








ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 ม.ีค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 ม.ิย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 รวมทั้งสิ้น

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

2 ผูขอรับบริการขอมูลทางโทรศัพท/ ณ ศูนยบริการฯ 22 46 33 62 35 41 25 15 58 36 43 44 460

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

4 ผูขอรับบริการขอมูลขาวสารทางราชการของกรมปาไม 
(ตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540) 1 1 1 2 3 4 1 4 1 0 2 0 20

รวมทั้งสิ้น 24 47 34 64 39 45 26 19 59 36 45 45 483

                                 

สถิติการใหบริการขอมูลขาวสารของศูนยบริการประชาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลําดับที่ การใหบริการ
ประจําเดือน
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ผูขอรับบริการขอมูลสิ่งพิมพ เอกสารเผยแพรวิชาการ
ปาไม

ผูขอรับบริการขอมูลทางโทรศัพท/ ณ ศูนยบริการฯ

ผูขอรับบริการขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส

ผูขอรับบริการขอมูลขาวสารทางราชการของกรมปาไม 
(ตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540)



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

1 ระบบเรื่องรองเรียนของกรมปาไม 34 30 18 36 22 19 27 10 26 18 17 9 266

2 สํานักนายกรัฐมนตร/ี(1111) 0 1 5 0 1 1 3 2 1 0 0 0 14

3 รัฐสภา (กระทู/ขอหารือ) 9 5 2 6 3 12 12 6 1 4 7 3 70

4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ/(ระบบ e-petition) 6 21 9 4 6 14 19 6 11 13 13 5 127

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

6 อื่นๆ (เชน หนังสือหนวยงานอื่น/บันทึกคํารอง เปนตน) 0 26 13 16 52 35 61 14 37 8 19 24 305

รวมทั้งสิ้น 49 83 47 62 84 81 122 38 76 43 56 41 782

สถิติเร่ืองรองเรียนของศูนยบริการประชาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลําดับที่ เรื่องรองเรียน
ประจําเดือน
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ระบบเรื่องรองเรียนของกรมปาไม

สํานักนายกรัฐมนตรี/(1111)

รัฐสภา (กระทู/ขอหารือ)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ/(ระบบ e-petition)

คลินิกรับเรื่องรองทุกข ทส.

อื่นๆ (เชน หนังสือหนวยงานอื่น/บันทึกคํารอง เปนตน)



ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 ม.ีค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 ม.ิย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 รวมทั้งสิ้น

1 สายดวนพิทักษปา 1362 (อส.) 0 0 0 36 32 31 30 0 0 0 0 0 129

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

3 สายดวนกรมปาไม/โทรสารหมายเลข 0 2562 0702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 โทรศัพทหมายเลข 02 561 4292-3 ตอ 5053 , 
5657 โทรสารหมายเลข 0 2579 2884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวมทั้งสิ้น 0 0 0 36 32 31 30 0 0 0 0 0 129

                                 

สถิติเร่ืองไฟปาของศูนยบริการประชาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลําดับที่ ชองทางการรับแจงเบาะแส
ประจําเดือน
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สายดวนพิทักษปา 1362 (อส.)

สายดวน Green Call 1310 กด 3 (ทส.)

สายดวนกรมปาไม/โทรสารหมายเลข 0 2562 
0702

โทรศัพทหมายเลข 02 561 4292-3 ตอ 5053 , 
5657 โทรสารหมายเลข 0 2579 2884



หนา 1 

รวม
ดําเนินการ

แลวเสร็จ

อยูระหวาง

ดําเนินการ
รวม

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

อยูระหวาง

ดําเนินการ
รวม

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

อยูระหวาง

ดําเนินการ
รวม

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

อยูระหวาง

ดําเนินการ

1 ใหขอมูลและแจงเบาะแส 333 234 99 258 233 25 228 202 26 179 172 7

2 เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ

เจาหนาที่และภารกิจ

ของกรมปาไม

368 166 202 86 78 8 117 101 16 138 123 15

3 กระทู ขอหารือ 71 46 25 14 7 7 29 25 4 4 4 0

4 อื่นๆ (เชน ขอคําปรึกษา

 เสนอความคิดเห็น)

10 7 3 15 12 3 29 23 6 27 26 1

รวมทั้งสิ้น 782 453 329 373 330 43 403 351 52 348 325 23

คิดเปนรอยละ(%) 100.00% 57.93% 42.07% 100.00% 88.47% 11.53% 100.00% 87.10% 12.90% 100.00% 93.39% 6.61%

พ.ศ. 2565

สรุปเรื่องรองเรียนของศูนยบริการประชาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 - พ.ศ.2565 (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

ลําดับ

ที่
ประเภทเร่ืองรองเรียน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

87%

13%

ป 2563

ดําเนินการแลว้เสรจ็ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

93%

7%

ป 2562

ดําเนินการแลว้เสรจ็ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

88%

12%

ป 2564

ดําเนินการแลว้เสรจ็ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

58%

42%

ป 2565

ดําเนินการแลว้เสรจ็ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 



1 ใหขอมูลและแจงเบาะแส

2 เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ

เจาหนาที่และภารกิจ

ของกรมปาไม

3 กระทู ขอหารือ

4 อื่นๆ (เชน ขอคําปรึกษา

 เสนอความคิดเห็น)

รวมทั้งสิ้น

คิดเปนรอยละ(%)

หนา 2
สรุปเรื่องรองเรียนของศูนยบริการประชาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555-พ.ศ.2565 (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

ลําดับ

ที่
ประเภทเร่ืองรองเรียน

รวม
ดําเนินการ

แลวเสร็จ

อยูระหวาง

ดําเนินการ
รวม

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

อยูระหวาง

ดําเนินการ
รวม

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

อยูระหวาง

ดําเนินการ
รวม

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

อยูระหวาง

ดําเนินการ

131 121 10 189 174 15 137 133 4 251 250 1

112 96 16 194 151 43 203 173 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

277 249 28 461 402 59 359 324 35 405 396 9

100.00% 89.89% 10.11% 100.00% 87.20% 12.80% 100.00% 90.25% 9.75% 100.00% 97.78% 2.22%

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

90%

10%

ป 2561

ดําเนินการแลว้เสรจ็ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

87%

13%

ป 2560

ดําเนินการแลว้เสรจ็ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

90%

10%

ป 2559

ดําเนินการแลว้เสรจ็ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

98%

2%

ป 2558

ดําเนินการแลว้เสรจ็ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 



1 ใหขอมูลและแจงเบาะแส

2 เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ

เจาหนาที่และภารกิจ

ของกรมปาไม

3 กระทู ขอหารือ

4 อื่นๆ (เชน ขอคําปรึกษา

 เสนอความคิดเห็น)

รวมทั้งสิ้น

คิดเปนรอยละ(%)

หนา 3
สรุปเรื่องรองเรียนของศูนยบริการประชาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555-พ.ศ.2565 (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

ลําดับ

ที่
ประเภทเร่ืองรองเรียน

รวม
ดําเนินการ

แลวเสร็จ

อยูระหวาง

ดําเนินการ
รวม

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

อยูระหวาง

ดําเนินการ
รวม

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

อยูระหวาง

ดําเนินการ
รวม

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

อยูระหวาง

ดําเนินการ

256 256 0 272 272 0 160 160 0 187 187 0

60 60 0 43 43 0 30 30 0 35 35 0

6 6 0 9 9 0 1 1 0 5 5 0

22 22 0 18 18 0 40 40 0 47 47 0

344 344 0 342 342 0 231 231 0 274 274 0

100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00%

พ.ศ. 2554พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

100%

0%

ป 2557

ดําเนินการแลวเสร็จ

อยูระหวาง

ดําเนินการ
100%

0%

ป 2556

ดําเนินการแลว้เสรจ็ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

100%

0%

ป 2555

ดําเนินการแลว้เสรจ็ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

100%

0%

ป 2554

ดําเนินการแลว้เสรจ็ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 



1 ใหขอมูลและแจงเบาะแส

2 เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ

เจาหนาที่และภารกิจ

ของกรมปาไม

3 กระทู ขอหารือ

4 อื่นๆ (เชน ขอคําปรึกษา

 เสนอความคิดเห็น)

รวมทั้งสิ้น

คิดเปนรอยละ(%)

หนา 4
สรุปเรื่องรองเรียนของศูนยบริการประชาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555-พ.ศ.2565 (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

ลําดับ

ที่
ประเภทเร่ืองรองเรียน

รวม ดําเนินการแลวเสร็จ อยูระหวางดําเนินการ

110 110 0

68 68 0

38 38 0

6 6 0

222 222 0

100.00% 100.00% 0.00%

พ.ศ. 2553

100%

0%

ป 2553

ดําเนินการแลว้เสรจ็ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 



หนา 1

จํานวน/

เรื่อง

คิดเปนรอยละ

(%)

จํานวน/

เรื่อง

คิดเปนรอยละ

(%)

จํานวน/

เรื่อง

คิดเปนรอยละ

(%)

จํานวน/

เรื่อง

คิดเปนรอยละ

(%)

จํานวน/

เรื่อง

คิดเปนรอยละ

(%)

จํานวน/

เรื่อง

คิดเปนรอยละ

(%)

1 ใหขอมูลและแจงเบาะแส 333 42.58% 258 69.17% 228 56.58% 179 51.44% 131 47.29% 189 41.00%

2 เร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับเจาหนาที่และภารกิจของกรมปาไม 368 47.06% 86 23.06% 117 29.03% 138 39.66% 112 40.43% 194 42.08%

3 กระทู ขอหารือ 71 9.08% 14 3.75% 29 7.20% 4 1.15% 0 0.00% 0 0.00%

4 อื่นๆ (เชน ขอคําปรึกษา เสนอความคิดเห็น ขอเสนอแนะฯ) 10 1.28% 15 4.02% 29 7.20% 27 8.95% 34 12.27% 78 16.92%

รวมทั้งสิ้น 782 100.00% 373 100.00% 403 100.00% 348 100.00% 277 100.00% 461 100.00%

    

  

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

สรุปเร่ืองรองเรียนของศูนยบริการประชาชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 - พ.ศ.2565 (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

ลําดับที่ ประเภทเรื่องรองเรียน

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

51%39%

1%

9%

พ.ศ. 2562 
ใหข้อ้มูลและแจง้เบาะแส 

เร ื�องรอ้งเรยีนเกี�ยวกบั
เจา้หนา้ที�และภารกจิของ
กรมป่าไม ้
กระทู ้ขอ้หารอื 

อื�นๆ (เชน่ ขอคําปรกึษา 
เสนอความคดิเห็น ขอ้
เสนอแนะฯ) 

47%

41%

0%
12%

พ.ศ. 2561 
ใหข้อ้มูลและแจง้เบาะแส 

เร ื�องรอ้งเรยีนเกี�ยวกบั
เจา้หนา้ที�และภารกจิ
ของกรมป่าไม ้
กระทู ้ขอ้หารอื 

อื�นๆ (เชน่ ขอคําปรกึษา 
เสนอความคดิเห็น ขอ้
เสนอแนะฯ) 

41%

42%

0% 17%

พ.ศ. 2560 
ใหข้อ้มูลและแจง้เบาะแส 

เร ื�องรอ้งเรยีนเกี�ยวกบั
เจา้หนา้ที�และภารกจิ
ของกรมป่าไม ้
กระทู ้ขอ้หารอื 

อื�นๆ (เชน่ ขอคําปรกึษา 
เสนอความคดิเห็น ขอ้
เสนอแนะฯ) 

69%

23%

4% 4%

พ.ศ. 2564 
ใหข้อ้มูลและแจง้เบาะแส 

เร ื�องรอ้งเรยีนเกี�ยวกบั
เจา้หนา้ที�และภารกจิ
ของกรมป่าไม ้
กระทู ้ขอ้หารอื 

อื�นๆ (เชน่ ขอคําปรกึษา 
เสนอความคดิเห็น ขอ้
เสนอแนะฯ) 

57%29%

7%
7%

พ.ศ. 2563 
ใหข้อ้มูลและแจง้เบาะแส 

เร ื�องรอ้งเรยีนเกี�ยวกบั
เจา้หนา้ที�และภารกจิ
ของกรมป่าไม ้
กระทู ้ขอ้หารอื 

อื�นๆ (เชน่ ขอคําปรกึษา 
เสนอความคดิเห็น ขอ้
เสนอแนะฯ) 

43%

47%

9%

1%

พ.ศ. 2565 
ใหข้อ้มูลและแจง้เบาะแส 

เร ื�องรอ้งเรยีนเกี�ยวกบั
เจา้หนา้ที�และภารกจิของ
กรมป่าไม ้
กระทู ้ขอ้หารอื 

อื�นๆ (เชน่ ขอคําปรกึษา 
เสนอความคดิเห็น ขอ้
เสนอแนะฯ) 



หนา 2

จํานวน/

เรื่อง

คิดเปนรอยละ

(%)

จํานวน/

เรื่อง

คิดเปนรอยละ

(%)

จํานวน/

เรื่อง

คิดเปนรอยละ

(%)

จํานวน/

เรื่อง

คิดเปนรอยละ

(%)

จํานวน/

เรื่อง

คิดเปนรอยละ

(%)

จํานวน/

เรื่อง

คิดเปนรอยละ

(%)

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

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

3 กระทู ขอหารือ 0 0.00% 0 0.00% 6 1.74% 9 2.63% 1 0.43% 5 1.82%

4 อื่นๆ (เชน ขอคําปรึกษา เสนอความคิดเห็น ขอเสนอแนะฯ) 19 5.29% 36 8.89% 22 6.40% 18 5.26% 40 17.32% 47 17.15%

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

พ.ศ. 2554

สรุปเร่ืองรองเรียนของศูนยบริการประชาชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 - พ.ศ.2565 (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

ลําดับที่ ประเภทเรื่องรองเรียน

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

38%

57%

0%
5%

พ.ศ. 2559 
ใหข้อ้มูลและแจง้เบาะแส 

เร ื�องรอ้งเรยีนเกี�ยวกบั
เจา้หนา้ที�และภารกจิ
ของกรมป่าไม ้
กระทู ้ขอ้หารอื 

อื�นๆ (เชน่ ขอคําปรกึษา 
เสนอความคดิเห็น ขอ้
เสนอแนะฯ) 

62%

29%

0%

9%

พ.ศ. 2558 
ใหข้อ้มูลและแจง้เบาะแส 

เร ื�องรอ้งเรยีนเกี�ยวกบั
เจา้หนา้ที�และภารกจิ
ของกรมป่าไม ้
กระทู ้ขอ้หารอื 

อื�นๆ (เชน่ ขอคําปรกึษา 
เสนอความคดิเห็น ขอ้
เสนอแนะฯ) 

74%

18%

2% 6%

พ.ศ. 2557 
ใหข้อ้มูลและแจง้เบาะแส 

เร ื�องรอ้งเรยีนเกี�ยวกบั
เจา้หนา้ที�และภารกจิ
ของกรมป่าไม ้
กระทู ้ขอ้หารอื 

อื�นๆ (เชน่ ขอคําปรกึษา 
เสนอความคดิเห็น ขอ้
เสนอแนะฯ) 

79%

13%

3% 5%

พ.ศ. 2556 
ใหข้อ้มูลและแจง้เบาะแส 

เร ื�องรอ้งเรยีนเกี�ยวกบั
เจา้หนา้ที�และภารกจิ
ของกรมป่าไม ้
กระทู ้ขอ้หารอื 

อื�นๆ (เชน่ ขอคําปรกึษา 
เสนอความคดิเห็น ขอ้
เสนอแนะฯ) 

69%

13%

1% 17%

พ.ศ. 2555 
ใหข้อ้มูลและแจง้เบาะแส 

เร ื�องรอ้งเรยีนเกี�ยวกบั
เจา้หนา้ที�และภารกจิ
ของกรมป่าไม ้
กระทู ้ขอ้หารอื 

อื�นๆ (เชน่ ขอคําปรกึษา 
เสนอความคดิเห็น ขอ้
เสนอแนะฯ) 

68%

13%

2% 17%

พ.ศ. 2554 
ใหข้อ้มูลและแจง้เบาะแส 

เร ื�องรอ้งเรยีนเกี�ยวกบั
เจา้หนา้ที�และภารกจิ
ของกรมป่าไม ้
กระทู ้ขอ้หารอื 

อื�นๆ (เชน่ ขอคําปรกึษา 
เสนอความคดิเห็น ขอ้
เสนอแนะฯ) 



หนา 3

จํานวน/เรื่อง คิดเปนรอยละ(%)

1 ใหขอมูลและแจงเบาะแส 110 49.55%

2 เร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับเจาหนาที่และภารกิจของกรมปาไม 68 30.63%

3 กระทู ขอหารือ 38 17.12%

4 อื่นๆ (เชน ขอคําปรึกษา เสนอความคิดเห็น ขอเสนอแนะฯ) 6 2.70%

รวมทั้งสิ้น 222 100.00%

พ.ศ. 2553

ลําดับที่ ประเภทเรื่องรองเรียน

สรุปเร่ืองรองเรียนของศูนยบริการประชาชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 - พ.ศ.2565 (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

49%

31%

17%

3%

พ.ศ. 2553 
ใหข้อ้มูลและแจง้เบาะแส 

เร ื�องรอ้งเรยีนเกี�ยวกบัเจา้หนา้ที�และ
ภารกจิของกรมป่าไม ้

กระทู ้ขอ้หารอื 

อื�นๆ (เชน่ ขอคําปรกึษา เสนอความ
คดิเห็น ขอ้เสนอแนะฯ) 



 
ตาราง สถิติการใหบริการขอมูลขาวสาร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน กันยายน 2565 (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) 

 

รายการผูขอรับบริการ 

(1) 

ผูรับบริการสะสม 

(ต.ค.64-ส.ค.65) 

(2) 

ผูรับบริการ 

(ก.ย.65) 

(1+2) 

รวม 

1. ผูขอรับบริการขอมูลสิ่งพิมพ เอกสารเผยแพรวิชาการปาไม 1 1 2 

2. ผูขอรับบริการขอมูลทางโทรศัพท/ศูนยบริการฯ 416 44 460 

3. ผูขอรับบริการขอมูลอิเล็กทรอนกิส 1 0 1 

4. ผูขอรับบริการขอมูลขาวสารทางราชการของกรมปาไม  
 (ตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540) 

20 0 20 

รวมทั้งหมด 438 45 483 

 

 
 

 
 
 
 
 

 



ตาราง สถิติเรื่องรองเรียน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน กันยายน 2565 (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) 
 

ชองทางการรองเรียน 

(1) 
เร่ืองรองเรียน 

สะสม 
(ต.ค.64-ส.ค.65) 

(2) 
เร่ืองรองเรียน 
ประจำเดือน 
(ก.ย.65) 

 

(1)+(2) 

รวม* 

ดำเนินการพรอม
รายงานแลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ระบบเรื่องรองเรียนของกรมปาไม 257 9 266 193 73 

สำนักนายกรัฐมนตรี / (1111) 14 0 14 5 9 

รัฐสภา / กระทู ขอหารือ สว. สส. 67 3 70 45 25 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 122 5 127 71 56 

คลินิกรับเรื่องรองทุกข ทส. 0 0 0 0 0 

อื่นๆ (เชน หนังสือหนวยงานอื่นๆ/บันทึกคำรอง เปนตน) 281 24 305 139 166 

รวมทั้งหมด 741 41 782 453 329 

 
หมายเหต ุ * รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1  

(ดาวนโหลดเอกสารไดทางเว็บไซตกรมปาไม หนาเว็บเพจศูนยบริการประชาชนกรมปาไม http://www.forest.go.th/service/ หัวขอรายงานสถิติประจำเดือน)  

 

 

 



ตาราง สถิติเรื่องรองเรียน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เรื่องอยูระหวางดำเนินการคางขามป) (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) 
 

ชองทางการรองเรียน 

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

(2) 
ดำเนินการพรอม
รายงานแลวเสร็จ 
(ต.ค.63-ก.ย.64) 

(1) - (2) = (3) 
อยูระหวางดำเนินการ 

(ขามป) 

(4) 
เรื่องดำเนินการแลวเสร็จ 

เพ่ิมเติม 
(ต.ค.64-ก.ย.65) 

(3) - (4) 
เรื่องรองเรียนคางป 

คงเหลือ** 

ระบบเรื่องรองเรียนของกรมปาไม 258 184 74 52 22 

สำนักนายกรัฐมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 

รัฐสภา / กระทู ขอหารือ สว. สส. 13 4 9 2 7 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 101 67 34 21 13 

คลินิกรับเรื่องรองทุกข ทส. 0 0 0 0 0 

อื่นๆ (เชน หนังสือ/บันทึกคำรอง) 1 0 1 0 1 

รวมทั้งหมด 373 255 118 75 43 

 
หมายเหต ุ ** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2  

(ดาวนโหลดเอกสารไดทางเว็บไซตกรมปาไม หนาเว็บเพจศูนยบริการประชาชนกรมปาไม http://www.forest.go.th/service/ หัวขอรายงานสถิติประจำเดือน)  



ตาราง สถิติเรื่องรองเรียน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เรื่องอยูระหวางดำเนินการคางขามป) (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) 
 

ชองทางการรองเรียน 

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

(2) 
ดำเนินการพรอม
รายงานแลวเสร็จ 
(ต.ค.62-ก.ย.64) 

(1) - (2) = (3) 
อยูระหวางดำเนินการ 

(ขามป) 

(4) 
เรื่องดำเนินการแลวเสร็จ 

เพ่ิมเติม 
(ต.ค.64-ก.ย.65) 

(3) - (4) 
เรื่องรองเรียนคางป 

คงเหลือ*** 

ระบบเรื่องรองเรียนของกรมปาไม 212 189 23 1 22 

สำนักนายกรัฐมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 

รัฐสภา / กระทู ขอหารือ สว. สส. 29 22 7 3 4 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 162 127 35 9 26 

คลินิกรับเรื่องรองทุกข ทส. 0 0 0 0 0 

อื่นๆ (เชน หนังสือ/บันทึกคำรอง) 0 0 0 0 0 

รวมทั้งหมด 403 338 65 13 52 

 
หมายเหต ุ *** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3  

(ดาวนโหลดเอกสารไดทางเว็บไซตกรมปาไม หนาเว็บเพจศูนยบริการประชาชนกรมปาไม http://www.forest.go.th/service/หัวขอรายงานสถิติประจำเดือน)  



ตาราง สถิติเรื่องรองเรียน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เรื่องอยูระหวางดำเนินการคางขามป) (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) 
 

ชองทางการรองเรียน 

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

(2) 
ดำเนินการพรอม
รายงานแลวเสร็จ 
(ต.ค.61-ก.ย.64) 

(1) - (2) = (3) 
อยูระหวางดำเนินการ 

(ขามป) 

(4) 
เรื่องดำเนินการแลวเสร็จ 

เพ่ิมเติม 
(ต.ค.64-ก.ย.65) 

(3) - (4) 
เรื่องรองเรียนคางป 

คงเหลือ**** 

ระบบเรื่องรองเรียนของกรมปาไม 166 157 9 3 6 

สำนักนายกรัฐมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 

รัฐสภา / กระทู ขอหารือ สว. สส. 4 4 0 0 0 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 178 147 31 14 17 

คลินิกรับเรื่องรองทุกข ทส. 0 0 0 0 0 

อื่นๆ (เชน หนังสือ/บันทึกคำรอง) 0 0 0 0 0 

รวมทั้งหมด 348 308 40 17 23 

 
หมายเหต ุ **** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4  

(ดาวนโหลดเอกสารไดทางเว็บไซตกรมปาไม หนาเว็บเพจศูนยบริการประชาชนกรมปาไม http://www.forest.go.th/service/หัวขอรายงานสถิติประจำเดือน)  



ตาราง สถิติเรื่องรองเรียน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เรื่องอยูระหวางดำเนินการคางขามป) (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) 
 

ชองทางการรองเรียน 

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

(2) 
ดำเนินการพรอม
รายงานแลวเสร็จ 
(ต.ค.60-ก.ย.64) 

(1) - (2) = (3) 
อยูระหวางดำเนินการ 

(ขามป) 

(4) 
เรื่องดำเนินการแลวเสร็จ 

เพ่ิมเติม 
(ต.ค.64-ก.ย.65) 

(3) - (4) 
เรื่องรองเรียนคางป 

คงเหลือ***** 

ระบบเรื่องรองเรียนของกรมปาไม 82 72 10 3 7 

สำนักนายกรัฐมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 

รัฐสภา / กระทู ขอหารือ สว. สส. 0 0 0 0 0 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 195 167 28 7 21 

คลินิกรับเรื่องรองทุกข ทส. 0 0 0 0 0 

อื่นๆ (เชน หนังสือ/บันทึกคำรอง) 0 0 0 0 0 

รวมทั้งหมด 277 239 38 10 28 

 
หมายเหต ุ ***** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5  

(ดาวนโหลดเอกสารไดทางเว็บไซตกรมปาไม หนาเว็บเพจศูนยบริการประชาชนกรมปาไม http://www.forest.go.th/service/ หัวขอรายงานสถิติประจำเดือน)  



ตาราง สถิติเรื่องรองเรียน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เรื่องอยูระหวางดำเนินการคางขามป) (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) 
 

ชองทางการรองเรียน 

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

(2) 
ดำเนินการพรอม
รายงานแลวเสร็จ 
(ต.ค.59-ก.ย.64) 

(1) - (2) = (3) 
อยูระหวางดำเนินการ 

(ขามป) 

(4) 
เรื่องดำเนินการแลวเสร็จ 

เพ่ิมเติม 
(ต.ค.64-ก.ย.65) 

(3) - (4) 
เรื่องรองเรียนคางป 
คงเหลือ****** 

ระบบเรื่องรองเรียนของกรมปาไม 86 84 2 1 1 

สำนักนายกรัฐมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 

รัฐสภา / กระทู ขอหารือ สว. สส. 0 0 0 0 0 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 375 306 69 11 58 

คลินิกรับเรื่องรองทุกข ทส. 0 0 0 0 0 

อื่นๆ (เชน หนังสือ/บันทึกคำรอง) 0 0 0 0 0 

รวมทั้งหมด 461 385 71 12 59 

 
หมายเหต ุ ****** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6  

(ดาวนโหลดเอกสารไดทางเว็บไซตกรมปาไม หนาเว็บเพจศูนยบริการประชาชนกรมปาไม http://www.forest.go.th/service/หัวขอรายงานสถิติประจำเดือน)  
      
 



ตาราง สถิติเรื่องรองเรียน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เรื่องอยูระหวางดำเนินการคางขามป) (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) 
 

ชองทางการรองเรียน 

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

(2) 
ดำเนินการพรอม
รายงานแลวเสร็จ 
(ต.ค.58-ก.ย.64) 

(1) - (2) = (3) 
อยูระหวางดำเนินการ 

(ขามป) 

(4) 
เรื่องดำเนินการแลวเสร็จ 

เพ่ิมเติม 
(ต.ค.64-ก.ย.65) 

(3) - (4) 
เรื่องรองเรียนคางป 
คงเหลือ******* 

ระบบเรื่องรองเรียนของกรมปาไม 107 104 3 0 3 

สำนักนายกรัฐมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 

รัฐสภา / กระทู ขอหารือ สว. สส. 0 0 0 0 0 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 252 219 33 1 32 

คลินิกรับเรื่องรองทุกข ทส. 0 0 0 0 0 

อื่นๆ (เชน หนังสือ/บันทึกคำรอง) 0 0 0 0 0 

รวมทั้งหมด 359 323 36 1 35 

 
หมายเหต ุ ******* รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7  

(ดาวนโหลดเอกสารไดทางเว็บไซตกรมปาไม หนาเว็บเพจศูนยบริการประชาชนกรมปาไม http://www.forest.go.th/service/ หัวขอรายงานสถิติประจำเดือน)  



ตาราง สถิติเรื่องรองเรียน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เรื่องอยูระหวางดำเนินการคางขามป) (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) 
 

ชองทางการรองเรียน 

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

(2) 
ดำเนินการพรอม
รายงานแลวเสร็จ 
(ต.ค.57-ก.ย.64) 

(1) - (2) = (3) 
อยูระหวางดำเนินการ 

(ขามป) 

(4) 
เรื่องดำเนินการแลวเสร็จ 

เพ่ิมเติม 
(ต.ค.64-ก.ย.65) 

(3) - (4) 
เรื่องรองเรียนคางป 
คงเหลือ******** 

ระบบเรื่องรองเรียนของกรมปาไม 129 128 1 0 1 

สำนักนายกรัฐมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 

รัฐสภา / กระทู ขอหารือ สว. สส. 0 0 0 0 0 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 276 268 8 0 8 

คลินิกรับเรื่องรองทุกข ทส. 0 0 0 0 0 

อื่นๆ (เชน หนังสือ/บันทึกคำรอง) 0 0 0 0 0 

รวมทั้งหมด 405 396 9 0 9 

 
หมายเหต ุ ******** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8  

(ดาวนโหลดเอกสารไดทางเว็บไซตกรมปาไม หนาเว็บเพจศูนยบริการประชาชนกรมปาไม http://www.forest.go.th/service/ หัวขอรายงานสถิติประจำเดือน)  

  
 



หนวยงานที่รับผิดชอบ จํานวนเรื่องรองเรียน อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการแลวเสร็จ

พรอมรายงาน
(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

สํานักบริหารกลาง 122 10 112

สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา 895 125 770

สํานักจัดการปาชุมชน 50 1 49

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม 13 0 13

สํานักสงเสริมการปลูกปา 136 0 136

สํานักจัดการที่ดินปาไม 291 53 238

สํานักแผนงานและสารสนเทศ 231 2 229

สํานักการปาไมตางประเทศ 1 0 1

สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 21 0 21

สํานักเศรษฐกิจการปาไม 18 0 18

สํานักจัดการปานันทนาการ 0 0 0

กองการอนุญาต 292 110 182

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 1 2

กลุมนิติการ 22 2 20

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 1 0 1

กลุมตรวจสอบภายใน 0 0 0

กลุมงานจริยธรรม 0 0 0

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 (เชียงใหม) 249 24 225

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 2 (เชียงราย) 158 11 147

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 3 (ลําปาง) 144 6 138

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 4 (ตาก) 161 4 157

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 5 (สระบุรี) 100 16 84

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 6 (อุดรธาน)ี 170 15 155

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 7 (ขอนแกน) 185 18 167

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 8 (นครราชสีมา) 352 31 321

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 9 (ชลบุร)ี 177 24 153

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 (ราชบุร)ี 237 22 215

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 11 (สุราษฎรธานี) 188 12 176

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) 159 12 147

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 13 (สงขลา) 65 8 57

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 สาขาแมฮองสอน 38 18 20

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 3 สาขาแพร 118 10 108

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 4 สาขานครสวรรค 71 2 69

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 4 สาขาพิษณุโลก 179 12 167

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 6 สาขานครพนม 44 9 35

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 7 สาขาอุบลราชธานี 187 28 159

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี 112 13 99

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 101 4 97

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 12 สาขากระบี่ 181 29 152

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 13 สาขานราธิวาส 23 1 22

หนวยงานอื่น : กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 10 2 8
รวม 4805 578 4227

รวมเรื่องดําเนินการแลวเสร็จของสํานักดานปาไม จํานวน 3 เรื่อง และสํานักรับรองการปาไม จํานวน 1 เรื่อง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

สรุปรายงานเรื่องรองเรียน (รายสํานัก) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565)
ศูนยบริการประชาชน สํานักบริหารกลาง

* หมายเหตุ : เรื่องรองเรียนบางเรื่องมีหนวยงานที่เกี่ยวของมากกวาหนึ่งหนวยงาน

ทั้งนี้ สามารถดาวนโหลดรายละเอียดไดทางเว็บเพจของศูนยบริการประชาชนกรมปาไม http://www.forest.go.th/service/ หัวขอรายงานสถิติประจําเดือน



หนวยงานที่รับผิดชอบ จํานวนเรื่องรองเรียน อยูระหวางดําเนินการ ดําเนินการแลวเสร็จพรอมรายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

สํานักบริหารกลาง 16 9 7

สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา 43 34 9

สํานักจัดการปาชุมชน 6 1 5

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม 3 0 3

สํานักสงเสริมการปลูกปา 6 0 6

สํานักจัดการที่ดินปาไม 57 29 28

สํานักแผนงานและสารสนเทศ 3 2 1

สํานักการปาไมตางประเทศ 0 0 0

สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 9 0 9

สํานักเศรษฐกิจการปาไม 5 0 5

สํานักจัดการปานันทนาการ 0 0 0

กองการอนุญาต 58 24 34

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 1 0

กลุมนิติการ 4 2 2

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 0 0 0

กลุมตรวจสอบภายใน 0 0 0

กลุมงานจริยธรรม 0 0 0

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม) 56 22 34

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 2 (เชียงราย) 26 10 16

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3 (ลําปาง) 22 6 16

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 4 (ตาก) 30 4 26

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) 24 13 11

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 6 (อุดรธานี) 35 15 20

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 7 (ขอนแกน) 40 15 25

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 8 (นครราชสีมา) 69 27 42

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 9 (ชลบุรี) 37 17 20

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 (ราชบุร)ี 46 16 30

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 11 (สุราษฎรธานี) 44 12 32

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 44 12 32

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 13 (สงขลา) 17 8 9

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 สาขาแมฮองสอน 11 4 7

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3 สาขาแพร 35 10 25

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 4 สาขานครสวรรค 12 2 10

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 4 สาขาพิษณุโลก 38 12 26

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 6 สาขานครพนม 9 5 4

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 37 16 21

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 21 8 13

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 สาขาเพชรบุรี 26 4 22

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 12 สาขากระบ่ี 57 29 28

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 13 สาขานราธิวาส 2 1 1

หนวยงานอื่น : กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 3 2 1
รวม 782 329 453

สรุปรายงานเรื่องรองเรียน (รายสํานัก) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565 (ขอมูลวันท่ี 30 กันยายน 2565)

ศูนยบริการประชาชน สํานักบริหารกลาง

* หมายเหตุ : เรื่องรองเรียนบางเรื่องมีหนวยงานที่เกี่ยวของมากกวาหนึ่งหนวยงาน

ทั้งนี้ สามารถดาวนโหลดรายละเอียดไดทางเว็บเพจของศูนยบริการประชาชนกรมปาไม http://www.forest.go.th/service/ หัวขอรายงานสถิติประจําเดือน



หนวยงานที่รับผิดชอบ จํานวนเรื่องรองเรียน อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการแลวเสร็จพรอม

รายงาน
(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

สํานักบริหารกลาง 2 1 1

สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา 8 5 3

สํานักจัดการปาชุมชน 0 0 0

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม 0 0 0

สํานักสงเสริมการปลูกปา 9 0 9

สํานักจัดการที่ดินปาไม 4 3 1

สํานักแผนงานและสารสนเทศ 0 0 0

สํานักการปาไมตางประเทศ 0 0 0

สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 1 0 1

สํานักเศรษฐกิจการปาไม 5 0 5

กองการอนุญาต 13 9 4

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 0 1

กลุมนิติการ 0 0 0

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 0 0 0

กลุมตรวจสอบภายใน 0 0 0

กลุมงานคุมครองจริยธรรมกรมปาไม 0 0 0

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม) 34 2 32

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 2 (เชียงราย) 13 1 12

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3 (ลําปาง) 12 0 12

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 4 (ตาก) 14 0 14

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) 10 3 7

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 6 (อุดรธาน)ี 5 0 5

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 7 (ขอนแกน) 22 0 22

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 8 (นครราชสีมา) 29 2 27

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 9 (ชลบุร)ี 23 4 19

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 (ราชบุรี) 28 2 26

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 11 (สุราษฎรธาน)ี 17 0 17

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 23 0 23

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 13 (สงขลา) 7 0 7

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 สาขาแมฮองสอน 7 7 0

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3 สาขาแพร 5 0 5

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 4 สาขานครสวรรค 11 0 11

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 4 สาขาพิษณุโลก 15 0 15

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 6 สาขานครพนม 4 3 1

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 18 5 13

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 13 0 13

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 สาขาเพชรบุรี 10 0 10

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 12 สาขากระบี่ 17 0 17

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 13 สาขานราธิวาส 3 0 3

หนวยงานอื่น : กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 0 0 0
รวม 373 43 330

สรุปรายงานเรื่องรองเรียน (รายสํานัก) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565)

ศูนยบริการประชาชน สํานักบริหารกลาง

* หมายเหตุ : เรื่องรองเรียนบางเรื่องมีหนวยงานที่เกี่ยวของมากกวาหนึ่งหนวยงาน

ทั้งนี้ สามารถดาวนโหลดรายละเอียดไดทางเว็บเพจของศูนยบริการประชาชนกรมปาไม http://www.forest.go.th/service/ หัวขอรายงานสถิติประจําเดือน



หนวยงานที่รับผิดชอบ จํานวนเรื่องรองเรียน อยูระหวางดําเนินการ ดําเนินการแลวเสร็จพรอมรายงาน
(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

สํานักบริหารกลาง 5 0 5

สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา 36 20 16

สํานักจัดการปาชุมชน 2 0 2

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม 0 0 0

สํานักสงเสริมการปลูกปา 13 0 13

สํานักจัดการที่ดินปาไม 17 7 10

สํานักแผนงานและสารสนเทศ 0 0 0

สํานักการปาไมตางประเทศ 0 0 0

สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 2 0 2

สํานักเศรษฐกิจการปาไม 4 0 4

กองการอนุญาต 39 12 27

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 0 1

กลุมนิติการ 0 0 0

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 0 0 0

กลุมตรวจสอบภายใน 0 0 0

กลุมงานคุมครองจริยธรรมกรมปาไม 0 0 0

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 (เชียงใหม) 28 0 28

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 2 (เชียงราย) 6 0 6

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 3 (ลําปาง) 10 0 10

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 4 (ตาก) 14 0 14

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 5 (สระบุรี) 11 0 11

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 6 (อุดรธาน)ี 15 0 15

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 7 (ขอนแกน) 15 2 13

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 8 (นครราชสีมา) 29 2 27

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 9 (ชลบุร)ี 13 0 13

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 (ราชบุร)ี 0 0 0

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 11 (สุราษฎรธานี) 23 0 23

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) 6 0 6

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 13 (สงขลา) 3 0 3

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 สาขาแมฮองสอน 8 5 3

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 3 สาขาแพร 15 0 15

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 4 สาขานครสวรรค 11 0 11

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 4 สาขาพิษณุโลก 12 0 12

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 6 สาขานครพนม 4 0 4

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 7 สาขาอุบลราชธานี 19 3 16

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี 8 1 7

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 5 0 5

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 12 สาขากระบี่ 13 0 13

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 13 สาขานราธิวาส 0 0 0

หนวยงานอื่น : กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 0 0 0
รวม 403 52 351

สรุปรายงานเรื่องรองเรียน (รายสํานัก) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565)
ศูนยบริการประชาชน สํานักบริหารกลาง

หมายเหตุ : เรื่องรองเรียนบางเรื่องมีหนวยงานที่เกี่ยวของมากกวาหนึ่งหนวยงาน
ทั้งนี้ สามารถดาวนโหลดรายละเอียดไดทางเว็บเพจของศูนยบริการประชาชนกรมปาไม http://www.forest.go.th/service/ หัวขอรายงานสถิติ



หนวยงานที่รับผิดชอบ จํานวนเรื่องรองเรียน อยูระหวางดําเนินการ ดําเนินการแลวเสร็จพรอมรายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

สํานักบริหารกลาง 3 0 3

สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา 28 7 21

สํานักจัดการปาชุมชน 5 0 5

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม 3 0 3

สํานักสงเสริมการปลูกปา 7 0 7

สํานักจัดการที่ดินปาไม 25 3 22

สํานักแผนงานและสารสนเทศ 4 0 4

สํานักการปาไมตางประเทศ 0 0 0

สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 0 0 0

สํานักเศรษฐกิจการปาไม 3 0 3

กองการอนุญาต 16 6 10

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0

กลุมนิติการ 2 0 2

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 0 0 0

กลุมตรวจสอบภายใน 0 0 0

กลุมงานคุมครองจริยธรรมกรมปาไม 0 0 0

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 (เชียงใหม) 16 0 16

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 2 (เชียงราย) 14 0 14

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 3 (ลําปาง) 20 0 20

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 4 (ตาก) 15 0 15

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 5 (สระบุรี) 6 0 6

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 6 (อุดรธาน)ี 11 0 11

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 7 (ขอนแกน) 19 1 18

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 8 (นครราชสีมา) 31 0 31

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 9 (ชลบุร)ี 13 0 13

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 (ราชบุร)ี 26 2 24

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 11 (สุราษฎรธานี) 14 0 14

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) 13 0 13

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 13 (สงขลา) 7 0 7

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 สาขาแมฮองสอน 4 2 2

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 3 สาขาแพร 7 0 7

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 4 สาขานครสวรรค 5 0 5

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 4 สาขาพิษณุโลก 18 0 18

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 6 สาขานครพนม 5 1 4

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 7 สาขาอุบลราชธานี 10 1 9

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี 12 2 10

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 13 0 13

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 12 สาขากระบี่ 13 0 13

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 13 สาขานราธิวาส 3 0 3

หนวยงานอื่น : กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 0 0 0
รวม 348 23 325

สรุปรายงานเรื่องรองเรียน (รายสํานัก) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565)
ศูนยบริการประชาชน สํานักบริหารกลาง

หมายเหตุ : เรื่องรองเรียนบางเรื่องมีหนวยงานที่เกี่ยวของมากกวาหนึ่งหนวยงาน
ทั้งนี้ สามารถดาวนโหลดรายละเอียดไดทางเว็บเพจของศูนยบริการประชาชนกรมปาไม http://www.forest.go.th/service/  หัวขอรายงานสถิติประจําเดือน



หนวยงานที่รับผิดชอบ จํานวนเรื่องรองเรียน อยูระหวางดําเนินการ ดําเนินการแลวเสร็จพรอมรายงาน
(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

สํานักบริหารกลาง 7 0 7

สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา 50 11 39

สํานักจัดการปาชุมชน 2 0 2

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม 2 0 2

สํานักสงเสริมการปลูกปา 17 0 17

สํานักจัดการที่ดินปาไม 33 5 28

สํานักแผนงานและสารสนเทศ 1 0 1

สํานักการปาไมตางประเทศ 0 0 0

สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 3 0 3

สํานักเศรษฐกิจการปาไม 1 0 1

กองการอนุญาต 17 10 7

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0

กลุมนิติการ 1 0 1

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 0 0 0

กลุมตรวจสอบภายใน 0 0 0

กลุมงานคุมครองจริยธรรมกรมปาไม 0 0 0

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 (เชียงใหม) 13 0 13

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 2 (เชียงราย) 11 0 11

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 3 (ลําปาง) 6 0 6

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 4 (ตาก) 10 0 10

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 5 (สระบุรี) 5 0 5

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 6 (อุดรธาน)ี 17 0 17

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 7 (ขอนแกน) 13 0 13

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 8 (นครราชสีมา) 16 0 16

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 9 (ชลบุร)ี 14 2 12

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 (ราชบุร)ี 15 0 15

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 11 (สุราษฎรธานี) 8 0 8

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) 9 0 9

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 13 (สงขลา) 4 0 4

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 สาขาแมฮองสอน 2 0 2

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 3 สาขาแพร 6 0 6

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 4 สาขานครสวรรค 1 0 1

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 4 สาขาพิษณุโลก 9 0 9

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 6 สาขานครพนม 1 0 1

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 7 สาขาอุบลราชธานี 7 0 7

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี 11 1 10

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 12 0 12

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 12 สาขากระบี่ 1 0 1

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 13 สาขานราธิวาส 2 0 2

หนวยงานอื่น : กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 0 0 0
รวม 277 28 249

สรุปรายงานเรื่องรองเรียน (รายสํานัก) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565)

ศูนยบริการประชาชน สํานักบริหารกลาง

หมายเหตุ : เรื่องรองเรียนบางเรื่องมีหนวยงานที่เกี่ยวของมากกวาหนึ่งหนวยงาน
ทั้งนี้ สามารถดาวนโหลดรายละเอียดไดทางเว็บเพจของศูนยบริการประชาชนกรมปาไม  http://www.forest.go.th/service/  หัวขอรายงานสถิติประจําเดือน



หนวยงานที่รับผิดชอบ จํานวนเรื่องรองเรียน อยูระหวางดําเนินการ ดําเนินการแลวเสร็จพรอมรายงาน
(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

สํานักบริหารกลาง 5 0 5

สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา 107 33 74

สํานักจัดการปาชุมชน 1 0 1

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม 2 0 2

สํานักสงเสริมการปลูกปา 34 0 34

สํานักจัดการที่ดินปาไม 51 5 46

สํานักแผนงานและสารสนเทศ 11 0 11

สํานักการปาไมตางประเทศ 0 0 0

สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 2 0 2

สํานักเศรษฐกิจการปาไม 0 0 0

กองการอนุญาต 50 24 26

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0

กลุมนิติการ 8 0 8

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 0 0 0

กลุมตรวจสอบภายใน 0 0 0

กลุมงานคุมครองจริยธรรมกรมปาไม 0 0 0

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 (เชียงใหม) 28 0 28

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 2 (เชียงราย) 28 0 28

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 3 (ลําปาง) 9 0 9

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 4 (ตาก) 15 0 15

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 5 (สระบุรี) 3 0 3

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 6 (อุดรธาน)ี 16 0 16

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 7 (ขอนแกน) 16 0 16

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 8 (นครราชสีมา) 29 0 29

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 9 (ชลบุร)ี 19 1 18

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 (ราชบุร)ี 26 1 25

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 11 (สุราษฎรธานี) 9 0 9

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) 11 0 11

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 13 (สงขลา) 7 0 7

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 สาขาแมฮองสอน 1 0 1

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 3 สาขาแพร 14 0 14

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 4 สาขานครสวรรค 4 0 4

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 4 สาขาพิษณุโลก 22 0 22

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 6 สาขานครพนม 2 0 2

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 7 สาขาอุบลราชธานี 12 0 12

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี 6 1 5

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 5 0 5

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 12 สาขากระบี่ 10 0 10

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 13 สาขานราธิวาส 1 0 1

หนวยงานอื่น : กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 0 0 0
รวม 461 59 402

สรุปรายงานเรื่องรองเรียน (รายสํานัก) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565)
ศูนยบริการประชาชน สํานักบริหารกลาง

หมายเหตุ : เรื่องรองเรียนบางเรื่องมีหนวยงานที่เกี่ยวของมากกวาหนึ่งหนวยงาน
ทั้งนี้ สามารถดาวนโหลดรายละเอียดไดทางเว็บเพจของศูนยบริการประชาชนกรมปาไม  http://www.forest.go.th/service/  หัวขอรายงานสถิติประจําเดือน



หนวยงานที่รับผิดชอบ จํานวนเรื่องรองเรียน อยูระหวางดําเนินการ ดําเนินการแลวเสร็จพรอมรายงาน
(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

สํานักบริหารกลาง 5 0 5

สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา 75 14 61

สํานักจัดการปาชุมชน 8 0 8

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม 1 0 1

สํานักสงเสริมการปลูกปา 5 0 5

สํานักจัดการที่ดินปาไม 34 1 33

สํานักแผนงานและสารสนเทศ 10 0 10

สํานักการปาไมตางประเทศ 0 0 0

สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 1 0 1

สํานักเศรษฐกิจการปาไม 0 0 0

กองการอนุญาต 43 19 24

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0

กลุมนิติการ 0 0 0

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 0 0 0

กลุมตรวจสอบภายใน 0 0 0

กลุมงานคุมครองจริยธรรมกรมปาไม 0 0 0

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 (เชียงใหม) 11 0 11

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 2 (เชียงราย) 10 0 10

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 3 (ลําปาง) 13 0 13

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 4 (ตาก) 12 0 12

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 5 (สระบุรี) 6 0 6

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 6 (อุดรธาน)ี 15 0 15

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 7 (ขอนแกน) 8 0 8

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 8 (นครราชสีมา) 35 0 35

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 9 (ชลบุร)ี 15 0 15

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 (ราชบุร)ี 20 0 20

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 11 (สุราษฎรธานี) 16 0 16

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) 9 0 9

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 13 (สงขลา) 6 0 6

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 สาขาแมฮองสอน 1 0 1

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 3 สาขาแพร 11 0 11

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 4 สาขานครสวรรค 3 0 3

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 4 สาขาพิษณุโลก 28 0 28

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 6 สาขานครพนม 6 0 6

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 7 สาขาอุบลราชธานี 25 2 23

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี 12 0 12

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 3 0 3

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 12 สาขากระบี่ 21 0 21

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 13 สาขานราธิวาส 1 0 1

หนวยงานอื่น : กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 0 0 0
รวม 359 35 324

สรุปรายงานเรื่องรองเรียน (รายสํานัก) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565)
ศูนยบริการประชาชน สํานักบริหารกลาง

หมายเหตุ : เรื่องรองเรียนบางเรื่องมีหนวยงานที่เกี่ยวของมากกวาหนึ่งหนวยงาน

ทั้งนี้ สามารถดาวนโหลดรายละเอียดไดทางเว็บเพจของศูนยบริการประชาชนกรมปาไม  http://www.forest.go.th/service/  หัวขอรายงานสถิติประจําเดือน



หนวยงานที่รับผิดชอบ จํานวนเรื่องรองเรียน อยูระหวางดําเนินการ ดําเนินการแลวเสร็จพรอมรายงาน
(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

สํานักบริหารกลาง 2 0 2

สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา 19 1 18

สํานักจัดการปาชุมชน 0 0 0

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม 0 0 0

สํานักสงเสริมการปลูกปา 6 0 6

สํานักจัดการที่ดินปาไม 17 0 17

สํานักแผนงานและสารสนเทศ 34 0 34

สํานักการปาไมตางประเทศ 0 0 0

สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 0 0 0

สํานักเศรษฐกิจการปาไม 0 0 0

กองการอนุญาต 21 6 15

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0

กลุมนิติการ 3 0 3

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 0 0 0

กลุมตรวจสอบภายใน 0 0 0

กลุมงานคุมครองจริยธรรมกรมปาไม 0 0 0

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 (เชียงใหม) 27 0 27

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 2 (เชียงราย) 16 0 16

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 3 (ลําปาง) 9 0 9

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 4 (ตาก) 16 0 16

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 5 (สระบุรี) 11 0 11

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 6 (อุดรธาน)ี 10 0 10

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 7 (ขอนแกน) 15 0 15

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 8 (นครราชสีมา) 39 0 39

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 9 (ชลบุร)ี 12 0 12

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 (ราชบุร)ี 19 1 18

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 11 (สุราษฎรธานี) 23 0 23

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) 14 0 14

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 13 (สงขลา) 4 0 4

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 สาขาแมฮองสอน 3 0 3

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 3 สาขาแพร 12 0 12

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 4 สาขานครสวรรค 4 0 4

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 4 สาขาพิษณุโลก 15 0 15

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 6 สาขานครพนม 4 0 4

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 7 สาขาอุบลราชธานี 15 1 14

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี 8 0 8

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 13 0 13

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 12 สาขากระบี่ 19 0 19

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 13 สาขานราธิวาส 3 0 3

หนวยงานอื่น : กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 0 0 0
รวม 405 9 396

สรุปรายงานเรื่องรองเรียน (รายสํานัก) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565)

ศูนยบริการประชาชน สํานักบริหารกลาง

หมายเหตุ : เรื่องรองเรียนบางเร่ืองมีหนวยงานที่เกี่ยวของมากกวาหนึ่งหนวยงาน

ทั้งนี้ สามารถดาวนโหลดรายละเอียดไดทางเว็บเพจของศูนยบริการประชาชนกรมปาไม  http://www.forest.go.th/service/ หัวขอรายงานสถิติประจําเดือน



หนวยงานที่รับผิดชอบ จํานวนเรื่องรองเรียน อยูระหวางดําเนินการ ดําเนินการแลวเสร็จพรอมรายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

สํานักบริหารกลาง 5 0 5

สํานักแผนงานและสารสนเทศ 95 0 95

สํานักจัดการปาชุมชน 3 0 3

สํานักสงเสริมการปลูกปา 3 0 3

สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา 13 0 13

สํานักจัดการที่ดินปาไม 5 0 5

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม 0 0 0

สํานักการอนุญาต 2 0 2

สํานักเศรษฐกิจการปาไม 0 0 0

สํานักกฎหมาย 0 0 0

สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 0 0 0

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 1 0 1

กลุมตรวจสอบภายใน 0 0 0

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม) 14 0 14

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 2 (เชียงราย) 3 0 3

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3 (ลําปาง) 9 0 9

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 4 (ตาก) 12 0 12

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) 7 0 7

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 6 (อุดรธาน)ี 14 0 14

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 7 (ขอนแกน) 19 0 19

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 8 (นครราชสีมา) 24 0 24

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 9 (ชลบุรี) 10 0 10

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 (ราชบุรี) 25 0 25

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 11 (สุราษฎรธาน)ี 11 0 11

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 8 0 8

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 13 (สงขลา) 6 0 6

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 สาขาแมฮองสอน 1 0 1

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3 สาขาแพร 4 0 4

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 4 สาขานครสวรรค 7 0 7

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 4 สาขาพิษณุโลก 11 0 11

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 6 สาขานครพนม 2 0 2

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 12 0 12

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 8 0 8

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 สาขาเพชรบุรี 6 0 6

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 12 สาขากระบี่ 8 0 8

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 13 สาขานราธิวาส 2 0 2

หนวยงานอื่น : กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 0 0 0

รวม 344 0 344

สรุปรายงานเรื่องรองเรียน (รายสํานัก) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565)

ศูนยบริการประชาชน  สํานักบริหารกลาง

หมายเหตุ : เรื่องรองเรียนบางเรื่องมีหนวยงานที่เกี่ยวของมากกวาหนึ่งหนวยงาน
ทั้งนี้ สามารถดาวนโหลดรายละเอียดไดทางเว็บเพจของศูนยบริการประชาชนกรมปาไม http://new.forest.go.th/service/  หัวขอรายงานสถิติประจําเดือน



หนวยงานที่รับผิดชอบ จํานวนเรื่องรองเรียน อยูระหวางดําเนินการ ดําเนินการแลวเสร็จพรอมรายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

สํานักบริหารกลาง ๑๔ ๐ ๑๔

สํานักแผนงานและสารสนเทศ ๖๗ ๐ ๖๗

สํานักจัดการปาชุมชน ๘ ๐ ๘

สํานักสงเสริมการปลูกปา ๕ ๐ ๕

สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา ๔๗ ๐ ๔๗

สํานักจัดการที่ดินปาไม ๗ ๐ ๗

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม ๑ ๐ ๑

สํานักการอนุญาต ๕ ๐ ๕

สํานักกฎหมาย ๑ ๐ ๑

สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ ๑ ๐ ๑

สํานักความรวมมือดานการปาไมระหวางประเทศ ๑ ๐ ๑

สํานักดานปาไม ๓ ๐ ๓

สํานักรับรองการปาไม ๑ ๐ ๑

กลุมพัฒนาระบบบริหาร ๐ ๐ ๐

กลุมตรวจสอบภายใน ๐ ๐ ๐

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม) ๙ ๐ ๙

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 2 (เชียงราย) ๑๓ ๐ ๑๓

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3 (ลําปาง) ๑๘ ๐ ๑๘

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 4 (ตาก) ๑๓ ๐ 13

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) ๑๑ ๐ ๑๑

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 6 (อุดรธาน)ี ๑๒ ๐ ๑๒

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 7 (ขอนแกน) ๖ ๐ 6

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 8 (นครราชสีมา) ๒๕ ๐ ๒๕

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 9 (ชลบุรี) ๑๑ ๐ ๑๑

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 (ราชบุรี) ๑๖ ๐ ๑๖

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 11 (สุราษฎรธาน)ี ๑๑ ๐ ๑๑

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 12 (นครศรีธรรมราช) ๘ ๐ ๘

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 13 (สงขลา) ๓ ๐ ๓

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 สาขาแมฮองสอน ๐ ๐ ๐

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3 สาขาแพร ๘ ๐ ๘

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 4 สาขานครสวรรค ๔ ๐ ๔

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 4 สาขาพิษณุโลก ๑๐ ๐ 10

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 6 สาขานครพนม ๓ ๐ ๓

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 7 สาขาอุบลราชธานี ๒๑ ๐ ๒๑

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ๑๐ ๐ 10

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 สาขาเพชรบุรี ๖ ๐ ๖

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 12 สาขากระบี่ ๑๕ ๐ ๑๕

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 13 สาขานราธิวาส 4 ๐ 4

หนวยงานอื่น : กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 0 ๐ ๐

รวม ๓๓๓ ๐ ๓๓๓

สรุปรายงานเรื่องรองเรียน (รายสํานัก) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565)

ศูนยบริการประชาชน  สํานักบริหารกลาง

หมายเหตุ : เรื่องรองเรียนบางเรื่องมีหนวยงานที่เกี่ยวของมากกวาหนึ่งหนวยงาน

ทั้งนี้ สามารถดาวนโหลดรายละเอียดไดทางเว็บเพจของศูนยบริการประชาชนกรมปาไม www.forest.go.th/service หัวขอรายงานสถิติ



หนวยงานที่รับผิดชอบ จํานวนเรื่องรองเรียน อยูระหวางดําเนินการ ดําเนินการแลวเสร็จพรอมรายงาน
(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

สํานักบริหารกลาง 19 0 19

สํานักแผนงานและสารสนเทศ 0 0 0

สํานักจัดการปาชุมชน 2 0 2

สํานักสงเสริมการปลูกปา 7 0 7

สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา ๑๖๗ 0 ๑๖๗

สํานักจัดการที่ดินปาไม 2 0 2

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม 0 0 0

สํานักการอนุญาต 2 0 2

สํานักกฎหมาย 0 0 0

สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 0 0 0

สํานักความรวมมือดานการปาไมระหวางประเทศ 0 0 0

สํานักดานปาไม 0 0 0

สํานักรับรองการปาไม 0 0 0

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 0 0 0

กลุมตรวจสอบภายใน 0 0 0

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 (เชียงใหม) ๙ ๐ ๙

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 2 (เชียงราย) ๑๒ ๐ ๑๒

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 3 (ลําปาง) 15 0 15

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 4 (ตาก) 8 0 8

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 5 (สระบุรี) ๕ ๐ ๕

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 6 (อุดรธาน)ี 13 0 13

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 7 (ขอนแกน) 8 0 8

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 8 (นครราชสีมา) 16 0 16

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 9 (ชลบุร)ี ๗ ๐ ๗

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 (ราชบุร)ี ๑๓ ๐ ๑๓

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 11 (สุราษฎรธานี) 2 0 2

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) 6 0 6

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 13 (สงขลา) ๑ ๐ ๑

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 สาขาแมฮองสอน 0 0 0

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 3 สาขาแพร ๐ ๐ ๐

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 4 สาขานครสวรรค ๘ ๐ ๘

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 4 สาขาพิษณุโลก ๑ ๐ ๑

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 6 สาขานครพนม 3 0 3

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 7 สาขาอุบลราชธานี 7 0 7

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี ๒ ๐ ๒

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 0 0 0

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 12 สาขากระบี่ 2 0 2

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 13 สาขานราธิวาส 1 0 1

หนวยงานอื่น : กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 1 0 1
รวม ๒๓๑ ๐ ๒๓๑

สรุปรายงานเรื่องรองเรียน (รายสํานัก) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565)
ศูนยบริการประชาชน  สํานักบริหารกลาง

หมายเหตุ : เรื่องรองเรียนบางเรื่องมีหนวยงานที่เกี่ยวของมากกวาหนึ่งหนวยงาน
ทั้งนี้ สามารถดาวนโหลดรายละเอียดไดทางเว็บเพจของศูนยบริการประชาชนกรมปาไม www.forest.go.th/service หัวขอรายงานสถิติ



หนวยงานที่รับผิดชอบ จํานวนเรื่องรองเรียน 
(เรื่อง)

อยูระหวางดําเนินการ    
(เรื่อง)

ดําเนินการแลวเสร็จพรอมรายงาน 
(เรื่อง)

สํานักบริหารกลาง 30 0 30
สํานักแผนงานและสารสนเทศ 5 0 5
สํานักจัดการปาชุมชน 7 0 7
สํานักสงเสริมการปลูกปา 10 0 10
สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา ๒๐๔ ๐ ๒๐๔
สํานักจัดการที่ดินปาไม ๑๐ ๐ ๑๐
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม 1 0 1
สํานักการอนุญาต 8 0 8
สํานักกฎหมาย 3 0 3
สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 1 0 1
สํานักความรวมมือดานการปาไมระหวางประเทศ 0 0 0
สํานักดานปาไม 0 0 0
สํานักรับรองการปาไม 0 0 0
กลุมพัฒนาระบบบริหาร 0 0 0
กลุมตรวจสอบภายใน 0 0 0
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 (เชียงใหม) 3 0 ๓
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 2 (เชียงราย) 6 0 6
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 3 (ลําปาง) 1 0 ๑
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 4 (ตาก) 1 0 1
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 5 (สระบุรี) 1 0 ๑
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 6 (อุดรธาน)ี 6 0 6
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 7 (ขอนแกน) ๓ ๐ ๓
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 8 (นครราชสีมา) 7 0 ๗
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 9 (ชลบุร)ี ๓ ๐ ๓
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 (ราชบุร)ี 3 0 ๓
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 11 (สุราษฎรธานี) 7 0 7
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) 6 0 6
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 13 (สงขลา) 0 0 0
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 สาขาแมฮองสอน 0 0 0
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๓ สาขาแพร ๐ ๐ ๐
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 4 สาขานครสวรรค 1 0 1
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 4 สาขาพิษณุโลก 0 0 0
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 6 สาขานครพนม 1 0 1
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 7 สาขาอุบลราชธานี 4 0 4
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี 1 0 1
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 2 0 2
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 12 สาขากระบี่ 2 0 ๒
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 13 สาขานราธิวาส 1 0 1
หนวยงานอื่น : กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 0 0 0

รวม ๒๖๗ ๐ ๒๖๗

สรุปรายงานเรื่องรองเรียน (รายสํานัก) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565)
ศูนยบริการประชาชน  สํานักบริหารกลาง

หมายเหตุ : เรื่องรองเรียนบางเรื่องมีหนวยงานที่เกี่ยวของมากกวาหนึ่งหนวยงาน
ทั้งนี้ สามารถดาวนโหลดรายละเอียดไดทางเว็บเพจของศูนยบริการประชาชนกรมปาไม www.forest.go.th/service หัวขอรายงานสถิติ



หนวยงานที่รับผิดชอบ จํานวนเรื่องรองเรียน อยูระหวางดําเนินการ ดําเนินการแลวเสร็จ
พรอมรายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

สํานักบริหารกลาง 9 0 9

สํานักแผนงานและสารสนเทศ 1 0 1

สํานักจัดการปาชุมชน 6 0 6

สํานักสงเสริมการปลูกปา 14 0 14

สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา ๑๔๕ ๐ ๑๔๕

สํานักจัดการที่ดินปาไม 29 0 29

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม 0 0 0

สํานักการอนุญาต 18 0 18

สํานักกฎหมาย 0 0 0

สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 1 0 1

สํานักความรวมมือดานการปาไมระหวางประเทศ 0 0 0

สํานักดานปาไม 0 0 0

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 0 0 0

กลุมตรวจสอบภายใน 0 0 0

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม) 1 0 1

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 2 (เชียงราย) 0 0 0

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3 (ลําปาง) 0 0 0

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 4 (ตาก) 1 0 1

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) 0 0 0

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 6 (อุดรธานี) 1 0 1

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 7 (ขอนแกน) 1 0 1

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 8 (นครราชสีมา) 3 0 3

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 9 (ชลบุรี) 0 0 0

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 (ราชบุรี) 0 0 0

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 11 (สุราษฎรธานี) 3 0 3

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 2 0 2

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 13 (สงขลา) 0 0 0

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 สาขาแมฮองสอน 0 0 0

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3 สาขาแพร ๑ ๐ ๑

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 4 สาขานครสวรรค 0 0 0

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 6 สาขานครพนม 0 0 0

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 0 0 0

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 0 0 0

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 สาขาเพชรบุรี 0 0 0

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 12 สาขากระบี่ 3 0 3

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 13 สาขานราธิวาส 0 0 0

หนวยงานอื่น : กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 6 0 6

รวม ๒๒๒ ๐ ๒๒๒

สรุปรายงานเรื่องรองเรียน (รายสํานัก) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565)

ศูนยบริการประชาชน  สํานักบริหารกลาง

หมายเหตุ : เรื่องรองเรียนบางเรื่องมีหนวยงานที่เกี่ยวของมากกวาหน่ึงหนวยงาน

ทั้งน้ี สามารถดาวนโหลดรายละเอียดไดทางเว็บเพจของศูนยบริการประชาชนกรมปาไม www.forest.go.th/service หัวขอรายงานสถิติ



 

รายงานสถิติเรื่องไฟป่า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(เดือนมกราคม - เมษายน 2565) 



ที่ เลขหนังสือสง / 
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ที่รับเรื่อง วัน/เดือน/ป ที่ปด
เรื่อง

เรื่อง อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางรับ
เรื่อง

หนวยงานที่รับผิดชอบ ประเภท หมาย
เหตุ

ประจําเดือน มกราคม 2565

1 65-02-0039 20/12/2564 (19.00 น.) 20/12/2564 พบเห็นไฟไหมปาเปนแนวยาว บริเวณบนภูเขาหลังวังแดงรีสอรท ทางหลวง
หมายเลข 11 ตําบลดงประคํา อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

√ ปม./1362 สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 1 เก็บตก 
ธค.64

2 65-02-0043 25/12/2564 (20.55 น.) 25/12/2564 พบเห็นไฟไหมปาเปนบริเวณกวาง บริเวณภูเขาขางทางหลวงหมายเลข 103
 ถนนวังซาย กอนถึงแยกบานเปาะ 2 กิโลเมตร ตําบลแมตีบ อําเภองาว 
จังหวัดลําปาง

√ ปม./1362 สจป.ที่ 3 (ลําปาง) 1 เก็บตก 
ธค.64

3 65-02-0044 26/12/2564 (16.50 น.) 26/12/2564 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณภูเขาหลังวัดบานดอนแกว ถนนทางหลวงหมายเลข
 1257 ตําบลวรนคร อําเภอปว จังหวัดนาน

√ ปม./1362 สจป.ที่ 3 สาขาแพร 1 เก็บตก 
ธค.64

4 65-02-0046 2/01/2565 (19.00 น.) 2/1/2565 ไฟไหมปา บริเวณภูเขาทางดานซายมือขาขึ้นวัดพระธาตุปูแจ ตําบลบานเวียง
 อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร

√ ปม./1362 สจป.ที่ 3 สาขาแพร 1

5 65-02-0049 29/12/2564 (19.30 น.) 29/12/2564 ไฟไหมปาเปนวงกวาง บริเวณบนเขาตอง หมูที่ 9 ตําบลปากแพรก อําเภอ
เมือง กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 10 ราชบุรี 1

6 65-02-0050 31/12/2564 (17.35 น.) 31/12/2564 ไฟไหมปาเปนวงกวาง บริเวณปาเชิงเขาหลังโรงโมหินธํารงควิทย ตําบลไผ
โทน อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร

√ ปม./1362 สจป.ที่ 3 สาขาแพร 1 เก็บตก 
ธค.64

7 65-02-0051 31/12/2564 (18.15 น.) 31/12/2564 พบเห็นไฟไหมปาบนเขาเพนียดทางดานทิศเหนือ ตําบลเพนียด อําเภอโคก
สําโรง จังหวัดลพบุรี

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

8 65-02-0052 2/01/2565 (14.55 น.) 2/1/2565 พบเห็นไฟไหมปาบริเวณตีนเขาริมทางหลวงชนบทหมายเลข 4038 
กิโลเมตรที่ 12 ตําบลบานไร อําเภอเทพสถิติ จังหวัดชัยภูมิ

√ ปม./1362 สจป.ที่ 8 นครราชสีมา 1

9 65-02-0053 2/01/2565 (18.45 น.) 2/1/2565 ไฟไหมปาบริเวณบนภูเขาใกลกับสํานักสงฆชนแดน ตําบลบานรอง อําเภอ
งาว จังหวัดลําปาง หากเดินทางจากพะเยามุงหนาลําปางไฟปาจะอยูบน
ภูเขาดานขวา

√ ปม./1362 สจป.ที่ 3 ลําปาง 1

10 65-02-0054 3/01/2565 (14.10 น.) 3/1/2565 ไฟไหมปาบริเวณปาตีนเขาริมทางหลวงหมายถึง 11 กิโลเมตรที่ 404 
อําเภอลอง จังหวัดแพร

√ ปม./1362 สจป.ที่ 3 สาขาแพร 1

11 65-02-0061 8/01/2565 (18.32 น.) 8/1/2565 ไฟไหมปาบริเวณภูเขาบานแมฮี้ หมูที่ 5 ตําบลแมฮี้ อําเภอปาย จังหวัด
แมฮองสอน

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 สาขาแมฮองสอน 1

12 65-02-0066 14/01/2565 (16.30 น.) 14/1/2565 ไฟไหมปาบริเวณกอนถึงศาลเจาพอปูภูตาโลง 1 กิโลเมตร ถนนหมายเลข 
1146 น้ําปาด-เขื่อนสิริกิติ์ ตําบลแสนตอ อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ

√ ปม./1362 สจป.ที่ 3 ลําปาง 1

13 65-02-0068 15/01/2565 (12.25 น.) 15/1/2565 ไฟไหมปาบริเวณริมถนนหลวงหมายเลข 1 หลักกิโลเมตรที่ 664 ตําบลวัง
ยาว อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง

√ ปม./1362 สจป.ที่ 3 ลําปาง 1

14 65-02-0069 16/01/2565 (10.05 น.) 16/1/2565 ไฟไหมปาบริเวณทางหลวงหมายเลข 11 ชวงหลักกิโลเมตรที่ 301-302 
ตําบลตรอน อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ

√ ปม./1362 สจป.ที่ 3 ลําปาง 1

รายงานสถิติเรื่องไฟปา ประจําเดือน มกราคม - เมษายน 2565
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15 65-02-0070 18/01/2565 (20.40 น.) 18/1/2565 ไฟไหมปา บริเวณภูเขาดานหลังวัดถ้ําวิเวกศรีสวัสดิ์ หมู 9 ถนนหมายเลข 
2243 ตําบลหวยขุนราม อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 5 สระบุรี 1

16 65-02-0075 23/01/2564 (18.50 น.) 23/1/2564 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณบานผาสุข หมูที่ 15 ตําบลทาสบเสา อําเภอแมทา
 จังหวัดลําพูน

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) 1

17 65-02-0078 24/01/2565 (14.30 น.) 24/1/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณหมูบานน้ําตกไทรทอง ตําบลองคพระ อําเภอดาน
ชาง จังหวัดสุพรรณบุรี

√ ปม./1362       สจป.ที่ 10 ราชบุรี 1

18 65-02-0079 25/01/2565 (13.50 น.) 25/1/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณเขาสีเสียดอา ตําบลลกลางดง อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

√ ปม./1362 สจป.ที่ 10 นครราชสีมา 1

19 65-02-0082 28/01/2565 (09.12 น.) 28/1/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณเขาตะแคง หมูที่ 4 ตําบลศรีมงคล อําเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งไฟปาดังกลาวกําลังไหมลงมายังตีนเขา

√ ปม./1362 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) 1

20 65-02-0083 28/01/2565 (13.40 น.) 28/1/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณหลังวัดปาหลวงตามหาบัว ตําบลสิงห อําเภอไทร
โยค จังหวัดกาญจนบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 10 ราชบุรี 1

21 65-02-0084 28/01/2565 (14.10 น.) 28/1/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณบนภูเขา ใกลกับสนามยิงปนเวียงสา ตําบลทุงศรี
ทอง อําเภอเวียงสา

√ ปม./1362 สจป.ที่ 3 สาขาแพร 1

22 65-02-0087 28/01/2565 (22.05 น.) 28/1/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณริมถนนหมายเลข 213 ตําบลหวยยาง อําเภอเมือง
 จังหวัดสกลนคร กอนถึงจุดเช็คอินโคงปงงู ประมาณ 2 กิโลเมตร มุงหนา
อําเภอภูพา-อําเภอเมืองสกลนคร ไฟปาจะอยูดานหนาขวามือ

√ ปม./1362 สจป.ที่ 6 สาขานครพนม 1

23 65-02-0088 29/01/2565 (17.30 น.) 29/1/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณบนภูเขาทางดานทิศตะวันออกของ บานสหกรณ
นิคมหัวงาน หมูที่ 7 ตําบลแมแฝก อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม

√ ปม./1362 สจป.ที่ 9 (เชียงใหม) 1

24 65-02-0090 29/01/2565 (16.50 น.) 29/1/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณหลังวัดทุงตนศรี หมูที่ 7 ตําบลหวยลาน อําเภอ
ดอกคําใต จังหวัดพะเยา

√ ปม./1362 สจป.ที่ 2 (เชียงราย) 1

25 65-02-0091 29/01/2565 (17.45 น.) 29/1/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณภูเขาใกลกับอางเก็บน้ําหวยตะแปด ตําบลสามพระ
เยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 10 (สาขาเพชรบุร)ี 1

26 65-02-0092 29/01/2565 (21.55 น.) 29/1/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 281 ทางหลวงหมายเลข 11 
ตําบลนายาง อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ

√ ปม./1362 สจป.ที่ 3 (ลําปาง) 1

27 65-02-0093 30/01/2565 (09.30 น.) 30/1/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณภูเขาทางทิศตะวันของบานผาสิงห เสนทางบานผา
สิงห-หนองออ ตําบลหมากหญา อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) 1

28 65-02-0094 30/01/2565 (14.30 น.) 30/1/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณทางหลวงหมายเลข 107 เสนทางเชียงใหม-ฝาง 
หลักกิโลเมตรที่ 85-87 อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) 1
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29 65-02-0095 30/01/2565 (19.45 น.) 30/1/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณทางหลวงหมายเลข 11 เสนทางเชียงใหม-
พิษณุโลก ตรงขามหมวดทางหลวงพิชัย อําเภอพิชัย ตําบลนายาง จังหวัด
อุตรดิตถ

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) 1

30 65-02-0096 31/01/2565 (16.45 น.) 31/1/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณภูเขาติดทางหลวงหมายเลข 4047 บานนิคมเขา
บอแกว ตําบลนิคมเขาบอแกว อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค

√ ปม./1362 สจป.ที่ 12 สาขา
นครสวรรค

1

31 65-02-0097 31/01/2565 (19.25 น.) 31/1/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณภูเขาบานน้ําดํา หมูที่ 10 ตําบลดอนทอง อําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก

√ ปม./1362 สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 1

32 65-02-0100 31/01/2565 (15.40 น.) 31/1/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณใกลกับหนวยปองกันรักษาปาที่ 3 (ดอยหลวง) 
ตําบลบานหนุน อําเภอสอง จังหวัดแพร

√ ปม./1362 สจป.ที่ 3 สาขาแพร 1

33 65-02-0101 31/01/2565 (17.30 น.) 31/1/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณบนภูเขาใกลกับวัดเขาสะทอนสูง หมูที่ 4 ตําบล
ชะอม อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 5 สระบุรี 1

34 65-02-0102 31/01/2565 (18.50 น.) 31/1/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณทางขึ้นมหาวิทยาลัยพะเยา หมูที่ 2 ตําบลแมกา 
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

√ ปม./1362 สจป.ที่ 2 (เชียงราย) 1

35 65-02-0103 31/01/2565 (19.30 น.) 31/1/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 กิโลเมตรที่ 574 
ตําบลวังจังทร อําเภอสามเงา จังหวัดตาก

√ ปม./1362          สจป.ที่ 4 (ตาก) 1

36 65-02-0104 25/12/2565 (15.55 น.) 25/12/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณโครงการอางเก็บน้ําแมสอดตอนบน ตําบลพระธาตุ
ผาแดง อําเภอเมืองตาก

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

ประจําเดือน กุมภาพันธ 2565

37 65-02-0105 1/2/2565 (17.40 น.) 1/2/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณเรือนเอื้องคํา มหาวิทยาลัยพะเยา หมูที่ 2 ตําบล
แมกา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

√ ปม./1362 สจป.ที่ 2 (เชียงราย) 1

38 65-02-0107 2/2/2565 (17.10 น.) 2/2/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณปาริมทางหลวงหมายเลข 103 ถนนวังซาย กอน
ถึงแยกบานเปาะ 5 กิโลเมตร ตําบลแมตีบ อําเภองาว จังหวัดลําปาง

√ ปม./1362 สจป.ที่ 3 (ลําปาง) 1

39 65-02-0108 2/2/2565 (17.55 น.) 2/2/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณตีนเขาใกลกับสโมสรขี่มาเอล กาบาโญ ตําบลหวย
ยาบ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) 1

40 65-02-0109 2/2/2565 (19.30 น.) 2/2/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณบนภูเขาบานถ้ําทางทิศใตวัดปามอนพญาคํา หมูที่ 
1 ตําบลทุงกวาว อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง

√ ปม./1362 สจป.ที่ 3 (ลําปาง) 1

41 65-02-0110 2/2/2565 (18.35 น.) 2/2/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณทิศใตของอางเก็บน้ําแมงาย ตําบลเมืองงาน อําเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) 1

42 65-02-0111 3/2/2565 (12.00 น.) 3/2/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณริมถนนทางทิศใตของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลโปงกอนเสา ตําบลทามะปราง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 
ประมาณ 500 เมตร

√ ปม./1362 สจป.ที่ 5 สระบุรี 1
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43 65-02-0112 3/2/2565 (15.40 น.) 3/2/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณรอบๆอางเก็บน้ําหวยบง ตําบลอินทนิล อําเภอแม
แตง จังหวัดเชียงใหม

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) 1

44 65-02-0113 3/2/2565 (16.55 น.) 3/2/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณสะพานหวยทรายขาว หมูที่ 6 ตําบลทาปลาดุก 
อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) 1

45 65-02-0114 3/2/2565 (15.05 น.) 3/2/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณอางเก็บน้ําแมหอพระ ตําบลแมหอพระ อําเภอแม
แตง จังหวัดเชียงใหม

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) 1

46 65-02-0115 4/2/2565 (19.05 น.) 4/2/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณวัดพุตะเคียน หมูที่ 7 ตําบลทาเสา อําเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) 1

47 65-02-0116 4/2/2565 (22.00 น.) 4/2/2565 พบเห็นไฟไหมปาเปนแนวยาว บริเวณบนภูเขาหลังดานตรวจยานพาหนะ
พยุหะคีรี ตําบลยานมัทรี อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค

√ ปม./1362 สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค 1

48 65-02-0118 5/2/2565 (18.25 น.) 5/2/2565 พบเห็นไฟไหมปาเปนแนวยาว บริเวณบนภูเขาแหลมกระทิง ตําบลกระทิง 
ตําบลกะรน อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

√ ปม./1362 สจป.ที่ 12 สาขากะบี่ 1

49 65-02-0119 5/2/2565 (19.45 น.) 5/2/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณถนนหลวงหมายเลข 3343 ขาง
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) 1

50 65-02-0120 7/2/2565 (13.35 น.) 7/2/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณเขื่อนขุนดานปราการชล นครนายก หมูบานทาดาน
 หมูที่ 2 ตําบลหินตั้ง อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก

√ ปม./1362 สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 1

51 65-02-0122 7/2/2565 (14.40 น.) 7/2/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณบานทุงตนศรี หมูที่ 2 ตําบลสันปามวง อําเภอ
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

√ ปม./1362 สจป.ที่ 2 (เชียงราย) 1

52 65-02-0123 7/2/2565 (15.30 น.) 7/2/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณบนภูเขา ตําบลทาเลา อําเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) 1

53 65-02-0124 8/2/2565 (19.40 น.) 8/2/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณบริเวณปาริมถนนเชียงใหม-ฝาง กอนถึงบานหวย
ลึก 1 กิโลเมตร ตําบลปงโคง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) 1

54 65-02-0126 9/2/2565 (16.55 น.) 9/2/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณบนภูเขาหลังวัดถ้ํายาว ตําบลหวยยาง อําเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร

√ ปม./1362 สจป.ที่ 6 สาขานครพนม 1

55 65-02-0127 10/2/2565 (10.20 น.) 10/2/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณปาชุมชน บานโนนผักเนา หมูที่ 11 และ หมูที่ 12
 ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ

√ ปม./1362 สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 1

56 65-02-0128 10/2/2565 (22.10 น.) 10/2/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณบนเขาลับงา หมูที่ 7 ตําบลทาขุนราม อําเภอเมือง
กําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

√ ปม./1362 สจป.ที่ 4 (ตาก) 1

57 65-02-0131 12/2/2565 (20.02 น.) 12/2/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณบนภูเขา หมูที่ 6 บานโปง ตําบลปาไผ อําเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) 1
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เรื่อง
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เหตุ

รายงานสถิติเรื่องไฟปา ประจําเดือน มกราคม - เมษายน 2565

58 65-02-0132 13/2/2565 (18.50 น.) 13/2/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณอางเก็บน้ําหวยลาน ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง
 จังหวัดเชียงใหม

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) 1

59 65-02-0133 13/2/2565 (20.20 น.) 13/2/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณบนภูเขาหลังสถานีบริการน้ํามัน ปตท.เทิงหาง
หุนสวนจํากัดดอยปุยปโตรเลียม ถนนหมายเลข 1020 ตําบลองิ้ว อําเภอ
เทิง จังหวัดเชียงราย มุงหนาจากอําเภอเมืองเชียงราย-อําเภอเทิงไฟปาจะอยู
ทางดานขวา

√ ปม./1362 สจป.ที่ 2 (เชียงราย) 1

60 65-02-0134 13/2/2565 (20.40 น.) 13/2/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณกอนถึงหมวดการทางเชียงดาวที่ 1 ถนนโชตนา 
ตําบลเมืองงาย อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม จะเห็นไฟไหมเปนแนวยาว
ทางดานขวา

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) 1

61 65-02-0135 14/2/2565 (22.30 น.) 14/2/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณแนวภูเขาดานหลังวัดดงสังโฆ หมูที่ 10 ตําบล
คันโชง อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก

√ ปม./1362 สจป.ที่ 4 (สาขาพิษณุโลก) 1

62 65-02-0140 23/2/2565 (19.15 น.) 23/2/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณปาริมถนนลําปาง-เถิน เลยวัดภูนเรศไป 3 กิโลเมตร
 ตําบลแมถอด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง

√ ปม./1362 สจป.ที่ 3 (ลําปาง) 1

63 65-02-0142 25/2/2565 (20.20 น.) 25/2/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณบนภูเขาฝงตรงขามรานอาหารชีวิตชีวา ณ ปอย 
ตําบลแกงโสภา อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

√ ปม./1362 สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 1

64 65-02-0143 27/2/2565 (20.33 น.) 27/2/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณปาหนาวัดโปรงชาง หมูที่ 5 ตําบลเกายาดี อําเภอ
แกงครอ จังหวัดชัยภูมิ

√ ปม./1362 สจป.ที่ 8 นครราชสีมา 1

65 65-02-0144 26/2/2565 (22.10 น.) 26/2/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณเขื่อนศรีนคริทร จําบลทากระดาน อําเภอศรีสวัสดิ์ 
จังหวัดกาญจนบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) 1

66 65-02-0146 27/2/2565 (20.33 น.) 27/2/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณภูเขาหลังโรงเรียนบานขอนซุง ตําบลนาขุนไทร 
อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งผูแจงไดมองจากบริเวณโรงเรียนไปยัง
ภูเขาดังกลาว

√ ปม./1362 สจป.ที่ 4 (ตาก) 1

67 65-02-0148 27/2/2565 (23.10 น.) 27/2/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณริมถนนหลวงหมายเลข 323 หลักกิโลเมตรที่ 212
 ตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) 1

68 65-02-0149 28/2/2565 (16.30 น.) 28/2/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณสันดอยมอโอ ระหวางหมูที่ 6 กับหมูที่ 8 ตําบล
ปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน ผูแจงคาดวาไฟไดไหมตั้งแต 04.00
 น.

