








ประจําเดือน

สถิติเรื่องร้องเรียนของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557

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

1 ร้องเรียนด้วยตนเอง/โทรศัพท์/สายด่วนกรมป่าไม ้1310 กด 3 11 9 0 3 0 9 9 16 ๕๗

ลําดับที่ เรื่องร้องเรียน

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

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

4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ/(ระบบ e-petition) 18 12 8 11 6 12 10 8 854 กระทรวงทรพยากรธรรมชาตฯ/(ระบบ e petition) 18 12 8 11 6 12 10 8 85

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

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

รวมทั้งสิ้น 31 23 8 14 6 21 21 24 148

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

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข ์ทส.

อื่นๆ (เช่น หนังสือบันทึก, ศูนย์บริการกรมอทุยานแห่งชาติ

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



สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557

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

1 ผู้ขอรับบริการข้อมูลสิ่งพิมพ ์เอกสารเผยแพร่วิชาการป่าไม้ 2 9 11 2 1 1 1 0 27

ประจําเดือน
ลําดับที่ การให้บริการ

ผูขอรบบรการขอมูลสงพมพ เอกสารเผยแพรวชาการปาไม

2 ผู้ขอรับบริการข้อมูลทางโทรศัพท์/ ณ ศูนย์บริการฯ 70 55 43 50 34 70 51 45 418

3 ผู้ขอรับบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 ผข้อรับบรกิารขอ้มลขา่วสารทางราชการของกรมปา่ไม ้     (ตาม4 ผู้ขอรับบรกิารขอ้มูลขา่วสารทางราชการของกรมปา่ไม ้     (ตาม

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

0 0 0 0 0 0 1 0 1

รวมทั้งสิ้น 72 64 54 52 35 71 53 45 ๔๔๖
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ผู้ขอรับบริการข้อมูลสิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่วิชาการป่าไม้
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ต.ค.56 พ.ย.56 ธ.ค.56 ม.ค.57 ก.พ.57 มี.ค.57 เม.ย.57 พ.ค.57 มิ.ย.57 ก.ค.57 ส.ค.57 ก.ย.57

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



สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ศูนย์บริการประชาชน กรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557

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

1 ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของศูนย์บริการประชาชน กรมป่าไม้ 14,425 8,701 6,869 6,516 3,115 6,324 7,676 8,202

ลําดับที่ การให้บริการ
ประจําเดือน

ผูเขาชมเวบไซตของศูนยบรการประชาชน กรมปาไม

รวมทั้งสิ้น 14,425 8,701 6,869 6,516 3,115 6,324 7,676 8,202
61,828
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ต.ค.56 พ.ย.56 ธ.ค.56 ม.ค.57 ก.พ.57 มี.ค.57 เม.ย.57 พ.ค.57 มิ.ย.57 ก.ค.57 ส.ค.57 ก.ย.57

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของศูนย์บริการประชาชน กรมป่าไม้



ตาราง สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ประจําเดือน พฤษภาคม 2557 (ข้อมูลวันที่ 31 พฤษภาคม 2557) 

รายการผู้ขอรับบริการ 

(1) 

ผู้รับบริการสะสม 

( ต.ค.56- เม.ย.57) 

(2) 

ผู้รับบริการ 

(พ.ค.57) 

(1+2) 

รวม 

1. ผู้ขอรับบริการข้อมูลสิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่วิชาการป่าไม้ 27 0 27 

2. ผู้ขอรับบริการข้อมูลทางโทรศัพท์/ศูนย์บริการฯ 373 45 418 

3. ผู้ขอรับบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0 

4. ผู้ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการของกรมป่าไม้  

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

1 0 1 

รวมทั้งหมด 401 45 446 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตาราง สถิติผู้เข้าชมเวบ็ไซต์ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ประจําเดือน พฤษภาคม 2557 (ข้อมูลวันที่ 31 พฤษภาคม 2557) 

รายการผู้ขอรับบริการ 

(1) 

ผู้รับบริการสะสม 

( ต.ค.56- เม.ย.57) 

(2) 

ผู้รับบริการ 

(พ.ค.57) 

(1+2) 

รวม 

1.ผู้เข้าชมเว็บไซต์ศูนย์บรกิารประชาชนกรมป่าไม้ 53,626 8,202 61,828 

รวมทั้งหมด 53,626 8,202 61,828 

 



        ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประจําเดือน พฤษภาคม 2557 (ข้อมูลวันที่ 31 พฤษภาคม 2557) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

(1) 

เรื่องร้องเรยีน 

สะสม 

 

(2) 

เรื่องร้องเรยีน 

ประจําเดือน 

(เม.ย.57) 

 

(1)+(2) 

รวม* ดําเนินการ

พร้อมรายงาน

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง/โทรศัพท์สายดว่น 1310 กด 3 41 16 57 9 48 

สํานักนายกรัฐมนตร ี/ (1111) 0 0 0 0 0 

รัฐสภา / กระทู้ ข้อหารือ สว. สส. 6 0 6 5 1 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 77 8 85 36 49 

คลินิกรับเรื่องร้องทุกข ์ทส. 0 0 0 0 0 

อื่นๆ 0 0 0 0 0 

รวมทั้งหมด 124 24 148 50 98 

 

หมายเหตุ  * รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 (ดาวน์โหลดเอกสารไดท้างเว็บไซต์กรมป่าไม้ หน้าเว็บเพจศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ 

www.forest.go.th/service หัวข้อรายงานสถิติ) 

     ** เรื่องที่อยู่ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติมสะสม 58 เรื่อง 

 

 



 

ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามปี)(ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

(1) 

เรื่องรอ้งเรียน 

ทั้งหมด 

 (ต.ค.55-ก.ย.56) 

(2) 

ดําเนินการพร้อม

รายงานแล้วเสร็จ 

 (ต.ค.55-ก.ย.56) 

(1) - (2) = (3) 

อยูร่ะหว่างดําเนนิการ 

(ข้ามป)ี 

(4) 

เรื่องดําเนินการค้างปีพรอ้ม

รายงานแล้วเสร็จ 

ในป ี2557 

(ต.ค.56 – พ.ค.57) 

(3) - (4) 

เรื่องรอ้งเรียน

ค้างป ีคงเหลือ** 

ร้องเรียนด้วยตนเอง/โทรศัพท ์ 99 27 72 25 47 

สํานักนายกรฐัมนตรี / (1111) 1 0 1 0 1 

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ/ (ระบบ e-Petition) 163 104 59 29 30 

อื่นๆ 8 2 6 0 6 

รวมทั้งหมด 280 139 141 57 84 

 

หมายเหตุ **  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 

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

 

 

 



 

ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามปี)(ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

(1) 

เรื่องรอ้งเรียน 

ทั้งหมด 

 (ต.ค.54-ก.ย.55) 

(2) 

ดําเนินการพร้อม

รายงานแล้วเสร็จ 

 (ต.ค.54-ก.ย.55) 

(1) - (2) = (3) 

อยูร่ะหว่างดําเนนิการ 

(ข้ามป)ี 

(4) 

เรื่องดําเนินการค้างปี

พร้อมรายงานแล้วเสร็จ 

ในป ี2556 

(ต.ค.55 – ก.ย.56) 

(5) 

เรื่องดําเนินการค้างปี

พร้อมรายงานแล้วเสร็จ 

ในป ี2557 

(ต.ค.56-พ.ค.57) 

(3) - (4) 

เรื่องรอ้งเรียนค้าง

ป ีคงเหลอื*** 

ร้องเรียนด้วยตนเอง/โทรศัพท ์ 37 4 33 ๑ 2 30 

สํานักนายกรฐัมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 0 

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ/ (ระบบ e-Petition) 192 101 91 60 13 18 

อื่นๆ 1 0 1 1 0 0 

รวมทั้งหมด 231 105 126 63 15 48 

 

หมายเหตุ *** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 

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

 

 

            



ตาราง สถิติเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (เรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที ่31 พฤษภาคม 2557) 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

(1) 

เรื่องรอ้งเรียน 

ทั้งหมด 

(ต.ค.53-ก.ย.54) 

(2) 

ดําเนินการพร้อม

รายงานแล้วเสร็จ 

(ต.ค.53-ก.ย.54) 

(1) - (2) = (3) 

อยูร่ะหว่าง

ดําเนนิการ 

(ข้ามป)ี 

(4) 

เรื่องดําเนินการค้างปี

พร้อมรายงานแล้วเสร็จ 

ในป ี2555 

(ต.ค.54-ก.ย.55) 

(5) 

เรื่องดําเนินการค้างปี

พร้อมรายงานแล้วเสร็จ 

ในป ี2556 

(ต.ค.55-ก.ย.56) 

(6) 

เรื่องดําเนินการค้างปีพรอ้ม

รายงานแล้วเสร็จ 

ในป ี2557 

(ต.ค.56-พ.ค.57) 

(3)-(4)–(5)-

(6) 

เรื่องรอ้งเรียน

ค้างปี

คงเหลือ**** 

ร้องเรียนด้วยตนเอง/โทรศัพท ์ 71 15 56 8 0 2 46 

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

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ/ 

(ระบบ e-Petition) 

195 45 150 67 42 22 19 

อื่นๆ 2 0 2 0 0 1 1 

รวมทั้งหมด 273 65 208 75 42 25 66 

 

หมายเหตุ **** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 

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

 

 



หน่วยงานที่รับผิดชอบ จํานวนเรื่องร้องเรียน อยู่ระหว่างดําเนินการ ดําเนินการแล้วเสร็จพร้อมรายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

สํานักบรหิารกลาง 1 ๐ ๑

สํานักแผนงานและสารสนเทศ 3 ๑ ๒

สํานักจัดการป่าชุมชน 2 ๑ ๑

สํานักส่งเสรมิการปลูกป่า 2 ๐ ๒

สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 6 ๔ ๒

สํานักจัดการท่ีดินป่าไม้ 3 ๐ ๓

สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 0 ๐ ๐

สํานักการอนุญาต 2 ๑ ๑

สํานักกฎหมาย 0 ๐ ๐

สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 0 ๐ ๐

สํานักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ 0 ๐ ๐

สํานักด่านป่าไม้ 1 ๐ ๑

สํานักรับรองการป่าไม้ 0 ๐ ๐

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 ๐ ๐

กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 ๐ ๐

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 (เชียงใหม)่ 10 ๑๐ ๐

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 2 (เชียงราย) 1 ๑ ๐

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ลําปาง) 6 ๖ ๐

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 (ตาก) 9 ๗ 2

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 (สระบุร)ี 5 ๕ ๐

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) 10 ๔ ๖

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 (ขอนแก่น) 8 ๘ 0

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 (นครราชสีมา) 13 ๑๑ ๒

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 (ชลบุร)ี 2 ๐ ๒

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุร)ี 17 ๗ ๑๐

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎรธ์านี) 6 ๔ ๒

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรธีรรมราช) 4 ๒ ๒

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) 2 ๑ ๑

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 1 ๑ 0

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ 2 ๒ ๐

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 4 ๑ ๓

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขาพิษณุโลก 6 ๕ 1

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 สาขานครพนม 1 ๑ ๐

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 สาขาอุบลราชธานี 8 ๗ ๑

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 สาขาปราจนีบุรี 5 ๔ 1

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 4 ๐ ๔

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 สาขากระบ่ี 4 ๒ ๒

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 สาขานราธิวาส 3 2 1

หน่วยงานอื่น : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช 0 0 0

รวม ๑๔๘ ๙๘ ๕๐

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน (รายสํานัก) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดอืน 1 ตุลาคม 2556 -  31 พฤษภาคม 2557

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

หมายเหตุ : เรื่องร้องเรยีนบางเรื่องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน

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



หน่วยงานที่รับผิดชอบ จํานวนเรื่องร้องเรียน อยู่ระหว่างดําเนินการ ดําเนินการแล้วเสร็จพร้อมรายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

สํานักบรหิารกลาง 13 ๒ ๑๑

สํานักแผนงานและสารสนเทศ 2 ๐ ๒

สํานักจัดการป่าชุมชน 9 ๐ ๙

สํานักส่งเสรมิการปลูกป่า 5 ๐ ๕

สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 58 ๑๔ ๔๔

สํานักจัดการท่ีดินป่าไม้ 8 ๑ ๗

สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 4 ๐ ๔

สํานักการอนุญาต 6 ๐ ๖

สํานักกฎหมาย 2 ๐ ๒

สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 2 ๐ ๒

สํานักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ 2 ๐ ๒

สํานักด่านป่าไม้ 3 ๐ ๓

สํานักรับรองการป่าไม้ 2 ๐ ๒

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2 ๐ ๒

กลุ่มตรวจสอบภายใน 2 ๐ ๒

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 (เชียงใหม)่ 9 ๑ ๘

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 2 (เชียงราย) 14 ๘ ๖

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ลําปาง) 22 ๑๑ ๑๑

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 (ตาก) 11 ๖ 5

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 (สระบุร)ี 9 ๒ ๗

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) 10 ๐ ๑๐

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 (ขอนแก่น) 6 ๕ 1

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 (นครราชสีมา) 21 ๕ ๑๖

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 (ชลบุร)ี 10 ๑ ๙

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุร)ี 19 ๒ ๑๗

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎรธ์านี) 14 ๑ ๑๓

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรธีรรมราช) 8 ๐ ๘

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) 2 ๑ ๑

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 6 ๐ 6

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ 9 ๓ ๖

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 3 ๐ ๓

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขาพิษณุโลก 11 ๑ 10

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 สาขานครพนม 2 ๑ ๑

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 สาขาอุบลราชธานี 17 ๑๓ ๔

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 สาขาปราจนีบุรี 8 ๒ 6

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 4 ๑ ๓

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 สาขากระบ่ี 15 ๘ ๗

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 สาขานราธิวาส 2 0 2

หน่วยงานอื่น : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช 1 0 1

รวม ๒๘๐ ๘๔ ๑๙๖

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน (รายสํานัก) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ข้อมูลอัพเดตถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2557)

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

หมายเหตุ : เรื่องร้องเรยีนบางเรื่องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน

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



หน่วยงานที่รับผิดชอบ จํานวนเรื่องร้องเรียน อยู่ระหว่างดําเนินการ ดําเนินการแล้วเสร็จพร้อมรายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

สํานักบรหิารกลาง 20 2 18

สํานักแผนงานและสารสนเทศ 0 0 0

สํานักจัดการป่าชุมชน 2 0 2

สํานักส่งเสรมิการปลูกป่า 7 0 7

สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 166 ๔๑ ๑๒๕

สํานักจัดการท่ีดินป่าไม้ 2 0 2

สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 0 0 0

สํานักการอนุญาต 2 0 2

สํานักกฎหมาย 0 0 0

สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 0 0 0

สํานักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ 0 0 0

สํานักด่านป่าไม้ 0 0 0

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 0 0

กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 0 0

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 (เชียงใหม)่ 9 ๑ ๘

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 2 (เชียงราย) 12 ๒ ๑๐

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ลําปาง) 15 0 15

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 (ตาก) 8 1 7

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 (สระบุร)ี 5 ๐ ๕

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) 13 0 13

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 (ขอนแก่น) 8 1 7

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 (นครราชสีมา) 16 0 16

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 (ชลบุร)ี 7 ๐ ๗

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุร)ี 12 ๐ ๑๒

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎรธ์านี) 2 0 2

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรธีรรมราช) 5 0 5

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) 1 ๐ ๑

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 0 0 0

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 8 ๐ ๘

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 สาขานครพนม 3 0 3

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 สาขาอุบลราชธานี 7 6 1

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 สาขาปราจนีบุรี 2 ๐ ๒

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 0 0 0

สํานักจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 สาขากระบ่ี 2 0 2

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 สาขานราธิวาส 1 0 1

หน่วยงานอื่น : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช 1 0 1

รวม 231 ๔๘ ๑๘๓

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน (รายสํานัก) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  (ข้อมูลอัพเดตถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2557)

