
 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนวความคดิ/วธีิการเพือ่พฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มปีระสิทธิภาพมากขึน้ 

 

แนวทางการเพิม่ประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้ประกอบการอตุสาหกรรมไม้ 

ในท้องทีจ่ังหวดัปทุมธานี ของส่วนทรัพยากรธรรมชาติ  

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี 

 

 

 

นายจตุวทิย์  มณวีงศ์ 

นักวชิาการป่าไม้ปฏบัิตกิาร 

ตําแหน่งเลขที ่1547 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี 

 

 

 

เสนอขอประเมนิเพือ่แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง นักวชิาการป่าไม้ชํานาญการ 

 ตําแหน่งเลขที ่1547 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี 

สํานักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

ปีงบประมาณ 2561 



 

 

ขอ้เสนอแนวความคิด/วธีิการเพื่อพฒันางานหรือปรับปรุงงานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

 

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบ้ริการแก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมไม ้

ในทอ้งท่ีจงัหวดัปทุมธานี ของส่วนทรัพยากรธรรมชาติ  

สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัปทุมธานี 

 

 

 

 

 

นายจตุวทิย ์ มณีวงศ ์

นกัวชิาการป่าไมป้ฏิบติัการ 

ตาํแหน่งเลขท่ี 1547 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ 

สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัปทุมธานี 

 

 

 

 

เสนอขอประเมินเพื่อแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่ง นกัวิชาการป่าไมช้าํนาญการ 

 ตาํแหน่งเลขท่ี 1547 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ 

สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัปทุมธานี 

สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

ปีงบประมาณ 2561 
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ข้อเสนอแนวความคดิ/วธีิการเพือ่พฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มปีระสิทธิภาพมากขึน้ 

ของ          นายจตุวิทย ์มณีวงศ ์          . 

เพื่อประกอบการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่ง  นกัวชิาการป่าไมช้าํนาญการ  ตาํแหน่งเลขท่ี 1547      

สาํนกั/ศนูย/์   สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัปทุมธานี                   . 

เร่ือง     แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบ้ริการแก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมไม ้      . 

  ในทอ้งท่ีจงัหวดัปทุมธานี ของส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติ

  และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัปทุมธานี                 . 

 

หลกัการและเหตุผล 

กิจการอุตสาหกรรมไมป้ระเภทต่าง ๆ อาทิ โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัร 

(โรงเล่ือยจักร) โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เคร่ืองจักรลักษณะอุตสาหกรรมต่อเน่ือง 

โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรเพื่อประดิษฐกรรม โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชแ้รงคน 

โรงคา้ไมแ้ปรรูป โรงคา้ส่ิงประดิษฐ์ฯ กิจการอุตสาหกรรมไมต่้าง ๆ เหล่าน้ี เป็นธุรกิจหน่ึง

ท่ีมีความสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได ้ให้แก่

ประชาชนทัว่ไป สามารถผลิตสินคา้และบริการท่ีทาํจากไม ้ซ่ึงเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติ

ท่ีมีคุณค่า ไม่ว่าจะนาํมาทาํเคร่ืองเรือน เคร่ืองใชใ้นบา้นเรือน วงกบ ประตู หนา้ต่าง ไมคิ้้ว 

ไมบ้วั โมเสก เคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นการเกษตร เฟอร์นิเจอร์ท่ีทาํจากไม ้หรือท่ีใชไ้มเ้ป็น

องคป์ระกอบ ซ่ึงมีหลากหลายรูปแบบดว้ยกนั อีกทั้งยงันาํมาใช้ในการก่อสร้างอาคาร 

บา้นเรือน ฯลฯ จะเห็นวา่ผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากไมไ้ดอ้ยูคู่่สังคมไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

ซ่ึงทุกวนัน้ีก็ยงัคงได้รับความนิยมอยู่ แต่เน่ืองจากปัจจุบันไม้ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลัก  

