




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

1 ผู้ขอรับบริการข้อมูลสิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่วิชาการป่าไม้ 2 2 3 3 10

2 ผู้ขอรับบริการข้อมูลทางโทรศัพท์/ศูนย์บริการฯ 41 26 63 30 160

3 ผู้ขอรับบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0 0 0

4 ผู้ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการของกรมป่าไม้ 1 0 0 1 2

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

รวมทั้งสิ้น 44 28 66 34 172

                    

ประจําเดือน

สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ลําดับที่ การให้บริการ
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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 เอกสารเผยแพร่วิชาการป่าไม้

ผู้ขอรับบริการข้อมูลทางโทรศัพท์/ศูนย์บริการฯ

ผู้ขอรับบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการของกรมป่าไม้



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

1 ร้องเรียนด้วยตนเอง/โทรศัพท์ 2 0 2 0 4

2 สํานักนายกรัฐมนตรี/(1111) 1 0 0 0 1

3 รัฐสภา (กระทู/้ข้อหารือ) 1 0 0 0 1

4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ/(ระบบ e-Petition) 10 17 8 26 61

5 คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส. 0 0 0 1 1

6 อื่นๆ 6 0 0 0 6

รวมทั้งสิ้น 20 17 10 27 74

ประจําเดือน

สถิติเรื่องร้องเรียนของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ลําดับที่ เรื่องร้องเรียน
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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

สํานักนายกรัฐมนตรี/(1111)

รัฐสภา (กระทู/้ข้อหารือ)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ/(ระบบ e-Petition)

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ ทส.

อื่นๆ



ตาราง  สถิติการให้บริการข้อมลูข่าวสารของศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ประจ าเดือนมกราคม 2556  (ข้อมูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 – 31 มกราคม 2556) 

รายการผู้ขอรับบรกิาร 

(1) 

ผู้รับบรกิารสะสม 

(ต.ค.55-ธ.ค.55) 

(2) 

ผู้รับบรกิาร 

(ม.ค.56) 

(1+2) 

รวม 

1. ผู้ขอรับบริการข้อมูลสิ่งพมิพ์ เอกสารเผยแพร่วิชาการป่าไม้ 7 3 10 

2. ผู้ขอรับบริการข้อมูลทางโทรศัพท์/ศูนย์บริการฯ 130 30 160 

3. ผู้ขอรับบริการข้อมูลอเิล็กทรอนกิส์ 0 0 0 

4. ผู้ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการของกรมป่าไม้  

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

1 1 2 

รวมทั้งหมด 138 34 172 

 

 
 

 



ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประจ าเดือนมกราคม 2556 (ข้อมูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 – 31 มกราคม 2556) 
 

ช่องทางการร้องเรยีน 

(1) 

เรื่องร้องเรยีน 

สะสม 

(ต.ค.55-ธ.ค.55) 

 

(2) 

เรื่องร้องเรยีน 

ประจ าเดือน 

(ม.ค.56) 

 

(1)+(2) 

รวม* 
ด าเนินการพร้อม

รายงานแล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

รอ้งเรียนดว้ยตนเอง/โทรศัพท์ 3 0 3 2 1 

ส ำนักนำยกรัฐมนตร ี/ (1111) 1 0 1 0 1 

รัฐสภำ 1 0 1 1 0 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำต ิ/ (ระบบ e-Petition) 35 26 61 11 50 

คลินกิรับเร่ืองร้องทุกข์ ทส. 0 1 1 0 1 

อ่ืนๆ 7 0 7 0 7 

รวมทั้งหมด 47 27 74 14 60 

 

หมายเหตุ * รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1   

(ดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์กรมป่าไม้ หนา้เว็บเพจศูนย์บริการประชาชนกรมปา่ไม้ www.forest.go.th/service หัวขอ้รายงานสถิติ) 
 

 

 

 

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


ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เร่ืองอยู่ระหว่างด าเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลอัพเดตถึงวันท่ี 31 มกราคม 2556) 
 

ช่องทางการร้องเรยีน 

(1) 

เรื่องรอ้งเรียน 

ทั้งหมด 

 (ต.ค.54-ก.ย.55) 

(2) 

ด าเนินการพร้อม

รายงานแล้วเสร็จ 

 (ต.ค.54-ก.ย.55) 

(1) - (2) = (3) 

อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 

(ข้ามปี) 

(4) 

เรื่องด าเนินการค้างปี

พร้อมรายงานแล้วเสร็จ 

ในปี 2556 

(ต.ค.55 – ม.ค.56) 

(3) - (4) 

เรื่องรอ้งเรียนค้างปี 

คงเหลอื** 

ร้องเรยีนด้วยตนเอง/โทรศัพท ์ 37 4 33 1 32 

ส ำนักนำยกรฐัมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 

รัฐสภำ 1 0 1 1 0 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำต ิ/ (ระบบ e-Petition) 192 101 91 29 62 

อ่ืนๆ 1 0 1 1 0 

รวมทั้งหมด 231 105 126 32 94 

 

หมายเหตุ **  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 

(ดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์กรมป่าไม้ หนา้เว็บเพจศูนย์บริการประชาชนกรมปา่ไม้ www.forest.go.th/service หัวขอ้รายงานสถิติ) 
 

 

 

            
 

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


ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (เร่ืองอยู่ระหว่างด าเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลอัพเดตถึงวันท่ี 31 มกราคม 2556) 
 

ช่องทางการร้องเรยีน 

(1) 

เรื่องรอ้งเรียน 

ทั้งหมด 

(ต.ค.53-ก.ย.54) 

(2) 

ด าเนินการพร้อม

รายงานแล้วเสร็จ 

(ต.ค.53-ก.ย.54) 

(1) - (2) = (3) 

อยูร่ะหวา่ง

ด าเนนิการ 

(ข้ามปี) 

(4) 

เรื่องด าเนินการค้างปี

พร้อมรายงานแล้วเสร็จ 

ในป ี2555 

(ต.ค.54-ก.ย.55) 

(5) 

เรื่องด าเนินการค้างปี

พร้อมรายงานแล้วเสร็จ 

ในป ี2556 

(ต.ค.55-ม.ค.56) 

(3) - (4) – (5) 

เรื่องรอ้งเรียน

ค้างปีคงเหลอื** 

ร้องเรยีนด้วยตนเอง/โทรศัพท ์ 71 15 56 8 0 48 

ส ำนักนำยกรฐัมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 0 

รัฐสภำ 5 5 0 0 0 0 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำต ิ/ (ระบบ e-Petition) 195 45 150 67 0 83 

อ่ืนๆ 2 0 2 0 0 2 

รวมทั้งหมด 273 65 208 75 0 133 

 

หมายเหตุ **  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 

(ดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์กรมป่าไม้ หนา้เว็บเพจศูนย์บริการประชาชนกรมปา่ไม้ www.forest.go.th/service หัวขอ้รายงานสถิติ) 
 

 

 

            
 

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


ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เร่ืองอยู่ระหว่างด าเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลอัพเดตถึงวันท่ี 31 มกราคม 2556) 
 

ช่องทางการร้องเรยีน 

(1) 

เรื่องรอ้งเรียน 

ทั้งหมด 

(ต.ค.52-ก.ย.53) 

(2) 

ด าเนินการพร้อม

รายงานแล้วเสร็จ 

(ต.ค.52-ก.ย.53) 

(1) - (2) = (3) 

อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 

(ข้ามปี) 

(4) 

เรื่องด าเนินการค้างป ี

พร้อมรายงานแล้วเสร็จ 

ในปี 2554 

(ต.ค.53-ก.ย.54) 

(5) 

เรื่องด าเนินการค้างป ี

พร้อมรายงานแล้วเสร็จ 

ในปี 2555 

(ต.ค.54-ก.ย.55) 

(6) 

เรื่องด าเนินการค้างป ี

พร้อมรายงานแล้วเสร็จ 

ในปี 2556 

(ต.ค.54-ม.ค.56) 

(3)-(4)-(5)-(6) 

เรื่องรอ้งเรยีนคา้งป ี

คงเหลอื*** 

ร้องเรยีนด้วยตนเอง/โทรศัพท ์ 50 24 26 11 15 0 0 

ส ำนักนำยกรฐัมนตรี / 

(1111) 

31 29 2 2 0 0 0 

รัฐสภำ 33 31 2 2 0 0 0 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำต ิ

/ (ระบบ e-Petition) 

91 17 74 57 9 1 7 

อ่ืนๆ 17 7 10 7 3 0 0 

รวมทั้งหมด 222 108 114 79 27 1 7 

 

หมายเหตุ ***  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 

(ดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์กรมป่าไม้ หนา้เว็บเพจศูนย์บริการประชาชนกรมปา่ไม้ www.forest.go.th/service หัวขอ้รายงานสถิติ) 

 

 

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


หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จ านวนเรื่องร้องเรยีน อยู่ระหว่างด าเนนิการ ด าเนนิการแล้วเสร็จพร้อมรายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

ส ำนักบริหำรกลำง 4 4 0

ส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศ 0 0 0

ส ำนักจัดกำรปำ่ชุมชน 4 3 1

ส ำนักสง่เสริมกำรปลูกปำ่ 1 1 0

ส ำนักปอ้งกันรักษำปำ่และควบคุมไฟปำ่ 26 22 4

ส ำนักจัดกำรที่ดนิปำ่ไม้ 4 2 2

ส ำนักวจิัยและพัฒนำกำรปำ่ไม้ 0 0 0

ส ำนักกำรอนุญำต 1 1 0

ส ำนักกฎหมำย 0 0 0

ส ำนักโครงกำรพระรำชด ำริและกจิกำรพเิศษ 0 0 0

ส ำนักควำมร่วมมอืดำ้นกำรปำ่ไมร้ะหวำ่งประเทศ 0 0 0

ส ำนักดำ่นปำ่ไม้ 1 0 1

กลุม่พัฒนำระบบบริหำร 0 0 0

กลุม่ตรวจสอบภำยใน 0 0 0

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 1 (เชยีงใหม)่ 0 0 0

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 2 (เชยีงรำย) 6 5 1

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 3 (ล ำปำง) 6 4 2

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 4 (ตำก) 3 2 1

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 5 (สระบุรี) 3 2 1

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 6 (อุดรธำนี) 3 3 0

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 7 (ขอนแกน่) 1 1 0

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 8 (นครรำชสมีำ) 6 2 4

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 9 (ชลบุรี) 3 3 0

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 10 (รำชบุรี) 1 1 0

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 11 (สุรำษฎร์ธำนี) 5 2 3

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 12 (นครศรีธรรมรำช) 1 1 0

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 13 (สงขลำ) 1 1 0

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 1 สำขำแมฮ่่องสอน 0 0 0

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 3 สำขำแพร่ 1 1 0

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 4 สำขำนครสวรรค์ 2 2 0

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 4 สำขำพษิณุโลก 1 1 0

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 6 สำขำนครพนม 1 1 0

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 7 สำขำอุบลรำชธำนี 5 5 0

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 9 สำขำปรำจนีบุรี 3 3 0

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 10 สำขำเพชรบุรี 2 2 0

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 12 สำขำกระบี่ 2 2 0

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 13 สำขำนรำธวิำส 1 1 0

รวม 74 61 13

สรุปรายงานเรื่องร้องเรยีน (รายส านัก) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556  เดอืน ตุลาคม 2555 - มกราคม 2556

ศูนย์บรกิารประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ

หมายเหตุ : เรือ่งรอ้งเรยีนบางเรือ่งมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน

ท้ังนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอยีดได้ทางเว็บเพจของศูนย์บรกิารประชาชนกรมปา่ไม้ www.forest.go.th/service



หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จ านวนเรื่องร้องเรยีน อยู่ระหว่างด าเนนิการ ด าเนนิการแล้วเสร็จพร้อมรายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

ส ำนักบริหำรกลำง 20 5 15

ส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศ 0 0 0

ส ำนักจัดกำรปำ่ชุมชน 2 1 1

ส ำนักสง่เสริมกำรปลูกปำ่ 7 0 7

ส ำนักปอ้งกันรักษำปำ่และควบคุมไฟปำ่ 167 78 89

ส ำนักจัดกำรที่ดนิปำ่ไม้ 2 0 2

ส ำนักวจิัยและพัฒนำกำรปำ่ไม้ 0 0 0

ส ำนักกำรอนุญำต 2 0 2

ส ำนักกฎหมำย 0 0 0

ส ำนักโครงกำรพระรำชด ำริและกจิกำรพเิศษ 0 0 0

ส ำนักควำมร่วมมอืดำ้นกำรปำ่ไมร้ะหวำ่งประเทศ 0 0 0

ส ำนักดำ่นปำ่ไม้ 0 0 0

กลุม่พัฒนำระบบบริหำร 0 0 0

กลุม่ตรวจสอบภำยใน 0 0 0

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 1 (เชยีงใหม)่ 9 2 7

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 2 (เชยีงรำย) 12 6 6

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 3 (ล ำปำง) 15 0 15

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 4 (ตำก) 8 1 7

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 5 (สระบุรี) 5 1 4

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 6 (อุดรธำนี) 13 4 9

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 7 (ขอนแกน่) 8 1 7

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 8 (นครรำชสมีำ) 16 1 15

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 9 (ชลบุรี) 7 3 4

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 10 (รำชบุรี) 11 3 8

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 11 (สุรำษฎร์ธำนี) 2 0 2

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 12 (นครศรีธรรมรำช) 5 2 3

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 13 (สงขลำ) 1 1 0

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 1 สำขำแมฮ่่องสอน 0 0 0

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 4 สำขำนครสวรรค์ 8 0 8

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 6 สำขำนครพนม 3 0 3

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 7 สำขำอุบลรำชธำนี 7 6 1

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 9 สำขำปรำจนีบุรี 2 0 2

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 10 สำขำเพชรบุรี 0 0 0

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 12 สำขำกระบี่ 2 0 2

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 13 สำขำนรำธวิำส 1 1 0

หนว่ยงำนอื่น : กรมอุทยำนแหง่ชำต ิสัตวป์ำ่ และพันธุพ์ชื 1 0 1

รวม 231 94 137

สรุปรายงานเรื่องร้องเรยีน (รายส านัก) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  (ข้อมูลอัพเดตถงึวันท่ี 31 มกราคม 2556)

ศูนย์บรกิารประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ

หมายเหตุ : เรื่องร้องเรยีนบางเรื่องมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน

ท้ังนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอยีดได้ทางเว็บเพจของศูนย์บรกิารประชาชนกรมป่าไม้ www.forest.go.th/service



หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จ านวนเรื่องร้องเรยีน อยู่ระหว่างด าเนนิการ ด าเนนิการแล้วเสร็จพร้อมรายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

ส ำนักบริหำรกลำง 30 9 21

ส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศ 5 0 5

ส ำนักจัดกำรปำ่ชุมชน 7 0 7

ส ำนักสง่เสริมกำรปลูกปำ่ 10 0 10

ส ำนักปอ้งกันรักษำปำ่และควบคุมไฟปำ่ 210 121 89

ส ำนักจัดกำรที่ดนิปำ่ไม้ 11 0 11

ส ำนักวจิัยและพัฒนำกำรปำ่ไม้ 1 0 1

ส ำนักกำรอนุญำต 7 1 6

ส ำนักกฎหมำย 4 2 2

ส ำนักโครงกำรพระรำชด ำริและกจิกำรพเิศษ 1 0 1

ส ำนักควำมร่วมมอืดำ้นกำรปำ่ไมร้ะหวำ่งประเทศ 0 0 0

ส ำนักดำ่นปำ่ไม้ 0 0 0

กลุม่พัฒนำระบบบริหำร 0 0 0

กลุม่ตรวจสอบภำยใน 0 0 0

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 1 (เชยีงใหม)่ 2 0 2

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 2 (เชยีงรำย) 4 0 4

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 3 (ล ำปำง) 0 0 0

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 4 (ตำก) 1 0 1

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 5 (สระบุรี) 1 0 1

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 6 (อุดรธำนี) 6 0 6

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 7 (ขอนแกน่) 3 2 1

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 8 (นครรำชสมีำ) 6 0 6

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 9 (ชลบุรี) 1 1 0

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 10 (รำชบุรี) 2 0 2

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 11 (สุรำษฎร์ธำนี) 5 0 5

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 12 (นครศรีธรรมรำช) 4 1 3

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 13 (สงขลำ) 0 0 0

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 1 สำขำแมฮ่่องสอน 0 0 0

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 4 สำขำนครสวรรค์ 1 0 1

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 6 สำขำนครพนม 1 0 1

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 7 สำขำอุบลรำชธำนี 4 2 2

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 9 สำขำปรำจนีบุรี 1 1 0

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 10 สำขำเพชรบุรี 0 0 0

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 12 สำขำกระบี่ 2 0 2

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไมท้ี่ 13 สำขำนรำธวิำส 1 0 1

