




ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 มี.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 มิ.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 รวมท้ังสิน้

1 ผู้ขอรับบริการขอ้มลูสิง่พมิพ ์เอกสารเผยแพร่วิชาการปา่ไม้ 2 0 5 6 4 2 3 7 0 3 3 2 37

2 ผู้ขอรับบริการขอ้มลูทางโทรศัพท์/ศูนย์บริการฯ 17 9 9 9 43 21 29 47 30 28 36 11 289

3 ผู้ขอรับบริการขอ้มลูอเิลก็ทรอนกิส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 ผู้ขอรับบริการขอ้มลูขา่วสารทางราชการของกรมปา่ไม้ 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2

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

รวมท้ังสิน้ 19 9 14 16 48 23 32 54 30 31 39 13 328

ประจ าเดอืน

สถติิการให้บรกิารข้อมูลข่าวสารของศูนย์บรกิารประชาชนกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555

ล าดับท่ี การให้บรกิาร
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ผู้ขอรับบริการข้อมูลส่ิงพมิพ์ เอกสารเผยแพร่วชิาการป่าไม้

ผู้ขอรับบริการข้อมูลทางโทรศัพท์/ศูนย์บริการฯ

ผู้ขอรับบริการข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์

ผู้ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการของกรมป่าไม้

 



ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 มี.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 มิ.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 รวมท้ังสิ้น

1 ร้องเรียนดว้ยตนเอง/โทรศพัท์ 7 0 2 4 5 5 1 3 1 0 5 4 37

2 ส านกันายกรัฐมนตรี/(1111) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 รัฐสภา (กระทู/้ขอ้หารือ) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ/(ระบบ e-Petition) 13 3 7 8 26 38 20 18 9 9 26 15 192

5 อื่นๆ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

รวมท้ังสิ้น 20 3 10 13 31 43 21 21 10 9 31 19 231

ประจ าเดอืน

สถติิเรื่องร้องเรยีนของศูนยบ์รกิารประชาชนกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555

ล าดบัท่ี เรื่องร้องเรยีน
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ร้องเรียนดว้ยตนเอง/โทรศัพท์

ส านักนายกรัฐมนตรี/(1111)

รัฐสภา (กระทู้/ข้อหารือ)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ/(ระบบ e-Petition)

อื่นๆ



ตาราง  การให้บรกิารข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ประจ าเดือนกันยายน 2555  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) 

รายการผู้ขอรับบริการ 

(1) 

ผู้รับบรกิารสะสม 

(ต.ค.54-ส.ค.55) 

(2) 

ผู้รับบรกิาร 

(ก.ย.55) 

(1+2) 

รวม 

1. ผู้ขอรับบรกิารข้อมูลสิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่วิชาการป่าไม้ 35 2 37 

2. ผู้ขอรับบรกิารข้อมูลทางโทรศัพท/์ศูนย์บรกิารฯ 278 11 289 

3. ผู้ขอรับบรกิารข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์ 0 0 0 

4. ผู้ขอรับบรกิารข้อมูลข่าวสารทางราชการของกรมป่าไม้  

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

2 0 2 

รวมทั้งหมด 315 13 328 

 

 
 

 



ตาราง เรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ประจ าเดือนกันยายน 2555 (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) 
 

ลักษณะการร้องเรียน 

(1) 

เรื่องร้องเรียน 

สะสม 

(ต.ค.54-ส.ค.55) 

(2) 

เรื่องร้องเรียน 

ประจ าเดือน 

(ก.ย.55) 

(1)+(2) 

รวม* ด าเนินการพร้อม

รายงานแล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ร้องเรียนดว้ยตนเอง/โทรศัพท์ 33 4 37 4 33 

ส านักนายกรัฐมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 

รัฐสภา 1 0 1 0 1 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 177 15 192 101 91 

อื่นๆ 1 0 1 0 1 

รวมทั้งหมด 212 19 231 105 126 

 

หมายเหตุ * รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1   

(ดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ www.forest.go.th/service หัวข้อรายงานสถิติ) 
 

http://www.forest.go.th/service


ตาราง เรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ด าเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างด าเนินการ (ข้อมูลถึงวันที่ 30 กันยายน 2555) 
 

ลักษณะการร้องเรียน 

(1) 

เรื่องร้องเรียน 

ทั้งหมด** 

(ต.ค.53-ก.ย.54) 

(2) 

ด าเนินการพร้อม

รายงานแล้วเสร็จ 

(ต.ค.53-ก.ย.54) 

(1) - (2) = (3) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

(ข้ามปี) 

(4) 

เรื่องด าเนินการค้างปี

พร้อมรายงานแล้วเสร็จ 

(ต.ค.54-ก.ย.55) 

(3) - (4) 

เรื่องร้องเรียนค้างปี 

คงเหลือ 

รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง/โทรศัพท ์ 71 15 56 8 48 

ส านักนายกรัฐมนตร ี/ (1111) 0 0 0 0 0 

รัฐสภา 5 5 0 0 0 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 195 45 150 66 84 

อ่ืนๆ 2 0 2 0 2 

รวมทั้งหมด 273 65 208 74 134 

 

หมายเหตุ **  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 

(ดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ www.forest.go.th/service หัวข้อรายงานสถิติ) 
 

 

 

 

 

 

http://www.forest.go.th/service


ตาราง  เรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ด าเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างด าเนินการ (ข้อมูลถึงวันที่ 30 กันยายน 2555) 
 

ลักษณะการร้องเรียน 

(1) 

เรื่องร้องเรียน 

ทั้งหมด*** 

(ต.ค.52-ก.ย.53) 

(2) 

ด าเนินการพร้อม

รายงานแล้วเสร็จ 

(ต.ค.52-ก.ย.53) 

(1) - (2) = (3) 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

(ข้ามปี) 

(4) 

เรื่องด าเนินการค้างปี

พร้อมรายงานแล้วเสร็จ 

ปี 2554 

(ต.ค.53-ก.ย.54) 

(5) 

เรื่องด าเนินการค้างปี

พร้อมรายงานแล้วเสร็จ 

ปี 2555 

(ต.ค.54-ก.ย.55) 

(3)-(4)-(5) 

เรื่องร้องเรียน

ค้างปี คงเหลือ 

รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง/โทรศัพท ์ 50 24 26 11 15 0 

ส านักนายกรัฐมนตร ี/ (1111) 31 29 2 2 0 0 

รัฐสภา 33 31 2 2 0 0 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 91 17 74 57 9 8 

อ่ืนๆ 17 7 10 7 3 0 

รวมทั้งหมด 222 108 114 79 27 8 

 

หมายเหตุ ***  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 

(ดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ www.forest.go.th/service หัวข้อรายงานสถิติ)

http://www.forest.go.th/service


หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จ านวนเรื่อง

ร้องเรยีน

อยู่ระหว่างด าเนนิการ ด าเนนิการแล้วเสร็จ

พร้อมรายงาน
(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

ส านักบริหารกลาง 20 8 12

ส านักแผนงานและสารสนเทศ 0 0 0

ส านักจัดการปา่ชุมชน 2 1 1

ส านักสง่เสริมการปลูกปา่ 7 0 7

ส านักปอ้งกันรักษาปา่และควบคุมไฟปา่ 167 98 69

ส านักจัดการที่ดนิปา่ไม้ 2 2 0

ส านักวจิัยและพัฒนาการปา่ไม้ 0 0 0

ส านักการอนุญาต 2 0 2

ส านักกฎหมาย 0 0 0

ส านักโครงการพระราชด าริและกจิการพเิศษ 0 0 0

ส านักความร่วมมอืดา้นการปา่ไมร้ะหวา่งประเทศ 0 0 0

ส านักดา่นปา่ไม้ 0 0 0

กลุม่พัฒนาระบบบริหาร 0 0 0

กลุม่ตรวจสอบภายใน 0 0 0

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 1 (เชยีงใหม่) 9 3 6

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 2 (เชยีงราย) 11 7 4

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 3 (ล าปาง) 15 1 14

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 4 (ตาก) 8 2 6

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 5 (สระบุรี) 4 2 2

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 6 (อุดรธานี) 14 9 5

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 7 (ขอนแกน่) 8 3 5

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 8 (นครราชสมีา) 15 3 12

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 9 (ชลบุรี) 7 4 3

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 10 (ราชบุรี) 11 7 4

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 2 0 2

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 12 (นครศรีธรรมราช) 5 2 3

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 13 (สงขลา) 1 1 0

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 1 สาขาแมฮ่่องสอน 0 0 0

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 4 สาขานครสวรรค์ 8 1 7

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 6 สาขานครพนม 3 1 2

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 7 สาขาอุบลราชธานี 7 6 1

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 9 สาขาปราจนีบุรี 2 1 1

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 10 สาขาเพชรบุรี 0 0 0

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 12 สาขากระบี่ 2 2 0

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 13 สาขานราธวิาส 1 1 0

กรมอุทยานแหง่ชาต ิสัตวป์า่ และพันธุพ์ชื 1 0 1

รวม 231 126 105

สรุปรายงานเรื่องร้องเรยีน (รายส านัก) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  เดอืน ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555

ศูนยบ์รกิารประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ

หมายเหตุ : เรื่องร้องเรยีนบางเรื่องมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน

ท้ังนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอยีดได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์บรกิารประชาชนกรมป่าไม้ www.forest.go.th/service



หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จ านวนเรื่อง

ร้องเรยีน

อยู่ระหว่างด าเนนิการ ด าเนนิการแล้วเสร็จ

พร้อมรายงาน
(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

ส านักบริหารกลาง 30 9 21

ส านักแผนงานและสารสนเทศ 5 0 5

ส านักจัดการปา่ชุมชน 7 0 7

ส านักสง่เสริมการปลูกปา่ 10 0 10

ส านักปอ้งกันรักษาปา่และควบคุมไฟปา่ 210 123 87

ส านักจัดการที่ดนิปา่ไม้ 11 0 11

ส านักวจิัยและพัฒนาการปา่ไม้ 1 0 1

ส านักการอนุญาต 8 1 7

ส านักกฎหมาย 3 2 1

ส านักโครงการพระราชด าริและกจิการพเิศษ 1 0 1

ส านักความร่วมมอืดา้นการปา่ไมร้ะหวา่งประเทศ 0 0 0

ส านักดา่นปา่ไม้ 0 0 0

กลุม่พัฒนาระบบบริหาร 0 0 0

กลุม่ตรวจสอบภายใน 0 0 0

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 1 (เชยีงใหม่) 2 0 2

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 2 (เชยีงราย) 4 0 4

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 3 (ล าปาง) 0 0 0

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 4 (ตาก) 1 0 1

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 5 (สระบุรี) 1 0 1

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 6 (อุดรธานี) 6 1 5

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 7 (ขอนแกน่) 3 2 1

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 8 (นครราชสมีา) 6 0 6

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 9 (ชลบุรี) 1 1 0

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 10 (ราชบุรี) 2 0 2

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 5 0 5

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 12 (นครศรีธรรมราช) 4 1 3

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 13 (สงขลา) 0 0 0

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 1 สาขาแมฮ่่องสอน 0 0 0

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 4 สาขานครสวรรค์ 1 0 1

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 6 สาขานครพนม 1 0 1

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 7 สาขาอุบลราชธานี 2 0 2

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 9 สาขาปราจนีบุรี 0 0 0

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 10 สาขาเพชรบุรี 0 0 0

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 12 สาขากระบี่ 2 0 2

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 13 สาขานราธวิาส 1 0 1

กรมอุทยานแหง่ชาต ิสัตวป์า่ และพันธุพ์ชื 0 0 0

รวม 273 134 139

สรุปรายงานเรื่องร้องเรยีน (รายส านัก) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 (ขอ้มูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555)

ศูนยบ์รกิารประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ

หมายเหตุ : เรื่องร้องเรยีนบางเรื่องมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน

ท้ังนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอยีดได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์บรกิารประชาชนกรมป่าไม้ www.forest.go.th/service



หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จ านวนเรื่อง

ร้องเรยีน

อยู่ระหว่างด าเนนิการ ด าเนนิการแล้วเสร็จ

พร้อมรายงาน
(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

ส านักบริหารกลาง 9 0 9

ส านักแผนงานและสารสนเทศ 1 0 1

ส านักจัดการปา่ชุมชน 6 0 6

ส านักสง่เสริมการปลูกปา่ 14 0 14

ส านักปอ้งกันรักษาปา่และควบคุมไฟปา่ 139 8 139

ส านักจัดการที่ดนิปา่ไม้ 29 0 29

ส านักวจิัยและพัฒนาการปา่ไม้ 0 0 0

ส านักการอนุญาต 18 0 18

ส านักกฎหมาย 0 0 0

ส านักโครงการพระราชด าริและกจิการพเิศษ 1 0 1

ส านักความร่วมมอืดา้นการปา่ไมร้ะหวา่งประเทศ 0 0 0

ส านักดา่นปา่ไม้ 0 0 0

กลุม่พัฒนาระบบบริหาร 0 0 0

กลุม่ตรวจสอบภายใน 0 0 0

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 1 (เชยีงใหม่) 0 0 0

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 2 (เชยีงราย) 0 0 0

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 3 (ล าปาง) 0 0 0

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 4 (ตาก) 0 0 0

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 5 (สระบุรี) 0 0 0

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 6 (อุดรธานี) 0 0 0

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 7 (ขอนแกน่) 1 0 1

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 8 (นครราชสมีา) 0 0 0

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 9 (ชลบุรี) 0 0 0

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 10 (ราชบุรี) 0 0 0

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 1 0 1

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 12 (นครศรีธรรมราช) 1 0 1

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 13 (สงขลา) 0 0 0

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 1 สาขาแมฮ่่องสอน 0 0 0

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 4 สาขานครสวรรค์ 0 0 0

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 6 สาขานครพนม 0 0 0

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 7 สาขาอุบลราชธานี 0 0 0

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 9 สาขาปราจนีบุรี 0 0 0

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 10 สาขาเพชรบุรี 0 0 0

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 12 สาขากระบี่ 2 0 2

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 13 สาขานราธวิาส 0 0 0

กรมอุทยานแหง่ชาต ิสัตวป์า่ และพันธุพ์ชื 6 0 6

รวม 222 8 214

สรุปรายงานเรื่องร้องเรยีน (รายส านัก) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2553 (ขอ้มูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555)

ศูนยบ์รกิารประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ

หมายเหตุ : เรื่องร้องเรยีนบางเรื่องมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน

ท้ังนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอยีดได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์บรกิารประชาชนกรมป่าไม้ www.forest.go.th/service



 
 
 

เอกสารแนบ ๑ 
 
 



หนา้ 1

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

1 1603.7/3082 3/10/2554 มนีายทุนว่าจา้งชาวบา้นตัดไมพ้ะยูงบนภูเขาหลังหมูบ่า้นหนองหญา้ปลอ้ง หมู4่ 

ตําบลบา้นเหลา่ อําเภอคําชะอ ีจังหวัดมุกดาหาร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอ้งกันฯ

2 5412722839 4/10/2554 21/6/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการลักลอบตัดไมท้ําลายปา่ในพื้นทีป่า่สงวน บริเวณภูเขา 

ในพื้นทีห่มูบ่า้นบา้นโพน ตําบลน้ําโสม อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธาน ีและในพื้นที่

อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.6

 (อุดรธานี)

สน.จทป.6 (อุดรธาน)ี ปดิ

เร่ือง(27/2/2555), กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง(21/6/2555)

3 5412759277 4/10/2554 21/6/2555 ดว้ยสภาพปา่ไมเ้ขาตูโตน เขาปลายตง เขาเตม็ดชุน เขาสนิลา เขาขี้แรต ตัง้อยู่ใน

พื้นที ่หมู ่5,6 ต.พะตง อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา และอยู่ในเขตพื้นที ่อ. นาหมอ่น อ.

จะนะ ตลอดจนยอดภูเขาสูงอืน่ๆ ใน จ.สงขลา ซึง่เป็นแหลง่ตน้น้ําทีส่ําคัญ ถูกบุก

รุกเพือ่ปลูกยางพารา

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.3

 (ลําปาง)

สน.จทป.3 (ลาํปาง) ปดิ

เร่ือง(11/10/2554) ,กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง(21/6/2555)

4 5412741207 4/10/2554 31/7/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการลักลอบตัดไมท้ําลายปา่ ในพื้นทีป่า่สงวนภูพานคํา หมู่

ที ่5 หมูบ่า้นดงเย็น ตําบลนางิ้ว อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน่

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.7

 (ขอนแกน่)

สน.จทป.7 (ขอนแกน่) ปดิ

เร่ือง(23/7/2555), กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง(31/7/2555)

5 5411301199 4/10/2554 15/12/2554 มกีารบุกรุกลักลอบตัดไมท้ําลายปา่บริเวณอา่งเก็บน้ําพระราชดําริ ต.ทานทอง อ.

ทรายขาว จ.เชยีงราย และไดม้เีจา้หนา้ทีป่า่ไม ้ผู้ใหญบ่า้นและเจา้หนา้ทีบ่าง

หนว่ยงานมสีว่นเกีย่วขอ้ง

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.2

 (เชยีงราย)

สน.จทป.2 (เชยีงราย) ปดิ

เร่ือง(2/11/2554), สปฟ. 

ปดิเร่ือง(15/12/2554)

6 5411340942 4/10/2554 20/6/2555 ไดรั้บแจง้จากชาวบา้นว่า ไดยิ้นเสยีงเลือ่ยไม ้ใน ต.หนองหยาด อ.เมอืง จ. 

นครพนม ซึง่คาดว่านา่จะเป็นไมพ้ยุง

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.6

 สาขานครพนม

สน.จทป.6 สาขา

นครพนม ปดิเร่ือง

(31/10/2554), กรมปา่ไม้

ปดิเร่ือง(20/6/2555)

7 1603.7/3101 5/10/2554 การลักลอบตัดไมท้ําลายปา่และตัง้โรงเลือ่ยไมเ้ถือ่น ทีบ่า้นสบฟา้ หมู ่7ตําบลแจ้

หม่ อําเภอแจห้ม่ จังหวัดลําปาง

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอ้งกันฯ

8 1603.7/20455/5

5

6/10/2554 6/10/2554 มกีารลักลอบตัดไมใ้นเขตรักษาพันธุส์ัตว์ปา่กะทูน ต.กะทูน อ.พปิูน จ.

นครศรีธรรมราช

√ ทางโทรศัพท์ สผส. สง่ใหก้รมอุทยานฯ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  เดอืนกันยายน 2555 (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)



หนา้ 2

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  เดอืนกันยายน 2555 (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)

9 5411311718 7/10/2554 20/6/2555 มกีารลักลอบตัดไมท้ําลายปา่ไม ้ลา่สัตว์ และปลูกยางพารา บริเวณเทอืกเขา

บรรทัด (เขา้ไปดา้นในภูเขาซึง่มองจากภายนอกไมเ่หน็โดยมทีางเดนิขึ้นไปหลาย

ทางเชน่ น้ําตกโตนตก น้ําตกโตนเตะ๊ อําเภอปะเหลีย่น จังหวัดตรัง)

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.

12 (นครศรีธรรมราช)

สน.จทป.12 

(นครศรีธรรมราช) ปดิ

เร่ือง(20/2/2555), กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง(20/6/2555)

10 5411369937 7/10/2554 มกีารตัดตน้ไมใ้หญใ่นเวลากลางคนื ทีห่มูบ่า้นแมต่า่ง ต.ดอยฮาง อ.เมอืง จ.

เชยีงราย

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.2

 (เชยีงราย)

11 1603.7/3128 10/10/2554 การบุกรุกปา่บนภูเขา ไปทางทศิตะวันตกของหมูบ่า้นคลองเตย หมู ่13 และบา้น

มอตาเจก๊ หมู ่14 ตําบลหว้ยยาง อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอ้งกันฯ

12 5412757504 10/10/2554 25/7/2555 พบว่ามกีารขนไมป้า่-ไมย้างพารา เขา้โรงงานกรีนพาเนล จํากัด ทีต่.หนองชุมพล 

อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ซึง่ขณะนี้ขนไมเ้ถือ่นกันตลอดทัง้วันทัง้คนื

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.

10 (ราชบุรี)

สน.จทป.10 (ราชบุรี) ปดิ

เร่ือง(3/4/2555), กรมปา่

ไมป้ดิเร่ือง(25/7/2555)

13 5411423730 10/10/2554 25/7/2555 ขอใหต้รวจสอบการบุกรุกทีด่นิของกรมปา่ไม ้และทีด่นิสว่นบุคลของนางเยาวด ี

พุทธยิปาล บริเวณ พื้นทีห่มูท่ี ่7 ตําบลเขาไชยราช อําเภอปะทวิ จังหวัดชุมพร

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.

11 (สุราษฎร์ธาน)ี

สน.จทป.11 (สุราษฎร์

ธาน)ี ปดิเร่ือง

(20/6/2555), กรมปา่ไม้

ปดิเร่ือง(25/7/2555)

14 5412782708 10/10/2554 19/6/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการลักลอบตัดไมท้ําลายปา่ ภายในพื้นทีเ่ขาภูหลวง บา้น

หนองกระทุม่ หมูท่ี ่3 ตําบลภูหลวง อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสมีา

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.8

 (นครราชสมีา)

สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

 ปดิเร่ือง(2/11/2554), 

กรมปา่ไมป้ดิเร่ือง

(19/6/2555)

15 1603.7/3145 11/10/2554 29/5/2555 นายทุนและตํารวจร่วมกันลักลอบตัดไมบ้นภูเขาใกลห้มูบ่า้นปลายคันแท ตําบลคํา

ชะอ ีอําเภอคําชะอ ีจังหวัดมุกดาหาร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอ้งกันฯ

16 1603.7/3146 11/10/2554 ขอใหก้รมปา่ไมต้รวจสอบ กรณีมกีารบุกรุกปา่บนภูเขา ทีอ่ยู่ระหว่างตําบลบอ่เวฬุ

 และตําบลตกพรม อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอ้งกันฯ



หนา้ 3

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  เดอืนกันยายน 2555 (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)

17 5411374295 12/10/2554 4/7/2555 ขอใหต้รวจสอบการบุกรุกพื้นทีป่า่ บริเวณพื้นทีป่า่ (ไมท่ราบชือ่) หมูท่ี ่26 หมูบ่า้น

ปา่หวาย ตําบลสะแกโพลง อําเภอเมอืง จังหวัดบุรีรัมย์

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.8

 (นครราชสมีา)

สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

 ปดิเร่ือง(28/6/2555), 

กรมปา่ไมป้ดิเร่ือง

(4/7/2555)

18 5412785397 12/10/2554 19/6/2555 มกีารบุกรุกปา่สงวนแหง่ชาติ(ปา่แมริ่ม) ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมริ่ม จังหวัด

เชยีงใหม ่ซึง่เป็นพื้นทีอ่ยู่ในความดูแลของหนว่ยรักษาปา่หว้ยทราย กระทํากันโดย

ไมเ่กรงกลัวกฎหมาย

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.1

 (เชยีงใหม)่

สน.จทป.1 (เชยีงใหม)่ ปดิ

เร่ือง(12/6/2555), กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง(19/6/2555)

19 5411403982 17/10/2554 ขอความเป็นธรรมกรณีบดิาของผู้ร้องไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้อยู่อาศัยและทํากนิใน

ทีด่นิชัว่คราว โครงการพัฒนาลุม่น้ําเข็ก บา้นกนกงาม หมูท่ี ่9 ตําบลทุง่สมอ 

อําเภอเขาคอ้ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

√ e-petition ส านกัปอ้งกันฯ, สน.จทป.

4 สาขานครสวรรค์

สน.จทป.4 สาขา

นครสวรรค ์ปดิเร่ือง 

(21/12/2554)

20 1603.7/3195 17/10/2554 ตํารวจสังกัดสถานตีํารวจสร้างคอ้ ร่วมกันนําไมพ้ะยูงมาเก็บไว้ทีห่มู ่18 หมูบ่า้น

โนนสวนปา่ ตําบลสร้างคอ้ อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอ้งกันฯ

21 5410961831 22/11/2554 การตัดไมท้ําลายปา่ในเขตหมู ่7 ตําบลโพนงาม อําเภอบุณฑริก จังหวัด

อุบลราชธาน ีมบีุคคลยศร้อยตรีเป็น ตชด.และเจา้หนา้ทีป่า่ไมบ้างคนเป็นผู้หนุน

หลังในการตัดไม้

√ e-petition สน.จทป.7 สาขา

อุบลราชธานี

22 5410913226 28/11/2554 20/1/2555 วันที ่7 กุมภาพันธ ์2554 ทีป่า่ไมน้าปูโ่ทน่ จังหวัดอุตรดติถ ์มเีจา้หนา้ทีส่ามคนเขา้

ไปเอาเงนิทีผู้่ร้องเรียน จํานวน 20,000 บาท ตอ้งการใหช้ว่ยดูแลลูกนอ้งของทา่น

ทัง้สามคนดว้ยเพราะตอนนี้ปา่จะหมดแลว้

√ e-petition สน.จทป.3 (ลําปาง)

23 5411364736 30/11/2554 20/2/2555 มกีารขุดดนิบนภูเขาบริเวณหมู ่2 หมูบ่า้นหว้ยน้ําขาว ต.บา้นเกา่ อ.เมอืง จ.

กาญจนบุรี โดยใชร้ถแม็คโค 2 คัน และรถสบิลอ้ 7-8 คัน มกีารขุดมาไดป้ระมาณ

 5 วัน และในตอนกลางคนืก็จะมกีารตัดไมจ้ํานวนมาก พื้นทีต่ัดไมจ้ะอยู่ใกลก้ับ

หนว่ยงานของทหารประมาณ 800 เมตร

√ e-petition สน.จทป.10 (ราชบุรี)

24 1603.7/3446 13/12/2554 ขอ้ร้องเรียน ต.คลองยา อ.อา่วลกึ จ.กระบี่ √ หนังสอืหอ้งรอง

 ปกท.ทส.

สํานักจัดการทีด่นิฯ



หนา้ 4

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  เดอืนกันยายน 2555 (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)

25 1603.7/3489 14/12/2554  มกีารบุกรุกทําลายปา่เพือ่ปลูกยางพารา บริเวณหมู ่2 และหมู ่8 ต.เขาไมแ้กว้ อ.สิ

เกา จ.ตรัง

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอ้งกันฯ

26 5411360311 16/12/2554 13/1/2555 มกีารตัดตน้ไมแ้ละตักหนา้ดนิขายบริเวณปา่ชายเลน และมรีถบรรทุกวิ่งผ่านไปมา

ตลอดทัง้วันทัง้คนื สร้างเดอืดร้อนใหช้าวบา้นแถวนัน้อย่างมาก หมู ่6 ต.ธรรมามูล

 อ.เมอืง จ.ชัยนาท

√ e-petition สน.จทป.5 (สระบุรี)

27 1603.7/3515 19/12/2554 มเีจา้หนา้ทีก่รมปา่ไมล้ักลอบตัดไมส้ักทีส่วนปา่บา้นแมห่ยวก ระหว่างหมูบ่า้นคอย

กับหมูบ่า้นแมห่ยวก ต.บน้ร้อง อ.งาว จ.ลําปาง

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอ้งกันฯ

28 5411373745 21/12/2554 27/2/2555 ลักลอบตัดไม ้ลักลอบปลูกสวนยาง อ.ดา่นซา้ย บา้นกกเหี๋ยน หลังรพ.ยุพราชดา่น

ซา้ย และบริเวณเขา้บา้นนาแหว้ อ.ดา่นซา้ย จ.เลย

√ e-petition สน.จทป.6 (อุดรธานี)

29 5411367163 21/12/2554 ถางปา่ ปลูกยางพารา ปลูกปาลม์น้ํามัน บริเวณปา่อา่วมนิ ถนนมาบชงิ-ลําทับ 

อําเภอทุง่สง นครศรีธรรมราช

√ e-petition สน.จทป.12 

(นครศรีธรรมราช)

30 5411113665 27/12/2554 11/6/2555 ขอใหเ้ร่งพจิารณาจา่ยเงนิฌาปนกจิสงเคราะหข์อง นายเรียม วรรธนะประทปี 

เสยีชวีิตตอนอายุ 85 ป ีเป็นขา้ราชการบํานาญของกรมปา่ไม ้จังหวัดอุทัยธาน ี

ใหก้ับผู้ร้องชือ่นางลักษณาวด ีเกตุชรา

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

31 5411115112 28/12/2554 ขอใหพ้จิารณาเพิม่งบประมาณการเบกิจา่ยคา่น้ํามันเชื้อเพลงิและคา่เบี้ยเลี้ยง

ใหก้ับหนว่ยปอ้งกันรักษาปา่ สังกัดสํานักงานจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี ่2 จังหวัด

เชยีงราย

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ

32 5411339639 28/12/2554 13/6/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการลักลอบตัดไมท้ําลายปา่ บริเวณหมูท่ี ่1 บา้นเมอืงกึ้ด 

ตําบลกึ้ดชา้ง อําเภอแมแ่ตง จังหวัดเชยีงใหม ่จุดสังเกตอยู่หา่งจากองคก์าร

บริหารสว่นตําบลกึ้ดชา้ง ประมาณ 2 กโิลเมตร

√ e-petition สน.จทป.1 (เชยีงใหม)่

33 5411135488 28/12/2554 นายญาณเดช ปลอดสกุล พนักงานราชการ ตําแหนง่เจา้หนา้ตรวจปา่  ปฏบิัติ

หนา้ทีห่นว่ยปอ้งกันรักษาปา่ที ่ลพ.1 (แมธ่-ิแมส่าร) ถูกโยกย้ายไปปฏบิัตหินา้ที่

หนว่ยปอ้งกันรักษาปา่ที ่ชม.24 (เหมอืงแร่) ไมไ่ดรั้บความเป็นธรรม

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ



หนา้ 5

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  เดอืนกันยายน 2555 (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)

34 5411356686 4/1/2555 6/6/2555 มรีถตูเ้ขา้มาตัดไม ้ ผู้ใหญบ่า้นไดบ้อกเตอืนแลว้แตก่็ไมเ่ป็นผล รถตู ้นสิัน สบีอน 

เขยีนขา้งรถตูว้่า รถรับสง่นักเรียน มคีนอยู่ในรถตู ้2-3 คน เขา้มาตัดไมส้ัก ในหมู ่

6 ต.สบเมงิ อ.แมแ่ตง จ.เชยีงใหม่

√ e-petition สน.จทป.1 (เชยีงใหม)่

35 สผ0001/12938 5/1/2555 ขอ้หารือของนางมนพร เจริญศรี สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม กรณี

ขบวนการคา้ไมพ้ยุงในพื้นทีจ่ังหวัดนครพนม โดยเฉพาะตามรอยตะเข็บชายแดน 

และเมือ่สองอาทติย์ทีผ่่านมาไดม้กีารจับกุมพอ่คา้รายใหญท่ีบ่ริเวณอําเภอนาแก 

โดยมมีูลคา่ของกลาง จํานวน 50 ลา้นบาท และทีอํ่าเภอธาตุพนม  ซึง่ขบวนการ

ดังกลา่วอาจจะมบีุคคลมสีหีรือนักการเมอืงทอ้งถิน่เขา้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้ง และ

ตามทีป่รากฎเป็นขา่วในหนังสอืพมิพว์่าขบวนการลักลอบตัดไมไ้ดใ้ชร้ถของสว่น

ราชการในการขนย้าย มกีารวางไมพ้ยุงทีต่ัดแลว้ กดีขวางทางจราจรบริเวณบา้นภู

กระแต อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ซึง่ทําใหเ้กดิอุบัตเิหตุและมผู้ีเสยีชวีิต 

จงึขอใหห้นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งเร่งดําเนนิคดกีับขบวนการลักลอบคา้ไมด้ังกลา่ว

√ สํานักงาน

เลขาธกิารสภา

ผู้แทนราษฎร

สํานักปอ้งกันฯ

36 5511131408 12/1/2555 11/6/2555 ขอใหเ้ร่งพจิารณาจา่ยเงนิฌาปนกจิสงเคราะหข์อง นายเรียม วรรธนะประทปี 

เสยีชวีิตตอนอายุ 85 ป ีเป็นขา้ราชการบํานาญของกรมปา่ไม ้จังหวัดอุทัยธานี

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

37 1603.7/124 12/1/2555 มกีารบุกรุกทําลายปา่ในเขตปา่สงวนแหง่ชาต ิเขตพื้นทีห่มูท่ี ่5 หมูบ่า้นหนิดาด อ.

ทุง่คาวัด จ.ชุมพร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอ้งกันฯ

38 1603.7/128 13/1/2555 มกีารบุกรุกทําลายปา่ตน้น้ํา เขตพื้นทีห่มู ่6 หมูบ่า้นขุนน้ําพริก ต.นาไร่หลวง อ.

สองแคว จ.นา่น

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอ้งกันฯ



หนา้ 6

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  เดอืนกันยายน 2555 (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)

39 5511323556 16/1/2555 24/1/2555 นายปรีชา เร่งสมบูรณ์ บา้นเลขที ่30 หมู ่1 บา้นหนองเขยีด ถ.มะลวิรรณ ต.หนอง

เขยีด อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน่ 40290 เคยร้องขอความชว่ยเหลอืเร่ืองการปลูกไม้

เศรษฐกจิเมือ่  ุ6 เดอืนทีผ่่านมา ไดรั้บหนังสอืตอบว่าอยู่ระหว่างดําเนนิการตดิตอ่

กับธนาคาร ธกส. จนบัดนี้เนิน่นานมากแลว้ยังไมม่ขีา่วแจง้ความคบืหนา้แตอ่ย่างใด

√ e-petition สํานักสง่เสริมการปลูกปา่

40 5512785885 16/1/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการลักลอบตัดตน้ไม ้ประเภท ไมพ้ยุง และไมป้ระดู ่

บริเวณพื้นทีป่า่หว้ยตะไคร้ หว้ยทา และภูดพ (ชือ่ทีป่ระชาชนภายในพื้นทีเ่รียก) 

หมูท่ี ่11 บา้นภูดนิ ตําบลบักดอง อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ

41 1603.7/144 17/1/2555 มกีารบุกรุกทําลายปา่ บริเวณพื้นทีห่ลังเขือ่น บา้นหนองมะกรูด หมูท่ี ่5 ต.แกง่

กระจาน จ.เพชรบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอ้งกันฯ

42 5511376263 18/1/2555 ดว้ยสภาพปา่ไมเ้ขาตูโตน เขาปลายตง เขาเตม็ดชุน เขาสนิลา เขาขี้แรต ตัง้อยู่ใน

พื้นที ่หมู ่5,6 ต.พะตง อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา และอยู่ในเขตพื้นที ่อ. นาหมอ่น อ.

จะนะ ตลอดจนยอดภูเขาสูงอืน่ๆ ใน จ.สงขลา ซึง่เป็นแหลง่ตน้น้ําทีส่ําคัญ ถูกบุก

รุกเพือ่ปลูกยางพารา

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ

43 1603.7/184/55 18/1/2555 มกีารตัดไมแ้ละขนไมใ้นเขตปา่สงวนแหง่ชาต ิเขตพื้นทีบ่า้นเปอืย อ.กันทรารมย์ จ.

ศรีสะเกษ

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอ้งกันฯ

44 5511458206 23/1/2555 19/6/2555 ขอใหต้รวจสอบการบุกรุกพื้นทีส่าธารณประโยชน ์บริเวณหมูท่ี ่6 ตําบลหนอง

กราด อําเภอดา่นขุนทด จังหวัดนครราชสมีา ซึง่อยู่ภายใตค้วามรับผิดชอบของ

องคก์ารบริหารสว่นตําบลหนองกราด เนือ่งจากมปีระชาชนในพื้นทีไ่ดเ้ขา้ไปทํา

การบุกรุกพื้นทีส่าธารณประโยชน ์(เป็นพื้นทีป่า่) เพือ่ทําการเพาะปลูก และทํา

การเกษตร มเีนื้อทีป่ระมาณ 200-300 ไร่

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.8

 (นครราชสมีา)

สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

 ปดิเร่ือง(9/2/2555), 

กรมปา่ไมป้ดิเร่ือง

(19/6/2555)



หนา้ 7

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  เดอืนกันยายน 2555 (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)

45 5511385638 24/1/2555 เร่ืองร้องเรียนจากwww.1111.go.th -- หนว่ยงานปอ้งกันปา่ไมบ้า้นศรีสวรรค์

อําเภอศรีสัชนาลัย ปลอ่ยใหน้ายทุนบุกรุกแผ้วถางปา่ในทีป่า่สงวนทีอ่ยู่ในเขตพื้นที่

การดูแลของหนว่ยงานปอ้งกันปา่ไมบ้า้นศรีสวรรค ์(เป็นพื้นทีท่ีอ่ยู่ตดิกับอุทยาน

แหง่ชาตปิา่คา (ตามผู้ร้องแจง้)) หมู5่ หมู7่ หมู8่ ตําบลบา้นแกง่ อําเภอศรีสัชนาลัย

 จังหวัดสุโขทัย

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ

46 5511402307 25/1/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการบุกรุกพื้นทีป่า่สงวนแหง่ชาตปิา่ภูพาน บริเวณโซน C 

(ตามผู้ร้องแจง้) หมูท่ี่12 หมูบ่า้นดา่นเม็ก ตําบลสําราญ อําเภอสามชัย จังหวัด

กาฬสนิธุ ์เนือ่งจากผู้ร้องแจง้ว่าไดพ้บเหน็ประชาชนในพื้นทีด่ังกลา่ว (ไมท่ราบ

จํานวน) ซึง่อาศัยอยู่ในหมูบ่า้นดา่นเม็ก จุดสังเกตหมูบ่า้นฯ จะตัง้อยู่บนภูเขาซึง่

ลอ้มรอบดว้ยปา่สงวนฯ ดังกลา่ว โดยทําการบุกรุกปา่สงวนฯ เพือ่ใชใ้นการ

เพาะปลูกยางพารา

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.7

 (ขอนแกน่)

47 5510999719 1/2/2555 2/2/2555 การตกเบกิเงนิคา่ครองชพีซึง่ไดต้กเบกิมานานมากแลว้ จนถงึปัจจุบัน ม.ค. 55 ยัง

ไมไ่ด ้จะ 5 เดอืนแลว้ ไดรั้บความเดอืนร้อนมาก พร้อมทัง้อัตราเงนิเดอืนใหม ่ซึง่

ทา่นไดท้ราบดวี่าหลังจากประสบภาวะน้ําทว่มก็จะเดอืนร้อนกันมาก ทางกรมปา่

ไมค้วรทีจ่ะเร่งรีบทําการเบกิจา่ยใหพ้นักงานฯ เพือ่ลดภาระคา่ครองชพีซึง่ปัจจุบัน

สูงมาก อยากใหท้างรัฐมนตรีชว่ยเหลอืประสานไปยังกรมปา่ไมอ้ย่างเร่งดว่น

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

48 5511308636 1/2/2555 ขอแจง้เบาะแสการลักลอบตัดไมท้ําลายปา่ทีบ่ริเวณ ภูเขา (ไมท่ราบชือ่) ตําบล

สามัคค ีอําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธาน ีจุดสังเกตใหเ้ขา้มาจากอําเภอน้ําโสม 

ประมาณ 20 กโิลเมตร ก็จะเจอกับพื้นทีฯ่ ดังกลา่ว โดยผู้ร้องแจง้ว่าไดม้นีายทุน 

(ไมท่ราบชือ่ นามสกุลและรูปพรรณสันฐานทีช่ัดเจน) ไดว้่าจา้งใหช้าวบา้นในพื้นที ่

ฯ ไปตัดไม้ 

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.6

 (อุดรธานี)



หนา้ 8

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  เดอืนกันยายน 2555 (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)

49 5511363681 1/2/2555 20/6/2555 มกีารเขา้ไปบุกรุกตัดไมใ้นเขา้ปา่สงวนในจังหวัดลําปาง ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม 

โดยชาวบา้นเขา้ไปบุกรุกปลูกตน้กระทอ่มพื้นทีเ่ขา้ไปบุกรุกนัน้ไปทาง อ.เสริมงาม

ปา่อยู่ทางขวามอือยากใหเ้ขา้ตรวจสอบการบุกรุก

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.3

 (ลําปาง)

สน.จทป.3 (ลาํปาง) ปดิ

เร่ือง(20/06/2555), 

กรมปา่ไมป้ดิเร่ือง

(20/6/2555)

50 5510937072 2/2/2555 เร่ืองร้องเรียนจากwww.1111.go.th -- ผู้ถูกร้องเรียน (ชือ่-นามสกุล/องคก์ร) : 

หนว่ยปอ้งกันและรักษาปา่ ชม 14 กรมปา่ไม ้// หนว่ยปอ้งกันและอนุรักษส์ัตว์ปา่ที่

 ชม 14 บา้นแมข่าน ไดล้ะเลยการปฏบิัตหินา้ที ่(ซึง่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ผืนปา่ตนี

ตาด) ทําใหม้ผู้ีมอีทิธพิลในทอ้งถิน่ 

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ

51 1603.7/1473 6/2/2555 มกีารตัดไมป้ระดู ่ไมยู้คา ในเขตพื้นทีป่า่สงวนแหง่ชาต ิหมูท่ี ่5 ต.ทา่มะปราง อ.