ไดข้าดแคลน หายาก และมีปริมาณท่ีจาํกดั ถูกควบคุมจากนโยบายภาครัฐ เพื่อตอ้งการ 

ท่ีจะพฒันาฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าไม ้และรักษาทรัพยากรป่าไมข้องประเทศ จึงตอ้งนาํไมเ้ขา้มา

จากต่างประเทศ ทาํให้ไมท่ี้เป็นวตัถุดิบมีราคาสูงข้ึน อีกทั้งบางประเทศก็เร่ิมมีนโยบาย

งดการส่งไมอ้อกนอกประเทศ ทาํให้กิจการอุตสาหกรรมไมห้ลายรายประสบวิกฤต 

และปิดตวัลง ส่วนอุตสาหกรรมไมอี้กหลายรายตอ้งปรับเปล่ียนรูปแบบการดาํเนินกิจการ
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เพื่อใหส้อดรับกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนั เน่ืองจากไมมี้ราคาสูงข้ึน ประชาชนบางส่วน

จึงหันมาใชว้สัดุทดแทนไมจ้ริง ซ่ึงก็เป็นการเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั อย่างไรก็ดี  

ไมจ้ริงกย็งัคงมีมูลค่าและมีความคงทนกวา่วสัดุทดแทนไมช้นิดอ่ืน ๆ หากเราสามารถใช้

ประโยชนจ์ากทรัพยากรป่าไม ้ควบคู่ไปกบัการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมแลว้ 

ทรัพยากรป่าไมย้อ่มไม่มีวนัหมดส้ินไป เน่ืองจากเป็นทรัพยากรท่ีสามารถทดแทนเกิดข้ึน

ใหม่ไดต้ลอดเวลา ในการควบคุมดูแลทรัพยากรป่าไม ้จึงจาํเป็นตอ้งมีการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมและดาํเนินการต่าง ๆ ในการป่าไมข้องประเทศ เช่น 

พระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 และกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงระเบียบ 

ขอ้กาํหนด กฎกระทรวง ท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ ซ่ึงแน่นอนว่าผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมไม้

ประเภทต่าง ๆ ตอ้งยดึถือปฏิบติัตามดว้ย เพื่อประโยชนข์องประเทศชาติโดยรวม ระเบียบ

ปฏิบติัต่าง ๆ เก่ียวกบัการอนุญาตอุตสาหกรรมไม ้การประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม ้

มีมากมายหลายขอ้ หลายฉบบั ผูรั้บอนุญาตจกัตอ้งดาํเนินการตามระเบียบอยา่งเคร่งครัด 

ดงันั้น จึงตอ้งมีหน่วยงานสําหรับควบคุม กาํกบั ดูแล และใหค้าํแนะนาํ แก่ผูป้ระกอบการ

อุตสาหกรรมไมใ้นพื้นท่ี เพื่อใหด้าํเนินการไดอ้ยา่งถูกตอ้งภายใตร้ะเบียบ กฎหมาย ต่อไป  

สํานกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั เป็นหน่วยงานในสังกดั

สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ท่ีตั้งอยูใ่นทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ 

มีบทบาทอาํนาจหนา้ท่ีโดยตรงในการดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้ โดยมีส่วนทรัพยากรธรรมชาติ 

เป็นผูรั้บผดิชอบในการดาํเนินงานดา้นการป่าไมเ้ป็นการเฉพาะ มีการดาํเนินงานร่วมกบั

หน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น หน่วยงานของกรมป่าไม ้หน่วยงานของฝ่ายปกครอง 

ตาํรวจ และทหาร เป็นตน้ ซ่ึงหน่ึงในหนา้ท่ีความรับผิดชอบของส่วนทรัพยากรธรรมชาติ 

คือ การควบคุม กาํกบั ดูแล กิจการอุตสาหกรรมไมใ้นพื้นท่ี เพื่อไม่ใหเ้กิดการกระทาํผิด

เก่ียวกบักฎหมายป่าไม ้และสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ  

ท่ีเก่ียวขอ้ง ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ นอกจากลกัษณะงานในหนา้ท่ีท่ีตอ้งดาํเนินการควบคุม 

