






สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ต.ค.55 พ.ย.55 ธ.ค.55 ม.ค.56 ก.พ.56 ม.ีค.56 เม.ย.56 พ.ค.56 ม.ิย.56 ก.ค.56 ส.ค.56 ก.ย.56 รวมทั้งสิ้น

1 ผู้ขอรับบริการข้อมูลสิ่งพิมพ ์เอกสารเผยแพร่วิชาการป่าไม้ 2 2 3 3 5 2 3 2 ๒ 3 2 1 30

ประจําเดือน
ลําดับที่ การให้บริการ

ผูขอรบบรการขอมูลสงพมพ เอกสารเผยแพรวชาการปาไม

2 ผู้ขอรับบริการข้อมูลทางโทรศัพท์/ ณ ศูนย์บริการฯ 41 26 63 30 31 82 27 72 ๔๒ 61 90 64 629

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

ไ4 ผู้ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการของกรมป่าไม้ 1 0 0 1 0 0 1 3 ๓ 2 1 1 13

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

รวมทั้งสิ้น 44 28 66 34 36 84 31 77 ๔๗ 66 93 66 ๖๗๒
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ต.ค.55 พ.ย.55 ธ.ค.55 ม.ค.56 ก.พ.56 มี.ค.56 เม.ย.56 พ.ค.56 มิ.ย.56 ก.ค.56 ส.ค.56 ก.ย.56



ประจําเดือน

สถิติเรื่องร้องเรียนของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556

่ ่
ต.ค.55 พ.ย.55 ธ.ค.55 ม.ค.56 ก.พ.56 มี.ค.56 เม.ย.56 พ.ค.56 มิ.ย.56 ก.ค.56 ส.ค.56 ก.ย.56 รวมทั้งสิ้น

1 ร้องเรียนด้วยตนเอง/โทรศัพท์/สายด่วนกรมป่าไม ้1310 กด 3 2 0 1 0 17 6 6 7 ๑๐ 14 20 16 ๙๙

ลําดับที่ เรื่องร้องเรียน

2 สํานักนายกรัฐมนตร/ี(1111) 1 0 0 0 0 0 0 0 ๐ 0 0 0 1

3 รัฐสภา (กระทู/้ข้อหารือ) 1 0 0 0 0 0 2 1 ๑ 1 1 2 9

4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ/(ระบบ e-petition) 10 17 8 25 17 12 8 12 ๑๙ 17 9 9 1634 กระทรวงทรพยากรธรรมชาตฯ/(ระบบ e petition) 10 17 8 25 17 12 8 12 ๑๙ 17 9 9 163

5 คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส. 0 0 0 1 0 0 0 0 ๐ 0 0 0 1

6 อื่นๆ (เช่น หนังสือบันทึก, ศูนย์บริการกรมอุทยานแห่งชาติฯ) 7 0 0 0 0 0 0 0 ๐ 0 0 0 7

รวมทั้งสิ้น 21 17 9 26 34 18 16 20 ๓๐ 32 30 27 280

30 ร้องเรียนด้วยตนเอง/โทรศัพท์/สายด่วนกรมป่าไม้ 1310 
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ต.ค.55 พ.ย.55 ธ.ค.55 ม.ค.56 ก.พ.56 มี.ค.56 เม.ย.56 พ.ค.56 มิ.ย.56 ก.ค.56 ส.ค.56 ก.ย.56

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข ์ทส.

อื่นๆ (เช่น หนังสือบันทึก, ศูนย์บริการกรมอทุยานแห่งชาติ

ฯ)55 55 55 ม 56 56 ม 56 เม 56 56 ม 56 56 ส 56 56 ฯ)



ตาราง  สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ประจําเดือน กันยายน 2556 (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 

รายการผู้ขอรับบริการ 

(1) 

ผู้รับบริการสะสม 

(ต.ค.55-ส.ค.56) 

(2) 

ผู้รับบริการ 

(ก.ย.56) 

(1+2) 

รวม 

1. ผู้ขอรับบริการข้อมูลสิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่วิชาการป่าไม้ 29 1 30 

2. ผู้ขอรับบริการข้อมูลทางโทรศัพท์/ศูนย์บริการฯ 565 64 629 

3. ผู้ขอรับบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0 

4. ผู้ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการของกรมป่าไม้  

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

12 1 ๑3 

รวมทั้งหมด 
606 

 

66 672 

 

 
 

 



          ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประจําเดือน กันยายน 2556 (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – ๓0 กันยายน 2556) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

(1) 

เรื่องร้องเรยีน 

สะสม 

(ต.ค.55-ส.ค.56) 

 

(2) 

เรื่องร้องเรยีน 

ประจําเดือน 

(ก.ย.56) 

 

(1)+(2) 

รวม* ดําเนินการ

พร้อมรายงาน

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง/โทรศัพท์สายดว่น 1310 กด 3 83 16 99 ๒7 72 

สํานักนายกรัฐมนตร ี/ (1111) 1 0 1 0 1 

รัฐสภา / กระทู้ ข้อหารือ สว. สส. 7 2 9 6 3 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) ๑54 9 ๑63 104 59 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข ์ทส. 1 0 1 0 1 

อื่นๆ ๗ 0 ๗ ๒ ๕ 

รวมทั้งหมด 253 27 ๒80 ๑39 141 

 

หมายเหตุ  * รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 (ดาวน์โหลดเอกสารไดท้างเว็บไซต์กรมป่าไม้ หน้าเว็บเพจศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ 

www.forest.go.th/service หัวข้อรายงานสถิติ) 

    ** เรื่องที่อยู่ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติมสะสม  85 เรื่อง 

 

 



ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที ่๓0 กันยายน 2556) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

(1) 

เรื่องรอ้งเรียน 

ทั้งหมด 

 (ต.ค.54-ก.ย.55) 

(2) 

ดําเนินการพร้อม

รายงานแล้วเสร็จ 

 (ต.ค.54-ก.ย.55) 

(1) - (2) = (3) 

อยูร่ะหว่างดําเนนิการ 

(ข้ามป)ี 

(4) 

เรื่องดําเนินการค้างปี

พร้อมรายงานแล้วเสร็จ 

ในป ี2556 

(ต.ค.55 – ก.ย.56) 

(3) - (4) 

เรื่องรอ้งเรียนค้างป ี

คงเหลือ** 

ร้องเรียนด้วยตนเอง/โทรศัพท ์ 37 4 33 ๑ 32 

สํานักนายกรฐัมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 

รัฐสภา 1 0 1 1 0 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ/ (ระบบ e-Petition) 192 101 91 60 ๓1 

อื่นๆ 1 0 1 1 0 

รวมทั้งหมด 231 105 126 63 ๖3 

 

หมายเหตุ **  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 

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

 

 

            



ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (เรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที ่๓0 กันยายน 2556) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

(1) 

เรื่องรอ้งเรียน 

ทั้งหมด 

(ต.ค.53-ก.ย.54) 

(2) 

ดําเนินการพร้อม

รายงานแล้วเสร็จ 

(ต.ค.53-ก.ย.54) 

(1) - (2) = (3) 

อยูร่ะหว่าง

ดําเนนิการ 

(ข้ามป)ี 

(4) 

เรื่องดําเนินการค้างปี

พร้อมรายงานแล้วเสร็จ 

ในป ี2555 

(ต.ค.54-ก.ย.55) 

(5) 

เรื่องดําเนินการค้างปี

พร้อมรายงานแล้วเสร็จ 

ในป ี2556 

(ต.ค.55-ก.ย.56) 

(3) - (4) – (5) 

เรื่องรอ้งเรียน

ค้างปีคงเหลือ** 

ร้องเรียนด้วยตนเอง/โทรศัพท ์ 71 15 56 8 0 48 

สํานักนายกรฐัมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 0 

รัฐสภา 5 5 0 0 0 0 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ/ (ระบบ e-Petition) 195 45 150 67 42 41 

อื่นๆ 2 0 2 0 0 2 

รวมทั้งหมด 273 65 208 75 42 91 

 

หมายเหตุ **  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 

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

 

 

 

            
 



หน่วยงานที่รับผิดชอบ จํานวนเรื่องร้องเรียน อยู่ระหว่างดําเนินการ ดําเนินการแล้วเสร็จพร้อมรายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

สํานักบรหิารกลาง 13 ๗ ๖

สํานักแผนงานและสารสนเทศ 2 ๐ ๒

สํานักจัดการป่าชุมชน 9 ๑ ๘

สํานักส่งเสรมิการปลูกป่า 5 ๑ ๔

สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 58 ๒๐ ๓๘

สํานักจัดการท่ีดินป่าไม้ 8 ๓ ๕

สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 4 ๐ ๔

สํานักการอนุญาต 6 ๑ ๕

สํานักกฎหมาย 2 ๐ ๒

สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 2 ๐ ๒

สํานักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ 2 ๐ ๒

สํานักด่านป่าไม้ 3 ๐ ๓

สํานักรับรองการป่าไม้ 2 ๐ ๒

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2 ๐ ๒

กลุ่มตรวจสอบภายใน 2 ๐ ๒

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 (เชียงใหม)่ 9 ๓ ๖

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 2 (เชียงราย) 14 ๘ ๖

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ลําปาง) 22 ๑๔ ๘

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 (ตาก) 11 ๘ 3

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 (สระบุร)ี 9 ๔ ๕

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) 10 ๒ ๘

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 (ขอนแก่น) 6 ๕ 1

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 (นครราชสีมา) 21 ๘ ๑๓

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 (ชลบุร)ี 10 ๕ ๕

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุร)ี 19 ๖ ๑๓

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎรธ์านี) 14 ๓ ๑๑

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรธีรรมราช) 8 ๓ ๕

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) 2 ๑ ๑

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 6 ๒ 4

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ 9 ๔ ๕

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 3 ๑ ๒

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขาพิษณุโลก 11 ๖ 5

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 สาขานครพนม 2 ๑ ๑

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 สาขาอุบลราชธานี 17 ๑๓ ๔

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 สาขาปราจนีบุรี 8 ๔ 4

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 4 ๒ ๒

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 สาขากระบ่ี 15 ๑๑ ๔

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 สาขานราธิวาส 2 2 0

หน่วยงานอื่น : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช 1 0 1

รวม ๒๘๐ ๑๔๑ ๑๓๙

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน (รายสํานัก) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เดอืน ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

หมายเหตุ : เรื่องร้องเรยีนบางเรื่องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน

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



หน่วยงานที่รับผิดชอบ จํานวนเรื่องร้องเรียน อยู่ระหว่างดําเนินการ ดําเนินการแล้วเสร็จพร้อมรายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

สํานักบรหิารกลาง 19 4 15

สํานักแผนงานและสารสนเทศ 0 0 0

สํานักจัดการป่าชุมชน 2 0 2

สํานักส่งเสรมิการปลูกป่า 7 0 7

สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 163 ๕๒ ๑๑๑

สํานักจัดการท่ีดินป่าไม้ 2 0 2

สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 0 0 0

สํานักการอนุญาต 2 0 2

สํานักกฎหมาย 0 0 0

สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 0 0 0

สํานักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ 0 0 0

สํานักด่านป่าไม้ 0 0 0

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 0 0

กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 0 0

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 (เชียงใหม)่ 9 ๒ ๗

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 2 (เชียงราย) 12 ๔ ๘

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ลําปาง) 15 0 15

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 (ตาก) 8 1 7

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 (สระบุร)ี 4 ๐ ๔

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) 13 0 13

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 (ขอนแก่น) 8 1 7

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 (นครราชสีมา) 16 0 16

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 (ชลบุร)ี 7 ๐ ๗

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุร)ี 12 ๐ ๑๒

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎรธ์านี) 2 0 2

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรธีรรมราช) 5 0 5

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) 1 ๐ ๑

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 0 0 0

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 8 ๐ ๘

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 สาขานครพนม 3 0 3

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 สาขาอุบลราชธานี 7 6 1

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 สาขาปราจนีบุรี 2 ๐ ๒

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 0 0 0

สํานักจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 สาขากระบ่ี 2 0 2

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 สาขานราธิวาส 1 1 0

หน่วยงานอื่น : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช 1 0 1

รวม 126 ๖๓ ๖๓

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน (รายสํานัก) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  (ข้อมูลอัพเดตถึงวันท่ี 30 กันยายน 2556)

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

หมายเหตุ : เรื่องร้องเรยีนบางเรื่องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน

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



หน่วยงานที่รับผิดชอบ จํานวนเรื่องร้องเรียน อยู่ระหว่างดําเนินการ ดําเนินการแล้วเสร็จพร้อมรายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

สํานักบรหิารกลาง 30 9 21

สํานักแผนงานและสารสนเทศ 5 0 5

สํานักจัดการป่าชุมชน 7 0 7

สํานักส่งเสรมิการปลูกป่า 10 0 10

สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 213 ๗๙ ๑๓๔

สํานักจัดการท่ีดินป่าไม้ 10 ๐ ๑๐

สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 1 0 1

สํานักการอนุญาต 8 1 7

สํานักกฎหมาย 3 2 1

สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 1 0 1

สํานักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ 0 0 0

สํานักด่านป่าไม้ 0 0 0

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 0 0

กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 0 0

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 (เชียงใหม)่ 3 0 ๓

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 2 (เชียงราย) 6 0 6

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ลําปาง) 2 0 ๒

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 (ตาก) 2 0 2

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 (สระบุร)ี 1 0 ๑

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) 6 0 6

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 (ขอนแก่น) 3 ๑ ๒

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 (นครราชสีมา) 8 0 ๘

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 (ชลบุร)ี 3 ๐ ๓

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุร)ี 4 0 ๔

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎรธ์านี) 6 0 6

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรธีรรมราช) 6 0 6

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) 0 0 0

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 0 0 0

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๓ สาขาแพร่ 1 ๐ ๑

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 1 0 1

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 สาขานครพนม 2 0 2

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 สาขาอุบลราชธานี 4 0 4

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 สาขาปราจนีบุรี 1 0 1

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 2 0 2

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 สาขากระบ่ี 2 0 ๒

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 สาขานราธิวาส 1 0 1

หน่วยงานอื่น : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช 0 0 0

รวม 133 ๙๑ ๔๒

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน (รายสํานัก) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ข้อมูลอัพเดตถึงวันท่ี 30 กันยายน 2556)

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

หมายเหตุ : เรื่องร้องเรยีนบางเรื่องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน



ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหสัอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ทีร่ับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ทีป่ิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ทีเ่กี่ยวข้อง

หมายเหตุ

เดอืน ตุลาคม 2555

1 5512782412 8/10/2555 28/8/2556 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับกรณีพบเห็นไม้แปรรูปผิดกฎหมาย บริเวณบ้าน 

(ไม่ทราบเลขที่) หมู่ที่ 10 ตําบลวิหารแดง อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

√ e-petition สน.จทป.5 (สระบุรี)

2 5512705178 11/10/2555 15/3/2556 ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบบุกรุกปา่สงวนเขตพื้นที่เชื่อมต่อกับเขตพื้นที่

ค่ายทหาร บริเวณหมู่ที่ 6 ตําบลโคกแสมสาร อําเภอโคกเจริญ จังหวัด

ลพบุรี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 

สน.จทป.5 (สระบุรี)

สน.จทป.5 (สระบุรี) ปิด

เรื่อง(22/01/2556), 

สํานักป้องกันฯ ปิดเรื่อง

(15/3/2556)

3 ทส 1603.7/3150 22/10/2555 25/1/2556 ขอใหต้รวจสอบโรงงานไม้เถื่อน เลขที่ 1895/163 ถนนพหลโยธิน 

37/1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เดือนสิงหาคม 2556  (ข้อมูลวันที ่1 ตลุาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) เอกสารแนบ 1 

4 ทส 1603.7/3149 22/10/2555 11/2/2556 ขอใหต้รวจสอบโรงงานไม้แปรรูป บ้านแพะหนองแดง ตําบลทุ่งฝาย 

อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

5 ทส 1603.7/3160 25/10/2555 ขอความเป็นธรรมใหก้ับนายย่ง บุญเหลี่ยม √ สนง.ปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี 

(หนังสือ 1111)

สํานักป้องกันฯ

6 5510975091 25/10/2555 30/11/2555 ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ป่าไม ้หน่วย (ชย.5) หนองบัวแดง 

กรณีจับกุม นายสุชาติ หัสโต เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 

สน.จทป.8 

(นครราชสีมา)

สน.จทป.8 (นครราชสีมา)

 ปิดเรื่อง (27/11/55) 

กรมป่าไม ้ปิดเรื่อง 

(30/11/2555)

7 5512773074 29/10/2555 2/4/2556 มีการขนไม้พยูงจากสกลนคร เป็นจํานวนมากโดยเก็บไว้ที่บ้าน  นายลํา

นอง และนางกอบแก้ว แก้วลอดหล้า ที่อยู่ 474 ม.13 บา้นนาหงส์คํา 

ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาป ีจ.หนองคาย

√ e-petition สน.จทป.6 (อุดรธานี)

8 5511498126 29/10/2555 24/7/2556 ขอใหต้รวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าชุมชน หมู่ที่ 9 ตําบลคลองพน อําเภอ

นาตาล (เดิม อ.เขมราฐ) จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition สํานักจัดการป่าชุมชน, 

สน.จทป.7 สาขา

อุบลราชธานี

สํานักจัดการป่าชุมชน ปิด

เรื่อง (19/12/2555)

9 5511448950 29/10/2555 20/5/2556 ขอให้ตรวจสอบกลุม่นายทุนที่ทําการบุกรุกพื้นที่ป่าถาวร หมู่ที่ 15,หมู่ที่

 17 ตําบลทับช้าง อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

√ e-petition สน.จทป.9 (ชลบุรี)

10 5511300015 29/10/2555 1/5/2556 ขอให้ตรวจสอบการขออนุญาตตัดไม้ ประเภทไม้ยาง และไม้พะยูง เพื่อ √ e-petition สน.จทป.7 (ขอนแก่น)

นํามาใช้เป็นวัสดุก่อสร้างศาลาทรงไทย บริเวณป่า(ไม่ทราบชื่อ) ตําบลมะ

อ ึอําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด



ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหสัอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ทีร่ับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ทีป่ิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ทีเ่กี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เดือนสิงหาคม 2556  (ข้อมูลวันที ่1 ตลุาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) เอกสารแนบ 1 

11 ทส 1603.7/728 29/10/2555 กรณีมีผูบุ้กรุกพื้นที่ป่าไม้บ้านเขามอง หมู่ที่ 18 ตําบลท่าโรง อําเภอ

วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

√ ศูนย์บริการ

ประชาชนกรม

อุทยานฯ

สํานักป้องกันฯ

12 ทส 1603.7/729 29/10/2555 กรณีขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ป่าไม ้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ 

ชร.12

√ ศูนย์บริการ

ประชาชนกรม

อุทยานฯ

สํานักป้องกันฯ

13 ทส 1603.7/730 29/10/2555 กรณีวังไทรรีสอร์ท บ้านหนองนกเขียน ตําบลลํานางแก้ว อําเภอปักธงชัย

 จังหวัดนครราชสีมา บุกรุกพื้นที่เขตป่าสงวนป่าอนุรักษ์ภูหลวง

√ ศูนย์บริการ

ประชาชนกรม

อุทยานฯ

สํานักป้องกันฯ

14 ทส 1603.7/731 29/10/2555 25/1/2555 กรณี นายประจักษ์ชัย เชื้อตาแสง ขอใหพ้ิจารณาพื้นที่ป่าที่ไม่มีเอกสาร

สิทธิ์ใหเ้ป็นพื้นที่ป่าชุมชน

√ ศูนย์บริการ

ประชาชนกรม

อทยานฯ

สํานักจัดการป่าชุมชน

อุทยานฯ

15 ทส 1603.7/732 29/10/2555 กรณีมีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บ้านโคกแสมสาร ตําบลแสมสาร อําเภอ

โคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

√ ศูนย์บริการ

ประชาชนกรม

อุทยานฯ

สํานักป้องกันฯ

16 ทส 1603.7/733 29/10/2555 20/3/2556 กรณีมีการบุกรุกป่าในเขตอําเภอเมือง อําเภอคลองลาน อําเภอโกสัมพี

นคร อําเภอคลองขลุง อําเภอปางศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร

√ ศูนย์บริการ

ประชาชนกรม

อุทยานฯ

สํานักป้องกันฯ

17 5511105041 31/10/2555 ขอใหพ้ิจารณาปัญหาการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าประเภท

ตําแหน่งสายงานและระดับตําแหน่งของข้าราชการ สังกัด กรมป่าไม้

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

18 นร0404/14206 31/10/2555 18/12/2555 กระทู ้082 เรื่อง ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากโครงการสร้างเขื่อน

แก่งเสือเต้น

√ สนง.รัฐมนตรี กระทู้ สํานักส่งเสริมปลูกป่า, 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

19 5510979528 31/10/2555 29/3/2556 ขอให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่(สงวนชื่อ) ของส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุม

ไฟป่า สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)

√ e-petition สน.จทป.2 (เชียงราย), 

สํานักป้องกันฯ

สน.จทป.2 (เชียงราย) ปิด

เรื่อง (8/11/2555), 

สํานักป้องกันฯ ปิดเรื่อง

(29/3/2556) (ปกปิดชื่อ

ผูถู้กร้องเรียน)



ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหสัอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ทีร่ับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ทีป่ิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ทีเ่กี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เดือนสิงหาคม 2556  (ข้อมูลวันที ่1 ตลุาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) เอกสารแนบ 1 

20 5511483148 31/10/2555 3/7/2556 ขอให้ตรวจสอบกลุม่นายทุนที่ทําการบุกรุกพื้นที่ป่าถาวร ในพื้นที่หมู่ที่ 

15 และหมู่ที่ 17 ตําบลทับช้าง อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

√ e-petition สน.จทป.9 (ชลบุรี)

เดอืน พฤศจกิายน 2555

21 5511318389 5/11/2555 มีการลักลอบเข้าไปตัดไม้ในเขตป่าไม้หน้างานปูด่ํา โดยผูใ้หญ่บ้านและ

ผูช้่วยผู้ใหญ่บ้าน(สงวนชื่อ) นําชาวบ้านเข้าไปบุกรุกป่า ตําบลแม่ปาน 

อําเภอลอง จังหวัดแพร่

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 

สน.จทป.3 สาขาแพร่

(ปกปิดชื่อผูถู้กร้องเรียน)

22 5511313607 5/11/2555 มีนายทุนเข้าไปบุกรุกนําไม้พยูงและไม้แดงออกมาจากในป่าและนํามา

ขายที่โรงงานเถื่อนที่ทําเกี่ยวกับแปลงรูปไม ้ หมู่ที่ 1 บ้านป่าก่อ ตําบล

ป่าก่อ อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ

√ e-petition สน.จทป.7 สาขา

อุบลราชธานี

23 5512207156 14/11/2555 21/12/2555 นายหัสต์วัต เจียธนานันต์ บ้านเลขที ่9/159 หมู่ที่ 8 ถนนพุทธมณฑล √ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไมู้ ุ

สาย 4 ตําบลกระทุม่ล้ม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ร้องขอที่ดิน

ทํากิน

24 5510966979 14/11/2555 21/11/2555 พนักงานราชการ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า(สงวนชื่อ) มาเรียกเก็บเงิน

รายเดือนจากชาวบ้านที่มีการแปรรูปไม ้อยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์

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

25 5510960711 14/11/2555 21/11/2555 ขอใหต้รวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานราชการ(สงวนชื่อ) ที่สวนป่า

เขาพลึง-บ้านด่าน อ.เมอืง จ.อุตรดิตถ์

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

26 5511374630 14/11/2555 18/7/2556 เจ้าหน้าที่ป่าไม(้สงวนชื่อ) หน่วยหนองหลวง อําเภอเฝ้าไร ่จังหวัด

หนองคาย มีพฤติการณ์ลักลอบตัดไม้และขนไม้พยูงจากอุทยานแห่งชาติ

ภูพาน จังหวัดสกลนคร เพื่อส่งไปจําหน่ายยังประเทศลาว

√ e-petition สน.จทป.6 (อุดรธานี),  

สน.จทป.6 สาขา

นครพนม, สํานักป้องกันฯ

(ปกปิดชื่อผูถู้กร้องเรียน)

27 5511310284 16/11/2555 22/5/2556 มีการเข้าไปบุกรุกในเขตพื้นที่ ป่ายางหัก - เขาปุม้ ซึ่งเป็นเขตติดกัน 3 

ตําบล ได้แก่ ต.วังจันทร์ ต.พุสวรรค ์ต.ท่าแลง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 สาขา

เพชรบุรี

28 5511369363 16/11/2555 มีนายทุนและชาวบา้นเข้าไปบุกรุกพื้นที่เขตป่าสงวนเป็นปา่ต้นน้ํา หมู่ที่ 8

 ตําบลโคกสะตอ อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 

สน.จทป.13 สาขา

นราธิวาส

29 5510318954 20/11/2555 5/7/2556 บริษัทจํากัดแหง่หนึ่ง(สงวนชื่อ) ตั้งอยู่เลขที ่195 หมู่ที่ 8 ตําบลกรุงชิง √ e-petition สํานักป้องกันฯ, (ปกปิดชื่อผูถู้กร้องเรียน)

อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช บุกรุกป่าลักลอบขุดแร่นอกเขต

สัมประทาน

สน.จทป.12 

(นครศรีธรรมราช)



ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหสัอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ทีร่ับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ทีป่ิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ทีเ่กี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เดือนสิงหาคม 2556  (ข้อมูลวันที ่1 ตลุาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) เอกสารแนบ 1 

30 5511440582 21/11/2555 5/8/2556 นางนิศารัตน์ แปงสนิท  ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจาก

ผลกระทบ กรณีกรมป่าไม้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ดําเนินโครงการสวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหา

ราชินีในพื้นที่บริเวณป่าแม่ข้าวต้มและป่าห้วยลึก ตําบลท่าสุด อําเภอ

เมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย

√ e-petition สน.จทป.2 (เชียงราย)

31 5511451889 21/11/2555 24/7/2556 ขอใหต้รวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าชุมชน ในพื้นที่หมู ่9 ตําบลคลองพน 

อําเภอนาตาล(เดิมเป็นอําเภอเขมราฐ) จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition สํานักจัดการป่าชุมชน, 

สน.จทป.7 สาขา

อุบลราชธานี

32 5512750878 21/11/2555 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการตัดไม้ และขนย้ายไม้เนื้อแข็ง บริเวณป่าคลอง

ก้องสี ติดปา่อนุรักษ์ หมูบ่า้นตีนเขา หมู ่3 ตําบลทุ่งคาโงก อําเภอเมือง 

จังหวัดพังงา

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 สาขา

กระบี่

ี ่ ใ ่ ่ ิ ่ ่ ี่ ํ ่33 5511316641 21/11/2555 20/12/2555 มกีารบุกรุกถางปา่ในเขตปา่สงวนแหง่ชาติแมส่อด หมูท่ ี6 ตําบลแมต่าว 

อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก

√ e-petition สน.จทป.4 (ตาก)

34 5510994433 23/11/2555 28/5/2555 การขออนุญาติตัดไม้ในที่ดินส่วนบุคคลจังหวัดอุตรดิตถ์ √ e-petition สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

35 5512727706 26/11/2555 19/2/2556 ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบบุกรุกป่าสงวน บริเวณหมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 6 

หมู่บ้านไทรทอง ตําบลลุ่มสุ่ม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

√ e-petition สน.จทปที่ 10 (ราชบุรี)

36 5510969241 27/11/2555 ขอใหต้รวจสอบการลักลอบเปลี่ยนไม้ประดู่ท่อนของกลางคดี ของ

หัวหน้าหน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ ชร.12 (แม่อิงฝั่งขวา) จังหวัดเชียงราย

√ e-petition สน.จทป.2 (เชียงราย)

37 5510985726 27/11/2555 4/4/2556 ขอความช่วยเหลือกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการขอรับเงินเดือนของ

พนักงานจ้างเหมา (TOR) ของหน่วยป้องกันรักษาป่า ชร.12 (แม่อิงฝัง่

ขวา)ในสังกัดสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)

√ e-petition สํานักบริหารกลาง, 

สน.จทป.2 (เชียงราย)

สน.จทป.2 (เชียงราย) ปิด

เรื่อง (27/3/2556), 

กรมป่าไม ้ปิดเรื่อง

(4/4/2556)

เดอืน ธันวาคม 2555

38 ทส 1603.7/3579 3/12/2555 18/1/2556 กรณีมีการตัดต้นไม้ หมู่ที่ 24 บริเวณแก่งเกาะใหญ่ ตําบลแม่เลย์ 

อําเภอแม่วงก ์จังหวัดนครสวรรค์

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

39 5510956903 4/12/2555 13/3/2556 ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ป่าไม้ร่วมมือกับอดีตเจ้าหน้าที่ป่าไม้

ออกตรวจและรีดไถเงนิและอํานวยความสะดวกให้พวกพ่อค้าไม้พยุงขน

ไม้พยุงข้ามไปประเทศลาว

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 

สน.จทป.6 (อุดรธานี)

สํานักป้องกันฯ ปิดเรื่อง 

(13/3/2556), สน.จทป.

6 (อุดรธานี) ปิดเรื่อง 

(11/3/2556)



ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหสัอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ทีร่ับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ทีป่ิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ทีเ่กี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เดือนสิงหาคม 2556  (ข้อมูลวันที ่1 ตลุาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) เอกสารแนบ 1 

40 5512772839 11/12/2555 18/3/2556 ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไม้พะยุง บริเวณป่าสงวน ชื่อ ป่าดงคําเดือย

 แปลง 1 ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของตําบลโคกก่ง และตําบลป่ากอ อําเภอชานุ

มาน จังหวัดอํานาจเจริญ

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 

สน.จทป.7 สาขา

อุบลราชธานี

สํานักป้องกันฯ ปิดเรื่อง

(12/3/2556), กรมป่าไม้

 ปิดเรื่อง(18/3/2556)

41 5512780734 11/12/2555 16/1/2556 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้พะยูง บริเวณพื้นที่ป่าเขาช่อง

กระจก หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 9 ตําบลลํานางแก้ว อําเภอปักธงชัย 

จังหวัดนครราชสีมา

√ e-petition สน.จทป.8 

(นครราชสีมา)

42 5510991467 13/12/2555 10/7/2556 มีพนักงานกรมปา่ไม้จากนครสวรรค์ ประเมินตีตรา ไม้ยางนาจํานวน 2 

ต้น เรียกวา่ประเมินต้นละ 2000 บาทรวมเป็นเงิน 4000 บาท แต่ไม่

ออกใบเสร็จรับเงินให้

√ e-petition สน.จทป.4 สาขา

นครสวรรค์

43 ทส 1603.7/3644 13/12/2555 กรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน หมู่ที่ 5 ตําบลกาบัง อําเภอกาบัง จังหวัดยะลา √ หนังสือบันทกึ สํานักป้องกันฯ

่ ไ44 5512746804 14/12/2555 14/8/2556 ขอแจง้เบาะแสเกียวกับการลักลอบตัดไมท้ําลายป่า บริเวณหมู่บา้นปาง

สา ตําบลป่าตึง อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

√ e-petition สน.จทป.2 (เชียงราย)

45 5511392028 14/12/2555 14/1/2556  มีการตัด แปรรูป ไม้อย่างเป็นระบบแจ้งเรื่องไปยังป่าไม้ในพื้นที่ แต่

เจ้าหน้าที่เพิกเฉยในการจับกุมผูก้ระทําผิด พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

√ e-petition  สน.จทป.11 (สุราษฎร์

ธานี)

46 5512270706 20/12/2555 ขอให้ตรวจสอบ บริษัท/ห้างร้านนันทวงศ์เทรดดิ้ง 98/903 หมู่ที่ 11 

หมูบ่้านศิริวรรณ ซอย 20 ถนนบางกรวย ไทรน้อย ตําบลบางบัวทอง 

อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

√ e-petition สํานักการอนุญาต

47 5511322943 24/12/2555 14/1/2556 ขอใหต้รวจสอบการลักลอบตัดไม้ ประเภทไม้ประดู่ ไม้มะค่า และไม้ชิงชัน

 บริเวณพื้นที่ป่าสงวนอยู่ในพื้นที่ ตําบลคลองชะอุน่ อําเภอพนม จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี

√ e-petition สน.จทป.11 (สุราษฎร์

ธานี)

เดอืน มกราคม 2556

48 ทส 0207.5/ว3904 26/11/2555 การแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดกําแพงเพชร

√ คลินิกรับเรื่องร้อง

ทุกข์

สํานักป้องกันฯ ทบยอดมาเดือน มค.56

49 5512733969 2/1/2556 ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า บริเวณป่าเทือกเขา กะทะ

ทอง หมูบ่า้นตีนเขา (คลองกงสี ชื่อที่ประชาชนเรียก) หมู่ที่ 3 ตําบลทุ่งคา

โงก อําเภอเมือง จังหวัดพังงา

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 สาขา

กระบี่

50 5511482766 2/1/2556 25/1/2556 ขอทราบผลการพิจารณาไปยังสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง

ส สิ ิ ี่ ิ ํ ิ  ี ส  ั ั  ์ ั ั ช

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้,

 ส ป  (ส ์

สน.จทป.11 (สุราษฎร์

)ี ปิ ื่การขอเอกสารสทธทดนทากน กรณนายสมหมาย พนธุรตน จงหวดชุมพร  สน.จทป.11 (สุราษฎร

ธานี)

ธาน) ปดเรอง

(17/1/2556), กรมป่าไม้

 ปิดเรื่อง(25/1/2556)



ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหสัอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ทีร่ับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ทีป่ิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ทีเ่กี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เดือนสิงหาคม 2556  (ข้อมูลวันที ่1 ตลุาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) เอกสารแนบ 1 

51 5511456756 2/1/2556 ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดการดําเนินการออกเอกสารสิทธิที่ดินใหแ้ก่

ราษฎรในพื้นที่บ้านลานขวาง หมู่ที่ 9 ตําบลวังหิน อําเภอเมืองตาก 

จังหวัดตาก

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้,

 สน.จทป.4 (ตาก)

52 5510928564 2/1/2556 เจ้าหน้าที่ป่าไม้สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ประพฤติ

มิชอบ

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

53 5510998434 7/1/2556 12/3/2556 รับสินบนกรณีการทําไม้พยุงในเขตหมู่บ้านหว้ยชัน หมู่ที่ 3 ตําบลช่องกุม่

 อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

√ e-petition สน.จทป.ที่ 9 สาขา

ปราจีนบุรี

54 5610910070 7/1/2556 27/3/2556 เจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าไปตัดไม้สัก จํานวนมากในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไม่

ทราบชื่อแต่ติดกับเขามณฑา ตําบลทองหลาง อําเภอห้วยคต จังหวัด

อุทัยธานี

√ e-petition สน.จทป.4 สาขา

นครสวรรค์

55 5612721484 7/1/2556 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่า (ไม่ทราบชื่อป่า) ในพื้นที่ √ e-petition สน.จทป.5 (สระบุรี)

อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

56 5612772601 9/1/2556 24/1/2556 ขอใหต้รวจสอบการขนย้ายต้นไม้ขนาดใหญ่ออกจากพื้นที่โดยไม่ได้รับ

อนุญาตและไม่มีตราสัญลักษณ์ จากพื้นที่อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัด

นครราชสีมา

√ e-petition สํานักด่านป่าไม,้ 

สน.จทป.8 

(นครราชสีมา)

สน.จทป.8 (นครราชสีมา)

 และ สํานักด่านป่าไม ้ปิด

เรื่อง (24/1/2556)

57 5611388348 9/1/2556 การบุกรุกแผ้วถางที่ปา่ในพื้นที่บา้นหว้ยยศ-บ้านห้วยน้อยกา ตําบลม่วง

เจ็ดต้น อําเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

√ e-petition สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

58 5611109704 9/1/2556 ขอให้เร่งพิจารณาจ่ายเงินเดือนตกเบิกใหแ้ก่พนักงานตําแหน่งลูกจ้าง

ชั่วคราว สังกัดสํานักจัดการป่าไม้ที่ 3 ลําปาง สังกัดกรมป่าไม้

√ e-petition สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

59 5610933816 16/1/2556 18/3/2556 ขอใหต้รวจสอบการตัดไม้มาจากบนเขาในแปลงสวนป่าหลังบ้านตาศรีใน

กลุ่มบ้านอาบน้ําช้าง หมู่ที11ตําบล ชุมโค อําเภอ ปะทิว จังหวัดชุมพร  

อ้างว่าตัดมาเพื่อต่อเติ่มทีพักสายตรวจในชุมชน

√ e-petition สน.จทป.11 (สุราษฎร์

ธานี)

60 5612718420 16/1/2556 3/7/2556 ขอให้ตรวจสอบกรณีมีรถแม็คโคกําลังรื้อถอนต้นไม้ในปา่ซึ่งอยู่ติดกับใต้

ประตูน้ําของเขื่อนบริเวณอ่างเก็บน้ําแม่มอก อ.เถิน จ.ลําปาง

√ e-petition สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

61 5611349954 16/1/2556 29/7/2556 ขอให้ตรวจสอบอดีตนายก อบต. (สงวนชื่อ) ตําบลท่าหมอท่าหมอไทร 

อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลาได้เข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน/ตัดต้นไม้ใหญ่

ขาย/ขุดหน้าดินขาย /ปลูกยางพาราในพื้นที่ป่าสงวนประมาณ 200-300

 ไร่ ผู้ร้องเคยแจ้งกับหน่วยงาน อําเภอ จังหวัด ป่าไม้จังหวัด ไม่มีความ

คืบหน้า

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 

สน.จทป.13 (สงขลา)

(ปกปิดชื่อผูถู้กร้องเรียน)



ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหสัอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ทีร่ับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ทีป่ิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ทีเ่กี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เดือนสิงหาคม 2556  (ข้อมูลวันที ่1 ตลุาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) เอกสารแนบ 1 

62 5611388433 16/1/2556 18/3/2556 ขอใหต้รวจสอบการลักลอบตัดต้นไม้ ประเภท ต้นกระถินเทพา ภายใน

พื้นที่โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียติ SPC หมู่ที่ 11 ตําบลชุมโค อําเภอ

ปะทิว จังหวัดชุมพร

√ e-petition สน.จทป.11 (สุราษฎร์

ธานี)

63 5612750213 16/1/2556 6/2/2556 มีการบุกรุกป่าชุมชนบา้นหนองบัว ตําบลละลวด อําเภอชํานิ  จังหวัด

บุรีรัมย์

√ e-petition สํานักจัดการป่าชุมชน, 

สน.จทป.8 

(นครราชสีมา)

สน.จทป.8 (นครราชสีมา)

 ปิดเรื่อง (30/1/2556),

 กรมป่าไม้ปิดเรื่อง 

(6/2/2556)

64 5612783300 21/1/2556 8/2/2556 ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและขุดดิน บริเวณเขตพื้นที่

อนุรักษ์ ตําบลพวงทอง อําเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

√ e-petition สน.จทป.9 (ชลบุรี)

65 5611154248 21/1/2556 ขอให้ดําเนินการเรื่องค่ารักษาพยาบาล ลูกจ้างประจํา กรมป่าไม ้ที่จะ

เกษียน 30 กันยายน 2556

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

้ ั ั ไ ้ ํ ่ ิ ่ ี่ ํ ์66 5612761825 21/1/2556 6/3/2556 ขอแจง้เบาะแสการลักลอบตัดไมท้ําลายป่า บริเวณหมูท่ ี12 ตําบลณรงค์

 อําเภอศรีณรงค ์จังหวัดสุรินทร์

√ e-petition สน.จทป.8 

(นครราชสีมา)

67 5611368621 21/1/2556 มีการลักลอบตัดต้นไม้ยาง สาธารณะในเขตชุมชน ณ บ้านส้มป่อย ตําบล

ค้อทอง อําเภอเขื่องใน จ.อุบลราชธานี

√ e-petition สน.จทป.7 สาขา

อุบลราชธานี

68 5611357083 24/1/2556 15/3/2556 ขอใหต้รวจสอบการบุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติของสํานักงานป่าไม้

อําเภอทับสะแก บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านหนองยา ตําบลนาหูกวาง อําเภอ

ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 

สน.จทป.10 สาขา

เพชรบุรี

สํานักป้องกันฯ ปิดเรื่อง

(15/3/2556), สน.จทป.

