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เรือ่ง ก าหนดหนา้ทีแ่ละขัน้ตอนการด าเนนิการระบบจัดการเรือ่งรอ้งเรยีน 



ค ำน ำ 
 

การด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ จ าเป็นต้องมีขั้นตอน/

กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  อีกทั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติ

ตามข้อก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกับนโยบายของกรมป่าไม้  ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีของกรมป่าไม้  ทั้งนี ้

การจะที่จัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการ

และความคาดหวังของผูร้ับบริการเท่าทีจ่ะเป็นไปได้นัน้  จึงจ าเป็นต้องมีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางใน

การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพื่อก าหนดเป็นมาตรฐานใน

การบริหารจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ทั้งนี้ ได้น าเสนอขอบเขต ขั้นตอนการ

จัดการข้อร้องเรียน ช่องทางการรับข้อร้องเรียน การวิเคราะห์ระดับข้อร้องเรียน แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

การประสานผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก การติดตามประเมินผล และการ

รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ

เจ้าหนา้ที่ และสร้างความเข้าใจในวิธีการบริหารจัดการข้อรอ้งเรียนของศูนย์ฯ แก่ผู้รับบริการ  

 

 

        ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ 

ส านักแผนงานและสารสนเทศ 

กรกฎาคม ๒๕๕6 



 

 

 

คูม่อืการจดัการขอ้รอ้งเรยีนของกรมป่าไม ้
 

บทที ่1 บทน า 

1.1 หลกัการและเหตผุล 

พระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลักเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี พ.ศ. 2546 ไดก้ าหนด
แนวทางการปฏบิัตริาชการ มุ่งใหเ้กดิประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยดึประชาชนเป็นศูนยก์ลาง  
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ใหเ้กดิความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  
เกดิผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการ มีประสทิธิภาพและเกดิความคุม้ค่าในการใหบ้ริการ ไม่มีขัน้ตอนการ
ปฏบิัตงิานเกนิจ าเป็น มกีารปรับปรุงภารกจิใหท้ันต่อสถานการณ์ ประชาชนไดรั้บการอ านวยความสะดวก
และไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ และมกีารประเมนิผลการใหบ้รกิารอยา่งสม า่เสมอ 

พระราชบัญญัตขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลักเกณฑ์
และวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 มาตรา 30 ก าหนดใหส้ว่นราชการระดับกระทรวง 
จัดใหม้ศีนูยบ์รกิารร่วมกระทรวง เพือ่อ านวยความสะดวกใหแ้กป่ระชาชน และนโยบายของรัฐบาลทีใ่ห ้
สว่นราชการบรกิารขอ้มลูขา่วสารสูป่ระชาชน รับเรือ่งราวรอ้งทุกขข์องประชาชน ตลอดจนประสานงาน 
ตดิตามเรง่รัดการด าเนนิงานเกีย่วกบัการบรกิารประชาชน 
 

1.2 การจดัต ัง้ศนูยบ์รกิารประชาชนกรมป่าไม ้

กรมป่าไม ้ไดจ้ัดตัง้ศูนยบ์รกิารประชาชนกรมป่าไมข้ึน้ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551 เพื่อเป็น
หน่วยงานบรกิารประชาชนทีม่าตดิต่อ สอบถาม ขอทราบขอ้มลูทีเ่กีย่วกับภารกจิของกรมป่าไม ้รวมทัง้
เปิดเผยขอ้มลูขา่วสารตามพระราชบัญญัตขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตลอดจนเป็นหน่วยงาน 
รับเรือ่งรอ้งทุกข ์รอ้งเรยีน ขอความเป็นธรรม ขอความชว่ยเหลอื หรอืการแจง้เบาะแสทีเ่กีย่วกับภารกจิ
ของกรมป่าไม ้

สถานที่ตัง้ของศูนยบ์รกิารประชาชนกรมป่าไม ้ตัง้อยู่ ณ บรเิวณดา้นหนา้อาคารเทยีมคมกฤส  
ชัน้ 1 กรมป่าไมเ้ลขที ่61 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรงุเทพมหานคร 

 

1.3 วตัถปุระสงค ์

การจัดการขอ้รอ้งเรยีนของกรมป่าไม ้ด าเนนิการใหเ้ป็นไปตาม  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 หมวด 3 สทิธแิละเสรภีาพของชน ชาวไทย สว่นที ่10 

สทิธใินขอ้มลูขา่วสารและการรอ้งเรยีน  
มาตรา 59 “บคุคลยอ่มมสีทิธเิสนอเรือ่งราวรอ้งทุกขแ์ละไดรั้บแจง้ผลการพจิารณาภายในเวลา

อนัรวดเร็ว”  
- การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน  
มาตรา 38 “เมือ่ส่วนราชการใดไดรั้บการตดิต่อจากประชาชน หรอืจากส่วนราชการดว้ยกัน

เกีย่วกับงานทีอ่ยู่ในอ านาจหนา้ทีข่องส่วนราชการนัน้ ใหเ้ป็นหนา้ทีข่องส่วนราชการนัน้ทีจ่ะตอ้งตอบ
ค าถามหรอืแจง้การด าเนนิการใหท้ราบภายใน 15 วันหรอืภายในก าหนดเวลาทีก่ าหนดไว”้  

มาตรา 41 ในกรณีทีส่ว่นราชการไดรั้บค ารอ้งเรยีน เสนอแนะ หรอืความคดิเห็นเกีย่วกับ วธิปีฏบิัติ
ราชการ อปุสรรค ความยุง่ยาก หรอืปัญหาอืน่ใดจากบคุคลใด โดยมขีอ้มลูและสาระตามสมควร ใหเ้ป็น
หนา้ทีข่องสว่นราชการนัน้ทีจ่ะตอ้งพจิารณาด าเนนิการใหลุ้ล่วงไป และในกรณีทีม่ทีีอ่ยูข่องบคุคลนัน้ 
ใหแ้จง้ใหบุ้คคลนัน้ทราบผลการด าเนินการดว้ย ทัง้นี้ อาจแจง้ใหท้ราบผ่านทางระบบเครือข่าย
สารสนเทศของสว่นราชการดว้ยก็ได ้ในกรณีการแจง้ผ่านทางระบบเครอืขา่ยสารสนเทศ มใิหเ้ปิดเผย
ชือ่หรอืทีอ่ยูข่องผูร้อ้งเรยีน เสนอแนะ หรอืแสดงความคดิเห็น 

 
ดังนัน้ การจัดท าคูม่อืฉบบันีจ้งึด าเนนิการจัดท าเพือ่วัตถปุระสงค ์ดังตอ่ไปนี ้ 

1.) เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่กระบวนการรับเรือ่งรอ้งเรยีนและด าเนนิการจัดการขอ้รอ้งเรยีน ไดม้กีาร
ปฏบิัตติามขัน้ตอนการปฏบิัตงิานทีส่อดคลอ้งกับขอ้ก าหนด ระเบยีบ หลักเกณฑเ์กีย่วกับการรับเรือ่ง
รอ้งเรยีนและด าเนนิการจัดการขอ้รอ้งเรยีนทีก่ าหนดไวอ้ยา่งครบถว้นและมปีระสทิธภิาพ  

2.) เพือ่ใหบ้คุลากรหรอืเจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบดา้นการด าเนนิการจัดการขอ้รอ้งเรยีนของ
หน่วยงานกรมป่าไม ้ ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิัตงิานและด าเนนิการ แกไ้ขปัญหาตามขอ้รอ้งเรยีน 
ทีไ่ดรั้บจากชอ่งทางการรอ้งเรยีนต่างๆ โดยกระบวนการและวธิกีารด าเนนิงานตอ้งเป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนั  



 

 

 

3.) เพือ่เป็นหลักฐานแสดงวธิกีารท างานทีส่ามารถถ่ายทอดใหก้ับผูเ้ขา้มาปฏบิัตงิานใหม่ 
พัฒนาใหก้ารท างานเป็นมอือาชพี และใชป้ระกอบการประเมนิผลการปฏบิัตงิานของบุคลากรหรือ
เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบ รวมทัง้แสดงหรอืเผยแพรใ่หก้บับคุคลภายนอกหรอืผูใ้ชบ้รกิาร ใหส้ามารถเขา้ใจ
และใชป้ระโยชนจ์ากกระบวนการทีม่อียู ่เพือ่ขอรับบรกิารทีต่รงกบัความตอ้งการ  

4.) เพือ่เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ ์ใหป้ระชาชนผูรั้บบรกิาร ไดท้ราบถงึกระบวนการ
จัดการขอ้รอ้งเรยีน หลักเกณฑต์า่งๆ ในการรอ้งเรยีน โดยกรมป่าไมเ้ปิดโอกาสใหป้ระชาชนผูรั้บบรกิาร
เขา้มามสี่วนร่วมในการรับรู ้ แสดงความคดิเห็นหรอืเสนอแนะเกีย่วกับกระบวนการด าเนนิการจัดการ 
ขอ้รอ้งเรยีน เพือ่เป็นประโยชนใ์นการปรับปรงุ แกไ้ขการด าเนนิงานตอ่ไป  

โดยระบบการจัดการขอ้รอ้งเรยีน กรมป่าไมไ้ดป้รับปรุงและพัฒนาขึน้มา เพือ่ลดขัน้ตอน
และระยะเวลาการปฏบิัตงิานลดความซ ้าซอ้น ลดพืน้ทีใ่นการจัดเก็บเอกสาร และเพือ่รวมขอ้มูลไว ้
ในฐานขอ้มลูเดยีวกนั ท าใหข้อ้มลูไมส่ญูหาย กระจัดกระจาย สามารถคน้หาไดส้ะดวกและรวดเร็ว 

 
1.4 ขอบเขต 

ใชเ้ป็นคู่มอืมาตรฐานการปฏบิัตงิานของกระบวนการรับเรื่องรอ้งเรียนและด าเนินการจัดการขอ้
รอ้งเรยีนของเจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบการจัดการขอ้รอ้งเรยีนของกรมป่าไม  ้ โดยผ่านทางชอ่งทางต่างๆ 
ดังตอ่ไปนี ้

1. เดนิทางมารอ้งเรยีน ณ กรมป่าไม ้ตดิตอ่ที ่ศนูยบ์รกิารประชาชนกรมป่าไม ้อาคารเทยีมคมกฤส 
ชัน้ 1 กรมป่าไม ้

2. เดนิทางมารอ้งเรยีนทีห่น่วยงานเจา้ของเรือ่งโดยตรง 
3. สง่ไปรษณียห์รอืจดหมาย มาทีศ่นูยบ์รกิารประชาชนกรมป่าไม ้เลขที ่61 ถนนพหลโยธนิ แขวง

ลาดยาว เขตจตจุักร กรงุเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์10900 
4. โทรศัพท ์หมายเลข 0 2561 4292-3 ตอ่ 5657 , 5053 และ Green Call 1310 กด 3 
5. โทรสาร หมายเลข 0 2579 2884 
6. ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนออนไลน์ เว็บไซตก์รมป่าไม ้www.forest.go.th (ระบบรับเรือ่งรอ้งเรยีน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