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 สาขาแมฮองสอน 1

ประจําเดือน มีนาคม 2565

69 65-02-0151 01/03/2565 (12.20 น.) 1/3/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณภูเขาหลังหมูบานนางนวล หมูที่ 12 ตําบลดงหลวง
 อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

√ ปม./1362 สจป.ที่ 7 (ขอนแกน) 1



ที่ เลขหนังสือสง / 
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ที่รับเรื่อง วัน/เดือน/ป ที่ปด
เรื่อง

เรื่อง อยูระหวาง
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เหตุ

รายงานสถิติเรื่องไฟปา ประจําเดือน มกราคม - เมษายน 2565

70 65-02-0152 01/03/2565 (15.40 น.) 1/3/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณภูเขาตรงขามกับองคการบริหารสวนตําบลสถาน 
หมูที่ 4 ตําบลสถาน อําเภอนานอย จังหวัดนาน

√ ปม./1362 สจป.ที่ 3 สาขาแพร 1

71 65-02-0153 01/03/2565 (16.35 น.) 1/3/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณหวยขอนแกน หมูที่ 12 ตําบลบานติ้ว อําเภอหลม
สัก จังหวัดเพชรบูรณ

√ ปม./1362 สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 1

72 65-02-0154 01/03/2565 (18.00 น.) 1/3/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณเขาหลังวัดปาชนแดน หมูที่ 14 ตําบลชนแดน 
อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ

√ ปม./1362 สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 1

73 65-02-0155 01/03/2565 (18.30 น.) 1/3/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณปาหลังหมูบานนาตะแบง หมูที่ 6 ตําบลภูวง 
อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

√ ปม./1362 สจป.ที่ 7 (ขอนแกน) 1

74 65-02-0156 01/03/2565 (21.53 น.) 1/3/2565 พบเห็นไฟไหม บริเวณภูเขาหลังวังแดงรีสอรท หมู 4 ตําบลดงประคํา 
อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

√ ปม./1362 สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 1

75 65-02-0157 03/03/2565 (18.50 น.) 3/3/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณตีนเขาฝงตรงขาม โรงเรียนแมวงกพิทยาคม ตําบล
แมวงก อําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค

√ ปม./1362 สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค 1

76 65-02-0162 04/03/2565 (19.10 น.) 4/3/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณภูติ้ว ตําบลโชคชัย อําเภอนิคมคําสรอย จังหวัด
มุกดาหาร

√ ปม./1362 สจป.ที่ 7 (ขอนแกน) 1

77 65-02-0163 04/03/2565 (19.30 น.) 4/3/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณปาชุมชนเขาสามสิบสาง-เขาเขียว ตําบลมะเกลือ
เกา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

√ ปม./1362 สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) 1

78 65-02-0164 04/03/2565 (21.10 น.) 4/3/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณภูมะตูม บานดงยาง หมูที่ 4 ตําบลน้ําเที่ยง อําเภอ
คําชะอี จังหวัดมุกดาหาร

√ ปม./1362 สจป.ที่ 7 (ขอนแกน) 1

79 65-02-0166 05/03/2565 (17.15 น.) 5/3/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณริมถนนหมายเลข 1 กิโลเมตรที่ 680 ตําบลนาแสง
 อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

√ ปม./1362 สจป.ที่ 3 (ลําปาง) 1

80 65-02-0168 05/03/2565 (20.45 น.) 5/3/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณริมถนนหมายเลข 108 หลักกิโลเมตรที่ 60 
อําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 สาขาแมฮองสอน 1

81 65-02-0169 06/03/2565 (15.45 น.) 6/3/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณดอยลับงา หมูที่ 8 ตําบลคลองแมลาย อําเภอเมือง
 จังหวัดกําแพงเพชร

√ ปม./1362 สจป.ที่ 4 (ตาก) 1

82 65-02-0170 06/03/2565 (19.15 น.) 6/3/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณบนยอดเขาบานสบสะปวด หมูที่ 14 ตําบลทาสบ
เสา อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) 1

83 65-02-0171 06/03/2565 (19.15 น.) 6/3/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณดอยเวียง ใกลอางเก็บน้ําแมธิ ตําบลบานธิ อําเภอ
บานธิ จังหวัดลําพูน

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) 1

84 65-02-0174 10/03/2565 (20.00 น.) 10/3/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณภูเขาดานทิศตะวันออกของบานหวยสมใต ตําบล
ผานกเคา อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

√ ปม./1362 สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) 1



ที่ เลขหนังสือสง / 
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ที่รับเรื่อง วัน/เดือน/ป ที่ปด
เรื่อง

เรื่อง อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางรับ
เรื่อง

หนวยงานที่รับผิดชอบ ประเภท หมาย
เหตุ

รายงานสถิติเรื่องไฟปา ประจําเดือน มกราคม - เมษายน 2565

85 65-02-0176 12/03/2565 (18.50 น.) 12/3/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณปาริมถนนหมายเลข 11 ลําปาง-เดนชัย หลัก
กิโลเมตรที่ 398 และ 391 ตําบลแมปาน อําเภอลอง จังหวัดแพร

√ ปม./1362 สจป.ที่ 3 สาขาแพร 1

86 65-02-0177 12/03/2565 (19.00 น.) 12/3/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณปาริมถนนเลี่ยงเมืองเชียงดาว กอนถึงแยกเมืองงาย
 ตําบลเมืองงาย อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) 1

87 65-02-0178 13/03/2565 (14.30 น.) 13/3/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณปาสงวนแหงชาติบานคําเพิ่ม หมูที่ 6 ตําบลโคกภู 
อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

√ ปม./1362 สจป.ที่ 6 สาขานครพนม 1

88 65-02-0179 13/03/2565 (17.38 น.) 13/3/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณปาสงวนแหงชาติบานระเริง หมูที่ 1 ตําบลระเริง 
อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา

√ ปม./1362 สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) 1

89 65-02-0183 14/03/2565 (16.20 น.) 14/3/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณใกลกับศูนยวิจัยผลิตผลปาไมจังหวัดเชียงใหม 
ตําบลปงโคง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) 1

90 65-02-0184 16/03/2565 (19.35 น.) 16/3/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณฝงตรงขามวัดปาวังเลิง ตําบลทาขอนยาง อําเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

√ ปม./1362 สจป.ที่ 7 (ขอนแกน) 1

91 65-02-185 17/03/2565 (13.55 น.) 17/3/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณกอนถึงปายทางเขาสูจังหวัดลําปาง หลักกิโลเมตรที่
 582 ตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง

√ ปม./1362 สจป.ที่ 3 (ลําปาง) 1

92 65-02-0186 17/03/2565 (16.25 น.) 17/3/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณพหลโยธินขาลอง หลักกิโลเมตรที่ 669 เลยดาน
ตรวจหลังเถิน สถานีตํารวจภูธร อําเภอเกาะคา มาประมาณ 2 กิโลเมตร 
ตําบลแมแสง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

√ ปม./1362 สจป.ที่ 3 (ลําปาง) 1

93 65-02-0187 18/03/2565 (11.48 น.) 18/3/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณปาริมถนนหมายเลข 1 ตาก-ลําปาง หลักกิโลเมตร
ที่ 574 ตําบลวังจันทร อําเภอสามเงา จังหวัดตาก

√ ปม./1362 สจป.ที่ 4 (ตาก) 1

94 65-02-0188 18/03/2565 (13.45 น.) 18/3/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณภูเขาบานแมนสิน หมูที่ 9 ตําบลนาพูน อําเภอวัง
ชิ้น จังหวัดแพร

√ ปม./1362 สจป.ที่ 3 สาขาแพร 1

95 65-02-0189 20/03/2565 (15.32 น.) 20/3/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณวัดบรรพตคีรี (วัดภูยางเดี่ยว) บานรมเกลา หมูที่ 2
 ตําบลรมเกลา อําเภอนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร

√ ปม./1362 สจป.ที่ 7 (ขอนแกน) 1

96 65-02-0190 21/03/2565 (18.30 น.) 21/3/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณบานทุงกองงู หมูที่ 3 ติดกับกรมพัฒนาที่ดิน 
ตําบลปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 สาขาแมฮองสอน 1

97 65-02-0191 21/03/2565 (19.25 น.) 21/3/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณภูขี้ควาย บานหนองนกเขียน ตําบลรมเกลา 
อําเภอนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร

√ ปม./1362 สจป.ที่ 7 (ขอนแกน) 1

98 65-02-0192 22/03/2565 (19.25 น.) 22/3/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณปาริมถนนหมายเลข 1 ลําปาง-ตาก หลักกิโลเมตร
ที่ 677 ตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง

√ ปม./1362 สจป.ที่ 3 (ลําปาง) 1

99 65-02-0193 25/03/2565 (21.56 น.) 25/3/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณสันเขา หมูที่ 4 ตําบลบานชาง อําเภอแมแตง 
จังหวัดเชียงใหม ซึ่งไฟปากําลังลามจากสันเขาลงมายังตีนเขา

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) 1



ที่ เลขหนังสือสง / 
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ที่รับเรื่อง วัน/เดือน/ป ที่ปด
เรื่อง

เรื่อง อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางรับ
เรื่อง

หนวยงานที่รับผิดชอบ ประเภท หมาย
เหตุ

รายงานสถิติเรื่องไฟปา ประจําเดือน มกราคม - เมษายน 2565

ประจําเดือน เมษายน 2565

100 65-02-0194 27/3/2565 27/3/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณภูเขาหลังสถานีบริการน้ํามันนานออยล 2 ถนน
หมายเลข 101 ตําบลผาสิงห อําเภอเมือง จังหวัดนาน

√ ปม./1362 สจป.ที่ 3 สาขาแพร 1

101 65-02-0195 28/3/2565 28/3/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณปาริมถนนหมายเลข 120 หลักกิโลเมตรที่ 49 
อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

√ ปม./1362 สจป.ที่ 3 (ลําปาง) 1

102 65-02-0196 3/4/2565 3/4/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณเนินเขาทางดานทิศตะวันออกของวัดโพธาราม หมู
ที่ 2 ถนนราษฎรบูรณะ ตําบลขุนยวม อําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 สาขาแมฮองสอน 1

103 65-02-0197 4/4/2565 4/4/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณปาริมถนนทางหลวงหมายเลข 225 (ตรงขามกับ
บานพัก ว.ีอาร.) ตําบลโปงนก อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

√ ปม./1362 สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) 1

104 65-02-0198 5/5/2565 5/5/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณภูเขาบานผาหมูเหนือ หมูที่ 10 ตําบลรองกวาง 
อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร

√ ปม./1362 สจป.ที่ 3 สาขาแพร 1

105 65-02-0199 5/5/2565 5/5/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณปาริมถนนหมายเลข 11 หลักกิโลเมตรที่ 407 
ตําบลทุงแลง อําเภอลอง จังหวัดแพร

√ ปม./1362 สจป.ที่ 3 สาขาแพร 1

106 65-02-0200 5/5/2565 5/5/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณปาริมถนนหมายเลข 1474 ลี-้ลําปาง หลัก
กิโลเมตรที่ 14-15 บานลองสันติสุข ตําบลบานปวง อําเภอทุงหัวชาง 
จังหวัดลําพูน

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) 1

107 65-02-0201 6/5/2565 6/5/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณปาริมถนนหมายเลข 1 หลักกิโลเมตรที่ 73-75 
กอนถึงศาลเจาพอประตูผา ตําบลบานหวด อําเภองาว จังหวัดลําปาง หาก
มุงหนาไปทางพะเยา

√ ปม./1362 สจป.ที่ 3 (ลําปาง) 1

108 65-02-0202 6/5/2565 6/5/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณภูเขาใกลวัดถ้ํายาว หมูที่ 2 ตําบลกกปลาชิว 
อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

√ ปม./1362 สจป.ที่ 6 สาขานครพนม 1

109 65-02-0203 6/5/2565 6/5/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณปาชุมชนบนภูเขาบานปางเกลือ หมูที่ 5 ตําบลน้ํา
ไคร อําเภอน้ําปาดจังหวัดอุตรดิตถ

√ ปม./1362 สจป.ที่ 3 (ลําปาง) 1

110 65-02-0204 6/5/2565 6/5/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณริมถนนหมายเลข 11 หลักกิโลเมตรที่ 402 เสน
เดนชัย-ลําปาง อําเภอลอง จังหวัดแพร

√ ปม./1362 สจป.ที่ 3 สาขาแพร 1

111 65-02-0205 9/4/2565 9/4/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณวัดถ้ํายาว หมูที่ 2 ตําบลกกปลาชิว อําเภอภูพาน 
จังหวัดสกลนคร

√ ปม./1362 สจป.ที่ 6 สาขานครพนม 1

112 65-02-0207 9/4/2565 9/4/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณภูเขาหลังกองรอยตํารวจตะเวนชายแดนที่ 144 
ตําบลทาชาง อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 1
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ชองทางรับ
เรื่อง

หนวยงานที่รับผิดชอบ ประเภท หมาย
เหตุ

รายงานสถิติเรื่องไฟปา ประจําเดือน มกราคม - เมษายน 2565

113 65-02-0208 10/4/2565 10/4/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณภูเขาใกลกับวัดลิ้นชาง ตําบลยางน้ํากลัดเหนือ 
อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งไฟปาไดไหมอยูบนยอดเขา 3 
ยอดเปนเวลา 3 วันแลว

√ ปม./1362 สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 1

114 65-02-0209 10/4/2565 10/4/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณปาริมถนนหลวงหมายเลข 1 กิโลเมตรที่ 755 
ตําบลบานหวด อําเภองาว จังหวัดลําปาง หากมุงหนาอําเภองาวไฟปาจะอยู
ดานขวา เลยศาลเจาพอประตูผาไปประมาณ 1 กิโลเมตร

√ ปม./1362 สจป.ที่ 3 (ลําปาง) 1

115 65-02-0210 10/4/2565 10/4/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณตีนเขาวัดพระธาตุอินทรแขวน ตําบลสวนเขื่อน 
อําเภอเมือง จังหวัดแพร ซึ่งไฟปากําลังลุกไหมจากตีนเขาขึ้นไปยังบริเวณ
ที่ตั้งวัด

√ ปม./1362 สจป.ที่ 3 สาขาแพร 1

116 65-02-0211 12/4/2565 12/4/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณปาหลังโรงเรียนบานแกนฟา หมูที่ 2 ตําบลหวยโปง
 อําเภอแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน

√ ปม./1362 สจป.ที่ 7 สาขาแมฮองสอน 1

117 65-02-0212 13/4/2565 13/4/2565 มีไฟไหมปาบริเวณวัดปาถ้ําเตา บนเขาอีโต ตําบลดงขี้เหล็ก อําเภอเมือง 
จังหวัดปราจีนบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 1

118 65-02-0213 14/4/2565 14/4/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณถนนหลวงหมายเลข 323 หลักกิโลเมตรที่ 
175-177 ตําบลหินดาด อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี หากมุงหนา
จากอําเภอไทรโยค-อําเภอทองผาภูมิ ไฟปาจะอยูทางดานซายมือ

√ ปม./1362 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) 1

119 65-02-0214 15/4/2565 15/4/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณดานหลังโครงการบานแสนสุข สามพระยา-ชะอํา-
หัวหิน ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 1

120 65-02-0215 15/4/2565 15/4/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณริมถนนหลวงหมายเลข 101 หลักกิโลเมตรที่ 169
 ตําบลศรีสัขนาลัย อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

√ ปม./1362 สจป.ที่ 4 (ตาก) 1

121 65-02-0216 15/4/2565 15/4/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณปาดานหลังมหาวิทยาลัยนานาชาติแสดมฟอรค 
เลขที่ 1458 ถนนเพชรเกษม ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 1

122 65-02-0217 15/4/2565 15/4/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณภูเขาดานหลังหมูบานแมสาบ ตําบลสะเมิงใต 
อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) 1

123 65-02-0218 15/4/2565 15/4/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณริมทางใกลๆ กับจุดชมวิวบานลูกขาวหลาม ตําบล
ปางมะผา อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 สาขาแมฮองสอน 1

124 65-02-0219 16/4/2565 16/4/2565 พบเห็นไฟไหมปาเปนแนวยาว บริเวณทางหลวงหมายเลข 11 ตั้งแตวัดเขา
โคมถึงแยกหนองกวาง ตําบลนายาง อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ หากมุง
หนาเขากรุงเทพมหานคร ไฟปาจะอยูทางดานซายมือ

√ ปม./1362 สจป.ที่ 3 (ลําปาง) 1

125 65-02-0220 16/4/2565 16/4/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณหลังวัดเขาเทพนิมิตร หมูที่ 7 ตําบลแกงเสี้ยน 
อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) 1



ที่ เลขหนังสือสง / 
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ที่รับเรื่อง วัน/เดือน/ป ที่ปด
เรื่อง

เรื่อง อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางรับ
เรื่อง

หนวยงานที่รับผิดชอบ ประเภท หมาย
เหตุ

รายงานสถิติเรื่องไฟปา ประจําเดือน มกราคม - เมษายน 2565

126 65-02-0221 16/4/2565 16/4/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณใกลกับจุดบริการประชาชน กรมทางหลวงสบปราบ
 ตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง

√ ปม./1362 สจป.ที่ 3 (ลําปาง) 1

127 65-02-0222 17/4/2565 17/4/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณปาริมถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 11 หลัก
กิโลเมตรที่ 422 ตําบลบอเหล็กลอง อําเภอลอง จังหวัดแพร หากมุงหนา
จากลําปาง-แพร ไฟปาจะอยูดานซายมือ

√ ปม./1362 สจป.ที่ 3 สาขาแพร 1

128 65-02-0229 27/4/2565 27/4/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณบนเขาแหลม ถนนหลวงหมายเลข 333 อําเภอ
บานไร จังหวัดอุทัยธานีทางไปเขื่อนวังรมเกลา

√ ปม./1362 สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค 1

129 65-02-0230 28/4/2565 28/4/2565 พบเห็นไฟไหมปา บริเวณริมขางทางติดกับหนองขางคต ถนนทางหลวง
หมายเลข 1211 ตําบลแมกรณ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

√ ปม./1362 สจป.ที่ 2 (เชียงราย) 1

0 129
หมายเหตุ 

1. แจงเหตุ

2. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

129



 
เรื่องร้องเรียน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(เอกสารแนบ 1) 

 



หนาที่ 1

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

เดือน ตุลาคม 2564

1 6500011 3/10/2564 12/11/2564 มีการลักลอบตัดไม บริเวณตีนเขาดานทิศตะวันตกของวัดมวงนาดี หมูที่ 8 
ตําบลโนนนาจาน อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 7 (ขอนแกน) แจง อส. ทางอีเมลแลว

2 6500024 3/10/2564 12/11/2564 มีการลักลอบนํารถแมคโครขึ้นไปตักดินปาสงวนแหงชาติ บริเวณปาทาย
หมูบานร่ําเปง หมูที่ 6 ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) แจง อส. ทางอีเมลแลว

3 6500032 3/10/2564 19/5/2565 มีการบุกรุกพื้นที่ปาและขุดดิน บริเวณปาสงวนแหงชาติ บานชางดําหัว หมูที่
 12 ตําบลดอนคา อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) แจง อส. ทางอีเมลแลว

4 6500045 3/10/2564 19/1/2565 มีการระเบิดหิน บริเวณหมู 4 ตําบลทากูป อําเภอซาบใหญ จังหวัดชัยภูมิ √ ระบบกรม/โทรศัพท สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

ไมมีขอมูลติดตอผูรอง

5 6500053 3/10/2564 29/11/2564 มีการตัดไมในปาเชิงเขาบอเจริญ บริเวณหมูที่ 9 ตําบลอางทอง อําเภอเมือง
 จังหวัดกําแพงเพชร

√ ระบบกรม/โทรศัพท สจป.ที่ 4 (ตาก) ไมมีขอมูลติดตอผูรอง

6 6500061 3/10/2564 พบเห็นการลักลอบตัดไมประดู บริเวณบานนาขาม ตําบลโนนนาจาน 
อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ

√ ระบบกรม/โทรศัพท สจป.ที่ 7 (ขอนแกน)

7 6500074 3/10/2564 1/2/2565 มีการลักลอบนํารถแมคโครเขาไปปรับพื้นที่เขตปาสงวนแหงชาติ บริเวณ
สํานักสงฆทุงเขาทอง ตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

8 6500082 4/10/2564 ขาราชการบํานาญ ไดบุกรุกที่ดินปาสงวนแหงชาติ ในพื้นที่หมู 6 ต.เขาพนม
 อ.เขาพนม จ.กระบี่

√ ระบบกรม สจป.ที่ 12 สาขากระบี่

9 6500095 4/10/2564 3/11/2564 มีการลักลอบนํารถไถเขาไปปรับพื้นที่เขตปาสงวนแหงชาติ บริเวณบานวัง
มโนราห หมูที่ 12 ตําบลนิยมชัย อําเภอสระโบสถ จังหวัดลพบุรี

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 5 (สระบุรี) แจง อส. ทางอีเมลแลว

10 6500105 4/10/2564 29/11/2564 มีการบุกรุกตัดไมทําลายปา บริเวณปาชุมชนบานแกงระเบิด หมูที่ 4 ตําบล
วังกระแจะ อําเภอไทยโยค จังหวัดกาญจนบุรี

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) แจง อส. ทางอีเมลแลว

11 6500113 6/10/2564 25/10/2564 มีการลักลอบบุกรุกพื้นที่ในเขตปาสงวนแหงชาติ บริเวณบานหลวง หมูที่ 5 
ตําบลแมงอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)

12 6500121 6/10/2564 23/12/2564 มีการบุกรุกตัดไม ถางปา ในเขตปาสาธารณชุมชน หมู 1 ตําบลสําโรง
ปราสาท อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ

√ ระบบกรม/โทรศัพท สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

13 6500134 7/10/2564 29/11/2564 มีการลักลอบตัดไมภายในศูนยอนุรักษปาไมจังหวัดกําแพงเพชร บานน้ําดิบ 
ตําบลหนองปลิง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร

√ ระบบกรม/โทรศัพท สจป.ที่ 4 (ตาก)

14 6500142 7/10/2564 3/11/2564 มีการบุกรุกพื้นที่ปาบนเชิงเขาจังหวัดตรัง บริเวณบานทามะปาง หมูที่ 5 
ตําบลหวยยอด อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง

√ ระบบกรม/โทรศัพท สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

แจง อส. ทางอีเมลแลว

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1



หนาที่ 2

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

15 6410549753 7/10/2564 3/3/2565 สืบเนื่องจาก วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2498 ทางภาครัฐไดออกเปน
เอกสาร ส.ค. 1 ใหมา เพื่อนําไปออกโฉนดแลวโครงการก็เงียบหายไป จน
เวลาตอมา ทางภาครัฐ ก็ไดเก็บภาษีบํารุงทองถิ่น เอกสารหลักฐานคือ ภ.
ท.บ 5 ใหตลอดมาจน มาถึง พ.ศ. 2558 ไดประกาศเปนเขตปาสงวน
แหงชาติ แลวอยากจะทราบวา ทางภาครัฐไดประกาศอยางไร หรือมี
หลักเกณฑอะไรในการประกาศเปนเขตปาสงวนแหงชาติ ทั้ง ๆที่ ออก
เอกสารมาใหประชาชน และมีการเรียกเก็บเงินภาษีบํารุงทองที่แลวนั้น 
บริเวณที่เกิดเหตุ เลขที1่4/13 หมูบานบานเขาปูน ตําบลเขานิพันธ อําเภอ
เวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี

√ e-petition สจป.ที่ 11 (สุราษฎร
ธานี)

16 6500155 8/10/2564 5/11/2564 มีการลักลอบบุกรุกพื้นที่ปาในเขตปาสงวนแหงชาติปาแมริม บริเวณดอย
มอนแจม ตําบลแมแรม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) แจง อส. ทางอีเมลแลว

17 6401741 19/4/2564 12/10/2564 พบเห็นการลักลอบตัดไมโดยใชเลื่อยโซยนต เพื่อขายเปนไมฟนใหกับโรงงาน
 เหตุเกิดบริเวณซอยรวมธรรม ตําบลคอหงส อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
 พฤติกรรมจะยายจุดตัดไปเรื่อยๆ

√ ปม./โทรศัพท สจป.ที่ 13 (สงขลา) ตกหลน ป64 นับสถิติ ตค.64

18 6500171 14/10/2564 3/11/2564 มีการบุกรุกตัดไม บริเวณใกลกับศูนยศึกษาวิธีการฟนฟูที่ดินเส่ือมโทรม 
ตําบลเขาชะงุม อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) แจง อส. ทางอีเมลแลว

19 6500184 14/10/2564 12/11/2564 มีการบุกรุกแผวถางปาเพื่อนําที่ดินมาใชประโยชนสวนตัว บริเวณบานทา
หนองหลวง หมูที่ 8 ตําบลบานตาล อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) แจง อส. ทางอีเมลแลว

20 6500192 14/10/2564 7/9/2565 มีการลักลอบบุกรุกพื้นที่ปา บริเวณบานผาลาด หมูที่ 10 ตําบลหงาว 
อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 2 (เชียงราย) แจง อส. ทางอีเมลแลว

21 6500202 19/10/2564 27/10/2564 การไฟฟาฝายผลิตแอบทําประชาพิจารณ ใชปาชุมชน ทําเสาไฟฟา 
500,000 Volt ต.ทาทุงหลวง อ.แมทา จ.ลําพูน

√ ระบบกรม สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)

22 6500215 19/10/2564 30/11/2564 มีการบุกรุกตัดไมทําลายปา บริเวณดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวัดนา
จาน ตําบลโคกกลาง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) แจง อส. ทางอีเมลแลว

23 6500223 20/10/2564 24/2/2565 มีการบุกรุกตัดไมทําลายปา บริเวณบานหวยเย็น หมูที่ 4 ตําบลปงหลวง 
อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 3 สาขาแพร

24 6500231 20/10/2564 16/11/2564 มีการบุกรุกตัดไมทําลายปา บริเวณบานปางแดง หมูที่ 9 ตําบลเชียงดาว 
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) แจง อส. ทางอีเมลแลว
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

25 นร02640080344 20/10/2564 29/11/2564 การอนุญาต และสัมปทาน คํารองจากเว็บไซต --- เรียน สํานักนายก เนื่อง 
จาก ขาพเจามีความประสงค ทดลอง ปลูก กาแฟ ใหเปน พืช เศรษฐกิจ ซึ่ง
ตัวขาพเจาเองนั้นไดทดลองปลูก ไวแลวจํานวน 100 ตน และสามารถเก็บ 
ผลผลิตได จึงมีแนวคิด อยากลองทดสอบปลูก บนพื้นที่ ภูเขา ที่ติดแปลง
ขาพเจาเอง เลยไดลองโทรไปปรึกษา ใหถูกตองตามขั้นตอน... ขอใหเรง
พิจารณาการอนุญาตเขาใชประโยชนปลูกกาแฟในพื้นที่ปาเขากระรอน 
ตําบลปาพุทรา อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร ใหแกผูรอง

√ e-petition สจป.ที่ 4 (ตาก)

26 6500252 22/10/2564 3/11/2564 มีการบุกรุกตัดไมทําลายปา บริเวณบนภูเขาบานวังน้ําเขียว หมูที่ 7 ตําบล
รอนทอง อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 10 สาขา
เพชรบุรี

แจง อส. ทางอีเมลแลว

27 6500265 22/10/2564 มีการลักลอบบุกรุกพื้นที่ปา บริเวณวัดหินญาณธรรม หมูที่ 9 ตําบลคลองไผ
 อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

28 6500273 25/10/2564 27/10/2564 ขอยกเลิกการตรวจสอบ เร่ืองรองเรียนเลขที่ 6500202 (กรณีการไฟฟา
ฝายผลิตแอบทําประชาพิจารณ ใชปาชุมชน ทําเสาไฟฟา 500,000 Volt 
ต.ทาทุงหลวง อ.แมทา จ.ลําพูน)

√ ระบบกรม สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)

29 6500244 25/10/2564 ขอใหตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ผอ. สจป. √ ระบบกรม สํานักบริหารกลาง 
(ศูนยบริการประชาชน)

30 6500281 26/10/2564 มีการปรับพื้นที่ของภูเขาโดยมิชอบ บริเวณคาม รีสอรท เขาใหญ เลขที่ 
81/4 หมูที่ 5 ตําบลพญาเย็น อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

31 6500294 28/10/2564 27/11/2564 ไดพบเห็นนายสักผงทอง(นามแฝง) นํารถแบ็คโฮไปขุดหนาดินเพื่อนําไปขาย
 บริเวณสามแยกผุถอง ถนนเสนหลัก 323 ตําบลลิ่นถิ่น อําเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี

√ ระบบกรม/โทรศัพท สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

32 6500304 28/10/2564 16/8/2565 มีการลักลอบตัดไมประดู บริเวณเขาสีเสียดอา ตําบลพญาเย็น อําเภอปาก
ชอง จังหวัดนครราชสีมา

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

33 นร01640003460 28/10/2564 13/6/2565 ขอหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ขอใหพิจารณาแกไขปญหาความเดือดรอน
เกี่ยวกับที่ดินทํากินใหกับราษฎรที่อาศัยอยูในพื้นที่บริเวณ 2 ขางทางของ 4
 ตําบลในอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ

√ e-petition สจป.ที่ 4 สาขา
พิษณุโลก



หนาที่ 4

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

34 นร01640003357 28/10/2564 9/11/2564 ขอพิพาทเร่ืองสิทธิที่ดิน ขอความชวยเหลือเกี่ยวกับปญหาที่ดินของวัดหวย
กวางจริง ตั้งอยูในพื้นที่หมูที่ 6 ตําบลพุสวรรค อําเภอแกงกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี

√ e-petition สจป.ที่ 10 สาขา
เพชรบุรี

35 นร02640081370 28/10/2564 31/5/2565 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียกคืนพื้นที่ปาแมระกา ประมาณ 100 
ไร เพื่อทําการอนุรักษและประกาศเปนปาชุมชน บริเวณ ปาแมระกา พื้นที่
หลังสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(กศน.) และเรือนจําจังหวัด ตําบลหนองปลิง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร

√ e-petition สจป.ที่ 4 (ตาก)

36 6410159157 28/10/2564 31/12/2564 รองนายก อบต.แมเลย และผญบ.หมู 15 ต.แมเลย อ.แมวงก จ.นครสวรรค 
ไดรวมกันครอบครองแผวถางพื้นที่ปาสงวนแหงชาติเขาแมกระทู จํานวน 7 
ไร พิกัดที่ 551125,1746026

√ e-petition สจป.ที่ 4 สาขา
นครสวรรค

37 6500312 30/10/2564 19/1/2565 ตองสงสัยตัดไมเถื่อน และแปรรูปไม หมู 18 ซอยเล็กเซ็นเตอร ต.ทาผา อ.
บานโปง จ.ราชบุรี บานสังกะสีริมทาง ไมมีเลขที่ ใช รถอีซูซุ ผข2120 
ราชบุรี

√ ระบบกรม สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

38 6500325 30/10/2564 16/11/2564 มีการลักลอบตัดไมสัก บริเวณใกลกับเหมืองสาธารณะ หมูบานจอมแจง หมู
ที่ 4 ตําบลน้ําบอหลวง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) แจง อส. ทางอีเมลแลว

39 6500333 30/10/2564 6/1/2565 พบเห็นการบุกรุกตัดไมในปาสงวนแหงชาติ และนําไมดังกลาวเขามาเก็บที่
โรงคาไม บริเวณโรงเรียนตลิ่งชัน ต.ตลิ่งชัน อ.บานดานลานหอย จ.สุโขทัย

√ ระบบกรม/โทรศัพท สจป.ที่ 4 (ตาก)

40 6500341 30/10/2564 9/2/2565 โรงน้ําดื่มนราธิป ของนางอําไพ ไชยแกว บานเลขที่ 263 หมู 2 ต.จางเหนือ
 อ.แมเมาะ จ.ลําปาง ไดบุกรุกปาสงวนปาแมจาง(ตอนขุน) เพื่อนํามาใช
ประโยชนสวนตัว

√ ระบบกรม สจป.ที่ 3 (ลําปาง)

41 หนังสือกรมปาไม ดวน
ที่สุด ที่ ทส 

1601.8/17589 ลว.
 27 ต.ค.64

8/10/2564 24/11/2564 ขอใหจัดทําคําตอบกระทูถามที่ 389/ร. เร่ือง ปญหาการบุกรุกถือครอง
พื้นที่ปาสงวนแหงชาติจากกลุมนายทุนในจังหวัดมุกดาหาร ของนายประสงค
 บูรณพงศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคเสรีรวมไทย แบบบัญชีรายชื่อ 
(หนังสือสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ดวนมาก ที่ สผ 
0014/10738 ลว. 28 ก.ย.64)

√ กระทูถาม สจป.ที่ 7 (ขอนแกน) (หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่
 ทส 0100/6728 ลว. 5 ต.ค.64) 
(สจป.ที่ 7 (ขอนแกน) ปดเรื่องตาม

หนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 
1620.4/12892 ลว. 9 พ.ย.64)



หนาที่ 5

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

42 หนังสือกรมปาไม ดวน
ที่สุด ที่ ทส 

1601.8/17682 ลว.
 28 ต.ค.64

19/10/2564 25/11/2564 ขอใหจัดทําคําตอบกระทูถามแยกเฉพาะที่ 329 เร่ือง การแกปญหา
ประชาชนบุกรุกปา ของนายดะนัย มะหิพันธ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
พรรคเพื่อไทย จังหวัดอํานาจเจริญ (หนังสือสํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร ดวนมาก ที่ สผ 0014/11331 ลว. 8 ต.ค.64)

√ กระทูถาม สํานักปองกันฯ , 
สํานักจัดการที่ดินปา
ไม , สํานักสงเสริม

การปลูกปา. , สํานัก
โครงการ

พระราชดําริฯ. , สํานัก
เศรษฐกิจการปาไม , 
สํานักจัดการปาชุมชน
 , สํานักแผนงานและ

สารสนเทศ

(หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่
 ทส 0100/6932 ลว. 15 ต.ค.64)

43 หนังสือกรมปาไม ดวน
ที่สุด ที่ ทส 

1601.8/18131 ลว.
 3 พ.ย.64

29/10/2564 17/11/2564 กระทูถามที่ 032 เร่ือง การแกไขปญหาคาปลูก คาชดเชย และคา
บํารุงรักษาปาจากวัด สํานักสงฆ ที่พักสงฆ และศาสนสถาน (พลตํารวจโท 
ศานิตย มหถาวร สมาชิกวุฒิสภา ถามรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) (หนังสือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ดวนที่สุด ที่ สว 0007/02915 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564 เร่ือง ถอน
กระทูถามที่ 032)

√ กระทูถาม กองการอนุญาต , 
สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)

(หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่
 สว 0007/03565 ลว.20ต.ค.64) 
(กองการอนุญาต ปดเรื่องแลว / สจป.ที่
 6 (อุดรธานี) ไมสง) (ปดเรื่อง เนื่องจาก

มีการถอนกระทูถาม)



หนาที่ 6

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

44 หนังสือกรมปาไม ดวน
ที่สุด ที่ ทส 

1601.8/15346 ลว.
 17 ก.ย.64

13/8/2564 27/8/2564 การดําเนินการตามขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน 3 ขอ
หารือ (ชุดที่ 25 ปที่ 3 คร้ังที่ 6) (ลําดับขอหารือ 3.1 นายสฤษดิ์ บุตรเนียร
 สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดปราจีนบุรี พรรคภูมิใจไทย ขอ
ปรึกษาหารือกรณีขอใหกรมปาไม เพิกถอนโครงการปาชุมชุนบานสะพานหิน
 หมูที่ 5 ตําบลสะพานหิน อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี) (ลําดับขอหารือ 
4.1 นายภาคภูมิ บูลยประมุข สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตาก พรรค
พลังประชารัฐ ขอปรึกษาหารือกรณีเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดตาก ไดทําหนังสือถึง
กรมปาไม เร่ืองการไฟฟาสวนภูมิภาคไดขอใชพื้นที่ปกเสาพาดสายไฟฟาใน
เขตปาสงวนแหงชาติปาแมระมาด และเขตปาสงวนแหงชาติปาทาสองยาง 
เพื่อขยายเขตไฟฟาใหกับประชาชน) (ลําดับขอหารือ 4.3 นายภาคภูมิ บูลย
ประมุข สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตาก พรรคพลังประชารัฐ ขอ
ปรึกษาหารือกรณีนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) 
เปนนโยบายที่ดีมาก เปนการออกเอกสารสิทธิใหกับประชาชนที่ยังไมไดรับ
โอกาส แตปจจุบันมีปญหาอุปสรรคมาก) (หนังสือสภาผูแทนราษฎร ที่ สผ 
0001/8592 ลว. 21 ก.ค.64)

√ ขอหารือ สํานักจัดการที่ดินปา
ไม , สจป.ที่ 4 (ตาก) ,

 สจป.ที่ 9 สาขา
ปราจีนบุรี

เก็บตก ป64 (นับสถิติ ตค.64) 
(หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่
 ทส ๐๑๐๐/5521 ลว. 13 ส.ค.64) 
(สจป.ที่ 4 (ตาก) ปดเรื่องตามหนังสือ 
ดวนที่สุด ที่ ทส 1617.14/10618 

ลว. 20 ต.ค.64) (สจป.ที่ 9 สาขา
ปราจีนบุรี ปดเร่ืองตามหนังสือ ที่ ทส 

1633.3/5169 ลว. 5 ต.ค.64) 
(สํานักจัดการที่ดินปาไม ปดเรื่องตาม

หนังสือกรมปาไม ที่ ทส 
1603.3/14163 ลว. 27 ส.ค.64 

เรียน ปกท.ทส. เฉพาะขอ 4.3) (กรมปา
ไม ปดเรื่องตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส
 1601.8/14584 ลว. 2 ก.ย.65 
เรียน ปกท.ทส. ในภาพรวมเรียบรอย

แลว)

45 หนังสือ สบก. ดวนที่สุด
 ที่ ทส 

1601.8/5448 ลว. 
20 ต.ค.64

27/9/2564 21/2/2565 ขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา (นายชลิต แกวจินดา กรณีขอใหเรงรัด
การดําเนินการเกี่ยวกับการขอใชพื้นที่พัฒนาตามแผนผังบริเวณจุดผานแดน
ถาวรภูดู อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ) (หนังสือสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ที่ นร 0404/11019 ลว. 16 ก.ย.64)

√ ขอหารือ กองการอนุญาต เก็บตก ป64 (นับสถิติ ตค.64) 
(หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่
 ทส ๐๑๐๐/6419 ลว. 22 ก.ย.64) 
(กองการอนุญาต ปดเรื่องตามหนังสือ 

ดวนที่สุด ที่ ทส 1602.42/3858 ลว.
 1 พ.ย.64)

46 หนังสือกรมปาไม ดวน
ที่สุด ที่ ทส

1601.8/17357 
ลว.20ต.ค.64

17/9/2564 12/5/2565 การดําเนินการตามขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ชุดที่ 25 ปที่ 3 
คร้ังที่ 10) (กรณีนายจีรเดช ศรีวิราช สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัด
พะเยา พรรคพลังประชารัฐ ขอปรึกษาหารือประเด็นกรณีการสรางอางเก็บ
น้ําในอําเภอดอกคําใต อําเภอปง อําเภอเชียงมวน อําเภอภูกามยาว จังหวัด
พะเยา) (หนังสือสภาผูแทนราษฎร ที่ สผ 0001/9870 ลว. 31 ส.ค.64)

√ ขอหารือ สจป.ที่ 2 (เชียงราย) เก็บตก ป64 (นับสถิติ ตค.64) 
(หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่
 ทส ๐๑๐๐/6199 ลว. 13 ก.ย.64) 
(หนังสือ สจป.ที่ 2 (เชียงราย) ดวนที่สุด

 ที่ ทส 1615.401/6717 ลว. 3 
ธ.ค.64)



หนาที่ 7

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

47 หนังสือกรมปาไม ดวน
ที่สุด ที่ ทส 

1601.8/17678 ลว.
 28 ต.ค.64

4/10/2564 29/7/2565 การดําเนินการตามขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ชุดที่ 25 ปที่ 3 
คร้ังที่ 9) (กรณีนางสาวญาณธิชา บัวเผื่อน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จังหวัดจันทบุรี พรรคกาวไกล ขอปรึกษาหารือประเด็นกรณีไดรับการ
รองเรียนจากประชาชนหมูบานเขาขาด หมูที่ 4 ตําบลบอเวฬุ อําเภอขลุง 
จังหวัดจันทบุรี) (หนังสือสภาผูแทนราษฎร ที่ สผ 0001/10520 ลว. 20
 ก.ย.64)

√ ขอหารือ สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี เก็บตก ป 64 (นับสถิติ ตค.64) 
(หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่
 ทส ๐๑๐๐/6589 ลว. 30 ก.ย.64) 
(กรมปาไมปดเรื่องเนื่องจาก สร.ทส. 

แจงวาเรื่องดังกลาวไมเกี่ยวของกับกรม
ปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของไดสง

เร่ืองมาปดเรียบรอยแลว)

48 หนังสือกรมปาไม ดวน
ที่สุด ที่ ทส 

1601.8/15694 ลว.
 22 ก.ย.64

14/9/2564 23/2/2565 ขอใหจัดทําคําตอบกระทูถามดวยวาจาของสมาชิกวุฒิสภา (กรณีนายชลิต 
แกวจินดา สมาชิกวุฒิสภา ไดตั้งกระทูถามดวยวาจาตอประธานวุฒิสภา 
เร่ือง การใชประโยชนที่ดินเขตปาไมเพื่อพัฒนาดานภูดู จังหวัดอุตรดิตถ 
ถามรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)

√ กระทูถาม สจป.ที่ 3 (ลําปาง) เก็บตก ป64 (นับสถิติ ตค.64) 
(หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่
 ทส 0100/6118 ลว. 9 ก.ย.64) 

(กรมปาไมปดเรื่องตามหนังสือ ดวนที่สุด
 ที่ ทส 1601.8/3192 ลว. 23 ก.พ.
65 เรียน ปกท.ทส. - เนื่องจากเปนขอ

หารือเรื่องเดียวกัน)

49 หนังสือกรมปาไม ดวน
ที่สุด ที่ ทส 

1601.8/15717 ลว.
 22 ก.ย.64

8/9/2564 การดําเนินการตามขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน 2 ขอ
หารือ (ชุดที่ 25 ปที่ 3 คร้ังที่ ๕)(ลําดับขอหารือ 1.1 นายประเสริฐพงษ 
ศรนุวัตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคกาวไกล ขอ
ปรึกษาหารือกรณีปญหาความเดือนรอนของประชาชน หมูที่ 3 ตําบลอาว
ลึกนอย อําเภออาวลึก จังหวัดกระบี)่ (ลําดับขอหารือ 2.1 นายประกอบ 
รัตนพันธ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรค
ประชาธิปตย ขอปรึกษาหารือกรณีขอใหกรมปาไม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเรงรัดอนุญาตใหการขอใชพื้นที่ของสวน
ราชการเขาทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จํานวน 3 โครงการ) (หนังสือสภาผูแทนราษฎร ที่ สผ 0001/9408 ลว. 
23 ส.ค.64)

√ ขอหารือ สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช) , 

สจป.ที่ 12 สาขากระบี่

เก็บตก ป64 (นับสถิติ ตค.64) 
(หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่
 ทส ๐๑๐๐/6009 ลว. 6 ก.ย.64) 
(สจป.ที่ 12 (นครศรีธรมราช) ปดเรื่อง
ตามหนังสือ ที่ ทส 1625.41/135 
ลว. 14 ม.ค.65) (สจป.ที่ 12 สาขา

กระบ่ี ยังไมสงเรื่องมาปด)

เดือน พฤศจิกายน 2564

50 6500354 2/11/2564 20/6/2565 มีการลักลอบบุกรุกพื้นที่ปา บริเวณบานน้ําจาง หมูที่ 2 ตําบลปางมะผา 
อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน

√ ระบบกรม สจป.ที่ 1 สาขา
แมฮองสอน



หนาที่ 8

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

51 6500362 3/11/2564 1/4/2565 พบเห็นการลักลอบตัดไมมะคา ตนพะยูง ตนตะเคียน บริเวณหมูที่ 11 
ตําบลหวานคํา อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

√ ระบบกรม/โทรศัพท สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

52 6411258164 5/11/2564 พบเห็นชาวบาน/นายทุน เขาไปบุกรุกพื้นที่ชุมชนบานไม/เขตปา บานดง
มะไฟ ตําบลมะเกลือใหม อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เขาไปตัดไม
พยุงชวงเวลากลางคืนเวลา4-5 ทุม จะมีรถรีโวแค็ป สีขาว คอกเตี้ยและจาง
คนขนยายไปฝงลาว จังหวัดบึงกาฬ ชวงเชา และจะมีรถเกงอัลติส บรอนเทา
 นําทาง และไดแจงไปยังสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 8 นครราชสีมา 
ประมาณ2-3 ที่ผานมา และยังไมมีเจาหนาที่ลงพื้นที่ตรวจสอบแกไขเรื่อง
ดังกลาว ตองการใหเจาหนาที่สวนกลางลงพื้นที่ตรวจสอบโดยดวน

√ e-petition สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา , 

สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

(สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) ปดเรื่อง 
10/01/2565) (สํานักปองกันรักษา
ปาและควบคุมไฟปา ยังไมปดเรื่อง)

53 นร01640003497 5/11/2564 25/11/2564 ขอความอนุเคราะหเรงดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินเพื่ออยูอาศัยและทํา
กิน ในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาควนแกว ปาคลองตม และปาทุงลาน
แซะ ในพื้นที่ตําบลวังอาง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ e-petition สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

54 6500375 5/11/2564 6/1/2565 บุกรุกปา บริเวณบานหนองปนแตกหรือหนองหญาปลอง ต.สองพี่นอง อ.
แกงกระจาน จ.เพชรบุรี

√ ระบบกรม สจป.ที่ 10 สาขา
เพชรบุรี

55 6403002 23/9/2564 5/11/2564 พบเห็นการบุกรุกพื้นที่มีการตัดตนไมขนาดใหญและปรับเกลี่ยพื้นที่ บริเวณ
บานหนองยางนอย ตําบลหนองขาม อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด 
ลักลอบกระทําซ้ําอีกคร้ัง

√ ระบบกรม/Line 
มือถือ

สจป.ที่ 7 (ขอนแกน) เก็บตก กย.64 (นับสถิติ พย.64) / 
แจงผูรองทางไลนศูนยฯ แลว

56 6500391 12/11/2564 8/2/2565 เจาหนาที่ปาไม เขาโคนทําลายสวนทุเรียนชาวบาน หมู 6 ต.น้ําเปน อ.เขา
ชะเมา จ.ระยอง (เจาหนาที่อุทยานแหงชาติเขาวงเขาชะเมา เขาโคนทําลาย
ตนทุเรียนอายุ 5-6ปของชาวบาน)

√ ระบบกรม สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

57 6500383 12/11/2564 25/1/2565 บุกรุกและขายปาสงวน หมูที่6 ต.สําราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ √ ระบบกรม สจป.ที่ 7 (ขอนแกน)

58 6500401 14/11/2564 7/3/2565 มีการบุกรุกลอมรั้วสรางรีสอรทและตัดตนไม บริเวณลําหวย ฮิมน้ําแมจะ ต.
โปงแยง อ.แมริม จ.เชียงใหม

√ ระบบกรม/โทรศัพท สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)

59 6500414 14/11/2564 10/2/2565 เจาหนาที่กรมปาไม หนวยปองกันรักษาปา รน.6 (บอน้ํารอน) เรียกเก็บเงิน
จากผูรับเหมาโคนตนยางที่หมดอายุแลว

√ ระบบกรม/1310 
กด 3

สจป.ที่ 11 (สุราษฎร
ธานี)

60 6500435 14/11/2564 มีการบุกรุกพื้นที่ปา บริเวณบานปามะโอ หมูที่ 9 ต.แมนะ อ.เชียงดาว จ.
เชียงใหม

√ ระบบกรม/1310 
กด 3

สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา



หนาที่ 9

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

61 6500443 14/11/2564 21/12/2564 มีการลักลอบตัดไม บริเวณปาสงวนแหงชาติ หมูบานบึงเจริญ หมุที่ 9 ตําบล
ระบํา อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 4 สาขา
นครสวรรค

แจง อส. ทางอีเมลแลว

62 6500451 14/11/2564 มีการลักลอบตัดไม บริเวณตรงขามศาลเจาพอขุนดาน หมูที่ 19 ตําบลวัง
กระทะ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

63 6500464 14/11/2564 28/2/2565 มีการลักลอบปรับหนาดินและสรางรีสอรท บริเวณตรงขามมอนอิงดาวคาเฟ
 ตําบลแมแรม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)

64 6500472 14/11/2564 2/8/2565 มีการลักลอบบุกรุกพื้นที่ปา บริเวณปาชุมชน บานดงมะไฟ หมูที่ 8 ตําบล
มะเกลือใหม อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

65 6500493 14/11/2564 27/11/2564 มีการลักลอบบุกรุกพื้นที่ปาในเขตปาสงวนแหงชาติปาปลายรา หมูที่ 5 
ตําบลถ้ําพรรณรา อําเภอถ้ําพรรณา จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

แจง อส. ทางอีเมลแลว

66 6500503 14/11/2564 21/12/2564 มีการลักลอบตัดไม บริเวณปาสงวนแหงชาติ หมูบานปลายคลองวังหีบ หมูที่
 1 ตําบลนาหลวงเสน อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

แจง อส. ทางอีเมลแลว

67 6500511 14/11/2564 25/7/2565 พบเห็นการลักลอบซอนไมทอนไวในปา บริเวณหมูบานหนองผักบุง หมูที่15
 ตําบลคลองมวง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

√ ระบบกรม/1310 
กด 3

สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

68 6400923 30/1/2564 15/11/2564 มีการลักลอบตัดไม ที่หมู 5 บานแมบอทอง ต.กลางดง อ.ทุงเสลี่ยม ไปขาย
ที่ลานรับซื้อเพื่อไปขายใหกับโรงอัดไม และโรงไฟฟา

√ ระบบกรม/โทรศัพท สจป.ที่ 4 (ตาก)

69 6407228396 8/8/2564 5/11/2564 รองขอใหเจาหนาที่สวนกลางเขามาตรวจสอบพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ (ดง
ลาน) ปาชุมชนบานซําเปบ หมูที่ 6 ตําบลนาฝาย อําเภอภูผามาน จังหวัด
ขอนแกน 

√ e-petition สจป.ที่ 7 (ขอนแกน)

70 นร01640003614 15/11/2564 ขอใหพิจารณาออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินใหแกราษฎรในพื้นที่บานหัวสะพานกับ
บานหวยเหวอ ตําบลคําเขื่อนแกว อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

71 6411343400 15/11/2564 ไดเขาไปติดตามเรื่อง คทช. กับฐานปาไม ทาตะเกียบวา เร่ืองไปถึงขั้นตอน
ไหนแลว เพราะเปนที่ดินทํากินมานานแลว อยากไดเอกสารรับรอง ไดรับ
คําตอบวาเรื่องถูกชะลอไว จุดพิกัดบริเวณหมูบานกระบกคู ซอย1 ตําบล
คลองตะเกรา อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

√ e-petition สจป.ที่ 9 สาขา
ปราจีนบุรี

72 6411251516 15/11/2564 13/1/2565 พบเห็นการตัดไมในปาเปนจํานวนมาก บริเวณวัดโคกกุง สังกัดธรรมยุต 
เลขที๓่๑ หมูที่๑๗ ตําบลกระโพ อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร ซึ่งอยูในพื่นที่
ปาสงวน ปจจุบันเปนปาชุมชนบานโคกกุง

√ e-petition สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)



หนาที่ 10

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

73 6500524 16/11/2564 1/2/2565 มีการลักลอบบุกรุกพื้นที่ปาชุมชนบานเขาผักกูด บริเวณบานเขาผักกูด หมูที่
 7 ตําบลกระแสบน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

74 6500582 20/11/2564 28/1/2565 มีการลักลอบบุกรุกพื้นที่ปาอนุรักษ บริเวณปาอนุรักษบานภูโปด หมูที่ 6 
ตําบลบานเนิน อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 4 สาขา
พิษณุโลก

75 6500553 20/11/2564 6/1/2565 มีการโอนขายที่ปาตําบลเมืองไผ อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย 31160 √ ระบบกรม สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

76 6500545 20/11/2564 26/11/2564 มีการโอนขายที่ปา บานยาวี วังชมภู เพชรบูรณ ทําไรเลื่อนลอย √ ระบบกรม สจป.ที่ 4 สาขา
พิษณุโลก

77 6500532 20/11/2564 5/1/2565 มีการบุกรุกปา ครอบครองที่ดิน ติดสินบนออกโฉนด โอนขาย ที่บานยาวี วัง
ชมภู เพชรบูรณ

√ ระบบกรม สจป.ที่ 4 สาขา
พิษณุโลก

78 6500595 21/11/2564 23/11/2564 พบเห็นการลักลอบตัดไมสัก บริเวณปาสงวนแหงชาติ หมูบานปงปาเปา หมู
ที1่ ตําบลวังเงิน อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 3 (ลําปาง)

79 6500605 23/11/2564 มีการบุกรุกปาสงวน โดยใชรถแบคโฮเขาไปขุดดินในปาสงวน หมูที่ 6 ตําบล
หนามแทง อําเภอศรีเมืองใหม จังหวัดอุบลราชธานี (สง 2 หนวยงาน คือ 
สปฟ/สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธาน)ี

√ ระบบกรม/โทรศัพท สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

80 6500613 23/11/2564 27/12/2564 มีการบุกรุกปาสงวน โดยใชรถแบคโฮเขาไปขุดดินในปาสงวน หมูที่ 6 ตําบล
หนามแทง อําเภอศรีเมืองใหม จังหวัดอุบลราชธานี (สง 2 หนวยงาน คือ 
สปฟ/สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธาน)ี

√ ระบบกรม/โทรศัพท สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

81 6500621 23/11/2564 31/1/2565 มีการลักลอบปรับหนาดินและทําลานจอดรถ บริเวณรานบรรยากาศ มอน
แจม ตําบลแมแรม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)

82 6500634 23/11/2564 มีการลักลอบนําแมคโครเขาไปปรับพื้นที่ในเขตปาสงวนแหงชาติ บริเวณหมู
ที่ 15 ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

83 นร01640003561 23/11/2564 ขอใหออกเอกสารสิทธิที่ดินในพื้นที่สหกรณนิคมนาคอเรือ จํากัด จํานวน 
2000 ไร ซึ่งอยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ปาแมแจม- แมตื่น อําเภอฮอด 
จังหวัดเชียงใหม

√ e-petition สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)

84 นร02640086762 26/11/2564 7/12/2564 ขอความเปนธรรมทางคดีเกี่ยวกับเร่ืองที่ดินใหแกนาชายของผูรอง บริเวณ
หมูที่ 2 ตําบลบานกลาง อําเภออาวลึก จังหวัดกระบี่ โดยผูรองแจงวา นา
ของผูรองไดรับหมายเรียกผูตองหาจากสถานีตํารวจภูธรอาวนาง จังหวัด
กระบี่

√ e-petition สจป.ที่ 12 สาขากระบี่



หนาที่ 11

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

85 6411556023 26/11/2564 28/12/2564 เฟซบุก ชื่อ "เเจกฟรี ตนวานเสนหจันทรหอม ไมตองซ้ือเเถวบานที่ภาคใตมี
เยอะมาก" มีพฤติกรรมเก็บของปาที่มิใชของปาหวงหามตามกฎหมายวา
ดวยปาไมในเขตปาสงวนแหงชาติ โดยการเก็บ"ตนวานเสนหจันทรหอม" 
ออกไปเพื่อทําการคา บานทับน้ําเตา นบพิตํา นครศรีธรรมราช

√ e-petition สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

86 6500663 27/11/2564 6/1/2565 ตรวจสอบรีสอรทskywalk มีนายทุนใหญรวมมือกับมงใชพื้นที่ผิด
วัตถุประสงค บนภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ

√ ระบบกรม/เว็บไซต สจป.ที่ 4 สาขา
พิษณุโลก

87 6500671 29/11/2564 14/1/2565 พบเห็นการลักลอบตัดไม บริเวณพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ บริเวณบานลาน 
ตําบลมอนปน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)

88 6500684 29/11/2564 6/1/2565 พบเห็นการลักลอบนํารถแม็คโครปรับพื้นที่ในเขตปาสงวนแหงชาติ บริเวณ
ภูเขาบานสวาเหนือ หมูที่ 3 ตําบลพงพญา อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 3 สาขาแพร

89 นร01640003970 29/11/2564 3/3/2565 ขอใชพื้นที่ของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐภายในเขตปาสงวน
แหงชาติปายานยาว ปาเขาวงและปากระชุม เพื่อจัดสรางสํานักสงฆฆองศิลา
เทพวิทยาราม ที่ชาวบานหมูที่ 14 ตําบลบางสวรรค อําเภอพระแสง 
จังหวัดสุราษฎรธานี

√ e-petition สจป.ที่ 11 (สุราษฎร
ธานี)

90 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/16383 ลว.

 1 ต.ค.64

7/9/2564 17/11/2564 การตัดตนไมยาง (ไมหวงหาม) ในที่สาธารณประโยชนโดยไมไดรับอนุญาต 
(ดอนปูเผาเจาโฮงแดง เทศบาลตําบลเชียงขวัญ อําเภอเชียงขวัญ จังหวัด
รอยเอ็ด)

√ หนังสือสํานักงาน
เทศบาลตําบลเชียง

ขวัญ

สจป.ที่ 7 (ขอนแกน) เก็บตก กย.64 (นับสถิติ พย.64) 
(หนังสือเทศบาลตําบลเชียงขวัญ ที่ รอ 
79601/445 ลว. 3 ก.ย.64) (สจป.ที่
 7 (ขอนแกน) ปดเรื่องตามหนังสือ ที่ 
ทส 1620.4/12984 ลว. 11 พ.ย.

64)

91 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/15613 ลว.

 21 ก.ย.64

14/8/2564 9/11/2564 การนําไมหวงหามจากตางจังหวัดที่กระทําเขาขายที่ผิดกฎหมายซึ่งเปน
การคาที่มีการนําไปในทางที่ผิดขั้นตอนมีเจาหนาที่ปาไมรวมดวย (บานน้ําเลา
 บานเวียง อําเภอรองกวาง และบานทุงโฮง อําเภอเมือง จังหวัดแพร)

√ หนังสือสมาคมคน
รองกวางไมเอา
ธุรกิจไมเถื่อน

สจป.ที่ 3 สาขาแพร เก็บตก สค.64 (นับสถิติ พย.64)  
(หนังสือ สจป.ที่ 3 สาขาแพร ที่ ทส 
1628.62/4841 ลว. 3 พ.ย.64)

92 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/15614 ลว.

 21 ก.ย.64

14/8/2564 24/3/2565 ขอเสนอโครงการโคกหนองนาโมเดล ชุมชนเพชะอารยะ (บานดงหลง ตําบล
แคมปสน อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ)

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 4 สาขา
พิษณุโลก

เก็บตก สค.64 (นับสถิติ พย.64) 
(สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ปดเร่ืองตาม
หนังสือ ที่ ทส 1630.401/1367 ลว.

 17 มี.ค.65)



หนาที่ 12

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

93 หนังสือกรมปาไม ดวน
มาก ที่ ทส 

1601.8/15718 ลว.
 22 ก.ย.64

17/8/2564 3/11/2564 ขอใหแกไขปญหาความเดือดรอน (บริเวณโดยรอบเขาตะเกียบ ตําบลหัวหิน
 อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ)

√ หนังสือ กระทรวง
มหาด ไทย

สจป.ที่ 10 สาขา
เพชรบุรี

เก็บตก สค.64 (นับสถิติ พย.64) 
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

0205.3/10832 ลว. 27 ก.ค.64) 
(หนังสือ สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ดวนมาก ที่ ทส 1634.1/3471 ลว. 
27 ต.ค.64)

94 หนังสือ สบก. ดวนที่สุด
 ที่ ทส 

1601.8/15801 ลว.
 23 ก.ย.64

17/9/2564 12/5/2565 ขอใหชี้แจงขอเท็จจริงและสงเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
เร่ืองรองเรียน (กรณีการจัดสรรพื้นที่จอดรถ อาคารจอดรถกรมปาไม)

√ หนังสือสํานักงาน
ผูตรวจการแผนดิน

สํานักบริหารกลาง 
(สวนพัสดุ , สวน

อํานวยการ)

(เก็บตก กย.64 นับสถิติ พย.64) 
(หนังสือสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ที่
 ผผ 1003/2675 ลว. 9 ก.ย.64) 
(สวนพัสดุ ปดเรื่องตามหนังสือ สบก. 

ดวนที่สุด ที่ ทส 1601.7/4999 ลว. 
30 ก.ย.64) (สวนอํานวยการ ปดเรื่อง

ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 
1601.1/5272 ลว. 12 ต.ค.64)

95 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/15805 ลว.

 23 ก.ย.64

23/8/2564 23/11/2564 เจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 2 (เชียงราย) เก็บตก สค.64 (นับสถิติ พย.64)  
(หนังสือ สจป.ที่ 2 (เชียงราย) ที่ ทส 

1615.202/6305 ลว. 17 พ.ย.64)

96 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/15802 ลว.

 23 ก.ย.64

6/9/2564 12/11/2564 นายทุนและชาวบานบุกรุกพื้นที่ปา หมู 12 ตําบลประสงค อําเภอทาชนะ 
จังหวัดสุราษฎรธานี หมูบานเขาชงโคและควนแซ หมูบานทับชัน ตําบลคัน
ธุลี อําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี และพื้นที่ปาพรุชุม หมู 5 ตําบลเวียง
 อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 11 (สุราษฎร
ธานี)

เก็บตก กย.64 (นับสถิติ พย.64)  
(หนังสือ สจป.ที่ 11 (สุราษฏรธานี) ที่ 
ทส 1624.1/8449 ลว. 4 พ.ย.64)

97 หนังสือกรมปาไม ดวน
ที่สุด ที่ ทส 

1601.8/15648 ลว.
 22 ก.ย.64

6/9/2564 ขอพระราชทานความชวยเหลือเกี่ยวกับที่ดินทํากิน (สมาชิกสหกรณนิคมชัย
บาดาล จํากัด จังหวัดลพบุรี)

√ หนังสือสํานัก
เลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี

สจป.ที่ 5 (สระบุรี) เก็บตก กย.64 (นับสถิติ พย.64) 
(หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ดวนที่สุด ที่ นร 0508/ท 8736 ลว. 

31 ส.ค.64)

98 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/15804 ลว.

 23 ก.ย.64

3/9/2564 พอคาไมรายใหญของอําเภอปง (บริเวณตําบลนาปรัง อําเภอปง จังหวัด
พะเยา)

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 2 (เชียงราย) เก็บตก กย.64 (นับสถิติ พย.64)



หนาที่ 13

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

99 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/15763 ลว.

 23 ก.ย.64

6/9/2564 4/1/2565 มีผูเอาปายกรมปาไม ติดไวขางสวนยางพารา หามเขาทํากิน ในลักษณะ
กลั่นแกลง (ตําบลซากพง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง)

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี เก็บตก กย.64 (นับสถิติ พย.64)  
(สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี ปดเรื่องตามหนังสือ
 ที่ ทส 1622.4/7751 ลว. 24 ธ.ค.

64)

100 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/15348 ลว.

 17 ก.ย.64

26/8/2564 รองขอความชวยเหลือ (กรณีราษฎรทางาม ม.6 ต.สําราญ อ.สามชัย จ.
กาฬสินธุ ขอความชวยเหลือในการจัดตั้งวัดธรรมสถิตย ในพื้นที่ปาซึ่งเปนปา
เฉลิมพระเกียรติ และขอขยายเขตไฟฟาจากหมูบานไทยสมพร ต.หนองกุง
ทับมา อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี เขาสูวัดธรรมสถิตย)

√ หนังสือ สป.ทส. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) ,
 สจป.ที่ 7 (ขอนแกน)

เก็บตก สค.64 (นับสถิติ พย.64) 
(หนังสือ สป.ทส. ที่ ทส 

0206.2/3549 ลว. 4 ส.ค.64)

101 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/15560 ลว.

 21 ก.ย.64

20/8/2564 26/10/2564 รองทุกขขอความชวยเหลือเรื่องที่ดินทํากิน (ตําบลทาตะครอ อําเภอหนอง
หญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี)

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 10 สาขา
เพชรบุรี

เก็บตก สค.64 (นับสถิติ พย.64)  
(สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ปดเรื่องตาม
หนังสือ ที่ ทส 1634.1/3368 ลว. 

15 ต.ค.64)

102 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/16384 ลว.

 1 ต.ค.64

1/9/2564 6/11/2564 รองเรียนหัวหนาหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติที่ ศร.8 (น้ํามุด) อุทยาน
แหงชาติเขื่อนศรีนครินทร มีพฤติกรรมกลั่นแกลงจับกุมและรีดไถเงินชาวบาน

√ หนังสือรองเรียน กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช

เก็บตก กย.64 (นับสถิติ พย.64)  (ปด
เร่ืองตามหนังสือกรมอุทยานฯ ลับ ที่ ทส
 1610.1203/ล 1346 ลว. 3 พ.ย.

64)

103 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/15803 ลว.

 23 ก.ย.64

24/8/2564 27/10/2564 เรียกรับสินบน (จังหวัดมุกดาหาร) √ หนังสือรองเรียน สํานักเศรษฐกิจการปา
ไม , สจป.ที่ 6 สาขา

นครพนม

เก็บตก สค.64 (นับสถิติ พย.64)  (ปด
เร่ืองตามหนังสือ สศม. ที่ ทส 

1613.53/8080 ลว. 25 ต.ค.64 , 
หนังสือ สจป.ที่ 6 สาขานครพนม ที่ ทส

 1631.1/4849 ลว. 8 ต.ค.64)

104 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/17829 ลว.

 29 ต.ค.64

4/10/2564 20/12/2564 ขอความชวยเหลือในที่ดินทํากิน กรณีกลุมชาวบาน หมูที่ 2 บานทามาตร 
ตําบลปากคลอง อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ยับยั้งการปฏิบัติการของเจาหนาที่ของรัฐที่เขาไปโคนทําลายตนมะพราว 
ตนปาลมน้ํามัน

√ หนังสือ สํานักงาน
รัฐมนตรี สป.ทส.

สจป.ที่ 11 (สุราษฎร
ธานี)

เก็บตก ตค.64 (นับสถิติ พย.64)  
(หนังสือ สร.ทส. ที่ ทส 0100/6585 

ลว. 30 ก.ย.64) (สจป.ที่ 11 (สุ
ราษฎรธานี) ปดเรื่องตามหนังสือ ที่ 
1624.1/9419 ลว. 13 ธ.ค.64)



หนาที่ 14

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

105 หนังสือกรมปาไม ดวน
ที่สุด ทส 

1601.8/17676 ลว.
 28 ต.ค.64

30/9/2564 14/1/2565 ขอความเปนธรรม (กรณีตัวแทนเครือขายประชาชนลุมน้ําแมมอก ตําบล
เวียงมอก อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง กับพวก ขอความเปนธรรมแกไขปญหา
การเยียวยาฟนฟูใหกับประชาชนตําบลเวียงมอกที่ไดรับผลกระทบจาก
โครงการของรัฐ)

√ หนังสือ กรม
อุทยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช

สจป.ที่ 3 (ลําปาง) เก็บตก ตค.64 (นับสถิติ พย.64) 
(หนังสือ อส. ดวนที่สุด ที่ ทส 

0909.203/17981 ลว. 22 ก.ย.
64) (สจป.ที่ 3 (ลําปาง) ปดเรื่องตาม

หนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 
1616.41/148 ลว. 10 ม.ค.65)

106 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/17804 ลว.

 29 ต.ค.64

14/10/2564 20/1/2565 ขอความอนุเคราะหแกไขปญหาพื้นที่ตําบลยางฮอม (กรณีสํานักงาน
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย)

√ หนังสือ สป.ทส. สจป.ที่ 2 (เชียงราย) เก็บตก ตค.64 (นับสถิติ พย.64)  
(หนังสือ สป.ทส. ที่ ทส 

0206.2/4836 ลว. 8 ต.ค.64) 
(สจป.ที่ 2 (เชียงราย) ปดเรื่องตาม

หนังสือ ที่ ทส 1615.202/287 ลว. 
14 ม.ค.65)

107 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/17665 ลว.

 28 ต.ค.64

11/10/2564 15/2/2565 ขอปรึกษากรณีความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ทับซอนเขตปาไม √ หนังสือ สป.ทส. สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

เก็บตก ตค.64 (นับสถิติ พย.64) 
(หนังสือ สป.ทส. ที่ ทส 

0222.2/4792 ลว. 7 ต.ค.64) (ปด
เร่ืองตามหนังสือ สจป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช) ที่ ทส 
1625.14/507 ลว. 7 ก.พ.65) 
(กรมปาไม ปดเรื่องตามหนังสือ ดวน

ที่สุด ที่ ทส 1601.8/12829 ลว. 3 
ส.ค.65 เรียน ปกท.ทส.)

108 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/17667 ลว.

 28 ต.ค.64

21/9/2564 2/12/2564 ขอพระราชทานความเปนธรรม (กรณียื่นคําขอออกโฉนดที่ดิน แตสํานักงาน
ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว แจงวาที่ดินอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ 
ปาเขาเตียนและปาเขาเขื่อนลั่น บริเวณตําบลคลองไผ อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา)

√ หนังสือ สํานักงาน
องคมนตรี

สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

เก็บตก ตค.64 (นับสถิติ พย.64) 
(หนังสือสํานักงานองคมนตรี ที่ พว 

0100.25/2279 ลว. 13 ก.ย.64) 
(ปดเรื่องตามหนังสือ สจป.ที่ 8 

(นครราชสีมา) ที่ ทส 
1621.1/10000 ลว. 30 พ.ย.64)



หนาที่ 15

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

109 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/17821 ลว.

 29 ต.ค.64

15/10/2564 5/5/2565 ขอรองทุกข ขอความชวยเหลือเกี่ยวกับการขอเอกสารสิทธิในที่ดินทํากินใน
ปาเสื่อมโทรม (กรณีการขอเอกสารสิทธิในที่ดินทํากินในปาเสื่อมโทรมลุม
แมน้ําวังทองฝงซาย ทองที่ตําบลบานนอยซุมขี้เหล็ก อําเภอเนินมะปราง 
จังหวัดพิษณุโลก)

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

เก็บตก ตค.64 (นับสถิติ พย.64) 
(หนังสือ สป.ทส. ที่ ทส 

0206.2/4884 ลว. 11 ต.ค.64) 
(สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ปดเร่ืองตาม
หนังสือ ที่ ทส 1630.201/2101 ลว.

 27 เม.ย.65)

110 หนังสือกรมปาไม ดวน
ที่สุด ที่ ทส 

1601.8/17680 ลว.
 28 ต.ค.64

20/9/2564 15/12/2564 ขอพระราชทานความชวยเหลือเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินทํากิน (กรณี
สมาชิกสหกรณนิคมคลองสวนหมาก จํากัด จังหวัดกําแพงเพชร)

√ หนังสือกระทรวง
เกษตรและสหกรณ

 , หนังสือสํานัก
เลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี

สจป.ที่ 4 (ตาก) เก็บตก กย.64 (นับสถิติ พย.64) 
(หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ดวนที่สุด ที่ นร 0508/ท 9058 ลว. 

15 ก.ย.64 และหนังสือกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ดวนที่สุด ที่ กษ 
0220/3586 ลว. 29 ก.ย.64) 
(สจป.ที่ 4 (ตาก) ปดเรื่องแลวตาม

หนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 
1617.41/12548 ลว. 8 ธ.ค.64)

111 หนังสือกรมปาไม ดวน
ที่สุด ที่ ทส 

1601.8/17672 ลว.
 28 ต.ค.64

4/10/2564 ขอพระราชทานความชวยเหลือเกี่ยวกับที่ดินทํากิน (กรณีสมาชิกสหกรณ
นิคมนาคอเรือ จํากัด อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม)

√ หนังสือ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ

สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) เก็บตก ตค.64 (นับสถิติ พย.64) 
(หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่
 กษ 0220/3539 ลว. 23 ก.ย.64)

112 หนังสือกรมปาไม ดวน
ที่สุด ที่ ทส 

1601.8/17673 ลว.
 28 ต.ค.64

4/10/2564 ขอพระราชทานความชวยเหลือเกี่ยวกับที่ดินทํากิน (กรณีสมาชิกสหกรณ
นิคมแมแจม จํากัด จังหวัดเชียงใหม)

√ หนังสือ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ

สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) เก็บตก ตค.64 (นับสถิติ พย.64) 
(หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่
 กษ 0220/3537 ลว. 23 ก.ย.64)



หนาที่ 16

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

113 หนังสือกรมปาไม ดวน
ที่สุด ที่ ทส 

1601.8/17677 ลว.
 28 ต.ค.64

15/9/2564 19/8/2565 นายสมชายฯ ขอพระราชทานความชวยเหลือเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ
ที่ดิน (กรณีสมาชิกสหกรณนิคมปะทิวเขาเลี้ยวรวมใจ จํากัด จังหวัดชุมพร)

√ หนังสือ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ

สจป.ที่ 11 (สุราษฎร
ธานี)

เก็บตก ตค.64 (นับสถิติ พย.64) 
(หนังสือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่
 กษ 0220/5885 ลว. 8 ก.ย.64) 
(สจป.ที่ 11 (สุราษฎรธานี) สงเร่ืองมา
ปดตามหนังสือดวนที่สุด ที่ ทส ทส 
1624.2/5827 ลว. 15 ส.ค.65)

114 หนังสือกรมปาไม ดวน
ที่สุด ที่ ทส 

1601.8/17807 ลว.
 29 ต.ค.64

15/10/2564 ขอพระราชทานความชวยเหลือเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิที่ดิน (กรณี
สมาชิกสหกรณนิคมดงมูลหนึ่ง จํากัด จังหวัดขอนแกน)

√ หนังสือกระทรวง
เกษตรและสหกรณ

สํานักโครงการ
พระราชดําริ , สจป.ที่

 7 (ขอนแกน)

เก็บตก ตค.64 (นับสถิติ พย.64) 
(หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่
 กษ 0220/6643 ลว. 7 ต.ค.64) 

(สคร. ปดเรื่องตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ 
ทส 1610.3/3346 ลว. 2 ธ.ค.64) 
(สจป.ที่ 7 (ขอนแกน) ยังไมสงเรื่อง

มาปด)

115 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/17675 ลว.

 28 ต.ค.64

14/9/2564 รองขอความชวยเหลือ (กรณีกลุมวิสาหกิจชุมชน และราษฎรที่ประกอบ
อาชีพปลูกพืชสมุนไพรภายในอําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี ขาดแคลน
เครื่องมือ อุปกรณการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑของกลุม และบอน้ําบาดาล
เพื่อการเกษตร)

√ หนังสือ สป.ทส. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) เก็บตก ตค.64 (นับสถิติ พย.64) 
(หนังสือ สป.ทส. ที่ ทส 026.2/ว 

2760 ลว. 7 ก.ย.64)

116 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/17679 ลว.

 28 ต.ค.64

22/9/2564 13/1/2565 รองขอความชวยเหลือ (กรณีนางเสงี่ยมฯ ขอความชวยเหลือจัดตั้งวัดปา
จันตคาม ต.เมืองพาน อ.บานผือ จ.อุดรธานี)

√ หนังสือ สป.ทส. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) เก็บตก ตค.64 (นับสถิติ พย.64) 
(หนังสือ สป.ทส. ที่ ทส 

0206.2/4279 ลว. 16 ก.ย.64) 
(สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) ปดเรื่องตาม

หนังสือ ที่ ทส 1619.4/9526 ลว. 
29 ธ.ค.64)

117 หนังสือกรมปาไม ที่ 
ทส1601.8/17820 

ลว. 29 ต.ค.64

15/10/2564 25/4/2565 รองทุกขขอความชวยเหลือ (กรณีสมาชิกสหกรณนิคมดานชาง จํากัด 
จังหวัดสุพรรณบุรี ไดรับการจัดสรรที่ดินทํากินจากนิคมสหกรณหวยขมิ้น 
จํานวน 40 ไร ที่อยูในรูปแบบการเชาไดสิ้นสุดอายุการเชา)

√ หนังสือกระทรวง
เกษตรและสหกรณ

สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) เก็บตก ตค.64 (นับสถิติ พย.64) 
(หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่
 กษ 0220/3614 ลว. 30 ก.ย.64) 
(หนังสือ สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) ที่ ทส 
1623.1/1507 ลว. 11 เม.ย.65)



หนาที่ 17

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

118 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/17828 ลว.

 29 ต.ค.64

1/10/2564 รองทุกขขอความชวยเหลือที่ดินทํากินที่อยูในเขตนิคมสหกรณดงมูล (กรณี
สมาชิกสหกรณนิคมดงมูลสอง จํากัด ตําบลบานฝาง อําเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแกน)

√ หนังสือ สป.ทส. สจป.ที่ 7 (ขอนแกน) เก็บตก ตค.64 (นับสถิติ พย.64) 
(หนังสือ สป.ทส. ที่ ทส 

0206.2/4524 ลว. 28 ก.ย.64)

119 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/17674 ลว.

