




ที่ เลขหนังสือสง/

รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 

ที่ปดเรื่อง

เรื่อง อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

หนวยงาน

เจาของเรื่อง

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

1 5311361450 1/10/2553 ขอใหตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ปา บรเิวณหมูท่ี 6 และหมูท่ี 7 

ตําบลเวียงสระ อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี

√ e-petition สํานักปองกันฯ

2 1603.7/5092 6/10/2553 มกีารบุกรุกพื้นที่ปาสงวนแหงชาติทับเสลา-คอกควาย ต.ทองหลาง อ.หวยคต     

จ.อุทัยธานี

√ โทรศัพท สํานักปองกันฯ

3 5310982342 9/10/2553 ขอใหตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ปาไมอําเภอตาพระยา 

จังหวัดสระแกว

√ e-petition สํานักปองกันฯ

4 5310986990 15/10/2553 พิชญะ ยั่งยนื ผอ.สํานักงานภาคที่ 5 กรมปาไม และนายภาสกรณ แพงสุวรรณ   

ไดกระทําพฤติกรรมมิชอบ

√ e-petition สํานักปองกันฯ

5 5311489801 15/10/2553 ขอความเปนธรรมเกี่ยวกับสิทธใินที่ดนิ √ e-petition สํานักจัดการท่ีดินฯ

6 5311372860 15/10/2553 ขอแจงเบาะแสการลักลอบตัดไม บรเิวณพื้นที่ปาสงวนมุงหนาสูหมูบานวังถ้ําฉลอง

 ตําบลถ้ําฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดติถ

√ e-petition สํานักปองกันฯ

7 1603.7/5557 18/10/2553 ความชวยเหลือเนื่องจากถูกใหรื้อบานออกจากที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ ในเขต

อําเภอทาแซะ จ.ชุมพร

√ ดวยตัวเอง สํานักกฎหมาย

8 5311484811 20/10/2553 ขอใหตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ปาสงวน ภายในพื้นที่ ถนนแกงกระจาน ตําบลแกง

กระจาน อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

√ e-petition สํานักปองกันฯ

9 5311938671 20/10/2553 ขอใหตรวจสอบและแกไขปญหาการลักลอบเผาปา ในบรเิวณพื้นที่ปาพรุควนเคร็ง

 ซึ่งอยูในเขตพืน้ที่ตําบลเกาะใหญ อําเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา

√ e-petition สํานักปองกันฯ

10 5311323132 20/10/2553 มชีาวบานและผูมีอิทธพิลไดเขาไปบุกรุกพื้นที่ปา ที่เกิดเหตุจะเปนทางขึ้นนํ้าตกบุญ

บาลโดยจุดเกิดเหตุจะติดกับหนวยงานกรมปองกันภัยไฟปาและกรมปาไมของ

จังหวัดระนอง

√ e-petition สํานักปองกันฯ

11 5311367687 20/10/2553 ลักลอบตัดไมในปา พื้นที่ปาเขต อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร พื้นที่ปาเขต อ.นาแก

จ.นครพนม

√ e-petition สํานักปองกันฯ

12 5311446923 20/10/2553 ขอใหตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ปาสงวน บานพุนกเหยา หมูท่ี 5 

บานพุนกเหยา ตําบลหวยลกึ อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี

√ e-petition สํานักปองกันฯ

การดําเนินการเรื่องรองเรยีนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  เดือน ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554
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13 5311365258 20/10/2553 ขอแจงเบาะแสการลักลอบการตัดไมสัก และไมประเภทอื่นๆ บริเวณหมูบาน  

หวยฉลอง หมูท่ี 1 ตําบลถํ้าฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดติถ

√ e-petition สํานักปองกันฯ

14 531175564 20/10/2553 รักษาราชการแทนอธิการบดสีถาบันเทคโนโลยีปทุมวันไดกระทําการสั่งใหคนงาน

ตัดตนปาลม เปนจํานวนหลาย 10 ตน ที่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

√ e-petition สํานักปองกันฯ

15 5312894168 22/10/2553 มกีารบุกรุกทําลายปาที่บาน สบสม หมูท่ี 3 ตําบล เวียง อําเภอเชียงของ 

จังหวัดเชียงราย

√ e-petition สํานักปองกันฯ

16 5310965347 26/10/2553 เจาหนาที่ปาไมเดมิท่ีนายคมกรชิและนายวินัย ประจําที่ศูนยประสานงาน

พระนครศรีอยุธยาโดยมารีดไถเงินกับทุกโรงงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

√ e-petition สํานักการอนุญาต

17 5311384698 26/10/2553 การบุกรุกเขาไปตัดไมขนาดใหญและจํานวนมากในเขตปาสงวน อ.แมแจม 

จ.เชียงใหม

√ e-petition สํานักปองกันฯ

18 5311354446 28/10/2553 มนีายทุนในพื้นที่ตําบลบานถํ้า บางกลุมไดเขาไปทําการจับจองเปนของตน ทั้งที่

พื้นที่ดังกลาว มีหมุดเขตปาสงวนอยางชัดเจน ในเขตปาสงวนตําบลบานถํ้า พื้นที่

หมูที่ 4 ตําบลบานถํ้า อ.ดอกคําใต จ. พะเยา

√ e-petition สํานักปองกันฯ

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

จ.ชัยภูมิ

√ e-petition สํานักปองกันฯ

20 5311406900 2/11/2553 แจงเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบบุกรุกพื้นที่ปาสงวนเพื่อทํากิจการเหมอืงแร

ฟลูออไรท บรเิวณหมูท่ี 7 ตําบลโคกแสมสาร อําเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

√ e-petition สํานักปองกันฯ

21 5312771313 2/11/2553 ขอแจงเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบขุดดนิในพื้นที่เขตปาไม ซึ่งอยูในความ

รับผดิชอบของกรมปาไม นําดินมาถมท่ีดินเพื่อกอสรางสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. 

ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

√ e-petition สํานักปองกันฯ

22 5311315216 3/11/2553 มกีารลักลอบตัดไมใหญ ในปาอนุรักษคลองเพรา ซอย 11 & 12 หมูที่ 13

บานหวยเหมอืง ตําบลนาขา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

√ e-petition สํานักปองกันฯ

23 5312753811 3/11/2553 ผูมีอิทธพิลในพื้นที่ลักลอบถางปาและนํารถขุดดนิไปขุดดินลูกรังบนเขาเพื่อไป

จําหนาย หมู 4 ต.ทามะปราง อ.แกงคอย จ.สระบุรี

√ e-petition สํานักปองกันฯ

24 1603.7/5527 10/11/2553 มกีารลักลอบตัดไมบริเวณอางเก็บนํ้า หมูบานสะพานเสอื  ต.เหมาะ อ.กะปง      

จ.พังงา

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ
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25 5311354821 10/11/2553 ขอใหตรวจสอบ การลักลอบเคลื่อนยายทอนไมขนาดใหญ หมูท่ี 4 หมูบานเขา

นํ้าอุน ตําบลหนิดาษ อําเภอปางศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร

√ e-petition สํานักปองกันฯ

26 5310997448 10/11/2553 เจาหนาที่ปาไมภาคที่ 5 ชื่อนายพิชญะ ยั่งยืน และนายสภโณ ไดเขามาตรวจ

โรงงานเลื่อยไม และไดเรียกเก็บเงินกับโรงงาน หมู 5 ต.บางกระสอ อ.เมือง

จ.นนทบุรี

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

27 531138392 10/11/2553 10/11/2553 สวนปาไมสัก ชองเขาลับงา หมูท่ี 16 บานใหมนาบอคํา อําเภอเมืองกําแพงเพชร 

จังหวัดกําแพงเพชร ที่ถูกลักลอบตัดไมสักไปจํานวน 9-10 ตน อายุตนไมสัก

ประมาณ 18 ป เปนครั้งที่ 3

√ e-petition ดําเนินการเอง

28 1603.7/5629 16/11/2553 เจาหนาที่ปาไมในเขตพืน้ที่จังหวัดนครปฐมเรียกเก็บเงินจากพอคาแมคารานขาย

เฟอรนิเจอร จังหวัดนครปฐม

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

29 1603.7/5631 17/11/2553 มกีารบุกรุกพื้นที่ปลูกปา หมูบานสันงอไถ ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย √ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

30 5311338040 18/11/2553 มนีายทุนบุกรุกปลูกปาลมนํ้ามัน ยางพารา ที่ปาสงวนเลียงสัตว หมูท่ี 3 

ตําบลทุงสัง และหมูท่ี 2 ตําบลบางรูป หมูที่ 3 ตําบลทุงสัง อําเภอทุงใหญ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ e-petition สํานักปองกันฯ

31 5311480212 18/11/2553 ขอใหตรวจสอบการบุกรุกท่ีดินพื้นที่เขตปาสงวน(ไมทราบชื่อปา) โดยผูมีอิทธพิล

ในพื้นที่ บริเวณหมูท่ี 3 ตําบลสิชล อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ e-petition สํานักปองกันฯ

32 5311482144 19/11/2553 ขอใหตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ปาสงวนเขตปาทุงสัง ปากเพรียง ตัง้อยูหมูท่ี 2 

ตําบลบางรูป อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ e-petition สํานักปองกันฯ

33 5311368606 24/11/2553 มชีาวบานในหมูบานชําบอน ตําบล นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ ไดมีการบุกรุกเขาไป

ในปาจุดท่ี1 อยูตรงขาม การทางพิชัย และจุดท่ี2 คือ อางเก็บนํ้าชําบอน อ.นาอิน 

วิ่งจากเสนพิษณุโลกไปอุตรดติถ

√ e-petition สํานักปองกันฯ

34 5311353125 30/11/2553 นายวินัย พูนสนิ สามีของผูใหญบานหมู 5 ต.ปากฉลุย และพวก ไดขึน้ไปบนเขา

บานเคี่ยมเพาะ หมู 5 ต.ปากฉลุย อ.ทาฉาง จ.สุราษฎรฯ เพื่อบุกรุกถางปาที่เปน

พื้นที่ปาตนนํ้าของบานเคี่ยมเพาะ

√ e-petition สํานักปองกันฯ

35 5311467694 2/12/2553 ขอแจงเรื่องประชาชนรองเรียนปญหาการบุกรุกปาสงวนแหงชาติบริเวณ

บานพระเสาร หมู 1 ต.พระเสาร อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

√ e-petition สํานักปองกันฯ
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36 5311338430 2/12/2553 มกีารบุกรุกพื้นที่ปาสงวนท่ีบริเวณบานทางาม ต.สําราญ อ.สามชัย จ.กาฬสนิธุ √ e-petition สํานักปองกันฯ

37 5312748400 9/12/2553 ขอแจงเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบบุกรุกพื้นที่ปาสงวน บริเวณหมูบานสันหีบ

หมูที่ 8 ตําบลแมสํา อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

√ e-petition สํานักปองกันฯ

38 1603.7/5147 12/10/2553 15/12/2553 มกีารบุกรุกพื้นที่ปาสงวน หมู4 ต.ทาผาปุม อ.แมลานอย  จ.แมฮองสอน √ โทรศัพท สํานักปองกันฯ

39 1603.7/5128 8/10/2553 15/12/1553 เจาหนาที่ปาไมประจําศูนยประสานงานปาไมนาน ใชอํานาจหนาที่ขมขู และเรียก

เก็บเงินจากชาวบาน

√ โทรศัพท สํานักปองกันฯ

40 5311330786 17/12/2553 มกีารตัดไมทําลายปา บรเิวณ หมูบานหนาคราม ม.6 ต.ทุงระยะ อ.สวี จ.ชุมพร √ e-petition สํานักปองกันฯ

41 5312794592 17/12/2553 ขอแจงเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไมสัก ปาสงวนในเขตพืน้ที่หมูบานบานดอน