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

หมายเหตุ : เรื่องร้องเรยีนบางเรื่องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน

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



หน่วยงานที่รับผิดชอบ จํานวนเรื่องร้องเรียน อยู่ระหว่างดําเนินการ ดําเนินการแล้วเสร็จพร้อมรายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

สํานักบรหิารกลาง 29 1 28

สํานักแผนงานและสารสนเทศ 5 0 5

สํานักจัดการป่าชุมชน 7 0 7

สํานักส่งเสรมิการปลูกป่า 10 0 10

สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 209 ๖๔ ๑๔๕

สํานักจัดการท่ีดินป่าไม้ 10 ๐ ๑๐

สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 1 0 1

สํานักการอนุญาต 8 1 7

สํานักกฎหมาย 3 0 3

สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 1 0 1

สํานักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ 0 0 0

สํานักด่านป่าไม้ 1 0 1

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 0 0

กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 0 0

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 (เชียงใหม)่ 3 0 ๓

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 2 (เชียงราย) 6 0 6

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ลําปาง) 0 0 ๐

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 (ตาก) 1 0 1

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 (สระบุร)ี 1 0 ๑

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) 6 0 6

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 (ขอนแก่น) 4 ๑ ๓

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 (นครราชสีมา) 7 0 ๗

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 (ชลบุร)ี 3 ๐ ๓

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุร)ี 2 0 ๒

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎรธ์านี) 6 0 6

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรธีรรมราช) 6 0 6

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) 0 0 0

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 0 0 0

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๓ สาขาแพร่ 0 ๐ ๐

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 1 0 1

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 สาขานครพนม 1 0 1

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 สาขาอุบลราชธานี 4 1 3

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 สาขาปราจนีบุรี 1 0 1

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 2 0 2

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 สาขากระบ่ี 2 0 ๒

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 สาขานราธิวาส 1 0 1

หน่วยงานอื่น : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช 0 0 0

รวม 273 ๖๖ ๒๐๗

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน (รายสํานัก) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ข้อมูลอัพเดตถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2557)

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

หมายเหตุ : เรื่องร้องเรยีนบางเรื่องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน

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



หนา้ที ่1

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดือน พฤษภาคม 2557  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

เดือน ตุลาคม 2556

1 5611395376 2/10/2556 มีชาวบ้านและนายทุนได้เข้าไปลักลอบตัดไม ้ในพื้นที่ป่าเฉลิมพระเกียรต ิหมู่ที่ 10 

ตําบลดินทองอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

  

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

2 5612298742 2/10/2556 มกีารบกรกปา่ชมชนบา้นนาดี หม2่ ตําบลหว้ยแห้ง อําเภอแกง่คอย จังหวัดสระบรี √ e-petition สน.จทป.ที่ 5 (สระบร)ี2 5612298742 2/10/2556 มการบุกรุกปาชุมชนบานนาด หมู2 ตาบลหวยแหง อาเภอแกงคอย จงหวดสระบุร √ e petition สน.จทป.ท 5 (สระบุร)

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

ตําบลศาลาด่าน อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่

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

จังหวัดสระแกว้ 

√ e-petition สน.จทป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

จงหวดสระแกว 

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

ระหว่างเขาช่องตาหงษ ์ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ 

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

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

ใ ้ ี่ ่ ี่     ี ั ั  ี ั ั  โ ั

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

ในทองทหีมูท ี3, 4 และ 5 ต.ศรสีชนาลย อ.ศรสีชนาลย จ.สุโขทย

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

อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุร ี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

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

เลขที่ 8 หมท่ี่ 6 บา้นทง่นาเมือง ตําบลนาโพธิ์กลาง อําเภอโขงเจยีม  

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

เลขท18 หมูท 6 บานทุงนาเมอง ตาบลนาโพธกลาง อาเภอโขงเจยม  

จังหวัดอุบลราชธานี 

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

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

ื ั ั ่ ่ ี ึ ั ้

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

อ.เมือง จังหวัดแมฮ่อ่งสอน กรณยีึดบัตร ATM ลูกจา้ง

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

 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

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

และพวก กรณบีกรกพืน้ที่ปา่สงวนแห่งชาต ิในพืน้ที่ตําบลลําพะยา อําเภอเมือง 

√ e-petition สน.จทป.ที่ 13 สาขานราธิวาส

และพวก กรณบุกรุกพนทปาสงวนแหงชาต ในพนทตาบลลาพะยา อาเภอเมอง 

จังหวัดยะลา



หนา้ที ่2

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดือน พฤษภาคม 2557  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

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

   อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูม ิที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ ภทบ. 5

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

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

พุดจ ีหมู่ที่2 หมู่บ้านโคกหินกอง ตําบลวังคัน อําเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุร ี

้ ่ โ

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

10 (ราชบุร)ี

พืน้ที่ 2 บริเวณเขาโคกหินกอง ตําบลหนองจอก อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

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

ทําลายป่าในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

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

16 5611439694 21/10/2556 18/12/2556 ขอใหต้รวจสอบการบกรกพืน้ที่เขาพทธจ ีซึ่งตัง้อย่บรเิวณเขตรอยตอ่ของหมท่ี่ 2 √ e-petition สน จทป ที่ 10 (ราชบร)ี16 5611439694 21/10/2556 18/12/2556 ขอใหตรวจสอบการบุกรุกพนทเขาพุทธจ ซงตงอยูบรเวณเขตรอยตอของหมูท 2 

หมู่บ้านโคกหินกอง ตําบลวังคัน อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

√ e petition สน.จทป.ท 10 (ราชบุร)

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

 หมู่ที่ 3 ตําบลท้องฟ้า อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

18 5611393945 29/10/2556 19/11/2556 มีนายทุนเข้าไปบุกรุกลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนติดอยู่กับเขตอุทยานเขาวง-         √ e-petition สน.จทป.ที ่9 (ชลบุร)ีุ ุ ุ ู ุ

เขาชะเมา หมู่ที่10 ตําบลกองดิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

p ุ

19 5700011 3/10/2556 การขออนุญาตใช้พื้นที่และการขอเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ             

 การที่ส่วนราชการ (อบจ.สุรินทร์) เข้าใช้พื้นที่และเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่            

ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าภูดิน) อยากให้ตรวจสอบว่าถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของ

√ ปม./เว็บไซต์ สํานักการอนุญาต

ทางราชการหรือไม ่อ.เมืองบุรีรัมย ์จ.บุรีรัมย์

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

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

ื ้ ี่ป่ ิ ั โป ็ ้ ้ ี ป ็ ไ ์ ป ี่ ี22 5700184 29/10/2556 การบุกรุกพืนทีป่าสงวน บรเิวณวัดโปงเจ็ด ม.13 ต.บา้นคา อ.บา้นคา จ.ราชบุรี √ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ท ี10 (ราชบุร)ี

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

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

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



หนา้ที ่3

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดือน พฤษภาคม 2557  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

26 5700032 21/10/2556 แจ้งเบาะแสให้ข้อมูลจับกุมไม ้จํานวน 412 ท่อน บ้านน้ําเกลี้ยง ต.ข้าวปุน่            

อ.กุดข้าวปุน่ จ.อุบลราชธานี

√ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

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

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

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

จ.ชัยภูมิ

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

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

อนุรักษ์ในพื้นที่ชุมชนร้องนาเอี่ยน บ้านนาผักก้าม หมู่ที่ 4 ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว    

√ กระทู้ถาม สํานักจัดการป่าชุมชน

จ.เลย ของนางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย      

จ.เลย

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

พรรคเพื่อไทย กรณี รัฐบาลมีมารตรการแก้ไขปัญหาราคายางพารา โดยให้เกษตรกร

ไปขึ้นทะเบยีนของเกษตรกรที่มเีอกสารสิทธปิระเภทแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสีย

√ ข้อหารือ สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

ไปขนทะเบยนของเกษตรกรทมเอกสารสทธประเภทแบบแสดงรายการทดนเพอเสย

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

จ.อุบลราชธานี

เดือน พฤศจิกายน 2556

32 5612665399 5/11/2556 11/11/2556 ขอเสนอความคิดเห็นให้รัฐบาลมีนโยบายการทําความเข้าใจกับประชาชนในการ     √ e-petition สํานักป้องกันฯ

บุกรุกพื้นที่ป่า เกษตรกรผู้ปลูกสวนยางในพื้นที่ที่ไม่มีโฉนดและในพื้นที่ป่า

33 5611384716 5/11/2556 13/12/2556 ผู้ใหญ่บ้าน หมู ่1 ตําบลวังกระแจะ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร ีบุกรุกพื้นที่ป่า

เขาช้าง

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

34 5611347372 8/11/2556 13/12/2556 มีการบุกรุกป่าไม ้ไปทําที่อยู่อาศัย ตําบลท่ากระดาน อําเภอศรีสวัสดิ์               √ e-petition สน.จทป.ที ่10 (ราชบุร)ีุ ุ ู

จังหวัดกาญจนบุร ีก่อนถึงน้ําตกเอราวัณ 12 กิโลเมตร

ุ

35 5612773806 12/11/2556 7/2/2557 มีการก่อสร้างบ้านโดยใช้ไม้ประดู ่ไม้สัก มาแปรรูป อยู่ทางเข้าวัดเขาดินทอง หมู่ที่ 2 

ตําบลลานดอกไม ้อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

ใ ้ ิ ้ ํ ํ ่ ํ ่ ่ ไ ้ ํ ั ่ ่ ไ ้36 5610954309 18/11/2556 16/12/2556 ขอให้ตรวจสอบพฤตกิรรมลูกจา้งประจํา ตําแหนง่ธุรการ ประจําด่านปา่ไม ้      

จังหวัดสุโขทัย

√ e-petition สํานักด่านปา่ไม้



หนา้ที ่4

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดือน พฤษภาคม 2557  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

37 5612701113 18/11/2556 6/1/2557 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม ้บริเวณพื้นที่ป่าสงวน  ซึ่งตัง้อยู่ตรงข้ามกับ

หมู่บ้านหนองหอย หมู่ที่ 4 และหมู่บ้านวังจาน หมู่ที่ 8 ตําบลวังด้ง อําเภอเมือง 

จังหวัดกาญจนบุรี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

38 5611313842 18/11/2556 มีชาวบ้านและนายทุนมีการบุกรุกตัดไม้ทําลายป่าในเขตอําเภอทุ่งหัวช้าง/เขตป่าชุมชน/

ขตปา่ส / ขต ่ ต้ ้าํ ตํา ี้ ํา ภ ี้ ั ัด ํา

√ e-petition สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

เขตปาสงวน/เขตแหลงตนนา ตาบลล อาเภอล จงหวดลาพูน

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

อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุร ี

 

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

40 5611347781 22/11/2556 19/3/2557 มีการบุกรุกพื้นที่เขตป่าสงวน ห้วยฉลอง หมู่ที่ 2,3,4,8 ตําบลท้องฟ้า             √ e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

41 5610937121 27/11/2556 เจ้าหน้าที่ป่าไม้เขต 10 ราชบุร ีเข้าไปมีส่วนร่วมในการบุกรุกป่าอนุรักษ์และป่าสงวน

หมู่บ้านหินสี  หมู่ที่ 4  ตําบลยางหัก อําเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุร ี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

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

้ ่ ่ ่ ้ ่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

 พืน้ที่ที่บุกรุกอยู่ฝัง่เดียวกับ ปั้ม ปตท.เขต8 หมู่บ้านพุน้อยกับหมู่บ้านไทรทอง หมู่ที่ 3

 - 6 ตําบลลุ่มสุ่ม อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี

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

ป่าฝัง่ขวาห้วยศาลา ในพื้นที่ตําบลห้วยจันทร์ อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

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

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

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

จ.ลําปาง

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

46 5700252 5/11/2556 แจ้งเบาะแส/ให้ข้อมูล นายทุนนําคนงานเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บริเวณหลัง         √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที ่5 (สระบุร)ีู ุ ุ ุ

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

ุ

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

 จ.สระบุรี

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 5 (สระบุร)ี

48 5700383 26/11/2556 3/2/2557 แจ้งเบาะแส/ให้ข้อมูล เจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์บุกรุกป่า

้ํ โ ี

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

สงวน ป่านายูงและป่านําโสม จ.อุดรธานี



หนา้ที ่5

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดือน พฤษภาคม 2557  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

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

หมู่ที่ 5 ต.ผาตัง้ อ.สังคม จ.หนองคาย

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

50 5700341 20/11/2556 แจ้งเบาะแส/ให้ข้อมูล ลักลอบตัดไม้พยุงจํานวนมาก บริเวณบ้านกุดอึ่ง อ.หนองฮ ี    

จ.ร้อยเอ็ด

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

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

อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

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

อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

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

ํ ิ ้ ื ิ ิ ใ ป ิ ั้ ี่ √ ้ ื ํ ั ้ ไ ่ ี ื ่ ้53 ทส 0220.3/5817 5/11/2556 พ.ค.-57 การดําเนนิการตามขอ้หารือของสมาชกิวุฒสิภา ในคราวประชุมวุฒสิภาครังท ี7 

(สมัยสามัญทั่วไป) เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 กันยายน 2556 ของ นายเจริญ ภักดีวานิช 

สมาชิกวุฒิสภา ขอหารือเรื่องความเดือนร้อนของประชาชน สืบเนื่องจากราคา

ยางพาราตกต่ํา

√ ขอ้หารือ สํานักแผนงานและสารสนเทศ *ตรวจสอบแล้วไมม่เีรืองคา้ง

54 ทส 0220.3/ว3608 15/11/2556 16/5/2557 การดําเนินการตามข้อหารือของสมาชิกวุฒิสภา ในคราวประชุมครั้งที ่10               √ ข้อหารือ สํานักการอนุญาต

  (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2556 ของนายประสาร  มฤคพิทักษ์

 สมาชิกวุฒิสภา ขอหารือเรื่องขอให้ยุติการสร้างเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

เดือน ธันวาคม 2556

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

ที่ตัดไม ้มาทําการเกษตร พืน้ที่หลังป้อมตํารวจ 4 แยกโพธิ์น้อย ตําบล ลุ่มสุ่ม หมู ่3 

จ.กาญจนบุรี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

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

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

ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกสวนยางพาราในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตําบลฉลุง อําเภอหาดใหญ ่

จังหวัดสงขลา

√ e-petition สน.จทป.ที ่13 (สงขลา)

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

เพชรบูรณ์และจังหวัดเลย

√ e-petition สํานักส่งเสริมการปลูกป่า

ู



หนา้ที ่6

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดือน พฤษภาคม 2557  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

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

พืน้ที่บึงโขงช้าง หมู่ที่ 8,9 ตําบลไผ่เขียว อําเภอสว่างอารมณ ์  จังหวัดอุทัยธาน ี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์