 28 ต.ค.64 และ
หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/11352 ลว.

 6 ก.ค.64

22/7/2564 1/2/2565 รองเรียนเจาหนาที่สํานักจัดการทรัพยากรปาไม เขต 4 พิษณุโลก ไมไปทํา
การสํารวจพื้นที่ ที่ดินที่ขอออกโฉนด

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

เก็บตก ตค.64 (นับสถิติ พย.64) 
(หนังสือ สป.ทส. ที่ ทส 

0206.2/3343 ลว. 19 ก.ค.64) 
(สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ปดเร่ืองตาม

หนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 
1630.202/461 ลว. 27 ม.ค.65)

120 หนังสือกรมปาไม ดวน
ที่สุด ที่ ทส 

1601.8/18130 ลว.
 3 พ.ย.64

28/10/2564 ขอหารือกรณีตรวจสอบแนวเขตบริเวณพื้นที่ปาเชิงเขาคันนา (ตําบลตาพระ
ยา อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว)

√ หนังสือสํานักงาน
ผูตรวจการแผนดิน

สจป.ที่ 9 สาขา
ปราจีนบุรี

เก็บตก ตค.64 (นับสถิติ พย.64) 
(หนังสือสํานักงานผูตรวจการแผนดิน 
ดวนที่สุด ที่ ผผ 1302/348 ลว. 25 

ต.ค.64)

121 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/19400 ลว.

 25 พ.ย.64

29/10/2564 1/7/2565 ขอความเปนธรรมเปดทางจําเปนเขา-ออก สูทางสาธารณะ (บานกกตูม 
อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร)

√ หนังสือรองเรียน สํานักจัดการที่ดินปาไม เก็บตก ตค.64 (นับสถิติ พย.64) 
(สํานักจัดการที่ดินปาไม ปดเรื่องตาม

หนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 
1603.1/1844 ลว. 1 ก.ค.65 และ

หนังสือกรมปาไม ดวนที่สุด ที่ ทส 
1603.3/3485 ลว. 25 ก.พ.65)



หนาที่ 18

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

122 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/19373 ลว.

 25 พ.ย.64 และ
หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/10049 ลว.

 14 มิ.ย.65

25/10/2564 ขอสงเร่ืองรองเรียน กรณีขอรองทุกขกรณีเจาหนาที่ยึดที่ทํากิน (กรณีขอรอง
ทุกขกรณีเจาหนาที่ยึดที่ทํากิน และทําลายพืชผลไรนา ถางปา และปลูก
ตนไม ตําบลหวยแย อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ)

√ หนังสือ สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบ

ายที่ดินแหงชาติ

สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา , 

สํานักจัดการที่ดินปาไม

เก็บตก ตค.64 (นับสถิติ พย.64) 
(หนังสือสํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ ที่
 นร 1600/630 ลว. 15 ต.ค.64) 
(สํานักจัดการที่ดินปาไม สงเร่ืองมาปด

ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส
1603.3/2706 ลว. 23 ก.ย.65)

123 หนังสือกรมปาไม ดวน
ที่สุด ที่ ทส 

1601.8/6271 ลว. 
29 พ.ย.64

25/10/2564 ใหตรวจสอบเรื่องรองเรียนทางโทรศัพท (กรณีการใชพื้นที่ผิดระเบียบและ
เง่ือนไขการอนุญาตใชพื้นที่ปาไม รายบริษัท บานดานพัฒนา จํากัด (ตอมา
เปลี่ยนเปน บริษัท จอมคชา จํากัด) ทองที่ตําบลดาน อําเภอกาบเชิง 
จังหวัดสุรินทร)

√ หนังสือ สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

กองการอนุญาต เก็บตก ตค.64 (นับสถิติ พย.64) 
(หนังสือ สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) ดวน
ที่สุด ที่ ทส 1621.4/8810 ลว. 15 

ต.ค.64 และดวนที่สุด ที่ ทส 
1621.4/9251 ลว. 4 พ.ย.64) 

(สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) มีหนังสือ
รายงาน อปม. แลวตามหนังสือ ดวน
ที่สุด ที่ ทส 1621.4/9251 ลว. 4 

พ.ย.64 และ สบก. สงใหกองการ
อนุญาต พิจารณาตรวจสอบ แตยังไม

รายงานผลให สบก. ทราบ)

124 หนังสือสํานักงาน
รัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ 
ทส 0100/7484 ลว.

 12 พ.ย.๖๔

15/11/2564 24/11/2564 ขอใหจัดทําคําตอบกระทูถามแยกเฉพาะที่ 353 เร่ือง แนวทางการปองกัน
การเกิดปญหาอากาศเปนพิษจากหมอกควันซึ่งเกิดจากไฟปาอยางยั่งยืน 
ของนายนพพล เหลืองทองนารา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก
 พรรคเพื่อไทย (หนังสือสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 
0404/13886 ลว. 9 พ.ย.64)

√ กระทูถาม สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

(หนังสือกรมปาไม ดวนที่สุด ทส 
1605.63/19330 ลว. 24 พ.ย.64 -

 สปฟ. แจง สร.ทส. โดยตรง)

125 หนังสือสํานักงาน
รัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ 
ทส 0100/7267 ลว.

 2 พ.ย.๖๔

4/11/2564 31/1/2565 ขอใหจัดทําคําตอบกระทูถามแยกเฉพาะที่ 357 เร่ือง การกอสรางแหลงน้ํา
ตามแนวเชิงเขาภูแลนคา อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ ของนายสุรชัย คน
สมบูรณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดชัยภูมิ (หนังสือ
สภาผูแทนราษฎร ดวนมาก ที่ สผ 0014/11563 ลว. 26 ต.ค.64)

√ กระทูถาม สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

(หนังสือกรมปาไม ดวนที่สุด ที่ ทส 
1601.8/19025 ลว. 19 พ.ย.64) 
(สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) ปดเรื่องตาม

หนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 
1621.1/10618 ลว. 23 ธ.ค.64)



หนาที่ 19

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

126 หนังสือสํานักงาน
รัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ 
ทส 0100/7521 ลว.

 17 พ.ย.64

19/11/2564 24/5/2565 การดําเนินเนินการตามขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (จํานวน 3 
ขอหารือ) (ชุดที่ 25 ปที่ 3 คร้ังที่ 21) (ลําดับ 1.1 กรณีการขออนุญาตเดิน
สายไฟผานพื้นที่ของกรมปาไม เนื่องจากประชาชนบานผาสามยอด ต.ผานก
เคา อ.กระดึง จ.เลย ไดทําเรื่องขออนุญาตฯ) (ลําดับ 2.1 กรณีความ
เดือดรอนของประชาชนในพื้นที่บานแกงโสภา ต.ปาแลวหลวง อ.สันติสุข ไป
ยังบานหาดเค็ด ต.เมืองจัง อ.ภูเวียง จ.นาน ไดทําการขออนุญาตกอสราง
ถนนฯ) (ลําดับ 4.1 กรณีเกี่ยวกับปญหาภัยแลง และการบริหารจัดการน้ํา
ใหกับประชาชนในจังหวัดพังงา จํานวน 3 โครงการฯ) (หนังสือสภา
ผูแทนราษฎร ที่ ทส 0001/11723 ลว. 29 ต.ค.64)

√ ขอหารือ กองการอนุญาต (หนังสือกรมปาไม ดวนที่สุด ที่ ทส 
1601.8/19372 ลว. 25 พ.ย.64) 
(หนังสือกองการอนุญาต ดวนที่สุด ที่ 

ทส 1602.44/4298 ลว. 2 ธ.ค.64) 
(กรมปาไม ปดเรื่องตามหนังสือ ดวน

ที่สุด ที่ ทส 1601.8/8696 ลว. 24 
พ.ค.65 เรียน ปกท.ทส.)

127 หนังสือสํานักงาน
รัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ 
ทส ๐๑๐๐/7494 ลว.

 15 พ.ย.๖๔

17/11/2564 17/12/2564 การดําเนินการตามขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ชุดที่ 25 ปที่ 3 
คร้ังที่ 19) (ลําดับขอหารือ 1.1 นางบุญรื่น ศรีธเรศ สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร จังหวัดกาฬสินธุ พรรคเพื่อไทย ขอปรึกษาหารือประเด็นกรณีไดรับ
การรองเรียนจากนายสุวรรณ ระวิชัย รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
สมบูรณ และสมาชิกสภาองคการสวนตําบลโคกสมบูรณ อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ) (หนังสือสภาผูแทนราษฎร ที่ สผ ๐๐๐๑/11772 ลงวันที่
 29 ตุลาคม ๒๕๖๔)

√ ขอหารือ สจป.ที่ 7 (ขอนแกน) (หนังสือกรมปาไม ดวนที่สุด ที่ ทส 
1601.8/19368 ลว. 25 พ.ย.64) 

(สจป.ที่ 7 (ขอนแกน) ปดเรื่องตาม
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 

1620.4/13997 ลว. 9 ธ.ค.64)

128 หนังสือสํานักงาน
รัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ 
ทส ๐๑๐๐/7527 ลว.

 17 พ.ย.๖๔

19/11/2564 26/5/2565 การดําเนินการตามขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ชุดที่ 25 ปที่ 3 
คร้ังที่ 20) ลําดับขอหารือ 3.1 นายนริศ ขํานุรักษ สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปตย ขอปรึกษาหารือประเด็นกรณี
จังหวัดพัทลุงมีสัมปทานรังนกนางแอนฯ (หนังสือสภาผูแทนราษฎร ที่ สผ 
๐๐๐๑/11793 ลงวันที่ 29 ตุลาคม ๒๕๖๔)

√ ขอหารือ กองการอนุญาต (หนังสือกรมปาไม ดวนที่สุด ที่ ทส 
1601.8/19460 ลว. 25 พ.ย.64) 
(หนังสือกองการอนุญาต ดวนที่สุด ที่ 

ทส 1602.35/201 ลว. 17 ม.ค.65)

129 หนังสือกรมปาไม ดวน
ที่สุด ที่ ทส 

1601.8/13151 ลว.
 10 ส.ค.64

19/7/2564 29/12/2564 ขอความชวยเหลือในที่ดินทํากินในเขตปาสงวนแหงชาติ (กรณีปาสงวน
แหงชาติ "ปาดงขวาง นาจารย" พื้นที่ตําบลนาจารย อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ พื้นที่ อ.อ.ป. ขอใชประโยชน)

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 7 (ขอนแกน) เก็บตก กค.64 (นับสถิติ พย.64)



หนาที่ 20

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

130 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/14018 ลว.

 25 ส.ค.64

4/8/2564 21/4/2565 ขอใหตรวจสอบรายละเอียดขอมูลการออกเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินของนาง
เตือนใจฯ

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 7 (ขอนแกน) เก็บตก สค.64 (นับสถิติ พย.64)  
(สจป.ที่ 7 (ขอนแกน) ปดเรื่องตาม

หนังสือ ที่ ทส 1620.2/10886 ลว. 
13 ก.ย.64) (กรมปาไม ปดเรื่องตาม
หนังสือ ที่ ทส 1601.8/6568 ลว. 

21 เม.ย.65 เรียน ปกท.ทส.)

131 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/4048 ลว. 

18 ส.ค.64

11/8/2564 ขอความเปนธรรม (กรณีที่ดินของผูรอง เปนที่ นส.3 ก ในทองที่ตําบลเมือง
นะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ตอมามีผูบุกรุกและนําไปขอออก
เอกสาร สปก.4-01)

√ หนังสือ สป.ทส. สํานักจัดการที่ดินปาไม เก็บตก สค.64 (นับสถิติ พย.64) 
(หนังสือ สป.ทส. ที่ ทส 

0206.2/3531 ลว. 3 ส.ค.64)

132 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/13712 ลว.

 19 ส.ค.64

11/8/2564 ขอความเปนธรรม (กรณีผูรองถูกจับกุมดําเนินคดีขอหาบุกรุกพื้นทีปาสงวน
แหงชาติจนถูกศาลพิพากษาจําคุก ซึ่งพื้นที่ที่ถูกกลาวหาเปนที่ดินที่ผูรองเชา
จากกรมธนารักษ อยูบริเวณเขายายเที่ยง อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา)

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

เก็บตก สค.64 (นับสถิติ พย.64) 
(หนังสือ สป.ทส. ที่ ทส 

0206.2/3533 ลว. 3 ส.ค.64)

เดือน ธันวาคม 2564

133 6500692 2/12/2564 มีการลักลอบปลูกสิ่งกอสรางในเขตปาสงวนแหงชาติ(ปายูคาลิปตัส) บริเวณ
บานสวนปา หมูที่ 9 ตําบลหนองตะไก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

134 6500702 2/12/2564 17/12/2564 มีการปลูกสิ่งกอสรางและนํารถแมคโครเขาไปปรับพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 
บริเวณบานหวยเคียน หมูที่ 4 ตําบลทาสุด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

135 6500715 2/12/2564 6/1/2565 พบเห็นการลักลอบนํารถแม็คโครปรับพื้นที่ในเขตปาสงวนแหงชาติ บริเวณ
ภูทับเบิก ตําบลวังบาน อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 4 สาขา
พิษณุโลก

136 6500723 2/12/2564 27/12/2564 มีการลักลอบตัดไมในปาโกงกาง บริเวณพื้นที่หมูที่ 2 ซอยเลียบหัวเขา 
ตําบลหาดทรายรี อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร

√ ปม./โทรศัพท 
1310

สจป.ที่ 11 (สุราษฎร
ธานี)

137 นร01640004084 3/12/2564 21/2/2565 ขอความชวยเหลือเกี่ยวกับที่ดินทํากิน กรณีผูรองกับพวกแจงวาปจจุบัน
ไดรับความเดือดรอนเปนอยางมาก เนื่องจากเจาหนาที่สํานักงานปาไม
จังหวัดสุรินทรแจงวาที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยของผูรองกับพวกเปนที่
สาธารณะที่ตองใชประโยชนรวมกัน ผูรองกับพวกจะตองออกจากที่ดิน
ดังกลาวบริเวณพื้นที่อําเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินปา
ไม , สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)



หนาที่ 21

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

138 นร01640004054 3/12/2564 ขอความเปนธรรมเกี่ยวกับที่ดินทํากิน โดยผูรองแจงวา ตนกับพวก ไดเขา
ทําประโยชนในที่ดินในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาคลองกะลาเส และปาคลอง
ไมตาย ทองที่บานพรุจุด หมูที่ 2 ตําบลบอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
หากแตตอมาสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 12 ไดมีหนังสือแจงใหผูรองกับ
พวก ออกจากปาสงวนแหงชาติ และรื้อถอนพืชผลอาสิน ตลอดจนสิ่งปลูก
สรางออกไปใหพนจากปาสงวนแหงชาติดังกลาว

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินปา
ไม , สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

(สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) ปดเรื่อง
แลว 08/03/2565) (สํานักจัดการ

ที่ดินปาไม ยังไมปดเรื่อง)

139 นร01640004098 7/12/2564 ขอความชวยเหลือกรณีปาสงวนแหงชาติประกาศเขตทับที่ดินทํากินของ
ราษฎร โดยผูรองใหขอมูลวา ราษฎรบานหัวหิน หมูที่ 6 ตําบลบอหิน 
อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง ไดรับความเดือดรอนจากการประกาศเขตปาสงวน
แหงชาติปากะลาเส และปาคลองไมตาย ทับที่ดินทํากินและที่อยูอาศัย

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินปา
ไม , สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

(สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช ปดเรื่อง
แลว 22/4/2565) (สํานักจัดการ

ที่ดินปาไม ยังไมปดเรื่อง)

140 6500752 8/12/2564 13/1/2565 พบเห็นการลักลอบตัดไมและแปรรูปไมสัก ในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติแม
สอง บานนาไรเดียว หมูที่ 4 ตําบลเตาปูน อําเภอสอง จังหวัดแพร

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 3 สาขาแพร

141 6500744 8/12/2564 11/1/2565 พบเห็นการลักลอบตัดไม บริเวณพื้นที่เหมืองดีบุกเกา ตําบลสี่ขีด อําเภอสิชล
 จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

142 6500765 8/12/2564 7/6/2565 ผูรองแจงวามีการปลูกตนไมสัก ติดกับรั้วตึกอพารตเมนทของผูรอง บริเวณ
หมูบานประดับสุข ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

√ ระบบกรม/โทรศัพท สํานักวิจัยและ
พัฒนาการปาไม

143 6500773 8/12/2564 มีการลักลอบบุกรุก แผวถางปา ตัดไมบนภูเขา เพื่อทํารีสอรทพื้นที่เขตบาน
โคก ตําบลชําผักแผว อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี

√ ระบบกรม/1310 
กด 3

สจป.ที่ 5 (สระบุรี)

144 6500781 8/12/2564 25/1/2565 มีการบุกรุกพื้นทีปาสรางรีสอรท ใกลอางเก็บน้ําชลประทานบริเวณหมูที่ 4 
ตําบลบานบึง อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี

√ ระบบกรม/1310 
กด 3

สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

145 6500804 13/12/2564 14/2/2565 มีการบุกรุกขุดดินพื้นที่ ภบท.5 โดยใชรถแบคโฮเขาไปขุดดินเพื่อนําไปขาย
อยูที่ หมูที่1 ตําบลคลองน้ําไหล อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร

√ ระบบกรม/1310 
กด 3

สจป.ที่ 4 (ตาก)

146 6500794 13/12/2564 24/2/2565 พบเห็นการลักลอบตัดไม บริเวณปาสงวนแหงชาติปาวังใหญแมน้ํานอย หมูที่
 3 ตําบลศรีมงคล อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)



หนาที่ 22

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

147 6500841 15/12/2564 31/1/2565 พบเห็นการบุกรุกที่ทํากินของกรมปาไม (ภบท.5) เพื่อปลูกสิ่งปลูกสราง 
และแทงคน้ํา และมีการซื้อขายที่ดินดวย บริเวณหมูบานกิ่วต่ํา ตําบลเทพ
เสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม

√ ระบบกรม/1310 
กด 3

สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)

148 6500825 17/12/2564 13/1/2565 ขออนุญาตตัดกิ่งไมยาง (ไมยืนตนขนาดใหญ) อยูในเขตปาสงวน บานหัวทุง 
หมูที่ 2 ตําบลคอทอง อ.เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

√ ระบบกรม/เว็บไซต สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

149 6500833 17/12/2564 23/5/2565 รองเรียนการถูกรุกล้ําพื้นที่จากสํานักงานจัดการที่ดินปาไมสระบุรี บริเวณ
พื้นที่ หมู 2 ตําบลหวยทราย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

√ ระบบกรม/เว็บไซต สจป.ที่ 5 (สระบุรี)

150 6500854 17/12/2564 19/1/2565 พบเห็นการลักลอบตัดไม บริเวณบานคลองเรือ หมูที่ 11 ตําบลดงขี้เหล็ก 
อําเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 9 สาขา
ปราจีนบุรี

151 6500862 17/12/2564 14/1/2565 มีการลับลอบเผาปา ติดเชิงเขา พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ใกลเขื่อนแมกวง 
บริเวณหมูบานแมฮักพัฒนา ซอย14 หมูที่11 ตําบลหนองแหยง อําเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม

√ ระบบกรม/1310 
กด 3

สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)

152 นร02640089871 18/12/2564 12/1/2565 ขอใหเรงพิจารณาตัดตนไมออกจากบริเวณดานหนาบานใหแกผูรอง หมูที่ 
12 ตําบลสันปูเลย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม เนื่องจากผูรองแจง
วาบานของผูรองจะติดกับถนน ซึ่งบริเวณดานหนาบานจะมีตนสักขึ้นกีด
ขวางทางเขาออก-บานของผูรองอยูจํานวนประมาณ 5 ตน สงผลใหการ
เขา-ออกบาน ไมไดรับความสะดวก

√ e-petition สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)

153 นร01640004132 18/12/2564 30/3/2565 ขอความชวยเหลือในการออกเอกสารสิทธิที่ดิน บริเวณพื้นที่สหกรณนิคม
นครเดิฐ จํากัด ซึ่งอยูในเขตปาสงวนแหงชาตินครเดิฐ ตําบลนครเดิฐ อําเภอ
ศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ใหกับสมาชิกสหกรณฯ

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินปา
ไม , สจป.ที่ 4 (ตาก)

154 6412254658 20/12/2564 26/5/2565 รองเรียนการตัดไมพะยูง อายุ 52 ป ในพื้นที่โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา 
ตําบลโนนนาจาน อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ

√ e-petition สจป.ที่ 7 (ขอนแกน) ,
 สจป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

(สจป.ที่ 7 (ขอนแกน) ปดเรื่องแลว 
22/2/2565) (สจป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี ปดเร่ือง 26/5/2565 
ตามหนังสือ ที่ ทส 1632.1/5629 

ลว. 24 พ.ค.65)

155 6500883 27/12/2564 14/2/2565 มีการบุกรุกตัดไมทําลายปา บริเวณบานโปงกอนเสา หมูที่ 5 ตําบลทา
มะปราง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 5 (สระบุรี)

156 6500914 28/12/2564 1/4/2565 นายกเทศบาล บุกรุกพื้นที่ปา ลักลอบตัดไม แผวถางปา บริเวณปาผีนอย
บานน้ําคํา ตําบลจานแสนไชย อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

√ ระบบกรม/โทรศัพท สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี



หนาที่ 23

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

157 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/7808 ลว. 

30 เม.ย.64

21/4/2564 13/8/2564 ขอความชวยเหลือ (กรณีสํานักปฏิบัติพุทธพรธรรมญาณี โดยขึ้นตรงตอวัด
โพธิ์นิมิต ตําบลสะแกราช อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา)

√ หนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย

สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

เก็บตก เม.ย.64 (นับสถิติ ธ.ค.64) 
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0205.3/4948 ลว. 31 มี.ค.64)

158 หนังสือสํานักงาน
รัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ 
ทส 0100/3443 ลว.

 14 พ.ค.64

18/5/2564 29/7/2564 การดําเนินการตามขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กรณีการ
รองเรียนจากรอยตํารวจตรีแดน ถาเมือง และนายเชิดสวาท ยาพรหม 
กํานันตําบลศรีษะเกษ อําเภอนานอย จังหวัดนาน เกี่ยวกับความเดือดรอน
ของประชาชนในพื้นที่จํานวน 181 ราย ซึ่งไดชําระเงินจํานวนรายละ 
2,650 บาท เพื่อเปนคาดําเนินการรังวัดที่ดินตามโครงการขอออกโฉนด
ที่ดิน ตั้งแต พ.ศ. 2555 จนถึงปจจุบันยังไมไดรับโฉนดที่ดิน เนื่องจากเกิด
ปญหายังไมมีการรับรองแนวเขตจากกรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
 และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสํานักงาน
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมธนารักษื 
กระทรวงการคลัง จึงขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของเรงดําเนินการในสวนพื้นที่
รับผิดชอบ เพื่อใหประชาชนไดรับโฉนดที่ดินทํากินดังกลาว (หนังสือสภา
ผูแทนราษฎร ที่ สผ 0001/6035 ลว. 29 เม.ย.64)

√ ขอหารือ สจป.ที่ 3 สาขาแพร เก็บตก พ.ค.64 (นับสถิติ ธ.ค.64)

159 หนังสือกรมปาไม ลับ ที่
 ทส 1601.8/576 

ลว. 30 ส.ค.64

25/5/2564 30/8/2564 รองทุกขขอความเปนธรรมกรณีพิพาทที่ดินบานโคกอีโดย (ตําบลทัพราช 
อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว)

√ หนังสือรองเรียน สํานักจัดการที่ดินปาไม เก็บตก พ.ค.64 (นับสถิติ ธ.ค.64)

160 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/10359 ลว.

 21 มิ.ย.64

10/6/2564 29/10/2564 ขอใหพิจารณาทบทวนการออกอาชญาบัตรพิเศษแรทองคําของบริษัท ริชภูมิ
 ไมนิ่ง จํากัด ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

√ หนังสือ สํานักงาน
ปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี

กองการอนุญาต , 
สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

เก็บตก มิ.ย.64 (นับสถิติ ธ.ค.64) 
(หนังสือ สปน. ที่ นร 

0105.04/41356 ลว. 31 พ.ค.64)

161 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/6366 ลว. 

3 ธ.ค.64

25/7/2564 4/1/2565 ขอใหหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง พรอมเจาหนาที่สวนกลางเขามา
ตรวจสอบพื้นที่ (พื้นที่ปาชุมชน บานซําเปด ม.6 ต.นาฝาย อ.ภูผามาน จ.
ขอนแกน)

√ หนังสือรองเรียน 
(เรียน ปกท.ทส.)

สจป.ที่ 7 (ขอนแกน) เก็บตก กค.64 (นับสถิติ ธค.64) 
(สจป.ที่ 7 (ขอนแกน) ปดเรื่องตาม

หนังสือ ที่ ทส 1620.1/14418 ลว. 
24 ธ.ค.64)



หนาที่ 24

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

162 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/11362 ลว.

 6 ก.ค.64

11/8/2564 26/8/2564 ขออนุเคราะหใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและกรมปา
ไมตรวจสอบและดําเนินคดีกับบุคคลซ่ึงปดทางสาธารณะ

√ หนังสือ สป.ทส. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) เก็บตก ส.ค.64 (นับสถิติ ธ.ค.64) 
(หนังสือ สป.ทส. ที่ ทส 

0206.2/3572 ลว. 5 ส.ค.64)

163 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/6357 ลว. 

3 ธ.ค.64

22/9/2564 13/12/2564 รองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ปาไม (กรณีการแปรรูปไม
และการคาไมแปรรูป)

√ หนังสือ สป.ทส. กองการอนุญาต เก็บตก กย.64 (นับสถิติ ธค.64) 
(หนังสือ สป.ทส. ที่ ทส 

0206.2/4278 ลว. 16 ก.ย.64) 
(กองการอนุญาต ปดเรื่องตามหนังสือ ที่
 ทส 1602.24/6384 ลว. 8 ธ.ค.64
 ) (เร่ืองนี้เปนหนาที่ของคณะกรรมการ
สืบสวนขอเท็จจริง ตามคําสั่งกรมปาไม 
ที่ 2133/2564 ลว. 29 มิถุนายน 

พ.ศ.2564)

164 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/6459 ลว. 

8 ธ.ค.64

30/9/2564 แจงผลการฟองคดีละเมิดที่ดินจัดสรรปาจอมทอง (พื้นที่ ต.ขวงเปา อ.
จอมทอง จ.เชียงใหม)

√ หนังสือรองเรียน 
(เรียน รมว.ทส.)

สํานักจัดการที่ดินปาไม เก็บตก กย.64 (นับสถิติ ธค.64)

165 หนังสือ สบก. ที่ 
1601.8/6781 ลว. 

27 ธ.ค.64

7/10/2564 ขอคัดคานการขอใชพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ปาแมละเมา เพื่อเปดโรงโมหิน 
(พื้นที่ ต.ทาสายลวด อ.แมสอด จ.ตาก)

√ หนังสือรองเรียน 
(เรียน อปม.)

กองการอนุญาต เก็บตก ตค.64 (นับสถิติ ธค.64)

166 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/6360 ลว. 

3 ธ.ค.64

8/10/2564 ขอใหแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน (กรณีขอใหกรมปาไม
พิจารณาอนุญาตใหองคการบริหารสวนตําบลเชียงกลางพญาแกว เขาทํา
ประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ ทองที่ ต.เชียงกลาง และ ต.พญาแกว อ.
เชียงกลาง จ.นาน

√ หนังสือสํานัก
เลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี

กองการอนุญาต เก็บตก ตค.64 (นับสถิติ ธค.64) 
(หนังสือสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ที่ นร 0403(กร.1)/ว 11835 ลว. 4 

ต.ค.64)

167 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/6361 ลว. 

3 ธ.ค.64

25/10/2564 4/1/2565 กรณีไดรับการรองเรียนจากประชาชนบานเกาะฮั่ง ตําบลเกาะศรีบอยา 
อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ประสบปญหาความเดือดรอนเนื่องจากไมมี
ไฟฟาใชในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ ซึ่งการไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัดกระบี่ เคยยื่นหนังสือขออนุญาตเขาทําประโยชนในพื้นที่เขตปาสงวน
แหงชาติเกาะฮั่ง

√ หนังสือ สํานักงาน
เลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร

กองการอนุญาต เก็บตก ตค.64 (นับสถิติ ธค.64) 
(หนังสือสํานักงานเลขาธิการสภา

ผูแทนราษฎร ที่ สผ 0001/11123 
ลว. 30 ก.ย.64) (กองการอนุญาต ปด

เร่ืองตามหนังสือ ที่ ทส 
1602.45/4657 ลว. 28 ธ.ค.64)



หนาที่ 25

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

168 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/6358 ลว. 

3 ธ.ค.64

25/10/2564 ขอใหแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน √ หนังสือสํานัก
เลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี

กองการอนุญาต เก็บตก ตค.64 (นับสถิติ ธค.64) 
(หนังสือสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ที่ นร 0404/11529 ลว. 28 ก.ย.64)

169 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/6369 ลว. 

3 ธ.ค.64

27/10/2564 5/9/2565 ขอพระราชทานความเปนธรรม (กรณีนางศิริลักษณ ศรีจันทรทึก บานคลอง
ตาคง ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี ทูลเกลาฯ)

√ หนังสือ สํานักงาน
องคมนตรี

สํานักจัดการที่ดินปา
ไม , สํานักโครงการ

พระราชดําริฯ

เก็บตก ตค.64 (นับสถิติ ธค.64) 
(หนังสือสํานักงานองคมนตรี ที่ พว 

0100.25/2582 ลว. 18 ต.ค.64) 
(สํานักโครงการพระราชดําริฯ ปดเรื่อง
ตามหนังสือ ที่ ทส 1610.3/1350 
ลว. 15 มิ.ย.65 พรอมสําเนาหนังสือ 
สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี ดวนที่สุด ที่ ทส 
1622.4/3349 ลว. 9 มิ.ย.65) 

(สํานักโครงการพระราชดําริฯ สงขอมูล
เพิ่มเติม ตามหนังสือ ที่ ทส 

1610.3/1735 ลว. 1 ส.ค.65 
พรอมสําเนาหนังสือ สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี 
ที่ ทส 1622.1/4117 ลว. 8 ก.ค.65)
 (สํานักจัดการที่ดินปาไม สงเร่ืองมาปด

ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ ทส 
1603.3/2486 ลว. 1 ก.ย.65)

170 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/6367 ลว. 

3 ธ.ค.64

29/10/2564 15/3/2565 นายบุญชัย ดีเลิศไพบูลย ขอพระราชทานความชวยเหลือในการขยายระบบ
จําหนายไฟฟา

√ หนังสือสํานัก
เลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี

สํานักโครงการ
พระราชดําริฯ , กอง

การอนุญาต

เก็บตก ตค.64 (นับสถิติ ธค.64) 
(หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ดวนที่สุด ที่ นร 0508/ท 9905 ลว. 

25 ต.ค.64)



หนาที่ 26

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

171 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/6365 ลว. 

3 ธ.ค.64

4/11/2564 ขอใหพิจารณาแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐในพื้นที่จังหวัดสระแกว 
จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา

√ หนังสือ สป.ทส. สํานักปองกันฯ, สํานัก
จัดการที่ดินปาไม, 
สจป.ที่ 9 สาขา

ปราจีนบุรี

เก็บตก พย.64 (นับสถิติ ธค.64) 
(หนังสือ สป.ทส. ที่ ทส 

0206.2/5230 ลว. 1 พ.ย.64) 
(สํานักจัดการที่ดินปาไม ปดเรื่องตาม

หนังสือ ที่ ทส 1603.3/471 ลว. 15
 ก.พ.65) (สปฟ. และ สจป.ที่ 9 
สาขาปราจีนบุรี ยังไมปดเรื่อง)

172 หนังสือ สบก. ที่ 
1601.8/6780 ลว. 

27 ธ.ค.64

9/11/2564 30/9/2565 ขอความอนุเคราะหติดตามการตรวจสอบแผนที่ทายรางพระราชกฤษฎีกา
ปรับปรุงเขตปฏิรูปที่ดินในทองที่อําเภอศรีสัชนาลัย อําเภอศรีนคร และ
อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ของกรมปาไม

√ หนังสือรองเรียน 
(เรียน อปม.)

สํานักจัดการที่ดินปาไม เก็บตก พย.64 (นับสถิติ ธค.64) 
(สํานักจัดการที่ดินปาไม ปดเรื่องตาม

หนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 
1603.6/2778 ลว.30ก.ย.65 

พรอมสําเนาหนังสือกรมปาไม ดวนที่สุด
 ที่ ทส 1603.96/16478 ลว. 4 

ต.ค.65 แจง สปก. ,หนังสือกรมปาไม 
ดวนที่สุด ที่ ทส 1603.6/16479 

ลว.4ต.ค.65 แจงผูรอง , หนังสือกรมปา
ไม ดวนที่สุด ที่ ทส 1603.6/16480

 ลว.4ต.ค.65 แจง สป.ทส.)

173 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/6356 ลว. 

3 ธ.ค.64

12/11/2564 ขออนุญาตใชพื้นที่ดินของทางราชการแกทางพระพุทธศาสนา (วัดประดูงาม) √ หนังสือ พรรคพลัง
สังคม

กองการอนุญาต เก็บตก พย.64 (นับสถิติ ธค.64)

174 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/6457 ลว. 8

 ธ.ค.64

15/11/2564 4/2/2565 ทําไมที่ปลูกขึ้นบนที่ดิน ส.ป.ก.4-01 ภายหลังประกาศราชกิจจานุเบกษา 
เลม 137 หนา 9 ตอนพิเศษ 292 ง ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563
 คณะเจาหนาที่พิจารณารวมกัน กลาวหาวาเปนความผิดทําไมหวงหามตาม
พระราชกฤษฎีกาไมหวงหาม พ.ศ. 2530)

√ หนังสือรองเรียน 
(เรียน รมว.ทส.)

สจป.ที่ 3 (ลําปาง) เก็บตก พย.64 (นับสถิติ ธค.64) 
(หนังสือ สจป.ที่ 3 (ลําปาง) ที่ ทส 
1616.44/660 ลว. 26 ม.ค.65)



หนาที่ 27

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

175 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/6362 ลว. 

3 ธ.ค.64

22/11/2564 18/2/2565 ขอทราบขอเท็จจริง (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ขอตรวจสอบ
เร่ืองรองเรียน กรณีตัวแทนราษฎรกลุมชาติพันธุเผาพื้นเมืองมอนแจม ต.แม
แรม และ ต.โปงแยง อ.แมริม จ.เชียงใหม ขอใหพิสูจนสิทธิการครอบครอง
ที่ดิน)

√ หนังสือสํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ

สํานักจัดการที่ดินปาไม เก็บตก พย.64 (นับสถิติ ธค.64) 
(หนังสือสํานักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ ที่ สม 0003/3179
 ลว. 12 พ.ย.64) (สํานักจัดการที่ดิน

ปาไม ปดเรื่องตามหนังสือ ที่ ทส 
1603.3/469 ลว. 15 ก.พ.65)

176 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/6370 ลว. 

3 ธ.ค.64

26/11/2564 21/6/2565 ขอใหแกไขปญหาความเดือดรอน (กรณีนายบุญจันทร หวันทา ทุลเกลาฯ 
ขอความชวยเหลือเนื่องจากไดรับความเดือดรอนเกี่ยวกับปญหาที่ดินทํากิน 
พื้นที่ตําบลเขาไมแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี)

√ หนังสือสํานักงาน
องคมนตรี

สํานักโครงการ
พระราชดําริฯ , สํานัก
จัดการที่ดินปาไม , 

สจป.ที่ 9 สาขา
ปราจีนบุรี

เก็บตก พย.64 (นับสถิติ ธค.64) 
(หนังสือสํานักงานองคมนตรี ที่ พว 

0100.25/2892 ลว. 19 พ.ย.64) 
(สจด. ปดเรื่องตามหนังสือ ที่ ทส 
1603.3/465 ลว. 15 ก.พ.65) 

(สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ปดเร่ืองแลว
ตามหนังสือ ที่ ทส 1633.2/905 ลว.

 28 ก.พ.65) (สคร. ปดเรื่องตาม
หนังสือ ที่ ทส 1610.3/1399 ลว. 

21 มิ.ย.65) (สจด. ปดเรื่องตามหนังสือ
 ที่ ทส 1603.3/2626 ลว.15ก.ย.

65) (กรมปาไม ปดเรื่องตามหนังสือ ที่ 
ทส 1601.8/13655 ลว. 17ส.ค.65 

เรียน เลขาธิการองคมนตร)ี

177 หนังสือสบก. ดวนที่สุด
 ที่ ทส 

1601.8/6359 ลว. 3
 ธ.ค.64

29/11/2564 13/12/2564 การดําเนินการตามขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กรณีกรม
ชลประทาน ไมสามารถเขาดําเนินโครงการกอสรางระบบบชลประทานขนาด
เล็กใหประชาชนในพื้นที่บานควนตอ หมูที่ 4 ตําบลบางขัน อําเภอบางขัน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช) (หนังสือ สภาผูแทนราษฎร ที่ สผ 0001/12536
 ลว. 18 พ.ย.64)

√ ขอหารือ กองการอนุญาต เก็บตก พย.64 (นับสถิติ ธค.64) 
(หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่
 ทส 0100/7791 ลว. 25 พ.ย.64) 
(หนังสือกองการอนุญาต ดวนที่สุด ที่ 
ทส 1602.45/4402 ลว. 9 ธ.ค.64)



หนาที่ 28

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

178 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/6399 ลว. 

3 ธ.ค.64

29/11/2564 18/5/2565 ขอใหแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน (กรณี 1.ขอใหแกไขปญหา
ความเดือดรอนเกี่ยวกับที่ดินทํากินของประชาชนในพื้นที่หมูที่ 5 ตําบล
แหลมสัก อําเภออาวลึก จังหวัดกระบี่ 2.ขอติดตามความคืบหนาการแกไข
ปญหาใหประชาชนในพืนที่ ต.นาแก ต.ปงเตา ต.บานรอง ต.บานหวด ต.
บานแหง และต.บานออน อ.งาว จ.ลําปาง ซึ่งเคยยื่นรองขอใหมีโครงการ
ตามแนวพระราชดําริการสงเสริมใหคนอยูรวมกับปา การสรางปาสราง
รายไดในพื้นที่ การจัดสรรที่ดินทํากิน และสงเสริมอาชีพแกประชาชน และ
การขอใชพื้นที่ปาเพื่อกอสรางปรับปรุงถนนหรืออาคาร ซึ่งปจจุบันยังไมได
ดําเนินการและชวยเหลือแกไขอยางเปนรูปธรรม)

√ หนังสือสํานัก
เลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี

สํานักจัดการที่ดินปา
ไม , สํานักโครงการ
พระราชดําริฯ , กอง
การอนุญาต , สจป.ที่ 

3 (ลําปาง)

เก็บตก พย.64 (นับสถิติ ธค.64) 
(หนังสือสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ที่ นร 404/13802 ลว. 8 พ.ย.64) 
(กองการอนุญาต ปดเรื่องตามหนังสือ ที่
 ทส 1602.42/18 ลว. 5 ม.ค.65) 

(สคร. ปดเรื่องตามหนังสือ ที่ ทส 
16010.3/668 ลว. 18 มี.ค.65) 
(สจด. ปดเรื่องตามหนังสือ ที่ ทส 
1603.3/563 ลว. 24 ก.พ.65) 

(สจป.ที่ 3 (ลําปาง) ปดเรื่องตามหนังสือ
 ที่ ทส 1616.92/2154 ลว. 14 

ม.ีค.65)

179 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/6458 ลว. 

8 ธ.ค.64

30/11/2564 1/3/2565 ขออนุญาตงมไมและนําไมขึ้นจากบริเวณเขี่อนศรีนครินทร √ หนังสือรองเรียน กองการอนุญาต , 
สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

เเก็บตก พย.64 (นับสถิติ ธค.64) 
(สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) ปดเรื่องตาม

หนังสือ ที่ ทส 1623.4/873 ลว. 22
 ก.พ.65) (กองการอนุญาต ปดเรื่อง

ตามหนังสือ ที่ ทส1602.33/4469 
ลว. 16 ธ.ค.64)

เดือน มกราคม 2565

180 6500943 7/1/2565 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ (กรณีผูรองขอความอนุเคราะห
ตรวจสอบขอมูลและสภาพปาไม เพื่อขอใหตรวจสอบตําแหนงที่ดินแปลงที่
ขอออกโฉนดที่ดิน วาอยูในเขตปาไมหรือไม เปนปาประเภทใด ปจจุบันมี
สภาพเปนปาหรือไม เพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินการออกโฉนดที่ดิน)

√ ระบบกรม สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

181 6501211 10/1/2565 มีการบุกรุกพื้นที่ปาสงวนแหงชาติบริเวณปาสงวนแหงชาติปาดงชมพูภูพาน-
ปาดงกะเฉอ หมูที่ 16 ตําบลหวยยาง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมี
การแบงขายที่ดินกันและบางเจาไดมีการรับปรับพื้นที่ขายของดวย

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 6 สาขา
นครพนม



หนาที่ 29

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

182 6501261 11/1/2565 24/2/2565 มีการลักลอบตัดไมประดู บริเวณหมูบานฮากฮาน หมูที่ 2 ตําบลยาบหัวนา 
อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 3 สาขาแพร

183 6501253 11/1/2565 10/2/2565 มีการบุกรุกตัดไมทําลายปา บริเวณบานคลองนูน หมูที่ 4 ตําบลปงหวาน 
อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 11 (สุราษฎร
ธานี)

184 6501245 11/1/2565 10/2/2565 พบเห็นการลักลอบบุกรุกแผวถางปา บริเวณปาชุมชนเชิงเขารอยตอระหวาง
ตําบลชํารากกับตําบลแหลมกลัด หมูที่ 3 ตําบลชําราก อําเภอเมือง จังหวัด
ตราด

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

185 6501185 10/1/2565 19/1/2565 มีการบุกรุกตัดไมทําลายปา บริเวณปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขากมลา 
ตําบลปาตอง อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต โดยมีการตัดโคนตนไม ปรับทางชัก
ลากไมซุงขนาดใหญ

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 12 สาขากระบี่

186 6501232 10/1/2565 24/2/2565 มีการเลื่อยไมในบาน วันธรรมดาจะเลื่อยไมแคชวงเย็น วันเสาร-อาทิตย จะ
เลื่อยไมทั้งวัน โดยไมมีใบอนุญาต และไมมีที่มาของไมวานํามาจากไหน อยู
หมูบาน บานใหมเจริญธรรม หมูที่ 14 จุดสังเกตบานจะอยูตรงขามกับราน
กวยเตี๋ยว ตําบลโปงแดง อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 4 (ตาก)

187 6501062 10/1/2565 พบเห็นการลักลอบตัดไมและขุดหนาดิน บริเวณปางไฮ หมูที่ 7 (ใกลกับ
ลานนาปางไฮโฮมสเตย)

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)

188 6501083 10/1/2565 4/2/2565 มีการบุกรุกตัดไมทําลายปา บริเวณปาชุมชน หมูที่ 2 ซอยโรงพยาบาลทา
กระดาน ตําบลทากระดาน อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

189 6501091 10/1/2565 มีการบุกรุกตัดไมทําลายปา บริเวณบานเหนือ (ภูเขาดานหลังโรงแรมบานป
เตอรปากชอง)

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

190 6501164 10/1/2565 24/2/2565 พบเห็นการลักลอบตัดไม บริเวณปาสงวนแหงชาติ หมูบานวังนอง หมูที่ 6 
ตําบลโนนยาง อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 7 (ขอนแกน)

191 6501274 11/1/2565 10/2/2565 มีการบุกรุกพื้นที่ปาบริเวณ กม.31 ตม.31/174 ตําบลปาแป อําเภอแม
แตง จังหวัดเชียงใหม โดยมีการใชรถไถๆตนไมบริเวณนั้น และไมทราบวา
เปนพื้นที่ปาสงวนหรือไม

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)

192 6501282 11/1/2565 พบเห็นการลักลอบขุดดิน บนเขาบริเวณปาสงวนแหงชาติใกลๆสํานักสงฆ
ดอยจอมคํา หมูที่ 14 ตําบลบานดู อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 2 (เชียงราย)



หนาที่ 30

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

193 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/13204 ลว.

 11 ส.ค.64

4/8/2564 10/1/2565 ขอความเปนธรรมเรื่องที่ทํากิน (ทองที่บริเวณปาเขาเอ็ด หมูที่ 5 ตําบล
นนทรีย อําเภอบอไร จังหวัดตราด)

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี เก็บตก สค.64 (นับสถิติ มค.65)

194 6500964 11/1/2565 ขอใหมาตัดตนไมใหญ 2 ตน บานผือ ตําบลพันดอน อําเภอกุมภวาป 
อุดรธานี

√ ระบบกรม สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)

195 6501295 12/1/2565 17/2/2565 ที่ดินหัวไรปลายนาที่ครอบครองทํามาหากินเปนเวลาประมาณ 40 ป แต
เครือญาติอีกฝงกลับมารบกวนการครอบครอง ตอนวันที่เจาหนาที่กรมปาไม
มารังวัดที่ดินเครือญาติฝงนั้นไดมารบกวนขัดสิทธิในขณะที่เจาหนาที่กําลัง
รังวัดที่ดิน

√ ระบบกรม สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

196 หนังสือ สบก. ดวนที่สุด
 ที่ ทส 1601.8/276

 ลว. 18 ม.ค.65

10/1/2565 25/1/2565 การดําเนินการตามขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ประชุมสภา
ผูแทนราษฎร ชุดที่ 25 ปที่ 3 คร้ังที่ 3 (สมัยสามัญประจําปคร้ังที่สอง)) 
(กรณีนายบุญฐิน ประทุมลี สส. จังหวัดมุกดาหาร พรรคเพื่อไทย ประเด็น
กรณีการขออนุญาตเขาทําประโยชนในพื้นทีปาตามมาตรา 54 แหง
พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 จัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพคําชะอี 
จังหวัดมุกดาหาร) (หนังสือสภาผูแทนราษฎร ที่ สผ 0001/14053 ลว. 
22 ธ.ค.64)

√ ขอหารือ กองการอนุญาต (หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่
 ทส 0100/4587 ลว. 22 ธ.ค.64) 

(กองการอนุญาต ปดเรื่องแลวตาม
หนังสือ ดวนที่สุด 1602.44/273 ลว.
 24 ม.ค.65 และหนังสือกรมปาไม ที่ 
ทส 1602.44/1227 ลว.25 ม.ค.65)
 (กรมปาไม มีหนังสือเรียน ปกท.ทส. 

แลว ตามหนังสือกรมปาไม ดวนที่สุด ที่
 ทส 1601.8/12263 ลว. 22 ก.ค.

65)



หนาที่ 31

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

197 หนังสือ สบก. ดวนที่สุด
 ที่ ทส 1601.8/277

 ลว. 18 ม.ค.65

10/1/2565 26/5/2565 การดําเนินการตามขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน 2 ขอ
หารือ (ประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 25 ปที่ 3 คร้ังที่ 2 (สมัยสามัญ
ประจําปคร้ังที่สอง)) (กรณี 1.นายประเสริฐ ศรนุวัตร สส.บัญชีรายชื่อ พรรค
กาวไกล กรณีโครงการกอสรางเขื่อนอางเก็บน้ําคลองลําแซงและคลองลําขัน
 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 2.นายกันตวรรณ ตันเถียร สส.พังงา พรรค
ประชาธิปตย กรณีขอใหกรมปาไม อนุญาตใหใชพื้นที่ของกรมปาไม เพื่อ
ดําเนินการกอสรางโครงการซึ่งไดรับการจัดสรรงบประมาณจากหนวยงานที่
เกี่ยวของแลว ในพื้นที่จังหวัดพังงา จํานวน 2 โครงการ) (หนังสือสภา
ผูแทนราษฎร ที่ สผ 0001/14045 ลว. 22 ธ.ค.64)

√ ขอหารือ สจป.ที่ 13 (สงขลา) ,
 สจป.ที่ 12 สาขา

กระบี่

(หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่
 ทส 0100/8588 ลว. 30 ธ.ค.64) 
(สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ ปดเร่ืองตาม
หนังสือ ที่ ทส 1635.4/415 ลว. 4 

ก.พ.65)

198 6501305 13/1/2565 2/8/2565 พบเห็นการบุกรุกปา สรางบาน และเลี้ยงวัว บริเวณทางเขาสักภูเดือน ตม.9
 ถนนธนะรัตน (เขาใหญ) จังหวัดนครราชสีมา ขางโรงแรมฟลอริดา เลี้ยว
ซาย 50 เมตร จะอยูติดขางทาง เปนพื้นที่ปลูกปาสวนปาของสํานักบริหาร
กลางพื้นที่อนุรักษที่ 7 (นครราชสีมา) เดิมมีปายปาสงวนแตโดนถอนทิ้งผู
รองตองการใหเจาหนาที่สวนกลางดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของและ
ตรวจสอบเรื่องรองเรียนดังกลาวอยางละเอียดโดยดวนตอไป

√ ระบบกรม สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

199 6501321 13/1/2565 23/2/2565 มีการลักลอบนํารถแมคโครขึ้นไปตักดินปรับพื้นที่ในปาสงวนแหงชาติ 
บริเวณบนเขานางนอน หมูที่ 7 ตําบลกรุงหยัน อําเภอทุงใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

200 6501334 13/1/2565 เจาหนาที่ปาไมในสังกัด สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) เขาไปตรวจสอบ
ขอเท็จจริงกรณีการลักลอบตัดไม บริเวณปาสงวนแหงชาติ หมูบานปลาย
คลองวังหีบ หมูที่ 1 ตําบลนาหลวงเสน อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ ระบบกรม 1310 
ตอ 3

สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

201 6501313 13/1/2565 พบพอคาไม นําไมประดูเถื่อนที่ตัดมาจากปา มาซุกซอนไวในบาน บริเวณ
หมูบานฮากฮาน หมูที่ 2 ตําบลยาบหัวนา อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน

√ ระบบกรม 1310 
ตอ 3

สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

202 6501371 17/1/2565 31/1/2565 มีการบุกรุกเขตปาสงวน ตัดตนยางพารา อยูที่ หมู 4 ใกลกับโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลเขาโร ตําบลเขาโร อําเภอทุงสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ชื่อผูบุกรุกนายจําลอง เพียรดี

√ ระบบกรม 1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)



หนาที่ 32

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

203 6501363 17/1/2565 9/6/2565 มีการบุกรุกตัดไมในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติหนองกลางเนินเขตหมูที่ 4 และ 
10 ตําบลเตาปูน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยนํารถกะบะและ
เครื่องมือตัดไมเขาไปในพื้นที่

√ ระบบกรม 1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

204 6501384 17/1/2565 17/2/2565 มีการลักลอบบุกรุกตัดไมทําลายปาบริเวณปาสงวนแหงชาติ หมูที่ 7 ตําบล
สรางถอนอย อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

205 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/358 ลว. 21

 ม.ค.65

7/1/2565 ขอพระราชทานความเปนธรรม (นายนพปฎลฯ ตําบลหนองแมนา อําเภอ
เขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ)

√ หนังสือสํานักงาน
องคมนตรี

สํานักโครงการ
พระราชดําริฯ, สํานัก
จัดการที่ดินปาไม, 
สจป.ที่ 4 สาขา

พิษณุโลก

(หนังสือสํานักงานองคมนตรี ที่ พว 
0100.25/3176 ลว 27 ธ.ค. 64) 
(สํานักโครงการพระราชดําริฯ ปดเรื่อง
ตามหนังสือ ที่ ทส 1610.3/252 ลว.

 28 ม.ค.65) (สจป.ที่ 4 สาขา
พิษณุโลก ปดเร่ืองตามหนังสือ ดวนที่สุด

 ที่ ทส 1630.401/2731 ลว. 7 
ม.ิย.65) (สํานักจัดการที่ดินปาไม ยัง

ไมสงเรื่องมาปด)

206 6501392 17/1/2565 บุกรุกที่ดินปาสงวนไดมีการตัดตนไมและโคนไมในพื้นที่ปาสงวนในพื้นที่ปา 
สปก.เดิมเปนพื้นที่ไมปาเสียดที่ปลูกไวเมื่อ 20-30 ปที่แลวจนถึงตอนนี้อายุ
 50 ปแลว หมู 20 หมูบานไทยเจริญ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

207 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/341 ลว. 21

 ม.ค.65

13/1/2565 ขอสงเร่ืองรองเรียน กรณีขอใชพื้นที่ของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ 
ภายในเขตปาสงวนแหงชาติปาดงภูพานและปาดงกระเฌอ เพื่อกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองผํา ตําบลโคกภ-ูบานโนนเจริญ 
ตําบลกกปลาซิว อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร และเสาไฟฟา

√ หนังสือ
คณะกรรมาธิการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

วุฒิสภา

กองการอนุญาต (หนังสือคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
วุฒิสภา ดวนที่สุด ที่ สว (กมธ 1) 

0009/49 ลว. 10 ม.ค.65)

208 6501431 19/1/2565 7/6/2565 รองเรียนพนักงานราชการ มีพฤติกรรมไมเหมาะสมในสถานที่ราชการ โดย
ปลอยเงินกูนอกระบบ และเวลาที่ผูใหญบานไปขอกลาไมที่สถานีก็ไดมีการ
ตอวาประชาชนเวลาที่ไปขอกลาไมทุกๆครั้ง สถานีวนวัฒวิจัย ผานกเคา เขต
ขอนแกน อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน

√ ระบบกรม/ 5053 สํานักวิจัยและ
พัฒนาการปาไม



หนาที่ 33

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

209 6501423 19/1/2565 10/2/2565 การเลื่อยไมในโรงงานที่หามเลื่อยไมยางนาและมีการขนไมและนําไมมาจาก
นครสุราษที่โรงเลื่อยที่เขาการอง พอแปรรูปไมเสร็จแลวในชวงเวลากลางคืน
ก็จะขนไมออกทันทีในคืนนั้นและทําวันตอวัน

√ ระบบกรม/5053 สจป.ที่ 11 (สุราษฎร
ธานี)

210 6501415 19/1/2565 15/2/2565 พบเห็นการบุกรุกปาสงวนแหงชาติเพื่อทําสวน ปลูกขาว บริเวณหมูบาน
หวยคอกหมู หมู 7 ตําบลแมนาวาง อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม บริเวณ
พิกัดที่สังเกตไดงาย บานหวยคอกหมูไปบานหวยมะราง จะอยูระหวางคร่ึง
ทางของหมูบานทางซาย อยูทิศตะวันออก จะมีปายติดประกาศวาเปนพื้นที่
ปาสงวนแหงชาติ

√ ระบบกรม/5053 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)

211 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/369 ลว. 21

 ม.ค.65

19/1/2565 ขอหารือที่ดินปาสงวนทับซอนคาบเกี่ยวเขตพื้นที่ดิน ส.ป.ก.4-01 (ต.ขุนฝาง
 อ.เมือง จ.อุตรดิตถ)

√ หนังสือรองเรียน สํานักจัดการที่ดินปาไม
, สจป.ที่ 3 (ลําปาง)

212 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/366 ลว. 21

 ม.ค.65

30/11/2564 19/9/2565 เร่ืองรองเรียนที่ยื่นตอนายกรัฐมนตรีในโอกาสเดินทางไปตรวจราชการ √ หนังสือ สป.ทส. สํานักจัดการที่ดินปาไม (เก็บตก พย.64 นับสถิติ มค.65) 
(หนังสือ สป.ทส. ที่ ทส 0206.2/ว
3805 ลว 26 พ.ย. 64) (สํานัก

จัดการที่ดินปาไม ปดเรื่องตามหนังสือ 
ดวนที่สุด ที่ ทส 1603.3/2637 ลว. 
15 ก.ย.65 สงสําเนาหนังสือกรมปาไม
 ดวนที่สุด ที่ ทส 1603.3/14977 
ลว. 8 ก.ย.65 เรียน ปกท.ทส. ทราบ

เรียบรอยแลว)

213 หนังสือ สบก. ดวนที่สุด
 ที่ ทส 1601.8/398

 ลว. 25 ม.ค.65

4/1/2565 24/5/2565 ขอใหชี้แจงขอเท็จจริงและสงเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
เร่ืองรองเรียน

√ หนังสือสํานักงาน
ผูตรวจการแผนดิน

สจป.ที่ 4 สาขา
พิษณุโลก

(หนังสือสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ที่
 ผผ 1202/1260 ลว 23 ธ.ค. 64) 
(สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ปดเร่ืองตาม

หนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 
1630.401/2010 ลว. 25 เม.ย.65

 และหนังสือ ที่ ทส 
1630.104/2354 ลว. 18 พ.ค.65)



หนาที่ 34

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

214 หนังสือ สบก. ลับ ที่ ทส
 1601.8/34 ลว. 24

 ม.ค.65

1/12/2564 ขอความเปนธรรม (กรณี ต.ลุมสุม อ.ไทยโยค จ.กาญจนบุร)ี √ หนังสือ สป.ทส. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) (หนังสือ สป.ทส. ลับ ที่ ทส 
0206.2/839 ลว 29 พ.ย. 64)

215 6501242969 20/1/2565 4/4/2565 กรณีวัดพระพุทธบาทบัวบกถูกกรมศิลปากรประกาศรวมพื้นที่วัดเขาไปอยู
ในพื้นที่อุทยาน ซึ่งเจาหนาที่ที่รับผิดชอบพื้นที่ดังกลาวไดมีพฤติกรรมขมขูเจา
โอวาสเพื่อไมใหเขาไปเกี่ยวของกับการซอมแซมเจดียรอบพระพุทธบาท 
บริเวณ ต.เมืองพาน อ.บานผือ จ.อุดรธานี

√ e-petition สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)

216 นร01640004427 21/1/2565 ขอความเปนธรรมเกี่ยวกับที่ดินทํากินเนื่องจากผูรองแจงวา มีการประกาศ
เขตปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติลําน้ํานานไดมีการทับที่ดินทํากินและ
ที่อยูอาศัยของราษฎร บริเวณพื้นที่ตําบลทาแฝก อําเภอน้ําปาด จังหวัด
อุตรดิตถ

√ e-petition สจป.ที่ 3 (ลําปาง)

217 หนังสือ สบก. ดวนที่สุด
 ที่ ทส 1601.8/367

 ลว. 21 ม.ค.65

17/1/2565 24/5/2565 การดําเนินการตามขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กรณีในคราว
ประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 25 ปที่ 3 คร้ังที่ 9 (สมัยสามัญประจําป
คร้ังที่สอง) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ลําดับขอหารือ 1.1
 นายกฤติเดช สันติวชิระกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดแพร พรรค
ภูมิใจไทย ประเด็นขอปรึกษาหารือ กรณีไดรับการรองเรียนจาก นายสฐาน 
นอยเอย กํานันตําบลแมพุง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร เนื่องจากสะพานขาม
ลําหวยสรอย เขาพื้นที่ทําการเกษตรของประชาชนบานปาคาม หมูที่ 7 
บานปามวง หมูที่ 9 ตําบลแมพุง ไดรับความเสียหายไมสามารถขนสงสินคา
ทางการเกษตรได เพราะเกิดอุทกภัยน้ําปาไหลหลายทุกป) (หนังสือสภา
ผูแทนราษฎร ที่ สผ 0001/14379 ลว. 30 ธ.ค.64)

√ ขอหารือ สจป.ที่ 3 สาขาแพร (หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่
 ทส 0100/272 ลว. 13 ม.ค.65) 
(สจป.ที่ 3 สาขาแพร ปดเรื่องตาม

หนังสือ ที่ ทส 1628.1/1056 ลว. 
10 มี.ค.65) (ปดเรื่องตามหนังสือกรม

ปาไม ดวนที่สุด ที่ ทส 1601.8/8697
 ลว. 24 พ.ค.65 เรียน ปกท.ทส.)

218 6501444 20/1/2565 พบเห็นการลักลอบขุดดิน บริเวณตรงวัดปาบานหินตั้ง ตําบลชะอม อําเภอ
แกงคอย จังหวัดสระบุรี

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 5 (สระบุรี)

219 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/401 ลว. 25

 ม.ค.65

17/1/2565 ขอความอนุเคราะหและความเปนธรรม (กรณีนางสาวสีนวลฯ) √ หนังสือสํานักงาน
ตรวจสอบอํานาจรัฐ

 (สตร.)

สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

(หนังสือสํานักงานตรวจสอบอํานาจรัฐ 
(สตร.) ที่ สตร.91/2564 ลว 29 ธ.ค.

 64)

220 6501452 24/1/2565 2/2/2565 มีการลักลอบตัดไมในเขตเขาอิโต ตําบลบานพระ อําเภอเมือง จังหวัด
ปราจีนบุรี

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 9 สาขา
ปราจีนบุรี



หนาที่ 35

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

221 6501465 24/1/2565 17/2/2565 พบเห็นการบุกรุกปาสงวนแหงชาติปลูกมังคุด บริเวณระหวางหมูบานละไม
กับหมูบานแมน้ํา อยูบนเขา หางจากรานอาหาร 360 องศา อยูหางตรงนั้น
 500 เมตร ดานขวามือ เจาหนาที่ปาไมเคยเขาไปตรวจยึดหลายปมาแลว 
แถวนั้นเรียกวาปาตนน้ํา ติดกับสวนคูเยี่ยม อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุ
ราษฎรธานี

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 11 (สุราษฎร
ธานี)

222 6501473 24/1/2565 8/2/2565 มีการลักลอบตัดไมบริเวณริมหัวยบก หนาโรงเรียนบานบก หมูที่ 2 ตําบลเส
นางคนิคม อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ โดยผูแจงไดพบเห็นการ
กระทําดังกลาวได 2 วันแลว

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

223 6501481 24/1/2565 2/3/2565 พบเห็นการบุกรุกแผวถางปา สวนใหญจะเปนตนไมสัก เพื่อนําที่ดินไปขาย
ใหนายทุนที่เปนผูมีอิทธิพล โดยนํารถแบคโฮขนาดเล็ก 2 คันเขาปแผวถาง 
ผูมีสวนรวมในการกระทําเปนชาวบานหมู 3 ตําบลปาเมี่ยง , ส.ท. , 
ผูใหญบาน และตํารวจ บริเวณที่สังเกตไดงาย เลยหวยฮองไครมาเชียงราย
จะอยูซายมือ มีปายเขียนวาสวนแมไลย บานแมไลย ตําบลปาเมี่ยง อําเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)

224 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/436 ลว. 25

 ม.ค.65

11/1/2565 ขอใหพิจารณาจัดสรรที่ดินทํากินใหแกราษฎรในพื้นที่อําเภอแกงครอ 
จังหวัดชัยภูมิ

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

(ที่ นร 0105.04/40176 ลว 11 
ม.ค. 65)

225 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/405 ลว. 25

 ม.ค.65

19/1/2565 สงคํารองผูตองขัง √ หนังสือรองเรียน สํานักจัดการที่ดินปาไม
, สจป.ที่ 4 (ตาก)

(ที่ ยธ 0735/169 ลว 13 ม.ค. 65) 
(สจป.ที่ 4 (ตาก) ปดเรื่องแลว หนังสือ 

สจป.ที่ 4 (ตาก) ที่ ทส 
1617.21/2463 ลว. 8 มี.ค.65) 
(สํานักจัดการที่ดินปาไม ยังไมสง)

226 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/474 ลว. 26

 ม.ค.65

16/12/2564 การปฏิบัติหนาที่ของปาไมและชุดปฏิบัติการบุกจับกุมขบวนการคาไมเถื่อน
ตามขอรองเรียนของชาวบานไปยังผูวาราชการจังหวัดแพร และปาไมหนวย
 พร.10 เวียงตา อ.ลอง จ.แพรฯ

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 3 สาขาแพร (เก็บตก ธค.64 นับสถิติ มค.65)

227 6501494 24/1/2565 1/2/2565 มีรถแบคโฮเขามาขุดดินในพื้นที่ซ่ึง ณ ตอนนี้กําลังมีการขุดกันอยูและนําดิน
ที่ขุดไดนําไปขาย ตําบลชางแรก อําเภอบางสะพานนอย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 10 สาขา
เพชรบุรี



หนาที่ 36

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

228 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/2591 ลว. 

14 ก.พ.65

4/1/2565 ชาวบานไดรับความเดือดรอนจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กรมปาไม √ หนังสือสํานักงาน
สหกรณบริการ
ตําบลนาหินลาด

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช

229 หนังสือ สบก. ดวนที่สุด
 ที่ ทส 1601.8/473
 ลว. 26 ม.ค.65 และ
หนังสือ สบก. ดวนที่สุด
 ที่ ทส 1601.8/761

 ลว. 9 ก.พ.65

19/1/2565 7/3/2565 ดําเนินการตอบกระทูถามทั่วไปที่ขอใหตอบในที่ประชุมสภา (กระทูถามที่ 
466 เร่ือง การกอสรางอางเก็บน้ําน้ําญวน ตําบลรมเย็น อําเภอเชียงคํา 
จังหวัดพะเยา ของนายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัด
พะเยา พรรคเพื่อไทย)

√ กระทูถาม กองการอนุญาต , 
สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

(หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่
 นร 0404/849 ลว. 19 ม.ค.65) 
(กองการอนุญาต ปดเรื่องตามหนังสือ 
ดวนที่สุด ที่ ทส 1602.42/607 ลว. 
17 ก.พ.65) (สจป.ที่ 2 (เชียงราย) ปด

เร่ืองตามหนังสือ ดวนที่สด ที่ ทส 
1615.401/1200 ลว. 28 ก.พ.65)

230 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/504 ลว. 28

 ม.ค.65

17/1/2565 27/7/2565 แจงการบุกรุกปาสงวน ขายยาบา ชาวพมาหลบหนีเขาเมือง √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 11 (สุราษฎร
ธานี)

(สจป.ที่ 11 (สุราษฎรธานี) ปดเรื่อง
ตามหนังสือ ที่ ทส 1624.1/5219 

ลว. 18 ก.ค.65)

231 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/559 ลว. 31

 ม.ค.65

12/1/2565 28/2/2565 รองเรียนใหตรวจสอบองคการบริหารสวนตําบลทุงกวาว อ.เมืองปาน จ.
ลําปาง ใชงบประมาณไมถูกตองและกอสรางสิ่งปลูกสรางในพื้นที่ปาสงวน
แหงชาติ

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 3 (ลําปาง) (หนังสือ สจป.ที่ 3 (ลําปาง) ที่ ทส 
1616.44/1243 ลว. 18 ก.พ.65)

232 หนังสือ สบก. ลับ ที่ ทส
 1601.8/53 ลว. 31

 ม.ค.65

25/1/2565 15/3/2565 รองเรียนกรณีเจาหนาที่ในสังกัดกรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติฯ ไดรับ
ความเดือดรอนและไมเปนธรรม

√ หนังสือรองเรียน สํานักบริหารกลาง 
(สวนอํานวยการ, 

สวนพัสด)ุ

(หนังสือ ที่ ทส 0201.7/901 ลว 27
 ธ.ค. 64) (สวนพัสดุ ปดเรื่อง ตาม

หนังสือ ลับ ที่ ทส 1601.7/1 ลว. 9 
ก.พ.65) (สวนอํานวยการ ปดเรื่อง 
ตามหนังสือ ลับ ดวนที่สุด ที่ ทส 

1601.1/1 ลว. 8 มี.ค.65)

233 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/613 ลว. 2 

ก.พ.65

4/1/2565 28/6/2565 อดีตนายก อบต.ต.เกาะสุกร บุกรุกปาไม √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) ปดเรื่อง
ตามหนังสือ ที่ ทส 1625.14/2561 

ลว. 24 มิ.ย.65



หนาที่ 37

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

234 หนังสือ สบก. ที่ 
1601.8/475 ลว. 26

 ม.ค.65

17/11/2564 รองขอความเปนธรรม กรณีนายทุนรีสอรทสนับสนุนใหฮุบที่ดินทํากินเพื่อ
จัดทํารีสอรท (หมูที่ 15 ต.วังบาล อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ, หมูที่ 14 ต.กก
สะทอน อ.ดานซาย จ.เลย, หมูที่ 16 ต.วังบาล อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ)

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 6 (อุดรธานี), 
สจป.ที่ 4 สาขา

พิษณุโลก

เก็บตก พย.64 (นับสถิติ มค.65)

235 6501504 28/1/2565 30/3/2565 มีคนบุกรุกพื้นที่ปาเขาไปตัดตนไมประมาณ 2 ไรและมีการเผาปาเปน
จํานวนมากและนําไมไปแปรรูปที่บริเวณ หมูที่ 2 ตําบลบางน้ําจืด อําเภอ
หลังสวน จังหวัดชุมพรตรงขามกับมาเลรีสอรท

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 11 (สุราษฎร
ธานี)

236 6501512 28/1/2565 17/2/2565 ยื่นเรื่องขอหนังสือรับรองเอกสารสิทธิ์ลาชา √ ระบบกรม/เว็บไซต สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

237 6501525 31/1/2565 23/6/2565 มีการบุกรุกตัดไมทําลายปา บริเวณอางเก็บน้ําหวยนางยอด บานโคกสวัสดิ์ 
ตําบลพุมแก อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 6 สาขา
นครพนม

238 6501533 31/1/2565 มีการบุกรุกตัดไมทําลายปา บริเวณหนาบานบํารุงธรรม หมูที่ 10 ถนนบาน
นา-แกงคอย ตําบลชะอม อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี โดยจะมาคอยตัด
บริเวณริมถนนเปนประจํา

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 5 (สระบุรี)

239 6501552764 31/1/2565 8/2/2565 มีการบุกบุกพื้นที่ปาสงวนแหงชาติแถวปาเขานางหงส จังหวัดพังงา มีการ
ตัดตนไมใหญ ปรับพื้นที่เปนขั้นบรรได บนภูเขาสูงบริเวณกวาง

√ e-petition สจป.ที่ 12 สาขากระบี่

240 หนังสือ สบก ที่ ทส 
1601.8/6789 ลว. 

27 ธ.ค.64

20/12/2564 31/1/2565 ขอใหจัดทําคําตอบกระทูถามที่ 054 เร่ือง ปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนกรณีปญหาที่ดินทํากิน ของวาที่รอยตรี เชิดศักดิ์ จําปาเทศ 
สมาชิกวุฒิสภา (หนังสือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว 0007/04779
 ลว. 8 ธ.ค.64)

√ กระทูถาม สํานักจัดการที่ดินปาไม
, กองการอนุญาต, 

สจป.ที่ 10 (ราชบุรี), 
สจป.ที่ 11 (สุราษฎร

ธานี)

เก็บตก ธค.64 (นับสถิติ มค.65) 
(หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่
 ทส 0100/8206 ลว. 16 ธ.ค.64) 
(สํานักจัดการที่ดินปาไม ปดเรื่องตาม

หนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 
1603.3/441 ลว. 14 ก.พ.65) 
(สจป.ที่ 11 (สุราษฎรธานี) ปดเรื่อง

ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 
1624.1/627 ลว. 26 ม.ค.65)



หนาที่ 38

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

241 หนังสือ สบก. ดวนที่สุด
 ที่ ทส 1601.8/278

 ลว. 18 ม.ค.65

10/1/2565 23/5/2565 ขอใหจัดทําคําตอบกระทูถามที่ 059 เร่ือง การอนุรักษและดูแลรักษาตนไม
ใหญที่ทรงคุณคาของแผนดิน ของนายวัลลภ ตังคณานุรักษ สมาชิกวุฒิสภา 
(หนังสือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดวนที่สุด ที่ สว 0007/04790 ลว. 
27 ธ.ค.64)

√ กระทูถาม สํานักสงเสริมการปลูก
ปา , สํานักเศรษฐกิจ

การปาไม

(หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่
 ทส 0100/175 ลว. 10 ม.ค.65) 

(สํานักเศรษฐกิจการปาไม ปดเรื่องแลว 
ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 

1613.1/877 ลว. 26 ม.ค.65 , 
สํานักสงเสริมการปลูกปา ปดเร่ืองแลว
ตามหนังสือ ที่ ทส 1608.1/745 ลว.
 23 พ.ค.65 พรอมสําเนาหนังสือกรม
ปาไม ที่ 1607.4/3694 ลว. 1 มี.ค.

65 สวพ. เรียน ปกท.ทส. เรียบรอยแลว)

เดือน กุมภาพันธ 2565

242 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/979 ลว. 21

 ก.พ.65

4/8/2564 22/3/2565 รองเรียนการทุจริตการจางคนงานเพื่อทําโครงการจัดการที่ดินในเขตปา
สงวน (คทช) อําเภอคุระบุรี ป 2563

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ เก็บตก สค.64 (นับสถิติ กพ.65) 
(สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ ปดเร่ืองตาม

หนังสือ ที่ ทส 1635.2/873 ลว. 16
 มี.ค.65)

243 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/1020 ลว. 

22 ก.พ.65

14/9/2564 รองเรียนกรณีเจาหนาที่สวนปาปางอโศกเรียกเงินชาวบาน √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

เก็บตก กย.64 (นับสถิติ กพ.65)

244 หนังสือกรมปาไม ดวน
ที่สุด ที่ ทส 

1601.8/17677 ลว.
 28 ต.ค.64

15/9/2564 19/8/2565 นายสมชาย รัตมานนท ขอพระราชทานความชวยเหลือเกี่ยวกับการออก
เอกสารสิทธิที่ดิน

√ หนังสือ สป.กษ. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร
ธานี)

เก็บตก ก.ย.64 (นับสถิติ ก.พ.65) 
(หนังสือ สป.กษ. ดวนที่สุด ที่ กษ 

0220/5885 ลว. 8 ก.ย.64) (สจป.ที่
 11 (สุราษฎรธานี) สงเร่ืองมาปดตาม

หนังสือดวนที่สุด ที่ ทส ทส 
1624.2/5827 ลว. 15 ส.ค.65) 

(เรื่องซ้ํากับลําดับที่ 113)

245 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/852 ลว. 14

 ก.พ.65

17/9/2564 9/3/2565 ขอความอนุเคราะหขยายเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรและทบทวน
การตรวจสอบสิทธิการใชประโยชน (ต.ภูปอ และ ต.นาจารย อ.เมือง จ.
กาฬสินธุ)

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 7 (ขอนแกน) เก็บตก ก.ย.64 (นับสถิติ ก.พ.65) 
(สจป.ที่ 7 (ขอนแกน) ปดเรื่องตาม

หนังสือ ที่ ทส 1620.4/1856 ลว. 3
 มี.ค.65)



หนาที่ 39

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

246 หนังสือ สบก. ที่ 
1601.8/785 ลว. 10

 ก.พ.65

20/9/2564 ขอใหตรวจสอบโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร √ หนังสือรองเรียน สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

เก็บตก ก.ย.64 (นับสถิติ ก.พ.65)

247 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/797 ลว. 10

 ก.พ.65

21/9/2564 9/8/2565 รองเรียนการใชพื้นที่ปาไม (ต.ทุงหลวง อ.ปากทอ จ.ราชบุรี) √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) (เก็บตก ก.ย.64 (นับสถิติ ก.พ.65) 
(สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) ปดเรื่องตาม

หนังสือ ที่ ทส 1623.1/3384 ลว. 4
 ส.ค.65)

248 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/870 ลว. 14

 ก.พ.65

22/9/2564 14/3/2565 ขอคัดคานชื่อผูครอบครองที่ดินและใหเพิกถอนการแจงชื่อผูครอบครองที่ดิน
ฯ (ต.เทอดไทย อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย)

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 2 (เชียงราย) เก็บตก ก.ย.64 (นับสถิติ ก.พ.65) 
(หนังสือ สจป.ที่ 1615.202/1369 

ลว. 7 มี.ค.65)

249 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/809 ลว. 10

 ก.พ.65

27/9/2564 28/2/2565 มีการนําตอไม รากไม เปนจํานวนมาก มาตั้งไวที่บานบริเวณอําเภอนางรอง 
จังหวัดบุรีรัมย

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

เก็บตก ก.ย.64 (นับสถิติ ก.พ.65) 
(สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) ปดเรื่องตาม
หนังสือ ที่ ทส 1621.1/1420 ลว. 

22 ก.พ.65)

250 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/853 ลว. 14

 ก.พ.65

30/9/2564 10/5/2565 ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ปาไม ถนนหลังศาลเจาปุนเถากง (ตําบลปาตอง) 
(ต.ปาตอง อ.กะทู จ.ภูเก็ต)

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ เก็บตก ก.ย.64 (นับสถิติ ก.พ.65) 
(สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ ปดเร่ืองตาม
หนังสือ ที่ ทส 1635.4/1367 ลว. 

29 เม.ย.65)

251 หนังสือ สบก. ลับ ที่ ทส
 1601.8/77 ลว. 14

 ก.พ.65

5/10/2564 ขอใหยึดอายัดไม ตรวจสอบการทําไม การเคล่ือนยายไม จํานวนไม  และ
การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ

√ หนังสือรองเรียน สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

เก็บตก ต.ค.64 (นับสถิติ ก.พ.65)

252 หนังสือ สบก ที่ ทส 
1601.8/810 ลว. 10

 ก.พ.65

8/10/2564 15/3/2565 การบุกรุกพื้นที่ปาชายเลน พื้นที่หมู 1 หมูบานภูเก็ตวิลลาโครงการ 3 
อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ เก็บตก ต.ค.64 (นับสถิติ ก.พ.65) 
(สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ ปดเร่ืองตาม

หนังสือ ที่ ทส 1635.4/804 ลว. 10
 มี.ค.65)

253 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/806 ลว. 10

 ก.พ.65

8/10/2564 ขอความเปนธรรม (ต.นาจารย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ) √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 7 (ขอนแกน) เก็บตก ต.ค.64 (นับสถิติ ก.พ.65)



หนาที่ 40

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

254 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/804 ลว. 10

 ก.พ.65

12/10/2564 ขอใหตรวจสอบผูใหญบานและแพทย ต.เวียงตา อ.ลอง จ.แพร ลักลอบตัด
ไมสักทอนเถื่อนจากหวยผานีตปาสงวนแหงชาติ จํานวน 10 ทอน โดยใช
เอกสารใบกํากับ (สป.15) ของเจาหนาที่ปาไมที่ใหความชวยเหลือเพื่อให
พนผิดกฎหมาย

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 3 สาขาแพร เก็บตก ต.ค.64 (นับสถิติ ก.พ.65)

255 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.1120 ลว. 25

 ก.พ.65

20/12/2564 24/5/2565 รองเรียนการบุกรุกล้ําพื้นที่จากสํานักจัดการที่ดินปาไมสระบุรี √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 5 (สระบุรี) เก็บตก ธค.64 (นับสถิติ กพ.65) 
(สจป.ที่ 5 (สระบุรี) ปดเรื่องแลวตาม
หนังสือ ที่ ทส 1618.4/1435 ลว. 

18 พ.ค.65)

256 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/807 ลว. 10

 ก.พ.65

26/10/2564 อดีตขาราชการระดับสูงในกระทรวงการคลังบุกรุกปาสงวนแหงชาติ (ต.
คึกคัก อ.ตะกั่วปา จ.พังงา)

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ เก็บตก ต.ค.64 (นับสถิติ ก.พ.65)

257 หนังสือ สบก ที่ ทส 
1601.8/762 ลว.9

ก.พ.65

27/10/2564 นักการเมืองทองถิ่นบุกรุกปาสงวนแหงชาติในจังหวัดพังงา √ หนังสือรองเรียน สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

เก็บตก ตค.64 (นับสถิติ กพ.65)

258 หนังสือ สบก. ที่ ทส
1601.8/808 ลว. 10

 ก.พ.65

27/10/2564 การกอสรางสุสานฝงศพชาวจีนในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ และขาราชการละ
เวนการปฏิบัติหนาที่ (ต.หงสเจริญ อ.ทาแซะ จ.ชุมพร)

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 11 (สุราษฎร
ธานี)

เก็บตก ต.ค.64 (นับสถิติ ก.พ.65) 
(สจป.ที่ 11 (สุราษฎรธานี) รายงาน

ความคืบหนาตามหนังสือ ที่ ทส 
1624.4/3769 ลว. 24 พ.ค.65) 
(สจป.ที่ 11 (สุราษฎรธานี) รายงาน

ความคืบหนาตามหนังสือ ที่ ทส 
1624.4/6733 ลว. 16 ก.ย.65)

259 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/803 ลว. 10

 ก.พ.65

27/10/2564 30/3/2565 การบุกรุกปาสงวนแหงชาติในจังหวัดพังงา (ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุง จ.
พังงา)

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ เก็บตก ต.ค.64 (นับสถิติ ก.พ.65) 
(สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ ปดเร่ืองตาม

หนังสือ ที่ ทส 1635.4/965 ลว. 23
 มี.ค.65)

260 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/851 ลว. 14

 ก.พ.65

1/11/2564 15/3/2565 รองขอความเปนธรรม กรณีถูกแยงการครอบครองสิทธิ์พื้นที่ทํากิน (ต.ถ้ํา
ลอด อ.ปางมะผา จ.แมฮองสอน)

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 1 สาขา
แมฮองสอน

เก็บตก พ.ย.64 (นับสถิติ ก.พ.65) 
(สจป.ที่ 1 สาขาแมฮองสอน ปดเรื่อง

ตามหนังสือ ที่ ทส1627.2/340 ลว. 
4 มี.ค.65)



หนาที่ 41

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

261 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/1018 ลว. 

