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ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

เพื่อสร้างความโปร่งใสในกระบวนงาน                                                                                    

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กรมป่าไม้ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. หลักการและเหตุผลความจ าเป็น 

1.1 หลักการและเหตุผล  

  ด้วยคณะท ำงำนเพื่อบูรณำกำรเรื่องป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในภำครัฐ ได้เสนอยุทธศำสตร์ แนวทำงและแผนงำนเชิงรุกของรัฐบำลในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน 

ต่อนำยกรัฐมนตรี (นำงสำวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ซึ่งนำยกรัฐมนตรี เห็นชอบยุทธศำสตร์ดังกล่ำว โดยเฉพำะ

กำรร่วมกันปรับปรุงแก้ไขและพัฒนำหน่วยงำนของตนเองให้มีควำมโปร่งใส ในเรื่องของกำรพัฒนำองค์กร 

โดยใหม้ีกำรด ำเนินงำน กำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร (Clean Initiative Program): เป็นกำร

ส่งเสริมให้สว่นรำชกำรรเิริ่มจัดท ำข้อเสนอกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อสรำ้งควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 

  กรมป่ำไม้เป็นหน่วยงำนที่มีภำรกิจที่เกี่ยวข้องกับประชำชนในหลำยด้ำน เช่น ป้องกัน

รักษำป่ำ กำรจัดกำรที่ดินป่ำไม้ ฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำไม้ กำรส่งเสริมกำรปลูกป่ำในเชิงเศรษฐกิจ ส่งเสริม

กำรมสี่วนรว่มจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ในรูปแบบป่ำชุมชน วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีที่เหมำะสม พัฒนำ 

กำรอนุญำตและกำรบริกำร (กำรอนุญำตเลื่อยโซ่ยนต์ กำรออกหนังสือรับรองไม้ กำรอนุญำตไม้และของป่ำ 

กำรอนุญำตใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำไม้ และกำรอนุญำตด้ำนอุตสำหกรรมไม้) ซึ่งกำรอนุญำตประกอบกิจกำร

ด้ำนอุตสำหกรรมไม้ เป็นกระบวนงำนอนุญำตทีม่ีจ ำนวนผูร้ับบริกำรมำกที่สุด  

  กำรประกอบกิจกำรด้ำนอุตสำหกรรมไม้ จะต้องได้รับอนุญำตในกำรประกอบกิจกำร

จำกกรมป่ำไม้ กำรอนุญำตก ำหนดอำยุใบอนุญำตได้ครำวละไม่เกิน 1 ปี ซึ่งใบอนุญำตประกอบกิจกำร

ด้ำนอุตสำหกรรมไม้ ประกอบด้วย ใบอนุญำตตั้งโรงงำนแปรรูปไม้ ใบอนุญำตตั้งโรงค้ำไม้แปรรูป และ

ใบอนุญำตตั้งโรงค้ำสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดำที่ท ำด้วยไม้หวงห้ำม โดยผู้รับอนุญำต

ต้องปฏิบัติตำมกฎกระทรวง และข้อก ำหนด ที่ก ำหนดให้ผู้รับอนุญำตปฏิบัติ เช่น ต้องจัดท ำบัญชีไม้ตำมที่

ก ำหนดในกฎกระทรวงใหถู้กต้องตำมควำมเป็นจริงแต่ละวัน หำกฝ่ำฝืนหรือไม่ถูกต้องให้สั่งพักใช้ใบอนุญำต 

โดยกำรต่ออำยุใบอนุญำต ให้ยื่นค ำขอก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุ กรณีเอกสำรไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง 

จะคืนเอกสำรทั้งหมดให้ผู้ขอ พร้อมบันทึกแจ้งเหตุผลที่คืน แล้วให้ผู้ขอลงนำมรับคืนไว้เป็นหลักฐำน 

  ในกำรตรวจสอบกำรขอต่ออำยุใบอนุญำต พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะตรวจสอบเอกสำรและ

บัญชสีถิตแิสดงกำรด ำเนนิกำรในรอบปีที่ผำ่นมำ สมุดบัญชีไม้หรือสมุดบัญชีสิ่งประดิษฐ์ฯ โดยพนักงำน

เจำ้หน้ำที่จะปิดยอดบัญชีไม้ หรอืยอดบัญชีสิ่งประดิษฐ์ฯทุกเล่ม แล้วบันทึกลงสมุดบัญชีวำ่ได้ท ำกำรปิดยอด