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

61 5611367462 23/12/2556 15/1/2557 มคีนเขา้ไปบกรกพืน้ที่ปา่ บนเขานม มกีารนําเเม็คโครขึ้นไปกวาดบนเขาทัง้ลก และ √ e petition สน จทป ที่ 12 (นครศรธีรรมราช)61 5611367462 23/12/2556 15/1/2557 มคนเขาไปบุกรุกพนทปา บนเขานม มการนาเเมคโครขนไปกวาดบนเขาทงลูก และ 

ขุมบ่อดินริมเขา นําดินไปขาย ตําบลขนอม อําเภอขนอม   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

√ e-petition สน.จทป.ท 12 (นครศรธรรมราช)

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

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

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

เดือน มกราคม 2557

63 5611390969 2/1/2557 มีการตัดไม้ในเขตป่าสงวนปและถางป่าเผื่อปลูกพืชป่า และชาวบ้านจับจองพื้นที่เป็น

ของตัวเอง เข้าไป อําเภอลี้ ตําบลลี้ จังหวัดลําพูน

√ e-petition สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

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

เงินจากชาวบ้านนอกพื้นที่รายละ 5000-10000 บาทต่อคนซึ่งชาวบ้านนอกพื้นที่

่ ั ั โ ั

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

อยู่จังหวัดสุโขทัย

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

ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

66 5711304434 16/1/2557 2/5/2557 ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ป่าไม้อําเภอ ป่าไม้จังหวัดกรณีมีการจับกุมกลุ่ม

ั ั ไ ้ ี่ ั ป่ ํ ื ่ โ โ ิ์ ื ํ ิ

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

คนลักลอบตัดไมพ้ยูงท ีวัดป่าคางูเหลือม หมู่10 ต.โนนโพธ ิอ.เมือง จ.อานาจเจรญิ

67 5711184133 16/1/2557 ขอให้ตรวจสอบการจัดจ้างซ่อมแซมอาคารสํานักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า จํานวน 2

 หน่วย ของสํานักจัดการทรัยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส ในปีงบประมาณ 2556

 งบประมาณ เกา้ล้านบาทเศษ ซึ่งเจา้หนา้ที่ผร้ับผดิชอบไมไ่ด้ดําเนนิการตามระเบยีบที่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 13 สาขานราธิวาส

 งบประมาณ เกาลานบาทเศษ ซงเจาหนาทผูรบผดชอบไมไดดาเนนการตามระเบยบท

เกี่ยวข้องและการซ่อมแซมไม่เป็นไปตามรายการ รายละเอียดที่กําหนด ส่อไปในทาง

ที่มีการทุจริตประพฤติมิชอบ

68 5712788482 17/1/2557 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม ้ประเภท ไม้พะยูง บริเวณพื้นที่บนภูเขา 

ตําบลแก่งดินสอ อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี



หนา้ที ่7

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดือน พฤษภาคม 2557  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

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

 1 ตําบลตกพรม อําเภอขลุง กับหมู่บ้านเขาทอง ตําบลบ่อเวฬุ อําเภอขลุง จังหวัด

จันทบุรี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

70 5711488595 17/1/2557 ขอความช่วยเหลือให้ออกหนังสืออนุญาตให้ได้รับการผ่อนผันให้มีสิทธิทํากินชั่วคราว √ e-petition สํานักป้องกันฯ

ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติ (ครั้งที่ 2) (สทก.2)

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

สามเงา จังหวัดตาก ได้ทําการบุกรุกพื้นที่ป่าบนภูเขาเป็นจํานวนมาก โดยนําแม็คโค

เข้าไปถางเพื่อทําให้พื้นที่เรียบเพื่อจะนําพื้นที่ตรงนั้นมาทําประโยชน์ส่วนตัว

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

72 5710972537 23/1/2557 นายก อบต.บ้านปิน นํารถแบล็คโฮ ขุดบ่อเก็บน้ําในเขตป่าสงวน ท่าเข้าป่าช้า บ้านผา

คอ ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 3 สาขาแพร่

73 5711430929 28/1/2557 มีนายทุนบุกรุกพื้นที่ป่า บริเวณตลาดน้ําหนาว และตัวอําเภอน้ําหนาว จังหวัด

เพชรบูรณ์

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

ู

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

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

มหาสารคาม

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

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

เดือน กุมภาพันธ์ 2557

77 5711394717 3/2/2557 มีการตัดไม้พยูงในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านแย ตําบลดงมะยาง อําเภอลืออํานาจ √ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

 จังหวัดอํานาจเจริญ 

78 5711304019 17/2/2557 บุกรกป่า ตัดไม ้ที่ทําการเกษตร ไม้แปรรูป จ.ลําพูน เขตป่าสงวน อยู่ในพื้นที่รอยต่อ

ระหว่าง อ.ลี่ กับ อ.หัวช้าง

√ e-petition สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

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

็ โ ไ ็ ้ ่ ไ ้ ไ ่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

เอารถแม็กโคร ไปขุดเป็นพืน้ที่ 100 กว่าไร ่ตั้งแต่ถนนหลวงเส้นทางไปเขื่อนภูมิพล 

ไปจนถึงภูเขาตะนาวศรี



หนา้ที ่8

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดือน พฤษภาคม 2557  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

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

วัดถ้ําขาม บ้านกาลืม ตําบลเมืองพาน อําเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธาน ี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 6 (อุดรธาน)ี

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

ขวางเส้นทางน้ําบ้านทุ่งกองมู ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

√ e-petition สน.จทป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน

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

เพื่อจะปลูกพืชไร่ และมีการตัดไม้ขนาดใหญ่ในป่า ตําบลนายางกลัก อําเภอเทพสถิต  

 จังหวัดชัยภูม ิ

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

เดือน มีนาคม 2557

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

จํานวนมาก ซึ่งป่าจะอยู่ติดกับหมู่บ้านติดชายแดน ซึ่งจะนําไม้ที่ตัดได้ มาแปรรูป ตัด

เป็นท่อนๆ เพื่อส่งให้กับลูกค้ารายใหญ่ที่จะมารับถึงที่บ้านไร่พัฒนา/บ้านนาตราว/บ้าน

สันติสุข ตําบลดงรักอําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

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

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

เรียบทั้งลูกและทําการปลูกยางพาราทั้งหมด และพื้นที่มีการติดป้ายประกาศขายกัน

ด้วยตําบลนาซ่าว อําเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 

√ e-petition สน.จทป.ที่ 6 (อุดรธาน)ี

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

ํ ี ั ั

√ e-petition สน.จทป.ที่ 6 (อุดรธาน)ี

อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

86 5711428854 10/3/2557 ขอให้มีการตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทําการเกษตรกรรม บริเวณภูเขาพังเหย 

ตําบลห้วยหินฝน อําเภอพระวิน จังหวัดชัยภูมิ

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

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

ตัง้อยู่ในพื้นที่เขตเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านนาหนองกอก หมู่ที่ 3 กับหมู่บ้านหนองใหญ่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

 หมู่ที่ 1 ตําบลนาซํา อําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

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

ยิงปืนเสียงดัง จุดปะทัด รบกวนชาวบ้าน 2.ชาวบ้านที่ทํางานกับเจ้าหน้าที่ป่าไม ้ใน

พืน้ที่ ขนไม้ออกจากป่า  ตําบลผาตัง้ อําเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย 

√ e-petition สน.จทป.ที่ 6 (อุดรธาน)ี



หนา้ที ่9

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดือน พฤษภาคม 2557  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

89 5711345834 10/3/2557 เขตติดต่อระหว่างพิชัย-พิษณุโลก (วัดโบสถ)์ ท่าหนอง-นาอิน มีนายทุน บุกรุกพื้นที่

ป่า บนเขา ตําบลวัดโบสถ ์อําเภอวัดโบสถ ์ จังหวัดพิษณุโลก 

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

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

91 5711399118 17/3/2557 มีนายทนเข้าไปถางป่าและต้นไม้เพื่อที่จะทํารีสรอ์ท อ.วังน้ําเขยีว ต.วังหมี             √ e-petition สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)1 11 11 1 / / ุ

จ.นครราชสีมา

√ p ( )

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

ดินแดงหมู่ที่10  ตําบลโพธิ์ศรีสว่าง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

93 5711352511 24/3/2557 7/5/2557 มีนายทุน/เจ้าหน้าที่ป่าไม้รู้เห็นกัน เข้าไปถางป่าโดยนํารถแมคโคเข้าไป โค่นไม ้         √ e-petition สน.จทป.ที ่9 สาขาปราจีนบุรี

 ตัดไม้พะยูง เพื่อจะนําพื้นที่ที่ถาง มาปลูกพืชไร่ บริเวณหมู่บ้านหนองคอก ตําบล

คลองตะเกรา อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

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

ป่าในพระราชดําร ิมีคนมาบุกรุกพื้นที่ป่าไม ้ตัดไม ้ไปเผาเป็นถ่าน เป็นจํานวนมาก ทํา

ใ ้ ิ ิ

√ e-petition สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

ให้เกดิมลพษิทางอากาศ

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

ไม้แดงบริเวณพื้นที่ป่าแม่แนต

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

96 57 5 5/ /2557 22/5/2557 มชีาวบา้นขึ้นไปตัดไมบ้นภเขา้แล้วนํามาแปรรปเพื่อขายบริเวณภเขาบา้นปอ่คา ม  √ ปม /โทรศัพท์ สน จทป ที่  (สราษฎรธ์าน)ี96 5701151 5/3/2557 22/5/2557 มชาวบานขนไปตดไมบนภูเขาแลวนามาแปรรูปเพอขายบรเวณภูเขาบานปอคา ม.3 

ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร

√ ปม./โทรศพท สน.จทป.ท 11 (สุราษฎรธาน)

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

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

99 5701135 3/3/2557 2/5/2557 ชาวบ้านและนายทุนร่วมกันแปรรูปไม ้ไม้มะค่าโมง ไม้สัก ในพื้นที่วัดป่าเขามโนราห์ 

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

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

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

ื้ ไ ้ ื้ ี่ใ ้ ี ้ ํ ป ป

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

หาซือไมพ้ะยูงจากพืนทใีกล้เคยีงแล้วนํามาแปรรูป



หนา้ที ่10

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดือน พฤษภาคม 2557  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

101 5701185 10/3/2557 มีการลักลอบตัดไม้พะยูง พืน้ที่ติดกับวัดประชามงคล บ้านโพนทัน ต.โพนทัน           

 อ.คําเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

102 5701164 8/3/2557 ผู้มีอิทธิพลลักลอบตัดมพะยูงบนภูเขาพนมดงรัก แล้วนํามาขายบริเวณลานพักไม้ที่ 1

 บ้านคลองสาน ต.ดงรักษ์ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีษะเกษ

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

103 5701203 14/3/2557 ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ป่าไม้นําไม้ของกลางไปขาย ม.4 บ้านไร่ บ้านแจ้ซ้อน ต.หัวเมือง จ.

ลําปาง

√ ปม./โทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

เดือน เมษายน 2557

104 5712653988 1/4/2557 1/4/2557 ขอเสนอความคิดเห็นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการควบคุมดูแลต้นไม้ √ e-petition สํานักป้องกันฯุ ู p

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

ไม้พยุง ไม้ประดู่ ไม้สาธร ไม้มะค่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่า ประเทศไทยไม่ควร

จําหน่ายพันธุ์ไม้ที่หาได้ยากให้กับชาวต่างชาติ

√ e-petition สํานักแผนงานและสารสนเทศ

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

อ.ปัว จ.น่าน

√ e-petition      สน.จทป.ที่ 3 สาขาแพร่

107 5711429577 10/4/2557 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนติดกับวัดป่าเหวไฮ ตําบลหัวนาคํา อําเภอศรีธาตุ จังหวัด

อุดรธานี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 6 (อุดรธาน)ี

108 5711411557 21/4/2557 27/5/2557 มกีารบกรกพืน้ที่ปา่สงวน บรเิวณตดิกับหนว่ยพทิักษฯ์ ของกรมอทยานฯ ต.ปากทรง √ e-petition        สน.จทป.ที่ 11 (สราษฎรธ์าน)ี108 5711411557 21/4/2557 27/5/2557 มการบุกรุกพนทปาสงวน บรเวณตดกบหนวยพทกษฯ ของกรมอุทยานฯ ต.ปากทรง 

อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร

√ e petition        สน.จทป.ท 11 (สุราษฎรธาน)

109 5711333029 23/4/2557 บุกรุกพื้นที่ป่าเป็นจํานวนมากเป็นบริเวณกว้างโดยนํารถแม็คโคเข้าไปโค่นถางต้นไม้จน

เป็นพื้นที่ป่าเรียบ โดยนําพื้นที่มาทําการปลูกปาล์มจนเต็มพื้นที่ บ้านภูผา  หมู่ที่ 9 

ตําบลลําทับ อําเภอลําทับ จังหวัดกระบี่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่

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

ชัยประภา มีรถแท็คเตอร์ 3 คันเข้าไปบุกรุกตัดไม้

√ e-petition สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

111 5711323324 28/4/2557 ลักลอบตัดไม ้แปรรูป ส่งไม้ข้ามฝัง่ลาว บ้านภูเวียง อ.โพธิ์ไทร ต.สารภี             จ.

อุบลราชธานี

√ e-petition      สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

112 5711359182 28/4/2557 มกีารบกรก พืน้ที่ปา่ ต พรเตยีว  อ เขาพนม จ กระบี่  √ e petition สน จทป ที่ 12 สาขากระบี่112 5711359182 28/4/2557 มการบุกรุก พนทปา ต.พรุเตยว  อ.เขาพนม จ.กระบ  √ e-petition สน.จทป.ท 12 สาขากระบ



หนา้ที ่11

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดือน พฤษภาคม 2557  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

113 5711302627 30/4/2557  ลักลอบเข้าไปตัดไม้สักในป่าจํานวน 40 ต้น แล้วนําไม้ที่ตัดมาพักไว้ตรงข้ามกับ

โรงเรียนปางไฮ หมู่ที่ 4 หมู่บ้านปางไฮ ตําบล แม่แรม อําเภอ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม ่

โดยมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้รู้เห็นเป็นใจ

√ e-petition สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

114 5701274 2/4/2557 แจ้งคดี เขตป่าสงวนแห่งชาต ิผู้ร้องเรียนได้ซื้อที่ดิน นส.3 รังวัดที่ดินเป็นโฉนด กับช่าง √ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที ่1 (เชียงใหม่)

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

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

ประมาณ 5 ตรว.