1.5 ระดบัและประเภทขอ้รอ้งเรยีน 
 

ระดบัและประเภทขอ้รอ้งเรยีน ม ี4 ระดบั ดงันี ้

ระดบั ประเภท นยิาม ตวัอยา่งทีเ่ป็นรปูธรรม เวลาในการ
ตอบสนอง 

ผูร้บัผดิชอบ 

1 ขอ้คดิเห็น, 
ขอ้เสนอแนะ,  
ค าชมเชย, สอบถาม
หรอืรอ้งขอขอ้มลู  

ผูร้อ้งเรยีนไมไ่ดรั้บความเดอืดรอ้น แตต่ดิ
ตอ่มาเพือ่ใหข้อ้เสนอแนะ / ใหข้อ้คดิเห็น / 
ชมเชย / สอบถามหรอืรอ้งขอขอ้มลูของ
กรมป่าไม ้

- การเสนอแนะเกีย่วกบัการใหบ้รกิาร
แจกจา่ยพันธุก์ลา้ไม ้
- การสอบถามขอ้มลูเกีย่วกบักฎหมายป่าไม ้

1 วัน             
(ภายในวันท าการนัน้) 

เจา้หนา้ที่
ผูรั้บผดิชอบจัดการ
ขอ้รอ้งเรยีนของทกุ
หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 

2 ขอ้รอ้งเรยีนระดับหน่วย ผูร้อ้งเรยีนไดรั้บความเดอืดรอ้น แต่
สามารถแกไ้ขไดโ้ดยหน่วยงานเดยีว  

- การรอ้งเรยีนเกีย่วกบัพฤตกิรรมการ
ใหบ้รกิารของเจา้หนา้ทีใ่นหน่วยงาน 
- การรอ้งเรยีนเกีย่วกบัคณุภาพการ
ใหบ้รกิารของหน่วยงาน 

ไมเ่กนิ 15 วันท าการ 
หรอืรายงาน

ความกา้วหนา้ทกุ 7 
วันท าการ 

หน่วยงานเจา้ของ
เรือ่ง 

3 ขอ้รอ้งเรยีนระดับกรม - ผูร้อ้งเรยีนไดรั้บความเดอืดรอ้น ไม่
สามารถแกไ้ขไดโ้ดยหน่วยงานเดยีว ตอ้ง
อาศัยอ านาจของอธบิด ี/ รองอธบิด ีหรอืที่
ประชมุกรมป่าไม ้
- เรือ่งทีส่รา้งความเสือ่มเสยีชือ่เสยีงและ        
มผีลกระทบตอ่กรมป่าไม ้
 

- การแกไ้ขปัญหาการบกุรกุท าลายป่า 
- การรอ้งเรยีนกลุม่นายทนุและผูม้อีทิธิ
ผลในทอ้งถิน่ กรณีบกุรกุท าลายป่า 
- การเรยีกรอ้งใหก้รมป่าไมช้ดเชย
คา่เสยีหายจากการด าเนนิงานทีผ่ดิพลาด 
- การรอ้งเรยีนเกีย่วกบัความผดิวนัิย
รา้ยแรงของเจา้หนา้ทีก่รมป่าไม ้
- การรอ้งเรยีนความไมโ่ปรง่ใสของการ
จัดซือ้จัดจา้งขนาดใหญ ่

ไมเ่กนิ 15 วันท าการ 
หรอืรายงาน

ความกา้วหนา้ทกุ 7 
วันท าการ 

หน่วยงานเจา้ของ
เรือ่ง / หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง / ที่
ประชมุกรมป่าไม ้

4 ขอ้รอ้งเรยีนนอกเหนอื
อ านาจกรมป่าไม ้

- ผูร้อ้งเรยีนรอ้งขอในสิง่ทีอ่ยูน่อกเหนอื
บทบาทอ านาจหนา้ทีข่องกรมป่าไม ้
- นโยบายของรัฐบาลทีม่ผีลกระทบตอ่
สงัคมและไมส่ามารถแกไ้ขได ้

- การรอ้งเรยีนการบกุรกุท าลายป่าที่
นอกเหนอืจากแนวเขตป่าทีอ่ยูใ่นความ
รับผดิชอบของกรมป่าไม ้
- นโยบายของรัฐบาลทีส่ง่ผลกระทบ
ทางออ้มในการบกุรกุท าลายป่า เชน่ 
นโยบายสง่เสรมิการปลกูยางพารา 

1 วัน 
(ชีแ้จงและให ้
ค าแนะน าแกผู่ ้
รอ้งเรยีนทราบ) 

เจา้หนา้ทีข่องศนูยฯ์ 
/ เจา้หนา้ที่
ผูรั้บผดิชอบจัดการ
ขอ้รอ้งเรยีนของทกุ
หน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 



1.6 หลกัเกณฑใ์นการรบัขอ้รอ้งเรยีน 

1. ใชถ้อ้ยค าหรอืขอ้ความทีส่ภุาพ และตอ้งม ี 
1.1 วัน เดอืน ปี  
1.2 ชือ่ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์อเีมลท์ีส่ามารถตดิตอ่ถงึผูร้อ้งเรยีนหรอืรอ้งทกุขไ์ด ้ 
1.3 ขอ้เท็จจรงิ หรอื พฤตกิารณ์ของเรือ่งทีร่อ้งเรยีนไดอ้ย่างชัดเจนว่าไดรั้บความเดอืดรอ้นหรอื

เสยีหายอยา่งไร ตอ้งการใหแ้กไ้ข ด าเนนิการอยา่งไร หรอืชีช้อ่งทางแจง้เบาะแส เกีย่วกับการ
ทุจรติของเจา้หนา้ที่/หน่วยงาน ของกรมไดช้ัดแจง้เพยีงพอที่สามารถด าเนนิการ สบืสวน 
สอบสวนได ้ 

1.4 ระบ ุพยาน เอกสาร พยานวัตถ ุและพยานบคุคล (ถา้ม)ี 
2. ขอ้รอ้งเรยีนตอ้งเป็นเรือ่งจรงิทีม่มีลูเหตุ มไิดห้วังสรา้งกระแสหรอืสรา้งขา่วทีเ่สยีหายต่อบคุคลอืน่หรอื

หน่วยงานตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
3. การใชบ้รกิารรอ้งเรยีนของกรมฯ นัน้ ตอ้งสามารถตดิต่อกลับไปยังผูใ้ชบ้รกิารได ้เพือ่ยนืยันว่ามตีัวตน

จรงิ ไมไ่ดส้รา้งเรือ่งเพือ่กลา่วหาบคุคลอืน่หรอืหน่วยงานตา่งๆ ใหเ้กดิความเสยีหาย 
4. เป็นเรือ่งทีผู่ร้อ้งไดรั้บความเดอืนรอ้นหรอืเสยีหาย อนัเนือ่งมาจากการปฏบิตัหินา้ทีต่า่งๆ ของเจา้หนา้ที่

หรอืหน่วยงานภายในสงักดักรมป่าไม ้
5. เป็นเรือ่งทีป่ระสงคข์อใหก้รมป่าไมช้่วยเหลอืหรอืขจัดความเดอืดรอ้นในดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกับความ

รับผดิชอบหรอืภารกจิของกรมฯ โดยตรง 
6. ขอ้รอ้งเรยีนทีม่ขีอ้มลูไมค่รบถว้น ไมเ่พยีงพอ หรอืไมส่ามารถหาขอ้มลู เพิม่เตมิไดใ้นการด าเนนิการ

ตรวจสอบ สบืสวน สอบสวน ขอ้เท็จจรงิ ตามรายละเอยีดทีก่ล่าวมาในขอ้ที่ 1 นัน้ ใหย้ตุเิรือ่งและเก็บ
เป็นฐานขอ้มลู 

7. ไมเ่ป็นขอ้รอ้งเรยีนทีเ่ขา้ลักษณะดังตอ่ไปนี้  
 ขอ้รอ้งเรยีนทีเ่ป็นบัตรสนเท่ห ์ เวน้แต่บัตรสนเท่หนั์น้จะระบรุายละเอยีดตามขอ้ที่ 1 จงึจะรับไว ้

พจิารณาเป็นการเฉพาะเรือ่ง  
 ขอ้รอ้งเรยีนทีเ่ขา้สูก่ระบวนการยตุธิรรมแลว้ หรอืเป็นเรือ่งทีศ่าลไดม้ ีค าพพิากษาหรอืค าสัง่ถงึทีส่ดุ

แลว้  
 ขอ้รอ้งเรยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์ 
 ขอ้รอ้งเรยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบันโยบายของรัฐบาล  
 ขอ้รอ้งเรียนที่หน่วยงานอืน่ไดด้ าเนินการตรวจสอบ พจิารณาวนิิจฉัยและไดม้ีขอ้สรุปผลการ

พจิารณาเป็นทีเ่รยีบรอ้ยไปแลว้ อยา่งเชน่ ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
แห่งชาต ิ (ป.ป.ช.), ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติภาครัฐ (ป.ป.ท.), 
ส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ป.ป.ง.) เป็นตน้  

นอกเหนอืจากหลักเกณฑด์ังกลา่วขา้งตน้แลว้ ใหอ้ยูใ่นดลุยพนิจิของผูบ้งัคบับญัชาวา่จะรับไวพ้จิารณา
หรอืไมเ่ป็นเรือ่งเฉพาะกรณี 

 

1.7 การพจิารณาก าหนดช ัน้ความลบัและคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน 

การพจิารณาขอ้รอ้งเรยีนในการก าหนดชัน้ความลับและคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนนัน้ จะตอ้งปฏบิัตติามระเบยีบ
ว่าดว้ยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และการสง่เรือ่งใหห้น่วยงานพจิารณานัน้ ผูใ้หข้อ้มลู
และผูร้อ้งอาจจะไดรั้บความเดอืนรอ้น เชน่ ขอ้รอ้งเรยีนกล่าวโทษขา้ราชการ ในเบือ้งตน้ใหถ้อืว่าเป็นความลับ
ทางราชการ (หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ใหพ้จิารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดลอ้มปรากฏชัดแจง้ 
ตลอดจนชีพ้ยานบคุคลแน่นอนเทา่นัน้) การแจง้เบาะแสผูม้อีทิธพิล ตอ้งปกปิดชือ่และทีอ่ยูผู่ร้อ้ง หากไมป่กปิด
ชือ่ ทีอ่ยู ่ผูร้อ้งจะตอ้งแจง้ใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทราบและใหค้วามคุม้ครองแกผู่ร้อ้งดว้ย 

 กรณีมกีารระบชุือ่ผูถู้กกล่าวหา จะตอ้งคุม้ครองทัง้ฝ่ายผูร้อ้งและผูถู้กกล่าวหา เนื่องจากเรือ่งยัง
ไม่ไดผ้่านกระบวนการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิและอาจเป็นการกลั่นแกลง้กล่าวหาใหไ้ดรั้บความ
เดอืดรอ้นและเสยีหายได ้

 เรือ่งทีเ่กีย่วกบัความมัน่คงของชาต ิ
 กรณีผูร้อ้งเรยีนระบใุนค ารอ้งขอใหป้กปิดหรอืไมป่ระสงคใ์หเ้ปิดเผยชือ่ผูร้อ้งเรยีน หน่วยงานตอ้ง

ไมเ่ปิดเผยชือ่ผูร้อ้งใหห้น่วยงานผูถู้กรอ้งทราบ เนื่องจากผูร้อ้งอาจจะไดรั้บความเดอืนรอ้นตาม
เหตแุหง่การรอ้งเรยีนนัน้ๆ 

 

 

 



 

 

 

1.8 กฎ ระเบยีบ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการด าเนนิการจดัการขอ้รอ้งเรยีน 

1. รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 56, 57 และ 59 
2. พระราชบญัญัตขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 
3. พระราชบญัญัตริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 หมวด 10 การรอ้งทุกข ์มาตรา 122, 123, 124 

