








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

1 ผู้ขอรับบริการขอ้มูลสิ่งพมิพ ์เอกสารเผยแพร่วชิาการปา่ไม้ 2 2 3 3 5 2 3 2 22

2 ผู้ขอรับบริการขอ้มูลทางโทรศัพท/์ ณ ศูนย์บริการฯ 41 26 63 30 31 82 27 72 372

3 ผู้ขอรับบริการขอ้มูลอเิล็กทรอนกิส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 ผู้ขอรับบริการขอ้มูลขา่วสารทางราชการของกรมปา่ไม้ 1 0 0 1 0 0 1 3 6

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

รวมท้ังสิ้น 44 28 66 34 36 84 31 77 400

                                 

ประจ ำเดอืน

สถิติกำรให้บรกิำรข้อมูลข่ำวสำรของศูนย์บรกิำรประชำชนกรมป่ำไม้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2556

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

ผู้ขอรับบริการขอ้มูลสิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่วชิาการป่าไม้ 

ผู้ขอรับบริการขอ้มูลทางโทรศัพท/์ ณ ศูนย์บริการฯ 

ผู้ขอรับบริการขอ้มูลอิเล็กทรอนกิส์ 

ผู้ขอรับบริการขอ้มูลข่าวสารทางราชการของกรมปา่ไม้ 

  



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

1 ร้องเรียนดว้ยตนเอง/โทรศพัท์/สายดว่นกรมปา่ไม ้1310 กด 3 2 0 2 0 17 6 6 39 72

2 ส านกันายกรัฐมนตรี/(1111) 1 0 0 0 0 0 0 0 1

3 รัฐสภา (กระทู/้ขอ้หารือ) 1 0 0 0 0 0 2 1 4

4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตฯิ/(ระบบ e-petition) 10 17 8 25 18 12 7 13 110

5 คลนิกิรับเร่ืองร้องทกุข ์ทส. 0 0 0 1 0 0 0 0 1

6 อื่นๆ (เชน่ หนงัสอืบนัทกึ, ศนูย์บริการกรมอุทยานแหง่ชาตฯิ) 6 0 0 0 0 0 0 0 6

รวมท้ังสิ้น 20 17 10 26 35 18 15 53 194

ประจ ำเดอืน

สถติิเรื่องร้องเรยีนของศูนยบ์รกิำรประชำชนกรมป่ำไม้ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2556

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

ร้องเรียนด้วยตนเอง/โทรศัพท์/สายดว่นกรมป่าไม้ 1310 กด 

3 

ส านักนายกรัฐมนตรี/(1111) 

รัฐสภา (กระทู้/ขอ้หารือ) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตฯิ/(ระบบ e-petition) 

คลนิกิรับเรื่องร้องทุกข ์ทส. 

อื่นๆ (เช่น หนังสอืบันทึก, ศูนย์บริการกรมอุทยานแห่งชาติ

ฯ) 



ตาราง  สถติิการให้บริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ประจ าเดือนพฤษภาคม 2556  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) 

รายการผู้ขอรับบริการ 

(1) 

ผู้รับบรกิารสะสม 

(ต.ค.55-เม.ย.56) 

(2) 

ผู้รับบรกิาร 

(พ.ค.56) 

(1+2) 

รวม 

1. ผู้ขอรับบริการข้อมูลสิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพรว่ิชาการปา่ไม้ 20 2 22 

2. ผู้ขอรับบรกิารข้อมูลทางโทรศัพท/์ศูนย์บริการฯ 300 72 372 

3. ผู้ขอรับบรกิารข้อมูลอเิล็กทรอนิกส ์ 0 0 0 

4. ผู้ขอรับบรกิารข้อมูลขา่วสารทางราชการของกรมป่าไม้  

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

3 3 6 

รวมทั้งหมด 323 77 400 

 

 
 

 



ตาราง สถิติเรื่องรอ้งเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประจ าเดือนพฤษภาคม 2556 (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

(1) 

เรื่องร้องเรียน 

สะสม 

(ต.ค.55-เม.ย.56) 

 

(2) 

เรื่องร้องเรียน 

ประจ าเดือน 

(พ.ค.56) 

 

(1)+(2) 

รวม* ด าเนินการ

พร้อมรายงาน

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ 

รอข้อมูล

เพิ่มเติม 

ร้องเรียนดว้ยตนเอง/โทรศัพท์สายดว่น 1310 กด 3 32 7+32** 71 19 20 32 

ส านักนายกรัฐมนตรี / (1111) 1 0 1 0 1 0 

รัฐสภา / กระทู ้ข้อหารือ สว. สส. 3 1 4 3 1 0 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 97 13 110 53 57 0 

คลินิกรับเร่ืองร้องทุกข์ ทส. 1 0 1 0 1 0 

อื่นๆ 7 0 7 0 7 0 

รวมทั้งหมด 141 53 194 75 87 32 

 

หมายเหตุ  * รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 (ดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์กรมป่าไม้ หน้าเว็บเพจศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ 

www.forest.go.th/service หัวข้อรายงานสถิติ) 

        ** เรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์สายด่วน 1310 กด 3 จ านวน 39 เรื่อง แยกเปน็ 

    1. เรื่องท่ีข้อมูลครบถ้วนพร้อมด าเนินการ  จ านวน 7 เรื่อง 

    2. เรื่องท่ีอยู่ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติม จ านวน 32 เรื่อง 

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


ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เรื่องอยู่ระหว่างด าเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลอัพเดตถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2556) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

(1) 

เรื่องร้องเรียน 

ทั้งหมด 

 (ต.ค.54-ก.ย.55) 

(2) 

ด าเนินการพร้อม

รายงานแล้วเสร็จ 

 (ต.ค.54-ก.ย.55) 

(1) - (2) = (3) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

(ข้ามปี) 

(4) 

เรื่องด าเนินการค้างปี

พร้อมรายงานแล้วเสร็จ 

ในปี 2556 

(ต.ค.55 – พ.ค.56) 

(3) - (4) 

เรื่องร้องเรียนค้างปี 

คงเหลือ** 

รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง/โทรศัพท์ 37 4 33 1 32 

ส านักนายกรัฐมนตร ี/ (1111) 0 0 0 0 0 

รัฐสภา 1 0 1 1 0 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 192 101 91 44 47 

อ่ืนๆ 1 0 1 1 0 

รวมทั้งหมด 231 105 126 47 79 

 

หมายเหตุ **  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 

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

 

 

            

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


ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (เรื่องอยู่ระหว่างด าเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลอัพเดตถงึวันที่ 31 พฤษภาคม 2556) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

(1) 

เรื่องร้องเรียน 

ทั้งหมด 

(ต.ค.53-ก.ย.54) 

(2) 

ด าเนินการพร้อม

รายงานแล้วเสร็จ 

(ต.ค.53-ก.ย.54) 

(1) - (2) = (3) 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

(ข้ามปี) 

(4) 

เรื่องด าเนินการค้างปี

พร้อมรายงานแล้วเสร็จ 

ในป ี2555 

(ต.ค.54-ก.ย.55) 

(5) 

เรื่องด าเนินการค้างปี

พร้อมรายงานแล้วเสร็จ 

ในป ี2556 

(ต.ค.55-พ.ค.56) 

(3) - (4) – (5) 

เรื่องร้องเรียน

ค้างปีคงเหลือ** 

รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง/โทรศัพท์ 71 15 56 8 0 48 

ส านักนายกรัฐมนตร ี/ (1111) 0 0 0 0 0 0 

รัฐสภา 5 5 0 0 0 0 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 195 45 150 67 12 71 

อ่ืนๆ 2 0 2 0 0 2 

รวมทั้งหมด 273 65 208 75 12 121 

 

หมายเหตุ **  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 

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

 

 

            
 

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


ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เรื่องอยู่ระหว่างด าเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลอัพเดตถงึวันที่ 31 พฤษภาคม 2556) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

(1) 

เรื่องร้องเรียน 

ทั้งหมด 

(ต.ค.52-ก.ย.53) 

(2) 

ด าเนินการพร้อม

รายงานแล้วเสร็จ 

(ต.ค.52-ก.ย.53) 

(1) - (2) = (3) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

(ข้ามปี) 

(4) 

เรื่องด าเนินการค้างปี 

พร้อมรายงานแล้วเสร็จ 

ในปี 2554 

(ต.ค.53-ก.ย.54) 

(5) 

เรื่องด าเนินการค้างปี 

พร้อมรายงานแล้วเสร็จ 

ในปี 2555 

(ต.ค.54-ก.ย.55) 

(6) 

เรื่องด าเนินการค้างปี 

พร้อมรายงานแล้วเสร็จ 

ในปี 2556 

(ต.ค.54-พ.ค.56) 

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

เรื่องร้องเรียนค้างป ี

คงเหลือ*** 

รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง/โทรศัพท์ 50 24 26 11 15 0 0 

ส านักนายกรัฐมนตร ี/ 

(1111) 

31 29 2 2 0 0 0 

รัฐสภา 33 31 2 2 0 0 0 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

/ (ระบบ e-Petition) 

91 17 74 57 9 7 1 

อ่ืนๆ 17 7 10 7 3 0 0 

รวมทั้งหมด 222 108 114 79 27 7 1 

 

หมายเหตุ ***  รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 4 

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

 

 

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


 

เรื่องร้องเรียน  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556  

(เอกสารแนบ ๑) 
 
 
 



ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรื่อง

เรื่อง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสร็จ

หนว่ยงาน

เจา้ของเรื่อง/

ชอ่งทางการรับ

เรื่องร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

เดอืน ตุลาคม 2555

1 5512782412 8/10/2555 ขอแจ้งเบาะแสเกีย่วกบักรณีพบเหน็ไมแ้ปรรูปผิด

กฎหมาย บริเวณบา้น (ไมท่ราบเลขที)่ หมูท่ี ่10 

ต าบลวหิารแดง อ าเภอวหิารแดง จังหวัดสระบรีุ

√ e-petition สน.จทป.5 

(สระบรีุ)

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

เชื่อมตอ่กบัเขตพื้นทีค่า่ยทหาร บริเวณหมูท่ี ่6 

ต าบลโคกแสมสาร อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบรีุ

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, 

สน.จทป.5 

(สระบรีุ)

สน.จทป.5 

(สระบุรี) ปดิเร่ือง 

(22/01/2556), 

ส านักปอ้งกันฯ ปดิ

เร่ือง(15/3/2556)

3 ทส 1603.7/3150 22/10/2555 25/1/2556 ขอใหต้รวจสอบโรงงานไมเ้ถือ่น เลขที ่1895/163 

ถนนพหลโยธนิ 37/1 แขวงลาดยาว เขตจตจุักร 

กทม.

√ ทางโทรศพัท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

4 ทส 1603.7/3149 22/10/2555 11/2/2556 ขอใหต้รวจสอบโรงงานไมแ้ปรรูป บา้นแพะหนอง

แดง ต าบลทุง่ฝาย อ าเภอเมอืง จังหวัดล าปาง

√ ทางโทรศพัท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

5 ทส 1603.7/3160 25/10/2555 ขอความเปน็ธรรมใหก้บันายย่ง บญุเหลีย่ม √ สนง.ปลดัส านกั

นายกรัฐมนตรี

ส านกัปอ้งกนัฯ

6 5510975091 25/10/2555 30/11/2555 ขอใหต้รวจสอบพฤตกิรรมเจ้าหนา้ทีป่า่ไม ้หนว่ย 

(ชย.5) หนองบวัแดง กรณีจับกมุ นายสชุาต ิหสัโต 

เมือ่วันที ่6 สงิหาคม 2555

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, 

สน.จทป.8 

(นครราชสมีา)

สน.จทป.8 

(นครราชสมีา) ปดิ

เร่ือง (27/11/55) 

กรมปา่ไม ้ปดิเร่ือง 

(30/11/2555)

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556  เดอืนพฤษภาคม 2556  (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) เอกสารแนบ 1  



ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรื่อง

เรื่อง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสร็จ

หนว่ยงาน

เจา้ของเรื่อง/

ชอ่งทางการรับ

เรื่องร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556  เดอืนพฤษภาคม 2556  (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) เอกสารแนบ 1  

7 5512773074 29/10/2555 2/4/2556 มกีารขนไมพ้ยูงจากสกลนคร เปน็จ านวนมากโดย

เกบ็ไวท้ีบ่า้น  นายล านอง และนางกอบแกว้ แกว้

ลอดหลา้ ทีอ่ยู่ 474 ม.13 บา้นนาหงสค์ า ต.พระ

บาทนาสงิห ์อ.รัตนวาป ีจ.หนองคาย

√ e-petition สน.จทป.6 

(อุดรธาน)ี

8 5511498126 29/10/2555 ขอใหต้รวจสอบการบกุรุกพื้นทีป่า่ชุมชน หมูท่ี ่9 

ต าบลคลองพน อ าเภอนาตาล (เดมิ อ.เขมราฐ) 

จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition ส านกัจัดการปา่

ชุมชน, สน.จทป.

7 สาขา

อบุลราชธานี

ส านักจัดการปา่

ชุมชน ปดิเร่ือง 

(19/12/2555)

9 5511448950 29/10/2555 ขอใหต้รวจสอบกลุม่นายทนุทีท่ าการบกุรุกพื้นที่

ปา่ถาวร หมูท่ี ่15,หมูท่ี ่17 ต าบลทบัชา้ง อ าเภอ

สอยดาว จังหวัดจันทบรีุ

√ e-petition สน.จทป.9 

(ชลบรีุ)

10 5511300015 29/10/2555 1/5/2556 ขอใหต้รวจสอบการขออนญุาตตดัไม ้ประเภทไม้

ยาง และไมพ้ะยูง เพื่อน ามาใชเ้ปน็วัสดกุอ่สร้าง

ศาลาทรงไทย บริเวณปา่(ไมท่ราบชื่อ) ต าบลมะอ ึ

อ าเภอธวัชบรีุ จังหวัดร้อยเอ็ด

√ e-petition สน.จทป.7 

(ขอนแกน่)

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

ต าบลทา่โรง อ าเภอวเิชยีรบรีุ จังหวัดเพชรบรูณ์

√ ศนูย์บริการ

ประชาชนกรม

อุทยานฯ

ส านกัปอ้งกนัฯ

12 ทส 1603.7/729 29/10/2555 กรณีขอใหต้รวจสอบพฤตกิรรมเจ้าหนา้ทีป่า่ไม ้

หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที ่ชร.12

√ ศนูย์บริการ

ประชาชนกรม

อุทยานฯ

ส านกัปอ้งกนัฯ



ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรื่อง

เรื่อง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสร็จ

หนว่ยงาน

เจา้ของเรื่อง/

ชอ่งทางการรับ

เรื่องร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556  เดอืนพฤษภาคม 2556  (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) เอกสารแนบ 1  

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

นางแกว้ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสมีา บกุ

รุกพื้นทีเ่ขตปา่สงวนปา่อนรัุกษภ์หูลวง

√ ศนูย์บริการ

ประชาชนกรม

อุทยานฯ

ส านกัปอ้งกนัฯ

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

พื้นทีป่า่ทีไ่มม่เีอกสารสทิธิ์ใหเ้ปน็พื้นทีป่า่ชุมชน

√ ศนูย์บริการ

ประชาชนกรม

อุทยานฯ

ส านกัจัดการปา่

ชุมชน

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

ต าบลแสมสาร อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบรีุ

√ ศนูย์บริการ

ประชาชนกรม

อุทยานฯ

ส านกัปอ้งกนัฯ

16 ทส 1603.7/733 29/10/2555 20/3/2556 กรณีมกีารบกุรุกปา่ในเขตอ าเภอเมอืง อ าเภอ

คลองลาน อ าเภอโกสมัพนีคร อ าเภอคลองขลงุ 

อ าเภอปางศลิาทอง จังหวัดก าแพงเพชร

√ ศนูย์บริการ

ประชาชนกรม

อุทยานฯ

ส านกัปอ้งกนัฯ

17 5511105041 31/10/2555 ขอใหพ้จิารณาปญัหาการแตง่ตัง้ขา้ราชการพล

เรือนสามญัเขา้ประเภทต าแหนง่สายงานและระดบั

ต าแหนง่ของขา้ราชการ สงักดั กรมปา่ไม้

√ e-petition ส านกับริหาร

กลาง

18 นร0404/14206 31/10/2555 18/12/2555 กระทู ้082 เร่ือง ปญัหาและผลกระทบทีเ่กดิจาก

โครงการสร้างเขื่อนแกง่เสอืเตน้

√ สนง.รัฐมนตรี ส านกัสง่เสริม

ปลกูปา่, ส านกั

จัดการทีด่นิปา่ไม้



ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรื่อง

เรื่อง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสร็จ

หนว่ยงาน

เจา้ของเรื่อง/

ชอ่งทางการรับ

เรื่องร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556  เดอืนพฤษภาคม 2556  (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) เอกสารแนบ 1  

19 5510979528 31/10/2555 29/3/2556 ขอใหต้รวจสอบเจ้าหนา้ที(่สงวนชื่อ) ของสว่น

ปอ้งกนัรักษาปา่และควบคมุไฟปา่ ส านกัจัดการ

ทรัพยากรปา่ไมท้ี ่2 (เชยีงราย)

√ e-petition สน.จทป.2 

(เชยีงราย), 

ส านกัปอ้งกนัฯ

สน.จทป.2 

(เชยีงราย) ปดิเร่ือง 

(8/11/2555), 

ส านักปอ้งกันฯ ปดิ

เร่ือง(29/3/2556) 

(ปกปดิชื่อผู้ถูก

ร้องเรียน)

20 5511483148 31/10/2555 ขอใหต้รวจสอบกลุม่นายทนุทีท่ าการบกุรุกพื้นที่

ปา่ถาวร ในพื้นทีห่มูท่ี ่15 และหมูท่ี ่17 ต าบลทบั

ชา้ง อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบรีุ

√ e-petition สน.จทป.9 

(ชลบรีุ)

เดอืน พฤศจกิายน 2555

21 5511318389 5/11/2555 มกีารลกัลอบเขา้ไปตดัไมใ้นเขตปา่ไมห้นา้งานปูด่ า 

โดยผู้ใหญบ่า้นและผู้ชว่ยผู้ใหญบ่า้น(สงวนชื่อ) น า

ชาวบา้นเขา้ไปบกุรุกปา่ ต าบลแมป่าน อ าเภอลอง 

จังหวัดแพร่

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, 

สน.จทป.3 

สาขาแพร่

(ปกปดิชื่อผู้ถูก

ร้องเรียน)

22 5511313607 5/11/2555 มนีายทนุเขา้ไปบกุรุกน าไมพ้ยูงและไมแ้ดงออกมา

จากในปา่และน ามาขายทีโ่รงงานเถือ่นทีท่ า

เกีย่วกบัแปลงรูปไม ้ หมูท่ี ่1 บา้นปา่กอ่ ต าบลปา่

กอ่ อ าเภอชานมุาน จังหวัดอ านาจเจริญ

√ e-petition สน.จทป.7 

สาขา

อุบลราชธานี

23 5512207156 14/11/2555 21/12/2555 นายหสัตว์ัต เจียธนานนัต ์บา้นเลขที ่9/159 หมูท่ี ่8

 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต าบลกระทุม่ลม้ อ าเภอ

สามพราน จังหวัดนครปฐม ร้องขอทีด่นิท ากนิ

√ e-petition ส านกัจัดการ

ทีด่นิปา่ไม้



ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรื่อง

เรื่อง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสร็จ

หนว่ยงาน

เจา้ของเรื่อง/

ชอ่งทางการรับ

เรื่องร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556  เดอืนพฤษภาคม 2556  (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) เอกสารแนบ 1  

24 5510966979 14/11/2555 21/11/2555 พนกังานราชการ ต าแหนง่เจ้าหนา้ทีพ่ทิกัษป์า่

(สงวนชื่อ) มาเรียกเกบ็เงนิรายเดอืนจากชาวบา้นที่

มกีารแปรรูปไม ้อยู่ทีจ่ังหวัดอุตรดติถ์

√ e-petition สน.จทป.3 

(ล าปาง)

(ปกปดิชื่อผู้ถูก

ร้องเรียน)

25 5510960711 14/11/2555 21/11/2555 ขอใหต้รวจสอบการปฏบิตัหินา้ทีข่องพนกังาน

ราชการ(สงวนชื่อ) ทีส่วนปา่เขาพลงึ-บา้นดา่น อ.