115 5701305 8/4/2557 20/5/2557 บุกรุกป่าสงวน ที่บ้านโป่งไหม ม.10 ต.หนองประดู่ อ.เล่าขวัญ จ.กาญจนบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

116 5700595 2/4/2557 มกีารลักลอบตัดไมย้างนา จํานวน 2 ตน้ ในเขตพื้นที่ ต มะมว่งสองตน้ อ เมือง √ ปม /เว็บไซต์ สน จทป ที่ 12 (นครศรธีรรมราช) สํานัก116 5700595 2/4/2557 มการลกลอบตดไมยางนา จานวน 2 ตน ในเขตพนท ต.มะมวงสองตน อ.เมอง

นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

√ ปม./เวบไซต สน.จทป.ท 12 (นครศรธรรมราช),สานก

ป้องกันฯ

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

118 5700582 2/4/2557 ขออนุญาตใช้เลื่อยโซ่ยนต์ตั่งแต่ป ี2556 กับสํานักงานป่าไม้จังหวัดสกลนคร √ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที ่6 (นครพนม)

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

ขอให้ปรับปรุงหน่วยงาน

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

ตัดไม้พะยูงในป่าสงวน

√ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

2 57 67 2/4/2557 มกีารลักลอบตัดไมพ้ะยง เป็นปา่สาธารณะ บา้นตาลอก อ เม็กดํา อ พยัคฆภมพิสิัย √ ปม /เว็บไซต์ สน จทป ที่ 7 (ขอนแกน่)120 5700671 2/4/2557 มการลกลอบตดไมพะยูง เปนปาสาธารณะ บานตาลอก อ.เมกดา อ.พยคฆภูมพสย 

จ.มหาสารคาม พืน้ที่ป่าแห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณ 1,000 กว่าไร่ อาณาเขตพื้นที่ป่า

ติดต่อกัน 5 หมู่บ้าน ใน ต.เม็กดํา

√ ปม./เวบไซต สน.จทป.ท 7 (ขอนแกน)

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

จ.สุรินทร์

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

122 5700511 8/4/2557 ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงการให้ข้อมูล เนื่องด้วยข้อมูลที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้มี

ความล้าหลังมาก จึงขอแนะนําให้มีการอัพเดตข้อมูลที่ทันสมัย

√ ปม./เว็บไซต์ สํานักแผนงานและสารสนเทศ



หนา้ที ่12

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดือน พฤษภาคม 2557  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

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

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

พฤศจิกายน 2556 ของนายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์ จ.อุดรธาน ีพรรคเพื่อไทย กรณี

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

ประโยชนใ์นที่ดินที่เป็นปา่เสื่อมโทรมมาเป็นเวลานานทําให้ไมม่เีอกสารสิทธใินที่ดิน 

√ ข้อหารือ สํานักจัดการที่ดินป่าไม,้สํานักส่งเสริมการ

ปลูกป่า

*เรื่องอยู่ในช่วงยุบสภา

ประโยชนในทดนทเปนปาเสอมโทรมมาเปนเวลานานทาใหไมมเอกสารสทธในทดน 

ของนายนิยม วรปัญญา บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กรณี ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดหาพันธุ์ไม้ยืนต้น เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในจังหวัดลพบุรี

124 สผ 0001/17219 30/4/2557 การดําเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในคราวประชุมสภา √ ข้อหารือ สํานักจัดการที่ดินป่าไม,้สํานักจัดการป่าชุมชน * สํานักจัดการที่ดินป่าไม ้ 

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

พฤศจิกายน 2556 ของนางอุดมลักษณ์ เพ็งนรพัฒน ์จ.ศรีษะเกษ พรรคภูมิใจไทย 

กรณี ปัญหาการไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินของประชาชนเนื่องจากในบริเวณที่ตั้งชุมชน

แต่เดิมเป็นเขตทุ่งเลี้ยงสัตว ์จึงไม่สามารถออกเอกสารสิทธิให้ประกอบด้วย บ้านเดี่ยว

 ม.2 ต.เคยีงเหนือ บา้นห้วยพอก ม.11 จนถงึบา้นน้ําเย็น ของนางเปล่งมณ ีเรง่

ปิด 29/5/2557           

 **(เรื่องอยู่ในช่วงยุบสภา)

 ม.2 ต.เคยงเหนอ บานหวยพอก ม.11 จนถงบานนาเยน ของนางเปลงมณ เรง

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

จ.เลย โดยประชาชนมีความประสงจะจดทะเบียนเพื่อเป็นป่าชุมชน

เดือน พฤษภาคม 2557

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

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

ทุง่เสลี่ยม  ตําบลไทยชนะศึก อําเภอทุง่เสลี่ยม  จังหวัดสุโขทัย

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

127 5711302383 28/5/2557 มีการซื้อขายพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตและปลูกสวนปาล์มในพื้นที่ 6

บา้น พานชะอม ตําบลไทยชนะศกึ อําเภอทง่เสลี่ยม จังหวัดสโขทัย

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

บาน พานชะอม ตาบลไทยชนะศก อาเภอทุงเสลยม จงหวดสุโขทย

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

129 5711393258 26/5/2557 มีชาวบ้านลักลอบเข้าไปตัดไม้พยุงในเขตป่าติดภูเขาติดกับค่ายแดนเขมรตัดกันเป็น

จํานวนมากและตัดกันทุกวันโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ลงพืน้ที่ตรวจสอบเลยพื้นที่หมู่ที่

 7 บ้านค้อ ตําบลโดมประดิษฐ์

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี



หนา้ที ่13

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดือน พฤษภาคม 2557  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

130 5711396759 26/5/2557 มีการบุกรุกพื้นที่ป่า ชาวบ้านบุกรุกเข้าไปถางป่า ตัดต้นไม ้เขตแดนรองต่อสงขลา ป่า

ต้นน้ําเทพา บางเทพา บางสปิง ของจังหวัดสงขลา วิ่งเขตสงขลาถนนจะอยู่ลอยต่อ

ระหว่างสงขลา-ยะลา หมู่ที่  6  บ้านใหม่พัฒนา ตําบลบาละ อําเภอกาบัง

 จังหวัดยะลา

√ e-petition สน.จทป.ที่ 13 สาขานราธิวาส

ี ื้ ี่ ่ ี่ ็ ื ่ ํ ํ ่ ี่ ี131 5711389785 15/5/2557 มกีารบุกรุกพืนทปีา่สงวนเทปี็นภูเขาเพือปลูกยางพารา ตําบลเขาขาว อําเภอทุ่งสง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ e-petition สน.จทป.ท ี12 (นครศรธีรรมราช)

132 5711301876 1/5/2557 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตําบลนาสักอ.สวี จ.ชุมพร ได้ร่วมกับพวก จํานวนหนึ่ง ลักลอบ 

ตัดไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ต้นน้ําของหมู่บ้าน

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

133 5701622 29/5/2557 มีโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สักไม่ได้รับอนุญาตขนาดใหญ ่บ้านเลขที่ 125 บ้านเหมืองแร่ √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที ่1 (เชียงใหม่)ุญ ญ

 อ.บ้านโฮง จ.ลําพูน

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

ชัดทั้งในบริเวณอ่างเก็บน้ําและรอบๆอ่างเก็บน้ํา

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

135 5701444 1/5/2557 บกรกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองจาก ม.17 บ้านศรีสมทร ต.พะโกต๊ะ อ.พะโต๊ะ √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที ่11 (สราษฎร์ธาน)ี1 1 1/ / ุ ุ 1 ุ

จ.ชุมพร

/ 11 ( ุ ฎ )

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

ลําปาง

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

137 5701525 22/5/2557 มนีายทนเขา้มาจัดสรรพื้นที่ปา่ตน้น้ําและบกรกโดยใช้รถแทรกเตอรป์รับไถจนโล่ง √ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)137 5701525 22/5/2557 มนายทุนเขามาจดสรรพนทปาตนนาและบุกรุกโดยใชรถแทรกเตอรปรบไถจนโลง

เตียน และจัดสรรขายให้ผูร้ับซื้อ

√ ปม./เวบไซต สน.จทป.ท 3 (ลาปาง)

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

139 5701591 27/5/2557 กลุ่มคนได้นําไม้ประดู่จํานวน 2 รถพ่วง ไปแปรรูปเป็นไม้แผ่น วนวัดศรีสุทราวาส ม.

11 ต.ท้ายทุง่ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

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

ุ

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

141 5701481 15/5/2557 พบการเปิดโรงงานแปรรูปไม้ที่ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ ่และคาดว่าไม่มีใบอนุญาต 

บริเวณวัดสนามชัย ต.โพธิ์ลาดแก้ว อ.ท่าวุง้ จ.ลพบุรี

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 5 (สระบุร)ี



หนา้ที ่14

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดือน พฤษภาคม 2557  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

142 5701415 1/5/2557 เจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยบ้านแสนสําราญ ประพฤติมิชอบ โดยการเสนอขายพื้นที่ป่า

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

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

143 5701371 22/5/2557 เนื่องจากมีการตัดไม้ทําลายป่าเป็นจํานวนมากทําให้ป่าเริ่มจะหมดไปในเขตภูผาแดง 

า้ ้ําซึ  ต  ้ําโส  ดรธา ี

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

บานนาซม ต.หนองแวง อ.นาโสม จ.อุดรธาน

144 5701392 1/5/2557 ลักลอบตัดไม้เพื่อนําไม้มาแปรรูปในบริเวณสํานักสงฆ์พุทธประทานธรรม บ้านวังน้ํา

เย็น อ.วังสะพุง จ.เลย

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

145 5701512 15/5/2557 บุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทําการเกษตร บริเวณบ้านหนองไหล ต.สร้างกอน้อย อ.หัวตะพาน 

จ อํานาจเจรญิ

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

จ.อานาจเจรญ

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

บอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีษะเกษ

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

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

48 57 5 4 5/5/2557 เจา้หนา้ที่ของรัฐนําแรงงานจากประเทศเพื่อนบา้นเขา้มาทําการตัดไมแ้ละแปรรปไม้ √ ปม /โทรศัพท์ สน จทป ที่ 9 สาขาปราจนีบรี148 5701504 15/5/2557 เจาหนาทของรฐนาแรงงานจากประเทศเพอนบานเขามาทาการตดไมและแปรรูปไม

ในพื้นที่ บ้านแก่งใหญ ่ต.แก่งดิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

√ ปม./โทรศพท สน.จทป.ท 9 สาขาปราจนบุร

รวม ๙๘ 50

รวมทั้งหมด ๑๔๘



หนา้1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ที่รับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

     เจ้าของเรื่อง/     

 ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

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

นายกรัฐมนตร ี(หนังสือ 

1111)

สํานักป้องกันฯ

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

จังหวัดเพชรบูรณ์

√ ศูนยบ์รกิารประชาชนกรม

อุทยานฯ

สํานักป้องกันฯ

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

อุทยานฯ

สํานักป้องกันฯ

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

 จังหวัดนครราชสีมา บุกรุกพื้นที่เขตป่าสงวนป่าอนุรักษ์ภูหลวง

√ ศูนยบ์รกิารประชาชนกรม

อุทยานฯ

สํานักป้องกันฯ

5 ทส 1603 7/732 29/10/2555 กรณมีกีารบกรกพื้นที่ปา่สงวน บา้นโคกแสมสาร ตําบลแสมสาร อําเภอโคกเจริญ √ ศนยบ์รกิารประชาชนกรม สํานักปอ้งกันฯ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามป)ี  (ข้อมูลวันที ่31 พฤษภาคม 2557) เอกสารแนบ  2

5 ทส 1603.7/732 29/10/2555 กรณมการบุกรุกพนทปาสงวน บานโคกแสมสาร ตาบลแสมสาร อาเภอโคกเจรญ 

จังหวัดลพบุรี

√ ศูนยบรการประชาชนกรม

อุทยานฯ

สานกปองกนฯ

6 5511313607 5/11/2555 มีนายทุนเข้าไปบุกรุกนําไม้พยูงและไม้แดงออกมาจากในป่าและนํามาขายที่โรงงาน

เถื่อนที่ทําเกี่ยวกับแปลงรูปไม ้ หมู่ที่ 1 บ้านป่าก่อ ตําบลป่าก่อ อําเภอชานุมาน 

จังหวัดอํานาจเจริญ

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

7 5512750878 21/11/2555 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการตัดไม้ และขนย้ายไม้เนื้อแข็ง บริเวณป่าคลองก้องส ี

ติดปา่อนุรักษ์ หมูบ่า้นตีนเขา หมู ่3 ตําบลทุ่งคาโงก อําเภอเมือง จังหวัดพังงา

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่

8 5510969241 27/11/2555 ขอใหต้รวจสอบการลักลอบเปลี่ยนไม้ประดู่ท่อนของกลางคดี ของหัวหน้าหน่วย

ป้องกันรักษาป่าที่ ชร.12 (แม่อิงฝั่งขวา) จังหวัดเชียงราย

√ e-petition สน.จทป.ที่ 2 (เชียงราย)

9 ทส 1603.7/3644 13/12/2555 กรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน หมู่ที่ 5 ตําบลกาบัง อําเภอกาบัง จังหวัดยะลา √ หนังสือบันทกึ สํานักป้องกันฯ

10 ทส 0207.5/ว

3904

26/11/2555 การแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          

 จังหวัดกําแพงเพชร

√ คลินิกรับเรื่องร้องทุกข์ สํานักป้องกันฯ ทบยอดมาเดือน 

มค.56

11 5512733969 2/1/2556 ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า บริเวณป่าเทือกเขา กะทะทอง 

หมูบ่า้นตีนเขา (คลองกงสี ชื่อที่ประชาชนเรียก) หมู่ที่ 3 ตําบลทุ่งคาโงก  อําเภอ

เมอืง จังหวดัพังงา

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่

12 5511456756 2/1/2556 ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดการดําเนินการออกเอกสารสิทธิที่ดินใหแ้ก่ราษฎรใน

พื้นที่บ้านลานขวาง หมู่ที่ 9 ตําบลวังหิน อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินป่าไม้, 

สน.จทป.4 (ตาก)

13 5611388348 9/1/2556 การบุกรุกแผ้วถางที่ปา่ในพื้นที่บา้นหว้ยยศ-บ้านห้วยน้อยกา ตําบลม่วงเจ็ดต้น √ e-petition สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

อําเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์



หนา้2

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ที่รับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

     เจ้าของเรื่อง/     

 ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามป)ี  (ข้อมูลวันที ่31 พฤษภาคม 2557) เอกสารแนบ  2

14 5611109704 9/1/2556 ขอให้เร่งพิจารณาจ่ายเงินเดือนตกเบิกใหแ้ก่พนักงานตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 

สังกัดสํานักจัดการป่าไม้ที่ 3 ลําปาง สังกัดกรมป่าไม้

√ e-petition สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

15 5611368621 21/1/2556 มีการลักลอบตัดต้นไม้ยาง สาธารณะในเขตชุมชน ณ บ้านส้มป่อย ตําบลค้อทอง 

อําเภอเขื่องใน จ.อุบลราชธานี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

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

จังหวัดสงขลา

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

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

จังหวัดพิษณุโลก

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

18 5610986233 11/2/2556 ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.12 (แม่อิงฝัง่

ขวา) จังหวัดเชียงราย

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

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

 ตําบลน้ําแพร่ อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

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

อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

21 ทส 1603.7/627 21/2/2556 กรณีเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากลุ่มนายทุน หมู่ที่ 8 ตําบลเมืองพาน อําเภอพาน 

จังหวัดเชียงราย

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 2 (เชียงราย)

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

 จังหวัดสระบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 5 (สระบุรี)

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

จังหวัดพังงา

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

24 5610950921 18/3/2556 ขอให้ตรวจสอบ คุรุภัณฑ์ ของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.12 (แม่อิฝั่งขวา) สํานัก

จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)

√ e-petition สํานักบริหารกลาง, สน.จทป.2 

(เชียงราย)

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

อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

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

จังหวัดอํานาจเจริญ

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

27 5611349328 26/4/2556 มีการตัดไม้ทําลายป่าต้นน้ํา ตําบลแม่ตื่น อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก √ e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

28 5611187863 3/5/2556 ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรปา่ไม ้ที่ 12 สาขากระบี่ไมย่อมจา่ยเงนิที่หน่วยตั้งเบกิ √ e-petition สํานักบริหารกลาง8 611187863 3/ / 6 ผอ ส น จด รทรพย รป ไม ท 1 ส ข ร บไมยอมจ ยเงนทหนวยตงเบ

