




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

1 ผู้ขอรับบริการขอ้มูลสิ่งพมิพ ์เอกสารเผยแพร่วชิาการปา่ไม้ 2 2 4

2 ผู้ขอรับบริการขอ้มูลทางโทรศัพท/์ศูนย์บริการฯ 41 26 67

3 ผู้ขอรับบริการขอ้มูลอเิล็กทรอนกิส์ 0 0 0

4 ผู้ขอรับบริการขอ้มูลขา่วสารทางราชการของกรมปา่ไม้ 1 0 1

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

รวมท้ังสิ้น 44 28 72

                                 

ประจ ำเดอืน

สถิติกำรให้บรกิำรข้อมูลข่ำวสำรของศูนย์บรกิำรประชำชนกรมป่ำไม้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2556

ล ำดับท่ี กำรให้บรกิำร
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ต.ค.55 พ.ย.55 ธ.ค.55 ม.ค.56 ก.พ.56 มี.ค.56 เม.ย.56 พ.ค.56 มิ.ย.56 ก.ค.56 ส.ค.56 ก.ย.56 

ผู้ขอรับบริการข้อมูลสิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่วิชาการป่าไม ้

ผู้ขอรับบริการข้อมูลทางโทรศัพท/์ศูนย์บริการฯ 

ผู้ขอรับบริการข้อมูลอิเล็กทรอนกิส ์

ผู้ขอรับบริการข้อมูลขา่วสารทางราชการของกรมปา่ไม ้

  



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

1 ร้องเรียนดว้ยตนเอง/โทรศพัท์ 2 0 2

2 ส ำนกันำยกรัฐมนตรี/(1111) 1 0 1

3 รัฐสภำ (กระทู/้ขอ้หำรือ) 1 0 1

4 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ/(ระบบ e-Petition) 10 17 27

5 อื่นๆ 6 0 6

รวมท้ังสิ้น 20 17 37

ประจ ำเดอืน

สถติิเรื่องร้องเรยีนของศูนยบ์รกิำรประชำชนกรมป่ำไม้ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2556

ล ำดับท่ี เรื่องร้องเรยีน
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ต.ค.55 พ.ย.55 ธ.ค.55 ม.ค.56 ก.พ.56 มี.ค.56 เม.ย.56 พ.ค.56 มิ.ย.56 ก.ค.56 ส.ค.56 ก.ย.56 

ร้องเรียนด้วยตนเอง/โทรศัพท์ 

ส ำนักนำยกรัฐมนตรี/(1111) 

รัฐสภำ (กระทู้/ขอ้หำรือ) 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ/(ระบบ e-Petition) 

อื่นๆ 



ตาราง  การให้บรกิารข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ประจ าเดือนพฤศจกิายน 2555 (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 พฤศจิกายน 2555) 

รายการผู้ขอรับบริการ 

(1) 

ผู้รับบรกิารสะสม 

(ต.ค.55) 

(2) 

ผู้รับบรกิาร 

(พ.ย.55) 

(1+2) 

รวม 

1. ผู้ขอรับบรกิารข้อมูลสิ่งพิมพ/์เอกสารเผยแพรว่ิชาการปา่ไม้ 2 2 4 

2. ผู้ขอรับบรกิารข้อมูลทางโทรศัพท/์ศูนย์บริการฯ 41 26 67 

3. ผู้ขอรับบรกิารข้อมูลอเิล็กทรอนิกส ์ 0 0 0 

4. ผู้ขอรับบรกิารข้อมูลขา่วสารทางราชการของกรมป่าไม้  

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

1 0 1 

รวมทั้งหมด 44 28 72 

 

 
 

 



ตาราง เรื่องร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ประจ าเดือนพฤศจกิายน 2555 (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 พฤศจกิายน 2555) 
 

ลักษณะการร้องเรียน 

(1) 

เรื่องร้องเรียน 

สะสม 

(ต.ค.55) 

(2) 

เรื่องร้องเรียน 

ประจ าเดือน 

(พ.ย.55) 

(1)+(2) 

รวม* ด าเนินการพร้อม

รายงานแลว้เสร็จ 

อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ 

ร้องเรียนดว้ยตนเอง / โทรศัพท์ 2 0 2 0 2 

ส ำนักนำยกรัฐมนตรี / (สำยดว่น1111) 1 0 1 0 1 

รัฐสภำ 1 0 1 0 1 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ / (ระบบ e-Petition) 10 17 27 1 26 

อื่น ๆ 6 0 6 0 6 

รวมทั้งหมด 20 17 37 1 36 

 

หมายเหตุ * รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1   

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

 

 

 

 

 

 

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


ตาราง เรื่องร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ด าเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างด าเนินการ (ข้อมูลถึงวันที่ 30 พฤศจกิำยน 2555) 
 

ลักษณะการร้องเรียน 

(1) 

เรื่องร้องเรียนทั้งหมด** 

ปี 2555 

(ต.ค.54-ก.ย.55) 

(2) 

ด าเนินการพร้อม

รายงานแล้วเสร็จ 

(ต.ค.54-ก.ย.55) 

(1) - (2) = (3) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

(ข้ามปี) 

(4) 

เรื่องด าเนินการค้างปี

พร้อมรายงานแล้วเสร็จ 

ด าเนินการในปี 2556 

(ต.ค.55 – พ.ย.55) 

(3) - (4) 

เรื่องร้องเรียนค้างปี 

คงเหลือ 

รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง/โทรศัพท์ 37 4 33 1 32 

ส ำนักนำยกรัฐมนตร ี/ (1111) 0 0 0 0 0 

รัฐสภำ 1 0 1 0 1 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ / (ระบบ e-Petition) 192 101 91 14 77 

อ่ืนๆ 1 0 1 0 1 

รวมทั้งหมด 231 105 126 15 111 

 

หมายเหตุ **  รายละเอียดตามเอกสารแนบ  2 

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

 

 

            
 

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


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

ลักษณะการร้องเรียน 

(1) 

เรื่องร้องเรียนทั้งหมด*** 

ปี 2554 

(ต.ค.53-ก.ย.54) 

(2) 

ด าเนินการพร้อม

รายงานแล้วเสร็จ 

(ต.ค.53-ก.ย.54) 

(1) - (2) = (3) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

(ข้ามปี) 

(4) 

เรื่องด าเนินการค้างปี

พร้อมรายงานแล้วเสร็จ 

ด าเนินการในป ี2555 

(ต.ค.54-ก.ย.55) 

(3) - (4) 

เรื่องร้องเรียนค้างปี 

คงเหลือ 

รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง/โทรศัพท์ 71 15 56 8 48 

ส ำนักนำยกรัฐมนตร ี/ (1111) 0 0 0 0 0 

รัฐสภำ 5 5 0 0 0 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ / (ระบบ e-Petition) 195 45 150 67 83 

อ่ืนๆ 2 0 2 0 2 

รวมทั้งหมด 273 65 208 75 133 

 

หมายเหตุ ***  รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 3 

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

 

 

            
 

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


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

ลักษณะการร้องเรียน 

(1) 

เรื่องร้องเรียน 

ทั้งหมด**** 

ปี 2553 

(ต.ค.52-ก.ย.53) 

(2) 

ด าเนินการพร้อม

รายงานแล้วเสร็จ 

(ต.ค.52-ก.ย.53) 

(1) - (2) = (3) 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

(ข้ามปี) 

(4) 

เรื่องด าเนินการค้างปี

พร้อมรายงานแล้วเสร็จ 

ด าเนินการในปี 2554 

(ต.ค.53-ก.ย.54) 

(5) 

เรื่องด าเนินการค้างปี

พร้อมรายงานแล้วเสร็จ 

ด าเนินการในปี 2555 

(ต.ค.54-ก.ย.55) 

(3)-(4)-(5) 

เรื่องร้องเรียน

ค้างปี คงเหลือ 

รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง/โทรศัพท์ 50 24 26 11 15 0 

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

รัฐสภำ 33 31 2 2 0 0 

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

อ่ืนๆ 17 7 10 7 3 0 

รวมทัง้หมด 222 108 114 79 27 8 

 

หมายเหตุ ****  รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 4 

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

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


 

เอกสารแนบ ๑ 

เรื่องร้องเรียน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2556  
 

 

 



ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรื่อง

เรื่อง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสร็จ

หนว่ยงาน

เจา้ของเรื่อง/

ชอ่งทางการรับ

เรื่องร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

1 5512782412 8/10/2555 ขอแจ้งเบาะแสเกีย่วกบักรณีพบเหน็ไมแ้ปรรูปผิด

กฎหมาย บริเวณบา้น (ไมท่ราบเลขที)่ หมูท่ี ่10 ต าบล

วหิารแดง อ าเภอวหิารแดง จังหวัดสระบรีุ

√ e-petition สนจทปที ่5 

(สระบรีุ)

2 5512705178 11/10/2555 ขอแจ้งเบาะแสการลกัลอบบกุรุกปา่สงวนเขตพื้นที่

เชื่อมตอ่กบัเขตพื้นทีค่า่ยทหาร บริเวณหมูท่ี ่6 ต าบล

โคกแสมสาร อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบรีุ

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

,สนจทปที ่5 

(สระบรีุ)

3 ทส 1603.7/3150 22/10/2555 ขอใหต้รวจสอบโรงงานไมเ้ถือ่น เลขที ่1895/163 ถนน

พหลโยธนิ 37/1 แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กทม.

√ ทางโทรศพัท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

4 ทส 1603.7/3149 22/10/2555 ขอใหต้รวจสอบโรงงานไมแ้ปรรูป บา้นแพะหนองแดง 

ต าบลทุง่ฝาย อ าเภอเมอืง จังหวัดล าปาง

√ ทางโทรศพัท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

5 ทส 1603.7/3160 25/10/2555 ขอความเปน็ธรรมใหก้บันายย่ง บญุเหลีย่ม √ ส านกังานปลดั

ส านกั

นายกรัฐมนตรี

ส านกัปอ้งกนัฯ

6 5510975091 25/10/2555 30/11/2555 ขอใหต้รวจสอบพฤตกิรรมเจ้าหนา้ทีป่า่ไม ้หนว่ย (ชย.

5) หนองบวัแดง กรณีจับกมุ นายสชุาต ิหสัโต เมือ่

วันที ่6 สงิหาคม 2555

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

,สนจทปที ่8 

(นคครราชสมีา)

ส านกัป้องกนัฯ,สนจทป

 8 (นครราชสมีา) ปิด

เร่ือง (27/11/55) กรม

ป่าไม ้ปิดเร่ือง 

(30/11/2555)

7 5512773074 29/10/2555 มกีารขนไมพ้ยูงจากสกลนคร เปน็จ านวนมากโดยเกบ็

ไวท้ีบ่า้น  นายล านอง และนางกอบแกว้ แกว้ลอดหลา้

 ทีอ่ยู่ 474 ม.13 บา้นนาหงสค์ า ต.พระบาทนาสงิห ์อ.

รัตนวาป ีจ.หนองคาย

√ e-petition สนจทปที ่6 

(อุดรธาน)ี

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556  เดอืนพฤศจกิายน 2555 (ขอ้มูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 - 30 พฤศจกิายน 2555)
เอกสารแนบ 1  



ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรื่อง

เรื่อง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสร็จ

หนว่ยงาน

เจา้ของเรื่อง/

ชอ่งทางการรับ

เรื่องร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556  เดอืนพฤศจกิายน 2555 (ขอ้มูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 - 30 พฤศจกิายน 2555)
เอกสารแนบ 1  

8 5511498126 29/10/2555 ขอใหต้รวจสอบการบกุรุกพื้นทีป่า่ชุมชน หมูท่ี ่9 

ต าบลคลองพน อ าเภอนาตาล (เดมิ อ.เขมราฐ) 

จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition ส านกัจัดการปา่

ชุมชน, สนจทปที ่

7 สาขา

อุบลราชธานี

9 5511448950 29/10/2555 ขอใหต้รวจสอบกลุม่นายทนุทีท่ าการบกุรุกพื้นทีป่า่

ถาวร หมูท่ี ่15,หมูท่ี ่17 ต าบลทบัชา้ง อ าเภอสอยดาว

 จังหวัดจันทบรีุ

√ e-petition สนจทปที ่9 

(ชลบรีุ)

10 5511300015 29/10/2555 ขอใหต้รวจสอบการขออนญุาตตดัไม ้ประเภทไมย้าง 

และไมพ้ะยูง เพื่อน ามาใชเ้ปน็วัสดกุอ่สร้างศาลาทรง

ไทย บริเวณปา่(ไมท่ราบชื่อ) ต าบลมะอ ึอ าเภอธวัชบรีุ

 จังหวัดร้อยเอ็ด

√ e-petition สนจทป ที ่7 

(ขอนแกน่)

11 ทส 1603.7/728 29/10/2555 กรณีมผู้ีบกุรุกพื้นทีป่า่ไมบ้า้นเขามอง หมูท่ี ่18 ต าบล

ทา่โรง อ าเภอวเิชยีรบรีุ จังหวัดเพชรบรูณ์

√ ศนูย์บริการ

ประชาชนกรม

อุทยานฯ

ส านกัปอ้งกนัฯ

12 ทส 1603.7/729 29/10/2555 กรณีขอใหต้รวจสอบพฤตกิรรมเจ้าหนา้ทีป่า่ไม ้หนว่ย

ปอ้งกนัรักษาปา่ที ่ชร.12

√ ศนูย์บริการ

ประชาชนกรม

อุทยานฯ

ส านกัปอ้งกนัฯ

13 ทส 1603.7/730 29/10/2555 กรณีวังไทรรีสอร์ท บา้นหนองนกเขยีน ต าบลล านาง

แกว้ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสมีา บกุรุกพื้นที่

เขตปา่สงวนปา่อนรัุกษภ์หูลวง

√ ศนูย์บริการ

ประชาชนกรม

อุทยานฯ

ส านกัปอ้งกนัฯ



ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรื่อง

เรื่อง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสร็จ

หนว่ยงาน

เจา้ของเรื่อง/

ชอ่งทางการรับ

เรื่องร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556  เดอืนพฤศจกิายน 2555 (ขอ้มูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 - 30 พฤศจกิายน 2555)
เอกสารแนบ 1  

14 ทส 1603.7/731 29/10/2555 กรณี นายประจักษช์ัย เชื้อตาแสง ขอใหพ้จิารณา

พื้นทีป่า่ทีไ่มม่เีอกสารสทิธิ์ใหเ้ปน็พื้นทีป่า่ชุมชน

√ ศนูย์บริการ

ประชาชนกรม

อุทยานฯ

ส านกัจัดการปา่

ชุมชน

15 ทส 1603.7/732 29/10/2555 กรณีมกีารบกุรุกพื้นทีป่า่สงวน บา้นโคกแสมสาร 

ต าบลแสมสาร อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบรีุ

√ ศนูย์บริการ

ประชาชนกรม

อุทยานฯ

ส านกัปอ้งกนัฯ

16 ทส 1603.7/733 29/10/2555 กรณีมกีารบกุรุกปา่ในเขตอ าเภอเมอืง อ าเภอคลอง

ลาน อ าเภอโกสมัพนีคร อ าเภอคลองขลงุ อ าเภอปาง

ศลิาทอง จังหวัดก าแพงเพชร

√ ศนูย์บริการ

ประชาชนกรม

อุทยานฯ

ส านกัปอ้งกนัฯ

17 5511105041 31/10/2555 ขอใหพ้จิารณาปญัหาการแตง่ตัง้ขา้ราชการพลเรือน

สามญัเขา้ประเภทต าแหนง่สายงานและระดบัต าแหนง่

ของขา้ราชการ สงักดั กรมปา่ไม้

√ e-petition ส านกับริหารกลาง

18 กระทู ้082 31/10/2555 ปญัหาและผลกระทบทีเ่กดิจากโครงการสร้างเขื่อน

แกง่เสอืเตน้

√ สนง.รัฐมนตรี สสป,สจด

19 5510979528 31/10/2555 ขอใหต้รวจสอบ นายทนงศกัดิ ์ธรรมโม ผอ.สว่น

ปอ้งกนัรักษาปา่และควบคมุไฟปา่ ส านกัจัดการ

ทรัพยากรปา่ไมท้ี ่2 (เชยีงราย)

√ e-petition สนจทปที ่2 

(เชยีงราย),ส านกั

ปอ้งกนัฯ

20 5511483148 31/10/2555 ขอใหต้รวจสอบกลุม่นายทนุทีท่ าการบกุรุกพื้นทีป่า่

ถาวร ในพื้นทีห่มูท่ี ่15 และหมูท่ี ่17 ต าบลทบัชา้ง 

อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบรีุ

√ e-petition สนจทปที ่9 

(ชลบรีุ)



ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรื่อง

เรื่อง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสร็จ

หนว่ยงาน

เจา้ของเรื่อง/

ชอ่งทางการรับ

เรื่องร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556  เดอืนพฤศจกิายน 2555 (ขอ้มูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 - 30 พฤศจกิายน 2555)
เอกสารแนบ 1  

21 5511318389 5/11/2555 มกีารลกัลอบเขา้ไปตดัไมใ้นเขตปา่ไมห้นา้งานปูด่ า 

โดยนายณรงค ์บกูแกว้ ซึง่เปน็ผู้ใหญบ่า้นและนายมา 

ทองยิบ เปน็ผู้ชว่ยผู้ใหญบ่า้นน าชาวบา้นเขา้ไปบกุรุก

ปา่ ต าบลแมป่าน อ าเภอลอง จังหวัดแพร่

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

,สนจทปที ่3 

สาขาแพร่

22 5511313607 5/11/2555 มนีายทนุเขา้ไปบกุรุกน าไมพ้ยูงและไมแ้ดงออกมาจาก

ในปา่และน ามาขายทีโ่รงงานเถือ่นทีท่ าเกีย่วกบัแปลง

รูปไม ้ หมูท่ี ่1 บา้นปา่กอ่ ต าบลปา่กอ่ อ าเภอชานมุาน 

จังหวัดอ านาจเจริญ

√ e-petition สนจทปที ่7 

สาขาอุลราชธานี

23 5512207156 14/11/2555 นายหสัตว์ัต เจียธนานนัต ์บา้นเลขที ่9/159 หมูท่ี ่8 

ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต าบลกระทุม่ลม้ อ าเภอสาม

พราน จังหวัดนครปฐม ร้องขอทีด่นิท ากนิ

√ e-petition ส านกัจัดการทีด่นิ

28 5511369363 16/11/2555 มนีายทนุและชาวบา้นเขา้ไปบกุรุกพื้นทีเ่ขตปา่สงวน

เปน็ปา่ตน้น้ า  หมูท่ี่8 ต าบลโคกสะตอ อ าเภอรือเสาะ 

จังหวัดนราธวิาส

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

,สนจทปที ่13 

สาขานราธวิาส

29 5510318954 20/11/2555 บริษทั พ ีแอนด ์เอส แบไรท ์ไมนิง่ จ ากดั  195 หมูท่ี ่8

 ต าบลกรุงชงิ อ าเภอนบพติ า จังหวัดนครศรีธรรมราช

 บกุรุกปา่ลกัลอบขุดแร่นอกเขตสมัประทาน

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, 

สนจทปที ่12 

(นครศรีธรรมราช)



ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรื่อง

เรื่อง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสร็จ

หนว่ยงาน

เจา้ของเรื่อง/

ชอ่งทางการรับ

เรื่องร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556  เดอืนพฤศจกิายน 2555 (ขอ้มูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 - 30 พฤศจกิายน 2555)
เอกสารแนบ 1  

30 5511440582 21/11/2555 นางนศิารัตน ์แปงสนทิ  ขอใหพ้จิารณาแกไ้ขปญัหา

ความเดอืดร้อนจากผลกระทบ กรณีกรมปา่ไมร่้วมกบั

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดเชยีงราย ด าเนนิโครงการ

สวนพฤกษศาสตร์เฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา มหา

ราชนิใีนพื้นทีบ่ริเวณปา่แมข่า้วตม้และปา่หว้ยลกึ 

ต าบลทา่สดุ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จังหวัดเชยีงราย

√ e-petition สนจทปที ่2 

(เชยีงราย)

31 5511451889 21/11/2555 ขอใหต้รวจสอบการบกุรุกพื้นทีป่า่ชุมชน ในพื้นทีห่มู ่9

 ต าบลคลองพน อ าเภอนาตาล(เดมิเปน็อ าเภอเขมราฐ)

 จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition ส านกัจัดการปา่

ชุมชน, สนจทปที ่

7 สาขา

อุบลราชธานี

32 5512750878 21/11/2555 ขอแจ้งเบาะแสเกีย่วกบัการตดัไม ้และขนย้ายไมเ้นื้อ

แข็ง บริเวณปา่คลองกอ้งส ีตดิปา่อนรัุกษ ์หมูบ่า้นตนี

เขา หมู ่3 ต าบลทุง่คาโงก อ าเภอเมอืง จังหวัดพังงา

√ e-petition สนจทปที ่12 

สาขากระบี่

33 5511316641 21/11/2555 มกีารบกุรุกถางปา่ในเขตปา่สวงนแหง่ชาตแิมส่อด หมู่

ที ่6 ต าบลแมต่าว อ าเภอแมส่อด จังหวัดตาก

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, 

สนจทปที ่4 (ตาก)

34 5510994433 23/11/2555 การขออนญุาตติดัไมใ้นทีด่นิสว่นบคุคนจังหวัดอุตรดติถ์ √ e-petition สนจทปที ่3 

(ล าปาง)

35 5512727706 26/11/2555 ขอแจ้งเบาะแสการลกัลอบบกุรุกปา่สงวน บริเวณหมูท่ี่

 1 และ หมูท่ี ่6 หมูบ่า้นไทรทอง ต าบลลุม่สุม่ อ าเภอ

ไทรโยค จังหวัดกาญจนบรีุ

√ e-petition สนจทปที ่10 

(ราชบรีุ)



ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรื่อง

เรื่อง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสร็จ

หนว่ยงาน

เจา้ของเรื่อง/

ชอ่งทางการรับ

เรื่องร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556  เดอืนพฤศจกิายน 2555 (ขอ้มูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 - 30 พฤศจกิายน 2555)
เอกสารแนบ 1  

36 5510969241 27/11/2555 ขอใหต้รวจสอบการลกัลอบเปลีย่นไมป้ระดูท่อ่นของ

กลางคด ีของหวัหนา้หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที ่ชร.12 

(แมอ่งิฝ่ังขวา) จังหวัดเชยีงราย

√ e-petition สนจทปที ่2 

(เชยีงราย)

37 5510985726 27/11/2555 ขอความชว่ยเหลอืกรณีไมไ่ดรั้บความเปน็ธรรมในการ

ขอรับเงนิเดอืนของพนกังานจ้างเหมา (TOR) ของ

หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ ชร.12 (แมอ่งิฝ่ังขวา)ในสงักดั

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี ่2 (เชยีงราย)

√ e-petition ส านกับริหาร

กลาง,สนจทปที ่2

 (เชยีงราย)

37 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 



 

 

เอกสารแนบ 2 

เรื่องร้องเรียน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2555  
 



หนา้ 1

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสรจ็

หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

1 1603.7/3082 3/10/2554 มนีายทนุวา่จา้งชาวบา้นตดัไมพ้ะยูงบนภเูขาหลงัหมูบ่า้นหนองหญา้ปลอ้ง หมู่ 4 

ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอค าชะอ ีจังหวัดมกุดาหาร

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

2 5412722839 4/10/2554 21/6/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกบัการลกัลอบตดัไมท้ าลายปา่ในพื้นทีป่า่สงวน บริเวณภเูขา 

ในพื้นทีห่มูบ่า้นบา้นโพน ต าบลน้ าโสม อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธาน ีและในพื้นที่

อ าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.6

 (อุดรธานี)

สน.จทป.6 (อุดรธานี) ปดิ

เร่ือง(27/2/2555), กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง(21/6/2555)

3 5412759277 4/10/2554 21/6/2555 แจง้เบาะแสพบเหน็ไมซ้งุ ประเภทไมส้กัทอง ผิดกฎหมาย บริเวณสระน้ า (ไมท่ราบ

ชื่อ) อยู่ในพื้นทีข่องบอ่ทราย หมูท่ี ่10 ถนนสายล าปาง-เมอืงปาน (ทา่ลอ้-หว้ยเปง้)

 ระหวา่งกโิลเมตรที ่18 และ 19 ต าบลบา้นทุง่ปรุงเรียน (ตามทีผู้่ร้องแจง้) อ าเภอ

เมอืง จังหวัดล าปาง

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.3

 (ล าปาง)

สน.จทป.3 (ล าปาง) ปดิ

เร่ือง(11/10/2554) ,กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง(21/6/2555)

4 5412741207 4/10/2554 31/7/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกบัการลกัลอบตดัไมท้ าลายปา่ ในพื้นทีป่า่สงวนภพูานค า หมูท่ี่

 5 หมูบ่า้นดงเย็น ต าบลนางิ้ว อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน่

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.7

 (ขอนแกน่)

สน.จทป.7 (ขอนแกน่) ปดิ

เร่ือง(23/7/2555), กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง(31/7/2555)

5 5411301199 4/10/2554 15/12/2554 มกีารบกุรุกลกัลอบตดัไมท้ าลายปา่บริเวณอา่งเกบ็น้ าพระราชด าริ ต .ทานทอง อ.

ทรายขาว จ.เชยีงราย และไดม้เีจา้หนา้ทีป่า่ไม ้ผู้ใหญบ่า้นและเจา้หนา้ทีบ่าง

หนว่ยงานมสีว่นเกีย่วขอ้ง

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.2

 (เชยีงราย)

สน.จทป.2 (เชยีงราย) ปดิ

เร่ือง(2/11/2554), สปฟ. 

ปดิเร่ือง(15/12/2554)

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

นครพนม ซึง่คาดวา่นา่จะเปน็ไมพ้ยุง

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.6

 สาขานครพนม

สน.จทป.6 สาขา

นครพนม ปดิเร่ือง

(31/10/2554), กรมปา่ไม้

ปดิเร่ือง(20/6/2555)

7 1603.7/3101 5/10/2554 การลกัลอบตดัไมท้ าลายปา่และตัง้โรงเลือ่ยไมเ้ถือ่น ทีบ่า้นสบฟา้ หมู ่ 7ต าบลแจห้ม่

 อ าเภอแจห้ม่ จังหวัดล าปาง

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

8 1603.7/20455/5

5

6/10/2554 6/10/2554 มกีารลกัลอบตดัไมใ้นเขตรักษาพันธุส์ตัวป์า่กะทนู ต .กะทนู อ.พปินู จ.

นครศรีธรรมราช

√ ทางโทรศัพท์ กรมอุทยานฯ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  เดือนตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 2 



หนา้ 2

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสรจ็

หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  เดือนตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 2 

9 5411311718 7/10/2554 20/6/2555 มกีารลกัลอบตดัไมท้ าลายปา่ไม ้ลา่สตัว ์และปลกูยางพารา บริเวณเทอืกเขา

บรรทดั (เขา้ไปดา้นในภเูขาซึง่มองจากภายนอกไมเ่หน็โดยมทีางเดนิขึ้นไปหลายทาง

เชน่ น้ าตกโตนตก น้ าตกโตนเตะ๊ อ าเภอปะเหลีย่น จังหวัดตรัง )

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.

12 (นครศรีธรรมราช)

สน.จทป.12 

(นครศรีธรรมราช) ปดิ

เร่ือง(20/2/2555), กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง(20/6/2555)

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

เชยีงราย

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.2

 (เชยีงราย)

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

มอตาเจก๊ หมู ่14 ต าบลหว้ยยาง อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภมูิ

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

12 5412757504 10/10/2554 25/7/2555 พบวา่มกีารขนไมป้า่-ไมย้างพารา เขา้โรงงานกรีนพาเนล จ ากดั ทีต่ .หนองชุมพล 

อ.เขาย้อย จ.เพชรบรีุ ซึง่ขณะนี้ขนไมเ้ถือ่นกนัตลอดทัง้วันทัง้คนื

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.

10 (ราชบรีุ)

สน.จทป.10 (ราชบรีุ) ปดิ

เร่ือง(3/4/2555), กรมปา่

ไมป้ดิเร่ือง(25/7/2555)

13 5411423730 10/10/2554 25/7/2555 ขอใหต้รวจสอบการบกุรุกทีด่นิของกรมปา่ไม ้และทีด่นิสว่นบคุลของนางเยาวด ี

พุทธยิปาล บริเวณ พื้นทีห่มูท่ี ่7 ต าบลเขาไชยราช อ าเภอปะทวิ จังหวัดชุมพร

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.

11 (สรุาษฎร์ธานี)

สน.จทป.11 (สรุาษฎร์

ธาน)ี ปดิเร่ือง

(20/6/2555), กรมปา่ไม้

ปดิเร่ือง(25/7/2555)

14 5412782708 10/10/2554 19/6/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกบัการลกัลอบตดัไมท้ าลายปา่ ภายในพื้นทีเ่ขาภหูลวง บา้น

หนองกระทุม่ หมูท่ี ่3 ต าบลภหูลวง อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสมีา

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.8

 (นครราชสมีา)

สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

 ปดิเร่ือง(2/11/2554), 

กรมปา่ไมป้ดิเร่ือง

(19/6/2555)

15 1603.7/3145 11/10/2554 29/5/2555 นายทนุและต ารวจร่วมกนัลกัลอบตดัไมบ้นภเูขาใกลห้มูบ่า้นปลายคนัแท ต าบลค า

ชะอ ีอ าเภอค าชะอ ีจังหวัดมกุดาหาร

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

16 1603.7/3146 11/10/2554 ขอใหก้รมปา่ไมต้รวจสอบ กรณีมกีารบกุรุกปา่บนภเูขา ทีอ่ยู่ระหวา่งต าบลบอ่เวฬุ 

และต าบลตกพรม อ าเภอขลงุ จังหวัดจันทบรีุ

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

17 5411374295 12/10/2554 4/7/2555 ขอใหต้รวจสอบการบกุรุกพื้นทีป่า่ บริเวณพื้นทีป่า่ (ไมท่ราบชื่อ) หมูท่ี ่26 หมูบ่า้น

ปา่หวาย ต าบลสะแกโพลง อ าเภอเมอืง จังหวัดบรีุรัมย์

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.8

 (นครราชสมีา)

สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

 ปดิเร่ือง(28/6/2555), 

กรมปา่ไมป้ดิเร่ือง

(4/7/2555)



หนา้ 3

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสรจ็

หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  เดือนตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 2 

18 5412785397 12/10/2554 19/6/2555 มกีารบกุรุกปา่สงวนแหง่ชาติ (ปา่แมริ่ม) ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอแมริ่ม จังหวัด

เชยีงใหม ่ซึง่เปน็พื้นทีอ่ยู่ในความดแูลของหนว่ยรักษาปา่หว้ยทราย กระท ากนัโดย

ไมเ่กรงกลวักฎหมาย

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.1 

(เชยีงใหม่)

สน.จทป.1 (เชยีงใหม)่ ปดิ

เร่ือง(12/6/2555), กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง(19/6/2555)

19 5411403982 17/10/2554 ขอความเปน็ธรรมกรณีบดิาของผู้ร้องไดรั้บอนญุาตใหเ้ขา้อยู่อาศัยและท ากนิใน

ทีด่นิชั่วคราว โครงการพัฒนาลุม่น้ าเขก็ บา้นกนกงาม หมูท่ี ่ 9 ต าบลทุง่สมอ 

อ าเภอเขาคอ้ จังหวัดเพชรบรูณ์  

√ e-petition ส านกัปอ้งกันฯ, สน.จทป.

4 สาขานครสวรรค์

สน.จทป.4 สาขา

นครสวรรค ์ปดิเร่ือง 

(21/12/2554)

20 1603.7/3195 17/10/2554 ต ารวจสงักดัสถานตี ารวจสร้างคอ้ ร่วมกนัน าไมพ้ะยูงมาเกบ็ไวท้ีห่มู ่ 18 หมูบ่า้น

โนนสวนปา่ ต าบลสร้างคอ้ อ าเภอภพูาน จังหวัดสกลนคร

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

21 5410961831 22/11/2554 การตดัไมท้ าลายปา่ในเขตหมู ่7 ต าบลโพนงาม อ าเภอบณุฑริก จังหวัด

อุบลราชธาน ีมบีคุคลยศร้อยตรีเปน็ ตชด .และเจา้หนา้ทีป่า่ไมบ้างคนเปน็ผู้หนนุ

หลงัในการตดัไม้

√ e-petition สน.จทป.7 สาขา

อุบลราชธานี

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

ไปเอาเงนิทีผู้่ร้องเรียน จ านวน 20,000 บาท ตอ้งการใหช้ว่ยดแูลลกูนอ้งของทา่น

ทัง้สามคนดว้ยเพราะตอนนี้ปา่จะหมดแลว้

√ e-petition สน.จทป.3 (ล าปาง)

23 5411364736 30/11/2554 20/2/2555 มกีารขดุดนิบนภเูขาบริเวณหมู ่2 หมูบ่า้นหว้ยน้ าขาว ต.บา้นเกา่ อ.เมอืง จ.

กาญจนบรีุ โดยใชร้ถแมค็โค 2 คนั และรถสบิลอ้ 7-8 คนั มกีารขดุมาไดป้ระมาณ

 5 วัน และในตอนกลางคนืกจ็ะมกีารตดัไมจ้ านวนมาก พื้นทีต่ดัไมจ้ะอยู่ใกลก้บั

หนว่ยงานของทหารประมาณ 800 เมตร

√ e-petition สน.จทป.10 (ราชบรีุ)

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

 ปกท.ทส.

ส านกัจัดการทีด่นิฯ

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

เกา จ.ตรัง

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

26 5411360311 16/12/2554 13/1/2555 มกีารตดัตน้ไมแ้ละตกัหนา้ดนิขายบริเวณปา่ชายเลน และมรีถบรรทกุวิ่งผ่านไปมา

ตลอดทัง้วันทัง้คนื สร้างเดอืดร้อนใหช้าวบา้นแถวนัน้อย่างมาก หมู ่ 6 ต.ธรรมามลู

 อ.เมอืง จ.ชัยนาท

√ e-petition สน.จทป.5 (สระบรีุ)



หนา้ 4

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสรจ็

หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  เดือนตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 2 

27 1603.7/3515 19/12/2554 มเีจา้หนา้ทีก่รมปา่ไมล้กัลอบตดัไมส้กัทีส่วนปา่บา้นแมห่ยวก ระหวา่งหมูบ่า้นคอย

กบัหมูบ่า้นแมห่ยวก ต.บน้ร้อง อ.งาว จ.ล าปาง

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

28 5411373745 21/12/2554 27/2/2555 ลกัลอบตดัไม ้ลกัลอบปลกูสวนยาง อ .ดา่นซา้ย บา้นกกเหี๋ยน หลงัรพ .ยุพราชดา่น

ซา้ย และบริเวณเขา้บา้นนาแหว้ อ .ดา่นซา้ย จ.เลย

√ e-petition สน.จทป.6 (อุดรธานี)

29 5411367163 21/12/2554 ถางปา่ ปลกูยางพารา ปลกูปาลม์น้ ามนั บริเวณปา่อา่วมนิ ถนนมาบชงิ -ล าทบั 

อ าเภอทุง่สง นครศรีธรรมราช

√ e-petition สน.จทป.12 

(นครศรีธรรมราช)

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

เสยีชวีติตอนอายุ 85 ป ีเปน็ขา้ราชการบ านาญของกรมปา่ไม ้จังหวัดอุทยัธาน ี

ใหก้บัผู้ร้องชื่อนางลกัษณาวด ีเกตชุรา

√ e-petition ส านกับริหารกลาง

31 5411115112 28/12/2554 ขอใหพ้จิารณาเพิ่มงบประมาณการเบกิจา่ยคา่น้ ามนัเชื้อเพลงิและคา่เบี้ยเลี้ยง

ใหก้บัหนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ สงักดัส านกังานจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี ่ 2 จังหวัด

เชยีงราย

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

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

ต าบลกึ้ดชา้ง อ าเภอแมแ่ตง จังหวัดเชยีงใหม ่จุดสงัเกตอยู่หา่งจากองคก์าร

บริหารสว่นต าบลกึ้ดชา้ง ประมาณ 2 กโิลเมตร

√ e-petition สน.จทป.1 (เชยีงใหม่)

33 5411135488 28/12/2554 นายญาณเดช ปลอดสกลุ พนกังานราชการ ต าแหนง่เจา้หนา้ตรวจปา่  ปฏบิตัิ

หนา้ทีห่นว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที ่ลพ .1 (แมธ่ิ-แมส่าร) ถกูโยกย้ายไปปฏบิตัหินา้ที่

หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที ่ชม .24 (เหมอืงแร่) ไมไ่ดรั้บความเปน็ธรรม

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

34 5411356686 4/1/2555 6/6/2555 มรีถตูเ้ขา้มาตดัไม ้ ผู้ใหญบ่า้นไดบ้อกเตอืนแลว้แตก่ไ็มเ่ปน็ผล รถตู ้นสินั สบีอน 

เขยีนขา้งรถตูว้า่ รถรับสง่นกัเรียน มคีนอยู่ในรถตู ้ 2-3 คน เขา้มาตดัไมส้กั ในหมู ่6

 ต.สบเมงิ อ.แมแ่ตง จ.เชยีงใหม่

√ e-petition สน.จทป.1 (เชยีงใหม่)



หนา้ 5

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสรจ็

หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  เดือนตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 2 

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

ขบวนการคา้ไมพ้ยุงในพื้นทีจ่ังหวัดนครพนม โดยเฉพาะตามรอยตะเขบ็ชายแดน 

และเมือ่สองอาทติย์ทีผ่่านมาไดม้กีารจับกมุพอ่คา้รายใหญท่ีบ่ริเวณอ าเภอนาแก 

โดยมมีลูคา่ของกลาง จ านวน 50 ลา้นบาท และทีอ่ าเภอธาตพุนม  ซึง่ขบวนการ

ดงักลา่วอาจจะมบีคุคลมสีหีรือนกัการเมอืงทอ้งถิน่เขา้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้ง และ

ตามทีป่รากฎเปน็ขา่วในหนงัสอืพมิพว์า่ขบวนการลกัลอบตดัไมไ้ดใ้ชร้ถของสว่น

ราชการในการขนย้าย มกีารวางไมพ้ยุงทีต่ดัแลว้ กดีขวางทางจราจรบริเวณบา้นภู

กระแต อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ซึง่ท าใหเ้กดิอุบตัเิหตแุละมผู้ีเสยีชวีติ 

จงึขอใหห้นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งเร่งด าเนนิคดกีบัขบวนการลกัลอบคา้ไมด้งักลา่ว

√ ส านกังาน

เลขาธกิารสภา

ผู้แทนราษฎร

ส านกัปอ้งกนัฯ

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

เสยีชวีติตอนอายุ 85 ป ีเปน็ขา้ราชการบ านาญของกรมปา่ไม ้จังหวัดอุทยัธานี

√ e-petition ส านกับริหารกลาง

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

ทุง่คาวัด จ.ชุมพร

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

38 1603.7/128 13/1/2555 มกีารบกุรุกท าลายปา่ตน้น้ า เขตพื้นทีห่มู ่6 หมูบ่า้นขนุน้ าพริก ต.นาไร่หลวง อ.