แกง่คอย จ.สระบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอ้งกันฯ

52 5511377178 6/2/2555  20/6/2555 ทีห่มู ่13 ต.บา้นดา่นนาขาม อ.มอืงอุตรดติถ ์ จ.อุตรดติถ ์มชีาวบา้นเขา้ไปบุกรุก

ปา่สงวนหว้ยขา้มปอ้ม เพือ่ปลูกทุเรียนและผลไมอ้ืน่ๆอกี ซึง่เป็นชาวบา้นและ 

ผู้ใหญบ่า้น อภปป.  ทีเ่ขา้ไปบุกรุกปา่ หา่งจากบา้นผู้ใหญป่ระมาณ 1 กโิลเมตร จงึ

อยากใหเ้จา้หนา้ทีเ่ขา้มาตรวจสอบและดําเนนิการแกไ้ขดว่น

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.3

 (ลําปาง)

สน.จทป.3 (ลาํปาง) ปดิ

เร่ือง(20/06/2555), 

กรมปา่ไมป้ดิเร่ือง

(20/6/2555)

53 5511334579 7/2/2555 19/6/2555 นายสวง เป็นผู้ใหญบ่า้น ม.8 บ.ดงมะไฟ ต.มะเกลอืใหม ่อ.สูงเนนิ จ.นครราชสมีา 

มพีฤตกิรรมชอบบุกรุกทําลายปา่สงวนฯ เพือ่ขายใหน้ายทุน ลักลอบตัดตน้ไมใ้น

เขตปา่สงวน มาสร้างบา้นของตัวเอง เบยีดเบยีนเอาทีข่องลูกบา้นไปเป็นของตัวเอง

เพือ่จะขายใหน้ายทุน เลวทีสุ่ด

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.8

 (นครราชสมีา)

สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

 ปดิเร่ือง(14/03/2555), 

กรมปา่ไมป้ดิเร่ือง

(19/6/2555)

54 5510917568 7/2/2555 1/3/2555 ขอใหแ้จง้คา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งจา่ยจริงใหก้ับรัฐและมใีบเสร็จของหนว่ยราชการ โดย

ออกเป็นประกาศหรือระเบยีบของหนว่ยงานในการทําสวนปา่ตัง้แตข่ัน้ตอนแรกจน

ขัน้ตอนสุดทา้ย เพราะตอนนี้มคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึ้นดังนี้ ซึง่ไมแ่นใ่จว่าจริงๆแลว้มี

ระเบยีบกรมปา่ไม้/กรมบัญชกีลางรองรับหรือไม่

√ e-petition สํานักสง่เสริมการปลูกปา่ สง่คนืกระทรวงฯ



หนา้ 9

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  เดอืนกันยายน 2555 (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)

55 5511393060 7/2/2555 19/6/2555 มกีารเปดิโรงงานบดไมใ้นอําเภอดา่นบริเวณตําบลดา่นมะขามเตี้ย 2 ที ่คอื 

บริเวณหลังวัดดา่นมะขามเตี้ย บริเวณเสน้ทางไปหนองไผ่ และตําบลทุง่มะขามเฒา่

 บริเวณหมูท่ี ่2,7 จ.กาญจนบุรี ทางไปเสน้ยานเกาะเย้ือง ๆทางเขา้วัดดอนสว่าง 

โดยทัง้หมดทําการบดไม ้และอัดไม ้โดยใชไ้มจ้ากปา่ซึง่ทําการบดอัดทัง้วันทัง้คนื 

และมกีารขนไมโ้ดยใชร้ถพว่งขนทัง้วัน

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.

10 (ราชบุรี)

สน.จทป.10 (ราชบุรี) ปดิ

เร่ือง(26/03/2555), 

กรมปา่ไมป้ดิเร่ือง

(19/06/2555)

56 5511189553 7/2/2555 11/6/2555 ขอใหเ้ร่งพจิารณาจา่ยเงนิฌาปนกจิสงเคราะหข์อง นายเรียม วรรธนะประทปี 

เสยีชวีิตตอนอายุ 85 ป ีเป็นขา้ราชการบํานาญของกรมปา่ไม ้จังหวัดอุทัยธาน ี

ใหก้ับผู้ร้องชือ่นางลักษณาวด ีเกตุชรา อายุ 55 ป ีทีอ่ยู่ตามสําเนาทะเบยีนบา้น 

เลขที ่790/22 ถนนศรีอุทัย ตําบลอุทัยใหม ่อําเภอเมอืง จังหวัดอุทัยธาน ีและที่

อยู่ปัจจุบัน เลขที ่856/14 ถนนศรีอุทัย ตําบลอุทัยใหม ่อําเภอเมอืง จังหวัดอุทัยธานี

√ e-petition สํานักบริหารกลาง  

57 5510961325 8/2/2555 31/7/2555 นายลอ้ม ย้ิมยวน เจา้พนักงานปา่ไมอ้าวุโส สํานักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี ่4 

(ตาก) มาชว่ยมาราชการทีส่นง.ทสจ.สุโขทัย โดยมาทําหนา้ทีเ่ป็นหว้หนา้กลุม่งาน

ทรัพยากรธรรมชาต ิมอํีานาจ ตรวจสอบ ควบคุมดูแล กํากับร้านคา้สิง่ประดษิฐ์ 

ถงึจะไมผิ่ดกฎกหมาย ไมผิ่ดระเบยีบ แตผิ่ดจริยธรรม ความเหมาะสม กลา่วคอื 

นายลอ้ม ย้ิมยวนnทํากจิการคา้สิง่ประดษิฐ์อยู่ที ่อ.กงไกรลาศ โดยใชช้ือ่ นาง

อํานวย ปันดา ซึง่มฐีานะเป็นภรรยาของตนเอง ตรวจสอบกับทะเบยีนราษฎรได ้

โดยสร้างบา้นอยู่ในเขตเดยีวกับร้านคา้ไมป้ระดษิฐ์อกีดว้ย

√ e-petition สํานักการอนุญาต, 

สน.จทป.4 (ตาก)

สน.จทป.4 (ตาก) ปดิเร่ือง

(31/07/2555), กรมปา่

ไมป้ดิเร่ือง(31/07/2555)



หนา้ 10

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  เดอืนกันยายน 2555 (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)

58 5511483270 8/2/2555 ตรวจสอบการทํางานของขา้ราชการในทอ้งทีจ่ังหวัดสุโขทัย 1. เมือ่ ม.ค.2554 

กรมปา่ไมส้ัง่การใหห้นว่ยงานในสังกัดยึดทีด่นิทํากนิ ของทุง่มะขามปอ้ม 1,200 ไร่

 ขณะนี้คบืหนา้ถงึไหนแลว้ครับ เพราะมบีางรายปลูกมันสําปะหลังแลว้ 2. เมือ่ 

เดอินเมษายน 2554 กรมปา่ไมส้ัง่การใหห้นว่ยงานในสังกัดยึดไมส้ักทอ่น กลาง

สวนปา่ของนายสุบนิ สงิหค์าน ทัง้ทีม่รูีปคอ้นรอยตราสวนปา่ทีถู่กตอ้ง

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ

59 5512771688 9/2/2555 19/6/2555 บริษัท/หา้งร้าน : กอ้งฟา้ปราณีตไม ้อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ เป็นโรงงานแปรรูปไม ้

ตัง้อยู่ถนนสาย อ.จอมพระ- อ.ศขีรภูม ิหา่งจากตัวอําเภอประมาณ 3กม.ลักลอบ

ตัดไม,้ แปรรูปไมห้วงหา้มไมย้าง โดยเฉพาะไมพ้ะยูงมเีป็นจํานวนมากทีซุ่กซอ่นอยู่

ในโรงงานเพือ่รอสง่ตอ่ประเทศจนี ตรวจสอบจับกุมดําเนนิคดตีามกฎหมายใหไ้ด ้

ระวังเนือ่งจากมญีาตเิป็นนักการเมอืงและมอีทิธพิลในพื้นทีไ่มม่ใีครอยากยุ่ง

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.8

 (นครราชสมีา)

สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

 ปดิเร่ือง(19/03/2555), 

กรมปา่ไมป้ดิเร่ือง

(19/06/2555)

60 5510915435 14/2/2555 24/8/2555 ในวันที ่7 กุมภาพันธ ์2554 มเีจา้หนา้ทีป่า่ไมน้าปูโ่ทน่ อต9 (นาปูโ่ทน่) คอื นายคดิ

 นายสัน นายกด๊ นายซา่ ซึง่ขัยรถทะเบยีน 874 และ 856 เขา้ไปเอาเงนิ 20000 

บาท ผมไดใ้หไ้ป 17000 วันที ่8 ตุลาคม 2554 มรีถมอเตอไซ ก.อ.ด 578 สองคน

ไดเ้ขา้ไปเอาเงนิทีค่า้งอกี 3000บาท เพือ่จะเอาไปเลี้ยงสง่หวัหนา้ตอ่ แตถ่า้หาก

ไมใ่หจ้ะบอกใหห้วัหนา้ตน้มาจับ แตผ่มและนายบบีก็ไมไ่ดใ้ห้

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.3

 (ลําปาง)

สน.จทป.3 (ลาํปาง) ปดิ

เร่ือง (16/7/2555) , กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง(24/8/2555)

61 5511474777 14/2/2555 มกีารบุกรุกปา่สงวนอย่างกว้างขวางและยังบุกรุกอยู่ทุกวัน โดยมนีักการเมอืงใน

จังหวัดและกลุม่นายทุนอยู่เบื้องหลังเพือ่ทีจ่ะเอาทีด่นิไปทําเป็นรีสอร์ทและสถานที่

ทอ่งเทีย่วและประโยชนอ์ืน่ๆ เพราะขนาดนี้ที ่ต.สองแพรก อ.เมอืง จ.พังงา กําลัง

ไดรั้บความนยิมจากนักทอ่งเทีย่วชาวไทยและตา่งชาตเิป็นอย่างมากเลยทําใหท้ีด่นิ

มรีาคาสูง 

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.

12 สาขากระบี่

62 1603.7/485 16/2/2555 มกีารลักลอบตัดไมใ้นเขตพื้นที ่หมู ่1 หมู ่2 ต.หว้ยยู อ.เหนอืคลอง จ.กระบี่ √ ทางโทรศัพท์ สํานักปอ้งกันฯ



หนา้ 11

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  เดอืนกันยายน 2555 (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)

63 5512783145 16/2/2555 หมูบ่า้นบอ่ทอง หมู ่5 จ.เชยีงราย ซึง่ตดิกับปา่สงวนหลังทา้ยสุดของหมูบ่า้นเขา

สร้างเป็นรีสอร์ตชือ่สวนนกรีสอร์ดเพราะเขาบุกรุกเขตปา่แตไ่มม่ใีครกลา้แจง้

เจา้หนา้ทีป่า่ไมอ้ยากใหห้นว่ยงานหรือเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผิดชอบเขตนี้ชว่ยไป

ตรวจสอบดว้ยเขา้ไปทา้ยหมูบ่า้นประมาณ500เมตร

√ e-petition สน.จทป.2 (เชยีงราย)

64 5512639953 16/2/2555 17/2/2555 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกับปลูกปา่ในพื้นทีภ่าคเหนอืเพือ่แกไ้ขปัญญาน้ําทว่ม

ของรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชนิวัตร ประชาชนเหน็ว่าการกระทําดังกลา่วเสีย่ง

ตอ่การเกดิไฟปา่ จงึเหน็ว่าถา้จะปลูกปา่ใหว้่าจา้งบุคคลในพื้นทีม่าดูแลพื้นทีป่า่ 

เพือ่จะเป็นการแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างแทจ้ริง

√ e-petition สํานักสง่เสริมการปลูกปา่

65 5510908990 17/2/2555 ตําหน ิละเลย การปฏบิัตหินา้ที ่ไมใ่สใ่จ กรณีนายประสงค ์วงศว์นารัตน ์

นักวิชาการปา่ไมช้ํานาญการ นายภักด ีสมใจ เจา้พนักงานปา่ไมช้ํานาญงาน ศูนย์

ประสานงานปา่ไมจ้ังหวัดนา่น

√ e-petition สน.จทป.2 (เชยีงราย)

66 5510926773 17/2/2555 เจา้หนา้ที ่เสอืไฟ ต.แมว่งก ์อ.แมว่งก ์ในพื้นทีจ่ังหวัดนครสวรรค ์ชือ่ นายสนัน่ 

จักรแกว้ ซึง่มพีฤตกิรรมตัดไมส้ักไปขายใหน้ายทุนและมเีจา้หนา้ทีอ่กีหลายคนทีม่ี

สว่นรู้เหน็และรับสว่ยดว้ย เคยแจง้ไปหลายคร้ังแลว้แตก่็ไมเ่หน็จัดการเจา้หนา้ทีท่ี่

มพีฤตกิรรมแบบนี้ ถา้จะมคีนเขา้ไปตรวจสอบพฤตกิรรมของเจา้หนท้ีก่รุณาอย่า

ใชว้ิทยุสือ่สารในการตดิตอ่เพราะเจา้หนา้ทีจ่ะรู้ตัว

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ

67 5512756381 20/2/2555 มกีารบุกรุกปา่สงวน ที ่ม.7 ต.บา้นแกง่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย กรณี นายจํานงค์

 ขอบทอง นายอํานวย ขอบทอง นําชาวบา้นม.7 ต.บา้นแกง่ กว่า 80 คน เขา้ยึด

รถแม็คโค จํานวน 2 คัน ในเวลา 13.00 น. มพีฤตกิรรมความผิด คอื ใชร้ถแม็คโค

กวาดปรับหนา้ดนิ เป็นระยะทางกว่า 1 กโิลเมตร (บุกรุกปา่สงวน) ทัง้ๆที ่มเีจา้

หนาทีอ่ยู่ดว้ย แตร่ถแม็คโคทัง้ 2 คนก็หายไป เป็นไปไมไ่ดท้ีเ่จา้หนา้ทีจ่ะไมรู้่เร่ือง

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ



หนา้ 12

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  เดอืนกันยายน 2555 (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)

68 5512690209 20/2/2555 5/3/2555 ขอเสนอความคดิเหน็ เกีย่วกับการนําไมพ้ะยูง ทีต่รวจจับได ้โดยประชาชนเหน็ว่า

ควรนําไมพ้ะยูงดังกลา่ว มาสร้างวัดหรือสถาปัตยกรรม ทีส่วยงาม เพือ่สง่เสริม

เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่คีุณคา่ เพราะไมพ้ะยูงเป็นไมท้ีส่วยมลีักษณะเฉพาะและเป็น

ไมม้งคล

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ

69 5512633355 20/2/2555 5/3/2555 ขอแสดงความเหน็เกีย่วกับการเผาขยายพื้นทีเ่พาะปลูกรุกล้ําพื้นทีป่า่สงวนและ

ซากพชืทีห่ลงเหลอืจากการเพาะปลูกในพื้นทีข่องเกษตรกร ซึง่ประชาชนเหน็ว่า

หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งในพื้นทีค่วรมมีาตรการเขา้มาสอดสอ่งดูแล ประกอบกับมี

การอบรมใหค้วามรู้กับประชาชนในพื้นทีเ่กีย่วกับผลกระทบทีจ่ะไดรั้บ ซึง่แทนทีจ่ะ

มกีารเผาทําลายซากพชืทีส่ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม และประชาชนในพื้นทีก่็

เปลีย่นมาเป็นการฝังกลบเพือ่เป็นการเพิม่แร่ธาตุใหก้ับดนิแทน

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ

70 5512698638 22/2/2555 5/3/2555 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกับการจัดทําโครงการ เพือ่พัฒนาปา่ใหม้คีวามสมบูรณ์

 ดว้ยการดูแลไฟปา่ โดยใชว้ิธทีําแนวกัน้ไฟ ประมาณ 3 - 5 เมตร ตัง้แตเ่ชงิเขา 

จนถงึปลายเขา หรือทําฝายกัน้ไฟอย่างถาวร เพือ่เป็นการอนุรักษป์า่ไมร่้วมกับ

ชุมชนในพื้นทีก่ารดูแลปา่

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ

71 5511423593 24/2/2555 กรณีการบุกรุกปา่สงวนแหง่ชาต ิควนโนรา ในพื้นที ่ตําบลแมข่รี อําเภอตะโหมด 

จังหวัดพัทลุง  โดยการร่วมมอืกับนายทุนและเจา้หนา้ทีต่ํารวจบางคนทําการบุก

รุกขุดดนิบริเวณ ปา่สงวนควนโนรา แลว้นําไปสง่ใหก้ับนายทุน และใชอํ้านาจ

อทิธพิลขม่ขูช่าวบา้น

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ

72 1603.7/547/55 25/2/2555 กรณีมกีารลักลอบขุดดนิ บริเวณเขาหนองหงส ์หมู ่2 และหมู ่4 ต.กระเฉด อ.เมอืง

 จ.ระยอง

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอ้งกันฯ

73 1603.7/567 27/2/2555 กรณีมกีารเผา ตัดไมท้ําลายปา่ บริเวณกโิลเมตรที ่43-45 หมูบ่า้นแมต่บี อ.งาว 

จ.ลําปาง

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอ้งกันฯ



หนา้ 13

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  เดอืนกันยายน 2555 (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)

74 5511392132 28/2/2555 ไดแ้จง้เร่ืองการบุกรุกตัดไมใ้นเขตเขาวง กับเจา้หนา้ทีป่า่ไมท้ัง้ทางจังหวัดระยอง

และ ไดแ้จง้ตอ่ ผอ.สว่นปอ้งกัน ขอใหส้ํารวจขอ้ร้องเรียน และขอใหส้ว่นกลางลง

พื้นทีโ่ดยไมใ่ชเ้จา้หนา้ทีท่อ้งที่

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ

75 5512692672 28/2/2555 5/3/2555 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกับการพจิารณาออกกฎหมายลักลอบเผาปา่  ควรออก

มาตรการหา้มเผาปา่อย่างเข็มงวด และเพิม่บทลงโทษสําหรับผู้กระทําความผิด

อย่างเขม้งวดและจริงจัง เพราะปัจจุบันมกีารเผาปา่ในเขตพื้นทีจ่ังหวัดของ

ภาคเหนอื ของประเทศไทย ทําใหเ้กดิเขมา่ควันไฟฟุง้กระจาย และสง่กลิน่เหม็น

รบกวนเป็นบริเวณกว้างสร้างมลพษิทางอากาศ สง่ผลกระทบตอ่การทอ่งเทีย่ว 

เพือ่เป็นการคุม้ครองทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ

76 1603.7/566 28/2/2555 กรณีมกีารบุกรุกเผาปา่ บริเวณพื้นทีป่า่สงวนแมสุ่ย หมูท่ี ่7 ต.แมค่ํา อ.เมอืง จ.

ลําปาง

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอ้งกันฯ

77 5512646374 29/2/2555 5/3/2555 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกับการแกไ้ขปัญหาอัคคภีัย (ไฟปา่) ในพื้นทีป่า่ซึง่ตัง้อยู่

ในภาคเหนอื ทุกจังหวัดของประเทศ รัฐบาลไมค่วรมนีโยบายแกไ้ขปัญหาการเกดิ

อุทกภัยเพยีงอย่างเดยีว ควรมมีาตราการแกไ้ขปัญหาอัคคภีัยในพื้นทีป่า่ฯ ดว้ย 

เพราะเป็นปัญหาซ้ําซอ้นทีเ่กดิขึ้นเป็นประจําทุกป ีซึง่เป็นสาเหตุสําคัญของปัญหา

สิง่แวดลอ้มเป็นพษิ อกีทัง้ยังเป็นสาเหตุหนึง่ทีท่ําใหเ้กดิปัญหาอุทกภัยตามมาอกี

ดว้ย

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ

78 1603.7/658 2/3/2555 กรณีมนีายทุนร่วมกับกํานัน หมู ่2 บา้นเมอืงกา๋ย ต.เมอืงกา๋ย อ.แมแ่ตง จ.

เชยีงใหม ่ร่วมกันบุกรุกตัดไมใ้นเขตปา่สงวนเพือ่ทํารีสอร์ท

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอ้งกันฯ

79 5511937948 5/3/2555 23/8/2555 มกีารลักลอบตัดตน้ไมใ้นพื้นทีป่ลูกปา่กาญจนาภเิษกในพื้นทีว่ัดหนองพระ  ต.

หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พจิติร

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.4

 สาขานครสวรรค์

สน.จทป.4 สาขา

นครสวรรค ์ปดิเร่ือง 

(1/8/2555) ,กรมปา่ไมป้ดิ

เร่ือง(23/8/2555)



หนา้ 14

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  เดอืนกันยายน 2555 (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)

80 5511362133 5/3/2555 ตอ้งการใหต้รวจสอบพื้นทีป่า่สงวนบริเวณเขาหนิเหล็กไฟ อ.หวัหนิ จ.

ประจวบครีีขันธ์

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.

10 (ราชบุรี)

81 5512668746 5/3/2555 5/3/2555 ขอเสนอความคดิเหน็ใหพ้จิารณาจัดสรรเจา้หนา้ทีส่ําหรับใหบ้ริการประชาชนใน

ชว่งเวลาราชการ ประจํากรมปา่ไมใ้นพื้นที ่อ.เนนิมะปราง จ.พษิณุโลก

√ e-petition สํานักบริหารกลาง, 

สน.จทป.4 (ตาก)

82 5512782565 6/3/2555 สวนนกเขารีสอร์ท หมูบ่า้นบอ่ทอง หมู ่5 ต.ทา่สุด อ.เมอืง จ.เชยีงราย สร้างรี

สอร์ท บุกรุกเขา้เขตพื้นทีป่า่ขอใหเ้จา้หนา้ทีเ่ขา้ไปตรวจสอบ

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.2

 (เชยีงราย)

83 5511435778 6/3/2555 11/9/2555 มกีารลักลอบตัดไมท้ําลายปา่เพือ่นําพื้นทีไ่ปทําการเกษตร บริเวณปา่สงวนพื้นที ่

หมู ่4 และ 9 หมูบ่า้นกุดน้ําใส ต.กุดน้ําใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.7

 (ขอนแกน่)

กรมปา่ไมป้ดิเร่ือง

(11/9/2555)

84 5511301354 8/3/2555 19/6/2555 พื้นทีป่า่ขา้งถนนตัง้แต ่บา้นสา อ.แจห้ม่ จ.ลําปาง มาจนถงึโรงงานปูนซเีมนตS์CG 

ถูกแผ้วถางเอาไปทําไร่สัปะรด ตน้ไมถู้กเผา และตัดทําลายเป็นจํานวนมาก

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.3

 (ลําปาง)

สน.จทป.3 (ลาํปาง) ปดิ

เร่ือง(13/6/2555) ,กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง(19/6/2555)

85 5512725732 9/3/2555 19/6/2555 มนีายทุนชาวตา่งชาตไิดเ้ขา้ไปทําการปลูกสร้างรีสอร์ทบนเขา ม.6 ต.นาจอมเทยีน

 อ.สัตหบี จ.ชลบุรี

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.9

 (ชลบุรี)

สน.จทป.9 (ชลบุรี) ปดิ

เร่ือง(18/5/2555), กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง(19/6/2555)

86 5511369030 9/3/2555 ขอแจง้เบาะแสการลักลอบตัดไมพ้ะยูง บริเวณปา่สงวนเขาพระวิหาร รอยตอ่เขต

อนุรักษพ์ันธุส์ัตว์ปา่เขาพนมดงรักษ ์เป็นพื้นทีป่า่ชายแดนประเทศกัมพูชา อยู่หา่ง

จากฐานปฏบิัตกิารปอ้งกันรักษาปา่ อ.ขุนหาร จ.ศรีสะเกษ

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ

87 5511387878 9/3/2555 28/5/2555 มกีารลักลอบตัดไมท้ําลายปา่ภายในพื้นทีป่า่สงวน บริเวณพื้นทีป่า่สงวนเทอืกเขา

พนมดงรัก หมูบ่า้นนากลาง หมู ่8 ต.สะเดา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.8

 (นครราชสมีา)

สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

 ปดิเร่ือง(17/5/2555), 

กรมปา่ไมป้ดิเร่ือง

(28/5/2555)



หนา้ 15

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  เดอืนกันยายน 2555 (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)

88 5512694329 9/3/2555 9/3/2555 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกับการแกไ้ขปัญหาไฟไหมใ้นพื้นทีป่า่ซึง่อยู่ในพื้นที่

หา่งไกล เจา้หนา้ทีไ่มส่ามารถเดนิทางเขา้ไปปฏบิัตหินา้ทีค่วบคุมไฟปา่ได ้เหน็ควร

นําเคร่ืองบนิหรือเฮลคิอปเตอร์มาใชใ้นการชว่ยดับไฟปา่

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ

89 5512662194 12/3/2555 12/3/2555 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกับการออกมาตรการบังคับแกผู้่บุกรุกพื้นทีป่า่ เหน็ควร

ใหผู้้ทีจ่ะเขา้ไปบุกรุกพื้นทีป่า่กําหนดเขตพื้นทีท่ีจ่ะเขา้ไปทําประโยชนใ์นพื้นทีป่า่

อย่างชัดเจน และจะตอ้งปลูกตน้ไม ้เพือ่ชดเชยปา่ทีถู่กบุกรุกไป

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ

90 5512690527 12/3/2555 12/3/2555 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกับมาตรการปอ้งการบุกรุกและทําลายปา่ ควรจะมี

การจัดสรรเจา้หนา้ทีเ่ขา้ไปดูแลผืนปา่ เพือ่ปอ้งกันไมใ่หม้กีลุม่บุคคลเขา้ไปตัดไม ้

ทําลายปา่

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ

91 5511998745 12/3/2555 ร้านย่ิงเจริญคา้ขา้ว ต.หนองผือ อ.เมอืงสรวง จ. ร้อยเอ็ด ไดเ้ปดิโรงรับซื้อไมม้กีาร

ใหส้นิบนกับชาวบา้นทีไ่ปลักลอบตัดไมม้าขายใหก้ับร้าน ตดิสนิบนเจา้หนา้ทีป่า่ไม้

ในการเปดิร้าน

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ

92 5512629504 14/3/2555 14/3/2555 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกับการแกไ้ขปัญหาหมอกควันในพื้นทีภ่าคเหนอื เหน็

ควรใหเ้จา้หนา้ทีน่ําวิทยากรหรือผู้มคีวามรู้จัดอบรมการปอ้งกันการเกดิไฟปา่ การ

เผาไร่นา และผลกระทบตา่งๆทีต่ามมา

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ

93 5512607641 14/3/2555 14/3/2555 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกับการแกไ้ขปัญหาไฟปา่ โดยใหต้ัง้งบประมาณปอ้งกัน

ไฟปา่ และมอบใหห้มูบ่า้นทีป่ระสบปัญหาไฟปา่เป็นประจํา โดยใหผู้้ใหญบ่า้นเป็น

ผู้ดูแลเงนิงบประมาณ

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ

94 5512618096 14/3/2555 14/3/2555 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกับการจัดสรรงบประมาณใหก้ับศูนย์เพาะชํากลา้ไม้

ของรัฐบาล ทัง้นี้ รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณเพือ่สง่เสริมการปลูกตน้ไมเ้พือ่

ลดภาวะโลกร้อน

√ e-petition สํานักสง่เสริมการปลูกปา่



หนา้ 16

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  เดอืนกันยายน 2555 (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)

95 5511169207 13/3/2555 19/6/2555 ขอใหเ้ร่งพจิารณาจา่ยเงนิคา่ครองชพีใหแ้กเ่จา้หนา้ทีส่ํานักงานปอ้งกันและ

ปราบปรามการทําลายทรัพยากรปา่ไม ้จังหวัดขอนแกน่ ตัง้แตเ่ดอืนตุลาคม 2554

 จนถงึปัจจุบัน

√ e-petition สํานักบริหารกลาง, 

สน.จทป.7 (ขอนแกน่)

สน.จทป.7 (ขอนแกน่) ปดิ

เร่ือง(8/6/2555), กรมปา่

ไมป้ดิเร่ือง(19/6/2555)

96 5511100912 14/3/2555 11/6/2555 ขอใหเ้ร่งพจิารณาจา่ยเงนิฌาปนกจิสงเคราะหข์อง นายเรียม วรรธนะประทปี เป็น

ขา้ราชการบํานาญของกรมปา่ไม ้จังหวัดอุทัยธาน ีใหก้ับผู้ร้องชือ่นางลักษณาวด ี

เกตุชรา

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

97 5512757446 14/3/2555 21/6/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการลักลอบใชไ้มห้วงหา้ม (ไมเ้ถือ่น) บริเวณบา้นไมท่ราบ

เลขที ่หมูท่ี ่7 ต.นาจักร อ.เมอืง จ.แพร่

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.3

 (ลําปาง)

สน.จทป.3 (ลาํปาง) ปดิ

เร่ือง(21/6/2555), กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง(21/6/2555)

98 5511374520 14/3/2555 มกีารลักลอบตัดไมจ้ากปา่โดยนายทุน ชือ่นายปรเมศ ไร่ลอืคํา และเจา้หนา้ทีป่า่ไม้

ร่วมมอืกันและไดข้นไมไ้ปไว้ยังบา้นเลขที ่72 ม.9 บา้นร่มแกว้ ต.ปงนอ้ย อ.ดอย

หลวง จ.เชยีงราย

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ

99 5512644168 15/3/2555 15/3/2555 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกับการแกไ้ขปัญหาหมอกควันในพื้นทีภ่าคเหนอื 

รัฐบาลควรมมีาตราการออกกฏ ขอ้บังคับหา้มไมใ่หม้กีารเผาปา่หรือเศษฟางตา่งๆ

 และใหม้บีทลงโทษชัดเจน

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ

100 5511339093 15/3/2555 1/8/2555 นายอุทัย อรินทร์ ตัวแทนกลุม่ตอ่ตา้นการรุกปา่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไดม้หีนังสอื 

กราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอใหพ้จิารณาตรวจสอบการบุกรุกทําลายปา่ตน้น้ําใน

พื้นทีป่า่สงวนบริเวณหมูบ่า้นซําบุน่ ต.ศลิา อ.หลม่เกา่ จ.เพชรบูรณ์ ถงึ อ.ดา่นซา้ย

 อ.ภูหลวง จ.เลย

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.6

 (อุดรธานี), สน.จทป.4 

สาขานครสวรรค์

 สน.จทป.6 (อุดรธาน)ี 

ปดิเร่ือง(21/5/2555), 

กรมปา่ไมป้ดิเร่ือง

(19/6/2555),สน.จทป.4 

สาขานครสวรรค ์ปดิเร่ือง

(1/8/2555)

101 5511378350 19/3/2555 21/8/2555 มกีารลักลอบตัดไมส้วนปา่ในเขตอนุรักษป์ลูกปา่ในพื้นทีบ่า้นเขาเสยีด 

ถนนลาดยางสายบา้นหว้ยหตี-เขาเสยีด ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.

11 (สุราษฎร์ธาน)ี

สน.จทป.11(สุราษฎร์ธาน)ี

 ปดิเร่ือง

(20/6/2555),กรมปา่ไม้

ปดิเร่ือง(21/8/2555)



หนา้ 17

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  เดอืนกันยายน 2555 (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)

102 5511398718 19/3/2555 ขอใหต้รวจสอบ กรณีมผู้ีลักลอบเลือ่ยไมเ้พือ่จําหนา่ย บริเวณบา้น (ไมท่ราบเลขที่)

 หมูบ่า้นโนนสะอาด หมูท่ี ่14 ต.บา้นลาน อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแกน่

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.7

 (ขอนแกน่)

103 5511113687 19/3/2555 11/6/2555 ขอใหเ้ร่งจา่ยเงนิคา่เบี้ยเลี้ยง ของ พนักงานและลูกจา้ง ทีไ่ปชว่ยเร่ืองน้ําทว่มที่

กรมปา่ไม ้เมือ่ เดอืนพฤศจกิายน -ธันวาคม 2554 ของ สํานักจัดการทรัพยากร

ปา่ไมท้ี ่4 (ตาก)

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

104 5512611648 19/3/2555 19/3/2555 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกับการปอ้งกันและแกไ้ขปัญหาเผาปา่เพือ่ทําการเกษตร

 ควรจัดสง่เจา้หนา้ทีท่ีช่ํานาญทางดา้นเกษตรลงพื้นทีใ่หค้วามรู้ในการทํา

การเกษตรทีถู่กวิธ ีโดยไมต่อ้งเผาปา่ ใหแ้กป่ระชาชน

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ

105 5511334259 19/3/2555 นายรอสล ี มะหะมะ เปดิเว็บไซตค์า้ไมป้า่ บุกรุกพื้นทีป่า่เพือ่นําไมป้า่มาขาย โดย

ใหโ้อนเงนิผ่านบัญช ีธ.กรุงไทย สาขานราธวิาสชือ่เว็บไซต์

http://alanferns.fix.gs/index.php?board=4.0

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.

