําเชื่อมาระบาดในเขตพื้นที่..จะวิงวอนให้ทางกรมป่าไม้ช่วยว่ากล่าวตักเตือนผู้ใต้บังคับบัญชา

ของของท่านด้วย

√ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

233 6401893 23/4/2564 14/6/2564 ลักลอบบุกรุกแผ้วถางป่าและจุดไฟเผาป่า บริเวณป่าชุมชนถ้ําผาหมู หมูที่๘ ตําบลบุญนาคพัฒนา 

อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

√ ปม./1362 สจป.ที่ 3 (ลําปาง)

234 6401903 26/4/2564 23/7/2564 ลักลอบตัดไม้และเคลื่อนย้ายในเวลากลางคืน บริเวณ หมู่ที่ 7 ตําบลเขาค่าย อําเภอสวี จังหวัด

ชุมพร

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 11 (สุ

ราษฎร์ธานี)

235 6401911 27/4/2564 ตรวจสอบการลักลอบตัดไม้ บริเวณหมู่ 1 และหมู่ 12  ตําบลไหล่ทุ่ง อําเภอตระการพืชผล 

จังหวัดอุบลราชธานี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

236 6404540842 28/4/2564 16/6/2564 ร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ในสังกัดสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุ

ราษฎร์ธานี) ศูนย์ป่าไม้ระนอง

√ e-petition สจป.ที่ 11 (สุ

ราษฎร์ธานี)

237 นร01640001210 28/4/2564 1/6/2564 ข้อพิพาทเรื่องสิทธิที่ดิน ขอความช่วยเหลือในการออกโฉนดที่ดินพื้นที่หมู่ที่ 5 ตําบลคลองทราย 

อําเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร เนื่องจากผู้ร้องแจ้งว่า ได้ครอบครองทําประโยชน์ในที่ดิน หมู่ที่ 5 

ตําบลคลองทราย อําเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร จํานวน ๒ แปลง ๓๐ ไร่ ต่อมาได้ยื่นคําขอเพื่อ

นํารังวัดออกโฉนดที่ดินต่อ สํานักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร

√ e-petition สจป.ที่ 4 สาขา

นครสวรรค์

238 6404121988 28/4/2564 1/6/2564 กําหนดมาตรการการควบคุมโรคระบาดcovid ไม่มีการป้องกันแยกกักตัวมีเลี้ยงสังสรรค์ทุกวัน..

รวมกลุ่มเดินทางตลอด..และทุกคนกลับช่วงเทศกาลมาจากไหนก็ทราบ..ผู้นําชุมชน อสม..เข้าไปให้

รายงานตัวเข้าพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด..อ้างว่ามีคําสั่งจากศูนย์ไฟป่าให้มาดับไฟที่อําเภอฮอด..ช่วงนี้

ฝนตกไฟป่าไม่มี..ชาวบ้านเกรงว่าหากกลุ่มคนกลุ่มนี้ไม่มีการป้องกันโรคคร่วมกับชุมชนอาจมีการ

แพร่ระบาดสู่คนในพื้นที่

√ e-petition สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

เดือน พฤษภาคม 2564



หน้าที่26

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน กันยายน 2564  (ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 1

239 6401932 5/5/2564 22/6/2564 พบเห็นการแผ้วถางป่าและขุดภูเขา บริเวณหมู่บ้านหาดภารดรภาพ หมู่ ๔ ปากน้ําชุมพร ตําบล

ปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 11 (สุ

ราษฎร์ธานี)

240 6404563518 6/5/2564 ผู้ร้องเรียนขอปกปิดชื่อ-นามสกุล มีหนังสือลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 เรียน รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ตรวจสอบโรงแรมป่าตอง เบย์ ฮิลล์ รีสอร์ท 

ขอให้ตรวจสอบการทํารายงานวิเคราะหผ์ลกระทบส่งแวดล้อม (EIA) ของโรงแรมป่าตอง เบย์ ฮิลล์

 รีสอร์ท ว่าถูกต้องหรือไม เนื่องจากทําการก่อสร้างอาคารห้องพักรังนกกระจอกที่มีความสูงเกิน 

80 เมตร บนที่ดิน ส.ป.ก. และไม่ได้รับอนุญาตจากเทศบาล

√ e-petition สจป.ที่ 12 สาขา

กระบี่

241 6401953 7/5/2564 2/6/2564 สืบเนื่องด้วยได้ดูรายการข่าว จึงได้ทราบมาว่าเพจใน Facebook ที่ชื่อ "พืชไม้ป่าฝน ไม้ฟอก

อากาศ" ได้มีการขายต้นใบบอนยักษ์ (เนื้อหาข่าวตามช่องต่างๆอยู่ในเพจเลยครับ) ตอนแรกก็คิด

ว่าทางเพจได้มีพื้นที่เพาะปลูกของตัวเอง แต่กลับกลายเป็นว่าวิธีการขายในตอนนี้คือ รับ Order 

จากลูกค้าว่าสั่งเป็นจํานวนเท่าไหร่ แล้วจึงเข้าไปในป่าบริเวณนั้น ซึ่งเป็นป่าในจังหวัดกระบี่  ขอให้

ตรวจสอบ

√ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที่ 12 สาขา

กระบี่

242 6401961 8/5/2564 ลักลอบตัดไม้ บริเวณบนเขาใกลวัดซับครก หมู่ ๒ ตําบลนายาว อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี √ ปม./1362 สจป.ที่ 5 (สระบุรี)

243 6401982 11/5/2564 2/9/2564 ลักลอบบุกรุกตัดไม้ บริเวณป่าชุมชน บ้านดอกแดงและพื้นที่ใกล้เคียง  ตําบลตะกั่วป่า อําเภอ

ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

√ ปม./1362 สจป.ที่ 12 สาขา

กระบี่

244 6401974 11/5/2564 13/7/2564 ลักลอบบุกรุกแผ้วถางป่า บริเวณป่าชุมชนบ้านลุมภู หมู่ 2 ตําบลน้ําเกลี้ยง อําเภอน้ําเกลี้ยง 

จังหวัดศรีสะเกษ

√ ปม./1362 สจป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

245 6402001 12/5/2564 23/9/2564 ลักลอบตัดไม้บนเขาไข่นุ้ย บ้ายฝ้ายท่า  หมู่ที่ 39 ตําบลทุ่งมะพร้าว อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา √ ปม./1362 สจป.ที่ 12 สาขา

กระบี่

246 6401995 12/5/2564 3/7/2564 กลุ่มนายทุนบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อครอบครองที่ดินจํานวนมาก ป่าไม้ถูกทําลาย สัตว์ป่าไม่มี

ที่อยู่อาศัย บริเวณ ม.7-8 บ้านคลองไม้แดง ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

√ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที่ 11 (สุ

ราษฎร์ธานี)

247 6402014 13/5/2564 บุกรุกแผ้วถางป่า ก่อนถึงหมู่บ้านปางมะโอ หมู่ที่ 9  ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ √ ปม./1310 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

248 6402022 14/5/2564 24/6/2564 ลักลอบตัดไม้บริเวณเขาเหล่าป่าสา บ้านเหล่าป่าสา หมู่ 1  ตําบลขุนฝาง อําเภอเมือง จังหวัด

อุตรดิตถ์

√ ปม./1362 สจป.ที่ 3 (ลําปาง)

249 6402035 14/5/2564 2/6/2564 พบเห็นการลักลอบตัดไม้ที่ล้มในเขตป่า จากพายุฤดูร้อนจํานวนมาก เพื่อนําไปใช้ส่วนตัว โดย

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๙ เหตุเกิดที่หมู่ ๙ ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)



หน้าที่27

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน กันยายน 2564  (ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 1

250 นร01630010216 15/5/2564 21/6/2564 นางสาวนุชชมพู แก้วงาม ราษฎรจังหวัดสงขลา ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอความ

เป็นธรรมกรณีถูกนายทุนยึดครองที่ดินทํากิน ตั้งอยู่บริเวณป้อมตรวจที่ 1 (ด่านเก็บเงิน) เขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง หมู่ที่ 7 ตําบลทุ่งตําเสา อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งผู้ร้องแจ้งว่า

ที่ดินดังกล่าวนางพิน แก้วงาม (มารดาผู้ร้อง) ได้ครอบครองทําประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว

√ e-petition สจป.ที่ 13 (สงขลา)

251 6402043 15/5/2564 18/6/2564 ลักลอบตัดไม้บริเวณป่าชุมชน บ้านทุ่งพร้าว หมู่ ๘ ตําบลวาวี อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย √ ปม./1310 สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

252 นร02640035888 19/5/2564 ขอให้ปรับปรุงระบบการให้บริการทางโทรศัพท์กรมป่าไม้ หมายเลขโทรศัพท์ 02-5614262-3 

เนื่องจากผู้ร้องแจ้งว่า วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ผู้ร้องได้โทรศัพท์ติดต่อเข้าไปที่กรมป่าไม้ เป็น

ระบบตอบรับอัตโนมัติ แจ้งว่า ขออภัยหมายเลขยังไม่เปิดใช้บริการ ซึ่งผู้ร้องติดต่อเข้าไปเป็น

จํานวนประมาณ 7 ครั้ง แต่ก็ไม่สามารถติดต่อเข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ได้แต่อย่างใด

 ส่งผลให้ผู้ร้องไม่พึงพอใจ และไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อใช้บริการกรมป่าไม้ ... ขอให้

ปรับปรุงระบบการให้บริการทางโทรศัพท์

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

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

254 6402064 19/5/2564 29/6/2564 ได้มีการบุกรุกตัดไม้สักขายในนาม สุภาพรรณ อภิวันท์สนอง ในเฟสบุ๊ค และ ได้ครอบครอบพื้นที่

ป่าสงวนแห่งชาติ ตําแหน่ง 18.772554? N 99.452820?E 47 Q 547724.00 ม. 

ตะวันออก 2075722.08 ม. เหนือ

√ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที่ 3 (ลําปาง) เรื่องซ้ํากับ

ID6402072

255 6402072 19/5/2564 29/6/2564 ได้มีการบุกรุกตัดไม้สักขายในนาม สุภาพรรณ อภิวันท์สนอง ในเฟสบุ๊ค และ ได้ครอบครอบพื้นที่

ป่าสงวนแห่งชาติ ตําแหน่ง 18.772554? N 99.452820?E 47 Q 547724.00 ม. 

ตะวันออก 2075722.08 ม. เหนือ

√ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที่ 3 (ลําปาง)

256 6402093 20/5/2564 29/9/2564 ลักลอบตัดไม้บริเวณใกล้วัดถ้ําพรหมประดิษฐ์ หมู่ 14 ตําบลจันทึก อําเภอปากช่อง  จังหวัด

นครราชสีมา

√ ปม./1362 สจป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

257 6402085 20/5/2564 19/8/2564 ลักลอบตัดไม้ ทําเป็นรีสอร์ท บริเวณตําบลกุดจิก อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ √ ปม./1362 สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

258 6402103 20/5/2564 4/8/2564 บุกรุกป่าสงวนบริเวณบ้านนาจะหมื่น ตําบลบ้านเดื่อ อําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อ

สร้างที่อยุ่อาศัย

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

259 6402111 24/5/2564 27/8/2564 ลักลอบขุดดินบริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ดอยบ่อ ตําบลแม่ยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย √ ปม./1362 สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

260 6402124 26/5/2564 29/6/2564 ลักลอบบุกรุกป่า บริเวณหมู่ 10 ตําบลขะเนจื้อ อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก √ ปม./1362 สจป.ที่ 4 (ตาก)

เดือน มิถุนายน 2564



หน้าที่28

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน กันยายน 2564  (ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 1

261 6402132 1/6/2564 เจ้าหน้าที่ทุจริตโครงการรัฐ √ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที่ 6 สาขา

นครพนม

262 6406449089 2/6/2564 11/8/2564 กรณีนายประกิต กิจอุดมทรัพย์ ร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือ โดยแจ้งว่า ได้รับมอบอํานาจจากนาย

ชัยรัตน์ มหัทธนะพงศ์ ให้ดําเนินการจัดการกับที่ดินมรดกของนายบรรจง มรรคจินดา ซึ่งเป็นบิดา

ของนายชัยรัตน์ มหัทธนะพงศ์โดยขอให้ออกเอกสารสิทธิตามหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินหมู่ที่

 6 ตําบลยางหัก ตําบลปากท่อ จังหวัดราชบุรี พื้นที่ประมาณ 1,600 ไร่ ซึ่ง กษ. ได้มอบหมายให้

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) พิจารณาดําเนินการแล้ว และ กษ. เห็นว่าเรื่อง

ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ ทส

√ e-petition สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

263 นร02640039028 4/6/2564 14/6/2564 ขอชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ประจําศูนย์เพาะชํากล้าไม้มหาสารคาม (ศูนย์เพาะชําป่า

ไม้กู่ทอง) บ้านโคกศรี (ตามผู้ร้องแจ้ง) ตําบลกู่ทอง (ไม่ระบุอําเภอ) จังหวัดมหาสารคาม

√ e-petition สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

264 นร01640001681 4/6/2564 การบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ / อุทยาน / เขตห้ามล่า ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่

สํานักงานป่าไม้อําเภอสบเมย จังหวัดเเม่ฮ่องสอน กรณีปล่อยให้ชาวบ้านหรือผู้มีอิทธิพลเข้ามาบุก

รุกทําลายพื้นที่ป่าอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย

√ e-petition สจป.ที่ 1 สาขา

แม่ฮ่องสอน

265 6405150658 5/6/2564 30/6/2564 ขอให้ดําเนินการตรวจสอบบริเวณพื้นที่หมู่ 10 บ้านตือลือ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 

เนื่องจากการบุกรุกแผ้วถางป่า เผาไม้ และมีการใช้สารเคมีบริเวณพื้นที่ป่าต้นน้ําจือลือฝั่งโรงเรียน 

จุดที่ฎสามารถพบเห็นการกระผิดให้มองไปทางด้านหน้า (ทิศตะวันออก) ของวัดจือลือราษฎร์พัฒนา

√ e-petition สจป.ที่ 4 (ตาก)

266 6402145 6/6/2564 รายละอียดที่ดินที่สามารถปลูกไม้หวงห้าม √ ปม./เว็บไซต์ สํานักเศรษฐกิจการ

ป่าไม้

267 6402153 8/6/2564 22/6/2564 ขอความช่วยเหลือในการตัดถนนในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตําบลท่างิ้ว อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมาช √ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

268 นร02640041474 9/6/2564 19/7/2564 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุก ขุดหน้าดินเพื่อจําหน่ายและบุกรุกพื้นที่ของผู้ร้องบริเวณ บ้านเลขที่ 

386 หมู่ 2 บ้านโพธิ์ทองเจริญ ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

√ e-petition สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

269 6402182 15/6/2564 9/7/2564 ลักลอบขุดต้นไม้ออกไปขาย บริเวณป่าเชิงเขาพุล้อม หมู่ 4 ถนนหมายเลข 3199 กิโลเมตรที่ 9  

ด้านขวามือมุ่งหน้าไปทางน้ําตกเอราวัณ ตําบลวงัด้ง อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

270 5912799261 6/1/2559 17/6/2564 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการซุกซ่อนไม้ที่ตัดมาจากป่าสงวน(ไม่ทราบชื่อ) บริเวณพื้นที่หมู่บ้านดอน

ขวัญ หมู่ที่ 2 ตําบลพนา อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ

√ e-petition สจป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี



หน้าที่29

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน กันยายน 2564  (ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 1

271 นร02640025857 9/4/2564 17/6/2564 ขอความช่วยเหลือเร่งดําเนินการประสานงานติดตามผลเกี่ยวกับเรื่องที่แจ้งไว้กับกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สํานักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้ร้องแจ้งว่าได้ส่ง

เรื่องร้องเรียนผ่านจดหมาย เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่ คุณนัจรี เป็นผู้รับ

เอกสาร ( (เป็นบุคคลที่ผู้ร้องเพียงกล่าวถึง)ผู้ร้องตรวจสอบจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด) เมื่อ

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ซึ่งเปน็การแจ้งเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่และการละเว้นไม่จับกุม

การบกรุกป่าสงวนแห่งชาติของหัวหน้ากรมป่าไม้ อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ร้องแจ้งว่า

เป็นสาขาย่อย) รหัสเรื่อง 63/33406 (ผู้ร้องแจ้งว่าทราบจากเจ้าหน้าที่กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ซึ่งจากการส่งเรื่องร้องเรียน ทางปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งเรื่องไปยังกรมป่าไม้ ทางกรมป่าไม้ได้ส่งเรื่องต่อไปยัง

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี ในการตรวจสอบ แต่ผู้ร้องทราบมาว่าทาง

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี ได้ส่งเรื่องไปยังกรมป่าไม้ อําเภอเขมราฐ 

จังหวัดอุบลราชธานี จนถึงปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าและยังไม่ได้ดําเนินการใดๆ ประกอบกับผู้

ร้องเห็นว่าการส่งเรื่องไปยังกรมป่าไม้ อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผู้ร้อง

 ได้ร้องเรียนโดยตรง จะทําให้การดําเนินการไม่เป็นผล จึงประสงค์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปลี่ยน

หน่วยงานผู้ที่ตรวจสอบ โดยให้เป็นหน่วยงานอื่นที่มีอํานาจในการดําเนินการ 

√ e-petition สจป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

272 6402174 18/6/2564 24/6/2564 ขอบคุณการให้บริการของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ √ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที่ 4 สาขา

นครสวรรค์

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

99.655581 จังหวัดลําปาง

√ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที่ 3 (ลําปาง)

274 6401864 22/4/2564 18/6/2564 ที่ดินที่อยู่นอกโฉนดเนื้อที่ประมาณ 2 งาน ทํากินมารุ่นปู่ยา เคยปลูกไม้ยูคา ต่อมาปล่อยทิ้งไว ้ไม้

เสม็ดขึ้นปกคลุม เมื่อแบ่งมรดกลูกหลายจึงเข้าไปปรับพื้นที่ใหม่ นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการเข้า

มาแจ้งว่าไม่สามารถทําได้ ไม่งั้นจะจับ คนทํามาหากินสุจริต แต่พวกตัดไม้ทําลายป่าในพื้นที่ยังมีอยู่

เลย เลือกปฏิบัติรึเปล่า

√ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)

275 6401084 9/2/2564 18/6/2564 บุกรุกตัดไม้ในพื้นที่ป่าสงวน บริเวณเขาเจ๊ก ม.2 บ้านสมานมิตร ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

 และ ม.5 ต.สํานักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

√ ปม./1310 สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)

276 6402043 15/5/2564 18/6/2564 ลักลอบตัดไม้บริเวณป่าชุมชน บ้านทุ่งพร้าว หมู่ ๘ ตําบลวาวี อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย √ ปม./1310 สจป.ที่ 2 (เชียงราย)



หน้าที่30

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน กันยายน 2564  (ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 1

277 นร01630010216 15/5/2564 21/6/2564 นางสาวนุชชมพู แก้วงาม ราษฎรจังหวัดสงขลา ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอความ

เป็นธรรมกรณีถูกนายทุนยึดครองที่ดินทํากิน ตั้งอยู่บริเวณป้อมตรวจที่ 1 (ด่านเก็บเงิน) เขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง หมู่ที่ 7 ตําบลทุ่งตําเสา อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งผู้ร้องแจ้งว่า

ที่ดินดังกล่าวนางพิน แก้วงาม (มารดาผู้ร้อง) ได้ครอบครองทําประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว

√ e-petition สจป.ที่ 13 (สงขลา) สจป.ที่ 9 สาขา

ปราจีนบุรีปิด

แล้ว22/6/2564

278 6402213 24/6/2564 พบเห็นเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 10 สาขา

เพชรบุรี

279 6402221 24/6/2564 2/9/2564 บุกรุกตัดไม้ในเขตป่าสงวน บริเวณป่าคํามะกุด บ้านโพนงาม ตําบลโพนงาม อําเภอกุดชุม จังหวัด

ยโสธร

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

280 6401615 31/3/2564 24/6/2564 พบเห็นการบุกรุกขุดดินขึ้นไปบนเขาเพื่อนําไปขาย โดยใช้รถแบคโฮในการขุดตัก และใช้รถบรรทุก

ในการขนย้าย โดยปัจจุบันพื้นที่เขาหายไปจํานวนมาก บริเวณบ้านดอยงาม หมู่ที่ ๒ ต.เวียงพางคํา

 อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย

√ ปม./1310 สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

281 6402234 29/6/2564 2/9/2564 ลักลอบตัดไม้ พิกัด 47P 457138 945252 ตําบลถ้ําทองหลาง อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา 

โดยนําไม้มาแปรรูป แล้วปลูกตันปาล์มแทนที่

√ ปม./1362 สจป.ที่ 12 สาขา

กระบี่

282 6402242 29/6/2564 23/8/2564 ลักลอบตัดไม้ พื้นที่ ภบท. ๕ ตามริมคลองโกรกหว้า บ้านโกรกหว้า ตําบลดอน อําเภอปักธงชัย 

