






สถิติเรื่องร้องเรียนของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558

่ ่
ประจําเดือน

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 ม.ิย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 รวมทั้งสิ้น

1 ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ 22 12 16 10 19 8 5 11 7 4 0 0 ๑๑๔

ลําดับที่ เรื่องร้องเรียน

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

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

4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ/(ระบบ e-petition) 14 4 7 18 9 3 41 16 55 59 0 0 2264 กระทรวงทรพยากรธรรมชาตฯ/(ระบบ e petition) 14 4 7 18 9 3 41 16 55 59 0 0 226

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

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

รวมทั้งสิ้น 36 16 23 28 28 11 46 27 62 63 0 0 340
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ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข ์ทส.

อื่นๆ (เช่น หนังสือบันทึก, ศูนย์บริการกรมอุทยานแห่งชาติฯ)
5 5 5 ม 58 58 ม 58 เม 58 58 ม 58 58 ส 58 58



สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 ม.ีค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 ม.ิย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 รวมทั้งสิ้น

1 ผู้ขอรับบริการข้อมูลสิ่งพิมพ ์เอกสารเผยแพร่วิชาการป่าไม้ 0 4 1 1 0 4 8 2 ๓ 2 0 0 25

ลําดับที่ การให้บริการ
ประจําเดือน

ผูขอรบบรการขอมูลสงพมพ เอกสารเผยแพรวชาการปาไม

2 ผู้ขอรับบริการข้อมูลทางโทรศัพท์/ ณ ศูนย์บริการฯ 94 98 76 115 115 104 125 109 ๑๓๓ 108 0 0 1,077    

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

4 ผข้อรับบรกิารขอ้มลขา่วสารทางราชการของกรมปา่ไม ้     (ตาม 2 64 ผู้ขอรับบรกิารขอ้มูลขา่วสารทางราชการของกรมปา่ไม ้     (ตาม

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

0 0 1 1 1 2 0 0 ๑ 0 0 0 6

รวมทั้งสิ้น 94 102 78 117 116 110 133 111 ๑๓๗ 110 0 0 1,108     
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ผู้ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการของกรมป่าไม้      

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

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 ม.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 ม.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58



สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ศูนย์บริการประชาชน กรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 ม.ีค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 ม.ิย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 รวมทั้งสิ้น

1 ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของศูนย์บริการประชาชน กรมป่าไม้ 5,527 7,634 10,778 6,663 8,918 9,953 6,084 8,155 13,133 14,606 0 0

ลําดับที่ การให้บริการ
ประจําเดือน

ผูเขาชมเวบไซตของศูนยบรการประชาชน กรมปาไม

รวมทั้งสิ้น 5,527 7,634 10,778 6,663 8,918 9,953 6,084 8,155 13,133 14,606 0 0
91,451
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ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของศูนย์บริการประชาชน กรมป่าไม้



สรุปเรื่องร้องเรียนของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 - พ.ศ.2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558)

   

รวม
ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ
รวม

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ
รวม

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ลําดับที่ ประเภทเรื่องร้องเรียน

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

1 ให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแส 224 107 117 256 213 43 272 247 25

2 เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่และภารกิจ

ของกรมป่าไม้

83 33 50 60 54 6 43 39 4

3 กระทู ้ข้อหารือ 0 0 0 6 6 0 9 9 0

4 อื่นๆ (เช่น ขอคําปรึกษา เสนอความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะฯ)

33 27 6 22 22 0 18 16 2

ั้ ิ้รวมทังสนิ 340 167 173 344 295 49 342 311 31

คิดเป็นร้อยละ(%) 100.00% 49.12% 50.88% 100.00% 85.76% 14.24% 100.00% 90.94% 9.06%

  ป ี2556ปี 2557ปี 2558  
9.06%

ดําเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดําเนินการ

14.24%

ดําเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดําเนินการ

49.12%

50.88% ดําเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดําเนินการ

 
90.94%85.76%



 

ตาราง สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ประจําเดือน กรกฎาคม 2558 (ข้อมูลวันที่ 31 กรกฎาคม 2558) 

รายการผู้ขอรับบริการ 

(1) 

ผู้รับบริการสะสม 

 

(2) 

ผู้รับบริการ 

(ก.ค.58) 

(1+2) 

รวม 

1. ผู้ขอรับบริการข้อมูลสิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่วิชาการป่าไม้ 23 2 25 

2. ผู้ขอรับบริการข้อมูลทางโทรศัพท์/ศูนย์บริการฯ 969 108 1,177 

3. ผู้ขอรับบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0 

4. ผู้ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการของกรมป่าไม้  

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

6 0 6 

รวมทั้งหมด 998 110 1,108 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตาราง สถิติผู้เข้าชมเวบ็ไซต์ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ประจําเดือน กรกฎาคม 2558 (ข้อมูลวันที่ 31 กรกฎาคม 2558) 

รายการผูข้อรับบริการ 

(1) 

ผู้รับบริการสะสม 

 

(2) 

ผู้รับบริการ 

(ก.ค.58) 

(1+2) 

รวม 

1.ผู้เข้าชมเว็บไซต์ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม ้ 76,845 14,606 91,451 

รวมทั้งหมด 76,845 14,606 91,451 

 

 



  ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประจําเดือน กรกฎาคม 2558 (ข้อมูลวันที่ 31 กรกฎาคม 2558) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

(1) 

เรื่องร้องเรยีน 

สะสม 

 

(2) 

เรื่องร้องเรยีน 

ประจําเดือน 

(ก.ค.58) 

 

 

(1)+(2) 

รวม* 

ดําเนินการ

พร้อมรายงาน

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ 

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม ้ 110 4 114 77 37 

สํานักนายกรัฐมนตร ี/ (1111) 0 0 0 0 0 

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 167 59 226 90 136 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข ์ทส. 0 0 0 0 0 

อื่นๆ 0 0 0 0 0 

รวมทั้งหมด 277 63 340       167     173 

 

หมายเหตุ  * รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 (ดาวน์โหลดเอกสารไดท้างเว็บไซต์กรมป่าไม้ หน้าเว็บเพจศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ 

www.forest.go.th/service หัวข้อรายงานสถิติ) 

      

       



ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลวันที่ 31 กรกฎาคม 2558) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

(1) 

เรื่องรอ้งเรียน 

ทั้งหมด 

 (ต.ค.56-ก.ย.57) 

(2) 

ดําเนินการพร้อม

รายงานแล้วเสร็จ 

 (ต.ค.56-ก.ย.57) 

(1) - (2) = (3) 

อยูร่ะหว่าง

ดําเนนิการ 

(ข้ามป)ี 

(4) 

เรื่องดําเนินการแล้วเสร็จ 

ประจําเดือน ก.ค.58 

(3) - (4) 

เรื่องรอ้งเรียน

ค้างป ี

คงเหลือ** 

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม ้ 191 162 29 2 27 

สํานักนายกรัฐมนตร ี/ (1111) 0 0 0 0 0 

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 147 123 24 2 22 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส. 0 0 0 0 0 

อื่นๆ 0 0 0 0 0 

รวมทั้งหมด 344 291 53 4 49 

 

หมายเหตุ  ** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2  

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

  

 

 

 



ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามปี)(ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558) 

 

ช่องทางการร้องเรียน 

(1) 

เรื่องรอ้งเรียน 

ทั้งหมด 

 (ต.ค.55-ก.ย.56) 

(2) 

ดําเนินการพร้อม

รายงานแล้วเสร็จ 

 (ต.ค.55-ก.ย.56) 

(1) - (2) = (3) 

อยูร่ะหว่างดําเนนิการ 

(ข้ามป)ี 

(4) 

ดําเนินการพร้อม

รายงานแล้วเสร็จ 

 (ต.ค.56 – ก.ย.57) 

(5) 

เรื่องดําเนินการแล้วเสร็จ 

ประจําเดือน       

(ต.ค.57- ก.ค.58 

(3) - (4)-(5) 

เรื่องรอ้งเรียนค้างป ี

คงเหลือ*** 

ระบบเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม ้ 156 89 67 52 0 15 

สํานักนายกรฐัมนตรี / (1111) 1 0 1 0 0 1 

รัฐสภา / กระทู้ ข้อหารือ สว. สส. 9 6 3 3 0 0 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ/ (ระบบ e-Petition) 168 121 47 36 2 9 

อื่นๆ 8 2 6 0 0 6 

รวมทั้งหมด 342 218 124 91 2 31 

 

หมายเหตุ   *** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 

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

 

 

 

 



หน่วยงานที่รับผิดชอบ จํานวนเรื่องร้องเรียน อยู่ระหว่างดําเนินการ ดําเนินการแล้วเสร็จพร้อมรายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

สํานักบรหิารกลาง 2 ๐ ๒

สํานักแผนงานและสารสนเทศ ๒๗ ๐ ๒๗

สํานักจัดการป่าชุมชน 0 ๐ ๐

สํานักส่งเสรมิการปลูกป่า 4 ๐ ๔

สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ๑๖ ๕ ๑๑

สํานักจัดการท่ีดินป่าไม้ 8 ๗ ๑

สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 0 ๐ ๐

สํานักการอนุญาต 12 ๑๐ ๒

สํานักกฎหมาย 3 ๐ ๓

สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 0 ๐ ๐

สํานักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ 0 ๐ ๐

สํานักด่านป่าไม้ 1 ๑ ๐

สํานักรับรองการป่าไม้ 0 ๐ ๐

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 ๐ ๐

กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 ๐ ๐

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 (เชียงใหม)่ 22 ๑๔ ๘

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 2 (เชียงราย) ๑๔ ๘ ๖

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ลําปาง) 8 ๖ ๒

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 (ตาก) 12 ๘ 4

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 (สระบุร)ี 11 ๙ ๒

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) 10 ๕ ๕

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 (ขอนแก่น) 14 ๑๑ 3

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 (นครราชสีมา) 34 ๒๕ ๙

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 (ชลบุร)ี 11 ๒ ๙

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุร)ี 13 ๑๐ ๓

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎรธ์านี) 20 ๑๐ ๑๐

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรธีรรมราช) 13 ๕ ๘

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) 5 ๔ ๑

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 3 ๒ 1

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ 7 ๓ ๔

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 3 ๒ ๑

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขาพิษณุโลก 12 ๗ 5

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 สาขานครพนม 4 ๑ ๓

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 สาขาอุบลราชธานี 9 ๖ ๓

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 สาขาปราจนีบุรี 7 ๔ 3

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 11 ๐ ๑๑

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 สาขากระบ่ี 17 ๑๐ ๗

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 สาขานราธิวาส 3 0 3

หน่วยงานอื่น : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช 0 0 0

รวม ๓๔๐ ๑๗๓ ๑๖๗

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน (รายสํานัก) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เดอืน 1 ตุลาคม 2557 -  31 กรกฎาคม 2558

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

หมายเหตุ : เรื่องร้องเรยีนบางเรื่องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน

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



หน่วยงานที่รับผิดชอบ จํานวนเรื่องร้องเรียน อยู่ระหว่างดําเนินการ ดําเนินการแล้วเสร็จพร้อมรายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

สํานักบรหิารกลาง 5 ๐ ๕

สํานักแผนงานและสารสนเทศ 97 ๐ ๙๗

สํานักจัดการป่าชุมชน 3 ๐ ๓

สํานักส่งเสรมิการปลูกป่า 3 ๐ ๓

สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 11 ๑ ๑๐

สํานักจัดการท่ีดินป่าไม้ 7 ๐ ๗

สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 0 ๐ ๐

สํานักการอนุญาต 2 ๑ ๑

สํานักกฎหมาย 0 ๐ ๐

สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 0 ๐ ๐

สํานักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ 0 ๐ ๐

สํานักด่านป่าไม้ 2 ๐ ๒

สํานักรับรองการป่าไม้ 0 ๐ ๐

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1 ๐ ๑

กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 ๐ ๐

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 (เชียงใหม)่ 14 ๑ ๑๓

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 2 (เชียงราย) 3 ๐ ๓

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ลําปาง) 9 ๐ ๙

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 (ตาก) 12 ๑ 11

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 (สระบุร)ี 7 ๕ ๒

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) 13 ๐ ๑๓

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 (ขอนแก่น) 17 ๗ 10

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 (นครราชสีมา) 24 ๕ ๑๙

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 (ชลบุร)ี 10 ๑ ๙

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุร)ี ๒๔ ๘ ๑๖

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎรธ์านี) 11 ๐ ๑๑

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรธีรรมราช) 8 ๐ ๘

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) 6 ๑ ๕

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 1 ๐ 1

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ 4 ๐ ๔

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 7 ๐ ๗

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขาพิษณุโลก 11 ๔ 7

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 สาขานครพนม 2 ๐ ๒

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 สาขาอุบลราชธานี 12 ๑๐ ๒

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 สาขาปราจนีบุรี 8 ๔ 4

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 6 ๐ ๖

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 สาขากระบ่ี 8 ๐ ๘

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 สาขานราธิวาส 2 0 2

หน่วยงานอื่น : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช 0 0 0

รวม ๓๔๔ ๔๙ ๒๙๕

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน (รายสํานัก) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ข้อมูลอัพเดตถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2558)

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

หมายเหตุ : เรื่องร้องเรยีนบางเรื่องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน

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



หน่วยงานที่รับผิดชอบ จํานวนเรื่องร้องเรียน อยู่ระหว่างดําเนินการ ดําเนินการแล้วเสร็จพร้อมรายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

สํานักบรหิารกลาง 15 ๐ ๑๕

สํานักแผนงานและสารสนเทศ 68 ๐ ๖๘

สํานักจัดการป่าชุมชน 9 ๐ ๙

สํานักส่งเสรมิการปลูกป่า 6 ๐ ๖

สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 46 ๙ ๓๗

สํานักจัดการท่ีดินป่าไม้ 8 ๐ ๘

สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 2 ๐ ๒

สํานักการอนุญาต 6 ๑ ๕

สํานักกฎหมาย 2 ๐ ๒

สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 2 ๐ ๒

สํานักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ 2 ๐ ๒

สํานักด่านป่าไม้ 4 ๐ ๔

สํานักรับรองการป่าไม้ 2 ๐ ๒

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2 ๐ ๒

กลุ่มตรวจสอบภายใน 2 ๐ ๒

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 (เชียงใหม)่ 9 ๐ ๙

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 2 (เชียงราย) 13 ๑ ๑๒

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ลําปาง) 15 ๐ ๑๕

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 (ตาก) 14 ๑ 13

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 (สระบุร)ี 11 ๐ ๑๑

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) 12 ๐ ๑๒

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 (ขอนแก่น) ๗ ๑ 6

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 (นครราชสีมา) 25 ๔ ๒๑

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 (ชลบุร)ี 11 ๐ ๑๑

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุร)ี ๑๖ ๑ ๑๕

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎรธ์านี) 12 ๐ ๑๒

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรธีรรมราช) 8 ๐ ๘

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) 3 ๐ ๓

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 6 ๐ 6

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ 8 ๑ ๗

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 4 ๐ ๔

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขาพิษณุโลก 10 ๑ 9

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 สาขานครพนม 3 ๐ ๓

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 สาขาอุบลราชธานี 15 ๘ ๗

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 สาขาปราจนีบุรี 10 ๓ 7

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 5 ๐ ๕

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 สาขากระบ่ี 14 ๐ ๑๔

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 สาขานราธิวาส 3 0 3

หน่วยงานอื่น : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช 0 0 0

รวม ๓๔๒ ๓๑ ๓๑๑

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน (รายสํานัก) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ข้อมูลอัพเดตถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2558)

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

หมายเหตุ : เรื่องร้องเรยีนบางเรื่องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน

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



หนา้ที ่1

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เดือน กรกฎาคม 2558  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 กรกฎาคม 2558)

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

เดือน ตุลาคม 2557

1 5710932409 2/10/2557 2/10/2557 มีเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ใช้เวลาราชการไปประกอบอาชีพส่วนตัว √ e-petition สํานักแผนงานและสารสนเทศ ทดสอบระบบ

2 5711365582 2/10/2557 5/11/2557 บุกกรุกพื้นที่ในป่าวัดป่าภูโนนทราย ม. 7 หมู่บ้านเปลือย  ต.หนองอึ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ √ e-petition สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

3 5710957296 2/10/2557 17/11/2557 ได้ร้องเรียนขอทราบข้อมูลและการปฏิบัติหน้าที่ (สงวนชื่อ) หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อต 6           

ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ต่ออธิบดีกรมป่าไม ้เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2557 และทางกรมป่าไม้

ได้รับไว้เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2557 แต่ปรากฏว่าขณะนี้ไม่ได้แจ้งเรื่องที่ข้าฯได้ร้องเรียนและขอทราบ

ข้อมูลการดําเนินการให้ทราบแต่อย่างใด

√ e-petition สํานักป้องกันฯ (ปกปิดชื่อผู้ถูกร้องเรียน)

4 57 465 3/10/2557 27/10/2557 มชีาวบา้นในพืน้ที่เขา้ไปบกรกพืน้ที่ปา่สงวน เพื่อเขา้ไปจับจองทําการปลกพืชไร ่เชน่ กล้วย สับปะรด √ e petition สน จทป ที่ 10 สาขาเพชรบรี4 5711333465 3/10/2557 27/10/2557 มชาวบานในพนทเขาไปบุกรุกพนทปาสงวน เพอเขาไปจบจองทาการปลูกพชไร เชน กลวย สบปะรด 

ยางพารา ม. 5 บ้านบ่อนก ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

√ e-petition สน.จทป.ท 10 สาขาเพชรบุร

5 5712719668 8/10/2557 10/11/2557 แจ้งเบาะแสลักลอบตัดไม้พยุงบริเวณวัดป่าคํางูเหลือม หมู ่๑๐ ต.โนนโพธิ์ อ.เมืองอํานาจเจริญ               

 จ.อํานาจเจริญ

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

6 5711474221 8/10/2557 10/11/2557 แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่า บริเวณพื้นที่เขาหินเหล็กไฟ หมู ่7 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน           √ e-petition       สน.จทป.ที ่10 สาขาเพชรบุรี

จ.ประจวบคีรีขันธ์

7 5711421603 1/10/2557 9/3/2558 ขอให้ตรวจสอบกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณ ต.ทับปริก ต.เขาคราม และต.กระบี่น้อย อ.เมือง                

 จ.กระบี่

√ e-petition   สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่

8 5712759072 2/10/2557 14/1/2558 แจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ อําเภอแก่งหางแมว บุกรุกอุทยานแห่งชาติและป่าสงวนในพื้นที่แก่งหางแมว 

จ จันทบรี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

จ.จนทบุร

9 5711399624 13/10/2557 14/11/2557 มีการบุกรกป่าอ่างเก็บนําห้วยมุน่,ป่าลํานําแพร่นําตกธารสวรรค ์และป่าภูค้อ ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย √ e-petition สน.จทป.ที่ 6 (อุดรธาน)ี

10 5711421218 10/10/2557 11/12/2557 ขอให้พิจารณาแก้ไขกฎหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีเกี่ยวกับที่ดินทํากิน

ของราษฎร

√ e-petition      สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่

11 5711437008 16/10/2557 ขอให้ตรวจสอบกรณีไร่คีรีศักดิ์ได้ทําการบุกรุกพื้นที่ป่าและภูเขา บริเวณพื้นที่ ม. 8 ต.มวกเหล็ก              

อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

√ e-petition สน.จทป.ที ่5 (สระบุร)ี

12 5710993475 13/10/2557 14/1/2558 ผู้ร้องแจ้งว่าตนเองทํางานเป็นลูกจ้าง (TOR) ของหน่วยปกป้องรักษาป่าที่ ตง 6 (ย่านตาขาว) มา 10 ป ี

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีคําสั่งให้ตนออกจากงานโดยไม่มีสาเหตุและไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ผู้ร้องจึงขอความ

เป็นธรรมหรือเหตุผลที่ให้ตนออกจากงานครั้งนี้

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

ุ



หนา้ที ่2

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เดือน กรกฎาคม 2558  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 กรกฎาคม 2558)

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

13 5711443975 20/10/2557 19/1/2558 พืน้ที่สวนป่าน้ําดํา มีนายทุนเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าประมาณ 500 ไร ่และนํามาออกโฉนด เพื่อมาจําหน่าย จึง

อยากให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ เข้ามาตรวจสอบและดําเนินการด่วน ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ               จ.สุ

ราษฎร์ธานี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี

14 5711470779 24/10/2557 2/3/2558 รีสอร์ทภูสมอ โฉนดที่703 ได้ทําการสร้างรีสอร์ทซึ่งได้ทําถนนผ่ากลางพื้นที่ของผู้ร้องโฉนด403 อยู่หน้า

้ ี ์ ี ป่ ื ไ ่ ึ ใ ้ ่ ้

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

ทางเขา้รสีอรท์ และมกีารบุกรุกป่าสวงนหรือไม ่จงึขอให้หนว่ยงานเขา้มาตรวจสอบ ทางหลวงสาย4003 

ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์  

15 5800023 2/10/2557 13/10/2557 ลักลอบตัดไม้และแปรรูปไม ้ม.7 ต.ปากฉลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี ประเภทเรื่อง1

16 5800031 2/10/2557 มีการบุกรุกแผ้วถางป่า ซึ่งเป็นป่าสงวนเนื้อที่ประมาณ 70 ไร ่ม.5 ต.ทุ่งตะโก อ.หลังสวน จ.ชุมพร √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี

17 5800052 2/10/2557 มีการบุกรุกแผ้วถางป่าสงวนเขาพระวิชัย บริเวณ ม.1 ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่

18 5800044 26/9/2557 25/12/2557 ลักลอบตัดไม้เขาคลองยา ม.7 ซ.10 ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่

19 5702225 8/10/2557 2/2/2558 แจ้งเบาะแสการบุกรุกตัดไม้ในป่าสงวน อ.เบตง จ.ยะลา √ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 13 สาขานราธิวาส

20 5702254 6/9/2557 25/12/2557 ลักลอบตัดไม ้บา้นสะเอิงทอง ม 11 ต สําโรง อ โพธิ์ไทร จ อบลราชธานี √ ปม /เว็บไซต์ สน จทป ที่ 7 สาขาอบลราชธานี20 5702254 6/9/2557 25/12/2557 ลกลอบตดไม บานสะเองทอง ม.11 ต.สาโรง อ.โพธไทร จ.อุบลราชธาน √ ปม./เวบไซต สน.จทป.ท 7 สาขาอุบลราชธาน

21 5702364 8/10/2557 13/1/2558 ต้องการต้นกล้าสะเดาเทียม Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs จํานวน 100 ต้น หรือเป็นเมล็ดพันธุก์็ได้ √ ปม./เว็บไซต์ สํานักส่งเสริมการปลูกป่า

22 5701892 8/10/2557 8/10/2557 ชาวม้งเข้าไปบุกรุกป่าต้นน้ํา เพื่อนําพื้นที่นั้นปลูกไร่ขิง บริเวณ หมู่บ้านปางแก ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน √ ปม./โทรศัพท์ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

23 5701994 6/10/2557 6/10/2557 ลักลอบตัดไม ้ที่ ต.แพเหลา อ. คลองท่อม จ.กระบี่ โดยได้แจ้งเหตุไปที่สังกัด กระบี่ 2 ครั้งแล้วยังไม่

ดําเนินการ

√ ปม./โทรศัพท์ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

24 5702055 9/10/2557 9/10/2557 ผู้มีอิทธิพลบุกรุกพื้นป่าสงวน หมู5่ ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี √ ปม./เว็บไซต์ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

25 5702194 9/10/2557 9/10/2557 มีการบุกรุกของชาวบ้านเป็นประจะบางคนมีที่มากกว่า100ไรเพื่อที่ปลูกยางพาราทั้งๆที่เป็นคนพื้นที่สูงใน

่ ั ่ ํ ไ ้ ่ ี ี ี

√ ปม./เว็บไซต์ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

เขตติดตอ่กันระหวา่ 3 อําเภอได้แก ่เชยีงของเชยีงแสนดอยหลวง จ.เชียงราย

26 5702212 9/10/2557 9/10/2557 แนะนํา ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การบรรจุแต่งตั้งบุคลากรภาคสนามป่าไม้ด้านพิทักษ์ ชั้นปฏิบัต ิน่าจะรับ

จากบุคลากรที่จบจากชั้นม.3-ม.6 หรือ ปวช เหมือนตํารวจชั้นประทวน

√ ปม./เว็บไซต์ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

27 5800141 29/10/2557 11/6/2558 ลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวน ม.8 หมู่บ้านแม่อ้อใน ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

28 5800104 22/10/2557 4/11/2557 มีการอนุญาตให้ทําการตักดินบริเวณสํานักสงฆ์จิตตภาวนาไปขาย  บริเวณ ซอยหัวหิน 156 อ.หัวหิน      √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที ่10 สาขาเพชรบุรีุญ

จ.ประจวบศีรีขันธ์

ุ



หนา้ที ่3

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เดือน กรกฎาคม 2558  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 กรกฎาคม 2558)

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

29 5800065 2/10/2557 15/6/2558 บุกรุกป่าสงวน เพื่อนําพื้นที่ไปปลูกยางพารา ม.5 บ้านเขาเปาะ ต.กะโสม อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่

30 5800125 22/10/2557 บุกรุกป่าสงวนม่วงค่อมและป่าสงวนลํานารายณ์ของบริษัทสหฟาร์ม ที่ม.6 ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล       

จ.ลพบุรี

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 5 (สระบุร)ี

31 5800015 8/10/2557 พบเห็นว่ามีคนตัดไม้ในพื้นที่ป่าสงวน บริเวณสวนสัตว์ขอนแก่น อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น และมีการล้อม

ั้ ื่ ั ื ้ ี่ ํ ้ ้ ่

√ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

รัวเพือจับจองพืนท ีทําการแผว้ถางแล้วบางส่วน ไม่มีรายงานความกา้วหน้า

32 5800112 22/10/2557 27/1/2558 บุกรุกป่าบนภูเขาเพื่อสร้างบ้านพักอาศัย บนเขาตะแบกสามารถเข้าพื้นที่ได้จากทางโรงเรียนวัดเขาตะแบก 

ม.9 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ. ระยอง

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

33 5800073 9/10/2557 9/10/2557 ระยะเวลาในการจองบ้านพักอุทยานล่วงหน้าได้สูงสุดกี่วัน √ ปม./เว็บไซต์ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

34 5800154 29/10/2557 29/10/2557 ลักลอบตัดไม้ตะแบก ม.7 บ.เพชรจังวา ต.อู่โลก อ.ลําดวน จ.สุรินทร์ √ ปม./โทรศัพท์ สํานักแผนงานและสารสนเทศู ุ

35 5800094 22/10/2557 22/10/2557 ชาวบ้านบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน หมู ่8 ต.สะลวง อ. แม่ริม จ.เชียงใหม่ √ ปม./โทรศัพท์ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

36 5702055 9/10/2557 9/10/2557 ผู้มีอิทธิพลบุกรุกพื้นป่าสงวน พืน้ที่ หมู5่ ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

เดือน พฤศจิกายน 2557

37 5711388623 31/10/2557 23/12/2557 มีนายทุนและเจ้าหน้าที่ของรัฐลักลอบตัดไม ้ขนไม้ตะแบก ไม้พะยูง หมู่ที่ 19 √ e-petition สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

 บ้านด่านเจริญ ตําบลกระเทียม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

38 5711320544 14/11/2557 15/6/2558 ชาวบ้าน ตําบลหนอม จังหวัดร้อยเอ็ด เเจ้งร้องเรียนการลักลอบตัดไม้พะยูงในที่สาธารณะ อยากให้ทางการ

ช่วยดูเเล อนุรักษ์ไม้พะยูง

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

39 5711314779 26/11/2557 ชาวบ้านร้องเรียน พ่อค้าลักลอบค้าไม้ป่า ที่รับซื้อมาจากนายทุนที่ลักลอบตัดไม้ป่า ทางจังหวัดพะเยา √ e-petition สน.จทป.ที ่2 (เชียงราย)11 1 ุ

ดําเนินการแล้ว แต่พ่อค้ายังลักลอบซื้อไม้ป่าเช่นเดิม

p

40 5712700494 28/11/2557 27/5/2558 ชุมชน ซอยประชาอุทิศ 54 เขตทุ่งครุ กทม. เข้าซอยไปอยู่ระหว่าง ซอย 13 กับซอย 15 บ้านพักอาศัย 

หน้าบ้านมีตู้น้ํา มีการตัดไม ้โดยเครื่องจักร เสียงดังและฝุ่นละออง ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบด่วน

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

/ / ้ ป่ ไ ่ ื้ ี่ ้ ่ ใ ํ ่ ํ ี ั ั ี ใ ่ √ ป /โ ั ์ ป ี่ ( ี ใ )่41 5800214 11/11/2557 บุกรุกห้วยป่าไรพ่ืนท ีบา้นอ่อมใน ตาบลแมน่ะ อาเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม ่ √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ท ี1 (เชยีงใหม)่

42 5800162 24/11/2557 17/12/2557 บุกรุกป่าเพื่อปลูกยางพารา พืน้ที่ หมู่ที่ 8 ตําบลหินตก อําเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช √ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

43 5800285 27/11/2557 29/7/2558 มีชาวเขาบุกรุก ตัดไม ้เลื่อยไม้ขาย พร้อมกับทําการเกษตรควบคู่ไปด้วย พืน้ที่ หมู่ที่ 16 ตําบลป่าตึง อําเภอ

แม่จัน จังหวัดเชียงราย

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 2 (เชียงราย)

44 5800272 27/11/2557 ขนไม้ชิงชันแปรรูปแล้ว ด่านพรมแดนเชียงของห้วยทราย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว อําเภอเชียงของ จังหวัด √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที ่2 (เชียงราย)ู

เชียงราย



หนา้ที ่4

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เดือน กรกฎาคม 2558  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 กรกฎาคม 2558)

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

45 5800201 6/11/2557 17/12/2557 มีการซื้อขายที่ดินในเขตป่าสงวน เพื่อนําไปปลูกยางพาราบริเวณ หมู่บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่.1 ตําบลเด่นเหล็ก 

อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

46 5800264 26/11/2557 12/2/2558 ลักลอบขนไม้ประดู่ฎที่ทําการแปรรูปแล้วเพื่อรอจําหน่าย หมวดการทางสว่างดินแดง หมวดการทางพังโคน 

จังหวัดสกลนคร

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 6 สาขานครพนม

์ ื่ ี่ ิ ใ ป่ ้ ้ํ ใ ํ ี ั ั ่ ่ ึ่ √ ป ็ ไ ์ ป ี่ ่47 5800251 24/11/2557 ขอความอนุเคราะห ์เนืองจากทดีินในเขตป่าสงวนบา้นกุดนําใส อําเภอภูเวยีง จังหวัดขอนแกน่ บางส่วนซงึ

ทํากินมาแล้วประมาณ 40 ป ีขึ้นไป มีเจ้าหน้าที่ออกมาบอกว่าจะเวียนคืนเพื่อเป็นป่าชุมชน

√ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ท ี7 (ขอนแกน่)

ไม่มีรายงานความก้าวหน้า

48 5800183 6/11/2557 23/2/2558 ลักลอบค้าไม้พะยูงโดยจะขนไม้พะยุงมาไว้ในห้องน้ําของบ้านเลขที่ 19 หมู่ที่. 9 ตําบลบ้านราษฏร ์อําเภอ

เสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

49 5800222 13/11/2557 27/1/2558 ลักลอบนําไม้พะยูงและไม้สัก ไปทําป้ายรีสอร์ท สะพาน และเฟอร์นิเจอร์ ตําบลซากพง อําเภอแกลง จังหวัด

ระยอง

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

50 5800235 13/11/2557 12/1/2558 มีการขุดดินในเขตป่าสงวนหรือพื้นที่ราชพัสดุ พืน้ที่บ้านบ่อเจริญ ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

51 5800175 24/11/2557 26/1/2558 การส่งคืนเครื่องราชฯ √ ปม./เว็บไซต์ สํานักบริหารกลาง

2 / /2 / /2 ั ั ไ ้ ิ   ส   ี ้ ็ √ ป /โ ศั ์ สํ ั ส ส ศ52 5800191 6/11/2557 6/11/2557 ลกลอบตดไมพะยูงบรเวณ ม.6 ต.สบบง อ.หนองอ จ.รอยเอด √ ปม./โทรศพท สานกแผนงานและสารสนเทศ

เดือน ธันวาคม 2557

53 5712983590 2/12/2557 19/2/2558
ขอให้ตรวจสอบกรณีมีผูบุ้กรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เขาเสียดอ้า เขานกยูง - เขาอ่างหิน เพื่อมารีสอร์ท 

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

/ / / /
ขอให้ตรวจสอบการลักลอบตัดไม้ป่าสงวน ในพื้นที่วัดป่าดอยเทพนิมิต (บ้านแดง) หมู่ 8 ตําบลจําปาโมง 

√ i i ป ี่  ( )ี54 5711343832 2/12/2557 25/2/2558
อําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

√ e-petition สน.จทป.ท ี6 (อุดรธาน)ี

55 5711481448 2/12/2557 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกป่าสงวนสานป่าดงซํา ตําบลบ้านโนน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น √ e-petition สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น) ไม่มีรายงานความก้าวหน้า

56 5800324 8/12/2557 6/2/2558
ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดสกลนครที่ได้ทําการตรรวจยึดไม้ของกลาง จํานวน 96 

แผ่น ที่หมวดการทางพังโคน อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร แต่ไม่มีการดําเนินคดีกับผู้กระทํา
√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 6 สาขานครพนม

57 5712914190 2/12/2557 23/12/2557
ขอความอนุเคราะห์ให้มีการอนุมัติการลงลายมือชื่อรับรองให้เป็นพื้นที่ยกเลิกเขตป่าสงวน ให้แก่ประชาชน

ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตําบลฉลุง อําเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา
√ e-petition สน.จทป.ที่ 13 (สงขลา)

58 5711365316 3/12/2557 3/2/2558

มีนายทุนจากภาคใต ้เข้ามาบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน จํานวน 300 ไร ่เพื่อทําปลูกยาพาราง โดยมีเจ้าหน้าทีป่าไม้

ในพื้นที่รู้เห็นและมีการรับสินบนจากนายทุน บริเวณหมู่ที่  7 √ e-petition สน.จทป.ที ่4 สาขาพิษณุโลก

บ้านนาหวังแหน ตําบลบ่อไทย อําเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์



หนา้ที ่5

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เดือน กรกฎาคม 2558  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 กรกฎาคม 2558)

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

59 5800311 8/12/2557

ขอคําปรึกษาเกี่ยวกับ นสก. พบปัญหาเวลาเราส่งไม้ไปให้ลูกค้า เราจะออก นสก สําหรับขนไม้ไปทุกครัง้ 

แต่จะเกิดปัญหาในกรณีที่ลูกค้าไม่รับสินค้าทั้งแบบเต็มจํานวน และไม่เต็มจํานวน อันเนื่องจาก ปัญหา

คุณภาพ ลูกค้าไม่มีพื้นที่ว่าง รับไม่ครบทุกรายการ ส่งผลกับใบเบิกทางขากลับ ได้มาบ้าง ไม่ได้มาบ้าง ทําให้

โควตาไม้ของบริษัทไม่ครบตามจํานวน จะขอปรึกษาว่าเราจะมีวิธีการดําเนินอย่างไร เพื่อให้ถูกต้องตาม

√ ปม./เว็บไซต์ สํานักการอนุญาต

กฎหมาย

60 5700325 8/12/2557 7/4/2558 ลักลอบตัดไม้พยุง บ้านดูกอึ่ง ตําบลดูกอี่ง อําเภอหนองอี จังหวัดร้อยเอ็ด √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

61 5700304 8/12/2557 7/4/2558 ลักลอบตัดไม้พยุง บ้านดูกอึ่ง ตําบลดูกอี่ง อําเภอหนองอี จังหวัดร้อยเอ็ด √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

62 5800361 15/12/2557 23/3/2558 บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนทําสวนทุเรียนที่เขาดาดฟ้าหมู่ที่ 4 ตําบลควนทอง อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

63 5800374 20/12/2557 31/3/2558 บุกรุกแผ้วถางป่าภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าไสเกาะธง ตําบลเขาไร อําเภอทุง่สง จังหวัดนครศรีธรรมราช √ ปม./โทรสาร สน.จทป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

64 5800382 20/12/2557 3/2/2258 บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนเพื่อทําสวนยาง หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ตําบลบ่อไทย อําเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

ใ ้ ั ิ ิ่ ้ ป ่ ั้ ั ึ่ ี ํ ่

65 5712661050 11/12/2557 6/2/2558

ขอให้กระทรวงทรพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อม ประกาศแตง่ตง พนกงานราชการ ซงึมตีาแหนง่ ตาม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.ป่าไม ้พรบ.อุทยานแห่งชาต ิพรบ.