22 ก.พ.65

8/11/2564 ขอใหปฏิบัติหนาที่เพื่อการอนุรักษปา √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ (เก็บตก พย.64 นับสถิติ กพ.65) ()

262 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/978 ลว. 21

 ก.พ.65

10/11/2564 22/3/2565 รองเรียนกรณีมีการบุกรุกเขตพื้นที่ปาเพื่อปลูกยางพารา พื้นที่ ต.คันธุลี อ.
ทาชนะ จ.สุราษฎรธานี

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 11 (สุราษฎร
ธานี)

เก็บตก พย.64 (นับสถิติ กพ.65) () 
(หนังสือ สจป.ที่ 11 (สุราษฎรธานี) ที่ 
ทส 1624.1/1988 ลว. 16 มี.ค.65)

263 หนังสือ สบก. ลับ ดวน
 ที่ ทส 1601.8/74 

ลว. 10 ก.พ.65

12/11/2564 25/3/2565 การเรงรัดดําเนินการของปาไมจังหวัดแพรที่มีนัยของเจาหนาที่ปาไมจังหวัด
แพรที่เขาไปมีสวนไดสวนเสียทามกลางความขัดแยงกับพื้นที่ของการสราง
อางเก็บน้ําแมแลง

√ หนังสือ สป.ทส. สจป.ที่ 3 สาขาแพร เก็บตก พ.ย.64 (นับสถิติ ก.พ.65) 
(หนังสือ สป.ทส. ลับ ดวน ที่ ทส 

0221/807 ลว. 9 พ.ย.64) (หนังสือ 
สจป.ที่ 3 สาขาแพร ลับ ที่ ทส 

1628.44/1113 ลว. 15 ม.ีค.65)

264 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/849 ลว. 14

 ก.พ.65

15/11/2564 ขอใหดําเนินการขบวนการและตัวการอยูเบื้องหลังการบุกรุกปาโดยใช
อิทธิพลสวนตัวของคราบคนในเครื่องแบบพรอมทายาทและขัดขวางการ
พัฒนาสรางความเจริญ อยูเบื้อหลังการตอตานการสรางอางเก็บน้ําแมแลง
มาตลอด (ต.เวียงตา อ.ลอง จ.แพร)

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 3 สาขาแพร เก็บตก พ.ย.64 (นับสถิติ ก.พ.65)

265 หนังสือ สบก. ลับ ที่ ทส
 1601.8/75 ลว. 10

 ก.พ.65

1/12/2564 พฤติกรรมเจาหนาที่วนอุทยานเขาอีโต √ หนังสือกรมอุทยาน
แหงชาติฯ

สจป.ที่ 9 สาขา
ปราจีนบุรี

เก็บตก ธค.64 (นับสถิติ กพ.65) 
(หนังสือ อส. ลับ ที่ ทส 0910.1204/

ล1431 ลว 25 พ.ย. 64)

266 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/614 ลว. 2 

ก.พ.65

14/12/2564 26/8/2565 ขอรองเรียนเกี่ยวกับการบุกรุกแผวถางปายูคา และเขตติดตอปาสงวนของ
กลุมบุคคล หรือนายทุน

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

(เก็บตก ธค.64 นับสถิติ กพ.65) 
(สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) สงเร่ืองมาปด
ตามหนังสือ ที่ ทส 1621.1/6352 

ลว. 22 ส.ค.65)



หนาที่ 42

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

267 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/796 ลว. 10

  ก.พ.65

24/12/2564 6/5/2565 ขอใหตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีเจาหนาที่กรมปาไมเขาดําเนินการตัดโคนตน
ปาลมน้ํามันของราษฎรในพื้นที่ตําบลปากคลอง อําเภอประทิว จังหวัดชุมพร

√ หนังสือสํานักงาน
ปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี

สจป.ที่ 11 (สุราษฎร
ธานี)

(เก็บตก ธค.64 นับสถิติ กพ.65) 
(หนังสือสํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี ที่ นร 
0105.04/43425 ลว 24 ธ.ค. 64) 
(สจป.ที่ 11 (สุราษฎรธานี ปดเร่ืองตาม
หนังสือ ที่ ทส 1624.1/3180 ลว. 

29 เม.ย.65)

268 หนังสือ สบก. ดวนที่สุด
 ที่ ทส 1601.8/434

 ลว. 25 ม.ค.65

7/1/2565 19/8/2565 เรงรัดการดําเนินการ กรณีนายสมชาย รัตมานนท ขอพระราชทานความ
ชวยเหลือเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิที่ดิน

√ หนังสือ สป.กษ. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร
ธานี)

เก็บตก ม.ค.65 (นับสถิติ ก.พ.65) 
(หนังสือ สป.กษ. ดวนที่สุด ที่ กษ 

0220/5731 ลว. 29ธ.ค.64) (สจป.
ที่ 11 (สุราษฎรธานี) สงเร่ืองมาปดตาม

หนังสือดวนที่สุด ที่ ทส ทส 
1624.2/5827 ลว. 15 ส.ค.65) 
(เปนเรื่องเดียวกันกับลําดับที่ 113 

และ 244)

269 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/802 ลว. 10

 ก.พ.65

19/1/2565 15/3/2565 รองขอความเปนธรรม หลังถูกเจาหนาที่ปาไมแจงจับขอหารุกปา √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 9 สาขา
ปราจีนบุรี

เก็บตก มค.65 (นับสถิติ กพ.65) 
(สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ปดเร่ืองแลว
ตามหนังสือ ที่ ทส 1633.401/1039

 ลว. 10 มี.ค.65)

270 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/981 ลว. 21

 ก.พ.65

19/1/2565 ขอความอนุเคราะหและความเปนธรรม (น.ส.สมปองฯ) √ หนังสือสํานักงาน
ตรวจสอบอํานาจรัฐ

 (สตร.)

สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

เก็บตก มค.65 (นับสถิติ กพ.65) 
(หนังสือสํานักงานตรวจสอบอํานาจรัฐ 
(สตร.) ที่ สตร.97/2564 ลว 29 ธ.ค.

 65)

271 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/980 ลว. 21

 ก.พ.65

19/1/2565 14/3/2565 รองทุกขขอความเปนธรรมเกี่ยวกับที่ดิน √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 10 สาขา
เพชรบุรี

เก็บตก มค.65 (นับสถิติ กพ.65)(สจป.
ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ปดเรื่องตาม

หนังสือ ที่ ทส 1634.2/724 ลว. 4 
ม.ีค.65)



หนาที่ 43

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

272 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/924 ลว. 17

 ก.พ.65

19/1/2565 17/3/2565 ขอความอนุเคราะหและความเปนธรรม (นายสนฯ) √ หนังสือสํานักงาน
ตรวจสอบอํานาจรัฐ

 (สตร.)

สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

(เก็บตก มค.65 นับสถิติ กพ.65) 
(หนังสือสํานักงานตรวจสอบอํานาจรัฐ 
(สตร.) ที่ สตร.94/2564 ลว 29 ธ.ค.
 64) (สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) สงเร่ือง

มาปดตามหนังสือ ที่ ทส 
1621.1/1912 ลว. 11 มี.ค.65)

273 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/977 ลว. 21

 ก.พ.65

20/1/2565 26/9/2565 ขอคัดคานแผนที่แสดงบริเวณการแกไขปญหาราษฎรในพื้นที่ปาสงวน
แหงชาติปาดงระแนง จังหวัดกาฬสินธุ

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 7 (ขอนแกน) เก็บตก มค.65 (นับสถิติ กพ.65) 
(สจป.ที่ 7 (ขอนแกน) ปดเรื่องตาม

หนังสือ ที่ ทส 1620.2/6307 ลว. 
20 ก.ย.65)

274 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/1122 ลว. 

25 ก.พ.65

20/1/2565 การขออนุญาตเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไมตะเกียบ √ หนังสือสํานักงาน
เทศบาลหัวหิน

กองการอนุญาต , 
สจป.ที่ 10 สาขา

เพชรบุรี

(เก็บตก มค.65 นับสถิติ กพ.65) 
(สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี สงมาปด

เร่ืองตามหนังสือ ที่ ทส 
1634.4/1661 ลว. 18 พ.ค.65) 

(กองการอนุญาต ยังไมสง)

275 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/850 ลว. 14

 ก.พ.65

25/1/2565 ขอใหตรวจสอบ (โครงการสรางเศรษฐกิจชุมชนจากปาชุมชน บานเดนเหมา
 ม.5 ต.แมลาน อ.ลี้ จ.ลําพูน)

√ หนังสือองคการ
ตรวจสอบการใช
มาตรการทาง
กฎหมายเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) (เก็บตก มค.65 นับสถิติ กพ.65) (ที่ 
ตกช.(พธ)/001 และ ตกช.(พธ)/002 

ลว 25 ธ.ค. 64)

276 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/848 ลว.14

 ก.พ.65

25/1/2565 ขอความเปนธรรมและดําเนินคดีตามกฎหมาย (ต.กระบี่ใหญ อ.เมือง จ.
กระบี่)

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ เก็บตก ม.ค.65 (นับสถิติ ก.พ.65)

277 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/1195 ลว. 2

 มี.ค.65

25/1/2565 ขอความเปนธรรมและโตแยงคําสั่งตรวจยึดที่ดินทํากินของเจาหนาที่ กรมปา
ไม

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี เก็บตก มค.65 (นับสถิติ กพ.65)



หนาที่ 44

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

278 หนังสือ สบก. ลับ ที่ ทส
 1601.8/90 ลว. 21

 ก.พ.65

27/1/2565 20/6/2565 ขอใหตรวจสอบขอเท็จจริงและพฤติกรรมบุคคล √ หนังสือสํานักงาน
องคมนตรี

สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ (เก็บตก มค.65 นับสถิติ กพ.65) 
(หนังสือสํานักงานองคมนตรี ลับ ที่ พว 

0100.25/12 ลว 17 ม.ค. 65) 
(สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ ปดเร่ืองตาม
หนังสือ ลับ ที่ ทส 1635.4/22 ลว. 

13 มิ.ย.65)

279 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/805 ลว. 10

 ก.พ.65

27/1/2565 อุทธรณคําสั่งของผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 6 (อุดรธานี) ที่
ไมอนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปาเพื่อดูดทราย

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) เก็บตก มค.65 (นับสถิติ กพ.65)

280 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/1121 ลว. 

25 ก.พ.65

27/1/2565 ขอติดตามการขอยกเลิกแนวเขตปาไมถาวรและปาสงวน ทับที่ทํากินของ
ราษฎร

√ หนังสือ สป.กษ. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) เก็บตก มค.65 (นับสถิติ กพ.65) 
(หนังสือ สป.กษ. ที่ กษ 0100/47 ลว

 6 ม.ค. 65)

281 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/976 ลว. 21

 ก.พ.65

31/1/2565 รองทุกขเกี่ยวกับที่ดินวัดถ้ําเทพบันดาล √ หนังสือ สป.ทส. กองการอนุญาต , 
สจป.ที่ 4 สาขา

พิษณุโลก

(เก็บตก มค.65 นับสถิติ กพ.65) 
(หนังสือ สป.ทส. ที่ ทส 0206.2/304

 ลว 26 ม.ค. 65)

282 นร01650000208 1/2/2565 ขอพิพาทเร่ืองสิทธิที่ดิน ขอความชวยเหลือแกไขปญหาพื้นที่ทับซอนปา
สงวนแหงชาติ "ปาบางละมุง" ตําบลเขาไมแกว อําเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี

√ e-petition สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

283 หนังสือ สบก. ดวนที่สุด
 ที่ ทส 1601.8/829

 ลว. 11 ก.พ.65

1/2/2565 รองเรียนเรื่องรองทุกข √ หนังสือ ทสจ.กระบี่ สํานักบริหารกลาง 
(สวนเสริมสรางวินัย)

(หนังสือ ทสจ.กระบี่ ที่ กบ 
0014.3/376 ลว 27 ม.ค. 65)

284 6501562 2/2/2565 10/3/2565 พบเห็นการครอบครองไมแปรรูปผิดกฎหมาย บริเวณบานเลขที่ 266 
หมูบานทิพยมณฑา แกรนดวิลล ตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม ซึ่งเปนไมที่ถูกตัดมาจากปาสงวน นํามาแปรรูปแลวซุกซอนไวใน
เฟอรนิเจอร กอนเคลื่อนยายแลวนํามาเก็บไวที่บาน

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)

285 6501575 2/2/2565 5/4/2565 พบเห็นการลักลอบบุกรุกปาชุมชน บริเวณปาชุมชนบานมณีพฤษ 2 ตําบล
งอบ อําเภอทุมชาง จังหวัดนาน จากบุคคลภายนอกเพื่อทําการเกษตร

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 3 สาขาแพร



หนาที่ 45

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

286 6501583 2/2/2565 28/6/2565 มีการบุกรุกตัดไมทําลายปา บริเวณปาสงวนแหงชาติใกลกับสถานีสูบน้ํา
หวยทับทัน ตําบลดอนแรด อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

287 6501591 3/2/2565 4/2/2565 มีการบุกรุกตัดไมทําลายปา บริเวณบานหินดาด หมูที่ 5 
ตําบลหินดาด อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

288 6501614 3/2/2565 1/3/2565 พบเห็นการบุกรุกตัดไมทําลายปา บริเวณปาสงวนแหงชาติ หมูบานปางอาง
 หมูที่ 1 ตําบลสบเปง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)

289 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/1359 ลว. 7

 มี.ค.65

3/2/2565 ขอความอนุเคราะห โปรดเรงพิจารณาในกระบวนการเพิกถอนโฉนดที่ดิน
เลขที่ 21690-21702 (13แปลง) ออกโดยมิชอบดวยกฎหมาย บริเวณ
หวยน้ําดํา บานสบรวก

√ หนังสือรองเรียน สํานักจัดการที่ดินปาไม

290 หนังสือ สบก. ลับ ที่ ทส
 1601.8/132 ลว. 7

 มี.ค.65

4/2/2565 รองเรียนเจาหนาที่รัฐทุจริตรับผลประโยชน การลักลอบตัดปาลมน้ํามันใน
เขตปาสงวนแหงชาติ ปารับรอ-สลุย อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร

√ หนังสือรองเรียน 
(สป.ทส.)

สจป.ที่ 11 (สุราษฎร
ธานี)

(ลับ ที่ ทส 0100/14 ลว. 1 ก.พ.65)

291 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/1119 ลว. 

25 ก.พ.65

4/2/2565 21/4/2565 รองขอความชวยเหลือ (จัดตั้งสํานักสงฆจันทรธราราม(ธ) จ.อุดรธานี) √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) (หนังสือ สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) ดวนที่สุด
 ที่ ทส 1619.1/2565 ลว. 5 เม.ย.

65)

292 นร02650002236 5/2/2565 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาทบทวนนโยบบายในการลด
งบประมาณ และเลิกจางเจาหนาที่หนวยพิทักษปาขององคกรหนวยพิทักษ
ปา เนื่องจากประชาชนพบเห็นขอมูลจากสื่อโซเชียล และตามเพจ 
Facebook เกี่ยวกับเพจอนุรักษปา รวมถึงเพจของ สืบ นาคะเสถียร

√ e-petition สํานักแผนงานและ
สารสนเทศ , สํานัก
ปองกันรักษาปาและ

ควบคุมไฟปา

(สํานักแผนงานและสารสนเทศ ยังไม
รับเรื่องในระบบ)

293 นร02650005892 5/2/2565 ขอใหแกไขปญหาสมาชิกรับเงินฌาปนกิจสงเคราะหไมเต็มจํานวนของ
กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห กรมปาไม

√ e-petition สํานักบริหารกลาง 
(สวนอํานวยการ)

294 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/1148 ลว. 

28 ก.พ.65

7/2/2565 7/9/2565 ขอความเปนธรรมพิสูจนสิทธิที่ดินการครอบครองบริเวณเกาะมุก ภายใน
เขตปาสงวนแหงชาติปาเกาะมุก จังหวัดตรัง ราย นายนพดล หมาดปนัง

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) ปดเรื่อง
ตามหนังสือ ที่ ทส 1625.14/3585 

ลว. 29 ส.ค.65

295 6501643 8/2/2565 8/2/2565 มีการลักลอบปรับหนาดินบริเวณปาสงวนแหงชาติ หมูบานปาครองวังหีบ 
ตรงขามทางเขาสวนปาลมรันเวย ตําบลนาหลวงเสน อําเภอทุงสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)



หนาที่ 46

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

296 6501672 8/2/2565 25/7/2565 มีคนบุกรุกพื้นที่ปาหนองหีบ หนองคา เขามาทําการตัดตนไมใหญเพื่อนําไป
ขายโดยจะเขามาตัดเฉพาะวันเสาร-อาทิตยและนํารถบรรทุกมาจํานวนมาก
เพื่อขนยายไมที่ตัดออก หมู 13 ตําบลโคกกลาง อําเภอลําปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย

√ รบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

297 6501664 9/2/2565 25/3/2565 มีคนบุกรุกพื้นที่ปาสปก.และนํารถแบคโฮเขาไปเคลียรพื้นที่ไรเพื่อปลูก
สับปะรดมีการนํารถบรรทุกเขามาขนยายไมที่ตัดออกนําไปขายและทํา
ทางเขาออกสองชองทางเพื่อไมใหคนรูและไดตักเตือนกันไปแลวแตก็ยังมีการ
เขาไปทําในพื้นที่ตอ หมู 5 คลองปริง และ หมู 2 บานขุนชํานาญ ตําบล
เกษตรสุวรรณ อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

298 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/1152 ลว. 

28 ก.พ.65

9/2/2565 ใหตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ตามรายชื่อและใหยายเจาหนาที่ออกจาก
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ เร่ือง การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ศก.
1 อําเภอขุนหาญและปาไมจังหวัดศรีสะเกษพรอมทั้งเจาหนาที่สํานัก 7

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

299 6501685 10/2/2565 23/3/2565 มีการลักลอบตัดไมใหญ ขนาด 2 คนโอบ บริเวณบนภูเขา เขตปาสงวน
แหงชาติ และใกลเขตอนุรักษ หมูที่ 2 ต.เขานอย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
 จุดพิกัดที่มีการลักลอบตัดไมอยูใกลแทงคน้ํา หางไป 10 เมตร ทางเขาให
เขาไปทางสวนใน ดานขวาลูกเขา หรือเขาไปทางหนาโรงเรียนเขาใหญเลี้ยว
ซาย เจอสามแยกตรงไป และเจอสามแยกอีกทีใหเลี้ยวขวา ตรงไปอีก 20 
เมตร เจอสามแยกแลวเลี้ยวซายตรงไปอีก 2-3 กิโลเมตร ใหเลี้ยวซายตรง
ไปทางขึ้นเขา ประมาณ3-4 กิโลเมตร ประมาณ 20 เมตร จะพบจุดบริเวณ
ที่มีการลักลอบตัดไม

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

300 หนังสือ สบก. ลับ ที่ ทส
 1601.8/108 ลว. 2

 มี.ค.65

10/2/2565 ขอความเปนธรรมและโตแยงคําสั่งตรวจยึดที่ดินทํากินของนิคมสหกรณชะ
แวะและเจาหนาที่ปาไม

√ หนังสือ สป.กษ. สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี (หนังสือ สป.กษ. ลับ ที่ กษ 
0220/522 ลว 2 ก.พ. 65) (สจป.ที่
 9 (ชลบุรี) รายงานความคืบหนา 

ตามหนังสือ ที่ ทส 1622.4/29 ลว.
 22 ก.ค.65)

301 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/1150 ลว. 

28 ก.พ.65

10/2/2565 18/3/2565 ขอความเปนธรรมใหปฏิบัติตาม มติคติรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 
2545

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) (หนังสือ สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) ที่ ทส 
1614.4/987 ลว. 15 มี.ค.65)



หนาที่ 47

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

302 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/1151 ลว. 

28 ก.พ.65

10/2/2565 ขอใหตรวจสอบบุคคลเปนภัยสังคม √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 9 สาขา
ปราจีนบุรี

303 6501693 11/2/2565 1/4/2565 เมื่อตอนสิบโมงของวันที่ 8 กุมภาพันธ 2565 ไดมีคนนํารถแบคโฮเขามา
ขุดที่ดินบนเขามะโรง มีการขมขูถึงประชาชนดวยเปนคนใหญคนโต ซึ่งได
ขมขูถึงผูรองจึงทําใหผูรองเกิดความเสียหาย ผูรองไดรับแจงวาที่ตรงนั้นเปน
ที่เขตปาสงวน และไดมีการตัดไมขนยายไมที่ตัดนําออกไปขาย หมูที่ 8 
ตําบลบางสน อําเภอประทิว จังหวัดชุมพร

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 11 (สุราษฎร
ธานี)

304 6501703 11/2/2565 4/4/2565 มีการลักลอบสรางส่ิงปลูกสราง เจาะหินธรรมชาติ และสรางฝายกั้นน้ําทําให
น้ําไมไหลเพื่อใหหินที่วา นาคาเลนน้ํา บริเวณสํานักสงฆหวยหินแหบ ตําบล
โพธิ์หมากแขง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)

305 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/1021 ลว. 

22 ก.พ.65

14/2/2565 แจงผลการพิจารณาเรื่องรองเรียน (กรณีสวนปาสิริเจริญวรรษ) √ หนังสือ สป.ทส. สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี (หนังสือ สป.ทส. ที่ ทส 0206.2/ว
458 ลว 9 ก.พ. 64)

306 หนังสือ สบก. ดวนที่สุด
 ที่ ทส 1601.8/869

 ลว. 14 ก.พ.65

14/2/2565 16/6/2565 ขอแจงใหใชอํานาจและหนาที่ตาม พรบ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 ใน
การติดตามตรวจสอบ และลงโทษผูที่ทําการยึดถือ ครอบครอง ทํา
ประโยชนหรืออยูอาศัยในที่ดิน กอสราง แผวถาง เผาปา ทําไม เก็บหาของ
ปา หรือกระทําดวยประการใดๆ อันเปนการเสื่อมเสียแกสภาพปาสงวน
แหงชาติ โดยมิชอบดวยกฎหมาย ในพื้นที่ปาภูซําผักหนาม อ.คอนสาร จ.
ชัยภูมิ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 538 (พ.ศ. 2516) ออกตามความ
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

(ที่ สพท. 019/2565 ลว. 9 ก.พ.65) 
(สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) รายงานความ
คืบหนา ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 
1621.4/1417 ลว. 22 ก.พ.65) 
(แจงความคืบหนาใหผูรองตามหนังสือ

กรมปาไม ดวนที่สุด ที่ ทส 
1601.8/6340 ลว. 18 เม.ย.65) 
(สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) ปดเรื่องตาม

หนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส  
1621.1/2455 ลว. 19 เม.ย.65) 
(กรมปาไม ปดเรื่องตามหนังสือ ดวน

ที่สุด ที่ ทส 1601.8/10199 ลว. 16
 มิ.ย.65)

307 6501732 15/2/2565 28/6/2565 มีการบุกรุกตัดไมทําลายปา บริเวณปาชุมชน บานทําลาดขาว หมูที่ 2 
ตําบลทําลาดขาว อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)



หนาที่ 48

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

308 6501745 15/2/2565 12/4/2565 มีการบุกรุกตัดไมทําลายปา บริเวณสวนปาแมอาง หมูที่ 5 ตําบลบานแลง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 3 (ลําปาง)

309 หนังสือ สบก. ที่ 1019
 ลว. 22 ก.พ.65

15/2/2565 ขอใหพิจารณาแนวทางแกปญหาสิทธิที่ดิน (กรณีกลุมชาวไทยภูเขามอนแจม
 ต.แมแรม และต.โปงแยง อ.แมริม จ.เชียงใหม)

√ หนังสือสํานักงาน
ปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี

สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) (หนังสือ สป.นร. ที่ นร 
0105.03/40453 ลว. 9 ก.พ.65) 

(ทั้งนี้ เปนการตอเนื่องหนังสือ กรมปาไม
 ที่ ทส 1601.8/5575 ลว. 18 มี.ค.

64 และหนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/3883 ลว. 8 ส.ค.64)

310 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/1361 ลว. 7

 มี.ค.65

17/2/2565 ขอโตแยงการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานปาไม √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

311 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/1363 ลว. 7

 มี.ค.65

17/2/2565 ทวงคืนพื้นที่ปาไม และใหกรมปาไมรองขอใหศาลสั่งคุมครองพื้นที่ปาฯ ขณะ
อยูระหวางดําเนินคดี มีผูมีอิทธิพลบุกรุกพื้นที่ปาและใชอาวุธปน ขมขูราษฎร
เขาใชพื้นที่สาธารณะประโยชน บริเวณอาวหาดนุย หมูที่ 2 ตําบลกะรน

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 12 สาขากระบี่

312 6501753 18/2/2565 24/2/2565 มีการบุกรุกเขตพื้นที่ปาสงวน มีรถแบคโฮเขาไปถางปามีวงศกวาง อยู
บริเวณหลัง อบต.หนองพลับ ติดกับสันเขื่อนอางเก็บน้ําหวยไทรงาม ตําบล
หนองพลับ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 10 สาขา
เพชรบุรี

313 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/1149 ลว. 

28 ก.พ.65

18/2/2565 26/5/2565 ขอความอนุเคราะห รองทุกขขอความเปนธรรม ขอคําชี้แนะแนวทาง และ
ขอกฎหมาย กรณีครอบครองที่ทํากินในเขตที่ดินในพื้นที่ปาไมถาวรตาม
โครงการสํารวจป พ.ศ. 2562

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 1 สาขา
แมฮองสอน

(สจป.ที่ 1 สาขาแมฮองสอน ปดเรื่อง
ตามหนังสือ ที่ ทส 1627.2/704 ลว.

 20 พ.ค.65)

314 หนังสือสํานักงาน
รัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ 
ทส 0100/945 ลว. 

14 ก.พ.65

18/2/2565 17/5/2565 ขอใหจัดทําคําตอบกระทูถามที่ 471 (เร่ือง การขอเอกสารสิทธิเขตปาไม
ถาวร เขตปาสงวนแหงชาติ มาทับพื้นที่ทํากินของชาวบาน ของนางอนุรักษ 
บุญศล สส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย)(หนังสือสํานักเลขาธิการนายกรับมนตรี 
ดวนที่สุด ที่ นร 0404/2069 ลว. 10 ก.พ.65)

√ กระทูถาม สํานักจัดการที่ดินปาไม (หนังสือ สบก. ดวนที่สุด ที่ ทส 
1601.8/1035 ลว. 23 ก.พ.65) 

(หนังสือ สจด. ดวนที่สุด ที่ ทส 
1603.2/618 ลว. 2 มี.ค.65)



หนาที่ 49

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

315 หนังสือสํานักงาน
รัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ 
ทส 0100/950 ลว. 

15 ก.พ.65

18/2/2565 11/4/2565 การดําเนินการตามขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (คราวประชุม
สภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 25 ปที่ 3 คร้ังที่ 16 (สมัยสามัญประจําปคร้ังที่
สอง) เมื่อวันพุธที่ 15 ธ.ค.64 จํานวน 2 ขอหารือ) (หนังสือสภา
ผูแทนราษฎร ที่ สผ 0001/792 ลว. 31 ม.ค.65)

√ ขอหารือ กองการอนุญาต , 
สจป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

หนังสือ สบก. ดวนที่สุด ที่ ทส 
1601.8/1033 ลว. 23 ก.พ.65 

(กองการอนุญาต ปดเรื่องตามหนังสือ ที่
 ทส 1602.45/1304 ลว. 8 เม.ย.

65) (สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) ปด
เร่ืองตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 

1625.41/135 ลว. 14 ม.ค.65 
และหนังสือ ที่ ทส 1625.1/2730 

ลว. 1 ก.ค.65)

316 หนังสือ สบก. ดวนที่สุด
 ที่ ทส 

1601.8/1032 ลง
วันที่ 23 ก.พ.65

18/2/2565 การดําเนินการตามขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (คราวประชุม
สภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 25 ปที่ 3 คร้ังที่ 21 (สมัยสามัญประจําปคร้ังที่
สอง) เปนพิเศษ จํานวน 4 ขอหารือ) (หนังสือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ที่ 
สผ 0001/1090 ลว. 3 ก.พ.65)

√ ขอหารือ กองการอนุญาต , 
สจป.ที่ 2 (เชียงราย) ,

 สจป.ที่ 10 สาขา
เพชรบุรี , สจป.ที่ 3 

สาขาแพร

(หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่
 ทส 0100/942 ลว. 15 ก.พ.65) 

(กองการอนุญาต ปดเรื่อง ตามหนังสือ 
ดวนที่สุด ที่ ทส 1602.42/893 ลว. 
10 มี.ค.65) (สจป.ที่ 2 (เชียงราย) , 
สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี , สจป.ที่ 3

 สาขาแพร ยังไมสง)

317 6501761 21/2/2565 23/5/2565 มีเจาหนาที่ไปทําการรังวัดที่ดินแนวเขตปาสงวนแหงชาติไดยิงแนวเขตล้ําที่ 
นส.3ก. ที่ดินทํากิน เขาไปเยอะ ในพื้นที่ หมู 12 หมูบานเขาวัง ใกลกับ
มัสยิด ตําบลหินตก อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

318 6501774 21/2/2565 18/4/2565 พบเห็นการบุกรุกตัดไมทําลายปา บริเวณปาสงวนแหงชาติ บานสบเรียง 
ตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 3 (ลําปาง)

319 6501782 21/2/2565 28/6/2565 พบเห็นการบุกรุกตัดไมทําลายปา บริเวณปาปาเชิงเขา บานเขาวง หมูที่ 3 
ตําบลหนองน้ําแดง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)



หนาที่ 50

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

320 6501871 23/2/2565 พบเห็นนายทุนบุกรุกตัดไมในเขตปาสงวนแหงชาติ และปลูกบานบริเวณที่
สังเกตไดงาย หลังรีสอรทบานไรออมทอง เขาผาแดง บานปางโก หมู 8 
ตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา และไดติดปายวาเปนพื้นที่
สวนบุคคลมีเอกสารสิทธิ์ถูกตอง ผูรองตองการใหเจาหนาที่พื้นที่ในสวนที่
เกี่ยวของเขามาตรวจสอบโดยเรงดวน เนื่องจากมีการตัดไมอยูในขณะนี้

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

321 6501884 23/2/2565 18/4/2565 ขอใหกรมปาไม ตรวจสอบพื้นที่ดินวาไมไดอยูในเขตปาสงวน อําเภอเมือง
ปาน ตําบลเมืองปาน จังหวัดลําปาง ศูนยปาไมที่ลําปางใชเวลาตรวจสอบ
เอกสารจะสามอาทิตยแลวยังไมไดดําเนินการอะไรเลย

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 3 (ลําปาง)

322 หนังสือ สบก. ที่ 
1601.8/1258 ลว. 3

 มี.ค.65

24/2/2565 11/4/2565 ขอแยงสิทธิและคัดคานในพื้นที่ คตช. √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) (สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) ปดเรื่องแลวตาม
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 

1619.1/2424 ลว. 31 มี.ค.65)

323 6501923 25/2/2565 20/6/2565 มีผูใหญบานไดรับงบประมาณจากกรมปาไมจํานวน 50,000 บาท มีการ
จัดซื้อจัดจางใหสมาชิกไฟปาและตองจายเบี้ยเลี้ยงใหกับลูกนองในหนวยไฟ
ปารายไดที่ตองไดจํานวน 9,600 บาท ซึ่งทางผูใหญบานไมมีการจายเงินคา
เบี้ยเลี้ยงใหกับลูกนองเลย ผูใหญบานหมู 5 ตําบลทุงกวาว อําเภอเมืองปาน
 จังหวัดลําปาง

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 3 (ลําปาง)

324 6501931 25/2/2565 มีพื้นที่ สปก. จํานวนหลายไรและมีการบุกรุกจุดไฟเผาปาและถางปาใน
บางสวนที่มีพื้นที่ของเขาเองและมีการตัดตนไมขางๆมหาวิทยาลัยพะเยา 
ตํารวจไดเขาไปตรวจสอบพื้นที่เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2565 พื้นที่ที่เกิด
เหตุ หมูบานมอแกงทอง ตําบลแมกลาง จังหวัดพะเยา พิกัด IND593505 
E2102857N WGS84593172E2103160N

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

325 6501981 28/2/2565 29/6/2565 มีการบุกรุกปา ตําบลเกาะสุกร อําเภอปะเหรียญ จังหวัดตรัง มีกํานันไป
ปลูกตนอินทผาลํา เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 เจาหนาที่กรมปาไม
ไมรับหนังสือมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมกับทางเจาหนาที่

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

เดือน มีนาคม 2565

326 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/1899 ลว. 

31 มี.ค.65

1/3/2565 12/7/2565 รองขอใหพิจารณาสั่งการใหเจาหนาที่ปาไมรองทุกขกลาวโทษกับผูกระทํา
ผิดทางอาญา

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

(สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) ปดเรื่อง
ตามหนังสือ ที่ ทส 1625.14/2843 

ลว. 7 ก.ค.65)



หนาที่ 51

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

327 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/1903 ลว. 
31 มี.ค.65 (สจป.) 
และหนังสือ สบก. ที่ 

ทส  1601.8/2215 
ลว. 20 เม.ย.65 (สศม.)

2/3/2565 2/6/2565 ขอเรียนสอบถามขอมูล √ หนังสือรองเรียน สํานักเศรษฐกิจการปา
ไม , สจป.ที่ 1-13 
และ สจป.ทุกสาขา

(ปดเรื่องตามหนังสือกรมปาไม ดวนที่สุด
 ที่ ทส 1601.8/9480 ลว. 2 ม.ิย.65)

328 848 ล.ว. 7 ม.ีค. 65 
และ ลับ ที่ ทส 

0221/127 ล.ว. 23 
มี.ค. 65

7/3/2565 25/3/2565 ขอยกเลิกรองเรียนขาราชการกรมปาไม ทุจริตคอรัปชั่นเงินทอนงบประมาณ
เพาะชํากลาไม

√ หนังสือรองเรียน สํานักบริหารกลาง 
(ศูนยบริการประชาชน)

ปดเรื่องเนื่องจากเร่ืองรองเรียนดังกลาว
มีการดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง

ตอไป

329 หนังสือ สบก. ดวนที่สุด
 ที่ ทส 

1601.8/1834 ลว. 
28 มี.ค.65

8/3/2565 16/6/2565 ขอทราบผลการติดตาม ตรวจสอบ ผูที่ทําการยึดถือ ครอบครอง ทํา
ประโยชนหรืออยูอาศัยในที่ดิน กอสราง แผวถาง เผาปา ทําไม เก็บหาของ
ปา หรือกระทําดวยประการใดๆอันเปนการเสื่อมเสียแกสภาพปาสงวน
แหงชาติ โดยมิชอบดวยกฎหมาย ในพื้นที่ปาภูซําผักหนาม อ.คอนสาร จ.
ชัยภูมิ

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

(ที่ สพท. 029/2565 ล.ว. 5 มี.ค. 
65) (สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) ปดเรื่อง
ตามหนังสือ ที่ ทส 1621.1/2455 

ลว. 19 เม.ย.65 และหนังสือ ดวนที่สุด
 ที่ ทส 1621.1/4043 ลว. 31 พ.ค.
65) (กรมปาไม ปดเรื่องตามหนังสือ 

ดวนที่สุด ที่ ทส 1601.8/10199 ลว.
 16 มิ.ย.65)

330 6502034 9/3/2565 20/4/2565 พบเห็นการบุกรุกตัดไมทําลายปา บริเวณภูเขาดานหลัง วิทยาลัยเทคนิค
ปตตานี ตําบลบอทอง อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 13 (สงขลา)

331 6502042 9/3/2565 18/4/2565 พบเห็นการลักลอบตัดไมสักแปรรูป บริเวณปาสงวนแหงชาติ บานปางกุม 
หมูที่ 4 ตําบลแมปะ อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 3 (ลําปาง)

332 6502055 9/3/2565 25/7/2565 ลักลอบตัดไมและแปรรูปไมอยูที่หมูที่ 3 ตําบลสะอาดชัยศรี อําเภอดอนจาน
 จังหวัดกาฬสินธุ

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 7 (ขอนแกน)

333 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/1902 ลว. 

31 มี.ค.65

9/3/2565 หนังสือรองเรียน/รองทุกขของนายสมรักษฯ √ หนังสือสํานักงาน
รัฐมนตรี ทส.

สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) ,
 สจป.ที่ 10 สาขา

เพชรบุรี



หนาที่ 52

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

334 หนังสือ สบก. ดวนที่สุด
 ที่ ทส 

1601.8/1762 ลว. 
25 มี.ค.65

9/3/2565 2/8/2565 การดําเนินการตามขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กรณีในคราว
ประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 25 ปที่ 3 คร้ังที่ 25 (สมัยสามัญประจําป
คร้ังที่สอง) เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2565 นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สส.
จังหวัดพะเยา พรรคเพื่อไทย) (หนังสือสภาผูแทนราษฎร ที่ สผ 
0001/1703 ลว. 22 ก.พ.2565)

√ ขอหารือ กองการอนุญาต , 
สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

(หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่
 ทส 0100/1209 ลว. 3 มี.ค.65) 
(กองการอนุญาต ปดเรื่องแลวตาม

หนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส
1602.42/1366 ลว. 12 เม.ย.65) 
(กรมปาไม ปดเรื่องตามหนังสือ ที่ ทส 
1601.8/12751 ลว. 2 ส.ค.65 
เรียน ปกท.ทส.) (เนื่องจากขอมูลกอง
การอนุญาต มีขอมูลครบถวนเพียงพอ)

335 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/1900 ลว. 

31 มี.ค.65

9/3/2565 25/5/2565 ขอใหพิจารณาพื้นที่เพิ่มเติมใหกับชุมชนบอแกว และเรงรัดการสงเสริม
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

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

 (หนังสือ สป.ทส. ที่ ทส 0206.2/ว
695 ล.ว. 2 มี.ค. 65) (สจป.ที่ 8 

(นครราชสีมา) ปดเรื่องตามหนังสือ ที่ 
ทส 1621.1/3740 ลว. 20 พ.ค.65)

336 หนังสือ สบก. ดวนที่สุด
 ที่ ทส 

1601.8/1765 ลว. 
25 มี.ค.65

9/3/2565 การดําเนินการตามขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กรณีในคราว
ประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 25 ปที่ 3 คร้ังที่ 15 (สมัยสามัญประจําป
คร้ังที่สอง) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 นายอนุชา นอยวงศ สส.
พิษณุโลก พรรคพลังประชารัฐ หารือกรณีปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนในอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก) (หนังสือสภาผูแทนราษฎร ที่ 
สผ 0001/1787 ลว. 22 ก.พ.65)

√ ขอหารือ สจป.ที่ 4 สาขา
พิษณุโลก

(หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่
 ทส 0100/1211 ลว. 3 มี.ค.65)

337 หนังสือ สบก. ดวนที่สุด
 ที่ ทส 

1601.8/1766 ลว. 
25 มี.ค.65

9/3/2565 การดําเนินการตามขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กรณีในคราว
ประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 25 ปที่ 3 คร้ังที่ 20 (สมัยสามัญประจําป
คร้ังที่สอง) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 นายประกอบ รัตนพันธ
 สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปตย หารือกรณีการอนุญาตให อบต.
หนองหงส อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช ใชพื้นที่ปาควนไมแดง) (หนังสือสภา
ผูแทนราษฎร ที่ สผ 0001/1791 ลว. 22 ก.พ.65)

√ ขอหารือ สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

(หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่
 ทส 0100/1213 ลว. 3 มี.ค.65)

338 6502063 10/3/2565 7/6/2565 การบุกรุกและครอบครองที่ดินปาสงวนและขอใหประกาศยกเลิกเอกสาร
สิทธิที่ทํากิน(สท.)ของกรมปาไมและปกปายปาสงวนใหม

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 3 สาขาแพร



หนาที่ 53

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

339 6503244822 11/3/2565 มีการขีดเสนปาทับที่ สปก. บริเวณหมูบานหวานพัฒนา ตําบลบอแกว 
อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ ทําใหที่ สปก.จากจํานวน 24 ไร เหลือ 6 ไรที่
ยังเปนที่ดิน สปก. ซึ่งเอกสาร สปก. ออกป 2514 ซึ่งนาจะออกกอนการทํา
เขตปาแนวที่ทําใหมนี้ จึงตองการใหมาพิจารณาใหม ทั้งนี้ไดติดตอกรมปาไม 
เขต 7 แลว แตเร่ืองไมมีความคืบหนา

√ e-petition สจป.ที่ 7 (ขอนแกน)

340 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/1897 ลว. 

31 มี.ค.65

14/3/2565 9/6/2565 รองขอความชวยเหลือ (วัดพุทธไพวรรณ) จ.อุดรธานี √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) (สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) ปดเรื่องแลวตาม
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 

1619.1/3681 ลว. 30 พ.ค.65)

341 หนังสือ สบก. ดวนที่สุด
 ที่ ทส 

1601.8/1700 ลว. 
24 มี.ค.65

14/3/2565 20/6/2565 การดําเนินการตามขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กรณีในคราว
ประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 25 ปที่ 3 คร้ังที่ 24 (สมัยสามัญประจําป
คร้ังที่สอง) เปนพิเศษ เมื่อวันศุกรที่ 21 มกราคม 2565 นายสัมฤทธิ์ แทน
ทรัพย สส.จังหวัดชัยภูมิ พรรคพลังประชารัฐ)(หนังสือสภาผูแทนราษฎร ที่ 
สผ 0001/1997 ลว. 25 ก.พ.2565)

√ ขอหารือ กองการอนุญาต , 
กลุมนิติการ

(หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่
 ทส 0100/1284 ลว. 9 มี.ค.65) 
(กองการอนุญาต ปดเรื่องตามหนังสือ 

ดวนที่สุด ที่ ทส 1602.41/1128 ลว.
 29 มี.ค.65) 31/3/2565) (หนังสือ 
สบก. ดวนที่สุด ที่ ทส 1601.8/2144

 ลว. 20 มิ.ย.65 สงเร่ืองใหกลุมนิติ
การ) (กลุมนิติการ ปดเรื่องตามหนังสือ 
ดวนที่สุด ที่ ทส 1609.2/1252 ลว. 
20 มิ.ย.65) (กรมปาไม ปดเรื่องตาม

หนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 
1601.8/14643 ลว. 5 ก.ย.65 

เรียน ปกท.ทส. เรียบรอยแลว)

342 หนังสือ สบก ดวนที่สุด
 ที่ ทส 

1601.8/1712 ลว. 
24 มี.ค.65

14/3/2565 12/5/2565 การดําเนินการตามขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กรณีในคราว
ประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 25 ปที่ 3 คร้ังที่ 14 (สมัยสามัญประจําป
คร้ังที่สอง) เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 นายภาคภูมิ บูลยประมุข สส.
จังหวัดตาก พรรคเศรษฐกิจไทย)(หนังสือสภาผูแทนราษฎร ที่ สผ 
0001/2133 ลว. 25 ก.พ.2565)

√ ขอหารือ สจป.ที่ 4 (ตาก) (หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่
 ทส 0100/1290 ลว. 9 มี.ค.65) 
(หนังสือ สจป.ที่ 4 (ตาก) ดวนที่สุด ที่ 

ทส 1617.22/3251 ลว. 5 เม.ย.65)
 (กรมปาไม ปดเรื่องแลวตามหนังสือ 

ดวนที่สุด ที่ ทส 1601.8/8111 ลว. 
12 พ.ค.65 เรียน ปกท.ทส.)



หนาที่ 54

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

343 หนังสือ สบก. ดวนที่สุด
 ที่ ทส 

1601.8/1731 ลว. 
24 มี.ค.65

14/3/2565 16/8/2565 การดําเนินการตามขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กรณีในคราว
ประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 25 ปที่ 3 คร้ังที่ 18 (สมัยสามัญประจําป
คร้ังที่สอง) เปนพิเศษ เมื่อวันศุกรที่ 17 ธันวาคม 2564 นายพิบูลย รัชกิจ
ประการ สส.จังหวัดสตูล พรรคภูมิใจไทย) (หนังสือสภาผูแทนราษฎร ที่ สผ
 0001/2095 ลว. 25 ก.พ.2565)

√ ขอหารือ สจป.ที่ 13 (สงขลา) (หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่
 ทส 0100/1286 ลว. 9 มี.ค.65)) 
(หนังสือ สจป.ที่ 13 (สงขลา) ดวนที่สุด
 ที่ ทส 1626.1/1081 ลว. 8 เม.ย.
65) (กรมปาไมปดเรื่องตามหนังสือ 

ดวนที่สุด ที่ ทส 1601.8/13585 ลว.
 16 ส.ค.65 เรียน ปกท.ทส.)

344 6502071 15/3/2565 3/9/2565 มีการบุกรุกตัดไมทําลายปา บริเวณบานเขายายเที่ยงใต หมู 10 ตําบลคลอง
ไผ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

แจง อส. ทางอีเมลแลว

345 6502084 15/3/2565 22/6/2565 เมื่อวันที่ 11 มี.ค. พ.ศ.2565 เวลา 14:00 มีหนวยปองกันและรักษาปา 
หัวหนาหนวยชื่อนายรัตนพงษ ถิ่งสุข ไดนําลูกนองและรถกะบะรีโวสีดํา
จํานวน 2 คัน เขาไปจับไมประดูของชาวบานเปนจํานวน 4 ทอน และไดขน
ใสรถเปนจํานวนคันละ 2 ทอน หมู 3 บานสะเลียม อําเภอเวียงสา จําบล
ยาบหัวนา จังหวัดนาน

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 3 สาขาแพร

346 6502092 15/3/2565 27/4/2565 มีการบุกรุกตัดไมทําลายปา บริเวณในเขตพื้นที่เขาอีโตใกลกับดาษดา รี
สอรท ตําบลเนินหอม อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)

347 6502102 15/3/2565 มีการลักลอบบุกรุกพื้นที่ปาในเขตปาสงวนแหงชาติปาแมแตง บริเวณบาน
มอนเงาะ หมูที่ 5 ตําบลเมืองกาย อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม บริเวณ
ดังกลาวไดมีการเขามาสรางรีสอรท

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)

348 6502115 15/3/2565 21/4/2565 มีการบุกรุกตัดไมทําลายปา บริเวณบานนาตนจั่น หมูที่ 5 ตําบลบานตึก 
อําเภอศรีสัขนาลัย จังหวัดสุโขทัย

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 4 (ตาก)

349 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/5990 ลว. 

25 มี.ค.65

15/6/2564 6/10/2564 ขอความเปนธรรม (ต.ปายุบใน อ.วังจันทร จ.ระยอง) √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี (เก็บตก มิ.ย.64 นับสถิติ มี.ค.65) 
(สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี ปดเรื่องตามหนังสือ
 ที่ ทส 1622.1/6091 ลว. 30 ก.ย.

64)



หนาที่ 55

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

350 หนังสือ สบก. ลับ ที่ ทส
 1601.8/193 ลว. 8 

เม.ย.65

16/3/2565 23/6/2565 ขอใหตรวจสอบรานบานสวน ตั้งอยูตําบลทรงคะนอง อําเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ

√ หนังสือจังหวัด
สมุทรปราการ

สํานักโครงการ
พระราชดําริและ

กิจการพิเศษ

(หนังสือจังหวัดสมุทรปราการ ลับ ที่ สป
 0017.1/384 ล.ว. 10 มี.ค. 65) 
(สํานักโครงการพระราชดําริฯ ปดเรื่อง
ตามหนังสือ ลับ ที่ ทส 1610.4/6 ลว.

 21 มิ.ย.65)

351 6503119223 16/03/2565 ขอใหดําเนินการตรวจสอบพระสงฆ จํานวน 5 รูป พรอมชาวบานเขาบุกรุก
แผวถางปาไดทําการตัดตนไมจํานวนหลายรอยตนเพื่อทําการกอสรางเปน
สํานักสงฆ พื้นที่เกิดเหตุอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ใกล ๆ วนอุทยานหริรักษ
 ต.เสี้ยว อ.เมือง จ.เลย โดยยังไมไดรับอนุญาตจากกรมปาไมในการกอสราง
สํานักสงฆ (เร่ืองดังกลาวเคยรองเรียนไปยังสํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 6
 (อุดรธานี) หลายเดือนแลว แตยังไมไดรับการแกไขปญหา)

√ e-petition สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

352 นร02650012820 16/3/2565 7/4/2565 ขอใหตรวจสอบการบุกรุกเขาไปทําประโยชนในพื้นที่ปาสาธารณะ จํานวน 2
 แหง (ในพื้นที่ใกลเคียงกัน) แหงที่ 1 บริเวณ ปาโคกหวยบุงหมี หมูบาน
ทราย หมูที่ 1 ตําบลทรายทอง อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู

√ e-petition สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)

353 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/1898 ลว. 

31 มี.ค.65

17/3/2565 24/5/2565 ขอใหดําเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางออกจากพื้นที่ปาเขาคอและปาภูทับเบิก
เชนเดียวกับปามอนแจมตามกฎหมายและอํานาจหนาที่ของเจากระทรวง
โดยไมลาชาเกินสมควร (ฉบับที่สอง)

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 4 สาขา
พิษณุโลก

(มข.ขค2565/0220 ล.ว. 18 ก.พ. 
65) (สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ปด

เร่ืองตามหนังสือ ที่ ทส 
1630.401/2342 ลว. 17 พ.ค.65)

354 หนังสือ สบก. ดวนที่สุด
 ที่ ทส 

1601.8/1761 ลว. 
25 มี.ค.65

17/3/2565 การดําเนินการตามขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กรณีในคราว
ประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 25 ปที่ 3 คร้ังที่ 29 (สมัยสามัญประจําป
คร้ังที่สอง) เปนพิเศษ เมื่อวันศุกรที่ 4 กุมภาพันธ 2565 จํานวน 3 ขอ
หารือ) (หนังสือสภาผูแทนราษฎร ที่ สผ 0001/2467 ลว. 1 มี.ค.2565)

√ ขอหารือ สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) ,
 สจป.ที่ 13 (สงขลา) ,
 สจป.ที่ 3 สาขาแพร

(หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่
 ทส 0100/1394 ลว. 14 มี.ค.65) 

(สจป.ที่ 13 (สงขลา) ปดเรื่องตาม
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 

1626.14/1194 ลว. 22 เม.ย.65) 
(สจป.ที่ 3 สาขาแพร ปดเรื่องตาม

หนังสือ ที่ ทส 1628.1/1706 ลว. 
21 เม.ย.65) (สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) 

ยังไมสงเรื่องมาปด)



หนาที่ 56

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

355 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/2167 ลว. 

19 เม.ย.65

18/3/2565 ขอชวยเหลือในการจัดที่ดินทํากินตามนโยบาย คทช. √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 11 (สุราษฎร
ธานี)

356 6502123 21/3/2565 3/9/2565 มีคนเขาไปบุกรุกพื้นที่และตัดตนไมไปถึงบนเขาที่อยูหลังรีสอรทรางและนํา
รถกะบะจํานวน 3 คัน ขนไมที่ตัดออกจากพื้นที่ หมู กม.9 หมูบานเขา
แหลม ต.หนองน้ําแดง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

ไมมีขอมูลติดตอผูรอง

357 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/1888 ลว. 

30 มี.ค.65

22/3/2565 8/4/2565 ไมเอา คทช. และขอถอนที่ดินพื้นที่นิคมออกจากโครงการจัดที่ดินทํากินให
ชุมชน (คทช.)

√ หนังสือรองเรียน สํานักจัดการที่ดินปาไม (สํานักจัดการที่ดินปาไม ปดเรื่องตาม
หนังสือกรมปาไม ดวนที่สุด ที่ ทส 
1603.3/6018 ลว. 8 เม.ย.65)

358 6502165 24/3/2565 4/4/2565 มีหนวยงานราชการเขาไปตัดตนไมพะยูงอายุ 30 ป จํานวน 16 ตน
โดยประมาณ จํานวน 5 คนที่เขาไปตัดตนไมในพื้นที่และนํารถแบคโฮ
จํานวน 1 คัน เขาในพื้นที่โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก 97 หมู 5 
ตําบลโชคชัย อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

359 6502194 24/3/2565 24/8/2565 มีการตัดตนไม แผวถางปา ทํามาไดประมาณ 4-5 วันแลวที่ตําบลเขาคอก 
อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย จะติดกับบานตะลุมพุก หมู 3 ตําบล
หนองไมงาม อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

ไมมีขอมูลติดตอผูรอง

360 นร01650000839 24/03/2565 19/9/2565 ขอใหตรวจสอบการบุกรุกที่ดินปาสงวนแหงชาติ ปาเนินเพิ่ม เพื่อกอสรางที่
อยูอาศัย ซึ่งพื้นที่ดังกลาวอยูในพื้นที่หวยน้ําไซใต หมูที่ 16 ตําบลเนินเพิ่ม 
อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

√ e-petition สจป.ที่ 4 สาขา
พิษณุโลก

361 หนังสือ สบก. ดวนที่สุด
 ที่ ทส 

1601.8/1789 ลว. 
28 มี.ค.65

24/3/2565 30/6/2565 ขอใหจัดทําคําตอบกระทูถามที่ 506 เร่ือง ผลการดําเนินการในการจัดสรร
ที่ดินใหแกชุมชน ของพลตํารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร พรรคกาวไกล แบบบัญชีรายชื่อ (หนังสือสภาผูแทนราษฎร ดวน
ที่สุด ที่ สผ 0014/2800 ลว. 11 มี.ค.65)

√ กระทูถาม สํานักจัดการที่ดินปาไม (หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่
 ทส 0100/1449 ลว. 16 มี.ค.65) 
(สํานักจัดการที่ดินปาไม เสนอปดเร่ือง

ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 
1603.3/1276 ลว. 9 พ.ค.65) (ผู

ตรวจฯ (ธวัชชัย) ใหทบทวนคําตอบใหม
อีกคร้ัง) (สํานักจัดการที่ดินปาไม ปด
เร่ืองตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 
1603.3/1858 ลว. 4 ก.ค.65)



หนาที่ 57

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

362 หนังสือ สบก. ดวนที่สุด
 ที่ ทส 

1601.8/1764 ลว. 
25 มี.ค.65

24/3/2565 12/9/2565 ขอใหจัดทําคําตอบกระทูถามแยกเฉพาะที่ 429 (กระทูถามของนายรังสรรค
 มณีรัตน สส.พรรคเพื่อไทย เรื่อง ความคืบหนาในการเพิกถอนที่อยูอาศัย
บานผาหนาม ม.12 ต.บานไผ อ.ลี้ จ.ลําพูน) (หนังสือสํานักเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร ดวนที่สุด ที่ สผ 0014/2838 ลว. 11 มี.ค.65)

√ กระทูถาม สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) (หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่
 ทส 0100/1509 ลว. 21 มี.ค.65) 

(สจป.ที่ 1 (เชียงใหม ที่ ทส 
1614.2/4056 ลว. 6 ก.ย.65) (กรม
ปาไม ปดเรื่องแลวตามหนังสือ ดวนที่สุด

 ที่ ทส 1601.8/15876 ลว. 26 
ก.ย.65 เรียน ปกท.ทส.)

363 6502144 25/3/2565 24/5/2565 มีการบุกรุกที่ไมมีเอกสารสิทธิ์(ปาหนองรี) ขุดลูกรังบริเวณเนินเขา เพื่อ
ครอบครองที่ดิน และจําหนายลูกรัง โดยใชรถแบ็คโฮ ทํามาเปนเดือน หนวย
 กจ 2 อยูหางแค 3 กม. แตเหมือนไมสนใจการกระทําดังกลาว

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

364 6402904 25/3/2565 28/3/2565 สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ ๙ (ชลบุร)ี ขอเรียนวาไดดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง เรื่องรองเรียน เลขทะเบียน ๖๔๐๒๙๐๔ ในระบบ
บริหารจัดการเรื่องรองเรียน กรมปาไม แลว ผลปรากฏวาอยูในเขตปาสงวน
แหงชาติ ปาเลนปากน้ําเวฬุ ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง โดยศูนยบริหารจัดการทรัพยากรปาชายเลน จังหวัด
จันทบุรี เปนผูรับผิดชอบโดยตรง ซึ่งอยูระหวางการตรวจสอบดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่โดยเครงครัดแลว

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

365 6402962 25/3/2565 28/3/2565 สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ ๙ (ชลบุร)ี ขอเรียนวาไดดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง เรื่องรองเรียน เลขทะเบียน ๖๔๐๒๙๖๒ ในระบบ
บริหารจัดการเรื่องรองเรียน กรมปาไม แลว ผลปรากฏวาอยูในเขตปาสงวน
แหงชาติ ปาเลนปากน้ําเวฬุ ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง โดยศูนยบริหารจัดการทรัพยากรปาชายเลน จังหวัด
จันทบุรี เปนผูรับผิดชอบโดยตรง ซึ่งอยูระหวางการตรวจสอบดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่โดยเครงครัดแลว

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

366 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/2052 ลว. 8

 เม.ย.65

25/3/2565 ขอคัดคานการจัดทํารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และคัดคานการ
ขออนุญาตใชพื้นที่ปาตาม พรบ.ปาไม พ.ศ.2484 และพื้นที่ปาชุมชนบาน
เกาะใหญ โครงการทําเหมืองชนิดแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรมกอสราง ของบริษัท ภูทองอันดา จํากัด ตําบลควนโดน อําเภอ
ควนโดน จังหวัดสตูล

√ หนังสือรองเรียน กองการอนุญาต , 
สจป.ที่ 13 (สงขลา)



หนาที่ 58

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

367 6502173 28/3/2565 13/9/2565 พบเห็นมีการบุกรุกพื้นที่ปา โดยนํารถแบคโฮเขาตักดินและปรับหนาดินใน
พื้นที่ปา หมูที่ 15 ตําบลทรายมูล จังหวัดยโสธร

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

ไมมีขอมูลติดตอผูรอง

368 หนังสือ สบก. ดวนที่สุด
 ที่ ทส 

1601.8/1904 ลว. 
31 มี.ค.65

28/3/2565 การดําเนินการตามขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กรณีในคราว
ประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 25 ปที่ 3 คร้ังที่ 22 (สมัยสามัญประจําป
คร้ังที่สอง) เมื่อวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 จํานวน 2 ขอหารือ) (หนังสือ
สภาผูแทนราษฎร ที่ สผ 0001/2986 ลว. 15 มี.ค.2565)

√ ขอหารือ กองการอนุญาต , 
สจป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช) , 
สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

(หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่
 ทส 0100/1544 ลว. 22 มี.ค.65) 
(กองการอนุญาต ปดเรื่อง ตามหนังสือ 
ที่ ทส 1602.45/1304 ลว. 8 เม.ย.
65) (สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 
และ สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี ยัง

ไมสง)

369 หนังสือ สบก. ดวนที่สุด
 ที่ ทส 

1601.8/1901 ลว. 
31 มี.ค.65

28/3/2565 การดําเนินการตามขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กรณีในคราว
ประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 25 ปที่ 3 คร้ังที่ 19 (สมัยสามัญประจําป
คร้ังที่สอง) เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 นายขจิตร ชัยนิคม สส.
อุดรธานี พรรคเพื่อไทย หารือกรณีการเปดบริการอางน้ําพาน อ.สรางคอม 
จ.อุดรธานี) (หนังสือสภาผูแทนราษฎร ที่ สผ 0001/2278 ลว. 28 ก.พ.
65)

√ ขอหารือ สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) (หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่
 ทส 0100/1541 ลว. 22 มี.ค.65)

370 6502181 30/3/2565 19/5/2565 มีการใชเลื่อยโซยนตแปรรูปไมและเสียงดัง บริเวณขางบานเลขที่ 37 หมูที่ 
10 ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ทั้งนี้ ศูนยบริการประชาชน 
ไดโทรประสานแจงหัวหนาหนวยปองกันรักษาปาที่ นน.10 (ภูเพียง) ใน
เบื้องตนดวยแลว

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 3 สาขาแพร

371 6502204 30/3/2565 12/4/2565 พบเห็นมีการแปรรูปไมและบดไม บริเวณริมถนนรอยตอระหวางหนองหญา
ปลองไปแกงกระจาน จุดสังเกตหางจากวัดยางน้ํากลัดใต ที่มีสมเด็จพระ
พุฒาจารยโต พรหมรังสีองคที่มีขนาดใหญ ตําบลยางน้ํากลัดใต อําเภอ
หนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี ไปประมาณ 1 กิโลเมตร

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 10 สาขา
เพชรบุรี

372 6502212 30/3/2565 27/6/2565 มีการบุกรุกปาตนน้ําบริเวณหมูที่ 8 ตําบลบางสน อําเภอปะทิว จังหวัด
ชุมพร อยูหลังวัดเหลนยางเคยมีเจาหนาที่ไดเขาไปจับกุมหลายคร้ังแลวแตก็
ยังมาบุกรุกเหมือนเดิมและทางผูแจงเลยไมไววางใจเจาหนาที่ในพื้นที่ใหเขาไป

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 11 (สุราษฎร
ธานี)



หนาที่ 59

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
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ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

373 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/1750 ลว. 

25 ม.ค.64

13/1/2564 8/3/2564 ขอรองเรียน กรณีชุมชนอางเตย (ต.ทาตะเกียบ อ.ทาตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา) √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 9 สาขา
ปราจีนบุรี

(เก็บตก ม.ค.64 นับสถิติ มี.ค.65) 
(สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ปดเร่ืองแลว
ตามหนังสือ ที่ ทส 1633.104/1358

 ลว. 3 มี.ค.64)

374 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/3297 ลว. 

11 ก.พ.64

9/2/2564 28/6/2564 ขอใหมีการแกไขปญหาและตรวจสอบขอเท็จจริง (พื้นที่หมูที่ 7 ตําบลไมงาม
 อําเภอเมือง จังหวัดตาก)

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 4 (ตาก) (เก็บตก ก.พ.64 นับสถิติ มี.ค.65) 
(หนังสือ สจป.ที่ 4 (ตาก) ที่ ทส 

1617.22/6279 ลว. 18 ม.ิย.64)

375 หนังสือ กรมปาไม ลับ 
ที่ ทส 1601.8/335 

ลว. 30 เม.ย.64

8/4/2564 15/12/2564 ขอรองเรียนการทุจริต √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 7 (ขอนแกน) (เก็บตก เม.ย.64 นับสถิติ มี.ค.65) 
(สจป.ที่ 7 (ขอนแกน) ปดเรื่องตาม

หนังสือ ลับ ที่ ทส 1620.4/65 ลว. 8
 ธ.ค.64)

376 หนังสือกรมปาไม ลับ ที่
 ทส 1601.8/339 

ลว. 11 พ.ค.64

30/4/2564 17/1/2565 รองเรียนขอความเปนธรรม (ศูนยปาไมสุพรรณบุร)ี √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) (เก็บตก เม.ย.64 นับสถิติ มี.ค.65) 
(หนังสือ สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) ลับ ที่ ทส

 1623.1/1 ลว. 10 ม.ค.65)

377 หนังสือกรมปาไม ดวน
ที่สุด ที่ ทส 

1601.8/8477 ลว. 
17 พ.ค.64

6/5/2564 30/11/2564 ขอใหดําเนินการทางวินัยและอาญากับขาราชการและพนักงานเจาหนาที่
ของรัฐ

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 11 (สุราษฎร
ธานี)

(เก็บตก พ.ค.64 นับสถิติ มี.ค.65) 
(หนังสือ สจป.ที่ 11 (สุราษฎรธานี) ที่ 
ทส 1624.1/8929 ลว. 23 พ.ย.64)

378 หนังสือกรมปาไม ลับ 
ดวน ที่ ทส 

1601.8/358 ลว. 21
 พ.ค.64

7/5/2564 18/5/2564 รองเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมและการทุจริตของเจาหนาที่ ทส (กรณี
เจาหนาที่กรมปาไม ไดนําน้ําผึ้งของกลางที่คดีหมดอายุความมาขายใหผู
รองเรียนและจํานํารายไดจากการขายไปชวยชางปาที่ถูกไฟฟาช็อตใน
จังหวัดกาญจนบุร)ี

√ หนังสือ สป.ทส. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) (เก็บตก พ.ค.64 นับสถิติ มี.ค.65) 
(หนังสือ สป.ทส. ลับ ดวน ที่ ทส 

0221/330 ลว. 5 พ.ค.64) (หนังสือ 
สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) ลับ ดวน ที่ ทส 

1614.4/37 ลว. 10 ส.ค.64)

379 หนังสือกรมปาไม ดวน
ที่สุด ที่ ทส 

1601.8/8482 ลว. 
17 พ.ค.64

12/5/2564 7/12/2564 ขอใหตอบขอหารือเกี่ยวกับเขตปาสงวนแหงชาติ คร้ังที่ 2 √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

(เก็บตก พ.ค.64 นับสถิติ มี.ค.65) 
(หนังสือ สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)
 ที่ ทส 1625.21/4574 ลว. 2 ธ.ค.

64)



หนาที่ 60

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

380 หนังสือกรมปาไม ดวน
ที่สุด ที่ ทส 

1601.8/8984 ลว. 
27 พ.ค.64

19/5/2564 25/8/2564 รองเรียนบุกรุกพื้นที่ปา (ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง) √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 11 (สุราษฎร
ธานี)

(เก็บตก พ.ค.64 นับสถิติ มี.ค.65) 
(หนังสือ สจป.ที่ 11 (สุราษฎรธานี) ที่ 
ทส 1624.1/5870 ลว. 9 ส.ค.64)

381 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/10314 ลว.

 18 มิ.ย.64

14/6/2564 16/8/2564 รองเรียนการกอสรางอาคารผิดกฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมโครงการอันจู ละไม ซึ่งนาจะมีเจาหนาที่เทศบาลเกาะสมุย ละ
เวนการปฏิบัติหนาที่และใหความชวยเหลือ

√ หนังสือ สป.ทส. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร
ธานี)

(เก็บตก พ.ค.64 นับสถิติ มี.ค.65) 
(หนังสือ สป.ทส. ที่ ทส 

0206.2/2642 ลว. 10 มิ.ย.64) 
(หนังสือ สจป.ที่ 11 (สุราษฎรธานี) ที่ 
ทส 1624.1/5793 ลว. 5 ส.ค.64)

382 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/10364 ลว.

 21 มิ.ย.64

14/6/2564 21/9/2564 เจาหนาที่ของรัฐกระทําการขุดดินขนยายดินขายดินที่วัดบานทาวังไทร ไป
ขายใหหนวยงานเอกชน (ต.วังหมี อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา)

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

(เก็บตก มิ.ย.64 นับสถิติ มี.ค.65) 
(สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) ปดเรื่องตาม
หนังสือ ที่ ทส 1621.1/7899 ลว. 

16 ก.ย.64)

383 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/10363 ลว.

 21 มิ.ย.64

16/6/2564 23/9/2564 ขอความอนุเคราะหในการจัดสรรที่ดินทํากิน √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 4 (ตาก) (เก็บตก มิ.ย.64 นับสถิติ มี.ค.65) 
(หนังสือ สจป.ที่ 4 (ตาก) ที่ ทส 

1617.23/9630 ลว. 17 ก.ย.64)

384 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/10806 ลว.

 28 มิ.ย.64

21/6/2564 31/8/2564 แจงการบุกรุกพื้นที่ปาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม (บานแมตะละ ม.7 ต.แมแดด
 อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม)

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) (เก็บตก มิ.ย.64 นับสถิติ มี.ค.65) 
(หนังสือ สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) ดวนที่สุด
 ที่ ทส 1614.4/3894 ลว. 25 ส.ค.

64)

385 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/11234 ลว.

 5 ก.ค.64

26/6/2564 30/8/2564 ขอใหตรวจสอบพื้นที่แนวเขต บริเวณจุดปรับและถมดิน ตั้งอยูที่บริเวณ
ชุมชนเมืองทองสุขนิรันดร ตําบลวิชิต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ (เก็บตก มิ.ย.64 นับสถิติ มี.ค.65) 
(หนังสือ สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ ที่ ทส
 1635.4/3137 ลว. 24 ส.ค.64)
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เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

386 หนังสือกรมปาไม ดวน
มาก ที่ ทส 

1601.8/12169 ลว.
 20 ก.ค.64

16/7/2564 18/8/2564 ละเวนการบังคับใชกฎหมายและเอื้อประโยชนใหผูกระทําความผิด (กรณี
พื้นที่สวนกลางการจัดที่ดินคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ ทองที่บาน
เกาะมุกด หมูที่ 12 ตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง)

√ หนังสือกรม
ทรัพยากรทางทะเล

และชายฝง

สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

(เก็บตก ก.ค.64 นับสถิติ มี.ค.65) 
(หนังสือ ทช. ที่ ทส 0406/2423 ลว.

 12 ก.ค.64) (หนังสือ สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช) ดวนที่สุด ที่ ทส 
1625.4/2964 ลว. 11 ส.ค.64)

387 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/6398 ลว. 3

 ธ.ค.64

25/7/2564 1/3/2565 ขอความเปนธรรม (กรณีตําบลสาน อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 3 สาขาแพร (เก็บตก ก.ค.64 นับสถิติ มี.ค.65) 
(หนังสือ สจป.ที่ 3 สาขาแพร ที่ ทส 
1601.8/6398 ลว. 3 ธ.ค.64)

388 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/13152 ลว.

 10 ส.ค.64

2/8/2564 3/9/2564 เร่ืองรองเรียนขอใหตรวจสอบแปลงที่ดิน คทช. รายนางฉวีวรรณ มีแกว มี
เง่ือนงําทุจริต

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 10 สาขา
เพชรบุรี

(เก็บตก ส.ค.64 นับสถิติ มี.ค.65) 
(หนังสือ สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ที่ 
ทส 1634.1/2685 ลว. 26 ส.ค.64)

389 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/6785 ลว. 

27 ธ.ค.64

10/9/2564 10/3/2565 รองเรียนการจุดไฟเผาปา บริเวณชุมชนอางเตย หมู 9 ตําบลทาตะเกียบ 
อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 9 สาขา
ปราจีนบุรี

(เก็บตก ก.ย.64 นับสถิติ มี.ค.65) 
(สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ปดเร่ืองแลว
ตามหนังสือ ที่ ทส 1633.401/721 

ลว. 17 ก.พ.65)

390 หนังสือ สบก. ที่ 
1601.8/6786 ลว. 

27 ธ.ค.64

17/9/2564 19/11/2565 รองเรียน รองทุกข กรณีไดรับความเดือดรอนจากการประกอบกิจการแปร
รูปไม

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) (เก็บตก ก.ย.64 นับสถิติ มี.ค.65) 
(สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)  ปดเรื่องตาม

หนังสือ ที่ ทส 1619.1/164 ลว. 11
 ม.ค.65)

391 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/6395 ลว. 3

 ธ.ค.64

4/10/2564 4/2/2565 ขอใหพิจารณาทบทวนผอนผันเรื่องการแกไขปญหาที่พัก (โรงแรม) ที่ไมมี
ใบอนุญาต

√ หนังสือศูนยดํารง
ธรรมจังหวัด
เพชรบูรณ

สจป.ที่ 4 สาขา
พิษณุโลก

(เก็บตก ต.ค.64 นับสถิติ มี.ค.65) 
(หนังสือศูนยดํารงธรรมจังหวัด

เพชรบูรณ ที่ พช 0017.1/13401 
ลว. 4 ต.ค.64) (สจป.ที่ 4 สาขา

พิษณุโลก ปดเร่ืองตามหนังสือ ที่ ทส 
1630.401/392 ลว. 25 ม.ค.65)
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ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

392 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/6396 ลว. 3

 ธ.ค.64

6/10/2564 17/1/2565 แจงผลกระทบจากน้ําปาไหลหลากดงระแนง พื้นที่ตําบลบัวบาน √ หนังสือสํานักงาน
เทศบาลตําบลบัว

บาน

สจป.ที่ 7 (ขอนแกน) (เก็บตก ต.ค.64 นับสถิติ มี.ค.65) 
(หนังสือสํานักงานเทศบาลตําบลบัวบาน
 ที่ กส 71701/825 ลว. 30 ก.ย.64)

 (สจป.ที่ 7 (ขอนแกน) ปดเรื่องตาม
หนังสือ ที่ ทส 1620.1/234 ลว. 11

 ม.ค.65)

393 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/6401 ลว. 3

 ธ.ค.64

25/10/2564 19/1/2565 ความเดือดรอน 2 เร่ือง √ หนังสือ สป.ทส. สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

(เก็บตก ต.ค.64 นับสถิติ มี.ค.65) 
(หนังสือ สป.ทส. ที่ ทส 0206.2/ว 
3355 ลว. 19 ต.ค.64) (หนังสือ 
สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี ที่ ทส 
1632.1/550 ลว. 12 ม.ค.65)

394 หนังสือกรมปาไม ลับ ที่
 ทส 1601.8/473 

ลว. 12 ก.ค.64

7/7/2564 2/8/2564 ขอใหตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ (พื้นที่ ต.ทาแลง อ.ทายาง 
อ.เพชรบุร)ี

√ หนังสือ สป.ทส. สจป.ที่ 10 สาขา
เพชรบุรี

(เก็บตก ก.ค.64 นับสถิติ มี.ค.65) 
(หนังสือ สป.ทส. ลับ ที่ ทส 

0206.2/500 ลว. 1 ก.ค.64) 
(หนังสือ สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ลับ 
ที่ ทส 1634.1/25 ลว. 21 ก.ค.64)

395 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/6788 ลว. 

27 ธ.ค.64

18/11/2564 22/3/2565 ขอใหพิจารณาแกไขปญหาขอพิพาทในที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเขา
ปางกอและปาวังชมภู อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ

√ หนังสือสํานักงาน
ปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี

สํานักจัดการที่ดินปาไม
, สจป.ที่ 4 สาขา

พิษณุโลก

(เก็บตก พ.ย.64 นับสถิติ มี.ค.65) 
(หนังสือสํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี ที่ นร 
0105.04/42871 ลว. 9 พ.ย.64) 
(หนังสือ สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ที่ 
ทส 1630.202/3758 ลว. 11 ก.พ.
65 และที่ ทส 1630.202/1355 

ลว. 17 มี.ค.65)



หนาที่ 63

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

396 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/6397 ลว. 3

 ธ.ค.64

19/11/2564 4/1/2565 ขอใหชี้แจงขอเท็จจริง และสงเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
เร่ืองรองเรียน (กรณี ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต)

√ หนังสือสํานักงาน
ผูตรวจการแผนดิน

สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ (เก็บตก พ.ย.64 นับสถิติ มี.ค.65) 
(หนังสือสํานักงานผูตรวจการแผนดิน 

ดวนที่สุด ที่ ผผ 0904/3558 ลว. 16
 พ.ย.64) (หนังสือ สจป.ที่ 12 สาขา

กระบี่ ลับ ที่ ทส 1635.4/41 ลว. 24
 ธ.ค.64)

397 ทส 1621.4/10479
 ลว 17 ธ.ค. 64

22/12/2564 7/3/2565 กรณีมัสยิดในพื้นที่เขายายเที่ยง อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา (กรณีสื่อโซ
เดียลมีเดียแชรขอมูล จากเว็บไซตของสํานักขาว Mindfulnews 
(www.mindfunews.blogspot.com/2017/01/blog-post_39.html)

√ หนังสือ สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

(เก็บตก ธค.64 นับสถิติ มีค.65) 
(สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) ปดเรื่องตาม
หนังสือ ที่ ทส 1621.4/10479 ลว 

17 ธ.ค. 64)

398 ทส 1635.4/2974 
ลว. 20 ธ.ค.64

23/12/2564 23/12/2564 รายงานผลการตรวจสอบพื้นที่ (กรณที่ปรากฏเปนขาวสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 
22 พฤศจิกายน 2564 ชาวประมงเรียกรองใหตรวจสอบที่ดินบริเวณเกาะ
นุยนอก บานเจะหลี ม.3 ต.เกาะลันตาใหญ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่)

√ หนังสือ สจป.ที่ 12
 สาขากระบี่

สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ (เก็บตก ธ.ค.64 นับสถิติ มี.ค.65) 
(หนังสือ สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ ที่ ทส
 1635.4/4974 ลว. 20 ธ.ค.64)

399 6501551509 4/2/2565 16/3/2565 มีการบุกบุกพื้นที่ปาสงวนแหงชาติแถวปาเขานางหงส จังหวัดพังงา มีการ
ตัดตนไมใหญ ปรับพื้นที่เปนขั้นบรรได บนภูเขาสูงบริเวณกวาง

√ e-petition สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ (เก็บตก ก.พ.65 นับสถิติ มี.ค.65)

400 นร02650008054 14/2/2565 ขอใหปรับปรุงระบบการใหบริการทางโทรศัพทของกรมปาไม หมายเลข
โทรศัพท 02-5614292-3 และหมายเลขสายดวน 1310 เนื่องจากผู
รองตองการสอบถามเร่ืองขอมูลวัสดุทดแทนไม ในวันที่ 7 กุมภาพันธ 2565

√ e-petition สํานักบริหารกลาง 
(สวนพัสดุ , 

ศูนยบริการประชาชน)

(เก็บตก ก.พ.65 นับสถิติ มี.ค.65)

401 6502153961 17/2/2565 22/3/2565 ขอใหดําเนินการตรวจสอบบนดอยบริเวณรอบๆ โรงเรียนบานแมสเต ม.11
 ต.นาเกียน อ.อมกอย จ.เชียงใหม พบเห็นการบุกรุกพื้นที่ปาสงวนในบริเวณ
กวางโดยมีลักษณะปลูกบาน ทําไร และมีการใชรถแม็คโค

√ e-petition สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) (เก็บตก ก.พ.65 นับสถิติ มี.ค.65)

402 นร01650000597 24/2/2565 18/3/2565 ขอใหพิจารณาแกไขปญหาเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิที่ดินใหกับราษฎร 
ในพื้นที่ตําบลโนนสมบูรณ อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน ซึ่งอยูใน
เขตปาโคกสูง – บานดง

√ e-petition สจป.ที่ 7 (ขอนแกน) (เก็บตก ก.พ.65 นับสถิติ มี.ค.65)

403 6502217434 24/2/2565 8/8/2565 เร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจาหนาที่ ทส. ขอใหดําเนินการ
ตรวจสอบใหผูที่เขาสอบในวันนั้นไดรับสิทธิในการสอบสัมภาษณ

√ e-petition สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

(เก็บตก ก.พ.65 นับสถิติ มี.ค.65)



หนาที่ 64

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

404 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/1362 ลว. 7

 มี.ค.65

25/2/2565 26/9/2565 รองเรียนความเดือดรอนของหมูบานทหารผานศึก (รอย.ช.ข.ส. ที่31) เพื่อ
ความมั่นคง

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 4 สาขา
พิษณุโลก

(เก็บตก กพ.65 นับสถิติ มีค.65) 
(สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ปดเร่ืองตาม
หนังสือ ที่ ทส 1630.104/2612 ลว.

 20 ก.ย.65)

405 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/2051 ลว. 8

 เม.ย.65

28/2/2565 การแกไขปญหาที่ดินตามมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 ตามคําสั่งของ
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา 26 พ.ย. 61 นโยบายที่ดิน
แหงชาติ พรอมใหตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่หนวยงานที่
รับผิดชอบตามเอกสารและรายชื่อที่แนบมาดวย (สังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 4 (ตาก) , 
สจป.ที่ 8 

(นครราชสีมา) , สจป.
ที่ 10 (ราชบุรี) , 
สจป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี , สจป.ที่
 10 สาขาเพชรบุรี , 

สจป.ที่ 12 สาขากระบี่

(เก็บตก กพ.65 นับสถิติ มีค.65) 
(สจป.ที่ 4 (ตาก) ปดเรื่องตามหนังสือ ที่
 ทส 1617.22/4141 ลว. 11 พ.ค.
65) (สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) ปดเรื่อง
ตามหนังสือ ที่ ทส 1621.1/4848 
ลว. 29 มิ.ย.65) (กรมปาไม(สจด.) มี

หนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 
1603.3/12702 ลว. 2 ส.ค.65 แจง
 สบก. วาผูรองขอทราบผล) (สจป.ที่ 10
 สาขาเพชรบุรี ปดเรื่องตามหนังสือ ที่ 

ทส 1634.1/2785 ลว. 11 ส.ค.65) 
(สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) , สจป.ที่ 7 
สาขาอุบลราชธานี , สจป.ที่ 12 

สาขากระบี่ ยังไมสงเรื่อง)

406 หนังสือสํานักงาน
รัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ 
ทส ๐๑๐๐/946 ลว. 

