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ข้ อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพือ่ พัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้ มปี ระสิ ทธิภาพมากขึน้
ของ

นายจตุวิทย์ มณี วงศ์

.

เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ง นักวิชาการป่ าไม้ชาํ นาญการ ตําแหน่งเลขที่ 1547
สํานัก/ศูนย์/ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

.

เรื่ อง แนวทางการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การแก่ผปู ้ ระกอบการอุตสาหกรรมไม้

.

ในท้องที่จงั หวัดปทุมธานี ของส่ วนทรัพยากรธรรมชาติ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

.

หลักการและเหตุผล
กิจการอุตสาหกรรมไม้ประเภทต่าง ๆ อาทิ โรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักร
(โรงเลื่ อ ยจัก ร) โรงงานแปรรู ป ไม้โ ดยใช้เ ครื่ อ งจัก รลัก ษณะอุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ ง
โรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักรเพื่อประดิษฐกรรม โรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้แรงคน
โรงค้าไม้แปรรู ป โรงค้าสิ่ งประดิษฐ์ฯ กิจการอุตสาหกรรมไม้ต่าง ๆ เหล่านี้ เป็ นธุ รกิจหนึ่ง
ที่มีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เป็ นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่
ประชาชนทัว่ ไป สามารถผลิตสิ นค้าและบริ การที่ทาํ จากไม้ ซึ่ งเป็ นทรัพยากรทางธรรมชาติ
ที่มีคุณค่า ไม่ว่าจะนํามาทําเครื่ องเรื อน เครื่ องใช้ในบ้านเรื อน วงกบ ประตู หน้าต่าง ไม้คิ้ว
ไม้บวั โมเสก เครื่ องมือ เครื่ องใช้ในการเกษตร เฟอร์นิเจอร์ที่ทาํ จากไม้ หรื อที่ใช้ไม้เป็ น
องค์ประกอบ ซึ่ งมีหลากหลายรู ปแบบด้วยกัน อีกทั้งยังนํามาใช้ในการก่อสร้างอาคาร
บ้านเรื อน ฯลฯ จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากไม้ได้อยูค่ ู่สังคมไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
ซึ่ ง ทุ ก วัน นี้ ก็ย งั คงได้รั บ ความนิ ย มอยู่ แต่ เ นื่ อ งจากปั จ จุ บัน ไม้ซ่ ึ งเป็ นวัต ถุ ดิ บ หลัก
ได้ขาดแคลน หายาก และมีปริ มาณที่จาํ กัด ถูกควบคุมจากนโยบายภาครัฐ เพื่อต้องการ
ที่จะพัฒนาฟื้ นฟูพ้ืนที่ป่าไม้ และรักษาทรัพยากรป่ าไม้ของประเทศ จึงต้องนําไม้เข้ามา
จากต่างประเทศ ทําให้ไม้ที่เป็ นวัตถุดิบมีราคาสู งขึ้น อีกทั้งบางประเทศก็เริ่ มมีนโยบาย
งดการส่ งไม้ออกนอกประเทศ ทําให้กิจการอุ ตสาหกรรมไม้หลายรายประสบวิกฤต
และปิ ดตัวลง ส่ วนอุตสาหกรรมไม้อีกหลายรายต้องปรับเปลี่ยนรู ปแบบการดําเนิ นกิจการ
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เพื่อให้สอดรับกับสภาพการณ์ในปั จจุบนั เนื่ องจากไม้มีราคาสู งขึ้น ประชาชนบางส่ วน