10 สาขาเพชรบุรี ปิดเรื่อง

(27/2/2556)

69 5612701492 24/1/2556 14/8/2556 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบบุกรุกป่าสงวน พื้นที่โครงการปลูกป่า

ถาวรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ 

เชื่อมต่อพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าซับลังกา บริเวณหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8 

ตําบลน้ําร้อน อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 

สน.จทป.4 สาขา

พิษณุโลก

70 5612709472 28/1/2556 3/9/2556 มีนายทุน/ชาวบา้น ตัดเข้าไปตัดไม้ยางอายุ 100กว่าปีใน วัดเลาคา ตําบล

โคกกรวด อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

√ e-petition สน.จทป.ที่ 9 สาขา

ปราจีนบุรี

71 5611301577 28/1/2556 3/9/2556 ขอใหต้รวจสอบการตัดไม้ยางขนาดใหญ่ อายุมากกว่า 100 ป ีในพื้นที่วัด

เลาคา ตําบลโคกกรวด อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

√ e-petition สน.จทป.ที่ 9 สาขา

ปราจีนบุรี

72 5611431332 30/1/2556 ขอใหต้รวจสอบการบุกรุกพื้นที่เขตป่าสงวนเพื่อสร้างมหาวิทยาลัย

นเรศวร จังหวัดกําแพงเพชร

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 

สน จทป 4 (ตาก)นเรศวร จงหวดกาแพงเพชร สน.จทป.4 (ตาก)



ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหสัอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ทีร่ับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ทีป่ิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ทีเ่กี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เดือนสิงหาคม 2556  (ข้อมูลวันที ่1 ตลุาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) เอกสารแนบ 1 

73 5611191378 30/1/2556 5/7/2556 ขอใหต้รวจสอบการเบกิจ่ายเงินเดือนลูกจ้างของสํานักจัดการทรัพยากร

ป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 - มกราคม 2556

√ e-petition สํานักบริหารกลาง, 

สน.จทป.2 (เชียงราย)

เดอืน กุมภาพันธ์ 2556

74 ทส 1603.7/163 17/1/2556 12/7/2556 กรณีการบุกรุกพื้นที่และลักลอบตัดไม้ บ้านวังปลาใน หมู่ที่ 5 ตําบล

พญาวัง อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ ทบยอดมาเดือน กพ.56

75 5611173791 1/2/2556 5/7/2556 ขอให้เร่งพิจารณาจ่ายเงินเดือนให้แก่ ลูกจ้างรับเหมาชั่วคราว ประจํา

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 กรมป่าไม ้จังหวัดเชียงราย

√ e-petition สํานักบริหารกลาง, 

สน.จทป.2 (เชียงราย)

76 5612924432 1/2/2556 1/5/2556 ขอความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรีเกี่ยวกับความล่าช้าในพิจารณาการขอ

ต่อใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ด้วยเครื่องจักร

√ e-petition สน.จทปที่ 10 (ราชบุรี)

ุญ ู

77 5611460302 1/2/2556 10/7/2556 ขอใหต้รวจสอบการบุกรุกป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสันทราย ตําบล

แม่แฝก อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 

สน.จทป.1 (เชียงใหม่)

78 5610960147 1/2/2556 5/4/2556 มีนายทุน ร่วมด้วยรองผูบ้ริหาร อบต.เชิงทะเล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ขึ้นไป

ขุดดินบนภูเขา หมู่ที่ 3 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 สาขา

กระบี่

79 5511641638 1/2/2556 27/2/2556 ขอใหต้รวจสอบการลักลอบขนไม้พยูงจากวัดบ้านขอนแตก ต.ขอนแตก 

อ.สังขะ จ.สุรินทร์

√ e-petition สน.จทป.8 

(นครราชสีมา)

80 5611382672 5/2/2556 22/2/2556 พบไม้ต้องสงสัยทั้งที่แปรรูปแล้วและทัง้ต้น อยู่บริเวณที่ก่อสร้าง

บ้านเรือนทรงไทย บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ตําบลหนองม้า อําเภอโพธิ์ศรี

สุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

√ e-petition สน.จทป.8 

(นครราชสีมา)

81 ทส1603.7/430 6/2/2556 กรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน หมู่บ้านบาโหย ตําบลบาโหย อําเภอสะบ้า

ย้อย จังหวัดสงขลา

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

82 ทส1603.7/425 6/2/2556 2/5/2556 การบุกรุกแนวเขตปา่ หมู่ที่ 10 ตําบลทับกวาง อําเภอแก่งคอย จังหวัด

สระบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

83 ทส 1603.7/429 6/2/2556 กรณีการบุกรุกป่าบริเวณเชิงเขา หมูบ่้านแพะ หมู่ที่ 7 อําเภอชาติ

ตระการ จังหวัดพิษณุโลก

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

84 5610986233 11/2/2556 ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.12 

(แม่อิงฝั่งขวา) จังหวัดเชียงราย

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

85 5611320382 11/2/2556 26/2/2556 มีการโคน่ต้นไม้ใหญ่บนภูเขา บริเวณหมู่บ้านผ่านศึก ม.11 ต.พญาเย็น 

อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

√ e-petition สน.จทป.8 

(นครราชสีมา)



ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหสัอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ทีร่ับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ทีป่ิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ทีเ่กี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เดือนสิงหาคม 2556  (ข้อมูลวันที ่1 ตลุาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) เอกสารแนบ 1 

86 ทส1603.7/477 11/2/2556 20/2/2556 กรณีการบุกรุกป่าสงวน หมู่ที่ 10 ตําบลพญาเย็น อําเภอปากช่อง 

จังหวัดนครราชสีมา

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.8 

(นครราชสีมา)

87 5611132922 11/2/2556 ขอให้พิจารณาจ่ายเงินค่าครองชีพให้แก่ข้าราชการของสํานักงาน

ประสานงานป้องกันและปราบปรามการทําลายทรัพยากรป่าไม(้นปม.) 

ตําบลคําแคน อําเภอมัญจา จังหวัดขอนแก่น

√ e-petition สํานักบริหารกลาง, 

สน.จทป.7 (ขอนแก่น)

88 5611308206 11/2/2556 11/3/2556 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าชุมชนที่หมู่บ้านหนองมะค่าใหม่ ตําบลผไทรินทร์ 

อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

√ e-petition สํานักจัดการป่าชุมชน, 

สน.จทป.8 

(นครราชสีมา)

สน.จทป.8 (นครราชสีมา)

 ปิดเรื่อง(26/2/2556), 

กรมป่าไม้ปิดเรื่อง

(11/3/2556)

89 5611361639 12/2/2556 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าชุมชน (แปลงที่ 74 และ แปลงที่ 75) หมู่ที่ 1 (บ้าน

จิตอารีย์) ตําบลสักงาม อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร

√ e-petition สํานักจัดการป่าชุมชน, 

สน.จทป.4 (ตาก)

90 5611199441 17/2/2556 30/7/2556 กรณีลูกจ้างชั่วคราวที่ ศูนย์ปฏิบัติการยุทธการแก้ไขปัญหาวิกฤตป่าไม้

ของชาติที่6 (กระบี่) ตนไม่ได้รับเงินเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม-ถึงปัจจุบัน

√ e-petition สํานักบริหารกลาง, 

สน.จทป.12 สาขากระบี่

91 5612792553 5/6/2556 17/2/2556 ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ทับ

ตะเคยีน ตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

√ e-petition สน.จทป.5 (สระบุรี)

92 5612738528 17/2/2556 26/3/2556 ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า บริเวณพื้นที่ป่าสงวนป่าเขา

ควนโนรา ภายในหมู่ที่ 5 หมูบ่้านตีเต๊ะ ตําบลคลองเคยีน อําเภอตะกั่วทุง่

 จังหวัดพังงา

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 สาขา

กระบี่

93 5612673211 17/2/2556 28/2/2556 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบการครอบครองเลื่อยยนต์ ของ

กรมป่าไม้

√ e-petition สํานักการอนุญาต

94 5612618157 19/2/2556 28/2/2556 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบการครอบครองเลื่อยยนต์ ของ

กรมป่าไม้

√ e-petition สํานักการอนุญาต

95 ทส 1603.7/574 19/2/2556 6/3/2556 กรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ บ้านพุน้อย ตําบลลุ่มสุม อําเภอ

ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทปที่ 10 (ราชบุรี)

96 ทส 1603.7/552 19/2/2556 กรณีการบุกรุกและเผาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมู่ที่ 1 ตําบลปง หมู่ที่ 11

 ตําบลน้ําแพร่ อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

97 ทส 1603.7/550 19/2/2556 กรณีการบุกรุกลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมู่ที่ 2 ตําบล

แหลมทอง อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.8 

(นครราชสีมา)

98 ทส 1603.7/551 19/2/2556 22/3/2556 กรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 ตําบลทุ่งกง 

อําเภอกาญจนดิษฐ ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.11 (สุราษฎร์

ธานี)



ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหสัอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ทีร่ับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ทีป่ิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ทีเ่กี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เดือนสิงหาคม 2556  (ข้อมูลวันที ่1 ตลุาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) เอกสารแนบ 1 

99 ทส 1603.7/258 19/2/2556 19/2/2556 แจง้ข่าวไฟไหม้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมู่ที่ 3 ตําบลชัยเกษม อําเภอบาง

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

100 ทส 1603.7/273 20/2/2556 20/2/2556 แจ้งเหตุไฟไหม้ในเขตอุทยานแหง่ชาติไทยประจันทน์  หมู่ที่ 4 บ้านหินสี 

ตําบลยางหะ อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทปที่ 10 (ราชบุรี)

101 ทส 1603.7/597 20/2/2556 21/2/2556 กรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าชุมชน หมู่ที่ 3 ตําบลนายาง อําเภอพิชัย จังหวัด

อุตรดิตถ์

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

102 ทส 1603.7/598 20/2/2556 5/3/2556 กรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวแห่งชาติ หมู่ที่ 3 ตําบลเวียงต้า อําเภอลอง 

จังหวัดแพร่

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.3 สาขาแพร่

103 ทส 1603.7/627 21/2/2556 กรณีเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากลุ่มนายทุน หมู่ที่ 8 ตําบลเมืองพาน 

อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.2 (เชียงราย)

้ ไ ไ ใ้ ้ ั ี ไ ่ ์ ่ ํ โ ั ์ ี่ ี ใ ่104 ทส 1603.7/279 21/2/2556 21/2/2556 แจง้เหตุไฟไหมใ้กล้กับสถานีควบคุมไฟปา่ศูนย์บอ่หลวง อําเภอฮอด 

จังหวัดเชียงใหม่

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ท ี1 (เชียงใหม)่

105 ทส 1603.7/283 21/2/2556 21/2/2556 แจ้งเหตุไฟไหม้ป่าสงวน ตําบลดอนสาว อําเภอตระการพืชผล จังหวัด

อุบลราชธานี

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.7 สาขา

อุบลราชธานี

106 ทส 1603.7/296 27/2/2556 27/2/2556 แจ้งเหตุไฟไหม้ป่า บ้านทับปุย หมู่ที่ 5 ตําบลสําเนา อําเภอสําเนา 

จังหวัดตาก

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.4 (ตาก)

107 5612757730 28/2/2556 26/4/2556 ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า บริเวณพื้นที่ป่าสงวน

แห่งชาติห้วยทับทัน ตําบลบา้นแนงมุด อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 

สน.จทป.8 

(นครราชสีมา)

สน.จทป.8 (นครราชสีมา)

 ปิดเรื่อง(9/4/2556), 

กรมป่าไม้ปิดเรื่อง

(26/4/2556)

108 5612779455 28/2/2556 20/3/2556 มีการบุกรุก เผาพื้นที่ป่าในอําเภอนาด้วง ต.หนองแคง จ.เลย √ e-petition สน.จทป.6 (อุดรธานี)

เดอืน มีนาคม 2556

109 5612701928 4/3/2556 5/6/2556 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้สัก บริเวณป่าภายในพื้นที่หมู่ที่

 7 หมูบ่้านหว้ยกันทา ตําบลทุ่งฮัว้ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

√ e-petition สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

110 ทส 1603.7/76 5/3/2556 3/5/2556 การบุกรุกป่าอุทยานแห่งชาติ บ้านดงเสลาเก่า หมู่ที่ 6 ตําบลด่านแม่

แฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

√ ทางโทรศัพท์ กรมอุทยานฯ

111 5611466848 6/3/2556 10/7/2556 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนห้วยตูบ ในพื้นที่ √ e-petition สํานักป้องกันฯ, 

หมูบ่้านสันวไิล หมู่ที่ 9 ตําบลแม่ตืน อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน สน.จทป.1 (เชียงใหม่)



ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหสัอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ทีร่ับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ทีป่ิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ทีเ่กี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เดือนสิงหาคม 2556  (ข้อมูลวันที ่1 ตลุาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) เอกสารแนบ 1 

112 ทส 1603.7/755 7/3/2556 การบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมู่ที่ 6 ตําบลทับกวาง อําเภอแก่งคอย

 จังหวัดสระบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.5 (สระบุรี)

113 5611382272 7/3/2556 มีชาวบ้านบุกรุกพื้นที่ป่า ถางป่าและเผาพื้นที่ เพื่อปลูกข้าวโพด หมู่ที่ 4 

ป่าบ้านคลองคาย ตําบลยางงาม อําเภอหนองไผ ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 สาขา

พิษณุโลก

114 5611475518 11/3/2556 17/4/2556 ขอใหต้รวจสอบการตัดไม้ทําลายป่าบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 5 หรือ หมู่ที่ 8 

ตําบลโคกยาง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นยอดเขาสูงอยู่ติดกับ

โรงเรียนบา้นน้ําฉา

√ e-petition สน.จทป.12 

(นครศรีธรรมราช)

115 ทส 1603.7/361 13/3/2556 การบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมู่ที่ 10 ตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่ว

ป่า จังหวัดพังงา

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

116 ทส 1603.7/824 18/3/2556 21/9/2556 การบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตําบลวังกวาง ตําบลน้ําหนาว ตําบล

โคกมน อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 4 สาขา

พิษณุโลก

117 5612731460 18/3/2556 10/7/2556 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน ชื่อ ป่าอมก๋อย บริเวณ

พื้นที่หมู่ที่ 3 และ10 ตําบลอมก๋อย อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 

สน.จทป.1 (เชียงใหม่)

118 5610950921 18/3/2556 ขอให้ตรวจสอบ คุรุภัณฑ์ ของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.12 (แม่อิฝัง่

ขวา) สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)

√ e-petition สํานักบริหารกลาง, 

สน.จทป.2 (เชียงราย)

119 5611363027 18/3/2556 2/4/2556 ขอใหต้รวจสอบการบุกรุกลักลอบตัดไม้ป่าที่สาธารณะบ้านจํานรรจ์ หมู่ที่

 9 บ้านจํานรรจ์ ตําบลกระแชง อาํเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

√ e-petition สน.จทป.8 

(นครราชสีมา)

120 5611493075 21/3/2556 20/5/2556 มีการบุกรุกพื้นที่อ่างเก็บกักน้ําห้วยไผ่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

หมู่บ้านยาง ตําบลท่าลี่ อําเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 

สน.จทป.6 (อุดรธานี)

สน.จทป.6 (อุดรธานี) ปิด

เรื่อง(5/4/2556), กรม

ป่าไม้ปิดเรื่อง 

(20/5/2556)

121 5610910614 21/3/2556 30/7/2556 มีการเผาทําลายป่า บุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติของกลุ่มชาวบ้านใน ต.

เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 

สน.จทป.3 สาขาแพร่

122 ทส 1603.7/880 21/3/2556 การลักลอบตัดไม้พะยูงในพื้นที่ป่าชุมชน หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 7หมู่ที่ 10 ตําบล

โคกก่ง อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.7 สาขา

อุบลราชธานี

123 ทส 1603.7/927 25/3/2556 การลักลอบคา้ไมพ้ะยง บา้นเลขที่ 105 หมท่ี่ 5 ตําบลน้ําปลีก อําเภอ √ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.7 สาขา123 ทส 1603.7/927 25/3/2556 การลกลอบคาไมพะยูง บานเลขท 105 หมูท 5 ตาบลนาปลก อาเภอ

เมอืง จังหวัดอํานาจเจริญ

√ ทางโทรศพท สน.จทป.7 สาขา

อุบลราชธานี



ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหสัอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ทีร่ับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ทีป่ิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ทีเ่กี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เดือนสิงหาคม 2556  (ข้อมูลวันที ่1 ตลุาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) เอกสารแนบ 1 

124 5611365740 25/3/2556 22/4/2556 ขอใหต้รวจสอบร้านรับซื้อไม้สด ตําบลหนองรี อําเภอบ่อพลอย จังหวัด

กาญจนบุรี

√ e-petition สน.จทปที่ 10 (ราชบุรี)

125 5611422775 25/3/2556 30/7/2556 ขอใหแ้ก้ไขปัญหาการลักลอบเผาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณผาด่าน 

(หรือผาแดงตามที่ประชาชนในพื้นที่เรียก) หมู่ที่ 1 ตําบลทากาศ พื้นที่

เชื่อมต่อกับตําบลทาสบเส้า อําเภอแม่ทา จังหวัดลําพูน

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 

สน.จทป.1 (เชียงใหม่)

126 5611159457 25/3/2556 ขอใหพ้ิจารณากรณีการบรรจุพนักงานราชการกรมป่าไม้เป็นข้าราชการ √ e-petition สํานักบริหารกลาง

เดอืน เมษายน 2556

127 5311304888 13/10/2553 3/4/2556 ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการรับมอบอํานาจเพื่อขออนุญาตตัดไม้สัก 

อ.ทุง่ตะโก จ.ชุมพร

√ e-petition สํานักการอนุญาต, 

สน.จทป.11 (สุราษฎร์

ธานี)

(ทบยอดมาเดือน เมย.56)

 สน.จทป.11 (สุราษฎร์

ธานี) ปิดเรื่อง

(7/3/2556), กรมป่าไม ้

ปิดเรื่อง(3/4/2556)

128 ทส 1603.7/508 7/2/2556 28/3/2556 ขอส่งเรื่องร้องเรียน กรณีขอใหต้รวจสอบพื้นที่สวนป่าติดคลองพระพุทธ

 หมู่ที่ 4 ตําบลทับไทร อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักวิจัยฯ (ทบยอดมาเดือน เมย.56)

129 ทส 1603.7/509 14/2/2556 4/3/2556 ขอส่งเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่(สงวนชื่อ) กรณีเจ้าหน้าที่ไม่รายงานผลการ

ตรวจพิสูจน์ที่ดินขอออกโฉนดที่ดิน จ.ตรัง

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.12 

(นครศรีธรรมราช)

(ทบยอดมาเดือน เมย.56)

 (ปกปิดชื่อผูถู้กร้องเรียน)

130 นร 0404/4044 22/3/2556 17/4/2556 กระทู้ถามเพื่อตอบในที่ประชุมสภา กระทู้ถามที่ 034 เรื่อง ปัญหาการ

บุกรุกป่า ของนายอนุรักษ์ นิยมเวช

√ สํานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี กระทู้

สํานักป้องกันฯ (ทบยอดมาเดือน เมย.56)

131 นร 0404/4023 22/3/2556 17/4/2556 กระทู้ถามของ สส. เพื่อตอบในราชกิจจานุเบกษา กระทู้ถามที่ 766 ร. 