บัญชีถึงวัน เดือน พ.ศ. จ ำนวนไม้หรือจ ำนวนสิ่งประดิษฐ์ฯคงเหลือตรงตำมบัญชีสถิติแสดงกำรด ำเนินกำร

ที่ยื่นประกอบเรื่องขอต่ออำยุใบอนุญำตหรอืไม่ โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 ที่ผ่ำนมำ เฉพำะในเขต
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กรุงเทพมหำนคร มีผู้ประกอบกิจกำรด้ำนอุตสำหกรรมไม้ ยื่นขอต่ออำยุใบอนุญำตต่อกรมป่ำไม้ จ ำนวน 

2,715 รำย ซึ่งในขั้นตอนกำรตรวจสอบเอกสำร/บัญชีไม้โดยใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ อำจเป็นกำร

เปิดโอกำสใหม้กีำรเรียกรับสินบนได้ ส่งผลใหผู้ร้บัอนุญำตประกอบกิจกำรด้ำนอุตสำหกรรมไม้ไม่พึงพอใจ

ในกำรใหบ้ริกำรของกรมป่ำไม้ ส่งผลใหภ้ำพลักษณ์ของกรมป่ำไม้เสียหำย และจะส่งผลต่อภำคประชำชน

ทำงออ้ม เช่น ผลติภัณฑ์ สินค้ำที่ท ำจำกไม้รำคำสูงขึน้เนื่องจำกมีต้นทุนในกำรผลิตที่สูงขึ้น   

1.2 วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  

         กรมป่ำไม้จึงเห็นควรน ำกระบวนกำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรด้ำนอุตสำหกรรมไม้

ทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหำนคร ในกำรพัฒนำเพื่อสร้ำงควำมโปร่งใส ทั้งในด้ำนกำรออกแบบ

กระบวนงำนใหม่ ในกำรป้องกันไม่ให้เกิดช่องว่ำงให้เจ้ำหน้ำที่เรียกรับสินบนโดยกำรจัดท ำแนวทำงใน

กำรปฏิบัติงำนของเจำ้หนำ้ที่ตำมมำตรฐำนของกระบวนงำนกำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรด้ำน

อุตสำหกรรมไม้ทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหำนคร  

 (1) โดยใช้แนวทำงในกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ตำม PMQA หมวด 6 และ

เปิดเผยรำยละเอียดข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์  

 (2) กำรพัฒนำบุคลำกร โดยกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนของ

กระบวนงำนกำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรด้ำนอุตสำหกรรมไม้ทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหำนคร 

โดยใช้กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ เช่น กำรเก็บรวบรวมองค์ควำมรู้เกี่ยวกับวิธีกำรพิจำรณำและกำรจัดท ำ

บัญชีไม้ที่เคยพบปัญหำ เพื่อเป็นช่องทำงในกำรให้ควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจที่ตรงกันระหว่ำงผูป้ระกอบ

กิจกำรและเจ้ำหน้ำที่ผูป้ฏิบัติผำ่นระบบอินเตอรเ์น็ตและสื่อประชำสัมพันธ์อื่นๆ 

 (3) กำรเสริมพลังประชำชน/ผู้รับบริกำร (Empowerment) โดยกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับ

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนของกระบวนงำนกำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรด้ำน

อุตสำหกรรมไม้ทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยกำรจัดพิมพ์คู่มือให้แก่ผู้ประกอบกิจกำรด้ำน

อุตสำหกรรมไม้ทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหำนคร และเปิดเผยรำยละเอียดข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์เพื่อเป็น

ช่องทำงให้ควำมรูแ้ละสร้ำงควำมเข้ำใจที่ตรงกันระหว่ำงผู้ประกอบกิจกำรและเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติ จัดให้มี

ช่องทำงให้ผู้ประกอบกิจกำรสำมำรถประเมินผลและให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน

ของเจ้ำหน้ำที่ในกระบวนงำนดังกล่ำวมำยังกรม เช่น ทั้งผ่ำนทำงเว็บไซต์ และไปรษณีย์ โดยมีกำร

สื่อสำรให้ผู้ประกอบกิจกำรทรำบถึงช่องทำงดังกล่ำว  

 เพื่อให้กำรบริกำรประชำชนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับ

ผูร้ับบริกำร สรำ้งควำมเชื่อมั่นในกำรด ำเนินงำนของกรมป่ำไม้ เป็นไปด้วยควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้  
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2. การวเิคราะห์กระบวนงาน 

 

2.1 การวเิคราะห์กระบวนงานหลักของกรมป่าไม้ 

 

