




ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ีค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ิย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 รวมทั้งสิ้น

1 ผู้ขอรับบริการข้อมูลสิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่วิชาการป่าไม้ 2 0 5 6 4 2 3 7 0 29

2 ผู้ขอรับบริการข้อมูลทางโทรศัพท์/ศูนย์บริการฯ 17 9 9 9 43 21 29 47 30 214

3 ผู้ขอรับบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 ผู้ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการของกรมป่าไม้ 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2

(ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540)
รวมทั้งสิ้น 19 9 14 16 48 23 32 54 30 0 0 0 245

ประจําเดือน

สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555

ลําดับที่ การให้บริการ
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ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 มี.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 มิ.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ผู้ขอรับบริการข้อมูลสิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่วิชาการป่าไม้

ผู้ขอรับบริการข้อมูลทางโทรศัพท์/ศูนย์บริการฯ

ผู้ขอรับบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการของกรมป่าไม้



ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 มี.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 มิ.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 รวมทั้งสิ้น

1 ร้องเรียนด้วยตนเอง/โทรศัพท์ 7 0 2 4 5 5 1 3 1 28

2 สํานักนายกรัฐมนตรี/(1111) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 รัฐสภา (กระทู/้ข้อหารือ) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ/(ระบบ e-Petition) 13 3 7 8 26 38 20 18 9 142

5 อื่นๆ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

รวมทั้งสิ้น 20 3 10 13 31 43 21 21 10 0 0 0 172

ประจําเดือน

สถิติเรื่องร้องเรียนของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555

ลําดับที่ เรื่องร้องเรียน
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ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 มี.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 มิ.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ร้องเรียนด้วยตนเอง/โทรศัพท์

สํานักนายกรัฐมนตรี/(1111)

รัฐสภา (กระทู/้ข้อหารือ)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ/(ระบบ e-Petition)

อื่นๆ



ตาราง  การให้บริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ประจําเดือนมิถุนายน 2555  (ตุลาคม 2554 – มิถุนายน 2555) 

รายการผู้ขอรับบริการ 

(1) 

ผู้รับบริการสะสม 

(ต.ค.54-พ.ค.55) 

(2) 

ผู้รับบริการ 

(ม.ิย.55) 

(1+2) 

รวม 

1. ผู้ขอรับบริการข้อมูลสิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่วิชาการป่าไม้ 29 0 29 

2. ผู้ขอรับบริการข้อมูลทางโทรศัพท์/ศูนย์บริการฯ 184 30 214 

3. ผู้ขอรับบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0 

4. ผู้ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการของกรมป่าไม้  

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

2 0 2 

รวมทั้งหมด 215 30 245 

 

 
 

 



ตาราง เรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ประจําเดือนมิถุนายน 2555 (ตุลาคม 2554 – มิถนุายน 2555) 
 

ลักษณะการร้องเรียน 

(1) 
เรื่องร้องเรยีน 

สะสม 
(ต.ค.54-พ.ค.55) 

(2) 
เรื่องร้องเรยีน 
ประจําเดือน 

(ม.ิย.55) 

(1)+(2) 
รวม* ดําเนินการพร้อม

รายงานแล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง/โทรศัพท์ 27 1 28 2 26 

สํานักนายกรัฐมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 

รัฐสภา 1 0 1 0 1 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ / (ระบบ e-Petition) 133 9 142 70 72 

อื่นๆ 1 0 1 0 1 

รวมทั้งหมด 162 10 172 72 100 

 
หมายเหตุ * รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1   

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



ตาราง  เรื่องร้องเรียนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดําเนินการแล้วเสรจ็ และอยู่ระหว่างดําเนินการ (ข้อมูลถึงวันที ่30 มิถนุายน 2555) 
 

ลักษณะการร้องเรียน 

(1) 
เรื่องรอ้งเรียน 
ทั้งหมด** 

(ต.ค.53-ก.ย.54) 

(2) 
ดําเนินการพร้อม
รายงานแล้วเสร็จ 
(ต.ค.53-ก.ย.54) 

(1) - (2) = (3) 
อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ

(ข้ามป)ี 

(4) 
เรื่องดําเนินการค้างปี
พร้อมรายงานแล้วเสร็จ

(ต.ค.54-มิ.ย.55) 

(3) - (4) 
เรื่องรอ้งเรียนคา้งปี 

คงเหลือ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง/โทรศัพท ์ 71 15 56 28 28 

สํานักนายกรฐัมนตรี / (1111) 0 0 0 0 0 

รัฐสภา 5 5 0 0 0 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ/ (ระบบ e-Petition) 195 45 150 96 54 

อื่นๆ 2 0 2 0 2 

รวมทั้งหมด 273 65 208 124 84 

 
หมายเหตุ **  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 

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



ตาราง  เรื่องร้องเรียนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดําเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดําเนินการ (ข้อมูลถึงวันที ่30 มิถนุายน 2555) 
 

ลักษณะการร้องเรียน 

(1) 
เรื่องรอ้งเรียน 
ทั้งหมด*** 

(ต.ค.52-ก.ย.53) 

(2) 
ดําเนินการพร้อม
รายงานแล้วเสร็จ 
(ต.ค.52-ก.ย.53) 

(1) - (2) = (3) 
อยูร่ะหวา่ง
ดําเนนิการ 

(ข้ามป)ี 

(4) 
เรื่องดําเนินการค้างปี
พร้อมรายงานแล้วเสร็จ

ปี 2554 
(ต.ค.53-ก.ย.54) 

(5) 
เรื่องดําเนินการค้างปี
พร้อมรายงานแล้วเสร็จ

ปี 2555 
(ต.ค.54-พ.ค.55) 

(3)-(4)-(5) 
เรื่องรอ้งเรียน
ค้างป ีคงเหลือ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง/โทรศัพท ์ 50 24 26 11 15 0 

สํานักนายกรฐัมนตรี / (1111) 31 29 2 2 0 0 

รัฐสภา 33 31 2 2 0 0 

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

อื่นๆ 17 7 10 7 3 0 

รวมทั้งหมด 222 108 114 79 27 8 

 
หมายเหตุ ***  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 

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



หน่วยงานที่รับผดิชอบ จํานวนเรื่องร้องเรียน อยู่ระหว่างดําเนินการ ดําเนินการแล้วเสร็จ
พร้อมรายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)
สํานักบริหารกลาง 14 4 10
สํานักแผนงานและสารสนเทศ 0 0 0
สํานักจัดการป่าชุมชน 1 1 0
สํานักส่งเสริมการปลูกป่า 5 0 5
สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 132 84 48
สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ 2 2 0
สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 0 0 0
สํานักการอนุญาต 1 1 0
สํานักกฎหมาย 0 0 0
สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 0 0 0
สํานักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ 0 0 0
สํานักด่านป่าไม้ 0 0 0
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 0 0
กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 0 0
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชยีงใหม่) 7 3 4
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชยีงราย) 8 7 1
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลําปาง) 14 4 10
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 7 2 5
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 3 2 1
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 10 7 3
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแกน่) 7 6 1
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 11 2 9
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 3 2 1
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 3 0 3
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 2 1 1
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 3 2 1
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 0 0 0
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแมฮ่่องสอน 0 0 0
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 5 3 2
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 2 0 2
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 5 5 0
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 1 0 1
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 0 0 0
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 1 1 0
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส 1 1 0
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1 0 1

รวม 172 100 72

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน (รายสํานัก) ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  เดือน ตุลาคม 2554 - มิถุนายน 2555
ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

หมายเหตุ : เรื่องร้องเรยีนบางเรื่องมีหน่วยงานที่เก่ียวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน



หน่วยงานที่รับผดิชอบ จํานวนเรื่องร้องเรียน อยู่ระหว่างดําเนินการ ดําเนินการแล้วเสร็จ
พร้อมรายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)
สํานักบริหารกลาง 30 12 18
สํานักแผนงานและสารสนเทศ 4 0 4
สํานักจัดการป่าชุมชน 7 0 7
สํานักส่งเสริมการปลูกป่า 10 0 10
สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 210 133 77
สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ 11 0 11
สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 1 0 1
สํานักการอนุญาต 8 2 6
สํานักกฎหมาย 3 2 1
สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 1 0 1
สํานักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ 0 0 0
สํานักด่านป่าไม้ 0 0 0
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 0 0
กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 0 0
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชยีงใหม่) 2 0 2
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชยีงราย) 4 0 4
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลําปาง) 0 0 0
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 1 0 1
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 1 0 1
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 6 3 3
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแกน่) 3 2 1
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 6 0 6
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 1 1 0
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 2 0 2
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 5 0 5
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 4 1 3
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 0 0 0
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแมฮ่่องสอน 0 0 0
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 1 0 1
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 1 0 1
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 2 0 2
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 0 0 0
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 0 0 0
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 2 2 0
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส 1 0 1
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 0 0 0

รวม 273 149 124

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน (รายสํานัก) ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555)
ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

หมายเหตุ : เรื่องร้องเรยีนบางเรื่องมีหน่วยงานที่เก่ียวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน



หน่วยงานที่รับผดิชอบ จํานวนเรื่องร้องเรียน อยู่ระหว่างดําเนินการ ดําเนินการแล้วเสร็จ
พร้อมรายงาน

(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)
สํานักบริหารกลาง 9 0 9
สํานักแผนงานและสารสนเทศ 1 0 1
สํานักจัดการป่าชุมชน 6 0 6
สํานักส่งเสริมการปลูกป่า 14 0 14
สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 139 8 139
สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ 29 0 29
สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 0 0 0
สํานักการอนุญาต 18 0 18
สํานักกฎหมาย 0 0 0
สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 1 0 1
สํานักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ 0 0 0
สํานักด่านป่าไม้ 0 0 0
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 0 0
กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 0 0
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชยีงใหม่) 0 0 0
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชยีงราย) 0 0 0
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลําปาง) 0 0 0
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 0 0 0
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 0 0 0
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 0 0 0
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแกน่) 1 0 1
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 0 0 0
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 0 0 0
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 0 0 0
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 1 0 1
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 1 0 1
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 0 0 0
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแมฮ่่องสอน 0 0 0
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 0 0 0
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 0 0 0
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 0 0 0
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 0 0 0
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 0 0 0
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 2 0 2
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส 0 0 0
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 6 0 6

รวม 222 8 214

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน (รายสํานัก) ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2553 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555)
ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ สํานักแผนงานและสารสนเทศ

หมายเหตุ : เรื่องร้องเรยีนบางเรื่องมีหน่วยงานที่เก่ียวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน



 
 
 

เอกสารแนบ ๑ 
 
 



หนา 1

ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 
ที่ปิดเรื่อง

เรื่อง อยูร่ะหวา่ง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/
ชอ่งทางการรับ
เรื่องรอ้งเรยีน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

1 1603.7/3082 3/10/2554 มีนายทุนวา่จา้งชาวบ้านตัดไม้พะยูงบนภูเขาหลังหมูบ่้านหนองหญ้าปล้อง หมู4่ 
ตําบลบ้านเหล่า อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

2 5412722839 4/10/2554 21/6/2555 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าในพื้นที่ป่าสงวน บรเิวณภูเขา 
ในพื้นที่หมูบ่้านบ้านโพน ตําบลน้ําโสม อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี และในพื้นที่
อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

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

3 5412759277 4/10/2554 21/6/2555 แจง้เบาะแสพบเห็นไม้ซุง ประเภทไม้สักทอง ผดิกฎหมาย บริเวณสระน้ํา (ไม่ทราบ
ชื่อ) อยูใ่นพื้นที่ของบ่อทราย หมูท่ี่ 10 ถนนสายลําปาง-เมอืงปาน (ท่าล้อ-ห้วยเป้ง)
 ระหว่างกิโลเมตรที่ 18 และ 19 ตําบลบ้านทุ่งปรุงเรียน (ตามที่ผู้ร้องแจง้) อําเภอ
เมอืง จังหวัดลําปาง

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สน.จทป.3 
(ลําปาง)

4 5412741207 4/10/2554 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า ในพื้นที่ป่าสงวนภูพานคํา หมูท่ี่
 5 หมูบ่้านดงเย็น ตําบลนางิ้ว อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

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

5 5411301199 4/10/2554 15/12/2554 มีการบุกรุกลักลอบตัดไม้ทําลายป่าบรเิวณอา่งเก็บน้ําพระราชดําริ ต.ทานทอง อ.
ทรายขาว จ.เชยีงราย และได้มีเจา้หน้าที่ป่าไม้ ผูใ้หญ่บ้านและเจา้หน้าที่บาง
หน่วยงานมีส่วนเกี่ยวข้อง

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

6 5411340942 4/10/2554 20/6/2555 ได้รับแจง้จากชาวบ้านวา่ ได้ยินเสียงเลื่อยไม้ ใน ต.หนองหยาด อ.เมอืง จ. 
นครพนม ซึ่งคาดวา่น่าจะเป็นไม้พยุง

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สน.จทป.6
 สาขานครพนม

7 1603.7/3101 5/10/2554 การลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและตั้งโรงเลื่อยไม้เถื่อน ที่บ้านสบฟา้ หมู ่7ตําบลแจ้
ห่ม อําเภอแจห้่ม จังหวัดลําปาง

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

8 1603.7/20455/5
5

6/10/2554 6/10/2554 มีการลักลอบตัดไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตวป์่ากะทูน ต.กะทูน อ.พปิูน จ.
นครศรีธรรมราช

√ ทางโทรศัพท์ กรมอุทยานฯ

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  ประจําเดอืนมิถุนายน 2555 (ตุลาคม 2554 - มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 1



หนา 2

ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 
ที่ปิดเรื่อง

เรื่อง อยูร่ะหวา่ง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/
ชอ่งทางการรับ
เรื่องรอ้งเรยีน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  ประจําเดอืนมิถุนายน 2555 (ตุลาคม 2554 - มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 1

9 5411311718 7/10/2554 20/6/2555 มีการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าไม้ ล่าสัตว์ และปลูกยางพารา บริเวณเทือกเขา
บรรทัด (เข้าไปด้านในภูเขาซึ่งมองจากภายนอกไม่เห็นโดยมีทางเดินขึ้นไปหลายทาง
เชน่ น้ําตกโตนตก น้ําตกโตนเต๊ะ อําเภอปะเหลี่ยน จังหวัดตรัง)

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

10 5411369937 7/10/2554 มีการตัดต้นไม้ใหญ่ในเวลากลางคืน ที่หมูบ่้านแม่ต่าง ต.ดอยฮาง อ.เมอืง จ.
เชยีงราย

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

11 1603.7/3128 10/10/2554 การบุกรุกป่าบนภูเขา ไปทางทิศตะวันตกของหมูบ่้านคลองเตย หมู ่13 และบ้าน
มอตาเจก๊ หมู ่14 ตําบลห้วยยาง อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

12 5412757504 10/10/2554 20/6/2555 พบวา่มีการขนไม้ป่า-ไม้ยางพารา เข้าโรงงานกรีนพาเนล จํากัด ที่ต.หนองชุมพล 
อ.เขายอ้ย จ.เพชรบุร ีซึ่งขณะนี้ขนไม้เถื่อนกันตลอดทั้งวันทั้งคืน

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สน.จทป.10
 (ราชบุร)ี

13 5411423730 10/10/2554 20/6/2555 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกที่ดนิของกรมปา่ไม้ และที่ดินส่วนบุคลของนางเยาวดี 
พุทธิยปาล บรเิวณ พื้นที่หมูท่ี่ 7 ตําบลเขาไชยราช อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สน.จทป.11 
(สุราษฎร์ธานี)

14 5412782708 10/10/2554 19/6/2555 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า ภายในพื้นที่เขาภูหลวง บ้าน
หนองกระทุม่ หมูท่ี่ 3 ตําบลภูหลวง อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

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

15 1603.7/3145 11/10/2554 29/5/2555 นายทุนและตํารวจรว่มกันลักลอบตัดไม้บนภูเขาใกล้หมูบ่้านปลายคันแท ตําบลคํา
ชะอี อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

16 1603.7/3146 11/10/2554 ขอให้กรมป่าไม้ตรวจสอบ กรณีมีการบุกรุกป่าบนภูเขา ที่อยูร่ะหวา่งตําบลบ่อเวฬุ 
และตําบลตกพรม อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

17 5411374295 12/10/2554 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่า บริเวณพื้นที่ป่า (ไม่ทราบชื่อ) หมูท่ี่ 26 หมูบ่้าน
ป่าหวาย ตําบลสะแกโพลง อําเภอเมอืง จังหวัดบุรีรัมย์

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



หนา 3

ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 
ที่ปิดเรื่อง

เรื่อง อยูร่ะหวา่ง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/
ชอ่งทางการรับ
เรื่องรอ้งเรยีน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  ประจําเดอืนมิถุนายน 2555 (ตุลาคม 2554 - มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 1

18 5412785397 12/10/2554 19/6/2555 มีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ(ป่าแม่ริม) ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแม่ริม จังหวัด
เชยีงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่อยูใ่นความดูแลของหน่วยรักษาป่าหว้ยทราย กระทํากันโดย
ไม่เกรงกลัวกฎหมาย

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

19 5411403982 17/10/2554 ขอความเป็นธรรมกรณีบิดาของผู้ร้องได้รับอนุญาตให้เข้าอยูอ่าศัยและทํากนิใน
ที่ดินชั่วคราว โครงการพัฒนาลุม่น้ําเข็ก บ้านกนกงาม หมูท่ี่ 9 ตําบลทุ่งสมอ 
อําเภอเขาคอ้ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

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

สน.จทป.4 สาขา
นครสวรรค์ ปิดเรื่อง

แล้ว

20 1603.7/3195 17/10/2554 ตํารวจสังกัดสถานีตํารวจสร้างค้อ ร่วมกันนําไม้พะยูงมาเก็บไวท้ี่หมู ่18 หมูบ่้าน
โนนสวนป่า ตําบลสร้างค้อ อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

21 5410961831 22/11/2554 การตัดไม้ทําลายป่าในเขตหมู ่7 ตําบลโพนงาม อําเภอบุณฑริก จังหวัด
อุบลราชธานี มีบุคคลยศร้อยตรีเป็น ตชด.และเจา้หน้าที่ป่าไม้บางคนเป็นผู้หนุน
หลังในการตัดไม้

√ e-petition สน.จทป.7 สาขา
อุบลราชธานี

22 5410913226 28/11/2554 20/1/2555 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ป่าไม้นาปูโ่ทน่ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีเจา้หน้าที่สามคนเข้า
ไปเอาเงินที่ผู้ร้องเรียน จํานวน 20,000 บาท ต้องการให้ช่วยดูแลลูกน้องของท่าน
ทั้งสามคนด้วยเพราะตอนนี้ป่าจะหมดแล้ว

√ e-petition สน.จทป.3 (ลําปาง)

23 5411364736 30/11/2554 20/2/2555 มีการขุดดินบนภูเขาบรเิวณหมู ่2 หมูบ่้านห้วยน้ําขาว ต.บ้านเกา่ อ.เมอืง จ.
กาญจนบุร ีโดยใชร้ถแม็คโค 2 คัน และรถสิบล้อ 7-8 คัน มีการขุดมาได้ประมาณ
 5 วัน และในตอนกลางคืนก็จะมีการตัดไม้จํานวนมาก พื้นที่ตัดไม้จะอยูใ่กลก้ับ
หน่วยงานของทหารประมาณ 800 เมตร

√ e-petition สน.จทป.10 (ราชบุร)ี

24 1603.7/3446 13/12/2554 ข้อร้องเรียน ต.คลองยา อ.อา่วลึก จ.กระบี่ √ หนังสือห้องรอง
 ปกท.ทส.

สํานักจัดการที่ดินฯ

25 1603.7/3489 14/12/2554  มีการบุกรุกทําลายป่าเพื่อปลูกยางพารา บริเวณหมู ่2 และหมู ่8 ต.เขาไม้แกว้ อ.สิ
เกา จ.ตรัง

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ



หนา 4

ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 
ที่ปิดเรื่อง

เรื่อง อยูร่ะหวา่ง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/
ชอ่งทางการรับ
เรื่องรอ้งเรยีน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  ประจําเดอืนมิถุนายน 2555 (ตุลาคม 2554 - มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 1

26 5411360311 16/12/2554 13/1/2555 มีการตัดต้นไม้และตักหนา้ดินขายบรเิวณปา่ชายเลน และมีรถบรรทุกวิ่งผ่านไปมา
ตลอดทั้งวันทั้งคืน สร้างเดือดร้อนให้ชาวบ้านแถวนัน้อยา่งมาก หมู ่6 ต.ธรรมามูล
 อ.เมอืง จ.ชัยนาท

√ e-petition สน.จทป.5 (สระบุร)ี

27 1603.7/3515 19/12/2554 มีเจา้หน้าที่กรมปา่ไม้ลักลอบตัดไม้สักที่สวนป่าบ้านแม่หยวก ระหว่างหมูบ่้านคอย
กับหมูบ่้านแม่หยวก ต.บ้นร้อง อ.งาว จ.ลําปาง

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

28 5411373745 21/12/2554 27/2/2555 ลักลอบตัดไม้ ลักลอบปลูกสวนยาง อ.ด่านซา้ย บ้านกกเหี๋ยน หลังรพ.ยุพราชด่าน
ซ้าย และบรเิวณเข้าบ้านนาแหว้ อ.ด่านซา้ย จ.เลย

√ e-petition สน.จทป.6 (อุดรธานี)

29 5411367163 21/12/2554 ถางป่า ปลูกยางพารา ปลูกปาล์มน้ํามัน บริเวณป่าอา่วมิน ถนนมาบชงิ-ลําทับ 
อําเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช

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

30 5411113665 27/12/2554 11/6/2555 ขอให้เร่งพิจารณาจา่ยเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของ นายเรียม วรรธนะประทีป 
เสียชวีติตอนอายุ 85 ปี เป็นขา้ราชการบํานาญของกรมป่าไม้ จังหวัดอุทัยธานี 
ให้กับผู้ร้องชื่อนางลักษณาวดี เกตุชรา

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

31 5411115112 28/12/2554 ขอให้พิจารณาเพิ่มงบประมาณการเบิกจา่ยค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและค่าเบี้ยเลี้ยง
ให้กับหน่วยป้องกันรักษาป่า สังกัดสํานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 จังหวัด
เชยีงราย

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

32 5411339639 28/12/2554 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า บริเวณหมูท่ี่ 1 บ้านเมืองกึ้ด 
ตําบลกึ้ดชา้ง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชยีงใหม่ จุดสังเกตอยู่ห่างจากองค์การ
บริหารส่วนตําบลกึ้ดชา้ง ประมาณ 2 กิโลเมตร

√ e-petition สน.จทป.1 (เชยีงใหม่)

33 5411135488 28/12/2554 นายญาณเดช ปลอดสกุล พนักงานราชการ ตําแหน่งเจา้หน้าตรวจป่า  ปฏิบัติ
หน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลพ.1 (แม่ธิ-แม่สาร) ถูกโยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.24 (เหมอืงแร่) ไม่ได้รับความเป็นธรรม

√ e-petition สํานักป้องกันฯ



หนา 5

ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 
ที่ปิดเรื่อง

เรื่อง อยูร่ะหวา่ง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/
ชอ่งทางการรับ
เรื่องรอ้งเรยีน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  ประจําเดอืนมิถุนายน 2555 (ตุลาคม 2554 - มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 1

34 5411356686 4/1/2555 6/6/2555 มีรถตู้เข้ามาตัดไม้  ผูใ้หญ่บ้านได้บอกเตือนแล้วแต่ก็ไม่เป็นผล รถตู้ นิสัน สีบอน 
เขียนข้างรถตูว้า่ รถรับส่งนักเรียน มีคนอยู่ในรถตู ้2-3 คน เข้ามาตัดไม้สัก ในหมู ่6
 ต.สบเมิง อ.แม่แตง จ.เชยีงใหม่

√ e-petition สน.จทป.1 (เชยีงใหม่)

35 สผ0001/12938 5/1/2555 ข้อหารือของนางมนพร เจริญศรี สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจังหวัดนครพนม กรณี
ขบวนการค้าไม้พยุงในพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยเฉพาะตามรอยตะเข็บชายแดน 
และเมื่อสองอาทิตยท์ี่ผา่นมาไดม้ีการจับกุมพอ่คา้รายใหญท่ี่บรเิวณอําเภอนาแก 
โดยมีมูลค่าของกลาง จํานวน 50 ล้านบาท และที่อําเภอธาตุพนม  ซึ่งขบวนการ
ดังกล่าวอาจจะมีบุคคลมีสีหรือนักการเมืองท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง และ
ตามที่ปรากฎเป็นข่าวในหนังสือพมิพว์า่ขบวนการลักลอบตัดไม้ได้ใชร้ถของส่วน
ราชการในการขนย้าย มีการวางไม้พยุงที่ตัดแล้ว กีดขวางทางจราจรบริเวณบ้านภู
กระแต อําเภอศรสีงคราม จังหวัดนครพนม ซึ่งทําใหเ้กดิอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิต 
จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินคดีกับขบวนการลักลอบค้าไม้ดังกล่าว

√ สํานักงาน
เลขาธิการสภา
ผูแ้ทนราษฎร

สํานักป้องกันฯ

36 5511131408 12/1/2555 11/6/2555 ขอให้เร่งพิจารณาจา่ยเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของ นายเรียม วรรธนะประทีป 
เสียชวีติตอนอายุ 85 ปี เป็นขา้ราชการบํานาญของกรมป่าไม้ จังหวัดอุทัยธานี

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

37 1603.7/124 12/1/2555 มีการบุกรุกทําลายป่าในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ เขตพื้นที่หมูท่ี่ 5 หมูบ่้านหินดาด อ.
ทุ่งคาวัด จ.ชุมพร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

38 1603.7/128 13/1/2555 มีการบุกรุกทําลายป่าต้นน้ํา เขตพื้นที่หมู ่6 หมูบ่้านขุนน้ําพรกิ ต.นาไร่หลวง อ.
สองแคว จ.น่าน

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ



หนา 6

ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 
ที่ปิดเรื่อง

เรื่อง อยูร่ะหวา่ง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/
ชอ่งทางการรับ
เรื่องรอ้งเรยีน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  ประจําเดอืนมิถุนายน 2555 (ตุลาคม 2554 - มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 1

39 5511323556 16/1/2555 24/1/2555 นายปรีชา เร่งสมบูรณ ์บ้านเลขที่ 30 หมู ่1 บ้านหนองเขียด ถ.มะลิวรรณ ต.หนอง
เขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290 เคยร้องขอความช่วยเหลือเรื่องการปลูกไม้
เศรษฐกจิเมื่อ  ุ6 เดือนที่ผ่านมา ได้รับหนังสือตอบว่าอยูร่ะหวา่งดําเนินการติดต่อ
กับธนาคาร ธกส. จนบัดนี้เนิ่นนานมากแล้วยังไม่มีข่าวแจง้ความคบืหน้าแต่อยา่งใด

√ e-petition สํานักส่งเสริมการปลูกป่า

40 5512785885 16/1/2555 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดต้นไม้ ประเภท ไม้พยุง และไม้ประดู่ 
บริเวณพื้นที่ป่าหว้ยตะไคร้ ห้วยทา และภูดพ (ชื่อที่ประชาชนภายในพื้นที่เรยีก) 
หมูท่ี่ 11 บ้านภูดิน ตําบลบักดอง อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

41 1603.7/144 17/1/2555 มีการบุกรุกทําลายป่า บริเวณพื้นที่หลังเขื่อน บ้านหนองมะกรูด หมูท่ี่ 5 ต.แก่ง
กระจาน จ.เพชรบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

42 5511376263 18/1/2555 ด้วยสภาพป่าไม้เขาตูโตน เขาปลายตง เขาเตม็ดชุน เขาสินลา เขาขี้แรต ตั้งอยู่ใน
พื้นที่ หมู ่5,6 ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และอยูใ่นเขตพื้นที่ อ. นาหม่อน อ.
จะนะ ตลอดจนยอดภูเขาสูงอื่นๆ ใน จ.สงขลา ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ําที่สําคัญ ถูกบุก
รุกเพื่อปลูกยางพารา

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

43 1603.7/184/55 18/1/2555 มีการตัดไม้และขนไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตพื้นที่บ้านเปือย อ.กันทรารมย์ จ.
ศรสีะเกษ

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

44 5511458206 23/1/2555 19/6/2555 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์ บริเวณหมูท่ี่ 6 ตําบลหนอง
กราด อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอยูภ่ายใต้ความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองกราด เนื่องจากมีประชาชนในพื้นที่ได้เข้าไปทํา
การบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์ (เป็นพื้นที่ป่า) เพื่อทําการเพาะปลูก และทํา
การเกษตร มีเนื้อที่ประมาณ 200-300 ไร่

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



หนา 7

ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 
ที่ปิดเรื่อง

เรื่อง อยูร่ะหวา่ง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/
ชอ่งทางการรับ
เรื่องรอ้งเรยีน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  ประจําเดอืนมิถุนายน 2555 (ตุลาคม 2554 - มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 1

45 5511385638 24/1/2555 เรื่องรอ้งเรยีนจากwww.1111.go.th -- หน่วยงานป้องกันป่าไม้บ้านศรีสวรรค์
อําเภอศรสีัชนาลัย ปล่อยให้นายทุนบุกรุกแผว้ถางป่าในที่ป่าสงวนที่อยูใ่นเขตพื้นที่
การดูแลของหน่วยงานป้องกันป่าไม้บ้านศรีสวรรค์ (เป็นพื้นที่ที่อยูต่ิดกับอุทยาน
แห่งชาติป่าคา (ตามผู้ร้องแจง้)) หมู5่ หมู7่ หมู8่ ตําบลบ้านแกง่ อําเภอศรสีัชนาลัย
 จังหวัดสุโขทัย