13 สาขานราธวิาส

106 5511327368 20/3/2555 21/6/2555 นายดํารงค ์กาฬสนิธุ ์เป็นนายหนา้ใหน้ายทุนทางภาคใตเ้ขา้ไปบุกรุกปา่สงวนใน  

ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.3

 (ลําปาง)

สน.จทป.3 (ลาํปาง) ปดิ

เร่ือง(21/6/2555),กรมปา่

ไมป้ดิเร่ือง(21/6/2555)

107 1603.7/843 19/3/2555 กรณีมกีารตัดไมท้ําลายปา่ในเขตพื้นที ่หมูบ่า้นปา่สักงาม ต.ลวงเหนอื อ.ดอย

สะเก็ด จ.เชยีงใหม่

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอ้งกันฯ

108 1603.7/872 21/3/2555 กรณีมกีารบุกรุกปา่สงวน หมูท่ี ่2 บา้นหว้ยไมไ้ทร ต.ปากมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์

ธานี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอ้งกันฯ

109 1603.7/873 21/3/2555 กรณีมกีารบุกรุกปา่สงวน หมูท่ี ่10 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชยีงราย √ ทางโทรศัพท์ สํานักปอ้งกันฯ

110 1603.7/874 21/3/2555 กรณีมกีารตัดไมท้ําลายปา่ หมูท่ี ่14 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ √ ทางโทรศัพท์ สํานักปอ้งกันฯ



หนา้ 18

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  เดอืนกันยายน 2555 (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)

111 5512735275 23/3/2555 ขอแจง้เบาะแสการลักลอบตัดไมท้ําลายปา่ บริเวณพื้นทีป่า่สงวนดงหนองแสง 

บา้นปา่ตอง และพื้นทีป่า่สงวนดงบา้นเหมย บา้นเหมยีด หมูท่ี ่5 ถนนเคาะวัง 

ต.ผืออ ีอ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.7

 สาขาอุบลราชธานี

112 5512726806 23/3/2555 19/6/2555 ขอแจง้เบาะแสการลักลอบตัดไมท้ําลายปา่ ประเภทไมส้ัก บริเวณพื้นทีป่า่สงวน 

หมู ่1 ต.ดงคู ่อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.4

 (ตาก)

สน.จทป.4 (ตาก) ปดิเร่ือง

(23/4/2555), กรมปา่ไม้

ปดิเร่ือง(19/6/2555)

113 5511359240 23/3/2555 19/6/2555 นายเกรียงไกร  แกว้แปง ร่วมกับนายทุนและชาวบา้น บุกรุกพื้นทีป่า่สงวนและ

พื้นทีป่า่อุทยานแมว่ะ บริเวณพื้นทีห่มูบ่า้นเดน่ไมสู้ง หมู ่9 ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก 

จ.ตาก

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.4

 (ตาก)

สน.จทป.4 (ตาก) ปดิเร่ือง

(23/4/2555), กรมปา่ไม้

ปดิเร่ือง(19/6/2555)

114 5512672674 23/3/2555 23/3/2555 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกับการแกไ้ขปัญหาไฟปา่ ในพื้นที ่ต.บะฮี อ.พรรณา

นคิม และ ต.ตน้ผ้ึง อ.พังโคน จ.สกลนคร เหน็ควรใหห้นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งใน

ทอ้งทีป่ระกาศแจง้เตอืนกรณีทีม่ปีระชาชนในพื้นทีท่ําการจุดไฟเผาพื้นทีข่องตนเอง

 และควรรณรงคไ์มใ่หป้ระชาชนเผ่าพื้นทีป่า่

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.6

 สาขานครพนม

115 5512624826 23/3/2555 23/3/2555 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกับสาเหตุการจุดไฟเผาพื้นทีป่า่ไมท้ัว่ประเทศ 

โดยเฉพาะพื้นที ่จ.เชยีงใหม ่จ.เชยีงราย จ.แมฮ่่องสอน ในความเป็นจริงจะมกีลุม่

นายทุนจา่ยเงนิคา่จา้งใหก้ับประชาชนในพื้นทีจุ่ดไฟเผาปา่ เพือ่ใหก้ลายเป็นพื้นทีป่า่

เสือ่มโทรมและนําพื้นทีด่ังกลา่วมาเพาะปลูก

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ

116 5512662152 30/3/2555 30/3/2555 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกับการออกกฎหมายลงโทษผู้กระทําความผิดในการ

ลักลอบตัดไมท้ําลายปา่ ประชาชนเหน็ว่าควรออกมาตรการขัน้เด็ดขาดในการ

ลงโทษผู้กระทําความผิด

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ

117 5512686669 30/3/2555 30/3/2555 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกับการพจิารณาออกกฎหมายลักลอบเผาปา่  

ประชาชนมคีวามเหน็ว่า ควรออกมาตรการหา้มเผาปา่อย่างเข็มงวด และเพิม่

บทลงโทษสําหรับผู้กระทําความผิดอย่างเขม้งวดและจริงจัง

                        √ e-petition สํานักปอ้งกันฯ



หนา้ 19

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  เดอืนกันยายน 2555 (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)

118 5512611654 30/3/2555 30/3/2555 ขอเสนอความคดิเหน็ เกีย่วกับปัญหาการตัดไมท้ําลายปา่และการเผาปา่ ในพื้นที่

ภาคเหนอืของประเทศไทย ประชาชนเหน็ว่าควรมมีาตรการเด็ดขาดและ

บทลงโทษผู้กระทําความผิด

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ

119 5512709695 30/3/2555 ขอแจง้เบาะแสการลักลอบขนไมพ้ยุงขา้มแมน่้ําโขงเพือ่จําหนา่ยใหก้ับนายทุนใน

ประเทศเพือ่นบา้น บริเวณทา่เรือชุมชนบา้นโบกมว่ง หมูท่ี ่4 ต.นาแวง อ.เขมราฐ 

จ.อุบลราชธานี

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.7

 สาขาอุบลราชธานี

120 5512792913 30/3/2555 ขอแจง้เบาะแสการลักลอบตัดไมท้ําลายปา่ บริเวณหว้ยมะกรูด หมูบ่า้นหว้ยไคร้ 

หมู ่1 ต.ดงคู ่อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ

121 5511367520 2/4/2555 เจา้หนา้ที ่อบต.บา้นหวันาแหลม ต.นาหอ อ.ดา่นซา้ย จ.เลย  ไดท้ําลักลอบตัดไม้

ในเขตปา่สงวน และเลือ่ยไมข้าย

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.6

 (อุดรธานี)

122 5512722631 2/4/2555 ขอแจง้เบาะแสการลักลอบตัดไมท้ําลายปา่ บริเวณเขตปา่อนุรักษ ์ภายในหมูบ่า้น

เดน่ไมซุ้ง หมูท่ี ่9 ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก จ.ตาก

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ

123 5512760714 2/4/2555 19/6/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการบุกรุกพื้นทีป่า่สงวน เพือ่นําพื้นทีข่ายใหแ้กน่ายทุน 

บริเวณปา่สงวนหว้ยน้ําโหม หมูท่ี ่9 ต.ชอ่แฮ อ.เมอืง จ.แพร่

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.3

 (ลําปาง)

สน.จทป.3 (ลาํปาง) ปดิ

เร่ือง(28/5/2555), กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง(19/6/2555)

124 5511417044 2/4/2555 6/6/2555 ขอความอนุเคราะหพ์จิารณาผ่อนปรนใหร้าษฎรผู้ไมม่ทีีด่นิทํากนิ ไดเ้ขา้ไปทํา

การเกษตรในทีด่นิบริเวณเขตปา่ดงใหญ ่ปา่ยางปา่มะมว่ง ต.โนนดนิแดง อ.โนนดนิ

แดง จ.บุรีรัมย์

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.8

 (นครราชสมีา)

สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

 ปดิเร่ือง(4/5/2555), 

กรมปา่ไมป้ดิเร่ือง

(6/6/2555)

125 5511458020 2/4/2555 ขอใหต้รวจสอบการบุกรุกพื้นทีป่า่ บริเวณพื้นทีห่มูท่ี ่2 ต.พยุหะ อ.พยุหะครีี จ.

นครสวรรค์

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ

126 5511348175 3/4/2555 31/7/2555 มรีถบรรทุกขนไมส้ักจํานวนมากสง่ใหร้้านเจน้อ้ยคา้ไม ้และร้านน้ําฝนคา้ไม ้ ทัง้

สองร้านอยู่ใกล ้อบต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.5

 (สระบุรี)

สน.จทป.5 (สระบุรี) ปดิ

เร่ือง(18/6/2555), กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง(31/7/2555)



หนา้ 20

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  เดอืนกันยายน 2555 (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)

127 1603.7/1011 4/4/2555 24/8/2555 กรณีมกีารลักลอบตัดไมแ้ลว้นํามาแปรรูปขาย บา้นนาไผ่ หมู ่4 ต.เสริมซา้ย อ.

เสริมงาม จ.ลําปาง

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอ้งกันฯ

128 5511479992 4/4/2555 10/9/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการลักลอบบุกรุกพื้นทีป่า่สงวนในพื้นที ่หมูท่ี ่18 หมูบ่า้น

สารภ ีตําบลศรีดอนชัย อําเภอเชยีงของ จังหวัดเชยีงราย

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.2

 (เชยีงราย)

สน.จทป.2 (เชยีงราย) ปดิ

เร่ือง (14/6/2555), กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง(10/9/2555)

129 5511370794 5/4/2555 มกีารตัดไมท้ําลายปา่และเผาปา่บริเวณเขตปา่สงวนแหง่ชาตแิมสุ่รินทร์ จ.

แมฮ่่องสอน

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.1

 (เชยีงใหม)่

130 5512796063 10/4/2555 11/6/2555 นายจงรักฯ เป็นลูกผู้ใหญบ่า้น หมู ่10 ต.ลาดตะเคยีน อ.กบนิทร์บุรี ปราจนีบุรี กับ

พวก เป็นนายหนา้จัดหาทีด่นิทีเ่ป็นปา่สงวน, ทีด่นิใกลอุ้ทยาน ขายใหช้าวตา่งชาติ

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.9

 สาขาปราจนีบุรี

สน.จทป.9 สาขา

ปราจนีบุรี ปดิเร่ือง

(31/5/2555), กรมปา่ไม้

ปดิเร่ือง(11/6/2555)

131 5511466494 10/4/2555 6/6/2555 ขอความชว่ยเหลอืแกไ้ขปัญหาการขออนุญาตเขา้ทําประโยชนใ์นเขตปา่สงวน

แหง่ชาตปิา่ดงใหญ ่อําเภอโนนดนิแดง จังหวัดบุรีรัมย์

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.8

 (นครราชสมีา)

สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

 ปดิเร่ือง(24/5/2555), 

กรมปา่ไมป้ดิเร่ือง

(6/6/2555)

132 5511188583 11/4/2555 17/7/2555 ขอใหเ้ร่งพจิารณาจา่ยเงนิคา่จา้งใหแ้กลู่กจา้งชัว่คราว สํานักงานพทิักษป์า่ จังหวัด

อุตรดติถ์

√ e-petition สํานักบริหารกลาง, 

สน.จทป.3 (ลําปาง)

สน.จทป.3 (ลาํปาง) ปดิ

เร่ือง(17/7/2555), กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง(14/5/2555)

133 5512772897 11/4/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการบุกรุกพื้นทีป่า่สงวน บริเวณหมูบ่า้นนาแขม หมูท่ี ่1 

ตําบลนาแขม อําเภอเมอืง จังหวัดเลย

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.6

 (อุดรธานี)

134 5511416659 11/4/2555 6/9/2555 ขอใหต้รวจสอบการบุกรุกพื้นทีป่า่ภูเขา บริเวณริมถนนทางหลวง สาย 120 ชว่ง

กโิลเมตรที ่34 - 37 ซึง่เป็นเสน้ทางเชือ่มตอ่ระหว่างอําเภอวังเหนอื จังหวัดลําปาง

 กับ จังหวัดพะเยา

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.3

 (ลําปาง)

สน.จทป.3 (ลาํปาง) ปดิ

เร่ือง(17/8/2555), กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง(6/9/2555)



หนา้ 21

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  เดอืนกันยายน 2555 (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)

135 5510941558 19/4/2555 สมฤกษ ์ อภเิดชธนรักษ ์เจา้หนา้ทีป่า่ไมส้ังกัดสํานักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี ่๘ 

(นครราชสมีา) ปฏบิัตหินา้ทีโ่ดยมชิอบใชอํ้านาจบดิเบอืนหลักฐานเอกสารภ.บท.5 

ของประชาชน ในเขตพื้นที ่อ.ภักดชีุมพล จ.ชัยภูมิ

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ

136 5511343569 19/4/2555 สํานักงาน ป.ป.ส. ไดรั้บจดหมายร้องเรียนจากผู้หวังดกีรณีมกีารทําลายผืนปา่ 

เพือ่ปลูกยางพารา ทีต่ําบลดา่นซา้ย อําเภอดา่นซา้ย จังหวัดเลย

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.6

 (อุดรธานี)

137 5511355004 23/4/2555 4/7/2555 นางประทุมมา คันธภูม ิไดท้ําการลอ้มร้ัวปดิกัน้ทางเขา้ออกของเกษตรกรทีม่พีื้นที่

นาตดิเขตแดนปา่ชุมชนบา้นสร้อย หมูท่ี ่10 ตําบลจานลาน อําเภอพนา จังหวัด

อํานาจเจริญ

√ e-petition สํานักจัดการปา่ชุมชน, 

สน.จทป.7 สาขา

อุบลราชธานี

138 5511152407 23/4/2555 ขอใหพ้จิารณาเร่งการจา่ยเงนิคา่จา้ง ใหแ้กลู่กจา้งชัว่คราว  ของสํานักจัดการ

ทรัพยากรปา่ไมท้ี ่2 (เชยีงราย)

√ e-petition ส านกับรหิารกลาง, 

สน.จทป.2 (เชยีงราย)

สน.จทป.2 (เชยีงราย) ปดิ

เร่ือง (6/8/2555)

139 5511349020 23/4/2555 4/9/2555 ขอใหต้รวจสอบการลักลอบตัดตน้ไม ้ บริเวณเขตพื้นทีป่า่สงวนภูเขาแกว้ หมู่

บา้นคกไผ่ หมูท่ี ่6 ตําบลปากชม อําเภอปากชม จังหวัดเลย

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.6

 (อุดรธานี)

สน.จทป.6 (อุดรธาน)ี ปดิ

เร่ือง(16/7/2555), กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง(4/9/2555)

140 5511356448 24/4/2555 22/8/2555 มกีารใชร้ถแทร็กเตอร์เขา้ไปไถกลบดนิ ถางปา่ ตัดไมเ้ป็นจํานวนมาก บริเวณริม

ถนนตากฟา้-ทา่ตะโก นครสวรรค์

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.4

 สาขานครสวรรค์

สน.จทป.4 สาขา

นครสวรรค ์ปดิเร่ือง 

(1/8/2555) ,กรมปา่ไมป้ดิ

เร่ือง(22/8/2555)

141 5512710070 30/4/2555 19/6/2555 มกีารลักลอบขนไมส้ักเถือ่นที ่หมูบ่า้นแหลงสันตสิุข ต.เวียงตา้ อ.ลอง จ.แพร่ √ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.3

 (ลําปาง)

สน.จทป.3 (ลาํปาง) ปดิ

เร่ือง (15/6/2555), กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง(19/6/2555)

142 5511348321 1/5/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการลักลอบเผาตน้ไมแ้ละตัดไมท้ําลายปา่ ในเขตปา่

อนุรักษภ์ูเขาธงแทน ตําบลดา่นซา้ย อําเภอดา่นซา้ย จังหวัดเลย

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.6

 (อุดรธานี)

143 5511489096 1/5/2555 ขอใหต้รวจสอบการบุกรุกพื้นทีป่า่สงวนเทอืกเขาหนิหยาบ ตําบลบอ่เวฬุ อําเภอข

ลุงจังหวัดจันทบุรี

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.9

 (ชลบุรี)



หนา้ 22

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  เดอืนกันยายน 2555 (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)

144 5511423068 1/5/2555 ขอความเป็นธรรมใหแ้กร่าษฎรหมูท่ี ่2 และหมูท่ี ่4 ตําบลบอ่ภาค อําเภอชาติ

ตระการ จังหวัดพษิณุโลก

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.4

 (ตาก)

145 5511362033 4/5/2555 มกีารตัดไมใ้นเขตปา่สงวนแหง่ชาตปิา่ดอยบอ่สม้และปา่ดอยโปง่นก ทอ้งทีอํ่าเภอ

เชยีงคํา ตําบลอา่งทอง จังหวัดพะเยา

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ

146 5512718383 4/5/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการลักลอบตัดไมภ้ายในเขตพื้นทีป่า่สงวน ถนนมติรภาพ 

ตําบลมติรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.5

 (สระบุรี)

147 5511383557 10/5/2555 มกีารลักลอบตัดไมท้ําลายปา่บริเวณหมูบ่า้นปา่สักงาม ตําบลลวงเหนอื อําเภอ

ดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่

√ e-petition ส านกัปอ้งกันฯ, สน.จทป.

1 (เชยีงใหม)่

สน.จทป.1 (เชยีงใหม)่ ปดิ

เร่ือง (24/7/2555)

148 5511334356 10/5/2555 มกีารลักลอบตัดไมใ้นปา่เขตพื้นที ่อําเภอทา่วังผา อําเภอสันตสิุข อําเภอบอ่เกลอื 

อําเภอแมจ่ริม จังหวัดนา่น

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.2

 (เชยีงราย)

149 5512761105 11/5/2555 19/6/2555 ขอแจง้เบาะแสการลักลอบตัดไมพ้ยุงภายในพื้นทีป่า่สงวน หมูบ่า้นหนองหนิ หมูท่ี ่

10 ตําบลวะตะแบก อําเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.8

 (นครราชสมีา)

สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

 ปดิเร่ือง (15/6/2555), 

กรมปา่ไมป้ดิเร่ือง

(19/6/2555)

150 5512950961 17/5/2555 1/8/2555 ขอใหท้บทวนการกอ่สร้างอาคารและสิง่ปลูกสร้างบนพื้นทีภู่ทับเบกิ จังหวัด

เพชรบูรณ์

√ e-petition สน.จทป.4 สาขา

นครสวรรค์

151 5511390634 18/5/2555 18/6/2555 มกีารบุกรุกตัดไมท้ําลายปา่ บริเวณเทอืกเขาสวง หมูท่ี ่11 บา้นผ่านศกึ ตําบลพญา

เย็น อําเภอปากชอ่ง จังหวัดนครราชสมีา

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.8

 (นครราชสมีา)

สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

 ปดิเร่ือง (15/6/2555), 

กรมปา่ไมป้ดิเร่ือง

(18/6/2555)

152 5511303863 21/5/2555 23/7/2555 กรณีมตีน้ไมใ้หญใ่กลบ้า้นพักอาศัย อาจเกดิความเสยีหายหรืออันตรายจากตน้ไม้

ลม้ทับได ้บริเวณบา้นนางพรรณี พันธะไชย เลขที ่124 ม.1 ตําบลหมูมน้ อําเภอ

เชยีงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

√ e-petition สน.จทป.7 (ขอนแกน่)



หนา้ 23

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  เดอืนกันยายน 2555 (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)

153 5512761093 21/5/2555 10/9/2555 มนีายทุนกว้านซื้อปา่สงวน เพือ่ปลูกยางพาราและสร้างบา้นพักตากอากาศ 

บริเวณปา่ตดิโรงเรียนบา้นหนองน้ําเขยีว หมูท่ี ่12 ตําบลบา้นดา่นนาขาม อําเภอ

เมอืง จังหวัดอุตรดติถ์

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.3

 (ลําปาง)

สน.จทป.3 (ลาํปาง) ปดิ

เร่ือง(4/7/2555), กรมปา่

ไมป้ดิเร่ือง(10/9/2555)

154 1603.7/1447 22/5/2555 กรณีมกีารบุกรุกทําลายปา่สงวนภูโลน้ หมูท่ี ่3 บา้นปา่เตย ตําบลนาอุดม อําเภอ

นคิมคําสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอ้งกันฯ

155 1603.7/1446 22/5/2555 กรณีมกีารบุกรุกตัดไมท้ําลายปา่บริเวณปา่สงวนบา้นเมอืงใหม ่ตําบลเกาะเขาคอ 

อําเภอตะกัว่ปา่ จังหวัดพังงา

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอ้งกันฯ

156 1603.7/1455 23/5/2555 กรณีมกีารบุกรุกตัดไมท้ําลายปา่ บริเวณปา่สงวนแมแ่หงแมเ่มอืง หมูท่ี ่1 หมูท่ี ่7 

บา้นแหงเหนอื ตําบลบา้นแหง อําเภองาว จังหวัดลําปาง

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอ้งกันฯ

157 5512651632 23/5/2555 28/5/2555 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกับวันรณรงคใ์หป้ลูกตน้ไม ้และควรกําหนดใหม้วีัน

ปลูกตน้ไมแ้หง่ชาติ

√ e-petition สํานักสง่เสริมการปลูกปา่

158 5510939883 24/5/2555 31/5/2555 ขอใหป้รับปรุงการใหบ้ริการของเจา้หนา้ทีส่ํานักงานปา่ไม ้ประจําทีว่่าการอําเภอ

บางระกํา ตําบลบางระกํา อําเภอบางระกํา จังหวัดพษิณุโลก

√ e-petition สน.จทป.4 (ตาก)

159 5510926037 28/5/2555 ขอใหต้รวจสอบเจา้หนา้ทีก่รมปา่ไม ้หนว่ย นว1. (แมก่ะสี) จังหวัดนครสวรรค์ √ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สํานัก

บริหารกลาง

160 5511107922 28/5/2555 18/6/2555 ขอใหเ้ร่งรัดคา่จา้ง TOR ของเจา้หนา้ทีก่รมปา่ไม ้ประจําจังหวัดแมฮ่่องสอน √ e-petition สํานักบริหารกลาง, 

สน.จทป.1 (เชยีงใหม)่

สน.จทป.1 (เชยีงใหม)่ ปดิ

เร่ือง (5/6/2555), กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง(18/6/2555)

161 5511373794 29/5/2555 23/7/2555 อยากใหต้ัด โคน่ หรือขนย้ายไมห้วงหา้ม ใกลบ้า้นพักอาศัยของนางพรรณี พันธะ

ไชย บา้นเลขที ่124 หมูท่ี ่1 บา้นหมูมน้ ต.หมูมน้ อ.เชยีงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด

√ e-petition สน.จทป.7 (ขอนแกน่)

162 5511482278 31/5/2555 1/8/2555 ขอใหต้รวจสอบพื้นทีห่มูบ่า้นทรัพย์สมบูรณ์  เนือ่งจากทางสํานักงานทีด่นิ อ.บา้น

ฉาง จ.ระยอง แจง้ว่าเป็นพื้นทีป่า่สงวนแหง่ชาติ

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.9

 (ชลบุรี)

สน.จทป.9 (ชลบุรี) ปดิ

เร่ือง(3/7/2555), กรมปา่

ไมป้ดิเร่ือง(1/8/2555)



หนา้ 24

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  เดอืนกันยายน 2555 (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)

163 1603.7/1617 7/6/2555 กรณีมกีารลักลอบตัดไมใ้นปา่สงวนแหง่ชาตปิา่ละแม  หมูท่ี ่16 บา้นวังปลา 

ตําบลบา้นควน อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอ้งกันฯ

164 5510951095 6/6/2555 1/8/2555 เจา้หนา้ทีป่า่ไมท้ีดู่แลรับผิดชอบในเขต หมูบ่า้นทาน หมูท่ี ่4 ตําบลจางเหนอื 

อําเภอแมเ่มาะ จังหวัดลําปาง  ประพฤต ิมชิอบ ทุจริต  ละเว้นปฏบิัตหินา้ที่

√ e-petition สํานักบริหารกลาง, สํานัก

ปอ้งกัน, สน.จทป.3 

(ลําปาง)

สน.จทป.3 (ลาํปาง) ปดิ

เร่ือง(17/7/2555), กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง(1/8/2555)

165 5511189883 7/6/2555 ขอความชว่ยเหลอืใหเ้ร่งอนุมัตเิงนิคา่ครองชพีของพนักงานราชการกรมปา่ไม ้เขต

บางเขน กรุงเทพมหานคร

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

166 5511398376 8/6/2555 22/6/2555 เจา้หนา้ทีต่ํารวจ สภ.บา้นดา่นลานหอย จ.สุโขทัย คา้ไมส้ักทอ่น ไมส้ักแปรรูปทําไม้

โดยผิดกฎหมาย

√ e-petition สน.จทป.4 (ตาก)

167 5512990197 12/6/2555 14/6/2555 ขอใหพ้จิารณากํากับดูแลโครงการกอ่สร้างอา่งเก็บน้ําหว้ยแมแ่ฝก ซึง่อยู่ในเขต

บริเวณปา่สงวนแหง่ชาต ิ(ปา่สันทราย) หมูท่ี ่10 ตําบลแมแ่ฝกใหม ่อําเภอสันทราย

 จังหวัดเชยีงใหม่

√ e-petition สน.จทป.1 (เชยีงใหม)่

168 5311459051 12/6/2555 ขอใหจ้ัดสรรทีด่นิทํากนิใหเ้กษตรกรผู้ยากจน ในเขต ตําบลทา่กระดาน อําเภอ

สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชงิเทรา

√ e-petition สํานักจัดการทีด่นิฯ

169 5511372924 19/6/2555 14/8/2555 มกีารตัดไมเ้ทยีมในปา่สงวนที ่ม.1 ต.ชอ่ง อ.นาโยง จ.ตรัง √ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.

12 (นครศรีธรรมราช)

สน.จทป.12 

(นครศรีธรรมราช) ปดิ

เร่ือง(25/7/2555), กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง(14/8/2555)

170 5511321643 22/6/2555 กรณีจะมโีคน่ทําลายสวนปา่ทีอ่ยูในบริเวณโรงเรียนบา้นแขมเจริญ หมูท่ี ่3 ต.เมอืง

เดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

√ e-petition สน.จทป.7 สาขา

อุบลราชธานี

171 5511309970 22/6/2555 ขอใหต้รวจสอบการตัดไมท้ําลายปา่ในพื้นท ีบา้นหว้ยสเีสยีด อําเภอภูหลวง 

จังหวัดเลย

√ e-petition สน.จทป.6 (อุดรธานี)                                                                                                                                                                                                                                                                



หนา้ 25

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  เดอืนกันยายน 2555 (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)

172 5512725369 22/6/2555 24/7/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการลักลอบตัดไมใ้นพื้นทีป่า่สงวน ชือ่ปา่ทับลาน บริเวณ

หมูบ่า้นมาบกราด หมูท่ี ่23 ตําบลโคกกระชาย อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสมีา

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.8

 (นครราชสมีา)

สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

 ปดิเร่ือง(16/7/2555), 

กรมปา่ไมป้ดิเร่ือง

(24/7/2555)

173 5511394314 2/7/2555 มชีาวบา้น นายทุน และผู้มอีทิธพิล เขา้ไปบุกรุกพื้นทีใ่นปา่พื้นทีต่ดิตอ่บา้นพุตูม หมู่

 5-6 และบา้นนายคลองพุสวรรค ์ตําบลหว้ยลกึ อําเภอบา้นลาด จังหวัดเพชรบุรี

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.

10 (ราชบุรี)

174 5511172567 4/7/2555 กรณีการขึ้นเงนิเดอืนราชการ ลูกจา้ง ลูกจา้งชัว่คราวของกรมปา่ไม ้หนว่ยปอ้งกัน

รักษาปา่ ที ่พล.6 พษิณุโลก

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

175 5511690380 5/7/2555 เร่งรัดการจา่ยเงนิเดอืนใหพ้นักงานจา้งเหมา สํานักจัดการทรัพยากรปา่ไม ้ที ่2 

(เชยีงราย)

√ e-petition ส านกับรหิารกลาง, 

สน.จทป.2 (เชยีงราย)

สน.จทป.2 (เชยีงราย) ปดิ

เร่ือง (9/7/2555)

176 5512780603 9/7/2555 24/7/2555 มกีารตัดตน้ไมข้นาดใหญป่ระเภทไมท้อง ไมเ้ต็ง บริเวณหมู ่7 ต.หนองขาม อ.จัก

ราช จ.นครราชสมีา

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.8

 (นครราชสมีา)

สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

 ปดิเร่ือง(2516/7/2555),

 กรมปา่ไมป้ดิเร่ือง

(24/7/2555)

177 5512769784 12/7/2555 มกีารบุกรุกเขา้ไปตัดไมท้ําลายปา่ในเขตของกรมปา่ไม ้ตําบลวังกระแจะ อําเภอ 

ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ

178 5511375851 16/7/2555 1/8/2555 สอบถามเกีย่วกับการขออนุญาตตัดไมส้ัก ระยะเวลาในการทีเ่จา้หนา้ทีต่อ้งมา

ตรวจไมน้ัน้ มรีะยะเทา่ใด ตามกฎระเบยีบใด พื้นทีจ่ังหวัดพจิติร

√ e-petition สน.จทป.4 สาขา

นครสวรรค์

179 5512672787 20/7/2555 26/7/2555 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกับการแจกตน้กลา้พันธุไ์มใ้หแ้กป่ระชาชนเพือ่นําไป

ปลูกปา่

√ e-petition สํานักสง่เสริมการปลูกปา่

180 5511365414 24/7/2555 มนีายทุนใหพ้วกชาวเขาเผ่ามง้แผ้วถางปา่หว้ยหก,หว้ยโปง่อน้ บา้นหว้ยหญา้เครือ

 หมูท่ี ่1 ตําบลน้ําหนาว อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

√ e-petition ส านกัปอ้งกันฯ, 

สน.จทป.4 สาขา

นครสวรรค์

สน.จทป.4 สาขา

นครสวรรค ์ปดิเร่ือง

(1/10/2555)



หนา้ 26

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  เดอืนกันยายน 2555 (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)

181 5511373568 25/7/2555 มกีารบุกรุกเขตปา่สงวนปลูกยางพารา บา้นปากหมาก ถนนสายหว้ยพอด -ภูบอ่

บดิ หมู ่15 อําเภอเชยีงคาน จ.เลย

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.6

 (อุดรธานี)

182 5510946191 6/8/2555 ขอใหเ้ร่งรัดและแตง่ตัง้กรรมการสอบขอ้เท็จจริงการเลือ่นขัน้เงนิเดอืนของ

ขา้ราชการกรมปา่ไม ้ณ รอบที ่1 (เมษายน 2555)

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

183 1603.7/2309 7/8/2555 กรณีการลักลอบตัดตน้ไมบ้นภูเขาวังชงิ หมูท่ี ่7 บา้นวังชงิ ตําบลทา่โพธิ ์อําเภอ

สะเดา จังหวัดสงขลา

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอ้งกันฯ

184 5510917251 14/8/2555 กรณีเจา้หนา้ทีป่า่ไมข้ายทีด่นิใหก้ับกลุม่นายทุนบริเวณบา้นอา่งเสอืดํา ต.ทา่

ตะเกยีบ อ.ทา่ตะเกยีบ จ.ฉะเชงิเทรา

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.9

 สาขาปราจนีบุรี

185 5511395919 14/8/2555 มกีารบุกรุกแผ่วถางปา่สงวน ในพื้นทีท่ีม่กีารปักปา้ยตรวจยึดของเจา้หนา้ทีป่า่ไม้

หมู ่6 บา้นหนองเจริญ ทางขึ้น ซ.พระบาท ต.ลิน่ถิน่ อ. ทองผาภูม ิจ.กาญจนบุรี

√ e-petition สน.จทป.10 (ราชบุรี)

186 5511418020 14/8/2555 กรณีมชีาวบา้นการบุกรุกพื้นทีป่า่ ในอําเภอทุง่หวัชา้ง จังหวัดลําพูน √ e-petition สน.จทป.1 (เชยีงใหม)่

187 5512699273 14/8/2555 18/9/2555 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกับใหม้กีารลดขัน้ตอนในการขออนุญาตปลูกและตัดไม้

หวงหา้ม

√ e-petition สํานักสง่เสริมการปลูกปา่

,สํานักการอนุญาต

สาํนักสง่เสริมฯ ปดิเร่ือง

(31/8/2555), กรมปา่ไม้

ปดิเร่ือง (18/9/2555)

188 5512702493 14/8/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการลักลอบตัดไมท้ําลายปา่ ในพื้นทีป่า่ดอนปูต่า หมูท่ี ่8 

ตําบลยางสักกระโพหลุม่ อําเภอมว่งสามสบิ จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition สน.จทป.7 สาขา

อุบลราชธานี

189 5512759240 14/8/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการลักลอบตัดไม ้ ซึง่ผู้ร้องแจง้ว่าเป็นเจา้หนา้ทีก่รมปา่ไม ้

 และเป็นเจา้ของร้านอาหารชือ่แกว้โมราห ์ตัง้อยู่ทีห่มูบ่า้นสุกสอ่ง ตําบลถ้ําลอด 

อําเภอปางมะผ้า จังหวัดแมฮ่่องสอน

√ e-petition สน.จทป.1 (เชยีงใหม)่

190 5511131030 14/8/2555 ขอใหเ้ร่งพจิารณาจา่ยเงนิเบี้ยเลี้ยงใหแ้กเ่จา้หนา้ที ่ประจําสํานักจัดการทรัพยากร

ปา่ไมท้ี ่2 อําเภอเมอืง จังหวัดเชยีงราย

√ e-petition สน.จทป.2 (เชยีงราย), 

สํานักบริหารกลาง

191 5512742098 14/8/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการลักลอบบุกรุกปา่ควรบารายี หมูท่ี ่7 บา้นบารายี 

ตําบลนาทอน อําเภอทุง่หว้า จังหวัดสตูล

√ e-petition สน.จทป.13 (สงขลา)



หนา้ 27

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  เดอืนกันยายน 2555 (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)

192 5512716967 14/8/2555 26/9/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการลักลอบตัดตน้ยางนา และตน้ตะเคยีนทอง บริเวณ

ถนนสายน้ําผุด ตําบลน้ําผุด อําเภอเมอืง จังหวัดตรัง

√ e-petition สน.จทป.12 

(นครศรีธรรมราช)

193 5512798733 14/8/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการลักลอบบุกรุกพื้นทีป่า่ไมบ้นภูเขา บริเวณพื้นทีห่มูบ่า้น

นาดงนก หมูท่ี ่7 เขตพื้นทีต่ดิตอ่กับหมูบ่า้นบา้นนาโคกหนิ ตําบลผาเลอืด อําเภอ

ทา่ปลา จังหวัดอุตรดติถ์

√ e-petition สน.จทป.3 (ลําปาง)

194 5510959924 14/8/2555 28/9/2555 ร้องเรียนกรณีนํารถยนตข์องทางราชการของหนว่ยควบคุมไฟปา่จังหวัดจันทบุรี 

ไปใชส้ว่นตัว

√ e-petition สน.จทป.9 (ชลบุรี)

195 5510969793 14/8/2555 อยากใหก้รมปา่ไมม้กีารปรับปรุงระบบการทํางานของหนว่ยงาน ชว่ยสอดสอ่ง

ดูแลหนอ่ย ไมใ่ชป่ลอ่ยปะละเลย

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

196 5512644296 14/8/2555 18/9/2555 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกับการดําเนนิการกับผู้บุกรุกปา่สงวน โดยประชาชน

เหน็ว่าควรมกีารกําหนดบทลงโทษบุคคลทีม่กีารบุกรุกปา่สงวนอย่างจริงจัง เพือ่

เป็นการรักษาปา่สงวนและธรรมชาตใิหค้งอยู่ตอ่ไป

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ กรมปา่ไมป้ดิเร่ือง

(18/9/2555)

197 5510903637 14/8/2555 22/8/2555 ขอใหต้รวจสอบพฤตกิรรมเจา้หนา้ทีป่า่ไม ้นายชูเกยีรต ิพงศศ์ริิวรรณ ใชอํ้านาจ

หนา้ทีเ่อื้อประโยชนก์จิการคา้ไมซ้ึง่ขัดตอ่หนา้ทีอ่ย่างร้ายแรง

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

198 5511385812 15/8/2555 มชีาวกัมพูชา ไดต้ัดไมท้ําลายปา่สงวนและปา่อนุรักษ ์ต.ปราสาท อ.บา้นกราด จ.

บุรีรัมย์

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.8

 (นครราชสมีา)

199 1603.7/2442 15/8/2555 กรณีมนีายทุนไดล้ักลอบตัดไมท้ําลายปา่และขุดดนิขาย บริเวณเขาเกยีรต ิหมูท่ี ่10

 ตําบลทุง่ปรัง อําเภอสชิล จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอ้งกันฯ

200 5511487075 16/8/2555 ขอทราบผลการคลีค่ลายความทุกของชาวบา้นหมูบ่า้นทรัพย์สมบูรณ์ ม.6 ต.บา้น

ฉาง จ.ระยอง

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.9

 (ชลบุรี)

201 5511356689 16/8/2555 เนือ่งจากผู้มอีทิธพิลในพื้นที ่ไดเ้ขา้ไปลักลอบตัดไมท้ําลายปา่บริเวณภูเขาบา้นชม

เจริญและบา้นชมนอ้ย ตําบลปากชม อําเภอปากชม จังหวัดเลย

√ e-petition สน.จทป.6 (อุดรธานี)

202 5512268313 16/8/2555 ขอความเป็นธรรม กรณีนายบวร การถาง อยู่บา้นเลขที ่69 หมูท่ี ่7 ตําบลเชยีงเพ็ง

 อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.6

 (อุดรธานี)



หนา้ 28

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  เดอืนกันยายน 2555 (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)

203 5511205001 21/8/2555 มนีายทุนบุกรุกปา่ตน้น้ํา บริเวณน้ําตกบา้นนาเหนอื ตําบลโคกกลอย อําเภอตะกัว่

ทุง่ จังหวัดพังงา

√ e-petition สํานักปอ้งกัน, สน.จทป.12

 สาขากระบี่

204 1603.7/2539 22/8/2555 กรณีมกีารบุกรุกปา่โคกอดีังโม หมูท่ี ่1 ตําบลคูเมอืง อําเภอคูเมอืง จังหวัดบุรีรัมย์ √ ทางโทรศัพท์ สํานักปอ้งกันฯ

205 1603.7/2540 22/8/2555 กรณีมกีารบุกรุกปา่สงวน หมูท่ี ่11 ตําบลเหลา่ยาว อําเภอบา้นโฮ่ง จังหวัดลําพูน √ ทางโทรศัพท์ สํานักปอ้งกันฯ

206 5511302972 23/8/2555 มกีารเปดิร้านรับซื้อไมใ้นหมูบ่า้นเลขที ่19 (ร้านอยู่ขา้งบา้นผู้ใหญ)่ ตําบลเขากะลา

 อําเภอพยุหะครีี จังหวัดนครสววรค์

√ e-petition สน.จทป.4 สาขา

นครสวรรค์

207 5511357138 23/8/2555 มชีาวบา้นไดเ้ขา้มาลอบตัดไมใ้นพื้นทีอ่นุรักษป์า่ วัดภูหนิดัง ต.กลางใหญ ่อ.บา้นผือ

 จ.อุดรธานี

√ e-petition ส านกัปอ้งกันฯ, 

สน.จทป.6 (อุดรธานี)

สน.จทป.6 (อุดรธาน)ี ปดิ

เร่ือง(13/9/2555)

208 5511380798 23/8/2555 มนีายทุนและชาวบา้นลักลอบตัดไมท้ําลายปา่บา้นดอนไชยปา่แขม ตําบลออย 

อําเภอปง จังหวัดพะเยา

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.2

 (เชยีงราย)

209 1603.7/669 28/8/2555 กรณีมกีารบุกรุกปา่สงวนบริเวณหมูท่ี ่2 ตําบลดอนแรด อําเภอรัตนบุรี จังหวัด

สุรินทร์

√ ทางโทรศํพท์ สํานักปอ้งกันฯ

210 5511950488 30/8/2555 มกีารบุกรุกพื้นทีก่รมปา่ไมโ้ดยการสร้างสะพานคอนกรีตขนาดใหญข่า้มคลองโดย

อา้งว่าขออนุญาตทางกรมปา่ไมเ้รียบร้อยแลว้ หมูท่ี ่8 ซอยพชรหงษ ์52 ตําบล

บางกอบัว อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ

211 5511373394 30/8/2555 มขีบวนการลักลอบตัดไมพ้ยุง แลว้ผลักลงหนา้ผาขา้มไปยังฝ่ังประเทศลาว ทีบ่า้น

บก บา้นหนองแปน (ใกลก้ับอุทยานแหง่ชาตภิูจองนายอย ตําบลหว้ยขา่ อําเภอ

บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.7

 สาขาอุบลราชธานี

212 5511379025 30/8/2555 มกีารบุกรุกปา่สงวนแหง่ชาตขิองประชาชน ในเขตอําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะ

เกษ

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.8

 (นครราชสมีา)

213 5511358090 3/9/2555 มกีารบุกรุกพื้นทีเ่ขาพญาโจร เขาปา่หญา่ เพือ่ปลูกยางพารา ตําบลวังเพลงิ 

อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.5

 (สระบุรี)



หนา้ 29

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  เดอืนกันยายน 2555 (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)

214 5510946713 3/9/2555 มลีูกจา้งของกรมปา่ไมเ้อาชาวตา่งดา้วเขา้ไปบุกรุกพื้นทีป่า่เฉลมิพระเกยีรต ิหมูท่ี ่

6 ซอยพระบาท ตําบลลิน่ถิน่ อําเภอทองผาภูม ิจังหวัดกาญจนบุรี

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.

10 (ราชบุรี)

สน.จทป.10 (ราชบุรี) ปดิ

เร่ือง(24/9/2555)

215 5511973193 4/9/2555 มนีายทุนมาบุกรุกแผ้วถางปา่สงวนบา้นน้ําตกไทรทอง หมูท่ี ่7 และหมูท่ี ่1 บา้นทุง่

มะกอก ตําบลองคพ์ระ อําเภอดา่นชา้ง จังหวัดสุพรรณบุรี

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.