จังหวัดนครราชสีมา

√ ปม./1362 สจป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

283 6402255 29/6/2564 21/9/2564 บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนฯ บริเวณหมู่ ๙ และหมู่ ๑๘ ตําบลหนองแจง อําเภอบึงสามพัน จังหวัด

เพชรบูรณ์

√ ปม./1362 สจป.ที่ 4 สาขา

พิษณุโลก

เดือน กรกฎาคม 2564

284 6402263 2/7/2564 14/7/2564 พบเห็นการบุกรุกพื้นที่มีการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่และปรับเกลี่ยพื้นที่ บริเวณบ้านหนองยางน้อย 

ตําบลหนองขาม อําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

√ ปม./ไลน์ศูนย์ฯ สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

285 6402271 2/7/2564 22/7/2564 ลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณภูเขาติดถนนหมายเลข ๑๐๐๙ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ตําบลบ้านหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

286 6406155141 2/7/2564 3/8/2564 แจ้งเบาะแสบุคคลข้างเคียงใช้ไม้ประดู่ ไม้แดงตั้งเป็นเสาเรือนเพื่อเตรียมสร้างบ้าน ซึ่งเป็นบริเวณ

ใกล้เคียงกับศูนย์พิทักษ์ป่าไม้บ้านตลิ่งต่ํา ตําบลทุ่งยั้ง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

√ e-petition สจป.ที่ 3 (ลําปาง)

287 นร02640046259 3/7/2564 การบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทํารีสอร์ทในเขตป่าสงวน บริเวณตําบลแม่แดด อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด

เชียงใหม่ ห่างจากหน่วยป่าไม้ ชม.34แม่ตะละ 2กิโลเมตร

√ e-petition สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

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

289 6402284 3/7/2564 23/8/2564 ลักลอบตัดไม้พยุง บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ น้ําตกถ้ําเสือ น้ําตกไตรคี ฝั่งทางเขื่อนจรัส ตําบลจรัส 

อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

√ ปม./1362 สจป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)



หน้าที่31

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน กันยายน 2564  (ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 1

290 6402331 5/7/2564 บุกรุกยึดครองพื้นที่ป่า และทํารั้วลวดหนามกั้นแบ่งเขตกันเอง บริเวณป่าเขาจัน หลังหมู่บ้านคลอง

เสือ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

√ ปม./1362 สจป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

291 6402344 5/7/2564 20/8/2564 ลักลอบตัดไม้บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ตําบลเจ้าวัด อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี √ ปม./1362 สจป.ที่ 4 สาขา

นครสวรรค์

292 6402195 5/7/2564 25/8/2564 ไม่พบข้อมูลรายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารและเรื่องร้องเรียนย้อนหลัง √ ปม./เว็บไซต์ ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร

293 6402315 5/7/2564 14/9/2564 มีการบุกรุกป่าทําสวนผลไม้ ยางพาราแล้วขายที่ดินป่า บริเวณ ม.1 บ้านแหลมไผ่ ต.บ้านนา อ.แก

ลง ระยอง

√ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)

294 6402302 5/7/2564 25/8/2564 มีการบุกรุกป่า ครอบครองที่ดิน กรรมสิทธิ์ที่บ้านยาวี ม.10 ตําบล วังชมภู อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ 

เพชรบูรณ์ 67210

√ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที่ 4 สาขา

พิษณุโลก

295 6402352 7/7/2564 22/7/2564 ตรวจสอบสิทธิ์ในที่ดิน ม.1 ตําบลวังอ่าง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช √ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

296 นร01640002092 7/7/2564 29/7/2564 ข้อพิพาทเรื่องสิทธิที่ดิน ขอความช่วยเหลือกรณี นางน้อม โมรานอก ปิดกั้นเส้นทางเข้า-ออกที่นา

ของชาวบ้านในพื้นที่บ้านสาหร่าย หมู่ที่ 1 ตําบลโนนตูม อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ทําให้

ได้รับความเดือดร้อน

√ e-petition สจป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

297 6402365 8/7/2564 15/9/2564 ตรวจสอบการจองกล้าไม้ในระบบแจกจ่ายกล้าไม้ √ ปม./เว็บไซต์ สํานักส่งเสริมการ

ปลูกป่า

298 6402373 10/7/2564 ลักลอบขุดดินบริเวณป่าสงวนแห่งชาติ บ้านโป่งก้อนเส้า หมู่ ๕ ตําบลท่ามะปราง อําเภอแก่งคอย 

จังหวัดสระบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 5 (สระบุรี)

299 6402394 13/7/2564 25/8/2564 แจ้งเหตุลักลอบบุกรุกแผ้วถางพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณหมู่บ้านเอียก หมู่ ๕ ตําบลสันป่ายาง 

อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

300 6402381 14/7/2564 ศูนย์เพาะชํากล้าไม้แพร่ ให้ข้อมูลเป็นเท็จทําให้ประชาชนเสียทรัพย์และเสียโอกาส กล่าวคือ ได้

แจ้งให้กับประชาชนว่าทางศูนย์เพาะชําฯแจกกล้าไผ่ซางหม่น ผู้ร้องเห็นว่าในอนาคตไผ่ซางหม่นจะ

เป็นไม้เศรษฐกิจ จึงได้โน้มน้าวคนในชุนชนจํานวนมากและขันอาสามารับกล้าไม้ถึงศูนย์เพาะชําฯ

ถึงที่ โดยใช้เงินส่วนตัว เพื่อหวังให้พี่น้องประชาชนเปลี่ยนวิถีจากการทําไร่ข้าวโพดที่ถูกกําหนด

ราคาโดยนายทุน จึงทําให้เป็นหนี้สะสมเรื่อยมา เพื่อต้องเปลี่ยนมาปลูกไม้ไผ่ เพื่อขายลําหรือแปร

รูปเป็นสินค้าต่างๆได้ อีกทั้งได้คืนผืนป่าให้กับประเทศชาติด้วย กอปรกับได้มีส่วนสนับสนุน

โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ .ผู้ร้องเสียใจและเสียความรู้อย่างมากที่รู้ว่าไผ่ที่ปลูกแล้วคือไผ่ซาง

นวล หรือ ไผ่ซางป่า (ซึ่งไม่ได้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเลย)

√ ปม./เว็บไซต์ สํานักส่งเสริมการ

ปลูกป่า



หน้าที่32

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน กันยายน 2564  (ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 1

301 6402404 15/7/2564 21/9/2564 ลักลอบตัดไม้บนภูเขาเพื่อมาทําถ่าย บริเวณป่าบนภูเขา หลังบ้านกลุ่มอุทัยพัฒนา หมู่ 2 ตําบล

สามแยก อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

√ ปม./1362 สจป.ที่ 4 สาขา

พิษณุโลก

302 6407216642 15/7/2564 ขอให้กรมป่าไม้ช่วยตรวจสอบพื้นที่ บ้านหนองบัว อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาเป็นที่ดิน

ครอบครองทําประโยชน์ตามการขอออกเอกสารสิทธิ์?และมีระวางตามการเดินสํารวจเพื่อออก

เอกสารสิทธิ์ที่ครอบครองทําประโยชน์จริง

√ e-petition สจป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

303 นร02640051948 15/7/2564 25/8/2564 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน หรือ ป่าต้นน้ํา จํานวน 2 แห่ง บริเวณ หมู่ที่ 3 ตําบลน้ํา

หนาว อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ จุดสังเกต แห่งที่ 1 บริเวณ หลังที่ทําการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่

 3 และแห่งที่ 2 เลยโรงเรียนบ้านทรัพย์สว่างไป ช่วงท้ายหมู่บ้าน หรือ คนในพื้นที่ เรียกบริเวณ

ดังกล่าวว่า ' โหล่น '... ขอให้ตรวจสอบการบกุรุกพื้นที่ป่าสงวน หรือ ป่าต้นน้ํา จํานวน 2 แห่ง 

บริเวณ หมู่ที่ 3 ตําบลน้ําหนาว อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

√ e-petition สจป.ที่ 4 สาขา

พิษณุโลก

304 6402412 19/7/2564 ตัดไม้และแปรรูปไม้โดยไม่ได้ขออนุญาต 173/4 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช √ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

305 นร02640053621 20/7/2564 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้เสรีในการปลูก ตัด และจําหน่ายต้นไม้ได้โดยไม่ต้องขอ

อนุญาตจากทางหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากประชาชนมองว่า ต้นไม้บางประเภท ในการปลูก ตัด 

และจําหน่ายจําเป็นต้องขออนุญาต เช่น ไม้สัก ซึ่งในการทําหนังสือขออนุญาตดังกล่าวจะใช้

เวลานานในการตรวจสอบพิจารณา ประชาชนเห็นว่าภาครัฐควรมีการอนุญาตให้ ปลูก ตัด และ

จําหน่ายต้นไม้ทุกประเภทโดยเสรี ยกเว้นไม้จําพวกสารเสพติด เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ

√ e-petition สํานักส่งเสริมการ

ปลูกป่า/สํานัก

เศรษฐกิจการป่าไม้

สสป. ปิดเรื่อง

แล้ว / แต่ สศม. 

ยังไม่รับเรื่อง

306 6402425 21/7/2564 29/9/2564 ลักลอบบุกรุกแผ้วถางป่า บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาลูกช้าง หมู่ 3 ตําบลนาเมืองเพชร 

อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง

√ ปม./1362 สจป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

307 6402433 23/7/2564 ลักลอบบุกรุกแผ้วถางป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณหมู่บ้านบนคาน หมู่ ๑๐ ตําบลที่วัง อําเภอทุ่งสง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ ปม./1362 สจป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

308 6402441 26/7/2564 ลักลอบบุกรุกแผ้วถางป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณหมู่บ้านบนคาน หมู่ ๑๐ ตําบลที่วัง อําเภอทุ่งสง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

309 6402454 27/7/2564 19/8/2564 ลักลอบตัดไม้และบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณภูเขาหลังหมู่บ้านกลาง หมู่ 14 ตําบลศิลา 

อําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

√ ปม./1362 สจป.ที่ 4 สาขา

พิษณุโลก

310 6402462 29/7/2564 13/8/2564 ถูกตรวจยึดพื้นที่ไม่เป็นไปด้วยความชอบธรรม ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด √ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

311 6402475 29/7/2564 ไม่สามารถทํารายการจองกล้าไม้ผ่านระบบออนไลน์ได้ √ ปม./เว็บไซต์ สํานักส่งเสริมการ

ปลูกป่า



หน้าที่33

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน กันยายน 2564  (ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 1

เดือน สิงหาคม 2564

312 6407169863 2/8/2564 เรื่อง ความโปร่งใสในการแจกกล้าไม้ของสถานีเพาะชํากล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี √ e-petition สจป.ที่ 4 สาขา

นครสวรรค์

313 6402491 2/8/2564 19/8/2564 ขอให้ปรับเวลาทํางาน เนื่องจากเสียงดังรบกวน หน่วยงานกรมป่าไม้ หมู่ 2 บ้านหนองบัว ต.ป่าสัก

 อ.เมือง จ.ลําพูน

√ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

314 6402501 3/8/2564 28/9/2564 ป่าชุมชนในเขตอําเภอสังขละ จังหวัดสุรินทร์ มีชาวบ้านบางรายเข้าบุกรุกแถ่วถางยึดเป็นที่ทํากิน

เป็นของตัวเอง

√ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

315 6407141401 4/8/2564 ขอให้กรมป่าไม้ยกเลิกขัดขวางการดําเนินงาน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนา สู่คุณภาพ ชีวิต ที่ดีของ

ชาวบ้าน ม.4 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 

√ e-petition สจป.ที่ 4 สาขา

พิษณุโลก

316 6402514 4/8/2564 ลักลอบตัดไม้กฤษณาและนํามาแปรรูป บริเวณ หมู่ 2 ตําบลควนเกย อําเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด

นครศรีธรรมราช

√ ปม./1362 สจป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

317 6402523 5/8/2564 บุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บริเวณเชิงเขาโกรกว่าน หมู่ 7 ตําบลชากพง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ผู้

ร้องต้องการให้หน่วยพยัคฆ์ไพร เข้าตรวจสอบ เนื่องจากผู้บุกรุกเป็นนักการเมืองท้องถิ่น

√ ปม./โทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

318 6402543 5/8/2564 21/9/2564 ลักลอบตัดไม้และขุดดินไปขายบริเวณเชิงเขาโกรกว่าน หมู่ 7 ตําบลชากพง อําเภอแกลง จังหวัด

ระยอง

√ ปม./1362 สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)

319 6402522 5/8/2564 30/9/2564 ป่าพรุ บริเวณ หมู่ 4 ต.ทุ่งระยะ อ.สวี จ.ชุมพร ถูกทําลาย √ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที่ 11 (สุ

ราษฎร์ธานี)

320 6402551 6/8/2564 ลักลอบบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณ หมู่ 10 ต.ชําผักแพว อําเภอแก่งคอย จ.สระบุรี ประมาณ

 ๓๐ ไร่ พื้นท่ดังกล่าวเคยเป็นพื้นที่สัมปทานแต่ได้หมดสัญญาแล้ว

√ ปม./1362 สจป.ที่ 5 (สระบุรี)

321 6402564 8/8/2564 25/8/2564 บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตาล -แม่ยบุ ตําบลบ้านตาล อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ √ ปม./1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

322 6407228396 8/8/2564 ร้องขอให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลางเข้ามาตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ดงลาน) ป่าชุมชนบ้านซําเปิบ

 หมู่ที่ 6 ตําบลนาฝาย อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

√ e-petition สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

323 6402572 9/8/2564 29/9/2564 บุกรุกตัดไม้บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทะเลสองห้อง หมู่ ๑๐ ตําบลบางดี อําเภอห้วยยอด 

จังหวัดตรัง

√ ปม./1362 สจป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

324 6402585 13/8/2564 21/9/2564 ที่บ้านสจริ้ม อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ลักลอบตัดไม้เถื่อนจากบนเขากะทูนเอามาสรัาง

บ้านทั้งหลัง บุกรุกที่ป่าเพื่อปลูกยางพารา

√ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

325 6402593 13/8/2564 28/9/2564 ลักลอบตัดไม้ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังใหญ่แม่น้ําน้อย บ้านช่องอ้ายกาง หมู่ ๕ ตําบลลุ่มสุ่ม

 อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)



หน้าที่34

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน กันยายน 2564  (ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 1

326 6402535 5/8/2564 บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยใช้รถแบคโฮเข้าไปขุดดิน และทําลายต้นไม้ บริเวณเขาโกรกว่าน 

หมู่ ๗ ตําบลชากพง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง มีความประสงค์ให้พยัคฆ์ไพรเข้าไปตรวจสอบ

√ ปม./โทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

327 6402624 19/8/2564 3/9/2564 มีการลักลอบขุดดิน บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ หมู่บ้านโละป่าหาญ หมู่ที่ 4 ตําบลเมืองนะ อําเภอ

เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

328 6402611 19/8/2564 มีการลักลอบตัดไม้เป็นจํานวนมาก บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ หมู่บ้านหนองขาม ตําบลทุ่งทอง 

อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

√ ปม./1362 สจป.ที่ 4 สาขา

นครสวรรค์

329 6402603 19/8/2564 มีการลักลอบบุกรุกตัดไม้ทําลายป่า บริเวณป่าสงวนแห่งชาติหลังวัดป่าสุขใจ(ชะอม) หมู่ที่ 8 

ตําบลชะอม อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 5 (สระบุรี)

330 6402632 24/8/2564 พบเห็นการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ 2,000 ไร่ พิกัดอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ 8 ตําบลคูบ อําเภอน้ํา

เกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

√ ด้วยตนเอง สจป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

331 6402645 24/8/2564 มีการลักลอบตัดไม้เป็นจํานวนมาก บริฎเวณป่าสงวนแห่งชาติ ภูเขาตรงข้ามวัดถ้ําพรหมโลกเขาใหญ่

 หมู่ที่ 6 ตําบลท่าเสา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

332 6402653 24/8/2564 28/9/2564 พบเห็นการบุกรุกตัดไม้ทําลายป่าสงวนแห่งชาติหลายพันไร่ บริเวณนั้นเรียกว่าเขาใหญ่ ตําบลป่า

คาย อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ และนําไม้ดังกล่าวเข้าโรงงานชีวมวลโดยเจ้าหน้าที่ของป่า

ไม้

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 3 (ลําปาง)

333 6402674 24/8/2564 พบเห็นการบุกรุกตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณพื้นที่บ้านโป่ง ตําบลนาเวียง อําเภอทราย

มูล จังหวัดยโสธร ฝั่งป่าจะขึ้นอยู่กับอําเภอกุดชุม แต่อีกฝั่งเป็นเขตบ้านโป่ง ห่างจากบ้านโป่ง 1 

กิโลเมตร

√ ไลน์ ศูนย์ฯ สจป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

334 6402682 25/8/2564 29/9/2564 มีการลักลอบตัดไม้เป็นจํานวนมาก บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย บ้านแม่ขมิง หมู่ที่ 2 

ตําบลสรอย อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

√ ปม./1362 สจป.ที่ 3 สาขาแพร่

335 6402659 25/8/2564 ขอให้มีการตรวจสอบความพฤติกรรมและการปฏิบัติหน้าที่ของ นาย ชัยวัฒน์ กตัญญู เจ้า

พนักงานป่าไม้ควนยายหม่อน ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง

√ ปม./1362 สจป.ที่ 11 (สุ

ราษฎร์ธานี)

336 ปม28331 13/8/2564 ขอให้มีคําสั่งให้เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นกรณีเร่งด่วน

ที่สุด ของราษฎรผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส ผลจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงโดย

เจตนา ของเจ้าหน้าที่ภายใต้การกํากับดูแลของท่าน

√ อื่นๆ (หนังสือคํา

ร้อง)

สํานักป้องกันฯ ทส

1601.6/1417

4 ลว.27สค64 

(ส่ง สปฟ.)

337 6402705 30/8/2565 23/9/2564 พบเห็นการแปรรูปไม้ประดู่ขนาดใหญ่ บริเวณธนกรค้าไม้ บ้านฮ่องไผ่ ตําบลกําพี้ อําเภอบรบือ 

จงัหวัดมหาสารคาม

√ ปม./1362 สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)



หน้าที่35

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน กันยายน 2564  (ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 1

338 6402713 31/8/2564 มีการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณสํานักสงฆ์ถ้ําจักรพงษ์ ตําบลท่าเทววงษ์ อําเภอ

เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)

339 6408144567 31/8/2564 อยากให้หน่วยงานลองไปตรวจสอบ พื้นที่บ้านแม่โข่จู บ้านแม่ลาก๊ะ บ้านมะหินหลวง ต.เมืองปอน

 อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่า ว่าหน่วยงานชุดนี้ทําถูกต้องหรือไม่ 

พวกเขาไปปลูกปา่ในพื้นที่ทําสวนของชาวบ้าน ทั้งๆที่ชาวบ้านปลูกข้าวโพด พวกเขาไปถางหญ้า 

ไปถางข้าวโพดของชาวบ้าน แล้วก็เขาคนงานที่ไหนไม่รู้เข้าไปปลูกป่า แล้วก็ไปติดป้ายในที่ทํากิน

ของชาวบ้านครับ ทั้งๆที่ชาวบ้านในพื้นที่ไม่มีใครยิมยอมกันเลย อยากให้หน่วยงานช่วยตรวจสอบ

ให้หน่อย

√ e-petition สจป.ที่ 1 สาขา

แม่ฮ่องสอน

340 6400583 26/12/2563 3/8/2564 บุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณวัดจอมธรรม ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โดยใช้รถขุดดินรอบวัด √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) ตกหล่น นับสถิติ 

สค.64

เดือน กันยายน 2564

341 6402721 1/9/2564 การตัดไม้เถื่อนจากเขากะทูนมาสร้างบ้าน บริเวณบ้านสจริ้ม ม.5 ต.กะทูน อ.พิปูน จ.

