






ประจําเดือน

สถิติเรื่องร้องเรียนของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557

่ ่
ต.ค.56 พ.ย.56 ธ.ค.56 ม.ค.57 ก.พ.57 มี.ค.57 เม.ย.57 พ.ค.57 มิ.ย.57 ก.ค.57 ส.ค.57 ก.ย.57 รวมทั้งสิ้น

1 ร้องเรียนด้วยตนเอง/โทรศัพท์/สายด่วนกรมป่าไม ้1310 กด 3 11 9 0 3 0 9 9 16 ๑๑ 21 11 11 ๑๑๑

ลําดับที่ เรื่องร้องเรียน

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

3 รัฐสภา (กระทู/้ข้อหารือ) 2 2 0 0 0 0 2 0 ๐ 0 0 0 6

4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ/(ระบบ e-petition) 18 12 8 11 6 12 10 8 ๑๑ 15 24 11 1464 กระทรวงทรพยากรธรรมชาตฯ/(ระบบ e petition) 18 12 8 11 6 12 10 8 ๑๑ 15 24 11 146

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

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

รวมทั้งสิ้น 31 23 8 14 6 21 21 24 ๒๒ 36 35 22 263

30 ร้องเรียนด้วยตนเอง/โทรศัพท์/สายด่วนกรมป่าไม้ 1310 
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ต.ค.56 พ.ย.56 ธ.ค.56 ม.ค.57 ก.พ.57 มี.ค.57 เม.ย.57 พ.ค.57 มิ.ย.57 ก.ค.57 ส.ค.57 ก.ย.57

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข ์ทส.

อื่นๆ (เช่น หนังสือบันทึก, ศูนย์บริการกรมอทุยานแห่งชาติ

ฯ)56 56 56 ม 5 5 ม 5 เม 5 5 ม 5 5 ส 5 5



สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ต.ค.56 พ.ย.56 ธ.ค.56 ม.ค.57 ก.พ.57 ม.ีค.57 เม.ย.57 พ.ค.57 ม.ิย.57 ก.ค.57 ส.ค.57 ก.ย.57 รวมทั้งสิ้น

1 ผู้ขอรับบริการข้อมูลสิ่งพิมพ ์เอกสารเผยแพร่วิชาการป่าไม้ 2 9 11 2 1 1 1 0 ๐ 3 0 9 39

ประจําเดือน
ลําดับที่ การให้บริการ

ผูขอรบบรการขอมูลสงพมพ เอกสารเผยแพรวชาการปาไม

2 ผู้ขอรับบริการข้อมูลทางโทรศัพท์/ ณ ศูนย์บริการฯ 70 55 43 50 34 70 51 45 ๑๑๗ 77 118 156 886

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

4 ผข้อรับบรกิารขอ้มลขา่วสารทางราชการของกรมปา่ไม ้     (ตาม ๔ 54 ผู้ขอรับบรกิารขอ้มูลขา่วสารทางราชการของกรมปา่ไม ้     (ตาม

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

0 0 0 0 0 0 1 0 ๔ 0 0 0 5

รวมทั้งสิ้น 72 64 54 52 35 71 53 45 ๑๒๑ 80 118 165 ๙๓๐
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ผู้ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการของกรมป่าไม้      

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

ต.ค.56 พ.ย.56 ธ.ค.56 ม.ค.57 ก.พ.57 ม.ค.57 เม.ย.57 พ.ค.57 ม.ย.57 ก.ค.57 ส.ค.57 ก.ย.57



สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ศูนย์บริการประชาชน กรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ต.ค.56 พ.ย.56 ธ.ค.56 ม.ค.57 ก.พ.57 ม.ีค.57 เม.ย.57 พ.ค.57 ม.ิย.57 ก.ค.57 ส.ค.57 ก.ย.57 รวมทั้งสิ้น

1 ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของศูนย์บริการประชาชน กรมป่าไม้ 14,425 8,701 6,869 6,516 3,115 6,324 7,676 8,202 10,376 8,396 9,003 6,533

ลําดับที่ การให้บริการ
ประจําเดือน

ผูเขาชมเวบไซตของศูนยบรการประชาชน กรมปาไม

รวมทั้งสิ้น 14,425 8,701 6,869 6,516 3,115 6,324 7,676 8,202 10,376 8,396 9,003 6,533
96,136
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ต.ค.56 พ.ย.56 ธ.ค.56 ม.ค.57 ก.พ.57 มี.ค.57 เม.ย.57 พ.ค.57 มิ.ย.57 ก.ค.57 ส.ค.57 ก.ย.57

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของศูนย์บริการประชาชน กรมป่าไม้



ตาราง สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ประจําเดือน กันยายน 2557 (ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2557) 

รายการผู้ขอรับบริการ 

(1) 

ผู้รับบริการสะสม 

( ต.ค.56- ส.ค.57) 

(2) 

ผู้รับบริการ 

(ก.ย.57) 

(1+2) 

รวม 

1. ผู้ขอรับบริการข้อมูลสิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่วิชาการป่าไม้ 30 9 39 

2. ผู้ขอรับบริการข้อมูลทางโทรศัพท์/ศูนย์บริการฯ 730 156 886 

3. ผู้ขอรับบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0 

4. ผู้ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการของกรมป่าไม้  

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

5 0 5 

รวมทั้งหมด 765 165 930 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตาราง สถิติผู้เข้าชมเวบ็ไซต์ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ประจําเดือน กันยายน 2557 (ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2557) 

รายการผูข้อรับบริการ 

(1) 

ผู้รับบริการสะสม 

( ต.ค.56- ส.ค.57) 

(2) 

ผู้รับบริการ 

(ก.ย.57) 

(1+2) 

รวม 

1.ผู้เข้าชมเว็บไซต์ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม ้ 89,603 6,533 96,136 

รวมทั้งหมด 89,603 6,533 96,136 

 



        ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประจําเดือน กันยายน 2557 (ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2557) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

(1) 

เรื่องร้องเรยีน 

สะสม 

 

(2) 

เรื่องร้องเรยีน 

ประจําเดือน 

(ก.ย.57) 

 

(1)+(2) 

รวม* ดําเนินการ

พร้อมรายงาน

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง/โทรศัพท์สายดว่น 1310 กด 3 100 11 111 48 63 

สํานักนายกรัฐมนตร ี/ (1111) 0 0 0 0 0 

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 135 11 146 76 70 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข ์ทส. 0 0 0 0 0 

อื่นๆ 0 0 0 0 0 

รวมทั้งหมด 241 22 263 130 133 

 

หมายเหตุ  * รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 (ดาวน์โหลดเอกสารไดท้างเว็บไซต์กรมป่าไม้ หน้าเว็บเพจศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ 

www.forest.go.th/service หัวข้อรายงานสถิติ) 

     ** เรื่องที่อยู่ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติมสะสม 70 เรื่อง 

 

 



 

ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามปี)(ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 กันยายน 2557) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

(1) 

เรื่องรอ้งเรียน 

ทั้งหมด 

 (ต.ค.55-ก.ย.56) 

(2) 

ดําเนินการพร้อม

รายงานแล้วเสร็จ 

 (ต.ค.55-ก.ย.56) 

(1) - (2) = (3) 

อยูร่ะหว่างดําเนนิการ 

(ข้ามป)ี 

(4) 

เรื่องดําเนินการค้างปีพรอ้ม

รายงานแล้วเสร็จ 

ในป ี2557 

(ต.ค.56 – ก.ย.57) 

(3) - (4) 

เรื่องรอ้งเรียน

ค้างป ีคงเหลือ** 

ร้องเรียนด้วยตนเอง/โทรศัพท ์ 99 27 72 33 39 

สํานักนายกรฐัมนตรี / (1111) 1 0 1 0 1 

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ/ (ระบบ e-Petition) 163 104 59 36 23 

อื่นๆ 8 2 6 0 6 

รวมทั้งหมด 280 139 141 72 69 

 

หมายเหตุ **  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 

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

 

 

 



 

ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามปี)(ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 กันยายน 2557) 
 

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) 

(5) 

เรื่องดําเนินการค้างปี

พร้อมรายงานแล้วเสร็จ 

ในป ี2557 

(ต.ค.56-ก.ย.57) 

(3) - (4) 

เรื่องรอ้งเรียนค้าง

ป ีคงเหลอื*** 

ร้องเรียนด้วยตนเอง/โทรศัพท ์ 37 4 33 ๑ 2 30 

สํานักนายกรฐัมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 0 

รัฐสภา / กระทู้ ข้อหารือ สว. สส. 1 0 1 1 0 0 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ/ (ระบบ e-Petition) 192 101 91 60 15 16 

อื่นๆ 1 0 1 1 0 0 

รวมทั้งหมด 231 105 126 63 17 46 

 

หมายเหตุ *** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 

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

 

 

            



ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (เรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที ่30 กันยายน 2557) 
 

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) 

(6) 

เรื่องดําเนินการค้างปีพรอ้ม

รายงานแล้วเสร็จ 

ในป ี2557 

(ต.ค.56-ก.ย.57) 

(3)-(4)–(5)-

(6) 

เรื่องรอ้งเรียน

ค้างปี

คงเหลือ**** 

ร้องเรียนด้วยตนเอง/โทรศัพท ์ 71 15 56 8 0 2 46 

สํานักนายกรฐัมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 0 0 

รัฐสภา / กระทู้ ข้อหารือ สว. สส. 5 5 0 0 0 0 0 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ/ 

(ระบบ e-Petition) 

195 45 150 67 42 27 14 

อื่นๆ 2 0 2 0 0 1 1 

รวมทั้งหมด 273 65 208 75 42 30 61 

 

หมายเหตุ **** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 

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

 

 

 



หน่วยงานที่รับผิดชอบ จํานวนเรื่องร้องเรียน อยู่ระหว่างดําเนินการ ดําเนินการแล้วเสร็จพร้อมรายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

สํานักบรหิารกลาง 5 ๐ ๕

สํานักแผนงานและสารสนเทศ 19 ๒ ๑๗

สํานักจัดการป่าชุมชน 3 ๑ ๒

สํานักส่งเสรมิการปลูกป่า 3 ๑ ๒

สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 9 ๖ ๓

สํานักจัดการท่ีดินป่าไม้ 6 ๑ ๕

สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 0 ๐ ๐

สํานักการอนุญาต 2 ๑ ๑

สํานักกฎหมาย 0 ๐ ๐

สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 0 ๐ ๐

สํานักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ 0 ๐ ๐

สํานักด่านป่าไม้ 2 ๐ ๒

สํานักรับรองการป่าไม้ 0 ๐ ๐

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1 ๐ ๑

กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 ๐ ๐

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 (เชียงใหม)่ 14 ๑๓ ๑

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 2 (เชียงราย) 3 ๓ ๐

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ลําปาง) 9 ๕ ๔

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 (ตาก) 13 ๔ 9

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 (สระบุร)ี 9 ๙ ๐

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) 13 ๑ ๑๒

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 (ขอนแก่น) 15 ๑๕ 0

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 (นครราชสีมา) 23 ๑๒ ๑๑

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 (ชลบุร)ี 9 ๓ ๖

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุร)ี 25 ๑๒ ๑๓

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎรธ์านี) 11 ๓ ๘

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรธีรรมราช) 8 ๔ ๔

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) 6 ๔ ๒

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 1 ๐ 1

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ 4 ๑ ๓

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 7 ๒ ๕

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขาพิษณุโลก 12 ๑๑ 1

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 สาขานครพนม 2 ๐ ๒

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 สาขาอุบลราชธานี 9 ๘ ๑

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 สาขาปราจนีบุรี 9 ๘ 1

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 6 ๒ ๔

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 สาขากระบ่ี 9 ๒ ๗

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 สาขานราธิวาส 3 1 2

หน่วยงานอื่น : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช 0 0 0

รวม ๒๖๓ ๑๓๓ ๑๓๐

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน (รายสํานัก) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดอืน 1 ตุลาคม 2556 -  30 กันยายน 2557

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

หมายเหตุ : เรื่องร้องเรยีนบางเรื่องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน

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



หน่วยงานที่รับผิดชอบ จํานวนเรื่องร้องเรียน อยู่ระหว่างดําเนินการ ดําเนินการแล้วเสร็จพร้อมรายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

สํานักบรหิารกลาง 13 ๐ ๑๓

สํานักแผนงานและสารสนเทศ 2 ๐ ๒

สํานักจัดการป่าชุมชน 9 ๐ ๙

สํานักส่งเสรมิการปลูกป่า 5 ๐ ๕

สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 58 ๑๔ ๔๔

สํานักจัดการท่ีดินป่าไม้ 8 ๐ ๘

สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 4 ๐ ๔

สํานักการอนุญาต 6 ๐ ๖

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 ๑ ๘

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 2 (เชียงราย) 14 ๕ ๙

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ลําปาง) 22 ๘ ๑๔

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 (ตาก) 11 ๔ 7

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 (สระบุร)ี 9 ๒ ๗

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) 10 ๐ ๑๐

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 (ขอนแก่น) 6 ๔ 2

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 (นครราชสีมา) 21 ๓ ๑๘

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 (ชลบุร)ี 10 ๐ ๑๐

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุร)ี 19 ๑ ๑๘

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎรธ์านี) 14 ๑ ๑๓

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรธีรรมราช) 8 ๐ ๘

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) 2 ๐ ๒

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 6 ๐ 6

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ 9 ๓ ๖

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 3 ๐ ๓

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขาพิษณุโลก 11 ๑ 10

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 สาขานครพนม 2 ๐ ๒

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 สาขาอุบลราชธานี 17 ๑๓ ๔

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 สาขาปราจนีบุรี 8 ๒ 6

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 4 ๐ ๔

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 สาขากระบ่ี 15 ๗ ๘

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 สาขานราธิวาส 2 0 2

หน่วยงานอื่น : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช 1 0 1

รวม ๒๘๐ ๖๙ ๒๑๑

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน (รายสํานัก) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ข้อมูลอัพเดตถึงวันท่ี 30 กันยายน 2557)

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

หมายเหตุ : เรื่องร้องเรยีนบางเรื่องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน

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



หน่วยงานที่รับผิดชอบ จํานวนเรื่องร้องเรียน อยู่ระหว่างดําเนินการ ดําเนินการแล้วเสร็จพร้อมรายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

สํานักบรหิารกลาง 19 0 19

สํานักแผนงานและสารสนเทศ 0 0 0

สํานักจัดการป่าชุมชน 2 0 2

สํานักส่งเสรมิการปลูกป่า 7 0 7

สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 167 ๔๐ ๑๒๗

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

สํานักสํารองการป่าไม้ 0 0 0

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 0 0

กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 0 0

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 (เชียงใหม)่ 8 ๑ ๗

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 2 (เชียงราย) 12 ๑ ๑๑

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ลําปาง) 15 0 15

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 (ตาก) 8 1 7

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 (สระบุร)ี 5 ๐ ๕

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) 13 0 13

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 (ขอนแก่น) 8 0 8

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 4 สาขาพิษณุโลก 1 ๑ ๐

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 สาขานครพนม 3 0 3

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 สาขาอุบลราชธานี 7 6 1

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 สาขาปราจนีบุรี 2 ๐ ๒

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 0 0 0

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 สาขากระบ่ี 2 0 2

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 สาขานราธิวาส 1 0 1

หน่วยงานอื่น : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช 1 0 1

รวม 231 ๔๖ ๑๘๕

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน (รายสํานัก) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  (ข้อมูลอัพเดตถึงวันท่ี 30 กันยายน 2557)

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

หมายเหตุ : เรื่องร้องเรยีนบางเรื่องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน

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



หน่วยงานที่รับผิดชอบ จํานวนเรื่องร้องเรียน 

(เรื่อง)

อยู่ระหว่างดําเนินการ    

(เรื่อง)

ดําเนินการแล้วเสร็จพร้อมรายงาน 

(เรื่อง)

สํานักบรหิารกลาง 30 0 30

สํานักแผนงานและสารสนเทศ 5 0 5

สํานักจัดการป่าชุมชน 7 0 7

สํานักส่งเสรมิการปลูกป่า 10 0 10

สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 209 ๖๐ ๑๔๙

สํานักจัดการท่ีดินป่าไม้ 11 ๐ ๑๑

สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 1 0 1

สํานักการอนุญาต 8 1 7

สํานักกฎหมาย 3 0 3

สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 1 0 1

สํานักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ 0 0 0

สํานักด่านป่าไม้ 0 0 0

สํานักรับรองการป่าไม้ 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) 1 0 ๑

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 (ตาก) 1 0 1

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 (สระบุร)ี 1 0 ๑

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) 6 0 6

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 (ขอนแก่น) 3 ๐ ๓

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 (นครราชสีมา) 7 0 ๗

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 (ชลบุร)ี 3 ๐ ๓

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุร)ี 2 0 ๒

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 0 ๐ ๐

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 1 0 1

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขาพิษณุโลก 0 0 0

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 สาขานครพนม 1 0 1

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 สาขาอุบลราชธานี 4 1 3

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 273 ๖๑ ๒๑๒

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน (รายสํานัก) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ข้อมูลอัพเดตถึงวันท่ี 30 กันยายน 2557)

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

หมายเหตุ : เร่ืองร้องเรียนบางเร่ืองมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน

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



หนา้ที ่1

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดือน กันยายน 2557  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

เดือน ตุลาคม 2556

1 5611395376 2/10/2556 มีชาวบ้านและนายทุนได้เข้าไปลักลอบตัดไม ้ในพื้นที่ป่าเฉลิมพระเกียรต ิหมู่ที่ 10 

ตําบลดินทองอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

2 5612298742 2/10/2556 มีการบุกรุกป่าชุมชนบ้านนาดี หมู2่ ตําบลห้วยแห้ง อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี √ e-petition สน.จทป.ที ่5 (สระบุร)ี

3 5611305032 2/10/2556 11/10/2556 มีชาวบ้านและนายทุนบุกรุกพื้นที่ที่เป็นภูเขาที่อยู่บนเกาะลันตา หมู่ที่ 3             

ตําบลศาลาด่าน อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่

4 5611363543 7/10/2556 มีชาวบ้านและนายทุน หมู่ที่ 8 บ้านโคกไม้งาม ตําบลช่องกุม่ อําเภอวัฒนานคร  

จังหวัดสระแกว้ 

√ e-petition สน.จทป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

จงหวดสระแกว 

5 5611470578 7/10/2556 20/12/2556 มีชาวบ้านและนายทุน เข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าโดยทําการปรับสภาพหน้าดิน         

ระหว่างเขาช่องตาหงษ ์ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ 

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

6 5611381668 7/10/2556 10/6/2557 มีราษฎรบุกรุกทําลายป่าไม ้ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท่าแพ แปลง 2 ป่าอนุรักษ์โซน C 

ในท้องที่หมู่ที่ 3, 4 และ 5 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

7 5611355816 7/10/2556 28/10/2556 ขอให้ตรวจสอบค้าไม้ชื่อร้านดาวแดง เลขที่ 6 บ้านในคลอง ตําบลพุสวรรค ์       

อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุร ี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

8 5611312414 7/10/2556 มีชาวบ้านได้เข้าไป เผาป่า ถาง ต้นไม้ในพื้นที่บริเวณรอบ ๆ วัดป่าภูจ้อมก้อมโขงเจียม 

เลขที่18 หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งนาเมือง ตําบลนาโพธิ์กลาง อําเภอโขงเจียม  

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี 

9 5610966238 14/10/2556 ร้องเรียนเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่อต.6 อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ √ e-petition สํานักป้องกันฯ

10 5610960647 14/10/2556 ขอให้ตรวจสอบหัวหน้าหน่วยป่าไม้บ้านแม่สุยะ และป่าไม้ปางหมู  ต.ห้วยผา            

อ.เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรณียึดบัตร ATM ลูกจ้าง

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

ู

11 5611448495 14/10/2556 24/2/2557 มีการซื้อที่ดิน บริเวณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ําวังทอง ใกล้กับค่ายสฤษดิ์เสนา        