จึงหันมาใช้วสั ดุ ทดแทนไม้จริ ง ซึ่ งก็เป็ นการเปลี่ ยนแปลงไปตามยุคสมัย อย่างไรก็ดี
ไม้จริ งก็ยงั คงมีมูลค่าและมีความคงทนกว่าวัสดุทดแทนไม้ชนิดอื่น ๆ หากเราสามารถใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรป่ าไม้ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ ฟื้ นฟู ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมแล้ว
ทรัพยากรป่ าไม้ยอ่ มไม่มีวนั หมดสิ้ นไป เนื่องจากเป็ นทรัพยากรที่สามารถทดแทนเกิดขึ้น
ใหม่ได้ตลอดเวลา ในการควบคุมดูแลทรัพยากรป่ าไม้ จึงจําเป็ นต้องมีการบังคับใช้กฎหมาย
เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการควบคุ มและดําเนิ นการต่ าง ๆ ในการป่ าไม้ของประเทศ เช่ น
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงระเบียบ
ข้อกําหนด กฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ซึ่ งแน่นอนว่าผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมไม้
ประเภทต่าง ๆ ต้องยึดถือปฏิบตั ิตามด้วย เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ระเบียบ
ปฏิบตั ิต่าง ๆ เกี่ยวกับการอนุ ญาตอุตสาหกรรมไม้ การประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้
มีมากมายหลายข้อ หลายฉบับ ผูร้ ับอนุญาตจักต้องดําเนินการตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด
ดังนั้น จึงต้องมีหน่ วยงานสําหรับควบคุม กํากับ ดูแล และให้คาํ แนะนํา แก่ผปู ้ ระกอบการ
อุตสาหกรรมไม้ในพื้นที่ เพื่อให้ดาํ เนินการได้อย่างถูกต้องภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ต่อไป
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัด เป็ นหน่ วยงานในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเป็ นหน่วยงานราชการส่ วนภูมิภาค ที่ต้ งั อยูใ่ นทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ
มีบทบาทอํานาจหน้าที่โดยตรงในการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น โดยมีส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดําเนินงานด้านการป่ าไม้เป็ นการเฉพาะ มีการดําเนินงานร่ วมกับ
หน่ วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่ น หน่ วยงานของกรมป่ าไม้ หน่ วยงานของฝ่ ายปกครอง
ตํารวจ และทหาร เป็ นต้น ซึ่ งหนึ่ งในหน้าที่ความรับผิดชอบของส่ วนทรัพยากรธรรมชาติ
คือ การควบคุม กํากับ ดูแล กิจการอุตสาหกรรมไม้ในพื้นที่ เพื่อไม่ให้เกิดการกระทําผิด
เกี่ยวกับกฎหมายป่ าไม้ และสร้างความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผปู ้ ระกอบการ นอกจากลักษณะงานในหน้าที่ที่ตอ้ งดําเนินการควบคุม
กํากับ ดูแล และปฏิบตั ิตามระเบียบกฎหมายแล้ว ยังมีลกั ษณะงานในหน้าที่อีกอย่างหนึ่ง