ประจําเดือน แถมยังหักเปอร์เซ็นต์จากเงินที่หน่วยได้รับด้วย ช่วยตรวจสอบและสั่ง

จ่าย

√ e pet t on ส น บรห ร ล ง



หนา้3

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ที่รับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

     เจ้าของเรื่อง/     

 ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามป)ี  (ข้อมูลวันที ่31 พฤษภาคม 2557) เอกสารแนบ  2

29 5610908636 3/5/2556 มีการบุกรุกป่าไม้เพื่อขุดสระน้ําสาธารณะ หมู่ที่ 10 หมูบ่้านนาคํา ตําบลเกษม 

อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

30 5611388079 16/5/2556 มีการตัดไม้และบุกรุกป่าสงวนป่าดงมะไฟ ตําบลทรายมูล อําเภอทรายมูล           

 จังหวัดยโสธร

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

31 5611362826 16/5/2556 มีการบุกรุกทําลายป่าต้นน้ําแม่ตื่น ตําบลแม่ตื่น อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก √ e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

32 ทส 1603.7/501 18/5/2556 มีการบุกรุกตัดไม้ทําลายป่า ปรับพื้นที่บริเวณป่าสงวนโคกบ้านน้อย หมู่ที่ 12 

ตําบลจานลาน อําเภอพนา จังหวัดอุบลราชธานี

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

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

ตําบลวัดฆ้อง อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

34 5610848983 30/5/2556 มีการก่อสร้างหมู่บ้านและตัดถนนเส้นทางใหม่ผ่านปา่เขาไปถนนใหญ่ของเอกชนใน

เครือข่ายของทา่เทยีบเรือยอร์ชเฮเวน่ บริเวณหมู่บ้านคอเอน อําเภอถลาง จังหวัด

ภูเก็ต

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่

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

พื้นที่สวนป่าแม่จาง ตําบลสบป้าด อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

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

เหล่าพัฒนา หมู่ที่ 14ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 2 (เชียงราย)

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

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

ตะกั่วทุง่ จังหวัดพังงา และบุกรุกปา่ต้นน้ํา บ้านบางป่า ตําบลหล่อยูง อําเภอตะกั่ว

ป่า จังหวัดพังงา โดยบุกรุกหวงห้ามเพื่อนําไปสร้างบังกะโล

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

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

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

หมู่ที่ 2 ตําบลกุดกุง อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

41 ทส 1603.7/379 26/6/2556 มีการลักลอบตัดไม้พะยูง ไม้ประดู่ ไม้แดงในพื้นที่ป่าชุมชน บริเวณหมู่ที่ 2 ตําบล

หาดแพง อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 6 สาขานครพนม

42 5611311621 27/6/2556 มชีาวบา้นและนายทนเข้าไปบกรกตัดไมใ้นเขตพื้นที่ปา่ บริเวณพื้นที่ ตําบลเขาต่อ √ e petition สน จทป ที่ 12 สาขากระบี่42 5611311621 27/6/2556 มชาวบานและนายทุนเขาไปบุกรุกตดไมในเขตพนทปา บรเวณพนท ตาบลเขาตอ 

อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 

√ e-petition สน.จทป.ท 12 สาขากระบ



หนา้4

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ที่รับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

     เจ้าของเรื่อง/     

 ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามป)ี  (ข้อมูลวันที ่31 พฤษภาคม 2557) เอกสารแนบ  2

43 5611327163 28/6/2556 ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมป่าไม้เขามะก่อง หมู่ที่ 14 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี     

 จ.ปราจีนบุรี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

44 5611100872 28/6/2556 ขอให้เร่งพิจารณาจ่ายเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจํา ฝ่ายเข้รับน้ํา (ตามข้อมูลที่ผู้

ร้องแจง้) สังกัดสํานักงานป่าไม้จังหวัดพังงา อําเภอเมือง จังหวัดพังงา

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่

45 5610925369 1/7/2556 มีเจ้าหน้าที่ของสํานักงานป่าไม้ที่ 12 จังหวัดกระบี่ ได้เข้าไปจับกุมรื้อถอนสวน

ยางพาราง โดยพื้นที่ตรงนั้นมีทั้งของชาวบ้านและนายทุน แต่เจ้าหน้าที่สํานักงานป่า

ไม้จับกุมแต่พื้นที่ของชาวบ้านที่ปลูกยาพารางโดยไม่ไปจับกุมพื้นที่ที่ของนายทุนเลย

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่

46 5612790097 1/7/2556 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าชุมชน บริเวณหมู่บ้านท่าพลับ หมู่ที่ 10 

ตําบลด่านมะขามเตี้ย อําเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุรี)

47 5611474996 3/7/2556 ขอใหต้รวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บริเวณตําบลออย อําเภอปง                √ e-petition สน.จทป.ที ่2 (เชียงราย)

 จังหวัดพะเยา

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

 อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแก่น

√ ทางโทรศัพท์ สนจทปที่ 7 (ขอนแก่น)

49 5611302246 5/7/2556 ขอใหต้รวจสอบการบุกรุกทํารายป่าเขตบ้านดอนไชยป่าแขมตําบลออย อําเภอปง

กับบ้านห้วยขุน ตําบลควร มีการบุกรุกป่าอย่างหนัก เพิ่มเติมพื้นที่ฝ่ายสันหลวง

บา้นดอนไชยปา่แขม ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา

√ e-petition สน.จทป.ที่ 2 (เชียงราย)

50 5600871 3/7/2556 ขอใหต้รวจสอบการปลูกยางพาราในสวนปา่เฉลิมพระเกียรติ ในพื้นที่บา้นน้ําเชี่ยว 

หมู่ที่ 4 ตําบลเขาแดง อาํเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

√ เว็บไซด์กรมป่าไม้ สน.จทป.ที่ 13 (สงขลา)

51 5600973 17/7/2556 มีการบุกรุกป่าสงวนเพื่อปลูกส้มและข้าวโพด บริเวณป่าหลังวัดบ้านหว้ยเดื่อ หมู่ที่

 19 ตําบลแม่สิน อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

√ เว็บไซด์กรมป่าไม้ สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

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

หวดเชียงราย

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 2 (เชียงราย)

53 ทส 1603.7/528 24/7/2556 มีการตัดไม้ทําลายป่าเพื่อปลูกพืชไร่ บริเวณบ้านกุดกวา้ง ตําบลดงมะไฟ อาํเภอ

ทรายมูล จังหวัดยโสธร

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

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

 อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

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

 อําเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

56 ทส 6 7/544 26/7/2556 มกีารบกรกพื้นที่ปา่สงวน ใกล้อา่งเก็บน้ําแมส่ิน บา้นแมส่ิน หมท่ี่ 9 ตําบลนาพน √ ทางโทรศัพท์ สน จทป ที่  สาขาแพร่56 ทส 1603.7/544 26/7/2556 มการบุกรุกพนทปาสงวน ใกลอางเกบนาแมสน บานแมสน หมูท 9 ตาบลนาพูน 

อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

√ ทางโทรศพท สน.จทป.ท 3 สาขาแพร



หนา้5

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ที่รับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

     เจ้าของเรื่อง/     

 ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามป)ี  (ข้อมูลวันที ่31 พฤษภาคม 2557) เอกสารแนบ  2

57 5611397647 31/7/2556 ขอใหต้รวจสอบการลักลอบขายไม้พยุงของกลางของป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่

บ้านคูเมอืง ตําบลคูเมอืง อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

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

จังหวัดศรีสะเกษ

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

59 ทส 1603.7/666 8/8/2556 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน หมู่บ้านแจ้หม่ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 11 ตําบลแจ้ห่ม 

อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

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

เชื่อมต่อกับตําบลเทพกษัตริย์ตรี อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่

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

 จังหวัดสระบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 5 (สระบุรี)

้ ่ ่ ่ โ ่62 ทส 1603.7/696 15/8/2556 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน ป่าแม่งาวฝั่งขวา หมู่ที่ 10 หมู่บ้านเป๊าะทอง ตําบลบ้าน

โป่ง อําเภองาว จังหวัดลําปาง

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

63 5611342752 19/8/2556 มีการบุกรุกพื้นที่ป่า หน่วยป้องกันพิทักษ์ป่ารักษาลานกระบือ หมู่ที่2 อ.บ้านด่าน

ลายหอย ต.ตลิ่งชั่น จ.สุโขทัย

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

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

ตระการ จังหวัดพิษณุโลก

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

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

อําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

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

จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

67 5611385192 30/8/2556 มีการลักลอบขนส่งไม้พยูงโดยชาวบา้นและผู้มีอิทธิพลจะนัดส่งกัน จากอําเภอชานุ

มาน ส่งไปยัง อําเภอมุกดาหาร หมู่ที่ 6 ตําบลป่าก่อ อําเภอชานุมาน จังหวัด

อํานาจเจริญ

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

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

จังหวัดลําปาง

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

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

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

71 5601212 20/8/2556 แมคโครขุดดินพื้นที่ป่าโดยแอบอ้าง อบต. นายทุนนําแมคโครขุดดินที่ไม่มีเอกสาร

สิทธิ์ แอบอ้างบอกว่าขุดที่ของ อบต.เวียง อําเภอเทิง จังหวด้เชียงราย

√ เว็บไซด์กรมป่าไม้ สน.จทป.ที่ 2 (เชียงราย)



หนา้6

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดอืน/ป ี

ที่รับเรื่อง

วัน/เดอืน/ป ี

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

     เจ้าของเรื่อง/     

 ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามป)ี  (ข้อมูลวันที ่31 พฤษภาคม 2557) เอกสารแนบ  2

72 5601194 16/8/2556 ขอใหต้รวจสอบการใช้พื้นที่ป่า ด้วยทางทีมข่าวขุนพล ได้รับเรื่องร้องเรียนจาก

ประชาชน บ้านดงมะไฟ ต.มะเกลือใหม ่อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

√ เว็บไซด์กรมป่าไม้ สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)

73 5601084 7/8/2556 หน่วยเขาผาลาด อน.12 ได้รับรถกระบะใช้งาน 1 คัน แต่ยังไม่ได้รถ ผูร้้องเรียน

เป็นบุตรหลานของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม ้หน่วยเขาผาลาด อน.12 อ.สว่างอารมณ ์

จ.อุทัยธานี

√ เว็บไซด์กรมป่าไม้ สํานักป้องกันฯ

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

 อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง

√ ทางโทรศํพท์ สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

75 5601351 1/9/2556 ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ป่าไม ้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.31          

 (แม่หวด) ประพฤติมิชอบและละเว้นการปฎิบัติหน้าที่

√ เว็บไซด์  กรมป่าไม้ สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

76 5611394375 12/9/2556 มีการบุกรุกป่าชุมชนบา้นหนอง หมู ่10 และป่าชุมชนบา้นหนองผํา หมู ่13 บ้าน

หนอง ตําบลศรีษะเกษ อําเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 

√ e-petition สน.จทป.ที่ 3 สาขาแพร่

หนอง ตาบลศรษะเกษ อาเภอนานอย จงหวดนาน 

77 5611344793 18/9/2556 มีนายทุน/ชาวบา้น เข้าไปลักลอบตัดไม้ ไม้พยุง ไม้ประดู่ไม้มะค่าในป่า และนําไม้

มาพักไว้ที่หลังบา้นนายทุน  หมู่ที่ 1 ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ ์

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

78 5611318591 30/9/2556 มีการลักลอบขนไม้พยูงบริเวณหมู่ที่ 9 บ้านสงตวยคําผักหนอ อ.เมอืงมุกดาหาร 

ต.บางทรายใหญ ่จ.มุกดาหาร

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

79 ทส 1603.7/905 23/9/2556 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม ้หมู่ที่ 4 ตําบลท่ากระดาน อําเภอศรีสวัสดิ์                     

 จังหวัดกาญจนบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุรี)

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

จังหวัดกระบี่

√ ทางโทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่

81 5601385 2/9/2556 บุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บริเวณบ้านดอนมูล ม.3 ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

82 5601351 2/9/2556 พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ ประพฤติมิชอบ และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ บ้านโป่ง      

 อ.งาว จ.ลําปาง

√ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

83 5601403 6/9/2556 การบุกรุกป่า เพื่อปลูกยางพารา ภูบ้านหนองเมย บ้านประชาสามัคคี ม.8          

 ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

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

84 5600203 30/9/2556 ตัดไม้ทําลายป่า ในป่าอ่างฤาใน ม.7 บ้านร่มโพธิ์ทอง ต.คลองตะเกรา               

 อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

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

รวม 84

รวมทั้งหมด 84



หนา้ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วันที่ปิดเรื่อง 

(แล้วเสร็จ)
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนนิการ

ดําเนนิการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/ช่องทางการ

รับเรื่องร้องเรียน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ

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

อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๒ 1603.7/3101 5/10/2554 การลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและตั้งโรงเลื่อยไม้เถื่อน ที่บ้านสบฟา้ หมู ่7 ตําบลแจห้ม่ อําเภอแจห้่ม 

จังหวัดลําปาง

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

3 1603.7/3128 10/10/2554 การบุกรุกป่าบนภูเขา ไปทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านคลองเตย หมู ่13 และบ้านมอตาเจก๊ หมู ่14 

ตําบลห้วยยาง อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

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

อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

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

ค้อ อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

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

เป็น ตชด.และเจา้หนา้ที่ป่าไมบ้างคนเป็นผู้หนุนหลังในการตัดไม้

√ e-petition สน.จทป.7 สาขาอุบลราชธานี

ี ้ ้ ี่ ป่ ไ ้ ั ั ไ ้ ั ี่ ป่ ้ ่ ่ ่ ้ ั ่ ้ ่ √ โ ั ์ ํ ั ป้ ั

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557)
เอกสารแนบ 3

7 1603.7/3515 19/12/2554 มเีจา้หนา้ทีกรมป่าไมล้ักลอบตัดไมส้ักทีสวนป่าบ้านแมห่ยวก ระหว่างหมูบ่้านคอยกับหมู่บ้านแมห่ยวก 

ต.บ้นรอ้ง อ.งาว จ.ลําปาง

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

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

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

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

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

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

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

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

ประสานงานป่าไมจ้ังหวัดน่าน

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

ร้องเรียน)

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

ให้นายทุนและมเีจา้หนา้ที่อีกหลายคนที่มสีว่นรูเ้ห็นและรับส่วยด้วย เคยแจ้งไปหลายครัง้แล้วแต่ก็ไม่เห็น

จัดการเจ้าหน้าที่ที่มพีฤติกรรมแบบนี้ ถา้จะมคีนเขา้ไปตรวจสอบพฤตกิรรมของเจา้หนท้ี่กรุณาอย่าใชว้ิทยุ

สื่อสารในการตดิตอ่เพราะเจา้หนา้ที่จะรูต้ัว

√ e-petition สํานักป้องกันฯ (ปกปิดชื่อผู้ถูก

ร้องเรียน)

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

รว่มมอืกับนายทุนและเจ้าหน้าที่ตํารวจบางคนทําการบุกรุกขดุดินบริเวณ ป่าสงวนควนโนรา แลว้นําไปสง่

ให้กับนายทุน และใชอ้ํานาจอิทธพิลขม่ขูช่าวบ้าน

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

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



หนา้ 2

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วันที่ปิดเรื่อง 

(แล้วเสร็จ)
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนนิการ

ดําเนนิการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/ช่องทางการ

รับเรื่องร้องเรียน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557)
เอกสารแนบ 3