10 (ราชบุรี)

216 1603.7/1126 4/9/2555 4/9/2555 กรณีมนีายทุนบุกรุกแผ้วถาง ตัดไมท้ําลายปา่เพือ่ปลูกยางพารา หมูท่ี ่6 บา้นไร่

งาม ตําบลหมากหญา้ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอ้งกันฯ (รับเร่ือง 11/4/2555) 

(เก็บตก)

217 5511433822 6/9/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการลักลอบบุกรุกพื้นทีป่า่สงวน ในเขตพื้นทีห่มูบ่า้น

ร่อนทอง(คลองลอย) หมูท่ี ่8 ตําบลร่อนทอง อําเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบครีีขันธ์

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.

10 (ราชบุรี)

218 5512698947 6/9/2555 6/9/2555 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกับการดับไฟปา่ บริเวณพื้นทีภ่าคใตข้องประเทศไทย √ e-petition สํานักปอ้งกันฯ

219 1603.7/2717 6/9/2555 กรณีมกีารบุกรุกตัดตน้ไม ้หมูท่ี ่2 ตําบลเขาไมแ้กว้ อําเภอสเิกา จังหวัดตรัง √ ทางโทรศัพท์ สํานักปอ้งกันฯ

220 1603.7/2718 6/9/2555 กรณีมกีารบุกรุกตัดตน้ไม ้บริเวณพื้นทีป่า่ชุมชนบา้นดงจงอาจ ตําบลบงึแก 

อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอ้งกันฯ

221 1603.7/2733 10/9/2555 กรณีมกีารบุกรุกตัดตน้ไมเ้พือ่ปลูกไร่มันสําปะหลัง หมูท่ี ่10 ตําบลโคกกลาง 

อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอ้งกันฯ

222 5511353308 11/9/2555 มกีารบุกรุกปา่สงวน เขาพุยางหกั หมูท่ี ่6 ต.พุสวรรค ์อ.แกง่กระจาน จังหวัด

เพชรบุรี

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.

10 (ราชบุรี)

223 5511977090 11/9/2555 มชีาวบา้นบุกรุกเขา้ไปในเขตพื้นทีป่า่ไม ้เขา้ไปขุดดนินําไปขาย อยู่ตรงบริเวณภูเขา

จุก ตําบลตะกาดเงา้ อําเภอทา่ใหม ่จังหวัดจันทบุรี

√ e-petition สน.จทป.9 (ชลบุรี)

224 5511368576 13/9/2555 มเีจา้หนา้ทีข่องหนว่ยปอ้งกันรักษาปา่ที ่สพ.2 (หว้ยขนุน) ทําการบุกรุกปา่ หมู ่6 

ตําบลวังยาว อําเภอดา่นชา้ง จังหวัดสุพรรณบุรี

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.

10 (ราชบุรี)

225 5511498641 13/9/2555 ขอใหต้รวจสอบการบุกรุกพื้นทีป่า่ชุมชน ในพื้นทีห่มู ่9 ตําบลคลองพน อําเภอนา

ตาล(เดมิเป็นอําเภอเขมราฐ) จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สํานัก

จัดการปา่ชุมชน



หนา้ 30

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี
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รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  เดอืนกันยายน 2555 (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)

226 5512707312 13/9/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการลักลอบตัดไมท้ําลายปา่ บริเวณปา่สงวนเขาผาแดง 

หมูท่ี ่14 ตําบลโปง่แดง อําเภอเมอืง จังหวัดตาก

√ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.4

 (ตาก)

227 5511372161 14/9/2555 การตัดไมเ้พือ่เอามาแปรรูปแลว้สง่ขายใหก้ับลูกคา้เป็นจํานวนมาก หมูบ่า้นหนอง

คา้ ตําบลนามอ่ง อําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

√ e-petition สน.จทป.6 สาขานครพนม

228 5511382745 18/9/2555 ขอใหต้รวจสอบสุสานหงษโ์อว๊บุกรุกปา่สงวน หมู ่11 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี √ e-petition สํานักปอ้งกันฯ, สน.จทป.9

 (ชลบุรี)

229 5512722061 18/9/2555 มกีารบุกรุกถางปา่บนภูเขาสูง หมูท่ี ่6 ตําบลเขาขาว อําเภอทุง่สง รอยตอ่ระหว่าง

อําเภอทุง่ใหญ ่อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ e-petition สน.จทป.12 

(นครศรีธรรมราช)

230 5511340130 18/9/2555 ขออนุญาตตัดตน้ยางนาในทีด่นิตนเอง เพือ่สร้างบา้น ทีต่ัง้ยังไมม่บีา้นเลขที ่บา้น

โพนงาน ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสนิธุ์

√ e-petition สน.จทป.7 (ขอนแกน่)

231 5512783248 24/9/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการลักลอบตัดไม ้บริเวณพื้นทีป่า่โคกหนองนกเขา หมูท่ี ่1

 ตําบลหนองคู อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

√ e-petition สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

รวม 126 105

รวมท้ังหมด 231



 
 
 

เอกสารแนบ ๒ 
 
 



หนา้ 1

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

1 5311361450 1/10/2553 8/12/2554 ขอใหต้รวจสอบการบุกรุกพื้นทีป่าุ บริเวณหมูท่ี ่6 และหมูท่ี ่7 

ตําบลเวียงสระ อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

2 1603.7/5092 6/10/2553 มกีารบุกรุกพื้นทีป่าุสงวนแหง่ชาตทิับเสลา-คอกควาย ต.ทองหลาง อ.หว้ยคต  จ.

อุทัยธานี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

3 5310982342 9/10/2553 ขอใหต้รวจสอบการปฏบิัตหินา้ทีข่องเจา้หนา้ทีป่าุไมอํ้าเภอตาพระยา 

จังหวัดสระแกว้

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

4 5310986990 15/10/2553 พชิญะ ย่ังยืน ผอ.สํานักงานภาคที ่5 กรมปาุไม ้และนายภาสกรณ์ แพง่สุวรรณ   

ไดก้ระทําพฤตกิรรมมชิอบ

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

5 5311489801 15/10/2553 27/6/2554 ขอความเป็นธรรมเกีย่วกับสทิธใินทีด่นิ จังหวัดกาญจนบุรี √ e-petition สํานักจัดการทีด่นิฯ

6 5311372860 15/10/2553 ขอแจง้เบาะแสการลักลอบตัดไม ้บริเวณพื้นทีป่าุสงวนมุง่หนา้สูห่มูบ่า้นวังถ้ําฉลอง

 ตําบลถ้ําฉลอง อําเภอเมอืง จังหวัดอุตรดติถ์

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

7 1603.7/5557 18/10/2553 ความชว่ยเหลอืเนือ่งจากถูกใหร้ื้อบา้นออกจากทีด่นิในเขตปาุสงวนแหง่ชาต ิในเขต

อําเภอทา่แซะ จ.ชุมพร

√ ดว้ยตัวเอง สํานักกฎหมาย

8 5311484811 20/10/2553 ขอใหต้รวจสอบการบุกรุกพื้นทีป่าุสงวน ภายในพื้นที ่ถนนแกง่กระจาน ตําบลแกง่

กระจาน อําเภอแกง่กระจาน จังหวัดเพชรบุรี

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

9 5311938671 20/10/2553 ขอใหต้รวจสอบและแกไ้ขปัญหาการลักลอบเผาปาุ ในบริเวณพื้นทีป่าุพรุควนเคร็ง

 ซึง่อยู่ในเขตพื้นทีต่ําบลเกาะใหญ ่อําเภอกระแสสนิธุ ์จังหวัดสงขลา

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

10 5311323132 20/10/2553 8/12/2554 มชีาวบา้นและผู้มอีทิธพิลไดเ้ขา้ไปบุกรุกพื้นทีป่าุ ทีเ่กดิเหตุจะเป็นทางขึ้นน้ําตก

บุญบาลโดยจุดเกดิเหตุจะตดิกับหนว่ยงานกรมปอูงกันภัยไฟปาุและกรมปาุไมข้อง

จังหวัดระนอง

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

11 5311367687 20/10/2553 ลักลอบตัดไมใ้นปาุ พื้นทีป่าุเขต อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร พื้นทีป่าุเขต อ.นาแก

จ.นครพนม

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 เดอืนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ขอ้มูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555)



หนา้ 2

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 เดอืนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ขอ้มูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555)

12 5311446923 20/10/2553 ขอใหต้รวจสอบการบุกรุกพื้นทีป่าุสงวน บา้นพุนกเหยา หมูท่ี ่5 

บา้นพุนกเหยา ตําบลหว้ยลกึ อําเภอบา้นลาด จังหวัดเพชรบุรี

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

13 5311365258 20/10/2553 ขอแจง้เบาะแสการลักลอบการตัดไมส้ัก และไมป้ระเภทอืน่ๆ บริเวณหมูบ่า้น  

หว้ยฉลอง หมูท่ี ่1 ตําบลถ้ําฉลอง อําเภอเมอืง จังหวัดอุตรดติถ์

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

14 5311375564 20/10/2553 รักษาราชการแทนอธกิารบดสีถาบันเทคโนโลยีปทุมวันไดก้ระทําการสัง่ใหค้นงาน

ตัดตน้ปาลม์ เป็นจํานวนหลาย 10 ตน้ ทีส่ถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

15 5312894168 22/10/2553 มกีารบุกรุกทําลายปาุทีบ่า้น สบสม หมูท่ี ่3 ตําบล เวียง อําเภอเชยีงของ 

จังหวัดเชยีงราย

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

16 5310965347 26/10/2553 21/8/2555 เจา้หนา้ทีป่าุไมเ้ดมิทีน่ายคมกริชและนายวินัย ประจําทีศู่นย์ประสานงาน

พระนครศรีอยุธยาโดยมารีดไถเ่งนิกับทุกโรงงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

√ e-petition สํานักการอนุญาต

17 5311384698 26/10/2553 การบุกรุกเขา้ไปตัดไมข้นาดใหญแ่ละจํานวนมากในเขตปาุสงวน อ.แมแ่จม่ 

จ.เชยีงใหม่

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

18 5311354446 28/10/2553 3/9/2555 มนีายทุนในพื้นทีต่ําบลบา้นถ้ํา บางกลุม่ไดเ้ขา้ไปทําการจับจองเป็นของตน ทัง้ที่

พื้นทีด่ังกลา่ว มหีมุดเขตปาุสงวนอย่างชัดเจน ในเขตปาุสงวนตําบลบา้นถ้ํา พื้นที่

หมูท่ี ่4 ตําบลบา้นถ้ํา อ.ดอกคําใต ้จ. พะเยา

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ กรมปาุไมป้ดิเร่ือง

(3/9/2555)

19 5311304531 2/11/2553 มกีารลักลอบตัดไมบ้ริเวณเทอืกเขาพังเหย ต.เจาทอง อ.ภักดชีุมพล 

จ.ชัยภูมิ

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

20 5311406900 2/11/2553 แจง้เบาะแสเกีย่วกับการลักลอบบุกรุกพื้นทีป่าุสงวนเพือ่ทํากจิการเหมอืงแร่

ฟลูออไรท ์บริเวณหมูท่ี ่7 ตําบลโคกแสมสาร อําเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

21 5312771313 2/11/2553 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการลักลอบขุดดนิในพื้นทีเ่ขตปาุไม ้ซึง่อยู่ในความ

รับผิดชอบของกรมปาุไม ้นําดนิมาถมทีด่นิเพือ่กอ่สร้างสถานบีริการน้ํามัน ปตท. 

ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ



หนา้ 3

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 เดอืนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ขอ้มูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555)

22 5311315216 3/11/2553 8/12/2554 มกีารลักลอบตัดไมใ้หญ ่ในปาุอนุรักษค์ลองเพรา ซอย 11 & 12 หมูท่ี ่13

บา้นหว้ยเหมอืง ตําบลนาขา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

23 5312753811 3/11/2553 ผู้มอีทิธพิลในพื้นทีล่ักลอบถางปาุและนํารถขุดดนิไปขุดดนิลูกรังบนเขาเพือ่ไป

จําหนา่ย หมู ่4 ต.ทา่มะปราง อ.แกง่คอย จ.สระบุรี

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

24 1603.7/5527 10/11/2553 มกีารลักลอบตัดไมบ้ริเวณอา่งเก็บน้ํา หมูบ่า้นสะพานเสอื  ต.เหมาะ อ.กะปง  จ.

พังงา

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

25 5311354821 10/11/2553 23/12/2554 ขอใหต้รวจสอบ การลักลอบเคลือ่นย้ายทอ่นไมข้นาดใหญ ่หมูท่ี ่4 หมูบ่า้นเขา

น้ําอุน่ ตําบลหนิดาษ อําเภอปางศลิาทอง จังหวัดกําแพงเพชร

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

26 5310997448 10/11/2553 เจา้หนา้ทีป่าุไมภ้าคที ่5 ชือ่นายพชิญะ ย่ังยืน และนายสภโณ ไดเ้ขา้มาตรวจ

โรงงานเลือ่ยไม ้และไดเ้รียกเก็บเงนิกับโรงงาน หมู ่5 ต.บางกระสอ อ.เมอืง

จ.นนทบุรี

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

27 5311308392 10/11/2553 10/11/2553 สวนปาุไมส้ัก ชอ่งเขาลับงา หมูท่ี ่16 บา้นใหมน่าบอ่คํา อําเภอเมอืงกําแพงเพชร 

จังหวัดกําแพงเพชร ทีถู่กลักลอบตัดไมส้ักไปจํานวน 9-10 ตน้ อายุตน้ไมส้ัก

ประมาณ 18 ป ีเป็นคร้ังที ่3

√ e-petition สผส. ดําเนนิการเอง

28 1603.7/5629 16/11/2553 เจา้หนา้ทีป่าุไมใ้นเขตพื้นทีจ่ังหวัดนครปฐมเรียกเก็บเงนิจากพอ่คา้แมค่า้ร้านขาย

เฟอร์นเิจอร์ จังหวัดนครปฐม

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

29 1603.7/5631 17/11/2553 28/1/2554 มกีารบุกรุกพื้นทีป่ลูกปาุ หมูบ่า้นสันงอ้ไถ ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชยีงราย √ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

30 5311338040 18/11/2553 16/3/2555 มนีายทุนบุกรุกปลูกปาลม์น้ํามัน ยางพารา ทีป่าุสงวนเลยีงสัตว์ หมูท่ี ่3 

ตําบลทุง่สัง และหมูท่ี ่2 ตําบลบางรูป หมูท่ี ่3 ตําบลทุง่สัง อําเภอทุง่ใหญ ่

จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ,

สน.จทป.12 

(นครศรีธรรมราช)

สน.จทป.12 

(นครศรีธรรมราช) ปดิ

เร่ือง(16/3/2555), กรม

ปาุไมป้ดิเร่ือง(16/3/2555)



หนา้ 4

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 เดอืนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ขอ้มูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555)

31 5311480212 18/11/2553 ขอใหต้รวจสอบการบุกรุกทีด่นิพื้นทีเ่ขตปาุสงวน(ไมท่ราบชือ่ปาุ) โดยผู้มอีทิธพิล

ในพื้นที ่บริเวณหมูท่ี ่3 ตําบลสชิล อําเภอสชิล จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

32 5311482144 19/11/2553 ขอใหต้รวจสอบการบุกรุกพื้นทีป่าุสงวนเขตปาุทุง่สัง ปากเพรียง ตัง้อยู่หมูท่ี ่2 

ตําบลบางรูป อําเภอทุง่ใหญ ่จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ,

สน.จทป.12 

(นครศรีธรรมราช)

33 5311368606 24/11/2553 มชีาวบา้นในหมูบ่า้นชําบอน ตําบล นาอนิ อ.พชิัย จ.อุตรดติถ ์ไดม้กีารบุกรุกเขา้ไป

ในปาุจุดที1่ อยู่ตรงขา้ม การทางพชิัย และจุดที2่ คอื อา่งเก็บน้ําชําบอน อ.นาอนิ 

วิ่งจากเสน้พษิณุโลกไปอุตรดติถ์

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

34 5311353125 30/11/2553 13/12/2554 นายวินัย พูนสนิ สามขีองผู้ใหญบ่า้นหมู ่5 ต.ปากฉลุย และพวก ไดข้ึ้นไปบนเขา

บา้นเคีย่มเพาะ หมู ่5 ต.ปากฉลุย อ.ทา่ฉาง จ.สุราษฎร์ฯ เพือ่บุกรุกถางปาุทีเ่ป็น

พื้นทีป่าุตน้น้ําของบา้นเคีย่มเพาะ

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

35 5311467694 2/12/2553 ขอแจง้เร่ืองประชาชนร้องเรียนปัญหาการบุกรุกปาุสงวนแหง่ชาตบิริเวณ

บา้นพระเสาร์ หมู ่1 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

36 5311338430 2/12/2553 มกีารบุกรุกพื้นทีป่าุสงวนทีบ่ริเวณบา้นทา่งาม ต.สําราญ อ.สามชัย จ.กาฬสนิธุ์ √ e-petition สํานักปอูงกันฯ

37 5312748400 9/12/2553 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการลักลอบบุกรุกพื้นทีป่าุสงวน บริเวณหมูบ่า้นสันหบี

หมูท่ี ่8 ตําบลแมส่ํา อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

38 1603.7/5147 12/10/2553 15/12/2553 มกีารบุกรุกพื้นทีป่าุสงวน หมู่4 ต.ทา่ผาปุมู อ.แมล่านอ้ย  จ.แมฮ่่องสอน √ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

39 1603.7/5128 8/10/2553 15/12/2553 เจา้หนา้ทีป่าุไมป้ระจําศูนย์ประสานงานปาุไมน้า่น ใชอํ้านาจหนา้ทีข่ม่ขู ่และเรียก

เก็บเงนิจากชาวบา้น

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

40 5311330786 17/12/2553 13/12/2554 มกีารตัดไมท้ําลายปาุ บริเวณ หมูบ่า้นหนา้คราม ม.6 ต.ทุง่ระยะ อ.สวี จ.ชุมพร √ e-petition สํานักปอูงกันฯ



หนา้ 5

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 เดอืนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ขอ้มูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555)

41 5312794592 17/12/2553 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการลักลอบตัดไมส้ัก ปาุสงวนในเขตพื้นทีห่มูบ่า้นบา้นดอน

 หมูท่ี ่2 ชอยวัดปาุบุญนาค ตําบลเชยีงดาว อําเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

42 5312749902 21/12/2553 บุกรุกปาุสงวนแหง่ชาต ิควนบา้นเกาะจง หมู1่0 ตําบลทับชา้ง อําเภอนาทวี 

จังหวัดสงขลา

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

43 5311379690 21/12/2553 มกีารตัดไมส้ัก ไมป้ระดูข่นาดใหญจ่ํานวนมากทีเ่สน้ทางหมายเลข1290ระหว่าง

อําเภอแมจ่ัน-เชยีงแสนทีมุ่ง่หนา้ไปสามเหลีย่มทองคํา

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

44 5311031906 22/12/2553 30/8/2555 ขอความอนุเคราะหพ์จิารณานํารถแบ็คโฮเขา้ไปขุดบอ่น้ําเพือ่ใชอุ้ปโภคบริโภค

ใหแ้กป่ระชาชนประมาณ 100 หลังคาเรือน อาศัยอยู่บริเวณพื้นทีป่าุอุทยานหว้ยแร่

 ตําบลหนองพลับ อําเภอหวัหนิ จังหวัดประจวบครีีขันธ์

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ กรมปาุไมป้ดิเร่ือง

45 5311301150 23/12/2553 มหีนว่ยงานเอกชนไดเ้ขา้ไปบุกรุกขุดดนิและตน้ไมใ้นเขตปาุ หมูบ่า้นทุง่กง ต.ทุง่กง 

อ.กาญจนดษิฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

46 5311357458 23/12/2553 มนีายทุนเขาไปบุกรุกถางปาุบนภูเขาเพือ่ปลูกยางพาราและบุกรุกปาุเพือ่เขา้ทํา

สํานักสงฆ ์ต.บางรูป อ.ทุง่ใหญ ่ จ.นครศรีธรรมราช

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

47 1603.7/16 29/12/2553 3/10/2554 ขอใหส้มาชกิฌาปนกจิลาออกจากการเป็นสมาชกิฯทุกๆทา่น 

ศูนย์ประสานงานปาุไมส้กลนคร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักบริหารกลาง

48 1603.7/6075-6 24/12/2553 28/6/2554 กระทูถ้ามที ่1488 ร. เร่ืองเร่งรัดแกไ้ขปัญหาการประกาศพื้นทีป่าุสงวนทับที่

ราษฎรและทีส่าธารณประโยชน์

√ สร.ทส. สํานักจัดการทีด่นิฯ,

สํานักปอูงกันฯ

49 5311394464 4/1/2554 ขอใหต้รวจสอบการลักลอบตัดไมใ้นเขตพื้นทีป่าุสงวนแหง่ชาตปิาุแมป่าน 

อําเภอเดน่ชัย จังหวัดแพร่

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

50 1603.7/5182 15/10/2553 11/1/2554 มกีารบุกรุกพื้นทีป่าุสงวน บา้นชําบอน ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พษิณุโลก √ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

51 5410942276 11/1/2554 หนว่ยกรมปาุไม ้ต.ลาดกระทงิ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชงิเทรา เจา้หนา้ทีทุ่จริต 

ประพฤตมิชิอบ ละเว้นปฏบิัตหินา้ที่

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ



หนา้ 6

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 เดอืนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ขอ้มูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555)

52 1603.7/132 13/1/2554 มกีารบุกรุกถางปาุบริเวณเขาลูกชา้ง หมูบ่า้นเขาลูกชา้ง อ.ทา่ยาง จ.เพชรบุรี √ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

53 1603.7/5055 4/10/2553 13/1/2554 กรณีมกีารบุกรุกปาุสงวนแหง่ชาต ิหมูบ่า้นหนิโหงน้ , บา้นไกด่ิ้น หมู ่2 ต.หว้ยคต 

อ.หว้ยคต จ.อุทัยธานี

√ ดว้ยตัวเอง สํานักปอูงกันฯ

54 5411987380 14/1/2554 บุกรุกปาุตน้ไมใ้นพื้นทีอ่นุรักษ ์ คลองโปงุน้ําร้อน ต.โปงุน้ําร้อน อ.โปงุน้ําร้อน

จ.จันทบุรี

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

55 5412788543 14/1/2554 ขอแจง้เบาะแสการลักลอบตัดไมท้ําลายปาุ บริเวณปาุสงวน(ไมท่ราบชือ่) เชือ่ม

ระหว่างตําบลโพนงาม อําเภอคําชะอ ีและ อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

56 5411110247 14/1/2554 ขอใหแ้กไ้ขปัญหาความเดอืดร้อนของพนักงานจา้งเหมา หนว่ยปอูงกันรักษาปาุ 

กรมปาุไม ้เร่ืองคา่ตอบแทนเงนิเดอืนยังไมอ่อก

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

57 5410999066 14/1/2554 30/8/2555 พฤตกิรรมเจา้หนา้ทีป่าุไมอํ้าเภอแมท่า ลพ.3ทาชมภู ขม่ขูป่ระชาชน,เรียกรับสนิบน √ e-petition สํานักปอูงกันฯ กรมปาุไมป้ดิเร่ือง

58 5412208700 14/1/2554 21/2/2554 อยากใหท้า่นปรับปรุงเร่ืองคา่ตอบแทน และสวัสดกิารของพนักงานจา้งเหมา √ e-petition สํานักบริหารกลาง

59 1603.7/82 17/1/2554 ขอพระราชทานความเป็นธรรม กรณีนางเพ็ญศริิ แสงทองจ ีตําบลการะเกด 

อําเภอเชยีรใหญ ่จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ สํานักราช

เลขาธกิาร

สํานักกฎหมาย

60 1603.7/184 17/1/2554 การตัดไมแ้ละขนไมใ้นเขตปาุสงวนแหง่ชาต ิเขตพื้นทีบ่า้นเปอืย อําเภอกันทรารมย์

 จังหวัดศรีษะเกษ

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

61 5411482809 20/1/2554 ขอใหต้รวจสอบการบุกรุกพื้นทีป่าุสงวนชือ่ ตาดวัวเฒา่ บริเวณพื้นทีบ่า้นผามูบ 

หมูท่ี ่11 ตําบลแมพู่ล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดติถ ์ซึง่เชือ่มตอ่กับอําเภอเดน่ชัย 

จังหวัดแพร่

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

62 5411381781 20/1/2554 27/6/2554 มกีารปรับพื้นทีท่ีม่สีภาพปาุตรงขา้มอนามัยโนนสาวเอ ้ต.วังหม ีอ.วังน้ําเขยีว

จ.นครราชสมีา

√ e-petition สํานักจัดการทีด่นิฯ

63 5412278155 26/1/2554 22/2/2554 ขอใหต้รวจสอบเร่ืองคา่ตอบแทน √ e-petition สํานักบริหารกลาง



หนา้ 7

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 เดอืนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ขอ้มูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555)

64 5410936257 26/1/2554 เจา้หนา้ทีป่าุไม ้มพีฤตกิรรมเรียกรับเงนิจากโรงปูนและโรงโมใ่นเขตจังหวัดสระบุรี √ e-petition สํานักบริหารกลาง

65 5412722048 26/1/2554 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการบุกรุกพื้นทีป่าุสงวน บริเวณเขาบรรทัด หมูท่ี ่5 

ตําบลแหลมกลัด อําเภอเมอืง จังหวัดตราด

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

66 5412727450 26/1/2554 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการบุกรุกทีด่นิสาธารณะ ประเภทปาุสงวนแหง่ชาต ิ

(ไมม่ชีือ่) บริเวณหมูท่ี ่6 ตําบลหนองน้ําใส อําเภอสคีิ้ว จังหวัดนครราชสมีา

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

67 5411160986 26/1/2554 ขอความอนุเคราะห ์พจิารณาปรับเพิม่อัตราคา่จา้งใหแ้กพ่นักงานลูกจา้งชัว่คราว

ของกรมปาุไม ้ตําแหนง่พนักงานปอูงกันไฟปาุ ของจังหวัดกาฬสนิธุ์

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

68 5412797967 26/1/2554 6/6/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการลักลอบบุกรุกพื้นทีป่าุเพือ่ถอืครองทีด่นิ บริเวณ

ปาุสงวนชือ่ควนปลวกโลน้(ชือ่ทีป่ระชาชนเรียก)บา้นไทรทอง หมูท่ี ่6 

ตําบลกะลาเส อําเภอสเิกา จังหวัดตรัง

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ,

สน.จทป.12 

(นครศรีธรรมราช)

สน.จทป.12 

(นครศรีธรรมราช) ปดิ

เร่ือง(23/5/2555), กรม

ปาุไมป้ดิเร่ือง(6/6/2555)

69 ทส0207.3/ว

2707

18/10/2553 กระทูถ้ามที ่1134 ร. เร่ือง การตัง้ศูนย์อนุรักษส์ง่เสริมการปลูกและวิจัยพชืพันธุ์

พื้นเมอืงทีห่ายาก

√ สป.ทส. สํานักวิจัยและพัฒนาฯ

70 1603.7/ว6064 20/12/2553 การดําเนนิการตามขอ้หารือของสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร (ของนายสุกจิ อัถโถ

ปกรณ์ นายสมบัต ิ ยะสนิธุ ์และนางวรศุล ี สุวรรณปริสุทธิ)์

√ สล.สส. สํานักการอนุญาต,

สํานักปอูงกันฯ

71 5411481719 7/2/2554 ขอใหต้รวจสอบการบุกรุกพื้นทีป่าุสงวนดา้นหลังเขือ่นหว้ยแคน บริเวณหมูท่ี ่6 

ตําบลโพนงาม อําเภอคําชะอ ีจังหวัดมุกดาหาร

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

72 5411306988 11/2/2554 ขอใหต้รวจสอบการลักลอบตัดไมป้ระเภท ไมป้ระดู ่ไมย้าง ไมต้าด บริเวณพื้นที่

ปาุสงวนเทอืกเขาพนมดงรัก หมูบ่า้นนากลาง หมูท่ี ่5 หมูท่ี ่8 และหมูท่ี ่11 ตําบล

สะเดา อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

73 5411358703 11/2/2554 มชีาวบา้นเขา้ไปบุกรุกพื้นทีป่าุสงวนโดยเป็นปาุเบญจพรรณ ไผ่ ไมยื้นตน้ และทํา

การเผาปาุในตอนกลางวันและกลางคนื หมูบ่า้นไผ่สทีอง/มว่งเทา ตําบลองคพ์ระ 

อําเภอดา่นชา้ง จังหวัดสุพรรณบุรี

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ



หนา้ 8

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 เดอืนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ขอ้มูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555)

74 5412708770 11/2/2554 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการลักลอบตัดไมท้ําลายปาุ บริเวณเขาโพธิพ์ระยา 

หมูบ่า้นทา่ขา้มสุด ตําบลศรีมงคล อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

75 5411454547 11/2/2554 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับกลุม่ผู้มอีทิธพิลลักลอบบุกรุกพื้นทีป่าุสงวนเพือ่ทํา

การเกษตร ในพื้นทีห่มู ่12 ตําบลอา่วตง อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

76 5411353717 11/2/2554 ลูกของลูกจา้งเจา้หนา้ทีป่าุไมแ้ละอืน่ๆ จํานวน 7-10 คน เขา้ไปบุกรุกพื้นทีป่าุ

สวงน ตัง้แตป่ ี2553 จนถงึปัจจุบันไดเ้ขา้ไปถางพื้นทีป่าุ และปักหลักจับจองพื้นที ่

โดยจะนําพื้นทีต่รงนัน้ทําประโยชนส์ว่นตัว หมูบ่า้นแหลมทับอวน/อา่วทับอวน 

ตําบลเกาะพยาม อําเภอเมอืงระนอง จังหวัดระนอง

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

77 5411407073 16/2/2554 16/9/2554 ขอใหเ้ร่งรัดการดําเนนิการขึ้นทะเบยีนสวนปาุ เพือ่ขออนุญาตตัดไมส้ักทองเพือ่

จําหนา่ย ใหแ้ก ่นายโฆสติ โรจนพันธ ์ต.หนองจก อ.บา้นไร่ จ.อุทัยธานี

√ e-petition สํานักสง่เสริมฯ

78 5412654937 5/1/2554 16/2/2554 ขอเสนอความเหน็ใหป้รับปรุงโครงการฌาปนกจิสงเคราะหข์องกรมปาุไม้ √ e-petition สํานักบริหารกลาง

79 5412208700(1) 5/1/2554 16/2/2554 ร้องเรียนกรณี สทิธ ิ/สวัสดกิาร / เงนิเดอืน ขา้ราชการ พนักงานราชการ 

ลูกจา้งประจํา และลูกจา้งชัว่คราว (5412208700)

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

80 5312683273 29/12/2553 16/2/2554 แสดงความคดิเหน็เกีย่วกับกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับปาุไม ้ต.คลองแมล่าย อ.เมอืง 

จ.กําแพงเพชร

√ e-petition สํานักสง่เสริมฯ,

สํานักการอนุญาต,

สํานักกฎหมาย

81 5312639096 29/11/2553 16/2/2554 แสดงความคดิเหน็เกีย่วกับการกําหนดคุณสมบัตเิฉพาะตําแหนง่ของการสอบ

บรรจุขา้ราชการของหนว่ยงานกรมปาุไม ้และกรมอุทยานแหง่ชาตสิัตว์ปาุและ

พันธุพ์ชื

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

82 5411384933 17/2/2554 13/12/2554 ลักลอบตัดไมใ้นปาุเขาแหลมร่ิวหมูท่ี่4 ตําบลบางน้ําจดื อําเภอหลังสวน 

จังหวัดชุมพร

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ



หนา้ 9

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 เดอืนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ขอ้มูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555)

83 5412742980 17/2/2554 29/8/2555 แจง้เบาะแสเกีย่วกับการลักลอบตัดไมท้ําลายปาุ บริเวณเขตพื้นทีป่าุสงวน (ไม่

ทราบชือ่) ตัง้อยู่ระหว่างหมูบ่า้นแมต่ัง๋ หมูท่ี ่7 และหมูบ่า้นแมเ่ชยีงรายบน หมูท่ี ่4

 ถนนพหลโยธนิ ตําบลแมพ่ริก อําเภอแมพ่ริก จังหวัดลําปาง

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ กรมปาุไมป้ดิเร่ือง

84 5410979611 19/2/2554 ผู้รับเหมา ร่วมพลังยนตก์อ่สร้าง สร้างอาคาร ถูกเจา้หนา้ทีป่าุไมเ้รียกรับเงนิ %    

ในการตรวจรับจากผู้รับเหมา

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

85 5412737405 19/2/2554 ขอแจง้เบาะแสการลักลอบตัดไมป้าุสงวน บริเวณพื้นทีห่มูท่ี ่2 หมูบ่า้นฟากทา่ 

อําเภอฟากทา่ จังหวัดอุตรดติถ์

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

86 5411426293 21/2/2554 ขอใหต้รวจสอบการบุกรุกทีด่นิปาุสงวนโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต บริเวณหมูท่ี ่12 

ตําบลอา่วตง อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

87 1603.7/5560 12/11/2553 22/2/2554 มกีารลักลอบตัดไมใ้นเขตปาุสงวนแหง่ชาต ิทีห่มูบ่า้นมะเซอย่อ ต.บอ้งตี้ อ.ไทรโยค

 จ.กาญจนบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

88 5411483221 23/2/2554 27/8/2555 ขอใหต้รวจสอบการบุกรุกทีด่นิปาุสงวนโครงการปลูกปาุของ บริษัท ปตท.จํากัด 

(มหาชน) เพือ่ปลูกยางพารา ในพื้นทีห่มูท่ี ่3 ตําบลทับชา้ง อําเภอสอยดาว จังหวัด

จันทบุรี

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ กรมปาุไมป้ดิเร่ือง

89 5411452774 23/2/2554 ขอตอ่อายุการใชพ้ื้นทีป่าุไมเ้พือ่ปลูกปาลม์น้ํามันและยกเว้นการเรียกเก็บ

คา่ภาคหลวงและคา่บํารุงปาุ

√ e-petition สํานักการอนุญาต

90 1603.7/707 28/2/2554 มกีารขุดดนิทีป่าุภูเขาหลวง หมูท่ี ่6 หมูบ่า้นเขาหลักไก ่ต.ทา่งิ้ว อ.เมอืง 

จ.นครศรีธรรมราช

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

91 5412715802 28/2/2554 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการบุกรุกทําลายปาุภายในพื้นทีป่าุสงวนแหง่ชาต ิปาุแดง

เนนิเพิม่ บริเวณหมูท่ี ่15 บา้นน้ําแจง้พัฒนา ตําบลนาบัว อําเภอนครไทย จังหวัด

พษิณุโลก

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ



หนา้ 10

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 เดอืนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ขอ้มูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555)

92 5412794467 28/2/2554 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการบุกรุกพื้นที ่ปาุสงวนยางน้ํากัดเหนอื ยางน้ํากัดใต ้

พื้นทีห่มูท่ี ่1 หมูท่ี ่4 และหมูท่ี ่5 ตําบลพุสวรรค ์อําเภอแกง่กระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

93 5412754907 28/2/2554 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการลักลอบตัดไมเ้พือ่ถอืครองทีด่นิบริเวณปาุสงวน(ไม่

ทราบชือ่) ตัง้อยู่ในเขตพื้นทีอํ่าเภอโพนสวรรค ์จังหวัดนครพนม จุดสังเกตพื้นทีป่าุฯ

 จะเชือ่มตอ่ระหว่างอําเภอโพนสวรรคก์ับอําเภอทา่อุเทน จังหวัดนครพนม

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

94 5411177697 4/2/2554 21/2/2554 ขอใหเ้ร่งเบกิจา่ยเงนิเดอืนใหก้ับลูกจา้งเหมา สํานักจัดการทรัพยากรปาุไมท้ี ่4 

กรมปาุไม ้จังหวัดตาก

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

95 5411129525 7/2/2554 21/2/2554 ขอใหเ้ร่งพจิารณาจา่ยเงนิคา่ตอบแทนใหแ้กลู่กจา้งของสํานักงานจัดการ

ทรัพยากรปาุไมท้ี ่3 ถนนทา่มะโอ ตําบลเวียงเหนอื อําเภอเมอืง จังหวัดลําปาง

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

96 5411101080 7/2/2554 21/2/2554 ขอใหเ้ร่งพจิารณาจา่ยเงนิคา่ครองชพีใหก้ับพนักงานราชการของศูนย์วิจัยผลติผล

ปาุไม ้จังหวัดเลย หมูท่ี ่3 ตําบลภูกระดงึ อําเภอภูกระดงึ จังหวัดเลย

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

97 5412708544 1/3/2554 แจง้เบาะแสเกีย่วกับการลักลอบตัดไมท้ําลายปาุและการบุกรุกพื้นทีป่าุชุมชนบา้น

เขาแดงและบา้นทองคําโคกแปร่ หมูท่ี ่7 ตําบลโคกตาล อําเภอภูสงิห ์จังหวัดศรีสะ

เกษ

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

98 5412787420 1/3/2554 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการลักลอบตัดไมแ้ละการบุกรุกเขา้ไปใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิ 

บริเวณปาุสงวนแหง่ชาต ิดงหมู ตําบลคําปาุหลาย อําเภอเมอืง จังหวัดมุกดาหาร

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

99 5411488967 1/3/2554 27/8/2555 ขอใหต้รวจสอบการลักลอบบุกรุกพื้นทีป่าุสงวน บริเวณ หมูท่ี ่10 ตําบลร่อนทอง 

อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบครีีขันธ์

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ กรมปาุไมป้ดิเร่ือง



หนา้ 11

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 เดอืนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ขอ้มูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555)

100 1603.7/797 4/3/2554 24/6/2554 มกีารลักลอบตัดไมส้ัก บริเวณสวนหย่อมหมูบ่า้นสมทิธโิชต ิซ.ลาดพร้าว 78 

ถ.สุขาภบิาล กรุงเทพฯ

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

101 5410980157 4/3/2554 16/9/2554 ดําเนนิการตรวจสอบการเบกิจา่ยเงนิ คา่จา้งชัว่คราวรายวัน ของงานปลูกปาุ 

บํารุงปาุและงานเพาะชํากลา้ไม ้สํานักจัดการทรัพยากรปาุไมท้ี ่7 ขอนแกน่

√ e-petition สํานักสง่เสริมฯ

102 5412705023 4/3/2554 ขอแจง้เบาะแสการบุกรุกทีด่นิ บริเวณพื้นทีป่าุสงวน หมูท่ี่4 หมูบ่า้นทุง่นอ้ย 

ตําบลคลอกควาย อําเภอบา้นไร่ จังหวัดอุทัยธานี

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

103 5411176306 26/1/2554 4/3/2554 ร้องเรียนกรณี สทิธ ิ/สวัสดกิาร / เงนิเดอืน ขา้ราชการ พนักงานราชการ 

ลูกจา้งประจํา และลูกจา้งชัว่คราว (5411176306)

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

104 5411177005 20/1/2554 4/3/2554 ขอความชว่ยเหลอืจา่ยเงนิเดอืนใหก้ับลูกจา้งชัว่คราวหนว่ยปอูงกันรักษาปาุ 

สํานักงานทรัพยากรปาุไมท้ี ่2 ตําบลเวียง อําเภอเมอืง จังหวัดเชยีงราย

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

105 5411185003 14/1/2554 4/3/2554 ขอใหพ้จิารณาจา่ยเงนิคา่ครองชพีใหแ้กข่า้ราชการของสํานักงานประสานงาน

ปอูงกันและปราบปรามการทําลายทรัพยากรปาุไม(้นปม.) ตําบลคําแคน อําเภอ

มัญจา จังหวัดขอนแกน่

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

106 5411166983 5/1/2554 4/3/2554 ร้องเรียนกรณี สทิธ ิ/สวัสดกิาร / เงนิเดอืน ขา้ราชการ พนักงานราชการ 

ลูกจา้งประจํา และลูกจา้งชัว่คราว (5411166983)

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

107 5411388296 8/3/2554 มกีารถางปาุไมบ้นภูเขาเสน้ทางเขา้บา้นกําพี้ถงึบา้นหว้ยดา้ย √ e-petition สํานักปอูงกันฯ

108 5412759213 8/3/2554 8/12/2554 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการบุกรุกพื้นทีป่าุสงวน ชือ่หว้ยปาุบดิ หมูท่ี ่10

ตําบลฝายกวาง อําเภอเชยีงคํา จังหวัดพะเยา

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

109 5412995877 9/3/2554 11/8/2554 ขอความชว่ยเหลอืจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการปฏบิัตหินา้ทีรั่กษาปาุสงวน

แหง่ชาต ิ(ผู้ร้องไมท่ราบชือ่ปาุ) จํานวนประมาณ 2,000 ไร่ ของคณะกรรมการปาุ

ชุมชนหมูท่ี ่3 หมูบ่า้นทุง่เจริญ ตําบลอมกอ๋ย อําเภออมกอ๋ย จังหวัดเชยีงใหม่

√ e-petition สํานักจัดการปาุชุมชน
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รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 เดอืนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ขอ้มูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555)

110 1603.7/845 9/3/2554 มกีารบุกรุกปาุบริเวณน้ําตกผาน้ําย้อย หมูท่ี ่1 ตําบลภูเขาทอง อําเภอหนองพอก 

จังหวัดร้อยเอ็ด

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

111 1603.7/889 14/3/2554 มกีารบุกรุกพื้นทีป่าุอนุรักษบ์นภูเขาภูคําบก หมูท่ี ่8 ต.ทา่สดีา อ.หนองพอก

จ.ร้อยเอ็ด

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

112 5410981048 14/3/2554 พฤตกิรรมเจา้หนา้ทีส่ํานักจัดการทรัพยากรปาุไมท้ี ่5 สระบุรี ไดท้ําการทุจริตเงนิ

ชาวบา้น และยังทําใหห้นว่ยงานเสยีชือ่เสยีง (5410981048)

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

113 1603.7/888 14/3/2554 มกีารลักลอบตัดไมแ้ถบเทอืกเขาดอยงุม้ ใกลห้มูบ่า้นเหลา่ปาุมว่ง หมูท่ี ่5 

ต.บา้นปนิ อ.ลอง จ.แพร่

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

114 5412724600 16/3/2554 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการลักลอบตัดไมท้ําลายปาุของปาุสงวน (ไมท่ราบชือ่) 

จํานวน 1,000 ไร่ บริเวณบา้นผาลาด หมูท่ี ่7 ตําบลน้ําหมัน อําเภอทา่ปลา 

จังหวัดอุตรดติถ ์(5412724600)

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

115 5412311132 16/3/2554 8/12/2554 มกีารบุกรุกเขตปาุสงวนของจังหวัดระนองของกลุม่นายทุนใหญ ่ทีห่มู4่ ตําบลห

งาว อําเภอเมอืง จังหวัดระนอง (5412311132)

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

116 5311698202 21/12/2553 21/3/2554 ฌาปนกจิสงเคราะหข์า้ราชการกรมปาุไม้ √ e-petition สํานักบริหารกลาง

117 1603.7/787 21/3/2554 มกีารบุกรุกตัดไมส้ัก, ประดู ่ในเขตปาุสงวนแหง่ชาต ิบริเวณบา้นนาสองเหมอืง อ.