สองแคว จ.นา่น

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

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

เขยีด อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน่ 40290 เคยร้องขอความชว่ยเหลอืเร่ืองการปลกูไม้

เศรษฐกจิเมือ่  ุ6 เดอืนทีผ่่านมา ไดรั้บหนงัสอืตอบวา่อยู่ระหวา่งด าเนนิการตดิตอ่

กบัธนาคาร ธกส. จนบดันี้เนิน่นานมากแลว้ยังไมม่ขีา่วแจง้ความคบืหนา้แตอ่ย่างใด

√ e-petition ส านกัสง่เสริมการปลกูปา่

40 5512785885 16/1/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกบัการลกัลอบตดัตน้ไม ้ประเภท ไมพ้ยุง และไมป้ระดู ่

บริเวณพื้นทีป่า่หว้ยตะไคร้ หว้ยทา และภดูพ (ชื่อทีป่ระชาชนภายในพื้นทีเ่รียก ) หมู่

ที ่11 บา้นภดูนิ ต าบลบกัดอง อ าเภอขนุหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ



หนา้ 6

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสรจ็

หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  เดือนตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 2 

41 1603.7/144 17/1/2555 มกีารบกุรุกท าลายปา่ บริเวณพื้นทีห่ลงัเขือ่น บา้นหนองมะกรูด หมูท่ี ่ 5 ต.แกง่

กระจาน จ.เพชรบรีุ

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

42 5511376263 18/1/2555 ดว้ยสภาพปา่ไมเ้ขาตโูตน เขาปลายตง เขาเตมด็ชุน เขาสนิลา เขาขี้แรต ตัง้อยู่ใน

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

จะนะ ตลอดจนยอดภเูขาสงูอื่นๆ ใน จ .สงขลา ซึง่เปน็แหลง่ตน้น้ าทีส่ าคญั ถกูบกุ

รุกเพื่อปลกูยางพารา

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

43 1603.7/184/55 18/1/2555 มกีารตดัไมแ้ละขนไมใ้นเขตปา่สงวนแหง่ชาต ิเขตพื้นทีบ่า้นเปอืย อ .กนัทรารมย์ จ.

ศรีสะเกษ

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

44 5511458206 23/1/2555 19/6/2555 ขอใหต้รวจสอบการบกุรุกพื้นทีส่าธารณประโยชน ์บริเวณหมูท่ี ่ 6 ต าบลหนอง

กราด อ าเภอดา่นขนุทด จังหวัดนครราชสมีา ซึง่อยู่ภายใตค้วามรับผิดชอบของ

องคก์ารบริหารสว่นต าบลหนองกราด เนือ่งจากมปีระชาชนในพื้นทีไ่ดเ้ขา้ไปท า

การบกุรุกพื้นทีส่าธารณประโยชน ์ (เปน็พื้นทีป่า่) เพื่อท าการเพาะปลกู และท า

การเกษตร มเีนื้อทีป่ระมาณ 200-300 ไร่

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.8

 (นครราชสมีา)

สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

 ปดิเร่ือง(9/2/2555), 

กรมปา่ไมป้ดิเร่ือง

(19/6/2555)

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

อ าเภอศรีสชันาลยั ปลอ่ยใหน้ายทนุบกุรุกแผ้วถางปา่ในทีป่า่สงวนทีอ่ยู่ในเขตพื้นที่

การดแูลของหนว่ยงานปอ้งกนัปา่ไมบ้า้นศรีสวรรค ์ (เปน็พื้นทีท่ีอ่ยู่ตดิกบัอุทยาน

แหง่ชาตปิา่คา (ตามผู้ร้องแจง้)) หมู่5 หมู7่ หมู8่ ต าบลบา้นแกง่ อ าเภอศรีสชันาลยั

 จังหวัดสโุขทยั

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

46 5511402307 25/1/2555 16/11/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกบัการบกุรุกพื้นทีป่า่สงวนแหง่ชาตปิา่ภพูาน บริเวณโซน C 

(ตามผู้ร้องแจง้) หมูท่ี่12 หมูบ่า้นดา่นเมก็ ต าบลส าราญ อ าเภอสามชัย จังหวัด

กาฬสนิธุ ์เนือ่งจากผู้ร้องแจง้วา่ไดพ้บเหน็ประชาชนในพื้นทีด่งักลา่ว (ไมท่ราบ

จ านวน) ซึง่อาศัยอยู่ในหมูบ่า้นดา่นเมก็ จุดสงัเกตหมูบ่า้นฯ จะตัง้อยู่บนภเูขาซึง่

ลอ้มรอบดว้ยปา่สงวนฯ ดงักลา่ว โดยท าการบกุรุกปา่สงวนฯ เพื่อใชใ้นการ

เพาะปลกูยางพารา

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.7

 (ขอนแกน่)

กรมป่าไม้ปิดเร่ือง 

(16/11/2555)



หนา้ 7

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสรจ็

หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  เดือนตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 2 

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

ไมไ่ด ้จะ 5 เดอืนแลว้ ไดรั้บความเดอืนร้อนมาก พร้อมทัง้อัตราเงนิเดอืนใหม ่ซึง่

ทา่นไดท้ราบดวีา่หลงัจากประสบภาวะน้ าทว่มกจ็ะเดอืนร้อนกนัมาก ทางกรมปา่

ไมค้วรทีจ่ะเร่งรีบท าการเบกิจา่ยใหพ้นกังานฯ เพื่อลดภาระคา่ครองชพีซึง่ปจัจุบนั

สงูมาก อยากใหท้างรัฐมนตรีชว่ยเหลอืประสานไปยังกรมปา่ไมอ้ย่างเร่งดว่น

√ e-petition ส านกับริหารกลาง

48 5511308636 1/2/2555 19/11/2555 ขอแจง้เบาะแสการลกัลอบตดัไมท้ าลายปา่ทีบ่ริเวณ ภเูขา (ไมท่ราบชื่อ) ต าบล

สามคัค ีอ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธาน ีจุดสงัเกตใหเ้ขา้มาจากอ าเภอน้ าโสม 

ประมาณ 20 กโิลเมตร กจ็ะเจอกบัพื้นทีฯ่ ดงักลา่ว โดยผู้ร้องแจง้วา่ไดม้นีายทนุ 

(ไมท่ราบชื่อ นามสกลุและรูปพรรณสนัฐานทีช่ัดเจน ) ไดว้า่จา้งใหช้าวบา้นในพื้นที ่ฯ

 ไปตดัไม้ 

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.6

 (อุดรธานี)

สน.จทป.6 (อุดรธานี) ปดิ

เร่ือง(6/9/2555), กรมปา่

ไม ้ปดิเร่ือง(19/11/2555)

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

โดยชาวบา้นเขา้ไปบกุรุกปลกูตน้กระทอ่มพื้นทีเ่ขา้ไปบกุรุกนัน้ไปทาง อ .เสริมงาม

ปา่อยู่ทางขวามอือยากใหเ้ขา้ตรวจสอบการบกุรุก

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.3

 (ล าปาง)

สน.จทป.3 (ล าปาง) ปดิ

เร่ือง(20/06/2555), กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง(20/6/2555)

50 5510937072 2/2/2555 เร่ืองร้องเรียนจากwww.1111.go.th -- ผู้ถกูร้องเรียน (ชื่อ-นามสกลุ/องคก์ร) : 

หนว่ยปอ้งกนัและรักษาปา่ ชม 14 กรมปา่ไม ้// หนว่ยปอ้งกนัและอนรัุกษส์ตัวป์า่ที ่

ชม 14 บา้นแมข่าน ไดล้ะเลยการปฏบิตัหินา้ที ่ (ซึง่เปน็ผู้ดแูลรับผิดชอบ ผืนปา่ตนี

ตาด) ท าใหม้ผู้ีมอีทิธพิลในทอ้งถิน่  

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

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

แกง่คอย จ.สระบรีุ

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

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

ปา่สงวนหว้ยขา้มปอ้ม เพื่อปลกูทเุรียนและผลไมอ้ื่นๆอกี ซึง่เปน็ชาวบา้นและ 

ผู้ใหญบ่า้น อภปป.  ทีเ่ขา้ไปบกุรุกปา่ หา่งจากบา้นผู้ใหญป่ระมาณ 1 กโิลเมตร จงึ

อยากใหเ้จา้หนา้ทีเ่ขา้มาตรวจสอบและด าเนนิการแกไ้ขดว่น

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.3

 (ล าปาง)

สน.จทป.3 (ล าปาง) ปดิ

เร่ือง(20/06/2555), กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง(20/6/2555)



หนา้ 8

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสรจ็

หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  เดือนตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 2 

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

มพีฤตกิรรมชอบบกุรุกท าลายปา่สงวนฯ เพื่อขายใหน้ายทนุ ลกัลอบตดัตน้ไมใ้น

เขตปา่สงวน มาสร้างบา้นของตวัเอง เบยีดเบยีนเอาทีข่องลกูบา้นไปเปน็ของตวัเอง

เพื่อจะขายใหน้ายทนุ เลวทีส่ดุ

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.8

 (นครราชสมีา)

สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

 ปดิเร่ือง(14/03/2555), 

กรมปา่ไมป้ดิเร่ือง

(19/6/2555)

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

ออกเปน็ประกาศหรือระเบยีบของหนว่ยงานในการท าสวนปา่ตัง้แตข่ัน้ตอนแรกจน

ขัน้ตอนสดุทา้ย เพราะตอนนี้มคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึ้นดงันี้ ซึง่ไมแ่นใ่จวา่จริงๆแลว้มี

ระเบยีบกรมปา่ไม้/กรมบญัชกีลางรองรับหรือไม่

√ e-petition ส านกัสง่เสริมการปลกูปา่ สง่คนืกระทรวงฯ

55 5511393060 7/2/2555 19/6/2555 มกีารเปดิโรงงานบดไมใ้นอ าเภอดา่นบริเวณต าบลดา่นมะขามเตี้ย 2 ที ่คอื บริเวณ

หลงัวัดดา่นมะขามเตี้ย บริเวณเสน้ทางไปหนองไผ่ และต าบลทุง่มะขามเฒา่ 

บริเวณหมูท่ี ่2,7 จ.กาญจนบรีุ ทางไปเสน้ยานเกาะเย้ือง ๆทางเขา้วัดดอนสวา่ง 

โดยทัง้หมดท าการบดไม ้และอัดไม ้โดยใชไ้มจ้ากปา่ซึง่ท าการบดอัดทัง้วันทัง้คนื 

และมกีารขนไมโ้ดยใชร้ถพว่งขนทัง้วัน

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.

10 (ราชบรีุ)

สน.จทป.10 (ราชบรีุ) ปดิ

เร่ือง(26/03/2555), กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง

(19/06/2555)

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

เสยีชวีติตอนอายุ 85 ป ีเปน็ขา้ราชการบ านาญของกรมปา่ไม ้จังหวัดอุทยัธาน ี

ใหก้บัผู้ร้องชื่อนางลกัษณาวด ีเกตชุรา อายุ 55 ป ีทีอ่ยู่ตามส าเนาทะเบยีนบา้น 

เลขที ่790/22 ถนนศรีอุทยั ต าบลอุทยัใหม ่อ าเภอเมอืง จังหวัดอุทยัธาน ีและทีอ่ยู่

ปจัจุบนั เลขที ่856/14 ถนนศรีอุทยั ต าบลอุทยัใหม ่อ าเภอเมอืง จังหวัดอุทยัธานี

√ e-petition ส านกับริหารกลาง  



หนา้ 9

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสรจ็

หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  เดือนตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 2 

57 5510961325 8/2/2555 31/7/2555 นายลอ้ม ย้ิมยวน เจา้พนกังานปา่ไมอ้าวุโส ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี ่ 4 (ตาก)

 มาชว่ยมาราชการทีส่นง .ทสจ.สโุขทยั โดยมาท าหนา้ทีเ่ปน็หว้หนา้กลุม่งาน

ทรัพยากรธรรมชาต ิมอี านาจ ตรวจสอบ ควบคมุดแูล ก ากบัร้านคา้สิง่ประดษิฐ ์

ถงึจะไมผิ่ดกฎกหมาย ไมผิ่ดระเบยีบ แตผิ่ดจริยธรรม ความเหมาะสม กลา่วคอื 

นายลอ้ม ย้ิมยวนnท ากจิการคา้สิง่ประดษิฐอ์ยู่ที ่อ .กงไกรลาศ โดยใชช้ื่อ นาง

อ านวย ปนัดา ซึง่มฐีานะเปน็ภรรยาของตนเอง ตรวจสอบกบัทะเบยีนราษฎรได ้

โดยสร้างบา้นอยู่ในเขตเดยีวกบัร้านคา้ไมป้ระดษิฐอ์กีดว้ย

√ e-petition ส านกัการอนญุาต, 

สน.จทป.4 (ตาก)

สน.จทป.4 (ตาก) ปดิเร่ือง

(31/07/2555), กรมปา่

ไมป้ดิเร่ือง(31/07/2555)

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

กรมปา่ไมส้ัง่การใหห้นว่ยงานในสงักดัยึดทีด่นิท ากนิ ของทุง่มะขามปอ้ม 1,200 ไร่ 

ขณะนี้คบืหนา้ถงึไหนแลว้ครับ เพราะมบีางรายปลกูมนัส าปะหลงัแลว้ 2. เมือ่ 

เดอินเมษายน 2554 กรมปา่ไมส้ัง่การใหห้นว่ยงานในสงักดัยึดไมส้กัทอ่น กลาง

สวนปา่ของนายสบุนิ สงิหค์าน ทัง้ทีม่รูีปคอ้นรอยตราสวนปา่ทีถ่กูตอ้ง

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

59 5512771688 9/2/2555 19/6/2555 บริษทั/หา้งร้าน : กอ้งฟา้ปราณีตไม ้อ .จอมพระ จ.สริุนทร์ เปน็โรงงานแปรรูปไม ้

ตัง้อยู่ถนนสาย อ.จอมพระ- อ.ศขีรภมู ิหา่งจากตวัอ าเภอประมาณ 3กม.ลกัลอบ

ตดัไม้, แปรรูปไมห้วงหา้มไมย้าง โดยเฉพาะไมพ้ะยูงมเีปน็จ านวนมากทีซ่กุซอ่นอยู่

ในโรงงานเพื่อรอสง่ตอ่ประเทศจนี ตรวจสอบจับกมุด าเนนิคดตีามกฎหมายใหไ้ด ้

ระวังเนือ่งจากมญีาตเิปน็นกัการเมอืงและมอีทิธพิลในพื้นทีไ่มม่ใีครอยากยุ่ง

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.8

 (นครราชสมีา)

สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

 ปดิเร่ือง(19/03/2555), 

กรมปา่ไมป้ดิเร่ือง

(19/06/2555)

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

 นายสนั นายกด๊ นายซา่ ซึง่ขยัรถทะเบยีน 874 และ 856 เขา้ไปเอาเงนิ 20000 

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

ไดเ้ขา้ไปเอาเงนิทีค่า้งอกี 3000บาท เพื่อจะเอาไปเลี้ยงสง่หวัหนา้ตอ่ แตถ่า้หาก

ไมใ่หจ้ะบอกใหห้วัหนา้ตน้มาจับ แตผ่มและนายบบีกไ็มไ่ดใ้ห้

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.3

 (ล าปาง)

สน.จทป.3 (ล าปาง) ปดิ

เร่ือง (16/7/2555) , กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง(24/8/2555)



หนา้ 10

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสรจ็

หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  เดือนตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 2 

61 5511474777 14/2/2555 19/11/2555 มกีารบกุรุกปา่สงวนอย่างกวา้งขวางและยังบกุรุกอยู่ทกุวัน โดยมนีกัการเมอืงใน

จังหวัดและกลุม่นายทนุอยู่เบื้องหลงัเพื่อทีจ่ะเอาทีด่นิไปท าเปน็รีสอร์ทและสถานที่

ทอ่งเทีย่วและประโยชนอ์ื่นๆ เพราะขนาดนี้ที ่ต .สองแพรก อ.เมอืง จ.พังงา ก าลงั

ไดรั้บความนยิมจากนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยและตา่งชาตเิปน็อย่างมากเลยท าใหท้ีด่นิ

มรีาคาสงู 

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.

12 สาขากระบี่

ส านกัปอ้งกนัฯ,สนจทป.

12 สาขากระบี ่ปดิเร่ือง 

1/10/2555 กรมปา่ไม ้ปดิ

เร่ือง 19/11/2555

62 1603.7/485 16/2/2555 มกีารลกัลอบตดัไมใ้นเขตพื้นที ่หมู ่ 1 หมู ่2 ต.หว้ยยู อ.เหนอืคลอง จ.กระบี่ √ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

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

สร้างเปน็รีสอร์ตชื่อสวนนกรีสอร์ดเพราะเขาบกุรุกเขตปา่แตไ่มม่ใีครกลา้แจง้

เจา้หนา้ทีป่า่ไมอ้ยากใหห้นว่ยงานหรือเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผิดชอบเขตนี้ชว่ยไป

ตรวจสอบดว้ยเขา้ไปทา้ยหมูบ่า้นประมาณ500เมตร

√ e-petition สน.จทป.2 (เชยีงราย)

64 5512639953 16/2/2555 17/2/2555 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกบัปลกูปา่ในพื้นทีภ่าคเหนอืเพื่อแกไ้ขปญัญาน้ าทว่ม

ของรัฐบาล นางสาวย่ิงลกัษณ์ ชนิวัตร ประชาชนเหน็วา่การกระท าดงักลา่วเสีย่ง

ตอ่การเกดิไฟปา่ จงึเหน็วา่ถา้จะปลกูปา่ใหว้า่จา้งบคุคลในพื้นทีม่าดแูลพื้นทีป่า่ 

เพื่อจะเปน็การแกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างแทจ้ริง

√ e-petition ส านกัสง่เสริมการปลกูปา่

65 5510908990 17/2/2555 ต าหน ิละเลย การปฏบิตัหินา้ที ่ไมใ่สใ่จ กรณีนายประสงค ์วงศว์นารัตน ์

นกัวชิาการปา่ไมช้ านาญการ นายภกัด ีสมใจ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน ศูนย์

ประสานงานปา่ไมจ้ังหวัดนา่น

√ e-petition สน.จทป.2 (เชยีงราย)

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

จักรแกว้ ซึง่มพีฤตกิรรมตดัไมส้กัไปขายใหน้ายทนุและมเีจา้หนา้ทีอ่กีหลายคนทีม่ี

สว่นรู้เหน็และรับสว่ยดว้ย เคยแจง้ไปหลายคร้ังแลว้แตก่ไ็มเ่หน็จัดการเจา้หนา้ทีท่ี่

มพีฤตกิรรมแบบนี้ ถา้จะมคีนเขา้ไปตรวจสอบพฤตกิรรมของเจา้หนท้ีก่รุณาอย่าใช้

วทิยุสือ่สารในการตดิตอ่เพราะเจา้หนา้ทีจ่ะรู้ตวั

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ



หนา้ 11

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสรจ็

หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  เดือนตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 2 

67 5512756381 20/2/2555 มกีารบกุรุกปา่สงวน ที ่ม .7 ต.บา้นแกง่ อ.ศรีสชันาลยั จ.สโุขทยั กรณี นายจ านงค์

 ขอบทอง นายอ านวย ขอบทอง น าชาวบา้นม .7 ต.บา้นแกง่ กวา่ 80 คน เขา้ยึดรถ

แมค็โค จ านวน 2 คนั ในเวลา 13.00 น. มพีฤตกิรรมความผิด คอื ใชร้ถแมค็โค

กวาดปรับหนา้ดนิ เปน็ระยะทางกวา่ 1 กโิลเมตร (บกุรุกปา่สงวน) ทัง้ๆที ่มเีจา้

หนาทีอ่ยู่ดว้ย แตร่ถแมค็โคทัง้ 2 คนกห็ายไป เปน็ไปไมไ่ดท้ีเ่จา้หนา้ทีจ่ะไมรู้่เร่ือง

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

68 5512690209 20/2/2555 5/3/2555 ขอเสนอความคดิเหน็ เกีย่วกบัการน าไมพ้ะยูง ทีต่รวจจับได ้โดยประชาชนเหน็วา่

ควรน าไมพ้ะยูงดงักลา่ว มาสร้างวัดหรือสถาปตัยกรรม ทีส่วยงาม เพื่อสง่เสริม

เปน็แหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่คีณุคา่ เพราะไมพ้ะยูงเปน็ไมท้ีส่วยมลีกัษณะเฉพาะและเปน็

ไมม้งคล

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

69 5512633355 20/2/2555 5/3/2555 ขอแสดงความเหน็เกีย่วกบัการเผาขยายพื้นทีเ่พาะปลกูรุกล้ าพื้นทีป่า่สงวนและ

ซากพชืทีห่ลงเหลอืจากการเพาะปลกูในพื้นทีข่องเกษตรกร ซึง่ประชาชนเหน็วา่

หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งในพื้นทีค่วรมมีาตรการเขา้มาสอดสอ่งดแูล ประกอบกบัมี

การอบรมใหค้วามรู้กบัประชาชนในพื้นทีเ่กีย่วกบัผลกระทบทีจ่ะไดรั้บ ซึง่แทนทีจ่ะ

มกีารเผาท าลายซากพชืทีส่ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม และประชาชนในพื้นทีก่็

เปลีย่นมาเปน็การฝังกลบเพื่อเปน็การเพิ่มแร่ธาตใุหก้บัดนิแทน

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

70 5512698638 22/2/2555 5/3/2555 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกบัการจัดท าโครงการ เพื่อพัฒนาปา่ใหม้คีวามสมบรูณ์

 ดว้ยการดแูลไฟปา่ โดยใชว้ธิที าแนวกัน้ไฟ ประมาณ 3 - 5 เมตร ตัง้แตเ่ชงิเขา 

จนถงึปลายเขา หรือท าฝายกัน้ไฟอย่างถาวร เพื่อเปน็การอนรัุกษป์า่ไมร่้วมกบั

ชุมชนในพื้นทีก่ารดแูลปา่

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

71 5511423593 24/2/2555 กรณีการบกุรุกปา่สงวนแหง่ชาต ิควนโนรา ในพื้นที ่ต าบลแมข่รี อ าเภอตะโหมด 

จังหวัดพัทลงุ  โดยการร่วมมอืกบันายทนุและเจา้หนา้ทีต่ ารวจบางคนท าการบกุรุก

ขดุดนิบริเวณ ปา่สงวนควนโนรา แลว้น าไปสง่ใหก้บันายทนุ และใชอ้ านาจอทิธพิล

ขม่ขูช่าวบา้น

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ



หนา้ 12

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสรจ็

หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  เดือนตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 2 

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

 จ.ระยอง

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

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

จ.ล าปาง

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

74 5511392132 28/2/2555 ไดแ้จง้เร่ืองการบกุรุกตดัไมใ้นเขตเขาวง กบัเจา้หนา้ทีป่า่ไมท้ัง้ทางจังหวัดระยอง

และ ไดแ้จง้ตอ่ ผอ.สว่นปอ้งกนั ขอใหส้ ารวจขอ้ร้องเรียน และขอใหส้ว่นกลางลง

พื้นทีโ่ดยไมใ่ชเ้จา้หนา้ทีท่อ้งที่

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

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

มาตรการหา้มเผาปา่อย่างเขม็งวด และเพิ่มบทลงโทษส าหรับผู้กระท าความผิด

อย่างเขม้งวดและจริงจัง เพราะปจัจุบนัมกีารเผาปา่ในเขตพื้นทีจ่ังหวัดของ

ภาคเหนอื ของประเทศไทย ท าใหเ้กดิเขมา่ควันไฟฟุง้กระจาย และสง่กลิน่เหมน็

รบกวนเปน็บริเวณกวา้งสร้างมลพษิทางอากาศ สง่ผลกระทบตอ่การทอ่งเทีย่ว 

เพื่อเปน็การคุม้ครองทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

76 1603.7/566 28/2/2555 กรณีมกีารบกุรุกเผาปา่ บริเวณพื้นทีป่า่สงวนแมส่ยุ หมูท่ี ่ 7 ต.แมค่ า อ.เมอืง จ.

ล าปาง

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

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

ในภาคเหนอื ทกุจังหวัดของประเทศ รัฐบาลไมค่วรมนีโยบายแกไ้ขปญัหาการเกดิ

อุทกภยัเพยีงอย่างเดยีว ควรมมีาตราการแกไ้ขปญัหาอัคคภียัในพื้นทีป่า่ฯ ดว้ย 

เพราะเปน็ปญัหาซ้ าซอ้นทีเ่กดิขึ้นเปน็ประจ าทกุป ีซึง่เปน็สาเหตสุ าคญัของปญัหา

สิง่แวดลอ้มเปน็พษิ อกีทัง้ยังเปน็สาเหตหุนึง่ทีท่ าใหเ้กดิปญัหาอุทกภยัตามมาอกี

ดว้ย

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

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

เชยีงใหม ่ร่วมกนับกุรุกตดัไมใ้นเขตปา่สงวนเพื่อท ารีสอร์ท

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ



หนา้ 13

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสรจ็

หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  เดือนตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 2 

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

หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พจิติร

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.4

 สาขานครสวรรค์

สน.จทป.4 สาขา

นครสวรรค ์ปดิเร่ือง 

(1/8/2555) ,กรมปา่ไมป้ดิ

เร่ือง(23/8/2555)

80 5511362133 5/3/2555 7/11/2555 ตอ้งการใหต้รวจสอบพื้นทีป่า่สงวนบริเวณเขาหนิเหลก็ไฟ อ .หวัหนิ จ.

ประจวบครีีขนัธ์

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.

10 (ราชบรีุ)

สน.จทป.10 (ราชบรีุ)   

ปดิเร่ือง(19/10/2555) ,  

 กรมปา่ไมป้ดิเร่ือง

(7/11/2555)

81 5512668746 5/3/2555 5/3/2555 ขอเสนอความคดิเหน็ใหพ้จิารณาจัดสรรเจา้หนา้ทีส่ าหรับใหบ้ริการประชาชนใน

ชว่งเวลาราชการ ประจ ากรมปา่ไมใ้นพื้นที ่อ .เนนิมะปราง จ.พษิณุโลก

√ e-petition ส านกับริหารกลาง, 

สน.จทป.4 (ตาก)

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

สอร์ท บกุรุกเขา้เขตพื้นทีป่า่ขอใหเ้จา้หนา้ทีเ่ขา้ไปตรวจสอบ

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.2

 (เชยีงราย)

83 5511435778 6/3/2555 11/9/2555 มกีารลกัลอบตดัไมท้ าลายปา่เพื่อน าพื้นทีไ่ปท าการเกษตร บริเวณปา่สงวนพื้นที ่

หมู ่4 และ 9 หมูบ่า้นกดุน้ าใส ต.กดุน้ าใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.7

 (ขอนแกน่)

กรมปา่ไมป้ดิเร่ือง

(11/9/2555)

84 5511301354 8/3/2555 19/6/2555 พื้นทีป่า่ขา้งถนนตัง้แต ่บา้นสา อ .แจห้ม่ จ.ล าปาง มาจนถงึโรงงานปนูซเีมนต์SCG 

ถกูแผ้วถางเอาไปท าไร่สปัะรด ตน้ไมถ้กูเผา และตดัท าลายเปน็จ านวนมาก

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.3

 (ล าปาง)

สน.จทป.3 (ล าปาง) ปดิ

เร่ือง(13/6/2555) ,กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง(19/6/2555)

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

 อ.สตัหบี จ.ชลบรีุ

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.9

 (ชลบรีุ)

สน.จทป.9 (ชลบรีุ) ปดิ

เร่ือง(18/5/2555), กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง(19/6/2555)

86 5511369030 9/3/2555 ขอแจง้เบาะแสการลกัลอบตดัไมพ้ะยูง บริเวณปา่สงวนเขาพระวหิาร รอยตอ่เขต

อนรัุกษพ์ันธุส์ตัวป์า่เขาพนมดงรักษ ์เปน็พื้นทีป่า่ชายแดนประเทศกมัพูชา อยู่หา่ง

จากฐานปฏบิตักิารปอ้งกนัรักษาปา่ อ .ขนุหาร จ.ศรีสะเกษ

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

87 5511387878 9/3/2555 28/5/2555 มกีารลกัลอบตดัไมท้ าลายปา่ภายในพื้นทีป่า่สงวน บริเวณพื้นทีป่า่สงวนเทอืกเขา

พนมดงรัก หมูบ่า้นนากลาง หมู ่8 ต.สะเดา อ.บวัเชด จ.สริุนทร์

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.8

 (นครราชสมีา)

สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

 ปดิเร่ือง(17/5/2555), 

กรมปา่ไมป้ดิเร่ือง

(28/5/2555)



หนา้ 14

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสรจ็

หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  เดือนตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 2 

88 5512694329 9/3/2555 9/3/2555 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกบัการแกไ้ขปญัหาไฟไหมใ้นพื้นทีป่า่ซึง่อยู่ในพื้นที่

หา่งไกล เจา้หนา้ทีไ่มส่ามารถเดนิทางเขา้ไปปฏบิตัหินา้ทีค่วบคมุไฟปา่ได ้เหน็ควร

น าเคร่ืองบนิหรือเฮลคิอปเตอร์มาใชใ้นการชว่ยดบัไฟปา่

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

89 5512662194 12/3/2555 12/3/2555 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกบัการออกมาตรการบงัคบัแกผู้่บกุรุกพื้นทีป่า่ เหน็ควร

ใหผู้้ทีจ่ะเขา้ไปบกุรุกพื้นทีป่า่ก าหนดเขตพื้นทีท่ีจ่ะเขา้ไปท าประโยชนใ์นพื้นทีป่า่

อย่างชัดเจน และจะตอ้งปลกูตน้ไม ้เพื่อชดเชยปา่ทีถ่กูบกุรุกไป

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

90 5512690527 12/3/2555 12/3/2555 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกบัมาตรการปอ้งการบกุรุกและท าลายปา่ ควรจะมกีาร

จัดสรรเจา้หนา้ทีเ่ขา้ไปดแูลผืนปา่ เพื่อปอ้งกนัไมใ่หม้กีลุม่บคุคลเขา้ไปตดัไม ้

ท าลายปา่

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

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

ใหส้นิบนกบัชาวบา้นทีไ่ปลกัลอบตดัไมม้าขายใหก้บัร้าน ตดิสนิบนเจา้หนา้ทีป่า่ไม้

ในการเปดิร้าน

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

92 5512629504 14/3/2555 14/3/2555 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกบัการแกไ้ขปญัหาหมอกควันในพื้นทีภ่าคเหนอื เหน็

ควรใหเ้จา้หนา้ทีน่ าวทิยากรหรือผู้มคีวามรู้จัดอบรมการปอ้งกนัการเกดิไฟปา่ การ

เผาไร่นา และผลกระทบตา่งๆทีต่ามมา

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

93 5512607641 14/3/2555 14/3/2555 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกบัการแกไ้ขปญัหาไฟปา่ โดยใหต้ัง้งบประมาณปอ้งกนั

ไฟปา่ และมอบใหห้มูบ่า้นทีป่ระสบปญัหาไฟปา่เปน็ประจ า โดยใหผู้้ใหญบ่า้นเปน็

ผู้ดแูลเงนิงบประมาณ

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

94 5512618096 14/3/2555 14/3/2555 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกบัการจัดสรรงบประมาณใหก้บัศูนย์เพาะช ากลา้ไมข้อง

รัฐบาล ทัง้นี้ รัฐบาลควรสนบัสนนุงบประมาณเพื่อสง่เสริมการปลกูตน้ไมเ้พื่อลด

ภาวะโลกร้อน

√ e-petition ส านกัสง่เสริมการปลกูปา่

95 5511169207 13/3/2555 19/6/2555 ขอใหเ้ร่งพจิารณาจา่ยเงนิคา่ครองชพีใหแ้กเ่จา้หนา้ทีส่ านกังานปอ้งกนัและ

ปราบปรามการท าลายทรัพยากรปา่ไม ้จังหวัดขอนแกน่ ตัง้แตเ่ดอืนตลุาคม 2554

 จนถงึปจัจุบนั

√ e-petition ส านกับริหารกลาง, 

สน.จทป.7 (ขอนแกน่)

สน.จทป.7 (ขอนแกน่) ปดิ

เร่ือง(8/6/2555), กรมปา่

ไมป้ดิเร่ือง(19/6/2555)



หนา้ 15

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสรจ็

หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  เดือนตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 2 

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

ขา้ราชการบ านาญของกรมปา่ไม ้จังหวัดอุทยัธาน ีใหก้บัผู้ร้องชื่อนางลกัษณาวด ี

เกตชุรา

√ e-petition ส านกับริหารกลาง

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

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

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.3

 (ล าปาง)

สน.จทป.3 (ล าปาง) ปดิ

เร่ือง(21/6/2555), กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง(21/6/2555)

98 5511374520 14/3/2555 มกีารลกัลอบตดัไมจ้ากปา่โดยนายทนุ ชื่อนายปรเมศ ไร่ลอืค า และเจา้หนา้ทีป่า่ไม้

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

หลวง จ.เชยีงราย

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

99 5512644168 15/3/2555 15/3/2555 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกบัการแกไ้ขปญัหาหมอกควันในพื้นทีภ่าคเหนอื รัฐบาล

ควรมมีาตราการออกกฏ ขอ้บงัคบัหา้มไมใ่หม้กีารเผาปา่หรือเศษฟางตา่งๆ และ

ใหม้บีทลงโทษชัดเจน

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

100 5511339093 15/3/2555 1/8/2555 นายอุทยั อรินทร์ ตวัแทนกลุม่ตอ่ตา้นการรุกปา่ จังหวัดเพชรบรูณ์ ไดม้หีนงัสอื 

กราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอใหพ้จิารณาตรวจสอบการบกุรุกท าลายปา่ตน้น้ าใน

พื้นทีป่า่สงวนบริเวณหมูบ่า้นซ าบุน่ ต .ศลิา อ.หลม่เกา่ จ.เพชรบรูณ์ ถงึ อ.ดา่นซา้ย

 อ.ภหูลวง จ.เลย

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.6

 (อุดรธานี), สน.จทป.4 

สาขานครสวรรค์

 สน.จทป.6 (อุดรธานี) 

ปดิเร่ือง(21/5/2555), 

กรมปา่ไมป้ดิเร่ือง

(19/6/2555),สน.จทป.4 

สาขานครสวรรค ์ปดิเร่ือง

(1/8/2555)

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

ถนนลาดยางสายบา้นหว้ยหตี-เขาเสยีด ต.นาสกั อ.สว ีจ.ชุมพร

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.