15 ก.พ.๖5

28/2/2565 การดําเนินการตามขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (จํานวน 2 ขอ
หารือ นางสาวศรีนวล บุญลือ และ นายรังสรรค มณีรัตน) (หนังสือสภา
ผูแทนราษฎร ที่ สผ ๐๐๐๑/14423 ลว. 30 ธ.ค.๖4)

√ ขอหารือ สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) (เก็บตก ก.พ.65 นับสถิติ มี.ค.65) 
(หนังสือ สบก. ที่ ทส 1601.8/1036 

 ลว. 23 ก.พ.65)

เดือน เมษายน 2565

407 6502233 1/4/2565 15/6/2565 มีการบุกรุกตัดไมเพื่อทําเปนสวนทุเรียนและติดกับหนวยปองกันไฟปา หมูที่
 8 ตําบลสองสลึง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี



หนาที่ 65

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

408 6502241 4/4/2565 27/5/2565 มีผูบุกรุกปาเขาไปตัดไมทําลายปาบริเวณพูซัง พูหมอน เขามากันเปนเดือน
แลวและไดพูดคุยกับเจาหนาที่ตํารวจวาเคลียรกันแลวและก็ยังไมมี
เจาหนาที่กรมปาไมเขามาตรวจสอบและไดมีคนเขามาบุกรุกปาเร่ือยๆ 
จังหวัดเลย บานโนนสวาง อําเภอเชียงคาน

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)

409 นร02650017575 7/4/2565 2/9/2565 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีกรมปาไมทําการเรียกคืนที่ดิน ส.ป.ก. 
เนื่องจากประชาชนแจงวาเดิมเปนผูมีสิทธิไดรับการจัดที่ดิน ส.ป.ก. ตอมา
ทางกรมปาไมแจงวาพื้นที่ของกรมปาไม โดยทางกรมปาไมไดใชกฎหมาย
ของปาไมในการยึดพื้นที่คืน ถึงแมจะเปนที่ดิน ส.ป.ก. ก็ตาม โดยประชาชน
เห็นวารัฐธรรมนูญมาตรา 72 (7) รัฐตองหาที่ดินใหเกษตรกรอยางเพียงพอ 
แตในเมื่อรัฐเอาที่ดินทํากินใหประชาชนแลว ก็ถือวากฏหมายของปาไมเปน
การขัดตอรัฐธรรมนูญ

√ e-petition กลุมนิติการ

410 นร02650015575 7/4/2565 7/6/2565 ขอความเปนธรรมกรณีไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่
สังกัดกรมปาไม ตําบลเกาะแกว อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

√ e-petition สจป.ที่ 12 สาขากระบี่

411 6503167441 7/4/2565 19/5/2565 พบเห็นมีการเลื่อยไม โดยเลื่อยโซยนต ในพื้นที่ สปก. บริเวณหมูบานดงปา
สัก หมู10 อําเภอภูเพียง ตําบลฝายแกว จังหวัดนาน

√ e-petition สจป.ที่ 3 สาขาแพร

412 นร01650000999 7/4/2565 องคการบริหารสวนตําบลบานขอ ไดมีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอ
ความอนุเคราะหเกี่ยวกับการขออนุญาตใชประโยชนหรือเพิกถอนพื้นที่เขต
ปาสงวนแหงชาติทับที่ดินทํากินของราษฏรในพื้นที่ตําบลบานขอ เพื่อแกไข
ปญหาความเดือดรอนของราษฎร และเพื่อพัฒนาดานโครงการกอสราง
พื้นฐานใหแกราษฏร เชน ถนน ไฟฟา และระบบประปา

√ e-petition กองการอนุญาต

413 6502262 12/4/2565 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 10.15 น. โดยผูรองแจงวาเจาหนาที่
ศูนยปาไมกาญจนบุรี หนวยปองกันรักษาปา ที่กจ.19 ชื่อนายพินิจ พวงมณี
 ซึ่งพักอาศัยที่บานพักของหนวยงานและไดเก็บไมหวงหามไวในที่พักอาศัย
และเอาเวลางานไปไลตามจับตางดาวเพื่อเอาความผิดโดยรวมกับเจาหนาที่
ทหารในพื้นที่ แตมีหนังสือรักษาการแทนเลยอยากขอใหตรวจสอบเรื่องการ
ทํางานของ นายพินิจ พวงมณี ที่พัก อาศัยอยูซอยพวงมณี หมู 11 ตําบล
ลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)



หนาที่ 66

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

414 6502275 12/4/2565 19/5/2565 เมื่อคืนเวลา 5 ทุมของวันพุธ มีรถ 6 ลอ จํานวน 1 คัน ไดขนไมออกจาก
พื้นที่ซึ่งผานหนาหนวยปองกันและรักษาปาและเวลาตี 5 กวาๆ ก็มีรถ 6 
ลอจํานวน 3 คัน เขามาขนยายไมออกไปเพิ่ม หมูบานเสลียม ตําบลยากหัว
นา อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 3 สาขาแพร

415 นร01650001105 12/4/2565 ขอความชวยเหลือกรณีรอยตํารวจโท นําที่ดินตามภาษีบํารุงทองที่ (ภ.บ.ท.
5) หมูที่ 5 ตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง มาหลอกขายใหผู
รอง

√ e-petition สจป.ที่ 3 (ลําปาง)

416 6504244637 12/4/2565 ขอใหตรวจสอบและปกแนวเขต แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาทาชางและ
ปาหนองกระทิง และตรวจสอบและปกแนวเขต แนวเขตปาไมถาวร ปา
โครงการรถไฟปาทาชางปาหนองกระทิง บริเวณตําบลชางทอง อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

√ e-petition สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

417 6401754 17/4/2565 25/4/2565 บุกรุกพื้นที่ปา ปลูกปาลมและตนยาง บริเวณที่ชาวบานเรียกเกาะลาน 
ตําบลคอเขา อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา ขอใหตรวจสอบวาพื้นที่ไดรับ
อนุญาตหรือไม

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 12 สาขากระบี่

418 6502283 18/4/2565 มีชาวบานเขาขึ้นไปถางปาแลวก็ปลูกมันสําปะหลังติดกับศาลาประชาคม
ของหมูบานและมีหลายเจาดวย ตําบลลาดบัวขาว อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา 086-398-5014

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

419 6502291 18/4/2565 27/6/2565 มีการบุกรุกปาตนน้ําบริเวณหมูที่ 8 ตําบลบางสน อําเภอปะทิว จังหวัด
ชุมพร อยูหลังวัดเหลนยางเคยมีเจาหนาที่ไดเขาไปจับกุมหลายคร้ังแลวแตก็
ยังมาบุกรุกเหมือนเดิมและทางผูแจงเลยไมไววางใจเจาหนาที่ในพื้นที่ใหเขา
ไป โดยอางอิงจากเรื่องเดิมในระบบกรมเลขทะเบียน 6502212 อยากให
เขาไปตรวจสอบอีกครั้งเพราะขณะนี้ยังมีผูเขามาบุกรุกพื้นที่อยูเหมือนเดิม

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 11 (สุราษฎร
ธานี)

420 6504459902 18/4/2565 มีนายทุนเขาบุกรุกพื้นที่ปา เขตปา 20 เปอรเซ็น ซึ่งเปนพื้นที่ของนิคม
สหกรณทองผาภูมิเปนคนดูแล ในพื้นที่หมูที่ 5 บานหินดาดตะวันออก 
ตําบลหินดาด อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งอีกสวนจะไปของเขต
ปาไมที่นายทุนเขาบุกรุก ซึ่งพื้นที่บริเวณนั้นเกือบ 1000 ไร นายทุนเขาไป
ลมตนไมใหญ ตัดไม และกระทําการจุดไฟเผาปา

√ e-petition สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)



หนาที่ 67

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

421 6502301 22/4/2565 9/6/2565 มีการขุดลูกรัง หมู 5 บานหนองดู อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค และ 
หมู 4 บานหนองกลับและบานเขาหินลาด ตําบลวังบอ อําเภอหนองบัว 
จังหวัดนครสวรรคทั้งสองที่นี้กําลังดําเนินเร่ิมทําตั้งแตเดือน กันยายน - 
เมษายน ณ วันปจจุบันและนํารถแบคโฮจํานวน 10 คัน รถพวงจํานวน 10
 คัน

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 4 สาขา
นครสวรรค

422 6504260816 22/4/2565 20/6/2565 กระผมไปซื้อไมเรือนเกา เชน เสา ไมพื้น ไมฝา มาจากรานคาไมเกา ทาง
ภาคอิสาน เพื่อจะนํามาสรางบานสวนของตัวเอง ที่ จ.ระยอง และไดไปยื่น
เร่ืองขออนุญาตใบขนยายไมเรือนเกาขามจังหวัด ซึ่งทางเจาหนาที่ 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประจําจังหวัดนั้น แจงวา ไม
สามารถดําเนินการออกใบอนุญาตใหได โดยใหเหตุผลวา ไมเรือนเกาที่ซื้อ
จากทางรานคาไมเกา ไมตองมาขออนุญาต

√ e-petition สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)

423 นร01650001189 22/4/2565 30/8/2565 การบุกรุกที่ดินของรัฐ ขอใหตรวจสอบการบุกที่ดินของรัฐเพื่อปาลมของนาย
ประดิษฐ ตันติวิวัฒน ในพื้นที่ตําบลเขานอย อําเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยผูรองใหขอมูลวา นายประดิษฐฯ ไดปลูกปาลมมีเนื้อที่
ประมาณ 200 ไร ที่ดินบริเวณดังกลาวเคยมีการทําเหมืองแรเนื้อที่ประมาณ
 2,000 ไร ซึ่งผูรองเห็นวา นายประดิษฐฯ... ขอใหตรวจสอบการบุกรุก
ที่ดินของรัฐบริเวณตําบลเขานอย อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ e-petition สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

424 6502322 22/4/2565 22/6/2565 มีเจาหนาที่ปาไมตั้งดานในพื้นที่ตําบลพาเหนือ อําเภอแมออน จังหวัด
เชียงใหม หลังจากตั้งดานเสร็จตั้งแตวันที่ 25 มีนาคม 2565 ไดมี
เจาหนาที่ที่ตั้งดานตรวจเขาไปลาสัตวกับชุดไฟปาที่สวมชุดสีแดงจํานวน 3 
คน มีหัวหนา 1 คน ลูกนอง 2 คน ทําแบบนี้มาเปนระยะเวลา 1 เดือนแลว
 จุดเกิดเหตุอยูในเขตหมูบานใหมดอนแกว

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)

425 6502335 22/4/2565 มีพระจํานวนกลุมหนึ่งเขาไปถางปาและกําลังจะทําศาลาในเขตปาสงวน
ประมาณ 4 ไรซึ่งชาวบานไมสามารถคัดคานกับเจาโอวาสวัดไดเลย บาน
เหลาตอง อําเภอคําเผื่อแกว จังหวัดยโสธร

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

426 6502343 22/4/2565 31/5/2565 มีผูบุกรุกไถหนาดินปลูกตนปาลมน้ํามันปลูกเรียบรอยแลวหมู 5 ต.ทาชี 
บานยูงงาม อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี จุดเกิดเหตุมี 3 ที่ 1.
หารมอบ (หนองน้ําเกา) 2.ลานนาก (ติดลําคลองตาป) 3.ดอนเทา

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 11 (สุราษฎร
ธานี)



หนาที่ 68

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

427 6502351 25/4/2565 30/5/2565 มีการบุกรุกพื้นที่ปาสงวนแหงชาติหวยทับเสลา บริเวณหนาปายหมูบานหวย
ขาแขง นํารถแบคโฮเขาไปขุดดินในพื้นที่ มีการตัดไมและนํารถกะบะขน
ออกไป และมีการปลูกบานโดยใชดินมาถมในการสรางบาน หมู 10 ตําบล
ระบํา อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 4 สาขา
นครสวรรค

428 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/2352 ลว. 

27 เม.ย.65

25/4/2565 ขอทราบความคืบหนาการดําเนินคดีเอาผิดกับบริษัท อัครารีซอรสเซส จํากัด
 (มหาชน) กรณีบุกรุกปาไม 15 คดี

√ หนังสือรองเรียน สํานักจัดการที่ดินปา
ไม , สํานักปองกัน

รักษาปาและควบคุม
ไฟปา , สจป.ที่ 4 
สาขาพิษณุโลก , 
สจป.ที่ 4 สาขา

นครสวรรค

(สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค ปดเรื่อง
ตามหนังสือ ที่ ทส 1629.404/1578

 ลว. 24 พ.ค.65) (สปฟ, สจด. , 
สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ยังไมสง

เรื่องมาปด)



หนาที่ 69

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

429 หนังสือ สบก. ที่ ดวน
ที่สุด ทส 

1601.8/2336 ลว. 
26 เม.ย.65

25/4/2565 ขอใหตรวจสอบที่ดินของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ที่ยึดถือ 
ครอบครองที่ดิน ภ.บ.ท.5 วาอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ตาม
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 และที่แกไขเพิ่มเติม และ
ระเบียบอื่นที่เกี่ยวของหรือไม หากพบวาเปนการยึดถือครอบครอง ไม
ถูกตอง ไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของ ขอใหดําเนินการเพิก
ถอนและดําเนินการเอาผิดทางกฎหมายจนถึงที่สุด

√ หนังสือสมาคม
องคการพิทักษ
รัฐธรรมนูญไทย

สํานักจัดการที่ดินปา
ไม , สจป.ที่ 4 (ตาก) ,
 สจป.ที่ 5 (สระบุรี) , 

สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา) , สจป.
ที่ 9 (ชลบุร)ี , สจป.ที่
 11 (สุราษฎรธานี) , 

สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช) , 

สจป.ที่ 4 สาขา
พิษณุโลก , สจป.ที่ 4 
สาขานครสวรรค , 
สจป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี , สจป.ที่
 9 สาขาปราจีนบุรี 
และ สจป.ที่ 12 

สาขากระบี่

(หนังสือ ที่ สพท. 057/2565 ลว. 22
 เม.ย.65) (สจป.ที่ 5 (สระบุร)ี ปดเรื่อง

ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 
1618.2/1390 ลว. 11 พ.ค.65) 
(สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี ปดเร่ือง

ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 
1632.2/5726 ลว. 27 พ.ค.65) 
(สจป.ที่ 4 (ตาก) ปดเรื่องตามหนังสือ 

ดวนที่สุด ที่ ทส 1617.22/5021 ลว.
 13 มิ.ย.65) (สจป.ที่ 4 สาขา

พิษณุโลก ปดเร่ืองตามหนังสือ ที่ ทส 
1630.401/3480 ลว. 20 ก.ค.65) 

(สจป.ที่ 11 (สุราษฎรธานี) ปดเรื่อง
ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 

1624.1/4917 ลว. 4 ก.ค.65) 
(สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ปดเร่ือง

ตามหนังสือ ที่ ทส 1633.201/3109
 ลว. 16 ส.ค.65)  (สจป.ที่ 8 

(นครราชสีมา) ปดเรื่องตามหนังสือ 
ดวนที่สุด ที่ ทส 1621.1/7114 ลว. 
15ก.ย.65) (สํานักจัดการที่ดินปาไม , 

 สจป.ที่ 9 (ชลบุรี) , สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช) , สจป.ที่ 4 สาขา
นครสวรรค , สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ 

ยังไมสง)

430 6502385 26/4/2565 28/6/2565 พบเห็นการบุกรุกตัดไมทําลายปา บริเวณเขาโทน หมูที่ 3 ตําบลศรีมงคล 
อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)



หนาที่ 70

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

431 6502393 27/4/2565 มีการบุกรุกพื้นที่ปาสกป.และนํารถแบคโฮเขาไปเคลียรพื้นที่ไรเพื่อปลูก
สับปะรดโดยอางอิงจาก เลขทะเบียน 6501664 จุดเกิดเหตุ หมู 5 คลอง
ปริง และ หมู 2 บานขุนชํานาญ ตําบลเกษตรสุวรรณ อําเภอบอทอง 
จังหวัดชลบุรี

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

432 6502403 27/4/2565 14/6/2565 มีการขุดดินในพื้นที่ของอยูบานขุนทองและมีการตักใสรถ 10 ลอจํานวน 3 
คัน ซึ่งมีการนําเขาไปในพื้นที่แตทําใหถนนพังเสียหายจนชาวบานไดรับความ
เดือดรอน หมูบานหมู 8 อําเภอทุงหวัง ตําบลทุงหวัง จังหวัดสงขลา

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 13 (สงขลา)

433 6502411 27/4/2565 24/5/2565 มีการบุกรุกตัดไมทําลายปา บริเวณบานจะเหลาะ หมูที่ 5 ตําบลนาสวน 
อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

434 นร01650001198 28/4/2565 ขอความเปนธรรมเกี่ยวกับคดีบุกรุกปาสงวนแหงชาติ ตําบลคุระ อําเภอคุ
ระบุรี จังหวัดพังงา โดยผูรองใหขอมูลวา บิดาของผูรองไดครอบครองที่ดิน
ดังกลาวตั้งแตปพ.ศ. 2505

√ e-petition สจป.ที่ 12 สาขากระบี่

435 หนังสือ สบก. ลับมาก 
ดวนที่สุด ที่ ทส 

1601.8/371 ลว. 14
 ก.ค.63

11/3/2563 ขอขอมูลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบขอรองเรียน กรณีขอใหตรวจสอบพฤติกรรม
ไมเหมาะสมเกี่ยวกับการเบิกจายเงินของเจาหนาที่ฯ

√ หนังสือ สป.ทส. สจป.ที่ 1 สาขา
แมฮองสอน

(เก็บตก มี.ค.63 นับสถิติ เม.ย.65) 
(หนังสือ สป.ทส. ลับมาก ดวนที่สุด ที่ 

ทส 0221/100 ลว. 3 มี.ค.63)

436 หนังสือสํานักงาน
รัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ 
ทส 0100/6291 ลว.

 16 ก.ย.63

18/9/2563 29/7/2565 การดําเนินการตามขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กรณีในคราว
ประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 25 ปที่ 2 คร้ังที่ 15 (สมัยสามัญประจําป
คร้ังที่หนึ่ง) เปนพิเศษ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายณัฐพล
 สืบศักดิ์วงศ สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคกาวไกล) (หนังสือสภาผูแทนราษฎร
 ที่ สผ 0001/8847 ลว. 9 ก.ย.63)

√ ขอหารือ สํานักจัดการที่ดินปาไม (เก็บตก ป63 นับสถิติ เม.ย.65) 
(หนังสือ สบก. ดวนที่สุด ที่ ทส 

1601.8/6219 ลว. 14 ต.ค.63) 
(กรมปาไมปดเรื่องเนื่องจาก สร.ทส. 

แจงวาเรื่องดังกลาวไมเกี่ยวของกับกรม
ปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของไดสง

เร่ืองมาปดเรียบรอยแลว)

437 หนังสือกรมปไม ดวน
ที่สุด ที่ ทส

1601.8/20812 ลว.
 19 ต.ค.63

9/10/2563 ขอสงเร่ืองรองเรียนกรณี ขอความอนุเคราะหติดตามผลการดําเนินการของ
หนวยงานในพื้นที่อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวงและเขตปาสงวนแหงชาติ
ลุมน้ําวังทองฝงซายและขวา

√ หนังสือ
คณะกรรมาธิการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

วุฒิสภา

กองการอนุญาต (เก็บตก พ.ย.63 นับสถิติ เม.ย.65) 
(หนังสือคณะกรรมาธิการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
วุฒิสภา ดวนที่สุด ที่ สว (กมธ 1) 
0009/04478 ลว. 6 ต.ค.63)
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ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

438 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/23083 ลว.

 17 พ.ย.63

12/11/2563 ขอสงเร่ืองรองทุกขของนายสมชายฯ คร้ังที่ 2 √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) (เก็บตก พ.ย.63 นับสถิติ เม.ย.65)

439 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/7017 ลว. 

24 พ.ย.63

17/11/2563 ขอสงเร่ืองรองเรียนกรณี ขอความอนุเคราะหติดตามผลการดําเนินการของ
หนวยงานในพื้นที่อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวงและเขตปาสงวนแหงชาติ
ลุมน้ําวังทองฝงซายและขวา

√ หนังสือสํานัก
เลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี

กองการอนุญาต (เก็บตก พ.ย.63 นับสถิติ เม.ย.65) 
(หนังสือสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ที่ นร 0403 (กร.1)/ว 12121 ลว. 6

 พ.ย.63)

440 หนังสือสภา
ผูแทนราษฎร ที่ สผ 
0001/11897 ลว. 

26 พ.ย.63

3/12/2563 การดําเนินการตามขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กรณีในคราว
ประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 25 ปที่ 2 คร้ังที่ 27 (สมัยสามัญประจําป
คร้ังที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 จํานวน 2 ขอหารือ ของ
นายประมวล พงศถาวราเดช สส.ประจวบคีรีขันธ พรรคประชาธิปตย และ
นายคําพอง เทพาคํา สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคกาวไกล) (หนังสือสภา
ผูแทนราษฎร ที่ สผ 0001/11897 ลว. 26 พ.ย.63)

√ ขอหารือ กองการอนุญาต , 
สจป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

(เก็บตก ป64 นับสถิติ เม.ย.65) 
(หนังสือ กรมปาไม ที่ ทส 

1601.8/24392 ลว. 7 ธ.ค.63) 
(สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) ปดเรื่องตาม
หนังสือ ที่ ทส 1621.2/2968 ลว. 

26 มี.ค.64) (กองการอนุญาต ยังไมสง
เรื่องมาปด)

441 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/25936 ลว.

 29 ธ.ค.63

9/12/2563 ขอความอนุเคราะหเรงรัดใหออกสํารวจแนวเขตพื้นที่ทํากิน (อ.แมแตง จ.
เชียงใหม)

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) (เก็บตก ธ.ค.63 นับสถิติ เม.ย.65)

442 หนังสือสํานักงาน
รัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ 

ทส 0100/164 ลว. 8
 ม.ค.64

11/1/2564 การปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภากอนเขาสูระเบียบวาระการประชุมสภา 
(การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 11 (สมัยสามัญประจําปคร้ังที่สอง) วันอังคารที่ 
15 ธันวาคม 2563 นายชลิต แกวจินดา สมาชิกวุฒิสภา) (หนังสือวุฒิสภา
 ที่ สว 0001/5804 ลว. 30 ธ.ค.63)

√ ขอหารือ กองการอนุญาต (เก็บตก ป64 นับสถิติ เม.ย.65) 
(หนังสือ กรมปาไม ที่ ทส 

1601.8/962 ลว. 13 ม.ค.64)

443 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/2036 ลว. 

27 ม.ค.64

22/1/2564 ขอใหแกไขปญหาความเดือดรอน (กรณีนางเบญจวรรณฯ หมู 4 ต.เขาคอ อ.
เขาคอ จ.เพชรบูรณ)

√ หนังสือสํานักงาน
องคมนตรี

สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

(เก็บตก ม.ค.64 นับสถิติ เม.ย.65) 
(หนังสือสํานักงานองคมนตรี ที่ รล 
0007.4/118 ลว. 14 ม.ค.64)

444 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/2049 ลว. 

27 ม.ค.64

22/1/2564 ขอใหแกไขปญหาความเดือดรอน (กรณีนายอุทิศฯ หมู 4 ต.เขาคอ อ.เขาคอ
 จ.เพชรบูรณ)

√ หนังสือสํานักงาน
องคมนตรี

สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

(เก็บตก ม.ค.65 นับสถิติ เม.ย.65) 
(หนังสือสํานักงานองคมนตรี ที่ รล 
0007.4/115 ลว. 14 ม.ค.64)
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รหัสอางอิง (ID)
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

445 หนังสือ สบก. ลับ ที่ ทส
 1601.8/77 ลว. 8 

ก.พ.65

8/2/2564 รองเรียนเจาหนาที่ปาไม จังหวัดอํานาจเจริญ เก็บเงินคาดําเนินการ กรณีรับ
เงินอุดหนุนจากกรมปาไม

√ หนังสือรองเรียน สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

(เก็บตก ก.พ.64 นับสถิติ เม.ย.65)

446 หนังสือกรมปาไม ลับ ที่
 ทส 1601.8/176 

ลว. 1 ม.ีค.64

23/2/2564 ขอรองเรียนเพื่อใหมีการตรวจสอบพื้นที่ทํากิจการโรงแรมในหมูบานหัวฝาย 
ดอยปูไข ต.บานดู อ.เมืองเชียงราย

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 2 (เชียงราย) (เก็บตก มี.ค.64 นับสถิติ เม.ย.65)

447 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/4617 ลว. 

3 ม.ีค.64

25/2/2564 รองเรียนขอความเปนธรรม (ต.ขุนซอง อ.แกงหางแมว จ.จันทบุรี) √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี (เก็บตก ก.พ.64 นับสถิติ เม.ย.65)

448 หนังสือกรมปาไม ดวน
ที่สุด ที่ ทส 

1601.8/4945 ลว. 9
 มี.ค.64

4/3/2564 30/9/2565 นายเอกพงษฯ ขอพระราชทานความชวยเหลือเกี่ยวกับที่ดินทํากินและที่อยู
อาศัย

√ หนังสือ สป.ทส. สํานักจัดการที่ดินปาไม (เก็บตก มี.ค.64 นับสถิติ เม.ย.65) 
(หนังสือ สป.ทส. ดวนที่สุด ที่ ทส 

0206.2/975 ลว. 25 ก.พ.64 และ
ดวนที่สุด ที่ ทส 0206.2/2563 ลว. 
4 มิ.ย.64) (สํานักจัดการที่ดินปาไม ปด

เร่ืองตามหนังสือ ที่ ทส 
1603.2/2785 ลว. 30ก.ย.65)

449 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/4944 ลว. 

9 ม.ีค.64

4/3/2564 การเขารวมเสวนาโครงการประชุมเพื่อจัดทํากรอบความรวมมือแผนจัดการ
ทรัพยากรโดยชุมชนและภาคที่เกี่ยวของ

√ หนังสือ สป.ทส. สจป.ที่ 3 (ลําปาง) (เก็บตก มี.ค.64 นับสถิติ เม.ย.65) 
(หนังสือ สป.ทส. ที่ ทส 0206.2/ว 

602 ลว. 25 ก.พ.64)

450 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/4904 ลว. 

9 ม.ีค.64

4/3/2564 นายวิชัย ปญญา ขอพระราชทานความเปนธรรม √ หนังสือสํานัก
พระราชวัง

สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

(เก็บตก มี.ค.64 นับสถิติ เม.ย.65) 
(หนังสือสํานักพระราชวัง ที่ พว 
0206.14/735 ลว. 2 มี.ค.64)



หนาที่ 73

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

451 หนังสือสํานักงาน
รัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ 
ทส 0100/1894 ลว.

 11 มี.ค.64

11/3/2564 27/4/2565 การดําเนินการตามขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กรณีในคราว
ประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 25 ปที่ 2 คร้ังที่ 14 (สมัยสามัญประจําป
คร้ังที่สอง) เปนพิเศษ วันศุกรที่ 22 มกราคม 2564 นายณัฐพงษ สุปริย
ศิลป สส.นาน พรรคเพื่อไทย) (หนังสือสภาผูแทนราษฎร ที่ สผ 
0001/2854 ลว. 25 ก.พ.64)

√ ขอหารือ กองการอนุญาต , 
สจป.ที่ 3 สาขาแพร

(เก็บตก ป64 นับสถิติ เม.ย.65) 
(หนังสือ กรมปาไม ดวนที่สุด ที่ ทส 
1601.8/5796 ลว. 24 มี.ค.64) 
(สจป.ที่ 3 สาขาแพร ปดเรื่องตาม

หนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 
1628.4/1522 ลว. 2 เม.ย.64) (ปด
เร่ืองตามหนังสือกรมปาไม ดวนที่สุด ที่ 
ทส 1601.8/7570 ลว. 27 เม.ย.64

 นําเรียน ปกท.ทส.)

452 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/5801 ลว. 

24 มี.ค.64

12/3/2564 ขอความชัดเจนเกี่ยวกับที่ดินของบิดามารดาขาพเจา (ต.มหาชัย อ.ปลาปาก
 จ.นครพนม)

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 6 สาขา
นครพนม

(เก็บตก มี.ค.64 นับสถิติ เม.ย.65)

453 หนังสือกรมปาไม ลับ ที่
 ทส 1601.8/228 

ลว. 18 ม.ีค.64

12/3/2564 การบุกรุกเขาครอบครองและทําประโยชนในพื้นที่ปาไม √ หนังสือรองเรียน 
(สป.ทส.)

สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ (เก็บตก มี.ค.64 นับสถิติ เม.ย.65) (ที่ 
ทส 0100/1790 ลว. 9 มี.ค.64)

454 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/5813 ลว. 

24 มี.ค.64

15/3/2564 ขอยื่นหนังสือประกอบการแกไขปญหาที่ดินบานบางติบ อําเภอคุระบุรี 
จังหวัดพังงา

√ หนังสือ สป.ทส. สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ (เก็บตก มี.ค.64 นับสถิติ เม.ย.65) 
(หนังสือ สป.ทส. ที่ ทส 

0206.2/1218 ลว. 10 มี.ค.64)

455 หนังสือ สบก. ดวนที่สุด
 ที่ ทส 

1601.8/1985 ลว. 
24 มี.ค.64

23/3/2564 ขอใหตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ต.ทาหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา) √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 13 (สงขลา) (เก็บตก มี.ค.64 นับสถิติ เม.ย.65)

456 หนังสือ สบก. ดวนที่สุด
 ที่ ทส 

1601.8/1842 ลว. 
31 มี.ค.64

30/3/2564 เรงรัดใหอธิบดีกรมปาไมตอบขอหารือตามหนังสือรองทุกข √ หนังสือรองเรียน 
(สป.ทส.)

สํานักจัดการที่ดินปาไม (เก็บตก มี.ค.64 นับสถิติ เม.ย.65) 
(หนังสือ สป.ทส. ที่ ทส 0100/2254

 ลว. 25 มี.ค.64)

457 หนังสือกรมปาไม ดวน
ที่สุด ที่ ทส 

1601.8/6409 ลว. 
31 มี.ค.64

30/3/2564 รองเรียนผูบุกรุกที่ดินของรัฐ (หาดฟรีดอม) √ หนังสือรองเรียน 
(สป.ทส.)

สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ (เก็บตก มี.ค.64 นับสถิติ เม.ย.65) (ที่ 
ทส 0100/2252 ลว. 25 มี.ค.64)



หนาที่ 74

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

458 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/293 ลว. 9 

เม.ย.64

5/4/2564 เจาหนาที่ชุดปฏิบัติการกรมปาไมในทองที่ปลอยปละละเลยเพิกเฉยให
ชาวบานนํารถแบคโฮเขาไปขุดปรับบุกรุกผืนปาสงวนแหงชาติตาพระยา 
(ตําบลทัพไทย) และอาจสมประโยชนในการยึดครองเขาทําประโยชนใน
ที่ดินปาสงวนฯ

√ หนังสือรองเรียน สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

(เก็บตก เม.ย.64 นับสถิติ เม.ย.65)

459 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/7280 ลว. 

21 เม.ย.64

7/4/2564 ขอความชวยเหลือปญหาปาสงวนแหงชาติ ทับซอนที่ดินทํากินของราษฎร √ หนังสือรองเรียน 
(สป.ทส.)

สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

(เก็บตก เม.ย.64 นับสถิติ เม.ย.65) (ที่
 ทส 0100/2438 ลว. 1 เม.ย.64)

460 หนังสือกรมปาไม ดวน
ที่สุด ที่ ทส 

1601.8/7022 ลว. 9
 เม.ย.64

7/4/2564 ขอใหชี้แจงขอเท็จจริงและสงเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
เร่ืองรองเรียน (กรณีบริษัท ภูทองอันดา จํากัด)

√ หนังสือสํานักงาน
ผูตรวจการแผนดิน

สํานักจัดการปาชุมชน
 , สจป.ที่ 13 (สงขลา)

(เก็บตก เม.ย.64 นับสถิติ เม.ย.65) 
(หนังสือสํานักงานผูตรวจการแผนดิน 
ดวนที่สุด ที่ ผผ 1203/333 ลว. 2 
เม.ย.64) (สํานักจัดการปาชุมชน ปด

เร่ืองแลว ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 
1604.63/661 ลว. 11 พ.ค.64) 

(สจป.ที่ 13 (สงขลา) ยังไมสง)

461 หนังสือสํานักงาน
รัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ 
ทส 0100/2545 ลว.

 2 เม.ย.64

7/4/2564 การดําเนินการตามขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กรณีในคราว
ประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 25 ปที่ 2 คร้ังที่ 13 (สมัยสามัญประจําป
คร้ังที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 จํานวน 2 ขอหารือ ของ
นายณัฏฐชนน ศรีกอเกื้อ สส.สงขลา พรรคภูมิใจไทย และนายปญญา จีนา
คํา สส.แมฮองสอน พรรคพลังประชารัฐ) (หนังสือสภาผูแทนราษฎร ที่ สผ 
0001/2942 ลว. 25 ก.พ.64)

√ ขอหารือ สจป.ที่ 13 (สงขลา) ,
 สจป.ที่ 1 สาขา

แมฮองสอน

(เก็บตก ป64 นับสถิติ เม.ย.65) 
(หนังสือ กรมปาไม ดวนที่สุด ที่ ทส 
1601.8/7021 ลว. 9 เม.ย.64) 

(สจป.ที่ 1 สาขาแมฮองสอน ปดเรื่อง
ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 

1627.4/813 ลว. 3 พ.ค.64) (สจป.
ที่ 13 (สงขลา) ยังไมสงเรื่องมาปด)

462 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/7279 ลว. 

21 เม.ย.64

8/4/2564 รองเรียนการบุกรุกพื้นที่ปาไม (ต.ทาสบเสา อ.แมทา จ.ลําพูน) √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) (เก็บตก เม.ย.64 นับสถิติ เม.ย.65)

463 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/266 ลว. 7 

เม.ย.64

9/4/2564 ขอใหมีการเปลี่ยนตัวผูตรวจสอบขอเท็จจริง √ หนังสือรองเรียน สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

(เก็บตก เม.ย.64 นับสถิติ เม.ย.65)



หนาที่ 75

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

464 หนังสือกรมปาไม ดวน
ที่สุด ที่ ทส 

1601.8/3606 ลว. 
27 เม.ย.64

16/4/2564 ขอความอนุเคราะหขอมูลและเอกสาร (ต.บางไทร อ.ตะกั่วปา จ.พังงา) √ หนังสือ
คณะกรรมาธิการ

ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
สภาผูแทนราษฎร

สํานักจัดการที่ดินปา
ไม , สจป.ที่ 12 สาขา

กระบี่

(เก็บตก เม.ย.64 นับสถิติ เม.ย.65) 
(หนังสือคณะกรรมาธิการที่ดิน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สภาผูแทนราษฎร ดวนที่สุด ที่ สผ 
0019.03/3163 ลว. 7 เม.ย.64)

465 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/2361 ลว. 

30 เม.ย.64

26/4/2564 แจงบุกรุกพื้นที่ปาสงวนแหงชาติและเจาหนาที่ใหการสนับสนุนคนที่บุกรุก
พื้นที่ปาสงวน (ต.หนองสิม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี)

√ หนังสือ สป.ทส. สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

(เก็บตก เม.ย.64 นับสถิติ เม.ย.65) 
(หนังสือ สป.ทส. ที่ ทส 

0206.2/1887 ลว. 21 เม.ย.64)

466 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/8087 ลว. 

7 พ.ค.64

27/4/2564 ใหตรวจสอบการเอาไมเถื่อนมาสรางบานและบุกรุกที่ปา (ต.น้ํานอย อ.
หาดใหญ จ.สงขลา)

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 13 (สงขลา) (เก็บตก เม.ย.64 นับสถิติ เม.ย.65)

467 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/9128 ลว. 

28 ก.พ.64

30/4/2564 ที่ดินทํากิน แปลงที่ 1 RF7 มีปญหากรมปาไม √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 9 สาขา
ปราจีนบุรี

(เก็บตก เม.ย.64 นับสถิติ เม.ย.65)

468 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/8125 ลว. 

11 พ.ค.64

30/4/2564 21/9/2565 ขอแจงเร่ืองรองเรียนจากคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และสิทธิสัตว

√ หนังสือกรมควบคุม
มลพิษ

สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

(เก็บตก เม.ย.64 นับสถิติ เม.ย.65) 
(หนังสือกรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 
0307/4584 ลว. 22 เม.ย.64) 

(สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) สงเร่ือง
มาปดตามหนับงสือ ที่ ทส 

1625.14/4173 ลว. 21ก.ย.65)

469 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/2485 ลว. 7

 พ.ค.64

30/4/2564 การติดตามผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขเพื่อใหไดขอยุติ (พื้นที่จังหวัด
ภูเก็ต จํานวน 4 เร่ือง)

√ หนังสือสํานักงาน
ปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี

สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ (เก็บตก เม.ย.64 นับสถิติ เม.ย.65) 
(หนังสือสํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี ที่ นร 0105.06/ว 
2269 ลว. 26 ม.ีค.64)



หนาที่ 76

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

470 หนังสือกรมปาไม ดวน
ที่สุด ที่ ทส 

1601.8/8124 ลว. 
11 พ.ค.64

3/5/2564 การดําเนินการตามขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กรณีในคราว
ประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 25 ปที่ 2 คร้ังที่ 17 (สมัยสามัญประจําป
คร้ังที่สอง) เปนพิเศษ เมื่อวันศุกรที่ 29 มกราคม 2564 จํานวน 2 ขอ
หารือ นายสฤษดิ์ บุตรเนียร สส.ปราจีนบุรี พรรคภูมิใจไทย และนายบัญญัติ 
เจตนจันทร สส.ระยอง พรรคประชาธิปตย) (หนังสือสภาผูแทนราษฎร ที่ สผ
 0001/5365 ลว. 31 มี.ค.64)

√ ขอหารือ กองการอนุญาต , 
สํานักจัดการที่ดินปาไม
, สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี, 

สจป.ที่ 9 สาขา
ปราจีนบุรี

(เก็บตก พ.ค.64 นับสถิติ เม.ย.65) 
(หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่
 ทส 0100/3120 ลว.  28 เม.ย.64) 

(สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ปดเร่ือง
ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 

1633.4012525 ลว. 14 พ.ค.64) 
(สํานักจัดการที่ดินปาไม ปดเรื่องตาม

หนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 
1603.3/1613 ลว. 22 มิ.ย.64) 

(กองการอนุญาต , สจป.ที่ 9 (ชลบุรี) 
ยังไมสงมาปดเรื่อง)

471 หนังสือ กรมปาไม ที่ 
ทส 1601.8/8181 

ลว. 11 พ.ค.64

6/5/2564 การดําเนินการตามขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กรณีในคราว
ประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 25 ปที่ 2 คร้ังที่ 16 (สมัยสามัญประจําป
คร้ังที่สอง) เปนพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 จํานวน 2 ขอ
หารือ ของนายประมวล พงศถาวราเดช สส.ประจวบคีรีขันธ พรรค
ประชาธิปตย และนายขจิตร ชัยนิคม สส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย) (หนังสือ
สภาผูแทนราษฎร ที่ สผ 0001/5840 ลว. 22 เม.ย.64)

√ ขอหารือ สํานักจัดการที่ดินปา
ไม , สจป.ที่ 6 

(อุดรธานี) , สจป.ที่ 
10 สาขาเพชรบุรี

(เก็บตก ป64 นับสถิติ เม.ย.65) 
(หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่
 ทส 0100/3187 ลว. 30 เม.ย.64) 
(สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ปดเรื่องตาม
หนังสือ ที่ ทส 1634.2/2542 ลว. 

13 ส.ค.64) (สํานักจัดการที่ดินปาไม 
และ สจป.ที่ 6 (อุดรธาน)ี ยังไมสงมา

ปดเรื่อง)

472 หนังสือกรมปาไม ดวน
ที่สุด ที่ ทส 

1601.8/8480 ลว. 
17 พ.ค.64

7/5/2564 รองเรียนขอความเปนธรรมกรณีไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) (เก็บตก พ.ค.64 นับสถิติ เม.ย.65)



หนาที่ 77

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

473 หนังสือกรมปาไม ที่ 
1601.8/9340 ลว. 2

 มิ.ย.64

12/5/2564 30/9/2564 การตรวจสอบขอเท็จจริง เรื่องรองทุกขศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล √ หนังสือ สจป.ที่ 12
 สาขากระบี่

สํานักจัดการที่ดินปา
ไม , กองการอนุญาต

(เก็บตก พ.ค.64 นับสถิติ เม.ย.65) 
(หนังสือ สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ ที่ ทส
 1635.2/1624 ลว. 30 เม.ย.64) 
(กองการอนุญาต ปดเรื่องแลวตามหนัง
สิอ ที่ ทส 1602.45/1876 ลว. 10 
ม.ิย.64) (สจด. ปดเรื่องแลวตามหนังสิอ
 ที่ ทส 1603.3/2591 ลว. 27 ก.ย.
64 และ สปฟ. ปดเรื่องแลวตามหนังสิอ
 ดวนที่สุด ที่ ทส 1605.52/3352 

ลว. 12 พ.ย.64)

474 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/8656 ลว. 

20 พ.ค.64

13/5/2564 2/12/2564 รองเรียนเจาหนาที่ปาไม √ หนังสือรองเรียน สํานักสงเสริมการปลูก
ปา

(เก็บตก พ.ค.64 นับสถิติ เม.ย.65)  
(สสป. ปดเรื่องตามหนังสือกรมปาไม 

ดวนที่สุด ที่ ทส 1608.4/19268 ลว.
 23 พ.ย.64)

475 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/8597 ลว. 

19 พ.ค.64

13/5/2564 30/9/2565 ขอความชวยเหลือเอกสารสิทธิ์ที่อยูอาศัย √ หนังสือสํานักงาน
รัฐมนตรี

สจป.ที่ 2 (เชียงราย) (เก็บตก พ.ค.64 นับสถิติ เม.ย.65) 
(หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ที่ ทส 
0100/3345 ลว. 11 พ.ค.64) 
(สจป.ที่ 2 (เชียงราย) ปดเรื่องตาม

หนังสือ ที่ ทส 1615.104/6843 ลว.
 27ก.ย.65)

476 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/8778 ลว. 

24 พ.ค.64

17/5/2564 ติดตามการบุกรุกปาของอดีตสมาชิกเทศบาลเมืองปาตอง √ หนังสือรองเรียน 
(สป.ทส.)

สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ (เก็บตก พ.ค.64 นับสถิติ เม.ย.65) 
(หนังสือ สป.ทส. ที่ ทส 0100/3373

 ลว. 11 พ.ค.64)

477 หนังสือ กรมปาไม ดวน
ที่สุด ที่ ทส 

1601.8/8716 ลว. 
21 พ.ค.64

17/5/2564 การดําเนินการตามขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กรณีในคราว
ประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 25 ปที่ 2 คร้ังที่ 21 (สมัยสามัญประจําป
คร้ังที่สอง) วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ 2564 จํานวน 2 ขอหารือ ของนาย
เกียรติ เหลืองขจรวิทย สส.ลพบุรี พรรคภูมิใจไทย และนายสาคร เกี่ยวของ 
สส.กระบี่ พรรคประชาธิปตย) (หนังสือสภาผูแทนราษฎร ที่ สผ 
0001/5951 ลว. 29 เม.ย.64)

√ ขอหารือ สจป.ที่ 5 (สระบุร)ี , 
สจป.ที่ 12 สาขากระบี่

(เก็บตก ป64 นับสถิติ เม.ย.65) 
(หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่
 ทส 0100/3435 ลว. 13 พ.ค.64)



หนาที่ 78

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

478 หนังสือกรมปาไม ลับ ที่
 ทส 1601.8/338 

ลว. 11 พ.ค.64

25/5/2564 2/5/2565 ขอใหตรวจสอบเจาหนาที่ปาไม อําเภอสบเมย √ หนังสือรองเรียน 
(สป.ทส.)

สจป.ที่ 1 สาขา
แมฮองสอน

(เก็บตก พ.ค.64 นับสถิติ เม.ย.65) 
(หนังสือ สป.ทส. ที่ ทส 0100/3498
 ลว. 18 พ.ค.64) (สจป.ที่ 1 สาขา

แมฮองสอน ปดเรื่องตามหนังสือ ลับ ที่ 
ทส 1627.4/9 ลว. 26 เม.ย.65)

479 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/9861 ลว. 

10 ม.ิย.64

7/6/2564 ขอใหตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ √ หนังสือรองเรียน 
(สป.ทส.)

สจป.ที่ 3 สาขาแพร (เก็บตก มิ.ย.64 นับสถิติ เม.ย.65) 
(หนังสือ สป.ทส. ที่ ทส 0100/3771

 ลว. 31 พ.ค.64)

480 หนังสือ สบก. ลับ ที่ ทส
 1601.8/295 ลว. 

11 มิ.ย.64

7/6/2564 ขอติดตามผลการดําเนินการกรณีขอใหตรวจสอบการทําประโยชนในที่ดิน
เขตปาสงวนแหงชาติและเขตอุทยานแหงชาติ

√ หนังสือสํานักงาน
ปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี

สจป.ที่ 9 สาขา
ปราจีนบุรี

(เก็บตก มิ.ย.64 นับสถิติ เม.ย.65) 
(หนังสือสํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี ที่ นร 
0105.04/41353 ลว. 1 ม.ิย.64)

481 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/9925 ลว. 

11 ม.ิย.64

8/6/2564 ขอความอนุเคราะหระงับการดําเนินการไวกอน √ หนังสือรองเรียน สํานักจัดการที่ดินปาไม (เก็บตก มิ.ย.64 นับสถิติ เม.ย.65)

482 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/10304 ลว.

 17 มิ.ย.64

8/6/2564 ขอใหตรวจสอบจับกุมผูบุกรุกทําลายปา (อุทยานแหงชาติธารเสด็จ ต.บานใต
 อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎรธาน)ี

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 11 (สุราษฎร
ธานี)

(เก็บตก มิ.ย.64 นับสถิติ เม.ย.65)

483 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/10152 ลว.

 16 มิ.ย.64

9/6/2564 ขอความเปนธรรมในการออกโฉนดที่ดินเพื่อสรางวัดในพระพุทธศาสนาและ
สรางพระราชานุสรณสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชของวัดพรานนก สาขา
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

√ หนังสือรองเรียน 
(สป.ทส.)

กองการอนุญาต , 
สจป.ที่ 10 สาขา

เพชรบุรี

(เก็บตก มิ.ย.64 นับสถิติ เม.ย.65) 
(หนังสือ สป.ทส. ที่ ทส 0100/3932

 ลว. 4 มิ.ย.64)
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ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

484 หนังสือกรมปาไม ดวน
ที่สุด ที่ ทส 

1601.8/10362 ลว.
 21 มิ.ย.64

11/6/2564 การดําเนินการตามขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กรณีในคราว
ประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 25 ปที่ 2 คร้ังที่ 20 (สมัยสามัญประจําป
คร้ังที่สอง) เปนพิเศษ วันศุกรที่ 5 กุมภาพันธ 2564 จํานวน 2 ขอหารือ 
ของนายภาคภูมิ บูลยประมุข สส.ตาก พรรคพลังประชารัฐ และนายภาควัต
 ศรีสุรพล สส.ขอนแกน พรรคเพื่อไทย) (หนังสือสภาผูแทนราษฎร ที่ สผ 
0001/6658 ลว. 9 มิ.ย.64)

√ ขอหารือ สํานักจัดการที่ดินปา
ไม , กองการอนุญาต ,
 สจป.ที่ 4 (ตาก) , 

สจป.ที่ 7 (ขอนแกน)

(เก็บตก ป64 นับสถิติ เม.ย.65) 
(หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่
 ทส 0100/4042 ลว. 9 มิ.ย.64) 
(กองการอนุญาต ปดเรื่องตามหนังสือ 

ดวนที่สุด ที่ ทส 1602.42/2151 ลว.
 29 มิ.ย.64) (สํานักจัดการที่ดินปาไม 
ปดเรื่องตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 
1603.1/1936 ลว. 22 ก.ค.64) 

(สจป.ที่ 4 (ตาก) ปดเรื่องตามหนังสือ 
ดวนที่สุด ที่ ทส 1617.41/8744 ลว.
 30 ส.ค.64) (สจป.ที่ 7 (ขอนแกน) 

ยังไมสงเรื่องมาปด)

485 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/11233 ลว.

 5 ก.ค.64

26/6/2564 ขอความชวยเหลือ เนื่องจากนายทุนที่อางครอบครองพื้นที่จากการซื้อขาย 
ภบท.5

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ (เก็บตก ก.ค.64 นับสถิติ เม.ย.65)

486 หนังสือ กรมปาไม ดวน
ที่สุด ที่ ทส 

1601.8/11035 ลว.
 30 มิ.ย.64

26/6/2564 3/8/2565 ขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร 
ชุดที่ 25 ปที่ 2 คร้ังที่ 19 (สมัยสามัญประจําปคร้ังที่สอง) วันที่ 4 
กุมภาพันธ 2564 ของนายจารึก ศรีออน สส.จันทบุรี พรรคพลังทองถิ่นไท) 
(หนังสือสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0404/6749 ลว. 15 ม.ิย.
64)

√ ขอหารือ สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี (เก็บตก ป64 นับสถิติ เม.ย.65) 
(หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่
 ทส 0100/4356 ลว. 23 มิ.ย.64) 
(สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี ปดเรื่องตามหนังสือ
 ที่ ทส 1622.1/5635 ลว. 9 ก.ย.
64) (กรมปาไม ปดเรื่องตามหนังสือ 
ดวนที่สุด ที่ ทส 12783 ลว. 3 ส.ค.

65 เรียน ปกท.ทส.)

487 หนังสือกรมปาไม ลับ ที่
 ทส 1601.8/464 

ลว. 7 ก.ค.64

29/6/2564 ขอใหตรวจสอบขอเท็จจริง (กรณี ขอใหตรวจสอบการลักลอบขนยายไมหวง
หามในเพื้นที่จังหวัดแพร)

√ หนังสือจังหวัดแพร สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

(เก็บตก ก.ค.64 นับสถิติ เม.ย.65) 
(หนังสือจังหวัดแพร ลับ ที่ พร 

0017.1/285 ลว. 25 มิ.ย.64)



หนาที่ 80

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

488 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/11363 ลว.

 6 ก.ค.64

1/7/2564 สงพยานหลักฐานเพิ่มเติมในคดีอาญา ที่ 200/2564 และขอความเปน
ธรรม (ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร)

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 7 (ขอนแกน) (เก็บตก ก.ค.64 นับสถิติ เม.ย.65)

489 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/11366 ลว.

 6 ก.ค.64

2/7/2564 ขอความกรุณาใหตรวจสอบระวังแนวเขตของเขตปาใหดวย (ต.กู อ.ขุขันธ 
อ.ศรีสะเกษ)

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

(เก็บตก ก.ค.64 นับสถิติ เม.ย.65)

490 หนังสือกรมปาไม ลับ ที่
 ทส 1601.8/464 
ลว. 7 ก.ค.64 และ

หนังสือกรมปาไม ลับ ที่
 ทส 1601.8/360 

ลว. 20 ก.ค.64

7/7/2564 การนําไมหวงหามจากตางจังหวัดที่กระทําเขาขายที่ผิดกฎหมายซึ่งเปน
การคาที่มีการนําไปในทางที่ผิดขั้นตอนมีเจาหนาที่ปาไมรวมดวย (บานน้ําเลา
 บานเวียง อําเภอรองกวาง และบานทุงโฮง อําเภอเมือง จังหวัดแพร)

√ หนังสือจังหวัดแพร สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

(เก็บตก ก.ค.64 นับสถิติ เม.ย.65) 
(หนังสือจังหวัดแพร ลับ ที่ พร 

0017.1/285 ลว. 26 มิ.ย.64)

491 หนังสือกรมปาไม ลับ ที่
 ทส 1601.8/480 

ลว. 15 ก.ค.64

12/7/2564 27/12/2564 รองเรียนพฤติกรรมของเจาหนาที่ √ ไปรษณียบัตร สํานักสงเสริมการปลูก
ปา

(เก็บตก ก.ค.64 นับสถิติ เม.ย.65) 
(สสป. ปดเรื่องตามหนังสือ ลับ ที่ ทส 

1608.4/70 ลว. 22 ธ.ค.64)

492 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/3474 ลว. 

13 ก.ค.64 และ
หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/3094 ลว. 

18 มิ.ย.64

12/7/2564 ขอยื่นคํารองขอเขาทําประโยชนใชที่ดินในเอกสารสิทธิ สป. สร.5ก กลุมที่ 
80/59 เนื้อที่ 19 ไร

√ หนังสือ สป.ทส. สํานักจัดการที่ดินปาไม (เก็บตก ก.ค.64 นับสถิติ เม.ย.65) 
(หนังสือ สป.ทส. ที่ ทส 

0206.2/3140 ลว. 7 ก.ค.64)



หนาที่ 81

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

493 หนังสือกรมปาไม ลับ 
ดวนที่สุด ที่ ทส 

1601.8/492 ลว. 23
 ก.ค.64 (สง สจป.ที 9 
(ชลบุร)ี) และหนังสือ 
สบก. ดวนที่สุด ลับ ที่ 
ทส 1601.8/404 ลว.
 6 ส.ค.64 (สง สปฟ.)

13/7/2564 ตรวจสอบเรื่องรองเรียนกรณีมีการบุกรุกกอสรางที่พักโรงแรมบริเวณเกาะ
ลาน ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

√ หนังสือกรมอุทยาน
แหงชาติฯ

สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา , 
สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

(เก็บตก ก.ค.64 นับสถิติ เม.ย.65) 
(หนังสือกรมอุทยานฯ ลับ ดวนที่สุด ที่ 
ทส 0904.303/ล 902 ลว. 9 ก.ค.

64)

494 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/12191 ลว.

 21 ก.ค.64

16/7/2564 รองขอความเปนธรรม กรณีถูกแยงการครองครองพื้นที่ที่ทํากินโดยมิชอบ 
(ต.แมกรณ อ.เมือง จ.เชียงราย)

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 2 (เชียงราย) (เก็บตก ก.ค.64 นับสถิติ เม.ย.65)

495 หนังสือ กรมปาไม ดวน
ที่สุด ที่ ทส 

1601.8/12469 ลว.
 29 ก.ค.64

21/7/2564 การปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภากอนเขาสูระเบียบวาระการประชุมสภา 
(การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจําปคร้ังที่หนึ่ง) วันอังคารที่ 8
 มิถุนายน 2564 นายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภา) (หนังสือวุฒิสภา 
ที่ สว 0001/2190 ลว. 30 มิ.ย.64)

√ ขอหารือ สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

(เก็บตก ป64 นับสถิติ เม.ย.65) 
(หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่
 ทส 0100/4989 ลว. 16 ก.ค.64)

496 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/13219 ลว.

 11 ส.ค.64

22/7/2564 28/6/2565 เรียกรองสิทธิปาดงหมู (ต.หนองผือ ต.กุดปลาคาว อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ) √ หนังสือ สป.ทส. สจป.ที่ 7 (ขอนแกน) (เก็บตก ก.ค.64 นับสถิติ เม.ย.65) 
(หนังสือ สป.ทส. ที่ ทส 

0206.2/3231 ลว. 12 ก.ค.64) 
(สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ ปดเร่ืองตาม
หนังสือ ที่ ทส 1635.4/1923 ลว. 

22 มิ.ย.65)

497 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/3717 ลว. 

30 ก.ค.64

25/7/2564 บันทึกขอตกลงการขีดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเขายานยาว ปาเขาวง 
ปาเขากระซุม กรมปาไม การลงในระวางแปนที่รูปถายทางอากาศและ
ระวางรูปถายทางอากาศของกรมที่ดิน แนวเสนเขตนิคมสหกรณพนม พรอม
เสน ONE MAP พรอมเสนสีระบุแนวเขต (รับรอง)

√ หนังสือรองเรียน สํานักจัดการที่ดินปาไม (เก็บตก ก.ค.64 นับสถิติ เม.ย.65)



หนาที่ 82

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

498 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/13148 ลว.

 10 ส.ค.64

25/7/2564 ขอปรึกษากรณีความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ทับซอนเขตปาไม (ต.
เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช)

√ หนังสือรองเรียน 
(สป.ทส.)

สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

(เก็บตก ก.ค.64 นับสถิติ เม.ย.65) 
(หนังสือ สป.ทส. ที่ ทส 0100/5006

 ลว. 16 ก.ค.64)

499 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/13153 ลว.

 10 ส.ค.64

2/8/2564 รองเรียนขอความเปนธรรม (ต.ทุงตําเสา อ.หาดใหญ จ.สงขลา) √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 13 (สงขลา) (เก็บตก ส.ค.64 นับสถิติ เม.ย.65)

500 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/3883 ลว. 6

 ส.ค.64

4/8/2564 ขอใหพิจารณาแนวทางแกปญหาสิทธิที่ดิน (กรณีกลุมชาวไทยภูเขามอนแจม
 ต.แมแรม และต.โปงแยง อ.แมริม จ.เชียงใหม)

√ หนังสือสํานักงาน
ปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี

สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) (เก็บตก ส.ค.64 นับสถิติ เม.ย.65) 
(หนังสือสํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี ที่ นร 
0105.03/41758 ลว. 29 ก.ค.64)

501 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/81 ลว. 7 

ม.ค.65

28/9/2564 ขอใหตรวจสอบหนังสือรับรองการทําประโยชน (ต.คลองชะอุน อ.พนม จ.สุ
ราษฎรธานี)

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 11 (สุราษฎร
ธานี)

(เก็บตก ก.ย.64 นับสถิติ เม.ย.65)

502 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/82 ลว. 7 

ม.ค.65

30/9/2564 ขอใหแกปญหาความเดือดรอนในเรื่องการใชประโยชนในที่ดินและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ

√ หนังสือรองเรียน 
(สป.ทส.)

สจป.ที่ 4 สาขา
พิษณุโลก

(เก็บตก ก.ย.64 นับสถิติ เม.ย.65) 
(หนังสือ สป.ทส. ที่ ทส 0100/6472

 ลว. 27 ก.ย.64) (

503 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/6400 ลว. 3

 ธ.ค.64

14/10/2564 การเรงรัดติดตามโครงการที่อยูระหวางดําเนินการของจังหวัด และเรื่องราว
รองทุกขของราษฎรในตําบลศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

√ หนังสือ สป.ทส. สจป.ที่ 2 (เชียงราย) (เก็บตก ธ.ค.64 นับสถิติ เม.ย.65) 
(หนังสือ สป.ทส. ที่ ทส 0206.2/ว 

3250 ลว. 8 ต.ค.64)

504 หนังสือ สบก. ที่ 
1601.8/6787 ลว. 

17 ธ.ค.64

27/10/2564 ขอใหเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินในตําบลแมสอด จังหวัดตาก หากพบความผิด √ หนังสือรองเรียน สํานักจัดการที่ดินปา
ไม , สจป.ที่ 4 (ตาก)

(เก็บตก ต.ค.64 นับสถิติ เม.ย.65) (ที่ 
2269/2564 ลว. 25 ต.ค.64)

505 6500731 2/12/2564 พบเห็นผูใหญบานหมูที่ 9 อําเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม บุกรุกพื้นที่ปาเปน
พื้นที่ใหม หางจากพื้นที่ที่เคยรองเรียนครั้งแรก ประมาณ3 กิโลเมตร

√ ระบบกรม/1310 
กด 3

สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

(เก็บตก ธ.ค.64 นับสถิติ เม.ย.65)



หนาที่ 83

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
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ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

506 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/1120 ลว. 

25 ก.พ.65

20/12/2564 24/5/2565 รองเรียนการถูกรุกล้ําพื้นที่จากสํานักงานจัดการที่ดินปาไมสระบุรี (หมู 2 
ตําบลหวยทราย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี)

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 5 (สระบุรี) (เก็บตก ก.พ.65 นับสถิติ เม.ย.65)  
(สจป.ที่ 5 (สระบุรี) ปดเรื่องตามหนังสือ
 ที่ ทส 1618.4/1435 ลว. 18 พ.ค.

65)

507 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/357 ลว. 21

 ม.ค.65

4/1/2565 ขอใหพิจารณาทบทวนการออกอาชญาบัตรพิเศษแรทองคําของบริษัท ริชภูมิ
 ไมนิ่ง จํากัด ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี (คร้ังที่สอง)

√ หนังสือ สป.ทส. กองการอนุญาต , 
สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

(เก็บตก ม.ค.65 นับสถิติ เม.ย.65) 
(หนังสือ สป.ทส. ที่ ทส 

0206.2/6176 ลว. 27 ธ.ค.64) 
(สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี ปดเรื่องตามหนังสือ
 ที่ ทส 1622.1/4297 ลว. 21 ก.ค.

65) (กองการอนุญาต ยังไมสง)

508 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/377 ลว. 24

 ม.ค.65

19/1/2565 ขอใหดําเนินคดีกับผูบุกรุกปาสงวนแหงชาติ (ปาปถวี) และ ที่วาง หมูที่ 1 
ต.ปถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี ที่อยูในความดูแลรักษาของกรมปาไม/ทาน
อธิบดีกรมปาไม

√ หนังสือรองเรียน สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

(เก็บตก ม.ค.65 นับสถิติ เม.ย.65)

509 6501554 1/2/2565 แจงเรื่องรองเรียนพระที่พักสงฆศรัทธานิมิต บุกรุกปา บานโพนปาแดง เสี้ยว
 น้ําหมาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย ไปเปนเดือนไมมีความคืบหนา แตไมมี
ความคืบหนา และจะดําเนินการในขั้นตอไป เนื่องจากเจาหนาที่ไมมีผูดูแล

√ ระบบกรม/เว็บไซต สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) (เก็บตก ก.พ.65 นับสถิติ เม.ย.65)

510 6501541 1/2/2565 ขอรองเรียน ถึงพฤติกรรมทีพักสงฆศรัทธานิมิตร ทําผิดกฎหมายและบุกรุก
ปา อําเภอเมือง จังหวัดเลย

√ ระบบกรม/เว็บไซต สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) (เก็บตก ก.พ.65 นับสถิติ เม.ย.65)

511 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/720 ลว. 8 

ก.พ.65

2/2/2565 รองเรียนใหตรวจสอบที่ดินวาเปนที่ดินปาไมหรือ ส.ป.ก. √ หนังสือรองเรียน สํานักจัดการที่ดินปาไม (เก็บตก ก.พ.65 นับสถิติ เม.ย.65)



หนาที่ 84

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

512 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/754 ลว. 8 

ก.พ.65

11/1/2565 การดําเนินการตามขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ในคราวประชุม
สภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 25 ปที่ 3 คร้ังที่ 17 (สมัยสามัญประจําปคร้ังที่
สอง) วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 จํานวน 2 ขอหารือ ของนาย
วิสุทธิ์ ไชยณรุณ สส.พะเยา พรรคเพื่อไทย และนายประมวล พงศถาวราเดช
 สส.ประจวบคีรีขันธ พรรคประชาธิปตย) (หนังสือสภาผูแทนราษฎร ที่ สผ 
0001/604 ลว. 25 ม.ค.65)

√ ขอหารือ สํานักจัดการปาชุมชน
 , กองการอนุญาต , 
สจป.ที่ 2 (เชียงราย) ,

 สจป.ที่ 10 สาขา
เพชรบุรี

(เก็บตก มค.65 นับสถิติ เม.ย.65) 
(หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่

 ทส 0100/707 ลว.  ก.พ.65) 
(สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ปดเรื่องตาม

หนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 
1634.4/771 ลว. 8 มี.ค.65) (สจช. 
ปดเรื่องตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 
1604.42/204 ลว. 15 ก.พ.65) 
(สจป.ที่ 2 (เชียงราย) ปดเรื่องตาม

หนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส
1615.3/1043 ลว. 18 ก.พ.65) 

(กองการอนุญาต ยังไมสง)

513 6501622 6/2/2565 1/9/2565 มีการตัดปาไมออกเปนจํานวนมาก ที่สาธารณะ ต.หนองแวง อ.บานใหมไชย
พจน จ.บุรีรัมย

√ ระบบกรม/เว็บไซต สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

(เก็บตก ก.พ.65 นับสถิติ เม.ย.65) 
แจงผลใหผูรองทางอีเมลแลว

514 6501635 7/2/2565 12/4/2565 มีการบุกรุกตัดไมทําลายปาโดยใชรถแม็กโคร บริเวณปาสงวนแหงชาติใกล
กับฐานปองกันรักษาปาที่ราบต่ําเขานอจูจี้ หมูที่ 7 ตําบลคลองทอมเหนือ 
อําเภอคลองทอม จังหวัดกะบี่

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ (เก็บตก ก.พ.65 นับสถิติ เม.ย.65)

515 6501651 9/2/2565 บุกรุกครอบครองที่ดินในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาอุโมงค-หนองแวง บานทา
สะพาน ตําบลกุดน้ําใส อําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด

√ ระบบกรม/เว็บไซต สจป.ที่ 7 (ขอนแกน) (เก็บตก ก.พ.65 นับสถิติ เม.ย.65)

516 6501724 15/2/2565 ขอรองเรียนเจาหนาที่ปาไมศูนยปาไมจังหวัดเลย ไมเขาไปตรวจสอบที่พัก
สงฆศรัทธานิมิตร บานโพนปาแดง ต.เสี้ยว จ.เลย บุกรุกปา

√ ระบบกรม/เว็บไซต สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) (เก็บตก ก.พ.65 นับสถิติ เม.ย.65)

517 หนังสือ สบก. ดวนที่สุด
 ที่ ทส 

1601.8/1067 ลว. 
25 ก.พ.65

25/2/2565 รองเรียนเจาหนาที่ศูนยปาไมจังหวัดเลย ละเวนการปฏิบัติหนาที่ไมเขาไป
ตรวจสอบขอเท็จจริง กรณีที่พักสงฆ บุกรุกปา ลักลอบตัดไม บริเวณบาน
โพนปาแพง ต.เสี้ยว อ.เมือง จ.เลย

√ หนังสือรองเรียน สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

(เก็บตก ก.พ.65 นับสถิติ เม.ย.65)

518 6502005 1/3/2565 21/4/2565 มีการบุกรุกตัดไมทําลายปาเปนจํานวนมาก บริเวณปาสงวนแหงชาติหลัง
หมูบานลานทอง หมูที่ 7 ตําบลวังควง อําเภอพรานกระตาย จังหวัด
กําแพงเพชร

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 4 (ตาก) (เก็บตก มี.ค.65 นับสถิติ เม.ย.65)

519 6502013 1/3/2565 มีการบุกรุกตัดไมทําลายปาเปนจํานวนมาก บริเวณบนภูเขาหลังวัดปาสม
ปรารถนา หมูที่ 2 ตําบลชะอม อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 5 (สระบุรี) (เก็บตก มี.ค.65 นับสถิติ เม.ย.65)
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

520 6501994 1/3/2565 5/8/2565 มีการบุกรุกตัดไมทําลายปาเปนจํานวนมาก บริเวณปาชุมชนหลังโรงเรียน
บานพุเตย หมูที่ 8 ตําบลทาเสา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

√ ระบบกรม/1362 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) (เก็บตก มี.ค.65 นับสถิติ เม.ย.65)

521 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/2545 ลว. 6

 พ.ค.65

9/3/2565 15/9/2565 ขอความเปนธรรมกรณี นางศิรินทรรัตนฯ √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 4 สาขา
พิษณุโลก

(เก็บตก มี.ค.65 นับสถิติ เม.ย.65) 
(หนังสือ สป.ทส. ที่ ทส 0206.2/911

 ลว. 3 มี.ค. 65) (สจป.ที่ 4 สาขา
พิษณุโลก ปดเร่ืองตามหนังสือ ที่ ทส 
1630.202/2757 ลว. 8 ม.ิย.65) 
(กรมปาไมปดเรื่องตามหนังสือ ที่ ทส 
1601.8/15357 ลว. 15 ก.ย.65 

เรียน ปกท.ทส. และหนังสือกรมปาไม ที่
 ทส 1601.8/15358 ลว. 15 ก.ย.

65 แจงผูรอง)

522  หนังสือ สบก. ลับ ที่ 
ทส 1601.8/248 ลว.

 6 พ.ค.65

17/3/2565 ขอทราบและแจงขอมูลกรณีกลาวหาบุกรุกพื้นที่เขตปาสงวนแหงชาติ เขานั่ง
ยอง เขาหวยมะหาด

√ หนังสือสํานักงาน
ปองกันและ

ปราบปรามการ
ฟอกเงิน

สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี  (เก็บตก มี.ค.65 นับสถิติ เม.ย.65) 
(หนังสือ ปปง. ลับ ที่ ปง 

0004.2/540 ลว. 10 มี.ค. 65)

523 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/2543 ลว. 6

 พ.ค.65

17/3/2565 ขอตรวจสอบ นส.3ก. (อ.ผาขาว จ.เลย) √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)  (เก็บตก มี.ค.65 นับสถิติ เม.ย.65)

524 6502152 23/3/2565 27/4/2565 พบเห็นมีการขุดและขนดินในที่ดิน ภ.บ.ท 5 เพื่อไปถมดินใหนายทุนบริเวณ
กอนขึ้นอําเภอเขาคอ ตําบลทุงสมอ อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ จะ
มองเห็น ถามาจากแคมปสนจะอยูขวามือ ติดตลาดทุงสมอ มีทางแยกเลี้ยว
ขวาเขาไป 400-500 เมตรจะเห็นรถแบคโฮ 2 คันและรถบรรทุกสิบลอ 
10 คัน จะขุดกันตอนกลางคืน ทํามาเกือบเดือนแลว และผูรองไดแจงไปที่
ศูนยปาไมจังหวัดเพชรบูรณใหเขาไปตรวจสอบแลวเมื่อ 2 อาทิตยที่ผานมา
แตยังไมมีเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบเลย

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 4 สาขา
พิษณุโลก

(เก็บตก มี.ค.65 นับสถิติ เม.ย.65)
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

525 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/2536 ลว. 6

 พ.ค.65

24/3/2565 25/7/2565 ขอใหตรวจสอบการกอสรางรุกล้ําพื้นที่ชายหาดสาธารณะ อําเภอขนอม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ หนังสือสํานักงาน
รัฐมนตรี ทส.

สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

(เก็บตก มี.ค.65 นับสถิติ เม.ย.65) 
(หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ที่ ทส 

0100/ว1510 ลว. 21 มี.ค. 65) 
(สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) ปดเรื่อง
ตามหนังสือ ที่ ทส 1625.4/2970 
ลว. 19 ก.ค.65) (กรมปาไม ปดเรื่อง

แลวตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 
1601.8/15881 ลว. 26 ก.ย.65 

เรียน ปกท.ทส.)

526 ลับ ดวนที่สุด ที่ ทส 
1627.4/08 ลว.21 

ม.ีค.65

28/3/2565 28/3/2565 ขอใหตรวจสอบตางดาวบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหลังโรงเรียนเทศบาล
เมืองแมฮองสอน

√ หนังสือ สจป.ที่ 1 
สาขาแมฮองสอน

สจป.ที่ 1 สาขา
แมฮองสอน

(เก็บตก มี.ค.65 นับสถิติ เม.ย.65) 
(สจป.ที่ 1 สาขาแมฮองสอน ปดเรื่อง

ตามหนังสือ ลับ ดวนที่สุด ที่ ทส 
1627.4/08 ลว.21 มี.ค.65)

527 หนังสือ สบก. ลับ ที่ ทส
 1601.8/249 ลว. 6

 พ.ค.65

30/3/2565 30/8/2565 รายงานผลตรวจสอบขอเท็จจริง (อ.นายูง จ.อุดรธานี) √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) (เก็บตก มี.ค.65 นับสถิติ เม.ย.65) 
(หนังสือจังหวัดอุดรธานี ลับ ที่ 

0014.3/280 ลว. 23 มี.ค. 65) 
(สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) สงเร่ืองมาปดตาม
หนังสือ ลับ ที่ ทส 1619.1/62 ลว. 

24 ส.ค.65)

528 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/2539 ลว. 6

 พ.ค.65

31/3/2565 หารือตามหนังสือรองเรียนของนายสิทธิพรฯ √ หนังสือองคการ
บริหารสวนตําบล

เขานอย

สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

(เก็บตก มี.ค.65 นับสถิติ เม.ย.65) 
(หนังสือ อบต.เขานอย ที่ นศ 

83101/166 ลว. 28 ม.ีค. 65)

เดือน พฤษภาคม 2565



หนาที่ 87

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

529 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/2583 ลว. 9

 พ.ค.65

2/5/2565 26/8/2565 รองเรียนขาราชการกรมปาไม(ปกปดชื่อนามสกุล) มีพฤติกรรมชูสาวกับ
ภรรยาในทางพฤตินัยของผมจนตองเลิกรากัน

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)  (สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) ปดเรื่องตาม
หนังสือ ที่ ทส 1623.1/2332 ลว. 
31 พ.ค.65) (กรมปาไม ปดเรื่องตาม
หนังสือ ลับ ที่ ทส 1601.8/453 ลว.
 26 ส.ค.65 เรียน ปกท.ทส.) (กรมปา
ไม มีหนังสือ ลับ ที่ ทส 1601.8/454
 ลว. 26 ส.ค.65 แจงผูรองทางอีเมล

แลว)



หนาที่ 88

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

530 หนังสือ สบก. ดวนที่สุด
 ที่ ทส 

1601.8/2547 ลว. 6
 พ.ค.65

3/5/2565 ขอความรวมมือตรวจสอบเรื่องรองเรียน √ หนังสือกองบังคับ
การปราบปราม
กระทําความผิด

เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา , 
สํานักจัดการที่ดินปา

ไม , สจป.ที่ 10 
(ราชบุรี) , สจป.ที่ 11 
(สุราษฎรธานี) , สจป.

ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช) , 
สจป.ที่ 10 สาขา

เพชรบุรี , สจป.ที่ 12
 สาขากระบี่

(หนังสือ บก.ปทส. ที่ ตช 
0026.707/732 ลว. 29 เม.ย.65) 

(สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) ปดเรื่องตาม
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 

1623.1/2314 ลว. 27 พ.ค.65 
และดวนที่สุด ที่ ทส 1623.1/3693 
ลว. 19 ส.ค.65) (สปฟ. ปดเรื่องตาม

หนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 
1605.42/9328 ลว. 1 มิ.ย.65 

และหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 
1605.42/9363 ลว. 1 มิ.ย.65 

และหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 
1605.42/2188 ลว. 27 ก.ค.65) 
(สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ปดเรื่องตาม

หนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 
1634.1/1831 ลว. 30 พ.ค.65) 

(สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) ปดเรือง
ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 

1625.14/3579 ลว. 22 ส.ค.65) 
(สจป.ที่ 11 (สุราษฎรธานี) ปดเรื่อง

ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 
1601.8/2547 ลว. 6 พ.ค.65) 

(สํานักจัดการที่ดินปาไม , สจป.ที่ 12
 สาขากระบ่ี ยังไมสง)



หนาที่ 89

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

531 หนังสือ สบก. ดวนที่สุด
 ที่ ทส 

1601.8/2556 ลว. 6
 พ.ค.65

3/5/2565 8/6/2565 การดําเนินการตามขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (คราวประชุม
สภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 25 ปที่ 3 คร้ังที่ 33 (สมัยสามัญประจําปคร้ังที่
สอง) นายสฤษฏพงษ เกี่ยวของ) (หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ ทส
 0100/2152 ลว. 27 เม.ย.65 สงสําเนาหนังสือสภาผูแทนราษฎร ที่ สผ
 0001/3665 ลว. 31 มี.ค.65)

√ ขอหารือ สํานักจัดการที่ดินปาไม  (สจด. ปดเรื่องแลวตามหนังสือ ดวน
ที่สุด ที่ ทส 1603.2/1569 ลว. 7 

มิ.ย.65) (กรมปาไม ปดเรื่องตามหนังสือ
 ดวนที่สุด ที่ ทส 1601.8/14642 

ลว. 5 ก.ย.65 เรียน ปกท.ทส. 
เรียบรอยแลว)

532 หนังสือ สบก. ดวนที่สุด
 ที่ ทส 

1601.8/2684 ลว. 
12 พ.ค.65 (สจป.ที่ 
12 สาขากระบี่) และ 
หนังสือ สบก. ดวนที่สุด

 ที่ ทส 
1601.8/4510 ลว. 
11 ส.ค.65 (กอญ.)

3/5/2565 18/8/2565 การดําเนินการตามขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (คราวประชุม
สภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 25 ปที่ 3 คร้ังที่ 27 (สมัยสามัญประจําปคร้ังที่
สอง) นายกันตวรรณ ตันเถียร สส.จังหวัดพังงา) (หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี 
ดวนที่สุด ที่ ทส 0100/2145 ลว. 27 เม.ย.65 สงสําเนาหนังสือสภา
ผูแทนราษฎร ที่ สผ 0001/3736 ลว. 31 มี.ค.65)

√ ขอหารือ สจป.ที่ 12 สาขา
กระบี่ , กองการ

อนุญาต

 (สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ ปดเร่ืองตาม
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 

1635.4/1735 ลว. 12 พ.ค.65) 
(ขอขอมูลเพิ่มเติมจากกองการอนุญาต 
และกองการอนุญาต สงเรื่องมาปดแลว

ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 
1602.45/2795 ลว. 17 ส.ค.65)

533 6502445 3/5/2565 31/5/2565 พบเห็นการแปรรูปไมยางนา ไมสัก บริเวณโรงงานแปรรูปไมพื้นที่ตําบลน้ํา
เลา อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร ขางสถานีอนามัยตําบลน้ําเลา และเคยแจง
 สจป.ที่ 3 สาขาแพรไปแลวหลายครั้ง

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 3 สาขาแพร แจงผูรองทางอีเมลแลว

534 6502461 5/5/2565 20/5/2565 มีการบุกรุกตัดไม บริเวณหางจากโรงเรียนบานทาเรือ 2.8 กิโลเมตร ตําบล
บอทอง อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี

√ ระบบกรม /1362 สจป.ที่ 13 (สงขลา)

535 6502474 6/5/2565 31/5/2565 มีการบุกรุกตัดไม บริเวณปาชุมชน บานปาสักงาม หมูที่ 1 ตําบลลวงเหนือ 
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ซึ่งคาดวาเปนนายชูศักดิ์ ปนใจ เปนผู
ลักลอบตัดไมดังกลาว และนําไมไปแปรรูปที่บริเวณน้ําตกเอเฟรมซึ่งนายชู
ศักดิ์ ปนใจ เคยถูกจับดําเนินคดีแลว 1 คร้ัง และผูแจงคาดวาจะมีเจาหนาที่
ทองถิ่นรูเห็นและใหความชวยเหลือ

√ ระบบกรม /1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)



หนาที่ 90

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

536 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/2687 ลว. 

12 พ.ค.65

9/5/2565 ขอใหตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําและพฤติการณของนาย
(ปกปดชื่อนามสกุล) และนาย(ปกปดชื่อนามสกุล) กรณีการมีชื่อครอบครอง
ปาสงวนแหงชาติปาวังใหญและปาแมน้ํานอย เขตรักษาพันธุสัตวปาสลักพระ
 และเขตปาไมถาวรวามีความผิดตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.
 2507 หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ และจะตองไดรับโทษทางวินัยหรือไม 
รวมทั้งขอใหตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้วาไดปฏิบัติหรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157
 หรือกฎหมายที่เกี่ยวของหรือไม และจะตองไดรับโทษทางวินัยหรือไม

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

537 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/2695 ลว. 