3

ก็คือ การให้บริ การแก่ผปู ้ ระกอบการอุตสาหกรรมไม้ และประชาชนทัว่ ไป เกี่ยวกับการ
อนุญาตอุตสาหกรรมไม้ และการป่ าไม้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดปทุมธานี เป็ นจังหวัดหนึ่งที่มีผปู ้ ระกอบการอุตสาหกรรมไม้จาํ นวนมาก
เนื่ องจากสภาพพื้นที่ที่มีความเหมาะสม การคมนาคมสะดวก ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ และเป็ น
แหล่งอุตสาหกรรมที่นกั ลงทุนให้ความสนใจ ในแต่ละปี จะมีผปู ้ ระกอบการอุตสาหกรรมไม้
รวมถึงประชาชนทัว่ ไป เข้ามาติดต่อขอรับบริ การจํานวนมาก แต่เนื่องจากกรอบอัตรากําลัง
เจ้าหน้าที่ของส่ วนทรัพยากรธรรมชาติมีอยูอ่ ย่างจํากัด รวมถึงขั้นตอนของระเบียบ กฎหมาย
ที่มีความยุง่ ยากซับซ้อน จึงทําให้เป็ นอุปสรรคต่อการให้บริ การแก่ผปู ้ ระกอบการและผูต้ ิดต่อ
ขอรั บบริ ก ารทัว่ ไป ดัง นั้น ส่ วนทรั พ ยากรธรรมชาติ สํานักงานทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี จึงมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะหาแนวทางในการเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การแก่ผปู ้ ระกอบการอุตสาหกรรมไม้และผูต้ ิดต่อขอรับบริ การ
ในท้องที่จงั หวัดปทุ มธานี เพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และความพึงพอใจ
ต่อผูร้ ับบริ การสู งสุ ดต่อไป
บทวิเคราะห์ /แนวความคิด/ข้ อเสนอ
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทําให้ผเู ้ สนอมีแนวคิดที่จะหาแนวทาง
ในการเพิ่มประสิ ทธิภาพการให้บริ การแก่ผปู ้ ระกอบการอุตสาหกรรมไม้ รวมถึงประชาชน
ผูต้ ิ ดต่ อขอรั บบริ การทัว่ ไป ในท้องที่ จงั หวัดปทุ มธานี ของส่ วนทรั พยากรธรรมชาติ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้การบริ การด้าน
การอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ และด้านการป่ าไม้อื่น ๆ เกิดประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล
เพื่อสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดแก่ผปู ้ ระกอบการและประชาชนผูร้ ับบริ การ เป็ นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่ วยงาน สร้างความประทับใจ ปรับเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติของ
ผูท้ ี่ มาติ ดต่อขอรั บบริ การ ให้เป็ นไปในทิศทางที่ ดีข้ ึ น และเกิ ดทัศนคติ ในเชิ งบวกต่ อ
เจ้าหน้าที่และหน่วยงาน
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ปัจจุบนั จะเห็นว่ารัฐบาลได้ใส่ ใจและให้ความสําคัญแก่การอํานวยความสะดวก
ให้กบั ประชาชนในการพิจารณาอนุญาตต่าง ๆ มีการเร่ งรัดขั้นตอนการดําเนินงานมากขึ้น
เพื่อให้เกิดความรวดเร็ วและเป็ นธรรมแก่ผรู ้ ับบริ การ โดยมีระยะเวลาในการดําเนินงาน
ตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ได้กาํ หนดไว้ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบตั ิ ตามพระราชบัญญัติการอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็ นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนผูร้ ับบริ การ โดยให้แต่ละหน่วยงานจัดทําคู่มือ ขั้นตอนการพิจารณา
อนุญาตต่าง ๆ สําหรับบริ การประชาชน ข้อดีที่เห็นได้ชดั เจน ก็คือ ประชาชนได้รับประโยชน์
โดยตรง ทําให้ได้รับการบริ การที่รวดเร็ วและเป็ นธรรม มีข้ นั ตอนกระบวนการที่ชดั เจน
เป็ นรู ปธรรมมากขึ้น ประชาชนสามารถศึกษาได้ดว้ ยตนเอง ด้านเจ้าหน้าที่ก็มีข้ นั ตอน
การปฏิบตั ิที่ชดั เจน แต่ขอ้ เสี ยสําหรับเจ้าหน้าที่คงเป็ นเรื่ องเงื่อนเวลาในการปฏิบตั ิงาน
ที่มีการกําหนดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ซึ่ งมีระยะเวลาอย่างจํากัด หากล่าช้า
หรื อล่วงเลยระยะเวลาที่กาํ หนด อาจถูกร้องเรี ยนหรื อมีความผิดได้ ซึ่ งในข้อเท็จจริ งแล้ว
ในบางขั้นตอนมีระยะเวลาในการดําเนินการน้อยเกินไป ไม่สอดคล้องกับความเป็ นจริ ง
และยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ทาํ ให้การปฏิบตั ิงานล่าช้าออกไป อาทิ กรอบอัตรากําลังเจ้าหน้าที่
ที่มีจาํ กัด ภารกิจหน้าที่ที่หลากหลาย ความพร้อมของหน่วยงาน อุปกรณ์ เครื่ องมือ พาหนะ
ในการเดินทางปฏิบตั ิราชการ งบประมาณ ระเบียบขั้นตอนของกฎหมายที่ยงุ่ ยากซับซ้อน
ที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปั จจุบนั หรื อที่ยงั ไม่ได้รับการแก้ไข เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม
เจ้าหน้าที่ ผูป้ ฏิ บตั ิ จกั ต้องพยายามปฏิ บตั ิ หน้าที่ ราชการให้ดีที่สุด ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ให้สุด