 หมูท่ี 2 ชอยวัดปาบุญนาค ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

√ e-petition สํานักปองกันฯ

42 5312749902 21/12/2553 บุกรุกปาสงวนแหงชาติ ควนบานเกาะจง หมู10 ตําบลทับชาง อําเภอนาทวี 

จังหวัดสงขลา

√ e-petition สํานักปองกันฯ

43 5311379690 21/12/2553 มกีารตัดไมสัก ไมประดูขนาดใหญจํานวนมากที่เสนทางหมายเลข1290ระหวาง

อําเภอแมจัน-เชียงแสนที่มุงหนาไปสามเหลี่ยมทองคํา

√ e-petition สํานักปองกันฯ

44 5311031906 22/12/2553 ขอความอนุเคราะหพิจารณานํารถแบ็คโฮเขาไปขุดบอน้ําเพื่อใชอุปโภคบรโิภค

ใหแกประชาชนประมาณ 100 หลังคาเรือน อาศัยอยูบริเวณพื้นที่ปาอุทยานหวยแร

 ตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขีันธ

√ e-petition สํานักปองกันฯ

45 5311309150 23/12/2553 มหีนวยงานเอกชนไดเขาไปบุกรุกขุดดนิและตนไมในเขตปา หมูบานทุงกง ต.ทุงกง 

อ.กาญจนดษิฐ จ.สุราษฎรธานี

√ e-petition สํานักปองกันฯ

46 5311357458 23/12/2553 มนีายทุนเขาไปบุกรุกถางปาบนภูเขาเพื่อปลูกยางพาราและบุกรุกปาเพื่อเขาทํา

สํานักสงฆ ต.บางรูป อ.ทุงใหญ  จ.นครศรีธรรมราช

√ e-petition สํานักปองกันฯ

47 1603.7/16 29/12/2553 ขอใหสมาชิกฌาปนกิจลาออกจากการเปนสมาชิกฯทุกๆทาน 

ศูนยประสานงานปาไมสกลนคร

√ ทางโทรศัพท สํานักบริหารกลาง

48 1603.7/6075

1603.7/6076

24/12/2553 28/6/2554 กระทูถามที่ 1488 ร. เรื่องเรงรัดแกไขปญหาการประกาศพื้นที่ปาสงวนทับท่ี

ราษฎรและที่สาธารณประโยชน

√ สร.ทส. 1. สํานักจัดการท่ีดินฯ

2. สํานักปองกันฯ

49 5311394464 4/1/2554 ขอใหตรวจสอบการลักลอบตัดไมในเขตพืน้ที่ปาสงวนแหงชาติปาแมปาน 

อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร

√ e-petition สํานักปองกันฯ



ที่ เลขหนังสือสง/

รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 

ที่ปดเรื่อง

เรื่อง อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

หนวยงาน

เจาของเรื่อง

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

การดําเนินการเรื่องรองเรยีนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  เดือน ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554

50 1603.7/5182 15/10/2553 11/1/2254 มกีารบุกรุกพื้นที่ปาสงวน บานชําบอน ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก √ โทรศัพท สํานักปองกันฯ

51 5410942276 11/1/2554 หนวยกรมปาไม ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เจาหนาที่ทุจริต 

ประพฤตมิชิอบ ละเวนปฏบิัติหนาที่

√ e-petition สํานักปองกันฯ

52 1603.7/132 13/1/2554 มกีารบุกรุกถางปาบริเวณเขาลูกชาง หมูบานเขาลูกชาง อ.ทายาง จ.เพชรบุรี √ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

53 1603.7/5055 4/10/2553 13/1/2554 กรณีมีการบุกรุกปาสงวนแหงชาติ หมูบานหินโหงน , บานไกดิ้น หมู 2 ต.หวยคต 

อ.หวยคต จ.อุทัยธานี

√ ดวยตัวเอง สํานักปองกันฯ

54 5411987380 14/1/2554 บุกรุกปาตนไมในพื้นที่อนุรักษ  คลองโปงนํ้ารอน ต.โปงนํ้ารอน อ.โปงนํ้ารอน

จ.จันทบุรี

√ e-petition สํานักปองกันฯ

55 5412788543 14/1/2554 ขอแจงเบาะแสการลักลอบตัดไมทําลายปา บริเวณปาสงวน(ไมทราบชื่อ) เชื่อม

ระหวางตําบลโพนงาม อําเภอคําชะอี และ อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

√ e-petition สํานักปองกันฯ

56 5411110247 14/1/2554 ขอใหแกไขปญหาความเดอืดรอนของพนักงานจางเหมา หนวยปองกันรักษาปา 

กรมปาไม เรื่องคาตอบแทนเงินเดือนยังไมออก

√ e-petition สํานักปองกันฯ

57 5410999066 14/1/2554 พฤติกรรมเจาหนาที่ปาไมอําเภอแมทา ลพ.3ทาชมภู ขมขูประชาชน,เรียกรับสนิบน √ e-petition สํานักปองกันฯ

58 5411110247 14/1/2554 อยากใหทานปรับปรุงเรื่องคาตอบแทน และสวัสดิการของพนักงานจางเหมา √ e-petition สํานักบริหารกลาง

59 1603.7/82 17/1/2554 ขอพระราชทานความเปนธรรม กรณนีางเพ็ญศิริ แสงทองจี ตําบลการะเกด 

อําเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ สํานักราช

เลขาธกิาร

สํานักกฎหมาย

60 1603.7/184 17/1/2554 การตัดไมและขนไมในเขตปาสงวนแหงชาติ เขตพืน้ที่บานเปอย อําเภอกันทรารมย

 จังหวัดศรีษะเกษ

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

61 5411482809 20/1/2554 ขอใหตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ปาสงวนชื่อ ตาดวัวเฒา บริเวณพื้นที่บานผามูบ 

หมูที่ 11 ตําบลแมพูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดติถ ซึ่งเชื่อมตอกับอําเภอเดนชัย 

จังหวัดแพร

√ e-petition สํานักปองกันฯ

62 5411381781 20/1/2554 มกีารปรับพื้นที่ที่มสีภาพปาตรงขามอนามัยโนนสาวเอ ต.วังหมี อ.วังน้ําเขียว

จ.นครราชสมีา

√ e-petition สํานักจัดการท่ีดินฯ

63 5412278155 26/1/2554 16/2/2554 ขอใหตรวจสอบเรื่องคาตอบแทน √ e-petition สํานักบริหารกลาง

64 5410936257 26/1/2554 เจาหนาที่ปาไม มพีฤติกรรมเรียกรับเงนิจากโรงปูนและโรงโมในเขตจังหวัดสระบุรี √ e-petition สํานักบริหารกลาง



ที่ เลขหนังสือสง/

รหัสอางอิง (ID)
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ที่ปดเรื่อง

เรื่อง อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

หนวยงาน

เจาของเรื่อง

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

การดําเนินการเรื่องรองเรยีนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  เดือน ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554

65 5412722048 26/1/2554 ขอแจงเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ปาสงวน บริเวณเขาบรรทัด หมูท่ี 5 

ตําบลแหลมกลัด อําเภอเมือง จังหวัดตราด

√ e-petition สํานักปองกันฯ

66 5412727450 26/1/2554 ขอแจงเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดนิสาธารณะ ประเภทปาสงวนแหงชาติ 

(ไมมชีื่อ) บรเิวณหมูท่ี 6 ตําบลหนองน้ําใส อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสมีา

√ e-petition สํานักปองกันฯ

67 5411160986 26/1/2554 ขอความอนุเคราะห พิจารณาปรับเพิ่มอัตราคาจางใหแกพนักงานลูกจางชั่วคราว

ของกรมปาไม ตําแหนงพนักงานปองกันไฟปา ของจังหวัดกาฬสนิธุ

√ e-petition สํานักปองกันฯ

68 5412797967 26/1/2554 ขอแจงเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบบุกรุกพื้นที่ปาเพื่อถือครองที่ดนิ บริเวณ

ปาสงวนชื่อควนปลวกโลน(ชื่อที่ประชาชนเรียก)บานไทรทอง หมูท่ี 6 

ตําบลกะลาเส อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง

√ e-petition สํานักปองกันฯ

69 0207.3/ว2707 18/10/2553 กระทูถามที่ 1134 ร. เรื่อง การตั้งศูนยอนุรักษสงเสริมการปลูกและวิจัยพืชพันธุ

พื้นเมืองท่ีหายาก

√ สป.ทส. สํานักวิจัยและพัฒนาฯ

70 1603.7/ว 6064 20/12/2553 การดําเนินการตามขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ของนายสุกิจ อัถโถ

ปกรณ นายสมบัติ  ยะสนิธุ และนางวรศุลี  สุวรรณปรสิุทธิ)์

√ สล.สส. 1. สํานักการอนุญาต

2. สํานักปองกันฯ

71 5411481719 7/2/2554 ขอใหตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ปาสงวนดานหลังเขื่อนหวยแคน บริเวณหมูท่ี 6 

ตําบลโพนงาม อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร

√ e-petition สํานักปองกันฯ

72 5411306988 11/2/2554 ขอใหตรวจสอบการลักลอบตัดไมประเภท ไมประดู ไมยาง ไมตาด บริเวณพื้นที่ปา

สงวนเทอืกเขาพนมดงรัก หมูบานนากลาง หมูท่ี 5 หมูที่ 8 และหมูท่ี 11 

ตําบลสะเดา อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร

√ e-petition สํานักปองกันฯ

73 5411358703 11/2/2554 มชีาวบานเขาไปบุกรุกพื้นที่ปาสงวนโดยเปนปาเบญจพรรณ ไผ ไมยืนตน และทํา

การเผาปาในตอนกลางวันและกลางคืน หมูบานไผสทีอง/มวงเทา ตําบลองคพระ 

อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี

√ e-petition สํานักปองกันฯ

74 5412708770 11/2/2554 ขอแจงเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไมทําลายปา บริเวณเขาโพธิ์พระยา 

หมูบานทาขามสุด ตําบลศรีมงคล อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

√ e-petition สํานักปองกันฯ

75 5411454547 11/2/2554 ขอแจงเบาะแสเกี่ยวกับกลุมผูมอีิทธิพลลักลอบบุกรุกพื้นที่ปาสงวนเพื่อทํา

การเกษตร ในพืน้ที่หมู 12 ตําบลอาวตง อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

√ e-petition สํานักปองกันฯ
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การดําเนินการเรื่องรองเรยีนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  เดือน ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554

76 5411353717 11/2/2554 ลูกของลูกจางเจาหนาที่ปาไมและอื่นๆ จํานวน 7-10 คน เขาไปบุกรุกพื้นที่ปาสวงน

 ตัง้แตป 2553 จนถงึปจจุบันไดเขาไปถางพื้นที่ปา และปกหลักจับจองพื้นที่ โดย

จะนําพื้นที่ตรงน้ันทําประโยชนสวนตัว หมูบานแหลมทับอวน/อาวทับอวน ตําบล

เกาะพยาม อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

√ e-petition สํานักปองกันฯ

77 5411407073 16/2/2554 16/9/2554 ขอใหเรงรัดการดําเนินการขึน้ทะเบียนสวนปา เพื่อขออนุญาตตัดไมสักทองเพื่อ

จําหนาย ใหแก นายโฆสิต โรจนพันธ ต.หนองจก อ.บานไร จ.อุทัยธานี

√ e-petition สํานักสงเสริมฯ

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

79 5412208700 5/1/2554 16/2/2554 รองเรียนกรณี สิทธ ิ/สวัสดิการ / เงินเดือน ขาราชการ พนักงานราชการ 

ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว (5412208700)

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

80 5312683273 29/12/2553 16/2/2554 แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับปาไม ต.คลองแมลาย อ.เมือง 

จ.กําแพงเพชร

√ e-petition 1. สํานักสงเสริมฯ,

2. สํานักการอนุญาต,

3. สํานักกฎหมาย

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

บรรจุขาราชการของหนวยงานกรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและ

พันธุพืช

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

82 5411384933 17/2/2554 ลักลอบตัดไมในปาเขาแหลมริ่วหมูท่ี4 ตําบลบางน้ําจืด อําเภอหลังสวน 

จังหวัดชุมพร

√ e-petition สํานักปองกันฯ

83 5412742980 17/2/2554 แจงเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไมทําลายปา บริเวณเขตพืน้ที่ปาสงวน (ไม

ทราบชื่อ) ต้ังอยูระหวางหมูบานแมต๋ัง หมูท่ี 7 และหมูบานแมเชียงรายบน หมูท่ี 4 

ถนนพหลโยธิน ตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง

√ e-petition สํานักปองกันฯ

84 5410979611 19/2/2554 ผูรับเหมา รวมพลังยนตกอสราง สรางอาคาร ถูกเจาหนาที่ปาไมเรียกรับเงนิ %    

ในการตรวจรับจากผูรับเหมา

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

85 5412737405 19/2/2554 ขอแจงเบาะแสการลักลอบตัดไมปาสงวน บริเวณพื้นที่หมูที่ 2 หมูบานฟากทา 

อําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดติถ

√ e-petition สํานักปองกันฯ

86 5411426293 21/2/2554 ขอใหตรวจสอบการบุกรุกท่ีดินปาสงวนโดยไมไดรับอนุญาต บรเิวณหมูท่ี 12 

ตําบลอาวตง อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

√ e-petition สํานักปองกันฯ



ที่ เลขหนังสือสง/

รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 

ที่ปดเรื่อง

เรื่อง อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

หนวยงาน

เจาของเรื่อง

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

การดําเนินการเรื่องรองเรยีนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  เดือน ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554

87 1603.7/5560 12/11/2553 22/2/2554 มกีารลักลอบตัดไมในเขตปาสงวนแหงชาติ ที่หมูบานมะเซอยอ ต.บองตี๋ อ.ไทรโยค

 จ.กาญจนบุรี

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

88 5411483221 23/2/2554 ขอใหตรวจสอบการบุกรุกท่ีดินปาสงวนโครงการปลูกปาของ บริษัท ปตท.จํากัด 

(มหาชน) เพื่อปลูกยางพารา ในพื้นที่หมูที่ 3 ตําบลทับชาง อําเภอสอยดาว 

จังหวัดจันทบุรี

√ e-petition สํานักปองกันฯ

89 5411452774 23/2/2554 ขอตออายุการใชพื้นที่ปาไมเพื่อปลูกปาลมนํ้ามันและยกเวนการเรียกเก็บ

คาภาคหลวงและคาบํารุงปา

√ e-petition สํานักการอนุญาต

90 1603.7/707 28/2/2554 มกีารขุดดนิที่ปาภูเขาหลวง หมูท่ี 6 หมูบานเขาหลักไก ต.ทางิ้ว อ.เมือง 

จ.นครศรีธรรมราช

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

91 5412715802 28/2/2554 ขอแจงเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกทําลายปาภายในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ปาแดง

เนินเพิ่ม บริเวณหมูท่ี 15 บานนํ้าแจงพัฒนา ตําบลนาบัว อําเภอนครไทย 

จังหวัดพิษณุโลก

√ e-petition สํานักปองกันฯ

92 5412794467 28/2/2554 ขอแจงเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ ปาสงวนยางนํ้ากัดเหนือ ยางนํ้ากัดใต 

พื้นที่หมูที่ 1 หมูที่ 4 และหมูท่ี 5 ตําบลพุสวรรค อําเภอแกงกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี

√ e-petition สํานักปองกันฯ

93 5412754907 28/2/2554 ขอแจงเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไมเพื่อถอืครองที่ดินบรเิวณปาสงวน(ไม

ทราบชื่อ) ต้ังอยูในเขตพืน้ที่อําเภอโพนสวรรค จังหวัดนครพนม จุดสังเกตพื้นที่ปาฯ

 จะเชื่อมตอระหวางอําเภอโพนสวรรคกับอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม

√ e-petition สํานักปองกันฯ

94 - 4/2/2554 28/2/2554 ขอใหเรงเบิกจายเงินเดือนใหกับลูกจางเหมา สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 4 

กรมปาไม จังหวัดตาก

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

95 - 7/2/2554 28/2/2554 ขอใหเรงพิจารณาจายเงินคาตอบแทนใหแกลูกจางของสํานักงานจัดการ

ทรัพยากรปาไมท่ี 3 ถนนทามะโอ ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

96 - 7/2/2554 28/2/2554 ขอใหเรงพิจารณาจายเงินคาครองชีพใหกับพนักงานราชการของศูนยวิจัยผลติผล

ปาไม จังหวัดเลย หมูที่ 3 ตําบลภูกระดึง อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

√ e-petition สํานักบริหารกลาง



ที่ เลขหนังสือสง/

รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 
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เรื่อง อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

หนวยงาน

เจาของเรื่อง

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

การดําเนินการเรื่องรองเรยีนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  เดือน ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554

97 5412708544 1/3/2554 แจงเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไมทําลายปาและการบุกรุกพื้นที่ปาชุมชนบาน

เขาแดงและบานทองคําโคกแปร หมูที่ 7 ตําบลโคกตาล อําเภอภูสิงห 

จังหวัดศรีสะเกษ

√ e-petition สํานักปองกันฯ

98 5412787420 1/3/2554 ขอแจงเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไมและการบุกรุกเขาไปใชประโยชนในที่ดนิ 

บรเิวณปาสงวนแหงชาติ ดงหมู ตําบลคําปาหลาย อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

√ e-petition สํานักปองกันฯ

99 5411488967 1/3/2554 ขอใหตรวจสอบการลักลอบบุกรุกพื้นที่ปาสงวน บริเวณ หมูท่ี 10 ตําบลรอนทอง 

อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรขีันธ

√ e-petition สํานักปองกันฯ

100 1603.7/797 4/3/2554 24/6/2553 มกีารลักลอบตัดไมสัก บรเิวณสวนหยอมหมูบานสมทิธิโชต ิซ.ลาดพราว 78 

ถ.สุขาภิบาล กรุงเทพฯ

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

101 5410980157 4/3/2554 16/9/2554 ดําเนินการตรวจสอบการเบกิจายเงิน คาจางชั่วคราวรายวัน ของงานปลูกปา 

บํารุงปาและงานเพาะชํากลาไม สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 7 ขอนแกน

√ e-petition สํานักสงเสริมฯ

102 5412705023 4/3/2554 ขอแจงเบาะแสการบุกรุกท่ีดิน บริเวณพื้นที่ปาสงวน หมูท่ี4 หมูบานทุงนอย 

ตําบลคลอกควาย อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี

√ e-petition สํานักปองกันฯ

103 541117630 26/1/2554 4/3/2554 รองเรียนกรณี สิทธ ิ/สวัสดิการ / เงินเดือน ขาราชการ พนักงานราชการ 

ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว (5411176306)

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

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

สํานักงานทรัพยากรปาไมท่ี 2 ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

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

ปองกันและปราบปรามการทําลายทรัพยากรปาไม(นปม.) ตําบลคําแคน

อําเภอมัญจา จังหวัดขอนแกน

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

106 5411166983 5/1/2554 4/3/2554 รองเรียนกรณี สิทธ ิ/สวัสดิการ / เงินเดือน ขาราชการ พนักงานราชการ 

ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว (5411166983)

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

107 5411388296 8/3/2554 มกีารถางปาไมบนภูเขาเสนทางเขาบานกําพี้ถึงบานหวยดาย √ e-petition สํานักปองกันฯ

108 5412759213 8/3/2554 ขอแจงเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ปาสงวน ชื่อหวยปาบดิ หมูท่ี 10

ตําบลฝายกวาง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา

√ e-petition สํานักปองกันฯ



ที่ เลขหนังสือสง/
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การดําเนินการเรื่องรองเรยีนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  เดือน ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554

109 5412995877 9/3/2554 ขอความชวยเหลือจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่รักษาปาสงวน

แหงชาติ (ผูรองไมทราบชื่อปา) จํานวนประมาณ 2,000 ไร ของคณะกรรมการปา

ชุมชนหมูที่ 3 หมูบานทุงเจริญ ตําบลอมกอย อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม

√ e-petition สํานักจัดการปาชุมชน

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

จังหวัดรอยเอ็ด

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

111 1603.7/889 14/3/2554 มกีารบุกรุกพื้นที่ปาอนุรักษบนภูเขาภูคําบก หมูท่ี 8 ต.ทาสีดา อ.หนองพอก

จ.รอยเอ็ด

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

112 5410981048 14/3/2554 พฤติกรรมเจาหนาที่สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 5 สระบุรี ไดทําการทุจริตเงิน

ชาวบาน และยังทําใหหนวยงานเสยีชื่อเสยีง (5410981048)

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

113 1603.7/888 14/3/2554 มกีารลักลอบตัดไมแถบเทือกเขาดอยงุม ใกลหมูบานเหลาปามวง หมูที่ 5 

ต.บานปน อ.ลอง จ.แพร

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

114 5412724600 16/3/2554 ขอแจงเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไมทําลายปาของปาสงวน (ไมทราบชื่อ) 

จํานวน 1,000 ไร บริเวณบานผาลาด หมูที่ 7 ตําบลนํ้าหมัน อําเภอทาปลา 

จังหวัดอุตรดิตถ (5412724600)

√ e-petition สํานักปองกันฯ

115 5412311132 16/3/2554 มกีารบุกรุกเขตปาสงวนของจังหวัดระนองของกลุมนายทุนใหญ ท่ีหมู4 ตําบลหงาว

 อําเภอเมือง จังหวัดระนอง (5412311132)

√ e-petition สํานักปองกันฯ

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

117 1603.7/787 21/3/2554 มกีารบุกรุกตัดไมสัก, ประดู ในเขตปาสงวนแหงชาติ บรเิวณบานนาสองเหมือง 

อ.นิคมคําสรอย จ.มุกดาหาร

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

118 1603.7/178 17/1/2554 23/3/2554 พฤติกรรมเจาหนาที่ปาไม อยูใกลหมูบานบางแกะ หมูท่ี 4 ตําบลละอุนใต

อําเภอละอุน จังหวัดระนอง

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

119 5412739355 24/3/2554 ขอแจงเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไมทําลายปาในพื้นที่ปาสงวน (ไมมชีื่อ) 

บรเิวณหมูบานทรัพยสมบูรณ หมูท่ี 10 ตําบลโนนดนิแดง อําเภอโนนดนิแดง 

จังหวัดบุรีรัมย

√ e-petition สํานักปองกันฯ



ที่ เลขหนังสือสง/

รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 

ที่ปดเรื่อง

เรื่อง อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

หนวยงาน

เจาของเรื่อง

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

การดําเนินการเรื่องรองเรยีนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  เดือน ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554

120 5412700469 24/3/2554 แจงเบาะแสการลักลอบตัดไม บรเิวณปาสงวนแหงชาติ(ไมทราบชื่อ) ซึ่งเปนพื้นที่

ติดตอระหวางจังหวัดเพชรบูรณและจังหวัดเลย หมูท่ี 6 ตําบลวังกวาง

อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ (5412700469)

√ e-petition สํานักปองกันฯ

121 5412363366 25/3/2554 ยึดถอืครอบครอง แผวถางหรือกระทําดวยประการใดๆ อันเปนการเสื่อมเสยีแก

สภาพปาสงวนแหงชาติโดยไมไดรับอนุญาต และประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไมได

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

√ e-petition สํานักปองกันฯ

122 (5411437234 25/3/2554 ใหตรวจสอบกลุมบุคคลจํานวนประมาณ 4-5 คน ทําการบุกรุกพื้นที่ปาสงวน