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

46 5511402307 25/1/2555 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูพาน บริเวณโซน C 
(ตามผู้ร้องแจง้) หมูท่ี่12 หมูบ่้านด่านเม็ก ตําบลสําราญ อําเภอสามชัย จังหวัด
กาฬสินธุ ์เนื่องจากผูร้อ้งแจง้วา่ไดพ้บเห็นประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว (ไม่ทราบ
จํานวน) ซึ่งอาศัยอยูใ่นหมูบ่้านด่านเม็ก จุดสังเกตหมูบ่้านฯ จะตั้งอยูบ่นภูเขาซึ่ง
ล้อมรอบด้วยป่าสงวนฯ ดังกล่าว โดยทําการบุกรุกป่าสงวนฯ เพื่อใชใ้นการ
เพาะปลูกยางพารา

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

47 5510999719 1/2/2555 2/2/2555 การตกเบิกเงินค่าครองชพีซึ่งได้ตกเบิกมานานมากแล้ว จนถึงปัจจุบัน ม.ค. 55 ยัง
ไม่ได้ จะ 5 เดือนแล้ว ได้รับความเดือนรอ้นมาก พรอ้มทั้งอัตราเงินเดือนใหม่ ซึ่ง
ท่านได้ทราบดีวา่หลังจากประสบภาวะน้ําท่วมก็จะเดือนร้อนกันมาก ทางกรมป่า
ไม้ควรที่จะเรง่รบีทําการเบิกจา่ยใหพ้นักงานฯ เพื่อลดภาระคา่ครองชพีซึ่งปัจจุบัน
สูงมาก อยากใหท้างรัฐมนตรชีว่ยเหลือประสานไปยังกรมปา่ไม้อย่างเรง่ดว่น

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

48 5511308636 1/2/2555 ขอแจง้เบาะแสการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าที่บรเิวณ ภูเขา (ไม่ทราบชื่อ) ตําบล
สามัคคี อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี จุดสังเกตใหเ้ข้ามาจากอําเภอน้ําโสม 
ประมาณ 20 กิโลเมตร ก็จะเจอกับพื้นที่ฯ ดังกล่าว โดยผูร้้องแจง้วา่ได้มีนายทุน 
(ไม่ทราบชื่อ นามสกุลและรูปพรรณสันฐานที่ชัดเจน) ได้วา่จา้งให้ชาวบ้านในพื้นที่ ฯ
 ไปตัดไม้ 

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



หนา 8

ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 
ที่ปิดเรื่อง

เรื่อง อยูร่ะหวา่ง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/
ชอ่งทางการรับ
เรื่องรอ้งเรยีน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  ประจําเดอืนมิถุนายน 2555 (ตุลาคม 2554 - มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 1

49 5511363681 1/2/2555 20/6/2555 มีการเข้าไปบุกรุกตัดไม้ในเข้าป่าสงวนในจังหวัดลําปาง ต.เสรมิขวา อ.เสรมิงาม 
โดยชาวบ้านเข้าไปบุกรุกปลูกต้นกระท่อมพื้นที่เข้าไปบุกรุกนั้นไปทาง อ.เสรมิงาม
ป่าอยูท่างขวามอือยากใหเ้ข้าตรวจสอบการบุกรุก

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สน.จทป.3 
(ลําปาง)

50 5510937072 2/2/2555 เรื่องรอ้งเรยีนจากwww.1111.go.th -- ผูถู้กร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องคก์ร) : 
หน่วยป้องกันและรักษาป่า ชม 14 กรมปา่ไม้ // หน่วยป้องกันและอนุรักษ์สัตวป์่าที่ 
ชม 14 บ้านแม่ขาน ได้ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ (ซึ่งเป็นผูดู้แลรับผิดชอบ ผืนป่าตีน
ตาด) ทําใหม้ีผูม้ีอทิธิพลในท้องถิ่น 

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

51 1603.7/1473 6/2/2555 มีการตัดไม้ประดู่ ไม้ยูคา ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมูท่ี่ 5 ต.ท่ามะปราง อ.
แก่งคอย จ.สระบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

52 5511377178 6/2/2555  20/6/2555 ที่หมู ่13 ต.บ้านด่านนาขาม อ.มืองอุตรดิตถ์  จ.อุตรดิตถ์ มีชาวบ้านเข้าไปบุกรุก
ป่าสงวนห้วยข้ามป้อม เพื่อปลูกทุเรยีนและผลไม้อื่นๆอกี ซึ่งเป็นชาวบ้านและ 
ผู้ใหญ่บ้าน อภปป.  ที่เข้าไปบุกรุกป่า ห่างจากบ้านผู้ใหญ่ประมาณ 1 กิโลเมตร จงึ
อยากใหเ้จา้หน้าที่เข้ามาตรวจสอบและดําเนินการแก้ไขด่วน

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สน.จทป.3 
(ลําปาง)

53 5511334579 7/2/2555 19/6/2555 นายสวง เป็นผู้ใหญ่บ้าน ม.8 บ.ดงมะไฟ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 
มีพฤติกรรมชอบบุกรุกทําลายป่าสงวนฯ เพื่อขายใหน้ายทุน ลักลอบตัดต้นไม้ใน
เขตป่าสงวน มาสร้างบ้านของตัวเอง เบียดเบียนเอาที่ของลูกบ้านไปเป็นของตัวเอง
เพื่อจะขายใหน้ายทุน เลวที่สุด

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

54 5510917568 7/2/2555 1/3/2555 ขอให้แจง้ค่าใช้จ่ายที่ต้องจา่ยจรงิใหก้ับรัฐและมีใบเสร็จของหน่วยราชการ โดย
ออกเป็นประกาศหรือระเบียบของหน่วยงานในการทําสวนป่าตั้งแต่ขัน้ตอนแรกจน
ขัน้ตอนสุดท้าย เพราะตอนนี้มีคา่ใชจ้า่ยที่เกดิขึ้นดังนี้ ซึ่งไม่แนใ่จวา่จรงิๆแลว้มี
ระเบียบกรมป่าไม้/กรมบัญชีกลางรองรับหรือไม่

√ e-petition สํานักส่งเสริมการปลูกป่า ส่งคืนกระทรวงฯ



หนา 9

ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 
ที่ปิดเรื่อง

เรื่อง อยูร่ะหวา่ง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/
ชอ่งทางการรับ
เรื่องรอ้งเรยีน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  ประจําเดอืนมิถุนายน 2555 (ตุลาคม 2554 - มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 1

55 5511393060 7/2/2555 19/6/2555 มีการเปิดโรงงานบดไม้ในอําเภอด่านบรเิวณตําบลด่านมะขามเตี้ย 2 ที่ คือ บรเิวณ
หลังวัดด่านมะขามเตี้ย บริเวณเส้นทางไปหนองไผ่ และตําบลทุ่งมะขามเฒ่า 
บริเวณหมูท่ี่ 2,7 จ.กาญจนบุร ีทางไปเส้นยานเกาะเยื้อง ๆทางเข้าวัดดอนสวา่ง 
โดยทั้งหมดทําการบดไม้ และอัดไม้ โดยใชไ้ม้จากป่าซึ่งทําการบดอัดทั้งวันทั้งคืน 
และมีการขนไม้โดยใชร้ถพว่งขนทั้งวัน

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สน.จทป.10
 (ราชบุร)ี

56 5511189553 7/2/2555 11/6/2555 ขอให้เร่งพิจารณาจา่ยเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของ นายเรียม วรรธนะประทีป 
เสียชวีติตอนอายุ 85 ปี เป็นขา้ราชการบํานาญของกรมป่าไม้ จังหวัดอุทัยธานี 
ให้กับผู้ร้องชื่อนางลักษณาวดี เกตุชรา อายุ 55 ปี ที่อยูต่ามสําเนาทะเบียนบ้าน 
เลขที่ 790/22 ถนนศรีอุทัย ตําบลอุทัยใหม่ อําเภอเมอืง จังหวัดอุทัยธานี และที่อยู่
ปัจจุบัน เลขที่ 856/14 ถนนศรีอุทัย ตําบลอุทัยใหม่ อําเภอเมอืง จังหวัดอุทัยธานี

√ e-petition สํานักบริหารกลาง  

57 5510961325 8/2/2555 นายล้อม ยิ้มยวน เจา้พนักงานป่าไม้อาวุโส สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)
 มาชว่ยมาราชการที่สนง.ทสจ.สุโขทัย โดยมาทําหน้าที่เป็นห้วหน้ากลุม่งาน
ทรัพยากรธรรมชาติ มีอํานาจ ตรวจสอบ ควบคุมดูแล กํากับร้านค้าสิ่งประดิษฐ์ 
ถึงจะไม่ผิดกฎกหมาย ไม่ผิดระเบียบ แต่ผิดจริยธรรม ความเหมาะสม กล่าวคือ 
นายล้อม ยิ้มยวนnทํากจิการคา้สิ่งประดิษฐ์อยูท่ี่ อ.กงไกรลาศ โดยใชช้ื่อ นาง
อํานวย ปันดา ซึ่งมีฐานะเป็นภรรยาของตนเอง ตรวจสอบกับทะเบียนราษฎรได้ 
โดยสร้างบ้านอยูใ่นเขตเดียวกับรา้นคา้ไม้ประดษิฐอ์กีดว้ย

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



หนา 10

ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 
ที่ปิดเรื่อง

เรื่อง อยูร่ะหวา่ง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/
ชอ่งทางการรับ
เรื่องรอ้งเรยีน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  ประจําเดอืนมิถุนายน 2555 (ตุลาคม 2554 - มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 1

58 5511483270 8/2/2555 ตรวจสอบการทํางานของข้าราชการในท้องที่จังหวัดสุโขทัย 1. เมื่อ ม.ค.2554 
กรมป่าไม้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดยึดที่ดินทํากนิ ของทุง่มะขามป้อม 1,200 ไร่ 
ขณะนี้คืบหน้าถึงไหนแล้วครับ เพราะมีบางรายปลูกมันสําปะหลังแล้ว 2. เมื่อ 
เดิอนเมษายน 2554 กรมปา่ไม้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดยึดไม้สักท่อน กลาง
สวนป่าของนายสุบิน สิงห์คาน ทั้งที่มีรูปค้อนรอยตราสวนป่าที่ถูกต้อง

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

59 5512771688 9/2/2555 19/6/2555 บริษัท/หา้งรา้น : ก้องฟา้ปราณีตไม้ อ.จอมพระ จ.สุรนิทร ์เป็นโรงงานแปรรูปไม้ 
ตั้งอยูถ่นนสาย อ.จอมพระ- อ.ศขีรภูมิ ห่างจากตัวอําเภอประมาณ 3กม.ลักลอบ
ตัดไม้, แปรรูปไม้หวงห้ามไม้ยาง โดยเฉพาะไม้พะยูงมีเป็นจํานวนมากที่ซุกซ่อนอยู่
ในโรงงานเพื่อรอส่งต่อประเทศจนี ตรวจสอบจับกุมดําเนินคดีตามกฎหมายให้ได้ 
ระวังเนื่องจากมีญาติเป็นนักการเมืองและมีอทิธิพลในพื้นที่ไม่มีใครอยากยุง่

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

60 5510915435 14/2/2555 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 มีเจา้หน้าที่ป่าไม้นาปูโ่ทน่ อต9 (นาปู่โทน่) คือ นายคิด
 นายสัน นายก๊ด นายซ่า ซึ่งขัยรถทะเบียน 874 และ 856 เข้าไปเอาเงนิ 20000 
บาท ผมได้ให้ไป 17000 วันที่ 8 ตุลาคม 2554 มีรถมอเตอไซ ก.อ.ด 578 สองคน
ได้เข้าไปเอาเงนิที่ค้างอีก 3000บาท เพื่อจะเอาไปเลี้ยงส่งหัวหน้าต่อ แต่ถ้าหาก
ไม่ให้จะบอกให้หัวหน้าต้นมาจับ แต่ผมและนายบีบก็ไม่ได้ให้

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สน.จทป.3 
(ลําปาง)

61 5511474777 14/2/2555 มีการบุกรุกป่าสงวนอย่างกว้างขวางและยังบุกรุกอยูทุ่กวัน โดยมีนักการเมืองใน
จังหวัดและกลุม่นายทุนอยูเ่บื้องหลังเพื่อที่จะเอาที่ดินไปทําเป็นรีสอรท์และสถานที่
ท่องเที่ยวและประโยชน์อื่นๆ เพราะขนาดนี้ที่ ต.สองแพรก อ.เมอืง จ.พังงา กําลัง
ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติเป็นอย่างมากเลยทําใหท้ี่ดิน
มีราคาสูง 

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



หนา 11

ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 
ที่ปิดเรื่อง

เรื่อง อยูร่ะหวา่ง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/
ชอ่งทางการรับ
เรื่องรอ้งเรยีน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  ประจําเดอืนมิถุนายน 2555 (ตุลาคม 2554 - มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 1

62 1603.7/485 16/2/2555 มีการลักลอบตัดไม้ในเขตพื้นที่ หมู ่1 หมู ่2 ต.ห้วยยู อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ
63 5512783145 16/2/2555 หมูบ่้านบ่อทอง หมู ่5 จ.เชยีงราย ซึ่งติดกับป่าสงวนหลังท้ายสุดของหมูบ่้านเขา

สร้างเป็นรีสอรต์ชื่อสวนนกรีสอร์ดเพราะเขาบุกรุกเขตป่าแต่ไม่มีใครกล้าแจง้
เจา้หน้าที่ป่าไม้อยากใหห้น่วยงานหรอืเจา้หน้าที่ที่รับผิดชอบเขตนี้ชว่ยไป
ตรวจสอบด้วยเข้าไปท้ายหมูบ่้านประมาณ500เมตร

√ e-petition สน.จทป.2 (เชยีงราย)

64 5512639953 16/2/2555 17/2/2555 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับปลูกป่าในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อแกไ้ขปัญญาน้ําท่วม
ของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชนิวัตร ประชาชนเห็นว่าการกระทําดังกล่าวเสี่ยง
ต่อการเกดิไฟป่า จงึเห็นวา่ถา้จะปลูกป่าให้ว่าจา้งบุคคลในพื้นที่มาดูแลพื้นที่ป่า 
เพื่อจะเป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง

√ e-petition สํานักส่งเสริมการปลูกป่า

65 5510908990 17/2/2555 ตําหนิ ละเลย การปฏิบัติหน้าที่ ไม่ใส่ใจ กรณีนายประสงค์ วงศว์นารัตน์ 
นักวชิาการป่าไม้ชํานาญการ นายภักดี สมใจ เจา้พนักงานป่าไม้ชํานาญงาน ศูนย์
ประสานงานป่าไม้จังหวัดน่าน

√ e-petition สน.จทป.2 (เชยีงราย)

66 5510926773 17/2/2555 เจา้หน้าที่ เสือไฟ ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ชื่อ นายสนั่น 
จักรแก้ว ซึ่งมีพฤติกรรมตัดไม้สักไปขายใหน้ายทุนและมีเจา้หน้าที่อีกหลายคนที่มี
ส่วนรูเ้ห็นและรับส่วยด้วย เคยแจ้งไปหลายครัง้แล้วแต่ก็ไม่เห็นจัดการเจา้หน้าที่ที่
มีพฤติกรรมแบบนี้ ถา้จะมีคนเข้าไปตรวจสอบพฤติกรรมของเจา้หน้ที่กรุณาอย่าใช้
วทิยุสื่อสารในการติดต่อเพราะเจา้หน้าที่จะรูต้ัว

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

67 5512756381 20/2/2555 มีการบุกรุกป่าสงวน ที่ ม.7 ต.บ้านแก่ง อ.ศรสีัชนาลัย จ.สุโขทัย กรณ ีนายจํานงค์
 ขอบทอง นายอํานวย ขอบทอง นําชาวบ้านม.7 ต.บ้านแก่ง กว่า 80 คน เข้ายึดรถ
แม็คโค จํานวน 2 คัน ในเวลา 13.00 น. มีพฤติกรรมความผิด คือ ใช้รถแม็คโค
กวาดปรับหน้าดิน เป็นระยะทางกวา่ 1 กิโลเมตร (บุกรุกป่าสงวน) ทั้งๆที่ มีเจา้
หนาที่อยูด่้วย แต่รถแม็คโคทั้ง 2 คนก็หายไป เป็นไปไม่ได้ที่เจา้หน้าที่จะไม่รู้เรื่อง

√ e-petition สํานักป้องกันฯ



หนา 12

ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 
ที่ปิดเรื่อง

เรื่อง อยูร่ะหวา่ง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/
ชอ่งทางการรับ
เรื่องรอ้งเรยีน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  ประจําเดอืนมิถุนายน 2555 (ตุลาคม 2554 - มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 1

68 5512690209 20/2/2555 5/3/2555 ขอเสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับการนําไม้พะยูง ที่ตรวจจับได้ โดยประชาชนเห็นวา่
ควรนําไม้พะยูงดังกล่าว มาสร้างวัดหรือสถาปัตยกรรม ที่สวยงาม เพื่อส่งเสรมิ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่า เพราะไม้พะยูงเป็นไม้ที่สวยมีลักษณะเฉพาะและเป็น
ไม้มงคล

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

69 5512633355 20/2/2555 5/3/2555 ขอแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเผาขยายพื้นที่เพาะปลูกรุกล้ําพื้นที่ป่าสงวนและ
ซากพืชที่หลงเหลือจากการเพาะปลูกในพื้นที่ของเกษตรกร ซึ่งประชาชนเห็นวา่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ควรมีมาตรการเข้ามาสอดส่องดูแล ประกอบกับมี
การอบรมให้ความรูก้ับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับผลกระทบที่จะได้รับ ซึ่งแทนที่จะ
มีการเผาทําลายซากพชืที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชนในพื้นที่ก็
เปลี่ยนมาเป็นการฝังกลบเพื่อเป็นการเพิ่มแร่ธาตุให้กับดินแทน

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

70 5512698638 22/2/2555 5/3/2555 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทําโครงการ เพื่อพัฒนาป่าให้มีความสมบูรณ์
 ด้วยการดูแลไฟป่า โดยใช้วิธีทําแนวกัน้ไฟ ประมาณ 3 - 5 เมตร ตั้งแต่เชงิเขา 
จนถึงปลายเขา หรือทําฝายกั้นไฟอย่างถาวร เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าไม้ร่วมกับ
ชุมชนในพื้นที่การดูแลป่า

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

71 5511423593 24/2/2555 กรณีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ควนโนรา ในพื้นที่ ตําบลแม่ขรี อําเภอตะโหมด 
จังหวัดพัทลุง  โดยการร่วมมือกับนายทุนและเจา้หน้าที่ตํารวจบางคนทําการบุกรุก
ขุดดินบริเวณ ป่าสงวนควนโนรา แล้วนําไปสง่ให้กับนายทุน และใชอ้ํานาจอทิธิพล
ข่มขูช่าวบ้าน

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

72 1603.7/547/55 25/2/2555 กรณีมีการลักลอบขุดดิน บริเวณเขาหนองหงส์ หมู ่2 และหมู ่4 ต.กระเฉด อ.เมอืง
 จ.ระยอง

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

73 1603.7/567 27/2/2555 กรณีมีการเผา ตัดไม้ทําลายป่า บริเวณกิโลเมตรที่ 43-45 หมูบ่้านแม่ตีบ อ.งาว 
จ.ลําปาง

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ



หนา 13

ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 
ที่ปิดเรื่อง

เรื่อง อยูร่ะหวา่ง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/
ชอ่งทางการรับ
เรื่องรอ้งเรยีน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  ประจําเดอืนมิถุนายน 2555 (ตุลาคม 2554 - มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 1

74 5511392132 28/2/2555 ได้แจ้งเรื่องการบุกรุกตัดไม้ในเขตเขาวง กับเจา้หน้าที่ป่าไม้ทั้งทางจังหวัดระยอง
และ ได้แจง้ต่อ ผอ.ส่วนป้องกัน ขอให้สํารวจข้อรอ้งเรยีน และขอใหส้่วนกลางลง
พื้นที่โดยไม่ใช้เจ้าหน้าที่ท้องที่

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

75 5512692672 28/2/2555 5/3/2555 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการพจิารณาออกกฎหมายลักลอบเผาป่า  ควรออก
มาตรการห้ามเผาป่าอย่างเข็มงวด และเพิ่มบทลงโทษสําหรับผู้กระทําความผดิ
อย่างเข้มงวดและจริงจัง เพราะปัจจุบันมีการเผาป่าในเขตพื้นที่จังหวัดของ
ภาคเหนือ ของประเทศไทย ทําใหเ้กดิเขม่าควันไฟฟุง้กระจาย และส่งกลิ่นเหม็น
รบกวนเป็นบรเิวณกวา้งสรา้งมลพษิทางอากาศ ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 
เพื่อเป็นการคุม้ครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

76 1603.7/566 28/2/2555 กรณีมีการบุกรุกเผาป่า บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแม่สุย หมูท่ี่ 7 ต.แม่คํา อ.เมอืง จ.
ลําปาง

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

77 5512646374 29/2/2555 5/3/2555 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอัคคีภัย (ไฟป่า) ในพื้นที่ป่าซึ่งตั้งอยู่
ในภาคเหนือ ทุกจังหวัดของประเทศ รัฐบาลไม่ควรมีนโยบายแกไ้ขปัญหาการเกดิ
อุทกภัยเพียงอย่างเดียว ควรมีมาตราการแก้ไขปัญหาอัคคีภัยในพื้นที่ป่าฯ ด้วย 
เพราะเป็นปัญหาซ้ําซอ้นที่เกดิขึ้นเป็นประจําทุกปี ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญของปัญหา
สิ่งแวดล้อมเป็นพษิ อกีทั้งยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเ้กดิปัญหาอุทกภัยตามมาอกี
ด้วย

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

78 1603.7/658 2/3/2555 กรณีมีนายทุนร่วมกับกํานัน หมู ่2 บ้านเมอืงกา๋ย ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง จ.
เชยีงใหม่ ร่วมกันบุกรุกตัดไม้ในเขตป่าสงวนเพื่อทํารสีอรท์

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

79 5511937948 5/3/2555 มีการลักลอบตัดต้นไม้ในพื้นที่ปลูกป่ากาญจนาภิเษกในพื้นที่วัดหนองพระ  ต.
หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พจิติร

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



หนา 14

ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 
ที่ปิดเรื่อง

เรื่อง อยูร่ะหวา่ง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/
ชอ่งทางการรับ
เรื่องรอ้งเรยีน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  ประจําเดอืนมิถุนายน 2555 (ตุลาคม 2554 - มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 1

80 5511362133 5/3/2555 ต้องการให้ตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนบริเวณเขาหินเหล็กไฟ อ.หัวหนิ จ.
ประจวบคีรีขันธ์

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

81 5512668746 5/3/2555 5/3/2555 ขอเสนอความคิดเห็นให้พจิารณาจัดสรรเจา้หน้าที่สําหรับให้บรกิารประชาชนใน
ชว่งเวลาราชการ ประจํากรมป่าไม้ในพื้นที่ อ.เนินมะปราง จ.พษิณุโลก

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

82 5512782565 6/3/2555 สวนนกเขารสีอรท์ หมูบ่้านบ่อทอง หมู ่5 ต.ท่าสุด อ.เมอืง จ.เชยีงราย สร้างรี
สอร์ท บุกรุกเข้าเขตพื้นที่ป่าขอให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ

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

83 5511435778 6/3/2555 มีการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าเพื่อนําพื้นที่ไปทําการเกษตร บริเวณป่าสงวนพื้นที่ 
หมู ่4 และ 9 หมูบ่้านกุดน้ําใส ต.กุดน้ําใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

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

84 5511301354 8/3/2555 19/6/2555 พื้นที่ป่าข้างถนนตัง้แต่ บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลําปาง มาจนถึงโรงงานปูนซีเมนต์SCG 
ถูกแผว้ถางเอาไปทําไร่สัปะรด ต้นไม้ถูกเผา และตัดทําลายเป็นจํานวนมาก

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สน.จทป.3 
(ลําปาง)

85 5512725732 9/3/2555 19/6/2555 มีนายทุนชาวต่างชาติได้เข้าไปทําการปลูกสร้างรีสอร์ทบนเขา ม.6 ต.นาจอมเทียน
 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

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

86 5511369030 9/3/2555 ขอแจง้เบาะแสการลักลอบตัดไม้พะยูง บรเิวณป่าสงวนเขาพระวหิาร รอยต่อเขต
อนุรักษ์พันธุ์สัตวป์่าเขาพนมดงรักษ์ เป็นพื้นที่ป่าชายแดนประเทศกัมพูชา อยู่ห่าง
จากฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่า อ.ขุนหาร จ.ศรสีะเกษ

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

87 5511387878 9/3/2555 28/5/2555 มีการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าภายในพื้นที่ป่าสงวน บริเวณพื้นที่ป่าสงวนเทือกเขา
พนมดงรัก หมูบ่้านนากลาง หมู ่8 ต.สะเดา อ.บัวเชด จ.สุรนิทร์

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

88 5512694329 9/3/2555 9/3/2555 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาไฟไหม้ในพื้นที่ป่าซึ่งอยูใ่นพื้นที่
ห่างไกล เจา้หน้าที่ไม่สามารถเดินทางเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้ เห็นควร
นําเครื่องบินหรอืเฮลิคอปเตอรม์าใชใ้นการชว่ยดับไฟป่า

√ e-petition สํานักป้องกันฯ



หนา 15

ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 
ที่ปิดเรื่อง

เรื่อง อยูร่ะหวา่ง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/
ชอ่งทางการรับ
เรื่องรอ้งเรยีน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  ประจําเดอืนมิถุนายน 2555 (ตุลาคม 2554 - มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 1

89 5512662194 12/3/2555 12/3/2555 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกมาตรการบังคับแก่ผูบุ้กรุกพื้นที่ป่า เห็นควร
ให้ผูท้ี่จะเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่ากําหนดเขตพื้นที่ที่จะเข้าไปทําประโยชน์ในพื้นที่ป่า
อยา่งชัดเจน และจะต้องปลูกต้นไม้ เพื่อชดเชยป่าที่ถูกบุกรุกไป

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

90 5512690527 12/3/2555 12/3/2555 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการป้องการบุกรุกและทําลายป่า ควรจะมีการ
จัดสรรเจา้หน้าที่เข้าไปดูแลผืนป่า เพื่อป้องกันไม่ให้มีกลุม่บุคคลเข้าไปตัดไม้ 
ทําลายป่า

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

91 5511998745 12/3/2555 ร้านยิ่งเจริญค้าข้าว ต.หนองผือ อ.เมอืงสรวง จ. ร้อยเอ็ด ได้เปิดโรงรับซื้อไม้มีการ
ให้สินบนกับชาวบ้านที่ไปลักลอบตัดไม้มาขายให้กับรา้น ติดสินบนเจา้หน้าที่ป่าไม้
ในการเปิดร้าน

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

92 5512629504 14/3/2555 14/3/2555 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ เห็น
ควรใหเ้จา้หน้าที่นําวิทยากรหรือผูม้ีความรูจ้ัดอบรมการป้องกันการเกดิไฟป่า การ
เผาไร่นา และผลกระทบต่างๆที่ตามมา

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

93 5512607641 14/3/2555 14/3/2555 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาไฟป่า โดยให้ตัง้งบประมาณป้องกัน
ไฟป่า และมอบให้หมูบ่้านที่ประสบปัญหาไฟป่าเป็นประจํา โดยให้ผูใ้หญ่บ้านเป็น
ผูดู้แลเงนิงบประมาณ

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

94 5512618096 14/3/2555 14/3/2555 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณให้กับศูนยเ์พาะชํากล้าไม้ของ
รัฐบาล ทั้งนี้ รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสรมิการปลูกต้นไม้เพื่อลด
ภาวะโลกร้อน

√ e-petition สํานักส่งเสริมการปลูกป่า

95 5511169207 13/3/2555 19/6/2555 ขอให้เร่งพิจารณาจา่ยเงินค่าครองชีพให้แก่เจ้าหน้าที่สํานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการทําลายทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554
 จนถึงปัจจุบัน

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



หนา 16

ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 
ที่ปิดเรื่อง

เรื่อง อยูร่ะหวา่ง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/
ชอ่งทางการรับ
เรื่องรอ้งเรยีน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  ประจําเดอืนมิถุนายน 2555 (ตุลาคม 2554 - มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 1

96 5511100912 14/3/2555 11/6/2555 ขอให้เร่งพิจารณาจา่ยเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของ นายเรียม วรรธนะประทีป เป็น
ข้าราชการบํานาญของกรมป่าไม้ จังหวัดอุทัยธานี ให้กับผู้ร้องชื่อนางลักษณาวดี 
เกตุชรา

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

97 5512757446 14/3/2555 21/6/2555 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบใช้ไม้หวงห้าม (ไม้เถื่อน) บรเิวณบา้นไม่ทราบ
เลขที่ หมูท่ี่ 7 ต.นาจักร อ.เมอืง จ.แพร่

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สน.จทป.3 
(ลําปาง)

98 5511374520 14/3/2555 มีการลักลอบตัดไม้จากป่าโดยนายทุน ชื่อนายปรเมศ ไร่ลือคํา และเจา้หน้าที่ป่าไม้
ร่วมมือกันและได้ขนไม้ไปไว้ยังบ้านเลขที่ 72 ม.9 บา้นรม่แก้ว ต.ปงน้อย อ.ดอย
หลวง จ.เชยีงราย

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

99 5512644168 15/3/2555 15/3/2555 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ รัฐบาล
ควรมีมาตราการออกกฏ ข้อบังคับห้ามไม่ให้มีการเผาป่าหรือเศษฟางต่างๆ และ
ให้มีบทลงโทษชัดเจน