หนว่ยงำนอื่น : กรมอุทยำนแหง่ชำต ิสัตวป์ำ่ และพันธุพ์ชื 0 0 0

รวม 273 133 140

สรุปรายงานเรื่องร้องเรยีน (รายส านัก) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 (ข้อมูลอัพเดตถงึวันท่ี 31 มกราคม 2556)

ศูนย์บรกิารประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ

หมายเหตุ : เรื่องร้องเรยีนบางเรื่องมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน

ท้ังนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอยีดได้ทางเว็บเพจของศูนย์บรกิารประชาชนกรมป่าไม้ www.forest.go.th/service



หน่วยงานที่รับผิดชอบ จํานวนเรื่องร้องเรยีน อยู่ระหว่างดําเนินการ ดําเนินการแล้วเสร็จพร้อมรายงาน
(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

สํานักบริหารกลาง 9 0 9
สํานักแผนงานและสารสนเทศ 1 0 1
สํานักจัดการป่าชุมชน 6 0 6
สํานักส่งเสริมการปลูกปา่ 14 0 14
สํานักปอ้งกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 147 7 140
สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ 29 0 29
สํานักวจิัยและพัฒนาการป่าไม้ 0 0 0
สํานักการอนุญาต 18 0 18
สํานักกฎหมาย 0 0 0
สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 1 0 1
สํานักความร่วมมอืด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ 0 0 0
สํานักด่านป่าไม้ 0 0 0
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 0 0
กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 0 0
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 1 1 0
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 0 0 0
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลําปาง) 0 0 0
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 1 1 0
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 0 0 0
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 1 1 0
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแกน่) 1 0 1
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 2 0 2
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 0 0 0
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 0 0 0
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี 2 0 2
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 2 1 1
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 0 0 0
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 0 0 0
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 1 1 0
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 0 0 0
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 0 0 0
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 0 0 0
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 0 0 0
สํานกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 0 0 0
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 3 1 2
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส 0 0 0
หน่วยงานอื่น : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช 6 0 6

รวม 222 7 215

สรุปรายงานเรื่องร้องเรยีน (รายสํานัก) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ข้อมูลอัพเดตถึงวันท่ี 31 มกราคม 2556)
ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

หมายเหตุ : เร่ืองร้องเรียนบางเร่ืองมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน
ท้ังนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางเว็บเพจของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ www.forest.go.th/service



 

เรื่องร้องเรียน  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556  

(เอกสารแนบ ๑) 
 
 
 



ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 
ที่ปิดเรื่อง

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/
ช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

1 5512782412 8/10/2555 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับกรณีพบเห็นไม้แปรรูปผิด
กฎหมาย บริเวณบ้าน (ไม่ทราบเลขที่) หมูท่ี่ 10 
ตําบลวิหารแดง อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

√ e-petition สน.จทป.5 
(สระบุร)ี

2 5512705178 11/10/2555 ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบบุกรุกป่าสงวนเขตพื้นที่
เชื่อมต่อกับเขตพื้นที่ค่ายทหาร บริเวณหมูท่ี่ 6 
ตําบลโคกแสมสาร อําเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,
 สน.จทป.5 

(สระบุร)ี

สน.จทป.5 
(สระบุร)ี ปิดเรื่อง 

(22/01/56)

3 ทส 1603.7/3150 22/10/2555 25/1/2556 ขอให้ตรวจสอบโรงงานไม้เถื่อน เลขที่ 1895/163 
ถนนพหลโยธิน 37/1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กทม.

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

4 ทส 1603.7/3149 22/10/2555 ขอให้ตรวจสอบโรงงานไม้แปรรูป บ้านแพะหนอง
แดง ตําบลทุ่งฝาย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

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

สํานักป้องกันฯ

6 5510975091 25/10/2555 30/11/2555 ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ป่าไม้ หน่วย 
(ชย.5) หนองบัวแดง กรณีจับกุม นายสุชาติ หัสโต 
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 
สน.จทป.8 

(นครราชสีมา)

สน.จทป.8 
(นครราชสีมา) ปิด
เรื่อง (27/11/55) 

กรมป่าไม้ ปิดเรื่อง 
(30/11/2555)

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เดือนมกราคม 2556  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 31 มกราคม 2556) เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 1 



ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 
ที่ปิดเรื่อง

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/
ช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เดือนมกราคม 2556  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 31 มกราคม 2556) เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 1 

7 5512773074 29/10/2555 มีการขนไม้พยูงจากสกลนคร เป็นจํานวนมากโดย
เก็บไว้ที่บ้าน  นายลํานอง และนางกอบแก้ว แก้ว
ลอดหล้า ที่อยู่ 474 ม.13 บ้านนาหงส์คํา ต.พระ
บาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

√ e-petition สน.จทป.6 
(อุดรธานี)

8 5511498126 29/10/2555 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าชุมชน หมูท่ี่ 9 
ตําบลคลองพน อําเภอนาตาล (เดิม อ.เขมราฐ) 
จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition สํานักจัดการป่า
ชุมชน, 

สน.จทป.7 
สาขา

อุบลราชธานี

สํานักจัดการป่า
ชุมชน ปิดเรื่อง 
(19/12/2555)

9 5511448950 29/10/2555 ขอให้ตรวจสอบกลุม่นายทุนที่ทําการบุกรุกพื้นที่
ป่าถาวร หมูท่ี่ 15,หมูท่ี่ 17 ตําบลทับช้าง อําเภอ
สอยดาว จังหวัดจันทบุรี

√ e-petition สน.จทป.9 (ชลบุร)ี

10 5511300015 29/10/2555 ขอให้ตรวจสอบการขออนุญาตตัดไม้ ประเภทไม้
ยาง และไม้พะยูง เพื่อนํามาใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง
ศาลาทรงไทย บริเวณป่า(ไม่ทราบชื่อ) ตําบลมะอึ 
อําเภอธวัชบุร ีจังหวัดร้อยเอ็ด

√ e-petition สน.จทป.7 
(ขอนแก่น)

11 ทส 1603.7/728 29/10/2555 กรณีมีผู้บุกรุกพื้นที่ป่าไม้บ้านเขามอง หมูท่ี่ 18 
ตําบลท่าโรง อําเภอวิเชียรบุร ีจังหวัดเพชรบูรณ์

√ ศูนย์บริการ
ประชาชนกรม

อุทยานฯ

สํานักป้องกันฯ



ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 
ที่ปิดเรื่อง

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/
ช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เดือนมกราคม 2556  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 31 มกราคม 2556) เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 1 

12 ทส 1603.7/729 29/10/2555 กรณีขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ป่าไม้ 
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.12

√ ศูนย์บริการ
ประชาชนกรม

อุทยานฯ

สํานักป้องกันฯ

13 ทส 1603.7/730 29/10/2555 กรณีวังไทรรีสอร์ท บ้านหนองนกเขียน ตําบลลํา
นางแก้ว อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา บุก
รุกพื้นที่เขตป่าสงวนป่าอนุรักษ์ภูหลวง

√ ศูนย์บริการ
ประชาชนกรม

อุทยานฯ

สํานักป้องกันฯ

14 ทส 1603.7/731 29/10/2555 กรณี นายประจักษ์ชัย เชื้อตาแสง ขอให้พิจารณา
พื้นที่ป่าที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ให้เป็นพื้นที่ป่าชุมชน

√ ศูนย์บริการ
ประชาชนกรม

อุทยานฯ

สํานักจัดการป่า
ชุมชน

15 ทส 1603.7/732 29/10/2555 กรณีมีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บ้านโคกแสมสาร 
ตําบลแสมสาร อําเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

√ ศูนย์บริการ
ประชาชนกรม

อุทยานฯ

สํานักป้องกันฯ

16 ทส 1603.7/733 29/10/2555 กรณีมีการบุกรุกป่าในเขตอําเภอเมือง อําเภอ
คลองลาน อําเภอโกสัมพีนคร อําเภอคลองขลุง 
อําเภอปางศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร

√ ศูนย์บริการ
ประชาชนกรม

อุทยานฯ

สํานักป้องกันฯ

17 5511105041 31/10/2555 ขอให้พิจารณาปัญหาการแต่งตั้งข้าราชการพล
เรือนสามัญเข้าประเภทตําแหน่งสายงานและระดับ
ตําแหน่งของข้าราชการ สังกัด กรมป่าไม้

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

18 นร0404/14206 31/10/2555 18/12/2555 กระทู ้082 เรื่อง ปัญหาและผลกระทบที่เกดิจาก
โครงการสร้างเขื่อนแกง่เสือเต้น

√ สนง.รัฐมนตรี สํานักส่งเสริม
ปลูกป่า, สํานัก
จัดการที่ดินป่าไม้



ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 
ที่ปิดเรื่อง

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/
ช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เดือนมกราคม 2556  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 31 มกราคม 2556) เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 1 

19 5510979528 31/10/2555 ขอให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่(สงวนชื่อ) ของส่วน
ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)

√ e-petition สน.จทป.2 
(เชียงราย), 

สํานักป้องกันฯ

สน.จทป.2 
(เชียงราย) ปิดเรื่อง

 (8/11/2555) 
(ปกปิดชื่อผูถู้ก
ร้องเรียน)

20 5511483148 31/10/2555 ขอให้ตรวจสอบกลุม่นายทุนที่ทําการบุกรุกพื้นที่
ป่าถาวร ในพื้นที่หมูท่ี่ 15 และหมูท่ี่ 17 ตําบลทับ
ช้าง อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

√ e-petition สน.จทป.9 (ชลบุร)ี

21 5511318389 5/11/2555 มีการลักลอบเข้าไปตัดไม้ในเขตป่าไม้หน้างานปูด่ํา 
โดยผู้ใหญ่บ้านและผูช้่วยผู้ใหญ่บ้าน(สงวนชื่อ) นํา
ชาวบ้านเข้าไปบุกรุกป่า ตําบลแม่ปาน อําเภอลอง 
จังหวัดแพร่

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 
สน.จทป.3 สาขา

แพร่

(ปกปิดชื่อผูถู้ก
ร้องเรียน)

22 5511313607 5/11/2555 มีนายทุนเข้าไปบุกรุกนําไม้พยูงและไม้แดงออกมา
จากในป่าและนํามาขายที่โรงงานเถื่อนที่ทํา
เกี่ยวกับแปลงรูปไม้  หมูท่ี่ 1 บ้านป่าก่อ ตําบลป่า
ก่อ อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ

√ e-petition สน.จทป.7 สาขา
อุบลราชธานี

23 5512207156 14/11/2555 21/12/2555 นายหัสต์วัต เจียธนานันต์ บ้านเลขที่ 9/159 หมูท่ี่ 8
 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลกระทุ่มล้ม อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม ร้องขอที่ดินทํากิน

√ e-petition สํานักจัดการ
ที่ดินป่าไม้

24 5510966979 14/11/2555 21/11/2555 พนักงานราชการ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
(สงวนชื่อ) มาเรียกเก็บเงินรายเดือนจากชาวบ้านที่
มีการแปรรปูไม้ อยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์

√ e-petition สน.จทป.3 
(ลําปาง)

(ปกปิดชื่อผูถู้ก
ร้องเรียน)



ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 
ที่ปิดเรื่อง

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/
ช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เดือนมกราคม 2556  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 31 มกราคม 2556) เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 1 

25 5510960711 14/11/2555 21/11/2555 ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
ราชการ(สงวนชื่อ) ที่สวนป่าเขาพลึง-บ้านด่าน อ.
เมือง จ.อุตรดิตถ์

√ e-petition สน.จทป.3 
(ลําปาง)

(ปกปิดชื่อผูถู้ก
ร้องเรียน)

26 5511374630 14/11/2555 เจ้าหน้าที่ป่าไม้(สงวนชื่อ) หน่วยหนองหลวง อําเภอ
เฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย มีพฤติการณ์ลักลอบตัด
ไม้และขนไม้พยูงจากอุทยานแห่งชาติภูพาน 
จังหวัดสกลนคร เพื่อส่งไปจําหน่ายยังประเทศลาว

√ e-petition สน.จทป.6 
(อุดรธานี),  

สน.จทป.6 สาขา
นครพนม, สํานัก

ป้องกันฯ

(ปกปิดชื่อผูถู้ก
ร้องเรียน)

27 5511310284 16/11/2555 มีการเข้าไปบุกรุกในเขตพื้นที่ ป่ายางหัก - เขาปุ้ม 
ซึ่งเป็นเขตติดกัน 3 ตําบล ได้แก่ ต.วังจันทร ์ต.พุ
สวรรค์ ต.ท่าแลง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

√ e-petition สน.จทป.10 สาขา
เพชรบุรี

28 5511369363 16/11/2555 มีนายทุนและชาวบ้านเข้าไปบุกรุกพื้นที่เขตป่าสงวน
เป็นป่าต้นน้ํา หมูท่ี่ 8 ตําบลโคกสะตอ อําเภอรือ
เสาะ จังหวัดนราธิวาส

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 
สน.จทป.13 

สาขานราธิวาส

29 5510318954 20/11/2555 บริษัทจํากัดแห่งหนึ่ง(สงวนชื่อ) ตัง้อยู่เลขที่ 195 
หมูท่ี่ 8 ตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา จังหวัด
นครศรีธรรมราช บุกรุกป่าลักลอบขุดแร่นอกเขต
สัมประทาน

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 
สน.จทป.12 

(นครศรีธรรมราช)

(ปกปิดชื่อผูถู้ก
ร้องเรียน)



ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 
ที่ปิดเรื่อง

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/
ช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เดือนมกราคม 2556  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 31 มกราคม 2556) เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 1 

30 5511440582 21/11/2555 นางนิศารัตน์ แปงสนิท  ขอให้พิจารณาแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนจากผลกระทบ กรณีกรมป่า
ไม้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ดําเนินโครงการสวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 ๘๐ พรรษา มหาราชินีในพื้นที่บริเวณป่าแม่
ข้าวต้มและป่าห้วยลึก ตําบลท่าสุด อําเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย

√ e-petition สน.จทป.2 
(เชียงราย)

31 5511451889 21/11/2555 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าชุมชน ในพื้นที่
หมู ่9 ตําบลคลองพน อําเภอนาตาล(เดิมเป็น
อําเภอเขมราฐ) จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition สํานักจัดการป่า
ชุมชน, สน.จทป.7

 สาขา
อุบลราชธานี

32 5512750878 21/11/2555 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการตัดไม้ และขนย้ายไม้
เนื้อแข็ง บริเวณป่าคลองก้องสี ติดป่าอนุรักษ์ 
หมูบ่้านตีนเขา หมู ่3 ตําบลทุ่งคาโงก อําเภอเมือง 
จังหวัดพังงา

√ e-petition สน.จทป.12 
สาขากระบี่

33 5511316641 21/11/2555 20/12/2555 มีการบุกรุกถางป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่สอด 
หมูท่ี่ 6 ตําบลแม่ตาว อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก

√ e-petition สน.จทป.4 (ตาก)

34 5510994433 23/11/2555 การขออนุญาติตัดไม้ในที่ดินส่วนบุคคลจังหวัด
อุตรดิตถ์

√ e-petition สน.จทป.3 
(ลําปาง)



ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 
ที่ปิดเรื่อง

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/
ช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เดือนมกราคม 2556  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 31 มกราคม 2556) เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 1 

35 5512727706 26/11/2555 ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบบุกรุกป่าสงวน บริเวณ
หมูท่ี่ 1 และ หมูท่ี่ 6 หมูบ่้านไทรทอง ตําบลลุ่มสุม่
 อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

√ e-petition สน.จทป.10 
(ราชบุร)ี

36 5510969241 27/11/2555 ขอให้ตรวจสอบการลักลอบเปลี่ยนไม้ประดูท่่อน
ของกลางคดี ของหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ 
ชร.12 (แม่อิงฝั่งขวา) จังหวัดเชียงราย

√ e-petition สน.จทป.2 
(เชียงราย)

37 5510985726 27/11/2555 ขอความช่วยเหลือกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมใน
การขอรับเงินเดือนของพนักงานจ้างเหมา (TOR) 
ของหน่วยป้องกันรักษาป่า ชร.12 (แม่อิงฝั่งขวา)ใน
สังกัดสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)

√ e-petition สํานักบริหาร
กลาง, สน.จทป.2

 (เชียงราย)

38 ทส 1603.7/3579 3/12/2555 18/1/2556 กรณีมีการตัดต้นไม้ หมูท่ี่ 24 บริเวณแก่งเกาะใหญ่
 ตําบลแม่เลย์ อําเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

39 5510956903 4/12/2555 ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ป่าไม้ร่วมมือ
กับอดีตเจ้าหน้าที่ป่าไม้ออกตรวจและรีดไถเงิน
และอํานวยความสะดวกให้พวกพ่อค้าไม้พยุงขนไม้
พยุงข้ามไปประเทศลาว

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



ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 
ที่ปิดเรื่อง

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/
ช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เดือนมกราคม 2556  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 31 มกราคม 2556) เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 1 

40 5512772839 11/12/2555 ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไม้พะยุง บริเวณป่า
สงวน ชื่อ ป่าดงคําเดือย แปลง 1 ซึ่งอยู่ในพื้นที่
ของตําบลโคกก่ง และตําบลป่ากอ อําเภอชานุมาน
 จังหวัดอํานาจเจริญ

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 
สน.จทป.7 สาขา
อุบลราชธานี

41 5512780734 11/12/2555 16/1/2556 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้พะยูง 
บริเวณพื้นที่ป่าเขาช่องกระจก หมูท่ี่ 1 หมูท่ี่ 5 
และหมูท่ี่ 9 ตําบลลํานางแก้ว อําเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

√ e-petition สน.จทป.8 
(นครราชสีมา)

42 5510991467 13/12/2555 มีพนักงานกรมป่าไม้จากนครสวรรค์ ประเมินตีตรา
 ไม้ยางนาจํานวน 2 ต้น เรียกว่าประเมินต้นละ 
2000 บาทรวมเป็นเงิน 4000 บาท แต่ไม่ออก
ใบเสร็จรับเงินให้

√ e-petition สน.จทป.4 สาขา
นครสวรรค์

43 ทส 1603.7/3644 13/12/2555 กรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน หมูท่ี่ 5 ตําบลกาบัง 
อําเภอกาบัง จังหวัดยะลา

√ หนังสือบันทึก สํานักป้องกันฯ

44 5512746804 14/12/2555 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า
 บริเวณหมูบ่้านปางสา ตําบลป่าตึง อําเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงราย

√ e-petition สน.จทป.2 
(เชียงราย)

45 5511392028 14/12/2555 14/1/2556  มีการตัด แปรรูป ไม้อย่างเป็นระบบแจ้งเรื่องไป
ยังป่าไม้ในพื้นที่ แต่เจ้าหน้าที่เพิกเฉยในการจับกุม
ผู้กระทําผิด พื้นทีจ่ังหวัดสุราษฎร์ธานี

√ e-petition  สน.จทป.11 (สุ
ราษฎร์ธานี)



ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 
ที่ปิดเรื่อง

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/
ช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เดือนมกราคม 2556  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 31 มกราคม 2556) เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 1 

46 5512270706 20/12/2555 ขอให้ตรวจสอบ บริษัท/ห้างร้านนันทวงศ์เทรดดิ้ง 
98/903 หมูท่ี่ 11 หมู่บ้านศิริวรรณ ซอย 20 ถนน
บางกรวย ไทรนอ้ย ตําบลบางบัวทอง อําเภอบาง
บัวทอง จังหวัดนนทบุรี

√ e-petition สํานักการอนุญาต

47 5511322943 24/12/2555 14/1/2556 ขอให้ตรวจสอบการลักลอบตัดไม้ ประเภทไม้ประดู่
 ไม้มะค่า และไม้ชิงชัน บริเวณพื้นที่ป่าสงวนอยูใ่น
พื้นที่ ตําบลคลองชะอุน่ อําเภอพนม จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี

√ e-petition สน.จทป.11 (สุ
ราษฎร์ธานี)

48 ทส 0207.5/ว3904 26/11/2555 การแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
กําแพงเพชร

√ คลนิกิรับเรือ่ง
ร้องทุกข์

สํานักป้องกันฯ ทบยอดมาเดือน
 มค.56

49 5512733969 2/1/2556 ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า 
บริเวณป่าเทือกเขา กะทะทอง หมูบ่้านตีนเขา 
(คลองกงสี ชื่อที่ประชาชนเรียก) หมูท่ี่ 3 ตําบลทุ่ง
คาโงก อําเภอเมือง จังหวัดพังงา

√ e-petition สน.จทป.12 
สาขากระบี่

50 5511482766 2/1/2556 25/1/2556 ขอทราบผลการพิจารณาไปยังสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการขอเอกสารสิทธิ
ที่ดินทํากิน กรณีนายสมหมาย พันธุรัตน์ จังหวัด
ชุมพร

√ e-petition สํานักจัดการ
ที่ดินป่าไม้, 

สน.จทป.11 (สุ
ราษฎร์ธานี)

สน.จทป.11 (สุ
ราษฎร์ธานี) ปิด
เรื่อง(17/1/2556), 
กรมป่าไม้ ปิดเรื่อง

(25/1/2556)



ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 
ที่ปิดเรื่อง

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/
ช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เดือนมกราคม 2556  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 31 มกราคม 2556) เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 1 

51 5511456756 2/1/2556 ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดการดําเนินการออก
เอกสารสิทธิที่ดินให้แก่ราษฎรในพื้นที่บ้านลาน
ขวาง หมูท่ี่ 9 ตําบลวังหิน อําเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก

√ e-petition สํานักจัดการ
ที่ดินป่าไม้, 

สน.จทป.4 (ตาก)

52 5510928564 2/1/2556 เจ้าหน้าที่ป่าไม้สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 
สาขากระบี่ ประพฤติมิชอบ

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

53 5510998434 7/1/2556 รับสินบนกรณีการทําไม้พยุงในเขตหมูบ่้านห้วยชัน
 หมูท่ี่ 3 ตําบลช่องกุม่ อําเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว

√ e-petition สน.จทป.9 สาขา
ปราจีนบุรี

54 5610910070 7/1/2556 เจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าไปตัดไม้สัก จํานวนมากในพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติไม่ทราบชื่อแต่ติดกับเขามณฑา 
ตําบลทองหลาง อําเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

√ e-petition สน.จทป.4 สาขา
นครสวรรค์

55 5612721484 7/1/2556 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่า (ไม่
ทราบชื่อป่า) ในพื้นที่อําเภอมวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรี

√ e-petition สน.จทป.5 
(สระบุร)ี

56 5612772601 9/1/2556 24/1/2556 ขอให้ตรวจสอบการขนย้ายต้นไม้ขนาดใหญ่ออก
จากพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีตรา
สัญลักษณ์ จากพื้นที่อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

√ e-petition สํานักด่านป่าไม้,
 สน.จทป.8 

(นครราชสีมา)

สน.จทป.8 
(นครราชสีมา) ปิด
เรื่อง (24/1/2556),
 สํานักด่านป่าไม้(?)



ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 
ที่ปิดเรื่อง

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/
ช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เดือนมกราคม 2556  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 31 มกราคม 2556) เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 1 

57 5611388348 9/1/2556 การบุกรุกแผ้วถางที่ป่าในพื้นที่บ้านห้วยยศ-บ้าน
ห้วยน้อยกา ตําบลม่วงเจ็ดต้น อําเภอบ้านโคก 
จังหวัดอุตรดิตถ์

√ e-petition สน.จทป.3 
(ลําปาง)

58 5611109704 9/1/2556 ขอให้เร่งพิจารณาจ่ายเงินเดือนตกเบิกให้แก่
พนักงานตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสํานัก
จัดการป่าไม้ที่ 3 ลําปาง สังกัดกรมป่าไม้

√ e-petition สน.จทป.3 
(ลําปาง)

59 5610933816 16/1/2556 ขอให้ตรวจสอบการตัดไม้มาจากบนเขาในแปลง
สวนป่าหลังบ้านตาศรีในกลุม่บ้านอาบน้ําช้าง หมูท่ี
11ตําบล ชุมโค อําเภอ ปะทิว จังหวัดชุมพร  อ้าง
ว่าตัดมาเพื่อต่อเติ่มทีพักสายตรวจในชุมชน

√ e-petition สน.จทป.11 (สุ
ราษฎร์ธานี)

60 5612718420 16/1/2556 ขอให้ตรวจสอบกรณีมีรถแม็คโคกําลังรื้อถอน
ต้นไม้ในป่าซึ่งอยู่ติดกับใต้ประตูน้ําของเขื่อน
บริเวณอ่างเก็บน้ําแม่มอก อ.เถนิ จ.ลําปาง

√ e-petition สน.จทป.3 
(ลําปาง)

61 5611349954 16/1/2556 ขอให้ตรวจสอบอดีตนายก อบต. (สงวนชื่อ) ตําบล
ท่าหมอท่าหมอไทร อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลาได้
เข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน/ตัดต้นไม้ใหญ่ขาย/ขุด
หน้าดินขาย /ปลูกยางพาราในพื้นที่ป่าสงวน
ประมาณ 200-300 ไร่ ผู้ร้องเคยแจ้งกับหน่วยงาน
 อําเภอ จังหวัด ป่าไม้จังหวัด ไม่มีความคืบหน้า

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 
สน.จทป.13 

(สงขลา)

(ปกปิดชื่อผูถู้ก
ร้องเรียน)



ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 
ที่ปิดเรื่อง

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/
ช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เดือนมกราคม 2556  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 31 มกราคม 2556) เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 1 

62 5611388433 16/1/2556 ขอให้ตรวจสอบการลักลอบตัดต้นไม้ ประเภท ต้น
กระถินเทพา ภายในพื้นที่โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียติ SPC หมูท่ี่ 11 ตําบลชุมโค อําเภอปะทิว 
จังหวัดชุมพร

√ e-petition สน.จทป.11 (สุ
ราษฎร์ธานี)

63 5612750213 16/1/2556 มีการบุกรุกป่าชุมชนบ้านหนองบัว ตําบลละลวด 
อําเภอชํานิ  จังหวัดบุรีรัมย์

√ e-petition สํานักจัดการป่า
ชุมชน, สน.จทป.
8 (นครราชสีมา)

สน.จทป.8 
(นครราชสีมา) ปิด
เรื่อง (30/1/2556)

64 5612783300 21/1/2556 ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและขุด
ดิน บริเวณเขตพื้นที่อนุรักษ์ ตําบลพวงทอง 
อําเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

√ e-petition สน.จทป.9 (ชลบุร)ี

65 5611154248 21/1/2556 ขอให้ดําเนินการเรื่องค่ารักษาพยาบาล 
ลูกจ้างประจํา กรมป่าไม้ ที่จะเกษียน 30 กันยายน
 2556

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

66 5612761825 21/1/2556 ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า 
บริเวณหมูท่ี่ 12 ตําบลณรงค ์อําเภอศรีณรงค์ 
จังหวัดสุรินทร์

√ e-petition สน.จทป.8 
(นครราชสีมา)

67 5611368621 21/1/2556 มีการลักลอบตัดต้นไม้ยาง สาธารณะในเขตชุมชน
 ณ บ้านส้มป่อย ตําบลค้อทอง อําเภอเขื่องใน จ.
อุบลราชธานี

√ e-petition สน.จทป.7 สาขา
อุบลราชธานี



ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 
ที่ปิดเรื่อง

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/
ช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เดือนมกราคม 2556  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 31 มกราคม 2556) เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 1 

68 5611357083 24/1/2556 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ของสํานักงานป่าไม้อําเภอทับสะแก บริเวณหมูท่ี่ 6
 บ้านหนองยา ตําบลนาหูกวาง อําเภอทับสะแก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 
สน.จทป.10 สาขา

เพชรบุรี

69 5612701492 24/1/2556 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบบุกรุกป่าสงวน
 พื้นที่โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ 
เชื่อมต่อพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าซับลังกา 
บริเวณหมูท่ี่ 6 และหมูท่ี่ 8 ตําบลน้ําร้อน อําเภอ
วิเชียรบุร ีจังหวัดเพชรบูรณ์

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 
สน.จทป.4 สาขา

พิษณุโลก

70 5511385812 15/8/2555 24/1/2556 มีชาวกัมพูชา ได้ตัดไม้ทําลายป่าสงวนและป่า
อนุรักษ์ ต.ปราสาท อ.บ้านกราด จ.บุรีรัมย์

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 
สน.จทป.8 

(นครราชสีมา)

สน.จทป.8 
(นครราชสีมา) ปิด
เรื่อง (4/1/2556), 
กรมป่าไม้ ปิดเรื่อง 

(24/1/2556)

71 5612709472 28/1/2556 มีนายทุน/ชาวบ้าน ตัดเข้าไปตัดไม้ยางอายุ 100
กว่าปีใน วัดเลาคา ตําบลโคกกรวด อําเภอปากพลี
 จังหวัดนครนายก

√ e-petition สน.จทป.9 สาขา
ปราจีนบุรี

72 5611301577 28/1/2556 ขอให้ตรวจสอบการตัดไม้ยางขนาดใหญ่ อายุ
มากกว่า 100 ปี ในพื้นที่วัดเลาคา ตําบลโคกกรวด
 อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

√ e-petition สน.จทป.9 สาขา
ปราจีนบุรี



ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 
ที่ปิดเรื่อง

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/
ช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เดือนมกราคม 2556  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 31 มกราคม 2556) เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 1 

73 5611431332 30/1/2556 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่เขตป่าสงวนเพื่อ
สร้างมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดกําแพงเพชร

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 
สน.จทป.4 (ตาก)

74 5611191378 30/1/2556 ขอให้ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเดอืนลูกจ้างของ
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ตัง้แต่
เดือนตุลาคม 2555 - มกราคม 2556

√ e-petition สํานักบริหาร
กลาง, สน.จทป.2

 (เชียงราย)
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เรื่องร้องเรียนอยู่ระหว่างดําเนินการ(ค้างข้ามปี)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(เอกสารแนบ ๒) 
 



หนา้ 1

ที่ เลขหนังสือสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วันที่ปิดเรื่อง 
(แล้วเสร็จ)

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ดําเนนิการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/ช่อง
ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

1 1603.7/3082 3/10/2554 มนีายทุนว่าจ้างชาวบ้านตัดไมพ้ะยูงบนภูเขาหลังหมู่บ้านหนองหญ้า
ปล้อง หมู4่ ตําบลบ้านเหล่า อําเภอคําชะอ ีจังหวัดมุกดาหาร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