เมอืง จ.อุตรดติถ์

√ e-petition สน.จทป.3 

(ล าปาง)

(ปกปดิชื่อผู้ถูก

ร้องเรียน)

26 5511374630 14/11/2555 เจ้าหนา้ทีป่า่ไม(้สงวนชื่อ) หนว่ยหนองหลวง อ าเภอ

เฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย มพีฤตกิารณ์ลกัลอบตดั

ไมแ้ละขนไมพ้ยูงจากอุทยานแหง่ชาตภิพูาน 

จังหวัดสกลนคร เพื่อสง่ไปจ าหนา่ยยังประเทศลาว

√ e-petition สน.จทป.6 

(อุดรธาน)ี,  

สน.จทป.6 

สาขานครพนม, 

ส านกัปอ้งกนัฯ

(ปกปดิชื่อผู้ถูก

ร้องเรียน)

27 5511310284 16/11/2555 มกีารเขา้ไปบกุรุกในเขตพื้นที ่ปา่ยางหกั - เขาปุม้ 

ซึง่เปน็เขตตดิกนั 3 ต าบล ไดแ้ก ่ต.วังจันทร์ ต.พุ

สวรรค ์ต.ทา่แลง อ.แกง่กระจาน จ.เพชรบรีุ

√ e-petition สน.จทป.10 

สาขาเพชรบรีุ

28 5511369363 16/11/2555 มนีายทนุและชาวบา้นเขา้ไปบกุรุกพื้นทีเ่ขตปา่สงวน

เปน็ปา่ตน้น้ า หมูท่ี ่8 ต าบลโคกสะตอ อ าเภอรือ

เสาะ จังหวัดนราธวิาส

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, 

สน.จทป.13 

สาขานราธวิาส

29 5510318954 20/11/2555 บริษทัจ ากดัแหง่หนึง่(สงวนชื่อ) ตัง้อยู่เลขที ่195 

หมูท่ี ่8 ต าบลกรุงชงิ อ าเภอนบพติ า จังหวัด

นครศรีธรรมราช บกุรุกปา่ลกัลอบขุดแร่นอกเขต

สมัประทาน

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, 

สน.จทป.12 

(นครศรีธรรมราช

)

(ปกปดิชื่อผู้ถูก

ร้องเรียน)



ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรื่อง

เรื่อง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสร็จ

หนว่ยงาน

เจา้ของเรื่อง/

ชอ่งทางการรับ

เรื่องร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556  เดอืนพฤษภาคม 2556  (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) เอกสารแนบ 1  

30 5511440582 21/11/2555 นางนศิารัตน ์แปงสนทิ  ขอใหพ้จิารณาแกไ้ข

ปญัหาความเดอืดร้อนจากผลกระทบ กรณีกรมปา่

ไมร่้วมกบัองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดเชยีงราย 

ด าเนนิโครงการสวนพฤกษศาสตร์เฉลมิพระเกยีรติ

 ๘๐ พรรษา มหาราชนิใีนพื้นทีบ่ริเวณปา่แม่

ขา้วตม้และปา่หว้ยลกึ ต าบลทา่สดุ อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จังหวัดเชยีงราย

√ e-petition สน.จทป.2 

(เชยีงราย)

31 5511451889 21/11/2555 ขอใหต้รวจสอบการบกุรุกพื้นทีป่า่ชุมชน ในพื้นทีห่มู่

 9 ต าบลคลองพน อ าเภอนาตาล(เดมิเปน็อ าเภอ

เขมราฐ) จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition ส านกัจัดการปา่

ชุมชน, สน.จทป.

7 สาขา

อุบลราชธานี32 5512750878 21/11/2555 ขอแจ้งเบาะแสเกีย่วกบัการตดัไม ้และขนย้ายไม้

เนื้อแข็ง บริเวณปา่คลองกอ้งส ีตดิปา่อนรัุกษ ์

หมูบ่า้นตนีเขา หมู ่3 ต าบลทุง่คาโงก อ าเภอเมอืง 

จังหวัดพังงา

√ e-petition สน.จทป.12 

สาขากระบี่

33 5511316641 21/11/2555 20/12/2555 มกีารบกุรุกถางปา่ในเขตปา่สงวนแหง่ชาตแิมส่อด 

หมูท่ี ่6 ต าบลแมต่าว อ าเภอแมส่อด จังหวัดตาก

√ e-petition สน.จทป.4 (ตาก)

34 5510994433 23/11/2555 การขออนญุาตติดัไมใ้นทีด่นิสว่นบคุคลจังหวัด

อุตรดติถ์

√ e-petition สน.จทป.3 

(ล าปาง)

35 5512727706 26/11/2555 19/2/2556 ขอแจ้งเบาะแสการลกัลอบบกุรุกปา่สงวน บริเวณ

หมูท่ี ่1 และ หมูท่ี ่6 หมูบ่า้นไทรทอง ต าบลลุม่สุม่ 

อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบรีุ

√ e-petition สน.จทป.10 

(ราชบรีุ)



ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรื่อง

เรื่อง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสร็จ

หนว่ยงาน

เจา้ของเรื่อง/

ชอ่งทางการรับ

เรื่องร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556  เดอืนพฤษภาคม 2556  (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) เอกสารแนบ 1  

36 5510969241 27/11/2555 ขอใหต้รวจสอบการลกัลอบเปลีย่นไมป้ระดูท่อ่น

ของกลางคด ีของหวัหนา้หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที ่

ชร.12 (แมอ่งิฝ่ังขวา) จังหวัดเชยีงราย

√ e-petition สน.จทป.2 

(เชยีงราย)

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

การขอรับเงนิเดอืนของพนกังานจ้างเหมา (TOR) 

ของหนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ ชร.12 (แมอ่งิฝ่ังขวา)ใน

สงักดัส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี ่2 (เชยีงราย)

√ e-petition ส านกับริหาร

กลาง, สน.จทป.

2 (เชยีงราย)

สน.จทป.2 

(เชยีงราย) ปดิเร่ือง 

(27/3/2556), กรม

ปา่ไม ้ปดิเร่ือง

(4/4/2556)

เดอืน ธันวาคม 2555

38 ทส 1603.7/3579 3/12/2555 18/1/2556 กรณีมกีารตดัตน้ไม ้หมูท่ี ่24 บริเวณแกง่เกาะใหญ่

 ต าบลแมเ่ลย์ อ าเภอแมว่งก ์จังหวัดนครสวรรค์

√ ทางโทรศพัท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

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

กบัอดตีเจ้าหนา้ทีป่า่ไมอ้อกตรวจและรีดไถเงนิและ

อ านวยความสะดวกใหพ้วกพอ่คา้ไมพ้ยุงขนไมพ้ยุง

ขา้มไปประเทศลาว

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, 

สน.จทป.6 

(อุดรธาน)ี

ส านักปอ้งกันฯ ปดิ

เร่ือง (13/3/2556),

 สน.จทป.6 

(อุดรธาน)ี ปดิเร่ือง 

(11/3/2556)

40 5512772839 11/12/2555 18/3/2556 ขอแจ้งเบาะแสการลกัลอบตดัไมพ้ะยุง บริเวณปา่

สงวน ชื่อ ปา่ดงค าเดอืย แปลง 1 ซึง่อยู่ในพื้นทีข่อง

ต าบลโคกกง่ และต าบลปา่กอ อ าเภอชานมุาน 

จังหวัดอ านาจเจริญ

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, 

สน.จทป.7 

สาขา

อุบลราชธานี

ส านักปอ้งกันฯ ปดิ

เร่ือง(12/3/2556), 

กรมปา่ไม ้ปดิเร่ือง

(18/3/2556)



ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรื่อง

เรื่อง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสร็จ

หนว่ยงาน

เจา้ของเรื่อง/

ชอ่งทางการรับ

เรื่องร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556  เดอืนพฤษภาคม 2556  (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) เอกสารแนบ 1  

41 5512780734 11/12/2555 16/1/2556 ขอแจ้งเบาะแสเกีย่วกบัการลกัลอบตดัไมพ้ะยูง 

บริเวณพื้นทีป่า่เขาชอ่งกระจก หมูท่ี ่1 หมูท่ี ่5 และ

หมูท่ี ่9 ต าบลล านางแกว้ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัด

นครราชสมีา

√ e-petition สน.จทป.8 

(นครราชสมีา)

42 5510991467 13/12/2555 มพีนกังานกรมปา่ไมจ้ากนครสวรรค ์ประเมนิตตีรา

 ไมย้างนาจ านวน 2 ตน้ เรียกวา่ประเมนิตน้ละ 

2000 บาทรวมเปน็เงนิ 4000 บาท แตไ่มอ่อก

ใบเสร็จรับเงนิให้

√ e-petition สน.จทป.4 

สาขานครสวรรค์

43 ทส 1603.7/3644 13/12/2555 กรณีบกุรุกพื้นทีป่า่สงวน หมูท่ี ่5 ต าบลกาบงั 

อ าเภอกาบงั จังหวัดยะลา

√ หนงัสอืบนัทกึ ส านกัปอ้งกนัฯ

44 5512746804 14/12/2555 ขอแจ้งเบาะแสเกีย่วกบัการลกัลอบตดัไมท้ าลายปา่

 บริเวณหมูบ่า้นปางสา ต าบลปา่ตงึ อ าเภอแมจ่ัน 

จังหวัดเชยีงราย

√ e-petition สน.จทป.2 

(เชยีงราย)

45 5511392028 14/12/2555 14/1/2556  มกีารตดั แปรรูป ไมอ้ย่างเปน็ระบบแจ้งเร่ืองไปยัง

ปา่ไมใ้นพื้นที ่แตเ่จ้าหนา้ทีเ่พกิเฉยในการจับกมุ

ผู้กระท าผิด พื้นทีจ่ังหวัดสรุาษฎร์ธานี

√ e-petition  สน.จทป.11 (สุ

ราษฎร์ธาน)ี

46 5512270706 20/12/2555 ขอใหต้รวจสอบ บริษทั/หา้งร้านนนัทวงศเ์ทรดดิ้ง 

98/903 หมูท่ี ่11 หมูบ่า้นศริิวรรณ ซอย 20 ถนน

บางกรวย ไทรนอ้ย ต าบลบางบวัทอง อ าเภอบาง

บวัทอง จังหวัดนนทบรีุ

√ e-petition ส านกัการ

อนญุาต



ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรื่อง

เรื่อง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสร็จ

หนว่ยงาน

เจา้ของเรื่อง/

ชอ่งทางการรับ

เรื่องร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556  เดอืนพฤษภาคม 2556  (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) เอกสารแนบ 1  

47 5511322943 24/12/2555 14/1/2556 ขอใหต้รวจสอบการลกัลอบตดัไม ้ประเภทไมป้ระดู่

 ไมม้ะคา่ และไมช้งิชัน บริเวณพื้นทีป่า่สงวนอยู่ใน

พื้นที ่ต าบลคลองชะอุน่ อ าเภอพนม จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี

√ e-petition สน.จทป.11 (สุ

ราษฎร์ธาน)ี

เดอืน มกราคม 2556

48 ทส 0207.5/ว3904 26/11/2555 การแกไ้ขปญัหาเร่ืองราวร้องทกุขด์า้น

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวัด

ก าแพงเพชร

√ คลนิกิรับเร่ือง

ร้องทกุข์

ส านกัปอ้งกนัฯ ทบยอดมาเดอืน

 มค.56

49 5512733969 2/1/2556 ขอแจ้งเบาะแสการลกัลอบตดัไมท้ าลายปา่ 

บริเวณปา่เทอืกเขา กะทะทอง หมูบ่า้นตนีเขา 

(คลองกงส ีชื่อทีป่ระชาชนเรียก) หมูท่ี ่3 ต าบลทุง่

คาโงก อ าเภอเมอืง จังหวัดพังงา

√ e-petition สน.จทป.12 

สาขากระบี่

50 5511482766 2/1/2556 25/1/2556 ขอทราบผลการพจิารณาไปยังส านกังานปลดั

ส านกันายกรัฐมนตรี เร่ืองการขอเอกสารสทิธิ

ทีด่นิท ากนิ กรณีนายสมหมาย พันธุรัตน ์จังหวัด

ชุมพร

√ e-petition ส านกัจัดการ

ทีด่นิปา่ไม้, 

สน.จทป.11 (สุ

ราษฎร์ธาน)ี

สน.จทป.11 (สุ

ราษฎร์ธาน)ี ปดิ

เร่ือง(17/1/2556), 

กรมปา่ไม ้ปดิเร่ือง

(25/1/2556)

51 5511456756 2/1/2556 ขอความอนเุคราะหเ์ร่งรัดการด าเนนิการออก

เอกสารสทิธทิีด่นิใหแ้กร่าษฎรในพื้นทีบ่า้นลาน

ขวาง หมูท่ี ่9 ต าบลวังหนิ อ าเภอเมอืงตาก จังหวัด

ตาก

√ e-petition ส านกัจัดการ

ทีด่นิปา่ไม้, 

สน.จทป.4 (ตาก)



ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรื่อง

เรื่อง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสร็จ

หนว่ยงาน

เจา้ของเรื่อง/

ชอ่งทางการรับ

เรื่องร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556  เดอืนพฤษภาคม 2556  (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) เอกสารแนบ 1  

52 5510928564 2/1/2556 เจ้าหนา้ทีป่า่ไมส้ านกัจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี ่12 

สาขากระบี ่ประพฤตมิชิอบ

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

53 5510998434 7/1/2556 12/3/2556 รับสนิบนกรณีการท าไมพ้ยุงในเขตหมูบ่า้นหว้ยชัน 

หมูท่ี ่3 ต าบลชอ่งกุม่ อ าเภอวัฒนานคร จังหวัด

สระแกว้

√ e-petition สน.จทป.9 

สาขาปราจีนบรีุ

54 5610910070 7/1/2556 27/3/2556 เจ้าหนา้ทีป่า่ไมเ้ขา้ไปตดัไมส้กั จ านวนมากในพื้นที่

ปา่สงวนแหง่ชาตไิมท่ราบชื่อแตต่ดิกบัเขามณฑา 

ต าบลทองหลาง อ าเภอหว้ยคต จังหวัดอุทยัธานี

√ e-petition สน.จทป.4 

สาขานครสวรรค์

55 5612721484 7/1/2556 ขอแจ้งเบาะแสเกีย่วกบัการบกุรุกพื้นทีป่า่ (ไม่

ทราบชื่อปา่) ในพื้นทีอ่ าเภอมวกเหลก็ จังหวัด

สระบรีุ

√ e-petition สน.จทป.5 

(สระบรีุ)

56 5612772601 9/1/2556 24/1/2556 ขอใหต้รวจสอบการขนย้ายตน้ไมข้นาดใหญอ่อก

จากพื้นทีโ่ดยไมไ่ดรั้บอนญุาตและไมม่ตีรา

สญัลกัษณ์ จากพื้นทีอ่ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัด

นครราชสมีา

√ e-petition ส านกัดา่นปา่ไม้,

 สน.จทป.8 

(นครราชสมีา)

สน.จทป.8 

(นครราชสมีา) และ

 ส านักดา่นปา่ไม ้

ปดิเร่ือง 

(24/1/2556)

57 5611388348 9/1/2556 การบกุรุกแผ้วถางทีป่า่ในพื้นทีบ่า้นหว้ยยศ-บา้น

หว้ยนอ้ยกา ต าบลมว่งเจ็ดตน้ อ าเภอบา้นโคก 

จังหวัดอุตรดติถ์

√ e-petition สน.จทป.3 

(ล าปาง)



ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรื่อง

เรื่อง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสร็จ

หนว่ยงาน

เจา้ของเรื่อง/

ชอ่งทางการรับ

เรื่องร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556  เดอืนพฤษภาคม 2556  (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) เอกสารแนบ 1  

58 5611109704 9/1/2556 ขอใหเ้ร่งพจิารณาจ่ายเงนิเดอืนตกเบกิใหแ้ก่

พนกังานต าแหนง่ลกูจ้างชั่วคราว สงักดัส านกั

จัดการปา่ไมท้ี ่3 ล าปาง สงักดักรมปา่ไม้

√ e-petition สน.จทป.3 

(ล าปาง)

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

สวนปา่หลงับา้นตาศรีในกลุม่บา้นอาบน้ าชา้ง หมูท่ี

11ต าบล ชุมโค อ าเภอ ปะทวิ จังหวัดชุมพร  อา้ง

วา่ตดัมาเพื่อตอ่เติม่ทพีักสายตรวจในชุมชน

√ e-petition สน.จทป.11 (สุ

ราษฎร์ธาน)ี

60 5612718420 16/1/2556 ขอใหต้รวจสอบกรณีมรีถแมค็โคก าลงัร้ือถอน

ตน้ไมใ้นปา่ซึง่อยู่ตดิกบัใตป้ระตนู้ าของเขื่อน

บริเวณอา่งเกบ็น้ าแมม่อก อ.เถนิ จ.ล าปาง

√ e-petition สน.จทป.3 

(ล าปาง)

61 5611349954 16/1/2556 ขอใหต้รวจสอบอดตีนายก อบต. (สงวนชื่อ) ต าบล

ทา่หมอทา่หมอไทร อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลาได้

เขา้ไปบกุรุกพื้นทีป่า่สงวน/ตดัตน้ไมใ้หญข่าย/ขุด

หนา้ดนิขาย /ปลกูยางพาราในพื้นทีป่า่สงวน

ประมาณ 200-300 ไร่ ผู้ร้องเคยแจ้งกบัหนว่ยงาน

 อ าเภอ จังหวัด ปา่ไมจ้ังหวัด ไมม่คีวามคบืหนา้

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, 

สน.จทป.13 

(สงขลา)

(ปกปดิชื่อผู้ถูก

ร้องเรียน)



ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรื่อง

เรื่อง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสร็จ

หนว่ยงาน

เจา้ของเรื่อง/

ชอ่งทางการรับ

เรื่องร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556  เดอืนพฤษภาคม 2556  (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) เอกสารแนบ 1  

62 5611388433 16/1/2556 18/3/2556 ขอใหต้รวจสอบการลกัลอบตดัตน้ไม ้ประเภท ตน้

กระถนิเทพา ภายในพื้นทีโ่ครงการปลกูปา่เฉลมิ

พระเกยีต ิSPC หมูท่ี ่11 ต าบลชุมโค อ าเภอปะทวิ 

จังหวัดชุมพร

√ e-petition สน.จทป.11 (สุ

ราษฎร์ธาน)ี

63 5612750213 16/1/2556 6/2/2556 มกีารบกุรุกปา่ชุมชนบา้นหนองบวั ต าบลละลวด 

อ าเภอช าน ิ จังหวัดบรีุรัมย์

√ e-petition ส านกัจัดการปา่

ชุมชน, สน.จทป.

8 (นครราชสมีา)

สน.จทป.8 

(นครราชสมีา) ปดิ

เร่ือง (30/1/2556),

 กรมปา่ไมป้ดิเร่ือง 

(6/2/2556)

64 5612783300 21/1/2556 ขอแจ้งเบาะแสการลกัลอบตดัไมท้ าลายปา่และขุด

ดนิ บริเวณเขตพื้นทีอ่นรัุกษ ์ต าบลพวงทอง อ าเภอ

บอ่ทอง จังหวัดชลบรีุ

√ e-petition สน.จทป.9 

(ชลบรีุ)

65 5611154248 21/1/2556 ขอใหด้ าเนนิการเร่ืองคา่รักษาพยาบาล 

ลกูจ้างประจ า กรมปา่ไม ้ทีจ่ะเกษยีน 30 กนัยายน

 2556

√ e-petition ส านกับริหาร

กลาง

66 5612761825 21/1/2556 6/3/2556 ขอแจ้งเบาะแสการลกัลอบตดัไมท้ าลายปา่ 

บริเวณหมูท่ี ่12 ต าบลณรงค ์อ าเภอศรีณรงค ์

จังหวัดสริุนทร์

√ e-petition สน.จทป.8 

(นครราชสมีา)

67 5611368621 21/1/2556 มกีารลกัลอบตดัตน้ไมย้าง สาธารณะในเขตชุมชน

 ณ บา้นสม้ปอ่ย ต าบลคอ้ทอง อ าเภอเขื่องใน จ.