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

100 5511339093 15/3/2555 19/6/2555 นายอุทัย อรนิทร์ ตัวแทนกลุม่ต่อต้านการรุกป่า จังหวัดเพชรบูรณ ์ได้มีหนังสือ 
กราบเรยีนนายกรัฐมนตรี ขอให้พิจารณาตรวจสอบการบุกรุกทําลายป่าต้นน้ําใน
พื้นที่ป่าสงวนบริเวณหมูบ่้านซําบุ่น ต.ศลิา อ.หล่มเกา่ จ.เพชรบูรณ ์ถึง อ.ด่านซา้ย
 อ.ภูหลวง จ.เลย

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สน.จทป.6 
(อุดรธานี), สน.จทป.4 

สาขานครสวรรค์

101 5511378350 19/3/2555 มีการลักลอบตัดไม้สวนป่าในเขตอนุรักษ์ปลูกป่าในพื้นที่บ้านเขาเสียด 
ถนนลาดยางสายบ้านหว้ยหตี-เขาเสียด ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สน.จทป.11 
(สุราษฎร์ธานี)

102 5511398718 19/3/2555 ขอให้ตรวจสอบ กรณีมีผูล้ักลอบเลื่อยไม้เพื่อจําหน่าย บริเวณบ้าน (ไม่ทราบเลขที่)
 หมูบ่้านโนนสะอาด หมูท่ี่ 14 ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

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

103 5511113687 19/3/2555 11/6/2555 ขอให้เร่งจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ของ พนักงานและลูกจ้าง ที่ไปชว่ยเรื่องน้ําท่วมที่กรม
ป่าไม้ เมื่อ เดือนพฤศจกิายน -ธันวาคม 2554 ของ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่
 4 (ตาก)

√ e-petition สํานักบริหารกลาง



หนา 17

ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 
ที่ปิดเรื่อง

เรื่อง อยูร่ะหวา่ง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/
ชอ่งทางการรับ
เรื่องรอ้งเรยีน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  ประจําเดอืนมิถุนายน 2555 (ตุลาคม 2554 - มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 1

104 5512611648 19/3/2555 19/3/2555 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเผาป่าเพื่อทําการเกษตร
 ควรจัดส่งเจา้หน้าที่ที่ชํานาญทางด้านเกษตรลงพื้นที่ให้ความรูใ้นการทํา
การเกษตรที่ถูกวธิี โดยไม่ต้องเผาป่า ใหแ้กป่ระชาชน

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

105 5511334259 19/3/2555 นายรอสลี  มะหะมะ เปิดเว็บไซต์ค้าไม้ป่า บุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อนําไม้ป่ามาขาย โดย
ให้โอนเงินผ่านบัญชี ธ.กรุงไทย สาขานราธิวาสชื่อเว็บไซต์
http://alanferns.fix.gs/index.php?board=4.0

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

106 5511327368 20/3/2555 21/6/2555 นายดํารงค์ กาฬสินธุ ์เป็นนายหน้าให้นายทุนทางภาคใต้เข้าไปบุกรุกปา่สงวนใน  
ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สน.จทป.3 
(ลําปาง)

107 1603.7/843 19/3/2555 กรณีมีการตัดไม้ทําลายป่าในเขตพื้นที่ หมูบ่้านป่าสักงาม ต.ลวงเหนือ อ.ดอย
สะเก็ด จ.เชยีงใหม่

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

108 1603.7/872 21/3/2555 กรณีมีการบุกรุกป่าสงวน หมูท่ี่ 2 บ้านห้วยไม้ไทร ต.ปากมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์
ธานี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

109 1603.7/873 21/3/2555 กรณีมีการบุกรุกป่าสงวน หมูท่ี่ 10 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชยีงราย √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

110 1603.7/874 21/3/2555 กรณีมีการตัดไม้ทําลายป่า หมูท่ี่ 14 ต.รัตนบุร ีอ.รัตนบุร ีจ.สุรินทร์ √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

111 5512735275 23/3/2555 ขอแจง้เบาะแสการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า บริเวณพื้นที่ป่าสงวนดงหนองแสง 
บ้านป่าตอง และพื้นที่ป่าสงวนดงบ้านเหมย บ้านเหมียด หมูท่ี่ 5 ถนนเคาะวัง 
ต.ผอือี อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

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

112 5512726806 23/3/2555 19/6/2555 ขอแจง้เบาะแสการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า ประเภทไม้สัก บริเวณพื้นที่ป่าสงวน 
หมู ่1 ต.ดงคู ่อ.ศรสีัชนาลัย จ.สุโขทัย

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

113 5511359240 23/3/2555 19/6/2555 นายเกรียงไกร  แก้วแปง ร่วมกับนายทุนและชาวบ้าน บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนและ
พื้นที่ป่าอุทยานแม่วะ บริเวณพื้นที่หมูบ่้านเด่นไม้สูง หมู ่9 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก 
จ.ตาก

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



หนา 18

ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 
ที่ปิดเรื่อง

เรื่อง อยูร่ะหวา่ง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/
ชอ่งทางการรับ
เรื่องรอ้งเรยีน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  ประจําเดอืนมิถุนายน 2555 (ตุลาคม 2554 - มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 1

114 5512672674 23/3/2555 23/3/2555 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาไฟป่า ในพื้นที่ ต.บะฮี อ.พรรณานิคม
 และ ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องที่
ประกาศแจง้เตือนกรณทีี่มีประชาชนในพื้นที่ทําการจุดไฟเผาพื้นที่ของตนเอง และ
ควรรณรงค์ไม่ให้ประชาชนเผ่าพื้นที่ป่า

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สน.จทป.6
 สาขานครพนม

115 5512624826 23/3/2555 23/3/2555 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุการจุดไฟเผาพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศ 
โดยเฉพาะพื้นที่ จ.เชยีงใหม่ จ.เชยีงราย จ.แม่ฮ่องสอน ในความเป็นจริงจะมีกลุม่
นายทุนจา่ยเงินคา่จา้งให้กับประชาชนในพื้นที่จุดไฟเผาป่า เพื่อใหก้ลายเป็นพื้นที่ป่า
เสื่อมโทรมและนําพื้นที่ดังกล่าวมาเพาะปลูก

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

116 5512662152 30/3/2555 30/3/2555 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกกฎหมายลงโทษผู้กระทําความผดิในการ
ลักลอบตัดไม้ทําลายป่า ประชาชนเห็นวา่ควรออกมาตรการขัน้เด็ดขาดในการ
ลงโทษผู้กระทําความผดิ

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

117 5512686669 30/3/2555 30/3/2555 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการพจิารณาออกกฎหมายลักลอบเผาป่า  
ประชาชนมีความเห็นวา่ ควรออกมาตรการห้ามเผาป่าอย่างเข็มงวด และเพิ่ม
บทลงโทษสําหรับผู้กระทําความผิดอยา่งเขม้งวดและจรงิจัง

        √ e-petition สํานักป้องกันฯ

118 5512611654 30/3/2555 30/3/2555 ขอเสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับปัญหาการตัดไม้ทําลายป่าและการเผาป่า ในพื้นที่
ภาคเหนือของประเทศไทย ประชาชนเห็นวา่ควรมีมาตรการเด็ดขาดและบทลงโทษ
ผู้กระทําความผดิ

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

119 5512709695 30/3/2555 ขอแจง้เบาะแสการลักลอบขนไม้พยุงข้ามแม่น้ําโขงเพื่อจําหน่ายใหก้ับนายทุนใน
ประเทศเพื่อนบ้าน บริเวณท่าเรือชุมชนบ้านโบกม่วง หมูท่ี่ 4 ต.นาแวง อ.เขมราฐ 
จ.อุบลราชธานี

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

120 5512792913 30/3/2555 ขอแจง้เบาะแสการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า บรเิวณหว้ยมะกรูด หมู่บ้านห้วยไคร้ 
หมู ่1 ต.ดงคู ่อ.ศรสีัชนาลัย จ.สุโขทัย

√ e-petition สํานักป้องกันฯ
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ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอา้งองิ (ID)
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ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  ประจําเดอืนมิถุนายน 2555 (ตุลาคม 2554 - มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 1

121 5511367520 2/4/2555 เจา้หน้าที่ อบต.บ้านหัวนาแหลม ต.นาหอ อ.ด่านซา้ย จ.เลย  ได้ทําลักลอบตัดไม้ใน
เขตป่าสงวน และเลื่อยไม้ขาย

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

122 5512722631 2/4/2555 ขอแจง้เบาะแสการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า บริเวณเขตป่าอนุรักษ์ ภายในหมูบ่้าน
เด่นไม้ซุง หมูท่ี่ 9 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

123 5512760714 2/4/2555 19/6/2555 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน เพื่อนําพื้นที่ขายให้แก่นายทุน 
บริเวณป่าสงวนห้วยน้ําโหม หมูท่ี่ 9 ต.ชอ่แฮ อ.เมอืง จ.แพร่

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สน.จทป.3 
(ลําปาง)

124 5511417044 2/4/2555 6/6/2555 ขอความอนุเคราะหพ์จิารณาผอ่นปรนใหร้าษฎรผูไ้ม่มีที่ดินทํากนิ ได้เข้าไปทํา
การเกษตรในที่ดินบริเวณเขตป่าดงใหญ่ ป่ายางป่ามะม่วง ต.โนนดินแดง อ.โนนดิน
แดง จ.บุรีรัมย์

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

125 5511458020 2/4/2555 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่า บริเวณพื้นที่หมูท่ี่ 2 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.
นครสวรรค์

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

126 5511348175 3/4/2555 มีรถบรรทุกขนไม้สักจํานวนมากส่งให้ร้านเจน้้อยค้าไม้ และรา้นน้ําฝนคา้ไม้  ทั้ง
สองร้านอยูใ่กล้ อบต.ปากกราน อ.พระนครศรอียุธยา จ.พระนครศรอียุธยา

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

127 1603.7/1011 4/4/2555 กรณีมีการลักลอบตัดไม้แล้วนํามาแปรรูปขาย บ้านนาไผ่ หมู ่4 ต.เสรมิซา้ย อ.
เสรมิงาม จ.ลําปาง

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

128 5511479992 4/4/2555 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนในพื้นที่ หมูท่ี่ 18 หมูบ่้าน
สารภี ตําบลศรีดอนชัย อําเภอเชยีงของ จังหวัดเชียงราย

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

129 5511370794 5/4/2555 มีการตัดไม้ทําลายป่าและเผาป่าบริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่สุรนิทร ์จ.
แม่ฮ่องสอน

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

130 5512796063 10/4/2555 11/6/2555  นายจงรักฯ เป็นลูกผู้ใหญ่บ้าน หมู ่10 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุร ีปราจนีบุร ี
กับพวก เป็นนายหน้าจัดหาที่ดินที่เป็นป่าสงวน, ที่ดินใกล้อุทยาน ขายให้
ชาวต่างชาติ

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สน.จทป.9
 สาขาปราจนีบุรี
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รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  ประจําเดอืนมิถุนายน 2555 (ตุลาคม 2554 - มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 1

131 5511466494 10/4/2555 6/6/2555 ขอความชว่ยเหลือแก้ไขปัญหาการขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าดงใหญ่ อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

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

132 5511188583 11/4/2555 14/5/2555 ขอให้เร่งพิจารณาจา่ยเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานพทิักษ์ป่า จังหวัด
อุตรดิตถ์

√ e-petition สํานักบริหารกลาง, 
สน.จทป.3 (ลําปาง)

133 5512772897 11/4/2555 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บริเวณหมูบ่้านนาแขม หมูท่ี่ 1 
ตําบลนาแขม อําเภอเมอืง จังหวัดเลย

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

134 5511416659 11/4/2555 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าภูเขา บรเิวณรมิถนนทางหลวง สาย 120 ชว่ง
กิโลเมตรที่ 34 - 37 ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหวา่งอําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
 กับ จังหวัดพะเยา

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สน.จทป.3 
(ลําปาง)

135 5510941558 19/4/2555 สมฤกษ์  อภิเดชธนรักษ์ เจา้หน้าที่ป่าไม้สังกัดสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ 
(นครราชสีมา) ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใช้อํานาจบิดเบือนหลักฐานเอกสารภ.บท.5 
ของประชาชน ในเขตพื้นที่ อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

136 5511343569 19/4/2555 สํานักงาน ป.ป.ส. ได้รับจดหมายร้องเรียนจากผู้หวังดีกรณีมีการทําลายผนืป่า 
เพื่อปลูกยางพารา ที่ตําบลด่านซา้ย อําเภอด่านซา้ย จังหวัดเลย

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

137 5511355004 23/4/2555 นางประทุมมา คันธภูมิ ได้ทําการล้อมรัว้ปิดกั้นทางเข้าออกของเกษตรกรที่มีพื้นที่
นาติดเขตแดนป่าชุมชนบ้านสร้อย หมูท่ี่ 10 ตําบลจานลาน อําเภอพนา จังหวัด
อํานาจเจรญิ

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

138 5511152407 23/4/2555 ขอให้พิจารณาเร่งการจ่ายเงินค่าจา้ง ให้แก่ลูกจ้างชั่วคราว  ของสํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชยีงราย)

√ e-petition สํานักบริหารกลาง, 
สน.จทป.2 (เชยีงราย)

139 5511349020 23/4/2555 ขอให้ตรวจสอบการลักลอบตัดต้นไม้  บริเวณเขตพื้นที่ป่าสงวนภูเขาแกว้ หมู่
บ้านคกไผ่ หมูท่ี่ 6 ตําบลปากชม อําเภอปากชม จังหวัดเลย

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สน.จทป.6 
(อุดรธานี)
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ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 
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เรื่อง อยูร่ะหวา่ง
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ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  ประจําเดอืนมิถุนายน 2555 (ตุลาคม 2554 - มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 1

140 5511356448 24/4/2555 มีการใช้รถแทร็กเตอร์เข้าไปไถกลบดิน ถางป่า ตัดไม้เป็นจํานวนมาก บริเวณริม
ถนนตากฟา้-ท่าตะโก นครสวรรค์

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

141 5512710070 30/4/2555 19/6/2555 มีการลักลอบขนไม้สักเถื่อนที่ หมูบ่้านแหลงสันติสุข ต.เวยีงต้า อ.ลอง จ.แพร่ √ e-petition สํานักป้องกันฯ, สน.จทป.3 
(ลําปาง)

142 5511348321 1/5/2555 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบเผาต้นไม้และตัดไม้ทําลายป่า ในเขตป่าอนุรักษ์
ภูเขาธงแทน ตําบลด่านซา้ย อําเภอด่านซา้ย จังหวัดเลย

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

143 5511489096 1/5/2555 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนเทือกเขาหนิหยาบ ตําบลบ่อเวฬุ อําเภอข
ลุงจังหวัดจันทบุรี

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

144 5511423068 1/5/2555 ขอความเป็นธรรมให้แก่ราษฎรหมูท่ี่ 2 และหมูท่ี่ 4 ตําบลบ่อภาค อําเภอชาติ
ตระการ จังหวัดพษิณุโลก

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

145 5511362033 4/5/2555 มีการตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยบ่อส้มและป่าดอยโป่งนก ท้องที่อําเภอ
เชยีงคํา ตําบลอา่งทอง จังหวัดพะเยา

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

146 5512718383 4/5/2555 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ภายในเขตพื้นที่ป่าสงวน ถนนมิตรภาพ 
ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

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

147 5511383557 10/5/2555 มีการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าบรเิวณหมูบ่้านป่าสักงาม ตําบลลวงเหนือ อําเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่

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

148 5511334356 10/5/2555 มีการลักลอบตัดไม้ในป่าเขตพื้นที่ อําเภอท่าวังผา อําเภอสันติสุข อําเภอบ่อเกลือ 
อําเภอแม่จรมิ จังหวัดน่าน

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

149 5512761105 11/5/2555 19/6/2555 ขอแจง้เบาะแสการลักลอบตัดไม้พยุงภายในพื้นที่ป่าสงวน หมูบ่้านหนองหิน หมูท่ี่ 
10 ตําบลวะตะแบก อําเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ

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

150 5512950961 17/5/2555 ขอให้ทบทวนการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างบนพื้นที่ภูทับเบิก จังหวัด
เพชรบูรณ์

√ e-petition สน.จทป.4 สาขานครสวรรค์



หนา 22

ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 
ที่ปิดเรื่อง

เรื่อง อยูร่ะหวา่ง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/
ชอ่งทางการรับ
เรื่องรอ้งเรยีน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  ประจําเดอืนมิถุนายน 2555 (ตุลาคม 2554 - มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 1

151 5511390634 18/5/2555 18/6/2555 มีการบุกรุกตัดไม้ทําลายป่า บริเวณเทือกเขาสวง หมูท่ี่ 11 บ้านผา่นศกึ ตําบลพญา
เย็น อําเภอปากชอ่ง จังหวัดนครราชสีมา

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

152 5511303863 21/5/2555 กรณมีีต้นไม้ใหญใ่กล้บ้านพักอาศัย อาจเกิดความเสียหายหรืออันตรายจากต้นไม้
ล้มทับได้ บริเวณบ้านนางพรรณี พันธะไชย เลขที่ 124 ม.1 ตําบลหมูม้น อําเภอ
เชยีงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

√ e-petition สน.จทป.7 (ขอนแก่น)

153 5512761093 21/5/2555 มีนายทุนกวา้นซื้อป่าสงวน เพื่อปลูกยางพาราและสรา้งบ้านพักตากอากาศ 
บริเวณป่าติดโรงเรยีนบ้านหนองน้ําเขียว หมูท่ี่ 12 ตําบลบ้านด่านนาขาม อําเภอ
เมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์

√ e-petition สํานักป้องกันฯ, สน.จทป.3 
(ลําปาง)

154 1603.7/1447 22/5/2555 กรณีมีการบุกรุกทําลายป่าสงวนภูโล้น หมูท่ี่ 3 บ้านป่าเตย ตําบลนาอุดม อําเภอ
นิคมคําสรอ้ย จังหวัดมุกดาหาร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

155 1603.7/1446 22/5/2555 กรณีมีการบุกรุกตัดไม้ทําลายป่าบรเิวณป่าสงวนบ้านเมอืงใหม่ ตําบลเกาะเขาคอ 
อําเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

156 1603.7/1455 23/5/2555 กรณีมีการบุกรุกตัดไม้ทําลายป่า บริเวณป่าสงวนแม่แหงแม่เมือง หมูท่ี่ 1 หมูท่ี่ 7 
บ้านแหงเหนือ ตําบลบ้านแหง อําเภองาว จังหวัดลําปาง

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

157 5512651632 23/5/2555 28/5/2555 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับวันรณรงคใ์ห้ปลูกต้นไม้ และควรกําหนดให้มีวันปลูก
ต้นไม้แห่งชาติ

√ e-petition สํานักส่งเสริมการปลูกป่า

158 5510939883 24/5/2555 31/5/2555 ขอให้ปรับปรุงการให้บริการของเจา้หน้าที่สํานักงานป่าไม้ ประจําที่วา่การอําเภอ
บางระกํา ตําบลบางระกํา อําเภอบางระกํา จังหวัดพษิณุโลก

√ e-petition สน.จทป.4 (ตาก)

159 5510926037 28/5/2555 ขอให้ตรวจสอบเจา้หน้าที่กรมปา่ไม้ หน่วย นว1. (แม่กะสี) จังหวัดนครสวรรค์ √ e-petition สํานักป้องกันฯ, สํานัก
บรหิารกลาง

160 5511107922 28/5/2555 18/6/2555 ขอให้เร่งรัดค่าจา้ง TOR ของเจา้หน้าที่กรมปา่ไม้ ประจําจังหวัดแม่ฮอ่งสอน √ e-petition สํานักบริหารกลาง, 
สน.จทป.1 (เชยีงใหม่)



หนา 23

ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 
ที่ปิดเรื่อง

เรื่อง อยูร่ะหวา่ง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/
ชอ่งทางการรับ
เรื่องรอ้งเรยีน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  ประจําเดอืนมิถุนายน 2555 (ตุลาคม 2554 - มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 1

161 5511373794 29/5/2555 อยากใหต้ัด โค่น หรือขนย้ายไม้หวงห้าม ใกล้บ้านพักอาศัยของนางพรรณี พันธะ
ไชย บ้านเลขที่ 124 หมูท่ี่ 1 บ้านหมูม้น ต.หมูม้น อ.เชยีงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด

√ e-petition สน.จทป.7 (ขอนแก่น)

162 5511482278 31/5/2555 ขอให้ตรวจสอบพื้นที่หมูบ่้านทรัพยส์มบูรณ ์ เนื่องจากทางสํานักงานที่ดิน อ.บ้าน
ฉาง จ.ระยอง แจ้งว่าเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

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

163 1603.7/1617 7/6/2555 กรณีมีการลักลอบตัดไม้ในป่าสงวนแห่งชาติป่าละแม  หมูท่ี่ 16 บ้านวังปลา ตําบล
บ้านควน อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

164 5510951095 6/6/2555 เจา้หน้าที่ป่าไม้ที่ดูแลรับผิดชอบในเขต หมูบ่้านทาน หมูท่ี่ 4 ตําบลจางเหนือ 
อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง  ประพฤติ มิชอบ ทุจรติ  ละเวน้ปฏิบัติหน้าที่

√ e-petition สํานักบริหารกลาง, สํานัก
ป้องกัน, สน.จทป.3 (ลําปาง)

165 5511189883 7/6/2555 ขอความชว่ยเหลือใหเ้รง่อนุมัติเงนิค่าครองชพีของพนักงานราชการกรมป่าไม้ เขต
บางเขน กรุงเทพมหานคร

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

166 5511398376 8/6/2555 22/6/2555 เจา้หน้าที่ตํารวจ สภ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ค้าไม้สักท่อน ไม้สักแปรรูปทําไม้
โดยผิดกฎหมาย

√ e-petition สน.จทป.4 (ตาก)

167 5512990197 12/6/2555 14/6/2555 ขอให้พิจารณากํากับดูแลโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยแม่แฝก ซึ่งอยูใ่นเขต
บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าสันทราย) หมูท่ี่ 10 ตําบลแม่แฝกใหม่ อําเภอสันทราย
 จังหวัดเชยีงใหม่

√ e-petition สน.จทป.1 (เชยีงใหม่)

168 5311459051 12/6/2555 ขอให้จัดสรรที่ดินทํากนิให้เกษตรกรผู้ยากจน ในเขต ตําบลท่ากระดาน อําเภอ
สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชงิเทรา

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินฯ

169 5511372924 19/6/2555 มีการตัดไม้เทียมในป่าสงวนที่ ม.1 ต.ชอ่ง อ.นาโยง จ.ตรัง √ e-petition สํานักป้องกันฯ, สน.จทป.12
 (นครศรีธรรมราช)

170 5511321643 22/6/2555 กรณีจะมีโค่นทําลายสวนป่าที่อยูในบริเวณโรงเรียนบ้านแขมเจริญ หมูท่ี่ 3 ต.เมอืง
เดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

√ e-petition สน.จทป.7 สาขา
อุบลราชธานี

171 5511309970 22/6/2555 ขอให้ตรวจสอบการตัดไม้ทําลายป่าในพื้นที บา้นห้วยสเีสียด อําเภอภูหลวง จังหวัด
เลย

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



หนา 24

ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง

วัน/เดือน/ปี 
ที่ปิดเรื่อง

เรื่อง อยูร่ะหวา่ง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/
ชอ่งทางการรับ
เรื่องรอ้งเรยีน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  ประจําเดอืนมิถุนายน 2555 (ตุลาคม 2554 - มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 1

172 5512725369 22/6/2555 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ป่าสงวน ชื่อป่าทับลาน บรเิวณ
หมูบ่้านมาบกราด หมูท่ี่ 23 ตําบลโคกกระชาย อําเภอครบุร ีจังหวัดนครราชสีมา

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

รวม 100 72
รวมทั้งหมด 172



 
 
 

เอกสารแนบ ๒ 
 
 



หนา 1

ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง
วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง อยูร่ะหวา่ง

ดําเนินการ
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/
ชอ่งทางการรับ
เรื่องรอ้งเรยีน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

1 5311361450 1/10/2553 8/12/2554 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่า บริเวณหมูท่ี่ 6 และหมูท่ี่ 7 

ตําบลเวยีงสระ อําเภอเวยีงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
√ e-petition สํานักป้องกันฯ

2 1603.7/5092 6/10/2553 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทับเสลา-คอกควาย ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต  จ.

อุทัยธานี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

3 5310982342 9/10/2553 ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจา้หน้าที่ป่าไม้อําเภอตาพระยา 
จังหวัดสระแก้ว

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

4 5310986990 15/10/2553 พชิญะ ยั่งยืน ผอ.สํานักงานภาคที่ 5 กรมปา่ไม้ และนายภาสกรณ์ แพ่งสุวรรณ   

ได้กระทําพฤติกรรมมิชอบ
√ e-petition สํานักป้องกันฯ

5 5311489801 15/10/2553 27/6/2554 ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน จังหวัดกาญจนบุรี √ e-petition สํานักจัดการที่ดินฯ
6 5311372860 15/10/2553 ขอแจง้เบาะแสการลักลอบตัดไม้ บริเวณพื้นที่ป่าสงวนมุง่หน้าสู่หมูบ่้านวังถ้ําฉลอง

 ตําบลถ้ําฉลอง อําเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์
√ e-petition สํานักป้องกันฯ

7 1603.7/5557 18/10/2553 ความชว่ยเหลือเนื่องจากถูกให้รื้อบ้านออกจากที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในเขต
อําเภอท่าแซะ จ.ชุมพร

√ ด้วยตัวเอง สํานักกฎหมาย

8 5311484811 20/10/2553 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน ภายในพื้นที่ ถนนแก่งกระจาน ตําบลแกง่
กระจาน อําเภอแกง่กระจาน จังหวัดเพชรบุรี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

9 5311938671 20/10/2553 ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการลักลอบเผาป่า ในบริเวณพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง
 ซึ่งอยูใ่นเขตพื้นที่ตําบลเกาะใหญ่ อําเภอกระแสสินธุ ์จังหวัดสงขลา

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

10 5311323132 20/10/2553 8/12/2554 มีชาวบ้านและผูม้ีอทิธิพลได้เข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่า ที่เกดิเหตุจะเป็นทางขึ้นน้ําตกบุญ
บาลโดยจุดเกิดเหตุจะติดกับหน่วยงานกรมป้องกันภัยไฟป่าและกรมป่าไม้ของ
จังหวัดระนอง

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

11 5311367687 20/10/2553 ลักลอบตัดไม้ในป่า พื้นที่ป่าเขต อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร พื้นที่ป่าเขต อ.นาแก
จ.นครพนม

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554  เดือน ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 2



หนา 2

ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง
วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง อยูร่ะหวา่ง

ดําเนินการ
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/
ชอ่งทางการรับ
เรื่องรอ้งเรยีน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554  เดือน ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 2

12 5311446923 20/10/2553 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บ้านพุนกเหยา หมูท่ี่ 5 

บ้านพุนกเหยา ตําบลห้วยลกึ อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
√ e-petition สํานักป้องกันฯ

13 5311365258 20/10/2553 ขอแจง้เบาะแสการลักลอบการตัดไม้สัก และไม้ประเภทอื่นๆ บริเวณหมูบ่้าน  ห้วย
ฉลอง หมูท่ี่ 1 ตําบลถ้ําฉลอง อําเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

14 5311375564 20/10/2553 รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันได้กระทําการสั่งให้คนงาน
ตัดต้นปาล์ม เป็นจํานวนหลาย 10 ต้น ที่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

15 5312894168 22/10/2553 มีการบุกรุกทําลายป่าที่บ้าน สบสม หมูท่ี่ 3 ตําบล เวยีง อําเภอเชยีงของ 
จังหวัดเชียงราย

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

16 5310965347 26/10/2553 เจา้หน้าที่ป่าไม้เดิมที่นายคมกริชและนายวนิัย ประจําที่ศูนย์ประสานงาน
พระนครศรอียุธยาโดยมารีดไถ่เงนิกับทุกโรงงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

√ e-petition สํานักการอนุญาต

17 5311384698 26/10/2553 การบุกรุกเข้าไปตัดไม้ขนาดใหญแ่ละจํานวนมากในเขตป่าสงวน อ.แม่แจม่ 

จ.เชยีงใหม่
√ e-petition สํานักป้องกันฯ

18 5311354446 28/10/2553 มีนายทุนในพื้นที่ตําบลบ้านถ้ํา บางกลุม่ได้เข้าไปทําการจับจองเป็นของตน ทั้งที่
พื้นที่ดังกล่าว มีหมุดเขตป่าสงวนอยา่งชัดเจน ในเขตป่าสงวนตําบลบ้านถ้ํา พื้นที่
หมูท่ี่ 4 ตําบลบ้านถ้ํา อ.ดอกคําใต้ จ. พะเยา

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

19 5311304531 2/11/2553 มีการลักลอบตัดไม้บริเวณเทือกเขาพังเหย ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล 

จ.ชัยภูมิ
√ e-petition สํานักป้องกันฯ

20 5311406900 2/11/2553 แจง้เบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนเพื่อทํากิจการเหมืองแร่
ฟลูออไรท์ บริเวณหมูท่ี่ 7 ตําบลโคกแสมสาร อําเภอโคกเจรญิ จังหวัดลพบุรี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

21 5312771313 2/11/2553 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบขุดดินในพื้นที่เขตป่าไม้ ซึ่งอยูใ่นความ
รับผิดชอบของกรมป่าไม้ นําดินมาถมที่ดินเพื่อกอ่สร้างสถานีบริการน้ํามัน ปตท. 

ตําบลศรสีุนทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

√ e-petition สํานักป้องกันฯ



หนา 3

ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง
วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง อยูร่ะหวา่ง

ดําเนินการ
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/
ชอ่งทางการรับ
เรื่องรอ้งเรยีน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554  เดือน ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 2

22 5311315216 3/11/2553 8/12/2554 มีการลักลอบตัดไม้ใหญ่ ในป่าอนุรักษ์คลองเพรา ซอย 11 & 12 หมูท่ี่ 13

บ้านห้วยเหมือง ตําบลนาขา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
√ e-petition สํานักป้องกันฯ

23 5312753811 3/11/2553 ผูม้ีอทิธิพลในพื้นที่ลักลอบถางปา่และนํารถขุดดินไปขุดดินลูกรังบนเขาเพื่อไป
จําหน่าย หมู ่4 ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

24 1603.7/5527 10/11/2553 มีการลักลอบตัดไม้บริเวณอา่งเก็บน้ํา หมูบ่้านสะพานเสือ  ต.เหมาะ อ.กะปง  จ.

พังงา
√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

25 5311354821 10/11/2553 23/12/2554 ขอให้ตรวจสอบ การลักลอบเคลื่อนยา้ยท่อนไม้ขนาดใหญ่ หมูท่ี่ 4 หมูบ่้านเขา
น้ําอุน่ ตําบลหินดาษ อําเภอปางศลิาทอง จังหวัดกําแพงเพชร

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

26 5310997448 10/11/2553 เจา้หน้าที่ป่าไม้ภาคที่ 5 ชื่อนายพชิญะ ยั่งยืน และนายสภโณ ได้เข้ามาตรวจ
โรงงานเลื่อยไม้ และได้เรียกเก็บเงินกับโรงงาน หมู ่5 ต.บางกระสอ อ.เมอืง
จ.นนทบุรี

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

27 5311308392 10/11/2553 10/11/2553 สวนป่าไม้สัก ชอ่งเขาลับงา หมูท่ี่ 16 บ้านใหม่นาบ่อคํา อําเภอเมอืงกําแพงเพชร 
จังหวัดกําแพงเพชร ที่ถูกลักลอบตัดไม้สักไปจํานวน 9-10 ต้น อายุต้นไม้สัก
ประมาณ 18 ปี เป็นครัง้ที่ 3

√ e-petition สผส. ดําเนินการเอง

28 1603.7/5629 16/11/2553 เจา้หน้าที่ป่าไม้ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐมเรียกเก็บเงินจากพอ่คา้แม่ค้าร้านขาย
เฟอรน์ิเจอร์ จังหวัดนครปฐม

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

29 1603.7/5631 17/11/2553 28/1/2554 มีการบุกรุกพื้นที่ปลูกป่า หมูบ่้านสันง้อไถ ต.ผางาม อ.เวยีงชัย จ.เชยีงราย √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ
30 5311338040 18/11/2553 16/3/2555 มีนายทุนบุกรุกปลูกปาล์มน้ํามัน ยางพารา ที่ป่าสงวนเลียงสัตว์ หมูท่ี่ 3 

ตําบลทุ่งสัง และหมูท่ี่ 2 ตําบลบางรูป หมูท่ี่ 3 ตําบลทุ่งสัง อําเภอทุ่งใหญ่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,

สน.จทป.12 

(นครศรีธรรมราช)

31 5311480212 18/11/2553 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกที่ดินพื้นที่เขตป่าสงวน(ไม่ทราบชื่อป่า) โดยผูม้ีอทิธิพล
ในพื้นที่ บริเวณหมูท่ี่ 3 ตําบลสิชล อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

√ e-petition สํานักป้องกันฯ



หนา 4

ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง
วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง อยูร่ะหวา่ง

ดําเนินการ
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/
ชอ่งทางการรับ
เรื่องรอ้งเรยีน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554  เดือน ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 2

32 5311482144 19/11/2553 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนเขตป่าทุ่งสัง ปากเพรยีง ตั้งอยู่หมูท่ี่ 2 

ตําบลบางรูป อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
√ e-petition สํานักป้องกันฯ,

สน.จทป.12 

(นครศรีธรรมราช)

33 5311368606 24/11/2553 มีชาวบ้านในหมูบ่้านชําบอน ตําบล นาอนิ อ.พชิัย จ.อุตรดิตถ์ ได้มีการบุกรุกเข้าไป
ในป่าจุดที่1 อยูต่รงข้าม การทางพชิัย และจุดที่2 คือ อา่งเก็บน้ําชําบอน อ.นาอนิ 

วิ่งจากเส้นพษิณุโลกไปอุตรดิตถ์

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

34 5311353125 30/11/2553 13/12/2554 นายวนิัย พูนสิน สามีของผู้ใหญ่บ้านหมู ่5 ต.ปากฉลุย และพวก ได้ขึ้นไปบนเขา
บ้านเคี่ยมเพาะ หมู ่5 ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ฯ เพื่อบุกรุกถางป่าที่เป็น
พื้นที่ป่าต้นน้ําของบ้านเคี่ยมเพาะ

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

35 5311467694 2/12/2553 ขอแจ้งเรื่องประชาชนรอ้งเรยีนปัญหาการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติบริเวณ
บ้านพระเสาร์ หมู ่1 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

36 5311338430 2/12/2553 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนที่บริเวณบ้านท่างาม ต.สําราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ √ e-petition สํานักป้องกันฯ

37 5312748400 9/12/2553 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บริเวณหมูบ่้านสันหีบ
หมูท่ี่ 8 ตําบลแม่สํา อําเภอศรสีัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

38 1603.7/5147 12/10/2553 15/12/2553 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน หมู4่ ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย  จ.แม่ฮ่องสอน √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ
39 1603.7/5128 8/10/2553 15/12/2553 เจา้หน้าที่ป่าไม้ประจําศูนย์ประสานงานป่าไม้น่าน ใช้อํานาจหน้าที่ข่มขู ่และเรียก

เก็บเงินจากชาวบ้าน
√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

40 5311330786 17/12/2553 13/12/2554 มีการตัดไม้ทําลายป่า บรเิวณ หมูบ่้านหน้าคราม ม.6 ต.ทุ่งระยะ อ.สวี จ.ชุมพร √ e-petition สํานักป้องกันฯ

41 5312794592 17/12/2553 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้สัก ป่าสงวนในเขตพื้นที่หมูบ่้านบ้านดอน
 หมูท่ี่ 2 ชอยวัดป่าบุญนาค ตําบลเชยีงดาว อําเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

√ e-petition สํานักป้องกันฯ



หนา 5

ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง
วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง อยูร่ะหวา่ง

ดําเนินการ
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/
ชอ่งทางการรับ
เรื่องรอ้งเรยีน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554  เดือน ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 2

42 5312749902 21/12/2553 บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ควนบ้านเกาะจง หมู1่0 ตําบลทับชา้ง อําเภอนาทวี 
จังหวัดสงขลา

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

43 5311379690 21/12/2553 มีการตัดไม้สัก ไม้ประดู่ขนาดใหญ่จํานวนมากที่เส้นทางหมายเลข1290ระหว่าง
อําเภอแม่จัน-เชยีงแสนที่มุ่งหน้าไปสามเหลี่ยมทองคํา

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

44 5311031906 22/12/2553 ขอความอนุเคราะหพ์จิารณานํารถแบ็คโฮเข้าไปขุดบ่อน้ําเพื่อใชอุ้ปโภคบริโภค
ใหแ้กป่ระชาชนประมาณ 100 หลังคาเรือน อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ป่าอุทยานห้วยแร่
 ตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหนิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

45 5311301150 23/12/2553 มีหน่วยงานเอกชนได้เข้าไปบุกรุกขุดดินและต้นไม้ในเขตป่า หมูบ่้านทุ่งกง ต.ทุ่งกง 
อ.กาญจนดิษฐ ์จ.สุราษฎร์ธานี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

46 5311357458 23/12/2553 มีนายทุนเขาไปบุกรุกถางป่าบนภูเขาเพื่อปลูกยางพาราและบุกรุกป่าเพื่อเข้าทํา
สํานักสงฆ์ ต.บางรูป อ.ทุ่งใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

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

ศูนย์ประสานงานป่าไม้สกลนคร
√ ทางโทรศัพท์ สํานักบริหารกลาง

48 1603.7/6075-6 24/12/2553 28/6/2554 กระทู้ถามที่ 1488 ร. เรื่องเรง่รัดแก้ไขปัญหาการประกาศพื้นที่ป่าสงวนทับที่
ราษฎรและที่สาธารณประโยชน์

√ สร.ทส. สํานักจัดการที่ดินฯ,

สํานักป้องกันฯ

49 5311394464 4/1/2554 ขอให้ตรวจสอบการลักลอบตัดไม้ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปาน 

อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
√ e-petition สํานักป้องกันฯ

50 1603.7/5182 15/10/2553 11/1/2554 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บ้านชําบอน ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พษิณุโลก √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ
51 5410942276 11/1/2554 หน่วยกรมป่าไม้ ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชงิเทรา เจา้หน้าที่ทุจรติ 

ประพฤติมิชอบ ละเวน้ปฏิบัติหน้าที่
√ e-petition สํานักป้องกันฯ

52 1603.7/132 13/1/2554 มีการบุกรุกถางป่าบริเวณเขาลูกช้าง หมูบ่้านเขาลูกช้าง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

53 1603.7/5055 4/10/2553 13/1/2554 กรณีมีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ หมูบ่้านหินโหง้น , บ้านไก่ดิ้น หมู ่2 ต.ห้วยคต 

อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
√ ด้วยตัวเอง สํานักป้องกันฯ



หนา 6

ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง
วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง อยูร่ะหวา่ง

ดําเนินการ
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/
ชอ่งทางการรับ
เรื่องรอ้งเรยีน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554  เดือน ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 2

54 5411987380 14/1/2554 บุกรุกป่าต้นไม้ในพื้นที่อนุรักษ์  คลองโป่งน้ํารอ้น ต.โป่งน้ํารอ้น อ.โป่งน้ํารอ้น
จ.จันทบุรี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

55 5412788543 14/1/2554 ขอแจง้เบาะแสการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า บริเวณป่าสงวน(ไม่ทราบชื่อ) เชื่อม
ระหว่างตําบลโพนงาม อําเภอคําชะอี และ อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

56 5411110247 14/1/2554 ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของพนักงานจ้างเหมา หน่วยป้องกันรักษาป่า 
กรมป่าไม้ เรื่องคา่ตอบแทนเงนิเดือนยังไม่ออก

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

57 5410999066 14/1/2554 พฤติกรรมเจา้หน้าที่ป่าไม้อําเภอแม่ทา ลพ.3ทาชมภู ข่มขูป่ระชาชน,เรยีกรับสินบน √ e-petition สํานักป้องกันฯ

58 5412208700 14/1/2554 21/2/2554 อยากให้ท่านปรับปรุงเรื่องคา่ตอบแทน และสวัสดิการของพนักงานจ้างเหมา √ e-petition สํานักบริหารกลาง

59 1603.7/82 17/1/2554 ขอพระราชทานความเป็นธรรม กรณีนางเพ็ญศิร ิแสงทองจี ตําบลการะเกด 

อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
√ สํานักราช

เลขาธิการ
สํานักกฎหมาย

60 1603.7/184 17/1/2554 การตัดไม้และขนไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตพื้นที่บ้านเปือย อําเภอกันทรารมย์ 
จังหวัดศรีษะเกษ

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

61 5411482809 20/1/2554 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนชื่อ ตาดวัวเฒา่ บริเวณพื้นที่บ้านผามูบ 

หมูท่ี่ 11 ตําบลแม่พูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเชื่อมต่อกับอําเภอเด่นชัย 

จังหวัดแพร่

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

62 5411381781 20/1/2554 27/6/2554 มีการปรับพื้นที่ที่มีสภาพป่าตรงข้ามอนามัยโนนสาวเอ้ ต.วังหมี อ.วังน้ําเขียว
จ.นครราชสีมา

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินฯ

63 5412278155 26/1/2554 22/2/2554 ขอให้ตรวจสอบเรื่องคา่ตอบแทน √ e-petition สํานักบริหารกลาง
64 5410936257 26/1/2554 เจา้หน้าที่ป่าไม้ มีพฤติกรรมเรียกรับเงินจากโรงปูนและโรงโม่ในเขตจังหวัดสระบุรี √ e-petition สํานักบริหารกลาง



หนา 7

ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง
วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง อยูร่ะหวา่ง

ดําเนินการ
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/
ชอ่งทางการรับ
เรื่องรอ้งเรยีน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554  เดือน ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 2

65 5412722048 26/1/2554 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บริเวณเขาบรรทัด หมูท่ี่ 5 

ตําบลแหลมกลัด อําเภอเมอืง จังหวัดตราด
√ e-petition สํานักป้องกันฯ

66 5412727450 26/1/2554 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินสาธารณะ ประเภทป่าสงวนแหง่ชาติ 

(ไม่มีชื่อ) บริเวณหมูท่ี่ 6 ตําบลหนองน้ําใส อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
√ e-petition สํานักป้องกันฯ

67 5411160986 26/1/2554 ขอความอนุเคราะห ์พจิารณาปรับเพิ่มอัตราคา่จา้งใหแ้กพ่นักงานลูกจ้างชั่วคราว
ของกรมป่าไม้ ตําแหน่งพนักงานป้องกันไฟป่า ของจังหวัดกาฬสินธุ์

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

68 5412797967 26/1/2554 6/6/2555 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อถอืครองที่ดิน บรเิวณ
ป่าสงวนชื่อควนปลวกโล้น(ชื่อที่ประชาชนเรยีก)บ้านไทรทอง หมูท่ี่ 6 

ตําบลกะลาเส อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,

สน.จทป.12 

(นครศรีธรรมราช)

69 ทส 0207.3/ว
2707

18/10/2553 กระทู้ถามที่ 1134 ร. เรื่อง การตั้งศูนย์อนุรักษ์ส่งเสริมการปลูกและวจิัยพืชพันธุ์
พื้นเมอืงที่หายาก

√ สป.ทส. สํานักวิจัยและพัฒนาฯ

70 1603.7/ว6064 20/12/2553 การดําเนินการตามข้อหารอืของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร (ของนายสุกิจ อัถโถ
ปกรณ ์นายสมบัติ  ยะสินธุ ์และนางวรศุลี  สุวรรณปริสุทธิ์)

√ สล.สส. สํานักการอนุญาต,

สํานักป้องกันฯ

71 5411481719 7/2/2554 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนด้านหลังเขื่อนหว้ยแคน บริเวณหมูท่ี่ 6 

ตําบลโพนงาม อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร
√ e-petition สํานักป้องกันฯ

72 5411306988 11/2/2554 ขอให้ตรวจสอบการลักลอบตัดไม้ประเภท ไม้ประดู่ ไม้ยาง ไม้ตาด บริเวณพื้นที่ป่า
สงวนเทือกเขาพนมดงรัก หมูบ่้านนากลาง หมูท่ี่ 5 หมูท่ี่ 8 และหมูท่ี่ 11 ตําบล
สะเดา อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรนิทร์

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

73 5411358703 11/2/2554 มีชาวบ้านเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนโดยเป็นป่าเบญจพรรณ ไผ่ ไม้ยืนต้น และทํา
การเผาป่าในตอนกลางวันและกลางคืน หมูบ่้านไผ่สีทอง/ม่วงเทา ตําบลองคพ์ระ 
อําเภอด่านชา้ง จังหวัดสุพรรณบุรี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

74 5412708770 11/2/2554 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า บรเิวณเขาโพธิ์พระยา 
หมูบ่้านท่าข้ามสุด ตําบลศรมีงคล อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ



หนา 8

ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง
วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง อยูร่ะหวา่ง

ดําเนินการ
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/
ชอ่งทางการรับ
เรื่องรอ้งเรยีน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554  เดือน ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 2

75 5411454547 11/2/2554 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับกลุ่มผูม้ีอทิธิพลลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนเพื่อทํา
การเกษตร ในพื้นที่หมู ่12 ตําบลอา่วตง อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

76 5411353717 11/2/2554 ลูกของลูกจ้างเจา้หน้าที่ป่าไม้และอื่นๆ จํานวน 7-10 คน เข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าสวงน
 ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบันได้เข้าไปถางพื้นที่ป่า และปักหลักจับจองพื้นที่ โดย
จะนําพื้นที่ตรงนั้นทําประโยชน์ส่วนตัว หมูบ่้านแหลมทับอวน/อา่วทับอวน ตําบล
เกาะพยาม อําเภอเมอืงระนอง จังหวัดระนอง

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

77 5411407073 16/2/2554 16/9/2554 ขอให้เร่งรัดการดําเนินการขึ้นทะเบียนสวนป่า เพื่อขออนุญาตตัดไม้สักทองเพื่อ
จําหน่าย ให้แก่ นายโฆสิต โรจนพันธ์ ต.หนองจก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

√ e-petition สํานักส่งเสริมฯ

78 5412654937 5/1/2554 16/2/2554 ขอเสนอความเห็นให้ปรับปรุงโครงการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกรมป่าไม้ √ e-petition สํานักบริหารกลาง
79 5412208700(1) 5/1/2554 16/2/2554 ร้องเรียนกรณี สิทธิ /สวัสดิการ / เงนิเดือน ข้าราชการ พนักงานราชการ 

ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราว (5412208700)

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

80 5312683273 29/12/2553 16/2/2554 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ ต.คลองแม่ลาย อ.เมอืง 
จ.กําแพงเพชร

√ e-petition สํานักส่งเสริมฯ,

สํานักการอนุญาต,

สํานักกฎหมาย

81 5312639096 29/11/2553 16/2/2554 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของการสอบ
บรรจุข้าราชการของหน่วยงานกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาตสิัตวป์่าและ
พันธุ์พืช

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

82 5411384933 17/2/2554 13/12/2554 ลักลอบตัดไม้ในป่าเขาแหลมริ่วหมูท่ี่4 ตําบลบางน้ําจดื อําเภอหลังสวน 

จังหวัดชุมพร
√ e-petition สํานักป้องกันฯ

83 5412742980 17/2/2554 แจง้เบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า บริเวณเขตพื้นที่ป่าสงวน (ไม่
ทราบชื่อ) ตั้งอยูร่ะหวา่งหมูบ่้านแม่ตั๋ง หมูท่ี่ 7 และหมูบ่้านแม่เชยีงรายบน หมูท่ี่ 4 

ถนนพหลโยธิน ตําบลแม่พรกิ อําเภอแม่พรกิ จังหวัดลําปาง

√ e-petition สํานักป้องกันฯ



หนา 9

ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง
วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง อยูร่ะหวา่ง

ดําเนินการ
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/
ชอ่งทางการรับ
เรื่องรอ้งเรยีน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554  เดือน ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 2

84 5410979611 19/2/2554 ผูร้ับเหมา ร่วมพลังยนต์ก่อสร้าง สรา้งอาคาร ถูกเจา้หน้าที่ปา่ไม้เรยีกรับเงิน %    

ในการตรวจรับจากผูร้ับเหมา
√ e-petition สํานักบริหารกลาง

85 5412737405 19/2/2554 ขอแจง้เบาะแสการลักลอบตัดไม้ป่าสงวน บริเวณพื้นที่หมูท่ี่ 2 หมูบ่้านฟากท่า 
อําเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

86 5411426293 21/2/2554 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกที่ดินป่าสงวนโดยไม่ได้รับอนุญาต บริเวณหมูท่ี่ 12 

ตําบลอา่วตง อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
√ e-petition สํานักป้องกันฯ

87 1603.7/5560 12/11/2553 22/2/2554 มีการลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่หมูบ่้านมะเซอย่อ ต.บ้องตี้ อ.ไทรโยค
 จ.กาญจนบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

88 5411483221 23/2/2554 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกที่ดินป่าสงวนโครงการปลูกป่าของ บรษิัท ปตท.จํากัด 

(มหาชน) เพื่อปลูกยางพารา ในพื้นที่หมูท่ี่ 3 ตําบลทับชา้ง อําเภอสอยดาว จังหวัด
จันทบุรี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

89 5411452774 23/2/2554 ขอต่ออายุการใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อปลูกปาล์มน้ํามันและยกเว้นการเรียกเก็บ
คา่ภาคหลวงและคา่บํารุงป่า

√ e-petition สํานักการอนุญาต

90 1603.7/707 28/2/2554 มีการขุดดินที่ป่าภูเขาหลวง หมูท่ี่ 6 หมูบ่้านเขาหลักไก่ ต.ท่างิ้ว อ.เมอืง 
จ.นครศรีธรรมราช

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

91 5412715802 28/2/2554 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกทําลายป่าภายในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแดง
เนินเพิ่ม บริเวณหมูท่ี่ 15 บ้านน้ําแจง้พัฒนา ตําบลนาบัว อําเภอนครไทย จังหวัด
พษิณุโลก

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

92 5412794467 28/2/2554 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ ป่าสงวนยางน้ํากัดเหนือ ยางน้ํากัดใต้ 

พื้นที่หมูท่ี่ 1 หมูท่ี่ 4 และหมูท่ี่ 5 ตําบลพุสวรรค์ อําเภอแกง่กระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ



หนา 10

ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง
วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง อยูร่ะหวา่ง

ดําเนินการ
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/
ชอ่งทางการรับ
เรื่องรอ้งเรยีน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554  เดือน ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 2

93 5412754907 28/2/2554 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้เพื่อถอืครองที่ดินบริเวณป่าสงวน(ไม่
ทราบชื่อ) ตั้งอยูใ่นเขตพื้นที่อําเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม จุดสังเกตพื้นที่ป่าฯ
 จะเชื่อมต่อระหวา่งอําเภอโพนสวรรค์กับอําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

94 5411177697 4/2/2554 21/2/2554 ขอให้เร่งเบิกจ่ายเงินเดือนให้กับลูกจ้างเหมา สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 

กรมป่าไม้ จังหวัดตาก
√ e-petition สํานักบริหารกลาง

95 5411129525 7/2/2554 21/2/2554 ขอให้เร่งพิจารณาจา่ยเงินค่าตอบแทนให้แก่ลูกจ้างของสํานักงานจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ถนนท่ามะโอ ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมอืง จังหวัดลําปาง

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

96 5411101080 7/2/2554 21/2/2554 ขอให้เร่งพิจารณาจา่ยเงินค่าครองชีพให้กับพนักงานราชการของศูนย์วจิัยผลิตผล
ป่าไม้ จังหวัดเลย หมูท่ี่ 3 ตําบลภูกระดึง อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

97 5412708544 1/3/2554 แจง้เบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและการบุกรุกพื้นที่ป่าชุมชนบ้าน
เขาแดงและบ้านทองคําโคกแปร่ หมูท่ี่ 7 ตําบลโคกตาล อําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะ
เกษ

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

98 5412787420 1/3/2554 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้และการบุกรุกเข้าไปใชป้ระโยชน์ในที่ดิน 

บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ดงหมู ตําบลคําป่าหลาย อําเภอเมอืง จังหวัดมุกดาหาร
√ e-petition สํานักป้องกันฯ

99 5411488967 1/3/2554 ขอให้ตรวจสอบการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บรเิวณ หมูท่ี่ 10 ตําบลรอ่นทอง 
อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

100 1603.7/797 4/3/2554 24/6/2554 มีการลักลอบตัดไม้สัก บรเิวณสวนหย่อมหมูบ่้านสมิทธิโชติ ซ.ลาดพร้าว 78 

ถ.สุขาภิบาล กรุงเทพฯ
√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ



หนา 11

ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง
วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง อยูร่ะหวา่ง

ดําเนินการ
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/
ชอ่งทางการรับ
เรื่องรอ้งเรยีน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554  เดือน ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 2

101 5410980157 4/3/2554 16/9/2554 ดําเนินการตรวจสอบการเบิกจา่ยเงนิ ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน ของงานปลูกป่า 
บํารุงป่าและงานเพาะชํากล้าไม้ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแก่น

√ e-petition สํานักส่งเสริมฯ

102 5412705023 4/3/2554 ขอแจง้เบาะแสการบุกรุกที่ดิน บริเวณพื้นที่ป่าสงวน หมูท่ี่4 หมูบ่้านทุง่น้อย 

ตําบลคลอกควาย อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
√ e-petition สํานักป้องกันฯ

103 5411176306 26/1/2554 4/3/2554 ร้องเรียนกรณี สิทธิ /สวัสดิการ / เงนิเดือน ข้าราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราว (5411176306)

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

104 5411177005 20/1/2554 4/3/2554 ขอความชว่ยเหลือจา่ยเงินเดือนให้กับลูกจ้างชั่วคราวหน่วยป้องกันรักษาป่า 
สํานักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 ตําบลเวยีง อําเภอเมอืง จังหวัดเชียงราย

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

105 5411185003 14/1/2554 4/3/2554 ขอให้พิจารณาจา่ยเงินค่าครองชีพให้แก่ข้าราชการของสํานักงานประสานงาน
ป้องกันและปราบปรามการทําลายทรัพยากรป่าไม้(นปม.) ตําบลคําแคน อําเภอ
มัญจา จังหวัดขอนแก่น

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

106 5411166983 5/1/2554 4/3/2554 ร้องเรียนกรณี สิทธิ /สวัสดิการ / เงนิเดือน ข้าราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราว (5411166983)

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

107 5411388296 8/3/2554 มีการถางป่าไม้บนภูเขาเส้นทางเข้าบ้านกําพี้ถงึบ้านหว้ยด้าย √ e-petition สํานักป้องกันฯ
108 5412759213 8/3/2554 8/12/2554 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน ชื่อหว้ยป่าบิด หมูท่ี่ 10

ตําบลฝายกวาง อําเภอเชยีงคํา จังหวัดพะเยา
√ e-petition สํานักป้องกันฯ

109 5412995877 9/3/2554 11/8/2554 ขอความชว่ยเหลือจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่รักษาป่าสงวน
แห่งชาติ (ผู้ร้องไม่ทราบชื่อป่า) จํานวนประมาณ 2,000 ไร่ ของคณะกรรมการป่า
ชุมชนหมูท่ี่ 3 หมูบ่้านทุ่งเจริญ ตําบลอมกอ๋ย อําเภออมกอ๋ย จังหวัดเชยีงใหม่

√ e-petition สํานักจัดการป่าชุมชน

110 1603.7/845 9/3/2554 มีการบุกรุกป่าบริเวณน้ําตกผาน้ํายอ้ย หมูท่ี่ 1 ตําบลภูเขาทอง อําเภอหนองพอก 

จังหวัดร้อยเอ็ด
√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ



หนา 12

ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง
วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง อยูร่ะหวา่ง

ดําเนินการ
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/
ชอ่งทางการรับ
เรื่องรอ้งเรยีน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554  เดือน ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 2

111 1603.7/889 14/3/2554 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์บนภูเขาภูคําบก หมูท่ี่ 8 ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก
จ.ร้อยเอ็ด

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

112 5410981048 14/3/2554 พฤติกรรมเจา้หน้าที่สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 สระบุร ีได้ทําการทุจรติเงนิ
ชาวบ้าน และยังทําให้หน่วยงานเสียชื่อเสียง (5410981048)

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

113 1603.7/888 14/3/2554 มีการลักลอบตัดไม้แถบเทือกเขาดอยงุม้ ใกล้หมูบ่้านเหล่าป่าม่วง หมูท่ี่ 5 

ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่
√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

114 5412724600 16/3/2554 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าของป่าสงวน (ไม่ทราบชื่อ) 

จํานวน 1,000 ไร่ บริเวณบ้านผาลาด หมูท่ี่ 7 ตําบลน้ําหมัน อําเภอท่าปลา 
จังหวัดอุตรดิตถ์ (5412724600)

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

115 5412311132 16/3/2554 8/12/2554 มีการบุกรุกเขตป่าสงวนของจังหวัดระนองของกลุม่นายทุนใหญ่ ที่หมู4่ ตําบลหงาว
 อําเภอเมอืง จังหวัดระนอง (5412311132)

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

116 5311698202 21/12/2553 21/3/2554 ฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมป่าไม้ √ e-petition สํานักบริหารกลาง
117 1603.7/787 21/3/2554 มีการบุกรุกตัดไม้สัก, ประดู่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณบ้านนาสองเหมือง อ.

นิคมคําสรอ้ย จ.มุกดาหาร
√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

118 1603.7/178 17/1/2554 23/3/2554 พฤติกรรมเจา้หน้าที่ป่าไม้ อยู่ใกล้หมูบ่้านบางแกะ หมูท่ี่ 4 ตําบลละอุน่ใต้
อําเภอละอุน่ จังหวัดระนอง

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

119 5412739355 24/3/2554 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าในพื้นที่ป่าสงวน (ไม่มีชื่อ) 

บริเวณหมูบ่้านทรัพยส์มบูรณ ์หมูท่ี่ 10 ตําบลโนนดินแดง อําเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

120 5412700469 24/3/2554 แจง้เบาะแสการลักลอบตัดไม้ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ(ไม่ทราบชื่อ) ซึ่งเป็นพื้นที่
ติดต่อระหวา่งจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดเลย หมูท่ี่ 6 ตําบลวังกวาง
อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ ์(5412700469)

√ e-petition สํานักป้องกันฯ



หนา 13

ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง
วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง อยูร่ะหวา่ง

ดําเนินการ
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/
ชอ่งทางการรับ
เรื่องรอ้งเรยีน

หน่วยงาน
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รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554  เดือน ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 2

121 5412363366 25/3/2554 25/3/2554 ยึดถือครอบครอง แผ้วถางหรือกระทําด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่
สภาพป่าสงวนแหง่ชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต และประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้
รับอนุญาตจากนายทะเบียน ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุร ี(5412363366)

√ e-petition สํานักป้องกันฯ ทส. ส่งคืนไป ทช.

