








ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 รวมท้ังส้ิน

1 ผู้ขอรับบริการข้อมูลส่ิงพิมพ์ เอกสารเผยแพร่วิชาการป่าไม้ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

2 ผู้ขอรับบริการข้อมูลทางโทรศัพท์/ ณ ศูนย์บริการฯ 22 46 33 62 35 0 0 0 0 0 0 0 198

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

4 ผู้ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการของกรมป่าไม้ 
(ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540) 1 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 8

รวมท้ังส้ิน 24 47 34 64 39 0 0 0 0 0 0 0 208

                                 

สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์บริการประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี การให้บริการ
ประจ าเดือน
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ผู้ขอรับบริการข้อมูลสิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่วิชาการ
ป่าไม้

ผู้ขอรับบริการข้อมูลทางโทรศัพท์/ ณ ศูนย์บริการฯ

ผู้ขอรับบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

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



ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 รวมท้ังส้ิน

1 ระบบเร่ืองร้องเรียนของกรมป่าไม้ 34 30 18 36 22 0 0 0 0 0 0 0 140

2 ส านักนายกรัฐมนตรี/(1111) 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6

3 รัฐสภา (กระทู้/ข้อหารือ) 9 5 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 25

4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ/(ระบบ e-petition) 6 21 6 3 6 0 0 0 0 0 0 0 42

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

6 อ่ืนๆ (เช่น หนังสือหน่วยงานอ่ืน/บันทึกค าร้อง เป็นต้น) 0 27 16 17 52 0 0 0 0 0 0 0 112

รวมท้ังส้ิน 49 83 47 62 84 0 0 0 0 0 0 0 325

สถิติเร่ืองร้องเรียนของศูนย์บริการประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี เร่ืองร้องเรียน
ประจ าเดือน
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ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้

ส านักนายกรัฐมนตรี/(1111)

รัฐสภา (กระทู/้ข้อหารือ)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ/(ระบบ e-
petition)

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส.



ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 รวมท้ังส้ิน

1 สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 (อส.) 0 0 0 36 32 0 0 0 0 0 0 0 68

2 สายด่วน Green Call 1310 กด 3 (ทส.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 สายด่วนกรมป่าไม้/โทรสารหมายเลข 0 2562 0702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 โทรศัพท์หมายเลข 02 561 4292-3 ต่อ 5053 , 
5657 โทรสารหมายเลข 0 2579 2884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวมท้ังส้ิน 0 0 0 36 32 0 0 0 0 0 0 0 68

                                 

สถิติเร่ืองไฟป่าของศูนย์บริการประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส
ประจ าเดือน
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สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 (อส.)

สายด่วน Green Call 1310 กด 3 (ทส.)

สายด่วนกรมป่าไม้/โทรสารหมายเลข 0 2562
0702

โทรศัพท์หมายเลข 02 561 4292-3 ต่อ 5053 , 
5657 โทรสารหมายเลข 0 2579 2884



หน้า 1 

รวม
ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร
รวม

ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร
รวม

ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร
รวม

ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

1 ให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแส 156 81 75 258 217 41 228 197 31 179 172 7

2 เร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับเจ้าหน้าท่ี

และภารกิจของกรมป่าไม้

141 20 121 86 76 10 117 99 18 138 118 20

3 กระทู้ ข้อหารือ 26 7 19 14 5 9 29 22 7 4 4 0

4 อ่ืนๆ (เช่น ขอค าปรึกษา เสนอ

ความคิดเห็น)

2 0 2 15 11 4 29 21 8 27 26 1

รวมท้ังส้ิน 325 108 217 373 309 64 403 339 64 348 320 28

คิดเป็นร้อยละ(%) 100.00% 33.23% 66.77% 100.00% 82.84% 17.16% 100.00% 84.12% 15.88% 100.00% 91.95% 8.05%

สรุปเร่ืองร้องเรียนของศูนย์บริกำรประชำชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2565 (ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2565)

ล ำดับ

ท่ี
ประเภทเร่ืองร้องเรียน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562พ.ศ. 2565

84%

16%

ปี 2563

ด ำเนินกำรแลว้เสรจ็

อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

92%

8%

ปี 2562

ด ำเนินกำรแลว้เสรจ็

อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

83%

17%

ปี 2564

ด ำเนินกำรแลว้เสรจ็

อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

33%

67%

ปี 2565

ด ำเนินกำรแลว้เสรจ็

อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร



 

1 ให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแส

2 เร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับเจ้าหน้าท่ี

และภารกิจของกรมป่าไม้

3 กระทู้ ข้อหารือ

4 อ่ืนๆ (เช่น ขอค าปรึกษา เสนอ

ความคิดเห็น)

รวมท้ังส้ิน

คิดเป็นร้อยละ(%)

้หนา 2
่ื ้ ีสรปเรองรองเรยนของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)ุ องศูนย์บริกำรประชำชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2565 (ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2565)

ล ำดับ

ท่ี
ประเภทเร่ืองร้องเรียน

รวม
ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร
รวม

ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร
รวม

ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร
รวม

ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

131 121 10 189 174 15 137 132 5 251 250 1

112 93 19 194 145 49 203 173 30 118 111 7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 32 2 78 77 1 19 18 1 36 35 1

277 246 31 461 396 65 359 323 36 405 396 9

100.00% 88.81% 11.19% 100.00% 85.90% 14.10% 100.00% 89.97% 10.03% 100.00% 97.78% 2.22%

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2558

89%

11%

ปี 2561

ด ำเนินกำรแลว้เสรจ็

อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

86%

14%

ปี 2560

ด ำเนินกำรแลว้เสรจ็

อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

90%

10%

ปี 2559

ด ำเนินกำรแลว้เสรจ็

อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

98%

2%

ปี 2558

ด ำเนินกำรแลว้เสรจ็

อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร



 

1 ให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแส

2 เร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับเจ้าหน้าท่ี

และภารกิจของกรมป่าไม้

3 กระทู้ ข้อหารือ

4 อ่ืนๆ (เช่น ขอค าปรึกษา เสนอ

ความคิดเห็น)

รวมท้ังส้ิน

คิดเป็นร้อยละ(%)

้หนา 3
่ื ้ ีสรปเรองรองเรยนของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)ุ องศูนย์บริกำรประชำชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2565 (ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2565)

ล ำดับ

ท่ี
ประเภทเร่ืองร้องเรียน

รวม
ด ำเนินกำรแล้ว

เสร็จ

อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร
รวม

ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร
รวม

ด ำเนินกำรแล้ว

เสร็จ

อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

256 256 0 272 267 5 160 160 0

60 60 0 43 42 1 30 30 0

6 6 0 9 9 0 1 1 0

22 22 0 18 16 2 40 40 0

344 344 0 342 334 8 231 231 0

100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 97.66% 2.34% 100.00% 100.00% 0.00%

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

100%

0%

ปี 2557

ด ำเนินกำรแลว้

เสรจ็

อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร
98%

2%

ปี 2556

ด ำเนินกำรแลว้

เสรจ็

อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

100%

0%

ปี 2555

ด ำเนินกำรแลว้เสรจ็

อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร



จ ำนวน/

เร่ือง

คิดเป็นร้อยละ

(%)

จ ำนวน/

เร่ือง

คิดเป็นร้อยละ

(%)

จ ำนวน/

เร่ือง

คิดเป็นร้อยละ

(%)

จ ำนวน/

เร่ือง

คิดเป็นร้อยละ

(%)

จ ำนวน/

เร่ือง

คิดเป็นร้อยละ

(%)

จ ำนวน/

เร่ือง

คิดเป็นร้อยละ

(%)

1 ให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแส 156 48.00% 258 69.17% 228 56.58% 179 51.44% 131 47.29% 189 41.00%

2 เร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับเจ้าหน้าท่ีและภารกิจของกรมป่าไม้ 141 43.38% 86 23.06% 117 29.03% 138 39.66% 112 40.43% 194 42.08%

3 กระทู้ ข้อหารือ 26 8.00% 14 3.75% 29 7.20% 4 1.15% 0 0.00% 0 0.00%

4 อ่ืนๆ (เช่น ขอค าปรึกษา เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะฯ) 2 0.62% 15 4.02% 29 7.20% 27 8.95% 34 12.27% 78 16.92%

รวมท้ังส้ิน 325 100.00% 373 100.00% 403 100.00% 348 100.00% 277 100.00% 461 100.00%

    

  

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

สรุปเร่ืองร้องเรียนของศูนย์บริกำรประชำชน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2554 - พ.ศ.2565 (ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2565)

ล ำดับท่ี ประเภทเร่ืองร้องเรียน

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

51%39%

1%

9%

พ.ศ. 2562
ใหข้อ้มูลและแจง้เบาะแส

เร ือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบั

เจา้หนา้ทีแ่ละภารกจิของ

กรมป่าไม ้
กระทู ้ขอ้หารอื

อืน่ๆ (เชน่ ขอค าปรกึษา 
เสนอความคดิเห็น ขอ้

เสนอแนะฯ)

47%

41%

0%
12%

พ.ศ. 2561
ใหข้อ้มูลและแจง้เบาะแส

เร ือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบั

เจา้หนา้ทีแ่ละภารกจิ

ของกรมป่าไม ้
กระทู ้ขอ้หารอื

อืน่ๆ (เชน่ ขอค าปรกึษา 
เสนอความคดิเห็น ขอ้

เสนอแนะฯ)

41%

42%

0% 17%

พ.ศ. 2560
ใหข้อ้มูลและแจง้เบาะแส

เร ือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบั

เจา้หนา้ทีแ่ละภารกจิ

ของกรมป่าไม ้
กระทู ้ขอ้หารอื

อืน่ๆ (เชน่ ขอค าปรกึษา 
เสนอความคดิเห็น ขอ้

เสนอแนะฯ)

69%

23%

4% 4%

พ.ศ. 2564
ใหข้อ้มูลและแจง้เบาะแส

เร ือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบั

เจา้หนา้ทีแ่ละภารกจิ

ของกรมป่าไม ้

กระทู ้ขอ้หารอื

อืน่ๆ (เชน่ ขอค าปรกึษา 
เสนอความคดิเห็น ขอ้

เสนอแนะฯ)

57%29%

7%
7%

พ.ศ. 2563
ใหข้อ้มูลและแจง้เบาะแส

เร ือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบั

เจา้หนา้ทีแ่ละภารกจิ

ของกรมป่าไม ้

กระทู ้ขอ้หารอื

อืน่ๆ (เชน่ ขอค าปรกึษา 
เสนอความคดิเห็น ขอ้

เสนอแนะฯ)

48%

43%

8% 1%

พ.ศ. 2565
ใหข้อ้มูลและแจง้เบาะแส

เร ือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบั

เจา้หนา้ทีแ่ละภารกจิของ

กรมป่าไม ้

กระทู ้ขอ้หารอื

อืน่ๆ (เชน่ ขอค าปรกึษา 
เสนอความคดิเห็น ขอ้

เสนอแนะฯ)



จ ำนวน/

เร่ือง

คิดเป็นร้อยละ

(%)

จ ำนวน/

เร่ือง

คิดเป็นร้อยละ

(%)

จ ำนวน/

เร่ือง

คิดเป็นร้อยละ

(%)

จ ำนวน/

เร่ือง

คิดเป็นร้อยละ

(%)

จ ำนวน/

เร่ือง

คิดเป็นร้อยละ

(%)

จ ำนวน/

เร่ือง

คิดเป็นร้อยละ

(%)

1 ให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแส 137 38.16% 251 61.98% 256 74.42% 272 79.53% 160 69.26% 187 68.25%

2 เร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับเจ้าหน้าท่ีและภารกิจของกรมป่าไม้ 203 56.55% 118 29.14% 60 17.44% 43 12.57% 30 12.99% 35 12.77%

3 กระทู้ ข้อหารือ 0 0.00% 0 0.00% 6 1.74% 9 2.63% 1 0.43% 5 1.82%

4 อ่ืนๆ (เช่น ขอค าปรึกษา เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะฯ) 19 5.29% 36 8.89% 22 6.40% 18 5.26% 40 17.32% 47 17.15%

รวมท้ังส้ิน 359 100.00% 405 100.00% 344 100.00% 342 100.00% 231 100.00% 274 100.00%

พ.ศ. 2554

สรุปเร่ืองร้องเรียนของศูนย์บริกำรประชำชน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2554 - พ.ศ.2565 (ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2565)

ล ำดับท่ี ประเภทเร่ืองร้องเรียน

พ.ศ. 2555พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

38%

57%

0%
5%

พ.ศ. 2559
ใหข้อ้มูลและแจง้เบาะแส

เร ือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบั

เจา้หนา้ทีแ่ละภารกจิ

ของกรมป่าไม ้
กระทู ้ขอ้หารอื

อืน่ๆ (เชน่ ขอค าปรกึษา 
เสนอความคดิเห็น ขอ้

เสนอแนะฯ)

62%

29%

0%

9%

พ.ศ. 2558
ใหข้อ้มูลและแจง้เบาะแส

เร ือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบั

เจา้หนา้ทีแ่ละภารกจิ

ของกรมป่าไม ้
กระทู ้ขอ้หารอื

อืน่ๆ (เชน่ ขอค าปรกึษา 
เสนอความคดิเห็น ขอ้

เสนอแนะฯ)

74%

18%

2% 6%

พ.ศ. 2557
ใหข้อ้มูลและแจง้เบาะแส

เร ือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบั

เจา้หนา้ทีแ่ละภารกจิ

ของกรมป่าไม ้
กระทู ้ขอ้หารอื

อืน่ๆ (เชน่ ขอค าปรกึษา 
เสนอความคดิเห็น ขอ้

เสนอแนะฯ)

79%

13%

3% 5%

พ.ศ. 2556
ใหข้อ้มูลและแจง้เบาะแส

เร ือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบั

เจา้หนา้ทีแ่ละภารกจิ

ของกรมป่าไม ้
กระทู ้ขอ้หารอื

อืน่ๆ (เชน่ ขอค าปรกึษา 
เสนอความคดิเห็น ขอ้

เสนอแนะฯ)

69%

13%

1% 17%

พ.ศ. 2555
ใหข้อ้มูลและแจง้เบาะแส

เร ือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบั

เจา้หนา้ทีแ่ละภารกจิ

ของกรมป่าไม ้
กระทู ้ขอ้หารอื

อืน่ๆ (เชน่ ขอค าปรกึษา 
เสนอความคดิเห็น ขอ้

เสนอแนะฯ)

68%

13%

2% 17%

พ.ศ. 2554
ใหข้อ้มูลและแจง้เบาะแส

เร ือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบั

เจา้หนา้ทีแ่ละภารกจิ

ของกรมป่าไม ้
กระทู ้ขอ้หารอื

อืน่ๆ (เชน่ ขอค าปรกึษา 
เสนอความคดิเห็น ขอ้

เสนอแนะฯ)



 
ตาราง สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ข้อมูลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) 

 

รายการผู้ขอรับบริการ 

(1) 

ผู้รับบริการสะสม 

(ต.ค.64-ม.ค.65) 

(2) 

ผู้รับบริการ 

(ก.พ.65) 

(1+2) 

รวม 

1. ผู้ขอรับบริการข้อมูลสิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่วิชาการป่าไม้ 0 1 1 

2. ผู้ขอรับบริการข้อมูลทางโทรศัพท์/ศูนย์บริการฯ 163 35 198 

3. ผู้ขอรับบริการข้อมูลอิเล็กทรอนกิส ์ 1 0 1 

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

5 3 8 

รวมท้ังหมด 169 39 208 

 

 
 

 
 
 
 
 

 



ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ข้อมูลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

(1) 
เร่ืองร้องเรียน 

สะสม 
(ต.ค.64-ม.ค.65) 

(2) 
เร่ืองร้องเรียน 
ประจำเดือน 
(ก.พ.65) 

 

(1)+(2) 
รวม* 

ดำเนินการพร้อม
รายงานแล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมปา่ไม ้ 118 22 140 81 59 

สำนักนายกรัฐมนตรี / (1111) 6 1 7 1 6 

รัฐสภา / กระทู้ ข้อหารือ สว. สส. 22 3 25 8 17 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 39 6 45 12 33 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส. 0 0 0 0 0 

อื่นๆ (เช่น หนังสือหน่วยงานอ่ืนๆ/บันทึกคำร้อง เป็นต้น) 56 52 108 6 102 

รวมท้ังหมด 241 84 325 108 217 

 
หมายเหตุ  * รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1  

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

 

 

 



ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

(1) 
เร่ืองร้องเรียนทั้งหมด 
(ต.ค.63-ก.ย.64) 

(2) 
ดำเนินการพร้อม
รายงานแล้วเสร็จ 
(ต.ค.63-ก.ย.64) 

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

(ข้ามปี) 

(4) 
เรื่องดำเนินการแล้วเสร็จ 

เพิ่มเติม 
(ต.ค.64-ก.พ.65) 

(3) - (4) 
เรื่องร้องเรียนค้างปี 

คงเหลือ** 

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมปา่ไม ้ 258 184 74 38 36 

สำนักนายกรัฐมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 101 67 34 16 18 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส. 0 0 0 0 0 

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

รวมท้ังหมด 373 255 118 54 64 

 
หมายเหตุ  ** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2  

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



ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

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

(2) 
ดำเนินการพร้อม
รายงานแล้วเสร็จ 
(ต.ค.62-ก.ย.64) 

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

(ข้ามปี) 

(4) 
เรื่องดำเนินการแล้วเสร็จ 

เพิ่มเติม 
(ต.ค.64-ก.พ.65) 

(3) - (4) 
เรื่องร้องเรียนค้างปี 

คงเหลือ*** 

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมปา่ไม ้ 212 189 23 0 23 

สำนักนายกรัฐมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 

รัฐสภา / กระทู้ ข้อหารือ สว. สส. 29 22 7 0 7 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 162 127 35 1 34 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส. 0 0 0 0 0 

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

รวมท้ังหมด 403 338 65 1 64 

 
หมายเหตุ  *** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3  

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



ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

(1) 
เร่ืองร้องเรียนทั้งหมด 
(ต.ค.61-ก.ย.62) 

(2) 
ดำเนินการพร้อม
รายงานแล้วเสร็จ 
(ต.ค.61-ก.ย.64) 

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

(ข้ามปี) 

(4) 
เรื่องดำเนินการแล้วเสร็จ 

เพิ่มเติม 
(ต.ค.64-ก.พ.65) 

(3) - (4) 
เรื่องร้องเรียนค้างปี 

คงเหลือ**** 

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมปา่ไม ้ 166 157 9 3 6 

สำนักนายกรัฐมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 178 147 31 9 22 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส. 0 0 0 0 0 

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

รวมท้ังหมด 348 308 40 12 28 

 
หมายเหตุ  **** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4  

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



ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

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

(2) 
ดำเนินการพร้อม
รายงานแล้วเสร็จ 
(ต.ค.60-ก.ย.64) 

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

(ข้ามปี) 

(4) 
เรื่องดำเนินการแล้วเสร็จ 

เพิ่มเติม 
(ต.ค.64-ก.พ.65) 

(3) - (4) 
เรื่องร้องเรียนค้างปี 

คงเหลือ***** 

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมปา่ไม ้ 82 72 10 3 7 

สำนักนายกรัฐมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 195 167 28 4 24 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส. 0 0 0 0 0 

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

รวมท้ังหมด 277 239 38 7 31 

 
หมายเหตุ  ***** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5  

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



ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

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

(2) 
ดำเนินการพร้อม
รายงานแล้วเสร็จ 
(ต.ค.59-ก.ย.64) 

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

(ข้ามปี) 

(4) 
เรื่องดำเนินการแล้วเสร็จ 

เพิ่มเติม 
(ต.ค.64-ก.พ.65) 

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

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมปา่ไม ้ 86 84 2 1 1 

สำนักนายกรัฐมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 375 306 69 5 64 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส. 0 0 0 0 0 

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

รวมท้ังหมด 461 385 71 6 65 

 
หมายเหตุ  ****** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6  

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



ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

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

(2) 
ดำเนินการพร้อม
รายงานแล้วเสร็จ 
(ต.ค.58-ก.ย.64) 

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

(ข้ามปี) 

(4) 
เรื่องดำเนินการแล้วเสร็จ 

เพิ่มเติม 
(ต.ค.64-ก.พ.65) 

(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) 252 219 33 0 33 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส. 0 0 0 0 0 

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

รวมท้ังหมด 359 323 36 0 36 

 
หมายเหตุ  ******* รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7  

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



ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

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

(2) 
ดำเนินการพร้อม
รายงานแล้วเสร็จ 
(ต.ค.57-ก.ย.64) 

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

(ข้ามปี) 

(4) 
เรื่องดำเนินการแล้วเสร็จ 

เพิ่มเติม 
(ต.ค.64-ก.พ.65) 

(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) 276 268 8 0 8 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส. 0 0 0 0 0 

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

รวมท้ังหมด 405 396 9 0 9 

 
หมายเหตุ  ******** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8  

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

 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

(1) 
เร่ืองร้องเรียนทั้งหมด 
(ต.ค.55-ก.ย.56) 

(2) 
ดำเนินการพร้อม
รายงานแล้วเสร็จ 
(ต.ค.56-ก.ย.64) 

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

(ข้ามปี) 

(4) 
เรื่องดำเนินการแล้วเสร็จ 

เพิ่มเติม 
(ต.ค.64-ก.พ.65) 

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

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมปา่ไม ้ 156 154 2 1 1 

สำนักนายกรัฐมนตรี / (1111) 1 0 1 0 1 

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 168 168 0 0 0 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส. 1 0 1 0 1 

อื่นๆ (เช่น หนังสือ/บันทึกคำร้อง) 7 2 5 0 5 

รวมท้ังหมด 342 333 9 1 8 

 
หมายเหตุ  ******** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8  

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



หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จ านวนเร่ืองร้องเรียน อยู่ระหว่างด าเนินการ
ด าเนินการแล้วเสร็จ

พร้อมรายงาน
(เร่ือง) (เร่ือง) (เร่ือง)

ส ำนักบริหำรกลำง 34 6 28
ส ำนักป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ 343 118 225
ส ำนักจัดกำรป่ำชุมชน 19 0 19
ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรป่ำไม้ 10 2 8
ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ 93 2 91
ส ำนักจัดกำรท่ีดินป่ำไม้ 205 60 145
ส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศ 62 1 61
ส ำนักกำรป่ำไม้ต่ำงประเทศ 0 0 0
ส ำนักโครงกำรพระรำชด ำริและกิจกำรพิเศษ 16 7 9
ส ำนักเศรษฐกิจกำรป่ำไม้ 16 1 15
ส ำนักจัดกำรป่ำนันทนำกำร 0 0 0
กองกำรอนุญำต 222 113 109
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 2 0 2
กลุ่มนิติกำร 14 0 14
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 0 0 0
กลุ่มตรวจสอบภำยใน 0 0 0
กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรมกรมป่ำไม้ 0 0 0
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 1 (เชียงใหม่) 186 16 170
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 2 (เชียงรำย) 110 13 97
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 3 (ล ำปำง) 92 11 81
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 4 (ตำก) 108 4 104
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 5 (สระบุรี) 60 9 51
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 6 (อุดรธำนี) 101 10 91
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 7 (ขอนแก่น) 127 14 113
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 8 (นครรำชสีมำ) 243 31 212
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 9 (ชลบุรี) 122 19 103
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 10 (รำชบุรี) 182 13 169
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 11 (สุรำษฎร์ธำนี) 130 15 115
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมรำช) 104 13 91
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 13 (สงขลำ) 40 1 39
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 1 สำขำแม่ฮ่องสอน 29 17 12
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 3 สำขำแพร่ 84 8 76
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 4 สำขำนครสวรรค์ 41 0 41
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 4 สำขำพิษณุโลก 132 8 124
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 6 สำขำนครพนม 29 6 23
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 7 สำขำอุบลรำชธำนี 119 19 100
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 9 สำขำปรำจีนบุรี 79 16 63
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 10 สำขำเพชรบุรี 70 7 63
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 12 สำขำกระบ่ี 110 14 96
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 13 สำขำนรำธิวำส 13 0 13
หน่วยงำนอ่ืน : กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธ์ุพืช 2 1 1

รวม 3636 522 3114

สรุปรายงานเร่ืองร้องเรียน (รายส านัก) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2565  (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565)
ศูนย์บริการประชาชน ส านักบริหารกลาง

* หมายเหตุ : เร่ืองร้องเรียนบางเร่ืองมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมากกว่าหน่ึงหน่วยงาน
ท้ังน้ี สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางเว็บเพจของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ http://www.forest.go.th/service/ หัวข้อรายงานสถิติประจ าเดือน



หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จ านวนเร่ืองร้องเรียน อยู่ระหว่างด าเนินการ
ด าเนินการแล้วเสร็จพร้อม

รายงาน
(เร่ือง) (เร่ือง) (เร่ือง)

ส ำนักบริหำรกลำง 2 1 1
ส ำนักป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ 8 7 1
ส ำนักจัดกำรป่ำชุมชน 0 0 0
ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรป่ำไม้ 0 0 0
ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ 9 1 8
ส ำนักจัดกำรท่ีดินป่ำไม้ 4 4 0
ส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศ 0 0 0
ส ำนักกำรป่ำไม้ต่ำงประเทศ 0 0 0
ส ำนักโครงกำรพระรำชด ำริและกิจกำรพิเศษ 1 0 1
ส ำนักเศรษฐกิจกำรป่ำไม้ 5 0 5
กองกำรอนุญำต 13 10 3
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 1 0 1
กลุ่มนิติกำร 0 0 0
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 0 0 0
กลุ่มตรวจสอบภำยใน 0 0 0
กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรมกรมป่ำไม้ 0 0 0
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 1 (เชียงใหม่) 34 4 30
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 2 (เชียงรำย) 13 1 12
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 3 (ล ำปำง) 12 0 12
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 4 (ตำก) 14 0 14
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 5 (สระบุรี) 10 3 7
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 6 (อุดรธำนี) 5 0 5
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 7 (ขอนแก่น) 22 0 22
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 8 (นครรำชสีมำ) 29 2 27
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 9 (ชลบุรี) 23 9 14
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 10 (รำชบุรี) 27 4 23
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 11 (สุรำษฎร์ธำนี) 17 1 16
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมรำช) 23 0 23
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 13 (สงขลำ) 7 0 7
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 1 สำขำแม่ฮ่องสอน 7 7 0
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 3 สำขำแพร่ 5 0 5
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 4 สำขำนครสวรรค์ 11 0 11
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 4 สำขำพิษณุโลก 15 0 15
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 6 สำขำนครพนม 4 3 1
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 7 สำขำอุบลรำชธำนี 18 5 13
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 9 สำขำปรำจีนบุรี 13 2 11
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 10 สำขำเพชรบุรี 10 3 7
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 12 สำขำกระบ่ี 17 1 16
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 13 สำขำนรำธิวำส 3 0 3
หน่วยงำนอ่ืน : กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธ์ุพืช 0 0 0

รวม 373 64 309

สรุปรายงานเร่ืองร้องเรียน (รายส านัก) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565)
ศูนย์บริการประชาชน ส านักบริหารกลาง

* หมายเหตุ : เร่ืองร้องเรียนบางเร่ืองมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมากกว่าหน่ึงหน่วยงาน
ท้ังน้ี สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางเว็บเพจของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ http://www.forest.go.th/service/ หัวข้อรายงานสถิติประจ าเดือน



หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จ านวนเร่ืองร้องเรียน อยู่ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการแล้วเสร็จพร้อมรายงาน
(เร่ือง) (เร่ือง) (เร่ือง)

ส ำนักบริหำรกลำง 5 0 5
ส ำนักป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ 34 25 9
ส ำนักจัดกำรป่ำชุมชน 2 0 2
ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรป่ำไม้ 0 0 0
ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ 13 0 13
ส ำนักจัดกำรท่ีดินป่ำไม้ 17 8 9
ส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศ 0 0 0
ส ำนักกำรป่ำไม้ต่ำงประเทศ 0 0 0
ส ำนักโครงกำรพระรำชด ำริและกิจกำรพิเศษ 2 1 1
ส ำนักเศรษฐกิจกำรป่ำไม้ 4 1 3
กองกำรอนุญำต 39 18 21
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 1 0 1
กลุ่มนิติกำร 0 0 0
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 0 0 0
กลุ่มตรวจสอบภำยใน 0 0 0
กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรมกรมป่ำไม้ 0 0 0
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 1 (เชียงใหม่) 28 0 28
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 2 (เชียงรำย) 6 0 6
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 3 (ล ำปำง) 10 0 10
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 4 (ตำก) 14 0 14
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 5 (สระบุรี) 11 0 11
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 6 (อุดรธำนี) 15 0 15
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 7 (ขอนแก่น) 15 2 13
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 8 (นครรำชสีมำ) 29 3 26
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 9 (ชลบุรี) 13 0 13
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 10 (รำชบุรี) 34 0 34
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 11 (สุรำษฎร์ธำนี) 23 0 23
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมรำช) 6 0 6
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 13 (สงขลำ) 3 0 3
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 1 สำขำแม่ฮ่องสอน 8 5 3
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 3 สำขำแพร่ 15 0 15
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 4 สำขำนครสวรรค์ 11 0 11
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 4 สำขำพิษณุโลก 12 0 12
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 6 สำขำนครพนม 4 0 4
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 7 สำขำอุบลรำชธำนี 19 3 16
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 9 สำขำปรำจีนบุรี 8 1 7
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 10 สำขำเพชรบุรี 5 0 5
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 12 สำขำกระบ่ี 13 0 13
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 13 สำขำนรำธิวำส 0 0 0
หน่วยงำนอ่ืน : กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธ์ุพืช 0 0 0

รวม 403 64 339

สรุปรายงานเร่ืองร้องเรียน (รายส านัก) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565)
ศูนย์บริการประชาชน ส านักบริหารกลาง

หมายเหตุ : เร่ืองร้องเรียนบางเร่ืองมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมากกว่าหน่ึงหน่วยงาน
ท้ังน้ี สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางเว็บเพจของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ http://www.forest.go.th/service/ หัวข้อรายงานสถิติ



หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จ านวนเร่ืองร้องเรียน อยู่ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการแล้วเสร็จพร้อมรายงาน

(เร่ือง) (เร่ือง) (เร่ือง)
ส ำนักบริหำรกลำง 3 0 3
ส ำนักป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ 28 7 21
ส ำนักจัดกำรป่ำชุมชน 5 0 5
ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรป่ำไม้ 3 0 3
ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ 7 0 7
ส ำนักจัดกำรท่ีดินป่ำไม้ 25 8 17
ส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศ 4 0 4
ส ำนักกำรป่ำไม้ต่ำงประเทศ 0 0 0
ส ำนักโครงกำรพระรำชด ำริและกิจกำรพิเศษ 0 0 0
ส ำนักเศรษฐกิจกำรป่ำไม้ 3 0 3
กองกำรอนุญำต 16 6 10
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 0 0 0
กลุ่มนิติกำร 2 0 2
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 0 0 0
กลุ่มตรวจสอบภำยใน 0 0 0
กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรมกรมป่ำไม้ 0 0 0
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 1 (เชียงใหม่) 16 0 16
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 2 (เชียงรำย) 14 1 13
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 3 (ล ำปำง) 20 0 20
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 4 (ตำก) 15 0 15
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 5 (สระบุรี) 6 0 6
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 6 (อุดรธำนี) 11 0 11
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 7 (ขอนแก่น) 19 1 18
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 8 (นครรำชสีมำ) 31 0 31
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 9 (ชลบุรี) 13 0 13
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 10 (รำชบุรี) 26 2 24
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 11 (สุรำษฎร์ธำนี) 14 0 14
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมรำช) 13 1 12
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 13 (สงขลำ) 7 0 7
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 1 สำขำแม่ฮ่องสอน 4 2 2
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 3 สำขำแพร่ 7 0 7
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 4 สำขำนครสวรรค์ 5 0 5
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 4 สำขำพิษณุโลก 18 0 18
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 6 สำขำนครพนม 5 1 4
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 7 สำขำอุบลรำชธำนี 10 1 9
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 9 สำขำปรำจีนบุรี 12 3 9
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 10 สำขำเพชรบุรี 13 0 13
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 12 สำขำกระบ่ี 13 1 12
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 13 สำขำนรำธิวำส 3 0 3
หน่วยงำนอ่ืน : กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธ์ุพืช 0 0 0

รวม 348 28 320

สรุปรายงานเร่ืองร้องเรียน (รายส านัก) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565)
ศูนย์บริการประชาชน ส านักบริหารกลาง

หมายเหตุ : เร่ืองร้องเรียนบางเร่ืองมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมากกว่าหน่ึงหน่วยงาน
ท้ังน้ี สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางเว็บเพจของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ http://www.forest.go.th/service/  หัวข้อรายงานสถิติประจ าเดือน



หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จ านวนเร่ืองร้องเรียน อยู่ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการแล้วเสร็จพร้อมรายงาน

(เร่ือง) (เร่ือง) (เร่ือง)
ส ำนักบริหำรกลำง 7 0 7
ส ำนักป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ 50 11 39
ส ำนักจัดกำรป่ำชุมชน 2 0 2
ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรป่ำไม้ 2 0 2
ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ 17 0 17
ส ำนักจัดกำรท่ีดินป่ำไม้ 34 10 24
ส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศ 1 0 1
ส ำนักกำรป่ำไม้ต่ำงประเทศ 0 0 0
ส ำนักโครงกำรพระรำชด ำริและกิจกำรพิเศษ 3 0 3
ส ำนักเศรษฐกิจกำรป่ำไม้ 1 0 1
กองกำรอนุญำต 17 10 7
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 0 0 0
กลุ่มนิติกำร 1 0 1
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 0 0 0
กลุ่มตรวจสอบภำยใน 0 0 0
กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรมกรมป่ำไม้ 0 0 0
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 1 (เชียงใหม่) 13 0 13
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 2 (เชียงรำย) 11 0 11
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 3 (ล ำปำง) 6 0 6
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 4 (ตำก) 10 0 10
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 5 (สระบุรี) 5 0 5
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 6 (อุดรธำนี) 17 0 17
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 7 (ขอนแก่น) 13 0 13
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 8 (นครรำชสีมำ) 16 0 16
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 9 (ชลบุรี) 14 2 12
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 10 (รำชบุรี) 15 0 15
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 11 (สุรำษฎร์ธำนี) 8 0 8
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมรำช) 9 0 9
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 13 (สงขลำ) 4 0 4
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 1 สำขำแม่ฮ่องสอน 2 0 2
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 3 สำขำแพร่ 6 0 6
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 4 สำขำนครสวรรค์ 1 0 1
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 4 สำขำพิษณุโลก 9 0 9
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 6 สำขำนครพนม 1 0 1
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 7 สำขำอุบลรำชธำนี 7 0 7
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 9 สำขำปรำจีนบุรี 11 1 10
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 10 สำขำเพชรบุรี 12 0 12
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 12 สำขำกระบ่ี 1 0 1
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 13 สำขำนรำธิวำส 2 0 2
หน่วยงำนอ่ืน : กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธ์ุพืช 0 0 0

รวม 277 31 246

สรุปรายงานเร่ืองร้องเรียน (รายส านัก) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565)
ศูนย์บริการประชาชน ส านักบริหารกลาง

หมายเหตุ : เร่ืองร้องเรียนบางเร่ืองมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมากกว่าหน่ึงหน่วยงาน
ท้ังน้ี สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางเว็บเพจของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้  http://www.forest.go.th/service/  หัวข้อรายงานสถิติประจ าเดือน



หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จ านวนเร่ืองร้องเรียน อยู่ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการแล้วเสร็จพร้อมรายงาน
(เร่ือง) (เร่ือง) (เร่ือง)

ส ำนักบริหำรกลำง 5 0 5
ส ำนักป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ 109 35 74
ส ำนักจัดกำรป่ำชุมชน 1 0 1
ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรป่ำไม้ 2 0 2
ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ 34 0 34
ส ำนักจัดกำรท่ีดินป่ำไม้ 52 9 43
ส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศ 11 0 11
ส ำนักกำรป่ำไม้ต่ำงประเทศ 0 0 0
ส ำนักโครงกำรพระรำชด ำริและกิจกำรพิเศษ 2 0 2
ส ำนักเศรษฐกิจกำรป่ำไม้ 0 0 0
กองกำรอนุญำต 49 24 25
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 0 0 0
กลุ่มนิติกำร 8 0 8
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 0 0 0
กลุ่มตรวจสอบภำยใน 0 0 0
กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรมกรมป่ำไม้ 0 0 0
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 1 (เชียงใหม่) 28 0 28
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 2 (เชียงรำย) 28 0 28
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 3 (ล ำปำง) 9 0 9
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 4 (ตำก) 15 0 15
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 5 (สระบุรี) 3 0 3
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 6 (อุดรธำนี) 16 0 16
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 7 (ขอนแก่น) 16 0 16
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 8 (นครรำชสีมำ) 30 0 30
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 9 (ชลบุรี) 18 1 17
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 10 (รำชบุรี) 27 1 26
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 11 (สุรำษฎร์ธำนี) 9 0 9
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมรำช) 11 0 11
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 13 (สงขลำ) 7 0 7
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 1 สำขำแม่ฮ่องสอน 1 0 1
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 3 สำขำแพร่ 15 0 15
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 4 สำขำนครสวรรค์ 4 0 4
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 4 สำขำพิษณุโลก 21 0 21
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 6 สำขำนครพนม 2 0 2
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 7 สำขำอุบลรำชธำนี 12 0 12
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 9 สำขำปรำจีนบุรี 6 1 5
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 10 สำขำเพชรบุรี 5 0 5
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 12 สำขำกระบ่ี 10 0 10
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 13 สำขำนรำธิวำส 1 0 1
หน่วยงำนอ่ืน : กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธ์ุพืช 0 0 0

รวม 461 65 396

สรุปรายงานเร่ืองร้องเรียน (รายส านัก) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565)
ศูนย์บริการประชาชน ส านักบริหารกลาง

หมายเหตุ : เร่ืองร้องเรียนบางเร่ืองมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมากกว่าหน่ึงหน่วยงาน
ท้ังน้ี สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางเว็บเพจของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้  http://www.forest.go.th/service/  หัวข้อรายงาน



หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จ านวนเร่ืองร้องเรียน อยู่ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการแล้วเสร็จพร้อมรายงาน

(เร่ือง) (เร่ือง) (เร่ือง)
ส ำนักบริหำรกลำง 5 0 5
ส ำนักป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ 74 13 61
ส ำนักจัดกำรป่ำชุมชน 8 0 8
ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรป่ำไม้ 1 0 1
ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ 5 0 5
ส ำนักจัดกำรท่ีดินป่ำไม้ 32 1 31
ส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศ 10 0 10
ส ำนักกำรป่ำไม้ต่ำงประเทศ 0 0 0
ส ำนักโครงกำรพระรำชด ำริและกิจกำรพิเศษ 1 0 1
ส ำนักเศรษฐกิจกำรป่ำไม้ 0 0 0
กองกำรอนุญำต 43 19 24
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 0 0 0
กลุ่มนิติกำร 0 0 0
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 0 0 0
กลุ่มตรวจสอบภำยใน 0 0 0
กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรมกรมป่ำไม้ 0 0 0
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 1 (เชียงใหม่) 11 0 11
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 2 (เชียงรำย) 10 0 10
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 3 (ล ำปำง) 13 0 13
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 4 (ตำก) 12 0 12
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 5 (สระบุรี) 6 0 6
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 6 (อุดรธำนี) 15 0 15
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 7 (ขอนแก่น) 8 0 8
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 8 (นครรำชสีมำ) 35 0 35
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 9 (ชลบุรี) 16 0 16
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 10 (รำชบุรี) 19 0 19
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 11 (สุรำษฎร์ธำนี) 16 0 16
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมรำช) 9 0 9
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 13 (สงขลำ) 6 0 6
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 1 สำขำแม่ฮ่องสอน 1 0 1
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 3 สำขำแพร่ 11 0 11
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 4 สำขำนครสวรรค์ 3 0 3
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 4 สำขำพิษณุโลก 28 0 28
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 6 สำขำนครพนม 6 0 6
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 7 สำขำอุบลรำชธำนี 25 3 22
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 9 สำขำปรำจีนบุรี 11 0 11
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 10 สำขำเพชรบุรี 3 0 3
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 12 สำขำกระบ่ี 22 0 22
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 13 สำขำนรำธิวำส 1 0 1
หน่วยงำนอ่ืน : กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธ์ุพืช 0 0 0

รวม 359 36 323

สรุปรายงานเร่ืองร้องเรียน (รายส านัก) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565)
ศูนย์บริการประชาชน ส านักบริหารกลาง

หมายเหตุ : เร่ืองร้องเรียนบางเร่ืองมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมากกว่าหน่ึงหน่วยงาน
ท้ังน้ี สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางเว็บเพจของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้  http://www.forest.go.th/service/  หัวข้อรายงาน



หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จ านวนเร่ืองร้องเรียน อยู่ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการแล้วเสร็จพร้อมรายงาน
(เร่ือง) (เร่ือง) (เร่ือง)

ส ำนักบริหำรกลำง 2 0 2
ส ำนักป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ 19 1 18
ส ำนักจัดกำรป่ำชุมชน 0 0 0
ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรป่ำไม้ 0 0 0
ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ 6 0 6
ส ำนักจัดกำรท่ีดินป่ำไม้ 17 0 17
ส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศ 34 0 34
ส ำนักกำรป่ำไม้ต่ำงประเทศ 0 0 0
ส ำนักโครงกำรพระรำชด ำริและกิจกำรพิเศษ 0 0 0
ส ำนักเศรษฐกิจกำรป่ำไม้ 0 0 0
กองกำรอนุญำต 21 6 15
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 0 0 0
กลุ่มนิติกำร 3 0 3
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 0 0 0
กลุ่มตรวจสอบภำยใน 0 0 0
กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรมกรมป่ำไม้ 0 0 0
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 1 (เชียงใหม่) 27 0 27
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 2 (เชียงรำย) 16 0 16
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 3 (ล ำปำง) 9 0 9
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 4 (ตำก) 16 0 16
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 5 (สระบุรี) 11 0 11
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 6 (อุดรธำนี) 10 0 10
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 7 (ขอนแก่น) 15 0 15
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 8 (นครรำชสีมำ) 39 0 39
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 9 (ชลบุรี) 12 0 12
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 10 (รำชบุรี) 19 1 18
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 11 (สุรำษฎร์ธำนี) 23 0 23
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมรำช) 14 0 14
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 13 (สงขลำ) 4 0 4
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 1 สำขำแม่ฮ่องสอน 3 0 3
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 3 สำขำแพร่ 12 0 12
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 4 สำขำนครสวรรค์ 4 0 4
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 4 สำขำพิษณุโลก 15 0 15
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 6 สำขำนครพนม 4 0 4
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 7 สำขำอุบลรำชธำนี 15 1 14
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 9 สำขำปรำจีนบุรี 8 0 8
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 10 สำขำเพชรบุรี 13 0 13
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 12 สำขำกระบ่ี 19 0 19
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 13 สำขำนรำธิวำส 3 0 3
หน่วยงำนอ่ืน : กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธ์ุพืช 0 0 0

รวม 405 9 396

สรุปรายงานเร่ืองร้องเรียน (รายส านัก) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565)

ศูนย์บริการประชาชน ส านักบริหารกลาง

หมายเหตุ : เร่ืองร้องเรียนบางเร่ืองมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมากกว่าหน่ึงหน่วยงาน
ท้ังน้ี สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางเว็บเพจของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้  http://www.forest.go.th/service/ หัวข้อรายงานสถิติ
ประจ าเดือน



หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จ านวนเร่ืองร้องเรียน อยู่ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการแล้วเสร็จพร้อมรายงาน

(เร่ือง) (เร่ือง) (เร่ือง)
ส ำนักบริหำรกลำง 5 0 5
ส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศ 95 0 95
ส ำนักจัดกำรป่ำชุมชน 3 0 3
ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ 3 0 3
ส ำนักป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ 13 0 13
ส ำนักจัดกำรท่ีดินป่ำไม้ 5 0 5
ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรป่ำไม้ 0 0 0
ส ำนักกำรอนุญำต 2 0 2
ส ำนักเศรษฐกิจกำรป่ำไม้ 0 0 0
ส ำนักกฎหมำย 0 0 0
ส ำนักโครงกำรพระรำชด ำริและกิจกำรพิเศษ 0 0 0
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 1 0 1
กลุ่มตรวจสอบภำยใน 0 0 0
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 1 (เชียงใหม่) 14 0 14
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 2 (เชียงรำย) 3 0 3
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 3 (ล ำปำง) 9 0 9
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 4 (ตำก) 12 0 12
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 5 (สระบุรี) 7 0 7
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 6 (อุดรธำนี) 14 0 14
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 7 (ขอนแก่น) 19 0 19
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 8 (นครรำชสีมำ) 24 0 24
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 9 (ชลบุรี) 10 0 10
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 10 (รำชบุรี) 25 0 25
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 11 (สุรำษฎร์ธำนี) 11 0 11
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมรำช) 8 0 8
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 13 (สงขลำ) 6 0 6
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 1 สำขำแม่ฮ่องสอน 1 0 1
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 3 สำขำแพร่ 4 0 4
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 4 สำขำนครสวรรค์ 7 0 7
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 4 สำขำพิษณุโลก 11 0 11
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 6 สำขำนครพนม 2 0 2
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 7 สำขำอุบลรำชธำนี 12 0 12
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 9 สำขำปรำจีนบุรี 8 0 8
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 10 สำขำเพชรบุรี 6 0 6
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 12 สำขำกระบ่ี 8 0 8
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 13 สำขำนรำธิวำส 2 0 2
หน่วยงำนอ่ืน : กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธ์ุพืช 0 0 0

รวม 344 0 344

สรุปรายงานเร่ืองร้องเรียน (รายส านัก) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565)
ศูนย์บริการประชาชน  ส านักบริหารกลาง

หมายเหตุ : เร่ืองร้องเรียนบางเร่ืองมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมากกว่าหน่ึงหน่วยงาน
ท้ังน้ี สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางเว็บเพจของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ http://new.forest.go.th/service/  หัวข้อรายงานสถิติประจ าเดือน



หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จ านวนเร่ืองร้องเรียน อยู่ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการแล้วเสร็จพร้อมรายงาน

(เร่ือง) (เร่ือง) (เร่ือง)
ส ำนักบริหำรกลำง ๑๔ ๐ ๑๔
ส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศ ๖๗ ๐ ๖๗
ส ำนักจัดกำรป่ำชุมชน ๘ ๐ ๘
ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ ๕ ๐ ๕
ส ำนักป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ ๔๗ ๘ ๓๙
ส ำนักจัดกำรท่ีดินป่ำไม้ ๗ ๐ ๗
ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรป่ำไม้ ๑ ๐ ๑
ส ำนักกำรอนุญำต ๕ ๐ ๕
ส ำนักกฎหมำย ๑ ๐ ๑
ส ำนักโครงกำรพระรำชด ำริและกิจกำรพิเศษ ๑ ๐ ๑
ส ำนักควำมร่วมมือด้ำนกำรป่ำไม้ระหว่ำงประเทศ ๑ ๐ ๑
ส ำนักด่ำนป่ำไม้ ๓ ๐ ๓
ส ำนักรับรองกำรป่ำไม้ ๑ ๐ ๑
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ๐ ๐ ๐
กลุ่มตรวจสอบภำยใน ๐ ๐ ๐
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 1 (เชียงใหม่) ๙ ๐ ๙
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 2 (เชียงรำย) ๑๓ ๐ ๑๓
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 3 (ล ำปำง) ๑๘ ๐ ๑๘
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 4 (ตำก) ๑๓ ๐ 13
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 5 (สระบุรี) ๑๑ ๐ ๑๑
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 6 (อุดรธำนี) ๑๒ ๐ ๑๒
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 7 (ขอนแก่น) ๖ ๐ 6
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 8 (นครรำชสีมำ) ๒๕ ๐ ๒๕
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 9 (ชลบุรี) ๑๑ ๐ ๑๑
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 10 (รำชบุรี) ๑๖ ๐ ๑๖
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 11 (สุรำษฎร์ธำนี) ๑๑ ๐ ๑๑
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมรำช) ๘ ๐ ๘
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 13 (สงขลำ) ๓ ๐ ๓
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 1 สำขำแม่ฮ่องสอน ๐ ๐ ๐
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 3 สำขำแพร่ ๘ ๐ ๘
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 4 สำขำนครสวรรค์ ๔ ๐ ๔
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 4 สำขำพิษณุโลก ๑๐ ๐ 10
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 6 สำขำนครพนม ๓ ๐ ๓
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 7 สำขำอุบลรำชธำนี ๒๑ ๐ ๒๑
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 9 สำขำปรำจีนบุรี ๑๐ ๐ 10
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 10 สำขำเพชรบุรี ๖ ๐ ๖
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 12 สำขำกระบ่ี ๑๕ ๐ ๑๕
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 13 สำขำนรำธิวำส 4 ๐ 4
หน่วยงำนอ่ืน : กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธ์ุพืช 0 ๐ ๐

