
1 

 

แบบรายงาน ก.  รายงานการสิ้นสุดโครงการส าหรับกิจกรรมประเภทที่ส่วนราชการด าเนินการ 

ส่วนราชการ กรมป่าไม้  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

กระบวนงาน การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ชื่อผู้รับผดิชอบ   นายยรรยง เลขาวิจิตร  ผูอ้ านวยการส านักการอนุญาต     

การด าเนินงานเริ่มเมื่อ 1 พ.ย. 55 ถึง 26 ม.ิย. 56 วันที่โครงการได้รับการอนุมัติ 25 ต.ค. 55 

จ านวนเงินงบประมาณที่ได้รับ  200,000  บาท งบประมาณใช้จริง  198,000  บาท 

เงินคงเหลือ  2,000  บาท  

รายงานควรประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

1. ความเป็นมา 

 1.1 อธิบายถงึความเป็นมาของการด าเนินการสร้างความโปร่งใสในกระบวนงานที่เลือก 

  ด้วยคณะท างานเพื่อบูรณาการเรื่องป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในภาครัฐ ได้เสนอยุทธศาสตร์ แนวทางและแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

ต่อนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ซึ่งนายกรัฐมนตรี เห็นชอบยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยเฉพาะ

การร่วมกันปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหน่วยงานของตนเองให้มีความโปร่งใส ในเรื่องของการพัฒนาองค์กร 

โดยให้มีการด าเนินงาน การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (Clean Initiative Program): เป็นการ

ส่งเสริมให้สว่นราชการรเิริ่มจัดท าข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสรา้งความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

  กรมป่าไม้เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในหลายด้าน เช่น ป้องกัน

รักษาป่า การจัดการที่ดินป่าไม้ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ การส่งเสริมการปลูกป่าในเชิงเศรษฐกิจ ส่งเสริม

การมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบป่าชุมชน วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม พัฒนา 

การอนุญาตและการบริการ (การอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ การออกหนังสือรับรองไม้ การอนุญาตไม้และของป่า 

การอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ และการอนุญาตด้านอุตสาหกรรมไม้) ซึ่งการอนุญาตประกอบกิจการ

ด้านอุตสาหกรรมไม้ เป็นกระบวนงานอนุญาตที่มจี านวนผูร้ับบริการมากที่สุด  

  การประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ จะต้องได้รับอนุญาตในการประกอบกิจการ

จากกรมป่าไม้ การอนุญาตก าหนดอายุใบอนุญาตได้คราวละไม่เกิน 1 ปี ซึ่งใบอนุญาตประกอบกิจการ

ด้านอุตสาหกรรมไม้ ประกอบด้วย ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ใบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป และ

ใบอนุญาตตั้งโรงค้าสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม โดยผู้รับอนุญาต

ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง และข้อก าหนด ที่ก าหนดให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติ เช่น ต้องจัดท าบัญชีไม้ตามที่

ก าหนดในกฎกระทรวงให้ถูกต้องตามความเป็นจริงแต่ละวัน หากฝ่าฝืนหรือไม่ถูกต้องให้สั่งพักใช้ใบอนุญาต 

โดยการต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง 
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จะคืนเอกสารทั้งหมดให้ผู้ขอ พร้อมบันทึกแจ้งเหตุผลที่คืน แล้วให้ผู้ขอลงนามรับคืนไว้เป็นหลักฐาน 

  ในการตรวจสอบการขอต่ออายุใบอนุญาต พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารและ

บัญชสีถิตแิสดงการด าเนนิการในรอบปีที่ผ่านมา สมุดบัญชีไม้หรือสมุดบัญชีสิ่งประดิษฐ์ฯ โดยพนักงาน

เจา้หน้าที่จะปิดยอดบัญชีไม้ หรอืยอดบัญชีสิ่งประดิษฐ์ฯทุกเล่ม แล้วบันทึกลงสมุดบัญชีว่าได้ท าการปิดยอด

บัญชีถึงวัน เดือน พ.ศ. จ านวนไม้หรือจ านวนสิ่งประดิษฐ์ฯคงเหลือตรงตามบัญชีสถิติแสดงการด าเนินการ

ที่ยื่นประกอบเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาตหรอืไม่ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา เฉพาะในเขต

กรุงเทพมหานคร มีผู้ประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อกรมป่าไม้ จ านวน 

2,715 ราย ซึ่งในขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร/บัญชีไม้โดยใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจเป็นการ

เปิดโอกาสใหม้ีการเรียกรับสินบนได้ ส่งผลให้ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ไม่พึงพอใจ

ในการใหบ้ริการของกรมป่าไม้ ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของกรมป่าไม้เสียหาย และจะส่งผลต่อภาคประชาชน

ทางออ้ม เช่น ผลติภัณฑ์ สินค้าที่ท าจากไม้ราคาสูงขึน้เนื่องจากมีต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้น   

 1.2 อธิบายถงึวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการสร้างความโปร่งใสในกระบวนงาน

ที่เลือก 

         กรมป่าไม้จึงเห็นควรน ากระบวนการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้

ทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร ในการพัฒนาเพื่อสร้างความโปร่งใส ทั้งในด้านการออกแบบ

กระบวนงานใหม่ ในการป้องกันไม่ให้เกิดช่องว่างให้เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนโดยการจัดท าแนวทางใน

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานของกระบวนงานการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการด้าน

อุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 (1) โดยใช้แนวทางในการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตาม PMQA หมวด 6 และ

เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลผ่านเว็บไซต์  

 (2) การพัฒนาบุคลากร โดยการพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของ

กระบวนงานการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ เช่น การเก็บรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการพิจารณาและการจัดท า

บัญชีไม้ที่เคยพบปัญหา เพื่อเป็นช่องทางในการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ประกอบ

กิจการและเจา้หนา้ที่ผู้ปฏิบัติผ่านระบบอินเตอรเ์น็ตและสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ 

 (3) การเสริมพลังประชาชน/ผู้รับบริการ (Empowerment) โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของกระบวนงานการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการด้าน

อุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการจัดพิมพ์คู่มือให้แก่ผู้ประกอบกิจการด้าน

อุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร และเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลผ่านเว็บไซต์เพื่อเป็น

ช่องทางให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ประกอบกิจการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ จัดให้มี
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ช่องทางให้ผู้ประกอบกิจการสามารถประเมินผลและให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนงานดังกล่าวมายังกรม เช่น ทั้งผ่านทางเว็บไซต์ และไปรษณีย์ โดยมีการ

สือ่สารให้ผู้ประกอบกิจการทราบถึงช่องทางดังกล่าว  

 เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับ

ผูร้ับบริการ สรา้งความเชื่อมั่นในการด าเนินงานของกรมป่าไม้ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้  

 1.3 อธิบายขอบเขตของการด าเนินการและเป้าหมายการด าเนินงานในภารรวม 

ขอบเขตของการด าเนินการ 

 (1) จัดท าแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานของกระบวนงานการ

ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แนวทางใน

การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตาม PMQA หมวด 6 และเปิดเผยรายละเอียดข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ 

ไม่ต้องใช้เงินงบประมาณ 

 (2) การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของกระบวนงานการต่ออายุ

ใบอนุญาตประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้กระบวนการ

จัดการความรู ้เช่น KM เกี่ยวกับวิธีการพิจารณาและการจัดท าบัญชีไม้ที่เคยพบปัญหา  เพื่อเป็นช่องทาง

ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ประกอบกิจการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและเปิดเผย

รายละเอียดข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ไม่ต้องใช้เงินงบประมาณ 

 (3) การให้ความรูเ้กี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของกระบวนงานการต่อ

อายุใบอนุญาตประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการจัดพิมพ์คู่มือ

ใหแ้ก่ผูป้ระกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร และเปิดเผยรายละเอียดข้อมูล

ผ่านเว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทางให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ประกอบกิจการและ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  จัดให้มีช่องทางให้ผู้ประกอบกิจการสามารถประเมินผลและให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนงานดังกล่าวมายังกรม เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ ไปรษณีย์ 

โดยมีการสื่อสารให้ผู้ประกอบกิจการทราบถึงช่องทางดังกล่าว ขอใช้เงินงบประมาณ จ านวน 

200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

      (1) ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการต่ออายุใบอนุญาตประกอบ

กิจการดา้นอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภทในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80  

 (2) ระดับความส าเร็จในการรักษามาตรฐานระยะเวลาในการใหบ้ริการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  

 (3) จ านวนเรื่องร้องเรียนไม่เกินรอ้ยละ 20 ของจ านวนผูร้ับบริการ  
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2. การคัดเลือกและการวิเคราะห์กระบวนงาน 