อุบลราชธานี

√ e-petition สน.จทป.7 

สาขา

อุบลราชธานี



ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรื่อง

เรื่อง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสร็จ

หนว่ยงาน

เจา้ของเรื่อง/

ชอ่งทางการรับ

เรื่องร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556  เดอืนพฤษภาคม 2556  (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) เอกสารแนบ 1  

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

ของส านกังานปา่ไมอ้ าเภอทบัสะแก บริเวณหมูท่ี ่6

 บา้นหนองยา ต าบลนาหกูวาง อ าเภอทบัสะแก 

จังหวัดประจวบครีีขันธ์

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, 

สน.จทป.10 

สาขาเพชรบรีุ

ส านักปอ้งกันฯ ปดิ

เร่ือง(15/3/2556), 

สน.จทป.10 สาขา

เพชรบุรี ปดิเร่ือง

(27/2/2556)

69 5612701492 24/1/2556 ขอแจ้งเบาะแสเกีย่วกบัการลกัลอบบกุรุกปา่สงวน

 พื้นทีโ่ครงการปลกูปา่ถาวรเฉลมิพระเกยีรต ิ

สมเดจ็พระนางเจ้าสริิกติพิระบรมราชนินีาถ 

เชื่อมตอ่พื้นทีป่า่สงวนแหง่ชาต ิปา่ซบัลงักา 

บริเวณหมูท่ี ่6 และหมูท่ี ่8 ต าบลน้ าร้อน อ าเภอ

วเิชยีรบรีุ จังหวัดเพชรบรูณ์

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, 

สน.จทป.4 

สาขาพษิณุโลก

70 5612709472 28/1/2556 มนีายทนุ/ชาวบา้น ตดัเขา้ไปตดัไมย้างอายุ 100

กวา่ปใีน วัดเลาคา ต าบลโคกกรวด อ าเภอปากพลี

 จังหวัดนครนายก

√ e-petition สน.จทป.9 

สาขาปราจีนบรีุ

71 5611301577 28/1/2556 ขอใหต้รวจสอบการตดัไมย้างขนาดใหญ ่อายุ

มากกวา่ 100 ป ีในพื้นทีว่ัดเลาคา ต าบลโคกกรวด

 อ าเภอปากพล ีจังหวัดนครนายก

√ e-petition สน.จทป.9 

สาขาปราจีนบรีุ

72 5611431332 30/1/2556 ขอใหต้รวจสอบการบกุรุกพื้นทีเ่ขตปา่สงวนเพื่อ

สร้างมหาวทิยาลยันเรศวร จังหวัดก าแพงเพชร

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, 

สน.จทป.4 (ตาก)

73 5611191378 30/1/2556 ขอใหต้รวจสอบการเบกิจ่ายเงนิเดอืนลกูจ้างของ

ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี ่2 (เชยีงราย) ตัง้แต่

เดอืนตลุาคม 2555 - มกราคม 2556

√ e-petition ส านกับริหาร

กลาง, สน.จทป.

2 (เชยีงราย)



ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรื่อง

เรื่อง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสร็จ

หนว่ยงาน

เจา้ของเรื่อง/

ชอ่งทางการรับ

เรื่องร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556  เดอืนพฤษภาคม 2556  (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) เอกสารแนบ 1  

เดอืน กุมภาพันธ์ 2556

74 ทส 1603.7/163 17/1/2556 กรณีการบกุรุกพื้นทีแ่ละลกัลอบตดัไม ้บา้นวังปลา

ใน หมูท่ี ่5 ต าบลพญาวัง อ าเภอบงึสามพัน จังหวัด

เพชรบรูณ์

√ ทางโทรศพัท1์310 ส านกัปอ้งกนัฯ ทบยอดมาเดอืน

 กพ.56

75 5611173791 1/2/2556 ขอใหเ้ร่งพจิารณาจ่ายเงนิเดอืนใหแ้ก ่ลกูจ้าง

รับเหมาชั่วคราว ประจ าส านกัจัดการทรัพยากรปา่

ไมท้ี ่2 กรมปา่ไม ้จังหวัดเชยีงราย

√ e-petition ส านกับริหาร

กลาง, สน.จทป.

2 (เชยีงราย)

76 5612924432 1/2/2556 1/5/2556 ขอความชว่ยเหลอืกรณีไดรั้บผลกระทบจากการ

ปฏบิตัหินา้ทีข่องเจ้าหนา้ทีป่า่ไมจ้ังหวัดกาญจนบรีุ

เกีย่วกบัความลา่ชา้ในพจิารณาการขอตอ่

ใบอนญุาตตัง้โรงงานแปรรูปไมด้ว้ยเคร่ืองจักร

√ e-petition สน.จทป.10 

(ราชบรีุ)

77 5611460302 1/2/2556 ขอใหต้รวจสอบการบกุรุกปา่ในพื้นทีป่า่สงวน

แหง่ชาตปิา่สนัทราย ต าบลแมแ่ฝก อ าเภอสนัทราย

 จังหวัดเชยีงใหม่

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, 

สน.จทป.1 

(เชยีงใหม)่

78 5610960147 1/2/2556 5/4/2556 มนีายทนุ ร่วมดว้ยรองผู้บริหาร อบต.เชงิทะเล 

ผู้ใหญบ่า้น หมูท่ี ่3 ขึ้นไปขุดดนิบนภเูขา หมูท่ี ่3 ต.

เชงิทะเล อ.ถลาง จ.ภเูกต็

√ e-petition สน.จทป.12 

สาขากระบี่

79 5511641638 1/2/2556 27/2/2556 ขอใหต้รวจสอบการลกัลอบขนไมพ้ยูงจากวัดบา้น

ขอนแตก ต.ขอนแตก อ.สงัขะ จ.สริุนทร์

√ e-petition สน.จทป.8 

(นครราชสมีา)



ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรื่อง

เรื่อง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสร็จ

หนว่ยงาน

เจา้ของเรื่อง/

ชอ่งทางการรับ

เรื่องร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556  เดอืนพฤษภาคม 2556  (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) เอกสารแนบ 1  

80 5611382672 5/2/2556 22/2/2556 พบไมต้อ้งสงสยัทัง้ทีแ่ปรรูปแลว้และทัง้ตน้ อยู่

บริเวณทีก่อ่สร้างบา้นเรือนทรงไทย บา้นหนองแวง

 หมูท่ี ่7 ต าบลหนองมา้ อ าเภอโพธิ์ศรีสวุรรณ 

จังหวัดศรีสะเกษ

√ e-petition สน.จทป.8 

(นครราชสมีา)

81 ทส1603.7/430 6/2/2556 กรณีการบกุรุกพื้นทีป่า่สงวน หมูบ่า้นบาโหย 

ต าบลบาโหย อ าเภอสะบา้ย้อย จังหวัดสงขลา

√ ทางโทรศพัท1์310 ส านกัปอ้งกนัฯ

82 ทส1603.7/425 6/2/2556 2/5/2556 การบกุรุกแนวเขตปา่ หมูท่ี ่10 ต าบลทบักวาง 

อ าเภอแกง่คอย จังหวัดสระบรีุ

√ ทางโทรศพัท1์310 ส านกัปอ้งกนัฯ

83 ทส 1603.7/429 6/2/2556 กรณีการบกุรุกปา่บริเวณเชงิเขา หมูบ่า้นแพะ หมูท่ี่

 7 อ าเภอชาตติระการ จังหวัดพษิณุโลก

√ ทางโทรศพัท1์310 ส านกัปอ้งกนัฯ

84 5610986233 11/2/2556 ขอใหต้รวจสอบพฤตกิรรมเจ้าหนา้ที ่หนว่ยปอ้งกนั

รักษาปา่ที ่ชร.12 (แมอ่งิฝ่ังขวา) จังหวัดเชยีงราย

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ

85 5611320382 11/2/2556 26/2/2556 มกีารโคน่ตน้ไมใ้หญบ่นภเูขา บริเวณหมูบ่า้นผ่าน

ศกึ ม.11 ต.พญาเย็น อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสมีา

√ e-petition สน.จทป.8 

(นครราชสมีา)

86 ทส1603.7/477 11/2/2556 20/2/2556 กรณีการบกุรุกปา่สงวน หมูท่ี ่10 ต าบลพญาเย็น 

อ าเภอปากชอ่ง จังหวัดนครราชสมีา

√ ทางโทรศพัท1์310 สน.จทป.8 

(นครราชสมีา)

87 5611132922 11/2/2556 ขอใหพ้จิารณาจ่ายเงนิคา่ครองชพีใหแ้กข่า้ราชการ

ของส านกังานประสานงานปอ้งกนัและปราบปราม

การท าลายทรัพยากรปา่ไม(้นปม.) ต าบลค าแคน 

อ าเภอมญัจา จังหวัดขอนแกน่

√ e-petition ส านกับริหาร

กลาง, สน.จทป.

7 (ขอนแกน่)



ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรื่อง

เรื่อง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสร็จ

หนว่ยงาน

เจา้ของเรื่อง/

ชอ่งทางการรับ

เรื่องร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556  เดอืนพฤษภาคม 2556  (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) เอกสารแนบ 1  

88 5611308206 11/2/2556 11/3/2556 มกีารบกุรุกพื้นทีป่า่ชุมชนทีห่มูบ่า้นหนองมะคา่ใหม่

 ต าบลผไทรินทร์ อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัด

บรีุรัมย์

√ e-petition ส านกัจัดการปา่

ชุมชน, สน.จทป.

8 (นครราชสมีา)

สน.จทป.8 

(นครราชสมีา) ปดิ

เร่ือง(26/2/2556), 

กรมปา่ไมป้ดิเร่ือง

(11/3/2556)

89 5611361639 12/2/2556 มกีารบกุรุกพื้นทีป่า่ชุมชน (แปลงที ่74 และ แปลงที่

 75) หมูท่ี ่1 (บา้นจิตอารีย์) ต าบลสกังาม อ าเภอ

คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร

√ e-petition ส านกัจัดการปา่

ชุมชน, สน.จทป.

4 (ตาก)

90 5611199441 17/2/2556 กรณีลกูจ้างชั่วคราวที ่ศนูย์ปฏบิตักิารยุทธการ

แกไ้ขปญัหาวกิฤตปา่ไมข้องชาตทิี่6 (กระบี)่ ตน

ไมไ่ดรั้บเงนิเดอืนตัง้แตเ่ดอืนตลุาคม-ถงึปจัจุบนั

√ e-petition ส านกับริหาร

กลาง, สน.จทป.

12 สาขากระบี่

91 5612792553 17/2/2556 ขอแจ้งเบาะแสการลกัลอบตดัไมท้ าลายปา่ ในเขต

พื้นทีอ่นรัุกษท์บัตะเคยีน ต าบลมวกเหลก็ อ าเภอ

มวกเหลก็ จังหวัดสระบรีุ

√ e-petition สน.จทป.5 

(สระบรีุ)

92 5612738528 17/2/2556 ขอแจ้งเบาะแสการลกัลอบตดัไมท้ าลายปา่ 

บริเวณพื้นทีป่า่สงวนปา่เขาควนโนรา ภายในหมูท่ี ่

5 หมูบ่า้นตเีตะ๊ ต าบลคลองเคยีน อ าเภอตะกัว่ทุง่ 

จังหวัดพังงา

√ e-petition สน.จทป.12 

สาขากระบี่

93 5612673211 17/2/2556 28/2/2556 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกบัระเบยีบการ

ครอบครองเลือ่ยยนต ์ของกรมปา่ไม้

√ e-petition ส านกัการ

อนญุาต

94 5612618157 19/2/2556 28/2/2556 ขอเสนอความคดิเหน็เกีย่วกบัระเบยีบการ

ครอบครองเลือ่ยยนต ์ของกรมปา่ไม้

√ e-petition ส านกัการ

อนญุาต



ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรื่อง

เรื่อง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสร็จ

หนว่ยงาน

เจา้ของเรื่อง/

ชอ่งทางการรับ

เรื่องร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556  เดอืนพฤษภาคม 2556  (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) เอกสารแนบ 1  

95 ทส 1603.7/574 19/2/2556 6/3/2556 กรณีการบกุรุกพื้นทีป่า่สงวนแหง่ชาต ิบา้นพุนอ้ย 

ต าบลลุม่สมุ อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบรีุ

√ ทางโทรศพัท1์310 สน.จทป.10 

(ราชบรีุ)

96 ทส 1603.7/552 19/2/2556 กรณีการบกุรุกและเผาพื้นทีป่า่สงวนแหง่ชาต ิหมูท่ี่

 1 ต าบลปง หมูท่ี ่11 ต าบลน้ าแพร่ อ าเภอหางดง 

จังหวัดเชยีงใหม่

√ ทางโทรศพัท1์310 สน.จทป.1 

(เชยีงใหม)่

97 ทส 1603.7/550 19/2/2556 กรณีการบกุรุกลกัลอบตดัไมใ้นพื้นทีป่า่สงวน

แหง่ชาต ิหมูท่ี ่2 ต าบลแหลมทอง อ าเภอภกัดชีุม

พล จังหวัดชัยภมูิ

√ ทางโทรศพัท1์310 สน.จทป.8 

(นครราชสมีา)

98 ทส 1603.7/551 19/2/2556 22/3/2556 กรณีการบกุรุกพื้นทีป่า่สงวนแหง่ชาต ิหมูท่ี ่1 หมูท่ี่

 2 ต าบลทุง่กง อ าเภอกาญจนดษิฐ์ จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี

√ ทางโทรศพัท1์310 สน.จทป.11 (สุ

ราษฎร์ธาน)ี

99 ทส 1603.7/258 19/2/2556 19/2/2556 แจ้งขา่วไฟไหมพ้ื้นทีป่า่สงวนแหง่ชาต ิหมูท่ี ่3 

ต าบลชัยเกษม อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบครีีขันธ์

√ ทางโทรศพัท1์310 ส านกัปอ้งกนัฯ

100 ทส 1603.7/273 20/2/2556 20/2/2556 แจ้งเหตไุฟไหมใ้นเขตอุทยานแหง่ชาตไิทยประจันทน์

  หมูท่ี ่4 บา้นหนิส ีต าบลยางหะ อ าเภอปากทอ่ 

จังหวัดราชบรีุ

√ ทางโทรศพัท1์310 สน.จทป.10 

(ราชบรีุ)

101 ทส 1603.7/597 20/2/2556 21/2/2556 กรณีการบกุรุกพื้นทีป่า่ชุมชน หมูท่ี ่3 ต าบลนายาง

 อ าเภอพชิัย จังหวัดอุตรดติถ์

√ ทางโทรศพัท1์310 สน.จทป.3 

(ล าปาง)

102 ทส 1603.7/598 20/2/2556 5/3/2556 กรณีการบกุรุกพื้นทีป่า่สงวแหง่ชาต ิหมูท่ี ่3 ต าบล

เวยีงตา้ อ าเภอลอง จังหวัดแพร่

√ ทางโทรศพัท1์310 สน.จทป.3 

สาขาแพร่



ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรื่อง

เรื่อง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสร็จ

หนว่ยงาน

เจา้ของเรื่อง/

ชอ่งทางการรับ

เรื่องร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556  เดอืนพฤษภาคม 2556  (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) เอกสารแนบ 1  

103 ทส 1603.7/627 21/2/2556 กรณีเจ้าหนา้ทีเ่รียกรับสนิบนจากลุม่นายทนุ หมูท่ี ่

8 ต าบลเมอืงพาน อ าเภอพาน จังหวัดเชยีงราย

√ ทางโทรศพัท1์310 สน.จทป.2 

(เชยีงราย)

104 ทส 1603.7/279 21/2/2556 21/2/2556 แจ้งเหตไุฟไหมใ้กลก้บัสถานคีวบคมุไฟปา่ศนูย์บอ่

หลวง อ าเภอฮอด จังหวัดเชยีงใหม่

√ ทางโทรศพัท1์310 สน.จทป.1 

(เชยีงใหม)่

105 ทส 1603.7/283 21/2/2556 21/2/2556 แจ้งเหตไุฟไหมป้า่สงวน ต าบลดอนสาว อ าเภอ

ตระการพชืผล จังหวัดอุบลราชธานี

√ ทางโทรศพัท1์310 สน.จทป.7 

สาขา

อุบลราชธานี106 ทส 1603.7/296 27/2/2556 27/2/2556 แจ้งเหตไุฟไหมป้า่ บา้นทบัปยุ หมูท่ี ่5 ต าบลส าเนา

 อ าเภอส าเนา จังหวัดตาก

√ ทางโทรศพัท1์310 สน.จทป.4 (ตาก)

107 5612757730 28/2/2556 26/4/2556 ขอแจ้งเบาะแสการลกัลอบตดัไมท้ าลายปา่ 

บริเวณพื้นทีป่า่สงวนแหง่ชาตหิว้ยทบัทนั ต าบล

บา้นแนงมดุ อ าเภอกาบเชงิ จังหวัดสริุนทร์

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, 

สน.จทป.8 

(นครราชสมีา)

สน.จทป.8 

(นครราชสมีา) ปดิ

เร่ือง(9/4/2556), 

กรมปา่ไมป้ดิเร่ือง

(26/4/2556)

108 5612779455 28/2/2556 20/3/2556 มกีารบกุรุก เผาพื้นทีป่า่ในอ าเภอนาดว้ง ต.หนอง

แคง จ.เลย

√ e-petition สน.จทป.6 

(อุดรธาน)ี

เดอืน มีนาคม 2556

109 5612701928 4/3/2556 ขอแจ้งเบาะแสเกีย่วกบัการลกัลอบตดัไมส้กั 

บริเวณปา่ภายในพื้นทีห่มูท่ี ่7 หมูบ่า้นหว้ยกนัทา 

ต าบลทุง่ฮ้ัว อ าเภอวังเหนอื จังหวัดล าปาง

√ e-petition สน.จทป.3 

(ล าปาง)

110 ทส 1603.7/76 5/3/2556 3/5/2556 การบกุรุกปา่อุทยานแหง่ชาต ิบา้นดงเสลาเกา่ หมู่

ที ่6 ต าบลดา่นแมแ่ฉลบ อ าเภอศรีสวัสดิ ์จังหวัด

กาญจนบรีุ

√ โทรศพัท์ กรมอุทยานฯ



ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรื่อง

เรื่อง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสร็จ

หนว่ยงาน

เจา้ของเรื่อง/

ชอ่งทางการรับ

เรื่องร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556  เดอืนพฤษภาคม 2556  (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) เอกสารแนบ 1  

111 5611466848 6/3/2556 ขอแจ้งเบาะแสเกีย่วกบัการลกัลอบบกุรุกพื้นทีป่า่

สงวนหว้ยตบู ในพื้นทีห่มูบ่า้นสนัวไิล หมูท่ี ่9 

ต าบลแมต่นื อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, 

สน.จทป.1 

(เชยีงใหม)่

112 ทส 1603.7/755 7/3/2556 การบกุรุกพื้นทีป่า่สงวนแหง่ชาต ิหมูท่ี ่6 ต าบลทบั

กวาง อ าเภอแกง่คอย จังหวัดสระบรีุ

√ โทรศพัท์ สน.จทป.5 

(สระบรีุ)

113 5611382272 7/3/2556 มชีาวบา้นบกุรุกพื้นทีป่า่ ถางปา่และเผาพื้นที ่เพื่อ

ปลกูขา้วโพด หมูท่ี ่4 ปา่บา้นคลองคาย ต าบลยาง

งาม อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบรูณ์

√ e-petition สน.จทป.4 

สาขาพษิณุโลก

114 5611475518 11/3/2556 17/4/2556 ขอใหต้รวจสอบการตดัไมท้ าลายปา่บริเวณพื้นที ่

หมูท่ี ่5 หรือ หมูท่ี ่8 ต าบลโคกยาง อ าเภอกนัตงั 

จังหวัดตรัง เปน็ยอดเขาสงูอยู่ตดิกบัโรงเรียนบา้น

น้ าฉา

√ e-petition สน.จทป.12 

(นครศรีธรรมราช

)

115 ทส 1603.7/361 13/3/2556 การบกุรุกพื้นททีป่า่สงวนแหง่ชาต ิหมูท่ี ่10 ต าบล

โคกกลอย อ าเภอตะกัว่ปา่ จังหวัดพังงา

√ โทรศพัท์ ส านกัปอ้งกนัฯ

116 ทส 1603.7/824 18/3/2556 การบกุรุกพื้นทีป่า่สงวนแหง่ชาต ิต าบลวังกวาง 

ต าบลน้ าหนาว ต าบลโคกมน อ าเภอน้ าหนาว 

จังหวัดเพชรบรูณ์

√ โทรศพัท์ สน.จทป.4 

สาขาพษิณุโลก

117 5612731460 18/3/2556 ขอแจ้งเบาะแสเกีย่วกบัการบกุรุกพื้นทีป่า่สงวน ชื่อ

 ปา่อมกอ๋ย บริเวณพื้นทีห่มูท่ี ่3 และ10 ต าบลอม

กอ๋ย อ าเภออมกอ๋ย จังหวัดเชยีงใหม่

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, 

สน.จทป.1 

(เชยีงใหม)่



ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรื่อง

เรื่อง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสร็จ

หนว่ยงาน

เจา้ของเรื่อง/

ชอ่งทางการรับ

เรื่องร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556  เดอืนพฤษภาคม 2556  (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) เอกสารแนบ 1  

118 5610950921 18/3/2556 ขอใหต้รวจสอบ ครุุภณัฑ ์ของหนว่ยปอ้งกนัรักษา

ปา่ที ่ชร.12 (แมอ่ฝ่ัิงขวา) ส านกัจัดการทรัพยากร

ปา่ไมท้ี ่2 (เชยีงราย)

√ e-petition ส านกับริหาร

กลาง, สน.จทป.