แหงชาติ บรเิวณปาดงคําเดย หมูท่ี 11 หมูบานหวยบอน ตําบลโคกกง 

อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ (5411437234)

√ e-petition สํานักปองกันฯ

123 1603.7/96 28/3/2554 มกีารลักลอบตัดไมพะยอม ไมเต็ง บรเิวณบานดาน ต.ดาน อ.ราศรีไศล จ.ศรีสะเกษ √ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

124 5412357904 30/3/2554 ยึดถอืครอบครอง แผวถางหรือกระทําดวยประการใดๆอันเปนการเสื่อมเสยีแก √ e-petition สํานักปองกันฯ

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

หมูบานไผแกว ต.สําโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

126 1603.7/547 7/3/2554 30/3/2554 มกีารนําไมจากปามาสรางบาน หมูบานวังกะทะ ต.ขุนกระทิง อ.เมือง

จ.ชุมพร (15/2/2554)

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

127 1603.7/212 19/1/2554 31/3/2554 มกีารบุกรุกตัดไมและลําเลยีงไมออกจากปา ต.บานถอน อ.สวางแดนดนิ 

จ.สกลนคร

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

128 5411387869 31/3/2554 นายปญญา วงษาศิลชัย นายสมรักษ สวยโสภา นายสมเด็จ ประหยัดทรัพย 

(ผูใหญบานโคกสงา) และพรรคพวก บุกรุกปา บานโคกสงา หมู 9 

ตําบลหนองโพนงาม อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ (5411387869)

√ e-petition สํานักปองกันฯ

129 5311172998 12/11/2553 31/3/2554 ขอใหตรวจ โครงการจัดซื้อถุงยอยสลาย วามคีวามทุจริตหรือไม อยูที่ข้ันตอนไหน 

ใครกําลังดําเนินการตรวจสอบ จงใจทุจริตหรือไม ขั้นตอนการประกวดซองราคา 

การเบิกจาย

√ e-petition สํานักสงเสริมฯ

130 21/12/2553 31/3/2554 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ การขอใหสนับสนุนเงินทุน สําหรับผูที่ปลูกปาที่เขา

รวมโครงการปลูกปาตามนโยบายของรัฐบาล ที่ขึน้ทะเบียนกับกรมปาไม เมื่อป 

2535

√ e-petition สํานักสงเสริมฯ
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หนวยงาน

เจาของเรื่อง
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ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

การดําเนินการเรื่องรองเรยีนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  เดือน ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554

131 5412178265 26/1/2554 31/3/2554 ขอใหแนะนําเรื่องงบประมาณ โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ √ e-petition สํานักสงเสริมฯ

132 1603.7/898 7/1/2554 31/3/2554 กระทูถามของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพื่อตอบในราชกิจจานุเบกษา (กระทูถามที่

 351/ร., 408/ร.,416/ร.)

√ สร.ทส. 1. สํานักจัดการท่ีดินฯ,

2.สํานักการอนุญาต,

3. สํานักจัดการปาชุมชน

133 1603.7/6020 14/2/2554 31/3/2554 ขอหารือของนายประวัติ  ทองสมบูรณ สมาชิกวุฒิสภา กรณีขอใหรัฐบาลนําผล

การศึกษาและแนวทางการแกไขปญหาของคณะกรรมาธกิารวิสามัญหามาตรการ

ปองกันและแกไขปญหาพื้นที่เกษตรกรและชุมชนประสบภัยธรรมชาติมาใชในการ

ปองกันปญหาอุทกภัยในระยะยาว

√ สร.ทส. สํานักปองกันฯ

134 1603.7/1177 5/4/2554 มกีารบุกรุกทําลายปาเชียงดาวที่หมูบานหวยบง หมูท่ี 11 ตําบลเชียงดาว อําเภอ

เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

135 5411345382 7/4/2554 ขอใหพิจารณาออกใบเบิกทางของดานตรวจปาไมจังหวัดชุมพร ใหแก

ผูประกอบการขนสงไม (5411345382)

√ e-petition สํานักปองกันฯ

136 5412642315 7/4/2554 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการกับผูมีอิทธพิลที่ทําการตัดไม 

ทําลายปา ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการกับผูมีอิทธพิลที่ทําการ    

ตัดไมทําลายปา (5412642315)

√ e-petition สํานักปองกันฯ

137 5412642184 7/4/2554 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการแกไขปญหาผูลักลอบตัดไมทําลายปา โดยการ

แกไขบทลงโทษบุคคลที่บุกรุกพื้นที่ปาไมใหรุนแรงข้ึน (5412642184)

√ e-petition สํานักปองกันฯ

138 1603.7/1204 7/4/2554 10/6/2554 มกีารตัดไมประดู ไมเต็ง ไมรัง ในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติเขาฟาแลบ (เขาจมูกแขก) 

ตําบลนิยมชัย อําเภอสระโบสถ จังหวัดลพบุรี

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

139 1603.7/1214 7/4/2554 มกีารลักลอบตัดไมนําไปแปรรูป ใกลทาทรายเกา หมู 1 หมูบานทรายมูล

ตําบลเสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

140 5411373907 8/4/2554 ขอใหตรวจสอบการตัดตนไมและบุกรุกพืน้ที่ปาชุมชน บริเวณหมูบานคลองไมแดง

 หมูท่ี 1 ตําบลยกกระบัตร อําเภอสามเงา จังหวัดตาก (5411373907)

√ e-petition สํานักปองกันฯ

141 5311147927 1/10/2553 11/4/2554 ขอใหตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ต.ดงพญา อ.บอเกลือ จ.นาน

√ e-petition สํานักปองกันฯ
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การดําเนินการเรื่องรองเรยีนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  เดือน ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554

142 1603.7/1284 19/4/2554 13/7/2554 การตัดไมพะยูงในปาใกลหมูบานโคกกวาง หมู 1 และหมูบานมหาไชย หมู 2 

ตําบลมหาไชย อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสนิธุ

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

143 5412719659 19/4/2554 ขอแจงเบาะแสการบุกรุกพื้นที่ปาสงวน บริเวณปาบานแดง หมูที่ 15 

หมูบานหนองแซง ตําบลโพนงาม อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร (5412719659)

√ e-petition สํานักปองกันฯ

144 5411485229 19/4/2554 พบเห็นการกอสรางบังกะโลจํานวน 3หลัง โดยเจาของธุรกิจ Father & Son 

Message เปนที่ดนิ สทก. พื้นที่บางสวนจะเขาไปในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ที่

หมูบานบางหลาโอน ต.คึกคัก อ.ตะกั่วปา จ.พังงา (5411485229)

√ e-petition สํานักปองกันฯ

145 5410808209 19/4/2554 มกีารทําถนนขึน้ไปบนเขาเเพื่อที่จากสรางวัดโดยมกีารทําถนนตัดผาน

หมูบานซับพริก ต.มติรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ทําใหชาวบานเดอืดรอนมาก 

(5410808209)

√ e-petition สํานักปองกันฯ

146 1603.7/1317 21/4/2554 ขอความเปนธรรมและขอความชวยเหลือเนื่องจากถูกจับกุมขอหาบุกรุกพื้นที่ปา

สงวนแหงชาติปาวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแกว

√ ดวยตัวเอง สํานักปองกันฯ

147 1603.7/1358 25/4/2554 17/8/2554 เจาหนาที่ปาไมและชายฉกรรจ ไดรดีไถเงิน ขมขู และทํารายรางกายราษฎรท่ี

อาศัยบริเวณหมูบานปางหละ หมู 4 ต.บานหวด อ.งาว จ.ลําปาง

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

148 1603.7/1357 25/4/2554 ผูใหญบาน กํานัน และเจาหนาที่พิทักษปา ไดรวมกันบุกรุกปา หมูท่ี ๔ ตําบลโนน

หมากเค็ง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

149 5412637213 25/4/2554 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจับกุมผูลักลอบตัดไมทําลายปา โดยประชาชน

เห็นวาเจาหนาที่ท่ีจับกุมควรชี้แจงรายละเอียดท่ีชัดเจน (5412637213)

√ e-petition สํานักปองกันฯ

150 5412689334 26/4/2554 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาปรับตําแหนง ลูกจางชั่วคราวเหมาจาย

 ของกรมปาไมท่ัวประเทศ ใหเปนพนักงานราชการ (5412689334)

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

151 5412793472 26/4/2554 แจงเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ปาสงวนละเอาะ 1 และละเอาะ 2 ซึ่ง

ครอบคลุมพื้นที่ ตําบลละเอาะ ตําบลรุงระวี ตําบลนํ้าเกล้ียง ตําบลคูบ อําเภอน้ํา

เกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ (5412793472)

√ e-petition สํานักปองกันฯ
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152 5411480505 26/4/2554 14/7/2554 ชาวบาน หมูท่ี 3,4 และ 5 ต.ชะอม อ.แกงคอย จ.สระบุรี มคีวามเดอืดรอนเรื่อง

การออกโฉนดท่ีดิน ชาวบานก็ไดไปยื่นความประสงคตอที่ดนิในเขตพืน้ที่อีกครัง้   

ซึ่งไดมกีารเดินสํารวจและรังวัดจนเสร็จเรียบรอย และมีการออกประกาศเลขท่ี

โฉนดเรียบรอยแลว แตก็ไมสามารถแจกจายโฉนดได เนื่องจากมีปญหาติดเรื่อง

เขตปาไม (5411480505)

√ e-petition สํานักจัดการท่ีดินฯ

153 1603.7/1376 26/4/2554 การตัดและเผาตนไมขนาดเล็กเพื่อเปดพื้นที่ในเขตปาสงวนแหงชาติเขากระยาง 

ตําบลบานแยง อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

154 5412772381 28/4/2554 แจงเบาะแสการลักลอบตัดไมทําลายปาบริเวณพื้นที่ปาสงวนบานซับสมบูรณ

ต.แซรออ อ.วัฒนานคร จ.สระแกว (5412772381)

√ e-petition สํานักปองกันฯ

155 5412714385 28/4/2554 แจงเบาะแสการลักลอบบุกรุกพื้นที่ปาบริเวณหมูที่ 8 ตําบลบานบึง อําเภอบานคา

 จังหวัดราชบุรี (5412714385)

√ e-petition สํานักปองกันฯ

156 5410928094 2/5/2554 ชาวบาน ตําบลหนาพระลาน อําเภอ เฉลิมพระเกียรติ และตําบลทับกวาง อําเภอ 

เฉลมิพระเกีรติ จังหวัด สระบุร ีไดเขาไปบุกรุกทําแรเถื่อนในเขตปาสงวนแหงชาตื 

โดยตองจายเงินใหกับนายพิชญะ ยั่งยืน เจาหนาที่สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 5

 และนายภาสกร แพรงสุวรรณ

√ e-petition 1. สํานักบริหารกลาง,

2. สํานักปองกันฯ

157 5411342892 2/5/2554 มกีารบุกรุกปาชุมชนบานดง หมู7 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม มีการตัดไม

ทําลายปา ตัดตนไมเพื่อ ทําเปนธุรกิจ และ จับจองท่ีดินในเขตปา

√ e-petition สํานักปองกันฯ

158 1603.7/1550 10/5/2554 มกีารตัดไมที่ปาหวยขาแขง เสนทางลานสัก - หวยขาแขง กม. 53-55 ต.ระบํา อ.