 2.1 อธิบายถงึวธิีการคัดเลือกกระบวนงานที่จะน ามาสร้างความโปร่งใส โดยเปรียบเทยีบ

ให้เห็นถึงความส าคัญของกระบวนงานดังกล่าวเมื่อเทยีบกับกระบวนงานอื่นๆ 

 

การวเิคราะห์กระบวนงานหลักของกรมป่าไม้ 

 

ล าดับ กระบวนงานหลัก                      

ของกรมป่าไม้ 

เป็นกระบวนงาน

ที่มีความเสี่ยงสูง

ในการเกิดการ

ทุจรติคอร์รัปชั่น 

ลักษณะของกระบวนงาน 

เกี่ยวข้องกับ

การใหบ้รกิาร

ต่อประชาชน

โดยตรง 

มีผลกระทบ                

ต่อสิทธิของ

ประชาชน 

ก่อให้เกิด

ส่วนได้ส่วน

เสียต่อ

ประชาชนสูง 

1 ป้องกันรักษาป่า ⁄  ⁄ ⁄ 

2 จัดการที่ดินป่าไม้   ⁄ ⁄ 

3 ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ⁄  ⁄  

4 ส่งเสริมการปลูกป่าในเชิง

เศรษฐกิจ 

⁄ ⁄   

5 ส่ง เสริมการมีส่วนร่วม

จัดการทรัพยากรป่าไม้         

ในรูปแบบป่าชุมชน 

   ⁄ 

6 พัฒนาการอนุญาตและ

การบริการ 

⁄ ⁄  ⁄ 

7 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

ที่เหมาะสม 

 ⁄   
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การวเิคราะห์กระบวนงานด้านรัฒนาการอนุญาตและบริการ 

 

ล าดับ กระบวนงานหลักของ

กรมป่าไม ้

(ดา้นรัฒนาการอนุญาต  

และบริการ)  

 

เป็นกระบวนงาน

ที่มีความเสี่ยงสงู

ในการเกิดการ

ทุจริตคอร์รัปชั่น 

ลักษณะของกระบวนงาน 

เกี่ยวข้องกับ

การให้บริการ

ต่อประชาชน

โดยตรง 

มผีลกระทบต่อ

สิทธขิอง

ประชาชน 

ก่อให้เกดิสว่น

ไดส้่วนเสียต่อ

ประชาชนสงู 

1 การอนุญาตตัง้โรงงาน

แปรรูปไม้ 
⁄ ⁄  ⁄ 

2 การอนุญาตตัง้โรงค้าไม้

แปรรูป  
⁄ ⁄  ⁄ 

3 การอนุญาตตัง้โรงค้า

สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช ้หรอื

สิ่งอ่ืนใดบรรดา                    

ท่ีท าด้วยไมห้วงหา้ม 

 

⁄ ⁄  ⁄ 

4 การตอ่อายุใบอนุญาต

ประกอบกจิการดา้น

อุตสาหกรรมไม้                   

ทุกประเภท 

 

⁄ ⁄  ⁄ 

5 การอนุญาตประทับตาม

ประจ าต่อหนังสือก ากับไม้

แปรรูป                    

และหนังสอืก ากับ

สิ่งประดิษฐ์ฯ 

 ⁄  ⁄ 

 

หมายเหต ุ: เลือกกระบวนงานการตอ่อายุใบอนุญาตประกอบกิจการดา้นอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท  

     ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากสามารถด าเนินการได้จนจบกระบวนการโดยกรมป่าไม้เอง 
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 2.2 อธิบายถึงวิธีการวิเคราะห์กระบวนงาน โดยระบุให้เห็นถึงปัญหา/ความเสี่ยงของการเกิด

การทุจริตคอร์รัปชั่นในแต่ละขั้นตอนการด าเนินงาน การคัดเลือกปัญหาที่มีความ

เสี่ยงสูงมาด าเนินการแก้ไข ตลอดจนแสดงการวิเคราะห์ให้เห็นถึงต้นตอของปัญหาการ

ทุจรติคอร์รัปชั่นและผลกระทบของปัญหา 

การจ าแนกขั้นตอนของกระบวนงานหลักที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดการทุจริต 

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท ในเขตกรุงเทรมหานคร 

 

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 เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบเอกสาร/

รับเร่ืองลงทะเบียน 

ยังไม่มีการลงทะเบียนเข้า

เครื่องคอมพวิเตอร์ อาจเปิด

โอกาสให้มีการลงทะเบียน

ยอ้นหลัง หรือลงทะเบียนซ้ า 

    ⁄      ⁄  1 

2 เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบ                

บัญชไีม้/บันทึกเสนอ                 

(หากตรวจพบวา่บัญชีไม ้                      

ไมถู่กต้อง จะไมพ่จิารณา ต่อ

อายุใบอนุญาต ) 

การตรวจสอบบัญชไีม ้           

ท่ีใชดุ้ลยพนิจิของเจ้าหนา้ที่   

เปิดโอกาสให้มีการเรียกรับ

สินบน 

 

 

  ⁄   ⁄    4 

3 ผู้มีอ านาจลงนามอนุญาต ผู้มีอ านาจประวิงเวลา                 

ในการลงนาม 

    ⁄      ⁄  1 

4 ช าระเงนิค่าธรรมเนยีม ไมม่ ีเนื่องจากผู้ประกอบการ

ช าระเงนิค่าธรรมเนยีม             

ด้วยตนเองท่ีสว่นการคลัง 

            0 

5 ผู้มีอ านาจลงนาม             

ในใบอนุญาต 

ผู้มีอ านาจประวิงเวลา                 

ในการลงนาม 

    ⁄      ⁄  1 

  รวม               7 
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การวเิคราะห์ปัญหาของกระบวนงาน 

 

 

 

ผลกระทบของปัญหา  

 

 

 

ปัญหาหลัก 

 

 

สาเหตุของปัญหา  

 

 

 

3. แนวทางการแก้ไขปัญหา/ป้องกันความเสี่ยง 

 3.1 แสดงแนวทางด าเนินการในการแก้ไขปัญหา/ป้องกันความเสี่ยง โดยระบุกิจกรรมที่

ต้องด าเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหา และก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ 

(Workplan & Key Milestone) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับอนุญาตประกอบกจิการ             

ด้านอุตสาหกรรมไม้ ไมพ่งึพอใจ            

ในการให้บริการของกรมป่าไม ้

ภาพลักษณ์ของกรมป่าไม ้

เสียหาย 

การตรวจสอบเอกสาร/บัญชไีมโ้ดยใชดุ้ลยพนิจิของเจ้าหนา้ที่ เปิดโอกาสให้มีการเรียกรับสินบน 

ผู้รับอนุญาตขาดความรู ้

ในขัน้ตอนการให้บริการ 

เจ้าหนา้ที่ขาดหลักเกณฑ/์

มาตรฐานในการใชดุ้ลยพนิจิ 

เจ้าหนา้ที่ขาดความรูใ้นเร่ือง

การตรวจสอบบัญชไีม้ 
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แนวทางด าเนินการในการแก้ไขปัญหา/ป้องกันความเสี่ยง 

 

แนวทางแกไ้ขปัญหา 

 

สิ่งที่ต้องด าเนินการ 

 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

 

การออกแบบ

กระบวนงานใหม ่

 

1. จัดท าแนวทางในการปฏบัิตงิานของเจ้าหนา้ที่ตาม

มาตรฐานของกระบวนงานการต่ออายุใบอนุญาต

ประกอบกจิการดา้นอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชแ้นวทางในการก าหนดมาตรฐาน

การปฏบัิตงิาน ตาม PMQA หมวด 6 และเปิดเผย

รายละเอยีดขอ้มูลผ่านเว็บไซต์  

- ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

ตอ่การให้บริการ                             

ไมต่่ ากว่าร้อยละ 80  

 

การพัฒนาบุคลากร 

 

1. การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏบัิตงิานตามมาตรฐาน

ของกระบวนงานการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกจิการ

ด้านอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยใชก้ระบวนการจัดการความรู้ เชน่ KM เกี่ยวกับ

วธีิการพิจารณาและการจัดท าบัญชไีมท่ี้เคยพบปัญหา 

เพื่อเป็นช่องทางให้ความรู้และสร้างความเข้าใจท่ีตรงกัน

ระหว่างผู้ประกอบกจิการและเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบัิตแิละ

เปิดเผยรายละเอยีดขอ้มูลผ่านเว็บไซต ์

- ระดับความส าเร็จในการ

รักษามาตรฐานระยะเวลา                 

ในการให้บริการ                                   

ไมต่่ ากว่าร้อยละ 80  

 

การเสริมพลัง

ประชาชน/ผู้รับบริการ 

(Empowerment) 

 

1. การให้ความรู้เกี่ยวกับขัน้ตอนการปฏบัิตงิาน                    

ตามมาตรฐานของกระบวนงานการตอ่อายุใบอนุญาต

ประกอบกจิการดา้นอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท                         

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการจัดพิมพค์ู่มอืให้แกผู่้

ประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท ในเขต

กรุงเทพมหานคร และเปิดเผยรายละเอยีดขอ้มูล                   

ผ่านเว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทางให้ความรู้และสรา้งความ