 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

12 5611464834 16/10/2556 9/2/2557 ขอให้พิจารณาเร่งรัดการดําเนินการจับกุมและดําเนินคดีกับนายพงษ์ศํกดิ์   มณีวงษ์ 

และพวก กรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ตําบลลําพะยา อําเภอเมือง 

√ e-petition สน.จทป.ที่ 13 สาขานราธิวาส

จังหวัดยะลา



หนา้ที ่2

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดือน กันยายน 2557  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

13 5611445898 16/10/2556 8/11/2556 ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรปลูกยางพารา                  

อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูม ิที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ ภทบ. 5

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

14 5612744909 21/10/2556 18/12/2556 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ชุมชน 2 พืน้ที่ ได้แก ่พืน้ที่ 1 บริเวณเขา

พุดจ ีหมู่ที่2 หมู่บ้านโคกหินกอง ตําบลวังคัน อําเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุร ี

้ ่ โ

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์,สน.จทป.ที่ 

10 (ราชบุร)ี

พืน้ที่ 2 บริเวณเขาโคกหินกอง ตําบลหนองจอก อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

15 5612667968 21/10/2556 24/10/2556 ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก และการตัดไม้

ทําลายป่าในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

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

6 56 4 9694 2 / /2556 8/ 2/2556 ขอใหต้รวจสอบการบกรกพืน้ที่เขาพทธจ ีซึ่งตัง้อย่บรเิวณเขตรอยตอ่ของหมท่ี่ 2 √ titi สน จทป ที่  (ราชบร)ี16 5611439694 21/10/2556 18/12/2556 ขอใหตรวจสอบการบุกรุกพนทเขาพุทธจ ซงตงอยูบรเวณเขตรอยตอของหมูท 2 

หมู่บ้านโคกหินกอง ตําบลวังคัน อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

√ e-petition สน.จทป.ท 10 (ราชบุร)

17 5611372253 25/10/2556  มีนายทุนเข้าไปบุกรุกพื้นป่าสงวนเป็นบริเวณกว้างโดยมีการล้อมรั้วไว้ล้อมได ้1-2 ปี

 หมู่ที่ 3 ตําบลท้องฟ้า อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

18 5611393945 29/10/2556 19/11/2556 มนีายทนเขา้ไปบกรกลักลอบตัดไมใ้นเขตปา่สงวนตดิอย่กับเขตอทยานเขาวง          √ e petition สน จทป ที่ 9 (ชลบรี)18 5611393945 29/10/2556 19/11/2556 มนายทุนเขาไปบุกรุกลกลอบตดไมในเขตปาสงวนตดอยูกบเขตอุทยานเขาวง-         

เขาชะเมา หมู่ที่10 ตําบลกองดิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

√ e-petition สน.จทป.ท 9 (ชลบุร)

19 5700011 3/10/2556 การขออนุญาตใช้พื้นที่และการขอเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติการที่ส่วน

ราชการ (อบจ.สุรินทร์) เข้าใช้พื้นที่และเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าภู

ดิน) อยากให้ตรวจสอบว่าถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือไม ่      

√ ปม./เว็บไซต์ สํานักการอนุญาต

อ.เมืองบุรีรัมย ์จ.บุรีรัมย์

20 5700024 2/10/2556 การบุกรุกพื้นที่ภูเขา ม.6 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี √ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

21 5700163 24/10/2556 18/11/2556 การบุกรุกป่า บริเวณ ม.6 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี √ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

22 5700184 29/10/2556 การบกรกพืน้ที่ปา่สงวน บรเิวณวัดโปงเจ็ด ม 13 ต บา้นคา อ บา้นคา จ ราชบรี √ ปม /เว็บไซต์ สน จทป ที่ 10 (ราชบร)ี22 5700184 29/10/2556 การบุกรุกพนทปาสงวน บรเวณวดโปงเจด ม.13 ต.บานคา อ.บานคา จ.ราชบุร √ ปม./เวบไซต สน.จทป.ท 10 (ราชบุร)

23 5700192 29/10/2556 25/12/2556 การบุกรุกถางป่า บริเวณ หมู่บ้านเขาช้าง ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี √ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

24 5700082 17/10/2556 23/7/2557 การบุกรุกป่าสงวน บริเวณ ม.7 ซอยห้วยใหญ่ ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร √ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี

25 5700202 29/10/2556 การบุกรุกเขตป่าสงวน บริเวณ ม.9 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย √ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 2 (เชียงราย)

ใ ไ ้ ้ ็ ไ ่26 5700032 21/10/2556 แจ้งเบาะแสให้ข้อมูลจับกุมไม ้จํานวน 412 ท่อน บ้านนําเกลียง ต.ข้าวปุน่             

อ.กุดข้าวปุน่ จ.อุบลราชธานี

√ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ท ี3 (ลําปาง)



หนา้ที ่3

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดือน กันยายน 2557  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

27 5700053 8/10/2556 การบุกรุกพื้นที่ป่าหนองใหญ่ ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร √ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

28 5700095 17/10/2556 13/6/2557 การบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน ม.3 ม.16 ต.จระเข้มาก อ.ประคดชัย จ.บุรีรัมย์ √ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

29 5700134 21/10/2556 24/6/2557 ลักลอบตัดไม้เพื่อนําไปแปรรูปจําหน่าย อ.เกษตรสมบูรณ์ ต.บ้านเป้า บ้านโนนชาต ิ  

จ.ชัยภมิ

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

จ.ชยภูม

30 สผ 0014/13273 1/10/2556 14/10/2556 กระทู้ถามที่ 1220 ร. เรื่องความคืบหน้า โครงการก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ในพื้นที่ชุมชนร้องนาเอี่ยน บ้านนาผักก้าม หมู่ที่ 4 ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว     

 จ.เลย ของนางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย    

จ.เลย

√ กระทู้ถาม สํานักจัดการป่าชุมชน

31 สผ 0001/13695 30/10/2556 29/11/2556 ข้อหารือของนายสมคิด เชื้อคง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.อุบลราชธานี              

พรรคเพื่อไทย กรณี รัฐบาลมีมารตรการแก้ไขปัญหาราคายางพารา โดยให้เกษตรกร

ไปขึ้นทะเบียนของเกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิประเภทแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสีย

ภาษีบํารุงท้องที่ (ภทบ.5) ต้องได้รับการรับรองจากกรมป่าไม้ อ.น้ํายืนและ อ.น้ําขุน่ 

จ.อบลราชธานี

√ ข้อหารือ สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

จ.อุบลราชธาน

เดือน พฤศจิกายน 2556

32 5612665399 5/11/2556 11/11/2556 ขอเสนอความคิดเห็นให้รัฐบาลมีนโยบายการทําความเข้าใจกับประชาชนในการ     

บุกรุกพื้นที่ป่า เกษตรกรผู้ปลูกสวนยางในพื้นที่ที่ไม่มีโฉนดและในพื้นที่ป่า

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

33 5611384716 5/11/2556 13/12/2556 ผู้ใหญ่บ้าน หมู ่1 ตําบลวังกระแจะ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร ีบุกรุกพื้นที่ป่า √ e-petition สน.จทป.ที ่10 (ราชบุร)ีู ญ ู ญ ุ ุ ุ

เขาช้าง

p ุ

34 5611347372 8/11/2556 13/12/2556 มีการบุกรุกป่าไม ้ไปทําที่อยู่อาศัย ตําบลท่ากระดาน อําเภอศรีสวัสดิ์               

จังหวัดกาญจนบุร ีก่อนถึงน้ําตกเอราวัณ 12 กิโลเมตร

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

35 5612773806 12/11/2556 7/2/2557 มีการก่อสร้างบ้านโดยใช้ไม้ประดู ่ไม้สัก มาแปรรูป อยู่ทางเข้าวัดเขาดินทอง หมู่ที่ 2 √ e-petition สน.จทป.ที ่4 (ตาก)

ตําบลลานดอกไม ้อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

36 5610954309 18/11/2556 16/12/2556 ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมลูกจ้างประจํา ตําแหน่งธุรการ ประจําด่านป่าไม ้      

จังหวัดสุโขทัย

√ e-petition สํานักด่านป่าไม้

37 5612701113 18/11/2556 6/1/2557 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม ้บริเวณพื้นที่ป่าสงวน  ซึ่งตัง้อยู่ตรงข้ามกับ √ e-petition สน.จทป.ที ่10 (ราชบุร)ี

หมู่บ้านหนองหอย หมู่ที่ 4 และหมู่บ้านวังจาน หมู่ที่ 8 ตําบลวังด้ง อําเภอเมือง 

จังหวัดกาญจนบุรี



หนา้ที ่4

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดือน กันยายน 2557  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

38 5611313842 18/11/2556 11/6/2557 มีชาวบ้านและนายทุนมีการบุกรุกตัดไม้ทําลายป่าในเขตอําเภอทุ่งหัวช้าง/เขตป่าชุมชน/

เขตป่าสงวน/เขตแหล่งต้นน้ํา ตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน

√ e-petition สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

39 5611483987 22/11/2556 28/1/2557 มีการบุกรุกป่าท่าตะคร้อ บริเวณอ่างเก็บน้ําสร้อยยาง หมู่ที่ 5 ตําบลท่าตะคร้อ 

อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุร ี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

40 5611347781 22/11/2556 19/3/2557 มีการบุกรุกพื้นที่เขตป่าสงวน ห้วยฉลอง หมู่ที่ 2,3,4,8 ตําบลท้องฟ้า             

อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

41 5610937121 27/11/2556 เจ้าหน้าที่ป่าไม้เขต 10 ราชบุร ีเข้าไปมีส่วนร่วมในการบุกรุกป่าอนุรักษ์และป่าสงวน

หมู่บ้านหินสี  หมู่ที่ 4  ตําบลยางหัก อําเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุร ี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

42 5611322024 27/11/2556 13/12/2556 มีชาวบ้านเข้าไปบุกรุกพื้นที่เขตป่าสงวนจังหวัดกาญจนบุร ีเพื่อปลูกพืชทางการเกษตร

 พืน้ที่ที่บุกรุกอยู่ฝัง่เดียวกับ ปั้ม ปตท.เขต8 หมู่บ้านพุน้อยกับหมู่บ้านไทรทอง หมู่ที่ 3

 - 6 ตําบลลุ่มสุ่ม อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

43 5612919210 27/11/2556 14/1/2557 ขอให้พิจารณาเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ                  

่ ใ ้ ่

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

ป่าฝังขวาห้วยศาลา ในพืน้ทีตําบลห้วยจันทร์ อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

44 5700265 8/11/2556 25/12/2556 แจ้งเบาะแส/ให้ข้อมูล บุกรุกเขาหนองเหียง ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ √ ปม./โทรสาร สน.จทป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

45 5700273 8/11/2556 24/7/2557 แจ้งเบาะแส/ให้ข้อมูล บุกรุกป่าสงวนป่าต้นน้ํา บ้านกอรวก ม.3 ต.จางเหนือ            

จ.ลําปาง

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

46 5700252 5/11/2556 แจ้งเบาะแส/ให้ข้อมูล นายทุนนําคนงานเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บริเวณหลัง         

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

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 5 (สระบุร)ี

47 5700354 20/11/2556 แจ้งเบาะแส/ให้ข้อมูล นายทุนบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บริเวณ ม.3 ต.มับกวาง อ.แก่งคอย

 จ.สระบุรี

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 5 (สระบุร)ี

48 57 8 26/ /2556 /2/2557 แจง้เบาะแส/ให้ขอ้มล เจา้หนา้ที่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณบ์กรกปา่ √ ปม /โทรศัพท์ สน จทป ที่ 6 (อดรธาน)ี48 5700383 26/11/2556 3/2/2557 แจงเบาะแส/ใหขอมูล เจาหนาทของธนาคารเพอการเกษตรและสหกรณบุกรุกปา

สงวน ป่านายูงและป่าน้ําโสม จ.อุดรธานี

√ ปม./โทรศพท สน.จทป.ท 6 (อุดรธาน)

49 5700422 29/11/2556 3/2/2557 แจ้งเบาะแส/ให้ข้อมูล ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ร่วมกันบุกรุกป่าสงวน บริเวณ

หมู่ที่ 5 ต.ผาตัง้ อ.สังคม จ.หนองคาย

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

50 5700341 20/11/2556 แจง้เบาะแส/ให้ขอ้มล ลักลอบตัดไมพ้ยงจํานวนมาก บรเิวณบา้นกดอึ่ง อ หนองฮ ี    √ ปม /โทรศัพท์ สน จทป ที่ 7 (ขอนแกน่)50 5700341 20/11/2556 แจงเบาะแส/ใหขอมูล ลกลอบตดไมพยุงจานวนมาก บรเวณบานกุดอง อ.หนองฮ     

จ.ร้อยเอ็ด

√ ปม./โทรศพท สน.จทป.ท 7 (ขอนแกน)



หนา้ที ่5

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดือน กันยายน 2557  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

51 5700391 26/11/2556 แจ้งเบาะแส/ให้ข้อมูล ลักลอบตัดไม้พยุงในทุ่งนาชาวบ้าน พืน้ที่ ม.2 ต.อีตื้อ            

อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

52 5700333 20/11/2556 15/9/2557 พฤติกรรมเจ้าหน้าที่สายตรวจพูดจาไม่สุภาพ จํานวน 3 คน ม.15 ต.ปากช่อง         

อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

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

53 ทส 0220.3/5817 5/11/2556 พ.ค.-57 การดําเนินการตามข้อหารือของสมาชิกวุฒิสภา ในคราวประชุมวุฒิสภาครั้งที่ 7 

(สมัยสามัญทั่วไป) เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 กันยายน 2556 ของ นายเจริญ ภักดีวานิช 

สมาชิกวุฒิสภา ขอหารือเรื่องความเดือนร้อนของประชาชน สืบเนื่องจากราคา

ยางพาราตกต่ํา

√ ข้อหารือ สํานักแผนงานและสารสนเทศ *ตรวจสอบแล้วไม่มีเรื่องค้าง

54 ทส 0220 3/ว3608 15/11/2556 16/5/2557 การดําเนนิการตามขอ้หารือของสมาชกิวฒสิภา ในคราวประชมครัง้ที่ 10             √ ขอ้หารือ สํานักการอนญาต54 ทส 0220.3/ว3608 15/11/2556 16/5/2557 การดาเนนการตามขอหารอของสมาชกวุฒสภา ในคราวประชุมครงท 10             

(สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2556 ของนายประสาร  มฤคพิทักษ์ 

สมาชิกวุฒิสภา ขอหารือเรื่องขอให้ยุติการสร้างเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

√ ขอหารอ สานกการอนุญาต

เดือน ธันวาคม 2556

55 5611352587 4/12/2556 14/1/2557 มีนายทุนลักลอบตัดไม ้โค่นไม้ใหญ่เพื่อนําไม้ไปขายให้โรงไม ้และนําพื้นที่              

ที่ตัดไม ้มาทําการเกษตร พืน้ที่หลังป้อมตํารวจ 4 แยกโพธิ์น้อย ตําบล ลุ่มสุ่ม หมู ่3 

จ.กาญจนบุรี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

56 5611142178 4/12/2556 2/4/2557 ขอให้เร่งรัดการจ่ายเงินเดือนให้กับลูกจ้างพนักงาน Tor กรมป่าไม้ √ e-petition สํานักบริหารกลาง

57 5611476287 4/12/2556 20/3/2557 ขอให้พิจารณาดําเนินการสํารวจพื้นที่ป่าสงวน (ไม่ทราบชื่อ) และออกเอกสารสิทธิ์

ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกสวนยางพาราในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตําบลฉลุง อําเภอหาดใหญ ่

จังหวัดสงขลา

√ e-petition สน.จทป.ที่ 13 (สงขลา)

58 5612637152 4/12/2556 6/12/2556 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวการรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิบริเวณพื้นที่ จังหวัด

์ ั ั

√ e-petition สํานักส่งเสริมการปลูกป่า

เพชรบูรณแ์ละจงหวดเลย

59 5612835986 11/12/2556 6/1/2557 ผู้ร้องแจ้งว่ามีนายทุนลักลอบเข้าไปขุด/ตัก หินลูกรังดินลูกรัง ในเขตพื้นที่ป่าสงวน

พืน้ที่บึงโขงช้าง หมู่ที่ 8,9 ตําบลไผ่เขียว อําเภอสว่างอารมณ ์  จังหวัดอุทัยธาน ี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์

60 5611337759 16/12/2556 มีผูบุ้กรุกป่า ในพื้นที่ป่าเขาน้ําพุ ลําสะดองต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี √ e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี



หนา้ที ่6

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดือน กันยายน 2557  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

61 5611367462 23/12/2556 15/1/2557 มีคนเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่า บนเขานม มีการนําเเม็คโครขึ้นไปกวาดบนเขาทั้งลูก และ 

ขุมบ่อดินริมเขา นําดินไปขาย ตําบลขนอม อําเภอขนอม   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

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

62 5611344338 23/12/2556 มีการลักลอบตัดไม้ในป่า และ ได้ทําการขนไม้ท่อนซุง เข้าไปปลูกบ้าน ในพื้นที่ 

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

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

เดือน มกราคม 2557

63 5611390969 2/1/2557 มีการตัดไม้ในเขตป่าสงวนปและถางป่าเผื่อปลูกพืชป่า และชาวบ้านจับจองพื้นที่เป็น

ของตัวเอง เข้าไป อําเภอลี้ ตําบลลี้ จังหวัดลําพูน

√ e-petition สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

64 5610963604 2/1/2557 มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก 10 ชื่อนายจํานงค ์ได้เรียกเก็บ

เงนิจากชาวบา้นนอกพืน้ที่รายละ 5000 10000 บาทตอ่คนซึ่งชาวบา้นนอกพืน้ที่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

เงนจากชาวบานนอกพนทรายละ 5000-10000 บาทตอคนซงชาวบานนอกพนท

อยู่จังหวัดสุโขทัย

65 5611359725 7/1/2557 30/4/2557 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน เข้าไปบุกรุกทําลายป่าในเขตป่าสงวน ม.11 ต.ลุ่มสุ่ม อ.

ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

66 5711304434 16/1/2557 2/5/2557 ขอใหต้รวจสอบพฤตกิรรมเจา้หนา้ที่ปา่ไมอ้ําเภอ ปา่ไมจ้ังหวัดกรณีมกีารจับกมกล่ม √ e-petition สน จทป ที่ 7 สาขาอบลราชธานี66 5711304434 16/1/2557 2/5/2557 ขอใหตรวจสอบพฤตกรรมเจาหนาทปาไมอาเภอ ปาไมจงหวดกรณมการจบกุมกลุม

คนลักลอบตัดไม้พยูงที่ วัดป่าคํางูเหลือม หมู1่0 ต.โนนโพธิ์ อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ

√ e petition สน.จทป.ท 7 สาขาอุบลราชธาน

67 5711184133 16/1/2557 ขอให้ตรวจสอบการจัดจ้างซ่อมแซมอาคารสํานักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า จํานวน 2

 หน่วย ของสํานักจัดการทรัยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส ในปีงบประมาณ 2556

√ e-petition สน.จทป.ที่ 13 สาขานราธิวาส

 งบประมาณ เก้าล้านบาทเศษ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบไม่ได้ดําเนินการตามระเบียบที่

เกี่ยวข้องและการซ่อมแซมไม่เป็นไปตามรายการ รายละเอียดที่กําหนด ส่อไปในทาง

ที่มีการทุจริตประพฤติมิชอบ

68 5712788482 17/1/2557 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม ้ประเภท ไม้พะยูง บริเวณพื้นที่บนภูเขา 

ํ ่ ิ ํ ี ั ั ป ี ี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

ตําบลแกง่ดินสอ อําเภอนาดี จังหวัดปราจนีบุรี

69 5712704159 17/1/2557 21/5/2557 ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าบนภูเขา ซึ่งเป็นบริเวณรอยต่อระหว่างหมู่ที่

 1 ตําบลตกพรม อําเภอขลุง กับหมู่บ้านเขาทอง ตําบลบ่อเวฬุ อําเภอขลุง จังหวัด

จันทบุรี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

ใ ใ ใ ่ ่ ่70 5711488595 17/1/2557 18/8/2557 ขอความช่วยเหลือให้ออกหนังสืออนุญาตให้ได้รับการผ่อนผันให้มีสิทธิทํากินชั่วคราว 

ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติ (ครั้งที่ 2) (สทก.2)

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ สํานักป้องกันฯ ปิดเมื่อ 

5/2/2557



หนา้ที ่7

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดือน กันยายน 2557  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

71 5711348876 17/1/2557 2/7/2557 ฉัตรชัยฟาร์มแอนด์โฮมสเตย ์99/9 หมู่ที่  4 หมู่บ้านบ้านย่านรี  ตําบลย่านร ี        

อําเภอสามเงา จังหวัดตาก ได้ทําการบุกรุกพื้นที่ป่าบนภูเขาเป็นจํานวนมาก โดยนํา

แม็คโคเข้าไปถางเพื่อทําให้พื้นที่เรียบเพื่อจะนําพื้นที่ตรงนั้นมาทําประโยชน์ส่วนตัว

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

72 5710972537 23/1/2557 4/8/2557 นายก อบต บา้นปนิ นํารถแบล็คโฮ ขดบอ่เก็บน้ําในเขตปา่สงวน ทา่เขา้ปา่ชา้ บา้นผา √ e-petition สน จทป ที่ 3 สาขาแพร่72 5710972537 23/1/2557 4/8/2557 นายก อบต.บานปน นารถแบลคโฮ ขุดบอเกบนาในเขตปาสงวน ทาเขาปาชา บานผา

คอ ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่

√ e petition สน.จทป.ท 3 สาขาแพร

73 5711430929 28/1/2557 มีนายทุนบุกรุกพื้นที่ป่า บริเวณตลาดน้ําหนาว และตัวอําเภอน้ําหนาว จังหวัด

เพชรบูรณ์

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

74 5700485 14/1/2557 การขอความอนุเคราะห์ขอปรึกษาหารือ เรื่องการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า(ไม้สัก) √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที ่5 (สระบุร)ีุ ุ

75 5700561 13/1/2557 ผู้มีอิทธิพลเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าทําทําการตัดไม้พะยูง ม.3 ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม     

 จ.มหาสารคาม

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

76 5700574 14/1/2557 บุกรุกตัดไม้พะยูงจํานวนมาก หมู่บ้านห้วยแดง ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์จ.กาฬสินธุ์ √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

เดือน กุมภาพันธ์ 2557

77 5711394717 3/2/2557 มีการตัดไม้พยูงในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านแย ตําบลดงมะยาง อําเภอลืออํานาจ 

 จังหวัดอํานาจเจริญ 

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

/ / ป่  ั ไ  ้ ี่ ํ  ไ ้ ป ป ํ  ป่  ใ่ ื้ ี่ ่ √ titi ป ี่  ( ี ใ )่78 5711304019 17/2/2557 บุกรกปา ตดไม ททีาการเกษตร ไมแปรรูป จ.ลาพูน เขตปาสงวน อยูในพืนทรีอยตอ

ระหว่าง อ.ลี่ กับ อ.หัวช้าง

√ e-petition สน.จทป.ท ี1 (เชยีงใหม)

79 5711343106 17/2/2557 2/7/2557 มีนายทุนบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมู2่ ต.ย่านร ีอ.สามเงา จ.ตาก                

เอารถแม็กโคร ไปขุดเป็นพื้นที่ 100 กว่าไร่ ตั้งแต่ถนนหลวงเส้นทางไปเขื่อนภูมิพล 

ไปจนถึงภูเขาตะนาวศรี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

ู

80 5712722552 24/2/2557 24/4/2557 มีการลักลอบนําไม้มาจากป่าสงวน และทําการแปรรูปไม้โดยไม่มีใบอนุญาต บริเวณ

วัดถ้ําขาม บ้านกาลืม ตําบลเมืองพาน อําเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธาน ี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 6 (อุดรธาน)ี

81 5711335757 27/2/2557 6/6/2557 ขอร้องเรียนผู้อิทธิพลบุกรุกป่า ชื่อ ดาบชัย เป็นตํารวจ ได้บุกรุกสร้างบ้านในพื้นที่ป่า 

ขวางเส้นทางน้ําบ้านทุ่งกองมู ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

√ e-petition สน.จทป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน

ุ ู ู



หนา้ที ่8

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดือน กันยายน 2557  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

82 5711377890 27/2/2557 3/6/2557 มีชาวบ้าน/นายทุน ได้มีการลุกล้ําแนวเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประมาณ 100กว่าไร่

เพื่อจะปลูกพืชไร่ และมีการตัดไม้ขนาดใหญ่ในป่า ตําบลนายางกลัก อําเภอเทพสถิต  

 จังหวัดชัยภูม ิ

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

เดือน มีนาคม 2557

83 5711310067 3/3/2557 24/7/2557 มีนายทุน/ชาวบ้านในพื้นที่ เข้าไปบุกลุกตัดไม้ไนป่า ไม้ทั่วไป ไม้ใหญ่ ไม้พยุง เป็น

จํานวนมาก ซึ่งป่าจะอยู่ติดกับหมู่บ้านติดชายแดน ซึ่งจะนําไม้ที่ตัดได้ มาแปรรูป ตัด

เป็นท่อนๆ เพื่อส่งให้กับลูกค้ารายใหญ่ที่จะมารับถึงที่บ้านไร่พัฒนา/บ้านนาตราว/บ้าน

สันติสุข ตําบลดงรักอําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

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

84 5711329806 10/3/2557 28/3/2557 มีนายทุน/ชาวบ้าน ได้เข้าบุกรุกป่าสงวนแห่งชาต ิป่าภูเขาทั้งลูกซึ่งตอนนี้ป่าถูกถางจน

เรียบทั้งลูกและทําการปลูกยางพาราทั้งหมด และพื้นที่มีการติดป้ายประกาศขายกัน

ด้วยตําบลนาซ่าว อําเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 

√ e-petition สน.จทป.ที่ 6 (อุดรธาน)ี

85 5711437966 10/3/2557 28/3/2557 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกป่าสงวน บริเวณภูเขาสันภูสูงบ้านโคกเลาเหนือ ตําบลบุฮม 

ํ ี ั ั

√ e-petition สน.จทป.ที่ 6 (อุดรธาน)ี

อาเภอเชยีงคาน จงหวดเลย

86 5711428854 10/3/2557 3/6/2557 ขอให้มีการตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทําการเกษตรกรรม บริเวณภูเขาพังเหย 

ตําบลห้วยหินฝน อําเภอพระวิน จังหวัดชัยภูมิ

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

87 5711426583 10/3/2557 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่า บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ชื่อ ภูน้ําไคร้  ซึ่ง

ตัง้อยู่ในพื้นที่เขตเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านนาหนองกอก หมู่ที่ 3 กับหมู่บ้านหนองใหญ่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

 หมู่ที่ 1 ตําบลนาซํา อําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

88 5710902084 10/3/2557 10/4/2557 ร้องเรียนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ป่าไม ้1.เจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่เข้ามาตรวจป่า(เข้ามาทุกวัน) 

ยิงปืนเสียงดัง จุดปะทัด รบกวนชาวบ้าน 2.ชาวบ้านที่ทํางานกับเจ้าหน้าที่ป่าไม ้ใน

พืน้ที่ ขนไม้ออกจากป่า  ตําบลผาตัง้ อําเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย 

√ e-petition สน.จทป.ที่ 6 (อุดรธาน)ี

ิ ่ ่ ิ ั ิ โ ั โ ์ ่ ิ ี ื ้ ี่ ป ี่ ิ โ89 5711345834 10/3/2557 เขตตดิตอ่ระหวา่งพชิัย-พษิณุโลก (วัดโบสถ)์ ทา่หนอง-นาอิน มนีายทุน บุกรุกพืนที

ป่า บนเขา ตําบลวัดโบสถ ์อําเภอวัดโบสถ ์ จังหวัดพิษณุโลก 

√ e-petition สน.จทป.ท ี4 สาขาพษิณุโลก

90 5711351174 13/3/2557 มีการลักลอบตัดไม้ในป่า และมีการแปรรูปไม ้ที่ ต. ศรีวิชัย อ. ลี้ จ. ลําพูน √ e-petition สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

91 5711399118 17/3/2557 3/6/2557 มีนายทุนเข้าไปถางป่าและต้นไม้เพื่อที่จะทํารีสร์อท อ.วังน้ําเขียว ต.วังหม ี            √ e-petition สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

จ.นครราชสีมา



หนา้ที ่9

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดือน กันยายน 2557  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

92 5711346707 17/3/2557 มีบุกรุกทําลายไม้ป่า ถางป่าตัดไม ้เข้าไปตัดไม้มาแปรรูป เพื่อนําไม้ไปขาย ชื่อป่าโคก

ดินแดงหมู่ที่10  ตําบลโพธิ์ศรีสว่าง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

93 5711352511 24/3/2557 7/5/2557 มีนายทุน/เจ้าหน้าที่ป่าไม้รู้เห็นกัน เข้าไปถางป่าโดยนํารถแมคโคเข้าไป โค่นไม ้         

 ตัดไม้พะยูง เพื่อจะนําพื้นที่ที่ถาง มาปลูกพืชไร่ บริเวณหมู่บ้านหนองคอก ตําบล

√ e-petition สน.จทป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

คลองตะเกรา อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

94 5712082363 24/3/2557 สํานักสงฆ์ผาเงิบ พระนาราม ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลําพูน สถานที่วัดเอยู่ในพื้นที่

ป่าในพระราชดําร ิมีคนมาบุกรุกพื้นที่ป่าไม ้ตัดไม ้ไปเผาเป็นถ่าน เป็นจํานวนมาก ทํา

ให้เกิดมลพิษทางอากาศ

√ e-petition สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

95 5701075 10/2/2557 ผูช้่วยผู้ใหญ่บ้านและผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ต.แม่ตื่น อ.ลี้ จ.ลําพูน ร่วมกันตัดไม้ประดู่ 

ไม้แดงบริเวณพื้นที่ป่าแม่แนต

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

96 5701151 5/3/2557 22/5/2557 มีชาวบ้านขึ้นไปตัดไม้บนภูเข้าแล้วนํามาแปรรูปเพื่อขายบริเวณภูเขาบ้านป่อคา ม.3 

ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร

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

97 5701143 3/3/2557 มีผูบุ้กรุกพื้นที่แนวเขานาว เกาะสมุย ม.3 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี

98 5701193 12/3/2557 20/5/02557 เกิดไฟป่าในเขตพื้นที่เขาหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่

99 5701135 3/3/2557 2/5/2557 ชาวบ้านและนายทุนร่วมกันแปรรูปไม ้ไม้มะค่าโมง ไม้สัก ในพื้นที่วัดป่าเขามโนราห์ √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์

บ้านห้วยร่วม ม.3 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี

100 5701232 19/3/2557 มีชาวบ้าน ม.7 และ ม.9 หมู่บ้านเหล่าจั่น ต.ดงแดง อ.จตุรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ตะเวน

หาซื้อไม้พะยูงจากพื้นที่ใกล้เคียงแล้วนํามาแปรรูป

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

101 5701185 10/3/2557 มีการลักลอบตัดไม้พะยูง พืน้ที่ติดกับวัดประชามงคล บ้านโพนทัน ต.โพนทัน           √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

 อ.คําเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

102 5701164 8/3/2557 ผู้มีอิทธิพลลักลอบตัดมพะยูงบนภูเขาพนมดงรัก แล้วนํามาขายบริเวณลานพักไม้ที่ 1

 บ้านคลองสาน ต.ดงรักษ์ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีษะเกษ

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

103 5701203 14/3/2557 ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ป่าไม้นําไม้ของกลางไปขาย ม.4 บ้านไร่ บ้านแจ้ซ้อน ต.หัวเมือง จ. √ ปม./โทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

ลําปาง



หนา้ที ่10

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดือน กันยายน 2557  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

เดือน เมษายน 2557

104 5712653988 1/4/2557 1/4/2557 ขอเสนอความคิดเห็นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการควบคุมดูแลต้นไม้ √ e-petition สํานักป้องกันฯ

105 5712636648 4/4/2557 4/4/2557 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจําหน่ายพันธุ์ไม้ที่หาได้ยากให้กับชาวต่างชาต ิเช่น 

ไม้พยุง ไม้ประดู่ ไม้สาธร ไม้มะค่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่า ประเทศไทยไม่ควร

√ e-petition สํานักแผนงานและสารสนเทศ

ุ ู

จําหน่ายพันธุ์ไม้ที่หาได้ยากให้กับชาวต่างชาติ

106 5711362210 4/4/2557 มีการลักลอบตัดไม้และแปรรูปไม้เพื่อจําหน่ายในพื้นที่ บ้านหัวเมือง หมู ่5 ต.แงง 

อ.ปัว จ.น่าน

√ e-petition      สน.จทป.ที่ 3 สาขาแพร่

107 5711429577 10/4/2557 30/6/2557 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนติดกับวัดป่าเหวไฮ ตําบลหัวนาคํา อําเภอศรีธาตุ จังหวัด √ e-petition สน.จทป.ที ่6 (อุดรธาน)ี

อุดรธานี

108 5711411557 21/4/2557 27/5/2557 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บริเวณติดกับหน่วยพิทักษ์ฯ ของกรมอุทยานฯ ต.ปากทรง 

อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร

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

109 5711333029 23/4/2557 2/7/2557 บุกรุกพื้นที่ป่าเป็นจํานวนมากเป็นบริเวณกว้างโดยนํารถแม็คโคเข้าไปโค่นถางต้นไม้จน

เป็นพืน้ที่ปา่เรยีบ โดยนําพืน้ที่มาทําการปลกปาล์มจนเต็มพืน้ที่ บา้นภผา  หมท่ี่ 9 

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่

เปนพนทปาเรยบ โดยนาพนทมาทาการปลูกปาลมจนเตมพนท บานภูผา  หมูท 9 

ตําบลลําทับ อําเภอลําทับ จังหวัดกระบี่

110 5711386886 28/4/2557 19/6/2557 บุกรุกป่าสงวน เขต แม่ทะ-แม่เมาะ  ต.พระบาท อ.แม่ทะ จ.ลําปาง   แถวโรงโมกหิน

ชัยประภา มีรถแท็คเตอร์ 3 คันเข้าไปบุกรุกตัดไม้

√ e-petition สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

111 5711323324 28/4/2557 ลักลอบตัดไม้ แปรรูป ส่งไม้ข้ามฝั่งลาว บ้านภูเวียง อ.โพธิ์ไทร ต.สารภีจ.อุบลราชธานี √ e-petition      สน.จทป.ที ่7 สาขาอุบลราชธานีุ

112 5711359182 28/4/2557 11/6/2557 มีการบุกรุก พืน้ที่ป่า ต.พรุเตียว  อ.เขาพนม จ.กระบี่  √ e-petition สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่

113 5711302627 30/4/2557  ลักลอบเข้าไปตัดไม้สักในป่าจํานวน 40 ต้น แล้วนําไม้ที่ตัดมาพักไว้ตรงข้ามกับ

โรงเรียนปางไฮ หมู่ที่ 4 หมู่บ้านปางไฮ ตําบล แม่แรม อําเภอ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม ่

โดยมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้รู้เห็นเป็นใจ

√ e-petition สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

114 5701274 2/4/2557 แจ้งคดี เขตป่าสงวนแห่งชาต ิผู้ร้องเรียนได้ซื้อที่ดิน นส.3 รังวัดที่ดินเป็นโฉนด กับช่าง

รังวัดที่ดิน สนง.ที่ดิน อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ร้องเรียนที่ดิน 141 ตรว. นส.3ก 

1854 ม.10 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ คาบเกี่ยวเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ประมาณ 5 ตรว.

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

5 57 5 8/4/2557 2 /5/2557 บกรกปา่สงวน ที่บา้นโปง่ไหม ม  ต หนองประด่ อ เล่าขวัญ จ กาญจนบรี √ ปม /โทรศัพท์ สน จทป ที่  (ราชบร)ี115 5701305 8/4/2557 20/5/2557 บุกรุกปาสงวน ทบานโปงไหม ม.10 ต.หนองประดู อ.เลาขวญ จ.กาญจนบุร √ ปม./โทรศพท สน.จทป.ท 10 (ราชบุร)



หนา้ที ่11

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดือน กันยายน 2557  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

116 5700595 2/4/2557 มีการลักลอบตัดไม้ยางนา จํานวน 2 ต้น ในเขตพื้นที่ ต.มะม่วงสองต้น อ.เมือง

นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

√ ปม./เว็บไซต์ สํานักป้องกันฯ,สน.จทป.ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช)

117 5701363 8/4/2557 มีไม้เถื่อนในครอบครอง บ้านเลขที่ 195 และ 67 ม.2 ต.ทุ้งนุย้ อ.ควนกาหลง จ.สตูล √ ปม./ด้วยตนเอง สน.จทป.ที่ 13 (สงขลา)

่ ่ ่118 5700582 2/4/2557 20/6/2557 ขออนุญาตใช้เลื่อยโซ่ยนต์ตั่งแต่ป ี2556 กับสํานักงานป่าไม้จังหวัดสกลนคร 

ประมาณ เดือน พ.ค. ผ่านมา 7-8 เดือนแล้ว ยังไม่ได้ใบอนุญาตเลย ผู้ร้องเรียนจึง

ขอให้ปรับปรุงหน่วยงาน

√ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 6 (นครพนม)

119 5701062 2/4/2557 มีชาวบ้านดูกอึ่ง ม.1 และ ม.11 ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮ ีจ.ร้อยเอ็ด พบเห็นมีการลักลอบ

ตัดไม้พะยูงในป่าสงวน

√ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

ู

120 5700671 2/4/2557 มีการลักลอบตัดไม้พะยูง เป็นป่าสาธารณะ บ้านตาลอก อ.เม็กดํา อ.พยัคฆภูมิพิสัย 

จ.มหาสารคาม พืน้ที่ป่าแห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณ 1,000 กว่าไร่ อาณาเขตพื้นที่ป่า

ติดต่อกัน 5 หมู่บ้าน ใน ต.เม็กดํา

√ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

121 5701313 8/4/2557 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน เป็นพื้นที่ภูเขา ใกล้กับวัดบางระเวียง ต.ไผ ่อ.รัตนบุร ี      

ิ ์

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

จ.สุรนิทร์

122 5700511 8/4/2557 ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงการให้ข้อมูล เนื่องด้วยข้อมูลที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้มี

ความล้าหลังมาก จึงขอแนะนําให้มีการอัพเดตข้อมูลที่ทันสมัย

√ ปม./เว็บไซต์ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

123 สผ 0001/17172 30/4/2557 29/5/2557 การดําเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมสภา

ผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ปทีี่ 3 ครั้งที ่26 (สมัยสามัญทั่วไป) ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 

√ ข้อหารือ สํานักจัดการที่ดินป่าไม,้สํานักส่งเสริมการ

ปลูกป่า

*เรื่องอยู่ในช่วงยุบสภา

พฤศจิกายน 2556 ของนายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์ จ.อุดรธาน ีพรรคเพื่อไทย กรณี

 ประชาชน อ.ภู่แก้ว อ.ไชยวาน อ.ศรีธาตุ และ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธาน ีได้เข้าทํา

ประโยชน์ในที่ดินที่เป็นป่าเสื่อมโทรมมาเป็นเวลานานทําให้ไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน 

ของนายนิยม วรปัญญา บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กรณี ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดหาพันธไ์มย้ืนตน้ เพื่อแจกจา่ยให้กับประชาชนในจังหวัดลพบรีจดหาพนธุไมยนตน เพอแจกจายใหกบประชาชนในจงหวดลพบุร



หนา้ที ่12

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดือน กันยายน 2557  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

124 สผ 0001/17219 30/4/2557 23/9/2557 การดําเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในคราวประชุมสภา

ผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ปีที่ 3 ครั้งที่ 26 (สมัยสามัญทั่วไป) ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 

พฤศจิกายน 2556 ของนางอุดมลักษณ์ เพ็งนรพัฒน ์จ.ศรีษะเกษ พรรคภูมิใจไทย 

กรณี ปัญหาการไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินของประชาชนเนื่องจากในบริเวณที่ตั้งชุมชน

แตเ่ดิมเป็นเขตทง่เลี้ยงสัตว ์จงึไมส่ามารถออกเอกสารสิทธใิห้ประกอบด้วย บา้นเดี่ยว

√ ข้อหารือ สํานักจัดการที่ดินป่าไม,้สํานักจัดการป่าชุมชน * สํานักจัดการที่ดินป่าไม ้ 

ปิด 29/5/2557           

 **สํานักจัดการป่าชุมชน ปิด

 23/9/2557      ***

(เรื่องอย่ในชว่งยบสภา)แตเดมเปนเขตทุงเลยงสตว จงไมสามารถออกเอกสารสทธใหประกอบดวย บานเดยว

 ม.2 ต.เคียงเหนือ บ้านห้วยพอก ม.11 จนถึงบ้านน้ําเย็น ของนางเปล่งมณี เร่ง

สมบูรณ์สุข จ.เลย พรรคเพื่อไทย กรณี ในพื้นที่บ้านแก่งตาว ม.6 ต.นาดี อ.ด่านซ้าย 

จ.เลย โดยประชาชนมีความประสงจะจดทะเบียนเพื่อเป็นป่าชุมชน

(เรองอยูในชวงยุบสภา)

เดือน พฤษภาคม 2557

125 5711440252 28/5/2557 มีการบุกรุกป่าชุมชน บริเวณ หมู ่9 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลําพูน √ e-petition สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

126 5712703756 28/5/2557 30/6/2557 มีชาวบ้านในหมู่บ้านทุง่เสลี่ยม ได้ลักลอบขุดดินลูกรังในพื้นที่ป่าไปขาย หมู่ที่  2 บ้าน

ทุง่เสลี่ยม  ตําบลไทยชนะศึก อําเภอทุง่เสลี่ยม  จังหวัดสุโขทัย

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

27 7 2 2 / /2 7 / /2 7 ี ซื้ ื้ ีป่่ ส ่ ช ป ส ป ์ ใ ื้ ี่ √ titi ส ป ี่  ( )127 5711302383 28/5/2557 30/6/2557 มการซอขายพนทปาสงวนแหงชาตและปลูกสวนปาลมในพนท 6

บ้าน พานชะอม ตําบลไทยชนะศึก อําเภอทุง่เสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

√ e-petition สน.จทป.ท 4 (ตาก)

128 5711348776 28/5/2557 ลักลอบตัดไม้พยุง หมู ่5 อ.วัฒนานคร ต.หนองหมากฝ้าย จ.สระแก้ว √ e-petition สน.จทป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

129 5711393258 26/5/2557 มีชาวบ้านลักลอบเข้าไปตัดไม้พยุงในเขตป่าติดภูเขาติดกับค่ายแดนเขมรตัดกันเป็น

จํานวนมากและตัดกันทุกวันโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ลงพืน้ที่ตรวจสอบเลยพื้นที่หมู่ที่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ุ ู

 7 บ้านค้อ ตําบลโดมประดิษฐ์

อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี

130 5711396759 26/5/2557 12/6/2557 มีการบุกรุกพื้นที่ป่า ชาวบ้านบุกรุกเข้าไปถางป่า ตัดต้นไม ้เขตแดนรองต่อสงขลา      

  ป่าต้นน้ําเทพา บางเทพา บางสปิง ของจังหวัดสงขลา วิ่งเขตสงขลาถนนจะอยู่ลอย

่ ่ ส  ่ ี่  6  ้ ใ ่ ั  ํ  ํ ั

√ e-petition สน.จทป.ที่ 13 สาขานราธิวาส

ตอระหวางสงขลา-ยะลา หมูท  6  บานใหมพฒนา ตาบลบาละ อาเภอกาบง

 จังหวัดยะลา

131 5711389785 15/5/2557 15/7/2557 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนเที่ป็นภูเขาเพื่อปลูกยางพารา ตําบลเขาขาว อําเภอทุง่สง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช

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

132 5711301876 1/5/2557 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตําบลนาสักอ.สวี จ.ชุมพร ได้ร่วมกับพวก จํานวนหนึ่ง ลักลอบ √ e-petition สน.จทป.ที ่11 (สุราษฎร์ธาน)ีู ญ ู ุ

ตัดไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ต้นน้ําของหมู่บ้าน

p ุ ฎ
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดือน กันยายน 2557  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

133 5701622 29/5/2557 มีโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สักไม่ได้รับอนุญาตขนาดใหญ ่บ้านเลขที่ 125 บ้านเหมืองแร่

 อ.บ้านโฮง จ.ลําพูน

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

134 5701562 28/5/2557 ในพื้นที่อ่างเก็บน้ําท่าเคย ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุร ีมีการบุกรุกป่าอย่างเห็นได้

ชัดทั้งในบริเวณอ่างเก็บน้ําและรอบๆอ่างเก็บน้ํา

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

135 5701444 1/5/2557 16/7/2557 บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองจาก ม.17 บ้านศรีสมุทร ต.พะโกต๊ะ อ.พะโต๊ะ 

จ.ชุมพร

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

136 5701575 27/5/2557 20/6/2557 บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแม่สุยฝัง่ซ้าย บริเวณบ้านใหม่จําบอน ม.9 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง    

 จ.ลําปาง

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

137 5701525 22/5/2557 มีนายทุนเข้ามาจัดสรรพื้นที่ป่าต้นน้ําและบุกรุกโดยใช้รถแทรกเตอร์ปรับไถจนโล่ง

เตียน และจัดสรรขายให้ผูร้ับซื้อ

√ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

138 5701601 28/5/2557 มีการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ป่า บริเวณขุนแพง ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลําปาง √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

139 5701591 27/5/2557 5/7/2557 กลุ่มคนได้นําไม้ประดู่จํานวน 2 รถพ่วง ไปแปรรูปเป็นไม้แผ่น ในวัดศรีสุทราวาส     √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที ่4 สาขานครสวรรค์ุ ู ู ุ

ม.11 ต.ท้ายทุง่ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

140 5701533 22/5/2557 นายทุนบุกรุกป่าสงวนแห่งชาต ิป่าโป่งแค อ.ชาติตระการ อ.วัดโบสถ ์จ.พิษณุโลก √ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

141 5701481 15/5/2557 พบการเปิดโรงงานแปรรูปไม้ที่ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ ่และคาดว่าไม่มีใบอนุญาต 

ิ ั ส ชั  โ ิ์ ้  ่ ้  ี

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 5 (สระบุร)ี

บรเวณวดสนามชย ต.โพธลาดแกว อ.ทาวุง จ.ลพบุร

142 5701415 1/5/2557 23/7/2557 เจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยบ้านแสนสําราญ ประพฤติมิชอบ โดยการเสนอขายพื้นที่ป่า

ให้กับชาวบ้าน บ้านใหม่ศาลาเฟื่อง ม.1 ต.หาดทรายขาว อ.เชียงคาน จ.เลย

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

143 5701371 22/5/2557 17/9/2557 เนื่องจากมีการตัดไม้ทําลายป่าเป็นจํานวนมากทําให้ป่าเริ่มจะหมดไปในเขตภูผาแดง √ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 6 (อุดรธาน)ี

บ้านน้ําซึม ต.หนองแวง อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี

144 5701392 1/5/2557 2/6/2557 ลักลอบตัดไม้เพื่อนําไม้มาแปรรูปในบริเวณสํานักสงฆ์พุทธประทานธรรม บ้านวังน้ํา

เย็น อ.วังสะพุง จ.เลย

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

145 5701512 15/5/2557 บุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทําการเกษตร บริเวณบ้านหนองไหล ต.สร้างกอน้อย อ.หัวตะพาน √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

จ.อํานาจเจริญ
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ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

146 5701431 1/5/2557 ลักลอบตัดไม้พะยูงในที่สาธารณะประโยชน์เพื่อจําหน่าย บริเวณบ้านจอม ม.6 ต.บึง

บอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีษะเกษ

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

147 5701465 22/5/2557 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พนมดิน อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ √ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

148 5701504 15/5/2557 เจ้าหน้าที่ของรัฐนําแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทําการตัดไม้และแปรรูปไม้ √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที ่9 สาขาปราจีนบุรี

ในพื้นที่ บ้านแก่งใหญ ่ต.แก่งดิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

เดือน มิถุนายน 2557

149 5711367843 3/6/2557 30/6/2557 มีชาวบ้านและนายทุน ได้เข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าภูเขา ได้นํารถเม็คโคเข้าไปทําการถาง

ป่าภูเขาเป็นบริเวณกว้างอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้อง

 หมท่ี่  7 หมบ่า้นดงยาง ตําบลหนองออ้  อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสโขทัย

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

 หมูท  7 หมูบานดงยาง ตาบลหนองออ  อาเภอศรสชนาลย จงหวดสุโขทย

150 5711351773 3/6/2557 นายทุน ผู้มีอิทธิพล ได้ว่าจ้างชาวบ้านในหมู่บ้านห้วยฝาย เข้าไปลักลอบตัดไม้ยางใน

ป่าภูเขาเป็นจํานวนมากตัดและขนกันในเวลากลางคืน ป่าภูเขาที่กั้นระหว่างจังหวัด

ขอนแก่นและจังหวัดหนองบัวลําภู หมู่ที่  5 บ้านห้วยฝาย ตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอ 

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

151 5711403540 3/6/2557 มีการบุกรุก ป่าปางควาย เขตป่าสงวนแห่งชาต ิหมู ่5 อ.พญาเม็งราย ต.ตาดควัน จ.

เชียงราย

√ e-petition สน.จทป.ที่ 2 (เชียงราย)

152 5711387646 10/6/2557 มีชาวบ้านและนายทุน เข้าไปลักลอบตัดไม้พยุงในเขตป่าหมู่บ้านดูกอึ่ง หมู่ที่ 1และหมู่ √ e-petition สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

ที่ 11 ตําบลดูกอึ่ง อําเภอหนองฮ ีจังหวัดร้อยเอ็ด 

153 5711348632 10/6/2557 31/7/2557 บุกรุกพื้นที่ป่าไม ้มีการลักลอบตัดไม ้ทําลายป่า บริเวณอ่างเก็บน้ําห้วยผาหยาด หมู1่

 อ.แม่เมาะ ต.สบป้าด จ.ลําปาง

√ e-petition สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

154 5710912744 12/6/2557 ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการวัดเขตพื้นที่ป่า เขตพื้นที่ป่า √ e-petition สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

โคกอีป้อง ในเขตบ้านขาม หมู3่ ต. โนน อ.โนนนารายณ์ จ สุรินทร์

155 5711318869 23/6/2557 ลักลอบตัดไม้ทําลายป่า ค้าไม้พยุง ตําบลโคกสูง อําเภอโคกสูง  จังหวัดสระแก้ว √ e-petition สน.จทป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

156 5711382174 23/6/2557 การลักลอบตัดไม้พยุงและมีการขนย้ายกันในถนนทางผ่านบ้านเมืองเก่า หมู ่1และ7

อําเภอชานุมาน ตําบลคําเขือนแก้ว จังหวัดอํานาจเจริญ

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี



หนา้ที ่15

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดือน กันยายน 2557  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

157 5711360540 23/6/2557 มีการบุกรุก ตัดไม้ยางนา ไม้เบญจพรรณ หมู ่5 บ้านสวาด ต.ขอนแตก อ.สังขะ จ.

สุรินทร์

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

158 5711456579 23/6/2557 23/7/2557 ขอความเป็นธรรมให้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดส่ง

เจ้าหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้ามาตรวจสอบแปลง

ที่ดินที่มกีรณมีขีอ้พพิาทการถือครองที่ดินในแปลงนี้ ซึ่งตัง้อย่ที่บา้นตะโกนวา หมท่ี่

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

ทดนทมกรณมขอพพาทการถอครองทดนในแปลงน ซงตงอยูทบานตะโกนวา หมูท10

 ตําบลปากช่อง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

159 5711313433 26/6/2557 มีการบุกรุกพื้นที่ขุนห้วยตาดซิว ซึ่งเป็นป่าสงวนและเป็นแหล่งต้นน้ํา บ้านห้วยด้าย 

ขุนห้วยตาดซิว ตําบลน้ําแคม  อําเภอท่าลี่  จังหวัดเลย

√ e-petition สน.จทป.ที่ 6 (อุดรธาน)ี

160 5701672 12/6/2557 แจ้งเบาะแส/ให้ข้อมูล แนวถนน 1192 อ.แม่แจ่ม-อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ มีการบุก √ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที ่1 (เชียงใหม่)

รุกพื้นที่เขาสูงติดกับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

161 5701795 30/6/2557 ชาวบ้านพบเห็นมีคนบุกรุกป่า มีการปลูกต้นกล้วยล้อมรั้วลวดหนามเป็นแนวและปลูก

บ้านพัก จํานวนหลายหลังหรือเรียกว่ารีสอร์ท ที่บ้านห้วยน้ําริน ม.3 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่

ริม จ.เชียงใหม่

√ ปม./หนังสือ

ร้องเรียน

สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

162 5701685 13/6/2557 เจา้หนา้ที่ปา่ไมห้นว่ย กจ 1 กาญจนบรกีับนายทนซือ้ขายที่ดินปา่สงวน บรเิวณ ม 1 √ ปม /โทรศัพท์ สน จทป ที่ 10 (ราชบร)ี162 5701685 13/6/2557 เจาหนาทปาไมหนวย กจ.1 กาญจนบุรกบนายทุนซอขายทดนปาสงวน บรเวณ ม.1 

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

√ ปม./โทรศพท สน.จทป.ท 10 (ราชบุร)

163 5701821 30/6/2557 27/8/2557 กลุ่มคนเข้าไปตัดไม้ในที่พักสงฆ์บ้านดอกแดงและบริเวณโรงเรียนบ้านดอกแดง ซ.ข้าง

โรงเรียนเพื่อนําไปทํากุฏิสงฆ ์เหตุเกิดที่ สํานักสงฆ์บ้านดอกแดง ม.5 ต.บางไทร อ.

ตะกั่วป่า จ.พังงา

√ ปม./ด้วยตนเอง สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่

164 5701651 12/6/2557 24/6/2557 เนื่องด้วยมีการบุกรุกและทําลายป่าชายเลน เพื่อปลูกปาล์มน้ํามัน และขุดบ่อเลี้ยงกุง้

ในพื้นที่ป่าชายเลน ม.2 และ ม.4 ต.ปภาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

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

165 5701643 12/6/2557 16/7/2557 มีการลักลอบตัดไม ้บ้านปากคอก ม.6 อ.มะนัง จ.สตูล √ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 13 (สงขลา)

166 5701782 30/6/2557 นายทุนได้เข้าไปจ้างชาวบ้านตัดไม้ในเขตป่าสงวน  ม.2 บ้านดอยอิสาน ม.4 บ้านปอ √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที ่2 (เชียงราย)ุ

น้อย ม.5 บ้านบัวเงิน เขต ต.อ่างทอง อ.เชียงคํา จ.พะเยา

167 5701774 26/6/2557 15/9/2557 การบุกรุกป่าเพื่อทําเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล ในพื้นที่ห้วยน้ําพาน ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น 

จ.แพร่

√ ปม./หนังสือ

ร้องเรียน

สน.จทป.ที่ 3 สาขาแพร่

168 5701664 12/6/2557 ได้มีกลุ่มนายทุนบุกรุกซื้อที่ดินป่าสงวนเพื่อปลูกยาพารา ในพื้นที่หมู่บ้านคุด ต.หนอง √ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

กะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก



หนา้ที ่16

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดือน กันยายน 2557  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

169 5701745 26/6/2557 บุกรุกทําลายป่า บริเวณเขาสูง (โค้งมะค่า) ม.10 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 5 (สระบุร)ี

170 5701753 26/6/2557 21/7/2557 สํานักปฏิบัติธรรมสวนป่าศรีราชาบุกรุกป่าสงวนแห่งชาต ิโดยการปลูกสิ่งก่อสร้างขึ้น

ไปบนเขา ซ.หลังโรงเรียนเซนล์ปอลคอนแวนด์ศรีราชา ม.9 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.

ชลบุรี

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

เดือน กรกฎาคม 2557

171 5711376776 15/7/2557 15/7/2557 บุกรุกพื้นที่เขตป่าสงวน มีการลักลอบตัดไม ้ทําลายป่า เป็นพื้นที่กว้าง ต้องการให้

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นเข้าไปตรวจสอบและช่วยแก้ไข

√ e-petition สํานักแผนงานและสารสนเทศ

172 5711386358 15/7/2557 เจ้าหน้าที่ป่าไม้จ้างวานคนในพื้นที่เข้าไปบุกรุก ตัดไม ้ในเขตป่าสงวน ตําบลแม่ปะ 

อําเภอแม่สอด จังหวัด ตาก

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

อ เภอแมสอด จงหวด ต

173 5711337579 16/7/2557 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า ประเภทไม้ประดู่และไม้มะค่าโมง

 บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ เขาพุทธจี บริเวณเขตรอยต่อบ้านไร่ อุทัย หมู่ที่ 2 หมู่บ้าน

โคกหินกอง ตําบลวังคัน อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

174 5712787030 16/7/2557 21/8/2557 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่า บริเวณหมู่บ้านโป่งไหม หมู่ที่ 4 ตําบล √ e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

หนองประดู่ อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

175 5712739572 16/7/2557 1/9/2557 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้พะยูง บริเวณบ้านสามัคค ีหมู่ที่ 4 บ้านกมล

ศิลป์ หมู่ที่ 3 บ้านนาสีนวล และบ้านศรีเมือง ตําบลบ้านม่วง อําเภอบ้านดุง จังหวัด

อุดรธานี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 6 (อุดรธาน)ี

176 5711495492 16/7/2557 21/8/2557 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการบกรกทําลายพืน้ที่ปา่สงวน บรเิวณหมบ่า้นคอกชา้ง หมท่ี่ √ e-petition สน จทป ที่ 10 (ราชบร)ี176 5711495492 16/7/2557 21/8/2557 ขอแจงเบาะแสเกยวกบการบุกรุกทาลายพนทปาสงวน บรเวณหมูบานคอกชาง หมูท 

5 ตําบลองค์พระ อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

√ e petition สน.จทป.ท 10 (ราชบุร)

177 5711361581 18/7/2557 บุกรุกพื้นที่ป่า ด้านหลังบริเวณวังพระนางเจ้ารําไพพันณ ีด้านตะวันออก มีการนํารถ

แม็คโคไปขุด -บุกรุกพื้นที่ป่า ทํารีสอร์ท บริเวณสํานักสงฑ์ ช่องประดู่ อ. หัวหิน ต.หัว

หิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

็ ใ ่ ไ178 5712640447 18/7/2557 18/7/2557 ขอเสนอความคิดเห็นขอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) ปฏิรูปประเทศ ด้าน

การออกกฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติในส่วนที่ทับซ้อนกับ พืน้ที่อุทยาน

แห่งชาต ิ(อุทยานแห่งชาติเขาค้อ) พืน้ที่อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามมติ

คณะรัฐมนตรีประจําวันที่7 กุมภาพันธ ์2555

  

√

e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้
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ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

179 5711395922 23/7/2557 8/9/2557 มีนายทุน/ชาวบ้าน ได้ลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่าภูเขาตําบลแสมสารทั้งตําบล เพื่อนําพื้นที่

ที่บุกรุกมาทํารีสอร์ท บ้านพักตากอากาศ และมีการขุดดินบนภูเขามาถมที่ส่วนตัว 

ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

180 5712206570 23/7/2557 นายทุนที่ทําสวนยางในพื้นที่ที่ของตนเอง แต่ปัจจุบันมีการรุกล้ําเข้าไปในพื้นที่ป่าเป็น √   e-petition สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

จํานวนมากโดยมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้มีส่วนรู้เห็นในการกระทําของนายทุนบุกรุกที่ 

2000-3000 ไร ่ผู้ร้องเคยร้องไปยังหน่วยงาน อบต. ผู้ร้องและชาวบ้านได้รับความ

เดือดร้อน สารเคมีจากการฉีดพ่นสวนยางทําให้สารเคมีไหลลงอ่างเก็บน้ําระบบปะปา

หมู่บ้าน ทําให้ไม่สามารถใช้น้ําได้  จังหวัดเพชรบูรณ์

181 5711458975 23/7/2557 ขอให้ตรวจสอบกลุ่มผู้มีอิทธิพลบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนและมีการตัดไม้ทําลายป่า บริเวณ

หมู่ที่ 2 ตําบลวังคัน อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุร ี, หมู่ที่ 4 ตําบลหนองจอก 

เขตติดต่ออําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธาน ีและอําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

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

ใ ใ ้ ่ ่ ่182 5711456491 23/7/2557 ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ร้องและชาวบ้านในพืน้ที่หมู่ที่ 4 บ้านหนองกก ตําบลภูหลวง 

อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เข้าทําประโยชน์ในที่ดิน บริเวณเทือกเขาภูหลวง

 หมู่ที่ 7 ตําบลภูหลวง อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

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

183 5711407125 23/7/2557 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน ชื่อป่าเขาทลาย บริเวณพื้นที่ของ หมู่ที่ 1 √ e-petition สน.จทป.ที ่9 (ชลบุร)ีุ ุ ู

ตําบลเขาวงกต อําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

p ุ

184 5711398052 23/7/2557 10/9/2557 มีราษฎร จากจังหวัดบึงกาฬ ได้เดินทางไปยังทําเนียบรัฐบาลยื่นหนังสือ เรียนหัวหน้า

คณะรักษาความสงบแห่งชาต ิแจ้งเบาะแส และลักลอบตัดไม้พะยูงและไม้อื่น ในพื้นที่

อําเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ และอําเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

√ e-petition สน.จทป.ที่ 6 สาขานครพนม

่ ่185 5711401379 23/7/2557 ขอให้ตรวจสอบการตัดไม้ทําลายป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อดําเนินโครงการพุทธอุ

ยาน และศูนย์ปฏิบัติธรรม ในพื้นที่ตําบลแม่แฝกใหม ่อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

186 5701981 25/7/2557 ขอให้ตรวจสอบการออกโฉนดที่ดินบนภูเขา บ้านห้วยรากไม ้ม.5,7,10 ต.ปากจันทร์

 อ.กระบุร ีจ.ระนอง

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

ุ
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดือน กันยายน 2557  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

187 5701855 5/7/2557 24/7/2557 ลักลอบตัดไม้บนภูเขาจนกลายเป็นภูเขาหัวโล้น บุกรุกโดยผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ นายปัญญา 

แพนสอน ได้จ้างชาวพม่าเข้าไปตัดไม ้เหตุเกิดที่ ม.6 หมู่บ้านคลองของ ต.ราชกรูด อ.

เมือง จ.ระนอง

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

188 5701915 18/7/2557 มีนายทุนเข้าไปบุกรุกป่าสงวนอยู่บริเวณใกล้กับอุทยานแห่งชาติสันกาลาคีร ีม.4 บ้าน

า่ชา้  ต าโ  ส า้ ้  ส ข า

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 13 (สงขลา)

ทาชาง ต.บาโหย อ.สะบายอย จ.สงขลา

189 5701884 16/7/2557 27/8/2557 มีการบุกรุกที่เพื่อทําไร่อ้อย บริเวณ ม.5 และ ม.6 ต.ไทยชนะศึก อ.ทุง่เสลี่ยม จ.

สุโขทัย

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

190 5701902 18/7/2557 26/9/2557 มีพระและนายทุนบุกรุกป่า บริเวณวัดป่าเขามโนราห์ บ้านห้วยร่วม ม.3 ต.ทองหลาง 

อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์

191 5701871 15/7/2557 มีการบอกขายที่ดินในเขตป่าสงวน พิกัดที่ 14.829505,101.213574 ต.วังม่วง

 อ.วังม่วง จ.สระบุรี

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 5 (สระบุร)ี

192 5701693 1/7/2557 มีการรุกล้ําพื้นที่ป่า เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างอุดรธานีและหนองบัวลําภู พบว่ามีการ

สร้างอาคาร ที่พัก บริเวณภูเขาที่อยู่ติดถนนสาย 210 หากมุ่งหน้าเข้าหนองบัวลําภู 

ได้มกีารสรา้งถนนตัดผา่นภเขาทัง้ลก ตัดตน้ไมเ้พื่อสรา้งอาคารที่พัก มกีารสรา้งรัว้

√ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 5 (สระบุร)ี

ไดมการสรางถนนตดผานภูเขาทงลูก ตดตนไมเพอสรางอาคารทพก มการสรางรว

รอบแบบถาวร โดยใช้เวลาสร้างอย่างรวดเร็ว

193 5701863 15/7/2557 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณภูเขาที่ตั้งสํานักสงฆ์พระพุทธบาท ภูหินกอง บ้านดงเหนือ 

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

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

194 5701923 18/7/2557 15/9/2557 มีการลักลอบตัดไม้ยางบนภูเขา บ้านตกพรม ม.4 ต.ตกพรม อ.ขลุง จ.จันทบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

่195 5701965 23/7/2557 15/9/2557 พฤติกรรมเจ้าหน้าที่สํานักงานป่าไม ้ฉะเชิงเทรา เขต ต.หน้าเมือง อยู่ตรงข้าม ธ.

กรุงไทยสาขาฉกะเชิงเทรา ได้อนุญาตให้คนภานนอกมาพักอาศัยอยู่ในบ้านพัก

เจ้าหน้าที่ทัง้ 3 หลัง จํานวนมากกว่า 10 คน เป็นเวลาหลายปี มักมีเหตุทะเลาะวิวาท

 ทําสัยงดัง ยามค่ําคืน จนบ้านข้างเคียงได้รับความเดือนร้อน

√ ปม./เว็บไซต์ สํานักด่านป่าไม้

96 57 2 4 28/7/2557 2/9/2557 พฤตกิรรมเจา้หนา้ที่ รอ้งเรียนด่านปา่ไม ้จ ระนอง เรยีกเก็บเงนิคา่ออกใบเบกิทาง √ ปม /หนังสือ สํานักบรหิารกลาง196 5702034 28/7/2557 12/9/2557 พฤตกรรมเจาหนาท รองเรยนดานปาไม จ.ระนอง เรยกเกบเงนคาออกใบเบกทาง

ถ่านและไม้แปรรูป เรียกเก็บเงินประจําเดือน

√ ปม./หนงสอ

ร้องเรียน

สานกบรหารกลาง

197 5702013 23/7/2557 12/9/2557 มีการสูบบุหรี่บริเวณชัน้ 3 อาคารเทียมคมกฤส หน้าสํานักกฎหมาย ซึ่งทําให้รบกวน

คนที่เดินผ่านไปมา

√ ปม./ด้วยตนเอง สํานักบริหารกลาง

198 5702042 30/7/2557 31/7/2557 ขอคําแนะนํา กฎหมายเกี่ยวกับเลื่อยยนต ์เนื่องจากผมมีเลื่อยยนต์ขนาด 12 นิ้ว แต่ √ ปม./เว็บไซต์ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

ไม่ทราบแรงม้าเพราะซื้อมานานแล้ว อยู่ 1 ตัว จะขอขึ้นทะเบียต้องทําอย่างไรบ้าง
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดือน กันยายน 2557  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

199 5701973 24/7/2557 31/7/2557 พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ การเปิดสอบพนักงานราชการ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้

ที่ 7 (ขอนแก่น) มีข่าวทั้งภายนอกและภายในกันคึกโครมว่ามีการใช้เส้นสาย อยากให้

ช่วยแก้ปัญหาของการเปิดสอบให้เป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อคัดคนที่มีความรู้

ความสามารถจริงๆ เข้าไปทํางาน

√ ปม./เว็บไซต์ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

2 22/ /2 ั ั ไ ้ ี่  ่  ี่ โ ไ ้ ้ ไป ี่สั ั  ี่ 2 √ ป /โ ศั ์ สํ ั ส ส ศ200 5701994 22/7/2557 ลกลอบตดไมท ต.แพเหลา อ.คลองทอม จ.กระบ โดยไดแจงเหตไุปทสงกด กระบ 2 

ครัง้แล้ว ยังไม่มีการดําเนินการ

√ ปม./โทรศพท สานกแผนงานและสารสนเทศ

201 5701724 1/7/2557 1/7/2557 แนะนําให้ข้อคิดเห็น การปลูกป่า  1.อยากให้รัฐส่งเสริมการปลูกป่าในที่ของตนเอง 2.

ข้อกฎหมายของรัฐซับซ้อนเวลาขอตัดต้นไม้นําไปใช้ยุ่งยาก (จับอย่างเดียว)

√ ปม./เว็บไซต์ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

202 5701732 1/7/2557 1/7/2557 การให้บรกิาร การขอพันธก์ล้าไม ้เมื่อวันที่ 25 มิ ย 57 ได้โทรศัพทต์ดิตอ่สถานี √ ปม /เว็บไซต์ สํานักแผนงานและสารสนเทศ202 5701732 1/7/2557 1/7/2557 การใหบรการ การขอพนธุกลาไม เมอวนท 25 ม.ย.57 ไดโทรศพทตดตอสถาน

เพาะชํากล้าไม ้จ.ศรีษะเกษ แจ้งว่า ไม่มีกล้าไม้แจกให้ประชาชนทั่วไป แล้วจึงโทรไปที่

สถานีเพาะชํากล้าไม ้จ.อุบลราชธานี แจ่งว่าไม่มีนโยบายแจกกล้าไม้ให้ประชาชน

เนื่องจากทหารจะนําไปปลูกในโครงการของทหาร จึงอยากทราบว่า สรุปแล้วกรมป่า

ไม้มีนโยบายแจ้งกล้าไม้ให้ประชาชนจริงหรือไม ่เหตุใดจึงไม่ได้รับความร่วมมือจาก

้ ้ ี่

√ ปม./เวบไซต สานกแผนงานและสารสนเทศ

เจา้หนา้ที

203 5701703 1/7/2557 1/7/2557 พฤติกรรมเจ้าหน้าที่ เรื่องการสอบพนักงานราชการกรมป่าไม ้อยากร้องเรียนว่า

บุคคลที่จะสามารถบรรจุเป็นพนักงานได้ต้องเป็นลูกหลานของคนในส่วนของ

เจ้าหน้าที่อยากเดียวหรือเปล่าเพราะหลายๆครั้งที่ผ่านมา บุคคลที่ผ่านการคัดเลือก

ล้วนแล้วแต่เป็นบุตรหลานของบุคคลภายใน

√ ปม./เว็บไซต์ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

ุ ุ

204 5702021 31/7/2557 31/7/2557 พฤติกรรมเจ้าหน้าที่ ขอความเป็นธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อํานาจข่มขู ่(ผู้ใหญ่บ้าน

และเจ้าหน้าที่ป่าไม้พื้นที่)จังหวัดกระบี่

√ ปม./เว็บไซต์ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

205 5701711 1/7/2557 1/7/2557 เบื้องหลังการตัดไม้ทําลายป่า ต.หาดทรายขาว อ.เชียงคาน จ.เลย คนที่เป็นนายหน้า

หรือตัวแทนของกรมป่าไม้ หน่วยบ้านแสนสําราษ เป็นคนอนุญาตให้ชาวบ้านตัดไม้ทํา

ไ ื่ ไ โ้ ้ ่ ไ ้ ั ป่ ไ ใ้ ่ ี่ ี ้  ้

√ ปม./เว็บไซต์ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

ไรเลอลอยไดโดยอางวาไดรบรองจากกรมปาไมใหญทอุดรธานแลว ดวยความ

รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของชาวบ้านก็หลงเชื่อ โดยจ่ายเงินค่าตัดไม้ให้บุคคลดังกล่าวไร่ละ 

3,000 บาท

206 5701952 31/7/2557 31/7/2557 ตามหาพ่อ อยากทราบที่อยู่ของ นายสวอง สุขนิมิตรเป็นข้าราชการบํานาญของกรม

ป่าไม ้ตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า พ่อแม่แยกทางกันผมเป็นลูกที่จดทะเบียนตาม

√ ปม./เว็บไซต์ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

กฎหมาย ตอนนี้อายุ 29 ปีแล้ว ช่วยหาหรือแนะนําว่าจะตามหายังไงดี
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ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

เดือน สิงหาคม 2557

207 5711334637 1/8/2557 ขอให้ตรวจสอบการลักลอบตัดไม้หวงห้ามและบุกรุกเข้าทําประโยชน์ในเขตพื้นที่

อนุรักษ์ป่าหวายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

(โครงการปลูกป่าวันแม)่ บริเวณหมู่ที่ 6 ตําบลลิพัง อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

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

208 5711472698 1/8/2557 ขอให้ตรวจสอบการขุดแร่ตะกั่ว บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ชื่อว่าพุไหล่ถ่อง หมู่ที่ 

4 บ้านอู่ร่องตําบลท่าขนุน อําเภอทองผาภูม ิจังหวัดกาญจนบุรี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

209 5710927566 1/8/2557 26/8/2557 ขอให้ตรวจสอบการสอบบรรจุพนักงานราชการ สํานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 

11จังหวัดสุราษฏร์ธานี

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

210 5711464770 1/8/2557 1/9/2557 ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องสิทธิในที่ดิน ในพื้นที่ จังหวัดพังงา √ e-petition สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่

211 5711396362 1/8/2557 นายทุนบุกรุกพื้นที่ป่าบนภูเขาบ้านท่าหนอง  ตําบลวัดโบสถ ์จังหวัดพิษณุโลก √ e-petition สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

212 5711442523 1/8/2557 17/9/2557 ขอให้แก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า บริเวณ ป่าสลุยรับร่อ ป่าอนุรักษ์เสด็จในกรม ใน

พืน้ที่คาบเกี่ยว ตําบลสองพี่น้อง ตําบลสลุย ตําบลหงษ์เจรญิ อําเภอท่าแซะ จังหวัด

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

ุ ญ

ชุมพร

213 5712882247 1/8/2557 มีนายทุนเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน นํารถแมคโคเข้าไปขุดดินเพื่อนําดินไปขาย หมู่ที่ 9

 ตําบลบ้านผือ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

214 5711400262 1/8/2557 ขอให้ตรวจสอบผู้มีอิทธิพลบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บริเวณป่าสงวน หมู่ที่5 หมู่บ้านคําสุข √ e-petition สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

 ตําบลโพธิ์ใหญ ่อําเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

215 5711400637 1/8/2557 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ป่าสงวน บริเวณพื้นที่อ่างแม่ธ ิหมู่ที่ 2 หมู่บ้าน

วังพร้าม ตําบลวังพร้าว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

√ e-petition สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

216 5712714224 1/8/2557 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบค้าไม ้ประเภทไม้ประดู่ ไม้มะค่าแต ้และไม้แดง 

ของพระภกิษสงฆ ์บรเิวณหมบ่า้นกระทม่สง หมท่ี่ 5 ตําบลลาดสาลี่ อําเภอทา่วง้ 

√ e-petition สน.จทป.ที่ 5 (สระบุร)ี

ของพร ภกษุสงฆ บรเวณหมูบานกร ทุมสูง หมูท 5 ตาบลลาดสาล อาเภอทาวุง 

จังหวัดลพบุรี

217 5711395504 13/8/2557 29/8/2557 บุกรุกพื้นที่ป่าไม ้สวนป่า หมู่บ้านจุฬาพร หมู่ที่7 ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ ่จ.นครศรี

ธรรรมราช

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

218 5711378018 13/8/2557 นายทุนซื้อที่ติดป่าสงวน บุกรุกเข้าไปในป่าสงวน ปลูกยางพารา เข้าไปบุกรุกเขา ขุด

ํ ใ ้ ื ้ ้ ํ ไ ํ ไ ั ั ์

√ e-petition        สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

ดิน ทําให้ดินถล่ม เดือดรอ้นชาวบา้น ตําบลบ่อไทย อําเภอหนองไผ ่จังหวัดเพชรบูรณ์
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดือน กันยายน 2557  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

219 5711456930 13/8/2557 บริษัท บึงปรีดา ได้ทําการบุกรุกภูเขาทั้งภูเขา (ผู้ร้องคาดว่าเป็นพื้นที่ป่าสงวน) บริเวณ

 บ้านท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

√ e-petition       สน.จทป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

220 5711401394 13/8/2557 22/9/2557 ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่ดินทํากิน ตําบลแม่เกิ๋ง  อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ √ e-petition      สน.จทป.ที่ 3 สาขาแพร่

221 5711492004 13/8/2557 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณป่าเขาเขียว หมู่ที่ 7 ตําบล

ขาช งม้ อําโพธาราม จังหวัดราชบรี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

เขาชะงุม อาโพธาราม จงหวดราชบุร

222 5711438128 13/8/2557 ขอแจ้งเบาะแสการลับลอบบุกรุกป่าสงวนแห่งชาต ิบริเวณป่าสวนเมี่ยง หมู่ที่ 6 

ตําบลท่าสะแก อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

223 5711301391 13/8/2557 บุกรุกพื้นที่ป่า ปลูกโรงแรมบนเขา ถางป่า จาก อ.จอมบึง 9-10 กิโล แนวเขาสน 

โครงการเพาะเลี้ยงเสือ ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

224 5711415844 13/8/2557 ขอให้ตรวจสอบร้านอาหราเเละรีสอร์ท ชื่อร้านน้ําหนาววัลย์เลย์ตัง้อยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่

 6 ตําบลปากช่อง อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

225 5711452249 13/8/2557 3/9/2557 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกตัดไม้ทําลายป่าสงวนทุ่งระยะนาสักเพื่อปลูกปาล์ม ในพื้นที่

หมู่ที่3 หมู่ที่6 ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร

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

226 5712787606 15/8/2557 ด้วยปรากฎวา่ในปัจจบันได้มกีารลักลอบฟันไมด้ีมคีา่ในเขตปา่สงวนแห่งชาต ิเขต √ e petition สํานักปอ้งกันฯ สํานักจัดการที่ดินปา่ไม้226 5712787606 15/8/2557 ดวยปรากฎวาในปจจุบนไดมการลกลอบฟนไมดมคาในเขตปาสงวนแหงชาต เขต

อุทยานแห่งชาต ิและการลักลอบบุกรุกแผ้วถางป่าในเขตพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเข้ายืดถือ

ครอบครองที่ดินเป็นของตนเพื่อนําหนังสือแบบการแจ้งครอบครองที่ดดิน (ส.ค.1) มา

สวมที่ดินที่ถูกบุกรุกแล้วนําไปสู่การขอหลักฐานเอกสารสิทธิ์ที่ดินตามประมวล

กฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497

√ e-petition สานกปองกนฯ,สานกจดการทดนปาไม

่ ่ ้ ่ ้227 5711445071 20/8/2557 20/8/2557 เจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้ามาเรียกไถ่เงินจากชาวบ้าน และให้ที่ทํากินในพืน้ที่ป่าสงวน รือ้ถอน

ป่า - เจ้าหน้าที่เข้าไปไล่ที่ทํากิน ที่มีใบ สปก. ถูกต้อง ชาวบ้านเข้าไปทํากินในที่ของ

ตัวเองไม่ได้

√ e-petition สํานักแผนงานและสารสนเทศ

228 5711474349 21/8/2257 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกป่าสาธารณะ ป่าโคกน้ําขาว ตําบลโพธิ์ศรีสว่าง อําเภอโพน

ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

229 5711483007 21/8/2257 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บริเวณริมคลองพระราชดําริ

ลุ่มน้ําปากพนัง (ต้นไทรหลวง) หมู่ที่ 11 ตําบลการะเกด อําเภอเชียรใหญ ่จังหวัด

นครศรีธรรมราช

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

230 5711406155 21/8/2257 ขอให้เร่งรัดดําเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาวังพา -เทือกเขา

้ ป่ ิ ิ ิ ์ ใ ิไ ใ ้ ื ป่ ํ ํ โ ่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 13 (สงขลา)

แกว้ (สวนป่าสิรกิติต ์ในพระนามาภไิธย ภาคใต ้หรือป่าผาดํา ตําบลคลองหอยโขง่ 

อําเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดือน กันยายน 2557  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

231 5702092 18/8/2557 ขอให้ตรวจสอบและเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้อง ที่อยู่บ้านป๊อกห้วยเสี้ยว ตําบลน้ําแพร ่

อําเภอหางดง ได้ซื้อที่ร สทก. (ป่าท่าช้าง-แม่ขนิล) ชาวบ้านอาศัยอยู่และซื้อที่

ใกล้เคียงขยายเพื่อสร้างบ้านจัดสรรจํานวน 11 หลัง ขายในพื้นที่ป๊อกห้วยเสี้ยว หม่ที่

 11

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

2 2 2 2 / /2 ื ้ ี่ป่  ซึ่ ป็ ป่ ช ช โ ใช้ ็ โ  ิ ึ่ ่ ส้ ้ √ ป /โ ส ส ป ี่  ( ่ )232 5702102 14/8/2557 บุกรุกพนทปา ซงเปนปาชุมชนโดยใชรถแมคโคร บรเวณกงกลางระหวางเสนทางบาน

หนองเต็ม-โคกสี

√ ปม./โทรสาร สน.จทป.ท 7 (ขอนแกน)

233 5702144 14/8/2557 มีการขุดดินในเขตป่าสงวนไปขาย บริเวณ ม.10 บ้านใหญ ่ต.หนองบัวตะเกียด อ.

ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

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

234 5702115 14/8/2557 15/9/2557 บุกรุกพื้นที่ป่าสาธารณะ ม.5 ต.ซากกะพง อ.แกลง จ.ระยอง √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที ่9 (ชลบุร)ี

235 5702131 14/8/2557 เจ้าหน้าที่ป่าไม้สวนป่าชะแวะ-ตาสิทธิ์-วังไทร บุกรุกป่า โดยจ้างชาวบ้านเข้าไปตัดไม ้

บริเวณ ม.6 และ ม.10 ต.บางบุตร อ.บ้านต่าย จ.ระยอง

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

236 5702173 19/8/2557 ขอให้มีการจัดตั้งป่าชุมชน ที่ภูสิงห์จ้อง ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ √ ปม./หนังสือ สํานักจัดการป่าชุมชน

237 5702165 18/8/2557 18/8/2557 พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ ขอข้อมูลอดีตข้าราชการกรมป่าไม ้เคยทํางานเป็นสมุหบัญชี √ ปม./เว็บไซต์ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

ของกรมป่าไม้สงขลา ได้พักอาศัยในบานพักของกรมป่าไม ้ที่ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา

 และในช่วงระหว่างปี 2528-2530 ได้กระทําการยักยอกทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินของ

กรมป่าไม้

238 5702063 18/8/2557 18/82557 พฤติกรรมเจ้าหน้าที่ ขับรถชนท้ายไม่รับผิดชอบ คนขับเป็นข้าราชการ เจ้าพนักงานป่า

ไมช้ํานาญงาน หัวหนา้สถานคีวบคมไฟปา่พรโกตะ๊แดง

√ ปม./เว็บไซต์ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

ไมชานาญงาน หวหนาสถานควบคุมไฟปาพรุโกตะแดง

239 5702084 19/8/2557 ขอข้อมูลการจับคดีป่าไม้ที่ จ.อุตรดิตถ์ √ ปม./เว็บไซต์ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

240 5702071 18/8/2557 ขอรับกล้าไม ้เนื่องจากในวันสําคัญของชาต ิเช่น เข้าพรรษา วันแม ่แต่ปีนี้ศูนย์เพาะ

ชํากล้าไม้จ.ศรีษะเกศไม่มีกล้าไม้ให้บริการ มีป้ายแจ้งว่าไม่มีงบประมาณไม่ทราบว่ามี

การวางแผน ส่งเสรมิพัฒนาอย่างไร

√ ปม./เว็บไซต์ สํานักส่งเสริมการปลูกป่า

การวางแผน สงเสรมพฒนาอยางไร

241 5702123 14/8/2557 ลักลอบตัดไม้สักบริเวณที่เป็นป่าดงไม้สัก แถวหมู่บ้านหนองมะค่า ต.ป่าแดง อ.เมือง 

จ.ตาก

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

เดือน กันยายน 2557
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดือน กันยายน 2557  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

242 5710967349 1/9/2557 ได้ร้องเรียนขอทราบข้อมุลและการปฏิบัติหน้าที่นายภูรทิศน ์แมดเมือง หัวหน้าหน่วย

ป้องกันรักษาป่าที่ อต 6 ตําบลม่วงเจ็ดต้น อําเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ต่อ

อธิบดีกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2557 และทางกรมป่าไม้ได้รับไว้เมื่อวันที่ 

15 กรกฏาคม 2557 แต่ปรากฏว่าขณะนี้ไม่ได้แจ้งเรื่องที่ข้าฯได้ร้องเรียนและขอ

ทราบขอ้มลการดําเนนิการใหท้ราบแตอ่ย่างใด

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

ทราบขอมูลการดาเนนการใหทราบแตอยางใด

243 5711452337 1/9/2557 ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่ดิน เรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครอง

ระยอง คดีดําที่ ๑๙๑/๒๕๕๖ จังหวัดชลบุรี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

244 5711484027 1/9/2557 ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่ดินทํากิน ในพื้นที่ ตําบลโคคลาน อําเภอตาพระยา 

จังหวัดสระแกว้

√ e-petition สน.จทป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

จงหวดสระแกว

245 5712647619 1/9/2557 1/9/2557 เสนอวิธีบริหารจัดการไม้พยุงและรถยนต์ของกลางที่เก็บรักษาไว้ที่หน่วยป้องกัน

รักษาป่าที่ ศก.๖ (เขาพระวิหาร) อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ แล้วพัฒนาพื้นที่

ให้เป็นแหล่งพักผ่อนตามธรรมชาต ิ(ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ)

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

246 5711411328 2/9/2557 ขอความเป็นธรรมให้แก่ชาวบ้านที่อยู่อาศัยและทําการเกษตร บริเวณหมู่ที่ 4 ตําบล √ e-petition สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่

ป่าคลอก อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

247 5711414599 9/9/2557 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บริเวณเขื่อนทับเสลา บริเวณหมู่ที่ 11 

ตําบลระบํา อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์

248 5711113146 11/9/2557 11/9/2557 ขอเสนอให้ปรับปรุงระบบงานภายในของกรมป่าไม้ และสวัสดิการ ของลูกจ้างกรมป่า

ไม้ทั่วประเทศ

√ e-petition สํานักบริหารกลาง,กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

249 5712668795 11/9/2557 11/9/2557 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับเลื่อนตําแหน่งของข้าราชการกรมป่าไม้ √ e-petition สํานักบริหารกลาง

250 5711489443 11/9/2557 ขอความเป็นธรรมกรณีผู้ร้องอยู่อาศัยและทํากินในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตําบลบาโหย อําเภอ

สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

√ e-petition สน.จทป.ที่ 13 (สงขลา)

251 5711424542 22/9/2257 ขอความอนเคราะหย์ับยั้งการผลักดัน หรือดําเนนิคดีกับราษฎร จํานวน 445 √ e-petition สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสมีา)251 5711424542 22/9/2257 ขอความอนุเคราะหยบยงการผลกดน หรอดาเนนคดกบราษฎร จานวน 445 

ครอบครัว ในพื้นที่เสื่อมโทรมเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่ อําเภอโนนดินแดง 

จังหวัดบุรีรัมย์

√ e petition สน.จทป.ท 8 (นครราชสมา)

252 5711386468 24/9/2557 มีนายทุนเข้าไปบุกรุกถางป่า ทําบ้าน ทํารีสอร์ต จํานวนมาก บริเวณน้ําตกวัดเขา หมู ่

10 ต.โคกกลอย จ.พังงา

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่

้ ่ ไ ใ โ ่253 5702343 18/9/2557 บุกรุกพืนทีป่า ม.12 ต.ทรายขาว อ.ห้วยไทร อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ท ี12 (นครศรีธรรมราช)



หนา้ที ่24

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดือน กันยายน 2557  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

254 5702301 10/9/2557 บุกรุกป่าสงวนลักลอบตัดไม ้บริเวณ บ้านท่ามะเกว๋น ม.3 ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลําปาง √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

255 5702372 26/9/2557 มีการลักลอบตัดไม้และล่าสัตว์ป่าที่ป่าสงวน ป่าห้วยกระเวน พืน้ที่ ม.6 ต.เจ้าวัด อ.

บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์

2 2 2/ /2 / /2 ั ั ไ ้ ใ ่ ํ   ้  ใ ั ส โ ช ์ ั ส  ้ โ √ ป /โ ศั ์ ส ป ี่  ( )ี256 5702335 12/9/2557 30/9/2557 ลกลอบตดไมพะยุงขนาดใหญจานวน 1 ตน ในเขตวดสมโภชนจนทสาราม บานโนน

สมโภชน ์ม.10 ต.นาคํา อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

√ ปม./โทรศพท สน.จทป.ท 6 (อุดรธาน)

257 5702385 26/9/2557 มีการลักลอบตัดไม้ที่ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ อ.ครบุร ีจ.นครราชสีมา √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

258 5702241 2/9/2557 พบการทําลายป่าเพื่อสร้างโรงเรียนสาธารณะในเขตป่าสงวน 200 ไร ่เป็นโรงเรียน

เอกชน บริเวณ ต.ทะเบนชัย อ.ลําปายมาศ จ.บุรีรัมย์

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

ุ

259 5702275 10/9/2557 พบไม้แปรรูปเป็นจํานวนมากในบ้าน ม.2 ต.จันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

260 5702291 10/9/2557 นายทุน พาคนงานเขมรประมาณ 100 คน ไปตัดไม้พะยูงบนเขา บริเวณ ม.12 ต.

ทับลาด อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

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

261 5702322 10/9/2557 ลักลอบตัดไม้ที่คลองมะเดื่อ จ.นครนายก √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที ่9 สาขาปราจีนบุรี

262 5702351 18/9/2557 18/9/2557 ลักลอบตัดไม้ที่กองผสมสัตว ์ต.เกาะสําโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

263 5702283 10/9/2557 10/9/2557 บริษัท ยูนิวานิช ลักลอบตัดเก็บผลผลิตปาล์มในพื้นที่สัมปทานตอนกลางคืน บริเวณ 

ม.8 อ.ตาพระยา จ.กระบี่

√ ปม./โทรศัพท์ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

รวมรวม ๑๓๓ 130

รวมทั้งหมด ๒๖๓



หนา้1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ที่รับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

     เจ้าของเรื่อง/     

 ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

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

นายกรัฐมนตร ี(หนังสือ 

1111)

สํานักป้องกันฯ

2 ทส 1603.7/728 29/10/2555 กรณีมีผูบุ้กรุกพื้นที่ป่าไม้บ้านเขามอง หมู่ที่ 18 ตําบลท่าโรง อําเภอวิเชียรบุรี 

จังหวัดเพชรบูรณ์

√ ศูนยบ์รกิารประชาชนกรม

อุทยานฯ

สํานักป้องกันฯ

3 ทส 1603.7/729 29/10/2555 กรณีขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ป่าไม ้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.12 √ ศูนยบ์รกิารประชาชนกรม

อุทยานฯ

สํานักป้องกันฯ

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

 จังหวัดนครราชสีมา บุกรุกพื้นที่เขตป่าสงวนป่าอนุรักษ์ภูหลวง

√ ศูนยบ์รกิารประชาชนกรม

อุทยานฯ

สํานักป้องกันฯ

5 ทส 1603.7/732 29/10/2555 กรณีมีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บ้านโคกแสมสาร ตําบลแสมสาร อําเภอโคกเจริญ √ ศูนยบ์รกิารประชาชนกรม สํานักป้องกันฯ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามป)ี  (ข้อมูลวันที ่30 กันยายน 2557) เอกสารแนบ  2

จังหวัดลพบุรี อุทยานฯ

6 5511313607 5/11/2555 มีนายทุนเข้าไปบุกรุกนําไม้พยูงและไม้แดงออกมาจากในป่าและนํามาขายที่โรงงาน

เถื่อนที่ทําเกี่ยวกับแปลงรูปไม ้ หมู่ที่ 1 บ้านป่าก่อ ตําบลป่าก่อ อําเภอชานุมาน 

จังหวัดอํานาจเจริญ

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

7 5512750878 21/11/2555 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการตัดไม้ และขนย้ายไม้เนื้อแข็ง บริเวณป่าคลองก้องส ี

ติดปา่อนุรักษ์ หมูบ่า้นตีนเขา หมู ่3 ตําบลทุ่งคาโงก อําเภอเมือง จังหวัดพังงา

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่

8 ทส 1603.7/3644 13/12/2555 กรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน หมู่ที่ 5 ตําบลกาบัง อาํเภอกาบัง จังหวัดยะลา √ หนังสือบันทกึ สํานักป้องกันฯ

9 ทส 0207.5/ว

3904

26/11/2555 การแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          

 จังหวัดกําแพงเพชร

√ คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ สํานักป้องกันฯ ทบยอดมาเดือน 

มค.56

10 5512733969 2/1/2556 ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า บริเวณป่าเทือกเขา กะทะทอง 

หมูบ่า้นตีนเขา (คลองกงสี ชื่อที่ประชาชนเรียก) หมู่ที่ 3 ตําบลทุ่งคาโงก  อําเภอ

เมอืง จังหวัดพังงา

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่

11 5611388348 9/1/2556 การบุกรุกแผ้วถางที่ปา่ในพื้นที่บา้นหว้ยยศ-บ้านห้วยน้อยกา ตําบลม่วงเจ็ดต้น 

อําเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

√ e-petition สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

12 5611109704 9/1/2556 ขอให้เร่งพิจารณาจ่ายเงินเดือนตกเบิกใหแ้ก่พนักงานตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 

สังกัดสํานักจัดการป่าไม้ที่ 3 ลําปาง สังกัดกรมป่าไม้

√ e-petition สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

13 5611368621 21/1/2556 มีการลักลอบตัดต้นไม้ยาง สาธารณะในเขตชุมชน ณ บ้านส้มป่อย ตําบลค้อทอง 

อําเภอเขื่องใน จ.อุบลราชธานี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

14 ทส1603.7/430 6/2/2556 กรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน หมู่บ้านบาโหย ตําบลบาโหย อําเภอสะบ้าย้อย 

จังหวัดสงขลา

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ



หนา้2

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ที่รับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

     เจ้าของเรื่อง/     

 ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามป)ี  (ข้อมูลวันที ่30 กันยายน 2557) เอกสารแนบ  2

15 ทส 1603.7/429 6/2/2556 กรณีการบุกรุกป่าบริเวณเชิงเขา หมูบ่้านแพะ หมู่ที่ 7 อําเภอชาติตระการ 

จังหวัดพิษณุโลก

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

16 5610986233 11/2/2556 ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.12 (แม่อิงฝัง่

ขวา) จังหวัดเชียงราย

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

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

 ตําบลน้ําแพร่ อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

18 ทส 1603.7/550 19/2/2556 กรณีการบุกรุกลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมู่ที่ 2 ตําบลแหลมทอง 

อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

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

 จังหวัดสระบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 5 (สระบุรี)

้ ่ ่ ่20 ทส 1603.7/361 13/3/2556 การบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมู่ที่ 10 ตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วป่า 

จังหวัดพังงา

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

21 ทส 1603.7/880 21/3/2556 การลักลอบตัดไม้พะยูงในพื้นที่ป่าชุมชน หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 7หมู่ที่ 10 ตําบลโคกก่ง 

อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

22 ทส 1603.7/927 25/3/2556 การลักลอบค้าไม้พะยูง บ้านเลขที่ 105 หมู่ที่ 5 ตําบลน้ําปลีก อําเภอเมือง 

จังหวัดอํานาจเจริญ

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

23 5611349328 26/4/2556 มีการตัดไม้ทําลายป่าต้นน้ํา ตําบลแม่ตื่น อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก √ e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

24 5610908636 3/5/2556 มีการบุกรุกป่าไม้เพื่อขุดสระน้ําสาธารณะ หมู่ที่ 10 หมูบ่้านนาคํา ตําบลเกษม 

อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

25 5611388079 16/5/2556 มีการตัดไม้และบุกรุกป่าสงวนป่าดงมะไฟ ตําบลทรายมูล อําเภอทรายมูล           

 จังหวัดยโสธร

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

26 5611362826 16/5/2556 มีการบุกรุกทําลายป่าต้นน้ําแม่ตื่น ตําบลแม่ตื่น อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก √ e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

27 ทส 1603.7/501 18/5/2556 มีการบุกรุกตัดไม้ทําลายป่า ปรับพื้นทีบ่ริเวณป่าสงวนโคกบ้านน้อย หมู่ที่ 12 

ตําบลจานลาน อําเภอพนา จังหวัดอุบลราชธานี

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

28 ทส 1603.7/238 29/5/2556 กรณีมีการตัดไม้พยุงและเก็บไว้ที่บ้านเพื่อระบายขายออก บริเวณหมู่บ้านวัดฆ้อง 

ตําบลวัดฆ้อง อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

29 ทส 1603.7/239 30/5/2556 อดีตกํานันตําบลแม่เมาะร่วมกับลูกจ้างกรมป่าไม ้อําเภอแม่เมาะ ลักลอบตัดไม้ใน

พื้นที่สวนป่าแม่จาง ตําบลสบป้าด อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

30 ทส 1603.7/333 19/6/2556 กรณีมีการบุกรุกขุดดินเพื่อนําไปถมที่ในการสร้างหมูบ่้านจัดสรร พื้นที่ป่าชุมบ้าน

เหล่าพัฒนา หมู่ที่ 14ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 2 (เชียงราย)



หนา้3

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ที่รับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

     เจ้าของเรื่อง/     

 ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามป)ี  (ข้อมูลวันที ่30 กันยายน 2557) เอกสารแนบ  2

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

32 ทส 1603.7/342 20/6/2556 มีการบุกรุกตัดไม้หวงห้ามในสวนป่าควนยางชุม หมู่ที่ 10 ตําบลโคกกลอย อําเภอ

ตะกั่วทุง่ จังหวัดพังงา และบุกรุกปา่ต้นน้ํา บ้านบางป่า ตําบลหล่อยูง อําเภอตะกั่ว

ป่า จังหวัดพังงา โดยบุกรุกหวงห้ามเพื่อนําไปสร้างบังกะโล

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

33 ทส 1603.7/373 25/6/2556 มีการบุกรุกพื้นที่ป่า หมู่ที่ 4 ตําบลหงษ์เจริญ อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร √ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที ่11 (สุราษฎร์ธานี)

34 ทส 1603.7/376 26/6/2556 มีการลักลอบตัดไม้พะยูงในพื้นที่ป่าชุมชนสาธารณะเพื่อขาย บริเวณบ้านโน่นม่วง 

หมู่ที่ 2 ตําบลกุดกุง อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

35 5611311621 27/6/2556 มีชาวบา้นและนายทุนเข้าไปบุกรุกตัดไม้ในเขตพื้นที่ป่า บริเวณพื้นที่ ตําบลเขาต่อ 

อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่

6 56 27 6 28/6/2556 ขอใหต้รวจสอบพฤติกรรมปา่ไมเ้ขาม กอ่ง หมท่ี่ 4 ต วังทา่ช้าง อ กบนิทร์บรี     √ titi สน จทป ที่ 9 สาขาปราจีนบรี36 5611327163 28/6/2556 ขอใหตรวจสอบพฤตกรรมปาไมเขามะกอง หมูท 14 ต.วงทาชาง อ.กบนทรบุร     