ล าดับ กระบวนงานหลัก                      

ของกรมป่าไม้ 

เป็นกระบวนงาน

ที่มีความเสี่ยงสูง

ในการเกิดการ

ทุจรติคอร์รัปชั่น 

ลักษณะของกระบวนงาน 

เกี่ยวข้องกับ

การให้บรกิาร

ต่อประชาชน

โดยตรง 

มีผลกระทบ                

ต่อสิทธิของ

ประชาชน 

ก่อให้เกิด

ส่วนได้ส่วน

เสียต่อ

ประชาชนสูง 

1 ป้องกันรักษำป่ำ ⁄  ⁄ ⁄ 

2 จัดกำรที่ดินป่ำไม้   ⁄ ⁄ 

3 ฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำไม้ ⁄  ⁄  

4 ส่งเสริมกำรปลูกป่ำในเชิง

เศรษฐกิจ 

⁄ ⁄   

5 ส่งเสริมกำรมีสว่นร่วม

จัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้         

ในรูปแบบป่ำชุมชน 

   ⁄ 

6 พัฒนำกำรอนุญำตและ

กำรบริกำร 

⁄ ⁄  ⁄ 

7 วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยี

ที่เหมำะสม 

 ⁄   
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2.2 การวเิคราะห์กระบวนงานด้านพัฒนาการอนุญาตและบรกิาร 

 

ล าดับ กระบวนงานหลักของ

กรมป่าไม ้

(ดา้นพัฒนาการอนุญาต  

และบริการ)  

 

เป็นกระบวนงาน

ที่มีความเสี่ยงสงู

ในการเกิดการ

ทุจริตคอร์รัปชั่น 

ลักษณะของกระบวนงาน 

เกี่ยวข้องกับ

การให้บริการ

ต่อประชาชน

โดยตรง 

มผีลกระทบต่อ

สิทธขิอง

ประชาชน 

ก่อให้เกดิสว่น

ไดส้่วนเสียต่อ

ประชาชนสงู 

1 กำรอนุญำตตัง้โรงงำน

แปรรูปไม้ 
⁄ ⁄  ⁄ 

2 กำรอนุญำตตัง้โรงค้ำไม้

แปรรูป  
⁄ ⁄  ⁄ 

3 กำรอนุญำตตัง้โรงค้ำ

สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช ้หรอื

สิ่งอ่ืนใดบรรดำ                    

ท่ีท ำด้วยไมห้วงหำ้ม 

 

⁄ ⁄  ⁄ 

4 กำรตอ่อำยุใบอนุญำต

ประกอบกจิกำรดำ้น

อุตสำหกรรมไม้                   

ทุกประเภท 

 

⁄ ⁄  ⁄ 

5 กำรอนุญำตประทับตำม

ประจ ำต่อหนังสือก ำกับไม้

แปรรูป                    

และหนังสอืก ำกับ

สิ่งประดิษฐ์ฯ 

 ⁄  ⁄ 

 

หมำยเหตุ : เลือกกระบวนงำนกำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรด้ำนอุตสำหกรรมไม้ทุกประเภท  

     ในเขตกรุงเทพมหำนคร เนื่องจำกสำมำรถด ำเนินกำรได้จนจบกระบวนกำรโดยกรมป่ำไม้เอง 

 

 

 

 

  

 



5 
 

3. การระบุปัญหาของกระบวนงาน 

3.1 การจ าแนกขั้นตอนของกระบวนงานหลักที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดการทุจรติ 

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกจิการด้านอุตสาหกรรมไมทุ้กประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ปัญหา/ความเสี่ยงในการ

เกิดทุจริตคอร์รัปชั่น 

โอกาสที่จะเกิด ความรุนแรง

ของผลกระทบ 

คะแนน            

(โอกาส x

ความ

รุนแรง) 
สูง  

(3) 

กลาง  

(2) 

ต่ า  

(1) 

สูง  

(3) 

กลาง  

(2) 

ต่ า  

(1) 

1 เจ้ำหนำ้ที่ตรวจสอบเอกสำร/

รับเร่ืองลงทะเบียน 

ยังไม่มีกำรลงทะเบียนเข้ำ

เครื่องคอมพวิเตอร์ อำจเปิด

โอกำสให้มีกำรลงทะเบียน

ยอ้นหลัง หรือลงทะเบียนซ้ ำ 

    ⁄      ⁄  1 

2 เจ้ำหนำ้ที่ตรวจสอบ                

บัญชไีม้/บันทึกเสนอ                 

(หำกตรวจพบวำ่บัญชีไม ้                      

ไมถู่กต้อง จะไมพ่จิำรณำ 

ตอ่อำยุใบอนุญำต ) 