เรื่อง สถานการณ์การบุกรุกป่าไม้ในปัจจุบัน ของนายอนุรักษ์ บุญศล

√ สํานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี กระทู้

สํานักป้องกันฯ (ทบยอดมาเดือน เมย.56)

132 5612749359 1/4/2556 15/5/2556 ขอใหต้รวจสอบการจําหน่ายไม้แปรรูป ประเภท ไม้ยาง และไม้พยุง 

บริเวณ หมู่ที่ 11 ตําบลบ้านแก้ง อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

√ e-petition สน.จทป.ที่ 9 สาขา

ปราจีนบุรี

133 ทส 1603.7/1002 1/4/2556 13/6/2556 ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ตรวจสอบ เยี่ยมชมหรือใหค้ําแนะนํา

 การดูแลต้นไม้ ประเภทไม้สัก ไม้กฤษณา ไม้พะยูง และไม้มะฮอกกานี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักวิจัยฯ

134 ทส 1603.7/1013 2/4/2556 28/5/2556 กรณีการบุกรุกป่าสงวน ตําบลลุ่มสุ่มและตําบลวังกระแจะ อําเภอไทร

โยค จังหวัดกาญจนบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทปที่ 10 (ราชบุรี)



ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหสัอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ทีร่ับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ทีป่ิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ทีเ่กี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เดือนสิงหาคม 2556  (ข้อมูลวันที ่1 ตลุาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) เอกสารแนบ 1 

135 ทส 1603.7/1071 4/4/2556 การบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมู่ที่ 2 ตําบลม่วงเจ็ดต้น อําเภอบ้าน

โคก จังหวัดอุตรดิตถ์

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

136 5612772338 5/4/2556 3/6/2556 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า ประเภทไม้พยุง ไม้

ประดู่ และไม้สะเดา บริเวณป่าหนองผักบุง้  ตําบลแก่งคอย อําเภอแก่ง

คอย จังหวัดสระบุรี

√ e-petition สน.จทป.5 (สระบุรี)

137 5611416973 18/4/2556 19/4/2556 ตัดไม้ทําลายป่า บา้นน้ําฉา ตําบลโคกยาง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง √ e-petition สน.จทป.12 

(นครศรีธรรมราช)

138 5611321582 24/4/2556 3/5/2556 มีการบุกรกตัดไม้ในเขตสวนป่าไม้ ติดกับเขาพระเจ้าทิศตะวันออก ตําบล

คุริง อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

√ e-petition     สน.จทป.11 (สุ

ราษฎร์ธานี)

139 5611324331 26/4/2556 8/6/2556 มีการบุกรุกเข้าไปเผาป่าในเขตอุทยานแห่งชาติ หมู่ที่ 9 ต.นาด้วง อ.นา

ด้วง จังหวัดเลย

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 

สน.จทป.6 (อุดรธานี)ุ

140 5611349328 26/4/2556 มีการตัดไม้ทําลายป่าต้นน้ํา ตําบลแม่ตื่น อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก √ e-petition สน.จทป.4 (ตาก)

141 ทส 1603.7/368 6/4/2556 6/4/2556 แจ้งเหตุไฟไหม้ป่า หมู่ที่ 6 ตําบลเขาค้อ อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ √ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 4 สาขา

พิษณุโลก

เดอืน พฤษภาคม 2556

142 5311316955 7/9/2553 21/5/2556 มีการบุกรุถางป่าเพื่อปลูกยางพารา บริเวณภูเขา หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 13 

ตําบลนาไม้ไผ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,  

สน.จทป.12 

(นครศรีธรรมราช)

ทบยอดมาเดือน พค.56

143 5312701232 16/9/2553 21/5/2556 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบบุกรุกป่าเขามุสิ ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้าน

เขามุสิ ตําบลหนองปรือ อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 

สน.จทป.10 (ราชบุรี)

ทบยอดมาเดือน พค.56

144 5612753567 10/4/2556 19/6/2556 แจ้งเบาะแสการออกหนังสือรับรองการทํา ประโยชย์ (น.ส.๓ ก.) ทับ ป่า

สงวนแหง่ชาติ ในท้องที่ ตําบลสร้างคอม อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 

สน.จทป.6 (อุดรธานี)

ทบยอดมาเดือน พค.56

145 5611187863 3/5/2556 ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม ้ที่ 12 สาขากระบี่ไม่ยอมจ่ายเงินที่

หน่วยตั้งเบิกประจําเดือน แถมยังหักเปอร์เซ็นต์จากเงินที่หน่วยได้รับด้วย

 ช่วยตรวจสอบและสั่งจ่าย

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

146 5611467059 3/5/2556 16/8/2556 มกีารบกรกปา่สงวน ม 1 ตําบลบางเตย อ เมอืง จ พังงา 82000 √ e petition สํานักปอ้งกันฯ  146 5611467059 3/5/2556 16/8/2556 มการบุกรุกปาสงวน ม.1 ตาบลบางเตย อ.เมอง จ.พงงา 82000 √ e-petition สานกปองกนฯ, 

สน.จทป.12 สาขากระบี่



ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหสัอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ทีร่ับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ทีป่ิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ทีเ่กี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เดือนสิงหาคม 2556  (ข้อมูลวันที ่1 ตลุาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) เอกสารแนบ 1 

147 5610908636 3/5/2556 มีการบุกรุกป่าไม้เพื่อขุดสระน้ําสาธารณะ หมู่ที่ 10 หมูบ่้านนาคํา ตําบล

เกษม อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition สน.จทป.7 สาขา

อุบลราชธานี

148 ทส 1603.7/462 10/5/2556 กรณีมีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 ตําบลเขาไม้แก้ว อําเภอสิ

เกา จังหวัดตรัง

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.12 

(นครศรีธรรมราช)

149 ทส 0951/148 10/5/2556 กรณีนายทุนบุกรุกป่าสงวน หมู่ที่ 6 บ้านหนองยาว ตําบลนาหูกวาง 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 10 สาขา

เพชรบุรี

150 ทส 1603.7/469 14/5/2556 มีการบุกรุกพื้นที่ป่า เขาหัวโล้น บ้านช่องลม หมู่ที่ 11 ตําบลวังมะปราง 

อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.12 

(นครศรีธรรมราช)

151 5611388079 16/5/2556 มีการตัดไม้และบุกรุกป่าสงวนป่าดงมะไฟ ตําบลทรายมูล อําเภอทราย

มูล จังหวัดยโสธร

√ e-petition สน.จทป.7 สาขา

อุบลราชธานี

152 5611362826 16/5/2556 มีการบุกรุกทําลายป่าต้นน้ําแม่ตื่น ตําบลแม่ตื่น อําเภอแม่ระมาด จังหวัด

ตาก

√ e-petition สน.จทป.4 (ตาก)

153 ทส 1603.7/501 18/5/2556 มีการบุกรุกตัดไม้ทําลายป่า ปรับพื้นที่บริเวณป่าสงวนโคกบ้านน้อย หมู่ที่

 12 ตําบลจานลาน อําเภอพนา จังหวัดอุบลราชธานี

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.7 สาขา

อุบลราชธานี

154 5610959796 20/5/2556 มีการบุกรุกขุดดินบริเวณไหล่เขาและตัดไม้สักทองซึ่งเป็นโครงการปลูก

ป่าของในหลวง หมู่ที่ 4 หมูบ่้านวัดเขาดาวนิมิต ตําบลซับสมอทอด 

อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

√ e-petition สน.จทป.ที ่4 สาขา

พิษณุโลก

155 ทส 1603.7/505 20/5/2556 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อตัดไม้ขาย และสร้างบ้านพักคนงาน บริเวณภูเขา

อู่ทอง ตําบลด่านมะขามเตี้ย อําเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทปที่ 10 (ราชบุรี)

156 5610910217 23/5/2556 เงินเดือนของพนักงานจ้างเหมาบริการของกรมป่าไม้ √ e-petition สํานักบริหารกลาง

157 ทส 1603.7/238 29/5/2556 กรณีมีการตัดไม้พยุงและเก็บไว้ที่บ้านเพื่อระบายขายออก บริเวณ

หมูบ่้านวัดฆ้อง ตําบลวัดฆ้อง อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.7 สาขา

อุบลราชธานี

158 ทส 0207.4/ว 1486 29/5/2556 25/6/2556 กระทู้ถามที่ 865 ร. เรื่อง การใช้งบประมาณในการประชาสัมพันธ์ของ

หน่วยงานรัฐและรัฐวสิาหกิจในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ของนายวัชระ เพชรทอง สส.(แบบบัญชีรายชื่อ)

√ สป.ทส. กระทู้ สํานักส่วนกลางทุกสํานัก สํานักส่วนกลางทุกสํานัก

159 5611342346 30/5/2556 6/8/2556 มนีายทนบกรกพื้นที่ปา่สงวน ได้นํารถแมคโคเข้าไปถางปา่ เพื่อปลกสวน √ e-petition สํานักปอ้งกันฯ  159 5611342346 30/5/2556 6/8/2556 มนายทุนบุกรุกพนทปาสงวน ไดนารถแมคโคเขาไปถางปา เพอปลูกสวน

ปาล์ม ม.4 ตําบลทรัพย์ทว ีอําเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

√ e petition สานกปองกนฯ, 

สน.จทป.11 (สุราษฎร์

ธานี)



ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหสัอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ทีร่ับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ทีป่ิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ทีเ่กี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เดือนสิงหาคม 2556  (ข้อมูลวันที ่1 ตลุาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) เอกสารแนบ 1 

160 5610848983 30/5/2556 มีการก่อสร้างหมู่บ้านและตัดถนนเส้นทางใหม่ผ่านปา่เขาไปถนนใหญ่ของ

เอกชนในเครือข่ายของท่าเทียบเรือยอร์ชเฮเว่น บริเวณหมู่บ้านคอเอน 

อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 สาขา

กระบี่

161 5611366619 30/5/2556 24/6/2556 การลักลอบตัดทําลายต้นก้ามปู(ไม้สา) ขนาดใหญ่ โดยที่ไม่มีการขอ

อนุญาติของกลุ่มชาวบ้านที่เห็นแก่ได้ ใน ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่

√ e-petition สน.จทป.3 สาขาแพร่

162 ทส 1603.7/239 30/5/2556 อดีตกํานันตําบลแม่เมาะร่วมกับลูกจ้างกรมป่าไม ้อําเภอแม่เมาะ 

ลักลอบตัดไม้ในพื้นที่สวนป่าแม่จาง ตําบลสบป้าด อําเภอแม่เมาะ 

จังหวัดลําปาง

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที ่3 (ลําปาง)

เดอืน มิถุนายน 2556

๑๖๓ ทส 1603.7/260 4/6/2556 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนภูชะนี หมูบ่้านโคกใหญ่ ม.1 ตําบลโคกใหญ่ 

อําเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

√ ทางโทรศัพท์ สนจทปที่ 6 (อุดรธานี) สนจทปที่ 6 (อุดรธานี)

๑๖๔ ทส 1603.7/261 4/6/2556 มีการบุกรุกพื้นที่ป่า บริเวณเขาควนทับ ม.2 บ้านเพหลา ตําบลเพหลา 

อําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 12 สาขา

กระบี่

สนจทปที่ 12 สาขากระบี่

๑๖๕ 5612295962 10/6/2556 26/6/2556 ขอให้สํานักส่งเสริมการปลูกป่าชี้แจงเหตุผลการประกาศผลสอบ

พนักงานราชการล่าช้า

√ e-petition สํานักส่งเสริมการปลูก

ป่า

สํานักส่งเสริมการปลูกป่า

๑๖๖ ทส 1603.7/284 10/6/2556 มีการบุกรุกป่าในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัด

ชลบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สนจทปที่ 9 (ชลบุรี)

๑๖๗ ทส 1603.7/288 10/6/2556 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บ้านเขาดิน หมู่ที่ 8 ตําบลท่าตูม อําเภอท่าตูม

 จ.สุรินทร์

√ ทางโทรศัพท์ สนจทปที่ 8 

(นครราชสีมา)

๑๖๘ 5611331008 11/6/2556 มีการบุกรุกในป่าสงวนยางน้ํากัดเหนือยางน้ํากัดใต้ เพื่อปลูกสวนปาล์ม 

หมู่ที่ 4 ตําบลพุสวรรค ์อําเภอแก่งกระจาน  

จังหวัดเพชรบุรี 

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 สาขา

เพชรบุรี

สนจทปที่ 10 สาขา

เพชรบุรี

๑๖๙ 5611386798 11/6/2556 มีนายทุนเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน เพื่อปลูกสวนสัปปะรด  หมู่ที่ 6 

ตําบลยางหัก อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 

√ e-petition สน.จทปที่ 10 (ราชบุรี) สนจทปที่ 10 (ราชบุรี)

๑๗๐ 5611346173 13/6/2556 25/7/2556 ผู้ร้องแจ้งว่าตนได้เดินทางขึ้นไปทํางานที่จังหวัดแพร่ แต่ระหว่างทางก็จะ

ผ่าน อําเภอ เด่นชัย -จังหวัดลําปาง ผู้ร้องเห็นวา่ทั้งสองข้างทางที่เป็นปา่

เป็นภูเขาถูกโดนตัดไปเกือบประมาณ 10-40 ไร่

√ e-petition สนจทปที่ 3 (ลําปาง),

สนจทปที่ 3 สาขาแพร่

สนจทปที่ 3 (ลําปาง),

สนจทปที่ 3 สาขาแพร่

๑๗๑ 5610903582 13/6/2556 หัวหน้าหน่วยปอ้งกันแหง่หนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ( บา้นนายาว ) มี

พฤติการขอ้งเกี่ยวกับขบวนการตัดไมพ้ะยงมเีป็นระยะเวลานานแล้ว

√ e-petition สน.จทป.ที่ 9 สาขา

ปราจนีบรี

สนจทปที่ 9 ปราจีนบุรี

พฤตการของเกยวกบขบวนการตดไมพะยูงมเปนระยะเวลานานแลว ปราจนบุร



ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหสัอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ทีร่ับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ทีป่ิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ทีเ่กี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เดือนสิงหาคม 2556  (ข้อมูลวันที ่1 ตลุาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) เอกสารแนบ 1 

๑๗๒ ทส 1603.7/333 19/6/2556 กรณีมีการบุกรุกขุดดินเพื่อนําไปถมที่ในการสร้างหมูบ่้านจัดสรร พื้นที่ป่า

ชุมบ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 14ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

√ ทางโทรศัพท์ สนจทปที่ 2 (เชียงราย) สนจทปที่ 2 (เชียงราย)

๑๗๓ ทส 1603.7/341 20/6/2556 พบเห็นประชาชนพบเห็นไม้พะยูงในรถสิบล้อ จํานวนกว่า 100 ท่อน √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๑๗๔ ทส 1603.7/342 20/6/2556 มีการบุกรุกตัดไม้หวงห้ามในสวนป่าควนยางชุม หมู่ที่ 10 ตําบลโคก

กลอย อําเภอตะกั่วทุง่ จังหวัดพังงา และบุกรุกปา่ต้นน้ํา บ้านบางป่า 

ตําบลหล่อยูง อําเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยบกุรุกหวงห้ามเพื่อนําไป

สร้างบังกะโล

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๑๗๕ 5611379241 24/6/2556 หัวหน้าป่าชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านห้วยร่วม ต.ทองหลาง อ.หว้ยคต จ.

อุทัยธานี บุกรุกป่าชุมชน มีการตัดต้นไม้ใหญ่ และกันพื้นที่ป่าชุมชนไว้เป็น

ของตนเอง

√ e-petition สนจทปที่ 4 สาขา

นครสวรรค์

๑๗๖ ทส 1603.7/373 25/6/2556 มีการบุกรุกพื้นที่ป่า หมู่ที่ 4 ตําบลหงษ์เจริญ อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร √ ทางโทรศัพท์ สนจทปที่ 11 (สุราษฎร์

ธานี)

สนจทปที่ 11     (สุ

ราษฎร์ธานี)

๑๗๗ ทส 1603.7/376 26/6/2556 มีการลักลอบตัดไม้พะยูงในพื้นที่ป่าชุมชนสาธารณะเพื่อขาย บริเวณบ้าน

โน่นม่วง หมู่ที่ 2 ตําบลกุดกุง อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

√ ทางโทรศัพท์ สนจทปที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

๑๗๘ ทส 1603.7/379 26/6/2556 มีการลักลอบตัดไม้พะยูง ไม้ประดู่ ไม้แดงในพื้นที่ป่าชุมชน บริเวณหมู่ที่ 2

 ตําบลหาดแพง อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

√ ทางโทรศัพท์ สนจทปที่ 6 สาขา

นครพนม

๑๗๙ 5611335919 27/6/2556 10/7/2556 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าขุนสมุน หมู่ที่ 5 ตําบลสะเนียน อําเภอเมืองน่าน 

จังหวัดน่าน เพื่อยึดที่ดินทํากิน

√ e-petition สนจทปที่ 3 สาขาแพร่

๑๘๐ 5611311621 27/6/2556 มีชาวบา้นและนายทุนเข้าไปบุกรุกตัดไม้ในเขตพื้นที่ป่า บริเวณพื้นที่ ตําบล

เขาต่อ อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 สาขา

กระบี่

๑๘๑ 5611327163 28/6/2556 ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมป่าไม้เขามะก่อง หมู่ที่ 14 ต.วังท่าช้าง อ.

กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 9 สาขา

ปราจีนบุรี

สนจทปที่ 9 สาขา

ปราจีนบุรี

๑๘๒ 5611478170 28/6/2556 30/7/2556 ขอใหต้รวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน (ไม่ทราบชื่อ) หมู่บ้านคลองตาชัน

 หมู ่13 ตําบลโป่งน้ําร้อน อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี

√ e-petition สนจทปที่ 9 (ชลบุรี) สนจทปที่ 9 (ชลบุรี)

๑๘๓ 5612782998 28/6/2556 14/8/2556 ขอใหต้รวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณเยื้องวัดโป่งกระสัง ตําบลหนอง

น้ําแดง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

√ e-petition สนจทปที่ 8 

(นครราชสีมา)

สนจทปที่ 8 (นครราชสีมา)

๑๘๔ 5611434567 28/6/2556 26/7/2556 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการบกรกพื้นที่ปา่สงวน (ไมท่ราบชื่อ) บริเวณ √ e-petition สนจทปที่ 9 (ชลบรี) สนจทปที่ 9 (ชลบรี)๑๘๔ 5611434567 28/6/2556 26/7/2556 ขอแจงเบาะแสเกยวกบการบุกรุกพนทปาสงวน (ไมทราบชอ) บรเวณ

พื้นที่หมู่บ้านคอเขา หมู่ที่ 6 ตําบลเขาไม้แก้ว อําเภอบางละมุง จังหวัด

ชลบุรี

√ e petition สนจทปท 9 (ชลบุร) สนจทปท 9 (ชลบุร)



ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหสัอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ทีร่ับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ทีป่ิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ทีเ่กี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เดือนสิงหาคม 2556  (ข้อมูลวันที ่1 ตลุาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) เอกสารแนบ 1 

๑๘๕ 5611100872 28/6/2556 ขอให้เร่งพิจารณาจ่ายเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจํา ฝ่ายเข้รับน้ํา (ตาม

ข้อมูลที่ผู้ร้องแจ้ง) สังกัดสํานักงานป่าไม้จังหวัดพังงา อําเภอเมือง 

จังหวัดพังงา

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 สาขา

กระบี่

สนจทปที่ 12 สาขากระบี่

๑๘๖ 5612718591 28/6/2556 6/8/2556 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ ภายในป่าเขากล้วย บ้านเขา

กล้วย หมู่ที่ 10 ตําบลวังไผ ่อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร

√ e-petition สนจทปที่ 11 (สุราษฎร์

ธานี)

สนจทปที่ 11     (สุ

ราษฎร์ธานี)

๑๘๗ 5612766064 28/6/2556 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า บริเวณเขาอีด่าง หมู่

ที่ 10 ตําบลหนองแวง อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

√ e-petition สน.จทป.ที่ 9 สาขา

ปราจีนบุรี

สนจทปที่ 9 สาขา

ปราจีนบุรี

๑๘๘ 5611460009 28/6/2556 18/7/2556 ขอใหต้รวจสอบการบุกรุกเขตป่าสงวนโคกภูเหล็ก ตําบลสานตม อําเภอภู

เรือ จังหวัดเลย

√ e-petition สนจทปที่ 6 (อุดรธานี) สนจทปที่ 6 (อุดรธานี)

๑๘๙ 5612720272 28/6/2556 ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า บริเวณเขตพื้นที่ป่าสงวน (ไม่ √ e-petition สน.จทป.12 สนจทปที่ 12 

ทราบชื่อ) หมูบ่้านปลายพุก หมู่ที่ 12 ตําบลละอาย อําเภอฉวาง จังหวัด

นครศรีธรรมราช

(นครศรีธรรมราช) (นครศรีธรรมราช)

๑๙๐ 5612971493 28/6/2556 ขอให้พิจารณาเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า

ฝั่งขวาห้วยศาลา ในพื้นที่ตําบลห้วยจันทร์ อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะ

เกษ

√ e-petition สนจทปที่ 8 

(นครราชสีมา)

สนจทปที่ 8 (นครราชสีมา)

๑๙๑ ทส ๐๒๐๗.๔/ว๑๘๒๔ 24/6/2556 12/7/2556 กระทู้ถามที่ ๙๑๗ ร. เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการว่าจ้างที่

ปรึกษาสําหรับแผนงาน โครงการด้านต่างๆ ของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐวสิาหกิจในสังกัดของนาย

วัชระ เพชรทอง สส. (แบบบัญชีรายชื่อ)

√ สป.ทส. กระทู้ สํานักส่วนกลางทุกสํานัก สํานักส่วนกลางทุกสํานัก

เดอืน กรกฎาคม 2556

๑๙๒ ทส 1603.7/395 1/7/2556 22/8/2556 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าบนภูเขา หมูบ่้านวังน้ําเขียว หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 21 

ตําบลด่านช้าง อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทปที่ 10 (ราชบุรี) สนจทปที่ 10 (ราชบุรี)

๑๙๓ 5610925369 1/7/2556 มีเจ้าหน้าที่ของสํานักงานป่าไม้ที่ 12 จังหวัดกระบี่ ได้เข้าไปจับกุมรื้อ

ถอนสวนยางพาราง โดยพื้นที่ตรงนั้นมีทั้งของชาวบ้านและนายทุน แต่

เจ้าหน้าที่สํานักงานป่าไม้จับกุมแต่พื้นที่ของชาวบ้านที่ปลูกยาพารางโดย

ไม่ไปจับกุมพื้นที่ที่ของนายทุนเลย

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 สาขา

กระบี่

,สนจทปที่ 12 สาขากระบี่

๑๙๔ 5612790097 1/7/2556 ขอแจ้งเบาะแสเกีย่วกับการบุกรุกพื้นที่ป่าชุมชน บริเวณหมู่บ้านท่าพลับ 

หมู่ที่ 10 ตําบลด่านมะขามเตี้ย อําเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

√ e-petition สน.จทปที่ 10 (ราชบุรี) สนจทปที่ 10 (ราชบุรี)



ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหสัอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ทีร่ับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ทีป่ิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ทีเ่กี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เดือนสิงหาคม 2556  (ข้อมูลวันที ่1 ตลุาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) เอกสารแนบ 1 

๑๙๕ 5611336791 3/7/2556 21/8/2556 มีลูกจ้างประจําสังกัดสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัด แมฮ่อ