 จ.ปราจีนบุรี

√ e-petition สน.จทป.ท 9 สาขาปราจนบุร

37 5611100872 28/6/2556 ขอให้เร่งพิจารณาจ่ายเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจํา ฝ่ายเข้รับน้ํา (ตามข้อมูลที่ผู้

ร้องแจง้) สังกัดสํานักงานป่าไม้จังหวัดพังงา อําเภอเมือง จังหวัดพังงา

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่

38 5610925369 1/7/2556 มีเจ้าหน้าที่ของสํานักงานป่าไม้ที่ 12 จังหวัดกระบี่ ได้เข้าไปจับกุมรื้อถอนสวน

ยางพาราง โดยพื้นที่ตรงนั้นมีทั้งของชาวบ้านและนายทุน แต่เจ้าหน้าที่สํานักงานป่า

ไม้จับกุมแต่พื้นที่ของชาวบ้านที่ปลูกยาพารางโดยไม่ไปจับกุมพื้นที่ที่ของนายทุนเลย

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่

39 5612790097 1/7/2556 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าชุมชน บริเวณหมู่บ้านท่าพลับ หมู่ที่ 10 

ตําบลด่านมะขามเตี้ย อําเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุรี)

40 5611474996 3/7/2556 ขอใหต้รวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บริเวณตําบลออย อําเภอปง                

 จังหวัดพะเยา

√ e-petition สน.จทป.ที่ 2 (เชียงราย)

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

 อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแก่น

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

42 5611302246 5/7/2556 ขอใหต้รวจสอบการบุกรุกทํารายป่าเขตบ้านดอนไชยป่าแขมตําบลออย อําเภอปง

กับบ้านห้วยขุน ตําบลควร มีการบุกรุกป่าอย่างหนัก เพิ่มเติมพื้นที่ฝ่ายสันหลวง

บา้นดอนไชยปา่แขม ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา

√ e-petition สน.จทป.ที่ 2 (เชียงราย)

43 ทส 1603.7/527 24/7/2556 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน ปา่ต้นน้ํา หมู่ที่ 9 ตําบลปงน้อย อําเภอดอยหลวง จัง

หวดเชียงราย

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 2 (เชียงราย)

44 ทส 6 7/528 24/7/2556 มกีารตัดไมท้ําลายปา่เพื่อปลกพืชไร่ บริเวณบา้นกดกวา้ง ตําบลดงมะไฟ อําเภอ √ ทางโทรศัพท์ สน จทป ที่ 7 สาขาอบลราชธานี44 ทส 1603.7/528 24/7/2556 มการตดไมทาลายปาเพอปลูกพชไร บรเวณบานกุดกวาง ตาบลดงมะไฟ อาเภอ

ทรายมูล จังหวัดยโสธร

√ ทางโทรศพท สน.จทป.ท 7 สาขาอุบลราชธาน



หนา้4

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ที่รับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

     เจ้าของเรื่อง/     

 ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามป)ี  (ข้อมูลวันที ่30 กันยายน 2557) เอกสารแนบ  2

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

 อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

46 ทส 1603.7/539 26/7/2556 มีการบุกรุกขุดทราย บริเวณห้วยแม่กองค่าย ตําบลตลิ่งชัน                            

 อําเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

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

อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 3 สาขาแพร่

48 5611397647 31/7/2556 ขอใหต้รวจสอบการลักลอบขายไม้พยุงของกลางของป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่

บ้านคูเมอืง ตําบลคูเมอืง อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

49 ทส 1603.7/652 6/8/2556 มีการบุกรุกป่าบริเวณป่าบ้านเปือย หมู่ที่ 7 ตําบลหนองอึ่ง อําเภอราษีไศล 

จังหวัดศรีสะเกษ

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

50 ทส 1603 7/666 8/8/2556 มกีารบกรกพื้นที่ปา่สงวน หมบ่า้นแจห้ม่ หมท่ี่ 6 และหมท่ี่ 11 ตําบลแจห้ม่ √ ทางโทรศัพท์ สน จทป ที่ 3 (ลําปาง)50 ทส 1603.7/666 8/8/2556 มการบุกรุกพนทปาสงวน หมูบานแจหม หมูท 6 และหมูท 11 ตาบลแจหม 

อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง

√ ทางโทรศพท สน.จทป.ท 3 (ลาปาง)

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

เชื่อมต่อกับตําบลเทพกษัตริย์ตรี อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่

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

 จังหวัดสระบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 5 (สระบุรี)

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

โป่ง อําเภองาว จังหวัดลําปาง

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

54 5611342752 19/8/2556 มีการบุกรุกพื้นที่ป่า หน่วยป้องกันพิทักษ์ป่ารักษาลานกระบือ หมู่ที่2 อ.บ้านด่าน

ลายหอย ต.ตลิ่งชั่น จ.สุโขทัย

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

55 ทส 1603.7/708 20/8/2556 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บริเวณเขาลาดมะเดือ ตําบลสวนเมี่ยง อําเภอท่า

ตระการ จังหวัดพิษณุโลก

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

56 ทส 1603.7/715 20/8/2556 มีการตัดไม้พะยูง หมู่บ้านมะกอก หมู่ที่ 10 และ หมู่ที่ 14 ตําบลหนองหมื่นถ่าน 

อําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

57 ทส 1603.7/741 22/8/2556 มีการตัดไม้พะยูง หมูบ่้านหนองยอ หมู่ที่ 12 ตําบลข้าวปุน้ อําเภอกุดข้าวปุน้ 

จังหวัดอุบลราชธานี

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

58 5611385192 30/8/2556 มีการลักลอบขนส่งไม้พยูงโดยชาวบา้นและผู้มีอิทธิพลจะนัดส่งกัน จากอําเภอชานุ

มาน ส่งไปยัง อําเภอมุกดาหาร หมู่ที่ 6 ตําบลป่าก่อ อําเภอชานุมาน จังหวัด

อํานาจเจริญ

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

59 ทส 1603.7/775 29/8/2556 มีการลักลอบตัดไม้สัก บริเวณบ้านแก่น หมู่ที่ 7 ตําบลนายาง อําเภอสบปราบ 

จังหวัดลําปาง

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)



หนา้5

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ที่รับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

     เจ้าของเรื่อง/     

 ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามป)ี  (ข้อมูลวันที ่30 กันยายน 2557) เอกสารแนบ  2

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

61 ทส 1603.7/787 31/8/2556 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่ลาน ตําบลบ้านปิน อําเภอลอง จังหวัดแพร่ √ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 3 สาขาแพร่

62 5601212 20/8/2556 แมคโครขุดดินพื้นที่ป่าโดยแอบอ้าง อบต. นายทุนนําแมคโครขุดดินที่ไม่มีเอกสาร

สิทธิ์ แอบอ้างบอกว่าขุดที่ของ อบต.เวียง อําเภอเทิง จังหวด้เชียงราย

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

63 5601084 7/8/2556 หน่วยเขาผาลาด อน.12 ได้รับรถกระบะใช้งาน 1 คัน แต่ยังไม่ได้รถ ผูร้้องเรียน

เป็นบุตรหลานของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม ้หน่วยเขาผาลาด อน.12 อ.สว่างอารมณ ์

จ.อุทัยธานี

√ ปม./เว็บไซต์ สํานักป้องกันฯ

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

 อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง

√ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

65 5611394375 12/9/2556 มีการบุกรุกป่าชุมชนบา้นหนอง หมู ่10 และป่าชุมชนบา้นหนองผํา หมู ่13 บ้าน √ e-petition สน.จทป.ที ่3 สาขาแพร่

หนอง ตําบลศรีษะเกษ อําเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 

66 5611344793 18/9/2556 มีนายทุน/ชาวบา้น เข้าไปลักลอบตัดไม้ ไม้พยุง ไม้ประดู่ไม้มะค่าในป่า และนําไม้

มาพักไว้ที่หลังบา้นนายทุน  หมู่ที่ 1 ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ ์

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

67 5611318591 30/9/2556 มีการลักลอบขนไม้พยูงบริเวณหมู่ที่ 9 บ้านสงตวยคําผักหนอ อ.เมอืงมุกดาหาร 

ต.บางทรายใหญ ่จ.มุกดาหาร

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

68 ทส 1603.7/298 25/9/2556 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน หลังปั๊มน้ํามัน ปตท. ตําบลศาลาด่าน อําเภอเกาะลันตา 

จังหวัดกระบี่

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่

69 5600203 30/9/2556 ตัดไม้ทําลายป่า ในป่าอ่างฤาใน ม.7 บ้านร่มโพธิ์ทอง ต.คลองตะเกรา               

 อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
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หนา้ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วันที่ปิดเรื่อง 

(แล้วเสร็จ)
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนนิการ

ดําเนนิการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/ช่องทางการ

รับเรื่องร้องเรียน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ

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

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 และบ้านมอตาเจก๊ หมู ่14 

ตําบลห้วยยาง อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

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

อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

5 1603.7/3195 17/10/2554 ตํารวจสังกัดสถานีตํารวจสร้างค้อ ร่วมกันนําไมพ้ะยูงมาเก็บไว้ที่หมู ่18 หมู่บ้านโนนสวนป่า ตําบลสร้าง

ค้อ อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๖ 5410961831 22/11/2554 การตัดไม้ทําลายป่าในเขตหมู ่7 ตําบลโพนงาม อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธาน ีมบีุคคลยศร้อยตรี

เป็น ตชด.และเจา้หนา้ที่ป่าไมบ้างคนเป็นผู้หนุนหลังในการตัดไม้

√ e-petition สน.จทป.7 สาขาอุบลราชธานี

ี ้ ้ ี่ ป่ ไ ้ ั ั ไ ้ ั ี่ ป่ ้ ่ ่ ่ ้ ั ่ ้ ่ √ โ ั ์ ํ ั ป้ ั

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 กันยายน 2557)
เอกสารแนบ 3

7 1603.7/3515 19/12/2554 มเีจา้หนา้ทีกรมป่าไมล้ักลอบตัดไมส้ักทีสวนป่าบ้านแมห่ยวก ระหว่างหมูบ่้านคอยกับหมู่บ้านแมห่ยวก 

ต.บ้นรอ้ง อ.งาว จ.ลําปาง

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๘ 1603.7/124 12/1/2555 มกีารบุกรุกทําลายป่าในเขตป่าสงวนแหง่ชาต ิเขตพื้นที่หมูท่ี่ 5 หมู่บ้านหินดาด อ.ทุ่งคาวัด จ.ชุมพร √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

9 1603.7/128 13/1/2555 มกีารบุกรุกทําลายป่าตน้น้ํา เขตพื้นที่หมู ่6 หมู่บ้านขุนน้ําพรกิ ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.นา่น √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๑๐ 1603.7/144 17/1/2555 มกีารบุกรุกทําลายป่า บริเวณพื้นที่หลังเขื่อน บ้านหนองมะกรูด หมูท่ี่ 5 ต.แกง่กระจาน จ.เพชรบุรี √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

11 1603.7/184/55 18/1/2555 มกีารตัดไมแ้ละขนไมใ้นเขตป่าสงวนแหง่ชาติ เขตพื้นที่บ้านเปือย อ.กันทรารมย์ จ.ศรสีะเกษ √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๑๒ 1603.7/1473 6/2/2555 มกีารตัดไม้ประดู ่ไม้ยูคา ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ หมูท่ี่ 5 ต.ท่ามะปราง อ.แกง่คอย จ.สระบุรี √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

13 1603.7/485 16/2/2555 มกีารลักลอบตัดไมใ้นเขตพื้นที่ หมู ่1 หมู ่2 ต.ห้วยยู อ.เหนอืคลอง จ.กระบี่ √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๑๔ 5510908990 17/2/2555 ตําหน ิละเลย การปฏบิัติหน้าที่ ไม่ใส่ใจ กรณีเจา้หน้าที่ป่าไม้(สงวนชื่อ) จํานวน 2 คน สังกัดศูนย์

ประสานงานป่าไมจ้ังหวัดน่าน

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

ร้องเรียน)

15 5510926773 17/2/2555 เจา้หน้าที่เสอืไฟ(สงวนชื่อ) ต.แมว่งก์ อ.แมว่งก์ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีพฤติกรรมตัดไม้สักไปขาย

ให้นายทุนและมเีจา้หนา้ที่อีกหลายคนที่มสีว่นรูเ้ห็นและรับส่วยด้วย เคยแจ้งไปหลายครัง้แล้วแต่ก็ไม่เห็น

จัดการเจ้าหน้าที่ที่มพีฤติกรรมแบบนี้ ถา้จะมคีนเขา้ไปตรวจสอบพฤตกิรรมของเจา้หนท้ี่กรุณาอย่าใชว้ิทยุ

สื่อสารในการตดิตอ่เพราะเจา้หนา้ที่จะรูต้ัว

√ e-petition สํานักป้องกันฯ (ปกปิดชื่อผู้ถูก

ร้องเรียน)

๑๖ 5511423593 24/2/2555 กรณีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาต ิควนโนรา ในพื้นที่ ตําบลแมข่ร ีอําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  โดยการ

รว่มมอืกับนายทุนและเจ้าหน้าที่ตํารวจบางคนทําการบุกรุกขดุดินบริเวณ ป่าสงวนควนโนรา แลว้นําไปสง่

ให้กับนายทุน และใชอ้ํานาจอิทธพิลขม่ขูช่าวบ้าน

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

17 1603.7/547/55 25/2/2555 กรณีมกีารลักลอบขุดดิน บรเิวณเขาหนองหงส์ หมู ่2 และหมู ่4 ต.กระเฉด อ.เมอืง จ.ระยอง √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ



หนา้ 2

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วันที่ปิดเรื่อง 

(แล้วเสร็จ)
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนนิการ

ดําเนนิการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/ช่องทางการ

รับเรื่องร้องเรียน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 กันยายน 2557)
เอกสารแนบ 3

๑๘ 1603.7/567 27/2/2555 กรณีมกีารเผา ตัดไม้ทําลายป่า บรเิวณกโิลเมตรที่ 43-45 หมู่บ้านแมต่ีบ อ.งาว จ.ลําปาง √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

19 1603.7/566 28/2/2555 กรณีมกีารบุกรุกเผาป่า บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแมสุ่ย หมูท่ี่ 7 ต.แมค่ํา อ.เมอืง จ.ลําปาง √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๒๐ 1603.7/658 2/3/2555 กรณีมนีายทุนร่วมกับกํานัน หมู ่2 บ้านเมอืงกา๋ย ต.เมอืงกา๋ย อ.แมแ่ตง จ.เชยีงใหม่ ร่วมกันบุกรุกตัดไม้ใน

เขตป่าสงวนเพื่อทํารีสอร์ท

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

21 1603.7/843 19/3/2555 กรณีมกีารตัดไม้ทําลายป่าในเขตพื้นที่ หมูบ่้านป่าสักงาม ต.ลวงเหนอื อ.ดอยสะเก็ด จ.เชยีงใหม่ √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๒๒ 1603.7/872 21/3/2555 กรณีมกีารบุกรุกป่าสงวน หมูท่ี่ 2 บ้านห้วยไมไ้ทร ต.ปากมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

23 1603.7/873 21/3/2555 กรณีมกีารบุกรุกป่าสงวน หมูท่ี่ 10 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชยีงราย √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๒๔ 1603.7/874 21/3/2555 กรณีมกีารตัดไม้ทําลายป่า หมูท่ี่ 14 ต.รัตนบุร ีอ.รัตนบุร ีจ.สุรินทร์ √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

25 5512735275 23/3/2555 ขอแจง้เบาะแสการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า บริเวณพื้นที่ป่าสงวนดงหนองแสง บ้านป่าตอง และพื้นที่ป่า

สงวนดงบ้านเหมย บ้านเหมยีด หมูท่ี่ 5 ถนนเคาะวัง ต.ผืออี อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สน.จทป.7 

สาขาอุบลราชธานี

๒๖ 5512709695 30/3/2555 ขอแจง้เบาะแสการลักลอบขนไมพ้ยุงขา้มแมน่้ําโขงเพื่อจําหนา่ยใหก้ับนายทุนในประเทศเพื่อนบ้าน 

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

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สน.จทป.7 

สาขาอุบลราชธานี

27 5512722631 2/4/2555 ขอแจง้เบาะแสการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า บริเวณเขตป่าอนุรักษ์ ภายในหมู่บ้านเด่นไมซุ้ง หมูท่ี่ 9 ต.แม่

สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

๒๘ 5511370794 5/4/2555 มกีารตัดไม้ทําลายป่าและเผาป่าบริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่สุรินทร ์จ.แมฮ่่องสอน √ e-petition สํานักป้องกันฯ, สน.จทป.1 

(เชยีงใหม่)

สน.จทป.1 (เชียงใหม)่ ปิด

เรื่อง(25/10/2555)

29 5511423068 1/5/2555 ขอความเป็นธรรมให้แก่ราษฎรหมูท่ี่ 2 และหมูท่ี่ 4 ตําบลบ่อภาค อําเภอชาตติระการ จังหวัดพิษณุโลก √ e-petition สํานักป้องกันฯ, สน.จทป.4 

(ตาก)

๓๐ 5511362033 4/5/2555 มกีารตัดไมใ้นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยบ่อส้มและป่าดอยโป่งนก ท้องที่อําเภอเชยีงคํา ตําบลอ่างทอง 

จังหวัดพะเยา

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

31 1603.7/1446 22/5/2555 กรณีมกีารบุกรุกตัดไม้ทําลายป่าบรเิวณป่าสงวนบ้านเมอืงใหม ่ตําบลเกาะเขาคอ อําเภอตะกั่วป่า จังหวัด

พังงา

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๓๒ 1603.7/1447 22/5/2555 กรณีมกีารบุกรุกทําลายป่าสงวนภูโล้น หมูท่ี่ 3 บ้านป่าเตย ตําบลนาอุดม อําเภอนคิมคําสรอ้ย      

จังหวัดมุกดาหาร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

33 1603.7/1455 23/5/2555 กรณีมกีารบุกรุกตัดไม้ทําลายป่า บรเิวณป่าสงวนแมแ่หงแมเ่มอืง หมูท่ี่ 1 หมูท่ี่ 7 บ้านแหงเหนือ    

ตําบลบ้านแหง อําเภองาว จังหวัดลําปาง

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๓๔ 1603.7/1617 7/6/2555 กรณีมกีารลักลอบตัดไมใ้นป่าสงวนแหง่ชาตปิ่าละแม  หมูท่ี่ 16 บ้านวังปลา ตําบลบ้านควน อําเภอหลัง

สวน จังหวัดชุมพร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

35 5511321643 22/6/2555 กรณีจะมโีค่นทําลายสวนป่าที่อยในบรเิวณโรงเรยีนบ้านแขมเจรญิ หมท่ี่ 3 ต เมอืงเดช อ เดชอดม           √ e-petition สน จทป 7 สาขาอบลราชธานี35 5511321643 22/6/2555 กรณจะมโคนทาลายสวนปาทอยูในบรเวณโรงเรยนบานแขมเจรญ หมูท 3 ต.เมองเดช อ.เดชอุดม           

   จ.อุบลราชธานี

√ e petition สน.จทป.7 สาขาอุบลราชธาน



หนา้ 3

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วันที่ปิดเรื่อง 

(แล้วเสร็จ)
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนนิการ

ดําเนนิการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/ช่องทางการ

รับเรื่องร้องเรียน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 30 กันยายน 2557)
เอกสารแนบ 3

๓๖ 5511172567 4/7/2555 กรณีการขึ้นเงนิเดอืนราชการ ลูกจา้ง ลูกจา้งชั่วคราวของกรมป่าไม ้หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ พล.6 

พิษณุโลก

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

37 5512769784 12/7/2555 มกีารบุกรุกเขา้ไปตัดไม้ทําลายป่าในเขตของกรมป่าไม ้ตําบลวังกระแจะ อําเภอ ไทรโยค              