12 พ.ค.65

10/5/2565 12/7/2565 ขอใหตรวจสอบการดูดทรายในแมน้ําคลองยัน จังหวัดสุราษฎรธานี √ หนังสือรองเรียน สํานักปองกันฯ , กอง
การอนุญาต

(หนังสือ สป.ทส. ที่ ทส 
0206.2/1924 ลว. 3 พ.ค.65) (กอง
การอนุญาต ปดเรื่องตามหนังสือ ที่ ทส
 1602.45/2405 ลว. 11 ก.ค.65 

และหนังสือกองการอนุญาต(เพิ่มเติม) ที่
 ทส 1602.45/3000 ลว. 1 ก.ย.65

 พรอมสําเนาหนังสือ สจป.ที่ 11 (สุ
ราษฎรธานี) ที่ ทส 1624.4/5982 

ลว. 22 ส.ค.65)

538 หนังสือ สจป.ที่ 6 
(อุดรธานี) ที่ ทส 

1619.1/2984 ลว. 
29 เม.ย.65

11/5/2565 11/5/2565 ขอใหตรวจสอบขอเท็จจริง (กรณีศูนยดํารงธรรมจังหวัดอุดรธานี แจงเร่ือง
รองเรียนเจาหนาที่ศูนยปาไมอุดรธานี)

√ หนังสือ สจป.ที่ 6 
(อุดรธานี)

สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) นําเรียน อปม. เพื่อเสนอยุติเร่ือง

539 หนังสือ สบก. ดวนที่สุด
 ที่ ทส 

1601.8/2698 ลว. 
12 พ.ค.65

11/5/2565 15/6/2565 ขอใหจัดทําคําตอบกระทูถามแยกเฉพาะที่ 428 เร่ือง ติดตามความคืบหนา
การออกเอกสารสิทธิที่อยูอาศัยในชุมชนพระบาทหวยตม ตําบลนาทราย 
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ของนายรังสรรค มณีรัตน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จังหวัดลําพูน พรรคเพื่อไทย (หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ ทส 
0100/2274 ลว. 6 พ.ค.65 สงสําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0404/6044 ลว. 29 เม.ย.65)

√ กระทูถาม สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) (สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) ปดเรื่องตาม
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 

1614.4/2135 ลว. 20 พ.ค.65) 
(กรมปาไม ปดเรื่องตามหนังสือเรียน 

ปกท.ทส. ดวนที่สุด ที่ ทส 
1601.8/10111 ลว. 15 ม.ิย.65)



หนาที่ 91

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

540 6505155947 17/5/2565 5/7/2565 ขอใหตรวจสอบ ดอยพื้นที่เขตปาสงวนติดถนนทางไปปงโคง กอนถึงบาน
แมปาม พบเห็นนายทุนบุกรุกเขตพื้นที่ปาสงวน โดยนํารถแม็คโคขุดตักหนา
ดิน ใชรถบรรทุกขนยายดินออกจากพื้นที่ ในเวลาชวง เชา-เย็น ตั้งแตเดือน
เมษายน-ปจจุบัน อําเภอเชียงดาว ตําบลปงโคง จังหวัดเชียงใหม

√ e-petition สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)

541 นร01650001639 17/5/2565 15/6/2565 ขอความชวยเหลือกรณีถูกอดีตเจาหนาที่ฝายรังวัดของกรมปาไมรวมกับ
บุตรสาว หลอกลวงเสนอขายที่ดินในพื้นที่อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัด
เพชรบุรี ใหกับผูรอง โดยหลอกลวงวาเปนที่ดินที่ออกเอกสารสิทธิอยาง
ถูกตองตามกฎหมายไมทับซอนกับที่ดินหวงหาม ซึ่งเจาพนักงานที่ดินจังหวัด
เพชรบุรี สาขาเขายอย ก็ไดยืนยันวา เปนเอกสารสิทธิที่ออกโดยชอบดวย
กฎหมาย แตภายหลังเมื่อมีการตรวจสอบจากหนวยงานที่เกี่ยวของพบวา
ที่ดินอยูในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ

√ e-petition สจป.ที่ 10 สาขา
เพชรบุรี

542 6505246382 20/5/2565 14/9/2565 เร่ือง รองทุกขขอความชวยเหลือ ผูรองเรียนเปนตัวแทนชาวบานหมูที่ 3 
ตําบลศรีสองรัก อําเภอเมือง จังหวัดเลย ขอความเมตตาชวยเหลือเกี่ยวกับ
การขอตั้งสํานักสงฆวัดดอยสุทธิธรรม (ธ) ซึ่งเปนสํานักสงฆ และเปนสถานที่
ยึดเหนี่ยวจิตใจของราษฎรชาวพุทธศาสนา ซึ่งอยูในชุมชนดวยความศรัทธา
ที่มีตอพระพุทธศาสนา ศาสนาสถาน และพระคุณเจาที่ปฏิบัติกิจวัตรในที่
พักสงฆแหงนี้ ซึ่งผูรองเรียนเคยรองขออนุญาตจัดตั้งวัดหลายคร้ังแตไมไดรับ
การพิจารณาใหตั้งเปนวัดที่ถูกตองตามกฎหมาย

√ e-petition สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)

543 6502495 23/5/2565 14/6/2565 มีการบุกรุกตัดไม บริเวณแปลงปลูกปาทดแทน 300 ไร ชํานกเหลือง บาน
ชํานกเหลือง หมูที่ 14 ตําบลวังนกแอน อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

√ ระบบกรม /1362 สจป.ที่ 4 สาขา
พิษณุโลก

544 6502505 23/5/2565 16/6/2565 มีการบุกรุกตัดไม บริเวณปาชุมชน บานตะพง หมูที่ 1 ตําบลเขาแกว 
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี

√ ระบบกรม /1362 สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

545 6502513 23/5/2565 14/6/2565 มีการบุกรุกตัดไม บริเวณบานโคกเจริญเหนือ หมูที่ 13 ตําบลชนแดน 
อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ

√ ระบบกรม /1362 สจป.ที่ 4 สาขา
พิษณุโลก

546 6502521 23/5/2565 4/7/2565 มีการตัดไมขนาดใหญ บริเวณริมฝงคลองหวยมวง หมูที่ 2 ตําบลเสนางนิคม
 อําเภอเสนางนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ

√ ระบบกรม /1362 สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี
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ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
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ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

547 6502534 23/5/2565 มีการบุกรุกตัดไม บริเวณบานคลองไทร หมูที่ 1 ตําบลหนองยางเสือ อําเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

√ ระบบกรม /1362 สจป.ที่ 5 (สระบุรี)

548 หนังสือ สบก. ดวนที่สุด
 ที่ ทส 

1601.8/3000 ลว. 
30 พ.ค.65

24/5/2565 27/5/2565 ขอใหจัดทําคําตอบกระทูถามที่ 015 และกระทูถามที่ 016 (หนังสือ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดวนที่สุด ที่ สว 0007/1723 ลว. 10 พ.ค.
65 - นายอําพล จินดาวัฒนะ)

√ กระทูถาม สํานักจัดการปาชุมชน
 , สํานักเศรษฐกิจการ

ปาไม

 (หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่
 ทส 0100/2452 ลว. 19 พ.ค.65) 
(สํานักจัดการปาชุมชน ปดเร่ืองตาม

หนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 
1604.41/748 ลว. 27 พ.ค.65) 

(สํานักเศรษฐกิจการปาไม ปดเรื่องตาม
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 

1613.3/5708 ลว. 24 พ.ค.65) 
(กรมปาไม ปดเรื่องตามหนังสือเรียน 

ปกท.ทส. ดวนที่สุด ที่ ทส 
1601.8/12370 ลว. 25 ก.ค.65)

549 6502542 31/5/2565 9/8/2565 มีการบุกรุกตัดไม บริเวณบานชะลาด หมูที่ 8 ตําบลวังลึก อําเภอบานดาน
ลานหอย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเปนพื้นที่ปาสงวนอยูทางเหนือของหมูบาน
ประมาณ 3 กิโลเมตร

√ ระบบกรม /1362 สจป.ที่ 4 (ตาก)

550 6502555 31/5/2565 8/7/2565 มีการบุกรุกตัดไม บริเวณบานมวงคํา หมูที่ 10 ตําบลสรอย อําเภอวังชิ้น 
จังหวัดแพร

√ ระบบกรม /1362 สจป.ที่ 3 สาขาแพร

551 หนังสือ สบก. ลับ ที่ ทส
 1601.8/289 ลว. 

25 พ.ค.65

10/9/2564 ขอใหตั้งคณะกรรมการสอบสวนจากกรมปาไมในการสอบสวนถอยคํา √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) (เก็บตก ก.ย.64 นับสถิติ พ.ค.65)

552 หนังสือ สบก. ลับ ดวน
 ที่ ทส 1601.8/290

 ลว. 25 พ.ค.65

4/11/2564 ขอรองเรียนขาราชการเรียกรับผลประโยชน √ หนังสือ สป.ทส. สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ (เก็บตก พ.ย.64 นับสถิติ พ.ค.65) 
(หนังสือ สป.ทส. ลับ ดวน ที่ ทส 

0221/788 ลว. 2 พ.ย.64)

553 หนังสือ สบก. ลับ ที่ ทส
 1601.8/291 ลว. 

25 พ.ค.65

9/11/2564 รองขอความเปนธรรมกรณีถูกโยกยาย ไมเปนธรรม √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 11 (สุราษฎร
ธานี)

(เก็บตก พ.ย.64 นับสถิติ พ.ค.65)
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ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

554 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/2908 ลว. 

25 พ.ค.65

25/2/2565 ขอทราบผลกรณีนายอินทสี ชัยยา ขอความชวยเหลือออกเอกสารสิทธิ์ใน
ที่ดินของราษฎร

√ หนังสือสํานักงาน
ปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี

สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) (เก็บตก กพ.65 นับสถิติ พ.ค.65) 
(หนังสือสํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี ที่ นร 
0105.02/40532 ลว. 17 ก.พ.65)

555 หนังสือ สบก. ลับมาก 
ที่ ทส 1601.8/250 

ลว.6 พ.ค.65

17/3/2565 รองเรียนขาราชการกรมปาไม(ปกปตชื่อนามสกุล) ทุจริตคอรัปชั่นเงินทอน
งบประมาณเพาะชํากลาไม

√ หนังสือ สป.ทส. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) (เก็บตก มี.ค.65 นับสถิติ พ.ค.65) 
(หนังสือ สป.ทส. ลับมาก ดวนที่สุด ที่ 
ทส 0221/101 ลว 9 มี.ค.65 และ

หนังสือรองเรียน จํานวน 3 ฉบับ)

556 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/2611 ลว. 

10 พ.ค.65

18/3/2565 11/5/2565 ขอความอนุเคราะหขอมูลคดี √ หนังสือ สป.ทส. สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

(เก็บตก มี.ค.65 นับสถิติ พ.ค.65) 
(สํานักปองกันฯ ปดเรื่องตามหนังสือ 
ดวนที่สุด ที่ ทส 1605.43 ลว. 21 

เม.ย.65)

557 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/2541 ลว. 6

 พ.ค.65

11/4/2565 2/8/2565 การละเวนการปฏิบัติหนาที่และปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของ นายวินัย ชิด
เชี่ยว กํานันตําบลกะรน อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ (สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ ปดเร่ืองตาม
หนังสือ ที่ ทส 1635.4/2271 ลว. 

25 ก.ค.65)

558 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/2579 ลว. 9

 พ.ค.65

11/4/2565 ขออนุญาตเขาพื้นที่ปาเพื่อทําการตรวจสอบและปองกันพื้นที่จากการบุกรุก 
จนกวาการจัดสรรที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยใหกลุมเกษตรกรฯจะแลวเสร็จ

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ (เก็บตก เมย.65 นับสถิติ พ.ค.65)

559 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/2627 ลว. 

10 พ.ค.65

11/4/2565 รองเรียนใหตรวจสอบและดําเนินการกับนิติบุคคลตางดาวทําผิดกฎหมายใน
ไทย

√ หนังสือรองเรียน กองการอนุญาต , 
สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

(เก็บตก เมย.65 นับสถิติ พ.ค.65) 
(กองการอนุญาต สงมาปดเร่ืองตาม

หนังสือ ที่ ทส 1602.23/1745 ลว. 
18 พ.ค.65) (สจป.ที่ 9 (ชลบุรี) ยัง

ไมสง)
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ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
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ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

560 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/2720 ลว. 

17 พ.ค.65

11/4/2565 การติดตามผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขเพื่อใหไดขอยุติ (กรณี น.ส.
สมปองฯ พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 1 เร่ือง)

√ หนังสือสํานักงาน
ปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี

สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

(เก็บตก เมย.65 นับสถิติ พ.ค.65) 
(หนังสือ สป.ทส. ที่ นร 0105.06/ว 
2445 ลว. 25 มี.ค.65) (สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา) รายงานความคืบหนา
ตามหนังสือ ที่ ทส 1621.1/3945 
ลว. 30 พ.ค.65) (กรมปาไม รายงาน
ความคืบหนาใหสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ตามหนังสือ ที่ ทส 

1601.8/10080 ลว. 15 ม.ิย.65)

561 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/2578 ลว. 9

 พ.ค.65

12/4/2565 30/9/2565 ติดตามผลของเอกสารลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 (กรณีบุกรุกพื้นที่ 
ภ.บ.ท.5 จ.กาญจนบุร)ี

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) (เก็บตก เมย.65 นับสถิติ พ.ค.65) 
(สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) ปดเรื่องตาม

หนังสือ ที่ 1623.1/4454 ลว. 30
ก.ย.65)

562 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/2585 ลว. 9

 พ.ค.65

25/4/2565 28/6/2565 ขอยับยั้งการปรับที่ บริเวณคลองเข (หมูที่ 6) แนวเขตปรับพื้นที่ไมเดนชัด 
อาจรุกล้ําปาชายเลนดังกลาว

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ (เก็บตก เมย.65 นับสถิติ พ.ค.65) 
(สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ ปดเร่ืองตาม
หนังสือ ที่ ทส 1635.4/1913 ลว. 

21 มิ.ย.65)

563 หนังสือ สบก. ดวนที่สุด
 ที่ ทส 

1601.8/2688 ลว. 
12 พ.ค.65

25/4/2565 การดําเนินการตามขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (คราวประชุม
สภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 25 ปที่ 3 คร้ังที่ 28 (สมัยสามัญประจําปคร้ังที่
สอง) นายอนุชา นอยวงศ , นายรังสรรค มณีรัตน) (หนังสือสํานักงาน
รัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ ทส 0100/1979 ลว. 20 เม.ย.65 สงสําเนา
หนังสือสภาผูแทนราษฎร ที่ สผ 0001/3548 ลว. 31 มี.ค.65)

√ ขอหารือ สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) ,
 สจป.ที่ 4 สาขา

พิษณุโลก

(เก็บตก เมย.65 นับสถิติ พ.ค.65)
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รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
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เรื่อง
อยูระหวาง
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หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

564 หนังสือ สบก. ดวนที่สุด
 ที่ ทส 

1601.8/2907 ลว. 
25 พ.ค.65 (สง สจป.ที่

 2 (เชียงราย) และ 
หนังสือ สบก. ดวนที่สุด

 ที่ ทส 
1601.8/4508 ลว. 
11 ส.ค.65 (สง กอญ.)

25/4/2565 23/8/2565 การดําเนินการตามขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (คราวประชุม
สภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 25 ปที่ 3 คร้ังที่ 23 (สมัยสามัญประจําปคร้ังที่
สอง) นายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน , นายจีรเดช ศรีวิราช) (หนังสือสภา
ผูแทนราษฎร ที่ สผ 0001/3260 ลว. 25 มี.ค.65)

√ ขอหารือ สจป.ที่ 2 (เชียงราย) ,
 กองการอนุญาต

(เก็บตก เมย.65 นับสถิติ พ.ค.65) 
(หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่
 ทส 0100/1998 ลว. 21 เม.ย.65) 

(สจป.ที่ 2 (เชียงราย) รายงานความ
คืบหนา ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 
1615.104/3734 ลว. 13 มิ.ย.65 
และสงเร่ืองมาปดตามหนังสือ ดวนที่สุด
 ที่ ทส 1615.104/5295 ลว. 15 
ส.ค.65) (ขอขอมูลเพิ่มเติมจากกองการ
อนุญาต และ กอญ. สงเร่ืองมาปดตาม

หนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 
1602.42/2802 ลว. 17 ส.ค.65)

565 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/2581 ลว. 9

 พ.ค.65

26/4/2565 29/6/2565 รองเรียน ปญหาการครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. ที่ไมถูกตอง หลอกลวงการซ้ือ
ขายที่ดิน ส.ป.ก. และบุกรุกปาไม

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 4 สาขา
พิษณุโลก

(เก็บตก เมย.65 นับสถิติ พ.ค.65) 
(สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ปดเร่ือง 

ตามหนังสือ ที่ ทส 1630.401/2970
 ลว. 21 มิ.ย.65)

566 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/2546 ลว. 6

 พ.ค.65

26/4/2565 ขอคัดคานใชพื้นที่ปากับอนุญาตทําเหมืองแรอุตสาหกรรมในพื้นที่เขาลูกเล็ก
ลูกใหญ ตําบลปาแกบอหิน อําเภอทุงหวา จังหวัดสตูล

√ หนังสือรองเรียน กองการอนุญาต , 
สจป.ที่ 13 (สงขลา)

(เก็บตก เมย.65 นับสถิติ พ.ค.65)

เดือน มิถุนายน 2565

567 หนังสือ สบก. ลับ ที่ ทส
 1601.8/850 ลว.

14/2/2565

25/1/2565 ขอใหตรวจสอบ √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) (เก็บตก ม.ค.65 นับสถิติ พ.ค.65)



หนาที่ 96

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

568 6502447932 7/2/2565 10/6/2565 ดวยสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) มีหนังสือ ที่ นร 
0105.04/40069 ลงวันที่ 6 มกราคม 2565 เร่ือง แจงขอสั่งการรอง
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) แจงวา รองนายกรัฐมนตรี 
(พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) มีขอสั่งการมอบหมายใหกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) พิจารณาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของ กรณีนายวัลลภ พันธุดี สหพันธเกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) และ
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เปนธรรม (ขปส.) มีหนังสือกราบเรียน
นายกรัฐมนตรี เรียกรองใหรัฐบาลดําเนินการแกไขปญหา จํานวน 7 ขอ
เรียกรอง ซึ่งเกี่ยวของกับ ทส. จํานวน 5 ขอ

√ e-petition สํานักบริหารกลาง 
(ศูนยบริการประชาชน)

(เก็บตก ก.พ.65 นับสถิติ พ.ค.65) 
กรมปาไม มีหนังสือ ที่ ทส 1601.8/ว
3293 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 
แจงเวียนขอสั่งการรองนายกรัฐมนตรี 
(พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) ใหทุก
หนวยงานในสังกัดกรมปาไม เพื่อโปรด
ทราบและพิจารณาดําเนินการในสวนที่

เกี่ยวของ เรียบรอยแลว

569 นร01650000664 2/3/2565 ขอใหพิจารณาแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎรกรณีสวนปาพิบูลมัง
สาหารขององคการอุตสาหกรรมปาไมทับที่ทํากินของราษฎร ในพื้นที่ 
อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

(เก็บตก มี.ค.65 นับสถิติ มิ.ย.65)

570 หนังสือ สบก. ลับ ที่ ทส
 1601.8/321 ลว.

10/6/2565

25/3/2565 รองเรียนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของเจาหนาที่สํานักจัดการทรัพยากรปาไม
ที่ 6 (อุดรธานี) กรมปาไม

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) (เก็บตก มี.ค.65 นับสถิติ มิ.ย.65)

571 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/3263 ลว.

9/6/2565

19/4/2565 ขอใหดําเนินการตามสิทธิในที่ดินมาตรา 12 พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 
2507 ในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาเขาปางกอ-วังชมพู และปาเขาโปกหลน 
อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 4 สาขา
พิษณุโลก

(เก็บตก เม.ย.65 นับสถิติ มิ.ย.65)

572 นร01650001224 20/4/2565 23/6/2565 ขอความชวยเหลือใหกับประชาชนในพื้นที่ตําบลปากนคร อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช กรณีประสบปญหาเร่ืองเอกสาร
สิทธิที่ดินทํากินและที่อยูอาศัย เนื่องจากทางราชการอางเหตุปญหาทาง
กฎหมายไมสามารถออกเอกสารสิทธิประเภทโฉนดที่ดินใหได เพราะเปน
พื้นที่ทับซอนกับที่ดินในเขตหวงหามของที่ดินของรัฐ

√ e-petition สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

(เก็บตก เม.ย.65 นับสถิติ มิ.ย.65) 
(เปนเร่ืองเดียวกันกับ ID : นร

01610008710 (27/9/2561)

573 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/3262 ลว.

9/6/2565

25/4/2565 4/7/2565 ขอความเปนธรรมกรณี นายวิทยาฯ √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) (เก็บตก เม.ย.65 นับสถิติ มิ.ย.65) 
(สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) ปดเรื่องตาม

หนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 
1623.4/2726 ลว. 23 มิ.ย.65)

574 6502424 30/4/2565 20/6/2565 คนเผาเตาถานใกลที่พักอาศัย √ ระบบกรม /1310
กด3

สจป.ที่ 4 (ตาก) (เก็บตก เม.ย.65 นับสถิติ มิ.ย.65) 
แจงผูรองทางอีเมลแลว



หนาที่ 97

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

575 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/3021 ลว. 

30 พ.ค.65

3/5/2565 1/6/2565 พฤติกรรม ชูสาว ตาม พรบ. วินัยรายแรง √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) (เก็บตก พ.ค.65 นับสถิติ มิ.ย.65) 
(สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) ปดเรื่องตาม

หนังสือ ที่ ทส 1623.1/2332 ลว. 
31 พ.ค.65 และหนังสือ ที่ ทส 
1623.1/2446 ลว. 9 มิ.ย.65)

576 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/3227 ลว.

8/6/2565

9/5/2565 12/9/2565 ขอความเปนธรรม ขอใหชวยจัดสงเจาหนาที่เขามาในคดีเพื่อรองขัดทรัพย
ขอใหศาลงดการขายทอดตลาดเรียกรองผืนปากลับมาเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดิน

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

(เก็บตก พ.ค.65 นับสถิติ มิ.ย.65) 
(สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) ปดเรื่องตาม
หนังสือ ที่ ทส 1621.1/6728 ลว. 5

 ก.ย.65)

577 6502254 10/5/2565 16/6/2565 เจาหนาที่แอบนอนในเวลาทําการทําใหภาพลักษของหนวยงานมองเปนภาพ
ลบจึงทําใหหนวยงานเสียชื่อเสียงใครมาติดตองานมองแลวไมสบายลูกตา
และผูที่เห็นในภาพยังมีการบนวางานทําไมทันจะไปทันไดอยางไรคะก็เอาแต
นอนผูบังคับบัญชาเขาคงไมอะไรแลวละคะเพราะทานจะเกษียรอีกไมกี่เดือน
แลวคะทําไมดิฉันตองออกมารองเรียนเพราะทําใหการทํางานลาชาแถมยัง
มองแลวไมเหมาะสมกับการทํางานคะทําใหคนมาติดตองานมองในภาพไมดี
คะ (นอนในเวลาประมาณ 14.30 น.)

√ ระบบกรม /1310
กด3

สจป.ที่ 4 สาขา
นครสวรรค

(เก็บตก พ.ค.65 นับสถิติ มิ.ย.65)

578 6502225 10/5/2565 4/7/2565 รองเรียนการบุกรุกปาพรอมทั้งขุดหนาดินไปขาย √ ระบบกรม /เว็บไซต สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

(เก็บตก พ.ค.65 นับสถิติ มิ.ย.65)

579 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/3230 ลว.

8/6/2565

11/5/2565 23/6/2565 การกอสรางอาคารและประกอบกิจการโรงงานในเขตปาสงวนแหงชาติปา
เขาฉกรรจฝงเหนือ

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 9 สาขา
ปราจีนบุรี

(เก็บตก พ.ค.65 นับสถิติ มิ.ย.65) 
(สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ปดเร่ือง

ตามหนังสือ ที่ ทส 1633.401/2400
 ลว. 20 มิ.ย.65)

580 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/3225 ลว.

8/6/2565

19/5/2565 8/8/2565 ขอทราบผลการพิจารณาเรื่องแนวเขตปาสงวนแหงชาติปายางน้ํากลัดเหนือ
และปายางน้ํากลัดใต

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 10 สาขา
เพชรบุรี

(เก็บตก พ.ค.65 นับสถิติ มิ.ย.65) 
(สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี สงเรื่องมา

ปดเรื่องตามหนังสือ ที่ ทส 
1634.1/2669 ลว. 2 ส.ค.65)

581 หนังสือ สบก. ลับ ที่ ทส
 1601.8/316 ลว.

8/6/2565

20/5/2565 รองเรียนการลักลอบขุดดินในที่ดินของรัฐเพื่อนําไปจําหนาย √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 11 (สุราษฎร
ธานี)

(เก็บตก พ.ค.65 นับสถิติ มิ.ย.65)
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

582 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/3228 ลว.

8/6/2565

24/5/2565 19/7/2565 ขอใหยายเจาหนาที่ปาไม √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 11 (สุราษฎร
ธานี)

(เก็บตก พ.ค.65 นับสถิติ มิ.ย.65) 
(สจป.ที่ 11 (สุราษฎรธานี) ปดเรื่อง
ตามหนังสือ ที่ ทส 1624.1/5183 

ลว. 12 ก.ค.65)

583 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/3223 ลว.

8/6/2565

25/5/2565 13/9/2565 เจาหนาที่รัฐละเมิดคําสั่งศาลและกฎหมาย √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

(เก็บตก พ.ค.65 นับสถิติ มิ.ย.65) 
(สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) ปดเรื่องตาม
หนังสือ ที่ ทส 1621.1/6776 ลว. 6

ก.ย.65)

584 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/3224 ลว.

8/6/2565

25/5/2565 ชวยติดตามคดีการปดเสนทางโรงไหมตาหลอด √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 4 สาขา
พิษณุโลก

(เก็บตก พ.ค.65 นับสถิติ มิ.ย.65)

585 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/3229 ลว.

8/6/2565

25/5/2565 1/7/2565 ขอรองเรียนการปฎิบัติหนาที่โดยมิชอบและการกระทําผิดทางอาญาของ
เจาหนาที่ปาไม

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

(เก็บตก พ.ค.65 นับสถิติ มิ.ย.65) 
(สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) ปดเรื่อง
ตามหนังสือ ที่ ทส 1625.14/2575 
ลว. 24 มิ.ย.65 และหนังสือ ที่ ทส 
1625.14/2931 ลว. 19 ก.ค.65)

586 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/3226 ลว.

8/6/2565

30/5/2565 ใหดําเนินการขาราชการปาไมแพรที่นําเอกสารลับของทางราชการไป
แจกจายใหพวกชาวบานที่มิชอบ และไดรองเรียนไปยังปาไมแพร ทําเพิกเฉย
ไมดําเนินการใดๆถือวาประพฤติผิดอยางรายแรง

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 3 สาขาแพร (เก็บตก พ.ค.65 นับสถิติ มิ.ย.65)

587 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/3231 ลว.

8/6/2565

30/5/2565 22/6/2565 เจาหนาที่ของรัฐไดกระทําผิดฐานทุจริตตอตําแหนงหนาที่ราชการ √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ (เก็บตก พ.ค.65 นับสถิติ มิ.ย.65) 
(สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ ปดเร่ืองตาม
หนังสือ ที่ ทส 1635.4/1923 ลว. 

22 มิ.ย.65)

588 หนังสือ สบก. ดวนที่สุด
 ที่ ทส 

1601.8/3077 ลว. 2
 มิ.ย.65

31/5/2565 ขอใหชี้แจงขอเท็จจริงและสงเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา 
(กรณีกลาวอางวากรมปาไมและกรมสงเสริมสหกรณไมดําเนินการจัดที่ดิน
ทํากินใหนิคมสหกรณการเชาที่ดิน 13 นิคม ในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 14 
ปา ในทองที่ 13 จังหวัด)

√ หนังสือสํานักงาน
ผูตรวจการแผนดิน

สํานักจัดการที่ดินปาไม (เก็บตก พ.ค.65 นับสถิติ มิ.ย.65) 
(หนังสือสํานักงานผูตรวจการแผนดิน 

ดวนที่สุด ที่ ผผ 1001/1626 ลว. 26
 พ.ค.65)



หนาที่ 99

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

589 6505240467 1/6/2565 รองเรียนกรมปาไมโดยสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 8 (นครราชสีมา) 
ถายทอด แนวเขตปา และแนวเขตปาไม ของปาไมถาวร ปาโครงการรถไฟ
ทาชางหนองกระทิง และปาสงวนแหงชาติปาทาชางและปาหนองกระทิง 
ตามประกาศแผนที่ทายกฏกระทรวงฉบับี่ 757 (พ.ศ.2518) ลงในระวาง 
5439II0864 ,5439II0862 มาตราสวน 1/4000 ไมตอเนื่องกัน ไม
ตรงตามที่กฎหมายกําหนด แลวนํามาใชบังคับ ทําแผนที่พิพาทจับกุมผูรอง
ทุกข

√ e-petition สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

590 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/3260 ลว.

9/6/2565

2/6/2565 23/8/2565 ขอใหชี้แจงขอเท็จจริงและสงเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
เร่ืองรองเรียน

√ หนังสือสํานักงาน
ผูตรวจการแผนดิน

สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

(หนังสือสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ที่
 ผผ 1003/1412 ลว. 17 พ.ค.65) 
(สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) ปดเรื่องตาม

หนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 
1621.1/6204 ลว. 18 ส.ค.65)

591 นร01650001984 2/6/2565 20/7/2565 ดวยผูรองซ่ึงเปนราษฎรจังหวัดบึงกาฬ ไดมีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี
เพื่อขอความชวยเหลือกรณีไดรับความเดือดรอนจากหนี้ค้ําประกัน 
เนื่องจากผูรองเปนผูค้ําประกันหนี้ใหกับขาราชการสํานักจัดการทรัพยากรปา
ไมที่ 7 (ขอนแกน) (ลูกหนี)้ ซึ่งตอมาลูกหนี้ ไมชําระหนี้ ทําใหเจาหนี้บังคับ
คดีกับผูค้ําประกันทําใหผูรองไดรับความเดือดรอน

√ e-petition สจป.ที่ 7 (ขอนแกน)

592 6502563 5/6/2565 16/8/2565 พบเห็นกลุมคนไดกระทําความผิดบุกรุกตัดไม แผวถาง เตรียมขนยายไม ใน
ที่สาธารณะบานใหม หมู4 ตําบลหาดเสี้ยว ซึ่งเปนปาของหมูบานที่ชาวบาน
ไดรวมกันปลูกไว ทราบชื่อคือ กํานัน และพรรคพวก จึงไดแจงเรื่องไปยัง
ผูใหญบาน สถานีตํารวจ กรมปาไมที่อําเภอ แตยังไมไดตอบรับการ
ดําเนินการ จึงอยากใหกรมปาไมดําเนินการตวจสอบที่เกิดเหตุในพื้นที่ 
เพราะปจจุบันยังมีไมที่ตัดไมวางไวขางถนน และขอใหกรมปาไมไมเลือก
ปฏิบัติแมจะเปนเจาหนาที่ของรัฐที่กระทําความผิด

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 4 (ตาก)

593 6502571 6/6/2565 24/8/2565 ขอใหตรวจสอบมูลนิธิไมทราบชื่อไดทําการบุกรุกปลูกสรางอาคารอยูในพื้นที่
 ภบท.5 ซึ่งเปนปาสงวนและไดรับการอนุญาตจากทางกรมปาไมหรือยัง จึง
อยากใหทางเจาหนาที่กรมปาไมเขาตรวจสอบดวยอยูพื้นที่ บานสรางกุง 
ตําบลสองคอน อําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

ไมมีขอมูลติดตอผูรอง



หนาที่ 100

ที่
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รหัสอางอิง (ID)
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วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
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ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

594 6502584 6/6/2565 ขออนุญาตหารือกรมปาไม วาที่ดินแปลงที่มีเอกสารสิทธิครอบครองที่ดิน 
นส3ก อยูในพื้นที่ปา หรือถูกตองหามอยูอาศัยหรือไม เนื่องจากตั้งอยูใน
หมูบานปาริมธาร เคยผานการกูธนาคารมาหลายคร้ังแลว เอกสารสิทธิที่ได
เปน นส3ก

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สํานักจัดการที่ดินปาไม สจด. ยังไมรับเรื่องในระบบ

595 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/3220 ลว. 8

 มิ.ย.65

7/6/2565 ขอใหดําเนินการตามกฎหมายกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย 
กรณีแจงทรัพยสินตอ ป.ป.ช. วาครอบครองที่ดิน ภ.บ.ท. 5 จึงขอให
ตรวจสอบวาที่ดินดังกลาวอยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาเขาขวาง-ปาโคก
ยาง-ปาชองบางเหรียง อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ หรือไม ผิด
กฎหมายหรือไม

√ หนังสือรองเรียน สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา , 
สํานักจัดการที่ดินปา

ไม , สจป.ที่ 12 สาขา
กระบี่

(สํานักจัดการที่ดินปาไม เสนอปดเร่ือง 
วันที่ 7/7/2565 ตามหนังสือ ที่ ทส 

1603.3/1860 ลว. 4 ก.ค.65) 
(สํานักปองกันฯ , สจป.ที่ 12 สาขา

กระบ่ี ยังไมสง)

596 6502592 8/6/2565 แจงวามีการบุกรุกปาตนน้ําบริเวณหมูที่ 8 ตําบลบางสน อําเภอปะทิว 
จังหวัดชุมพร อยูหลังวัดเหลนยางเคยมีเจาหนาที่ไดเขาไปจับกุมหลายคร้ัง
แลวแตก็ยังมาบุกรุกเหมือนเดิมแลทางผูแจงเลยไมไววางใจเจาหนาที่ในพื้นที่
ใหเขาไปตรวจสอบอีก

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

597 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/3261 ลว.

7/6/2565

9/6/2565 8/9/2565 ขอความชวยเหลือแกไขปญหาที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยใหแกราษฎร 
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

(สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) ปดเรื่องตาม
หนังสือ ที่ ทส 1621.1/6600 ลว. 

31 ส.ค.65)

598 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/3322 ลว.

13/6/2565

9/6/2565 ขอระงับกรณีกองทัพเรือภาค 3 ขอใชพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาบางขนุน 
จังหวัดภูเก็ต

√ หนังสือรองเรียน กองการอนุญาต , 
สจป.ที่ 12 สาขากระบี่

599 หนังสือ สบก. ลับ ที่ 
ทส1601.8/318 ลว.

 9 มิ.ย.65

9/6/2565 ขอใหตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารฯ √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 1 สาขา
แมฮองสอน

600 6502602 10/6/2565 25/7/2565 พบเห็นการบุกรุกพื้นที่ปาบริเวณเสนทางไปวัดปาสามนอยถูกบุกรุกบริเวณ
กวางในชวงเวลากลางคืน หมู 16 ตําบลนาดอกคํา อําเภอนาดวง จังหวัด
เลย โดยมีนายกฤษณะ ใหพยานหลักฐานเพิ่มเติม 081-572-5069

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)

601 6502615 10/6/2565 18/8/2565 มีการขุดดินในเขตปาสงวนซึ่งเปนพื้นที่ปาชุมชนกวา 1,000 ไร และไดนํา
รถแบคโฮจํานวน 2 คัน , รถบรรทุก 6 ลอ จํานวน 3 คัน และไดนําดินขน
ยายออกไปขายผูรองแจงวาอยากใหทาสวนกลางเขาไปตรวจสอบ หมู 5 
ตําบลแมปะ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 4 (ตาก)



หนาที่ 101

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

602 6502623 10/6/2565 3/8/2565 ขอใหเขาตรวจสอบการตัดไมยางนาในพื้นที่ ภบท.5 โดยมีผูใหญบานรูเห็น
พื้นที่ที่ตัดอยูระหวางสองอําเภอบริเวณบานคําสูง ตําบลโคกสวาง อําเภอ
พนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด และ บานหนองเหล็ก ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอโพธิ์
ไทร จังหวัดรอยเอ็ด

√ ระบบกรม/1310 
ตอ 3

สจป.ที่ 7 (ขอนแกน)

603 6502631 10/6/2565 มีการเปดลานรับซื้อไมผิดกฎหมายในที่ดิน ส.ป.ก. บริเวณตําบลซับใหญ 
อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ หางจากตัวอําเภอซับใหญประมาณ 1 กิโลเมตร

√ ระบบกรม /1362 สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

604 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/3294 ลว.

3/5/2565

10/6/2565 ใหดําเนินการกับเสี่ยเอสบิ๊กซี ผูนําเอกสารลับของทางราชการไปเผยแพร 
และแจกจายและหัวหนาขบวนการบุกรุกพื้นที่ปาสงวน และเขตอุทยาน
แหงชาติเพื่อการคาพืชไรในเขตปาสงวนแหงชาติปๆ มีรายไดเปนหลักหลาย
ลานบาท เปนผูมีอิทธิพลในพื้นที่ ตําบลเวียงตา อําเภอลอง จังหวัดแพร โดย
ใชบริวารของผูประกอบการเปน 1,000 กวาไร ที่ผิดกฎหมายเพราะเสีย
พื้นที่การทํามาหากินในเขตปาสงวนแหงชาติ

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 3 สาขาแพร

605 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/3295 ลว.

8/6/2565

10/6/2565 1/7/2565 รองเรียนบุกรุกที่หลวงเขตปาสงวนแหงชาติ √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 3 สาขาแพร (สจป.ที่ 3 สาขาแพร ปดเรื่องตาม
หนังสือ ที่ ทส 1628.1/2772 ลว. 

29 มิ.ย.65)

606 หนังสือ สบก. ลับ ที่ ทส
 1601.8/327 ลว.

14/6/2565

10/6/2565 ขอใหตรวจสอบแนวเขตรังวัดที่ดิน หมูบานอมลอง ตําบลบอสะหลี อําเภอ
ฮอด จังหวัดเชียงใหม

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)

607 นร02650029235 10/6/2565 28/6/2565 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปลูกตนไมตามพื้นที่ริมทางหลวง 
ประชาชนมีความคิดเห็นวากรมปาไมควรเพาะพันธุกลาตนกลวยแทนการ
เพาะพันธุกลาตนสัก เนื่องจากตนกลวยจะชวยลดอุบัติเหตุจากการเสียชีวิต
หรือบาดเจ็บบนทองถนน และประชาชนในพื้นที่ยังสามารถใชประโยชน
จากทุกสวนของตนกลวยไดอีกดวย

√ e-petition สํานักสงเสริมการปลูก
ปา

608 6502644 13/6/2565 25/7/2565 มีการบุกรุกตัดไม บริเวณบานแมเตี้ยะนอก หมูที่ 8 ตําบลแมถอด อําเภอ
เภิน จังหวัดลําปาง พิกัด 05262666,1962175 ซึ่งเปนพื้นที่ปาสงวน

√ ระบบกรม /1362 สจป.ที่ 3 (ลําปาง)



หนาที่ 102

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

609 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/3361 ลว.

18/5/2565

14/6/2565 2/8/2565 รองเรียนขาราชการประพฤติมิชอบ √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 7 (ขอนแกน) (สจป.ที่ 7 (ขอนแกน) ปดเรื่องตาม
หนังสือ ที่ ทส 1620.1/4821 ลว. 

20 ก.ค.65)

610 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/3403 ลว.

14/6/2565

14/6/2565 16/6/2565 ขอถอนเรื่องรองทุกขรองเรียน กรณีปญหาความเดือดรอนของราษฎร √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 3 (ลําปาง)

611 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/3481 ลว.

20/6/2565

14/6/2565 27/9/2565 รองเรียนการนําเอาที่ดินของรัฐมาเปนของนายทุน √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ (สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ ปดเร่ืองตาม
หนังสือ ที่ ทส 1635.1/4192 ลว. 

20ก.ย.65)

612 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/3445 ลว.

17/6/2565

15/6/2565 ขอใหดําเนินคดีกับเทศบาลตําบลเวียงตาลกอสรางถนนบุกรุกเขตปาไม √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 3 (ลําปาง)

613 นร02650030435 15/6/2565 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการแกไขกฎหมายการกําหนดอายุความบุกรุก
เขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ เนื่องจากปจจุบันผูรองรับทราบขาวการบุกรุก
เขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติในจังหวัดปราจีนบุรี คดีจะหมดอายุความวันที่ 13
 มิถุนายน 2565

√ e-petition กลุมนิติการ (กลุมนิติการ ยังไมรับเรื่องในระบบ) 
(แตมีหนังสือรายงานผล ตามหนังสือ

กลุมนิติการ ดวนที่สุด ที่ ทส 
1609.3/1438 ลว. 20 ก.ค.65)

614 6506277009 15/6/2565 9/8/2565 การอนุญาตการขนยายไมเรือนเกาขามจังหวัด โดยเปนไมเกาที่ไดซื้อมาจาก
รานคาไมเกา แตทาง สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) ไมสามารถออกใบอนุญาต
เคลื่อนยายขามจังหวัดใหได

√ e-petition สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)

615 นร01650002342 15/6/2565 ขอความชวยเหลือเกี่ยวกับปญหาที่ดินทํากิน กรณีไดรับความเดือดรอนจาก
การประกาศเขตปาสงวนแหงชาติทับที่ดินทํากินของประชาชน ในพื้นที่หมูที่
 6 ตําบลบางวัน อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ซึ่งไดอาศัยและทํากินมาตั้งแต
ป พ.ศ. 2487 และมีหลักฐานการพักอาศัยและทํากินอยางชัดเจน

√ e-petition สจป.ที่ 12 สาขากระบี่

616 6502665 16/6/2565 ขอคัดคานการกําหนดรางกฎกระทรวงกําหนดพื้นที่ใหเปนเขตปาอนุรักษ 
พ.ศ...........

√ ระบบกรม /1310
กด3

สํานักจัดการปาชุมชน (สจช. เสนอปดเรื่องวันที่ 
5/10/2565)

617 6502673 16/6/2565 26/8/2565 มีการบุกรุกตัดไมทําลายปา บริเวณหลังสถานีตํารวจภูธรดานชุมพล ซอย 
10 - 11 ตําบลดานชุมพล อําเภอบอไร จังหวัดตราด และไดนํารถแม็คโคร
เขามาไถปรับพื้นที่

√ ระบบกรม /1310
กด3

สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี แจง อส. ทางอีเมลแลว
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ที่
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รหัสอางอิง (ID)
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

618 6502681 16/6/2565 15/9/2565 มีการบุกรุกตัดไมทําลายปา บริเวณบานเขาใหญ หมูที่ 8 ตําบลองคพระ 
อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี และไดนํารถแม็คโครเขามาไถปรับพื้นที่

√ ระบบกรม /1310
กด3

สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) แจง อส. ทางอีเมลแลว

619 6502694 16/6/2565 มีการลักลอบตัดไม บริเวณปาชุมชน บานพิชัยพัฒนา หมูที่ 15 ตําบลหนอง
ใหญ อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย ซึ่งบริเวณดังกลาวเปนปาชุมชน และได
กระทํามา 2 วันแลว คาดวาผูมีอิทธิพลในทองถิ่นเกี่ยวของดวย

√ ระบบกรม /1310
กด3

สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

620 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/3402 ลว.

14/6/2565

16/6/2565 บุกรุกพื้นที่ปา √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 11 (สุราษฎร
ธานี)

621 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/3404 ลว.

14/6/2565

16/6/2565 รองเรียนขอใหมีการตรวจสอบขอเท็จจริง √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ (สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ แจงขอเลื่อน
กําหนดรายงานผลการดําเนินการ ตาม
หนังสือ ที่ ทส 1635.4/1993 ลว. 

27 มิ.ย.65)

622 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/3480 ลว.

20/6/2565

16/6/2565 ขอความชวยเหลือเร่ืองเดือดรอนที่ทํากิน (สทก1) √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 10 สาขา
เพชรบุรี

623 6502704 17/6/2565 มีการลักลอบตัดไมพะยูงบริเวณคลองเคียน ตําบลบอทอง อําเภอบอทอง 
จังหวัดชลบุรี และผูรองไดแจงวาไมที่ตัดรอการเคลื่อนยายไปที่เขาชะเมา 
จังหวัดระยองและยังมีรถวิ่งเขาออกสังเกตการบริเวณที่รอการเคล่ือนยาย 
ทะเบียนรถ กร 3559 ระยอง

√ ระบบกรม /1310
กด3

สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

624 6502725 20/6/2565 3/9/2565 มีนายทุนมีการทําฝายกั้นทางน้ําอยูบริเวณบานทรัพยศิลาทอง หมู 9 ตําบล
คลองไผ อําเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

√ ระบบกรม /1310
กด3

สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

ไมมีขอมูลติดตอผูรอง

625 6502733 20/6/2565 มีการลักลอบตัดไมสักในปาสงวน แลวมีการขนยายออกจากปาไปขายทาง
เว็บไซตเฟสบุคชื่อ บั้ม บั้ม บั้ม และยังมีเจาหนาที่ของรัฐรวมดวยพื้นที่ที่ได
ทําการตัดอยูบริเวณ บานหวยเสือ ตําบลชะแล อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี

√ ระบบกรม /1310
กด3

สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา
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รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง
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หนวยงาน
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หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

626 หนังสือ สบก. ดวนที่สุด
 ที่ ทส 

1601.8/3483 ลว. 
20 มิ.ย.65

20/6/2565 24/6/2565 ขอใหจัดทําคําตอบกระทูถามแยกเฉพาะที่ 445 (กระทูถามของนายธีรจชัย
 พันธุมาศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคกาวไกล) 
(หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ ทส 0100/2861 ลว. 13 มิ.ย.
65 สงสําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 
0404/7753 ลว. 8 มิ.ย.65 เร่ือง มาตรการการแกไขปญหาการบุกรุก
พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ จากกลุมนายทุนที่เปนบริษัทเอกชน)

√ กระทูถาม สจป.ที่ 4 สาขา
นครสวรรค

(สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค ปดเรื่อง
ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 

1629.104/1843 ลว. 20 มิ.ย.65 
และหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 

1629.101/1936 ลว. 27 มิ.ย.65) 
(กรมปาไม ปดเรื่องตามหนังสือ ดวน

ที่สุด ที่ ทส 1601.8/11552 ลว. 8 
ก.ค.65 เรียน ปกท.ทส.)

627 หนังสือ สบก. ลับ ที่ ทส
 1601.8/336 ลว.

15/6/2565

20/6/2565 ใหตรวจสอบเจาหนาที่สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 7 และที่ 8 √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา) , สจป.

ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

628 6506268123 21/6/2565 20/7/2565 ผูรองเรียนแจงวา ขอใหเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบพื้นที่ ทบ.5 ที่ดินประมาณ
 20 ไร ซึ่งตนเปนเจาของที่ดิน แตลูกของนา ไดบุกรุกเขาไปในพื้นที่ ตรงนั้น
จะอยูติดตอระหวาง หมูบานคําสูง อ. พนมไพร ตําบลโคกสวาง จังหวัด
รอยเอ็ดกับ หมูบานหนองเหล็ก ตําบลโพธิชัย อําเภอโคกสวาง จังหวัด
รอยเอ็ด  แจงไปศูนยดํารงธรรม ที่วาการอําเภอแลว แตยังไมมีการ
ดําเนินการใดเลย

√ e-petition สจป.ที่ 7 (ขอนแกน)

629  นร01650001997 21/6/2565 ขอใหตรวจสอบการครอบครองที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติปาวังใหญและ
ปาแมน้ํานอย โดยที่ดินตั้งอยูในพื้นที่หมูที่ 1 ตําบลบองตี้ อําเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 5 แปลง

√ e-petition สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

630 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/3529 ลว.

20/6/2565

22/6/2565 ขอใหตรวจสอบขอเท็จจริง √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

631 หนังสือ สบก. ลับ ที่ ทส
 1601.8/340 ลว.

17/6/2565

23/6/2565 ผลการตรวจสอบชอเท็จจริง รองเรียนกลาวหาขาราชการในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

√ หนังสือ ทสจ.แพร สจป.ที่ 3 สาขาแพร (หนังสือ ทสจ.แพร ลับ ดวนที่สุด ที่ ทส
 1601.8/340 ลว. 30 มิ.ย.65)

632 6502754 23/6/2565 การอัปเดตขอมูลสถิติของกรมปาไม √ ระบบกรม /
1310-3

ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร



หนาที่ 105

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

633 6502775 23/6/2565 30/8/2565 พบเห็นการบุกรุกที่ดินบนเขายายแรด ต.ทุงระยะ อ.สวี จ.ชุมพร √ ระบบกรม /
1310-3

สจป.ที่ 11 (สุราษฎร
ธานี)

ไมมีขอมูลติดตอผูรอง

634 6502783 23/6/2565 พบเห็นการบุกรุกที่ดินบนเขายายแรด ต.ทุงระยะ อ.สวี จ.ชุมพร √ ระบบกรม /
1310-3

สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

635 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/3642 ลว.

28/6/2565

23/6/2565 รองเรียนขอใหอธิบดีกรมปาไมและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินคดีอาญาตอ
ผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 จนกวาคดีจะ
ถึงที่สุด ดวยรัฐคือผูเสียหายเปนความผิดอาญาแผนดิน

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 6 สาขา
นครพนม

636 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/3641 ลว.

28/6/2565

23/6/2565 สอบถามผลการดําเนินการ √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 12 สาขากระบี่

637 หนังสือ สบก. ลับ ที่ ทส
 1601.8/351 ลว.

29/6/2565

24/6/2565 30/9/2565 รองเรียนรองทุกขความเดือดรอน (กรณี กรมปาไมไมออกคําสั่งเลื่อน
เงินเดือนหรือออกคําสั่งลาชาโดยไมมีเหตุอันสมควร)

√ หนังสือรองเรียน สํานักบริหารกลาง 
(สวนการเจาหนาที่)

638 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/3609 ลว.

20/6/2565

27/6/2565 21/7/2565 ขอรองเรียนพฤติกรรมเจาหนาที่ ที่มีการละเวนไมสืบสวนสอบสวนหาผูบง
การ และผูรวมขบวนการ ในคดีการลักลอบการตัดไมในเขตปาสงวน
แหงชาติและเปนปาอนุรักษของชุมชนบานทุงหมู 4

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 3 (ลําปาง) (สจป.ที่ 3 (ลําปาง) ปดเรื่องตามหนังสือ
 ที่ ทส 1616.11/5748 ลว. 12 

ก.ค.65)

639 6502652 28/6/2565 บุกรุกปาสงวนแหงชาติ และออกเอกสารสิทธิ์ โดยไมชอบ √ ระบบกรม /
1310-3

สจป.ที่ 7 (ขอนแกน)

640 6502791 28/6/2565 ผูอํานวยการศูนยควบคุมไฟปาจังหวัด…. ไดกระทําการทุจริตบิลน้ํามันที่
ไมไดจายจริงและเบี้ยเลี้ยงที่ลูกนองไมเคยได

√ ระบบกรม /
1310-3

สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

641 6502801 28/6/2565 28/7/2565 ขอใหตรวจสอบวามีการไดขออนุญาตทําไมส่ิงประดิษฐหรือทําเฟอรนิเจอร
หรือไมบริเวณที่ทําอยูที่บานนาดี ตําบลหันนางาม อําเภอศรีบุญเรือง 
จังหวัดหนองบัวลําภู

√ ระบบกรม /
1310-3

สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)

642 6502814 29/6/2565 7/7/2565 มีการบุกรุกตัดไมทําลายปาใน บริเวณปาชุมชนบานหวยกก หมูที่ 10 
ตําบลที่วัง อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สวนใหญจะเปนคนในพื้นที่
เขาไปตัดไมเพื่อนํามาแปรรูปและสรางเปนบานที่อยูอาศัย

√ ระบบกรม /1362 สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

เดือน กรกฎาคม 2565

643 6502131 22/3/2565 25/7/2565 การลักลอบตัดไม √ ระบบกรม /
1310-3

สจป.ที่ 7 (ขอนแกน) (เก็บตก มี.ค.65 นับสถิติ ก.ค.65)



หนาที่ 106

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

644 6502453 5/5/2565 4/8/2565 มีการบุกรุกตัดไมในเขตศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริหมูที่ 4 ตําบลปาเมี่ยง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม

√ ระบบกรม /1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) (เก็บตก พค.65 นับสถิติ กค.65)

645 นร01650002340 21/6/2565 เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารประเทศ กรณีขอใหรัฐบาลจัดทํา
โครงการตางๆ อาทิ ยุทธศาสตรเชิงนโยบายเพิ่มรายไดการทองเที่ยวและ
การแกปญหา

√ e-petition สํานักแผนงานและ
สารสนเทศ

(เก็บตก มิย.65 นับสถิติ ก.ค.65) สผส.
 ยังไมรับเรื่องในระบบ

646 หนังสือ กรมปาไม ที่ 
ทส 1601.8/11555

 ลว. 8 ก.ค.65

28/6/2565 พบเห็นการบุกรุกลักลอบตัดไมบนภูเขา บริเวณบานคายแกว หมูที่ 14 
ตําบลบานสอง อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี

√ หนังสือ (สายดวน
1310กด3)

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช

(เก็บตก มิ.ย.65 นับสถิติ ก.ค.65)

647 หนังสือ สบก.ลับ ที่ ทส
 1601.8/359 ลว.

4/7/2565

29/6/2565 รองเรียนกรณีมีคนรายลักลอบตัดไมในเขตปาสงวนแหงชาติ √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 3 (ลําปาง) (เก็บตก มิ.ย.65 นับสถิติ ก.ค.65)

648 หนังสือ สบก.ที่ ทส 
1601.8/3873 ลว.

6/7/2565

29/6/2565 25/7/2565 ขอรองเรียนใหเจาหนาที่ปาไมแจงผลการปฎิบัติหนาที่ √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

(เก็บตก มิ.ย.65 นับสถิติ ก.ค.65) 
(สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) ปดเรื่อง
ตามหนังสือ ที่ ทส 1625.14/2975 

ลว. 19 ก.ค.65)

649 6502835 1/7/2565 มีการบุกรุกตัดไมทําลายปา บริเวณบานภูดรหวยมะหาด หมูที่ 7 ตําบลบาน
ฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง

√ ระบบกรม /
1310-3

สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

650 6502822 1/7/2565 30/8/2565 มีคนบุกรุกที่ปาซึ่งอยูติดกับเขตปาสงวนและมีการนํารถแบคโฮเขามาขุดดิน
บนเขาทํามาเปนระยะเวลา 2-3 วันแลว จุดเกิดเหตุหลักกิโลเมตรที่ 1 เขา
นอย ถนนจงโกเขานอย อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

√ ระบบกรม /
1310-3

สจป.ที่ 5 (สระบุรี) ไมมีขอมูลติดตอผูรอง

651 หนังสือ สบก.ที่ ทส 
1601.8/3915 ลว.

7/7/2565

1/7/2565  3/8/2565 ขอรองเรียนและขอใหเพิกถอนสิทธิในการทําประโยชนในที่ดินกรณีมีการ
กอสรางอาคารและประกอบกิจการโรงงานพลาสติกจํานวน ๒ แหง ภายใน
บานปาไรใหม หมูที่ 8 ตําบลปาไร อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว ใน
เขตปาสงวนแหงชาติ

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 9 สาขา
ปราจีนบุรี

(สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ปดเร่ือง
ตามหนังสือ ที่ ทส 1633.401/2755

 ลว. 21 ก.ค.65)



หนาที่ 107

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

652 หนังสือ สบก. ดวนที่สุด
 ที่ ทส 

1601.8/3943 ลว. 8
 ก.ค.2565

4/7/2565 ขอทราบผลหนังสือรองเรียน (ตามคําสั่งกรมปาไม ลับ ที 2718/2561 
ลว.5 กันยายน พ.ศ. 2561)

√ หนังสือ สจป.ที่ 6 
(อุดรธานี)

สํานักบริหารกลาง 
(สวนเสริมสรางวินัย)

(หนังสือ สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) ดวนที่สุด
 ที่ ทส 1619.1/4478 ลว. 24 มิ.ย.

65 เรียน ผอ.สบก.)

653 นร02650031752 4/7/2565 22/7/2565 ขอใหตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ปาสงวน (ไมทราบชื่อ) บริเวณหมูที่ 11 
หมูบานปามวง และหมูที่ 5 หมูบานโพธิ์งาม ตําบลทาพล อําเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ

√ e-petition สจป.ที่ 4 สาขา
พิษณุโลก

654 6506154564 4/7/2565 30/8/2565 พบเห็นการขุดภูเขาลูกรังมานานในพื้นที่ลักษณะเปนภูเขากระเด็นใน พื้นที่ 
หมู 15 ต.แมเลย อ.แมวงก จ.นครสวรค

√ e-petition สจป.ที่ 4 สาขา
นครสวรรค

655 6506554642 4/7/2565 18/8/2565 รองเรียนกรณีบุกรุกปาสงวน ขอรองเรียนวา ไดมีบุคคลไปทําการบุกรุกปา
สงวนแหงชาติ บริเวณบานบางหยวก หมูที่ 3 ต.สองแพรก อ.เมือง จ.พังงา 
โดยไดเขาไปทําการลายตนไม แลวปลูกตนปาลมน้ํามัน แทน ขอใหเจาหนาที่
เขาไปตรวจสอบดวย

√ e-petition สจป.ที่ 12 สาขากระบี่

656 หนังสือ สบก ที่ ทส 
1601.8/375 ลว.

19/7/2565

4/7/2565 ขออนุญาตเขาและออกผานพื้นที่ดินปาสงวนแหงชาติ ปาเขาแกว ตําบล
คลองหิน อําเภออาวลึก จังหวัดกระบี่ เพื่อเขาทําการตรวจสอบ,รังวัดและ
พิสูจนสิทธิในพื้นที่ดินตามโครงการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก) ซึ่ง
อยูในสวนของพื้นที่ดินปาสงวนแหงชาติปาเขาแกว ตําบลคลองหิน อําเภอ
อาวลึก จังหวัดกระบี่

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 12 สาขากระบี่



หนาที่ 108

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

657 หนังสือ สบก. ดวนที่สุด
 ที่ ทส 

1601.8/3942 ลว. 8
 ก.ค.2565

5/7/2565 27/7/2565 การดําเนินการตามขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (คราวประชุม
สภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 25 ปที่ 4 คร้ังที่ 1 (สมัยสามัญประจําปคร้ังที่หนึ่ง) 
เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายสฤษฏพงษ เกี่ยวของ สส.กระบี่) 
(หนังสือสภาผูแทนราษฎร ที่ สผ 0001/6804 ลว. 21 มิ.ย.65)

√ ขอหารือ สํานักจัดการปาชุมชน
 , สจป.ที่ 12 สาขา

กระบี่

(หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ทส. ดวน
ที่สุด ที่ ทส 0100/3162 ลว. 30 
มิ.ย.65) (สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ ปด

เร่ืองตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 
1635.3/2245 ลว. 22 ก.ค.65) 
(สํานักจัดการปาชุมชน ปดเร่ืองตาม

หนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 
1604.42/1101 ลว. 22 ก.ค.65 

และหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 
1604.42/1079 ลว. 19 ก.ค.65) 
(กรมปาไม ปดเรื่องตามหนังสือ ดวน

ที่สุด ที่ ทส 1601.8/14587 ลว. 2 
ก.ย.65 เรียน ปกท.ทส. ทราบ

เรียบรอยแลว)

658 6506160225 5/7/2565 ขอใหดําเนินการตรวจสอบการซื้อขายพื้นที่ในเขตปาสงวนแหงชาติ กม.1 ต.
เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

√ e-petition สจป.ที่ 5 (สระบุรี)

659 หนังสือ สบก. ดวนที่สุด
 ที่ ทส 

1601.8/3997 ลว. 
11 ก.ค.2565

7/7/2565 25/7/2565 การดําเนินการตามขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (คราวประชุม
สภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 25 ปที่ 3 คร้ังที่ 30 (สมัยสามัญประจําปคร้ังที่
สอง) เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายสฤษฏพงษ เกี่ยวของ สส.
กระบี่) (หนังสือสภาผูแทนราษฎร ที่ สผ 0001/3618 ลว.31มี.ค.65)

√ ขอหารือ สจป.ที่ 3 สาขาแพร (หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ทส. ดวน
ที่สุด ที่ ทส 0100/3220 ลว. 5 ก.ค.
65) (สจป.ที่ 3 สาขาแพร ดวนที่สุด ที่ 
ทส 1628.4/3011 ลว. 19 ก.ค.65) 
(ขอขอมูลเพิ่มเติมจากกองการอนุญาต
 ตามหนังสือ สบก. ดวนที่สุด ที่ ทส 
1601.8/4686 ลว. 22 ส.ค.65)



หนาที่ 109

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

660 หนังสือ สบก. ดวนที่สุด
 ที่ ทส 

1601.8/3998 ลว. 
11 ก.ค.2565

7/7/2565 25/7/2565 การดําเนินการตามขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (คราวประชุม
สภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 25 ปที่ 4 คร้ังที่ 3 (สมัยสามัญประจําปคร้ังที่หนึ่ง) 
เมื่อวันศุกรที่ 27 พฤษภาคม 2565 นางสิรินทร รามสูต,นายภาคภูมิย 
บูลยประมุข) (หนังสือสภาผูแทนราษฎร ที่ สผ 0001/7121 ลว.27ม.ิย.
65)

√ ขอหารือ สํานักโครงการ
พระราชดําริฯ , กอง
การอนุญาต , สจป.ที่ 
4 (ตาก) , สจป.ที่ 3 

สาขาแพร

(หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ทส. ดวน
ที่สุด ที่ ทส 0100/3217 ลว. 5 ก.ค.
65) (สํานักโครงการพระราชดําริฯ ปด

เร่ืองตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 
1610.2/1628 ลว. 20 ก.ค.65) 

(กองการอนุญาต ปดเรื่องตามหนังสือ 
ดวนที่สุด ที่ ทส 1602.42/2492 ลว.

 19 ก.ค.65) (สจป.ที่ 4 (ตาก) ปด
เร่ืองตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 

1617.41/6231 ลว. 22 ก.ค.65) 
(สจป.ที่ 3 สาขาแพร ปดเรื่องตาม

หนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 
1628.4/3012 ลว. 19 ก.ค.65) 
(กรมปาไม ปดเรื่องตามหนังสือ ดวน

ที่สุด ที่ ทส 1601.8/14654 ลว. 5 
ก.ย.65 เรียน ปกท.ทส. เรียบรอยแลว)

661 นร01650002618 7/7/2565 ขอความอนุเคราะหติดตามการขอใชพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาพานพอ 
ตําบลบางทอง อําเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา

√ e-petition กองการอนุญาต

662 6502843 8/7/2565 5/8/2565 มีการลักลอบแปรรูปไมแดง บริเวณบานวังขนาย หมูที่ 2 ตําบลปรังแผล 
อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

√ ระบบกรม /1362 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

663 6502851 8/7/2565 ใหชวยตรวจสอบรีสอรทหรือที่ชื่อวาสวนเกษตรเพื่อนไดมีการบุกรุกปาสงวน
และอีกฝงติดศูนยเพาะเลี้ยงสัตวพื้นที่ที่ผูรองอางวามีการบุกรุกอยูบริเวณ 
หมูที่ 5 บานโปงกอนเสาตําบลทามะปราง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี

√ ระบบกรม /
1310-3

สจป.ที่ 5 (สระบุรี)



หนาที่ 110

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

664 หนังสือ สบก.ที่ ทส 
1601.8/4011 ลว.

12/7/2565

8/7/2565 16/8/2565 ขอสงเร่ืองรองเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการ √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 3 สาขาแพร ,
 กองการอนุญาต

(สจป.ที่ 3 สาขาแพร สงเรื่องมาปด
เร่ืองตามหนังสือ ที่ ทส 

1628.4/3161 ลว. 27 ก.ค.65) 
(กองการอนุญาต สงเร่ืองมาปดตาม

หนังสือ ที่ ทส 1602.42/2772 ลว. 
16 ส.ค.65)

665 นร02650033307 8/7/2565 31/8/2565 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติการรับสมัครของกรมปาไมและ
หนวยงานราชการตางๆ เนื่องจากประชาชนแจงวา กรมปาไมประกาศรับ
สมัครเจาหนาที่ปาไม ซึ่งไดระบุคุณสมบัติวาตองใชวุฒิการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน ประชาชนจึงไดสมัคร
สอบตําแหนง เจาหนาที่ปาไม ซึ่งใชวุฒิการศึกษาระดับปวช. เพราะเกิดความ
เขาใจวา วุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทาในระดับ
เดียวกันนั้น

√ e-petition สํานักบริหารกลาง 
(สวนการเจาหนาที่)

(สวนการเจาหนาที่ ปดเร่ืองตามหนังสือ
 ที่ ทส 1601.3/3284 ลว. 30ส.ค.

65)

666 6502885 9/7/2565 มีผูบุกรุกปาสงวน ปาดอยยาว เขตอุทยาน มีการตรวจยึดและเขาไปขุดดิน
บนเนินเขา โดยใชรถแบคโฮและนํารถบรรทุก 5 คัน เปนปาเนินเขา จุดเกิด
เหตุเขาทางโรงพักบานดูซอยจะอยูตรงขามกัน เขาซอยไปประมาณ 3 
กิโลเมตรจะถึงจุดเกิดเหตุ พิกัด 19.9682405 , 99.822.8626 ตําบล
บานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

√ ระบบกรม /
1310-3

สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

667 6502864 10/7/2565 12/8/2565 ชาวบานในพื้นที่ขอใหตรวจสอบการทํารังวัดระหวางสองหนวยงานคือกรม
ปาไมและกรมที่ดินที่จังหวัดนครราชสีมา วาทําการออกสํารวจพื้นที่สูงเกิน 
35 ของพื้นที่โดยไมถูกตองของพื้นที่ลาดชันตามกฎหมาย

√ ระบบกรม /
1310-3

สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

668 6502872 10/7/2565 6/9/2565 มีการบุกรุกปาสงวนเพิ่มเติมบริเวณเขานกหวา หมูที่ 9 ตําบลเขาไชยราช 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

√ ระบบกรม /
1310-3

สจป.ที่ 11 (สุราษฎร
ธานี)

ไมมีขอมูลติดตอผูรอง

669 6502893 11/7/2565 มีการลักลอบตัดไมปาชายเลนเปนตนลําพูบริเวณที่ทําการตัดอยูที่คลอง
โรงเลื่อย หมูที่ 1 ตําบลกะเปอร จังหวัดระนอง ทางศูนยบริการไดทําการ
ประสานใหกับทางหนวยพยัคฆไพรทราบแลว

√ ระบบกรม /
1310-3

สจป.ที่ 11 (สุราษฎร
ธานี)

670 นร02650034591 18/7/2565 24/8/2565 ขอใหตรวจสอบการบุกรุกปา บริเวณพื้นที่ปาดานหลังที่พักสงฆวังหินปูน 
(ไมทราบหมูที่) ตําบลทัพหลวง อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี

√ e-petition สจป.ที่ 4 สาขา
นครสวรรค



หนาที่ 111

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

671 หนังสือ สบก. ดวนที่สุด
 ที่ ทส 

1601.8/4210 ลว. 
25 ก.ค.65

21/7/2565 ขอสงเร่ืองรองเรียน กรณีปญหาขอขัดของในการใชพื้นที่ปาสงวนแหงชาติใน
การสรางสาธารณูปโภคเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชน

√ หนังสือ
คณะกรรมาธิการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

วุฒิสภา

กองการอนุญาต , 
สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

(หนังสือ กมธ.สว. ดวนที่สุด ที่ สว (กมธ
 1) 0009/2472 ลว. 19 ก.ค.65) 
(สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี สงเร่ืองมาปดตาม

หนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 
1622.4/4654 ลว. 9ส.ค.65) (กอง

การอนุญาต ยังไมสง)

672 นร02650035953 21/7/2565 ขอความชวยเหลือทําการตรวจสอบแนวเขตที่ดินทํากินตามโครงการหวย
องคต อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพื้นที่เขตปาสงวนแหงชาติเขาพระ
ฤาษี-เขาบอแร ใหแกบิดาของผูรอง

√ e-petition สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

673 หนังสือ สบก. ดวนที่สุด
 ที่ ทส 

1601.8/4267 ลว. 
26 ก.ค.65

25/7/2565 25/8/2565 การดําเนินการตามขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (คราวประชุม
สภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 25 ปที่ 4 คร้ังที่ 2 (สมัยสามัญประจําปคร้ังที่หนึ่ง) 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย สส.
ลพบุรี พรรคภูมิใจไทย) (หนังสือสภาผูแทนราษฎร ที่ สผ 0001/7854 
ลว. 8 ก.ค.65)

√ ขอหารือ สจป.ที่ 5 (สระบุรี) (หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ทส. ดวน
ที่สุด ที่ ทส 0100/3456 ลว. 21 
ก.ค.65) (สจป.ที่ 5 (สระบุร)ี สงเร่ือง
มาปดตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 
1618.4/2432 ลว. 18 ส.ค.65)

674 6502903 25/7/2565 พบเห็นการลักลอบขนยายไมพะยูง ขามชายแดนไปประเทศสปป.ลาว 
บริเวณชายแดน หมูที่ 3 ตําบลโคกกวาง อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ โดย
ไมปฎิบัติตามกฎหมายและหลีกเลี่ยงภาษีการสงออกไมขามประเทศ

√ ระบบกรม /
1310-3

สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

675 6502911 25/7/2565 27/9/2565 มีเจาหนาที่หนวยปองกันรักษาปาที่ ชร.26 (น้ําป) ตําบลเชียงมวน อําเภอ
เชียงมวน จังหวัดพะเยา ใหญาติพี่นองเขาไปตัดไมขนาดใหญในปาบริเวณ
รอบๆ หนวย

√ ระบบกรม /
1310-3

สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

676 6502924 25/7/2565 19/8/2565 มีเหตุลักลอบตัดไมและแปรรูปไมอยูที่หมูที่ 6 บานเขาแหลม ตําบลหนอง
น้ําแดง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา เบื้องตนทางศูนยบริการ
ประชาชนไดติดตอกับหนวยแลวไมสามารถติดตอได

√ ระบบกรม /
1310-3

สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

677 6502932 25/7/2565 ขอใหเขาตรวจสอบที่เกาะพะงัน วามีพื้นที่ปาสงวนหรือไม เพราะมีการบุก
รุกจากนายทุนตางชาติ ทําโรงแรมและรีสอรท โดยผูแจงไดแจงกับทาง
เจาหนาที่อุทยานฯ ใหตรวจสอบ แตทางเจาหนาที่ไดบอกวาเปนเขตปา
สงวนของกรมปาไม ทางผูแจงจึงอยากทราบวาหนวยงานไหนบางที่
รับผิดชอบพื้นที่ที่ถูกบุกรุก

√ ระบบกรม /
1310-3

สจป.ที่ 11 (สุราษฎร
ธานี)



หนาที่ 112

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

678 6502945 25/7/2565 มีการบุกรุกตัดไมทําลายปา บริเวณปาสงวนแหงชาติใกลศูนยศึกษา
ธรรมชาติและสัตวปาสระบุรี หมูที่ 5 ตําบลทามะปราง อําเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี ซึ่งคาดวารีสอรทสวนเกษตรเพื่อนเพื่อน 8899 เปนผูบุกรุก
พื้นที่ปาสงวนแหงชาติใกลศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาสระบุรี

√ ระบบกรม /
1310-3

สจป.ที่ 5 (สระบุรี)

679 6502953 25/7/2565 6/9/2565 มีการตัดไมขนาดใหญ มีไมมะคาโมงและไมประดู บริเวณริมถนนหนา
หมูบานชาวฟา หมูที่ 2 ตําบลบึงพระ อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

√ ระบบกรม /
1310-3

สจป.ที่ 4 สาขา
พิษณุโลก

แจง อส. ทางอีเมลแลว

680 6502961 25/7/2565 15/9/2565 มีการลักลอบแปรรูปไม บริเวณบานไมทราบเลขที่ ตรงขามวัดเขาวังโหรา
วนาราม หมูที่ 3 ตําบลองคพระ อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี คาดวา
จะเปนการนําไมมาจากที่อื่นแลวนํามาแปรรูปภายในบริเวณบานหลังดังกลาว

√ ระบบกรม /
1310-3

สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) แจง อส. ทางอีเมลแลว

681 6502974 25/7/2565 2/8/2565 มีการลักลอบเลี้ยงวัวและเผาปาในปาชุมชนแมขาวตมทาสุด หมูที่ 3 ตําบล
ทาสุด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

√ ระบบกรม /
1310-3

สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

682 นร01650002901 27/7/2565 20/9/2565 ขอความเปนธรรมเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน ในพื้นที่ ปาสงวนแหงชาติปา
บานหมากและปาปากพัง ตําบลไทรทอง อําเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎรธานี

√ e-petition สจป.ที่ 11 (สุราษฎร
ธานี)

683 นร02650036980 27/7/2565 26/8/2565 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินทํากินใหแกประชาชนที่ยากไร
ไมมีที่ดินทํากินตามโครงการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
(คทช.) เนื่องจากปจจุบันพบมีประชาชนยากไร ไมมีที่ดินทํากินเปนของ
ตนเองจํานวนหลายราย อาทิ ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และอําเภอชัยบุรี 
จังหวัดสุราษฎรธานี

√ e-petition สจป.ที่ 12 สาขากระบี่

684 นร02650036795 27/7/2565 ผลกระทบจากนโยบายและโครงการของรัฐ คํารองจาก Line PSC 1111---
 #รองทุกข เครื่องมือที่อนุญาตใหใช ตองไมมีไฟฟา เชน เครื่องมือตาม
รูปภาพ ขอใหพิจารณาทบทวนระเบียบการใชเคร่ืองมือชางพื้นฐานตาม
ระเบียบวาดวยการแปรรูปไม พ.ศ. 2484

√ e-petition สจป.ที่ 4 สาขา
พิษณุโลก



หนาที่ 113

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

685 นร02650035296 27/7/2565 13/9/2565 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินทํากินใหแกประชาชนที่ยากไร
ไมมีที่ดินทํากินตามโครงการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
(คทช.) เนื่องจากปจจุบันพบมีประชาชนยากไร ไมมีที่ดินทํากินเปนของ
ตนเองจํานวนหลายราย อาทิ ในพื้นที่หมูที่ 4, หมูที่ 5, หมูที่ 6, หมูที่ 8, 
หมูที่ 9 ตําบลปลายพระยา อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี,่ตําบลบาง
สวรรค อําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎรธานี และอําเภอชัยบุรี จังหวัดสุ
ราษฎรธานี เปนตน

√ e-petition สจป.ที่ 12 สาขากระบี่

เดือน สิงหาคม 2565

686 หนังสือ สบก. ที่ ทส 
1601.8/4378 ลว. 5

 ส.ค.65

28/3/2565 30/9/2565 ขอทราบผลการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองกรณีผูอํานวยการสํานัก
จัดการทรัพยากรปาไมที่ 6 (อุดรธานี) มีคําสั่งไมอนุญาตใหเขาทําประโยชน
ในเขตปาเพื่อดูดทราย

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) (เก็บตก มี.ค.65 นับสถิติ ส.ค.65) 
(สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) ปดเรื่องตาม

หนังสือ ที่ ทส 1619.4/6858 ลว. 
30ก.ย.65)

687 นร02650033307 4/7/2565 1/9/2565 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติการรับสมัครของกรมปาไมและ
หนวยงานราชการตางๆ

√ e-petition สํานักบริหารกลาง 
(สวนการเจาหนาที่)

(เก็บตก ก.ค.65 นับสถิติ ส.ค.65)

688 หนังสือ สบก ที่ ทส 
1601.8/4453 ลว. 9

 ส.ค.65

21/7/2565 7/9/2565 ขอความเปนธรรมเกี่ยวกับใบอนุญาตทําประโยชนในเขตปามาตรา 54 ทับ
ที่ครอบครองทําประโยชนของขาพเจา ทําใหขาพเจาตองตกเปนผูตองหา 
และถูกดําเนินคดี

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 10 สาขา
เพชรบุรี

(เก็บตก มี.ค.65 นับสถิติ ส.ค.65) 
(สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ปดเรื่องตาม
หนังสือ ที่ ทส 1634.1/3019 ลว. 

30 ส.ค.65)

689 หนังสือ สบก.ลับ ที่ ทส
 1601.8/400 ลว. 9

 ส.ค.65

22/7/2565 30/8/2565 ขอใหตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีรองเรียนเจาหนาที่ปาไม เรียกเก็บเงินจาก
ผูประกอบการคาไม

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ (เก็บตก มี.ค.65 นับสถิติ ส.ค.65) 
(สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ สงเร่ืองมาปด
ตามหนังสือ ลับ ที่ ทส 1635.1/33 

ลว. 23ส.ค.65)

690 หนังสือ สบก. ดวนที่สุด
 ที่ ทส 

1601.8/4373 ลว. 4
 ส.ค.65

27/7/2565 การดําเนินการตามขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (คราวประชุม
สภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 25 ปที่ 4 คร้ังที่ 5 (สมัยสามัญประจําปคร้ังที่หนึ่ง) 
เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 นายนิยม เวชกามา และนายภาคภูมิ บูลย
ประมุข) (หนังสือสภาผูแทนราษฎร ที่ สผ 0001/7250 ลว. 30 ม.ิย.65)

√ ขอหารือ กองการอนุญาต , 
สจป.ที่ 4 (ตาก) , 
สจป.ที่ 6 สาขา

นครพนม

(เก็บตก ก.ค.65 นับสถิติ ส.ค.65) 
(หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่
 ทส 0100/3389 ลว. 18 ก.ค.65) 

(กองการอนุญาต สงเร่ืองมาปดตาม
หนังสือ ที่ ทส 1602.42/2773 ลว. 
16ส.ค.65) (สจป.ที่ 4 (ตาก) , สจป.ที่

 6 สาขานครพนม ยังไมสง)



หนาที่ 114

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

691 หนังสือ สบก ที่ ทส 
1601.8/4452 ลว. 9

 ส.ค.65

27/7/2565 รองเรียนการขอออกโฉนดและการถือครองที่ดิน √ หนังสือรองเรียน สํานักจัดการที่ดินปาไม
, สจป.ที่ 6 สาขา

นครพนม

(เก็บตก มี.ค.65 นับสถิติ ส.ค.65) 
(สจป.ที่ 6 สาขานครพนม สงเร่ืองมา

ปดตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 
1631.1/2339 ลว. 1 ก.ย.65) 
(สํานักจัดการที่ดินปาไม ยังไมสง)

692 6503001 1/8/2565 26/8/2565 มีการปลูกปาชายเลนโดยใชรถแบคโฮปรับพื้นที่ติดกับปารักสแหม หมูที8่ 
ตําบลเนินคอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยผูแจงไดแจงวามีการใหบริษัท
และขาราชการทหารที่เกษียณเขาไปทําการโดยมีการเรียกรับหรือมีการทุจริต

√ ระบบกรม /
1310-3

สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี ไมมีขอมูลติดตอผูรอง

693 6503014 1/8/2565 มีการบุกรุกปาสงวนโดยใชรถแบคโฮเขาไปปรับพื้นที่ประมาณ 500 ไรพื้นที่
บุกรุกบริเวณบานพุหวาย ตําบลหนองปลาไหล อําเภอหนองปลือ จังหวัด
กาญจนบุรี

√ ระบบกรม /
1310-3

สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

694 นร01650002683 1/8/2565 ขอความชวยเหลือเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิที่ดินทํากินในพื้นที่ตําบลสะ
เอา อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย

√ e-petition สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

695 นร01650002911 1/8/2565 8/9/2565 ขอความเปนธรรมเกี่ยวกับขอพิพาทสิทธิในที่ดิน โดยผูรองใหขอมูลวา มี
ที่ดินทําประโยชน เนื้อที่ 6 ไร 3 งาน โดยไมมีเอกสารสิทธิ์ ตั้งอยูในพื้นที่เขต
เทศบาลตําบลหัวหิน (เขาชองหงส) อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

√ e-petition สจป.ที่ 10 สาขา
เพชรบุรี

696 6503035 2/8/2565 รองเรียนหัวหนาหนวย บร.2 ทุจริตไมจายเบี้ยเลี้ยงและการดูถูกลูกนอง √ ระบบกรม /
1310-3

สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

697 6503043 2/8/2565 มีการลักลอบตัดไมในปาชุมชนเปนผูใหญบานไดนําบุคคลนอกพื้นที่เขาไปตัด
และนําไมออกจากพื้นที่ บานเลาแกวแมลง หมูที่ 5 ตําบลคําเขื่อนแกว 
อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ

√ ระบบกรม /
1310-3

สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

698 หนังสือ สบก. ดวนที่สุด
 ที่ ทส 

1601.8/4388 ลว. 5
 ส.ค.65

2/8/2565 ขอปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (คราวประชุมสภา
ผูแทนราษฎร ชุดที่ 25 ปที่ 3 คร้ังที่ 14 (สมัยสามัญประจําปคร้ังที่สอง) 
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 นางสิรินทร รามสูต) (หนังสือสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ที่ นร 0404/3638 ลว. 27ก.ค.65)

√ ขอหารือ สจป.ที่ 3 สาขาแพร (หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่
 ทส 0100/3529 ลว. 29 ก.ค.65) 
(สจป.ที่ 13 สาขาแพร สงเรื่องมาปด
ตามหนังสือ ที่ ทส 1628.1/3707 

ลว. 30 ส.ค.65 โดยสงเรื่องมาปดวันที่
 7 ก.ย.65)



หนาที่ 115

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

699 6508452402 2/8/2565 ขอใหดําเนินการตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ในเขตปาสงวนแหงชาติ ประมาณ
 400-500 ไร บริเวณพื้นที่หมูบานหวยหวาย ตําบลหนองปลไหล อําเภอ
หนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

√ e-petition สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

700 6503051 4/8/2565 8/9/2565 มีการบุกรุกตัดไมทําลายปา บริเวณบานทุงตําเสา หมูที่ 7 ตําบลทุงตําเสา 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

√ ระบบกรม /1362 สจป.ที่ 13 (สงขลา) แจง อส. ทางอีเมลแลว

701 หนังสือ สบก. ดวนที่สุด
 ที่ ทส 

1601.8/4706 ลว. 
22 ส.ค.65

4/8/2565 การแกไขปญหาที่ดิน ตามมติ ครม. 30 มิ.ย.41 ตามคําสั่งของ
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา 26 พฤศจิกายน 2561 
นโยบายที่ดินแหงชาติ พรอมใหตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่
ของหนวยงานที่รับผิดชอบ ตามเอกสาร และรายชื่อที่แนบมาดวย (สังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

(หนังสือกรมปาไม(สํานักจัดการที่ดินปา
ไม) ที่ ทส 1603.3/12702 ลว. 2
ส.ค.65 สงสําเนาหนังสือรองเรียนของ
นายชัชวาล อุนแกว ลว.19พ.ค.65 
ทั้งนี้เปนการตอเนื่องหนังสือ สบก. ที่ 

ทส 1601.8/1152 ลว. 28 ก.พ.65 
และหนังสือ สบก. ที่ ทส 

1601.8/2051 ลว. 8 เม.ย.65)

702 หนังสือ สบก ที่ ทส 
1601.8/4724 ลว.