เข้าใจท่ีตรงกันระหว่างผู้ประกอบกิจการและเจ้าหนา้ที่                  

ผู้ปฏบัิติ 

2. จัดให้มีช่องทางให้ผู้ประกอบกิจการสามารถ

ประเมินผลและให้ขอ้สังเกต ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ

ปฏบัิตงิานของเจ้าหนา้ที่ในกระบวนงานดังกล่าวมายัง 

กรม เช่น ทัง้ผ่านทางเว็บไซต์ และไปรษณีย์ โดยมกีาร

สื่อสารให้ผู้ประกอบกจิการทราบถึงช่องทางดังกล่าวดว้ย 

- จ านวนเร่ืองร้องเรียนไม่เกิน

ร้อยละ 20 ของจ านวน

ผู้รับบริการ  
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ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ 

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. จัดตัง้คณะกรรมการ             

2. จัดท าแนวทางในการ

ปฏบัิตงิานของเจ้าหนา้ที่ 
            

3. สื่อสารแนวทางในการ

ปฏบัิตงิานให้เจ้าหนา้ที่ใน

หนว่ยงานทราบ และ

ปฏบัิติ 

            

4. การพัฒนาบุคลากร

ด้านการปฏบัิตงิาน 
            

5. จัดท าคู่มือเกี่ยวกับ

ขั้นตอนการปฏบัิตงิานให้

แก้ผู้ประกอบกจิการดา้น

อุตสาหกรรมไม้ 

            

6. เปิดเผยรายละเอยีด

ข้อมูลผ่านเว็บไซต ์
            

7. จัดให้มีช่องทางใหผู้้

ประกอบกจิการสามารถ

ประเมินผลและให้

ข้อสังเกต โดยมีการ

สื่อสารให้ผู้ประกอบ

กิจการทราบถึงช่องทาง

ดังกล่าว 

            

8.จัดเก็บขอ้มูลการ

ด าเนนิการตามมาตรฐาน/

ส ารวจความพงึพอใจ/              

เก็บขอ้มูลเร่ืองร้องเรียน 

            

9.จัดท ารายงาน             
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3.2 แสดงตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของการด าเนินงานทั้งในภารรวมและในระดับ

กิจกรรม 

  ตัวชี้วัดหลักของโครงการ  

  ผูร้ับบริการมคีวามพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการดา้น

อุตสาหกรรมไม้ทุกประเภทในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

  ตัวชี้วัดของกิจกรรมภายในโครงการ  

  กิจกรรมที่1. จัดท าแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

  ผูร้ับบริการมคีวามพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการดา้น

อุตสาหกรรมไม้ทุกประเภทในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

  กิจกรรมที่ 2. การรัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงาน 

  ระดับความส าเร็จในการรักษามาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  

  กิจกรรมที่ 3. จัดท าคู่มือเรื่อให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  จ านวนเรื่องรอ้งเรียนไม่เกินร้อยละ 20  

4. สรุปผลการด าเนินงาน 

 4.1 อธิบายถึงความส าเร็จที่ได้จากการด าเนินงานทั้งในระดับกิจกรรมและในระดับ

ภารรวมว่าตรงตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ หรือมีความแตกต่างทั้งในเชิงปริมาณและ

คุณภารจากเป้าหมายเดิมอย่างไร  ตลอดจนแสดงการวัดผลจากข้อมูลหรือปัจจัย

ชี้วัดที่ระบุถึงความคุ้มค่าของการด าเนินงาน (ในภาคผนวกโปรดแนบผลงานที่เป็น

ผลผลิต จ านวน 1 ชุด ส าหรับผลงานที่เป็นเอกสาร ในกรณีที่เป็นผลผลิตอื่น ๆ ให้

แนบเอกสารอธิบายถึงรูปแบบของผลงาน เช่น ระบบการข้อมูลสารสนเทศ รายงาน

การจัดท าสื่อความรู้ความเข้าใจผ่านสื่อมวลชน รายงานผลการจัดประชุมสัมมนา และ

การฝึกอบรม เป็นต้น)  ในกรณีที่ส่วนราชการมีการจ้างท่ีปรึกษา ให้แนบรายงานการ

สิ้นสุดโครงการ/งาน ของท่ีปรกึษา (ตามแบบในข้อ ข.) ในภาคผนวก 
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ความส าเร็จที่ได้จากการด าเนินงาน 

 

ล าดับ

ที ่
กจิกรรม 

ตัวชี้วัดผลการด าเนนิงานและค่าเปา้หมาย 

รายกิจกรรม 

แผน ผล 

1 จัดท าแนวทางในการ

ปฏบัิตงิานของ

เจ้าหนา้ที ่

-มแีนวทางในการปฏบัิตงิาน              

ท่ีชัดเจน ลดขั้นตอน ตรวจสอบได้ 

*ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ             

ตอ่การให้บริการด้านการตอ่อายุ

ใบอนุญาตประกอบกจิการ                

ด้านอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท               

ในเขตกรุงเทพมหานคร                  

ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80  

-มแีนวทางในการปฏบัิตงิานท่ีชัดเจน ลดขั้นตอน 

ตรวจสอบได้                                                    

-มมีาตรฐานการให้บริการของบุคลากร ในการ

ให้บริการต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม ้ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร                                     

*ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ด้านการตอ่อายุใบอนุญาตประกอบกิจการด้าน

อุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท ในเขต

กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 99.45   

(รายละเอยีดตามภาคผนวก)   
2 การพัฒนาบุคลากร

ด้านการปฏบัิตงิาน 

-บุคลากรมทัีกษะในการ

ปฏบัิตงิานอย่างมมีาตรฐาน 

*ระดับความส าเร็จในการรักษา

มาตรฐานระยะเวลาในการ

ให้บริการไม่ต่ ากวา่รอ้ยละ 80  

-บุคลากรมทัีกษะในการปฏบัิตงิานอยา่งมมีาตรฐาน 

-จัดท า Power Point เร่ือง การจัดท าบัญชีป่าไม ้

*ระดับความส าเร็จในการรักษามาตรฐาน

ระยะเวลาในการให้บริการคิดเหน็ร้อยละ 

87.72  (รายละเอยีดตามภาคผนวก)   
3 จัดท าคู่มือเพื่อให้

ความรู้เกี่ยวกับ

ขั้นตอนการ

ปฏบัิตงิาน 

-มคีู่มอืปฏบัิตงิานท่ีชัดเจน  ลด

ขั้นตอน  เป็นมาตรฐาน   

ตรวจสอบได ้

*จ านวนเร่ืองร้องเรียนไมเ่กินร้อย

ละ 20  

-มีการจัดพมิพ์คู่มอืมาตรฐานการให้บริการตอ่อายุ

ใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม ้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จ านวน 2,000 เล่ม เพื่อให้การปฏบัิตงิานเป็นไป

อย่างชัดเจน มมีาตรฐาน ตรวจสอบได้ 

-มคีณะกรรมการจัดการเร่ืองร้องเรียนการ

ให้บริการต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม ้

 ในเขตกรุงเทพมหานคร  

-มแีนวทางการด าเนนิการเร่ืองร้องเรียนการ

ให้บริการต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม ้

 ในเขตกรุงเทพมหานคร                                      

-มชีอ่งทางรับเร่ืองร้องเรียน                             

-มกีารประชาสัมพันธ์ชอ่งทางในการ                           

แจ้งเร่ืองร้องเรียน 

*ไมม่ีเร่ืองร้องเรียน (รายละเอยีดตามภาคผนวก)   
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 4.2 อธิบายประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงาน โดยเฉราะการน าผลการด าเนินงานไปใช้ใน

การแก้ไขหรือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือผลการด าเนินงานได้

ช่วยส่งเสรมิหรอืเอื้อประโยชน์ให้แก่หน่วยงานหรอืผู้รับบริการอย่างไรบ้าง 

 

ผลการด าเนินงาน ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงาน 

-มแีนวทางในการปฏบัิตงิานท่ีชัดเจน ตรวจสอบได้                                                     -เจ้าหนา้ทีม่ีหลักเกณฑ์/มาตรฐานในการปฏบัิตงิานท่ีชัดเจน 

ตรวจสอบได้ ลดการใชดุ้ลยพนิจิ 

-มมีาตรฐานการให้บริการของบุคลากร ในการ

ให้บริการต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม ้ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร                                      

-เจ้าหนา้ท่ีผู้ปฏบัิตงิานมแีนวทางปฏบัิตท่ีิชัดเจนในการให้บริการ 

-ผู้รับอนุญาตได้ความพึงพอใจในการรับบริการ 

-การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏบัิตงิาน -บุคลากรมทัีกษะในการปฏบัิตงิานอย่างมมีาตรฐาน 