จังหวัดกาญจนบุรี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

๓๘ 1603.7/2309 7/8/2555 กรณีการลักลอบตัดต้นไม้บนภูเขาวังชงิ หมูท่ี่ 7 บ้านวังชงิ ตําบลท่าโพธิ์ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

39 5512702493 14/8/2555 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า ในพื้นที่ป่าดอนปู่ตา หมูท่ี่ 8 ตาํบลยางสักกระโพหลุม่

 อําเภอมว่งสามสบิ จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition สน.จทป.7 สาขาอุบลราชธานี

๔๐ 5512759240 14/8/2555 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม ้ ซึ่งผู้ร้องแจง้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่กรมป่าไม ้ และเป็นเจ้าของ

ร้านอาหาร(สงวนชื่อ) ตัง้อยูท่ี่หมู่บ้านสุกสอ่ง ตําบลถ้ําลอด อําเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

√ e-petition สน.จทป.1 (เชยีงใหม่)

41 1603.7/2539 22/8/2555 กรณีมกีารบุกรุกป่าโคกอีดังโม หมูท่ี่ 1 ตําบลคูเมอืง อําเภอคูเมอืง จังหวัดบุรีรัมย์ √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๔๒ 1603.7/669 28/8/2555 กรณีมกีารบุกรุกป่าสงวนบริเวณหมูท่ี่ 2 ตําบลดอนแรด อําเภอรัตนบุร ีจังหวัดสุรินทร์ √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

43 5511373394 30/8/2555 มขีบวนการลักลอบตัดไม้พยุง แลว้ผลักลงหนา้ผาขา้มไปยังฝั่งประเทศลาว ที่บ้านบก บ้านหนองแปน (ใกล้ √ e-petition สํานักป้องกันฯ, สน.จทป.7 ุ

กับอุทยานแห่งชาตภิูจองนายอย ตําบลห้วยข่า อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี สาขาอุบลราชธานี

๔๔ 1603.7/2717 6/9/2555 กรณีมกีารบุกรุกตัดต้นไม ้หมูท่ี่ 2 ตําบลเขาไมแ้กว้ อําเภอสเิกา จังหวัดตรัง √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

45 1603.7/2718 6/9/2555 กรณีมกีารบุกรุกตัดต้นไม ้บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนบ้านดงจงอาจ ตําบลบึงแก อําเภอมหาชนะชัย       

จังหวัดยโสธร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๔๖ 1603.7/2733 10/9/2555 กรณีมกีารบุกรุกตัดต้นไม้เพื่อปลูกไรม่ันสําปะหลัง หมูท่ี่ 10 ตําบลโคกกลาง อําเภอลําปลายมาศ 

จังหวัดบุรีรัมย์

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

รวม ๔๖ 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/ช่อง

ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่

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

๔ 1603.7/5629 16/11/2553 เจา้หน้าที่ป่าไมใ้นเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐมเรยีกเก็บเงนิจากพ่อค้าแม่ค้าร้านขายเฟอร์นิเจอร์ จังหวัดนครปฐม √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๕ 1603.7/132 13/1/2554 มกีารบุกรุกถางป่าบริเวณเขาลูกชา้ง หมู่บ้านเขาลูกชา้ง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๖ 5412788543 14/1/2554 ขอแจง้เบาะแสการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า บรเิวณป่าสงวน(ไม่ทราบชื่อ) เชื่อมระหว่างตําบลโพนงาม อําเภอคําชะอี                      

และอําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

๗ 1603.7/184 17/1/2554 การตัดไมแ้ละขนไมใ้นเขตป่าสงวนแหง่ชาติ เขตพื้นที่บ้านเปือย อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรษีะเกษ √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๘ 5411353717 11/2/2554 ลูกของลูกจา้งเจา้หนา้ที่ป่าไมแ้ละอื่นๆ จํานวน 7-10 คน เขา้ไปบุกรุกพื้นที่ป่าสวงน ตัง้แต่ปี 2553 จนถงึปัจจุบันได้เข้าไปถางพื้นที่ป่า 

และปักหลักจับจองพื้นที่ โดยจะนําพื้นที่ตรงนั้นทําประโยชน์ส่วนตัว หมู่บ้านแหลมทับอวน/อ่าวทับอวน ตําบลเกาะพยาม อําเภอเมอืง

ระนอง จังหวัดระนอง

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่  30 กันยายน 2557) เอกสารแนบ 4

ระนอง จงหวดระนอง

๙ 5411358703 11/2/2554 มชีาวบ้านเขา้ไปบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนโดยเป็นป่าเบญจพรรณ ไผ่ ไม้ยืนต้น และทําการเผาป่าในตอนกลางวันและกลางคืน                  

หมู่บ้านไผ่สีทอง/มว่งเทา ตําบลองค์พระ อําเภอดา่นชา้ง จังหวัดสุพรรณบุรี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

๑๐ 5411452774 23/2/2554 ขอต่ออายุการใชพ้ื้นที่ป่าไมเ้พื่อปลูกปาลม์น้ํามันและยกเว้นการเรียกเก็บค่าภาคหลวงและค่าบํารุงป่า √ e-petition สํานักการอนุญาต

๑๑ 5412715802 28/2/2554 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกทําลายป่าภายในพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าแดงเนนิเพิ่ม บรเิวณหมูท่ี่ 15 บ้านน้ําแจง้พัฒนา ตําบลนา

บัว อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

๑๒ 1603.7/707 28/2/2554 มกีารขุดดินที่ป่าภูเขาหลวง หมูท่ี่ 6 หมู่บ้านเขาหลักไก ่ต.ท่างิ้ว อ.เมอืง จ.นครศรีธรรมราช √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๑๓ 5412705023 4/3/2554 ขอแจง้เบาะแสการบุกรุกที่ดิน บริเวณพื้นที่ป่าสงวน หมูท่ี่4 หมู่บ้านทุ่งน้อย ตําบลคลอกควาย อําเภอบ้านไร ่จังหวัดอุทัยธานี √ e-petition สํานักป้องกันฯ

๑๔ 1603.7/845 9/3/2554 มกีารบุกรุกป่าบริเวณน้ําตกผาน้ํายอ้ย หมูท่ี่ 1 ตําบลภูเขาทอง อําเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๑๕ 1603.7/888 14/3/2554 มกีารลักลอบตัดไมแ้ถบเทือกเขาดอยงุม้ ใกล้หมู่บ้านเหล่าป่าม่วง หมูท่ี่ 5 ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๑๖ 1603.7/889 14/3/2554 มกีารบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์บนภูเขาภูคําบก หมูท่ี่ 8 ต.ท่าสดีา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๑๗ 1603.7/787 21/3/2554 มกีารบุกรุกตัดไม้สัก, ประดู ่ในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิบรเิวณบ้านนาสองเหมอืง อ.นิคมคําสรอ้ย จ.มุกดาหาร √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๑๘ 5412739355 24/3/2554 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าในพื้นที่ป่าสงวน (ไม่มีชื่อ) บรเิวณหมูบ่้านทรัพย์สมบูรณ์ หมูท่ี่ 10 ตําบลโนนดินแดง 

อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

๑๙ 1603.7/96 28/3/2554 มกีารลักลอบตัดไม้พะยอม ไม้เต็ง บรเิวณบ้านดา่น ต.ด่าน อ.ราศรีไศล จ.ศรสีะเกษ √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๒๐ 5412357904 30/3/2554 ยดึถือครอบครอง แผ้วถางหรือกระทําด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไมไ่ด้รับอนุญาต และประกอบ

ธุรกิจโรงแรมโดยไมไ่ด้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุร ี(5412357904)

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

๒๑ 1603.7/1177 5/4/2554 มกีารบุกรุกทําลายป่าเชยีงดาวที่หมูบ่้านห้วยบง หมูท่ี่ 11 ตําบลเชียงดาว อําเภอเชยีงดาว จังหวัดเชียงใหม่ √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่  30 กันยายน 2557) เอกสารแนบ 4

๒๒ 1603.7/1214 7/4/2554 มกีารลักลอบตัดไม้นําไปแปรรูป ใกล้ท่าทรายเก่า หมู ่1 หมู่บ้านทรายมูล

ตําบลเสด็จ อําเภอเมอืง จังหวัดลําปาง

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๒๓ 5410808209 19/4/2554 มกีารทําถนนขึ้นไปบนเขาเเพื่อที่จากสรา้งวัดโดยมีการทําถนนตัดผ่าน

หมู่บ้านซับพรกิ ต.มติรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ีทําให้ชาวบ้านเดอืดร้อนมาก (5410808209)

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

๒๔ 5411485229 19/4/2554 พบเห็นการกอ่สรา้งบังกะโลจํานวน 3หลัง โดยเจ้าของธุรกิจ Father & Son Message เป็นที่ดิน สทก. พื้นที่บางส่วนจะเข้าไปในพื้นที่ป่า

สงวนแห่งชาติ ที่หมู่บ้านบางหลาโอน ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา (5411485229)

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

๒๕ 1603.7/1357 25/4/2554 ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน และเจา้หนา้ที่พิทักษ์ป่า ได้ร่วมกันบุกรุกป่า หมูท่ี่ ๔ ตําบลโนนหมากเค็ง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว้ √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๒๖ 5412714385 28/4/2554 แจง้เบาะแสการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่าบรเิวณหมูท่ี่ 8 ตําบลบ้านบึง อําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุร ี(5412714385) √ e-petition สํานักป้องกันฯ

๒๗ 1603.7/1550 10/5/2554 มกีารตัดไม้ที่ป่าหว้ยขาแขง้ เสน้ทางลานสัก - ห้วยขาแขง้ กม. 53-55 ต.ระบํา อ.ลานสกั จ.อุทัยธานี √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๒๘ 1603.7/1669 23/5/2554 การขนไมซุ้งมาแปรรูปที่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านเขาชอ่งดับ หมู ่๑๔ ตําบลดา่นชา้ง อําเภอดา่นชา้ง จังหวัดสุพรรณบุรี √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๒๙ 1603.7/1697 25/5/2554 มกีารแผ้วถางป่าในเขตป่าสงวนแหง่ชาตคิรบุร ีบรเิวณเหนอืเขื่อนลําแซะ ตําบลโคกกระชาย อําเภอครบุร ีจังหวัดนครราชสมีา √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๓๐ 1603.7/1733 30/5/2554 มกีารบุกรุกป่า บรเิวณหมู ่๕ ตําบลมหาโพธ ิอําเภอสระโบสถ ์และหมู ่๖ ตําบลโคกแสมสาร อําเภอโคกเจรญิ จังหวัดลพบุรี √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๓๑ 1603.7/1825 7/6/2554 มกีารตัดไม้พะยูง บรเิวณป่าเทือกเขาภูพาน ตําบลดินจี่ อําเภอคํามว่ง จังหวัดกาฬสินธุ์ √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๓๒ 1603.7/1866 9/6/2554 การบุกรุกพื้นที่ป่าโครงการพระราชดํารอิ่างเก็บน้ําหว้ยแมก่องค่าย ใกล้หมู่บ้านไทรย้อย หมู ่10 ตําบลตลิ่งชัน อําเภอบ้านดา่นลานหอย 

จังหวัดสุโขทัย

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๓๓ 1603.7/1926 17/6/2554 ร้านเฟอร์นิเจอร ์4 แห่ง ลักลอบนําไมซุ้งและไมแ้ปรรูปเถื่อนจากจังหวัดยโสธรมาขายที่ร้าน ตําบลรอบเมอืง อําเภอหนองพอก จังหวัด

ร้อยเอ็ด

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๓๔ 1603.7/1956 20/6/2554 มกีารบุกรุกป่าชุมชน บรเิวณตําบลคอกควาย อําเภอบ้านไร ่จังหวัดอุทัยธานี √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๓๕ 1603.7/1964 21/6/2554 ร้องเรียนผ่านศูนย์บริการประชาชน การขุดดินที่ป่าภูเขาหลวง หมูท่ี่ 6 หมู่บ้านเขาหลักไก ่ ต.ท่างิ้ว อ.เมอืง จ.นครศรีธรรมราช √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๓๖ 1603.7/1999 23/6/2554 มกีารลักลอบตัดไม้และนําไมไ้ปขาย บริเวณตรงข้ามศูนย์ฝึกทางยุทธวิธกีองทัพบก ตําบลชัยนารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๓๗ 1603.7/2108 5/7/2554 ชาวบ้านในพื้นที่และเจา้หนา้ที่ร่วมกันตัดไม้และขุดดินบริเวณเทือกเขาบรรทัด หมู ่6 ตําบลท่างิ้ว อําเภอเมอืง จังหวัดนครศรีธรรมราช √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๓๘ 1603.7/2165 12/7/2554 กลุ่มนายพรานขนไม้และซากสัตว์ออกจากป่าเขาไห่ ระหว่างบ้านนาสองเหมอืงและบ้านสชีมพู ตําบลนากอก อําเภอนคิมคําสรอ้ย 

จังหวัดมุกดาหาร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๓๙ 1603.7/2254 21/7/2554 มีคนนอกพื้นที่เขา้มาบุกรุกตัดไมเ้พื่อบุกเบิกพื้นที่ทําสวนยางพารา บรเิวณ กม.๑๙ หมู ่๕ ตําบลตาเนาะแมเราะ อําเภอเบตง จังหวัดยะลา √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๔๐ 1603.7/2255 21/7/2554 มขีา้ราชการท้องถิ่นร่วมกันให้พรรคพวกบุกรุกป่า บรเิวณอําเภอพรานกระตา่ย จังหวัดกําแพงเพชร √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๔๑ 1603 7/2296 25/7/2554 ขอใหต้รวจสอบการถอืครองที่ดนิของสนามกอลฟ์ล็อกปาลม์  ต กะท้ อ กะท้ จ ภเก็ต √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ๔๑ 1603.7/2296 25/7/2554 ขอใหตรวจสอบการถอครองทดนของสนามกอลฟลอกปาลม  ต.กะทู อ.กะทู จ.ภูเกต √ ทางโทรศพท สานกปองกนฯ

๔๒ 1603.7/2319 27/7/2554 มนีายทุนและนักการเมอืงท้องถิ่นร่วมกันบุกรุกป่า หลังที่ว่าการอําเภอแมเ่ปิน จังหวัดนครสวรรค์ √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๔๓ 1603.7/2325 27/7/2554 มกีารบุกรุกพื้นที่บรเิวณภูเขาใกลห้มู่บ้านหุบกรท้อน ต.แกม้อ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่  30 กันยายน 2557) เอกสารแนบ 4

๔๔ 1603.7/2332 1/8/2554 มกีารลักลอบตัดไม้สักเพื่อขายให้กับพอ่ค้าเฟอรน์เิจอร์ บรเิวณสันกําแพงไปทางอ.แมอ่อน จ.เชยีงใหม่ √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๔๕ 1603.7/2411 2/8/2554 นายทุนทําธุรกิจเฟอร์นิเจอร์จากอําเภอสูงเมน่ลักลอบตัดไม้สักและไม้มะค่าบริเวณพื้นที่ป่าหมู ่๒ – หมู ่๕ ตําบลเมอืงมาย               

อําเภอแจห้่ม จังหวัดลําปาง

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๔๖ 1603.7/2413 2/8/2554 มนีายทุนจากภาคใต้บุกรุกพื้นที่ป่าของหมู่บ้านสันหีบ หมู ่๘ ตําบลแมส่ํา อําเภอศรสีัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๔๗ 1603.7/2503 15/8/2554 มกีารลักลอบตัดไม้พะยูงของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญบ่้านน้อมเกล้า ต.บุ่งคล้า อ.เลงินกทา จ.ยโสธร √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๔๘ 1603.7/2555 18/8/2554 มกีารลักลอบตัดไมบ้ริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติภูสีฐาน หมู่บ้านโนนสว่าง ๑ ตําบลคําชะอี อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๔๙ 1603.7/2556 18/8/2554 มนีักการเมอืงท้องถิ่นร่วมกับเจา้หนา้ที่ป่าไมจ้ัดทําแนวเขตเข้าไปในพื้นที่ป่า ตําบลท่าไม้และตําบลวังควง อําเภอพรานกระตา่ย จังหวัด

กําแพงเพชร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๕๐ 1603.7/2593 22/8/2554 ขอให้ตรวจสอบบ้านพักตากอากาศของเจา้หนา้ที่ป่าไม้ บรเิวณแยกหมู ่4 ตําบลวังน้ําเขยีว อําเภอวังน้ําเขยีว จังหวัดนครราชสมีา √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๕๑ 1603.7/2613 23/8/2554 ขอให้ตรวจสอบไม้ที่นํามาประกอบทําเรอืขาย บรเิวณหมู ่6 หมู่บ้านงิ้วใต ้ตําบลธงธาน ีอําเภอธวัชบุร ีจังหวัดร้อยเอ็ด √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๕๒ 1603.7/2555(2) 24/8/2554 การลักลอบตัดไม้พะยูงแลว้นําไมท้ี่ตัดได้เก็บไว้บรเิวณสวนดา้นหลังของบ้านสองชัน้ที่อยูใ่นซอยดา้นขา้งโรงเรยีนชุมชนบ้านคําชะอี 

ระหว่างหมู ่1 กับหมู ่8 ตําบลคําชะอี อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๕๓ 5410920147 25/8/2554 เมื่อวันที่ 20/08/2554 ได้มีการแจ้งจับการขนไมพ้ยุงที่หน้าถนนเส้นสํานักปฏบิัติธรรมบ้านสําราญ ต.สําราญ อ.เมอืง จ.ยโสธร        

ไดม้กีารสบืทราบว่าไมพ้ยุงและรถที่เป็นของกลางเป็นไม้พยุงและรถขนไมท้ี่เป็นของกลางไดห้ายไป

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 

สน.จทป.7 สาขา

ี
๕๔ 1603.7/2763 2/9/2554 มกีารลักลอบตัดไม้นํามาแปรรูปในหมู่บ้านหนองบาง ตําบลลิ่นถิ่น อําเภอทองผาภูม ิจังหวัดกาญจนบุรี √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๕๕ 1603.7/2764 2/9/2554 มชีาวบบ้านหนองหญา้ปลอ้ง หมู ่7 ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ขายที่ดินที่มใีบ ภ.บ.ท.5 ให้กับนายทุนเพื่อปลูกยางพารา √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๕๖ 1603.7/2807 6/9/2554 การนําไมส้ักมาแปรรูปโดยไม่มีใบอนุญาตการแปรรูปไม ้ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง จังหวัดกําแพงเพชร √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๕๗ 1603.7/2850 7/9/2554 ชาวบ้านบุกรุกที่ดินใกล้วัดถ้ําพุทธโคดม บ้านหนองเสยีง หมู ่7 ตําบลบ้านนา อําเภอศรีนครินทร ์จังหวัดพัทลุง √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๕๘ 1603.7/2883 12/9/2554 ขอแจง้เบาะแสการตัดไม้ทําลายป่า ในพื้นที่หมูท่ี่ 4, 14, 11 ตําบลเจาทอง อําเภอภักดชีุมพล จังหวัดชัยภูมิ √ หนังสอื สํานักป้องกันฯ

๕๙ 1603.7/2901 13/9/2554 มกีารลักลอบขุดดินบนเขาในเวลากลางคืน ใกล้หมู ่12 ต.ห้วยแห้ง อ.แกง่คอย จ.สระบุรี √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๖๐ 1603.7/2973 19/9/2554 นายทุนต่างชาติร่วมกับคนไทยบุกรุกป่าบริเวณด้านหลังสนามกอลฟ์มาเจสตกิ ครีก กอลฟ์ หมู ่4 ตําบลทับใต ้อําเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรขีันธ์

√ ทางโทรศัพท์ สํานกัป้องกันฯ

๖๑ 5411397222 21/9/2554 เจา้หน้าที่ อด.6 และวัดภูสังโฆ อําเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี มสีว่นรูเ้ห็นและทําการตัดไม้ยูงและไม้มีค่าอื่นๆตัดขาย เป็นจํานวนมาก

และขนย้ายจนทําให้ถนนลูกรังบ่อแก๊สเสียหาย 

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

รวม ๖๑ 0

รวมทั้งหมด 61
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