2 1603.7/3101 5/10/2554 การลักลอบตัดไมท้ําลายป่าและตั้งโรงเลื่อยไม้เถื่อน ที่บ้านสบฟ้า หมู่
 7 ตําบลแจ้ห่ม อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

3 5411369937 7/10/2554 มกีารตัดต้นไม้ใหญ่ในเวลากลางคืน ที่หมู่บ้านแมต่า่ง ต.ดอยฮาง อ.
เมือง จ.เชียงราย

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 
สน.จทป.2 
(เชียงราย)

สน.จทป.2 
(เชียงราย) ปดิ

เรื่อง
(14/12/2555)

4 1603.7/3128 10/10/2554 การบุกรุกป่าบนภูเขา ไปทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านคลองเตย หมู ่
13 และบ้านมอตาเจ๊ก หมู ่14 ตําบลห้วยยาง อําเภอคอนสาร 
จังหวัดชัยภูมิ

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

5 1603.7/3146 11/10/2554 ขอให้กรมป่าไม้ตรวจสอบ กรณีมกีารบุกรุกป่าบนภูเขา ที่อยู่ระหว่าง
ตําบลบ่อเวฬุ และตําบลตกพรม อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

6 5411403982 17/10/2554 ขอความเป็นธรรมกรณีบดิาของผู้ร้องไดร้ับอนุญาตให้เข้าอยู่อาศัย
และทํากินในที่ดนิชั่วคราว โครงการพัฒนาลุม่น้ําเข็ก บ้านกนกงาม 
หมู่ที่ 9 ตําบลทุง่สมอ อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 
สน.จทป.4 สาขา

นครสวรรค์

สน.จทป.4 
สาขา

นครสวรรค์ 
ปดิเรื่อง 

(21/12/2554)

7 1603.7/3195 17/10/2554 ตํารวจสังกัดสถานตีํารวจสร้างค้อ ร่วมกันนําไม้พะยูงมาเก็บไว้ที่หมู ่
18 หมูบ่า้นโนนสวนปา่ ตําบลสร้างค้อ อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรยีน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามป)ี (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2556) เอกสารแนบ 3เอกสารแนบ 2



หนา้ 2

ที่ เลขหนังสือสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วันที่ปิดเรื่อง 
(แล้วเสร็จ)

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ดําเนนิการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/ช่อง
ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรยีน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามป)ี (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2556) เอกสารแนบ 3เอกสารแนบ 2

8 5410961831 22/11/2554 การตัดไมท้ําลายป่าในเขตหมู ่7 ตําบลโพนงาม อําเภอบุณฑริก 
จังหวัดอุบลราชธาน ีมบีุคคลยศร้อยตรีเป็น ตชด.และเจ้าหน้าที่ป่า
ไม้บางคนเป็นผูห้นุนหลังในการตัดไม้

√ e-petition สน.จทป.7 สาขา
อุบลราชธานี

9 1603.7/3489 14/12/2554  มกีารบุกรุกทําลายป่าเพื่อปลูกยางพารา บริเวณหมู ่2 และหมู ่8 ต.
เขาไม้แก้ว อ.สเิกา จ.ตรัง

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

10 1603.7/3515 19/12/2554 มเีจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ลักลอบตัดไมส้ักที่สวนป่าบ้านแม่หยวก 
ระหว่างหมู่บ้านคอยกับหมู่บ้านแมห่ยวก ต.บ้นร้อง อ.งาว จ.ลําปาง

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

11 5411367163 21/12/2554 ถางป่า ปลูกยางพารา ปลูกปาล์มน้ํามัน บริเวณป่าอ่าวมิน ถนนมาบ
ชิง-ลําทับ อําเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช

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

12 5411115112 28/12/2554 ขอให้พิจารณาเพิ่มงบประมาณการเบิกจ่ายค่าน้ํามันเชื้อเพลงิและค่า
เบี้ยเลี้ยงให้กับหน่วยป้องกันรักษาป่า สังกัดสํานักงานจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 จังหวัดเชยีงราย

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

13 5411135488 28/12/2554 นายญาณเดช ปลอดสกุล พนักงานราชการ ตําแหน่งเจ้าหน้าตรวจ
ป่า  ปฏิบัตหินา้ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลพ.1 (แม่ธิ-แม่สาร) ถูก
โยกย้ายไปปฏิบัตหินา้ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.24 (เหมอืงแร่) 
ไม่ไดร้ับความเป็นธรรม

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

14 1603.7/124 12/1/2555 มกีารบุกรุกทําลายป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตพื้นที่หมู่ที่ 5 
หมู่บ้านหินดาด อ.ทุ่งคาวัด จ.ชุมพร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

15 1603.7/128 13/1/2555 มกีารบุกรุกทําลายป่าต้นน้ํา เขตพื้นที่หมู ่6 หมู่บ้านขุนน้ําพริก ต.นา
ไร่หลวง อ.สองแคว จ.นา่น

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ



หนา้ 3

ที่ เลขหนังสือสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วันที่ปิดเรื่อง 
(แล้วเสร็จ)

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ดําเนนิการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/ช่อง
ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรยีน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามป)ี (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2556) เอกสารแนบ 3เอกสารแนบ 2

16 5512785885 16/1/2555 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดตน้ไม้ ประเภท ไม้พยุง และ
ไม้ประดู ่บริเวณพื้นที่ป่าห้วยตะไคร้ ห้วยทา และภูดพ (ชื่อที่
ประชาชนภายในพื้นที่เรียก) หมู่ที่ 11 บ้านภูดนิ ตําบลบักดอง อําเภอ
ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

17 1603.7/144 17/1/2555 มกีารบุกรุกทําลายป่า บริเวณพื้นที่หลังเขื่อน บ้านหนองมะกรูด หมู่ที่
 5 ต.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

18 5511376263 18/1/2555 ด้วยสภาพป่าไม้เขาตูโตน เขาปลายตง เขาเตม็ดชุน เขาสินลา เขาขี้
แรต ตั้งอยูใ่นพื้นที่ หมู ่5,6 ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และอยู่ใน
เขตพื้นที่ อ. นาหมอ่น อ.จะนะ ตลอดจนยอดภูเขาสูงอื่นๆ ใน จ.
สงขลา ซึ่งเป็นแหลง่ตน้น้ําที่สําคัญ ถูกบุกรุกเพื่อปลูกยางพารา

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

19 1603.7/184/55 18/1/2555 มกีารตัดไม้และขนไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตพื้นที่บ้านเปือย อ.
กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

20 5511385638 24/1/2555 เรื่องร้องเรียนจากwww.1111.go.th -- หน่วยงานป้องกันป่าไม้บ้าน
ศรีสวรรค์อําเภอศรีสัชนาลัย ปล่อยให้นายทุนบุกรุกแผ้วถางป่าในที่
ป่าสงวนที่อยู่ในเขตพื้นที่การดแูลของหน่วยงานป้องกันป่าไม้บ้านศรี
สวรรค์ (เป็นพื้นที่ที่อยูต่ดิกับอุทยานแห่งชาติป่าคา (ตามผู้ร้องแจ้ง)) 
หมู5่ หมู7่ หมู8่ ตําบลบ้านแก่ง อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

21 5510937072 2/2/2555 เรื่องร้องเรียนจากwww.1111.go.th --  หน่วยป้องกันและรักษาป่า 
ชม 14 กรมป่าไม้ // หน่วยป้องกันและอนุรักษ์สัตว์ป่าที่ ชม 14 บ้าน
แม่ขาน ไดล้ะเลยการปฏบิัตหินา้ที่ (ซึ่งเป็นผูดู้แลรับผิดชอบ ผืนป่า
ตนีตาด) ทําให้มีผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น 

√ e-petition สํานักป้องกันฯ



หนา้ 4

ที่ เลขหนังสือสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วันที่ปิดเรื่อง 
(แล้วเสร็จ)

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ดําเนนิการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/ช่อง
ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรยีน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามป)ี (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2556) เอกสารแนบ 3เอกสารแนบ 2

22 1603.7/1473 6/2/2555 มกีารตัดไมป้ระดู ่ไม้ยูคา ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมู่ที่ 5 ต.ท่า
มะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

23 5511483270 8/2/2555 ตรวจสอบการทํางานของข้าราชการในท้องที่จังหวัดสุโขทัย 1. เมื่อ 
ม.ค.2554 กรมป่าไม้สั่งการให้หนว่ยงานในสังกัดยดึที่ดนิทํากิน ของ
ทุ่งมะขามป้อม 1,200 ไร่ ขณะนี้คืบหน้าถึงไหนแล้วครับ เพราะมีบาง
รายปลูกมันสําปะหลังแลว้ 2. เมื่อ เดือนเมษายน 2554 กรมป่าไม้
สั่งการให้หนว่ยงานในสังกัดยึดไม้สักท่อน กลางสวนป่าของนายสุบิน
 สงิห์คาน ทั้งที่มรีูปค้อนรอยตราสวนป่าที่ถูกต้อง

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

24 5512783145 16/2/2555 หมู่บ้านบ่อทอง หมู ่5 จ.เชียงราย ซึ่งติดกับป่าสงวนหลังท้ายสุดของ
หมู่บ้านเขาสร้างเป็นรีสอร์ตชื่อสวนนกรีสอร์ดเพราะเขาบุกรุกเขตป่า
แต่ไมม่ใีครกลา้แจ้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้อยากให้หน่วยงานหรอืเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบเขตนี้ช่วยไปตรวจสอบด้วยเข้าไปท้ายหมู่บ้านประมาณ
500เมตร

√ e-petition สน.จทป.2 
(เชียงราย)

25 1603.7/485 16/2/2555 มกีารลักลอบตัดไมใ้นเขตพื้นที่ หมู ่1 หมู ่2 ต.ห้วยยู อ.เหนอืคลอง 
จ.กระบี่

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

26 5510908990 17/2/2555 ตําหนิ ละเลย การปฏบิัตหินา้ที่ ไม่ใสใ่จ กรณีเจ้าหน้าที่ป่าไม(้สงวน
ชื่อ) จํานวน 2 คน สังกัดศูนยป์ระสานงานปา่ไมจ้ังหวัดนา่น

√ e-petition สน.จทป.2 
(เชียงราย)

(ปกปดิชื่อผู้
ถูกรอ้งเรยีน)



หนา้ 5

ที่ เลขหนังสือสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วันที่ปิดเรื่อง 
(แล้วเสร็จ)

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ดําเนนิการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/ช่อง
ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรยีน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามป)ี (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2556) เอกสารแนบ 3เอกสารแนบ 2

27 5510926773 17/2/2555 เจ้าหน้าที่เสือไฟ(สงวนชื่อ) ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ ในพื้นที่จังหวัด
นครสวรรค์ ซึ่งมีพฤติกรรมตัดไมส้ักไปขายให้นายทุนและมี
เจ้าหน้าที่อีกหลายคนที่มสีว่นรู้เห็นและรับส่วยด้วย เคยแจ้งไปหลาย
ครั้งแล้วแต่ก็ไม่เห็นจัดการเจ้าหน้าที่ที่มพีฤตกิรรมแบบนี้ ถ้าจะมีคน
เข้าไปตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้ที่กรุณาอย่าใช้วิทยุสื่อสารใน
การติดต่อเพราะเจ้าหน้าที่จะรู้ตัว

√ e-petition สํานักป้องกันฯ (ปกปดิชื่อผู้
ถูกรอ้งเรยีน)

28 5512756381 20/2/2555 มกีารบุกรุกป่าสงวน ที่ ม.7 ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 
กรณี นายจํานงค์ ขอบทอง นายอํานวย ขอบทอง นําชาวบ้านม.7 ต.
บ้านแก่ง กว่า 80 คน เข้ายึดรถแม็คโค จํานวน 2 คัน ในเวลา 13.00
 น. มพีฤตกิรรมความผิด คือ ใช้รถแม็คโคกวาดปรับหน้าดิน เป็น
ระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร (บุกรุกป่าสงวน) ทั้งๆที่ มเีจ้าหน้าที่อยู่ด้วย
 แต่รถแม็คโคทัง้ 2 คนก็หายไป เป็นไปไมไ่ดท้ี่เจ้าหน้าที่จะไม่รูเ้รื่อง

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

29 5511423593 24/2/2555 กรณีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ควนโนรา ในพื้นที่ ตําบลแมข่รี 
อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  โดยการร่วมมอืกับนายทุนและ
เจ้าหน้าที่ตํารวจบางคนทําการบุกรุกขุดดนิบริเวณ ป่าสงวนควน
โนรา แล้วนําไปส่งให้กับนายทุน และใช้อํานาจอิทธิพลข่มขู่ชาวบ้าน

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

30 1603.7/547/55 25/2/2555 กรณีมกีารลักลอบขุดดนิ บริเวณเขาหนองหงส์ หมู ่2 และหมู ่4 ต.
กระเฉด อ.เมือง จ.ระยอง

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

31 1603.7/567 27/2/2555 กรณีมกีารเผา ตัดไมท้ําลายป่า บริเวณกิโลเมตรที่ 43-45 หมู่บ้าน
แม่ตีบ อ.งาว จ.ลําปาง

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ



หนา้ 6

ที่ เลขหนังสือสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วันที่ปิดเรื่อง 
(แล้วเสร็จ)

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ดําเนนิการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/ช่อง
ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรยีน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามป)ี (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2556) เอกสารแนบ 3เอกสารแนบ 2

32 5511392132 28/2/2555 ได้แจ้งเรื่องการบุกรุกตัดไมใ้นเขตเขาวง กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทั้งทาง
จังหวัดระยองและ ได้แจ้งต่อ ผอ.ส่วนป้องกัน ขอให้สํารวจข้อ
ร้องเรียน และขอให้ส่วนกลางลงพื้นที่โดยไมใ่ช้เจ้าหน้าที่ท้องที่

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

33 1603.7/566 28/2/2555 กรณีมกีารบุกรุกเผาป่า บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแม่สุย หมู่ที่ 7 ต.แม่คํา
 อ.เมือง จ.ลําปาง

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

34 1603.7/658 2/3/2555 กรณีมนีายทุนร่วมกับกํานัน หมู ่2 บ้านเมอืงก๋าย ต.เมืองก๋าย อ.แม่
แตง จ.เชียงใหม่ ร่วมกันบุกรุกตัดไมใ้นเขตปา่สงวนเพื่อทํารีสอร์ท

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

35 5512782565 6/3/2555 รีสอร์ทแห่งหนึ่ง(สงวนชื่อ) หมู่บ้านบ่อทอง หมู ่5 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.
เชียงราย สร้างรีสอร์ท บุกรุกเข้าเขตพื้นที่ป่า ขอให้เจ้าหน้าที่เข้าไป
ตรวจสอบ

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 
สน.จทป.2 
(เชียงราย)

(ปกปดิชื่อผู้
ถูกรอ้งเรยีน)

36 5511369030 9/3/2555 ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไมพ้ะยูง บริเวณป่าสงวนเขาพระวิหาร
 รอยต่อเขตอนุรักษ์พันธุส์ัตว์ป่าเขาพนมดงรักษ์ เป็นพื้นที่ป่า
ชายแดนประเทศกัมพูชา อยู่ห่างจากฐานปฏบิัตกิารปอ้งกันรักษาป่า
 อ.ขุนหาร จ.ศรีสะเกษ

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 
สน.จทป.8 

(นครราชสีมา)

37 5511998745 12/3/2555 ร้านยิ่งเจริญค้าข้าว ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ. ร้อยเอ็ด ได้เปิดโรง
รับซื้อไมม้กีารให้สนิบนกับชาวบ้านที่ไปลักลอบตัดไม้มาขายให้กับ
ร้าน ตดิสนิบนเจ้าหนา้ที่ป่าไม้ในการเปิดร้าน