รวม ๓๔๑ ๘ ๓๓๓

สรุปรายงานเร่ืองร้องเรียน (รายส านัก) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565)
ศูนย์บริการประชาชน  ส านักบริหารกลาง

หมายเหตุ : เร่ืองร้องเรียนบางเร่ืองมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมากกว่าหน่ึงหน่วยงาน



ท่ี เลขหนังสือส่ง / 
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี ท่ีรับเร่ือง วัน/เดือน/ปี ท่ีปิด
เร่ือง

เร่ือง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางรับ
เร่ือง

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ประเภท

ประจ าเดือน มกราคม 2565
1 65-02-0039 20/12/2564 (19.00 น.) 20/12/2564 พบเห็นไฟไหม้ป่าเป็นแนวยาว บริเวณบนภูเขาหลังวังแดงรีสอร์ท ทางหลวง

หมายเลข 11 ต าบลดงประค า อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
√ ปม./1362 สจป.ท่ี 4 สาขาพิษณุโลก 1 เก็บตก 

ธค.64
2 65-02-0043 25/12/2564 (20.55 น.) 25/12/2564 พบเห็นไฟไหม้ป่าเป็นบริเวณกว้าง บริเวณภูเขาข้างทางหลวงหมายเลข 103

 ถนนวังซ้าย ก่อนถึงแยกบ้านเป๊าะ 2 กิโลเมตร ต าบลแม่ตีบ อ าเภองาว 
จังหวัดล าปาง

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 3 (ล าปาง) 1 เก็บตก 
ธค.64

3 65-02-0044 26/12/2564 (16.50 น.) 26/12/2564 พบเห็นไฟไหม้ป่า บริเวณภูเขาหลังวัดบ้านดอนแก้ว ถนนทางหลวงหมายเลข
 1257 ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 3 สาขาแพร่ 1 เก็บตก 
ธค.64

4 65-02-0046 2/01/2565 (19.00 น.) 2/1/2565 ไฟไหม้ป่า บริเวณภูเขาทางด้านซ้ายมือขาข้ึนวัดพระธาตุปูแจ ต าบลบ้านเวียง
 อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 3 สาขาแพร่ 1

5 65-02-0049 29/12/2564 (19.30 น.) 29/12/2564 ไฟไหม้ป่าเป็นวงกว้าง บริเวณบนเขาตอง หมู่ท่ี 9 ต าบลปากแพรก อ าเภอ
เมือง กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 10 ราชบุรี 1

6 65-02-0050 31/12/2564 (17.35 น.) 31/12/2564 ไฟไหม้ป่าเป็นวงกว้าง บริเวณป่าเชิงเขาหลังโรงโม่หินธ ารงค์วิทย์ ต าบลไผ่
โทน อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 3 สาขาแพร่ 1 เก็บตก 
ธค.64

7 65-02-0051 31/12/2564 (18.15 น.) 31/12/2564 พบเห็นไฟไหม้ป่าบนเขาเพนียดทางด้านทิศเหนือ ต าบลเพนียด อ าเภอโคก
ส าโรง จังหวัดลพบุรี

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 5 สระบุรี 1 เก็บตก 
ธค.64

8 65-02-0052 2/01/2565 (14.55 น.) 2/1/2565 พบเห็นไฟไหม้ป่าบริเวณตีนเขาริมทางหลวงชนบทหมายเลข 4038 
กิโลเมตรท่ี 12 ต าบลบ้านไร่ อ าเภอเทพสถิติ จังหวัดชัยภูมิ

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 8 นครราชสีมา 1

9 65-02-0053 2/01/2565 (18.45 น.) 2/1/2565 ไฟไหม้ป่าบริเวณบนภูเขาใกล้กับส านักสงฆ์ชนแดน ต าบลบ้านร้อง อ าเภอ
งาว จังหวัดล าปาง หากเดินทางจากพะเยามุ่งหน้าล าปางไฟป่าจะอยู่บน
ภูเขาด้านขวา

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 3 ล าปาง 1

10 65-02-0054 3/01/2565 (14.10 น.) 3/1/2565 ไฟไหม้ป่าบริเวณป่าตีนเขาริมทางหลวงหมายถึง 11 กิโลเมตรท่ี 404 
อ าเภอลอง จังหวัดแพร่

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 3 สาขาแพร่ 1

11 65-02-0061 8/01/2565 (18.32 น.) 8/1/2565 ไฟไหม้ป่าบริเวณภูเขาบ้านแม่ฮ้ี หมู่ท่ี 5 ต าบลแม่ฮ้ี อ าเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 1

12 65-02-0066 14/01/2565 (16.30 น.) 14/1/2565 ไฟไหม้ป่าบริเวณก่อนถึงศาลเจ้าพ่อปู่ภูตาโล่ง 1 กิโลเมตร ถนนหมายเลข 
1146 น้ าปาด-เข่ือนสิริกิต์ิ ต าบลแสนตอ อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 3 ล าปาง 1

13 65-02-0068 15/01/2565 (12.25 น.) 15/1/2565 ไฟไหม้ป่าบริเวณริมถนนหลวงหมายเลข 1 หลักกิโลเมตรท่ี 664 ต าบลวัง
ยาว อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 3 ล าปาง 1

14 65-02-0069 16/01/2565 (10.05 น.) 16/1/2565 ไฟไหม้ป่าบริเวณทางหลวงหมายเลข 11 ช่วงหลักกิโลเมตรท่ี 301-302 
ต าบลตรอน อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 3 ล าปาง 1

รายงานสถิติเร่ืองไฟป่า ประจ าเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565



ท่ี เลขหนังสือส่ง / 
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี ท่ีรับเร่ือง วัน/เดือน/ปี ท่ีปิด
เร่ือง

เร่ือง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางรับ
เร่ือง

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ประเภท
รายงานสถิติเร่ืองไฟป่า ประจ าเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565

15 65-02-0070 18/01/2565 (20.40 น.) 18/1/2565 ไฟไหม้ป่า บริเวณภูเขาด้านหลังวัดถ้ าวิเวกศรีสวัสด์ิ หมู่ 9 ถนนหมายเลข 
2243 ต าบลห้วยขุนราม อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 5 สระบุรี 1

16 65-02-0075 23/01/2564 (18.50 น.) 23/1/2564 พบเห็นไฟไหม้ป่า บริเวณบ้านผาสุข หมู่ท่ี 15 ต าบลทาสบเส้า อ าเภอแม่ทา
 จังหวัดล าพูน

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม่) 1

17 65-02-0078 24/01/2565 (14.30 น.) 24/1/2565 พบเห็นไฟไหม้ป่า บริเวณหมู่บ้านน้ าตกไทรทอง ต าบลองค์พระ อ าเภอด่าน
ช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

√ ปม./1362       สจป.ท่ี 10 ราชบุรี 1

18 65-02-0079 25/01/2565 (13.50 น.) 25/1/2565 พบเห็นไฟไหม้ป่า บริเวณเขาสีเสียดอ้า ต าบลลกลางดง อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 10 นครราชสีมา 1

19 65-02-0082 28/01/2565 (09.12 น.) 28/1/2565 พบเห็นไฟไหม้ป่า บริเวณเขาตะแคง หมู่ท่ี 4 ต าบลศรีมงคล อ าเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงไฟป่าดังกล่าวก าลังไหม้ลงมายังตีนเขา

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 10 (ราชบุรี) 1

20 65-02-0083 28/01/2565 (13.40 น.) 28/1/2565 พบเห็นไฟไหม้ป่า บริเวณหลังวัดป่าหลวงตามหาบัว ต าบลสิงห์ อ าเภอไทร
โยค จังหวัดกาญจนบุรี

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 10 ราชบุรี 1

21 65-02-0084 28/01/2565 (14.10 น.) 28/1/2565 พบเห็นไฟไหม้ป่า บริเวณบนภูเขา ใกล้กับสนามยิงปืนเวียงสา ต าบลทุ่งศรี
ทอง อ าเภอเวียงสา

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 3 สาขาแพร่ 1

22 65-02-0087 28/01/2565 (22.05 น.) 28/1/2565 พบเห็นไฟไหม้ป่า บริเวณริมถนนหมายเลข 213 ต าบลห้วยยาง อ าเภอเมือง
 จังหวัดสกลนคร ก่อนถึงจุดเช็คอินโค้งป้ิงงู ประมาณ 2 กิโลเมตร มุ่งหน้า
อ าเภอภูพา-อ าเภอเมืองสกลนคร ไฟป่าจะอยู่ด้านหน้าขวามือ

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 6 สาขานครพนม 1

23 65-02-0088 29/01/2565 (17.30 น.) 29/1/2565 พบเห็นไฟไหม้ป่า บริเวณบนภูเขาทางด้านทิศตะวันออกของ บ้านสหกรณ์
นิคมหัวงาน หมู่ท่ี 7 ต าบลแม่แฝก อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 9 (เชียงใหม่) 1

24 65-02-0090 29/01/2565 (16.50 น.) 29/1/2565 พบเห็นไฟไหม้ป่า บริเวณหลังวัดทุ่งต้นศรี หมู่ท่ี 7 ต าบลห้วยลาน อ าเภอ
ดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 2 (เชียงราย) 1

25 65-02-0091 29/01/2565 (17.45 น.) 29/1/2565 พบเห็นไฟไหม้ป่า บริเวณภูเขาใกล้กับอ่างเก็บน้ าห้วยตะแปด ต าบลสามพระ
เยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 10 (สาขาเพชรบุรี) 1

26 65-02-0092 29/01/2565 (21.55 น.) 29/1/2565 พบเห็นไฟไหม้ป่า บริเวณหลักกิโลเมตรท่ี 281 ทางหลวงหมายเลข 11 
ต าบลนายาง อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 3 (ล าปาง) 1

27 65-02-0093 30/01/2565 (09.30 น.) 30/1/2565 พบเห็นไฟไหม้ป่า บริเวณภูเขาทางทิศตะวันของบ้านผาสิงห์ เส้นทางบ้านผา
สิงห์-หนองอ้อ ต าบลหมากหญ้า อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 6 (อุดรธานี) 1

28 65-02-0094 30/01/2565 (14.30 น.) 30/1/2565 พบเห็นไฟไหม้ป่า บริเวณทางหลวงหมายเลข 107 เส้นทางเชียงใหม่-ฝาง 
หลักกิโลเมตรท่ี 85-87 อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม่) 1



ท่ี เลขหนังสือส่ง / 
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี ท่ีรับเร่ือง วัน/เดือน/ปี ท่ีปิด
เร่ือง

เร่ือง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางรับ
เร่ือง

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ประเภท
รายงานสถิติเร่ืองไฟป่า ประจ าเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565

29 65-02-0095 30/01/2565 (19.45 น.) 30/1/2565 พบเห็นไฟไหม้ป่า บริเวณทางหลวงหมายเลข 11 เส้นทางเชียงใหม่-
พิษณุโลก ตรงข้ามหมวดทางหลวงพิชัย อ าเภอพิชัย ต าบลนายาง จังหวัด
อุตรดิตถ์

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม่) 1

30 65-02-0096 31/01/2565 (16.45 น.) 31/1/2565 พบเห็นไฟไหม้ป่า บริเวณภูเขาติดทางหลวงหมายเลข 4047 บ้านนิคมเขา
บ่อแก้ว ต าบลนิคมเขาบ่อแก้ว อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 12 สาขา
นครสวรรค์

1

31 65-02-0097 31/01/2565 (19.25 น.) 31/1/2565 พบเห็นไฟไหม้ป่า บริเวณภูเขาบ้านน้ าด า หมู่ท่ี 10 ต าบลดอนทอง อ าเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 4 สาขาพิษณุโลก 1

32 65-02-0100 31/01/2565 (15.40 น.) 31/1/2565 พบเห็นไฟไหม้ป่า บริเวณใกล้กับหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี 3 (ดอยหลวง) 
ต าบลบ้านหนุน อ าเภอสอง จังหวัดแพร่

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 3 สาขาแพร่ 1

33 65-02-0101 31/01/2565 (17.30 น.) 31/1/2565 พบเห็นไฟไหม้ป่า บริเวณบนภูเขาใกล้กับวัดเขาสะท้อนสูง หมู่ท่ี 4 ต าบล
ชะอม อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 5 สระบุรี 1

34 65-02-0102 31/01/2565 (18.50 น.) 31/1/2565 พบเห็นไฟไหม้ป่า บริเวณทางข้ึนมหาวิทยาลัยพะเยา หมู่ท่ี 2 ต าบลแม่กา 
อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 2 (เชียงราย) 1

35 65-02-0103 31/01/2565 (19.30 น.) 31/1/2565 พบเห็นไฟไหม้ป่า บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กิโลเมตรท่ี 574 
ต าบลวังจังทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก

√ ปม./1362          สจป.ท่ี 4 (ตาก) 1

36 65-02-0104 25/12/2565 (15.55 น.) 25/12/2565 พบเห็นไฟไหม้ป่า บริเวณโครงการอ่างเก็บน้ าแม่สอดตอนบน ต าบลพระธาตุ
ผาแดง อ าเภอเมืองตาก

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 4 (ตาก) 1 เก็บตก 
ธค.64

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565
37 65-02-0105 1/2/2565 (17.40 น.) 1/2/2565 พบเห็นไฟไหม้ป่า บริเวณเรือนเอ้ืองค า มหาวิทยาลัยพะเยา หมู่ท่ี 2 ต าบล

แม่กา อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
√ ปม./1362 สจป.ท่ี 2 (เชียงราย) 1

38 65-02-0107 2/2/2565 (17.10 น.) 2/2/2565 พบเห็นไฟไหม้ป่า บริเวณป่าริมทางหลวงหมายเลข 103 ถนนวังซ้าย ก่อน
ถึงแยกบ้านเป๊าะ 5 กิโลเมตร ต าบลแม่ตีบ อ าเภองาว จังหวัดล าปาง

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 3 (ล าปาง) 1

39 65-02-0108 2/2/2565 (17.55 น.) 2/2/2565 พบเห็นไฟไหม้ป่า บริเวณตีนเขาใกล้กับสโมสรข่ีม้าเอล กาบาโญ่ ต าบลห้วย
ยาบ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม่) 1

40 65-02-0109 2/2/2565 (19.30 น.) 2/2/2565 พบเห็นไฟไหม้ป่า บริเวณบนภูเขาบ้านถ้ าทางทิศใต้วัดป่าม่อนพญาค า หมู่ท่ี 
1 ต าบลทุ่งกว๋าว อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 3 (ล าปาง) 1

41 65-02-0110 2/2/2565 (18.35 น.) 2/2/2565 พบเห็นไฟไหม้ป่า บริเวณทิศใต้ของอ่างเก็บน้ าแม่งาย ต าบลเมืองงาน อ าเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม่) 1

42 65-02-0111 3/2/2565 (12.00 น.) 3/2/2565 พบเห็นไฟไหม้ป่า บริเวณริมถนนทางทิศใต้ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลโป่งก้อนเส้า ต าบลท่ามะปราง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
ประมาณ 500 เมตร

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 5 สระบุรี 1



ท่ี เลขหนังสือส่ง / 
รหัสอ้างอิง (ID)
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เร่ือง

เร่ือง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
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ช่องทางรับ
เร่ือง

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ประเภท
รายงานสถิติเร่ืองไฟป่า ประจ าเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565

43 65-02-0112 3/2/2565 (15.40 น.) 3/2/2565 พบเห็นไฟไหม้ป่า บริเวณรอบๆอ่างเก็บน้ าห้วยบง ต าบลอินทนิล อ าเภอแม่
แตง จังหวัดเชียงใหม่

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม่) 1

44 65-02-0113 3/2/2565 (16.55 น.) 3/2/2565 พบเห็นไฟไหม้ป่า บริเวณสะพานห้วยทรายขาว หมู่ท่ี 6 ต าบลทาปลาดุก 
อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม่) 1

45 65-02-0114 3/2/2565 (15.05 น.) 3/2/2565 พบเห็นไฟไหม้ป่า บริเวณอ่างเก็บน้ าแม่หอพระ ต าบลแม่หอพระ อ าเภอแม่
แตง จังหวัดเชียงใหม่

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม่) 1

46 65-02-0115 4/2/2565 (19.05 น.) 4/2/2565 พบเห็นไฟไหม้ป่า บริเวณวัดพุตะเคียน หมู่ท่ี 7 ต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 10 (ราชบุรี) 1

47 65-02-0116 4/2/2565 (22.00 น.) 4/2/2565 พบเห็นไฟไหม้ป่าเป็นแนวยาว บริเวณบนภูเขาหลัังด่านตรวจยานพาหนะ
พยุหะคีรี ต าบลย่านมัทรี อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 1

48 65-02-0118 5/2/2565 (18.25 น.) 5/2/2565 พบเห็นไฟไหม้ป่าเป็นแนวยาว บริเวณบนภูเขาแหลมกระทิง ต าบลกระทิง 
ต าบลกะรน อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 12 สาขากะบ่ี 1

49 65-02-0119 5/2/2565 (19.45 น.) 5/2/2565 พบเห็นไฟไหม้ป่า บริเวณถนนหลวงหมายเลข 3343 ข้าง
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 10 (ราชบุรี) 1

50 65-02-0120 7/2/2565 (13.35 น.) 7/2/2565 พบเห็นไฟไหม้ป่า บริเวณเข่ือนขุนด่านปราการชล นครนายก หมู่บ้านท่าด่าน
 หมู่ท่ี 2 ต าบลหินต้ัง อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี 1

51 65-02-0122 7/2/2565 (14.40 น.) 7/2/2565 พบเห็นไฟไหมั้ป่า บริเวณบ้านทุ่งต้นศรี หมู่ท่ี 2 ต าบลสันป่าม่วง อ าเภอ
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 2 (เชียงราย) 1

52 65-02-0123 7/2/2565 (15.30 น.) 7/2/2565 พบเห็นไฟไหม้ป่า บริเวณบนภูเขา ต าบลท่าเลา อ าเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 10 (ราชบุรี) 1

53 65-02-0124 8/2/2565 (19.40 น.) 8/2/2565 พบเห็นไฟไหม้ป่า บริเวณบริเวณป่าริมถนนเชียงใหม่-ฝาง ก่อนถึงบ้านห้วย
ลึก 1 กิโลเมตร ต าบลปิงโค้ง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม่) 1

54 65-02-0126 9/2/2565 (16.55 น.) 9/2/2565 พบเห็นไฟไหม้ป่า บริเวณบนภูเขาหลังวัดถ้ ายาว ต าบลห้วยยาง อ าเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 6 สาขานครพนม 1

55 65-02-0127 10/2/2565 (10.20 น.) 10/2/2565 พบเห็นไฟไหม้ป่า บริเวณป่าชุมชน บ้านโนนผักเน่า หมู่ท่ี 11 และ หมู่ท่ี 12
 ต าบลหินฮาว อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 4 สาขาพิษณุโลก 1

56 65-02-0128 10/2/2565 (22.10 น.) 10/2/2565 พบเห็นไฟไหม้ป่า บริเวณบนเขาลับงา หมู่ท่ี 7 ต าบลท่าขุนราม อ าเภอเมือง
ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 4 (ตาก) 1

57 65-02-0131 12/2/2565 (20.02 น.) 12/2/2565 พบเห็นไฟไหม้ปา บริเวณบนภูเขา หมู่ท่ี 6 บ้านโป่ง ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม่) 1



ท่ี เลขหนังสือส่ง / 
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี ท่ีรับเร่ือง วัน/เดือน/ปี ท่ีปิด
เร่ือง

เร่ือง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางรับ
เร่ือง

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ประเภท
รายงานสถิติเร่ืองไฟป่า ประจ าเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565

58 65-02-0132 13/2/2565 (18.50 น.) 13/2/2565 พบเห็นไฟไหม้ป่า บริเวณอ่างเก็บน้ าห้วยลาน ต าบลออนใต้ อ าเภอสันก าแพง
 จังหวัดเชียงใหม่

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม่) 1

59 65-02-0133 13/2/2565 (20.20 น.) 13/2/2565 พบเห็นไฟไหม้ป่า บริเวณบนภูเขาหลังสถานีบริการน้ ามัน ปตท.เทิงห้าง
หุ้นส่วนจ ากัดดอยปุยปิโตรเลียม ถนนหมายเลข 1020 ต าบลอง้ิว อ าเภอ
เทิง จังหวัดเชียงราย มุ่งหน้าจากอ าเภอเมืองเชียงราย-อ าเภอเทิงไฟป่าจะอยู่
ทางด้านขวา

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 2 (เชียงราย) 1

60 65-02-0134 13/2/2565 (20.40 น.) 13/2/2565 พบเห็นไฟไหม้ป่า บริเวณก่อนถึงหมวดการทางเชียงดาวท่ี 1 ถนนโชตนา 
ต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จะเห็นไฟไหม้เป็นแนวยาว
ทางด้านขวา

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม่) 1

61 65-02-0135 14/2/2565 (22.30 น.) 14/2/2565 พบเห็นไฟไหม้ป่า บริเวณแนวภูเขาด้านหลังวัดดงสังโฆ หมู่ท่ี 10 ต าบล
คันโช้ง อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 4 (สาขาพิษณุโลก) 1

62 65-02-0140 23/2/2565 (19.15 น.) 23/2/2565 พบเห็นไฟไหม้ป่า บริเวณป่ารัิมถนนล าปาง-เถิน เลยวัดภูนเรศไป 3 กิโลเมตร
 ต าบลแม่ถอด อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 3 (ล าปาง) 1

63 65-02-0142 25/2/2565 (20.20 น.) 25/2/2565 พบเห็นไฟไหม้ป่า บริเวณบนภูเขาฝ่ังตรงข้ามร้านอาหารชีวิตชีวา ณ ปอย 
ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 4 สาขาพิษณุโลก 1

64 65-02-0143 27/2/2565 (20.33 น.) 27/2/2565 พบเห็นไฟไหม้ป่า บริเวณป่าหน้าวัดโปร่งช้าง หมู่ท่ี 5 ต าบลเก่าย่าดี อ าเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 8 นครราชสีมา 1

65 65-02-0144 26/2/2565 (22.10 น.) 26/2/2565 พบเห็นไฟไหม้ป่า บริเวณเขั่ือนศรีนคริทร์ จ าบลท่ากระดาน อ าเภอศรีสวัสด์ิ 
จังหวัดกาญจนบุรี

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 10 (ราชบุรี) 1

66 65-02-0146 27/2/2565 (20.33 น.) 27/2/2565 พบเห็นไฟไหม้ป่า บริเวณภูเขาหลังโรงเรียนบ้านขอนซุง ต าบลนาขุนไทร 
อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย ซ่ึงผู้แจ้งได้มองจากบริเวณโรงเรียนไปยัง
ภูเขาดังกล่าว

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 4 (ตาก) 1

67 65-02-0148 27/2/2565 (23.10 น.) 27/2/2565 พบเห็นไฟไหม้ป่า บริเวณริมถนนหลวงหมายเลข 323 หลักกิโลเมตรท่ี 212
 ต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 10 (ราชบุรี) 1

68 65-02-0149 28/2/2565 (16.30 น.) 28/2/2565 พบเห็นไฟไหม้ป่า บริเวณสันดอยมอโอ ระหว่างหมู่ท่ี 6 กับหมู่ท่ี 8 ต าบล
ปางหมู อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้แจ้งคาดว่าไฟได้ไหม้ต้ังแต่ 04.00
 น.

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 1

0 68
หมายเหตุ 

1. แจ้งเหตุ

2. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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หน้าท่ี 1

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/
หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

เดือน ตุลาคม 2564
1 6500011 3/10/2564 12/11/2564 มีการลักลอบตัดไม้ บริเวณตีนเขาด้านทิศตะวันตกของวัดม่วงนาดี หมู่ท่ี 8 ต าบลโนนนาจาน 

อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธ์ุ
√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 7 (ขอนแก่น)

2 6500024 3/10/2564 12/11/2564 มีการลักลอบน ารถแมคโครข้ึนไปตักดินป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณป่าท้ายหมู่บ้านร่ าเปิง หมู่ท่ี 6
 ต าบลข้ีเหล็ก อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม่)

3 6500032 3/10/2564 มีการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าและขุดดิน บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ บ้านช้างด าหัว หมู่ท่ี 12 ต าบลดอน
คา อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 7 (ขอนแก่น)

4 6500045 3/10/2564 19/1/2565 มีการระเบิดหิน บริเวณหมู่ 4 ต าบลท่ากูป อ าเภอซาบใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ √ ระบบกรม/
โทรศัพท์

สจป.ท่ี 8 
(นครราชสีมา)

5 6500053 3/10/2564 29/11/2564 มีการตัดไม้ในป่าเชิงเขาบ่อเจริญ บริเวณหมู่ท่ี 9 ต าบลอ่างทอง อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร

√ ระบบกรม/
โทรศัพท์

สจป.ท่ี 4 (ตาก)

6 6500061 3/10/2564 พบเห็นการลักลอบตัดไม้ประดู่ บริเวณบ้านนาขาม ต าบลโนนนาจาน อ าเภอนาคู จังหวัด
กาฬสินธ์ุ

√ ระบบกรม/
โทรศัพท์

สจป.ท่ี 7 (ขอนแก่น)

7 6500074 3/10/2564 1/2/2565 มีการลักลอบน ารถแมคโครเข้าไปปรับพ้ืนท่ีเขตป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณส านักสงฆ์ทุ่งเขาทอง
 ต าบลปัถวี อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 9 (ชลบุรี)

8 6500082 4/10/2564 ข้าราชการบ านาญ ได้บุกรุกท่ีดินป่าสงวนแห่งชาติ ในพ้ืนท่ีหมู่ 6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.
กระบ่ี

√ ระบบกรม สจป.ท่ี 12 สาขากระบ่ี

9 6500095 4/10/2564 3/11/2564 มีการลักลอบน ารถไถเข้าไปปรับพ้ืนท่ีเขตป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณบ้านวังมโนราห์ หมู่ท่ี 12 
ต าบลนิยมชัย อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 5 (สระบุรี) แจ้ง อส. ทางอีเมล์
แล้ว

10 6500105 4/10/2564 29/11/2564 มีการบุกรุกตัดไม้ท าลายป่า บริเวณป่าชุมชนบ้านแก่งระเบิด หมู่ท่ี 4 ต าบลวังกระแจะ อ าเภอ
ไทยโยค จังหวัดกาญจนบุรี

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 10 (ราชบุรี) แจ้ง อส. ทางอีเมล์
แล้ว

11 6500113 6/10/2564 25/10/2564 มีการลักลอบบุกรุกพ้ืนท่ีในเขตป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณบ้านหลวง หมู่ท่ี 5 ต าบลแม่งอน 
อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม่)

12 6500121 6/10/2564 23/12/2564 มีการบุกรุกตัดไม้ ถางป่า ในเขตป่าสาธารณชุมชน หมู่ 1 ต าบลส าโรงปราสาท อ าเภอปรางค์กู่
 จังหวัดศรีสะเกษ

√ ระบบกรม/
โทรศัพท์

สจป.ท่ี 7 สาขา
อุบลราชธานี

13 6500134 7/10/2564 29/11/2564 มีการลักลอบตัดไม้ภายในศูนย์อนุรักษ์ป่าไม้จังหวัดก าแพงเพชร บ้านน้ าดิบ ต าบลหนองปลิง 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร

√ ระบบกรม/
โทรศัพท์

สจป.ท่ี 4 (ตาก)

14 6500142 7/10/2564 3/11/2564 มีการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าบนเชิงเขาจังหวัดตรัง บริเวณบ้านท่ามะปาง หมู่ท่ี 5 ต าบลห้วยยอด 
อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

√ ระบบกรม/
โทรศัพท์

สจป.ท่ี 12 
(นครศรีธรรมราช)

แจ้ง อส. ทางอีเมล์
แล้ว

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 1



หน้าท่ี 2

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/
หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 1

15 6410549753 7/10/2564 สืบเน่ืองจาก วันท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2498 ทางภาครัฐได้ออกเป็นเอกสาร ส.ค. 1 ให้มา 
เพ่ือน าไปออกโฉนดแล้วโครงการก็เงียบหายไป จนเวลาต่อมา ทางภาครัฐ ก็ได้เก็บภาษีบ ารุง
ท้องถ่ิน เอกสารหลักฐานคือ ภ.ท.บ 5 ให้ตลอดมาจน มาถึง พ.ศ. 2558 ได้ประกาศเป็นเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ แล้วอยากจะทราบว่า ทางภาครัฐได้ประกาศอย่างไร หรือมีหลักเกณฑ์อะไร
ในการประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ท้ัง ๆท่ี ออกเอกสารมาให้ประชาชน และมีการเรียก
เก็บเงินภาษีบ ารุงท้องท่ีแล้วน้ัน บริเวณท่ีเกิดเหตุ เลขท่ี14/13 หมู่บ้านบ้านเขาปูน ต าบล
เขานิพันธ์ อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

√ e-petition สจป.ท่ี 11 (สุราษฎร์
ธานี)

(เสนอปิดเร่ือง 
03/03/2565)

16 6500155 8/10/2564 5/11/2564 มีการลักลอบบุกรุกพ้ืนท่ีป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม บริเวณดอยมอนแจ่ม ต าบลแม่
แรม อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม่) แจ้ง อส. ทางอีเมล์
แล้ว

17 6401741 19/4/2564 12/10/2564 พบเห็นการลักลอบตัดไม้โดยใช้เล่ือยโซ่ยนต์ เพ่ือขายเป็นไม้ฟืนให้กับโรงงาน เหตุเกิดบริเวณ
ซอยร่วมธรรม ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พฤติกรรมจะย้ายจุดตัดไปเร่ือยๆ

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ท่ี 13 (สงขลา) ตกหล่น ปี64 นับ
สถิติ ตค.64

18 6500171 14/10/2564 3/11/2564 มีการบุกรุกตัดไม้ บริเวณใกล้กับศูนย์ศึกษาวิธีการฟ้ืนฟูท่ีดินเส่ือมโทรม ต าบลเขาชะงุ้ม อ าเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 10 (ราชบุรี) แจ้ง อส. ทางอีเมล์
แล้ว

19 6500184 14/10/2564 12/11/2564 มีการบุกรุกแผ้วถางป่าเพ่ือน าท่ีดินมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว บริเวณบ้านท่าหนองหลวง หมู่ท่ี 8 
ต าบลบ้านตาล อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม่) แจ้ง อส. ทางอีเมล์
แล้ว

20 6500192 14/102564 มีการลักลอบบุกรุกพ้ืนท่ีป่า บริเวณบ้านผาลาด หมู่ท่ี 10 ต าบลหงาว อ าเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 2 (เชียงราย)

21 6500202 19/10/2564 27/10/2564 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแอบท าประชาพิจารณ์ ใช้ป่าชุมชน ท าเสาไฟฟ้า 500,000 Volt ต.ทาทุ่ง
หลวง อ.แม่ทา จ.ล าพูน

√ ระบบกรม สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม่)

22 6500215 19/10/2564 30/11/2564 มีการบุกรุกตัดไม้ท าลายป่า บริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวัดนาจาน ต าบลโคก
กลาง อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 6 (อุดรธานี) แจ้ง อส. ทางอีเมล์
แล้ว

23 6500223 20/10/2564 24/2/2565 มีการบุกรุกตัดไม้ท าลายป่า บริเวณบ้านห้วยเย็น หมูท่ี 4 ต าบลปิงหลวง อ าเภอนาหม่ืน 
จังหวัดน่าน

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 3 สาขาแพร่

24 6500231 20/10/2564 16/11/2564 มีการบุกรุกตัดไม้ท าลายป่า บริเวณบ้านปางแดง หมู่ท่ี 9 ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม่) แจ้ง อส. ทางอีเมล์
แล้ว



หน้าท่ี 3

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/
หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 1

25 นร02640080344 20/10/2564 29/11/2564 การอนุญาต และสัมปทาน ค าร้องจากเว็บไซต์ --- เรียน ส านักนายก เน่ือง จาก ข้าพเจ้ามี
ความประสงค์ ทดลอง ปลูก กาแฟ ให้เป็น พืช เศรษฐกิจ ซ่ึงตัวข้าพเจ้าเองน้ันได้ทดลองปลูก 
ไว้แล้วจ านวน 100 ต้น และสามารถเก็บ ผลผลิตได้ จึงมีแนวคิด อยากลองทดสอบปลูก บน
พ้ืนท่ี ภูเขา ท่ีติดแปลงข้าพเจ้าเอง เลยได้ลองโทรไปปรึกษา ให้ถูกต้องตามข้ันตอน... ขอให้
เร่งพิจารณาการอนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ปลูกกาแฟในพ้ืนท่ีป่าเขากระร่อน ต าบลป่าพุทรา 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร ให้แก่ผู้ร้อง

√ e-petition สจป.ท่ี 4 (ตาก)

26 6500252 22/10/2564 3/11/2564 มีการบุกรุกตัดไม้ท าลายป่า บริเวณบนภูเขาบ้านวังน้ าเขียว หมู่ท่ี 7 ต าบลร่อนทอง อ าเภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 10 สาขา
เพชรบุรี

แจ้ง อส. ทางอีเมล์
แล้ว

27 6500265 22/10/2564 มีการลักลอบบุกรุกพ้ืนท่ีป่า บริเวณวัดหินญาณธรรม หมูท่ี 9 ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสีค้ิว 
จังหวัดนครราชสีมา

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 8 
(นครราชสีมา)

28 6500273 25/10/2564 27/10/2564 ขอยกเลิกการตรวจสอบ เร่ืองร้องเรียนเลขท่ี 6500202 (กรณีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแอบท า
ประชาพิจารณ์ ใช้ป่าชุมชน ท าเสาไฟฟ้า 500,000 Volt ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ล าพูน)

√ ระบบกรม สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม่)

29 6500244 25/10/2564 ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้อ านวยส านักฯ √ ระบบกรม ส านักบริหารกลาง
30 6500281 26/10/2564 มีการปรับพ้ืนท่ีของภูเขาโดยมิชอบ บริเวณคาม รีสอร์ท เขาใหญ่ เลขท่ี 81/4 หมู่ท่ี 5 ต าบล

พญาเย็น อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 8 

(นครราชสีมา)
31 6500294 28/10/2564 27/11/2564 ได้พบเห็นนายสักผงทอง(นามแฝง) น ารถแบ็คโฮไปขุดหน้าดินเพ่ือน าไปขาย บริเวณสามแยกผุ

ถ่อง ถนนเส้นหลัก 323 ต าบลล่ินถ่ิน อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
√ ระบบกรม/

โทรศัพท์
สจป.ท่ี 10 (ราชบุรี)

32 6500304 28/10/2564 มีการลักลอบตัดไม้ประดู่ บริเวณเขาสีเสียดอ้า ต าบลพญาเย็น อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 8 
(นครราชสีมา)

33 นร01640003460 28/10/2564 ขอหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเก่ียวกับท่ีดินท ากิน
ให้กับราษฎรท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีบริเวณ 2 ข้างทางของ 4 ต าบลในอ าเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์

√ e-petition สจป.ท่ี 4 สาขา
พิษณุโลก

34 นร01640003357 28/10/2564 9/11/2564 ข้อพิพาทเร่ืองสิทธิท่ีดิน ขอความช่วยเหลือเก่ียวกับปัญหาท่ีดินของวัดห้วยกวางจริง ต้ังอยู่ใน
พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 6 ต าบลพุสวรรค์ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

√ e-petition สจป.ท่ี 10 สาขา
เพชรบุรี

35 นร02640081370 28/10/2564 ขอเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียกคืนพ้ืนท่ีป่าแม่ระกา ประมาณ 100 ไร่ เพ่ือท าการ
อนุรักษ์และประกาศเป็นป่าชุมชน บริเวณ ป่าแม่ระกา พ้ืนท่ีหลังส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และเรือนจ าจังหวัด ต าบลหนองปลิง อ าเภอ
เมือง จังหวัดก าแพงเพชร

√ e-petition สจป.ท่ี 4 (ตาก)



หน้าท่ี 4

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/
หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 1

36 6410159157 28/10/2564 31/12/2564 รองนายก อบต.แม่เล่ย์ และผญบ.หมู่ 15 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ได้ร่วมกัน
ครอบครองแผ้วถางพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติเขาแม่กระทู้ จ านวน 7 ไร่ พิกัดท่ี 
551125,1746026

√ e-petition สจป.ท่ี 4 สาขา
นครสวรรค์

37 6500312 30/10/2564 19/1/2565 ต้องสงสัยตัดไม้เถ่ือน และแปรรูปไม้ หมู่ 18 ซอยเล็กเซ็นเตอร์ ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
บ้านสังกะสีริมทาง ไม่มีเลขท่ี ใช้ รถอีซูซุ ผข2120 ราชบุรี

√ ระบบกรม สจป.ท่ี 10 (ราชบุรี)

38 6500325 30/10/2564 16/11/2564 มีการลักลอบตัดไม้สัก บริเวณใกล้กับเหมืองสาธารณะ หมู่บ้านจอมแจ้ง หมู่ท่ี 4 ต าบลน้ าบ่อ
หลวง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม่) แจ้ง อส. ทางอีเมล์
แล้ว

39 6500333 30/10/2564 6/1/2565 พบเห็นการบุกรุกตัดไม้ในป่าสงวนแห่งชาติ และน าไม้ดังกล่าวเข้ามาเก็บท่ีโรงค้าไม้ บริเวณ
โรงเรียนตล่ิงชัน ต.ตล่ิงชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

√ ระบบกรม/
โทรศัพท์

สจป.ท่ี 4 (ตาก)

40 6500341 30/10/2564 9/2/2565 โรงน้ าด่ืมนราธิป ของนางอ าไพ ไชยแก้ว บ้านเลขท่ี 263 หมู่ 2 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.
ล าปาง ได้บุกรุกป่าสงวนป่าแม่จาง(ตอนขุน) เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ส่วนตัว

√ ระบบกรม สจป.ท่ี 3 (ล าปาง)

41 ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 
0100/6728 ลว. 5 

ต.ค.64

8/10/2564 24/11/2564 ขอให้จัดท าค าตอบกระทู้ถามท่ี 389/ร. เร่ือง ปัญหาการบุกรุกถือครองพ้ืนท่ีป่าสงวน
แห่งชาติจากกลุ่มนายทุนในจังหวัดมุกดาหาร ของนายประสงค์ บูรณ์พงศ์ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พรรคเสรีรวมไทย แบบบัญชีรายช่ือ

√ กระทู้ ข้อหารือ สจป.ท่ี 7 (ขอนแก่น) (หนังสือกรมป่าไม้ 
ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 

1601.8/17589 
ลว. 27 ต.ค.64)

42 ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 
0100/6932 ลว. 15

 ต.ค.64

19/10/2564 25/11/2564 ขอให้จัดท าค าตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะท่ี 329 เร่ือง การแก้ปัญหาประชาชนบุกรุกป่า ของ
นายดะนัย มะหิพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย จังหวัดอ านาจเจริญ

√ กระทู้ ข้อหารือ สปฟ. , สจด. , สสป. ,
 สคร. , สศม. , สจช. ,

 สผส.

(หนังสือกรมป่าไม้ 
ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 

1601.8/17682 
ลว. 28 ต.ค.64)

43 ด่วนท่ีสุด ท่ี สว 
0007/03565 ลว.

20ต.ค.64

29/10/2564 17/11/2564 กระทู้ถามท่ี 032 เร่ือง การแก้ไขปัญหาค่าปลูก ค่าชดเชย และค่าบ ารุงรักษาป่าจากวัด 
ส านักสงฆ์ ท่ีพักสงฆ์ และศาสนสถาน (พลต ารวจโท ศานิตย์ มหถาวร สมาชิกวุฒิสภา ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) (หนังสือส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ด่วนท่ีสุด ท่ี สว 0007/02915 ลงวันท่ี 9 กันยายน 2564 เร่ือง ถอนกระทู้ถามท่ี
 032)

√ กระทู้ ข้อหารือ กองการอนุญาต , 
สจป.ท่ี 6 (อุดรธานี)

(หนังสือกรมป่าไม้ 
ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 

1601.8/18131 
ลว. 3 พ.ย.64) 

(กองการอนุญาต ปิด
เร่ืองแล้ว / สจป.ท่ี 6
 (อุดรธานี) ยังไม่ส่ง)



หน้าท่ี 5

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/
หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 1

44 ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 
๐๑๐๐/5521 ลว. 13

 ส.ค.64

13/8/2564 การด าเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ านวน 3 ข้อหารือ (ชุดท่ี 25 ปีท่ี
 3 คร้ังท่ี 6) (ล าดับข้อหารือ 3.1 นายสฤษด์ิ บุตรเนียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด
ปราจีนบุรี พรรคภูมิใจไทย ขอปรึกษาหารือกรณีขอให้กรมป่าไม้ เพิกถอนโครงการป่าชุมชุน
บ้านสะพานหิน หมู่ท่ี 5 ต าบลสะพานหิน อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี) (ล าดับข้อหารือ 4.1
 นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตาก พรรคพลังประชารัฐ ขอ
ปรึกษาหารือกรณีเม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม จังหวัดตาก ได้ท าหนังสือถึงกรมป่าไม้ เร่ืองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ขอใช้พ้ืนท่ีปัก
เสาพาดสายไฟฟ้าในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ระมาด และเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสอง
ยาง เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าให้กับประชาชน) (ล าดับข้อหารือ 4.3 นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตาก พรรคพลังประชารัฐ ขอปรึกษาหารือกรณีนโยบายของ
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ (คทช.) เป็นนโยบายท่ีดีมาก เป็นการออกเอกสารสิทธิ
ให้กับประชาชนท่ียังไม่ได้รับโอกาส แต่ปัจจุบันมีปัญหาอุปสรรคมาก) (หนังสือสภา
ผู้แทนราษฎร ท่ี สผ 0001/8592 ลว. 21 ก.ค.64)

√ กระทู้ ข้อหารือ สจป.ท่ี 9 สาขา
ปราจีนบุรี , สจป.ท่ี 4 
(ตาก) , ส านักจัดการ

ท่ีดินป่าไม้

เก็บตก ปี63 (นับ
สถิติ ตค.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ 
ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 

1601.8/15346 
ลว. 17 ก.ย.64) 

(สจป.ท่ี 4 (ตาก) ปิด
เร่ืองแล้ว / สจป.ท่ี 9

 สาขาปราจีนบุรี 
และส านักจัดการ

ท่ีดินป่าไม้ ยังไม่ส่ง)

45 ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 
๐๑๐๐/6419

22/9/2564 21/2/2565 ข้อปรึกษาหารือของ นายชลิต แก้วจินดา สมาชิกวุฒิสภา กรณีขอให้เร่งรัดการด าเนินการ
เก่ียวกับการขอใช้พ้ืนท่ีพัฒนาตามแผนผังบริเวณจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ อ าเภอบ้านโคก จังหวัด
อุตรดิตถ์

√ กระทู้ ข้อหารือ กองการอนุญาต เก็บตก ปี63 (นับ
สถิติ ตค.64)

46 ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 
๐๑๐๐/6199 ลว. 13

 ก.ย.64

17/9/2564 การด าเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ชุดท่ี 25 ปีท่ี 3 คร้ังท่ี 10) (กรณี
นายจีรเดช ศรีวิราช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพะเยา พรรคพลังประชารัฐ ขอ
ปรึกษาหารือประเด็นกรณีการสร้างอ่างเก็บน้ าในอ าเภอดอกค าใต้ อ าเภอปง อ าเภอเชียงม่วน
 อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา) (หนังสือสภาผู้แทนราษฎร ท่ี สผ 0001/9870 ลว. 31 
ส.ค.64)

√ กระทู้ ข้อหารือ สจป.ท่ี 2 (เชียงราย) เก็บตก ปี63 (นับ
สถิติ ตค.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ 
ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส

1601.8/17357 
ลว.20ต.ค.64)

47 ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 
๐๑๐๐/6589 ลว. 30

 ก.ย.64

4/10/2564 การด าเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ชุดท่ี 25 ปีท่ี 3 คร้ังท่ี 9) (กรณี
นางสาวญาณธิชา บัวเผ่ือน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดจันทบุรี พรรคก้าวไกล ขอ
ปรึกษาหารือประเด็นกรณีได้รับการร้องเรียนจากประชาชนหมู่บ้านเขาขาด หมู่ท่ี 4 ต าบลบ่อ
เวฬุ อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี) (หนังสือสภาผู้แทนราษฎร ท่ี สผ 0001/10520 ลว. 20 
ก.ย.64)

√ กระทู้ ข้อหารือ สจป.ท่ี 9 (ชลบุรี) เก็บตก ปี 63 (นับ
สถิติ ตค.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ 
ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 

1601.8/17678 
ลว. 28 ต.ค.64)



หน้าท่ี 6

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/
หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 1

48 ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 
0100/6118 ลว. 9 

ก.ย.64

14/9/2564 ขอให้จัดท าค าตอบกระทู้ถามด้วยวาจาของสมาชิกวุฒิสภา (กรณีนายชลิต แก้วจินดา สมาชิก
วุฒิสภา ได้ต้ังกระทู้ถามด้วยวาจาต่อประธานวุฒิสภา เร่ือง การใช้ประโยชน์ท่ีดินเขตป่าไม้
เพ่ือพัฒนาด่านภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม)

√ กระทู้ ข้อหารือ สจป.ท่ี 3 (ล าปาง) เก็บตก ปี63 (นับ
สถิติ ตค.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ 
ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 

1601.8/15694 
ลว. 22 ก.ย.64)

49 ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 
๐๑๐๐/6009 ลว. 6 

ก.ย.64

8/9/2564 การด าเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ านวน 2 ข้อหารือ (ชุดท่ี 25 ปีท่ี
 3 คร้ังท่ี ๕)(ล าดับข้อหารือ 1.1 นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบ
บัญชีรายช่ือ พรรคก้าวไกล ขอปรึกษาหารือกรณีปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน หมู่ท่ี 3
 ต าบลอ่าวลึกน้อย อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบ่ี) (ล าดับข้อหารือ 2.1 นายประกอบ รัตนพันธ์
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ขอปรึกษาหารือกรณี
ขอให้กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเร่งรัดอนุญาตให้การขอใช้พ้ืนท่ี
ของส่วนราชการเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 3 
โครงการ) (หนังสือสภาผู้แทนราษฎร ท่ี สผ 0001/9408 ลว. 23 ส.ค.64)

√ กระทู้ ข้อหารือ สจป.ท่ี 12 
(นครศรีธรรมราช) , 

สจป.ท่ี 12 สาขากระบ่ี

เก็บตก ปี63 (นับ
สถิติ ตค.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ 
ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 

1601.8/15717 
ลว. 22 ก.ย.64)

เดือน พฤศจิกายน 2564
50 6500354 2/11/2564 มีการลักลอบบุกรุกพ้ืนท่ีป่า บริเวณบ้านน้ าจาง หมู่ท่ี 2 ต าบลปางมะผ้า อ าเภอปางมะผ้า 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
√ ระบบกรม สจป.ท่ี 1 สาขา

แม่ฮ่องสอน
51 6500362 3/11/2564 พบเห็นการลักลอบตัดไม้มะค่า ต้นพะยูง ต้นตะเคียน บริเวณหมู่ท่ี 11 ต าบลหว้านค า อ าเภอ

ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
√ ระบบกรม/

โทรศัพท์
สจป.ท่ี 7 สาขา
อุบลราชธานี

52 6411258164 5/11/2564 พบเห็นชาวบ้าน/นายทุน เข้าไปบุกรุกพ้ืนท่ีชุมชนบ้านไม้/เขตป่า บ้านดงมะไฟ ต าบลมะเกลือ
ใหม่ อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เข้าไปตัดไม้พยุงช่วงเวลากลางคืนเวลา4-5 ทุ่ม จะมี
รถรีโว่แค็ป สีขาว คอกเต้ียและจ้างคนขนย้ายไปฝ่ังลาว จังหวัดบึงกาฬ ช่วงเช้า และจะมีรถ
เก๋งอัลติส บรอนเทา น าทาง และได้แจ้งไปยังส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 นครราชสีมา 
ประมาณ2-3 ท่ีผ่านมา และยังไม่มีเจ้าหน้าท่ีลงพ้ืนท่ีตรวจสอบแก้ไขเร่ืองดังกล่าว ต้องการให้
เจ้าหน้าท่ีส่วนกลางลงพ้ืนท่ีตรวจสอบโดยด่วน