-การจัดท า Power Point เร่ือง การจัดท าบัญชป่ีาไม้ -เจ้าหนา้ที/่ผู้รับอนุญาตมีความรู้ในเร่ืองการตรวจสอบบัญชไีม้ 

-การจัดพมิพค์ู่มอืมาตรฐานการให้บริการต่ออายุ

ใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จ านวน 2,000 เล่ม  

-ผู้รับอนุญาตทราบถึงขัน้ตอนในการให้บริการของเจ้าหนา้ที ่

-ผู้รับอนุญาตทราบถึงมาตรฐานการให้บริการของเจ้าหนา้ที ่

-ผู้รับอนุญาตทราบช่องทางในการร้องเรียน 

-ผู้รับอนุญาตได้ความพึงพอใจในการรับบริการ 

-มคีณะกรรมการ/แนวทางจัดการเร่ืองร้องเรียน

การให้บริการต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

-มรีะบบรับข้อร้องเรียน 

-มรีะบบรับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และค าชมเชย 

-เพื่อให้การด าเนนิการแกไ้ขปัญหาเป็นไปโดยเร็ว                         

เมื่อมขีอ้ร้องเรียนเกิดขึน้และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบเมื่อได้ขอ้ยุติ  

-มชีอ่งทาง/มกีารประชาสัมพันธ์ถึงชอ่งทาง                  

รับเร่ืองร้องเรียน                              

-ผู้รับบริการสามารถสง่ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น 

และค าชมเชย ในการให้บริการของเจ้าหนา้ที ่

-ผู้รับอนุญาตได้ความพึงพอใจในการรับบริการ 

-ภาพลักษณ์ของกรมป่าไม้ดีขึ้น 

-การส ารวจความพงึพอใจและไมพ่งึพอใจ                 

ของผู้รับบริการต่อการบริการต่ออายุใบอนุญาต

ประกอบกจิการดา้นอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

-ทราบถึงความพงึพอใจและไมพ่ึงพอใจของผู้รับบริการต่ออายุ

ใบอนุญาตประกอบกจิการดา้นอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท    

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

-น าผลการส ารวจมาปรับปรุงการบริการให้ดขีึน้ 

-การจัดเก็บขอ้มูลผู้ใชบ้ริการและระยะเวลา

มาตรฐานการให้บริการต่ออายุใบอนุญาตประกอบ

กิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท                          

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

-น าผลการจัดเก็บขอ้มูลมาใชป้รับปรุงเพื่อให้การบริการ                 

ตอ่อายุใบอนุญาตประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไมทุ้กประเภท 

ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นไปตามมาตรฐานท่ีประกาศไว ้
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 4.3 หน่วยงานมีแผนงานหรือแนวทางในการน าผลการด าเนินงานไปใช้ในการปฏิบัติงาน

หรือขยายผลต่อไปอย่างไร หรือจากการด าเนินงานส่งผลให้ส่วนราชการสามารถ

ก าหนดแนวทางหรอืมาตรการอะไรบ้าง 

ผลการส ารวจความรึงรอใจ 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย             

ต่อการได้รับบริการต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ตอบแบบสอบถาม

ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2556 ณ สถานที่ให้บริการ ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต 

กรมป่าไม้ โดยจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 46 คน พบว่า  

   ความพึงพอใจของผูร้ับบริการและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียต่อการได้รับบริการต่ออายุใบอนุญาต

อุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 99.45 โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ พอใจมาก 

ร้อยละ 44.60 พอใจ ร้อยละ 46.23 และพอใจน้อย ร้อยละ 8.62 ส าหรับความไม่พึงพอใจ คิดเป็น

ร้อยละ 0.55    

   ความพึงพอใจของผูร้ับบริการและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียต่อการได้รับบริการต่ออายุใบอนุญาต

อุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ/ติดต่อประสานงาน คิดเป็นร้อยละ 

100.00 โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ พอใจมาก ร้อยละ 53.63 พอใจ ร้อยละ 40.94 และพอใจน้อย

ร้อยละ 5.43    

   ความพึงพอใจของผูร้ับบริการและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียต่อการได้รับบริการต่ออายุใบอนุญาต

อุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ระยะเวลาการให้ 

บริการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ พอใจมาก ร้อยละ 40.00 พอใจ ร้อยละ 

53.04 และพอใจนอ้ย ร้อยละ 6.96    

   ความพึงพอใจของผูร้ับบริการและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียต่อการได้รับบริการต่ออายุใบอนุญาต

อุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านคุณภารของการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ พอใจมาก ร้อยละ 47.82 พอใจ ร้อยละ 46.38 และพอใจน้อย ร้อยละ 5.80    

   ความพึงพอใจของผูร้ับบริการและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียต่อการได้รับบริการต่ออายุใบอนุญาต

อุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 97.83 โดยแบ่งเป็น 

3 ระดับ คอื พอใจมาก ร้อยละ 36.96 พอใจ ร้อยละ 44.57 และพอใจน้อย ร้อยละ 16.30 ส าหรับ

ความไม่พงึพอใจ คิดเป็นรอ้ยละ 2.17    
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 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

  -บริการให้ประชาชนที่ติดตอ่ราชการดีมาก 

  -ได้รับค าแนะน าและชีแ้จงจากเจา้หนา้ที่เป็นอย่างดี 

  -ขอโต๊ะส าหรับผูม้าติดตอ่ 

  -ไม่มขี้อคิดเห็น ดีมาก 

  -หาที่จอดรถยากมาก 

การก าหนดแนวทางแก้ไข 

1. ปรับปรุงสถานที่ให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก มีโต๊ะ เก้าอี้ ส าหรับผู้มาติดต่อ 

ตลอดจนจัดที่จอดรถส าหรับผู้ตดิต่อราชการ 

2. มีการจัดอุปกรณ์ เอกสาร แบบฟอร์มและสิ่งอ านวยความสะดวก ให้แก่ผู้รับบริการอย่างเพียงพอ 

3. ความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ จัดท าป้ายแสดงแผนผังการติดต่อประสานงาน

กับเจ้าหนา้ที่แต่ละคน 

4. จัดท ามีป้าย/สัญลักษณ์ที่แสดงขัน้ตอนการใหบ้ริการอย่างชัดเจน 

การจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บรกิารและระยะเวลาให้บริการต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้  

ในเขตกรุงเทรมหานคร 

 จ านวนขั้นตอนใหบ้ริการทั้งหมด 6 ขั้นตอน รอบระยะเวลามาตรฐานที่ใหบ้ริการ 5 วันท าการ 

จัดเก็บข้อมูล 1-30 เมษายน 2556 ณ สว่นอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ 

        จ านวนผูร้ับบริการที่ยื่นต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ช าระค่าธรรมเนียมจนถึงขั้นตอนการลงนามในใบอนุญาตจ านวน 57 คน ได้รับบริการตามรอบระยะเวลา

มาตรฐาน จ านวน 50 คน คิดเห็นรอ้ยละ 87.72 และได้รับบริการเกินกว่ารอบระยะเวลามาตรฐาน

จ านวน 7 คน คิดเห็นร้อยละ 12.28 ซึ่งเกิดจากขั้นตอนในการเสนอผู้มีอ านาจลงนามอนุญาต 

การก าหนดแนวทางแก้ไข 

การด าเนินการระยะสั้น 

   ด าเนินการมอบอ านาจการอนุญาตจากเดิมผู้อ านวยการส านักการอนุญาตลงนามอนุญาต

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผูอ้ านวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ลงนามอนุญาตปฏิบัติ

ราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ 
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การด าเนนิการระยะยาวในการให้บริการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกจิการดา้นอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท ในเขตกรุงเทรมหานคร 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน แนวทางปฏิบัตใินปัจจุบัน แนวทางปฏิบัตทิี่คดิปรับปรุง สิ่งที่ต้องแก้ไขเรื่อให้

ด าเนินการได ้

1 เจ้าหนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร/

รับเร่ืองลงทะเบียน 

-ผู้รับอนุญาต/ผู้รับมอบอ านาจตดิตอ่เจ้าหนา้ท่ีดว้ยตนเอง                                                          

-เจ้าหนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร/รับเร่ืองลงทะเบียน (ใชก้ระดาษ) 

-ผู้รับอนุญาต/ผู้รับมอบอ านาจ ลงทะเบียน ยื่นเอกสาร

และจัดท าบัญชไีมผ้่านระบบอนิเตอร์เน็ต 

-ระบบออกใบรับค าขอพร้อมรหัสส าหรับใชร้ะบบตดิตาม

เร่ืองราวการขอต่ออายุใบอนุญาต  

-จัดท าระบบออกใบอนุญาต

ทางอิเล็คทรอนิกส ์                

-แก้ไขระเบียบกรมป่าไม้  

วา่ด้วยการควบคุมการ             

แปรรูปไม ้                     

ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 

2541                                

-ท า MOU ขอใชร้ะบบ

ทะเบียนราษฎร์                       

จากกรมการปกครอง                 

-มอบอ านาจในการอนุญาต  

 