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

38 5511374520 14/3/2555 มกีารลักลอบตัดไมจ้ากปา่โดยนายทุน(สงวนชื่อ) และเจ้าหน้าที่ป่าไม้
ร่วมมอืกันและได้ขนไมไ้ปไว้ยังบ้านเลขที่ 72 ม.9 บ้านร่มแก้ว ต.ปง
นอ้ย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 
สน.จทป.2 
(เชียงราย)

(ปกปดิชื่อผู้
ถูกรอ้งเรยีน)



หนา้ 7

ที่ เลขหนังสือสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วันที่ปิดเรื่อง 
(แล้วเสร็จ)

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ดําเนนิการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/ช่อง
ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรยีน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามป)ี (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2556) เอกสารแนบ 3เอกสารแนบ 2

39 5511334259 19/3/2555 มบีุคคลเพศชาย(สงวนชื่อ) เปิดเว็บไซต์ค้าไม้ป่า บุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อนํา
ไม้ป่ามาขาย โดยให้โอนเงนิผา่นบัญชี ธ.กรุงไทย สาขานราธิวาส

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 
สน.จทป.13 สาขา

นราธิวาส

(ปกปดิชื่อผู้
ถูกรอ้งเรยีน)

40 1603.7/843 19/3/2555 กรณีมกีารตัดไมท้ําลายป่าในเขตพื้นที่ หมู่บ้านป่าสักงาม ต.ลวง
เหนอื อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

41 1603.7/872 21/3/2555 กรณีมกีารบุกรุกป่าสงวน หมู่ที่ 2 บ้านห้วยไม้ไทร ต.ปากมาก อ.ไช
ยา จ.สุราษฎร์ธานี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

42 1603.7/873 21/3/2555 กรณีมกีารบุกรุกป่าสงวน หมู่ที่ 10 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.
เชียงราย

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

43 1603.7/874 21/3/2555 กรณีมกีารตัดไมท้ําลายป่า หมู่ที่ 14 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ
44 5512735275 23/3/2555 ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไมท้ําลายป่า บริเวณพื้นที่ป่าสงวนดง

หนองแสง บ้านป่าตอง และพื้นที่ป่าสงวนดงบ้านเหมย บ้านเหมียด 
หมู่ที่ 5 ถนนเคาะวัง ต.ผอือี อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 
สน.จทป.7 สาขา
อุบลราชธานี

45 5512709695 30/3/2555 ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบขนไม้พยุงขา้มแมน่้ําโขงเพื่อจําหน่าย
ให้กับนายทุนในประเทศเพื่อนบ้าน บริเวณท่าเรอืชุมชนบา้นโบกมว่ง
 หมู่ที่ 4 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 
สน.จทป.7 สาขา
อุบลราชธานี

46 5512792913 30/3/2555 ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไมท้ําลายป่า บริเวณห้วยมะกรูด 
หมู่บ้านห้วยไคร้ หมู ่1 ต.ดงคู ่อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

47 5511367520 2/4/2555 เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านหัวนาแหลม ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย  ได้ทํา
ลักลอบตัดไมใ้นเขตปา่สงวน และเลื่อยไม้ขาย

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 
สน.จทป.6 

ี

สน.จทป.6 
(อุดรธานี) ปดิ

เรื่อง



หนา้ 8

ที่ เลขหนังสือสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วันที่ปิดเรื่อง 
(แล้วเสร็จ)

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ดําเนนิการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/ช่อง
ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรยีน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามป)ี (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2556) เอกสารแนบ 3เอกสารแนบ 2

48 5511458020 2/4/2555 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่า บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 2 ต.พยุหะ อ.
พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

49 5512722631 2/4/2555 ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไมท้ําลายป่า บริเวณเขตป่าอนุรักษ์ 
ภายในหมู่บ้านเดน่ไมซุ้ง หมู่ที่ 9 ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก จ.ตาก

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

50 5511370794 5/4/2555 มกีารตัดไมท้ําลายป่าและเผาป่าบริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่
สุรินทร์ จ.แม่ฮ่องสอน

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 
สน.จทป.1 
(เชียงใหม่)

สน.จทป.1 
(เชียงใหม่) ปดิ

เรื่อง
(25/10/2555)

51 5512772897 11/4/2555 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บริเวณหมู่บ้านนา
แขม หมู่ที่ 1 ตําบลนาแขม อําเภอเมอืง จังหวัดเลย

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

สน.จทป.6 
(อุดรธานี) ปดิ

เรื่อง
(4/10/2555)

52 5510941558 19/4/2555 เจ้าหน้าที่ป่าไม(้สงวนชื่อ) สังกัดสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ 
(นครราชสีมา) ปฏิบัตหินา้ที่โดยมิชอบใช้อํานาจบิดเบอืนหลักฐาน
เอกสารภ.บท.5 ของประชาชน ในเขตพื้นที่ อ.ภักดชีุมพล จ.ชัยภูมิ

√ e-petition สํานักป้องกันฯ (ปกปดิชื่อผู้
ถูกรอ้งเรยีน)

53 5511343569 19/4/2555 สํานักงาน ป.ป.ส. ได้รับจดหมายร้องเรียนจากผูห้วังดีกรณีมีการ
ทําลายผนืป่า เพื่อปลูกยางพารา ที่ตําบลด่านซ้าย อําเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย

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

สน.จทป.6 
(อุดรธานี) ปดิ

เรื่อง
(4/10/2555)

54 5511348321 1/5/2555 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบเผาตน้ไมแ้ละตัดไมท้ําลายป่า ใน
เขตป่าอนุรักษ์ภูเขาธงแทน ตําบลด่านซ้าย อําเภอด่านซ้าย จังหวัด
เลย

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

สน.จทป.6 
(อุดรธานี) ปดิ

เรื่อง 
(15/6/2555)



หนา้ 9

ที่ เลขหนังสือสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วันที่ปิดเรื่อง 
(แล้วเสร็จ)

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ดําเนนิการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/ช่อง
ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรยีน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามป)ี (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2556) เอกสารแนบ 3เอกสารแนบ 2

55 5511423068 1/5/2555 ขอความเป็นธรรมให้แก่ราษฎรหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตําบลบ่อภาค 
อําเภอชาตติระการ จังหวัดพิษณุโลก

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 
สน.จทป.4 (ตาก)

56 5511489096 1/5/2555 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนเทอืกเขาหินหยาบ ตําบลบ่อ
เวฬุ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 
สน.จทป.9 (ชลบุรี)

57 5511362033 4/5/2555 มกีารตัดไมใ้นเขตปา่สงวนแห่งชาตปิ่าดอยบ่อส้มและป่าดอยโป่งนก 
ท้องที่อําเภอเชียงคํา ตําบลอ่างทอง จังหวัดพะเยา

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

58 5512718383 4/5/2555 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไมภ้ายในเขตพื้นที่ป่าสงวน 
ถนนมติรภาพ ตําบลมติรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 
สน.จทป.5 (สระบุรี)

สน.จทป.5 
(สระบุร)ี ปดิ

เรื่อง 
(6/9/2555)

59 5511334356 10/5/2555 มกีารลักลอบตัดไมใ้นปา่เขตพื้นที่ อําเภอท่าวังผา อําเภอสันตสิุข 
อําเภอบ่อเกลอื อําเภอแม่จริม จังหวัดนา่น

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 
สน.จทป.2 
(เชียงราย)

60 5511383557 10/5/2555 มกีารลักลอบตัดไมท้ําลายป่าบริเวณหมู่บ้านป่าสักงาม ตําบลลวง
เหนอื อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 
สน.จทป.1 
(เชียงใหม่)

สน.จทป.1 
(เชียงใหม่) ปดิ

เรื่อง 
(24/7/2555)

61 1603.7/1446 22/5/2555 กรณีมกีารบุกรุกตัดไมท้ําลายป่าบริเวณป่าสงวนบ้านเมอืงใหม่ 
ตําบลเกาะเขาคอ อําเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

62 1603.7/1447 22/5/2555 กรณีมกีารบุกรุกทําลายป่าสงวนภูโล้น หมู่ที่ 3 บ้านป่าเตย ตําบลนา
อุดม อําเภอนคิมคําสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ



หนา้ 10

ที่ เลขหนังสือสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วันที่ปิดเรื่อง 
(แล้วเสร็จ)

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ดําเนนิการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/ช่อง
ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรยีน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามป)ี (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2556) เอกสารแนบ 3เอกสารแนบ 2

63 1603.7/1455 23/5/2555 กรณีมกีารบุกรุกตัดไมท้ําลายป่า บริเวณป่าสงวนแม่แหงแม่เมอืง 
หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 บ้านแหงเหนอื ตําบลบ้านแหง อําเภองาว จังหวัด
ลําปาง

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

64 5510926037 28/5/2555 ขอให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ หน่วย นว1. (แม่กะสี) จังหวัด
นครสวรรค์

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 
สํานักบริหารกลาง

65 5511189883 7/6/2555 ขอความช่วยเหลอืให้เร่งอนุมัตเิงินค่าครองชีพของพนักงานราชการ
กรมป่าไม้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

66 1603.7/1617 7/6/2555 กรณีมกีารลักลอบตัดไม้ในป่าสงวนแห่งชาติป่าละแม  หมู่ที่ 16 บ้าน
วังปลา ตําบลบ้านควน อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

67 5511321643 22/6/2555 กรณีจะมโีค่นทําลายสวนป่าที่อยูในบริเวณโรงเรียนบ้านแขมเจริญ 
หมู่ที่ 3 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

√ e-petition สน.จทป.7 สาขา
อุบลราชธานี

68 5511394314 2/7/2555 มชีาวบา้น นายทุน และผู้มีอิทธิพล เข้าไปบุกรุกพื้นที่ในป่าพื้นที่
ติดต่อบ้านพุตูม หมู ่5-6 และบ้านนายคลองพุสวรรค์ ตําบลห้วยลึก
 อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 
สน.จทป.10 

(ราชบุรี)

69 5511172567 4/7/2555 กรณีการขึ้นเงินเดือนราชการ ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวของกรมป่าไม้ 
หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ พล.6 พิษณุโลก

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

70 5512769784 12/7/2555 มกีารบุกรุกเข้าไปตัดไมท้ําลายป่าในเขตของกรมป่าไม้ ตําบลวัง
กระแจะ อําเภอ ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

71 5510946191 6/8/2555 ขอให้เร่งรัดและแตง่ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงการเลื่อนขัน้
เงินเดอืนของข้าราชการกรมป่าไม้ ณ รอบที่ 1 (เมษายน 2555)

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

72 1603.7/2309 7/8/2555 กรณีการลักลอบตัดต้นไม้บนภูเขาวังชิง หมู่ที่ 7 บ้านวังชิง ตําบลท่า
โพธิ์ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ



หนา้ 11

ที่ เลขหนังสือสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วันที่ปิดเรื่อง 
(แล้วเสร็จ)

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ดําเนนิการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/ช่อง
ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรยีน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามป)ี (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2556) เอกสารแนบ 3เอกสารแนบ 2

73 5510917251 14/8/2555 กรณีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ขายที่ดนิให้กับกลุ่มนายทุนบริเวณบา้นอา่งเสอื
ดํา ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 
สน.จทป.9 สาขา

ปราจีนบุรี

สน.จทป.9 
สาขา

ปราจนีบุร ีปดิ
เรื่อง

(22/1/2556)

74 5510969793 14/8/2555 อยากให้กรมป่าไม้มีการปรับปรุงระบบการทํางานของหน่วยงาน 
ชว่ยสอดสอ่งดูแลหน่อย ไม่ใช่ปล่อยปะละเลย

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

75 5511395919 14/8/2555 มกีารบุกรุกแผ่วถางป่าสงวน ในพื้นที่ที่มกีารปักป้ายตรวจยึดของ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้หมู ่6 บ้านหนองเจริญ ทางขึ้น ซ.พระบาท ต.ลิ่นถิ่น 
อ. ทองผาภูม ิจ.กาญจนบุรี

√ e-petition สน.จทป.10 
(ราชบุรี)

76 5511418020 14/8/2555 กรณีมชีาวบ้านการบุกรุกพื้นที่ป่า ในอําเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลําพูน √ e-petition สน.จทป.1 
(เชียงใหม่)

77 5512702493 14/8/2555 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไมท้ําลายป่า ในพื้นที่ป่าดอน
ปูต่า หมู่ที่ 8 ตําบลยางสักกระโพหลุม่ อําเภอมว่งสามสบิ จังหวัด
อุบลราชธานี

√ e-petition สน.จทป.7 สาขา
อุบลราชธานี

78 5512742098 14/8/2555 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบบุกรุกป่าควรบารายี หมู่ที่ 7 
บ้านบารายี ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

√ e-petition สน.จทป.13 
(สงขลา)

79 5512759240 14/8/2555 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้  ซึ่งผู้ร้องแจ้งว่าเป็น
เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้  และเป็นเจ้าของร้านอาหาร(สงวนชื่อ) ตั้งอยู่ที่
หมู่บ้านสุกส่อง ตําบลถ้ําลอด อําเภอปางมะผ้า จังหวัดแมฮ่่องสอน

√ e-petition สน.จทป.1 
(เชียงใหม่)



หนา้ 12

ที่ เลขหนังสือสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วันที่ปิดเรื่อง 
(แล้วเสร็จ)

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ดําเนนิการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/ช่อง
ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรยีน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามป)ี (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2556) เอกสารแนบ 3เอกสารแนบ 2

80 1603.7/2442 15/8/2555 กรณีมนีายทุนไดล้ักลอบตัดไมท้ําลายป่าและขุดดนิขาย บริเวณเขา
เกียรติ หมู่ที่ 10 ตําบลทุ่งปรัง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

81 5511487075 16/8/2555 ขอทราบผลการคลี่คลายความทุกของชาวบ้านหมู่บ้านทรัพยส์มบูรณ์
 ม.6 ต.บ้านฉาง จ.ระยอง

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 
สน.จทป.9 (ชลบุรี)

82 5512268313 16/8/2555 ผู้ร้องเรียน(สงวนชื่อ) อยู่บ้านเลขที่ 69 หมู่ที่ 7 ตําบลเชียงเพ็ง 
อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ร้องเรียนขอความเป็นธรรม กรณี
เจ้าหน้าที่ละเว้นหรืองดเว้นการปฏบิัตหินา้ที่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าไมไ่ด้
รับความเป็นธรรม เหตุเกิดในพื้นที่ป่าบริเวณเขาทับควาย หมู่ที่ 12 
ตําบลห้วยโป่ง อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 
สน.จทป.5 (สระบุรี)

(ปกปดิชื่อผู้
ถูกรอ้งเรยีน)

83 1603.7/2539 22/8/2555 กรณีมกีารบุกรุกป่าโคกอีดังโม หมู่ที่ 1 ตําบลคูเมือง อําเภอคูเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

84 1603.7/669 28/8/2555 กรณีมกีารบุกรุกป่าสงวนบริเวณหมู่ที่ 2 ตําบลดอนแรด อําเภอรัต
นบุรี จังหวัดสุรินทร์

√ ทางโทรศํพท์ สํานักป้องกันฯ

85 5511373394 30/8/2555 มขีบวนการลักลอบตัดไมพ้ยุง แล้วผลักลงหน้าผาข้ามไปยังฝัง่
ประเทศลาว ที่บ้านบก บ้านหนองแปน (ใกลก้ับอุทยานแห่งชาติภู
จองนายอย ตําบลห้วยข่า อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 
สน.จทป.7 สาขา
อุบลราชธานี

86 5511950488 30/8/2555 มกีารบุกรุกพื้นที่กรมปา่ไมโ้ดยการสร้างสะพานคอนกรีตขนาดใหญ่
ข้ามคลองโดยอ้างว่าขออนุญาตทางกรมป่าไม้เรียบร้อยแล้ว หมู่ที่ 8
 ซอยพชรหงษ์ 52 ตําบลบางกอบัว อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ

√ e-petition สํานักป้องกันฯ



หนา้ 13

ที่ เลขหนังสือสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วันที่ปิดเรื่อง 
(แล้วเสร็จ)

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ดําเนนิการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/ช่อง
ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรยีน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามป)ี (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2556) เอกสารแนบ 3เอกสารแนบ 2

87 1603.7/2717 6/9/2555 กรณีมกีารบุกรุกตัดตน้ไม้ หมู่ที่ 2 ตําบลเขาไม้แก้ว อําเภอสิเกา 
จังหวัดตรัง

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

88 1603.7/2718 6/9/2555 กรณีมกีารบุกรุกตัดตน้ไม้ บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนบา้นดงจงอาจ 
ตําบลบึงแก อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

89 1603.7/2733 10/9/2555 กรณีมกีารบุกรุกตัดต้นไม้เพื่อปลูกไร่มันสําปะหลัง หมู่ที่ 10 ตําบล
โคกกลาง อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

90 5511353308 11/9/2555 มกีารบุกรุกป่าสงวน เขาพุยางหัก หมู่ที่ 6 ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน
 จังหวัดเพชรบุรี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 
สน.จทป.10 

(ราชบุรี)

91 5511498641 13/9/2555 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าชุมชน ในพื้นที่หมู ่9 ตําบลคลอง
พน อําเภอนาตาล(เดิมเป็นอําเภอเขมราฐ) จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 
สํานักจัดการปา่

ชุมชน

92 5511340130 18/9/2555 ขออนุญาตตัดตน้ยางนาในที่ดนิตนเอง เพื่อสร้างบ้าน ที่ตั้งยังไมม่ี
บ้านเลขที่ บ้านโพนงาน ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

√ e-petition สน.จทป.7 
(ขอนแก่น)

93 5511382745 18/9/2555 ขอให้ตรวจสอบสุสานแห่งหนึ่ง(สงวนชื่อ) บุกรุกป่าสงวน หมู ่11 ต.
บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 
สน.จทป.9 (ชลบุรี)

(ปกปดิชื่อผู้
ถูกรอ้งเรยีน)

94 5512722061 18/9/2555 มกีารบุกรุกถางป่าบนภูเขาสูง หมู่ที่ 6 ตําบลเขาขาว อําเภอทุ่งสง 
รอยต่อระหว่างอําเภอทุ่งใหญ่ อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

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

รวม 94 0
รวมทั้งหมด 94



 
 

เรื่องร้องเรียนอยู่ระหว่างดําเนินการ(ค้างข้ามปี)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(เอกสารแนบ ๓) 
 
 



หนา้ 1

ที่ เลขหนังสือสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี

ที่รับเรื่อง
วันที่ปิดเรื่อง 
(แล้วเสร็จ)

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ดําเนนิการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/ช่อง
ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

1 1603.7/5092 6/10/2553 มกีารบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทับเสลา-คอกควาย ต.ทองหลาง 
อ.ห้วยคต  จ.อุทัยธานี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

2 5310982342 9/10/2553 ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัตหินา้ที่ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้อําเภอตาพระยา
 จังหวัดสระแก้ว

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

3 5310986990 15/10/2553 ข้าราชการ(สงวนชื่อ) สํานักงานภาคที่ 5 กรมป่าไม้ จํานวน 2 คน ได้
กระทําพฤตกิรรมมชิอบ

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

4 5311372860 15/10/2553 ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไม้ บริเวณพื้นที่ป่าสงวนมุ่งหน้าสู่
หมู่บ้านวังถ้ําฉลอง ตําบลถ้ําฉลอง อําเภอเมอืง จังหวัดอุตรดติถ์

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

5 1603.7/5557 18/10/2553 ความช่วยเหลอืเนื่องจากถูกให้รื้อบ้านออกจากที่ดนิในเขตปา่สงวน
แห่งชาติ ในเขตอําเภอท่าแซะ จ.ชุมพร

√ ดว้ยตัวเอง สํานักกฎหมาย

6 5311365258 20/10/2553 ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบการตัดไมส้ัก และไม้ประเภทอื่นๆ 

บริเวณหมู่บ้าน  ห้วยฉลอง หมู่ที่ 1 ตําบลถ้ําฉลอง อําเภอเมอืง 
จังหวัดอุตรดติถ์

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

7 5311367687 20/10/2553 ลักลอบตัดไมใ้นปา่ พื้นที่ป่าเขต อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร พื้นที่ป่าเขต
 อ.นาแก จ.นครพนม

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

8 5311375564 20/10/2553 รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันไดก้ระทํา
การสั่งให้คนงานตัดตน้ปาลม์ เป็นจํานวนหลาย 10 ตน้ ที่สถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

9 5311446923 20/10/2553 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บ้านพุนกเหยา หมู่ที่ 5 

บ้านพุนกเหยา ตําบลห้วยลึก อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
√ e-petition สํานักป้องกันฯ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรยีน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามป)ี (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2556) เอกสารแนบ 3เอกสารแนบ 3



หนา้ 2

ที่ เลขหนังสือสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี

ที่รับเรื่อง
วันที่ปิดเรื่อง 
(แล้วเสร็จ)

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ดําเนนิการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/ช่อง
ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรยีน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามป)ี (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2556) เอกสารแนบ 3เอกสารแนบ 3

10 5311484811 20/10/2553 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน ภายในพื้นที่ ถนนแก่ง
กระจาน ตําบลแก่งกระจาน อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

11 5311938671 20/10/2553 ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการลักลอบเผาป่า ในบริเวณพื้นที่
ป่าพรุควนเคร็ง ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ตําบลเกาะใหญ่ อําเภอกระแสสินธุ์
 จังหวัดสงขลา

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

12 5312894168 22/10/2553 มกีารบุกรุกทําลายป่าที่บ้าน สบสม หมู่ที่ 3 ตําบล เวียง อําเภอเชียง
ของ จังหวัดเชยีงราย

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

13 5311384698 26/10/2553 การบุกรุกเข้าไปตัดไม้ขนาดใหญ่และจํานวนมากในเขตป่าสงวน อ.

แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
√ e-petition สํานักป้องกันฯ

14 5311304531 2/11/2553 มกีารลักลอบตัดไมบ้ริเวณเทอืกเขาพังเหย ต.เจาทอง อ.ภักดชีุมพล 

จ.ชัยภูมิ
√ e-petition สํานักป้องกันฯ

15 5311406900 2/11/2553 แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนเพื่อทํากิจการ
เหมอืงแร่ฟลูออไรท์ บริเวณหมู่ที่ 7 ตําบลโคกแสมสาร อําเภอโคก
เจริญ จังหวัดลพบุรี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

16 5312771313 2/11/2553 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบขุดดนิในพื้นที่เขตป่าไม้ ซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ นําดินมาถมที่ดนิเพื่อก่อสร้างสถานี
บริการน้ํามัน ปตท. ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

17 5312753811 3/11/2553 ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ลักลอบถางป่าและนํารถขุดดนิไปขุดดนิลูกรังบน
เขาเพื่อไปจําหน่าย หมู ่4 ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ



หนา้ 3

ที่ เลขหนังสือสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี

ที่รับเรื่อง
วันที่ปิดเรื่อง 
(แล้วเสร็จ)

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ดําเนนิการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/ช่อง
ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรยีน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามป)ี (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2556) เอกสารแนบ 3เอกสารแนบ 3

18 5310997448 10/11/2553 เจ้าหน้าที่ป่าไม้ภาคที่ 5 (สงวนชื่อ) จํานวน 2 คน ได้เข้ามาตรวจ
โรงงานเลื่อยไม้ และได้เรียกเก็บเงินกับโรงงาน หมู ่5 ต.บางกระสอ 

อ.เมือง จ.นนทบุรี

√ e-petition สํานักบริหารกลาง (ปกปดิชื่อผู้
ถูกรอ้งเรยีน)

19 1603.7/5527 10/11/2553 มกีารลักลอบตัดไมบ้ริเวณอา่งเก็บน้ํา หมู่บ้านสะพานเสือ  ต.เหมาะ
 อ.กะปง  จ.พังงา

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

20 1603.7/5629 16/11/2553 เจ้าหน้าที่ปา่ไมใ้นเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐมเรียกเก็บเงินจากพ่อค้า
แม่ค้าร้านขายเฟอร์นิเจอร์ จังหวัดนครปฐม

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

21 5311480212 18/11/2553 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกที่ดนิพื้นที่เขตป่าสงวน(ไม่ทราบชื่อป่า) 
โดยผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ บริเวณหมู่ที่ 3 ตําบลสชิล อําเภอสิชล 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

22 5311482144 19/11/2553 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนเขตป่าทุ่งสัง ปากเพรียง 
ตั้งอยูห่มู่ที่ 2 ตําบลบางรูป อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวดันครศรีธรรมราช

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,
สน.จทป.12 

(นครศรีธรรมราช)

23 5311368606 24/11/2553 มชีาวบา้นในหมู่บ้านชําบอน ตําบล นาอนิ อ.พิชัย จ.อุตรดติถ์ ได้มี
การบุกรุกเข้าไปในป่าจุดที่1 อยู่ตรงข้าม การทางพิชัย และจุดที่2 คือ
 อ่างเก็บน้ําชําบอน อ.นาอนิ วิ่งจากเส้นพิษณุโลกไปอุตรดติถ์

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

24 5311338430 2/12/2553 มกีารบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนที่บริเวณบ้านท่างาม ต.สําราญ อ.สามชัย 

จ.กาฬสินธุ์
√ e-petition สํานักป้องกันฯ

25 5311467694 2/12/2553 ขอแจ้งเรื่องประชาชนร้องเรียนปัญหาการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ
บริเวณบ้านพระเสาร์ หมู ่1 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

26 5312748400 9/12/2553 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บริเวณ
หมู่บ้านสันหีบ หมู่ที่ 8 ตําบลแมส่ํา อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

√ e-petition สํานักป้องกันฯ



หนา้ 4

ที่ เลขหนังสือสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี

ที่รับเรื่อง
วันที่ปิดเรื่อง 
(แล้วเสร็จ)

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ดําเนนิการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/ช่อง
ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรยีน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามป)ี (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2556) เอกสารแนบ 3เอกสารแนบ 3

27 5312794592 17/12/2553 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไมส้ัก ปา่สงวนในเขตพื้นที่
หมู่บ้านบ้านดอน หมู่ที่ 2 ชอยวัดปา่บุญนาค ตําบลเชยีงดาว อําเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

28 5311379690 21/12/2553 มกีารตัดไมส้ัก ไม้ประดู่ขนาดใหญ่จํานวนมากที่เสน้ทางหมายเลข
1290ระหว่างอําเภอแม่จัน-เชียงแสนที่มุ่งหน้าไปสามเหลี่ยมทองคํา

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

29 5312749902 21/12/2553 บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ควนบา้นเกาะจง หมู1่0 ตําบลทับช้าง 
อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

30 5311301150 23/12/2553 มหีนว่ยงานเอกชนไดเ้ขา้ไปบุกรุกขุดดนิและตน้ไมใ้นเขตปา่ หมู่บ้าน
ทุ่งกง ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

31 5311357458 23/12/2553 มนีายทุนเขาไปบุกรุกถางป่าบนภูเขาเพื่อปลูกยางพาราและบุกรุกป่า
เพื่อเข้าทําสํานักสงฆ์ ต.บางรูป อ.ทุ่งใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

32 5311394464 4/1/2554 ขอให้ตรวจสอบการลักลอบตัดไมใ้นเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่
ปาน อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

33 5410942276 11/1/2554 หน่วยกรมปา่ไม้ ต.ลาดกระทงิ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
เจ้าหน้าที่ทุจริต ประพฤติมิชอบ ละเว้นปฏิบัตหินา้ที่

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

34 1603.7/132 13/1/2554 มกีารบุกรุกถางป่าบริเวณเขาลูกช้าง หมู่บ้านเขาลูกช้าง อ.ท่ายาง จ.

เพชรบุรี
√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

35 5411110247 14/1/2554 ขอให้แก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของพนักงานจ้างเหมา หน่วย
ป้องกันรักษาป่า กรมป่าไม้ เรื่องค่าตอบแทนเงินเดอืนยังไม่ออก

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

36 5411987380 14/1/2554 บุกรุกปา่ตน้ไมใ้นพื้นที่อนุรักษ์  คลองโป่งน้ําร้อน ต.โป่งน้ําร้อน อ.

โป่งน้ําร้อน จ.จันทบุรี
√ e-petition สํานักป้องกันฯ



หนา้ 5

ที่ เลขหนังสือสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี

ที่รับเรื่อง
วันที่ปิดเรื่อง 
(แล้วเสร็จ)

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ดําเนนิการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/ช่อง
ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรยีน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามป)ี (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2556) เอกสารแนบ 3เอกสารแนบ 3

37 5412788543 14/1/2554 ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไมท้ําลายป่า บริเวณป่าสงวน(ไม่
ทราบชื่อ) เชื่อมระหว่างตําบลโพนงาม อําเภอคําชะอ ีและ อําเภอดง
หลวง จังหวัดมุกดาหาร

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

38 1603.7/184 17/1/2554 การตัดไม้และขนไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตพื้นที่บ้านเปือย 

อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีษะเกษ
√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

39 1603.7/82 17/1/2554 ขอพระราชทานความเป็นธรรม กรณีนางเพ็ญศิร ิแสงทองจี ตําบล
การะเกด อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ สํานักราชเลขาธิการ สํานักกฎหมาย

40 5411482809 20/1/2554 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนชื่อ ตาดวัวเฒ่า บริเวณพื้นที่
บ้านผามูบ หมู่ที่ 11 ตําบลแมพู่ล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดติถ์ ซึ่ง
เชื่อมต่อกับอําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

41 5410936257 26/1/2554 เจ้าหน้าที่ป่าไม ้มพีฤตกิรรมเรียกรับเงินจากโรงปูนและโรงโมใ่นเขต
จังหวัดสระบุรี

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

42 5411160986 26/1/2554 ขอความอนุเคราะห์ พิจารณาปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างให้แก่พนักงาน
ลูกจ้างชั่วคราวของกรมป่าไม้ ตําแหน่งพนักงานป้องกันไฟปา่ ของ
จังหวัดกาฬสนิธุ์

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

43 5412722048 26/1/2554 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บริเวณเขาบรรทัด 

หมู่ที่ 5 ตําบลแหลมกลัด อําเภอเมอืง จังหวัดตราด
√ e-petition สํานักป้องกันฯ

44 5412727450 26/1/2554 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินสาธารณะ ประเภทป่าสงวน
แห่งชาติ (ไม่มีชื่อ) บริเวณหมู่ที่ 6 ตําบลหนองน้ําใส อําเภอสคีิ้ว 

จังหวัดนครราชสีมา

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

45 5411481719 7/2/2554 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ปา่สงวนดา้นหลังเขื่อนห้วยแคน 

บริเวณหมู่ที่ 6 ตําบลโพนงาม อําเภอคําชะอ ีจังหวัดมุกดาหาร
√ e-petition สํานักป้องกันฯ



หนา้ 6

ที่ เลขหนังสือสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี

ที่รับเรื่อง
วันที่ปิดเรื่อง 
(แล้วเสร็จ)

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ดําเนนิการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/ช่อง
ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรยีน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามป)ี (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2556) เอกสารแนบ 3เอกสารแนบ 3

46 5411306988 11/2/2554 ขอให้ตรวจสอบการลักลอบตัดไมป้ระเภท ไม้ประดู ่ไม้ยาง ไม้ตาด 

บริเวณพื้นที่ป่าสงวนเทอืกเขาพนมดงรัก หมู่บ้านนากลาง หมู่ที่ 5 

หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 11 ตําบลสะเดา อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