นคิมคําสร้อย จ.มุกดาหาร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

118 1603.7/178 17/1/2554 23/3/2554 พฤตกิรรมเจา้หนา้ทีป่าุไม ้อยู่ใกลห้มูบ่า้นบางแกะ หมูท่ี ่4 ตําบลละอุน่ใต้

อําเภอละอุน่ จังหวัดระนอง

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

119 5412739355 24/3/2554 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการลักลอบตัดไมท้ําลายปาุในพื้นทีป่าุสงวน (ไมม่ชีือ่) 

บริเวณหมูบ่า้นทรัพย์สมบูรณ์ หมูท่ี ่10 ตําบลโนนดนิแดง อําเภอโนนดนิแดง 

จังหวัดบุรีรัมย์

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ
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รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 เดอืนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ขอ้มูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555)

120 5412700469 24/3/2554 แจง้เบาะแสการลักลอบตัดไม ้บริเวณปาุสงวนแหง่ชาติ(ไมท่ราบชือ่) ซึง่เป็นพื้นที่

ตดิตอ่ระหว่างจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดเลย หมูท่ี ่6 ตําบลวังกวาง

อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ (5412700469)

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

121 5412363366 25/3/2554 25/3/2554 ยึดถอืครอบครอง แผ้วถางหรือกระทําดว้ยประการใดๆ อันเป็นการเสือ่มเสยีแก่

สภาพปาุสงวนแหง่ชาตโิดยไมไ่ดรั้บอนุญาต และประกอบธุรกจิโรงแรมโดยไมไ่ด้

รับอนุญาตจากนายทะเบยีน ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี (5412363366)

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ ทส. ส่งคนืไป ทช.

122 5411437234 25/3/2554 ใหต้รวจสอบกลุม่บุคคลจํานวนประมาณ 4-5 คน ทําการบุกรุกพื้นทีป่าุสงวน

แหง่ชาต ิบริเวณปาุดงคําเดย หมูท่ี ่11 หมูบ่า้นหว้ยบอน ตําบลโคกกง่ 

อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ (5411437234)

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

123 1603.7/96 28/3/2554 มกีารลักลอบตัดไมพ้ะยอม ไมเ้ต็ง บริเวณบา้นดา่น ต.ดา่น อ.ราศรีไศล จ.ศรีสะเกษ √ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

124 5412357904 30/3/2554 ยึดถอืครอบครอง แผ้วถางหรือกระทําดว้ยประการใดๆอันเป็นการเสือ่มเสยีแก่

สภาพปาุสงวนแหง่ชาตโิดยไมไ่ดรั้บอนุญาต และประกอบธุรกจิโรงแรมโดยไมไ่ด้

รับอนุญาตจากนายทะเบยีน ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี (5412357904)

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

125 1603.7/1107 30/3/2554 24/6/2554 มนีายทุนร่วมกันทําฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในเขตปาุใกลห้มูบ่า้นสระแกว้และ

หมูบ่า้นไผ่แกว้ ต.สําโรงชัย อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค์

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

126 1603.7/547 7/3/2554 30/3/2554 มกีารนําไมจ้ากปาุมาสร้างบา้น หมูบ่า้นวังกะทะ ต.ขุนกระทงิ อ.เมอืง

จ.ชุมพร (15/2/2554)

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

127 1603.7/212 19/1/2554 31/3/2554 มกีารบุกรุกตัดไมแ้ละลําเลยีงไมอ้อกจากปาุ ต.บา้นถอ่น อ.สว่างแดนดนิ 

จ.สกลนคร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ
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128 5411387869 31/3/2554 นายปัญญา วงษาศลิชัย นายสมรักษ ์สวยโสภา นายสมเด็จ ประหยัดทรัพย์ 

(ผู้ใหญบ่า้นโคกสงา่) และพรรคพวก บุกรุกปาุ บา้นโคกสงา่ หมู ่9 

ตําบลหนองโพนงาม อําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูม ิ(5411387869)

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

129 5311172998 12/11/2553 31/3/2554 ขอใหต้รวจ โครงการจัดซื้อถุงย่อยสลาย ว่ามคีวามทุจริตหรือไม ่อยู่ทีข่ัน้ตอนไหน 

ใครกําลังดําเนนิการตรวจสอบ จงใจทุจริตหรือไม ่ขัน้ตอนการประกวดซองราคา 

การเบกิจา่ย

√ e-petition สํานักสง่เสริมฯ

130 5312684774 16/12/2553 27/12/2553 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกับ การขอใหส้นับสนุนเงนิทุน สําหรับผู้ทีป่ลูกปาุทีเ่ขา้

ร่วมโครงการปลูกปาุตามนโยบายของรัฐบาล ทีข่ึ้นทะเบยีนกับกรมปาุไม ้เมือ่ป ี

2535

√ e-petition สํานักสง่เสริมฯ

131 5412178265 26/1/2554 31/3/2554 ขอใหแ้นะนําเร่ืองงบประมาณ โครงการปลูกปาุถาวรเฉลมิพระเกยีรตฯิ √ e-petition สํานักสง่เสริมฯ

132 1603.7/898 7/1/2554 31/3/2554 กระทูถ้ามของสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรเพือ่ตอบในราชกจิจานุเบกษา (กระทูถ้ามที่

 351/ร., 408/ร.,416/ร.)

√ สร.ทส. สํานักจัดการทีด่นิฯ,

สํานักการอนุญาต,

สํานักจัดการปาุชุมชน

133 1603.7/6020 14/2/2554 31/3/2554 ขอ้หารือของนายประวัต ิ ทองสมบูรณ์ สมาชกิวุฒสิภา กรณีขอใหรั้ฐบาลนําผล

การศกึษาและแนวทางการแกไ้ขปัญหาของคณะกรรมาธกิารวิสามัญหา

มาตรการปอูงกันและแกไ้ขปัญหาพื้นทีเ่กษตรกรและชุมชนประสบภัยธรรมชาตมิา

ใชใ้นการปอูงกันปัญหาอุทกภัยในระยะยาว

√ สร.ทส. สํานักปอูงกันฯ

134 1603.7/1177 5/4/2554 มกีารบุกรุกทําลายปาุเชยีงดาวทีห่มูบ่า้นหว้ยบง หมูท่ี ่11 ตําบลเชยีงดาว อําเภอ

เชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

135 5411345382 7/4/2554 ขอใหพ้จิารณาออกใบเบกิทางของดา่นตรวจปาุไมจ้ังหวัดชุมพร ใหแ้ก่

ผู้ประกอบการขนสง่ไม ้(5411345382)

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ
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136 5412642315 7/4/2554 7/4/2554 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกับการดําเนนิการกับผู้มอีทิธพิลทีท่ําการตัดไม ้

ทําลายปาุ ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกับการดําเนนิการกับผู้มอีทิธพิลทีท่ําการ   

 ตัดไมท้ําลายปาุ (5412642315)

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

137 5412642184 7/4/2554 7/4/2554 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกับการแกไ้ขปัญหาผู้ลักลอบตัดไมท้ําลายปาุ โดยการ

แกไ้ขบทลงโทษบุคคลทีบุ่กรุกพื้นทีป่าุไมใ้หรุ้นแรงขึ้น (5412642184)

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

138 1603.7/1204 7/4/2554 10/6/2554 มกีารตัดไมป้ระดู ่ไมเ้ต็ง ไมรั้ง ในพื้นทีป่าุสงวนแหง่ชาตเิขาฟาูแลบ (เขาจมูกแขก) 

ตําบลนยิมชัย อําเภอสระโบสถ ์จังหวัดลพบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

139 1603.7/1214 7/4/2554 มกีารลักลอบตัดไมน้ําไปแปรรูป ใกลท้า่ทรายเกา่ หมู ่1 หมูบ่า้นทรายมูล

ตําบลเสด็จ อําเภอเมอืง จังหวัดลําปาง

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

140 5411373907 8/4/2554 ขอใหต้รวจสอบการตัดตน้ไมแ้ละบุกรุกพื้นทีป่าุชุมชน บริเวณหมูบ่า้นคลองไมแ้ดง

 หมูท่ี ่1 ตําบลยกกระบัตร อําเภอสามเงา จังหวัดตาก (5411373907)

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

141 5311147927 1/10/2553 1/3/2554 ขอใหต้รวจสอบการปฏบิัตหินา้ทีข่องเจา้หนา้ที ่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม ต.ดงพญา อ.บอ่เกลอื จ.นา่น กรณีขอกลับเขา้รับราชการของกรมปาุ

ไม้

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

142 1603.7/1284 19/4/2554 13/7/2554 การตัดไมพ้ะยูงในปาุใกลห้มูบ่า้นโคกกว้าง หมู ่1 และหมูบ่า้นมหาไชย หมู ่2 

ตําบลมหาไชย อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสนิธุ์

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

143 5412719659 19/4/2554 ขอแจง้เบาะแสการบุกรุกพื้นทีป่าุสงวน บริเวณปาุบา้นแดง หมูท่ี ่15 

หมูบ่า้นหนองแซง ตําบลโพนงาม อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร (5412719659)

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

144 5411485229 19/4/2554 พบเหน็การกอ่สร้างบังกะโลจํานวน 3หลัง โดยเจา้ของธุรกจิ Father & Son 

Message เป็นทีด่นิ สทก. พื้นทีบ่างสว่นจะเขา้ไปในพื้นทีป่าุสงวนแหง่ชาต ิที่

หมูบ่า้นบางหลาโอน ต.คกึคัก อ.ตะกัว่ปาุ จ.พังงา (5411485229)

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ



หนา้ 16

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี
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ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 เดอืนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ขอ้มูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555)

145 5410808209 19/4/2554 มกีารทําถนนขึ้นไปบนเขาเเพือ่ทีจ่ากสร้างวัดโดยมกีารทําถนนตัดผ่าน

หมูบ่า้นซับพริก ต.มติรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ทําใหช้าวบา้นเดอืดร้อนมาก 

(5410808209)

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

146 1603.7/1317 21/4/2554 7/12/2554 ขอความเป็นธรรมและขอความชว่ยเหลอืเนือ่งจากถูกจับกุมขอ้หาบุกรุกพื้นทีป่าุ

สงวนแหง่ชาตปิาุวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแกว้

√ ดว้ยตัวเอง สํานักปอูงกันฯ

147 1603.7/1358 25/4/2554 17/8/2554 เจา้หนา้ทีป่าุไมแ้ละชายฉกรรจ ์ไดรี้ดไถเงนิ ขม่ขู ่และทําร้ายร่างกายราษฎรที่

อาศัยบริเวณหมูบ่า้นปางหละ หมู ่4 ต.บา้นหวด อ.งาว จ.ลําปาง

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

148 1603.7/1357 25/4/2554 ผู้ใหญบ่า้น กํานัน และเจา้หนา้ทีพ่ทิักษป์าุ ไดร่้วมกันบุกรุกปาุ หมูท่ี ่๔ ตําบลโนน

หมากเค็ง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว้

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

149 5412637213 25/4/2554 25/4/2554 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกับการจับกุมผู้ลักลอบตัดไมท้ําลายปาุ โดยประชาชน

เหน็ว่าเจา้หนา้ทีท่ีจ่ับกุมควรชี้แจงรายละเอยีดทีช่ัดเจน (5412637213)

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

150 5412689334 26/4/2554 26/4/2554 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกับการพจิารณาปรับตําแหนง่ ลูกจา้งชัว่คราวเหมาจา่ย

 ของกรมปาุไมท้ัว่ประเทศ ใหเ้ป็นพนักงานราชการ (5412689334)

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

151 5412793472 26/4/2554 แจง้เบาะแสเกีย่วกับการบุกรุกพื้นทีป่าุสงวนละเอาะ 1 และละเอาะ 2 ซึง่

ครอบคลุมพื้นที ่ตําบลละเอาะ ตําบลรุ่งระวี ตําบลน้ําเกลี้ยง ตําบลคูบ อําเภอน้ํา

เกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ (5412793472)

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

152 5411480505 26/4/2554 14/7/2554 ชาวบา้น หมูท่ี ่3,4 และ 5 ต.ชะอม อ.แกง่คอย จ.สระบุรี มคีวามเดอืดร้อนเร่ือง

การออกโฉนดทีด่นิ ชาวบา้นก็ไดไ้ปย่ืนความประสงคต์อ่ทีด่นิในเขตพื้นทีอ่กีคร้ัง   

ซึง่ไดม้กีารเดนิสํารวจและรังวัดจนเสร็จเรียบร้อย และมกีารออกประกาศเลขที่

โฉนดเรียบร้อยแลว้ แตก่็ไมส่ามารถแจกจา่ยโฉนดได ้เนือ่งจากมปีัญหาตดิเร่ือง

เขตปาุไม ้(5411480505)

√ e-petition สํานักจัดการทีด่นิฯ
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วัน/เดอืน/ป ี
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รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 เดอืนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ขอ้มูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555)

153 1603.7/1376 26/4/2554 6/9/2554 การตัดและเผาตน้ไมข้นาดเล็กเพือ่เปดิพื้นทีใ่นเขตปาุสงวนแหง่ชาตเิขากระยาง 

ตําบลบา้นแยง อําเภอนครไทย จังหวัดพษิณุโลก

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

154 5412772381 28/4/2554 แจง้เบาะแสการลักลอบตัดไมท้ําลายปาุบริเวณพื้นทีป่าุสงวนบา้นซับสมบูรณ์

ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแกว้ (5412772381)

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

155 5412714385 28/4/2554 แจง้เบาะแสการลักลอบบุกรุกพื้นทีป่าุบริเวณหมูท่ี ่8 ตําบลบา้นบงึ อําเภอบา้นคา

 จังหวัดราชบุรี (5412714385)

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

156 5410928094 2/5/2554 ชาวบา้น ตําบลหนา้พระลาน อําเภอ เฉลมิพระเกยีรต ิและตําบลทับกว้าง อําเภอ 

เฉลมิพระเกรีต ิจังหวัด สระบุรี ไดเ้ขา้ไปบุกรุกทําแร่เถือ่นในเขตปาุสงวนแหง่ชาต ื

โดยตอ้งจา่ยเงนิใหก้ับนายพชิญะ ย่ังยืน เจา้หนา้ทีส่ํานักจัดการทรัพยากรปาุไมท้ี ่5

 และนายภาสกร แพร่งสุวรรณ

√ e-petition สํานักบริหารกลาง,

สํานักปอูงกันฯ

157 5411342892 2/5/2554 25/6/2555 มกีารบุกรุกปาุชุมชนบา้นดง หมู7่ ต.เชยีงดาว อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม ่มกีารตัดไม้

ทําลายปาุ ตัดตน้ไมเ้พือ่ ทําเป็นธุรกจิ และ จับจองทีด่นิในเขตปาุ

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ,

สํานักจัดการปาุชุมชน

สาํนักจัดการปาุชุมชน ปดิ

เร่ือง(11/8/2554), กรมปาุ

ไมป้ดิเร่ือง(25/6/2555)

158 1603.7/1550 10/5/2554 มกีารตัดไมท้ีป่าุหว้ยขาแขง้ เสน้ทางลานสัก - หว้ยขาแขง้ กม. 53-55 ต.ระบํา อ.

ลานสัก จ.อุทัยธานี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

159 5412717672 10/5/2554 15/12/2554 ขอแจง้เบาะแสการบุกรุกพื้นทีป่าุสงวน ชือ่ปาุตน้น้ําหว้ยปู บริเวณหมูท่ี ่13 ตําบล

ปาุตงึ อําเภอแมจ่ัน จังหวัดเชยีงราย

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

160 1603.7/860 9/2/2554 11/5/2554 เจา้หนา้ทีป่าุไมห้นว่ยเขาวังเย่ียม ต.นาบอ่คํา อ.เมอืง จ.กําแพงเพชร มพีฤตกิรรม

ขม่ขู ่รีดไถ เงนิชาวบา้น

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

161 5410988140 18/5/2554 นายภาสกร แพร่งสุวรรณ ผู้อํานวยการจัดการทรัพยากรปาุไมท้ี ่5 ใหลู้กนอ้งรีดไถ่

 โรงปูนซเีมนตไ์ดแ้ก ่TPI , ตรานก , เอเชยี , ซเีมนต ์และทีอ่ยู่ในเครือจังหวัด

สระบุรี ต.มติรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

√ e-petition สํานักบริหารกลาง
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รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 เดอืนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ขอ้มูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555)

162 5412835275 20/5/2554 25/6/2555 ขอใหต้รวจสอบการขุดดนิลูกรังภายในพื้นทีป่าุสงวนแหง่ชาตโินนรัง บริเวณบา้นอี

ตอ้ม ตําบลศรีสุข เชือ่มตอ่กับตําบลโนนรัง อําเภอเขือ่งใน จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ,

สน.จทป.7 สาขา

อุบลราชธานี

สน.จทป.7 สาขา

อุบลราชธาน ีปดิเร่ือง

(4/8/2554), กรมปาุไมป้ดิ

เร่ือง(25/6/2555)

163 5412711990 20/5/2554 27/8/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการลักลอบตัดไมท้ําลายปาุ บริเวณปาุสงวน(ไมม่ชีือ่) 

บริเวณหมูท่ี ่3 หมูบ่า้นน้ําโสม ตําบลน้ําโสม และบริเวณตําบลสมเย่ียม ซึง่ทัง้สอง

ตําบลจะตัง้เชือ่มตอ่กัน อยู่ในพื้นทีอํ่าเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ,

สน.จทป.6 (อุดรธานี)

สน.จทป.6 (อุดรธาน)ี ปดิ

เร่ือง(21/8/2555), กรม

ปาุไมป้ดิเร่ือง(27/8/2555)

164 5411348440 20/5/2554 เจา้หนา้ทีป่าุไมข้องสํานักงานจัดการภาคที ่5 จังหวัดสระบุรี ชือ่นายภาสกร แพง่

สุวรรณและนายมงคล ไดก้ระทําการไมช่อบคอื นําปาุสงวนแหง่ชาตจิังหวัดสระบุรี

 ตําบลมติรภาพและมวกเหล็ก คอืขายปาุสงวนใหก้ับชาวบา้น

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

165 5411336914 20/5/2554 25/6/2555 ขอใหต้รวจสอบการขอใบอนุญาตประกอบกจิการแปรรูปไมข้องโรงบดไม ้(ไมม่ชีือ่

และเลขทีต่ัง้) บริเวณถนนทางหลวง หมายเลข 2132 (สายทา่แร่ -ศรีสงคราม ) 

กม. 27 บา้นขว้างคล ีตําบลบา้นคอ้ อําเภอโพนสวรรค ์จังหวัดนครพนม

√ e-petition สํานักการอนุญาต,

สน.จทป.6 สาขานครพนม

สน.จทป.6 สาขา

นครพนม ปดิเร่ือง

(7/6/2554), กรมปาุไมป้ดิ

เร่ือง(25/6/2555)

166 5411427206 20/5/2554 ขอใหเ้ร่งดําเนนิการสํารวจพื้นทีท่ําการเกษตร ซึง่เป็นทีด่นิ อยู่ในความรับผิดชอบ

ของสํานักจัดการทรัพยากรปาุไมท้ี ่7 (ขอนแกน่) ชือ่ เขตปาุดงระแนง ซึง่ตัง้อยู่ใน

พื้นทีห่มูท่ี ่10 หมูบ่า้นหนองหลม่ และหมูท่ี ่1,3,15 หมูบ่า้นขาม ตําบลคลองขาม 

อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสนิธุ์

√ e-petition สํานักจัดการทีด่นิฯ,

สน.จทป.7 (ขอนแก่น)

สาํนักจัดการทีด่นิฯ ปดิ

เร่ือง (27/6/2554)

167 5411365466 20/5/2554 25/6/2555 ไดพ้บเหน็ปาุถูกแผ้วถางจํานวนมากบนเขาหนิพัดทางเขา้น้ําตก เกอืบหมดทัง้เขา 

ไดม้กีารยวนสาว ใหส้นิบนหนว่ยปาุไม ้19 นําหกั พื้นทีบุ่กรุกปาุอยู่ทอ้งที ่ม.13 ต.

ทา่ขนอน อ.ครีีรัฐนคิม จ.สุราษฎร์ธานี

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ,

สน.จทป.11 (สุราษฎร์ธาน)ี

สน.จทป.11 (สุราษฎร์

ธาน)ี ปดิเร่ือง(2/6/2554),

 กรมปาุไมป้ดิเร่ือง

(25/6/2555)



หนา้ 19

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 เดอืนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ขอ้มูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555)

168 5412899349 20/5/2554 25/6/2555 มกีารบุกรุกพื้นทีส่าธาณะประโยชนใ์นทศิตะวันออกโคกยายถม ในพื้นทีว่นอุทยาน

เขากระโดง ไดม้กีารขุดหนา้ดนิไปขาย มทีัง้รถแมคโครและสบิลอ้ขน ตัง้แตเ่ชา้-

เย็น ต.อสิาณ อ.เมอืง จ.บุรีรัมย์

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ,

สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

 ปดิเร่ือง(8/6/2554), 

กรมปาุไมป้ดิเร่ือง

(25/6/2555)

169 1603.7/1669 23/5/2554 การขนไมซุ้งมาแปรรูปทีบ่า้นผู้ชว่ยผู้ใหญบ่า้น บา้นเขาชอ่งดับ หมู ่๑๔ ตําบลดา่น

ชา้ง อําเภอดา่นชา้ง จังหวัดสุพรรณบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

170 1603.7/1697 25/5/2554 มกีารแผ้วถางปาุในเขตปาุสงวนแหง่ชาตคิรบุรี บริเวณเหนอืเขือ่นลําแซะ ตําบล

โคกกระชาย อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสมีา

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

171 1603.7/545 14/2/2554 25/5/2554 มกีารขุดดนิในพื้นที ่ส.ป.ก. ขายใหน้ายทุน ใกลห้มูบ่า้นทุง่ซาง ต.ศรีดอนชัย

อ.เชยีงของ จ.เชยีงราย

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

172 5411334912 25/5/2554 มกีารทําลายปาุไมบ้นภูเขาชึง่นา่จะอยู่นอกเหนอืพื้นที ่สปก. ทีรั่ฐจัดสรรให ้และมี

การทําลายปาุไมแ้บบใหม ่โดยมกีารถางปาุไมด้า้นลา่งเพือ่ใหต้น้ไมเ้ล็กแหง้ตาย

แลว้ทําการเผาปาุเพือ่ใหต้น้ไมใ้หญแ่หง้ตายไปเอง

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ,

สน.จทป.6 (อุดรธานี)

173 1603.7/1733 30/5/2554 มกีารบุกรุกปาุ บริเวณหมู ่๕ ตําบลมหาโพธ ิอําเภอสระโบสถ ์และหมู ่๖ ตําบล

โคกแสมสาร อําเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

174 5411345764 30/5/2554 25/6/2555 มกีารตัดไมท้ําลายปาุตัง้แตอํ่าเภอดา้นซา้ย-ทา่ลี ่โดยเฉพาะแนวเขาภูเรือเลยลง

ไปแนวเขาทีเ่รียกว่าภูผ่าแงม้ อ.ทา่ลี ่จ.เลย

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ,

สน.จทป.6 (อุดรธานี)

สน.จทป.6 (อุดรธาน)ี ปดิ

เร่ือง(27/2/2555), กรม

ปาุไมป้ดิเร่ือง(25/6/2555)

175 5412657424 30/5/2554 31/5/2554 เสนอความคดิเหน็เกีย่วกับการจัดสรรงบประมาณใหก้ับกลุม่หรือบุคคลทีไ่ดป้ลูก

ตน้ไมยื้นตน้ เพือ่รณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหาภาวะโลกร้อน ทัง้นี้เพือ่เป็นการเพิม่และ

ขยายพื้นทีใ่นการปลูกตน้

√ e-petition สํานักสง่เสริมฯ



หนา้ 20

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 เดอืนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ขอ้มูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555)

176 5411385235 30/5/2554 25/6/2555 ขอแจง้เบาะแสการตัดไม ้บริเวณภูเขา ซึง่เป็นพื้นทีป่าุสงวน (ไมท่ราบชือ่) หมูบ่า้น

วังไทร หมูท่ี ่2 ตําบลแมห่วาด อําเภอธารโต จังหวัดยะลา

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ,

สน.จทป.13 สาขานราธวิาส

สน.จทป.13 สาขา

นราธวิาส ปดิเร่ือง

(15/6/2554), กรมปาุไม้

ปดิเร่ือง(25/6/2555)

177 5411102783 1/6/2554 3/8/2555 ขอใหพ้จิารณาเพิม่จํานวนพนักงานหรือเจา้หนา้ทีดู่แลปาุสงวนแหง่ชาต ิชือ่ สวน

ปาุหว้ยแกว้ ซึง่เป็นพื้นทีเ่ชือ่มตอ่ระหว่างตําบลหนองบัวบาน ตําบลรัตนบุรี ตําบล

ระเวียง และตําบลไผ่ ภายในพื้นทีอํ่าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

178 5412768560 2/6/2554 25/6/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการลักลอบตัดตน้ไมใ้นพื้นทีป่าุสงวนเขือ่นโนนสูง บริเวณ

หมูบ่า้นใตเ้ขือ่น (ไมท่ราบพื้นทีห่มูแ่ละตําบล)ระหว่างพื้นทีเ่ขตรอยตอ่อําเภอน้ํายืน

และอําเภอนาจรวย จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ,

สน.จทป.7 สาขา

อุบลราชธานี

สน.จทป.7 สาขา

อุบลราชธาน ีปดิเร่ือง

(23/8/2554), กรมปาุไม้

ปดิเร่ือง(25/6/2555)

179 1603.7/1825 7/6/2554 มกีารตัดไมพ้ะยูง บริเวณปาุเทอืกเขาภูพาน ตําบลดนิจี ่อําเภอคํามว่ง จังหวัด

กาฬสนิธุ์

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

180 5410978442 7/6/2554 เจา้หนา้ทีข่องสํานักจัดการปาุไมท้ี ่5 (สระบุรี) ทีท่ําการหลอกลวงชาวบา้น โดย

หลอกขายพื้นทีป่าุไมใ้นปาุมวกเหล็ก-ทับกวาง ขายราฏรจังหวัดสระบุรีและ

กรุงเทพฯ ประมาณ 300 ไร่ ต.มติรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

181 1603.7/1866 9/6/2554 การบุกรุกพื้นทีป่าุโครงการพระราชดําริอา่งเก็บน้ําหว้ยแมก่องคา่ย ใกลห้มูบ่า้น

ไทรย้อย หมู ่๑๐ ตําบลตลิง่ชัน อําเภอบา้นดา่นลานหอย จังหวัดสุโขทัย

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

182 5410997018 14/6/2554 22/6/2555 เจา้หนา้ทีก่รมปาุไมก้ลัน่แกลง้ประชาชน โดยอา้ง พรบ.ควบคุมปาุไม ้พาตํารวจ 

บุกจําประชาชนพกิารทีก่ําลังตัดใบตองทีป่ลูกไว้ขา้งทางไปขาย อ.ภูสงิห ์จ.ศรีสะ

เกษ

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ,

สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

 ปดิเร่ือง(7/7/2554), 

กรมปาุไมป้ดิเร่ือง

(22/6/2555)



หนา้ 21

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 เดอืนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ขอ้มูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555)

183 5412731826 14/6/2554 15/12/2554 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการลักลอบตัดไม ้(ไมท่ราบประเภทไม้) บริเวณหมูท่ี ่6 

ตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธาน ีจุดสังเกตอยู่ใกลก้ับสํานัก

สงฆเ์ขากุน

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ,

สน.จทป.11 (สุราษฎร์ธาน)ี

สน.จทป.11 (สุราษฎร์

ธาน)ี ปดิเร่ือง

(22/6/2554), กรมปาุไม้

ปดิเร่ือง(15/12/2554)

184 5411144479 14/6/2554 17/8/2554 ขอใหเ้ร่งพจิารณาจา่ยเงนิฌาปนกจิสงเคราะหข์อง นายเรียม วรรธนะประทปี 

เสยีชวีิตตอนอายุ 85 ป ีเป็นขา้ราชการบํานาญของกรมปาุไม ้จังหวัดอุทัยธานี

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

185 1603.7/1926 17/6/2554 ร้านเฟอร์นเิจอร์ 4 แหง่ ลักลอบนําไมซุ้งและไมแ้ปรรูปเถือ่นจากจังหวัดยโสธรมา

ขายทีร้่าน ตําบลรอบเมอืง อําเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

186 1603.7/1956 20/6/2554 มกีารบุกรุกปาุชุมชน บริเวณตําบลคอกควาย อําเภอบา้นไร่ จังหวัดอุทัยธานี √ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

187 5410922262 21/6/2554 8/12/2554 นักการภารโรง โรงเรียนบา้นสันปาุสัก หมู ่3 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชยีงราย

 ไดน้ําไมเ้ถือ่นมาแปรรูปในโรงเรียนใชไ้ฟฟาูของโรงเรียนซึง่เป็นสถานทีร่าชการไป

ในทางทีผิ่ด

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ,

สน.จทป.2 (เชยีงราย)

สน.จทป.2 (เชยีงราย) ปดิ

เร่ือง(30/6/2554), สปฟ.

 ปดิเร่ือง(8/12/2554)

188 1603.7/1964 21/6/2554 ร้องเรียนผ่านศูนย์บริการประชาชน การขุดดนิทีป่าุภูเขาหลวง หมูท่ี ่๖ หมูบ่า้นเขา

หลักไก ่ ต.ทา่งิ้ว อ.เมอืง จ.นครศรีธรรมราช

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

189 1603.7/1999 23/6/2554 มกีารลักลอบตัดไมแ้ละนําไมไ้ปขาย บริเวณตรงขา้มศูนย์ฝึกทางยุทธวิธกีองทัพบก

 ตําบลชัยนารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

190 5411987860 24/6/2554 24/8/2555 พื้นทีห่มูท่ี ่6 หมูบ่า้นหนองผือ ต.ดา่นชา้ง อ.ดา่นชา้ง จ.สุพรรณบุรี มกีารนําเอา

รากไมม้าทําเฟอร์นเิจอร์จํานวนมาก อยากใหท้างกระทรวงเขา้ไปตรวจสอบ การ

นํารากไมม้าทําเฟอร์นเิจอร์ ของชาวบา้นว่านํารากไมท้ีต่ายแลว้หรือว่าเขา้ไปตัดไม้

ในปาุมาทํา

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ,

สน.จทป.10 (ราชบุรี)

สน.จทป.10 (ราชบุรี) ปดิ

เร่ือง(25/6/2555), กรม

ปาุไมป้ดิเร่ือง(24/8/2555)



หนา้ 22

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 เดอืนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ขอ้มูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555)

191 5412772311 28/6/2554 24/8/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการลักลอบตัดไมท้ําลายปาุในบริเวณเขตปาุสงวนแหง่ชาติ

ภูวัว ประเภทไมพ้ยุง อําเภอเมอืงบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ,

สน.จทป.6 (อุดรธานี)

สน.จทป.6 (อุดรธาน)ี ปดิ

เร่ือง(21/8/2555) , กรม

ปาุไมป้ดิเร่ือง(24/8/2555)

192 5411311560 28/6/2554 22/6/2555 มกีารเขา้ลักลอบตัดไม ้และถางปาุตน้น้ํา พื้นทีด่ังกลา่วเป็นพื้นทีป่าุตน้น้ําของ

หมูบ่า้นบา้นไร่ หมู ่5 ต.แมส่ะเรียง อ.แมส่ะเรียง จ.แมฮ่่องสอน ผู้บุกรุกแผ้วถางปาุ

เพือ่ปลูกพชืทางการเกษตร เป็นวงกว้าง เหนอือา่งเก็บน้ํา และมกีารตัดไมข้อง

สวนปาุ ของปาุไม ้เพือ่จําหนา่ยใหน้ายทุน

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ,

สน.จทป.1 (เชยีงใหม)่

สน.จทป.1 (เชยีงใหม)่ ปดิ

เร่ือง(13/10/2554) , กรม

ปาุไมป้ดิเร่ือง

(22/06/2555)

193 5410905706 29/6/2554 5/7/2554 ผมไดไ้ปตดิตอ่ราชการทีฝุ่ายสวัสดกิารกรมปาุไมห้ลายคร้ัง  บางวันไปกอ่นเวลา 

12.00 น. ไมม่เีจา้หนา้ทีอ่ยู่เลย ทัง้ๆทียั่งอยู่ในเวลาราชการ โดยเฉพาะวันทีก่รมปาุ

ไมแ้ละกรมอุทยานฯ จัดตลาดนัด เคยไปนัง่รอ 13.30น.ยังไมเ่ร่ิมทํางานเลย

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

194 1603.7/2108 5/7/2554 ชาวบา้นในพื้นทีแ่ละเจา้หนา้ทีร่่วมกันตัดไมแ้ละขุดดนิบริเวณเทอืกเขาบรรทัด หมู ่

๖ ตําบลทา่งิ้ว อําเภอเมอืง จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

195 1603.7/2165 12/7/2554 กลุม่นายพรานขนไมแ้ละซากสัตว์ออกจากปาุเขาไห ่ระหว่างบา้นนาสองเหมอืง

และบา้นสชีมพู ตําบลนากอก อําเภอนคิมคําสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

196 5412723980 14/7/2554 22/6/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการบุกรุกพื้นทีป่าุสงวนของกรมปาุไม ้(ไมท่ราบชือ่ของปาุ

สงวน) บริเวณองคก์ารบริหารสว่นตําบลโคกสะอาด ตําบลโคกสะอาด อําเภอภู

เขยีว จังหวัดชัยภูมิ

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ,

สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

 ปดิเร่ือง(11/8/2554), 

กรมปาุไมป้ดิเร่ือง

(22/6/2555)

197 5411419143 21/7/2554 22/6/2555 ขอใหต้รวจสอบการบุกรุกพื้นทีป่าุสงวน โดยไมไ่ดรั้บอนุญาต บริเวณชุมชนโคก

สะอาด หมูบ่า้นโคกสะอาด หมูท่ี ่6 ตําบลหนิดาด อําเภอหว้ยแถลง จังหวัด

นครราชสมีา

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ,

สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

 ปดิเร่ือง(11/8/2554), 

กรมปาุไมป้ดิเร่ือง

(22/6/2555)



หนา้ 23

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 เดอืนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ขอ้มูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555)

198 1603.7/2254 21/7/2554 มคีนนอกพื้นทีเ่ขา้มาบุกรุกตัดไมเ้พือ่บุกเบกิพื้นทีท่ําสวนยางพารา บริเวณ กม.๑๙

 หมู ่๕ ตําบลตาเนาะแมเราะ อําเภอเบตง จังหวัดยะลา

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

199 1603.7/2255 21/7/2554 มขีา้ราชการทอ้งถิน่ร่วมกันใหพ้รรคพวกบุกรุกปาุ บริเวณอําเภอพรานกระตา่ย 

จังหวัดกําแพงเพชร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

200 1603.7/2296 25/7/2554 ขอใหต้รวจสอบการถอืครองทีด่นิของสนามกอลฟ์ล็อกปาลม์  ต.กะทู ้อ.กะทู ้จ.