ความสามารถ เป็ นไปตามระเบียบ ขั้นตอนของกฎหมาย และอยูภ่ ายในระยะเวลาที่กาํ หนด
เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยทัว่ กัน
เนื่ องจากผูเ้ สนอแนวคิด ได้ปฏิบตั ิราชการและปฏิบตั ิหน้าที่ประจําส่ วนทรัพยากร
ธรรมชาติ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี จึงอยากเห็น
การเปลี่ยนแปลงในเรื่ องการให้บริ การของส่ วนทรัพยากรธรรมชาติฯ ในทิศทางที่ดีข้ ึน
จึงอยากเสนอแนวทางต่าง ๆ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการให้บริ การของ
หน่ วยงาน เพื่อนําไปใช้ในโอกาสต่อไป โดยขอเสนอแนวทางการดําเนิ นงานเพื่อเพิ่ม
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ประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การแก่ผปู ้ ระกอบการอุตสาหกรรมไม้ รวมถึงประชาชนผูร้ ับบริ การ
ในท้องที่จงั หวัดปทุมธานี ของส่ วนทรัพยากรธรรมชาติฯ ดังต่อไปนี้
1. ทําการศึกษาสํารวจความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมไม้ และ
ประชาชนผูร้ ั บบริ ก าร เกี่ ย วกับการปฏิ บตั ิ งานและการให้บริ ก ารของเจ้า หน้า ที่ ส่ ว น
ทรัพยากรธรรมชาติฯ เพื่อนํามาแก้ไข ปรับปรุ ง และพัฒนาในโอกาสต่อไป เพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจสู งสุ ด
2. ทําการศึกษาสํารวจความคิดเห็นของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน
และการให้บริ การของเจ้าหน้าที่ ส่วนทรั พยากรธรรมชาติ ฯ เพื่อนําความคิ ดเห็ นและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการเพิม่ ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานและการให้บริ การ
ของเจ้าหน้าที่ส่วนทรัพยากรธรรมชาติฯ
3. ทําการศึกษาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของหน่ วยงาน
โดยใช้เทคนิค SWOT analysis ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อหาปั จจัยทั้งภายในและภายนอก
อันจะส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงาน และการให้บริ การของเจ้าหน้าที่ส่วนทรัพยากรธรรมชาติฯ
เพื่อนํามาแก้ไขข้อบกพร่ องในโอกาสต่อไป
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมไม้ในท้องที่จงั หวัดปทุมธานี
ให้เป็ นปัจจุบนั อยูต่ ลอดเวลา และมีขอ้ มูลที่ครอบคลุม ครบถ้วน รวมถึงพัฒนาระบบการ
จัดเก็บเอกสาร โดยให้จดั เก็บเอกสารเป็ นหมวดหมู่ ให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย เพื่อง่ายต่อการ
ค้นหา และสะดวกต่อการนําไปใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
5. จัดทําคู่มือที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการดําเนิ นงานเกี่ยวกับการพิจารณา
อนุ ญาตอุ ตสาหกรรมไม้ (ฉบับย่อ) และสามารถเข้าใจได้ง่ าย สําหรั บแจกจ่ ายให้แ ก่
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมไม้หรื อผูท้ ี่สนใจ
6. ปรับปรุ งคู่มือสําหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เกี่ยวกับการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้
และการอนุญาตด้านการป่ าไม้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. ปรั บปรุ ง แผนผัง ขั้น ตอนการให้บ ริ ก ารด้า นต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ของส่ ว น
ทรัพยากรธรรมชาติฯ เช่น ขั้นตอนการขออนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรู ป ตั้งโรงงานแปรรู ปไม้
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ตั้งโรงค้าสิ่ งประดิษฐ์ฯ เป็ นต้น โดยให้แสดงรายละเอียดขั้นตอนที่ชดั เจน สามารถสังเกต
ได้ง่าย มีความน่าสนใจ และติดตั้งในบริ เวณของส่ วนงานที่ให้บริ การ
8. สํารวจความพร้อมของอาคารและสถานที่ เพื่อจัดสรรสิ่ งอํานวยความสะดวก
ให้แก่ผรู ้ ับบริ การตามความเหมาะสม เช่น นํ้าดื่ม เก้าอี้ หนังสื อพิมพ์ โทรทัศน์ เอกสารเผยแพร่
เครื่ องถ่ายเอกสาร ห้องนํ้า ที่จอดรถ เป็ นต้น รวมทั้งสร้างบรรยากาศในการทํางานให้พร้อม
ต่อการปฏิบตั ิงาน
9. จัดทํา/ปรับปรุ งให้มีบตั รคิวในการติดต่อขอรับบริ การจากเจ้าหน้าที่ เพื่อให้
บริ การตามลําดับก่อนและหลัง แก่ผปู ้ ระกอบการอุตสาหกรรมไม้และผูข้ อรับบริ การ
10. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทนั สมัยเพื่อช่วยในการปฏิบตั ิงาน
11. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เครื่ องมือ อุปกรณ์สาํ นักงานฯ และพาหนะ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่ จ้างเหมาพนักงานเพื่อช่ วยในการ