2 เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบเอกสาร/ 

บัญชไีม้/บันทึกเสนอ  

-เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบบัญชไีม ้                                     

-ประทับตราปดิบัญชไีม้ 

-เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบเอกสารและบัญชไีมผ้่านระบบ

อนิเตอร์เน็ต                                                               

-เมื่อตรวจสอบถูกต้องกดคลิกสถานะผา่นการตรวจสอบ 

3 ผู้มีอ านาจลงนามอนุญาต -เจ้าหนา้ท่ีเสนอเร่ืองตอ่ผู้บังคับบัญชา (ผอ.ส่วน) 

-ผู้มีอ านาจลงนามอนุญาต (ผอ.ส านัก) 

-ผู้มีอ านาจกดคลิกสถานะอนญุาต 

4 ช าระเงนิค่าธรรมเนยีม -ผู้รับอนุญาตโทรศัพท์มาสอบถามว่าสามารถช าระ

คา่ธรรมเนยีมได้หรือยัง                                               

-ผู้รับอนุญาตช าระเงินค่าธรรมเนยีมท่ีสว่นการคลัง กรมป่าไม้ 

(จะสามารถช าระค่าธรรมเนยีมได้ เมื่อผู้มอี านาจลงนาม

อนุญาตลงในเร่ืองขอต่ออายุใบอนุญาตท่ีเจ้าหนา้ที่บันทึก

เสนอ ซึ่งผู้ยื่นขออนุญาตไมส่ามารถช าระเงินในวันท่ีมายื่น

เอกสาร ท าให้ต้องมาตดิตอ่หลายคร้ัง) 

-ระบบตดิตามเร่ืองจะแสดงสถานะแจ้งให้ผู้รับอนุญาต/

ผู้รับมอบอ านาจช าระค่าธรรมเนยีมผ่านธนาคาร 

-ระบบของธนาคารแจ้งสถานะการช าระค่าธรรมเนยีม 

5 ผู้มีอ านาจลงนาม                      

ในใบอนุญาต 

-เจ้าหนา้ที่เขียนใบอนุญาต 

-ผู้มีอ านาจลงนามในใบอนุญาต (ผอ.ส านัก) 

-ออกใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ 

-ผู้มีอ านาจลงนามในใบอนุญาต (แบบดิจิตอล) 

6 รับใบอนุญาต -ผู้รับอนุญาต/ผู้รับมอบอ านาจ ลงลายมอืชื่อรับใบอนุญาต -ผู้รับอนุญาต/ผู้รับมอบอ านาจพิมพใ์บอนุญาตไวเ้ป็น

หลักฐาน 
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5. สรุปภารรวมการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ (ให้แนบ Financial Statement              

ในภาคผนวก) 

ล าดับ

ที ่

กจิกรรม งบประมาณ 

ราย

กจิกรรม 

(บาท) 

การใช้จ่ายงบประมาณรายเดอืน  (บาท) 

ร.ศ. 2555 ร.ศ. 2556 

ก.ย. ต.ค. ร.ย. ธ.ค. ม.ค. – พ.ค. ม.ิย. 

1. จัดท า

แนวทางใน

การ

ปฏบัิตงิาน

ของ

เจ้าหนา้ที่  

0       

2. การพัฒนา

บุคลากร

ด้านการ

ปฏบัิตงิาน  

0       

3. จัดท าคู่มือ

เพื่อให้

ความรู้

เกี่ยวกับ

ขั้นตอน

การ

ปฏบัิตงิาน  

200,000      198,000 

เงินคงเหลือ 2,000 บาท 

6. สรุปภารรวมประสบการณ์จากการด าเนินโครงการ 

 6.1 ประสบการณ์และบทเรยีนที่ได้จากการด าเนินงาน 

   ตั้งแต่ขัน้ตอนในการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานที่จัดท าข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้าง

ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ผู้บริหารเน้นภารกิจที่มีประชาชนเป็นผู้รับบริการเป็นหลัก ซึ่งยังมี

ภารกิจอื่นที่ยังมีความเสี่ยงอยู่ ในการคัดเลือกหน่วยงานในการจัดท าขอ้เสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้าง

ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการครั้งต่อไป (หากจะมีการด าเนินการ) ควรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นผู้เลือก 

ในส่วนของการจัดท าแผนนั้น เจา้หนา้ที่ผู้รับผดิชอบจัดท าโครงการไม่มคีวามรู้ความเข้าใจในขั้นตอนของ

การสร้างความโปร่งใส มีผลให้แผนการด าเนินการจัดท าข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ไม่มีประสิทธิภาพ
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เท่าที่ควร ในเรื่องของระยะเวลาด าเนินการจะเสียเวลาไปกับขั้นตอนการเตรียมการมาก ท าให้ระยะเวลา

ในการจัดเก็บข้อมูลการด าเนนิการ เหลือแค่ 1 เดือน   

  6.2 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางท่ีใช้ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค 

   - ผูร้ับผิดชอบจัดท าโครงการเปลี่ยนแปลงเพื่อสรา้งความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ                               

“กระบวนงานการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร”                     

ไม่มคีวามรูค้วามเข้าใจในขั้นตอนของการสร้างความโปร่งใสเท่าที่ควร มีผลให้แผนการด าเนินการจัดท า

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ไม่มปีระสิทธิภาพเท่าที่ควร จงึตอ้งแสวงหาความรูเ้พิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารตลอดจนเจา้หน้าที่สว่นฝกึอบรมที่ดูแลในการจัดท าดัชนีชีว้ัดมาตรฐานความ

โปร่งใส รวมถึงหาความรู้จากอินเตอร์เน็ต 

    - เจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่เบิกจ่ายเงนิไม่มปีระสบการณใ์นการเบิกจ่ายเงนินอกงบประมาณ

ท าให้การเบิกจา่ยล่าช้าจงึใช้วธิีสอบถามวิธีการแก้ไขปัญหาจากเจา้หนา้ที่สว่นการคลัง 

  

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานเรื่อแก้ไขปัญหา/ป้องกันความ

เสี่ยงในการเกิดการทุจรติคอร์รัปชั่นในภาคราชการ 

 - การคัดเลือกหน่วยงานที่จัดท าข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใส ควรให้

ผูร้ับบริการและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียเป็นผู้เลือก 

 - เพิ่มความรู้ใหเ้จา้หน้าที่ในการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการเพื่อจะ

ได้ด าเนินการได้อย่างมปีระสิทธิภาพ     

   -ผลักดันให้การจัดท าข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ

ราชการเป็นไปทั้งองค์กร 

8. ภาคผนวก 

 8.1 ส าเนาผลงานหรอืผลผลิตของโครงการที่เป็นรายงาน 

 8.2 ส าเนารายการผลงานประเภทอื่น ๆ 

 8.3 Financial Statement ของโครงการ 

หมายเหตุ  ในกรณีที่ส่วนราชการมีการกระจายงานให้แก่ส่วนราชการอื่น ๆ เช่น การทดลองน าร่องใน

บางพื้นที่ ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณเป็นผู้รายงานภาพรวมทั้งหมด โดยแนบผลงาน วิธีการ

ด าเนินโครงการ และรายงานการด าเนินกิจกรรม/โครงการย่อยที่หน่วยงานซึ่งช่วยปฏิบัติ รายงานต่อ

ส่วนราชการเจา้ของงบประมาณ และแนบรายละเอียดในภาคผนวกของส่วนนี้ดว้ย 



18 

 

“กระบวนงานการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท  

ในเขตกรุงเทรมหานคร” 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 

-ได้จัดท าแนวทางในการปฏิบัติงาน และให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการจัดท าแนวทางการปฏิบัติงาน      

จนแล้วเสร็จ               

-มีการซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดแล้ว               

-ได้จัดท าคู่มือมาตรฐานการให้บริการต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร                   

เสร็จเรียบร้อยแลว้ ส าหรับการเบิกจ่ายงบประมาณ ก าลังอยู่ในระหวา่งการด าเนินการ               

-การจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ให้บริการ ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต                             

ช้ัน 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ 

-ศูนย์บริการประชาชน กรมป่าไม้ ให้บริการ ณ บริเวณช้ัน 1 อาคารเทียมคมกฤส ในการ* รับเรื่อง ร้องเรียน                

แจง้เบาะแส ข้อเสนอแนะ * บริการข้อมูล เอกสารเผยแพร่ * ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเปิดสายด่วน 1310 กด 3 

ในการให้บริการเรื่องดังกล่าว  

-ศูนย์บริการประชาชน กรมป่าไม้ มรีะบบรับเรื่องรอ้งเรียน/ขั้นตอนการด าเนินการรับเรื่องรอ้งเรียน 

-การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการสร้างความโปร่งใสของกรมป่าไม้ ตามโครงการพัฒนาดัชนี                      

วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ” เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้      

 
หลักฐานอ้างอิง  

-ประกาศกรมป่าไม้ ที่ 1149/2554 ลงวันที่ 15 มี.ค. 2554 เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและ

ตรวจสอบได้ของกรมป่าไม้ 

-ค าสั่งส านักการอนุญาต ที่ 5/2555 ลงวันที่ 9 พ.ย. 2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดท าข้อเสนอการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ กระบวนงานการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ

ด้านอุตสาหกรรมไม้ฯ  

-ค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ 4967/2555 ลงวันที่ 17 ธ.ค. 2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดท ามาตรฐานความ

โปร่งใสและดัชนวีัดความโปร่งใสของกรมป่าไม้  

-ศูนย์บริการประชาชน กรมป่าไม้ ให้บริการ ณ บริเวณช้ัน 1 อาคารเทียมคมกฤส ในการ* รับเรื่อง ร้องเรียน                

แจง้เบาะแส ข้อเสนอแนะ * บริการข้อมูล เอกสารเผยแพร่ * ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเปิดสายด่วน 1310 กด 3 

ในการให้บริการเรื่องดังกล่าว  

-ศูนย์บริการประชาชน กรมป่าไม้ มรีะบบรับเรื่องรอ้งเรียน/ขั้นตอนการด าเนินการรับเรื่องรอ้งเรียน 

-ภาพถ่ายการประชุมคณะท างานฯ (ส านักการอนุญาต) วันที่ 21 ธ.ค. 2555 

-ภาพถ่ายการประชุมคณะท างานฯ (ส านักการอนุญาต) วันที่ 2 ม.ค. 2556  
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-ภาพถ่ายการประชุมเชงิปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการสร้างความโปร่งใสของกรมป่าไม้ ตามโครงการพัฒนา

ดัชนวีัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ” เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้      

-ค าสั่งส านักการอนุญาต ที่ 2/2556 ลงวันที่ 7 ก.พ. 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดการขอ้ร้องเรียน 

-ประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ส านักการอนุญาต ลงวันที่ 7 ก.พ. 2556  

-จัดท า Power Point เรื่อง การจัดท าบัญชีป่าไม้  

-ด าเนินการจัดประชุมชีแ้จงเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานการให้บริการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ

ด้านอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร 

-ภาพถ่ายและเอกสารการรายงานผลการตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง                               

เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 

-จัดท ารา่งคู่มือมาตรฐานการให้บริการต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร        

แจ้งเวียนร่างคู่มือใหผู้ม้ีสว่นเกี่ยวข้องพจิารณา เพื่อให้เกิดความรอบคอบ ถูกต้อง ปฏิบัติได้จรงิ ก่อนส่งพิมพ์  

-ภาพถ่ายและเอกสารประกอบการประชุมคณะท างานฯ (ส านักการอนุญาต) วันที่ 5 ม.ีค. 2556  

-การจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการใหบ้ริการต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร        

ณ สถานที่ให้บริการ ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต ช้ัน 1 อาคารเทียมคมกฤส 

-การจัดท าคู่มอืมาตรฐานการให้บริการต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

-การแจง้เวียนมาตรฐานการให้บริการตอ่อายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้หนว่ยงาน

ภายในกรมป่าไม้ทราบ 

-น ารายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินการ เอกสารเผยแพร่ตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใส

ในการปฏิบัติราชการ “กระบวนงานการตอ่อายุใบอนุญาตประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท               

ในเขตกรุงเทพมหานคร” ลงในเว็บไซต์กรมป่าไม้  
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การประชุมคณะท างานจัดท าข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเรื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ                       

กระบวนงานการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท 

ในเขตกรุงเทรมหานคร 

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม ร.ศ. 2555 ณ ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต 
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การประชุมคณะท างานจัดท าข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเรื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

กระบวนงานการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท 

ในเขตกรุงเทรมหานคร 

วันรุธที่ 2 มกราคม ร.ศ. 2556 ณ ห้องผู้อ านวยการส านักการอนุญาต 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการสร้างความโปร่งใสของกรมป่าไม้  

ตามโครงการรัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ” เมื่อวันท่ี 6 กุมภารันธ์ 2556 

ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ 
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การจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ณ บริเวณช้ัน 1 อาคารเทียมคมกฤส  

* รับเรื่อง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ * บริการข้อมูล เอกสารเผยแรร่ * ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 

ระบบรับเรื่องร้องเรียน/ขั้นตอนการด าเนินการ ของศูนย์บริการประชาชน กรมป่าไม้ 
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การตรวจเยี่ยมเรื่อติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง                                      

เรื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
“กระบวนงานการตอ่อายุใบอนุญาตประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร”                 

โดยผู้แทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดา้นการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ผูแ้ทนส านักงาน ก.พ.ร.                   

และนายสมชาย วราภาสกุล โดยมีนายเริงชัย ประยูรเวช รองอธิบดีกรมป่าไม ้กล่าวต้อนรับ                         

เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 

ณ ห้องประชุมส านักแผนงานและสารสนเทศ ช้ัน 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ 

 

 
 

 
 

 
 



42 

 

 



43 

 

 
 



44 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 

 

 
 
 
 

การประชุมคณะท างานจัดท าข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเรื่อสร้างความโปร่งใส 
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ในการปฏิบัติราชการ เรื่อสร้างความโปร่งใสในกระบวนงาน                                                                                    

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท ในเขตกรุงเทรมหานคร 

วันอังคารที่ 5 มีนาคม ร.ศ. 2556 ณ ห้องผู้อ านวยการส านักการอนุญาต 
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การจัดท าคู่มือมาตรฐานการให้บรกิารต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทรมหานคร 

 
 

มีการแจ้งเวียนในเว็บไซต์กรมป่าไม้ในหน้าหลักของกรมป่าไม้
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การจัดท าบอร์ดประชาสัมรันธ์ และมีตู้รับความคดิเห็น ณ สถานที่ให้บริการ  

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม ้ส านักการอนุญาต ชั้น 1 อาคารเทยีมคมกฤส กรมป่าไม้ 
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มีการแจ้งเวียนให้หน่วยงานภายในกรมป่าไม้ทราบ 
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แบบสอบถามความรึงรอใจของผู้รับบริการต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 

 ในเขตกรุงเทรมหานคร 

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ ร.ศ. 2556 

 

ค าชี้แจง 

 

 แบบสอบถามชุดนี้ เป็นเคร่ืองมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตอ่การได้รับบริการตอ่อายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ค าตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ

ปรับปรุงและพัฒนาการปฏบัิตงิานและการให้บริการ จึงขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง 

โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงใน  หนา้ค าตอบ 

1. เรศ 

  ชาย  หญิง   

 

2. อายุ 

  ต่ ากว่า 20 ปี  20-29 ปี 

  30-39 ปี  40-49 ปี 

  50-59 ปี  60 ปีขึน้ไป 

 

3. ระดับการศึกษา 

  ต่ ากว่า ม.3  ม.3 - ปวช. 

  ม.6 /ปวส./อนุปริญญา  ปริญญาตรี หรือสูงกว่า 

 

4. ประเภทผู้มาตดิต่อรับบรกิาร  

  ผู้ขออนุญาต/ผู้รับอนุญาต 

     บุคคลธรรมดา                  นติบุิคคล                   ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

  ผู้รับมอบอ านาจ  

  อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................................................................................... 