ภูเก็ต

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

201 5411394979 25/7/2554 22/6/2555 มนีายทุนและชาวบา้นเขา้ไปบุกรุกตัดไมป้ระประเภท ไมม้ะคา่ ไมแ้ดง ซึง่ไมส้ว่น

ใหญจ่ะอยู่บนยอดเขามกีารบุกรุกพื้นทีป่าุ สว่นเขาทีถู่กตัดอยู่ระหว่าง บา้นหว้ย

ไคร้ บา้นซํานอ้ย บา้นซําไห ้เป็นพื้นทีท่ีถู่กบุกรุกอย่างมาก ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว

 จ.เลย

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ,

สน.จทป.6 (อุดรธานี)

สน.จทป.6 (อุดรธาน)ี ปดิ

เร่ือง(27/1/2555), กรม

ปาุไมป้ดิเร่ือง(22/6/2555)

202 5412616964 26/7/2554 26/7/2554 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกับการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกพื้นทีป่าุไม ้เนือ่งจาก

ประชาชนมคีวามเหน็ว่าควรใหห้นว่ยงานภาครัฐทุกหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งมี

มาตรการทีจ่ริงจัง เพือ่เอาผิดกับผู้ทีบุ่กรุกพื้นทีป่าุไม้

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

203 5412644400 26/7/2554 26/7/2554 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกับวิธกีารแกไ้ขปัญหาการบุกรุกพื้นทีป่าุและตัดไม้

ทําลายปาุ ควรมอบหมายใหเ้จา้หนา้ทีส่ังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มดําเนนิการจับกุมผู้กระทําการบุกรุกตัดไมท้ําลายปาุในทุกพื้นทีอ่ย่าง

จริงจัง

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

204 5411341180 26/7/2554 อยากใหต้รวจสอบ เหน็มกีารขายไมส้งวนหว้งหา้มกันมากมาย แตร่ายนี้กลาง 

กทม.เลย แถวเตาปูน เป็นหมูบ่า้นจัดสรร ไมท่ราบว่าจะดําเนนิการอย่างไร

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

205 1603.7/2319 27/7/2554 มนีายทุนและนักการเมอืงทอ้งถิน่ร่วมกันบุกรุกปาุ หลังทีว่่าการอําเภอแมเ่ปนิ 

จังหวัดนครสวรรค์

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

206 1603.7/2325 27/7/2554 มกีารบุกรุกพื้นทีบ่ริเวณภูเขาใกลห้มูบ่า้นหบุกรทอ้น ต.แกม้อน้ อ.จอมบงึ จ.ราชบุรี √ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ



หนา้ 24

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 เดอืนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ขอ้มูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555)

207 1603.7/2332 1/8/2554 มกีารลักลอบตัดไมส้ักเพือ่ขายใหก้ับพอ่คา้เฟอร์นเิจอร์ บริเวณสันกําแพงไปทางอ.

แมอ่อน จ.เชยีงใหม่

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

208 1603.7/2333 1/8/2554 23/4/2555 มกีลุม่นักการเมอืงทอ้งถิน่ร่วมกันตัดตน้ไม ้บริเวณหมูบ่า้นนาแกว้ ต.มหาไชย 

อําเภอสมเด็จ จ.กาฬสนิธุ์

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ (1603.7/2374)

209 1603.7/2413 2/8/2554 มนีายทุนจากภาคใตบุ้กรุกพื้นทีป่าุของหมูบ่า้นสันหบี หมู ่๘ ตําบลแมส่ํา อําเภอ

ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

210 1603.7/2411 2/8/2554 นายทุนทําธุรกจิเฟอร์นเิจอร์จากอําเภอสูงเมน่ลักลอบตัดไมส้ักและไมม้ะคา่

บริเวณพื้นทีป่าุหมู ่๒ – หมู ่๕ ตําบลเมอืงมาย อําเภอแจห้ม่ จังหวัดลําปาง

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

211 5411341885 2/8/2554 22/6/2555 มชีาวบา้น/นายทุน เขา้ไปบุกรุกพื้นทีป่าุเพือ่นําทีท่ีบุ่กรุกมาปลูกเป็น สวนยาง เป็น

จํานวนมาก ทีห่มูบ่า้นหวังเขม ต.นยิมชัย อ.สระโบสถ ์จ.ลพบุรี

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ,

สน.จทป.5 (สระบุรี)

สน.จทป.5 (สระบุรี) ปดิ

เร่ือง(10/8/2554), กรม

ปาุไมป้ดิเร่ือง(22/6/2555)

212 5411374856 2/8/2554 2/8/2554 จากการทีก่รมปาุไมไ้ดด้ําเนนิการใหก้ลุม่นายทุนทีท่ํารีสอร์ทตอ้งออกจากทีบุ่กรุก 

จนมกีารนําเอาชาวบา้นและอา้งองิเศรษฐกจิมาเป็นเคร่ืองมอืตอ่รองรัฐเพือ่เจรจา 

ซึง่เป็นเร่ืองทีไ่มเ่หน็ดว้ยทีต่อ้งทําอย่างนัน้ เพราะทําลายปาุไมแ้ละวิกฤตชิาตมิา

จากคนกลุม่นี้

√ e-petition สผส. ดําเนนิการเอง

213 1603.7/2412 2/8/2554 มกีารจา้งแผ้วถางปาุเพือ่บุกเบกิพื้นทีท่ําการเกษตร บริเวณตรงขา้มกองพันทหาร

มา้ที ่28 จ.เพชรบูรณ์

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

214 5412644232 2/8/2554 2/8/2554 กลุม่ประชาชนผู้รักความเป็นธรรมอําเภอวังน้ําเขยีวไดม้หีนังสอืเสนอความคดิเหน็

เกีย่วกับปัญหาบุกรุกพื้นทีป่าุสงวนแหง่ชาตใินพื้นทีอํ่าเภอวังน้ําเขยีว จังหวัด

นครราชสมีา

√ e-petition สํานักจัดการทีด่นิฯ



หนา้ 25

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 เดอืนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ขอ้มูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555)

215 5411314285 2/8/2554 22/6/2555 มชีาวบา้น และนายทุน ในพื้นทีแ่ละนอกพื้นที ่เขา้ไปบุกรุกพื้นทีป่าุบนเขา เพือ่นํา

พื้นทีต่รงนัน้มาปลูกไร่สัปปะรดและทํารีสอร์ท ภูเขาจะอยู่ในหมูบ่า้นนาเพนยีด ตรง

เขา้ไปตามถนนปากน้ําปราณ ต.ปากน้ําปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบครีีขันธ์

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ,

สน.จทป.10 (ราชบุรี)

สน.จทป.10 (ราชบุรี) ปดิ

เร่ือง(20/2/2555), กรม

ปาุไมป้ดิเร่ือง(22/6/2555)

216 5412664010 2/8/2554 11/8/2554 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกับการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกพื้นทีป่าุสงวนเขาใหญ ่ใน

พื้นที ่อําเภอปากชอ่ง จังหวัดนครราชสมีา ซึง่ประชาชนเหน็ว่าหนว่ยงานที่

เกีย่วขอ้งควรเพิม่ความเข็มงวดในการดําเนนิการจับกุมกลุม่นายทุนทีเ่ขา้มาบุกรุก

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ,

สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

 ปดิเร่ือง(11/8/2554), 

กรมปาุไมป้ดิเร่ือง

(2/8/2554)

217 5410917468 3/8/2554 3/8/2555 นายสมชาย ปานประชาต ิพนักงานราชการ กรมปาุไม ้จบแคป่.6 ปลอมเอกสาร

ของโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรคเ์ขา้ทํางานของสว่นราชการกรมปาุไมแ้ละมี

พฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสมคอืร่วมกับหวัหนา้หนว่ยฯยักยอกไม ้โดยทําทเีป็นตรวจ

ยึดแลว้นําไมพ้ะยูงสง่ขายตอ่กับพอ่คา้

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

218 5412629071 3/8/2554 3/8/2554 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกับการดําเนนิคดกีับรีสอร์ทหรูทีบุ่กรุกพื้นทีป่าุสงวนใน

พื้นทีอํ่าเภอวังน้ําเขยีว จังหวัดนครราชสมีา โดยประชาชนเหน็ว่าไมค่วรทําการร้ือ

ถอนรีสอร์ทดังกลา่ว เพราะเป็นการสิ้นเปลอืงงบประมาณโดยเปลา่ประโยชน ์แต่

ควรพจิารณาดําเนนิการจัดเก็บภาษจีากรายไดใ้นการประกอบกจิการแทน

√ e-petition สํานักการอนุญาต

219 5411361062 3/8/2554 22/6/2555 มนีายทุนบุกรุกพื้นทีป่าุสงวน ปาุสบกบฝ่ังขวา ซึง่เป็นเขตอนุรักษต์น้น้ํา มกีารบุก

รุกเขา้ไป 2-3 ป ีเพือ่ปลูกยาง ผมแจง้เร่ืองเขา้ไปทีห่นว่ยงานรัฐหลายหนว่ยงาน

แลว้แตก่็เงยีบไป ผมอยากใหก้ระทรวงเขา้ไปตรวจสอบการเขา้ไปบุกรุก ของ

นายทุนและผู้มอีทิธพิล

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ,

สน.จทป.2 (เชยีงราย)

สน.จทป.2 (เชยีงราย) ปดิ

เร่ือง(2/9/2554), กรมปาุ

ไมป้ดิเร่ือง(22/6/2555)

220 5411784722 3/8/2554 3/8/2554 ขอใหป้รับปรุงระบบการใหบ้ริการทางโทรศัพทข์องกรมปาุไม ้แขวงลาดยาว เขต

จตุจักร กรุงเทพมหานคร

√ e-petition สํานักบริหารกลาง



หนา้ 26

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 เดอืนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ขอ้มูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555)

221 5411376394 3/8/2554 3/8/2554 การบุกรุกปาุและการขยายธุรกจิดา้นการทอ่งเทีย่วทีข่ายธรรมชาต ิจงึเกดิละเมดิ

ทีด่นิรัฐและการใชผิ้ดวัตถุประสงคข์อง สปก.(ทีด่นิของปาุทีจ่ัดใหไ้ปเพือ่

การเกษตร) ปัญหาเหลา่นี้มผีลตอ่เกษตรกรและการเพิม่พื้นทีป่าุเสือ่มโทรมจาก

การรุกของเกษตรกรเองและนายทุน

√ e-petition สํานักจัดการทีด่นิฯ

222 5411399063 3/8/2554 31/7/2555 มชีาวบา้น/นายทุนเขา้ไปบุกรุกตัดไมใ้นสว่นปาุ ไมท้ีต่ัดเป็นไมป้ระเภท ไมยุ้้ง เป็น

จํานวนมากและไมส้ว่นใหญจ่ะมขีนาดใหญ ่ตัดกันมานานหลายเดอืนแลว้ จะนํา

รถตูร้ถรถปคิอัพเขา้ไปขนออกมาเวลากลางคนืเจา้หนา้ทีใ่นพื้นทีม่สีว่นรู้เหน็ บา้น

หว้ยแดง ต.กุดหว้า อ.กุฉนิารายณ์ จ.กาฬสนิธุ์

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ,

สน.จทป.7 (ขอนแกน่)

223 5411438391 8/8/2554 6/6/2555 ไดม้กีารสํารวจ เขตปาุสงวน อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช แนวเขาธง 

หมูบ่า้นนา ต.ชา้งกลาง จ.นครศรีธรรมราช และไดม้ขีา่วว่ากรมปาุไมจ้ะยึดที ่ทํา

กนิทีบ่ดิาไดท้ํากนิ ซึง่บดิา ไดท้ําการเสยี ทบ.5 มาตลอด เลยขอ้ทราบขอ้เท็จจริง

ดังกลา่ว 1.กรมปาุไมม้สีทิธิท์ีจ่ะยึดทีท่ํากนิดังกลา่วจริงหรือไม ่2.บดิาของขา้พเจา้

มสีทิธิท์ีจ่ะทํากนิใน ทีด่ังกลา่วหรือไม่

√ e-petition สํานักจัดการทีด่นิฯ

224 5411362384 11/8/2554 22/6/2555 มกีารลักลอบตัดไมจ้ํานวนมากที ่หมู่4 บา้นแมแ่อน ต.หว้ยทราย อ.แมริ่ม

จ.เชยีงใหม ่โดยทําเป็นขบวนการ และมผู้ีมอีทิธพิลขม่ขูช่าวบา้นใหเ้กร่งกลัว 

ชาวบา้นจงึไมส่ามารถทําอะไรได ้การกระทําเนน้เฉพาะกลางคนื ทํากันมานาน

โดยเฉพาะคนในพื้นทีจ่ะทราบการเคลือ่นไหวของเจา้หนา้ทีท่ําใหร้อดพน้จากการ

จับกุม

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ,

สน.จทป.1 (เชยีงใหม)่

สน.จทป.1 (เชยีงใหม)่ ปดิ

เร่ือง(7/10/2554), กรม

ปาุไมป้ดิเร่ือง(22/6/2555)

225 5412215716 11/8/2554 11/8/2554 ขอใหก้ําลังใจทา่นอธบิดกีรมปาุไม ้นายสุวิทย์ รัตนมณี ซึง่ไดป้ฏบิัตหินา้ทีใ่นการ

ปราบปรามผู้กระทําความผิดฐานตัดไม ้ทําลายปาุ อย่างเขม้แข็ง และมนีโยบายใน

การปกปอูงพื้นทีป่าุทีอุ่ดมสมบูรณ์ ใหค้งอยู่กับประเทศไทยตอ่ไป

√ e-petition สผส. ดําเนนิการเอง



หนา้ 27

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 เดอืนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ขอ้มูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555)

226 5411382095 11/8/2554 23/12/2554 ผู้ใหญบ่า้น และชาวบา้น บุกรุกปาุสงวนแหง่ชาต ิขา้งปาุเฉลมิพระเกรียต ิไดเ้ขา้ไป

ตัดไมท้ําลายปาุเป็นจํานวนมาก ทีห่มู ่5 ต.แมส่ํา อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ,

สน.จทป.4 (ตาก)

สน.จทป.4 (ตาก) ปดิเร่ือง

(12/9/2554), กรมปาุไม้

ปดิเร่ือง(23/12/2554)

227 1603.7/2503 15/8/2554 มกีารลักลอบตัดไมพ้ะยูงของโครงการบา้นเล็กในปาุใหญบ่า้นนอ้มเกลา้ ต.บุง่คลา้

 อ.เลงินกทา จ.ยโสธร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

228 5410972732 15/8/2554 26/12/2554 เมือ่วันที ่4 พ.ค.54 เจา้หนา้ทีห่ลายหนว่ยงานไดร่้วมกันยึดไมส้ักทอ่นเกอืบ 900 

ทอ่น แตม่ตีอไมส้ักประมาณ 1,500 ตอ จากทีด่นิทีไ่มม่เีอกสารสทิธิ ์หนว่ยงานใน

พื้นทีพ่ยายามชว่ยกันปดิบังเร่ือง(ไมใ่หเ้ป็นขา่วใหญ)่ ขณะนี้ไมส้ักของกลางทัง้หมด

 มรูีปรอยตรา บศ.สท. ตปีระทับไว้ทีห่วัไมส้ว่นใหญ ่ชาวบา้นหนองโพธิม์ขีอ้สงสัย

เกีย่วกับการดําเนนิการของเจา้หนา้ทีข่องรัฐทีเ่กีย่วขอ้ง บา้นหนองโพธิ ์หมูท่ี ่6 

ตําบลหนองหญา้ปลอ้ง อําเภอบา้นดา่นลานหอย จังหวัดสุโขทัย

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

229 1603.7/2555 18/8/2554 มกีารลักลอบตัดไมบ้ริเวณเขตปาุสงวนแหง่ชาตภิูสฐีาน หมูบ่า้นโนนสว่าง ๑ 

ตําบลคําชะอ ีอําเภอคําชะอ ีจังหวัดมุกดาหาร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

230 1603.7/2556 18/8/2554 มนีักการเมอืงทอ้งถิน่ร่วมกับเจา้หนา้ทีป่าุไมจ้ัดทําแนวเขตเขา้ไปในพื้นทีป่าุ ตําบล

ทา่ไมแ้ละตําบลวังควง อําเภอพรานกระตา่ย จังหวัดกําแพงเพชร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

231 5412752627 18/8/2554 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการบุกรุกพื้นทีป่าุสงวน ชือ่ปาุลัดปันจอ หมูท่ี ่6 7 และ 9 

ตําบลเกาะกลาง อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี ่มนีายทุนจาก กรุงเทพมหานคร 

(ไมท่ราบนามสกุล) ตดิตอ่เพือ่ขอซื้อทีด่นิบริเวณดังกลา่ว โดยนายกองคก์าร

บริหารสว่นตําบลเกาะกลางเป็นผู้ดําเนนิการขาย

√ e-petition ส านกัปอ้งกันฯ,

สน.จทป.12 สาขากระบี่

สน.จทป.12 สาขา

กระบี ่ปดิเร่ือง

(26/9/2555)

232 5411363131 18/8/2554 มชีาวบา้นและนายทุน ไดเ้ขา้ไปบุกรุกตัดไมพ้ยุง เป็นจํานวนมากโดยจะมเีจา้หนา้ที่

กรมปาุไม ้นามสกุล เสาราษฎร์ มสีว่นรู้เหน็ โดยจะนําไมท้ีต่ัดไดน้ัน้สง่ไปฝ่ัง พมา่ 

เขมร และผู้คา้จากเวียดนามจะมารับเองตามทีม่คีําสัง่ซื้อ

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ



หนา้ 28

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 เดอืนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ขอ้มูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555)

233 5411485250 22/8/2554 13/12/2554 พื้นทีป่าุสงวนแหง่ชาต ิในเขต ต.ปังหวาน อ.พะโตะ๊ จังหวัดชุมพร และพื้นที่

ใกลเ้คยีงกําลังถูกบุกรุกทําลาย ครอบครองโดยมบีุคคลแตง่ตัวดว้ยเคร่ืองแบบ

ทหารมอีาวุธสงครามเขา้มาอยู่ตามจุดทมีกีารบุกรุกทําลาย

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

234 5411321643 22/8/2554 มกีารบุกรุกเขา้ไปในพื้นทีป่าุทีเ่ขาแฝดทีอ่ยู่ในซอยหนองฉวี 21 บนพื้นทีเ่ขานี้มี

สํานักสงฆพ์ุทธมารดา และชาวบา้นเขา้ไปบุกรุกยึดพื้นทีป่าุเป็นของตนเอง ต.เขา

บายศรี อ.ทา่ใหม ่จ.จันทบุรี

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ,

สน.จทป.9 (ชลบุรี)

235 5412606973 22/8/2554 14/12/2554 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกับการพลกิฟืน้แผ่นดนิภายในพื้นทีป่าุเขาเขยีว ปาุวังน้ํา

เขยีว และปาุเขาแผงมา้ จังหวัดนครราชสมีา โดยควรนําผลไมไ้ทยเขา้ไปปลูกใน

รูปแบบเกษตรผสมผสาน แบบขัน้บันได

√ e-petition สํานักจัดการทีด่นิฯ,

สํานักสง่เสริมฯ,

สํานักจัดการปาุชุมชน

สจด. ปดิเร่ือง

(29/08/2554), สสป. ปดิ

เร่ือง(12/09/2554), สจช.

 ปดิเร่ือง(14/12/2554)

236 1603.7/2593 22/8/2554 ขอใหต้รวจสอบบา้นพักตากอากาศของเจา้หนา้ทีป่าุไม ้บริเวณแยกหมู ่4 ตําบลวัง

น้ําเขยีว อําเภอวังน้ําเขยีว จังหวัดนครราชสมีา

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

237 1603.7/2613 23/8/2554 ขอใหต้รวจสอบไมท้ีน่ํามาประกอบทําเรือขาย บริเวณหมู ่6 หมูบ่า้นงิ้วใต ้ตําบลธง

ธาน ีอําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

238 1603.7/2555(2) 24/8/2554 การลักลอบตัดไมพ้ะยูงแลว้นําไมท้ีต่ัดไดเ้ก็บไว้บริเวณสวนดา้นหลังของบา้นสอง

ชัน้ทีอ่ยู่ในซอยดา้นขา้งโรงเรียนชุมชนบา้นคําชะอ ีระหว่างหมู ่1 กับหมู ่8 ตําบล

คําชะอ ีอําเภอคําชะอ ีจังหวัดมุกดาหาร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

239 5411326004 24/8/2554 22/6/2555 มนีายทุนและชาวบา้นเขา้ไปบุกรุกตัดไมใ้นเขตปาุสงวน ต.แมข่รี อ.ตะโหมด จ.

พัทลุง จะเป็นไมต้ะเคยีน จะทําการตัดในเวลากลางคนื ทํากันมานานหลายปแีลว้

และมเีจา้หนา้ทีม่สีว่นรู้เหน็

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ,

สน.จทป.12 

(นครศรีธรรมราช)

สน.จทป.12 

(นครศรีธรรมราช) ปดิ

เร่ือง(20/2/2555), กรม

ปาุไมป้ดิเร่ือง(22/6/2555)



หนา้ 29

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 เดอืนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ขอ้มูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555)

240 5411342251 24/8/2554 22/6/2555 ชว่ยตรวจสอบการปุกรุกทําลายปาุ หมูท่ี ่5-6 อําเภอสุขสําราญ จ.ระนอง 

เนือ่งจากพื้นทีด่ังกลา่วเป็นปาุตน้น้ําทีม่คีวามสําคัญตอ่คนสุขสําราญ

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ,

สน.จทป.11 (สุราษฎร์ธาน)ี

สน.จทป.11 (สุราษฎร์

ธาน)ี ปดิเร่ือง

(25/8/2554), กรมปาุไม้

ปดิเร่ือง(22/6/2555)

241 5412661218 25/8/2554 25/8/2554 เสนอความคดิเหน็เกีย่วกับการแกไ้ขปัญหารุกปาุสงวนพื้นทีว่ังน้ําเขยีว √ e-petition สผส. ดําเนนิการเอง

242 5412624264 25/8/2554 12/9/2554 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกับการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกเขตพื้นทีป่าุสงวนบริเวณ

พื้นทีว่ังน้ําเขยีว จังหวัดนครราชสมีา ซึง่ประชาชนเหน็ควรว่าหนว่ยงานที่

รับผิดชอบควรมกีารแกไ้ขปัญหาดว้ยการใหผู้้ทีเ่ขา้มาบุกรุกทีด่นิเพือ่ประกอบ

กจิการ

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ,

สํานักสง่เสริมฯ,

สํานักการอนุญาต

สาํนักสง่เสริมฯ ปดิเร่ือง

(12/9/2554), กรมปาุไม้

ปดิเร่ือง(25/8/2554)

243 5411419134 25/8/2554 14/2/2555 บริเวณเขาศาลาเป็นสํานักสงฆข์องวัดเขาศาลา ซึง่พระเย้ือนเป็นผู้กําเนนิการและ

เป็นผู้ริเร่ิมกอ่ตัง้วัดนี้ และพระใหญ้าตติัวเองทําประโยชน ์ในบริเวณนี้ เชน่ตัดไม ้

ปลูกยางพารา ในเขตปาุสงวนแหง่ชาต ิและอยู่ในการดูแลรักษาของเจา้หนา้ทีป่าุ

ไม ้เขต สร.3 สุรินทร์

√ e-petition สํานักจัดการทีด่นิฯ,

สํานักจัดการปาุชุมชน

สาํนักจัดการปาุชุมชนปดิ

เร่ือง(30/11/2554), 

สาํนักจัดการทีด่นิฯ ปดิ

เร่ือง(14/2/2555)

244 5410920147 25/8/2554 เมือ่วันที ่20/08/2554 ไดม้กีารแจง้จับการขนไมพ้ยุงทีห่นา้ถนนเสน้สํานักปฏบิัติ

ธรรมบา้นสําราญ ต.สําราญ อ.เมอืง จ.ยโสธร ไดม้กีารสบืทราบว่าไมพ้ยุงและรถที่

เป็นของกลางเป็นไมพ้ยุงและรถขนไมท้ีเ่ป็นของกลางไดห้ายไป

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

245 5411351089 26/8/2554 3/8/2555 ปลัดกระทรวงฯ ย้ายหวัหนา้ของคณะปฏบิัตกิารชุดเฉพาะกจิปราบปรามนี้ จงึ

ประสงคใ์หท้า่นปลัดฯ ชี้แจงเหตุผลในการสัง่ย้าย ทัง้ๆทีผู้่ทํางานและคณะกําลัง

ปฏบิัตงิานอยู่

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

246 5411319079 26/8/2554 21/6/2555 มกีารตัดไมท้ําลายปาุหลังวิทยาลัยเกษตรระนอง ทําสวนโดยใชพ้มา่ เป็นการ

ทําลายแหลง่นําใชใ้นวิทยาลัยและชาวบา้นหมู4่&5 มกีารปรับพื้นทีด่ว้ยการระเบดิ

หนิ(24/8/54 เวลาประมาณ 13น.)และตัดตน้ไม้

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ,

สน.จทป.11 (สุราษฎร์ธาน)ี

สน.จทป.11 (สุราษฎร์

ธาน)ี ปดิเร่ือง

(6/9/2554), กรมปาุไม้

ปดิเร่ือง(21/6/2555)



หนา้ 30

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 เดอืนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ขอ้มูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555)

247 5412746005 31/8/2554 21/6/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการลักลอบตัดไม ้บริเวณปาุสงวน ชือ่ ปาุดอนจาน และ 

ปาุดงแดง หมูท่ี ่8 บา้นโนนสังข ์ตําบลดา่น อําเภอราษไีศล จังหวัดศรีสะเกษ จุด

สังเกตอยู่หา่งจากวัดปาุชัยมงคล ประมาณ 500 เมตร

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ,

สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

 ปดิเร่ือง(5/10/2554), 

กรมปาุไมป้ดิเร่ือง

(21/6/2555)

248 5410952398 31/8/2554 22/8/2555 ปาุพรุเสม็ดบา้นนาใต ้หมู6่ ต.โคกกลอย อ.ตะกัว่ทุง่ จ.พังงา วังน้ําบางปลา และ

พรุพ ีบา้นนาใต ้หมู ่6 ต.โคกกลอย อ.ตะกัว่ทุง่ จ.พังงา โดนบุกรุกโดยนายทุน

ตัง้แตป่ ี2542 และปัจจุบันกลุม่นายทุนกําลังร่วมมอืกับเจา้หนา้ทีส่ํานักงานทีด่นิ

สาขาตะกัว่ทุง่ เพือ่จะดําเนนิการออกเอกสารสทิธิเ์ป็นโฉนด

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ,

สน.จทป.12 สาขากระบี่

กรมปาุไมป้ดิเร่ือง 

(22/8/2555)

249 5412665551 1/9/2554 1/9/2554 กรมปาุไมส้ํารวจหาบุคคลในสังกัดกรมปาุไมเ้พือ่เขา้รับการฝึกอบรมชุดเฉพาะกจิ 

เสอืดํา ทีอํ่าเภอแกง่กระจาน จังหวัดเพชรบุรี ในปลายเดอืนกันยายนนี้ ขอเสนอ

ความคดิ ว่านา่จะเปดิรับสมัครบุคคลภายในซึง่เป็นพนักงานราชการ ตําแหนง่ 

พนักงานพทิักษป์าุและตําแหนง่ ผู้ชว่ย พนักงานพทิักษป์าุ ในสังกัดสํานักปอูงกัน

รักษาปาุและควบคุมไฟปาุ

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

250 1603.7/2763 2/9/2554 มกีารลักลอบตัดไมน้ํามาแปรรูปในหมูบ่า้นหนองบาง ตําบลลิน่ถิน่ อําเภอทองผา

ภูม ิจังหวัดกาญจนบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

251 1603.7/2764 2/9/2554 มชีาวบบา้นหนองหญา้ปลอ้ง หมู ่7 ต.ไทยชนะศกึ อ.ทุง่เสลีย่ม จ.สุโขทัย ขายทีด่นิ

ทีม่ใีบ ภ.บ.ท.5 ใหก้ับนายทุนเพือ่ปลูกยางพารา

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

252 5411471118 5/9/2554 21/6/2555 มนีายทุนเขา้ไปบุกรุกพื้นทีใ่นปาุซึง่ไดขุ้ดหนา้ดนิจํานวนมากเพือ่ไปถมทีอ่กีทีข่อง

พื้นทีฝ่ั่งตรงกันขา้ม ซึง่เป็นปาุสาธารณะปาุเขาครูนอ้ย เพือ่จะนําพื้นทีต่รงนัน้มาทํา

เป็นลานตากมัน ตากขา้วโพด หมูบ่า้นหนองกุงแกว้ ต.หนองกุงแกว้ อ.ศรีบุญเรือง

 จ.หนองบัวลําภู

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ,

สน.จทป.6 (อุดรธานี)

สน.จทป.6 (อุดรธาน)ี ปดิ

เร่ือง(27/1/2555), กรม

ปาุไมป้ดิเร่ือง(21/6/2555)

253 1603.7/2807 6/9/2554 การนําไมส้ักมาแปรรูปโดยไมม่ใีบอนุญาตการแปรรูปไม ้ตําบลในเมอืง อําเภอ

เมอืง จังหวัดกําแพงเพชร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ



หนา้ 31

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 เดอืนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ขอ้มูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555)

254 5411311624 7/9/2554 14/6/2555 นายทุนจากทางใตไ้ดเ้ขา้ไปบุกรุกพื้นทีป่าุสงวนสบกกฝ่ังขวา หมูบ่า้นร่มแกว้ ต.ปง

นอ้ย อ.ดอยหลวง จ.เชยีงราย ซึง่เป็นเขตหวงหา้มเขตปาุอนุรักษ ์ซึง่จะนําทีท่ีบุ่ก

รุกนํามาปลูกยางพาราง ซื้อขายเปลีย่นมอืกันอย่างเสรี ทํากันมานาน 4-5 ปแีลว้

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ,

สน.จทป.2 (เชยีงราย)

สน.จทป.2 (เชยีงราย) ปดิ

เร่ือง(26/3/2555), กรม

ปาุไมป้ดิเร่ือง(14/6/2555)

255 5411311965 7/9/2554 7/9/2554 1. ดอยโตน อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชยีงราย 2. ถนนสาย หวัดอย-พญาเม็งราย 

ระหว่างกม.ที ่11-12 (ไมม่รีายละเอยีดทีค่รบถว้นใหห้นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

ดําเนนิการได)้

√ e-petition สผส. ดําเนนิการเอง

256 1603.7/2850 7/9/2554 ชาวบา้นบุกรุกทีด่นิใกลว้ัดถ้ําพุทธโคดม บา้นหนองเสยีง หมู ่7 ตําบลบา้นนา 

อําเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

257 1603.7/2883 12/9/2554 ขอแจง้เบาะแสการตัดไมท้ําลายปาุ ในพื้นทีห่มูท่ี ่4, 14, 11 ตําบลเจาทอง อําเภอ

ภักดชีุมพล จังหวัดชัยภูมิ

√ หนังสอื สํานักปอูงกันฯ

258 1603.7/2901 13/9/2554 มกีารลักลอบขุดดนิบนเขาในเวลากลางคนื ใกลห้มู ่12 ต.หว้ยแหง้ อ.แกง่คอย จ.

สระบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

259 5412743283 13/9/2554 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการบุกรุกทีด่นิปาุสงวนโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต บริเวณพื้นที่

วนอุทยานภูหนั หมูบ่า้นโนนขา่ ไมท่ราบหมู ่ตําบลวังแสง อําเภอชนบท จังหวัด

ขอนแกน่

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ,

สน.จทป.7 (ขอนแกน่)

260 1603.7/2940 15/9/2554 30/4/2555 มกีารบุกรุกแผ้วถางปาุและโคน่ตน้ไมเ้พือ่ปลูกยางพาราที ่หมู ่8 หมูบ่า้นเขาชะมด

 ตําบลละแม อําเภอละแม จังหวัดชุมพร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

261 5411359548 16/9/2554 21/6/2555 ขอใหต้รวจสอบหนว่ยปอูงกันปาุไม ้กม.30 เนือ่งจะมพีื้นทีบุ่กรุกปาุอยู่ตดิกับ

โรงเรียนละอุน่วิทยาคาร มกีารโคน่ตน้ไม ้กานตน้ไม ้ปลูกยางพารา หมู ่4 ต.บาง

แกว้ อ.ละอุน่ จ.ระนอง

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ,

สน.จทป.11 (สุราษฎร์ธาน)ี

สน.จทป.11 (สุราษฎร์

ธาน)ี ปดิเร่ือง

(6/10/2554), กรมปาุไม้

ปดิเร่ือง(21/6/2555)

262 5411369601 19/9/2554 3/10/2554 ขอความชว่ยเหลอืชาวบา้นทีป่ลูกไม ้เศรษกจิ เชน่ ไมส้ัก ไมส้ะเดา ในเขตตําบล

หนองเขยีดและตําบลนาหนองทุม่อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน่

√ e-petition สํานักสง่เสริมฯ



หนา้ 32

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 เดอืนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ขอ้มูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555)

263 5410979977 19/9/2554 21/11/2554 ศูนย์จัดการพื้นทีส่เีขยีวเชงินเิวศนครเขือ่นขันธ ์ต.บางกะเจา้ อ.พระประแดง จ.

สมุทรปราการ

√ e-petition สํานักโครงการพระราชดําริฯ

264 5412944079 19/9/2554 30/11/2554 นายสมบัต ิกองสุข กับพวกราษฎรหมูท่ี ่๗ ตําบลหว้ยยาง อําเภอโขงเจยีม 

จังหวัดอุบลราชธาน ีไดม้หีนังสอืกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอความอนุเคราะห์

สนับสนุนทุนจัดตัง้สํานักงานในการดูแลรักษาปาุในพื้นทีต่ําบลหว้ยยาง อําเภอโขง

เจยีม จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition สํานักจัดการปาุชุมชน

265 1603.7/2973 19/9/2554 นายทุนตา่งชาตร่ิวมกับคนไทยบุกรุกปาุบริเวณดา้นหลังสนามกอลฟ์มาเจสตกิ 

ครีก กอลฟ์ หมู ่4 ตําบลทับใต ้อําเภอหวัหนิ จังหวัดประจวบครีีขันธ์

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

266 1603.7/2971 19/9/2554 16/3/2555 ขอใหต้รวจสอบและจับกุมผู้บุกรุกพื้นทีป่าุอยู่ใกล ้อบต.ตะนาวศรี หมู ่1 หมูบ่า้นบอ่

เกา่ อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

267 5411306994 21/9/2554 11/6/2555 มกีารเขา้ไปบุกรุกปาุเขาสบกก ฝ่ังขวาซึง่เป็นปาุสงวนแหง่ชาตอินุรักษต์น้น้ํา หมู ่9

 ต.ปงนอ้ย อ.ดอยหลวง จ.เชยีงราย ไมท่ราบว่าเจา้หนา้ทีป่าุไมม้สีว่นรู้เหน็กับการ

บุกรุกปาุคร้ังนี้หรือเปลา่ผมอยากใหท้างสว่นกลางเขา้ไปตรวจสอบ

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ,

สน.จทป.2 (เชยีงราย)

สน.จทป.2 (เชยีงราย) ปดิ

เร่ือง(22/3/2555), กรม

ปาุไมป้ดิเร่ือง(11/6/2555)

268 5411377020 21/9/2554 22/12/2554 มชีาวบา้นเขา้ไปการบุกรุกพื้นทีป่าุเขาไปปลูกบา้นทําสวนยางพาราทําไร่ขา้วและ

ขายใหน้ายทุน ต.วังชมภู อ.เมอืง เพชรบูรณ์ ตอนนี้ภูเขารังเร่ิมถูกลุกล้ํามากขึ้นทุก

วันอยากใหเ้จา้หนา้ทีข่อง ทส.เขา้ไปตรวจสอบการบุกรุกของชาวบา้นโดยดว่น

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ,

สน.จทป.4 สาขานครสวรรค์

สน.จทป.4 สาขา

นครสวรรค ์ปดิเร่ือง

(21/12/2554), สาํนัก

ปอูงกันฯ ปดิเร่ือง

(22/12/2554)

269 5411397222 21/9/2554 เจา้หนา้ที ่อด.6 และวัดภูสังโฆ อําเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธาน ีมสีว่นรู้เหน็และ

ทําการตัดไมยู้งและไมม้คีา่อืน่ๆตัดขาย เป็นจํานวนมากและขนย้ายจนทําใหถ้นน

ลูกรังบอ่แกส๊เสยีหาย 

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ



หนา้ 33

ท่ี เลขหนงัสอืส่ง/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ

หนว่ยงาน

เจ้าของเรือ่ง/

ช่องทางการรับ

เรือ่งร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 เดอืนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ขอ้มูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555)

270 5411399993 21/9/2554 เมือ่ปทีีผ่่านมาเคยร้องเรียนเจา้หนา้ทีช่ือ่ นายจักริน นาสาริย์ เจา้หนา้ทีก่รมปาุไม ้

ซ ี5 เป็นหวัหนา้ดา่นทีพ่บิูล ต.ชอ่งเม็ก อ.สริินธร จ.อุบลราชธาน ีซึง่มสีว่นรู้เหน็ใน

การกระทํากับชาวบา้นและนายทุนทีเ่ขา้ไปบุกรุกตัดไมป้ระเภทไมพ้ะยูงเป็นจํานวน

มาก

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

271 5412655590 26/9/2554 13/12/2554 มทีีด่นิของเอกชนขนาดประมาณ 70ไร่ แตก่อ่นเคยเป็น ทีป่าุตอนนี้เป็นทีน่าและ

ปลูกตน้ยูคาลปิตัส มคีวามประสงคท์ีจ่ะขาย ดฉิันเหน็ว่าเหมาะสมอย่างย่ิงทีจ่ะ

สร้างปาุขึ้นมาใหม ่ถงึพื้นทีไ่มไ่ดม้ากมายแตม่ันก็จะเป็นพื้นทีท่ีม่คีุณคา่มหาศาลใน

อนาคต เพราะจะเป็นแหลง่เรียนรู้ของลูกหลานรุ่นหลังตอ่ไป

√ e-petition สํานักจัดการปาุชุมชน

272 5410901791 27/9/2554 ร.อ.การัณย์ มนิวงษ ์ตําแหนง่หวัหนา้สถานเีรือเขมราฐ จ.อุบลราชธาน ีได้

ประพฤตมิชิอบตอ่หนา้ทีโ่ดยไดก้ระทําการนําของกลางไมพ้ะยูงทีจ่ับและยึดมาได้

จากผู้ตอ้งหาไว้กับตัวเองและไดเ้ก็บใว้ใหก้ับพักพวกตัวเองหรือนายพลเรือ

√ e-petition สํานักปอูงกันฯ

273 1603.7/3038 28/9/2554 29/2/2555 มคีนนําไมพ้ะยูงจํานวนมากซอ่นไว้ในปาุทบึของวัดปาุหนองขอน ตําบลโดม

ประดษิฐ์ อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักปอูงกันฯ

รวม 134 139

รวมท้ังหมด 273



 
 
 

เอกสารแนบ ๓ 
 
 
 
 



หนา้ 1

ที่ เลขหนังสือส�ง/

รหัสอ�างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป� 

ที่รับเรื่อง

วันที่ป�ดเรื่อง 

(แล�วเสร็จ)

เรื่อง อยู�ระหว�าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล�วเสร็จ

หน�วยงาน

เจ�าของเรื่อง/ช�อง

ทางการรับเรื่อง

ร�องเรียน

หน�วยงานที่

เกี่ยวข�อง

หมายเหตุ

1 ทส0214.4/787 2/10/2552 เสนอแนวทางการแก�ไขป4ญหาเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บรายได�

และการบริหารจัดการที่ดินป6าไม�ของกรมป6าไม�

√ ศบร.ทส ผ�าน 1111 สํานักจัดการที่ดินฯ

2 ทส0214.4/636 5/10/2552 ขอให�ตรวจสอบการดําเนินงานของสํานักส�งเสริมการปลูกป6า กรมป6า

ไม� กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ต.ท�าตะเกียบ อ.