กำรตรวจสอบบัญชไีม้            

ท่ีใชดุ้ลยพนิจิของเจ้ำหนำ้ที่   

เปิดโอกำสให้มีกำรเรียกรับ

สินบน 

  ⁄   ⁄    4 

3 ผู้มีอ ำนำจลงนำมอนุญำต ผู้มีอ ำนำจประวิงเวลำ                 

ในกำรลงนำม 

    ⁄      ⁄  1 

4 ช ำระเงนิค่ำธรรมเนยีม ไมม่ ีเนื่องจำกผู้ประกอบกำร

ช ำระเงนิค่ำธรรมเนยีม             

ด้วยตนเองท่ีสว่นกำรคลัง 

            0 

5 ผู้มีอ ำนำจลงนำม             

ในใบอนุญำต 

ผู้มีอ ำนำจประวิงเวลำ                 

ในกำรลงนำม 

    ⁄      ⁄  1 

  รวม               7 
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3.1 การวเิคราะห์ปัญหาของกระบวนงาน 

 

ผลกระทบของปัญหำ  

 

ปัญหำหลัก 

สำเหตุของปัญหำ  

 

4. แนวทางในการแก้ไขปัญหา/ ป้องกันความเสี่ยง 

4.1 แนวทางการแก้ไขปัญหา/ป้องกันความเสี่ยง 

ปัญหาหลัก : กำรตรวจสอบเอกสำร/บัญชไีม้โดยใช้ดุลยพินจิของเจ้ำหน้ำที่  

แนวทางแกไ้ขปัญหา 

 

สิ่งที่ต้องด าเนินการ 

 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

 

กำรออกแบบกระบวนงำนใหม ่

 

1. จัดท ำแนวทำงในกำรปฏบัิตงิำนของเจ้ำหนำ้ที่

ตำมมำตรฐำนของกระบวนงำนกำรตอ่อำยุ

ใบอนุญำตประกอบกจิกำรดำ้นอุตสำหกรรมไม้

ทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยใช้

แนวทำงในกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏบัิตงิำน 

ตำม PMQA หมวด 6 และเปิดเผยรำยละเอยีด

ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์  

- ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ

ตอ่กำรให้บริกำรไมต่่ ำกวำ่รอ้ย

ละ 80  

 

กำรพัฒนำบุคลำกร 

 

1. กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรปฏบัิตงิำนตำม

มำตรฐำนของกระบวนงำนกำรต่ออำยุ

ใบอนุญำตประกอบกจิกำรดำ้นอุตสำหกรรมไม้

ทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยใช้

กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ เชน่ KM เกี่ยวกับ

วธีิกำรพิจำรณำและกำรจัดท ำบัญชไีมท่ี้เคยพบ

ปัญหำ เพื่อเป็นช่องทำงให้ควำมรู้และสรำ้งควำม

เข้ำใจท่ีตรงกันระหว่ำงผู้ประกอบกิจกำรและ

เจ้ำหนำ้ที่ผู้ปฏบัิตแิละเปิดเผยรำยละเอยีดขอ้มูล

ผ่ำนเว็บไซต ์

- ระดับควำมส ำเร็จในกำร

รักษำมำตรฐำนระยะเวลำใน

กำรให้บริกำรไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 

80  

 

ผู้รับอนุญาตประกอบกจิการ             

ด้านอุตสาหกรรมไม้ ไมพ่งึพอใจ            

ในการให้บริการของกรมป่าไม ้

ภาพลักษณ์ของกรมป่าไม ้

เสียหาย 

กำรตรวจสอบเอกสำร/บัญชไีมโ้ดยใชดุ้ลยพนิจิของเจ้ำหนำ้ที่ เปิดโอกำสให้มีกำรเรียกรับสินบน 

ผู้รับอนุญำตขำดควำมรู ้

ในขัน้ตอนกำรให้บริกำร 

เจ้ำหนำ้ที่ขำดหลักเกณฑ/์

มำตรฐำนในกำรใชดุ้ลยพนิจิ 

เจ้ำหนำ้ที่ขำดควำมรูใ้นเร่ือง

กำรตรวจสอบบัญชไีม้ 
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แนวทางแกไ้ขปัญหา 

 

สิ่งที่ต้องด าเนินการ 

 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

 

กำรเสริมพลังประชำชน/

ผู้รับบริกำร (Empowerment) 