นครศรีธรรมราช

√ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

342 นร02640068944 2/9/2564 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกไม้กฤษณา หรือไม้หอม โดยประชาชนเห็นว่าไม้

ดังกล่าว มีคุณสมบัตินํามาเป็นส่วนผสมในการทําน้ําหอมได้ หากมีการส่งเสริมไม้ประเภทดังกล่าว

เป็นพืชเศรษฐกิจ ซึ่งจะทําให้ประชาชนได้มีรายได้จากการจําหน่ายมากยิ่งขึ้น

√ e-petition สํานักส่งเสริมการ

ปลูกป่า

343 6408467365 2/9/2564 29/9/2564 ลักลอบตัดป่าต้นน้ําเพื่อทําไร่ในพื้นที่บนเขาของจังหวัดเชียงใหม่ หน้าค่ายทหารม้าองค์ดํา

เชียงใหม่จนถึงแยกเชียงใหม่,แม่โจ้,แม่ริม ต้องการให้ตรวจสอบแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้กระทําผิดและ

ปลูกป่าชดเชยส่วนที่ถูกตัดไป ต้องมีการปลูกทดแทน

√ e-petition สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

344 6408421716 2/9/2564 29/9/2564 กรณีการลักลอบตัดป่าต้นน้ําเพื่อทําไร่ในพื้นที่บนเขาของจังหวัดเชียงใหม่ หน้าค่ายทหารม้าองค์ดํา

 ขอให้ผู้มีหน้าที่ดูแลงานส่วนนี้รับเงินเดือนแล้วกรุณาทํางานด้วย ช่วยจัดการอย่างเหมาะสมด้วย

√ e-petition สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

345 6402734 3/9/2564 มีการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่า บริเวณพิกัด 429452E 2106893N บ้านเด่น หมู่ที่ 7 ตําบลบ้าน

จัน อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

346 นร02640067081 3/9/2564 การตัดไม้ ทําลายป่า ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการตัดไม้หวงห้ามในที่ดินที่

ประชาชนถือครอง เนื่องจากประชาชนรับชมข่าวจากรายการโทรทัศน์ของช่อง 3 เอชดี และช่อง 

7 HD ทราบว่า ประชาชนสามารถตัดไม้ในที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ โดยไม่ต้องแจ้งให้กรมป่าไม้

รับทราบได้ แต่มีข้อแม้ว่า ต้องเป็นที่ดินของตนเองที่มีเอกสารสิทธิ... ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ

แนวทางปฏิบัติในการตัดไม้หวงห้ามในที่ดินที่ประชาชนถือครอง

√ e-petition สํานักเศรษฐกิจการ

ป่าไม้

347 6402763 8/9/2564 นายทุนบุกรุกพื้นที่ในเขตป่าโคกโจด อําเภอสตึก จงัหวัดบุรีรัมย์ √ ปม./ไลน์ศูนย์ สํานักป้องกันฯ



หน้าที่36

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน กันยายน 2564  (ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 1

348 6402784 8/9/2564 มีการบุกรุกพื้นที่ปาสงวน บริเวณหมู่บ้านไทรงาม หมู่ที่ 3 ตําบลตะนาวศรี อําเภอสวนผึ้ง จังหวัด

ราชบุรี

√ ปม./ไลน์ศูนย์ สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

349 6402831 8/9/2564 มีการลักลอบบุกรุกตัดไม้ทําลายป่า บริเวณป่าทางขึ้นม่อนแจ่ม ใกล้โป่งแยงจังเกิ้ล โคสเตอร์และ

ซิปไลน์ หมู่ที่ 2 ตําบลโป่งแยง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

350 6402844 8/9/2564 พบเห็นการลักลอบตัดไม้ แปรรูปไม้ พื้นที่ป่าสงวนบริเวณบ้านผาลาด ตําบลวังด้ง อําเภอเมือง 

จังหวัดกาญจนบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

351 6402852 8/9/2564 มีการลักลอบบุกรุกตัดไม้ทําลายป่า บริเวณเขื่อนเขาช่องขนพิชิต เนินดินแดงเขาพลอย หมู่ที่ 16 

ตําบลหนองโรง อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

352 6402865 8/9/2564 มีการลักลอบบุกรุกตัดไม้ทําลายป่า บริเวณป่าสงวนหลังหมู่บ้านทะเลสองห้อง (ควนหม้อแตก) หมู่

ที่ 10 ตําบลบางดี อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

√ ปม./1362 สจป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

353 6402873 8/9/2564 พบเห็นการลักลอบตัดไม้ประดู่ ไม้พยุง เป็นจํานวนมาก บริเวณวัดไชยวานวัฒนา บ้านไชยวานน้อย

 ตําบลบ้านแดง อําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)

354 6402881 8/9/2564 มีการลักลอบตัดไม้เป็นจํานวนมาก บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ตําบลหนองสิม อําเภอบรบือ จงัหวัด

มหาสารคาม

√ ปม./1362 สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

355 6402894 8/9/2564 มีการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณหมู่บ้านปางแฟน หมู่ที่ 5 ตําบลป่าเมี่ยง อําเภอ

ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

356 นร02640070590 8/9/2564 ปัญหาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการรณรงค์ให้มีการปลูก

ป่าทดแทน เนื่องจากประชาชนเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาให้มี

การรณรงค์ และสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนในประเทศมกีารร่วมมือกันปลูกป่าทดแทนทั่ว

ประเทศ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดี... ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการรณรงค์ให้มีการ

ปลูกป่าทดแทน

√ e-petition สํานักส่งเสริมการ

ปลูกป่า

357 6402904 10/9/2564 บุกรุกพื้นที่ป่าสงวน ป่าชายเลย ตําบลวันยาว อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พิกัด12.437263N’ 

102.255129E

√ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)

358 6402912 10/9/2564 นายวิจารณ์ โพรามาต มีความประสงค์แจ้งการกระทําผิดของ นางสาวลาวัลย์ มะเจียกจร 

ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เป็นเจ้าพนักงานสํารวจประเมินแบบแสดง

รายการที่ดิน เพื่อชําระภาษีบํารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) ให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าและซื้อขายที่ดินพื้นป่า 

โดยผู้ใหญ่บ้านลาวัลย์ ขอออกใบเพื่อชําระภาษีบํารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) ในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้

ตัวเองและผู้อื่น

√ ปม./ไลน์ศูนย์ สจป.ที่ 10 (ราชบรุี)



หน้าที่37

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน กันยายน 2564  (ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 1

359 นร01640002797 13/09/2564 ขอหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหากรรมสิทธิ์ในที่ดินเขตพื้นที่สหกรณ์

นิคมคลองสวนหมาก จํากัด ตําบลวังทอง อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร เนื่องจาก

สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ครอบครองที่ดินในพื้นที่เขตสหกรณ์ฯ ได้รับความเดือดร้อนไม่มีกรรมสิทธิ์ใน

ที่ดินดังกล่าว ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหากรรมสิทธิ์ในที่ดินเขตพื้นที่สหกรณ์นิคมคลองสวน

หมาก จํากัด ตําบลวังทอง อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร เนื่องจากสมาชิกสหกรณ์

ฯ ที่ครอบครองที่ดินในพื้นที่เขตสหกรณ์ฯ ได้รับความเดือดร้อนไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว

√ e-petition สจป.ที่ 4 (ตาก)

360 6402925 15/9/2564 มีการลักลอบนํารถแมคโครขึ้นไปตักดินปรับพื้นที่ในป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณบนเขานางนอน หมู่ที่

 7 ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

√ ปม./1362 สจป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

361 6409474390 18/9/2564 ข้อเสนอแนะการดําเนินงาน เพื่อให้หน่วยงานในสังกดั ทส. นําไปพิจารณาปฏิบัติ กรณี พล.ต.ธัช

พล ไม้รอด อายุ68 ปี ปัจจุบันเป็นนายกสโมสรโรตารี นครนายก เสนอให้ทางกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กําหนดวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันปลูกต้นไม้

แห่งชาติ และให้เริ่มปลูกตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ถึง 28 กรกฎาคม 2565 และขอ

เสนอชื่อโครงการ ประชาร่วมใจปลูกต้นไม้ถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 ครบรอบพระชนมายุ 70 

พรรษา

√ e-petition สํานักส่งเสริมการ

ปลูกป่า

362 นร02640040055 18/9/2564 ขอความเป็นธรรม กรณีถูกเรียกคืนที่ดิน ภ.บ.ท.5 บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านทุ่งยาว ตําบลห้วยยั้ง 

อําเภอพรานกระต่าย จังหวัดกําแพงเพชร

√ e-petition สจป.ที่ 4 (ตาก)

363 นร01640002848 18/9/2564 ขอความอนุเคราะห์ขยายเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรและทบทวนการตรวจสอบสิทธิการ

ใช้ประโยชน์พื้นที่สวนป่าสมเด็จ เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่านาจารและป่าดงขวาง ตําบลภูปอและ

ตําบลนาจารย์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องจากผู้ร้องแจ้งว่า ได้มีประกาศสํานัก

จัดการทรัพยากรป่าไม่ที่ 7 (ขอนแก่น) เรื่อง เร่งรัดให้ราษฎรดําเนินการเก็บเกี่ยวพืช และผลผลิต 

ออกจากพื้นที่ดังกล่าว ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564

√ e-petition สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

364 นร01640002675 18/9/2564 ด้วยนายพงศา ชูแนม หัวหน้าพรรคกรีน ได้มีหนังสือคําร้อง เสนอความคิดเห็นแนวทางในหาร

แก้ไขปัญหา แผนเศรษฐกิจ ยุค covid ต้นไม้ชิงโชค ลดโลกร้อน

√ e-petition สํานักเศรษฐกิจการ

ป่าไม้

365 6402941 20/9/2564 โดนไล่ออกจากที่ดินอยู่อาศัยในที่ป่าไม้โดยเอกชนเหมือนกัน บ้านอยู่อาศัยบริเวณตลาดกํานันปิ้ด 

ไกล้อําเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

√ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที่ 4 สาขา

นครสวรรค์

366 6402954 20/9/2564 มีการลักลอบนํารถไถขึ้นไปตักดินปรับพื้นที่ในป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณบนเขาบ้านนาทอย ม.7 ต.

หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี



หน้าที่38

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน กันยายน 2564  (ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 1

367 6409255287 21/9/2564 พบเห็นผู้ใหญ่บ้าน/เครือญาติ/ชาวบ้าน แอบลักลอบเข้าไปตัดไม้ป่าเบญจพรรณและรุกล้ําเข้าเขต

ป่าสงวนโคกกระเบื้อง และขนย้ายออกเวลาช่วงกลางคืน และนํารถไถเข้าไปถางปรับพื้นที่ แล้วทํา

การปลูกมันสําปะหลัง ทํามาแล้วหลายอาทิตย์ บ้านหนองขวาง หมู่9 อําเภอลําปลายมาศ ตําบล

โคกกลาง จังหวัดบุรีรัมย์

√ e-petition สจป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

368 6402975 22/9/2564 28/9/2564 มีการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

369 6402983 23/9/2564 มีการแอบทําฟามวัวในเขตติดเขา มีการแอบสร้างบ้านพักและฟามรุกที่บุกรุกที่เขาปากช่องโคราช 

จ.นครราชสีมา

√ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

370 6402991 23/9/2564 มีการลักลอบตัดไม้เป็นจํานวนมาก บริเวณเนินเขาด้านทิศเหนือโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว

 2 ถนนทางหลวงหมายเลข 4016 หมู่ที่ 3 ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

371 นร01640002983 27/9/2564 ขอหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิที่ดินในเขตป่าเสื่อม

โทรมลุ่มแม่น้ําวังทองฝั่งซ้าย ตําบลวังนกแอ่น อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

√ e-petition สจป.ที่ 4 สาขา

พิษณุโลก

372 นร01640002337 13/8/2564 6/9/2564 การอนุญาต และสัมปทาน ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ํา

ชั้น ๑ เอ และ ๑ บี เพื่อทําเหมืองแร่ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี ตาม

คําขอประทานบัตรที่ ๒-๓/๒๕๕๓ และตามคําขอประทานบัตรที่ ๑-๘/๒๕๕๖ รวม ๑๐ แปลง 

ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์... ขอความเป็นธรรม

เกี่ยวกับการขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ําชั้น ๑ เอ และ ๑ บี เพื่อทําเหมืองแร่ของบริษัท

 ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี

√ e-petition สจป.ที่ 5 (สระบุรี) ตกหล่น นับสถิติ 

กย.64

373 6408341889 16/8/2564 18/8/2564 เรื่องร้องเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินการของหน่วยงานในสังกัด ทส. จะเอาที่ปลูกยูคา

บ้านคลองอึ่งดํา ไปออกคทช นําชาวบ้าน ที่อื่นมาลงกับป่าไม้ ในพื้นที่ ช่วย ตรวจสอบ หน่อยเอา

มาแจกคนยากคนจนที่ขึ้นทะเบียนไว้

√ e-petition สจป.ที่ 9 สาขา

ปราจีนบุรี

ตกหล่น นับสถิติ 

กย.64

รวม 118 255

รวมทั้งหมด 373



 

เรื่องร้องเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการ 
(ค้างข้ามปี) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(เอกสารแนบ 2) 

 



หน้าที่ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการ

รับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

1 ทส01620000102 25/10/2562 ขอความช่วยเหลือจากผลกระทบโครงการทวงคืนผืนป่าจนทําให้เจ้าหน้าที่ป่าบุกพื้นที่ อ.ขุนยวม จ.

แม่ฮ่องสอน เข้ายึดที่ทํากินและอยู่อาศัยของชาวบ้านซึ่งครอบครองเข้าทําประโยชน์มานานกว่า 10 - 

20 ปี

√ e-petition สจป.ที่ 1 สาขา

แม่ฮ่องสอน

2 6210445816 30/10/2562 การคัดค้านการสร้างเหมืองแร่ บ้านวังโหรา หมู่ที่ 3 บ้านไผ่สีทอง หมู่ที่ 4  และหมู่ที่ 1 บ้านหนอง

ผักแว่น จ.สุพรรณบุรี

√ e-petition กองการอนุญาต

3 6211443973 8/11/2562 ราษฎรในพื้นที่ ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี คัดค้านการทําสัมปทานเหมืองแร่ ของบริษัท เพชร

เจริญก่อสร้าง จํากัด เนื้อที่ประมาณ 193 ไร่ ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าองค์พระ

√ e-petition กองการอนุญาต

4 6211457426 25/11/2562 มีการเปิดโรงงานเลื่อยไม้ และนํามาแปรรูป โดยไมมีใบอนุญาตในการเปิดโรงงานและเลื่อยโซ่ยนต์  ต.

หินดาด อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี

√ e-petition กองการอนุญาต

5 6300403 4/12/2562 ได้ยินเสียงเลื่อยโซ่ยนต์บริเวณสนามกีฬาเก่า บ้านหนองมะนาว ม.7 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี √ ปม./1362 สจป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

6 6212343552 17/12/2562 ขอให้พิจารณาเรื่องเดิมที่ได้เคยจัดส่งไปแล้ว และเร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริง ในเรื่อง แก้ไขปัญหาที่ดิน

 ทํากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติตาพระยา พื้นที่ ต.ทัพราช ต.ทัพไทย ต.ทัพเสด็จ 

และต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

√ e-petition สจป.ที่ 9 สาขา

ปราจีนบุรี

7 6212143817 19/12/2562 ขอเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขความยากจน ซึ่งพบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับราษฎรขาดสทิธิทํากิน ใน

เขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตป่าอนุรักษ์ เนื่องจากมีการประกาศเขตป่าถึงร้อยละ 86 ทําให้ทับพื้นที่

ของหมู่บ้าน ชุมชน เป็นจํานวน 377 หมู่บ้าน จากทั้งหมด 415 หมู่บ้าน ซึ่งมีพื้นที่ที่ราษฎร

ครอบครองถูกต้องตามกฎหมาย เพียงร้อยละ 5 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด

√ e-petition สจป.ที่ 1 สาขา

แม่ฮ่องสอน

8 6212140968 20/12/2562 ขอให้แก้ไขปัญหาที่ดิน ที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกประกาศเป็น

ป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตป่าอนุรักษ์ และประเภทอื่นๆ ถึงร้อยละ 85 และมีพื้นที่ราบ

เพียงร้อยละ 5 เท่านั้น ซึ่งมีการสํารวจตกหล่น ทําให้ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจํานวนมาก

กลายเป็นผู้บุกรุก

√ e-petition สจป.ที่ 1 สาขา

แม่ฮ่องสอน

9 6300775 6/1/2563 มีการซุกซ่อนไม้หวงห้ามและลักลอบแปรรูปไม้ขนาดใหญ่ในบริเวณวัดสระโพธิ์ บ้านสระโพธิ์ ม.4 ต.

เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

√ ปม./โทรศัพท์ สํานักป้องกันรักษาป่า

และควบคุมไฟป่า

10 6300885 29/1/2563 ขอให้สํารวจและแปรภาพถ่ายทางอากาศ ขอให้ออกหนังสือรับรองภาพถ่ายทางอากาศ และขอให้ออก

หนังสือรับรองพื้นที่ที่ถูกดําเนินคดี พื้นที่ 124 ม.1 ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ พื้นที่ 5-2-88

 ไร่

√ ปม./ด้วย

ตนเอง

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

11 6300893 29/1/2563 ขอให้สํารวจและแปรภาพถ่าย ขอให้ออกหนังสือรับรองพื้นที่ที่ถูกดําเนินคดี พื้นที่ 127 ม.1 บ้านเขา

ย่า ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

√ ปม./ด้วย

ตนเอง

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

รรายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 2



หน้าที่ 2

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการ

รับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รรายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 2

12 6300903 29/1/2563 ขอให้สํารวจและแปรภาพถ่าย ขอให้รับรองภาพถ่ายเพื่อใช้พิสูจน์สิทธิ์ และขอให้ออกหนังสือรับรอง

พื้นที่ที่ถูกดําเนินคดี พื้นที่ 69 บ้านริมสีม่วง ม.3 ต.ริมสีม่วง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

√ ปม./ด้วย

ตนเอง

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

13 6302242472 3/2/2563 กรณีกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได  ขอให้ยุติการทําเหมืองหินไว้ก่อน ตามคําพิพากษา

ศาลปกครองอุดรธานี เนื่องจากอยู่ระหว่างรอคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด และขอให้ยุติการอนุญาต

ใช้พื้นที่ป่าไม้ และประทานบัตรทําเหมืองหินโดยเด็ดขาด

√ e-petition กองการอนุญาต

14 6302432704 12/2/2563 ราษฎรหมู่บ้าน คุ้งเขาเขียว ม.3 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ขอคัดค้านการก่อสร้าง

โรงงาน ผลิตแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ของบริษัท ทองอินทร์ การโยธา 2019 จํากัด อาจส่งผลกระทบ

ต่อสุขภาพอนามัยของราษฎร สิ่งแวดล้อม

√ e-petition กองการอนุญาต

15 นร01630002028 13/2/2563 ขอเสนอเเนะเกี่ยวกับการตัดไม้ยางนาในที่ดินของตนเองโดยไม่ต้องขอนุญาต เนื่องจากผู้ร้อเห็นการ

การตัดไม้ยางนาในที่ดินของตนเองโดยที่ไม่ต้องขออนุญาตนั้นจะก่อให้เกิดปัญหาตามมา อาทิเช่น เป็น

ช่องว่างให้กับนายทุนที่จะเข้าไปลักลอบตัดไม้ยางในที่สาธารณประโยชน์ได้อย่างง่ายดาย

√ e-petition กองการอนุญาต

16 ทส01630000031 19/2/2563 การอนุญาต และสัมปทาน การยางแห่งประเทศไทยขออนุญาตเข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่า

สงวนแห่งชาติป่าคลองกรุงหยัน ต.กรุงยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช จํานวนเนื้อที่ 4,600 ไร่ 

เพื่อใชพื้นที่ปลูกสร้างสวนยางพันธุ์ดีเป็นการชั่วคราวอีก 30 ปี

√ e-petition กองการอนุญาต

17 นร02630006840 19/2/2563 การบุกรุกที่ดินและการใช้ที่ดินในเขตป่าสงวน ขอให้เร่งดําเนินการพิจารณาการขออนุญาตใช้พื้นที่เขต

ป่าสงวนเพื่อซ่อมแซมถนน บริเวณถนนชุมพร-เกาะสอง ม. 10 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

√ e-petition กองการอนุญาต

18 6301043 19/2/2563 การขายไม้เถื่อน ไม้พะยูง เอามาแปรรูปทําเฟอร์นิเจอร์ขาย บริเวณจดุขายของเก่า วัตถุโบราณ ที่

สนามหลวง 2 หมู่ที่ 1 ถ.ทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

√ ปม./โทรศัพท์ สํานักป้องกันรักษาป่า

และควบคุมไฟป่า

19 สผ 0001/896 24/2/2563 การดําเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเด็นที่ 4 /(ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้ง

ที่ 12 )

√ ข้อหารือ กองการอนุญาต

20 6301111 3/3/2563 พบการบุกรุทําลายป่าในเขตสํานักสงฆ์เขาพระครู อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สํานักป้องกันรักษาป่า

และควบคุมไฟป่า

21 นร01630002973 17/3/2563 ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินในพื้นที่สวนป่ามัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น โดยขอให้มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อการกระจายทุนผ่านระบบสหกรณ์ของประชาชน เพื่อพิจารณาแก้ไข

ปัญหาที่ดินทํากินให้แก่สมาชิกคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินฯ

√ e-petition สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

22 สผ 0001/2817 11/3/2563 การดําเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเด็นที่ 1 /(ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้ง

ที่ 25)

√ ข้อหารือ สํานักจัดการที่ดินป่าไม้



หน้าที่ 3

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการ

รับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รรายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 2

23 สผ 0001/3117 19/3/2563 การดําเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ประเด็นที่ 1 /(ชุดที่ 25 ปีที่ 1 

ครั้งที่ 27)

√ ข้อหารือ กองการอนุญาต,สํานัก

จัดการที่ดินป่าไม้

24 6304249366 16/4/2563 ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินในพื้นที่สวนป่ามัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น √ e-petition สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

25 6301483 6/5/2563 ลักลอบตัดไม้ เพื่อนํามาสร้างที่พัก บริเวณโฮมสเตย์ บ้านห้วยห้อม ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.