2 (เชยีงราย)

119 5611363027 18/3/2556 2/4/2556 ขอใหต้รวจสอบการบกุรุกลกัลอบตดัไมป้า่ที่

สาธารณะบา้นจ านรรจ์ หมูท่ี ่9 บา้นจ านรรจ์ 

ต าบลกระแชง อ าเภอกนัทรลกัษ ์จังหวัดศรีสะเกษ

√ e-petition สน.จทป.8 

(นครราชสมีา)

120 5611493075 21/3/2556 20/5/2556 มกีารบกุรุกพื้นทีอ่า่งเกบ็กกัน้ าหว้ยไผ่ อยู่ในเขตปา่

สงวนแหง่ชาต ิหมูบ่า้นยาง ต าบลทา่ลี ่อ าเภอทา่ลี ่

จังหวัดเลย

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, 

สน.จทป.6 

(อุดรธาน)ี

สน.จทป.6 

(อุดรธาน)ี ปดิเร่ือง

(5/4/2556), กรม

ปา่ไมป้ดิเร่ือง 

(20/5/2556)

121 5610910614 21/3/2556 มกีารเผาท าลายปา่ บกุรุกเขตปา่สงวนแหง่ชาติ

ของกลุม่ชาวบา้นใน ต.เวยีงตา้ อ.ลอง จ.แพร่

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, 

สน.จทป.3 

สาขาแพร่

122 ทส 1603.7/880 21/3/2556 การลกัลอบตดัไมพ้ะยูงในพื้นทีป่า่ชุมชน หมูท่ี ่3 

หมูท่ี ่7หมูท่ี ่10 ต าบลโคกกง่ อ าเภอชานมุาน 

จังหวัดอ านาจเจริญ

√ ทางโทรศพัท์ สน.จทป.7 

สาขา

อุบลราชธานี

123 ทส 1603.7/927 25/3/2556 การลกัลอบคา้ไมพ้ะยูง บา้นเลขที ่105 หมูท่ี ่5 

ต าบลน้ าปลกี อ าเภอเมอืง จังหวัดอ านาจเจริญ

√ ทางโทรศพัท์ สน.จทป.7 

สาขา

อุบลราชธานี
124 5611365740 25/3/2556 22/4/2556 ขอใหต้รวจสอบร้านรับซื้อไมส้ด ต าบลหนองรี 

อ าเภอบอ่พลอย จังหวัดกาญจนบรีุ

√ e-petition สน.จทป.10 

(ราชบรีุ)



ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรื่อง

เรื่อง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสร็จ

หนว่ยงาน

เจา้ของเรื่อง/

ชอ่งทางการรับ

เรื่องร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556  เดอืนพฤษภาคม 2556  (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) เอกสารแนบ 1  

125 5611422775 25/3/2556 ขอใหแ้กไ้ขปญัหาการลกัลอบเผาพื้นทีป่า่สงวน

แหง่ชาต ิบริเวณผาดา่น (หรือผาแดงตามที่

ประชาชนในพื้นทีเ่รียก) หมูท่ี ่1 ต าบลทากาศ พื้นที่

เชื่อมตอ่กบัต าบลทาสบเสา้ อ าเภอแมท่า จังหวัด

ล าพูน

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, 

สน.จทป.1 

(เชยีงใหม)่

126 5611159457 25/3/2556 ขอใหพ้จิารณากรณีการบรรจุพนกังานราชการ

กรมปา่ไมเ้ปน็ขา้ราชการ

√ e-petition ส านกับริหาร

กลาง

เดอืน เมษายน 2556

127 5311304888 13/10/2553 3/4/2556 ขอความชว่ยเหลอืเกีย่วกบัการรับมอบอ านาจเพื่อ

ขออนญุาตตดัไมส้กั อ.ทุง่ตะโก จ.ชุมพร

√ e-petition ส านกัการ

อนญุาต, 

สน.จทป.11 (สุ

ราษฎร์ธาน)ี

(ทบยอดมาเดอืน 

เมย.56) สน.จทป.

11 (สุราษฎร์ธาน)ี 

ปดิเร่ือง

(7/3/2556), กรม

ปา่ไม ้ปดิเร่ือง

(3/4/2556)
128 ทส 1603.7/508 7/2/2556 28/3/2556 ขอสง่เร่ืองร้องเรียน กรณีขอใหต้รวจสอบพื้นที่

สวนปา่ตดิคลองพระพุทธ หมูท่ี ่4 ต าบลทบัไทร 

อ าเภอโปง่น้ าร้อน จังหวัดจันทบรีุ

√ ทางโทรศพัท1์310 ส านกัวจิัยฯ (ทบยอดมาเดอืน 

เมย.56)

129 ทส 1603.7/509 14/2/2556 4/3/2556 ขอสง่เร่ืองร้องเรียนเจ้าหนา้ที(่สงวนชื่อ) กรณี

เจ้าหนา้ทีไ่มร่ายงานผลการตรวจพสิจูนท์ีด่นิขอ

ออกโฉนดทีด่นิ จ.ตรัง

√ ทางโทรศพัท1์310 สน.จทป.12 

(นครศรีธรรมราช

)

(ทบยอดมาเดอืน 

เมย.56) (ปกปดิชื่อ

ผู้ถูกร้องเรียน)



ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรื่อง

เรื่อง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสร็จ

หนว่ยงาน

เจา้ของเรื่อง/

ชอ่งทางการรับ

เรื่องร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556  เดอืนพฤษภาคม 2556  (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) เอกสารแนบ 1  

130 นร 0404/4044 22/3/2556 17/4/2556 กระทูถ้ามเพื่อตอบในทีป่ระชุมสภา กระทูถ้ามที ่

034 เร่ือง ปญัหาการบกุรุกปา่ ของนายอนรัุกษ ์

นยิมเวช

√ ส านกัเลขาธกิาร

นายกรัฐมนตรี

ส านกัปอ้งกนัฯ (ทบยอดมาเดอืน 

เมย.56)

131 นร 0404/4023 22/3/2556 17/4/2556 กระทูถ้ามของ สส. เพื่อตอบในราชกจิจานเุบกษา 

กระทูถ้ามที ่766 ร. เร่ือง สถานการณ์การบกุรุก

ปา่ไมใ้นปจัจุบนั ของนายอนรัุกษ ์บญุศล

√ ส านกัเลขาธกิาร

นายกรัฐมนตรี

ส านกัปอ้งกนัฯ (ทบยอดมาเดอืน 

เมย.56)

132 5612749359 1/4/2556 15/5/2556 ขอใหต้รวจสอบการจ าหนา่ยไมแ้ปรรูป ประเภท 

ไมย้าง และไมพ้ยุง บริเวณ หมูท่ี ่11 ต าบลบา้นแกง้

 อ าเภอเมอืง จังหวัดสระแกว้

√ e-petition สน.จทป.9 

สาขาปราจีนบรีุ

133 ทส 1603.7/1002 1/4/2556 ขอความร่วมมอืเจ้าหนา้ทีก่รมปา่ไมต้รวจสอบ 

เย่ียมชมหรือใหค้ าแนะน า การดแูลตน้ไม ้ประเภท

ไมส้กั ไมก้ฤษณา ไมพ้ะยูง และไมม้ะฮอกกานี

√ ทางโทรศพัท1์310 ส านกัวจิัยฯ

134 ทส 1603.7/1013 2/4/2556 กรณีการบกุรุกปา่สงวน ต าบลลุม่สุม่และต าบลวัง

กระแจะ อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบรีุ

√ ทางโทรศพัท1์310 สน.จทป.10 

(ราชบรีุ)

135 ทส 1603.7/1071 4/4/2556 การบกุรุกพื้นทีป่า่สงวนแหง่ชาต ิหมูท่ี ่2 ต าบลมว่ง

เจ็ดตน้ อ าเภอบา้นโคก จังหวัดอุตรดติถ์

√ ทางโทรศพัท1์310 สน.จทป.3 

(ล าปาง)

136 5612772338 5/4/2556 ขอแจ้งเบาะแสเกีย่วกบัการลกัลอบตดัไมท้ าลายปา่

 ประเภทไมพ้ยุง ไมป้ระดู ่และไมส้ะเดา บริเวณปา่

หนองผักบุง้  ต าบลแกง่คอย อ าเภอแกง่คอย 

จังหวัดสระบรีุ

√ e-petition สน.จทป.5 

(สระบรีุ)

137 5611416973 18/4/2556 19/4/2556 ตดัไมท้ าลายปา่ บา้นน้ าฉา ต าบลโคกยาง อ าเภอ

กนัตงั จังหวัดตรัง

√ e-petition สน.จทป.12 

(นครศรีธรรมราช

)



ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรื่อง

เรื่อง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสร็จ

หนว่ยงาน

เจา้ของเรื่อง/

ชอ่งทางการรับ

เรื่องร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556  เดอืนพฤษภาคม 2556  (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) เอกสารแนบ 1  

138 5611321582 24/4/2556 มกีารบกุรกตดัไมใ้นเขตสวนปา่ไม ้ตดิกบัเขาพระ

เจ้าทศิตะวันออก ต าบลคริุง อ าเภอทา่แซะ จังหวัด

ชุมพร

√ e-petition     สน.จทป.11 

(สรุาษฎร์ธาน)ี

139 5611324331 26/4/2556 มกีารบกุรุกเขา้ไปเผาปา่ในเขตอุทยานแหง่ชาต ิหมู่

ที ่9 ต.นาดว้ง อ.นาดว้ง จังหวัดเลย

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, 

สน.จทป.6 

(อุดรธาน)ี

140 5611349328 26/4/2556 มกีารตดัไมท้ าลายปา่ตน้น้ า ต าบลแมต่ืน่ อ าเภอ

แมร่ะมาด จังหวัดตาก

√ e-petition สน.จทป.4 (ตาก)

141 ทส 1603.7/368 6/4/2556 6/4/2556 แจ้งเหตไุฟไหมป้า่ หมูท่ี ่6 ต าบลเขาคอ้ อ าเภอเขา

คอ้ จังหวัดเพชรบรูณ์

√ ทางโทรศพัท ์1310 สน.จทป.4 

สาขาพษิณุโลก

เดอืน พฤษภาคม 2556

142 5311316955 7/9/2553 21/5/2556 มกีารบกุรุถางปา่เพื่อปลกูยางพารา บริเวณภเูขา 

หมูท่ี ่9 หมูท่ี ่13 ต าบลนาไมไ้ผ่ จังหวัด

นครศรีธรรมราช

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, 

 สน.จทป.12 

(นครศรีธรรมราช

)

ทบยอดมาเดอืน

 พค.56

143 5312701232 16/9/2553 21/5/2556 ขอแจ้งเบาะแสเกีย่วกบัการลกัลอบบกุรุกปา่เขามสุิ

 ตัง้อยู่ในพื้นทีบ่า้นเขามสุ ิต าบลหนองปรือ อ าเภอ

หนองปรือ จังหวัดกาญจนบรีุ

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, 

สน.จทป.10 

(ราชบรีุ)

ทบยอดมาเดอืน

 พค.56

144 5612753567 10/4/2556 แจ้งเบาะแสการออกหนงัสอืรับรองการท า ประ

โยชย์ (น.ส.๓ ก.) ทบั ปา่สงวนแหง่ชาต ิในทอ้งที ่

ต าบลสร้างคอม อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, 

สน.จทป.6 

(อุดรธาน)ี

ทบยอดมาเดอืน

 พค.56



ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรื่อง

เรื่อง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสร็จ

หนว่ยงาน

เจา้ของเรื่อง/

ชอ่งทางการรับ

เรื่องร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556  เดอืนพฤษภาคม 2556  (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) เอกสารแนบ 1  

145 5611187863 3/5/2556 ผอ.ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม ้ที ่12 สาขากระบี่

ไมย่อมจ่ายเงนิทีห่นว่ยตัง้เบกิประจ าเดอืน แถมยัง

หกัเปอร์เซน็ตจ์ากเงนิทีห่นว่ยไดรั้บดว้ย ชว่ย

ตรวจสอบและสัง่จ่าย

√ e-petition ส านกับริหาร

กลาง

146 5611467059 3/5/2556 มกีารบกุรุกปา่สงวน ม.1 ต าบลบางเตย อ.เมอืง จ.

พังงา 82000

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, 

สน.จทป.12 

สาขากระบี่

147 5610908636 3/5/2556 มกีารบกุรุกปา่ไมเ้พื่อขุดสระน้ าสาธารณะ หมูท่ี ่10

 หมูบ่า้นนาค า ต าบลเกษม อ าเภอตระการพชืผล 

จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition สน.จทป.7 

สาขา

อุบลราชธานี

148 ทส 1603.7/462 10/5/2556 กรณีมกีารบกุรุกพื้นทีป่า่สงวน หมูท่ี ่2 หมูท่ี ่8 

ต าบลเขาไมแ้กว้ อ าเภอสเิกา จังหวัดตรัง

√ ทางโทรศพัท์ สน.จทป.12 

(นครศรีธรรมราช

)149 ทส 0951/148 10/5/2556 กรณีนายทนุบกุรุกปา่สงวน หมูท่ี ่6 บา้นหนองยาว

 ต าบลนาหกูวาง จังหวัดประจวบครีีขันธ์

√ ทางโทรศพัท์ สน.จทป.10 

สาขาเพชรบรีุ

150 ทส 1603.7/469 14/5/2556 มกีารบกุรุกพื้นทีป่า่ เขาหวัโลน้ บา้นชอ่งลม หมูท่ี ่

11 ต าบลวังมะปราง อ าเภอวังวเิศษ จังหวัดตรัง

√ ทางโทรศพัท์ สน.จทป.12 

(นครศรีธรรมราช

)151 5611388079 16/5/2556 มกีารตดัไมแ้ละบกุรุกปา่สงวนปา่ดงมะไฟ ต าบล

ทรายมลู อ าเภอทรายมลู จังหวัดยโสธร

√ e-petition สน.จทป.7 

สาขา

อุบลราชธานี152 5611362826 16/5/2556 มกีารบกุรุกท าลายปา่ตน้น้ าแมต่ืน่ ต าบลแมต่ืน่ 

อ าเภอแมร่ะมาด จังหวัดตาก

√ e-petition สน.จทป.4 (ตาก)



ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรื่อง

เรื่อง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสร็จ

หนว่ยงาน

เจา้ของเรื่อง/

ชอ่งทางการรับ

เรื่องร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556  เดอืนพฤษภาคม 2556  (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) เอกสารแนบ 1  

153 ทส 1603.7/501 18/5/2556 มกีารบกุรุกตดัไมท้ าลายปา่ ปรับพื้นทีบ่ริเวณปา่

สงวนโคกบา้นนอ้ย หมูท่ี ่12 ต าบลจานลาน 

อ าเภอพนา จังหวัดอุบลราชธานี

√ ทางโทรศพัท์ สน.จทป.7 

สาขา

อุบลราชธานี

154 5610959796 20/5/2556 มกีารบกุรุกขุดดนิบริเวณไหลเ่ขาและตดัไมส้กัทอง

ซึง่เปน็โครงการปลกูปา่ของในหลวง หมูท่ี ่4 

หมูบ่า้นวัดเขาดาวนมิติ ต าบลซบัสมอทอด อ าเภอ

บงึสามพัน จังหวัดเพชรบรูณ์

√ e-petition สน.จทป.4 

สาขาพษิณุโลก

155 ทส 1603.7/505 20/5/2556 มกีารบกุรุกพื้นทีป่า่เพื่อตดัไมข้าย และสร้าง

บา้นพักคนงาน บริเวณภเูขาอูท่อง ต าบลดา่น

มะขามเตี้ย อ าเภอดา่นมะขามเตี้ย จังหวัด

กาญจนบรีุ

√ ทางโทรศพัท์ สน.จทป.10 

(ราชบรีุ)

156 5610910217 23/5/2556 เงนิเดอืนของพนกังานจ้างเหมาบริการของกรมปา่ไม้ √ e-petition ส านกับริหาร

กลาง

157 ทส 1603.7/238 29/5/2556 กรณีมกีารตดัไมพ้ยุงและเกบ็ไวท้ีบ่า้นเพื่อระบาย

ขายออก บริเวณหมูบ่า้นวัดฆอ้ง ต าบลวัดฆอ้ง 

อ าเภอชานมุาน จังหวัดอ านาจเจริญ

√ ทางโทรศพัท์ สน.จทป.7 

สาขา

อุบลราชธานี

158 ทส 0207.4/ว 1486 29/5/2556 กระทูถ้ามที ่865 ร. เร่ือง การใชง้บประมาณใน

การประชาสมัพันธข์องหนว่ยงานรัฐและ

รัฐวสิาหกจิในสงักดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม ของนายวัชระ เพชรทอง สส.