11 (สรุาษฎร์ธานี)

สน.จทป.11(สรุาษฎร์ธาน)ี

 ปดิเร่ือง

(20/6/2555),กรมปา่ไม้

ปดิเร่ือง(21/8/2555)

102 5511398718 19/3/2555 ขอใหต้รวจสอบ กรณีมผู้ีลกัลอบเลือ่ยไมเ้พื่อจ าหนา่ย บริเวณบา้น (ไมท่ราบเลขที่)

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

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.7

 (ขอนแกน่)

103 5511113687 19/3/2555 11/6/2555 ขอใหเ้ร่งจา่ยเงนิคา่เบี้ยเลี้ยง ของ พนกังานและลกูจา้ง ทีไ่ปชว่ยเร่ืองน้ าทว่มทีก่รม

ปา่ไม ้เมือ่ เดอืนพฤศจกิายน -ธนัวาคม 2554 ของ ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่

 4 (ตาก)

√ e-petition ส านกับริหารกลาง



หนา้ 16

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสรจ็

หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  เดือนตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 2 

104 5512611648 19/3/2555 19/3/2555 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกบัการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาเผาปา่เพื่อท าการเกษตร

 ควรจัดสง่เจา้หนา้ทีท่ีช่ านาญทางดา้นเกษตรลงพื้นทีใ่หค้วามรู้ในการท า

การเกษตรทีถ่กูวธิ ีโดยไมต่อ้งเผาปา่ ใหแ้กป่ระชาชน

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

105 5511334259 19/3/2555 นายรอสล ี มะหะมะ เปดิเว็บไซตค์า้ไมป้า่ บกุรุกพื้นทีป่า่เพื่อน าไมป้า่มาขาย โดย

ใหโ้อนเงนิผ่านบญัช ีธ.กรุงไทย สาขานราธวิาสชื่อเว็บไซต์

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

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.

13 สาขานราธวิาส

106 5511327368 20/3/2555 21/6/2555 นายด ารงค ์กาฬสนิธุ ์เปน็นายหนา้ใหน้ายทนุทางภาคใตเ้ขา้ไปบกุรุกปา่สงวนใน  

ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.3

 (ล าปาง)

สน.จทป.3 (ล าปาง) ปดิ

เร่ือง(21/6/2555),กรมปา่

ไมป้ดิเร่ือง(21/6/2555)

107 1603.7/843 19/3/2555 กรณีมกีารตดัไมท้ าลายปา่ในเขตพื้นที ่หมูบ่า้นปา่สกังาม ต .ลวงเหนอื อ.ดอย

สะเกด็ จ.เชยีงใหม่

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

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

ธานี

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

109 1603.7/873 21/3/2555 กรณีมกีารบกุรุกปา่สงวน หมูท่ี ่ 10 ต.เมง็ราย อ.พญาเมง็ราย จ.เชยีงราย √ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

110 1603.7/874 21/3/2555 กรณีมกีารตดัไมท้ าลายปา่ หมูท่ี ่ 14 ต.รัตนบรีุ อ.รัตนบรีุ จ.สริุนทร์ √ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

111 5512735275 23/3/2555 ขอแจง้เบาะแสการลกัลอบตดัไมท้ าลายปา่ บริเวณพื้นทีป่า่สงวนดงหนองแสง 

บา้นปา่ตอง และพื้นทีป่า่สงวนดงบา้นเหมย บา้นเหมยีด หมูท่ี ่ 5 ถนนเคาะวัง 

ต.ผืออ ีอ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.7

 สาขาอุบลราชธานี

112 5512726806 23/3/2555 19/6/2555 ขอแจง้เบาะแสการลกัลอบตดัไมท้ าลายปา่ ประเภทไมส้กั บริเวณพื้นทีป่า่สงวน 

หมู ่1 ต.ดงคู ่อ.ศรีสชันาลยั จ.สโุขทยั

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.4

 (ตาก)

สน.จทป.4 (ตาก) ปดิเร่ือง

(23/4/2555), กรมปา่ไม้

ปดิเร่ือง(19/6/2555)

113 5511359240 23/3/2555 19/6/2555 นายเกรียงไกร  แกว้แปง ร่วมกบันายทนุและชาวบา้น บกุรุกพื้นทีป่า่สงวนและ

พื้นทีป่า่อุทยานแมว่ะ บริเวณพื้นทีห่มูบ่า้นเดน่ไมส้งู หมู ่ 9 ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก 

จ.ตาก

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.4

 (ตาก)

สน.จทป.4 (ตาก) ปดิเร่ือง

(23/4/2555), กรมปา่ไม้

ปดิเร่ือง(19/6/2555)



หนา้ 17

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสรจ็

หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  เดือนตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 2 

114 5512672674 23/3/2555 23/3/2555 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกบัการแกไ้ขปญัหาไฟปา่ ในพื้นที ่ต .บะฮ ีอ.พรรณานคิม

 และ ต.ตน้ผ้ึง อ.พังโคน จ.สกลนคร เหน็ควรใหห้นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งในทอ้งที่

ประกาศแจง้เตอืนกรณีทีม่ปีระชาชนในพื้นทีท่ าการจุดไฟเผาพื้นทีข่องตนเอง และ

ควรรณรงคไ์มใ่หป้ระชาชนเผ่าพื้นทีป่า่

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.6

 สาขานครพนม

115 5512624826 23/3/2555 23/3/2555 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกบัสาเหตกุารจุดไฟเผาพื้นทีป่า่ไมท้ัว่ประเทศ 

โดยเฉพาะพื้นที ่จ.เชยีงใหม ่จ.เชยีงราย จ.แมฮ่อ่งสอน ในความเปน็จริงจะมกีลุม่

นายทนุจา่ยเงนิคา่จา้งใหก้บัประชาชนในพื้นทีจุ่ดไฟเผาปา่ เพื่อใหก้ลายเปน็พื้นทีป่า่

เสือ่มโทรมและน าพื้นทีด่งักลา่วมาเพาะปลกู

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

116 5512662152 30/3/2555 30/3/2555 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกบัการออกกฎหมายลงโทษผู้กระท าความผิดในการ

ลกัลอบตดัไมท้ าลายปา่ ประชาชนเหน็วา่ควรออกมาตรการขัน้เดด็ขาดในการ

ลงโทษผู้กระท าความผิด

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

117 5512686669 30/3/2555 30/3/2555 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกบัการพจิารณาออกกฎหมายลกัลอบเผาปา่  

ประชาชนมคีวามเหน็วา่ ควรออกมาตรการหา้มเผาปา่อย่างเขม็งวด และเพิ่ม

บทลงโทษส าหรับผู้กระท าความผิดอย่างเขม้งวดและจริงจัง

                        √ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

118 5512611654 30/3/2555 30/3/2555 ขอเสนอความคดิเหน็ เกีย่วกบัปญัหาการตดัไมท้ าลายปา่และการเผาปา่ ในพื้นที่

ภาคเหนอืของประเทศไทย ประชาชนเหน็วา่ควรมมีาตรการเดด็ขาดและบทลงโทษ

ผู้กระท าความผิด

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

119 5512709695 30/3/2555 ขอแจง้เบาะแสการลกัลอบขนไมพ้ยุงขา้มแมน่้ าโขงเพื่อจ าหนา่ยใหก้บันายทนุใน

ประเทศเพื่อนบา้น บริเวณทา่เรือชุมชนบา้นโบกมว่ง หมูท่ี ่ 4 ต.นาแวง อ.เขมราฐ 

จ.อุบลราชธานี

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.7

 สาขาอุบลราชธานี

120 5512792913 30/3/2555 ขอแจง้เบาะแสการลกัลอบตดัไมท้ าลายปา่ บริเวณหว้ยมะกรูด หมูบ่า้นหว้ยไคร้ 

หมู ่1 ต.ดงคู ่อ.ศรีสชันาลยั จ.สโุขทยั

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

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

เขตปา่สงวน และเลือ่ยไมข้าย

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.6

 (อุดรธานี)



หนา้ 18

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสรจ็

หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  เดือนตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 2 

122 5512722631 2/4/2555 ขอแจง้เบาะแสการลกัลอบตดัไมท้ าลายปา่ บริเวณเขตปา่อนรัุกษ ์ภายในหมูบ่า้น

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

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

123 5512760714 2/4/2555 19/6/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกบัการบกุรุกพื้นทีป่า่สงวน เพื่อน าพื้นทีข่ายใหแ้กน่ายทนุ 

บริเวณปา่สงวนหว้ยน้ าโหม หมูท่ี ่9 ต.ชอ่แฮ อ.เมอืง จ.แพร่

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.3

 (ล าปาง)

สน.จทป.3 (ล าปาง) ปดิ

เร่ือง(28/5/2555), กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง(19/6/2555)

124 5511417044 2/4/2555 6/6/2555 ขอความอนเุคราะหพ์จิารณาผ่อนปรนใหร้าษฎรผู้ไมม่ทีีด่นิท ากนิ ไดเ้ขา้ไปท า

การเกษตรในทีด่นิบริเวณเขตปา่ดงใหญ ่ปา่ยางปา่มะมว่ง ต .โนนดนิแดง อ.โนนดนิ

แดง จ.บรีุรัมย์

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.8

 (นครราชสมีา)

สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

 ปดิเร่ือง(4/5/2555), 

กรมปา่ไมป้ดิเร่ือง

(6/6/2555)

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

นครสวรรค์

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

126 5511348175 3/4/2555 31/7/2555 มรีถบรรทกุขนไมส้กัจ านวนมากสง่ใหร้้านเจน้อ้ยคา้ไม ้และร้านน้ าฝนคา้ไม ้ ทัง้

สองร้านอยู่ใกล ้อบต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ .พระนครศรีอยุธยา

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.5

 (สระบรีุ)

สน.จทป.5 (สระบรีุ) ปดิ

เร่ือง(18/6/2555), กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง(31/7/2555)

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

เสริมงาม จ.ล าปาง

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

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

สารภ ีต าบลศรีดอนชัย อ าเภอเชยีงของ จังหวัดเชยีงราย

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.2

 (เชยีงราย)

สน.จทป.2 (เชยีงราย) ปดิ

เร่ือง (14/6/2555), กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง(10/9/2555)

129 5511370794 5/4/2555 มกีารตดัไมท้ าลายปา่และเผาปา่บริเวณเขตปา่สงวนแหง่ชาตแิมส่ริุนทร์ จ .

แมฮ่่องสอน

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.1 

(เชยีงใหม่)

130 5512796063 10/4/2555 11/6/2555 นายจงรักฯ เปน็ลกูผู้ใหญบ่า้น หมู ่ 10 ต.ลาดตะเคยีน อ.กบนิทร์บรีุ ปราจนีบรีุ กบั

พวก เปน็นายหนา้จัดหาทีด่นิทีเ่ปน็ปา่สงวน , ทีด่นิใกลอุ้ทยาน ขายใหช้าวตา่งชาติ

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.9

 สาขาปราจนีบรีุ

สน.จทป.9 สาขา

ปราจนีบรีุ ปดิเร่ือง

(31/5/2555), กรมปา่ไม้

ปดิเร่ือง(11/6/2555)



หนา้ 19

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสรจ็

หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  เดือนตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 2 

131 5511466494 10/4/2555 6/6/2555 ขอความชว่ยเหลอืแกไ้ขปญัหาการขออนญุาตเขา้ท าประโยชนใ์นเขตปา่สงวน

แหง่ชาตปิา่ดงใหญ ่อ าเภอโนนดนิแดง จังหวัดบรีุรัมย์

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.8

 (นครราชสมีา)

สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

 ปดิเร่ือง(24/5/2555), 

กรมปา่ไมป้ดิเร่ือง

(6/6/2555)

132 5511188583 11/4/2555 17/7/2555 ขอใหเ้ร่งพจิารณาจา่ยเงนิคา่จา้งใหแ้กล่กูจา้งชั่วคราว ส านกังานพทิกัษป์า่ จังหวัด

อุตรดติถ์

√ e-petition ส านกับริหารกลาง, 

สน.จทป.3 (ล าปาง)

สน.จทป.3 (ล าปาง) ปดิ

เร่ือง(17/7/2555), กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง(14/5/2555)

133 5512772897 11/4/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกบัการบกุรุกพื้นทีป่า่สงวน บริเวณหมูบ่า้นนาแขม หมูท่ี ่ 1 

ต าบลนาแขม อ าเภอเมอืง จังหวัดเลย

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.6

 (อุดรธานี)

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

กโิลเมตรที ่34 - 37 ซึง่เปน็เสน้ทางเชื่อมตอ่ระหวา่งอ าเภอวังเหนอื จังหวัดล าปาง

 กบั จังหวัดพะเยา

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.3

 (ล าปาง)

สน.จทป.3 (ล าปาง) ปดิ

เร่ือง(17/8/2555), กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง(6/9/2555)

135 5510941558 19/4/2555 สมฤกษ ์ อภเิดชธนรักษ ์เจา้หนา้ทีป่า่ไมส้งักดัส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี ่ ๘ 

(นครราชสมีา) ปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยมชิอบใชอ้ านาจบดิเบอืนหลกัฐานเอกสารภ .บท.5 

ของประชาชน ในเขตพื้นที ่อ .ภกัดชีุมพล จ.ชัยภมูิ

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

136 5511343569 19/4/2555 ส านกังาน ป.ป.ส. ไดรั้บจดหมายร้องเรียนจากผู้หวังดกีรณีมกีารท าลายผืนปา่ 

เพื่อปลกูยางพารา ทีต่ าบลดา่นซา้ย อ าเภอดา่นซา้ย จังหวัดเลย

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.6

 (อุดรธานี)

137 5511355004 23/4/2555 4/7/2555 นางประทมุมา คนัธภมู ิไดท้ าการลอ้มร้ัวปดิกัน้ทางเขา้ออกของเกษตรกรทีม่พีื้นที่

นาตดิเขตแดนปา่ชุมชนบา้นสร้อย หมูท่ี ่ 10 ต าบลจานลาน อ าเภอพนา จังหวัด

อ านาจเจริญ

√ e-petition ส านกัจัดการปา่ชุมชน, 

สน.จทป.7 สาขา

อุบลราชธานี

138 5511152407 23/4/2555 1/11/2555 ขอใหพ้จิารณาเร่งการจา่ยเงนิคา่จา้ง ใหแ้กล่กูจา้งชั่วคราว  ของส านกัจัดการ

ทรัพยากรปา่ไมท้ี ่2 (เชยีงราย)

√ e-petition ส านกับริหารกลาง, 

สน.จทป.2 (เชยีงราย)

สน.จทป.2 (เชยีงราย) ปดิ

เร่ือง (6/8/2555) กรมปา่

ไม ้ปดิเร่ือง (1/11/2555)

139 5511349020 23/4/2555 4/9/2555 ขอใหต้รวจสอบการลกัลอบตดัตน้ไม ้ บริเวณเขตพื้นทีป่า่สงวนภเูขาแกว้ หมู่

บา้นคกไผ่ หมูท่ี ่6 ต าบลปากชม อ าเภอปากชม จังหวัดเลย

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.6

 (อุดรธานี)

สน.จทป.6 (อุดรธานี) ปดิ

เร่ือง(16/7/2555), กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง(4/9/2555)



หนา้ 20

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสรจ็

หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  เดือนตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 2 

140 5511356448 24/4/2555 22/8/2555 มกีารใชร้ถแทร็กเตอร์เขา้ไปไถกลบดนิ ถางปา่ ตดัไมเ้ปน็จ านวนมาก บริเวณริม

ถนนตากฟา้-ทา่ตะโก นครสวรรค์

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.4

 สาขานครสวรรค์

สน.จทป.4 สาขา

นครสวรรค ์ปดิเร่ือง 

(1/8/2555) ,กรมปา่ไมป้ดิ

เร่ือง(22/8/2555)

141 5512710070 30/4/2555 19/6/2555 มกีารลกัลอบขนไมส้กัเถือ่นที ่หมูบ่า้นแหลงสนัตสิขุ ต .เวยีงตา้ อ.ลอง จ.แพร่ √ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.3

 (ล าปาง)

สน.จทป.3 (ล าปาง) ปดิ

เร่ือง (15/6/2555), กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง(19/6/2555)

142 5511348321 1/5/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกบัการลกัลอบเผาตน้ไมแ้ละตดัไมท้ าลายปา่ ในเขตปา่อนรัุกษ์

ภเูขาธงแทน ต าบลดา่นซา้ย อ าเภอดา่นซา้ย จังหวัดเลย

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.6

 (อุดรธานี)

143 5511489096 1/5/2555 ขอใหต้รวจสอบการบกุรุกพื้นทีป่า่สงวนเทอืกเขาหนิหยาบ ต าบลบอ่เวฬุ อ าเภอข

ลงุจังหวัดจันทบรีุ

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.9

 (ชลบรีุ)

144 5511423068 1/5/2555 ขอความเปน็ธรรมใหแ้กร่าษฎรหมูท่ี ่2 และหมูท่ี ่4 ต าบลบอ่ภาค อ าเภอชาติ

ตระการ จังหวัดพษิณุโลก

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.4

 (ตาก)

145 5511362033 4/5/2555 มกีารตดัไมใ้นเขตปา่สงวนแหง่ชาตปิา่ดอยบอ่สม้และปา่ดอยโปง่นก ทอ้งทีอ่ าเภอ

เชยีงค า ต าบลอา่งทอง จังหวัดพะเยา

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

146 5512718383 4/5/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกบัการลกัลอบตดัไมภ้ายในเขตพื้นทีป่า่สงวน ถนนมติรภาพ 

ต าบลมติรภาพ อ าเภอมวกเหลก็ จังหวัดสระบรีุ

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.5

 (สระบรีุ)

147 5511383557 10/5/2555 มกีารลกัลอบตดัไมท้ าลายปา่บริเวณหมูบ่า้นปา่สกังาม ต าบลลวงเหนอื อ าเภอ

ดอยสะเกด็ จังหวัดเชยีงใหม่

√ e-petition ส านกัปอ้งกันฯ, สน.จทป.

1 (เชยีงใหม่)

สน.จทป.1 (เชยีงใหม)่ ปดิ

เร่ือง (24/7/2555)

148 5511334356 10/5/2555 มกีารลกัลอบตดัไมใ้นปา่เขตพื้นที ่อ าเภอทา่วังผา อ าเภอสนัตสิขุ อ าเภอบอ่เกลอื 

อ าเภอแมจ่ริม จังหวัดนา่น

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.2

 (เชยีงราย)

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

10 ต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภมูิ

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.8

 (นครราชสมีา)

สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

 ปดิเร่ือง (15/6/2555), 

กรมปา่ไมป้ดิเร่ือง

(19/6/2555)



หนา้ 21

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสรจ็

หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  เดือนตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 2 

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

เพชรบรูณ์

√ e-petition สน.จทป.4 สาขา

นครสวรรค์

151 5511390634 18/5/2555 18/6/2555 มกีารบกุรุกตดัไมท้ าลายปา่ บริเวณเทอืกเขาสวง หมูท่ี ่ 11 บา้นผ่านศกึ ต าบลพญา

เย็น อ าเภอปากชอ่ง จังหวัดนครราชสมีา

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.8

 (นครราชสมีา)

สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

 ปดิเร่ือง (15/6/2555), 

กรมปา่ไมป้ดิเร่ือง

(18/6/2555)

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

ลม้ทบัได ้บริเวณบา้นนางพรรณี พันธะไชย เลขที ่ 124 ม.1 ต าบลหมมูน้ อ าเภอ

เชยีงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

√ e-petition สน.จทป.7 (ขอนแกน่)

153 5512761093 21/5/2555 10/9/2555 มนีายทนุกวา้นซื้อปา่สงวน เพื่อปลกูยางพาราและสร้างบา้นพักตากอากาศ 

บริเวณปา่ตดิโรงเรียนบา้นหนองน้ าเขยีว หมูท่ี ่ 12 ต าบลบา้นดา่นนาขาม อ าเภอ

เมอืง จังหวัดอุตรดติถ์

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.3

 (ล าปาง)

สน.จทป.3 (ล าปาง) ปดิ

เร่ือง(4/7/2555), กรมปา่

ไมป้ดิเร่ือง(10/9/2555)

154 1603.7/1447 22/5/2555 กรณีมกีารบกุรุกท าลายปา่สงวนภโูลน้ หมูท่ี ่ 3 บา้นปา่เตย ต าบลนาอุดม อ าเภอ

นคิมค าสร้อย จังหวัดมกุดาหาร

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

155 1603.7/1446 22/5/2555 กรณีมกีารบกุรุกตดัไมท้ าลายปา่บริเวณปา่สงวนบา้นเมอืงใหม ่ต าบลเกาะเขาคอ 

อ าเภอตะกัว่ปา่ จังหวัดพังงา

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

156 1603.7/1455 23/5/2555 กรณีมกีารบกุรุกตดัไมท้ าลายปา่ บริเวณปา่สงวนแมแ่หงแมเ่มอืง หมูท่ี ่ 1 หมูท่ี ่7 

บา้นแหงเหนอื ต าบลบา้นแหง อ าเภองาว จังหวัดล าปาง

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

157 5512651632 23/5/2555 28/5/2555 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกบัวันรณรงคใ์หป้ลกูตน้ไม ้และควรก าหนดใหม้วีันปลกู

ตน้ไมแ้หง่ชาติ

√ e-petition ส านกัสง่เสริมการปลกูปา่

158 5510939883 24/5/2555 31/5/2555 ขอใหป้รับปรุงการใหบ้ริการของเจา้หนา้ทีส่ านกังานปา่ไม ้ประจ าทีว่า่การอ าเภอ

บางระก า ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัดพษิณุโลก

√ e-petition สน.จทป.4 (ตาก)

159 5510926037 28/5/2555 ขอใหต้รวจสอบเจา้หนา้ทีก่รมปา่ไม ้หนว่ย นว 1. (แมก่ะสี) จังหวัดนครสวรรค์ √ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, ส านกั

บริหารกลาง



หนา้ 22

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสรจ็

หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  เดือนตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 2 

160 5511107922 28/5/2555 18/6/2555 ขอใหเ้ร่งรัดคา่จา้ง TOR ของเจา้หนา้ทีก่รมปา่ไม ้ประจ าจังหวัดแมฮ่อ่งสอน √ e-petition ส านกับริหารกลาง, 

สน.จทป.1 (เชยีงใหม่)

สน.จทป.1 (เชยีงใหม)่ ปดิ

เร่ือง (5/6/2555), กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง(18/6/2555)

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

ไชย บา้นเลขที ่124 หมูท่ี ่1 บา้นหมมูน้ ต.หมมูน้ อ.เชยีงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด

√ e-petition สน.จทป.7 (ขอนแกน่)

162 5511482278 31/5/2555 1/8/2555 ขอใหต้รวจสอบพื้นทีห่มูบ่า้นทรัพย์สมบรูณ์  เนือ่งจากทางส านกังานทีด่นิ อ .บา้น

ฉาง จ.ระยอง แจง้วา่เปน็พื้นทีป่า่สงวนแหง่ชาติ

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.9

 (ชลบรีุ)

สน.จทป.9 (ชลบรีุ) ปดิ

เร่ือง(3/7/2555), กรมปา่

ไมป้ดิเร่ือง(1/8/2555)

163 1603.7/1617 7/6/2555 กรณีมกีารลกัลอบตดัไมใ้นปา่สงวนแหง่ชาตปิา่ละแม  หมูท่ี ่ 16 บา้นวังปลา ต าบล

บา้นควน อ าเภอหลงัสวน จังหวัดชุมพร

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

164 5510951095 6/6/2555 1/8/2555 เจา้หนา้ทีป่า่ไมท้ีด่แูลรับผิดชอบในเขต หมูบ่า้นทาน หมูท่ี ่ 4 ต าบลจางเหนอื 

อ าเภอแมเ่มาะ จังหวัดล าปาง  ประพฤต ิมชิอบ ทจุริต  ละเวน้ปฏบิตัหินา้ที่

√ e-petition ส านกับริหารกลาง, ส านกั

ปอ้งกนั, สน.จทป.3 

(ล าปาง)

สน.จทป.3 (ล าปาง) ปดิ

เร่ือง(17/7/2555), กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง(1/8/2555)

165 5511189883 7/6/2555 ขอความชว่ยเหลอืใหเ้ร่งอนมุตัเิงนิคา่ครองชพีของพนกังานราชการกรมปา่ไม ้เขต

บางเขน กรุงเทพมหานคร

√ e-petition ส านกับริหารกลาง

166 5511398376 8/6/2555 22/6/2555 เจา้หนา้ทีต่ ารวจ สภ.บา้นดา่นลานหอย จ .สโุขทยั คา้ไมส้กัทอ่น ไมส้กัแปรรูปท าไม้

โดยผิดกฎหมาย

√ e-petition สน.จทป.4 (ตาก)

167 5512990197 12/6/2555 14/6/2555 ขอใหพ้จิารณาก ากบัดแูลโครงการกอ่สร้างอา่งเกบ็น้ าหว้ยแมแ่ฝก ซึง่อยู่ในเขต

บริเวณปา่สงวนแหง่ชาต ิ(ปา่สนัทราย) หมูท่ี ่10 ต าบลแมแ่ฝกใหม ่อ าเภอสนัทราย

 จังหวัดเชยีงใหม่

√ e-petition สน.จทป.1 (เชยีงใหม่)

168 5311459051 12/6/2555 22/10/2555 ขอใหจ้ัดสรรทีด่นิท ากนิใหเ้กษตรกรผู้ยากจน ในเขต ต าบลทา่กระดาน อ าเภอ

สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชงิเทรา

√ e-petition ส านกัจัดการทีด่นิฯ กรมปา่ไมป้ดิเร่ือง 

(22/10/2555)

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

12 (นครศรีธรรมราช)

สน.จทป.12 

(นครศรีธรรมราช) ปดิ

เร่ือง(25/7/2555), กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง(14/8/2555)



หนา้ 23

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสรจ็

หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  เดือนตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 2 

170 5511321643 22/6/2555 กรณีจะมโีคน่ท าลายสวนปา่ทีอ่ยูในบริเวณโรงเรียนบา้นแขมเจริญ หมูท่ี ่ 3 ต.เมอืง

เดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

√ e-petition สน.จทป.7 สาขา

อุบลราชธานี

171 5511309970 22/6/2555 ขอใหต้รวจสอบการตดัไมท้ าลายปา่ในพื้นท ีบา้นหว้ยสเีสยีด อ าเภอภหูลวง จังหวัด

เลย

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

172 5512725369 22/6/2555 24/7/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกบัการลกัลอบตดัไมใ้นพื้นทีป่า่สงวน ชื่อปา่ทบัลาน บริเวณ

หมูบ่า้นมาบกราด หมูท่ี ่23 ต าบลโคกกระชาย อ าเภอครบรีุ จังหวัดนครราชสมีา

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.8

 (นครราชสมีา)

สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

 ปดิเร่ือง(16/7/2555), 

กรมปา่ไมป้ดิเร่ือง

(24/7/2555)

173 5511394314 2/7/2555 มชีาวบา้น นายทนุ และผู้มอีทิธพิล เขา้ไปบกุรุกพื้นทีใ่นปา่พื้นทีต่ดิตอ่บา้นพุตมู หมู่

 5-6 และบา้นนายคลองพุสวรรค ์ต าบลหว้ยลกึ อ าเภอบา้นลาด จังหวัดเพชรบรีุ

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.

10 (ราชบรีุ)

174 5511172567 4/7/2555 กรณีการขึ้นเงนิเดอืนราชการ ลกูจา้ง ลกูจา้งชั่วคราวของกรมปา่ไม ้หนว่ยปอ้งกนั

รักษาปา่ ที ่พล.6 พษิณุโลก

√ e-petition ส านกับริหารกลาง

175 5511690380 5/7/2555 1/11/2555 เร่งรัดการจา่ยเงนิเดอืนใหพ้นกังานจา้งเหมา ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม ้ที ่ 2 

(เชยีงราย)

√ e-petition ส านกับรหิารกลาง, 

สน.จทป.2 (เชยีงราย)

สน.จทป.2 (เชยีงราย) ปดิ

เร่ือง (9/7/2555) กรมปา่

ไม ้ปดิเร่ือง 1/11/2555

176 5512780603 9/7/2555 24/7/2555 มกีารตดัตน้ไมข้นาดใหญป่ระเภทไมท้อง ไมเ้ตง็ บริเวณหมู ่ 7 ต.หนองขาม อ.จัก

ราช จ.นครราชสมีา

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.8

 (นครราชสมีา)

สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

 ปดิเร่ือง(2516/7/2555),

 กรมปา่ไมป้ดิเร่ือง

(24/7/2555)

177 5512769784 12/7/2555 มกีารบกุรุกเขา้ไปตดัไมท้ าลายปา่ในเขตของกรมปา่ไม ้ต าบลวังกระแจะ อ าเภอ 

ไทรโยค จังหวัดกาญจนบรีุ

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

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

ตรวจไมน้ัน้ มรีะยะเทา่ใด ตามกฎระเบยีบใด พื้นทีจ่ังหวัดพจิติร

√ e-petition สน.จทป.4 สาขา

นครสวรรค์

179 5512672787 20/7/2555 26/7/2555 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกบัการแจกตน้กลา้พันธุไ์มใ้หแ้กป่ระชาชนเพื่อน าไป

ปลกูปา่

√ e-petition ส านกัสง่เสริมการปลกูปา่



หนา้ 24

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสรจ็

หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  เดือนตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 2 

180 5511365414 24/7/2555 7/11/2555 มนีายทนุใหพ้วกชาวเขาเผ่ามง้แผ้วถางปา่หว้ยหก ,หว้ยโปง่อน้ บา้นหว้ยหญา้เครือ 

หมูท่ี ่1 ต าบลน้ าหนาว อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบรูณ์

√ e-petition ส านกัปอ้งกันฯ, สน.จทป.

4 สาขานครสวรรค์

สน.จทป.4 สาขา

นครสวรรค ์ปดิเร่ือง

(1/10/2555) กรมปา่ไม ้

ปดิเร่ือง (7/11/2555)

181 5511373568 25/7/2555 มกีารบกุรุกเขตปา่สงวนปลกูยางพารา บา้นปากหมาก ถนนสายหว้ยพอด -ภบูอ่

บดิ หมู ่15 อ าเภอเชยีงคาน จ.เลย

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.6

 (อุดรธานี)

182 5510946191 6/8/2555 ขอใหเ้ร่งรัดและแตง่ตัง้กรรมการสอบขอ้เทจ็จริงการเลือ่นขัน้เงนิเดอืนของ

ขา้ราชการกรมปา่ไม ้ณ รอบที ่1 (เมษายน 2555)

√ e-petition ส านกับริหารกลาง

183 1603.7/2309 7/8/2555 กรณีการลกัลอบตดัตน้ไมบ้นภเูขาวังชงิ หมูท่ี ่ 7 บา้นวังชงิ ต าบลทา่โพธิ ์อ าเภอ

สะเดา จังหวัดสงขลา

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

184 5510917251 14/8/2555 กรณีเจา้หนา้ทีป่า่ไมข้ายทีด่นิใหก้บักลุม่นายทนุบริเวณบา้นอา่งเสอืด า ต .ทา่

ตะเกยีบ อ.ทา่ตะเกยีบ จ.ฉะเชงิเทรา

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.9

 สาขาปราจนีบรีุ

185 5511395919 14/8/2555 มกีารบกุรุกแผ่วถางปา่สงวน ในพื้นทีท่ีม่กีารปกัปา้ยตรวจยึดของเจา้หนา้ทีป่า่ไมห้มู่

 6 บา้นหนองเจริญ ทางขึ้น ซ .พระบาท ต.ลิน่ถิน่ อ. ทองผาภมู ิจ.กาญจนบรีุ

√ e-petition สน.จทป.10 (ราชบรีุ)

186 5511418020 14/8/2555 กรณีมชีาวบา้นการบกุรุกพื้นทีป่า่ ในอ าเภอทุง่หวัชา้ง จังหวัดล าพูน √ e-petition สน.จทป.1 (เชยีงใหม่)

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

หวงหา้ม

√ e-petition ส านกัสง่เสริมการปลกูปา่ ,

ส านกัการอนญุาต

ส านกัสง่เสริมฯ ปดิเร่ือง

(31/8/2555), กรมปา่ไม้

ปดิเร่ือง (18/9/2555)

188 5512702493 14/8/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกบัการลกัลอบตดัไมท้ าลายปา่ ในพื้นทีป่า่ดอนปูต่า หมูท่ี ่ 8 

ต าบลยางสกักระโพหลุม่ อ าเภอมว่งสามสบิ จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition สน.จทป.7 สาขา

อุบลราชธานี

189 5512759240 14/8/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกบัการลกัลอบตดัไม ้ ซึง่ผู้ร้องแจง้วา่เปน็เจา้หนา้ทีก่รมปา่ไม ้

 และเปน็เจา้ของร้านอาหารชื่อแกว้โมราห ์ตัง้อยู่ทีห่มูบ่า้นสกุสอ่ง ต าบลถ้ าลอด 

อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแมฮ่อ่งสอน

√ e-petition สน.จทป.1 (เชยีงใหม่)

190 5511131030 14/8/2555 ขอใหเ้ร่งพจิารณาจา่ยเงนิเบี้ยเลี้ยงใหแ้กเ่จา้หนา้ที ่ประจ าส านกัจัดการทรัพยากร

ปา่ไมท้ี ่2 อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงราย

√ e-petition สน.จทป.2 (เชยีงราย), 

ส านกับริหารกลาง



หนา้ 25

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสรจ็

หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  เดือนตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 2 

191 5512742098 14/8/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกบัการลกัลอบบกุรุกปา่ควรบารายี หมูท่ี ่ 7 บา้นบารายี 

ต าบลนาทอน อ าเภอทุง่หวา้ จังหวัดสตลู

√ e-petition สน.จทป.13 (สงขลา)

192 5512716967 14/8/2555 26/9/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกบัการลกัลอบตดัตน้ยางนา และตน้ตะเคยีนทอง บริเวณถนน

สายน้ าผุด ต าบลน้ าผุด อ าเภอเมอืง จังหวัดตรัง

√ e-petition สน.จทป.12 

(นครศรีธรรมราช)

สนจทปที ่12  

(นครศรีธรรมราช) ปดิ

เร่ือง (26/9/2555)

193 5512798733 14/8/2555 3/10/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกบัการลกัลอบบกุรุกพื้นทีป่า่ไมบ้นภเูขา บริเวณพื้นทีห่มูบ่า้น

นาดงนก หมูท่ี ่7 เขตพื้นทีต่ดิตอ่กบัหมูบ่า้นบา้นนาโคกหนิ ต าบลผาเลอืด อ าเภอ

ทา่ปลา จังหวัดอุตรดติถ์

√ e-petition สน.จทป.3 (ล าปาง) สน.จทป.3 (ล าปาง) ปดิ

เร่ือง 3/10/2555

194 5510959924 14/8/2555 28/9/2555 ร้องเรียนกรณีน ารถยนตข์องทางราชการของหนว่ยควบคมุไฟปา่จังหวัดจันทบรีุ ไป

ใชส้ว่นตวั

√ e-petition สน.จทป.9 (ชลบรีุ)

195 5510969793 14/8/2555 อยากใหก้รมปา่ไมม้กีารปรับปรุงระบบการท างานของหนว่ยงาน ชว่ยสอดสอ่ง

ดแูลหนอ่ย ไมใ่ชป่ลอ่ยปะละเลย

√ e-petition ส านกับริหารกลาง

196 5512644296 14/8/2555 18/9/2555 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกบัการด าเนนิการกบัผู้บกุรุกปา่สงวน โดยประชาชน

เหน็วา่ควรมกีารก าหนดบทลงโทษบคุคลทีม่กีารบกุรุกปา่สงวนอย่างจริงจัง เพื่อ

เปน็การรักษาปา่สงวนและธรรมชาตใิหค้งอยู่ตอ่ไป

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ กรมปา่ไมป้ดิเร่ือง

(18/9/2555)

197 5510903637 14/8/2555 22/8/2555  ขอใหต้รวจสอบพฤตกิรรมเจา้หนา้ทีป่า่ไม ้นายชูเกยีรต ิพงศศ์ริิวรรณ ใชอ้ านาจ

หนา้ทีเ่อื้อประโยชนก์จิการคา้ไมซ้ึง่ขดัตอ่หนา้ทีอ่ย่างร้ายแรง

√ e-petition ส านกับริหารกลาง

198 5511385812 15/8/2555 มชีาวกมัพูชา ไดต้ดัไมท้ าลายปา่สงวนและปา่อนรัุกษ ์ต .ปราสาท อ.บา้นกราด จ.