ป่าสงวนแห่งชาติ พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พรบ.เลื่อยโซ่ยนต ์เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศ

กระทรวงดังกล่าว

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

66 5712724246 15/12/2557 ขอให้ตรวจสอบกรณีการออก พทบ.5 ของตําบลท่ามะปราง อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี √ e-petition สน.จทป.ที ่5 (สระบุร)ี

67 5800353 8/12/2557 8/12/2557
โรงงานแปรรูปไม้ส่งเสียงรบกวนและกระจายฝุ่นให้ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงบ้านเลขที่ 106 หมู่ที่ 9 

ตําบลดอนทราย อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
√ ปม./โทรศัพท์ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

68 5800293 1/12/2557 25/12/2557
มีการบุกรุกป่าชุมชนเพื่อตั้งสํานักสงฆ ์พืน้ที่ป่าชุมชนบ้านท่ายม หมู่ที่ 8 ตําบลแสงสว่าง อําเภอหนองแสง 

จังหวัดอุดรธานี
√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 6 (อุดรธาน)ี

69 58 2 8/ 2/2557 8/ 2/2557 เจา้หนา้ที่เรยีกรับคา่ดําเนนิการในการลดกําลังเครื่องเลื่อยโซย่นต์ √ ปม /โทรศัพท์ สํานักแผนงานและสารสนเทศ69 5800332 8/12/2557 8/12/2557 เจาหนาทเรยกรบคาดาเนนการในการลดกาลงเครองเลอยโซยนต √ ปม./โทรศพท สานกแผนงานและสารสนเทศ

70 5800345 8/12/2557 8/12/2557
มีการตัดไม้ในพื้นที่ราชพัสดุโดยใช้เลื่อยโซ่ยนต ์ที่หลังร้านไก่ถังวังทอง ซอยชานวัง อําเภอวังทอง จังหวัด

พิษณุโลก
√ ปม./โทรศัพท์ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

71 5800133 1/12/2557 3/12/2557 การขออนุญาตตัดไม้สักในพื้นที่ตัวเอง √ ปม./เว็บไซต์ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

72 58 / 2/2557 / 2/2557
เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เรียกเก็บเงินชาวบ้าน โดยใช้รถหลวงไม่ติดป้ายทะเบียน แต่มีตรากรมป่าไม้ และตรา

√ ปม /โทรศัพท์ สํานักแผนงานและสารสนเทศ72 5800303 1/12/2557 1/12/2557
ญี่ปุน่ พืน้ที่ตําบลนางาม ตําบลดําแดน อําเภอมัญจคีรี จังหวัดขอนแก่น

√ ปม./โทรศพท สานกแผนงานและสารสนเทศ

73 5800243 1/12/2557 1/12/2557 ขออนุญาตตราประทับไม้สัก (ค้อน) จากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร √ ปม./เว็บไซต์ สํานักแผนงานและสารสนเทศ



หนา้ที ่6

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เดือน กรกฎาคม 2558  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 กรกฎาคม 2558)

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

74 5702204 1/12/2557 1/12/2557
มีเจ้าหน้าที่ บางรายให้ชาวบ้านบุกรุกป่าสงวน พร้อมเก็บเงินค่าคุ้มครอง ต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.

นครศรีธรรมราช
√ ปม./เว็บไซต์ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

75 5800081 1/12/2557 1/12/2557 สอบถามเรื่องการปลูกต้นไม้ √ ปม./เว็บไซต์ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

เดือน มกราคม 2558

ไ ็ ็ ไ76 5800395 5/1/2558 16/2/2558 ค่าตอบแทนพนักงานราชการไม่เป็นธรรม √ ปม./เว็บไซต์ สํานักกฎหมาย

77 5711319430 25/12/2557 มีการบุกรุกตัดไม้พะยูง ในเขตป่า โดนนําไม้ที่ตัดมาพักไว ้อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ √ e-petition สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น) มีรายงานความกา้วหน้า

78 5800413 6/1/2558 20/2/2558 บุกรุกที่ดินในเขตป่าสงวน ตําบลตองปิด อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

79 5800421 12/1/2558
ผู้ใหญ่บ้านจัดสรรที่ดินป่าชุมชนเพื่อขาย ป่าชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 1 บ้านห้วยส้ม ตําบลห้วยส้ม อําเภอภู

กระดึง จังหวัดเลย
√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 6 (อุดรธาน)ี มีรายงานความกา้วหน้า

กระดง จงหวดเลย

80 5811482449  05/01/2558 3/2/2558
มีนายทุนบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติเพื่อสร้างรีสอร์ทและปลูกยางพารา พืน้ที่ หมู่ที่ 8 หมู่บ้านเจริญรัตน ์ตําบล

บ่อไทย จังหวัดเพชรบูรณ์
√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

81 5800434 15/1/2558
ขอให้ตรวจสอบไม้ที่จะนํามาสร้างสํานักสงฆ ์บ้านหนองหว้าใหม ่หมู่ที่ 15 ตําบลหนองหว้า อําเภอเบญจ

ลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

โ ่82 5800442 19/1/2558 บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติแม่ระกา อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

83 5800455 19/1/2558
ขอให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจเลื่อยยนต ์ตามบ้าน หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 13 ตําบลนาคํา อําเภอศรี

เมืองใหม ่จังหวัดอุบลราชธานี
√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี ไม่มีรายงานความก้าวหน้า

84 5800463 19/1/2558 9/6/2558 บุกรุกพื้นที่ป่า ตําบลบ่อแก้ว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ่ √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

บกรกป่าสงวน เพื่อทําไร่ข้าวโพด ไร่มัน บ้านนาคําหวายหม่ที ่9 ตําบลยางโกสน อําเภอนครไทย จังหวัด
โ ่ โ85 5800471 21/1/2558 23/3/2558

ุ ุ ู

พิษณุโลก
√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

86 5800405 6/1/2558 6/1/2558
โครงการปล่อยจระเข้คืนถิ่น  เขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่ายอดโดม   ตําบลโดมประดิษฐ ์ อําเภอน้ํายืน  จังหวัด

อุบลราชธานี
√ ปม./โทรศัพท์ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

ขอให้จัดสรรเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบการบุกรุกตัดไม้ในพื้นที่ป่าสงวน ชื่อ ซึ่งอยู่บนภูเขา ชื่อเขาน้อยหนอง

่ ้ ้ ึ่ ็ ื ้ ี่ ิ ่ ั ่ ํ ํ ั ํ ี่ ี87 ทก02570105372 26/12/1957 16/4/2558 แหวน หมู่บา้นเขานอ้ย ซงึเป็นเขตพืนทตีดิตอ่กันระหวา่งตําบลกระแจะและตําบลสนามชัย อําเภอนายาย

อาม จังหวัดจันทบุรี

√ e-petition สน.จทป.ท ี9 (ชลบุร)ี

88 ทก02570105393 26/12/2557 28/4/2558
ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ประเภท ไม้สัก และไม้ประดู่ บริเวณป่าสงวนน้ําตกหนองกระชาย 

หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระชาย ตําบลหนองย่างเสือ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
√ e-petition สน.จทป.ที่ 5 (สระบุร)ี

ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน ชื่อ ป่าเทือกเขาทะราย ตัง้อยู่ภายในหมู่ที่ 1 ตําบลเขาวงกต อําเภอ
√ ป ี่ ี89 ทก02570106217 29/12/2557 29/4/2558

ุ ุ ู ู

แก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
√ e-petition สน.จทป.ท ี9 (ชลบุร)ี



หนา้ที ่7

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เดือน กรกฎาคม 2558  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 กรกฎาคม 2558)

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

90 ทก02570106039 6/1/2558
ขอให้ตรวจสอบการลักลอบตัดต้นไม้  ในพื้นที่ป่าสงวนน้ําปาด โดยไม่ได้รับอนุญาต บริเวณหมู่ที่ 2 ตําบลน้ํา

ไผ่ อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
√ e-petition สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

91 ทก02580000574  6/1/2558 17/2/2558
ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน ชื่อป่าเขาเพชร หมู่ที่ 4 หมู่บ้านในช่อง ตําบลสองแพรก อําเภอชัย

บุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
√ e-petition สน.จทป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี

้ ั ั ไ ้ ื่ ํ ่ ิ ึ่ ป็ ิ ่ ่
92 ทก02580000380  7/1/2558 22/7/2558

ขอแจง้เบาะแสการลักลอบตัดไมพ้ยูงเพือจําหนา่ย บรเิวณภูเขาสาธารณะ  ซงึเป็นเขตตดิตอ่ระหวา่ง

ประเทศลาว หมู่บ้านคําบาก  ตําบลห้วยข่า อําเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

93 นร01580001891 20/1/2558 9/4/2558

ด้วย นายสมหมาย จักษุอินทร ์หัวหน้ากองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในไทยอาสาป้องกันชาติ ได้มี

หนังสือคําร้อง กราบเรียนนายกรัฐมนตร ีขอรับการสนับสนุนพันธุ์ไม้ต่างๆ เช่นไม้แดง ไม้เต็ง ไม้มะค่า จาก

กรมป่าไม้

√ e-petition สํานักส่งเสริมการปลูกป่า

94 นร01580001940 20/1/2558 28/1/2558
ขอเสนอความคิดเห็น กรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน อยากให้เปลี่ยนรีสอร์ทที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนเป็นวัดหรือ

สํานักสงฆ์
√ e-petition สํานักป้องกันฯ

95 ทก02580002517 13/1/2558 16/7/2558
ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า บริเวณป่าสงวนหมู่บ้านต้าผาหมอก ตําบลต้าผามอก 

อําเภอลอง จังหวัดแพร่
√ e-petition สน.จทป.ที่ 3 สาขาแพร่

96 58 484 28/ /2558 บกรกพืน้ที่ปา่ หมท่ี่ 2 หมบ่า้นสามหลัง ตําบลโปง่แยง อําเภอแมร่มิ จังหวัดเชยีงใหม่ √ ปม /โทรศัพท์ สน จทป ที่  (เชยีงใหม)่96 5800484 28/1/2558 บุกรุกพนทปา หมูท 2 หมูบานสามหลง ตาบลโปงแยง อาเภอแมรม จงหวดเชยงใหม √ ปม./โทรศพท สน.จทป.ท 1 (เชยงใหม)

97 ทก02580002606 13/1/2558
ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่า ซึ่งแต่เดิมเป็นป่าสงวน ชื่อ โคกอีเมา บริเวณ หมู่ที่ 8 ตําบลนิคมลํา

นารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
√ e-petition สน.จทป.ที่ 5 (สระบุร)ี

98 ทก02580003011 14/1/2558 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่เขาพนมเกิน ตําบลวังตะเคียน อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท √ e-petition สน.จทป.ที่ 5 (สระบุร)ี

99 นร 58 262 4/ /2558 6/2/2558
เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจ้างเหมาพนักงานของหน่วยป้องกันรักษาป่า ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจป่า สังกัด

√ e petition สํานักปอ้งกันฯ99 นร01580001262 14/1/2558 6/2/2558
กรมป่าไม้ เนื่องจากไม่มีสวัสดิการและอื่นๆ

√ e-petition สานกปองกนฯ

100 นร01580001384 15/1/2558 8/6/2558
ขอให้พิจารณาเร่งรัดการดําเนินการเรื่องการขอเอกสารสิทธิในที่ดินทํากินของราษฎรหมู๖่ ตําบลควนทอง 

อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

101 ทก02580003983 20/1/2558
ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับยกเลิกสัมปทานในการระเบิดภูเขาในทุกพื้นที่ โดยประชาชนเห็นว่าจะเป็นการ

ลดจํานวนปา่ไมภ้ายในประเทศลง และอาจจะส่งผลตอ่ระบบนเิวศนท์างด้านธรรมชาติ
√ e-petition สํานักการอนุญาต

ลดจานวนปาไมภายในประเทศลง และอาจจะสงผลตอระบบนเวศนทางดานธรรมชาต

102 5812956393 23/1/2558

ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สํานักงานป่าไม้เขต 11 (ป่าไม้แดง) พร้อมด้วย

กําลังเจ้าหน้าที่ยึดที่ดินของนายประสิทธฺ ์ศักดา ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตําบลตะกุกเหนือ อําเภอวิภาวด ีจังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี

√ e-petition  สน.จทป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี

103 5811312240 23/1/2558 19/3/2558
มีชาวบ้านลักลอบจองพื้นที่แนวเขตเเละตัดไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต พืน้ที่ป่าสาธารณะของรัฐบริเวณใกล้วัด

√ e-petition สน จทป ที่ 9 (ชลบร)ี103 5811312240 23/1/2558 19/3/2558
มะขาม ตําบลมะขาม อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

√ e petition สน.จทป.ท 9 (ชลบุร)

เดือน กุมภาพันธ์ 2558



หนา้ที ่8

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เดือน กรกฎาคม 2558  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 กรกฎาคม 2558)

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

104 ทก02570106221 29/12/2557 16/2/2558

ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันเหตุไฟไหม้ภายในพื้นที่ภาคใต ้โดย

ประชาชนเห็นว่าควรมีการจัดสรรเจ้าหน้าที่เพื่อคอยป้องกันและรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น เพื่อสามารถ

ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันทีและรวดเร็ว

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

105 ทก02580001894 14/1/2558 27/3/2558
ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา กรณีม ีพืน้ที่ ภ.บ.ท. 5 , ภ.บ.ท. 6 

√ e-petition สํานักส่งเสริมการปลูกป่า
และ ภ.บ.ท. 11

ู

106 ทก02580003153 19/1/2558
ขอให้ตรวจสอบกลุ่มบุคคลที่ทําการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเกาะสมุย บริเวณอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี
√ e-petition สน.จทป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี

107 ทก02580003702 19/1/2558 18/3/1958
ขอให้ตรวจสอบการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนเพื่อปลูกยางพารา บริเวณ ซอยในไร ่หมู่บ้านบางใหญ ่หมู่ที่

5 ตําบลบางใหญ่ อําเภอกระบุร ีจังหวัดระนอง
√ e-petition สน.จทป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี

108 ทก02580003836 19/1/2558
ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่า บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 13 บ้านซับยาง ตําบลศิลาทิพย์ อําเภอชัย

บาดาล จังหวัดลพบุรี 
√ e-petition สน.จทป.ที่ 5 (สระบุร)ี

109 ทก02580004371 19/1/2558
ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกป่าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ไม่ทราบชื่อ) ประจําจังหวัดลพบุร ีบริเวณหมู่ที่ 4 ถึง

หมู่ที่6 ตําบลโคกแสมสาร อําเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
√ e-petition สน.จทป.ที่ 5 (สระบุร)ี

ขอใหต้รวจสอบพฤตกิรรมเจา้หนา้ที่ หัวหนา้หนว่ยปอ้งกันรักษาปา่ ที่ ตง 6 (ย่านตาขาว) สํานักจัดการ
110 5800502 4/2/2558 24/2/2558

ขอใหตรวจสอบพฤตกรรมเจาหนาท หวหนาหนวยปองกนรกษาปา ท ตง.6 (ยานตาขาว) สานกจดการ

ทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)
√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

111 5800515 4/2/2558 31/3/2558 ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโรงแรม first อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

112 5800523 4/2/2558 9/6/2558 บุกรุกพื้นที่ป่า หมู่ที่ 9 ตําบลโปงทุง่ อําเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

113 5800531 4/2/2558 12/2/2558 มีการลักลอบขนไม้พะยูงจากฝัง่ลาวมาไว้ที่บ้านแก้ง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที ่6 สาขานครพนม

114 5800544 11/2/2558 11/2/2558 ลักลอบตัดไม้เพื่อต้มเหล้าเถื่อน หมู่ที่ 11 ตําบลร่องเคาะ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง √ ปม./โทรศัพท์ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

115 5800552 13/2/2558 13/2/2558 ถูกกลั่นแกล้งจากหัวหน้าด่านป่าไม้ระนอง √ ปม./โทรศัพท์ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

116 5800565 16/2/2558 16/2/2558 ลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตําบลเสริมขวา อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง √ ปม./โทรศัพท์ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

117 5811357464 12/2/2558
ขอความช่วยเหลือให้ไปตัดต้นประดู่ตายยืนต้น(ต้นใหญ่มาก) หลังบ้านผู้ร้องซึ่งเป็นป่าสงวนเกรงว่าจะล้มมา

ั ้ ้ ้ ํ ใ ้ ิ ี ไ ้ ั ั ไ ้
√ e-petition สน.จทป.ที ่4 (ตาก)

ทับบา้นผูร้อ้ง ทาให้เกดิความเสียหายและได้รับอันตรายได้

118 5800573 19/2/2558 2/3/2558
ขอให้ตรวจสอบเรื่องการตัดต้นไม้ใหญ่  (ต้นมะหาด อายุ 140 ป)ี ที่เทศบาลเมืองกระบี่ตัดเพื่อจะนํามา

แกะสลัก
√ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่

119 5711477343 23/12/2557 15/5/2558
มีบุคคลนอกพื้นที่จะนําพื้นที่ป่าของรัฐจํานวน 2 ไร ่ที่หมู ่6 ตําบล แม่แฝกใหม ่อําเภอสันทราย จังหวัด 

เชียงใหม่ ดําเนินการซื้อขายโดยไม่ได้รับอนุญาต
√ e-petition สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

120 5812277685 17/2/2558 28/4/2558
พบเห็นเจ้าหน้าที่ สน.จทป.ที่ 4 (ตาก) ทํางานล่าช้า ละเลยและไม่สนใจปฎิบัติงานในหน้าที่ และเล่นเฟซบุค

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



หนา้ที ่9

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เดือน กรกฎาคม 2558  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 กรกฎาคม 2558)

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

121 5800581 20/2/2558
มีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อสร้างสํานักสงฆ ์สํานักสงฆ์ป่าธรรมคีรี บางอโศก บ้านซับน้ําเย็น ตําบลปากช่อง 

จังหวัดนครราชสีมา
√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

122 5800594 20/2/2558 20/2/2558 มีการลักลอบตัดไม้ที่บริเวณเขาลูกช้าง หมู่ที่ 7 ท่ากระทุม่ อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

พบการทุจริตจัดจ้างคนงานชั้วคราวรายวัน ในส่วนส่งเสริมการปลูกป่า  สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 

่ โ ่ ี ่ ่ ้ ็ ็ ใ ํ ้ ไ ้ ่ ็ ไ ์ ี่ ่123 5800604 20/2/2558 (ขอนแกน่)  โดยพบว่ามกีารเบิกจา่ยคา่จา้งแรงงานเป็นเท็จ  ในกิจกรรมเพาะชํากล้าไม ้ การปลูกปา่และ

บํารุงป่า  พบว่ามีการเบิกจ่ายคนงานผีเป็นจํานวนมาก

√ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ท ี7 (ขอนแกน่) มีรายงานความกา้วหน้า

124 5800612 23/2/2558 24/3/2558 เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสันทราย สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) √ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

125 5800625 23/2/2558 27/3/25558 ซุกซ่อนไม้พะยูงที่บริษัทชิโคกุ อําเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 5 (สระบุร)ี

126 5800633 23/2/2558 17/4/2558 ร้องเรียนเจ้าหน้าที่สวนป่าปางอโศก อําเภอปากช่อง จังหวัดพระนครราชสีมา √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที ่8 (นครราชสีมา)( )

127 5800641 23/2/2558 21/5/2558
ชาวบ้านลักลอบตัดไม้ยางบริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธาน ีหมู่ที่ 5 ตําบลคันธุลี 

อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี

128 5800492 3/2/2558 13/3/2558 บุกรุกพื้นที่ป่า หมู่บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6 ตําบลนางัว อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 6 (อุดรธาน)ี

129 5800654 24/2/2558 10/3/2558 ขอให้ตรวจสอบการสร้างสนามฟุตบอล บริเวณเขาตาอิน หมู่ที่ 7 ตําบลทับมา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที ่9 (ชลบุร)ีุ ู ( ุ )

130 5800662 25/2/2558 25/2/2558 การล่าสัตว์ในเขตป่าชุมชนบ้านดงห้วยเย็น เขตป่าสงวนแห่งชาต ิบ้านโฮ่ง ลําพูน √ ปม./เว็บไซต์ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

131 5800675 25/2/2558 26/5/2558 แจ้งตัดไม้ในเขตป่าสงวน หมู่ที่ 8 ตําบลกรงปินัง อําเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 13 สาขานราธิวาส

เดือน มีนาคม 2558

่ ่132 5800683 2/3/2558 มีการลักลอบขุดดินที่ดินป่าไม้ขาย กํานัน หมู7่บ้านดงซํา ตําบลบ้านโนน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น √ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น) ไม่มีรายงานความก้าวหน้า