(แบบบญัชรีายชื่อ)

√ สป.ทส. ส านกัสว่นกลาง

ทกุส านกั



ท่ี เลขหนงัสอืสง่/

รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีรับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีปดิเรื่อง

เรื่อง อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ

ด าเนนิการ

แลว้เสร็จ

หนว่ยงาน

เจา้ของเรื่อง/

ชอ่งทางการรับ

เรื่องร้องเรยีน

หนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556  เดอืนพฤษภาคม 2556  (ขอ้มูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) เอกสารแนบ 1  

159 5611342346 30/5/2556 มนีายทนุบกุรุกพื้นทีป่า่สงวน ไดน้ ารถแมคโคเขา้

ไปถางปา่ เพื่อปลกูสวนปาลม์ ม.4 ต าบลทรัพย์ทวี

 อ าเภอบา้นนาเดมิ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี

√ e-petition ส านกัปอ้งกนัฯ, 

สน.จทป.11 (สุ

ราษฎร์ธาน)ี

160 5610848983 30/5/2556 มกีารกอ่สร้างหมูบ่า้นและตดัถนนเสน้ทางใหมผ่่าน

ปา่เขาไปถนนใหญข่องเอกชนในเครือขา่ยของทา่

เทยีบเรือยอร์ชเฮเวน่ บริเวณหมูบ่า้นคอเอน 

อ าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็

√ e-petition สน.จทป.12 

สาขากระบี่

161 5611366619 30/5/2556 การลกัลอบตดัท าลายตน้กา้มปู(ไมส้า) ขนาดใหญ ่

โดยทีไ่มม่กีารขออนญุาตขิองกลุม่ชาวบา้นทีเ่หน็แก่

ได ้ใน ต.เวยีงตา้ อ.ลอง จ.แพร่

√ e-petition สน.จทป.3 

สาขาแพร่

162 ทส 1603.7/239 30/5/2556 อดตีก านนัต าบลแมเ่มาะร่วมกบัลกูจ้างกรมปา่ไม ้

อ าเภอแมเ่มาะ ลกัลอบตดัไมใ้นพื้นทีส่วนปา่แมจ่าง

 ต าบลสบปา้ด อ าเภอแมเ่มาะ จังหวัดล าปาง

√ ทางโทรศพัท์ สน.จทป.3 

(ล าปาง)

รวม 96 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

รวมท้ังหมด

  

162

หมายเหตุ : เรื่องร้องเรยีนทางโทรศัพท์สายดว่น 1310 กด 3 อยูร่ะหว่างรอขอ้มูลเพิ่มเติม จ านวน 32 เรื่อง



 
 
 
 
 

เรื่องร้องเรียนอยู่ระหว่างดําเนินการ(ค้างข้ามปี)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(เอกสารแนบ ๒) 
 



หนา้ 1

ที่ เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ทีรั่บเร่ือง

วันทีป่ิดเร่ือง 

(แล้วเสร็จ)

เร่ือง อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจา้ของเร่ือง/ชอ่ง

ทางการรับเร่ือง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง

หมายเหตุ

1 1603.7/3082 3/10/2554 มีนายทุนวา่จา้งชาวบ้านตัดไม้พะยูงบนภูเขาหลังหมูบ่้านหนองหญา้

ปล้อง หมู4่ ต าบลบ้านเหล่า อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

2 1603.7/3101 5/10/2554 การลักลอบตัดไม้ท าลายป่าและตัง้โรงเลือ่ยไม้เถือ่น ทีบ่้านสบฟา้ 

หมู ่7 ต าบลแจห้ม่ อ าเภอแจห้ม่ จังหวัดล าปาง

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

3 1603.7/3128 10/10/2554 การบุกรุกป่าบนภูเขา ไปทางทิศตะวันตกของหมูบ่้านคลองเตย หมู ่

13 และบ้านมอตาเจก๊ หมู ่14 ต าบลหว้ยยาง อ าเภอคอนสาร 

จังหวัดชัยภูมิ

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

4 1603.7/3146 11/10/2554 ขอใหก้รมป่าไม้ตรวจสอบ กรณีมีการบุกรุกป่าบนภูเขา ทีอ่ยู่

ระหวา่งต าบลบ่อเวฬ ุและต าบลตกพรม อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

5 5411403982 17/10/2554 ขอความเป็นธรรมกรณีบิดาของผู้ร้องได้รับอนุญาตใหเ้ขา้อยู่อาศัย

และท ากนิในทีด่ินชั่วคราว โครงการพฒันาลุม่น้ าเข็ก บ้านกนกงาม 

หมูท่ี ่9 ต าบลทุง่สมอ อ าเภอเขาคอ้ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

√ e-petition ส ำนกัปอ้งกันฯ, 

สน.จทป.4 สาขา

นครสวรรค์

สน.จทป.4 

สาขา

นครสวรรค ์

ปดิเร่ือง 

(21/12/2554)

6 1603.7/3195 17/10/2554 ต ารวจสังกัดสถานีต ารวจสร้างคอ้ ร่วมกันน าไม้พะยูงมาเก็บไวท้ีห่มู ่

18 หมูบ่้านโนนสวนป่า ต าบลสร้างคอ้ อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

7 5410961831 22/11/2554 การตัดไม้ท าลายป่าในเขตหมู ่7 ต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑริก 

จังหวัดอุบลราชธานี มีบุคคลยศร้อยตรีเป็น ตชด.และเจา้หน้าทีป่่า

ไม้บางคนเป็นผู้หนุนหลังในการตัดไม้

√ e-petition สน.จทป.7 สาขา

อุบลราชธานี

8 1603.7/3489 14/12/2554  มีการบุกรุกท าลายป่าเพือ่ปลูกยางพารา บริเวณหมู ่2 และหมู ่8 ต.

เขาไม้แกว้ อ.สิเกา จ.ตรัง

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

รำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรเรื่องร้องเรยีน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2555 (เฉพำะเรื่องอยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำรค้ำงข้ำมป)ี (ข้อมูลอัพเดตถงึวันท่ี 31 พฤษภำคม 2556) เอกสารแนบ 3 เอกสารแนบ 2 



หนา้ 2

ที่ เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ทีรั่บเร่ือง

วันทีป่ิดเร่ือง 

(แล้วเสร็จ)

เร่ือง อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจา้ของเร่ือง/ชอ่ง

ทางการรับเร่ือง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง

หมายเหตุ

รำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรเรื่องร้องเรยีน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2555 (เฉพำะเรื่องอยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำรค้ำงข้ำมป)ี (ข้อมูลอัพเดตถงึวันท่ี 31 พฤษภำคม 2556) เอกสารแนบ 3 เอกสารแนบ 2 

9 1603.7/3515 19/12/2554 มีเจา้หน้าทีก่รมป่าไม้ลักลอบตัดไม้สักทีส่วนป่าบ้านแม่หยวก 

ระหวา่งหมูบ่้านคอยกับหมูบ่้านแม่หยวก ต.บ้นร้อง อ.งาว จ.ล าปาง

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

10 5411115112 28/12/2554 ขอใหพ้จิารณาเพิม่งบประมาณการเบิกจา่ยคา่น้ ามันเชื้อเพลิงและคา่

เบี้ยเลี้ยงใหก้ับหน่วยป้องกันรักษาป่า สังกัดส านักงานจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ที ่2 จังหวัดเชยีงราย

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

11 5411135488 28/12/2554 นายญาณเดช ปลอดสกุล พนักงานราชการ ต าแหน่งเจา้หน้าตรวจ

ป่า  ปฏิบัติหน้าทีห่น่วยป้องกันรักษาป่าที ่ลพ.1 (แม่ธ-ิแม่สาร) ถูก

โยกย้ายไปปฏิบัติหน้าทีห่น่วยป้องกันรักษาป่าที ่ชม.24 (เหมืองแร่) 

ไม่ได้รับความเป็นธรรม

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

12 1603.7/124 12/1/2555 มีการบุกรุกท าลายป่าในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ เขตพื้นทีห่มูท่ี ่5 

หมูบ่้านหนิดาด อ.ทุง่คาวัด จ.ชุมพร

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

13 1603.7/128 13/1/2555 มีการบุกรุกท าลายป่าต้นน้ า เขตพื้นทีห่มู ่6 หมูบ่้านขุนน้ าพริก ต.นา

ไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

14 5512785885 16/1/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการลักลอบตัดต้นไม้ ประเภท ไม้พยุง และ

ไม้ประดู ่บริเวณพื้นทีป่่าหว้ยตะไคร้ หว้ยทา และภูดพ (ชื่อที่

ประชาชนภายในพื้นทีเ่รียก) หมูท่ี ่11 บ้านภูดิน ต าบลบักดอง 

อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

15 1603.7/144 17/1/2555 มีการบุกรุกท าลายป่า บริเวณพื้นทีห่ลังเขื่อน บ้านหนองมะกรูด หมู่

ที ่5 ต.แกง่กระจาน จ.เพชรบุรี

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ



หนา้ 3

ที่ เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ทีรั่บเร่ือง

วันทีป่ิดเร่ือง 

(แล้วเสร็จ)

เร่ือง อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจา้ของเร่ือง/ชอ่ง

ทางการรับเร่ือง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง

หมายเหตุ

รำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรเรื่องร้องเรยีน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2555 (เฉพำะเรื่องอยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำรค้ำงข้ำมป)ี (ข้อมูลอัพเดตถงึวันท่ี 31 พฤษภำคม 2556) เอกสารแนบ 3 เอกสารแนบ 2 

16 5511376263 18/1/2555 ด้วยสภาพป่าไม้เขาตูโตน เขาปลายตง เขาเตม็ดชุน เขาสินลา เขาขี้

แรต ตัง้อยู่ในพื้นที ่หมู ่5,6 ต.พะตง อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา และอยู่ใน

เขตพื้นที ่อ. นาหม่อน อ.จะนะ ตลอดจนยอดภูเขาสูงอื่นๆ ใน จ.

สงขลา ซึง่เป็นแหล่งต้นน้ าทีส่ าคัญ ถูกบุกรุกเพือ่ปลูกยางพารา

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

17 1603.7/184/55 18/1/2555 มีการตัดไม้และขนไม้ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ เขตพื้นทีบ่้านเปือย อ.

กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

18 5511385638 24/1/2555 เร่ืองร้องเรียนจากwww.1111.go.th -- หน่วยงานป้องกันป่าไม้บ้าน

ศรีสวรรคอ์ าเภอศรีสัชนาลัย ปล่อยใหน้ายทุนบุกรุกแผ้วถางป่าในที่

ป่าสงวนทีอ่ยู่ในเขตพื้นทีก่ารดูแลของหน่วยงานป้องกันป่าไม้บ้านศรี

สวรรค ์(เป็นพื้นทีท่ีอ่ยู่ติดกับอุทยานแหง่ชาติป่าคา (ตามผู้ร้องแจง้))

 หมู5่ หมู่7 หมู่8 ต าบลบ้านแกง่ อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

19 1603.7/1473 6/2/2555 มีการตัดไม้ประดู ่ไม้ยูคา ในเขตพื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาติ หมูท่ี ่5 ต.

ท่ามะปราง อ.แกง่คอย จ.สระบุรี

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

20 5511483270 8/2/2555 ตรวจสอบการท างานของขา้ราชการในท้องทีจ่ังหวัดสุโขทัย 1. เมือ่ 

ม.ค.2554 กรมป่าไม้สัง่การใหห้น่วยงานในสังกัดยึดทีด่ินท ากนิ ของ

ทุง่มะขามป้อม 1,200 ไร่ ขณะนี้คบืหน้าถงึไหนแล้วครับ เพราะมี

บางรายปลูกมันส าปะหลังแล้ว 2. เมือ่ เดือนเมษายน 2554 กรมป่า

ไม้สัง่การใหห้น่วยงานในสังกัดยึดไม้สักท่อน กลางสวนป่าของนาย

สุบิน สิงหค์าน ทัง้ทีม่ีรูปคอ้นรอยตราสวนป่าทีถู่กต้อง

√ e-petition ส านักป้องกันฯ



หนา้ 4

ที่ เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ทีรั่บเร่ือง

วันทีป่ิดเร่ือง 

(แล้วเสร็จ)

เร่ือง อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจา้ของเร่ือง/ชอ่ง

ทางการรับเร่ือง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง

หมายเหตุ

รำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรเรื่องร้องเรยีน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2555 (เฉพำะเรื่องอยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำรค้ำงข้ำมป)ี (ข้อมูลอัพเดตถงึวันท่ี 31 พฤษภำคม 2556) เอกสารแนบ 3 เอกสารแนบ 2 

21 5512783145 16/2/2555 หมูบ่้านบ่อทอง หมู ่5 จ.เชยีงราย ซึง่ติดกับป่าสงวนหลังท้ายสุด

ของหมูบ่้านเขาสร้างเป็นรีสอร์ตชื่อสวนนกรีสอร์ดเพราะเขาบุกรุก

เขตป่าแต่ไม่มีใครกล้าแจง้เจา้หน้าทีป่่าไม้อยากใหห้น่วยงานหรือ

เจา้หน้าทีท่ีรั่บผิดชอบเขตนี้ชว่ยไปตรวจสอบด้วยเขา้ไปท้ายหมูบ่้าน

ประมาณ500เมตร

√ e-petition สน.จทป.2 

(เชยีงราย)

22 1603.7/485 16/2/2555 มีการลักลอบตัดไม้ในเขตพื้นที ่หมู ่1 หมู ่2 ต.หว้ยยู อ.เหนือคลอง 

จ.กระบี่

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

23 5510908990 17/2/2555 ต าหนิ ละเลย การปฏิบัติหน้าที ่ไม่ใส่ใจ กรณีเจา้หน้าทีป่่าไม(้สงวน

ชื่อ) จ านวน 2 คน สังกัดศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวัดน่าน

√ e-petition สน.จทป.2 

(เชยีงราย)

(ปกปดิชื่อผู้

ถกูร้องเรียน)

24 5510926773 17/2/2555 เจา้หน้าทีเ่สือไฟ(สงวนชื่อ) ต.แม่วงก ์อ.แม่วงก ์ในพื้นทีจ่ังหวัด

นครสวรรค ์ซึง่มีพฤติกรรมตัดไม้สักไปขายใหน้ายทุนและมี

เจา้หน้าทีอ่ีกหลายคนทีม่ีส่วนรู้เห็นและรับส่วยด้วย เคยแจง้ไป

หลายคร้ังแล้วแต่ก็ไม่เห็นจัดการเจา้หน้าทีท่ีม่ีพฤติกรรมแบบนี้ ถา้

จะมีคนเขา้ไปตรวจสอบพฤติกรรมของเจา้หน้ทีก่รุณาอย่าใชว้ทิยุ

สือ่สารในการติดต่อเพราะเจา้หน้าทีจ่ะรู้ตัว

√ e-petition ส านักป้องกันฯ (ปกปดิชื่อผู้

ถกูร้องเรียน)



หนา้ 5

ที่ เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ทีรั่บเร่ือง

วันทีป่ิดเร่ือง 

(แล้วเสร็จ)

เร่ือง อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจา้ของเร่ือง/ชอ่ง

ทางการรับเร่ือง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง

หมายเหตุ

รำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรเรื่องร้องเรยีน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2555 (เฉพำะเรื่องอยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำรค้ำงข้ำมป)ี (ข้อมูลอัพเดตถงึวันท่ี 31 พฤษภำคม 2556) เอกสารแนบ 3 เอกสารแนบ 2 

25 5512756381 20/2/2555 มีการบุกรุกป่าสงวน ที ่ม.7 ต.บ้านแกง่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 

กรณี นายจ านงค ์ขอบทอง นายอ านวย ขอบทอง น าชาวบ้านม.7 

ต.บ้านแกง่ กวา่ 80 คน เขา้ยึดรถแม็คโค จ านวน 2 คัน ในเวลา 

13.00 น. มีพฤติกรรมความผิด คอื ใชร้ถแม็คโคกวาดปรับหน้าดิน 

เป็นระยะทางกวา่ 1 กโิลเมตร (บุกรุกป่าสงวน) ทัง้ๆที ่มีเจา้หน้าที่

อยู่ด้วย แต่รถแม็คโคทัง้ 2 คนก็หายไป เป็นไปไม่ได้ทีเ่จา้หน้าทีจ่ะไม่

รู้เร่ือง

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

26 5511423593 24/2/2555 กรณีการบุกรุกป่าสงวนแหง่ชาติ ควนโนรา ในพื้นที ่ต าบลแม่ขรี 

อ าเภอตะโหมด จังหวัดพทัลุง  โดยการร่วมมือกับนายทุนและ

เจา้หน้าทีต่ ารวจบางคนท าการบุกรุกขุดดินบริเวณ ป่าสงวนควน

โนรา แล้วน าไปส่งใหก้ับนายทุน และใชอ้ านาจอิทธพิลขม่ขู่ชาวบ้าน

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

27 1603.7/547/55 25/2/2555 กรณีมีการลักลอบขุดดิน บริเวณเขาหนองหงส์ หมู ่2 และหมู ่4 ต.

กระเฉด อ.เมือง จ.ระยอง

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

28 1603.7/567 27/2/2555 กรณีมีการเผา ตัดไม้ท าลายป่า บริเวณกโิลเมตรที ่43-45 หมูบ่้าน

แม่ตีบ อ.งาว จ.ล าปาง

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

29 5511392132 28/2/2555 ได้แจง้เร่ืองการบุกรุกตัดไม้ในเขตเขาวง กับเจา้หน้าทีป่่าไม้ทัง้ทาง

จังหวัดระยองและ ได้แจง้ต่อ ผอ.ส่วนป้องกัน ขอใหส้ ารวจขอ้

ร้องเรียน และขอใหส้่วนกลางลงพื้นทีโ่ดยไม่ใชเ้จา้หน้าทีท่้องที่

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

30 1603.7/566 28/2/2555 กรณีมีการบุกรุกเผาป่า บริเวณพื้นทีป่่าสงวนแม่สุย หมูท่ี ่7 ต.แม่ค า

 อ.เมือง จ.ล าปาง

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ



หนา้ 6

ที่ เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ทีรั่บเร่ือง

วันทีป่ิดเร่ือง 

(แล้วเสร็จ)

เร่ือง อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจา้ของเร่ือง/ชอ่ง

ทางการรับเร่ือง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง

หมายเหตุ

รำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรเรื่องร้องเรยีน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2555 (เฉพำะเรื่องอยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำรค้ำงข้ำมป)ี (ข้อมูลอัพเดตถงึวันท่ี 31 พฤษภำคม 2556) เอกสารแนบ 3 เอกสารแนบ 2 

31 1603.7/658 2/3/2555 กรณีมีนายทุนร่วมกับก านัน หมู ่2 บ้านเมืองกา๋ย ต.เมืองกา๋ย อ.แม่

แตง จ.เชยีงใหม่ ร่วมกันบุกรุกตัดไม้ในเขตป่าสงวนเพือ่ท ารีสอร์ท

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

32 5511374520 14/3/2555 มีการลักลอบตัดไม้จากป่าโดยนายทุน(สงวนชื่อ) และเจา้หน้าทีป่่า

ไม้ร่วมมือกันและได้ขนไม้ไปไวยั้งบ้านเลขที ่72 ม.9 บ้านร่มแกว้ ต.

ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชยีงราย

√ e-petition ส านักป้องกันฯ, 

สน.จทป.2 

(เชยีงราย)

(ปกปดิชื่อผู้

ถกูร้องเรียน)

33 5511334259 19/3/2555 มีบุคคลเพศชาย(สงวนชื่อ) เปิดเว็บไซต์คา้ไม้ป่า บุกรุกพื้นทีป่่าเพือ่

น าไม้ป่ามาขาย โดยใหโ้อนเงนิผ่านบัญช ีธ.กรุงไทย สาขานราธวิาส

√ e-petition ส านักป้องกันฯ, 

สน.จทป.13 สาขา

นราธวิาส

(ปกปดิชื่อผู้

ถกูร้องเรียน)

34 1603.7/843 19/3/2555 กรณีมีการตัดไม้ท าลายป่าในเขตพื้นที ่หมูบ่้านป่าสักงาม ต.ลวง

เหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชยีงใหม่

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

35 1603.7/872 21/3/2555 กรณีมีการบุกรุกป่าสงวน หมูท่ี ่2 บ้านหว้ยไม้ไทร ต.ปากมาก อ.ไช

ยา จ.สุราษฎร์ธานี

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

36 1603.7/873 21/3/2555 กรณีมีการบุกรุกป่าสงวน หมูท่ี ่10 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.

เชยีงราย

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

37 1603.7/874 21/3/2555 กรณีมีการตัดไม้ท าลายป่า หมูท่ี ่14 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ √ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

38 5512735275 23/3/2555 ขอแจง้เบาะแสการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า บริเวณพื้นทีป่่าสงวนดง

หนองแสง บ้านป่าตอง และพื้นทีป่่าสงวนดงบ้านเหมย บ้านเหมียด 

หมูท่ี ่5 ถนนเคาะวัง ต.ผืออี อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

√ e-petition ส านักป้องกันฯ, 

สน.จทป.7 สาขา

อุบลราชธานี

39 5512709695 30/3/2555 ขอแจง้เบาะแสการลักลอบขนไม้พยุงขา้มแม่น้ าโขงเพือ่จ าหน่าย

ใหก้ับนายทุนในประเทศเพือ่นบ้าน บริเวณท่าเรือชุมชนบ้านโบกม่วง

 หมูท่ี ่4 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

√ e-petition ส านักป้องกันฯ, 

สน.จทป.7 สาขา

อุบลราชธานี



หนา้ 7

ที่ เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ทีรั่บเร่ือง

วันทีป่ิดเร่ือง 

(แล้วเสร็จ)

เร่ือง อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจา้ของเร่ือง/ชอ่ง

ทางการรับเร่ือง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง

หมายเหตุ

รำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรเรื่องร้องเรยีน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2555 (เฉพำะเรื่องอยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำรค้ำงข้ำมป)ี (ข้อมูลอัพเดตถงึวันท่ี 31 พฤษภำคม 2556) เอกสารแนบ 3 เอกสารแนบ 2 

40 5512792913 30/3/2555 ขอแจง้เบาะแสการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า บริเวณหว้ยมะกรูด 

หมูบ่้านหว้ยไคร้ หมู ่1 ต.ดงคู ่อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

41 5511458020 2/4/2555 ขอใหต้รวจสอบการบุกรุกพื้นทีป่่า บริเวณพื้นทีห่มูท่ี ่2 ต.พยุหะ อ.