และ 125 
4. พระราชบญัญัตคิวามรับผดิชอบทางละเมดิของเจา้หนา้ที ่พ.ศ. 2539 
5. พระราชบญัญัตวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  
6. พระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลักเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี พ.ศ. 2546 หมวด 7 การ

อ านวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน มาตรา 37, 38, 39, 41 และ 42 
7. ระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรวีา่ดว้ยการจัดการเรือ่งราวรอ้งทกุข ์พ.ศ. 2552 
8. ระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรวีา่ดว้ยการรับฟังความคดิเห็นประชาชน พ.ศ. 2548 ขอ้ 8, 9, และ 12 
9. ระเบยีบวา่ดว้ยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 

 

1.9 ค าจ ากดัความ 

ขอ้รอ้งเรยีน หมายความวา่ เรือ่งทีผู่รั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี รอ้งเรยีนตอ่กรมป่าไม ้ดังนี ้
 ขอ้รอ้งเรยีนทีเ่กีย่วกับหน่วยงานทัง้ทีเ่ป็นโครงสรา้งทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการอยูใ่นสังกัด

กรมป่าไมท้ัง้ในส่วนกลางและภมูภิาค เนื่องจาก ไมป่ฏบิัตติามกฎหมาย ระเบยีบ เงือ่นไขการ
อนุญาต หรอืมกีารด าเนนิการทีส่รา้งความเดอืดรอ้นแกป่ระชาชนในพืน้ที ่

 ขอ้รอ้งเรียนที่เกี่ยวกับการด าเนินงานตามภารกจิของกรมป่าไม ้ เนื่องจากไม่มปีระสทิธภิาพ  
ไมค่รบถว้นหรอืบกพรอ่ง หรอืไมไ่ดรั้บความเป็นธรรม  

 ขอ้รอ้งเรยีนทีเ่กีย่วกับเจา้หนา้ทีข่องกรมป่าไม ้ปฏบิัตหินา้ทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพ ไมเ่ต็มใจใหบ้รกิาร 
ปฏบิัตหินา้ทีผ่ดิวนัิย ประมวลจรยิธรรม และจรรยาบรรณทีก่ าหนดไว ้ รวมทัง้มคีวามประพฤต ิ
ทัง้สว่นตัวและหรอืการงานทีเ่สือ่มเสยีตอ่หนา้ทีร่าชการ 

 ขอ้รอ้งเรยีนทีม่คีวามรา้ยแรงเป็นกรณีพเิศษ หมายถงึ เรือ่งรอ้งเรยีนทีม่กีารเสนอขา่วทางสือ่มวลชน 
หรอืเป็นเรือ่งรอ้งเรยีนทีส่รา้งความเสยีหายอยา่งรา้ยแรงตอ่ภาพลักษณ์กรมป่าไม ้

 
การด าเนนิการจนไดข้อ้ยตุ ิไดแ้ก ่
 เรือ่งทีด่ าเนนิการแลว้ ไดต้ามความประสงคข์องผูร้อ้งทัง้หมด และไดแ้จง้ใหผู้ร้อ้งไดท้ราบ 
 เรื่องที่ด าเนินการแลว้ ไดต้ามความประสงค์ของผูร้อ้งบางส่วน (หน่วยงานเจา้ของเรื่องได ้

ด าเนนิการตามขอบเขตเต็มทีแ่ลว้) หรอืไดบ้รรเทา เยยีวยาปัญหาความเดอืดรอ้นของผูร้อ้งตาม
ความเหมาะสมและไดแ้จง้ใหผู้ร้อ้งทราบ 

 เรือ่งด าเนนิการแลว้ แตไ่มไ่ดต้ามความประสงคข์องผูร้อ้ง เชน่ พน้วสิยัการด าเนนิการ และขอบเขต
อ านาจหนา้ทีแ่ลว้ และไดแ้จง้ท าความเขา้ใจกบัผูร้อ้ง 

 เรือ่งทีส่ง่ต่อใหห้น่วยงานอืน่เพือ่ทราบ หรอืด าเนนิการตามอ านาจหนา้ทีแ่ลว้ และไดแ้จง้ใหผู้ร้อ้ง
ทราบถงึหน่วยงานทีรั่บเรือ่งตอ่ 

 เรือ่งรอ้งเรยีนทีร่ะงับการพจิารณา หรอืรวมเรือ่ง เชน่ บตัรสนเทห่ ์เรือ่ง ทีอ่ยูใ่นกระบวนการทางศาล 
ขอ้รอ้งเรยีนกลา่วโทษแตไ่มม่พียาน หลักฐานทีช่ดัเจน พรอ้มไดแ้จง้ใหผู้ร้อ้งทราบตามควรแกก่รณี 

 เรือ่งเสนอขอ้คดิเห็นทีพ่น้วสิยัด าเนนิการหรอืเป็นกรณีทีห่น่วยงานไดด้ าเนนิการอยูแ่ลว้ 

 
ผูร้อ้งเรยีน หมายความว่า ประชาชนทั่วไป เจา้หนา้ทีข่องรัฐ หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบฉันทะใหร้อ้งเรยีนแทน

องคก์รภาครัฐ หน่วยงานเอกชน ผูรั้บบรกิาร ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายในและภายนอกกรมป่าไม ้ทีต่ดิต่อมายัง
กรมป่าไม ้ผา่นชอ่งทางตา่งๆ 

 
การตอบสนอง หมายความวา่ การทีส่ว่นราชการไดใ้หข้อ้มลูการด าเนนิการ เพือ่แกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนใหก้ับ

ผูรั้บบรกิารภายใน 15 วัน 
 
 
 
 
 



 

 

 

การด าเนนิการ หมายความวา่ การทีห่น่วยงานเจา้ของเรือ่งหรอืหน่วยงานที ่รับผดิชอบ ไดม้กีระบวนการ
ตรวจสอบและมกีารแกไ้ขปัญหาอยา่งชดัเจน อยา่งเชน่ การตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ การทีเ่จา้หนา้ทีไ่ดล้ง
พืน้ทีเ่พือ่แกไ้ขปัญหา การประชมุเพือ่ปรกึษาหารอืหรอืหาทางออกของการแกไ้ขปัญหาร่วมกันของผูร้อ้งหรอื 
ผูถู้กรอ้งเรยีนหรอืกรณีการกระท าผดิของเจา้หนา้ที่ ไดม้กีารว่ากล่าวตักเตอืน หรอืลงโทษตามกฎระเบยีบ  
ทีก่ าหนดไว ้เป็นตน้ 
 

ผูร้บับรกิาร หมายความวา่ ผูท้ีม่ารับบรกิารจากสว่นราชการโดยตรง หรอื ผา่นชอ่งทางการสือ่สารตา่งๆ 
 
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี หมายความวา่ ผูท้ีไ่ดรั้บผลกระทบ ทัง้ทางบวกและทางลบ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

จากการด าเนนิการของสว่นราชการ เชน่ ประชาชนในชมุชน บคุลากรในสว่นราชการ ผูส้ง่มอบงาน รวมทัง้
ผูรั้บบรกิารดว้ย 

 
เจา้หนา้ทีผู่ร้บัผดิชอบ/เจา้หนา้ทีผู่ป้ระสานงาน หมายความว่า เจา้หนา้ที ่ทีผู่บ้ังคับบัญชาไดม้อบหมาย

ใหรั้บผดิชอบการด าเนนิการจัดการและประสานงานเกีย่วกบัการรอ้งเรยีน  
 
หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ/หนว่ยงานเจา้ของเรือ่ง หมายความว่า หน่วยงานทีม่อี านาจหนา้ทีแ่ละความ

รับผดิชอบในการด าเนนิการจัดการตา่งๆ เกีย่วกบัขอ้รอ้งเรยีนนัน้  
 
ผูบ้งัคบับญัชา หมายความว่า หัวหนา้หน่วยงานระดับผูอ้ านวยการส านัก/กอง/หรือหัวหนา้กลุ่มงาน 

ทีไ่ดรั้บอ านาจมอบหมายใหพ้จิารณา วเิคราะห ์และจัดการเรือ่งรอ้งเรยีน  
 

ผูบ้รหิาร หมายความวา่ หัวหนา้สว่นราชการ อธบิดแีละรองอธบิดกีรมป่าไม ้
 

1.10 หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 

 อธบิดหีรอืรองอธบิด ี: สั่งการ มอบนโยบาย และพจิารณาใหค้วามเห็นชอบ เกีย่วกับการด าเนนิการ
แกไ้ขปัญหาขอ้รอ้งเรยีน  

 ผูอ้ านวยการส านกั/กอง/กลุม่ : พจิารณาและอนุมัตแิผนการตรวจสอบ ตดิตามแกไ้ขปัญหา 
ขอ้รอ้งเรยีน และพจิารณาผลการตรวจสอบ  

 เจา้หนา้ทีผู่ร้บัผดิชอบ : ประสานงาน ด าเนนิการตรวจสอบ สรุปรายงานผล การตรวจสอบและ
ตดิตามผลการแกไ้ขปัญหา  

 เจา้หนา้ทีท่ ีเ่ก ีย่วขอ้ง : ใหค้วามรว่มมอืในการตรวจสอบและแกไ้ขปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

บทที ่2 กระบวนการท างาน 

2.1 แผนผงักระบวนการจดัการขอ้รอ้งเรยีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.เจา้หนา้ทีผู่ร้ับผดิชอบเรือ่งรอ้งเรยีนของหน่วยงาน 
น าเสนอหวัหนา้หน่วยงาน ภายในวนัท าการนัน้ 

 

2.รับเรือ่งรอ้งเรยีนผา่นชอ่งทางตา่งๆ ดังนี้ 
  - Green Call สายดว่นกรมป่าไม ้1310 กด 3 
  - แฟ็กซ ์0 2 579 2884 
  - ดว้ยตนเอง 
  - หนังสอื 
  - เว็บไซต ์www.forest.go.th/รับเรือ่งรอ้งเรยีน 
 

3.เจา้หนา้ทีศ่นูยบ์รกิารประชาชนกรมป่าไม ้
บนัทกึขอ้มูลลงในระบบ เพือ่เสนอ

ผูอ้ านวยการศนูยบ์รกิารประชาชนกรมป่าไม ้

พจิารณา 

4.ผูอ้ านวยศนูยบ์รกิาร
ประชาชนกรมป่าไม ้

ตรวจสอบและพจิารณา 
สง่ตอ่ใหห้น่วยงานที่

รับผดิชอบ 
 

1.ผูร้อ้งเรยีน 

12.รายงานผลทกุเดอืน/
รายงานผลประจ าปี 

พรอ้มสรุปขอ้เสนอแนะ  
ปัญหาและอปุสรรค  

เพือ่ปรับปรุง
กระบวนการ 

 

แจง้ผูบ้รหิาร

และหน่วยงาน
ตา่งๆ ทราบ 

ยตุเิรือ่ง 
และแจง้ให ้
ผูร้อ้งเรยีน
ทราบ 

 

7.หวัหนา้หน่วยงานพจิารณาสัง่การ 
กลุม่งานทีเ่กีย่วขอ้งตรวจสอบ 

ไมแ่ลว้เสร็จ แลว้เสร็จ 

9.2 รายงานผลการ 
ด าเนนิการจัดการ
ขอ้รอ้งเรยีน 
(ปิดเรือ่ง) 