47 5411353717 11/2/2554 ลูกของลูกจ้างเจ้าหน้าที่ป่าไม้และอื่นๆ จํานวน 7-10 คน เข้าไปบุก
รุกพื้นที่ป่าสวงน ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบันไดเ้ขา้ไปถางพื้นที่ป่า 
และปักหลักจับจองพื้นที่ โดยจะนําพื้นที่ตรงนัน้ทําประโยชน์ส่วนตัว 
หมู่บ้านแหลมทับอวน/อ่าวทับอวน ตําบลเกาะพยาม อําเภอเมอืง
ระนอง จังหวัดระนอง

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

48 5411358703 11/2/2554 มีชาวบ้านเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนโดยเป็นป่าเบญจพรรณ ไผ่ ไม้
ยนืตน้ และทําการเผาป่าในตอนกลางวันและกลางคืน หมู่บ้านไผ่สี
ทอง/มว่งเทา ตําบลองค์พระ อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

49 5411454547 11/2/2554 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับกลุม่ผู้มีอิทธิพลลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน
เพื่อทําการเกษตร ในพื้นที่หมู ่12 ตําบลอ่าวตง อําเภอวังวิเศษ 

ั ั ั

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

50 5412708770 11/2/2554 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไมท้ําลายป่า บริเวณเขาโพธิ์
พระยา หมู่บ้านท่าข้ามสุด ตําบลศรีมงคล อําเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

51 5410979611 19/2/2554 ผูร้ับเหมา ร่วมพลังยนตก์่อสร้าง สร้างอาคาร ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้
เรียกรับเงิน %  ในการตรวจรับจากผูร้ับเหมา

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

52 5412737405 19/2/2554 ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไมป้า่สงวน บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 2 

หมู่บ้านฟากท่า อําเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดติถ์
√ e-petition สํานักป้องกันฯ

53 5411426293 21/2/2554 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกที่ดนิปา่สงวนโดยไมไ่ดร้ับอนุญาต บริเวณ
หมู่ที ่12 ตําบลอ่าวตง อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

√ e-petition สํานักป้องกันฯ



หนา้ 7

ที่ เลขหนังสือสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี

ที่รับเรื่อง
วันที่ปิดเรื่อง 
(แล้วเสร็จ)

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ดําเนนิการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/ช่อง
ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรยีน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามป)ี (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2556) เอกสารแนบ 3เอกสารแนบ 3

54 5411452774 23/2/2554 ขอต่ออายุการใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อปลูกปาล์มน้ํามันและยกเว้นการเรียก
เก็บค่าภาคหลวงและค่าบํารุงป่า

√ e-petition สํานักการอนุญาต

55 5412715802 28/2/2554 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกทําลายป่าภายในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ ปา่แดงเนนิเพิ่ม บริเวณหมู่ที่ 15 บา้นน้ําแจ้งพัฒนา ตําบล
นาบัว อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

56 5412754907 28/2/2554 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไมเ้พื่อถอืครองที่ดนิบริเวณ
ป่าสงวน(ไม่ทราบชื่อ) ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อําเภอโพนสวรรค์ จังหวัด
นครพนม จุดสังเกตพื้นที่ป่าฯ จะเชื่อมต่อระหว่างอําเภอโพนสวรรค์
กับอําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

57 5412794467 28/2/2554 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ ป่าสงวนยางน้ํากัดเหนอื ยาง
น้ํากัดใต้ พื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตําบลพุสวรรค์ อําเภอ
แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

58 1603.7/707 28/2/2554 มกีารขุดดนิที่ป่าภูเขาหลวง หมู่ที่ 6 หมู่บ้านเขาหลักไก่ ต.ท่างิ้ว อ.

เมือง จ.นครศรีธรรมราช
√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

59 5412708544 1/3/2554 แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไมท้ําลายป่าและการบุกรุกพื้นที่
ป่าชุมชนบ้านเขาแดงและบ้านทองคําโคกแปร่ หมู่ที่ 7 ตําบลโคกตาล
 อําเภอภูสงิห์ จังหวัดศรีสะเกษ

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

60 5412787420 1/3/2554 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้และการบุกรุกเข้าไปใช้
ประโยชน์ในที่ดนิ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ดงหมู ตําบลคําป่าหลาย 

อําเภอเมอืง จังหวัดมุกดาหาร

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

61 5412705023 4/3/2554 ขอแจ้งเบาะแสการบุกรุกที่ดนิ บริเวณพื้นที่ป่าสงวน หมู่ที่4 หมู่บ้าน
ทุ่งนอ้ย ตําบลคลอกควาย อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ



หนา้ 8

ที่ เลขหนังสือสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี

ที่รับเรื่อง
วันที่ปิดเรื่อง 
(แล้วเสร็จ)

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ดําเนนิการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/ช่อง
ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรยีน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามป)ี (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2556) เอกสารแนบ 3เอกสารแนบ 3

62 5411388296 8/3/2554 มีการถางป่าไม้บนภูเขาเส้นทางเข้าบ้านกําพี้ถึงบ้านห้วยด้าย √ e-petition สํานักป้องกันฯ
63 1603.7/845 9/3/2554 มกีารบุกรุกป่าบริเวณน้ําตกผาน้ําย้อย หมู่ที่ 1 ตําบลภูเขาทอง 

อําเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

64 5410981048 14/3/2554 พฤตกิรรมเจ้าหน้าที่สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 สระบุรี ได้ทํา
การทุจริตเงินชาวบ้าน และยังทําให้หน่วยงานเสียชื่อเสียง 
(5410981048)

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

65 1603.7/888 14/3/2554 มกีารลักลอบตัดไม้แถบเทอืกเขาดอยงุม้ ใกลห้มู่บ้านเหล่าป่าม่วง 
หมู่ที่ 5 ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

66 1603.7/889 14/3/2554 มกีารบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์บนภูเขาภูคําบก หมู่ที่ 8 ต.ท่าสีดา อ.

หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

67 5412724600 16/3/2554 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไมท้ําลายป่าของป่าสงวน (ไม่
ทราบชื่อ) จํานวน 1,000 ไร่ บริเวณบ้านผาลาด หมู่ที่ 7 ตําบลน้ํา
หมัน อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดติถ์ (5412724600)

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

68 1603.7/787 21/3/2554 มกีารบุกรุกตัดไมส้ัก, ประดู ่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณบ้านนา
สองเหมอืง อ.นคิมคําสร้อย จ.มุกดาหาร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

69 5412700469 24/3/2554 แจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไม้ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ(ไม่ทราบชื่อ)

 ซึ่งเป็นพื้นที่ตดิต่อระหว่างจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดเลย หมู่ที่ 6 

ตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ (5412700469)

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

70 5412739355 24/3/2554 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไมท้ําลายป่าในพื้นที่ป่าสงวน 

(ไม่มีชื่อ) บริเวณหมู่บ้านทรัพยส์มบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตําบลโนนดินแดง 
อําเภอโนนดนิแดง จังหวัดบุรีรัมย์

√ e-petition สํานักป้องกันฯ



หนา้ 9

ที่ เลขหนังสือสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี

ที่รับเรื่อง
วันที่ปิดเรื่อง 
(แล้วเสร็จ)

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ดําเนนิการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/ช่อง
ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรยีน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามป)ี (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2556) เอกสารแนบ 3เอกสารแนบ 3

71 5411437234 25/3/2554 ให้ตรวจสอบกลุม่บุคคลจํานวนประมาณ 4-5 คน ทําการบุกรุก
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณป่าดงคําเดย หมู่ที่ 11 หมู่บ้านห้วยบอน
 ตําบลโคกก่ง อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ (5411437234)

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

72 1603.7/96 28/3/2554 มกีารลักลอบตัดไมพ้ะยอม ไม้เต็ง บริเวณบ้านด่าน ต.ดา่น อ.ราศรี
ไศล จ.ศรีสะเกษ

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

73 5412357904 30/3/2554 ยึดถอืครอบครอง แผ้วถางหรือกระทําด้วยประการใดๆอันเป็นการ
เสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาตโิดยไมไ่ด้รับอนุญาต และ
ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไมไ่ด้รับอนุญาตจากนายทะเบยีน ต.บาง
ชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี (5412357904)

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

74 5411387869 31/3/2554 ผู้ใหญ่บ้านโคกสง่า(สงวนชื่อ) และพรรคพวก บุกรุกป่า บ้านโคกสง่า
 หมู ่9 ตําบลหนองโพนงาม อําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูม ิ

(5411387869)

√ e-petition สํานักป้องกันฯ (ปกปดิชื่อผู้
ถูกรอ้งเรยีน)

75 1603.7/1177 5/4/2554 มกีารบุกรุกทําลายป่าเชียงดาวที่หมู่บ้านห้วยบง หมู่ที่ 11 ตําบลเชียง
ดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

76 5411345382 7/4/2554 ขอให้พิจารณาออกใบเบิกทางของด่านตรวจป่าไม้จังหวัดชุมพร 
ให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งไม้ (5411345382)

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

77 1603.7/1214 7/4/2554 มกีารลักลอบตัดไมน้ําไปแปรรูป ใกลท้่าทรายเก่า หมู ่1 หมู่บ้าน
ทรายมูล ตําบลเสด็จ อําเภอเมอืง จังหวัดลําปาง

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

78 5411373907 8/4/2554 ขอให้ตรวจสอบการตัดต้นไม้และบุกรุกพื้นที่ป่าชุมชน บริเวณ
หมู่บ้านคลองไมแ้ดง หมู่ที่ 1 ตําบลยกกระบัตร อําเภอสามเงา 
จังหวัดตาก (5411373907)

√ e-petition สํานักป้องกันฯ



หนา้ 10

ที่ เลขหนังสือสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี

ที่รับเรื่อง
วันที่ปิดเรื่อง 
(แล้วเสร็จ)

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ดําเนนิการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/ช่อง
ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรยีน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามป)ี (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2556) เอกสารแนบ 3เอกสารแนบ 3

79 5410808209 19/4/2554 มกีารทําถนนขึ้นไปบนเขาเเพื่อที่จากสร้างวัดโดยมกีารทําถนนตัด
ผ่าน หมู่บ้านซับพริก ต.มติรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ทําให้
ชาวบ้านเดอืดร้อนมาก (5410808209)

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

80 5411485229 19/4/2554 พบเห็นการก่อสร้างบังกะโลจํานวน 3หลัง โดยเจ้าของธุรกิจ Father

 & Son Message เป็นที่ดนิ สทก. พื้นที่บางส่วนจะเข้าไปในพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติ ที่หมู่บ้านบางหลาโอน ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 
(5411485229)

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

81 5412719659 19/4/2554 ขอแจ้งเบาะแสการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บริเวณป่าบ้านแดง หมู่ที่ 15 

หมู่บ้านหนองแซง ตําบลโพนงาม อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 
(5412719659)

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

82 1603.7/1357 25/4/2554 ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน และเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ได้ร่วมกันบุกรุกป่า หมู่ที่ 
๔ ตําบลโนนหมากเค็ง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

83 5412793472 26/4/2554 แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนละเอาะ 1 และละเอาะ 2
 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ ตําบลละเอาะ ตําบลรุ่งระวี ตําบลน้ําเกลี้ยง 
ตําบลคูบ อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ (5412793472)

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

84 5412714385 28/4/2554 แจ้งเบาะแสการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณหมู่ที่ 8 ตําบลบ้านบึง 
อําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (5412714385)

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

85 5412772381 28/4/2554 แจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไมท้ําลายป่าบริเวณพื้นที่ป่าสงวนบ้าน
ซับสมบูรณ์ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว (5412772381)

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 
สน.จทป.9 สาขา

ปราจีนบรี



หนา้ 11

ที่ เลขหนังสือสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี

ที่รับเรื่อง
วันที่ปิดเรื่อง 
(แล้วเสร็จ)

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ดําเนนิการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/ช่อง
ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรยีน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามป)ี (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2556) เอกสารแนบ 3เอกสารแนบ 3

86 5410928094 2/5/2554 ชาวบ้าน ตําบลหน้าพระลาน อําเภอ เฉลมิพระเกียรติ และตําบลทับ
กว้าง อําเภอ เฉลมิพระเกีรติ จังหวัด สระบุรี ได้เข้าไปบุกรุกทําแร่
เถื่อนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยต้องจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่สํานัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5(สงวนชื่อ) จํานวน 2 คน

√ e-petition สํานักบริหารกลาง,
สํานักป้องกันฯ

(ปกปดิชื่อผู้
ถูกรอ้งเรยีน)

87 1603.7/1550 10/5/2554 มกีารตัดไมท้ี่ป่าห้วยขาแข้ง เส้นทางลานสัก - ห้วยขาแข้ง กม. 

53-55 ต.ระบํา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

88 5410988140 18/5/2554 ข้าราชการ(สงวนชื่อ)สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 ให้ลูกน้องรีด
ไถ่ โรงปูนซเีมนตไ์ดแ้ก่ TPI , ตรานก , เอเชีย , ซเีมนต์ และที่อยู่ใน
เครือจังหวัดสระบุรี ต.มติรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

√ e-petition สํานักบริหารกลาง (ปกปดิชื่อผู้
ถูกรอ้งเรยีน)

89 5411348440 20/5/2554 เจ้าหน้าที่ป่าไม(้สงวนชื่อ) ของสํานักงานจัดการภาคที่ 5 จังหวัด
สระบุรี ได้กระทําการไม่ชอบคอื นําป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดสระบุรี 
ตําบลมติรภาพและมวกเหล็ก คอืขายป่าสงวนให้กับชาวบ้าน

√ e-petition สํานักบริหารกลาง (ปกปดิชื่อผู้
ถูกรอ้งเรยีน)

90 5411427206 20/5/2554 ขอให้เร่งดําเนนิการสํารวจพื้นที่ทําการเกษตร ซึ่งเป็นที่ดนิ อยู่ใน
ความรับผิดชอบของสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ชื่อ 

เขตป่าดงระแนง ซึ่งตั้งอยูใ่นพื้นที่หมู่ที่ 10 หมู่บ้านหนองหลม่ และ
หมู่ที่ 1,3,15 หมู่บ้านขาม ตําบลคลองขาม อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

√ e-petition สํานักจัดการที่ดนิฯ,
สน.จทป.7 
(ขอนแก่น)

สํานักจัดการ
ที่ดนิฯ ปดิ
เรื่อง 

(27/6/2554)

91 1603.7/1669 23/5/2554 การขนไมซุ้งมาแปรรูปที่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านเขาช่องดับ หมู ่
๑๔ ตําบลด่านช้าง อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ



หนา้ 12

ที่ เลขหนังสือสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี

ที่รับเรื่อง
วันที่ปิดเรื่อง 
(แล้วเสร็จ)

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ดําเนนิการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/ช่อง
ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรยีน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามป)ี (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2556) เอกสารแนบ 3เอกสารแนบ 3

92 5411334912 25/5/2554 มกีารทําลายป่าไม้บนภูเขาชึ่งน่าจะอยู่นอกเหนอืพื้นที่ สปก. ที่รัฐ
จัดสรรให้ และมีการทําลายป่าไม้แบบใหม่ โดยมีการถางป่าไม้
ดา้นลา่งเพื่อให้ตน้ไมเ้ล็กแห้งตายแล้วทําการเผาป่าเพื่อให้ตน้ไมใ้หญ่
แห้งตายไปเอง

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,

สน.จทป.6 

(อุดรธานี)

สน.จทป.6 

(อุดรธานี) ปดิ
เรื่อง

(25/12/2555)

93 1603.7/1697 25/5/2554 มีการแผ้วถางป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติครบุรี บริเวณเหนอืเขื่อนลํา
แซะ ตําบลโคกกระชาย อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

94 1603.7/1733 30/5/2554 มกีารบุกรุกป่า บริเวณหมู ่๕ ตําบลมหาโพธิ อําเภอสระโบสถ์ และ
หมู ่๖ ตําบลโคกแสมสาร อําเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

95 5410978442 7/6/2554 เจ้าหน้าที่ของสํานักจัดการป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) ที่ทําการหลอกลวง
ชาวบ้าน โดยหลอกขายพื้นที่ป่าไม้ในป่ามวกเหล็ก-ทับกวาง ขาย
ราฏรจังหวัดสระบุรีและกรุงเทพฯ ประมาณ 300 ไร่ ต.มติรภาพ อ.