งสอน ได้เข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าสวงน และนําพื้นที่ที่เข้าไปบุกรุกมาทําเป็นที่

อยู่อาศัย/บ้านเช่า และนายจุติ เลิศนนท์ ผูถู้กร้องได้ถูกสํานักงานป่าไม ้

แม่ฮ่องสอน ดําเนินคดีศาลตัดสินแล้วให้ออกและรื้อถอนภายใน 21 

ม.ีค.55 - ปัจจุบัน ก็ยังไม่รื้อถอนสิ่งกิอสร้างออกจากพื้นที่ดังกล่าว

√ e-petition สนจทปที่ 1สาขา

แม่ฮ่องสอน

สนจทปที่ 1สาขา

แม่ฮ่องสอน

๑๙๖ 5612701461 3/7/2556 28/8/2556 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

มวกเหล็ก ตําบลท่ามะปราง อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

√ e-petition สนจทปที่ 5 (สระบุรี) สนจทปที่ 5 (สระบุรี)

๑๙๗ 5611474996 3/7/2556 ขอใหต้รวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บริเวณตําบลออย อําเภอปง 

จังหวัดพะเยา

√ e-petition สนจทปที่ 2 (เชียงราย) สนจทปที่ 2 (เชียงราย)

๑๙๘ 5611481985 3/7/2556 20/8/2556 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกป่าสงวนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ หมู่ที่ 7 

ตําบลองคพ์ระ และหมท่ี่ 8 ตําบลวังยาว อําเภอด่านช้าง จังหวัด

√ e-petition สน.จทปที่ 10 (ราชบุรี) สนจทปที่ 10 (ราชบุรี)

ตาบลองคพระ และหมูท 8 ตาบลวงยาว อาเภอดานชาง จงหวด

สุพรรณบุรี

๑๙๙ 5611481942 3/7/2556 20/8/2556 ขอใหต้รวจสอบการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่าชุมชน บริเวณบ้านหนองสระ

นาค หมู่ที่ 12 ตําบลด่านช้าง อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

√ e-petition สน.จทปที่ 10 (ราชบุรี) สนจทปที่ 10 (ราชบุรี)

๒๐๐ ทส 1603.7/419 3/7/2556 มีการบุกรุกป่า บริเวณเขาภูเวียง บา้นนาดี หมู่ที่ 10 ตําบลกุดธาตุ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแก่น

√ ทางโทรศัพท์ สนจทปที่ 7 (ขอนแก่น) สนจทปที่ 7 (ขอนแก่น)

๒๐๑ 5611302246 5/7/2556 ขอใหต้รวจสอบการบุกรุกทํารายป่าเขตบ้านดอนไชยป่าแขมตําบลออย 

อําเภอปงกับบ้านห้วยขุน ตําบลควร มีการบุกรุกป่าอย่างหนัก เพิ่มเติม

พื้นที่ฝ่ายสันหลวงบา้นดอนไชยปา่แขม ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา

√ e-petition สนจทปที่ 2 (เชียงราย)

๒๐๒ 5611317788 5/7/2556 20/8/2556 มีการบุกรุกทําลายป่าไม ้เพื่อที่จะปลูกยางพารา หมู่ที่ 4-5 หมู่บ้านสาม

หลัง-ท่าลําใย อ.ศรีสวัสดิ์ ต.เขาโจด จ.กาญจนบุรี และหมู่ที่ 5  ต.หนอง

ปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

√ e-petition สน.จทปที่ 10 (ราชบุรี) สนจทปที่ 10 (ราชบุรี)

๒๐๓ 5611343338 5/7/2556 22/8/2556 ขอใหต้รวจสอบการบุกรุกและทําลายป่าในพื้นที่ตําบลนาทราย อําเภอลี้ 

จังหวัดลําพูน

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

๒๐๔ 5611309082 5/7/2556 6/8/2556 ขอใหต้รวจสอบไม้แปรรูปของนายสมบัติ รุ่งแสง ที่ซุกซ่อนไว้ที่บา้นนาย

แกะ (ชื่อเล่น) หมู่บ้านท่าเล ่หมู่ที่ 5 ตําบลหนองบัวใต้ อําเภอเมืองตาก 

จังหวัดตาก 

√ e-petition สนจทปที่ 4 (ตาก) สนจทปที่ 4 (ตาก)

๒๐๕ 5611460867 8/7/2556 ขอใหต้รวจสอบกรณมีนีายทนจา้งราษฎรบกรกตัดไมท้ําลายปา่เพื่อ √ e-petition สน จทป ที่ 4 สาขา สนจทปที่ 4 สาขา๒๐๕ 5611460867 8/7/2556 ขอใหตรวจสอบกรณมนายทุนจางราษฎรบุกรุกตดไมทาลายปาเพอ

ครอบครองพื้นที่บริเวณป่าสงวนและ ป่าอนุรักษใ์นพื้นที่บ้านห้วยไผ ่หมู่ที่

 ๘ ตําบลวังนกแอ่น อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

√ e petition สน.จทป.ท 4 สาขา

พิษณุโลก

สนจทปท 4 สาขา

พิษณุโลก



ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหสัอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ทีร่ับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ทีป่ิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ทีเ่กี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เดือนสิงหาคม 2556  (ข้อมูลวันที ่1 ตลุาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) เอกสารแนบ 1 

๒๐๖ 5600871 3/7/2556 ขอใหต้รวจสอบการปลูกยางพาราในสวนปา่เฉลิมพระเกียรติ ในพื้นที่

บา้นน้ําเชี่ยว หมู่ที่ 4 ตําบลเขาแดง อําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

√ เว็บไซด์กรมป่าไม้ สนจทปที่ 13 (สงขลา) สนจทปที่ 13 (สงขลา)

๒๐๗ 5600863 4/7/2556 9/9/2556 ขอใหต้รวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยป่า

ไม้โคกเจริญ ตําบลบ่อไทย อําเภอหนองไผ ่จังหวัดเพชรบูรณ์

√ เว็บไซด์กรมป่าไม้ สน.จทป.ที่ 4 สาขา

พิษณุโลก

สนจทปที่ 4 สาขา

พิษณุโลก

๒๐๘ 5600855 4/7/2556 การบุกรุกถางป่าของนายทุน บริเวณหลังวัดช่องตะเคยีน บ้านเนินสําราญ

 หมู่ที่ 5 ตําบลสองพี่น้อง อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

√ เว็บไซด์กรมป่าไม้ สนจทปที่ 11 (สุราษฎร์

ธานี)

สนจทปที่ 11     (สุ

ราษฎร์ธานี)

๒๐๙ 5600884 4/7/2556 ขอให้พิจารณาค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ป่าไม้พระราชดําริ ตําบลริมเหนือ 

อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

√ เว็บไซด์กรมป่าไม้ สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่) สนจทปที่ 1 (เชียงใหม่)

๒๑๐ 5611442068 10/7/2556 20/8/2556 ขอใหต้รวจสอบการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่าชุมชน บริเวณบ้านหนองสระ

นาค หมู่ที่ 12 ตําบลด่านช้าง อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

√ e-petition สน.จทปที่ 10 (ราชบุรี) สนจทปที่ 10 (ราชบุรี)

๒๑๑ 5611394326 11/7/2556 22/8/2556 มีการลักลอบตัดไม้สักทองนําไปแปรรูปบริเวณ กม.ที่ 109 - 118 ถ. √ e-petition สนจทปที่ 1 สาขา สนจทปที่ 1 สาขา

ฮอด - ม.ส.ตําบลบ้านกาศ อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮอ่งสอน แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน

๒๑๒ ทส 1603.7/476 11/7/2556 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บริเวณบ้านหนองแม่นา หมู่ที่ 6 ตําบลหนอง

แม่นา อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 4 สาขา

พิษณุโลก

สนจทปที่ 4 สาขา

พิษณุโลก

๒๑๓ 5600915 9/7/2556 มีการลักลอบตัดไม้และค้าไม้ บริเวณหมู่บ้านแม่สุรินทร์ ตําบลขุนยวม 

จังหวัดแม่ฮอ่งสอน

√ เว็บไซด์กรมป่าไม้ สนจทปที่ 1 สาขา

แม่ฮ่องสอน

สนจทปที่ 1 สาขา

แม่ฮ่องสอน

๒๑๔ 5600973 17/7/2556 มีการบุกรุกป่าสงวนเพื่อปลูกส้มและข้าวโพด บริเวณป่าหลังวัดบ้านหว้ย

เดื่อ หมู่ที่ 19 ตําบลแม่สิน อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

√ เว็บไซด์กรมป่าไม้ สนจทปที่ 4 (ตาก)

๒๑๕ 5610928567 26/7/2556 21/8/2556 การบุกรุกปา่ต้นน้ําบริเวณฝ่ายเก็บน้ําชลประธารหมู ่3 ตําบลมะมุ 

อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

√ e-petition สนจทปที่ 11 (สุราษฎร์

ธานี)

สนจทปที่ 11     (สุ

ราษฎร์ธานี)

๒๑๖ ทส 1603.7/527 24/7/2556 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน ปา่ต้นน้ํา หมู่ที่ 9 ตําบลปงน้อย อําเภอดอย

หลวง จังหวดเชียงราย

√ ทางโทรศัพท์ สนจทปที่ 2 (เชียงราย) สนจทปที่ 2 (เชียงราย)

๒๑๗ ทส 1603.7/528 24/7/2556 มีการตัดไม้ทําลายป่าเพื่อปลูกพืชไร่ บริเวณบ้านกุดกวา้ง ตําบลดงมะไฟ 

อําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

√ ทางโทรศัพท์ สนจทปที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

สนจทปที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

๒๑๘ ทส 1603.7/535 25/7/2556 มีการบุกรุกป่าสงวนเพื่อปลูกยางพารา หมู่ที่ 10 ตําบลหนองโดน 

อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

√ ทางโทรศัพท์ สนจทปที่ 8 

(นครราชสีมา)

สนจทปที่ 8 (นครราชสีมา)

๒๑๙ ทส 1603.7/539 26/7/2556 มีการบุกรุกขุดทราย บริเวณห้วยแม่กองค่าย ตําบลตลิ่งชัน อําเภอบ้าน

ด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

√ ทางโทรศัพท์ สนจทปที่ 4 (ตาก) สนจทปที่ 4 (ตาก)

๒๒๐ ทส 1603.7/544 26/7/2556 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน ใกล้อา่งเก็บน้ําแม่สิน บ้านแม่สิน หมู่ที่ 9 

ตําบลนาพน อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

√ ทางโทรศัพท์ สนจทปที่ 3 สาขาแพร่ สนจทปที่ 3 สาขาแพร่

ตาบลนาพูน อาเภอวงชน จงหวดแพร

๒๒๑ 5611353897 31/7/2556 ขอใหต้รวจสอบการลักลอบตัดไม้และปัญหายาเสพติด ภายในหน่วย

ป้องกันรักษาป่าบ้านแหง อําเภองาว จังหวัดลําปาง

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



ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหสัอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ทีร่ับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ทีป่ิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ทีเ่กี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เดือนสิงหาคม 2556  (ข้อมูลวันที ่1 ตลุาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) เอกสารแนบ 1 

๒๒๒ 5611397647 31/7/2556 ขอใหต้รวจสอบการลักลอบขายไม้พยุงของกลางของป่าสงวนแห่งชาติ 

ในพื้นที่บ้านคูเมอืง ตําบลคูเมอืง อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

√ e-petition สนจทปที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

สนจทปที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

๒๒๓ นร ๐๔๐๔/๙๒๔๓ 12/7/2556 กระทู้ถามที่ ๑๐๙๖ ร. เรื่อง กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อ

ตอบในราชกิจจานุเบกษา

√ กระทู้ สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

เดอืน สิงหาคม 2556

๒๒๔ ทส 1603.7/652 6/8/2556 มีการบุกรุกป่าบริเวณป่าบ้านเปือย หมู่ที่ 7 ตําบลหนองอึ่ง อําเภอราษี

ไศล จังหวัดศรีสะเกษ

√ ทางโทรศัพท์ สนจทปที่ 8 

(นครราชสีมา)

นจทปที่ 8 (นครราชสีมา)

๒๒๕ ทส1603.7/663 7/8/2556 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บริเวณหมู่บ้านทรายขาว หมู่ที่ 6 ตําบลลุ่มสุ่ม

 อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทปที่ 10 (ราชบุรี) สนจทปที่ 10 (ราชบุรี)

๒๒๖ ทส 1603.7/666 8/8/2556 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน หมู่บ้านแจ้หม่ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 11 ตําบลแจ้

หม่ อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง) สนจทปที่ 3 (ลําปาง)

๒๒๗ 56 892 2 9/8/2556 22/8/2556 มกีารบกรกปา่ไมแ้ละภเขาเพื่อเปลี่ยนสภาพจากปา่ไมใ้หเ้ป็นไร่ข้าวโพด √ p titi n สนจทปที่  สาขา สนจทปที่  สาขา๒๒๗ 5611389202 9/8/2556 22/8/2556 มการบุกรุกปาไมและภูเขาเพอเปลยนสภาพจากปาไมใหเปนไรขาวโพด 

หมู่บ้านแม่สุรินทร์  หมู่ที่3 ตําบลขุนยวม อําเภอขุนยวม

จังหวัดแม่ฮอ่งสอน 

√ e-petition สนจทปท 1 สาขา

แม่ฮ่องสอน

สนจทปท 1 สาขา

แม่ฮ่องสอน

๒๒๘ 5612732040 9/8/2556 ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและบุกรุกพื้นที่สาธารณะ 

บริเวณภูเขา (ไม่ทราบชื่อ) บ้านโป่งนกกระทา หมู่ที่ 3 ตําบลท่าเคย 

อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

√ e-petition สน.จทปที่ 10 (ราชบุรี) สนจทปที่ 10 (ราชบุรี)

๒๒๙ ทส 1603.7/981 28/3/2556 26/7/2556 กรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมู่ที่ 1 ตําบลนาซํา อําเภอหล่ม

เก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 4 สาขา

พิษณุโลก

สนจทปที่ 7 สาขา

พิษณุโลกปิดเรื่องตาม

หนังสือ สนจทปที่ 4 

สาขาพิษณุโลก ที่ ทส 

16211.3/1910 ลว 

26/7/2556 (ทบยอด)

๒๓๐ ทส 1603.7/687 14/8/2556 มีการลักลอบตัดไม้ กฤษณา บริเวณสวนป่าบางขนุน หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 

8 เชื่อมต่อกับตําบลเทพกษัตริย์ตรี อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 12 สาขา

กระบี่

สนจทปที่ 12 สาขากระบี่

๒๓๑ ทส 1603.7/691 14/8/2556 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน หมู่ที่ 16 ตําบลลําพญากลาง อําเภอมวกเหล็ก

 จังหวัดสระบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สนจทปที่ 5 (สระบุรี) สนจทปที่ 5 (สระบุรี)

๒๓๒ ทส 1603.7/696 15/8/2556 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน ป่าแม่งาวฝั่งขวา หมู่ที่ 10 หมู่บ้านเป๊าะทอง 

ตําบลบ้านโป่ง อาํเภองาว จังหวัดลําปาง

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง) สนจทปที่ 3 (ลําปาง)

๒๓๓ 5611342752 19/8/2556 มีการบุกรุกพื้นที่ป่า หน่วยป้องกันพิทักษ์ป่ารักษาลานกระบือ หมู่ที่2 อ. √ e-petition สนจทปที่ 4 (ตาก) สนจทปที่ 4 (ตาก)

บ้านด่านลายหอย ต.ตลิ่งชั่น จ.สุโขทัย



ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหสัอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ทีร่ับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ทีป่ิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ทีเ่กี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เดือนสิงหาคม 2556  (ข้อมูลวันที ่1 ตลุาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) เอกสารแนบ 1 

๒๓๔ 5611480444 19/8/2556 4/9/2556 ร้องเรียนกรณีชาวบ้านตําบลวังทอง,ตําบลวังทรายคํา,ตําบลวังซ้าย,

ตําบลร่องเคาะ และอีกหลายตําบล ในพื้นที่ อําเภอวังเหนือ จังหวัด

ลําปาง ได้รับความเดือร้อนจากการการประกาศเขตป่าสงวนติดรั้วบ้าน

ประชาชน

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

๒๓๕ ทส 1603.7/708 20/8/2556 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บริเวณเขาลาดมะเดือ ตําบลสวนเมี่ยง อําเภอ

ท่าตระการ จังหวัดพิษณุโลก

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 4 สาขา

พิษณุโลก

สนจทปที่ 4 สาขา

พิษณุโลก

๒๓๖ ทส 1603.7/715 20/8/2556 มีการตัดไม้พะยูง หมู่บ้านมะกอก หมู่ที่ 10 และ หมู่ที่ 14 ตําบลหนอง

หมื่นถ่าน อําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

√ ทางโทรศัพท์ สนจทปที่ 7 (ขอนแก่น) สนจทปที่ 7 (ขอนแก่น)

๒๓๗ ทส 1603.7/734 21/8/2556 กรณีมีนายทุนบุกรุกพื้นที่ปา่สงวนและเขตปา่อนุรักษ์ บ้านคลองกี่ หมู่ที่ 2

 ตําบลระเริง อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ สํานักป้องกันฯ

๒๓๘ 5612971087 21/8/2556 ขอความอนุเคราะห์พันธุ์กล้าไม้ตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 √ e-petition สํานักส่งเสริมการปลูก สํานักส่งเสริมการปลูกป่าุ ุ ู

ล้านกล้า

ู

ป่า

ู

๒๓๙ 5611306677 21/8/2556 มีการตัดไม้ในป่าหลายชนิดมีทั้งท่อนใหญ่และท่อนเล็กเป็นจํานวนมาก 

และนํามาเก็บไว้ที่บ้านเลขที่118/2 หมู่ที่7 ตําบลแม่ทา อําเภอแม่ออน 

จังหวัดเชียงใหม่   

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

๒๔๐ ทส 1603.7/741 22/8/2556 มีการตัดไม้พะยูง หมูบ่้านหนองยอ หมู่ที่ 12 ตําบลข้าวปุน้ อําเภอกุด

ข้าวปุน้ จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition สนจทปที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

สนจทปที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

๒๔๑ 5611354577 10/4/2556 2/5/2556 มีการตัดไม้ และแอบอ้างสิทธิ์ในที่ดิน ส.ป.ก. หมู4่ ต.หนองปลิง อ.เลา

ขวัญ จ.กาญจนบุรี

√ e-petition สน.จทปที่ 10 (ราชบุรี) สนจทปที่ 10 (ราชบุรี)     

  ทบยอด

๒๔๒ ทส 1603.7/3203 30/10/2555 21/1/2556 ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ป่าไม ้หน่วยป้องกันรักษาป่าแม่อิง

ฝั่งขวา

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ ปิดเรื่อง

ตามหนังสือ ที่ ทส 

1612.4 (ย.3)/226 

ลว 21 ม.ค.56

สํานักป้องกันฯ  ทบยอด

๒๔๓ 5611385192 30/8/2556 มีการลักลอบขนส่งไม้พยูงโดยชาวบา้นและผู้มีอิทธิพลจะนัดส่งกัน จาก

อําเภอชานุมาน ส่งไปยัง อําเภอมุกดาหาร หมู่ที่ 6 ตําบลป่าก่อ อําเภอ

ชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ

√ e-petition สนจทปที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

สนจทปที่ 7 สาขา

อุบลราชธานี

๒๔๔ ทส 1603.7/775 29/8/2556 มีการลักลอบตัดไม้สัก บริเวณบ้านแก่น หมู่ที่ 7 ตําบลนายาง อําเภอ

สบปราบ จังหวัดลําปาง

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง) สนจทปที่ 3 (ลําปาง)

๒๔๕ ทส 1603.7/774 29/8/2556 มีการตัดไม้ในพื้นที่ป่าสงวน ตําบลแม่มอก อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง √ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง) สนจทปที่ 3 (ลําปาง)

๒๔๖ ทส 1603.7/787 31/8/2556 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่ลาน ตําบลบ้านปิน อําเภอลอง 

จังหวัดแพร่

√ ทางโทรศัพท์ สนจทปที่ 3 สาขาแพร่ สนจทปที่ 3 สาขาแพร่



ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหสัอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ทีร่ับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ทีป่ิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ทีเ่กี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เดือนสิงหาคม 2556  (ข้อมูลวันที ่1 ตลุาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) เอกสารแนบ 1 

๒๔๗ นร 0014/1000096 29/7/2556 กระทู้ถาม แจ้งกรมป่าไม้เพื่อพิจราณาดําเนินการจัดทําคําตอบกระทู้

ถามที่ 1117ร. เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินของประชาชน บ้าน

โป่งดินดํา ตําบลหนองกะท้าว อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

√ กระทู้ สน.จทป.ที่ 4 สาขา

พิษณุโลก

สนจทปที่ 4 สาขา

พิษณุโลก

๒๔๘ 5601212 20/8/2556 แมคโครขุดดินพื้นที่ป่าโดยแอบอ้าง อบต. √ เว็บไซด์กรมป่าไม้ สนจทปที่ 2 (เชียงราย) สนจทปที่ 2 (เชียงราย)

๒๔๙ 5601233 20/8/2556 บุกรุกพื้นที่ป่าและซื้อที่ของนายทุน √ เว็บไซด์กรมป่าไม้ สนจทปที่ 6 (อุดรธานี) สนจทปที่ 6 (อุดรธานี)

๒๕๐ 5601194 16/8/2556 ขอใหต้รวจสอบการใช้พื้นที่ป่า √ เว็บไซด์กรมป่าไม้ สนจทปที่ 8 

(นครราชสีมา)

สนจทปที่ 8 (นครราชสีมา)

๒๕๑ 5601225 20/8/2556 อยากให้ทวงคนืผนืป่า √ เว็บไซด์กรมป่าไม้ สนจทปที่ 9 (ชลบุรี) สนจทปที่ 9 (ชลบุรี)

๒๕๒ 5601204 16/8/2556 20/8/2556 ร้องเรียนนายทุนบุกรุกป่า √ เว็บไซด์กรมป่าไม้ สํานักป้องกันรักษาป่า

และควบคุมไฟปา่

สํานักป้องกันรักษาป่า

และควบคุมไฟปา่

๒๕๓ 5601084 7/8/2556 หน่วยเขาผาลาด อน.12 ได้รับรถกระบะใช้งาน 1 คัน แต่ยังไม่ได้รถ √ เว็บไซด์กรมป่าไม้ สํานักป้องกันรักษาป่า

และควบคมไฟปา่

สํานักป้องกันรักษาป่า

และควบคมไฟปา่และควบคุมไฟปา และควบคุมไฟปา

เดอืน กันยายน 2556

254 5611954946 2/9/2556 27/9/2556 อยากใหห้น่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้าย

ต้นไม้ขนาดใหญ่ไปปลูกที่อื่นแทนการตัด ในกรณีที่มีการปรับปรุงเกาะ

กลางถนน

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สํานักป้องกันฯ

255 5611354626 2/9/2556 มีชาวบ้านเข้าไปบุกลุกเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตําบลชะอม อําเภอแก่งคอย

 จังหวัดสระบุรี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,สนจทป

ที่ 5 (สระบุรี)

สํานักป้องกันฯ,สนจทปที่ 

5 (สระบุรี)

256 ทส 1603.7/789 2/9/2556 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ บ้านดอนมูล หมู่ที่ 3 ตําบลหัวเสือ 

อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง

√ ทางโทรศํพท์ สนจทปที่3 (ลําปาง) สนจทปที่3 (ลําปาง)

257 5601351 1/9/2556 ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ป่าไม ้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.