ลานสัก จ.อุทัยธานี

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

159 5412717672 10/5/2554 ขอแจงเบาะแสการบุกรุกพื้นที่ปาสงวน ชื่อปาตนนํ้าหวยปู บรเิวณหมูท่ี 13 ตําบล

ปาตึง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย

√ e-petition สํานักปองกันฯ

160 1603.7/860 9/2/2554 11/5/2554 เจาหนาที่ปาไมหนวยเขาวังเยี่ยม ต.นาบอคํา อ.เมือง จ.กําแพงเพชร มีพฤติกรรม

ขมขู รดีไถ เงินชาวบาน

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

161 5410988140 18/5/2554 นายภาสกร แพรงสุวรรณ ผูอํานวยการจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 5 ใหลูกนองรีดไถ

 โรงปูนซีเมนตไดแก TPI , ตรานก , เอเชีย , ซีเมนต และที่อยูในเครือจังหวัด

สระบุรี ต.มติรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

√ e-petition สํานักบริหารกลาง



ที่ เลขหนังสือสง/

รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 

ที่ปดเรื่อง

เรื่อง อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

หนวยงาน

เจาของเรื่อง

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

การดําเนินการเรื่องรองเรยีนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  เดือน ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554

162 5412835275 20/5/2554 ขอใหตรวจสอบการขุดดนิลูกรังภายในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติโนนรัง บริเวณบานอี

ตอม ตําบลศรีสุข เชื่อมตอกับตําบลโนนรัง อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition 1. สํานักปองกันฯ,

2. สน.จทป.7 (สาขาอุบลฯ)

163 5412711990 20/5/2554 ขอแจงเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไมทําลายปา บริเวณปาสงวน(ไมมชีื่อ) 

บรเิวณหมูท่ี 3 หมูบานนํ้าโสม ตําบลนํ้าโสม และบรเิวณตําบลสมเยี่ยม ซึ่งทัง้สอง

ตําบลจะตั้งเชื่อมตอกัน อยูในพื้นที่อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี

√ e-petition 1. สํานักปองกันฯ,

2. สน.จทป.6 (อุดรฯ)

164 5411348440 20/5/2554 เจาหนาที่ปาไมของสํานักงานจัดการภาคที่ 5 จังหวัดสระบุรี ชื่อนายภาสกร แพง

สุวรรณและนายมงคล ไดกระทําการไมชอบคือ นําปาสงวนแหงชาติจังหวัดสระบุรี

 ตําบลมติรภาพและมวกเหล็ก คอืขายปาสงวนใหกับชาวบาน

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

165 5411336914 20/5/2554 ขอใหตรวจสอบการขอใบอนุญาตประกอบกิจการแปรรูปไมของโรงบดไม (ไมมชีื่อ

และเลขที่ต้ัง) บรเิวณถนนทางหลวง หมายเลข 2132 (สายทาแร -ศรีสงคราม ) 

กม. 27 บานขวางคลี ตําบลบานคอ อําเภอโพนสวรรค จังหวัดนครพนม

√ e-petition 1. สํานักการอนุญาต 

2. สน.จทป.6 

(สาขานครพนม)

166 5411427206 20/5/2554 ขอใหเรงดําเนินการสํารวจพื้นที่ทําการเกษตร ซึ่งเปนที่ดนิ อยูในความรับผดิชอบ

ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 7 (ขอนแกน) ชื่อ เขตปาดงระแนง ซึ่งต้ังอยูใน

พื้นที่หมูที่ 10 หมูบานหนองหลม และหมูท่ี 1,3,15 หมูบานขาม ตําบลคลองขาม 

อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ

√ e-petition 1. สํานักจัดการท่ีดิน,

2. สน.จทป.7 (ขอนแกน)

167 5411365466 20/5/2554 ไดพบเห็นปาถูกแผวถางจํานวนมากบนเขาหินพัดทางเขาน้ําตก เกือบหมดท้ังเขา 

ไดมกีารยวนสาว ใหสินบนหนวยปาไม 19 นําหัก พื้นที่บุกรุกปาอยทองท่ี ม.13     

ต.ทาขนอน อ.คีรรีัฐนคิม จ.สุราษฎรธานี

√ e-petition 1. สํานักปองกันฯ,

2. สน.จทป.11 

(สุราษฎรธาน)ี

168 5412899349 20/5/2554 มกีารบุกรุกพื้นที่สาธาณะประโยชนในทศิตะวันออกโคกยายถม ในพื้นที่วนอุทยาน

เขากระโดง ไดมีการขุดหนาดินไปขาย มทีัง้รถแมคโครและสิบลอขน ต้ังแตเชา-เย็น

 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรรีัมย

√ e-petition 1. สํานักปองกันฯ,

2. สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

169 1603.7/1669 23/5/2554 การขนไมซุงมาแปรรูปที่บานผูชวยผูใหญบาน บานเขาชองดับ หมู ๑๔ ตําบลดาน

ชาง อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

170 1603.7/1697 25/5/2554 มกีารแผวถางปาในเขตปาสงวนแหงชาติครบุรี บริเวณเหนอืเขื่อนลําแซะ ตําบล

โคกกระชาย อําเภอครบุร ีจังหวัดนครราชสมีา

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ



ที่ เลขหนังสือสง/

รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 

ที่ปดเรื่อง

เรื่อง อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

หนวยงาน

เจาของเรื่อง

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

การดําเนินการเรื่องรองเรยีนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  เดือน ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554

171 1603.7/545 14/2/2554 25/5/2554 มกีารขุดดนิในพื้นที่ ส.ป.ก. ขายใหนายทุน ใกลหมูบานทุงซาง ต.ศรีดอนชัย

อ.เชียงของ จ.เชียงราย

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

172 5411334912 25/5/2554 มกีารทําลายปาไมบนภูเขาชึ่งนาจะอยูนอกเหนอืพื้นที่ สปก. ที่รัฐจัดสรรให และมี

การทําลายปาไมแบบใหม โดยมีการถางปาไมดานลางเพื่อใหตนไมเล็กแหงตาย

แลวทําการเผาปาเพื่อใหตนไมใหญแหงตายไปเอง

√ e-petition 1. สํานักปองกันฯ,

2. สน.จทป.6 (อุดรฯ)

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

โคกแสมสาร อําเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

174 5411345764 30/5/2554 มกีารตัดไมทําลายปาตั้งแตอําเภอดานซาย-ทาลี่ โดยเฉพาะแนวเขาภูเรือเลยลงไป

แนวเขาที่เรียกวาภูผาแงม อ.ทาลี่ จ.เลย

√ e-petition 1. สํานักปองกันฯ,

2. สน.จทป.6 (อุดรฯ)

175 5412657424 30/5/2554 เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณใหกับกลุมหรือบุคคลที่ไดปลูก

ตนไมยืนตน เพื่อรณรงคและแกไขปญหาภาวะโลกรอน ทัง้น้ีเพื่อเปนการเพิ่มและ

ขยายพื้นที่ในการปลูกตน

√ e-petition สํานักสงเสริมฯ

176 5411385235 30/5/2554 ขอแจงเบาะแสการตัดไม บริเวณภูเขา ซึ่งเปนพื้นที่ปาสงวน (ไมทราบชื่อ) หมูบาน

วังไทร หมูท่ี 2 ตําบลแมหวาด อําเภอธารโต จังหวัดยะลา

√ e-petition 1. สํานักปองกันฯ,

2. สน.จทป.13 

(สาขานราธวิาส)
177 5411102783 1/6/2554 ขอใหพิจารณาเพิ่มจํานวนพนักงานหรอืเจาหนาที่ดูแลปาสงวนแหงชาติ ชื่อ สวน

ปาหวยแกว ซึ่งเปนพื้นที่เชื่อมตอระหวางตําบลหนองบัวบาน ตําบลรัตนบุร ีตําบล

ระเวียง และตําบลไผ ภายในพื้นที่อําเภอรัตนบุร ีจังหวัดสุรินทร

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

178 5412768560 2/6/2554 ขอแจงเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดตนไมในพื้นที่ปาสงวนเขื่อนโนนสูง บริเวณ

หมูบานใตเขื่อน (ไมทราบพืน้ที่หมูและตําบล)ระหวางพื้นที่เขตรอยตออําเภอน้ํายืน

และอําเภอนาจรวย จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition 1. สํานักปองกันฯ,

2. สน.จทป.7 

(สาขาอุบลฯ)

179 1603.7/1825 7/6/2554 มกีารตัดไมพะยูง บริเวณปาเทอืกเขาภูพาน ตําบลดนิจี่ อําเภอคํามวง จังหวัด

กาฬสนิธุ

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

180 5410978442 7/6/2554 เจาหนาที่ของสํานักจัดการปาไมท่ี 5 (สระบุรี) ที่ทําการหลอกลวงชาวบาน โดย

หลอกขายพื้นที่ปาไมในปามวกเหล็ก-ทับกวาง ขายราฏรจังหวัดสระบุรีและ

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

√ e-petition สํานักบริหารกลาง



ที่ เลขหนังสือสง/

รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 

ที่ปดเรื่อง

เรื่อง อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

หนวยงาน

เจาของเรื่อง

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

การดําเนินการเรื่องรองเรยีนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  เดือน ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554

181 1603.7/1866 9/6/2554 การบุกรุกพื้นที่ปาโครงการพระราชดําริอางเก็บนํ้าหวยแมกองคาย ใกลหมูบาน

ไทรยอย หมู ๑๐ ตําบลตลิ่งชัน อําเภอบานดานลานหอย จังหวัดสุโขทัย

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

182 5410997018 14/6/2554 เจาหนาที่กรมปาไมกลั่นแกลงประชาชน โดยอาง พรบ.ควบคุมปาไม พาตํารวจ บุก

จําประชาชนพิการที่กําลังตัดใบตองที่ปลูกไวขางทางไปขาย อ.ภูสิงห จ.ศรสีะเกษ

√ e-petition 1. สํานักปองกันฯ,

2. สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

183 5412731826 14/6/2554 ขอแจงเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม (ไมทราบประเภทไม) บรเิวณหมูท่ี 6 

ตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏรธานี จุดสังเกตอยูใกลกับสํานัก

สงฆเขากุน

√ e-petition 1. สํานักปองกันฯ,

2. สน.จทป.11 

(สุราษฎรธาน)ี

184 5411144479 14/6/2554 25/8/2554 ขอใหเรงพิจารณาจายเงินฌาปนกิจสงเคราะหของ นายเรียม วรรธนะประทีป 

เสียชีวิตตอนอายุ 85 ป เปนขาราชการบํานาญของกรมปาไม จังหวัดอุทัยธานี

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

185 1603.7/1926 17/6/2554 รานเฟอรนิเจอร 4 แหง ลักลอบนําไมซุงและไมแปรรูปเถื่อนจากจังหวัดยโสธรมา

ขายที่ราน ตําบลรอบเมือง อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

186 1603.7/1956 20/6/2554 มกีารบุกรุกปาชุมชน บริเวณตําบลคอกควาย อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี √ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

187 5410922262 21/6/2554 นักการภารโรง โดรงเรียนบานสันปาสัก หมู 3 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.