  

5. ประเภทใบอนุญาตที่มารับบริการต่ออายุใบอนุญาต 

  ใบอนุญาตตัง้โรงงานแปรรูปไม้ 

  ใบอนุญาตตัง้โรงค้าไมแ้ปรรูป 

  ใบอนุญาตค้าหรือมไีวใ้นครอบครองเพื่อการคา้ ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาที่ท าด้วย 

  ไมห้วงหา้ม  

 

โปรดรลิก 
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6. ระดับความรึงรอใจของผู้รับบรกิาร  

 โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงในชอ่งท่ีตรงกับระดับความพึงพอใจของทา่น  

ระดับ 5 หมายถงึ พอใจมาก                    ระดับ 4 หมายถงึ พอใจ               ระดับ 3 หมายถงึ พอใจน้อย  

ระดับ 2 หมายถงึ ไมพ่อใจ                       ระดับ 1 หมายถงึ ไมพ่อใจมาก 

ด้าน ระดับความความรึงรอใจ 

5 4 3 2 1 

เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ/ตดิต่อประสานงาน 

1) มคีวามรับผิดชอบในการปฏบัิตหินา้ที่      

2) มคีวามเต็มใจและพรอ้มในการให้บริการอยา่งสุภาพ      

3) มคีวามรู้และความเช่ียวชาญในงานท่ีให้บริการ      

4) ให้บริการด้วยความเสมอภาค โดยไม่เลอืกปฏบัิติ      

5) มเีจ้าหนา้ที่เพยีงพอในการให้บริการ      

6) การให้ความร่วมมอืในการตดิตอ่ประสานงาน      

กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน/ระยะเวลาการให้บริการ 

1) มกีารประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขัน้ตอนการให้บริการ      

2) ขั้นตอนการให้บริการก าหนดไว้ชัดเจน      

3) การอ านวยความสะดวกในแต่ละขัน้ตอนการให้บริการ      

4) ระยะเวลาในการด าเนินการแตล่ะขั้นตอนมคีวามเหมาะสม      

5) มคีวามรวดเร็วในการให้บริการ      

คณุภารของการให้บริการ 

1) การให้ค าปรึกษาแนะน าได้อยา่งถูกตอ้ง ชัดเจนและเข้าใจง่าย      

2) การตอบข้อหารอื/ค าวินจิฉัยเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ชัดเจน รวดเร็ว      

3) มคีู่มอื/แนวทางปฏิบัต ิชัดเจน ครอบคลุมในการขอรับบริการ      

สิ่งอ านวยความสะดวก 

1) สถานท่ีให้บริการมคีวามเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก      

2) มีการจัดอุปกรณ์ เอกสาร แบบฟอร์มและสิ่งอ านวยความสะดวก                      

ให้แกผู่้รับบริการอยา่งเพียงพอ 

     

3) ความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับเจ้าหนา้ที่      

4) มป้ีาย/สัญลักษณ์ท่ีแสดงขั้นตอนการให้บริการอยา่งชัดเจน      

 

7. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ

..............................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 
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แบบสรุปประเมนิผลความรึงรอใจ / ไมร่ึงรอใจต่อการใหบ้ริการต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้                      

ในเขตกรุงเทรมหานคร 

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้  

เดือนเมษายน ปีงบประมาณ ร.ศ. 2556 

จ านวนผู้เข้าตอบแบบสอบถามทั้งหมด .....46.......คน    

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ หมายเหต ุ

1.  เพศ 

 ชาย 

 หญิง 

 

27 

19 

 

58.70 

41.30 

 

2.  อายุ   

 ต่ ากว่า 20 ปี  

 20 – 29 ปี       

 30 – 39 ปี 

 40 – 49 ปี 

 50 – 59 ปี       

 60 ปีขึน้ไป 

 

1 

3 

6 

16 

11 

9 

 

2.17 

6.52 

13.04 

34.78 

23.92 

19.57 

 

3.  ระดับการศกึษาสูงสุด 

 ต่ ากว่า ม.3    

 ม.3 - ปวช. 

 ม.6 /ปวส./อนุปริญญา    

 ปริญญาตรี หรือสูงกว่า  

 

7 

13 

10 

16 

 

15.22 

28.26 

21.74 

34.78 

 

4.  สถานภาพของผู้มารับบริการ 

 ผู้ขออนุญาต/ผู้รับอนุญาต 

 บุคคลธรรมดา                  

 นติบุิคคล                   

 ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกจิ 

 ผู้รับมอบอ านาจ      

 อื่นๆ  โปรดระบุ …………………… . 

 

7 

7 

4 

1 

27 

 

15.22 

15.22 

8.69 

2.17 

58.70 

 

5.  ประเภทใบอนุญาตท่ีมารับบริการต่ออายุ          

 ใบอนุญาตตัง้โรงงานแปรรูปไม ้          

 ใบอนุญาตตัง้โรงค้าไมแ้ปรรูป  

 ใบอนุญาตค้าหรือมไีวใ้นครอบครองเพื่อการคา้ ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ 

           เครื่องใช ้หรอืสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไมห้วงหา้ม  

 

 

23 

22 

28 

 

31.51 

30.14 

38.35 

ผู้ประกอบการ 

1 คน สามารถ

รับบริการ               

ตอ่อายุ                

ได้หลาย

ใบอนุญาต 
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ความรึงรอใจ/ความไม่รึงรอใจในภารรวมของการด าเนินกจิกรรม  

             ประเด็น ความพึงพอใจ ความไมพ่ึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย ไม่พอใจ ไม่พอใจมาก 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ย

ละ 

เจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ/ติดต่อประสานงาน 

1) มีความรับผิดชอบในการ

ปฏบัิติหน้าที่ 

30 65.22 16 34.78       

2) มีความเต็มใจและพร้อมใน

การใหบ้รกิารอย่างสุภาพ 

32 69.57 14 30.43       

3) มีความรู้และความเชี่ยวชาญ

ในงานท่ีให้บรกิาร 

24 52.17 22 47.83       

4) ให้บริการด้วยความเสมอ

ภาค โดยไม่เลอืกปฏบัิติ 

22 47.83 22 47.83 2 4.34     

5) มีเจ้าหน้าท่ีเพียงพอในการ

ให้บรกิาร 

18 39.13 16 34.78 12 26.09     

6) การให้ความร่วมมือในการ

ติดต่อประสานงาน 

22 47.83 23 50.00 1 2.17     

เฉลี่ย  53.63  40.94  5.43     

กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ระยะเวลาการให้บริการ 

1) มกีารประชาสัมพันธ์หรือแจ้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการให้บรกิาร 

11 23.91 30 65.22 5 10.87     

2) ขั้นตอนการให้บริการก าหนด

ไวช้ัดเจน 

14 30.43 26 56.52 6 13.05     

3) การอ านวยความสะดวก             

ในแต่ละขั้นตอนการใหบ้รกิาร 

21 45.65 22 47.83 3 6.52     

4) ระยะเวลาในการด าเนินการ

แต่ละขั้นตอนมคีวามเหมาะสม 

20 43.48 26 56.52       

5) มคีวามรวดเร็วในการให้บรกิาร 26 56.52 18 39.13 2 4.35     

เฉลี่ย  40  53.04  6.96     

คุณภารของการให้บริการ 

1) การให้ค าปรกึษาแนะน าได้อย่าง

ถูกต้อง ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

26 56.52 18 39.13 2 4.35     

2) การตอบข้อหารือ/ค าวินิจฉัย

เป็นไปอย่างถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว 

21 45.65 22 47.83 3 6.52     

3) มคีู่มือ/แนวทางปฏบัิติ ชัดเจน 

ครอบคลุมในการขอรับบรกิาร 

19 41.31 24 52.17 3 6.52     

เฉลี่ย  47.82  46.38  5.80     
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             ประเด็น ความพึงพอใจ ความไมพ่ึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย ไม่พอใจ ไม่พอใจมาก 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

ส่ิงอ านวยความสะดวก 

1) สถานท่ีให้บริการมีความ

เหมาะสมและเข้าถึงไดส้ะดวก 

15 32.61 17 36.96 13 28.26 1 2.17   

2) มีการจัดอุปกรณ์ เอกสาร 

แบบฟอร์มและสิ่งอ านวยความ

สะดวก ให้แก่ผู้รับบริการอย่าง

เพียงพอ 

17 36.96 22 47.83 6 13.04 1 2.17   

3) ความสะดวกในการติดต่อ

ประสานงานกับเจา้หน้าท่ี 

23 50.00 19 41.31 3 6.52 1 2.17   

4) มี ป้าย/สัญลักษณ์ท่ีแสดง

ขั้ นตอนการให้บริการอย่ า ง

ชัดเจน 

13 28.26 24 52.17 8 17.4 1 2.17   

เฉลี่ย  36.96  44.57  16.30  2.17   

สรุปความรึงรอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการได้รับบริการต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 

ในเขตกรุงเทรมหานคร 

             ประเด็น ความพึงพอใจ ความไมพ่ึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย ไม่พอใจ ไม่พอใจมาก 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

เจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ/ติดต่อ

ประสานงาน 

 53.63  40.94  5.43     

กระบวนการ /ขั้ นตอนการ

ปฏิ บัติงาน /ระยะเวลาการ

ให้บริการ 

 40  53.04  6.96     

คุณภาพของการให้บริการ  47.8

2 

 46.38  5.80     

สิ่งอ านวยความสะดวก  36.96  44.57  16.30  2.17   

เฉลี่ย  44.60  46.23  8.62  0.55   

 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

 - บริการให้ประชาชนท่ีติดต่อราชการดมีาก 

 - ได้รับค าแนะน าและชี้แจงจากเจ้าหน้าท่ีเป็นอยา่งดี 

 - ขอโต๊ะส าหรับผู้มาติดต่อ 

 - ไมม่ขี้อคิดเห็น ดีมาก 

 - หาที่จอดรถยากมาก 
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การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการได้รับบริการ   

ต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ตอบแบบสอบถามระหว่างวันที่ 1-30 