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

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

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

เขตป่าสงวนเพื่อทํารีสอร์ท

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

21 5511374520 14/3/2555 มกีารลักลอบตัดไม้จากป่าโดยนายทุน(สงวนชื่อ) และเจา้หนา้ที่ป่าไมร้ว่มมอืกันและได้ขนไมไ้ปไว้ยัง

บ้านเลขที่ 72 ม.9 บ้านรม่แกว้ ต.ปงนอ้ย อ.ดอยหลวง จ.เชยีงราย

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สน.จทป.2 

(เชยีงราย)

(ปกปิดชื่อผู้ถูก

ร้องเรียน)

๒๒ 1603.7/843 19/3/2555 กรณีมกีารตัดไม้ทําลายป่าในเขตพื้นที่ หมูบ่้านป่าสักงาม ต.ลวงเหนอื อ.ดอยสะเก็ด จ.เชยีงใหม่ √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

23 1603.7/872 21/3/2555 กรณีมกีารบุกรุกป่าสงวน หมูท่ี่ 2 บ้านห้วยไมไ้ทร ต.ปากมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๒๔ 1603.7/873 21/3/2555 กรณีมกีารบุกรุกป่าสงวน หมู่ที่ 10 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชยีงราย √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

25 1603.7/874 21/3/2555 กรณีมกีารตัดไม้ทําลายป่า หมูท่ี่ 14 ต.รัตนบุร ีอ.รัตนบุร ีจ.สุรินทร์ √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๒๖ 5512735275 23/3/2555 ขอแจง้เบาะแสการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า บริเวณพื้นที่ป่าสงวนดงหนองแสง บ้านป่าตอง และพื้นที่ป่า

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

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สน.จทป.7 

สาขาอุบลราชธานี

27 5512709695 30/3/2555 ขอแจง้เบาะแสการลักลอบขนไมพ้ยุงขา้มแมน่้ําโขงเพื่อจําหนา่ยใหก้ับนายทุนในประเทศเพื่อนบ้าน 

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

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สน.จทป.7 

สาขาอุบลราชธานี

๒๘ 5512722631 2/4/2555 ขอแจง้เบาะแสการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า บริเวณเขตป่าอนุรกัษ์ ภายในหมู่บ้านเด่นไมซุ้ง หมูท่ี่ 9 ต.แม่

สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

29 5511370794 5/4/2555 มกีารตัดไม้ทําลายป่าและเผาป่าบริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่สุรินทร ์จ.แมฮ่่องสอน √ e-petition สํานักป้องกันฯ, สน.จทป.1 

(เชยีงใหม่)

สน.จทป.1 (เชียงใหม)่ ปิด

เรื่อง(25/10/2555)

๓๐ 5511423068 1/5/2555 ขอความเป็นธรรมให้แก่ราษฎรหมูท่ี่ 2 และหมูท่ี่ 4 ตําบลบ่อภาค อําเภอชาตติระการ จังหวัดพิษณุโลก √ e-petition สํานักป้องกันฯ, สน.จทป.4 

(ตาก)

31 5511362033 4/5/2555 มกีารตัดไมใ้นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยบ่อส้มและป่าดอยโป่งนก ท้องที่อําเภอเชยีงคํา ตําบลอ่างทอง 

จังหวัดพะเยา

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

๓๒ 1603.7/1446 22/5/2555 กรณีมกีารบุกรุกตัดไม้ทําลายป่าบรเิวณป่าสงวนบ้านเมอืงใหม ่ตําบลเกาะเขาคอ อําเภอตะกั่วป่า จังหวัด

พังงา

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

33 1603.7/1447 22/5/2555 กรณีมกีารบุกรุกทําลายป่าสงวนภูโล้น หมูท่ี่ 3 บ้านป่าเตย ตําบลนาอุดม อําเภอนคิมคําสรอ้ย      

จังหวัดมุกดาหาร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๓๔ 1603.7/1455 23/5/2555 กรณีมกีารบุกรุกตัดไม้ทําลายป่า บรเิวณป่าสงวนแมแ่หงแมเ่มอืง หมูท่ี่ 1 หมูท่ี่ 7 บ้านแหงเหนือ    √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

ตําบลบ้านแหง อําเภองาว จังหวัดลําปาง



หนา้ 3

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วันที่ปิดเรื่อง 

(แล้วเสร็จ)
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนนิการ

ดําเนนิการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/ช่องทางการ

รับเรื่องร้องเรียน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการค้างข้ามปี) (ข้อมูลอัพเดตถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557)
เอกสารแนบ 3

35 1603.7/1617 7/6/2555 กรณีมกีารลักลอบตัดไมใ้นป่าสงวนแหง่ชาตปิ่าละแม  หมูท่ี่ 16 บ้านวังปลา ตําบลบ้านควน อําเภอหลัง

สวน จังหวัดชุมพร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๓๖ 5511321643 22/6/2555 กรณีจะมโีค่นทําลายสวนป่าที่อยูในบริเวณโรงเรียนบ้านแขมเจริญ หมูท่ี่ 3 ต.เมอืงเดช อ.เดชอุดม           

   จ.อุบลราชธานี

√ e-petition สน.จทป.7 สาขาอุบลราชธานี

37 5511172567 4/7/2555 กรณีการขึ้นเงนิเดอืนราชการ ลูกจา้ง ลูกจา้งชั่วคราวของกรมป่าไม ้หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ พล.6 

พิษณุโลก

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

๓๘ 5512769784 12/7/2555 มกีารบุกรุกเขา้ไปตัดไม้ทําลายป่าในเขตของกรมป่าไม ้ตําบลวังกระแจะ อําเภอ ไทรโยค              

จังหวัดกาญจนบุรี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

39 1603.7/2309 7/8/2555 กรณีการลักลอบตัดต้นไม้บนภูเขาวังชงิ หมูท่ี่ 7 บ้านวังชงิ ตําบลท่าโพธิ์ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๔๐ 5510969793 14/8/2555 อยากใหก้รมป่าไมม้กีารปรับปรุงระบบการทํางานของหนว่ยงาน ช่วยสอดส่องดูแลหนอ่ย ไม่ใช่ปล่อยปะ

ละเลย

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

41 5512702493 14/8/2555 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า ในพื้นที่ป่าดอนปู่ตา หมูท่ี่ 8 ตําบลยางสักกระโพหลุม่

ํ ั ั ี

√ e-petition สน.จทป.7 สาขาอุบลราชธานี

 อําเภอมว่งสามสบิ จังหวัดอุบลราชธานี

๔๒ 5512759240 14/8/2555 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม ้ ซึ่งผู้ร้องแจง้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่กรมป่าไม ้ และเป็นเจ้าของ

ร้านอาหาร(สงวนชื่อ) ตัง้อยูท่ี่หมู่บ้านสุกสอ่ง ตําบลถ้ําลอด อําเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

√ e-petition สน.จทป.1 (เชยีงใหม่)

43 1603.7/2539 22/8/2555 กรณีมกีารบุกรุกป่าโคกอีดังโม หมูท่ี่ 1 ตําบลคูเมอืง อําเภอคูเมอืง จังหวัดบุรีรัมย์ √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๔๔ 1603.7/669 28/8/2555 กรณีมกีารบุกรุกป่าสงวนบริเวณหมูท่ี่ 2 ตําบลดอนแรด อําเภอรัตนบุร ีจังหวัดสุรินทร์ √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

45 5511373394 30/8/2555 มขีบวนการลักลอบตัดไม้พยุง แลว้ผลักลงหนา้ผาขา้มไปยังฝั่งประเทศลาว ที่บ้านบก บ้านหนองแปน (ใกล้

กับอุทยานแห่งชาตภิูจองนายอย ตําบลห้วยข่า อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

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

อุบลราชธานี

๔๖ 1603.7/2717 6/9/2555 กรณีมกีารบุกรุกตัดต้นไม ้หมูท่ี่ 2 ตําบลเขาไมแ้กว้ อําเภอสเิกา จังหวัดตรัง √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

47 1603.7/2718 6/9/2555 กรณีมกีารบุกรุกตัดต้นไม ้บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนบ้านดงจงอาจ ตําบลบึงแก อําเภอมหาชนะชัย       

จังหวัดยโสธร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

๔๘ 1603.7/2733 10/9/2555 กรณีมกีารบุกรุกตัดต้นไม้เพื่อปลูกไรม่ันสําปะหลัง หมูท่ี่ 10 ตําบลโคกกลาง อําเภอลําปลายมาศ 

จังหวัดบุรีรัมย์

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

รวม ๔๘ 0

รวมทั้งหมด 48

     



หนา้ที ่1

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดือน พฤษภาคม 2557  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

เดือน ตุลาคม 2556

1 5611395376 2/10/2556 มีชาวบ้านและนายทุนได้เข้าไปลักลอบตัดไม ้ในพื้นที่ป่าเฉลิมพระเกียรต ิหมู่ที่ 10 

ตําบลดินทองอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

  

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

2 5612298742 2/10/2556 มกีารบกรกปา่ชมชนบา้นนาดี หม2่ ตําบลหว้ยแห้ง อําเภอแกง่คอย จังหวัดสระบรี √ e-petition สน.จทป.ที่ 5 (สระบร)ี2 5612298742 2/10/2556 มการบุกรุกปาชุมชนบานนาด หมู2 ตาบลหวยแหง อาเภอแกงคอย จงหวดสระบุร √ e petition สน.จทป.ท 5 (สระบุร)

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

ตําบลศาลาด่าน อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่

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

จังหวัดสระแกว้ 

√ e-petition สน.จทป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

จงหวดสระแกว 

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

ระหว่างเขาช่องตาหงษ ์ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ 

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

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

ใ ้ ี่ ่ ี่     ี ั ั  ี ั ั  โ ั

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

ในทองทหีมูท ี3, 4 และ 5 ต.ศรสีชนาลย อ.ศรสีชนาลย จ.สุโขทย

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

อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุร ี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

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

เลขที่ 8 หมท่ี่ 6 บา้นทง่นาเมือง ตําบลนาโพธิ์กลาง อําเภอโขงเจยีม  

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

เลขท18 หมูท 6 บานทุงนาเมอง ตาบลนาโพธกลาง อาเภอโขงเจยม  

จังหวัดอุบลราชธานี 

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

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

ื ั ั ่ ่ ี ึ ั ้

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

อ.เมือง จังหวัดแมฮ่อ่งสอน กรณยีึดบัตร ATM ลูกจา้ง

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

 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

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

และพวก กรณบีกรกพืน้ที่ปา่สงวนแห่งชาต ิในพืน้ที่ตําบลลําพะยา อําเภอเมือง 

√ e-petition สน.จทป.ที่ 13 สาขานราธิวาส

และพวก กรณบุกรุกพนทปาสงวนแหงชาต ในพนทตาบลลาพะยา อาเภอเมอง 

จังหวัดยะลา



หนา้ที ่2

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดือน พฤษภาคม 2557  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

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

   อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูม ิที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ ภทบ. 5

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

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

พุดจ ีหมู่ที่2 หมู่บ้านโคกหินกอง ตําบลวังคัน อําเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุร ี

้ ่ โ

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

10 (ราชบุร)ี

พืน้ที่ 2 บริเวณเขาโคกหินกอง ตําบลหนองจอก อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

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

ทําลายป่าในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

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

16 5611439694 21/10/2556 18/12/2556 ขอใหต้รวจสอบการบกรกพืน้ที่เขาพทธจ ีซึ่งตัง้อย่บรเิวณเขตรอยตอ่ของหมท่ี่ 2 √ e-petition สน จทป ที่ 10 (ราชบร)ี16 5611439694 21/10/2556 18/12/2556 ขอใหตรวจสอบการบุกรุกพนทเขาพุทธจ ซงตงอยูบรเวณเขตรอยตอของหมูท 2 

หมู่บ้านโคกหินกอง ตําบลวังคัน อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

√ e petition สน.จทป.ท 10 (ราชบุร)

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

 หมู่ที่ 3 ตําบลท้องฟ้า อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

18 5611393945 29/10/2556 19/11/2556 มีนายทุนเข้าไปบุกรุกลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนติดอยู่กับเขตอุทยานเขาวง-         √ e-petition สน.จทป.ที ่9 (ชลบุร)ีุ ุ ุ ู ุ

เขาชะเมา หมู่ที่10 ตําบลกองดิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

p ุ

19 5700011 3/10/2556 การขออนุญาตใช้พื้นที่และการขอเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ             

 การที่ส่วนราชการ (อบจ.สุรินทร์) เข้าใช้พื้นที่และเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่            

ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าภูดิน) อยากให้ตรวจสอบว่าถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของ

√ ปม./เว็บไซต์ สํานักการอนุญาต

ทางราชการหรือไม ่อ.เมืองบุรีรัมย ์จ.บุรีรัมย์

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

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

ื ้ ี่ป่ ิ ั โป ็ ้ ้ ี ป ็ ไ ์ ป ี่ ี22 5700184 29/10/2556 การบุกรุกพืนทีป่าสงวน บรเิวณวัดโปงเจ็ด ม.13 ต.บา้นคา อ.บา้นคา จ.ราชบุรี √ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ท ี10 (ราชบุร)ี

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

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

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



หนา้ที ่3

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดือน พฤษภาคม 2557  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

26 5700032 21/10/2556 แจ้งเบาะแสให้ข้อมูลจับกุมไม ้จํานวน 412 ท่อน บ้านน้ําเกลี้ยง ต.ข้าวปุน่            

อ.กุดข้าวปุน่ จ.อุบลราชธานี

√ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

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

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

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

จ.ชัยภูมิ

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

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

อนุรักษ์ในพื้นที่ชุมชนร้องนาเอี่ยน บ้านนาผักก้าม หมู่ที่ 4 ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว    

√ กระทู้ถาม สํานักจัดการป่าชุมชน

จ.เลย ของนางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย      

จ.เลย

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

พรรคเพื่อไทย กรณี รัฐบาลมีมารตรการแก้ไขปัญหาราคายางพารา โดยให้เกษตรกร

ไปขึ้นทะเบยีนของเกษตรกรที่มเีอกสารสิทธปิระเภทแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสีย

√ ข้อหารือ สํานักจัดการที่ดินป่าไม้

ไปขนทะเบยนของเกษตรกรทมเอกสารสทธประเภทแบบแสดงรายการทดนเพอเสย

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

จ.อุบลราชธานี

เดือน พฤศจิกายน 2556

32 5612665399 5/11/2556 11/11/2556 ขอเสนอความคิดเห็นให้รัฐบาลมีนโยบายการทําความเข้าใจกับประชาชนในการ     √ e-petition สํานักป้องกันฯ

บุกรุกพื้นที่ป่า เกษตรกรผู้ปลูกสวนยางในพื้นที่ที่ไม่มีโฉนดและในพื้นที่ป่า

33 5611384716 5/11/2556 13/12/2556 ผู้ใหญ่บ้าน หมู ่1 ตําบลวังกระแจะ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร ีบุกรุกพื้นที่ป่า

เขาช้าง

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

34 5611347372 8/11/2556 13/12/2556 มีการบุกรุกป่าไม ้ไปทําที่อยู่อาศัย ตําบลท่ากระดาน อําเภอศรีสวัสดิ์               √ e-petition สน.จทป.ที ่10 (ราชบุร)ีุ ุ ู

จังหวัดกาญจนบุร ีก่อนถึงน้ําตกเอราวัณ 12 กิโลเมตร

ุ

35 5612773806 12/11/2556 7/2/2557 มีการก่อสร้างบ้านโดยใช้ไม้ประดู ่ไม้สัก มาแปรรูป อยู่ทางเข้าวัดเขาดินทอง หมู่ที่ 2 