9.1 รายงานผล
ความกา้วหนา้ 
ทกุ 7 วัน 

10.ตรวจสอบ/
ตดิตาม 
ทกุ 7 วนั 

ศนูยบ์รกิารประชาชนกรมป่าไม ้

ใช ่

ไมใ่ช ่

1 2 

8.กลุม่งานทีเ่กีย่วขอ้งด าเนนิการ 

ตรวจสอบและแกไ้ข 
ภายใน 15 วนั 

 

11.1 แจง้ผล
ความกา้วหนา้ 

ใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบ 

11.2 แจง้ผลการ
ด าเนนิการจัดการ 

ขอ้รอ้งเรยีน(ปิดเรือ่ง) 
ใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบ 

2 1 

5.แจง้หน่วยงานเจา้ของเรือ่งภายใน 1 วนั  
เพือ่พจิารณาด าเนนิการ  



2.2 ข ัน้ตอนการปฏบิตังิานกระบวนการจดัการขอ้รอ้งเรยีน 

ล าดบั ผงักระบวนการ รายละเอยีดงาน ผูร้บัผดิชอบ ระยะเวลา 

1 
 
 

เขา้หลักเกณฑ์ขอ้รอ้งเรียนหรือบัตรสนเท่ห์ที่มีรายละเอียดขอ้มูลสามารถ
ด าเนนิการได ้

  

2 

 
 
 
 
 

ผูร้อ้งเรยีน ตดิตอ่รอ้งเรยีนผา่นศนูยบ์รกิารประชาชนกรมป่าไม ้ตามชอ่งทางตา่งๆ 
ดังนี ้ 
  - Green Call สายดว่นกรมป่าไม ้1310 กด 3 
  - แฟ็กซ ์0 2 579 2884 
  - ดว้ยตนเอง 
  - หนังสอื 
  - เว็บไซต ์www.forest.go.th/รับเรือ่งรอ้งเรยีน 

เจา้หนา้ทีศ่นูยบ์รกิาร
ประชาชนกรมป่าไม ้

5 นาท ี

3 

  
 
 
 
  
 

เจา้หนา้ทีศู่นยฯ์ Login เขา้สูร่ะบบเพือ่บันทกึขอ้มลูและตรวจสอบรายละเอยีด
เรือ่งรอ้งเรยีน 

เจา้หนา้ทีศ่นูยบ์รกิาร
ประชาชนกรมป่าไม ้

10 นาท ี

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูอ้ านวยการศนูยบ์รกิารประชาชนกรมป่าไม ้ตรวจสอบและพจิารณาสัง่การ
เจา้หนา้ทีศ่นูยฯ์ เพือ่สง่เรือ่งตอ่ใหห้น่วยงานรับผดิชอบด าเนนิการแกไ้ข 

ผูอ้ านวยการศนูยบ์รกิาร
ประชาชนกรมป่าไมแ้ละ
เจา้หนา้ทีศ่นูยบ์รกิาร
ประชาชนกรมป่าไม ้

5 นาท ี

- หากพจิารณาแลว้เป็นเรือ่งทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของกรมป่าไม ้ 
เจา้หนา้ทีศ่นูยฯ์ ด าเนนิการสง่เรือ่งใหห้น่วยงานทีรั่บผดิชอบตอ่ไป 

- หากพจิารณาแลว้เป็นเรือ่งทีไ่มอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของกรม จะตอ้งยตุเิรือ่ง 
เจา้หนา้ทีศ่นูยฯ์ ด าเนนิการชีแ้จงใหผู้ร้อ้งทราบ ถงึเหตผุลในการยตุเิรือ่งและ
รายงานผลในระบบ 

5 

 
 
 
 
 

ภายหลังจากผูอ้ านวยการศูนยบ์รกิารประชาชนกรมป่าไมพ้จิารณาสั่งการแลว้ 
เจา้หนา้ทีศู่นยฯ์ ตอ้งสง่เรือ่งรอ้งเรยีนใหห้น่วยงานทีรั่บผดิชอบผ่านระบบ หรอื
ทางหนังสอื พรอ้มทัง้แจง้ผูร้อ้งเรยีนใหไ้ดท้ราบการด าเนนิการในเบือ้งตน้ 

เจา้หนา้ทีศ่นูยบ์รกิาร
ประชาชนกรมป่าไม ้

1 วัน 

ผูร้อ้งเรยีน 

รอ้งเรยีนผา่นศนูยบ์รกิาร
ประชาชนกรมป่าไม ้
ตามชอ่งทางตา่งๆ 

ทีก่ าหนดไว ้

แจง้หน่วยงานเจา้ของเรือ่ง
ภายใน 1 วนั  

เพือ่พจิารณาด าเนนิการ  

เจา้หนา้ทีศ่นูยบ์รกิาร
ประชาชนกรมป่าไม ้บนัทกึ
ขอ้มลูลงในระบบ เพือ่เสนอ
ผูอ้ านวยการศนูยบ์รกิาร

ประชาชนกรมป่าไม ้พจิารณา 

อ านวยศนูยฯ์
ตรวจสอบและ
พจิารณาสง่ตอ่
ใหห้น่วยงานที่

รับผดิชอบ 

ไมใ่ช ่

ยตุเิรือ่ง 

ใช ่

ภายใน 
1 วนั 



 

 

 

 

ล าดบั ผงักระบวนการ รายละเอยีดงาน ผูร้บัผดิชอบ ระยะเวลา 

6 

 
 
 
 
 
 
 

เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบการจดัการขอ้รอ้งเรยีนของหน่วยงาน Login เขา้สูร่ะบบฯ 
เพือ่ด าเนนิการรับเรือ่งรอ้งเรยีน และน าเสนอหัวหนา้หน่วยงานพจิารณาสัง่การ 
ภายในวันท าการนัน้ 

เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบการจัดการ
ขอ้รอ้งเรยีนของหน่วยงาน 

5 นาท ี

7 

 
 
 
 
 

หัวหนา้หน่วยงานพจิารณาสัง่การกลุม่งานทีเ่กีย่วขอ้งตรวจสอบหาขอ้เท็จจรงิ หั ว ห น ้ า ห น่ ว ย ง า น ที่
เกีย่วขอ้ง 

10 นาท ี

8 

 
 
 
 
 

กลุม่งานทีรั่บผดิชอบ ด าเนนิการตรวจสอบหาขอ้เท็จจรงิและแกไ้ข ภาย 15 วัน กลุม่งานทีรั่บผดิชอบ 15 วัน 

9 

 
 
 
 
 
 
 

กลุม่งานทีรั่บผดิชอบ รายงานผลการด าเนนิการตรวจสอบและแกไ้ข กลุม่งานทีรั่บผดิชอบ ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดไว ้

และ 
จนกวา่จะได ้

ขอ้ยตุ ิ

9.1 กรณีด าเนนิการไมแ่ลว้เสร็จ แจง้รายงานผลความกา้วหนา้ผ่านระบบ ทุก 7 
วัน ใหศ้นูยบ์รกิารประชาชนกรมป่าไมท้ราบ 

9.2 กรณีด าเนนิการแลว้เสร็จ แจง้รายงานผลการด าเนนิการจัดการขอ้รอ้งเรยีน
ผา่นระบบฯ (ปิดเรือ่ง) ใหศ้นูยบ์รกิารประชาชนกรมป่าไมท้ราบ 

10 

 
 
 
 
 
 
 

กรณี ด าเนนิการไมแ่ลว้เสร็จ  
เจา้หนา้ทีศ่นูยฯ์ ด าเนนิการตรวจสอบ/ตดิตาม ทุก 7 วัน โดยจะประสานงานทาง
โทรศัพทแ์ละทางระบบแจง้ใหห้น่วยงานทีรั่บผดิชอบทราบว่า บัดนี้ถงึก าหนด
ระยะเวลาในการรายงานผลการด าเนินการในแต่ละรอบแลว้เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่
ผูรั้บผดิชอบการจัดการขอ้รอ้งเรยีนไดร้ายงานผลผา่นระบบ และแจง้ความคบืหนา้
ใหท้างผูร้อ้งเรยีนไดท้ราบ 

เจา้หนา้ทีศ่นูยบ์รกิาร
ประชาชนกรมป่าไม ้

ทกุ 7 วัน 

 
 

เจา้หนา้ทีผู่ร้ับผดิชอบการจัดการ 
ขอ้รอ้งเรยีนของหน่วยงาน 
 รับเรือ่งเพือ่น าไปด าเนนิการ

แกไ้ข 

กลุม่งานทีร่ับผดิชอบด าเนนิการ
ตรวจสอบหาขอ้เท็จจรงิและ

แกไ้ข ภายใน 15 วนั 

ไมแ่ลว้เสร็จ แลว้เสร็จ 

หวัหนา้หน่วยงานพจิารณา 
สัง่การกลุม่งานทีเ่กีย่วขอ้ง

ตรวจสอบ 
 

ภายใน 

15 วนั 

9.2รายงานผล
การด าเนนิการ
จัดการขอ้
รอ้งเรยีน  
(ปิดเรือ่ง) 

9.1
รายงาน
ผลความ 
กา้วหนา้ 
ทกุ 7 วนั 

ตรวจสอบ/
ตดิตาม  

ทกุ 7 วนั 



 

 

 

 

ล าดบั ผงักระบวนการ รายละเอยีดงาน ผูร้บัผดิชอบ ระยะเวลา 

11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แจง้ผลใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบ ตามชอ่งทางตดิตอ่ทีผู่ร้อ้งเรยีนแจง้ไว ้ เจา้หนา้ทีศ่นูยบ์รกิาร
ประชาชนกรมป่าไม ้

ทันททีีไ่ดรั้บ
รายงาน 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจา้หนา้ที่ศูนย์ฯ น าขอ้มูลผลการด าเนินการจัดการขอ้รอ้งเรียนจัดท ารายงาน
สรุปผล พรอ้มทัง้ขอ้เสนอแนะ ปัญหา อปุสรรคต่างๆ ในการท างานมาปรับปรุง 
เพือ่พัฒนาการปฏบิตังิาน น าเสนอผูบ้รหิารและหน่วยงานในสงักดักรมป่าไมท้ราบ  

เจา้หนา้ทีศ่นูยบ์รกิาร
ประชาชนกรมป่าไม ้

ทกุเดอืน/ราย
ปี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แจง้ผูบ้รหิารและ

หน่วยงานตา่งๆ 
ทราบ 

12.รายงานผลทกุเดอืน/
รายงานผลประจ าปี พรอ้ม

สรุปขอ้เสนอแนะ  

ปัญหาและอปุสรรค  
เพือ่ปรับปรุง

กระบวนการ 
 

11.1 แจง้ผล 
ความกา้วหนา้ 
ใหผู้ร้อ้งเรยีน

ทราบ 

11.2 แจง้ผล
การ

ด าเนนิการ
จัดการ 

ขอ้รอ้งเรยีน
(ปิดเรือ่ง) 

ใหผู้ร้อ้งเรยีน
ทราบ 



 

 

 

2.3 รายละเอยีดการปฏบิตังิานแตล่ะข ัน้ตอน 

จากแผนผังแสดงรายละเอยีดกระบวนการท างานของการจัดการขอ้รอ้งเรยีน 2.2 น ามาแจกแจงรายละเอยีดขัน้ตอนการปฏบิัตงิานของเจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบตามล าดับ
ขัน้ตอน ดังตอ่ไปนี ้