31 (แม่หวด) ประพฤติมิชอบและละเว้นการปฎิบัติหน้าที่

√ เว็บไซด์  กรมป่าไม้ สนจทปที่3 (ลําปาง) สนจทปที่3 (ลําปาง)

258 5611326437 6/9/2556 10/9/2556 มีการตัดไม้สักบริเวณโรงเรียนสบเมยวทิยาคม อําเภอสบเมย จังหวัด

แม่ฮ่องสอน

√ e-petition สนจทปที่ 1 สาขา

แม่ฮ่องสอน

สนจทปที่ 1 สาขา

แม่ฮ่องสอน

259 5611394375 12/9/2556 มีการบุกรุกป่าชุมชนบา้นหนอง หมู ่10 และป่าชุมชนบา้นหนองผํา หมู ่

13 บ้านหนอง ตําบลศรีษะเกษ อําเภอนาน้อย

จังหวัดน่าน 

√ e-petition สนจทปที่ 3 สาขาแพร่ สนจทปที่ 3 สาขาแพร่

260 5610965231 17/9/2556 มีการบุกรุกสวนเทดิพระเกียรติฯ หมู่ที่ ๘ ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร √ e-petition สนจทปที่ 11           

(สุราษฎร์ธานี)

สนจทปที่ 11                

(สุราษฎร์ธานี)



ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหสัอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ทีร่ับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ทีป่ิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ทีเ่กี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เดือนสิงหาคม 2556  (ข้อมูลวันที ่1 ตลุาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) เอกสารแนบ 1 

261 5611360476 17/9/2556 ขนไม้พยุงกันจากฝัง่ชายแดนเข้ามาพักไว้ตามหมู่บ้านหนองไผ่ บ้านโคกกะ

เลา บ้านยาง บ้านหนองบอน   

ตําบลโคกมะขาม อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

√ e-petition สนจทปที่ 8 

(นครราชสีมา)

สนจทปที่ 8 (นครราชสีมา)

262 5611344793 18/9/2556 มีนายทุน/ชาวบา้น เข้าไปลักลอบตัดไม้ ไม้พยุง ไม้ประดู่ไม้มะค่าในป่า 

และนําไม้มาพักไว้ที่หลังบา้นนายทุน  หมู่ที่ 1 

ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ ์

√ e-petition สนจทปที่ 7 (ขอนแก่น) สนจทปที่ 7 (ขอนแก่น)

263 5611318591 30/9/2556 มีการลักลอบขนไม้พยูงบริเวณหมู่ที่ 9 บ้านสงตวยคําผักหนอ อ.เมอืง

มกดาหาร ต.บางทรายใหญ่ จ.มกดาหาร

√ e-petition สนจทปที่ 7 (ขอนแก่น) สนจทปที่ 7 (ขอนแก่น)

มุกดาหาร ต.บางทรายใหญ จ.มุกดาหาร

264 5612650192 30/9/2556 30/9/2556 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้มีการนําอุปกรณ์พิเศษ (ตัว

เซ็นเซอร์)ที่ใช้ติดตั้งกับคนพิการทางด้านสายตา มาติดตั้งในบริเวณพื้นที่

หวงหา้ม อาทิเช่น เขตป่าสงวน ตามตะเข็บชายแดน

√ e-petition สํานักป้องกันฯ สํานักป้องกันฯ

265 ทส 1603.7/905 23/9/2556 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม ้หมู่ที่ 4 ตําบลท่ากระดาน อําเภอศรีสวัสดิ์ 

จังหวัดกาญจนบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สนจทปที่ 10 (ราชบุรี) สนจทปที่ 10 (ราชบุรี)

266 ทส 1603.7/298 25/9/2556 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน หลังปั๊มน้ํามัน ปตท. ตําบลศาลาด่าน อําเภอ

เกาะลันตา จังหวัดกระบี่

√ ทางโทรศัพท์ สนจทปที่ 12 สาขา

กระบี่

สนจทปที่ 12 สาขากระบี่

267 สผ 0014/12394 11/9/2556 30/9/2556 กระทู้ถามที่ 578 เรื่องโครงการก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใน

พื้นที่ชุมชนร้องนาเอี่ยน บา้นนาผักก้าม หมู่ที่ 4 ตําบลเหล่ากอหก 

อําเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ขางนางเปล่งมณ ีเร่งสมบูรณ์สุข 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดเลย

√ กระทู้ถาม สํานักจัดการป่าชุมชน สํานักจัดการป่าชุมชน

268 สผ 0014/12440 11/9/2556 กระทู้ถามที่ 1180 ร. เรื่องการกําหนดแนวเขตที่ดินทํากินทับซ้อนกับ

ที่ดินของรัฐ ของนายนคร มาฉิม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรค

ประชาธิปัตย์ จังหวัดพิษณุโลก

√ กระทู้ถาม สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

269 5601393 03-09-2556    แจ้งการตัดไม้ในสถานศึกษา โดยไม่ได้รับอนุญาต √ ปม./เว็บไซต์ สนจทปที่ 1 สาขา

แม่ฮ่องสอน

สนจทปที่ 1 สาขา

แม่ฮ่องสอน

270 5600172 30-09-2556 การบุกรุกป่าผืนสุดท้ายของประชาชนทั้งตําบล √ ปม./เว็บไซต์ สนจทปที่ 12 สาขา

กระบี่

สนจทปที่ 12 สาขากระบี่

271 5600164 27-09-2556 บกรกพื้นที่ป่าสงวน √ ปม./โทรศัพท์ สนจทปที่ 12 สาขา สนจทปที่ 12 สาขากระบี่1 1 ุ ุ / 1

กระบี่

1



ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหสัอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ทีร่ับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ทีป่ิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ทีเ่กี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เดือนสิงหาคม 2556  (ข้อมูลวันที ่1 ตลุาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) เอกสารแนบ 1 

272 5600083 18-09-2556 บุกรุกป่าสงวน √ ปม./โทรศัพท์ สนจทปที่ 13 สาขา

นราธิวาส

สนจทปที่ 13 สาขา

นราธิวาส

273 5600091 18-09-2556 ตัดไม้บริเวณป่าสงวน √ ปม./โทรศัพท์ สนจทปที่ 3 (ลําปาง) สนจทปที่ 3 (ลําปาง)

274 5601385 02-09-2556 บุกรุกพื้นที่ป่าสงวน √ ปม./โทรศัพท์ สนจทปที่ 3 (ลําปาง) สนจทปที่ 3 (ลําปาง)

275 5601351 02-09-2556 ประพฤติมิชอบ และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ √ ปม./เว็บไซต์ สนจทปที่ 3 (ลําปาง) สนจทปที่ 3 (ลําปาง)

276 5601403 06-09-2556 การบุกรุกป่า เพื่อปลูกยางพารา √ ปม./เว็บไซต์ สนจทปที่ 8 

(นครราชสีมา)

สนจทปที่ 8 (นครราชสีมา)

277 5600193 30-09-2556 บุกรุกพื้นที่ป่า √ ปม./โทรศัพท์ สนจทปที่ 9 (ชลบุรี) สนจทปที่ 9 (ชลบุรี)

278 5600143 30-09-2556 ไม่ทํางาน √ ปม./เว็บไซต์ สนจทปที่ 9 (ชลบุรี) สนจทปที่ 9 (ชลบุรี)

279 5600041 12-09-2556 บุกรุกพื้นที่ป่า √ ปม./โทรศัพท์ สนจทปที่ 9 (ชลบุรี) สนจทปที่ 9 (ชลบุรี)

280 5600203 30-09-2556 ตัดไม้ทําลายป่า √ ปม./โทรศัพท์ สนจทปที่ 9 สาขา

ปราจีนบรี

สนจทปที่ 9 สาขา

ปราจีนบรีุ ุ

รวม 141 139

รวมทั้งหมด 280



หนา้ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วันที่ปิดเรื่อง (แล้ว

เสร็จ)
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนนิการ

ดําเนนิการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/ช่องทางการ

รับเรื่องร้องเรียน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ

1 1603.7/3082 3/10/2554 มนีายทุนว่าจา้งชาวบ้านตัดไม้พะยูงบนภูเขาหลังหมู่บ้านหนองหญา้ปล้อง หมู4่ ตําบล

บ้านเหลา่ อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๒ 1603.7/3101 5/10/2554 การลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและตั้งโรงเลื่อยไม้เถื่อน ที่บ้านสบฟา้ หมู ่7 ตําบลแจห้ม่ 

อําเภอแจห้่ม จังหวัดลําปาง

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

3 1603.7/3128 10/10/2554 การบุกรุกป่าบนภูเขา ไปทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านคลองเตย หมู ่13 และบ้านมอตา

เจก๊ หมู ่14 ตําบลห้วยยาง อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๔ 1603.7/3146 11/10/2554 ขอใหก้รมป่าไมต้รวจสอบ กรณีมกีารบุกรุกป่าบนภูเขา ที่อยูร่ะหว่างตําบลบ่อเวฬุ และ

ตําบลตกพรม อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

5 5411403982 17/10/2554 ขอความเป็นธรรมกรณีบิดาของผู้ร้องได้รับอนุญาตใหเ้ขา้อยูอ่าศัยและทํากนิในที่ดิน

ชั่วคราว โครงการพัฒนาลุ่มน้ําเข็ก บ้านกนกงาม หมูท่ี่ 9 ตําบลทุ่งสมอ อําเภอเขาค้อ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ 

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สน.จทป.4

 สาขานครสวรรค์

สน.จทป.4 สาขา

นครสวรรค ์ปิดเรื่อง 

(21/12/2554)

๖ 1603.7/3195 17/10/2554 ตํารวจสังกัดสถานตีํารวจสรา้งค้อ รว่มกันนําไมพ้ะยงมาเก็บไว้ที่หม ่18 หมบ่้านโนน √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 กันยายน 2556)
เอกสารแนบ 2

๖ 1603.7/3195 17/10/2554 ตารวจสงกดสถานตารวจสรางคอ รวมกนนาไมพะยูงมาเกบไวทหมู 18 หมูบานโนน

สวนป่า ตําบลสร้างค้อ อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

√ ทางโทรศพท สานกปองกนฯ

7 5410961831 22/11/2554 การตัดไม้ทําลายป่าในเขตหมู ่7 ตําบลโพนงาม อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธาน ี

มบีุคคลยศร้อยตรเีป็น ตชด.และเจา้หนา้ที่ป่าไมบ้างคนเป็นผู้หนุนหลังในการตัดไม้

√ e-petition สน.จทป.7 สาขา

อุบลราชธานี

๘ 1603.7/3489 14/12/2554  มกีารบุกรุกทําลายป่าเพื่อปลูกยางพารา บรเิวณหมู ่2 และหมู ่8 ต.เขาไมแ้กว้ อ.สิเกา

 จ.ตรัง

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

9 1603.7/3515 19/12/2554 มเีจา้หนา้ที่กรมป่าไม้ลักลอบตัดไม้สักที่สวนป่าบ้านแมห่ยวก ระหว่างหมู่บ้านคอยกับ

หมูบ่้านแมห่ยวก ต.บ้นรอ้ง อ.งาว จ.ลําปาง

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๑๐ 1603.7/124 12/1/2555 มกีารบุกรุกทําลายป่าในเขตป่าสงวนแหง่ชาต ิเขตพื้นที่หมูท่ี่ 5 หมู่บ้านหินดาด อ.ทุ่ง

คาวัด จ.ชุมพร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

11 1603.7/128 13/1/2555 มกีารบุกรุกทําลายป่าตน้น้ํา เขตพื้นที่หมู ่6 หมู่บ้านขุนน้ําพรกิ ต.นาไร่หลวง อ.สอง

แคว จ.น่าน

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๑๒ 5512785885 16/1/2555 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดต้นไม ้ประเภท ไม้พยุง และไมป้ระดู ่บรเิวณ

พื้นที่ป่าหว้ยตะไคร ้ห้วยทา และภูดพ (ชื่อที่ประชาชนภายในพื้นที่เรยีก) หมูท่ี่ 11 บ้าน

ภูดิน ตําบลบักดอง อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

13 1603.7/144 17/1/2555 มกีารบุกรุกทําลายป่า บริเวณพื้นที่หลังเขื่อน บ้านหนองมะกรูด หมูท่ี่ 5 ต.แกง่กระจาน

 จ.เพชรบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๑๔ 5511376263 18/1/2555 ดว้ยสภาพป่าไมเ้ขาตูโตน เขาปลายตง เขาเตม็ดชุน เขาสนิลา เขาขี้แรต ตัง้อยู่ในพื้นที่ 

หมู ่5,6 ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และอยู่ในเขตพื้นที่ อ. นาหม่อน อ.จะนะ 

่ ใ ่ ้ ่ ่

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

ตลอดจนยอดภูเขาสูงอื่นๆ ใน จ.สงขลา ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ําที่สําคัญ ถูกบุกรุกเพื่อปลูก

ยางพารา



หนา้ 2

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วันที่ปิดเรื่อง (แล้ว

เสร็จ)
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนนิการ

ดําเนนิการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/ช่องทางการ

รับเรื่องร้องเรียน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 กันยายน 2556)
เอกสารแนบ 2

15 1603.7/184/55 18/1/2555 มกีารตัดไมแ้ละขนไมใ้นเขตป่าสงวนแหง่ชาติ เขตพื้นที่บ้านเปือย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะ

เกษ

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๑๖ 1603.7/1473 6/2/2555 มกีารตัดไม้ประดู ่ไม้ยูคา ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ หมูท่ี่ 5 ต.ท่ามะปราง อ.แกง่

คอย จ.สระบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

17 5512783145 16/2/2555 หมูบ่้านบ่อทอง หมู ่5 จ.เชยีงราย ซึ่งตดิกับป่าสงวนหลังท้ายสุดของหมู่บ้านเขาสร้าง

เป็นรีสอร์ตชื่อสวนนกรีสอร์ดเพราะเขาบุกรุกเขตป่าแต่ไม่มีใครกล้าแจ้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้

อยากให้หน่วยงานหรอืเจา้หนา้ที่ที่รับผิดชอบเขตนี้ช่วยไปตรวจสอบดว้ยเขา้ไปท้าย

หมู่บ้านประมาณ500เมตร

√ e-petition สน.จทป.2 (เชยีงราย)

๑๘ 1603.7/485 16/2/2555 มกีารลักลอบตัดไมใ้นเขตพื้นที่ หมู่ 1 หมู ่2 ต.ห้วยยู อ.เหนอืคลอง จ.กระบี่ √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

19 5510908990 17/2/2555 ตําหน ิละเลย การปฏบิัติหน้าที่ ไม่ใส่ใจ กรณีเจา้หน้าที่ป่าไม้(สงวนชื่อ) จํานวน 2 คน 

สังกัดศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวัดน่าน

√ e-petition สน.จทป.2 (เชยีงราย) (ปกปิดชื่อผู้ถูก

ร้องเรียน)

๒๐ 5510926773 17/2/2555 เจา้หน้าที่เสอืไฟ(สงวนชื่อ) ต.แมว่งก์ อ.แมว่งก์ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมี

ิ ั ไ ้ ั ไ ใ ้ ี ้ ้ ี่ ี ี่ ี ่ ้ ็ ั

√ e-petition สํานักป้องกันฯ (ปกปิดชื่อผู้ถูก

้ ีพฤตกิรรมตัดไมส้ักไปขายใหน้ายทุนและมเีจา้หนา้ทีอีกหลายคนทีมสีว่นรู้เห็นและรับ

ส่วยด้วย เคยแจ้งไปหลายครัง้แล้วแต่ก็ไม่เห็นจัดการเจ้าหน้าที่ที่มพีฤติกรรมแบบนี้ ถา้

จะมคีนเขา้ไปตรวจสอบพฤตกิรรมของเจา้หนท้ี่กรุณาอย่าใชว้ิทยุสื่อสารในการติดต่อ

เพราะเจา้หนา้ที่จะรูต้ัว

รอ้งเรยีน)

21 5511423593 24/2/2555 กรณีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาต ิควนโนรา ในพื้นที่ ตําบลแมข่ร ีอําเภอตะโหมด 

จังหวัดพัทลุง  โดยการร่วมมอืกับนายทุนและเจ้าหน้าที่ตํารวจบางคนทําการบุกรุกขุด

ดินบริเวณ ป่าสงวนควนโนรา แลว้นําไปส่งให้กับนายทุน และใชอ้ํานาจอิทธพิลขม่ขู่

ชาวบ้าน

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

๒๒ 1603.7/547/55 25/2/2555 กรณีมกีารลักลอบขุดดิน บรเิวณเขาหนองหงส์ หมู ่2 และหมู ่4 ต.กระเฉด อ.เมอืง จ.

ระยอง

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

23 1603.7/567 27/2/2555 กรณีมกีารเผา ตัดไม้ทําลายป่า บรเิวณกโิลเมตรที่ 43-45 หมู่บ้านแมต่ีบ อ.งาว จ.

ลําปาง

√ ทางโทรศพัท์ สํานักป้องกันฯ

๒๔ 1603.7/566 28/2/2555 กรณีมกีารบุกรุกเผาป่า บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแมสุ่ย หมูท่ี่ 7 ต.แมค่ํา อ.เมอืง จ.ลําปาง √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

25 1603.7/658 2/3/2555 กรณีมนีายทุนร่วมกับกํานัน หมู ่2 บ้านเมอืงกา๋ย ต.เมอืงกา๋ย อ.แมแ่ตง จ.เชยีงใหม่ 

ร่วมกันบุกรุกตัดไมใ้นเขตป่าสงวนเพื่อทํารีสอร์ท

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๒๖ 5511374520 14/3/2555 มกีารลักลอบตัดไม้จากป่าโดยนายทุน(สงวนชื่อ) และเจา้หนา้ที่ป่าไมร้ว่มมอืกันและได้

ขนไมไ้ปไว้ยังบ้านเลขที่ 72 ม.9 บ้านรม่แกว้ ต.ปงนอ้ย อ.ดอยหลวง จ.เชยีงราย

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สน.จทป.2 

(เชยีงราย)

(ปกปิดชื่อผู้ถูก

ร้องเรียน)



หนา้ 3

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วันที่ปิดเรื่อง (แล้ว

เสร็จ)
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนนิการ

ดําเนนิการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/ช่องทางการ

รับเรื่องร้องเรียน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 กันยายน 2556)
เอกสารแนบ 2

27 5511334259 19/3/2555 มบีุคคลเพศชาย(สงวนชื่อ) เปิดเว็บไซตค์้าไมป้่า บุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อนําไมป้่ามาขาย โดย

ให้โอนเงินผ่านบัญช ีธ.กรุงไทย สาขานราธวิาส

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สน.จทป.