√ e-petition ส านักป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า , 

สจป.ท่ี 8 
(นครราชสีมา)

สจป.ท่ี 8 
(นครราชสีมา) ปิด

เร่ือง 10/01/2565

53 นร01640003497 5/11/2564 25/11/2564 ขอความอนุเคราะห์เร่งด าเนินการเก่ียวกับสิทธิในท่ีดินเพ่ืออยู่อาศัยและท ากิน ในเขตพ้ืนท่ีป่า
สงวนแห่งชาติป่าควนแก้ว ป่าคลองตม และป่าทุ่งลานแซะ ในพ้ืนท่ีต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด
 จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ e-petition สจป.ท่ี 12 
(นครศรีธรรมราช)



หน้าท่ี 7

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/
หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 1

54 6500375 5/11/2564 6/1/2565 บุกรุกป่า บริเวณบ้านหนองปืนแตกหรือหนองหญ้าปล้อง ต.สองพ่ีน้อง อ.แก่งกระจาน จ.
เพชรบุรี

√ ระบบกรม สจป.ท่ี 10 สาขา
เพชรบุรี

55 6403002 23/9/2564 5/11/2564 พบเห็นการบุกรุกพ้ืนท่ีมีการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่และปรับเกล่ียพ้ืนท่ี บริเวณบ้านหนองยางน้อย
 ต าบลหนองขาม อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ลักลอบกระท าซ้ าอีกคร้ัง

√ ระบบกรม/Line
 มือถือ

สจป.ท่ี 7 (ขอนแก่น) เก็บตก กย.64 (นับ
สถิติ พย.64) / แจ้ง
ผู้ร้องทางไลน์ศูนย์ฯ 

แล้ว

56 6500391 12/11/2564 8/2/2565 เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ เข้าโค่นท าลายสวนทุเรียนชาวบ้าน หมู่ 6 ต.น้ าเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 
(เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติเขาวงเขาชะเมา เข้าโคนท าลายต้นทุเรียนอายุ 5-6ปีของชาวบ้าน)

√ ระบบกรม สจป.ท่ี 9 (ชลบุรี)

57 6500383 12/11/2564 25/1/2565 บุกรุกและขายป่าสงวน หมู่ท่ี6 ต.ส าราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธ์ุ √ ระบบกรม สจป.ท่ี 7 (ขอนแก่น)
58 6500401 14/11/2564 มีการบุกรุกล้อมร้ัวสร้างรีสอร์ทและตัดต้นไม้ บริเวณล าห้วย ฮิมน้ าแม่จะ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม 

จ.เชียงใหม่
√ ระบบกรม/

โทรศัพท์
สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม่) (เสนอปิดเร่ือง 

07-03-2565)
59 6500414 14/11/2564 10/2/2565 เจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้ หน่วยป้องกันรักษาป่า รน.6 (บ่อน้ าร้อน) เรียกเก็บเงินจากผู้รับเหมาโค่น

ต้นยางท่ีหมดอายุแล้ว
√ ระบบกรม/

1310 กด 3
สจป.ท่ี 11 (สุราษฎร์

ธานี)
60 6500435 14/11/2564 มีการบุกรุกพ้ืนท่ีป่า บริเวณบ้านปามะโอ หมู่ท่ี 9 ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ √ ระบบกรม/

1310 กด 3
ส านักป้องกันรักษาป่า

และควบคุมไฟป่า
61 6500443 14/11/2564 21/12/2564 มีการลักลอบตัดไม้ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ หมู่บ้านบึงเจริญ หมุ่ท่ี 9 ต าบลระบ า อ าเภอ

ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 4 สาขา

นครสวรรค์
แจ้ง อส. ทางอีเมล์

แล้ว
62 6500451 14/11/2564 มีการลักลอบตัดไม้ บริเวณตรงข้ามศาลเจ้าพ่อขุนด่าน หมู่ท่ี 19 ต าบลวังกระทะ อ าเภอปาก

ช่อง จังหวัดนครราชสีมา
√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 8 

(นครราชสีมา)
63 6500464 14/11/2564 28/2/2565 มีการลักลอบปรับหน้าดินและสร้างรีสอร์ท บริเวณตรงข้ามม่อนอิงดาวคาเฟ่ ต าบลแม่แรม 

อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม่)

64 6500472 14/11/2564 มีการลักลอบบุกรุกพ้ืนท่ีป่า บริเวณป่าชุมชน บ้านดงมะไฟ หมู่ท่ี 8 ต าบลมะเกลือใหม่ 
อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 8 
(นครราชสีมา)

65 6500493 14/11/2564 27/11/2564 มีการลักลอบบุกรุกพ้ืนท่ีป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าปลายรา หมู่ท่ี 5 ต าบลถ้ าพรรณรา 
อ าเภอถ้ าพรรณา จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 12 
(นครศรีธรรมราช)

แจ้ง อส. ทางอีเมล์
แล้ว

66 6500503 14/11/2564 21/12/2564 มีการลักลอบตัดไม้ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ หมู่บ้านปลายคลองวังหีบ หมู่ท่ี 1 ต าบลนาหลวง
เสน อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 12 
(นครศรีธรรมราช)

แจ้ง อส. ทางอีเมล์
แล้ว

67 6500511 14/11/2564 พบเห็นการลักลอบซ่อนไม้ท่อนไว้ในป่า บริเวณหมู่บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ท่ี15 ต าบลคลองม่วง 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

√ ระบบกรม/
1310 กด 3

สจป.ท่ี 8 
(นครราชสีมา)



หน้าท่ี 8

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/
หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 1

68 6400923 30/1/2564 15/11/2564 มีการลักลอบตัดไม้ ท่ีหมู่ 5 บ้านแม่บ่อทอง ต.กลางดง อ.ทุ่งเสล่ียม ไปขายท่ีลานรับซ้ือเพ่ือไป
ขายให้กับโรงอัดไม้ และโรงไฟฟ้า

√ ระบบกรม/
โทรศัพท์

สจป.ท่ี 4 (ตาก)

69 6407228396 8/8/2564 5/11/2564 ร้องขอให้เจ้าหน้าท่ีส่วนกลางเข้ามาตรวจสอบพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ (ดงลาน) ป่าชุมชนบ้าน
ซ าเปิบ หมู่ท่ี 6 ต าบลนาฝาย อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

√ e-petition สจป.ท่ี 7 (ขอนแก่น)

70 นร01640003614 15/11/2564 ขอให้พิจารณาออกเอกสารสิทธ์ิท่ีดินให้แก่ราษฎรในพ้ืนท่ีบ้านหัวสะพานกับบ้านห้วยเหว่อ 
ต าบลค าเข่ือนแก้ว อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition สจป.ท่ี 7 สาขา
อุบลราชธานี

71 6411343400 15/11/2564 ได้เข้าไปติดตามเร่ือง คทช. กับฐานป่าไม้ ท่าตะเกียบว่า เร่ืองไปถึงข้ันตอนไหนแล้ว เพราะ
เป็นท่ีดินท ากินมานานแล้ว อยากได้เอกสารรับรอง ได้รับค าตอบว่าเร่ืองถูกชะลอไว้ จุดพิกัด
บริเวณหมู่บ้านกระบกคู่ ซอย1 ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

√ e-petition สจป.ท่ี 9 สาขา
ปราจีนบุรี

72 6411251516 15/11/2564 13/1/2565 พบเห็นการตัดไม้ในป่าเป็นจ านวนมาก บริเวณวัดโคกกุง สังกัดธรรมยุต เลขท่ี๓๑ หมู่ท่ี๑๗ 
ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ซ่ึงอยู่ในพ่ืนท่ีป่าสงวน ปัจจุบันเป็นป่าชุมชนบ้าน
โคกกุง

√ e-petition สจป.ท่ี 8 
(นครราชสีมา)

73 6500524 16/11/2564 1/2/2565 มีการลักลอบบุกรุกพ้ืนท่ีป่าชุมชนบ้านเขาผักกูด บริเวณบ้านเขาผักกูด หมู่ท่ี 7 ต าบลกระแส
บน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 9 (ชลบุรี)

74 6500582 20/11/2564 28/1/2565 มีการลักลอบบุกรุกพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ บริเวณป่าอนุรักษ์บ้านภูโปด หมู่ท่ี 6 ต าบลบ้านเนิน 
อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 4 สาขา
พิษณุโลก

75 6500553 20/11/2564 6/1/2565 มีการโอนขายท่ีป่าต าบลเมืองไผ่ อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 √ ระบบกรม สจป.ท่ี 8 
(นครราชสีมา)

76 6500545 20/11/2564 26/11/2564 มีการโอนขายท่ีป่า บ้านยาวี วังชมภู เพชรบูรณ์ ท าไร่เล่ือนลอย √ ระบบกรม สจป.ท่ี 4 สาขา
พิษณุโลก

77 6500532 20/11/2564 5/1/2565 มีการบุกรุกป่า ครอบครองท่ีดิน ติดสินบนออกโฉนด โอนขาย ท่ีบ้านยาวี วังชมภู เพชรบูรณ์ √ ระบบกรม สจป.ท่ี 4 สาขา
พิษณุโลก

78 6500595 21/11/2564 23/11/2564 พบเห็นการลักลอบตัดไม้สัก บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ หมู่บ้านปงป่าเป้า หมู่ท่ี1 ต าบลวังเงิน 
อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 3 (ล าปาง)

79 6500605 23/11/2564 มีการบุกรุกป่าสงวน โดยใช้รถแบคโฮเข้าไปขุดดินในป่าสงวน หมู่ท่ี 6 ต าบลหนามแท้ง 
อ าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี (ส่ง 2 หน่วยงาน คือ สปฟ/สจป.ท่ี 7 สาขา
อุบลราชธานี)

√ ระบบกรม/
โทรศัพท์

ส านักป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า



หน้าท่ี 9

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/
หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 1

80 6500613 23/11/2564 27/12/2564 มีการบุกรุกป่าสงวน โดยใช้รถแบคโฮเข้าไปขุดดินในป่าสงวน หมู่ท่ี 6 ต าบลหนามแท้ง 
อ าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี (ส่ง 2 หน่วยงาน คือ สปฟ/สจป.ท่ี 7 สาขา
อุบลราชธานี)

√ ระบบกรม/
โทรศัพท์

สจป.ท่ี 7 สาขา
อุบลราชธานี

81 6500621 23/11/2564 31/1/2565 มีการลักลอบปรับหน้าดินและท าลานจอดรถ บริเวณร้านบรรยากาศ ม่อนแจ่ม ต าบลแม่แรม 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม่)

82 6500634 23/11/2564 มีการลักลอบน าแมคโครเข้าไปปรับพ้ืนท่ีในเขตป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณหมู่ท่ี 15 ต าบลวังหมี
 อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 8 
(นครราชสีมา)

83 นร01640003561 23/11/2564 ขอให้ออกเอกสารสิทธิท่ีดินในพ้ืนท่ีสหกรณ์นิคมนาคอเรือ จ ากัด จ านวน 2000 ไร่ ซ่ึงอยู่ใน
พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม- แม่ต่ืน อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

√ e-petition สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม่)

84 นร02640086762 26/11/2564 7/12/2564 ขอความเป็นธรรมทางคดีเก่ียวกับเร่ืองท่ีดินให้แก่น้าชายของผู้ร้อง บริเวณหมู่ท่ี 2 ต าบลบ้าน
กลาง อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบ่ี โดยผู้ร้องแจ้งว่า น้าของผู้ร้องได้รับหมายเรียกผู้ต้องหาจาก
สถานีต ารวจภูธรอ่าวนาง จังหวัดกระบ่ี

√ e-petition สจป.ท่ี 12 สาขากระบ่ี

85 6411556023 26/11/2564 28/12/2564 เฟซบุ๊ก ช่ือ "เเจกฟรี ต้นว่านเสน่ห์จันทร์หอม ไม่ต้องซ้ือเเถวบ้านท่ีภาคใต้มีเยอะมาก" มี
พฤติกรรมเก็บของป่าท่ีมิใช่ของป่าหวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
โดยการเก็บ"ต้นว่านเสนห์จันทร์หอม" ออกไปเพ่ือท าการค้า บ้านทับน้ าเต้า นบพิต า 
นครศรีธรรมราช

√ e-petition สจป.ท่ี 12 
(นครศรีธรรมราช)

86 6500663 27/11/2564 6/1/2565 ตรวจสอบรีสอร์ทskywalk มีนายทุนใหญ่ร่วมมือกับม้งใช้พ้ืนท่ีผิดวัตถุประสงค์ บนภูทับเบิก 
จังหวัดเพชรบูรณ์

√ ระบบกรม/
เว็บไซต์

สจป.ท่ี 4 สาขา
พิษณุโลก

87 6500671 29/11/2564 14/1/2565 พบเห็นการลักลอบตัดไม้ บริเวณพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณบ้านลาน ต าบลม่อนป่ิน 
อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม่)

88 6500684 29/11/2564 6/1/2565 พบเห็นการลักลอบน ารถแม็คโครปรับพ้ืนท่ีในเขตป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณภูเขาบ้านสว้าเหนือ
 หมู่ท่ี 3 ต าบลพงพญา อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 3 สาขาแพร่

89 นร01640003970 29/11/2564 ขอใช้พ้ืนท่ีของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าย่านยาว ป่า
เขาวงและป่ากระชุม เพ่ือจัดสร้างส านักสงฆ์ฆ้องศิลาเทพวิทยาราม ท่ีชาวบ้านหมู่ท่ี 14 
ต าบลบางสวรรค์ อ าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

√ e-petition สจป.ท่ี 11 (สุราษฎร์
ธานี)

เสนอปิดเร่ือง 
03/03/2565



หน้าท่ี 10

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/
หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 1

90 รอ 79601/445 ลว.
 3 ก.ย.64

7/9/2564 การตัดต้นไม้ยาง (ไม้หวงห้าม) ในท่ีสาธารณประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต (ดอนปู่เผ้าเจ้าโฮง
แดง เทศบาลต าบลเชียงขวัญ อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด)

√ หนังสือส านักงาน
เทศบาลต าบล

เชียงขวัญ

สจป.ท่ี 7 (ขอนแก่น) เก็บตก กย.64 (นับ
สถิติ พย.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี
 ทส 

1601.8/16383 
ลว. 1 ต.ค.64)

91 2120 14/8/2564 การน าไม้หวงห้ามจากต่างจังหวัดท่ีกระท าเข้าข่ายท่ีผิดกฎหมายซ่ึงเป็นการค้าท่ีมีการน าไป
ในทางท่ีผิดข้ันตอนมีเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ร่วมด้วย (บ้านน้ าเลา บ้านเวียง อ าเภอร้องกวาง และ
บ้านทุ่งโฮ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่)

√ หนังสือ สมาคม
คนร้องกวางไม่

เอาธุรกิจไม้เถ่ือน

สจป.ท่ี 3 สาขาแพร่ เก็บตก สค.64 (นับ
สถิติ พย.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี
 ทส 

1601.8/15613 
ลว. 21 ก.ย.64)

92 2122 14/8/2564 ขอเสนอโครงการโคกหนองนาโมเดล ชุมชนเพชะอารยะ (บ้านดงหลง ต าบลแคมป์สน อ าเภอ
เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์)

√ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 4 สาขา
พิษณุโลก

เก็บตก สค.64 (นับ
สถิติ พย.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี
 ทส 

1601.8/15614 
ลว. 21 ก.ย.64)

93 มท 0205.3/10832
 ลว. 27 ก.ค.64

17/8/2564 ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน (บริเวณโดยรอบเขาตะเกียบ ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

√ หนังสือ 
กระทรวงมหาด 

ไทย

สจป.ท่ี 10 สาขา
เพชรบุรี

เก็บตก สค.64 (นับ
สถิติ พย.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ 
ด่วนมาก ท่ี ทส 

1601.8/15718 
ลว. 22 ก.ย.64)

94 ผผ 1003/2675 ลว.
 9 ก.ย.64

17/9/2564 ขอให้ช้ีแจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาเร่ืองร้องเรียน (กรณี
การจัดสรรพ้ืนท่ีจอดรถ อาคารจอดรถกรมป่าไม้)

√ หนังสือ 
ส านักงาน
ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน

ส านักบริหารกลาง เก็บตก กย.64 (นับ
สถิติ พย.64)



หน้าท่ี 11

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/
หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 1

95 2162 23/8/2564 เจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย √ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 2 (เชียงราย) เก็บตก สค.64 (นับ
สถิติ พย.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี
 ทส 

1601.8/15805 
ลว. 23 ก.ย.64)

96 2288 6/9/2564 นายทุนและชาวบ้านบุกรุกพ้ืนท่ีป่า หมู่ 12 ต าบลประสงค์ อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์
ธานี หมู่บ้านเขาชงโคและควนแซ่ หมู่บ้านทับชัน ต าบลคันธุลี อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์
ธานี และพ้ืนท่ีป่าพรุชุม หมู่ 5 ต าบลเวียง อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

√ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 11 (สุราษฎร์
ธานี)

เก็บตก กย.64 (นับ
สถิติ พย.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี
 ทส 

1601.8/15802 
ลว. 23 ก.ย.64)

97 ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 
0508/ท 8736 ลว. 

31 ส.ค.64

6/9/2564 ขอพระราชทานความช่วยเหลือเก่ียวกับท่ีดินท ากิน (สมาชิกสหกรณ์นิคมชัยบาดาล จ ากัด 
จังหวัดลพบุรี)

√ หนังสือ ส านัก
เลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี

สจป.ท่ี 5 (สระบุรี) เก็บตก กย.64 (นับ
สถิติ พย.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ 
ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 

1601.8/15648 
ลว. 22 ก.ยง64)

98 2266 3/9/2564 พ่อค้าไม้รายใหญ่ของอ าเภอปง (บริเวณต าบลนาปรัง อ าเภอปง จังหวัดพะเยา) √ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 2 (เชียงราย) เก็บตก กย.64 (นับ
สถิติ พย.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี
 ทส 

1601.8/15804 
ลว. 23 ก.ย.64)

99 2281 6/9/2564 มีผู้เอาป้ายกรมป่าไม้ ติดไว้ข้างสวนยางพารา ห้ามเข้าท ากิน ในลักษณะกล่ันแกล้ง (ต าบล
ซากพง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง)

√ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 9 (ชลบุรี) เก็บตก กย.64 (นับ
สถิติ พย.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี
 ทส 

1601.8/15763 
ลว. 23 ก.ย.64)



หน้าท่ี 12

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/
หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 1

100 ทส 0206.2/3549 
ลว. 4 ส.ค.64

26/8/2564 ร้องขอความช่วยเหลือ (กรณีราษฎรท่างาม ม.6 ต.ส าราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธ์ุ ขอความ
ช่วยเหลือในการจัดต้ังวัดธรรมสถิตย์ ในพ้ืนท่ีป่าซ่ึงเป็นป่าเฉลิมพระเกียรติ และขอขยายเขต
ไฟฟ้าจากหมู่บ้านไทยสมพร ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี เข้าสู่วัดธรรมสถิตย์)

√ หนังสือ สป.ทส. สจป.ท่ี 6 (อุดรธานี) ,
 สจป.ท่ี 7 (ขอนแก่น)

เก็บตก สค.64 (นับ
สถิติ พย.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี
 ทส 

1601.8/15348 
ลว. 17 ก.ย.64)

101 2153 20/8/2564 ร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือเร่ืองท่ีดินท ากิน (ต าบลท่าตะคร้อ อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัด
เพชรบุรี)

√ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 10 สาขา
เพชรบุรี

เก็บตก สค.64 (นับ
สถิติ พย.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี
 ทส 

1601.8/15560 
ลว. 21 ก.ย.64)

102 2260 1/9/2564 1/11/2564 ร้องเรียนหัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติท่ี ศร.8 (น้ ามุด) อุทยานแห่งชาติเข่ือนศรี
นครินทร์ มีพฤติกรรมกล่ันแกล้งจับกุมและรีดไถเงินชาวบ้าน

√ หนังสือร้องเรียน กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช

เก็บตก กย.64 (นับ
สถิติ พย.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี
 ทส 

1601.8/16384 
ลว. 1 ต.ค.64)

103 2171 24/8/2564 1/11/2564 เรียกรับสินบน (จังหวัดมุกดาหาร) √ หนังสือร้องเรียน ส านักเศรษฐกิจการป่า
ไม้ , สจป.ท่ี 6 สาขา

นครพนม

เก็บตก สค.64 (นับ
สถิติ พย.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี
 ทส 

1601.8/15803 
ลว. 23 ก.ย.64)

104 ทส 0100/6585 ลว.
 30 ก.ย.64

4/10/2564 ขอความช่วยเหลือในท่ีดินท ากิน กรณีกลุ่มชาวบ้าน หมู่ท่ี 2 บ้านท่ามาตร ต าบลปากคลอง 
อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ขอให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องยับย้ังการปฏิบัติการของเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐท่ีเข้าไปโค่นท าลายต้นมะพร้าว ต้นปาล์มน้ ามัน

√ หนังสือ 
ส านักงาน

รัฐมนตรี สป.ทส.

สจป.ท่ี 11 (สุราษฎร์
ธานี)

เก็บตก ตค.64 (นับ
สถิติ พย.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี
 ทส 

1601.8/17829 
ลว. 29 ต.ค.64)



หน้าท่ี 13

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/
หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 1

105 ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 
0909.203/17981 

ลว. 22 ก.ย.64

30/9/2564 ขอความเป็นธรรม (กรณีตัวแทนเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ าแม่มอก ต าบลเวียงมอก อ าเภอเถิน
 จังหวัดล าปาง กับพวก ขอความเป็นธรรมแก้ไขปัญหาการเยียวยาฟ้ืนฟูให้กับประชาชนต าบล
เวียงมอกท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการของรัฐ)

√ หนังสือ กรม
อุทยานแห่งชาติ 

สัตว์ป่า และ
พันธ์ุพืช

สจป.ท่ี 3 (ล าปาง) เก็บตก ตค.64 (นับ
สถิติ พย.64) 

(หนังสือ กรมป่าไม้ 
ด่วนท่ีสุด ทส 

1601.8/17676 
ลว. 28 ต.ค.64)

106 ทส 0206.2/4836 
ลว. 8 ต.ค.64

14/10/2564 ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาพ้ืนท่ีต าบลยางฮอม (กรณีส านักงานเทศบาลต าบลยางฮอม 
อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย)

√ หนังสือ สป.ทส. สจป.ท่ี 2 (เชียงราย) เก็บตก ตค.64 (นับ
สถิติ พย.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี
 ทส 

1601.8/17804 
ลว. 29 ต.ค.64)

107 ทส 0222.2/4792 
ลว. 7 ต.ค.64

11/10/2564 ขอปรึกษากรณีความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ีทับซ้อนเขตป่าไม้ √ หนังสือ สป.ทส. สจป.ท่ี 12 
(นครศรีธรรมราช)

เก็บตก ตค.64 (นับ
สถิติ พย.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี
 ทส 

1601.8/17665 
ลว. 28 ต.ค.64)

108 พว 0100.25/2279
 ลว. 13 ก.ย.64

21/9/2564 ขอพระราชทานความเป็นธรรม (กรณีย่ืนค าขอออกโฉนดท่ีดิน แต่ส านักงานท่ีดินจังหวัด
นครราชสีมา สาขาสีค้ิว แจ้งว่าท่ีดินอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเตียนและป่าเขาเข่ือน
ล่ัน บริเวณต าบลคลองไผ่ อ าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา)

√ หนังสือ 
ส านักงาน
องคมนตรี

สจป.ท่ี 8 
(นครราชสีมา)

เก็บตก ตค.64 (นับ
สถิติ พย.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี
 ทส 

1601.8/17667 
ลว. 28 ต.ค.64)

109 ทส 0206.2/4884 
ลว. 11 ต.ค.64

15/10/2564 ขอร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือเก่ียวกับการขอเอกสารสิทธิในท่ีดินท ากินในป่าเส่ือมโทรม 
(กรณีการขอเอกสารสิทธิในท่ีดินท ากินในป่าเส่ือมโทรมลุ่มแม่น้ าวังทองฝ่ังซ้าย ท้องท่ีต าบล
บ้านน้อยซุ้มข้ีเหล็ก อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก)

√ หนังสือ สป.ทส. สจป.ท่ี 4 สาขา
พิษณุโลก

เก็บตก ตค.64 (นับ
สถิติ พย.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี
 ทส 

1601.8/17821 
ลว. 29 ต.ค.64)



หน้าท่ี 14

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/
หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 1

110 ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 
0508/ท 9058 ลว. 
15 ก.ย.64 และด่วน

ท่ีสุด ท่ี กษ 
0220/3586 ลว. 29

 ก.ย.64

20/9/2564 ขอพระราชทานความช่วยเหลือเก่ียวกับกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท ากิน (กรณีสมาชิกสหกรณ์นิคม
คลองสวนหมาก จ ากัด จังหวัดก าแพงเพชร)

√ หนังสือกระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์ , 

หนังสือส านัก
เลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี

สจป.ท่ี 4 (ตาก) เก็บตก กย.64 (นับ
สถิติ พย.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ 
ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 

1601.8/17680 
ลว. 28 ต.ค.64)

111 กษ 0220/3539 ลว.
 23 ก.ย.64

4/10/2564 ขอพระราชทานความช่วยเหลือเก่ียวกับท่ีดินท ากิน (กรณีสมาชิกสหกรณ์นิคมนาคอเรือ จ ากัด
 อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่)

√ หนังสือ 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม่) เก็บตก ตค.64 (นับ
สถิติ พย.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ 
ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 

1601.8/17672 
ลว. 28 ต.ค.64)

112 กษ 0220/3537 ลว.
 23 ก.ย.64

4/10/2564 ขอพระราชทานความช่วยเหลือเก่ียวกับท่ีดินท ากิน (กรณีสมาชิกสหกรณ์นิคมแม่แจ่ม จ ากัด 
จังหวัดเชียงใหม่)

√ หนังสือ 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม่) เก็บตก ตค.64 (นับ
สถิติ พย.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ 
ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 

1601.8/17673 
ลว. 28 ต.ค.64)

113 กษ 0220/5885 ลว.
 8 ก.ย.64

15/9/2564 ขอพระราชทานความช่วยเหลือเก่ียวกับการออกเอกสารสิทธิท่ีดิน (กรณีสมาชิกสหกรณ์นิคม
ปะทิวเขาเล้ียวร่วมใจ จ ากัด จังหวัดชุมพร)

√ หนังสือ 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

สจป.ท่ี 11 (สุราษฎร์
ธานี)

เก็บตก ตค.64 (นับ
สถิติ พย.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ 
ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 

1601.8/17677 
ลว. 28 ต.ค.64)



หน้าท่ี 15

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/
หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 1

114 กษ 0220/6643 ลว.
 7 ต.ค.64

15/10/2564 ขอพระราชทานความช่วยเหลือเก่ียวกับการออกเอกสารสิทธิท่ีดิน (กรณีสมาชิกสหกรณ์นิคม
ดงมูลหน่ึง จ ากัด จังหวัดขอนแก่น)

√ หนังสือ 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

ส านักโครงการ
พระราชด าริ , สจป.ท่ี

 7 (ขอนแก่น)

เก็บตก ตค.64 (นับ
สถิติ พย.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ 
ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 

1601.8/17807 
ลว. 29 ต.ค.64)

115 ทส 026.2/ว 2760 
ลว. 7 ก.ย.64

14/9/2564 ร้องขอความช่วยเหลือ (กรณีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และราษฎรท่ีประกอบอาชีพปลูกพืช
สมุนไพรภายในอ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ขาดแคลนเคร่ืองมือ อุปกรณ์การผลิตและแปร
รูปผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม และบ่อน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตร)

√ หนังสือ สป.ทส. สจป.ท่ี 6 (อุดรธานี) เก็บตก ตค.64 (นับ
สถิติ พย.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี
 ทส 

1601.8/17675 
ลว. 28 ต.ค.64)

116 ทส 0206.2/4279 
ลว. 16 ก.ย.64

22/9/2564 ร้องขอความช่วยเหลือ (กรณีขอความช่วยเหลือในการจัดต้ังวัดป่าจันตคาม (หนองเปล่ง) บ้าน
ใหม่ หมู่ท่ี 14 ต าบลเมืองพาน อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี)

√ หนังสือ สป.ทส. สจป.ท่ี 6 (อุดรธานี) เก็บตก ตค.64 (นับ
สถิติ พย.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี
 ทส 

1601.8/17679 
ลว. 28 ต.ค.64)

117 กษ 0220/3614 ลว.
 30 ก.ย.64

15/10/2564 ร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือ (กรณีสมาชิกสหกรณ์นิคมด่านช้าง จ ากัด จังหวัดสุพรรณบุรี 
ได้รับการจัดสรรท่ีดินท ากินจากนิคมสหกรณ์ห้วยขม้ิน จ านวน 40 ไร่ ท่ีอยู่ในรูปแบบการเช่า
ได้ส้ินสุดอายุการเช่า)

√ หนังสือ 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

สจป.ท่ี 10 (ราชบุรี) เก็บตก ตค.64 (นับ
สถิติ พย.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี
 ทส

1601.8/17820 
ลว. 29 ต.ค.64)

118 ทส 0206.2/4524 
ลว. 28 ก.ย.64

1/10/2564 ร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือท่ีดินท ากินท่ีอยู่ในเขตนิคมสหกรณ์ดงมูล (กรณีสมาชิกสหกรณ์
นิคมดงมูลสอง จ ากัด ต าบลบ้านฝาง อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น)

√ หนังสือ สป.ทส. สจป.ท่ี 7 (ขอนแก่น) เก็บตก ตค.64 (นับ
สถิติ พย.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี
 ทส 

1601.8/17828 
ลว. 29 ต.ค.64)



หน้าท่ี 16

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/
หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 1

119 ทส 0206.2/3343 
ลว. 19 ก.ค.64

22/7/2564 ร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ เขต 4 พิษณุโลก ไม่ไปท าการส ารวจพ้ืนท่ี 
ท่ีดินท่ีขอออกโฉนด

√ หนังสือ สป.ทส. สจป.ท่ี 4 สาขา
พิษณุโลก

เก็บตก ตค.64 (นับ
สถิติ พย.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี
 ทส 

1601.8/17674 
ลว. 28 ต.ค.64)

120 ด่วนท่ีสุด ท่ี ผผ 
1302/348 ลว. 25 

ต.ค.64

28/10/2564 ขอหารือกรณีตรวจสอบแนวเขตบริเวณพ้ืนท่ีป่าเชิงเขาคันนา (ต าบลตาพระยา อ าเภอตาพระ
ยา จังหวัดสระแก้ว)

√ หนังสือ 
ส านักงาน
ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน

สจป.ท่ี 9 สาขา
ปราจีนบุรี

เก็บตก ตค.64 (นับ
สถิติ พย.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ 
ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 

1601.8/18130 
ลว. 3 พ.ย.64)

121 2826 29/10/2564 ขอความเป็นธรรมเปิดทางจ าเป็นเข้า-ออก สู่ทางสาธารณะ (บ้านกกตูม อ าเภอดงหลวง 
จังหวัดมุกดาหาร)

√ หนังสือร้องเรียน ส านักจัดการท่ีดินป่าไม้ เก็บตก ตค.64 (นับ
สถิติ พย.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี
 ทส 

1601.8/19400 
ลว. 25 พ.ย.64)

122 นร 1600/630 ลว. 
15 ต.ค.64

25/10/2564 ขอส่งเร่ืองร้องเรียน กรณีข้อร้องทุกข์กรณีเจ้าหน้าท่ียึดท่ีท ากิน (กรณีข้อร้องทุกข์กรณี
เจ้าหน้าท่ียึดท่ีท ากิน และท าลายพืชผลไร่นา ถางป่า และปลูกต้นไม้ ต าบลห้วยแย้ อ าเภอ
หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ)

√ หนังสือ 
ส านักงาน

คณะกรรมการนโ
ยบายท่ีดิน
แห่งชาติ

ส านักป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า , 

ส านักจัดการท่ีดินป่าไม้

เก็บตก ตค.64 (นับ
สถิติ พย.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี
 ทส 

1601.8/19373 
ลว. 25 พ.ย.64)

123 ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 
1621.4/8810 ลว. 
15 ต.ค.64 และด่วน

ท่ีสุด ท่ี ทส 
1621.4/9251 ลว. 4

 พ.ย.64

25/10/2564 ให้ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนทางโทรศัพท์ (กรณีการใช้พ้ืนท่ีผิดระเบียบและเง่ือนไขการอนุญาต
ใช้พ้ืนท่ีป่าไม้ รายบริษัท บ้านด่านพัฒนา จ ากัด (ต่อมาเปล่ียนเป็น บริษัท จอมคชา จ ากัด) 
ท้องท่ีต าบลด่าน อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์)

√ หนังสือ สจป.ท่ี 
8 (นครราชสีมา)

กองการอนุญาต เก็บตก ตค.64 (นับ
สถิติ พย.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ 
ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 

1601.8/6271 ลว.
 29 พ.ย.64)



หน้าท่ี 17

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/
หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 1

124 ทส 0100/7484 ลว.
 12 พ.ย.๖๔

15/11/2564 24/11/2564 ขอให้จัดท าค าตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะท่ี 353 เร่ือง แนวทางการป้องกันการเกิดปัญหา
อากาศเป็นพิษจากหมอกควันซ่ึงเกิดจากไฟป่าอย่างย่ังยืน ของนายนพพล เหลืองทองนารา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก พรรคเพ่ือไทย

√ กระทู้ ข้อหารือ ส านักป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า

หนังสือกรมป่าไม้ 
ด่วนท่ีสุด ทส 

1605.63/19330
 ลว. 24 พ.ย.64

125 ทส 0100/7267 ลว.
 2 พ.ย.๖๔

4/11/2564 31/1/2565 ขอให้จัดท าค าตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะท่ี 357 เร่ือง การก่อสร้างแหล่งน้ าตามแนวเชิงเขาภู
แลนคา อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ของนายสุรชัย คนสมบูรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พรรคเพ่ือไทย จังหวัดชัยภูมิ

√ กระทู้ ข้อหารือ สจป.ท่ี 8 
(นครราชสีมา)

หนังสือกรมป่าไม้ 
ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 

1601.8/19025 
ลว. 19 พ.ย.64

126 ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 
0100/7521 ลว. 17

 พ.ย.64

19/11/2564 การด าเนินเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (จ านวน 3 ข้อหารือ) (ชุดท่ี 25
 ปีท่ี 3 คร้ังท่ี 21) (ล าดับ 1.1 กรณีการขออนุญาตเดินสายไฟผ่านพ้ืนท่ีของกรมป่าไม้ 
เน่ืองจากประชาชนบ้านผาสามยอด ต.ผานกเค้า อ.กระดึง จ.เลย ได้ท าเร่ืองขออนุญาตฯ) 
(ล าดับ 2.1 กรณีความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ีบ้านแก่งโสภา ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติ
สุข ไปยังบ้านหาดเค็ด ต.เมืองจัง อ.ภูเวียง จ.น่าน ได้ท าการขออนุญาตก่อสร้างถนนฯ) (ล าดับ
 4.1 กรณีเก่ียวกับปัญหาภัยแล้ง และการบริหารจัดการน้ าให้กับประชาชนในจังหวัดพังงา 
จ านวน 3 โครงการฯ) (หนังสือสภาผู้ราษฎร ท่ี ทส 0001/11723 ลว. 29 ต.ค.64)

√ กระทู้ ข้อหารือ กองการอนุญาต หนังสือกรมป่าไม้ 
ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 

1601.8/19372 
ลว. 25 พ.ย.64

127 ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 
๐๑๐๐/7494 ลว. 15

 พ.ย.๖๔

17/11/2564 การด าเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ชุดท่ี 25 ปีท่ี 3 คร้ังท่ี 19) 
(ล าดับข้อหารือ 1.1 นางบุญร่ืน ศรีธเรศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาฬสินธ์ุ พรรค
เพ่ือไทย ขอปรึกษาหารือประเด็นกรณีได้รับการร้องเรียนจากนายสุวรรณ ระวิชัย รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลสมบูรณ์ และสมาชิกสภาองค์การส่วนต าบลโคกสมบูรณ์ อ าเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ) (หนังสือสภาผู้แทนราษฎร ท่ี สผ ๐๐๐๑/11772 ลงวันท่ี 29 
ตุลาคม ๒๕๖๔)

√ กระทู้ ข้อหารือ สจป.ท่ี 7 (ขอนแก่น) หนังสือกรมป่าไม้ 
ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 

1601.8/19368 
ลว. 25 พ.ย.64

128 ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 
๐๑๐๐/7527 ลว. 17

 พ.ย.๖๔

19/11/2564 การด าเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ชุดท่ี 25 ปีท่ี 3 คร้ังท่ี 20) ล าดับ
ข้อหารือ 3.1 นายนริศ ข านุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์
 ขอปรึกษาหารือประเด็นกรณีจังหวัดพัทลุงมีสัมปทานรังนกนางแอ่นฯ (หนังสือสภา
ผู้แทนราษฎร ท่ี สผ ๐๐๐๑/11793 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม ๒๕๖๔)

√ กระทู้ ข้อหารือ กองการอนุญาต หนังสือกรมป่าไม้ 
ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 

1601.8/19460 
ลว. 25 พ.ย.64



หน้าท่ี 18

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/
หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 1

129 1937 19/7/2564 29/12/2564 ขอความช่วยเหลือในท่ีดินท ากินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (กรณีป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าดงขวาง 
นาจารย์" พ้ืนท่ีต าบลนาจารย์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ุ พ้ืนท่ี อ.อ.ป. ขอใช้ประโยชน์)

√ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 7 (ขอนแก่น) เก็บตก กค.64 (นับ
สถิติ พย.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ 
ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 

1601.8/13151 
ลว. 10 ส.ค.64)

130 2045 4/8/2564 ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการออกเอกสารสิทธิโฉนดท่ีดินของนางเตือนใจฯ √ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 7 (ขอนแก่น) เก็บตก สค.64 (นับ
สถิติ พย.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี
 ทส 

1601.8/14018 
ลว. 25 ส.ค.64)

131 ทส 0206.2/3531 
ลว. 3 ส.ค.64

11/8/2564 ขอความเป็นธรรม (กรณีท่ีดินของผู้ร้อง เป็นท่ี นส.3 ก ในท้องท่ีต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมามีผู้บุกรุกและน าไปขอออกเอกสาร สปก.4-01)

√ หนังสือ สป.ทส. ส านักจัดการท่ีดินป่าไม้ เก็บตก สค.64 (นับ
สถิติ พย.64) 

(หนังสือ สบก ท่ี ทส
 1601.8/4048 
ลว. 18 ส.ค.64)

132 ทส 0206.2/3533 
ลว. 3 ส.ค.64

11/8/2564 ขอความเป็นธรรม (กรณีผู้ร้องถูกจับกุมด าเนินคดีข้อหาบุกรุกพ้ืนทีป่าสงวนแห่งชาติจนถูก
ศาลพิพากษาจ าคุก ซ่ึงพ้ืนท่ีท่ีถูกกล่าวหาเป็นท่ีดินท่ีผู้ร้องเช่าจากกรมธนารักษ์ อยู่บริเวณเขา
ยายเท่ียง อ าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา)

√ หนังสือ สป.ทส. สจป.ท่ี 8 
(นครราชสีมา)

เก็บตก สค.64 (นับ
สถิติ พย.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี
 ทส 

1601.8/13712 
ลว. 19 ส.ค.64)

เดือน ธันวาคม 2564
133 6500692 2/12/2564 มีการลักลอบปลูกส่ิงก่อสร้างในเขตป่าสงวนแห่งชาติ(ป่ายูคาลิปตัส) บริเวณบ้านสวนป่า หมู่ท่ี

 9 ต าบลหนองตะไก้ อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 8 

(นครราชสีมา)
134 6500702 2/12/2564 17/12/2564 มีการปลูกส่ิงก่อสร้างและน ารถแมคโครเข้าไปปรับพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณบ้านห้วย

เคียน หมู่ท่ี 4 ต าบลท่าสุด อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 2 (เชียงราย)

135 6500715 2/12/2564 6/1/2565 พบเห็นการลักลอบน ารถแม็คโครปรับพ้ืนท่ีในเขตป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณภูทับเบิก ต าบลวัง
บาน อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 4 สาขา
พิษณุโลก



หน้าท่ี 19

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/
หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 1

136 6500723 2/12/2564 27/12/2564 มีการลักลอบตัดไม้ในป่าโกงกาง บริเวณพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 2 ซอยเลียบหัวเขา ต าบลหาดทรายรี 
อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร

√ ปม./โทรศัพท์ 
1310

สจป.ท่ี 11 (สุราษฎร์
ธานี)

137 นร01640004084 3/12/2564 21/2/2565 ขอความช่วยเหลือเก่ียวกับท่ีดินท ากิน กรณีผู้ร้องกับพวกแจ้งว่าปัจจุบันได้รับความเดือดร้อน
เป็นอย่างมาก เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีส านักงานป่าไม้จังหวัดสุรินทร์แจ้งว่าท่ีดินท ากินและท่ีอยู่
อาศัยของผู้ร้องกับพวกเป็นท่ีสาธารณะท่ีต้องใช้ประโยชน์ร่วมกัน ผู้ร้องกับพวกจะต้องออก
จากท่ีดินดังกล่าวบริเวณพ้ืนท่ีอ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินร์

√ e-petition ส านักจัดการท่ีดินป่า
ไม้ , สจป.ท่ี 8 
(นครราชสีมา)

138 นร01640004054 3/12/2564 ขอความเป็นธรรมเก่ียวกับท่ีดินท ากิน โดยผู้ร้องแจ้งว่า ตนกับพวก ได้เข้าท าประโยชน์ในท่ีดิน
ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองกะลาเส และป่าคลองไม้ตาย ท้องท่ีบ้านพรุจุด หมู่ท่ี 2 
ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง หากแต่ต่อมาส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 ได้มี
หนังสือแจ้งให้ผู้ร้องกับพวก ออกจากป่าสงวนแห่งชาติ และร้ือถอนพืชผลอาสิน ตลอดจนส่ิง
ปลูกสร้างออกไปให้พ้นจากป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว

√ e-petition ส านักจัดการท่ีดินป่า
ไม้ , สจป.ท่ี 12 
(นครศรีธรรมราช)

สจป.ท่ี 12 
(นครศรีธรรมราช) 

เสนอปิดเร่ือง
08/03/2565

139 นร01640004098 7/12/2564 ขอความช่วยเหลือกรณีป่าสงวนแห่งชาติประกาศเขตทับท่ีดินท ากินของราษฎร โดยผู้ร้องให้
ข้อมูลว่า ราษฎรบ้านหัวหิน หมู่ท่ี 6 ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง ได้รับความ
เดือดร้อนจากการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ากะลาเส และป่าคลองไม้ตาย ทับท่ีดินท า
กินและท่ีอยู่อาศัย

√ e-petition ส านักจัดการท่ีดินป่า
ไม้ , สจป.ท่ี 12 
(นครศรีธรรมราช)

140 6500752 8/12/2564 13/1/2565 พบเห็นการลักลอบตัดไม้และแปรรูปไม้สัก ในเขตพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติแม่สอง บ้านนาไร่
เดียว หมู่ท่ี 4 ต าบลเตาปูน อ าเภอสอง จังหวัดแพร่

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 3 สาขาแพร่

141 6500744 8/12/2564 11/1/2565 พบเห็นการลักลอบตัดไม้ บริเวณพ้ืนท่ีเหมืองดีบุกเก่า ต าบลส่ีขีด อ าเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 12 
(นครศรีธรรมราช)

142 6500765 8/12/2564 ผู้ร้องแจ้งว่ามีการปลูกต้นไม้สัก ติดกับร้ัวตึกอพาร์ตเม้นท์ของผู้ร้อง บริเวณหมู่บ้านประดับสุข
 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

√ ระบบกรม/
โทรศัพท์

ส านักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้

(สวพ. ยังไม่รับเร่ือง
ในระบบ)

143 6500773 8/12/2564 มีการลักลอบบุกรุก แผ้วถางป่า ตัดไม้บนภูเขา เพ่ือท ารีสอร์ทพ้ืนท่ีเขตบ้านโคก ต าบลช า
ผักแผว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

√ ระบบกรม/
1310 กด 3

สจป.ท่ี 5 (สระบุรี)

144 6500781 8/12/2564 25/1/2565 มีการบุกรุกพ้ืนทีป่าสร้างรีสอร์ท ใกล้อ่างเก็บน้ าชลประทานบริเวณหมู่ท่ี 4 ต าบลบ้านบึง 
อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

√ ระบบกรม/
1310 กด 3

สจป.ท่ี 10 (ราชบุรี)

145 6500804 13/12/2564 14/2/2565 มีการบุกรุกขุดดินพ้ืนท่ี ภบท.5 โดยใช้รถแบคโฮเข้าไปขุดดินเพ่ือน าไปขายอยู่ท่ี หมูท่ี1 ต าบล
คลองน้ าไหล อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร

√ ระบบกรม/
1310 กด 3

สจป.ท่ี 4 (ตาก)

146 6500794 13/12/2564 24/2/2565 พบเห็นการลักลอบตัดไม้ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าวังใหญ่แม่น้ าน้อย หมู่ท่ี 3 ต าบลศรี
มงคล อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 10 (ราชบุรี)



หน้าท่ี 20

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/
หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 1

147 6500841 15/12/2564 31/1/2565 พบเห็นการบุกรุกท่ีท ากินของกรมป่าไม้ (ภบท.5) เพ่ือปลูกส่ิงปลูกสร้าง และแท้งค์น้ า และมี
การซ้ือขายท่ีดินด้วย บริเวณหมู่บ้านก่ิวต่ า ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

√ ระบบกรม/
1310 กด 3

สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม่)

148 6500825 17/12/2564 ขออนุญาติตัดก่ิงไม่ยาง (ไม่ยืนต้นขนาดใหญ่) อยู่ในเขตป่าสงวน บ้านหัวทุ่ง หมูท่ี 2 ต าบลค้อ
ทอง อ.เข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี

√ ระบบกรม/
เว็บไซต์

สจป.ท่ี 7 สาขา
อุบลราชธานี

149 6500833 17/12/2564 ร้องเรียนการถูกรุกล้ าพ้ืนท่ีจากส านักงานจัดการท่ีดินป่าไม้สระบุรี บริเวณพ้ืนท่ี หมู่ 2 ต าบล
ห้วยทราย อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

√ ระบบกรม/
เว็บไซต์

สจป.ท่ี 5 (สระบุรี)

150 6500854 17/12/2564 19/1/2565 พบเห็นการลักลอบตัดไม้ บริเวณบ้านคลองเรือ หมู่ท่ี 11 ต าบลดงข้ีเหล็ก อ าเมืองปราจีนบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 9 สาขา
ปราจีนบุรี

151 6500862 17/12/2564 14/1/2565 มีการลับลอบเผาป่า ติดเชิงเขา พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ใกล้เข่ือนแม่กวง บริเวณหมู่บ้านแม่ฮัก
พัฒนา ซอย14 หมู่ท่ี11 ต าบลหนองแหย่ง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

√ ระบบกรม/
1310 กด 3

สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม่)

152 นร02640089871 18/12/2564 12/1/2565 ขอให้เร่งพิจารณาตัดต้นไม้ออกจากบริเวณด้านหน้าบ้านให้แก่ผู้ร้อง หมู่ท่ี 12 ต าบลสันปูเลย
 อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เน่ืองจากผู้ร้องแจ้งว่าบ้านของผู้ร้องจะติดกับถนน ซ่ึง
บริเวณด้านหน้าบ้านจะมีต้นสักข้ึนกีดขวางทางเข้าออก-บ้านของผู้ร้องอยู่จ านวนประมาณ 5 
ต้น ส่งผลให้การเข้า-ออกบ้าน ไม่ได้รับความสะดวก

√ e-petition สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม่)

153 นร01640004132 18/12/2564 ขอความช่วยเหลือในการออกเอกสารสิทธิท่ีดิน บริเวณพ้ืนท่ีสหกรณ์นิคมนครเดิฐ จ ากัด ซ่ึงอยู่
ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินครเดิฐ ต าบลนครเดิฐ อ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ให้กับสมาชิก
สหกรณ์ฯ

√ e-petition ส านักจัดการท่ีดินป่าม้
 , สจป.ท่ี 4 (ตาก)

สจป.ท่ี 4 (ตาก) ปิด
เร่ืองแล้ว 

01/02/2565

154 6412254658 20/12/2564 ร้องเรียนการตัดไม้พะยูง อายุ 52 ปี ในพ้ืนท่ีโรงเรียนสามเพ่ือนพัฒนา ต าบลโนนนาจาน 
อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธ์ุ

√ e-petition สจป.ท่ี 7 (ขอนแก่น) ,
 สจป.ท่ี 7 สาขา

อุบลราชธานี

สจป.ท่ี 7 (ขอนแก่น)
 ปิดเร่ืองแล้ว 
22/2/2565

155 6500883 27/12/2564 14/2/2565 มีการบุกรุกตัดไม้ท าลายป่า บริเวณบ้านโป่งก้อนเส้า หมู่ท่ี 5 ต าบลท่ามะปราง อ าเภอแก่ง
คอย จังหวัดสระบุรี

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 5 (สระบุรี)

156 6500914 28/12/2564 นายกเทศบาล บุกรุกพ้ืนท่ีป่า ลักลอบตัดไม้ แผ้วถางป่า บริเวณป่าผีน้อยบ้านน้ าค า ต าบล
จานแสนไชย อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

√ ระบบกรม/
โทรศัพท์

สจป.ท่ี 7 สาขา
อุบลราชธานี



หน้าท่ี 21

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/
หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 1

157 มท 0205.3/4948 
ลว. 31 มี.ค.64

21/4/2564 13/8/2564 ขอความช่วยเหลือ (กรณีส านักปฏิบัติพุทธพรธรรมญาณี โดยข้ึนตรงต่อวัดโพธ์ินิมิต ต าบล
สะแกราช อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา)

√ หนังสือ 
กระทรวงมหาดไท

ย

สจป.ท่ี 8 
(นครราชสีมา)

เก็บตก เม.ย.64 
(นับสถิติ ธ.ค.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี
 ทส 

1601.8/7808 ลว.
 30 เม.ย.64)

158 ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 
0100/3443 ลว. 14

 พ.ค.64

18/5/2564 29/7/2564 การด าเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรณีการร้องเรียนจากร้อยต ารวจ
ตรีแดน ถาเมือง และนายเชิดสวาท ยาพรหม ก านันต าบลศรีษะเกษ อ าเภอนาน้อย จังหวัด
น่าน เก่ียวกับความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ีจ านวน 181 ราย ซ่ึงได้ช าระเงินจ านวน
รายละ 2,650 บาท เพ่ือเป็นค่าด าเนินการรังวัดท่ีดินตามโครงการขอออกโฉนดท่ีดิน ต้ังแต่ 
พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับโฉนดท่ีดิน เน่ืองจากเกิดปัญหายังไม่มีการรับรองแนว
เขตจากกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม และส านักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรมธนารักษื กระทรวงการคลัง จึงขอให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งด าเนินการในส่วนพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ เพ่ือให้ประชาชนได้รับโฉนดท่ีดินท ากินดังกล่าว

√ กระทู้ ข้อหารือ สจป.ท่ี 3 สาขาแพร่ เก็บตก พ.ค.64 (นับ
สถิติ ธ.ค.64) 
(หนังสือสภา

ผู้แทนราษฎร ท่ี สผ 
0001/6035 ลว. 