ท�าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

√ ศบร.ทส ผ�าน 1111 สํานักส�งเสริมฯ

3 ทส0214.4/652 5/10/2552 ขอความช�วยเหลือเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ หมู� 4 ต.ศรีเตี้ย 

อ.บ�านโฮ�ง จ.ลําพูน

√ ศบร.ทส ผ�าน 1111 สํานักจัดการที่ดินฯ

4 ทส0214.4/802 7/10/2552 24/2/2553 ร�องเรียนพฤติกรรมเจ�าหน�าที่ป6าไม� ต.ช�องกุ�ม อ.วัฒนานคร จ.

สระแก�ว

√ ศบร.ทส ผ�าน 1111 สํานักปGองกันฯ

5 P2553/0004 8/10/2552 ขอให�รายงานผลการดําเนินงานตามที่ปรากฎเปJนข�าวในหนังสือพิมพK √ สํานักงานปลัด ทส. สํานักปGองกันฯ

6 รล0009.4/17416 9/10/2552 ขอพระราชทานความเปJนธรรมเกี่ยวกับที่ดิน บ�านห�วยเต�าคํา

ต.แก�งกระจาน อ.แก�งกระจาน จ.เพชรบุรี

√ สํานักราชเลขาธิการ สํานักจัดการที่ดินฯ

7 ทส0214.4/817 14/10/2552 13/11/2552 กรณีขอให�เร�งเบิกจ�ายเงินเดือนให�กับลูกจ�างเหมา หน�วยปGองกัน

รักษาป6า จ.ตรัง

√ ศบร.ทส ผ�าน 1111 สํานักปGองกันฯ

8 ทส0214.4/818 14/10/2552 9/2/2553 ขอให�ตรวจสอบการบุกรุกขุดบ�อดินนําไปจําหน�าย ในเขตที่ดิน

สาธารณะและเขตป6าสงวนแห�งชาติ ในท�องที่บ�านปง หมู� 1

ต.บ�านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม�

√ ศบร.ทส ผ�าน 1111 สํานักปGองกันฯ

9 ทส0214.4/815 14/10/2552 24/2/2553 แจ�งเบาะแสการลักลอบตัดไม�ในเขตป6าสงวนแห�งชาติ ต.อ�างทอง

อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรKธานี

√ ศบร.ทส ผ�าน 1111 สํานักปGองกันฯ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร�องเรียน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข�อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) เอกสารแนบ 3



หนา้ 2

ที่ เลขหนังสือส�ง/

รหัสอ�างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป� 

ที่รับเรื่อง

วันที่ป�ดเรื่อง 

(แล�วเสร็จ)

เรื่อง อยู�ระหว�าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล�วเสร็จ

หน�วยงาน

เจ�าของเรื่อง/ช�อง

ทางการรับเรื่อง

ร�องเรียน

หน�วยงานที่

เกี่ยวข�อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร�องเรียน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข�อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) เอกสารแนบ 3

10 P2553/0006 14/10/2552 ขอให�ตรวจสอบกรณีมีกลุ�มคนใช�รถแบ็คโฮทําลายภูเขา ขุดดิน และ

ตัดไม� บริเวณหมู� 5 ต.แก�งกระจาน อ.แก�งกระจาน จ.เพชรบุรี

√ ทางโทรศัพทK สํานักปGองกันฯ

11 P2553/0022 15/10/2552 กระทู�ถามที่ 546 ร. กรณี ขอให�นายกองคKการบริหารส�วนตําบล 

กํานัน ผู�ใหญ�บ�าน นายอําเภอในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ผู�ว�าราชการ

จังหวัดลพบุรี จัดหาพื้นที่ป6าชุมชนให�ท�องถิ่นเพื่อช�วยกันรักษาป6า

ชุมชนไว�และใช�ประโยชนKร�วมกัน

√ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักจัดการป6า

ชุมชน

12 P2553/0008 20/10/2552 การบุกรุกป6าดงหินส�ม อ.รัตนบุรี  จ.สุรินทรK √ ศบร.ทส ผ�าน 1111 สํานักปGองกันฯ

13 P2553/0009 20/10/2552 การแก�ไขป4ญหาที่ดินทํากินของราษฎร 102 ราย √ หนังสือถึง อปม. สํานักการอนุญาต

14 P2553/0023 22/10/2552 ข�อหารือของสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร กรณี เกษตรกรปลูกป6าไม�

เศรษฐกิจประเภทไม�สักทองในที่ดิน ภ.บ.ท.5 แล�วไม�สามารถขึ้น

ทะเบียนส�วนป6าได�

√ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักส�งเสริมฯ

15 ทส0100/5932 22/10/2552 ข�อหารือของสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร กรณี กระทรวงสาธารณสุข

ขอใช�พื้นที่ป6าไม�เพื่อก�อสร�างอาคารผู�ป6วยให�กับโรงพยาบาลพัทลุง

√ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักการอนุญาต

16 ทส0214.4/833 26/10/2552 26/10/2552 กรณีขอให�ตรวจสอบการบุกรุกเขตป6าสงวนแห�งชาติ พื้นที่ 

ต.หนองป6าก�อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

√ ศบร.ทส ผ�าน 1111 สํานักปGองกันฯ

17 ทส0214.4/833(2) 26/10/2552 26/10/2552 กรณีขอให�ตรวจสอบการบุกรุกเขตป6าสงวนแห�งชาติ พื้นที่ 

ต.หนองป6าก�อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

√ ศบร.ทส ผ�าน 1111 สํานักปGองกันฯ

18 P2553/0011 27/10/2552 4/12/2552 กรณีแจ�งเบาะแสการลักลอบขุดเอาไม�ในคลองสาธารณะมาแปรรูป

ขาย จ.กําแพงเพชร

√ ทางโทรศัพทK สํานักปGองกันฯ



หนา้ 3

ที่ เลขหนังสือส�ง/

รหัสอ�างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป� 

ที่รับเรื่อง

วันที่ป�ดเรื่อง 

(แล�วเสร็จ)

เรื่อง อยู�ระหว�าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล�วเสร็จ

หน�วยงาน

เจ�าของเรื่อง/ช�อง

ทางการรับเรื่อง

ร�องเรียน

หน�วยงานที่

เกี่ยวข�อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร�องเรียน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข�อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) เอกสารแนบ 3

19 P2553/0010 27/10/2552 ขอให�ตรวจสอบการลักลอบตัดไม�ในเขตพื้นที่อนุรักษK ซ.ช�องเนียง

ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

√ ทางโทรศัพทK สํานักปGองกันฯ

20 ทส0214.4/830 29/10/2552 23/2/2553 กรณีบุกรุกพื้นที่ป6าสงวน ในพื้นที่หมู� 8 ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา √ ศบร.ทส ผ�าน 1111 สํานักปGองกันฯ

21 ทส 0214.4/828 29/10/2552 7/7/2553 กรณีเจ�าหน�าที่ป6าไม�และชาวบ�านเข�าไปตัดไม�ในพื้นที่ป6าชุมชน 

อ.สะบ�าย�อย จ.สงขลา

√ ศบร.ทส ผ�าน 1111 สํานักปGองกันฯ

22 ทส0214.4/844 30/10/2552 23/12/2552 กรณีมีการลักลอบตักดินบริเวณป6าสงวนเขาแม�นางเวียน

อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรคK

√ ศบร.ทส 

ผ�านสายด�วน 1310

สํานักปGองกันฯ

23 ทส0214.4/845 30/10/2552 8/2/2553 ขอความช�วยเหลือให�ติดตามเงินฌาปนกิจของกรมป6าไม� จ.เชียงราย √ ศบร.ทส ผ�าน 1111 สํานักปGองกันฯ

24 P2553/0025 2/11/2552 9/11/2552 ขอความเปJนธรรมกรณีถูกเจ�าหน�าที่ของรัฐจับกุมและดําเนินคดีทาง

ศาลเนื่องจากบุกรุกป6าสงวนห�งชาติ

√ ศบร.ทส ผ�าน 1111 สํานักปGองกันฯ

25 ทส0100/6038 2/11/2552 กระทู�ถามที่ 572 ร. เรื่อง การจดทะเบียนเกษตรกร √ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักจัดการที่ดินฯ

26 ทส0100/6047 2/11/2552 ข�อหารือของสมาชิกวุฒิสภา กรณี ป4ญหาโลกร�อนอันเนื่องมาจากจะ

มีการประชุมสหประชาชาติที่นครนิวยอรKก

√ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักจัดการป6า

ชุมชน

27 ทส0100/6060 3/11/2552 กระทู�ถามที่ 576 ร. เรื่อง การออกเอกสารสิทธิที่อยู�อาศัยและที่ทํา

การเกษตรในจังหวัดนครพนม

√ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักจัดการที่ดินฯ

28 ทส0214.4/805 6/11/2552 9/12/2552 กรณีขอความช�วยเหลือเกี่ยวกับที่ดินทํากินและที่อยู�อาศัย หมู�บ�าน

ห�วยคอม หมู� 4 ต.น้ําไผ� อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถK

√ ศบร.ทส ผ�าน 1111 สํานักจัดการที่ดินฯ

29 ทส0214.4/806 6/11/2552 ขอความช�วยเหลือการโอนย�ายหน�วยงาน จากสํานักจัดการ

ทรัพยากรป6าไม�ที่ 8 ไปเขตการจัดการอุทยานแห�งชาติที่ 3

√ ศบร.ทส ผ�าน 1111 สํานักบริหารกลาง



หนา้ 4

ที่ เลขหนังสือส�ง/

รหัสอ�างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป� 

ที่รับเรื่อง

วันที่ป�ดเรื่อง 

(แล�วเสร็จ)

เรื่อง อยู�ระหว�าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล�วเสร็จ

หน�วยงาน

เจ�าของเรื่อง/ช�อง

ทางการรับเรื่อง

ร�องเรียน

หน�วยงานที่

เกี่ยวข�อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร�องเรียน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข�อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) เอกสารแนบ 3

30 P2553/0033 9/11/2552 9/11/2552 ขอความเปJนธรรมกรณีถูกเจ�าหน�าที่ของรัฐจับกุมและดําเนินคดีทาง

ศาลเนื่องจากบุกรุกป6าสงวนห�งชาติ

√ ศบร.ทส ผ�าน 1111 สํานักปGองกันฯ

31 รล0008/7844 10/11/2552 14/12/2552 ขอพระราชทานความช�วยเหลือเกี่ยวกับที่ดิน กรณีนายสําเริง เจริญ

วงศK กับพวกรวม 917 ครอบครัว

√ สํานักราชเลขาธิการ สํานักจัดการที่ดินฯ

32 ทส0214.4/826 10/11/2552 23/2/2553 ขอแจ�งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป6าสงวนแห�งชาติ

อุโมงคKต�นไม� หมู� 1 ต.แสลงพัน อ.วังม�วง จ.สระบุรี

√ ศบร.ทส ผ�าน 1111 สํานักปGองกันฯ

33 ทส0214.4/817(2) 13/11/2552 13/11/2552 กรณีขอให�เร�งเบิกจ�ายเงินเดือนให�กับลูกจ�างเหมา หน�วยปGองกัน

รักษาป6า จ.ตรัง

√ ศบร.ทส ผ�าน 1111 สํานักปGองกันฯ

34 ทส0214.4/816 13/11/2552 กรณีขอความช�วยเหลือเกี่ยวกับการจําหน�ายไม�ป6าเศรษฐกิจ 

ต.หนองเขียด ต.นาหนองท�ม อ.ชุมแพร จ.ขอนแก�น

√ ศบร.ทส ผ�าน 1111 สํานักปGองกันฯ

35 P2553/0028 23/11/2552 มีการตัดไม�ทําลายป6า บริเวณเทือกเขาภูพาน อ.ภูพาน จ.สกลนคร √ ทางโทรศัพทK สํานักปGองกันฯ

36 P2553/0039 23/11/2552 ขอทราบข�อมูลการก�อสร�างถนนในรีสอรKทภูไพธารน้ํา จ.กาญจนบุรี √ ทางโทรศัพทK สํานักปGองกันฯ

37 ทส0100/4351 23/11/2552 การดําเนินการตามข�อหารือของสมาชิกรัฐสภา √ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักปGองกันฯ

38 ทส0214.4/857 24/11/2552 กรณีขอความอนุเคราะหKเข�าทําประโยชนKในที่ดินบริเวณพื้นที่ป6า

สงวนแห�งชาติป6าเขาหลวง จ.นครศรีธรรมราช

√ ศบร.ทส ผ�าน 1111 สํานักการอนุญาต

39 P2553/0007 25/11/2552 มีผู�บุกรุกป6าสงวนป6าชาติ ต.บ�อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก √ ทางโทรศัพทK สํานักปGองกันฯ

40 P2553/0050 2/12/2552 ข�อหารือของสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร กรณีขอให� ทส. ประสาน

หน�วยงานที่เกี่ยวข�องแก�ไขป4ญหาการตัดไม�ทําลายป6าในพื้นที่ จ.ศรีสะ

เกษ และสุรินทรK

√ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักการอนุญาต,

สํานักปGองกันฯ



หนา้ 5

ที่ เลขหนังสือส�ง/

รหัสอ�างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป� 

ที่รับเรื่อง

วันที่ป�ดเรื่อง 

(แล�วเสร็จ)

เรื่อง อยู�ระหว�าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล�วเสร็จ

หน�วยงาน

เจ�าของเรื่อง/ช�อง

ทางการรับเรื่อง

ร�องเรียน

หน�วยงานที่

เกี่ยวข�อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร�องเรียน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข�อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) เอกสารแนบ 3

41 ทส0100/6738 2/12/2552 ข�อหารือของสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร กรณีขอให�หน�วยงานที่

เกี่ยวข�องอนุญาตให�ประชาชนเช�าพื้นที่ป6าที่ถูกบุกรุกทําสวนยางพารา

ในเขตป6าสงวนแห�งชาติ

√ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักการอนุญาต,

สํานักปGองกันฯ

42 ทส0100/6738 2/12/2552 ข�อหารือของสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร ขอให�หน�วยงานที่เกี่ยวข�อง

เพาะต�นกล�ายางพารา ต�นปาลKมน้ํามัน และพันธุKไม�ไผ� แจกจ�ายให�กับ

เกษตรกร จ.ลพบุรี เพื่อเพิ่มรายได�ให�เกษตรกร

√ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักการอนุญาต,

สํานักปGองกันฯ

43 P2553/0041 4/12/2552 4/12/2552 กรณีแจ�งเบาะแสการลักลอบขุดเอาไม�ในคลองสาธารณะมาแปรรูป

ขาย จ.กําแพงเพชร

√ ทางโทรศัพทK สํานักปGองกันฯ

44 P2553/0040 4/12/2552 กรณีขอให�ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป6า บริเวณหมู�บ�านห�วยยาง

ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

√ ทางโทรศัพทK สํานักปGองกันฯ

45 P2553/0054 8/12/2552 ข�อหารือของสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร กรณีขอให�กรมป6าไม�เร�งรัด

การพิจารณาอนุญาตให�กรมชลประทานเข�าใช�พื้นที่เพื่อก�อสร�างอ�าง

เก็บน้ําผาแดง หมู�ที่ 5 ต.ศรีวิชัย จ.ลําพูน

√ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักการอนุญาต,

สํานักบริหารกลาง

46 ทส0100/6836 8/12/2552 ข�อหารือของสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร กรณีขอให�กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม พิจารณาอนุญาตให�

โรงพยาบาลพัทลุงได�ใช�พื้นที่ในการก�อสร�างอาคาร

√ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักการอนุญาต,

สํานักบริหารกลาง

47 ทส0214.4/805(2) 9/12/2552 9/12/2552 กรณีขอความช�วยเหลือเกี่ยวกับที่ดินทํากินและที่อยู�อาศัย หมู�บ�าน

ห�วยคอม หมู� 4 ต.น้ําไผ� อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถK

√ ศบร.ทส ผ�าน 1111 สํานักจัดการที่ดินฯ

48 ทส0214.4/806(2) 11/12/2552 ขอความช�วยเหลือการโอนย�ายหน�วยงาน จากสํานักจัดการ

ทรัพยากรป6าไม�ที่ 8 ไปเขตการจัดการอุทยานแห�งชาติที่ 3

√ ศบร.ทส ผ�าน 1111 สํานักบริหารกลาง



หนา้ 6

ที่ เลขหนังสือส�ง/

รหัสอ�างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป� 

ที่รับเรื่อง

วันที่ป�ดเรื่อง 

(แล�วเสร็จ)

เรื่อง อยู�ระหว�าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล�วเสร็จ

หน�วยงาน

เจ�าของเรื่อง/ช�อง

ทางการรับเรื่อง

ร�องเรียน

หน�วยงานที่

เกี่ยวข�อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร�องเรียน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข�อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) เอกสารแนบ 3

49 รล0008/7844(2) 14/12/2552 14/12/2552 ขอพระราชทานความช�วยเหลือเกี่ยวกับที่ดิน 

กรณีนายสําเริง เจริญวงศK กับพวกรวม 917 ครอบครัว

√ สํานักราชเลขาธิการ สํานักจัดการที่ดินฯ

50 ทส0100/7039 15/12/2552 ข�อหารือของสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร กรณีกรมป6าไม�ไม�อนุญาตให�

กรมชลประทานก�อสร�างอ�างเก็บน้ําห�วยแม�จอนในพื้นที่ป6าไม�

√ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักการอนุญาต

51 ทส0100/7045 15/12/2552 ข�อหารือของสมาชิกวุฒิสภา กรณี ชนเผ�ามันนิหรือเงาะป6า ซึ่งอาศัย

อยู�ในเขตพื้นที่ป6าจังหวัดสตูล สงขลา พัทลุง และตรัง ถูกใช�ให�

ทํางานผิดกฎหมาย

√ สร.ทส. สํานักปGองกันฯ

52 ทส0214.4/891 18/12/2552 12/5/2553 กรณีขอให�ตรวจสอบข�อเท็จจริงเกี่ยวกับการตรวจยึดอุปกรณKของ

กลางในการกระทําความผิดตามคดีหมายเลขแดงที่ 3004/2545

√ ศบร.ทส ผ�าน 1111 สํานักปGองกันฯ

53 ทส0100/7283 21/12/2552 ข�อหารือของสมาชิกวุฒิสภา กรณีขอให�หน�วยงานที่เกี่ยวข�องแก�ไข

ป4ญหาการบุกรุกทําลายป6าในพื้นที่ จ.ชุมพร ต�อเนื่องไปยังพื้นที่

ประเทศพม�า

√ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักปGองกันฯ

54 ทส0214.4/844(2) 23/12/2552 23/12/2552 กรณีมีการลักลอบตักดินบริเวณป6าสงวนเขาแม�นางเวียน

อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรคK

√ ศบร.ทส 

ผ�านสายด�วน 1310

สํานักปGองกันฯ

55 ทส0214.4/896 23/12/2552 11/6/2553 กรณีขอความช�วยเหลือเกี่ยวกับการแก�ป4ญหาการบุกรุกพื้นที่ป6า

สงวนแห�งชาติป6าดงใหญ� อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมยK

√ ศบร.ทส ผ�าน 1111 สํานักปGองกันฯ

56 ทส0214.4/857(2) 23/12/2552 กรณีขอความอนุเคราะหKเข�าทําประโยชนKในที่ดินบริเวณพื้นที่ป6า

สงวนแห�งชาติป6าเขาหลวง จ.นครศรีธรรมราช

√ ศบร.ทส ผ�าน 1111 สํานักการอนุญาต



หนา้ 7

ที่ เลขหนังสือส�ง/

รหัสอ�างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป� 

ที่รับเรื่อง

วันที่ป�ดเรื่อง 

(แล�วเสร็จ)

เรื่อง อยู�ระหว�าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล�วเสร็จ

หน�วยงาน

เจ�าของเรื่อง/ช�อง

ทางการรับเรื่อง

ร�องเรียน

หน�วยงานที่

เกี่ยวข�อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร�องเรียน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข�อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) เอกสารแนบ 3

57 ทส0214.4/898 23/12/2552 ขอความอนุเคราะหKขยายเขตไฟฟGาในพื้นที่หมู� 1 ต.น้ําจืด

อ.กระบุรี จ.ระนอง

√ ศบร.ทส ผ�าน 1111 สํานักการอนุญาต

58 ทส0100/7411 25/12/2552 ข�อหารือของสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร กรณีขอให�กรมป6าไม�เร�งรัด

การยกเลิกประกาศเขตป6าคุ�มครองทับที่ ส.ค.1 ในพื้นที่ อ.แม�ทา จ.

ลําพูน

√ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักจัดการที่ดินฯ

59 16193.3/3935 29/12/2552 ขอร�องเรียนให�ตรวจสอบและยกเลิกใบอนุญาต √ หนังสือถึง อปม. สน.จทป.7 

(ขอนแก�น)

60 ทส0100/7527 4/1/2553 ข�อหารือของสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร กรณีขอให� ทส. พิจารณาให�

เอกสารสิทธิกับวัดและสํานักสงฆKใน จ.สุโขทัย ที่ตั้งอยู�ในเขตป6า

สงวนแห�งชาติหรืออุทยานแห�งชาติ

√ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักส�งเสริมฯ,

สํานักจัดการป6า

ชุมชน

61 ทส0100/7527 4/1/2553 ข�อหารือของสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร กรณีขอให�กรมป6าไม�

เพาะพันธุKกล�าไม� เช�น ขี้เหล็ก ไม�ไผ� ไม�รวก ไม�สัก ยูคาลิปตัส และไม�

อื่นๆ แจกจ�ายให�ราษฎรเพื่อส�งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ

√ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักส�งเสริมฯ,

สํานักจัดการป6า

ชุมชน

62 ทส0100/7586 6/1/2553 ข�อหารือของสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร กรณีขอให�หน�วยงานที่

เกี่ยวข�องจัดสรรงบประมาณ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนKบริเวณตอนล�าง

ของน้ําตกธารทิพยK ต.บ�านม�วง และน้ําตกธารทอง ต.ผาตั้ง อ.สังคม 

จ.หนองคาย เพื่อสร�างอ�างเก็บน้ําบนเขื่อน

√ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักการอนุญาต

63 ทส0100/155 11/1/2553 กระทู�ถามที่ 409 ร. เรื่อง ป4ญหาที่ดินทํากินในเขตป6าสงวนทั่วประเทศ √ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักจัดการที่ดินฯ

64 ทส0100/155(2) 11/1/2553 กระทู�ถามที่ 410 ร. เรื่อง ป4ญหาออกเอกสารสิทธิ √ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักจัดการที่ดินฯ



หนา้ 8

ที่ เลขหนังสือส�ง/

รหัสอ�างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป� 

ที่รับเรื่อง

วันที่ป�ดเรื่อง 

(แล�วเสร็จ)

เรื่อง อยู�ระหว�าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล�วเสร็จ

หน�วยงาน

เจ�าของเรื่อง/ช�อง

ทางการรับเรื่อง

ร�องเรียน

หน�วยงานที่

เกี่ยวข�อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร�องเรียน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข�อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) เอกสารแนบ 3

65 ทส0100/7296 13/1/2553 กระทู�ถามที่ 594 ร. เรื่อง ให�ดําเนินการออกเอกสารสิทธิและการ

แก�ไขป4ญหาให�กับที่ดินของวัด

√ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักการอนุญาต

66 ทส0207.3/ว125 18/1/2553 ข�อหารือของสมาชิกวุฒิสภา กรณีขอให�รัฐบาลเร�งดําเนินการรักษา

ความปลอดภัยสาธารณะและปGองกันภัยพิบัติธรรมชาติ โดยการบูร

ณาการแผนแม�บทของหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง

√ สํานักงาน ปทส. สํานักแผนงานฯ

(ส�วนแผนงานฯ)

67 ทส0214.4/917 19/1/2553 19/8/2553 แจ�งเบาะแสการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป6าสงวนแห�งชาติหุบผาก 

ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ และ ขอแจ�งเบาะแสเกี่ยวกับ

นายหน�ารับซื้อที่ดินให�กับนายทุนบริเวณพื้นที่ป6าสงวนป6าดงคําเดือย

 ต.โคกโปร�ง อ.ชานุมาน จ.อํานาจเจริญ

√ ศบร.ทส ผ�าน 1111 สํานักปGองกันฯ

68 P2553/0058 27/1/2553 กรณีมีการลักลอบตัดไม�บนเขา ต.ลํานํา อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช √ ทางโทรศัพทK สํานักปGองกันฯ

69 P2553/0059 29/1/2553 กรณีมีการบุกรุกพื้นที่ป6าสงวน ต.แสงภา อ.นาแห�ว จ.เลย √ ทางโทรศัพทK สํานักปGองกันฯ

70 ทส0100/898 2/2/2553 ข�อหารือกรณีขอให�กรมป6าไม�เร�งรัดการยกเลิกประกาศเขตป6า

คุ�มครองทับที่ ส.ค.1 ในพื้นที่ อ.แม�ทา จ.ลําพูน

√ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักจัดการที่ดินฯ

71 ทส0214.4/904 4/2/2553 7/3/2554 ร�องเรียนพฤติกรรมเจ�าหน�าที่ป6าไม� บ�านกุดตะขาบ อ.วาริชภูมิ

จ.สกลนคร และ แจ�งเบาะแสการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป6าสงวน

แห�งชาติบ�านโลZะโป[ะ หมู�ที่ 1 ต.พุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา

√ ศบร.ทส ผ�าน 1111 สํานักปGองกันฯ

72 ทส0214.4/904(2) 4/2/2553 7/3/2554 ร�องเรียนพฤติกรรมเจ�าหน�าที่ป6าไม� บ�านกุดตะขาบ อ.วาริชภูมิ   จ.

สกลนคร และ แจ�งเบาะแสการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป6าสงวนแห�งชาติ

บ�านโลZะโป[ะ หมู�ที่ 1 ต.พุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา

√ ศบร.ทส ผ�าน 1111 สํานักปGองกันฯ



หนา้ 9

ที่ เลขหนังสือส�ง/

รหัสอ�างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป� 

ที่รับเรื่อง

วันที่ป�ดเรื่อง 

(แล�วเสร็จ)

เรื่อง อยู�ระหว�าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล�วเสร็จ

หน�วยงาน

เจ�าของเรื่อง/ช�อง

ทางการรับเรื่อง

ร�องเรียน

หน�วยงานที่

เกี่ยวข�อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร�องเรียน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข�อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) เอกสารแนบ 3

73 ทส0100/663 4/2/2553 กระทู�ถามที่ 229 เรื่อง การแก�ไขป4ญหาที่ดินทํากินและเร�งรัดออก

เอกสารสิทธิรวมถึงการพัฒนาสิทธใินที่ดินทํากินให�เปJนมาตรฐาน

เดียวกัน

√ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักจัดการที่ดินฯ

74 ทส0100/735 8/2/2553 ข�อหารือของสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร กรณีการดูแลรักษาสภาพ

พื้นที่ป6าในประเทศไทยไม�ให�ถูกทําลายเปJนระเบียบวาระแห�งชาติ

√ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักปGองกันฯ

75 P2553/0069 11/2/2553 กรณีพฤติกรรมเจ�าหน�าที่ป6าไม�หน�วยปGองกันรักษาป6าที่ พล.9 

ต.คันโช�ง อ.วัดโบสถK จ.พิษณุโลก

√ ทางโทรศัพทK สํานักปGองกันฯ

76 P2553/0073 16/2/2553 กรณีมีการลักลอบตัดไม�แดง ไม�ประดู� บริเวณบ�านห�วยหอย หมู� 13 

ต.วังลาบ อ.หล�มเก�า  จ.เพชรบูรณK

√ ทางโทรศัพทK สํานักปGองกันฯ

77 P2553/0068 18/2/2553 กรณีมีการบุกรุกตัดไม�บริเวณป6าเสื่อมโทรม ต.ห�วยสัก อ.เมือง 

จ.เชียงราย

√ ทางโทรศัพทK สํานักปGองกันฯ

78 ทส0100/13035 18/2/2553 กระทู�ถามที่ 739 ร. เรื่อง การปลูกต�นไม�เพิ่มเพื่อแก�ไขป4ญหาภาวะ

โลกร�อน

√ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักส�งเสริมฯ

79 P2553/0079 2/3/2553 ผ�านร�างราษฎรบ�านสองแคว จ.น�าน มีความประสงคKให�กรมป6าไม�

ช�วยฟ\]นฟูป6า

√ เลขาธิการพระราชวัง สํานักส�งเสริมฯ

80 ทส0100/1265 4/3/2553 แก�ไขกระทู� จํานวน 7 เรื่อง √ สร.ทส. สํานักจัดการที่ดินฯ

81 ทส0100/1317 5/3/2553 กระทู� 792 ร. เรื่อง การบุกรุกที่ดินของรัฐ √ สร.ทส. สํานักปGองกันฯ



หนา้ 10

ที่ เลขหนังสือส�ง/

รหัสอ�างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป� 

ที่รับเรื่อง

วันที่ป�ดเรื่อง 

(แล�วเสร็จ)

เรื่อง อยู�ระหว�าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล�วเสร็จ

หน�วยงาน

เจ�าของเรื่อง/ช�อง

ทางการรับเรื่อง

ร�องเรียน

หน�วยงานที่

เกี่ยวข�อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร�องเรียน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข�อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) เอกสารแนบ 3

82 ทส0100/1507 12/3/2553 กระทู� 839 ร. เรื่อง การจัดสรรที่ดินบริเวณเขายายเที่ยงในรูป

หมู�บ�านป6าไม�ของกรมป6าไม�

√ สร.ทส. สํานักจัดการที่ดินฯ

83 P2553/0075 17/3/2553 กรณีมีการบุกรุกตัดไม�ที่เขาแม�เมาะ บริเวณบ�านห�วยกุ�ง อ.สบเมย จ.

แม�ฮ�องสอน

√ ทางโทรศัพทK สํานักปGองกันฯ

84 P2553/0080 22/3/2553 กรณีมีการขุดเขาในเขตป6าสงวนแห�งชาติ หมู�ที่ 2 บ�านดอนงาม 

ต.เวียงนางคํา อ.แม�สาย จ.เชียงราย

√ ศบร.ทส ผ�าน 1111 สํานักปGองกันฯ

85 P2553/0081 24/3/2553 24/3/2553 ขอให�รายงานผลการดําเนินงานตามที่ปรากฏเปJนข�าวในหนังสือพิมพK √ สนง. ปลัด ทส. สํานักปGองกันฯ,

สํานักจัดการที่ดินฯ

86 P2553/0082 25/3/2553 กรณีมีการตัดไม�พยุง บริเวณป6าสงวนฯ ต.หนองไส อ.เสนานิคม  

จ.อํานาจเจริญ

√ ทางโทรศัพทK สํานักปGองกันฯ

87 ทส0100/1814 25/3/2553 ข�อหารือของสมาชิกวุฒิสภา กรณี ขอให�เร�งสํารวจรังวัดจัดแนวเขต

ที่ดินป6าไม�ให�ชัดเจนและสนับสนุนการดูแลและรักษาฟ\]นฟูสภาพป6า 

รวมทั้งบูรณาการการทํางานร�วมกันกับหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง

√ สร.ทส. สํานักจัดการที่ดินฯ

88 รล0009.4/5106 29/3/2553 ขอพระราชทานความเปJนธรรม ต.เขาพัง อ.บ�านขุนตาล

จ.สุราษฎรKธานี

√ สํานักราชเลขาธิการ กรมอุทยานฯ

89 P2553/0084 31/3/2553 ขอให�ตรวจสอบการบุกรุกทําลายทรัพยากรป6าไม� √ ชมรมรักษKสิ่งแวดล�อม

จังหวัดฉะเชิงเทรา

สํานักปGองกันฯ



หนา้ 11

ที่ เลขหนังสือส�ง/

รหัสอ�างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป� 
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ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล�วเสร็จ

หน�วยงาน

เจ�าของเรื่อง/ช�อง

ทางการรับเรื่อง

ร�องเรียน

หน�วยงานที่

เกี่ยวข�อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร�องเรียน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข�อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) เอกสารแนบ 3

90 P2553/0087 1/4/2553 กรณีมีการตัดไม�บริเวณป6าจ�าว ในหมู�บ�านหนองตาแต�ม ต.หนองตา

แต�ม อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธK

√ ทางโทรศัพทK สํานักปGองกันฯ

91 P2553/0088 2/4/2553 กรณีมีผู�ใหญ�บ�านเรียกเก็บเงินค�าชี้แนวเขตป6า จากชาวบ�านหมู� 3 

และหมู� 5  ต.นาหอ อ.ด�ายซ�าย จ.เลย

√ ทางโทรศัพทK สํานักปGองกันฯ

92 P2553/0089 5/4/2553 กรณีมีการตัดไม�ในเขตอุทยานแห�งชาติทองผาภูมิ บริเวณหมู�บ�าน

ประไรโหนก ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

√ ทางโทรศัพทK กรมอุทยานฯ

93 ทส0100/2050 5/4/2553 กระทู� 882 ร. เรื่อง งบประมาณในการปลูกป6าฟ\]นฟูและอนุรักษKเขต

ป6าสงวนแห�งชาติและเขตอุทยานแห�งชาติ

√ สร.ทส. สํานักส�งเสริมฯ

94 P2553/0090 8/4/2553 เจ�าหน�าที่กองการอนุญาตปฏิบัติตัวไม�เหมาะสมในการทํางาน √ ทางโทรศัพทK สํานักการอนุญาต

95 1603.7/252 9/4/2553 กรณีมีการตัดไม�บริเวณลําห�วยแม�ยอง หมู�ที่ 6 ต.นายาง  

อ.สบปราบ จ.ลําปาง

√ ทางโทรศัพทK สํานักปGองกันฯ

96 ทส0100/2642 11/4/2553 ข�อหารือของสมาชิกวุฒิสภา กรณี นโยบายการคลัง เรื่องการเวนคืน

ที่ดินราชพัสดุที่ไม�ได�ใช�ประโยชนKจากส�วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

เพื่อแจกจ�ายให�เกษตรกรปลูกพืชพลังงานทดแทนมีผลกระทบต�อ

การดํารงชีวิตด�วยการหาผลผลิตจากป6าไม�หรือไม�

√ สร.ทส. สํานักบริหารกลาง

97 ทส0214.4/904(3) 23/4/2553 ขอแจ�งเบาะแสการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป6าสงวนแห�งชาติ บ�านโลZะโป[ะ

 จ.พังงา

√ ศบร.ทส ผ�าน 1111 สํานักปGองกันฯ 

ทําเรื่องส�งเอง

98 1603.7/388 26/4/2553 7/7/2553 กรณีเจ�าหน�าที่ป6าไม�เรียกเก็บค�าบริการผู�ค�าสิ่งประดิษฐKเปJนรายเดือน

 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพี จ.กําแพงเพชร

√ ด�วยตัวเอง สํานักปGองกันฯ

99 5311760873 27/4/2553 27/5/2554 แนะนํา ข�อเสนอแนะ กรณีการขอรับกล�าไม�สักมงคลสายพันธุK

เสาชิงช�า

√ e-petition สํานักส�งเสริมฯ



หนา้ 12

ที่ เลขหนังสือส�ง/

รหัสอ�างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป� 

ที่รับเรื่อง

วันที่ป�ดเรื่อง 

(แล�วเสร็จ)

เรื่อง อยู�ระหว�าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล�วเสร็จ

หน�วยงาน

เจ�าของเรื่อง/ช�อง

ทางการรับเรื่อง

ร�องเรียน

หน�วยงานที่

เกี่ยวข�อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร�องเรียน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข�อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) เอกสารแนบ 3

100 ทส0214.4/785 27/4/2553 กรณีขอความอนุเราะหKพิจารณาเร�งจ�ายเงินเดือนตกเบิก จ.ตาก และ

ขอให�เร�งจ�ายเงินเดือนให�กับลูกจ�างเพาะชํากล�าไม� จ.ยโสธร

√ ศบร.ทส ผ�าน 1111 สํานักบริหารกลาง

,สํานักส�งเสริมฯ

101 ทส0201.6/1491 30/4/2553 9/6/2553 ขอให�รายงานผลการดําเนินงานตามที่ปรากฎเปJนข�าวในหนังสือพิมพK

 กรณีที่ 1 จับผู�ลักลอบตัดไม�ในป6าสงวนแห�งชาติ ต.กระบี่น�อย อ.