122 5411437234 25/3/2554 ให้ตรวจสอบกลุม่บุคคลจํานวนประมาณ 4-5 คน ทําการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ บริเวณป่าดงคําเดย หมูท่ี่ 11 หมูบ่้านห้วยบอน ตําบลโคกก่ง 
อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจรญิ (5411437234)

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

123 1603.7/96 28/3/2554 มีการลักลอบตัดไม้พะยอม ไม้เต็ง บริเวณบ้านด่าน ต.ด่าน อ.ราศรไีศล จ.ศรสีะเกษ √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

124 5412357904 30/3/2554 ยึดถือครอบครอง แผ้วถางหรือกระทําด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่
สภาพป่าสงวนแหง่ชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต และประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้
รับอนุญาตจากนายทะเบียน ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุร ี(5412357904)

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

125 1603.7/1107 30/3/2554 24/6/2554 มีนายทุนร่วมกันทําฟาร์มเลี้ยงสัตวใ์นเขตป่าใกล้หมูบ่้านสระแก้วและ
หมูบ่้านไผ่แก้ว ต.สําโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

126 1603.7/547 7/3/2554 30/3/2554 มีการนําไม้จากป่ามาสร้างบ้าน หมูบ่้านวังกะทะ ต.ขุนกระทิง อ.เมอืง
จ.ชุมพร (15/2/2554)

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

127 1603.7/212 19/1/2554 31/3/2554 มีการบุกรุกตัดไม้และลําเลียงไม้ออกจากป่า ต.บ้านถ่อน อ.สวา่งแดนดิน 

จ.สกลนคร
√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

128 5411387869 31/3/2554 นายปัญญา วงษาศลิชัย นายสมรักษ์ สวยโสภา นายสมเด็จ ประหยัดทรัพย์ 
(ผู้ใหญ่บ้านโคกสง่า) และพรรคพวก บุกรุกป่า บา้นโคกสง่า หมู ่9 

ตําบลหนองโพนงาม อําเภอเกษตรสมบูรณ ์จังหวัดชัยภูมิ (5411387869)

√ e-petition สํานักป้องกันฯ
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129 5311172998 12/11/2553 31/3/2554 ขอให้ตรวจ โครงการจัดซื้อถุงย่อยสลาย วา่มีความทุจรติหรอืไม่ อยูท่ี่ขัน้ตอนไหน 

ใครกําลังดําเนินการตรวจสอบ จงใจทุจรติหรอืไม่ ขัน้ตอนการประกวดซองราคา 
การเบิกจ่าย

√ e-petition สํานักส่งเสริมฯ

130 5312684774 16/12/2553 27/12/2553 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ การขอให้สนับสนุนเงินทุน สําหรับผูท้ี่ปลูกป่าที่เข้า
ร่วมโครงการปลูกป่าตามนโยบายของรัฐบาล ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมป่าไม้ เมื่อปี 

2535

√ e-petition สํานักส่งเสริมฯ

131 5412178265 26/1/2554 31/3/2554 ขอให้แนะนําเรื่องงบประมาณ โครงการปลูกปา่ถาวรเฉลมิพระเกยีรตฯิ √ e-petition สํานักส่งเสริมฯ
132 1603.7/898 7/1/2554 31/3/2554 กระทู้ถามของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเพื่อตอบในราชกจิจานุเบกษา (กระทู้ถามที่

 351/ร., 408/ร.,416/ร.)
√ สร.ทส. สํานักจัดการที่ดินฯ,

สํานักการอนุญาต,

สํานักจัดการป่าชุมชน

133 1603.7/6020 14/2/2554 31/3/2554 ข้อหารอืของนายประวัติ  ทองสมบูรณ ์สมาชกิวุฒิสภา กรณีขอให้รัฐบาลนําผล
การศกึษาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมาธิการวสิามัญหามาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่เกษตรกรและชุมชนประสบภัยธรรมชาติมาใช้ในการ
ป้องกันปัญหาอุทกภัยในระยะยาว

√ สร.ทส. สํานักป้องกันฯ

134 1603.7/1177 5/4/2554 มีการบุกรุกทําลายป่าเชยีงดาวที่หมูบ่้านห้วยบง หมูท่ี่ 11 ตําบลเชยีงดาว อําเภอ
เชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

135 5411345382 7/4/2554 ขอให้พจิารณาออกใบเบิกทางของดา่นตรวจปา่ไม้จังหวัดชุมพร ให้แก่
ผูป้ระกอบการขนสง่ไม้ (5411345382)

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

136 5412642315 7/4/2554 7/4/2554 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการกับผูม้ีอทิธิพลที่ทําการตัดไม้ 

ทําลายป่า ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการกับผูม้ีอทิธิพลที่ทําการ    
ตัดไม้ทําลายป่า (5412642315)

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

137 5412642184 7/4/2554 7/4/2554 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาผูล้ักลอบตัดไม้ทําลายป่า โดยการ
แก้ไขบทลงโทษบุคคลที่บุกรุกพื้นที่ป่าไม้ให้รุนแรงขึ้น (5412642184)

√ e-petition สํานักป้องกันฯ
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138 1603.7/1204 7/4/2554 10/6/2554 มีการตัดไม้ประดู่ ไม้เต็ง ไม้รัง ในพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติเขาฟา้แลบ (เขาจมูกแขก) 

ตําบลนิยมชัย อําเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

139 1603.7/1214 7/4/2554 มีการลักลอบตัดไม้นําไปแปรรูป ใกล้ท่าทรายเก่า หมู ่1 หมู่บ้านทรายมูล
ตําบลเสด็จ อําเภอเมอืง จังหวัดลําปาง

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

140 5411373907 8/4/2554 ขอให้ตรวจสอบการตัดต้นไม้และบุกรุกพื้นที่ป่าชุมชน บริเวณหมูบ่้านคลองไม้แดง 
หมูท่ี่ 1 ตําบลยกกระบัตร อําเภอสามเงา จังหวัดตาก (5411373907)

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

141 5311147927 1/10/2553 1/3/2554 ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจา้หน้าที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน กรณีขอกลับเข้ารับราชการของกรมป่า
ไม้

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

142 1603.7/1284 19/4/2554 13/7/2554 การตัดไม้พะยูงในปา่ใกลห้มูบ่้านโคกกวา้ง หมู ่1 และหมู่บ้านมหาไชย หมู ่2 ตําบล
มหาไชย อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

143 5412719659 19/4/2554 ขอแจง้เบาะแสการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บริเวณป่าบ้านแดง หมูท่ี่ 15 

หมูบ่้านหนองแซง ตําบลโพนงาม อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร (5412719659)

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

144 5411485229 19/4/2554 พบเห็นการกอ่สรา้งบังกะโลจํานวน 3หลัง โดยเจ้าของธุรกิจ Father & Son 

Message เป็นที่ดิน สทก. พื้นที่บางส่วนจะเข้าไปในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่
หมูบ่้านบางหลาโอน ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา (5411485229)

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

145 5410808209 19/4/2554 มีการทําถนนขึ้นไปบนเขาเเพื่อที่จากสรา้งวัดโดยมีการทําถนนตัดผ่าน
หมูบ่้านซับพริก ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ีทําใหช้าวบ้านเดือดรอ้นมาก 

(5410808209)

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

146 1603.7/1317 21/4/2554 7/12/2554 ขอความเป็นธรรมและขอความช่วยเหลือเนื่องจากถูกจับกุมข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติป่าวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

√ ด้วยตัวเอง สํานักป้องกันฯ

147 1603.7/1358 25/4/2554 17/8/2554 เจา้หน้าที่ป่าไม้และชายฉกรรจ์ ได้รีดไถเงิน ข่มขู ่และทําร้ายร่างกายราษฎรที่
อาศัยบริเวณหมูบ่้านปางหละ หมู ่4 ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลําปาง

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ
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148 1603.7/1357 25/4/2554 ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน และเจา้หน้าที่พทิักษ์ป่า ไดร้ว่มกันบุกรุกป่า หมูท่ี่ ๔ ตําบลโนน
หมากเค็ง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

149 5412637213 25/4/2554 25/4/2554 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจับกุมผูล้ักลอบตัดไม้ทําลายป่า โดยประชาชน
เห็นวา่เจา้หน้าที่ที่จับกุมควรชี้แจงรายละเอียดที่ชัดเจน (5412637213)

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

150 5412689334 26/4/2554 26/4/2554 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการพจิารณาปรับตําแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวเหมาจา่ย
 ของกรมปา่ไม้ทั่วประเทศ ให้เป็นพนักงานราชการ (5412689334)

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

151 5412793472 26/4/2554 แจง้เบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนละเอาะ 1 และละเอาะ 2 ซึ่ง
ครอบคลุมพื้นที่ ตําบลละเอาะ ตําบลรุ่งระวี ตําบลน้ําเกลี้ยง ตําบลคูบ อําเภอน้ํา
เกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ (5412793472)

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

152 5411480505 26/4/2554 14/7/2554 ชาวบ้าน หมูท่ี่ 3,4 และ 5 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุร ีมีความเดือดร้อนเรื่อง
การออกโฉนดที่ดิน ชาวบ้านก็ได้ไปยื่นความประสงค์ต่อที่ดินในเขตพื้นที่อกีครัง้   
ซึ่งได้มีการเดินสํารวจและรังวัดจนเสร็จเรียบร้อย และมีการออกประกาศเลขที่
โฉนดเรยีบรอ้ยแลว้ แต่ก็ไม่สามารถแจกจา่ยโฉนดได้ เนื่องจากมีปัญหาติดเรื่อง
เขตป่าไม้ (5411480505)

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินฯ

153 1603.7/1376 26/4/2554 6/9/2554 การตัดและเผาต้นไม้ขนาดเล็กเพื่อเปิดพื้นที่ในเขตปา่สงวนแห่งชาตเิขากระยาง 
ตําบลบ้านแยง อําเภอนครไทย จังหวัดพษิณุโลก

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

154 5412772381 28/4/2554 แจง้เบาะแสการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าบรเิวณพื้นที่ป่าสงวนบ้านซับสมบูรณ์
ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว (5412772381)

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

155 5412714385 28/4/2554 แจง้เบาะแสการลักลอบบุกรุกพื้นที่ปา่บรเิวณหมูท่ี่ 8 ตําบลบ้านบึง อําเภอบ้านคา
 จังหวัดราชบุร ี(5412714385)

√ e-petition สํานักป้องกันฯ



หนา 17

ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง
วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง อยูร่ะหวา่ง

ดําเนินการ
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/
ชอ่งทางการรับ
เรื่องรอ้งเรยีน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554  เดือน ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 2

156 5410928094 2/5/2554 ชาวบ้าน ตําบลหน้าพระลาน อําเภอ เฉลิมพระเกยีรติ และตําบลทับกวา้ง อําเภอ 

เฉลิมพระเกรีติ จังหวัด สระบุร ีได้เข้าไปบุกรุกทําแรเ่ถื่อนในเขตป่าสงวนแห่งชาตื 
โดยต้องจ่ายเงินให้กับนายพชิญะ ยั่งยืน เจา้หน้าที่สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5
 และนายภาสกร แพร่งสุวรรณ

√ e-petition สํานักบริหารกลาง,
สํานักป้องกันฯ

157 5411342892 2/5/2554 25/6/2555 มีการบุกรุกป่าชุมชนบ้านดง หมู7่ ต.เชยีงดาว อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม่ มีการตัดไม้
ทําลายป่า ตัดต้นไม้เพื่อ ทําเป็นธุรกิจ และ จับจองที่ดินในเขตป่า

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,

สํานักจัดการป่าชุมชน

158 1603.7/1550 10/5/2554 มีการตัดไม้ที่ป่าหว้ยขาแข้ง เส้นทางลานสัก - ห้วยขาแข้ง กม. 53-55 ต.ระบํา อ.

ลานสัก จ.อุทัยธานี
√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

159 5412717672 10/5/2554 15/12/2554 ขอแจง้เบาะแสการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน ชื่อป่าต้นน้ําหว้ยปู บริเวณหมูท่ี่ 13 ตําบล
ป่าตึง อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

160 1603.7/860 9/2/2554 11/5/2554 เจา้หน้าที่ป่าไม้หน่วยเขาวังเยี่ยม ต.นาบ่อคํา อ.เมอืง จ.กําแพงเพชร มีพฤติกรรม
ข่มขู ่รีดไถ เงนิชาวบ้าน

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

161 5410988140 18/5/2554 นายภาสกร แพร่งสุวรรณ ผูอ้ํานวยการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 ให้ลูกน้องรีดไถ่
 โรงปูนซีเมนต์ได้แก่ TPI , ตรานก , เอเชยี , ซีเมนต์ และที่อยูใ่นเครือจังหวัดสระบุรี
 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

162 5412835275 20/5/2554 25/6/2555 ขอให้ตรวจสอบการขุดดินลูกรังภายในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโนนรัง บริเวณบ้านอี
ต้อม ตําบลศรสีุข เชื่อมต่อกับตําบลโนนรัง อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,

สน.จทป.7 

สาขาอุบลราชธานี

163 5412711990 20/5/2554 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า บริเวณป่าสงวน(ไม่มีชื่อ) 

บริเวณหมูท่ี่ 3 หมูบ่้านน้ําโสม ตําบลน้ําโสม และบริเวณตําบลสมเยี่ยม ซึ่งทั้งสอง
ตําบลจะตั้งเชื่อมต่อกัน อยูใ่นพื้นที่อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,

สน.จทป.6 (อุดรธานี)



หนา 18

ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง
วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง อยูร่ะหวา่ง

ดําเนินการ
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/
ชอ่งทางการรับ
เรื่องรอ้งเรยีน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554  เดือน ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 2

164 5411348440 20/5/2554 เจา้หน้าที่ป่าไม้ของสํานักงานจัดการภาคที่ 5 จังหวัดสระบุร ีชื่อนายภาสกร แพ่ง
สุวรรณและนายมงคล ได้กระทําการไม่ชอบคอื นําป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดสระบุรี
 ตําบลมิตรภาพและมวกเหล็ก คอืขายป่าสงวนใหก้ับชาวบ้าน

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

165 5411336914 20/5/2554 25/6/2555 ขอให้ตรวจสอบการขอใบอนุญาตประกอบกิจการแปรรูปไม้ของโรงบดไม้ (ไม่มีชื่อ
และเลขที่ตั้ง) บรเิวณถนนทางหลวง หมายเลข 2132 (สายท่าแร่ -ศรสีงคราม ) 

กม. 27 บ้านขวา้งคลี ตําบลบ้านค้อ อําเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

√ e-petition สํานักการอนุญาต,

สน.จทป.6 

สาขานครพนม

166 5411427206 20/5/2554 ขอให้เร่งดําเนินการสํารวจพื้นที่ทําการเกษตร ซึ่งเป็นที่ดิน อยูใ่นความรับผิดชอบ
ของสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ชื่อ เขตป่าดงระแนง ซึ่งตั้งอยู่ใน
พื้นที่หมูท่ี่ 10 หมูบ่้านหนองหล่ม และหมูท่ี่ 1,3,15 หมูบ่้านขาม ตําบลคลองขาม 

อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินฯ,

สน.จทป.7 (ขอนแก่น)

สํานักจัดการที่ดินฯ 

ปิดเรื่องแล้ว 

(27/6/2554)

167 5411365466 20/5/2554 25/6/2555 ได้พบเห็นป่าถูกแผ้วถางจํานวนมากบนเขาหินพัดทางเข้าน้ําตก เกอืบหมดทั้งเขา 
ได้มีการยวนสาว ให้สินบนหน่วยป่าไม้ 19 นําหัก พื้นที่บุกรุกป่าอยูท่้องที่ ม.13 ต.

ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,

สน.จทป.11 

(สุราษฎร์ธานี)

168 5412899349 20/5/2554 25/6/2555 มีการบุกรุกพื้นที่สาธาณะประโยชน์ในทิศตะวันออกโคกยายถม ในพื้นที่วนอุทยาน
เขากระโดง ได้มีการขุดหน้าดินไปขาย มีทั้งรถแมคโครและสิบล้อขน ตั้งแต่เชา้-เย็น
 ต.อสิาณ อ.เมอืง จ.บุรีรัมย์

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,

สน.จทป.8 (นครราชสีมา)

169 1603.7/1669 23/5/2554 การขนไม้ซุงมาแปรรูปที่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านเขาชอ่งดับ หมู ่๑๔ ตําบลด่าน
ชา้ง อําเภอด่านชา้ง จังหวัดสุพรรณบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

170 1603.7/1697 25/5/2554 มีการแผว้ถางป่าในเขตป่าสงวนแหง่ชาติครบุร ีบริเวณเหนือเขื่อนลําแซะ ตําบล
โคกกระชาย อําเภอครบุร ีจังหวัดนครราชสีมา

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

171 1603.7/545 14/2/2554 25/5/2554 มีการขุดดินในพื้นที่ ส.ป.ก. ขายให้นายทุน ใกล้หมูบ่้านทุ่งซาง ต.ศรดีอนชัย
อ.เชยีงของ จ.เชยีงราย

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ



หนา 19

ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง
วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง อยูร่ะหวา่ง

ดําเนินการ
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/
ชอ่งทางการรับ
เรื่องรอ้งเรยีน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554  เดือน ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 2

172 5411334912 25/5/2554 มีการทําลายป่าไม้บนภูเขาชึ่งน่าจะอยูน่อกเหนือพื้นที่ สปก. ที่รัฐจัดสรรให้ และมี
การทําลายป่าไม้แบบใหม่ โดยมีการถางป่าไม้ด้านล่างเพื่อให้ต้นไม้เล็กแห้งตาย
แล้วทําการเผาป่าเพื่อให้ต้นไม้ใหญแ่ห้งตายไปเอง

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,

สน.จทป.6 (อุดรธานี)

173 1603.7/1733 30/5/2554 มีการบุกรุกป่า บริเวณหมู ่๕ ตําบลมหาโพธิ อําเภอสระโบสถ์ และหมู ่๖ ตําบล
โคกแสมสาร อําเภอโคกเจรญิ จังหวัดลพบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

174 5411345764 30/5/2554 25/6/2555 มีการตัดไม้ทําลายป่าตั้งแต่อําเภอด้านซา้ย-ท่าลี่ โดยเฉพาะแนวเขาภูเรอืเลยลงไป
แนวเขาที่เรียกว่าภูผ่าแง้ม อ.ท่าลี่ จ.เลย

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,

สน.จทป.6 (อุดรธานี)

175 5412657424 30/5/2554 30/5/2554 เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณให้กับกลุ่มหรือบุคคลที่ได้ปลูก
ต้นไม้ยืนต้น เพื่อรณรงค์และแก้ไขปัญหาภาวะโลกรอ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มและ
ขยายพื้นที่ในการปลูกต้น

√ e-petition สํานักส่งเสริมฯ

176 5411385235 30/5/2554 25/6/2555 ขอแจง้เบาะแสการตัดไม้ บรเิวณภูเขา ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวน (ไม่ทราบชื่อ) หมูบ่้าน
วังไทร หมูท่ี่ 2 ตําบลแม่หวาด อําเภอธารโต จังหวัดยะลา

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,

สน.จทป.13 

สาขานราธิวาส

177 5411102783 1/6/2554 ขอให้พิจารณาเพิ่มจํานวนพนักงานหรือเจา้หน้าที่ดูแลป่าสงวนแห่งชาติ ชื่อ สวน
ป่าห้วยแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหวา่งตําบลหนองบัวบาน ตําบลรัตนบุร ีตําบล
ระเวียง และตําบลไผ่ ภายในพื้นที่อําเภอรัตนบุร ีจังหวัดสุรนิทร์

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

178 5412768560 2/6/2554 25/6/2555 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดต้นไม้ในพื้นที่ป่าสงวนเขื่อนโนนสูง บรเิวณ
หมูบ่้านใต้เขื่อน (ไม่ทราบพื้นที่หมูแ่ละตําบล)ระหว่างพื้นที่เขตรอยต่ออําเภอน้ํายนื
และอําเภอนาจรวย จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,

สน.จทป.7 

สาขาอุบลราชธานี

179 1603.7/1825 7/6/2554 มีการตัดไม้พะยูง บริเวณป่าเทือกเขาภูพาน ตําบลดินจี่ อําเภอคําม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ์

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ



หนา 20

ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง
วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง อยูร่ะหวา่ง

ดําเนินการ
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/
ชอ่งทางการรับ
เรื่องรอ้งเรยีน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554  เดือน ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 2

180 5410978442 7/6/2554 เจา้หน้าที่ของสํานักจัดการป่าไม้ที่ 5 (สระบุร)ี ที่ทําการหลอกลวงชาวบ้าน โดย
หลอกขายพื้นที่ป่าไม้ในป่ามวกเหล็ก-ทับกวาง ขายราฏรจังหวัดสระบุรีและ
กรุงเทพฯ ประมาณ 300 ไร่ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

181 1603.7/1866 9/6/2554 การบุกรุกพื้นที่ป่าโครงการพระราชดําริอ่างเก็บน้ําห้วยแม่กองค่าย ใกล้หมูบ่้าน
ไทรย้อย หมู ่๑๐ ตําบลตลิ่งชัน อําเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

182 5410997018 14/6/2554 22/6/2555 เจา้หน้าที่กรมปา่ไม้กลั่นแกล้งประชาชน โดยอ้าง พรบ.ควบคุมป่าไม้ พาตํารวจ 

บุกจําประชาชนพกิารที่กําลังตัดใบตองที่ปลูกไวข้้างทางไปขาย อ.ภูสิงห์ จ.ศรสีะ
เกษ

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,

สน.จทป.8 (นครราชสีมา)

183 5412731826 14/6/2554 15/12/2554 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ (ไม่ทราบประเภทไม้) บริเวณหมูท่ี่ 6 

ตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี จุดสังเกตอยูใ่กลก้ับสํานัก
สงฆเ์ขากุน

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,

สน.จทป.11 

(สุราษฎร์ธานี)

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

เสียชวีติตอนอายุ 85 ปี เป็นขา้ราชการบํานาญของกรมป่าไม้ จังหวัดอุทัยธานี
√ e-petition สํานักบริหารกลาง

185 1603.7/1926 17/6/2554 ร้านเฟอร์นิเจอร์ 4 แห่ง ลักลอบนําไม้ซุงและไม้แปรรูปเถื่อนจากจังหวัดยโสธรมา
ขายที่ร้าน ตําบลรอบเมอืง อําเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

186 1603.7/1956 20/6/2554 มีการบุกรุกป่าชุมชน บรเิวณตําบลคอกควาย อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

187 5410922262 21/6/2554 8/12/2554 นักการภารโรง โรงเรยีนบ้านสันป่าสัก หมู ่3 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชยีงราย
 ได้นําไม้เถื่อนมาแปรรูปในโรงเรียนใชไ้ฟฟา้ของโรงเรียนซึ่งเป็นสถานที่ราชการไป
ในทางที่ผิด

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,

สน.จทป.2 (เชยีงราย)

188 1603.7/1964 21/6/2554 ร้องเรยีนผ่านศูนย์บริการประชาชน การขุดดินที่ป่าภูเขาหลวง หมูท่ี่ ๖ หมูบ่้านเขา
หลักไก่  ต.ท่างิ้ว อ.เมอืง จ.นครศรีธรรมราช

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ



หนา 21

ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 
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เรื่อง อยูร่ะหวา่ง

ดําเนินการ
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/
ชอ่งทางการรับ
เรื่องรอ้งเรยีน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554  เดือน ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 2

189 1603.7/1999 23/6/2554 มีการลักลอบตัดไม้และนําไม้ไปขาย บริเวณตรงข้ามศูนย์ฝึกทางยุทธวธิกีองทัพบก
 ตําบลชัยนารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

190 5411987860 24/6/2554 พื้นที่หมูท่ี่ 6 หมูบ่้านหนองผือ ต.ด่านชา้ง อ.ด่านชา้ง จ.สุพรรณบุร ีมีการนําเอา
รากไม้มาทําเฟอรน์ิเจอรจ์ํานวนมาก อยากใหท้างกระทรวงเข้าไปตรวจสอบ การ
นํารากไม้มาทําเฟอรน์ิเจอร์ ของชาวบ้านวา่นํารากไม้ที่ตายแล้วหรือวา่เข้าไปตัดไม้
ในป่ามาทํา

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,

สน.จทป.10 (ราชบุร)ี
สน.จทป.10 (ราชบุร)ี

 ปิดเรื่องแล้ว 

(25/6/2555)

191 5412772311 28/6/2554 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าในบรเิวณเขตป่าสงวนแหง่ชาติ
ภูวัว ประเภทไม้พยุง อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,

สน.จทป.6 (อุดรธานี)

192 5411311560 28/6/2554 22/6/2555 มีการเข้าลักลอบตัดไม้ และถางป่าต้นน้ํา พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ําของ
หมูบ่้านบ้านไร่ หมู ่5 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ผูบุ้กรุกแผ้วถางป่า
เพื่อปลูกพืชทางการเกษตร เป็นวงกวา้ง เหนืออา่งเก็บน้ํา และมีการตัดไม้ของสวน
ป่า ของป่าไม้ เพื่อจําหน่ายใหน้ายทุน

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,

สน.จทป.1 (เชยีงใหม่)

193 5410905706 29/6/2554 5/7/2554 ผมได้ไปติดต่อราชการที่ฝ่ายสวัสดิการกรมป่าไม้หลายครัง้  บางวันไปก่อนเวลา 
12.00 น. ไม่มีเจา้หน้าที่อยูเ่ลย ทั้งๆที่ยังอยูใ่นเวลาราชการ โดยเฉพาะวันที่กรมป่า
ไม้และกรมอุทยานฯ จัดตลาดนัด เคยไปนั่งรอ 13.30น.ยังไม่เริ่มทํางานเลย

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

194 1603.7/2108 5/7/2554 ชาวบ้านในพื้นที่และเจา้หน้าที่ร่วมกันตัดไม้และขุดดินบริเวณเทือกเขาบรรทัด หมู ่

๖ ตําบลท่างิ้ว อําเภอเมอืง จังหวัดนครศรีธรรมราช
√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

195 1603.7/2165 12/7/2554 กลุ่มนายพรานขนไม้และซากสัตวอ์อกจากป่าเขาไห่ ระหวา่งบ้านนาสองเหมือง
และบ้านสีชมพู ตําบลนากอก อําเภอนิคมคําสรอ้ย จังหวัดมุกดาหาร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

196 5412723980 14/7/2554 22/6/2555 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนของกรมป่าไม้ (ไม่ทราบชื่อของป่า
สงวน) บริเวณองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด ตําบลโคกสะอาด อําเภอภู
เขียว จังหวัดชัยภูมิ

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,

สน.จทป.8 (นครราชสีมา)



หนา 22

ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง
วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง อยูร่ะหวา่ง

ดําเนินการ
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/
ชอ่งทางการรับ
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รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554  เดือน ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 2

197 5411419143 21/7/2554 22/6/2555 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน โดยไม่ได้รับอนุญาต บรเิวณชุมชนโคก
สะอาด หมูบ่้านโคกสะอาด หมูท่ี่ 6 ตําบลหินดาด อําเภอหว้ยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,

สน.จทป.8 (นครราชสีมา)

198 1603.7/2254 21/7/2554 มีคนนอกพื้นที่เข้ามาบุกรุกตัดไม้เพื่อบุกเบิกพื้นที่ทําสวนยางพารา บรเิวณ กม.๑๙
 หมู ่๕ ตําบลตาเนาะแมเราะ อําเภอเบตง จังหวัดยะลา

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

199 1603.7/2255 21/7/2554 มีข้าราชการท้องถิ่นร่วมกันให้พรรคพวกบุกรุกป่า บรเิวณอําเภอพรานกระต่าย 

จังหวัดกําแพงเพชร
√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

200 1603.7/2296 25/7/2554 ขอให้ตรวจสอบการถือครองที่ดินของสนามกอล์ฟล็อกปาล์ม  ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.

ภูเก็ต
√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

201 5411394979 25/7/2554 22/6/2555 มีนายทุนและชาวบ้านเข้าไปบุกรุกตัดไม้ประประเภท ไม้มะคา่ ไม้แดง ซึ่งไม้ส่วน
ใหญ่จะอยูบ่นยอดเขามีการบุกรุกพื้นที่ป่า ส่วนเขาที่ถูกตัดอยูร่ะหวา่ง บ้านห้วยไคร้
 บ้านซําน้อย บ้านซําไห้ เป็นพื้นที่ที่ถูกบุกรุกอย่างมาก ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.

เลย

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,

สน.จทป.6 (อุดรธานี)

202 5412616964 26/7/2554 26/7/2554 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ เนื่องจาก
ประชาชนมีความเห็นวา่ควรให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี
มาตรการที่จรงิจัง เพื่อเอาผดิกับผูท้ี่บุกรุกพื้นที่ป่าไม้

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

203 5412644400 26/7/2554 26/7/2554 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับวธิีการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและตัดไม้
ทําลายป่า ควรมอบหมายใหเ้จา้หน้าที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมดําเนินการจับกุมผู้กระทําการบุกรุกตัดไม้ทําลายป่าในทุกพื้นที่อยา่ง
จรงิจัง

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

204 5411341180 26/7/2554 อยากให้ตรวจสอบ เห็นมีการขายไม้สงวนหว้งหา้มกันมากมาย แต่รายนี้กลาง 
กทม.เลย แถวเตาปูน เป็นหมูบ่้านจัดสรร ไม่ทราบว่าจะดําเนินการอยา่งไร

√ e-petition สํานักป้องกันฯ
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205 1603.7/2319 27/7/2554 มีนายทุนและนักการเมืองท้องถิ่นร่วมกันบุกรุกป่า หลังที่วา่การอําเภอแม่เปิน 

จังหวัดนครสวรรค์
√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

206 1603.7/2325 27/7/2554 มีการบุกรุกพื้นที่บรเิวณภูเขาใกล้หมูบ่้านหุบกรท้อน ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

207 1603.7/2332 1/8/2554 มีการลักลอบตัดไม้สักเพื่อขายใหก้ับพอ่ค้าเฟอร์นิเจอร์ บรเิวณสันกําแพงไปทางอ.