แม่ฮ่องสอน

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 สาขา

แม่ฮ่องสอน

26 นร01630005319 10/5/2563 ติดตามความคืบหน้าการขออนุญาตการขอใช้ที่ดินในเขตป่าไม้ เพื่อเดินสายไฟฟ้าทอดผ่านไปยังตําบล

แม่เงาะ อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และในในพื้นที่อื่น ๆ

√ e-petition กองการอนุญาต

27 นร02630036950 14/5/2563 ขอให้เร่งรัดการดําเนินการเรื่องร้องเรียนที่ได้แจ้งเรื่องไว้ที่ กรมป่าไม้ เพื่อแจ้งให้ตรวจสอบนายทุนบุก

รุกพื้นป่าสงวน เพื่อปลูกปาร์มน้ํามันและยางพารา บริเวณ อาํเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อําเภอ

พะโต๊ะ อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (ประมาณเดือน พ.ย. 62 ผู้ร้องได้เข้าไปที่กรมป่าไม้ด้วยตนเอง)

√ e-petition สํานักป้องกันรักษาป่า

และควบคุมไฟป่า

28 นร01630006255 26/5/2563 ขอนําเสนอโครงการฟื้นฟูพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อเป็นโครงการนําร่องพัฒนาประเทศแบบยั่งยืนโดย

ได้นําเสนอ แผนในประเด็นปัญหาด้านยาเสพติด สกัดการนําเข้าและทําลายแหล่งผลิตตามพื้นที่ในป่า

ตามแนวเขตติดต่อจังหวัดที่สําคัญ

√ e-petition สํานักป้องกันรักษาป่า

และควบคุมไฟป่า

29 6305125404 30/5/2563 ร้องเรียนเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ สายตรวจภาคเหนือ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 234/1 หมู่ 10 ตําบลระบํา 

อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี  ได้นําไม้เถื่อนมาสร้างบ้าน ทําพื้นบ้าน  โต๊ะ ถัดจากบ้านที่พักอาศัย

ประมาณ 500 เมตร บริเวณหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อน.8 (บ้าน กม. 53)

√ e-petition สํานักป้องกันรักษาป่า

และควบคุมไฟป่า

30 6301763 16/6/2563 บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงระแนง บ้านหนองแวงดง ม.4 ต.กุดโดน อ.ห้วยแม็ก จ.กาฬสินธุ์ √ ปม./โทรศัพท์ สํานักป้องกันรักษาป่า

และควบคุมไฟป่า

31 6306159549 18/6/2563 พบเห็นการบุกรุกทําลายป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณ หมู่ ที่ 1 ต.ลวงเหนือย อ.ดอยสะเก็ด จ 

เชียงใหม่ ได้มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

√ e-petition สํานักป้องกันรักษาป่า

และควบคุมไฟป่า

32 6301792 18/6/2563 พบเหน็การบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ เขาราชกรูด จ.ระนอง และตรวจสอบเจ้าหน้าที่ พื้นที่จ.ระนอง √ ปม./โทรศัพท์ สํานักป้องกันรักษาป่า

และควบคุมไฟป่า

33 6306173152 24/6/2563 คําแนะนําเกี่ยวกับการส่งออกไม้ยูคา ไม้ฉําฉา ไม้เก่า เป็นผลมาจากระบบการทํางานของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ √ e-petition สํานักเศรษฐกิจป่าไม้ สจป.ที่ 1 

(เชียงใหม่)

ปิดแล้ว19

พค64

34 6301831 28/6/2563 ขอให้ตรวจสอบการแปรรูปไม้และการขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ในวัดบ้านปูนหนองพิมาน ต.จอหอ อ.เมือง

นครราชสีมา จ.นครราชสีมา

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)



หน้าที่ 4

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการ

รับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รรายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 2

35 6301894 8/7/2563 ขอให้ตรวจสอบการจัดตั้งโรงเลื่อย บริเวณ ม.6 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

36 6306437054 9/7/2563 พบเห็นการตัดต้นยูคาลิปตัส ในพื้นที่ป่าสงวน เมื่อประมาณปี 2558 มีเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ ตรวจ

ยึด และปัจจุบันต้นยูคาลิปตัส และต้นไม้อื่นๆ มีขนาดใหญ่ มีนายทุนชื่อนายเกรียงไกร แซ่ลี้ ทําการตัด

ไม้ในพื้นที่ปา่สงวน ซึ่งนายเกรียงไกรฯ ได้เคยถูกดําเนินดคีเกี่ยวกับการบุกรุกป่าสงวน เมื่อคดีถึงอัยการ

 ทางอัยการสั่งไม่ฟ้อง ทางผู้ร้องเคยร้องเรียนไปหน่วยงานส่วนภูมิภาคแล้ว แต่ไม่เกิดอะไรขึ้น

√ e-petition สํานักป้องกันรักษาป่า

และควบคุมไฟป่า

37 6306275233 9/7/2563 สอบถามเกี่ยวกับเลื่อยโซ่ยนต์ และ พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์ที่เกี่ยวข้อง √ e-petition กองการอนุญาต

38 6307463331 15/7/2563 นายชัยวัฒน์ ดวงศรี ถูกศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ตัดสินคดีข้อหาบุกรุกที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ จ.บุรีรัมย์ ชื่อ

คดี สว 028/62 คดีหมายเลขแดง เป็นจําเลยที่ 4 ปรับเป็นเงินทั้งสิ้น 43,450 บาท ให้แก่ ทส.จึง

ขอความอนุเคราะห์ ให้ไม่เรียกเก็บเงินดังกล่าวหรือลดหย่อนให้เนื่องด้วย ตนเป็นผู้ยากไร้และไม่มีเงิน

√ e-petition สจป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

39 6307140608 20/7/2563 ติดตามความคืบหน้าและเร่งรัดโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําแม่คํามี ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 

บรรจุเข้าแผนงานงบประมาณประจําปี 2564

√ e-petition กองการอนุญาต

40 6301975 21/7/2563 พบเห็นการบุกรุกป่าเพื่อสร้างสํานักสงฆ์ บริเวณ ม.11 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สํานักป้องกันรักษาป่า

และควบคุมไฟป่า

41 6302073 31/7/2563 พบเห็นปัญหาการบุกรุกป่าขแงกลุ่มชาติพันธุ์ บริเวณแถบชายแดน อ.แม่สอด จ.ตาก ไปจนถึง อ.แม่สะ

เรียง จ.แม่ฮ่องสอน

√ ปม./โทรศัพท์ สํานักป้องกันรักษาป่า

และควบคุมไฟป่า

42 สผ 0001/5814 25/6/2563 การดําเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ประเด็นที่ 2 /(ชุดที่ 25 ปีที่ 1 

ครั้งที่ 2) นายประกอบ รัตนพันธ์

√ ข้อหารือ กองการอนุญาต

43 นร01630008827 9/8/2563 ขอให้ตรวจสอบการตัดไม้ทําลายป่าทั่วประเทศ เช่นพื้นที่ภาคเหนือในจังหวัดกําแพงเพชร และขอให้ยึด

เลื่อยไฟฟ้าที่ใช้ในการตัดไม้ทําลายป่า

√ e-petition สํานักป้องกันรักษาป่า

และควบคุมไฟป่า

44 6308244287 11/8/2563 ติดตามความคืบหน้าการดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทํากิน สรุปได้ว่า (นร02630057966) ผู้

ร้องและพวก เป็นกลุ่มราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องปัญหาที่ดินทํากินในท้องที่ จ.ศรีสะเกษ

√ e-petition สจป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

45 6308558071 13/8/2563 บุกรุกพื้นที่ป่าเฉลิมพระเกียรติบ้านควนเสียดเป็นป่าต้นน้ําและจะมีต้นไม้จํานวนมาก หมู่ 3 อําเภอสวี 

ตําบลนาสัก จังหวัดชุมพร  มีชาวบ้านในพื้นที่/พระสงฆ์เข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าเฉลิมพระเกียรติ

√ e-petition สํานักป้องกันรักษาป่า

และควบคุมไฟป่า

46 6302243 14/8/2563 แจ้งร้องเรียนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ (เขตความรับผิดชอบบริเวณ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน) √ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที่ 1 สาขา

แม่ฮ่องสอน



หน้าที่ 5

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการ

รับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รรายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 2

47 6302285 18/8/2563 ขอความอนุเคราะห์ให้กรมป่าไม้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี  อยู่บ้านเลขที่ 77 ม. 10 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน

 จ.เชียงราย มีความประสงค์ขอรับคืนทรัพย์สินของกลาง ในคดีอาญา ที่ 298/2559 ตามบัญชีไม้

ของกลางลําดับที่ 142/2559

√ ปม./ด้วย

ตนเอง

สํานักป้องกันรักษาป่า

และควบคุมไฟป่า

48 6302311 21/8/2563 ร้องเรียนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่ปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ พื้นที่ บ้านแม่ออน ม.8 ต.

ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

√ ปม./โทรศัพท์ สํานักป้องกันรักษาป่า

และควบคุมไฟป่า

49 6302324 24/8/2563 พบเห็นพฤติกรรมของพนักงานราชการนํารถยนต์ของทางราชการ กระบะวีโก้สีดํา ทะเบียน ฒห 

9674 กทม. ไปใช้นอกเวลาราชการเป็นการส่วนตัวอยู่เป็นประจํา

√ ปม./เว็บไซต์ สํานักป้องกันรักษาป่า

และควบคุมไฟป่า

50 ทส01630000054 24/8/2563 ขอให้ดําเนินการตรวจสอบการเข้าครอบครองทําประโยชน์ของสํานักปฏิบัติธรรมบุญชอบในเขตพื้นที่

ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาวังพา ม.7 ต.ทุ่งตําเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

√ e-petition สจป.ที่ 13 (สงขลา)

51 6308155517 1/9/2563  พบเห็นการตัดไม้ทําลายป่า ในพื้นที่ ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา  จ.น่าน จากพวกนายทุน  และเห็น

ตํารวจอยู่ในพื้นที่ ส่วนใหญ่ที่มีการลับลอบตัด เป็นไม้สัก ไม้เต็งรัง ไม้แดง ไม้ประดู่  โดยนําไม้ที่ตัดเพื่อ

นําส่งออกต่างประเทศ

√ e-petition สํานักป้องกันรักษาป่า

และควบคุมไฟป่า

52 6302434 8/9/2563 พบเห็นนายทุนและชาวบ้านเข้ามาลักลอบตัดไม้ นําไปขายและครอบครองที่ดินปลูกมันสําปะหลัง ใน

เขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ม.10 บ้านอุดมสุข ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

√ ปม./โทรศัพท์ สํานักป้องกันรักษาป่า

และควบคุมไฟป่า

53 6302442 9/9/2563 บุกรุกพื้นที่ เพื่อปลูกสิ่งก่อสร้างบนภูเขา บริเวณภูเขาตรงข้ามกรานมอนเต้ ไวน์คอทเทจ ต.พญาเย็น 

อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

√ ปม./1362 สจป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

54 6308353457 15/9/2563 พบเห็นผู้ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ตั้งอยู่ซอยคลองพลู หมู่ 4 ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง 

จ.จันทบุรี (บ้านโชคดี) เมื่อประมาณปลายปี 61 กลุ่มนายทุนได้นํารถแมคโคบุกเข้าทําลายป่าไม้เขตป่า

ถาวรเนินเขาหินหยาบ แต่นายสงกรานต์หัวหน้าป่าไม้ขณะนั้นได้รับแจ้งแล้วไม่ดําเนินการใดๆ ปล่อย

ให้นายทุนกลุ่มนี้บุกรุกทําลายป่าจนเสร็จเรียบร้อยและได้ทําการปลูกทุเรียนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

√ e-petition สํานักป้องกันรักษาป่า

และควบคุมไฟป่า

55 6309154518 15/9/2563 พบเห็นนายทุนเข้ามาบุกรุกพื้นที่ป่า หมู่ที่ 1 บ้านอ้อย ตําบลห้วยทราย อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

มีการใช้รถแม็คโคร เข้ามาขุดดิน ถางป่า มีการซื้อที่แล้วนํามาแบ่งแปลงขาย ปัจจุบันกําลังมีการใช้รถ

แม็คโครเข้ามาขุด และรุกล้ําเข้ามาในพื้นที่ป่าชุมชน ชาวบ้านไม่รู้ว่าแนวเขตป่าที่แท้จริงคือแนวเขตใด 

เคยมีเจ้าหน้าที่มาปักแนวเขต และเคยมีการขึ้นทะเบียนป่าชุมชนเมื่อปี 2537 ชาวบ้านเกรงว่าหาก

ปล่อยไว้ อาจมีการรุกล้ําพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น

√ e-petition สํานักจัดการป่าชุมชน

56 6302484 15/9/2563 พบเห็นการบุกรกพื้นที่ป่าเพื่อสร้างวัด บริเวณหมู่บ้านดงมะไฟ ตําบลมะเกลือเก่า อําเภอสูงเนิน 

จังหวัดนครราชสีมา

√ ปม./โทรศัพท์ สํานักป้องกันรักษาป่า

และควบคุมไฟป่า



หน้าที่ 6

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการ

รับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รรายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 2

57 6309245166 16/9/2563 ขออนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์เข้าไปปลีกวิเวกและปฏิบัติธรรมในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยาน

แห่งชาติ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายและแนวนโยบายที่

เกี่ยวข้อง

√ e-petition กองการอนุญาต

58 6302492 16/9/2563 พบเห็นการลักลอบตัดไม้บนเขาเหนือโรงโม่หิน บริเวณ ม.2 ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ √ ปม./โทรศัพท์ สํานักป้องกันรักษาป่า

และควบคุมไฟป่า

59 ทส01630000062 23/9/2563 ขอคัดค้านการยื่นต่อใบอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินปา่สงวนแห่งชาติฯ ที่มีผู้ครอบครองการเช่าจํานวน 2 

ราย (นายดิน จันทร์สุวรรณ และ นายสุชาติ จันทร์สุวรรณ) เนื่องจากหมดอายุงานอนุญาต ตั้งแต่วันที่ 

17 ก.ค.2561 ตามนโยบายของรัฐจะไม่มีการต่องานอนุญาตให้กับนายทุน

√ e-petition กองการอนุญาต

60 6309158359 23/9/2563 พบเห็นการบุกรุกป่าหมู่ที่ 4 หมู่บ้านวังทอง ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  เคยมีเจ้าหน้าที่ลงมา

สํารวจ ไว้ และให้ชาวบ้านใช้สิทธิทํากินในพื้นที่ แต่ชาวบ้านบางคนแอบแผ้งถางป่าขยายพื้นที่ไปเกินที่

มีการอนุญาต และชาวบ้านได้รับข่าวสารว่าจะมีการให้พื้นที่ทํากินสําหรับผู้ที่ไม่มีที่ดินทํากิน คนละ 25

 ไร่ ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่

√ e-petition สํานักป้องกันรักษาป่า

และควบคุมไฟป่า

61 6309158851 24/9/2563 เทศบาล ต.เวียงต้า ได้มีการอนุญาติให้มีการเปิดดําเนินการโรงแปรรูปไม้ไผ่จํานวนมาก โดยไม่มี

มาตรการควบคุม และพจิารณาอย่างรอบคอบ ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรป่าไม้และ

สิ่งแวดล้อมในชุมชน ทําให้ปัจจุบัน ได้มีโรงแปรรูปไม้ไผ่เกิดขึ้นนับร้อยแห่ง กระจายไปทั่วตําบลเวียงต้า

  จึงทําให้มีความต้องการไม้ไผ่จํานวนมากเพื่อป้อนเป็นวัตถุดิบ มีกลุ่มชาวบ้านหลายกลุ่มแอบลักลอบ

เข้าไปตัดไม้ไผ่ในป่าสงวน เพื่อส่งขายให้แก่กลุ่มโรงแปรรูปเหล่านี้ ทําให้เกิดความเสียหายต่อป่าไม้ไผ่

ในบริเวณโดยรอบตําบลเป็นอย่างมาก

√ e-petition สํานักป้องกนัรักษาป่า

และควบคุมไฟป่า

 สํานักการ

อนุญาตปิด

แล้ว

30/10/63

62 6302565 28/9/2563 พบเหตุลักลอบตัดไม้บริเวณป่าชุมชนบ้านจานไหล หมู่ที่ ๔ ตําบลหนองขอน อําเภอเมือง จังหวัด

อุบลราชธานี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

63 สผ 0001/๙๓๑๗ 22/9/2563 การดําเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเด็นที่ 1.1 และ 3.1  /(ชุดที่ 

25 ปีที่ ๒ ครั้งที่ 1๓)

√ ข้อหารือ สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

64 สผ 0001/๙๒๒๒ 21/9/2563 การดําเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเด็นที่ 2.1 /(ชุดที่ 25 ปีที่ ๒ 

ครั้งที่ 18)

√ ข้อหารือ สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

65 สผ 0001/๙๒๖๕ 21/9/2563 การดําเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเด็นที่ 2.1 /(ชุดที่ 25 ปีที่ ๒ 

ครั้งที่ 16)

√ ข้อหารือ กองการอนุญาต,สํานัก

จัดการที่ดินป่าไม้

รวม 65 0

รวมทั้งหมด 65



 

เรื่องร้องเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการ 
(ค้างข้ามปี) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(เอกสารแนบ 3) 

 



หนา้ที่ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการ

รับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

1 นร01610008710 27/9/2561 ขอความเป็นธรรมกรณีไม่สามารถออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ตําบลปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เนื่องจากเจ้าพนักงานที่ดินอ้างว่าติดเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าเลนปากพญา – ปากนคร) ซึ่งผู้ร้อง

เห็นว่าตามพระราชกฤษฎีกา กําหนดป่าเลนปากพยา – ปากนคร ในท้องที่ ตําบลปากพูน ตําบล

ท่าซัก ตําบลท่าไร่ และตําบลบางจาก อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้

เป็นป่าสงวน พ.ศ.2495 ไม่ได้ประกาศให้พื้นที่ตําบลปากนครเป็นป่าสงวนแห่งชาติแต่อย่างใด

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้,

สจป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

ตค61

2 6110120123 8/10/2561 ขอให้สอบจริยธรรมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ (นายสมควร พรมมา) เนื่องจากผู้ร้องเรียนแจ้งว่า ตน

และนางกัญญา เทพฤกษ์ ถูกนายสมควร พรมมา ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ สํานักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (สจป.4 สาขานครสวรรค์) กลั่นแกล้ง โดยแจ้งความดําเนินคดีต่อสถานี

ตํารวจภูธรแม่สอด จังหวัดตาก โดยกล่าวหาว่าเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 9 

มิถุนายน 2561 ผู้ร้องและนางกัญญา เทพฤกษ์ พาคนงานเข้าไปในที่ดิน นส. 3 ก. เลขที่ 140 

เลขที่ดิน 51 ตําบลมหาวัน อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ของนายสมควร พรมมา บริเวณหัวไร่

ปลายนา

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ สจป.ที่ 4 

(ตาก)ปิดแล้ว

25/12/61

ตค61

3 6110141576 10/10/2561 จ.ส.อ. เพชร อําไพ แจ้งว่า ศูนย์ปฏิบัติการที่ดินป่าไม้ (พิษณุโลก) สังกัด ปม.ได้ดําเนินการรังวัด

ที่ดินของเกษตรกร ในพื้นที่ตําบลห้วยมุ่น อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามคําสั่ง ปม.แล้ว แต่

ไม่มีการออกเอกสารสิทธิ สทก.ให้กับเกษตรกรในพื้นที่แต่อย่างใด ในการนี้ จึงขอส่งเรื่องดังกล่าว

ให้ ปม.นําไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป รายละเอียดตามไฟล์สแกนดังแนบ

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ สจป.ที่ 3 

(ลําปาง)ปิดแล้ว

29/11/62

ตค61

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

5 นร01590003619 11/10/2561 ขอให้พิจารณาจัดสรรที่ดินทํากินให้แก่สมาชิกกลุ่มชุมชนเกษตรกรไร้ที่ดินทํากิน จังหวัด

นครศรีธรรมราช

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ สจป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช

)ปิดแล้ว1/3/62

ตค61

6 6110248060 17/10/2561  ขอความเป็นธรรม กรณีผู้ร้องกับพวก ราษฎรตําบลโคกตาล ตําบลตะเคียนราม และตําบลโสน 

อําเภอภสูิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ รวม 22 ราย ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้ 

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ศก.4 (เขาบรรทัด-ห้วยติ๊กชู) และพระสงฆ์จากสํานักพุทธอุทยาน ขับไล่

ราษฎรออกจากที่ดินทํากิน โดยใช้รถไถทําลายต้นมันสําปะหลังและสิ่งปลูกสร้างของราษฎร

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 7 

(อุบลราชธานี)

ปิดแล้ว

23/3/63

ตค61

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 3



หนา้ที่ 2

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการ

รับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 3

7 6110551218 29/10/2561 บุกรุกพื้นที่ป่าสงวน เข้าไปโค่นสวนยางพาราของชาวบ้านที่ทํากินกันมา40-50ปีจํานวนกว่า 10 

ไร่ 

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป. ที่ 12(

นครศรีธรรมราช)

ปิดแล้ว

26/3/62

ตค61

8 นร01610009687 30/10/2561 ขอความอนุเคราะห์ในการจัดสรรที่ดินทํากิน ในพื้นที่ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัด

เชียงราย

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้,

สจป. ที่ 2 (เชียงราย)

พย61

9 6110127231 31/10/2561 ตรวจสอบการได้มาของสิทธิถือครองฯ ที่ดินในพื้นที่ป่าสงวน ที่จะอนุญาต สทก.ฯ (ป่าแม่ยาว จ.