133 5811301583 26/2/2558 10/4/2558
ลักลอบตัดไม ้ในสวนสมเด็จจุฬาภรณ์ โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการป่าไม้ชุมชนสวนสมเด็จ

จุฬาภรณ์ อําเภอชะอวด ตําบลชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

134 5800714 10/3/2558 10/3/2558 การเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงของหน่วยงานป้องกันการรักษาป่าในพื้นที่รับผิดชอบของ สน.จทป.ที ่10 (ราชบุร)ี √ ปม./โทรศัพท์ สํานักแผนงานและสารสนเทศ1 ุ

135 5800735 12/3/2558 19/5/2558 การสุบบุหรี่ในสถานที่ราชการระเบียงห้องกฏหมายชัน้ 3 √ ปม./เว็บไซต์ สํานักกฎหมาย

136 5800743 12/3/2558 ลักลอบตัดไม้ในป่าสงวนบ้านเกี๋ยงทา ตําบลเวียงต้า อําเภอลอง จังหวัดแพร่ √ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 3 สาขาแพร่

137 5800751 13/3/2558 13/3/2558 ร้านอาหารในแหล่งน้ําธรรมชาติของ ปิงโค้ง รีสอร์ต √ ปม./เว็บไซต์ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

138 5800772 13/3/2558 ลักลอบตัดไมใ้นหมบ่า้นรวมไทย ตําบลโหรา อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอ้ยเอ็ด √ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแกน่) มรีายงานความกา้วหนา้138 5800772 13/3/2558 ลกลอบตดไมในหมูบานรวมไทย ตาบลโหรา อาเภออาจสามารถ จงหวดรอยเอด √ ปม./เวบไซต สน.จทป.ท 7 (ขอนแกน) มรายงานความกาวหนา



หนา้ที ่10

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เดือน กรกฎาคม 2558  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 กรกฎาคม 2558)

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

139 5811326852 23/3/2558
บุกรุกป่าสวงวนของราชการ ลักลอบเข้าไปตัดไม ้เเละขนไม้ไปขาย เป็นจํานวนมาก หมู ่5 บ้านปางหมิ่น 

ตําบลบ่อทอง อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
√ e-petition สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

140 5811314593 23/3/2558 13/7/2558
มีการจุดไฟเผาป่า เป็นป่าชุมชน ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เกิดฝุ่นควันจํานวนมาก แจ้ง

บรรเทาสาธารณะภัยแล้วแต่กําลังไม่เพียงพอ จึงอยากขอกําลังสนับสนุนเพิ่ม
√ e-petition สน.จทป.ที่ 2 (เชียงราย)

ั ื ้ ี่ ั ั ิ โ ็ ไ ์ ี่ ิ โ141 5800785 23/3/2558 บุกรุกและจัดสรรพืนทขีาย จังหวัดพษิณุโลก √ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ท ี4 สาขาพษิณุโลก

142 5800793 23/3/2558 19/5/2558 สํานักฆ์วัดถ้ําเม่น ตําบลหนองรี อําเภอเมืองชลบุร ีจังหวัดชลบุร ีได้บุกรุกป่า เพื่อปลูกสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม √ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

เดือน เมษายน 2558

แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม ้(ไม่ระบุประเภท) บริเวณพื้นที่ป่าสงวนคลองห้วยบวย หมู่บ้านทุ่งหว้า
ป ี่ ี่143 ทก02580011067  09/02/2558

ุ ู ุ

 หมู่ที่ 1 ตําบลบางทอง อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
√ e-petition สน.จทป.ท ี12 สาขากระบี

144 ทก02580011068 9/2/2558
แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการบุรุกพื้นที่ป่าสงวน ชื่อ สวนอ่างทับประดู ่บริเวณ หมู่บ้านทุ่งพนมวัง หมู่ที่ 12 

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

145 ทก02580011319 9/2/2558
ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน (ไม่มีชื่อ) บริเวณหมู่ที่ 5 ตําบลแก่งหางแมว อําเภอแก่งหางแมว 

ั ั ั ี
√ e-petition สน.จทป.ที ่9 (ชลบุร)ี

จงหวดจนทบุร

146 ทก02580011904 11/2/2558 27/5/2558
ขอให้ตรวจสอบกิจการขุดดินซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวน ชื่อป่าสงวนควนโนรา เพื่อนําไปจําหน่าย ในบริเวณพื้นที่

หมู่ที่ 11 บ้านควนล่อน ตําบลแม่ขร ีอําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

147 ทก02580013234 16/2/2558
ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน เพื่อทําสวนยางพารา บริเวณพื้นที่บ้านป่าสัก หมู่ที่2 ตําบลป่างิ้ว 

อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
√ e-petition สน.จทป.ที่ 2 (เชียงราย)

148 ทก02580013838 3/3/2558 23/7/2558
ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า บริเวณเขตพื้นที่อนุรักษ์ (ไม่ทราบชื่อ) หมู่ที่ 12 ตําบลละลม

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

149 ทก02580014173  23/2/2558
ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม ้ประเภทสะแบง และไม้ประดู่ บริเวณหมู่ที่ 4 ตําบลรังงาม อําเภอ

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

ขอใหต้รวจสอบการบกรกพืน้ที่ปา่สงวน บรเิวณปา่ราชนิ ีหมบ่า้นตโีปง หมท่ี่ 3 ตําบลบาละ อําเภอกาบัง 
150 ทก02580014685 24/2/2558 23/7/2558

ขอใหตรวจสอบการบุกรุกพนทปาสงวน บรเวณปาราชน หมูบานตโปง หมูท 3 ตาบลบาละ อาเภอกาบง 

จังหวัดยะลา
√ e-petition สน.จทป.ที่ 13 สาขานราธิวาส

151 ทก02580014736 16/3/2558 21/7/2558
ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ ขอให้รัฐบาลประกาศนโยบายเกี่ยวกับการเปิดรับลงทะเบียนการขออนุญาต

ขึ้นทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต ์และเลื่อยประเภทอื่นๆ ที่ประชาชนใช้เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพ
√ e-petition สํานักการอนุญาต

่
152 ทก02580014776 23/2/2558

ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบตัด และจําหน่ายไม้ประดู่ และไม้สัก บริเวณ ภายในป่าสงวน (ไม่ทราบชื่อ) 

หมู่บ้านหัวโท หมู่ที่ 6 (ไม่ทราบตําบล) อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
√ e-petition สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)



หนา้ที ่11

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เดือน กรกฎาคม 2558  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 กรกฎาคม 2558)

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

153 ทก02580014893 23/2/2558
ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน(ไม่ทราบชื่อ)บริเวณ หมู่บ้านคลองมหาด หมู่ที่ 5 (ผู้ร้องไม่แน่ชัดใน

หมู่ที่) ตําบลท่าตะเกียบ อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
√ e-petition สน.จทป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

154 ทก02580014959 23/2/2558 20/5/2558
ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ของชุมชน บริเวณ ภูเขาตะนิ่ม (ตามที่ผู้ร้องแจ้ง) ตัง้อยู่ที่ หมู่ที่ 

20 ตําบลแม่เล่ย ์อําเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์

้ ี่ ั ั ื ้ ี่ป่ ไ ่ ่ ํ ํ ั
155 ทก02580015412 25/2/2558 22/6/2558

ขอแจง้เบาะแสเกยีวกับการลักลอบบุกรุกพืนทีป่าสงวน (ไมท่ราบหมู)่ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม่
√ e-petition สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

156 ทก02580015946 23/2/2558 9/7/2558
ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับเพิ่มบทลงโทษผูล้ักลอบตัดไม้ทําลายป่าทั่วประเทศ เนื่องจาก

ประชาชนเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเพิ่มบทลงโทษผูล้ักลอบตัดไม้ฯ
√ e-petition สํานักกฎหมาย

57 2 24/2/2558
ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไม ้ประเภทไม้ตะเคียนทอง ไม้ยางและไม้ยางนา ภายในพื้นที่ป่าสวงน ชื่อ ป่า

√ titi สน จทป ที่ 2 สาขากระบี่157 ทก02580016055 24/2/2558
ควนแหลมซําหมู่ที่ 3 ตําบลคลองเคียน อําเภอตะกั่วทุง่ จังหวัดพังงา

√ e-petition สน.จทป.ท 12 สาขากระบ

158 ทก02580016158 24/2/2558
ขอให้ตรวจสอบมีบุคคลบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บริเวณเขากลางเมือง หมู่บ้านวังปลาช่อน หมู่ที่ 1 ตําบลยางหัก

 อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

159 ทก02580016469 25/2/2558 2/6/2558
ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบล่าสัตว์ป่า ในพื้นที่ภูเขา (ไม่ทราบชื่อ) หมู่บ้านพุสวรรค ์ตําบลพุสวรรค ์อําเภอ

เแกง่กระจาน จังหวัดเพชรบรี
√ e-petition สน.จทป.ที ่10 สาขาเพชรบุรี

เแกงกระจาน จงหวดเพชรบุร

160 ทก02580017379 3/3/2558 28/4/2558
ขอให้ตรวจสอบการลักลอบตัดไม ้ป่าชุมชน (ไม่ทราบชื่อ) บริเวณ นิคมองค์การทหารผ่านศึก หมู่ที่ 10 

ตําบลท่าข้าวเปลือก อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
√ e-petition สน.จทป.ที่ 2 (เชียงราย)

161 ทก02580017413 9/3/2558
ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน(ไม่ทราบชื่อ)ของวัดม่อนพญาคํา หมู่บ้านถ้ํา หมู่ที่ 1 ตําบลทุ่งกว๋าว

 อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
√ e-petition สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

162 นร01580005845 3/3/2558
ขอให้เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกแผ้วถางป่าสงวนแห่งชาติป่าหน้าไซป่าควนขาวเครา บริเวณหมู่ที่ 

17 ตําบลบางขัน อําเภอยบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

163 ทก02580018215  2/3/2558 2/6/2558
ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนบริเวณ หมู่ที่ 2 หมู่บ้านอ่าวน้อย ตําบลอ่าวน้อย อําเภอเมือง 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการบกรกพืน้ที่ปา่สงวน บรเิวณ หมบ่า้นสบเติ๋น ตําบลสบปา้ด อําเภอแมเ่มาะ 
164 ทก02580018381 6/3/2558 25/6/2558

ขอแจงเบาะแสเกยวกบการบุกรุกพนทปาสงวน บรเวณ หมูบานสบเตน ตาบลสบปาด อาเภอแมเมาะ 

จังหวัดลําปาง
√ e-petition สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

165 ทก02580019300 6/3/2558
ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่า จํานวน 2 สถานที่ สถานที่ 1 ชื่อป่าโคกโนนอิฐ บริเวณบ้านโคกโนนอิฐ 

หมู่ที่ 8 ตําบลนาป่า อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

166 ทก02580019720 10/3/2558
ขอให้แก้ไขปัญหาการจุดไฟเผาป่าสงวน (ไม่ทราบชื่อป่า) บนภูเขา เพื่อหาของป่า บริเวณพื้นที่ ระหว่างบ้าน

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 สาขาพษิณโลก166 ทก02580019720 10/3/2558
หมู่บ้านห้วยเจียงกับหมู่บ้านบ้านโป่งแค ตําบลคันโช้ง อําเภอวัดโบสถ ์จังหวัดพิษณุโลก

√ e petition สน.จทป.ท 4 สาขาพษณุโลก



หนา้ที ่12

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เดือน กรกฎาคม 2558  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 กรกฎาคม 2558)

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

167 ทก02580020427  9/3/2558 16/7/2558
ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้เนื้อแข็ง เช่นไม้สักทอง ภายในหน่วยเพาะชํากล้าไม ้ชื่อป่าแม่ต้า

ดอนขุน(แม่แจม) พืน้ที่ ตําบลเวียงต้า อําเภอลอง จังหวัดแพร่
√ e-petition       สน.จทป.ที่ 3 สาขาแพร่

168 ทก02580021080 11/3/2558 15/7/2558

ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับแหล่งพักไม้หวงห้ามและการลักลอบเลี้ยงสัตว์ป่าไม้สัตว์ป่าคุ้มครอง บริเวณบ้านพัก

ข้าราชการ (ไม่ทราบเลขที่) ของสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูม ิบ้านท่าขนุน หมู่ที่ 1 ตําบลท่าขนุน

ํ ิ ั ั ี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

 อําเภอทองผาภูม ิจังหวัดกาญจนบุรี

169 ทก02580021215 11/3/2558 19/5/2558
ขอให้ตรวจสอบการสร้างรั้วเพื่อปิดกั้นพื้นที่ บริเวณ เชิงเขาป่าสงวนเขาโต๊ะแซะ(ไม่ทราบหมู่ที่) ตําบลรัษฎา 

อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่

170 นร01580006669 16/3/2558 15/7/2558 ขอรับสิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนกรณีที่ผู้ร้องพ้นจากความเป็นพนักงานราชการ √ e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

/ /
ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนวัดป่าบ้านยางเทิง บริเวณ หมู่ที่ 8 ตําบลยางสักกระโพหลุ่ม อําเภอ

√ ป ี่ ี ไ ่ ี ้ ้171 ทก02580021299 17/3/2558
ุ ุ ู ุ

ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
√ e-petition สน.จทป.ท ี7 สาขาอุบลราชธานี ไมม่รีายงานความกา้วหนา้

172 ทก02580021854 17/3/2558 23/7/2558
ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนป่าเขาคอก บริเวณ หมู่ที่ 6 ตําบลหนองบอน อําเภอประโคนชัย 

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

173 นร01580007039 16/3/2558 23/7/2558
ขอความช่วยเหลือ เกี่ยวกับการจัดการสายน้ํา ในพื้นที่ ตําบลลําตะคลอง อําเภอปากช่อง จังหวัด

นครราชสมีา
√ e-petition สน.จทป.ที ่8 (นครราชสีมา)

นครราชสมา

174 นร01580007121 17/3/2558 มีกระเหรี่ยงบุกรุกที่ต้นน้ําบริเวณตําบลชะแล อําเภอทองผาภูม ิจังหวัดกาญจนบุรี √ e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

175 ทก02580023080 17/3/2558 21/7/2558 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกเลิกการซื้อและจําหน่ายเห็ดเผาะ (เห็ดถอบ) √ e-petition สํานักการอนุญาต

176 ทก02580023791 19/3/2558 28/5/2558
ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน (ไม่ทราบชื่อ) บริเวณหมู่บ้านไร่ปลายนา หมู่ที่ 4 ตําบลนาพญา 

อําเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร
√ e-petition   สน.จทป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี

177 นร01580007472 19/3/2558 เสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปญหาที่ดินทับซ้อนของหน่วยงานรัฐกับที่ดินของประชาชน √ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

178 ทก02580024623  23/03/2558 29/6/2558
ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกป่าสงวน บริเวณป่าสงวนในพื้นที่อําเภอนาด้วงและอําเภอด่านซ้าย จังหวัด

เลย
√ e-petition สน.จทป.ที่ 6 (อุดรธาน)ี

179 ทก02580024757 23/3/2558
ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม ้บริเวณ ป่าภูเขาในหมู่บ้านแม่สุกใน หมู่ที่ 4 ตําบลวังซ้าย อําเภอ

ั ื ั ั ํ ป
√ e-petition สน.จทป.ที ่3 (ลําปาง)

วังเหนือ จังหวัดลาปาง

180 5811342697 30/3/2558 16/7/2558
มีการบุกรุกพื้นที่ป่าเนินเขา หลักกิโลเมตร31-32 อยู่ตรงข้ามกลับ เจ้าจอมรีสรอ์ท เส้นลองแพร ่ตําบล

บ้านปิน อําเภอลอง จังหวัดแพร่
√ e-petition    สน.จทป.ที่ 3 สาขาแพร่

181 5800913 7/4/2558
ลักลอบตัดไม้เพื่อนําไปปลูกบ้าน ใกล้โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ตําบลพรานกระต่าย อําเภอพรานกระต่าย

 จังหวัดกําแพงเพชร
√ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

182 5800921 7/4/2558 ลักลอบตัดไม้ในเขตอนุรักษ์ บ้านนาคานหัก ตําบลกุดชุมแสง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ √ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)
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ที่รับเรื่อง
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เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ
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ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

183 5800934 7/4/2558 ลักลอบขุดดินรอบๆเขา บ้านห้วยหมาก ตําบลผานกเค้า อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย √ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 6 (อุดรธาน)ี มีรายงานความกา้วหน้า

184 5812756237 8/4/2558 การใช้พื้นที่ป่า เพื่อทําการประโยชน์ส่วนตน อําเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี √ e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

185 5812993899 11/4/2558 14/7/2558 ขอให้ไปปักหลักเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ √ e-petition สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

186
5801875 23/4/2558 มีการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนเพื่อปลูกยางพาราและต้นปาล์ม จํานวนหลายร้อยไร ่บริเวณ √ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี

186
พืน้ที่ หมู่ที่ 8 ตําบลทับโก อําเภอกระบุร ีจังหวัดระนอง

187
5801883 23/4/2558 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน หมู่บ้านท่ฎงยาว ม.7 ตําบลแม่เจดีย ์อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

 พืน้ที่ประมาณ 100 ไร ่เพื่อทําการเกษตร และตัดไม้ไปขายให้นายทุน

√ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 2 (เชียงราย)

188 5810907369 17/4/2558 พฤติกรรมหน่วยป่าไม้ที่ 10 บ้านวะภูแก้ว นครราชสีมา √ e-petition สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

เดือน พฤษภาคม 2558

189 5801891 6/5/2558 28/5/2558 บุกรุกพื้นที่ป่าทําสวนยาง และมีคฤหาสน์หลังใหญ่ จังหวัดเชียงราย √ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 2 (เชียงราย)

190 5802282 18/5/2558 มีนายทุนบุกรุกทําลายป่าสงวน บริเวณหมู่บ้านอรุโนทัย ตําบลแม่นะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
√

ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

มกีารตัดตน้ปรระด่ ในที่ดินโฉนด ส ค 1 ที่บา้นหนองไผพ่ัฒนา หมท่ี่ 15 ตําบลสระแกว้ อําเภอหนองหงส์ 
191 5802305 19/5/2558 19/5/2558

มการตดตนปรระดู ในทดนโฉนด ส.ค.1 ทบานหนองไผพฒนา หมูท 15 ตาบลสระแกว อาเภอหนองหงส 

จังหวัดบุรีรมย์
√ ปม/โทรศัพท์ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

192 5802321 19/5/2558 19/5/2558 ตัดไม้บุกรุกที่ดิน สปก.4-01 จังหวัดน่าน √ ปม/โทรศัพท์ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

193 5811304989 18/5/2558
บุกรุก ตัดไม้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ บ้านเกาะปู ป่าเกาะปู หมู ่5 บ้านติงไหร ตําบลเกาะศรีบอยา อําเภอ

เหนือคลอง จังหวัดกระบี่

√
e-petition สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่

194 5802415 20/5/2558 20/5/2558 ร้องเรียนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ป่าไม้เชียงเคี่ยน ตําบลเชียงเคี่ยน อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย √ ปม/โทรศัพท์ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