29 เม.ย.64)

159 1519 25/5/2564 30/8/2564 ร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมกรณีพิพาทท่ีดินบ้านโคกอีโด่ย (ต าบลทัพราช อ าเภอตาพระยา 
จังหวัดสระแก้ว)

√ หนังสือร้องเรียน ส านักจัดการท่ีดินป่าไม้ เก็บตก พ.ค.64 (นับ
สถิติ ธ.ค.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ 
ลับ ท่ี ทส 

1601.8/576 ลว. 
30 ส.ค.64)

160 นร 
0105.04/41356 

ลว. 31 พ.ค.64

10/6/2564 29/10/2564 ขอให้พิจารณาทบทวนการออกอาชญาบัตรพิเศษแร่ทองค าของบริษัท ริชภูมิ ไมน่ิง จ ากัด ใน
พ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี

√ หนังสือ 
ส านักงานปลัด

ส านัก
นายกรัฐมนตรี

กองการอนุญาต , 
สจป.ท่ี 9 (ชลบุรี)

เก็บตก มิ.ย.64 (นับ
สถิติ ธ.ค.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี
 ทส 

1601.8/10359 
ลว. 21 มิ.ย.64)



หน้าท่ี 22

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/
หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 1

161 1988 25/7/2564 ขอให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง พร้อมเจ้าหน้าท่ีส่วนกลางเข้ามาตรวจสอบพ้ืนท่ี (พ้ืนท่ี
ป่าชุมชน บ้านซ าเปิด ม.6 ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น)

√ หนังสือร้องเรียน 
(เรียน ปกท.ทส.)

สจป.ท่ี 7 (ขอนแก่น) เก็บตก กค.64 (นับ
สถิติ ธค.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี
 ทส 

1601.8/6366 ลว.
 3 ธ.ค.64)

162 ทส 0206.2/3572 
ลว. 5 ส.ค.64

11/8/2564 26/8/2564 ขออนุเคราะห์ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและกรมป่าไม้ตรวจสอบและ
ด าเนินคดีกับบุคคลซ่ึงปิดทางสาธารณะ

√ หนังสือ สป.ทส. สจป.ท่ี 10 (ราชบุรี) เก็บตก ส.ค.64 (นับ
สถิติ ธ.ค.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี
 ทส 

1601.8/11362 
ลว. 6 ก.ค.64)

163 ท่ี ทส 0206.2/4278
 ลว. 16 ก.ย.64

22/9/2564 ร้องเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ (กรณีการแปรรูปไม้และการค้าไม้แปรรูป) √ หนังสือ สป.ทส. กองการอนุญาต เก็บตก กย.64 (นับ
สถิติ ธค.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี
 ทส 

1601.8/6357 ลว.
 3 ธ.ค.64)

164 2537 30/9/2564 แจ้งผลการฟ้องคดีละเมิดท่ีดินจัดสรรป่าจอมทอง (พ้ืนท่ี ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่) √ หนังสือร้องเรียน 
(เรียน รมว.ทส.)

ส านักจัดการท่ีดินป่าไม้ เก็บตก กย.64 (นับ
สถิติ ธค.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี
 ทส 

1601.8/6459 ลว.
 8 ธ.ค.64)

165 2628 7/10/2564 ขอคัดค้านการขอใช้พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ละเมา เพ่ือเปิดโรงโม่หิน (พ้ืนท่ี ต.ท่าสาย
ลวด อ.แม่สอด จ.ตาก)

√ หนังสือร้องเรียน 
(เรียน อปม.)

กองการอนุญาต เก็บตก ตค.64 (นับ
สถิติ ธค.64) 

(หนังสือ สบก. ท่ี 
1601.8/6781 ลว.

 27 ธ.ค.64)



หน้าท่ี 23

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/
หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 1

166 ท่ี นร 0403(กร.1)/ว 
11835 ลว. 4 ต.ค.64

8/10/2564 ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (กรณีขอให้กรมป่าไม้พิจารณาอนุญาตให้
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงกลางพญาแก้ว เข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ท้องท่ี
 ต.เชียงกลาง และ ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน

√ หนังสือ ส านัก
เลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี

กองการอนุญาต เก็บตก ตค.64 (นับ
สถิติ ธค.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี
 ทส 

1601.8/6360 ลว.
 3 ธ.ค.64)

167 ท่ี สผ 0001/11123
 ลว. 30 ก.ย.64

25/10/2564 กรณีได้รับการร้องเรียนจากประชาชนบ้านเกาะฮ่ัง ต าบลเกาะศรีบอยา อ าเภอเหนือคลอง 
จังหวัดกระบ่ี ประสบปัญหาความเดือดร้อนเน่ืองจากไม่มีไฟฟ้าใช้ในการด ารงชีวิตและ
ประกอบอาชีพ ซ่ึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบ่ี เคยย่ืนหนังสือขออนุญาตเข้าท า
ประโยชน์ในพ้ืนท่ีเขตป่าสงวนแห่งชาติเกาะฮ่ัง

√ หนังสือ 
ส านักงาน

เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร

กองการอนุญาต เก็บตก ตค.64 (นับ
สถิติ ธค.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี
 ทส 

1601.8/6361 ลว.
 3 ธ.ค.64)

168 ท่ี นร 0404/11529
 ลว. 28 ก.ย.64

25/10/2564 ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน √ หนังสือ ส านัก
เลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี

กองการอนุญาต เก็บตก ตค.64 (นับ
สถิติ ธค.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี
 ทส 

1601.8/6358 ลว.
 3 ธ.ค.64)

169 ท่ี พว 
0100.25/2582 ลว.

 18 ต.ค.64

27/10/2564 ขอพระราชทานความเป็นธรรม (กรณีนางศิริลักษณ์ ศรีจันทร์ทึก บ้านคลองตาคง ต าบลโป่ง
น้ าร้อน อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี ทูลเกล้าฯ)

√ หนังสือ 
ส านักงาน
องคมนตรี

ส านักจัดการท่ีดินป่า
ไม้ , ส านักโครงการ

พระราชด าริฯ

เก็บตก ตค.64 (นับ
สถิติ ธค.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี
 ทส 

1601.8/6369 ลว.
 3 ธ.ค.64)

170 ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 
0508/ท 9905 ลว. 

25 ต.ค.64

29/10/2564 นายบุญชัย ดีเลิศไพบูลย์ ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการขยายระบบจ าหน่ายไฟฟ้า √ หนังสือ ส านัก
เลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี

ส านักโครงการ
พระราชด าริฯ , กอง

การอนุญาต

เก็บตก ตค.64 (นับ
สถิติ ธค.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี
 ทส 

1601.8/6367 ลว.
 3 ธ.ค.64)



หน้าท่ี 24

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/
หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 1

171 ท่ี ทส 0206.2/5230
 ลว. 1 พ.ย.64

4/11/2564 ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี 
และจังหวัดฉะเชิงเทรา

√ หนังสือ สป.ทส. ส านักป้องกันฯ, ส านัก
จัดการท่ีดินป่าไม้, 
สจป.ท่ี 9 สาขา

ปราจีนบุรี

เก็บตก พย.64 (นับ
สถิติ ธค.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี
 ทส 

1601.8/6365 ลว.
 3 ธ.ค.64)

172 2967 9/11/2564 ขอความอนุเคราะห์ติดตามการตรวจสอบแผนท่ีท้ายร่างพระราชกฤษฎีกาปรับปรุงเขตปฏิรูป
ท่ีดินในท้องท่ีอ าเภอศรีสัชนาลัย อ าเภอศรีนคร และอ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ของ
กรมป่าไม้

√ หนังสือร้องเรียน 
(เรียน อปม.)

ส านักจัดการท่ีดินป่าไม้ เก็บตก พย.64 (นับ
สถิติ ธค.64) 

(หนังสือ สบก. ท่ี 
1601.8/6780 ลว.

 27 ธ.ค.64)

173 3011 12/11/2564 ขออนุญาตใช้พ้ืนท่ีดินของทางราชการแก่ทางพระพุทธศาสนา (วัดประดู่งาม) √ หนังสือ พรรค
พลังสังคม

กองการอนุญาต เก็บตก พย.64 (นับ
สถิติ ธค.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี
 ทส 

1601.8/6356 ลว.
 3 ธ.ค.64)

174 3042 15/11/2564 ท าไม้ท่ีปลูกข้ึนบนท่ีดิน ส.ป.ก.4-01 ภายหลังประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 หน้า 9 
ตอนพิเศษ 292 ง ประกาศ ณ วันท่ี 9 ธันวาคม 2563 คณะเจ้าหน้าท่ีพิจารณาร่วมกัน 
กล่าวหาว่าเป็นความผิดท าไม้หวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกาไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530)

√ หนังสือร้องเรียน 
(เรียน รมว.ทส.)

สจป.ท่ี 3 (ล าปาง) เก็บตก พย.64 (นับ
สถิติ ธค.64) 

(หนังสือ สบก. ท่ี ทส
 1601.8/6457 

ลว. 8 ธ.ค.64)

175 ท่ี สม 0003/3179 
ลว. 12 พ.ย.64

22/11/2564 ขอทราบข้อเท็จจริง (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน กรณี
ตัวแทนราษฎรกลุ่มชาติพันธ์ุเผ่าพ้ืนเมืองม่อนแจ่ม ต.แม่แรม และ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.
เชียงใหม่ ขอให้พิสูจน์สิทธิการครอบครองท่ีดิน)

√ หนังสือ 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ

ส านักจัดการท่ีดินป่าไม้ เก็บตก พย.64 (นับ
สถิติ ธค.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี
 ทส 

1601.8/6362 ลว.
 3 ธ.ค.64)



หน้าท่ี 25

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/
หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 1

176 ท่ี พว 
0100.25/2892 ลว.

 19 พ.ย.64

26/11/2564 ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน (กรณีนายบุญจันทร์ หวันทา ทุลเกล้าฯ ขอความช่วยเหลือ
เน่ืองจากได้รับความเดือดร้อนเก่ียวกับปัญหาท่ีดินท ากิน พ้ืนท่ีต าบลเขาไม้แก้ว อ าเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี)

√ หนังสือ
ส านักงาน
องคมนตรี

ส านักโครงการ
พระราชด าริฯ , ส านัก
จัดการท่ีดินป่าไม้ , 

สจป.ท่ี 9 สาขา
ปราจีนบุรี

เก็บตก พย.64 (นับ
สถิติ ธค.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี
 ทส 

1601.8/6370 ลว.
 3 ธ.ค.64)

177 ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 
0100/7791 ลว. 25

 พ.ย.64

29/11/2564 การด าเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรณีกรมชลประทาน ไม่สามารถ
เข้าด าเนินโครงการก่อสร้างระบบบชลประทานขนาดเล็กให้ประชาชนในพ้ืนท่ีบ้านควนตอ 
หมู่ท่ี 4 ต าบลบางขัน อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช) (หนังสือ สภาผู้แทนราษฎร ท่ี 
สผ 0001/12536 ลว. 18 พ.ย.64)

√ กระทู้ ข้อหารือ กองการอนุญาต เก็บตก พย.64 (นับ
สถิติ ธค.64) 

(หนังสือสบก. ด่วน
ท่ีสุด ท่ี ทส 

1601.8/6359 ลว.
 3 ธ.ค.64)

178 ท่ี นร 404/13802 
ลว. 8 พ.ย.64

29/11/2564 ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (กรณี 1.ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เก่ียวกับท่ีดินท ากินของประชาชนในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 5 ต าบลแหลมสัก อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบ่ี
 2.ขอติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพืนท่ี ต.นาแก ต.ปงเตา ต.บ้านร้อง
 ต.บ้านหวด ต.บ้านแหง และต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ล าปาง ซ่ึงเคยย่ืนร้องขอให้มีโครงการตาม
แนวพระราชด าริการส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่า การสร้างป่าสร้างรายได้ในพ้ืนท่ี การจัดสรร
ท่ีดินท ากิน และส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน และการขอใช้พ้ืนท่ีป่าเพ่ือก่อสร้างปรับปรุงถนน
หรืออาคาร ซ่ึงปัจจุบันยังไม่ได้ด าเนินการและช่วยเหลือแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม)

√ หนังสือ ส านัก
เลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี

ส านักจัดการท่ีดินป่า
ไม้ , ส านักโครงการ
พระราชด าริฯ , กอง
การอนุญาต , สจป.ท่ี 

3 (ล าปาง)

เก็บตก พย.64 (นับ
สถิติ ธค.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี
 ทส 

1601.8/6399 ลว.
 3 ธ.ค.64)

179 3203 30/11/2564 ขออนุญาตงมไม้และน าไม้ข้ึนจากบริเวณเข่ีอนศรีนครินทร์ √ หนังสือร้องเรียน กองการอนุญาต , 
สจป.ท่ี 10 (ราชบุรี)

เก็บตก พย.64 (นับ
สถิติ ธค.64) 

(หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี
 ทส 

1601.8/6458 ลว.
 8 ธ.ค.64)

เดือน มกราคม 2565



หน้าท่ี 26

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/
หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 1

180 6500943 7/1/2565 ข้ันตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี (กรณีผู้ร้องขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลและ
สภาพป่าไม้ เพ่ือขอให้ตรวจสอบต าแหน่งท่ีดินแปลงท่ีขอออกโฉนดท่ีดิน ว่าอยู่ในเขตป่าไม้
หรือไม่ เป็นป่าประเภทใด ปัจจุบันมีสภาพเป็นป่าหรือไม่ เพ่ือประกอบการพิจารณา
ด าเนินการออกโฉนดท่ีดิน)

√ ระบบกรม สจป.ท่ี 7 สาขา
อุบลราชธานี

181 6501211 10/1/2565 มีการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าดงชมพูภูพาน-ป่าดงกะเฉอ หมู่ท่ี
 16 ต าบลห้วยยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมีการแบ่งขายท่ีดินกันและบางเจ้าได้มี
การรับปรับพ้ืนท่ีขายของด้วย

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 6 สาขา
นครพนม

182 6501261 11/1/2565 24/2/2565 มีการลักลอบตัดไม้ประดู่ บริเวณหมู่บ้านฮากฮาน หมู่ท่ี 2 ต าบลยาบหัวนา อ าเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 3 สาขาแพร่

183 6501253 11/1/2565 10/2/2565 มีการบุกรุกตัดไม้ท าลายป่า บริเวณบ้านคลองนูน หมู่ท่ี 4 ต าบลปังหวาน อ าเภอพะโต๊ะ 
จังหวัดชุมพร

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 11 (สุราษฎร์
ธานี)

184 6501245 11/1/2565 10/2/2565 พบเห็นการลักลอบบุกรุกแผ้วถางป่า บริเวณป่าชุมชนเชิงเขารอยต่อระหว่างต าบลช ารากกับ
ต าบลแหลมกลัด หมู่ท่ี 3 ต าบลช าราก อ าเภอเมือง จังหวัดตราด

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 9 (ชลบุรี)

185 6501185 10/1/2565 19/1/2565 มีการบุกรุกตัดไม้ท าลายป่า บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขากมลา ต าบลป่าตอง อ าเภอ
กะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยมีการตัดโค่นต้นไม้ ปรับทางชักลากไม้ซุงขนาดใหญ่

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 12 สาขากระบ่ี

186 6501232 10/1/2565 24/2/2565 มีการเล่ือยไม้ในบ้าน วันธรรมดาจะเล่ือยไม้แค่ช่วงเย็น วันเสาร์-อาทิตย์ จะเล่ือยไม้ท้ังวัน โดย
ไม่มีใบอนุญาต และไม่มีท่ีมาของไม้ว่าน ามาจากไหน อยู่หมู่บ้าน บ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ท่ี 
14 จุดสังเกตบ้านจะอยู่ตรงข้ามกับร้านก๋วยเต๋ียว ต าบลโป่งแดง อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

√ ระบบกรม/
1310 ต่อ 3

สจป.ท่ี 4 (ตาก)

187 6501062 10/1/2565 พบเห็นการลักลอบตัดไม้และขุดหน้าดิน บริเวณปางไฮ หมู่ท่ี 7 (ใกล้กับล้านนาปางไฮโฮมส
เตย์)

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม่)

188 6501083 10/1/2565 4/2/2565 มีการบุกรุกตัดไม้ท าลายป่า บริเวณป่าชุมชน หมู่ท่ี 2 ซอยโรงพยาบาลท่ากระดาน ต าบลท่า
กระดาน อ าเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 10 (ราชบุรี)

189 6501091 10/1/2565 มีการบุกรุกตัดไม้ท าลายป่า บริเวณบ้านเหนือ (ภูเขาด้านหลังโรงแรมบ้านปีเตอร์ปากช่อง) √ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 8 
(นครราชสีมา)

190 6501164 10/1/2565 24/2/2565 พบเห็นการลักลอบตัดไม้ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ หมู่บ้านวังนอง หมู่ท่ี 6 ต าบลโนนยาง 
อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 7 (ขอนแก่น)

191 6501274 11/1/2565 10/2/2565 มีการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าบริเวณ กม.31 ตม.31/174 ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 โดยมีการใช้รถไถๆต้นไม้บริเวณน้ัน และไม่ทราบว่าเป็นพ้ืนท่ีป่าสงวนหรือไม่

√ ระบบกรม/
1310 ต่อ 3

สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม่)



หน้าท่ี 27

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/
หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 1

192 6501282 11/1/2565 พบเห็นการลักลอบขุดดิน บนเขาบริเวณป่าสงวนแห่งชาติใกล้ๆส านักสงฆ์ดอยจอมค า หมู่ท่ี 
14 ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 2 (เชียงราย)

193 2046 4/8/2564 10/1/2565 ขอความเป็นธรรมเร่ืองท่ีท ากิน (ท้องท่ีบริเวณป่าเขาเอ็ด หมู่ท่ี 5 ต าบลนนทรีย์ อ าเภอบ่อไร่ 
จังหวัดตราด)

√ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 9 (ชลบุรี) เก็บตก สค.64 (นับ
สถิติ มค.65) 

(หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี
 ทส 

1601.8/13204 
ลว. 11 ส.ค.64)

194 6500964 11/1/2565 ขอให้มาตัดต้นไม้ใหญ่ 2 ต้น บ้านผือ ต าบลพันดอน อ าเภอกุมภวาปี อุดรธานี √ ระบบกรม สจป.ท่ี 6 (อุดรธานี)
195 6501295 12/1/2565 17/2/2565 ท่ีดินหัวไร่ปลายนาท่ีครอบครองท ามาหากินเป็นเวลาประมาณ 40 ปี แต่เครือญาติอีกฝ่ัง

กลับมารบกวนการครอบครอง ตอนวันท่ีเจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้มารังวัดท่ีดินเครือญาติฝ่ังน้ัน
ได้มารบกวนขัดสิทธิในขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีก าลังรังวัดท่ีดิน

√ ระบบกรม สจป.ท่ี 7 สาขา
อุบลราชธานี

196 ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 
0100/4587 ลว. 22

 ธ.ค.64

10/1/2565 การด าเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี 25
 ปีท่ี 3 คร้ังท่ี 3 (สมัยสามัญประจ าปีคร้ังท่ีสอง)) (กรณีนายบุญฐิน ประทุมลี สส. จังหวัด
มุกดาหาร พรรคเพ่ือไทย ประเด็นกรณีการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนทีป่าตามมาตรา 
54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 จัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพค าชะอี จังหวัด
มุกดาหาร) (หนังสือสภาผู้แทนราษฎร ท่ี สผ 0001/14053 ลว. 22 ธ.ค.64)

√ กระทู้ ข้อหารือ กองการอนุญาต หนังสือ สบก. ด่วน
ท่ีสุด ท่ี ทส 

1601.8/276 ลว. 
18 ม.ค.65

197 ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 
0100/8588 ลว. 30

 ธ.ค.64

10/1/2565 การด าเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ านวน 2 ข้อหารือ (ประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร ชุดท่ี 25 ปีท่ี 3 คร้ังท่ี 2 (สมัยสามัญประจ าปีคร้ังท่ีสอง)) (กรณี 1.นาย
ประเสริฐ ศรนุวัตร์ สส.บัญชีรายช่ือ พรรคก้าวไกล กรณีโครงการก่อสร้างเข่ือนอ่างเก็บน้ า
คลองล าแซงและคลองล าขัน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 2.นายกันตวรรณ ตันเถียร สส.
พังงา พรรคประชาธิปัตย์ กรณีขอให้กรมป่าไม้ อนุญาตให้ใช้พ้ืนท่ีของกรมป่าไม้ เพ่ือ
ด าเนินการก่อสร้างโครงการซ่ึงได้รับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแล้ว ใน
พ้ืนท่ีจังหวัดพังงา จ านวน 2 โครงการ) (หนังสือสภาผู้แทนราษฎร ท่ี สผ 0001/14045 
ลว. 22 ธ.ค.64)

√ กระทู้ ข้อหารือ สจป.ท่ี 13 (สงขลา) ,
 สจป.ท่ี 12 สาขา

กระบ่ี

หนังสือ สบก. ด่วน
ท่ีสุด ท่ี ทส 

1601.8/277 ลว. 
18 ม.ค.65



หน้าท่ี 28

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/
หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 1

198 6501305 13/1/2565 พบเห็นการบุกรุกป่า สร้างบ้าน และเล้ียงวัว บริเวณทางเข้าสักภูเดือน ตม.9 ถนนธนะรัตน์ 
(เขาใหญ่) จังหวัดนครราชสีมา ข้างโรงแรมฟลอริด้า เล้ียวซ้าย 50 เมตร จะอยู่ติดข้างทาง 
เป็นพ้ืนท่ีปลูกป่าสวนป่าของส านักบริหารกลางพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 7 (นครราชสีมา) เดิมมีป้ายป่า
สงวนแต่โดนถอนท้ิงผู้ร้องต้องการให้เจ้าหน้าท่ีส่วนกลางด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องและ
ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนดังกล่าวอย่างละเอียดโดยด่วนต่อไป

√ ระบบกรม สจป.ท่ี 8 
(นครราชสีมา)

199 6501321 13/1/2565 23/2/2565 มีการลักลอบน ารถแมคโครข้ึนไปตักดินปรับพ้ืนท่ีในป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณบนเขานางนอน 
หมู่ท่ี 7 ต าบลกรุงหยัน อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 8 
(นครราชสีมา)

200 6501334 13/1/2565 เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ในสังกัด สจป.ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการ
ลักลอบตัดไม้ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ หมู่บ้านปลายคลองวังหีบ หมู่ท่ี 1 ต าบลนาหลวงเสน 
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ ระบบกรม 
1310 ต่อ 3

ส านักป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า

201 6501313 13/1/2565 พบพ่อค้าไม้ น าไม้ประดู่เถ่ือนท่ีตัดมาจากป่า มาซุกซ่อนไว้ในบ้าน บริเวณหมู่บ้านฮากฮาน 
หมู่ท่ี 2 ต าบลยาบหัวนา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

√ ระบบกรม 
1310 ต่อ 3

ส านักป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า

202 6501371 17/1/2565 31/1/2565 มีการบุกรุกเขตป่าสงวน ตัดต้นยางพารา อยู่ท่ี หมู่ 4 ใกล้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลเขาโร ต าบลเขาโร อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่ือผู้บุกรุกนายจ าลอง เพียรดี

√ ระบบกรม 
1310 ต่อ 3

สจป.ท่ี 12 
(นครศรีธรรมราช)

203 6501363 17/1/2565 มีการบุกรุกตัดไม้ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติหนองกลางเนินเขตหมู่ท่ี 4 และ 10 ต าบลเตาปูน 
อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยน ารถกะบะและเคร่ืองมือตัดไม้เข้าไปในพ้ืนท่ี

√ ระบบกรม 
1310 ต่อ 3

สจป.ท่ี 10 (ราชบุรี)

204 6501384 17/1/2565 17/2/2565 มีการลักลอบบุกรุกตัดไม้ท าลายป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติ หมู่ท่ี 7 ต าบลสร้างถ่อน้อย 
อ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 7 สาขา
อุบลราชธานี

205 ท่ี พว 
0100.25/3176 ลว

 27 ธ.ค. 64

7/1/2565 ขอพระราชทานความเป็นธรรม (นายนพปฎล สมศรีร่ืน ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์)

√ หนังสือ ส านักโครงการ
พระราชด าริฯ, ส านัก
จัดการท่ีดินป่าไม้, 
สจป.ท่ี 4 สาขา

พิษณุโลก

206 6501392 17/1/2565 บุกรุกท่ีดินป่าสงวนได้มีการตัดต้นไม้และโค่นไม้ในพ้ืนท่ีป่าสงวนในพ้ืนท่ีป่า สปก.เดิมเป็นพ้ืนท่ี
ไม้ป่าเสียดท่ีปลูกไว้เม่ือ 20-30 ปีท่ีแล้วจนถึงตอนน้ีอายุ 50 ปีแล้ว หมู่ 20 หมู่บ้านไทย
เจริญ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

√ ระบบกรม/
1310 ต่อ 3

สจป.ท่ี 8 
(นครราชสีมา)



หน้าท่ี 29

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/
หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 1

207 ท่ี สว (กมธ 1) 
0009/49

13/1/2565 ขอส่งเร่ืองร้องเรียน กรณีขอใช้พ้ืนท่ีของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ภายในเขตป่า
สงวนแห่งชาติป่าดงภูพานและป่าดงกระเฌอ เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
หนองผ า ต าบลโคกภู-บ้านโนนเจริญ ต าบลกกปลาซิว อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร และเสา
ไฟฟ้า

√ หนังสือร้องเรียน กองการอนุญาต

208 6501431 19/1/2565 ร้องเรียนพนักงานราชการ มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในสถานท่ีราชการ โดยปล่อยเงินกู้นอก
ระบบ และเวลาท่ีผู้ใหญ่บ้านไปขอกล้าไม้ท่ีสถานีก็ได้มีการต่อว่าประชาชนเวลาท่ีไปขอกล้าไม้
ทุกๆคร้ัง สถานีวนวัฒวิจัย ผานกเค้า เขตขอนแก่น อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

√ ระบบกรม/ 
5053

ส านักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้

(สวพ. ยังไม่รับเร่ือง
ในระบบ)

209 6501423 19/1/2565 10/2/2565 การเล่ือยไม้ในโรงงานท่ีห้ามเล่ือยไม้ยางนาและมีการขนไม้และน าไม้มาจากนครสุราษท่ี
โรงเล่ือยท่ีเขาการ้อง พอแปรรูปไม้เสร็จแล้วในช่วงเวลากลางคืนก็จะขนไม้ออกทันทีในคืนน้ัน
และท าวันต่อวัน

√ ระบบกรม/5053 สจป.ท่ี 11 (สุราษฎร์
ธานี)

210 6501415 19/1/2565 15/2/2565 พบเห็นการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติเพ่ือท าสวน ปลูกข้าว บริเวณหมู่บ้านห้วยคอกหมู หมู่ 7 
ต าบลแม่นาวาง อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณพิกัดท่ีสังเกตได้ง่าย บ้านห้วยคอกหมู
ไปบ้านห้วยมะราง จะอยู่ระหว่างคร่ึงทางของหมู่บ้านทางซ้าย อยู่ทิศตะวันออก จะมีป้ายติด
ประกาศว่าเป็นพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ

√ ระบบกรม/5053 สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม่)

211 ท่ี กษ 1205/ว303 19/1/2565 ขอหารือท่ีดินป่าสงวนทับซ้อนคาบเก่ียวเขตพ้ืนท่ีดิน ส.ป.ก.4-01 √ หนังสือร้องเรียน ส านักจัดการท่ีดินป่าไม้
, สจป.ท่ี 3 (ล าปาง)

212 ท่ี ทส 0206.2/ว
3805 ลว 26 พ.ย. 64

30/11/2564 เร่ืองร้องเรียนท่ีย่ืนต่อนายกรัฐมนตรีในโอกาสเดินทางไปตรวจราชการ √ หนังสือร้องเรียน ส านักจัดการท่ีดินป่าไม้ เก็บตก พย.64 (นับ
สถิติ มค.65)

213 ท่ี ผผ 1202/1260 
ลว 23 ธ.ค. 64

4/1/2565 ขอให้ช้ีแจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาเร่ืองร้องเรียน √ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 4 สาขา
พิษณุโลก

214 ท่ี ทส 0206.2/839 
ลว 29 พ.ย. 64

1/12/2564 ขอความเป็นธรรม √ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 10 (ราชบุรี)

215 6501242969 20/1/2565 กรณีวัดพระพุทธบาทบัวบกถูกกรมศิลปากรประกาศรวมพ้ืนท่ีวัดเข้าไปอยู่ในพ้ืนท่ีอุทยาน ซ่ึง
เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีดังกล่าวได้มีพฤติกรรมข่มขู่เจ้าโอวาสเพ่ือไม่ให้เข้าไปเก่ียวข้องกับ
การซ่อมแซมเจดีย์รอบพระพุทธบาท บริเวณ ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

√ e-petition สจป.ท่ี 6 (อุดรธานี)



หน้าท่ี 30

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/
หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 1

216 นร01640004427 21/1/2565 ขอความเป็นธรรมเก่ียวกับท่ีดินท ากินเน่ืองจากผู้ร้องแจ้งว่า มีการประกาศเขตป่าสงวน
แห่งชาติ อุทยานแห่งชาติล าน้ าน่านได้มีการทับท่ีดินท ากินและท่ีอยู่อาศัยของราษฎร บริเวณ
พ้ืนท่ีต าบลท่าแฝก อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

√ e-petition สจป.ท่ี 3 (ล าปาง)

217 ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 
0100/272 ลว. 13 

ม.ค.65

17/1/2565 การด าเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรณีในคราวประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร ชุดท่ี 25 ปีท่ี 3 คร้ังท่ี 9 (สมัยสามัญประจ าปีคร้ังท่ีสอง) เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 
25 พฤศจิกายน 2564 ล าดับข้อหารือ 1.1 นายกฤติเดช สันติวชิระกุล สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดแพร่ พรรคภูมิใจไทย ประเด็นข้อปรึกษาหารือ กรณีได้รับการร้องเรียนจาก 
นายสฐาน น้อยเอ้ย ก านันต าบลแม่พุง อ าเภอวังช้ิน จังหวัดแพร่ เน่ืองจากสะพานข้ามล าห้วย
สรอย เข้าพ้ืนท่ีท าการเกษตรของประชาชนบ้านป่าคาม หมู่ท่ี 7 บ้านป่าม่วง หมู่ท่ี 9 ต าบล
แม่พุง ได้รับความเสียหายไม่สามารถขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้ เพราะเกิดอุทกภัยน้ าป่า
ไหลหลายทุกปี) (หนังสือสภาผู้แทนราษฎร ท่ี สผ 0001/14379 ลว. 30 ธ.ค.64)

√ กระทู้ ข้อหารือ สจป.ท่ี 3 สาขาแพร่ หนังสือ สบก. ด่วน
ท่ีสุด ท่ี ทส 

1601.8/367 ลว. 
21 ม.ค.65

218 6501444 20/1/2565 พบเห็นการลักลอบขุดดิน บริเวณตรงวัดป่าบ้านหินต้ัง ต าบลชะอม อ าเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 5 (สระบุรี)

219 สตร.91/2564 ลว 
29 ธ.ค. 64

17/1/2565 ขอความอนุเคราะห์และความเป็นธรรม √ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 8 
(นครราชสีมา)

220 6501452 24/1/2565 2/2/2565 มีการลักลอบตัดไม้ในเขตเขาอิโต้ ต าบลบ้านพระ อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี √ ระบบกรม/
1310 ต่อ 3

สจป.ท่ี 9 สาขา
ปราจีนบุรี

221 6501465 24/1/2565 17/2/2565 พบเห็นการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติปลูกมังคุด บริเวณระหว่างหมู่บ้านละไมกับหมู่บ้านแม่น้ า 
อยู่บนเขา ห่างจากร้านอาหาร 360 องศา อยู่ห่างตรงน้ัน 500 เมตร ด้านขวามือ เจ้าหน้าท่ี
ป่าไม้เคยเข้าไปตรวจยึดหลายปีมาแล้ว แถวน้ันเรียกว่าป่าต้นน้ า ติดกับสวนคูเย่ียม อ าเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

√ ระบบกรม/
1310 ต่อ 3

สจป.ท่ี 11 (สุราษฎร์
ธานี)

222 6501473 24/1/2565 8/2/2565 มีการลักลอบตัดไม้บริเวณริมหัวยบก หน้าโรงเรียนบ้านบก หมู่ท่ี 2 ต าบลเสนางคนิคม อ าเภอ
เสนางคนิคม จังหวัดอ านาจเจริญ โดยผู้แจ้งได้พบเห็นการกระท าดังกล่าวได้ 2 วันแล้ว

√ ระบบกรม/
1310 ต่อ 3

สจป.ท่ี 7 สาขา
อุบลราชธานี

223 6501481 24/1/2565 พบเห็นการบุกรุกแผ้วถางป่า ส่วนใหญ่จะเป็นต้นไม้สัก เพ่ือน าท่ีดินไปขายให้นายทุนท่ีเป็นผู้มี
อิทธิพล โดยน ารถแบคโฮขนาดเล็ก 2 คันเข้าปแผ้วถาง ผู้มีส่วนร่วมในการกระท าเป็น
ชาวบ้านหมู่ 3 ต าบลป่าเม่ียง , ส.ท. , ผู้ใหญ่บ้าน และต ารวจ บริเวณท่ีสังเกตได้ง่าย เลยห้วย
ฮ่องไคร้มาเชียงรายจะอยู่ซ้ายมือ มีป้ายเขียนว่าสวนแม่ไลย บ้านแม่ไลย ต าบลป่าเม่ียง 
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

√ ระบบกรม/
1310 ต่อ 3

สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม่) (เสนอปิดเร่ือง 
02-03-2565)



หน้าท่ี 31

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/
หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 1

224 นร0105.04/40176
 ลว 11 ม.ค. 65

11/1/2565 ขอให้พิจารณาจัดสรรท่ีดินท ากินให้แก่ราษฎรในพ้ืนท่ีอ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ √ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 8 
(นครราชสีมา)

225 ยธ 0735/169 ลว 
13 ม.ค. 65

19/1/2565 ส่งค าร้องผู้ต้องขัง √ หนังสือร้องเรียน ส านักจัดการท่ีดินป่าไม้
, สจป.ท่ี 4 (ตาก)

226 ลว 10 ธ.ค. 64 16/12/2564 การปฏิบัติหน้าท่ีของป่าไม้และชุดปฏิบัติการบุกจับกุมขบวนการค้าไม้เถ่ือนตามข้อร้องเรียน
ของชาวบ้านไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และป่าไม้หน่วย พร.10 เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ฯ

√ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 3 สาขาแพร่ เก็บตก ธค.64 (นับ
สถิติ มค.65)

227 6501494 24/1/2565 1/2/2565 มีรถแบคโฮเข้ามาขุดดินในพ้ืนท่ีซ่ึง ณ ตอนน้ีก าลังมีการขุดกันอยู่และน าดินท่ีขุดได้น าไปขาย 
ต าบลช้างแรก อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

√ ระบบกรม/
1310 ต่อ 3

สจป.ท่ี 10 สาขา
เพชรบุรี

228 15 ลว 4 ม.ค. 65 4/1/2565 ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้ √ หนังสือร้องเรียน กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช

229 ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 
0404/849 ลว. 19 

ม.ค.65

19/1/2565 ด าเนินการตอบกระทู้ถามท่ัวไปท่ีขอให้ตอบในท่ีประชุมสภา (กระทู้ถามท่ี 466 เร่ือง การ
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าน้ าญวน ต าบลร่มเย็น อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ของนายวิสุทธ์ิ ไชยณ
รุณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา พรรคเพ่ือไทย)

√ กระทู้ ข้อหารือ กองการอนุญาต , 
สจป.ท่ี 2 (เชียงราย)

หนังสือ สบก. ด่วน
ท่ีสุด ท่ี ทส 

1601.8/473 ลว. 
26 ม.ค.65

230 164 ลว. 17 ม.ค. 65 17/1/2565 แจ้งการบุกรุกป่าสงวน ขายยาบ้า ชาวพม่าหลบหนีเข้าเมือง √ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 11 (สุราษฎร์
ธานี)

231 110 ลว. 12 ม.ค. 65 12/1/2565 ร้องเรียนให้ตรวจสอบองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ล าปาง ใช้งบประมาณ
ไม่ถูกต้องและก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ

√ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 3 (ล าปาง)

232 ทส 0201.7/901 ลว
 27 ธ.ค. 64

25/1/2565 ร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าท่ีในสังกัดกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้รับความเดือดร้อน
และไม่เป็นธรรม

√ หนังสือร้องเรียน สบก. (ส่วนอ านวยการ
, ส่วนพัสดุ)

233 51 ลว 4 ม.ค. 65 4/1/2565 อดีตนายก อบต.ต.เกาะสุกร บุกรุกป่าไม้ √ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 12 
(นครศรีธรรมราช)

234 3076 17/11/2564 ร้องขอความเป็นธรรม กรณีนายทุนรีสอร์ทสนับสนุนให้ฮุบท่ีดินท ากินเพ่ือจัดท ารีสอร์ท (หมู่ท่ี
 15 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์, หมู่ท่ี 14 ต.กกสะท้อน อ.ด่านซ้าย จ.เลย, หมู่ท่ี 16 
ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์)

√ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 6 (อุดรธานี), 
สจป.ท่ี 4 สาขา

พิษณุโลก

เก็บตก พย.64 (นับ
สถิติ มค.65) หนังสือ

 สบก. ท่ี 
1601.8/475 ลว. 

26 ม.ค.65



หน้าท่ี 32

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/
หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 1

235 6501504 28/1/2565 มีคนบุกรุกพ้ืนท่ีป่าเข้าไปตัดต้นไม้ประมาณ 2 ไร่และมีการเผาป่าเป็นจ านวนมากและน าไม้ไป
แปรรูปท่ีบริเวณ หมู่ท่ี 2 ต าบลบางน้ าจืด อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพรตรงข้ามกับมาเลรี
สอร์ท

√ ระบบกรม/
1310 ต่อ 3

สจป.ท่ี 11 (สุราษฎร์
ธานี)

236 6501512 28/1/2565 17/2/2565 ย่ืนเร่ืองขอหนังสือรับรองเอกสารสิทธ์ิล่าช้า √ ระบบกรม/
เว็บไซต์

สจป.ท่ี 7 สาขา
อุบลราชธานี

237 6501525 31/1/2565 มีการบุกรุกตัดไม้ท าลายป่า บริเวณอ่างเก็บน้ าห้วยนางยอด บ้านโคกสวัสด์ิ ต าบลพุ่มแก 
อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม

√ ระบบกรม/
1310 ต่อ 3

สจป.ท่ี 6 สาขา
นครพนม

(ยังไม่รับเร่ืองใน
ระบบ)

238 6501533 31/1/2565 มีการบุกรุกตัดไม้ท าลายป่า บริเวณหน้าบ้านบ ารุงธรรม หมู่ท่ี 10 ถนนบ้านนา-แก่งคอย 
ต าบลชะอม อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยจะมาคอยตัดบริเวณริมถนนเป็นประจ า

√ ระบบกรม/
1310 ต่อ 3

สจป.ท่ี 5 (สระบุรี)

239 6501552764 31/1/2565 8/2/2565 มีการบุกบุกพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติแถวป่าเขานางหงส์ จังหวัดพังงา มีการตัดต้นไม้ใหญ่ ปรับ
พ้ืนท่ีเป็นข้ันบรรได บนภูเขาสูงบริเวณกว้าง

√ e-petition สจป.ท่ี 12 สาขากระบ่ี

240 สว 0007/04779 
ลว. 16 ธ.ค.64

20/12/2564 31/1/2565 ขอให้จัดท าค าตอบกระทู้ถามท่ี 054 เร่ือง ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีปัญหา
ท่ีดินท ากิน ของว่าท่ีร้อยตรี เชิดศักด์ิ จ าปาเทศ สมาชิกวุฒิสภา

√ กระทู้ ข้อหารือ ส านักจัดการท่ีดินป่าไม้
, กองการอนุญาต, 

สจป.ท่ี 10 (ราชบุรี), 
สจป.ท่ี 11 (สุราษฎร์

ธานี)

เก็บตก ธค.64 (นับ
สถิติ มค.65) 

(หนังสือ สบก ท่ี ทส
 1601.8/6789 
ลว. 27 ธ.ค.64)

241 ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 
0100/175 ลว. 10 

ม.ค.65

10/1/2565 ขอให้จัดท าค าตอบกระทู้ถามท่ี 059 เร่ือง การอนุรักษ์และดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ท่ีทรงคุณค่า
ของแผ่นดิน ของนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา (หนังสือส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ด่วนท่ีสุด ท่ี สว 0007/04790 ลว. 27 ธ.ค.64)

√ กระทู้ ข้อหารือ ส านักส่งเสริมการปลูก
ป่า , ส านักเศรษฐกิจ

การป่าไม้

หนังสือ สบก. ด่วน
ท่ีสุด ท่ี ทส 

1601.8/278 ลว. 
18 ม.ค.65) (ส านัก
เศรษฐกิจการป่าไม้ 
ปิดเร่ืองแล้ว / ส านัก
ส่งเสริมการปลูกป่า 

ยังไม่ส่ง)

เดือน กุมภาพันธ์ 2565
242 2044 ลว 4 ส.ค. 64 4/8/2564 ร้องเรียนการทุจริตการจ้างคนงานเพ่ือท าโครงการจัดการท่ีดินในเขตป่าสงวน (คทช) อ าเภอคุ

ระบุรี ปี 2563
√ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 12 สาขากระบ่ี เก็บตก สค.64 (นับ

สถิติ กพ.65)



หน้าท่ี 33

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/
หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 1

243 2355 ลว 14 ก.ย. 64 14/9/2564 ร้องเรียนกรณีเจ้้าหน้าท่ีสวนป่าปางอโศกเรียกเงินชาวบ้าน √ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 8 
(นครราชสีมา)

เก็บตก กย.64 (นับ
สถิติ กพ.65)

244 ด่วนท่ีสุด ท่ี กษ 
0220/5885 ลว. 8 

ก.ย.64

15/9/2564 นายสมชาย รัตมานนท์ ขอพระราชทานความช่วยเหลือเก่ียวกับการออกเอกสารสิทธิท่ีดิน √ หนังสือ สป.กษ. สจป.ท่ี 11 (สุราษฎร์
ธานี)

เก็บตก ก.ย.64 (นับ
สถิติ ก.พ.65) 

(หนังสือกรมป่าไม้ 
ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 

1601.8/17677 
ลว. 28 ต.ค.64)

245 2386 17/9/2564 ขอความอนุเคราะห์ขยายเวลาเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตรและทบทวนการตรวจสอบสิทธิ
การใช้ประโยชน์ (ต.ภูปอ และ ต.นาจารย์ อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ)

√ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 7 (ขอนแก่น) เก็บตก ก.ย.64 (น้ับ
สถิติ ก.พ.65) 

(หนังสือ สบก. ท่ี ทส
 1601.8/852 ลว.

 14 ก.พ.65)

246 2431 20/9/2564 ขอให้ตรวจสอบโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เคร่ืองจักร √ หนังสือร้องเรียน ส านักป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า

เก็บตก ก.ย.64 (นับ
สถิติ ก.พ.65)

247 2456 21/9/2564 ร้องเรียนการใช้พ้ืนท่ีป่าไม้ (ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี) √ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 10 (ราชบุรี) เก็บตก ก.ย.64 (นับ
สถิติ ก.พ.65) 

(หนังสือ สบก. ท่ี ทส
 1601.8/797 ลว.

 10 ก.พ.65)

248 2464 22/9/2564 ขอคัดค้านช่ือผู้ครอบครองท่ีดินและให้เพิกถอนการแจ้งช่ือผู้ครอบครองท่ีดินฯ (ต.เทอดไทย 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย)

√ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 2 (เชียงราย) เก็บตก ก.ย.64 (นับ
สถิติ ก.พ.65) 

(หนังสือ สบก. ท่ี ทส
 1601.8/870 ลว.

 14 ก.พ.65)

249 2489 27/9/2564 มีการน าตอไม้ รากไม้ เป็นจ านวนมาก มาต้ังไว้ท่ีบ้านบริเวณอ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ √ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 8 
(นครราชสีมา)

เก็บตก ก.ย.64 (นับ
สถิติ ก.พ.65) 

(หนังสือ สบก. ท่ี ทส
 1601.8/809 ลว.

 10 ก.พ.65)



หน้าท่ี 34

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/
หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 1

250 2526 30/9/2564 ตรวจสอบการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าไม้ ถนนหลังศาลเจ้าปุ๋นเถาก๋ง (ต าบลป่าตอง) (ต.ป่าตอง อ.กะทู้ 
จ.ภูเก็ต)

√ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 12 สาขากระบ่ี เก็บตก ก.ย.64 (นับ
สถิติ ก.พ.65) 

(หนังสือ สบก. ท่ี ทส
 1601.8/853 ลว.