บรีุรัมย์

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.8

 (นครราชสมีา)

199 1603.7/2442 15/8/2555 กรณีมนีายทนุไดล้กัลอบตดัไมท้ าลายปา่และขดุดนิขาย บริเวณเขาเกยีรต ิหมูท่ี ่ 10

 ต าบลทุง่ปรัง อ าเภอสชิล จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

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

ฉาง จ.ระยอง

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.9

 (ชลบรีุ)

201 5511356689 16/8/2555 เนือ่งจากผู้มอีทิธพิลในพื้นที ่ไดเ้ขา้ไปลกัลอบตดัไมท้ าลายปา่บริเวณภเูขาบา้นชม

เจริญและบา้นชมนอ้ย ต าบลปากชม อ าเภอปากชม จังหวัดเลย

√ e-petition สน.จทป.6 (อุดรธานี)



หนา้ 26

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสรจ็

หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  เดือนตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 2 

202 5512268313 16/8/2555 ขอความเปน็ธรรม กรณีนายบวร การถาง อยู่บา้นเลขที ่ 69 หมูท่ี ่7 ต าบลเชยีงเพ็ง

 อ าเภอกดุจับ จังหวัดอุดรธานี

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.6

 (อุดรธานี)

203 5511205001 21/8/2555 30/11/2555 มนีายทนุบกุรุกปา่ตน้น้ า บริเวณน้ าตกบา้นนาเหนอื ต าบลโคกกลอย อ าเภอตะกัว่

ทุง่ จังหวัดพังงา

√ e-petition ส านกัปอ้งกนั, สน.จทป.12

 สาขากระบี่

 สน.จทป.12 สาขากระบี่

 ปดิเร่ือง (7/11/2555) 

กรมปา่ไม ้ปดิเร่ือง 

(30/11/2555)

204 1603.7/2539 22/8/2555 กรณีมกีารบกุรุกปา่โคกอดีงัโม หมูท่ี ่ 1 ต าบลคเูมอืง อ าเภอคเูมอืง จังหวัดบรีุรัมย์ √ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

205 1603.7/2540 22/8/2555 1/11/2555 กรณีมกีารบกุรุกปา่สงวน หมูท่ี ่ 11 ต าบลเหลา่ยาว อ าเภอบา้นโฮง่ จังหวัดล าพูน √ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ      ส านกัปอ้งกนัฯ,     

ปดิเร่ือง(1/11/2555)

206 5511302972 23/8/2555 มกีารเปดิร้านรับซื้อไมใ้นหมูบ่า้นเลขที ่ 19 (ร้านอยู่ขา้งบา้นผู้ใหญ่) ต าบลเขากะลา 

อ าเภอพยุหะครีี จังหวัดนครสววรค์

√ e-petition สน.จทป.4 สาขา

นครสวรรค์

207 5511357138 23/8/2555 30/11/2555 มชีาวบา้นไดเ้ขา้มาลอบตดัไมใ้นพื้นทีอ่นรัุกษป์า่ วัดภหูนิดงั ต .กลางใหญ ่อ.บา้นผือ

 จ.อุดรธานี

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.6

 (อุดรธานี)

สน.จทป.6 (อุดรธานี) ปดิ

เร่ือง(13/9/2555) กรมปา่

ไม ้ปดิเร่ือง (30/11/2555)

208 5511380798 23/8/2555 30/11/2555 มนีายทนุและชาวบา้นลกัลอบตดัไมท้ าลายปา่บา้นดอนไชยปา่แขม ต าบลออย 

อ าเภอปง จังหวัดพะเยา

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.2

 (เชยีงราย)

สน.จทป.2 (เชยีงราย) ปดิ

เร่ือง (8/11/255) กรมปา่

ไม ้ปดิเร่ือง(30/11/2555)

209 1603.7/669 28/8/2555 กรณีมกีารบกุรุกปา่สงวนบริเวณหมูท่ี ่2 ต าบลดอนแรด อ าเภอรัตนบรีุ จังหวัด

สริุนทร์

√ ทางโทรศ พท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

210 5511950488 30/8/2555 มกีารบกุรุกพื้นทีก่รมปา่ไมโ้ดยการสร้างสะพานคอนกรีตขนาดใหญข่า้มคลองโดย

อา้งวา่ขออนญุาตทางกรมปา่ไมเ้รียบร้อยแลว้ หมูท่ี ่ 8 ซอยพชรหงษ ์52 ต าบล

บางกอบวั อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมทุรปราการ

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

211 5511373394 30/8/2555 มขีบวนการลกัลอบตดัไมพ้ยุง แลว้ผลกัลงหนา้ผาขา้มไปยังฝ่ังประเทศลาว ทีบ่า้น

บก บา้นหนองแปน (ใกลก้บัอุทยานแหง่ชาตภิจูองนายอย ต าบลหว้ยขา่ อ าเภอ

บณุฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.7

 สาขาอุบลราชธานี



หนา้ 27

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสรจ็

หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  เดือนตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 2 

212 5511379025 30/8/2555 มกีารบกุรุกปา่สงวนแหง่ชาตขิองประชาชน ในเขตอ าเภอน้ าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ √ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.8

 (นครราชสมีา)

213 5511358090 3/9/2555 มกีารบกุรุกพื้นทีเ่ขาพญาโจร เขาปา่หญา่ เพื่อปลกูยางพารา ต าบลวังเพลงิ 

อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบรีุ

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.5

 (สระบรีุ)

214 5510946713 3/9/2555 มลีกูจา้งของกรมปา่ไมเ้อาชาวตา่งดา้วเขา้ไปบกุรุกพื้นทีป่า่เฉลมิพระเกยีรต ิหมูท่ี ่ 6

 ซอยพระบาท ต าบลลิน่ถิน่ อ าเภอทองผาภมู ิจังหวัดกาญจนบรีุ

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.

10 (ราชบรีุ)

สน.จทป.10 (ราชบรีุ) ปดิ

เร่ือง(24/9/2555)

215 5511973193 4/9/2555 29/11/2555 มนีายทนุมาบกุรุกแผ้วถางปา่สงวนบา้นน้ าตกไทรทอง หมูท่ี ่ 7 และหมูท่ี ่1 บา้นทุง่

มะกอก ต าบลองคพ์ระ อ าเภอดา่นชา้ง จังหวัดสพุรรณบรีุ

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.

10 (ราชบรีุ)

,สนจทป 10 (ราชบรีุ)  ปดิ

เร่ือง (27/11/2555) กรม

ปา่ไม ้ปดิเร่ือง 

(29/11/2555)

216 1603.7/1126 11/4/2555 4/9/2555 กรณีมนีายทนุบกุรุกแผ้วถาง ตดัไมท้ าลายปา่เพื่อปลกูยางพารา หมูท่ี ่ 6 บา้นไร่

งาม ต าบลหมากหญา้ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

217 5511433822 6/9/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกบัการลกัลอบบกุรุกพื้นทีป่า่สงวน ในเขตพื้นทีห่มูบ่า้น

ร่อนทอง(คลองลอย) หมูท่ี ่8 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบครีีขนัธ์

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.

10 (ราชบรีุ)

218 5512698947 6/9/2555 6/9/2555 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกบัการดบัไฟปา่ บริเวณพื้นทีภ่าคใตข้องประเทศไทย √ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

219 1603.7/2717 6/9/2555 กรณีมกีารบกุรุกตดัตน้ไม ้หมูท่ี ่2 ต าบลเขาไมแ้กว้ อ าเภอสเิกา จังหวัดตรัง √ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

220 1603.7/2718 6/9/2555 กรณีมกีารบกุรุกตดัตน้ไม ้บริเวณพื้นทีป่า่ชุมชนบา้นดงจงอาจ ต าบลบงึแก อ าเภอ

มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

221 1603.7/2733 10/9/2555 กรณีมกีารบกุรุกตดัตน้ไมเ้พื่อปลกูไร่มนัส าปะหลงั หมูท่ี ่ 10 ต าบลโคกกลาง 

อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบรีุรัมย์

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

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

เพชรบรีุ

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.

10 (ราชบรีุ)

223 5511977090 11/9/2555 มชีาวบา้นบกุรุกเขา้ไปในเขตพื้นทีป่า่ไม ้เขา้ไปขดุดนิน าไปขาย อยู่ตรงบริเวณภเูขา

จุก ต าบลตะกาดเงา้ อ าเภอทา่ใหม ่จังหวัดจันทบรีุ

√ e-petition สน.จทป.9 (ชลบรีุ)



หนา้ 28

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสรจ็

หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  เดือนตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 2 

224 5511368576 13/9/2555  มเีจา้หนา้ทีข่องหนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที ่สพ .2 (หว้ยขนนุ) ท าการบกุรุกปา่ หมู ่6 

ต าบลวังยาว อ าเภอดา่นชา้ง จังหวัดสพุรรณบรีุ

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.

10 (ราชบรีุ)

225 5511498641 13/9/2555 ขอใหต้รวจสอบการบกุรุกพื้นทีป่า่ชุมชน ในพื้นทีห่มู ่ 9 ต าบลคลองพน อ าเภอนา

ตาล(เดมิเปน็อ าเภอเขมราฐ) จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, ส านกั

จัดการปา่ชุมชน

226 5512707312 13/9/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกบัการลกัลอบตดัไมท้ าลายปา่ บริเวณปา่สงวนเขาผาแดง 

หมูท่ี ่14 ต าบลโปง่แดง อ าเภอเมอืง จังหวัดตาก

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.4

 (ตาก)

227 5511372161 14/9/2555 การตดัไมเ้พื่อเอามาแปรรูปแลว้สง่ขายใหก้บัลกูคา้เปน็จ านวนมาก หมูบ่า้นหนอง

คา้ ต าบลนามอ่ง อ าเภอกดุบาก จังหวัดสกลนคร

√ e-petition สน.จทป.6 สาขานครพนม

228 5511382745 18/9/2555 ขอใหต้รวจสอบสสุานหงษโ์อว๊บกุรุกปา่สงวน หมู ่ 11 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ √ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, สน.จทป.9

 (ชลบรีุ)

229 5512722061 18/9/2555 มกีารบกุรุกถางปา่บนภเูขาสงู หมูท่ี ่6 ต าบลเขาขาว อ าเภอทุง่สง รอยตอ่ระหวา่ง

อ าเภอทุง่ใหญ ่อ าเภอบางขนั จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ e-petition สน.จทป.12 

(นครศรีธรรมราช)

230 5511340130 18/9/2555 ขออนญุาตตดัตน้ยางนาในทีด่นิตนเอง เพื่อสร้างบา้น ทีต่ัง้ยังไมม่บีา้นเลขที ่บา้น

โพนงาน ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสนิธุ์

√ e-petition สน.จทป.7 (ขอนแกน่)

231 5512783248 24/9/2555 24/10/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกบัการลกัลอบตดัไม ้บริเวณพื้นทีป่า่โคกหนองนกเขา หมูท่ี ่ 1 

ต าบลหนองค ูอ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบรีุรัมย์

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

 ปดิเร่ือง(24/10/2555)

รวม 111 120

รวมท้ังหมด 231



 

เอกสารแนบ 3 

เรื่องร้องเรียน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
 
 



หนา้ 1

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสรจ็

หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

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

ต าบลเวยีงสระ อ าเภอเวยีงสระ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

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

อุทยัธานี

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

3 5310982342 9/10/2553 ขอใหต้รวจสอบการปฏบิตัหินา้ทีข่องเจา้หนา้ทีป่า่ไมอ้ าเภอตาพระยา 

จังหวัดสระแกว้

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

4 5310986990 15/10/2553 พชิญะ ย่ังยืน ผอ.ส านกังานภาคที ่5 กรมปา่ไม ้และนายภาสกรณ์ แพง่สวุรรณ   

ไดก้ระท าพฤตกิรรมมชิอบ

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

5 5311489801 15/10/2553 27/6/2554 ขอความเปน็ธรรมเกีย่วกบัสทิธใินทีด่นิ จังหวัดกาญจนบรีุ √ e-petition ส านกัจัดการทีด่นิฯ

6 5311372860 15/10/2553 ขอแจง้เบาะแสการลกัลอบตดัไม ้บริเวณพื้นทีป่า่สงวนมุง่หนา้สูห่มูบ่า้นวังถ้ าฉลอง

 ต าบลถ้ าฉลอง อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดติถ์

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

7 1603.7/5557 18/10/2553 ความชว่ยเหลอืเนือ่งจากถกูใหร้ื้อบา้นออกจากทีด่นิในเขตปา่สงวนแหง่ชาต ิในเขต

อ าเภอทา่แซะ จ.ชุมพร

√ ดว้ยตวัเอง ส านกักฎหมาย

8 5311484811 20/10/2553 ขอใหต้รวจสอบการบกุรุกพื้นทีป่า่สงวน ภายในพื้นที ่ถนนแกง่กระจาน ต าบลแกง่

กระจาน อ าเภอแกง่กระจาน จังหวัดเพชรบรีุ

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

9 5311938671 20/10/2553 ขอใหต้รวจสอบและแกไ้ขปญัหาการลกัลอบเผาปา่ ในบริเวณพื้นทีป่า่พรุควนเคร็ง

 ซึง่อยู่ในเขตพื้นทีต่ าบลเกาะใหญ ่อ าเภอกระแสสนิธุ ์จังหวัดสงขลา

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

10 5311323132 20/10/2553 8/12/2554 มชีาวบา้นและผู้มอีทิธพิลไดเ้ขา้ไปบกุรุกพื้นทีป่า่ ทีเ่กดิเหตจุะเปน็ทางขึ้นน้ าตกบญุ

บาลโดยจุดเกดิเหตจุะตดิกบัหนว่ยงานกรมปอ้งกนัภยัไฟปา่และกรมปา่ไมข้อง

จังหวัดระนอง

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

11 5311367687 20/10/2553 ลกัลอบตดัไมใ้นปา่ พื้นทีป่า่เขต อ .ดงหลวง จ.มกุดาหาร พื้นทีป่า่เขต อ .นาแก

จ.นครพนม

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เดือนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 3 



หนา้ 2

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสรจ็

หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เดือนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 3 

12 5311446923 20/10/2553 ขอใหต้รวจสอบการบกุรุกพื้นทีป่า่สงวน บา้นพุนกเหยา หมูท่ี ่ 5 

บา้นพุนกเหยา ต าบลหว้ยลกึ อ าเภอบา้นลาด จังหวัดเพชรบรีุ

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

13 5311365258 20/10/2553 ขอแจง้เบาะแสการลกัลอบการตดัไมส้กั และไมป้ระเภทอื่นๆ บริเวณหมูบ่า้น  หว้ย

ฉลอง หมูท่ี ่1 ต าบลถ้ าฉลอง อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดติถ์

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

14 5311375564 20/10/2553 รักษาราชการแทนอธกิารบดสีถาบนัเทคโนโลยีปทมุวันไดก้ระท าการสัง่ใหค้นงาน

ตดัตน้ปาลม์ เปน็จ านวนหลาย 10 ตน้ ทีส่ถาบนัเทคโนโลยีปทมุวัน

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

15 5312894168 22/10/2553 มกีารบกุรุกท าลายปา่ทีบ่า้น สบสม หมูท่ี ่3 ต าบล เวยีง อ าเภอเชยีงของ 

จังหวัดเชยีงราย

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

16 5310965347 26/10/2553 21/8/2555 เจา้หนา้ทีป่า่ไมเ้ดมิทีน่ายคมกริชและนายวนิยั ประจ าทีศู่นย์ประสานงาน

พระนครศรีอยุธยาโดยมารีดไถเ่งนิกบัทกุโรงงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

√ e-petition ส านกัการอนญุาต

17 5311384698 26/10/2553 การบกุรุกเขา้ไปตดัไมข้นาดใหญแ่ละจ านวนมากในเขตปา่สงวน อ .แมแ่จม่ 

จ.เชยีงใหม่

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

18 5311354446 28/10/2553 3/9/2555 มนีายทนุในพื้นทีต่ าบลบา้นถ้ า บางกลุม่ไดเ้ขา้ไปท าการจับจองเปน็ของตน ทัง้ที่

พื้นทีด่งักลา่ว มหีมดุเขตปา่สงวนอย่างชัดเจน ในเขตปา่สงวนต าบลบา้นถ้ า พื้นที่

หมูท่ี ่4 ต าบลบา้นถ้ า อ.ดอกค าใต ้จ. พะเยา

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ กรมปา่ไมป้ดิเร่ือง

(3/9/2555)

19 5311304531 2/11/2553 มกีารลกัลอบตดัไมบ้ริเวณเทอืกเขาพังเหย ต .เจาทอง อ.ภกัดชีุมพล 

จ.ชัยภมูิ

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

20 5311406900 2/11/2553 แจง้เบาะแสเกีย่วกบัการลกัลอบบกุรุกพื้นทีป่า่สงวนเพื่อท ากจิการเหมอืงแร่

ฟลอูอไรท ์บริเวณหมูท่ี ่7 ต าบลโคกแสมสาร อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบรีุ

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

21 5312771313 2/11/2553 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกบัการลกัลอบขดุดนิในพื้นทีเ่ขตปา่ไม ้ซึง่อยู่ในความ

รับผิดชอบของกรมปา่ไม ้น าดนิมาถมทีด่นิเพื่อกอ่สร้างสถานบีริการน้ ามนั ปตท . 

ต าบลศรีสนุทร อ าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ



หนา้ 3

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสรจ็

หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เดือนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 3 

22 5311315216 3/11/2553 8/12/2554 มกีารลกัลอบตดัไมใ้หญ ่ในปา่อนรัุกษค์ลองเพรา ซอย 11 & 12 หมูท่ี ่13

บา้นหว้ยเหมอืง ต าบลนาขา อ าเภอหลงัสวน จังหวัดชุมพร

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

23 5312753811 3/11/2553 ผู้มอีทิธพิลในพื้นทีล่กัลอบถางปา่และน ารถขดุดนิไปขดุดนิลกูรังบนเขาเพื่อไป

จ าหนา่ย หมู ่4 ต.ทา่มะปราง อ.แกง่คอย จ.สระบรีุ

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

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

พังงา

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

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

น้ าอุน่ ต าบลหนิดาษ อ าเภอปางศลิาทอง จังหวัดก าแพงเพชร

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

26 5310997448 10/11/2553 เจา้หนา้ทีป่า่ไมภ้าคที ่5 ชื่อนายพชิญะ ย่ังยืน และนายสภโณ ไดเ้ขา้มาตรวจ

โรงงานเลือ่ยไม ้และไดเ้รียกเกบ็เงนิกบัโรงงาน หมู ่ 5 ต.บางกระสอ อ.เมอืง

จ.นนทบรีุ

√ e-petition ส านกับริหารกลาง

27 5311308392 10/11/2553 10/11/2553 สวนปา่ไมส้กั ชอ่งเขาลบังา หมูท่ี ่ 16 บา้นใหมน่าบอ่ค า อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร 

จังหวัดก าแพงเพชร ทีถ่กูลกัลอบตดัไมส้กัไปจ านวน 9-10 ตน้ อายุตน้ไมส้กั

ประมาณ 18 ป ีเปน็คร้ังที ่3

√ e-petition สผส. ด าเนนิการเอง

28 1603.7/5629 16/11/2553 เจา้หนา้ทีป่า่ไมใ้นเขตพื้นทีจ่ังหวัดนครปฐมเรียกเกบ็เงนิจากพอ่คา้แมค่า้ร้านขาย

เฟอร์นเิจอร์ จังหวัดนครปฐม

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

29 1603.7/5631 17/11/2553 28/1/2554 มกีารบกุรุกพื้นทีป่ลกูปา่ หมูบ่า้นสนังอ้ไถ ต .ผางาม อ.เวยีงชัย จ.เชยีงราย √ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

30 5311338040 18/11/2553 16/3/2555 มนีายทนุบกุรุกปลกูปาลม์น้ ามนั ยางพารา ทีป่า่สงวนเลยีงสตัว ์หมูท่ี ่ 3 

ต าบลทุง่สงั และหมูท่ี ่2 ต าบลบางรูป หมูท่ี ่3 ต าบลทุง่สงั อ าเภอทุง่ใหญ ่

จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ,

สน.จทป.12 

(นครศรีธรรมราช)

สน.จทป.12 

(นครศรีธรรมราช) ปดิ

เร่ือง(16/3/2555), กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง(16/3/2555)

31 5311480212 18/11/2553 ขอใหต้รวจสอบการบกุรุกทีด่นิพื้นทีเ่ขตปา่สงวน (ไมท่ราบชื่อปา่) โดยผู้มอีทิธพิลใน

พื้นที ่บริเวณหมูท่ี ่3 ต าบลสชิล อ าเภอสชิล จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ



หนา้ 4

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสรจ็

หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เดือนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 3 

32 5311482144 19/11/2553 ขอใหต้รวจสอบการบกุรุกพื้นทีป่า่สงวนเขตปา่ทุง่สงั ปากเพรียง ตัง้อยู่หมูท่ี ่ 2 

ต าบลบางรูป อ าเภอทุง่ใหญ ่จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ,

สน.จทป.12 

(นครศรีธรรมราช)

33 5311368606 24/11/2553 มชีาวบา้นในหมูบ่า้นช าบอน ต าบล นาอนิ อ .พชิัย จ.อุตรดติถ ์ไดม้กีารบกุรุกเขา้ไป

ในปา่จุดที่1 อยู่ตรงขา้ม การทางพชิัย และจุดที่2 คอื อา่งเกบ็น้ าช าบอน อ .นาอนิ 

วิ่งจากเสน้พษิณุโลกไปอุตรดติถ์

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

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

บา้นเคีย่มเพาะ หมู ่5 ต.ปากฉลยุ อ.ทา่ฉาง จ.สรุาษฎร์ฯ เพื่อบกุรุกถางปา่ทีเ่ปน็

พื้นทีป่า่ตน้น้ าของบา้นเคีย่มเพาะ

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

35 5311467694 2/12/2553 ขอแจง้เร่ืองประชาชนร้องเรียนปญัหาการบกุรุกปา่สงวนแหง่ชาตบิริเวณ

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

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

36 5311338430 2/12/2553 มกีารบกุรุกพื้นทีป่า่สงวนทีบ่ริเวณบา้นทา่งาม ต .ส าราญ อ.สามชัย จ.กาฬสนิธุ์ √ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

37 5312748400 9/12/2553 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกบัการลกัลอบบกุรุกพื้นทีป่า่สงวน บริเวณหมูบ่า้นสนัหบี

หมูท่ี ่8 ต าบลแมส่ า อ าเภอศรีสชันาลยั จังหวัดสโุขทยั

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

38 1603.7/5147 12/10/2553 15/12/2553 มกีารบกุรุกพื้นทีป่า่สงวน หมู่4 ต.ทา่ผาปุม้ อ.แมล่านอ้ย  จ.แมฮ่อ่งสอน √ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

39 1603.7/5128 8/10/2553 15/12/2553 เจา้หนา้ทีป่า่ไมป้ระจ าศูนย์ประสานงานปา่ไมน้า่น ใชอ้ านาจหนา้ทีข่ม่ขู ่และเรียก

เกบ็เงนิจากชาวบา้น

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

40 5311330786 17/12/2553 13/12/2554 มกีารตดัไมท้ าลายปา่ บริเวณ หมูบ่า้นหนา้คราม ม .6 ต.ทุง่ระยะ อ.สว ีจ.ชุมพร √ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

41 5312794592 17/12/2553 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกบัการลกัลอบตดัไมส้กั ปา่สงวนในเขตพื้นทีห่มูบ่า้นบา้นดอน 

หมูท่ี ่2 ชอยวัดปา่บญุนาค ต าบลเชยีงดาว อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

42 5312749902 21/12/2553 บกุรุกปา่สงวนแหง่ชาต ิควนบา้นเกาะจง หมู่ 10 ต าบลทบัชา้ง อ าเภอนาทว ี

จังหวัดสงขลา

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

43 5311379690 21/12/2553 มกีารตดัไมส้กั ไมป้ระดูข่นาดใหญจ่ านวนมากทีเ่สน้ทางหมายเลข 1290ระหวา่ง

อ าเภอแมจ่ัน-เชยีงแสนทีมุ่ง่หนา้ไปสามเหลีย่มทองค า

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ



หนา้ 5

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสรจ็

หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เดือนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 3 

44 5311031906 22/12/2553 30/8/2555 ขอความอนเุคราะหพ์จิารณาน ารถแบค็โฮเขา้ไปขดุบอ่น้ าเพื่อใชอุ้ปโภคบริโภค

ใหแ้กป่ระชาชนประมาณ 100 หลงัคาเรือน อาศัยอยู่บริเวณพื้นทีป่า่อุทยานหว้ยแร่

 ต าบลหนองพลบั อ าเภอหวัหนิ จังหวัดประจวบครีีขนัธ์

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ กรมปา่ไมป้ดิเร่ือง

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

อ.กาญจนดษิฐ ์จ.สรุาษฎร์ธานี

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

46 5311357458 23/12/2553 มนีายทนุเขาไปบกุรุกถางปา่บนภเูขาเพื่อปลกูยางพาราและบกุรุกปา่เพื่อเขา้ท า

ส านกัสงฆ ์ต.บางรูป อ.ทุง่ใหญ ่ จ.นครศรีธรรมราช

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

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

ศูนย์ประสานงานปา่ไมส้กลนคร

√ ทางโทรศัพท์ ส านกับริหารกลาง

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

ราษฎรและทีส่าธารณประโยชน์

√ สร.ทส. ส านกัจัดการทีด่นิฯ,

ส านกัปอ้งกนัฯ

49 5311394464 4/1/2554 ขอใหต้รวจสอบการลกัลอบตดัไมใ้นเขตพื้นทีป่า่สงวนแหง่ชาตปิา่แมป่าน 

อ าเภอเดน่ชัย จังหวัดแพร่

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

50 1603.7/5182 15/10/2553 11/1/2554 มกีารบกุรุกพื้นทีป่า่สงวน บา้นช าบอน ต .ชัยนาม อ.วังทอง จ.พษิณุโลก √ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

51 5410942276 11/1/2554 หนว่ยกรมปา่ไม ้ต.ลาดกระทงิ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชงิเทรา เจา้หนา้ทีท่จุริต 

ประพฤตมิชิอบ ละเวน้ปฏบิตัหินา้ที่

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

52 1603.7/132 13/1/2554 มกีารบกุรุกถางปา่บริเวณเขาลกูชา้ง หมูบ่า้นเขาลกูชา้ง อ .ทา่ยาง จ.เพชรบรีุ √ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

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

อ.หว้ยคต จ.อุทยัธานี

√ ดว้ยตวัเอง ส านกัปอ้งกนัฯ

54 5411987380 14/1/2554 บกุรุกปา่ตน้ไมใ้นพื้นทีอ่นรัุกษ ์ คลองโปง่น้ าร้อน ต .โปง่น้ าร้อน อ.โปง่น้ าร้อน

จ.จันทบรีุ

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

55 5412788543 14/1/2554 ขอแจง้เบาะแสการลกัลอบตดัไมท้ าลายปา่ บริเวณปา่สงวน (ไมท่ราบชื่อ) เชื่อม

ระหวา่งต าบลโพนงาม อ าเภอค าชะอ ีและ อ าเภอดงหลวง จังหวัดมกุดาหาร

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ



หนา้ 6

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสรจ็

หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เดือนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 3 

56 5411110247 14/1/2554 ขอใหแ้กไ้ขปญัหาความเดอืดร้อนของพนกังานจา้งเหมา หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ 

กรมปา่ไม ้เร่ืองคา่ตอบแทนเงนิเดอืนยังไมอ่อก

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

57 5410999066 14/1/2554 30/8/2555 พฤตกิรรมเจา้หนา้ทีป่า่ไมอ้ าเภอแมท่า ลพ .3ทาชมภ ูขม่ขูป่ระชาชน,เรียกรับสนิบน √ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ กรมปา่ไมป้ดิเร่ือง

58 5412208700 14/1/2554 21/2/2554 อยากใหท้า่นปรับปรุงเร่ืองคา่ตอบแทน และสวัสดกิารของพนกังานจา้งเหมา √ e-petition ส านกับริหารกลาง

59 1603.7/82 17/1/2554 ขอพระราชทานความเปน็ธรรม กรณีนางเพ็ญศริิ แสงทองจ ีต าบลการะเกด 

อ าเภอเชยีรใหญ ่จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ ส านกัราช

เลขาธกิาร

ส านกักฎหมาย

60 1603.7/184 17/1/2554 การตดัไมแ้ละขนไมใ้นเขตปา่สงวนแหง่ชาต ิเขตพื้นทีบ่า้นเปอืย อ าเภอกนัทรารมย์ 

จังหวัดศรีษะเกษ

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

61 5411482809 20/1/2554 ขอใหต้รวจสอบการบกุรุกพื้นทีป่า่สงวนชื่อ ตาดวัวเฒา่ บริเวณพื้นทีบ่า้นผามบู 

หมูท่ี ่11 ต าบลแมพู่ล อ าเภอลบัแล จังหวัดอุตรดติถ ์ซึง่เชื่อมตอ่กบัอ าเภอเดน่ชัย 

จังหวัดแพร่

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

62 5411381781 20/1/2554 27/6/2554 มกีารปรับพื้นทีท่ีม่สีภาพปา่ตรงขา้มอนามยัโนนสาวเอ ้ต .วังหม ีอ.วังน้ าเขยีว

จ.นครราชสมีา

√ e-petition ส านกัจัดการทีด่นิฯ

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

64 5410936257 26/1/2554 เจา้หนา้ทีป่า่ไม ้มพีฤตกิรรมเรียกรับเงนิจากโรงปนูและโรงโมใ่นเขตจังหวัดสระบรีุ √ e-petition ส านกับริหารกลาง

65 5412722048 26/1/2554 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกบัการบกุรุกพื้นทีป่า่สงวน บริเวณเขาบรรทดั หมูท่ี ่ 5 

ต าบลแหลมกลดั อ าเภอเมอืง จังหวัดตราด

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

66 5412727450 26/1/2554 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกบัการบกุรุกทีด่นิสาธารณะ ประเภทปา่สงวนแหง่ชาต ิ

(ไมม่ชีื่อ) บริเวณหมูท่ี ่6 ต าบลหนองน้ าใส อ าเภอสคีิ้ว จังหวัดนครราชสมีา

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

67 5411160986 26/1/2554 ขอความอนเุคราะห ์พจิารณาปรับเพิ่มอัตราคา่จา้งใหแ้กพ่นกังานลกูจา้งชั่วคราว

ของกรมปา่ไม ้ต าแหนง่พนกังานปอ้งกนัไฟปา่ ของจังหวัดกาฬสนิธุ์

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ



หนา้ 7

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสรจ็

หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เดือนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 3 

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

ปา่สงวนชื่อควนปลวกโลน้ (ชื่อทีป่ระชาชนเรียก)บา้นไทรทอง หมูท่ี ่6 

ต าบลกะลาเส อ าเภอสเิกา จังหวัดตรัง

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ,

สน.จทป.12 

(นครศรีธรรมราช)

สน.จทป.12 

(นครศรีธรรมราช) ปดิ

เร่ือง(23/5/2555), กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง(6/6/2555)

69 ทส0207.3/ว

2707

18/10/2553 กระทูถ้ามที ่1134 ร. เร่ือง การตัง้ศูนย์อนรัุกษส์ง่เสริมการปลกูและวจิัยพชืพันธุ์

พื้นเมอืงทีห่ายาก

√ สป.ทส. ส านกัวจิัยและพัฒนาฯ

70 1603.7/ว6064 20/12/2553 การด าเนนิการตามขอ้หารือของสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร (ของนายสกุจิ อัถโถ

ปกรณ์ นายสมบตั ิ ยะสนิธุ ์และนางวรศุล ี สวุรรณปริสทุธิ์ )

√ สล.สส. ส านกัการอนญุาต,

ส านกัปอ้งกนัฯ

71 5411481719 7/2/2554 ขอใหต้รวจสอบการบกุรุกพื้นทีป่า่สงวนดา้นหลงัเขือ่นหว้ยแคน บริเวณหมูท่ี ่ 6 

ต าบลโพนงาม อ าเภอค าชะอ ีจังหวัดมกุดาหาร

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

72 5411306988 11/2/2554 ขอใหต้รวจสอบการลกัลอบตดัไมป้ระเภท ไมป้ระดู ่ไมย้าง ไมต้าด บริเวณพื้นทีป่า่

สงวนเทอืกเขาพนมดงรัก หมูบ่า้นนากลาง หมูท่ี ่ 5 หมูท่ี ่8 และหมูท่ี ่11 ต าบล

สะเดา อ าเภอบวัเชด จังหวัดสริุนทร์

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

73 5411358703 11/2/2554 มชีาวบา้นเขา้ไปบกุรุกพื้นทีป่า่สงวนโดยเปน็ปา่เบญจพรรณ ไผ่ ไมยื้นตน้ และท า

การเผาปา่ในตอนกลางวันและกลางคนื หมูบ่า้นไผ่สทีอง /มว่งเทา ต าบลองคพ์ระ 

อ าเภอดา่นชา้ง จังหวัดสพุรรณบรีุ

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

74 5412708770 11/2/2554 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกบัการลกัลอบตดัไมท้ าลายปา่ บริเวณเขาโพธิพ์ระยา 

หมูบ่า้นทา่ขา้มสดุ ต าบลศรีมงคล อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบรีุ

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

75 5411454547 11/2/2554 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกบักลุม่ผู้มอีทิธพิลลกัลอบบกุรุกพื้นทีป่า่สงวนเพื่อท า

การเกษตร ในพื้นทีห่มู ่12 ต าบลอา่วตง อ าเภอวังวเิศษ จังหวัดตรัง

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

76 5411353717 11/2/2554 ลกูของลกูจา้งเจา้หนา้ทีป่า่ไมแ้ละอื่นๆ จ านวน 7-10 คน เขา้ไปบกุรุกพื้นทีป่า่สวงน

 ตัง้แตป่ ี2553 จนถงึปจัจุบนัไดเ้ขา้ไปถางพื้นทีป่า่ และปกัหลกัจับจองพื้นที ่โดยจะ

น าพื้นทีต่รงนัน้ท าประโยชนส์ว่นตวั หมูบ่า้นแหลมทบัอวน /อา่วทบัอวน ต าบลเกาะ

พยาม อ าเภอเมอืงระนอง จังหวัดระนอง

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ



หนา้ 8

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสรจ็

หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เดือนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 3 

77 5411407073 16/2/2554 16/9/2554 ขอใหเ้ร่งรัดการด าเนนิการขึ้นทะเบยีนสวนปา่ เพื่อขออนญุาตตดัไมส้กัทองเพื่อ

จ าหนา่ย ใหแ้ก ่นายโฆสติ โรจนพันธ ์ต .หนองจก อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี

√ e-petition ส านกัสง่เสริมฯ

78 5412654937 5/1/2554 16/2/2554 ขอเสนอความเหน็ใหป้รับปรุงโครงการฌาปนกจิสงเคราะหข์องกรมปา่ไม้ √ e-petition ส านกับริหารกลาง

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

ลกูจา้งประจ า และลกูจา้งชั่วคราว (5412208700)

√ e-petition ส านกับริหารกลาง

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

จ.ก าแพงเพชร

√ e-petition ส านกัสง่เสริมฯ,

ส านกัการอนญุาต,

ส านกักฎหมาย

81 5312639096 29/11/2553 16/2/2554 แสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัการก าหนดคณุสมบตัเิฉพาะต าแหนง่ของการสอบ

บรรจุขา้ราชการของหนว่ยงานกรมปา่ไม ้และกรมอุทยานแหง่ชาตสิตัวป์า่และ

พันธุพ์ชื

√ e-petition ส านกับริหารกลาง

82 5411384933 17/2/2554 13/12/2554 ลกัลอบตดัไมใ้นปา่เขาแหลมร่ิวหมูท่ี่4 ต าบลบางน้ าจดื อ าเภอหลงัสวน 

จังหวัดชุมพร

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

83 5412742980 17/2/2554 29/8/2555 แจง้เบาะแสเกีย่วกบัการลกัลอบตดัไมท้ าลายปา่ บริเวณเขตพื้นทีป่า่สงวน (ไม่

ทราบชื่อ) ตัง้อยู่ระหวา่งหมูบ่า้นแมต่ัง๋ หมูท่ี ่7 และหมูบ่า้นแมเ่ชยีงรายบน หมูท่ี ่4 