13 สาขานราธวิาส

(ปกปิดชื่อผู้ถูก

ร้องเรียน)

๒๘ 1603.7/843 19/3/2555 กรณีมกีารตัดไม้ทําลายป่าในเขตพื้นที่ หมูบ่้านป่าสักงาม ต.ลวงเหนอื อ.ดอยสะเก็ด จ.

เชยีงใหม่

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

29 1603.7/872 21/3/2555 กรณีมกีารบุกรุกป่าสงวน หมูท่ี่ 2 บ้านห้วยไมไ้ทร ต.ปากมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๓๐ 1603.7/873 21/3/2555 กรณีมกีารบุกรุกป่าสงวน หมูท่ี่ 10 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชยีงราย √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

31 1603.7/874 21/3/2555 กรณีมีการตัดไม้ทําลายป่า หมูท่ี่ 14 ต.รัตนบุร ีอ.รัตนบุร ีจ.สุรินทร์ √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๓๒ 5512735275 23/3/2555 ขอแจง้เบาะแสการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า บริเวณพื้นที่ป่าสงวนดงหนองแสง บ้านป่า

ตอง และพื้นที่ป่าสงวนดงบ้านเหมย บ้านเหมยีด หมูท่ี่ 5 ถนนเคาะวัง ต.ผืออี อ.มหา

ชนะชัย จ.ยโสธร

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สน.จทป.7

 สาขาอุบลราชธานี

33 5512709695 30/3/2555 ขอแจง้เบาะแสการลักลอบขนไมพ้ยุงขา้มแมน่้ําโขงเพื่อจําหนา่ยใหก้ับนายทุนในประเทศ

เพื่อนบ้าน บรเิวณท่าเรอืชุมชนบ้านโบกม่วง หมูท่ี่ 4 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สน.จทป.7

 สาขาอุบลราชธานี

๓๔ 5512792913 30/3/2555 ขอแจง้เบาะแสการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า บรเิวณห้วยมะกรูด หมู่บ้านห้วยไคร้ หมู ่1

 ต.ดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

35 5512722631 2/4/2555 ขอแจง้เบาะแสการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า บริเวณเขตป่าอนุรักษ์ ภายในหมู่บ้านเด่น

ไม้ซุง หมูท่ี่ 9 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

๓๖ 5511370794 5/4/2555 มกีารตัดไม้ทําลายป่าและเผาป่าบริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่สุรินทร ์จ.แมฮ่่องสอน √ e-petition สํานักป้องกันฯ, สน.จทป.1 

(เชยีงใหม่)

สน.จทป.1 (เชยีงใหม่)

 ปิดเรื่อง

(25/10/2555)

37 5510941558 19/4/2555 เจา้หน้าที่ป่าไม้(สงวนชื่อ) สังกัดสํานักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ ๘ (นครราชสีมา) 

ปฏบิัติหน้าที่โดยมิชอบใช้อํานาจบิดเบือนหลักฐานเอกสารภ.บท.5 ของประชาชน ใน

เขตพื้นที่ อ.ภักดชีุมพล จ.ชัยภูมิ

√ e-petition สํานักป้องกันฯ (ปกปิดชื่อผู้ถูก

ร้องเรียน)

๓๘ 5511423068 1/5/2555 ขอความเป็นธรรมให้แก่ราษฎรหมูท่ี่ 2 และหมูท่ี่ 4 ตําบลบ่อภาค อําเภอชาตติระการ 

จังหวัดพิษณุโลก

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สน.จทป.4 

(ตาก)

39 5511362033 4/5/2555 มกีารตัดไมใ้นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยบ่อส้มและป่าดอยโป่งนก ท้องที่อําเภอเชยีง

คํา ตําบลอ่างทอง จังหวัดพะเยา

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

๔๐ 5512718383 4/5/2555 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ภายในเขตพื้นที่ป่าสงวน ถนนมิตรภาพ 

ตําบลมติรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สน.จทป.5 

(สระบุร)ี

สน.จทป.5 (สระบุร)ี 

ปิดเรื่อง (6/9/2555)ุ ุ



หนา้ 4

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วันที่ปิดเรื่อง (แล้ว

เสร็จ)
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนนิการ

ดําเนนิการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/ช่องทางการ

รับเรื่องร้องเรียน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 กันยายน 2556)
เอกสารแนบ 2

41 5511334356 10/5/2555 มกีารลักลอบตัดไมใ้นป่าเขตพื้นที่ อําเภอท่าวังผา อําเภอสันติสุข อําเภอบ่อเกลอื 

อําเภอแมจ่รมิ จังหวัดน่าน

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สน.จทป.2 

(เชยีงราย)

๔๒ 1603.7/1446 22/5/2555 กรณีมกีารบุกรุกตัดไม้ทําลายป่าบรเิวณป่าสงวนบ้านเมอืงใหม ่ตําบลเกาะเขาคอ 

อําเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

43 1603.7/1447 22/5/2555 กรณีมกีารบุกรุกทําลายป่าสงวนภูโล้น หมูท่ี่ 3 บ้านป่าเตย ตําบลนาอุดม อําเภอนคิม

คําสรอ้ย จังหวัดมุกดาหาร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๔๔ 1603.7/1455 23/5/2555 กรณีมกีารบุกรุกตัดไม้ทําลายป่า บรเิวณป่าสงวนแมแ่หงแมเ่มอืง หมูท่ี่ 1 หมูท่ี่ 7 

บ้านแหงเหนือ ตําบลบ้านแหง อําเภองาว จังหวัดลําปาง

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

45 5511189883 7/6/2555 ขอความชว่ยเหลอืใหเ้รง่อนุมัติเงินค่าครองชีพของพนักงานราชการกรมป่าไม ้เขต

บางเขน กรุงเทพมหานคร

√ e-petition สํานักบรหิารกลาง

๔๖ 1603.7/1617 7/6/2555 กรณีมกีารลักลอบตัดไมใ้นป่าสงวนแหง่ชาตปิ่าละแม  หมูท่ี่ 16 บ้านวังปลา ตําบล

บ้านควน อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

ี โี ่ ํ ป่ ี่ ใ ิ โ ี ้ ิ ่ ี่ ื √ ป47 5511321643 22/6/2555 กรณีจะมโีค่นทําลายสวนป่าทีอยูในบรเิวณโรงเรยีนบ้านแขมเจรญิ หมู่ที 3 ต.เมอืงเดช

 อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

√ e-petition สน.จทป.7 สาขา

อุบลราชธานี

๔๘ 5511172567 4/7/2555 กรณีการขึ้นเงนิเดอืนราชการ ลูกจา้ง ลูกจา้งชั่วคราวของกรมป่าไม ้หน่วยป้องกัน

รักษาป่า ที่ พล.6 พิษณุโลก

√ e-petition สํานักบรหิารกลาง

49 5512769784 12/7/2555 มกีารบุกรุกเขา้ไปตัดไม้ทําลายป่าในเขตของกรมป่าไม ้ตําบลวังกระแจะ อําเภอ ไทร

โยค จังหวัดกาญจนบุรี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

๕๐ 5510946191 6/8/2555 ขอใหเ้รง่รัดและแต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจรงิการเลื่อนขั้นเงินเดือนของขา้ราชการ

กรมป่าไม ้ณ รอบที่ 1 (เมษายน 2555)

√ e-petition สํานักบรหิารกลาง

51 1603.7/2309 7/8/2555 กรณีการลักลอบตัดต้นไม้บนภูเขาวังชงิ หมูท่ี่ 7 บ้านวังชงิ ตําบลท่าโพธิ์ อําเภอสะเดา

 จังหวัดสงขลา

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๕๒ 5510917251 14/8/2555 กรณีเจา้หน้าที่ป่าไมข้ายที่ดินให้กับกลุ่มนายทุนบริเวณบ้านอ่างเสือดํา ต.ท่าตะเกยีบ 

อ.ท่าตะเกยีบ จ.ฉะเชงิเทรา

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สน.จทป.9

 สาขาปราจีนบุรี

สน.จทป.9 สาขา

ปราจนีบุร ีปิดเรื่อง

(22/1/2556)

53 5510969793 14/8/2555 อยากใหก้รมป่าไมม้กีารปรับปรุงระบบการทํางานของหนว่ยงาน ช่วยสอดส่องดูแล

หน่อย ไม่ใช่ปล่อยปะละเลย

√ e-petition สํานักบรหิารกลาง

๕๔ 5512702493 14/8/2555 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า ในพื้นที่ป่าดอนปู่ตา หมูท่ี่ 8 ตําบล

ยางสักกระโพหลุม่ อําเภอมว่งสามสบิ จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition สน.จทป.7 สาขา

อุบลราชธานี

55 5512759240 14/8/2555 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม ้ ซึ่งผู้ร้องแจง้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่กรมป่าไม ้ และ

เป็นเจา้ของรา้นอาหาร(สงวนชื่อ) ตัง้อยูท่ี่หมู่บ้านสุกสอ่ง ตําบลถ้ําลอด อําเภอปางมะ

√ e-petition สน.จทป.1 (เชยีงใหม่)

ผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน



หนา้ 5

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วันที่ปิดเรื่อง (แล้ว

เสร็จ)
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนนิการ

ดําเนนิการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/ช่องทางการ

รับเรื่องร้องเรียน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 กันยายน 2556)
เอกสารแนบ 2

๕๖ 1603.7/2442 15/8/2555 กรณีมนีายทุนได้ลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและขุดดินขาย บรเิวณเขาเกยีรต ิหมูท่ี่ 10 

ตําบลทุ่งปรัง อําเภอสชิล จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

57 1603.7/2539 22/8/2555 กรณีมกีารบุกรุกป่าโคกอีดังโม หมูท่ี่ 1 ตําบลคูเมอืง อําเภอคูเมอืง จังหวัดบุรีรัมย์ √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๕๘ 1603.7/669 28/8/2555 กรณีมกีารบุกรุกป่าสงวนบริเวณหมูท่ี่ 2 ตําบลดอนแรด อําเภอรัตนบุร ีจังหวัดสุรินทร์ √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

59 5511373394 30/8/2555 มขีบวนการลักลอบตัดไม้พยุง แลว้ผลักลงหนา้ผาขา้มไปยังฝั่งประเทศลาว ที่บ้านบก 

บ้านหนองแปน (ใกล้กับอุทยานแห่งชาตภิูจองนายอย ตําบลห้วยข่า อําเภอบุณฑริก 

จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สน.จทป.7

 สาขาอุบลราชธานี

๖๐ 1603.7/2717 6/9/2555 กรณีมกีารบุกรุกตัดต้นไม ้หมูท่ี่ 2 ตําบลเขาไมแ้กว้ อําเภอสเิกา จังหวัดตรัง √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

61 1603.7/2718 6/9/2555 กรณีมกีารบุกรุกตัดต้นไม ้บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนบ้านดงจงอาจ ตําบลบึงแก อําเภอมหา

ชนะชัย จังหวัดยโสธร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๖๒ 1603.7/2733 10/9/2555 กรณีมกีารบุกรุกตัดต้นไม้เพื่อปลูกไรม่ันสําปะหลัง หมูท่ี่ 10 ตําบลโคกกลาง อําเภอ √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

63 5511340130 18/9/2555 ขออนุญาตตัดต้นยางนาในที่ดินตนเอง เพื่อสรา้งบ้าน ที่ตัง้ยังไมม่บี้านเลขที่ บ้านโพน

งาน ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสนิธุ์

√ e-petition สน.จทป.7 (ขอนแกน่)

รวม ๖๓ 0

รวมทั้งหมด
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หนา้ 1

ที่

เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)
วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วันที่ปิดเรื่อง 

(แล้วเสร็จ)
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนนิการ

ดําเนนิการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ

๑ 1603.7/5092 6/10/2553 มกีารบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาตทิับเสลา-คอกควาย ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต  จ.อุทัยธานี √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๒ 5310982342 9/10/2553 ขอให้ตรวจสอบการปฏบิัติหน้าที่ของเจา้หนา้ที่ป่าไมอ้ําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว √ e-petition สํานักป้องกันฯ

๓ 5310986990 15/10/2553 ขา้ราชการ(สงวนชื่อ) สํานักงานภาคที่ 5 กรมป่าไม ้จํานวน 2 คน ได้กระทําพฤตกิรรมมชิอบ √ e-petition สํานักป้องกันฯ

๔ 5311372860 15/10/2553 ขอแจง้เบาะแสการลักลอบตัดไม ้บริเวณพื้นที่ป่าสงวนมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านวังถ้ําฉลอง ตําบลถ้ําฉลอง

 อําเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

๕ 1603.7/5557 18/10/2553 ความชว่ยเหลอืเนื่องจากถูกใหร้ื้อบ้านออกจากที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิในเขตอําเภอท่าแซะ 

จ.ชุมพร

√ ดว้ยตัวเอง สํานักกฎหมาย

๖ 5311365258 20/10/2553 ขอแจง้เบาะแสการลักลอบการตัดไม้สัก และไมป้ระเภทอื่นๆ บรเิวณหมูบ่้าน  ห้วยฉลอง หมูท่ี่ 1 

ตําบลถ้ําฉลอง อําเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

๗ 5311938671 20/10/2553 ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการลักลอบเผาป่า ในบริเวณพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง ซึ่งอยู่ในเขต

พื้นที่ตําบลเกาะใหญ ่อําเภอกระแสสนิธุ ์จังหวัดสงขลา

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

๘ 5310997448 10/11/2553 เจา้หน้าที่ป่าไมภ้าคที่ 5 (สงวนชื่อ) จํานวน 2 คน ไดเ้ขา้มาตรวจโรงงานเลื่อยไม ้และไดเ้รยีกเก็บ

เงนิกับโรงงาน หม ่5 ต บางกระสอ อ เมอืง จ นนทบรี

√ e-petition สํานักบริหารกลาง (ปกปิดชื่อผู้ถูก

รอ้งเรยีน)

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 กันยายน 2556) เอกสารแนบ 3

เงนกบโรงงาน หมู 5 ต.บางกระสอ อ.เมอง จ.นนทบุร รองเรยน)

๙ 1603.7/5527 10/11/2553 มกีารลักลอบตัดไมบ้รเิวณอ่างเก็บน้ํา หมู่บ้านสะพานเสือ  ต.เหมาะ อ.กะปง  จ.พังงา √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๑๐ 1603.7/5629 16/11/2553 เจา้หน้าที่ป่าไมใ้นเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐมเรยีกเก็บเงนิจากพ่อค้าแม่ค้าร้านขายเฟอร์นิเจอร์ 

จังหวัดนครปฐม

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๑๑ 5311368606 24/11/2553 มีชาวบ้านในหมู่บ้านชําบอน ตําบล นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ ์ได้มีการบุกรุกเขา้ไปในป่าจุดที่1 อยู่

ตรงข้าม การทางพชิัย และจุดที่2 คือ อ่างเก็บน้ําชําบอน อ.นาอิน วิ่งจากเสน้พษิณุโลกไปอุตรดิตถ์

√ e-petition สํานักป้องกนัฯ

๑๒ 5311338430 2/12/2553 มกีารบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนที่บรเิวณบ้านท่างาม ต.สําราญ อ.สามชัย จ.กาฬสนิธุ์ √ e-petition สํานักป้องกันฯ

๑๓ 5312749902 21/12/2553 บุกรุกป่าสงวนแห่งชาต ิควนบ้านเกาะจง หมู1่0 ตําบลทับชา้ง อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา √ e-petition สํานักป้องกันฯ

๑๔ 1603.7/132 13/1/2554 มกีารบุกรุกถางป่าบริเวณเขาลูกชา้ง หมู่บ้านเขาลูกชา้ง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๑๕ 5412788543 14/1/2554 ขอแจง้เบาะแสการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า บรเิวณป่าสงวน(ไม่ทราบชื่อ) เชื่อมระหว่างตําบลโพน

งาม อําเภอคําชะอี และ อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

๑๖ 1603.7/184 17/1/2554 การตัดไมแ้ละขนไมใ้นเขตป่าสงวนแหง่ชาติ เขตพื้นที่บ้านเปือย อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรษีะเกษ √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๑๗ 1603.7/82 17/1/2554 ขอพระราชทานความเป็นธรรม กรณีนางเพ็ญศริ ิแสงทองจี ตําบลการะเกด อําเภอเชยีรใหญ่ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ สํานักราชเลขาธกิาร สํานักกฎหมาย

๑๘ 5410936257 26/1/2554 เจา้หน้าที่ป่าไม้ มพีฤตกิรรมเรยีกรับเงนิจากโรงปูนและโรงโมใ่นเขตจังหวัดสระบุรี √ e-petition สํานักบริหารกลาง

๑๙ 5411353717 11/2/2554 ลูกของลูกจา้งเจา้หนา้ที่ป่าไมแ้ละอื่นๆ จํานวน 7-10 คน เขา้ไปบุกรุกพื้นที่ป่าสวงน ตัง้แต่ปี 

2553 จนถงึปัจจุบันได้เข้าไปถางพื้นที่ป่า และปักหลกัจับจองพื้นที่ โดยจะนําพื้นที่ตรงนั้นทํา

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

ประโยชนส์ว่นตัว หมู่บ้านแหลมทับอวน/อ่าวทับอวน ตําบลเกาะพยาม อําเภอเมอืงระนอง จังหวัด

ระนอง



หนา้ 2

ที่

เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)
วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วันที่ปิดเรื่อง 

(แล้วเสร็จ)
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนนิการ

ดําเนนิการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 กันยายน 2556) เอกสารแนบ 3

๒๐ 5411358703 11/2/2554 มชีาวบ้านเขา้ไปบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนโดยเป็นป่าเบญจพรรณ ไผ่ ไม้ยืนต้น และทําการเผาป่าในตอน

กลางวันและกลางคืน หมู่บ้านไผ่สีทอง/มว่งเทา ตําบลองค์พระ อําเภอดา่นชา้ง จังหวัดสุพรรณบุรี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

๒๑ 5411454547 11/2/2554 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับกลุม่ผู้มีอิทธพิลลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนเพื่อทําการเกษตร ในพื้นที่หมู ่

12 ตําบลอ่าวตง อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

๒๒ 5410979611 19/2/2554 ผู้รับเหมา ร่วมพลังยนต์ก่อสร้าง สรา้งอาคาร ถูกเจา้หนา้ที่ป่าไมเ้รยีกรับเงนิ %  ในการตรวจรับ

จากผู้รับเหมา

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

๒๓ 5411426293 21/2/2554 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกที่ดินป่าสงวนโดยไม่ได้รับอนุญาต บรเิวณหมูท่ี่ 12 ตําบลอ่าวตง อําเภอ

วังวิเศษ จังหวัดตรัง

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

๒๔ 5411452774 23/2/2554 ขอต่ออายุการใชพ้ื้นที่ป่าไมเ้พื่อปลูกปาลม์น้ํามันและยกเว้นการเรียกเก็บค่าภาคหลวงและค่าบํารุง

ป่า

√ e-petition สํานักการอนุญาต

๒๕ 5412715802 28/2/2554 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกทําลายป่าภายในพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าแดงเนนิเพิ่ม บรเิวณ

หมูท่ี่ 15 บ้านน้ําแจง้พัฒนา ตําบลนาบัว อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

๒๖ 5412754907 28/2/2554 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไมเ้พื่อถอืครองที่ดินบริเวณป่าสงวน(ไม่ทราบชื่อ) ตัง้อยู่ใน

เขตพื้นที่อําเภอโพนสวรรค ์จังหวัดนครพนม จุดสังเกตพื้นที่ป่าฯ จะเชื่อมต่อระหว่างอําเภอโพน

สวรรค์กับอําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

๒๗ 5412794467 28/2/2554 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ ป่าสงวนยางน้ํากัดเหนอื ยางน้ํากัดใต ้พื้นที่หมูท่ี่ 1 หมูท่ี่ 4

 และหมูท่ี่ 5 ตําบลพุสวรรค ์อําเภอแกง่กระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

๒๘ 1603.7/707 28/2/2554 มกีารขุดดินที่ป่าภูเขาหลวง หมูท่ี่ 6 หมู่บ้านเขาหลักไก ่ต.ท่างิ้ว อ.เมอืง จ.นครศรีธรรมราช √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๒๙ 5412787420 1/3/2554 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไมแ้ละการบุกรุกเขา้ไปใชป้ระโยชนใ์นที่ดิน บรเิวณป่าสงวน

แห่งชาต ิดงหมู ตําบลคําป่าหลาย อําเภอเมอืง จังหวัดมุกดาหาร

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

๓๐ 5412705023 4/3/2554 ขอแจง้เบาะแสการบุกรุกที่ดิน บริเวณพื้นที่ป่าสงวน หมูท่ี่4 หมู่บ้านทุ่งน้อย ตําบลคลอกควาย 

อําเภอบ้านไร ่จังหวัดอุทัยธานี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

๓๑ 5411388296 8/3/2554 มกีารถางป่าไมบ้นภูเขาเสน้ทางเขา้บ้านกําพี้ถงึบ้านหว้ยดา้ย √ e-petition สํานักป้องกันฯ

๓๒ 1603.7/845 9/3/2554 มกีารบุกรุกป่าบริเวณน้าํตกผาน้ํายอ้ย หมูท่ี่ 1 ตําบลภูเขาทอง อําเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๓๓ 5410981048 14/3/2554 พฤติกรรมเจ้าหน้าที่สํานักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ 5 สระบุร ีได้ทําการทุจริตเงินชาวบ้าน และยัง

ทําให้หน่วยงานเสียชื่อเสยีง (5410981048)

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

๓๔ 1603.7/888 14/3/2554 มกีารลักลอบตัดไมแ้ถบเทือกเขาดอยงุม้ ใกล้หมู่บ้านเหล่าป่าม่วง หมูท่ี่ 5 ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๓๕ 1603.7/889 14/3/2554 มกีารบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์บนภูเขาภูคําบก หมูท่ี่ 8 ต.ท่าสดีา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯุ ุ ุ ู ู ู

๓๖ 1603.7/787 21/3/2554 มกีารบุกรุกตัดไม้สัก, ประดู ่ในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิบรเิวณบ้านนาสองเหมอืง อ.นิคมคําสรอ้ย จ.