ลําปางฯ) 

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ สจป. ที่ 3 

(ลําปาง)ปิดแล้ว

6/3/63สํานัก

ป้องกันฯ

13/7/63

พย61

10 6200213 8/11/2561 ขอให้ตรวจสอบการครอบครองไม้ท่อน และไม้แปรรูป บริเวณ เลขที่ 62/3 ถนนจันทร์ เเขวงทุ่ง

มหาเมฆ เขตสาทร กทม.

√ ปม./1362 สํานักป้องกันฯ พย61

11 นร01610009601 12/11/2561 ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับที่ดินทํากิน กรณีสํานักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดพะเยายกเลิกเอกสาร

ที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 แปลงที่ผู้ร้องได้รับอนุญาตให้เข้าทํากิน บริเวณตําบลแม่กา อําเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา เพื่อให้มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าใช้ประโยชน์

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ สจป. ที่ 2 

(เชียงราย)ปิด

แล้ว

5/12/2562

พย61

12 6200572 29/1/2562 การถูกดําเนินคดีในเขตที่ดินที่จําแนกเป็นเขตที่ดินจัดสรรเพื่อการเกษตรกรรมและเพื่อใช้

ประโยชน์อย่างอื่น บริเวณบ้านหนองข่า ม.1 ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

√ ปม./เว็บไซต์ สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ มค62

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

14 6202149861 18/2/2562 นายประเสริฐ ไชยมณี ราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่าเอกสารสิทธิที่ทํากิน (สทก.) ได้สูญหาย

และแนวเขต สทก. ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ถูกคู่กรณีเคลื่อนย้ายหลักเขต 

สทก. จึงมีความประสงค์ขอให้ 1. ตรวจสอบสิทธิที่ทํากิน (สทก.)  2. ตรวจสอบแนวเขต สทก.

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ สจป.ที่ 1 

(เชียงใหม่)ปิด

แล้ว12/6/62

กพ62

15 นร01620001212 15/2/2562 ขอความช่วยเหลือกรณีไดัรับความเดือดร้อนที่ทํากินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู ตําบลบ้าน

โศก อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

√ e-petition สจป.ที่ 6 สาขานครพนม กพ62

16 6201141 26/02/2562  บุกรุก ลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณบริเวณบ้านยาป่าแหน ม.5 ต.ปางมะผ้า อ.

ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 สาขา

แม่ฮ่องสอน

กพ62

17 6202243989 21/2/2562 นายจันทา แก้วไธสง พร้อมพวก รวม 29 ราย ราษฎร ต.ไพล อ.ลําทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 

ได้รับความเดือดร้อน กรณีมีบุคคลอ้างตนเป็นเจ้าหน้าที่ปา่ไม้จังหวัดนครราชสีมา เข้ามายึดพื้นที่

ทําการเกษตรที่ตนและพวกทํากินอยู่

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



หนา้ที่ 3

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการ

รับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 3

18 6203442705 8/3/2562 ขอคัดค้านการต่ออายุการอนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าองค์พระป่าเขาพุระกํา

 และป่าเขาห้วยพลู ท้องที่ ตําบลวังยาว อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และขอให้จัดสรร

พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ทํากินและที่อยู่อาศัย

√ e-petition กองการอนุญาต มีค62

19 6203346714 12/3/2562 เร่งรัดดําเนินการขอรับการสนับสนุนการเข้าตรวจสอบพื้นที่เขตป่าเขา √ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้,

สจป.ที่ 9 สาขา

ปราจีนบุรี

มีค62

20 นร01620002022 3/4/2562 ขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่ดินทํากิน โดยจัดสรรที่ดินทํากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่า

ดงบังอี่” ตําบลรอบเมือง ตําบลท่าสีดา อําเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ สจป.ที่ 7 

(ขอนแก่น)ปิด

แล้ว10/6/63

เมย62

21 6204442716 17/4/2562  เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติผ่อนผันให้ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) เข้าทํา

ประโยชน์ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทับกวางและป่ามวกเหล็ก ต. มวกเหล็ก อ. มวกเหล็ก จ. 

สระบุรี เพื่อทําเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดปูนอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 

2562 ผู้ร้องแจ้งว่า ขอให้หยุดทําเหมืองในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว เพื่ออนุรักษ์และ

คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

√ e-petition กองการอนุญาต เมย62

22 6204343995 18/4/2562 พื้นที่ ต.ท่าข้าม ต.บ้านด่าน ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ และ ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ถูก

ประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ แต่มีพื้นที่ ต.บ้านด่าน บางส่วนอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และ

เขตป่าสงวนแห่งชาติเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือ ซึ่งทับซ้อนที่ดินทํากินของราษฎร ทําให้ราษฎรไม่

สามารถ ถือครองกรรมสิทธิตามกฎหมายได้ จึงขอให้เพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือ

 ขอให้เพิกถอนเขตป่าไม้ถาวร และขอใหอ้อกโฉนดที่ดินด้วย

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้,

สจป.ที่ 9 สาขา

ปราจีนบุรี

เมย62

23 6204347275 18/4/2562 พื้นที่ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ถูกประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตาม

ประกาศของคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจพิเศษ แต่ที่ดินของประชาชนในพื้นที่ไม่มีเอกสาร

สิทธิเพราะถูกประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 จึงขอให้แก้ไขปัญหาหลาย

ประเด็นทั้งการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ เพิกถอนป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ปา่เขาฉกรรจ์

ฝั่งเหนือ และออกโฉนดที่ดิน รวมทั้งขอให้เทศบาลตําบลป่าไร่ รับชําระเงินค่าภาษีบํารุงท้องที่ 

(ภบท.5) ด้วย

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ สจป.ที่ 9 สาขา

ปราจีนบุรีปิด

เรื่อง17/2/64

เมย62

24 6204248370 18/4/2562 กรณีผู้ร้องขอต่ออายุใบอนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหลังภู และเขตป่าไม้

ถาวรของชาติ ท้องที่ตําบลโขงเจียม อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition กองการอนุญาต เมย62

25 6204241867 18/4/2562 ขอใหพ้ิจารณาจัดสรรที่ดินทํากินในพื้นที่สวนป่ามัญจาคีรี อ.มัญจาคีรี และสวนป่าสาวะถี อ.เมือง

 จังหวัดขอนแก่น

√ e-petition สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น) เมย62



หนา้ที่ 4

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการ

รับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 3

26 6204245050 23/4/2562 นางผ่องจิต แทนทุมมา ประกอบอาชีพทําไร่กาแฟในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย

 ถูกนายกมลภู โคตรรัตน์ เจ้าหน้าที่ป่าไม้อําเภอสังคม จับกุมดําเนินคดีและศาลถูกพิพากษาจําคุก

เป็นเวลา 4 ปี ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนายนพดล แทนทุมมา (สามีผู้ร้องเรียน) ได้ซื้อต่อมาจากนางคม 

นาควงษ์ ในปี 2552 แต่นางคมฯ ไม่ถูกจับกุมดําเนินคดี ทั้งที่เปน็ผู้บุกรุกแผ้วถางเป็นคนแรก

ตั้งแต่ปี 2529 และผู้ร้องเรียนสงสัยว่าพื้นที่ ต.นางิ้ว เกือบทั้งหมดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ แต่

เหตุใดพื้นที่รอบข้างสามารถเข้าทํากินและปลูกยางพาราและอื่นๆ ได้ แต่ผู้ร้องเรียนไม่สามารถ

เข้าทํากินได้ จึงขอความเป็นธรรมขอเข้าทํากินในพื้นที่เดิม

√ e-petition สํานักป้องกันฯ เมย62

27 6204466458 26/4/2562 ขอให้ยุติการอนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พุน้ําเค็ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อลดความ

ขดัแย้งในชุมชน เนื่องจากไม่ได้เป็นการประชาคมหมู่บ้าน แต่เป็นการสอดแทรกหัวข้อว่ามีมติ

เห็นชอบ ในเรื่องดังกล่าวให้กับทาง อบต พงศ์ประศาสน์

√ e-petition กองการอนุญาต พค62

28 6205447609 10/5/2562  ขอให้หยุดทําเหมืองในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทับกวาง และป่ามวกเหล็ก ต.มวกเหล็ก อ.

มวกเหล็ก จ.สระบุรี

√ e-petition กองการอนุญาต พค62

29 6201573 15/5/2562 ลักลอบครอบครองไม้สัก บริษัทมหกิจแทรคเตอร์ (1982) จํากัด เลขที่ 7/13 ถนนวิภาวดีรังสิต

 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

√ ปม./1362 สํานักป้องกันฯ พค62

30 6205241698 16/5/2562 ราษฎร จ.อุดรธานี แจ้งว่าทํากินในพื้นที่ ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี และ ต.โนน

ทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู มาตั้งแต่บรรพบุรุษ และกรมป่าไม้ (ปม.) กําลังดําเนินการรังวัดราย

แปลงเพื่อออกหลักฐาน ส.ท.ก. ให้แก่ราษฎรแล้ว แต่มณฑลทหารบกที่ 24 (มทบ.24) แจ้งว่า

ที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตรับผิดชอบของทหาร และมีนโยบายรังวัด ตรวจสอบแนวเขตเพื่ออก นสล.

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ สจป.ที่ 6 

(อุดรธานี)ปิด

แล้ว27/11/62

พค62

31 6205440455 30/5/2562 ขอความเป็นธรรม กรณีโดนสวมสิทธิการอยู่อาศัยบนที่ดิน ในพื้นที่หมู่ที่ 19 ต.หนองมะค่าโมงอ.

ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

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

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

33 นร01620002959 25/6/2562 ขอให้ตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินป่าเขา บริเวณท้ายซอยหมู่บ้านบุญฤทธิ์1 ม. 7 ต.พลู

ตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ สจป.ที่ 9 

(ชลบุรี)ปิดแล้ว

10/6/63

มิย62

34 6201942 5/7/2562 ลักลอบครอบครองไม้สักจํานวนมาก บริเวณบ้านเลขที่ 85 หมู่ที่ 7 ตําบลแม่สะเรียง อําเภอแม่

สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 สาขา

แม่ฮ่องสอน

กค62

35 6207342227 8/7/2562 ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินให้แก่ราษฎรในพื้นที่ ต.ทัพราช ต.ทัพไทย ต.ทัพเสด็จ และ

 ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,สจป.ที่ 

9 สาขาปราจีนบุรี

กค62



หนา้ที่ 5

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการ

รับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 3

36 6202011 25/7/2562 ลักลอบตัดต้นไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ บ้านถ้ําเพดาน หมูที่ 7 ตําบลกรุหยัน อําเภอทุ่งใหญ่ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ ปม./1362 สจป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

กค62

37 6202024 30/7/2562 ลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่บ้านหนองสะแบง ม. 8 ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.

ขอนแก่น

√ ปม./1362 สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น) กค62

38 6208348946 14/8/2562 ขอความเป็นธรรมในการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน สทก. โดยขอให้ตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ 

สทก. ในพื้นที่ หมู่ 21 ตําบลท่ากระดาน อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ สจป.ที่ 9 สาขา

ปราจีนบุรีปิด

แล้ว13/11/62

สค62

39 6209459665 13/9/2562 พบเห็นกลุ่มคนเข้าไปตัดต้นไม้ ในพื้นที่หมู่บ้านพุตะแก ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.

เพชรบุรี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป. ที่ 10 สา

เพชรบุรี ปิด

แล้ว2/1062

กย62

40 6209243954 25/9/2562 ขอความช่วยเหลือให้ชาวบ้าน ได้ทํากินในพื้นที่บ้านห้วยซันพัฒนา ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรี

สะเกษ ประมาณ 27 ครัวเรือน ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าประมาณ 170 ไร่

√ e-petition สจป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

กย62

รวม 40 0

รวมทั้งหมด 40



 

เรื่องร้องเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการ 
(ค้างข้ามปี) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(เอกสารแนบ 4) 

 



หน้าที่ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการ

รับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

1 6010549528 4/10/2560 นายสมหมาย พันธุรัตน์ แจ้งว่าตนเองและพวกได้อาศัยและทํากินอยู่บริเวณหมู่ที่ 1 ต.ชุมโค

 อ.ประทิว จ.ชุมพร มาตั้งแต่ปี 2499 ต่อมาในปี 2509 ได้มีการประกาศเขตป่าสงวน

แห่งชาติป่าหนองไซและป่าทุ่งวัวแล่น ซึ่งจากการประกาศเขตป่าสงวนทับที่อาศัยและทํากิน

ของราษฎรในพื้นที่ โดยปัจจุบันราษฎรบางส่วนได้นําหลักฐานไปขอออกโฉนดที่ดินต่อ

สํานักงานที่ดินอําเภอประทิว และได้รับเอกสารสิทธิในที่ดินไปแล้ว แต่ในรายของนาย

สมหมาย พันธ์รัตน์ ยังไม่ได้รับการสํารวจพื้นที่เพื่อขอออกโฉนดที่ดิน จึงขอให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเร่งรัดดําเนินการแกไ้ขปัญหาดังกล่าวด้วย

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ ตค61

2 6010541745 11/10/2560 นายนุกิจ ศรีละม้าย ราษฎรจังหวัดสตูล ขอให้พิจารณาเร่งรัดการจัดสรรที่ดินทํากินในพื้นที่

ป่าเสื่อมโทรม บ้านเหนือคลอง บ้านแคมขี้พร้า และบ้านทุ่งสามสหาย ตําบลควนกาหลง 

จังหวัดสตูล ให้แก่สมาชิกชมรมทหารพราน กองทัพบก

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ สจป.ที่ 13 

(สงขลา)ปิดแล้ว

 4/3/63

ตค61

3 6010434915 20/10/2560 แจง้การคัดค้านบริษัทในเครือสหวิริยาฯ ในการขอเช่าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และขอทราบ

ว่ามีการส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)โครงการนิคมอุตสาหกรรมโลจิ

สติกส์บางสะพานแล้ว หรือไม่ และขอคัดค้านรายงาน EIAดังกล่าว ที่ใช้ที่ดินที่บุกรุกพื้นที่ป่า

สงวนแห่งชาติป่าคลองแม่รําพึง หากบริษัทในเครือสหวิริยาฯ ได้ส่งรายงานวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIAแล้ว

√ e-petition กองการอนุญาต ตค61

4 6010345940 19/10/2560 ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินให้แก่ราษฎรในพื้นที่ ตําบลทัพราช ตําบลทัพไทย 

ตําบลทัพเสด็จ และตําบลโคคลาน อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 9 สาขา

ปราจีนบุรีปิด

แล้ว27/9/61

ตค61

5 6100502 20/11/2560 ที่จังหวัด นครศรีธรรมราช ได้มีการลักลอบ ตัดไม้ทําลายป่า สงไปขายทั่วภาคใต้และส่งมา

ขายที่หลายจังหวัด เช่น สงขลา สตูล นครศรีธรรมราชเป็นจํานวนมาก โปรดให้ความสําคัณ

แก่ป่าไม้ด้วย

√ ปม./ระบบมือ

ถือ

สจป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

พย60

6 6011345970 24/11/2560 ขอให้พิจารณาตรวจสอบการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. 3ก) ในพื้นที่ อ.

กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี อ.วัฒนานคร อ.คลองหาด อ.อรัญประเทศ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

 ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตป่าบ้านแก้ง เขตป่าเก่งใหญ่ เขตป่าแก่งดินสอ จังหวัด

ปราจีนบุรี เขตป่ากระบาก เขตป่าเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือ เขตป่าวัฒนานคร เขตป่าโคกสูง 

จังหวัดสระแก้ว

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ สจป.ที่ 9 

ปราจีนปิดเรื่อง 

24พค64

พย60

7 6100984 25/12/2560 ระยะเวลาขอ[เขตในการสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในเขตป่าไม้ ที่ถูกตัดสินและสิ้นสุดคดีแล้ว √ ปม./ระบบมือ

ถือ

สํานักป้องกันฯ ธค60

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่  30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 4



หน้าที่ 2

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการ

รับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่  30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 4

8 6012153136 25/12/2560  กรณีนายโป มณีกาญจน์ ราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อปลูก

ยางพารา ในพื้นที่บ้านห้วยหลวง หมู่ที่ 13 ตําบลแม่นาวาง อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 1 

(เชียงใหม่)ปิด

แล้ว26/11/61

ธค60

9 6012545017 28/12/2560 ขอให้พิจารณาเร่งรัดการดําเนินโครงการถนนเลี่ยงเมืองสตูลฝั่งตะวันออก (โครงการที่ 1 

และโครงการที่ 2) ซึ่งปัจจุบันไม่สามารถดําเนินโครงการดังกล่าวได้ เนื่องจากพื้นที่โครงการ

บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลนตอนที่ 5 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 200 

(พ.ศ.2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481

√ e-petition กองการอนุญาต ธค60

10 นร01600011564 29/12/2560 ขอที่ดินหรือสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ขอความอนุเคราะห์ให้เพิกถอนและยกเลิกเขตป่า

สงวนแห่งชาติ

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ มค61

11 6101105 17/1/2561 ขออนุญาตตัไม้ยางพาราในเขตป่าสงวนฯ สิทธิ ภบท.5 ในเขตป่าสงวนฯ ป่าเขาศูนย์ ต.ไม้

เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

√ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

มค61

12 นร01610000200 23/1/2561 ขอให้พิจารณาตรวจสอบการอนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า ตามมาตรา 4(1)แห่ง

พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 เพื่อจัดทําสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และที่เกี่ยวข้อง 

จํานวน 4 ราย ในพื้นที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

√ e-petition กองการอนุญาต สจป.ที่ 10 

สาขาเพชรบุรี

ปิดแล้ว

26/4/61

มค61

13 6101134 30/1/25661 ขอให้ตรวจสอบการจบักุมผู้กระทําความผิด และปิดประกาศโดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ 

นศ.7 (ฉวาง)สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12,ห้ามบุคคลหนึ่งบุคคลใด เข้ามาดําเนินการ 

กิจกรรมใดๆ โดยเด็ดขาด ตามปจว.ข้อ 1 เวลา 22.10 น. ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 

คดีอาญาที่15/2561 ยึดทรัพย์ที่ 7/2561

√ ปม./เว็บไซต์ สจป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

มค61

14 6101447278 30/1/2561 นายศรีวิเชียร ขาวพิทักษ์วงศ์ ราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอให้พิจารณาตรวจสอบ

หนังสือกรมป่าไม้ เรื่อง นายวรพจน์ ลิมาคม ขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่า ตาม

มาตรา 4 (1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 เพื่อจัดทําโครงการพัฒนา ปรับปรุง 

ฟื้นฟู สภาพป่าเสื่อมโทรมและวนเกษตรผสมผสานให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่าออกโดยส่วนราชการอย่างถูกต้อง

หรือไม่

√ e-petition กองการอนุญาต มค61

15 6101192 14/2/2561 ขอให้ตรวจสอบการนําไม้มาทําเฟอร์นิเจอร์ ซอยจรัญ 29 บ้านเลขที่ 189-231-232 √ ปม./โทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ กพ61

16 6102091 19/2/2561 ขอให้ตรวจสอบร้านขายเฟอร์นิเจอร์ ไม้แปรรูป ไม้ท่อนซุง √ ปม./โทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ กพ61



หน้าที่ 3

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการ

รับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่  30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 4

17 6102445738 22/2/2561 นายสหัสทศ มีวาสนา กับพวก ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อขอความช่วยเหลือ

ให้ได้รับการอนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าปากทะเล อําเภอบ้าน

แหลม จังหวัดเพชรบุรี

√ e-petition กองการอนุญาต กพ61

18 นร01610000973 7/3/2561 ขอความเป็นธรรมให้กับนายรัตน์ จันทา (พี่ชาย) กรณีถูกดําเนินคดีในข้อกล่าวหาว่า บุกรุก 

ก่นสร้าง แผ้วถาง ยืดถือ ครอบครอง หรือทําด้วยประการใดๆ อนัเป็นการทําลายป่า อัน

เป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ดงหัวกองและดงบังอี่ ตําบลสร้างนกทา อําเภอเมืองอํานาจเจริญ

√ e-petition สํานักป้องกันฯ มีค61

19 6104440509 10/4/2561 ขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับการทําประโยชน์ในที่ดินทํากิน หมู่ที่ 6 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผา

ภูมิ จ.กาญจนบุรี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 10 

(ราชบุรี)ปิดแล้ว

20/4/2561

เมย61

20 6104146456 18/4/2561 ขอให้ตรวจสอบที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยว่าอยู่ในหรือนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ดินทํากิน

และที่อยู่อาศัยบริเวณตําบลบุญนาคพัฒนา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ สจป.ที่ 3 

(ลําปาง)ปิดแล้ว

17/9/61

เมย61

21 6104351474 11/4/2561 ผู้ร้องได้ว่าได้พบเห็นการบุกรุกทําลายป่า ในเขตพื้นที่อําเภอบ่อทอง (ผู้ร้องไม่แน่ใจ) จ.ชลบุรี