พยุหะครีี จ.นครสวรรค์

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

42 5512722631 2/4/2555 ขอแจง้เบาะแสการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า บริเวณเขตป่าอนุรักษ์ 

ภายในหมูบ่้านเด่นไม้ซุง หมูท่ี ่9 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

43 5511370794 5/4/2555 มีการตัดไม้ท าลายป่าและเผาป่าบริเวณเขตป่าสงวนแหง่ชาติแม่

สุรินทร์ จ.แม่ฮอ่งสอน

√ e-petition ส ำนกัปอ้งกันฯ, 

สน.จทป.1 

(เชยีงใหม่)

สน.จทป.1 

(เชยีงใหม่) ปดิ

เร่ือง

(25/10/2555)

44 5510941558 19/4/2555 เจา้หน้าทีป่่าไม(้สงวนชื่อ) สังกัดส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่๘ 

(นครราชสีมา) ปฏิบัติหน้าทีโ่ดยมิชอบใชอ้ านาจบิดเบือนหลักฐาน

เอกสารภ.บท.5 ของประชาชน ในเขตพื้นที ่อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

√ e-petition ส านักป้องกันฯ (ปกปดิชื่อผู้

ถกูร้องเรียน)

45 5511423068 1/5/2555 ขอความเป็นธรรมใหแ้กร่าษฎรหมูท่ี ่2 และหมูท่ี ่4 ต าบลบ่อภาค 

อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพษิณุโลก

√ e-petition ส านักป้องกันฯ, 

สน.จทป.4 (ตาก)

46 5511489096 1/5/2555 ขอใหต้รวจสอบการบุกรุกพื้นทีป่่าสงวนเทือกเขาหนิหยาบ ต าบลบ่อ

เวฬ ุอ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

√ e-petition ส านักป้องกันฯ, 

สน.จทป.9 (ชลบุรี)

47 5511362033 4/5/2555 มีการตัดไม้ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติป่าดอยบ่อส้มและป่าดอยโป่งนก

 ท้องทีอ่ าเภอเชยีงค า ต าบลอ่างทอง จังหวัดพะเยา

√ e-petition ส านักป้องกันฯ



หนา้ 8

ที่ เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ทีรั่บเร่ือง

วันทีป่ิดเร่ือง 

(แล้วเสร็จ)

เร่ือง อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจา้ของเร่ือง/ชอ่ง

ทางการรับเร่ือง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง

หมายเหตุ

รำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรเรื่องร้องเรยีน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2555 (เฉพำะเรื่องอยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำรค้ำงข้ำมป)ี (ข้อมูลอัพเดตถงึวันท่ี 31 พฤษภำคม 2556) เอกสารแนบ 3 เอกสารแนบ 2 

48 5512718383 4/5/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการลักลอบตัดไม้ภายในเขตพื้นทีป่่าสงวน 

ถนนมิตรภาพ ต าบลมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

√ e-petition ส ำนกัปอ้งกันฯ, 

สน.จทป.5 (สระบุรี)

สน.จทป.5 

(สระบุรี) ปดิ

เร่ือง 

(6/9/2555)

49 5511334356 10/5/2555 มีการลักลอบตัดไม้ในป่าเขตพื้นที ่อ าเภอท่าวังผา อ าเภอสันติสุข 

อ าเภอบ่อเกลือ อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

√ e-petition ส านักป้องกันฯ, 

สน.จทป.2 

(เชยีงราย)

50 1603.7/1446 22/5/2555 กรณีมีการบุกรุกตัดไม้ท าลายป่าบริเวณป่าสงวนบ้านเมืองใหม่ 

ต าบลเกาะเขาคอ อ าเภอตะกัว่ป่า จังหวัดพงังา

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

51 1603.7/1447 22/5/2555 กรณีมีการบุกรุกท าลายป่าสงวนภูโล้น หมูท่ี ่3 บ้านป่าเตย ต าบล

นาอุดม อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

52 1603.7/1455 23/5/2555 กรณีมีการบุกรุกตัดไม้ท าลายป่า บริเวณป่าสงวนแม่แหงแม่เมือง 

หมูท่ี ่1 หมูท่ี ่7 บ้านแหงเหนือ ต าบลบ้านแหง อ าเภองาว จังหวัด

ล าปาง

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

53 5510926037 28/5/2555 ขอใหต้รวจสอบเจา้หน้าทีก่รมป่าไม้ หน่วย นว1. (แม่กะส)ี จังหวัด

นครสวรรค์

√ e-petition ส านักป้องกันฯ, 

ส านักบริหารกลาง

54 5511189883 7/6/2555 ขอความชว่ยเหลือใหเ้ร่งอนุมัติเงนิคา่ครองชพีของพนักงานราชการ

กรมป่าไม้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

√ e-petition ส านักบริหารกลาง

55 1603.7/1617 7/6/2555 กรณีมีการลักลอบตัดไม้ในป่าสงวนแหง่ชาติป่าละแม  หมูท่ี ่16 บ้าน

วังปลา ต าบลบ้านควน อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

56 5511321643 22/6/2555 กรณีจะมีโคน่ท าลายสวนป่าทีอ่ยูในบริเวณโรงเรียนบ้านแขมเจริญ 

หมูท่ี ่3 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

√ e-petition สน.จทป.7 สาขา

อุบลราชธานี



หนา้ 9

ที่ เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ทีรั่บเร่ือง

วันทีป่ิดเร่ือง 

(แล้วเสร็จ)

เร่ือง อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจา้ของเร่ือง/ชอ่ง

ทางการรับเร่ือง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง

หมายเหตุ

รำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรเรื่องร้องเรยีน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2555 (เฉพำะเรื่องอยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำรค้ำงข้ำมป)ี (ข้อมูลอัพเดตถงึวันท่ี 31 พฤษภำคม 2556) เอกสารแนบ 3 เอกสารแนบ 2 

57 5511394314 2/7/2555 มีชาวบ้าน นายทุน และผู้มีอิทธพิล เขา้ไปบุกรุกพื้นทีใ่นป่าพื้นที่

ติดต่อบ้านพตุูม หมู ่5-6 และบ้านนายคลองพสุวรรค ์ต าบลหว้ยลึก

 อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

√ e-petition ส านักป้องกันฯ, 

สน.จทป.10 

(ราชบุรี)

58 5511172567 4/7/2555 กรณีการขึ้นเงนิเดือนราชการ ลูกจา้ง ลูกจา้งชั่วคราวของกรมป่าไม้

 หน่วยป้องกันรักษาป่า ที ่พล.6 พษิณุโลก

√ e-petition ส านักบริหารกลาง

59 5512769784 12/7/2555 มีการบุกรุกเขา้ไปตัดไม้ท าลายป่าในเขตของกรมป่าไม้ ต าบลวัง

กระแจะ อ าเภอ ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

60 5510946191 6/8/2555 ขอใหเ้ร่งรัดและแต่งตัง้กรรมการสอบขอ้เท็จจริงการเลือ่นขั้น

เงนิเดือนของขา้ราชการกรมป่าไม้ ณ รอบที ่1 (เมษายน 2555)

√ e-petition ส านักบริหารกลาง

61 1603.7/2309 7/8/2555 กรณีการลักลอบตัดต้นไม้บนภูเขาวังชงิ หมูท่ี ่7 บ้านวังชงิ ต าบลท่า

โพธิ์ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

62 5510917251 14/8/2555 กรณีเจา้หน้าทีป่่าไม้ขายทีด่ินใหก้ับกลุม่นายทุนบริเวณบ้านอ่างเสือ

ด า ต.ท่าตะเกยีบ อ.ท่าตะเกยีบ จ.ฉะเชงิเทรา

√ e-petition ส ำนกัปอ้งกันฯ, 

สน.จทป.9 สาขา

ปราจนีบุรี

สน.จทป.9 

สาขา

ปราจนีบุรี ปดิ

เร่ือง

(22/1/2556)

63 5510969793 14/8/2555 อยากใหก้รมป่าไม้มีการปรับปรุงระบบการท างานของหน่วยงาน 

ชว่ยสอดส่องดูแลหน่อย ไม่ใชป่ล่อยปะละเลย

√ e-petition ส านักบริหารกลาง

64 5511418020 14/8/2555 กรณีมีชาวบ้านการบุกรุกพื้นทีป่่า ในอ าเภอทุง่หัวชา้ง จังหวัดล าพนู √ e-petition สน.จทป.1 

(เชยีงใหม่)

65 5512702493 14/8/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า ในพื้นทีป่่าดอน

ปูต่า หมูท่ี ่8 ต าบลยางสักกระโพหลุม่ อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัด

อุบลราชธานี

√ e-petition สน.จทป.7 สาขา

อุบลราชธานี



หนา้ 10

ที่ เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ทีรั่บเร่ือง

วันทีป่ิดเร่ือง 

(แล้วเสร็จ)

เร่ือง อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจา้ของเร่ือง/ชอ่ง

ทางการรับเร่ือง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง

หมายเหตุ

รำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรเรื่องร้องเรยีน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2555 (เฉพำะเรื่องอยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำรค้ำงข้ำมป)ี (ข้อมูลอัพเดตถงึวันท่ี 31 พฤษภำคม 2556) เอกสารแนบ 3 เอกสารแนบ 2 

66 5512742098 14/8/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการลักลอบบุกรุกป่าควรบารายี หมูท่ี ่7 

บ้านบารายี ต าบลนาทอน อ าเภอทุง่หวา้ จังหวัดสตูล

√ e-petition สน.จทป.13 

(สงขลา)

67 5512759240 14/8/2555 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการลักลอบตัดไม้  ซึง่ผู้ร้องแจง้วา่เป็น

เจา้หน้าทีก่รมป่าไม้  และเป็นเจา้ของร้านอาหาร(สงวนชื่อ) ตัง้อยู่ที่

หมูบ่้านสุกส่อง ต าบลถ้ าลอด อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮอ่งสอน

√ e-petition สน.จทป.1 

(เชยีงใหม่)

68 1603.7/2442 15/8/2555 กรณีมีนายทุนได้ลักลอบตัดไม้ท าลายป่าและขุดดินขาย บริเวณเขา

เกยีรติ หมูท่ี ่10 ต าบลทุง่ปรัง อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

69 5511487075 16/8/2555 ขอทราบผลการคลีค่ลายความทุกของชาวบ้านหมูบ่้านทรัพย์

สมบูรณ์ ม.6 ต.บ้านฉาง จ.ระยอง

√ e-petition ส านักป้องกันฯ, 

สน.จทป.9 (ชลบุรี)

70 5512268313 16/8/2555 ผู้ร้องเรียน(สงวนชื่อ) อยู่บ้านเลขที ่69 หมูท่ี ่7 ต าบลเชยีงเพง็ 

อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ร้องเรียนขอความเป็นธรรม กรณี

เจา้หน้าทีล่ะเวน้หรืองดเวน้การปฏิบัติหน้าทีเ่ป็นเหตุใหข้า้พเจา้ไม่ได้

รับความเป็นธรรม เหตุเกดิในพื้นทีป่่าบริเวณเขาทับควาย หมูท่ี ่12 

ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี

√ e-petition ส านักป้องกันฯ, 

สน.จทป.5 (สระบุรี)

(ปกปดิชื่อผู้

ถกูร้องเรียน)

71 1603.7/2539 22/8/2555 กรณีมีการบุกรุกป่าโคกอีดังโม หมูท่ี ่1 ต าบลคูเมือง อ าเภอคูเมือง 

จังหวัดบุรีรัมย์

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

72 1603.7/669 28/8/2555 กรณีมีการบุกรุกป่าสงวนบริเวณหมูท่ี ่2 ต าบลดอนแรด อ าเภอรัต

นบุรี จังหวัดสุรินทร์

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

73 5511373394 30/8/2555 มีขบวนการลักลอบตัดไม้พยุง แล้วผลักลงหน้าผาขา้มไปยังฝ่ัง

ประเทศลาว ทีบ่้านบก บ้านหนองแปน (ใกล้กับอุทยานแหง่ชาติภู

จองนายอย ต าบลหว้ยขา่ อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition ส านักป้องกันฯ, 

สน.จทป.7 สาขา

อุบลราชธานี



หนา้ 11

ที่ เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ทีรั่บเร่ือง

วันทีป่ิดเร่ือง 

(แล้วเสร็จ)

เร่ือง อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจา้ของเร่ือง/ชอ่ง

ทางการรับเร่ือง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง

หมายเหตุ

รำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรเรื่องร้องเรยีน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2555 (เฉพำะเรื่องอยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำรค้ำงข้ำมป)ี (ข้อมูลอัพเดตถงึวันท่ี 31 พฤษภำคม 2556) เอกสารแนบ 3 เอกสารแนบ 2 

74 5511950488 30/8/2555 มีการบุกรุกพื้นทีก่รมป่าไม้โดยการสร้างสะพานคอนกรีตขนาดใหญ่

ขา้มคลองโดยอ้างวา่ขออนุญาตทางกรมป่าไม้เรียบร้อยแล้ว หมูท่ี ่8

 ซอยพชรหงษ์ 52 ต าบลบางกอบัว อ าเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

75 1603.7/2717 6/9/2555 กรณีมีการบุกรุกตัดต้นไม้ หมูท่ี ่2 ต าบลเขาไม้แกว้ อ าเภอสิเกา 

จังหวัดตรัง

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

76 1603.7/2718 6/9/2555 กรณีมีการบุกรุกตัดต้นไม้ บริเวณพื้นทีป่่าชุมชนบ้านดงจงอาจ 

ต าบลบึงแก อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

77 1603.7/2733 10/9/2555 กรณีมีการบุกรุกตัดต้นไม้เพือ่ปลูกไร่มันส าปะหลัง หมูท่ี ่10 ต าบล

โคกกลาง อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

78 5511353308 11/9/2555 มีการบุกรุกป่าสงวน เขาพยุางหัก หมูท่ี ่6 ต.พสุวรรค ์อ.แกง่

กระจาน จังหวัดเพชรบุรี

√ e-petition ส านักป้องกันฯ, 

สน.จทป.10 

(ราชบุรี)

79 5511340130 18/9/2555 ขออนุญาตตัดต้นยางนาในทีด่ินตนเอง เพือ่สร้างบ้าน ทีต่ัง้ยังไม่มี

บ้านเลขที ่บ้านโพนงาน ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

√ e-petition สน.จทป.7 

(ขอนแกน่)

รวม 79 0

รวมท้ังหมด 79



 
 

เรื่องร้องเรียนอยู่ระหว่างดําเนินการ(ค้างข้ามปี)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(เอกสารแนบ ๓) 
 
 



หนา้ 1

ที่ เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ทีรั่บเร่ือง

วันทีป่ิดเร่ือง 

(แล้วเสร็จ)

เร่ือง อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจา้ของเร่ือง/ชอ่ง

ทางการรับเร่ือง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง

หมายเหตุ

1 1603.7/5092 6/10/2553 มีการบุกรุกพื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาติทับเสลา-คอกควาย ต.ทองหลาง

 อ.หว้ยคต  จ.อุทัยธานี

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

2 5310982342 9/10/2553 ขอใหต้รวจสอบการปฏิบัติหน้าทีข่องเจา้หน้าทีป่่าไม้อ าเภอตาพระยา

 จังหวัดสระแกว้

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

3 5310986990 15/10/2553 ขา้ราชการ(สงวนชื่อ) ส านักงานภาคที ่5 กรมป่าไม้ จ านวน 2 คน 

ได้กระท าพฤติกรรมมิชอบ

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

4 5311372860 15/10/2553 ขอแจง้เบาะแสการลักลอบตัดไม้ บริเวณพื้นทีป่่าสงวนมุง่หน้าสู่

หมูบ่้านวังถ้ าฉลอง ต าบลถ้ าฉลอง อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

5 1603.7/5557 18/10/2553 ความชว่ยเหลือเนือ่งจากถูกใหร้ื้อบ้านออกจากทีด่ินในเขตป่าสงวน

แหง่ชาติ ในเขตอ าเภอท่าแซะ จ.ชุมพร

√ ด้วยตัวเอง ส านักกฎหมาย

6 5311365258 20/10/2553 ขอแจง้เบาะแสการลักลอบการตัดไม้สัก และไม้ประเภทอื่นๆ 

บริเวณหมูบ่้าน  หว้ยฉลอง หมูท่ี ่1 ต าบลถ้ าฉลอง อ าเภอเมือง 

จังหวัดอุตรดิตถ์

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

7 5311367687 20/10/2553 ลักลอบตัดไม้ในป่า พื้นทีป่่าเขต อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร พื้นทีป่่าเขต

 อ.นาแก

จ.นครพนม

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

8 5311375564 20/10/2553 รักษาราชการแทนอธกิารบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันได้กระท า

การสัง่ใหค้นงานตัดต้นปาล์ม เป็นจ านวนหลาย 10 ต้น ทีส่ถาบัน

เทคโนโลยีปทุมวัน

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

9 5311938671 20/10/2553 ขอใหต้รวจสอบและแกไ้ขปัญหาการลักลอบเผาป่า ในบริเวณพื้นที่

ป่าพรุควนเคร็ง ซึง่อยู่ในเขตพื้นทีต่ าบลเกาะใหญ ่อ าเภอกระแสสินธุ์

 จังหวัดสงขลา

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 (เฉพาะเรื่องอยูร่ะหว่างด าเนนิการค้างข้ามป)ี (ข้อมูลอัพเดตถงึวันท่ี 31 พฤษภาคม 2556) เอกสารแนบ 3 เอกสารแนบ 3 



หนา้ 2

ที่ เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ทีรั่บเร่ือง

วันทีป่ิดเร่ือง 

(แล้วเสร็จ)

เร่ือง อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจา้ของเร่ือง/ชอ่ง

ทางการรับเร่ือง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 (เฉพาะเรื่องอยูร่ะหว่างด าเนนิการค้างข้ามป)ี (ข้อมูลอัพเดตถงึวันท่ี 31 พฤษภาคม 2556) เอกสารแนบ 3 เอกสารแนบ 3 

10 5311406900 2/11/2553 แจง้เบาะแสเกีย่วกับการลักลอบบุกรุกพื้นทีป่่าสงวนเพือ่ท ากจิการ

เหมืองแร่ฟลูออไรท์ บริเวณหมูท่ี ่7 ต าบลโคกแสมสาร อ าเภอโคก

เจริญ จังหวัดลพบุรี

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

11 5312771313 2/11/2553 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการลักลอบขุดดินในพื้นทีเ่ขตป่าไม้ ซึง่อยู่ใน

ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ น าดินมาถมทีด่ินเพือ่กอ่สร้างสถานี

บริการน้ ามัน ปตท. ต าบลศรีสุนทร อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

12 5310997448 10/11/2553 เจา้หน้าทีป่่าไม้ภาคที ่5 (สงวนชื่อ) จ านวน 2 คน ได้เขา้มาตรวจ

โรงงานเลือ่ยไม้ และได้เรียกเก็บเงนิกับโรงงาน หมู ่5 ต.บางกระสอ 

อ.เมือง จ.นนทบุรี

√ e-petition ส านักบริหารกลาง (ปกปดิชื่อผู้

ถกูร้องเรียน)

13 1603.7/5527 10/11/2553 มีการลักลอบตัดไม้บริเวณอ่างเก็บน้ า หมูบ่้านสะพานเสือ  ต.เหมาะ

 อ.กะปง  จ.พงังา

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

14 1603.7/5629 16/11/2553 เจา้หน้าทีป่่าไม้ในเขตพื้นทีจ่ังหวัดนครปฐมเรียกเก็บเงนิจากพอ่คา้

แม่คา้ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ จังหวัดนครปฐม

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

15 5311368606 24/11/2553 มีชาวบ้านในหมูบ่้านช าบอน ต าบล นาอิน อ.พชิัย จ.อุตรดิตถ ์ได้มี

การบุกรุกเขา้ไปในป่าจุดที่1 อยู่ตรงขา้ม การทางพชิัย และจุดที่2 คอื

 อ่างเก็บน้ าช าบอน อ.นาอิน วิ่งจากเส้นพษิณุโลกไปอุตรดิตถ์

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

16 5311338430 2/12/2553 มีการบุกรุกพื้นทีป่่าสงวนทีบ่ริเวณบ้านท่างาม ต.ส าราญ อ.สามชัย 

จ.กาฬสินธุ์

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

17 5311467694 2/12/2553 ขอแจง้เร่ืองประชาชนร้องเรียนปัญหาการบุกรุกป่าสงวนแหง่ชาติ

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

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

18 5312748400 9/12/2553 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการลักลอบบุกรุกพื้นทีป่่าสงวน บริเวณ

หมูบ่้านสันหบี หมูท่ี ่8 ต าบลแม่ส า อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

√ e-petition ส านักป้องกันฯ



หนา้ 3

ที่ เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ทีรั่บเร่ือง

วันทีป่ิดเร่ือง 

(แล้วเสร็จ)

เร่ือง อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจา้ของเร่ือง/ชอ่ง

ทางการรับเร่ือง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 (เฉพาะเรื่องอยูร่ะหว่างด าเนนิการค้างข้ามป)ี (ข้อมูลอัพเดตถงึวันท่ี 31 พฤษภาคม 2556) เอกสารแนบ 3 เอกสารแนบ 3 

19 5312794592 17/12/2553 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการลักลอบตัดไม้สัก ป่าสงวนในเขตพื้นที่

หมูบ่้านบ้านดอน หมูท่ี ่2 ชอยวัดป่าบุญนาค ต าบลเชยีงดาว อ าเภอ

เชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

20 5312749902 21/12/2553 บุกรุกป่าสงวนแหง่ชาติ ควนบ้านเกาะจง หมู1่0 ต าบลทับชา้ง 

อ าเภอนาทว ีจังหวัดสงขลา

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

21 5311394464 4/1/2554 ขอใหต้รวจสอบการลักลอบตัดไม้ในเขตพื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาติป่า

แม่ปาน อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

22 5410942276 11/1/2554 หน่วยกรมป่าไม้ ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชงิเทรา 

เจา้หน้าทีทุ่จริต ประพฤติมิชอบ ละเวน้ปฏิบัติหน้าที่

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

23 1603.7/132 13/1/2554 มีการบุกรุกถางป่าบริเวณเขาลูกชา้ง หมูบ่้านเขาลูกชา้ง อ.ท่ายาง จ.