 

1. กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับขัน้ตอนกำรปฏบัิตงิำน

ตำมมำตรฐำนของกระบวนงำนกำรตอ่อำยุ

ใบอนุญำตประกอบกจิกำรดำ้นอุตสำหกรรมไม้

ทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหำนคร                           

โดยกำรจัดพิมพค์ู่มอืให้แกผู่้ประกอบกจิกำร                        

ด้ำนอุตสำหกรรมไม้ทุกประเภท                                    

ในเขตกรุงเทพมหำนคร และเปิดเผยรำยละเอยีด

ขอ้มูลผ่ำนเว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทำงให้ควำมรู้และ

สร้ำงควำมเข้ำใจที่ตรงกันระหว่ำงผู้ประกอบ

กิจกำรและเจำ้หน้ำท่ีผู้ปฏบัิต ิ

2. จัดให้มีช่องทำงให้ผู้ประกอบกิจกำรสำมำรถ

ประเมินผลและให้ขอ้สังเกต ข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับกำรปฏบัิตงิำนของเจ้ำหนำ้ที่ใน

กระบวนงำนดังกล่ำวมำยังกรม เชน่ ทัง้ผ่ำนทำง

เว็บไซต์ และไปรษณีย์ โดยมีกำรสื่อสำรให้ผู้

ประกอบกจิกำรทรำบถึงช่องทำงดังกล่ำวดว้ย 

- จ ำนวนเร่ืองร้องเรียนไม่เกิน

ร้อยละ 20 ของจ ำนวน

ผู้รับบริกำร  

 

4.2 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการ 

ปัญหาหลัก : กำรตรวจสอบเอกสำร/บัญชไีม้โดยใช้ดุลยพินจิของเจ้ำหน้ำที่ เปิดโอกำสใหม้ีกำรเรียกรับ 

        สินบน 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ภำพลักษณ์ของกรมป่ำไม้ดีขึ้น ผู้รับบริกำรได้รับควำมพึงพอใจตอ่กำรให้บริกำร 

  

5. รายละเอียดการด าเนินการ 

 

5.1 เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

      5.1.1 ผูร้ับบริกำรมคีวำมพึงพอใจต่อกำรใหบ้ริกำรด้ำนกำรต่ออำยุใบอนุญำต

ประกอบกิจกำรดำ้นอุตสำหกรรมไม้ทุกประเภทในเขตกรุงเทพมหำนคร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80  

 5.1.2 ระดับควำมส ำเร็จในกำรรักษำมำตรฐำนระยะเวลำในกำรให้บริกำรไม่ต่ ำกว่ำ

ร้อยละ 80  

5.1.3 จ ำนวนเรื่องรอ้งเรียนไม่เกินร้อยละ 20 ของจ ำนวนผูร้ับบริกำร  
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5.2 กิจกรรมด าเนินการ 

 

 5.2.1 จัดท ำแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำมมำตรฐำนของกระบวนงำน

กำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรด้ำนอุตสำหกรรมไม้ทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยใช้

แนวทำงในกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ตำม PMQA หมวด 6 และเปิดเผยรำยละเอียดข้อมูล 

ผำ่นเว็บไซต ์ไม่ต้องใช้เงินงบประมาณ 

 5.2.2 กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนของกระบวนงำนกำรต่อ

อำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรด้ำนอุตสำหกรรมไม้ทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยใช้

กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ เช่น KM เกี่ยวกับวิธีกำรพิจำรณำและกำรจัดท ำบัญชีไม้ที่เคยพบปัญหำ  

เพื่อเป็นช่องทำงให้ควำมรู้และสรำ้งควำมเข้ำใจที่ตรงกันระหว่ำงผู้ประกอบกิจกำรและเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติ

และเปิดเผยรำยละเอียดข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ ไม่ต้องใช้เงินงบประมาณ 

 5.2.3 กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนของกระบวนงำน

กำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรด้ำนอุตสำหกรรมไม้ทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยกำร

จัดพิมพ์คู่มือให้แก่ผู้ประกอบกิจกำรด้ำนอุตสำหกรรมไม้ทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหำนคร และเปิดเผย

รำยละเอียดข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทำงให้ควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจที่ตรงกันระหว่ำงผู้

ประกอบกิจกำรและเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติ  จัดให้มีช่องทำงให้ผู้ประกอบกิจกำรสำมำรถประเมินผลและให้

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกระบวนงำนดังกล่ำวมำยังกรม เช่น ผ่ำน