195 5812782931 24/4/2558
มีบุคคลนําท่อนไม้ใหญ่จํานวนมากมาเก็บไว้ณตู้คอนเทนเนอร์ เขตห้วยขวาง กทม. จุดเกิดเหตุ เขตห้วยขวาง

 ถนน 20 มิถุนายน บริเวณสี่แยกวัดใจ

√
e-petition สํานักป้องกันฯ

196 5811357879 29/4/2558 21/7/2558
มีนายทุนที่มีอิทธพลลักลอบตัดไม้สักในป่าซึ่งเป็นพื้นที่ของรัฐ เเล้วลักลอบนําออกไปขายโดยไม่ได้รับ

อนญาต หม ่4 บา้นปางไฮ ตําบลแมเ่เตง อําเภอแมเ่เตง จังหวัดเชยีงใหม่
√ e-petition สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

อนุญาต หมู 4 บานปางไฮ ตาบลแมเเตง อาเภอแมเเตง จงหวดเชยงใหม

197 5811346066 30/4/2558
มีนายทุน/ชาวบ้าน/เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ได้เข้าไปบุกรุกตัดไม้ในเขตป่าสงวน ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่แตง 

จังหวัดเชียงใหม่

√
e-petition สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

198 5811432519 21/5/2558

ขอความเป็นธรรมสิทธิที่ดินทํากิน เนื่องจากชาวบ้านหมู่บ้านมอสามโค้ง ได้รับความเดือดร้อนจากกรณี

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ไล่จับกุมชาวบ้านในพื้นที่ทํากินและติดป้ายประกาศห้ามชาวบ้านทําการใดๆ ตําบลทองหลาง

√

e-petition สน.จทป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์

 อําเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี



หนา้ที ่14

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เดือน กรกฎาคม 2558  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 กรกฎาคม 2558)

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

199 5812607473 21/5/2558

ตัวแทนประชาชนจาก จังหวัดสระบุร ีลพบุร ีพิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย นครสวรรค ์ขอคัดค้านการ

สัมปทานเหมืองแร่ทองคํา และการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษแร่ทองคํา เนื่องจากชาวบ้านที่อยู่โดยรอบ

ได้รับผลกระทบจากการทําเหมืองแร่ทองคําเป็นจํานวนมาก

√

e-petition สํานักการอนุญาต

200 5802423 22/5/2558 บุกรุกเขตสวนป่า เพื่อปลูกยางพาราและมันสัมปะหลัง หมู่ที่ 5 บ้านโคกก่อง อําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
√

ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที ่7 สาขาอุบลราชธานี ไม่มีรายงานความกา้วหน้าุ ุ ู ู ู ุ

201 5802431 22/5/2558 22/7/2558
บุกรุกป่าเพื่อปลูกข้าวโพด บนดอยบ้านม้งพัฒนา หมู่บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 6 ตําบลท้องฟ้า อําเภอบ้านตาก 

จังหวัดตาก
√ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

202 5811442031 22/5/2558

ราษฎรจากจังหวัดอุทัยธาน ีมีหนังสือร้องเรียนนายกรัฐมนตร ีเนื่องจากชาวบ้านหมู่บ้านภูเหม็นบน หมู่ที่ 8 

ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธาน ีได้รับความความเดือดร้อนจากการเจ้าหน้าที่ป่าไม ้ไล่จับกุมชาวบ้าน

√

e-petition สน.จทป.ที ่4 สาขานครสวรรค์

และติดป้ายประกาศห้ามไม่ให้ทํากินในพื้นที่

203 5802444 26/5/2558 20/6/2558 ลักลอบตัดไม้และแปรรูปไม ้ในสํานักสงฆ ์บ้านห้วยหวม ตําบลแม่ยวม อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน √ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน

204 5802452 26/5/2558 26/5/2558 ลักลอบตัดต้นพะยูง ที่โรงเรียนบ้านแคนน้อย-หนองเลิง ตําบลแคนน้อย อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร √ ปม/โทรศัพท์ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

205 5811426019 26/5/2558 19/6/2558
ตัวแทนราษฎรจํานวน 186 ราย  หมู่ที่ 4 ตําบลบางแก้ว อําเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ร้องขอให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องดําเนินการกันพื้นที่ดังกล่าวออกจากแนวเขตป่า ตามมต ิครม.วันที่ 19 มกราคม 2514
√ e-petition สน.จทป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี

206 5811449841 27/5/2558 3/7/2558
ขอความเป็นธรรมให้กับนางชวน งามขาว ซึ่งได้รับความ เดือดร้อนจากการถูกดําเนินคดีข้อหาบุกรุกพื้นที่

√ e-petition สน จทป ที่ 9 สาขาปราจนีบรี206 5811449841 27/5/2558 3/7/2558
ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ ตําบลแซร์ออ อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

√ e-petition สน.จทป.ท 9 สาขาปราจนบุร

207 5811426901 27/5/2558

ขอให้มีการตรวจสอบแนวเขตของมหาวิทยาลัยพะเยา ในการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและ

ตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการขยายพื้นที่จนทับที่ดินทํากินของราษฎร ตําบล

แม่กา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

√

e-petition สน.จทป.ที่ 2 (เชียงราย)

่ ่ ่208 5811445086 27/5/2558 14/7/2558 ขอให้จัดสรรที่ดินทํากินให้กับประชาชน ที่อยู่ในเขตตําบลช้างซ้าย อําเภอกาญจนดิษฐ ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี √ e-petition  สน.จทป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี

209 5811404324 27/5/2558 3/7/2558

ราษฎร หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งโพธิ์  อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุร ีซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ขอให้มี

การตรวจพิสูจน ์สิทธิครอบครองที่ดินของราษฎรในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ท้องที่ปราจีนบุร ีเนื่องจากราษฎร

อยู่มาก่อนการประกาศเขตเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ.2523 และประกาศเป็นเขตอุทยาน

ั ื่ ี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

แห่งชาติทับลานเมือป ีพ.ศ.2524



หนา้ที ่15

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เดือน กรกฎาคม 2558  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 กรกฎาคม 2558)

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

210 5802465 28/5/2558
บุกรุกป่าสงวนเป็นจํานวนมาก บริเวณกิโลเมตรที่ 4 ถนนสายวังทอง ตําบลดินทอง อําเภอวังทอง จังหวัด

พิษณุโลก

√
ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

211 5811407513 28/5/2558

นางสาวภคมน กฤศสิริกุล ชื่อเดิม จารุณ ีคําขจร มีหนังสือร้องเรียนถึงสํานักนายกรัฐมนตร ีขอความเป็น

ธรรมให้ได้อยู่อาศัยและทํากินบนพื้นที่ป่าสงวน  บ้านเลขที่ 225 (บ้านท่ามะปรางค)์ หมู่ที่ 3 ตําบลหมูสี 

ํ ป ่ ั ั ี

√

e-petition สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสมีา

212 5811353982 22/5/2558
มีนายทุนและชาวบ้านเข้าไปบุกรุกทําลายป่าไม้ป่าไม้ถูกทําลายทั้งหมดป่า บุกรุกตั้งแต่หมู่บ้านดินหลวง-

หมู่บ้านอรุโณไทย อําเภอเชียงดาว ตําบลเมืองนะ จังหวัด เชียงใหม่

√
e-petition สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

213 5813038232 25/5/2558
ขอทราบผลการพิจารณาขอเช่าที่ดินป่าดงซํา อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น ของกลุ่มเกษตรกรสภา

ประชาชนเพื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

√
e-petition สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

ไม่มีรายงาน

ความก้าวหน้า

214 5811453826 29/5/2558 15/6/2558
ขอความเป็นธรรม กรณีที่ดินที่บิดาของตนเองเคยได้รับอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์และอยู่อาศัย ภายในเขต

ปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติมาก่อนหน้านี้นานแล้ว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

215 5802473 30/5/2558 บุกรุกป่าบริเวณรอยต่อเขต ตําบลกุดน้ําใส ตําบลโพธิ์ อําเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
√

ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)
มีรายงาน

ความก้าวหน้า

เดือน มถินายน 2558เดอน มถุนายน 2558

216 5811325006 11/5/2558 22/7/2558

มีการใช้อิทธิพลขายพื้นที่ป่า ครอบคริงพื้นที่ป่า ป่าสงวนแห่งชาติ แปลงปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติที่ติดป้ายว่า

 FPT. และแปลงปลูกป่าพายุเกย์ ในพื้นที่ตํามบลรับร่อ ตําบลคุริง ตําบลสลุย ตําลสองพี่น้อง อําเภอท่าแซะ 

จังหวัดชุมพร

√ e-petition สน.จทป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี

217 5802481 3/6/2558 บุกรุกตัดไม้เพื่อปลูกสวนกล้วย บริเวณหมู่ที่ 8 ตําบลชะอม อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี √ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 5 (สระบุร)ี

218 5802494 3/6/2558
มีเจ้าหน้าที่รับส่วยจากชาวบ้านที่เลี้ยงวัวแล้วปล่อยให้เข้าไปหากินภายในเขตป่าสงวนและเขตอุทยาน จังหวัด

เพชรบูรณ์

√
ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

219 5811461828 2/6/2558
มีการบุกรุกสวนป่าละเอาะ ตําบลน้ําเกลี้ยง อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ บุกรุกตั้งแต ่หมู่บ้านงิ้ว 

หมู่บ้านบาก หมู่บ้านกะวัน มีนายทุนอยู่เบื้องหลังให้ชาวบ้านเข้าถางป่าเพื่อปลูกยางพารา ปลูกมันสําปะหลัง

√

e-petition สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

220 5811497296 5/6/2558
ขอให้ตรวจสอบการก่อสร้างถนนรุกป่าสงวนแห่งชาต ิป่าอนุรักษ์ บริเวณ หมู่ที่ 8 ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง 

จ.ลําพูน

√
e-petition สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

221 5811428070 5/6/2558 21/7/2558
ขอความเป็นธรรม เนื่องจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าไปจับกุมและยึดที่ดินทํากินของตนเอง บริเวณพื้นที่บ้านโป่ง

วิเชียร ตําบลยางน้ํากลัดใต ้อําเภอหนองหญ้าป้อง จังหวัดเพชรบุรี
√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

222 5802504 8/6/2558 10/6/2558 บุกรุกตัดไม้และขายที่ดิน หมู่ที่ 5 ตําบลตาดควัน อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย √ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 2 (เชียงราย)

223 5802512 8/6/2558 บุกรุกที่ดินป่าสงวนฯ บริเวณทางเข้าเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย √ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 6 (อุดรธาน)ี มีรายงานความกา้วหน้า
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เดือน กรกฎาคม 2558  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 กรกฎาคม 2558)

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

224 5811416458 8/6/2558
ขอให้พิจารณาตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่ปายฝัง่ซ้าย (ตอนบน) ตําบลเวียงเหนือ อําเภอ

ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

√
e-petition สน.จทป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน

225 5811475439 8/6/2558 8/7/2558
ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับที่ดินทํากินในเขต อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุร ีเนื่องจากถูกเจ้าหน้าที่

ป่าไม้และนายทุนขับไล่ออกจากพื้นที่
√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

ป ่ ั ์ ื่ ิ ิ ี ิ ี ี ี่ ี ั ื ้ ่ ิ ี ี ี่

226 5811469796 9/6/2558 11/6/2558

 ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต เฉลิมพระเกยีรต ิคนดีศรกีระบ ีมหีนังสือแจง้วา่ สมาชกิคนดีศรกีระบี

 ต้องการให้มีการจัดสรรที่ดินที่เคยให้เอกชนเช่าใช้ประโยชน์ในการปลูกปาล์มน้ํามัน ซึ่งปัจจุบันสัมปทาน

หมดอายุแล้ว มาให้กับประชาชนกลุ่มที่ไม่มีที่ดินทํากินในพื้นที่จังหวัดกระบี่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่

227 5812982656 9/6/2558
ขอความเป็นธรรมในการนําเข้าไม้สักจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนื่องจากไม่สามารถ

นําเข้าประเทศไทยได้ผ่านทางด่านภูดู่ อําเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

√
e-petition สํานักด่านป่าไม้

228 5811384298 9/6/2558 22/7/2558
ขอทดําเนินการรื้อถอน พืชผล อาสิน และสิ่งปลูกสร้างในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิพืน้ที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ต.

สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
√ e-petition  สน.จทป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี

229 5811477728 9/6/2558 16/7/2558

ราษฎรจังหวัดแพร ่กับพวก ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมเกี่ยวกับที่ดิน เนื่องจากได้

อยู่อาศัยและทําประโยชน์ในที่ดิน บริเวณหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 ตําบลนาพูล และพื้นที่ หมู ่10 ตําบลวังชิ้น 

อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 3 สาขาแพร่

อาเภอวงชน จงหวดแพร

230 5811227670 8/6/2558
มีชาวบ้านและพวกชาวเขาได้เข้าไปปลูกสตอเบอรี่ กะหล่ําปี ในพื้นที่ต้นน้ํา ในหมู่บ้านเมืองแปง หมู่บ้านเมือง

แปง ตําบลเมืองแปง อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

√
e-petition สน.จทป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน

231 5802525 11/6/2558 22/7/2558 ลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวน หมู่ที่ 12 บ้านหนองข่า ตําบลโป่งแดง อําเภอเมือง จังหวัดตาก √ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

232 5812787203 10/6/2558 6/7/2558 บกรกที่ดินของรัฐ ในเขตปา่สงวนแห่งชาต ิอย่บนเทือกเขาโตะ๊แซะ ม 3 ตําบลรัษฏา อ เมือง จ ภเก็ต √ e petition สน จทป ที่ 12 สาขากระบี่232 5812787203 10/6/2558 6/7/2558 บุกรุกทดนของรฐ ในเขตปาสงวนแหงชาต อยูบนเทอกเขาโตะแซะ ม.3 ตาบลรษฏา อ.เมอง จ.ภูเกต √ e-petition สน.จทป.ท 12 สาขากระบ

233 5811359011 11/6/2558
ขอทราบผลการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังใหญ่และป่าแม่น้ําน้อย เพื่อตั้งโรงแต่งแร ่ท้องที่

ตําบลศรีมงคล อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

√
e-petition สํานักการอนุญาต,

234 5811410241 11/6/2558 22/7/1958
ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตรวจสอบและดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาความ

เดือดรอ้นของราษฎร ตําบลทง่คาโงก อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่

เดอดรอนของราษฎร ตาบลทุงคาโงก อาเภอเมองพงงา จงหวดพงงา

235 5802533 12/6/2558 ลักลอบตัดไม้ในป่าแล้วนําไปเก็บไว้ที่วัดบ้านสระสะแก ตําบลบุกระสัง อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
√

ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

236 5810916098 12/6/2558
ขอให้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อําเภอโนนดินแดง อาจ

ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และขอให้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

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

้ ่ ่ ์
237 5812737670 14/6/2558

ขอให้ตรวจสอบพืน้ที่ หมู่ที่ 12 บริเวณไร่พวงโพธิ์ ตําบลหนองย่างเสือ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ี

(เขาหัวโล้น) กรณีสร้างบ้านพักตากอากาศและกว้านซื้อที่ดิน

√
e-petition สน.จทป.ที่ 5 (สระบุร)ี
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ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

238 5811413256 14/6/2558

ราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี ร้องเรียนว่า ถูกศูนย์วิจัย นํารถแทรกเตอร์เข้าไปทําลายพืชผลทางการเกษตรที่

ได้ปลูกไว ้และยังถูกห้ามไม่ให้เข้าใช้ประโยชน์และอยู่อาศัยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูหล่น ทําให้ได้รับ

ความเดือดร้อน เนื่องจากไม่มีที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัย

√

e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
ไม่มีรายงาน

ความก้าวหน้า

239 5811486764 15/6/2558
นายทุนบุกรุกและครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ารับร่อ-สลุย เพื่อสร้างบ้านพักอาศัยในพื้นที่บ้าน

่ ่

√
e-petition สน จทป ที่ 11 (สราษฎรธ์าน)ี239 5811486764 15/6/2558

งาช้าง หมู่ที่ 3 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
e petition สน.จทป.ท 11 (สุราษฎรธาน)

240 5811437423 15/6/2558
ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับที่ดินทํากินให้กับราษฎรตําบลยางหัก อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุร ีซึ่งเป็น

ปัญหาการทับซ้อนที่ทํากินของราษฎรในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติ

√
e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

241 5811408026 15/6/2558 21/7/2558

ราษฎรจังหวัดเพชรบุร ีมีหนังสือขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับที่ดินทํากิน จํานวน 3 ฉบับ เนื่องจากพื้นที่ป่า

สงวนแห่งชาติและเขตอทยานแห่งชาติ ทับซ้อนกับที่ดินทํากินของชาวบ้าน รวมถึงถกเจ้าหน้าป่าไม้จับกม √ e-petition สน.จทป.ที ่10 สาขาเพชรบรี1 11 0 0 6 1 / / 1/ / ุ ู ุ

ดําเนินคดีและยึดที่ดินทํากิน ทําให้ได้รับความเดือดร้อน

p 1 ุ

242 5811471466 12/6/2558
ขอให้ตรวจสอบเกี่ยวกับการนําที่ดินไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องของหน่วยงานภาคเอกชน กรณีที่ได้รับการ

สัมปทานบัตรการทําเหมืองแร ่ในพื้นที่ ตําบลถ้ําน้ําผุด อําเภอเมือง จังหวัดพังงา

√
e-petition

สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่,

สํานักการอนุญาต

243 5812692138 15/6/2558 30/6/2558 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน √ e-petition สํานักป้องกันฯ

ใ ไ ่ ใ ่ ใ ้ ่ ่ ์
244 5811454299 15/6/2558

ขอให้พิจารณาแกไ้ขปัญหาทีดินทํากินให้แก่ราษฎรซึงทางราชการให้อพยพออกจากพืน้ทีก่อสร้างเขือนสิริกิติ์

 และจัดสรรที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

√
e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

245 5811406311  15/06/2558
ขอให้ตรวจสอบการทําประโยชน์ในที่ดินป่าสงวนของนายสุเทพ กาละสุงข์ ในพื้นที่ ตําบลทุ่งคาโงก อําเภอ

เมือง จังหวัดพังงา

√
e-petition สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่

246 5812659848 16/6/2558 22/6/2558 ขอให้แก้ไขปญัหาเกษตรกรบุกรุกพื้นที่ป่า √ e-petition สํานักป้องกันฯญ ุ ุ

247 5812734375 16/6/2558
ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่เขา เพื่อทําการปลูกสวนยางพารา และปลูกผลไม ้บริเวณเขาสี่กั๊ก บน

เทือกเขาหินตัง้(ไม่ระบุหมู่ที่) ตําบลกะเฉด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

√
e-petition สน.จทป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

248 5812639660 16/6/2558 22/7/2558 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535 √ e-petition สํานักส่งเสริมการปลูกป่า

มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการปรับถนนรอบมหาวิทยาลัยรุกล้ําเจข้าไปในเขตป่าต้นน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยจําตุม้ 
√

ี่ ี249 5811467926 16/6/2558
ุ ุ

ทางด้านทิศตะวันตก และยังบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ําของอ่างเก็บน้ําห้วยทับช้างเพื่อสร้างอาศรมศิลปิน
e-petition สน.จทป.ท ี2 (เชยีงราย)