มวกเหล็ก จ.สระบุรี

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

96 1603.7/1825 7/6/2554 มกีารตัดไมพ้ะยูง บริเวณป่าเทอืกเขาภูพาน ตําบลดนิจี่ อําเภอคํา
มว่ง จังหวัดกาฬสนิธุ์

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

97 1603.7/1866 9/6/2554 การบุกรุกพื้นที่ป่าโครงการพระราชดําริอ่างเก็บน้ําห้วยแมก่องค่าย 

ใกลห้มู่บ้านไทรย้อย หมู ่10 ตําบลตลิ่งชัน อําเภอบ้านด่านลานหอย 

จังหวัดสุโขทัย

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

98 1603.7/1926 17/6/2554 ร้านเฟอร์นิเจอร์ 4 แห่ง ลักลอบนําไม้ซุงและไม้แปรรูปเถื่อนจาก
จังหวัดยโสธรมาขายที่ร้าน ตําบลรอบเมอืง อําเภอหนองพอก 

จังหวัดร้อยเอ็ด

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

99 1603.7/1956 20/6/2554 มกีารบุกรุกป่าชุมชน บริเวณตําบลคอกควาย อําเภอบ้านไร่ จังหวัด
อุทัยธานี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ



หนา้ 13

ที่ เลขหนังสือสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี

ที่รับเรื่อง
วันที่ปิดเรื่อง 
(แล้วเสร็จ)

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ดําเนนิการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/ช่อง
ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรยีน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามป)ี (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2556) เอกสารแนบ 3เอกสารแนบ 3

100 1603.7/1964 21/6/2554 ร้องเรียนผ่านศูนย์บริการประชาชน การขุดดนิที่ป่าภูเขาหลวง หมู่ที่ 
6 หมู่บ้านเขาหลักไก่  ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

101 1603.7/1999 23/6/2554 มกีารลักลอบตัดไมแ้ละนําไม้ไปขาย บริเวณตรงข้ามศูนยฝ์ึกทาง
ยุทธวิธีกองทัพบก ตําบลชัยนารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

102 1603.7/2108 5/7/2554 ชาวบา้นในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ร่วมกันตัดไมแ้ละขุดดนิบริเวณ
เทอืกเขาบรรทัด หมู ่6 ตําบลท่างิ้ว อําเภอเมอืง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

103 1603.7/2165 12/7/2554 กลุม่นายพรานขนไมแ้ละซากสัตว์ออกจากป่าเขาไห่ ระหว่างบ้านนา
สองเหมอืงและบา้นสชีมพู ตําบลนากอก อําเภอนคิมคําสร้อย 

จังหวัดมุกดาหาร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

104 1603.7/2254 21/7/2554 มคีนนอกพื้นที่เข้ามาบุกรุกตัดไมเ้พื่อบุกเบิกพื้นที่ทําสวนยางพารา 
บริเวณ กม.๑๙ หมู ่๕ ตําบลตาเนาะแมเราะ อําเภอเบตง จังหวัด
ยะลา

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

105 1603.7/2255 21/7/2554 มีข้าราชการท้องถิ่นร่วมกันให้พรรคพวกบุกรุกป่า บริเวณอําเภอ
พรานกระต่าย จังหวัดกําแพงเพชร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

106 1603.7/2296 25/7/2554 ขอให้ตรวจสอบการถอืครองที่ดนิของสนามกอลฟ์ล็อกปาล์ม  ต.กะ
ทู ้อ.กะทู ้จ.ภูเก็ต

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

107 5411341180 26/7/2554 อยากให้ตรวจสอบ เห็นมีการขายไม้สงวนห้วงห้ามกันมากมาย แต่
รายนี้กลาง กทม.เลย แถวเตาปูน เป็นหมู่บ้านจัดสรร ไม่ทราบว่าจะ
ดําเนนิการอยา่งไร

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

108 1603.7/2319 27/7/2554 มนีายทุนและนักการเมอืงท้องถิ่นร่วมกันบุกรุกป่า หลังที่ว่าการ
อําเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ



หนา้ 14

ที่ เลขหนังสือสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี

ที่รับเรื่อง
วันที่ปิดเรื่อง 
(แล้วเสร็จ)

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ดําเนนิการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/ช่อง
ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรยีน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามป)ี (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2556) เอกสารแนบ 3เอกสารแนบ 3

109 1603.7/2325 27/7/2554 มกีารบุกรุกพื้นที่บริเวณภูเขาใกล้หมู่บ้านหุบกรท้อน ต.แก้มอ้น อ.

จอมบงึ จ.ราชบุรี
√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

110 1603.7/2332 1/8/2554 มกีารลักลอบตัดไมส้ักเพื่อขายให้กับพ่อค้าเฟอร์นิเจอร์ บริเวณสัน
กําแพงไปทางอ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

111 1603.7/2411 2/8/2554 นายทุนทําธุรกิจเฟอร์นิเจอร์จากอําเภอสูงเมน่ลักลอบตัดไมส้ักและ
ไม้มะค่าบริเวณพื้นที่ป่าหมู ่๒ – หมู ่๕ ตําบลเมอืงมาย อําเภอแจ้ห่ม
 จังหวัดลําปาง

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

112 1603.7/2412 2/8/2554 มีการจ้างแผ้วถางป่าเพื่อบุกเบิกพื้นที่ทําการเกษตร บริเวณตรงข้าม
กองพันทหารมา้ที่ 28 จ.เพชรบูรณ์

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

113 1603.7/2413 2/8/2554 มนีายทุนจากภาคใตบุ้กรุกพื้นที่ป่าของหมู่บ้านสันหีบ หมู ่๘ ตําบล
แม่สํา อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

114 1603.7/2503 15/8/2554 มกีารลักลอบตัดไมพ้ะยูงของโครงการบ้านเล็กในปา่ใหญบ่า้นนอ้ม
เกลา้ ต.บุ่งคล้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

115 5411363131 18/8/2554 มชีาวบา้นและนายทุน ได้เข้าไปบุกรุกตัดไมพ้ยุง เป็นจํานวนมากโดย
จะมเีจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ นามสกุล เสาราษฎร ์มสีว่นรู้เห็น โดยจะนํา
ไม้ที่ตัดไดน้ั้นสง่ไปฝัง่ พมา่ เขมร และผู้ค้าจากเวียดนามจะมารับเอง
ตามที่มคีําสั่งซื้อ

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

116 1603.7/2555 18/8/2554 มกีารลักลอบตัดไมบ้ริเวณเขตปา่สงวนแห่งชาตภิูสฐีาน หมู่บ้านโนน
สวา่ง ๑ ตําบลคําชะอ ีอําเภอคําชะอ ีจังหวัดมุกดาหาร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

117 1603.7/2556 18/8/2554 มนีักการเมอืงท้องถิ่นร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้จัดทําแนวเขตเข้าไปใน
พื้นที่ป่า ตําบลท่าไม้และตําบลวังควง อําเภอพรานกระต่าย จังหวัด
กําแพงเพชร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ



หนา้ 15

ที่ เลขหนังสือสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี

ที่รับเรื่อง
วันที่ปิดเรื่อง 
(แล้วเสร็จ)

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ดําเนนิการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/ช่อง
ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรยีน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามป)ี (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2556) เอกสารแนบ 3เอกสารแนบ 3

118 5411321643 22/8/2554 มกีารบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ป่าที่เขาแฝดที่อยู่ในซอยหนองฉวี 21 บน
พื้นที่เขานี้มีสํานักสงฆ์พุทธมารดา และชาวบ้านเข้าไปบุกรุกยึดพื้นที่
ป่าเป็นของตนเอง ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,
สน.จทป.9 (ชลบุรี)

119 1603.7/2593 22/8/2554 ขอให้ตรวจสอบบ้านพักตากอากาศของเจ้าหน้าที่ป่าไม ้บริเวณแยก
หมู ่4 ตําบลวังน้ําเขียว อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

120 1603.7/2613 23/8/2554 ขอให้ตรวจสอบไม้ที่นํามาประกอบทําเรอืขาย บริเวณหมู ่6 หมู่บ้าน
งิ้วใต้ ตําบลธงธานี อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

121 1603.7/2555(2) 24/8/2554 การลักลอบตัดไมพ้ะยูงแลว้นําไม้ที่ตัดไดเ้ก็บไว้บริเวณสวนด้านหลัง
ของบ้านสองชั้นที่อยู่ในซอยด้านข้างโรงเรียนชุมชนบา้นคําชะอ ี

ระหว่างหมู ่1 กับหมู ่8 ตําบลคําชะอ ีอําเภอคําชะอ ีจังหวัดมุกดาหาร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

122 5410920147 25/8/2554 เมื่อวันที่ 20/08/2554 ได้มีการแจ้งจับการขนไม้พยุงที่หนา้ถนนเสน้
สํานักปฏบิัตธิรรมบา้นสําราญ ต.สําราญ อ.เมือง จ.ยโสธร ได้มีการ
สบืทราบว่าไม้พยุงและรถที่เป็นของกลางเป็นไมพ้ยุงและรถขนไม้ที่
เป็นของกลางได้หายไป

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 
สน.จทป.7 สาขา
อุบลราชธานี

123 1603.7/2763 2/9/2554 มกีารลักลอบตัดไมน้ํามาแปรรูปในหมู่บ้านหนองบาง ตําบลลิ่นถิ่น 

อําเภอทองผาภูม ิจังหวัดกาญจนบุรี
√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

124 1603.7/2764 2/9/2554 มีชาวบบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู ่7 ต.ไทยชนะศึก อ.ทุง่เสลี่ยม จ.

สุโขทัย ขายที่ดนิที่มใีบ ภ.บ.ท.5 ให้กับนายทุนเพื่อปลูกยางพารา
√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

125 1603.7/2807 6/9/2554 การนําไม้สักมาแปรรูปโดยไม่มีใบอนุญาตการแปรรูปไม ้ตําบลใน
เมือง อําเภอเมอืง จังหวัดกําแพงเพชร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

126 1603.7/2850 7/9/2554 ชาวบ้านบุกรุกที่ดนิใกลว้ัดถ้ําพุทธโคดม บ้านหนองเสียง หมู ่7 

ตําบลบา้นนา อําเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ



หนา้ 16

ที่ เลขหนังสือสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี

ที่รับเรื่อง
วันที่ปิดเรื่อง 
(แล้วเสร็จ)

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ดําเนนิการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/ช่อง
ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรยีน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามป)ี (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2556) เอกสารแนบ 3เอกสารแนบ 3

127 1603.7/2883 12/9/2554 ขอแจ้งเบาะแสการตัดไมท้ําลายป่า ในพื้นที่หมู่ที่ 4, 14, 11 ตําบลเจา
ทอง อําเภอภักดชีุมพล จังหวัดชัยภูมิ

√ หนังสือ สํานักป้องกันฯ

128 5412743283 13/9/2554 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดนิปา่สงวนโดยไมไ่ดร้ับอนุญาต 

บริเวณพื้นที่วนอุทยานภูหัน หมู่บ้านโนนข่า ไม่ทราบหมู ่ตําบลวังแสง
 อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,
สน.จทป.7 

(ขอนแก่น)

129 1603.7/2901 13/9/2554 มกีารลักลอบขุดดนิบนเขาในเวลากลางคนื ใกลห้มู ่12 ต.ห้วยแห้ง 
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

130 1603.7/2973 19/9/2554 นายทุนตา่งชาตริ่วมกับคนไทยบุกรุกป่าบริเวณดา้นหลังสนามกอล์ฟ
มาเจสตกิ ครีก กอลฟ์ หมู ่4 ตําบลทับใต้ อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

131 5411397222 21/9/2554 เจ้าหน้าที่ อด.6 และวัดภูสังโฆ อําเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี มี
สว่นรู้เห็นและทําการตัดไมยู้งและไม้มีค่าอื่นๆตัดขาย เป็นจํานวน
มากและขนย้ายจนทําให้ถนนลูกรังบ่อแก๊สเสียหาย 

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

132 5411399993 21/9/2554 เมื่อปีที่ผ่านมาเคยร้องเรียนเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ซ ี5 (สงวนชื่อ) เป็น
หัวหนา้ดา่นที่พิบูล ต.ช่องเม็ก อ.สริินธร จ.อุบลราชธาน ีซึ่งมีส่วนรู้
เห็นในการกระทํากับชาวบ้านและนายทุนที่เข้าไปบุกรุกตัดไมป้ระเภท
ไม้พะยูงเป็นจํานวนมาก

√ e-petition สํานักบริหารกลาง (ปกปดิชื่อผู้
ถูกรอ้งเรยีน)

133 5410901791 27/9/2554 หัวหน้าสถานีเรือเขมราฐ(สงวนชื่อ) จ.อุบลราชธานี ได้ประพฤติมิชอบต่อ
หน้าที่โดยได้กระทําการนําของกลางไม้พะยูงที่จับและยึดมาได้จาก
ผู้ต้องหาไว้กับตัวเองและได้เก็บใว้ให้กับพักพวกตัวเองหรือนายพลเรือ

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 
สน.จทป.7 สาขา
อุบลราชธานี

รวม 133 0
รวมทั้งหมด 133



 
 

เรื่องร้องเรียนอยู่ระหว่างดําเนินการ(ค้างข้ามปี) 
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ที่ เลขหนังสือสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วันที่ปิดเรื่อง 
(แล้วเสร็จ)

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ดําเนนิการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/ช่อง
ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

1 5311374047 14/6/2553 กรณีการตัดไมท้ําลายป่า และทําไร่เลื่อนลอย อ.สันตสิุข จ.นา่น √ e-petition สํานักป้องกันฯ, 
สน.จทป.3 สาขา

แพร่

2 5311320794 23/6/2553 มกีารลักลอบตัดไมใ้นเขตลําห้วย ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ √ e-petition สํานักป้องกันฯ, 
สน.จทป.1 
(เชียงใหม่)

3 5311323266 28/6/2553 มกีารบุกรุกป่าบริเวณหมู่ที่ 8 ต.นาไมไ้ผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช √ e-petition สํานักป้องกันฯ, 
สน.จทป.12 

(นครศรีธรรมราช)

4 5311357510 6/7/2553 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมู่ที่ 8 
ต.คําด้วง อ.บ้านผอื อ.นายูง และอ.น้ําโสม จ.อุดรธานี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 
สน.จทป.6 
( )ี5 5310332418 12/7/2553 ให้เข้าตรวจสอบด้านผลกระทบและการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน 

ท้ายหมู่บ้านหัวปลวกแหลม ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 

สน.จทป.8 
(นครราชสีมา)

สน.จทป.8 
(นครราชสมีา)

 ปดิเรื่อง
(16/1/2556)

6 5312737838 19/8/2553 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ปา่สงวนปา่ลาดปันจอ 
ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 
สน.จทป.12 สาขา

กระบี่

7 5311498364 19/8/2553 ขอให้ตรวจสอบการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ในพื้นที่เขตป่าสงวนหรือ
อุทยานแห่งชาติดอยมูเซอ ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, 
สน.จทป.4 (ตาก)

รวม 7 0
รวมทั้งหมด 7

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรยีน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามป)ี (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 มกราคม 2556) เอกสารแนบ 4
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