เพชรบุรี

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

24 5411110247 14/1/2554 ขอใหแ้กไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของพนักงานจา้งเหมา หน่วย

ป้องกันรักษาป่า กรมป่าไม้ เร่ืองคา่ตอบแทนเงนิเดือนยังไม่ออก

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

25 5411987380 14/1/2554 บุกรุกป่าต้นไม้ในพื้นทีอ่นุรักษ์  คลองโป่งน้ าร้อน ต.โป่งน้ าร้อน อ.

โป่งน้ าร้อน จ.จันทบุรี

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

26 5412788543 14/1/2554 ขอแจง้เบาะแสการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า บริเวณป่าสงวน(ไม่

ทราบชื่อ) เชื่อมระหวา่งต าบลโพนงาม อ าเภอค าชะอี และ อ าเภอ

ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

27 1603.7/184 17/1/2554 การตัดไม้และขนไม้ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ เขตพื้นทีบ่้านเปือย 

อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีษะเกษ

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ



หนา้ 4

ที่ เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ทีรั่บเร่ือง

วันทีป่ิดเร่ือง 

(แล้วเสร็จ)

เร่ือง อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจา้ของเร่ือง/ชอ่ง

ทางการรับเร่ือง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 (เฉพาะเรื่องอยูร่ะหว่างด าเนนิการค้างข้ามป)ี (ข้อมูลอัพเดตถงึวันท่ี 31 พฤษภาคม 2556) เอกสารแนบ 3 เอกสารแนบ 3 

28 1603.7/82 17/1/2554 ขอพระราชทานความเป็นธรรม กรณีนางเพญ็ศิริ แสงทองจ ีต าบล

การะเกด อ าเภอเชยีรใหญ ่จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ ส านักราชเลขาธกิาร ส านักกฎหมาย

29 5411482809 20/1/2554 ขอใหต้รวจสอบการบุกรุกพื้นทีป่่าสงวนชื่อ ตาดวัวเฒา่ บริเวณพื้นที่

บ้านผามูบ หมูท่ี ่11 ต าบลแม่พลู อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ์ซึง่

เชื่อมต่อกับอ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

30 5410936257 26/1/2554 เจา้หน้าทีป่่าไม้ มีพฤติกรรมเรียกรับเงนิจากโรงปูนและโรงโม่ในเขต

จังหวัดสระบุรี

√ e-petition ส านักบริหารกลาง

31 5411160986 26/1/2554 ขอความอนุเคราะห ์พจิารณาปรับเพิม่อัตราคา่จา้งใหแ้กพ่นักงาน

ลูกจา้งชั่วคราวของกรมป่าไม้ ต าแหน่งพนักงานป้องกันไฟป่า ของ

จังหวัดกาฬสินธุ์

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

32 5412722048 26/1/2554 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการบุกรุกพื้นทีป่่าสงวน บริเวณเขาบรรทัด 

หมูท่ี ่5 ต าบลแหลมกลัด อ าเภอเมือง จังหวัดตราด

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

33 5412727450 26/1/2554 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการบุกรุกทีด่ินสาธารณะ ประเภทป่าสงวน

แหง่ชาติ (ไม่มีชื่อ) บริเวณหมูท่ี ่6 ต าบลหนองน้ าใส อ าเภอสีคิ้ว 

จังหวัดนครราชสีมา

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

34 5411481719 7/2/2554 ขอใหต้รวจสอบการบุกรุกพื้นทีป่่าสงวนด้านหลังเขื่อนหว้ยแคน 

บริเวณหมูท่ี ่6 ต าบลโพนงาม อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

35 5411306988 11/2/2554 ขอใหต้รวจสอบการลักลอบตัดไม้ประเภท ไม้ประดู ่ไม้ยาง ไม้ตาด 

บริเวณพื้นทีป่่าสงวนเทือกเขาพนมดงรัก หมูบ่้านนากลาง หมูท่ี ่5 

หมูท่ี ่8 และหมูท่ี ่11 ต าบลสะเดา อ าเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

√ e-petition ส านักป้องกันฯ



หนา้ 5

ที่ เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ทีรั่บเร่ือง

วันทีป่ิดเร่ือง 

(แล้วเสร็จ)

เร่ือง อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจา้ของเร่ือง/ชอ่ง

ทางการรับเร่ือง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 (เฉพาะเรื่องอยูร่ะหว่างด าเนนิการค้างข้ามป)ี (ข้อมูลอัพเดตถงึวันท่ี 31 พฤษภาคม 2556) เอกสารแนบ 3 เอกสารแนบ 3 

36 5411353717 11/2/2554 ลูกของลูกจา้งเจา้หน้าทีป่่าไม้และอื่นๆ จ านวน 7-10 คน เขา้ไปบุก

รุกพื้นทีป่่าสวงน ตัง้แต่ปี 2553 จนถงึปัจจุบันได้เขา้ไปถางพื้นทีป่่า 

และปักหลักจับจองพื้นที ่โดยจะน าพื้นทีต่รงนัน้ท าประโยชน์ส่วนตัว 

หมูบ่้านแหลมทับอวน/อ่าวทับอวน ต าบลเกาะพยาม อ าเภอเมือง

ระนอง จังหวัดระนอง

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

37 5411358703 11/2/2554 มีชาวบ้านเขา้ไปบุกรุกพื้นทีป่่าสงวนโดยเป็นป่าเบญจพรรณ ไผ่ ไม้

ยืนต้น และท าการเผาป่าในตอนกลางวันและกลางคนื หมูบ่้านไผ่สี

ทอง/ม่วงเทา ต าบลองคพ์ระ อ าเภอด่านชา้ง จังหวัดสุพรรณบุรี

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

38 5411454547 11/2/2554 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับกลุม่ผู้มีอิทธพิลลักลอบบุกรุกพื้นทีป่่าสงวน

เพือ่ท าการเกษตร ในพื้นทีห่มู ่12 ต าบลอ่าวตง อ าเภอวังวเิศษ 

จังหวัดตรัง

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

39 5412708770 11/2/2554 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า บริเวณเขาโพธิ์

พระยา หมูบ่้านท่าขา้มสุด ต าบลศรีมงคล อ าเภอไทรโยค จังหวัด

กาญจนบุรี

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

40 5410979611 19/2/2554 ผู้รับเหมา ร่วมพลังยนต์กอ่สร้าง สร้างอาคาร ถูกเจา้หน้าทีป่่าไม้

เรียกรับเงนิ %  ในการตรวจรับจากผู้รับเหมา

√ e-petition ส านักบริหารกลาง

41 5412737405 19/2/2554 ขอแจง้เบาะแสการลักลอบตัดไม้ป่าสงวน บริเวณพื้นทีห่มูท่ี ่2 

หมูบ่้านฟากท่า อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

42 5411426293 21/2/2554 ขอใหต้รวจสอบการบุกรุกทีด่ินป่าสงวนโดยไม่ได้รับอนุญาต บริเวณ

หมูท่ี ่12 ต าบลอ่าวตง อ าเภอวังวเิศษ จังหวัดตรัง

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

43 5411452774 23/2/2554 ขอต่ออายุการใชพ้ื้นทีป่่าไม้เพือ่ปลูกปาล์มน้ ามันและยกเวน้การเรียก

เก็บคา่ภาคหลวงและคา่บ ารุงป่า

√ e-petition ส านักการอนุญาต



หนา้ 6

ที่ เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ทีรั่บเร่ือง

วันทีป่ิดเร่ือง 

(แล้วเสร็จ)

เร่ือง อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจา้ของเร่ือง/ชอ่ง

ทางการรับเร่ือง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 (เฉพาะเรื่องอยูร่ะหว่างด าเนนิการค้างข้ามป)ี (ข้อมูลอัพเดตถงึวันท่ี 31 พฤษภาคม 2556) เอกสารแนบ 3 เอกสารแนบ 3 

44 5412715802 28/2/2554 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการบุกรุกท าลายป่าภายในพื้นทีป่่าสงวน

แหง่ชาติ ป่าแดงเนินเพิม่ บริเวณหมูท่ี ่15 บ้านน้ าแจง้พฒันา ต าบล

นาบัว อ าเภอนครไทย จังหวัดพษิณุโลก

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

45 5412754907 28/2/2554 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการลักลอบตัดไม้เพือ่ถอืครองทีด่ินบริเวณ

ป่าสงวน(ไม่ทราบชื่อ) ตัง้อยู่ในเขตพื้นทีอ่ าเภอโพนสวรรค ์จังหวัด

นครพนม จุดสังเกตพื้นทีป่่าฯ จะเชื่อมต่อระหวา่งอ าเภอโพนสวรรค์

กับอ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

46 5412794467 28/2/2554 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการบุกรุกพื้นที ่ป่าสงวนยางน้ ากัดเหนือ 

ยางน้ ากัดใต้ พื้นทีห่มูท่ี ่1 หมูท่ี ่4 และหมูท่ี ่5 ต าบลพสุวรรค ์

อ าเภอแกง่กระจาน จังหวัดเพชรบุรี

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

47 1603.7/707 28/2/2554 มีการขุดดินทีป่่าภูเขาหลวง หมูท่ี ่6 หมูบ่้านเขาหลักไก ่ต.ท่างิ้ว อ.

เมือง จ.นครศรีธรรมราช

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

48 5412708544 1/3/2554 แจง้เบาะแสเกีย่วกับการลักลอบตัดไม้ท าลายป่าและการบุกรุกพื้นที่

ป่าชุมชนบ้านเขาแดงและบ้านทองค าโคกแปร่ หมูท่ี ่7 ต าบลโคก

ตาล อ าเภอภูสิงห ์จังหวัดศรีสะเกษ

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

49 5412787420 1/3/2554 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการลักลอบตัดไม้และการบุกรุกเขา้ไปใช้

ประโยชน์ในทีด่ิน บริเวณป่าสงวนแหง่ชาติ ดงหมู ต าบลค าป่าหลาย

 อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

50 5412705023 4/3/2554 ขอแจง้เบาะแสการบุกรุกทีด่ิน บริเวณพื้นทีป่่าสงวน หมูท่ี่4 หมูบ่้าน

ทุง่น้อย ต าบลคลอกควาย อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

51 5411388296 8/3/2554 มีการถางป่าไม้บนภูเขาเส้นทางเขา้บ้านก าพี้ถงึบ้านหว้ยด้าย √ e-petition ส านักป้องกันฯ



หนา้ 7

ที่ เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ทีรั่บเร่ือง

วันทีป่ิดเร่ือง 

(แล้วเสร็จ)

เร่ือง อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจา้ของเร่ือง/ชอ่ง

ทางการรับเร่ือง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 (เฉพาะเรื่องอยูร่ะหว่างด าเนนิการค้างข้ามป)ี (ข้อมูลอัพเดตถงึวันท่ี 31 พฤษภาคม 2556) เอกสารแนบ 3 เอกสารแนบ 3 

52 1603.7/845 9/3/2554 มีการบุกรุกป่าบริเวณน้ าตกผาน้ าย้อย หมูท่ี ่1 ต าบลภูเขาทอง 

อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

53 5410981048 14/3/2554 พฤติกรรมเจา้หน้าทีส่ านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่5 สระบุรี ได้ท า

การทุจริตเงนิชาวบ้าน และยังท าใหห้น่วยงานเสียชื่อเสียง 

(5410981048)

√ e-petition ส านักบริหารกลาง

54 1603.7/888 14/3/2554 มีการลักลอบตัดไม้แถบเทือกเขาดอยงุม้ ใกล้หมูบ่้านเหล่าป่าม่วง 

หมูท่ี ่5 ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

55 1603.7/889 14/3/2554 มีการบุกรุกพื้นทีป่่าอนุรักษ์บนภูเขาภูค าบก หมูท่ี ่8 ต.ท่าสีดา อ.

หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

56 5412724600 16/3/2554 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการลักลอบตัดไม้ท าลายป่าของป่าสงวน 

(ไม่ทราบชื่อ) จ านวน 1,000 ไร่ บริเวณบ้านผาลาด หมูท่ี ่7 ต าบล

น้ าหมัน อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ ์(5412724600)

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

57 1603.7/787 21/3/2554 มีการบุกรุกตัดไม้สัก, ประดู ่ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ บริเวณบ้านนา

สองเหมือง อ.นิคมค าสร้อย จ.มุกดาหาร

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

58 5412700469 24/3/2554 แจง้เบาะแสการลักลอบตัดไม้ บริเวณป่าสงวนแหง่ชาต(ิไม่ทราบชื่อ)

 ซึง่เป็นพื้นทีต่ิดต่อระหวา่งจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดเลย หมูท่ี ่6

 ต าบลวังกวาง อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ (5412700469)

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

59 5412739355 24/3/2554 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการลักลอบตัดไม้ท าลายป่าในพื้นทีป่่าสงวน 

(ไม่มีชื่อ) บริเวณหมูบ่้านทรัพย์สมบูรณ์ หมูท่ี ่10 ต าบลโนนดินแดง 

อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

√ e-petition ส านักป้องกันฯ



หนา้ 8

ที่ เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ทีรั่บเร่ือง

วันทีป่ิดเร่ือง 

(แล้วเสร็จ)

เร่ือง อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจา้ของเร่ือง/ชอ่ง

ทางการรับเร่ือง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 (เฉพาะเรื่องอยูร่ะหว่างด าเนนิการค้างข้ามป)ี (ข้อมูลอัพเดตถงึวันท่ี 31 พฤษภาคม 2556) เอกสารแนบ 3 เอกสารแนบ 3 

60 5411437234 25/3/2554 ใหต้รวจสอบกลุม่บุคคลจ านวนประมาณ 4-5 คน ท าการบุกรุก

พื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาติ บริเวณป่าดงค าเดย หมูท่ี ่11 หมูบ่้านหว้ย

บอน ต าบลโคกกง่ อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ 

(5411437234)

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

61 1603.7/96 28/3/2554 มีการลักลอบตัดไม้พะยอม ไม้เต็ง บริเวณบ้านด่าน ต.ด่าน อ.ราศรี

ไศล จ.ศรีสะเกษ

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

62 5412357904 30/3/2554 ยึดถอืครอบครอง แผ้วถางหรือกระท าด้วยประการใดๆอันเป็นการ

เสือ่มเสียแกส่ภาพป่าสงวนแหง่ชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต และ

ประกอบธุรกจิโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ต.บาง

ชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี (5412357904)

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

63 5411387869 31/3/2554 ผู้ใหญบ่้านโคกสงา่(สงวนชื่อ) และพรรคพวก บุกรุกป่า บ้านโคกสงา่

 หมู ่9 ต าบลหนองโพนงาม อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

(5411387869)

√ e-petition ส านักป้องกันฯ (ปกปดิชื่อผู้

ถกูร้องเรียน)

64 1603.7/1177 5/4/2554 มีการบุกรุกท าลายป่าเชยีงดาวทีห่มูบ่้านหว้ยบง หมูท่ี ่11 ต าบล

เชยีงดาว อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

65 5411345382 7/4/2554 ขอใหพ้จิารณาออกใบเบิกทางของด่านตรวจป่าไม้จังหวัดชุมพร 

ใหแ้กผู้่ประกอบการขนส่งไม้ (5411345382)

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

66 1603.7/1214 7/4/2554 มีการลักลอบตัดไม้น าไปแปรรูป ใกล้ท่าทรายเกา่ หมู ่1 หมูบ่้าน

ทรายมูล ต าบลเสด็จ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

67 5411373907 8/4/2554 ขอใหต้รวจสอบการตัดต้นไม้และบุกรุกพื้นทีป่่าชุมชน บริเวณ

หมูบ่้านคลองไม้แดง หมูท่ี ่1 ต าบลยกกระบัตร อ าเภอสามเงา 

จังหวัดตาก (5411373907)

√ e-petition ส านักป้องกันฯ



หนา้ 9

ที่ เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ทีรั่บเร่ือง

วันทีป่ิดเร่ือง 

(แล้วเสร็จ)

เร่ือง อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจา้ของเร่ือง/ชอ่ง

ทางการรับเร่ือง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 (เฉพาะเรื่องอยูร่ะหว่างด าเนนิการค้างข้ามป)ี (ข้อมูลอัพเดตถงึวันท่ี 31 พฤษภาคม 2556) เอกสารแนบ 3 เอกสารแนบ 3 

68 5410808209 19/4/2554 มีการท าถนนขึ้นไปบนเขาเเพือ่ทีจ่ากสร้างวัดโดยมีการท าถนนตัด

ผ่านหมูบ่้านซับพริก ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ท าให้

ชาวบ้านเดือดร้อนมาก (5410808209)

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

69 5411485229 19/4/2554 พบเห็นการกอ่สร้างบังกะโลจ านวน 3หลัง โดยเจา้ของธุรกจิ Father

 & Son Message เป็นทีด่ิน สทก. พื้นทีบ่างส่วนจะเขา้ไปในพื้นทีป่่า

สงวนแหง่ชาติ ทีห่มูบ่้านบางหลาโอน ต.คกึคัก อ.ตะกัว่ป่า จ.พงังา 

(5411485229)

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

70 5412719659 19/4/2554 ขอแจง้เบาะแสการบุกรุกพื้นทีป่่าสงวน บริเวณป่าบ้านแดง หมูท่ี ่15 

หมูบ่้านหนองแซง ต าบลโพนงาม อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 

(5412719659)

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

71 1603.7/1357 25/4/2554 ผู้ใหญบ่้าน ก านัน และเจา้หน้าทีพ่ทิักษ์ป่า ได้ร่วมกันบุกรุกป่า หมูท่ี่

 ๔ ต าบลโนนหมากเค็ง อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว้

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

72 5412793472 26/4/2554 แจง้เบาะแสเกีย่วกับการบุกรุกพื้นทีป่่าสงวนละเอาะ 1 และละเอาะ 

2 ซึง่ครอบคลุมพื้นที ่ต าบลละเอาะ ต าบลรุ่งระว ีต าบลน้ าเกลี้ยง 

ต าบลคูบ อ าเภอน้ าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ (5412793472)

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

73 5412714385 28/4/2554 แจง้เบาะแสการลักลอบบุกรุกพื้นทีป่่าบริเวณหมูท่ี ่8 ต าบลบ้านบึง 

อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (5412714385)

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

74 5412772381 28/4/2554 แจง้เบาะแสการลักลอบตัดไม้ท าลายป่าบริเวณพื้นทีป่่าสงวนบ้าน

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

√ e-petition ส านักป้องกันฯ, 

สน.จทป.9 สาขา

ปราจนีบุรี



หนา้ 10

ที่ เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ทีรั่บเร่ือง

วันทีป่ิดเร่ือง 

(แล้วเสร็จ)

เร่ือง อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจา้ของเร่ือง/ชอ่ง

ทางการรับเร่ือง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 (เฉพาะเรื่องอยูร่ะหว่างด าเนนิการค้างข้ามป)ี (ข้อมูลอัพเดตถงึวันท่ี 31 พฤษภาคม 2556) เอกสารแนบ 3 เอกสารแนบ 3 

75 5410928094 2/5/2554 ชาวบ้าน ต าบลหน้าพระลาน อ าเภอ เฉลิมพระเกยีรติ และต าบล

ทับกวา้ง อ าเภอ เฉลิมพระเกรีติ จังหวัด สระบุรี ได้เขา้ไปบุกรุกท า

แร่เถือ่นในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ โดยต้องจา่ยเงนิใหก้ับเจา้หน้าที่

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่5(สงวนชื่อ) จ านวน 2 คน

√ e-petition ส านักบริหารกลาง,

ส านักป้องกันฯ

(ปกปดิชื่อผู้

ถกูร้องเรียน)

76 1603.7/1550 10/5/2554 มีการตัดไม้ทีป่่าหว้ยขาแขง้ เส้นทางลานสัก - หว้ยขาแขง้ กม. 