22 ส.ค.65

5/8/2565 กันแนวเขตปาไมคลาดเคล่ือน √ หนังสือรองเรียน สํานักจัดการที่ดินปาไม

703 6503072 9/8/2565 มีคนเขาไปบุกรุกพื้นที่ปาและมีการยึดครองพื้นที่ปาสงวนโดยมีเจาหนาที่ปา
ไม เจาหนาที่ตํารวจเปนผูสนับสนุนและเจาหนาที่ปาไมจังหวัดขอนแกนผู
รองแจงวาแจงกับทางปาไมจังหวัดขอนแกนไปหลายรั้งแลวแตทางปาไม
จังหวัดขอนแกนไมไดใหความรวมมืออะไรเลยจุดเกิดเหตุ ตําบลหนองขาม 
อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด

√ ระบบกรม /
1310-3

สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

704 6503064 9/8/2565 26/8/2565 ศูนยวิจัยและพัฒนาการปาไมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไมแจงเบอรโทร
ติดตอเอาไว อยากใหหนวยงานทุกหนวยระบุเบอรติดตอ เพื่อสะดวกในการ
ติดตอราชการ

√ ระบบกรม /
1310-3

สํานักวิจัยและ
พัฒนาการปาไม

แจงผูรองทางอีเมลแลว

705 6503085 9/8/2565 มีการแปรรูปไมภายในบาน สรางความรําคาญมีเสียงดังจากเครื่องตัด 
บริเวณซอยทับยาว 2/1 (รวมสกุล) ถนนทับยาว แขวงทับยาว เขต
ลาดกระบัง กทม. จึงขอใหตรวจสอบวาไดรับอนุญาตแปรรูปไมถูกตองตาม
กฎหมายหรือไม

√ ระบบกรม / เว็บไซต สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา



หนาที่ 116

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

706 หนังสือ สบก ที่ ทส 
1601.8/4707 ลว.

22 ส.ค.65

10/8/2565 ขอทราบผลการพิจารณาและดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงฯ (คร้ังที่ 2) √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

707 หนังสือ สบก ที่ ทส 
1601.8/4792 ลว.  

26 ส.ค.65

11/8/2565 13/9/2565 ขอใหชี้แจงขอเท็จจริงและสงเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
เร่ืองรองเรียน (กรณี ต.เขาคอ ต.สะเดาะพง ต.ริมสีมวง และ ต.หนองแมนา
 อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ)

√ หนังสือสํานักงาน
ผูตรวจการแผนดิน

กองการอนุญาต ,  
สํานักจัดการที่ดินปาไม

, สจป.ที่ 4 สาขา
พิษณุโลก

(หนังสือสํานักงานผูตรวจการแผนดิน 
ดวนที่สุด ที่ ผผ 1202/1534 ลว. 11
 ส.ค.65) (กองการอนุญาต สงเร่ืองมา

ปดตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 
1602.42/3165 ลว.13ก.ย.65) 
(สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก สงเร่ืองมา

ปดดามหนังสือ ที่ ทส 
1630.104/4646 ลว. 21 ก.ย.65) 

(สํานักจัดการที่ดินปาไม ยังไมสง)

708 หนังสือ สบก ที่ ทส 
1601.8/4704 ลว.

22 ส.ค.65

11/8/2565 ขอใหสงหนวยงานที่เกี่ยวของเขาไปตรวจสอบ √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

709 หนังสือ สบก ที่ ทส 
1601.8/4812 ลว.

26 ส.ค.65

13/8/2565 3/9/2565 รองเรียนกรมปาไมขยายเขตอนุญาตสวนกิตติ สิ้นสุดการอนุญาตแลว ปก
ปายล้ําเขาที่ดิน สปก.4-01 ของชาวบาน

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 9 สาขา
ปราจีนบุรี

(สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ปดเร่ือง
ตามหนังสือ ที่ ทส 1633.401/2755

 ลว. 21 ก.ค.65)

710 6503103 13/8/2565 15/9/2565 พบเห็นการบุกรุกพื้นที่ปา บานสบอมแฮด ม.18 ต.อมกอย หางจากตัว
อําเภออมกอย 3 กม. ยังไมมีกรมปาไม เขาไปตรวจสอบวาที่ดินแปลงนี้เปน
ของชาวบาน/ที่สาธารณะ/ที่ชุมชน/ และไดนํารถแบคโคปรับพื้นที่ 10-20 
ไร

√ ระบบกรม / เว็บไซต สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) แจงผลใหผูรองทางอีเมลแลว

711 หนังสือ สบก ที่ ทส 
1601.8/4687 ลว.

22/8/2567

14/8/2565 ขอความเปนธรรมและขอใหทบทวนการออกใบอนุญาตใหองคการบริหาร
สวนตําบลบานนิคมเขาทําประโยชนในที่ดิน

√ หนังสือรองเรียน กองการอนุญาต , 
สจป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

(กองการอนุญาต สงเร่ืองมาปดตาม
หนังสือ ที่ ทส 1602.45/3131 ลว. 

9 ก.ย.65) (สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช) ยังไมสง)

712 หนังสือ สบก ที่ ทส 
1601.8/4791 ลว.

26 ส.ค.65

14/8/2565 ขอความเมตตาชวยเหลือทางคดี และใหลดคาเสียหายกับคดีปาไม √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 4 สาขา
พิษณุโลก



หนาที่ 117

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

713 หนังสือ สบก ลับ ที่ ทส
 1601.8/474 ลว. 

13 ก.ย.65

14/8/2565 ราษฏรขอใหตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในการครอบครองที่ดิน √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 12 สาขากระบี่

714 หนังสือ สบก. ดวนที่สุด
 ที่ ทส 

1601.8/4710 ลว.
22ส.ค.65

15/8/2565 29/9/2565 การดําเนินการตามขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (คราวประชุม
สภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 25 ปที่ 4 คร้ังที่ 10 (สมัยสามัญประจําปคร้ังที่
หนึ่ง) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 นายองคการ ชัยบุตร) 
(หนังสือสภาผูแทนราษฎร ที่ สผ 0001/8102 ลว. 21 ก.ค.65)

√ ขอหารือ สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

(หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่
 ทส 0100/3670 ลว. 8 ส.ค.65) 
(สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี ปดเร่ือง
ตามหนังสือ ที่ ทส 1632.4/9334 

ลว. 21 ก.ย.65)

715 หนังสือ สบก. ดวนที่สุด
 ที่ ทส 

1601.8/4708 ลว. 
22ส.ค.65

15/8/2565 23/9/2565 การดําเนินการตามขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (คราวประชุม
สภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 25 ปที่ 4 คร้ังที่ 7 (สมัยสามัญประจําปคร้ังที่หนึ่ง) 
เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 นายดะนัย มะหิพันธ) (หนังสือสภา
ผูแทนราษฎร ที่ สผ 0001/8284 ลว. 22 ก.ค.65)

√ ขอหารือ สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

(หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่
 ทส 0100/3728 ลว. 9 ส.ค.65) 
(สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี ปดเร่ือง

ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 
1632.1/9243 ลว. 16 ก.ย.65)

716 หนังสือ สบก. ดวนที่สุด
 ที่ ทส 

1601.8/4709 ลว.
22 ส.ค.65

15/8/2565 การดําเนินการตามขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (คราวประชุม
สภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 25 ปที่ 4 คร้ังที่ 8 (สมัยสามัญประจําปคร้ังที่หนึ่ง) 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 นางสิรินทร รามสูต, นายวิสุทธิ์ 
ไชยณรุณ) (หนังสือสภาผูแทนราษฎร ที่ สผ 0001/8396 ลว. 25 ก.ค.
65)

√ ขอหารือ กองการอนุญาต , 
สจป.ที่ 2 (เชียงราย), 
สจป.ที่ 3 สาขาแพร

(หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่
 ทส 0100/3724 ลว. 9 ส.ค.65) 
(สจป.ที่ 2 (เชียงราย) สงเร่ืองมาปด

ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ ทส 
1615.401/5844 ลว. 26ส.ค.65) 
(สจป.ที่ 3 สาขาแพร สงเรื่องมาปดตาม
หนังสือ ที่ ทส 1628.1/3991 ลว. 

14 ก.ย.65) (กองการอนุญาต ยังไมสง)

717 หนังสือ สบก. ดวนที่สุด
 ที่ ทส 

1601.8/4696 ลว.
22 ส.ค.65

15/8/2565 การดําเนินการตามขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (คราวประชุม
สภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 25 ปที่ 4 คร้ังที่ 9 (สมัยสามัญประจําปคร้ังที่หนึ่ง) 
เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 นางมุกดา พงษสมบัต,ิ นายชูวิทย พิทักษ
พรพัลลภ) (หนังสือสภาผูแทนราษฎร ที่ สผ 0001/8511 ลว. 27 ก.ค.
65)

√ ขอหารือ กองการอนุญาต , 
สจป.ที่ 7 (ขอนแกน),
 สจป.ที่ 13 (สงขลา)

(หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่
 ทส 0100/3820 ลว. 17 ส.ค.65) 

(กองการอนุญาต สงเร่ืองมาปดตาม
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 

1602.44/2938 ลว. 29ส.ค.65) 
(สจป.ที่ 7 (ขอนแกน), สจป.ที่ 13 

(สงขลา) ยังไมสง)



หนาที่ 118

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

718 หนังสือ สบก ลับ ที่ ทส
 1601.8/429 ลว. 

22 ส.ค.65

15/8/2565 ขอใหพิจารณาแกไขปญหากรณีมีการบุกรุกปาสงวนแหงชาติ ปาคําใหญ – 
คําขวาง บริเวณพื้นที่ ตําบลหนองขาม อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด 
มีการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ และอื่นๆ

√ หนังสือสํานักงาน
ปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี

สจป.ที่ 7 (ขอนแกน) (หนังสือสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ลับ ที่ นร 

0105.02/5087 ลว. 15 ส.ค.65)

719 หนังสือ สบก. ดวนที่สุด
 ที่ ทส 

1601.8/4789 ลว.
26ส.ค.65

15/8/2565 23/9/2565 การดําเนินการตามขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (คราวประชุม
สภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 25 ปที่ 4 คร้ังที่ 12 (สมัยสามัญประจําปคร้ังที่
หนึ่ง) เปนพิเศษ เมื่อวันศุกรที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายดะนัย มะหิพันธ) 
(หนังสือสภาผูแทนราษฎร ที่ สผ 0001/9014 ลว. 15 ส.ค.65)

√ ขอหารือ สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

(หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่
 ทส 0100/3911 ลว. 19 ส.ค.65) 
(สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี ปดเร่ือง

ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 
1632.1/9242 ลว. 16 ก.ย.65)

720 นร01650003100 15/8/2565 ขอใหพิสูจนสิทธิในที่ดินราชพัสดุที่มีหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินในพื้นที่หมูที่ 
2 ตําบลหนองรี อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี

√ e-petition สจป.ที่ 5 (สระบุรี)

721 นร01650003025 15/8/2565 ขอความชวยเหลือตอใบอนุญาตแปรรูปไม √ e-petition สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

722 หนังสือ สบก ที่ ทส 
1601.8/4736 ลว.

23 ส.ค.65

16/8/2565 ใหตรวจสอบการปฎิบัติหนาที่ ผูอํานวยการศูนยปาไมศรีสะเกษ และ
หัวหนาหนวยปองกันที่ ศก 1 พรอมทั้งคณะกรรมการ และเจาหนาที่ๆ
เกี่ยวของฝายปกครอง

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

723 หนังสือ สบก ลับ ที่ ทส
 1601.8/498 ลว 

16 ก.ย. 65

16/8/2565 คัดคานการเอากฎหมายปาไมมาครอบคลุมลงบนที่ดินอยูอาศัยทํากินของ
ประชาชน ที่เคยไดรับการปฏิรูปกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามกฎหมายมาแลวโดย
ชอบ และขอใหตั้งกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงตอการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่รัฐผูเกี่ยวของในการดําเนินการดังกลาว

√ หนังสือรองเรียน กองการอนุญาต , 
สํานักจัดการที่ดินปาไม

, สจป.ที่ 4 สาขา
นครสวรรค, สจป.ที่ 4

 สาขาพิษณุโลก, 
สจป.ที่ 5 (สระบุรี)

724 6508553288 16/8/2565 7/9/2565 ขอใหตรวจสอบปาสงวนแหงชาติเทือกเขานาคเกิด บนเนินเขาหาดฟรีดอม 
ระหวางเขตปาตอง/ระรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ปจจุบันมีนายทุนบุกรุกพื้นที่ปา
เปนจํานวนมาก

√ e-petition สจป.ที่ 12 สาขากระบี่

725 6503124 18/8/2565 มีคนขายเลื่อยโซยนตและตนไมใหญโดยไมมีการขออนุญาตจากทางกรมปา
ไมจุดตั้งขายอยูใกลกับ ธกส.และมีการซอนไมไวในรถอีกจํานวนมาก จุดเกิด
เหตุอําเภอแมสะเรียง ตําบลบานแพะ จังหวัดแมฮองสอน

√ ระบบกรม /
1310-3

สจป.ที่ 1 สาขา
แมฮองสอน

726 6503132 18/8/2565 ขอใหตรวจสอบวามีการไดรับอนุญาตเผาถานหรือไมพื้นที่อยูบริเวณ ตําบล
เกาะสําโรง อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

√ ระบบกรม /
1310-3

สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

727 6503145 18/8/2565 มีการบุกรุกตัดไมทําลายปา บริเวณหลังวัดปาบานหนองบัวแดง หมูที่ 6 
ตําบลดูกอึ่ง อําเภอหนองฮี จังหวัดรอยเอ็ด

√ ระบบกรม /1362 สจป.ที่ 7 (ขอนแกน)



หนาที่ 119

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

728 6503153 18/8/2565 มีการลักลอบทําไมแปรรูปไม บริเวณปาสงวนแหงชาติ หมูบานดงยาง ตําบล
นาพูน อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร

√ ระบบกรม /1362 สจป.ที่ 3 สาขาแพร

729 6503161 19/8/2565 3/9/2565 มีการบุกรุกตัดไมทําลายปา บริเวณรีสอรทที่กําลังกอสรางหลังฟารมแหลม
ทอง หมูที่ 6 หลักกิโลเมตรที่ 9 ถนนธนะรัชต ตําบลหนองน้ําแดง อําเภอ
ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

√ ระบบกรม /1362 สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

แจง อส. ทางอีเมลแลว

730 หนังสือ สบก ลับ ที่ ทส
 1601.8/428 ลว. 

26 ส.ค.65

19/8/2565 เจาหนาที่รัฐบุกรุกพื้นที่ปาสงวนแหงชาติและเรียกรับผลประโยชน √ หนังสือรองเรียน สํานักบริหารกลาง 
(สวนเสริมสรางวินัย)

731 6508472017 19/8/2565 ขอเสนอแนะใหหนวยงานภายในกรมปาไมปรับเวลาทํางาน เปน 8.30 น. 
หรือไมเกิน 9.00 น. เพราะการเริ่มปฏิบัติงาน 9.30 น. ทําใหไมสามารถ
ทํางานไดอยางเต็มที่ในชวงครึ่งวันเชา ถาปรับเวลา จะไดประโยชนกับทาง
ราชการมากขึ้น

√ e-petition สํานักบริหารกลาง 
(ศูนยบริการประชาชน)

สบก.(ศูนยบริการฯ) อยูระหวาง
ดําเนินการจัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุก
หนวยงานในสังกัดกรมปาไมเพื่อทราบ
และถือปฏิบัติตามขอเสนอแนะดังกลาว

732 6508451253 19/8/2565 9/9/2565 ขอสงเร่ืองรองเรียน เร่ืองการบุกรุกทําลายปา ในพื้นที่ปาชุมชน หมูที่ 4 
บานพุพลูบน ตําบลยางน้ํากลัดใต อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี 
ติดกับสํานักสงฆพระธาตุเมิงเกลิง

√ e-petition สจป.ที่ 10 สาขา
เพชรบุรี

733 นร02650040090 19/8/2565 15/9/2565 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ลาดชัน ในพื้นที่ปา
ทั่วประเทศ เนื่องจากปจจุบันเริ่มเขาสูฤดูฝน จึงเห็นวาหนวยงานตางๆที่
รับผิดชอบและดูแลพื้นที่ปา ควรมีการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ลาดชัน เพื่อ
ปองกันดินถลม ดินสไลด มายังพื้นที่ต่ํา หรือพื้นที่ราบ ซึ่งสวนใหญเปนพื้นที่
ที่ประชาชนพักอาศัย ทําการเกษตร หรือเปนถนนในการสัญจร

√ e-petition สํานักสงเสริมการปลูก
ปา

734 6508555062 19/8/2565 23/9/2565 ขอรองเรียน เร่ืองตัดโคนไมในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ เมื่อวันอาทิตยที่ 14 
สิงหาคม 2565 ไดมีกลุมผูอิทธิพลที่มีอํานาจปกครองและบริหารสวนตําบล
ไดใชอํานาจหนาที่ตัดโคนเคล่ือนยายไมทอนซุงในเขตพื้นที่ บานสามเทพ ม.
15 ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

√ e-petition สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

735 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส
 1601.8/.15974 

ลว. 27 ก.ย.65

23/8/2565 รองทุกข เจาพนักงานสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 8 (นครราชสีมา) 
รวมกันทําแผนที่พิพาทโดยทุจริต

√ หนังสือรองเรียน สํานักจัดการที่ดินปาไม



หนาที่ 120

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

736 6508259145 23/8/2565 26/9/2565 พบเห็นการบุกรุก ตัดตนไมใหญ /แปรรูปไม / ตัดเปนขนาด 3-4 ทอน และ
จะมีการขนยายออกจากพื้นที1่-2 วันนี้ เขตปาสงวนแหงชาติปาดงใหญ 
อําเภอหัวตะพาน ตําบลสรางถอนอย จังหวัดอํานาจเจริญ

√ e-petition สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

737 นร01650003166 23/8/2565 ขอความเปนธรรมกรณีถูกขับไลออกจากเขตอุทยานแหงชาติทับลาน และ
เขตปาสงวนแหงชาติ โดยผูรองใหขอมูลวา ไดอาศัยและทํากินในเขตอุทยาน
แหงชาติทับลาน และเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแกงดินสอ ปาแกงใหญ ปา
เขตสะโตน บริเวณหมูบานคลองปลาดุกลาย หมูที่ 6 ตําบลทุงโพธิ์ อําเภอ
นาดี จังหวัดปราจีนบุรี หลังจากทํากินมาไดประมาณ 4-5 ป มีเจาหนาที่ได
ขับไลผูรองกับพวกออกนอกเขตพื้นที่ปาดังกลาว

√ e-petition สจป.ที่ 9 สาขา
ปราจีนบุรี

738 6503174 24/8/2565 ผูรองแจงวาไมสามารถเขาไปเก็บผลผลิตได และไดแจงกับทางกรมปาไม
จังหวัดตากใหเขาไปตรวจสอบแลว พื้นที่ตรงนั้นเปนที่ทับซอนจึงไมใหผูรอง
ที่ปลูกผลผลิตไมสามารถที่จะเขาไปเก็บผลผลิตของเขาได บานแมกึ้บใหม 
ตําบลแมกะลา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก

√ ระบบกรม /
1310-3

สจป.ที่ 4 (ตาก)

739 หนังสือ สบก ที่ ทส 
1601.8/5008 ลว 5

 กันยายน 2565

26/8/2565 หารือและขอความอนุเคราะหชวยประสานรับรอง(ผังเมืองเชียงใหม) √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)

740 6502741 31/8/2565 การออกเอกสารรับรองไม √ ระบบกรม /
1310-3

สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)

741 6503093 31/8/2565 เจาหนาที่เขาทําโครงปลูกปาในพื้นที่ สปก. √ ระบบกรม /
1310-3

สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

เดือน กันยายน 2565

742 หนังสือ สบก ที่ ทส 
1601.8/4058 ลว. 

18 ก.ค.65

7/7/2565 อางตัวเปนเจาหนาที่ปาไมเรียกรับสินบน √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) (เก็บตก ก.ค.65 นับสถิติ ก.ย.65)

743 หนังสือ สบก ที่ ทส 
1601.8/5236 ลว. 

14 ก.ย.65

14/8/2565 ขอความเมตตาชวยเหลือทางคดี และใหลดคาเสียหายกับคดีปาไม √ หนังสือรองเรียน กลุมนิติการ (เก็บตก ส.ค.65 นับสถิติ ก.ย.65)

744 หนังสือ สบก ที่ ทส 
1601.8/4900 ลว. 

30 ส.ค.65

15/8/2565 ขอใหตรวจสอบกรณีการรองเรียน จํานวน 2 เร่ือง √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

(เก็บตก ส.ค.65 นับสถิติ ก.ย.65)



หนาที่ 121

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

745 หนังสือ สบก ลับ ที่ ทส
 1601.8/459 ลว. 9

 ก.ย.65

19/8/2565 23/9/2565 ขอใหเจาหนาที่ดําเนินการตามกฎหมายปาไม กรณีนายทุนบุกรุกปา √ หนังสือรองเรียน สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

(สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา
 ปดเร่ืองตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 
1605.42/2908 ลว. 21 ก.ย.65)

746 หนังสือ สบก ที่ ทส 
1601.8/5009 ลว. 5

 ก.ย.65

22/8/2565 รองเรียนเพื่อขอความเปนธรรมตามกฎหมาย กรณี เจาหนาที่ของรัฐของ
หนวยงานทางปกครองหรือหนวยงานของรัฐ (หนวยปองกันและพัฒนาปาไม
โพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี) โดย นายนรินทร สุทธิประภา และกับพวก
รวม 10 คน

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

(เก็บตก ส.ค.65 นับสถิติ ก.ย.65)

747 หนังสือ สบก ลับ ที่ ทส
 1601.8/460 ลว. 9

 ก.ย.65

22/8/2565 การบุกรุกทําลายปาไมในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาอมกอย √ หนังสือรองเรียน สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

(เก็บตก ส.ค.65 นับสถิติ ก.ย.65)

748 หนังสือ สบก ที่ ทส 
1601.8/4790 ลว. 

26 ส.ค.65

23/8/2565 ขอใหเจาหนาที่ดําเนินการตามกฏหมายปาไม กรณีนายทุนบุกรุกปาฯ (ต.
เขานอย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช)

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

(เก็บตก ส.ค.65 นับสถิติ ก.ย.65)

749 หนังสือ สบก ที่ ทส 
1601.8/4896 ลว. 

30 ส.ค.65

23/8/2565 รองทุกขดําเนินคดีอาญาในฐานความผิดฐานฟอกเงินฯ (ต.กะรน อ.เมือง จ.
ภูเก็ต)

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ (เก็บตก ส.ค.65 นับสถิติ ก.ย.65)

750 หนังสือ สบก ที่ ทส 
1601.8/5355 ลว. 

16 ก.ย.65

23/8/2565 ขอความอนุเคราะหตรวจสอบที่ดิน (ติดตามผลคร้ังที่ 3) √ หนังสือรองเรียน สํานักจัดการที่ดินปาไม (เก็บตก ส.ค.65 นับสถิติ ก.ย.65)

751 หนังสือ สบก ที่ ทส 
1601.8/4908 ลว. 

31 ส.ค.65

26/8/2565 รองขอความเปนธรรม (กรณีตําบลนาแหว อําเภอนาแหว จังหวัดเลย) √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) (เก็บตก ส.ค.65 นับสถิติ ก.ย.65)

752 หนังสือ สบก ที่ ทส 
1601.8/5204 ลว. 

13 ก.ย.65

29/8/2565 ขอยกเลิกเพิกถอนหนังสือมอบอํานาจฉบับลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 
(อางอิงเร่ืองเดิม)

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี (เก็บตก ส.ค.65 นับสถิติ ก.ย.65)



หนาที่ 122

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

753 หนังสือ สบก ที่ ทส 
1601.8/5198 ลว. 

13 ก.ย.65

29/8/2565 ขอใหมีคําสั่งใหราษฏรเขาประโยชนในพื้นที่ทํากินดั่งเดิม √ หนังสือรองเรียน สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา , 
สํานักจัดการที่ดินปา

ไม , สจป.ที่ 7 
(ขอนแกน)

(สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา
 สงเร่ืองมาปดตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ 
ทส 1605.42/2930 ลว. 23 ก.ย.
65) (สํานักจัดการที่ดินปาไม และ 

สจป.ที่ 7 (ขอนแกน) ยังไมสง)

754 หนังสือ สบก ดวนที่สุด
 ที่ ทส 

1601.8/5252 ลว. 
14 ก.ย.65

29/8/2565 ขอความอนุเคราะห ออกโฉนดที่ดินเขต กรมธนารักษ กรมปาไม และที่สปก. √ หนังสือรองเรียน สํานักจัดการที่ดินปา
ไม , สจป.ที่ 6 สาขา

นครพนม

(เก็บตก ส.ค.65 นับสถิติ ก.ย.65) 
(สํานักจัดการที่ดินปาไม สงเร่ืองมาปด

ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 
1603.2/2784 ลว. 30ก.ย.65)  
(สจป.ที่ 6 สาขานครพนม ยังไมสง)

755 หนังสือ สบก ดวนที่สุด
 ที่ ทส 

1601.8/5204 ลว. 
13 ก.ย.65

29/8/2565 ขอยกเลิกเพิกถอนหนังสือมอบอํานาจฉบับลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 
(อางอิงเร่ืองเดิม)

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี (เก็บตก ส.ค.65 นับสถิติ ก.ย.65)

756 หนังสือ สบก ที่ ทส 
1601.8/5197 ลว. 

13 ก.ย.65

30/8/2565 ขอใหตรวจสอบและดําเนินการกับผูมีอิทธิพลบุกรุกที่ปาสงวนแหงชาติปา
อุโมงค-หนองแวงและการออก

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 7 (ขอนแกน) (เก็บตก ส.ค.65 นับสถิติ ก.ย.65)

757 หนังสือ สบก ที่ ทส 
1601.8/5184 ลว. 

13 ก.ย.65

30/8/2565 29/9/2565 การติดตามหนังสือ ขอพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานกรมปาไมหรือ
เจาหนาที่ของรัฐละเลยปฏิบัติงาน

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 11 (สุราษฎร
ธานี)

(เก็บตก ส.ค.65 นับสถิติ ก.ย.65) 
(สจป.ที่ 11 (สุราษฎรธานี) ปดเรื่อง
ตามหนังสือ ที่ ทส 1624.1/7121 

ลว. 29ก.ย.65)

758 หนังสือ สบก ที่ ทส 
1601.8/5354 ลว. 

16 ก.ย.65

31/8/2565 ติดตามผลการดําเนินการใชสิทธิในที่ดินตามมาตรา 12 พ.ร.บ.ปาสงวน
แหงชาติ พ.ศ.2507 พื้นที่ตําบลริมสีมวง,สะเดาะพง,เขาคอ และหนองแม
นา อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 4 สาขา
พิษณุโลก

(เก็บตก ส.ค.65 นับสถิติ ก.ย.65)

759 6508245011 31/8/2565 ขอใหพิจารณากรณีราษฎรในพื้นที่บานเทพภูเงินหมูที่ 18 ตําบลน้ําโสม 
อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี ขอจัดตั้งวัดหวยขุนโสม ใหเปนวัดที่ถูกตอง
ตามกฎหมายและเปนสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของราษฎรชาวพุทธศาสนา

√ e-petition สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) (เก็บตก ส.ค.65 นับสถิติ ก.ย.65)



หนาที่ 123

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

760 หนังสือ สบก ดวนที่สุด
 ที่ ทส 

1601.8/5277 ลว. 
15 ก.ย.65

2/9/2565 ขอใหมีการตรวจสอบ การออกโฉนดบุกรุกที่ดินกรมปาไม √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 5 (สระบุรี)

761 หนังสือ สบก ดวนที่สุด
 ที่ ทส 

1601.8/5271 ลว. 
15 ก.ย.65

2/9/2565 29/9/2565 ขอตรวจสอบการบุกรุกที่ดินกรณีการดําเนินการของหนาที่ของเจาหนาที่ปา
ไมที่ 5

√ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 5 (สระบุรี) (สจป.ที่ 5 (สระบุรี) ปดเรื่องตามหนังสือ
 ดวนที่สุด ที่ ทส 1618.4/2855 ลว.

 26ก.ย.65)

762 หนังสือ สบก ที่ ทส 
1601.8/5234 ลว. 

14 ก.ย.65

2/9/2565 23/9/2565 กลุมนายทุนและชาวบานบุกรุกพื้นที่ปา อําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฏรธานี √ หนังสือรองเรียน สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

(สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา
 ปดเร่ืองตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 
1605.42/2905 ลว. 21 ก.ย.65)

763 6503195 6/9/2565 อยากใหเจาหนาที่ไปตรวจสอบดูวาทางรานไดบุกรุกที่หลวงเพื่อเปด
รานอาหารรบกวนชาวบาน

√ ระบบกรม /
1310-3

สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

764 หนังสือ สบก ดวนที่สุด
 ที่ ทส 

1601.8/5251 ลว. 
14 ก.ย.65

6/9/2565 30/9/2565 ขอใหดําเนินการตามคําวินิจฉัยของผูตรวจการแผนดิน มติคณะรัฐมนตรี 
ชาวเขามอนแจม

√ หนังสือรองเรียน สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา ,  
สํานักจัดการที่ดินปา

ไม ,  สจป.ที่ 1 
(เชียงใหม)

(สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา
 สงเร่ืองมาปดตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ 
ทส 1605.42/2931 ลว. 23 ก.ย.
65) (สํานักจัดการที่ดินปาไม และ 

สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) สงเร่ืองมาปดตาม
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 

1614.4/4415 ลว. 29 ก.ย.65)

765 6503205 7/9/2565 19/9/2565 หนวยงานในกรมปาไม แตไมเขาไปตรวจสอบพื้นที่บุกรุกปาไมปาเทียม ไม
เหลือสักตนที่ปาไม หมู 10 ตําบลวังมะปราง อําเภอมะปราง จังหวัดตรัง

√ ระบบกรม /
1310-3

สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)



หนาที่ 124

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

766 6503213 7/9/2565 มีการลักลอบเขาไปตัดไมใหมและนําไมเขาไปทํารีสอรทที่ชื่อวา โฮมสเตย
มอนแดดนอยและนําไมใหมจากที่ตัดไปตอเติมบานดวย โดยมีเจาหนาที่กรม
ปาไมเขาไปบอกใหคนที่ตัดไมใหมนําผามาปดไวเพราะไมอยากใหมีคนเขามา
เห็นโดยใชรถกระบะ 1 คันเขาไปคนยายไมใหมออกมาจุดเกิดเหตุ บานแม
แดดนอย อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม

√ ระบบกรม /
1310-3

สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)

767 หนังสือ สบก ลับ ที่ ทส
 1601.8/480 ลว. 

15 ก.ย.65

9/9/2565 ใหดําเนินการปาไมหนวย พร.10 และอุทยานแมฟา ตําบลเวียงตา อําเภอ
ลอง จังหวัดแพร สาเหตุที่ปลอยปละละเลยใหมีการกระทําผิด พ.ร.บ.ปาไม 
บุกรุกทําลายปาไม คาไมเถื่อน ตั้งโรงงานเถื่อนในพื้นที่รับผิดชอบโดยเจต

√ หนังสือรองเรียน สํานักบริหารกลาง 
(สวนเสริมสรางวินัย)

768 หนังสือ สบก ลับ ที่ ทส
 1601.8/481 ลว. 

15 ก.ย.65

9/9/2565 เจาหนาที่รัฐเรียกเก็บสินบน √ หนังสือรองเรียน สํานักบริหารกลาง 
(สวนเสริมสรางวินัย)

769 หนังสือ สบก ดวนที่สุด
 ที่ ทส 1601.8/481

 ลว. 15 ก.ย.65

9/9/2565 เจาหนาที่ของกรมปาไม เจาหนาที่ตรวจปาปฏิบัติหนาที่ไมโปรงใส √ หนังสือรองเรียน สจป.ที่ 4 (ตาก)

770 6503221 12/9/2565 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 8 (นครราชสีมา) ใชแนวเขตพื้นที่ปาสงวน
แหงชาติปลอมมาใชทําแผนที่พิพาท บริเวณตําบลชางทอง อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.นครราชสีมา

√ ระบบกรม/เว็บไซต สจป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)

771 6502712 13/9/2565 พฤติกรรมไมเหมาะสมฯ √ ระบบกรม/เว็บไซต สจป.ที่ 1 สาขา
แมฮองสอน

(สจป.ที่ 1 สาขาแมฮองสอน ยังไมรับ
ในระบบ)

772 6502995 13/9/2565 เจาหนาที่เรียกรับสินบน √ ระบบกรม/เว็บไซต สจป.ที่ 13 สาขา
นราธิวาส

(สจป.ที่ 13 สาขานราธิวาส ยังไมรับ
ในระบบ)



หนาที่ 125

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

773 หนังสือ สบก. ดวนที่สุด
 ที่ ทส 

1601.8/5410 ลว.
21ก.ย.65

15/9/2565 การดําเนินการตามขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (คราวประชุม
สภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 25 ปที่ 4 คร้ังที่ 16 (สมัยสามัญประจําปคร้ังที่
หนึ่ง) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 นายประกอบ รัตนพันธ , 
นายสุรวิทย คนสมบูรณ) (หนังสือสภาผูแทนราษฎร ที่ สผ 0001/9962 
ลว. 31ส.ค.65)

√ ขอหารือ กองการอนุญาต , 
สจป.ที่ 8 

(นครราชสีมา) , สจป.
ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

(หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่
 ทส 0100/4262 ลว. 12 ก.ย.65) 

(กองการอนุญาต สงเร่ืองมาปดตาม
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 

1602.44/3315 ลว. 27 ก.ย.65) 
(สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) และ สจป.ที่

 12 (นครศรีธรรมราช) ยังไมสง)

774 หนังสือ สบก. ดวนที่สุด
 ที่ ทส 

1601.8/5408 ลว.
21ก.ย.65

15/9/2565 การดําเนินการตามขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (คราวประชุม
สภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 25 ปที่ 4 คร้ังที่ 15 (สมัยสามัญประจําปคร้ังที่
หนึ่ง) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ , 
นายกองตรี อาญาสิทธิ์ศรีสุวรรณ , นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม) (หนังสือ
สภาผูแทนราษฎร ที่ สผ 0001/9882 ลว. 31ส.ค.65)

√ ขอหารือ กองการอนุญาต , 
สจป.ที่ 5 (สระบุร)ี , 

สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช) , 

สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

(หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่
 ทส 0100/4317 ลว. 13 ก.ย.65) 

(กองการอนุญาต สงเร่ืองมาปดตาม
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 

1602.44/3322 ลว. 27 ก.ย.65) 
(สจป.ที่ 5 (สระบุร)ี สงเร่ืองมาปดตาม

หนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 
1618.4/2869 ลว. 27ก.ย.65) 
(สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) , 

สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี ยังไมสง)

775 6509563326 15/9/2565 ขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของลงพื้นที่ตรวจสอบ ถนนสายบอลอ-ลําทับ หมูที่ 1
 บานปากแพรก หมูที่ 2 บานพรุเตย อําเภอบางขัน ตําบลบางขัน จังหวัด
นครศรีธรรมราช พบเห็นผูกระทําผิด เขาบุกรุกพื้นที่เขตปาสงวน โดยการนํา
รถแมคโคเขาไปถางพื้นที่ปา และทําการตัดไม ไดทํากัน 2-3 วันที่ผานมา 
กอนหนานี้ไดแจงไปยังหนวยงานพื้นที่แลว เจาหนาที่ลงแตก็ยังพบผูกระทบ
ผิดอยู

√ e-petition สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

776 หนังสือ สบก. ดวนที่สุด
 ที่ ทส 

1601.8/5534 ลว. 
27 ก.ย.65

19/9/2565 ขอใหจัดทําคําตอบกระทูถามแยกเฉพาะที่ 453 (กระทูถามของนายสฤษณ 
เกี่ยวของ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดกระบี่ พรรคภูมิใจไทย) (หนังสือ
สํานักงานรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ ทส 0100/4330 ลว. 14 ก.ย.65 สง
สําเนาหนังสือสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ดวนมาก ที่ สผ 
0014/10542 ลว. 8 ก.ย.65)

√ กระทูถาม สํานักจัดการที่ดินปา
ไม , สจป.ที่ 12 สาขา

กระบี่

(หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่
 ทส 0100/4330 ลว. 14 ก.ย.65)



หนาที่ 126

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือน กันยายน 2565  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 1

777 6509562373 19/9/2565 สป.ทส. ไดรับแจงขอมูลเพิ่มเติมจากผูรองเรียนซึ่งเดินทางมายื่นเรื่อง
รองเรียนดวยตนเองที่ ทส. โดยผูรองเรียนขอให ปม. ตรวจสอบพื้นที่กรณี
การรองเรียนดังกลาวที่การยางแหงประเทศไทย (กยท.) ที่ กยท.อางวาเปน
พื้นที่ของ กยท.นั้น โดยขอเท็จจริงแลวเปนพื้นที่ที่อยูในความรับผิดชอบของ
 กยท. จริงหรือไม หรืออยูในความรับผิดชอบของ ปม. หรือของหนวยงานใด
 โดยหากพื้นที่ดังกลาวอยูในความรับผิดชอบของ ปม. ขอให ปม. พิจารณา
ดําเนินการเพื่อจัดสรรที่ดินใหกับราษฎรคนละ 6 ไร ใหกับราษฎรตารายชื่อ
 472 ราย บริเวณตําบลควนทอง อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ e-petition สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

778 6503242 26/9/2565 30/9/2565 มีการบุกรุกตัดไมทําลายปา บริเวณบานเขาขาง หมูที่ 1 ตําบลวังกระแจะ 
อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

√ ระบบกรม /1362 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

779 6503255 26/9/2565 พบเห็นการบุกรุกตัดไมทําลายปาสงวนแหงชาติหวยเขยง ในเนื้อที่ 89 ไร 3
 งานและสรางรีสอรท ชื่อ ภูไพรธารน้ํา รีสอรท บริเวณปาสงวนแหงชาติหวย
เขยง หมูที่ 1 ตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

√ ระบบกรม /1362 สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

780 6503234 26/9/2565 คาไฟฟาที่แพงพิเศษหนวย 8บาท เพราะคําสั่งจากอธิบดีฯ บริเวณบานบาง
ฝนตก ทาแซะ ชุมพร

√ ระบบกรม /
1310-3

สจป.ที่ 11 (สุราษฎร
ธานี)

781 นร01650003614 28/9/2565 ขอใหพิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินการนํากฎหมายปาไมไปครอบคลุมบน
ที่ดินอยูอาศัยราษฎรที่มีสิทธิเดิมตามกฎหมาย สปก. และขอใหเรงรัดออก
เอกสารสิทธิในที่ดินใหกับราษฎร และอื่น ๆ บริเวณอําเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลําภู

√ e-petition สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)

782 นร02640077795 28/9/2565 ขอความชวยเหลือเกี่ยวกับการครอบครองสิทธิที่ดิน ตามหนังสือการ
ครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) แตไมสามารถออกเปนโฉนดที่ดินได เนื่องจาก
พื้นที่ดังกลาวไดประกาศเปนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.
 2558 บริเวณตําบลเขานิพันธ อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี

√ e-petition สจป.ที่ 11 (สุราษฎร
ธานี)

329 453

782



 

เรื่องร้องเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการ 
(ค้างข้ามปี) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(เอกสารแนบ 2) 



หนา 1

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงานเจาของเรื่อง/
หนวยงานที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

1 6400083 16/10/2563 มีการลักลอบตัดไม บริเวณปาชุมชนบานแมสุริน ม.3 ต.ขุนยวม อ.ขุมยวม
 จ.แมอองสอน

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 สาขาแมฮองสอน

2 6311167995 2/11/2563 1. กรณีนายบุญชวย ใจกวาง ขอความอนุเคราะหขยายเขตไฟฟาหมูบาน
ผาเสริฐพัฒนาและปรับปรุงระบบประปาจากน้ําตกหวยแกวสูหมูบานใน
ตําบลดอยฮาง (ถนนสายหลัก) อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พื้นที่
บางสวนอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมลาวฝงซายและปาแมกกฝงขวา
 2. กรณีนายปรีชา กนกนาฏกุล ขอรับความชวยเหลือการขอใชพื้นที่ใน
การขยายเขตไฟฟา  ในพื้นที่บานกกนอย ตําบลหวยชมภู อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย พื้นที่บางสวนอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาแมลาวฝง
ซายและปาแมกกฝงขวา    3. กรณีนายจะคือ แอจู ขอรับการสนับสนุน
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานบานยะฟูบานบริวาร หมูที่ 11 ตําบลแมยาว
 อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ปาดอยบอ

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

3 6311240829 3/11/2563 ขอใหพิจารณาแกไขปญหาความเดือดรอน กรณีไดรับผลกระทบจากการ
ประกาศเขตปาสงวนแหงชาติดงภูดินทับซอนที่ทํากินและที่อยูอาศัยของ
ราษฎรในพื้นที่บานผึ้ง หมู 4 และ 14 บานเหลาโดน หมู 10 และ
บานเพียมาตร หมู 3 ตําบลหนองแค อําเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
โดยขอใหตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติดงภูดิน และออก
หนังสือแสดงสิทธิในการถือครองที่ดินใหแกราษฎร

√ e-petition สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

4 สผ 0001/10524  2/1๑/256๓ การดําเนินงานตามขอปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ชุดที่ 
25 ปที่ ๒ คร้ังที่ ๒๐)

√ ขอหารือ สํานักจัดการที่ดินปาไม หนังสือกรมปาไม ที่ ทส 
1601.8/22125 ลว. 

6พ.ย.63

5 สผ 0001/10591  ๖/1๑/256๓ การดําเนินงานตามขอปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ชุดที่ 
25 ปที่ ๒ คร้ังที่ ๒๖)

√ ขอหารือ กองการอนุญาต,สจป.ที่ 9 
(ชลบุร)ี

หนังสือกรมปาไม ที่ ทส 
1601.8/22724 ลว. 

13 พ.ย.63

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 2



หนา 2

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงานเจาของเรื่อง/
หนวยงานที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 2

6 สผ 0001/10913  ๑๐/1๑/256๓ การดําเนินงานตามขอปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ชุดที่ 
25 ปที่ ๒ คร้ังที่ ๒๓) (หนังสือ สร.ทส. ดวนที่สุด ที่ ทส 0100/7936 
ลว. 13 พ.ย.63)

√ ขอหารือ กองการอนุญาต,สจป.ที่ 12 
สาขากระบี่

(หนังสือกรมปาไม ที่ ทส 
1601.8/22765 ลว. 
13 พ.ย.63) (สจป.ที่ 12
 สาขากระบี่ ปดเร่ืองแลว

ตามหนังสือ ที่ ทส 
1635.4/4628 ลว. 22

 ธ.ค.63) (กองการ
อนุญาต ยังไมสงเรื่องมา

ปด)

7 สผ 0001/11235  ๑๓/1๑/256๓ การดําเนินงานตามขอปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ชุดที่ 
25 ปที่ ๒ คร้ังที่ ๒๕)

√ ขอหารือ สํานักจัดการที่ดินปาไม,สจป.
ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

(หนังสือกรมปาไม ที่ ทส 
1601.8/23414 ลว. 

24 พ.ย.63)

8 6312540699 4/12/2563 ขอใหติดตามการขอรับอนุญาตเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขต
ปาสงวนแหงชาติไสโปะ แปลงที่ 1 เนื้อที่ 625 ไร เพื่อดําเนินโครงการ
สวนพฤกษาสวรรคสําหรับประชาชน เพื่อใชเปนที่พักผอนหยอนใจและ
ศึกษาพันธุไมและธรรมชาติของเทศบาลเมืองกระบี ่

√ e-petition กองการอนุญาต , สจป.ที่ 12
 สาขากระบี่

(สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ 
ปดเรื่องแลว 29/1/64) 
(กองการอนุญาต ยังไม

ปดเรื่อง)

9 นร01630010683 7/12/2563 ขอใหพิจารณาตรวจสอบการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามหนังสือ
รับรองการทําประโยชนเลขที่ ๑๑๔๔ และเลขที่ ๑๑๔๕ ตําบลวัฒนา 
อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร โดยผูรองแจงวา การออกหนังสือรับรอง
การทําประโยชนดังกลาวมิชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากเปนการออก
หนังสือรับรองการทําประโยชนในที่ดินที่อยูในเขตพื้นที่ปาดงพันนาและ
ปาดงพระเจา ซึ่งทางราชการประกาศกําหนด ใหเปนปาสงวนแหงชาติ
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๗๖ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติ ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

√ e-petition สจป.ที่ 6 สาขานครพนม

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

√ ปม./1310 สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

11 6400635 30/12/2563 บุกรุกปาบริเวณบานไมซางหนาม ต.นาปูปอม อ.ปางมะผา จ.แมฮองสอน √ ปม./1362 สจป.ที่ 1 สาขาแมฮองสอน



หนา 3

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงานเจาของเรื่อง/
หนวยงานที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 2

12 นร02640002519 19/1/2564 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีบริษัท นิสสัน เปนบริษัทผลิตรถยนต 
ไดนํารถยนตบรรทุกสวนบุคคลยี่หอนิสสัน ตัวใหม เปนการโฆษณาใน
ลักษณะขับรถ Off Road (ออฟโรด) เปนแถวลงในลําน้ํา โดยประชาชน
เห็นวาเปนการกระทําที่ผิดกฎหมายเพราะการขับรถ Off Road (ออฟ
โรด) เปนแถวลงในลําน้ํา โดยถือวาลําน้ําเปนสาธารณสมบัติเปนธรรมชาติ
ไมมีใครเปนเจาของ ควรรักษาเอาไวมีสัตวน้ํา และปลายน้ํามีผูใชน้ํา
จํานวนมาก หากเปนชวงตนลําน้ําแลวจะสรางมลพิษปะปนไปกับน้ําได 
จึงตองการทราบรายละเอียดวาหนวยงานใดเปนผูอนุญาตใหกระทําใน
ลักษณะดังกลาว เพราะถือวาเปนการอนุญาตใหกระทําความผิดกฎหมาย

√ e-petition กองการอนุญาต

13 6401350662 21/1/2564 ผูแจงพบเห็นการบุกรุกปาสงวน ในพื้นที่ หมูที่ 6 ตําบลขุนซอง  อําเภอ
แกงหางแมง จังหวัดจันทบุรี 

√ e-petition สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

14 6400871 26/1/2564 บุกรุกพื้นที่ปา บริเวณ ม. 3 บานหวยหมากหนุน ต.แมลานอย อ.แมลา
นอย จ.แมฮองสอน ใชรถแม็คโคเขาไปปรับพื้นที่หลายจุด

√ ปม./1310 สจป.ที่ 1 สาขาแมฮองสอน

15 6400931 31/1/2564 พบเห็นการบุกรุกพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ เพื่อทํารีสอรทบริเวณเชิงเขา ชื่อ
รีสอรท ไรกลิ่นดอย ในทองที่ ตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม

√ ปม./โทรศัพท สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)

16 สผ 0001/13001  ๒๕/1๒/256๓ การดําเนินงานตามขอปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ชุดที่ 
๒๕ ปที่ ๒ คร้ังที่ ๔) (หนังสือ สร.ทส. ดวนที่สุด ที่ ทส 0100/163 ลว.
 8 ม.ค.64)

√ ขอหารือ กองการอนุญาต (หนังสือกรมปาไม ดวน
ที่สุด ที่ ทส 

1608.1/961 ลว. 13 
ม.ค.64)

17 สผ 0001/177 12/1/2564 การดําเนินงานตามขอปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ชุดที่ 
๒๕ ปที่ ๒ คร้ังที่ ๖) (หนังสือ สร.ทส. ดวนที่สุด ที่ ทส 0100/177 ลว.
 25 ม.ค.64)

√ ขอหารือ กองการอนุญาต (หนังสือกรมปาไม ดวน
ที่สุด ที่ ทส 

1608.1/2343 ลว. 1 
ก.พ.64)



หนา 4

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงานเจาของเรื่อง/
หนวยงานที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 2

18 นร02640009019 2/2/2564 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุญาตใหประชาชนเขาพื้นที่
สาธารณะหรือพื้นที่เขตหวงหามเพื่อทํามาหากิน เนื่องจากประชาชน
ไดรับความเดือดรอนในการทํามาหากินบริเวณแหลงน้ําตางๆ เพราะ
ปจจุบันหนวยงานที่เกี่ยวของไดประกาศหามประชาชนเขาไปทํามาหากิน
ในพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่เขตหวงหาม และหากผูใดฝาฝนจะถูก
ดําเนินคดี จึงสงผลใหประชาชนไดรับความเดือดรอนเปนอยางมาก เชน 
การหาสัตวน้ําเพื่อนํามาประกอบอาหารในการเลี้ยงชีพ ประชาชนจึงเห็น
วาหนวยงานที่เกี่ยวของควรพิจารณาทบทวน และควรจะมีการแกไข
กฎหมายในการอนุญาตใหประชาชนเขาไปทํามาหากินในเขตพื้นที่ดังกลาว

√ e-petition กองการอนุญาต

19 6107567085 2/7/2561 เกษตรกรผูเดือดรอนไมมีที่ดินทํากินจังหวัดชุมพร จํานวนประมาณ 300
 คน ไดมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผานผูวาราชการจังหวัดชุมพร 
เพื่อติดตามความคืบหนาการดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของ
เกษตรกรไมมีที่ดินทํากิน ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
ที่ 36/2559 เร่ือง มาตรการในการแกไขปญหาการครอบครองที่ดินใน
เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย ซึ่งจังหวัดชุมพรไดมี
หนังสือแจงใหสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร เรงรัดการ
ดําเนินการแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับพื้นที่แปลงหมายเลข No. 83 ให
เปนไปตามระเบียบและขอกฎหมายอยางเครงครัด

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินปาไม,กอง
การอนุญาต

ตกหลนไมไดลงในสถิติ ป 
2561

20 สผ 0001/863 15/2/2564 การดําเนินงานตามขอปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ชุดที่ 
๒๕ ปที่ ๒ คร้ังที่ ๙)

√ ขอหารือ สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี หนังสือกรมปาไม ที่ ทส 
1601.8/3820 ลว. 18
 ก.พ.64

21 6401364 1/3/2564 พบเห็นมีการลักลอบบุกรุกปาสงวนแหงชาติ ปาแกงแคน เพื่อปลูกมัน
สําปะหลัง บริเวณบานโคกภู หมูที่ ๒  ตําบลโคกภู  อําเภอภูพาน  
จังหวัดสกลนคร พิกัด ๔๘ Q ๓๗๔๕๔๖ ๑๘๘๑๗๗๙

√ ปม./1310 สจป.ที่ 6 สาขานครพนม

22 6401482 17/3/2564 พบเห็นการบุกรุกครอบครองพื้นที่ปาตนน้ํา เพื่อทําการเกษตรมีการใช
สารเคมีทําใหเกิดความเสียหายตอแหลงน้ําประปาหมูบาน บริเวณ
หมูบานทุงพระพร หมูที่ ๔ ตําบลขุนแมลานอย อําเภอแมลานอย จังหวัด
แมฮองสอน

√ ปม./โทรศัพท สจป.ที่ 1 สาขาแมฮองสอน



หนา 5

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงานเจาของเรื่อง/
หนวยงานที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 2

23 6401602 30/3/2564 พบเห็นการแปรรูปไมพยูง โดยใชเลื่อยโซยนต บริเวณบานเลขที่ ๙๙/๘-๙
 หมบานชัยพฤกษ หมูที่ ๒ ถนนแจงวัฒนะ-ราชพฤกษ ตําบลบางพลับ 
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

√ ปม./1362 สํานักปองกันฯ

24 6401712 9/4/2564 ลักลอบบุกรุกแผวถางปา บริเวณทางเขาพุทธสถานถ้ําเสือ บานหนองเสือ
 ตําบลนาโพธิ์กลางอําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

25 6401725 11/4/2564 ลักลอบบุกรุกปา เพื่อทําการเกษตร บริเวณเขาดิน หมูที่ ๓ ตําบลบางเสร
 อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

26 6401762 19/4/2564 ลักลอบบุกรุกตัดไมสัก บริเวณบานหวยกูปะ หมูที่ ๔ และบานสันติสุข 
หมูที่ ๕ ตําบลแมลาหลวง อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน เพื่อ
นําไปแปรรูปและขายตอใหชาวบาน

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 สาขาแมฮองสอน

27 6401911 27/4/2564 ตรวจสอบการลักลอบตัดไม บริเวณหมู 1 และหมู 12  ตําบลไหลทุง 
อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

28 6401961 8/5/2564 ลักลอบตัดไม บริเวณบนเขาใกลวัดซับครก หมู ๒ ตําบลนายาว อําเภอ
พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 5 (สระบุรี)

29 นร02640035888 19/5/2564 ขอใหปรับปรุงระบบการใหบริการทางโทรศัพทกรมปาไม หมายเลข
โทรศัพท 02-5614262-3 เนื่องจากผูรองแจงวา วันที่ 7 พฤษภาคม 
2564 ผูรองไดโทรศัพทติดตอเขาไปที่กรมปาไม เปนระบบตอบรับ
อัตโนมัติ แจงวา ขออภัยหมายเลขยังไมเปดใชบริการ ซึ่งผูรองติดตอเขา
ไปเปนจํานวนประมาณ 7 คร้ัง แตก็ไมสามารถติดตอเขาไปสอบถาม
ขอมูลกับทางเจาหนาที่ไดแตอยางใด สงผลใหผูรองไมพึงพอใจ และไมได
รับความสะดวกในการติดตอใชบริการกรมปาไม ... ขอใหปรับปรุงระบบ
การใหบริการทางโทรศัพท

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

30 6402132 1/6/2564 เจาหนาที่ทุจริตโครงการรัฐ √ ปม./เว็บไซต สจป.ที่ 6 สาขานครพนม

31 นร01640001681 4/6/2564 การบุกรุกพื้นที่ปาอนุรักษ / อุทยาน / เขตหามลา ขอใหตรวจสอบ
พฤติกรรมของเจาหนาที่สํานักงานปาไมอําเภอสบเมย จังหวัดเเมฮองสอน
 กรณีปลอยใหชาวบานหรือผูมีอิทธิพลเขามาบุกรุกทําลายพื้นที่ปาอยางไม
เกรงกลัวกฎหมาย

√ e-petition สจป.ที่ 1 สาขาแมฮองสอน

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

33 6402373 10/7/2564 ลักลอบขุดดินบริเวณปาสงวนแหงชาติ บานโปงกอนเสา หมู ๕ ตําบลทา
มะปราง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 5 (สระบุรี)



หนา 6

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงานเจาของเรื่อง/
หนวยงานที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 2

34 6402523 5/8/2564 บุกรุกพื้นที่ปาสงวน บริเวณเชิงเขาโกรกวาน หมู 7 ตําบลชากพง อําเภอ
แกลง จังหวัดระยอง ผูรองตองการใหหนวยพยัคฆไพร เขาตรวจสอบ 
เนื่องจากผูบุกรุกเปนนักการเมืองทองถิ่น

√ ปม./โทรศัพท สํานักปองกันฯ (เร่ืองเดียวกันกับ 
6402535)

35 6402535 5/8/2564 บุกรุกพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ โดยใชรถแบคโฮเขาไปขุดดิน และทําลาย
ตนไม บริเวณเขาโกรกวาน หมู ๗ ตําบลชากพง อําเภอแกลง จังหวัด
ระยอง มีความประสงคใหพยัคฆไพรเขาไปตรวจสอบ

√ ปม./โทรศัพท สํานักปองกันฯ

36 6402603 19/8/2564 มีการลักลอบบุกรุกตัดไมทําลายปา บริเวณปาสงวนแหงชาติหลังวัดปาสุข
ใจ(ชะอม) หมูที่ 8 ตําบลชะอม อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 5 (สระบุรี)

37 หนังสือกรมปาไม ที่ ทส 
1601.8/14174 ลว. 

27 ส.ค.64

16/8/2564 ขอใหมีคําสั่งใหเจาหนาที่จากสวนกลางกรมปาไม ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ขอเท็จจริงเปนกรณีเรงดวนที่สุด ของราษฎรผูที่ไดรับความเดือดรอน
อยางแสนสาหัส ผลจากการประพฤติชั่วอยางรายแรงโดยเจตนา ของ
เจาหนาที่ภายใตการกํากับดูแลของทาน

√ อื่นๆ (หนังสือคํา
รอง)

สํานักปองกันฯ

38 6408144567 31/8/2564 อยากใหหนวยงานลองไปตรวจสอบ พื้นที่บานแมโขจู บานแมลากะ บาน
มะหินหลวง ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แมฮองสอน โครงการปลูกปาเพื่อ
ฟนฟูสภาพปา วาหนวยงานชุดนี้ทําถูกตองหรือไม พวกเขาไปปลูกปาใน
พื้นที่ทําสวนของชาวบาน ทั้งๆที่ชาวบานปลูกขาวโพด พวกเขาไปถาง
หญา ไปถางขาวโพดของชาวบาน แลวก็เขาคนงานที่ไหนไมรูเขาไปปลูก
ปา แลวก็ไปติดปายในที่ทํากินของชาวบานครับ ทั้งๆที่ชาวบานในพื้นที่ไม
มีใครยิมยอมกันเลย อยากใหหนวยงานชวยตรวจสอบใหหนอย

√ e-petition สจป.ที่ 1 สาขาแมฮองสอน

39 6402763 8/9/2564 นายทุนบุกรุกพื้นที่ในเขตปาโคกโจด อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย √ ปม./ไลนศูนย สํานักปองกันฯ

40 6402894 8/9/2564 มีการลักลอบบุกรุกพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ บริเวณหมูบานปางแฟน หมูที่ 
5 ตําบลปาเมี่ยง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)

41 6402912 10/9/2564 ผูรอง มีความประสงคแจงการกระทําผิดของผูใหญบาน ม.5 ต.ลุมสุม อ.
ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เปนเจาพนักงานสํารวจประเมินแบบแสดงรายการ
ที่ดิน เพื่อชําระภาษีบํารุงทองที่ (ภ.บ.ท.5) ใหมีการบุกรุกพื้นที่ปาและซื้อ
ขายที่ดินพื้นปา โดยผูใหญบานลาวัลย ขอออกใบเพื่อชําระภาษีบํารุง
ทองที่ (ภ.บ.ท.5) ในเขตปาสงวนแหงชาติใหตัวเองและผูอื่น

√ ปม./ไลนศูนย สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)



หนา 7

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงานเจาของเรื่อง/
หนวยงานที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 2

42 6409255287 21/9/2564 พบเห็นผูใหญบาน/เครือญาต/ิชาวบาน แอบลักลอบเขาไปตัดไมปาเบญจ
พรรณและรุกล้ําเขาเขตปาสงวนโคกกระเบื้อง และขนยายออกเวลาชวง
กลางคืน และนํารถไถเขาไปถางปรับพื้นที่ แลวทําการปลูกมันสําปะหลัง 
ทํามาแลวหลายอาทิตย บานหนองขวาง หมู9 อําเภอลําปลายมาศ ตําบล
โคกกลาง จังหวัดบุรีรัมย

√ e-petition สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

43 6402983 23/9/2564 มีการแอบทําฟามวัวในเขตติดเขา มีการแอบสรางบานพักและฟามรุกที่
บุกรุกที่เขาปากชองโคราช จ.นครราชสีมา

√ ปม./เว็บไซต สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

43 0

43



 

เรื่องร้องเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการ 
(ค้างข้ามปี) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(เอกสารแนบ 3) 

 



หนาที่ 1

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ

1 ทส01620000102 25/10/2562 ขอความชวยเหลือจากผลกระทบโครงการทวงคืนผืนปาจนทําให
เจาหนาที่ปาบุกพื้นที่ อ.ขุนยวม จ.แมฮองสอน เขายึดที่ทํากิน
และอยูอาศัยของชาวบานซึ่งครอบครองเขาทําประโยชนมานาน
กวา 10 - 20 ป

√ e-petition สจป.ที่ 1 สาขา
แมฮองสอน

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

√ e-petition สํานักการอนุญาต

3 6211443973 8/11/2562 ราษฎรในพื้นที่ ต.องคพระ อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี คัดคานการ
ทําสัมปทานเหมืองแร ของบริษัท เพชรเจริญกอสราง จํากัด เนื้อ
ที่ประมาณ 193 ไร ที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาองค
พระ

√ e-petition สํานักการอนุญาต

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

√ e-petition สํานักการอนุญาต

5 6300403 4/12/2562 ไดยินเสียงเลื่อยโซยนตบริเวณสนามกีฬาเกา บานหนองมะนาว 
ม.7 ต.ขามใหญ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

6 6212343552 17/12/2562 ขอใหพิจารณาเรื่องเดิมที่ไดเคยจัดสงไปแลว และเรงรัด
ตรวจสอบขอเท็จจริง ในเร่ือง แกไขปญหาที่ดิน ทํากินในพื้นที่ปา
สงวนแหงชาติและอุทยานแหงชาติตาพระยา พื้นที่ ต.ทัพราช ต.
ทัพไทย ต.ทัพเสด็จ และต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแกว

√ e-petition สจป.ที่ 9 สาขา
ปราจีนบุรี

7 6212143817 19/12/2562 ขอเสนอปญหาและแนวทางแกไขความยากจน ซึ่งพบประเด็น
ปญหาเกี่ยวกับราษฎรขาดสิทธิทํากิน ในเขตปาสงวนแหงชาติ 
และเขตปาอนุรักษ เนื่องจากมีการประกาศเขตปาถึงรอยละ 86
 ทําใหทับพื้นที่ของหมูบาน ชุมชน เปนจํานวน 377 หมูบาน 
จากทั้งหมด 415 หมูบาน ซึ่งมีพื้นที่ที่ราษฎรครอบครองถูกตอง
ตามกฎหมาย เพียงรอยละ 5 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด

√ e-petition สจป.ที่ 1 สาขา
แมฮองสอน

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 3



หนาที่ 2

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 3

8 6212140968 20/12/2562 ขอใหแกไขปญหาที่ดิน ที่อยูอาศัยในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน 
เนื่องจากพื้นที่สวนใหญถูกประกาศเปนปาสงวนแหงชาติ เขต
อุทยานแหงชาติ เขตปาอนุรักษ และประเภทอื่นๆ ถึงรอยละ 85
 และมีพื้นที่ราบเพียงรอยละ 5 เทานั้น ซึ่งมีการสํารวจตกหลน 
ทําใหประชาชนในจังหวัดแมฮองสอนจํานวนมากกลายเปนผูบุกรุก

√ e-petition สจป.ที่ 1 สาขา
แมฮองสอน

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

√ ปม./โทรศัพท สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

10 6300885 29/1/2563 ขอใหสํารวจและแปรภาพถายทางอากาศ ขอใหออกหนังสือ
รับรองภาพถายทางอากาศ และขอใหออกหนังสือรับรองพื้นที่ที่
ถูกดําเนินคดี พื้นที่ 124 ม.1 ต.สะเดาะพง อ.เขาคอ จ.
เพชรบูรณ พื้นที่ 5-2-88 ไร

√ ปม./ดวย
ตนเอง

สํานักจัดการที่ดินปาไม

11 6300893 29/1/2563 ขอใหสํารวจและแปรภาพถาย ขอใหออกหนังสือรับรองพื้นที่ที่
ถูกดําเนินคดี พื้นที่ 127 ม.1 บานเขายา ต.สะเดาะพง อ.เขาคอ
 จ.เพชรบูรณ

√ ปม./ดวย
ตนเอง

สํานักจัดการที่ดินปาไม

12 6300903 29/1/2563 ขอใหสํารวจและแปรภาพถาย ขอใหรับรองภาพถายเพื่อใช
พิสูจนสิทธิ์ และขอใหออกหนังสือรับรองพื้นที่ที่ถูกดําเนินคดี 
พื้นที่ 69 บานริมสีมวง ม.3 ต.ริมสีมวง อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ

√ ปม./ดวย
ตนเอง

สํานักจัดการที่ดินปาไม

13 6302242472 3/2/2563 กรณีกลุมอนุรักษปาชุมชนเขาเหลาใหญ-ผาจันได  ขอใหยุติการ
ทําเหมืองหินไวกอน ตามคําพิพากษาศาลปกครองอุดรธานี 
เนื่องจากอยูระหวางรอคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด และขอให
ยุติการอนุญาตใชพื้นที่ปาไม และประทานบัตรทําเหมืองหินโดย
เด็ดขาด

√ e-petition สํานักการอนุญาต

14 6302432704 12/2/2563 ราษฎรหมูบาน คุงเขาเขียว ม.3 ต.หนาพระลาน อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.สระบุรี ขอคัดคานการกอสรางโรงงาน ผลิตแอสฟลทติก
 คอนกรีต ของบริษัท ทองอินทร การโยธา 2019 จํากัด อาจ
สงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของราษฎร สิ่งแวดลอม

√ e-petition สํานักการอนุญาต



หนาที่ 3

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 3

15 ทส01630000031 19/2/2563 การอนุญาต และสัมปทาน การยางแหงประเทศไทยขออนุญาต
เขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติปาคลอง
กรุงหยัน ต.กรุงยัน อ.ทุงใหญ จ.นครศรีธรรมราช จํานวนเนื้อที่ 
4,600 ไร เพื่อใชพื้นที่ปลูกสรางสวนยางพันธุดีเปนการชั่วคราว
อีก 30 ป

√ e-petition สํานักการอนุญาต

16 นร02630006840 19/2/2563 การบุกรุกที่ดินและการใชที่ดินในเขตปาสงวน ขอใหเรง
ดําเนินการพิจารณาการขออนุญาตใชพื้นที่เขตปาสงวนเพื่อ
ซอมแซมถนน บริเวณถนนชุมพร-เกาะสอง ม. 10 ต.หงษเจริญ 
อ.ทาแซะ จ.ชุมพร

√ e-petition สํานักการอนุญาต

17 6301043 19/2/2563 การขายไมเถื่อน ไมพะยูง เอามาแปรรูปทําเฟอรนิเจอรขาย 
บริเวณจุดขายของเกา วัตถุโบราณ ที่สนามหลวง 2 หมูที่ 1 ถ.
ทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

√ ปม./โทรศัพท สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

18 6301111 3/3/2563 พบการบุกรุทําลายปาในเขตสํานักสงฆเขาพระครู อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี

√ ปม./โทรศัพท สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

19 นร01630002973 17/3/2563 ขอใหพิจารณาแกไขปญหาที่ดินทํากินในพื้นที่สวนปามัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแกน โดยขอใหมีการแตงต้ังคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อการกระจายทุนผานระบบสหกรณของประชาชน เพื่อ
พิจารณาแกไขปญหาที่ดินทํากินใหแกสมาชิกคณะกรรมการ
ปฏิรูปที่ดินฯ

√ e-petition สจป.ที่ 7 (ขอนแกน)

20 สผ 0001/3117 19/3/2563 การดําเนินงานตามขอปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
  ประเด็นที่ 1 /(ชุดที่ 25 ปที่ 1 คร้ังที่ 27) (หนังสือ สร.ทส. 
ดวนที่สุด ที่ ทส 0100/2197 ลว. 25 มี.ค.63)

√ ขอหารือ สํานักการอนุญาต,
สํานักจัดการที่ดินปาไม

(หนังสือ กรมปาไม ที่ ทส 1601.8/6704 ลว.
 30 มี.ค.63) (กองการอนุญาต ปดเรื่องตาม
หนังสือ ที่ ทส 1602.42/1254 ลว. 13 

เม.ย.63) (สจด. ยังไมสงเรื่องมาปด)

21 6304249366 16/4/2563 ขอใหพิจารณาแกไขปญหาที่ดินทํากินในพื้นที่สวนปามัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแกน

√ e-petition สจป.ที่ 7 (ขอนแกน)

22 6301483 6/5/2563 ลักลอบตัดไม เพื่อนํามาสรางที่พัก บริเวณโฮมสเตย บานหวย
หอม ต.หวยหอม อ.แมลานอย จ.แมฮองสอน

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 สาขา
แมฮองสอน

23 นร01630005319 10/5/2563 ติดตามความคืบหนาการขออนุญาตการขอใชที่ดินในเขตปาไม 
เพื่อเดินสายไฟฟาทอดผานไปยังตําบลแมเงาะ อําเภอแมสะเรียง 
จังหวัดแมฮองสอน และในในพื้นที่อื่น ๆ

√ e-petition สํานักการอนุญาต



หนาที่ 4

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 3

24 นร01630006255 26/5/2563 ขอนําเสนอโครงการฟนฟูพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อเปน
โครงการนํารองพัฒนาประเทศแบบยั่งยืนโดยไดนําเสนอ แผนใน
ประเด็นปญหาดานยาเสพติด สกัดการนําเขาและทําลายแหลง
ผลิตตามพื้นที่ในปาตามแนวเขตติดตอจังหวัดที่สําคัญ

√ e-petition สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

25 6301763 16/6/2563 บุกรุกปาสงวนแหงชาติ ปาดงระแนง บานหนองแวงดง ม.4 ต.กุด
โดน อ.หวยแม็ก จ.กาฬสินธุ

√ ปม./โทรศัพท สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

26 6306159549 18/6/2563 พบเห็นการบุกรุกทําลายปาไมในเขตปาสงวนแหงชาติ บริเวณ 
หมู ที่ 1 ต.ลวงเหนือย อ.ดอยสะเก็ด จ เชียงใหม ไดมีการสราง
สิ่งปลูกสรางในเขตปาสงวนแหงชาติ

√ e-petition สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

27 6301792 18/6/2563 พบเห็นการบุกรุกปาสงวนแหงชาติ เขาราชกรูด จ.ระนอง และ
ตรวจสอบเจาหนาที่ พื้นที่จ.ระนอง

√ ปม./โทรศัพท สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

28 6301831 28/6/2563 ขอใหตรวจสอบการแปรรูปไมและการขายเฟอรนิเจอรไมในวัด
บานปูนหนองพิมาน ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

√ ปม./โทรศัพท สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

29 6306437054 9/7/2563 พบเห็นการตัดตนยูคาลิปตัส ในพื้นที่ปาสงวน เมื่อประมาณป 
2558 มีเจาหนาที่ของกรมปาไม ตรวจยึด และปจจุบันตนยูคา
ลิปตัส และตนไมอื่นๆ มีขนาดใหญ มีนายทุนชื่อนายเกรียงไกร 
แซลี้ ทําการตัดไมในพื้นที่ปาสงวน ซึ่งนายเกรียงไกรฯ ไดเคยถูก
ดําเนินดคีเกี่ยวกับการบุกรุกปาสงวน เมื่อคดีถึงอัยการ ทาง
อัยการสั่งไมฟอง ทางผูรองเคยรองเรียนไปหนวยงานสวนภูมิภาค
แลว แตไมเกิดอะไรขึ้น

√ e-petition สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

30 6306275233 9/7/2563 สอบถามเกี่ยวกับเลื่อยโซยนต และ พรบ.เลื่อยโซยนตที่เกี่ยวของ √ e-petition สํานักการอนุญาต

31 6307140608 20/7/2563 ติดตามความคืบหนาและเรงรัดโครงการกอสรางอางเก็บน้ําแมคํา
มี ต.หวยโรง อ.รองกวาง จ.แพร บรรจุเขาแผนงานงบประมาณ
ประจําป 2564

√ e-petition สํานักการอนุญาต

32 6302073 31/7/2563 พบเห็นปญหาการบุกรุกปาขแงกลุมชาติพันธุ บริเวณแถบ
ชายแดน อ.แมสอด จ.ตาก ไปจนถึง อ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน

√ ปม./โทรศัพท สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา



หนาที่ 5

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 3

33 6308373626 11/8/2563 ขอเสนอแนะในการฟนฟูพื้นที่เขาหลังวัดเจ็ดลูกเนิน ต.ซากบก 
อ.บานคาย จ.ระยอง ซึ่งถูกแผวถางบุกรุกหมดสภาพ จึงขอให  1.
 ลงพื้นที่สํารวจพื้นที่ปาที่ถูกทําลาย โดยการลาดตระเวนเชิง
คุณภาพ (Smart Patrol) และกําหนดเปนแผนฟนฟูอยางเปน
รูปธรรม  2. ขอใหจัดสรรงบประมาณแผนดิน และ/หรือ บูรณา
การรวมกับภาคเอกชน และประชาชน ในการจัดหาเงินทุนเพื่อ
สนับสนุนการฟนฟูพื้นที่ปาดังกลาว

√ e-petition สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา, 

สํานักสงเสริมการปลูกปา

(สํานักสงเสริมการปลูกปา ปดเร่ืองแลว 
24/6/64) (สํานักปองกันฯ ยังไมปดเรื่อง)

34 6308244287 11/8/2563 ติดตามความคืบหนาการดําเนินการแกไขปญหาเร่ืองที่ดินทํากิน 
สรุปไดวา (นร02630057966) ผูรองและพวก เปนกลุม
ราษฎรที่ไดรับความเดือดรอนเรื่องปญหาที่ดินทํากินในทองที่ จ.
ศรีสะเกษ

√ e-petition สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

35 6308558071 13/8/2563 บุกรุกพื้นที่ปาเฉลิมพระเกียรติบานควนเสียดเปนปาตนน้ําและ
จะมีตนไมจํานวนมาก หมู 3 อําเภอสวี ตําบลนาสัก จังหวัด
ชุมพร  มีชาวบานในพื้นที่/พระสงฆเขาไปบุกรุกพื้นที่ปาเฉลิมพระ
เกียรติ

√ e-petition สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

36 6302243 14/8/2563 แจงรองเรียนพฤติกรรมเจาหนาที่ (เขตความรับผิดชอบบริเวณ 
อ.ปาย จ.แมฮองสอน)

√ ปม./เว็บไซต สจป.ที่ 1 สาขา
แมฮองสอน

37 6302285 18/8/2563 ขอความอนุเคราะหใหกรมปาไมตรวจสอบขอเท็จจริง กรณี  อยู
บานเลขที่ 77 ม. 10 ต.ปาหุง อ.พาน จ.เชียงราย มีความ
ประสงคขอรับคืนทรัพยสินของกลาง ในคดีอาญา ที่ 
298/2559 ตามบัญชีไมของกลางลําดับที่ 142/2559

√ ปม./ดวย
ตนเอง

สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

38 6302311 21/8/2563 รองเรียนพฤติกรรมเจาหนาที่ปาไมจังหวัดเชียงใหมปฎิบัติหนาที่
โดยมิชอบ พื้นที่ บานแมออน ม.8 ต.ออนกลาง อ.แมออน จ.
เชียงใหม

√ ปม./โทรศัพท สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

39 6302324 24/8/2563 พบเห็นพฤติกรรมของพนักงานราชการนํารถยนตของทางราชการ
 กระบะวีโกสีดํา ทะเบียน ฒห 9674 กทม. ไปใชนอกเวลา
ราชการเปนการสวนตัวอยูเปนประจํา

√ ปม./เว็บไซต สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา



หนาที่ 6

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 3

40 6308155517 1/9/2563  พบเห็นการตัดไมทําลายปา ในพื้นที่ ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา  จ.
นาน จากพวกนายทุน  และเห็นตํารวจอยูในพื้นที่ สวนใหญที่มี
การลับลอบตัด เปนไมสัก ไมเต็งรัง ไมแดง ไมประดู  โดยนําไมที่
ตัดเพื่อนําสงออกตางประเทศ

√ e-petition สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

41 6302434 8/9/2563 พบเห็นนายทุนและชาวบานเขามาลักลอบตัดไม นําไปขายและ
ครอบครองที่ดินปลูกมันสําปะหลัง ในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 
ม.10 บานอุดมสุข ต.หวยกระเจา อ.หวยกระเจา จ.กาญจนบุรี

√ ปม./โทรศัพท สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

42 6302442 9/9/2563 บุกรุกพื้นที่ เพื่อปลูกสิ่งกอสรางบนภูเขา บริเวณภูเขาตรงขาม
กรานมอนเต ไวนคอทเทจ ต.พญาเย็น อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

√ ปม./1362 สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

43 6302484 15/9/2563 พบเห็นการบุกรกพื้นที่ปาเพื่อสรางวัด บริเวณหมูบานดงมะไฟ 
ตําบลมะเกลือเกา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

√ ปม./โทรศัพท สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

44 6309245166 16/9/2563 ขออนุญาตใหพระภิกษุสงฆเขาไปปลีกวิเวกและปฏิบัติธรรมใน
เขตปาสงวนแหงชาติและเขตอุทยานแหงชาติ ในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบขอกฎหมายและ
แนวนโยบายที่เกี่ยวของ

√ e-petition สํานักการอนุญาต

45 6302492 16/9/2563 พบเห็นการลักลอบตัดไมบนเขาเหนือโรงโมหิน บริเวณ ม.2 ต.
สามแยก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ

√ ปม./โทรศัพท สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา

46 ทส01630000062 23/9/2563 ขอคัดคานการยื่นตอใบอนุญาตใชประโยชนที่ดินปาสงวน
แหงชาติฯ ที่มีผูครอบครองการเชาจํานวน 2 ราย (นายดิน 
จันทรสุวรรณ และ นายสุชาติ จันทรสุวรรณ) เนื่องจากหมดอายุ
งานอนุญาต ตั้งแตวันที่ 17 ก.ค.2561 ตามนโยบายของรัฐจะ
ไมมีการตองานอนุญาตใหกับนายทุน

√ e-petition สํานักการอนุญาต

47 6309158359 23/9/2563 พบเห็นการบุกรุกปาหมูที่ 4 หมูบานวังทอง ต.วังชมภู อ.เมือง จ.
เพชรบูรณ  เคยมีเจาหนาที่ลงมาสํารวจ ไว และใหชาวบานใช
สิทธิทํากินในพื้นที่ แตชาวบานบางคนแอบแผงถางปาขยายพื้นที่
ไปเกินที่มีการอนุญาต และชาวบานไดรับขาวสารวาจะมีการให
พื้นที่ทํากินสําหรับผูที่ไมมีที่ดินทํากิน คนละ 25 ไร ไมแนใจวา
เปนเร่ืองจริงหรือไม

√ e-petition สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา



หนาที่ 7

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 3

48 6309158851 24/9/2563 เทศบาล ต.เวียงตา ไดมีการอนุญาติใหมีการเปดดําเนินการโรง
แปรรูปไมไผจํานวนมาก โดยไมมีมาตรการควบคุม และพิจารณา
อยางรอบคอบ ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอทรัพยากรปาไมและ
สิ่งแวดลอมในชุมชน ทําใหปจจุบัน ไดมีโรงแปรรูปไมไผเกิดขึ้น
นับรอยแหง กระจายไปทั่วตําบลเวียงตา  จึงทําใหมีความ
ตองการไมไผจํานวนมากเพื่อปอนเปนวัตถุดิบ มีกลุมชาวบาน
หลายกลุมแอบลักลอบเขาไปตัดไมไผในปาสงวน เพื่อสงขาย
ใหแกกลุมโรงแปรรูปเหลานี้ ทําใหเกิดความเสียหายตอปาไมไผ
ในบริเวณโดยรอบตําบลเปนอยางมาก