ถนนพหลโยธนิ ต าบลแมพ่ริก อ าเภอแมพ่ริก จังหวัดล าปาง

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ กรมปา่ไมป้ดิเร่ือง

84 5410979611 19/2/2554 ผู้รับเหมา ร่วมพลงัยนตก์อ่สร้าง สร้างอาคาร ถกูเจา้หนา้ทีป่า่ไมเ้รียกรับเงนิ %    

ในการตรวจรับจากผู้รับเหมา

√ e-petition ส านกับริหารกลาง

85 5412737405 19/2/2554 ขอแจง้เบาะแสการลกัลอบตดัไมป้า่สงวน บริเวณพื้นทีห่มูท่ี ่ 2 หมูบ่า้นฟากทา่ 

อ าเภอฟากทา่ จังหวัดอุตรดติถ์

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

86 5411426293 21/2/2554 ขอใหต้รวจสอบการบกุรุกทีด่นิปา่สงวนโดยไมไ่ดรั้บอนญุาต บริเวณหมูท่ี ่ 12 

ต าบลอา่วตง อ าเภอวังวเิศษ จังหวัดตรัง

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

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

 จ.กาญจนบรีุ

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ



หนา้ 9

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสรจ็

หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เดือนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 3 

88 5411483221 23/2/2554 27/8/2555 ขอใหต้รวจสอบการบกุรุกทีด่นิปา่สงวนโครงการปลกูปา่ของ บริษทั ปตท .จ ากดั 

(มหาชน) เพื่อปลกูยางพารา ในพื้นทีห่มูท่ี ่3 ต าบลทบัชา้ง อ าเภอสอยดาว จังหวัด

จันทบรีุ

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ กรมปา่ไมป้ดิเร่ือง

89 5411452774 23/2/2554 ขอตอ่อายุการใชพ้ื้นทีป่า่ไมเ้พื่อปลกูปาลม์น้ ามนัและยกเวน้การเรียกเกบ็

คา่ภาคหลวงและคา่บ ารุงปา่

√ e-petition ส านกัการอนญุาต

90 1603.7/707 28/2/2554 มกีารขดุดนิทีป่า่ภเูขาหลวง หมูท่ี ่6 หมูบ่า้นเขาหลกัไก ่ต.ทา่งิ้ว อ.เมอืง 

จ.นครศรีธรรมราช

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

91 5412715802 28/2/2554 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกบัการบกุรุกท าลายปา่ภายในพื้นทีป่า่สงวนแหง่ชาต ิปา่แดง

เนนิเพิ่ม บริเวณหมูท่ี ่15 บา้นน้ าแจง้พัฒนา ต าบลนาบวั อ าเภอนครไทย จังหวัด

พษิณุโลก

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

92 5412794467 28/2/2554 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกบัการบกุรุกพื้นที ่ปา่สงวนยางน้ ากดัเหนอื ยางน้ ากดัใต ้พื้นที่

หมูท่ี ่1 หมูท่ี ่4 และหมูท่ี ่5 ต าบลพุสวรรค ์อ าเภอแกง่กระจาน 

จังหวัดเพชรบรีุ

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

93 5412754907 28/2/2554 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกบัการลกัลอบตดัไมเ้พื่อถอืครองทีด่นิบริเวณปา่สงวน (ไม่

ทราบชื่อ) ตัง้อยู่ในเขตพื้นทีอ่ าเภอโพนสวรรค ์จังหวัดนครพนม จุดสงัเกตพื้นทีป่า่ฯ

 จะเชื่อมตอ่ระหวา่งอ าเภอโพนสวรรคก์บัอ าเภอทา่อุเทน จังหวัดนครพนม

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

94 5411177697 4/2/2554 21/2/2554 ขอใหเ้ร่งเบกิจา่ยเงนิเดอืนใหก้บัลกูจา้งเหมา ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี ่ 4 

กรมปา่ไม ้จังหวัดตาก

√ e-petition ส านกับริหารกลาง

95 5411129525 7/2/2554 21/2/2554 ขอใหเ้ร่งพจิารณาจา่ยเงนิคา่ตอบแทนใหแ้กล่กูจา้งของส านกังานจัดการ

ทรัพยากรปา่ไมท้ี ่3 ถนนทา่มะโอ ต าบลเวยีงเหนอื อ าเภอเมอืง จังหวัดล าปาง

√ e-petition ส านกับริหารกลาง

96 5411101080 7/2/2554 21/2/2554 ขอใหเ้ร่งพจิารณาจา่ยเงนิคา่ครองชพีใหก้บัพนกังานราชการของศูนย์วจิัยผลติผล

ปา่ไม ้จังหวัดเลย หมูท่ี ่3 ต าบลภกูระดงึ อ าเภอภกูระดงึ จังหวัดเลย

√ e-petition ส านกับริหารกลาง



หนา้ 10

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสรจ็

หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เดือนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 3 

97 5412708544 1/3/2554 แจง้เบาะแสเกีย่วกบัการลกัลอบตดัไมท้ าลายปา่และการบกุรุกพื้นทีป่า่ชุมชนบา้น

เขาแดงและบา้นทองค าโคกแปร่ หมูท่ี ่7 ต าบลโคกตาล อ าเภอภสูงิห ์จังหวัดศรีสะ

เกษ

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

98 5412787420 1/3/2554 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกบัการลกัลอบตดัไมแ้ละการบกุรุกเขา้ไปใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิ 

บริเวณปา่สงวนแหง่ชาต ิดงหม ูต าบลค าปา่หลาย อ าเภอเมอืง จังหวัดมกุดาหาร

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

99 5411488967 1/3/2554 27/8/2555 ขอใหต้รวจสอบการลกัลอบบกุรุกพื้นทีป่า่สงวน บริเวณ หมูท่ี ่ 10 ต าบลร่อนทอง 

อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบครีีขนัธ์

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ กรมปา่ไมป้ดิเร่ือง

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

ถ.สขุาภบิาล กรุงเทพฯ

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

101 5410980157 4/3/2554 16/9/2554 ด าเนนิการตรวจสอบการเบกิจา่ยเงนิ คา่จา้งชั่วคราวรายวัน ของงานปลกูปา่ 

บ ารุงปา่และงานเพาะช ากลา้ไม ้ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี ่ 7 ขอนแกน่

√ e-petition ส านกัสง่เสริมฯ

102 5412705023 4/3/2554 ขอแจง้เบาะแสการบกุรุกทีด่นิ บริเวณพื้นทีป่า่สงวน หมูท่ี่ 4 หมูบ่า้นทุง่นอ้ย 

ต าบลคลอกควาย อ าเภอบา้นไร่ จังหวัดอุทยัธานี

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

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

ลกูจา้งประจ า และลกูจา้งชั่วคราว (5411176306)

√ e-petition ส านกับริหารกลาง

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

ส านกังานทรัพยากรปา่ไมท้ี ่2 ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงราย

√ e-petition ส านกับริหารกลาง

105 5411185003 14/1/2554 4/3/2554 ขอใหพ้จิารณาจา่ยเงนิคา่ครองชพีใหแ้กข่า้ราชการของส านกังานประสานงาน

ปอ้งกนัและปราบปรามการท าลายทรัพยากรปา่ไม้ (นปม.) ต าบลค าแคน อ าเภอ

มญัจา จังหวัดขอนแกน่

√ e-petition ส านกับริหารกลาง

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

ลกูจา้งประจ า และลกูจา้งชั่วคราว (5411166983)

√ e-petition ส านกับริหารกลาง

107 5411388296 8/3/2554 มกีารถางปา่ไมบ้นภเูขาเสน้ทางเขา้บา้นก าพี้ถงึบา้นหว้ยดา้ย √ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ



หนา้ 11

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี
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ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสรจ็

หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เดือนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 3 

108 5412759213 8/3/2554 8/12/2554 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกบัการบกุรุกพื้นทีป่า่สงวน ชื่อหว้ยปา่บดิ หมูท่ี ่ 10

ต าบลฝายกวาง อ าเภอเชยีงค า จังหวัดพะเยา

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

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

แหง่ชาต ิ(ผู้ร้องไมท่ราบชื่อปา่) จ านวนประมาณ 2,000 ไร่ ของคณะกรรมการปา่

ชุมชนหมูท่ี ่3 หมูบ่า้นทุง่เจริญ ต าบลอมกอ๋ย อ าเภออมกอ๋ย จังหวัดเชยีงใหม่

√ e-petition ส านกัจัดการปา่ชุมชน

110 1603.7/845 9/3/2554 มกีารบกุรุกปา่บริเวณน้ าตกผาน้ าย้อย หมูท่ี ่ 1 ต าบลภเูขาทอง อ าเภอหนองพอก 

จังหวัดร้อยเอ็ด

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

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

จ.ร้อยเอ็ด

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

112 5410981048 14/3/2554 พฤตกิรรมเจา้หนา้ทีส่ านกัจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี ่ 5 สระบรีุ ไดท้ าการทจุริตเงนิ

ชาวบา้น และยังท าใหห้นว่ยงานเสยีชื่อเสยีง (5410981048)

√ e-petition ส านกับริหารกลาง

113 1603.7/888 14/3/2554 มกีารลกัลอบตดัไมแ้ถบเทอืกเขาดอยงุม้ ใกลห้มูบ่า้นเหลา่ปา่มว่ง หมูท่ี ่ 5 

ต.บา้นปนิ อ.ลอง จ.แพร่

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

114 5412724600 16/3/2554 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกบัการลกัลอบตดัไมท้ าลายปา่ของปา่สงวน (ไมท่ราบชื่อ) 

จ านวน 1,000 ไร่ บริเวณบา้นผาลาด หมูท่ี ่7 ต าบลน้ าหมนั อ าเภอทา่ปลา 

จังหวัดอุตรดติถ ์(5412724600)

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

115 5412311132 16/3/2554 8/12/2554 มกีารบกุรุกเขตปา่สงวนของจังหวัดระนองของกลุม่นายทนุใหญ ่ทีห่มู่ 4 ต าบลหงาว

 อ าเภอเมอืง จังหวัดระนอง (5412311132)

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

116 5311698202 21/12/2553 21/3/2554 ฌาปนกจิสงเคราะหข์า้ราชการกรมปา่ไม้ √ e-petition ส านกับริหารกลาง

117 1603.7/787 21/3/2554 มกีารบกุรุกตดัไมส้กั, ประดู ่ในเขตปา่สงวนแหง่ชาต ิบริเวณบา้นนาสองเหมอืง อ .

นคิมค าสร้อย จ.มกุดาหาร

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

118 1603.7/178 17/1/2554 23/3/2554 พฤตกิรรมเจา้หนา้ทีป่า่ไม ้อยู่ใกลห้มูบ่า้นบางแกะ หมูท่ี ่ 4 ต าบลละอุน่ใต้

อ าเภอละอุน่ จังหวัดระนอง

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ
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รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เดือนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 3 

119 5412739355 24/3/2554 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกบัการลกัลอบตดัไมท้ าลายปา่ในพื้นทีป่า่สงวน (ไมม่ชีื่อ) 

บริเวณหมูบ่า้นทรัพย์สมบรูณ์ หมูท่ี ่ 10 ต าบลโนนดนิแดง อ าเภอโนนดนิแดง 

จังหวัดบรีุรัมย์

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

120 5412700469 24/3/2554 แจง้เบาะแสการลกัลอบตดัไม ้บริเวณปา่สงวนแหง่ชาติ (ไมท่ราบชื่อ) ซึง่เปน็พื้นที่

ตดิตอ่ระหวา่งจังหวัดเพชรบรูณ์และจังหวัดเลย หมูท่ี ่ 6 ต าบลวังกวาง

อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบรูณ์ (5412700469)

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

121 5412363366 25/3/2554 25/3/2554 ยึดถอืครอบครอง แผ้วถางหรือกระท าดว้ยประการใดๆ อันเปน็การเสือ่มเสยีแก่

สภาพปา่สงวนแหง่ชาตโิดยไมไ่ดรั้บอนญุาต และประกอบธรุกจิโรงแรมโดยไมไ่ด้

รับอนญุาตจากนายทะเบยีน ต .บางชัน อ.ขลงุ จ.จันทบรีุ (5412363366)

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ ทส. สง่คนืไป ทช.

122 5411437234 25/3/2554 ใหต้รวจสอบกลุม่บคุคลจ านวนประมาณ 4-5 คน ท าการบกุรุกพื้นทีป่า่สงวน

แหง่ชาต ิบริเวณปา่ดงค าเดย หมูท่ี ่ 11 หมูบ่า้นหว้ยบอน ต าบลโคกกง่ 

อ าเภอชานมุาน จังหวัดอ านาจเจริญ (5411437234)

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

123 1603.7/96 28/3/2554 มกีารลกัลอบตดัไมพ้ะยอม ไมเ้ตง็ บริเวณบา้นดา่น ต .ดา่น อ.ราศรีไศล จ.ศรีสะเกษ √ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

124 5412357904 30/3/2554 ยึดถอืครอบครอง แผ้วถางหรือกระท าดว้ยประการใดๆอันเปน็การเสือ่มเสยีแก่

สภาพปา่สงวนแหง่ชาตโิดยไมไ่ดรั้บอนญุาต และประกอบธรุกจิโรงแรมโดยไมไ่ด้

รับอนญุาตจากนายทะเบยีน ต .บางชัน อ.ขลงุ จ.จันทบรีุ (5412357904)

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

125 1603.7/1107 30/3/2554 24/6/2554 มนีายทนุร่วมกนัท าฟาร์มเลี้ยงสตัวใ์นเขตปา่ใกลห้มูบ่า้นสระแกว้และ

หมูบ่า้นไผ่แกว้ ต.ส าโรงชัย อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค์

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

126 1603.7/547 7/3/2554 30/3/2554 มกีารน าไมจ้ากปา่มาสร้างบา้น หมูบ่า้นวังกะทะ ต .ขนุกระทงิ อ.เมอืง

จ.ชุมพร (15/2/2554)

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

127 1603.7/212 19/1/2554 31/3/2554 มกีารบกุรุกตดัไมแ้ละล าเลยีงไมอ้อกจากปา่ ต .บา้นถอ่น อ.สวา่งแดนดนิ 

จ.สกลนคร

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ



หนา้ 13

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ
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หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั
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รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เดือนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 3 

128 5411387869 31/3/2554 นายปญัญา วงษาศลิชัย นายสมรักษ ์สวยโสภา นายสมเดจ็ ประหยัดทรัพย์ 

(ผู้ใหญบ่า้นโคกสงา่) และพรรคพวก บกุรุกปา่ บา้นโคกสงา่ หมู ่9 

ต าบลหนองโพนงาม อ าเภอเกษตรสมบรูณ์ จังหวัดชัยภมู ิ (5411387869)

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

129 5311172998 12/11/2553 31/3/2554 ขอใหต้รวจ โครงการจัดซื้อถงุย่อยสลาย วา่มคีวามทจุริตหรือไม ่อยู่ทีข่ัน้ตอนไหน 

ใครก าลงัด าเนนิการตรวจสอบ จงใจทจุริตหรือไม ่ขัน้ตอนการประกวดซองราคา 

การเบกิจา่ย

√ e-petition ส านกัสง่เสริมฯ

130 5312684774 16/12/2553 27/12/2553 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกบั การขอใหส้นบัสนนุเงนิทนุ ส าหรับผู้ทีป่ลกูปา่ทีเ่ขา้

ร่วมโครงการปลกูปา่ตามนโยบายของรัฐบาล ทีข่ึ้นทะเบยีนกบักรมปา่ไม ้เมือ่ป ี

2535

√ e-petition ส านกัสง่เสริมฯ

131 5412178265 26/1/2554 31/3/2554 ขอใหแ้นะน าเร่ืองงบประมาณ โครงการปลกูปา่ถาวรเฉลมิพระเกยีรตฯิ √ e-petition ส านกัสง่เสริมฯ

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

 351/ร., 408/ร.,416/ร.)

√ สร.ทส. ส านกัจัดการทีด่นิฯ,

ส านกัการอนญุาต,

ส านกัจัดการปา่ชุมชน

133 1603.7/6020 14/2/2554 31/3/2554 ขอ้หารือของนายประวัต ิ ทองสมบรูณ์ สมาชกิวุฒสิภา กรณีขอใหรั้ฐบาลน าผล

การศกึษาและแนวทางการแกไ้ขปญัหาของคณะกรรมาธกิารวสิามญัหามาตรการ

ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาพื้นทีเ่กษตรกรและชุมชนประสบภยัธรรมชาตมิาใชใ้นการ

ปอ้งกนัปญัหาอุทกภยัในระยะยาว

√ สร.ทส. ส านกัปอ้งกนัฯ

134 1603.7/1177 5/4/2554 มกีารบกุรุกท าลายปา่เชยีงดาวทีห่มูบ่า้นหว้ยบง หมูท่ี ่ 11 ต าบลเชยีงดาว อ าเภอ

เชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

135 5411345382 7/4/2554 ขอใหพ้จิารณาออกใบเบกิทางของดา่นตรวจปา่ไมจ้ังหวัดชุมพร ใหแ้ก่

ผู้ประกอบการขนสง่ไม ้ (5411345382)

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

136 5412642315 7/4/2554 7/4/2554 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกบัการด าเนนิการกบัผู้มอีทิธพิลทีท่ าการตดัไม ้

ท าลายปา่ ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกบัการด าเนนิการกบัผู้มอีทิธพิลทีท่ าการ    

ตดัไมท้ าลายปา่ (5412642315)

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ
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เอกสารแนบ 3 

137 5412642184 7/4/2554 7/4/2554 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกบัการแกไ้ขปญัหาผู้ลกัลอบตดัไมท้ าลายปา่ โดยการ

แกไ้ขบทลงโทษบคุคลทีบ่กุรุกพื้นทีป่า่ไมใ้หรุ้นแรงขึ้น (5412642184)

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

138 1603.7/1204 7/4/2554 10/6/2554 มกีารตดัไมป้ระดู ่ไมเ้ตง็ ไมรั้ง ในพื้นทีป่า่สงวนแหง่ชาตเิขาฟา้แลบ (เขาจมกูแขก) 

ต าบลนยิมชัย อ าเภอสระโบสถ ์จังหวัดลพบรีุ

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

139 1603.7/1214 7/4/2554 มกีารลกัลอบตดัไมน้ าไปแปรรูป ใกลท้า่ทรายเกา่ หมู ่ 1 หมูบ่า้นทรายมลู

ต าบลเสดจ็ อ าเภอเมอืง จังหวัดล าปาง

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

140 5411373907 8/4/2554 ขอใหต้รวจสอบการตดัตน้ไมแ้ละบกุรุกพื้นทีป่า่ชุมชน บริเวณหมูบ่า้นคลองไมแ้ดง 

หมูท่ี ่1 ต าบลยกกระบตัร อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก (5411373907)

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

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

สิง่แวดลอ้ม ต.ดงพญา อ.บอ่เกลอื จ.นา่น กรณีขอกลบัเขา้รับราชการของกรมปา่

ไม้

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

142 1603.7/1284 19/4/2554 13/7/2554 การตดัไมพ้ะยูงในปา่ใกลห้มูบ่า้นโคกกวา้ง หมู ่ 1 และหมูบ่า้นมหาไชย หมู ่2 ต าบล

มหาไชย อ าเภอสมเดจ็ จังหวัดกาฬสนิธุ์

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

143 5412719659 19/4/2554 ขอแจง้เบาะแสการบกุรุกพื้นทีป่า่สงวน บริเวณปา่บา้นแดง หมูท่ี ่ 15 

หมูบ่า้นหนองแซง ต าบลโพนงาม อ าเภอกดุชุม จังหวัดยโสธร (5412719659)

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

144 5411485229 19/4/2554 พบเหน็การกอ่สร้างบงักะโลจ านวน 3หลงั โดยเจา้ของธรุกจิ Father & Son 

Message เปน็ทีด่นิ สทก. พื้นทีบ่างสว่นจะเขา้ไปในพื้นทีป่า่สงวนแหง่ชาต ิที่

หมูบ่า้นบางหลาโอน ต.คกึคกั อ.ตะกัว่ปา่ จ.พังงา (5411485229)

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

145 5410808209 19/4/2554 มกีารท าถนนขึ้นไปบนเขาเเพื่อทีจ่ากสร้างวัดโดยมกีารท าถนนตดัผ่าน

หมูบ่า้นซบัพริก ต.มติรภาพ อ.มวกเหลก็ จ.สระบรีุ ท าใหช้าวบา้นเดอืดร้อนมาก 

(5410808209)

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

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

สงวนแหง่ชาตปิา่วัฒนานคร อ .วัฒนานคร จ.สระแกว้

√ ดว้ยตวัเอง ส านกัปอ้งกนัฯ
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เอกสารแนบ 3 

147 1603.7/1358 25/4/2554 17/8/2554 เจา้หนา้ทีป่า่ไมแ้ละชายฉกรรจ ์ไดรี้ดไถเงนิ ขม่ขู ่และท าร้ายร่างกายราษฎรที่

อาศัยบริเวณหมูบ่า้นปางหละ หมู ่4 ต.บา้นหวด อ.งาว จ.ล าปาง

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

148 1603.7/1357 25/4/2554 ผู้ใหญบ่า้น ก านนั และเจา้หนา้ทีพ่ทิกัษป์า่ ไดร่้วมกนับกุรุกปา่ หมูท่ี ่ ๔ ต าบลโนน

หมากเคง็ อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว้

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

149 5412637213 25/4/2554 25/4/2554 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกบัการจับกมุผู้ลกัลอบตดัไมท้ าลายปา่ โดยประชาชน

เหน็วา่เจา้หนา้ทีท่ีจ่ับกมุควรชี้แจงรายละเอยีดทีช่ัดเจน (5412637213)

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

150 5412689334 26/4/2554 26/4/2554 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกบัการพจิารณาปรับต าแหนง่ ลกูจา้งชั่วคราวเหมาจา่ย

 ของกรมปา่ไมท้ัว่ประเทศ ใหเ้ปน็พนกังานราชการ (5412689334)

√ e-petition ส านกับริหารกลาง

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

ครอบคลมุพื้นที ่ต าบลละเอาะ ต าบลรุ่งระว ีต าบลน้ าเกลี้ยง ต าบลคบู อ าเภอน้ า

เกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ (5412793472)

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

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

การออกโฉนดทีด่นิ ชาวบา้นกไ็ดไ้ปย่ืนความประสงคต์อ่ทีด่นิในเขตพื้นทีอ่กีคร้ัง   

ซึง่ไดม้กีารเดนิส ารวจและรังวัดจนเสร็จเรียบร้อย และมกีารออกประกาศเลขที่

โฉนดเรียบร้อยแลว้ แตก่ไ็มส่ามารถแจกจา่ยโฉนดได ้เนือ่งจากมปีญัหาตดิเร่ือง

เขตปา่ไม ้(5411480505)

√ e-petition ส านกัจัดการทีด่นิฯ

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

ต าบลบา้นแยง อ าเภอนครไทย จังหวัดพษิณุโลก

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

154 5412772381 28/4/2554 แจง้เบาะแสการลกัลอบตดัไมท้ าลายปา่บริเวณพื้นทีป่า่สงวนบา้นซบัสมบรูณ์

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

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

155 5412714385 28/4/2554 แจง้เบาะแสการลกัลอบบกุรุกพื้นทีป่า่บริเวณหมูท่ี ่ 8 ต าบลบา้นบงึ อ าเภอบา้นคา 

จังหวัดราชบรีุ (5412714385)

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ
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เอกสารแนบ 3 

156 5410928094 2/5/2554 ชาวบา้น ต าบลหนา้พระลาน อ าเภอ เฉลมิพระเกยีรต ิและต าบลทบักวา้ง อ าเภอ 

เฉลมิพระเกรีต ิจังหวัด สระบรีุ ไดเ้ขา้ไปบกุรุกท าแร่เถือ่นในเขตปา่สงวนแหง่ชาต ื

โดยตอ้งจา่ยเงนิใหก้บันายพชิญะ ย่ังยืน เจา้หนา้ทีส่ านกัจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี ่ 5

 และนายภาสกร แพร่งสวุรรณ

√ e-petition ส านกับริหารกลาง,

ส านกัปอ้งกนัฯ

157 5411342892 2/5/2554 25/6/2555 มกีารบกุรุกปา่ชุมชนบา้นดง หมู่7 ต.เชยีงดาว อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม ่มกีารตดัไม้

ท าลายปา่ ตดัตน้ไมเ้พื่อ ท าเปน็ธรุกจิ และ จับจองทีด่นิในเขตปา่

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ,

ส านกัจัดการปา่ชุมชน

ส านกัจัดการปา่ชุมชน ปดิ

เร่ือง(11/8/2554), กรมปา่

ไมป้ดิเร่ือง(25/6/2555)

158 1603.7/1550 10/5/2554 มกีารตดัไมท้ีป่า่หว้ยขาแขง้ เสน้ทางลานสกั - หว้ยขาแขง้ กม. 53-55 ต.ระบ า อ.

ลานสกั จ.อุทยัธานี

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

159 5412717672 10/5/2554 15/12/2554 ขอแจง้เบาะแสการบกุรุกพื้นทีป่า่สงวน ชื่อปา่ตน้น้ าหว้ยป ูบริเวณหมูท่ี ่ 13 ต าบล

ปา่ตงึ อ าเภอแมจ่ัน จังหวัดเชยีงราย

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

160 1603.7/860 9/2/2554 11/5/2554 เจา้หนา้ทีป่า่ไมห้นว่ยเขาวังเย่ียม ต .นาบอ่ค า อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร มพีฤตกิรรม

ขม่ขู ่รีดไถ เงนิชาวบา้น

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

161 5410988140 18/5/2554 นายภาสกร แพร่งสวุรรณ ผู้อ านวยการจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี ่ 5 ใหล้กูนอ้งรีดไถ่

 โรงปนูซเีมนตไ์ดแ้ก ่TPI , ตรานก , เอเชยี , ซเีมนต ์และทีอ่ยู่ในเครือจังหวัดสระบรีุ

 ต.มติรภาพ อ.มวกเหลก็ จ.สระบรีุ

√ e-petition ส านกับริหารกลาง

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

ตอ้ม ต าบลศรีสขุ เชื่อมตอ่กบัต าบลโนนรัง อ าเภอเขือ่งใน จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ,

สน.จทป.7 สาขา

อุบลราชธานี

สน.จทป.7 สาขา

อุบลราชธาน ีปดิเร่ือง

(4/8/2554), กรมปา่ไมป้ดิ

เร่ือง(25/6/2555)

163 5412711990 20/5/2554 27/8/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกบัการลกัลอบตดัไมท้ าลายปา่ บริเวณปา่สงวน (ไมม่ชีื่อ) 

บริเวณหมูท่ี ่3 หมูบ่า้นน้ าโสม ต าบลน้ าโสม และบริเวณต าบลสมเย่ียม ซึง่ทัง้สอง

ต าบลจะตัง้เชื่อมตอ่กนั อยู่ในพื้นทีอ่ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ,

สน.จทป.6 (อุดรธานี)

สน.จทป.6 (อุดรธานี) ปดิ

เร่ือง(21/8/2555), กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง(27/8/2555)



หนา้ 17

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสรจ็

หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เดือนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 3 

164 5411348440 20/5/2554 เจา้หนา้ทีป่า่ไมข้องส านกังานจัดการภาคที ่ 5 จังหวัดสระบรีุ ชื่อนายภาสกร แพง่

สวุรรณและนายมงคล ไดก้ระท าการไมช่อบคอื น าปา่สงวนแหง่ชาตจิังหวัดสระบรีุ

 ต าบลมติรภาพและมวกเหลก็ คอืขายปา่สงวนใหก้บัชาวบา้น

√ e-petition ส านกับริหารกลาง

165 5411336914 20/5/2554 25/6/2555 ขอใหต้รวจสอบการขอใบอนญุาตประกอบกจิการแปรรูปไมข้องโรงบดไม ้ (ไมม่ชีื่อ

และเลขทีต่ัง้) บริเวณถนนทางหลวง หมายเลข 2132 (สายทา่แร่ -ศรีสงคราม ) 

กม. 27 บา้นขวา้งคล ีต าบลบา้นคอ้ อ าเภอโพนสวรรค ์จังหวัดนครพนม

√ e-petition ส านกัการอนญุาต,

สน.จทป.6 สาขานครพนม

สน.จทป.6 สาขา

นครพนม ปดิเร่ือง

(7/6/2554), กรมปา่ไมป้ดิ

เร่ือง(25/6/2555)

166 5411427206 20/5/2554 ขอใหเ้ร่งด าเนนิการส ารวจพื้นทีท่ าการเกษตร ซึง่เปน็ทีด่นิ อยู่ในความรับผิดชอบ

ของส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี ่7 (ขอนแกน่) ชื่อ เขตปา่ดงระแนง ซึง่ตัง้อยู่ใน

พื้นทีห่มูท่ี ่10 หมูบ่า้นหนองหลม่ และหมูท่ี ่1,3,15 หมูบ่า้นขาม ต าบลคลองขาม 

อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสนิธุ์

√ e-petition ส านกัจัดการทีด่นิฯ,

สน.จทป.7 (ขอนแก่น)

ส านกัจัดการทีด่นิฯ ปดิ

เร่ือง (27/6/2554)

167 5411365466 20/5/2554 25/6/2555 ไดพ้บเหน็ปา่ถกูแผ้วถางจ านวนมากบนเขาหนิพัดทางเขา้น้ าตก เกอืบหมดทัง้เขา 

ไดม้กีารยวนสาว ใหส้นิบนหนว่ยปา่ไม ้ 19 น าหกั พื้นทีบ่กุรุกปา่อยู่ทอ้งที ่ม .13 ต.

ทา่ขนอน อ.ครีีรัฐนคิม จ.สรุาษฎร์ธานี

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ,

สน.จทป.11 (สรุาษฎร์ธานี)

สน.จทป.11 (สรุาษฎร์

ธาน)ี ปดิเร่ือง(2/6/2554),

 กรมปา่ไมป้ดิเร่ือง

(25/6/2555)

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

เขากระโดง ไดม้กีารขดุหนา้ดนิไปขาย มทีัง้รถแมคโครและสบิลอ้ขน ตัง้แตเ่ชา้ -เย็น

 ต.อสิาณ อ.เมอืง จ.บรีุรัมย์

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ,

สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

 ปดิเร่ือง(8/6/2554), 

กรมปา่ไมป้ดิเร่ือง

(25/6/2555)

169 1603.7/1669 23/5/2554 การขนไมซ้งุมาแปรรูปทีบ่า้นผู้ชว่ยผู้ใหญบ่า้น บา้นเขาชอ่งดบั หมู ่ ๑๔ ต าบลดา่น

ชา้ง อ าเภอดา่นชา้ง จังหวัดสพุรรณบรีุ

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

170 1603.7/1697 25/5/2554 มกีารแผ้วถางปา่ในเขตปา่สงวนแหง่ชาตคิรบรีุ บริเวณเหนอืเขือ่นล าแซะ ต าบล

โคกกระชาย อ าเภอครบรีุ จังหวัดนครราชสมีา

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

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

อ.เชยีงของ จ.เชยีงราย

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ



หนา้ 18

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสรจ็

หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เดือนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 3 

172 5411334912 25/5/2554 มกีารท าลายปา่ไมบ้นภเูขาชึ่งนา่จะอยู่นอกเหนอืพื้นที ่สปก . ทีรั่ฐจัดสรรให ้และมี

การท าลายปา่ไมแ้บบใหม ่โดยมกีารถางปา่ไมด้า้นลา่งเพื่อใหต้น้ไมเ้ลก็แหง้ตาย

แลว้ท าการเผาปา่เพื่อใหต้น้ไมใ้หญแ่หง้ตายไปเอง

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ,

สน.จทป.6 (อุดรธานี)

173 1603.7/1733 30/5/2554 มกีารบกุรุกปา่ บริเวณหมู ่๕ ต าบลมหาโพธ ิอ าเภอสระโบสถ ์และหมู ่ ๖ ต าบล

โคกแสมสาร อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบรีุ

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

174 5411345764 30/5/2554 25/6/2555 มกีารตดัไมท้ าลายปา่ตัง้แตอ่ าเภอดา้นซา้ย-ทา่ลี ่โดยเฉพาะแนวเขาภเูรือเลยลงไป

แนวเขาทีเ่รียกวา่ภผู่าแงม้ อ .ทา่ลี ่จ.เลย

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ,

สน.จทป.6 (อุดรธานี)

สน.จทป.6 (อุดรธานี) ปดิ

เร่ือง(27/2/2555), กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง(25/6/2555)

175 5412657424 30/5/2554 31/5/2554 เสนอความคดิเหน็เกีย่วกบัการจัดสรรงบประมาณใหก้บักลุม่หรือบคุคลทีไ่ดป้ลกู

ตน้ไมยื้นตน้ เพื่อรณรงคแ์ละแกไ้ขปญัหาภาวะโลกร้อน ทัง้นี้เพื่อเปน็การเพิ่มและ

ขยายพื้นทีใ่นการปลกูตน้

√ e-petition ส านกัสง่เสริมฯ

176 5411385235 30/5/2554 25/6/2555 ขอแจง้เบาะแสการตดัไม ้บริเวณภเูขา ซึง่เปน็พื้นทีป่า่สงวน (ไมท่ราบชื่อ) หมูบ่า้น

วังไทร หมูท่ี ่2 ต าบลแมห่วาด อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ,

สน.จทป.13 สาขานราธวิาส

สน.จทป.13 สาขา

นราธวิาส ปดิเร่ือง

(15/6/2554), กรมปา่ไม้

ปดิเร่ือง(25/6/2555)

177 5411102783 1/6/2554 3/8/2555 ขอใหพ้จิารณาเพิ่มจ านวนพนกังานหรือเจา้หนา้ทีด่แูลปา่สงวนแหง่ชาต ิชื่อ สวน

ปา่หว้ยแกว้ ซึง่เปน็พื้นทีเ่ชื่อมตอ่ระหวา่งต าบลหนองบวับาน ต าบลรัตนบรีุ ต าบล

ระเวยีง และต าบลไผ่ ภายในพื้นทีอ่ าเภอรัตนบรีุ จังหวัดสริุนทร์

√ e-petition ส านกับริหารกลาง

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

หมูบ่า้นใตเ้ขือ่น (ไมท่ราบพื้นทีห่มูแ่ละต าบล )ระหวา่งพื้นทีเ่ขตรอยตอ่อ าเภอน้ ายืน

และอ าเภอนาจรวย จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ,

สน.จทป.7 สาขา

อุบลราชธานี

สน.จทป.7 สาขา

อุบลราชธาน ีปดิเร่ือง

(23/8/2554), กรมปา่ไม้

ปดิเร่ือง(25/6/2555)

179 1603.7/1825 7/6/2554 มกีารตดัไมพ้ะยูง บริเวณปา่เทอืกเขาภพูาน ต าบลดนิจี่ อ าเภอค ามว่ง จังหวัด

กาฬสนิธุ์

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ



หนา้ 19

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสรจ็

หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เดือนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 3 

180 5410978442 7/6/2554 เจา้หนา้ทีข่องส านกัจัดการปา่ไมท้ี ่5 (สระบรีุ) ทีท่ าการหลอกลวงชาวบา้น โดย

หลอกขายพื้นทีป่า่ไมใ้นปา่มวกเหลก็-ทบักวาง ขายราฏรจังหวัดสระบรีุและ

กรุงเทพฯ ประมาณ 300 ไร่ ต.มติรภาพ อ.มวกเหลก็ จ.สระบรีุ

√ e-petition ส านกับริหารกลาง

181 1603.7/1866 9/6/2554 การบกุรุกพื้นทีป่า่โครงการพระราชด าริอา่งเกบ็น้ าหว้ยแมก่องคา่ย ใกลห้มูบ่า้น

ไทรย้อย หมู ่๑๐ ต าบลตลิง่ชัน อ าเภอบา้นดา่นลานหอย จังหวัดสโุขทยั

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

182 5410997018 14/6/2554 22/6/2555 เจา้หนา้ทีก่รมปา่ไมก้ลัน่แกลง้ประชาชน โดยอา้ง พรบ .ควบคมุปา่ไม ้พาต ารวจ 

บกุจ าประชาชนพกิารทีก่ าลงัตดัใบตองทีป่ลกูไวข้า้งทางไปขาย อ .ภสูงิห ์จ.ศรีสะ

เกษ

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ,

สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

 ปดิเร่ือง(7/7/2554), 

กรมปา่ไมป้ดิเร่ือง

(22/6/2555)

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

ต าบลปากแพรก อ าเภอดอนสกั จังหวัดสรุาษฏร์ธาน ีจุดสงัเกตอยู่ใกลก้บัส านกั

สงฆเ์ขากนุ

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ,

สน.จทป.11 (สรุาษฎร์ธานี)

สน.จทป.11 (สรุาษฎร์

ธาน)ี ปดิเร่ือง

(22/6/2554), กรมปา่ไม้

ปดิเร่ือง(15/12/2554)

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

เสยีชวีติตอนอายุ 85 ป ีเปน็ขา้ราชการบ านาญของกรมปา่ไม ้จังหวัดอุทยัธานี

√ e-petition ส านกับริหารกลาง

185 1603.7/1926 17/6/2554 ร้านเฟอร์นเิจอร์ 4 แหง่ ลกัลอบน าไมซ้งุและไมแ้ปรรูปเถือ่นจากจังหวัดยโสธรมา

ขายทีร้่าน ต าบลรอบเมอืง อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

186 1603.7/1956 20/6/2554 มกีารบกุรุกปา่ชุมชน บริเวณต าบลคอกควาย อ าเภอบา้นไร่ จังหวัดอุทยัธานี √ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

187 5410922262 21/6/2554 8/12/2554 นกัการภารโรง โรงเรียนบา้นสนัปา่สกั หมู ่3 ต.เมง็ราย อ.พญาเมง็ราย จ.เชยีงราย

 ไดน้ าไมเ้ถือ่นมาแปรรูปในโรงเรียนใชไ้ฟฟา้ของโรงเรียนซึง่เปน็สถานทีร่าชการไป

ในทางทีผิ่ด

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ,

สน.จทป.2 (เชยีงราย)

สน.จทป.2 (เชยีงราย) ปดิ

เร่ือง(30/6/2554), สปฟ.