ข ัน้ตอน กระบวนการ ข ัน้ตอนรายละเอยีดงานการด าเนนิงาน ระยะเวลา 

1 ผูร้อ้งเรยีนตดิตอ่รอ้งเรยีน   

2 ผูร้อ้งเรยีน รอ้งเรยีนผา่นทางชอ่งทางตา่งๆ ดังนี ้
  - Green Call สายดว่นกรมป่าไม ้1310 กด 3 
  - แฟ็กซ ์0 2 579 2884 
  - ดว้ยตนเอง 
  - หนังสอื 
  - เว็บไซต ์www.forest.go.th/รับเรือ่งรอ้งเรยีน 

1. เจา้หนา้ทีศ่นูยฯ์ใหบ้รกิารรับเรือ่งรอ้งเรยีนแกผู่ร้อ้งเรยีน ผา่นชอ่ง
ทางการรอ้งเรยีนทีก่ าหนดไว ้
2. ตรวจสอบขอ้มูล/เอกสารการรอ้งเรียน รายละเอยีด ตรงตาม
หลักเกณฑก์ารรับเรือ่งรอ้งเรยีน ทีก่ าหนดไวห้รอืไม่ และพจิารณาเรือ่ง
รอ้งเรยีนในเบือ้งตน้ เป็นเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกับภารกจิหรอืหนา้ที่ของกรมฯ 
หรอืไม ่

5 นาท ี

3 เจา้หนา้ทีศ่นูยบ์รกิารประชาชนกรมป่าไม ้บนัทกึ
ขอ้มลูลงในระบบ เพือ่เสนอผูอ้ านวยการศนูยบ์รกิาร
ประชาชนกรมป่าไม ้พจิารณา 

เจา้หนา้ทีศู่นยฯ์ Login เขา้สูร่ะบบ เพือ่บันทกึขอ้มลูเรือ่งรอ้งเรยีน เพือ่
เสนอผูอ้ านวยการศนูยบ์รกิารประชาชนกรมป่าไม ้พจิารณา 

10 นาท ี

4 ผูอ้ านวยศนูยบ์รกิารประชาชนกรมป่าไม ้ตรวจสอบ
และพจิารณา ใหเ้จา้หนา้ทีศ่นูยฯ์ ด าเนนิการสง่เรือ่ง
ตอ่ใหห้น่วยงานทีรั่บผดิชอบ 

1. กรณีพจิารณาแลว้ปรากฏว่าเรือ่งรอ้งเรยีนนัน้อยู่ในความรับผดิชอบ
ของกรม ใหเ้จา้หนา้ทีศ่นูยฯ์ ด าเนนิการสง่เรือ่งใหห้น่วยงานผูรั้บผดิชอบ 
โดยส่งผ่านระบบฯ และโทรศัพท์ประสานงานใหผู้รั้บผดิชอบของ
หน่วยงานทราบและด าเนนิการจัดการขอ้รอ้งเรยีนตามกระบวนการตอ่ไป 

5 นาท ี

2. กรณีพจิารณาแลว้ปรากฏว่าเรื่องรอ้งเรียนนัน้ ไม่ไดอ้ยู่ในความ
รับผดิชอบของกรม ใหยุ้ตเิรือ่งและเจา้หนา้ที่ศูนยฯ์บันทกึลงในระบบ 
พรอ้มแจง้ผลใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบ โดยแจง้ผลตามชอ่งทางทีผู่ร้อ้งแจง้มา
หรอืตามชอ่งทางทีผู่ร้อ้งเรยีนสะดวก 

5 เจา้หนา้ทีศู่นยบ์รกิารประชาชนกรมป่าไม ้สง่เรือ่งต่อ
ใหห้น่วยงานเจา้ของเรือ่งด าเนนิการพจิารณา 

หลังจากทีผู่อ้ านวยการศูนยบ์รกิารประชาชนกรมป่าไม ้พจิารณาสั่งการ
ด าเนนิการขอ้รอ้งเรยีนแลว้ เจา้หนา้ทีศู่นยฯ์ ตอ้งสง่เรือ่งรอ้งเรยีนให ้
หน่วยงานทีรั่บผดิชอบผา่นระบบ พรอ้มทัง้แจง้ผูร้อ้งเรยีน ตามชอ่งทางที่
ผูร้อ้งแจง้มาหรือตามช่องทางที่ผูร้อ้งเรียนสะดวก ใหท้ราบผลการ
ด าเนนิการในเบือ้งตน้ (ระยะเวลาไมเ่กนิ 15 วัน) 

1 วัน 

 
 
 
 
 
 
 

ภายใน 
1 วนั 



 

 

 

ข ัน้ตอน กระบวนการ ข ัน้ตอนรายละเอยีดงานการด าเนนิงาน ระยะเวลา 

6 เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบการจัดการขอ้รอ้งเรยีน รับเรือ่ง
รอ้งเรยีนผา่นระบบ เพือ่น าไปด าเนนิการแกไ้ข 

เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบการจัดการขอ้รอ้งเรยีนของหน่วยงาน Login เขา้สู่

ระบบ เพือ่ด าเนนิการรับเรือ่งรอ้งเรยีน น าเสนอหัวหนา้หน่วยงานพจิารณา
สัง่การกลุม่งานทีเ่กีย่วขอ้ง 

5 นาท ี

7 หัวหนา้หน่วยงานพจิารณาสัง่การกลุม่งานทีเ่กีย่วขอ้ง
ตรวจสอบ 

หัวหนา้หน่วยงานพจิารณาสัง่การมอบกลุม่งานทีรั่บผดิชอบ ด าเนนิการ 
ตรวจสอบหาขอ้เท็จจรงิ  

10 นาท ี

8 กลุม่งานทีรั่บผดิชอบ ด าเนนิการตรวจสอบหา
ขอ้เท็จจรงิและแกไ้ข ภายใน 15 วัน 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบด าเนินการตรวจสอบหาขอ้เท็จจริงและแกไ้ข 
ภายใน 15 วัน ตามกระบวนการของหน่วยงาน ซึง่แต่ละเรือ่งรอ้งเรยีน 
อาจจะมวีธิกีารด าเนนิการแตกต่างกันไป ตามรายละเอยีดการรอ้งเรยีน 
โดยอาจจะตัง้คณะกรรมการ หรอืลงพืน้ทีต่รวจสอบ พยานหลักฐานต่างๆ 
เพือ่รวบรวมน ามาประกอบการพจิารณาผลการวนิจิฉัยตัดสนิขอ้รอ้งเรยีน 

15 วัน 

9 กลุ่มงานที่รับผิดชอบ รายงานผลการด าเนินการ
จัดการขอ้รอ้งเรยีน 

กลุม่งานทีรั่บผดิชอบ รายงานผลการด าเนนิการตรวจสอบและแกไ้ข 
ขอ้รอ้งเรยีน  

ตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้
และ 

จนกวา่จะไดข้อ้ยตุ ิ- กรณีด าเนินการแลว้เสร็จ แจง้รายงานผลการด าเนินการจัดการขอ้
รอ้งเรยีนผา่นระบบฯ (ปิดเรือ่ง) ใหศ้นูยบ์รกิารประชาชนกรมป่าไมท้ราบ 

- กรณีด าเนนิการไมแ่ลว้เสร็จ แจง้รายงานผลความกา้วหนา้ผ่านระบบฯ 
ทกุ 7 วัน ใหศ้นูยบ์รกิารประชาชนกรมป่าไมท้ราบ 

10 เจา้หนา้ทีศ่นูยบ์รกิารประชาชนกรมป่าไม ้ตรวจสอบ
และตดิตามผล ทกุ 7 วัน 

กรณี ด าเนนิการไมแ่ลว้เสร็จ  
เจา้หนา้ที่ศูนยฯ์ ด าเนินการตรวจสอบ/ตดิตาม ทุก 7 วัน โดยจะ
ประสานงานทางโทรศัพท์และทางระบบแจง้ใหห้น่วยงานที่รับผดิชอบ
ทราบวา่ บดันีถ้งึก าหนดระยะเวลาในการรายงานผลการด าเนนิการในแต่
ละรอบแลว้เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ผูรั้บผิดชอบการจัดการขอ้รอ้งเรียนได ้
รายงานผลผา่นระบบ และแจง้ความคบืหนา้ใหท้างผูร้อ้งเรยีนไดท้ราบ 

ทกุ 7 วัน 

11 เจา้หนา้ทีศ่นูยบ์รกิารประชาชนกรมป่าไม ้แจง้ผลใหผู้ ้
รอ้งเรยีนทราบ 

เจา้หนา้ที่ศูนยฯ์ แจง้ผลใหผู้ร้อ้งเรียนทราบ ตามช่องทางตดิต่อที่ผู ้
รอ้งเรยีนแจง้ไว ้

 

12 รายงานสรุปผลการจัดการขอ้รอ้งเรียน พรอ้มทั ้ง
ขอ้เสนอแนะ ปัญหาและอปุสรรค แจง้ใหผู้บ้รหิารและ
หน่วยงานต่างๆ ทราบ เพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน 

เจา้หนา้ที่ศูนย์ฯ น าขอ้มูลการด าเนินการจัดการขอ้รอ้งเรียนมาจัดท า
รายงานสรุปผลการจัดการขอ้รอ้งเรียน พรอ้มทัง้ขอ้เสนอแนะ ปัญหา 
อปุสรรคต่าง น าเสนอผูบ้รหิารและหน่วยงานต่างๆ ทราบ ๆ เพือ่น ามา
ปรับปรงุและพัฒนาการท างานตอ่ไป 

ทกุเดอืน/รายปี 
 

 
 
 
 
 
 

ภายใน 
15 วนั 



 

 

 

 

2.4 ข ัน้ตอนการปฏบิตัแิละการควบคมุกระบวนการ (Procedure) 

ผงักระบวนการจดัการขอ้รอ้งเรยีน 

ล าดบั ผงักระบวนการ จดุควบคมุ ระดบัควบคมุ ความถี ่
ในการตรวจ 

ผูร้บัผดิชอบ เอกสาร/ 
ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

1 
 
 

     

2 

 
 
 
 
 

  ทกุครัง้ เจา้หนา้ทีศ่นูยบ์รกิาร
ประชาชนกรมป่าไม ้

แบบฟอรม์บนัทกึเรือ่ง
รอ้งเรยีน 

3 

 
 
 
 
 
 

การบนัทกึขอ้มลูการ
รอ้งเรยีน 
 

 เรือ่งรอ้งเรยีน 
 วัน/เวลา/สถานที ่
 เหตกุารณ์ 
 ขอ้มลูผูแ้จง้ (ชือ่ โทรศัพท ์ที่
อยู)่ 

 ค าขอของผูร้อ้ง 

ทกุครัง้ เจา้หนา้ทีศ่นูยบ์รกิาร
ประชาชนกรมป่าไม ้

แบบฟอรม์บนัทกึเรือ่ง
รอ้งเรยีน/ระบบรับ
เรือ่งรอ้งเรยีน 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ทกุครัง้ ผูอ้ านวยการศนูยบ์รกิาร
ประชาชนกรมป่าไม ้

แบบฟอรม์บนัทกึเรือ่ง
รอ้งเรยีน/ระบบรับ
เรือ่งรอ้งเรยีน 

5 

 
 
 
 
 

ระยะเวลา สง่เรือ่งใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
ภายใน 1 วัน 

ทกุครัง้ เจา้หนา้ทีศ่นูยบ์รกิาร
ประชาชนกรมป่าไม ้

ขอ้มลูวันทีรั่บและสง่
เรือ่งรอ้งเรยีน 

 