ปฏิบตั ิราชการ และจัดอบรมเพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ในการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ จากวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ ให้แก่ผรู ้ ับอนุญาต
อุตสาหกรรมไม้ในท้องที่
12. ประชาสัมพันธ์หน่ วยงานในโอกาสต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู ้ขอ้ มูล
ข่าวสารเกี่ยวกับหน่ วยงาน และถือโอกาสให้บริ การประชาชนนอกสถานที่ ดว้ ย เช่ น
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ เป็ นต้น
13. ส่ งเสริ มกระบวนการการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชนในพื้นที่จงั หวัดปทุมธานี เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่ วมมือร่ วมกัน
เสริ มสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รวมทั้งสร้างเครื อข่ายในการติดต่อประสานงาน
14. จัดกิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเชื่ อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนผูม้ า
ติดต่ อขอรั บบริ การ/ผูป้ ระกอบการ และเจ้าหน้าที่ ให้มีความคุ น้ เคยมากขึ้น อี กทั้งยัง
สามารถร่ วมกันทําประโยชน์ต่อสังคม เช่ น กิจกรรมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ให้แก่จงั หวัดปทุมธานี เนื่องในโอกาสวันสําคัญต่าง ๆ เป็ นต้น
15. เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่ อสารกับเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็ นช่องทางในการขอรับบริ การ
ในเบื้องต้น หรื อให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา รวมถึงเป็ นช่องทางในการแจ้งเบาะแสการกระทํา
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ความผิดเกี่ยวกับกฎหมายป่ าไม้ เช่น การติดต่อผ่านทางโทรศัพท์/โทรสาร เว็บไซต์หน่วยงาน
แอปพลิเคชันไลน์ เฟซบุ๊ก เป็ นต้น
ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
1. การให้บริ การแก่ผปู ้ ระกอบการอุตสาหกรรมไม้และประชาชนผูต้ ิดต่อขอรับ
บริ การของส่ วนทรัพยากรธรรมชาติฯ มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลมากยิง่ ขึ้น
2. ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมไม้และประชาชนผูต้ ิดต่อขอรับบริ การมีความ
พึงพอใจต่อการให้บริ การของส่ วนทรัพยากรธรรมชาติฯ ในภาพรวมมากยิง่ ขึ้น
3. ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมไม้และประชาชนผูต้ ิดต่อขอรับบริ การมีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ และขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ รวมถึง
ข้อระเบียบกฎหมายป่ าไม้มากยิง่ ขึ้น
4. ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมไม้และประชาชนผูต้ ิดต่อขอรับบริ การมีความรู ้สึก
และทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน
5. มีช่องทางการติ ดต่ อสื่ อสารกับเจ้าหน้าที่ และช่ องทางในการแจ้งเบาะแส
การกระทําความผิดเกี่ยวกับกฎหมายป่ าไม้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ
1. การให้บริ การแก่ผปู ้ ระกอบการอุตสาหกรรมไม้และประชาชนผูต้ ิดต่อขอรับ
บริ การของส่ วนทรัพยากรธรรมชาติฯ มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล มากขึ้นกว่าเดิม
ร้อยละ 20
2. ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมไม้และประชาชนผูต้ ิดต่อขอรับบริ การมีความ
พึงพอใจต่อการให้บริ การของส่ วนทรัพยากรธรรมชาติฯ อยูใ่ นระดับมาก - มากที่สุด
3. ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมไม้และประชาชนผูต้ ิดต่อขอรับบริ การมีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ และขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ รวมถึง
ข้อระเบียบกฎหมายป่ าไม้ มากขึ้นกว่าเดิมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
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4. ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมไม้และประชาชนผูต้ ิดต่อขอรับบริ การมีความรู ้สึก
และทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน มากขึ้นกว่าเดิม
5. มีช่องทางการติดต่อสื่ อสารกับเจ้าหน้าที่ และช่องทางในการแจ้งเบาะแสการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับกฎหมายป่ าไม้อย่างน้อย 4 ช่องทาง

ลงชื่อ

(นายจตุวิทย์ มณี วงศ์)
ผูเ้ สนอแนวคิด
/ ตุลาคม / 2560 .

.