 ปดิเร่ือง(8/12/2554)

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

หลกัไก ่ ต.ทา่งิ้ว อ.เมอืง จ.นครศรีธรรมราช

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ



หนา้ 20

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสรจ็

หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เดือนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 3 

189 1603.7/1999 23/6/2554 มกีารลกัลอบตดัไมแ้ละน าไมไ้ปขาย บริเวณตรงขา้มศูนย์ฝึกทางยุทธวธิกีองทพับก

 ต าบลชัยนารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบรีุ

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

190 5411987860 24/6/2554 24/8/2555 พื้นทีห่มูท่ี ่6 หมูบ่า้นหนองผือ ต.ดา่นชา้ง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรีุ มกีารน าเอา

รากไมม้าท าเฟอร์นเิจอร์จ านวนมาก อยากใหท้างกระทรวงเขา้ไปตรวจสอบ การ

น ารากไมม้าท าเฟอร์นเิจอร์ ของชาวบา้นวา่น ารากไมท้ีต่ายแลว้หรือวา่เขา้ไปตดัไม้

ในปา่มาท า

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ,

สน.จทป.10 (ราชบรีุ)

สน.จทป.10 (ราชบรีุ) ปดิ

เร่ือง(25/6/2555), กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง(24/8/2555)

191 5412772311 28/6/2554 24/8/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกบัการลกัลอบตดัไมท้ าลายปา่ในบริเวณเขตปา่สงวนแหง่ชาติ

ภวูัว ประเภทไมพ้ยุง อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ,

สน.จทป.6 (อุดรธานี)

สน.จทป.6 (อุดรธานี) ปดิ

เร่ือง(21/8/2555) , กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง(24/8/2555)

192 5411311560 28/6/2554 22/6/2555 มกีารเขา้ลกัลอบตดัไม ้และถางปา่ตน้น้ า พื้นทีด่งักลา่วเปน็พื้นทีป่า่ตน้น้ าของ

หมูบ่า้นบา้นไร่ หมู ่5 ต.แมส่ะเรียง อ.แมส่ะเรียง จ.แมฮ่อ่งสอน ผู้บกุรุกแผ้วถางปา่

เพื่อปลกูพชืทางการเกษตร เปน็วงกวา้ง เหนอือา่งเกบ็น้ า และมกีารตดัไมข้องสวน

ปา่ ของปา่ไม ้เพื่อจ าหนา่ยใหน้ายทนุ

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ,

สน.จทป.1 (เชยีงใหม่)

สน.จทป.1 (เชยีงใหม)่ ปดิ

เร่ือง(13/10/2554) , กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง

(22/06/2555)

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

12.00 น. ไมม่เีจา้หนา้ทีอ่ยู่เลย ทัง้ๆทียั่งอยู่ในเวลาราชการ โดยเฉพาะวันทีก่รมปา่

ไมแ้ละกรมอุทยานฯ จัดตลาดนดั เคยไปนัง่รอ 13.30น.ยังไมเ่ร่ิมท างานเลย

√ e-petition ส านกับริหารกลาง

194 1603.7/2108 5/7/2554 ชาวบา้นในพื้นทีแ่ละเจา้หนา้ทีร่่วมกนัตดัไมแ้ละขดุดนิบริเวณเทอืกเขาบรรทดั หมู ่

๖ ต าบลทา่งิ้ว อ าเภอเมอืง จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

195 1603.7/2165 12/7/2554 กลุม่นายพรานขนไมแ้ละซากสตัวอ์อกจากปา่เขาไห ่ระหวา่งบา้นนาสองเหมอืง

และบา้นสชีมพู ต าบลนากอก อ าเภอนคิมค าสร้อย จังหวัดมกุดาหาร

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

196 5412723980 14/7/2554 22/6/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกบัการบกุรุกพื้นทีป่า่สงวนของกรมปา่ไม ้ (ไมท่ราบชื่อของปา่

สงวน) บริเวณองคก์ารบริหารสว่นต าบลโคกสะอาด ต าบลโคกสะอาด อ าเภอภู

เขยีว จังหวัดชัยภมูิ

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ,

สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

 ปดิเร่ือง(11/8/2554), 

กรมปา่ไมป้ดิเร่ือง

(22/6/2555)



หนา้ 21

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสรจ็

หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เดือนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 3 

197 5411419143 21/7/2554 22/6/2555 ขอใหต้รวจสอบการบกุรุกพื้นทีป่า่สงวน โดยไมไ่ดรั้บอนญุาต บริเวณชุมชนโคก

สะอาด หมูบ่า้นโคกสะอาด หมูท่ี ่6 ต าบลหนิดาด อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัด

นครราชสมีา

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ,

สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

 ปดิเร่ือง(11/8/2554), 

กรมปา่ไมป้ดิเร่ือง

(22/6/2555)

198 1603.7/2254 21/7/2554 มคีนนอกพื้นทีเ่ขา้มาบกุรุกตดัไมเ้พื่อบกุเบกิพื้นทีท่ าสวนยางพารา บริเวณ กม .๑๙

 หมู ่๕ ต าบลตาเนาะแมเราะ อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

199 1603.7/2255 21/7/2554 มขีา้ราชการทอ้งถิน่ร่วมกนัใหพ้รรคพวกบกุรุกปา่ บริเวณอ าเภอพรานกระตา่ย 

จังหวัดก าแพงเพชร

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

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

ภเูกต็

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

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

ใหญจ่ะอยู่บนยอดเขามกีารบกุรุกพื้นทีป่า่ สว่นเขาทีถ่กูตดัอยู่ระหวา่ง บา้นหว้ยไคร้

 บา้นซ านอ้ย บา้นซ าไห ้เปน็พื้นทีท่ีถ่กูบกุรุกอย่างมาก ต .โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.

เลย

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ,

สน.จทป.6 (อุดรธานี)

สน.จทป.6 (อุดรธานี) ปดิ

เร่ือง(27/1/2555), กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง(22/6/2555)

202 5412616964 26/7/2554 26/7/2554 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกบัการแกไ้ขปญัหาการบกุรุกพื้นทีป่า่ไม ้เนือ่งจาก

ประชาชนมคีวามเหน็วา่ควรใหห้นว่ยงานภาครัฐทกุหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งมี

มาตรการทีจ่ริงจัง เพื่อเอาผิดกบัผู้ทีบ่กุรุกพื้นทีป่า่ไม้

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

203 5412644400 26/7/2554 26/7/2554 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกบัวธิกีารแกไ้ขปญัหาการบกุรุกพื้นทีป่า่และตดัไม้

ท าลายปา่ ควรมอบหมายใหเ้จา้หนา้ทีส่งักดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มด าเนนิการจับกมุผู้กระท าการบกุรุกตดัไมท้ าลายปา่ในทกุพื้นทีอ่ย่าง

จริงจัง

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

204 5411341180 26/7/2554 อยากใหต้รวจสอบ เหน็มกีารขายไมส้งวนหว้งหา้มกนัมากมาย แตร่ายนี้กลาง 

กทม.เลย แถวเตาปนู เปน็หมูบ่า้นจัดสรร ไมท่ราบวา่จะด าเนนิการอย่างไร

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ



หนา้ 22

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสรจ็

หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เดือนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 3 

205 1603.7/2319 27/7/2554 มนีายทนุและนกัการเมอืงทอ้งถิน่ร่วมกนับกุรุกปา่ หลงัทีว่า่การอ าเภอแมเ่ปนิ 

จังหวัดนครสวรรค์

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

206 1603.7/2325 27/7/2554 มกีารบกุรุกพื้นทีบ่ริเวณภเูขาใกลห้มูบ่า้นหบุกรทอ้น ต .แกม้อน้ อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ √ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

207 1603.7/2332 1/8/2554 มกีารลกัลอบตดัไมส้กัเพื่อขายใหก้บัพอ่คา้เฟอร์นเิจอร์ บริเวณสนัก าแพงไปทางอ .

แมอ่อน จ.เชยีงใหม่

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

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

อ าเภอสมเดจ็ จ.กาฬสนิธุ์

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ (1603.7/2374)

209 1603.7/2413 2/8/2554 มนีายทนุจากภาคใตบ้กุรุกพื้นทีป่า่ของหมูบ่า้นสนัหบี หมู ่ ๘ ต าบลแมส่ า อ าเภอ

ศรีสชันาลยั จังหวัดสโุขทยั

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

210 1603.7/2411 2/8/2554 นายทนุท าธรุกจิเฟอร์นเิจอร์จากอ าเภอสงูเมน่ลกัลอบตดัไมส้กัและไมม้ะคา่

บริเวณพื้นทีป่า่หมู ่๒ – หมู ่๕ ต าบลเมอืงมาย อ าเภอแจห้ม่ จังหวัดล าปาง

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

211 5411341885 2/8/2554 22/6/2555 มชีาวบา้น/นายทนุ เขา้ไปบกุรุกพื้นทีป่า่เพื่อน าทีท่ีบ่กุรุกมาปลกูเปน็ สวนยาง เปน็

จ านวนมาก ทีห่มูบ่า้นหวังเขม ต .นยิมชัย อ.สระโบสถ ์จ.ลพบรีุ

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ,

สน.จทป.5 (สระบรีุ)

สน.จทป.5 (สระบรีุ) ปดิ

เร่ือง(10/8/2554), กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง(22/6/2555)

212 5411374856 2/8/2554 2/8/2554 จากการทีก่รมปา่ไมไ้ดด้ าเนนิการใหก้ลุม่นายทนุทีท่ ารีสอร์ทตอ้งออกจากทีบ่กุรุก 

จนมกีารน าเอาชาวบา้นและอา้งองิเศรษฐกจิมาเปน็เคร่ืองมอืตอ่รองรัฐเพื่อเจรจา 

ซึง่เปน็เร่ืองทีไ่มเ่หน็ดว้ยทีต่อ้งท าอย่างนัน้ เพราะท าลายปา่ไมแ้ละวกิฤตชิาตมิา

จากคนกลุม่นี้

√ e-petition สผส. ด าเนนิการเอง

213 1603.7/2412 2/8/2554 มกีารจา้งแผ้วถางปา่เพื่อบกุเบกิพื้นทีท่ าการเกษตร บริเวณตรงขา้มกองพันทหาร

มา้ที ่28 จ.เพชรบรูณ์

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

214 5412644232 2/8/2554 2/8/2554 กลุม่ประชาชนผู้รักความเปน็ธรรมอ าเภอวังน้ าเขยีวไดม้หีนงัสอืเสนอความคดิเหน็

เกีย่วกบัปญัหาบกุรุกพื้นทีป่า่สงวนแหง่ชาตใินพื้นทีอ่ าเภอวังน้ าเขยีว จังหวัด

นครราชสมีา

√ e-petition ส านกัจัดการทีด่นิฯ



หนา้ 23

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสรจ็

หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เดือนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 3 

215 5411314285 2/8/2554 22/6/2555 มชีาวบา้น และนายทนุ ในพื้นทีแ่ละนอกพื้นที ่เขา้ไปบกุรุกพื้นทีป่า่บนเขา เพื่อน า

พื้นทีต่รงนัน้มาปลกูไร่สปัปะรดและท ารีสอร์ท ภเูขาจะอยู่ในหมูบ่า้นนาเพนยีด ตรง

เขา้ไปตามถนนปากน้ าปราณ ต .ปากน้ าปราณ อ.ปราณบรีุ จ.ประจวบครีีขนัธ์

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ,

สน.จทป.10 (ราชบรีุ)

สน.จทป.10 (ราชบรีุ) ปดิ

เร่ือง(20/2/2555), กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง(22/6/2555)

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

พื้นที ่อ าเภอปากชอ่ง จังหวัดนครราชสมีา ซึง่ประชาชนเหน็วา่หนว่ยงานที่

เกีย่วขอ้งควรเพิ่มความเขม็งวดในการด าเนนิการจับกมุกลุม่นายทนุทีเ่ขา้มาบกุรุก

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ,

สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

 ปดิเร่ือง(11/8/2554), 

กรมปา่ไมป้ดิเร่ือง

(2/8/2554)

217 5410917468 3/8/2554 3/8/2555 นายสมชาย ปานประชาต ิพนกังานราชการ กรมปา่ไม ้จบแคป่ .6 ปลอมเอกสาร

ของโรงเรียนขนุหาญวทิยาสรรคเ์ขา้ท างานของสว่นราชการกรมปา่ไมแ้ละมี

พฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสมคอืร่วมกบัหวัหนา้หนว่ยฯยักยอกไม ้โดยท าทเีปน็ตรวจยึด

แลว้น าไมพ้ะยูงสง่ขายตอ่กบัพอ่คา้

√ e-petition ส านกับริหารกลาง

218 5412629071 3/8/2554 3/8/2554 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกบัการด าเนนิคดกีบัรีสอร์ทหรูทีบ่กุรุกพื้นทีป่า่สงวนใน

พื้นทีอ่ าเภอวังน้ าเขยีว จังหวัดนครราชสมีา โดยประชาชนเหน็วา่ไมค่วรท าการร้ือ

ถอนรีสอร์ทดงักลา่ว เพราะเปน็การสิ้นเปลอืงงบประมาณโดยเปลา่ประโยชน ์แต่

ควรพจิารณาด าเนนิการจัดเกบ็ภาษจีากรายไดใ้นการประกอบกจิการแทน

√ e-petition ส านกัการอนญุาต

219 5411361062 3/8/2554 22/6/2555 มนีายทนุบกุรุกพื้นทีป่า่สงวน ปา่สบกบฝ่ังขวา ซึง่เปน็เขตอนรัุกษต์น้น้ า มกีารบกุรุก

เขา้ไป 2-3 ป ีเพื่อปลกูยาง ผมแจง้เร่ืองเขา้ไปทีห่นว่ยงานรัฐหลายหนว่ยงาน

แลว้แตก่เ็งยีบไป ผมอยากใหก้ระทรวงเขา้ไปตรวจสอบการเขา้ไปบกุรุก ของ

นายทนุและผู้มอีทิธพิล

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ,

สน.จทป.2 (เชยีงราย)

สน.จทป.2 (เชยีงราย) ปดิ

เร่ือง(2/9/2554), กรมปา่

ไมป้ดิเร่ือง(22/6/2555)

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

จตจุักร กรุงเทพมหานคร

√ e-petition ส านกับริหารกลาง



หนา้ 24

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสรจ็

หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เดือนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 3 

221 5411376394 3/8/2554 3/8/2554 การบกุรุกปา่และการขยายธรุกจิดา้นการทอ่งเทีย่วทีข่ายธรรมชาต ิจงึเกดิละเมดิ

ทีด่นิรัฐและการใชผิ้ดวัตถปุระสงคข์อง สปก .(ทีด่นิของปา่ทีจ่ัดใหไ้ปเพื่อการเกษตร )

 ปญัหาเหลา่นี้มผีลตอ่เกษตรกรและการเพิ่มพื้นทีป่า่เสือ่มโทรมจากการรุกของ

เกษตรกรเองและนายทนุ

√ e-petition ส านกัจัดการทีด่นิฯ

222 5411399063 3/8/2554 31/7/2555 มชีาวบา้น/นายทนุเขา้ไปบกุรุกตดัไมใ้นสว่นปา่ ไมท้ีต่ดัเปน็ไมป้ระเภท ไมยุ้้ง เปน็

จ านวนมากและไมส้ว่นใหญจ่ะมขีนาดใหญ ่ตดักนัมานานหลายเดอืนแลว้ จะน ารถ

ตูร้ถรถปคิอัพเขา้ไปขนออกมาเวลากลางคนืเจา้หนา้ทีใ่นพื้นทีม่สีว่นรู้เหน็ บา้นหว้ย

แดง ต.กดุหวา้ อ.กฉุนิารายณ์ จ.กาฬสนิธุ์

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ,

สน.จทป.7 (ขอนแกน่)

223 5411438391 8/8/2554 6/6/2555 ไดม้กีารส ารวจ เขตปา่สงวน อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช แนวเขาธง 

หมูบ่า้นนา ต.ชา้งกลาง จ.นครศรีธรรมราช และไดม้ขีา่ววา่กรมปา่ไมจ้ะยึดที ่ท า

กนิทีบ่ดิาไดท้ ากนิ ซึง่บดิา ไดท้ าการเสยี ทบ .5 มาตลอด เลยขอ้ทราบขอ้เทจ็จริง

ดงักลา่ว 1.กรมปา่ไมม้สีทิธิท์ีจ่ะยึดทีท่ ากนิดงักลา่วจริงหรือไม ่ 2.บดิาของขา้พเจา้

มสีทิธิท์ีจ่ะท ากนิใน ทีด่งักลา่วหรือไม่

√ e-petition ส านกัจัดการทีด่นิฯ

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

จ.เชยีงใหม ่โดยท าเปน็ขบวนการ และมผู้ีมอีทิธพิลขม่ขูช่าวบา้นใหเ้กร่งกลวั 

ชาวบา้นจงึไมส่ามารถท าอะไรได ้การกระท าเนน้เฉพาะกลางคนื ท ากนัมานาน

โดยเฉพาะคนในพื้นทีจ่ะทราบการเคลือ่นไหวของเจา้หนา้ทีท่ าใหร้อดพน้จากการ

จับกมุ

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ,

สน.จทป.1 (เชยีงใหม่)

สน.จทป.1 (เชยีงใหม)่ ปดิ

เร่ือง(7/10/2554), กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง(22/6/2555)

225 5412215716 11/8/2554 11/8/2554 ขอใหก้ าลงัใจทา่นอธบิดกีรมปา่ไม ้นายสวุทิย์ รัตนมณี ซึง่ไดป้ฏบิตัหินา้ทีใ่นการ

ปราบปรามผู้กระท าความผิดฐานตดัไม ้ท าลายปา่ อย่างเขม้แขง็ และมนีโยบายใน

การปกปอ้งพื้นทีป่า่ทีอุ่ดมสมบรูณ์ ใหค้งอยู่กบัประเทศไทยตอ่ไป

√ e-petition สผส. ด าเนนิการเอง



หนา้ 25

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสรจ็

หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เดือนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 3 

226 5411382095 11/8/2554 23/12/2554 ผู้ใหญบ่า้น และชาวบา้น บกุรุกปา่สงวนแหง่ชาต ิขา้งปา่เฉลมิพระเกรียต ิไดเ้ขา้ไป

ตดัไมท้ าลายปา่เปน็จ านวนมาก ทีห่มู ่5 ต.แมส่ า อ.ศรีสชันาลยั จ.สโุขทยั

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ,

สน.จทป.4 (ตาก)

สน.จทป.4 (ตาก) ปดิเร่ือง

(12/9/2554), กรมปา่ไม้

ปดิเร่ือง(23/12/2554)

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

อ.เลงินกทา จ.ยโสธร

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

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

ทอ่น แตม่ตีอไมส้กัประมาณ 1,500 ตอ จากทีด่นิทีไ่มม่เีอกสารสทิธิ ์หนว่ยงานใน

พื้นทีพ่ยายามชว่ยกนัปดิบงัเร่ือง (ไมใ่หเ้ปน็ขา่วใหญ่) ขณะนี้ไมส้กัของกลางทัง้หมด

 มรูีปรอยตรา บศ.สท. ตปีระทบัไวท้ีห่วัไมส้ว่นใหญ ่ชาวบา้นหนองโพธิม์ขีอ้สงสยั

เกีย่วกบัการด าเนนิการของเจา้หนา้ทีข่องรัฐทีเ่กีย่วขอ้ง บา้นหนองโพธิ ์หมูท่ี ่ 6 

ต าบลหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอบา้นดา่นลานหอย จังหวัดสโุขทยั

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

229 1603.7/2555 18/8/2554 มกีารลกัลอบตดัไมบ้ริเวณเขตปา่สงวนแหง่ชาตภิสูฐีาน หมูบ่า้นโนนสวา่ง ๑ ต าบล

ค าชะอ ีอ าเภอค าชะอ ีจังหวัดมกุดาหาร

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

230 1603.7/2556 18/8/2554 มนีกัการเมอืงทอ้งถิน่ร่วมกบัเจา้หนา้ทีป่า่ไมจ้ัดท าแนวเขตเขา้ไปในพื้นทีป่า่ ต าบล

ทา่ไมแ้ละต าบลวังควง อ าเภอพรานกระตา่ย จังหวัดก าแพงเพชร

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

231 5412752627 18/8/2554 19/11/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกบัการบกุรุกพื้นทีป่า่สงวน ชื่อปา่ลดัปนัจอ หมูท่ี ่ 6 7 และ 9 

ต าบลเกาะกลาง อ าเภอเกาะลนัตา จังหวัดกระบี ่มนีายทนุจาก กรุงเทพมหานคร 

(ไมท่ราบนามสกลุ) ตดิตอ่เพื่อขอซื้อทีด่นิบริเวณดงักลา่ว โดยนายกองคก์าร

บริหารสว่นต าบลเกาะกลางเปน็ผู้ด าเนนิการขาย

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ,

สน.จทป.12 สาขากระบี่

ส านกัปอ้งกนัฯ,สน.จทป.

12 สาขากระบี ่ปดิเร่ือง

(26/9/2555) กรมปา่ไม ้

ปดิเร่ือง (19/11/2555)

232 5411363131 18/8/2554 มชีาวบา้นและนายทนุ ไดเ้ขา้ไปบกุรุกตดัไมพ้ยุง เปน็จ านวนมากโดยจะมเีจา้หนา้ที่

กรมปา่ไม ้นามสกลุ เสาราษฎร์ มสีว่นรู้เหน็ โดยจะน าไมท้ีต่ดัไดน้ัน้สง่ไปฝ่ัง พมา่ 

เขมร และผู้คา้จากเวยีดนามจะมารับเองตามทีม่คี าสัง่ซื้อ

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ



หนา้ 26

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสรจ็

หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เดือนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 3 

233 5411485250 22/8/2554 13/12/2554 พื้นทีป่า่สงวนแหง่ชาต ิในเขต ต .ปงัหวาน อ.พะโตะ๊ จังหวัดชุมพร และพื้นที่

ใกลเ้คยีงก าลงัถกูบกุรุกท าลาย ครอบครองโดยมบีคุคลแตง่ตวัดว้ยเคร่ืองแบบ

ทหารมอีาวุธสงครามเขา้มาอยู่ตามจุดทมีกีารบกุรุกท าลาย

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

234 5411321643 22/8/2554 มกีารบกุรุกเขา้ไปในพื้นทีป่า่ทีเ่ขาแฝดทีอ่ยู่ในซอยหนองฉว ี 21 บนพื้นทีเ่ขานี้มี

ส านกัสงฆพ์ุทธมารดา และชาวบา้นเขา้ไปบกุรุกยึดพื้นทีป่า่เปน็ของตนเอง ต .เขา

บายศรี อ.ทา่ใหม ่จ.จันทบรีุ

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ,

สน.จทป.9 (ชลบรีุ)

235 5412606973 22/8/2554 14/12/2554 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกบัการพลกิฟื้นแผ่นดนิภายในพื้นทีป่า่เขาเขยีว ปา่วังน้ า

เขยีว และปา่เขาแผงมา้ จังหวัดนครราชสมีา โดยควรน าผลไมไ้ทยเขา้ไปปลกูใน

รูปแบบเกษตรผสมผสาน แบบขัน้บนัได

√ e-petition ส านกัจัดการทีด่นิฯ,

ส านกัสง่เสริมฯ,

ส านกัจัดการปา่ชุมชน

สจด. ปดิเร่ือง

(29/08/2554), สสป. ปดิ

เร่ือง(12/09/2554), สจช.

 ปดิเร่ือง(14/12/2554)

236 1603.7/2593 22/8/2554 ขอใหต้รวจสอบบา้นพักตากอากาศของเจา้หนา้ทีป่า่ไม ้บริเวณแยกหมู ่ 4 ต าบลวัง

น้ าเขยีว อ าเภอวังน้ าเขยีว จังหวัดนครราชสมีา

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

237 1603.7/2613 23/8/2554 ขอใหต้รวจสอบไมท้ีน่ ามาประกอบท าเรือขาย บริเวณหมู ่ 6 หมูบ่า้นงิ้วใต ้ต าบลธง

ธาน ีอ าเภอธวัชบรีุ จังหวัดร้อยเอ็ด

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

238 1603.7/2555(2) 24/8/2554 การลกัลอบตดัไมพ้ะยูงแลว้น าไมท้ีต่ดัไดเ้กบ็ไวบ้ริเวณสวนดา้นหลงัของบา้นสอง

ชัน้ทีอ่ยู่ในซอยดา้นขา้งโรงเรียนชุมชนบา้นค าชะอ ีระหวา่งหมู ่ 1 กบัหมู ่8 ต าบลค า

ชะอ ีอ าเภอค าชะอ ีจังหวัดมกุดาหาร

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

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

พัทลงุ จะเปน็ไมต้ะเคยีน จะท าการตดัในเวลากลางคนื ท ากนัมานานหลายปแีลว้

และมเีจา้หนา้ทีม่สีว่นรู้เหน็

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ,

สน.จทป.12 

(นครศรีธรรมราช)

สน.จทป.12 

(นครศรีธรรมราช) ปดิ

เร่ือง(20/2/2555), กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง(22/6/2555)

240 5411342251 24/8/2554 22/6/2555 ชว่ยตรวจสอบการปกุรุกท าลายปา่ หมูท่ี ่5-6 อ าเภอสขุส าราญ จ.ระนอง 

เนือ่งจากพื้นทีด่งักลา่วเปน็ปา่ตน้น้ าทีม่คีวามส าคญัตอ่คนสขุส าราญ

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ,

สน.จทป.11 (สรุาษฎร์ธานี)

สน.จทป.11 (สรุาษฎร์

ธาน)ี ปดิเร่ือง

(25/8/2554), กรมปา่ไม้

ปดิเร่ือง(22/6/2555)



หนา้ 27

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสรจ็

หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เดือนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 3 

241 5412661218 25/8/2554 25/8/2554 เสนอความคดิเหน็เกีย่วกบัการแกไ้ขปญัหารุกปา่สงวนพื้นทีว่ังน้ าเขยีว √ e-petition สผส. ด าเนนิการเอง

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

พื้นทีว่ังน้ าเขยีว จังหวัดนครราชสมีา ซึง่ประชาชนเหน็ควรวา่หนว่ยงานที่

รับผิดชอบควรมกีารแกไ้ขปญัหาดว้ยการใหผู้้ทีเ่ขา้มาบกุรุกทีด่นิเพื่อประกอบ

กจิการ

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ,

ส านกัสง่เสริมฯ,

ส านกัการอนญุาต

ส านกัสง่เสริมฯ ปดิเร่ือง

(12/9/2554), กรมปา่ไม้

ปดิเร่ือง(25/8/2554)

243 5411419134 25/8/2554 14/2/2555 บริเวณเขาศาลาเปน็ส านกัสงฆข์องวัดเขาศาลา ซึง่พระเย้ือนเปน็ผู้ก าเนนิการและ

เปน็ผู้ริเร่ิมกอ่ตัง้วัดนี้ และพระใหญ้าตติวัเองท าประโยชน ์ในบริเวณนี้ เชน่ตดัไม ้

ปลกูยางพารา ในเขตปา่สงวนแหง่ชาต ิและอยู่ในการดแูลรักษาของเจา้หนา้ทีป่า่ไม้

 เขต สร.3 สริุนทร์

√ e-petition ส านกัจัดการทีด่นิฯ,

ส านกัจัดการปา่ชุมชน

ส านกัจัดการปา่ชุมชนปดิ

เร่ือง(30/11/2554), 

ส านกัจัดการทีด่นิฯ ปดิ

เร่ือง(14/2/2555)

244 5410920147 25/8/2554 เมือ่วันที ่20/08/2554 ไดม้กีารแจง้จับการขนไมพ้ยุงทีห่นา้ถนนเสน้ส านกัปฏบิตัิ

ธรรมบา้นส าราญ ต.ส าราญ อ.เมอืง จ.ยโสธร ไดม้กีารสบืทราบวา่ไมพ้ยุงและรถที่

เปน็ของกลางเปน็ไมพ้ยุงและรถขนไมท้ีเ่ปน็ของกลางไดห้ายไป

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

245 5411351089 26/8/2554 3/8/2555 ปลดักระทรวงฯ ย้ายหวัหนา้ของคณะปฏบิตักิารชุดเฉพาะกจิปราบปรามนี้ จงึ

ประสงคใ์หท้า่นปลดัฯ ชี้แจงเหตผุลในการสัง่ย้าย ทัง้ๆทีผู้่ท างานและคณะก าลงั

ปฏบิตังิานอยู่

√ e-petition ส านกับริหารกลาง

246 5411319079 26/8/2554 21/6/2555 มกีารตดัไมท้ าลายปา่หลงัวทิยาลยัเกษตรระนอง ท าสวนโดยใชพ้มา่ เปน็การ

ท าลายแหลง่น าใชใ้นวทิยาลยัและชาวบา้นหมู่ 4&5 มกีารปรับพื้นทีด่ว้ยการระเบดิ

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

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ,

สน.จทป.11 (สรุาษฎร์ธานี)

สน.จทป.11 (สรุาษฎร์

ธาน)ี ปดิเร่ือง(6/9/2554),

 กรมปา่ไมป้ดิเร่ือง

(21/6/2555)

247 5412746005 31/8/2554 21/6/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกบัการลกัลอบตดัไม ้บริเวณปา่สงวน ชื่อ ปา่ดอนจาน และ 

ปา่ดงแดง หมูท่ี ่8 บา้นโนนสงัข ์ต าบลดา่น อ าเภอราษไีศล จังหวัดศรีสะเกษ จุด

สงัเกตอยู่หา่งจากวัดปา่ชัยมงคล ประมาณ 500 เมตร

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ,

สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

 ปดิเร่ือง(5/10/2554), 

กรมปา่ไมป้ดิเร่ือง

(21/6/2555)



หนา้ 28

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสรจ็

หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เดือนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 3 

248 5410952398 31/8/2554 22/8/2555 ปา่พรุเสมด็บา้นนาใต ้หมู่6 ต.โคกกลอย อ.ตะกัว่ทุง่ จ.พังงา วังน้ าบางปลา และ

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

ตัง้แตป่ ี2542 และปจัจุบนักลุม่นายทนุก าลงัร่วมมอืกบัเจา้หนา้ทีส่ านกังานทีด่นิ

สาขาตะกัว่ทุง่ เพื่อจะด าเนนิการออกเอกสารสทิธิเ์ปน็โฉนด

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ,

สน.จทป.12 สาขากระบี่

กรมปา่ไมป้ดิเร่ือง 

(22/8/2555)

249 5412665551 1/9/2554 1/9/2554 กรมปา่ไมส้ ารวจหาบคุคลในสงักดักรมปา่ไมเ้พื่อเขา้รับการฝึกอบรมชุดเฉพาะกจิ 

เสอืด า ทีอ่ าเภอแกง่กระจาน จังหวัดเพชรบรีุ ในปลายเดอืนกนัยายนนี้ ขอเสนอ

ความคดิ วา่นา่จะเปดิรับสมคัรบคุคลภายในซึง่เปน็พนกังานราชการ ต าแหนง่ 

พนกังานพทิกัษป์า่และต าแหนง่ ผู้ชว่ย พนกังานพทิกัษป์า่ ในสงักดัส านกัปอ้งกนั

รักษาปา่และควบคมุไฟปา่

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

250 1603.7/2763 2/9/2554 มกีารลกัลอบตดัไมน้ ามาแปรรูปในหมูบ่า้นหนองบาง ต าบลลิน่ถิน่ อ าเภอทองผา

ภมู ิจังหวัดกาญจนบรีุ

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

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

ทีม่ใีบ ภ.บ.ท.5 ใหก้บันายทนุเพื่อปลกูยางพารา

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

252 5411471118 5/9/2554 21/6/2555 มนีายทนุเขา้ไปบกุรุกพื้นทีใ่นปา่ซึง่ไดข้ดุหนา้ดนิจ านวนมากเพื่อไปถมทีอ่กีทีข่อง

พื้นทีฝ่ั่งตรงกนัขา้ม ซึง่เปน็ปา่สาธารณะปา่เขาครูนอ้ย เพื่อจะน าพื้นทีต่รงนัน้มาท า

เปน็ลานตากมนั ตากขา้วโพด หมูบ่า้นหนองกงุแกว้ ต .หนองกงุแกว้ อ.ศรีบญุเรือง 

จ.หนองบวัล าภู

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ,

สน.จทป.6 (อุดรธานี)

สน.จทป.6 (อุดรธานี) ปดิ

เร่ือง(27/1/2555), กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง(21/6/2555)

253 1603.7/2807 6/9/2554 การน าไมส้กัมาแปรรูปโดยไมม่ใีบอนญุาตการแปรรูปไม ้ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

 จังหวัดก าแพงเพชร

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

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

นอ้ย อ.ดอยหลวง จ.เชยีงราย ซึง่เปน็เขตหวงหา้มเขตปา่อนรัุกษ ์ซึง่จะน าทีท่ีบ่กุ

รุกน ามาปลกูยางพาราง ซื้อขายเปลีย่นมอืกนัอย่างเสรี ท ากนัมานาน 4-5 ปแีลว้

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ,

สน.จทป.2 (เชยีงราย)

สน.จทป.2 (เชยีงราย) ปดิ

เร่ือง(26/3/2555), กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง(14/6/2555)



หนา้ 29

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสรจ็

หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เดือนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 3 

255 5411311965 7/9/2554 7/9/2554 1. ดอยโตน อ าเภอเวยีงชัย จังหวัดเชยีงราย 2. ถนนสาย หวัดอย-พญาเมง็ราย 

ระหวา่งกม.ที ่11-12 (ไมม่รีายละเอยีดทีค่รบถว้นใหห้นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

ด าเนนิการได้)

√ e-petition สผส. ด าเนนิการเอง

256 1603.7/2850 7/9/2554 ชาวบา้นบกุรุกทีด่นิใกลว้ัดถ้ าพุทธโคดม บา้นหนองเสยีง หมู ่ 7 ต าบลบา้นนา 

อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลงุ

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

257 1603.7/2883 12/9/2554 ขอแจง้เบาะแสการตดัไมท้ าลายปา่ ในพื้นทีห่มูท่ี ่ 4, 14, 11 ต าบลเจาทอง อ าเภอ

ภกัดชีุมพล จังหวัดชัยภมูิ

√ หนงัสอื ส านกัปอ้งกนัฯ

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

สระบรีุ

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

259 5412743283 13/9/2554 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกบัการบกุรุกทีด่นิปา่สงวนโดยไมไ่ดรั้บอนญุาต บริเวณพื้นที่

วนอุทยานภหูนั หมูบ่า้นโนนขา่ ไมท่ราบหมู ่ต าบลวังแสง อ าเภอชนบท จังหวัด

ขอนแกน่

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ,

สน.จทป.7 (ขอนแกน่)

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

ต าบลละแม อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

261 5411359548 16/9/2554 21/6/2555 ขอใหต้รวจสอบหนว่ยปอ้งกนัปา่ไม ้กม .30 เนือ่งจะมพีื้นทีบ่กุรุกปา่อยู่ตดิกบั

โรงเรียนละอุน่วทิยาคาร มกีารโคน่ตน้ไม ้กานตน้ไม ้ปลกูยางพารา หมู ่ 4 ต.บาง

แกว้ อ.ละอุน่ จ.ระนอง

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ,

สน.จทป.11 (สรุาษฎร์ธานี)