เชียงราย ไดนําไมเถื่อนมาแปรรูปในโรงเรียนใชไฟฟาของโรงเรียนซึ่งเปนสถานที่

ราชการไปในทางท่ีผิด

√ e-petition 1. สํานักปองกันฯ,

2. สน.จทป.2 (เชียงราย)

188 1603.7/1964 21/6/2554 รองเรียนผานศูนยบรกิารประชาชน การขุดดินที่ปาภูเขาหลวง หมูท่ี ๖ หมูบานเขา

หลักไก  ต.ทางิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

189 1603.7/1999 23/6/2554 มกีารลักลอบตัดไมและนําไมไปขาย บริเวณตรงขามศูนยฝกทางยุทธวิธกีองทัพบก

 ตําบลชัยนารายณ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

190 5411987860 24/6/2554 พื้นที่หมูที่ 6 หมูบานหนองผือ ต.ดานชาง อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุร ีมีการนําเอา

รากไมมาทําเฟอรนิเจอรจํานวนมาก อยากใหทางกระทรวงเขาไปตรวจสอบ การ

นํารากไมมาทําเฟอรนิเจอร ของชาวบานวานํารากไมท่ีตายแลวหรอืวาเขาไปตัดไม

ในปามาทํา

√ e-petition 1. สํานักปองกันฯ,

2. สน.จทป.10 (ราชบุร)ี

191 5412772311 28/6/2554 ขอแจงเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไมทําลายปาในบริเวณเขตปาสงวนแหงชาติ

ภูวัว ประเภทไมพยุง อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

√ e-petition 1. สํานักปองกันฯ,

2. สน.จทป.6 (อุดรฯ)



ที่ เลขหนังสือสง/

รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 

ที่ปดเรื่อง

เรื่อง อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการ
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เจาของเรื่อง

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

การดําเนินการเรื่องรองเรยีนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  เดือน ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554

192 5411311560 28/6/2554 มกีารเขาลักลอบตัดไม และถางปาตนนํ้า พื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ปาตนนํ้าของ

หมูบานบานไร หมู 5 ต.แมสะเรียง อ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน ผูบุกรุกแผวถางปา

เพื่อปลูกพืชทางการเกษตร เปนวงกวาง เหนอือางเก็บนํ้า และมีการตัดไมของสวน

ปา ของปาไม เพื่อจําหนายใหนายทุน

√ e-petition 1. สํานักปองกันฯ,

2. สน.จทป.1 (เชียงใหม)

193 5410905706 29/6/2554 5/7/2554 ผมไดไปติดตอราชการที่ฝายสวัสดิการกรมปาไมหลายครั้ง  บางวันไปกอนเวลา 

12.00 น. ไมมเีจาหนาที่อยูเลย ทัง้ๆท่ียังอยูในเวลาราชการ โดยเฉพาะวันที่กรมปา

ไมและกรมอุทยานฯ จัดตลาดนัด เคยไปน่ังรอ 13.30น.ยังไมเริ่มทํางานเลย

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

194 1603.7/2108 5/7/2554 ชาวบานในพื้นที่และเจาหนาที่รวมกันตัดไมและขุดดินบรเิวณเทือกเขาบรรทัด หมู 

๖ ตําบลทางิ้ว อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

195 1603.7/2165 12/7/2554 กลุมนายพรานขนไมและซากสัตวออกจากปาเขาไห ระหวางบานนาสองเหมือง

และบานสีชมพู ตําบลนากอก อําเภอนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

196 5412723980 14/7/2554 ขอแจงเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ปาสงวนของกรมปาไม (ไมทราบชื่อของปา

สงวน) บรเิวณองคการบรหิารสวนตําบลโคกสะอาด ตําบลโคกสะอาด อําเภอภู

เขียว จังหวัดชัยภูมิ

√ e-petition 1. สํานักปองกันฯ, 

2. สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

197 5411419143 21/7/2554 ขอใหตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ปาสงวน โดยไมไดรับอนุญาต บรเิวณชุมชนโคก

สะอาด หมูบานโคกสะอาด หมูท่ี 6 ตําบลหนิดาด อําเภอหวยแถลง จังหวัด

นครราชสมีา

√ e-petition 1. สํานักปองกันฯ,

2. สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

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

 หมู ๕ ตําบลตาเนาะแมเราะ อําเภอเบตง จังหวัดยะลา

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

199 1603.7/2255 21/7/2554 มขีาราชการทองถ่ินรวมกันใหพรรคพวกบุกรุกปา บรเิวณอําเภอพรานกระตาย 

จังหวัดกําแพงเพชร

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

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

ภูเก็ต

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ
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การดําเนินการเรื่องรองเรยีนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  เดือน ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554

201 5411394979 25/7/2554 มนีายทุนและชาวบานเขาไปบุกรุกตัดไมประประเภท ไมมะคา ไมแดง ซึ่งไมสวน

ใหญจะอยูบนยอดเขามีการบุกรุกพื้นที่ปา สวนเขาที่ถูกตัดอยูระหวาง บานหวยไคร

 บานซํานอย บานซําไห เปนพืน้ที่ที่ถูกบุกรุกอยางมาก ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.

เลย

√ e-petition 1. สํานักปองกันฯ,

2. สน.จทป.6 (อุดรฯ)

202 5412616964 26/7/2554 26/7/2554 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการแกไขปญหาการบุกรุกพื้นที่ปาไม เนื่องจาก

ประชาชนมคีวามเห็นวาควรใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของมี

มาตรการที่จริงจัง เพื่อเอาผิดกับผูท่ีบุกรุกพื้นที่ปาไม

√ e-petition สํานักปองกันฯ

203 5412644400 26/7/2554 26/7/2554 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธกีารแกไขปญหาการบุกรุกพื้นที่ปาและตัดไม

ทําลายปา ควรมอบหมายใหเจาหนาที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมดําเนินการจับกุมผูกระทําการบุกรุกตัดไมทําลายปาในทุกพื้นที่อยาง

จริงจัง

√ e-petition สํานักปองกันฯ

204 5411341180 26/7/2554 26/7/2554 อยากใหตรวจสอบ เห็นมกีารขายไมสงวนหวงหามกันมากมาย แตรายนีก้ลาง 

กทม.เลย แถวเตาปูน เปนหมูบานจัดสรร ไมทราบวาจะดําเนินการอยางไร

√ e-petition สํานักปองกันฯ

205 1603.7/2319 27/7/2554 มนีายทุนและนักการเมอืงทองถิ่นรวมกันบุกรุกปา หลังท่ีวาการอําเภอแมเปน 

จังหวัดนครสวรรค

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

206 1603.7/2325 27/7/2554 มกีารบุกรุกพื้นที่บรเิวณภูเขาใกลหมูบานหุบกรทอน ต.แกมอน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี √ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

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

แมออน จ.เชียงใหม

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

208 1603.7/2333 1/8/2554 มกีลุมนักการเมืองทองถิ่นรวมกันตัดตนไม บริเวณหมูบานนาแกว ต.มหาไชย 

อําเภอสมเด็จ จ.กาฬสนิธุ

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

209 1603.7/2413 2/8/2554 มนีายทุนจากภาคใตบุกรุกพื้นที่ปาของหมูบานสันหีบ หมู ๘ ตําบลแมสํา อําเภอ

ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

210 1603.7/2411 2/8/2554 นายทุนทําธุรกิจเฟอรนิเจอรจากอําเภอสูงเมนลักลอบตัดไมสักและไมมะคา

บรเิวณพื้นที่ปาหมู ๒ – หมู ๕ ตําบลเมอืงมาย อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ
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การดําเนินการเรื่องรองเรยีนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  เดือน ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554

211 5411341885 2/8/2554 มชีาวบาน/นายทุน เขาไปบุกรุกพื้นที่ปาเพื่อนําที่ท่ีบุกรุกมาปลูกเปน สวนยาง เปน

จํานวนมาก ที่หมูบานหวังเขม ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ จ.ลพบุรี

√ e-petition 1. สํานักปองกันฯ,

2. สน.จทป.5 (สระบุรี)

สน.จทป.5 สระบุรี 

ปดเรื่องแลว

212 5411374856 2/8/2554 2/8/2554 จากการที่กรมปาไมไดดําเนินการใหกลุมนายทุนที่ทํารีสอรทตองออกจากที่บุกรุก 

จนมกีารนําเอาชาวบานและอางอิงเศรษฐกิจมาเปนเครื่องมอืตอรองรัฐเพื่อเจรจา 

ซึ่งเปนเรื่องที่ไมเห็นดวยที่ตองทําอยางน้ัน เพราะทําลายปาไมและวิกฤติชาติมา

จากคนกลุมน้ี

√ e-petition ดําเนินการเอง

213 1603.7/2412 2/8/2554 มกีารจางแผวถางปาเพื่อบุกเบิกพื้นที่ทําการเกษตร บรเิวณตรงขามกองพันทหาร

มาที่ 28 จ.เพชรบูรณ

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

214 5412644232 2/8/2554 2/8/2554 กลุมประชาชนผูรักความเปนธรรมอําเภอวังนํ้าเขียวไดมีหนังสือเสนอความคิดเห็น

เกี่ยวกับปญหาบุกรุกพื้นที่ปาสงวนแหงชาติในพื้นที่อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัด

นครราชสมีา

√ e-petition สํานักจัดการท่ีดินฯ

215 5411314285 2/8/2554 มชีาวบาน และนายทุน ในพื้นที่และนอกพื้นที่ เขาไปบุกรุกพื้นที่ปาบนเขา เพื่อนํา

พื้นที่ตรงน้ันมาปลูกไรสัปปะรดและทํารีสอรท ภูเขาจะอยูในหมูบานนาเพนียด ตรง

เขาไปตามถนนปากนํ้าปราณ ต.ปากนํ้าปราณ อ.ปราณบุร ีจ.ประจวบคีรีขันธ

√ e-petition 1. สํานักปองกันฯ,

2. สน.จทป.10 (ราชบุร)ี

216 5412664010 2/8/2554 2/8/2554 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการแกไขปญหาการบุกรุกพื้นที่ปาสงวนเขาใหญ ใน

พื้นที่ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสมีา ซึ่งประชาชนเห็นวาหนวยงานที่

เกี่ยวของควรเพิ่มความเข็มงวดในการดําเนินการจับกุมกลุมนายทุนที่เขามาบุกรุก

√ e-petition 1. สํานักปองกันฯ,

2. สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

217 5410917468 3/8/2554 นายสมชาย ปานประชาติ พนักงานราชการ กรมปาไม จบแคป.6 ปลอมเอกสาร

ของโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรคเขาทํางานของสวนราชการกรมปาไมและมี

พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมคือรวมกับหัวหนาหนวยฯยักยอกไม โดยทําทเีปนตรวจยึด

แลวนําไมพะยูงสงขายตอกับพอคา

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

218 5412629071 3/8/2554 3/8/2554 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินคดีกับรีสอรทหรูที่บุกรุกพื้นที่ปาสงวนใน

พื้นที่อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสมีา โดยประชาชนเห็นวาไมควรทําการรือ้

ถอนรีสอรทดังกลาว เพราะเปนการสิน้เปลืองงบประมาณโดยเปลาประโยชน แต

ควรพิจารณาดําเนินการจัดเก็บภาษีจากรายไดในการประกอบกจิการแทน

√ e-petition สํานักการอนุญาต
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219 5411361062 3/8/2554 มนีายทุนบุกรุกพื้นที่ปาสงวน ปาสงกบฝงขวา ซึ่งเปนเขตอนุรักษตนนํ้า มีการบุกรุก

เขาไป 2-3 ป เพื่อปลูกยาง ผมแจงเรื่องเขาไปท่ีหนวยงานรัฐหลายหนวยงาน

แลวแตก็เงยีบไป ผมอยากใหกระทรวงเขาไปตรวจสอบการเขาไปบุกรุก ของ

นายทุนและผูมีอิทธพิล

√ e-petition 1. สํานักปองกันฯ,

2. สน.จทป.2 (เชียงราย)

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

จตุจักร กรุงเทพมหานคร

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

221 5411376394 3/8/2554 3/8/2554 การบุกรุกปาและการขยายธุรกจิดานการทองเที่ยวที่ขายธรรมชาติ จึงเกิดละเมิด

ที่ดนิรัฐและการใชผิดวัตถุประสงคของ สปก.(ที่ดนิของปาที่จัดใหไปเพื่อการเกษตร)

 ปญหาเหลานี้มีผลตอเกษตรกรและการเพิ่มพื้นที่ปาเสื่อมโทรมจากการรุกของ

เกษตรกรเองและนายทุน

√ e-petition สํานักจัดการท่ีดินฯ

222 5411399063 3/8/2554 มชีาวบาน/นายทุนเขาไปบุกรุกตัดไมในสวนปา ไมท่ีตัดเปนไมประเภท ไมยุง เปน

จํานวนมากและไมสวนใหญจะมขีนาดใหญ ตัดกันมานานหลายเดือนแลว จะนํารถ

ตูรถรถปคอัพเขาไปขนออกมาเวลากลางคืนเจาหนาที่ในพื้นที่มสีวนรูเห็น บานหวย

แดง ต.กุดหวา อ.กุฉนิารายณ จ.กาฬสนิธุ

√ e-petition 1. สํานักปองกันฯ,

2. สน.จทป.7 (ขอนแกน)