 14 ก.พ.65)

251 ล.67 5/10/2564 ขอให้ยึดอายัดไม้ ตรวจสอบการท าไม้ การเคล่ือนย้ายไม้ จ านวนไม้  และการปฏิบัติหน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ

√ หนังสือร้องเรียน ส านักป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า

เก็บตก ต.ค.64 (นับ
สถิติ ก.พ.65)

252 2637 8/10/2564 การบุกรุกพ้ืนท่ีป่าชายเลน พ้ืนท่ีหมู่ 1 หมู่บ้านภูเก็ตวิลล่าโครงการ 3 อ าเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต

√ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 12 สาขากระบ่ี เก็บตก ต.ค.64 (นับ
สถิติ ก.พ.65) 

(หนังสือ สบก ท่ี ทส
 1601.8/810 ลว.

 10 ก.พ.65)

253 2638 8/10/2564 ขอความเป็นธรรม (ต.นาจารย์ อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ) √ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 7 (ขอนแก่น) เก็บตก ต.ค.64 (นับ
สถ้ิติ ก.พ.65) 

(หนังสือ สบก. ท่ี ทส
 1601.8/806 ลว.

 10 ก.พ.65)

254 2666 12/10/2564 ขอให้ตรวจสอบผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ลักลอบตัดไม้สักท่อนเถ่ือน
จากห้วยผานีตป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 10 ท่อน โดยใช้เอกสารใบก ากับ (สป.15) ของ
เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ท่ีให้ความช่วยเหลือเพ่ือให้พ้นผิดกฎหมาย

√ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 3 สาขาแพร่ เก็บตก ต.ค.64 (นับ
สถิติ ก.พ.65) 

(หนังสือ สบก. ท่ี ทส
 1601.8/804 ลว.

 10 ก.พ.65)

255 3371 ลว 20 ธ.ค. 64
 และ 3428 ลว 23 

ธ.ค. 64

3372 ลว 20 
ธ.ค. 64 และ 
3428 ลว 23 

ธ.ค. 64

ร้องเรียนการบุกรุกล้ าพ้ืนท่ีจากส านักจัดการท่ีดินป่าไม้สระบุรี √ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 5 (สระบุรี) เก็บตก ธค.64 (นับ
สถิติ กพ.65)



หน้าท่ี 35

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/
หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 1

256 2773 26/10/2564 อดีตข้าราชการระดับสูงในกระทรวงการคลังบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ (ต.คึกคัก อ.ตะก่ัวป่า จ.
พังงา)

√ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 12 สาขากระบ่ี เก็บตก ต.ค.64 (นับ
สถิติ ก.พ.65) 

(หนังสือ สบก. ท่ี ทส
 1601.8/807 ลว.

 10 ก.พ.65)

257 2792 27/10/2564 นักการเมืองท้องถ่ินบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติในจังหวัดพังงา √ หนังสือร้องเรียน ส านักป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า

เก็บตก ตค.64 (นับ
สถิติ กพ.65) 

(หนังสือ สบก ท่ี ทส
 1601.8/762 ลว.

9ก.พ.65)

258 2793 27/10/2564 การก่อสร้างสุสานฝังศพชาวจีนในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ และข้าราชการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าท่ี (ต.หงส์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร)

√ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 11 (สุราษฎร์
ธานี)

เก็บตก ต.ค.64 (นับ
สถิติ ก.พ.65) 

(หนังสือ สบก. ท่ี ทส
1601.8/808 ลว. 

10 ก.พ.65)

259 2790 27/10/2564 การบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติในจังหวัดพังงา (ต.คลองเคียน อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา) √ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 12 สาขากระบ่ี เก็บตก ต.ค.64 (นับ
สถิติ ก.พ.65) 

(หนังสือ สบก. ท่ี ทส
 1601.8/803 ลว.

 10 ก.พ.65)

260 2854 1/11/2564 ร้องขอความเป็นธรรม กรณีถูกแย่งการครอบครองสิทธ์ิพ้ืนท่ีท ากิน (ต.ถ้ าลอด อ.ปางมะผ้า จ.
แม่ฮ่องสอน)

√ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 1 สาขา
แม่ฮ่องสอน

เก็บตก พ.ย.64 (นับ
สถิติ ก.พ.65) 

(หนังสือ สบก. ท่ี ทส
 1601.8/851 ลว.

 14 ก.พ.65)

261 2952 ลว 8 พ.ย. 64 8/11/2564 ขอให้ปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือการอนุรักษ์ป่า √ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 12 สาขากระบ่ี เก็บตก พย.64 (นับ
สถิติ กพ.65)

262 2987 ลว 10 พ.ย. 64 10/11/2564 ร้องเรียนกรณีมีการบุกรุกเขตพ้ืนท่ีป่าเพ่ือปลูกยางพารา พ้ืนท่ี ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์
ธานี

√ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 11 (สุราษฎร์
ธานี)

เก็บตก พย.64 (นับ
สถิติ กพ.65)



หน้าท่ี 36

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/
หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 1

263 ลับ ด่วน ท่ี ทส 
0221/807 ลว. 9 

พ.ย.64

12/11/2564 การเร่งรัดด าเนินการของป่าไม้จังหวัดแพร่ท่ีมีนัยของเจ้าหน้าท่ีป่าไม้จังหวัดแพร่ท่ีเข้าไปมีส่วน
ได้ส่วนเสียท่ามกลางความขัดแย้งกับพ้ืนท่ีของการสร้างอ่างเก็บน้ าแม่แลง

√ หนังสือ สป.ทส. สจป.ท่ี 3 สาขาแพร่ เก็บตก พ.ย.64 (นับ
สถิติ ก.พ.65) 

(หนังสือ สบก. ลับ 
ด่วน ท่ี ทส 

1601.8/74 ลว. 
10 ก.พ.65)

264 3041 15/11/2564 ขอให้ด าเนินการขบวนการและตัวการอยู่เบ้ืองหลังการบุกรุกป่าโดยใช้อิทธิพลส่วนตัวของ
คราบคนในเคร่ืองแบบพร้อมทายาทและขัดขวางการพัฒนาสร้างความเจริญ อยู่เบ้ือหลังการ
ต่อต้านการสร้างอ่างเก็บน้ าแม่แลงมาตลอด (ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่)

√ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 3 สาขาแพร่ เก็บตก พ.ย.64 (นับ
สถิติ ก.พ.65) 

(หนังสือ สบก. ท่ี ทส
 1601.8/849 ลว.

 14 ก.พ.65)

265 ทส 0910.1204/ล
1431 ลว 25 พ.ย. 64

1/12/2564 พฤติกรรมเจ้าหน้าท่ีวนอุทยานเขาอีโต้ √ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 9 สาขา
ปราจีนบุรี

เก็บตก ธค.64 (นับ
สถิติ กพ.65)

266 3339 ลว 14 ธ.ค. 64 14/12/2564 ขอร้องเรียนเก่ียวกับการบุกรุกแผ้วถางป่ายูคา และเขตติดต่อป่าสงวนของกลุ่มบุคคล หรือ
นายทุน

√ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 8 
(นครราชสีมา)

เก็บตก ธค.64 (นับ
สถิติ กพ.65)

267 นร 
0105.04/43425 

ลว 24 ธ.ค. 64

24/12/2564 ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้เข้าด าเนินการตัดโค่นต้นปาล์มน้ ามันของ
ราษฎรในพ้ืนท่ีต าบลปากคลอง อ าเภอประทิว จังหวัดชุมพร

√ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 11 (สุราษฎร์
ธานี)

เก็บตก ธค.64 (นับ
สถิติ กพ.65)

268 ด่วนท่ีสุด ท่ี กษ 
0220/5731 ลว. 29

ธ.ค.64

7/1/2565 เร่งรัดการด าเนินการ กรณีขอพระราชทานความช่วยเหลือเก่ียวกับการออกเอกสารสิทธิท่ีดิน √ หนังสือ สป.กษ. สจป.ท่ี 11 (สุราษฎร์
ธานี)

เก็บตก ม.ค.65 (นับ
สถิติ ก.พ.65)

269 220 ลว 19 ม.ค. 65 19/1/2565 ร้องขอความเป็นธรรม หลังถูกเจ้าหน้าท่ีป่าไม้แจ้งจับข้อหารุกป่า √ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 9 สาขา
ปราจีนบุรี

เก็บตก มค.65 (นับ
สถิติ กพ.65)

270 สตร.97/2564 ลว 
29 ธ.ค. 65

19/1/2565 ขอความอนุเคราะห์และความเป็นธรรม น.ส.สมปอง เหล่าทองสาร √ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 8 
(นครราชสีมา)

เก็บตก มค.65 (นับ
สถิติ กพ.65)

271 219 ลว 19 ม.ค. 65 19/1/2565 ร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมเก่ียวกับท่ีดิน √ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 10 สาขา
เพชรบุรี

เก็บตก มค.65 (นับ
สถิติ กพ.65)

272 สตร.94/2564 ลว 
29 ธ.ค. 64

19/1/2565 ขอความอนุเคราะห์และความเป็นธรรม √ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 8 
(นครราชสีมา)

เก็บตก มค.65 (นับ
สถิติ กพ.65)



หน้าท่ี 37

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/
หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 1

273 246 ลว 20 ม.ค. 65 20/1/2565 ขอคัดค้านแผนท่ีแสดงบริเวณการแก้ไขปัญหาราษฎรในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าดงระแนง 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ

√ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 7 (ขอนแก่น) เก็บตก มค.65 (นับ
สถิติ กพ.65)

274 สภา/ว1 ลว 17 ม.ค. 
65

20/1/2565 การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้ตะเกียบ √ หนังสือร้องเรียน กองการอนุญาต/
สจป.ท่ี 10 สาขา

เพชรบุรี

เก็บตก มค.65 (นับ
สถิติ กพ.65)

275 ตกช.(พธ)/001 และ 
ตกช.(พธ)/002 ลว 25

 ธ.ค. 64

25/1/2565 ขอให้ตรวจสอบ √ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม่) เก็บตก มค.65 (นับ
สถิติ กพ.65)

276 293 25/1/2565 ขอความเป็นธรรมและด าเนินคดีตามกฎหมาย (ต.กระบ่ีใหญ่ อ.เมือง จ.กระบ่ี) √ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 12 สาขากระบ่ี เก็บตก ม.ค.65 (นับ
สถิติ ก.พ.65) 

(หนังสือ สบก. ท่ี ทส
 1601.8/848 ลว.

14 ก.พ.65)

277 290 ลว 25 ม.ค. 65 25/1/2565 ขอความเป็นธรรมและโต้แย้งค าส่ังตรวจยึดท่ีดินท ากินของเจ้าหน้าท่ี กรมป่าไม้ √ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 9 (ชลบุรี) เก็บตก มค.65 (นับ
สถิติ กพ.65)

278 พว 0100.25/12 ลว
 17 ม.ค. 65

27/1/2565 ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพฤติกรรมบุคคล √ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 12 สาขากระบ่ี เก็บตก มค.65 (นับ
สถิติ กพ.65)

279 330 ลว 27 ม.ค. 65 27/1/2565 อุทธรค าส่ังของผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) ท่ีไม่อนุญาตให้เข้า
ประโยชน์ในเขตป่าเพ่ือดูดทราย

√ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 6 (อุดรธานี) เก็บตก มค.65 (นับ
สถิติ กพ.65)

280 กษ 0100/47 ลว 6 
ม.ค. 65

27/1/2565 ขอติดตามการขอยกเลิกแนวเขตป่าไม้ถาวรและป่าสงวน ทับท่ีท ากินของราษฎร √ หนังสือ สป.กษ. สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม่) เก็บตก มค.65 (นับ
สถิติ กพ.65)

281 ทส 0206.2/304 ลว
 26 ม.ค. 65

31/1/2565 ร้องทุกข์เก่ียวกับท่ีดินวัดถ้ าเทพบันดาล √ หนังสือ สป.ทส. กองการอนุญาต/
สจป.ท่ี 4 สาขา

พิษณุโลก

เก็บตก มค.65 (นับ
สถิติ กพ.65)

282 นร01650000208 1/2/2565 ข้อพิพาทเร่ืองสิทธิท่ีดิน ขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาพ้ืนท่ีทับซ้อนป่าสงวนแห่งชาติ "ป่า
บางละมุง" ต าบลเข้าไม่แก้ว อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

√ e-petition สจป.ท่ี 9 (ชลบุรี)

283 กบ 0014.3/376 ลว
 27 ม.ค. 65

1/2/2565 ร้องเรียนเร่ืองร้องทุกข์ √ หนังสือร้องเรียน ส านักบริหารกลาง 
(ส่วนเสริมสร้างวินัย)



หน้าท่ี 38

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/
หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 1

284 6501562 2/2/2565 พบเห็นการครอบครองไม้แปรรูปผิดกฎหมาย บริเวณบ้านเลขท่ี 266 หมู่บ้านทิพย์มณฑา แก
รนด์วิลล์ ต าบลสันพระเนตร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นไม้ท่ีถูกตัดมาจากป่า
สงวน น ามาแปรรูปแล้วซุกซ่อนไว้ในเฟอร์นิเจอร์ ก่อนเคล่ือนย้ายแล้วน ามาเก็บไว้ท่ีบ้าน

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม่) (เสนอปิดเร่ือง 
10-03-2565)

285 6501575 2/2/2565 พบเห็นการลักลอบบุกรุกป่าชุมชน บริเวณป่าชุมชนบ้านมณีพฤษ์ 2 ต าบลงอบ อ าเภอทุ่มช้าง
 จังหวัดน่าน จากบุคคลภายนอกเพ่ือท าการเกษตร

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 3 สาขาแพร่

286 6501583 2/2/2565 มีการบุกรุกตัดไม้ท าลายป่า บริเวณป่าสงวนแห่งชาติใกล้กับสถานีสูบน้ าห้วยทับทัน ต าบล
ดอนแรด อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 8 
(นครราชสีมา)

287 6501591 3/2/2565 4/2/2565 มีการบุกรุกตัดไม้ท าลายป่า บริเวณบ้านหินดาด หมู่ท่ี 5 
ต าบลหินดาด อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 10 (ราชบุรี)

288 6501614 3/2/2565 พบเห็นการบุกรุกตัดไม้ท าลายป่า บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ หมู่บ้านปางอ่าง หมู่ท่ี 1 ต าบลสบ
เปิง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม่) (เสนอปิดเร่ือง 
01-03-2565)

289 420 ลว 3 ก.พ. 65 3/2/2565 ขอความอนุเคราะห์ โปรดเร่งพิจารณาในกระบวนการเพิกถอนโฉนดท่ีดินเลขท่ี 
21690-21702 (13แปลง) ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย บริเวณห้วยน้ าด า บ้านสบรวก

√ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 2 (เชียงราย)

290 7 ลว 4 ก.พ. 65 4/2/2565 ร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีรัฐทุจริตรับผลประโยชน์ การลักลอบตัดปาล์มน้ ามันในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ป่ารับร่อ-สลุย อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

√ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 11 (สุราษฎร์
ธานี)

291 450 ลว 4 ก.พ. 65 4/2/2565 ร้องขอความช่วยเหลือ (จัดต้ังส านักสงฆ์จันทร์ธราราม(ธ) จ.อุดรธานี) √ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 6 (อุดรธานี)
292 นร02650002236 5/2/2565 ขอเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการพิจารณาทบทวนนโยบบายในการลดงบประมาณ และเลิก

จ้างเจ้าหน้าท่ีหน่วยพิทักษ์ป่าขององค์กรหน่วยพิทักษ์ป่า เน่ืองจากประชาชนพบเห็นข้อมูล
จากส่ือโซเชียล และตามเพจ Facebook เก่ียวกับเพจอนุรักษ์ป่า รวมถึงเพจของ สืบ นาคะ
เสถียร

√ e-petition ส านักแผนงานและ
สารสนเทศ , ส านัก
ป้องกันรักษาป่าและ

ควบคุมไฟป่า

293 นร02650005892 5/2/2565 ขอให้แก้ไขปัญหาสมาชิกรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ไม่เต็มจ านวนของกองทุนฌาปนกิจ
สงเคราะห์ กรมป่าไม้

√ e-petition ส านักบริหารกลาง

294 484 ลว 7 ก.พ. 65 7/2/2565 ขอความเป็นธรรมพิสูจน์สิทธิท่ีดินการครอบครองบริเวณเกาะมุก ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเกาะมุก จังหวัดตรัง ราย นายนพดล หมาดปินัง

√ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 12 
(นครศรีธรรมราช)

295 6501643 8/2/2565 มีการลักลอบปรับหน้าดินบริเวณป่าสงวนแห่งชาติ หมู่บ้านป่าครองวังหีบ ตรงข้ามทางเข้า
สวนปาล์มรันเวย์ ต าบลนาหลวงเสน อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 12 
(นครศรีธรรมราช)



หน้าท่ี 39

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/
หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 1

296 6501672 8/2/2565 มีคนบุกรุกพ้ืนท่ีป่าหนองหีบ หนองคา เข้ามาท าการตัดต้นไม้ใหญ่เพ่ือน าไปขายโดยจะเข้ามา
ตัดเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์และน ารถบรรทุกมาจ านวนมากเพ่ือขนย้ายไม้ท่ีตัดออก หมู่ 13 
ต าบลโคกกลาง อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

√ รบบกรม/1310
 ต่อ 3

สจป.ท่ี 8 
(นครราชสีมา)

297 6501664 9/2/2565 มีคนบุกรุกพ้ืนท่ีป่าสปก.และน ารถแบคโฮเข้าไปเคลียร์พ้ืนท่ีไร่เพ่ือปลูกสับปะรดมีการน า
รถบรรทุกเข้ามาขนย้ายไม้ท่ีตัดออกน าไปขายและท าทางเข้าออกสองช่องทางเพ่ือไม่ให้คนรู้
และได้ตักเตือนกันไปแล้วแต่ก็ยังมีการเข้าไปท าในพ้ืนท่ีต่อ หมู่ 5 คลองปริง และ หมู่ 2 บ้าน
ขุนช านาญ ต าบลเกษตรสุวรรณ อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

√ ระบบกรม/
1310 ต่อ 3

สจป.ท่ี 9 (ชลบุรี)

298 519-520 ลว 9 ก.พ.
 65

9/2/2565 ให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ีตามรายช่ือและให้ย้ายเจ้าหน้าท่ีออกจากพ้ืนท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และ เร่ือง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ศก.1 อ าเภอขุนหาญและป่าไม้
จังหวัดศรีสะเกษพร้อมท้ังเจ้าหน้าท่ีส านัก 7

√ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 7 สาขา
อุบลราชธานี

299 6501685 10/2/2565 มีการลักลอบตัดไม้ใหญ่ ขนาด 2 คนโอบ บริเวณบนภูเขา เขตป่าสงวนแห่งชาติ และใกล้เขต
อนุรักษ์ หมู่ท่ี 2 ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช จุดพิกัดท่ีมีการลักลอบตัดไม้อยู่ใกล้
แท้งค์น้ า ห่างไป 10 เมตร ทางเข้าให้เข้าไปทางสวนใน ด้านขวาลูกเขา หรือเข้าไปทางหน้า
โรงเรียนเขาใหญ่เล้ียวซ้าย เจอสามแยกตรงไป และเจอสามแยกอีกทีให้เล้ียวขวา ตรงไปอีก 
20 เมตร เจอสามแยกแล้วเล้ียวซ้ายตรงไปอีก 2-3 กิโลเมตร ให้เล้ียวซ้ายตรงไปทางข้ึนเขา 
ประมาณ3-4 กิโลเมตร ประมาณ 20 เมตร จะพบจุดบริเวณท่ีมีการลักลอบตัดไม้

√ ระบบกรม/
1310 ต่อ 3

สจป.ท่ี 12 
(นครศรีธรรมราช)

300 กษ 0220/522 ลว 2
 ก.พ. 65

10/2/2565 ขอความเป็นธรรมและโต้แย้งค าส่ังตรวจยึดท่ีดินท ากินของนิคมสหกรณ์ชะแวะและเจ้าหน้าท่ี
ป่าไม้

√ หนังสือ สป.กษ. สจป.ท่ี 9 (ชลบุรี)

301 541 ลว 10 ก.พ. 65 10/2/2565 ขอความเป็นธรรมให้ปฏิบัติตาม มติคติรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2545 √ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม่)
302 542 ลว 10 ก.พ. 65 10/2/2565 ขอให้ตรวจสอบบุคคลเป็นภัยสังคม √ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 9 สาขา

ปราจีนบุรี
303 6501693 11/2/2565 ม่ือตอนสิบโมงของวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีคนน ารถแบคโฮเข้ามาขุดท่ีดินบนเขามะโรง

 มีการข่มขู่ถึงประชาชนด้วยเป็นคนใหญ่คนโต ซ่ึงได้ข่มขู่ถึงผู้ร้องจึงท าให้ผู้ร้องเกิดความ
เสียหาย ผู้ร้องได้รับแจ้งว่าท่ีตรงน้ันเป็นท่ีเขตป่าสงวน และได้มีการตัดไม้ขนย้ายไม้ท่ีตัด
น าออกไปขาย หมู่ท่ี 8 ต าบลบางสน อ าเภอประทิว จังหวัดชุมพร

√ ระบบกรม/
1310 ต่อ 3

สจป.ท่ี 11 (สุราษฎร์
ธานี)

304 6501703 11/2/2565 มีการลักลอบสร้างส่ิงปลูกสร้าง เจาะหินธรรมชาติ และสร้างฝายก้ันน้ าท าให้น้ าไม่ไหลเพ่ือให้
หินท่ีว่า นาคาเล่นน้ า บริเวณส านักสงฆ์ห้วยหินแหบ ต าบลโพธ์ิหมากแข้ง อ าเภอบึงโขงหลง 
จังหวัดบึงกาฬ

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 6 (อุดรธานี)



หน้าท่ี 40

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/
หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 1

305 ทส 0206.2/ว458 
ลว 9 ก.พ. 64

14/2/2565 แจ้งผลการพิจารณาเร่ืองร้องเรียน √ หนังสือ สป.ทส. สจป.ท่ี 9 (ชลบุรี)

306 สพท. 019/2565 ลว.
 9 ก.พ.65

14/2/2565 ขอใให้แจ้งให้อ านาจและหน้าท่ีตาม พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ในการติดตาม
ตรวจสอบ และลงโทษผู้ท่ีท าการยึดถือ ครอบครอง ท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในท่ีดิน 
ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ท าไม้ เก็บหาของป่า หรือกระท าด้วยประการใดๆ อันเป็นการเส่ือม
เสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ในพ้ืนท่ีป่าภูซ าผักหนาม อ.คอนสาร 
จ.ชัยภูมิ ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 538 (พ.ศ. 2516) ออกตามความพระราชบัญญัติป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

√ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 8 
(นครราชสีมา)

หนังสือ สบก. ด่วน
ท่ีสุด ท่ี ทส 

1601.8/869 ลว. 
14 ก.พ.65

307 6501732 15/2/2565 มีการบุกรุกตัดไม้ท าลายป่า บริเวณป่าชุมชน บ้านท าลาดขาว หมู่ท่ี 2 ต าบลท าลาดขาว 
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 8 
(นครราชสีมา)

308 6501745 15/2/2565 มีการบุกรุกตัดไม้ท าลายป่า บริเวณสวนป่าแม่อ่าง หมู่ท่ี 5 ต าบลบ้านแลง อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 3 (ล าปาง)

309 ท่ี นร 
0105.03/40453 

ลว. 9 ก.พ.65

15/2/2565 ขอให้พิจารณาแนวทางแก้ปัญหาสิทธิท่ีดิน (กรณีกลุ่มชาวไทยภูเขาม่อนแจ่ม ต.แม่แรม และต.
โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่)

√ หนังสือ สป.นร. สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม่) หนังสือ สบก. ท่ี 
1019 ลว. 22 

ก.พ.65 (ท้ังน้ี เป็น
การต่อเน่ืองหนังสือ 
กรมป่าไม้ ท่ี ทส 

1601.8/5575 ลว.
 18 มี.ค.64 และ

หนังสือ สบก. ท่ี ทส
 1601.8/3883 

ลว. 8 ส.ค.64)

310 636 ลว 17 ก.พ. 65 17/2/2565 ขอโต้แย้งการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงานป่าไม้ √ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 12 
(นครศรีธรรมราช)

311 635 ลว 17 ก.พ. 65 17/2/2565 ทวงคืนพ้ืนท่ีป่าไม้ และให้กรมป่าไม้ร้องขอให้ศาลส่ังคุ้มครองพ้ืนท่ีป่าฯ ขณะอยู่ระหว่าง
ด าเนินคดี มีผู้มีอิทธิพลบุกรุกพ้ืนท่ีป่าและใช้อาวุธปืน ข่มขู่ราษฎรเข้าใช้พ้ืนท่ีสาธารณะ
ประโยชน์ บริเวณอ่าวหาดนุ้ย หมู่ท่ี 2 ต าบลกะรน

√ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 12 สาขากระบ่ี



หน้าท่ี 41

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/
หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 1

312 6501753 18/2/2565 24/02/2565 มีการบุกรุกเขตพ้ืนท่ีป่าสงวน มีรถแบคโฮเข้าไปถางป่ามีวงศ์กว้าง อยู่บริเวณหลัง อบต.หนอง
พลับ ติดกับสันเข่ือนอ่างเก็บน้ าห้วยไทรงาม ต าบลหนองพลับ อ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

√ ระบบกรม/
1310 ต่อ 3

สจป.ท่ี 10 สาขา
เพชรบุรี

313 654 ลว 18 ก.พ. 65 18/2/2565 ขอความอนุเคราะห์ร้องทุกข์ ขอความเป็นธรรม ขอค าช้ีแนะแนวทาง และข้อกฎหมาย กรณี
ครอบครองท่ีท ากินในเขตท่ีดินในพ้ืนท่ีป่าไม้ถาวรตามโครงการส ารวจปี พ.ศ. 2562

√ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 1 สาขา
แม่ฮ่องสอน

314 ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 
0100/945 ลว. 14 

ก.พ.65

18/2/2565 ขอให้จัดท าค าตอบกระทู้ถามท่ี 471 (เร่ือง การขอเอกสารสิทธิเขตป่าไม้ถาวร เขตป่าสงวน
แห่งชาติ มาทับพ้ืนท่ีท ากินของชาวบ้าน ของนางอนุรักษ์ บุญศล สส.สกลนคร พรรคเพ่ือไทย)
(หนังสือส านักเลขาธิการนายกรับมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0404/2069 ลว. 10 ก.พ.65)

√ กระทู้ ข้อหารือ ส านักจัดการท่ีดินป่าไม้ หนังสือ สบก. ด่วน
ท่ีสุด ท่ี ทส 

1601.8/1035 ลว.
 23 ก.พ.65

315 ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 
0100/950 ลว. 15 

ก.พ.65

18/2/2565 การด าเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (คราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชุดท่ี 25 ปีท่ี 3 คร้ังท่ี 16 (สมัยสามัญประจ าปีคร้ังท่ีสอง) เม่ือวันพุธท่ี 15 ธ.ค.64 จ านวน 
2 ข้อหารือ)(หนังสือสภาผู้แทนราษฎร ท่ี สผ 0001/792 ลว. 31 ม.ค.65)

√ กระทู้ ข้อหารือ กองการอนุญาต , 
สจป.ท่ี 12 

(นครศรีธรรมราช)

หนังสือ สบก. ด่วน
ท่ีสุด ท่ี ทส 

1601.8/1033 ลว.
 23 ก.พ.65

316 ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 
0100/942 ลว. 15 

ก.พ.65

18/2/2565 การด าเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (คราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชุดท่ี 25 ปีท่ี 3 คร้ังท่ี 21 (สมัยสามัญประจ าปีคร้ังท่ีสอง) เป็นพิเศษ จ านวน 4 ข้อหารือ) 
(หนังสือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ท่ี สผ 0001/1090 ลว. 3 ก.พ.65)

√ กระทู้ ข้อหารือ กองการอนุญาต , 
สจป.ท่ี 2 (เชียงราย) ,

 สจป.ท่ี 10 สาขา
เพชรบุรี , สจป.ท่ี 13

 สาขาแพร่

หนังสือ สบก. ด่วน
ท่ีสุด ท่ี ทส 

1601.8/1032 ลง
วันท่ี 23 ก.พ.65

317 6501761 21/2/2565 มีเจ้าหน้าท่ีไปท าการรังวัดท่ีดินแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ยิงแนวเขตล้ าท่ี นส.3ก. ท่ีดินท า
กิน เข้าไปเยอะ ในพ้ืนท่ี หมู่ 12 หมู่บ้านเขาวัง ใกล้กับมัสยิด ต าบลหินตก อ าเภอร่อนพิบูลย์
 จังหวัดนครราชสีมา

√ ระบบกรม/
1310 ต่อ 3

สจป.ท่ี 12 
(นครศรีธรรมราช)

318 6501774 21/2/2565 พบเห็นการบุกรุกตัดไม้ท าลายป่า บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ บ้านสบเรียง ต าบลสบปราบ 
อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 3 (ล าปาง)

319 6501782 21/2/2565 พบเห็นการบุกรุกตัดไม้ท าลายป่า บริเวณป่าป่าเชิงเขา บ้านเขาวง หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองน้ าแดง
 อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

√ ระบบกรม/1362 สจป.ท่ี 8 
(นครราชสีมา)



หน้าท่ี 42

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/
หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 1

320 6501871 23/2/2565 พบเห็นนายทุนบุกรุกตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และปลูกบ้านบริเวณท่ีสังเกตได้ง่าย หลังรี
สอร์ทบ้านไร่ออมทอง เขาผาแดง บ้านปางโก หมู่ 8 ต าบลดอนเมือง อ าเภอสีค้ิว จังหวัด
นครราชสีมา และได้ติดป้ายว่าเป็นพ้ืนท่ีส่วนบุคคลมีเอกสารสิทธ์ิถูกต้อง ผู้ร้องต้องการให้
เจ้าหน้าท่ีพ้ืนท่ีในส่วนท่ีเก่ียวข้องเข้ามาตรวจสอบโดยเร่งด่วน เน่ืองจากมีการตัดไม้อยู่ในขณะน้ี

√ ระบบกรม/
1310 ต่อ 3

สจป.ท่ี 8 
(นครราชสีมา)

321 6501884 23/2/2565 ขอให้กรมป่าไม้ ตรวจสอบพ้ืนท่ีดินว่าไม่ได้อยู่ในเขตป่าสงวน อ าเภอเมืองปาน ต าบลเมืองปาน
 จังหวัดล าปาง ศูนย์ป่าไม้ท่ีล าปางใช้เวลาตรวจสอบเอกสารจะสามอาทิตย์แล้วยังไม่ได้
ด าเนินการอะไรเลย

√ ระบบกรม/
1310 ต่อ 3

สจป.ท่ี 3 (ล าปาง)

322 700 ลว 24 ก.พ. 65 24/2/2565  ขอแย้งสิทธิและคัดค้านในพ้ืนท่ี คตช. √ หนังสือร้องเรียน สจป.ท่ี 6 (อุดรธานี)
323 6501923 25/2/2565 มีผู้ใหญ่บ้านได้รับงบประมาณจากกรมป่าไม้จ านวน 50,000 บาท มีการจัดซ้ือจัดจ้างให้

สมาชิกไฟป่าและต้องจ่ายเบ้ียเล้ียงให้กับลูกน้องในหน่วยไฟป่ารายได้ท่ีต้องได้จ านวน 9,600
 บาท ซ่ึงทางผู้ใหญ่บ้านไม่มีการจ่ายเงินค่าเบ้ียเล้ียงให้กับลูกน้องเลย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต าบล
ทุ่งกว๋าว อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง

√ ระบบกรม/
1310 ต่อ 3

สจป.ท่ี 3 (ล าปาง)

324 6501931 25/2/2565 มีพ้ืนท่ี สปก. จ านวนหลายไร่และมีการบุกรุกจุดไฟเผาป่าและถางป่าในบางส่วนท่ีมีพ้ืนท่ีของ
เขาเองและมีการตัดต้นไม้ข้างๆมหาวิทยาลัยพะเยา ต ารวจได้เข้าไปตรวจสอบพ้ืนท่ีเม่ือวันท่ี 
11 กุมภาพันธ์ 2565 พ้ืนท่ีท่ีเกิดเหตุ หมู่บ้านม้อแกงทอง ต าบลแม่กลาง จังหวัดพะเยา 
พิกัด IND593505 E2102857N WGS84593172E2103160N

√ ระบบกรม/
1310 ต่อ 3

สจป.ท่ี 2 (เชียงราย)

325 6501981 28/2/2565 มีการบุกรุกป่า ต าบลเกาะสุกร อ าเภอปะเหรียญ จังหวัดตรัง มีก านันไปปลูกต้นอินทผาล า 
เม่ือวันท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้ไม่รับหนังสือมีพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสมกับทางเจ้าหน้าท่ี

√ ระบบกรม/
1310 ต่อ 3

สจป.ท่ี 12 
(นครศรีธรรมราช)

217 108

√ √

สถิติเร่ืองร้องเรียน ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ รวม ด าเนินการแล้วเสร็จ 

คิดเป็นร้อยละ

ตค.64 16 33 49 12.69%
พย.64 52 31 83 11.92%

325



 

เรื่องร้องเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการ 
(ค้างข้ามปี) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(เอกสารแนบ 2) 



หน้า 1

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน

หน่วยงานเจ้าของเร่ือง/
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

1 6400083 16/10/2563 มีการลักลอบตัดไม้ บริเวณป่าชุมชนบ้านแม่สุริน ม.3 ต.ขุนยวม อ.ขุมยวม จ.
แม่อ่องสอน

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน

2 6311167995 2/11/2563 1. กรณีนายบุญช่วย ใจกว้าง ขอความอนุเคราะห์ขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้านผาเส
ริฐพัฒนาและปรับปรุงระบบประปาจากน ้าตกห้วยแก้วสู่หมู่บ้านในต้าบลดอย
ฮาง (ถนนสายหลัก) อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พื นท่ีบางส่วนอยู่ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝ่ังซ้ายและป่าแม่กกฝ่ังขวา 2. กรณีนายปรีชา กนก
นาฏกุล ขอรับความช่วยเหลือการขอใช้พื นท่ีในการขยายเขตไฟฟ้า  ในพื นท่ี
บ้านกกน้อย ต้าบลห้วยชมภู อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พื นท่ีบางส่วนอยู่ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝ่ังซ้ายและป่าแม่กกฝ่ังขวา    3. กรณีนายจะ
คือ แอจู่ ขอรับการสนับสนุนระบบสาธารณูปโภคพื นฐานบ้านยะฟูบ้านบริวาร 
หมู่ท่ี 11 ต้าบลแม่ยาว อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในเขตพื นท่ีป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าดอยบ่อ

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

3 6311240829 3/11/2563 ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กรณีได้รับผลกระทบจากการ
ประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติดงภูดินทับซ้อนท่ีท้ากินและท่ีอยู่อาศัยของราษฎร
ในพื นท่ีบ้านผึ ง หมู่ 4 และ 14 บ้านเหล่าโดน หมู่ 10 และบ้านเพียมาตร หมู่
 3 ต้าบลหนองแค อ้าเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยขอให้ตรวจสอบแนว
เขตพื นท่ีป่าสงวนแห่งชาติดงภูดิน และออกหนังสือแสดงสิทธิในการถือครอง
ท่ีดินให้แก่ราษฎร

√ e-petition สจป.ท่ี 7 สาขาอุบลราชธานี

4 6400203 16/11/2563 พบเหตุใช้รถแม็คโครเข้าไปปรับท่ีดินตามแนวเขา บริเวณบ้านทุ่งแถว ต.ฉมัน 
อ.มะขาม จ.จันทบุรี ขอให้เจ้าหน้าท่ีเข้าไปตรวจสอบ

√ ปม./1310 สจป.ท่ี 9 (ชลบุรี)

5 นร01630010446 10/11/2563 ขอเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดสรรท่ีดินให้กับประชาชนผู้ยากจนในเขต
อ้าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี กรณีท่ีนายราช บุกลอ ตัวแทนกลุ่มราษฎรผู้
ได้รับความเดือดร้อนเร่ืองท่ีดิน ได้เร่ืองขอให้พิจารณาอนุญาตใช้ประโยชน์พื นท่ี
ป่าสงวนแห่งชาติ ต้าบลด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี แต่ท่ีดินดังกล่าวเป็นพื นท่ี
ครอบครองของครอบครัวผู้ร้อง โดยผู้ร้องแจ้งว่า ครอบครัวจันทร์สุวรรณ มี
ความปรารถนาและยินดีให้การสนับสนุนการจัดท่ีดินให้กับเกษตร ผู้ยากไร้ตาม
นโยบายของรัฐบาลในท้องท่ีอ้าเภอด่านช้างท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามตามท่ีระเบียบและกฎหมายก้าหนดไว้

√ e-petition ส้านักจัดการท่ีดินป่าไม้ , 
สจป.ท่ี 10 (ราชบุรี)

สจป.ท่ี 10 (ราชบุรี)
 ปิดเร่ือง 23/11/63

6 สผ 0001/๑๐๕๒๔  2/1๑/256๓ การด้าเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ชุดท่ี 25 ปี
ท่ี ๒ ครั งท่ี ๒๐)

√ ข้อหารือ ส้านักจัดการท่ีดินป่าไม้ หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี 
ทส 

1601.8/22125 
ลว. 6พ.ย.63

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 2



หน้า 2

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน

หน่วยงานเจ้าของเร่ือง/
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 2

7 สผ 0001/๑๐๕๙๑  ๖/1๑/256๓ การด้าเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ชุดท่ี 25 ปี
ท่ี ๒ ครั งท่ี ๒๖)

√ ข้อหารือ กองการอนุญาต,สจป.ท่ี 9 
(ชลบุรี)

8 สผ 0001/๑๐๙๑๓  ๑๐/1๑/256๓ การด้าเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ชุดท่ี 25 ปี
ท่ี ๒ ครั งท่ี ๒๓)

√ ข้อหารือ กองการอนุญาต,สจป.ท่ี 12 
สาขากระบ่ี

สจป.ท่ี 12 สาขา
กระบ่ี ปิดเร่ืองแล้ว 

22/12/63

9 สผ 0001/๑๑๒๓๕  ๑๓/1๑/256๓ การด้าเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ชุดท่ี 25 ปี
ท่ี ๒ ครั งท่ี ๒๕)

√ ข้อหารือ ส้านักจัดการท่ีดินป่าไม้,สจป.
ท่ี 7 สาขาอุบลราชธานี

10 6312540699 4/12/2563 ขอให้ติดตามการขอรับอนุญาตเข้าท้าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่า
สงวนแห่งชาติไสโป๊ะ แปลงท่ี 1 เนื อท่ี 625 ไร่ เพ่ือด้าเนินโครงการสวน
พฤกษาสวรรค์ส้าหรับประชาชน เพ่ือใช้เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจและศึกษาพันธ์ุ
ไม้และธรรมชาติของเทศบาลเมืองกระบ่ี 

√ e-petition กองการอนุญาต , สจป.ท่ี 12
 สาขากระบ่ี

สจป.ท่ี 12 สาขา
กระบ่ี ปิดเร่ืองแล้ว 

29/1/64

11 ทส01630000078 5/12/2563 ขอให้ด้าเนินการเร่งรัดตรวจสอบแปลงท่ีดินในเขตพื นท่ีป่าสงวนแห่งชาติในเขต
สัมปทานเหมืองเเร่และในเขตป่าสงวนทุ่งเลี ยงสัตว์ในท้องท่ี จ.สุราษฎร์ธานี 
เพ่ือน้ามาจัดสรรให้กับประชาชนท่ีเดือนร้อนท่ีดินท้ากิน ขอให้ด้าเนินการเร่งรัด
ตรวจสอบแปลงท่ีดินในเขตพื นท่ีป่าสงวนแห่งชาติในเขตสัมปทานเหมืองเเร่และ
ในเขตป่าสงวนทุ่งเลี ยงสัตว์ในท้องท่ี จ.สุราษฎร์ธานี เพ่ือน้ามาจัดสรรให้กับ
ประชาชนท่ีเดือนร้อนท่ีดินท้ากิน

√ e-petition สจป.ท่ี 11 (สุราษฎร์ธานี)

12 นร01630010683 7/12/2563 ขอให้พิจารณาตรวจสอบการออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินตามหนังสือรับรอง
การท้าประโยชน์เลขท่ี ๑๑๔๔ และเลขท่ี ๑๑๔๕ ต้าบลวัฒนา อ้าเภอส่องดาว 
จังหวัดสกลนคร โดยผู้ร้องแจ้งว่า การออกหนังสือรับรองการท้าประโยชน์
ดังกล่าวมิชอบด้วยกฎหมาย เน่ืองจากเป็นการออกหนังสือรับรองการท้า
ประโยชน์ในท่ีดินท่ีอยู่ในเขตพื นท่ีป่าดงพันนาและป่าดงพระเจ้า ซ่ึงทาง
ราชการประกาศก้าหนด ให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 
๗๗๖ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๐๗

√ e-petition สจป.ท่ี 6 สาขานครพนม

13 6400444 15/12/2563 พบเห็นผู้บุกรุกพื นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงค้าเดือย อาศัยในหมู่บ้านป่าเหนือ 
ม.10 ต.หนองสิม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

√ ปม./1310 สจป.ท่ี 7 สาขาอุบลราชธานี

14 6400635 30/12/2563 บุกรุกป่าบริเวณบ้านไม้ซางหนาม ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน √ ปม./1362 สจป.ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน
15 6400693 7/1/2564 บุกรุกแผ้วถางป่าเพ่ือสร้างรีสอร์ท บริเวณภูเขาตั งแต่วัดหม่องกะแทะ จนถึง 

แพะ เดอะราฟ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี
√ ปม./1362 สจป.ท่ี 10 (ราชบุรี)



หน้า 3

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน

หน่วยงานเจ้าของเร่ือง/
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 2

16 นร02640002519 19/1/2564 ขอเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับกรณีบริษัท นิสสัน เป็นบริษัทผลิตรถยนต์ ได้น้า
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลย่ีห้อนิสสัน ตัวใหม่ เป็นการโฆษณาในลักษณะขับรถ
 Off Road (ออฟโรด) เป็นแถวลงในล้าน ้า โดยประชาชนเห็นว่าเป็นการ
กระท้าท่ีผิดกฎหมายเพราะการขับรถ Off Road (ออฟโรด) เป็นแถวลงในล้า
น ้า โดยถือว่าล้าน ้าเป็นสาธารณสมบัติเป็นธรรมชาติไม่มีใครเป็นเจ้าของ ควร
รักษาเอาไว้มีสัตว์น ้า และปลายน ้ามีผู้ใช้น ้าจ้านวนมาก หากเป็นช่วงต้นล้าน ้า
แล้วจะสร้างมลพิษปะปนไปกับน ้าได้ จึงต้องการทราบรายละเอียดว่าหน่วยงาน
ใดเป็นผู้อนุญาตให้กระท้าในลักษณะดังกล่าว เพราะถือว่าเป็นการอนุญาตให้
กระท้าความผิดกฎหมาย

√ e-petition กองการอนุญาต

17 6401350662 21/1/2564 ผู้แจ้งพบเห็นการบุกรุกป่าสงวน ในพื นท่ี หมู่ท่ี 6 ต้าบลขุนซ่อง  อ้าเภอแก่ง
หางแมง จังหวัดจันทบุรี 

√ e-petition สจป.ท่ี 9 (ชลบุรี)

18 6400842 22/1/2564 บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดยใช้รถแม็คโคเข้าไปปรับพื นท่ี บริเวณ ม.1 ต.เขาไม้
แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี และมีนายทุนเข้าไปจัดสรรพื นท่ี

√ ปม./โทรศัพท์ ส้านักป้องกันฯ

19 6400871 26/1/2564 บุกรุกพื นท่ีป่า บริเวณ ม. 3 บ้านห้วยหมากหนุน ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.
แม่ฮ่องสอน ใช้รถแม็คโคเข้าไปปรับพื นท่ีหลายจุด

√ ปม./1310 สจป.ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน

20 6400931 31/1/2564 พบเห็นการบุกรุกพื นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือท้ารีสอร์ทบริเวณเชิงเขา ช่ือรี
สอร์ท ไร่กล่ินดอย ในท้องท่ี ต้าบลบ่อแก้ว อ้าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม่)

21
สผ ๐๐๐๑/๑๒๑๙๖  ๓๐/1๑/256๓

การด้าเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ชุดท่ี ๒๕ ปี
ท่ี ๒ ครั งท่ี ๒๙)

√
ข้อหารือ

ส้านักป้องกันฯ

22
สผ ๐๐๐๑/๑๓๐๐๑  ๒๕/1๒/256๓

การด้าเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ชุดท่ี ๒๕ ปี
ท่ี ๒ ครั งท่ี ๔)

√
ข้อหารือ

กองการอนุญาต

23
สผ ๐๐๐๑/๑๗๗ 12/1/2564

การด้าเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ชุดท่ี ๒๕ ปี
ท่ี ๒ ครั งท่ี ๖)

√
ข้อหารือ

กองการอนุญาต

24 นร02640009019 2/2/2564 ขอเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการอนุญาตให้ประชาชนเข้าพื นท่ีสาธารณะหรือ
พื นท่ีเขตหวงห้ามเพ่ือท้ามาหากิน เน่ืองจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนใน
การท้ามาหากินบริเวณแหล่งน ้าต่างๆ เพราะปัจจุบันหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้
ประกาศห้ามประชาชนเข้าไปท้ามาหากินในพื นท่ีสาธารณะหรือพื นท่ีเขตหวง
ห้าม และหากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกด้าเนินคดี จึงส่งผลให้ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนเป็นอย่างมาก เช่น การหาสัตว์น ้าเพ่ือน้ามาประกอบอาหารในการ
เลี ยงชีพ ประชาชนจึงเห็นว่าหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรพิจารณาทบทวน และ
ควรจะมีการแก้ไขกฎหมายในการอนุญาตให้ประชาชนเข้าไปท้ามาหากินใน
เขตพื นท่ีดังกล่าว

√ e-petition กองการอนุญาต



หน้า 4

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน

หน่วยงานเจ้าของเร่ือง/
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 2

25 6401131 18/2/2564 ผู้มีอิทธิพลเรียกเก็บค่าเช่าสวนยาง(ป่ายึด) หากชาวบ้านสนใจท่ีจะกรีด จะต้อง
เสียค่าเช่าให้กับคนกลุ่มนี  โดยอ้างว่าจะเก็บไปส่งเจ้าหน้าท่ีป่าไม้บ้างต้ารวจบ้าง
 ชาวบ้านจะเสียให้กับผู้มีอิทธิพลเหล่านั นเป็นรายเดือนแต่ละคนเสียมากน้อย
ต่างกันตามท่ีตกลง รายละเอียดเพ่ิมเติมมีดังนี . 1.พื นท่ีร้องเรียนให้มา
ตรวจสอบคือ สวนยางพารา(ป่ายึด)ติดถนนสาย4022หน้ากว้างประมาณ
3800เมตร/3กิโลเมตรเศษเส้นทางระหว่างทางหลวงผ่านหมู่บ้านคลองเตย 
หมู่ท่ี21 ต้าบลท่ากระดาน อ้าเภอสนามชัยเขต จังหวัด ฉะเชิงเทราและ
หมู่บ้านนายาวต้าบลท่ากระดานอ้าเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 2.พิกัด
ท่ีตั งพื นท่ี ตามไฟล์แนบ 3.อน่ึง.(แนบเพ่ิม6401131)

√ ปม./เว็บไซต์ สจป.ท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี

26 6107567085 2/7/2561 เกษตรกรผู้เดือดร้อนไม่มีท่ีดินท้ากินจังหวัดชุมพร จ้านวนประมาณ 300 คน 
ได้มาย่ืนหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เพ่ือติดตาม
ความคืบหน้าการด้าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรไม่มีท่ีดิน
ท้ากิน ตามค้าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 36/2559 เร่ือง 
มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย ซ่ึงจังหวัดชุมพรได้มีหนังสือแจ้งให้ส้านักงาน
การปฏิรูปท่ีดินจังหวัดชุมพร เร่งรัดการด้าเนินการแก้ไขปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับ
พื นท่ีแปลงหมายเลข No. 83 ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด

√ e-petition ส้านักจัดการท่ีดินป่าไม้,กอง
การอนุญาต

ตกหล่นไม่ได้ลงใน
สถิติ ปี 2561

27 สผ ๐๐๐๑/๘๕๕ 15/2/2564 การด้าเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ชุดท่ี ๒๕ ปี
ท่ี ๒ ครั งท่ี ๘)

√ ข้อหารือ กองการอนุญาต

28 สผ ๐๐๐๑/๘๖๓ 15/2/2564 การด้าเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ชุดท่ี ๒๕ ปี
ท่ี ๒ ครั งท่ี ๙)

√ ข้อหารือ สจป.ท่ี 9 (ชลบุรี)

29 6401364 1/3/2564 พบเห็นมีการลักลอบบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแก่งแคน เพ่ือปลูกมัน
ส้าปะหลัง บริเวณบ้านโคกภู หมู่ท่ี ๒  ต้าบลโคกภู  อ้าเภอภูพาน  จังหวัด
สกลนคร พิกัด ๔๘ Q ๓๗๔๕๔๖ ๑๘๘๑๗๗๙

√ ปม./1310 สจป.ท่ี 6 สาขานครพนม

30 6401393 4/3/2564 พบเห็นเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ซ่ึงเป็นลูกจ้าง TOR ลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแก่ง
กระจาน ต้าบลห้วยเพรียง อ้าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี

31 6401482 17/3/2564 พบเห็นการบุกรุกครอบครองพื นท่ีป่าต้นน ้า เพ่ือท้าการเกษตรมีการใช้สารเคมี
ท้าให้เกิดความเสียหายต่อแหล่งน ้าประปาหมู่บ้าน บริเวณหมู่บ้านทุ่งพระพร 
หมู่ท่ี ๔ ต้าบลขุนแม่ลาน้อย อ้าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน



หน้า 5

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน

หน่วยงานเจ้าของเร่ือง/
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 2

32 นร01640001064 27/3/2564 ขอให้ตรวจสอบการลักลอบขุดดินทรายในพื นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ เขาน่ังยอง-
ห้วยมะหาด บริเวณหมู่ท่ี 1 ต้าบลห้วยโป่ง อ้าเภอเมือง จังหวัดระยอง

√ e-petition สจป.ท่ี 9 (ชลบุรี)

33 6401592 29/3/2564 ลักลอบตัดไม้ บริเวณป่าบนภูเขาบ้านหินดาด  หมู่ท่ี 12 และ 13 ต้าบลเขา
เพ่ิม อ้าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี (เสนอปิดเร่ือง 
09-03-2565)

34 6401602 30/3/2564 พบเห็นการแปรรูปไม้พยูง โดยใช้เล่ือยโซ่ยนต์ บริเวณบ้านเลขท่ี ๙๙/๘-๙ หม่
บ้านชัยพฤกษ์ หมู่ท่ี ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ-ราชพฤกษ์ ต้าบลบางพลับ อ้าเภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี

√ ปม./1362 ส้านักป้องกันฯ

35 นร01640001229 2/4/2564 ประธานกลุ่มคนรักท่าแลง ได้เดินทางไปย่ืนหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ณ
 จุดบริการประชาชน 1111 ศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ส้านักงาน
ปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื นท่ีป่าสงวนแห่งชาติใน
พื นท่ีต้าบลท่าแลง อ้าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เน่ืองจากผู้ร้องแจ้งว่า มีผู้บุก
รุกพื นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ โดยด้าเนินการขุดตักดินไปเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัว
โดยไม่ได้รับอนุญาต

√ e-petition สจป.ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี

36 6401631 5/4/2564 พบเห็นการลักลอบตัดไม้บริเวณกว้าง ในพื นท่ี หมู่ท่ี ๖ ต้าบลบ้านแลง อ้าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง บริเวณพิกัด ๑๒.๗๒๕๘๗๘ , ๑๐๑.๔๐๖๕๕๖ ซ่ึงอยู่นอก
ระวางท่ีดิน

√ ปม./1310 สจป.ท่ี 9 (ชลบุรี)

37 6401712 9/4/2564 ลักลอบบุกรุกแผ้วถางป่า บริเวณทางเข้าพุทธสถานถ ้าเสือ บ้านหนองเสือ 
ต้าบลนาโพธ์ิกลางอ้าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชานี

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 7 สาขาอุบลราชธานี

38 6401725 11/4/2564 ลักลอบบุกรุกป่า เพ่ือท้าการเกษตร บริเวณเขาดิน หมู่ท่ี ๓ ต้าบลบางเสร่ 
อ้าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 9 (ชลบุรี)

39 6401762 19/4/2564 ลักลอบบุกรุกตัดไม้สัก บริเวณบ้านห้วยกู่ป๊ะ หมู่ท่ี ๔ และบ้านสันติสุข หมู่ท่ี ๕
 ต้าบลแม่ลาหลวง อ้าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพ่ือน้าไปแปรรูปและ
ขายต่อให้ชาวบ้าน

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน

40 6401754 19/4/2564 บุกรุกพื นท่ีป่า ปลูกปาล์มและต้นยาง บริเวณท่ีชาวบ้านเรียกเกาะล้าน ต้าบล
คอเขา อ้าเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา ขอให้ตรวจสอบว่าพื นท่ีได้รับอนุญาต
หรือไม่

√ ปม./1310 สจป.ท่ี 12 สาขากระบ่ี

41 6401911 27/4/2564 ตรวจสอบการลักลอบตัดไม้ บริเวณหมู่ 1 และหมู่ 12  ต้าบลไหล่ทุ่ง อ้าเภอ
ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 7 สาขาอุบลราชธานี

42 6401961 8/5/2564 ลักลอบตัดไม้ บริเวณบนเขาใกลวัดซับครก หมู่ ๒ ต้าบลนายาว อ้าเภอพระ
พุทธบาท จังหวัดสระบุรี

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 5 (สระบุรี)



หน้า 6

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน

หน่วยงานเจ้าของเร่ือง/
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 2

43 นร02640035888 19/5/2564 ขอให้ปรับปรุงระบบการให้บริการทางโทรศัพท์กรมป่าไม้ หมายเลขโทรศัพท์ 
02-5614262-3 เน่ืองจากผู้ร้องแจ้งว่า วันท่ี 7 พฤษภาคม 2564 ผู้ร้องได้
โทรศัพท์ติดต่อเข้าไปท่ีกรมป่าไม้ เป็นระบบตอบรับอัตโนมัติ แจ้งว่า ขออภัย
หมายเลขยังไม่เปิดใช้บริการ ซ่ึงผู้ร้องติดต่อเข้าไปเป็นจ้านวนประมาณ 7 ครั ง 
แต่ก็ไม่สามารถติดต่อเข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางเจ้าหน้าท่ีได้แต่อย่างใด 
ส่งผลให้ผู้ร้องไม่พึงพอใจ และไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อใช้บริการกรม
ป่าไม้ ... ขอให้ปรับปรุงระบบการให้บริการทางโทรศัพท์

√ e-petition ส้านักบริหารกลาง

44 6402132 1/6/2564 เจ้าหน้าท่ีทุจริตโครงการรัฐ √ ปม./เว็บไซต์ สจป.ท่ี 6 สาขานครพนม
45 นร01640001681 4/6/2564 การบุกรุกพื นท่ีป่าอนุรักษ์ / อุทยาน / เขตห้ามล่า ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรม

ของเจ้าหน้าท่ีส้านักงานป่าไม้อ้าเภอสบเมย จังหวัดเเม่ฮ่องสอน กรณีปล่อยให้
ชาวบ้านหรือผู้มีอิทธิพลเข้ามาบุกรุกท้าลายพื นท่ีป่าอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย

√ e-petition สจป.ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน

46 6402213 24/6/2564 พบเห็นเจ้าหน้าท่ีประพฤติมิชอบ √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี
47 นร02640046259 3/7/2564 การบุกรุกพื นท่ีป่าเพ่ือท้ารีสอร์ทในเขตป่าสงวน บริเวณต้าบลแม่แดด อ้าเภอ

กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากหน่วยป่าไม้ ชม.34แม่ตะละ 2
กิโลเมตร

√ e-petition สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม่)

48 นร02640048384 3/7/2564 ร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ √ e-petition สจป.ท่ี 10 (ราชบุรี)
49 6402373 10/7/2564 ลักลอบขุดดินบริเวณป่าสงวนแห่งชาติ บ้านโป่งก้อนเส้า หมู่ ๕ ต้าบลท่า

มะปราง อ้าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
√ ปม./1362 สจป.ท่ี 5 (สระบุรี)

50 6402475 29/7/2564 ไม่สามารถท้ารายการจองกล้าไม้ผ่านระบบออนไลน์ได้ √ ปม./เว็บไซต์ ส้านักส่งเสริมการปลูกป่า (เสนอปิดเร่ือง 
04-03-2565)

51 6402523 5/8/2564 บุกรุกพื นท่ีป่าสงวน บริเวณเชิงเขาโกรกว่าน หมู่ 7 ต้าบลชากพง อ้าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง ผู้ร้องต้องการให้หน่วยพยัคฆ์ไพร เข้าตรวจสอบ เน่ืองจากผู้บุก
รุกเป็นนักการเมืองท้องถ่ิน (เร่ืองเดียวกันกับ 6402535)

√ ปม./โทรศัพท์ ส้านักป้องกันฯ

52 6402535 5/8/2564 บุกรุกพื นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ โดยใช้รถแบคโฮเข้าไปขุดดิน และท้าลายต้นไม้ 
บริเวณเขาโกรกว่าน หมู่ ๗ ต้าบลชากพง อ้าเภอแกลง จังหวัดระยอง มีความ
ประสงค์ให้พยัคฆ์ไพรเข้าไปตรวจสอบ

√ ปม./โทรศัพท์ ส้านักป้องกันฯ

53 6402603 19/8/2564 มีการลักลอบบุกรุกตัดไม้ท้าลายป่า บริเวณป่าสงวนแห่งชาติหลังวัดป่าสุขใจ
(ชะอม) หมู่ท่ี 8 ต้าบลชะอม อ้าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 5 (สระบุรี)



หน้า 7

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน

หน่วยงานเจ้าของเร่ือง/
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 2

54 2126 16/8/2564 ขอให้มีค้าส่ังให้เจ้าหน้าท่ีจากส่วนกลางกรมป่าไม้ ลงพื นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริง
เป็นกรณีเร่งด่วนท่ีสุด ของราษฎรผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส ผล
จากการประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรงโดยเจตนา ของเจ้าหน้าท่ีภายใต้การก้ากับ
ดูแลของท่าน

√ อ่ืนๆ (หนังสือค้า
ร้อง)

ส้านักป้องกันฯ (หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี
 ทส 

1601.8/14174 
ลว. 27 ส.ค.64)

55 6402713 31/8/2564 มีการลักลอบบุกรุกพื นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณส้านักสงฆ์ถ ้าจักรพงษ์ ต้าบล
ท่าเทววงษ์ อ้าเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 9 (ชลบุรี)

56 6408144567 31/8/2564 อยากให้หน่วยงานลองไปตรวจสอบ พื นท่ีบ้านแม่โข่จู บ้านแม่ลาก๊ะ บ้านมะ
หินหลวง ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน โครงการปลูกป่าเพ่ือฟ้ืนฟู
สภาพป่า ว่าหน่วยงานชุดนี ท้าถูกต้องหรือไม่ พวกเขาไปปลูกป่าในพื นท่ีท้าสวน
ของชาวบ้าน ทั งๆท่ีชาวบ้านปลูกข้าวโพด พวกเขาไปถางหญ้า ไปถางข้าวโพด
ของชาวบ้าน แล้วก็เขาคนงานท่ีไหนไม่รู้เข้าไปปลูกป่า แล้วก็ไปติดป้ายในท่ีท้า
กินของชาวบ้านครับ ทั งๆท่ีชาวบ้านในพื นท่ีไม่มีใครยิมยอมกันเลย อยากให้
หน่วยงานช่วยตรวจสอบให้หน่อย

√ e-petition สจป.ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน

57 6402763 8/9/2564 นายทุนบุกรุกพื นท่ีในเขตป่าโคกโจด อ้าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ √ ปม./ไลน์ศูนย์ ส้านักป้องกันฯ
58 6402831 8/9/2564 มีการลักลอบบุกรุกตัดไม้ท้าลายป่า บริเวณป่าทางขึ นม่อนแจ่ม ใกล้โป่งแยง

จังเกิ ล โคสเตอร์และซิปไลน์ หมู่ท่ี 2 ต้าบลโป่งแยง อ้าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม่)

59 6402852 8/9/2564 มีการลักลอบบุกรุกตัดไม้ท้าลายป่า บริเวณเข่ือนเขาช่องขนพิชิต เนินดินแดง
เขาพลอย หมู่ท่ี 16 ต้าบลหนองโรง อ้าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 10 (ราชบุรี)

60 6402894 8/9/2564 มีการลักลอบบุกรุกพื นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณหมู่บ้านปางแฟน หมู่ท่ี 5 
ต้าบลป่าเม่ียง อ้าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม่)

61 6402904 10/9/2564 บุกรุกพื นท่ีป่าสงวน ป่าชายเลย ต้าบลวันยาว อ้าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พิกัด
12.437263N’ 102.255129E

√ ปม./เว็บไซต์ สจป.ท่ี 9 (ชลบุรี)

62 6402912 10/9/2564 นายวิจารณ์ โพรามาต มีความประสงค์แจ้งการกระท้าผิดของ นางสาวลาวัลย์ 
มะเจียกจร ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เป็นเจ้าพนักงาน
ส้ารวจประเมินแบบแสดงรายการท่ีดิน เพ่ือช้าระภาษีบ้ารุงท้องท่ี (ภ.บ.ท.5) 
ให้มีการบุกรุกพื นท่ีป่าและซื อขายท่ีดินพื นป่า โดยผู้ใหญ่บ้านลาวัลย์ ขอออกใบ
เพ่ือช้าระภาษีบ้ารุงท้องท่ี (ภ.บ.ท.5) ในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้ตัวเองและผู้อ่ืน

√ ปม./ไลน์ศูนย์ สจป.ท่ี 10 (ราชบุรี)



หน้า 8

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน

หน่วยงานเจ้าของเร่ือง/
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 2

63 6409255287 21/9/2564 พบเห็นผู้ใหญ่บ้าน/เครือญาติ/ชาวบ้าน แอบลักลอบเข้าไปตัดไม้ป่าเบญจ
พรรณและรุกล ้าเข้าเขตป่าสงวนโคกกระเบื อง และขนย้ายออกเวลาช่วง
กลางคืน และน้ารถไถเข้าไปถางปรับพื นท่ี แล้วท้าการปลูกมันส้าปะหลัง ท้า
มาแล้วหลายอาทิตย์ บ้านหนองขวาง หมู่9 อ้าเภอล้าปลายมาศ ต้าบลโคก
กลาง จังหวัดบุรีรัมย์

√ e-petition สจป.ท่ี 8 (นครราชสีมา)

64 6402983 23/9/2564 มีการแอบท้าฟามวัวในเขตติดเขา มีการแอบสร้างบ้านพักและฟามรุกท่ีบุกรุกท่ี
เขาปากช่องโคราช จ.นครราชสีมา

√ ปม./เว็บไซต์ สจป.ท่ี 8 (นครราชสีมา)

64 0
64



 

เรื่องร้องเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการ 
(ค้างข้ามปี) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(เอกสารแนบ 3) 

 



หน้าท่ี 1

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเร่ือง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/หน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง
หมายเหตุ

1 ทส01620000102 25/10/2562 ขอความช่วยเหลือจากผลกระทบโครงการทวงคืนผืนป่าจนท าให้เจ้าหน้าท่ีป่าบุกพ้ืนท่ี อ.ขุนยวม จ.
แม่ฮ่องสอน เข้ายึดท่ีท ากินและอยู่อาศัยของชาวบ้านซ่ึงครอบครองเข้าท าประโยชน์มานานกว่า 10 - 
20 ปี

√ e-petition สจป.ท่ี 1 สาขา
แม่ฮ่องสอน

2 6210445816 30/10/2562 การคัดค้านการสร้างเหมืองแร่ บ้านวังโหรา หมู่ท่ี 3 บ้านไผ่สีทอง หมู่ท่ี 4  และหมู่ท่ี 1 บ้านหนอง
ผักแว่น จ.สุพรรณบุรี

√ e-petition ส านักการอนุญาต

3 6211443973 8/11/2562 ราษฎรในพ้ืนท่ี ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี คัดค้านการท าสัมปทานเหมืองแร่ ของบริษัท เพชร
เจริญก่อสร้าง จ ากัด เน้ือท่ีประมาณ 193 ไร่ ท่ีต้ังอยู่ในเขตพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าองค์พระ

√ e-petition ส านักการอนุญาต

4 6211457426 25/11/2562 มีการเปิดโรงงานเล่ือยไม้ และน ามาแปรรูป โดยไมมีใบอนุญาตในการเปิดโรงงานและเล่ือยโซ่ยนต์  ต.
หินดาด อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี

√ e-petition ส านักการอนุญาต

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

6 6212343552 17/12/2562 ขอให้พิจารณาเร่ืองเดิมท่ีได้เคยจัดส่งไปแล้ว และเร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริง ในเร่ือง แก้ไขปัญหาท่ีดิน
 ท ากินในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติตาพระยา พ้ืนท่ี ต.ทัพราช ต.ทัพไทย ต.ทัพเสด็จ 
และต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

√ e-petition สจป.ท่ี 9 สาขา
ปราจีนบุรี

7 6212143817 19/12/2562 ขอเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขความยากจน ซ่ึงพบประเด็นปัญหาเก่ียวกับราษฎรขาดสิทธิท ากิน ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตป่าอนุรักษ์ เน่ืองจากมีการประกาศเขตป่าถึงร้อยละ 86 ท าให้ทับพ้ืนท่ี
ของหมู่บ้าน ชุมชน เป็นจ านวน 377 หมู่บ้าน จากท้ังหมด 415 หมู่บ้าน ซ่ึงมีพ้ืนท่ีท่ีราษฎร
ครอบครองถูกต้องตามกฎหมาย เพียงร้อยละ 5 ของพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด

√ e-petition สจป.ท่ี 1 สาขา
แม่ฮ่องสอน

8 6212140968 20/12/2562 ขอให้แก้ไขปัญหาท่ีดิน ท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน เน่ืองจากพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ถูกประกาศเป็น
ป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตป่าอนุรักษ์ และประเภทอ่ืนๆ ถึงร้อยละ 85 และมีพ้ืนท่ีราบ
เพียงร้อยละ 5 เท่าน้ัน ซ่ึงมีการส ารวจตกหล่น ท าให้ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจ านวนมาก
กลายเป็นผู้บุกรุก

√ e-petition สจป.ท่ี 1 สาขา
แม่ฮ่องสอน

9 6300775 6/1/2563 มีการซุกซ่อนไม้หวงห้ามและลักลอบแปรรูปไม้ขนาดใหญ่ในบริเวณวัดสระโพธ์ิ บ้านสระโพธ์ิ ม.4 ต.
เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

√ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า

10 6300885 29/1/2563 ขอให้ส ารวจและแปรภาพถ่ายทางอากาศ ขอให้ออกหนังสือรับรองภาพถ่ายทางอากาศ และขอให้ออก
หนังสือรับรองพ้ืนท่ีท่ีถูกด าเนินคดี พ้ืนท่ี 124 ม.1 ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ พ้ืนท่ี 5-2-88
 ไร่

√ ปม./ด้วย
ตนเอง

ส านักจัดการท่ีดินป่าไม้

11 6300893 29/1/2563 ขอให้ส ารวจและแปรภาพถ่าย ขอให้ออกหนังสือรับรองพ้ืนท่ีท่ีถูกด าเนินคดี พ้ืนท่ี 127 ม.1 บ้านเขา
ย่า ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

√ ปม./ด้วย
ตนเอง

ส านักจัดการท่ีดินป่าไม้

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 3



หน้าท่ี 2

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเร่ือง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/หน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 3

12 6300903 29/1/2563 ขอให้ส ารวจและแปรภาพถ่าย ขอให้รับรองภาพถ่ายเพ่ือใช้พิสูจน์สิทธ์ิ และขอให้ออกหนังสือรับรอง
พ้ืนท่ีท่ีถูกด าเนินคดี พ้ืนท่ี 69 บ้านริมสีม่วง ม.3 ต.ริมสีม่วง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

√ ปม./ด้วย
ตนเอง

ส านักจัดการท่ีดินป่าไม้

13 6302242472 3/2/2563 กรณีกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได  ขอให้ยุติการท าเหมืองหินไว้ก่อน ตามค าพิพากษา
ศาลปกครองอุดรธานี เน่ืองจากอยู่ระหว่างรอค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด และขอให้ยุติการอนุญาต
ใช้พ้ืนท่ีป่าไม้ และประทานบัตรท าเหมืองหินโดยเด็ดขาด

√ e-petition ส านักการอนุญาต

14 6302432704 12/2/2563 ราษฎรหมู่บ้าน คุ้งเขาเขียว ม.3 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ขอคัดค้านการก่อสร้าง
โรงงาน ผลิตแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ของบริษัท ทองอินทร์ การโยธา 2019 จ ากัด อาจส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยของราษฎร ส่ิงแวดล้อม

√ e-petition ส านักการอนุญาต

15 นร01630002028 13/2/2563 ขอเสนอเเนะเก่ียวกับการตัดไม้ยางนาในท่ีดินของตนเองโดยไม่ต้องขอนุญาต เน่ืองจากผู้ร้อเห็นการ
การตัดไม้ยางนาในท่ีดินของตนเองโดยท่ีไม่ต้องขออนุญาตน้ันจะก่อให้เกิดปัญหาตามมา อาทิเช่น เป็น
ช่องว่างให้กับนายทุนท่ีจะเข้าไปลักลอบตัดไม้ยางในท่ีสาธารณประโยชน์ได้อย่างง่ายดาย

√ e-petition ส านักการอนุญาต

16 ทส01630000031 19/2/2563 การอนุญาต และสัมปทาน การยางแห่งประเทศไทยขออนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่า
สงวนแห่งชาติป่าคลองกรุงหยัน ต.กรุงยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช จ านวนเน้ือท่ี 4,600 ไร่ 
เพ่ือใชพ้ืนท่ีปลูกสร้างสวนยางพันธ์ุดีเป็นการช่ัวคราวอีก 30 ปี

√ e-petition ส านักการอนุญาต

17 นร02630006840 19/2/2563 การบุกรุกท่ีดินและการใช้ท่ีดินในเขตป่าสงวน ขอให้เร่งด าเนินการพิจารณาการขออนุญาตใช้พ้ืนท่ีเขต
ป่าสงวนเพ่ือซ่อมแซมถนน บริเวณถนนชุมพร-เกาะสอง ม. 10 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

√ e-petition ส านักการอนุญาต

18 6301043 19/2/2563 การขายไม้เถ่ือน ไม้พะยูง เอามาแปรรูปท าเฟอร์นิเจอร์ขาย บริเวณจุดขายของเก่า วัตถุโบราณ ท่ี
สนามหลวง 2 หมู่ท่ี 1 ถ.ทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

√ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า

19 สผ 0001/896 24/2/2563 การด าเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเด็นท่ี 4 /(ชุดท่ี 25 ปีท่ี 1 คร้ัง
ท่ี 12 )

√ ข้อหารือ ส านักการอนุญาต

20 6301111 3/3/2563 พบการบุกรุท าลายป่าในเขตส านักสงฆ์เขาพระครู อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี √ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า

21 นร01630002973 17/3/2563 ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินในพ้ืนท่ีสวนป่ามัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น โดยขอให้มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการกระจายทุนผ่านระบบสหกรณ์ของประชาชน เพ่ือพิจารณาแก้ไข
ปัญหาท่ีดินท ากินให้แก่สมาชิกคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินฯ

√ e-petition สจป.ท่ี 7 (ขอนแก่น)

22 สผ 0001/2817 11/3/2563 การด าเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเด็นท่ี 1 /(ชุดท่ี 25 ปีท่ี 1 คร้ัง
ท่ี 25)

√ ข้อหารือ ส านักจัดการท่ีดินป่าไม้



หน้าท่ี 3

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเร่ือง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/หน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 3

23 สผ 0001/3117 19/3/2563 การด าเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ประเด็นท่ี 1 /(ชุดท่ี 25 ปีท่ี 1 
คร้ังท่ี 27)

√ ข้อหารือ ส านักการอนุญาต,
ส านักจัดการท่ีดินป่าไม้

24 6304249366 16/4/2563 ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินในพ้ืนท่ีสวนป่ามัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น √ e-petition สจป.ท่ี 7 (ขอนแก่น)
25 6301483 6/5/2563 ลักลอบตัดไม้ เพ่ือน ามาสร้างท่ีพัก บริเวณโฮมสเตย์ บ้านห้วยห้อม ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.

แม่ฮ่องสอน
√ ปม./1362 สจป.ท่ี 1 สาขา

แม่ฮ่องสอน
26 นร01630005319 10/5/2563 ติดตามความคืบหน้าการขออนุญาตการขอใช้ท่ีดินในเขตป่าไม้ เพ่ือเดินสายไฟฟ้าทอดผ่านไปยังต าบล

แม่เงาะ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และในในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ
√ e-petition ส านักการอนุญาต

27 นร02630036950 14/5/2563 ขอให้เร่งรัดการด าเนินการเร่ืองร้องเรียนท่ีได้แจ้งเร่ืองไว้ท่ี กรมป่าไม้ เพ่ือแจ้งให้ตรวจสอบนายทุนบุก
รุกพ้ืนป่าสงวน เพ่ือปลูกปาร์มน้ ามันและยางพารา บริเวณ อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อ าเภอ
พะโต๊ะ อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (ประมาณเดือน พ.ย. 62 ผู้ร้องได้เข้าไปท่ีกรมป่าไม้ด้วยตนเอง)

√ e-petition ส านักป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า

28 นร01630006255 26/5/2563 ขอน าเสนอโครงการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน เพ่ือเป็นโครงการน าร่องพัฒนาประเทศแบบย่ังยืนโดย
ได้น าเสนอ แผนในประเด็นปัญหาด้านยาเสพติด สกัดการน าเข้าและท าลายแหล่งผลิตตามพ้ืนท่ีในป่า
ตามแนวเขตติดต่อจังหวัดท่ีส าคัญ

√ e-petition ส านักป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า

29 6305125404 30/5/2563 ร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้ สายตรวจภาคเหนือ อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี 234/1 หมู่ 10 ต าบลระบ า 
อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี  ได้น าไม้เถ่ือนมาสร้างบ้าน ท าพ้ืนบ้าน  โต๊ะ ถัดจากบ้านท่ีพักอาศัย
ประมาณ 500 เมตร บริเวณหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี อน.8 (บ้าน กม. 53)

√ e-petition ส านักป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า

30 6301763 16/6/2563 บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงระแนง บ้านหนองแวงดง ม.4 ต.กุดโดน อ.ห้วยแม็ก จ.กาฬสินธ์ุ √ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า

31 6306159549 18/6/2563 พบเห็นการบุกรุกท าลายป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณ หมู่ ท่ี 1 ต.ลวงเหนือย อ.ดอยสะเก็ด จ 
เชียงใหม่ ได้มีการสร้างส่ิงปลูกสร้างในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

√ e-petition ส านักป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า

32 6301792 18/6/2563 พบเห็นการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ เขาราชกรูด จ.ระนอง และตรวจสอบเจ้าหน้าท่ี พ้ืนท่ีจ.ระนอง √ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า

33 6306173152 24/6/2563 ค าแนะน าเก่ียวกับการส่งออกไม้ยูคา ไม้ฉ าฉา ไม้เก่า เป็นผลมาจากระบบการท างานของเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ √ e-petition ส านักเศรษฐกิจป่าไม้ , 
สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม่)

สจป.ท่ี 1 
(เชียงใหม่)
ปิดแล้ว19

พค64

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

√ ปม./โทรศัพท์ สจป.ท่ี 8 (นครราชสีมา)



หน้าท่ี 4

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเร่ือง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/หน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 3

35 6306437054 9/7/2563 พบเห็นการตัดต้นยูคาลิปตัส ในพ้ืนท่ีป่าสงวน เม่ือประมาณปี 2558 มีเจ้าหน้าท่ีของกรมป่าไม้ ตรวจ
ยึด และปัจจุบันต้นยูคาลิปตัส และต้นไม้อ่ืนๆ มีขนาดใหญ่ มีนายทุนช่ือนายเกรียงไกร แซ่ล้ี ท าการตัด
ไม้ในพ้ืนท่ีป่าสงวน ซ่ึงนายเกรียงไกรฯ ได้เคยถูกด าเนินดคีเก่ียวกับการบุกรุกป่าสงวน เม่ือคดีถึงอัยการ
 ทางอัยการส่ังไม่ฟ้อง ทางผู้ร้องเคยร้องเรียนไปหน่วยงานส่วนภูมิภาคแล้ว แต่ไม่เกิดอะไรข้ึน

√ e-petition ส านักป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า

36 6306275233 9/7/2563 สอบถามเก่ียวกับเล่ือยโซ่ยนต์ และ พรบ.เล่ือยโซ่ยนต์ท่ีเก่ียวข้อง √ e-petition ส านักการอนุญาต
37 6307463331 15/7/2563 นายชัยวัฒน์ ดวงศรี ถูกศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ตัดสินคดีข้อหาบุกรุกท่ีดินป่าสงวนแห่งชาติ จ.บุรีรัมย์ ช่ือ

คดี สว 028/62 คดีหมายเลขแดง เป็นจ าเลยท่ี 4 ปรับเป็นเงินท้ังส้ิน 43,450 บาท ให้แก่ ทส.จึง
ขอความอนุเคราะห์ ให้ไม่เรียกเก็บเงินดังกล่าวหรือลดหย่อนให้เน่ืองด้วย ตนเป็นผู้ยากไร้และไม่มีเงิน

√ e-petition สจป.ท่ี 8 (นครราชสีมา)

38 6307140608 20/7/2563 ติดตามความคืบหน้าและเร่งรัดโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าแม่ค ามี ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 
บรรจุเข้าแผนงานงบประมาณประจ าปี 2564

√ e-petition ส านักการอนุญาต

39 6301975 21/7/2563 พบเห็นการบุกรุกป่าเพ่ือสร้างส านักสงฆ์ บริเวณ ม.11 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี √ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า

40 6302073 31/7/2563 พบเห็นปัญหาการบุกรุกป่าขแงกลุ่มชาติพันธ์ุ บริเวณแถบชายแดน อ.แม่สอด จ.ตาก ไปจนถึง อ.แม่สะ
เรียง จ.แม่ฮ่องสอน

√ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า

41 สผ 0001/5814 25/6/2563 การด าเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ประเด็นท่ี 2 /(ชุดท่ี 25 ปีท่ี 1 
คร้ังท่ี 2) นายประกอบ รัตนพันธ์

√ ข้อหารือ ส านักการอนุญาต

42 นร01630008827 9/8/2563 ขอให้ตรวจสอบการตัดไม้ท าลายป่าท่ัวประเทศ เช่นพ้ืนท่ีภาคเหนือในจังหวัดก าแพงเพชร และขอให้ยึด
เล่ือยไฟฟ้าท่ีใช้ในการตัดไม้ท าลายป่า

√ e-petition ส านักป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า

43 6308373626 11/8/2563 ข้อเสนอแนะในการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีเขาหลังวัดเจ็ดลูกเนิน ต.ซากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ซ่ึงถูกแผ้วถางบุก
รุกหมดสภาพ จึงขอให้  1. ลงพ้ืนท่ีส ารวจพ้ืนท่ีป่าท่ีถูกท าลาย โดยการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ 
(Smart Patrol) และก าหนดเป็นแผนฟ้ืนฟูอย่างเป็นรูปธรรม
2. ขอให้จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และ/หรือ บูรณาการร่วมกับภาคเอกชน และประชาชน ในการ
จัดหาเงินทุนเพ่ือสนับสนุนการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าดังกล่าว

√ e-petition ส านักป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า, 

ส านักส่งเสริมการปลูกป่า

ส านัก
ส่งเสริมการ
ปลูกป่า ปิด

เร่ือง 
24/6/64

44 6308244287 11/8/2563 ติดตามความคืบหน้าการด าเนินการแก้ไขปัญหาเร่ืองท่ีดินท ากิน สรุปได้ว่า (นร02630057966) ผู้
ร้องและพวก เป็นกลุ่มราษฎรท่ีได้รับความเดือดร้อนเร่ืองปัญหาท่ีดินท ากินในท้องท่ี จ.ศรีสะเกษ

√ e-petition สจป.ท่ี 7 สาขา
อุบลราชธานี



หน้าท่ี 5

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเร่ือง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/หน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 3

45 6308558071 13/8/2563 บุกรุกพ้ืนท่ีป่าเฉลิมพระเกียรติบ้านควนเสียดเป็นป่าต้นน้ าและจะมีต้นไม้จ านวนมาก หมู่ 3 อ าเภอสวี 
ต าบลนาสัก จังหวัดชุมพร  มีชาวบ้านในพ้ืนท่ี/พระสงฆ์เข้าไปบุกรุกพ้ืนท่ีป่าเฉลิมพระเกียรติ

√ e-petition ส านักป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า

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

47 6302285 18/8/2563 ขอความอนุเคราะห์ให้กรมป่าไม้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี  อยู่บ้านเลขท่ี 77 ม. 10 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน
 จ.เชียงราย มีความประสงค์ขอรับคืนทรัพย์สินของกลาง ในคดีอาญา ท่ี 298/2559 ตามบัญชีไม้
ของกลางล าดับท่ี 142/2559

√ ปม./ด้วย
ตนเอง

ส านักป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า

48 6302311 21/8/2563 ร้องเรียนพฤติกรรมเจ้าหน้าท่ีป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่ปฎิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ พ้ืนท่ี บ้านแม่ออน ม.8 ต.
ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

√ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า

49 6302324 24/8/2563 พบเห็นพฤติกรรมของพนักงานราชการน ารถยนต์ของทางราชการ กระบะวีโก้สีด า ทะเบียน ฒห 
9674 กทม. ไปใช้นอกเวลาราชการเป็นการส่วนตัวอยู่เป็นประจ า

√ ปม./เว็บไซต์ ส านักป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า

50 6308171281 25/8/2563 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการโคกหนองนาโมเดล (ชุมชนเพชะอารยะ) ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 7 ต.
แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ขอให้เพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกไม้เศรษฐกิจ เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรท่ี
ต้องการเข้าร่วมโครงการ รวมถึงเพ่ือพัฒนาอาชีพของเกษตรกร

√ e-petition ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้
,ส านักโครงการ

พระราชด าริและกิจการ
พิเศษ

ส านัก
เศรษฐกิจ
การป่าไม้ 

ปิดเร่ืองแล้ว
 11/1/64

51 6308155517 1/9/2563  พบเห็นการตัดไม้ท าลายป่า ในพ้ืนท่ี ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา  จ.น่าน จากพวกนายทุน  และเห็น
ต ารวจอยู่ในพ้ืนท่ี ส่วนใหญ่ท่ีมีการลับลอบตัด เป็นไม้สัก ไม้เต็งรัง ไม้แดง ไม้ประดู่  โดยน าไม้ท่ีตัดเพ่ือ
น าส่งออกต่างประเทศ

√ e-petition ส านักป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า

52 6302434 8/9/2563 พบเห็นนายทุนและชาวบ้านเข้ามาลักลอบตัดไม้ น าไปขายและครอบครองท่ีดินปลูกมันส าปะหลัง ใน
เขตพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ม.10 บ้านอุดมสุข ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

√ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า

53 6302442 9/9/2563 บุกรุกพ้ืนท่ี เพ่ือปลูกส่ิงก่อสร้างบนภูเขา บริเวณภูเขาตรงข้ามกรานมอนเต้ ไวน์คอทเทจ ต.พญาเย็น 
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 8 (นครราชสีมา)



หน้าท่ี 6

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเร่ือง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/หน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 3

54 6308353457 15/9/2563 พบเห็นผู้ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ้ืนท่ีต้ังอยู่ซอยคลองพลู หมู่ 4 ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง 
จ.จันทบุรี (บ้านโชคดี) เม่ือประมาณปลายปี 61 กลุ่มนายทุนได้น ารถแมคโคบุกเข้าท าลายป่าไม้เขตป่า
ถาวรเนินเขาหินหยาบ แต่นายสงกรานต์หัวหน้าป่าไม้ขณะน้ันได้รับแจ้งแล้วไม่ด าเนินการใดๆ ปล่อย
ให้นายทุนกลุ่มน้ีบุกรุกท าลายป่าจนเสร็จเรียบร้อยและได้ท าการปลูกทุเรียนเร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน

√ e-petition ส านักป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า

55 6302484 15/9/2563 พบเห็นการบุกรกพ้ืนท่ีป่าเพ่ือสร้างวัด บริเวณหมู่บ้านดงมะไฟ ต าบลมะเกลือเก่า อ าเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

√ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า

56 6309245166 16/9/2563 ขออนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์เข้าไปปลีกวิเวกและปฏิบัติธรรมในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยาน
แห่งชาติ ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายและแนวนโยบายท่ี
เก่ียวข้อง

√ e-petition ส านักการอนุญาต

57 6302492 16/9/2563 พบเห็นการลักลอบตัดไม้บนเขาเหนือโรงโม่หิน บริเวณ ม.2 ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ √ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า

58 ทส01630000062 23/9/2563 ขอคัดค้านการย่ืนต่อใบอนุญาตใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าสงวนแห่งชาติฯ ท่ีมีผู้ครอบครองการเช่าจ านวน 2 
ราย (นายดิน จันทร์สุวรรณ และ นายสุชาติ จันทร์สุวรรณ) เน่ืองจากหมดอายุงานอนุญาต ต้ังแต่วันท่ี 
17 ก.ค.2561 ตามนโยบายของรัฐจะไม่มีการต่องานอนุญาตให้กับนายทุน

√ e-petition ส านักการอนุญาต

59 6309158359 23/9/2563 พบเห็นการบุกรุกป่าหมู่ท่ี 4 หมู่บ้านวังทอง ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  เคยมีเจ้าหน้าท่ีลงมา
ส ารวจ ไว้ และให้ชาวบ้านใช้สิทธิท ากินในพ้ืนท่ี แต่ชาวบ้านบางคนแอบแผ้งถางป่าขยายพ้ืนท่ีไปเกินท่ี
มีการอนุญาต และชาวบ้านได้รับข่าวสารว่าจะมีการให้พ้ืนท่ีท ากินส าหรับผู้ท่ีไม่มีท่ีดินท ากิน คนละ 25
 ไร่ ไม่แน่ใจว่าเป็นเร่ืองจริงหรือไม่

√ e-petition ส านักป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า

60 6309158851 24/9/2563 เทศบาล ต.เวียงต้า ได้มีการอนุญาติให้มีการเปิดด าเนินการโรงแปรรูปไม้ไผ่จ านวนมาก โดยไม่มี
มาตรการควบคุม และพิจารณาอย่างรอบคอบ ถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อทรัพยากรป่าไม้และ
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน ท าให้ปัจจุบัน ได้มีโรงแปรรูปไม้ไผ่เกิดข้ึนนับร้อยแห่ง กระจายไปท่ัวต าบลเวียงต้า
  จึงท าให้มีความต้องการไม้ไผ่จ านวนมากเพ่ือป้อนเป็นวัตถุดิบ มีกลุ่มชาวบ้านหลายกลุ่มแอบลักลอบ
เข้าไปตัดไม้ไผ่ในป่าสงวน เพ่ือส่งขายให้แก่กลุ่มโรงแปรรูปเหล่าน้ี ท าให้เกิดความเสียหายต่อป่าไม้ไผ่
ในบริเวณโดยรอบต าบลเป็นอย่างมาก

√ e-petition ส านักป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า / 
ส านักการอนุญาต

 ส านักการ
อนุญาตปิด

แล้ว
30/10/63

61 6302565 28/9/2563 พบเหตุลักลอบตัดไม้บริเวณป่าชุมชนบ้านจานไหล หมู่ท่ี ๔ ต าบลหนองขอน อ าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 7 สาขา
อุบลราชธานี

62 สผ 0001/๙๓๑๗ 22/9/2563 การด าเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเด็นท่ี 1.1 และ 3.1  /(ชุดท่ี 
25 ปีท่ี ๒ คร้ังท่ี 1๓)

√ ข้อหารือ ส านักจัดการท่ีดินป่าไม้



หน้าท่ี 7

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเร่ือง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/หน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 3

63 สผ 0001/๙๒๒๒ 21/9/2563 การด าเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเด็นท่ี 2.1 /(ชุดท่ี 25 ปีท่ี ๒ 
คร้ังท่ี 18)

√ ข้อหารือ ส านักจัดการท่ีดินป่าไม้

64 สผ 0001/๙๒๖๕ 21/9/2563 การด าเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเด็นท่ี 2.1 /(ชุดท่ี 25 ปีท่ี ๒ 
คร้ังท่ี 16)

√ ข้อหารือ ส านักจัดการท่ีดินป่าไม้ 
ส านักการอนุญาต

รวม 64 0
รวมท้ังหมด 64



 

เรื่องร้องเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการ 
(ค้างข้ามปี) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(เอกสารแนบ 4) 

 



หน้าท่ี 1

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเร่ือง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/หน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง
หมายเหตุ

1 นร01610008710 27/9/2561 ขอความเป็นธรรมกรณีไม่สามารถออกโฉนดท่ีดินในพ้ืนท่ีต าบลปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เน่ืองจากเจ้าพนักงานท่ีดินอ้างว่าติดเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าเลนปากพญา – ปากนคร) ซ่ึงผู้ร้อง
เห็นว่าตามพระราชกฤษฎีกา ก าหนดป่าเลนปากพยา – ปากนคร ในท้องท่ี ต าบลปากพูน ต าบล
ท่าซัก ต าบลท่าไร่ และต าบลบางจาก อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้
เป็นป่าสงวน พ.ศ.2495 ไม่ได้ประกาศให้พ้ืนท่ีต าบลปากนครเป็นป่าสงวนแห่งชาติแต่อย่างใด

√ e-petition ส านักจัดการท่ีดินป่าไม้,
สจป.ท่ี 12 

(นครศรีธรรมราช)

2 6110141576 10/10/2561 จ.ส.อ. เพชร อ าไพ แจ้งว่า ศูนย์ปฏิบัติการท่ีดินป่าไม้ (พิษณุโลก) สังกัด ปม.ได้ด าเนินการรังวัด
ท่ีดินของเกษตรกร ในพ้ืนท่ีต าบลห้วยมุ่น อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามค าส่ัง ปม.แล้ว แต่
ไม่มีการออกเอกสารสิทธิ สทก.ให้กับเกษตรกรในพ้ืนท่ีแต่อย่างใด ในการน้ี จึงขอส่งเร่ืองดังกล่าว
ให้ ปม.น าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีในส่วนท่ีเก่ียวข้อง
ต่อไป รายละเอียดตามไฟล์สแกนดังแนบ

√ e-petition ส านักจัดการท่ีดินป่าไม้ ,
 สจป.ท่ี 3 (ล าปาง)

สจป.ท่ี 3 (ล าปาง) 
ปิดแล้ว29/11/62

3 6110248060 17/10/2561  ขอความเป็นธรรม กรณีผู้ร้องกับพวก ราษฎรต าบลโคกตาล ต าบลตะเคียนราม และต าบลโสน 
อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ รวม 22 ราย ได้รับความเดือดร้อน เน่ืองจากถูกเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ 
หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ศก.4 (เขาบรรทัด-ห้วยต๊ิกชู) และพระสงฆ์จากส านักพุทธอุทยาน ขับไล่
ราษฎรออกจากท่ีดินท ากิน โดยใช้รถไถท าลายต้นมันส าปะหลังและส่ิงปลูกสร้างของราษฎร

√ e-petition ส านักป้องกันฯ , สจป.ท่ี
 7 (อุบลราชธานี)

สจป.ท่ี 7 
(อุบลราชธานี)ปิดแล้ว

23/3/63

4 6110551218 29/10/2561 บุกรุกพ้ืนท่ีป่าสงวน เข้าไปโค่นสวนยางพาราของชาวบ้านท่ีท ากินกันมา40-50ปีจ านวนกว่า 10 
ไร่ 

√ e-petition ส านักป้องกันฯ , สจป. 
ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช)

สจป. ท่ี 12 
(นครศรีธรรมราช) ปิด

แล้ว26/3/62

5 นร01610009687 30/10/2561 ขอความอนุเคราะห์ในการจัดสรรท่ีดินท ากิน ในพ้ืนท่ีต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย

√ e-petition ส านักจัดการท่ีดินป่าไม้,
สจป. ท่ี 2 (เชียงราย)

6 6200213 8/11/2561 ขอให้ตรวจสอบการครอบครองไม้ท่อน และไม้แปรรูป บริเวณ เลขท่ี 62/3 ถนนจันทร์ เเขวงทุ่ง
มหาเมฆ เขตสาทร กทม.