แม่ออน จ.เชยีงใหม่
√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

208 1603.7/2333 1/8/2554 23/4/2555 มีกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นร่วมกันตัดต้นไม้ บริเวณหมูบ่้านนาแก้ว ต.มหาไชย 

อําเภอสมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ (1603.7/2374)

209 1603.7/2413 2/8/2554 มีนายทุนจากภาคใต้บุกรุกพื้นที่ป่าของหมูบ่้านสันหีบ หมู ่๘ ตําบลแม่สํา อําเภอ
ศรสีัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

210 1603.7/2411 2/8/2554 นายทุนทําธุรกิจเฟอร์นิเจอร์จากอําเภอสูงเม่นลักลอบตัดไม้สักและไม้มะคา่
บริเวณพื้นที่ป่าหมู ่๒ – หมู ่๕ ตําบลเมืองมาย อําเภอแจห้่ม จังหวัดลําปาง

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

211 5411341885 2/8/2554 22/6/2555 มีชาวบ้าน/นายทุน เข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อนําที่ที่บุกรุกมาปลูกเป็น สวนยาง เป็น
จํานวนมาก ที่หมูบ่้านหวังเขม ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,

สน.จทป.5 (สระบุร)ี

212 5411374856 2/8/2554 2/8/2554 จากการที่กรมปา่ไม้ไดด้ําเนินการให้กลุม่นายทุนที่ทํารสีอรท์ต้องออกจากที่บุกรุก 

จนมีการนําเอาชาวบ้านและอา้งองิเศรษฐกจิมาเป็นเครื่องมอืต่อรองรัฐเพื่อเจรจา 
ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เห็นด้วยที่ต้องทําอยา่งนัน้ เพราะทําลายป่าไม้และวกิฤติชาติมา
จากคนกลุม่นี้

√ e-petition สผส. ดําเนินการเอง

213 1603.7/2412 2/8/2554 มีการจ้างแผ้วถางป่าเพื่อบุกเบิกพื้นที่ทําการเกษตร บริเวณตรงข้ามกองพันทหาร
ม้าที่ 28 จ.เพชรบูรณ์

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

214 5412644232 2/8/2554 2/8/2554 กลุ่มประชาชนผูร้ักความเป็นธรรมอําเภอวังน้ําเขียวได้มีหนังสือเสนอความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินฯ



หนา 24

ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง
วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง อยูร่ะหวา่ง

ดําเนินการ
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/
ชอ่งทางการรับ
เรื่องรอ้งเรยีน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554  เดือน ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 2

215 5411314285 2/8/2554 22/6/2555 มีชาวบ้าน และนายทุน ในพื้นที่และนอกพื้นที่ เข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าบนเขา เพื่อนํา
พื้นที่ตรงนั้นมาปลูกไร่สัปปะรดและทํารสีอรท์ ภูเขาจะอยูใ่นหมูบ่้านนาเพนียด ตรง
เข้าไปตามถนนปากน้ําปราณ ต.ปากน้ําปราณ อ.ปราณบุร ีจ.ประจวบคีรีขันธ์

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,

สน.จทป.10 (ราชบุร)ี

216 5412664010 2/8/2554 2/8/2554 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนเขาใหญ่ ใน
พื้นที่ อําเภอปากชอ่ง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประชาชนเห็นวา่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรเพิ่มความเข็มงวดในการดําเนินการจับกุมกลุ่มนายทุนที่เข้ามาบุกรุก

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,

สน.จทป.8 (นครราชสีมา)

217 5410917468 3/8/2554 นายสมชาย ปานประชาติ พนักงานราชการ กรมปา่ไม้ จบแคป่.6 ปลอมเอกสาร
ของโรงเรียนขุนหาญวทิยาสรรคเ์ข้าทํางานของส่วนราชการกรมป่าไม้และมี
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมคือร่วมกับหัวหน้าหน่วยฯยักยอกไม้ โดยทําทีเป็นตรวจยึด
แล้วนําไม้พะยูงส่งขายต่อกับพอ่ค้า

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

218 5412629071 3/8/2554 3/8/2554 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินคดีกับรีสอรท์หรูที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนใน
พื้นที่อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยประชาชนเห็นวา่ไม่ควรทําการรื้อ
ถอนรีสอรท์ดังกล่าว เพราะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ แต่
ควรพิจารณาดําเนินการจัดเก็บภาษีจากรายได้ในการประกอบกิจการแทน

√ e-petition สํานักการอนุญาต

219 5411361062 3/8/2554 22/6/2555 มีนายทุนบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน ป่าสบกบฝั่งขวา ซึ่งเป็นเขตอนุรักษ์ต้นน้ํา มีการบุกรุก
เข้าไป 2-3 ปี เพื่อปลูกยาง ผมแจ้งเรื่องเข้าไปที่หน่วยงานรัฐหลายหน่วยงาน
แล้วแต่ก็เงยีบไป ผมอยากให้กระทรวงเข้าไปตรวจสอบการเข้าไปบุกรุก ของ
นายทุนและผูม้ีอทิธิพล

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,

สน.จทป.2 (เชยีงราย)

220 5411784722 3/8/2554 3/8/2554 ขอให้ปรับปรุงระบบการให้บริการทางโทรศัพท์ของกรมปา่ไม้ แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร

√ e-petition สํานักบริหารกลาง



หนา 25

ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง
วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง อยูร่ะหวา่ง

ดําเนินการ
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/
ชอ่งทางการรับ
เรื่องรอ้งเรยีน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554  เดือน ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 2

221 5411376394 3/8/2554 3/8/2554 การบุกรุกป่าและการขยายธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่ขายธรรมชาติ จงึเกิดละเมิด
ที่ดินรัฐและการใช้ผิดวัตถุประสงค์ของ สปก.(ที่ดินของป่าที่จัดให้ไปเพื่อการเกษตร)
 ปัญหาเหล่านี้มีผลต่อเกษตรกรและการเพิ่มพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมจากการรุกของ
เกษตรกรเองและนายทุน

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินฯ

222 5411399063 3/8/2554 มีชาวบ้าน/นายทุนเข้าไปบุกรุกตัดไม้ในส่วนป่า ไม้ที่ตัดเป็นไม้ประเภท ไม้ยุง้ เป็น
จํานวนมากและไม้ส่วนใหญ่จะมีขนาดใหญ่ ตัดกันมานานหลายเดือนแล้ว จะนํารถ
ตู้รถรถปิคอัพเข้าไปขนออกมาเวลากลางคนืเจา้หน้าที่ในพื้นที่มีส่วนรูเ้ห็น บ้านห้วย
แดง ต.กุดหวา้ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,

สน.จทป.7 (ขอนแก่น)

สน.จทป.7 (ขอนแก่น)

 ปิดเรื่องแล้ว 

(28/6/2555)

223 5411438391 8/8/2554 6/6/2555 ได้มีการสํารวจ เขตป่าสงวน อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช แนวเขาธง 
หมูบ่้านนา ต.ชา้งกลาง จ.นครศรีธรรมราช และได้มีข่าววา่กรมป่าไม้จะยดึที่ ทํา
กินที่บิดาได้ทํากนิ ซึ่งบิดา ได้ทําการเสีย ทบ.5 มาตลอด เลยข้อทราบข้อเท็จจรงิ
ดังกล่าว 1.กรมป่าไม้มีสิทธิ์ที่จะยึดที่ทํากนิดังกล่าวจริงหรือไม่ 2.บิดาของข้าพเจา้
มีสิทธิ์ที่จะทํากนิใน ที่ดังกล่าวหรือไม่

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินฯ

224 5411362384 11/8/2554 22/6/2555 มีการลักลอบตัดไม้จํานวนมากที่ หมู4่ บ้านแม่แอน ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม
จ.เชยีงใหม่ โดยทําเป็นขบวนการ และมีผูม้ีอทิธิพลข่มขู่ชาวบ้านให้เกร่งกลัว 

ชาวบ้านจงึไม่สามารถทําอะไรได้ การกระทําเน้นเฉพาะกลางคนื ทํากันมานาน
โดยเฉพาะคนในพื้นที่จะทราบการเคลื่อนไหวของเจา้หน้าที่ทําให้รอดพ้นจากการ
จับกุม

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,

สน.จทป.1 (เชยีงใหม่)

225 5412215716 11/8/2554 11/8/2554 ขอให้กําลังใจท่านอธิบดีกรมป่าไม้ นายสุวทิย์ รัตนมณี ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ปราบปรามผู้กระทําความผดิฐานตัดไม้ ทําลายป่า อยา่งเข้มแข็ง และมีนโยบายใน
การปกป้องพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ ์ให้คงอยูก่ับประเทศไทยต่อไป

√ e-petition สผส. ดําเนินการเอง



หนา 26

ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง
วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง อยูร่ะหวา่ง

ดําเนินการ
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/
ชอ่งทางการรับ
เรื่องรอ้งเรยีน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554  เดือน ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 2

226 5411382095 11/8/2554 23/12/2554 ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ข้างป่าเฉลิมพระเกรียติ ได้เข้าไป
ตัดไม้ทําลายป่าเป็นจํานวนมาก ที่หมู ่5 ต.แม่สํา อ.ศรสีัชนาลัย จ.สุโขทัย

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,

สน.จทป.4 (ตาก)

227 1603.7/2503 15/8/2554 มีการลักลอบตัดไม้พะยูงของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญบ่้านน้อมเกล้า ต.บุ่งคล้า
 อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

228 5410972732 15/8/2554 26/12/2554 เมื่อวันที่ 4 พ.ค.54 เจา้หน้าที่หลายหนว่ยงานไดร้ว่มกันยึดไม้สักท่อนเกือบ 900 

ท่อน แต่มีตอไม้สักประมาณ 1,500 ตอ จากที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ หน่วยงานใน
พื้นที่พยายามชว่ยกันปิดบังเรื่อง(ไม่ให้เป็นข่าวใหญ่) ขณะนี้ไม้สักของกลางทั้งหมด
 มีรูปรอยตรา บศ.สท. ตีประทับไวท้ี่หัวไม้ส่วนใหญ่ ชาวบ้านหนองโพธิ์มีข้อสงสัย
เกี่ยวกับการดําเนินการของเจา้หน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง บ้านหนองโพธิ์ หมูท่ี่ 6 

ตําบลหนองหญา้ปล้อง อําเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

229 1603.7/2555 18/8/2554 มีการลักลอบตัดไม้บริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติภูสีฐาน หมูบ่้านโนนสวา่ง ๑ ตําบล
คําชะอ ีอําเภอคําชะอ ีจังหวัดมุกดาหาร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

230 1603.7/2556 18/8/2554 มีนักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเจา้หน้าที่ป่าไม้จัดทําแนวเขตเข้าไปในพื้นที่ป่า ตําบล
ท่าไม้และตําบลวังควง อําเภอพรานกระต่าย จังหวัดกําแพงเพชร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

231 5412752627 18/8/2554 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน ชื่อป่าลัดปันจอ หมูท่ี่ 6 7 และ 9 

ตําบลเกาะกลาง อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ มีนายทุนจาก กรุงเทพมหานคร 
(ไม่ทราบนามสกุล) ติดต่อเพื่อขอซื้อที่ดินบริเวณดังกล่าว โดยนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลเกาะกลางเป็นผูด้ําเนินการขาย

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,

สน.จทป.12 

สาขากระบี่

232 5411363131 18/8/2554 มีชาวบ้านและนายทุน ได้เข้าไปบุกรุกตัดไม้พยุง เป็นจํานวนมากโดยจะมีเจา้หน้าที่
กรมป่าไม้ นามสกุล เสาราษฎร์ มีส่วนรูเ้ห็น โดยจะนําไม้ที่ตัดได้นั้นส่งไปฝัง่ พม่า 
เขมร และผูค้้าจากเวยีดนามจะมารับเองตามที่มีคําสั่งซื้อ

√ e-petition สํานักป้องกันฯ



หนา 27

ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง
วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง อยูร่ะหวา่ง

ดําเนินการ
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/
ชอ่งทางการรับ
เรื่องรอ้งเรยีน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554  เดือน ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 2

233 5411485250 22/8/2554 13/12/2554 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในเขต ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร และพื้นที่
ใกล้เคียงกําลังถูกบุกรุกทําลาย ครอบครองโดยมีบุคคลแต่งตัวด้วยเครื่องแบบ
ทหารมีอาวุธสงครามเข้ามาอยูต่ามจุดทีมีการบุกรุกทําลาย

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

234 5411321643 22/8/2554 มีการบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ป่าที่เขาแฝดที่อยูใ่นซอยหนองฉวี 21 บนพื้นที่เขานี้มี
สํานักสงฆพ์ุทธมารดา และชาวบ้านเข้าไปบุกรุกยึดพื้นที่ป่าเป็นของตนเอง ต.เขา
บายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,

สน.จทป.9 (ชลบุร)ี

235 5412606973 22/8/2554 22/8/2554 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการพลิกฟื้นแผ่นดินภายในพื้นที่ปา่เขาเขียว ป่าวังน้ํา
เขียว และป่าเขาแผงม้า จังหวัดนครราชสีมา โดยควรนําผลไม้ไทยเข้าไปปลูกใน
รูปแบบเกษตรผสมผสาน แบบขัน้บันได

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินฯ,

สํานักส่งเสริมฯ,

สํานักจัดการป่าชุมชน

236 1603.7/2593 22/8/2554 ขอให้ตรวจสอบบ้านพักตากอากาศของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ บริเวณแยกหมู ่4 ตําบลวัง
น้ําเขียว อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

237 1603.7/2613 23/8/2554 ขอให้ตรวจสอบไม้ที่นํามาประกอบทําเรอืขาย บริเวณหมู ่6 หมูบ่้านงิ้วใต้ ตําบลธง
ธานี อําเภอธวัชบุร ีจังหวัดร้อยเอ็ด

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

238 1603.7/2555 24/8/2554 การลักลอบตัดไม้พะยูงแล้วนําไม้ที่ตัดได้เก็บไวบ้ริเวณสวนด้านหลังของบ้านสอง
ชัน้ที่อยูใ่นซอยด้านข้างโรงเรยีนชุมชนบ้านคําชะอ ีระหว่างหมู ่1 กับหมู ่8 ตําบลคํา
ชะอี อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

239 5411326004 24/8/2554 22/6/2555 มีนายทุนและชาวบ้านเข้าไปบุกรุกตัดไม้ในเขตป่าสงวน ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.

พัทลุง จะเป็นไม้ตะเคยีน จะทําการตัดในเวลากลางคนื ทํากันมานานหลายปีแล้ว
และมีเจา้หน้าที่มีส่วนรูเ้ห็น

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,

สน.จทป.12 

(นครศรีธรรมราช)

240 5411342251 24/8/2554 22/6/2555 ชว่ยตรวจสอบการปุกรุกทําลายป่า หมูท่ี่ 5-6 อําเภอสุขสําราญ จ.ระนอง 
เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าต้นน้ําที่มีความสําคัญต่อคนสุขสําราญ

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,

สน.จทป.11 

(สุราษฎร์ธานี)

241 5412661218 25/8/2554 25/8/2554 เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหารุกป่าสงวนพื้นที่วังน้ําเขียว √ e-petition สผส. ดําเนินการเอง



หนา 28

ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง
วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง อยูร่ะหวา่ง

ดําเนินการ
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/
ชอ่งทางการรับ
เรื่องรอ้งเรยีน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554  เดือน ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 2

242 5412624264 25/8/2554 25/8/2554 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกเขตพื้นที่ป่าสงวนบริเวณ
พื้นที่วังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประชาชนเห็นควรวา่หน่วยงานที่
รับผิดชอบควรมีการแก้ไขปัญหาด้วยการให้ผูท้ี่เข้ามาบุกรุกที่ดินเพื่อประกอบ
กิจการ

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,

สํานักส่งเสริมฯ,

สํานักการอนุญาต

243 5411419134 25/8/2554 14/2/2555 บรเิวณเขาศาลาเป็นสํานักสงฆ์ของวัดเขาศาลา ซึ่งพระเยื้อนเป็นผูก้ําเนินการและ
เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งวัดนี้ และพระให้ญาติตัวเองทําประโยชน์ ในบริเวณนี้ เชน่ตัดไม้ 

ปลูกยางพารา ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และอยูใ่นการดูแลรักษาของเจา้หน้าที่ป่าไม้
 เขต สร.3 สุรนิทร์

√ e-petition สํานักจัดการที่ดินฯ,

สํานักจัดการป่าชุมชน

244 5410920147 25/8/2554 เมื่อวันที่ 20/08/2554 ได้มีการแจ้งจับการขนไม้พยุงที่หน้าถนนเส้นสํานักปฏิบัติ
ธรรมบ้านสําราญ ต.สําราญ อ.เมอืง จ.ยโสธร ได้มีการสืบทราบวา่ไม้พยุงและรถที่
เป็นของกลางเป็นไม้พยุงและรถขนไม้ที่เป็นของกลางได้หายไป

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

245 5411351089 26/8/2554 ปลัดกระทรวงฯ ย้ายหัวหน้าของคณะปฏิบัติการชุดเฉพาะกจิปราบปรามนี้ จงึ
ประสงค์ให้ทา่นปลัดฯ ชี้แจงเหตุผลในการสั่งย้าย ทั้งๆที่ผูท้ํางานและคณะกําลัง
ปฏิบัติงานอยู่

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

246 5411319079 26/8/2554 21/6/2555 มีการตัดไม้ทําลายป่าหลังวิทยาลัยเกษตรระนอง ทําสวนโดยใชพ้ม่า เป็นการ
ทําลายแหล่งนําใชใ้นวทิยาลัยและชาวบ้านหมู4่&5 มีการปรับพื้นที่ด้วยการระเบิด
หิน(24/8/54 เวลาประมาณ 13น.)และตัดต้นไม้

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,

สน.จทป.11 

(สุราษฎร์ธานี)

247 5412746005 31/8/2554 21/6/2555 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ บริเวณป่าสงวน ชื่อ ป่าดอนจาน และ 
ป่าดงแดง หมูท่ี่ 8 บ้านโนนสังข์ ตําบลด่าน อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ จุด
สังเกตอยู่ห่างจากวัดป่าชัยมงคล ประมาณ 500 เมตร

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,

สน.จทป.8 (นครราชสีมา)



หนา 29

ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง
วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง อยูร่ะหวา่ง

ดําเนินการ
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/
ชอ่งทางการรับ
เรื่องรอ้งเรยีน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554  เดือน ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 2

248 5410952398 31/8/2554 ป่าพรุเสม็ดบ้านนาใต้ หมู6่ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา วังน้ําบางปลา และ
พรุพี บ้านนาใต้ หมู ่6 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา โดนบุกรุกโดยนายทุน
ตั้งแต่ปี 2542 และปัจจุบันกลุม่นายทุนกําลังร่วมมือกับเจา้หน้าที่สํานักงานที่ดิน
สาขาตะกั่วทุ่ง เพื่อจะดําเนินการออกเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนด

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,

สน.จทป.12 

สาขากระบี่

249 5412665551 1/9/2554 1/9/2554 กรมป่าไม้สํารวจหาบุคคลในสังกัดกรมป่าไม้เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมชุดเฉพาะกจิ 

เสือดํา ที่อําเภอแกง่กระจาน จังหวัดเพชรบุร ีในปลายเดือนกันยายนนี้ ขอเสนอ
ความคิด วา่น่าจะเปิดรับสมัครบุคคลภายในซึ่งเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่ง 
พนักงานพทิักษ์ป่าและตําแหน่ง ผูช้ว่ย พนักงานพทิักษ์ป่า ในสังกัดสํานักป้องกัน
รักษาป่าและควบคุมไฟป่า

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

250 1603.7/2763 2/9/2554 มีการลักลอบตัดไม้นํามาแปรรูปในหมูบ่้านหนองบาง ตําบลลิ่นถิ่น อําเภอทองผา
ภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

251 1603.7/2764 2/9/2554 มีชาวบบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู ่7 ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ขายที่ดิน
ที่มีใบ ภ.บ.ท.5 ให้กับนายทุนเพื่อปลูกยางพารา

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

252 5411471118 5/9/2554 21/6/2555 มีนายทุนเข้าไปบุกรุกพื้นที่ในป่าซึ่งไดขุ้ดหน้าดินจํานวนมากเพื่อไปถมที่อกีที่ของ
พื้นที่ฝัง่ตรงกันข้าม ซึ่งเป็นป่าสาธารณะป่าเขาครูน้อย เพื่อจะนําพื้นที่ตรงนั้นมาทํา
เป็นลานตากมัน ตากข้าวโพด หมูบ่้านหนองกุงแก้ว ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรบีุญเรือง 
จ.หนองบัวลําภู

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,

สน.จทป.6 (อุดรธานี)

253 1603.7/2807 6/9/2554 การนําไม้สักมาแปรรูปโดยไม่มีใบอนุญาตการแปรรูปไม้ ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง
 จังหวัดกําแพงเพชร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

254 5411311624 7/9/2554 14/6/2555 นายทุนจากทางใต้ได้เข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนสบกกฝั่งขวา หมูบ่้านร่มแก้ว ต.ปง
น้อย อ.ดอยหลวง จ.เชยีงราย ซึ่งเป็นเขตหวงห้ามเขตป่าอนุรักษ์ ซึ่งจะนําที่ที่บุก
รุกนํามาปลูกยางพาราง ซื้อขายเปลี่ยนมือกันอย่างเสรี ทํากันมานาน 4-5 ปีแล้ว

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,

สน.จทป.2 (เชยีงราย)



หนา 30

ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง
วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง อยูร่ะหวา่ง

ดําเนินการ
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/
ชอ่งทางการรับ
เรื่องรอ้งเรยีน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554  เดือน ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 2

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

ระหว่างกม.ที่ 11-12 (ไม่มีรายละเอยีดที่ครบถ้วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการได้)

√ e-petition สผส. ดําเนินการเอง

256 1603.7/2850 7/9/2554 ชาวบ้านบุกรุกที่ดินใกล้วัดถ้ําพุทธโคดม บ้านหนองเสียง หมู ่7 ตําบลบ้านนา 
อําเภอศรนีครินทร์ จังหวัดพัทลุง

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

257 1603.7/2883 12/9/2554 ขอแจง้เบาะแสการตัดไม้ทําลายป่า ในพื้นที่หมูท่ี่ 4, 14, 11 ตําบลเจาทอง อําเภอ
ภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

√ หนังสือ สํานักป้องกันฯ

258 1603.7/2901 13/9/2554 มีการลักลอบขุดดินบนเขาในเวลากลางคืน ใกล้หมู ่12 ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.

สระบุรี
√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

259 5412743283 13/9/2554 ขอแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินป่าสงวนโดยไม่ได้รับอนุญาต บริเวณพื้นที่
วนอุทยานภูหัน หมูบ่้านโนนข่า ไม่ทราบหมู ่ตําบลวังแสง อําเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,

สน.จทป.7 (ขอนแก่น)

260 1603.7/2940 15/9/2554 30/4/2555 มีการบุกรุกแผ้วถางป่าและโค่นต้นไม้เพื่อปลูกยางพาราที่ หมู ่8 หมูบ่้านเขาชะมด 

ตําบลละแม อําเภอละแม จังหวัดชุมพร
√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

261 5411359548 16/9/2554 21/6/2555 ขอให้ตรวจสอบหน่วยป้องกันป่าไม้ กม.30 เนื่องจะมีพื้นที่บุกรุกป่าอยูต่ิดกับ
โรงเรียนละอุน่วทิยาคาร มีการโค่นต้นไม้ กานต้นไม้ ปลูกยางพารา หมู ่4 ต.บาง
แก้ว อ.ละอุน่ จ.ระนอง

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,

สน.จทป.11 

(สุราษฎร์ธานี)

262 5411369601 19/9/2554 3/10/2554 ขอความชว่ยเหลือชาวบ้านที่ปลูกไม้ เศรษกจิ เชน่ ไม้สัก ไม้สะเดา ในเขตตําบล
หนองเขียดและตําบลนาหนองทุม่อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

√ e-petition สํานักส่งเสริมฯ

263 5410979977 19/9/2554 21/11/2554 ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชงินิเวศนครเขื่อนขันธ์ ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.

สมุทรปราการ
√ e-petition สํานักโครงการพระราชดํารฯิ



หนา 31

ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง
วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง อยูร่ะหวา่ง

ดําเนินการ
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/
ชอ่งทางการรับ
เรื่องรอ้งเรยีน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554  เดือน ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 2

264 5412944079 19/9/2554 30/11/2554 นายสมบัติ กองสุข กับพวกราษฎรหมูท่ี่ ๗ ตําบลห้วยยาง อําเภอโขงเจยีม จังหวัด
อุบลราชธานี ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอความอนุเคราะหส์นับสนุน
ทุนจัดตั้งสํานักงานในการดูแลรักษาป่าในพื้นที่ตําบลห้วยยาง อําเภอโขงเจยีม 

จังหวัดอุบลราชธานี

√ e-petition สํานักจัดการป่าชุมชน

265 1603.7/2973 19/9/2554 นายทุนต่างชาติร่วมกับคนไทยบุกรุกปา่บรเิวณดา้นหลังสนามกอล์ฟมาเจสติก ครีก
 กอล์ฟ หมู ่4 ตําบลทับใต้ อําเภอหัวหนิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

266 1603.7/2971 19/9/2554 16/3/2555 ขอให้ตรวจสอบและจับกุมผูบุ้กรุกพื้นที่ป่าอยูใ่กล้ อบต.ตะนาวศรี หมู ่1 หมูบ่้านบ่อ
เกา่ อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

267 5411306994 21/9/2554 11/6/2555 มีการเข้าไปบุกรุกป่าเขาสบกก ฝั่งขวาซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติอนุรักษ์ต้นน้ํา หมู ่9

 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชยีงราย ไม่ทราบวา่เจา้หน้าที่ป่าไม้มีส่วนรูเ้ห็นกับการ
บุกรุกป่าครัง้นี้หรือเปล่าผมอยากให้ทางส่วนกลางเข้าไปตรวจสอบ

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,

สน.จทป.2 (เชยีงราย)

268 5411377020 21/9/2554 22/12/2554 มีชาวบ้านเข้าไปการบุกรุกพื้นที่ป่าเขาไปปลูกบ้านทําสวนยางพาราทําไร่ข้าวและ
ขายให้นายทุน ต.วังชมภู อ.เมอืง เพชรบูรณ ์ตอนนี้ภูเขารังเริ่มถูกลุกล้ํามากขึ้นทุก
วันอยากให้เจ้าหน้าที่ของ ทส.เข้าไปตรวจสอบการบุกรุกของชาวบ้านโดยด่วน

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,

สน.จทป.4 

สาขานครสวรรค์

269 5411397222 21/9/2554 เจา้หน้าที่ อด.6 และวัดภูสังโฆ อําเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี มีส่วนรูเ้ห็นและ
ทําการตัดไม้ยูงและไม้มีค่าอื่นๆตัดขาย เป็นจํานวนมากและขนยา้ยจนทําใหถ้นน
ลูกรังบ่อแก๊สเสียหาย 

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

270 5411399993 21/9/2554 เมื่อปีที่ผ่านมาเคยรอ้งเรยีนเจา้หนา้ที่ชื่อ นายจักริน นาสาริย์ เจา้หน้าที่กรมปา่ไม้ 

ซ ี5 เป็นหัวหน้าด่านที่พบิูล ต.ชอ่งเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ซึ่งมีส่วนรูเ้ห็นใน
การกระทํากับชาวบ้านและนายทุนที่เข้าไปบุกรุกตัดไม้ประเภทไม้พะยูงเป็นจํานวน
มาก

√ e-petition สํานักบริหารกลาง



หนา 32

ที่ เลขหนังสือส่ง/
รหัสอา้งองิ (ID)

วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง
วัน/เดือน/ปี 

ที่ปิดเรื่อง
เรื่อง อยูร่ะหวา่ง

ดําเนินการ
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจา้ของเรื่อง/
ชอ่งทางการรับ
เรื่องรอ้งเรยีน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนนิการเรื่องร้องเรียน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554  เดือน ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 2

271 5412655590 26/9/2554 27/9/2554 มีที่ดินของเอกชนขนาดประมาณ 70ไร่ แต่ก่อนเคยเป็น ที่ป่าตอนนี้เป็นที่นาและ
ปลูกต้นยูคาลิปตัส มีความประสงคท์ี่จะขาย ดิฉันเห็นวา่เหมาะสมอยา่งยิ่งที่จะ
สร้างป่าขึ้นมาใหม่ ถึงพื้นที่ไม่ได้มากมายแต่มันก็จะเป็นพื้นที่ที่มีคุณคา่มหาศาลใน
อนาคต เพราะจะเป็นแหล่งเรยีนรูข้องลูกหลานรุน่หลังต่อไป

√ e-petition สํานักจัดการป่าชุมชน

272 5410901791 27/9/2554 ร.อ.การัณย ์มินวงษ์ ตําแหน่งหัวหน้าสถานีเรือเขมราฐ จ.อุบลราชธานี ได้
ประพฤติมิชอบต่อหน้าที่โดยได้กระทําการนําของกลางไม้พะยูงที่จับและยึดมาได้
จากผูต้้องหาไวก้ับตัวเองและได้เก็บใวใ้ห้กับพักพวกตัวเองหรือนายพลเรือ