กาํกบั ดูแล และปฏิบติัตามระเบียบกฎหมายแลว้ ยงัมีลกัษณะงานในหนา้ท่ีอีกอยา่งหน่ึง 
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กคื็อ การใหบ้ริการแก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมไม ้และประชาชนทัว่ไป เก่ียวกบัการ

อนุญาตอุตสาหกรรมไม ้และการป่าไมอ่ื้น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

จงัหวดัปทุมธานี เป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมไมจ้าํนวนมาก 

เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสม การคมนาคมสะดวก ไม่มีพื้นท่ีป่าไม ้และเป็น

แหล่งอุตสาหกรรมท่ีนกัลงทุนใหค้วามสนใจ ในแต่ละปีจะมีผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมไม ้

รวมถึงประชาชนทัว่ไป เขา้มาติดต่อขอรับบริการจาํนวนมาก แต่เน่ืองจากกรอบอตัรากาํลงั

เจา้หนา้ท่ีของส่วนทรัพยากรธรรมชาติมีอยูอ่ยา่งจาํกดั รวมถึงขั้นตอนของระเบียบ กฎหมาย 

ท่ีมีความยุง่ยากซบัซอ้น จึงทาํใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการใหบ้ริการแก่ผูป้ระกอบการและผูติ้ดต่อ

ขอรับบริการทัว่ไป ดังนั้น ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัปทุมธานี จึงมีความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะหาแนวทางในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใหบ้ริการแก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมไมแ้ละผูติ้ดต่อขอรับบริการ

ในทอ้งท่ีจงัหวดัปทุมธานี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจ 

ต่อผูรั้บบริการสูงสุดต่อไป 

 

บทวเิคราะห์/แนวความคดิ/ข้อเสนอ 

 จากหลกัการและเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ทาํให้ผูเ้สนอมีแนวคิดท่ีจะหาแนวทาง

ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบ้ริการแก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมไม ้รวมถึงประชาชน

ผูติ้ดต่อขอรับบริการทัว่ไป ในทอ้งท่ีจงัหวดัปทุมธานี ของส่วนทรัพยากรธรรมชาติ 

สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัปทุมธานี เพื่อให้การบริการดา้น

การอนุญาตอุตสาหกรรมไม ้และดา้นการป่าไมอ่ื้น ๆ เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผูป้ระกอบการและประชาชนผูรั้บบริการ เป็นการสร้าง

ภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่หน่วยงาน สร้างความประทบัใจ ปรับเปล่ียนมุมมอง ทศันคติของ 

ผูท่ี้มาติดต่อขอรับบริการ ให้เป็นไปในทิศทางท่ีดีข้ึน และเกิดทศันคติในเชิงบวกต่อ

เจา้หนา้ท่ีและหน่วยงาน 
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 ปัจจุบนั จะเห็นว่ารัฐบาลไดใ้ส่ใจและใหค้วามสาํคญัแก่การอาํนวยความสะดวก

ให้กบัประชาชนในการพิจารณาอนุญาตต่าง ๆ มีการเร่งรัดขั้นตอนการดาํเนินงานมากข้ึน 

เพื่อใหเ้กิดความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ผูรั้บบริการ โดยมีระยะเวลาในการดาํเนินงาน

ตามขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีไดก้าํหนดไวใ้หเ้จา้หนา้ท่ีถือปฏิบติั ตามพระราชบญัญติัการอาํนวย

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการอาํนวยความ

สะดวกใหแ้ก่ประชาชนผูรั้บบริการ โดยใหแ้ต่ละหน่วยงานจดัทาํคู่มือ ขั้นตอนการพิจารณา

อนุญาตต่าง ๆ  สาํหรับบริการประชาชน ขอ้ดีท่ีเห็นไดช้ดัเจน กคื็อ ประชาชนไดรั้บประโยชน์