250 5811307443 17/6/2558 การตัดไม้ทําลายป่าในบ้านท่าศิลา หมู่ที่ 5 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล √ e-petition สน.จทป.ที่ 13 (สงขลา)

251 5812706500 17/6/2558
ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า บริเวณป่าสงวน หมู่ที่ 17 ตําบลโคกโจด อําเภอสตึก จังหวัด

บุรีรัมย์

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

ุ



หนา้ที ่18

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เดือน กรกฎาคม 2558  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 กรกฎาคม 2558)

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

252 5811343075 17/6/2558
ขอให้ตรวจสอบการลักลอบตัดไม้เผ่าถ่านในพื้นที่ หมู ่5 บ้านหนองม่วง ตําบลช้างทอง อําเภอเฉลิมพระ

เกียรต ิจังหวัดนครราชสีมา

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

253 5812698599 17/6/2558 22/7/2558

ขอให้ร่วมสนับสนุน “ร่าง พ.ร.บ.สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบโฉนด

ชุมชน” และ “ร่าง พ.ร.บ.สถาบันธนาคารที่ดิน” รวมทั้งคัดค้าน “ร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน” ที่กําลังจะยื่น

ิ ใ ป ป ิ ป ่ ใิ ั ี่ ิ

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

พจิารณาในการประชุมสภาปฏริูปแห่งชาตใินวันท ี8-9 มถิุนายน 2558

254 5811923886 18/6/2558

คัดค้านการทําเหมืองแร่ฯ  (ตําบลลําพญากลาง ตําบลลําสะพุง และตําบลซับสนุน่) อําเภอมวกเหล็ก 

จังหวัดสระบุร ี เนื่องจากหากมีการอนุญาตทําเหมืองแร่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และความ

เป็นอยู่ของชาวบ้านอย่างรุนแรง

√

e-petition สํานักการอนุญาต

255 7 8/6/2558
ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน (ควนพล) ในพื้นที่หมู่ที่ 7 หมู่บ้านท่าไทร ตําบลลําไพล อําเภอเทพา √

titi สน จทป ที่  (สงขลา)255 5811438571 18/6/2558
 จังหวัดสงขลา

e-petition สน.จทป.ท 13 (สงขลา)

256 5811418069 18/6/2558
ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยหลุมพอลาย ตัง้อยู่ในพื้นที่ตําบลอ่าวตง อําเภอวัง

วิเศษ จังหวัดตรัง

√
e-petition สน.จทป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

257 5811488983 18/6/2558
ขอให้ตรวจสอบนายทุนเข้าบุกรุกครอบครองพื้นที่ป่าสงวน บริเวณ ป่าบางกรัก (ตามที่ผู้ร้องแจ้ง) หมู่บ้าน

บางกรัก หมท่ี่ 3 ซอยวังน้ําเย็น ตําบลโคกเคยีน อําเภอตะกั่วปา่ จังหวัดพังงา

√
e-petition สน.จทป.ที ่12 สาขากระบี่

บางกรก หมูท 3 ซอยวงนาเยน ตาบลโคกเคยน อาเภอตะกวปา จงหวดพงงา

258 5811454431  18/06/2558 8/7/2558

ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับที่ดินทํากินในเขตอําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุร ีโดยผู้ร้องเรียนแจ้งว่า

ตนเองได้ทํากินในที่ดินดังกล่าวมานานกว่า 17 ป ีแต่เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ได้มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ลง

พืน้ที่มาตรวจและขอยึดพื้นที่คืน จึงขอให้มีการตรวจสอบพื้นที่ว่าอยู่ในเขตป่าสงวนหรือไม ่หากอยู่ในพื้นที่

ป่าสงวนจริง ผู้ร้องประสงค์จะขอความอนุเคราะห์จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยประสานและจัดสรรที่ดิน

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

ทํากินให้ชาวบ้านใช้พื้นที่ดังกล่าว

259 5811451919 18/6/2558
ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนบริเวณ บ้านม่วงเนิง(ไม่ทราบหมู่ที่) ตําบลอ่ายนาไลย อําเภอเวียงสา

 จังหวัดน่าน

√
e-petition สน.จทป.ที่ 3 สาขาแพร่

260 5811470318 19/6/2558
ขอให้พิจารณาจัดสรรที่ดินทํากินและออกใบอนุญาตให้ราษฎรผู้เข้าร่วมโครงการฯ เก็บหาของป่าในเขตป่า

สงวนแหง่ชาต ิพืน้ที่หมท่ี่ 8 ตําบลปลายพระยา อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

√
e-petition สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่

สงวนแหงชาต พนทหมูท 8 ตาบลปลายพระยา อาเภอปลายพระยา จงหวดกระบ

261 5811435476  19/6/2558

ประชาชนตําบลท่าสายลวด และตําบลแม่ปะ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ขอให้มีการแต่งตั้งคณะทํางานลง

พืน้ที่ตรวจสอบและพิสูจน์สิทธิร่วมกับตัวแทนประชาชนและชมรมผูสู้งอายุตําบลสายลวดว่า ประชาชนบุก

รุกป่าหรือการประกาศพื้นที่ป่าทับที่ดินทํากินของประชาชน

√

e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

262 5812974987 18/6/2558 22/6/2558 ขอถอนเรื่องร้องเรียนกรณีขอความเป็นธรรม ที่ถูกกล่าวหาว่าบุกรุกที่ดินป่าสงวนแห่งชาต ิจังหวัดสุโขทัย √ e-petition สํานักป้องกันฯ1 ู ุ ุ ุ p



หนา้ที ่19

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เดือน กรกฎาคม 2558  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 กรกฎาคม 2558)

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

263 5811403070 22/6/2558
ขอความอนุเคราะห์ชะลอการขับไล่ออกจากที่ดินทํากินจนกว่าจะมีการพิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดินแล้ว

เสร็จ จังหวัดสกลนคร

√

e-petition

สํานักป้องกันฯ,สํานักจัดการที่ดิน

ป่าไม,้ สน.จทป.ที่ 6 สาขา

นครพนม

มีรายงาน

ความก้าวหน้า

264 5811477038 22/6/2558
ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน ชื่อป่าปลายรา,ป่าทองสาย, ป่าเทือกเขาสูญ หมู่ที่ 4-7 ตําบล

ํ ้ํ ั ั ี

√
e-petition สน.จทป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

คลองเส อําเภอถําพรรณรา จังหวัดนครศรธีรรมราช

265 5811487716  25/06/2558

ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคําพิพากษาในคดี

หมายเลขแดงที่ อ.205/2557 ให้เพิกถอนการออกเอกสารสิทธิที่มิชอบด้วยกฎหมายของกลุ่มนายทุน

จํานวน 2,800 ไร ่ในเขตป่าสงวนอําเภอวัฒนานคร เนื่องจากที่ดินอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิซึ่งศาลได้มี

คําพพิากษาแล้ว แตก่ล่มนายทนไมป่ฏบิัตติามคําพพิากษาและได้บกรกครอบครองพืน้ที่ปา่สงวนดังกล่าว

√

e-petition สํานักป้องกันฯ

คาพพากษาแลว แตกลุมนายทุนไมปฏบตตามคาพพากษาและไดบุกรุกครอบครองพนทปาสงวนดงกลาว

266 5811496429 19/6/2558
ขอให้ตรวจสอบกลุ่มบุคคลทําการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนชื่อป่าสงวนทุ่งเลี้ยงสัตว ์บริเวณซอยสันติสุข หมู่ที่ 3 

หมู่บ้านทุ่งต้นยาง ตําบลหาดยาย อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

√
e-petition   สน.จทป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี

267 5812694860 24/6/2558 1/7/2558 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาป่า และการเพิ่มสวัสดิการเงินเดือน √ e-petition สํานักป้องกันฯ

ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการบกรกพืน้ที่ปา่สงวน บรเิวณปา่ห้วยอน้โปง่กระทงิ หมบ่า้นสะพานยาว หมท่ี่  √
268 5812744149 22/6/2558

ขอแจงเบาะแสเกยวกบการบุกรุกพนทปาสงวน บรเวณปาหวยอนโปงกระทง หมูบานสะพานยาว หมูท10 

ตําบลศรีสัชนาลัย อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

√
e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

269 5812751608 19/6/2558
ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ภูเขา ชื่อเขาช่องตาหงษ ์ตําบลหินเหล็กไฟ อําเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

√
e-petition สํานักป้องกันฯ

ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการบกรกพืน้ที่ปา่สงวน บรเิวณแนวรอยตอ่ระหวา่งหมบ่า้นไกต่อ่ หมท่ี่ 6 หมบ่า้น
270 5812757891 22/6/2558 13/7/2558

ขอแจงเบาะแสเกยวกบการบุกรุกพนทปาสงวน บรเวณแนวรอยตอระหวางหมูบานไกตอ หมูท 6 หมูบาน

มรสวบ หมู่ที่ 4 และหมู่บ้านไชยตาแต้ม หมู่ที่ 12 ตําบลชัยเกษม อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

271 5812769958 24/6/2558
แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า ประเภทไม้ประดู่ ,ไม้สัก และไม้แดง ภายในป่าสงวนแม่อิ๊ด 

และป่าสงวนแม่จันทร์ หมู่ที่ 4 ตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

√
e-petition สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

ขอแจง้เบาะแสการลักลอบตัดไมใ้นเขตพื้นที่ปา่สงวน (ไมท่ราบชื่อ) บรเิวณพืน้ที่บา้นด่าน หมท่ี่ 5 ตําบลน้ํา √
272 5812784902 22/6/2558

ขอแจงเบาะแสการลกลอบตดไมในเขตพนทปาสงวน (ไมทราบชอ) บรเวณพนทบานดาน หมูท 5 ตาบลนา

ผุด อําเภอเมือง จังหวัดตรัง

√
e-petition สน.จทป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

273 5812967565 24/6/2558
ขอให้ตรวจสอบการยื่นขอใบอนุญาตสัมปทานการระเบิดหินภูเขา บริเวณภูเขาจั๊กจั่น (ชื่อที่ชาวบ้านในพื้นที่

เรียก) หมู่บ้านกลาง หมู่ที่ 2 ตําบลนากลาง อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

√
e-petition สํานักการอนุญาต

274 5812997897 25/6/2558
ขอความเป็นธรรม ฐานบุกรุก ยึดถือ ครอบครอง เข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับ

ใ ่

√
e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขาอบลราชธานี

ไม่มีรายงาน
274 5812997897 25/6/2558

อนุญาตเหตใุดจึงไม่มีการดําเนินคดีกับผู้ขายที่ดิน
e petition สน.จทป.ท 7 สาขาอุบลราชธาน

ความก้าวหน้า



หนา้ที ่20

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เดือน กรกฎาคม 2558  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 กรกฎาคม 2558)

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

275 5811419961 29/6/2558 มีนายทุนเมืองแพร่เข้าไปตัดไม้ในเขตป่าสงวน บริเวณหมู่ที่ 5 ตําบลนาข้าว อําเภอเมือง จังหวัดน่าน
√

e-petition สน.จทป.ที่ 3 สาขาแพร่

276 5802711 29/6/2558
ขอให้ตรวจสอบท่อนไม้ขนาดใหญ่ และรากไม ้ซึ่งอยู่ในพื้นที่บ้านสวนของผูอ้ํานวยการโรงเรียนน้ําพอง

พัฒนาศึกษารัชมังคลาภิเษก หมู่ที่ 9 หมู่บ้านคําบง ตําบลสะอาด อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น

√

 ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)
มีรายงาน

ความก้าวหน้าู ู

277 5811484927 29/6/2558

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุร ีร่วมมือกับนายทุนและนายตํารวจระดับสูงนาย

หนึ่ง ได้ทําการบุกรุกป่าสงวนที่เขาขจ ีเป็นพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร ่ซึ่งผู้ร้องเรียนเคยร้องเรียนทาง

หมายเลขโทรศัพท ์1111 แต่เรื่องก็เงียบหายไป

√

e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

เดือน กรกฎาคม 2558

278 5811319497 27/6/2558 20/7/2558
ผู้ใหญ่บ้านได้เข้าไปบุกรุกถางป่า ตัดต้นไม ้เพื่อทําการเกษตรและนําพื้นที่ขายให้นายทุนและออกใบ ภบท5. 

ซึ่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่รู้เห็นกันกับผู้ใหญ่บ้าน หมู ่10 อ.เมือง ตําบลบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี
√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

279 5811375436 27/6/2558
มีชาวบ้านได้เข้าไปลักลอบตัดต้นไม้เสม็ดในเขตป่าสงวน หมู8่-9 อ.เชียรใหญ่ ตการะเกด                จ.

นครศรธีรรมราช

√
e-petition สน.จทป.ที่ 12 (นครศรธรรมราช)

นครศรธรรมราช

280 5812962503  1/7/2558
ได้รับความเดือดร้อนจากนโยบายทวงคืนผืนป่าของคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) เนื่องจากตนเองมี

รายชื่ออยู่ในพื้นที่ตรวจยึด ตัง้อยู่ที่บ้านไร่ หมู่ที่ 6 ตําบลห้วยเขย่ง อําเภอทองผาภูม ิจังหวัดกาญจนบุรี

√

e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

281 5802774 2/7/2558 บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติแม่ธิ หมู่ที่ 1ตําบลศรีบัวบาน อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน √ ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที ่1 (เชียงใหม่)

282 5811461547 2/7/2558
การประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาต ิทับที่ดินทํากินของชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง 

จํานวน 14 หมู่บ้าน จังหวัดตาก

√
e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

283 5811365655  30/6/2558
ขอให้ตรวจสอบสํานักสงฆ์ในพื้นที่ป่าชุมชน/ป่าสงวนแห่งชาติ หมู่ที่ 16 บ้านสระขาว ตําบลละแม อําเภอ

ละแม จังหวัดชุมพร

√
e-petition   สน.จทป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี

ขอใหม้กีารตรวจพิสจน ์สิทธคิรอบครองที่ดินของราษฎรจังหวัดปราจนีบรรีาษฎรอย่อาศัยและทํากนิในพื้นที่
284 5811417248 2/7/2558 3/7/2558

ขอใหมการตรวจพสูจน สทธครอบครองทดนของราษฎรจงหวดปราจนบุรราษฎรอยูอาศยและทากนในพนท

ก่อนการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติและก่อนการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ
√ e-petition สน.จทป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

285 5811465438 29/6/2558
ขอให้พิจารณาเร่งดําเนินการจัดทําแนวเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติกระสัง ดงพญากลาง และ แนวเขตป่า

หนองแวง เขาพังเหย ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตําบลห้วยบง อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

√
e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

286 5811463461 29/6/2558
ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกป่าสงวน เพื่อปลูกยางพารา บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 8 บ้านเก่งหว้า ตําบลหนองกะท้าว √

e-petition สน จทป ที่ 4 สาขาพษิณโลก286 5811463461 29/6/2558
 อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

e petition สน.จทป.ท 4 สาขาพษณุโลก



หนา้ที ่21

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เดือน กรกฎาคม 2558  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 กรกฎาคม 2558)

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

287 5812692608 29/6/2558 6/7/2558

ขอเสนอความคิดเห็น กรณีการบุกยึดพื้นที่บุกรุกป่าสงวน ประชาชนเห็นว่าเมื่อมีการตรวจยึดของกลาง อาทิ

 ต้นยางพารา อาคารที่พักอาศัยรีสอร์ทต่างๆ ไม่ควรทําลายทิ้ง ควรที่จะรักษาไว้ให้เป็นทรัพย์สินของราชการ

 และใช้ประโยชน์เพื่อหารายได้เข้าส่วนกลางต่อไป

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

288 5812641390 29/6/2558
ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณพื้นที่ อําเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัด

ํ

√
e-petition สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

ลําพูน

289 5812744064 2/7/2558 มีนายทุนลักลอบพื้นที่ป่าสาธารณะอ.อุ้มผาง ต.แม่กลอง จ.ตาก √ e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

290 5811498083 2/7/2558 ขอออกฉโฉนดจาก นส.3 ก. เลขที่ 1382 ต.นาสีนวล อ.เมือง จ.มุกดาหาร
√

e-petition สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)
ไม่มีรายงาน

ความก้าวหน้า

/ /
ขอความเป็นธรรมให้กับนางชวน งามขาว ซึ่งได้รับความ เดือดร้อนจากการถูกดําเนินคดีข้อหาบุกรุกพื้นที่ √

ป ี่ ป ี ี291 5811460064 6/7/2558
ู ุ ุ

ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ ตําบลแซร์ออ อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
e-petition สน.จทป.ท ี9 สาขาปราจนีบุรี

292 5802884 6/7/2558
บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนเพื่อนําพื้นที่ไปเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร ในเขตพื้นที่ หมู ่9 บ้านพระธาตุ ตําบลแม่

แฝก อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

√
ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

293 5811411135 6/7/2558
ขอความเป็นธรรมได้รับกระทบจากจากการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝัง่ซ้ายแม่น้ําภาชีทับซ้อนที่ดิน

ทํากนิและที่อย่อาศัยของราษฏร ตําบลยางหัก อําเภอปากทอ่ จังหวัดราชบรี

√
e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

ทากนและทอยูอาศยของราษฏร ตาบลยางหก อาเภอปากทอ จงหวดราชบุร

294 5811363900 8/7/2558

พบเห็น บริษัท ศรีสุพรรณการแร ่จํากัด และผู้พิพากษาสมทบ ศาลนนทบุรี กระทําความผิดตาม พ.ร.บ.ป่า

ไม ้โดยได้ทําการบุกรุก แผ้วถาง เปลี่ยนแปลงสภาพป่า แล้วมีการล้อมรั้วสร้างสิ่งปลูกสร้าง  มีเจตนายึด

ครองพื้นที่ป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาตะโกปิดทอง-ป่าเขาเพชรน้อย หมู่ที่ 14 ตําบลจระเข้สามพัน 

อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

√

e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

295 5811438684 8/7/2558

ชาวบ้านได้เข้ามาทํากินในพื้นที่ดินของรัฐ เขตป่าสงวนทุ่งเลี้ยงสัตว์นกนางแอ่น และป่าสัมปทาน ซึ่งราษฎร

อาศัยทํากินมานาน โดยเฉพาะพืน้ที่สัมปทานของ อ.อ.ป. และบริษัทสหไทย ซึ่งเคยยื่นคําขอเข้าทําประโยชน์

ในป่าสงวนเมื่อปี พ.ศ.2548 มาครั้งหนึ่งแล้ว แต่ไม่มีความคืบหน้า ทําให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 

จังหวัดชุมพร

√

e-petition สํานักการอนุญาต

ขอแจง้เบาะแสการลักลอบตัดไมห้วงหา้ม ประเภท ไมป้ระด่ ไมแ้ดง และไมม้ะคา่โมง บรเิวณ หมท่ี่ 1 บา้น √
296 5812745843 6/7/2558

ขอแจงเบาะแสการลกลอบตดไมหวงหาม ประเภท ไมประดู ไมแดง และไมมะคาโมง บรเวณ หมูท 1 บาน

ตลิ่งชัน ตําบลตลิ่งชัน อําเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

√
e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

297 5812741378 3/7/2558

ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บริเวณป่าสงวนชื่อ ป่าโตนยาว กินพื้นที่หมู่ที่ หมู่ที่6 