   อยู่ในซอยวัดอ่างไทร เลยตลาดกังไฮ้  ก่อนถึง บ้านคุณดา ระหว่างเขตเขาไม้หอมและ

ธรรมรัตน์ใน

√ e-petition สจป.ที่ 9 (ชลบุรี) พค61

22 6105350697 16/5/2561 มีนายทุนเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าที่เขา ได้เข้าไปนํารถแมคโคเข้าไปขุดภูเขา และตัดต้นไม้  เพื่อ

นําไปถมในพื้นที่ของตัวเอง โฉนดเลขที่ 141542 จะอยู่ด้านหน้า แต่พื้นที่ที่ถูกทําลายจะ

อยู่ด้านหลัง ของโฉนดเลขที่141542 จึงอยากให้หน่วยงานที่รับชอบเข้ามาตรวจสอบและ

ดําเนินการแก้ไขด่วน อ.ศรีราชา ต.บางพระ จ.ชลบุรี

√ e-petition สจป.ที่ 9 (ชลบุรี) พค61

23 6105140648 18/5/2561 นายธนกร อ้อยแก่ ราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอให้พิจารณาตรวจสอบการรังวัดแนวเขต

ที่ดินของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ พื้นที่หมู่ที่ 10 ตําบลพุทธบาท อําเภอ

ชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ พค61



หน้าที่ 4

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการ

รับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่  30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 4

24 6105171624 21/5/2561 นายสมพล อนุรักษ์วนภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทับ อําเภอแม่แจ่ม จังหวัด

เชียงใหม่ กับพวก เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ราษฎรที่เข้า

ทําประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าแม่แจ่ม) อําเภอแม่แจ่ม จังหวัด

เชียงใหม่

√ e-petition กองการอนุญาต สํานักจัดการ

ที่ดินป่าไม้ปิด

เรื่อง5/9/61

พค61

25 6106242518 8/6/2561 นายอิทธิกร อมรชินธนา ขอให้ยกเลิกหนังสืออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวน

แห่งชาติ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ซึ่ง สป.ทส.ได้พิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว พบว่า ผู้

ร้องเรียนได้เคยมีหนังสือองค์กรหินล้ม ที่ 04/2560 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ขอให้ 

ปม.ตรวจสอบตลาดสมบัติ (ช่องจอม) ของบริษัทจอมคชา จํากัด (ชื่อเดิมคือ บริษัท บ้าน

ด่านพัฒนา จํากัด) ซึ่งมีนายสมบตัิ ศรีสุรินทร์ และนางไกลดา ศรีสุรินทร์ เป็นผู้รับอนุญาตให้

เข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และเป็นผู้ดําเนินกิจการ ซึ่ง

ผู้ร้องเห็นว่า การดําเนินการดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผิดวัตถุประสงค์และเงื่อนไขแนบ

ท้ายหนังสือหลายประการ

√ e-petition กองการอนุญาต มิย61

26 6106241918 14/6/2561 ขอให้พิจารณาช่วยเหลือราษฎร 7 ราย กรณีถูกดําเนินคดีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ (สวนป่า

โคกโจด) ในพื้นที่บ้านโนนเกตุ หมู่ที่ 12 ตําบลร่อนทอง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

√ e-petition สํานักป้องกันฯ มิย61

27 6102842 18/6/2561 บุกรุกป่าปลูกต้นยางพาราหลังปี42 ครอบคลองมากกว่า100ไร่โดยคนที่ไม่มีสัญชาติไทย 

แอบอ้างชื่อผู้อื่นซื้อขายที่ดิน สปก. มีเจ้าหน้าที่รับสินบนช่วยไม่ให้ถูกตรวจสอบ

√ ปม./ระบบมือ

ถือ

สํานักป้องกันฯ มิย61

28 6102915 29/6/2561 ลักลอบตัดไม้ พะยูง ประดู่ หมู่บ้านวรารมย์ บางบอน 4 ซอย7 √ ปม./โทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ มิย61

29 6107245115 3/7/2561 ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่และสั่งการยุติดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการทํา

เหมืองแร่ ของนายธีรสิทธิ์ ตรีวัฒน์สุวรรณ ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัย

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเก่ากลอยและป่านากลาง ท้องที่ตําบลดงมะไฟ อําเภอสุวรรณคูหา

 จังหวัดหนองบัวลําภู

√ e-petition กองการอนุญาต สํานักจัดการ

ที่ดินป่าไม้ปิด

แล้ว12/2/63

กค61



หน้าที่ 5

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการ

รับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่  30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 4

30 6107154808 17/7/2561 ขอให้ ทส. ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีเจ้าหน้าที่วนอุทยานฯ ญาติเจ้าหน้าที่ และประชาชน 

ได้ทําการบุกรุกพื้นที่วนอุทยานชาพันปี ตําบลววี อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อปลูก

ต้นกาแฟ เชอร์รี่ และพืชอื่นๆ รวมจํานวนเกือบ 1 พันไร่ ต่อมา อส. ได้มีหนังสือ ลับ ที่ ทส

 0910.102/14760 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เรียน ปกท.ทส. แจ้งผลการ

ดําเนินการว่า ได้มอบหมายให้สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (สบอ.15 เชียงราย) 

ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวแล้ว พบว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าสงวน

แห่งชาติป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย อยู่นอกเขตพื้นที่รับผิดชอบของวนอุทยานชาพันปี และเป็นพื้นที่

นอกเขตรับผิดชอบของ อส. ซึ่ง สป.ทส.พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อ อส.ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า

 พื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ปา่สงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ

ของ ปม.ดําเนินการตรวจสอบ

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 2 

(เชียงราย)ปิด

แล้ว 26/6/62

กค61

31 นร01610006121 12/7/2561 ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับข้อพิพาทเรื่องสิทธิที่ดินทํากินในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยผู้

ร้องอ้างว่าผู้ร้องได้ทําประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวสืบทอดมาจากนายจันทร์ กันทะน้อย (ตาผู้

ร้อง) ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2548 ได้มีนายกิตตพงศ์ ตันตราธนานุวัฒน์ ได้อ้างตัวว่าเป็นเจ้าของ

ที่ดินผืนดังกล่าว แต่ไม่ได้เข้าทําประโยชน์ในที่ดินทํากินนั้น จนกระทั่งปี พ.ศ.2553 ได้มี

เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เข้าทําการสํารวจผู้ครอบครองเข้าทําประโยชน์ในที่ดินเขตป่าสงวน

แห่งชาติ โดยผู้ร้องเป็นผู้นําสํารวจและชี้แนวเขตในที่ดินที่ผู้ร้องเข้าทําประโยชน์ แต่ภายหลัง

ผู้ร้องได้ขอเข้าไปตรวจสอบรายชื่อผู้ถือครองที่ดินกลับพบว่ามีรายชื่อของนายกิตติพงค์ ฯ 

เป็นผู้ถือสิทธิครอบครองแทนผู้ร้อง

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ สจป.ที่ 1 

(เชียงใหม่)ปิด

แล้ว6/1/2563

กค61

32 6103034 20/8/2561 มีการขนย้ายไม้พะยูง ไม้ชิงชัน ที่คลังสินค้าแงอารีย์รีสอร์ท คลอง 7 ถนนลําลูกกาวังน้อย 

ต.บึงคําพร้อย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี

√ ปม./1362 สํานักป้องกันฯ สค61

33 6108255385 21/8/2561  มีชาวบ้านบุกรุกตัดไม้ในพื้นที่ป่าของหมู่บ้านบริเวณบ้านหนองขุ่นใหญ่ ตําบลหนองขุ่นใหญ่

 อําเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อทําการเกษตร (ปลูกอ้อย) ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่ง

ต้นน้ําและอยู่ใกล้กับบ่อน้ําประปาของชุมชน ส่งผลให้ชาวบ้านหมู่ที่ 1,7 และ 13 ตําบล

หนองขุ่นใหญ่ อําเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับความเดือดร้อน ผู้ร้องจึงขอให้

ตรวจสอบการออกโฉนดที่ดินบริเวณรอบบ่อน้ําประปาของชุมชน รวมถึงขอให้กําหนดพื้นที่

ดังกล่าวเป็นเขตปา่สงวนแห่งชาติ

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ สจป.ที่ 7 

(ขอนแก่นปิด

แล้ว7/11/61

สํานักป้องกันฯ

ปิดเรื่อง8/1/62

สค61

34 6108443237 28/8/2561  ขอให้พิจารณาตรวจสอบแนวเขตที่ดินทํากินในบริเวณอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทย

ประจันและป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ําภาชี ต.ยางหักอ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ สจป.ที่ 10 

(ราชบุรี)ปิดแล้ว

26/10/61

สค61



หน้าที่ 6

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการ

รับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่  30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 4

35 นร01610007335 24/8/2561 มูลนิธิเพื่อนช้าง (องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขที่ 0476)ได้ยื่นคําขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่

ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาว จากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลําปาง

 กรมป่าไม้ และมูลนิธิเพื่อนช้าง

√ e-petition กองการอนุญาต สค61

36 6109344188 10/9/2561 ขอรับการจัดสรรที่ดินแบบโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ โดยกลุ่มผู้ร้องได้มีการประชุมแล้วมี

มติร่วมกันว่าขอให้เข้าสํารวจพื้นที่เป้าหมายใหม่ จํานวน 3 แปลง ที่อยู่ในเขตพื้นที่ระหว่าง

อําเภอตาพระยา ติดต่อกับอําเภอโนนดินแดง ระหว่างหมู่บ้านหนองเสม็ดลํานางรอง จาก

บริเวณช่องตะโกจนถึงช่องตากิว และเป้าหมายสํารองบริเวณหินดาด พื้นที่ตําบลทัพราช 

รอยต่ออําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว มีระยะเวลาที่ขอให้สํารวจประมาณ 20 วัน โดย

ขอให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าร่วมสํารวจ เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามกฏหมาย และขอให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความอนุเคราะห์ สนับสนุน และช่วยเหลือด้วย

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้,

สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

กย61

37 6103212 18/9/2561 ขอให้ตรวจสอบการขออนุญาตจัดตั้งสํานักสงฆ์มอตาทา หมู่ที่ 1 บ้านปางอโศก ตําบลกลาง

ดง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

√ ปม./โทรศัพท์ กองการอนุญาต กย61

38 6103444491 30/3/2561  ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับที่ดินทํากิน เนื่องจากที่ดินมรดกตกทอดของผู้ร้องถูกเจ้าหน้าที่ป่า

ไม้ หน่วยป้องกันและรักษาป่า รบ.3 ตําบลยางหัก อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ทําการ

รังวัดและอ้างว่าที่ดินดังกล่าวเปน็พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้งที่ที่ดินทํากินของผู้ร้องดังกล่าวมี

หลักฐานการทําประโยชน์มาทก่อนที่กรมป่าไม้จะประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติฝั่งซ้าย

แม่น้ําภาชี เมื่อปี พ.ศ. 2527

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สํานักจัดการ

ที่ดินป่าไม้

22/7/62,

สจป.ที่ 10 

(ราชบุรี)

26/2/62

มีค61

รวม 38 0

รวมทั้งหมด 38



 

เรื่องร้องเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการ 
(ค้างข้ามปี) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(เอกสารแนบ 5) 

 



หนา้ที่ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการ

รับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

1 5912920898 4/10/2559 บริษัท ไทย-สวีดิสซ์ เหมืองแร่ จํากัด ขออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่

ลาวฝั่งขวา พื้นที่ตําบลสันทราย อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงราย เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับความ

เสียหาย จากการที่รัฐกําหนดพื้นที่ป่าแม่ลาวฝั่งขวาให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติโดยไม่กันพื้นที่ที่

บริษัทฯ ได้รับอนุญาตประทานบัตรออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ จึงขอให้ชดเชยด้วยการต่ออายุ

กําหนดอนุญาต หรือขยายกําหนดเวลาอนุญาตประทานบัตรเป็นการทดแทน

√ e-petition กองการอนุญาต

2 5912935137 7/10/2559 ผู้ร้องเรียนถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับกุมในข้อหายึดถือครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถางหรือเผาป่า 

ด้วยการกระทําการใดๆ ให้เป็นอันตรายหรือเสื่อมสภาพแก่ดิน หินกรวด หรือทราย หรือเข้ายึดถือ

ครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมเนื้อที่ 1-2-62 

ไร่ ซึ่งผู้ร้องเรียนเห็นว่า ที่ดินดังกล่าวตนเองได้ครอบครองต่อจากบรรพบุรุษและได้อยู่อาศัยทํากิน

อย่าง ถูกต้อง โดยมีหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคา ปา่ผาแดง ต.ดงพญา 

อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 3 สาขา

แพร่ปิดแล้ว

15/1159

3 5912955233  

10/10/2559

ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับสิทธิที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยของราษฎรอําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน √ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 3 สาขา

แพร่ปิดแล้ว

28/5/63

4 5912713598 13/10/2559 แจ้งเบาะแสการบุกรุกพื้นที่ป่าว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและขอเขตอุทยานแห่งชาติ 

บริเวณหน้าถ้ําหหลวงแม่สาบ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 1 

(เชียงใหม่)ปิด

แล้ว12/7/60

5 5911424780 29/9/2559  ขอความช่วยเหลือกรณีพิพาทที่ดินทํากิน โดยมีเนื้อหาสาระสําคัญสรุปได้ว่า เมื่อวันที่ 15 

กันยายน 2559 มีเจ้าหน้าที่สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) พร้อมด้วย

เจ้าหน้าที่ทหาร ตํารวจ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ประมาณ 200 นาย ได้สนธิ

กําลังเข้าทําลายพืชผลอาสินในที่ดินของนายพิธาน ทองพนัง (บุตรชายผู้ร้องเรียนที่เสียชีวิต) ท้องที่

หมู่ที่ 8 ตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช และขอความอนุเคราะห์ให้ ทส. 

ตรวจสอบกรณีที่บริษัท พี แอนด์ เบส แบไรท์ ไมน์นิ่ง จํากัด เกี่ยวกับการขออนุญาตเข้าทํา

ประโยชน์เพื่อการทําเหมืองแร่และกิจการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติด้วย

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,กองการ

อนุญาต

สจป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

ปิดเรื่อง19/4/60

6 5910915292 19/10/2559 ขอให้พิจารณา กรณี บริษัท ไทย-สวีดิสซ์ เหมืองแร่ จํากัด ได้รับอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ภายใน

เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝั่งขวา อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

√ e-petition กองการอนุญาต

7 5912978463 28/10/2559 ขอให้พิจารณา กรณีบริษัท ไทย-สวีดิสซ์ เหมืองแร่ จํากัด ได้รับอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ภายใน

เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝั่งขวา อาํเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

√ e-petition กองการอนุญาต

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 5



หนา้ที่ 2

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการ

รับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 5

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

แพร่

√ ปม./โทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

9 5912999810 1/11/2559 ขอคัดค้านคําขอประทานบัตรเหมืองแร่ (โรงโม่หิน) ของบริษัท หินคม-เขาแหลม จํากัด ตามคําขอ

ประทานบัตรที่ 1/2559 หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ที่ 33199 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 บ้าน

คลองใหญ่ ตําบลบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

√ e-petition กองการอนุญาต

10 นร01590001091 26/1/2559 ขอให้ตรวจสอบการออกโฉนดที่ดินบริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าต้นน้ํา ม.1 ต.ควนทอง อ.ขนอม

 จ.นครศรีธรรมราช

√ e-petition สจป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

11 5912912182 30/11/2559 ขอให้พิจารณายกเลิกการให้สัมปทานเหมืองหินแก่บริษัทเอกชนที่ขอสัมปทานการทําเหมืองหินใน

บริเวณใกล้เคียงและต่อเนื่องกับถ้ําพระโพธิสัตว์ ท้องที่หมู่ที่ 10 ตําบล ทับกวาง อําเภอแก่งคอย 

จังหวัดสระบุรี

√ e-petition กองการอนุญาต

12 5911354360 29/11/2559 ขอความเป็นธรรม กรณีโดนสวมสิทธิการอยู่อาศัยบนที่ดินในพื้นที่หมู่ที่ 19 ต.หนองมะค่าโมง อ.

ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

√ e-petition สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

13 5912927557 14/12/2559 ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรม เเละการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

กรณีมีพฤติกรรมที่ส่อไม่ในทางไม่สุจริตเเละไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้พะยูงในเขตพื้นที่

ดังกล่าว

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 6 

(อุดรธานี)ปิด

แล้ว9/6/60

14 5911345193 8/12/2559 ขอให้ตรวจสอบเอกสารสิทธิ น.ส. 3 ของนายวิโรจน์ อึ้งไพบูลย์ ในพื้นที่ตําบลทรายแดง อําเภอ

เมืองระนอง จังหวัดระนอง

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

15 นร02590081342 15/12/2559 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บริเวณหมู่บ้านสามแยกจําปา หมู่ที่ 14 ต.ตะโก อ.ทุ่ง

ตะโก จ.ชุมพร

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 11 (สุ

ราษฎร์ธานี) ปิด

แล้ว1/2/60

16 6000451 27/12/2559 บุกรุกพื้นที่เพื่อปลูกยางพาราและกระท่อม หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง ตําบลทุ่งโพธิ์ อําเภอจุฬาภรณ์

 จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

17 นร01590013675 26/12/2559 ร้องเรียนการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าในพื้นที่ลุ่มน้ําปิงโดยชาวบ้านหมู่ที่ 5 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา √ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 9  

(ชลบุรี) ปิดแล้ว

21/2/60

18 5910862463 15/12/2559 ขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ําภาชี เพื่อก่อสร้างฝายบ้านรางขยี 

ตําบลยางหัก อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

√ e-petition กองการอนุญาต

19 5911346447 30/12/2559 บุกรุกล้ําป่าที่บ้านแม่ลอง อําเภอลอง. จังหวัดแพร่ √ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 3 สาขา

แพร่ปิดแล้ว

14/8/62



หนา้ที่ 3

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการ

รับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 5

20 5910969049 28/12/2559 แจ้งเบาะแสการบุกรุกพื้นที่ป่า ว่ามีผู้มีอิทธิพล ซึ่งเป็นอดีตนายพลและภรรยา รวมถึงกํานันหมู่ที่ 

10 ตําบลบ้านโตก อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ บุกรุกพื้นที่ป่าและภูเขาโดยอ้างว่ามีเอกสารสิทธิ

เกี่ยวกับที่ดินทํากิน ซึ่งการกระทําดังกล่าวทําให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากที่ดิน

บริเวณดังกล่าวชาวบ้านได้เข้าทํากินมาก่อน

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 4 สาขา

พิษณุโลกปิดแล้ว

29/11/60

21 6011438235 5/1/2560 ขอใช้พื้นที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าแควระบม-สียัด) ที่มีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดูแลอยู่ ซึ่ง

ปัจจุบันหมดสัญญาการใช้พื้นที่กับกรมป่าไม้ องค์การบริหารส่วนตําบลลาดกระทิง จึงได้เจรจาขอ

แบ่งพื้นที่บางส่วนโดยประมาณ 828 ไร่ เพื่อนํามาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่

ตําบลลาดกระทิงที่ไม่มีที่ดินทํากิน และได้มีการดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่จา

กรมป่าไม้มาระยะหนึ่งแล้ว และถกูทวงถามความคืบหน้าอยู่บ่อยครั้ง จึงขอให้เร่งรัดกรมป่าไม้ 

ดําเนินการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าว

√ e-petition กองการอนุญาต

22 6012710299 9/1/2560  ผู้ใหญ่บ้านแม่หว่างต้นผาง หมู่ที่ 5 ตําบลนาทราย อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ได้พาคนเข้าไปตัดไม้

ทําลายป่าพื้นที่ป่าต้นน้ําที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลรักษามาโดยตลอดและยังทําการบุกรุกป่าสงวนเพื่อ

สร้างวัด

√ e-petition สํานักป้องกันฯ  สจป.ที่ 1 

(เชียงใหม่)ปิด

แล้ว21/2/60

23 6011399603 4/1/2560 แจ้งเบาะแสการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนว่า ดาบตํารวจสุนทร แสงวิรุณทร ได้ครอบครองที่ดินในเขตป่า

สงวน ท้องที่ตําบลนาสาร อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

 ปิดแล้ว6/2/60

24 6011359881 11/1/2560 มีชาวบ้านในหมู่บ้านน้ําริน ตําบลสะเมิงใต้ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ มีการบุกรุกพื้นที่ป่า และ

เข้าไปตัดไม้สัก นําออกทําเป็นไม้แปรรูป เป็นแผ่นๆ โดยจะมีเครื่องจักรในการตัดที่ส่งเสียงดัง ทําใช้

ชาวบ้านที่อาศัยเกิดความเดือดร้อนรําคาญจากเครื่องจักร ทําทุกวันเวลาเช้าๆ ผู้ใหญ่บ้านและ

เจ้าหน้าที่ในพื้นที่มีส่วนรู้เห็น ในการขนย้านออกจากพื้นที่

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 1 

(เชียงใหม่)ปิด

แล้ว25/8/60

25 6012938525 13/1/2560 ขอให้พิจารณายกเลิกการให้สัมปทานเหมืองหินแก่บริษัทเอกชนที่ขอสัมปทานการทําเหมืองหินใน

บริเวณใกล้เคียงและต่อเนื่องกับถ้ําพระโพธิสัตว์ท้องที่หมู่ที่ 10 ตําบลทับกวาง อําเภอแก่งคอย 

จังหวัดสระบุรี

√ e-petition กองการอนุญาต

26 6011305792 23/1/2560 ตรวจสอบว่า ขออนุญาติใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตาม พรบ ป่าไม้ √ e-petition กองการอนุญาต

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

28 6011342156 20/1/2560 ขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ําภาชี เพื่อก่อสร้างฝายบ้านรางขยี ต.

ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

√ e-petition กองการอนุญาต

29 6011404522 20/1/2560 มีการออกเอกสารสิทธิ น.ส. 3 ก ที่ไม่เป็นธรรมในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสายโฮ่ จังหวัดปัตตานี √ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ สจป.ที่ 13 

(สงขลา)ปิดแล้ว

22/10/62



หนา้ที่ 4

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการ

รับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 5

30 6012973620 30/1/2560 ขอพระราชทานความเป็นธรรมเกี่ยวกับสิทธิการครอบครองที่ดิน เนื่องจากพื้นที่บางส่วนที่

มหาวิทยาลัยพะเยาขออนุญาตใช้พื้นที่จาก ปม. ทับซ้อนกับที่ดิน ซึ่งราษฎรได้รับอนุญาตให้เข้าทํา

ประโยชน์ในที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ทําให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน เพราะถูกหน่วยงานของรัฐขับ

ไล่ออกจากพื้นที่ทํากิน

√ e-petition กองการอนุญาต สํานักจัดการ

ที่ดินป่าไม้ปิด

แล้ว5/6/60

31 6012744232 25/1/2560 ขอให้ตรวจสอบบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด มหาชน หมดสัมปทาน ตั้งแต่วันที่21/1/60 ที่ผ่านมา

 แต่บริษัทยังดําเนินกิจการอยู่ เจาะหิน คุดหิน ระเบิดหินอยู่ เลขที่  68/1 หมู่ที่ 4

หมู่บ้านป่าไม้แดง ตําบลท่าตูม  อําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี

√ e-petition กองการอนุญาต

32 6011432476 6/2/2560 1.กรณีรบุกรุกพื้นที่ป่าเขาช่องเสียด (จากการตรวจสอบพบว่า พื้นที่ดังกล่าว คือ ป่าสงวนแห่งชาติ 

ป่าเขาขวาง ป่าโคกยาง และป่าช่องบางเหรียง) บริเวณหมู่ที่ 1 ตําบลสินปุน อําเภอเขาพนม 

จังหวัดกระบี่ 2.กรณีการเช่าที่ดินของบริษัทต่างชาติ เพื่อปลูกปาล์มน้ํามัน ทําให้ได้รับความเสื่อม

โทรมป่าถูกทําลาย น้ําในคลองแห้งขอด ทําให้ชาวบ้านในหมู่ที่ 4 ตําบลพรุเดียว อําเภอเขาพนม 

จังหวัดกระบี่

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สํานักการ

อนุญาตปิดแล้ว

5/3/63

33 6011359704 24/2/2560 ขอความเป็นธรรมกรณี นางสาวเมรี่ รัตนราช  ชาติสกุล เจ้าของบริษัท สวนอุทยานทองผาภูมิ 

จาํกัด ผู้รับอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เล่มที่ 101 ฉบับที่ 46

 ลงวันที่ 24 กันยายน 2529 ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช้างเผือก ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.

กาญจนบุรี เพื่อปลูกสร้างสวนป่าและจัดตั้งวนอุทยาน รวมเนื้อที่ 1,104 ไร่ โดยปลูกต้นสักจํานวน

 100,000 ต้น ต่อมาในปี พ.ศ.2534 ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ที่ดินบริเวณ

ป่าเขาช้างเผือก ป่าเขาพระฤาษี ป่าเขาบ่อแร่ และป่าห้วยเขย่ง เป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม 

ทําให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ไม่สามารถเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตและไม่

สามารถตัดไม้สักปลูกไว้ไปจําหน่ายได้

√ e-petition กองการอนุญาต

34 6012978662 24/2/2560 กลุ่มเกษตรกรลุ่มน้ําห้วยน้ําหิน และพวก มีหนังสือลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง ปกท.ทส. 

แจ้งว่าเกษตรกรลุ่มน้ําห้วยน้ําหิน ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน ได้รับความเดือดร้อนจากนโยบายทวง

คืนผืนป่าจากรัฐบาล

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 3 สาขา

แพร่ปิดแล้ว

28/4/60

35 6011363662 24/2/2560 แจ้งเบาะแสประกอบกิจการโรงงานไม้แปรรูป โดยไม่มีใบอนุญาต ซึ่งตั้งอยู่ภายในจังหวัดศรีสะเกษ √ e-petition สํานักป้องกันฯ,กองการ

อนุญาต

สจป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานีปิด

แล้ว29/3/60

36 6011392907 17/2/2560 บุกรุกพื้นที่ป่าสงวน ป่าสาธารณะประโยชน์ ป่าชายเลน มีการถมแม่น้ําลําคลองและทะเล เป็นคน

แอบอ้างว่าเป็นคนสสนิทนายกรับมนตรี จึงได้ตรวจสอบพื้นที่หมู่ที่ 1 ต.เกาะลันตาน้อย (บ้านหลัง

ฮอด) พบว่า มีการโค่นล้ม ต้นไม้สน และทําเป็นไม้ซุงแปรรูป และพื้นที่เสียหายไปแล้ว 80-100 ไร่

  ต.เกาะลันตา  อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 12 

สาขากระบี่ปิด

แล้ว17/3/60



หนา้ที่ 5

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการ

รับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 5

37 6011320178 27/2/2560 มีการลักลอบตัดไม้และแปรรูปไม้เป็นแผ่น หมู่ที่ 3 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี √ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 10 

(ราชบุรี)ปิดเรื่อง

20/4/60

38 6011353918 27/2/2560 บุกรุกพื้นที่ป่า จ.พะเยา เขตติดต่อ จ.เชียงราย พื้นที่ห้วยบ้านฮาง-บ้านเย้า (ท้องที่บ้านนาหนุน หมู่

ที่ 2 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา ติดต่อ บ้านขุนห้วยไคร้ อ.เทิง จ.เชียงราย)

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 2 

(เชียงราย)ปิด

แล้ว24/3/63

39 6011411712  17/2/2560 ร้องเรียนว่า เจ้าหน้าที่สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม เข้าตรวจยึดพื้นที่ป่าและ

ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภอ.นครพนม ขอให้จับกุมดําเนินคดีข้อหาบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ

ต่อราษฎรที่เข้าทํากินและอยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู ท้องที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 

ตําบลอุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 6 สาขา

นครพนมปิดแล้ว

31/7/61

40 นร01600002440 7/3/2560 นายอภิชาต ชูพริก และพวก จํานวน 53 ราย ราษฎรตําบลปลายพระยา อําเภอปลายพระยา จัง

หวักกระบี่ ร้องเรียนขอความเป็นธรรม กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ

 ป่าปลายคลองพระยา จังหวัดกระบี่ มีคําสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนพืชผล

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 12 

สาขากระบี่ปิด

แล้ว28/3/60

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

42 6011352246 24/3/2560 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการซุกซ่อนไม้ที่ตัดมาจากป่าสงวน(ไม่ทราบชื่อ) บริเวณพื้นที่หมู่บ้านดอน

ขวัญ ม. 2 ต.พนา อ.พนา จ.อํานาจเจริญ

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานีปิด

แล้ว26/10/61

43 6011404867 27/3/2560  กรณีผู้ร้องเรียนใช้นามว่า ข้าราชการชั้นผู้น้อย ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้ตรวจสอบว่าผู้ว่า

ราชการจังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมพู่ และเจ้าหน้าที่สํานักงาน

ที่ดินจังหวัดชลบุรี ร่วมกับนายทุนบุกรุกสุสานในพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมพู่ โดย

ผู้ตรวจการ กระทรวงมหาดไทย (นายวิชิต ชาตไพสิฐ) ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบว่า สุสานอยู่ในแนวเขต

ป่าไม้ (ป่าสงวนแห่งชาติปา่เขาเขียว ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาชมพู่ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขา

เขียวเขาชมภู่) ในการนี้ สป.ทส.พิจารณาแล้วเห็นว่า พื้นที่ตามข้อร้องเรียนดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ป่า

สงวนแห่งชาติป่าเขาเขียว ป่าเขาชมพู่

√ e-petition สํานักป้องกันฯ.สจป.ที่ 9 

(ชลบุรี)

44 6010958868 4/4/2560 กรณีนายเจนชัย สยนานนท์ (ผู้ร้อง) ขอให้ตรวจสอบการยื่นขออนุญาตใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวน

แห่งชาติ ที่ผู้ร้องยื่นต่อกรมป่าไม้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2547

√ e-petition กองการอนุญาต

45 6011488983 31/3/2560 ขอให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย โดยมีข้อ

เรียกร้องสรุปประเด็นได้ดังนี้ จํานวน 5 ประเด็นประเด็นข้อเรียกร้องในข้อที่ 1 และ 5 มีส่วน

เกี่ยวข้องกับภารกิจรับผิดชอบของกรมป่าไม้

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้



หนา้ที่ 6

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการ

รับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 5

46 6012999661 3/5/2560 ขอให้ตรวจสอบการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. 3 ก) ในพื้นที่ อ.กบินทร์บุรี จ.

ปราจีนบุรี อ.วัฒนานคร อ.คลองหาด อ.อรัญประเทศ ต.ตาพระยา จ.สระแก้ว ซึ่งอยู่ในเขตป่า

สงวนแห่งชาติ เขตป่าบ้านแก้ง เขตป่าเก่งใหญ่ เขตป่าแก่งดินสอ จ.ปราจีนบุรี เขตป่ากระบาก เขต

ป่าเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือ เขตป่าวัฒนานคร เขตป่าโคกสูง จ.สระแก้ว

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

47 6012912191 4/5/2560 ราษฎรจังหวัดนครพนม ขอให้ออกเอกสารสิทธิให้กับชาวบ้านที่มีที่ทํากินและที่อยู่อาศัยในพื้นที่ป่า

สงวนแห่งชาติ ป่าดงบ้านโพนสว่างและป่าปลาปาก จังหวัดนครพนม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ

วันที่ 30 มิถุนายน 2541

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

48 6011396234 5/5/2560 สมาชิกสภาเทศบาล ตําบลบางเตยแจ้งว่า บริษัท เขาบ่อคอนสทรัคชั่น จํากัด ซึ่งประกอบกิจการ

โรงโม่หินในท้องที่ตําบลบางเตย อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ได้ทําเหมืองหินนอกเขตประทาน

บัตรในพื้นที่แปลงเดิม ปัจจุบันได้ลุกล้ําพื้นที่แปลงใหม่ที่อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้ประโยชน์ใน

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมี

การตรวจสอบและพิจารณา

√ e-petition กองการอนุญาต

49 6012984823 25/5/2560 ขอให้แก้ไขปัญหาที่ดินทํากินให้กับราษฎรในพื้นที่ ต.ทัพราช ต.ทับไทย ต.ทัพเสด็จ ต.โคคลาน อ.

ตาพระยา จ.สระแก้ว

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,สํานัก

จัดการที่ดินป่าไม้,สจป.ที่ 9

 สาขาปราจีนบุรี

50 6012994931 26/5/2560 ขอใช้พื้นที่บริเวณป่าห้วยไผ่ จํานวน 2,000 ไร่ ที่อยู่ในการดูแลรับผิดชอบของหน่วยป้องกันรักษา

ป่าที่ พบ.9 (ยางชุม) สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี และแปลงซึ่งเป็นพื้นที่ว่าง

เปล่าในท้องที่ตําบลบ่อแขม อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

√ e-petition กองการอนุญาต สจป.ที่ 10 สาขา

เพชรบุรีปิดแล้ว

23/6/60

51 6012924206 30/5/2560 เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมา ได้มีหนังสือที่ นม 0017.1/9677 ลงวันที่ 11 เมษายน 2560 

ขอให้ กษ. พิจารณา กรณีนายนคร ศรีวิพัฒน์ เลขาธิการสมัชชาเกษตรกรรายย่อย ขอให้รัฐบาล

ดําเนินการ นโยบายทวงคืนผืนป่า ตามคําสั่ง คสช. ที่ 64/2557 ซึ่งในบางพื้นที่ เช่น อําเภอด่าน

ซ้าย อําเภอนาแห้ว และอําเภอภูเรือ จังหวัดเลย มีการจับกุม ประกาศยดึพื้นที่ และตัดต้น

ยางพาราของเกษตรกร โดยมีการเลือกปฏิบัติเฉพาะกับเกษตรกรที่มาจากภูมิภาคอื่น ไม่มีการ

จําแนกหรือตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรตามคําสั่ง คสช. ที่ 66/2557

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 6 

(อุดรธานี)ปิด

แล้ว18/7/60

52 6011410656 1/6/2560 ขอความเป็นธรรม เนื่องจากถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อบ. 14 จังหวัด

อุบลราชธานี ปม. และดําเนินคดี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ข้อหาบุกรุกเข้าประโยชน์และ

ครอบครองทําการเกษตร บริเวณป่าช่องเม็ก พื้นที่ตําบลช่องเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ สจป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี ปิด

แล้ว



หนา้ที่ 7

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการ

รับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 5

53 6012916998 8/6/2560 กรณีหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน และกลุ่มราษฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอน จํานวน 179 ราย ขอ

อนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เงาและป่าแม่สําเพ็ง เพื่อตั้งเป็นศูนย์บริการชายแดนของ

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

√ e-petition กองการอนุญาต

54 6012912805 21/6/2560 นายเรืองเดช ประดิพัทธิ์สกุล ประธานกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย 

ขอให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย  เนื่องจาก

กรมที่ดินออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงทับที่ดินทํากินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ตําบล

หงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ สจป.ที่ 2 

(เชียงราย)ปิด

แล้ว24/7/60

55 6012903872 23/6/2560 ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับปัญหาข้อพิพาทเรื่องที่ดิน บริเวณพื้นที่ทุ่งเลี้ยงสัตว์ของโครงการหมู่บ้าน

จุฬาภรณ์พัฒนา 4 ซึ่งอยู่ในความดูแลของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในท้องที่หมู่ที่ 7 ตําบลกุแหระ 

อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช แต่ปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ป้องกันรักษาป่าที่ นศ. 4 (บางขัน) 

จับกุมดําเนินคดี และสั่งห้ามไม่ให้ชาวบ้านดําเนินการเลี้ยงสัตว์ โดยอ้างว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขต

ป่าสงวน จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของ

หน่วยงานใด

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

ปิดแล้ว

12/12/60

56 6012941998 4/7/2560 เจ้าหน้าที่รัฐได้มีการแอบอ้างคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 64/2557 เรื่อง การ

ปราบปรามและหยุดยั้งการบุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ และคําสั่ง คสช. ที่ 66/2557 เรื่อง การ

หยุดยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ และนโยบายการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวใน

สภาวการณ์ปัจจุบัน เพื่อทําการตรวจยึดที่ดินชาวบ้าน ผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่ดินทํากิน 

ซึ่งได้อยู่อาศัยก่อนที่จะมีคําสั่งดังกล่าว โดยไม่มีการตรวจสอบ และผู้ร้องเรียนเห็นว่า เจ้าหน้าที่ไม่

ยึดพื้นที่สัมปทานในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่งาวฝั่งซ้าย ของบริษัท เขียวเหลือง จํากัด ซึ่งเป็นการ

เอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทเอกชน จึงขอให้ยกเลิกหรือแก้ไขคําสั่ง คสช. ดังกล่าว ซึ่ง สป.ทส. ขอ

เรียนว่า เรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามคําสั่ง คสช. ที่ 64/2557 และคําสั่ง ที่ 

66/2557 ในการตรวจยึดในการตรวจยึดพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่งาวฝั่งซ้าย

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,กองการ

อนุญาต

57 6012954898 18/7/2560 ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ สังกัดสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 

ขอนแก่น หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.4 ภูพานคํา ว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อ

พนักงานสอบสวน เพื่อดําเนินคดีอาญากับผู้ร้องเรียนในความผิดฐานก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือ

ทําให้เสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ เนื่องจากผู้ร้องเรียนได้สร้างบ้านพักอาศัยในพื้นที่หมู่ที่ 3

 ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ไม่ดําเนินคดีกับราษฎรรายอื่นที่

สร้างบ้านพักอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน ผู้ร้องเรียนจึงเห็นว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรม

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 7 

(ขอนแก่น)ปิด

แล้ว24/7/61



หนา้ที่ 8

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการ

รับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 5

58 6012971109 25/7/2560 ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินและที่ทํากิน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาปางก่อวังชมพู อําเภอเขา

ค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งทางราชการได้ขอใช้พื้นที่ดังกล่าวจาก ปม. เพื่อจัดทําเป็นที่ทํากินและที่

อยู่อาศัยให้กับราษฎรอาสาสมัคร ในเวลาต่อมาได้มีการประกาศพื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าสงวนแห่งชาติ

เขาปางก่อวังชมพู โดยราษฎรอาสาสมัครบางส่วนได้เปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดิน และการใช้

ประโยชน์ด้านการเกษตรเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และทางราชการได้เข้มงวดกับการกระทําผิด

เงื่อนไขการใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าวและมีการจับกุมผู้กระทําผิดมาดําเนินคดี ผู้ร้องเรียนจึง

ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาโดยด่วน

√ e-petition กองการอนุญาต

59 6011477487 26/7/2560 มีที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยที่ไม่มีเอกสารสิทธิในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งผู้ร้องเรียนเห็นว่า ที่ดิน

โดยรอบมีเอกสารสิทธิเป็นโฉนดที่ดินและ ส.ป.ก. หมดแล้ว จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การ

ช่วยเหลือผู้ร้องเรียนกับพวกด้วย

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

60 6012718469 4/8/2560 ขอให้พิจารณาตรวจสอบการบุกรุกของนายทุนในพื้นที่ป่าบนภูเขา บริเวณ ม. 5 ต.จระเข้เผือก อ.

ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 10 

(ราชบุรี)ปิดเรื่อง

12/2/61

61 6012989614 7/8/2560 ขอให้ทบทวนการดําเนินการพิสูจน์สิทธิในที่ดินทํากินของประชาชน และยุติการดําเนินการกรณี

ทวงคืนผืนป่าจากประชาชน

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สํานักจัดการ

ที่ดินป่าไม้ปิด

แล้ว

30/10/2561

62 6012993045 18/8/2560 ขอความเป็นธรรมและขอให้ตรวจสอบเกี่ยวกับการกันพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงตาหวัง ออกจาก

เขตปฏิรูปที่ดิน ในพื้นที่ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี จํานวน 2 แปลง เนื้อที่ 413 ไร่ เพื่อจัดตั้งป่า

ชุมชน แต่พื้นที่ดังกล่าวมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมไม่เหมาะสมที่จะจัดเป็นป่าชุมชน

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

63 6011419146 30/8/2560 ขอทราบความชัดเจนเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการกําหนดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเหมืองจี้และป่า

สันป่าสัก เพื่อราษฎรจักได้ไม่บุกรุกเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ตําบลเหมืองจี้ อําเภอเมืองลําพูน

 จังหวัดลําพูน

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ สจป.ที่ 1 

(เชียงใหม่)ปิด

แล้ว6/6/61

64 6012998046 30/8/2560 ขอให้ระงับการดําเนินกิจการของโรงโม่หินศิลาเพชร ตั้งอยู่ตําบลหนองโอ่ง อําเภออู่ทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี เนื่องจากโรงโม่หินดังกล่าวอยู่ติดกับถ้ําเขาไวยะกะ ซึ่งถ้ําดังกล่าวอยู่ในเขตป่าไม้และ

ภายในถ้ํามีโบราณวัตถุสมัยทวารวดี ผู้ร้องเรียนเกรงว่า จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่โบราณวัตถุ

และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง

√ e-petition กองการอนุญาต



หนา้ที่ 9

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการ

รับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 5

65 6012038958 5/9/2560 มีการนําต้นไม้ใหญ่มาแปรรูปไม้เป็นท่อนๆ รบกวนส่งเสียงดังมากและอยากทราบว่าไม้ที่นํามาตัด

ผิดกฎหมายหรือไม สถานที่นําไม้มาตัด อยู่บริเวณระหว่าง แฟลตตํารวจทุ่งสองห้องกับสนามกอล์ฟ

สโมสรราชพฤกษ์(นอร์ทปาร์ค) กทม. จึงอยากให้หน่วยงานเข้ามาตรวจสอบและดําเนินการแก้ไข

ด่วน

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

66 6012919235 19/9/2560  ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้อพิพาทที่ดินทํากินและขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่ที่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญ กรณีการละเมิดสิทธิของราษฎรที่ได้รับผลกระทบ

จากการทวงคืนที่ดิน

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สํานักจัดการ

ที่ดินป่าไม้ปิด

แล้ว30/10/60

67 6012918392 26/9/2560 ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาที่ดินทํากินให้แก่ผู้ร้องและนางมุกดา สวนใจดี กรณีพิพาทที่ดินใน

เขตป่าสงวนแห่งชาติ ตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้

เข้าตรวจยึดพื้นที่ ทําให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากเพราะไม่มีที่ทํากิน

√ e-petition สํานักป้องกันฯ  สจป.ที่ 10 

(ราชบุรี)ปิดแล้ว

19/11/61

68 6011475543 7/9/2560 ได้ครอบครองที่ดินทํากินบริเวณหมู่ที่ 6 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี รวม 2 แปลง 

แปลงที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ แปลงที่ 2 เนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ โดยครอบครองมาเป็น

เวลานานประมาณ 15 ปี ต่อมามีป้ายมาติดแจ้งยึดที่ดินแปลงที่ 1 ทําให้ไม่สามารถเข้าไปทํากินใน

แปลงที่ดินดังกล่าวได้

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 10 

(ราชบุรี)ปิดแล้ว

5/3/61

69 6011438836 7/9/2560  ผู้ร้องแจ้งว่าตนเองและญาติ ได้ทํากินในพื้นที่หมู่ที่ 6 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี มา

เป็นเวลานานประมาณ 15 ปี แต่ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่มาห้ามไม่ให้เข้าไปทํากินในพื้นที่ดังกล่าว

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 10 

(ราชบุรี)ปิดแล้ว

5/3/61

70 6011071136 4/5/2560 กรณีราษฎรตําบลแก่งโสภา ท้องที่อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุ ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัย

แล้งขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค และการเกษตร จึงต้องการจัดทําฝายชั่วคราวเพื่อกักเก็บน้ํา 

บริเวณแม่น้ําวังทอง (ลําน้ําเข็ก) ในพื้นที่ตําบลแก่งโสภาอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก รวม 5 จุด

 และอําเภอวังทอง ได้ตรวจสอบพบว่าพื้นที่ทั้ง 5 จุด อยู่ในความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่า เขตป่า

สงวนแห่งชาติ ซึ่งเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของ ปม.