สน.จทป.11 (สรุาษฎร์

ธาน)ี ปดิเร่ือง

(6/10/2554), กรมปา่ไม้

ปดิเร่ือง(21/6/2555)

262 5411369601 19/9/2554 3/10/2554 ขอความชว่ยเหลอืชาวบา้นทีป่ลกูไม ้เศรษกจิ เชน่ ไมส้กั ไมส้ะเดา ในเขตต าบล

หนองเขยีดและต าบลนาหนองทุม่อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน่

√ e-petition ส านกัสง่เสริมฯ

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

สมทุรปราการ

√ e-petition ส านกัโครงการพระราชด าริฯ



หนา้ 30

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสรจ็

หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เดือนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 3 

264 5412944079 19/9/2554 30/11/2554 นายสมบตั ิกองสขุ กบัพวกราษฎรหมูท่ี ่ ๗ ต าบลหว้ยยาง อ าเภอโขงเจยีม จังหวัด

อุบลราชธาน ีไดม้หีนงัสอืกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอความอนเุคราะหส์นบัสนนุ

ทนุจัดตัง้ส านกังานในการดแูลรักษาปา่ในพื้นทีต่ าบลหว้ยยาง อ าเภอโขงเจยีม 

จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition ส านกัจัดการปา่ชุมชน

265 1603.7/2973 19/9/2554 นายทนุตา่งชาตร่ิวมกบัคนไทยบกุรุกปา่บริเวณดา้นหลงัสนามกอลฟ์มาเจสตกิ ครีก

 กอลฟ์ หมู ่4 ต าบลทบัใต ้อ าเภอหวัหนิ จังหวัดประจวบครีีขนัธ์

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

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

เกา่ อ าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบรีุ

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

267 5411306994 21/9/2554 11/6/2555 มกีารเขา้ไปบกุรุกปา่เขาสบกก ฝ่ังขวาซึง่เปน็ปา่สงวนแหง่ชาตอินรัุกษต์น้น้ า หมู ่ 9

 ต.ปงนอ้ย อ.ดอยหลวง จ.เชยีงราย ไมท่ราบวา่เจา้หนา้ทีป่า่ไมม้สีว่นรู้เหน็กบัการ

บกุรุกปา่คร้ังนี้หรือเปลา่ผมอยากใหท้างสว่นกลางเขา้ไปตรวจสอบ

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ,

สน.จทป.2 (เชยีงราย)

สน.จทป.2 (เชยีงราย) ปดิ

เร่ือง(22/3/2555), กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง(11/6/2555)

268 5411377020 21/9/2554 22/12/2554 มชีาวบา้นเขา้ไปการบกุรุกพื้นทีป่า่เขาไปปลกูบา้นท าสวนยางพาราท าไร่ขา้วและ

ขายใหน้ายทนุ ต.วังชมภ ูอ.เมอืง เพชรบรูณ์ ตอนนี้ภเูขารังเร่ิมถกูลกุล้ ามากขึ้นทกุ

วันอยากใหเ้จา้หนา้ทีข่อง ทส .เขา้ไปตรวจสอบการบกุรุกของชาวบา้นโดยดว่น

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ,

สน.จทป.4 สาขานครสวรรค์

สน.จทป.4 สาขา

นครสวรรค ์ปดิเร่ือง

(21/12/2554), ส านกั

ปอ้งกนัฯ ปดิเร่ือง

(22/12/2554)

269 5411397222 21/9/2554 เจา้หนา้ที ่อด.6 และวัดภสูงัโฆ อ าเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธาน ีมสีว่นรู้เหน็และ

ท าการตดัไมยู้งและไมม้คีา่อื่นๆตดัขาย เปน็จ านวนมากและขนย้ายจนท าใหถ้นน

ลกูรังบอ่แกส๊เสยีหาย 

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

270 5411399993 21/9/2554 เมือ่ปทีีผ่่านมาเคยร้องเรียนเจา้หนา้ทีช่ื่อ นายจักริน นาสาริย์ เจา้หนา้ทีก่รมปา่ไม ้

ซ ี5 เปน็หวัหนา้ดา่นทีพ่บิลู ต .ชอ่งเมก็ อ.สริินธร จ.อุบลราชธาน ีซึง่มสีว่นรู้เหน็ใน

การกระท ากบัชาวบา้นและนายทนุทีเ่ขา้ไปบกุรุกตดัไมป้ระเภทไมพ้ะยูงเปน็จ านวน

มาก

√ e-petition ส านกับริหารกลาง



หนา้ 31

ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรบัเรือ่ง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรือ่ง

เรือ่ง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสรจ็

หนว่ยงาน

เจา้ของเรือ่ง/

ชอ่งทางการรบั

เรือ่งรอ้งเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เดือนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554  (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)
เอกสารแนบ 3 

271 5412655590 26/9/2554 13/12/2554 มทีีด่นิของเอกชนขนาดประมาณ 70ไร่ แตก่อ่นเคยเปน็ ทีป่า่ตอนนี้เปน็ทีน่าและ

ปลกูตน้ยูคาลปิตสั มคีวามประสงคท์ีจ่ะขาย ดฉินัเหน็วา่เหมาะสมอย่างย่ิงทีจ่ะ

สร้างปา่ขึ้นมาใหม ่ถงึพื้นทีไ่มไ่ดม้ากมายแตม่นักจ็ะเปน็พื้นทีท่ีม่คีณุคา่มหาศาลใน

อนาคต เพราะจะเปน็แหลง่เรียนรู้ของลกูหลานรุ่นหลงัตอ่ไป

√ e-petition ส านกัจัดการปา่ชุมชน

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

ประพฤตมิชิอบตอ่หนา้ทีโ่ดยไดก้ระท าการน าของกลางไมพ้ะยูงทีจ่ับและยึดมาได้

จากผู้ตอ้งหาไวก้บัตวัเองและไดเ้กบ็ใวใ้หก้บัพักพวกตวัเองหรือนายพลเรือ

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

273 1603.7/3038 28/9/2554 29/2/2555 มคีนน าไมพ้ะยูงจ านวนมากซอ่นไวใ้นปา่ทบึของวัดปา่หนองขอน ต าบลโดม

ประดษิฐ ์อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี

√ ทางโทรศัพท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

รวม 133 140

รวมท้ังหมด 273



 

เอกสารแนบ 4 

เรื่องร้องเรียน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 



หนา้ 1

ที่ เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ทีรั่บเร่ือง

วันทีป่ิดเร่ือง 

(แล้วเสร็จ)

เร่ือง อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจา้ของเร่ือง/ชอ่ง

ทางการรับเร่ือง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง

หมายเหตุ

1 ทส0214.4/787 2/10/2552 เสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาเกีย่วกับการบริหารการจัดเก็บรายได้

และการบริหารจัดการทีด่ินป่าไม้ของกรมป่าไม้

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 ส านักจัดการทีด่ินฯ

2 ทส0214.4/636 5/10/2552 ขอใหต้รวจสอบการด าเนินงานของส านักส่งเสริมการปลูกป่า กรม

ป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ต.ท่าตะเกยีบ 

อ.ท่าตะเกยีบ จ.ฉะเชงิเทรา

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 ส านักส่งเสริมฯ

3 ทส0214.4/652 5/10/2552 ขอความชว่ยเหลือเกีย่วกับการออกเอกสารสิทธ ิหมู ่4 ต.ศรีเตี้ย 

อ.บ้านโฮง่ จ.ล าพนู

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 ส านักจัดการทีด่ินฯ

4 ทส0214.4/802 7/10/2552 24/2/2553 ร้องเรียนพฤติกรรมเจา้หน้าทีป่่าไม้ ต.ชอ่งกุม่ อ.วัฒนานคร จ.

สระแกว้

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 ส านักป้องกันฯ

5 P2553/0004 8/10/2552 ขอใหร้ายงานผลการด าเนินงานตามทีป่รากฎเป็นขา่วในหนังสือพมิพ์ √ ส านักงานปลัด ทส. ส านักป้องกันฯ

6 รล0009.4/17416 9/10/2552 ขอพระราชทานความเป็นธรรมเกีย่วกับทีด่ิน บ้านหว้ยเต่าค า

ต.แกง่กระจาน อ.แกง่กระจาน จ.เพชรบุรี

√ ส านักราชเลขาธกิาร ส านักจัดการทีด่ินฯ

7 ทส0214.4/817 14/10/2552 13/11/2552 กรณีขอใหเ้ร่งเบิกจา่ยเงนิเดือนใหก้ับลูกจา้งเหมา หน่วยป้องกัน

รักษาป่า จ.ตรัง

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 ส านักป้องกันฯ

8 ทส0214.4/818 14/10/2552 9/2/2553 ขอใหต้รวจสอบการบุกรุกขุดบ่อดินน าไปจ าหน่าย ในเขตทีด่ิน

สาธารณะและเขตป่าสงวนแหง่ชาติ ในท้องทีบ่้านปง หมู ่1

ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชยีงใหม่

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 ส านักป้องกันฯ

9 ทส0214.4/815 14/10/2552 24/2/2553 แจง้เบาะแสการลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ ต.อ่างทอง

อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 ส านักป้องกันฯ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจกิายน 2555)
เอกสารแนบ 4 



หนา้ 2

ที่ เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ทีรั่บเร่ือง

วันทีป่ิดเร่ือง 

(แล้วเสร็จ)

เร่ือง อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจา้ของเร่ือง/ชอ่ง

ทางการรับเร่ือง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจกิายน 2555)
เอกสารแนบ 4 

10 P2553/0006 14/10/2552 ขอใหต้รวจสอบกรณีมีกลุม่คนใชร้ถแบ็คโฮท าลายภูเขา ขุดดิน และ

ตัดไม้ บริเวณหมู ่5 ต.แกง่กระจาน อ.แกง่กระจาน จ.เพชรบุรี

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

11 P2553/0022 15/10/2552 กระทูถ้ามที ่546 ร. กรณี ขอใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

ก านัน ผู้ใหญบ่้าน นายอ าเภอในพื้นทีจ่ังหวัดลพบุรี ผู้วา่ราชการ

จังหวัดลพบุรี จัดหาพื้นทีป่่าชุมชนใหท้้องถิน่เพือ่ชว่ยกันรักษาป่า

ชุมชนไวแ้ละใชป้ระโยชน์ร่วมกัน

√ ส านักงานรัฐมนตรี ส านักจัดการป่า

ชุมชน

12 P2553/0008 20/10/2552 การบุกรุกป่าดงหนิส้ม อ.รัตนบุรี  จ.สุรินทร์ √ ศบร.ทส ผ่าน 1111 ส านักป้องกันฯ

13 P2553/0009 20/10/2552 การแกไ้ขปัญหาทีด่ินท ากนิของราษฎร 102 ราย √ หนังสือถงึ อปม. ส านักการอนุญาต

14 P2553/0023 22/10/2552 ขอ้หารือของสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร กรณี เกษตรกรปลูกป่าไม้

เศรษฐกจิประเภทไม้สักทองในทีด่ิน ภ.บ.ท.5 แล้วไม่สามารถขึ้น

ทะเบียนส่วนป่าได้

√ ส านักงานรัฐมนตรี ส านักส่งเสริมฯ

15 ทส0100/5932 22/10/2552 ขอ้หารือของสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร กรณี กระทรวงสาธารณสุข

ขอใชพ้ื้นทีป่่าไม้เพือ่กอ่สร้างอาคารผู้ป่วยใหก้ับโรงพยาบาลพทัลุง

√ ส านักงานรัฐมนตรี ส านักการอนุญาต

16 ทส0214.4/833 26/10/2552 26/10/2552 กรณีขอใหต้รวจสอบการบุกรุกเขตป่าสงวนแหง่ชาติ พื้นที ่

ต.หนองป่ากอ่ อ.ดอยหลวง จ.เชยีงราย

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 ส านักป้องกันฯ

17 ทส0214.4/833(2) 26/10/2552 26/10/2552 กรณีขอใหต้รวจสอบการบุกรุกเขตป่าสงวนแหง่ชาติ พื้นที ่

ต.หนองป่ากอ่ อ.ดอยหลวง จ.เชยีงราย

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 ส านักป้องกันฯ

18 P2553/0011 27/10/2552 4/12/2552 กรณีแจง้เบาะแสการลักลอบขุดเอาไม้ในคลองสาธารณะมาแปรรูป

ขาย จ.ก าแพงเพชร

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

19 P2553/0010 27/10/2552 ขอใหต้รวจสอบการลักลอบตัดไม้ในเขตพื้นทีอ่นุรักษ์ ซ.ชอ่งเนียง

ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ



หนา้ 3

ที่ เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ทีรั่บเร่ือง

วันทีป่ิดเร่ือง 

(แล้วเสร็จ)

เร่ือง อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจา้ของเร่ือง/ชอ่ง

ทางการรับเร่ือง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจกิายน 2555)
เอกสารแนบ 4 

20 ทส0214.4/830 29/10/2552 23/2/2553 กรณีบุกรุกพื้นทีป่่าสงวน ในพื้นทีห่มู ่8 ต.นบปริง อ.เมือง จ.พงังา √ ศบร.ทส ผ่าน 1111 ส านักป้องกันฯ

21 ทส 0214.4/828 29/10/2552 7/7/2553 กรณีเจา้หน้าทีป่่าไม้และชาวบ้านเขา้ไปตัดไม้ในพื้นทีป่่าชุมชน 

อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 ส านักป้องกันฯ

22 ทส0214.4/844 30/10/2552 23/12/2552 กรณีมีการลักลอบตักดินบริเวณป่าสงวนเขาแม่นางเวยีน

อ.บรรพตพสิัย จ.นครสวรรค์

√ ศบร.ทส 

ผ่านสายด่วน 1310

ส านักป้องกันฯ

23 ทส0214.4/845 30/10/2552 8/2/2553 ขอความชว่ยเหลือใหต้ิดตามเงนิฌาปนกจิของกรมป่าไม้ จ.เชยีงราย √ ศบร.ทส ผ่าน 1111 ส านักป้องกันฯ

24 P2553/0025 2/11/2552 9/11/2552 ขอความเป็นธรรมกรณีถูกเจา้หน้าทีข่องรัฐจับกุมและด าเนินคดีทาง

ศาลเนือ่งจากบุกรุกป่าสงวนหง่ชาติ

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 ส านักป้องกันฯ

25 ทส0100/6038 2/11/2552 กระทูถ้ามที ่572 ร. เร่ือง การจดทะเบียนเกษตรกร √ ส านักงานรัฐมนตรี ส านักจัดการทีด่ินฯ

26 ทส0100/6047 2/11/2552 ขอ้หารือของสมาชกิวุฒสิภา กรณี ปัญหาโลกร้อนอันเนือ่งมาจาก

จะมีการประชุมสหประชาชาติทีน่ครนิวยอร์ก

√ ส านักงานรัฐมนตรี ส านักจัดการป่า

ชุมชน

27 ทส0100/6060 3/11/2552 กระทูถ้ามที ่576 ร. เร่ือง การออกเอกสารสิทธทิีอ่ยู่อาศัยและทีท่ า

การเกษตรในจังหวัดนครพนม

√ ส านักงานรัฐมนตรี ส านักจัดการทีด่ินฯ

28 ทส0214.4/805 6/11/2552 9/12/2552 กรณีขอความชว่ยเหลือเกีย่วกับทีด่ินท ากนิและทีอ่ยู่อาศัย หมูบ่้าน

หว้ยคอม หมู ่4 ต.น้ าไผ่ อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 ส านักจัดการทีด่ินฯ

29 ทส0214.4/806 6/11/2552 ขอความชว่ยเหลือการโอนย้ายหน่วยงาน จากส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ที ่8 ไปเขตการจัดการอุทยานแหง่ชาติที ่3

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 ส านักบริหารกลาง

30 P2553/0033 9/11/2552 9/11/2552 ขอความเป็นธรรมกรณีถูกเจา้หน้าทีข่องรัฐจับกุมและด าเนินคดีทาง

ศาลเนือ่งจากบุกรุกป่าสงวนหง่ชาติ

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 ส านักป้องกันฯ

31 รล0008/7844 10/11/2552 14/12/2552 ขอพระราชทานความชว่ยเหลือเกีย่วกับทีด่ิน กรณีนายส าเริง เจริญ

วงศ์ กับพวกรวม 917 ครอบครัว

√ ส านักราชเลขาธกิาร ส านักจัดการทีด่ินฯ



หนา้ 4

ที่ เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ทีรั่บเร่ือง

วันทีป่ิดเร่ือง 

(แล้วเสร็จ)

เร่ือง อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจา้ของเร่ือง/ชอ่ง

ทางการรับเร่ือง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจกิายน 2555)
เอกสารแนบ 4 

32 ทส0214.4/826 10/11/2552 23/2/2553 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการลักลอบบุกรุกพื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาติ

อุโมงคต์้นไม้ หมู ่1 ต.แสลงพนั อ.วังม่วง จ.สระบุรี

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 ส านักป้องกันฯ

33 ทส0214.4/817(2) 13/11/2552 13/11/2552 กรณีขอใหเ้ร่งเบิกจา่ยเงนิเดือนใหก้ับลูกจา้งเหมา หน่วยป้องกัน

รักษาป่า จ.ตรัง

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 ส านักป้องกันฯ

34 ทส0214.4/816 13/11/2552 กรณีขอความชว่ยเหลือเกีย่วกับการจ าหน่ายไม้ป่าเศรษฐกจิ 

ต.หนองเขยีด ต.นาหนองท่ม อ.ชุมแพร จ.ขอนแกน่

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 ส านักป้องกันฯ

35 P2553/0028 23/11/2552 มีการตัดไม้ท าลายป่า บริเวณเทือกเขาภูพาน อ.ภูพาน จ.สกลนคร √ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

36 P2553/0039 23/11/2552 ขอทราบขอ้มูลการกอ่สร้างถนนในรีสอร์ทภูไพธารน้ า จ.กาญจนบุรี √ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

37 ทส0100/4351 23/11/2552 การด าเนินการตามขอ้หารือของสมาชกิรัฐสภา √ ส านักงานรัฐมนตรี ส านักป้องกันฯ

38 ทส0214.4/857 24/11/2552 กรณีขอความอนุเคราะหเ์ขา้ท าประโยชน์ในทีด่ินบริเวณพื้นทีป่่า

สงวนแหง่ชาติป่าเขาหลวง จ.นครศรีธรรมราช

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 ส านักการอนุญาต

39 P2553/0007 25/11/2552 มีผู้บุกรุกป่าสงวนป่าชาติ ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พษิณุโลก √ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

40 P2553/0050 2/12/2552 ขอ้หารือของสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร กรณีขอให ้ทส. ประสาน

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งแกไ้ขปัญหาการตัดไม้ท าลายป่าในพื้นที ่จ.ศรี

สะเกษ และสุรินทร์

√ ส านักงานรัฐมนตรี ส านักการอนุญาต,

ส านักป้องกันฯ

41 ทส0100/6738 2/12/2552 ขอ้หารือของสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร กรณีขอใหห้น่วยงานที่

เกีย่วขอ้งอนุญาตใหป้ระชาชนเชา่พื้นทีป่่าทีถู่กบุกรุกท าสวน

ยางพาราในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ

√ ส านักงานรัฐมนตรี ส านักการอนุญาต,

ส านักป้องกันฯ



หนา้ 5

ที่ เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ทีรั่บเร่ือง

วันทีป่ิดเร่ือง 

(แล้วเสร็จ)

เร่ือง อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจา้ของเร่ือง/ชอ่ง

ทางการรับเร่ือง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจกิายน 2555)
เอกสารแนบ 4 

42 ทส0100/6738 2/12/2552 ขอ้หารือของสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร ขอใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

เพาะต้นกล้ายางพารา ต้นปาล์มน้ ามัน และพนัธุ์ไม้ไผ่ แจกจา่ยใหก้ับ

เกษตรกร จ.ลพบุรี เพือ่เพิม่รายได้ใหเ้กษตรกร

√ ส านักงานรัฐมนตรี ส านักการอนุญาต,

ส านักป้องกันฯ

43 P2553/0041 4/12/2552 4/12/2552 กรณีแจง้เบาะแสการลักลอบขุดเอาไม้ในคลองสาธารณะมาแปรรูป

ขาย จ.ก าแพงเพชร

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

44 P2553/0040 4/12/2552 กรณีขอใหต้รวจสอบการบุกรุกพื้นทีป่่า บริเวณหมูบ่้านหว้ยยาง

ต.โคกสลุง อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

45 P2553/0054 8/12/2552 ขอ้หารือของสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร กรณีขอใหก้รมป่าไม้เร่งรัด

การพจิารณาอนุญาตใหก้รมชลประทานเขา้ใชพ้ื้นทีเ่พือ่กอ่สร้างอ่าง

เก็บน้ าผาแดง หมูท่ี ่5 ต.ศรีวชิัย จ.ล าพนู

√ ส านักงานรัฐมนตรี ส านักการอนุญาต,

ส านักบริหารกลาง

46 ทส0100/6836 8/12/2552 ขอ้หารือของสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร กรณีขอใหก้ระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม พจิารณาอนุญาตให้

โรงพยาบาลพทัลุงได้ใชพ้ื้นทีใ่นการกอ่สร้างอาคาร

√ ส านักงานรัฐมนตรี ส านักการอนุญาต,

ส านักบริหารกลาง

47 ทส0214.4/805(2) 9/12/2552 9/12/2552 กรณีขอความชว่ยเหลือเกีย่วกับทีด่ินท ากนิและทีอ่ยู่อาศัย หมูบ่้าน

หว้ยคอม หมู ่4 ต.น้ าไผ่ อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 ส านักจัดการทีด่ินฯ

48 ทส0214.4/806(2) 11/12/2552 ขอความชว่ยเหลือการโอนย้ายหน่วยงาน จากส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ที ่8 ไปเขตการจัดการอุทยานแหง่ชาติที ่3

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 ส านักบริหารกลาง

49 รล0008/7844(2) 14/12/2552 14/12/2552 ขอพระราชทานความชว่ยเหลือเกีย่วกับทีด่ิน 

กรณีนายส าเริง เจริญวงศ์ กับพวกรวม 917 ครอบครัว

√ ส านักราชเลขาธกิาร ส านักจัดการทีด่ินฯ

50 ทส0100/7039 15/12/2552 ขอ้หารือของสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร กรณีกรมป่าไม้ไม่อนุญาตให้

กรมชลประทานกอ่สร้างอ่างเก็บน้ าหว้ยแม่จอนในพื้นทีป่่าไม้

√ ส านักงานรัฐมนตรี ส านักการอนุญาต



หนา้ 6

ที่ เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ทีรั่บเร่ือง

วันทีป่ิดเร่ือง 

(แล้วเสร็จ)

เร่ือง อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจา้ของเร่ือง/ชอ่ง

ทางการรับเร่ือง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจกิายน 2555)
เอกสารแนบ 4 

51 ทส0100/7045 15/12/2552 ขอ้หารือของสมาชกิวุฒสิภา กรณี ชนเผ่ามันนิหรือเงาะป่า ซึง่อาศัย

อยู่ในเขตพื้นทีป่่าจังหวัดสตูล สงขลา พทัลุง และตรัง ถูกใชใ้ห้

ท างานผิดกฎหมาย

√ สร.ทส. ส านักป้องกันฯ

52 ทส0214.4/891 18/12/2552 12/5/2553 กรณีขอใหต้รวจสอบขอ้เท็จจริงเกีย่วกับการตรวจยึดอุปกรณ์ของ

กลางในการกระท าความผิดตามคดีหมายเลขแดงที ่3004/2545

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 ส านักป้องกันฯ

53 ทส0100/7283 21/12/2552 ขอ้หารือของสมาชกิวุฒสิภา กรณีขอใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งแกไ้ข

ปัญหาการบุกรุกท าลายป่าในพื้นที ่จ.ชุมพร ต่อเนือ่งไปยังพื้นที่

ประเทศพม่า

√ ส านักงานรัฐมนตรี ส านักป้องกันฯ

54 ทส0214.4/844(2) 23/12/2552 23/12/2552 กรณีมีการลักลอบตักดินบริเวณป่าสงวนเขาแม่นางเวยีน

อ.บรรพตพสิัย จ.นครสวรรค์

√ ศบร.ทส 

ผ่านสายด่วน 1310

ส านักป้องกันฯ

55 ทส0214.4/896 23/12/2552 11/6/2553 กรณีขอความชว่ยเหลือเกีย่วกับการแกป้ัญหาการบุกรุกพื้นทีป่่า

สงวนแหง่ชาติป่าดงใหญ ่อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 ส านักป้องกันฯ

56 ทส0214.4/857(2) 23/12/2552 กรณีขอความอนุเคราะหเ์ขา้ท าประโยชน์ในทีด่ินบริเวณพื้นทีป่่า

สงวนแหง่ชาติป่าเขาหลวง จ.นครศรีธรรมราช

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 ส านักการอนุญาต

57 ทส0214.4/898 23/12/2552 ขอความอนุเคราะหข์ยายเขตไฟฟา้ในพื้นทีห่มู ่1 ต.น้ าจดื

อ.กระบุรี จ.ระนอง

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 ส านักการอนุญาต

58 ทส0100/7411 25/12/2552 ขอ้หารือของสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร กรณีขอใหก้รมป่าไม้เร่งรัด

การยกเลิกประกาศเขตป่าคุม้ครองทับที ่ส.ค.1 ในพื้นที ่อ.แม่ทา จ.

ล าพนู

√ ส านักงานรัฐมนตรี ส านักจัดการทีด่ินฯ

59 16193.3/3935 29/12/2552 ขอร้องเรียนใหต้รวจสอบและยกเลิกใบอนุญาต √ หนังสือถงึ อปม. สน.จทป.7 

(ขอนแกน่)



หนา้ 7

ที่ เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ทีรั่บเร่ือง

วันทีป่ิดเร่ือง 

(แล้วเสร็จ)

เร่ือง อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจา้ของเร่ือง/ชอ่ง
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หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจกิายน 2555)
เอกสารแนบ 4 

60 ทส0100/7527 4/1/2553 ขอ้หารือของสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร กรณีขอให ้ทส. พจิารณาให้

เอกสารสิทธกิับวัดและส านักสงฆใ์น จ.สุโขทัย ทีต่ัง้อยู่ในเขตป่า

สงวนแหง่ชาติหรืออุทยานแหง่ชาติ

√ ส านักงานรัฐมนตรี ส านักส่งเสริมฯ,

ส านักจัดการป่า

ชุมชน

61 ทส0100/7527 4/1/2553 ขอ้หารือของสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร กรณีขอใหก้รมป่าไม้

เพาะพนัธุ์กล้าไม้ เชน่ ขี้เหล็ก ไม่ไผ่ ไม้รวก ไม้สัก ยูคาลิปตัส และไม้

อื่นๆ แจกจา่ยใหร้าษฎรเพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชพี

√ ส านักงานรัฐมนตรี ส านักส่งเสริมฯ,

ส านักจัดการป่า

ชุมชน

62 ทส0100/7586 6/1/2553 ขอ้หารือของสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร กรณีขอใหห้น่วยงานที่

เกีย่วขอ้งจัดสรรงบประมาณ เพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตอนล่าง

ของน้ าตกธารทิพย์ ต.บ้านม่วง และน้ าตกธารทอง ต.ผาตัง้ อ.สังคม

 จ.หนองคาย เพือ่สร้างอ่างเก็บน้ าบนเขื่อน

√ ส านักงานรัฐมนตรี ส านักการอนุญาต

63 ทส0100/155 11/1/2553 กระทูถ้ามที ่409 ร. เร่ือง ปัญหาทีด่ินท ากนิในเขตป่าสงวนทัว่

ประเทศ

√ ส านักงานรัฐมนตรี ส านักจัดการทีด่ินฯ

64 ทส0100/155(2) 11/1/2553 กระทูถ้ามที ่410 ร. เร่ือง ปัญหาออกเอกสารสิทธิ √ ส านักงานรัฐมนตรี ส านักจัดการทีด่ินฯ

65 ทส0100/7296 13/1/2553 กระทูถ้ามที ่594 ร. เร่ือง ใหด้ าเนินการออกเอกสารสิทธแิละการ

แกไ้ขปัญหาใหก้ับทีด่ินของวัด

√ ส านักงานรัฐมนตรี ส านักการอนุญาต

66 ทส0207.3/ว125 18/1/2553 ขอ้หารือของสมาชกิวุฒสิภา กรณีขอใหรั้ฐบาลเร่งด าเนินการรักษา

ความปลอดภัยสาธารณะและป้องกันภัยพบิัติธรรมชาติ โดย

การบูรณาการแผนแม่บทของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

√ ส านักงาน ปทส. ส านักแผนงานฯ

(ส่วนแผนงานฯ)



หนา้ 8

ที่ เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ทีรั่บเร่ือง

วันทีป่ิดเร่ือง 

(แล้วเสร็จ)

เร่ือง อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ

ด าเนินการ
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รายงานผลการด าเนนิการเรื่องรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจกิายน 2555)
เอกสารแนบ 4 

67 ทส0214.4/917 19/1/2553 19/8/2553 แจง้เบาะแสการลักลอบบุกรุกพื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาติหุบผาก 

ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ และ ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับ

นายหน้ารับซื้อทีด่ินใหก้ับนายทุนบริเวณพื้นทีป่่าสงวนป่าดงค าเดือย

 ต.โคกโปร่ง อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจริญ

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 ส านักป้องกันฯ

68 P2553/0058 27/1/2553 กรณีมีการลักลอบตัดไม้บนเขา ต.ล าน า อ.บางขัน จ.

นครศรีธรรมราช

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

69 P2553/0059 29/1/2553 กรณีมีการบุกรุกพื้นทีป่่าสงวน ต.แสงภา อ.นาแหว้ จ.เลย √ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

70 ทส0100/898 2/2/2553 ขอ้หารือกรณีขอใหก้รมป่าไม้เร่งรัดการยกเลิกประกาศเขตป่า

คุม้ครองทับที ่ส.ค.1 ในพื้นที ่อ.แม่ทา จ.ล าพนู

√ ส านักงานรัฐมนตรี ส านักจัดการทีด่ินฯ

71 ทส0214.4/904 4/2/2553 7/3/2554 ร้องเรียนพฤติกรรมเจา้หน้าทีป่่าไม้ บ้านกุดตะขาบ อ.วาริชภูมิ

จ.สกลนคร และ แจง้เบาะแสการลักลอบบุกรุกพื้นทีป่่าสงวน

แหง่ชาติบ้านโล๊ะโป๊ะ หมูท่ี ่1 ต.พใุน อ.เกาะยาว จ.พงังา

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 ส านักป้องกันฯ

72 ทส0214.4/904(2) 4/2/2553 7/3/2554 ร้องเรียนพฤติกรรมเจา้หน้าทีป่่าไม้ บ้านกุดตะขาบ อ.วาริชภูมิ   จ.

สกลนคร และ แจง้เบาะแสการลักลอบบุกรุกพื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาติ

บ้านโล๊ะโป๊ะ หมูท่ี ่1 ต.พใุน อ.เกาะยาว จ.พงังา

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 ส านักป้องกันฯ

73 ทส0100/663 4/2/2553 กระทูถ้ามที ่229 เร่ือง การแกไ้ขปัญหาทีด่ินท ากนิและเร่งรัดออก

เอกสารสิทธริวมถงึการพฒันาสิทธใินทีด่ินท ากนิใหเ้ป็นมาตรฐาน

เดียวกัน

√ ส านักงานรัฐมนตรี ส านักจัดการทีด่ินฯ

74 ทส0100/735 8/2/2553 ขอ้หารือของสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร กรณีการดูแลรักษาสภาพ

พื้นทีป่่าในประเทศไทยไม่ใหถู้กท าลายเป็นระเบียบวาระแหง่ชาติ

√ ส านักงานรัฐมนตรี ส านักป้องกันฯ



หนา้ 9

ที่ เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)
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รายงานผลการด าเนนิการเรื่องรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจกิายน 2555)
เอกสารแนบ 4 

75 P2553/0069 11/2/2553 กรณีพฤติกรรมเจา้หน้าทีป่่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่าที ่พล.9 

ต.คันโชง้ อ.วัดโบสถ ์จ.พษิณุโลก

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

76 P2553/0073 16/2/2553 กรณีมีการลักลอบตัดไม้แดง ไม้ประดู ่บริเวณบ้านหว้ยหอย หมู ่13 

ต.วังลาบ อ.หล่มเกา่  จ.เพชรบูรณ์

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

77 P2553/0068 18/2/2553 กรณีมีการบุกรุกตัดไม้บริเวณป่าเสือ่มโทรม ต.หว้ยสัก อ.เมือง 

จ.เชยีงราย

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

78 ทส0100/13035 18/2/2553 กระทูถ้ามที ่739 ร. เร่ือง การปลูกต้นไม้เพิม่เพือ่แกไ้ขปัญหาภาวะ

โลกร้อน

√ ส านักงานรัฐมนตรี ส านักส่งเสริมฯ

79 P2553/0079 2/3/2553 ผ่านร่างราษฎรบ้านสองแคว จ.น่าน มีความประสงคใ์หก้รมป่าไม้

ชว่ยฟืน้ฟปู่า

√ เลขาธกิารพระราชวัง ส านักส่งเสริมฯ

80 ทส0100/1265 4/3/2553 แกไ้ขกระทู ้จ านวน 7 เร่ือง √ สร.ทส. ส านักจัดการทีด่ินฯ

81 ทส0100/1317 5/3/2553 กระทู ้792 ร. เร่ือง การบุกรุกทีด่ินของรัฐ √ สร.ทส. ส านักป้องกันฯ

82 ทส0100/1507 12/3/2553 กระทู ้839 ร. เร่ือง การจัดสรรทีด่ินบริเวณเขายายเทีย่งในรูป

หมูบ่้านป่าไม้ของกรมป่าไม้

√ สร.ทส. ส านักจัดการทีด่ินฯ

83 P2553/0075 17/3/2553 กรณีมีการบุกรุกตัดไม้ทีเ่ขาแม่เมาะ บริเวณบ้านหว้ยกุง้ อ.สบเมย 

จ.แม่ฮอ่งสอน

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

84 P2553/0080 22/3/2553 กรณีมีการขุดเขาในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ หมูท่ี ่2 บ้านดอนงาม 

ต.เวยีงนางค า อ.แม่สาย จ.เชยีงราย

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 ส านักป้องกันฯ

85 P2553/0081 24/3/2553 24/3/2553 ขอใหร้ายงานผลการด าเนินงานตามทีป่รากฏเป็นขา่วในหนังสือพมิพ์ √ สนง. ปลัด ทส. ส านักป้องกันฯ,

ส านักจัดการทีด่ินฯ



หนา้ 10

ที่ เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ทีรั่บเร่ือง

วันทีป่ิดเร่ือง 

(แล้วเสร็จ)

เร่ือง อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจา้ของเร่ือง/ชอ่ง

ทางการรับเร่ือง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจกิายน 2555)
เอกสารแนบ 4 

86 P2553/0082 25/3/2553 กรณีมีการตัดไม้พยุง บริเวณป่าสงวนฯ ต.หนองไส อ.เสนานิคม  

จ.อ านาจเจริญ

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

87 ทส0100/1814 25/3/2553 ขอ้หารือของสมาชกิวุฒสิภา กรณี ขอใหเ้ร่งส ารวจรังวัดจัดแนวเขต

ทีด่ินป่าไม้ใหช้ัดเจนและสนับสนุนการดูแลและรักษาฟืน้ฟสูภาพป่า 

รวมทัง้บูรณาการการท างานร่วมกันกับหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

√ สร.ทส. ส านักจัดการทีด่ินฯ

88 รล0009.4/5106 29/3/2553 ขอพระราชทานความเป็นธรรม ต.เขาพงั อ.บ้านขุนตาล

จ.สุราษฎร์ธานี

√ ส านักราชเลขาธกิาร กรมอุทยานฯ

89 P2553/0084 31/3/2553 ขอใหต้รวจสอบการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ √ ชมรมรักษ์สิง่แวดล้อม

จังหวัดฉะเชงิเทรา

ส านักป้องกันฯ

90 P2553/0087 1/4/2553 กรณีมีการตัดไม้บริเวณป่าจา้ว ในหมูบ่้านหนองตาแต้ม ต.หนองตา

แต้ม อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบครีีขันธ์

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

91 P2553/0088 2/4/2553 กรณีมีผู้ใหญบ่้านเรียกเก็บเงนิคา่ชี้แนวเขตป่า จากชาวบ้านหมู ่3 

และหมู ่5  ต.นาหอ อ.ด่ายซา้ย จ.เลย

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

92 P2553/0089 5/4/2553 กรณีมีการตัดไม้ในเขตอุทยานแหง่ชาติทองผาภูมิ บริเวณหมูบ่้าน

ประไรโหนก ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

√ ทางโทรศัพท์ กรมอุทยานฯ

93 ทส0100/2050 5/4/2553 กระทู ้882 ร. เร่ือง งบประมาณในการปลูกป่าฟืน้ฟแูละอนุรักษ์เขต

ป่าสงวนแหง่ชาติและเขตอุทยานแหง่ชาติ

√ สร.ทส. ส านักส่งเสริมฯ

94 P2553/0090 8/4/2553 เจา้หน้าทีก่องการอนุญาตปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมในการท างาน √ ทางโทรศัพท์ ส านักการอนุญาต

95 1603.7/252 9/4/2553 กรณีมีการตัดไม้บริเวณล าหว้ยแม่ยอง หมูท่ี ่6 ต.นายาง  

อ.สบปราบ จ.ล าปาง

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ



หนา้ 11

ที่ เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ทีรั่บเร่ือง

วันทีป่ิดเร่ือง 

(แล้วเสร็จ)

เร่ือง อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจา้ของเร่ือง/ชอ่ง

ทางการรับเร่ือง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจกิายน 2555)
เอกสารแนบ 4 

96 ทส0100/2642 11/4/2553 ขอ้หารือของสมาชกิวุฒสิภา กรณี นโยบายการคลัง เร่ืองการ

เวนคนืทีด่ินราชพสัดุทีไ่ม่ได้ใชป้ระโยชน์จากส่วนราชการและ

รัฐวสิาหกจิ เพือ่แจกจา่ยใหเ้กษตรกรปลูกพชืพลังงานทดแทนมี

ผลกระทบต่อการด ารงชวีติด้วยการหาผลผลิตจากป่าไม้หรือไม่

√ สร.ทส. ส านักบริหารกลาง

97 ทส0214.4/904(3) 23/4/2553 ขอแจง้เบาะแสการลักลอบบุกรุกพื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาติ บ้านโล๊ะโป๊ะ

 จ.พงังา

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 ส านักป้องกันฯ 

ท าเร่ืองส่งเอง

98 1603.7/388 26/4/2553 7/7/2553 กรณีเจา้หน้าทีป่่าไม้เรียกเก็บคา่บริการผู้คา้สิง่ประดิษฐเ์ป็นราย

เดือน ต.โกสัมพ ีอ.โกสัมพ ีจ.ก าแพงเพชร

√ ด้วยตัวเอง ส านักป้องกันฯ

99 5311760873 27/4/2553 27/5/2554 แนะน า ขอ้เสนอแนะ กรณีการขอรับกล้าไม้สักมงคลสายพนัธุ์

เสาชงิชา้

√ e-petition ส านักส่งเสริมฯ

100 ทส0214.4/785 27/4/2553 กรณีขอความอนุเราะหพ์จิารณาเร่งจา่ยเงนิเดือนตกเบิก จ.ตาก 

และขอใหเ้ร่งจา่ยเงนิเดือนใหก้ับลูกจา้งเพาะช ากล้าไม้ จ.ยโสธร

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 ส านักบริหารกลาง

,ส านักส่งเสริมฯ

101 ทส0201.6/1491 30/4/2553 9/6/2553 ขอใหร้ายงานผลการด าเนินงานตามทีป่รากฎเป็นขา่วในหนังสือพมิพ์

 กรณีที ่1 จับผู้ลักลอบตัดไม้ในป่าสงวนแหง่ชาติ ต.กระบีน่้อย อ.