ผูร้อ้งเรยีน 

แจง้หน่วยงานเจา้ของเรือ่ง
ภายใน 1 วนั  

เพือ่พจิารณาด าเนนิการ  

รอ้งเรยีนผา่นศนูยบ์รกิาร
ประชาชนกรมป่าไม ้
ตามชอ่งทางตา่งๆ 

ทีก่ าหนดไว ้

เจา้หนา้ทีศ่นูยบ์รกิาร
ประชาชนกรมป่าไม ้บนัทกึ
ขอ้มลูลงในระบบ เพือ่เสนอ
ผูอ้ านวยการศนูยบ์รกิาร

ประชาชนกรมป่าไม ้พจิารณา 

ผูอ้ านวยการ
ศนูยฯ์ตรวจสอบ
และพจิารณาสง่
ตอ่ใหห้น่วยงาน
ทีร่ับผดิชอบ 

ไมม่มีลู 

ยตุเิรือ่ง 

ใช ่



 

 

 

ล าดบั ผงักระบวนการ จดุควบคมุ ระดบัควบคมุ ความถี ่
ในการตรวจ 

ผูร้บัผดิชอบ เอกสาร/ 
ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

6 

 
 
 
 
 
 

ระยะเวลา หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ด าเนนิการ 
ภายใน 15 วัน 

ทกุ 15 วัน เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบ
ของหน่วยงาน 

ขอ้มลูเรือ่งรอ้งเรยีน/
เอกสารอา้งองิ 

7 

 
 
 
 
 

  ทกุครัง้ หัวหนา้หน่วยงาน ขอ้มลูเรือ่งรอ้งเรยีน/
เอกสารอา้งองิ 

8 

 
 
 
 
 
 

ระยะเวลา หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ด าเนนิการ 
ภายใน 15 วัน 

ทกุ 15 วัน เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบ
ของหน่วยงาน 

ผลการตรวจสอบ/
เอกสารอา้งองิ ขอ้มลู
เรือ่งรอ้งเรยีน 

9 

 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลา 1) รายงานผลความกา้วหนา้ ทกุ 
7 วัน 
2) รายงานผลการจดัการขอ้
รอ้งเรยีนทีด่ าเนนิการแลว้เสร็จ 
ทันท ี

1) ทกุ 7 วัน 
2) ทกุครัง้ทีเ่รือ่ง
ด าเนนิการแลว้
เสร็จ 

 เจา้หนา้ทีศ่นูยบ์รกิาร
ประชาชนกรมป่าไม ้

 เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบ
ของหน่วยงาน 

1) ขอ้มลูผล
ความกา้วหนา้ในการ
แกไ้ขเรือ่งรอ้งเรยีนที่
อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 
2) ขอ้มลูผลการ
ด าเนนิการเรือ่ง
รอ้งเรยีนทีแ่ลว้เสร็จ 

10 

 
 
 
 
 
 
 

เรือ่งรอ้งเรยีนทีด่ าเนนิการ
ยงัไมแ่ลว้เสร็จ 

การตรวจสอบ/ตดิตามเรือ่ง
รอ้งเรยีนทีด่ าเนนิการยงัไมแ่ลว้
เสร็จ ทกุ 7 วัน 

ทกุ 7 วัน เจา้หนา้ทีศ่นูยบ์รกิาร
ประชาชนกรมป่าไม ้

ขอ้มลูเรือ่งรอ้งเรยีนที่
ด าเนนิการยงัไมแ่ลว้
เสร็จ 

 

  

เจา้หนา้ทีผู่ร้ับผดิชอบการจัดการ 
ขอ้รอ้งเรยีนของหน่วยงาน 
 รับเรือ่งเพือ่น าไปด าเนนิการ

แกไ้ข 

หวัหนา้หน่วยงานพจิารณา 
สัง่การกลุม่งานทีเ่กีย่วขอ้ง

ตรวจสอบ 
 

กลุม่งานทีร่ับผดิชอบด าเนนิการ
ตรวจสอบหาขอ้เท็จจรงิและ

แกไ้ข 

ไมแ่ลว้เสร็จ แลว้เสร็จ 

รายงาน 
ผลการ

ด าเนนิการ
จัดการ 

ขอ้รอ้งเรยีน  
(ปิดเรือ่ง) 

รายงานผล
ความ 
กา้วหนา้  
ทกุ 7 วนั 

ตรวจสอบ/
ตดิตาม  
ทกุ 7 วนั 



 

 

 

ล าดบั ผงักระบวนการ จดุควบคมุ ระดบัควบคมุ ความถี ่
ในการตรวจ 

ผูร้บัผดิชอบ เอกสาร/ 
ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แจง้ผลการจัดการขอ้
รอ้งเรยีนใหผู้ร้อ้งเรยีน
ทราบ 

แจง้ผูร้อ้งเรยีนตาม
ชอ่งทางทีผู่ร้อ้งเรยีนแจง้
ไว ้

1) ทกุครัง้ทีเ่รือ่ง
ด าเนนิการแลว้เสร็จ 
2) รายงานผล
ความกา้วหนา้ ทกุ 7 วัน 
กรณีด าเนนิการยงัไมแ่ลว้
เสร็จ 

เจา้หนา้ทีศ่นูยบ์รกิาร
ประชาชนกรมป่าไม ้

รายงานผลการจัดการ
ขอ้รอ้งเรยีน 

11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรปุผลเรือ่ง
รอ้งเรยีน 

เดอืนละ 1 ครัง้ และปีละ 
1 ครัง้ 

ทกุเดอืน/สิน้ปีงบประมาณ เจา้หนา้ทีศ่นูยบ์รกิาร
ประชาชนกรมป่าไม ้

รายงานสรปุผลการ
ด าเนนิการเรือ่ง
รอ้งเรยีน ประจ าเดอืน 
และประจ าปี 

 

 

 

 

 

 

แจง้ผูบ้รหิารและ

หน่วยงานตา่งๆ 
ทราบ 

12.รายงานผลทกุเดอืน/
รายงานผลประจ าปี 

พรอ้มสรุปขอ้เสนอแนะ  
ปัญหาและอปุสรรค  

เพือ่ปรับปรุง
กระบวนการ 

 

11.1 แจง้ผล 
ความกา้วหนา้ 
ใหผู้ร้อ้งเรยีน

ทราบ 

11.2 แจง้ผล
การ

ด าเนนิการ
จัดการ 

ขอ้รอ้งเรยีน
(ปิดเรือ่ง) 

ใหผู้ร้อ้งเรยีน
ทราบ 



 

 

 

2.5 แผนผงัข ัน้ตอนการด าเนนิการจดัการขอ้รอ้งเรยีนของกรมป่าไม ้

ข ัน้ตอน ผูร้อ้งเรยีน ศนูยบ์รกิาร
ประชาชน 
กรมป่าไม ้

ผูบ้รหิาร
ของ

หนว่ยงาน
ที่

เกีย่วขอ้ง 

ผูร้บัผดิชอบ
ของ

หนว่ยงานที่
เกีย่วขอ้ง 

หนว่ยงาน
ภายนอก 

 

อธบิด ี
กรมป่าไม ้

1. การแตง่ตัง้ผูรั้บผดิชอบจดัการขอ้รอ้งเรยีนของหน่วยงาน       

2. การรับและตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีนจากชอ่งทางตา่ง ๆ        

3. การบนัทกึขอ้รอ้งเรยีน        

4. การวเิคราะหร์ะดับขอ้รอ้งเรยีน       

5. การแจง้กลับผูร้อ้งเรยีน กรณีขอ้รอ้งเรยีนระดับ 1 และการประสาน
หน่วยงานภายนอกกรมกรณีขอ้รอ้งเรยีนระดับ 4 

      

6. การประสานหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ด าเนนิการแกไ้ข/ปรับปรงุใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน 15 วันท าการ กรณีขอ้รอ้งเรยีนระดับ 2 และระดับ 3 

      

7. การเรง่รัดตดิตามผลการแกไ้ข/ปรับปรงุ ทกุ 7 วันท าการ และแจง้กลับ
ใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบ 

      

8. การรายงานผลการจัดการขอ้รอ้งเรยีนของหน่วยงานใหอ้ธบิดกีรมป่าไม ้
ทราบ (รายเดอืน/รายปี) 

      

 อธบิายสญัลกัษณ์ 
 

 
 
 
 
 

ไมแ่ลว้เสร็จ 

  เริม่ตน้ / สิน้สดุ  ด าเนนิการ        พจิารณา        

แกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 15 วนั 

แลว้เสร็จ ตามความเหมาะสม 
แลว้แตก่รณ ี

รายงานความกา้วหนา้ 
ทกุ 7 วนั 

1 วนั 1 วนั หรอื ตามความเหมาะสม 

ประจ าเดอืน
/ประจ าปี 



 

 

 

2.6 ค าอธบิายข ัน้ตอนการปฏบิตังิานโดยละเอยีด 

(1) การแตง่ต ัง้ผูร้บัผดิชอบจดัการขอ้รอ้งเรยีนของหนว่ยงาน 
ผูอ้ านวยการหรอืหัวหนา้ของหน่วยงาน 
1.1 ก าหนดสถานทีจ่ัดตัง้ศนูย ์/ จดุรับขอ้รอ้งเรยีนของหน่วยงาน  
1.2 พจิารณาคณุสมบตัขิองบคุลากรทีเ่หมาะสม เพือ่ก าหนดเจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบจัดการขอ้รอ้งเรยีนของ

หน่วยงาน 
1.3 ก าหนดหนา้ทีข่องเจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบจัดการขอ้รอ้งเรยีนของหน่วยงาน 
1.4 ออก/แจง้ค าสั่งแต่งตัง้เจา้หนา้ที่ผูรั้บผดิชอบจัดการขอ้รอ้งเรียนของหน่วยงาน พรอ้มทัง้แจง้ให ้

บคุลากรภายในหน่วยงานทราบเกีย่วกบัการจัดการขอ้รอ้งเรยีนของหน่วยงาน 
1.5 แจง้รายชือ่เจา้หนา้ทีฯ่ ใหท้กุหน่วยงานในสงักดักรมป่าไมท้ราบ เพือ่ความสะดวกในการประสานงาน  

 
(2) การรบัและตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีนจากชอ่งทางตา่ง ๆ 

เจา้หนา้ทีฯ่ 

 ในแต่ละวัน เจา้หนา้ทีฯ่ ตอ้งด าเนนิการรับและตดิตามตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีนที่เขา้มายังหน่วยงาน
จากชอ่งทางตา่ง ๆ โดยมขีอ้ปฏบิตัติามทีก่ าหนด ดังนี ้

ชอ่งทาง ความถีใ่นการตรวจสอบ
ชอ่งทาง 

ระยะเวลาด าเนนิการ 
รบัขอ้รอ้งเรยีน เพือ่ประสาน

หาทางแกไ้ข 

หมายเหต ุ

โทรศัพท ์/ โทรสาร ทกุครัง้ทีส่ายเขา้ ภายใน 1 วันท าการ - 

รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง  
ณ ศนูยบ์รกิารฯ /  
จดุรับขอ้รอ้งเรยีนของ
หน่วยงาน 

ทกุครัง้ทีม่ผีูร้อ้งเรยีน ภายใน 1 วันท าการ - 

รอ้งเรียนผ่านระบบรับเรื่อง
รอ้งเรียนของกรมป่าไม ้
ทางเว็บไซตก์รมป่าไม ้

ทกุวัน (ชว่งเวลา แลว้แตค่วาม
เหมาะสม) 

ภายใน 1 วันท าการ - 

รอ้งเรยีนผา่นระบบ  
e-petition ของ ทส. 