หมู่บ้านบางไต, หมู่ที่ 7 บ้านคลองวายและหมู่ที่ 8 หมู่บ้านคลองใส ตําบลตะกุกเหนือ อําเภอวิภาวด ี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

√

e-petition สน.จทป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี

่
298 5811460025  3/7/2558

ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกป่าสงวนบริเวณ หมู่ที่ 1 บ้านหนองยายพิมพ ์ตําบลหนองยายพิมพ ์อําเภอ

นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

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



หนา้ที ่22

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เดือน กรกฎาคม 2558  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 กรกฎาคม 2558)

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

299 5812703500 3/7/2558
ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้พยุง ภายในภูเขาคลองสาลิกา หมู่บ้านคลองสาลิกา หมู่ที่ 8 

ตําบลตะขบ อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

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

300 5811411550 3/7/2558
ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกป่าต้นน้ําแม่หลักหมื่น ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 หมู่บ้านโล๊ะป่าไคร้ ตําบลบ้านหลวง 

อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

√
e-petition สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

ี ื ้ ี่ป่ ้ ้ํ ่ โ ปี ้ ้ ไปป ป ์ ป็ ํ ่ ี่ ํ √
301 5811270373 30/6/2558

มกีารบุกรุกพืนทีป่าตน้นําคลองทุง่โพนาน 12-15 ปี แล้วเขา้ไปปลูกปาล์มเป็นจํานวนมากหมูท่ ี4 ตําบล

ปากคลอง ตําบลดอนยาง ตําบลเขาชัยลาด จังหวัดชุมพร

√
e-petition สน.จทป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี

302 5811450955 9/7/2558

อดีตสมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก แจ้งว่า ได้รับแจ้งจากราษฎรจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดทาง

ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัด ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทํากินและเร่งรัดการ

ออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

√

e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

303 5811458795 9/7/2558

ขอความเป็นธรรม เนื่องจากผู้ร้องถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้กล่าวหาว่า เป็นนายทุนถือครองที่ดินป่าสงวน และ

กดดันให้ลงนามคืนพื้นที่ครอบครองที่ได้ใช้จัดทําศูนย์เรียนรู้ทางเกษตร จํานวน 10 ไร่ 1 งาน 76 ตารางวา

 จังหวัดเลย

√

e-petition สน.จทป.ที่ 6 (อุดรธาน)ี
ไม่มีรายงาน

ความก้าวหน้า

304 5811437741 9/7/2558
เจ้าหน้าที่ป่าไม้และทหารเข้าไปทําการสํารวจพื้นที่ปลูกยางพาราของชาวบ้านบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าภู

โ โ

√
e-petition สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)11 1

ชําผักหนาม (สวนป่าโคกยาว) บา้นโนนศิลา ตําบลทุ่งลุยลาย อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
p

305 5813043713 10/7/2558

ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เคยมีหนังสือ ที่ ทส 0206.2/5906

 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ขอให้กรมป่าไม้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนายพรพจน ์ศรีมหาโชตะ หรือ 

พรต พรน้ําพัฒนา ขอให้กรมป่าไม้รับผิดชอบในการอ่าน แปลภาพถ่ายทางอากาศที่ผิดพลาดทําให้ผู้ร้อง

√

e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

ต้องโทษอาญา ซึ่งผู้ร้องได้ไปติดตามความคืบหน้าผลการดําเนินการที่กรมป่าไม้ (ปม.) มาโดยตลอด 

ปัจจุบันระยะเวลาผ่านมา 6 เดือนแล้ว ผู้ร้องยังไม่รับทราบผลการตรวจสอบแต่อย่างใด

306 5812936340 10/7/2558

ขอความเป็นธรรม เนื่องจาก ผู้ร้องกับพวกเป็นราษฎรบ้านทุ่งละคร หมู่ที่ 1 และบ้านดอน หมู่ที่ 2 ตําบล

เชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ่ถูกกล่าวหาว่าบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และถูกดําเนินคดีทํา

่

√

e-petition สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

ให้ได้รับความเดือดร้อน ไม่มีที่ดินทํากิน

307 5811434963 10/7/2558

มหาวิทยาลัยเกษตรกรรมสตูล ได้ขออนุญาตกรมป่าไม้ใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิเขาต้อม 

เขาแดง และเขาใหญ ่ในเน้ือที่ 1,500 ไร่ แต่มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการรุกล้ําที่ดินทํากินของราษฎรไป

ประมาณ 580 ไร่

√

e-petition สน.จทป.ที่ 13 (สงขลา)



หนา้ที ่23

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เดือน กรกฎาคม 2558  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 กรกฎาคม 2558)

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

308 5812938153 10/7/2558
ขอความเป็นธรรม กรณีกรมป่าไม้ได้มีประกาศฉบับที่ 3/2557 ให้สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าหินล้ม แปลงที่ 1 เป็นเหตุให้ซ้อนทับกับพื้นที่เกษตรกร

√

e-petition สํานักการอนุญาต

309 5811401889 10/7/2558
ขอให้พิจารณาป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายเขตป่าอนุรักษ์ และการออกโฉนดที่ดินทับพื้นที่ √

e petition สน จทป ที่ 2 (เชยีงราย)309 5811401889 10/7/2558
มรดกทางวัฒนธรรม และภูมิประวัติศาสตร์โดยมิชอบในพื้นที่อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

e-petition สน.จทป.ท 2 (เชยงราย)

310 5812900714 13/7/2558

ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากจากการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝัง่ซ้ายแม่น้ําภาชีทับที่ดินทํากิน

ของชาวบ้าน และถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับกุม กล่าวหาว่าบุกรุกป่าสงวนแห่งชาต ิตําบลยางหัก อําเภอปากท่อ 

จังหวัดราชบุรี

√

e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

ใ ้ ั ไ ้ ํ ่ ใ ื้ ี่ ่ ้ ั ั ่ ี่ ี ี่ ใ้ ่ ้ ่
311 5811324276 19/6/2558 13/7/2558

ขอให้ตรวจสอบการตัดไมท้ําลายปา่ในพืนทหีนว่ยปอ้งกันรักษาปา่ท ีชร.4 (เชยีงเคยีน) ของผูใ้หญบ่า้น หมู่ 

11 ตําบลแม่ลอย อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
√ e-petition สน.จทป.ที่ 2 (เชียงราย)

312 5812936984 13/7/2558

ที่ดินคาบเกี่ยวเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นโฉนด และ 2) การห้ามบริการประชาชนที่บุกรุกในเขตป่าสงวน

แห่งชาต ิและได้โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ผูร้ับเรื่องร้องเรียนว่า หากดําเนินการแล้วเสร็จขอให้แจ้งตอบด้วย 

แต่ปัจจุบันยังไม่ได้รับแจ้งแต่อย่างใด

√

e-petition สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

313 5803123 14/7/2558
บุกรุกพืนที่ป่าเขามะกอก บริเวณดงมะไฟ หมู่บ้านรางใหญ่ ตําบลมะเกลือเก่า อําเภอสูงเนิน จังหวัด

นครราชสีมา

√
ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

314 5811435018 14/7/2558
ขอความเป็นธรรม เนื่องจากถูกเจ้าหน้าที่จับกุมดําเนินคดีและให้ออกจากที่ทํากินของตนเอง บริเวณบ้าน

หนองแม่นา หมู่ที่ 6 ตําบลหนองแม่นา อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

√
e-petition สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

5 58 272 59 /7/2558 แจง้เบาะแสเกี่ยวกับการบกรกปา่ในพื้นที่จังหวัดพษิณโลก (ขอ้เสนอแนะ) √ titi สํานักปอ้งกันฯ315 5812723159 13/7/2558 แจงเบาะแสเกยวกบการบุกรุกปาในพนทจงหวดพษณุโลก (ขอเสนอแนะ) √ e-petition สานกปองกนฯ

316 5812745678 13/7/2558
ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า ในพื้นที่ป่า หมู่ที่ 11 หมู่บ้านหนองน้ํา ตําบลตากตก 

อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

√
e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

317 5811466546 13/7/2558
นายทุนบุกรุกตัดต้นไม้เพื่อปลูกปาล์มน้ํามันขยายออกไปใกล้แหล่งน้ํา และทําลายต้นไม้เรื่อยๆ ทําให้พื้นที่ป่า

ลดลงจนขอออกเอกสารสิทธิ์ได้ หมู่ที่ 4,6,9 ,14 อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

√
e-petition สน.จทป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี

318 5812729153 13/7/2558
ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า บริเวณเขตพื้นที่ป่าสงวน บริเวณบนภูเขาหนองแวงเดิด บ้าน

หนองแวงเดิด ตําบลหนองวัวซอ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

√
e-petition สน.จทป.ที่ 6 (อุดรธาน)ี

ไม่มีรายงาน

ความก้าวหน้า

319 5803322 17/7/2558 มีการลักลอบตัดไม้ในป่าชุมชนเพื่อครอบครองพื้นที่ บ้านชนแดน ตําบลบ้านร้อง อําเภองาว จังหวัดลําปาง
√

ปม/โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

ขอความอนเคราะหใ์นการพจิารณาระงับโครงการตัดไมย้างพารา บรเิวณ หมท่ี่1-11 ตําบลทา่หินโงม √
320 5812994381 14/7/2558

ขอความอนุเคราะหในการพจารณาระงบโครงการตดไมยางพารา บรเวณ หมูท1-11 ตาบลทาหนโงม 

อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

√
e-petition สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เดือน กรกฎาคม 2558  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 กรกฎาคม 2558)

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

321 5812605279 14/7/2558 22/7/2558
แสดงความคิดเห็นเรื่องการบุกรุกพื้นที่ป่าและมาตรการการลงโทษบุคคลที่กระทําผิดเกี่ยวกับการทวงคืน

ผืนปา่ที่ถูกบุกรุก
√ e-petition สํานักป้องกันฯ

322 5812710308 15/7/2558
ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกที่ดินของรัฐ บริเวณ พืน้ที่ป่าไม้ของสํานักงานป่าไม ้เขต8 ตําบลชนแดน 

อําเภอครบุร ีจังหวัดนครราชสีมา

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

√

323 5811408212 15/7/2558
ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกเขตป่าสงวนโดยไม่ได้รับอนุญาต บริเวณ ป่าสงวนครบุร ีตัง้อยู่ระหว่าง หมู่บ้าน

ทรัพย์สวิง หมู่ที่ 7 กับหมู่บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 5 ตําบลลําเพียก อําเภอครบุร ีจังหวัดนครราชสีมา

√

e-petition สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

324 5811490734 17/7/2558
ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนคอนบุร-ีทรัพย์ระวิง หมู่บ้านทรัพย์ระวิง หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 

ตําบลลําเพียก อําเภอครบุร ีจังหวัดนครราชสีมา

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

325 5811372833 17/7/2558
ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกขุดดินและตัดไม ้ภายในพื้นที่ป่าชื่อป่าพญาเย็น จํานวน 2 แห่ง บริเวณหมู่บ้านหัว

ป้าง หมู่ที่ 2 ตําบลพญาเย็น อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

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

326 5811410873 17/7/2558
ขอให้ตรวจสอบการลักลอบขุดดินในพื้นที่เขตป่าสงวน หมู่บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 7 ตําบลโรงช้าง อําเภอป่า

แดด จังหวัดเชียงราย

√
e-petition สน.จทป.ที่ 2 (เชียงราย)

ขอใหต้รวจสอบและดําเนนิการกับผม้อีทิธพิลในอําเภอวังน้ําเขยีว จังหวัดนครราชสมีา โดยมกีารกอ่สรา้งรี √
327 5812794650 20/7/2558

ขอใหตรวจสอบและดาเนนการกบผูมอทธพลในอาเภอวงนาเขยว จงหวดนครราชสมา โดยมการกอสรางร

สอร์ทในบริเวณพื้นที่ภูเขาอําเภอวังน้ําเขียวหลายแห่ง และได้บุกรุกที่ดินของรัฐ

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

328 5811443188 17/7/2558

ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกป่าสงวน จํานวน 2 แห่ง แห่งที่ 1 บริเวณป่าสงวนเขาหนองจอก หมู่บ้านหนอง

จอก และ แห่งที่ 2 ป่าสงวนบ้านหนองขาม หมู่บ้านหนองขาม ตําบลมิตรภาพ อําเภอสีคิ้ว จังหวัด

นครราชสีมา

√

e-petition สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

329 5812944018 21/7/2558
ขอความอนุเคราะห์พิจารณาติดตามการขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองพระยา

 หมู่ที่ 5 บ้านวังจา ตําบลปลายพระยา อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

√
e-petition สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่ สตป.

330 5812987106 21/7/2558
ขอให้ตรวจสอบว่ามีการบุกรุกพื้นที่ (ส.ป.ก.) ป่าดอยดินแดง หมู่ที่ 5 บ้านเหมืองกวัก ตําบลมะเขือแจ ้

อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

√
e-petition สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่) สตป.

ขอความเป็นธรรมเนือ่งจากผร้อ้งเรียน ถกเจา้หนา้ที่จับกมและถกดําเนนิคดีในขอ้หาบกรกปา่สงวนแห่งชาติ √

331 5812968750 24/7/2558

ขอความเปนธรรมเนองจากผูรองเรยน ถูกเจาหนาทจบกุมและถูกดาเนนคดในขอหาบุกรุกปาสงวนแหงชาต

และอุทยานแห่งชาติพุเตย โดยพืน้ที่ดังกล่าวอยู่ในบริเวณบ้านป่าข ีหมู่ที่ 7 ตําบลห้วยขมิ้น อําเภอด่านช้าง 

จังหวัดสุพรรณบุรี

√

e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี สตป.

332 5811349642 24/7/2558
ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า บริเวณป่าสงวน หมู่บ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 ตําบลนา

แขม อําเภอกบินทร์บุร ีจังหวัดปราจีนบุรี

√
e-petition สน.จทป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

่ ใ ่ ่ ่
333 5812993588 27/7/2558

ขอสอบถามความคืบหน้าผลการดําเนินการเรืองร้องเรียน ขอให้หน่วยงานทีเกียวข้องออกเอกสารสิทธิทีดิน

ทํากินที่อยู่อาศัยให้กับชาวบ้านตําบลกุรุคุ อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม

√
e-petition สน.จทป.ที่ 6 สาขานครพนม สตป.



หนา้ที ่25

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เดือน กรกฎาคม 2558  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 กรกฎาคม 2558)

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

334 5811412194 24/7/2558
ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนทุ่งกะท ิบริเวณหมู่ที่ 15 ตําบลปราสาท อําเภอห้วยทับทัน จังหวัด

ศรีสะเกษ

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

335 5811478094 24/7/2558
ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าดานกระต่าย เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงคําเดือย บริเวณพื้นที่ป่าดาน

กระต่าย เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงคําเดือย ตําบลโคกก่ง อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ

√

e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
ุ

336 5812753518 24/7/2558
ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบบุกรุกป่าสงวน (ไม่มีชื่อ) บริเวณหมู่บ้านสะพานไม้แก่น ตําบลสะพานไม้แก่น 

อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

√
e-petition สน.จทป.ที่ 13 (สงขลา)

337 5811494747 24/7/2558
ขอให้ตรวจสอบการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่าชุมชน ภายในหมู่ที่ 13 บ้านทับไทรทอง ตําบลวังน้ําเขียว อําเภอ

วังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา

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

338 5811460458 28/7/2558
ขอให้มีการนําพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมาจัดสรรที่ดินทํากินให้กับสมาชิกของสมาคมในพื้นที่ต่างๆ ได้แก ่

สมาชิกภาคเหนือ,สมาชิกภาคใต,้สมาชิกภาคกลางและภาคตะวันตก และสมาชิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

√

e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ สตป.

339 5811447052 29/7/2558 ขอให้เพิกถอนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีสภาพเสื่อมโทรมในพื้นที่อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว √ e-petition สน.จทป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

ขอใชป้ระโยชนท์ํากนิและอย่อาศัย หรือขอเชา่ที่ดินปา่สงวนแห่งชาต ิซึ่งอย่ในพืน้ที่ตําบลอา่วลึกเหนือ ตําบล √
340 5812905337 29/7/2558

ขอใชประโยชนทากนและอยูอาศย หรอขอเชาทดนปาสงวนแหงชาต ซงอยูในพนทตาบลอาวลกเหนอ ตาบล

คลองยา อําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

√
e-petition สํานักการอนุญาต

รวม ๑๗๓ 167

รวมทั้งหมด ๓๔๐



หนา้ที ่1

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558) เอกสารแนบ  2

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

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

เลขที่18 ม. 6 บ้านทุ่งนาเมือง ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม  

จ.อุบลราชธานี 

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี ไม่มีรายงานความก้าวหน้า

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

ราชการ (อบจ.สุรินทร)์ เข้าใช้พื้นที่และเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ      

(ป่าภูดิน) อยากให้ตรวจสอบว่าถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือไม ่  

อ.เมืองบุรีรัมย ์จ.บุรีรัมย์

3 5700024 2/10/2556 การบุกรุกพื้นที่ภูเขา ม.6 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี √ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

้ ่ ่4 5700184 29/10/2556 การบุกรุกพืน้ที่ป่าสงวน บริเวณวัดโปงเจ็ด ม.13 ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี √ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

5 5700053 8/10/2556 การบุกรุกพื้นที่ป่าหนองใหญ่ ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร √ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี ไม่มีรายงานความก้าวหน้า

6 5610937121 27/11/2556 เจ้าหน้าที่ป่าไม้เขต 10 ราชบุร ีเข้าไปมีส่วนร่วมในการบุกรุกป่าอนุรักษ์และป่าสงวน

หมู่บ้านหินสี  หมู่ที่ 4  ตําบลยางหัก อําเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

7 5700252 5/11/2556 แจ้งเบาะแส/ให้ข้อมูล นายทุนนําคนงานเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บริเวณหลัง          

รีสอร์ทโฮมแอนด์ฮิว บ้านไทรงาม ม.7 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 5 (สระบุร)ี

8 5700354 20/11/2556 แจ้งเบาะแส/ให้ข้อมูล นายทุนบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บริเวณ ม.3 ต.มับกวาง อ.แก่งคอย 

จ.สระบุรี

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 5 (สระบุร)ี

9 5611337759 16/12/2556 มีผูบุ้กรุกป่า ในพื้นที่ป่าเขาน้ําพุ ลําสะดองต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี √ e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

10 5611344338 23/12/2556 มีการลักลอบตัดไม้ในป่า และ ได้ทําการขนไม้ท่อนซุง เข้าไปปลูกบ้าน ในพื้นที่ 

บ้านเลขที่ 154 ม.1 ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนาบุรี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

11 5712788482 17/1/2557 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม ้ประเภท ไม้พะยูง บริเวณพื้นที่บนภูเขา √ e-petition สน.จทป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

ตําบลแก่งดินสอ อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

12 5700561 13/1/2557 ผู้มีอิทธิพลเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าทําทําการตัดไม้พะยูง ม.3 ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม      