√ e-petition สํานักปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปา / 
สํานักการอนุญาต

 (สํานักการอนุญาต ปดแลว 30/10/63) 
(สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา ยัง

ไมปดเรื่อง)

49 6302565 28/9/2563 พบเหตุลักลอบตัดไมบริเวณปาชุมชนบานจานไหล หมูที่ ๔ 
ตําบลหนองขอน อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

√ ปม./1362 สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

50 สผ 0001/9317 22/9/2563 การดําเนินงานตามขอปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
 ประเด็นที่ 1.1 และ 3.1  /(ชุดที่ 25 ปที่ ๒ คร้ังที่ 1๓) 
(หนังสือ สร.ทส. ดวนที่สุด ที่ ทส 0100/6642 ลว. 28 ก.ย.
63)

√ ขอหารือ สํานักจัดการที่ดินปาไม (หนังสือ สบก. ดวนที่สุด ที่ ทส 
1601.8/5916 ลว. 30 ก.ย.63)

51 สผ 0001/9222 21/9/2563 การดําเนินงานตามขอปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
 ประเด็นที่ 2.1 /(ชุดที่ 25 ปที่ ๒ คร้ังที่ 18) (หนังสือสํานักงาน
รัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ ทส 0100/6648 ลว. 28 ก.ย.63)

√ ขอหารือ สํานักจัดการที่ดินปาไม (หนังสือ สบก. ดวนที่สุด ที่ ทส 
1608.1/5918 ลว. 30 ก.ย.63)

52 สผ 0001/9265 21/9/2563 การดําเนินงานตามขอปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
 ประเด็นที่ 2.1 /(ชุดที่ 25 ปที่ ๒ คร้ังที่ 16) (หนังสือสํานักงาน
รัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ ทส 0100/6650 ลว. 28 ก.ย.63)

√ ขอหารือ สํานักจัดการที่ดินปาไม 
สํานักการอนุญาต

(หนังสือ สบก. ดวนที่สุด ที่ ทส 
1608.1/5917 ลว. 30 ก.ย.63) (กองการ
อนุญาต ปดเรื่องแลวตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ 

ทส 1602.44/3581 ลว. 14 ต.ค.63) 
(สํานักจัดการที่ดินปาไม ยังไมสง)

รวม 52 0
รวมทั้งหมด 52



 

เรื่องร้องเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการ 
(ค้างข้ามปี) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(เอกสารแนบ 4) 

 



หนาที่ 1

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ

1 6110248060 17/10/2561  ขอความเปนธรรม กรณีผูรองกับพวก ราษฎรตําบลโคกตาล ตําบลตะเคียนราม และตําบลโสน 
อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ รวม 22 ราย ไดรับความเดือดรอน เนื่องจากถูกเจาหนาที่ปาไม 
หนวยปองกันรักษาปาที่ ศก.4 (เขาบรรทัด-หวยติ๊กชู) และพระสงฆจากสํานักพุทธอุทยาน ขับไล
ราษฎรออกจากที่ดินทํากิน โดยใชรถไถทําลายตนมันสําปะหลังและสิ่งปลูกสรางของราษฎร

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

สจป.ที่ 7 
(อุบลราชธานี)ปด
แลว23/3/63 

(สํานักปองกันฯ ยัง
ไมปด)

2 6110551218 29/10/2561 บุกรุกพื้นที่ปาสงวน เขาไปโคนสวนยางพาราของชาวบานที่ทํากินกันมา40-50ปจํานวนกวา 10 
ไร 

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

สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช) 
ปดแลว26/3/62 
(สํานักปองกันฯ ยัง

ไมปด)

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

√ ปม./1362 สํานักปองกันฯ

4 6200572 29/1/2562 การถูกดําเนินคดีในเขตที่ดินที่จําแนกเปนเขตที่ดินจัดสรรเพื่อการเกษตรกรรมและเพื่อใช
ประโยชนอยางอื่น บริเวณบานหนองขา ม.1 ต.หนองขา อ.เกษตรสมบูรณ จ.ชัยภูมิ

√ ปม./เว็บไซต สํานักจัดการที่ดินปาไม

5 6200941 14/2/2562 เจาหนาที่ปาไมประพฤติตนไมเหมาะสมตอการเปนขาราชการ  √ ปม./โทรศัพท สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

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

√ e-petition สจป.ที่ 6 สาขานครพนม

7 6201141 26/02/2562  บุกรุก ลักลอบตัดไมในเขตปาสงวนแหงชาติ บริเวณบริเวณบานยาปาแหน ม.5 ต.ปางมะผา อ.
ปางมะผา จ.แมฮองสอน 

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 สาขา
แมฮองสอน

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

√ e-petition สํานักการอนุญาต

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

ปราจีนบุรี

10 6204442716 17/4/2562  เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติผอนผันให บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) เขาทํา
ประโยชน ในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาทับกวางและปามวกเหล็ก ต. มวกเหล็ก อ. มวกเหล็ก จ. 
สระบุรี เพื่อทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดปูนอุตสาหกรรมปูนซีเมนต เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 
2562 ผูรองแจงวา ขอใหหยุดทําเหมืองในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติดังกลาว เพื่ออนุรักษและ
คุมครองสิ่งแวดลอม

√ e-petition สํานักการอนุญาต

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 4



หนาที่ 2

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 4

11 6204343995 18/4/2562 พื้นที่ ต.ทาขาม ต.บานดาน ต.ปาไร อ.อรัญประเทศ และ ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแกว ถูก
ประกาศเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ แตมีพื้นที่ ต.บานดาน บางสวนอยูในเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และ
เขตปาสงวนแหงชาติเขาฉกรรจฝงเหนือ ซึ่งทับซอนที่ดินทํากินของราษฎร ทําใหราษฎรไม
สามารถ ถือครองกรรมสิทธิตามกฎหมายได จึงขอใหเพิกถอนปาสงวนแหงชาติเขาฉกรรจฝงเหนือ
 ขอใหเพิกถอนเขตปาไมถาวร และขอใหออกโฉนดที่ดินดวย

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินปาไม,
สจป.ที่ 9 สาขา

ปราจีนบุรี

(สจป.ที่ 9 สาขา
ปราจีนบุรี ปดเร่ือง

แลว 29/6/2565) 
(สํานักจัดการที่ดิน

ปาไม ยังไมปดเรื่อง)

12 6204248370 18/4/2562 กรณีผูรองขอตออายุใบอนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติปาหลังภู และเขตปาไม
ถาวรของชาติ ทองที่ตําบลโขงเจียม อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition สํานักการอนุญาต

13 6204241867 18/4/2562 ขอใหพิจารณาจัดสรรที่ดินทํากินในพื้นที่สวนปามัญจาคีรี อ.มัญจาคีรี และสวนปาสาวะถี อ.เมือง
 จังหวัดขอนแกน

√ e-petition สจป.ที่ 7 (ขอนแกน)

14 6204245050 23/4/2562 นางผองจิตฯ ประกอบอาชีพทําไรกาแฟในพื้นที่ หมูที่ 3 ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย ถูกนายก
มลภูฯ เจาหนาที่ปาไมอําเภอสังคม จับกุมดําเนินคดีและศาลถูกพิพากษาจําคุกเปนเวลา 4 ป ซึ่ง
พื้นที่ดังกลาวนายนพดลฯ (สามีผูรองเรียน) ไดซื้อตอมาจากนางคมฯ ในป 2552 แตนางคมฯ 
ไมถูกจับกุมดําเนินคดี ทั้งที่เปนผูบุกรุกแผวถางเปนคนแรกตั้งแตป 2529 และผูรองเรียนสงสัย
วาพื้นที่ ต.นางิ้ว เกือบทั้งหมดอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ แตเหตุใดพื้นที่รอบขางสามารถเขาทํา
กินและปลูกยางพาราและอื่นๆ ได แตผูรองเรียนไมสามารถเขาทํากินได จึงขอความเปนธรรมขอ
เขาทํากินในพื้นที่เดิม

√ e-petition สํานักปองกันฯ

15 6204466458 26/4/2562 ขอใหยุติการอนุญาตใชพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ พุน้ําเค็ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อลดความ
ขัดแยงในชุมชน เนื่องจากไมไดเปนการประชาคมหมูบาน แตเปนการสอดแทรกหัวขอวามีมติ
เห็นชอบ ในเรื่องดังกลาวใหกับทาง อบต พงศประศาสน

√ e-petition สํานักการอนุญาต

16 6205447609 10/5/2562  ขอใหหยุดทําเหมืองในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ปาทับกวาง และปามวกเหล็ก ต.มวกเหล็ก อ.
มวกเหล็ก จ.สระบุรี

√ e-petition สํานักการอนุญาต

17 6201573 15/5/2562 ลักลอบครอบครองไมสัก บริษัทมหกิจแทรคเตอร (1982) จํากัด เลขที่ 7/13 ถนนวิภาวดีรังสิต
 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

√ ปม./1362 สํานักปองกันฯ

18 6205440455 30/5/2562 ขอความเปนธรรม กรณีโดนสวมสิทธิการอยูอาศัยบนที่ดิน ในพื้นที่หมูที่ 19 ตําบลหนอง
มะคาโมง อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี

√ e-petition สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

19 นร02620029810 27/5/2562 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการขอใบอนุญาตเพื่อสงออกไมพะยูงกับกรมปาไม √ e-petition สํานักการอนุญาต

20 6201942 5/7/2562 ลักลอบครอบครองไมสักจํานวนมาก บริเวณบานเลขที่ 85 หมูที่ 7 ตําบลแมสะเรียง อําเภอแม
สะเรียง จังหวัดแมฮองสอน

√ ปม./1362 สจป.ที่ 1 สาขา
แมฮองสอน



หนาที่ 3

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 4

21 6207342227 8/7/2562 ขอใหพิจารณาแกไขปญหาที่ดินทํากินใหแกราษฎรในพื้นที่ ตําบลทัพราช ตําบลทัพไทย ตําบลทัพ
เสด็จ และตําบลโคคลาน อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว

√ e-petition สํานักปองกันฯ,สจป.ที่ 
9 สาขาปราจีนบุรี

22 6209459665 13/9/2562 พบเห็นกลุมคนเขาไปตัดตนไม ในพื้นที่หมูบานพุตะแก ต.หนองหญาปลอง อ.หนองหญาปลอง จ.
เพชรบุรี

√ e-petition สํานักปองกันฯ , สจป.ที่
 10 สาขาเพชรบุรี

สจป.ที่ 10 สาขา
เพชรบุรี ปดแลว

2/10/62 (สํานัก
ปองกันฯ ยังไมปด)

23 6209243954 25/9/2562 ขอความชวยเหลือใหชาวบาน ไดทํากินในพื้นที่บานหวยซันพัฒนา ต.ผักไหม อ.หวยทับทัน จ.ศรี
สะเกษ ประมาณ 27 ครัวเรือน ไดใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ปาประมาณ 170 ไร

√ e-petition สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

รวม 23 0
รวมทั้งหมด 23



 

เรื่องร้องเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการ 
(ค้างข้ามปี) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(เอกสารแนบ 5) 

 



หนาที่ 1

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ

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

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินปาไม

2 6010434915 20/10/2560 แจงการคัดคานบริษัทในเครือสหวิริยาฯ ในการขอเชาพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ และขอทราบวา
มีการสงรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)โครงการนิคมอุตสาหกรรมโลจิ
สติกสบางสะพานแลว หรือไม และขอคัดคานรายงาน EIAดังกลาว ที่ใชที่ดินที่บุกรุกพื้นที่ปา
สงวนแหงชาติปาคลองแมรําพึง หากบริษัทในเครือสหวิริยาฯ ไดสงรายงานวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม EIAแลว

√ e-petition กองการอนุญาต

3 6010345940 19/10/2560 ขอใหพิจารณาแกไขปญหาที่ดินทํากินใหแกราษฎรในพื้นที่ ตําบลทัพราช ตําบลทัพไทย 
ตําบลทัพเสด็จ และตําบลโคคลาน อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว

√ e-petition สํานักปองกันฯ, สจป.ที่ 9 
สาขาปราจีนบุรี

สจป.ที่ 9 สาขา
ปราจีนบุรีปดแลว
27/9/61 (สํานัก
ปองกันฯ ยังไมปด

เรื่อง)

4 6100984 25/12/2560 ระยะเวลาขอบเขตในการสั่งร้ือถอนสิ่งปลูกสรางในเขตปาไม ที่ถูกตัดสินและสิ้นสุดคดีแลว √ ปม./ระบบมือ
ถือ

สํานักปองกันฯ

5 6012153136 25/12/2560  กรณีราษฎรจังหวัดเชียงใหม แจงวามีการบุกรุกพื้นที่ปาเพื่อปลูกยางพารา ในพื้นที่บานหวย
หลวง หมูที่ 13 ตําบลแมนาวาง อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม

√ e-petition สํานักปองกันฯ, สจป.ที่ 1 
(เชียงใหม)

สจป.ที่ 1 
(เชียงใหม)ปดแลว

26/11/61 
(สํานักปองกันฯ 
ยังไมปดเรื่อง)

6 6012545017 28/12/2560 ขอใหพิจารณาเรงรัดการดําเนินโครงการถนนเลี่ยงเมืองสตูลฝงตะวันออก (โครงการที่ 1 และ
โครงการที่ 2) ซึ่งปจจุบันไมสามารถดําเนินโครงการดังกลาวได เนื่องจากพื้นที่โครงการ
บางสวนอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาชายเลนตอนที่ 5 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 200 
(พ.ศ.2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปา พุทธศักราช 2481

√ e-petition กองการอนุญาต

7 นร01600011564 29/12/2560 ขอที่ดินหรือสิทธิการใชประโยชนในที่ดิน ขอความอนุเคราะหใหเพิกถอนและยกเลิกเขตปา
สงวนแหงชาติ

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินปาไม

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 5



หนาที่ 2

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 5

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

√ e-petition กองการอนุญาต, สจป.ที่ 
10 สาขาเพชรบุรี

สจป.ที่ 10 สาขา
เพชรบุรีปดแลว
26/4/61 (กอง

การอนุญาต ยังไม
ปดเรื่อง)

9 6101447278 30/1/2561 นายศรีวิเชียร ขาวพิทักษวงศ ราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธขอใหพิจารณาตรวจสอบหนังสือ
กรมปาไม เร่ือง นายวรพจน ลิมาคม ขออนุญาตเขาทําประโยชนในพื้นที่ปา ตามมาตรา 4 (1)
 แหงพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484 เพื่อจัดทําโครงการพัฒนา ปรับปรุง ฟนฟู สภาพปา
เสื่อมโทรมและวนเกษตรผสมผสานใหเปนสถานที่พักผอนหยอนใจและอนุรักษทรัพยากรปา
ไม ทองที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ วาออกโดยสวนราชการอยางถูกตองหรือไม

√ e-petition กองการอนุญาต

10 6101192 14/2/2561 ขอใหตรวจสอบการนําไมมาทําเฟอรนิเจอร ซอยจรัญ 29 บานเลขที่ 189-231-232 √ ปม./โทรศัพท สํานักปองกันฯ

11 6102091 19/2/2561 ขอใหตรวจสอบรานขายเฟอรนิเจอร ไมแปรรูป ไมทอนซุง √ ปม./โทรศัพท สํานักปองกันฯ

12 6102445738 22/2/2561 นายสหัสทศ มีวาสนา กับพวก ไดมีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อขอความชวยเหลือ
ใหไดรับการอนุญาตเขาทําประโยชนในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาปากทะเล อําเภอบาน
แหลม จังหวัดเพชรบุรี

√ e-petition กองการอนุญาต

13 นร01610000973 7/3/2561 ขอความเปนธรรมใหกับนายรัตน จันทา (พี่ชาย) กรณีถูกดําเนินคดีในขอกลาวหาวา บุกรุก 
กนสราง แผวถาง ยืดถือ ครอบครอง หรือทําดวยประการใดๆ อันเปนการทําลายปา อันเปน
การเสื่อมเสียแกสภาพปาสงวนแหงชาติโดยไมไดรับอนุญาต ในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติดงหัว
กองและดงบังอี่ ตําบลสรางนกทา อําเภอเมืองอํานาจเจริญ

√ e-petition สํานักปองกันฯ

14 6104146456 18/4/2561 ขอใหตรวจสอบที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยวาอยูในหรือนอกเขตปาสงวนแหงชาติที่ดินทํากิน
และที่อยูอาศัยบริเวณตําบลบุญนาคพัฒนา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินปาไม,
สจป.ที่ 3 (ลําปาง)

สจป.ที่ 3 (ลําปาง)
 ปดแลว17/9/61

 (สํานักจัดการ
ที่ดินปาไม ยังไม

ปดเรื่อง)

15 6104351474 11/4/2561 ผูรองไดวาไดพบเห็นการบุกรุกทําลายปา ในเขตพื้นที่อําเภอบอทอง (ผูรองไมแนใจ) จ.ชลบุรี  
 อยูในซอยวัดอางไทร เลยตลาดกังไฮ  กอนถึง บานคุณดา ระหวางเขตเขาไมหอมและ
ธรรมรัตนใน

√ e-petition สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี



หนาที่ 3

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 5

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

√ e-petition สจป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

17 6105140648 18/5/2561 นายธนกร ออยแก ราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ ขอใหพิจารณาตรวจสอบการรังวัดแนวเขตที่ดิน
ของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ พื้นที่หมูที่ 10 ตําบลพุทธบาท อําเภอชนแดน
 จังหวัดเพชรบูรณ

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินปาไม

18 6105171624 21/5/2561 นายสมพล อนุรักษวนภูมิ นายกองคการบริหารสวนตําบลบานทับ อําเภอแมแจม จังหวัด
เชียงใหม กับพวก เสนอแนวทางในการแกไขปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหราษฎรที่เขาทํา
ประโยชน หรืออยูอาศัยในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ (ปาแมแจม) อําเภอแมแจม จังหวัด
เชียงใหม

√ e-petition กองการอนุญาต, สํานัก
จัดการที่ดินปาไม

สํานักจัดการที่ดิน
ปาไม ปดเรื่อง 
5/9/61 (กอง

การอนุญาต ยังไม
ปดเรื่อง)

19 6106242518 8/6/2561 นายอิทธิกร อมรชินธนา ขอใหยกเลิกหนังสืออนุญาตเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาสงวน
แหงชาติ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร ซึ่ง สป.ทส.ไดพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวของแลว พบวา ผู
รองเรียนไดเคยมีหนังสือองคกรหินลม ที่ 04/2560 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ขอให ปม.
ตรวจสอบตลาดสมบัติ (ชองจอม) ของบริษัทจอมคชา จํากัด (ชื่อเดิมคือ บริษัท บานดาน
พัฒนา จํากัด) ซึ่งมีนายสมบัติ ศรีสุรินทร และนางไกลดา ศรีสุรินทร เปนผูรับอนุญาตใหเขา
ทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ และเปนผูดําเนินกิจการ ซึ่งผูรอง
เห็นวา การดําเนินการดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย ผิดวัตถุประสงคและเงื่อนไขแนบทาย
หนังสือหลายประการ

√ e-petition กองการอนุญาต

20 6106241918 14/6/2561 ขอใหพิจารณาชวยเหลือราษฎร 7 ราย กรณีถูกดําเนินคดีบุกรุกปาสงวนแหงชาติ (สวนปา
โคกโจด) ในพื้นที่บานโนนเกตุ หมูที่ 12 ตําบลรอนทอง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย

√ e-petition สํานักปองกันฯ

21 6102842 18/6/2561 บุกรุกปาปลูกตนยางพาราหลังป42 ครอบคลองมากกวา100ไรโดยคนที่ไมมีสัญชาติไทย 
แอบอางชื่อผูอื่นซื้อขายที่ดิน สปก. มีเจาหนาที่รับสินบนชวยไมใหถูกตรวจสอบ

√ ปม./ระบบมือ
ถือ

สํานักปองกันฯ

22 6102915 29/6/2561 ลักลอบตัดไม พะยูง ประดู หมูบานวรารมย บางบอน 4 ซอย7 √ ปม./โทรศัพท สํานักปองกันฯ



หนาที่ 4

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 5

23 6107245115 3/7/2561 ขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบพื้นที่และสั่งการยุติดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการทํา
เหมืองแร ของนายธีรสิทธิ์ ตรีวัฒนสุวรรณ ที่ไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยใน
เขตปาสงวนแหงชาติปาเกากลอยและปานากลาง ทองที่ตําบลดงมะไฟ อําเภอสุวรรณคูหา 
จังหวัดหนองบัวลําภู

√ e-petition กองการอนุญาต, สํานัก
จัดการที่ดินปาไม

สํานักจัดการที่ดิน
ปาไมปดแลว

12/2/63 (กอง
การอนุญาต ยังไม

ปดเรื่อง)

24 6107154808 17/7/2561 ขอให ทส. ตรวจสอบขอเท็จจริงวามีเจาหนาที่วนอุทยานฯ ญาติเจาหนาที่ และประชาชน ได
ทําการบุกรุกพื้นที่วนอุทยานชาพันป ตําบลววี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อปลูกตน
กาแฟ เชอรรี่ และพืชอื่นๆ รวมจํานวนเกือบ 1 พันไร ตอมา อส. ไดมีหนังสือ ลับ ที่ ทส 
0910.102/14760 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เรียน ปกท.ทส. แจงผลการดําเนินการ
วา ไดมอบหมายใหสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 15 (สบอ.15 เชียงราย) ตรวจสอบ
ขอเท็จจริงกรณีดังกลาวแลว พบวาพื้นที่บริเวณดังกลาวเปนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาแมลาว
ฝงซาย อยูนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบของวนอุทยานชาพันป และเปนพื้นที่นอกเขตรับผิดชอบ
ของ อส. ซึ่ง สป.ทส.พิจารณาแลวเห็นวา เมื่อ อส.ไดตรวจสอบแลวพบวา พื้นที่บริเวณ
ดังกลาวเปนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาแมลาวฝงซาย ซึ่งอยูในพื้นที่รับผิดชอบของ ปม.
ดําเนินการตรวจสอบ

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

สจป.ที่ 2 
(เชียงราย)ปดแลว 
26/6/62 (สํานัก
ปองกันฯ ยังไมปด

เรื่อง)

25 6103034 20/8/2561 มีการขนยายไมพะยูง ไมชิงชัน ที่คลังสินคาแงอารียรีสอรท คลอง 7 ถนนลําลูกกาวังนอย ต.
บึงคําพรอย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี

√ ปม./1362 สํานักปองกันฯ

26 นร01610007335 24/8/2561 มูลนิธิเพื่อนชาง (องคกรสาธารณประโยชน เลขที่ 0476)ไดยื่นคําขอใชประโยชนในพื้นที่ปา
สงวนแหงชาติปาแมยาว จากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลําปาง 
กรมปาไม และมูลนิธิเพื่อนชาง

√ e-petition กองการอนุญาต

27 6109344188 10/9/2561 ขอรับการจัดสรรที่ดินแบบโครงการบานเล็กในปาใหญ โดยกลุมผูรองไดมีการประชุมแลวมีมติ
รวมกันวาขอใหเขาสํารวจพื้นที่เปาหมายใหม จํานวน 3 แปลง ที่อยูในเขตพื้นที่ระหวาง
อําเภอตาพระยา ติดตอกับอําเภอโนนดินแดง ระหวางหมูบานหนองเสม็ดลํานางรอง จาก
บริเวณชองตะโกจนถึงชองตากิว และเปาหมายสํารองบริเวณหินดาด พื้นที่ตําบลทัพราช 
รอยตออําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว มีระยะเวลาที่ขอใหสํารวจประมาณ 20 วัน โดย
ขอใหเจาหนาที่ปาไมเขารวมสํารวจ เพื่อใหเกิดความถูกตองตามกฏหมาย และขอให
หนวยงานที่เกี่ยวของใหความอนุเคราะห สนับสนุน และชวยเหลือดวย

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินปาไม,
สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

28 6103212 18/9/2561 ขอใหตรวจสอบการขออนุญาตจัดตั้งสํานักสงฆมอตาทา หมูที่ 1 บานปางอโศก ตําบลกลางดง
 อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

√ ปม./โทรศัพท กองการอนุญาต

รวม 28 0
รวมทั้งหมด 28



 

เรื่องร้องเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการ 
(ค้างข้ามปี) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(เอกสารแนบ 6) 

 



หนาที่ 1

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ

1 5912920898 4/10/2559 บริษัท ไทย-สวีดิสซ เหมืองแร จํากัด ขออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติปา
แมลาวฝงขวา พื้นที่ตําบลสันทราย อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงราย เนื่องจากบริษัทฯ ไดรับ
ความเสียหาย จากการที่รัฐกําหนดพื้นที่ปาแมลาวฝงขวาใหเปนเขตอุทยานแหงชาติโดยไมกัน
พื้นที่ที่บริษัทฯ ไดรับอนุญาตประทานบัตรออกจากเขตอุทยานแหงชาติ จึงขอใหชดเชยดวย
การตออายุกําหนดอนุญาต หรือขยายกําหนดเวลาอนุญาตประทานบัตรเปนการทดแทน

√ e-petition สํานักการอนุญาต

2 5912713598 13/10/2559 แจงเบาะแสการบุกรุกพื้นที่ปาวามีการบุกรุกพื้นที่ปาสงวนแหงชาติและขอเขตอุทยานแหงชาติ
 บริเวณหนาถ้ําหหลวงแมสาบ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม

√ e-petition สํานักปองกันฯ , สจป.ที่ 1
 (เชียงใหม)

สจป.ที่ 1 
(เชียงใหม)ปดแลว
12/7/60 (สํานัก
ปองกันฯ ยังไมปด

เรื่อง)

3 5911424780 29/9/2559  ขอความชวยเหลือกรณีพิพาทที่ดินทํากิน โดยมีเนื้อหาสาระสําคัญสรุปไดวา เมื่อวันที่ 15 
กันยายน 2559 มีเจาหนาที่สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 12 (นครศรีธรรมราช) พรอมดวย
เจาหนาที่ทหาร ตํารวจ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ประมาณ 200 นาย ได
สนธิกําลังเขาทําลายพืชผลอาสินในที่ดินของนายพิธาน ทองพนัง (บุตรชายผูรองเรียนที่
เสียชีวิต) ทองที่หมูที่ 8 ตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช และขอความ
อนุเคราะหให ทส. ตรวจสอบกรณีที่บริษัท พี แอนด เบส แบไรท ไมนนิ่ง จํากัด เกี่ยวกับการ
ขออนุญาตเขาทําประโยชนเพื่อการทําเหมืองแรและกิจการที่เกี่ยวของในพื้นที่ปาสงวน
แหงชาติดวย

√ e-petition สํานักปองกันฯ,สํานักการ
อนุญาต, สจป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)ปด

เร่ือง19/4/60 
(สํานักปองกันฯ 

และกองการอนุญาต
 ยังไมปดเรื่อง)

4 5910915292 19/10/2559 ขอใหพิจารณา กรณี บริษัท ไทย-สวีดิสซ เหมืองแร จํากัด ไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชน
ภายในเขตปาสงวนแหงชาติปาแมลาวฝงขวา อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย

√ e-petition สํานักการอนุญาต

5 5912978463 28/10/2559 ขอใหพิจารณา กรณีบริษัท ไทย-สวีดิสซ เหมืองแร จํากัด ไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชน
ภายในเขตปาสงวนแหงชาติปาแมลาวฝงขวา อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย

√ e-petition สํานักการอนุญาต

6 6000095 1/11/2559 การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของหนวยปองกันรักษาปา ที่ พร.6 ตําบลเวียงตา อําเภอลอง 
จังหวัดแพร

√ ปม./โทรศัพท สํานักปองกันฯ

7 5912999810 1/11/2559 ขอคัดคานคําขอประทานบัตรเหมืองแร (โรงโมหิน) ของบริษัท หินคม-เขาแหลม จํากัด ตาม
คําขอประทานบัตรที่ 1/2559 หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแรที่ 33199 หมูที่ 2 และ
หมูที่ 8 บานคลองใหญ ตําบลบอทอง จังหวัดชลบุรี

√ e-petition สํานักการอนุญาต

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 6



หนาที่ 2

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 6

8 5912912182 30/11/2559 ขอใหพิจารณายกเลิกการใหสัมปทานเหมืองหินแกบริษัทเอกชนที่ขอสัมปทานการทําเหมืองหิน
ในบริเวณใกลเคียงและตอเนื่องกับถ้ําพระโพธิสัตว ทองที่หมูที่ 10 ตําบล ทับกวาง อําเภอแกง
คอย จังหวัดสระบุรี

√ e-petition สํานักการอนุญาต

9 5911354360 29/11/2559 ขอความเปนธรรม กรณีโดนสวมสิทธิการอยูอาศัยบนที่ดินในพื้นที่หมูที่ 19 ตําบลหนอง
มะคาโมง อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี

√ e-petition สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

10 5912927557 14/12/2559 ขอใหตรวจสอบพฤติกรรม เเละการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ปาไมอําเภอเซกา จังหวัดบึง
กาฬ กรณีมีพฤติกรรมที่สอไมในทางไมสุจริตเเละไมเหมาะสมเกี่ยวกับการลักลอบตัดไมพะยูง
ในเขตพื้นที่ดังกลาว

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

สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)
ปดแลว9/6/60 

(สํานักปองกันฯ ยัง
ไมปดเรื่อง)

11 5911345193 8/12/2559 ขอใหตรวจสอบเอกสารสิทธิ น.ส. 3 ของนายวิโรจน อึ้งไพบูลย ในพื้นที่ตําบลทรายแดง อําเภอ
เมืองระนอง จังหวัดระนอง

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินปาไม

12 นร02590081342 15/12/2559 ขอใหตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ปาสงวน บริเวณหมูบานสามแยกจําปา หมูที่ 14 ตําบลตะโก 
อําเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร

√ e-petition สํานักปองกันฯ , สจป.ที่ 
11 (สุราษฎรธานี)

สจป.ที่ 11 (สุ
ราษฎรธานี) ปดแลว

1/2/60 (สํานัก
ปองกันฯ ยังไมปด

เรื่อง)

13 นร01590013675 26/12/2559 รองเรียนการลักลอบตัดไมทําลายปาในพื้นที่ลุมน้ําปงโดยชาวบานหมูที่ 5 ตําบลขุนควร 
อําเภอปง จังหวัดพะเยา

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

 สจป.ที่  2 
(เชียงราย)ปดแลว 
22/4/62 (สํานัก
ปองกันฯ ยังไมปด

เรื่อง)

14 5910862463 15/12/2559 ขออนุญาตใชประโยชนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาฝงซายแมน้ําภาชี เพื่อกอสรางฝายบานรางขยี
 ตําบลยางหัก อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี

√ e-petition สํานักการอนุญาต

15 5911346447 30/12/2559 บุกรุกล้ําปาที่บานแมลอง อําเภอลอง. จังหวัดแพร √ e-petition สํานักปองกันฯ , สจป.ที่ 3
 สาขาแพร

สจป.ที่ 3 สาขาแพร
ปดแลว14/8/62 
(สํานักปองกันฯ ยัง

ไมปดเรื่อง)



หนาที่ 3

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 6

16 5910969049 28/12/2559 แจงเบาะแสการบุกรุกพื้นที่ปา วามีผูมีอิทธิพล ซึ่งเปนอดีตนายพลและภรรยา รวมถึงกํานัน
หมูที่ 10 ตําบลบานโตก อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ บุกรุกพื้นที่ปาและภูเขาโดยอางวามี
เอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดินทํากิน ซึ่งการกระทําดังกลาวทําใหชาวบานไดรับความเดือดรอน 
เนื่องจากที่ดินบริเวณดังกลาวชาวบานไดเขาทํากินมากอน

√ e-petition สํานักปองกันฯ , สจป.ที่ 4
 สาขาพิษณุโลก

สจป.ที่ 4 สาขา
พิษณุโลกปดแลว

29/11/60 (สํานัก
ปองกันฯ ยังไมปด

เรื่อง)

17 6011438235 5/1/2560 ขอใชพื้นที่บริเวณปาสงวนแหงชาติ (ปาแควระบม-สียัด) ที่มีองคการอุตสาหกรรมปาไมดูแลอยู
 ซึ่งปจจุบันหมดสัญญาการใชพื้นที่กับกรมปาไม องคการบริหารสวนตําบลลาดกระทิง จึงได
เจรจาขอแบงพื้นที่บางสวนโดยประมาณ 828 ไร เพื่อนํามาแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ราษฎรในพื้นที่ตําบลลาดกระทิงที่ไมมีที่ดินทํากิน และไดมีการดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อขอ
อนุญาตใชพื้นที่จากรมปาไมมาระยะหนึ่งแลว และถูกทวงถามความคืบหนาอยูบอยคร้ัง จึง
ขอใหเรงรัดกรมปาไม ดําเนินการอนุญาตใหใชพื้นที่ดังกลาว

√ e-petition สํานักการอนุญาต

18 6012710299 9/1/2560  ผูใหญบานแมหวางตนผาง หมูที่ 5 ตําบลนาทราย อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ไดพาคนเขาไปตัด
ไมทําลายปาพื้นที่ปาตนน้ําที่ชาวบานชวยกันดูแลรักษามาโดยตลอดและยังทําการบุกรุกปา
สงวนเพื่อสรางวัด

√ e-petition สํานักปองกันฯ , สจป.ที่ 1
 (เชียงใหม)

 สจป.ที่ 1 
(เชียงใหม)ปดแลว
21/2/60 (สํานัก
ปองกันฯ ยังไมปด

เรื่อง)

19 6011399603 4/1/2560 แจงเบาะแสการบุกรุกพื้นที่ปาสงวนวา ดาบตํารวจสุนทร แสงวิรุณทร ไดครอบครองที่ดินใน
เขตปาสงวน ทองที่ตําบลนาสาร อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

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

สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช) 
ปดแลว6/2/60 

(สํานักปองกันฯ ยัง
ไมปดเรื่อง)

20 6011359881 11/1/2560 มีชาวบานในหมูบานน้ําริน ตําบลสะเมิงใต อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม มีการบุกรุกพื้นที่ปา
 และเขาไปตัดไมสัก นําออกทําเปนไมแปรรูป เปนแผนๆ โดยจะมีเครื่องจักรในการตัดที่สง
เสียงดัง ทําใชชาวบานที่อาศัยเกิดความเดือดรอนรําคาญจากเครื่องจักร ทําทุกวันเวลาเชาๆ 
ผูใหญบานและเจาหนาที่ในพื้นที่มีสวนรูเห็น ในการขนยานออกจากพื้นที่

√ e-petition สํานักปองกันฯ , สจป.ที่ 1
 (เชียงใหม)

สจป.ที่ 1 
(เชียงใหม)ปดแลว
25/8/60 (สํานัก
ปองกันฯ ยังไมปด

เรื่อง)

21 6012938525 13/1/2560 ขอใหพิจารณายกเลิกการใหสัมปทานเหมืองหินแกบริษัทเอกชนที่ขอสัมปทานการทําเหมืองหิน
ในบริเวณใกลเคียงและตอเนื่องกับถ้ําพระโพธิสัตวทองที่หมูที่ 10 ตําบลทับกวาง อําเภอแกง
คอย จังหวัดสระบุรี

√ e-petition สํานักการอนุญาต

22 6011305792 23/1/2560 ตรวจสอบวา ขออนุญาติใชประโยชนในพื้นที่ตาม พรบ ปาไม √ e-petition สํานักการอนุญาต



หนาที่ 4

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 6

23 6011359115 23/1/2560 ตรวจสอบการขออนุญาตใชพื้นที่ในเขตปาไม √ e-petition สํานักการอนุญาต

24 6011342156 20/1/2560 ขออนุญาตใชประโยชนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาฝงซายแมน้ําภาชี เพื่อกอสรางฝายบานรางขยี
 ต.ยางหัก อ.ปากทอ จ.ราชบุรี

√ e-petition สํานักการอนุญาต

25 6012973620 30/1/2560 ขอพระราชทานความเปนธรรมเกี่ยวกับสิทธิการครอบครองที่ดิน เนื่องจากพื้นที่บางสวนที่
มหาวิทยาลัยพะเยาขออนุญาตใชพื้นที่จาก ปม. ทับซอนกับที่ดิน ซึ่งราษฎรไดรับอนุญาตให
เขาทําประโยชนในที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ทําใหราษฎรไดรับความเดือดรอน เพราะถูก
หนวยงานของรัฐขับไลออกจากพื้นที่ทํากิน

√ e-petition สํานักการอนุญาต , สํานัก
จัดการที่ดินปาไม

สํานักจัดการที่ดินปา
ไมปดแลว5/6/60 
(สํานักการอนุญาต 

ยังไมปดเรื่อง)

26 6012744232 25/1/2560 ขอใหตรวจสอบบริษัท ทุงคาฮาเบอร จํากัด มหาชน หมดสัมปทาน ตั้งแตวันที2่1/1/60 ที่
ผานมา แตบริษัทยังดําเนินกิจการอยู เจาะหิน คุดหิน ระเบิดหินอยู เลขที่  68/1 หมูที่ 4
หมูบานปาไมแดง ตําบลทาตูม  อําเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรี

√ e-petition สํานักการอนุญาต

27 6011432476 6/2/2560 1.กรณีรบุกรุกพื้นที่ปาเขาชองเสียด (จากการตรวจสอบพบวา พื้นที่ดังกลาว คือ ปาสงวน
แหงชาติ ปาเขาขวาง ปาโคกยาง และปาชองบางเหรียง) บริเวณหมูที่ 1 ตําบลสินปุน อําเภอ
เขาพนม จังหวัดกระบี่                    2.กรณีการเชาที่ดินของบริษัทตางชาติ เพื่อปลูกปาลม
น้ํามัน ทําใหไดรับความเสื่อมโทรมปาถูกทําลาย น้ําในคลองแหงขอด ทําใหชาวบานในหมูที่ 4
 ตําบลพรุเดียว อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

√ e-petition สํานักปองกันฯ , สํานัก
การอนุญาต

สํานักการอนุญาต
ปดแลว5/3/63 

(สํานักปองกันฯ ยัง
ไมปดเรื่อง)

28 6011359704 24/2/2560 ขอความเปนธรรมกรณี นางสาวเมร่ี รัตนราช  ชาติสกุล เจาของบริษัท สวนอุทยานทองผาภูมิ
 จํากัด ผูรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติ เลมที่ 101 ฉบับ
ที่ 46 ลงวันที่ 24 กันยายน 2529 ในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาเขาชางเผือก ต.ทาขนุน อ.
ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เพื่อปลูกสรางสวนปาและจัดตั้งวนอุทยาน รวมเนื้อที่ 1,104 ไร โดย
ปลูกตนสักจํานวน 100,000 ตน ตอมาในป พ.ศ.2534 ไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกา
กําหนดใหที่ดินบริเวณปาเขาชางเผือก ปาเขาพระฤาษี ปาเขาบอแร และปาหวยเขยง เปนเขต
อุทยานแหงชาติเขาแหลม ทําใหไดรับความเดือดรอนเสียหาย ไมสามารถเขาทําประโยชนใน
พื้นที่ที่ไดรับอนุญาตและไมสามารถตัดไมสักปลูกไวไปจําหนายได

√ e-petition สํานักการอนุญาต



หนาที่ 5

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 6

29 6012978662 24/2/2560 กลุมเกษตรกรลุมน้ําหวยน้ําหิน และพวก มีหนังสือลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2560 ถึง 
ปกท.ทส. แจงวาเกษตรกรลุมน้ําหวยน้ําหิน ต.สถาน อ.นานอย จ.นาน ไดรับความเดือดรอน
จากนโยบายทวงคืนผืนปาจากรัฐบาล

√ e-petition สํานักปองกันฯ , สจป.ที่ 3
 สาขาแพร

สจป.ที่ 3 สาขาแพร
ปดแลว28/4/60 
(สํานักปองกันฯ ยัง

ไมปดเรื่อง)

30 6011363662 24/2/2560 แจงเบาะแสประกอบกิจการโรงงานไมแปรรูป โดยไมมีใบอนุญาต ซึ่งตั้งอยูภายในจังหวัดศรีสะ
เกษ

√ e-petition สํานักปองกันฯ , สํานัก
การอนุญาต , สจป.ที่ 7 

สาขาอุบลราชธานี

สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานีปดแลว
29/3/60 (สํานัก

ปองกันฯ และสํานัก
การอนุญาต ยังไม

ปดเรื่อง)

31 6011392907 17/2/2560 บุกรุกพื้นที่ปาสงวน ปาสาธารณะประโยชน ปาชายเลน มีการถมแมน้ําลําคลองและทะเล เปน
คนแอบอางวาเปนคนสสนิทนายกรับมนตรี จึงไดตรวจสอบพื้นที่หมูที่ 1 ต.เกาะลันตานอย 
(บานหลังฮอด) พบวา มีการโคนลม ตนไมสน และทําเปนไมซุงแปรรูป และพื้นที่เสียหายไป
แลว 80-100 ไร  ต.เกาะลันตา  อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

√ e-petition สํานักปองกันฯ , สจป.ที่ 
12 สาขากระบี่

สจป.ที่ 12 สาขา
กระบี่ปดแลว

17/3/60 (สํานัก
ปองกันฯ ยังไมปด

เรื่อง)

32 6011320178 27/2/2560 มีการลักลอบตัดไมและแปรรูปไมเปนแผน หมูที่ 3 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี √ e-petition สํานักปองกันฯ , สจป.ที่ 
10 (ราชบุรี)

สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)
ปดเรื่อง20/4/60 
(สํานักปองกันฯ ยัง

ไมปดเรื่อง)

33 6011353918 27/2/2560 บุกรุกพื้นที่ปา จ.พะเยา เขตติดตอ จ.เชียงราย พื้นที่หวยบานฮาง-บานเยา (ทองที่บานนาหนุน
 หมูที่ 2 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา ติดตอ บานขุนหวยไคร อ.เทิง จ.เชียงราย)

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

สจป.ที่ 2 (เชียงราย)
ปดแลว24/3/63 
(สํานักปองกันฯ ยัง

ไมปดเรื่อง)



หนาที่ 6

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 6

34 6011411712  17/2/2560 รองเรียนวา เจาหนาที่สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 6 สาขานครพนม เขาตรวจยึดพื้นที่ปา
และรองทุกขตอพนักงานสอบสวน สภอ.นครพนม ขอใหจับกุมดําเนินคดีขอหาบุกรุกปาสงวน
แหงชาติตอราษฎรที่เขาทํากินและอยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติปาดงหมู ทองที่หมูที่ 1 
และหมูที่ 5 ตําบลอุมเหมา อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

√ e-petition สํานักปองกันฯ , สจป.ที่ 6
 สาขานครพนม

สจป.ที่ 6 สาขา
นครพนมปดแลว

31/7/61 (สํานัก
ปองกันฯ ยังไมปด

เรื่อง)

35 นร01600002440 7/3/2560 นายอภิชาต ชูพริก และพวก จํานวน 53 ราย ราษฎรตําบลปลายพระยา อําเภอปลายพระยา
 จังหวักกระบี่ รองเรียนขอความเปนธรรม กรณีพนักงานเจาหนาที่ผูควบคุมและรักษาปาสงวน
แหงชาติ ปาปลายคลองพระยา จังหวัดกระบี่ มีคําสั่งใหรื้อถอนสิ่งปลูกสราง ตลอดจนพืชผล

√ e-petition สํานักปองกันฯ , สจป.ที่ 
12 สาขากระบี่

สจป.ที่ 12 สาขา
กระบี่ปดแลว

28/3/60 (สํานัก
ปองกันฯ ยังไมปด

เรื่อง)

36 นร02600016471 15/3/2560 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนในการขออนุญาตตัดไมหวงหามในพื้นที่ดินของตนเอง √ e-petition สํานักการอนุญาต

37 6011352246 24/3/2560 ขอแจงเบาะแสเกี่ยวกับการซุกซอนไมที่ตัดมาจากปาสงวน(ไมทราบชื่อ) บริเวณพื้นที่หมูบาน
ดอนขวัญ หมูที่ 2 ตําบลพนา อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ

√ e-petition สํานักปองกันฯ , สจป.ที่ 7
 สาขาอุบลราชธานี

สจป.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานีปดแลว
26/10/61 (สํานัก
ปองกันฯ ยังไมปด

เรื่อง)

38 6011404867 27/3/2560  กรณีผูรองเรียนใชนามวา ขาราชการชั้นผูนอย รองเรียนตอผูตรวจการแผนดินใหตรวจสอบวา
ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี เจาหนาที่เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาเขียว-เขาชมพู และเจาหนาที่
สํานักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี รวมกับนายทุนบุกรุกสุสานในพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาเขียว-
เขาชมพู โดยผูตรวจการ กระทรวงมหาดไทย (นายวิชิต ชาตไพสิฐ) ไดลงพื้นที่ตรวจสอบวา 
สุสานอยูในแนวเขตปาไม (ปาสงวนแหงชาติปาเขาเขียว ปาสงวนแหงชาติปาเขาชมพู และเขต
รักษาพันธุสัตวปาเขาเขียวเขาชมภู) ในการนี้ สป.ทส.พิจารณาแลวเห็นวา พื้นที่ตามขอ
รองเรียนดังกลาวอยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาเขาเขียว ปาเขาชมพู

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

39 6010958868 4/4/2560 กรณีนายเจนชัย สยนานนท (ผูรอง) ขอใหตรวจสอบการยื่นขออนุญาตใชประโยชนในเขตปา
สงวนแหงชาติ ที่ผูรองยื่นตอกรมปาไมเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2547

√ e-petition สํานักการอนุญาต



หนาที่ 7

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 6

40 6011071136 4/5/2560 กรณีราษฎรตําบลแกงโสภา ทองที่อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุ ไดรับความเดือดรอนจาก
ปญหาภัยแลงขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค และการเกษตร จึงตองการจัดทําฝายชั่วคราวเพื่อกัก
เก็บน้ํา บริเวณแมน้ําวังทอง (ลําน้ําเข็ก) ในพื้นที่ตําบลแกงโสภาอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
 รวม 5 จุด และอําเภอวังทอง ไดตรวจสอบพบวาพื้นที่ทั้ง 5 จุด อยูในความรับผิดชอบของ
กรมเจาทา เขตปาสงวนแหงชาติ ซึ่งเปนพื้นที่ในความรับผิดชอบของ ปม.

√ e-petition สํานักปองกันรักษาปาและ
ควบคุมไฟปา , สจป.ที่ 4 

สาขาพิษณุโลก

สจป.ที่ 4 สาขา
พิษณุโลกปดแลว
31/5/2561 

(สํานักปองกันฯ ยัง
ไมปดเรื่อง)

41 6011396234 5/5/2560 สมาชิกสภาเทศบาล ตําบลบางเตยแจงวา บริษัท เขาบอคอนสทรัคชั่น จํากัด ซึ่งประกอบ
กิจการโรงโมหินในทองที่ตําบลบางเตย อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ไดทําเหมืองหินนอก
เขตประทานบัตรในพื้นที่แปลงเดิม ปจจุบันไดลุกล้ําพื้นที่แปลงใหมที่อยูระหวางการขออนุญาต
ใชประโยชนในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ จึงขอใหคณะกรรมการพิจารณาการใชประโยชนพื้นที่
ปาสงวนแหงชาติมีการตรวจสอบและพิจารณา

√ e-petition สํานักการอนุญาต

42 6012984823 25/5/2560 ขอใหแกไขปญหาที่ดินทํากินใหกับราษฎรในพื้นที่ ตําบลทัพราช ตําบลทับไทย ตําบลทัพเสด็จ 
ตําบลโคคลาน อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว

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

9 สาขาปราจีนบุรี

สํานักจัดการที่ดินปา
ไม ปดแลว 

30/9/63 (สํานัก
ปองกันฯ , สจป.ที่ 9
 สาขาปราจีนบุรี ยัง

ไมปดเรื่อง)

43 6012994931 26/5/2560 ขอใชพื้นที่บริเวณปาหวยไผ จํานวน 2,000 ไร ที่อยูในการดูแลรับผิดชอบของหนวยปองกัน
รักษาปาที่ พบ.9 (ยางชุม) สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 สาขาเพชรบุรี และแปลงซึ่ง
เปนพื้นที่วางเปลาในทองที่ตําบลบอแขม อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

√ e-petition สํานักการอนุญาต , สจป.ที่
 10 สาขาเพชรบุรี

สจป.ที่ 10 สาขา
เพชรบุรีปดแลว

23/6/60 (สํานัก
การอนุญาต ยังไม

ปดเรื่อง)

44 6012924206 30/5/2560 เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมา ไดมีหนังสือที่ นม 0017.1/9677 ลงวันที่ 11 เมษายน 
2560 ขอให กษ. พิจารณา กรณีนายนคร ศรีวิพัฒน เลขาธิการสมัชชาเกษตรกรรายยอย 
ขอใหรัฐบาลดําเนินการ นโยบายทวงคืนผืนปา ตามคําสั่ง คสช. ที่ 64/2557 ซึ่งในบางพื้นที่ 
เชน อําเภอดานซาย อําเภอนาแหว และอําเภอภูเรือ จังหวัดเลย มีการจับกุม ประกาศยึดพื้นที่
 และตัดตนยางพาราของเกษตรกร โดยมีการเลือกปฏิบัติเฉพาะกับเกษตรกรที่มาจากภูมิภาค
อื่น ไมมีการจําแนกหรือตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรตามคําสั่ง คสช. ที่ 66/2557

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

สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)
ปดแลว18/7/60 
(สํานักปองกันฯ ยัง

ไมปดเรื่อง)



หนาที่ 8

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 6

45 6011405838 5/6/2560 ที่ดินในทองที่อําเภอทุงเสลี่ยม และอําเภอขางเคียง จังหวัดสุโขทัย มีแนวเขตปาไมทับซอนกับ
พื้นที่สาธารณะประโยชนและพื้นที่ทุงเลี้ยงสัตว จึงทําใหชาวบานไดรับความเดือดรอนในเรื่องที่
ทํากินและที่อยูอาศัยเนื่องจากถูกเจาหนาที่จับกุมดําเนินคดีในขอหาบุกรุกพื้นที่ปา

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินปาไม , 
สจป.ที่ 4 (ตาก)

สจป.ที่ 4 (ตาก)ปด
แลว21/8/60 

(สํานักจัดการที่ดิน
ปาไม ยังไมปดเรื่อง)

46 6012916998 8/6/2560 กรณีหอการคาจังหวัดแมฮองสอน และกลุมราษฎรจังหวัดแมฮองสอน จํานวน 179 ราย ขอ
อนุญาตใชพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาแมเงาและปาแมสําเพ็ง เพื่อตั้งเปนศูนยบริการชายแดน
ของสวนราชการที่เกี่ยวของ

√ e-petition สํานักการอนุญาต

47 6012903872 23/6/2560 ขอความเปนธรรมเกี่ยวกับปญหาขอพิพาทเร่ืองที่ดิน บริเวณพื้นที่ทุงเลี้ยงสัตวของโครงการ
หมูบานจุฬาภรณพัฒนา 4 ซึ่งอยูในความดูแลของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ ในทองที่หมูที่ 7 
ตําบลกุแหระ อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช แตปรากฏวา เจาหนาที่ปองกันรักษาปา
ที่ นศ. 4 (บางขัน) จับกุมดําเนินคดี และสั่งหามไมใหชาวบานดําเนินการเลี้ยงสัตว โดยอางวา
พื้นที่ดังกลาวอยูในเขตปาสงวน จึงขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบวาพื้นที่ดังกลาวอยูใน
ความรับผิดชอบของหนวยงานใด

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

สจป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

ปดแลว12/12/60 
(สํานักปองกันฯ ยัง

ไมปดเรื่อง)

48 6012941998 4/7/2560 เจาหนาที่รัฐไดมีการแอบอางคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่ 64/2557 เร่ือง 
การปราบปรามและหยุดยั้งการบุกทําลายทรัพยากรปาไม และคําสั่ง คสช. ที่ 66/2557 เร่ือง
 การหยุดยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม และนโยบายการปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวใน
สภาวการณปจจุบัน เพื่อทําการตรวจยึดที่ดินชาวบาน ผูยากไร ผูมีรายไดนอย และผูไรที่ดิน
ทํากิน ซึ่งไดอยูอาศัยกอนที่จะมีคําสั่งดังกลาว โดยไมมีการตรวจสอบ และผูรองเรียนเห็นวา 
เจาหนาที่ไมยึดพื้นที่สัมปทานในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติแมงาวฝงซาย ของบริษัท เขียวเหลือง 
จํากัด ซึ่งเปนการเอื้อประโยชนใหแกบริษัทเอกชน จึงขอใหยกเลิกหรือแกไขคําสั่ง คสช. 
ดังกลาว ซึ่ง สป.ทส. ขอเรียนวา เร่ืองดังกลาวเกี่ยวของกับการดําเนินการตามคําสั่ง คสช. ที่ 
64/2557 และคําสั่ง ที่ 66/2557 ในการตรวจยึดในการตรวจยึดพื้นที่ในเขตปาสงวน
แหงชาติแมงาวฝงซาย

√ e-petition สํานักปองกันฯ,สํานักการ
อนุญาต

49 6012954898 18/7/2560 รองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ปาไม สังกัดสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 7 
ขอนแกน หนวยปองกันรักษาปาที่ ขก.4 ภูพานคํา วาเจาหนาที่ปาไมไดรองทุกขกลาวโทษตอ
พนักงานสอบสวน เพื่อดําเนินคดีอาญากับผูรองเรียนในความผิดฐานกนสราง แผวถาง เผาปา 
หรือทําใหเสื่อมเสียแกสภาพปาสงวนแหงชาติ เนื่องจากผูรองเรียนไดสรางบานพักอาศัยใน
พื้นที่หมูที่ 3 ต.เขื่อนอุบลรัตน อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน โดยไมไดรับอนุญาต แตไมดําเนินคดี
กับราษฎรรายอื่นที่สรางบานพักอาศัยอยูในบริเวณเดียวกัน ผูรองเรียนจึงเห็นวา ไมไดรับความ
เปนธรรม

√ e-petition สํานักปองกันฯ , สจป.ที่ 7
 (ขอนแกน)

สจป.ที่ 7 
(ขอนแกน)ปดแลว
24/7/61 (สํานัก
ปองกันฯ ยังไมปด

เรื่อง)



หนาที่ 9

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 6

50 6012971109 25/7/2560 ขอใหพิจารณาแกไขปญหาที่ดินและที่ทํากิน ในเขตปาสงวนแหงชาติเขาปางกอวังชมพู อําเภอ
เขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ ซึ่งทางราชการไดขอใชพื้นที่ดังกลาวจาก ปม. เพื่อจัดทําเปนที่ทํากิน
และที่อยูอาศัยใหกับราษฎรอาสาสมัคร ในเวลาตอมาไดมีการประกาศพื้นที่ดังกลาวเปนปา
สงวนแหงชาติเขาปางกอวังชมพู โดยราษฎรอาสาสมัครบางสวนไดเปลี่ยนแปลงการถือครอง
ที่ดิน และการใชประโยชนดานการเกษตรเปนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และทางราชการได
เขมงวดกับการกระทําผิดเงื่อนไขการใชประโยชนที่ดินดังกลาวและมีการจับกุมผูกระทําผิดมา
ดําเนินคดี ผูรองเรียนจึงตองการใหหนวยงานที่เกี่ยวของเรงดําเนินการแกไขปญหาโดยดวน

√ e-petition สํานักการอนุญาต

51 6011477487 26/7/2560 มีที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยที่ไมมีเอกสารสิทธิในเขตปาสงวนแหงชาติ ซึ่งผูรองเรียนเห็นวา 
ที่ดินโดยรอบมีเอกสารสิทธิเปนโฉนดที่ดินและ ส.ป.ก. หมดแลว จึงขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ใหการชวยเหลือผูรองเรียนกับพวกดวย

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินปาไม

52 6012718469 4/8/2560 ขอใหพิจารณาตรวจสอบการบุกรุกของนายทุนในพื้นที่ปาบนภูเขา บริเวณหมูที่ 5 ตําบลจระเข
เผือก อําเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

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

สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)
ปดเรื่อง12/2/61 
(สํานักปองกันฯ ยัง

ไมปดเรื่อง)

53 6012989614 7/8/2560 ขอใหทบทวนการดําเนินการพิสูจนสิทธิในที่ดินทํากินของประชาชน และยุติการดําเนินการ
กรณีทวงคืนผืนปาจากประชาชน

√ e-petition สํานักปองกันฯ , สํานัก
จัดการที่ดินปาไม

สํานักจัดการที่ดินปา
ไมปดแลว

30/10/2561 
(สํานักปองกันฯ ยัง

ไมปดเรื่อง)

54 6012993045 18/8/2560 ขอความเปนธรรมและขอใหตรวจสอบเกี่ยวกับการกันพื้นที่ปาสงวนแหงชาติดงตาหวัง ออก
จากเขตปฏิรูปที่ดิน ในพื้นที่ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี จํานวน 2 แปลง เนื้อที่ 413 ไร เพื่อ
จัดตั้งปาชุมชน แตพื้นที่ดังกลาวมีสภาพเปนปาเสื่อมโทรมไมเหมาะสมที่จะจัดเปนปาชุมชน

√ e-petition สํานักปองกันฯ

55 6012906405  24/8/2560 ขอใหพิจารณาตรวจสอบการดําเนินการ กรณีที่หนวยงานของรัฐทวงคืนที่ดินและพื้นที่ปา
สงวนแหงชาติจากประชาชนโดยไมเปนธรรม

√ e-petition สํานักปองกันฯ , สํานัก
จัดการที่ดินปาไม

สํานักจัดการที่ดินปา
ไมปดแลว

29/9/2560 
(สํานักปองกันฯ ยัง

ไมปดเรื่อง)



หนาที่ 10

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 6

56 6011419146 30/8/2560 ขอทราบความชัดเจนเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการกําหนดแนวเขตปาสงวนแหงชาติปาเหมืองจี้
และปาสันปาสัก เพื่อราษฎรจักไดไมบุกรุกเขาไปในเขตปาสงวนแหงชาติ  ตําบลเหมืองจี้ 
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
 ตําบลเหมืองจี้

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินปาไม , 
สจป.ที่ 1 (เชียงใหม)

สจป.ที่ 1 
(เชียงใหม)ปดแลว
6/6/61 (สํานัก
จัดการที่ดินปาไม 

ยังไมปดเรื่อง)

57 6012998046 30/8/2560 ขอใหระงับการดําเนินกิจการของโรงโมหินศิลาเพชร ตั้งอยูตําบลหนองโอง อําเภออูทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากโรงโมหินดังกลาวอยูติดกับถ้ําเขาไวยะกะ ซึ่งถ้ําดังกลาวอยูในเขต
ปาไมและภายในถ้ํามีโบราณวัตถุสมัยทวารวดี ผูรองเรียนเกรงวา จะกอใหเกิดความเสียหายแก
โบราณวัตถุและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบริเวณใกลเคียง

√ e-petition สํานักการอนุญาต

58 6012038958 5/9/2560 มีการนําตนไมใหญมาแปรรูปไมเปนทอนๆ รบกวนสงเสียงดังมากและอยากทราบวาไมที่นํามา
ตัดผิดกฎหมายหรือไม สถานที่นําไมมาตัด อยูบริเวณระหวาง แฟลตตํารวจทุงสองหองกับ
สนามกอลฟสโมสรราชพฤกษ(นอรทปารค) กทม. จึงอยากใหหนวยงานเขามาตรวจสอบและ
ดําเนินการแกไขดวน

√ e-petition สํานักปองกันฯ

59 6012919235 19/9/2560  ขอใหพิจารณาแกไขปญหาเกี่ยวกับขอพิพาทที่ดินทํากินและขอใหตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่
ของเจาหนาที่ที่ขัดตอกฎหมายหรือขัดตอรัฐธรรมนูญ กรณีการละเมิดสิทธิของราษฎรที่ไดรับ
ผลกระทบจากการทวงคืนที่ดิน

√ e-petition สํานักปองกันฯ , สํานัก
จัดการที่ดินปาไม

สํานักจัดการที่ดินปา
ไมปดแลว

30/10/60  
(สํานักปองกันฯ ยัง

ไมปดเรื่อง)

รวม 59 0
รวมทั้งหมด 59



 

เรื่องร้องเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการ 
(ค้างข้ามปี) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
(เอกสารแนบ 7) 

 



หนาที่ 1

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

1 5812906985 7/10/2558 นายวิชรัตน มังคะตา ขอความอนุเคราะหเชาพื้นที่ปาดงซํา จังหวัดขอนแกน √ e-petition กองการอนุญาต

2 5811323422 17/11/2558 มีนายทุนลักลอบตัดไมพะยูงเปนจํานวนมาก ที่โครงการอนุรักษทับทิมสยาม เบื้องตนไดติดตามพรอมเก็บ
หลักฐานเเลวสงใหเจาหนาที่ของรัฐทั้งที่ ทสจ.ศรีสะเกษเเละศูนยดํารงธรรม เเตก็ไดไดรับความรวมมือไมมี
การเขาตรวจสอบ

√ e-petition สน.จปท.ที่ 8 
(นครราชสีมา) , 

สน.จปท.ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี

สจป.ที่8(
นครราชสีมา)ปด
แลว24/2/59 
(สน.จปท.ที่ 7 

สาขา
อุบลราชธานี ยัง

ไมปดเรื่อง)

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

4 5911401962 13/1/2559 ขออนุญาตเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไมทองที่หมูที่ 1 ตําบลไชยราช อําเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินปา
ไม , กองการอนุญาต

สํานักจัดการ
ที่ดินปาไมปด

แลว
26/10/2559 
(กองการอนุญาต
 ยังไมปดเรื่อง)

5 5911319757 4/2/2559 ขอความชวยเหลือเนื่องจากผูรองไดยื่นคําขอตออายุประทานบัตรการเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายใน
เขตปาสงวนแหงชาติปาเขาอังคาร ตําบลเจริญสุข อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย

√ e-petition กองการอนุญาต

6 5911437979 1/2/2559 ขอใชพื้นที่จากกรมปาไมในเขตปาสงวนแหงชาติเขาปางกอวังชมพู อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ √ e-petition กองการอนุญาต

7 5911390859 1/2/2559 วันที่ 13 มกราคม 2559 เจาหนาที่ไดปฏิบัติการทวงคืนผืนปาตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยการ
รื้อถอนพืชผลอาสินและตัดตนยางพาราของราษฎรในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติหวยจันทร (ตามที่ผูรองแจง) 
ตําบลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ทําใหผูรองและชาวบานไดรับความ เดือดรอน และไมมีที่ดินทํากิน

√ e-petition สํานักปองกันฯ
,สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559   (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 7



หนาที่ 2

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559   (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 7

8 5911455883 10/2/2559 กรณีนายกรกช สุขฤทธิ์ ไดมีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอใหพิจารณาดําเนินการตอผูกระทําผิด
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 ในพื้นที่อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว

√ e-petition สํานักปองกันฯ , 
สน.จปท.ที่ 9 สาขา

ปราจีนบุรี

สน.จทป.ที่ 9 
สาขาปราจีนบุรี

ปดแลว
29/12/59 

(สํานักปองกันฯ 
ยังไมปดเรื่อง)

9 5910351995 1/2/2559 ไดรับความเดือดรอนจากสัมปทานทําเหมืองแรเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนตและกอสรางบริเวณเขาปูคง 
จังหวัดกาญจนบุรี

√ e-petition กองการอนุญาต

10 5911455883 10/2/2559 กรณีนายกรกช สุขฤทธิ์ ไดมีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอใหพิจารณาดําเนินการตอผูกระทําผิด
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 ในพื้นที่อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ในการ
เพิกถอนเอกสารสิทธิของนายทุน ที่ไดมาโดยมิชอบดวยกฎหมายตามคําสั่งศาล แตเจาหนาที่ของรัฐไมมี
การดําเนินการใดๆ ในการนี้ สป.ทส.พิจารณาแลวเห็นวาไดเคยมอบหมายให ปม.แจงตอบนายกรกชฯ ใน
ประเด็นเกี่ยวกับนายทุนบุกรุกพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ แตปจจุบัน ปม.ยังไมมีรายงานผลใหผูรองทราบแต
อยางใด

√ e-petition สํานักปองกันฯ , 
สน.จปท.ที่ 9 สาขา

ปราจีนบุรี

สน.จทป.ที่ 9 
สาขาปราจีนบุรี

ปดแลว
29/12/2559 
(สํานักปองกันฯ 
ยังไมปดเรื่อง)

11 5900894 26/2/2559 ลักลอบตัดไมพะยูงโดยไมไดรับอนุญาต จํานวน 1 ตน ในพื้นที่ สค.1 พื้นที่หมูบานเขาไมไผ หมูที่ 7 
อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก

√ ปม./โทรศัพท สํานักปองกันฯ

12 5911403570 22/2/2559 ขอใหเจาหนาที่ปาไมดําเนินการตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ปา บริเวณทองที่ หมูที่ 5 ตําบลฉลอง อําเภอสิ
ชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ e-petition สํานักปองกันฯ , 
สํานักการอนุญาต , 

สน.จทป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

สน.จทป.ที่ 12 
(นครศรีธรรมราช)

ปดแลว
12/3/62 , 
สํานักการ
อนุญาตปด
23/9/63 

(สํานักปองกันฯ 
ยังไมปดเรื่อง)



หนาที่ 3

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559   (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 7

13 5911423016 1/3/2559 ขอแจงเบาะแสการบุกรุกพื้นที่ปาสงวน บริเวณแมน้ําวังทองฝงขวา หนาคายสฤษดิ์เสนา หมูที่ 19 
หมูบานวังกระบาก ตําบลวังนกแอน อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

√ e-petition สํานักปองกันฯ , 
สน.จทป.ที่ 4 สาขา

พิษณุโลก

สน.จทป.ที่ 4 
สาขาพิษณุโลก 

ปดแลว
21/6/59 

(สํานักปองกันฯ 
ยังไมปดเรื่อง)

14 5911417529 3/3/2559 ขอใหพิจารณาตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีนางอัมพร ดวงอุปมา กับพวก รวม 5 รายไดรับความเดือดรอน
จากปญหาพิพาทสิทธิครอบครองที่ดินในเขตอุทยานแหงชาติภูพาน และพื้นที่ปาโนนอุดม ซึ่งในพื้นที่ปา
สงวนแหงชาติปากุดไห ปานาใน และปาโนนอุดม  จังหวัดสกลนคร

√ e-petition สํานักปองกันฯ , 
สน.จปท.ที่ 6 สาขา

นครพนม

สน.จทป.ที่ 6 
สาขานครพนม 

ปดแลว
15/8/59 

(สํานักปองกันฯ 
ยังไมปดเรื่อง)

15 5911301742 1/3/2559 ขอใหพิจารณาอนุญาตขุดลอกลําคลองบอดาน ในพื้นที่แตคลองบอดาน ตําบลนาเตย อําเภอทายเหมือง 
จังหวัดพังงา

√ e-petition กองการอนุญาต , 
สน.จทป.ที่ 12 

สาขากระบี่

สน.จทป.ที่ 12 
สาขากระบี่ปด
แลว10/3/60 
(กองการอนุญาต
 ยังไมปดเรื่อง)

16 5910971081 29/02/2559 พื้นที่ หมูที่ 4,5,6 ตําบลหินแกว อําเภอทาแซะ และหมูที่ 7 ตําบลบานนา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร ได
มีประชาชนอาศัยทํากินในพื้นที่มานานแลว แต เจาหนาที่ปาไมไดมีการเรียกรับผลประโยชนและ
ประชาชนขอเชาที่ดินดังกลาวเพื่อทําประโยชน

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

ราษฎรธานี)

สน.จทป.ที่ 11 (สุ
ราษฎรธาน)ี ปด
แลว30/9/59 

(กองการอนุญาต 
ยังไมปดเรื่อง)

17 5913030648 15/3/2559 ขออนุญาตใชที่ราชพัสดุที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของกรมปาไม ในพื้นที่หมูที่ 3 ตําบลนิคมสรางตนเอง
 อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

√ e-petition กองการอนุญาต

18 5912904147 28/3/2559 ขออนุญาตใชพื้นที่ของ ปม. โดยสภาองคกรชุมชนตําบลหนองแมนา ตําบลสะเพง ตําบลริมสีมวง และ
ตําบลเขาคอ เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎร

√ e-petition กองการอนุญาต



หนาที่ 4

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559   (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 7

19 5911455685 24/3/2559 ถูกเจาหนาที่ปาไมจังหวัดอํานาจเจริญจับกุมดําเนินคดีฐานบุกรุก กนสราง แผวถาง เขาทําประโยชนฯลฯ
ในปาสงวนแหงชาติโดยไมไดรับอนุญาต

√ e-petition สํานักปองกันฯ , 
สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

สน.จทป.ที่ 7 
สาขา

อุบลราชธานีปด
แลว17/10/61 
(สํานักปองกันฯ 
ยังไมปดเรื่อง)

20 5911464157 31/3/2559 ขอความอนุเคราะหเชาที่ดินทํากินของรัฐ ในพื้นที่ ต.วังยาว อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี √ e-petition กองการอนุญาต

21 5911342654 3/5/2559 ขออนุญาตใชพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ปาแมเงาะและปาแมสําเพ็ง เพื่อตั้งเปนศูนยบริการชายแดน จังหวัด
แมฮองสอน

√ e-petition กองการอนุญาต

22 5911481881 12/4/2559 ขอทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการเชาที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ ทองที่ ม. 4 ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.
กาญจนบุรี

√ e-petition กองการอนุญาต

23 5910939657 17/5/2559 ขอความเปนธรรมและความชวยเหลือ เนื่องจากสมาชิกของกลุมประชาชนเพื่อประชาชน จํานวนหนึ่งที่ได
เขาไปอาศัยในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาปลายคลองพระยา ทองที่หมูที่ 5 ตําบลปลายพระยา อําเภอ
ปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ไดรับความเดือดรอนเปนอยางมากจากการเขาทําลายและขโมยทรัพยสินของ
เจาหนาที่สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 12 สาขากระบี่

√ e-petition สํานักปองกันฯ , 
สน.จทป.ที่ 12 

สาขากระบี่

สน.จทป.ที่ 12 
สาขากระบี่ปด
แลว24/1/60 
(สํานักปองกันฯ 
ยังไมปดเรื่อง)

24 5911364385 17/5/2559 ชาวบานหมูที่ 5 ตําบลสบปาด อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ขออนุญาตใชพื้นที่ปาเพื่อปรับปรุงถนน 
เนื่องจากประสบปญหาการขนสงสินคาเกษตรและคมนาคมไมสะดวก

√ e-petition กองการอนุญาต

25 5910954364 19/5/2559 ขอความเปนธรรมเกี่ยวกับการทําประโยชนในที่ดินเขตปาสงวนแหงชาติ ในพื้นที่หมูที่ 5 ต.ตะโก อ.ทุง
ตะโก จ.ชุมพร

√ e-petition กองการอนุญาต

26 5901154 24/5/2559 ขอสอบถาม 1. ทําไมถึงปลอยใหคนมาทําลายปาไดเปนลานๆๆไรแบบนั้น แลวไมมีใครไปตรวจหรือ 
monitor ตลอดเหรอครับ มารูอีกทีก็ตอเมื่อพื้นที่ปาโดนทําลายไปเปนลานๆๆไรแบบนี้ มันไมนาจะเชื่อได
เลยวาที่ปาเปนลานๆๆไร โดยที่ไมมีใครทราบมากอนเลย 2. แลวมาตรการการจับผูทําลายมาลงโทษละ
ครับเปนอยางไรบาง 3 เกิดแบบนี้แลว จนท ของรัฐจะรับผิดชอบอยางไร บกพรองตอหนาที่หรือเปลาครับ
 4. แนวทางการแกไขคืออะไรครับ

√ ปม/เว็บไซต สํานักปองกันฯ

27 5911471902 31/5/2559 ขอใชที่ดินในพื้นที่ตําบลเจริญสุข อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย ในการสรางวัดเขารัตนธงชัย (วัด
สระสะแก)

√ e-petition กองการอนุญาต



หนาที่ 5

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559   (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 7

28 5912999649 8/6/2559 ปม. พิจารณาพื้นที่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมไดออกอาชญาบัตรสํารวจแรให ป 2554 ซึ่งยังไมมีความ
ชัดเจนวาอยูในพื้นที่ปาไมหรือไม จึงขอให ปม.ตรวจสอบขอเท็จจริง

√ e-petition กองการอนุญาต

29 5901222 14/6/2559 ขอใหตรวจสอบใหม กรณีบุกรุกปาเขาสน เพื่อครอบครองที่ดิน หมูที่ 2 ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง 
จังหวัดราชบุรี

√ ปม./หนังสือ สํานักปองกันฯ

30 5912981600 22/7/2559 ขอเสนอเกี่ยวกับการแกไขปญหาการถือครองที่ดินและใชประโยชนที่ดินในทองที่อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา แนวทางการแกไขปญหาขอพิพาทการครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสรางในเขตพื้นที่
ปาสงวนแหงชาติปาเขาภูหลวง พื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ (Zone C)

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินปา
ไม , สน.จทป.ที่ 8 

(นครราชสีมา)

สน.จทป.ที่ 8 
(นครราชสีมา)ปด
แลว29/6/60 
(สํานักจัดการ

ที่ดินปาไม ยังไม
ปดเรื่อง)

31 5911439505 27/7/2559  กรณีราษฎรบานพระเนตร หมูที่ 2 ตําบลสาน จํานวน 10 ราย บานใหม หมูที่ 8 ตําบลสาน จํานวน 1 
ราย และบานศรีมงคลเหนือ หมูที่ 7 ตําบลขึ่ง อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน จํานวน 2 ราย ไดรับความ
เดือดรอนจากการทวงคืนผืนปาของเจาหนาที่หนวยปองกันและรักษาปาที่ นน.20 (น้ํามวบ) รวมกับ
ผูใหญบานขึ่งใต หมูที่ 6 ตําบลขึ่ง อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน นําปายไปติดประกาศขอคืนพื้นที่ทํากิน
บริเวณปาหวยปลวก ปาหวยหวาย หมู 6 ตําบลขึ่ง อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน

√ e-petition สํานักปองกันฯ , 
สน.จทป.ที่ 3 สาขา

แพร

สน.จทป.ที่ 3 
สาขาแพร ปด

แลว 1/3/2562
 (สํานักปองกันฯ
 ยังไมปดเรื่อง)

32 5911495874 1/8/2559 ถูกกลาวหาวาบุกรุกเขาทําประโยชนปลูกยางพาราในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาภูเปอย ปาภูขี้เถา และ
ปาภูเรือ 0.เลย

√ e-petition สํานักปองกันฯ , 
สน.จทป.ที่ 6 

(อุดรธานี)

สน.จทป.ที่ 6 
(อุดรธานี) ปด

แลว23/2/60 
(สํานักปองกันฯ 
ยังไมปดเรื่อง)

33 5912902590 31/8/2559 ขอความเปนธรรมในการอนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ โดยผูรองอางวา บริษัท 
ไทย-สวีดิสซ เหมืองแร จํากัด ไดรับโอนประทานบัตรจากบริษัท ศิริไทย ซีไลท ประเทศไทย จํากัด ซึ่ง
ไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนภายในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมลาวฝงขวา ในพื้นที่ ต.สันสลี อ.เวียงปา
เปา จ.เชียงราย

√ e-petition กองการอนุญาต

34 5911455609 7/9/2559 ขอใหพิจารณาปญหาความเดือดรอนของกลุมเกษตรกรผูไมมีที่ดินทํากิน ซึ่งตองการจะขอเชาที่ดินทํากิน
เนื้อที่ประมาณ 4,945 ไร จํานวน 7 แปลง โดยเปนพื้นที่ใน ต.อาวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง จํานวน 3,500 
ไร ตําบลวังมะปราง อําเภอวังวิเศษ จํานวน 638 ไร และตําบลบอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง จํานวน 
807 ไร

√ e-petition กองการอนุญาต



หนาที่ 6

ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการ
รับเรื่อง
รองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559   (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565) เอกสารแนบ 7

35 5912771978 30/9/2559 บุกรุกซื้อขายที่ดินปาสงวนแหงชาติปาหวยเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี √ e-petition สํานักปองกันฯ , 
สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

สน.จทป.ที่ 7 
สาขา

อุบลราชธานีปด
แลว 15/3/60 
(สํานักปองกันฯ 
ยังไมปดเรื่อง)

รวม 35 0

รวมทั้งหมด                  35



 

เรื่องร้องเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการ 
(ค้างข้ามปี) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
(เอกสารแนบ 8) 

 



ที่
เลขหนังสือสง/
รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 
ที่ปดเรื่อง

 
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

หนวยงาน
เจาของเรื่อง/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

1 5800311 8/12/2557 ขอคําปรึกษาเกี่ยวกับ นสก. พบปญหาเวลาเราสงไมไปใหลูกคา เราจะออก นสก สําหรับขนไมไปทุกครั้ง แตจะเกิด
ปญหาในกรณีที่ลูกคาไมรับสินคาทั้งแบบเต็มจํานวน และไมเต็มจํานวน อันเนื่องจาก ปญหาคุณภาพ ลูกคาไมมี
พื้นที่วาง รับไมครบทุกรายการ สงผลกับใบเบิกทางขากลับ ไดมาบาง ไมไดมาบาง ทําใหโควตาไมของบริษัทไมครบ
ตามจํานวน จะขอปรึกษาวาเราจะมีวิธีการดําเนินอยางไร เพื่อใหถูกตองตามกฎหมาย

√ ปม/เว็บไซต กองการอนุญาต

2 5811359011 11/6/2558 ขอทราบผลการขออนุญาตใชพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาวังใหญและปาแมน้ํานอย เพื่อตั้งโรงแตงแร ทองที่ตําบลศรี
มงคล อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

√ e-petition กองการอนุญาต ,
 สจป.ที่ 10 

(ราชบุรี)

สจป.ที่ 10 
(ราชบุรี) 
ปดแลว 
1/7/58 
(กองการ

อนุญาต ยัง
ไมปดเรื่อง)

3 5811413256 14/6/2558 ราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี รองเรียนวา ถูกศูนยวิจัย นํารถแทรกเตอรเขาไปทําลายพืชผลทางการเกษตรที่ไดปลูกไว
 และยังถูกหามไมใหเขาใชประโยชนและอยูอาศัยในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ปาดงภูหลน ทําใหไดรับความเดือดรอน 
เนื่องจากไมมีที่ดินทํากินและที่อยูอาศัย

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 
สาขาอุบลราชธานี

4 5811923886 18/6/2558 คัดคานการทําเหมืองแรฯ  (ตําบลลําพญากลาง ตําบลลําสะพุง และตําบลซับสนุน) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  
เนื่องจากหากมีการอนุญาตทําเหมืองแรจะสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูและความเปนอยูของชาวบานอยาง
รุนแรง

√ e-petition กองการอนุญาต

5 5811487716  25/06/2558 ขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาในคดี
หมายเลขแดงที่ อ.205/2557 ใหเพิกถอนการออกเอกสารสิทธิที่มิชอบดวยกฎหมายของกลุมนายทุนจํานวน 
2,800 ไร ในเขตปาสงวนอําเภอวัฒนานคร เนื่องจากที่ดินอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ซึ่งศาลไดมีคําพิพากษาแลว 
แตกลุมนายทุนไมปฏิบัติตามคําพิพากษาและไดบุกรุกครอบครองพื้นที่ปาสงวนดังกลาว

√ e-petition สํานักปองกันฯ

6 5812967565 24/6/2558 ขอใหตรวจสอบการยื่นขอใบอนุญาตสัมปทานการระเบิดหินภูเขา บริเวณภูเขาจั๊กจั่น (ชื่อที่ชาวบานในพื้นที่เรียก) 
หมูบานกลาง หมูที่ 2 ต.นากลาง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค

√ e-petition กองการอนุญาต

7 5810968121 19/8/2558 หัวหนาหนวยปองกันรักษาปาที่ สพ.1 อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี มีพฤติกรรมขมขูคุกคามประชาชน √ e-petition สน.จทป.ที่ 10 
(ราชบุรี)

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

9 5812910018 24/9/2558 ขอใหตรวจสอบแนวเขตประทานบัตรหมดอายุประทานบัตร บริเวณทองที่ ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต และการออก
เอกสิทธิของนายทุน

√ e-petition กองการอนุญาต

รวม 9 0
รวมทั้งหมด

รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558   (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565)

9

เอกสารแนบ 8
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