ทกุวัน (ชว่งเวลา แลว้แตค่วาม
เหมาะสม) 

ภายใน 1 วันท าการ - 

หนังสอื / จดหมาย ทกุฉบบั ภายใน 1 วันท าการ - 

เว็บบอรด์/E-MAIL ของ
หน่วยงาน 

ทกุวัน (ชว่งเวลา แลว้แตค่วาม
เหมาะสม) 

ภายใน 1 วันท าการ - 

อืน่ๆ  เชน่  กลอ่งรับ      
ขอ้รอ้งเรยีน / กลอ่งแสดง
ความคดิเห็น 

ทกุวัน (ชว่งเวลา แลว้แตค่วาม
เหมาะสม) 

ภายใน 1 วันท าการ - 

 
(3) การบนัทกึขอ้รอ้งเรยีน 

เจา้หนา้ทีฯ่ 
3.1 ทกุชอ่งทางทีม่กีารรอ้งเรยีน เจา้หนา้ทีฯ่ ตอ้งบนัทกึขอ้รอ้งเรยีนลงบนแบบฟอรม์บนัทกึขอ้รอ้งเรยีน  
3.2 การกรอกแบบฟอร์มบันทกึขอ้รอ้งเรียน ควรตรวจสอบชือ่-สกุล หมายเลขตดิต่อกลับของผูร้อ้งเรยีน 

เป็นหลักฐานยนืยันในเบือ้งตน้ เพือ่ป้องกันการกลั่นแกลง้ รวมทัง้เป็นประโยชน์ในการแจง้ขอ้มลูการ
ด าเนนิงานแกไ้ข/ปรับปรงุใหก้บัผูร้อ้งเรยีนทราบ 

 
(4) การวเิคราะหร์ะดบัขอ้รอ้งเรยีน 

พจิารณาจ าแนกระดับขอ้รอ้งเรยีน แบง่ตามความงา่ย – ยาก ดังนี ้

 ขอ้รอ้งเรยีนระดับ 1 เป็นขอ้คดิเห็น, ขอ้เสนอแนะ, ค าชมเชย, สอบถามหรอืรอ้งขอขอ้มูล
กลา่วคอื ผูร้อ้งเรยีนไมไ่ดรั้บความเดอืดรอ้น แตต่ดิตอ่มาเพือ่ใหข้อ้เสนอแนะ / ใหข้อ้คดิเห็น /
ชมเชย / สอบถามหรอืรอ้งขอขอ้มลูของกรมป่าไม ้

 ขอ้รอ้งเรียนระดับ 2 เป็นขอ้รอ้งเรยีนระดับหน่วย กล่าวคอื ผูร้อ้งเรยีนไดรั้บความเดือดรอ้น 
แตส่ามารถแกไ้ขไดโ้ดยหน่วยงานเดยีว 

 ขอ้รอ้งเรียนระดับ 3 เป็นขอ้รอ้งเรียนระดับกรม กล่าวคือ ผูร้อ้งเรียนไดรั้บความเดือดรอ้น     
ไม่สามารถแกไ้ขไดโ้ดยหน่วยงานเดยีว ตอ้งอาศัยอ านาจของอธบิด ี/ รองอธบิดหีรอืทีป่ระชมุ
กรมป่าไม ้



 

 

 

 ขอ้รอ้งเรยีนระดับ 4 เป็นขอ้รอ้งเรยีนนอกเหนืออ านาจกรมป่าไม ้กล่าวคอื ผูร้อ้งเรยีนรอ้งขอ 
ในสิง่ทีอ่ยูน่อกเหนอืบทบาทอ านาจหนา้ทีข่องกรมป่าไม ้

 (5) การประสานหนว่ยงานเพือ่แกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนและการแจง้กลบัผูร้อ้งเรยีน 
     5.1 ขอ้รอ้งเรยีนระดบั 1 

เจา้หนา้ทีฯ่ 
 ขอ้รอ้งเรยีนระดับ 1 เป็นขอ้คดิเห็น, ขอ้เสนอแนะ, ค าชมเชย, สอบถามหรอืรอ้งขอขอ้มลู สามารถรับ

เรือ่งและชีแ้จงใหผู้ร้อ้งเรยีนรับทราบไดท้ันท ีโดยก าหนดระยะเวลาในการตอบขอ้รอ้งเรยีนภายใน 1 วัน
ท าการ ยกเวน้กรณีทีผู่ร้อ้งเรยีนจัดท าเป็นหนังสอืส่งเขา้มาทีห่น่วยงาน เจา้หนา้ทีฯ่อาจใชเ้วลาในการ
เขยีนหนังสอืเพือ่ตอบขอ้มูลส่งกลับไปยังผูร้อ้งเรียน (ระดับ 1) แต่สามารถด าเนนิการไดเ้สร็จสิน้
ภายใน 1 วันท าการ เป็นตน้ 

5.2 ขอ้รอ้งเรยีนระดบั 2 
เจา้หนา้ทีฯ่ 
 ขอ้รอ้งเรียนระดับ 2 เป็นขอ้รอ้งเรียนระดับหน่วย ใหพ้จิารณาจัดท าบันทกึขอ้ความส่งต่อไปยัง

หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง เพื่อด าเนินการแกไ้ข/ปรับปรุงต่อไป โดยเบือ้งตน้อาจโทรศัพทแ์จง้ไปยัง
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ใหรั้บทราบขอ้มลูกอ่นจัดท าบันทกึขอ้ความสง่ไปยังหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป
ทัง้นี ้ก าหนดระยะเวลาในการจัดท าบนัทกึขอ้ความสง่ตอ่ไปยงัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ภายใน 1 วันท าการ 
ยกตัวอยา่ง เชน่ ผูร้อ้งเรยีนจัดท าหนังสอืถงึหน่วยงาน รอ้งเรยีนเจา้หนา้ทีข่องกลุ่มงานหนึง่ว่าพูดจา
ไม่สุภาพ แถมขอขอ้มูลอะไรเจา้หนา้ที่ก็ไม่เต็มใจใหบ้ริการ ทัง้ยังพูดในลักษณะตะคอกใส่

ผูรั้บบรกิารตลอดเวลา ฯลฯ  เจา้หนา้ทีฯ่ สามารถโทรศัพทแ์จง้ไปยังหน่วยงานทีถู่กรอ้งเรยีน พรอ้ม
จัดท าบันทกึขอ้ความส่งไปยังหน่วยงานที่ถูกรอ้งเรียน ด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิต่อไปได ้
ภายใน 1 วันท าการ เป็นตน้ 

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในหน่วยงาน 

 ภายหลังจากไดรั้บแจง้ขอ้รอ้งเรียนจากเจา้หนา้ที่ฯ หรือไดรั้บบันทกึขอ้ความจากเจา้หนา้ที่ฯ  ให ้
พจิารณาแกไ้ขตามความเหมาะสม และใหส้ง่ผลการด าเนนิงานแกไ้ข/ปรับปรุง ไปยังผูร้อ้งเรยีนโดยตรง 
และส าเนาผลการด าเนนิงานแกไ้ข/ปรับปรงุใหศ้นูยบ์รกิารประชาชนกรมป่าไมท้ราบ ยกตัวอยา่งจาก
กรณีขอ้รอ้งเรียนระดับ 2 ขา้งตน้ เช่น เมือ่หน่วยงานไดรั้บแจง้ทางโทรศัพท์ หรือ บันทกึขอ้ความ 
สามารถด าเนนิการสอบถามขอ้เท็จจรงิจากเจา้หนา้ทีท่ีถู่กรอ้งเรยีน และสอบถามเจา้หนา้ทีท่ีใ่ห ้บรกิาร
ในวัน เวลา สถานทีท่ีเ่กดิเรือ่งรอ้งเรยีนขึน้ หากพบว่าเป็นจรงิหัวหนา้งาน/ฝ่าย/กอง/ส านัก อาจใช ้

ดลุพนิจิในการแกไ้ข/ปรับปรงุปัญหาทีเ่กดิขึน้แตกตา่งกนั แต่เมือ่ไดแ้กไ้ข/ปรับปรงุปัญหาทีร่อ้งเรยีน
เรยีบรอ้ยแลว้ ใหเ้จา้หนา้ทีผู่ท้ีเ่กีย่วขอ้งในการจัดการเรือ่งรอ้งเรยีนในหน่วยงาน จัดท าหนังสอืแจง้
หรอืตดิต่อกลับไปยังผูร้อ้งเรยีน พรอ้มส่งส าเนาหนังสอืแจง้กลับผูร้อ้งเรยีนไปยังศูนยบ์รกิารประชาชน
กรมป่าไมท้ราบ ภายใน 15 วันท าการ หลังจากไดรั้บเรือ่งรอ้งเรยีนดว้ย หรอืรายงานความกา้วหนา้
ทกุ 7 วันท าการ ในกรณีอยูร่ะหวา่งการแกไ้ข 

5.3 ขอ้รอ้งเรยีนระดบั 3 
เจา้หนา้ทีฯ่ 

 ขอ้รอ้งเรยีนระดับ 3 เป็นขอ้รอ้งเรยีนระดับกรม ไม่สามารถพจิารณาแกไ้ข/ปรับปรุงไดภ้ายในหน่วยงาน
ใหจั้ดท าบนัทกึขอ้ความสง่ตอ่ไปยงัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตามภารกจิของกรมป่าไม ้เพือ่ด าเนนิการต่อไป
ทัง้นี ้ก าหนดระยะเวลาในการจัดท าบนัทกึขอ้ความสง่ตอ่ไปยังหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตามภารกจิของ
กรมป่าไม ้ภายใน 1 วันท าการ ยกตัวอย่างเช่น กรณีผูร้อ้งเรยีนโทรศัพทแ์จง้ว่ามกีารบุกรุกท าลาย 
ป่าสงวนแหง่ชาต ิและเคยไปแจง้หน่วยงานทีรั่บผดิชอบในพืน้ทีแ่ลว้ ก็ยงัเพกิเฉยไมไ่ดรั้บการดูแลแกไ้ข 
ท าใหพ้ืน้ทีป่่าถกูบกุรุกเป็นจ านวนมาก ซึง่จะสง่ผลกระทบต่อภัยพบิัตนิ ้าท่วมทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตดว้ย
หรอืกรณีผูร้อ้งเรยีนท าหนังสอืรอ้งเรยีนความไมโ่ปร่งใสในการเปิดซองประกวดราคาการซอ่มแซม
อาคารส านักงานของหน่วยงาน และเคยรอ้งเรียนกับหน่วยงานมาแลว้ แต่หน่วยงานไม่มีการ
ด าเนนิการชีแ้จงขอ้เท็จจรงิแต่ประการใด ทัง้ยังท าสัญญาว่าจา้งบรษัิทรับเหมาทีม่รีาคาแพงกว่า 
ผูร้อ้งเรยีนอกีดว้ย  เจา้หนา้ทีฯ่ พจิารณาแลว้เป็นขอ้รอ้งเรยีนระดับ 3 ใหจ้ัดท าบันทกึขอ้ความ เพือ่
เสนอผูบ้รหิารพจิารณาสั่งการไปยังหน่วยงานทีร่ับผดิชอบตามภารกจิของกรมป่าไมด้ าเนนิการ 
ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ไป 