มุกดาหาร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ



หนา้ 3

ที่
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รหัสอ้างอิง (ID)
วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง
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เจ้าของเรื่อง/ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 กันยายน 2556) เอกสารแนบ 3

๓๗ 5412700469 24/3/2554 แจง้เบาะแสการลักลอบตัดไม ้บรเิวณป่าสงวนแห่งชาติ(ไม่ทราบชื่อ) ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อระหว่าง

จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดเลย หมูท่ี่ 6 ตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 

(5412700469)

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

๓๘ 5412739355 24/3/2554 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าในพื้นที่ป่าสงวน (ไม่มีชื่อ) บรเิวณหมูบ่้าน

ทรัพย์สมบูรณ์ หมูท่ี่ 10 ตําบลโนนดินแดง อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

๓๙ 1603.7/96 28/3/2554 มกีารลักลอบตัดไม้พะยอม ไม้เต็ง บรเิวณบ้านดา่น ต.ด่าน อ.ราศรีไศล จ.ศรสีะเกษ √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๔๐ 5412357904 30/3/2554 ยดึถือครอบครอง แผ้วถางหรือกระทําด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวน

แห่งชาติโดยไมไ่ด้รับอนุญาต และประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไมไ่ด้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ต.

บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุร ี(5412357904)

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

๔๑ 1603.7/1177 5/4/2554 มกีารบุกรุกทําลายป่าเชยีงดาวที่หมูบ่้านห้วยบง หมูท่ี่ 11 ตําบลเชียงดาว อําเภอเชยีงดาว จังหวัด

เชยีงใหม่

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๔๒ 5411345382 7/4/2554 ขอให้พจิารณาออกใบเบิกทางของดา่นตรวจป่าไมจ้ังหวัดชุมพร ให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งไม้ 

(5411345382)

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

๔๓ 1603.7/1214 7/4/2554 มกีารลักลอบตัดไม้นําไปแปรรูป ใกล้ท่าทรายเก่า หมู ่1 หมู่บ้านทรายมูล

ตําบลเสด็จ อําเภอเมอืง จังหวัดลําปาง

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๔๔ 5411373907 8/4/2554 ขอให้ตรวจสอบการตัดต้นไม้และบุกรุกพื้นที่ป่าชุมชน บรเิวณหมู่บ้านคลองไมแ้ดง หมูท่ี่ 1 ตําบล

ยกกระบัตร อําเภอสามเงา จังหวัดตาก (5411373907)

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

๔๕ 5410808209 19/4/2554 มกีารทําถนนขึ้นไปบนเขาเเพื่อที่จากสรา้งวัดโดยมีการทําถนนตัดผ่าน

หมู่บ้านซับพรกิ ต.มติรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ีทําให้ชาวบ้านเดอืดร้อนมาก 

(5410808209)

√ e-petition สํานักป้องกนัฯ

๔๖ 5411485229 19/4/2554 พบเห็นการกอ่สรา้งบังกะโลจํานวน 3หลัง โดยเจ้าของธุรกิจ Father & Son Message เป็นที่ดิน 

สทก. พื้นที่บางส่วนจะเข้าไปในพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ ที่หมู่บ้านบางหลาโอน ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า 

จ.พังงา (5411485229)

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

๔๗ 1603.7/1357 25/4/2554 ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน และเจา้หนา้ที่พิทักษ์ป่า ได้ร่วมกันบุกรุกป่า หมูท่ี่ ๔ ตําบลโนนหมากเค็ง อําเภอ

วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๔๘ 5412714385 28/4/2554 แจง้เบาะแสการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่าบรเิวณหมูท่ี่ 8 ตําบลบ้านบึง อําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุร ี

(5412714385)

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

๔๙ 5412772381 28/4/2554 แจง้เบาะแสการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าบรเิวณพื้นที่ป่าสงวนบ้านซับสมบูรณ์ ต.แซรอ์อ อ.วัฒนา

นคร จ.สระแก้ว (5412772381)

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 

สน.จทป.9 สาขา

ปราจนีบุรี

๕๐ 5410928094 2/5/2554 ชาวบ้าน ตําบลหนา้พระลาน อําเภอ เฉลมิพระเกยีรติ และตําบลทับกว้าง อําเภอ เฉลมิพระเกรีติ 

ั ั ี ไ ้ ้ ไ ํ ื่ ใ โ ้ ใ ้ ั ้ ้ ี่

√ e-petition สํานักบรหิารกลาง,

ํ ั ้ ั

(ปกปิดชื่อผู้ถูก

้ ีจังหวัด สระบุร ีไดเ้ขา้ไปบุกรุกทําแรเ่ถอืนในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิโดยตอ้งจา่ยเงนิใหก้ับเจา้หนา้ที

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ 5(สงวนชื่อ) จํานวน 2 คน

สํานักป้องกันฯ รอ้งเรยีน)



หนา้ 4

ที่

เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)
วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วันที่ปิดเรื่อง 

(แล้วเสร็จ)
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนนิการ

ดําเนนิการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 กันยายน 2556) เอกสารแนบ 3

๕๑ 1603.7/1550 10/5/2554 มกีารตัดไม้ที่ป่าหว้ยขาแขง้ เสน้ทางลานสัก - ห้วยขาแขง้ กม. 53-55 ต.ระบํา อ.ลานสัก จ.

อุทัยธานี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๕๒ 5410988140 18/5/2554 ขา้ราชการ(สงวนชื่อ)สํานักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ 5 ให้ลูกน้องรีดไถ ่โรงปูนซีเมนต์ได้แก่ TPI , 

ตรานก , เอเชยี , ซีเมนต์ และที่อยู่ในเครือจังหวัดสระบุร ีต.มติรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

√ e-petition สํานักบริหารกลาง (ปกปิดชื่อผู้ถูก

ร้องเรียน)

๕๓ 5411348440 20/5/2554 เจา้หน้าที่ป่าไม้(สงวนชื่อ) ของสํานกังานจัดการภาคที่ 5 จังหวัดสระบุร ีได้กระทําการไมช่อบคือ 

นําป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดสระบุร ีตําบลมติรภาพและมวกเหล็ก คือขายป่าสงวนใหก้ับชาวบ้าน

√ e-petition สํานักบริหารกลาง (ปกปิดชื่อผู้ถูก

ร้องเรียน)

๕๔ 5411427206 20/5/2554 ขอใหเ้รง่ดําเนินการสํารวจพื้นที่ทําการเกษตร ซึ่งเป็นที่ดิน อยูใ่นความรับผิดชอบของสํานักจัดการ

ทรัพยากรป่าไมท้ี่ 7 (ขอนแกน่) ชื่อ เขตป่าดงระแนง ซึ่งตัง้อยู่ในพื้นที่หมูท่ี่ 10 หมู่บ้านหนองหล่ม 

และหมูท่ี่ 1,3,15 หมู่บ้านขาม ตําบลคลองขาม อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินฯ,

สน.จทป.7 (ขอนแกน่)

สํานักจัดการ

ที่ดินฯ ปิดเรื่อง 

(27/6/2554)

๕๕ 1603.7/1669 23/5/2554 การขนไมซุ้งมาแปรรูปที่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญบ่้าน บ้านเขาชอ่งดับ หมู ่๑๔ ตําบลดา่นชา้ง อําเภอดา่น √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ1 1 ุ ู ู ู ญ ู ๑

ช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๕๖ 1603.7/1697 25/5/2554 มกีารแผ้วถางป่าในเขตป่าสงวนแหง่ชาตคิรบุร ีบรเิวณเหนอืเขื่อนลําแซะ ตําบลโคกกระชาย 

อําเภอครบุร ีจังหวัดนครราชสีมา

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๕๗ 1603.7/1733 30/5/2554 มกีารบุกรุกป่า บรเิวณหมู ่๕ ตําบลมหาโพธ ิอําเภอสระโบสถ ์และหมู ่๖ ตําบลโคกแสมสาร 

อําเภอโคกเจรญิ จังหวัดลพบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๕๘ 5410978442 7/6/2554 เจา้หน้าที่ของสํานักจัดการป่าไมท้ี่ 5 (สระบุร)ี ที่ทําการหลอกลวงชาวบ้าน โดยหลอกขายพื้นที่ป่า

ไม้ในป่ามวกเหล็ก-ทับกวาง ขายราษฏรจังหวัดสระบุรีและกรุงเทพฯ ประมาณ 300 ไร ่ต.

มติรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

๕๙ 1603.7/1825 7/6/2554 มกีารตัดไม้พะยูง บรเิวณป่าเทือกเขาภูพาน ตําบลดินจี่ อําเภอคํามว่ง จังหวัดกาฬสินธุ์ √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๖๐ 1603.7/1866 9/6/2554 การบุกรุกพื้นที่ป่าโครงการพระราชดํารอิ่างเก็บน้ําหว้ยแมก่องค่าย ใกล้หมู่บ้านไทรย้อย หมู ่10 

ตําบลตลิ่งชัน อําเภอบ้านดา่นลานหอย จังหวัดสุโขทัย

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๖๑ 1603.7/1926 17/6/2554 ร้านเฟอร์นิเจอร ์4 แห่ง ลักลอบนําไมซุ้งและไมแ้ปรรูปเถื่อนจากจังหวัดยโสธรมาขายที่ร้าน ตําบล

รอบเมอืง อําเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๖๒ 1603.7/1956 20/6/2554 มกีารบุกรุกป่าชุมชน บรเิวณตําบลคอกควาย อําเภอบ้านไร ่จังหวัดอุทัยธานี √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๖๓ 1603.7/1964 21/6/2554 ร้องเรียนผ่านศูนย์บริการประชาชน การขุดดินที่ป่าภูเขาหลวง หมูท่ี่ 6 หมู่บ้านเขาหลักไก ่ ต.ท่างิ้ว

 อ.เมอืง จ.นครศรีธรรมราช

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๖๔ 1603.7/1999 23/6/2554 มกีารลักลอบตัดไม้และนําไมไ้ปขาย บริเวณตรงข้ามศูนย์ฝึกทางยุทธวิธกีองทัพบก ตําบลชัย

นารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๖๕ 1603.7/2108 5/7/2554 ชาวบ้านในพื้นที่และเจา้หนา้ที่ร่วมกันตัดไม้และขุดดินบริเวณเทือกเขาบรรทัด หมู ่6 ตําบลท่างิ้ว 

อําเภอเมอืง จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ



หนา้ 5

ที่

เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)
วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วันที่ปิดเรื่อง 

(แล้วเสร็จ)
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนนิการ

ดําเนนิการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 กันยายน 2556) เอกสารแนบ 3

๖๖ 1603.7/2165 12/7/2554 กลุ่มนายพรานขนไม้และซากสัตว์ออกจากป่าเขาไห่ ระหว่างบ้านนาสองเหมอืงและบ้านสชีมพู 

ตําบลนากอก อําเภอนคิมคําสรอ้ย จังหวัดมุกดาหาร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๖๗ 1603.7/2254 21/7/2554 มีคนนอกพื้นที่เขา้มาบุกรุกตัดไมเ้พื่อบุกเบิกพื้นที่ทําสวนยางพารา บรเิวณ กม.๑๙ หมู ่๕ ตําบลตา

เนาะแมเราะ อําเภอเบตง จังหวัดยะลา

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๖๘ 1603.7/2255 21/7/2554 มขีา้ราชการท้องถิ่นร่วมกันให้พรรคพวกบุกรุกป่า บรเิวณอําเภอพรานกระตา่ย จังหวัดกําแพงเพชร √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๖๙ 1603.7/2296 25/7/2554 ขอให้ตรวจสอบการถือครองที่ดินของสนามกอล์ฟล็อกปาลม์  ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต √ ทางโทรศัพท์ สาํนักป้องกันฯ

๗๐ 1603.7/2319 27/7/2554 มนีายทุนและนักการเมอืงท้องถิ่นร่วมกันบุกรุกป่า หลังที่ว่าการอําเภอแมเ่ปิน จังหวัดนครสวรรค์ √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๗๑ 1603.7/2325 27/7/2554 มกีารบุกรุกพื้นที่บรเิวณภูเขาใกลห้มู่บ้านหุบกรท้อน ต.แกม้อ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๗๒ 1603.7/2332 1/8/2554 มกีารลักลอบตัดไม้สักเพื่อขายให้กับพอ่ค้าเฟอรน์เิจอร์ บรเิวณสันกําแพงไปทางอ.แมอ่อน จ.

เชยีงใหม่

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๗๓ 1603.7/2411 2/8/2554 นายทุนทําธุรกิจเฟอร์นิเจอร์จากอําเภอสูงเมน่ลักลอบตัดไม้สักและไม้มะค่าบริเวณพื้นที่ป่าหมู ่๒ – √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

 หมู ่๕ ตําบลเมอืงมาย อําเภอแจห้่ม จังหวัดลําปาง

๗๔ 1603.7/2412 2/8/2554 มกีารจา้งแผ้วถางป่าเพื่อบุกเบิกพื้นที่ทําการเกษตร บรเิวณตรงขา้มกองพันทหารม้าที่ 28 จ.

เพชรบูรณ์

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๗๕ 1603.7/2413 2/8/2554 มนีายทุนจากภาคใต้บุกรุกพื้นที่ป่าของหมู่บ้านสันหีบ หมู ่๘ ตําบลแมส่ํา อําเภอศรสีัชนาลัย 

จังหวัดสุโขทัย

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๗๖ 1603.7/2503 15/8/2554 มกีารลักลอบตัดไม้พะยูงของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญบ่้านน้อมเกล้า ต.บุ่งคล้า อ.เลงินกทา จ.

ยโสธร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๗๗ 1603.7/2555 18/8/2554 มกีารลักลอบตัดไมบ้ริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติภูสีฐาน หมู่บ้านโนนสว่าง ๑ ตําบลคําชะอี อําเภอ

คําชะอี จังหวัดมุกดาหาร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๗๘ 1603.7/2556 18/8/2554 มนีักการเมอืงท้องถิ่นร่วมกับเจา้หนา้ที่ป่าไมจ้ัดทําแนวเขตเข้าไปในพื้นที่ป่า ตําบลท่าไม้และตําบล

วังควง อําเภอพรานกระตา่ย จังหวัดกําแพงเพชร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๗๙ 1603.7/2593 22/8/2554 ขอให้ตรวจสอบบ้านพักตากอากาศของเจา้หนา้ที่ป่าไม้ บรเิวณแยกหมู ่4 ตําบลวังน้ําเขยีว อําเภอ

วังน้ําเขยีว จังหวัดนครราชสีมา

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๘๐ 1603.7/2613 23/8/2554 ขอให้ตรวจสอบไม้ที่นํามาประกอบทําเรอืขาย บรเิวณหมู ่6 หมู่บ้านงิ้วใต ้ตําบลธงธาน ีอําเภอธวัช

บุร ีจังหวัดร้อยเอ็ด

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๘๑ 1603.7/2555(2) 24/8/2554 การลักลอบตัดไม้พะยูงแลว้นําไมท้ี่ตัดได้เก็บไว้บรเิวณสวนดา้นหลังของบ้านสองชัน้ที่อยู่ในซอย

ดา้นขา้งโรงเรยีนชุมชนบ้านคําชะอี ระหว่างหมู ่1 กับหมู ่8 ตําบลคําชะอี อําเภอคําชะอี จังหวัด

มุกดาหาร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๘๒ 5410920147 25/8/2554 เมื่อวันที่ 20/08/2554 ได้มีการแจ้งจับการขนไมพ้ยุงที่หน้าถนนเส้นสํานักปฏบิัติธรรมบ้าน

สําราญ ต สําราญ อ เมอืง จ ยโสธร ไดม้กีารสบืทราบว่าไมพ้ยงและรถที่เป็นของกลางเป็นไมพ้ยง

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 

สน จทป 7 สาขาสาราญ ต.สาราญ อ.เมอง จ.ยโสธร ไดมการสบทราบวาไมพยุงและรถทเปนของกลางเปนไมพยุง

และรถขนไมท้ี่เป็นของกลางไดห้ายไป

สน.จทป.7 สาขา

อุบลราชธานี



หนา้ 6

ที่

เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)
วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วันที่ปิดเรื่อง 

(แล้วเสร็จ)
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนนิการ

ดําเนนิการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 กันยายน 2556) เอกสารแนบ 3

๘๓ 1603.7/2763 2/9/2554 มกีารลักลอบตัดไม้นํามาแปรรูปในหมู่บ้านหนองบาง ตําบลลิ่นถิ่น อําเภอทองผาภูม ิจังหวัด

กาญจนบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๘๔ 1603.7/2764 2/9/2554 มชีาวบบ้านหนองหญา้ปลอ้ง หมู ่7 ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ขายที่ดินที่มใีบ ภ.บ.ท.5 

ให้กับนายทุนเพื่อปลูกยางพารา

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๘๕ 1603.7/2807 6/9/2554 การนําไมส้ักมาแปรรูปโดยไม่มีใบอนุญาตการแปรรูปไม้ ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง จังหวัด

กําแพงเพชร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๘๖ 1603.7/2850 7/9/2554 ชาวบ้านบุกรุกที่ดินใกล้วัดถ้ําพุทธโคดม บ้านหนองเสยีง หมู ่7 ตําบลบ้านนา อําเภอศรีนครินทร ์

จังหวัดพัทลุง

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๘๗ 1603.7/2883 12/9/2554 ขอแจง้เบาะแสการตัดไม้ทําลายป่า ในพื้นที่หมูท่ี่ 4, 14, 11 ตําบลเจาทอง อําเภอภักดชีุมพล 

จังหวัดชัยภูมิ

√ หนังสอื สํานักป้องกันฯ

๘๘ 1603.7/2901 13/9/2554 มกีารลักลอบขุดดินบนเขาในเวลากลางคืน ใกล้หมู ่12 ต.ห้วยแห้ง อ.แกง่คอย จ.สระบุรี √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๘๙ 1603.7/2973 19/9/2554 นายทุนต่างชาติร่วมกับคนไทยบุกรุกป่าบริเวณด้านหลังสนามกอลฟ์มาเจสตกิ ครีก กอลฟ์ หมู ่4 

ตําบลทับใต ้อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๙๐ 5411397222 21/9/2554 เจา้หน้าที่ อด.6 และวัดภูสังโฆ อําเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี มสีว่นรูเ้ห็นและทําการตัดไม้ยูง

และไมม้คี่าอื่นๆตัดขาย เป็นจํานวนมากและขนยา้ยจนทําให้ถนนลูกรังบ่อแก๊สเสียหาย 

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

๙๑ 5411399993 21/9/2554 เมื่อปีที่ผ่านมาเคยรอ้งเรยีนเจา้หนา้ที่กรมป่าไม ้ซ ี5 (สงวนชื่อ) เป็นหัวหน้าด่านที่พิบูล ต.ช่องเม็ก 

อ.สิรินธร จ.อุบลราชธาน ีซึ่งมีส่วนรูเ้ห็นในการกระทํากับชาวบ้านและนายทุนที่เขา้ไปบุกรุกตัดไม้

ประเภทไมพ้ะยูงเป็นจํานวนมาก

√ e-petition สํานักบริหารกลาง (ปกปิดชื่อผู้ถูก

ร้องเรียน)

รวม ๙๑ 0

รวมทั้งหมด
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