ทำงเว็บไซต์ ไปรษณีย์ โดยมีกำรสื่อสำรให้ผู้ประกอบกิจกำรทรำบถึงช่องทำงดังกล่ำว ขอใช้เงิน

งบประมาณ จ านวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
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กจิกรรม 

 

ปีงบประมาณ  

2555 2556 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดตั้ง

คณะกรรมกำร 
            

2. จัดท ำแนวทำง

ในกำรปฏบัิตงิำน

ของเจ้ำหนำ้ที ่

            

3. สื่อสำรแนวทำง

ในกำรปฏบัิตงิำน

ให้เจ้ำหนำ้ที่ใน

หนว่ยงำนทรำบ 

และปฏบัิต ิ

            

4. กำรพัฒนำ

บุคลำกรด้ำนกำร

ปฏบัิตงิำน 

            

5. จัดท ำคู่มือ

เกี่ยวกับขัน้ตอน

กำรปฏบัิตงิำนให้

แก้ผู้ประกอบ

กิจกำรด้ำน

อุตสำหกรรมไม้ 

            

6. เปิดเผย

รำยละเอยีดขอ้มูล

ผ่ำนเว็บไซต ์

            

7. จัดให้มี

ชอ่งทำงให้ผู้

ประกอบกจิกำร

สำมำรถ

ประเมินผลและให้

ข้อสังเกต โดยมี

กำรสื่อสำรให้ผู้

ประกอบกจิกำร

ทรำบถึงช่องทำง

ดังกล่ำว 
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5.3 งบประมาณค่าใช้จ่าย 

จ ำนวน 200,000 บำท (สองแสนบำทถ้วน) 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 

ล าดับ รายการ งบประมาณ (บาท) 

1. จัดท ำคู่มือเกี่ยวกับขัน้ตอนกำรปฏบัิตงิำนให้แก้ผู้ประกอบกจิกำรดำ้น

อุตสำหกรรมไม้ 
200,000  

รวมทั้งสิ้น สองแสนบาทถ้วน 200,000  
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โครงการจัดท าคู่มือเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน                          

ของกระบวนงานการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท                

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

1. หลักการและเหตุผล 

  ด้วยคณะท ำงำนเพื่อบูรณำกำรเรื่องป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในภำครัฐ ได้เสนอยุทธศำสตร์ แนวทำงและแผนงำนเชิงรุกของรัฐบำลในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน 

ต่อนำยกรัฐมนตรี (นำงสำวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ซึ่งนำยกรัฐมนตรี เห็นชอบยุทธศำสตร์ดังกล่ำว โดยเฉพำะ

กำรร่วมกันปรับปรุงแก้ไขและพัฒนำหน่วยงำนของตนเองให้มีควำมโปร่งใส ในเรื่องของกำรพัฒนำองค์กร 

โดยใหม้ีกำรด ำเนินงำน กำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร (Clean Initiative Program): เป็นกำร

ส่งเสริมให้สว่นรำชกำรรเิริ่มจัดท ำข้อเสนอกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อสรำ้งควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 

  กรมป่ำไม้เป็นหน่วยงำนที่มีภำรกิจที่เกี่ยวข้องกับประชำชนในหลำยด้ำน เช่น ป้องกัน

รักษำป่ำ กำรจัดกำรที่ดินป่ำไม้ ฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำไม้ กำรส่งเสริมกำรปลูกป่ำในเชิงเศรษฐกิจ ส่งเสริม

กำรมสี่วนรว่มจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ในรูปแบบป่ำชุมชน วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีที่เหมำะสม พัฒนำ 

กำรอนุญำตและกำรบริกำร (กำรอนุญำตเลื่อยโซ่ยนต์ กำรออกหนังสือรับรองไม้ กำรอนุญำตไม้และของป่ำ 

กำรอนุญำตใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำไม้ และกำรอนุญำตด้ำนอุตสำหกรรมไม้) ซึ่งกำรอนุญำตประกอบกิจกำร

ด้ำนอุตสำหกรรมไม้ เป็นกระบวนงำนอนุญำตที่มจี ำนวนผูร้ับบริกำรมำกที่สุด  

  กำรประกอบกิจกำรด้ำนอุตสำหกรรมไม้ จะต้องได้รับอนุญำตในกำรประกอบกิจกำร

จำกกรมป่ำไม้ กำรอนุญำตก ำหนดอำยุใบอนุญำตได้ครำวละไม่เกิน 1 ปี ซึ่งใบอนุญำตประกอบกิจกำร