ศนูยบ์รกิารประชาชนกรมป่าไม ้

 ภายหลังจากไดรั้บแจง้ขอ้รอ้งเรียนจากเจา้หนา้ที่ฯ หรือไดรั้บบันทึกขอ้ความจากเจา้หนา้ที่ฯ  
ใหพ้จิารณาระดับขอ้รอ้งเรยีนซ ้า เพราะขอ้รอ้งเรยีนระดับ 3 อาจเป็นขอ้รอ้งเรยีนระดับ 4 หรอืระดับ
อื่นๆ ยกตัวอย่าง เช่น ผูร้อ้งเรียน รอ้งเรียนกรณีมีการบุกรุกท าลายพื้นที่ป่า ใหต้รวจสอบและ
พจิารณาในเบือ้งตน้วา่แนวเขตป่าทีถ่กูบกุรกุอยูใ่นความรับผดิชอบของกรมป่าไมห้รอืไม ่ถา้เป็นพืน้ที่



 

 

 

ป่าทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบดูแลของหน่วยงานอืน่ๆ ก็ประสานไปยังหน่วยงานนัน้ๆ เพือ่ใหเ้กดิความ
รวดเร็วและถกูตอ้งชดัเจนในการแกไ้ขปัญหาตอ่ไป 

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตามภารกจิของกรมป่าไม ้

 ภายหลังจากไดรั้บแจง้ขอ้รอ้งเรยีนจากศนูยบ์รกิารประชาชนกรมป่าไม ้หรอืไดรั้บบนัทกึขอ้ความหรอืไดรั้บ
การสั่งการจากมตทิีป่ระชมุของกรมป่าไมใ้หพ้จิารณาแกไ้ขตามความเหมาะสม และใหส้่งผลการ
ด าเนนิงานแกไ้ข/ปรับปรุง ไปยังผูร้อ้งเรยีนโดยตรง รวมทัง้ส าเนาผลการด าเนนิงานแกไ้ข/ปรับปรุง
ใหศ้นูยบ์รกิารประชาชนกรมป่าไมท้ราบ ภายใน 15 วันท าการ หรอืรายงานความกา้วหนา้ทุก 7 วันท าการ 
จนกวา่จะด าเนนิการแลว้เสร็จ 

5.4 ขอ้รอ้งเรยีนระดบั 4 
เจา้หนา้ทีฯ่ 
 ขอ้รอ้งเรยีนระดับ 4 เป็นขอ้รอ้งเรยีนนอกเหนืออ านาจกรมป่าไม ้ใหพ้จิารณาความเหมาะสมของ 

ขอ้รอ้งเรยีน โดยเบือ้งตน้ใหช้ีแ้จงท าความเขา้ใจกบัผูร้อ้งเรยีนเกีย่วกบัอ านาจหนา้ทีก่ารท างานของ
กรมป่าไม ้และแนะน าหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับปัญหาของผูร้อ้งเรยีนโดยตรง ซึง่อาจหาหมายเลข
โทรศัพทข์องหน่วยงานนัน้ๆ ใหแ้กผู่ร้อ้งเรยีน โดยก าหนดระยะเวลาในการตอบขอ้รอ้งเรยีนภายใน 1 
วันท าการ ในกรณีทีผู่ร้อ้งเรยีนรอ้งเรยีนเป็นหนังสอื/จดหมาย/โทรสาร อาจจัดท าหนังสอืส่งต่อไปยัง
หน่วยงานภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงตอ่ไป โดยก าหนดระยะเวลาในการตอบขอ้รอ้งเรยีนตามความ
เหมาะสม 

 
(6) ตดิตามประเมนิผลและรายงาน 

เจา้หนา้ทีฯ่ 
 ภายหลังจากแจง้หรือส่งบันทึกขอ้ความใหห้น่วยงานที่เกี่ยวขอ้งด าเนินการแกไ้ข/ปรับปรุง   

ขอ้รอ้งเรียนในระดับ 2 และ ระดับ 3 เรียบรอ้ยแลว้ ประมาณ 5 วันท าการ ใหโ้ทรศัพท์ตดิตาม 
ความคบืหนา้ในการด าเนนิงานแกไ้ขปัญหาจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตามภารกจิของกรมป่าไม ้
 เมือ่ไดรั้บแจง้หรอืบนัทกึขอ้ความแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนระดับ 2 หรอืระดับ 3 จากศนูยบ์รกิารประชาชนกรมป่าไม ้

ใหพ้จิารณาด าเนนิการแกไ้ข/ปรับปรุงขอ้รอ้งเรยีนแต่ละกรณีตามความเหมาะสม ภายใน 15 วันท าการ 
และเรง่รัดตดิตามผลการด าเนนิการของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เมือ่ด าเนนิการแกไ้ข/ปรับปรงุเรยีบรอ้ย
แลว้ ใหโ้ทรศัพทแ์จง้หรอืจัดท าหนังสอืตอบกลับขอ้รอ้งเรยีนไปยงัผูร้อ้งเรยีนโดยตรงและส าเนาหนังสอื
ตอบกลับขอ้รอ้งเรยีนใหศ้นูยบ์รกิารประชาชนกรมป่าไมท้ราบดว้ย 

 รวบรวมขอ้รอ้งเรยีนและการด าเนนิการแกไ้ข/ปรับปรุงขอ้รอ้งเรยีนทัง้หมด จัดเก็บในแฟ้มขอ้รอ้งเรยีน
ของหน่วยงานโดยเฉพาะ เพือ่ความสะดวกในการสบืคน้และจัดท ารายงานการจัดการขอ้รอ้งเรยีน 
ในแตล่ะเดอืน 

 
(7) การรายงานผลการจดัการขอ้รอ้งเรยีนของหนว่ยงานใหผู้บ้รหิารทราบ 

ศนูยบ์รกิารประชาชนกรมป่าไม ้
 รวบรวมและรายงานสรปุการจัดการขอ้รอ้งเรยีนประจ าเดอืน รายงานใหผู้บ้รหิารทราบ ไมเ่กนิวันที ่10 

ของเดอืนถัดไป  

 รวบรวมรายงานสรปุขอ้รอ้งเรยีนจากทกุหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม ้หลังจากสิน้ปีงบประมาณ เพือ่
น ามาวเิคราะหก์ารจัดการขอ้รอ้งเรยีนในภาพรวมของหน่วยงาน เมือ่วเิคราะหภ์าพรวมการจัดการ 
ขอ้รอ้งเรยีนของหน่วยงานเรยีบรอ้ยแลว้ใหส้่งรายงานผลการจัดการขอ้รอ้งเรยีนของหน่วยงานให ้
ผูบ้รหิารทราบ เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ข ปรับปรงุ และพัฒนาองคก์รตอ่ไป 

หมายเหต ุ: กรณีบตัรสนเท่ห ์หรอื ขอ้รอ้งเรยีนทีไ่มแ่จง้ชือ่ ทีอ่ยู ่ไมนั่บเขา้แบบฟอรม์ แต่ใหใ้ชเ้ป็นขอ้มลู
ส าหรับพจิารณาตอ่ หรอื กรณีรอ้งเรยีนกรณีละเมดิละเลยไมป่ฏบิตัหินา้ที ่ตอ้งพจิารณาเป็นพเิศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

2.7 ผลลพัทท์ีค่าดหวงัและตวัชีว้ดัผลสมัฤทธิข์องกระบวนการ 

ผลลพัทท์ีค่าดหวงัของกระบวนการ ตวัชีว้ดัผลลพัทข์องกระบวนการ 
(Lag Indicator) 

 ขอ้รอ้งเรยีนไดรั้บการด าเนนิการแกไ้ข
ภายในระยะเวลา/มาตรฐานทีก่ าหนด 

 

 รอ้ยละของขอ้รอ้งเรยีนทีไ่ดรั้บไปด าเนนิการ
แกไ้ขภายในระยะเวลา/มาตรฐานทีก่ าหนด 

 

 ขอ้รอ้งเรยีนไดรั้บการแกไ้ขจนไดข้อ้ยตุ ิ
 

 รอ้ยละของขอ้รอ้งเรยีนทีไ่ดรั้บไปด าเนนิการ
แกไ้ขจนไดข้อ้ยตุ ิ

 

 
 

2.8 เอกสารอา้งองิ (Reference Document) 

1. รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
2. พระราชบญัญัตขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 
3. พระราชบญัญัตริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 
4. พระราชบญัญัตคิวามรับผดิชอบทางละเมดิของเจา้หนา้ที ่พ.ศ. 2539 
5. พระราชบญัญัตวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  
6. พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลักเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี พ.ศ. 2546 
7. ระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรวีา่ดว้ยการจัดการเรือ่งราวรอ้งทกุข ์พ.ศ. 2552 
8. ระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรวีา่ดว้ยการรับฟังความคดิเห็นประชาชน พ.ศ. 2548 
9. ระเบยีบวา่ดว้ยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 

 

2.9 แบบฟอรม์ทีใ่ช ้(Form) 

1. แบบฟอร์มบันทกึขอ้รอ้งเรียนกรมป่าไม ้ส าหรับเจา้หนา้ที่ฯ บันทกึขอ้มูลการรับขอ้รอ้งเรียนเป็น
ประจ าทกุวัน และใชใ้นการตดิตามผลการด าเนนิการแกไ้ข/ปรับปรงุจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. แบบฟอรม์รายงานสรุปผลการด าเนนิการจัดการขอ้รอ้งเรยีน รายงานสรุปขอ้รอ้งเรยีนใหผู้บ้รหิารทราบ
เป็นประจ าทกุเดอืน และประจ าปี  



 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ศูนย์บรกิารประชาชน กรมป่าไม้    โทร. 5053  5657 

ที ่ ทส 1603.7/              วันท่ี          

เรื่อง ⃣ ร้องเรียน  ⃣ แจง้ข่าว   ⃣ ขอข้อมูล/เอกสาร 

เรียน ผูอ้ านวยการศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ 

ด้วยเมื่อวันที่                                เวลา                    ศูนย์บริการประชาชนไดร้ับการ     

⃣ ร้องเรียน  ⃣ แจง้ข่าว   ⃣ ขอข้อมูล/เอกสาร จาก 

   

⃣ ทางโทรศัพท์ หมายเลข 

  ⃣ ด้วยตนเอง 

  ⃣ อื่น ๆ (ระบุ) 

  รายละเอียด      

  

 

 

 

     

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา  

      

 

   ลงชื่อ       

            (           ) 

       ต าแหน่ง 

การด าเนินงาน 

⃣ ส่งเรื่องไปยัง 

⃣ ด าเนินการตามหนังสือ ที่ ทส 1603.7/ 

⃣ ศูนย์บรกิารประชาชนฯ ด าเนินการเอง 

⃣ อื่น ๆ 



 

 

 

 

รายชือ่ผูจ้ดัท า 

ผูอ้ านวยการศนูยบ์รกิารประชาชนกรมป่าไม ้ส านกัแผนงานและสารสนเทศ 
1. นายประพันธ ์ ธนะกจิรุง่เรอืง  ต าแหน่ง นักวชิาการป่าไมช้ านาญการ  

 
หวัหนา้ฝ่ายรบัเรือ่งรอ้งทกุข ์ ศนูยบ์รกิารประชาชนกรมป่าไม ้

2. นางสาวเอือ้ใจรัช  ทองดอนโพธิ ์ ต าแหน่ง นักวเิคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ 
 
หวัหนา้ฝ่ายบรกิารขอ้มลู  ศนูยบ์รกิารประชาชนกรมป่าไม ้

3. นายธนวรรธน ์ พงษ์เกดิ  ต าแหน่ง นักวเิคราะหน์โยบายและแผนปฏบิตักิาร 
 

 เบอรโ์ทรศพัท ์ 0 2561 4292-3 ตอ่ 5657, 5053 
 เบอรโ์ทรสาร   0 2579 2884 
 เว็บไซต ์ www.forest.go.th/service 
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