223 5411438391 8/8/2554 ไดมกีารสํารวจ เขตปาสงวน และไดมขีาววากรมปาไมจะยึดท่ี ทํากินที่บดิาไดทํากิน

 ซึ่งบิดา ไดทําการเสีย ทบ.5 มาตลอด เลยขอทราบขอเท็จจริงดังกลาว 1.กรมปา

ไมมสีทิธ์ิท่ีจะยึดที่ทํากินดังกลาวจริงหรอืไม 2.บดิาของขาพเจามีสิทธิ์ที่จะทํากินใน

 ที่ดังกลาวหรือไม

√ e-petition สํานักจัดการท่ีดินฯ

224 5411362384 11/8/2554 มกีารลักลอบตัดไมจํานวนมากท่ี หมู4 บานแมแอน ต.หวยทราย อ.แมริม

จ.เชียงใหม โดยทําเปนขบวนการ และมผีูมีอิทธพิลขมขูชาวบานใหเกรงกลัว 

ชาวบานจึงไมสามารถทําอะไรได การกระทําเนนเฉพาะกลางคืน ทํากันมานาน

โดยเฉพาะคนในพื้นที่จะทราบการเคล่ือนไหวของเจาหนาที่ทําใหรอดพนจากการ

จับกุม

√ e-petition 1. สํานักปองกันฯ,

2. สน.จทป.1 (เชียงใหม)

225 5412215716 11/8/2554 11/8/2554 ขอใหกําลังใจทานอธิบดกีรมปาไม นายสุวิทย รัตนมณี ซึ่งไดปฏิบัติหนาที่ในการ

ปราบปรามผูกระทําความผดิฐานตัดไม ทําลายปา อยางเขมแข็ง และมีนโยบายใน

การปกปองพื้นที่ปาที่อุดมสมบูรณ ใหคงอยูกับประเทศไทยตอไป

√ e-petition ดําเนินการเอง



ที่ เลขหนังสือสง/

รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 

ที่ปดเรื่อง

เรื่อง อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

หนวยงาน

เจาของเรื่อง

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

การดําเนินการเรื่องรองเรยีนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  เดือน ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554

226 5411382095 11/8/2554 ผูใหญบาน และชาวบาน บุกรุกปาสงวนแหงชาติ ขางปาเฉลิมพระเกีรยติ ไดเขาไป

ตัดไมทําลายปาเปนจํานวนมาก ที่หมู 5 ต.แมสํา อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

√ e-petition 1. สํานักปองกันฯ,

2. สน.จทป.4 (ตาก)

227 1603.7/2503 15/8/2554 มกีารลักลอบตัดไมพะยูงของโครงการบานเล็กในปาใหญบานนอมเกลา ต.บุงคลา

 อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

228 5410972732 15/8/2554 เมื่อวันท่ี 4 พ.ค.54 เจาหนาที่หลายหนวยงานไดรวมกันยึดไมสักทอนเกือบ 900 

ทอน แตมีตอไมสักประมาณ 1,500 ตอ จากที่ดินที่ไมมเีอกสารสิทธิ์ หนวยงานใน

พื้นที่พยายามชวยกันปดบังเรื่อง(ไมใหเปนขาวใหญ) ขณะนีไ้มสักของกลางทั้งหมด

 มีรูปรอยตรา บศ.สท. ตีประทับไวที่หัวไมสวนใหญ ชาวบานหนองโพธิ์มีขอสงสัย

เกี่ยวกับการดําเนินการของเจาหนาที่ของรัฐท่ีเกี่ยวของ บานหนองโพธิ์ หมูที่ 6 

ตําบลหนองหญาปลอง อําเภอบานดานลานหอย จังหวัดสุโขทัย

√ e-petition สํานักปองกันฯ

229 1603.7/2555 18/8/2554 มกีารลักลอบตัดไมบริเวณเขตปาสงวนแหงชาติภูสฐีาน หมูบานโนนสวาง ๑ ตําบล

คําชะอี อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

230 1603.7/2556 18/8/2554 มนัีกการเมืองทองถิ่นรวมกับเจาหนาที่ปาไมจัดทําแนวเขตเขาไปในพื้นที่ปา ตําบล

ทาไมและตําบลวังควง อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

231 5412752627 18/8/2554 ขอแจงเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ปาสงวน ชื่อปาลัดปนจอ หมูท่ี 6 7 และ 9 

ตําบลเกาะกลาง อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ มีนายทุนจาก กรุงเทพมหานคร 

(ไมทราบนามสกุล) ติดตอเพื่อขอซือ้ที่ดินบรเิวณดังกลาว โดยนายกองคการ

บรหิารสวนตําบลเกาะกลางเปนผูดําเนินการขาย

√ e-petition 1. สํานักปองกันฯ,

2. สน.จทป.12 

(สาขากระบี)่

232 5411363131 18/8/2554 มชีาวบานและนายทุน ไดเขาไปบุกรุกตัดไมพยุง เปนจํานวนมากโดยจะมีเจาหนาที่

กรมปาไม นามสกุล เสาราษฎร มสีวนรูเห็น โดยจะนําไมท่ีตัดไดน้ันสงไปฝง พมา 

เขมร และผูคาจากเวียดนามจะมารับเองตามที่มีคําสั่งซือ้

√ e-petition สํานักปองกันฯ

233 5411485250 22/8/2554 พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ในเขต ต.ปงหวาน อ.พะโตะ จังหวัดชุมพร และพื้นที่

ใกลเคียงกําลังถูกบุกรุกทําลาย ครอบครองโดยมบีุคคลแตงตัวดวยเครื่องแบบ

ทหารมอีาวุธสงครามเขามาอยูตามจุดทีมีการบุกรุกทําลาย

√ e-petition สํานักปองกันฯ



ที่ เลขหนังสือสง/

รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 

ที่ปดเรื่อง

เรื่อง อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

หนวยงาน

เจาของเรื่อง

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

การดําเนินการเรื่องรองเรยีนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  เดือน ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554

234 5411321643 22/8/2554 มกีารบุกรุกเขาไปในพื้นที่ปาที่เขาแฝดท่ีอยูในซอยหนองฉวี 21 บนพื้นที่เขานี้มี

สํานักสงฆพุทธมารดา และชาวบานเขาไปบุกรุกยึดพื้นที่ปาเปนของตนเอง ต.เขา

บายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

√ e-petition 1. สํานักปองกันฯ,

2. สน.จทป.9 (ชลบุร)ี

235 5412606973 22/8/2554 22/8/2554 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการพลกิฟนแผนดนิภายในพื้นที่ปาเขาเขียว ปาวังนํ้า

เขียว และปาเขาแผงมา จังหวัดนครราชสมีา โดยควรนําผลไมไทยเขาไปปลูกใน

รูปแบบเกษตรผสมผสาน แบบขั้นบันได

√ e-petition 1. สํานักจัดการท่ีดินฯ,

2. สํานักสงเสริมฯ,

3. สํานักจัดการปาชุมชน

236 1603.7/2593 22/8/2554 ขอใหตรวจสอบบานพักตากอากาศของเจาหนาที่ปาไม บริเวณแยกหมู ๔ ตําบล

วังน้ําเขียว อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสมีา

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

237 1603.7/2613 23/8/2554 ขอใหตรวจสอบไมที่นํามาประกอบทําเรือขาย บริเวณหมู ๖ หมูบานงิ้วใต ตําบลธง

ธานี อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

238 1603.7/2555 24/8/2554 การลักลอบตัดไมพะยูงแลวนําไมที่ตัดไดเก็บไวบรเิวณสวนดานหลังของบานสอง

ชั้นท่ีอยูในซอยดานขางโรงเรียนชุมชนบานคําชะอี ระหวางหมู 1 กับหมู 8 ตําบลคํา

ชะอี อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

239 5411326004 24/8/2554 มนีายทุนและชาวบานเขาไปบุกรุกตัดไมในเขตปาสงวน ต.แมขร ีอ.ตะโหมด จ.

พัทลุง จะเปนไมตะเคียน จะทําการตัดในเวลากลางคืน ทํากันมานานหลายปแลว

และมีเจาหนาที่มสีวนรูเห็น

√ e-petition 1. สํานักปองกันฯ,

2. สน.จทป.12 

(นครศรีธรรมราช)

240 5411342251 24/8/2554 ชวยตรวจสอบการปุกรุกทําลายปา หมูท่ี 5-6 อําเภอสุขสําราญ จ.ระนอง 

เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวเปนปาตนนํ้าที่มีความสําคัญตอคนสุขสําราญ

√ e-petition 1. สํานักปองกันฯ,

2. สน.จทป.11 

(สุราษฎรธาน)ี

241 5412661218 25/8/2554 25/8/2554 เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการแกไขปญหารุกปาสงวนพื้นที่วังน้ําเขียว √ e-petition ดําเนินการเอง

242 5412624264 25/8/2554 25/8/2554 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการแกไขปญหาการบุกรุกเขตพื้นที่ปาสงวนบริเวณ

พื้นที่วังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสมีา ซึ่งประชาชนเห็นควรวาหนวยงานท่ี

รับผดิชอบควรมีการแกไขปญหาดวยการใหผูท่ีเขามาบุกรุกท่ีดินเพื่อประกอบ

กิจการ

√ e-petition 1. สํานักปองกันฯ,

2. สํานักสงเสริมฯ,

3. สํานักการอนุญาต



ที่ เลขหนังสือสง/

รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 

ที่ปดเรื่อง

เรื่อง อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

หนวยงาน

เจาของเรื่อง

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

การดําเนินการเรื่องรองเรยีนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  เดือน ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554

243 5411419134 25/8/2554 บรเิวณเขาศาลาเปนสํานักสงฆของวัดเขาศาลา ซึ่งพระเยื้อนเปนผูกําเนินการและ

เปนผูริเริ่มกอต้ังวัดน้ี และพระใหญาติตัวเองทําประโยชน ในบรเิวณนี้ เชนตัดไม 

ปลูกยางพารา ในเขตปาสงวนแหงชาติ และอยูในการดูแลรักษาของเจาหนาที่ปาไม

 เขต สร.3 สุรนิทร

√ e-petition 1. สํานักจัดการท่ีดินฯ,

2. สํานักจัดการปาชุมชน

244 5410920147 25/8/2554 เมื่อวันท่ี 20/08/2554 ไดมกีารแจงจับการขนไมพยุงที่หนาถนนเสนสํานักปฏบิัติ

ธรรมบานสําราญ ต.สําราญ อ.เมือง จ.ยโสธร ไดมีการสบืทราบวาไมพยุงและรถท่ี

เปนของกลางเปนไมพยุงและรถขนไมที่เปนของกลางไดหายไป

√ e-petition สํานักปองกันฯ

245 5411351089 26/8/2554 ปลัดกระทรวงฯ ยายหัวของคณะปฏิบัติการชุดเฉพาะกิจนี ้จึงประสงคใหทานปลัด

ฯ ชี้แจงเหตุผลในการสั่งยาย ทั้งๆที่ผูทํางานและคณะกําลังปฏบิัติงานอยู

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

246 5411319079 26/8/2554 มกีารตัดไมทําลายปาหลังวิทยาลัยเกษตรระนอง ทําสวนโดยใชพมา เปนการ

ทําลายแหลงนําใชในวิทยาลัยและชาวบานหมู4&5 มกีารปรับพื้นที่ดวยการระเบิด

หิน(24/8/54 เวลาประมาณ 13น.)และตัดตนไม

√ e-petition 1. สํานักปองกันฯ,

2. สน.จทป.11 

(สุราษฎรธาน)ี

247 5412746005 31/8/2554 ขอแจงเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม บรเิวณปาสงวน ชื่อ ปาดอนจาน และ 