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

273 1603.7/3038 28/9/2554 29/2/2555 มีคนนําไม้พะยูงจํานวนมากซอ่นไวใ้นป่าทึบของวัดป่าหนองขอน ตําบลโดม
ประดิษฐ์ อําเภอน้ํายนื จังหวัดอุบลราชธานี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

รวม 149 124
รวมทั้งหมด 273



 
 
 

เอกสารแนบ ๓ 
 
 
 
 



หนา 1

ที่ เลขหนังสือสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วันที่ปิดเรื่อง 
(แล้วเสร็จ)

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ดําเนนิการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/ช่อง
ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

1 ทส0214.4/787 2/10/2552 เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บรายได้
และการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้ของกรมป่าไม้

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 สํานักจัดการที่ดนิฯ

2 ทส0214.4/636 5/10/2552 ขอให้ตรวจสอบการดําเนนิงานของสํานักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่า
ไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม ต.ท่าตะเกียบ อ.
ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 สํานักสง่เสริมฯ

3 ทส0214.4/652 5/10/2552 ขอความช่วยเหลอืเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ หมู ่4 ต.ศรีเตี้ย 
อ.บ้านโฮ่ง จ.ลําพูน

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 สํานักจัดการที่ดนิฯ

4 P2553/0004 8/10/2552 ขอให้รายงานผลการดําเนนิงานตามที่ปรากฎเป็นขา่วในหนังสือพิมพ์ √ สํานักงานปลัด ทส. สํานักป้องกันฯ

5 P2553/0005 9/10/2552 ขอให้รายงานผลการดําเนนิงานตามที่ปรากฎเป็นขา่วในหนังสือพิมพ์ √ สํานักงานปลัด ทส. สํานักป้องกันฯ

6 P2553/0006 14/10/2552 ขอให้ตรวจสอบกรณีมีกลุ่มคนใช้รถแบ็คโฮทําลายภูเขา ขุดดนิ และ
ตัดไม้ บริเวณหมู ่5 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

7 P2553/0007 25/11/2552 มผีูบุ้กรุกป่าสงวนป่าชาติ ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ
8 P2553/0008 20/10/2552 การบุกรุกป่าดงหินส้ม อ.รัตนบุรี  จ.สุรินทร์ √ ศบร.ทส ผ่าน 1111 สํานักป้องกันฯ
9 P2553/0009 20/10/2552 การแก้ไขปัญหาที่ดนิทํากินของราษฎร 102 ราย √ หนังสือถึง อปม. สํานักการอนุญาต
10 P2553/0010 27/10/2552 ขอให้ตรวจสอบการลักลอบตัดไมใ้นเขตพื้นที่อนุรักษ์ ซ.ช่องเนียง

ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

11 P2553/0011 27/10/2552 4/12/2552 กรณีแจ้งเบาะแสการลักลอบขุดเอาไม้ในคลองสาธารณะมาแปรรูป
ขาย จ.กําแพงเพชร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือน ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 3



หนา 2

ที่ เลขหนังสือสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วันที่ปิดเรื่อง 
(แล้วเสร็จ)

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ดําเนนิการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/ช่อง
ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือน ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 3

12 ทส0214.4/844 30/10/2552 23/12/2552 กรณีมีการลักลอบตักดินบริเวณป่าสงวนเขาแม่นางเวียน
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

√ ศบร.ทส 
ผ่านสายด่วน 1310

สํานักป้องกันฯ

13 รล0009.4/17416 9/10/2552 ขอพระราชทานความเป็นธรรมเกี่ยวกับที่ดนิ บ้านห้วยเต่าคํา
ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

√ สํานักราชเลขาธิการ สํานักจัดการที่ดนิฯ

14 ทส0214.4/817 14/10/2552 13/11/2552 กรณีขอให้เร่งเบิกจ่ายเงินเดือนให้กับลูกจ้างเหมา หน่วยป้องกัน
รักษาป่า จ.ตรัง

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 สํานักป้องกันฯ

15 ทส0214.4/802 7/10/2552 24/2/2553 ร้องเรียนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ป่าไม ้ต.ช่องกุม่ อ.วัฒนานคร จ.
สระแก้ว

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 สํานักป้องกันฯ

16 ทส0214.4/815 14/10/2552 24/2/2553 แจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไมใ้นเขตปา่สงวนแห่งชาติ ต.อ่างทอง
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 สํานักป้องกันฯ

17 ทส0214.4/830 29/10/2552 23/2/2553 กรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน ในพื้นที่หมู ่8 ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา √ ศบร.ทส ผ่าน 1111 สํานักป้องกันฯ

18 ทส0214.4/818 14/10/2552 9/2/2553 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกขุดบอ่ดนินําไปจําหน่าย ในเขตที่ดนิ
สาธารณะและเขตปา่สงวนแห่งชาติ ในท้องที่บ้านปง หมู ่1
ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 สํานักป้องกันฯ

19 ทส0214.4/845 30/10/2552 8/2/2553 ขอความช่วยเหลือให้ติดตามเงินฌาปนกิจของกรมป่าไม้ จ.เชียงราย √ ศบร.ทส ผ่าน 1111 สํานักป้องกันฯ

20 ทส0214.4/833 26/10/2552 26/10/2552 กรณีขอให้ตรวจสอบการบุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ 
ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 สํานักป้องกันฯ



หนา 3

ที่ เลขหนังสือสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วันที่ปิดเรื่อง 
(แล้วเสร็จ)

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ดําเนนิการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/ช่อง
ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือน ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 3

21 ทส 0214.4/828 29/10/2552 7/7/2553 กรณีเจ้าหนา้ที่ป่าไม้และชาวบ้านเข้าไปตัดไมใ้นพื้นที่ป่าชุมชน 
อ.สะบา้ยอ้ย จ.สงขลา

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 สํานักป้องกันฯ

22 P2553/0022 15/10/2552 กระทู้ถามที่ 546 ร. กรณี ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน นายอําเภอในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี จัดหาพื้นที่ป่าชุมชนให้ทอ้งถิ่นเพื่อช่วยกันรักษาป่า
ชุมชนไว้และใช้ประโยชน์ร่วมกัน

√ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักจัดการป่า
ชุมชน

23 P2553/0023 22/10/2552 ข้อหารอืของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณี เกษตรกรปลูกป่าไม้
เศรษฐกิจประเภทไม้สักทองในที่ดนิ ภ.บ.ท.5 แล้วไม่สามารถขึ้น
ทะเบียนส่วนป่าได้

√ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักสง่เสริมฯ

24 ทส0100/5932 22/10/2552 ข้อหารอืของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณี กระทรวงสาธารณสุข
ขอใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลพัทลุง

√ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักการอนุญาต

25 P2553/0025 2/11/2552 9/11/2552 ขอความเป็นธรรมกรณีถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐจับกุมและดําเนินคดีทาง
ศาลเนื่องจากบุกรุกป่าสงวนห่งชาติ

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 สํานักป้องกันฯ

26 ทส0214.4/817(2) 13/11/2552 13/11/2552 กรณีขอให้เร่งเบิกจ่ายเงินเดือนให้กับลูกจ้างเหมา หน่วยป้องกัน
รักษาป่า จ.ตรัง

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 สํานักป้องกันฯ

27 ทส0214.4/816 13/11/2552 กรณีขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจําหนา่ยไม้ป่าเศรษฐกิจ 
ต.หนองเขียด ต.นาหนองทม่ อ.ชุมแพร จ.ขอนแก่น

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 สํานักป้องกันฯ

28 P2553/0028 23/11/2552 มกีารตัดไมท้ําลายป่า บริเวณเทอืกเขาภูพาน อ.ภูพาน จ.สกลนคร √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

29 ทส0100/4351 23/11/2552 การดําเนินการตามข้อหารอืของสมาชิกรัฐสภา √ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักป้องกันฯ



หนา 4

ที่ เลขหนังสือสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วันที่ปิดเรื่อง 
(แล้วเสร็จ)

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ดําเนนิการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/ช่อง
ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือน ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 3

30 ทส0214.4/857 24/11/2552 กรณีขอความอนุเคราะห์เข้าทําประโยชน์ในที่ดนิบริเวณพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติป่าเขาหลวง จ.นครศรีธรรมราช

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 สํานักการอนุญาต

31 ทส0214.4/806 6/11/2552 ขอความช่วยเหลือการโอนย้ายหน่วยงาน จากสํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 ไปเขตการจัดการอุทยานแห่งชาติที่ 3

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 สํานักบริหารกลาง

32 ทส0214.4/805 6/11/2552 9/12/2552 กรณีขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่ดนิทํากินและที่อยู่อาศัย หมู่บ้าน
ห้วยคอม หมู ่4 ต.น้ําไผ่ อ.น้ําปาด จ.อุตรดติถ์

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 สํานักจัดการที่ดนิฯ

33 P2553/0033 9/11/2552 9/11/2552 ขอความเป็นธรรมกรณีถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐจับกุมและดําเนินคดีทาง
ศาลเนื่องจากบุกรุกป่าสงวนห่งชาติ

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 สํานักป้องกันฯ

34 ทส0214.4/826 10/11/2552 23/2/2553 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
อุโมงค์ต้นไม้ หมู ่1 ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 สํานักป้องกันฯ

35 รล0008/7844 10/11/2552 14/12/2552 ขอพระราชทานความช่วยเหลอืเกี่ยวกับที่ดนิ กรณีนายสําเริง เจริญ
วงศ ์กับพวกรวม 917 ครอบครัว

√ สํานักราชเลขาธิการ สํานักจัดการที่ดนิฯ

36 ทส0100/6038 2/11/2552 กระทู้ถามที่ 572 ร. เรื่อง การจดทะเบยีนเกษตรกร √ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักจัดการที่ดนิฯ
37 ทส0100/6047 2/11/2552 ข้อหารอืของสมาชิกวุฒิสภา กรณี ปัญหาโลกร้อนอันเนื่องมาจากจะ

มกีารประชุมสหประชาชาติที่นครนิวยอร์ก
√ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักจัดการป่า

ชุมชน

38 ทส0100/6060 3/11/2552 กระทู้ถามที่ 576 ร. เรื่อง การออกเอกสารสทิธิที่อยู่อาศัยและที่ทํา
การเกษตรในจังหวัดนครพนม

√ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักจัดการที่ดนิฯ

39 P2553/0039 23/11/2552 ขอทราบข้อมูลการก่อสร้างถนนในรีสอร์ทภูไพธารน้ํา จ.กาญจนบุรี √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

40 P2553/0040 4/12/2552 กรณีขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่า บริเวณหมู่บ้านห้วยยาง
ต.โคกสลุง อ.พัฒนานคิม จ.ลพบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ



หนา 5

ที่ เลขหนังสือสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วันที่ปิดเรื่อง 
(แล้วเสร็จ)

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ดําเนนิการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/ช่อง
ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือน ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 3

41 P2553/0041 4/12/2552 4/12/2552 กรณีแจ้งเบาะแสการลักลอบขุดเอาไม้ในคลองสาธารณะมาแปรรูป
ขาย จ.กําแพงเพชร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

42 ทส0214.4/805(2) 9/12/2552 9/12/2552 กรณีขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่ดนิทํากินและที่อยู่อาศัย หมู่บ้าน
ห้วยคอม หมู ่4 ต.น้ําไผ่ อ.น้ําปาด จ.อุตรดติถ์

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 สํานักจัดการที่ดนิฯ

43 ทส0214.4/806(2) 11/12/2552 ขอความช่วยเหลือการโอนย้ายหน่วยงาน จากสํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 ไปเขตการจัดการอุทยานแห่งชาติที่ 3

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 สํานักบริหารกลาง

44 ทส0214.4/857(2) 23/12/2552 กรณีขอความอนุเคราะห์เข้าทําประโยชน์ในที่ดนิบริเวณพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติป่าเขาหลวง จ.นครศรีธรรมราช

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 สํานักการอนุญาต

45 ทส0214.4/844(2) 23/12/2552 23/12/2552 กรณีมีการลักลอบตักดินบริเวณป่าสงวนเขาแม่นางเวียน
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

√ ศบร.ทส 
ผ่านสายด่วน 1310

สํานักป้องกันฯ

46 16193.3/3935 29/12/2552 ขอร้องเรียนให้ตรวจสอบและยกเลกิใบอนุญาต √ หนังสือถึง อปม. สน.จทป.7 
(ขอนแก่น)

47 ทส0214.4/898 23/12/2552 ขอความอนุเคราะห์ขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่หมู ่1 ต.น้ําจืด
อ.กระบุรี จ.ระนอง

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 สํานักการอนุญาต

48 ทส0214.4/891 18/12/2552 12/5/2553 กรณีขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการตรวจยึดอุปกรณ์ของ
กลางในการกระทําความผดิตามคดหีมายเลขแดงที่ 3004/2545

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 สํานักป้องกันฯ

49 ทส0214.4/896 23/12/2552 11/6/2553 กรณีขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่ อ.โนนดนิแดง จ.บุรีรัมย์

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 สํานักป้องกันฯ



หนา 6

ที่ เลขหนังสือสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วันที่ปิดเรื่อง 
(แล้วเสร็จ)

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ดําเนนิการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/ช่อง
ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือน ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 3

50 P2553/0050 2/12/2552 ข้อหารอืของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีขอให้ ทส. ประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาการตัดไมท้ําลายป่าในพื้นที่ จ.ศรีสะ
เกษ และสุรินทร์

√ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักการอนุญาต,
สํานักป้องกันฯ

51 ทส0100/6738 2/12/2552 ข้อหารอืของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีขอให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอนุญาตให้ประชาชนเช่าพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทําสวนยางพารา
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

√ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักการอนุญาต,
สํานักป้องกันฯ

52 ทส0100/6738 2/12/2552 ข้อหารอืของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพาะตน้กลา้ยางพารา ตน้ปาลม์น้ํามัน และพันธุ์ไมไ้ผ่ แจกจ่ายให้กับ
เกษตรกร จ.ลพบุรี เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

√ สํานกังานรัฐมนตรี สํานักการอนุญาต,
สํานักป้องกันฯ

53 ทส0100/6836 8/12/2552 ข้อหารอืของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีขอให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม พิจารณาอนุญาตให้
โรงพยาบาลพัทลุงได้ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างอาคาร

√ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักการอนุญาต,
สํานักบริหารกลาง

54 P2553/0054 8/12/2552 ข้อหารอืของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีขอให้กรมป่าไม้เร่งรัด
การพิจารณาอนุญาตให้กรมชลประทานเข้าใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างอ่าง
เก็บน้ําผาแดง หมู่ที่ 5 ต.ศรีวิชัย จ.ลําพูน

√ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักการอนุญาต,
สํานักบริหารกลาง

55 ทส0100/7039 15/12/2552 ข้อหารอืของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีกรมป่าไมไ้ม่อนุญาตให้
กรมชลประทานก่อสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยแมจ่อนในพื้นที่ป่าไม้

√ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักการอนุญาต



หนา 7

ที่ เลขหนังสือสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วันที่ปิดเรื่อง 
(แล้วเสร็จ)

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ดําเนนิการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/ช่อง
ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือน ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 3

56 ทส0100/7283 21/12/2552 ข้อหารอืของสมาชิกวุฒิสภา กรณีขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกทําลายป่าในพื้นที่ จ.ชุมพร ตอ่เนื่องไปยังพ้ืนที่
ประเทศพม่า

√ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักป้องกันฯ

57 ทส0100/7411 25/12/2552 ข้อหารอืของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีขอให้กรมป่าไม้เร่งรัด
การยกเลกิประกาศเขตปา่คุ้มครองทับที่ ส.ค.1 ในพื้นที่ อ.แม่ทา จ.
ลําพูน

√ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักจัดการที่ดนิฯ

58 P2553/0058 27/1/2553 กรณีมีการลักลอบตัดไมบ้นเขา ต.ลํานํา อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

59 P2553/0059 29/1/2553 กรณีมีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ
60 ทส0214.4/917 19/1/2553 19/8/2553 แจ้งเบาะแสการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหุบผาก 

ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ และ ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ
นายหนา้รับซื้อที่ดนิให้กับนายทุนบริเวณพื้นที่ป่าสงวนป่าดงคําเดอืย
 ต.โคกโปร่ง อ.ชานุมาน จ.อํานาจเจริญ

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 สํานักป้องกันฯ

61 ทส0100/7527 4/1/2553 ข้อหารอืของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีขอให้ ทส. พิจารณาให้
เอกสารสทิธิกับวัดและสํานักสงฆ์ใน จ.สุโขทัย ที่ตั้งอยู่ในเขตป่า
สงวนแห่งชาตหิรอือุทยานแห่งชาติ

√ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักสง่เสริมฯ,
สํานักจัดการป่า

ชุมชน

62 ทส0100/7586 6/1/2553 ข้อหารอืของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีขอให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจัดสรรงบประมาณ เพื่อปรับปรุงภูมทิัศน์บริเวณตอนล่าง
ของน้ําตกธารทิพย์ ต.บ้านม่วง และน้ําตกธารทอง ต.ผาตัง้ อ.สังคม 
จ.หนองคาย เพื่อสร้างอ่างเก็บน้ําบนเขื่อน

√ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักการอนุญาต



หนา 8

ที่ เลขหนังสือสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วันที่ปิดเรื่อง 
(แล้วเสร็จ)

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ดําเนนิการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/ช่อง
ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือน ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 3

63 ทส0100/7296 13/1/2553 กระทู้ถามที่ 594 ร. เรื่อง ให้ดําเนนิการออกเอกสารสทิธแิละการ
แก้ไขปัญหาให้กับที่ดินของวัด

√ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักการอนุญาต

64 ทส0207.3/ว125 18/1/2553 ข้อหารอืของสมาชิกวุฒิสภา กรณีขอให้รัฐบาลเร่งดําเนนิการรักษา
ความปลอดภัยสาธารณะและป้องกันภัยพิบัตธิรรมชาต ิโดยการบูร
ณาการแผนแม่บทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

√ สํานักงาน ปทส. สํานักแผนงานฯ
(สว่นแผนงานฯ)

65 ทส0100/7527 4/1/2553 ข้อหารอืของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีขอให้กรมป่าไม้
เพาะพันธุก์ลา้ไม้ เช่น ขี้เหล็ก ไม่ไผ่ ไม้รวก ไม้สัก ยูคาลปิตัส และไม้
อื่นๆ แจกจ่ายให้ราษฎรเพื่อสง่เสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ

√ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักสง่เสริมฯ,
สํานักจัดการป่า

ชุมชน

66 ทส0100/155 11/1/2553 กระทู้ถามที่ 409 ร. เรื่อง ปัญหาที่ดนิทํากินในเขตป่าสงวนทั่วประเทศ √ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักจัดการที่ดนิฯ

67 ทส0100/155(2) 11/1/2553 กระทู้ถามที่ 410 ร. เรื่อง ปัญหาออกเอกสารสิทธิ √ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักจัดการที่ดนิฯ
68 ทส0214.4/904 4/2/2553 7/3/2554 ร้องเรียนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ป่าไม ้บ้านกุดตะขาบ อ.วาริชภูมิ

จ.สกลนคร และ แจ้งเบาะแสการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาตบิ้านโล๊ะโป๊ะ หมู่ที่ 1 ต.พุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 สํานักป้องกันฯ

69 P2553/0068 18/2/2553 กรณีมีการบุกรุกตัดไมบ้ริเวณปา่เสื่อมโทรม ต.ห้วยสัก อ.เมือง 
จ.เชียงราย

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

70 P2553/0069 11/2/2553 กรณีพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ป่าไมห้น่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.9 
ต.คันโชง้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ



หนา 9

ที่ เลขหนังสือสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วันที่ปิดเรื่อง 
(แล้วเสร็จ)

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ดําเนนิการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/ช่อง
ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือน ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 3

71 ทส0214.4/904(2) 4/2/2553 7/3/2554 ร้องเรียนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ป่าไม ้บ้านกุดตะขาบ อ.วาริชภูม ิ  จ.
สกลนคร และ แจ้งเบาะแสการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
บ้านโล๊ะโป๊ะ หมู่ที่ 1 ต.พุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 สํานักป้องกันฯ

72 ทส0100/898 2/2/2553 ข้อหารอืกรณีขอให้กรมป่าไม้เร่งรัดการยกเลกิประกาศเขตป่า
คุ้มครองทับที่ ส.ค.1 ในพื้นที่ อ.แม่ทา จ.ลําพูน

√ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักจัดการที่ดนิฯ

73 ทส0100/663 4/2/2553 กระทู้ถามที่ 229 เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดนิทํากินและเร่งรัดออก
เอกสารสทิธิรวมถึงการพัฒนาสทิธิในที่ดนิทํากินให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน

√ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักจัดการที่ดนิฯ

74 ทส0100/735 8/2/2553 ข้อหารอืของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีการดูแลรักษาสภาพ
พื้นที่ป่าในประเทศไทยไม่ให้ถูกทําลายเป็นระเบียบวาระแห่งชาติ

√ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักป้องกันฯ

75 P2553/0073 16/2/2553 กรณีมีการลักลอบตัดไมแ้ดง ไม้ประดู ่บริเวณบ้านห้วยหอย หมู ่13 
ต.วังลาบ อ.หลม่เก่า  จ.เพชรบูรณ์

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

76 ทส0100/13035 18/2/2553 กระทู้ถามที่ 739 ร. เรื่อง การปลูกต้นไม้เพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะ
โลกร้อน

√ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักสง่เสริมฯ

77 P2553/0075 17/3/2553 กรณีมีการบุกรุกตัดไมท้ี่เขาแมเ่มาะ บริเวณบ้านห้วยกุง้ อ.สบเมย จ.
แม่ฮ่องสอน

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

78 ทส0214.4/833(2) 26/10/2552 26/10/2552 กรณีขอให้ตรวจสอบการบุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ 
ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 สํานักป้องกันฯ

79 ทส0214.4/681 9/6/2553 ขอความเป็นธรรม กรณีเจ้าหน้าที่เลือกปฏบิัติ อ.สริินธร  
จ.อุบลราชธานี

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 สํานักป้องกันฯ



หนา 10

ที่ เลขหนังสือสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วันที่ปิดเรื่อง 
(แล้วเสร็จ)

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ดําเนนิการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/ช่อง
ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือน ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 3

80 รล0008/7844(2) 14/12/2552 14/12/2552 ขอพระราชทานความช่วยเหลอืเกี่ยวกับที่ดนิ 
กรณีนายสําเริง เจริญวงศ์ กับพวกรวม 917 ครอบครัว

√ สํานักราชเลขาธิการ สํานักจัดการที่ดนิฯ

81 P2553/0079 2/3/2553 ผ่านร่างราษฎรบ้านสองแคว จ.นา่น มีความประสงค์ให้กรมป่าไม้
ช่วยฟื้นฟูป่า

√ เลขาธิการพระราชวัง สํานักสง่เสริมฯ

82 P2553/0080 22/3/2553 กรณีมีการขุดเขาในเขตปา่สงวนแห่งชาติ หมู่ที่ 2 บ้านดอนงาม 
ต.เวียงนางคํา อ.แม่สาย จ.เชียงราย

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 สํานักป้องกันฯ

83 P2553/0081 24/3/2553 24/3/2553 ขอให้รายงานผลการดําเนนิงานตามที่ปรากฏเป็นขา่วในหนังสอืพิมพ์ √ สนง. ปลัด ทส. สํานักป้องกันฯ,
สํานักจัดการที่ดนิฯ

84 P2553/0082 25/3/2553 กรณีมีการตัดไมพ้ยุง บริเวณป่าสงวนฯ ต.หนองไส อ.เสนานคิม  
จ.อํานาจเจริญ

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

85 รล0009.4/5106 29/3/2553 ขอพระราชทานความเป็นธรรม ต.เขาพัง อ.บ้านขุนตาล
จ.สุราษฎร์ธานี

√ สํานักราชเลขาธิการ กรมอุทยานฯ

86 P2553/0084 31/3/2553 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ √ ชมรมรักษ์สิ่งแวดลอ้ม
จังหวัดฉะเชิงเทรา

สํานักป้องกันฯ

87 ทส0100/1265 4/3/2553 แก้ไขกระทู ้จํานวน 7 เรื่อง √ สร.ทส. สํานักจัดการที่ดนิฯ

88 ทส0100/1317 5/3/2553 กระทู ้792 ร. เรื่อง การบุกรุกที่ดินของรัฐ √ สร.ทส. สํานักป้องกันฯ
89 P2553/0087 1/4/2553 กรณีมีการตัดไมบ้ริเวณปา่จ้าว ในหมูบ่า้นหนองตาแตม้ ต.หนองตา

แต้ม อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์
√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ



หนา 11

ที่ เลขหนังสือสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วันที่ปิดเรื่อง 
(แล้วเสร็จ)

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ดําเนนิการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/ช่อง
ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือน ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 3

90 P2553/0088 2/4/2553 กรณีมผีู้ใหญ่บ้านเรียกเก็บเงินค่าชี้แนวเขตป่า จากชาวบ้านหมู ่3 
และหมู ่5  ต.นาหอ อ.ด่ายซ้าย จ.เลย

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

91 P2553/0089 5/4/2553 กรณีมีการตัดไมใ้นเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูม ิบริเวณหมู่บ้าน
ประไรโหนก ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

√ ทางโทรศัพท์ กรมอุทยานฯ

92 P2553/0090 8/4/2553 เจ้าหน้าที่กองการอนุญาตปฏบิัตติัวไมเ่หมาะสมในการทํางาน √ ทางโทรศัพท์ สํานักการอนุญาต
93 1603.7/252 9/4/2553 กรณีมีการตัดไมบ้ริเวณลําห้วยแม่ยอง หมู่ที่ 6 ต.นายาง  

อ.สบปราบ จ.ลําปาง
√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

94 ทส0214.4/904(3) 23/4/2553 ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ บ้านโล๊ะโป๊ะ
 จ.พังงา

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 สํานักป้องกันฯ 
ทําเรื่องส่งเอง

95 1603.7/388 26/4/2553 7/7/2553 กรณีเจ้าหนา้ที่ป่าไม้เรียกเก็บค่าบริการผู้ค้าสิ่งประดษิฐ์เป็นรายเดอืน
 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพี จ.กําแพงเพชร

√ ดว้ยตัวเอง สํานักป้องกันฯ

96 ทส0214.4/785 27/4/2553 กรณีขอความอนุเราะห์พิจารณาเร่งจ่ายเงินเดือนตกเบิก จ.ตาก และ
ขอให้เร่งจ่ายเงินเดือนให้กับลูกจ้างเพาะชํากล้าไม ้จ.ยโสธร

√ ศบร.ทส ผ่าน 1111 สํานักบริหารกลาง
,สํานักสง่เสริมฯ

97 5311760873 27/4/2553 27/5/2554 แนะนํา ข้อเสนอแนะ กรณีการขอรับกลา้ไมส้ักมงคลสายพันธุ์
เสาชิงช้า

√ e-petition สํานักสง่เสริมฯ

98 ทส0201.6/1491 30/4/2553 9/6/2553 ขอให้รายงานผลการดําเนนิงานตามที่ปรากฎเป็นขา่วในหนังสือพิมพ์
 กรณีที่ 1 จับผูล้ักลอบตัดไมใ้นป่าสงวนแห่งชาติ ต.กระบี่นอ้ย อ.
เมือง จ.กระบี่

√ สํานักงานปลัด
กระทรวงฯ

สน.จทป.12 สาขา
กระบี่

99 ทส0100/1507 12/3/2553 กระทู ้839 ร. เรื่อง การจัดสรรที่ดินบริเวณเขายายเที่ยงในรูป
หมู่บ้านป่าไม้ของกรมป่าไม้

√ สร.ทส. สํานักจัดการที่ดนิฯ



หนา 12

ที่ เลขหนังสือสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วันที่ปิดเรื่อง 
(แล้วเสร็จ)

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ดําเนนิการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/ช่อง
ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือน ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 3

100 ทส0100/1814 25/3/2553 ข้อหารอืของสมาชิกวุฒิสภา กรณี ขอให้เร่งสํารวจรังวัดจัดแนวเขต
ที่ดนิป่าไม้ให้ชัดเจนและสนับสนุนการดูแลและรักษาฟื้นฟูสภาพป่า 
รวมทั้งบูรณาการการทํางานร่วมกันกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง

√ สร.ทส. สํานักจัดการที่ดนิฯ

101 ทส0100/2050 5/4/2553 กระทู ้882 ร. เรื่อง งบประมาณในการปลูกป่าฟื้นฟูและอนุรักษ์เขต
ป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติ

√ สร.ทส. สํานักสง่เสริมฯ

102 5310989965 3/5/2553 15/12/2553 กรณีร้องเรียนพฤตกิรรมเจ้าหน้าที่ป่าไม ้ต.น้ําสวย อ.เมือง จ.เลย √ e-petition สํานักป้องกันฯ

103 ทส0206.2/1 7/5/2553 กรณีราษฎรบุกรุกพื้นที่ป่า ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูม ิ   
(ปก.ทส.สง่เรื่องกลับมาให้ดําเนนิการตอ่)

√ สํานักงานปลัดฯ สํานักป้องกันฯ

104 P2553/0100 10/5/2553 ขอให้รายงานผลการดําเนนิงานตามที่ปรากฏเป็นขา่วในหนังสือพิมพ์ √ สํานักงานปลัดฯ สํานักป้องกันฯ

105 นร01520014648 10/5/2553 กรณีการปลูกไมก้ฤษณา ที่ ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร √ ศูนย์บริการร่วม ทส. สํานักการอนุญาต
106 ทส0214.4/891(2) 12/5/2553 12/5/2553 กรณีขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการตรวจยึดอุปกรณ์ของ

กลางในการกระทําความผดิตามคดหีมายเลขที่ 3004/2545
√ ศูนย์บริการร่วม ทส. สํานักป้องกันฯ