√ ปม./1362 ส านักป้องกันฯ

7 6200572 29/1/2562 การถูกด าเนินคดีในเขตท่ีดินท่ีจ าแนกเป็นเขตท่ีดินจัดสรรเพ่ือการเกษตรกรรมและเพ่ือใช้
ประโยชน์อย่างอ่ืน บริเวณบ้านหนองข่า ม.1 ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

√ ปม./เว็บไซต์ ส านักจัดการท่ีดินป่าไม้

8 6200941 14/2/2562 เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อการเป็นข้าราชการ  √ ปม./โทรศัพท์ สจป.ท่ี 10 (ราชบุรี)
9 นร01620001212 15/2/2562 ขอความช่วยเหลือกรณีไดัรับความเดือดร้อนท่ีท ากินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู ต าบลบ้าน

โศก อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
√ e-petition สจป.ท่ี 6 สาขานครพนม

10 6201141 26/02/2562  บุกรุก ลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณบริเวณบ้านยาป่าแหน ม.5 ต.ปางมะผ้า อ.
ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 1 สาขา
แม่ฮ่องสอน

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 4



หน้าท่ี 2

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเร่ือง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/หน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 4

11 6203442705 8/3/2562 ขอคัดค้านการต่ออายุการอนุญาตใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าองค์พระป่าเขาพุระก า
 และป่าเขาห้วยพลู ท้องท่ี ต าบลวังยาว อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และขอให้จัดสรร
พ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นท่ีท ากินและท่ีอยู่อาศัย

√ e-petition ส านักการอนุญาต

12 6203346714 12/3/2562 เร่งรัดด าเนินการขอรับการสนับสนุนการเข้าตรวจสอบพ้ืนท่ีเขตป่าเขา √ e-petition ส านักจัดการท่ีดินป่าไม้,
สจป.ท่ี 9 สาขา

ปราจีนบุรี

13 6204442716 17/4/2562  เน่ืองจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติผ่อนผันให้ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) เข้าท า
ประโยชน์ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทับกวางและป่ามวกเหล็ก ต. มวกเหล็ก อ. มวกเหล็ก จ. 
สระบุรี เพ่ือท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดปูนอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 
2562 ผู้ร้องแจ้งว่า ขอให้หยุดท าเหมืองในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว เพ่ืออนุรักษ์และ
คุ้มครองส่ิงแวดล้อม

√ e-petition ส านักการอนุญาต

14 6204343995 18/4/2562 พ้ืนท่ี ต.ท่าข้าม ต.บ้านด่าน ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ และ ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ถูก
ประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ แต่มีพ้ืนท่ี ต.บ้านด่าน บางส่วนอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และ
เขตป่าสงวนแห่งชาติเขาฉกรรจ์ฝ่ังเหนือ ซ่ึงทับซ้อนท่ีดินท ากินของราษฎร ท าให้ราษฎรไม่
สามารถ ถือครองกรรมสิทธิตามกฎหมายได้ จึงขอให้เพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติเขาฉกรรจ์ฝ่ังเหนือ
 ขอให้เพิกถอนเขตป่าไม้ถาวร และขอให้ออกโฉนดท่ีดินด้วย

√ e-petition ส านักจัดการท่ีดินป่าไม้,
สจป.ท่ี 9 สาขา

ปราจีนบุรี

15 6204347275 18/4/2562 พ้ืนท่ี ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ถูกประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตาม
ประกาศของคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจพิเศษ แต่ท่ีดินของประชาชนในพ้ืนท่ีไม่มีเอกสาร
สิทธิเพราะถูกประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2507 จึงขอให้แก้ไขปัญหาหลาย
ประเด็นท้ังการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ เพิกถอนป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าเขาฉกรรจ์
ฝ่ังเหนือ และออกโฉนดท่ีดิน รวมท้ังขอให้เทศบาลต าบลป่าไร่ รับช าระเงินค่าภาษีบ ารุงท้องท่ี 
(ภบท.5) ด้วย

√ e-petition ส านักจัดการท่ีดินป่าไม้ ,
 สจป.ท่ี 9 สาขา

ปราจีนบุรี

สจป.ท่ี 9 สาขา
ปราจีนบุรี ปิดเร่ือง 

17/2/64

16 6204248370 18/4/2562 กรณีผู้ร้องขอต่ออายุใบอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหลังภู และเขตป่าไม้
ถาวรของชาติ ท้องท่ีต าบลโขงเจียม อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition ส านักการอนุญาต

17 6204241867 18/4/2562 ขอให้พิจารณาจัดสรรท่ีดินท ากินในพ้ืนท่ีสวนป่ามัญจาคีรี อ.มัญจาคีรี และสวนป่าสาวะถี อ.เมือง
 จังหวัดขอนแก่น

√ e-petition สจป.ท่ี 7 (ขอนแก่น)



หน้าท่ี 3

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเร่ือง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/หน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 4

18 6204245050 23/4/2562 นางผ่องจิตฯ ประกอบอาชีพท าไร่กาแฟในพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 3 ต.นาง้ิว อ.สังคม จ.หนองคาย ถูกนายก
มลภูฯ เจ้าหน้าท่ีป่าไม้อ าเภอสังคม จับกุมด าเนินคดีและศาลถูกพิพากษาจ าคุกเป็นเวลา 4 ปี ซ่ึง
พ้ืนท่ีดังกล่าวนายนพดลฯ (สามีผู้ร้องเรียน) ได้ซ้ือต่อมาจากนางคมฯ ในปี 2552 แต่นางคมฯ 
ไม่ถูกจับกุมด าเนินคดี ท้ังท่ีเป็นผู้บุกรุกแผ้วถางเป็นคนแรกต้ังแต่ปี 2529 และผู้ร้องเรียนสงสัย
ว่าพ้ืนท่ี ต.นาง้ิว เกือบท้ังหมดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ แต่เหตุใดพ้ืนท่ีรอบข้างสามารถเข้าท า
กินและปลูกยางพาราและอ่ืนๆ ได้ แต่ผู้ร้องเรียนไม่สามารถเข้าท ากินได้ จึงขอความเป็นธรรมขอ
เข้าท ากินในพ้ืนท่ีเดิม

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

19 6204466458 26/4/2562 ขอให้ยุติการอนุญาตใช้พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ พุน้ าเค็ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือลดความ
ขัดแย้งในชุมชน เน่ืองจากไม่ได้เป็นการประชาคมหมู่บ้าน แต่เป็นการสอดแทรกหัวข้อว่ามีมติ
เห็นชอบ ในเร่ืองดังกล่าวให้กับทาง อบต พงศ์ประศาสน์

√ e-petition ส านักการอนุญาต

20 6205146977 3/5/2562 ขอให้ตรวจสอบสิทธิท่ีท ากิน (สทก.) และแนวเขตปักหมุดท่ีท ากิน สทก. ของตน ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 4 
ต.แม่ป๋ัง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

√ e-petition ส านักจัดการท่ีดินป่าไม้,
สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม่)

สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม่) 
ปิดแล้ว 12/6/2

21 6205447609 10/5/2562  ขอให้หยุดท าเหมืองในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทับกวาง และป่ามวกเหล็ก ต.มวกเหล็ก อ.
มวกเหล็ก จ.สระบุรี

√ e-petition ส านักการอนุญาต

22 6201573 15/5/2562 ลักลอบครอบครองไม้สัก บริษัทมหกิจแทรคเตอร์ (1982) จ ากัด เลขท่ี 7/13 ถนนวิภาวดีรังสิต
 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

√ ปม./1362 ส านักป้องกันฯ

23 6205440455 30/5/2562 ขอความเป็นธรรม กรณีโดนสวมสิทธิการอยู่อาศัยบนท่ีดิน ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 19 ต าบลหนอง
มะค่าโมง อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

√ e-petition สจป.ท่ี 10 (ราชบุรี)

24 นร02620029810 27/5/2562 ขอเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติในการขอใบอนุญาตเพ่ือส่งออกไม้พะยูงกับกรมป่าไม้ √ e-petition ส านักการอนุญาต

25 6201942 5/7/2562 ลักลอบครอบครองไม้สักจ านวนมาก บริเวณบ้านเลขท่ี 85 หมู่ท่ี 7 ต าบลแม่สะเรียง อ าเภอแม่
สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

√ ปม./1362 สจป.ท่ี 1 สาขา
แม่ฮ่องสอน

26 6207342227 8/7/2562 ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินให้แก่ราษฎรในพ้ืนท่ี ต าบลทัพราช ต าบลทัพไทย ต าบลทัพ
เสด็จ และต าบลโคคลาน อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

√ e-petition ส านักป้องกันฯ,สจป.ท่ี 
9 สาขาปราจีนบุรี

27 6209459665 13/9/2562 พบเห็นกลุ่มคนเข้าไปตัดต้นไม้ ในพ้ืนท่ีหมู่บ้านพุตะแก ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.
เพชรบุรี

√ e-petition ส านักป้องกันฯ , สจป.ท่ี
 10 สาขาเพชรบุรี

สจป. ท่ี 10 สาขา
เพชรบุรี ปิดแล้ว

2/10/62

28 6209243954 25/9/2562 ขอความช่วยเหลือให้ชาวบ้าน ได้ท ากินในพ้ืนท่ีบ้านห้วยซันพัฒนา ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรี
สะเกษ ประมาณ 27 ครัวเรือน ได้ใช้ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีป่าประมาณ 170 ไร่

√ e-petition สจป.ท่ี 7 สาขา
อุบลราชธานี

รวม 28 0
รวมท้ังหมด 28



 

เรื่องร้องเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการ 
(ค้างข้ามปี) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(เอกสารแนบ 5) 

 



หน้าท่ี 1

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเร่ือง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/หน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง
หมายเหตุ

1 6010549528 4/10/2560 นายสมหมาย พันธุรัตน์ แจ้งว่าตนเองและพวกได้อาศัยและท ากินอยู่บริเวณหมู่ท่ี 1 ต.ชุมโค 
อ.ประทิว จ.ชุมพร มาต้ังแต่ปี 2499 ต่อมาในปี 2509 ได้มีการประกาศเขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าหนองไซและป่าทุ่งวัวแล่น ซ่ึงจากการประกาศเขตป่าสงวนทับท่ีอาศัยและท ากิน
ของราษฎรในพ้ืนท่ี โดยปัจจุบันราษฎรบางส่วนได้น าหลักฐานไปขอออกโฉนดท่ีดินต่อ
ส านักงานท่ีดินอ าเภอประทิว และได้รับเอกสารสิทธิในท่ีดินไปแล้ว แต่ในรายของนาย
สมหมาย พันธ์รัตน์ ยังไม่ได้รับการส ารวจพ้ืนท่ีเพ่ือขอออกโฉนดท่ีดิน จึงขอให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องเร่งรัดด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย

√ e-petition ส านักจัดการท่ีดินป่าไม้

2 6010541745 11/10/2560 นายนุกิจ ศรีละม้าย ราษฎรจังหวัดสตูล ขอให้พิจารณาเร่งรัดการจัดสรรท่ีดินท ากินในพ้ืนท่ีป่า
เส่ือมโทรม บ้านเหนือคลอง บ้านแคมข้ีพร้า และบ้านทุ่งสามสหาย ต าบลควนกาหลง จังหวัด
สตูล ให้แก่สมาชิกชมรมทหารพราน กองทัพบก

√ e-petition ส านักจัดการท่ีดินป่าไม้,
สจป.ท่ี 13 (สงขลา)

สจป.ท่ี 13 
(สงขลา)ปิดแล้ว 
4/3/63

3 6010434915 20/10/2560 แจ้งการคัดค้านบริษัทในเครือสหวิริยาฯ ในการขอเช่าพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ และขอทราบว่า
มีการส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA)โครงการนิคมอุตสาหกรรมโลจิ
สติกส์บางสะพานแล้ว หรือไม่ และขอคัดค้านรายงาน EIAดังกล่าว ท่ีใช้ท่ีดินท่ีบุกรุกพ้ืนท่ีป่า
สงวนแห่งชาติป่าคลองแม่ร าพึง หากบริษัทในเครือสหวิริยาฯ ได้ส่งรายงานวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม EIAแล้ว

√ e-petition กองการอนุญาต

4 6010345940 19/10/2560 ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินให้แก่ราษฎรในพ้ืนท่ี ต าบลทัพราช ต าบลทัพไทย 
ต าบลทัพเสด็จ และต าบลโคคลาน อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

√ e-petition ส านักป้องกันฯ, สจป.ท่ี 9 
สาขาปราจีนบุรี

สจป.ท่ี 9 สาขา
ปราจีนบุรีปิด
แล้ว27/9/61

5 6011345970 24/11/2560 ขอให้พิจารณาตรวจสอบการออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส. 3ก) ในพ้ืนท่ี อ.
กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี อ.วัฒนานคร อ.คลองหาด อ.อรัญประเทศ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 
ซ่ึงอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตป่าบ้านแก้ง เขตป่าเก่งใหญ่ เขตป่าแก่งดินสอ จังหวัด
ปราจีนบุรี เขตป่ากระบาก เขตป่าเขาฉกรรจ์ฝ่ังเหนือ เขตป่าวัฒนานคร เขตป่าโคกสูง 
จังหวัดสระแก้ว

√ e-petition ส านักจัดการท่ีดินป่าไม้,
สจป.ท่ี 9 ปราจีน

สจป.ท่ี 9 
ปราจีนปิดเร่ือง 
24พค64

6 6100984 25/12/2560 ระยะเวลาขอ[เขตในการส่ังร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างในเขตป่าไม้ ท่ีถูกตัดสินและส้ินสุดคดีแล้ว √ ปม./ระบบมือ
ถือ

ส านักป้องกันฯ

7 6012153136 25/12/2560  กรณีนายโป มณีกาญจน์ ราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่ามีการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าเพ่ือปลูก
ยางพารา ในพ้ืนท่ีบ้านห้วยหลวง หมู่ท่ี 13 ต าบลแม่นาวาง อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

√ e-petition ส านักป้องกันฯ, สจป.ท่ี 1 
(เชียงใหม่)

สจป.ท่ี 1 
(เชียงใหม่)ปิด
แล้ว26/11/61

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 5



หน้าท่ี 2

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเร่ือง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/หน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 5

8 6012545017 28/12/2560 ขอให้พิจารณาเร่งรัดการด าเนินโครงการถนนเล่ียงเมืองสตูลฝ่ังตะวันออก (โครงการท่ี 1 และ
โครงการท่ี 2) ซ่ึงปัจจุบันไม่สามารถด าเนินโครงการดังกล่าวได้ เน่ืองจากพ้ืนท่ีโครงการ
บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลนตอนท่ี 5 ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 200 
(พ.ศ.2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481

√ e-petition กองการอนุญาต

9 นร01600011564 29/12/2560 ขอท่ีดินหรือสิทธิการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน ขอความอนุเคราะห์ให้เพิกถอนและยกเลิกเขตป่า
สงวนแห่งชาติ

√ e-petition ส านักจัดการท่ีดินป่าไม้

10 นร01610000200 23/1/2561 ขอให้พิจารณาตรวจสอบการอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนท่ีป่า ตามมาตรา 4(1)แห่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 เพ่ือจัดท าสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ และท่ีเก่ียวข้อง จ านวน
 4 ราย ในพ้ืนท่ีอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

√ e-petition กองการอนุญาต, สจป.ท่ี 
10 สาขาเพชรบุรี

สจป.ท่ี 10 สาขา
เพชรบุรีปิดแล้ว
26/4/61

11 6101447278 30/1/2561 นายศรีวิเชียร ขาวพิทักษ์วงศ์ ราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอให้พิจารณาตรวจสอบหนังสือ
กรมป่าไม้ เร่ือง นายวรพจน์ ลิมาคม ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่า ตามมาตรา 4 (1)
 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 เพ่ือจัดท าโครงการพัฒนา ปรับปรุง ฟ้ืนฟู สภาพป่า
เส่ือมโทรมและวนเกษตรผสมผสานให้เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ไม้ ท้องท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่าออกโดยส่วนราชการอย่างถูกต้องหรือไม่

√ e-petition กองการอนุญาต

12 6101192 14/2/2561 ขอให้ตรวจสอบการน าไม้มาท าเฟอร์นิเจอร์ ซอยจรัญ 29 บ้านเลขท่ี 189-231-232 √ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ
13 6102091 19/2/2561 ขอให้ตรวจสอบร้านขายเฟอร์นิเจอร์ ไม้แปรรูป ไม้ท่อนซุง √ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ
14 6102445738 22/2/2561 นายสหัสทศ มีวาสนา กับพวก ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพ่ือขอความช่วยเหลือ

ให้ได้รับการอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าปากทะเล อ าเภอบ้าน
แหลม จังหวัดเพชรบุรี

√ e-petition กองการอนุญาต

15 นร01610000973 7/3/2561 ขอความเป็นธรรมให้กับนายรัตน์ จันทา (พ่ีชาย) กรณีถูกด าเนินคดีในข้อกล่าวหาว่า บุกรุก 
ก่นสร้าง แผ้วถาง ยืดถือ ครอบครอง หรือท าด้วยประการใดๆ อันเป็นการท าลายป่า อันเป็น
การเส่ือมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติดงหัว
กองและดงบังอ่ี ต าบลสร้างนกทา อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ

√ e-petition ส านักป้องกันฯ



หน้าท่ี 3

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเร่ือง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/หน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 5

16 6104146456 18/4/2561 ขอให้ตรวจสอบท่ีดินท ากินและท่ีอยู่อาศัยว่าอยู่ในหรือนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติท่ีดินท ากิน
และท่ีอยู่อาศัยบริเวณต าบลบุญนาคพัฒนา อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง

√ e-petition ส านักจัดการท่ีดินป่าไม้,
สจป.ท่ี 3 (ล าปาง)

สจป.ท่ี 3 
(ล าปาง)ปิดแล้ว
17/9/61

17 6104351474 11/4/2561 ผู้ร้องได้ว่าได้พบเห็นการบุกรุกท าลายป่า ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอบ่อทอง (ผู้ร้องไม่แน่ใจ) จ.ชลบุรี  
 อยู่ในซอยวัดอ่างไทร เลยตลาดกังไฮ้  ก่อนถึง บ้านคุณดา ระหว่างเขตเขาไม้หอมและ
ธรรมรัตน์ใน

√ e-petition สจป.ท่ี 9 (ชลบุรี)

18 6105350697 16/5/2561 มีนายทุนเข้าไปบุกรุกพ้ืนท่ีป่าท่ีเขา ได้เข้าไปน ารถแมคโคเข้าไปขุดภูเขา และตัดต้นไม้  เพ่ือ
น าไปถมในพ้ืนท่ีของตัวเอง โฉนดเลขท่ี 141542 จะอยู่ด้านหน้า แต่พ้ืนท่ีท่ีถูกท าลายจะอยู่
ด้านหลัง ของโฉนดเลขท่ี141542 จึงอยากให้หน่วยงานท่ีรับชอบเข้ามาตรวจสอบและ
ด าเนินการแก้ไขด่วน อ.ศรีราชา ต.บางพระ จ.ชลบุรี

√ e-petition สจป.ท่ี 9 (ชลบุรี)

19 6105140648 18/5/2561 นายธนกร อ้อยแก่ ราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอให้พิจารณาตรวจสอบการรังวัดแนวเขตท่ีดิน
ของส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเพชรบูรณ์ พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 10 ต าบลพุทธบาท อ าเภอชนแดน
 จังหวัดเพชรบูรณ์

√ e-petition ส านักจัดการท่ีดินป่าไม้

20 6105171624 21/5/2561 นายสมพล อนุรักษ์วนภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทับ อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่ กับพวก เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ราษฎรท่ีเข้าท า
ประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าแม่แจ่ม) อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่

√ e-petition กองการอนุญาต, ส านัก
จัดการท่ีดินป่าไม้

ส านักจัดการ
ท่ีดินป่าไม้ปิด
เร่ือง5/9/61

21 6106242518 8/6/2561 นายอิทธิกร อมรชินธนา ขอให้ยกเลิกหนังสืออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าสงวน
แห่งชาติ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ซ่ึง สป.ทส.ได้พิจารณาเอกสารท่ีเก่ียวข้องแล้ว พบว่า ผู้
ร้องเรียนได้เคยมีหนังสือองค์กรหินล้ม ท่ี 04/2560 ลงวันท่ี 8 ธันวาคม 2560 ขอให้ ปม.
ตรวจสอบตลาดสมบัติ (ช่องจอม) ของบริษัทจอมคชา จ ากัด (ช่ือเดิมคือ บริษัท บ้านด่าน
พัฒนา จ ากัด) ซ่ึงมีนายสมบัติ ศรีสุรินทร์ และนางไกลดา ศรีสุรินทร์ เป็นผู้รับอนุญาตให้เข้า
ท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ และเป็นผู้ด าเนินกิจการ ซ่ึงผู้ร้อง
เห็นว่า การด าเนินการดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผิดวัตถุประสงค์และเง่ือนไขแนบท้าย
หนังสือหลายประการ

√ e-petition กองการอนุญาต

22 6106241918 14/6/2561 ขอให้พิจารณาช่วยเหลือราษฎร 7 ราย กรณีถูกด าเนินคดีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ (สวนป่า
โคกโจด) ในพ้ืนท่ีบ้านโนนเกตุ หมู่ท่ี 12 ต าบลร่อนทอง อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

23 6102842 18/6/2561 บุกรุกป่าปลูกต้นยางพาราหลังปี42 ครอบคลองมากกว่า100ไร่โดยคนท่ีไม่มีสัญชาติไทย 
แอบอ้างช่ือผู้อ่ืนซ้ือขายท่ีดิน สปก. มีเจ้าหน้าท่ีรับสินบนช่วยไม่ให้ถูกตรวจสอบ

√ ปม./ระบบมือ
ถือ

ส านักป้องกันฯ



หน้าท่ี 4

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเร่ือง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/หน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 5

24 6102915 29/6/2561 ลักลอบตัดไม้ พะยูง ประดู่ หมู่บ้านวรารมย์ บางบอน 4 ซอย7 √ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ
25 6107245115 3/7/2561 ขอให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบพ้ืนท่ีและส่ังการยุติด าเนินการใดๆ เก่ียวกับการท า

เหมืองแร่ ของนายธีรสิทธ์ิ ตรีวัฒน์สุวรรณ ท่ีได้รับอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเก่ากลอยและป่านากลาง ท้องท่ีต าบลดงมะไฟ อ าเภอสุวรรณคูหา 
จังหวัดหนองบัวล าภู

√ e-petition กองการอนุญาต, ส านัก
จัดการท่ีดินป่าไม้

ส านักจัดการ
ท่ีดินป่าไม้ปิด
แล้ว12/2/63

26 6107154808 17/7/2561 ขอให้ ทส. ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีเจ้าหน้าท่ีวนอุทยานฯ ญาติเจ้าหน้าท่ี และประชาชน ได้
ท าการบุกรุกพ้ืนท่ีวนอุทยานชาพันปี ต าบลววี อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เพ่ือปลูกต้น
กาแฟ เชอร์ร่ี และพืชอ่ืนๆ รวมจ านวนเกือบ 1 พันไร่ ต่อมา อส. ได้มีหนังสือ ลับ ท่ี ทส 
0910.102/14760 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2561 เรียน ปกท.ทส. แจ้งผลการด าเนินการ
ว่า ได้มอบหมายให้ส านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 15 (สบอ.15 เชียงราย) ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวแล้ว พบว่าพ้ืนท่ีบริเวณดังกล่าวเป็นพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาว
ฝ่ังซ้าย อยู่นอกเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของวนอุทยานชาพันปี และเป็นพ้ืนท่ีนอกเขตรับผิดชอบ
ของ อส. ซ่ึง สป.ทส.พิจารณาแล้วเห็นว่า เม่ือ อส.ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า พ้ืนท่ีบริเวณ
ดังกล่าวเป็นพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝ่ังซ้าย ซ่ึงอยู่ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ ปม.
ด าเนินการตรวจสอบ

√ e-petition ส านักป้องกันฯ, สจป.ท่ี 2 
(เชียงราย)

สจป.ท่ี 2 
(เชียงราย)ปิดแล้ว
 26/6/62

27 นร01610006121 12/7/2561 ขอความเป็นธรรมเก่ียวกับข้อพิพาทเร่ืองสิทธิท่ีดินท ากินในเขตพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ โดยผู้
ร้องอ้างว่าผู้ร้องได้ท าประโยชน์ในท่ีดินดังกล่าวสืบทอดมาจากนายจันทร์ กันทะน้อย (ตาผู้
ร้อง) ต่อมาเม่ือปี พ.ศ.2548 ได้มีนายกิตตพงศ์ ตันตราธนานุวัฒน์ ได้อ้างตัวว่าเป็นเจ้าของ
ท่ีดินผืนดังกล่าว แต่ไม่ได้เข้าท าประโยชน์ในท่ีดินท ากินน้ัน จนกระท่ังปี พ.ศ.2553 ได้มี
เจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้เข้าท าการส ารวจผู้ครอบครองเข้าท าประโยชน์ในท่ีดินเขตป่าสงวน
แห่งชาติ โดยผู้ร้องเป็นผู้น าส ารวจและช้ีแนวเขตในท่ีดินท่ีผู้ร้องเข้าท าประโยชน์ แต่ภายหลังผู้
ร้องได้ขอเข้าไปตรวจสอบรายช่ือผู้ถือครองท่ีดินกลับพบว่ามีรายช่ือของนายกิตติพงค์ ฯ เป็นผู้
ถือสิทธิครอบครองแทนผู้ร้อง

√ e-petition ส านักจัดการท่ีดินป่าไม้ , 
สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม่)

สจป.ท่ี 1 
(เชียงใหม่)ปิด
แล้ว6/1/2563

28 6103034 20/8/2561 มีการขนย้ายไม้พะยูง ไม้ชิงชัน ท่ีคลังสินค้าแงอารีย์รีสอร์ท คลอง 7 ถนนล าลูกกาวังน้อย ต.
บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี

√ ปม./1362 ส านักป้องกันฯ

29 นร01610007335 24/8/2561 มูลนิธิเพ่ือนช้าง (องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขท่ี 0476)ได้ย่ืนค าขอใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่า
สงวนแห่งชาติป่าแม่ยาว จากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดล าปาง 
กรมป่าไม้ และมูลนิธิเพ่ือนช้าง

√ e-petition กองการอนุญาต



หน้าท่ี 5

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเร่ือง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/หน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 5

30 6109344188 10/9/2561 ขอรับการจัดสรรท่ีดินแบบโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ โดยกลุ่มผู้ร้องได้มีการประชุมแล้วมีมติ
ร่วมกันว่าขอให้เข้าส ารวจพ้ืนท่ีเป้าหมายใหม่ จ านวน 3 แปลง ท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ีระหว่าง
อ าเภอตาพระยา ติดต่อกับอ าเภอโนนดินแดง ระหว่างหมู่บ้านหนองเสม็ดล านางรอง จาก
บริเวณช่องตะโกจนถึงช่องตากิว และเป้าหมายส ารองบริเวณหินดาด พ้ืนท่ีต าบลทัพราช 
รอยต่ออ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว มีระยะเวลาท่ีขอให้ส ารวจประมาณ 20 วัน โดย
ขอให้เจ้าหน้าท่ีป่าไม้เข้าร่วมส ารวจ เพ่ือให้เกิดความถูกต้องตามกฏหมาย และขอให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้ความอนุเคราะห์ สนับสนุน และช่วยเหลือด้วย

√ e-petition ส านักจัดการท่ีดินป่าไม้,
สจป.ท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี

31 6103212 18/9/2561 ขอให้ตรวจสอบการขออนุญาตจัดต้ังส านักสงฆ์มอตาทา หมู่ท่ี 1 บ้านปางอโศก ต าบลกลางดง
 อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

√ ปม./โทรศัพท์ กองการอนุญาต

รวม 31 0
รวมท้ังหมด 31



 

เรื่องร้องเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการ 
(ค้างข้ามปี) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(เอกสารแนบ 6) 

 



หน้าท่ี 1

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเร่ือง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/หน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง
หมายเหตุ

1 5912920898 4/10/2559 บริษัท ไทย-สวีดิสซ์ เหมืองแร่ จ ำกัด ขออนุญำตให้เข้ำท ำประโยชน์ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่
ลำวฝ่ังขวำ พ้ืนท่ีต ำบลสันทรำย อ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงรำย เน่ืองจำกบริษัทฯ ได้รับควำม
เสียหำย จำกกำรท่ีรัฐก ำหนดพ้ืนท่ีป่ำแม่ลำวฝ่ังขวำให้เป็นเขตอุทยำนแห่งชำติโดยไม่กันพ้ืนท่ีท่ี
บริษัทฯ ได้รับอนุญำตประทำนบัตรออกจำกเขตอุทยำนแห่งชำติ จึงขอให้ชดเชยด้วยกำรต่ออำยุ
ก ำหนดอนุญำต หรือขยำยก ำหนดเวลำอนุญำตประทำนบัตรเป็นกำรทดแทน

√ e-petition ส ำนักกำรอนุญำต

2 5912935137 7/10/2559 ผู้ร้องเรียนถูกเจ้ำหน้ำท่ีป่ำไม้จับกุมในข้อหำยึดถือครอบครองท่ีดิน ก่อสร้ำง แผ้วถำงหรือเผำป่ำ 
ด้วยกำรกระท ำกำรใดๆ ให้เป็นอันตรำยหรือเส่ือมสภำพแก่ดิน หินกรวด หรือทรำย หรือเข้ำยึดถือ
ครอบครองป่ำเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืน โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี รวมเน้ือท่ี 1-2-62 
ไร่ ซ่ึงผู้ร้องเรียนเห็นว่ำ ท่ีดินดังกล่ำวตนเองได้ครอบครองต่อจำกบรรพบุรุษและได้อยู่อำศัยท ำกิน
อย่ำง ถูกต้อง โดยมีหนังสือขออนุญำตใช้พ้ืนท่ีป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดอยภูคำ ป่ำผำแดง ต ำบลดง
พญำ อ ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน

√ e-petition ส ำนักป้องกันฯ , สจป.ท่ี 3
 สำขำแพร่

สจป.ท่ี 3 สำขำ
แพร่ปิดแล้ว
15/1159

3 5912955233  10/10/2559 ขอควำมเป็นธรรมเก่ียวกับสิทธิท่ีดินท ำกินและท่ีอยู่อำศัยของรำษฎรอ ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน √ e-petition ส ำนักป้องกันฯ , สจป.ท่ี 3
 สำขำแพร่

สจป.ท่ี 3 สำขำ
แพร่ปิดแล้ว
28/5/63

4 5912713598 13/10/2559 แจ้งเบำะแสกำรบุกรุกพ้ืนท่ีป่ำว่ำมีกำรบุกรุกพ้ืนท่ีป่ำสงวนแห่งชำติและขอเขตอุทยำนแห่งชำติ 
บริเวณหน้ำถ้ ำหหลวงแม่สำบ อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

√ e-petition ส ำนักป้องกันฯ , สจป.ท่ี 1
 (เชียงใหม่)

สจป.ท่ี 1 
(เชียงใหม่)ปิด
แล้ว12/7/60

5 5911424780 29/9/2559  ขอควำมช่วยเหลือกรณีพิพำทท่ีดินท ำกิน โดยมีเน้ือหำสำระส ำคัญสรุปได้ว่ำ เม่ือวันท่ี 15 
กันยำยน 2559 มีเจ้ำหน้ำท่ีส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมรำช) พร้อมด้วย
เจ้ำหน้ำท่ีทหำร ต ำรวจ และสมำชิกกองอำสำรักษำดินแดน (อส.) ประมำณ 200 นำย ได้สนธิ
ก ำลังเข้ำท ำลำยพืชผลอำสินในท่ีดินของนำยพิธำน ทองพนัง (บุตรชำยผู้ร้องเรียนท่ีเสียชีวิต) ท้องท่ี
หมู่ท่ี 8 ต ำบลกรุงชิง อ ำเภอนบพิต ำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช และขอควำมอนุเครำะห์ให้ ทส. 
ตรวจสอบกรณีท่ีบริษัท พี แอนด์ เบส แบไรท์ ไมน์น่ิง จ ำกัด เก่ียวกับกำรขออนุญำตเข้ำท ำ
ประโยชน์เพ่ือกำรท ำเหมืองแร่และกิจกำรท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ีป่ำสงวนแห่งชำติด้วย

√ e-petition ส ำนักป้องกันฯ,ส ำนักกำร
อนุญำต, สจป.ท่ี 12 

(นครศรีธรรมรำช)

สจป.ท่ี 12 
(นครศรีธรรมรำช)
ปิดเร่ือง19/4/60

6 5910915292 19/10/2559 ขอให้พิจำรณำ กรณี บริษัท ไทย-สวีดิสซ์ เหมืองแร่ จ ำกัด ได้รับอนุญำตให้เข้ำท ำประโยชน์ภำยใน
เขตป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ลำวฝ่ังขวำ อ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ จังหวัดเชียงรำย

√ e-petition ส ำนักกำรอนุญำต

7 5912978463 28/10/2559 ขอให้พิจำรณำ กรณีบริษัท ไทย-สวีดิสซ์ เหมืองแร่ จ ำกัด ได้รับอนุญำตให้เข้ำท ำประโยชน์ภำยใน
เขตป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ลำวฝ่ังขวำ อ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ จังหวัดเชียงรำย

√ e-petition ส ำนักกำรอนุญำต

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 6



หน้าท่ี 2

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเร่ือง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/หน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 6

8 6000095 1/11/2559 กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยป้องกันรักษำป่ำ ท่ี พร.6 ต ำบลเวียงตำ อ ำเภอลอง จังหวัด
แพร่

√ ปม./โทรศัพท์ ส ำนักป้องกันฯ

9 5912999810 1/11/2559 ขอคัดค้ำนค ำขอประทำนบัตรเหมืองแร่ (โรงโม่หิน) ของบริษัท หินคม-เขำแหลม จ ำกัด ตำมค ำขอ
ประทำนบัตรท่ี 1/2559 หมำยเลขหลักหมำยเขตเหมืองแร่ท่ี 33199 หมู่ท่ี 2 และหมู่ท่ี 8 บ้ำน
คลองใหญ่ ต ำบลบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

√ e-petition ส ำนักกำรอนุญำต

10 5912912182 30/11/2559 ขอให้พิจำรณำยกเลิกกำรให้สัมปทำนเหมืองหินแก่บริษัทเอกชนท่ีขอสัมปทำนกำรท ำเหมืองหินใน
บริเวณใกล้เคียงและต่อเน่ืองกับถ้ ำพระโพธิสัตว์ ท้องท่ีหมู่ท่ี 10 ต ำบล ทับกวำง อ ำเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี

√ e-petition ส ำนักกำรอนุญำต

11 5911354360 29/11/2559 ขอควำมเป็นธรรม กรณีโดนสวมสิทธิกำรอยู่อำศัยบนท่ีดินในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 19 ต ำบลหนองมะค่ำโมง 
อ ำเภอด่ำนช้ำง จังหวัดสุพรรณบุรี

√ e-petition สจป.ท่ี 10 (รำชบุรี)

12 5912927557 14/12/2559 ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรม เเละกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของเจ้ำหน้ำท่ีป่ำไม้อ ำเภอเซกำ จังหวัดบึงกำฬ 
กรณีมีพฤติกรรมท่ีส่อไม่ในทำงไม่สุจริตเเละไม่เหมำะสมเก่ียวกับกำรลักลอบตัดไม้พะยูงในเขตพ้ืนท่ี
ดังกล่ำว

√ e-petition ส ำนักป้องกันฯ , สจป.ท่ี 6
 (อุดรธำนี)

สจป.ท่ี 6 
(อุดรธำนี)ปิด
แล้ว9/6/60

13 5911345193 8/12/2559 ขอให้ตรวจสอบเอกสำรสิทธิ น.ส. 3 ของนำยวิโรจน์ อ้ึงไพบูลย์ ในพ้ืนท่ีต ำบลทรำยแดง อ ำเภอ
เมืองระนอง จังหวัดระนอง

√ e-petition ส ำนักจัดกำรท่ีดินป่ำไม้

14 นร02590081342 15/12/2559 ขอให้ตรวจสอบกำรบุกรุกพ้ืนท่ีป่ำสงวน บริเวณหมู่บ้ำนสำมแยกจ ำปำ หมู่ท่ี 14 ต ำบลตะโก 
อ ำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

√ e-petition ส ำนักป้องกันฯ , สจป.ท่ี 
11 (สุรำษฎร์ธำนี)

สจป.ท่ี 11 (สุ
รำษฎร์ธำนี) ปิด
แล้ว1/2/60

15 นร01590013675 26/12/2559 ร้องเรียนกำรลักลอบตัดไม้ท ำลำยป่ำในพ้ืนท่ีลุ่มน้ ำปิงโดยชำวบ้ำนหมู่ท่ี 5 ต ำบลขุนควร อ ำเภอปง 
จังหวัดพะเยำ

√ e-petition ส ำนักป้องกันฯ , สจป.ท่ี  
2 (เชียงรำย)

 สจป.ท่ี  2 
(เชียงรำย)ปิดแล้ว
 22/4/62

16 5910862463 15/12/2559 ขออนุญำตใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่ำสงวนแห่งชำติป่ำฝ่ังซ้ำยแม่น้ ำภำชี เพ่ือก่อสร้ำงฝำยบ้ำนรำงขยี 
ต ำบลยำงหัก อ ำเภอปำกท่อ จังหวัดรำชบุรี

√ e-petition ส ำนักกำรอนุญำต

17 5911346447 30/12/2559 บุกรุกล้ ำป่ำท่ีบ้ำนแม่ลอง อ ำเภอลอง. จังหวัดแพร่ √ e-petition ส ำนักป้องกันฯ , สจป.ท่ี 3
 สำขำแพร่

สจป.ท่ี 3 สำขำ
แพร่ปิดแล้ว
14/8/62

18 5910969049 28/12/2559 แจ้งเบำะแสกำรบุกรุกพ้ืนท่ีป่ำ ว่ำมีผู้มีอิทธิพล ซ่ึงเป็นอดีตนำยพลและภรรยำ รวมถึงก ำนันหมู่ท่ี 
10 ต ำบลบ้ำนโตก อ ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ บุกรุกพ้ืนท่ีป่ำและภูเขำโดยอ้ำงว่ำมีเอกสำรสิทธิ
เก่ียวกับท่ีดินท ำกิน ซ่ึงกำรกระท ำดังกล่ำวท ำให้ชำวบ้ำนได้รับควำมเดือดร้อน เน่ืองจำกท่ีดิน
บริเวณดังกล่ำวชำวบ้ำนได้เข้ำท ำกินมำก่อน

√ e-petition ส ำนักป้องกันฯ , สจป.ท่ี 4
 สำขำพิษณุโลก

สจป.ท่ี 4 สำขำ
พิษณุโลกปิดแล้ว

29/11/60



หน้าท่ี 3

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเร่ือง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/หน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 6

19 6011438235 5/1/2560 ขอใช้พ้ืนท่ีบริเวณป่ำสงวนแห่งชำติ (ป่ำแควระบม-สียัด) ท่ีมีองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ดูแลอยู่ ซ่ึง
ปัจจุบันหมดสัญญำกำรใช้พ้ืนท่ีกับกรมป่ำไม้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดกระทิง จึงได้เจรจำขอ
แบ่งพ้ืนท่ีบำงส่วนโดยประมำณ 828 ไร่ เพ่ือน ำมำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของรำษฎรในพ้ืนท่ี
ต ำบลลำดกระทิงท่ีไม่มีท่ีดินท ำกิน และได้มีกำรด ำเนินกำรตำมข้ันตอนเพ่ือขออนุญำตใช้พ้ืนท่ีจำ
กรมป่ำไม้มำระยะหน่ึงแล้ว และถูกทวงถำมควำมคืบหน้ำอยู่บ่อยคร้ัง จึงขอให้เร่งรัดกรมป่ำไม้ 
ด ำเนินกำรอนุญำตให้ใช้พ้ืนท่ีดังกล่ำว

√ e-petition ส ำนักกำรอนุญำต

20 6012710299 9/1/2560  ผู้ใหญ่บ้ำนแม่หว่ำงต้นผำง หมู่ท่ี 5 ต ำบลนำทรำย อ ำเภอล้ี จังหวัดล ำพูน ได้พำคนเข้ำไปตัดไม้
ท ำลำยป่ำพ้ืนท่ีป่ำต้นน้ ำท่ีชำวบ้ำนช่วยกันดูแลรักษำมำโดยตลอดและยังท ำกำรบุกรุกป่ำสงวนเพ่ือ
สร้ำงวัด

√ e-petition ส ำนักป้องกันฯ , สจป.ท่ี 1
 (เชียงใหม่)

 สจป.ท่ี 1 
(เชียงใหม่)ปิด
แล้ว21/2/60

21 6011399603 4/1/2560 แจ้งเบำะแสกำรบุกรุกพ้ืนท่ีป่ำสงวนว่ำ ดำบต ำรวจสุนทร แสงวิรุณทร ได้ครอบครองท่ีดินในเขตป่ำ
สงวน ท้องท่ีต ำบลนำสำร อ ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรำช

√ e-petition ส ำนักป้องกันฯ , สจป.ท่ี 
12 (นครศรีธรรมรำช)

สจป.ท่ี 12 
(นครศรีธรรมรำช)
 ปิดแล้ว6/2/60

22 6011359881 11/1/2560 มีชำวบ้ำนในหมู่บ้ำนน้ ำริน ต ำบลสะเมิงใต้ อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ มีกำรบุกรุกพ้ืนท่ีป่ำ และ
เข้ำไปตัดไม้สัก น ำออกท ำเป็นไม้แปรรูป เป็นแผ่นๆ โดยจะมีเคร่ืองจักรในกำรตัดท่ีส่งเสียงดัง ท ำใช้
ชำวบ้ำนท่ีอำศัยเกิดควำมเดือดร้อนร ำคำญจำกเคร่ืองจักร ท ำทุกวันเวลำเช้ำๆ ผู้ใหญ่บ้ำนและ
เจ้ำหน้ำท่ีในพ้ืนท่ีมีส่วนรู้เห็น ในกำรขนย้ำนออกจำกพ้ืนท่ี

√ e-petition ส ำนักป้องกันฯ , สจป.ท่ี 1
 (เชียงใหม่)

สจป.ท่ี 1 
(เชียงใหม่)ปิด
แล้ว25/8/60

23 6012938525 13/1/2560 ขอให้พิจำรณำยกเลิกกำรให้สัมปทำนเหมืองหินแก่บริษัทเอกชนท่ีขอสัมปทำนกำรท ำเหมืองหินใน
บริเวณใกล้เคียงและต่อเน่ืองกับถ้ ำพระโพธิสัตว์ท้องท่ีหมู่ท่ี 10 ต ำบลทับกวำง อ ำเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี

√ e-petition ส ำนักกำรอนุญำต

24 6011305792 23/1/2560 ตรวจสอบว่ำ ขออนุญำติใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีตำม พรบ ป่ำไม้ √ e-petition ส ำนักกำรอนุญำต
25 6011359115 23/1/2560 ตรวจสอบกำรขออนุญำตใช้พ้ืนท่ีในเขตป่ำไม้ √ e-petition ส ำนักกำรอนุญำต
26 6011342156 20/1/2560 ขออนุญำตใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่ำสงวนแห่งชำติป่ำฝ่ังซ้ำยแม่น้ ำภำชี เพ่ือก่อสร้ำงฝำยบ้ำนรำงขยี ต.

ยำงหัก อ.ปำกท่อ จ.รำชบุรี
√ e-petition ส ำนักกำรอนุญำต

27 6012973620 30/1/2560 ขอพระรำชทำนควำมเป็นธรรมเก่ียวกับสิทธิกำรครอบครองท่ีดิน เน่ืองจำกพ้ืนท่ีบำงส่วนท่ี
มหำวิทยำลัยพะเยำขออนุญำตใช้พ้ืนท่ีจำก ปม. ทับซ้อนกับท่ีดิน ซ่ึงรำษฎรได้รับอนุญำตให้เข้ำท ำ
ประโยชน์ในท่ีดิน (ส.ป.ก. 4-01) ท ำให้รำษฎรได้รับควำมเดือดร้อน เพรำะถูกหน่วยงำนของรัฐขับ
ไล่ออกจำกพ้ืนท่ีท ำกิน

√ e-petition ส ำนักกำรอนุญำต , ส ำนัก
จัดกำรท่ีดินป่ำไม้

ส ำนักจัดกำร
ท่ีดินป่ำไม้ปิด
แล้ว5/6/60

28 6012744232 25/1/2560 ขอให้ตรวจสอบบริษัท ทุ่งคำฮำเบอร์ จ ำกัด มหำชน หมดสัมปทำน ต้ังแต่วันท่ี21/1/60 ท่ีผ่ำนมำ
 แต่บริษัทยังด ำเนินกิจกำรอยู่ เจำะหิน คุดหิน ระเบิดหินอยู่ เลขท่ี  68/1 หมู่ท่ี 4
หมู่บ้ำนป่ำไม้แดง ต ำบลท่ำตูม  อ ำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี

√ e-petition ส ำนักกำรอนุญำต



หน้าท่ี 4

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเร่ือง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/หน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 6

29 6011432476 6/2/2560 1.กรณีรบุกรุกพ้ืนท่ีป่ำเขำช่องเสียด (จำกกำรตรวจสอบพบว่ำ พ้ืนท่ีดังกล่ำว คือ ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำเขำขวำง ป่ำโคกยำง และป่ำช่องบำงเหรียง) บริเวณหมู่ท่ี 1 ต ำบลสินปุน อ ำเภอเขำพนม 
จังหวัดกระบ่ี                    2.กรณีกำรเช่ำท่ีดินของบริษัทต่ำงชำติ เพ่ือปลูกปำล์มน้ ำมัน ท ำให้
ได้รับควำมเส่ือมโทรมป่ำถูกท ำลำย น้ ำในคลองแห้งขอด ท ำให้ชำวบ้ำนในหมู่ท่ี 4 ต ำบลพรุเดียว 
อ ำเภอเขำพนม จังหวัดกระบ่ี

√ e-petition ส ำนักป้องกันฯ , ส ำนัก
กำรอนุญำต

ส ำนักกำร
อนุญำตปิดแล้ว
5/3/63

30 6011359704 24/2/2560 ขอควำมเป็นธรรมกรณี นำงสำวเมร่ี รัตนรำช  ชำติสกุล เจ้ำของบริษัท สวนอุทยำนทองผำภูมิ 
จ ำกัด ผู้รับอนุญำตให้เข้ำท ำประโยชน์หรืออยู่อำศัยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ เล่มท่ี 101 ฉบับท่ี 46
 ลงวันท่ี 24 กันยำยน 2529 ในพ้ืนท่ีป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำช้ำงเผือก ต.ท่ำขนุน อ.ทองผำภูมิ จ.
กำญจนบุรี เพ่ือปลูกสร้ำงสวนป่ำและจัดต้ังวนอุทยำน รวมเน้ือท่ี 1,104 ไร่ โดยปลูกต้นสักจ ำนวน
 100,000 ต้น ต่อมำในปี พ.ศ.2534 ได้มีกำรประกำศพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดให้ท่ีดินบริเวณ
ป่ำเขำช้ำงเผือก ป่ำเขำพระฤำษี ป่ำเขำบ่อแร่ และป่ำห้วยเขย่ง เป็นเขตอุทยำนแห่งชำติเขำแหลม 
ท ำให้ได้รับควำมเดือดร้อนเสียหำย ไม่สำมำรถเข้ำท ำประโยชน์ในพ้ืนท่ีท่ีได้รับอนุญำตและไม่
สำมำรถตัดไม้สักปลูกไว้ไปจ ำหน่ำยได้

√ e-petition ส ำนักกำรอนุญำต

31 6012978662 24/2/2560 กลุ่มเกษตรกรลุ่มน้ ำห้วยน้ ำหิน และพวก มีหนังสือลงวันท่ี 16 กุมภำพันธ์ 2560 ถึง ปกท.ทส. 
แจ้งว่ำเกษตรกรลุ่มน้ ำห้วยน้ ำหิน ต.สถำน อ.นำน้อย จ.น่ำน ได้รับควำมเดือดร้อนจำกนโยบำยทวง
คืนผืนป่ำจำกรัฐบำล

√ e-petition ส ำนักป้องกันฯ , สจป.ท่ี 3
 สำขำแพร่

สจป.ท่ี 3 สำขำ
แพร่ปิดแล้ว
28/4/60

32 6011363662 24/2/2560 แจ้งเบำะแสประกอบกิจกำรโรงงำนไม้แปรรูป โดยไม่มีใบอนุญำต ซ่ึงต้ังอยู่ภำยในจังหวัดศรีสะเกษ √ e-petition ส ำนักป้องกันฯ , ส ำนัก
กำรอนุญำต , สจป.ท่ี 7 

สำขำอุบลรำชธำนี

สจป.ท่ี 7 สำขำ
อุบลรำชธำนีปิด
แล้ว29/3/60

33 6011392907 17/2/2560 บุกรุกพ้ืนท่ีป่ำสงวน ป่ำสำธำรณะประโยชน์ ป่ำชำยเลน มีกำรถมแม่น้ ำล ำคลองและทะเล เป็นคน
แอบอ้ำงว่ำเป็นคนสสนิทนำยกรับมนตรี จึงได้ตรวจสอบพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 1 ต.เกำะลันตำน้อย (บ้ำนหลัง
ฮอด) พบว่ำ มีกำรโค่นล้ม ต้นไม้สน และท ำเป็นไม้ซุงแปรรูป และพ้ืนท่ีเสียหำยไปแล้ว 80-100 ไร่
  ต.เกำะลันตำ  อ.เกำะลันตำ จ.กระบ่ี

√ e-petition ส ำนักป้องกันฯ , สจป.ท่ี 
12 สำขำกระบ่ี

สจป.ท่ี 12 
สำขำกระบ่ีปิด
แล้ว17/3/60

34 6011320178 27/2/2560 มีกำรลักลอบตัดไม้และแปรรูปไม้เป็นแผ่น หมู่ท่ี 3 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กำญจนบุรี √ e-petition ส ำนักป้องกันฯ , สจป.ท่ี 
10 (รำชบุรี)

สจป.ท่ี 10 
(รำชบุรี)ปิดเร่ือง

20/4/60

35 6011353918 27/2/2560 บุกรุกพ้ืนท่ีป่ำ จ.พะเยำ เขตติดต่อ จ.เชียงรำย พ้ืนท่ีห้วยบ้ำนฮำง-บ้ำนเย้ำ (ท้องท่ีบ้ำนนำหนุน หมู่
ท่ี 2 ต.ภูซำง อ.ภูซำง จ.พะเยำ ติดต่อ บ้ำนขุนห้วยไคร้ อ.เทิง จ.เชียงรำย)

√ e-petition ส ำนักป้องกันฯ , สจป.ท่ี 2
 (เชียงรำย)

สจป.ท่ี 2 
(เชียงรำย)ปิด
แล้ว24/3/63



หน้าท่ี 5

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเร่ือง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/หน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 6

36 6011411712  17/2/2560 ร้องเรียนว่ำ เจ้ำหน้ำท่ีส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 6 สำขำนครพนม เข้ำตรวจยึดพ้ืนท่ีป่ำและ
ร้องทุกข์ต่อพนักงำนสอบสวน สภอ.นครพนม ขอให้จับกุมด ำเนินคดีข้อหำบุกรุกป่ำสงวนแห่งชำติ
ต่อรำษฎรท่ีเข้ำท ำกินและอยู่อำศัยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงหมู ท้องท่ีหมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 5 
ต ำบลอุ่มเหม้ำ อ.ธำตุพนม จ.นครพนม

√ e-petition ส ำนักป้องกันฯ , สจป.ท่ี 6
 สำขำนครพนม

สจป.ท่ี 6 สำขำ
นครพนมปิดแล้ว

31/7/61

37 นร01600002440 7/3/2560 นำยอภิชำต ชูพริก และพวก จ ำนวน 53 รำย รำษฎรต ำบลปลำยพระยำ อ ำเภอปลำยพระยำ จัง
หวักกระบ่ี ร้องเรียนขอควำมเป็นธรรม กรณีพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ควบคุมและรักษำป่ำสงวนแห่งชำติ
 ป่ำปลำยคลองพระยำ จังหวัดกระบ่ี มีค ำส่ังให้ร้ือถอนส่ิงปลูกสร้ำง ตลอดจนพืชผล

√ e-petition ส ำนักป้องกันฯ , สจป.ท่ี 
12 สำขำกระบ่ี

สจป.ท่ี 12 
สำขำกระบ่ีปิด
แล้ว28/3/60

38 นร02600016471 15/3/2560 ขอเสนอควำมคิดเห็นเก่ียวกับข้ันตอนในกำรขออนุญำตตัดไม้หวงห้ำมในพ้ืนท่ีดินของตนเอง √ e-petition ส ำนักกำรอนุญำต
39 6011352246 24/3/2560 ขอแจ้งเบำะแสเก่ียวกับกำรซุกซ่อนไม้ท่ีตัดมำจำกป่ำสงวน(ไม่ทรำบช่ือ) บริเวณพ้ืนท่ีหมู่บ้ำนดอน

ขวัญ หมู่ท่ี 2 ต ำบลพนำ อ ำเภอพนำ จังหวัดอ ำนำจเจริญ
√ e-petition ส ำนักป้องกันฯ , สจป.ท่ี 7

 สำขำอุบลรำชธำนี
สจป.ท่ี 7 สำขำ
อุบลรำชธำนีปิด
แล้ว26/10/61

40 6011404867 27/3/2560  กรณีผู้ร้องเรียนใช้นำมว่ำ ข้ำรำชกำรช้ันผู้น้อย ร้องเรียนต่อผู้ตรวจกำรแผ่นดินให้ตรวจสอบว่ำผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดชลบุรี เจ้ำหน้ำท่ีเขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำเขำเขียว-เขำชมพู่ และเจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำน
ท่ีดินจังหวัดชลบุรี ร่วมกับนำยทุนบุกรุกสุสำนในพ้ืนท่ีเขตรักษำพันธุสัตว์ป่ำเขำเขียว-เขำชมพู่ โดย
ผู้ตรวจกำร กระทรวงมหำดไทย (นำยวิชิต ชำตไพสิฐ) ได้ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบว่ำ สุสำนอยู่ในแนวเขต
ป่ำไม้ (ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำเขียว ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำชมพู่ และเขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำเขำ
เขียวเขำชมภู่) ในกำรน้ี สป.ทส.พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ พ้ืนท่ีตำมข้อร้องเรียนดังกล่ำวอยู่ในพ้ืนท่ีป่ำ
สงวนแห่งชำติป่ำเขำเขียว ป่ำเขำชมพู่

√ e-petition ส ำนักป้องกันฯ.สจป.ท่ี 9 
(ชลบุรี)

41 6010958868 4/4/2560 กรณีนำยเจนชัย สยนำนนท์ (ผู้ร้อง) ขอให้ตรวจสอบกำรย่ืนขออนุญำตใช้ประโยชน์ในเขตป่ำสงวน
แห่งชำติ ท่ีผู้ร้องย่ืนต่อกรมป่ำไม้เม่ือวันท่ี 9 ธันวำคม 2547

√ e-petition ส ำนักกำรอนุญำต

42 6011488983 31/3/2560 ขอให้พิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือ เกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยำและจังหวัดเชียงรำย โดยมีข้อ
เรียกร้องสรุปประเด็นได้ดังน้ี จ ำนวน 5 ประเด็นประเด็นข้อเรียกร้องในข้อท่ี 1 และ 5 มีส่วน
เก่ียวข้องกับภำรกิจรับผิดชอบของกรมป่ำไม้

√ e-petition ส ำนักจัดกำรท่ีดินป่ำไม้

43 6012999661 3/5/2560 ขอให้ตรวจสอบกำรออกหนังสือรับรองกำรท ำประโยชน์ (น.ส. 3 ก) ในพ้ืนท่ี อ.กบินทร์บุรี จ.
ปรำจีนบุรี อ.วัฒนำนคร อ.คลองหำด อ.อรัญประเทศ ต.ตำพระยำ จ.สระแก้ว ซ่ึงอยู่ในเขตป่ำ
สงวนแห่งชำติ เขตป่ำบ้ำนแก้ง เขตป่ำเก่งใหญ่ เขตป่ำแก่งดินสอ จ.ปรำจีนบุรี เขตป่ำกระบำก เขต
ป่ำเขำฉกรรจ์ฝ่ังเหนือ เขตป่ำวัฒนำนคร เขตป่ำโคกสูง จ.สระแก้ว

√ e-petition ส ำนักจัดกำรท่ีดินป่ำไม้



หน้าท่ี 6

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเร่ือง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/หน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 6

44 6011071136 4/5/2560 กรณีรำษฎรต ำบลแก่งโสภำ ท้องท่ีอ ำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุ ได้รับควำมเดือดร้อนจำกปัญหำภัย
แล้งขำดแคลนน้ ำอุปโภคบริโภค และกำรเกษตร จึงต้องกำรจัดท ำฝำยช่ัวครำวเพ่ือกักเก็บน้ ำ 
บริเวณแม่น้ ำวังทอง (ล ำน้ ำเข็ก) ในพ้ืนท่ีต ำบลแก่งโสภำอ ำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก รวม 5 จุด
 และอ ำเภอวังทอง ได้ตรวจสอบพบว่ำพ้ืนท่ีท้ัง 5 จุด อยู่ในควำมรับผิดชอบของกรมเจ้ำท่ำ เขตป่ำ
สงวนแห่งชำติ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีในควำมรับผิดชอบของ ปม.

√ e-petition ส ำนักป้องกันรักษำป่ำและ
ควบคุมไฟป่ำ , สจป.ท่ี 4 

สำขำพิษณุโลก

สจป.ท่ี 4 สำขำ
พิษณุโลกปิดแล้ว
31/5/2561

45 6012912191 4/5/2560 รำษฎรจังหวัดนครพนม ขอให้ออกเอกสำรสิทธิให้กับชำวบ้ำนท่ีมีท่ีท ำกินและท่ีอยู่อำศัยในพ้ืนท่ีป่ำ
สงวนแห่งชำติ ป่ำดงบ้ำนโพนสว่ำงและป่ำปลำปำก จังหวัดนครพนม ตำมมติคณะรัฐมนตรี เม่ือ
วันท่ี 30 มิถุนำยน 2541

√ e-petition ส ำนักจัดกำรท่ีดินป่ำไม้

46 6011396234 5/5/2560 สมำชิกสภำเทศบำล ต ำบลบำงเตยแจ้งว่ำ บริษัท เขำบ่อคอนสทรัคช่ัน จ ำกัด ซ่ึงประกอบกิจกำร
โรงโม่หินในท้องท่ีต ำบลบำงเตย อ ำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ ได้ท ำเหมืองหินนอกเขตประทำน
บัตรในพ้ืนท่ีแปลงเดิม ปัจจุบันได้ลุกล้ ำพ้ืนท่ีแปลงใหม่ท่ีอยู่ระหว่ำงกำรขออนุญำตใช้ประโยชน์ใน
พ้ืนท่ีป่ำสงวนแห่งชำติ จึงขอให้คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่ำสงวนแห่งชำติมี
กำรตรวจสอบและพิจำรณำ

√ e-petition ส ำนักกำรอนุญำต

47 6012984823 25/5/2560 ขอให้แก้ไขปัญหำท่ีดินท ำกินให้กับรำษฎรในพ้ืนท่ี ต ำบลทัพรำช ต ำบลทับไทย ต ำบลทัพเสด็จ 
ต ำบลโคคลำน อ ำเภอตำพระยำ จังหวัดสระแก้ว

√ e-petition ส ำนักป้องกันฯ,ส ำนัก
จัดกำรท่ีดินป่ำไม้,สจป.ท่ี 

9 สำขำปรำจีนบุรี

ส ำนักจัดกำร
ท่ีดินป่ำไม้ ปิด
แล้ว 30/9/63

48 6012994931 26/5/2560 ขอใช้พ้ืนท่ีบริเวณป่ำห้วยไผ่ จ ำนวน 2,000 ไร่ ท่ีอยู่ในกำรดูแลรับผิดชอบของหน่วยป้องกันรักษำ
ป่ำท่ี พบ.9 (ยำงชุม) ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 10 สำขำเพชรบุรี และแปลงซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีว่ำง
เปล่ำในท้องท่ีต ำบลบ่อแขม อ ำเภอชะอ ำ จังหวัดเพชรบุรี

√ e-petition ส ำนักกำรอนุญำต , สจป.ท่ี
 10 สำขำเพชรบุรี

สจป.ท่ี 10 สำขำ
เพชรบุรีปิดแล้ว

23/6/60

49 6012924206 30/5/2560 เน่ืองจำกจังหวัดนครรำชสีมำ ได้มีหนังสือท่ี นม 0017.1/9677 ลงวันท่ี 11 เมษำยน 2560 
ขอให้ กษ. พิจำรณำ กรณีนำยนคร ศรีวิพัฒน์ เลขำธิกำรสมัชชำเกษตรกรรำยย่อย ขอให้รัฐบำล
ด ำเนินกำร นโยบำยทวงคืนผืนป่ำ ตำมค ำส่ัง คสช. ท่ี 64/2557 ซ่ึงในบำงพ้ืนท่ี เช่น อ ำเภอด่ำน
ซ้ำย อ ำเภอนำแห้ว และอ ำเภอภูเรือ จังหวัดเลย มีกำรจับกุม ประกำศยึดพ้ืนท่ี และตัดต้น
ยำงพำรำของเกษตรกร โดยมีกำรเลือกปฏิบัติเฉพำะกับเกษตรกรท่ีมำจำกภูมิภำคอ่ืน ไม่มีกำร
จ ำแนกหรือตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรตำมค ำส่ัง คสช. ท่ี 66/2557

√ e-petition ส ำนักป้องกันฯ , สจป.ท่ี 6
 (อุดรธำนี)

สจป.ท่ี 6 
(อุดรธำนี)ปิด
แล้ว18/7/60

50 6011405838 5/6/2560 ท่ีดินในท้องท่ีอ ำเภอทุ่งเสล่ียม และอ ำเภอข้ำงเคียง จังหวัดสุโขทัย มีแนวเขตป่ำไม้ทับซ้อนกับพ้ืนท่ี
สำธำรณะประโยชน์และพ้ืนท่ีทุ่งเล้ียงสัตว์ จึงท ำให้ชำวบ้ำนได้รับควำมเดือดร้อนในเร่ืองท่ีท ำกิน
และท่ีอยู่อำศัยเน่ืองจำกถูกเจ้ำหน้ำท่ีจับกุมด ำเนินคดีในข้อหำบุกรุกพ้ืนท่ีป่ำ

√ e-petition ส ำนักจัดกำรท่ีดินป่ำไม้ , 
สจป.ท่ี 4 (ตำก)

สจป.ท่ี 4 (ตำก)
ปิดแล้ว21/8/60



หน้าท่ี 7

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเร่ือง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/หน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 6

51 6012916998 8/6/2560 กรณีหอกำรค้ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน และกลุ่มรำษฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอน จ ำนวน 179 รำย ขอ
อนุญำตใช้พ้ืนท่ีป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่เงำและป่ำแม่ส ำเพ็ง เพ่ือต้ังเป็นศูนย์บริกำรชำยแดนของ
ส่วนรำชกำรท่ีเก่ียวข้อง

√ e-petition ส ำนักกำรอนุญำต

52 6012912805 21/6/2560 นำยเรืองเดช ประดิพัทธ์ิสกุล ประธำนกลุ่มเครือข่ำยเกษตรกร จังหวัดพะเยำและจังหวัดเชียงรำย 
ขอให้พิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยำและจังหวัดเชียงรำย  เน่ืองจำก
กรมท่ีดินออกหนังสือส ำคัญส ำหรับท่ีหลวงทับท่ีดินท ำกินในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ในพ้ืนท่ีต ำบล
หงส์หิน อ ำเภอจุน จังหวัดพะเยำ

√ e-petition ส ำนักจัดกำรท่ีดินป่ำไม้ , 
สจป.ท่ี 2 (เชียงรำย)

สจป.ท่ี 2 
(เชียงรำย)ปิด
แล้ว24/7/60

53 6012903872 23/6/2560 ขอควำมเป็นธรรมเก่ียวกับปัญหำข้อพิพำทเร่ืองท่ีดิน บริเวณพ้ืนท่ีทุ่งเล้ียงสัตว์ของโครงกำรหมู่บ้ำน
จุฬำภรณ์พัฒนำ 4 ซ่ึงอยู่ในควำมดูแลของสถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ ในท้องท่ีหมู่ท่ี 7 ต ำบลกุแหระ 
อ ำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช แต่ปรำกฏว่ำ เจ้ำหน้ำท่ีป้องกันรักษำป่ำท่ี นศ. 4 (บำงขัน) 
จับกุมด ำเนินคดี และส่ังห้ำมไม่ให้ชำวบ้ำนด ำเนินกำรเล้ียงสัตว์ โดยอ้ำงว่ำพ้ืนท่ีดังกล่ำวอยู่ในเขต
ป่ำสงวน จึงขอให้หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบว่ำพ้ืนท่ีดังกล่ำวอยู่ในควำมรับผิดชอบของ
หน่วยงำนใด

√ e-petition ส ำนักป้องกันฯ , สจป.ท่ี 
12 (นครศรีธรรมรำช)

สจป.ท่ี 12 
(นครศรีธรรมรำช)
ปิดแล้ว
12/12/60

54 6012941998 4/7/2560 เจ้ำหน้ำท่ีรัฐได้มีกำรแอบอ้ำงค ำส่ังคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 64/2557 เร่ือง กำร
ปรำบปรำมและหยุดย้ังกำรบุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ และค ำส่ัง คสช. ท่ี 66/2557 เร่ือง กำร
หยุดย้ังกำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ และนโยบำยกำรปฏิบัติงำนเป็นกำรช่ัวครำวใน
สภำวกำรณ์ปัจจุบัน เพ่ือท ำกำรตรวจยึดท่ีดินชำวบ้ำน ผู้ยำกไร้ ผู้มีรำยได้น้อย และผู้ไร้ท่ีดินท ำกิน 
ซ่ึงได้อยู่อำศัยก่อนท่ีจะมีค ำส่ังดังกล่ำว โดยไม่มีกำรตรวจสอบ และผู้ร้องเรียนเห็นว่ำ เจ้ำหน้ำท่ีไม่
ยึดพ้ืนท่ีสัมปทำนในพ้ืนท่ีป่ำสงวนแห่งชำติแม่งำวฝ่ังซ้ำย ของบริษัท เขียวเหลือง จ ำกัด ซ่ึงเป็นกำร
เอ้ือประโยชน์ให้แก่บริษัทเอกชน จึงขอให้ยกเลิกหรือแก้ไขค ำส่ัง คสช. ดังกล่ำว ซ่ึง สป.ทส. ขอ
เรียนว่ำ เร่ืองดังกล่ำวเก่ียวข้องกับกำรด ำเนินกำรตำมค ำส่ัง คสช. ท่ี 64/2557 และค ำส่ัง ท่ี 
66/2557 ในกำรตรวจยึดในกำรตรวจยึดพ้ืนท่ีในเขตป่ำสงวนแห่งชำติแม่งำวฝ่ังซ้ำย

√ e-petition ส ำนักป้องกันฯ,ส ำนักกำร
อนุญำต

55 6012954898 18/7/2560 ร้องเรียนเก่ียวกับกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของเจ้ำหน้ำท่ีป่ำไม้ สังกัดส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 7 
ขอนแก่น หน่วยป้องกันรักษำป่ำท่ี ขก.4 ภูพำนค ำ ว่ำเจ้ำหน้ำท่ีป่ำไม้ได้ร้องทุกข์กล่ำวโทษต่อ
พนักงำนสอบสวน เพ่ือด ำเนินคดีอำญำกับผู้ร้องเรียนในควำมผิดฐำนก่นสร้ำง แผ้วถำง เผำป่ำ หรือ
ท ำให้เส่ือมเสียแก่สภำพป่ำสงวนแห่งชำติ เน่ืองจำกผู้ร้องเรียนได้สร้ำงบ้ำนพักอำศัยในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 3
 ต.เข่ือนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โดยไม่ได้รับอนุญำต แต่ไม่ด ำเนินคดีกับรำษฎรรำยอ่ืนท่ี
สร้ำงบ้ำนพักอำศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน ผู้ร้องเรียนจึงเห็นว่ำ ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม

√ e-petition ส ำนักป้องกันฯ , สจป.ท่ี 7
 (ขอนแก่น)

สจป.ท่ี 7 
(ขอนแก่น)ปิด
แล้ว24/7/61



หน้าท่ี 8

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเร่ือง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/หน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 6

56 6012971109 25/7/2560 ขอให้พิจำรณำแก้ไขปัญหำท่ีดินและท่ีท ำกิน ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติเขำปำงก่อวังชมพู อ ำเภอเขำ
ค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซ่ึงทำงรำชกำรได้ขอใช้พ้ืนท่ีดังกล่ำวจำก ปม. เพ่ือจัดท ำเป็นท่ีท ำกินและท่ี
อยู่อำศัยให้กับรำษฎรอำสำสมัคร ในเวลำต่อมำได้มีกำรประกำศพ้ืนท่ีดังกล่ำวเป็นป่ำสงวนแห่งชำติ
เขำปำงก่อวังชมพู โดยรำษฎรอำสำสมัครบำงส่วนได้เปล่ียนแปลงกำรถือครองท่ีดิน และกำรใช้
ประโยชน์ด้ำนกำรเกษตรเป็นกำรท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ และทำงรำชกำรได้เข้มงวดกับกำรกระท ำผิด
เง่ือนไขกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินดังกล่ำวและมีกำรจับกุมผู้กระท ำผิดมำด ำเนินคดี ผู้ร้องเรียนจึง
ต้องกำรให้หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องเร่งด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำโดยด่วน

√ e-petition ส ำนักกำรอนุญำต

57 6011477487 26/7/2560 มีท่ีดินท ำกินและท่ีอยู่อำศัยท่ีไม่มีเอกสำรสิทธิในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ซ่ึงผู้ร้องเรียนเห็นว่ำ ท่ีดิน
โดยรอบมีเอกสำรสิทธิเป็นโฉนดท่ีดินและ ส.ป.ก. หมดแล้ว จึงขอให้หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องให้กำร
ช่วยเหลือผู้ร้องเรียนกับพวกด้วย

√ e-petition ส ำนักจัดกำรท่ีดินป่ำไม้

58 6012718469 4/8/2560 ขอให้พิจำรณำตรวจสอบกำรบุกรุกของนำยทุนในพ้ืนท่ีป่ำบนภูเขำ บริเวณหมู่ท่ี 5 ต ำบลจระเข้
เผือก อ ำเภอด่ำนมะขำมเต้ีย จังหวัดกำญจนบุรี

√ e-petition ส ำนักป้องกันฯ , สจป.ท่ี 
10 (รำชบุรี)

สจป.ท่ี 10 
(รำชบุรี)ปิดเร่ือง

12/2/61

59 6012989614 7/8/2560 ขอให้ทบทวนกำรด ำเนินกำรพิสูจน์สิทธิในท่ีดินท ำกินของประชำชน และยุติกำรด ำเนินกำรกรณี
ทวงคืนผืนป่ำจำกประชำชน

√ e-petition ส ำนักป้องกันฯ , ส ำนัก
จัดกำรท่ีดินป่ำไม้

ส ำนักจัดกำร
ท่ีดินป่ำไม้ปิด

แล้ว
30/10/2561

60 6012993045 18/8/2560 ขอควำมเป็นธรรมและขอให้ตรวจสอบเก่ียวกับกำรกันพ้ืนท่ีป่ำสงวนแห่งชำติดงตำหวัง ออกจำก
เขตปฏิรูปท่ีดิน ในพ้ืนท่ี อ.โพธ์ิไทร จ.อุบลรำชธำนี จ ำนวน 2 แปลง เน้ือท่ี 413 ไร่ เพ่ือจัดต้ังป่ำ
ชุมชน แต่พ้ืนท่ีดังกล่ำวมีสภำพเป็นป่ำเส่ือมโทรมไม่เหมำะสมท่ีจะจัดเป็นป่ำชุมชน

√ e-petition ส ำนักป้องกันฯ

61 6012906405  24/8/2560 ขอให้พิจำรณำตรวจสอบกำรด ำเนินกำร กรณีท่ีหน่วยงำนของรัฐทวงคืนท่ีดินและพ้ืนท่ีป่ำสงวน
แห่งชำติจำกประชำชนโดยไม่เป็นธรรม

√ e-petition ส ำนักป้องกันฯ , ส ำนัก
จัดกำรท่ีดินป่ำไม้

ส ำนักจัดกำร
ท่ีดินป่ำไม้ปิด

แล้ว29/9/2560

62 6011419146 30/8/2560 ขอทรำบควำมชัดเจนเก่ียวกับกำรเก่ียวกับกำรก ำหนดแนวเขตป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเหมืองจ้ีและป่ำ
สันป่ำสัก เพ่ือรำษฎรจักได้ไม่บุกรุกเข้ำไปในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ  ต ำบลเหมืองจ้ี อ ำเภอเมืองล ำพูน
 จังหวัดล ำพูน
 ต ำบลเหมืองจ้ี

√ e-petition ส ำนักจัดกำรท่ีดินป่ำไม้ , 
สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม่)

สจป.ท่ี 1 
(เชียงใหม่)ปิด
แล้ว6/6/61



หน้าท่ี 9

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเร่ือง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/หน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 6

63 6012998046 30/8/2560 ขอให้ระงับกำรด ำเนินกิจกำรของโรงโม่หินศิลำเพชร ต้ังอยู่ต ำบลหนองโอ่ง อ ำเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี เน่ืองจำกโรงโม่หินดังกล่ำวอยู่ติดกับถ้ ำเขำไวยะกะ ซ่ึงถ้ ำดังกล่ำวอยู่ในเขตป่ำไม้และ
ภำยในถ้ ำมีโบรำณวัตถุสมัยทวำรวดี ผู้ร้องเรียนเกรงว่ำ จะก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่โบรำณวัตถุ
และทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง

√ e-petition ส ำนักกำรอนุญำต

64 6012038958 5/9/2560 มีกำรน ำต้นไม้ใหญ่มำแปรรูปไม้เป็นท่อนๆ รบกวนส่งเสียงดังมำกและอยำกทรำบว่ำไม้ท่ีน ำมำตัด
ผิดกฎหมำยหรือไม สถำนท่ีน ำไม้มำตัด อยู่บริเวณระหว่ำง แฟลตต ำรวจทุ่งสองห้องกับสนำมกอล์ฟ
สโมสรรำชพฤกษ์(นอร์ทปำร์ค) กทม. จึงอยำกให้หน่วยงำนเข้ำมำตรวจสอบและด ำเนินกำรแก้ไข
ด่วน

√ e-petition ส ำนักป้องกันฯ

65 6012919235 19/9/2560  ขอให้พิจำรณำแก้ไขปัญหำเก่ียวกับข้อพิพำทท่ีดินท ำกินและขอให้ตรวจสอบกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของ
เจ้ำหน้ำท่ีท่ีขัดต่อกฎหมำยหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญ กรณีกำรละเมิดสิทธิของรำษฎรท่ีได้รับผลกระทบ
จำกกำรทวงคืนท่ีดิน

√ e-petition ส ำนักป้องกันฯ , ส ำนัก
จัดกำรท่ีดินป่ำไม้

ส ำนักจัดกำร
ท่ีดินป่ำไม้ปิด
แล้ว30/10/60

รวม 65 0
รวมท้ังหมด 65



 

เรื่องร้องเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการ 
(ค้างข้ามปี) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
(เอกสารแนบ 7) 

 



หน้าท่ี 1

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเร่ือง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/
หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

1 5812906985 7/10/2558 นายวิชรัตน์ มังคะตา ขอความอนุเคราะห์เช่าพ้ืนท่ีป่าดงซ า จังหวัดขอนแก่น √ e-petition กองการอนุญาต
2 5811323422 17/11/2558 มีนายทุนลักลอบตัดไม้พะยูงเป้นจ านวนมาก ท่ีโครงการอนุรักษ์ทับทิมสยาม เบ้ืองต้นได้ติดตามพร้อมเก็บ

หลักฐานเเล้วส่งให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐท้ังท่ี ทสจ.ศรีสะเกษเเละศูนย์ด ารงธรรม เเต่ก็ได้ได้รับความร่วมมือไม่มี
การเข้าตรวจสอบ

√ e-petition สน.จทป.ท่ี 7 สาขา
อุบลราชธานี

สจป.ท่ี8(
นครราชสีมา)ปิด
แล้ว24/2/59

3 5811459890 2/12/2558 ขอความอนุเคราะห์เช่าท่ีดินท ากินของรัฐ ในพ้ืนท่ี ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี √ e-petition กองการอนุญาต
4 5912799261 6/1/2559 ขอแจ้งเบาะแสเก่ียวกับการซุกซ่อนไม้ท่ีตัดมาจากป่าสงวน(ไม่ทราบช่ือ) บริเวณพ้ืนท่ีหมู่บ้านดอนขวัญ 

หมู่ท่ี 2 ต าบลพนา อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ
√ e-petition สน.จทป.ท่ี 7 สาขา

อุบลราชธานี
5 5911401962 13/1/2559 ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้ท้องท่ีหมู่ท่ี 1 ต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์
√ e-petition กองการอนุญาต ส านักจัดการ

ท่ีดินป่าไม้ปิด
แล้ว

26/10/2559

6 5911319757 4/2/2559 ขอความช่วยเหลือเน่ืองจากผู้ร้องได้ย่ืนค าขอต่ออายุประทานบัตรการเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาอังคาร ต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

√ e-petition กองการอนุญาต

7 5911437979 1/2/2559 ขอใช้พ้ืนท่ีจากกรมป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาปางก่อวังชมพู อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ √ e-petition กองการอนุญาต
8 5911390859 1/2/2559 วันท่ี 13 มกราคม 2559 เจ้าหน้าท่ีได้ปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยการ

ร้ือถอนพืชผลอาสินและตัดต้นยางพาราของราษฎรในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติห้วยจันทร์ (ตามท่ีผู้ร้องแจ้ง) 
ต าบลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ท าให้ผู้ร้องและชาวบ้านได้รับความ เดือดร้อน และไม่มีท่ีดินท ากิน

√ e-petition ส านักป้องกันฯ
,สน.จทป.ท่ี 7 สาขา

อุบลราชธานี

9 5911455883 10/2/2559 กรณีนายกรกช สุขฤทธ์ิ ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอให้พิจารณาด าเนินการต่อผู้กระท าผิด
เก่ียวกับพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ในพ้ืนท่ีอ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

√ e-petition ส านักป้องกันฯ สน.จทป.ท่ี 9 
สาขาปราจีนบุรี

ปิดแล้ว
29/12/59

10 5910351995 1/2/2559 ได้รับความเดือดร้อนจากสัมปทานท าเหมืองแร่เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และก่อสร้างบริเวณเขาปู่คง 
จังหวัดกาญจนบุรี

√ e-petition กองการอนุญาต

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 7



หน้าท่ี 2

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเร่ือง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/
หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 7

11 5911455883 10/2/2559 กรณีนายกรกช สุขฤทธ์ิ ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอให้พิจารณาด าเนินการต่อผู้กระท าผิด
เก่ียวกับพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ในพ้ืนท่ีอ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในการ
เพิกถอนเอกสารสิทธิของนายทุน ท่ีได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามค าส่ังศาล แต่เจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่มี
การด าเนินการใดๆ ในการน้ี สป.ทส.พิจารณาแล้วเห็นว่าได้เคยมอบหมายให้ ปม.แจ้งตอบนายกรกชฯ ใน
ประเด็นเก่ียวกับนายทุนบุกรุกพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ แต่ปัจจุบัน ปม.ยังไม่มีรายงานผลให้ผู้ร้องทราบแต่
อย่างใด

√ e-petition ส านักป้องกันฯ สน.จทป.ท่ี 9 
สาขาปราจีนบุรี
ปิดแล้ว29/59

12 5900894 26/2/2559 ลักลอบตัดไม้พะยูงโดยไม่ได้รับอนุญาต จ านวน 1 ต้น ในพ้ืนท่ี สค.1 พ้ืนท่ีหมู่บ้านเขาไม้ไผ่ หมู่ท่ี 7 
อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

√ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

13 5911403570 22/2/2559 ขอให้เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ด าเนินการตรวจสอบการบุกรุกพ้ืนท่ีป่า บริเวณท้องท่ี หมู่ท่ี 5 ต าบลฉลอง อ าเภอสิ
ชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ e-petition ส านักป้องกันฯ สน.จทป.ท่ี 12 
(นครศรีธรรมราช)

ปิดแล้ว
12/3/62ส านัก
การอนุญาตปิด

23/9/63

14 5911423016 1/3/2559 ขอแจ้งเบาะแสการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าสงวน บริเวณแม่น้ าวังทองฝ่ังขวา หน้าค่ายสฤษด์ิเสนา หมู่ท่ี 19 
หมู่บ้านวังกระบาก ต าบลวังนกแอ่น อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

√ e-petition ส านักป้องกันฯ สน.จทป.ท่ี 4 
สาขาพิษณุโลก 

ปิดแล้ว21/6/59

15 5911417529 3/3/2559 ขอให้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนางอัมพร ดวงอุปมา กับพวก รวม 5 รายได้รับความเดือดร้อน
จากปัญหาพิพาทสิทธิครอบครองท่ีดินในเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน และพ้ืนท่ีป่าโนนอุดม ซ่ึงในพ้ืนท่ีป่า
สงวนแห่งชาติป่ากุดไห ป่านาใน และป่าโนนอุดม  จังหวัดสกลนคร

√ e-petition ส านักป้องกันฯ สน.จทป.ท่ี 6 
สาขานครพนม 

ปิดแล้ว15/8/59

16 5911301742 1/3/2559 ขอให้พิจารณาอนุญาตขุดลอกล าคลองบ่อดาน ในพ้ืนท่ีแต่คลองบ่อดาน ต าบลนาเตย อ าเภอท้ายเหมือง 
จังหวัดพังงา

√ e-petition กองการอนุญาต สน.จทป.ท่ี 12 
สาขากระบ่ีปิด
แล้ว10/3/60

17 5910971081 29/02/2559 พ้ืนท่ี หมู่ท่ี 4,5,6 ต าบลหินแก้ว อ าเภอท่าแซะ และหมู่ท่ี 7 ต าบลบ้านนา อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร ได้
มีประชาชนอาศัยท ากินในพ้ืนท่ีมานานแล้ว แต่ เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ได้มีการเรียกรับผลประโยชน์และ
ประชาชนขอเช่าท่ีดินดังกล่าวเพ่ือท าประโยชน์

√ e-petition กองการอนุญาต สน.จทป.ท่ี 11 (สุ
ราษฎร์ธานี) ปิด
แล้ว30/9/59



หน้าท่ี 3

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเร่ือง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/
หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 7

18 5913030648 15/3/2559 ขออนุญาตใช้ท่ีราชพัสดุท่ีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 3 ต าบลนิคมสร้างตนเอง
 อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

√ e-petition กองการอนุญาต

19 5912904147 28/3/2559 ขออนุญาตใช้พ้ืนท่ีของ ปม. โดยสภาองค์กรชุมชนต าบลหนองแม่นา ต าบลสะเพง ต าบลริมสีม่วง และ
ต าบลเขาค้อ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร

√ e-petition กองการอนุญาต

20 5911455685 24/3/2559 ถูกเจ้าหน้าท่ีป่าไม้จังหวัดอ านาจเจริญจับกุมด าเนินคดีฐานบุกรุก ก่นสร้าง แผ้วถาง เข้าท าประโยชน์ฯลฯ
ในป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต

√ e-petition ส านักป้องกันฯ สน.จทป.ท่ี 7 
สาขา

อุบลราชธานีปิด
แล้ว17/10/61

21 5911464157 31/3/2559 ขอความอนุเคราะห์เช่าท่ีดินท ากินของรัฐ ในพ้ืนท่ี ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี √ e-petition กองการอนุญาต

22 5911342654 3/5/2559 ขออนุญาตใช้พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เงาะและป่าแม่ส าเพ็ง เพ่ือต้ังเป็นศูนย์บริการชายแดน จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

√ e-petition กองการอนุญาต

23 5911481881 12/4/2559 ขอทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับการเช่าท่ีดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ท้องท่ี ม. 4 ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.
กาญจนบุรี

√ e-petition กองการอนุญาต

24 5910939657 17/5/2559 ขอความเป็นธรรมและความช่วยเหลือ เน่ืองจากสมาชิกของกลุ่มประชาชนเพ่ือประชาชน จ านวนหน่ึงท่ีได้
เข้าไปอาศัยในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าปลายคลองพระยา ท้องท่ีหมู่ท่ี 5 ต าบลปลายพระยา อ าเภอ
ปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากจากการเข้าท าลายและขโมยทรัพย์สินของ
เจ้าหน้าท่ีส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 สาขากระบ่ี

√ e-petition ส านักป้องกันฯ สน.จทป.ท่ี 12 
สาขากระบ่ีปิด
แล้ว24/1/60

25 5911364385 17/5/2559 ชาวบ้านหมู่ท่ี 5 ต าบลสบป้าด อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ขออนุญาตใช้พ้ืนท่ีป่าเพ่ือปรับปรุงถนน 
เน่ืองจากประสบปัญหาการขนส่งสินค้าเกษตรและคมนาคมไม่สะดวก

√ e-petition กองการอนุญาต

26 5910954364 19/5/2559 ขอความเป็นธรรมเก่ียวกับการท าประโยชน์ในท่ีดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 5 ต.ตะโก อ.ทุ่ง
ตะโก จ.ชุมพร

√ e-petition กองการอนุญาต

27 5901154 24/5/2559 ขอสอบถาม 1. ท าไมถึงปล่อยให้คนมาท าลายป่าได้เป็นล้านๆๆไร่แบบน้ัน แล้วไม่มีใครไปตรวจหรือ 
monitor ตลอดเหรอครับ มารู้อีกทีก็ต่อเม่ือพ้ืนท่ีป่าโดนท าลายไปเป็นล้านๆๆไร่แบบน้ี มันไม่น่าจะเช่ือได้
เลยว่าท่ีป่าเป็นล้านๆๆไร่ โดยท่ีไม่มีใครทราบมาก่อนเลย 2. แล้วมาตรการการจับผู้ท าลายมาลงโทษละ
ครับเป็นอย่างไรบ้าง 3 เกิดแบบน้ีแล้ว จนท ของรัฐจะรับผิดชอบอย่างไร บกพร่องต่อหน้าท่ีหรือเปล่าครับ
 4. แนวทางการแก้ไขคืออะไรครับ

√ ปม/เว็บไซต์ ส านักป้องกันฯ

28 5911471902 31/5/2559 ขอใช้ท่ีดินในพ้ืนท่ีต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในการสร้างวัดเขารัตนธงชัย (วัด
สระสะแก)

√ e-petition กองการอนุญาต



หน้าท่ี 4

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการ
รับเร่ือง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/
หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) เอกสารแนบ 7

29 5912999649 8/6/2559 ปม. พิจารณาพ้ืนท่ีท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกอาชญาบัตรส ารวจแร่ให้ ปี 2554 ซ่ึงยังไม่มีความ
ชัดเจนว่าอยู่ในพ้ืนท่ีป่าไม้หรือไม่ จึงขอให้ ปม.ตรวจสอบข้อเท็จจริง

√ e-petition กองการอนุญาต

30 5901222 14/6/2559 ขอให้ตรวจสอบใหม่ กรณีบุกรุกป่าเขาสน เพ่ือครอบครองท่ีดิน หมู่ท่ี 2 ต าบลสวนผ้ึง อ าเภอสวนผ้ึง 
จังหวัดราชบุรี

√ ปม./หนังสือ ส านักป้องกันฯ

31 5912981600 22/7/2559 ข้อเสนอเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาการถือครองท่ีดินและใช้ประโยชน์ท่ีดินในท้องท่ีอ าเภอวังน้ าเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา แนวทางการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทการครอบครองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในเขตพ้ืนท่ี
ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง พ้ืนท่ีป่าเพ่ือการอนุรักษ์ (Zone C)

√ e-petition ส านักจัดการท่ีดินป่า
ไม้

สน.จทป.ท่ี 8 
(นครราชสีมา)ปิด
แล้ว29/6/60

32 5911439505 27/7/2559  กรณีราษฎรบ้านพระเนตร หมู่ท่ี 2 ต าบลส้าน จ านวน 10 ราย บ้านใหม่ หมู่ท่ี 8 ต าบลส้าน จ านวน 1 
ราย และบ้านศรีมงคลเหนือ หมู่ท่ี 7 ต าบลข่ึง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จ านวน 2 ราย ได้รับความ
เดือดร้อนจากการทวงคืนผืนป่าของเจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันและรักษาป่าท่ี นน.20 (น้ ามวบ) ร่วมกับ
ผู้ใหญ่บ้านข่ึงใต้ หมู่ท่ี 6 ต าบลข่ึง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน น าป้ายไปติดประกาศขอคืนพ้ืนท่ีท ากิน
บริเวณป่าห้วยปลวก ป่าห้วยหวาย หมู่ 6 ต าบลข่ึง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

√ e-petition ส านักป้องกันฯ สน.จทป.ท่ี 3 
สาขาแพร่ ปิด

แล้ว 1/3/2562

33 5911495874 1/8/2559 ถูกกล่าวหาว่าบุกรุกเข้าท าประโยชน์ปลูกยางพาราในเขตพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเปือย ป่าภูข้ีเถ้า และ
ป่าภูเรือ 0.เลย

√ e-petition ส านักป้องกันฯ สน.จทป.ท่ี 6 
(อุดรธานี) ปิด
แล้ว23/2/60

34 5912902590 31/8/2559 ขอความเป็นธรรมในการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ โดยผู้ร้องอ้างว่า บริษัท 
ไทย-สวีดิสซ์ เหมืองแร่ จ ากัด ได้รับโอนประทานบัตรจากบริษัท ศิริไทย ซีไลท์ ประเทศไทย จ ากัด ซ่ึง
ได้รับอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝ่ังขวา ในพ้ืนท่ี ต.สันสลี อ.เวียงป่า
เป้า จ.เชียงราย

√ e-petition กองการอนุญาต

35 5911455609 7/9/2559 ขอให้พิจารณาปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มเกษตรกรผู้ไม่มีท่ีดินท ากิน ซ่ึงต้องการจะขอเช่าท่ีดินท ากิน
เน้ือท่ีประมาณ 4,945 ไร่ จ านวน 7 แปลง โดยเป็นพ้ืนท่ีใน ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง จ านวน 3,500 
ไร่ ต าบลวังมะปราง อ าเภอวังวิเศษ จ านวน 638 ไร่ และต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง จ านวน 
807 ไร่

√ e-petition กองการอนุญาต

36 5912771978 30/9/2559 บุกรุกซ้ือขายท่ีดินป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยเม็ก  จังหวัดอุบลราชธานี √ e-petition ส านักป้องกันฯ สน.จทป.ท่ี 7 
สาขาอุบลราชธานี
ปิดแล้ว 15/3/60

รวม 36 0
รวมท้ังหมด                  36



 

เรื่องร้องเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการ 
(ค้างข้ามปี) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
(เอกสารแนบ 8) 

 



ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/
หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

1 5800311 8/12/2557 ขอค ำปรึกษำเก่ียวกับ นสก. พบปัญหำเวลำเรำส่งไม้ไปให้ลูกค้ำ เรำจะออก นสก ส ำหรับขนไม้ไปทุกคร้ัง แต่จะเกิด
ปัญหำในกรณีท่ีลูกค้ำไม่รับสินค้ำท้ังแบบเต็มจ ำนวน และไม่เต็มจ ำนวน อันเน่ืองจำก ปัญหำคุณภำพ ลูกค้ำไม่มีพ้ืนท่ี
ว่ำง รับไม่ครบทุกรำยกำร ส่งผลกับใบเบิกทำงขำกลับ ได้มำบ้ำง ไม่ได้มำบ้ำง ท ำให้โควตำไม้ของบริษัทไม่ครบตำม
จ ำนวน จะขอปรึกษำว่ำเรำจะมีวิธีกำรด ำเนินอย่ำงไร เพ่ือให้ถูกต้องตำมกฎหมำย

√ ปม/เว็บไซต์ กองกำรอนุญำต

2 5811359011 11/6/2558 ขอทรำบผลกำรขออนุญำตใช้พ้ืนท่ีป่ำสงวนแห่งชำติป่ำวังใหญ่และป่ำแม่น้ ำน้อย เพ่ือต้ังโรงแต่งแร่ ท้องท่ีต ำบลศรี
มงคล อ ำเภอไทรโยค จังหวัดกำญจนบุรี

√ e-petition กองกำรอนุญำต ,
 สจป.ท่ี 10 

(รำชบุรี)

สจป.ท่ี 10 
(รำชบุรี) 
ปิดแล้ว 
1/7/58

3 5811413256 14/6/2558 รำษฎรจังหวัดอุบลรำชธำนี ร้องเรียนว่ำ ถูกศูนย์วิจัย น ำรถแทรกเตอร์เข้ำไปท ำลำยพืชผลทำงกำรเกษตรท่ีได้ปลูกไว้
 และยังถูกห้ำมไม่ให้เข้ำใช้ประโยชน์และอยู่อำศัยในพ้ืนท่ีป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำดงภูหล่น ท ำให้ได้รับควำมเดือดร้อน 
เน่ืองจำกไม่มีท่ีดินท ำกินและท่ีอยู่อำศัย

√ e-petition สน.จทป.ท่ี 7 
สำขำอุบลรำชธำนี

4 5811923886 18/6/2558 คัดค้ำนกำรท ำเหมืองแร่ฯ  (ต ำบลล ำพญำกลำง ต ำบลล ำสะพุง และต ำบลซับสนุ่น) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  
เน่ืองจำกหำกมีกำรอนุญำตท ำเหมืองแร่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตควำมเป็นอยู่และควำมเป็นอยู่ของชำวบ้ำนอย่ำง
รุนแรง

√ e-petition กองกำรอนุญำต

5 5811487716  25/06/2558 ขอให้หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องด ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีท่ีศำลปกครองสูงสุดได้มีค ำพิพำกษำในคดีหมำยเลข
แดงท่ี อ.205/2557 ให้เพิกถอนกำรออกเอกสำรสิทธิท่ีมิชอบด้วยกฎหมำยของกลุ่มนำยทุนจ ำนวน 2,800 ไร่ ใน
เขตป่ำสงวนอ ำเภอวัฒนำนคร เน่ืองจำกท่ีดินอยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ซ่ึงศำลได้มีค ำพิพำกษำแล้ว แต่กลุ่มนำยทุน
ไม่ปฏิบัติตำมค ำพิพำกษำและได้บุกรุกครอบครองพ้ืนท่ีป่ำสงวนดังกล่ำว

√ e-petition ส ำนักป้องกันฯ

6 5812967565 24/6/2558 ขอให้ตรวจสอบกำรย่ืนขอใบอนุญำตสัมปทำนกำรระเบิดหินภูเขำ บริเวณภูเขำจ๊ักจ่ัน (ช่ือท่ีชำวบ้ำนในพ้ืนท่ีเรียก) 
หมู่บ้ำนกลำง หมู่ท่ี 2 ต.นำกลำง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

√ e-petition กองกำรอนุญำต

7 5810968121 19/8/2558 หัวหน้ำหน่วยป้องกันรักษำป่ำท่ี สพ.1 อ.ด่ำนช้ำง จ.สุพรรณบุรี มีพฤติกรรมขมขู่คุกคำมประชำชน √ e-petition สน.จทป.ท่ี 10 
(รำชบุรี)

8 5812913528 27/8/2558 ขอควำมอนุเครำะห์เช่ำท่ีดินท ำกินของรัฐ ในพ้ืนท่ี ต.วังยำว อ.ด่ำนช้ำง จ.สุพรรณบุรี √ e-petition กองกำรอนุญำต
9 5812910018 24/9/2558 ขอให้ตรวจสอบแนวเขตประทำนบัตรหมดอำยุประทำนบัตร บริเวณท้องท่ี ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต และกำรออก

เอกสิทธิของนำยทุน
√ e-petition กองกำรอนุญำต

รวม 9 0
รวมท้ังหมด

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565)

9

เอกสารแนบ 8



เรื่องร้องเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการ 
(ค้างข้ามปี) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
(เอกสารแนบ 9) 



หนา้ที ่1

ท่ี
เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเร่ือง

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีปิดเร่ือง

เร่ือง
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง/ช่อง
ทางการรับเร่ือง

ร้องเรียน

หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

1 ทส 1603.7/3160 25/10/2555 ขอความเป็นธรรมให้กับนายย่ง บุญเหล่ียม √ สนง.ปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี 
(หนังสือ 1111)

ส านักป้องกันฯ

2 ทส 1603.7/728 29/10/2555 กรณีมีผู้บุกรุกพ้ืนท่ีป่าไม้บ้านเขามอง ม.18 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี  จ.
เพชรบูรณ์

√ ศูนย์บริการฯกรม
อุทยานฯ

ส านักป้องกันฯ

3 ทส 1603.7/729 29/10/2555 กรณีขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ หน่วยป้องกันรักษาป่า 
 ท่ี ชร.12    จังหวัดเชียงราย

√ ศูนย์บริการฯกรม
อุทยานฯ

ส านักป้องกันฯ

4 ทส 1603.7/730 29/10/2555 กรณีวังไทรรีสอร์ท บ้านหนองนกเขียน ต.ล านางแก้ว อ.ปักธงชัย  จ.
นครราชสีมา         บุกรุกพ้ืนท่ีเขตป่าสงวนป่าอนุรักษ์ภูหลวง

√ ศูนย์บริการฯกรม
อุทยานฯ

ส านักป้องกันฯ

5 ทส 1603.7/732 29/10/2555 กรณีมีการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าสงวน บ้านโคกแสมสาร ต.แสมสาร อ.โคก
เจริญ จ.ลพบุรี

√ ศูนย์บริการฯกรม
อุทยานฯ

ส านักป้องกันฯ

6 ทส 1603.7/3644 13/12/2555 กรณีบุกรุกพ้ืนท่ีป่าสงวน ม. 5 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา √ หนังสือบันทึก ส านักป้องกันฯ
7 ทส 0207.5/ว3904 26/11/2555 การแก้ไขปัญหาเร่ืองราวร้องทุกข์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจังหวัดก าแพงเพชร
√ คลินิกรับเร่ืองร้อง

ทุกข์
ส านักป้องกันฯ

8 5600745 20/6/2556 มีการบุกรุกตัดไม้หวงห้ามในสวนป่าควนยายชุม ม.10 ต.โคกกลอย   
อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา

√ ปม./โทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

รวม 8 0
รวมท้ังหมด

รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  (ข้อมูลวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565)
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เอกสารแนบ 9


	สแกน0092
	รายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารและเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน กพ.65
	1.กราฟ กพ65
	2.กราฟ กพ65
	3.กราฟ กพ65
	4.กราฟ กพ65
	5.กราฟ กพ65
	6.ตาราง กพ65
	8.แนบ กพ65
	9.แนบ กพ65
	10.แนบ กพ65
	11.แนบ กพ65
	12.แนบ กพ65
	13.แนบ กพ65
	14.แนบ กพ65
	15.แนบ กพ65
	16.แนบ กพ65
	17.แนบ กพ65
	7.รายงานสถิติรับเรื่อง ไฟป่า ประจำปี 65 (มค-กพ65)
	ปะหน้าคั่น - Copy (1)
	18. ปี65
	ปะหน้าคั่น - Copy (2)
	19. ปี64
	ปะหน้าคั่น - Copy (3)
	20. ปี63
	ปะหน้าคั่น - Copy (4)
	21. ปี62
	ปะหน้าคั่น - Copy (5)
	22. ปี61
	ปะหน้าคั่น - Copy (6)
	23. ปี60
	ปะหน้าคั่น - Copy (7)
	24. ปี59
	ปะหน้าคั่น - Copy (8)
	25. ปี58
	ปะหน้าคั่น - Copy (9)
	26. ปี56