ด้ำนอุตสำหกรรมไม้ ประกอบด้วย ใบอนุญำตตั้งโรงงำนแปรรูปไม้ ใบอนุญำตตั้งโรงค้ำไม้แปรรูป และ

ใบอนุญำตตั้งโรงค้ำสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดำที่ท ำด้วยไม้หวงห้ำม โดยผู้รับอนุญำต

ต้องปฏิบัติตำมกฎกระทรวง และข้อก ำหนด ที่ก ำหนดให้ผู้รับอนุญำตปฏิบัติ เช่น ต้องจัดท ำบัญชีไม้ตำมที่

ก ำหนดในกฎกระทรวงใหถู้กต้องตำมควำมเป็นจริงแต่ละวัน หำกฝ่ำฝืนหรือไม่ถูกต้องให้สั่งพักใช้ใบอนุญำต 

โดยกำรต่ออำยุใบอนุญำต ให้ยื่นค ำขอก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุ กรณีเอกสำรไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง 

จะคืนเอกสำรทั้งหมดให้ผู้ขอ พร้อมบันทึกแจง้เหตุผลที่คนื แล้วให้ผู้ขอลงนำมรับคืนไว้เป็นหลักฐำน  

  ในกำรตรวจสอบกำรขอต่ออำยุใบอนุญำต พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะตรวจสอบเอกสำรและ

บัญชสีถิตแิสดงกำรด ำเนนิกำรในรอบปีที่ผำ่นมำ สมุดบัญชไีม้หรือสมุดบัญชีสิ่งประดิษฐ์ฯ โดยพนักงำน

เจำ้หน้ำที่จะปิดยอดบัญชีไม้ หรอืยอดบัญชีสิ่งประดิษฐ์ฯทุกเล่ม แล้วบันทึกลงสมุดบัญชีวำ่ได้ท ำกำรปิดยอด

บัญชีถึงวัน เดือน พ.ศ. จ ำนวนไม้หรือจ ำนวนสิ่งประดิษฐ์ฯคงเหลือตรงตำมบัญชีสถิติแสดงกำรด ำเนินกำร

ที่ยื่นประกอบเรื่องขอต่ออำยุใบอนุญำตหรอืไม่ โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 ที่ผ่ำนมำ เฉพำะในเขต

กรุงเทพมหำนคร มีผู้ประกอบกิจกำรด้ำนอุตสำหกรรมไม้ ยื่นขอต่ออำยุใบอนุญำตต่อกรมป่ำไม้ จ ำนวน 

2,715 รำย ซึ่งในขั้นตอนกำรตรวจสอบเอกสำร/บัญชีไม้โดยใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ อำจเป็นกำร
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เปิดโอกำสใหม้ีกำรเรียกรับสินบนได้ ซึ่งผู้ประกอบกิจกำรด้ำนอุตสำหกรรมไม้ควรรับทรำบเกี่ยวกับขั้นตอน 

หลักเกณฑ์ ในกำรตรวจสอบกำรตอ่อำยุใบอนุญำตของเจ้ำหนำ้ที่  

  ดังนัน้ กำรให้ควำมรูเ้กี่ยวกับขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนของกระบวนงำนกำร

ต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรด้ำนอุตสำหกรรมไม้ทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยกำรจัดพิมพ์

คู่มอืใหแ้ก่ผูป้ระกอบกิจกำรด้ำนอุตสำหกรรมไม้ทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหำนคร และเปิดเผยรำยละเอียด

ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ เพื่อเป็นช่องทำงให้ควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจที่ตรงกันระหว่ำงผู้ประกอบกิจกำร

และเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติ และจัดให้มีช่องทำงให้ผู้ประกอบกิจกำรสำมำรถประเมินผลและให้ข้อสังเกต 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของเจำ้หน้ำที่ในกระบวนงำนดังกล่ำวมำยังกรม เช่น ผ่ำนทำงเว็บไซต์ 

และไปรษณีย์ โดยมีกำรสื่อสำรให้ผู้ประกอบกิจกำรทรำบถึงช่องทำงดังกล่ำว นับเป็นแนวทำงในกำร

ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนของกระบวนงำนกำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรด้ำน

อุตสำหกรรมไม้ทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหำนคร ของเจ้ำหนำ้ที่ 

2. วัตถุประสงค์  

  เพื่อให้ผู้ประกอบกิจกำรด้ำนอุตสำหกรรมไม้ทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหำนคร                 

มีควำมรูเ้กี่ยวกับขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนของกระบวนงำนกำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบ

กิจกำรดำ้นอุตสำหกรรมไม้ทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหำนคร  

3. หน่วยงานรับผิดชอบ 

  ส่วนอนุญำตอุตสำหกรรมไม้  ส ำนักกำรอนุญำต 

4. วิธีการด าเนินงาน 

 4.1 จัดตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำมมำตรฐำน

ของกระบวนงำนกำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรด้ำนอุตสำหกรรมไม้ทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหำนคร  

 4.2 จัดท ำแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำมมำตรฐำนของกระบวนงำนกำร

ต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรด้ำนอุตสำหกรรมไม้ทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยใช้แนวทำง

ในกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ตำม PMQA หมวด 6 

 4.3 สื่อสำรแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้เจำ้หนำ้ที่ในหนว่ยงำนทรำบ และปฏิบัติ 

 4.4 พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนของกระบวนงำนกำรต่ออำยุ

ใบอนุญำตประกอบกิจกำรด้ำนอุตสำหกรรมไม้ทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยใช้กระบวนกำร

จัดกำรควำมรู ้

 4.5 จัดท ำคู่มอืเกี่ยวกับขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนให้แก้ผู้ประกอบกิจกำรด้ำนอุตสำหกรรมไม้

ในเขตกรุงเทพมหำนคร เพื่อใหแ้ก่ผูป้ระกอบกิจกำรด้ำนอุตสำหกรรมไม้ทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหำนคร 
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 4.6 เปิดเผยรำยละเอียดข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทำงใหค้วำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจ

ที่ตรงกันระหว่ำงผูป้ระกอบกิจกำรและเจ้ำหน้ำที่ผูป้ฏิบัติ 

 4.7 จัดใหม้ีช่องทำงให้ผู้ประกอบกิจกำรสำมำรถประเมินผลและใหข้้อสังเกต โดยมีกำร

สื่อสำรให้ผูป้ระกอบกิจกำรทรำบถึงช่องทำงดังกล่ำว 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 ผูร้ับอนุญำตประกอบกิจกำรด้ำนอุตสำหกรรมไม้ทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหำนคร  

6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

 สิงหำคม 2555 –  กุมภำพันธ์ 2556 

กจิกรรม 

 

ปีงบประมาณ  

2555 2556 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดตั้ง

คณะกรรมกำร 
            

2. จัดท ำแนวทำง

ในกำรปฏบัิตงิำน

ของเจ้ำหนำ้ที ่

            

3. สื่อสำรแนวทำง

ในกำรปฏบัิตงิำน

ให้เจ้ำหนำ้ที่ใน

หนว่ยงำนทรำบ 

และปฏบัิต ิ

            

4. กำรพัฒนำ

บุคลำกรด้ำนกำร

ปฏบัิตงิำน 

            

5. จัดท ำคู่มือ

เกี่ยวกับขัน้ตอน

กำรปฏบัิตงิำนให้

แก้ผู้ประกอบ

กิจกำรด้ำน

อุตสำหกรรมไม้ 

            

6. เปิดเผย

รำยละเอยีดขอ้มูล

ผ่ำนเว็บไซต ์
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กจิกรรม 

 

ปีงบประมาณ  

2555 2556 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ส.ค. ก.ย. 

7. จัดให้มี

ชอ่งทำงให้ผู้

ประกอบกจิกำร

สำมำรถ

ประเมินผลและให้

ข้อสังเกต โดยมี

กำรสื่อสำรให้ผู้

ประกอบกิจกำร

ทรำบถึงช่องทำง

ดังกล่ำว 

            

7. งบประมาณ 

 จ ำนวน 200,000 บำท (สองแสนบำทถ้วน) 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 

ล าดับ รายการ งบประมาณ (บาท) 

1. จัดท ำคู่มือเกี่ยวกับขัน้ตอนกำรปฏบัิตงิำนให้แก้ผู้ประกอบกจิกำรดำ้น

อุตสำหกรรมไม้ 
200,000  

รวมทั้งสิ้น สองแสนบาทถ้วน 200,000  

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ผู้ประกอบกิจกำรด้ำนอุตสำหกรรมไม้ทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหำนคร มีควำมรู้

เกี่ยวกับขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนของกระบวนงำนกำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำร

ด้ำนอุตสำหกรรมไม้ทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหำนคร 

 2. เป็นแนวทำงในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนของกระบวนงำนกำรต่อ

อำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรดำ้นอุตสำหกรรมไม้ทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหำนคร 

 