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สจป.ที่ 4 สาขา

พิษณุโลกปิดแล้ว

31/5/2561

71 6012906405  4/08/2560 ขอให้พิจารณาตรวจสอบการดําเนินการ กรณีที่หน่วยงานของรัฐทวงคืนที่ดินและพื้นที่ป่าสงวน

แห่งชาติจากประชาชนโดยไม่เป็นธรรม

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สํานักจัดการ

ที่ดินป่าไม้ปิด

แล้ว29/9/2560

รวม 71 0

รวมทั้งหมด 71



 

เรื่องร้องเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการ 
(ค้างข้ามปี) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
(เอกสารแนบ 6) 

 



หนา้ที่ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการ

รับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

1 5812906985 7/10/2558 นายวิชรัตน์ มังคะตา ขอความอนุเคราะห์เช่าพื้นที่ป่าดงซํา จังหวัดขอนแก่น √ e-petition กองการอนุญาต

2 5811323422 17/11/2558 มีนายทุนลักลอบตัดไม้พะยูงเป้นจํานวนมาก ที่โครงการอนุรักษ์ทับทิมสยาม เบื้องต้นได้ติดตามพร้อมเก็บ

หลักฐานเเล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งที่ ทสจ.ศรีสะเกษเเละศูนย์ดํารงธรรม เเต่ก็ได้ได้รับความร่วมมือไม่มี

การเข้าตรวจสอบ

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

สจป.ที่8(

นครราชสีมา)ปิด

แล้ว24/2/59

3 5811459890 2/12/2558 ขอความอนุเคราะห์เช่าที่ดินทํากินของรัฐ ในพื้นที่ ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี √ e-petition กองการอนุญาต

4 5912799261 6/1/2559 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการซุกซ่อนไม้ที่ตัดมาจากป่าสงวน(ไม่ทราบชื่อ) บริเวณพื้นที่หมู่บ้านดอนขวัญ 

หมู่ที่ 2 ตําบลพนา อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

5 5911401962 13/1/2559 ขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ท้องที่หมู่ที่ 1 ตําบลไชยราช อําเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

√ e-petition กองการอนุญาต สํานักจัดการ

ที่ดินป่าไม้ปิด

แล้ว

26/10/2559

6 5911319757 4/2/2559 ขอความช่วยเหลือเนื่องจากผู้ร้องได้ยื่นคําขอต่ออายุประทานบัตรการเข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายใน

เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาอังคาร ตําบลเจริญสุข อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

√ e-petition กองการอนุญาต

7 5911437979 1/2/2559 ขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาปางก่อวังชมพู อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ √ e-petition กองการอนุญาต

8 5911390859  01/02/2559 วันที่ 13 มกราคม 2559 เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยการ

รื้อถอนพืชผลอาสินและตัดต้นยางพาราของราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติห้วยจันทร์ (ตามที่ผู้ร้องแจ้ง) 

ตําบลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ทําให้ผู้ร้องและชาวบ้านได้รับความ เดือดร้อน และไม่มีที่ดินทํากิน

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

,สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

9 5911455883 10/2/2559 กรณีนายกรกช สุขฤทธิ์ ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอให้พิจารณาดําเนินการต่อผู้กระทําผิด

เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ในพื้นที่อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สน.จทป.ที่ 9 

สาขาปราจีนบุรี

ปิดแล้ว

29/12/59

10 5910351995 1/2/2559 ได้รับความเดือดร้อนจากสัมปทานทําเหมืองแร่เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และก่อสร้างบริเวณเขาปู่คง 

จังหวัดกาญจนบุรี

√ e-petition กองการอนุญาต

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 6



หนา้ที่ 2

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการ

รับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 6

11 5911455883 10/2/2559 กรณีนายกรกช สุขฤทธิ์ ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอให้พิจารณาดําเนินการต่อผู้กระทําผิด

เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ในพื้นที่อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในการ

เพิกถอนเอกสารสิทธิของนายทุน ที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามคําสั่งศาล แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มี

การดําเนินการใดๆ ในการนี้ สป.ทส.พิจารณาแล้วเห็นว่าได้เคยมอบหมายให้ ปม.แจ้งตอบนายกรกชฯ ใน

ประเด็นเกี่ยวกับนายทุนบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ แต่ปัจจุบัน ปม.ยังไม่มีรายงานผลให้ผู้ร้องทราบแต่

อย่างใด

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สน.จทป.ที่ 9 

สาขาปราจีนบุรี

ปิดแล้ว29/59

12 5900894 26/2/2559 ลักลอบตัดไม้พะยูงโดยไม่ได้รับอนุญาต จํานวน 1 ต้น ในพื้นที่ สค.1 พื้นที่หมู่บ้านเขาไม้ไผ่ หมู่ที่ 7 

อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

√ ปม./โทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

13 5911403570 22/2/2559 ขอให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ดําเนินการตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่า บริเวณท้องที่ หมู่ที่ 5 ตําบลฉลอง อําเภอสิ

ชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สน.จทป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

ปิดแล้ว

12/3/62สํานัก

การอนุญาตปิด

23/9/63

14 5911423016 1/3/2559 ขอแจ้งเบาะแสการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บริเวณแม่น้ําวังทองฝั่งขวา หน้าค่ายสฤษดิ์เสนา หมู่ที่ 19 

หมู่บ้านวังกระบาก ตําบลวังนกแอ่น อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สน.จทป.ที่ 4 

สาขาพิษณุโลก 

ปิดแล้ว21/6/59

15 5911417529 3/3/2559 ขอให้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนางอัมพร ดวงอุปมา กับพวก รวม 5 รายได้รับความเดือดร้อน

จากปัญหาพิพาทสิทธิครอบครองที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน และพื้นที่ป่าโนนอุดม ซึ่งในพื้นที่ป่า

สงวนแห่งชาติป่ากุดไห ป่านาใน และป่าโนนอุดม  จังหวัดสกลนคร

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สน.จทป.ที่ 6 

สาขานครพนม 

ปิดแล้ว15/8/59

16 5911301742 1/3/2559 ขอให้พจิารณาอนุญาตขุดลอกลําคลองบ่อดาน ในพื้นที่แต่คลองบ่อดาน ตําบลนาเตย อําเภอท้ายเหมือง 

จังหวัดพังงา

√ e-petition กองการอนุญาต สน.จทป.ที่ 12 

สาขากระบี่ปิด

แล้ว10/3/60

17 5910971081 29/02/2559 พื้นที่ หมู่ที่ 4,5,6 ตําบลหินแก้ว อําเภอท่าแซะ และหมู่ที่ 7 ตําบลบ้านนา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร ได้

มีประชาชนอาศัยทํากินในพื้นที่มานานแล้ว แต่ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้มีการเรียกรับผลประโยชน์และ

ประชาชนขอเช่าที่ดินดังกล่าวเพื่อทําประโยชน์

√ e-petition กองการอนุญาต สน.จทป.ที่ 11 (สุ

ราษฎร์ธานี) ปิด

แล้ว30/9/59



หนา้ที่ 3

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการ

รับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 6

18 5913030648 15/3/2559 ขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตําบลนิคมสร้างตนเอง

 อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

√ e-petition กองการอนุญาต

19 5912904147 28/3/2559 ขออนุญาตใช้พื้นที่ของ ปม. โดยสภาองค์กรชุมชนตําบลหนองแม่นา ตําบลสะเพง ตําบลริมสีม่วง และ

ตําบลเขาค้อ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร

√ e-petition กองการอนุญาต

20 5911455685 24/3/2559 ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดอํานาจเจริญจับกุมดําเนินคดีฐานบุกรุก ก่นสร้าง แผ้วถาง เข้าทําประโยชน์ฯลฯ

ในป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สน.จทป.ที่ 7 

สาขา

อุบลราชธานีปิด

แล้ว17/10/61

21 5911464157 31/3/2559 ขอความอนุเคราะห์เช่าที่ดินทํากินของรัฐ ในพื้นที่ ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี √ e-petition กองการอนุญาต

22 5911342654 3/5/2559 ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เงาะและป่าแม่สําเพ็ง เพื่อตั้งเป็นศูนย์บริการชายแดน จังหวัด

แม่ฮ่องสอน

√ e-petition กองการอนุญาต

23 5911481881 12/4/2559 ขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเช่าที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่ ม. 4 ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.

กาญจนบุรี

√ e-petition กองการอนุญาต

24 5910939657 17/5/2559 ขอความเป็นธรรมและความช่วยเหลือ เนื่องจากสมาชิกของกลุ่มประชาชนเพื่อประชาชน จํานวนหนึ่งที่ได้

เข้าไปอาศัยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าปลายคลองพระยา ท้องที่หมู่ที่ 5 ตําบลปลายพระยา อําเภอ

ปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากจากการเข้าทําลายและขโมยทรัพย์สินของ

เจ้าหน้าที่สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สน.จทป.ที่ 12 

สาขากระบี่ปิด

แล้ว24/1/60

25 5911364385 17/5/2559 ชาวบ้านหมู่ที่ 5 ตําบลสบป้าด อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าเพื่อปรับปรุงถนน 

เนื่องจากประสบปัญหาการขนส่งสินค้าเกษตรและคมนาคมไม่สะดวก

√ e-petition กองการอนุญาต

26 5910954364 19/5/2559 ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการทําประโยชน์ในที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ต.ตะโก อ.ทุ่ง

ตะโก จ.ชุมพร

√ e-petition กองการอนุญาต

27 5901154 24/5/2559 ขอสอบถาม 1. ทําไมถึงปล่อยให้คนมาทําลายป่าได้เป็นล้านๆๆไร่แบบนั้น แล้วไม่มีใครไปตรวจหรือ 

monitor ตลอดเหรอครับ มารู้อีกทีก็ต่อเมื่อพื้นที่ป่าโดนทําลายไปเป็นล้านๆๆไร่แบบนี้ มันไม่น่าจะเชื่อได้

เลยว่าที่ป่าเป็นล้านๆๆไร่ โดยที่ไม่มีใครทราบมาก่อนเลย 2. แล้วมาตรการการจับผู้ทําลายมาลงโทษละ

ครับเป็นอย่างไรบ้าง 3 เกิดแบบนี้แล้ว จนท ของรัฐจะรับผิดชอบอย่างไร บกพร่องต่อหน้าที่หรือเปล่าครับ

 4. แนวทางการแก้ไขคืออะไรครับ

√ ปม/เว็บไซต์ สํานักป้องกันฯ

28 5911471902 31/5/2559 ขอใช้ที่ดินในพื้นที่ตําบลเจริญสุข อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในการสร้างวัดเขารัตนธงชัย (วัด

สระสะแก)

√ e-petition กองการอนุญาต



หนา้ที่ 4

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการ

รับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) เอกสารแนบ 6

29 5912999649 8/6/2559 ปม. พิจารณาพื้นที่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกอาชญาบัตรสํารวจแร่ให้ ปี 2554 ซึ่งยังไม่มีความ

ชัดเจนว่าอยู่ในพื้นที่ป่าไม้หรือไม่ จึงขอให้ ปม.ตรวจสอบข้อเท็จจริง

√ e-petition กองการอนุญาต

30 5901222 14/6/2559 ขอให้ตรวจสอบใหม่ กรณีบุกรุกป่าเขาสน เพื่อครอบครองที่ดิน หมู่ที่ 2 ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง 

จังหวัดราชบุรี

√ ปม./หนังสือ สํานักป้องกันฯ

31 5912981600 22/7/2559 ข้อเสนอเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินและใช้ประโยชน์ที่ดินในท้องที่อาํเภอวังน้ําเขียว 

จังหวัดนครราชสีมา แนวทางการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทการครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่

ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ (Zone C)

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่า

ไม้

สน.จทป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)ปิด

แล้ว29/6/60

32 5911439505 27/7/2559  กรณีราษฎรบ้านพระเนตร หมู่ที่ 2 ตําบลส้าน จํานวน 10 ราย บ้านใหม่ หมู่ที่ 8 ตําบลส้าน จํานวน 1 

ราย และบ้านศรีมงคลเหนือ หมู่ที่ 7 ตําบลขึ่ง อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จํานวน 2 ราย ได้รับความ

เดือดร้อนจากการทวงคืนผืนป่าของเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ นน.20 (น้ํามวบ) ร่วมกับ

ผู้ใหญ่บ้านขึ่งใต้ หมู่ที่ 6 ตําบลขึ่ง อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน นําป้ายไปติดประกาศขอคืนพื้นที่ทํากิน

บริเวณป่าห้วยปลวก ป่าห้วยหวาย หมู่ 6 ตําบลขึ่ง อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สน.จทป.ที่ 3 

สาขาแพร่ ปิด

แล้ว 1/3/2562

33 5911495874 1/8/2559 ถูกกล่าวหาว่าบุกรุกเข้าทําประโยชน์ปลูกยางพาราในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และ

ป่าภูเรือ 0.เลย

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สน.จทป.ที่ 6 

(อุดรธานี) ปิด

แล้ว23/2/60

34 5912902590 31/8/2559 ขอความเป็นธรรมในการอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยผู้ร้องอ้างว่า บริษัท 

ไทย-สวีดิสซ์ เหมืองแร่ จํากัด ได้รับโอนประทานบัตรจากบริษัท ศิริไทย ซีไลท์ ประเทศไทย จํากัด ซึ่ง

ได้รับอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งขวา ในพื้นที่ ต.สันสลี อ.เวียงป่า

เป้า จ.เชียงราย

√ e-petition กองการอนุญาต

35 5911455609 7/9/2559 ขอให้พิจารณาปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินทํากิน ซึ่งต้องการจะขอเช่าที่ดินทํากิน

เนื้อที่ประมาณ 4,945 ไร่ จํานวน 7 แปลง โดยเป็นพื้นที่ใน ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง จํานวน 3,500 

ไร่ ตําบลวังมะปราง อําเภอวังวิเศษ จํานวน 638 ไร่ และตําบลบ่อหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง จํานวน 

807 ไร่

√ e-petition กองการอนุญาต

36 5912771978 30/9/2559 บุกรุกซื้อขายที่ดินป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยเม็ก  จังหวัดอุบลราชธานี √ e-petition สํานักป้องกันฯ สน.จทป.ที่ 7 

สาขาอุบลราชธานี

ปิดแล้ว 15/3/60

รวม 36 0

รวมทั้งหมด                  36



 

เรื่องร้องเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการ 
(ค้างข้ามปี) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
(เอกสารแนบ 7) 



ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
 

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

1 5800311 8/12/2557 ขอคําปรึกษาเกี่ยวกับ นสก. พบปัญหาเวลาเราส่งไม้ไปให้ลูกค้า เราจะออก นสก สําหรับขนไม้ไปทุกครั้ง แต่จะเกดิ

ปัญหาในกรณีที่ลูกค้าไม่รับสินค้าทั้งแบบเต็มจํานวน และไม่เต็มจํานวน อันเนื่องจาก ปัญหาคุณภาพ ลูกค้าไม่มีพื้นที่

ว่าง รับไม่ครบทุกรายการ ส่งผลกับใบเบิกทางขากลับ ได้มาบ้าง ไม่ได้มาบ้าง ทําให้โควตาไม้ของบริษัทไม่ครบตาม

จํานวน จะขอปรึกษาว่าเราจะมีวิธีการดําเนินอย่างไร เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย

√ ปม/เว็บไซต์ กองการอนุญาต

2 5811359011 11/6/2558 ขอทราบผลการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าวงัใหญ่และป่าแม่น้ําน้อย เพื่อตั้งโรงแต่งแร่ ท้องที่ตําบลศรี

มงคล อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

√ e-petition กองการอนุญาต สจป.ที่ 10 

(ราชบุรี) 

ปิดแล้ว 

1/7/58

3 5811413256 14/6/2558 ราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี ร้องเรียนว่า ถูกศูนย์วิจัย นํารถแทรกเตอร์เข้าไปทําลายพืชผลทางการเกษตรที่ได้ปลูกไว้

 และยังถูกห้ามไม่ให้เข้าใช้ประโยชน์และอยู่อาศัยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูหล่น ทําให้ได้รับความเดือดร้อน 

เนื่องจากไม่มีที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัย

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 

สาขาอุบลราชธานี

4 5811923886 18/6/2558 คัดค้านการทําเหมืองแร่ฯ  (ตําบลลําพญากลาง ตําบลลําสะพุง และตําบลซับสนุ่น) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  

เนื่องจากหากมีการอนุญาตทําเหมืองแร่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และความเป็นอยู่ของชาวบ้านอย่าง

รุนแรง

√ e-petition กองการอนุญาต

5 5811487716  25/06/2558 ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคําพพิากษาในคดีหมายเลข

แดงที่ อ.205/2557 ให้เพิกถอนการออกเอกสารสิทธิที่มิชอบด้วยกฎหมายของกลุ่มนายทุนจํานวน 2,800 ไร่ ใน

เขตป่าสงวนอําเภอวัฒนานคร เนื่องจากที่ดินอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งศาลได้มีคําพิพากษาแล้ว แต่กลุ่มนายทุน

ไม่ปฏิบัติตามคําพิพากษาและได้บุกรุกครอบครองพื้นที่ป่าสงวนดังกล่าว

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

6 5812967565 24/6/2558 ขอให้ตรวจสอบการยื่นขอใบอนุญาตสัมปทานการระเบิดหินภูเขา บริเวณภูเขาจั๊กจั่น (ชื่อที่ชาวบ้านในพื้นที่เรียก) 

หมู่บ้านกลาง หมู่ที่ 2 ต.นากลาง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

√ e-petition กองการอนุญาต

7 5810968121 19/8/2558 หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สพ.1 อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี มีพฤติกรรมขมขู่คุกคามประชาชน √ e-petition สน.จทป.ที่ 10 

(ราชบุรี)

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

9 5812910018 24/9/2558 ขอให้ตรวจสอบแนวเขตประทานบัตรหมดอายุประทานบัตร บริเวณท้องที่ ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต และการออก

เอกสิทธิของนายทุน

√ e-petition กองการอนุญาต

รวม 9 0

รวมทั้งหมด

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)

9

เอกสารแนบ 7


	Scan094
	รายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารและเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน กันยายน 2564
	3.กราฟ กย64
	รายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารและเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน กันยายน 2564
	1.กราฟ กย64
	2.กราฟ กย64
	3.กราฟ กย64
	4.กราฟ กย64
	5.ตาราง กย64
	13.แนบ กย64
	6.แนบ กย64
	7.แนบ กย64
	8.แนบ กย64
	9.แนบ กย64
	10.แนบ กย64
	11.แนบ กย64
	12.แนบ กย64
	14.ปะหน้าคั่น1
	14.สรุปปี64
	15.ปะหน้าคั่น2
	15.สรุปปี63
	16.ปะหน้าคั่น3
	16.สรุปปี62
	17.ปะหน้าคั่น4
	17.สรุปปี61
	18.ปะหน้าคั่น5
	18.สรุปปี60
	19.ปะหน้าคั่น6
	19.สรุปปี59
	20.ปะหน้าคั่น7
	20.สรุปปี58