จ.มหาสารคาม

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น) มีรานงานความก้าวหน้า

13 5711394717 3/2/2557 มีการตัดไม้พยูงในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านแย ต.ดงมะยาง อ.ลืออํานาจ 

 จ อํานาจเจรญิ 

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี ไม่มีรายงานความก้าวหน้า

 จ.อานาจเจรญ 



หนา้ที ่2

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558) เอกสารแนบ  2

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

14 5711345834 10/3/2557 เขตติดต่อระหว่างพิชัย-พิษณุโลก (วัดโบสถ)์ ท่าหนอง-นาอิน มีนายทุน บุกรุกพื้นที่ป่า

 บนเขา ต.วัดโบสถ ์อ.วัดโบสถ ์ จ.พิษณุโลก 

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

15 5701185 10/3/2557 มีการลักลอบตัดไม้พะยูง พืน้ที่ติดกับวัดประชามงคล บ้านโพนทัน ต.โพนทัน            

อ.คําเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

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

16 5701164 8/3/2557 ผู้มีอิทธิพลลักลอบตัดมพะยูงบนภูเขาพนมดงรัก แล้วนํามาขายบริเวณลานพักไม้ที่ 1 

บ้านคลองสาน ต.ดงรักษ์ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีษะเกษ

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

17 5701203 14/3/2557 ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ป่าไม้นําไม้ของกลางไปขาย ม.4 บ้านไร่ บ้านแจ้ซ้อน ต.หัวเมือง    

จ.ลําปาง

√ ปม./โทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

จ.ลาปาง

18 5711323324 28/4/2557 ลักลอบตัดไม้ แปรรูป ส่งไม้ข้ามฝั่งลาว บ้านภูเวียง อ.โพธิ์ไทร ต.สารภีจ.อุบลราชธานี √ e-petition      สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี ไม่มีรายงานความก้าวหน้า

19 5701313 8/4/2557 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน เป็นพื้นที่ภูเขา ใกล้กับวัดบางระเวียง ต.ไผ ่อ.รัตนบุร ี         

 จ.สุรินทร์

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

20 5711348776 28/5/2557 ลักลอบตัดไม้พยุง ม.5 อ.วัฒนานคร ต.หนองหมากฝ้าย จ.สระแก้ว √ e-petition สน.จทป.ที ่9 สาขาปราจีนบุรีุ p ุ

21 5711393258 26/5/2557 มีชาวบ้านลักลอบเข้าไปตัดไม้พยุงในเขตป่าติดภูเขาติดกับค่ายแดนเขมรตัดกันเป็น

จํานวนมากและตัดกันทุกวันโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ลงพืน้ที่ตรวจสอบเลยพื้นที่      

ม.7 บ้านค้อ ต.โดมประดิษฐ ์อ.น้ํายืน จ.อุบลราชธานี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี ไม่มีรายงานความก้าวหน้า

22 5701562 28/5/2557 ในพื้นที่อ่างเก็บน้ําท่าเคย ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุร ีมีการบุกรุกป่าอย่างเห็นได้ชัด

้ ้ ้

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

ทัง้ในบริเวณอ่างเก็บน้ําและรอบๆอ่างเก็บน้ํา

23 5701533 22/5/2557 นายทุนบุกรุกป่าสงวนแห่งชาต ิป่าโป่งแค อ.ชาติตระการ อ.วัดโบสถ ์จ.พิษณุโลก √ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

24 5701512 15/5/2557 บุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทําการเกษตร บริเวณบ้านหนองไหล ต.สร้างกอน้อย อ.หัวตะพาน 

จ.อํานาจเจริญ

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

25 5701465 22/5/2557 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พนมดิน อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ √ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

26 5701504 15/5/2557 เจ้าหน้าที่ของรัฐนําแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทําการตัดไม้และแปรรูปไม้ใน

พืน้ที่ บ้านแก่งใหญ ่ต.แก่งดิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

27 5700642 4/2//2557 บุกรุกป่าสงวน บริเวณ ม.1 บ้านโนนสมบูรณ์ ต.บ้านค้อ อ.คําชะว ีจ.มุกดาหาร √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น) มีรานงานความก้าวหน้า

ไ ไ โ โ ่28 5711318869 23/6/2557 ลักลอบตัดไม้ทําลายป่า ค้าไม้พยุง ต.โคกสูง อ.โคกสูง  จ.สระแก้ว √ e-petition สน.จทป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี



หนา้ที ่3

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558) เอกสารแนบ  2

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

29 5711382174 23/6/2557 การลักลอบตัดไม้พยุงและมีการขนย้ายกันในถนนทางผ่านบ้านเมืองเก่า ม.1และ  ม.7 

 ต.คําเขือนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อํานาจเจริญ

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี ไม่มีรายงานความก้าวหน้า

30 5701685 13/6/2557 เจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วย กจ.1 กาญจนบุรีกับนายทุนซื้อขายที่ดินป่าสงวน บริเวณ ม.1 

ต.บางกระแจะ ม.6 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

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

31 5701745 26/6/2557 บุกรุกทําลายป่า บริเวณเขาสูง (โค้งมะค่า) ม.10 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 5 (สระบุร)ี

32 5711456491 23/7/2557 ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ร้องและชาวบ้านในพื้นที่ ม.4 บ้านหนองกก ต.ภูหลวง         

อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เข้าทําประโยชน์ในที่ดิน บริเวณเทือกเขาภูหลวง ม.7     

ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

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

/ / ใ ้ ั ไ ้ ํ ป่ ใ ป่ ่ ิ ื่ ํ ิ โ √ i i ป ี่  ( ี ใ )่33 5711401379 23/7/2557 ขอให้ตรวจสอบการตดไมท้าลายป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาตเิพือดาเนนิโครงการพุทธอุ

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

√ e-petition สน.จทป.ท ี1 (เชยีงใหม)่

34 5701871 15/7/2557 มีการบอกขายที่ดินในเขตป่าสงวน พิกัดที่ 14.829505,101.213574 ต.วังม่วง 

อ.วังม่วง จ.สระบุรี

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 5 (สระบุร)ี

35 5701863 15/7/2557 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณภูเขาที่ตั้งสํานักสงฆ์พระพุทธบาท ภูหินกอง บ้านดงเหนือ 

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

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น) มีรานงานความก้าวหน้า

36 5711396362 1/8/2557 นายทุนบุกรุกพื้นที่ป่าบนภูเขาบ้านท่าหนอง  ต.วัดโบสถ ์จ.พิษณุโลก √ e-petition สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

37 5712882247 1/8/2557 มีนายทุนเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน นํารถแมคโคเข้าไปขุดดินเพื่อนําดินไปขาย ม.9     √ e-petition สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น) มีรานงานความก้าวหน้า

ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

38 5711400262 1/8/2557 ขอให้ตรวจสอบผู้มีอิทธิพลบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บริเวณป่าสงวน ม.5 หมู่บ้านคําสุข     

   ต.โพธิ์ใหญ ่อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น) มีรานงานความก้าวหน้า

39 5712714224 1/8/2557 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบค้าไม ้ประเภทไม้ประดู่ ไม้มะค่าแต ้และไม้แดง 

ของพระภกิษสงฆ ์บรเิวณหมบ่า้นกระทม่สง ม 5 ต ลาดสาลี่ อ ทา่วง้ จ ลพบรี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 5 (สระบุร)ี

ของพระภกษุสงฆ บรเวณหมูบานกระทุมสูง ม.5 ต.ลาดสาล อ.ทาวุง จ.ลพบุร

40 5711301391 13/8/2557 บุกรุกพื้นที่ป่า ปลูกโรงแรมบนเขา ถางป่า จาก อ.จอมบึง 9-10 กิโล แนวเขาสน 

โครงการเพาะเลี้ยงเสือ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

41 5711415844 13/8/2557 ขอให้ตรวจสอบร้านอาหราเเละรีสอร์ท ชื่อร้านน้ําหนาววัลย์เลย์ตัง้อยู่ในเขตพื้นที่ ม.6 √ e-petition สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์



หนา้ที ่4

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558) เอกสารแนบ  2

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

42 5711474349 21/8/2257 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกป่าสาธารณะ ป่าโคกน้ําขาว ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง       

  จ.ร้อยเอ็ด

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น) มีรานงานความก้าวหน้า

43 5702102 14/8/2557 บุกรุกพื้นที่ป่า ซึ่งเป็นป่าชุมชนโดยใช้รถแม็คโคร บริเวณกึ่งกลางระหว่างเส้นทางบ้าน

หนองเต็ม-โคกสี

√ ปม./โทรสาร สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น) มีรานงานความก้าวหน้า

2 / /2 ี ิ ใ ป่ ส ไป  ิ   ้ ใ  ่ ั ี           √ ป /โ ศั ์ ส ป ี่  ( ชสี )44 5702144 14/8/2557 มการขุดดนในเขตปาสงวนไปขาย บรเวณ ม.10 บานใหญ ต.หนองบวตะเกยด          

 อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

√ ปม./โทรศพท สน.จทป.ท 8 (นครราชสมา)

45 5702123 14/8/2557 ลักลอบตัดไม้สักบริเวณที่เป็นป่าดงไม้สัก แถวหมู่บ้านหนองมะค่า  ต.ป่าแดง            

อ.เมือง จ.ตาก

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

46 5711489443 11/9/2557 ขอความเป็นธรรมกรณีผู้ร้องที่อยู่อาศัยและที่ทํากินในพื้นที่ ม.2 ต.บาโหย              √ e-petition สน.จทป.ที ่13 (สงขลา)

อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

47 5700613 4/2/2557 จับคนลักลอบตัดไม้พะยูง จํานวน 2 คน ม.5 หมู่บ้านคีมน้อย ต.สร้างถ่อน้อย           

อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ

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

ไม่มีรายงานความก้าวหน้า

48 5700155 5/11/2556 แจ้งเบาะแส ตัดไม้พยูง ข้อมูลจากชาวบ้าน จ.ยโสธร √ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี ไม่มีรายงานความก้าวหน้า

49 5700113 5/11/2557 นายทนเอาที่ สธก  มาแบง่ขาย ที่ อ แกง่หางแมว จ จันทบรี √ ปม /เว็บไซต์ สน จทป ที่ 9 (ชลบรี)49 5700113 5/11/2557 นายทุนเอาท สธก. มาแบงขาย ท อ.แกงหางแมว จ.จนทบุร √ ปม./เวบไซต สน.จทป.ท 9 (ชลบุร)

รวม ๔๙ 0

รวมทั้งหมด ๔๙



หนา้ที ่1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหสัอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ทีร่ับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการ

รับเรื่อง

หน่วยงาน

ทีเ่กี่ยวข้อง
หมายเหตุ

1

ทส 1603.7/3160 25/10/2555 ขอความเป็นธรรมใหก้ับนายย่ง บุญเหลี่ยม √

สนง.ปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตร ี(หนังสือ 

1111)

สํานักป้องกันฯ

2
ทส 1603.7/728 29/10/2555 กรณีมีผูบุ้กรุกพื้นที่ป่าไม้บ้านเขามอง ม.18 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี  จ.เพชรบูรณ์ √

ศูนย์บริการฯกรม

อุทยานฯ
สํานักป้องกันฯ

3
ทส 1603.7/729 29/10/2555

กรณีขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ป่าไม ้หน่วยป้องกันรักษาป่า  ที่ ชร.

12    จังหวัดเชียงราย
√

ศูนย์บริการฯกรม

อุทยานฯ
สํานักป้องกันฯ

4

ทส 1603.7/730 29/10/2555
กรณีวังไทรรีสอร์ท บ้านหนองนกเขียน ต.ลํานางแก้ว อ.ปักธงชัย  จ.

นครราชสีมา         บุกรุกพื้นที่เขตป่าสงวนป่าอนุรักษ์ภูหลวง
√

ศูนย์บริการฯกรม

อุทยานฯ
สํานักป้องกันฯ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  (ข้อมูลอัพเดตถงึวันที่ 31 กรกฎาคม 2558)

5
ทส 1603.7/732 29/10/2555

กรณีมีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บ้านโคกแสมสาร ต.แสมสาร อ.โคกเจริญ จ.

ลพบุรี
√

ศูนย์บริการฯกรม

อุทยานฯ
สํานักป้องกันฯ

6

5611363543 30/9/2556

มีชาวบา้นและนายทุนเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าชุมชน โดยผู้ร้องเห็นว่าพื้นที่ตรงนั้น

เป็นพื้นที่ป่าสาธารณะแต่ทําไมถึงสามารถออกโฉนด สปก.ใหไ้ด้ พื้นที่อยู่ติด

ถนนวัฒนานคร ม.8 หมู่บ้านโคกไม้งาม   ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

√ e-petition สน.จทป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

7

5511313607 5/11/2555

มีนายทุนเข้าไปบุกรุกนําไม้พยูงและไม้แดงออกมาจากในป่าและนํามาขายที่

โรงงานเถื่อนที่ทําเกี่ยวกับแปลงรูปไม ้ ม. 1 บ้านป่าก่อ ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน 

จ.อํานาจเจริญ

√ e-petition
สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

ไม่มีรายงานความก้าวหน้า

8 ทส 1603.7/3644 13/12/2555 กรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน ม. 5 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา √ หนังสือบันทกึ สํานักป้องกันฯ

9
ทส 0207.5/ว3904 26/11/2555

การแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดกําแพงเพชร
√

คลินิกรับเรื่องร้อง

ทุกข์
สํานักป้องกันฯ

11
5611368621 21/1/2556

มีการลักลอบตัดต้นไม้ยาง สาธารณะในเขตชุมชน ณ บ้านส้มป่อย  ต.ค้อทอง  

          อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
√ e-petition

สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

ไม่มีรายงานความก้าวหน้า

12
5610908636 3/5/2556

มีการบุกรุกป่าไม้เพื่อขุดสระน้ําสาธารณะ ม.10 หมูบ่้านนาคํา  ต.เกษม        

            อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
√ e-petition

สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

ไม่มีรายงานความก้าวหน้า

13
5600185 30/5/2556

มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน เพื่อขุดดินขาย บริเวณ ม.1 ต.เชียงทอง   อ.วังเจ้า 

จ.ตาก
√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

14 5600025 21/5/2556 ขอทราบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ √ ปม./เว็บไซต์ สํานักการอนุญาต



หนา้ที ่2

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหสัอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ทีร่ับเรื่อง

วัน/เดือน/ป ี

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการ

รับเรื่อง

หน่วยงาน

ทีเ่กี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  (ข้อมูลอัพเดตถงึวันที่ 31 กรกฎาคม 2558)

15
5611327163 28/6/2556

ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมป่าไม้เขามะก่อง หมู่ที่ 14 ต.วังท่าช้าง   อ.กบินทร์

บุรี           จ.ปราจีนบุรี
√ e-petition สน.จทป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

16
5600745 20/6/2556

มีการบุกรุกตัดไม้หวงห้ามในสวนป่าควนยายชุม ม.10 ต.โคกกลอย              

               อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
√ ปม./โทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

17
5600504 10/6/2556

มีการตัดไม้พยูงไปเก็บไว้ที่บ้านและระบายออกขาย เขตหมูบ่้านวัดฆ้อง   ต.วัด

ฆ้อง        อ.ชานุมาร จ.อํานาจเจริญ
√ ปม./โทรศัพท์

สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

ไม่มีรายงานความก้าวหน้า

18 5600541 3/6/2556 มีการลักลอบตัดไม้พยูง บริเวณ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

19
5600651 10/6/2556 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บ้านเขาดิน ม.8 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

20
5612790097 1/7/2556

ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าชุมชน บริเวณหมู่บ้านท่าพลับ ม.10 

             ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุรี)

21
5611397647 31/7/2556

ขอใหต้รวจสอบการลักลอบขายไม้พยุงของกลางของป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่

บ้านคูเมอืง ตําบลคูเมอืง อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
√ e-petition

สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

ไม่มีรายงานความก้าวหน้า

22
5601055 29/7/2556

บุกรุกป่าสงวนบริเวณอ่างเก็บน้ําแม่สิน บ้านแม่สิน ม.9 ต.นาพลู อ.วังชิ้น จ.

แพร่
√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 3 สาขาแพร่

23
5600965 18/7/2556

แจ้งเบาะแสบุคคลต้องคดีบุกรุกป่าสงวนสามเค ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ   

            จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
√ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

24
5601034 29/7/2556 มีการบุกรุกพื้นที่เขตป่าสงวน ม.10 ต.หนองโดน อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์ √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

25 5601063 29/7/2556 บุกรุกพื้นที่ป่าสงวน พื้นที่จะเป็นป่าดงดิบติดกับ สภอ.คําเขื่อนแก้ว √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 สาขา

ี

ไม่มีรายงานความก้าวหน้า

26
5601013 29/7/2556

มีการตัดไม้ทําลายป่าเพื่อเอาพื้นที่ไปปลูกพืชไร่ บ้านกุดกวา้ง  ต.ดงมะไฟ       

            อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
√ ปม./โทรศัพท์

สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

ไม่มีรายงานความก้าวหน้า

27 5600842 8/7/2556 มีการลักลอบตัดไม้พยูงที่ ต.บัวน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีษะเกษ √ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

28
5611385192 30/8/2556

มีการลักลอบขนส่งไม้พยูงโดยชาวบา้นและผู้มีอิทธิพลจะนัดส่งกัน จาก อ.ชานุ

มาน ส่งไปยัง อ.มุกดาหาร ม.6 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อํานาจเจริญ
√ e-petition

สน.จทป.ที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

ไม่มีรายงานความก้าวหน้า

29
แมคโครขดดินพื้นที่ปา่โดยแอบอา้ง อบต  นายทนนําแมคโครขดดนิที่ไมม่ี

่5601212 20/8/2556
แมคโครขุดดนพนทปาโดยแอบอาง อบต. นายทุนนาแมคโครขุดดนทไมม

เอกสารสิทธิ์ แอบอ้างบอกว่าขุดที่ของ อบต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
√ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 2 (เชียงราย)



หนา้ที ่3

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหสัอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ทีร่ับเรื่อง

วัน/เดือน/ป ี

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการ

รับเรื่อง

หน่วยงาน

ทีเ่กี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  (ข้อมูลอัพเดตถงึวันที่ 31 กรกฎาคม 2558)

30

5601084 7/8/2556

หน่วยเขาผาลาด อน.12 ได้รับรถกระบะใช้งาน 1 คัน แต่ยังไม่ได้รถ ผู้

ร้องเรียนเป็นบุตรหลานของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม ้หน่วยเขาผาลาด อน.12 อ.

สว่างอารมณ ์จ.อุทัยธานี

√ ปม./เว็บไซต์ สํานักป้องกันฯ

31
5601291 22/8/2556 บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนบริเวณลาดมะเขือ ต.สวนเมี่ยง อ.ท่าตระการ  จ.พิษณุโลก √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

32

5611344793 18/9/2556

มีนายทุน/ชาวบา้น เข้าไปลักลอบตัดไม้ ไม้พยุง ไม้ประดู่ไม้มะค่าในป่า และนํา

ไม้มาพักไว้ที่หลังบา้นนายทุน  ม. 1 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ ์ √ e-petition สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

ไม่มีรายงานความก้าวหน้า

รวม 31 0

รวมทั้งหมด 31
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