โดยตรง ทาํใหไ้ดรั้บการบริการท่ีรวดเร็วและเป็นธรรม มีขั้นตอนกระบวนการท่ีชดัเจน

เป็นรูปธรรมมากข้ึน ประชาชนสามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง ดา้นเจา้หนา้ท่ีก็มีขั้นตอน

การปฏิบติัท่ีชดัเจน แต่ขอ้เสียสําหรับเจา้หน้าท่ีคงเป็นเร่ืองเง่ือนเวลาในการปฏิบติังาน  

ท่ีมีการกาํหนดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนอยา่งชดัเจน ซ่ึงมีระยะเวลาอยา่งจาํกดั หากล่าชา้

หรือล่วงเลยระยะเวลาท่ีกาํหนด อาจถูกร้องเรียนหรือมีความผิดได ้ซ่ึงในขอ้เทจ็จริงแลว้ 

ในบางขั้นตอนมีระยะเวลาในการดาํเนินการนอ้ยเกินไป ไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง 

และยงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีทาํใหก้ารปฏิบติังานล่าชา้ออกไป อาทิ กรอบอตัรากาํลงัเจา้หนา้ท่ี

ท่ีมีจาํกดั ภารกิจหนา้ท่ีท่ีหลากหลาย ความพร้อมของหน่วยงาน อุปกรณ์ เคร่ืองมือ พาหนะ

ในการเดินทางปฏิบติัราชการ งบประมาณ ระเบียบขั้นตอนของกฎหมายท่ียุง่ยากซบัซอ้น 

ท่ีไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั หรือท่ียงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข เป็นตน้ อยา่งไรกต็าม 

เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติัจกัตอ้งพยายามปฏิบติัหน้าท่ีราชการให้ดีท่ีสุด ปฏิบติัหน้าท่ีให้สุด

ความสามารถ เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอนของกฎหมาย และอยูภ่ายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

เพื่อประโยชนข์องประชาชนโดยทัว่กนั 

 เน่ืองจากผูเ้สนอแนวคิด ไดป้ฏิบติัราชการและปฏิบติัหนา้ท่ีประจาํส่วนทรัพยากร 

ธรรมชาติ สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัปทุมธานี จึงอยากเห็น

การเปล่ียนแปลงในเร่ืองการให้บริการของส่วนทรัพยากรธรรมชาติฯ ในทิศทางท่ีดีข้ึน 

จึงอยากเสนอแนวทางต่าง ๆ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาดา้นการให้บริการของ

หน่วยงาน เพื่อนาํไปใช้ในโอกาสต่อไป โดยขอเสนอแนวทางการดาํเนินงานเพื่อเพิ่ม
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ประสิทธิภาพการใหบ้ริการแก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมไม ้รวมถึงประชาชนผูรั้บบริการ

ในทอ้งท่ีจงัหวดัปทุมธานี ของส่วนทรัพยากรธรรมชาติฯ ดงัต่อไปน้ี 

1.  ทาํการศึกษาสํารวจความพึงพอใจของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมไม ้และ

ประชาชนผูรั้บบริการ เก่ียวกับการปฏิบติังานและการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีส่วน

ทรัพยากรธรรมชาติฯ เพื่อนาํมาแกไ้ข ปรับปรุง และพฒันาในโอกาสต่อไป เพื่อใหเ้กิด

ความพึงพอใจสูงสุด 

2.  ทาํการศึกษาสาํรวจความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เก่ียวกบัการปฏิบติังาน

และการให้บริการของเจา้หน้าท่ีส่วนทรัพยากรธรรมชาติฯ เพื่อนาํความคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานและการใหบ้ริการ

ของเจา้หนา้ท่ีส่วนทรัพยากรธรรมชาติฯ 

3.  ทาํการศึกษาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของหน่วยงาน 

โดยใชเ้ทคนิค SWOT analysis ในการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อหาปัจจยัทั้งภายในและภายนอก 

อนัจะส่งผลต่อการปฏิบติังาน และการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีส่วนทรัพยากรธรรมชาติฯ 