107 5312964517 14/5/2553 25/5/2553 กรณีขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของกลุม่
หัตถกรรมรากไม้-ตอไม้บ้านบากชุม ต.โนนก่อ อ.สริินธร จ.
อุบลราชธานี

√ e-petition สํานักการอนุญาต



หนา 13

ที่ เลขหนังสือสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วันที่ปิดเรื่อง 
(แล้วเสร็จ)

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ดําเนนิการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/ช่อง
ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือน ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 3

108 5311346551 17/5/2553 13/10/2553 กรณีขอให้ตรวจสอบการตัดไมใ้นพื้นที่ป่าสงวนสวนป่าแม่วังฝั่งขวา 
สวนป่าแม่ลี สวนป่าแม่สุข ในเขตพื้นที่ต.แจ้ซ้อน อ.เมอืงปาน จ.
ลําปาง

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

109 นร0508/ท1049 25/5/2553 ขอความอนุเคราะห์สอบข้อเท็จจริง กรณีนายสุนันท์ เจริญศรี 
ขอพระราชทานที่ดนิในเขตพื้นที่ ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง

√ สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

สํานักสง่เสริมฯ

110 5311760873 27/5/2553 กรณีขอให้ปรับปรุงระบบการให้บริการของโครงการปลูกตน้สัก
มงคลสายพันธุ์เสาชิงช้า

√ e-petition สํานักการอนุญาต

111 ทส0100/2642 11/4/2553 ข้อหารอืของสมาชิกวุฒิสภา กรณี นโยบายการคลัง เรื่องการเวนคืน
ที่ดนิราชพัสดุที่ไม่ไดใ้ช้ประโยชน์จากสว่นราชการและรัฐวิสาหกิจ 
เพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกรปลูกพืชพลังงานทดแทนมีผลกระทบต่อ
การดํารงชวีติดว้ยการหาผลผลติจากปา่ไมห้รอืไม่

√ สร.ทส. สํานักบริหารกลาง

112 P2553/0106 27/5/2553 27/5/2553 ขอให้รายงานผลการดําเนนิงานตามที่ปรากฏเป็นขา่วในหนังสือพิมพ์ √ สํานักงานปลัดฯ สํานักป้องกันฯ

113 P2553/0107 2/6/2553 กรณีมีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

114 P2553/0108 7/6/2553 กรณีห้องน้ําหญิงฝั่งกองการอนุญาตชํารุด √ ทางโทรศัพท์ สํานักบริหารกลาง

115 P2553/0109 9/6/2553 9/6/2553 ขอให้รายงานผลการดําเนนิงานตามที่ปรากฏเป็นขา่วในหนังสือพิมพ์ 
(ปก.ทส.ขอให้กรมป่าไม้ติดตาม ตามเสนอตอ่ไป)

√ สํานักงานปลัดฯ สน.จทป.12 สาขา
กระบี่

116 ทส0214.4/896(2) 11/6/2553 11/6/2553 กรณีขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่ อ.โนนดนิแดง จ.บุรีรัมย์

√ ศูนย์บริการร่วม ทส. สํานักป้องกันฯ



หนา 14

ที่ เลขหนังสือสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วันที่ปิดเรื่อง 
(แล้วเสร็จ)

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ดําเนนิการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/ช่อง
ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือน ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 3

117 P2553/0111 14/6/2553 กรณีมีการบุกรุกตัดไมบ้ริเวณภูเขา ต.น้ําเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

118 P2553/0112 14/6/2553 กรณีมีการลักลอบตัดไมใ้หญ่ตน้น้ําห้วยน้ําอวน √ e-petition สํานักป้องกันฯ
119 5311374047 14/6/2553 กรณีการตัดไมท้ําลายป่า และทําไร่เลื่อนลอย อ.สันตสิุข จ.นา่น √ e-petition สํานักป้องกันฯ

120 5310989437 14/6/2553 5/11/2553 ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัตหินา้ที่ของเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ป่าไม้ ต.
หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

√ e-petition สํานักจัดการที่ดนิฯ

121 5311460736 14/6/2553 4/11/2553 ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับที่ดนิ บริเวณที่พักสงฆ์ป่าหินรอยพระ
พุทธบาท ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

√ e-petition สํานักจัดการที่ดนิฯ

122 P2553/0113 16/6/2553 กรณีร้องเรียนพฤตกิรรมเจ้าหน้าที่ป่าไม ้บ้านท่างาม ต.สําราญ 
อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

123 1603.7/2774 16/6/2553 10/1/2554 กรณีมีการบุกรุกตัดไม้ บริเวณวัดปากคลอง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

124 P2553/0114 18/6/2553 กรณีมีการบุกรุกแผ้วถางป่าสงวนแห่งชาติภูสงิห์ ต.นาสงิห์ อ.ศรีวิไล
 จ.หนองคาย

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

125 P2553/0115 18/6/2553 กรณีมีการบุกรุกตัดไมใ้นเขตปา่สงวนแห่งชาตภิูผาผึ้ง ต.กกตูม  
อ.ดงหลวง จ.กาฬสินธุ์

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

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

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

127 1603.7/236 21/6/2553 กรณีมีการนําไม้สักทองมาทําเฟอร์นิเจอร์ หมู่ที่ 5 ต.ทับกวาง
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ



หนา 15

ที่ เลขหนังสือสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วันที่ปิดเรื่อง 
(แล้วเสร็จ)

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ดําเนนิการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/ช่อง
ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือน ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 3

128 5312294931 23/6/2553 2/8/2554 ยับยั้งการซื้อขายที่ดนิ จัดสรรที่ทํากินให้คนบา้นโนนแถลง ต.เมือง
หลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ

√ e-petition สํานักจัดการที่ดนิฯ

129 5311392974 23/6/2553 15/11/2553 กรณีการบุกรุกพื้นที่ปา่สงวนแห่งชาตใินพื้นที่วนอุทยานผาแต้ม 
บ้านโนนสวรรค์ ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

130 5311387734 23/6/2553 29/10/2553 กรณีมีการบุกรุกทําลายป่าไม ้ทางแยกเข้า อ.แม่สรวย จ.เชียงใหม่ √ e-petition สํานักป้องกันฯ

131 5311320794 23/6/2553 มกีารลักลอบตัดไมใ้นเขตลําห้วย ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ √ e-petition สํานักป้องกันฯ

132 5311373944 23/6/2553 30/3/2554 มกีารบุกรุกปา่สนละเอาะ แถวลําห้วยทาบ้านงิ้ว ต.ตองปิด อ.น้ํา
เกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

133 5310912838 23/6/2553 16/11/2553 มกีารขุดแร่เหล็กในพื้นที่ สปก. และพื้นที่ป่าสงวน ที่เขาเจ็กโอ
ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

134 5311328039 23/6/2553 14/9/2553 มกีารบุกรุกตัดไมเ้สน้ทางระหวา่ง กม. 10-30 จ.เชียงราย √ e-petition สํานักป้องกันฯ
135 5311308322 24/6/2553 14/9/2553 อยากให้มีการรณรงค์ให้คนไทยสํานึกในการหวงแหนป่า และให้

ประชาชนเข้าร่วมกันแก้ไขปัญหาเรื่องป่า (เรื่องเพื่อทราบ)
√ e-petition สํานักป้องกันฯ

136 5310988571 24/6/2553 2/8/2553 ร้องเรียนการปฏิบัตหินา้ที่ของเจ้าหน้าที่รักษาพันธุส์ัตว์ป่าภูสฐีาน อ.
กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

137 5311328073 24/6/2553 2/8/2553 มกีารลักลอบตัดไมบ้ริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา 
และพื้นที่หมู่บ้านช่องกุม่ ต.ช่องกุม่ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

√ e-petition สํานักป้องกันฯ,
กรมอุทยานฯ

138 5312744186 24/6/2553 3/3/2554 มกีารลักลอบตัดไมท้ําลายป่า บริเวณพื้นที่ป่าพุพรม ต.แม่เปิน 
อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์

√ e-petition สํานักป้องกันฯ



หนา 16

ที่ เลขหนังสือสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วันที่ปิดเรื่อง 
(แล้วเสร็จ)

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ดําเนนิการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/ช่อง
ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือน ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 3

139 5311306701 23/6/2553 2/9/2553 มกีารตัดไมบ้ริเวณสวนรุกขชาติ วัดรัตนคูหาวนาราม ต.บ้านถ้ํา อ.
ดอกคําใต้ จ.พะเยา

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

140 5311323266 28/6/2553 มกีารบุกรุกป่าบริเวณหมู่ที่ 8 ต.นาไมไ้ผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช √ e-petition สํานักป้องกันฯ

141 P2553/0117 28/6/2553 28/6/2553 ช่วยดูแลในเรื่องความไม่ชอบมาพากลของกลุ่มผลประโยชน์ 
(เรื่องเพื่อทราบ)

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

142 P2553/0118 28/6/2553 กรณีตัดไมบ้นยอดเขา ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน 
จ.ประจวบคีรีขันธ์

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

143 P2553/0119 28/6/2553 กรณีมีการลักลอบตัดต้นไม้ใหย่บนภูเขา บริเวณตรงข้างคลอง
ตูลหลูด ต.แตกตาขาว  อ.ย่านซื่อ จ.ตรัง

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

144 P2553/0120 29/6/2553 กรณีมีการลักลอบตัดไมบ้นเขา ต.ลํานาว อ.บางขัน จ.
นครศรีธรรมราช

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

145 5311402380 29/6/2553 17/2/2554 กรณีแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
พื้นที่หมูบ่า้นหนองเตา่ ต.รางบัว อ.จอมบงึ จ.ราชบุรี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

146 ทส0214.4/953 1/7/2553 กรณีมีการลักลอบตัดไมส้ัก บริเวณป่าสงวนแห่งชาติแมลู่่บก 
ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่

√ ศูนย์บริการร่วม ทส. สํานักป้องกันฯ

147 1603.7/3079 1/7/2553 11/1/2554 การบุกรุกที่ดนิสํานักสงฆ์เขากอ ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง √ สํานักงานปลัดฯ สน.จทป.11
(สุราษฎร์ธานี)

148 5311353100 4/7/2553 แจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไม้ บริเวณเทอืกเขาพนมดงรัก ต.รุง 
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีษะเกษ

√ e-petition สํานักป้องกันฯ



หนา 17

ที่ เลขหนังสือสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี
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เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ
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แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/ช่อง
ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือน ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 3

149 5311402047 4/7/2553 11/1/2554 กรณีบุกรุกขุดป่าสงวนแห่งชาตบิริเวณเชิงเขาพนมรุง้ 
บ้านดอนขวาง ต.ตาเปก๊ อ.เฉลมิพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

150 5311467968 6/7/2553 4/2/2554 ขอให้ตรวจสอบพื้นที่ทับซ้อนและการใช้ประโยชนใ์นพ้ืนที่ป่า หมู ่4 
ต.สองพี่นอ้ง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

√ e-petition สํานักจัดการที่ดนิฯ

151 5311357510 6/7/2553 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมู่ที่ 8 
ต.คําด้วง อ.บ้านผอื อ.นายูง และอ.น้ําโสม จ.อุดรธานี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

152 1603.7/388(2) 7/7/2553 7/7/2553 เจ้าหน้าที่ป่าไม้เรียกเก็บค่าบริการผู้ค้าสิ่งประดษิฐ์เป็นรายเดอืน
ต.โกสัมพี อ.โกสัมพี จ.กําแพงเพชร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

153 5312764855 7/7/2553 7/7/2553 กรณีมพีื้นที่ปา่ตน้น้ําถูกบุกรุกทําลายเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทําการเกษตร 
อ.พบพระ จ.ตาก

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

154 ทส0214.4/828(2) 7/7/2553 7/7/2553 กรณีเจ้าหนา้ที่ป่าไม้และชาวบ้านเข้าไปตัดไมใ้นพื้นที่ป่าชุมชน 
อ.สะบา้ยอ้ย จ.สงขลา

√ ศูนย์บริการร่วม ทส. สํานักป้องกันฯ

155 P2553/0124 12/7/2553 กรณีอาจารย์โรงเรียนบา้นตาราม ลักลอบตัดไมใ้นเขตปา่สงวนฯ 
บริเวณ ต.หนองเต็ง จ.บุรีรัมย์

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

156 1603.7/762 15/7/2553 16/11/2553 กรณีมีการตัดไม้ ตักหนา้ดินบริเวณเชิงเขา ต.ลํานารายณ์
อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

157 1603.7/763 15/7/2553 29/10/2553 กรณีร้องเรียนพฤตกิรรมเจ้าหน้าที่ศูนย์เพาะชํากลา้ไม้ 
ต.บา้นตาด อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักสง่เสริมฯ

158 5310979006 15/7/2553 15/11/2553 ขอความเป็นธรรมกรณีถูกเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมและตั้งข้อหา 
ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ



หนา 18
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือน ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 3

159 5311396295 14/7/2553 1/10/2553 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับลักลอบตัดไม้ หมู่บ้านโป่งน้ําร้อน 
ต.โป่งน้ําร้อน อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

160 5310332418 12/7/2553 ให้เข้าตรวจสอบดา้นผลกระทบและการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน 
ท้ายหมู่บ้านหัวปลวกแหลม ต.ทุง่พระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

161 5311359063 4/7/2553 27/8/2553 กรณีตัดไมท้ําลายป่าเพื่อปลูกมันสําปะหลังและข้าวโพด         ต.ท่า
ไม้ อ.พรานกระตา่ย จ.กําแพงเพชร

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

162 1603.7/3533 19/7/2553 26/1/2554 กรณีมีการลักลอบตัดไมบ้นเขา ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ 
จ.นครศรีธรรมราช

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

163 P2553/0125 20/7/2553 กรณีมีการตัดไมใ้นบริเวณวัดปา่มหาวันวหิารณ์ ต.วังชัย 
อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

164 5311199465 21/7/2553 7/8/2553 ขอให้พิจารณาปรับขึ้นค่าจ้างให้กับลูกจ้างชั่วคราว (tor) 
ของหน่วยป้องกันรักษาป่าเชียงใหม่

√ e-petition สํานักบริหารกลาง

165 5311351812 21/7/2553 13/10/2553 ขอแจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไมท้ําลายป่าบริเวณป่าห้วยอุม้ หมู่ที่ 
10 หมู่บ้านแมก่าท่าข้าม ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

166 5311367443 21/7/2553 13/10/2553 มกีารลักลอบตัดไมใ้นเขตปา่สงวน อ.แจ้ห่ม จ.ลําปาง √ e-petition สํานักป้องกันฯ
167 5311389071 21/7/2553 3/3/2554 ขอให้ตรวจสอบการลักลอบตัดไมส้ัก หมู่ที่6 ต.ห้วยแห้ง 

อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
√ e-petition สํานักป้องกันฯ

168 1603.7/552 23/7/2553 กรณีมีการบุกรุกตัดไมบ้ริเวณเขาอนีวย หมู่บ้านเขามะตูม 
หมู ่15 ต.ห้วยน้ําหอม กิ่งอ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

169 5311342291 28/7/2553 1/10/2553 ขอให้ตรวจสอบและดําเนนิคดกีับกลุม่บุคคลที่ทําการบุกรุกพื้นที่ป่า
สงวน หมู่ที่ 7 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล

√ e-petition สํานักป้องกันฯ



หนา 19

ที่ เลขหนังสือสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)
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วันที่ปิดเรื่อง 
(แล้วเสร็จ)
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ทางการรับเรื่อง
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือน ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 3

170 1603.7/584 29/7/2553 กรณีพนักงานราชการของสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ 
จ.สมุทรปราการ ไม่อยู่ปฏบิัตงิาน

√ ทางโทรศัพท์ สํานักโครงการ
พระราชดําริฯ

171 ทส0100/7045 15/12/2552 ข้อหารอืของสมาชิกวุฒิสภา กรณี ชนเผ่ามันนิหรอืเงาะป่า ซึ่งอาศัย
อยู่ในเขตพื้นที่ป่าจังหวัดสตูล สงขลา พัทลุง และตรัง ถูกใช้ให้
ทํางานผดิกฎหมาย

√ สร.ทส. สํานักป้องกันฯ

172 ทส0100/3424 23/6/2553 ข้อหารอืของสมาชิกรัฐสภา กรณี ขอให้กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกัน
ผลิตกล้าไม้แจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรีเพื่อป้องกัน
ภัยแล้งอย่างยั่งยืน และขอหารอืกรณีขอให้รัฐบาลปราบปรามกลุม่
บุคคลที่ตัดไมท้ําลายป่าอย่างเด็ดขาด

√ สร.ทส. สํานักป้องกันฯ,
สํานักสง่เสริมฯ

173 5312731997 29/7/2553 15/11/2553 แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน พื้นที่บ้านทรายพูน หมู่ที่
 10 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

174 5310900793 29/7/2553 9/10/2553 ขอความช่วยเหลอืให้หน่วยงานของรัฐให้ความคุ้มครองความ
ปลอดภัยในชีวิตจากผู้มีอิทธิพล อ.ไชยปราการ, อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

175 5311455239 29/7/2553 2/8/2553 ขอความช่วยเหลอืเกี่ยวกับที่ดนิทํากิน ต.โนนก่อ, ต.ช่องเม็ก
จ.อุบลราชธานี

√ e-petition กรมอุทยานฯ

176 5311595785 2/8/2553 17/8/2553 แจ้งเบาะแสการลักลอบล่าสัตว์ป่าเพื่อจําหน่าย บริเวณ
เขาร่องกระจก ต.ลํานางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

√ e-petition กรมอุทยานฯ



หนา 20

ที่ เลขหนังสือสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วันที่ปิดเรื่อง 
(แล้วเสร็จ)

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ดําเนนิการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/ช่อง
ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือน ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 3

177 5312723535 2/8/2553 11/1/2554 แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนเขาสะเดา
หมู่ที่ 10 บ้านหนองห่าน ต.หนองหญ้าขาว อ.สคีิ้ว  จ.นครราชสีมา

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

178 5312630706 24/8/2553 22/9/2553 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการแจกจ่ายพันธุก์ลา้ไมข้องกรมปา่ไม้ 
ไม่ควรจํากัดจํานวน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

√ e-petition สํานักสง่เสริมฯ

179 1603.7/835 2/8/2553 18/10/2553 มกีารลักลอบตัดไมก้ฤษณาเข้าโรงงานที่บ้านไผ่ ตําบลสันทราย 
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

180 1603.7/841 2/8/2553 4/10/2553 ขอให้ตรวจสอบไมท้ี่นํามาทําเฟอร์นิเจอร์ หมู่ที่ 3 ต.นาหนองไผ่ 
อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

181 5311431774 3/8/2553 10/12/2553 ขอให้ตรวจสอบการลักลอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนบริเวณหมู่บ้าน
ท่าผาปุม้เหนอื และท่าผาปุ้มใต้ ต.ท่าผาปุม้ ต.ท่าผาปุม้ อ.แม่ลาน้อย
 จ.แม่ฮ่องสอน

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

182 5311423013 3/8/2553 28/10/2553 ขอความช่วยเหลือกรณีถูกเจ้าหนา้ที่ของรัฐจับกุมขอ้หาบุกรุกป่า
สงวนแห่งชาติ เกาะพยาม ต.หงาว ต.เมอืงระนอง จ.ระนอง

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

183 5311309756 6/8/2553 9/10/2553 กรณีลักลอบตัดไมท้ําลายป่า พื้นที่ป่าสงวนเขาพันธุร์ัตน์ ต.กระทู ้อ.
กระทู ้จ.ภูเก็ต

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

184 1603.7/3973 9/8/2553 18/11/2553 กรณีมีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน หมู่ที่ 15 ต.คอกควาย อ.บ้านไร่
จ.อุทัยธานี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

185 5312653503 11/8/2553 17/8/2553 กรณีเสนอข้อคิดเห็นขอให้ดูแลระบบนิเวศน์และห่วงโซ่อาหารให้ดี
เพื่อความมั่นคงทางธรรมชาติ

√ e-petition สํานักบริหารกลาง



หนา 21

ที่ เลขหนังสือสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วันที่ปิดเรื่อง 
(แล้วเสร็จ)

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ดําเนนิการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/ช่อง
ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือน ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 3

186 1603.7/4065 16/8/2553 16/12/2553 กรณีมีการตัดไมส้ักภายในบริเวณวัดศรีมงคล ต.ดอนจิก 
อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

187 1603.7/4112 18/8/2553 8/12/2553 กรณีมีการบุกรุกตัดไมก้ฤษณาในเขตปา่สงวน อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน √ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

188 นร0508/ท411 18/8/2553 ขอพระราชทานความเป็นธรรม กรณีถูกกรมปา่ไมค้ัดค้านและร้อง
ทุกข์ดําเนนิคดจีากการไดร้ับสิทธิจากทางราชการจัดที่ดนิ ส.ป.ก. ที่ 
1937

√ สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

สํานักจัดการที่ดนิฯ

189 5311436087 19/8/2553 29/10/2553 ขอให้พิจารณาสํารวจรังวัดปา่สงวนแห่งชาตดิงกระสัง-ดงพญากลาง
 ต.ห้วยบง อ.ดา่นขุนทด จ.นครราชสีมา

√ e-petition สํานักจัดการป่า
ชุมชน

190 5312737838 19/8/2553 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ปา่สงวนปา่ลาดปันจอ 
ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

191 5311393392 19/8/2553 27/6/2554 ขอให้ตรวจสอบว่าใช่ป่าสาธารณะหรือไม่ พื้นที่ต.ทุง่ อ.ไชยา 
จ.สุราษฎร์ธานี

√ e-petition สํานักจัดการที่ดนิฯ

192 5311498364 19/8/2553 ขอให้ตรวจสอบการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ในพื้นที่เขตป่าสงวนหรือ
อุทยานแห่งชาติดอยมูเซอ ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

193 5311563278 19/8/2553 29/10/2553 มกีวางปา่ฝูงหนึ่งลงมากินน้ํายางพาราของชาวบ้าน ต.ปากหมาก
อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

√ e-petition กรมอุทยานฯ

194 ทส0214.4/917(2) 19/8/2553 กรณีแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับนายหน้ารับซื้อที่ดนิให้กับนายทุนบริเวณ
พื้นที่ป่าดงคําเดอืย ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อํานาจเจริญ

√ ศูนย์บริการร่วม ทส. สํานักป้องกันฯ



หนา 22

ที่ เลขหนังสือสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วันที่ปิดเรื่อง 
(แล้วเสร็จ)

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ดําเนนิการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/ช่อง
ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือน ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 3

195 5312737124 24/8/2553 29/10/2553 ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี
 จ.สุรินทร์

√ e-petition สํานักป้องกันฯ

196 1603.7/714 25/8/2553 มกีารลักลอบตัดไมเ้ผาถ่าน บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ หมู ่1
ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

197 5311395233 25/8/2553 26/8/2553 มกีารตัดไมท้ําลายป่าในพื้นที่ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน √ e-petition สํานักป้องกันฯ
198 5311359063(2) 25/8/2553 27/8/2553 กรณีตัดไมท้ําลายป่าเพื่อปลูกมันสําปะหลังและข้าวโพด 

ต.ท่าไม ้อ.พรานกระต่าย จ.กําแพงเพชร
√ e-petition สํานักป้องกันฯ

199 P2553/0134 26/8/2553 กรณีมีการลักลอบตัดไมบ้ริเวณค่ายลูกเสอื หมู ่6 ต.อาจสามารถ อ.
อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

200 P2553/0135 30/8/2553 ขอพระราชทานความช่วยเหลอื ของราษฎรบ้านเกาะกวาง หมู่ที่ 3 
ตําบลหนองทะเล อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

√ สํานักราชเลขาธิการ สํานักจัดการที่ดนิฯ

201 P2553/0136 2/9/2553 กรณีมีการลักลอบตัดไมบ้ริเวณค่ายลูกเสอื หมู ่6 ต.อาจสามารถ อ.
อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด (ข้อมูลเพิ่มเตมิ)

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

202 P2553/0137 3/9/2553 กรณีมีการบุกรุกพื้นที่ป่าถาวรป่าหลังภู ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.
อุบลราชธานี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

203 1603.7/653 6/9/2553 กรณีการบุกรุกตัดไมแ้ละนํามาแปรรูปในวัดสวนขันธ์ ต.สวนขันธ์ อ.
ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

204 1603.7/1016 6/9/2553 27/12/2553 กรณีมีการลักลอบตัดไมท้ี่เขตป่าอนุรักษ์ หมู่บ้านทรัพย์สระแหน่ อ.
เขาชะเมา จ.ระยอง

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

205 1603.7/652 9/9/2553 กรณีมีการบุกรุกตัดไมใ้กลห้มู่บ้านช่องมอญ หมู ่4 ต.ปากน้ําปราณ 
อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ
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รหัสอ้างอิง (ID)
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รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือน ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 3

206 1603.7/336 9/9/2553 กรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าภูเขาบริเวณ กม.43 ใกลห้มู่บ้านแมต่บี ต.แม่
ตบี อ.งาว จ.ลําปาง

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

207 P2553/0141 10/9/2553 การลักลอบตัดไมใ้นเขตปา่สงวนแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก √ สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

สํานักป้องกันฯ

208 P2553/0142 13/9/2553 ขอสํารวจพื้นที่ป่าไม้ป่าสงวนที่ถูกบุกรุก √ หนังสือถึง อปม. สํานักป้องกันฯ
209 1603.7/1066 14/9/2553 17/12/2553 มกีารบุกรุกพื้นที่ป่านิคม และตัดไมต้ะเคียน ไม้ยาง ใกลห้มู่บ้าน

ปาล์ม 7 หมู ่7 ต.ปาลม์พัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

210 1603.7/4777 15/9/2553 19/5/2554 ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและสง่เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบ 
การพิจารณา

√ สํานักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน

สน.จทป.12 
(นครศรีธรรมราช)

211 1603.7/1078 15/9/2553 15/12/2553 มกีารบุกรุกตัดไม้ บริเวณทุ่งเลี้ยงสัตว์ หมู ่2 ต.ตากหมาก 
อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

212 1603.7/4822 16/9/2553 11/1/2554 มกีารบุกรุกตัดไมใ้นเขตปา่สงวนแห่งชาตคิรบุรี ต.เฉลยีง อ.ครบุรี จ.
นครราชสีมา

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

213 1603.7/4870 20/9/2553 18/1/2554 ขอความอนุเคราะห์ประสานงานหน่วยงานเพื่อช่วยเหลอืราษฎร 
ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

√ กระทรวงทรัพฯ สํานักจัดการที่ดนิฯ

214 1603.7/1107(53) 20/9/2553 9/12/2553 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบการตัดไมย้างนาใกลส้ํานักสงฆ์พระ
พุทธมารดาโพธิสัตวราม ม.6 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี และ
ขอออกใบอนุญาตในการจัดตั้งสํานักสงฆ์

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ,
สํานักจัดการป่า

ชุมชนฯ

215 5311349734 21/9/2553 4/2/2554 ขอให้ตรวจสอบการลักลอบตัดไมใ้นพื้นที่ภูเขา หมู ่15 ต.มะเกลอืเก่า
 อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

√ e-petition สํานักป้องกันฯ
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ที่ เลขหนังสือสง่/
รหัสอ้างอิง (ID)

วัน/เดือน/ป ี
ที่รับเรื่อง

วันที่ปิดเรื่อง 
(แล้วเสร็จ)

เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ดําเนนิการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/ช่อง
ทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  เดือน ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) เอกสารแนบ 3

216 5312630706(2) 22/9/2553 22/9/2553 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการแจกจ่ายพันธุ์กล้าไม้ของ  กรมปา่
ไม้ ไม่ควรจํากัดจํานวน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

√ e-petition สํานักสง่เสริมฯ

217 P2553/0143 27/9/2553 ลักลอบตัดไมใ้นเขตปา่สงวนแห่งชาตปิา่ดงบังอี่ แปลงที่ 1 หมู ่5 
ต.คําอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร

√ ทางโทรศัพท์ สํานักป้องกันฯ

218 1603.7/5017 30/9/2553 2/2/2554 กรณีขอพระราชทานความเป็นธรรม (ข้อมูลเพิ่มเตมิ) 
นายตายนานแลว้ ลมืจําไม่ได้

√ ดว้ยตัวเอง สํานักป้องกันฯ

219 P2553/0144 1/9/2553 กระทู้ถามที่ 1089 ร. เรื่อง ปัญหาการบุกรุกป่าพรุควนเคร็ง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ของ นายวัชระ  เพชรทอง สมาชกิสภาผู้แทน
ราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ กรุงเทพมหานคร

√ สร.ทส. สํานักจัดการที่ดนิฯ,
สํานักป้องกันฯ

220 ทส0100/4351 1/9/2553 กระทู้ถามที่ 355 เรื่อง ปัญหาการบุกรุกป่าสงวนและบริเวณอุทยาน
แห่งชาติ ของนายประสิทธิ์  ชัยวิรัตนะ สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดชัยภูม ิพรรคเพื่อไทย

√ สร.ทส. สํานักจัดการที่ดนิฯ,
สํานักป้องกันฯ

221 ทส0604.2/3397 9/9/2553 กระทู้ถามที่ 389 เรื่อง ความคบืหน้าในการอนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้าง
อ่างเก็บน้ําคลองประแกด จังหวัดจันทบุรี ของนายยุคล ชนะวัฒน์
ปัญญา สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดจันทบุรี

√ สร.ทส. สํานักการอนุญาต

222 ทส0100/4797 17/9/2553 กระทู้ถามที่ 373 เรื่อง นโยบายแก้ไขปัญหาที่ดนิทํากินของประชาชน
 ของนาย สุวโรช  พะลัง สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์

√ สร.ทส. สํานักจัดการที่ดนิฯ
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