เมือง จ.กระบี่

√ ส านักงานปลัด

กระทรวงฯ

สน.จทป.12 สาขา

กระบี่

102 5310989965 3/5/2553 15/12/2553 กรณีร้องเรียนพฤติกรรมเจา้หน้าทีป่่าไม้ ต.น้ าสวย อ.เมือง จ.เลย √ e-petition ส านักป้องกันฯ

103 ทส0206.2/1 7/5/2553 กรณีราษฎรบุกรุกพื้นทีป่่า ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขวา้ จ.ชัยภูมิ    

(ปก.ทส.ส่งเร่ืองกลับมาใหด้ าเนินการต่อ)

√ ส านักงานปลัดฯ ส านักป้องกันฯ

104 P2553/0100 10/5/2553 ขอใหร้ายงานผลการด าเนินงานตามทีป่รากฏเป็นขา่วในหนังสือพมิพ์ √ ส านักงานปลัดฯ ส านักป้องกันฯ



หนา้ 12

ที่ เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ทีรั่บเร่ือง

วันทีป่ิดเร่ือง 

(แล้วเสร็จ)

เร่ือง อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจา้ของเร่ือง/ชอ่ง

ทางการรับเร่ือง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจกิายน 2555)
เอกสารแนบ 4 

105 นร01520014648 10/5/2553 กรณีการปลูกไม้กฤษณา ที ่ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร √ ศูนย์บริการร่วม ทส. ส านักการอนุญาต

106 ทส0214.4/891(2) 12/5/2553 12/5/2553 กรณีขอใหต้รวจสอบขอ้เท็จจริงเกีย่วกับการตรวจยึดอุปกรณ์ของ

กลางในการกระท าความผิดตามคดีหมายเลขที ่3004/2545

√ ศูนย์บริการร่วม ทส. ส านักป้องกันฯ

107 5312964517 14/5/2553 25/5/2553 กรณีขอความเป็นธรรมเกีย่วกับการด าเนินกจิการของกลุม่

หัตถกรรมรากไม้-ตอไม้บ้านบากชุม ต.โนนกอ่ อ.สิรินธร จ.

อุบลราชธานี

√ e-petition ส านักการอนุญาต

108 5311346551 17/5/2553 13/10/2553 กรณีขอใหต้รวจสอบการตัดไม้ในพื้นทีป่่าสงวนสวนป่าแม่วังฝ่ังขวา 

สวนป่าแม่ลี สวนป่าแม่สุข ในเขตพื้นทีต่.แจซ้อ้น อ.เมืองปาน จ.

ล าปาง

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

109 นร0508/ท1049 25/5/2553 ขอความอนุเคราะหส์อบขอ้เท็จจริง กรณีนายสุนันท์ เจริญศรี 

ขอพระราชทานทีด่ินในเขตพื้นที ่ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

√ ส านักเลขาธกิาร

คณะรัฐมนตรี

ส านักส่งเสริมฯ

110 P2553/0106 27/5/2553 27/5/2553 ขอใหร้ายงานผลการด าเนินงานตามทีป่รากฏเป็นขา่วในหนังสือพมิพ์ √ ส านักงานปลัดฯ ส านักป้องกันฯ

111 5311760873 27/5/2553 กรณีขอใหป้รับปรุงระบบการใหบ้ริการของโครงการปลูกต้นสัก

มงคลสายพนัธุ์เสาชงิชา้

√ e-petition ส านักการอนุญาต

112 P2553/0107 2/6/2553 กรณีมีการบุกรุกพื้นทีป่่าสงวน ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี √ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

113 P2553/0108 7/6/2553 กรณีหอ้งน้ าหญงิฝ่ังกองการอนุญาตช ารุด √ ทางโทรศัพท์ ส านักบริหารกลาง

114 P2553/0109 9/6/2553 9/6/2553 ขอใหร้ายงานผลการด าเนินงานตามทีป่รากฏเป็นขา่วในหนังสือพมิพ์

 (ปก.ทส.ขอใหก้รมป่าไม้ติดตาม ตามเสนอต่อไป)

√ ส านักงานปลัดฯ สน.จทป.12 สาขา

กระบี่

115 ทส0214.4/681 9/6/2553 ขอความเป็นธรรม กรณีเจา้หน้าทีเ่ลือกปฏิบัติ อ.สิรินธร  

จ.อุบลราชธานี

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 ส านักป้องกันฯ



หนา้ 13

ที่ เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ทีรั่บเร่ือง

วันทีป่ิดเร่ือง 

(แล้วเสร็จ)

เร่ือง อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจา้ของเร่ือง/ชอ่ง

ทางการรับเร่ือง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจกิายน 2555)
เอกสารแนบ 4 

116 ทส0214.4/896(2) 11/6/2553 11/6/2553 กรณีขอความชว่ยเหลือเกีย่วกับการแกป้ัญหาการบุกรุกพื้นทีป่่า

สงวนแหง่ชาติป่าดงใหญ ่อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

√ ศูนย์บริการร่วม ทส. ส านักป้องกันฯ

117 5311460736 14/6/2553 4/11/2553 ขอความเป็นธรรมเกีย่วกับทีด่ิน บริเวณทีพ่กัสงฆป์่าหนิรอยพระ

พทุธบาท ต.กลางดง อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสีมา

√ e-petition ส านักจัดการทีด่ินฯ

118 5310989437 14/6/2553 5/11/2553 ขอใหต้รวจสอบการปฏิบัติหน้าทีข่องเจา้หน้าทีอ่นุรักษ์ป่าไม้ ต.

หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

√ e-petition ส านักจัดการทีด่ินฯ

119 5311374047 14/6/2553 กรณีการตัดไม้ท าลายป่า และท าไร่เลือ่นลอย อ.สันติสุข จ.น่าน √ e-petition ส านักป้องกันฯ

120 P2553/0111 14/6/2553 กรณีมีการบุกรุกตัดไม้บริเวณภูเขา ต.น้ าเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ √ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

121 P2553/0112 14/6/2553 กรณีมีการลักลอบตัดไม้ใหญต่้นน้ าหว้ยน้ าอวน √ e-petition ส านักป้องกันฯ

122 1603.7/2774 16/6/2553 10/1/2554 กรณีมีการบุกรุกตัดไม้ บริเวณวัดปากคลอง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี √ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

123 P2553/0113 16/6/2553 กรณีร้องเรียนพฤติกรรมเจา้หน้าทีป่่าไม้ บ้านท่างาม ต.ส าราญ 

อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

124 P2553/0114 18/6/2553 กรณีมีการบุกรุกแผ้วถางป่าสงวนแหง่ชาติภูสิงห ์ต.นาสิงห ์อ.ศรีวไิล

 จ.หนองคาย

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

125 P2553/0115 18/6/2553 กรณีมีการบุกรุกตัดไม้ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติภูผาผ้ึง ต.กกตูม  

อ.ดงหลวง จ.กาฬสินธุ์

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

126 1603.7/2854 21/6/2553 1/11/2553 กรณีมีการลักลอบตัดไม้เขตป่าอนุรักษ์ หมู ่2 ต.เขาปู ่อ.ศรีบรรพต 

จ.พทัลุง

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

127 1603.7/236 21/6/2553 กรณีมีการน าไม้สักทองมาท าเฟอร์นิเจอร์ หมูท่ี ่5 ต.ทับกวาง

อ.แกง่คอย จ.สระบุรี

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ
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รายงานผลการด าเนนิการเรื่องรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจกิายน 2555)
เอกสารแนบ 4 

128 5311306701 23/6/2553 2/9/2553 มีการตัดไม้บริเวณสวนรุกขชาติ วัดรัตนคูหาวนาราม ต.บ้านถ้ า อ.

ดอกค าใต้ จ.พะเยา

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

129 5311328039 23/6/2553 14/9/2553 มีการบุกรุกตัดไม้เส้นทางระหวา่ง กม. 10-30 จ.เชยีงราย √ e-petition ส านักป้องกันฯ

130 5311387734 23/6/2553 29/10/2553 กรณีมีการบุกรุกท าลายป่าไม้ ทางแยกเขา้ อ.แม่สรวย จ.เชยีงใหม่ √ e-petition ส านักป้องกันฯ

131 5311392974 23/6/2553 15/11/2553 กรณีการบุกรุกพื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาติในพื้นทีว่นอุทยานผาแต้ม 

บ้านโนนสวรรค ์ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจยีม จ.อุบลราชธานี

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

132 5310912838 23/6/2553 16/11/2553 มีการขุดแร่เหล็กในพื้นที ่สปก. และพื้นทีป่่าสงวน ทีเ่ขาเจ็กโอ

ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

133 5311373944 23/6/2553 30/3/2554 มีการบุกรุกป่าสนละเอาะ แถวล าหว้ยทาบ้านงิ้ว ต.ตองปิด อ.น้ า

เกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

134 5312294931 23/6/2553 2/8/2554 ยับย้ังการซื้อขายทีด่ิน จัดสรรทีท่ ากนิใหค้นบ้านโนนแถลง ต.เมือง

หลวง อ.หว้ยทับทัน จ.ศรีสะเกษ

√ e-petition ส านักจัดการทีด่ินฯ

135 5311320794 23/6/2553 มีการลักลอบตัดไม้ในเขตล าหว้ย ต.แม่ตืน่ อ.อมกอ๋ย จ.เชยีงใหม่ √ e-petition ส านักป้องกันฯ

136 ทส0100/3424 23/6/2553 ขอ้หารือของสมาชกิรัฐสภา กรณี ขอใหก้ระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิง่แวดล้อมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกัน

ผลิตกล้าไม้แจกจา่ยใหแ้กป่ระชาชนในพื้นทีจ่ังหวัดลพบุรีเพือ่

ป้องกันภัยแล้งอย่างย่ังยืน และขอหารือกรณีขอใหรั้ฐบาล

ปราบปรามกลุม่บุคคลทีต่ัดไม้ท าลายป่าอย่างเด็ดขาด

√ สร.ทส. ส านักป้องกันฯ,

ส านักส่งเสริมฯ

137 5310988571 24/6/2553 2/8/2553 ร้องเรียนการปฏิบัติหน้าทีข่องเจา้หน้าทีรั่กษาพนัธุ์สัตวป์่าภูสีฐาน 

อ.กุฉนิารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

138 5311328073 24/6/2553 2/8/2553 มีการลักลอบตัดไม้บริเวณพื้นทีอุ่ทยานแหง่ชาติปางสีดา 

และพื้นทีห่มูบ่้านชอ่งกุม่ ต.ชอ่งกุม่ อ.วัฒนานคร จ.สระแกว้

√ e-petition ส านักป้องกันฯ,

กรมอุทยานฯ
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รายงานผลการด าเนนิการเรื่องรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจกิายน 2555)
เอกสารแนบ 4 

139 5311308322 24/6/2553 14/9/2553 อยากใหม้ีการรณรงคใ์หค้นไทยส านึกในการหวงแหนป่า และให้

ประชาชนเขา้ร่วมกันแกไ้ขปัญหาเร่ืองป่า (เร่ืองเพือ่ทราบ)

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

140 5312744186 24/6/2553 3/3/2554 มีการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า บริเวณพื้นทีป่่าพพุรม ต.แม่เปิน 

อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

141 P2553/0117 28/6/2553 28/6/2553 ชว่ยดูแลในเร่ืองความไม่ชอบมาพากลของกลุม่ผลประโยชน์ 

(เร่ืองเพือ่ทราบ)

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

142 5311323266 28/6/2553 มีการบุกรุกป่าบริเวณหมูท่ี ่8 ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช √ e-petition ส านักป้องกันฯ

143 P2553/0118 28/6/2553 กรณีตัดไม้บนยอดเขา ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน 

จ.ประจวบครีีขันธ์

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

144 P2553/0119 28/6/2553 กรณีมีการลักลอบตัดต้นไม้ใหย่บนภูเขา บริเวณตรงขา้งคลอง

ตูลหลูด ต.แตกตาขาว  อ.ย่านซือ่ จ.ตรัง

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

145 5311402380 29/6/2553 17/2/2554 กรณีแจง้เบาะแสเกีย่วกับการลักลอบบุกรุกพื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาติ 

พื้นทีห่มูบ่้านหนองเต่า ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

146 P2553/0120 29/6/2553 กรณีมีการลักลอบตัดไม้บนเขา ต.ล านาว อ.บางขัน จ.

นครศรีธรรมราช

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

147 1603.7/3079 1/7/2553 11/1/2554 การบุกรุกทีด่ินส านักสงฆเ์ขากอ ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง √ ส านักงานปลัดฯ สน.จทป.11

(สุราษฎร์ธาน)ี

148 ทส0214.4/953 1/7/2553 กรณีมีการลักลอบตัดไม้สัก บริเวณป่าสงวนแหง่ชาติแม่ลูบ่ก 

ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่

√ ศูนย์บริการร่วม ทส. ส านักป้องกันฯ
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เอกสารแนบ 4 

149 5311359063 4/7/2553 27/8/2553 กรณีตัดไม้ท าลายป่าเพือ่ปลูกมันส าปะหลังและขา้วโพด         ต.ท่า

ไม้ อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

150 5311402047 4/7/2553 11/1/2554 กรณีบุกรุกขุดป่าสงวนแหง่ชาติบริเวณเชงิเขาพนมรุ้ง 

บ้านดอนขวาง ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกยีรติ จ.บุรีรัมย์

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

151 5311353100 4/7/2553 แจง้เบาะแสการลักลอบตัดไม้ บริเวณเทือกเขาพนมดงรัก ต.รุง 

อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีษะเกษ

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

152 5311467968 6/7/2553 4/2/2554 ขอใหต้รวจสอบพื้นทีท่ับซอ้นและการใชป้ระโยชน์ในพื้นทีป่่า หมู ่4 

ต.สองพีน่้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

√ e-petition ส านักจัดการทีด่ินฯ

153 5311357510 6/7/2553 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการบุกรุกพื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาติ หมูท่ี ่8 

ต.ค าด้วง อ.บ้านผือ อ.นายูง และอ.น้ าโสม จ.อุดรธานี

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

154 5312764855 7/7/2553 7/7/2553 กรณีมีพื้นทีป่่าต้นน้ าถูกบุกรุกท าลายเพือ่ใชเ้ป็นพื้นทีท่ าการเกษตร 

อ.พบพระ จ.ตาก

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

155 1603.7/388(2) 7/7/2553 7/7/2553 เจา้หน้าทีป่่าไม้เรียกเก็บคา่บริการผู้คา้สิง่ประดิษฐเ์ป็นรายเดือน

ต.โกสัมพ ีอ.โกสัมพ ีจ.ก าแพงเพชร

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

156 ทส0214.4/828(2) 7/7/2553 7/7/2553 กรณีเจา้หน้าทีป่่าไม้และชาวบ้านเขา้ไปตัดไม้ในพื้นทีป่่าชุมชน 

อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

√ ศูนย์บริการร่วม ทส. ส านักป้องกันฯ

157 5310332418 12/7/2553 ใหเ้ขา้ตรวจสอบด้านผลกระทบและการบุกรุกพื้นทีป่่าสงวน 

ท้ายหมูบ่้านหัวปลวกแหลม ต.ทุง่พระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

158 P2553/0124 12/7/2553 กรณีอาจารย์โรงเรียนบ้านตาราม ลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนฯ 

บริเวณ ต.หนองเต็ง จ.บุรีรัมย์

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ
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เอกสารแนบ 4 

159 5311396295 14/7/2553 1/10/2553 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับลักลอบตัดไม้ หมูบ่้านโป่งน้ าร้อน 

ต.โป่งน้ าร้อน อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

160 1603.7/763 15/7/2553 29/10/2553 กรณีร้องเรียนพฤติกรรมเจา้หน้าทีศู่นย์เพาะช ากล้าไม้ 

ต.บ้านตาด อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

√ ทางโทรศัพท์ ส านักส่งเสริมฯ

161 5310979006 15/7/2553 15/11/2553 ขอความเป็นธรรมกรณีถูกเจา้หน้าทีเ่ขา้จับกุมและตัง้ขอ้หา 

ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

162 1603.7/762 15/7/2553 16/11/2553 กรณีมีการตัดไม้ ตักหน้าดินบริเวณเชงิเขา ต.ล านารายณ์

อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

163 1603.7/3533 19/7/2553 26/1/2554 กรณีมีการลักลอบตัดไม้บนเขา ต.การะเกด อ.เชยีรใหญ ่

จ.นครศรีธรรมราช

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

164 P2553/0125 20/7/2553 กรณีมีการตัดไม้ในบริเวณวัดป่ามหาวันวหิารณ์ ต.วังชัย 

อ.น้ าพอง จ.ขอนแกน่

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

165 5311199465 21/7/2553 7/8/2553 ขอใหพ้จิารณาปรับขึ้นคา่จา้งใหก้ับลูกจา้งชั่วคราว (tor) 

ของหน่วยป้องกันรักษาป่าเชยีงใหม่

√ e-petition ส านักบริหารกลาง

166 5311351812 21/7/2553 13/10/2553 ขอแจง้เบาะแสการลักลอบตัดไม้ท าลายป่าบริเวณป่าหว้ยอุม้ หมูท่ี ่

10 หมูบ่้านแม่กาท่าขา้ม ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

167 5311367443 21/7/2553 13/10/2553 มีการลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวน อ.แจห้ม่ จ.ล าปาง √ e-petition ส านักป้องกันฯ

168 5311389071 21/7/2553 3/3/2554 ขอใหต้รวจสอบการลักลอบตัดไม้สัก หมูท่ี่6 ต.หว้ยแหง้ 

อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

169 1603.7/552 23/7/2553 กรณีมีการบุกรุกตัดไม้บริเวณเขาอีนวย หมูบ่้านเขามะตูม 

หมู ่15 ต.หว้ยน้ าหอม กิง่อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ



หนา้ 18

ที่ เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ทีรั่บเร่ือง

วันทีป่ิดเร่ือง 

(แล้วเสร็จ)

เร่ือง อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจา้ของเร่ือง/ชอ่ง

ทางการรับเร่ือง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจกิายน 2555)
เอกสารแนบ 4 

170 5311342291 28/7/2553 1/10/2553 ขอใหต้รวจสอบและด าเนินคดีกับกลุม่บุคคลทีท่ าการบุกรุกพื้นทีป่่า

สงวน หมูท่ี ่7 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

171 5311455239 29/7/2553 2/8/2553 ขอความชว่ยเหลือเกีย่วกับทีด่ินท ากนิ ต.โนนกอ่, ต.ชอ่งเม็ก

จ.อุบลราชธานี

√ e-petition กรมอุทยานฯ

172 5310900793 29/7/2553 9/10/2553 ขอความชว่ยเหลือใหห้น่วยงานของรัฐใหค้วามคุม้ครองความ

ปลอดภัยในชวีติจากผู้มีอิทธพิล อ.ไชยปราการ, อ.ฝาง  จ.เชยีงใหม่

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

173 5312731997 29/7/2553 15/11/2553 แจง้เบาะแสเกีย่วกับการบุกรุกพื้นทีป่่าสงวน พื้นทีบ่้านทรายพนู หมู่

ที ่10 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

174 1603.7/584 29/7/2553 กรณีพนักงานราชการของสวนศรีนครเขื่อนขันธ ์

จ.สมุทรปราการ ไม่อยู่ปฏิบัติงาน

√ ทางโทรศัพท์ ส านักโครงการ

พระราชด าริฯ

175 5311595785 2/8/2553 17/8/2553 แจง้เบาะแสการลักลอบล่าสัตวป์่าเพือ่จ าหน่าย บริเวณ

เขาร่องกระจก ต.ล านางแกว้ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

√ e-petition กรมอุทยานฯ

176 1603.7/841 2/8/2553 4/10/2553 ขอใหต้รวจสอบไม้ทีน่ ามาท าเฟอร์นิเจอร์ หมูท่ี ่3 ต.นาหนองไผ่ 

อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

177 1603.7/835 2/8/2553 18/10/2553 มีการลักลอบตัดไม้กฤษณาเขา้โรงงานทีบ่้านไผ่ ต าบลสันทราย 

อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

178 5312723535 2/8/2553 11/1/2554 แจง้เบาะแสเกีย่วกับการลักลอบบุกรุกพื้นทีป่่าสงวนเขาสะเดา

หมูท่ี ่10 บ้านหนองหา่น ต.หนองหญา้ขาว อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

179 5311423013 3/8/2553 28/10/2553 ขอความชว่ยเหลือกรณีถูกเจา้หน้าทีข่องรัฐจับกุมขอ้หาบุกรุกป่า

สงวนแหง่ชาติ เกาะพยาม ต.หงาว ต.เมืองระนอง จ.ระนอง

√ e-petition ส านักป้องกันฯ



หนา้ 19

ที่ เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ทีรั่บเร่ือง

วันทีป่ิดเร่ือง 

(แล้วเสร็จ)

เร่ือง อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจา้ของเร่ือง/ชอ่ง

ทางการรับเร่ือง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจกิายน 2555)
เอกสารแนบ 4 

180 5311431774 3/8/2553 10/12/2553 ขอใหต้รวจสอบการลักลอบการบุกรุกพื้นทีป่่าสงวนบริเวณหมูบ่้าน

ท่าผาปุม้เหนือ และท่าผาปุม้ใต้ ต.ท่าผาปุม้ ต.ท่าผาปุม้ อ.แม่ลา

น้อย จ.แม่ฮอ่งสอน

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

181 5311309756 6/8/2553 9/10/2553 กรณีลักลอบตัดไม้ท าลายป่า พื้นทีป่่าสงวนเขาพนัธุ์รัตน์ ต.กระทู ้อ.

กระทู ้จ.ภูเก็ต

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

182 1603.7/3973 9/8/2553 18/11/2553 กรณีมีการบุกรุกพื้นทีป่่าสงวน หมูท่ี ่15 ต.คอกควาย อ.บ้านไร่

จ.อุทัยธานี

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

183 5312653503 11/8/2553 17/8/2553 กรณีเสนอขอ้คดิเห็นขอใหดู้แลระบบนิเวศน์และหว่งโซอ่าหารใหด้ี

เพือ่ความมัน่คงทางธรรมชาติ

√ e-petition ส านักบริหารกลาง

184 1603.7/4065 16/8/2553 16/12/2553 กรณีมีการตัดไม้สักภายในบริเวณวัดศรีมงคล ต.ดอนจกิ 

อ.พบิูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

185 1603.7/4112 18/8/2553 8/12/2553 กรณีมีการบุกรุกตัดไม้กฤษณาในเขตป่าสงวน อ.ปาย จ.แม่ฮอ่งสอน √ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

186 นร0508/ท411 18/8/2553 ขอพระราชทานความเป็นธรรม กรณีถูกกรมป่าไม้คัดคา้นและร้อง

ทุกขด์ าเนินคดีจากการได้รับสิทธจิากทางราชการจัดทีด่ิน ส.ป.ก. ที ่

1937

√ ส านักเลขาธกิาร

คณะรัฐมนตรี

ส านักจัดการทีด่ินฯ

187 5311436087 19/8/2553 29/10/2553 ขอใหพ้จิารณาส ารวจรังวัดป่าสงวนแหง่ชาติดงกระสัง-ดงพญา

กลาง ต.หว้ยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

√ e-petition ส านักจัดการป่า

ชุมชน

188 5311563278 19/8/2553 29/10/2553 มีกวางป่าฝูงหนึง่ลงมากนิน้ ายางพาราของชาวบ้าน ต.ปากหมาก

อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

√ e-petition กรมอุทยานฯ



หนา้ 20

ที่ เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ทีรั่บเร่ือง

วันทีป่ิดเร่ือง 

(แล้วเสร็จ)

เร่ือง อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจา้ของเร่ือง/ชอ่ง

ทางการรับเร่ือง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจกิายน 2555)
เอกสารแนบ 4 

189 5311393392 19/8/2553 27/6/2554 ขอใหต้รวจสอบวา่ใชป่่าสาธารณะหรือไม่ พื้นทีต่.ทุง่ อ.ไชยา 

จ.สุราษฎร์ธานี

√ e-petition ส านักจัดการทีด่ินฯ

190 5311498364 19/8/2553 ขอใหต้รวจสอบการปลูกสร้างทีอ่ยู่อาศัย ในพื้นทีเ่ขตป่าสงวนหรือ

อุทยานแหง่ชาติดอยมูเซอ ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

191 5312737838 19/8/2553 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการบุกรุกพื้นทีป่่าสงวนป่าลาดปันจอ 

ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

192 ทส0214.4/917(2) 19/8/2553 กรณีแจง้เบาะแสเกีย่วกับนายหน้ารับซื้อทีด่ินใหก้ับนายทุนบริเวณ

พื้นทีป่่าดงค าเดือย ต.โคกกง่ อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจริญ

√ ศูนย์บริการร่วม ทส. ส านักป้องกันฯ

193 5312630706 24/8/2553 22/9/2553 ขอเสนอความคดิเห็นเกีย่วกับการแจกจา่ยพนัธุ์กล้าไม้ของกรมป่าไม้

 ไม่ควรจ ากัดจ านวน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

√ e-petition ส านักส่งเสริมฯ

194 5312737124 24/8/2553 29/10/2553 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการบุกรุกพื้นทีป่่าสงวน ต.ยะวกึ อ.ชุมพลบุรี

 จ.สุรินทร์

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

195 5311395233 25/8/2553 26/8/2553 มีการตัดไม้ท าลายป่าในพื้นที ่อ.สบเมย จ.แม่ฮอ่งสอน √ e-petition ส านักป้องกันฯ

196 5311359063(2) 25/8/2553 27/8/2553 กรณีตัดไม้ท าลายป่าเพือ่ปลูกมันส าปะหลังและขา้วโพด 

ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

197 1603.7/714 25/8/2553 มีการลักลอบตัดไม้เผาถา่น บริเวณป่าสงวนแหง่ชาติ หมู ่1

ต.แสลงพนั อ.วังม่วง จ.สระบุรี

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

198 P2553/0134 26/8/2553 กรณีมีการลักลอบตัดไม้บริเวณคา่ยลูกเสือ หมู ่6 ต.อาจสามารถ 

อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

199 P2553/0135 30/8/2553 ขอพระราชทานความชว่ยเหลือ ของราษฎรบ้านเกาะกวาง หมูท่ี ่3 

ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมืองกระบี ่จังหวัดกระบี่

√ ส านักราชเลขาธกิาร ส านักจัดการทีด่ินฯ
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รายงานผลการด าเนนิการเรื่องรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจกิายน 2555)
เอกสารแนบ 4 

200 P2553/0144 1/9/2553 กระทูถ้ามที ่1089 ร. เร่ือง ปัญหาการบุกรุกป่าพรุควนเคร็ง จังหวัด

นครศรีธรรมราช ของ นายวัชระ  เพชรทอง สมาชกิสภาผู้แทน

ราษฎร พรรคประชาธปิัตย์ กรุงเทพมหานคร

√ สร.ทส. ส านักจัดการทีด่ินฯ,

ส านักป้องกันฯ

201 ทส0100/4351 1/9/2553 กระทูถ้ามที ่355 เร่ือง ปัญหาการบุกรุกป่าสงวนและบริเวณ

อุทยานแหง่ชาติ ของนายประสิทธิ์  ชัยวรัิตนะ สมาชกิสภาผู้แทน

ราษฎร จังหวัดชัยภูมิ พรรคเพือ่ไทย

√ สร.ทส. ส านักจัดการทีด่ินฯ,

ส านักป้องกันฯ

202 P2553/0136 2/9/2553 กรณีมีการลักลอบตัดไม้บริเวณคา่ยลูกเสือ หมู ่6 ต.อาจสามารถ 

อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด (ขอ้มูลเพิม่เติม)

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

203 P2553/0137 3/9/2553 กรณีมีการบุกรุกพื้นทีป่่าถาวรป่าหลังภู ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม จ.

อุบลราชธานี

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

204 1603.7/1016 6/9/2553 27/12/2553 กรณีมีการลักลอบตัดไม้ทีเ่ขตป่าอนุรักษ์ หมูบ่้านทรัพย์สระแหน่ อ.

เขาชะเมา จ.ระยอง

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

205 1603.7/653 6/9/2553 กรณีการบุกรุกตัดไม้และน ามาแปรรูปในวัดสวนขันธ ์ต.สวนขันธ ์อ.

ชา้งกลาง จ.นครศรีธรรมราช

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

206 5312785180 7/9/2553 4/9/2555 การบุกรุกพื้นทีป่่าสงวนเลี้ยงสัตว ์หมูท่ี ่1 ต าบลไทรขงึ อ าเภอพระ

แสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

207 1603.7/336 9/9/2553 กรณีการบุกรุกพื้นทีป่่าภูเขาบริเวณ กม.43 ใกล้หมูบ่้านแม่ตีบ ต.แม่

ตีบ อ.งาว จ.ล าปาง

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

208 1603.7/652 9/9/2553 กรณีมีการบุกรุกตัดไม้ใกล้หมูบ่้านชอ่งมอญ หมู ่4 ต.ปากน้ าปราณ 

อ.ปราณบุรี จ.ประจวบครีีขันธ์

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ
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ที่ เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ทีรั่บเร่ือง

วันทีป่ิดเร่ือง 

(แล้วเสร็จ)

เร่ือง อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ
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เจา้ของเร่ือง/ชอ่ง
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เกีย่วขอ้ง
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รายงานผลการด าเนนิการเรื่องรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจกิายน 2555)
เอกสารแนบ 4 

209 ทส0604.2/3397 9/9/2553 กระทูถ้ามที ่389 เร่ือง ความคบืหน้าในการอนุญาตใชพ้ื้นทีก่อ่สร้าง

อ่างเก็บน้ าคลองประแกด จังหวัดจันทบุรี ของนายยุคล ชนะวัฒน์

ปัญญา สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธปิัตย์ จังหวัดจันทบุรี

√ สร.ทส. ส านักการอนุญาต

210 P2553/0141 10/9/2553 การลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ จังหวัดพษิณุโลก √ ส านักเลขาธกิาร

คณะรัฐมนตรี

ส านักป้องกันฯ

211 P2553/0142 13/9/2553 ขอส ารวจพื้นทีป่่าไม้ป่าสงวนทีถู่กบุกรุก √ หนังสือถงึ อปม. ส านักป้องกันฯ

212 1603.7/1066 14/9/2553 17/12/2553 มีการบุกรุกพื้นทีป่่านิคม และตัดไม้ตะเคยีน ไม้ยาง ใกล้หมูบ่้าน

ปาล์ม 7 หมู ่7 ต.ปาล์มพฒันา อ.มะนัง จ.สตูล

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

213 1603.7/1078 15/9/2553 15/12/2553 มีการบุกรุกตัดไม้ บริเวณทุง่เลี้ยงสัตว ์หมู ่2 ต.ตากหมาก 

อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

214 1603.7/4777 15/9/2553 19/5/2554 ขอใหช้ี้แจงขอ้เท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐานเพือ่ประกอบ 

การพจิารณา

√ ส านักงานผู้ตรวจการ

แผ่นดิน

สน.จทป.12 

(นครศรีธรรมราช)

215 1603.7/4822 16/9/2553 11/1/2554 มีการบุกรุกตัดไม้ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติครบุรี ต.เฉลียง อ.ครบุรี 

จ.นครราชสีมา

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

216 ทส0100/4797 17/9/2553 กระทูถ้ามที ่373 เร่ือง นโยบายแกไ้ขปัญหาทีด่ินท ากนิของประชาชน

 ของนาย สุวโรช  พะลัง สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร พรรค

ประชาธปิัตย์

√ สร.ทส. ส านักจัดการทีด่ินฯ

217 1603.7/1107(53) 20/9/2553 9/12/2553 ขอความอนุเคราะหต์รวจสอบการตัดไม้ยางนาใกล้ส านักสงฆพ์ระ

พทุธมารดาโพธสิัตวราม ม.6 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 

และขอออกใบอนุญาตในการจัดตัง้ส านักสงฆ์

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ,

ส านักจัดการป่า

ชุมชนฯ
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รายงานผลการด าเนนิการเรื่องรอ้งเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจกิายน 2555)
เอกสารแนบ 4 

218 1603.7/4870 20/9/2553 18/1/2554 ขอความอนุเคราะหป์ระสานงานหน่วยงานเพือ่ชว่ยเหลือราษฎร 

ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

√ กระทรวงทรัพฯ ส านักจัดการทีด่ินฯ

219 5311349734 21/9/2553 4/2/2554 ขอใหต้รวจสอบการลักลอบตัดไม้ในพื้นทีภู่เขา หมู ่15 ต.มะเกลือเกา่

 อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

220 5312630706(2) 22/9/2553 22/9/2553 ขอเสนอความคดิเห็นเกีย่วกับการแจกจา่ยพนัธุ์กล้าไม้ของ  กรมป่า

ไม้ ไม่ควรจ ากัดจ านวน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

√ e-petition ส านักส่งเสริมฯ

221 P2553/0143 27/9/2553 ลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติป่าดงบังอี่ แปลงที ่1 หมู ่5 

ต.ค าอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

222 1603.7/5017 30/9/2553 2/2/2554 กรณีขอพระราชทานความเป็นธรรม (ขอ้มูลเพิม่เติม) 

นายตายนานแล้ว ลืมจ าไม่ได้

√ ด้วยตัวเอง ส านักป้องกันฯ

รวม 8 214
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