เพื่อนาํมาแกไ้ขขอ้บกพร่องในโอกาสต่อไป 

4.  พฒันาระบบฐานขอ้มูลผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมไมใ้นทอ้งท่ีจงัหวดัปทุมธานี 

ใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูต่ลอดเวลา และมีขอ้มูลท่ีครอบคลุม ครบถว้น รวมถึงพฒันาระบบการ

จดัเกบ็เอกสาร โดยให้จดัเกบ็เอกสารเป็นหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อง่ายต่อการ

คน้หา และสะดวกต่อการนาํไปใชป้ระโยชนท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน 

5.  จดัทาํคู่มือท่ีแสดงรายละเอียดขั้นตอนการดาํเนินงานเก่ียวกบัการพิจารณา

อนุญาตอุตสาหกรรมไม  ้(ฉบบัย่อ) และสามารถเข้าใจได้ง่าย สําหรับแจกจ่ายให้แก่

ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมไมห้รือผูท่ี้สนใจ 

6.  ปรับปรุงคู่มือสาํหรับประชาชน ตามพระราชบญัญติัการอาํนวยความสะดวก

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เก่ียวกบัการอนุญาตอุตสาหกรรมไม ้

และการอนุญาตดา้นการป่าไมอ่ื้น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

7.  ปรับปรุงแผนผงัขั้นตอนการให้บริการด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ของส่วน

ทรัพยากรธรรมชาติฯ  เช่น ขั้นตอนการขออนุญาตตั้งโรงคา้ไมแ้ปรรูป ตั้งโรงงานแปรรูปไม ้
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ตั้งโรงคา้ส่ิงประดิษฐฯ์ เป็นตน้ โดยใหแ้สดงรายละเอียดขั้นตอนท่ีชดัเจน สามารถสังเกต

ไดง่้าย มีความน่าสนใจ และติดตั้งในบริเวณของส่วนงานท่ีใหบ้ริการ  

8.  สาํรวจความพร้อมของอาคารและสถานท่ี เพื่อจดัสรรส่ิงอาํนวยความสะดวก

ใหแ้ก่ผูรั้บบริการตามความเหมาะสม เช่น นํ้าด่ืม เกา้อ้ี หนงัสือพิมพ ์โทรทศัน ์เอกสารเผยแพร่ 

เคร่ืองถ่ายเอกสาร หอ้งนํ้า ท่ีจอดรถ เป็นตน้ รวมทั้งสร้างบรรยากาศในการทาํงานใหพ้ร้อม

ต่อการปฏิบติังาน 

9.  จดัทาํ/ปรับปรุงให้มีบตัรคิวในการติดต่อขอรับบริการจากเจา้หนา้ท่ี เพื่อให ้

บริการตามลาํดบัก่อนและหลงั แก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมไมแ้ละผูข้อรับบริการ 

10. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัเพื่อช่วยในการปฏิบติังาน 

11. ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ เคร่ืองมือ อุปกรณ์สาํนกังานฯ และพาหนะ

จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ี จา้งเหมาพนกังานเพื่อช่วยในการ

ปฏิบติัราชการ และจดัอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบกฎหมายต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง ในการอนุญาตอุตสาหกรรมไม ้จากวิทยากรผูท้รงคุณวุฒิ ใหแ้ก่ผูรั้บอนุญาต

อุตสาหกรรมไมใ้นทอ้งท่ี 

12. ประชาสัมพนัธ์หน่วยงานในโอกาสต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนไดรั้บรู้ขอ้มูล

ข่าวสารเก่ียวกบัหน่วยงาน และถือโอกาสให้บริการประชาชนนอกสถานท่ีดว้ย เช่น 

โครงการจงัหวดัเคล่ือนท่ีฯ เป็นตน้ 

13. ส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชนในพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี เพื่อใหเ้กิดการบูรณาการความร่วมมือร่วมกนั 

เสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั รวมทั้งสร้างเครือข่ายในการติดต่อประสานงาน 

14. จดักิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่างประชาชนผูม้า

ติดต่อขอรับบริการ/ผูป้ระกอบการ และเจา้หน้าท่ี ให้มีความคุน้เคยมากข้ึน อีกทั้งยงั

สามารถร่วมกนัทาํประโยชน์ต่อสังคม เช่น กิจกรรมการปลูกตน้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว

ใหแ้ก่จงัหวดัปทุมธานี เน่ืองในโอกาสวนัสาํคญัต่าง ๆ เป็นตน้ 

15. เพิ่มช่องทางการติดต่อส่ือสารกบัเจา้หนา้ท่ี เพื่อเป็นช่องทางในการขอรับบริการ

ในเบ้ืองตน้ หรือใหค้าํปรึกษา แนะนาํ รวมถึงเป็นช่องทางในการแจง้เบาะแสการกระทาํ
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ความผดิเก่ียวกบักฎหมายป่าไม ้เช่น การติดต่อผา่นทางโทรศพัท/์โทรสาร เวบ็ไซตห์น่วยงาน 

แอปพลิเคชนัไลน ์เฟซบุ๊ก เป็นตน้ 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  การใหบ้ริการแก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมไมแ้ละประชาชนผูติ้ดต่อขอรับ

บริการของส่วนทรัพยากรธรรมชาติฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 

2.  ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมไมแ้ละประชาชนผูติ้ดต่อขอรับบริการมีความ 

พึงพอใจต่อการใหบ้ริการของส่วนทรัพยากรธรรมชาติฯ ในภาพรวมมากยิง่ข้ึน 

3.  ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมไมแ้ละประชาชนผูติ้ดต่อขอรับบริการมีความรู้

ความเขา้ใจเก่ียวกบังานอนุญาตอุตสาหกรรมไม ้และขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ รวมถึง

ขอ้ระเบียบกฎหมายป่าไมม้ากยิง่ข้ึน 

4.  ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมไมแ้ละประชาชนผูติ้ดต่อขอรับบริการมีความรู้สึก

และทศันคติท่ีดีต่อเจา้หนา้ท่ีและหน่วยงาน 

5.  มีช่องทางการติดต่อส่ือสารกบัเจา้หน้าท่ี และช่องทางในการแจง้เบาะแส 

การกระทาํความผดิเก่ียวกบักฎหมายป่าไมเ้พิ่มข้ึน 

 

ตัวช้ีวดัความสําเร็จ 

1.  การใหบ้ริการแก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมไมแ้ละประชาชนผูติ้ดต่อขอรับ

บริการของส่วนทรัพยากรธรรมชาติฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มากข้ึนกว่าเดิม

ร้อยละ 20 

2.  ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมไมแ้ละประชาชนผูติ้ดต่อขอรับบริการมีความ 

พึงพอใจต่อการใหบ้ริการของส่วนทรัพยากรธรรมชาติฯ อยูใ่นระดบัมาก - มากท่ีสุด 

3.  ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมไมแ้ละประชาชนผูติ้ดต่อขอรับบริการมีความรู้

ความเขา้ใจเก่ียวกบังานอนุญาตอุตสาหกรรมไม ้และขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ รวมถึง

ขอ้ระเบียบกฎหมายป่าไม ้มากข้ึนกวา่เดิมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50  
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4.  ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมไมแ้ละประชาชนผูติ้ดต่อขอรับบริการมีความรู้สึก

และทศันคติท่ีดีต่อเจา้หนา้ท่ีและหน่วยงาน มากข้ึนกวา่เดิม 

5.  มีช่องทางการติดต่อส่ือสารกบัเจา้หนา้ท่ี และช่องทางในการแจง้เบาะแสการ

กระทาํความผดิเก่ียวกบักฎหมายป่าไมอ้ยา่งนอ้ย 4 ช่องทาง  

              

 

       ลงช่ือ                                                         . 

                            (นายจตุวิทย ์มณีวงศ)์                     

                                                                                                      ผูเ้สนอแนวคิด 

                                                                                                       /    ตุลาคม    /   2560   . 
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