ตําบลลานดอกไม ้อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

ใ ้ ิ ้ ํ ํ ่ ํ ่ ่ ไ ้ ํ ั ่ ่ ไ ้36 5610954309 18/11/2556 16/12/2556 ขอให้ตรวจสอบพฤตกิรรมลูกจา้งประจํา ตําแหนง่ธุรการ ประจําด่านปา่ไม ้      

จังหวัดสุโขทัย

√ e-petition สํานักด่านปา่ไม้



หนา้ที ่4

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดือน พฤษภาคม 2557  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

37 5612701113 18/11/2556 6/1/2557 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม ้บริเวณพื้นที่ป่าสงวน  ซึ่งตัง้อยู่ตรงข้ามกับ

หมู่บ้านหนองหอย หมู่ที่ 4 และหมู่บ้านวังจาน หมู่ที่ 8 ตําบลวังด้ง อําเภอเมือง 

จังหวัดกาญจนบุรี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

38 5611313842 18/11/2556 มีชาวบ้านและนายทุนมีการบุกรุกตัดไม้ทําลายป่าในเขตอําเภอทุ่งหัวช้าง/เขตป่าชุมชน/

ขตปา่ส / ขต ่ ต้ ้าํ ตํา ี้ ํา ภ ี้ ั ัด ํา

√ e-petition สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

เขตปาสงวน/เขตแหลงตนนา ตาบลล อาเภอล จงหวดลาพูน

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

อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุร ี

 

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

40 5611347781 22/11/2556 19/3/2557 มีการบุกรุกพื้นที่เขตป่าสงวน ห้วยฉลอง หมู่ที่ 2,3,4,8 ตําบลท้องฟ้า             √ e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

41 5610937121 27/11/2556 เจ้าหน้าที่ป่าไม้เขต 10 ราชบุร ีเข้าไปมีส่วนร่วมในการบุกรุกป่าอนุรักษ์และป่าสงวน

หมู่บ้านหินสี  หมู่ที่ 4  ตําบลยางหัก อําเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุร ี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

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

้ ่ ่ ่ ้ ่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

 พืน้ที่ที่บุกรุกอยู่ฝัง่เดียวกับ ปั้ม ปตท.เขต8 หมู่บ้านพุน้อยกับหมู่บ้านไทรทอง หมู่ที่ 3

 - 6 ตําบลลุ่มสุ่ม อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี

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

ป่าฝัง่ขวาห้วยศาลา ในพื้นที่ตําบลห้วยจันทร์ อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

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

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

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

จ.ลําปาง

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

46 5700252 5/11/2556 แจ้งเบาะแส/ให้ข้อมูล นายทุนนําคนงานเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บริเวณหลัง         √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที ่5 (สระบุร)ีู ุ ุ ุ

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

ุ

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

 จ.สระบุรี

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 5 (สระบุร)ี

48 5700383 26/11/2556 3/2/2557 แจ้งเบาะแส/ให้ข้อมูล เจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์บุกรุกป่า

้ํ โ ี

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

สงวน ป่านายูงและป่านําโสม จ.อุดรธานี



หนา้ที ่5

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดือน พฤษภาคม 2557  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

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

หมู่ที่ 5 ต.ผาตัง้ อ.สังคม จ.หนองคาย

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

50 5700341 20/11/2556 แจ้งเบาะแส/ให้ข้อมูล ลักลอบตัดไม้พยุงจํานวนมาก บริเวณบ้านกุดอึ่ง อ.หนองฮ ี    

จ.ร้อยเอ็ด

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

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

อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

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

อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

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

ํ ิ ้ ื ิ ิ ใ ป ิ ั้ ี่ √ ้ ื ํ ั ้ ไ ่ ี ื ่ ้53 ทส 0220.3/5817 5/11/2556 พ.ค.-57 การดําเนนิการตามขอ้หารือของสมาชกิวุฒสิภา ในคราวประชุมวุฒสิภาครังท ี7 

(สมัยสามัญทั่วไป) เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 กันยายน 2556 ของ นายเจริญ ภักดีวานิช 

สมาชิกวุฒิสภา ขอหารือเรื่องความเดือนร้อนของประชาชน สืบเนื่องจากราคา

ยางพาราตกต่ํา

√ ขอ้หารือ สํานักแผนงานและสารสนเทศ *ตรวจสอบแล้วไมม่เีรืองคา้ง

54 ทส 0220.3/ว3608 15/11/2556 16/5/2557 การดําเนินการตามข้อหารือของสมาชิกวุฒิสภา ในคราวประชุมครั้งที ่10               √ ข้อหารือ สํานักการอนุญาต

  (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2556 ของนายประสาร  มฤคพิทักษ์

 สมาชิกวุฒิสภา ขอหารือเรื่องขอให้ยุติการสร้างเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

เดือน ธันวาคม 2556

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

ที่ตัดไม ้มาทําการเกษตร พืน้ที่หลังป้อมตํารวจ 4 แยกโพธิ์น้อย ตําบล ลุ่มสุ่ม หมู ่3 

จ.กาญจนบุรี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

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

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

ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกสวนยางพาราในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตําบลฉลุง อําเภอหาดใหญ ่

จังหวัดสงขลา

√ e-petition สน.จทป.ที ่13 (สงขลา)

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

เพชรบูรณ์และจังหวัดเลย

√ e-petition สํานักส่งเสริมการปลูกป่า

ู



หนา้ที ่6

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดือน พฤษภาคม 2557  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

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

พืน้ที่บึงโขงช้าง หมู่ที่ 8,9 ตําบลไผ่เขียว อําเภอสว่างอารมณ ์  จังหวัดอุทัยธาน ี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์

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

61 5611367462 23/12/2556 15/1/2557 มคีนเขา้ไปบกรกพืน้ที่ปา่ บนเขานม มกีารนําเเม็คโครขึ้นไปกวาดบนเขาทัง้ลก และ √ e petition สน จทป ที่ 12 (นครศรธีรรมราช)61 5611367462 23/12/2556 15/1/2557 มคนเขาไปบุกรุกพนทปา บนเขานม มการนาเเมคโครขนไปกวาดบนเขาทงลูก และ 

ขุมบ่อดินริมเขา นําดินไปขาย ตําบลขนอม อําเภอขนอม   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

√ e-petition สน.จทป.ท 12 (นครศรธรรมราช)

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

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

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

เดือน มกราคม 2557

63 5611390969 2/1/2557 มีการตัดไม้ในเขตป่าสงวนปและถางป่าเผื่อปลูกพืชป่า และชาวบ้านจับจองพื้นที่เป็น

ของตัวเอง เข้าไป อําเภอลี้ ตําบลลี้ จังหวัดลําพูน

√ e-petition สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

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

เงินจากชาวบ้านนอกพื้นที่รายละ 5000-10000 บาทต่อคนซึ่งชาวบ้านนอกพื้นที่

่ ั ั โ ั

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

อยู่จังหวัดสุโขทัย

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

ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

66 5711304434 16/1/2557 2/5/2557 ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ป่าไม้อําเภอ ป่าไม้จังหวัดกรณีมีการจับกุมกลุ่ม

ั ั ไ ้ ี่ ั ป่ ํ ื ่ โ โ ิ์ ื ํ ิ

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

คนลักลอบตัดไมพ้ยูงท ีวัดป่าคางูเหลือม หมู่10 ต.โนนโพธ ิอ.เมือง จ.อานาจเจรญิ

67 5711184133 16/1/2557 ขอให้ตรวจสอบการจัดจ้างซ่อมแซมอาคารสํานักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า จํานวน 2

 หน่วย ของสํานักจัดการทรัยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส ในปีงบประมาณ 2556

 งบประมาณ เกา้ล้านบาทเศษ ซึ่งเจา้หนา้ที่ผร้ับผดิชอบไมไ่ด้ดําเนนิการตามระเบยีบที่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 13 สาขานราธิวาส

 งบประมาณ เกาลานบาทเศษ ซงเจาหนาทผูรบผดชอบไมไดดาเนนการตามระเบยบท

เกี่ยวข้องและการซ่อมแซมไม่เป็นไปตามรายการ รายละเอียดที่กําหนด ส่อไปในทาง

ที่มีการทุจริตประพฤติมิชอบ

68 5712788482 17/1/2557 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม ้ประเภท ไม้พะยูง บริเวณพื้นที่บนภูเขา 

ตําบลแก่งดินสอ อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี



หนา้ที ่7

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดือน พฤษภาคม 2557  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

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

 1 ตําบลตกพรม อําเภอขลุง กับหมู่บ้านเขาทอง ตําบลบ่อเวฬุ อําเภอขลุง จังหวัด

จันทบุรี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 9 (ชลบุร)ี

70 5711488595 17/1/2557 ขอความช่วยเหลือให้ออกหนังสืออนุญาตให้ได้รับการผ่อนผันให้มีสิทธิทํากินชั่วคราว √ e-petition สํานักป้องกันฯ

ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติ (ครั้งที่ 2) (สทก.2)

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

สามเงา จังหวัดตาก ได้ทําการบุกรุกพื้นที่ป่าบนภูเขาเป็นจํานวนมาก โดยนําแม็คโค

เข้าไปถางเพื่อทําให้พื้นที่เรียบเพื่อจะนําพื้นที่ตรงนั้นมาทําประโยชน์ส่วนตัว

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

72 5710972537 23/1/2557 นายก อบต.บ้านปิน นํารถแบล็คโฮ ขุดบ่อเก็บน้ําในเขตป่าสงวน ท่าเข้าป่าช้า บ้านผา

คอ ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 3 สาขาแพร่

73 5711430929 28/1/2557 มีนายทุนบุกรุกพื้นที่ป่า บริเวณตลาดน้ําหนาว และตัวอําเภอน้ําหนาว จังหวัด

เพชรบูรณ์

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

ู

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

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

มหาสารคาม

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

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

เดือน กุมภาพันธ์ 2557

77 5711394717 3/2/2557 มีการตัดไม้พยูงในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านแย ตําบลดงมะยาง อําเภอลืออํานาจ √ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

 จังหวัดอํานาจเจริญ 

78 5711304019 17/2/2557 บุกรกป่า ตัดไม ้ที่ทําการเกษตร ไม้แปรรูป จ.ลําพูน เขตป่าสงวน อยู่ในพื้นที่รอยต่อ

ระหว่าง อ.ลี่ กับ อ.หัวช้าง

√ e-petition สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

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

็ โ ไ ็ ้ ่ ไ ้ ไ ่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

เอารถแม็กโคร ไปขุดเป็นพืน้ที่ 100 กว่าไร ่ตั้งแต่ถนนหลวงเส้นทางไปเขื่อนภูมิพล 

ไปจนถึงภูเขาตะนาวศรี



หนา้ที ่8

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดือน พฤษภาคม 2557  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

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

วัดถ้ําขาม บ้านกาลืม ตําบลเมืองพาน อําเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธาน ี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 6 (อุดรธาน)ี

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

ขวางเส้นทางน้ําบ้านทุ่งกองมู ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

√ e-petition สน.จทป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน

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

เพื่อจะปลูกพืชไร่ และมีการตัดไม้ขนาดใหญ่ในป่า ตําบลนายางกลัก อําเภอเทพสถิต  

 จังหวัดชัยภูม ิ

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

เดือน มีนาคม 2557

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

จํานวนมาก ซึ่งป่าจะอยู่ติดกับหมู่บ้านติดชายแดน ซึ่งจะนําไม้ที่ตัดได้ มาแปรรูป ตัด

เป็นท่อนๆ เพื่อส่งให้กับลูกค้ารายใหญ่ที่จะมารับถึงที่บ้านไร่พัฒนา/บ้านนาตราว/บ้าน

สันติสุข ตําบลดงรักอําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

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

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

เรียบทั้งลูกและทําการปลูกยางพาราทั้งหมด และพื้นที่มีการติดป้ายประกาศขายกัน

ด้วยตําบลนาซ่าว อําเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 

√ e-petition สน.จทป.ที่ 6 (อุดรธาน)ี

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

ํ ี ั ั

√ e-petition สน.จทป.ที่ 6 (อุดรธาน)ี

อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

86 5711428854 10/3/2557 ขอให้มีการตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทําการเกษตรกรรม บริเวณภูเขาพังเหย 

ตําบลห้วยหินฝน อําเภอพระวิน จังหวัดชัยภูมิ

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

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

ตัง้อยู่ในพื้นที่เขตเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านนาหนองกอก หมู่ที่ 3 กับหมู่บ้านหนองใหญ่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

 หมู่ที่ 1 ตําบลนาซํา อําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

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

ยิงปืนเสียงดัง จุดปะทัด รบกวนชาวบ้าน 2.ชาวบ้านที่ทํางานกับเจ้าหน้าที่ป่าไม ้ใน

พืน้ที่ ขนไม้ออกจากป่า  ตําบลผาตัง้ อําเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย 

√ e-petition สน.จทป.ที่ 6 (อุดรธาน)ี



หนา้ที ่9

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดือน พฤษภาคม 2557  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

89 5711345834 10/3/2557 เขตติดต่อระหว่างพิชัย-พิษณุโลก (วัดโบสถ)์ ท่าหนอง-นาอิน มีนายทุน บุกรุกพื้นที่

ป่า บนเขา ตําบลวัดโบสถ ์อําเภอวัดโบสถ ์ จังหวัดพิษณุโลก 

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

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

91 5711399118 17/3/2557 มีนายทนเข้าไปถางป่าและต้นไม้เพื่อที่จะทํารีสรอ์ท อ.วังน้ําเขยีว ต.วังหมี             √ e-petition สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา)1 11 11 1 / / ุ

จ.นครราชสีมา

√ p ( )

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

ดินแดงหมู่ที่10  ตําบลโพธิ์ศรีสว่าง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

93 5711352511 24/3/2557 7/5/2557 มีนายทุน/เจ้าหน้าที่ป่าไม้รู้เห็นกัน เข้าไปถางป่าโดยนํารถแมคโคเข้าไป โค่นไม ้         √ e-petition สน.จทป.ที ่9 สาขาปราจีนบุรี

 ตัดไม้พะยูง เพื่อจะนําพื้นที่ที่ถาง มาปลูกพืชไร่ บริเวณหมู่บ้านหนองคอก ตําบล

คลองตะเกรา อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

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

ป่าในพระราชดําร ิมีคนมาบุกรุกพื้นที่ป่าไม ้ตัดไม ้ไปเผาเป็นถ่าน เป็นจํานวนมาก ทํา

ใ ้ ิ ิ

√ e-petition สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

ให้เกดิมลพษิทางอากาศ

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

ไม้แดงบริเวณพื้นที่ป่าแม่แนต

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

96 57 5 5/ /2557 22/5/2557 มชีาวบา้นขึ้นไปตัดไมบ้นภเขา้แล้วนํามาแปรรปเพื่อขายบริเวณภเขาบา้นปอ่คา ม  √ ปม /โทรศัพท์ สน จทป ที่  (สราษฎรธ์าน)ี96 5701151 5/3/2557 22/5/2557 มชาวบานขนไปตดไมบนภูเขาแลวนามาแปรรูปเพอขายบรเวณภูเขาบานปอคา ม.3 

ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร

√ ปม./โทรศพท สน.จทป.ท 11 (สุราษฎรธาน)

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

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

99 5701135 3/3/2557 2/5/2557 ชาวบ้านและนายทุนร่วมกันแปรรูปไม ้ไม้มะค่าโมง ไม้สัก ในพื้นที่วัดป่าเขามโนราห์ 

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

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

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

ื้ ไ ้ ื้ ี่ใ ้ ี ้ ํ ป ป

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

หาซือไมพ้ะยูงจากพืนทใีกล้เคยีงแล้วนํามาแปรรูป



หนา้ที ่10

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดือน พฤษภาคม 2557  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

101 5701185 10/3/2557 มีการลักลอบตัดไม้พะยูง พืน้ที่ติดกับวัดประชามงคล บ้านโพนทัน ต.โพนทัน           

 อ.คําเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

102 5701164 8/3/2557 ผู้มีอิทธิพลลักลอบตัดมพะยูงบนภูเขาพนมดงรัก แล้วนํามาขายบริเวณลานพักไม้ที่ 1

 บ้านคลองสาน ต.ดงรักษ์ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีษะเกษ

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

103 5701203 14/3/2557 ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ป่าไม้นําไม้ของกลางไปขาย ม.4 บ้านไร่ บ้านแจ้ซ้อน ต.หัวเมือง จ.