เมือง จ.กระบี่

√ สํานักงานปลัด

กระทรวงฯ

สน.จทป.12 สาขา

กระบี่

102 5310989965 3/5/2553 15/12/2553 กรณีร�องเรียนพฤติกรรมเจ�าหน�าที่ป6าไม� ต.น้ําสวย อ.เมือง จ.เลย √ e-petition สํานักปGองกันฯ

103 ทส0206.2/1 7/5/2553 กรณีราษฎรบุกรุกพื้นที่ป6า ต.ตลาดแร�ง อ.บ�านเขว�า จ.ชัยภูมิ    

(ปก.ทส.ส�งเรื่องกลับมาให�ดําเนินการต�อ)

√ สํานักงานปลัดฯ สํานักปGองกันฯ

104 P2553/0100 10/5/2553 ขอให�รายงานผลการดําเนินงานตามที่ปรากฏเปJนข�าวในหนังสือพิมพK √ สํานักงานปลัดฯ สํานักปGองกันฯ

105 นร01520014648 10/5/2553 กรณีการปลูกไม�กฤษณา ที่ ต.ทรัพยKอนันตK อ.ท�าแซะ จ.ชุมพร √ ศูนยKบริการร�วม ทส. สํานักการอนุญาต

106 ทส0214.4/891(2) 12/5/2553 12/5/2553 กรณีขอให�ตรวจสอบข�อเท็จจริงเกี่ยวกับการตรวจยึดอุปกรณKของ

กลางในการกระทําความผิดตามคดีหมายเลขที่ 3004/2545

√ ศูนยKบริการร�วม ทส. สํานักปGองกันฯ

107 5312964517 14/5/2553 25/5/2553 กรณีขอความเปJนธรรมเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของกลุ�ม

หัตถกรรมรากไม�-ตอไม�บ�านบากชุม ต.โนนก�อ อ.สิรินธร จ.

อุบลราชธานี

√ e-petition สํานักการอนุญาต

108 5311346551 17/5/2553 13/10/2553 กรณีขอให�ตรวจสอบการตัดไม�ในพื้นที่ป6าสงวนสวนป6าแม�วังฝ4gงขวา 

สวนป6าแม�ลี สวนป6าแม�สุข ในเขตพื้นที่ต.แจ�ซ�อน อ.เมืองปาน จ.

ลําปาง

√ e-petition สํานักปGองกันฯ



หนา้ 13

ที่ เลขหนังสือส�ง/

รหัสอ�างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป� 

ที่รับเรื่อง

วันที่ป�ดเรื่อง 

(แล�วเสร็จ)

เรื่อง อยู�ระหว�าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล�วเสร็จ

หน�วยงาน

เจ�าของเรื่อง/ช�อง

ทางการรับเรื่อง

ร�องเรียน

หน�วยงานที่

เกี่ยวข�อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร�องเรียน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข�อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) เอกสารแนบ 3

109 นร0508/ท1049 25/5/2553 ขอความอนุเคราะหKสอบข�อเท็จจริง กรณีนายสุนันทK เจริญศรี 

ขอพระราชทานที่ดินในเขตพื้นที่ ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง

√ สํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี

สํานักส�งเสริมฯ

110 P2553/0106 27/5/2553 27/5/2553 ขอให�รายงานผลการดําเนินงานตามที่ปรากฏเปJนข�าวในหนังสือพิมพK √ สํานักงานปลัดฯ สํานักปGองกันฯ

111 5311760873 27/5/2553 กรณีขอให�ปรับปรุงระบบการให�บริการของโครงการปลูกต�นสัก

มงคลสายพันธุKเสาชิงช�า

√ e-petition สํานักการอนุญาต

112 P2553/0107 2/6/2553 กรณีมีการบุกรุกพื้นที่ป6าสงวน ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี √ ทางโทรศัพทK สํานักปGองกันฯ

113 P2553/0108 7/6/2553 กรณีห�องน้ําหญิงฝ4gงกองการอนุญาตชํารุด √ ทางโทรศัพทK สํานักบริหารกลาง

114 P2553/0109 9/6/2553 9/6/2553 ขอให�รายงานผลการดําเนินงานตามที่ปรากฏเปJนข�าวในหนังสือพิมพK 

(ปก.ทส.ขอให�กรมป6าไม�ติดตาม ตามเสนอต�อไป)

√ สํานักงานปลัดฯ สน.จทป.12 สาขา

กระบี่

115 ทส0214.4/681 9/6/2553 ขอความเปJนธรรม กรณีเจ�าหน�าที่เลือกปฏิบัติ อ.สิรินธร  

จ.อุบลราชธานี

√ ศบร.ทส ผ�าน 1111 สํานักปGองกันฯ

116 ทส0214.4/896(2) 11/6/2553 11/6/2553 กรณีขอความช�วยเหลือเกี่ยวกับการแก�ป4ญหาการบุกรุกพื้นที่ป6า

สงวนแห�งชาติป6าดงใหญ� อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมยK

√ ศูนยKบริการร�วม ทส. สํานักปGองกันฯ

117 5311460736 14/6/2553 4/11/2553 ขอความเปJนธรรมเกี่ยวกับที่ดิน บริเวณที่พักสงฆKป6าหินรอยพระ

พุทธบาท ต.กลางดง อ.ปากช�อง จ.นครราชสีมา

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินฯ

118 5310989437 14/6/2553 5/11/2553 ขอให�ตรวจสอบการปฏิบัติหน�าที่ของเจ�าหน�าที่อนุรักษKป6าไม� ต.

หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรคK

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินฯ

119 5311374047 14/6/2553 กรณีการตัดไม�ทําลายป6า และทําไร�เลื่อนลอย อ.สันติสุข จ.น�าน √ e-petition สํานักปGองกันฯ



หนา้ 14

ที่ เลขหนังสือส�ง/

รหัสอ�างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป� 

ที่รับเรื่อง

วันที่ป�ดเรื่อง 

(แล�วเสร็จ)

เรื่อง อยู�ระหว�าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล�วเสร็จ

หน�วยงาน

เจ�าของเรื่อง/ช�อง

ทางการรับเรื่อง

ร�องเรียน

หน�วยงานที่

เกี่ยวข�อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร�องเรียน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข�อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) เอกสารแนบ 3

120 P2553/0111 14/6/2553 กรณีมีการบุกรุกตัดไม�บริเวณภูเขา ต.น้ําเลา อ.ร�องกวาง จ.แพร� √ ทางโทรศัพทK สํานักปGองกันฯ

121 P2553/0112 14/6/2553 กรณีมีการลักลอบตัดไม�ใหญ�ต�นน้ําห�วยน้ําอวน √ e-petition สํานักปGองกันฯ

122 1603.7/2774 16/6/2553 10/1/2554 กรณีมีการบุกรุกตัดไม� บริเวณวัดปากคลอง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี √ ทางโทรศัพทK สํานักปGองกันฯ

123 P2553/0113 16/6/2553 กรณีร�องเรียนพฤติกรรมเจ�าหน�าที่ป6าไม� บ�านท�างาม ต.สําราญ 

อ.สามชัย จ.กาฬสินธุK

√ ทางโทรศัพทK สํานักปGองกันฯ

124 P2553/0114 18/6/2553 กรณีมีการบุกรุกแผ�วถางป6าสงวนแห�งชาติภูสิงหK ต.นาสิงหK อ.ศรีวไิล

 จ.หนองคาย

√ ทางโทรศัพทK สํานักปGองกันฯ

125 P2553/0115 18/6/2553 กรณีมีการบุกรุกตัดไม�ในเขตป6าสงวนแห�งชาติภูผาผึ้ง ต.กกตูม  

อ.ดงหลวง จ.กาฬสินธุK

√ ทางโทรศัพทK สํานักปGองกันฯ

126 1603.7/2854 21/6/2553 1/11/2553 กรณีมีการลักลอบตัดไม�เขตป6าอนุรักษK หมู� 2 ต.เขาปู6 อ.ศรีบรรพต 

จ.พัทลุง

√ ทางโทรศัพทK สํานักปGองกันฯ

127 1603.7/236 21/6/2553 กรณีมีการนําไม�สักทองมาทําเฟอรKนิเจอรK หมู�ที่ 5 ต.ทับกวาง

อ.แก�งคอย จ.สระบุรี

√ ทางโทรศัพทK สํานักปGองกันฯ

128 5311306701 23/6/2553 2/9/2553 มีการตัดไม�บริเวณสวนรุกขชาติ วัดรัตนคูหาวนาราม ต.บ�านถ้ํา อ.

ดอกคําใต� จ.พะเยา

√ e-petition สํานักปGองกันฯ

129 5311328039 23/6/2553 14/9/2553 มีการบุกรุกตัดไม�เส�นทางระหว�าง กม. 10-30 จ.เชียงราย √ e-petition สํานักปGองกันฯ

130 5311387734 23/6/2553 29/10/2553 กรณีมีการบุกรุกทําลายป6าไม� ทางแยกเข�า อ.แม�สรวย จ.เชียงใหม� √ e-petition สํานักปGองกันฯ

131 5311392974 23/6/2553 15/11/2553 กรณีการบุกรุกพื้นที่ป6าสงวนแห�งชาตใินพื้นที่วนอุทยานผาแต�ม 

บ�านโนนสวรรคK ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

√ e-petition สํานักปGองกันฯ



หนา้ 15

ที่ เลขหนังสือส�ง/

รหัสอ�างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป� 

ที่รับเรื่อง

วันที่ป�ดเรื่อง 

(แล�วเสร็จ)

เรื่อง อยู�ระหว�าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล�วเสร็จ

หน�วยงาน

เจ�าของเรื่อง/ช�อง

ทางการรับเรื่อง

ร�องเรียน

หน�วยงานที่

เกี่ยวข�อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร�องเรียน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข�อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) เอกสารแนบ 3

132 5310912838 23/6/2553 16/11/2553 มีการขุดแร�เหล็กในพื้นที่ สปก. และพื้นที่ป6าสงวน ที่เขาเจ็กโอ

ต.เกาะจันทรK อ.เกาะจันทรK จ.ชลบุรี

√ e-petition สํานักปGองกันฯ

133 5311373944 23/6/2553 30/3/2554 มีการบุกรุกป6าสนละเอาะ แถวลําห�วยทาบ�านงิ้ว ต.ตองป�ด อ.น้ํา

เกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ

√ e-petition สํานักปGองกันฯ

134 5312294931 23/6/2553 2/8/2554 ยับยั้งการซื้อขายที่ดิน จัดสรรที่ทํากินให�คนบ�านโนนแถลง ต.เมือง

หลวง อ.ห�วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินฯ

135 5311320794 23/6/2553 มีการลักลอบตัดไม�ในเขตลําห�วย ต.แม�ตื่น อ.อมกiอย จ.เชียงใหม� √ e-petition สํานักปGองกันฯ

136 ทส0100/3424 23/6/2553 ข�อหารือของสมาชิกรัฐสภา กรณี ขอให�กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมและกระทรวงเกษตรและสหกรณKร�วมกัน

ผลิตกล�าไม�แจกจ�ายให�แก�ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรีเพื่อปGองกัน

ภัยแล�งอย�างยั่งยืน และขอหารือกรณีขอให�รัฐบาลปราบปรามกลุ�ม

บุคคลที่ตัดไม�ทําลายป6าอย�างเด็ดขาด

√ สร.ทส. สํานักปGองกันฯ,

สํานักส�งเสริมฯ

137 5310988571 24/6/2553 2/8/2553 ร�องเรียนการปฏิบัติหน�าที่ของเจ�าหน�าที่รักษาพันธุKสัตวKป6าภูสฐีาน อ.

กุฉินารายณK จ.กาฬสินธุK

√ e-petition สํานักปGองกันฯ

138 5311328073 24/6/2553 2/8/2553 มีการลักลอบตัดไม�บริเวณพื้นที่อุทยานแห�งชาติปางสีดา 

และพื้นที่หมู�บ�านช�องกุ�ม ต.ช�องกุ�ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก�ว

√ e-petition สํานักปGองกันฯ,

กรมอุทยานฯ

139 5311308322 24/6/2553 14/9/2553 อยากให�มีการรณรงคKให�คนไทยสํานึกในการหวงแหนป6า และให�

ประชาชนเข�าร�วมกันแก�ไขป4ญหาเรื่องป6า (เรื่องเพื่อทราบ)

√ e-petition สํานักปGองกันฯ

140 5312744186 24/6/2553 3/3/2554 มีการลักลอบตัดไม�ทําลายป6า บริเวณพื้นที่ป6าพุพรม ต.แม�เป�น 

อ.แม�เป�น จ.นครสวรรคK

√ e-petition สํานักปGองกันฯ

141 P2553/0117 28/6/2553 28/6/2553 ช�วยดูแลในเรื่องความไม�ชอบมาพากลของกลุ�มผลประโยชนK 

(เรื่องเพื่อทราบ)

√ e-petition สํานักปGองกันฯ
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หน�วยงาน

เจ�าของเรื่อง/ช�อง

ทางการรับเรื่อง

ร�องเรียน

หน�วยงานที่

เกี่ยวข�อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร�องเรียน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข�อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) เอกสารแนบ 3

142 5311323266 28/6/2553 มีการบุกรุกป6าบริเวณหมู�ที่ 8 ต.นาไม�ไผ� อ.ทุ�งสง จ.นครศรีธรรมราช √ e-petition สํานักปGองกันฯ

143 P2553/0118 28/6/2553 กรณีตัดไม�บนยอดเขา ต.พงศKประศาสนK อ.บางสะพาน 

จ.ประจวบคีรีขันธK

√ ทางโทรศัพทK สํานักปGองกันฯ

144 P2553/0119 28/6/2553 กรณีมีการลักลอบตัดต�นไม�ใหย�บนภูเขา บริเวณตรงข�างคลอง

ตูลหลูด ต.แตกตาขาว  อ.ย�านซื่อ จ.ตรัง

√ ทางโทรศัพทK สํานักปGองกันฯ

145 5311402380 29/6/2553 17/2/2554 กรณีแจ�งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป6าสงวนแห�งชาติ 

พื้นที่หมู�บ�านหนองเต�า ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

√ e-petition สํานักปGองกันฯ

146 P2553/0120 29/6/2553 กรณีมีการลักลอบตัดไม�บนเขา ต.ลํานาว อ.บางขัน จ.

นครศรีธรรมราช

√ ทางโทรศัพทK สํานักปGองกันฯ

147 1603.7/3079 1/7/2553 11/1/2554 การบุกรุกที่ดินสํานักสงฆKเขากอ ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง √ สํานักงานปลัดฯ สน.จทป.11

(สุราษฎรKธานี)

148 ทส0214.4/953 1/7/2553 กรณีมีการลักลอบตัดไม�สัก บริเวณป6าสงวนแห�งชาติแม�ลู�บก 

ต.แม�ปาน อ.ลอง จ.แพร�

√ ศูนยKบริการร�วม ทส. สํานักปGองกันฯ

149 5311359063 4/7/2553 27/8/2553 กรณีตัดไม�ทําลายป6าเพื่อปลูกมันสําปะหลังและข�าวโพด         ต.ท�า

ไม� อ.พรานกระต�าย จ.กําแพงเพชร

√ e-petition สํานักปGองกันฯ

150 5311402047 4/7/2553 11/1/2554 กรณีบุกรุกขุดป6าสงวนแห�งชาติบริเวณเชิงเขาพนมรุ�ง 

บ�านดอนขวาง ต.ตาเป[ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมยK

√ e-petition สํานักปGองกันฯ

151 5311353100 4/7/2553 แจ�งเบาะแสการลักลอบตัดไม� บริเวณเทือกเขาพนมดงรัก ต.รุง 

อ.กันทรลักษK จ.ศรีษะเกษ

√ e-petition สํานักปGองกันฯ



หนา้ 17

ที่ เลขหนังสือส�ง/

รหัสอ�างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป� 
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(แล�วเสร็จ)

เรื่อง อยู�ระหว�าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล�วเสร็จ

หน�วยงาน

เจ�าของเรื่อง/ช�อง

ทางการรับเรื่อง

ร�องเรียน

หน�วยงานที่

เกี่ยวข�อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร�องเรียน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข�อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) เอกสารแนบ 3

152 5311467968 6/7/2553 4/2/2554 ขอให�ตรวจสอบพื้นที่ทับซ�อนและการใช�ประโยชนKในพื้นที่ป6า หมู� 4 

ต.สองพี่น�อง อ.ท�าแซะ จ.ชุมพร

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินฯ

153 5311357510 6/7/2553 ขอแจ�งเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป6าสงวนแห�งชาติ หมู�ที่ 8 

ต.คําด�วง อ.บ�านผือ อ.นายูง และอ.น้ําโสม จ.อุดรธานี

√ e-petition สํานักปGองกันฯ

154 5312764855 7/7/2553 7/7/2553 กรณีมีพื้นที่ป6าต�นน้ําถูกบุกรุกทําลายเพื่อใช�เปJนพื้นที่ทําการเกษตร 

อ.พบพระ จ.ตาก

√ e-petition สํานักปGองกันฯ

155 1603.7/388(2) 7/7/2553 7/7/2553 เจ�าหน�าที่ป6าไม�เรียกเก็บค�าบริการผู�ค�าสิ่งประดิษฐKเปJนรายเดือน

ต.โกสัมพี อ.โกสัมพี จ.กําแพงเพชร

√ ทางโทรศัพทK สํานักปGองกันฯ

156 ทส0214.4/828(2) 7/7/2553 7/7/2553 กรณีเจ�าหน�าที่ป6าไม�และชาวบ�านเข�าไปตัดไม�ในพื้นที่ป6าชุมชน 

อ.สะบ�าย�อย จ.สงขลา

√ ศูนยKบริการร�วม ทส. สํานักปGองกันฯ

157 5310332418 12/7/2553 ให�เข�าตรวจสอบด�านผลกระทบและการบุกรุกพื้นที่ป6าสงวน 

ท�ายหมู�บ�านหัวปลวกแหลม ต.ทุ�งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

√ e-petition สํานักปGองกันฯ

158 P2553/0124 12/7/2553 กรณีอาจารยKโรงเรียนบ�านตาราม ลักลอบตัดไม�ในเขตป6าสงวนฯ 

บริเวณ ต.หนองเต็ง จ.บุรีรัมยK

√ ทางโทรศัพทK สํานักปGองกันฯ

159 5311396295 14/7/2553 1/10/2553 ขอแจ�งเบาะแสเกี่ยวกับลักลอบตัดไม� หมู�บ�านโป6งน้ําร�อน 

ต.โป6งน้ําร�อน อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร

√ e-petition สํานักปGองกันฯ

160 1603.7/763 15/7/2553 29/10/2553 กรณีร�องเรียนพฤติกรรมเจ�าหน�าที่ศูนยKเพาะชํากล�าไม� 

ต.บ�านตาด อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

√ ทางโทรศัพทK สํานักส�งเสริมฯ

161 5310979006 15/7/2553 15/11/2553 ขอความเปJนธรรมกรณีถูกเจ�าหน�าที่เข�าจับกุมและตั้งข�อหา 

ต.บ�านไร� อ.บ�านไร� จ.อุทัยธานี

√ e-petition สํานักปGองกันฯ



หนา้ 18
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องร�องเรียน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข�อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) เอกสารแนบ 3

162 1603.7/762 15/7/2553 16/11/2553 กรณีมีการตัดไม� ตักหน�าดินบริเวณเชิงเขา ต.ลํานารายณK

อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี

√ ทางโทรศัพทK สํานักปGองกันฯ

163 1603.7/3533 19/7/2553 26/1/2554 กรณีมีการลักลอบตัดไม�บนเขา ต.การะเกด อ.เชียรใหญ� 

จ.นครศรีธรรมราช

√ ทางโทรศัพทK สํานักปGองกันฯ

164 P2553/0125 20/7/2553 กรณีมีการตัดไม�ในบริเวณวัดป6ามหาวันวิหารณK ต.วังชัย 

อ.น้ําพอง จ.ขอนแก�น

√ ทางโทรศัพทK สํานักปGองกันฯ

165 5311199465 21/7/2553 7/8/2553 ขอให�พิจารณาปรับขึ้นค�าจ�างให�กับลูกจ�างชั่วคราว (tor) 

ของหน�วยปGองกันรักษาป6าเชียงใหม�

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

166 5311351812 21/7/2553 13/10/2553 ขอแจ�งเบาะแสการลักลอบตัดไม�ทําลายป6าบริเวณป6าห�วยอุ�ม หมู�ที่ 

10 หมู�บ�านแม�กาท�าข�าม ต.แม�กา อ.เมือง จ.พะเยา

√ e-petition สํานักปGองกันฯ

167 5311367443 21/7/2553 13/10/2553 มีการลักลอบตัดไม�ในเขตป6าสงวน อ.แจ�ห�ม จ.ลําปาง √ e-petition สํานักปGองกันฯ

168 5311389071 21/7/2553 3/3/2554 ขอให�ตรวจสอบการลักลอบตัดไม�สัก หมู�ที่6 ต.ห�วยแห�ง 

อ.บ�านไร� จ.อุทัยธานี

√ e-petition สํานักปGองกันฯ

169 1603.7/552 23/7/2553 กรณีมีการบุกรุกตัดไม�บริเวณเขาอีนวย หมู�บ�านเขามะตูม 

หมู� 15 ต.ห�วยน้ําหอม กิ่งอ.แม�เป�น จ.นครสวรรคK

√ ทางโทรศัพทK สํานักปGองกันฯ

170 5311342291 28/7/2553 1/10/2553 ขอให�ตรวจสอบและดําเนินคดีกับกลุ�มบุคคลที่ทําการบุกรุกพื้นที่ป6า

สงวน หมู�ที่ 7 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล

√ e-petition สํานักปGองกันฯ

171 5311455239 29/7/2553 2/8/2553 ขอความช�วยเหลือเกี่ยวกับที่ดินทํากิน ต.โนนก�อ, ต.ช�องเม็ก

จ.อุบลราชธานี

√ e-petition กรมอุทยานฯ
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องร�องเรียน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข�อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) เอกสารแนบ 3

172 5310900793 29/7/2553 9/10/2553 ขอความช�วยเหลือให�หน�วยงานของรัฐให�ความคุ�มครองความ

ปลอดภัยในชีวิตจากผู�มีอิทธิพล อ.ไชยปราการ, อ.ฝาง  จ.เชียงใหม�

√ e-petition สํานักปGองกันฯ

173 5312731997 29/7/2553 15/11/2553 แจ�งเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป6าสงวน พื้นที่บ�านทรายพูน หมู�ที่

 10 ต.ขามปGอม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

√ e-petition สํานักปGองกันฯ

174 1603.7/584 29/7/2553 กรณีพนักงานราชการของสวนศรีนครเขื่อนขันธK 

จ.สมุทรปราการ ไม�อยู�ปฏิบัติงาน

√ ทางโทรศัพทK สํานักโครงการ

พระราชดําริฯ

175 5311595785 2/8/2553 17/8/2553 แจ�งเบาะแสการลักลอบล�าสัตวKป6าเพื่อจําหน�าย บริเวณ

เขาร�องกระจก ต.ลํานางแก�ว อ.ป4กธงชัย จ.นครราชสีมา

√ e-petition กรมอุทยานฯ

176 1603.7/841 2/8/2553 4/10/2553 ขอให�ตรวจสอบไม�ที่นํามาทําเฟอรKนิเจอรK หมู�ที่ 3 ต.นาหนองไผ� 

อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทรK

√ ทางโทรศัพทK สํานักปGองกันฯ

177 1603.7/835 2/8/2553 18/10/2553 มีการลักลอบตัดไม�กฤษณาเข�าโรงงานที่บ�านไผ� ตําบลสันทราย 

อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม�

√ ทางโทรศัพทK สํานักปGองกันฯ

178 5312723535 2/8/2553 11/1/2554 แจ�งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป6าสงวนเขาสะเดา

หมู�ที่ 10 บ�านหนองห�าน ต.หนองหญ�าขาว อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา

√ e-petition สํานักปGองกันฯ

179 5311423013 3/8/2553 28/10/2553 ขอความช�วยเหลือกรณีถูกเจ�าหน�าที่ของรัฐจับกุมข�อหาบุกรุกป6า

สงวนแห�งชาติ เกาะพยาม ต.หงาว ต.เมืองระนอง จ.ระนอง

√ e-petition สํานักปGองกันฯ



หนา้ 20

ที่ เลขหนังสือส�ง/

รหัสอ�างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป� 

ที่รับเรื่อง

วันที่ป�ดเรื่อง 

(แล�วเสร็จ)

เรื่อง อยู�ระหว�าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล�วเสร็จ

หน�วยงาน

เจ�าของเรื่อง/ช�อง

ทางการรับเรื่อง

ร�องเรียน

หน�วยงานที่

เกี่ยวข�อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร�องเรียน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข�อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) เอกสารแนบ 3

180 5311431774 3/8/2553 10/12/2553 ขอให�ตรวจสอบการลักลอบการบุกรุกพื้นที่ป6าสงวนบริเวณหมู�บ�าน

ท�าผาปุGมเหนือ และท�าผาปุGมใต� ต.ท�าผาปุGม ต.ท�าผาปุGม อ.แม�ลาน�อย

 จ.แม�ฮ�องสอน

√ e-petition สํานักปGองกันฯ

181 5311309756 6/8/2553 9/10/2553 กรณีลักลอบตัดไม�ทําลายป6า พื้นที่ป6าสงวนเขาพันธุKรัตนK ต.กระทู� อ.

กระทู� จ.ภูเก็ต

√ e-petition สํานักปGองกันฯ

182 1603.7/3973 9/8/2553 18/11/2553 กรณีมีการบุกรุกพื้นที่ป6าสงวน หมู�ที่ 15 ต.คอกควาย อ.บ�านไร�

จ.อุทัยธานี

√ ทางโทรศัพทK สํานักปGองกันฯ

183 5312653503 11/8/2553 17/8/2553 กรณีเสนอข�อคิดเห็นขอให�ดูแลระบบนิเวศนKและห�วงโซ�อาหารให�ดี

เพื่อความมั่นคงทางธรรมชาติ

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

184 1603.7/4065 16/8/2553 16/12/2553 กรณีมีการตัดไม�สักภายในบริเวณวัดศรีมงคล ต.ดอนจิก 

อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

√ ทางโทรศัพทK สํานักปGองกันฯ

185 1603.7/4112 18/8/2553 8/12/2553 กรณีมีการบุกรุกตัดไม�กฤษณาในเขตป6าสงวน อ.ปาย จ.แม�ฮ�องสอน √ ทางโทรศัพทK สํานักปGองกันฯ

186 นร0508/ท411 18/8/2553 ขอพระราชทานความเปJนธรรม กรณีถูกกรมป6าไม�คัดค�านและร�อง

ทุกขKดําเนินคดีจากการได�รับสิทธิจากทางราชการจัดที่ดิน ส.ป.ก. ที่ 

1937

√ สํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี

สํานักจัดการที่ดินฯ

187 5311436087 19/8/2553 29/10/2553 ขอให�พิจารณาสํารวจรังวัดป6าสงวนแห�งชาติดงกระสัง-ดงพญากลาง

 ต.ห�วยบง อ.ด�านขุนทด จ.นครราชสีมา

√ e-petition สํานักจัดการป6า

ชุมชน

188 5311563278 19/8/2553 29/10/2553 มีกวางป6าฝูงหนึ่งลงมากินน้ํายางพาราของชาวบ�าน ต.ปากหมาก

อ.ไชยา จ.สุราษฎรKธานี

√ e-petition กรมอุทยานฯ



หนา้ 21

ที่ เลขหนังสือส�ง/

รหัสอ�างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป� 
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ทางการรับเรื่อง
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หน�วยงานที่

เกี่ยวข�อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร�องเรียน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข�อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) เอกสารแนบ 3

189 5311393392 19/8/2553 27/6/2554 ขอให�ตรวจสอบว�าใช�ป6าสาธารณะหรือไม� พื้นที่ต.ทุ�ง อ.ไชยา 

จ.สุราษฎรKธานี

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินฯ

190 5311498364 19/8/2553 ขอให�ตรวจสอบการปลูกสร�างที่อยู�อาศัย ในพื้นที่เขตป6าสงวนหรือ

อุทยานแห�งชาติดอยมูเซอ ต.พะวอ อ.แม�สอด จ.ตาก

√ e-petition สํานักปGองกันฯ

191 5312737838 19/8/2553 ขอแจ�งเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป6าสงวนป6าลาดป4นจอ 

ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

√ e-petition สํานักปGองกันฯ

192 ทส0214.4/917(2) 19/8/2553 กรณีแจ�งเบาะแสเกี่ยวกับนายหน�ารับซื้อที่ดินให�กับนายทุนบริเวณ

พื้นที่ป6าดงคําเดือย ต.โคกก�ง อ.ชานุมาน จ.อํานาจเจริญ

√ ศูนยKบริการร�วม ทส. สํานักปGองกันฯ

193 5312630706 24/8/2553 22/9/2553 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการแจกจ�ายพันธุKกล�าไม�ของกรมป6าไม� 

ไม�ควรจํากัดจํานวน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

√ e-petition สํานักส�งเสริมฯ

194 5312737124 24/8/2553 29/10/2553 ขอแจ�งเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป6าสงวน ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี

 จ.สุรินทรK

√ e-petition สํานักปGองกันฯ

195 5311395233 25/8/2553 26/8/2553 มีการตัดไม�ทําลายป6าในพื้นที่ อ.สบเมย จ.แม�ฮ�องสอน √ e-petition สํานักปGองกันฯ

196 5311359063(2) 25/8/2553 27/8/2553 กรณีตัดไม�ทําลายป6าเพื่อปลูกมันสําปะหลังและข�าวโพด 

ต.ท�าไม� อ.พรานกระต�าย จ.กําแพงเพชร

√ e-petition สํานักปGองกันฯ

197 1603.7/714 25/8/2553 มีการลักลอบตัดไม�เผาถ�าน บริเวณป6าสงวนแห�งชาติ หมู� 1

ต.แสลงพัน อ.วังม�วง จ.สระบุรี

√ ทางโทรศัพทK สํานักปGองกันฯ

198 P2553/0134 26/8/2553 กรณีมีการลักลอบตัดไม�บริเวณค�ายลูกเสือ หมู� 6 ต.อาจสามารถ อ.

อาจสามารถ จ.ร�อยเอ็ด

√ ทางโทรศัพทK สํานักปGองกันฯ

199 P2553/0135 30/8/2553 ขอพระราชทานความช�วยเหลือ ของราษฎรบ�านเกาะกวาง หมู�ที่ 3 

ตําบลหนองทะเล อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

√ สํานักราชเลขาธิการ สํานักจัดการที่ดินฯ
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องร�องเรียน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข�อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) เอกสารแนบ 3

200 P2553/0144 1/9/2553 กระทู�ถามที่ 1089 ร. เรื่อง ป4ญหาการบุกรุกป6าพรุควนเคร็ง จังหวัด

นครศรีธรรมราช ของ นายวัชระ  เพชรทอง สมาชิกสภาผู�แทน

ราษฎร พรรคประชาธิป4ตยK กรุงเทพมหานคร

√ สร.ทส. สํานักจัดการที่ดินฯ,

สํานักปGองกันฯ

201 ทส0100/4351 1/9/2553 กระทู�ถามที่ 355 เรื่อง ป4ญหาการบุกรุกป6าสงวนและบริเวณอุทยาน

แห�งชาติ ของนายประสิทธิ์  ชัยวิรัตนะ สมาชิกสภาผู�แทนราษฎร 

จังหวัดชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย

√ สร.ทส. สํานักจัดการที่ดินฯ,

สํานักปGองกันฯ

202 P2553/0136 2/9/2553 กรณีมีการลักลอบตัดไม�บริเวณค�ายลูกเสือ หมู� 6 ต.อาจสามารถ อ.

อาจสามารถ จ.ร�อยเอ็ด (ข�อมูลเพิ่มเติม)

√ ทางโทรศัพทK สํานักปGองกันฯ

203 P2553/0137 3/9/2553 กรณีมีการบุกรุกพื้นที่ป6าถาวรป6าหลังภู ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.

อุบลราชธานี

√ ทางโทรศัพทK สํานักปGองกันฯ

204 1603.7/1016 6/9/2553 27/12/2553 กรณีมีการลักลอบตัดไม�ที่เขตป6าอนุรักษK หมู�บ�านทรัพยKสระแหน� อ.

เขาชะเมา จ.ระยอง

√ ทางโทรศัพทK สํานักปGองกันฯ

205 1603.7/653 6/9/2553 กรณีการบุกรุกตัดไม�และนํามาแปรรูปในวัดสวนขันธK ต.สวนขันธK อ.

ช�างกลาง จ.นครศรีธรรมราช

√ ทางโทรศัพทK สํานักปGองกันฯ

206 5312785180 7/9/2553 4/9/2555 การบุกรุกพื้นที่ป6าสงวนเลี้ยงสัตวK หมู�ที่ 1 ตําบลไทรขึง อําเภอพระ

แสง จังหวัดสุราษฎรKธานี

√ e-petition สํานักปGองกันฯ

207 1603.7/336 9/9/2553 กรณีการบุกรุกพื้นที่ป6าภูเขาบริเวณ กม.43 ใกล�หมู�บ�านแม�ตีบ ต.แม�

ตีบ อ.งาว จ.ลําปาง

√ ทางโทรศัพทK สํานักปGองกันฯ

208 1603.7/652 9/9/2553 กรณีมีการบุกรุกตัดไม�ใกล�หมู�บ�านช�องมอญ หมู� 4 ต.ปากน้ําปราณ 

อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธK

√ ทางโทรศัพทK สํานักปGองกันฯ
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ที่ เลขหนังสือส�ง/

รหัสอ�างอิง (ID)
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องร�องเรียน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข�อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) เอกสารแนบ 3

209 ทส0604.2/3397 9/9/2553 กระทู�ถามที่ 389 เรื่อง ความคืบหน�าในการอนุญาตใช�พื้นที่ก�อสร�าง

อ�างเก็บน้ําคลองประแกด จังหวัดจันทบุรี ของนายยุคล ชนะวัฒนK

ป4ญญา สมาชิกสภาผู�แทนราษฎร พรรคประชาธิป4ตยK จังหวัดจันทบุรี

√ สร.ทส. สํานักการอนุญาต

210 P2553/0141 10/9/2553 การลักลอบตัดไม�ในเขตป6าสงวนแห�งชาติ จังหวัดพิษณุโลก √ สํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี

สํานักปGองกันฯ

211 P2553/0142 13/9/2553 ขอสํารวจพื้นที่ป6าไม�ป6าสงวนที่ถูกบุกรุก √ หนังสือถึง อปม. สํานักปGองกันฯ

212 1603.7/1066 14/9/2553 17/12/2553 มีการบุกรุกพื้นที่ป6านิคม และตัดไม�ตะเคียน ไม�ยาง ใกล�หมู�บ�าน

ปาลKม 7 หมู� 7 ต.ปาลKมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล

√ ทางโทรศัพทK สํานักปGองกันฯ

213 1603.7/1078 15/9/2553 15/12/2553 มีการบุกรุกตัดไม� บริเวณทุ�งเลี้ยงสัตวK หมู� 2 ต.ตากหมาก 

อ.ไชยา จ.สุราษฎรKธานี

√ ทางโทรศัพทK สํานักปGองกันฯ

214 1603.7/4777 15/9/2553 19/5/2554 ขอให�ชี้แจงข�อเท็จจริงและส�งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบ 

การพิจารณา

√ สํานักงานผู�ตรวจการ

แผ�นดิน

สน.จทป.12 

(นครศรีธรรมราช)

215 1603.7/4822 16/9/2553 11/1/2554 มีการบุกรุกตัดไม�ในเขตป6าสงวนแห�งชาติครบุรี ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.

นครราชสีมา

√ ทางโทรศัพทK สํานักปGองกันฯ

216 ทส0100/4797 17/9/2553 กระทู�ถามที่ 373 เรื่อง นโยบายแก�ไขป4ญหาที่ดินทํากินของประชาชน

 ของนาย สุวโรช  พะลัง สมาชิกสภาผู�แทนราษฎร พรรคประชาธิป4ตยK

√ สร.ทส. สํานักจัดการที่ดินฯ

217 1603.7/1107(53) 20/9/2553 9/12/2553 ขอความอนุเคราะหKตรวจสอบการตัดไม�ยางนาใกล�สํานักสงฆKพระ

พุทธมารดาโพธิสัตวราม ม.6 ต.เขาบายศรี อ.ท�าใหม� จ.จันทบุรี และ

ขอออกใบอนุญาตในการจัดตั้งสํานักสงฆK

√ ทางโทรศัพทK สํานักปGองกันฯ,

สํานักจัดการป6า

ชุมชนฯ
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ที่ เลขหนังสือส�ง/

รหัสอ�างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป� 

ที่รับเรื่อง

วันที่ป�ดเรื่อง 

(แล�วเสร็จ)

เรื่อง อยู�ระหว�าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล�วเสร็จ

หน�วยงาน

เจ�าของเรื่อง/ช�อง

ทางการรับเรื่อง

ร�องเรียน

หน�วยงานที่

เกี่ยวข�อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร�องเรียน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข�อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) เอกสารแนบ 3

218 1603.7/4870 20/9/2553 18/1/2554 ขอความอนุเคราะหKประสานงานหน�วยงานเพื่อช�วยเหลือราษฎร 

ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

√ กระทรวงทรัพฯ สํานักจัดการที่ดินฯ

219 5311349734 21/9/2553 4/2/2554 ขอให�ตรวจสอบการลักลอบตัดไม�ในพื้นที่ภูเขา หมู� 15 ต.มะเกลือเก�า

 อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

√ e-petition สํานักปGองกันฯ

220 5312630706(2) 22/9/2553 22/9/2553 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการแจกจ�ายพันธุKกล�าไม�ของ  กรมป6า

ไม� ไม�ควรจํากัดจํานวน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

√ e-petition สํานักส�งเสริมฯ

221 P2553/0143 27/9/2553 ลักลอบตัดไม�ในเขตป6าสงวนแห�งชาติป6าดงบังอี่ แปลงที่ 1 หมู� 5 

ต.คําอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร

√ ทางโทรศัพทK สํานักปGองกันฯ

222 1603.7/5017 30/9/2553 2/2/2554 กรณีขอพระราชทานความเปJนธรรม (ข�อมูลเพิ่มเติม) 

นายตายนานแล�ว ลืมจําไม�ได�

√ ด�วยตัวเอง สํานักปGองกันฯ

รวม 8 214
รวมทั้งหมด 222
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