53-55 ต.ระบ า อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

77 5410988140 18/5/2554 ขา้ราชการ(สงวนชื่อ)ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่5 ใหลู้กน้องรีด

ไถ ่โรงปูนซเีมนต์ได้แก ่TPI , ตรานก , เอเชยี , ซเีมนต์ และทีอ่ยู่ใน

เครือจังหวัดสระบุรี ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

√ e-petition ส านักบริหารกลาง (ปกปดิชื่อผู้

ถกูร้องเรียน)

78 5411348440 20/5/2554 เจา้หน้าทีป่่าไม(้สงวนชื่อ) ของส านักงานจัดการภาคที ่5 จังหวัด

สระบุรี ได้กระท าการไม่ชอบคอื น าป่าสงวนแหง่ชาติจังหวัดสระบุรี 

ต าบลมิตรภาพและมวกเหล็ก คอืขายป่าสงวนใหก้ับชาวบ้าน

√ e-petition ส านักบริหารกลาง (ปกปดิชื่อผู้

ถกูร้องเรียน)

79 5411427206 20/5/2554 ขอใหเ้ร่งด าเนินการส ารวจพื้นทีท่ าการเกษตร ซึง่เป็นทีด่ิน อยู่ใน

ความรับผิดชอบของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่7 (ขอนแกน่) ชื่อ

 เขตป่าดงระแนง ซึง่ตัง้อยู่ในพื้นทีห่มูท่ี ่10 หมูบ่้านหนองหล่ม และ

หมูท่ี ่1,3,15 หมูบ่้านขาม ต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด จังหวัด

กาฬสินธุ์

√ e-petition ส านักจัดการทีด่ินฯ,

สน.จทป.7 

(ขอนแก่น)

ส านักจัดการ

ที่ดนิฯ ปดิ

เร่ือง 

(27/6/2554)

80 1603.7/1669 23/5/2554 การขนไม้ซุงมาแปรรูปทีบ่้านผู้ชว่ยผู้ใหญบ่้าน บ้านเขาชอ่งดับ หมู ่

๑๔ ต าบลด่านชา้ง อ าเภอด่านชา้ง จังหวัดสุพรรณบุรี

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

81 1603.7/1697 25/5/2554 มีการแผ้วถางป่าในเขตป่าสงวนแหง่ชาติครบุรี บริเวณเหนือเขื่อนล า

แซะ ต าบลโคกกระชาย อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ



หนา้ 11

ที่ เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ทีรั่บเร่ือง

วันทีป่ิดเร่ือง 

(แล้วเสร็จ)

เร่ือง อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจา้ของเร่ือง/ชอ่ง

ทางการรับเร่ือง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 (เฉพาะเรื่องอยูร่ะหว่างด าเนนิการค้างข้ามป)ี (ข้อมูลอัพเดตถงึวันท่ี 31 พฤษภาคม 2556) เอกสารแนบ 3 เอกสารแนบ 3 

82 1603.7/1733 30/5/2554 มีการบุกรุกป่า บริเวณหมู ่๕ ต าบลมหาโพธ ิอ าเภอสระโบสถ ์และ

หมู ่๖ ต าบลโคกแสมสาร อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

83 5410978442 7/6/2554 เจา้หน้าทีข่องส านักจัดการป่าไม้ที ่5 (สระบุรี) ทีท่ าการหลอกลวง

ชาวบ้าน โดยหลอกขายพื้นทีป่่าไม้ในป่ามวกเหล็ก-ทับกวาง ขาย

ราฏรจังหวัดสระบุรีและกรุงเทพฯ ประมาณ 300 ไร่ ต.มิตรภาพ อ.

มวกเหล็ก จ.สระบุรี

√ e-petition ส านักบริหารกลาง

84 1603.7/1825 7/6/2554 มีการตัดไม้พะยูง บริเวณป่าเทือกเขาภูพาน ต าบลดินจี่ อ าเภอค า

ม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

85 1603.7/1866 9/6/2554 การบุกรุกพื้นทีป่่าโครงการพระราชด าริอ่างเก็บน้ าหว้ยแม่กองคา่ย 

ใกล้หมูบ่้านไทรย้อย หมู ่10 ต าบลตลิง่ชัน อ าเภอบ้านด่านลานหอย

 จังหวัดสุโขทัย

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

86 1603.7/1926 17/6/2554 ร้านเฟอร์นิเจอร์ 4 แหง่ ลักลอบน าไม้ซุงและไม้แปรรูปเถือ่นจาก

จังหวัดยโสธรมาขายทีร้่าน ต าบลรอบเมือง อ าเภอหนองพอก 

จังหวัดร้อยเอ็ด

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

87 1603.7/1956 20/6/2554 มีการบุกรุกป่าชุมชน บริเวณต าบลคอกควาย อ าเภอบ้านไร่ จังหวัด

อุทัยธานี

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

88 1603.7/1964 21/6/2554 ร้องเรียนผ่านศูนย์บริการประชาชน การขุดดินทีป่่าภูเขาหลวง หมูท่ี ่

6 หมูบ่้านเขาหลักไก ่ ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

89 1603.7/1999 23/6/2554 มีการลักลอบตัดไม้และน าไม้ไปขาย บริเวณตรงขา้มศูนย์ฝึกทาง

ยุทธวธิกีองทัพบก ต าบลชัยนารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ



หนา้ 12

ที่ เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ทีรั่บเร่ือง

วันทีป่ิดเร่ือง 

(แล้วเสร็จ)

เร่ือง อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจา้ของเร่ือง/ชอ่ง

ทางการรับเร่ือง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 (เฉพาะเรื่องอยูร่ะหว่างด าเนนิการค้างข้ามป)ี (ข้อมูลอัพเดตถงึวันท่ี 31 พฤษภาคม 2556) เอกสารแนบ 3 เอกสารแนบ 3 

90 1603.7/2108 5/7/2554 ชาวบ้านในพื้นทีแ่ละเจา้หน้าทีร่่วมกันตัดไม้และขุดดินบริเวณ

เทือกเขาบรรทัด หมู ่6 ต าบลท่างิ้ว อ าเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

91 1603.7/2165 12/7/2554 กลุม่นายพรานขนไม้และซากสัตวอ์อกจากป่าเขาไห ่ระหวา่งบ้านนา

สองเหมืองและบ้านสีชมพ ูต าบลนากอก อ าเภอนิคมค าสร้อย 

จังหวัดมุกดาหาร

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

92 1603.7/2254 21/7/2554 มีคนนอกพื้นทีเ่ขา้มาบุกรุกตัดไม้เพือ่บุกเบิกพื้นทีท่ าสวนยางพารา 

บริเวณ กม.๑๙ หมู ่๕ ต าบลตาเนาะแมเราะ อ าเภอเบตง จังหวัด

ยะลา

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

93 1603.7/2255 21/7/2554 มีขา้ราชการท้องถิน่ร่วมกันใหพ้รรคพวกบุกรุกป่า บริเวณอ าเภอ

พรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

94 1603.7/2296 25/7/2554 ขอใหต้รวจสอบการถอืครองทีด่ินของสนามกอล์ฟล็อกปาล์ม  ต.กะ

ทู ้อ.กะทู ้จ.ภูเก็ต

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

95 5411341180 26/7/2554 อยากใหต้รวจสอบ เห็นมีการขายไม้สงวนหว้งหา้มกันมากมาย แต่

รายนี้กลาง กทม.เลย แถวเตาปูน เป็นหมูบ่้านจัดสรร ไม่ทราบวา่จะ

ด าเนินการอย่างไร

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

96 1603.7/2319 27/7/2554 มีนายทุนและนักการเมืองท้องถิน่ร่วมกันบุกรุกป่า หลังทีว่า่การ

อ าเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

97 1603.7/2325 27/7/2554 มีการบุกรุกพื้นทีบ่ริเวณภูเขาใกล้หมูบ่้านหุบกรท้อน ต.แกม้อ้น อ.

จอมบึง จ.ราชบุรี

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

98 1603.7/2332 1/8/2554 มีการลักลอบตัดไม้สักเพือ่ขายใหก้ับพอ่คา้เฟอร์นิเจอร์ บริเวณสัน

ก าแพงไปทางอ.แม่ออน จ.เชยีงใหม่

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ



หนา้ 13

ที่ เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ทีรั่บเร่ือง

วันทีป่ิดเร่ือง 

(แล้วเสร็จ)

เร่ือง อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจา้ของเร่ือง/ชอ่ง

ทางการรับเร่ือง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 (เฉพาะเรื่องอยูร่ะหว่างด าเนนิการค้างข้ามป)ี (ข้อมูลอัพเดตถงึวันท่ี 31 พฤษภาคม 2556) เอกสารแนบ 3 เอกสารแนบ 3 

99 1603.7/2411 2/8/2554 นายทุนท าธุรกจิเฟอร์นิเจอร์จากอ าเภอสูงเม่นลักลอบตัดไม้สักและ

ไม้มะคา่บริเวณพื้นทีป่่าหมู ่๒ – หมู ่๕ ต าบลเมืองมาย อ าเภอแจห้ม่

 จังหวัดล าปาง

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

100 1603.7/2412 2/8/2554 มีการจา้งแผ้วถางป่าเพือ่บุกเบิกพื้นทีท่ าการเกษตร บริเวณตรงขา้ม

กองพนัทหารม้าที ่28 จ.เพชรบูรณ์

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

101 1603.7/2413 2/8/2554 มีนายทุนจากภาคใต้บุกรุกพื้นทีป่่าของหมูบ่้านสันหบี หมู ่๘ ต าบล

แม่ส า อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

102 1603.7/2503 15/8/2554 มีการลักลอบตัดไม้พะยูงของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญบ่้านน้อม

เกล้า ต.บุง่คล้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

103 5411363131 18/8/2554 มีชาวบ้านและนายทุน ได้เขา้ไปบุกรุกตัดไม้พยุง เป็นจ านวนมากโดย

จะมีเจา้หน้าทีก่รมป่าไม้ นามสกุล เสาราษฎร์ มีส่วนรู้เห็น โดยจะน า

ไม้ทีต่ัดได้นัน้ส่งไปฝ่ัง พม่า เขมร และผู้คา้จากเวยีดนามจะมารับเอง

ตามทีม่ีค าสัง่ซื้อ

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

104 1603.7/2555 18/8/2554 มีการลักลอบตัดไม้บริเวณเขตป่าสงวนแหง่ชาติภูสีฐาน หมูบ่้านโนน

สวา่ง ๑ ต าบลค าชะอี อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

105 1603.7/2556 18/8/2554 มีนักการเมืองท้องถิน่ร่วมกับเจา้หน้าทีป่่าไม้จัดท าแนวเขตเขา้ไปใน

พื้นทีป่่า ต าบลท่าไม้และต าบลวังควง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัด

ก าแพงเพชร

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

106 5411321643 22/8/2554 มีการบุกรุกเขา้ไปในพื้นทีป่่าทีเ่ขาแฝดทีอ่ยู่ในซอยหนองฉว ี21 บน

พื้นทีเ่ขานี้มีส านักสงฆพ์ทุธมารดา และชาวบ้านเขา้ไปบุกรุกยึดพื้นที่

ป่าเป็นของตนเอง ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

√ e-petition ส านักป้องกันฯ,

สน.จทป.9 (ชลบุรี)



หนา้ 14

ที่ เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ทีรั่บเร่ือง

วันทีป่ิดเร่ือง 

(แล้วเสร็จ)

เร่ือง อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจา้ของเร่ือง/ชอ่ง

ทางการรับเร่ือง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 (เฉพาะเรื่องอยูร่ะหว่างด าเนนิการค้างข้ามป)ี (ข้อมูลอัพเดตถงึวันท่ี 31 พฤษภาคม 2556) เอกสารแนบ 3 เอกสารแนบ 3 

107 1603.7/2593 22/8/2554 ขอใหต้รวจสอบบ้านพกัตากอากาศของเจา้หน้าทีป่่าไม้ บริเวณแยก

หมู ่4 ต าบลวังน้ าเขยีว อ าเภอวังน้ าเขยีว จังหวัดนครราชสีมา

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

108 1603.7/2613 23/8/2554 ขอใหต้รวจสอบไม้ทีน่ ามาประกอบท าเรือขาย บริเวณหมู ่6 หมูบ่้าน

งิ้วใต้ ต าบลธงธานี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

109 1603.7/2555(2) 24/8/2554 การลักลอบตัดไม้พะยูงแล้วน าไม้ทีต่ัดได้เก็บไวบ้ริเวณสวนด้านหลัง

ของบ้านสองชั้นทีอ่ยู่ในซอยด้านขา้งโรงเรียนชุมชนบ้านค าชะอี 

ระหวา่งหมู ่1 กับหมู ่8 ต าบลค าชะอี อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

110 5410920147 25/8/2554 เมือ่วันที ่20/08/2554 ได้มีการแจง้จับการขนไม้พยุงทีห่น้าถนนเส้น

ส านักปฏิบัติธรรมบ้านส าราญ ต.ส าราญ อ.เมือง จ.ยโสธร ได้มีการ

สืบทราบวา่ไม้พยุงและรถทีเ่ป็นของกลางเป็นไม้พยุงและรถขนไม้ที่

เป็นของกลางได้หายไป

√ e-petition ส านักป้องกันฯ, 

สน.จทป.7 สาขา

อุบลราชธานี

111 1603.7/2763 2/9/2554 มีการลักลอบตัดไม้น ามาแปรรูปในหมูบ่้านหนองบาง ต าบลลิน่ถิน่ 

อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

112 1603.7/2764 2/9/2554 มีชาวบบ้านหนองหญา้ปล้อง หมู ่7 ต.ไทยชนะศึก อ.ทุง่เสลีย่ม จ.

สุโขทัย ขายทีด่ินทีม่ีใบ ภ.บ.ท.5 ใหก้ับนายทุนเพือ่ปลูกยางพารา

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

113 1603.7/2807 6/9/2554 การน าไม้สักมาแปรรูปโดยไม่มีใบอนุญาตการแปรรูปไม้ ต าบลใน

เมือง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

114 1603.7/2850 7/9/2554 ชาวบ้านบุกรุกทีด่ินใกล้วัดถ้ าพทุธโคดม บ้านหนองเสียง หมู ่7 

ต าบลบ้านนา อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพทัลุง

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

115 1603.7/2883 12/9/2554 ขอแจง้เบาะแสการตัดไม้ท าลายป่า ในพื้นทีห่มูท่ี ่4, 14, 11 ต าบล

เจาทอง อ าเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

√ หนังสือ ส านักป้องกันฯ



หนา้ 15

ที่ เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ทีรั่บเร่ือง

วันทีป่ิดเร่ือง 

(แล้วเสร็จ)

เร่ือง อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจา้ของเร่ือง/ชอ่ง

ทางการรับเร่ือง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 (เฉพาะเรื่องอยูร่ะหว่างด าเนนิการค้างข้ามป)ี (ข้อมูลอัพเดตถงึวันท่ี 31 พฤษภาคม 2556) เอกสารแนบ 3 เอกสารแนบ 3 

116 5412743283 13/9/2554 ขอแจง้เบาะแสเกีย่วกับการบุกรุกทีด่ินป่าสงวนโดยไม่ได้รับอนุญาต

 บริเวณพื้นทีว่นอุทยานภูหัน หมูบ่้านโนนขา่ ไม่ทราบหมู ่ต าบลวัง

แสง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแกน่

√ e-petition ส านักป้องกันฯ,

สน.จทป.7 

(ขอนแกน่)

117 1603.7/2901 13/9/2554 มีการลักลอบขุดดินบนเขาในเวลากลางคนื ใกล้หมู ่12 ต.หว้ยแหง้ 

อ.แกง่คอย จ.สระบุรี

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

118 1603.7/2973 19/9/2554 นายทุนต่างชาติร่วมกับคนไทยบุกรุกป่าบริเวณด้านหลังสนาม

กอล์ฟมาเจสติก ครีก กอล์ฟ หมู ่4 ต าบลทับใต้ อ าเภอหัวหนิ 

จังหวัดประจวบครีีขันธ์

√ ทางโทรศัพท์ ส านักป้องกันฯ

119 5411397222 21/9/2554 เจา้หน้าที ่อด.6 และวัดภูสังโฆ อ าเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี มี

ส่วนรู้เห็นและท าการตัดไม้ยูงและไม้มีคา่อื่นๆตัดขาย เป็นจ านวน

มากและขนย้ายจนท าใหถ้นนลูกรังบ่อแกส๊เสียหาย 

√ e-petition ส านักป้องกันฯ

120 5411399993 21/9/2554 เมือ่ปีทีผ่่านมาเคยร้องเรียนเจา้หน้าทีก่รมป่าไม้ ซ ี5 (สงวนชื่อ) เป็น

หัวหน้าด่านทีพ่บิูล ต.ชอ่งเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ซึง่มีส่วนรู้

เห็นในการกระท ากับชาวบ้านและนายทุนทีเ่ขา้ไปบุกรุกตัดไม้

ประเภทไม้พะยูงเป็นจ านวนมาก

√ e-petition ส านักบริหารกลาง (ปกปดิชื่อผู้

ถกูร้องเรียน)

121 5410901791 27/9/2554 หัวหน้าสถานีเรือเขมราฐ(สงวนชื่อ) จ.อุบลราชธานี ได้ประพฤติมิ

ชอบต่อหน้าทีโ่ดยได้กระท าการน าของกลางไม้พะยูงทีจ่ับและยึดมา

ได้จากผู้ต้องหาไวก้ับตัวเองและได้เก็บใวใ้หก้ับพกัพวกตัวเองหรือ

นายพลเรือ

√ e-petition ส านักป้องกันฯ, 

สน.จทป.7 สาขา

อุบลราชธานี

(ปกปดิชื่อผู้

ถกูร้องเรียน)

รวม 121 0

รวมท้ังหมด 121



 
 

เรื่องร้องเรียนอยู่ระหว่างดําเนินการ(ค้างข้ามปี) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(เอกสารแนบ ๔) 
 
 



ที่ เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ทีรั่บเร่ือง

วันทีป่ิดเร่ือง 

(แล้วเสร็จ)

เร่ือง อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจา้ของเร่ือง/ชอ่ง

ทางการรับเร่ือง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง

หมายเหตุ

1 5311374047 14/6/2553 กรณีการตัดไม้ท าลายป่า และท าไร่เลือ่นลอย อ.สันติสุข จ.น่าน √ e-petition ส านักป้องกันฯ, 

สน.จทป.3 สาขา

แพร่

รวม 1 0

รวมท้ังหมด 1

รายงานผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรยีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2553 (เฉพาะเรื่องอยูร่ะหว่างด าเนนิการค้างข้ามป)ี (ข้อมูลอัพเดตถงึวันท่ี 31 พฤษภาคม 2556) เอกสารแนบ 4 
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