ลําปาง

√ ปม./โทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

เดือน เมษายน 2557

104 5712653988 1/4/2557 1/4/2557 ขอเสนอความคิดเห็นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการควบคุมดูแลต้นไม้ √ e-petition สํานักป้องกันฯุ ู p

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

ไม้พยุง ไม้ประดู่ ไม้สาธร ไม้มะค่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่า ประเทศไทยไม่ควร

จําหน่ายพันธุ์ไม้ที่หาได้ยากให้กับชาวต่างชาติ

√ e-petition สํานักแผนงานและสารสนเทศ

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

อ.ปัว จ.น่าน

√ e-petition      สน.จทป.ที่ 3 สาขาแพร่

107 5711429577 10/4/2557 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนติดกับวัดป่าเหวไฮ ตําบลหัวนาคํา อําเภอศรีธาตุ จังหวัด

อุดรธานี

√ e-petition สน.จทป.ที่ 6 (อุดรธาน)ี

108 5711411557 21/4/2557 27/5/2557 มกีารบกรกพืน้ที่ปา่สงวน บรเิวณตดิกับหนว่ยพทิักษฯ์ ของกรมอทยานฯ ต.ปากทรง √ e-petition        สน.จทป.ที่ 11 (สราษฎรธ์าน)ี108 5711411557 21/4/2557 27/5/2557 มการบุกรุกพนทปาสงวน บรเวณตดกบหนวยพทกษฯ ของกรมอุทยานฯ ต.ปากทรง 

อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร

√ e petition        สน.จทป.ท 11 (สุราษฎรธาน)

109 5711333029 23/4/2557 บุกรุกพื้นที่ป่าเป็นจํานวนมากเป็นบริเวณกว้างโดยนํารถแม็คโคเข้าไปโค่นถางต้นไม้จน

เป็นพื้นที่ป่าเรียบ โดยนําพื้นที่มาทําการปลูกปาล์มจนเต็มพื้นที่ บ้านภูผา  หมู่ที่ 9 

ตําบลลําทับ อําเภอลําทับ จังหวัดกระบี่

√ e-petition สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่

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

ชัยประภา มีรถแท็คเตอร์ 3 คันเข้าไปบุกรุกตัดไม้

√ e-petition สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

111 5711323324 28/4/2557 ลักลอบตัดไม ้แปรรูป ส่งไม้ข้ามฝัง่ลาว บ้านภูเวียง อ.โพธิ์ไทร ต.สารภี             จ.

อุบลราชธานี

√ e-petition      สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

112 5711359182 28/4/2557 มกีารบกรก พืน้ที่ปา่ ต พรเตยีว  อ เขาพนม จ กระบี่  √ e petition สน จทป ที่ 12 สาขากระบี่112 5711359182 28/4/2557 มการบุกรุก พนทปา ต.พรุเตยว  อ.เขาพนม จ.กระบ  √ e-petition สน.จทป.ท 12 สาขากระบ



หนา้ที ่11

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดือน พฤษภาคม 2557  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

113 5711302627 30/4/2557  ลักลอบเข้าไปตัดไม้สักในป่าจํานวน 40 ต้น แล้วนําไม้ที่ตัดมาพักไว้ตรงข้ามกับ

โรงเรียนปางไฮ หมู่ที่ 4 หมู่บ้านปางไฮ ตําบล แม่แรม อําเภอ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม ่

โดยมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้รู้เห็นเป็นใจ

√ e-petition สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

114 5701274 2/4/2557 แจ้งคดี เขตป่าสงวนแห่งชาต ิผู้ร้องเรียนได้ซื้อที่ดิน นส.3 รังวัดที่ดินเป็นโฉนด กับช่าง √ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที ่1 (เชียงใหม่)

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

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

ประมาณ 5 ตรว.

115 5701305 8/4/2557 20/5/2557 บุกรุกป่าสงวน ที่บ้านโป่งไหม ม.10 ต.หนองประดู่ อ.เล่าขวัญ จ.กาญจนบุรี √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุร)ี

116 5700595 2/4/2557 มกีารลักลอบตัดไมย้างนา จํานวน 2 ตน้ ในเขตพื้นที่ ต มะมว่งสองตน้ อ เมือง √ ปม /เว็บไซต์ สน จทป ที่ 12 (นครศรธีรรมราช) สํานัก116 5700595 2/4/2557 มการลกลอบตดไมยางนา จานวน 2 ตน ในเขตพนท ต.มะมวงสองตน อ.เมอง

นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

√ ปม./เวบไซต สน.จทป.ท 12 (นครศรธรรมราช),สานก

ป้องกันฯ

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

118 5700582 2/4/2557 ขออนุญาตใช้เลื่อยโซ่ยนต์ตั่งแต่ป ี2556 กับสํานักงานป่าไม้จังหวัดสกลนคร √ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที ่6 (นครพนม)

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

ขอให้ปรับปรุงหน่วยงาน

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

ตัดไม้พะยูงในป่าสงวน

√ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

2 57 67 2/4/2557 มกีารลักลอบตัดไมพ้ะยง เป็นปา่สาธารณะ บา้นตาลอก อ เม็กดํา อ พยัคฆภมพิสิัย √ ปม /เว็บไซต์ สน จทป ที่ 7 (ขอนแกน่)120 5700671 2/4/2557 มการลกลอบตดไมพะยูง เปนปาสาธารณะ บานตาลอก อ.เมกดา อ.พยคฆภูมพสย 

จ.มหาสารคาม พืน้ที่ป่าแห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณ 1,000 กว่าไร่ อาณาเขตพื้นที่ป่า

ติดต่อกัน 5 หมู่บ้าน ใน ต.เม็กดํา

√ ปม./เวบไซต สน.จทป.ท 7 (ขอนแกน)

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

จ.สุรินทร์

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

122 5700511 8/4/2557 ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงการให้ข้อมูล เนื่องด้วยข้อมูลที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้มี

ความล้าหลังมาก จึงขอแนะนําให้มีการอัพเดตข้อมูลที่ทันสมัย

√ ปม./เว็บไซต์ สํานักแผนงานและสารสนเทศ



หนา้ที ่12

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดือน พฤษภาคม 2557  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

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

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

พฤศจิกายน 2556 ของนายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์ จ.อุดรธาน ีพรรคเพื่อไทย กรณี

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

ประโยชนใ์นที่ดินที่เป็นปา่เสื่อมโทรมมาเป็นเวลานานทําให้ไมม่เีอกสารสิทธใินที่ดิน 

√ ข้อหารือ สํานักจัดการที่ดินป่าไม,้สํานักส่งเสริมการ

ปลูกป่า

*เรื่องอยู่ในช่วงยุบสภา

ประโยชนในทดนทเปนปาเสอมโทรมมาเปนเวลานานทาใหไมมเอกสารสทธในทดน 

ของนายนิยม วรปัญญา บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กรณี ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดหาพันธุ์ไม้ยืนต้น เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในจังหวัดลพบุรี

124 สผ 0001/17219 30/4/2557 การดําเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในคราวประชุมสภา √ ข้อหารือ สํานักจัดการที่ดินป่าไม,้สํานักจัดการป่าชุมชน * สํานักจัดการที่ดินป่าไม ้ 

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

พฤศจิกายน 2556 ของนางอุดมลักษณ์ เพ็งนรพัฒน ์จ.ศรีษะเกษ พรรคภูมิใจไทย 

กรณี ปัญหาการไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินของประชาชนเนื่องจากในบริเวณที่ตั้งชุมชน

แต่เดิมเป็นเขตทุ่งเลี้ยงสัตว ์จึงไม่สามารถออกเอกสารสิทธิให้ประกอบด้วย บ้านเดี่ยว

 ม.2 ต.เคยีงเหนือ บา้นห้วยพอก ม.11 จนถงึบา้นน้ําเย็น ของนางเปล่งมณ ีเรง่

ปิด 29/5/2557           

 **(เรื่องอยู่ในช่วงยุบสภา)

 ม.2 ต.เคยงเหนอ บานหวยพอก ม.11 จนถงบานนาเยน ของนางเปลงมณ เรง

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

จ.เลย โดยประชาชนมีความประสงจะจดทะเบียนเพื่อเป็นป่าชุมชน

เดือน พฤษภาคม 2557

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

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

ทุง่เสลี่ยม  ตําบลไทยชนะศึก อําเภอทุง่เสลี่ยม  จังหวัดสุโขทัย

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

127 5711302383 28/5/2557 มีการซื้อขายพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตและปลูกสวนปาล์มในพื้นที่ 6

บา้น พานชะอม ตําบลไทยชนะศกึ อําเภอทง่เสลี่ยม จังหวัดสโขทัย

√ e-petition สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)

บาน พานชะอม ตาบลไทยชนะศก อาเภอทุงเสลยม จงหวดสุโขทย

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

129 5711393258 26/5/2557 มีชาวบ้านลักลอบเข้าไปตัดไม้พยุงในเขตป่าติดภูเขาติดกับค่ายแดนเขมรตัดกันเป็น

จํานวนมากและตัดกันทุกวันโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ลงพืน้ที่ตรวจสอบเลยพื้นที่หมู่ที่

 7 บ้านค้อ ตําบลโดมประดิษฐ์

√ e-petition สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี



หนา้ที ่13

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดือน พฤษภาคม 2557  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

130 5711396759 26/5/2557 มีการบุกรุกพื้นที่ป่า ชาวบ้านบุกรุกเข้าไปถางป่า ตัดต้นไม ้เขตแดนรองต่อสงขลา ป่า

ต้นน้ําเทพา บางเทพา บางสปิง ของจังหวัดสงขลา วิ่งเขตสงขลาถนนจะอยู่ลอยต่อ

ระหว่างสงขลา-ยะลา หมู่ที่  6  บ้านใหม่พัฒนา ตําบลบาละ อําเภอกาบัง

 จังหวัดยะลา

√ e-petition สน.จทป.ที่ 13 สาขานราธิวาส

ี ื้ ี่ ่ ี่ ็ ื ่ ํ ํ ่ ี่ ี131 5711389785 15/5/2557 มกีารบุกรุกพืนทปีา่สงวนเทปี็นภูเขาเพือปลูกยางพารา ตําบลเขาขาว อําเภอทุ่งสง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ e-petition สน.จทป.ท ี12 (นครศรธีรรมราช)

132 5711301876 1/5/2557 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตําบลนาสักอ.สวี จ.ชุมพร ได้ร่วมกับพวก จํานวนหนึ่ง ลักลอบ 

ตัดไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ต้นน้ําของหมู่บ้าน

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

133 5701622 29/5/2557 มีโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สักไม่ได้รับอนุญาตขนาดใหญ ่บ้านเลขที่ 125 บ้านเหมืองแร่ √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที ่1 (เชียงใหม่)ุญ ญ

 อ.บ้านโฮง จ.ลําพูน

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

ชัดทั้งในบริเวณอ่างเก็บน้ําและรอบๆอ่างเก็บน้ํา

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

135 5701444 1/5/2557 บกรกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองจาก ม.17 บ้านศรีสมทร ต.พะโกต๊ะ อ.พะโต๊ะ √ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที ่11 (สราษฎร์ธาน)ี1 1 1/ / ุ ุ 1 ุ

จ.ชุมพร

/ 11 ( ุ ฎ )

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

ลําปาง

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)

137 5701525 22/5/2557 มนีายทนเขา้มาจัดสรรพื้นที่ปา่ตน้น้ําและบกรกโดยใช้รถแทรกเตอรป์รับไถจนโล่ง √ ปม./เว็บไซต์ สน.จทป.ที่ 3 (ลําปาง)137 5701525 22/5/2557 มนายทุนเขามาจดสรรพนทปาตนนาและบุกรุกโดยใชรถแทรกเตอรปรบไถจนโลง

เตียน และจัดสรรขายให้ผูร้ับซื้อ

√ ปม./เวบไซต สน.จทป.ท 3 (ลาปาง)

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

139 5701591 27/5/2557 กลุ่มคนได้นําไม้ประดู่จํานวน 2 รถพ่วง ไปแปรรูปเป็นไม้แผ่น วนวัดศรีสุทราวาส ม.

11 ต.ท้ายทุง่ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

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

ุ

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

141 5701481 15/5/2557 พบการเปิดโรงงานแปรรูปไม้ที่ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ ่และคาดว่าไม่มีใบอนุญาต 

บริเวณวัดสนามชัย ต.โพธิ์ลาดแก้ว อ.ท่าวุง้ จ.ลพบุรี

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 5 (สระบุร)ี



หนา้ที ่14

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เดือน พฤษภาคม 2557  (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) เอกสารแนบ 1

ที่
เลขหนังสือส่ง/

รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง/

ช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

142 5701415 1/5/2557 เจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยบ้านแสนสําราญ ประพฤติมิชอบ โดยการเสนอขายพื้นที่ป่า

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

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

143 5701371 22/5/2557 เนื่องจากมีการตัดไม้ทําลายป่าเป็นจํานวนมากทําให้ป่าเริ่มจะหมดไปในเขตภูผาแดง 

า้ ้ําซึ  ต  ้ําโส  ดรธา ี

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

บานนาซม ต.หนองแวง อ.นาโสม จ.อุดรธาน

144 5701392 1/5/2557 ลักลอบตัดไม้เพื่อนําไม้มาแปรรูปในบริเวณสํานักสงฆ์พุทธประทานธรรม บ้านวังน้ํา

เย็น อ.วังสะพุง จ.เลย

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

145 5701512 15/5/2557 บุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทําการเกษตร บริเวณบ้านหนองไหล ต.สร้างกอน้อย อ.หัวตะพาน 

จ อํานาจเจรญิ

√ ปม./โทรศัพท์ สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

จ.อานาจเจรญ

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

บอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีษะเกษ

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

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

48 57 5 4 5/5/2557 เจา้หนา้ที่ของรัฐนําแรงงานจากประเทศเพื่อนบา้นเขา้มาทําการตัดไมแ้ละแปรรปไม้ √ ปม /โทรศัพท์ สน จทป ที่ 9 สาขาปราจนีบรี148 5701504 15/5/2557 เจาหนาทของรฐนาแรงงานจากประเทศเพอนบานเขามาทาการตดไมและแปรรูปไม

ในพื้นที่ บ้านแก่งใหญ ่ต.แก่งดิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

√ ปม./โทรศพท สน.จทป.ท 9 สาขาปราจนบุร
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