ปาดงแดง หมูที่ 8 บานโนนสังข ตําบลดาน อําเภอราษไีศล จังหวัดศรีสะเกษ จุด

สังเกตอยูหางจากวัดปาชัยมงคล ประมาณ 500 เมตร

√ e-petition 1. สํานักปองกันฯ,

2. สน.จทป.8 (นครราชสมีา)

248 5410952398 31/8/2554 ปาพรุเสม็ดบานนาใต หมู6 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา วังน้ําบางปลา และ

พรุพี บานนาใต หมู 6 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา โดนบุกรุกโดยนายทุน

ต้ังแตป 2542 และปจจุบันกลุมนายทุนกําลังรวมมอืกับเจาหนาที่สํานักงานที่ดนิ

สาขาตะกั่วทุง เพื่อจะดําเนินการออกเอกสารสทิธ์ิเปนโฉนด

√ e-petition 1. สํานักปองกันฯ,

2. สน.จทป.12 

(สาขากระบี)่

249 5412665551 1/9/2554 1/9/2554 กรมปาไมสํารวจหาบุคคลในสังกัดกรมปาไมเพื่อเขารับการฝกอบรมชุดเฉพาะกิจ 

เสือดํา ที่อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ในปลายเดอืนกันยายนน้ี ขอเสนอ

ความคดิ วานาจะเปดรับสมัครบุคคลภายในซึ่งเปนพนักงานราชการ ตําแหนง 

พนักงานพิทักษปาและตําแหนง ผูชวย พนักงานพิทักษปา ในสังกัดสํานักปองกัน

รักษาปาและควบคุมไฟปา

√ e-petition สํานักปองกันฯ



ที่ เลขหนังสือสง/

รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 

ที่ปดเรื่อง

เรื่อง อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

หนวยงาน

เจาของเรื่อง

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

การดําเนินการเรื่องรองเรยีนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  เดือน ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554

250 1603.7/2763 2/9/2554 มกีารลักลอบตัดไมนํามาแปรรูปในหมูบานหนองบาง ตําบลลิ่นถิ่น อําเภอทองผา

ภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

251 1603.7/2764 2/9/2554 มชีาวบบานหนองหญาปลอง หมู 7 ต.ไทยชนะศึก อ.ทุงเสล่ียม จ.สุโขทัย ขายท่ีดิน

ที่มใีบ ภ.บ.ท.5 ใหกับนายทุนเพื่อปลูกยางพารา

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

252 5411471118 5/9/2554 มนีายทุนเขาไปบุกรุกพื้นที่ในปาซึ่งไดขุดหนาดินจํานวนมากเพื่อไปถมที่อีกท่ีของ

พื้นที่ฝงตรงกันขาม ซึ่งเปนปาสาธารณะปาเขาครูนอย เพื่อจะนําพื้นที่ตรงน้ันมาทํา

เปนลานตากมัน ตากขาวโพด หมูบานหนองกุงแกว ต.หนองกุงแกว อ.ศรีบุญเรือง

 จ.หนองบัวลําภู

√ e-petition 1. สํานักปองกันฯ,

2. สน.จทป.6 (อุดรธาน)ี

253 1603.7/2807 6/9/2554 การนําไมสักมาแปรรูปโดยไมมใีบอนุญาตการแปรรูปไม ตําบลในเมือง อําเภอเมือง

 จังหวัดกําแพงเพชร

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

254 5411311624 7/9/2554 นายทุนจากทางใตไดเขาไปบุกรุกพื้นที่ปาสงวนสบกกฝงขวา หมูบานรมแกว ต.ปง

นอย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย ซึ่งเปนเขตหวงหามเขตปาอนุรักษ ซึ่งจะนําที่ท่ีบุก

รุกนํามาปลูกยางพาราง ซื้อขายเปลี่ยนมอืกันอยางเสร ีทํากันมานาน 4-5 ปแลว

√ e-petition 1. สํานักปองกันฯ,

2. สน.จทป.2 (เชียงราย)

255 5411311965 7/9/2554 7/9/2554 1. ดอยโตน อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 2. ถนนสาย หัวดอย-พญาเม็งราย 

ระหวางกม.ที่ 11-12 (ไมมรีายละเอียดท่ีครบถวนใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

ดําเนินการได)

√ e-petition รับเรื่องไวดําเนินการเอง

256 1603.7/2850 7/9/2554 ชาวบานบุกรุกที่ดนิใกลวัดถ้ําพุทธโคดม บานหนองเสียง หมู 7 ตําบลบานนา 

อําเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

257 1603.7/2883 12/9/2554 ขอแจงเบาะแสการตัดไมทําลายปา ในพื้นที่หมูที่ 4, 14, 11 ตําบลเจาทอง อําเภอ

ภักดชีุมพล จังหวัดชัยภูมิ

√ หนังสือ สํานักปองกันฯ

258 1603.7/2901 13/9/2554 มกีารลักลอบขุดดนิบนเขาในเวลากลางคืน ใกลหมู 12 ต.หวยแหง อ.แกงคอย จ.

สระบุรี

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

259 5412743283 13/9/2554 ขอแจงเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดนิปาสงวนโดยไมไดรับอนุญาต บรเิวณพื้นที่

วนอุทยานภูหัน หมูบานโนนขา ไมทราบหมู ตําบลวังแสง อําเภอชนบท จังหวัด

ขอนแกน

√ e-petition 1. สํานักปองกันฯ,

2. สน.จทป.7 (ขอนแกน)



ที่ เลขหนังสือสง/

รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 

ที่ปดเรื่อง

เรื่อง อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

หนวยงาน

เจาของเรื่อง

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

การดําเนินการเรื่องรองเรยีนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  เดือน ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554

260 1603.7/2940 15/9/2554 มกีารบุกรุกแผวถางปาและโคนตนไมเพื่อปลูกยางพาราที่ หมู ๘ หมูบานเขาชะมด

 ตําบลละแม อําเภอละแม จังหวัดชุมพร

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

261 5411359548 16/9/2554 ขอใหตรวจสอบหนวยปองกันปาไม กม.30 เนื่องจะมพีื้นที่บุกรุกปาอยูติดกับ

โรงเรียนละอุนวิทยาคาร มีการโคนตนไม กานตนไม ปลูกยางพารา หมู 4 ต.บาง

แกว อ.ละอุน จ.ระนอง

√ e-petition 1. สํานักปองกันฯ,

2. สน.จทป.11 

(สุราษฎรฯ)

262 5411369601 19/9/2554 ขอความชวยเหลือชาวบานท่ีปลูกไม เศรษกิจ เชน ไมสัก ไมสะเดา ในเขตตําบล

หนองเขียดและตําบลนาหนองทุมอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน

√ e-petition สํานักสงเสริมฯ

263 5410979977 19/9/2554 ศูนยจัดการพื้นที่สเีขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ ต.บางกะเจา อ.พระประแดง จ.

สมุทรปราการ

√ e-petition สํานักโครงการ

พระราชดําริฯ

264 5412944079 19/9/2554 นายสมบัติ กองสุข กับพวกราษฎรหมูที่ ๗ ตําบลหวยยาง อําเภอโขงเจียม จังหวัด

อุบลราชธานี ไดมหีนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอความอนุเคราะหสนับสนุน

ทุนจัดต้ังสํานักงานในการดูแลรักษาปาในพื้นที่ตําบลหวยยาง อําเภอโขงเจียม 

จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition สํานักจัดการปาชุมชน

265 1603.7/2973 19/9/2554 นายทุนตางชาติรวมกับคนไทยบุกรุกปาบริเวณดานหลังสนามกอลฟมาเจสติก 

ครีก กอลฟ หมู 4 ตําบลทับใต อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขีันธ

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

266 1603.7/2971 19/9/2554 ขอใหตรวจสอบและจับกุมผูบุกรุกพื้นที่ปาอยูใกล อบต.ตะนาวศรี หมู 1 หมูบานบอ

เกา อําเภอสวนผึง้ จังหวัดราชบุรี

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ

267 5411306994 21/9/2554 มกีารเขาไปบุกรุกปาเขาสบกก ฝงขวาซึ่งเปนปาสงวนแหงชาติอนุรักษตนนํ้า หมู 9

 ต.ปงนอย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย ไมทราบวาเจาหนาที่ปาไมมีสวนรูเห็นกับการ

บุกรุกปาครั้งน้ีหรือเปลาผมอยากใหทางสวนกลางเขาไปตรวจสอบ

√ e-petition 1. สํานักปองกันฯ,

2. สน.จทป.2 (เชียงราย)

268 5411377020 21/9/2554 มชีาวบานเขาไปการบุกรุกพื้นที่ปาเขาไปปลูกบานทําสวนยางพาราทําไรขาวและ

ขายใหนายทุน ต.วังชมภู อ.เมือง เพชรบูรณ ตอนน้ีภูเขารังเริ่มถูกลุกล้ํามากขึ้นทุก

วันอยากใหเจาหนาที่ของ ทส.เขาไปตรวจสอบการบุกรุกของชาวบานโดยดวน

√ e-petition 1. สํานักปองกันฯ,

2. สน.จทป.4 

(สาขานครสวรรค)

269 5411397222 21/9/2554 เจาหนาที่ อด.6 และวัดภูสังโฆ อําเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี มสีวนรูเห็นและ

ทําการตัดไมยูงและไมมคีาอื่นๆตัดขาย เปนจํานวนมากและขนยายจนทําใหถนน

ลูกรังบอแกสเสียหาย 

√ e-petition สํานักปองกันฯ



ที่ เลขหนังสือสง/

รหัสอางอิง (ID)

วัน/เดือน/ป 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ป 

ที่ปดเรื่อง

เรื่อง อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

หนวยงาน

เจาของเรื่อง

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

การดําเนินการเรื่องรองเรยีนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  เดือน ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554

270 5411399993 21/9/2554 เมื่อปที่ผานมาเคยรองเรียนเจาหนาที่ชื่อ นายจักริน นาสาริย เจาหนาที่กรมปาไม 

ซี 5 เปนหัวหนาดานท่ีพิบูล ต.ชองเม็ก อ.สริินธร จ.อุบลราชธานี ซึ่งมสีวนรูเห็นใน

การกระทํากับชาวบานและนายทุนที่เขาไปบุกรุกตัดไมประเภทไมพะยูงเปนจํานวน

มาก

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

271 5412655590 26/9/2554 27/9/2554 มทีี่ดนิของเอกชนขนาดประมาณ 70ไร แตกอนเคยเปน ที่ปาตอนน้ีเปนที่นาและ

ปลูกตนยูคาลิปตัส มีความประสงคท่ีจะขาย ดิฉันเห็นวาเหมาะสมอยางยิ่งท่ีจะ

สรางปาขึน้มาใหม ถึงพื้นที่ไมไดมากมายแตมันก็จะเปนพื้นที่ที่มคีุณคามหาศาลใน

อนาคต เพราะจะเปนแหลงเรียนรูของลูกหลานรุนหลังตอไป

√ e-petition สํานักจัดการปาชุมชน

272 5410901791 27/9/2554 ร.อ.การัณย มินวงษ ตําแหนงหัวหนาสถานีเรือเขมราฐ จ.อุบลราชธานี ได

ประพฤตมิชิอบตอหนาที่โดยไดกระทําการนําของกลางไมพะยูงที่จับและยึดมาได

จากผูตองหาไวกับตัวเองและไดเก็บใวใหกับพักพวกตัวเองหรือนายพลเรอื

√ e-petition สํานักปองกันฯ

273 1603.7/3038 28/9/2554 มคีนนําไมพะยูงจํานวนมากซอนไวในปาทึบของวัดปาหนองขอน ตําบลโดม

ประดษิฐ อําเภอนํ้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี

√ ทางโทรศัพท สํานักปองกันฯ


	4.january2554
	สถิติเรื่องร้องเรียน ปี 54