เมษายน 2556 ณ สถานที่ให้บริการ ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ โดยจ านวนผู้ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด 46 คน พบว่า  

  1. เรศ ผลการส ารวจพบว่าผูร้ับบริการด้านการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

จ านวน 27 คน คดิเป็นร้อยละ 58.70 เป็นเพศหญิง จ านวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.30  

  2. อายุ ผลการส ารวจพบว่าผูร้ับบริการด้านการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส่วนใหญ่อายุ               

40-49 ปี จ านวน 16 คน คิดเป็นรอ้ยละ 34.78 รองลงมาอายุ 50-59 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 

23.92 

  3. ระดับการศึกษา ผลการส ารวจพบว่าผูร้ับบริการด้านการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้                

ส่วนใหญ่มีระดับการศกึษาระดับปริญญาตรี หรอืสูงกว่า จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 34.78 รองลงมาเป็น

ระดับ ม.3-ปวช. จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 28.26 

  4. ประเภทผู้มาติดต่อรับบริการ ผลการส ารวจพบว่าผูร้ับบริการด้านการอนุญาต

อุตสาหกรรมไม้ ส่วนใหญ่เป็นผู้รับมอบอ านาจ จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 58.70  

   จากตาราง  

   ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการได้รับบริการต่ออายุใบอนุญาต

อุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 99.45 โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ พอใจมาก ร้อยละ 

44.60 พอใจ ร้อยละ 46.23 และพอใจนอ้ย ร้อยละ 8.62 ส าหรับความไม่พึงพอใจ คิดเป็นรอ้ยละ 0.55    

   ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการได้รับบริการต่ออายุใบอนุญาต

อุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ/ติดต่อประสานงาน คิดเป็นร้อยละ 

100.00 โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ พอใจมาก ร้อยละ 53.63 พอใจ ร้อยละ 40.94 และพอใจน้อยร้อยละ 

5.43    

   ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการได้รับบริการต่ออายุใบอนุญาต

อุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ระยะเวลาการให้ 

บริการ คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ พอใจมาก ร้อยละ 40.00 พอใจ ร้อยละ 53.04 

และพอใจนอ้ย ร้อยละ 6.96    
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   ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการได้รับบริการต่ออายุใบอนุญาต

อุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านคุณภารของการให้บริการ  คิดเป็นร้อยละ 100.00                    

โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ พอใจมาก ร้อยละ 47.82 พอใจ ร้อยละ 46.38 และพอใจน้อย ร้อยละ 5.80    

   ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการได้รับบริการต่ออายุใบอนุญาต

อุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 97.83 โดยแบ่งเป็น 3 

ระดับ คือ พอใจมาก ร้อยละ 36.96 พอใจ ร้อยละ 44.57 และพอใจน้อย ร้อยละ 16.30 ส าหรับความ              

ไม่พึงพอใจ คิดเป็นรอ้ยละ 2.17    

 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

  -บริการให้ประชาชนที่ติดตอ่ราชการดีมาก 

  -ได้รับค าแนะน าและชีแ้จงจากเจา้หนา้ที่เป็นอย่างดี 

  -ขอโต๊ะส าหรับผูม้าติดตอ่ 

  -ไม่มขี้อคิดเห็น ดีมาก 

  -หาที่จอดรถยากมาก 
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ขั้นตอนและระยะเวลาการต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทรมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาให้บริการ 5 วันท าการ 

 

ช าระเงินค่าธรรมเนียม 

ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอ            

รร้อมเอกสารท่ีเกีย่วข้อง           

ต่อรนักงานเจ้าหน้าท่ี 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/

รับเร่ืองลงทะเบียนรับค าขอ 

ผอ.ลงนามในใบอนุญาต 

(ปฏิบัติราชการแทนอปม.) 

 

ผู้ขออนุญาตรับ

ใบอนุญาต     

ผอ.ลงนามอนุญาต                 

(ปฏิบัติราชการแทนอปม.) 

 

เขียนใบอนุญาต/                          

เสนอลงนาม 

 

รนักงานเจ้าหน้าที่                   

ตรวจบัญชี/บันทกึเสนอ 

 

 

10 นาที 

30 นาที (ขึ้นอยู่กับจ านวนไม้/     

              สิ่งประดิษฐ์ฯในบัญชี) 

1 วัน 

2 วันท าการ 

1 วัน 

10 นาที 
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 การต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทรมหานคร ตามระเบียบกรมป่าไม้     

ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 ข้อ 37   

 การยื่นเอกสารประกอบการรจิารณา ดังน้ี 

  1. ค าขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ว่าด้วยการแปรรูปไม้               

และมีไม้แปรรูป หรือค าขอตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้           

ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรอืสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าดว้ยไม้หวงหา้ม แล้วแตก่รณี 

  2. บัญชสีถิตแิสดงการด าเนนิการในรอบปีที่ผา่นมา ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 

  3. สมุดบัญชไีม้หรอืสมุดบัญชสีิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เกี่ยวข้องในรอบปีที่ผา่นมา 

  4. ใบอนุญาต ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวผูข้ออนุญาต 

  5. หนังสือมอบอ านาจ กรณีผู้ขอไม่ได้มาติดต่อด้วยตนเอง พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว                 

ผูร้ับมอบอ านาจ                                                                   

 ระยะเวลาการยื่นค าขอ                                   

  ให้ยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ   

  ในกรณียื่นค าขอล่าช้า คือ ภายหลังใบอนุญาตสิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี ให้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น

ประกอบการพิจารณาด้วย และในปีตอ่ไปหากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตลา่ช้าอีก ให้งดต่ออายุใบอนุญาต  

  ถ้าใบอนุญาตสิ้นอายุเกินกว่า 1 ปี จะไม่ริจารณาต่ออายุใบอนุญาตให้ด าเนินการต่อไป  

 การรับค าขอ  

  ใหเ้จา้หน้าที่ตรวจสอบเอกสาร กรณีที่เอกสารครบถ้วนถูกต้องให้ลงทะเบียนรับค าขอ และออกใบรับ

ให้ผู้ขอเป็นหลักฐาน 

  กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ให้คืนเอกสารทั้งหมดให้ผู้ขอ พร้อมบันทึกแจ้งเหตุผลที่คืน 

แล้วให้ผู้ขอลงนามรับคืนไว้เป็นหลักฐาน 

 การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่  

  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปิดยอดบัญชีไม้ หรือยอดบัญชีสิ่งประดิษฐ์ฯ ทุกเล่ม แล้วบันทึกลงไว้ในสมุด

บัญชี ให้มีสาระข้อความตรงกันว่า “ได้ท าการปิดยอดบัญชีถึงวัน เดือน พ.ศ. จ านวนไม้หรือจ านวนสิ่งประดิษฐ์ฯ 

คงเหลือตรงตามบัญชีสถิติแสดงการด าเนินการที่ยื่นประกอบเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาตหรือไม่” แล้วบันทึก

รายละเอียดเสนอผู้มีอ านาจ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาสั่งการ  ในกรณีสั่งอนุญาตให้ออกใบอนุญาต

ฉบับใหม่ เมื่อได้เรียกเก็บเงินคา่ธรรมเนียมแลว้  

 ผู้มีอ านาจสั่งการ  

  ผูอ้ านวยการส านักการอนุญาต ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้พจิารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต 

 การช าระเงนิค่าธรรมเนียม  

  ในกรณีสั่งอนุญาต ให้เรียกเก็บเงินคา่ธรรมเนียม และออกใบอนุญาตฉบับใหม่ เมื่อได้เรียกเก็บเงิน

ค่าธรรมเนียมแล้ว 
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 การออกใบอนุญาต  

 ใหก้ าหนดอายุใบอนุญาตได้คราวละไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาตตามหลักเกณฑด์ังต่อไปนี้ 

  ในกรณียื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต และช าระเงินค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้น

อายุ ให้ระบุวันออกใบอนุญาตฉบับใหม่ถัดจากวันที่ใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุ ส าหรับวันสิ้นอายุใบอนุญาต

ก าหนดตามใบอนุญาตฉบับเดิม 

  ในกรณียื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุ แต่ได้ช าระเงินค่าธรรมเนียม

ภายหลังใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุ ให้ระบุวันออกใบอนุญาตฉบับใหม่ตามวันที่ช าระเงินค่าธรรมเนียม ส าหรับวัน

สิน้อายุใบอนุญาตใหก้ าหนดตามใบอนุญาตฉบับเดิม 

  ในกรณียื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตภายหลังใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุ (ยื่นค าขอล่าช้า) ให้

ระบุวันออกใบอนุญาตฉบับใหม่ตามวันที่ช าระเงินค่าธรรมเนียม ส าหรับวันสิ้นอายุใบอนุญาตให้ก าหนดตาม

ใบอนุญาตฉบับเดิม และหมายเหตุในใบอนุญาตว่า “ใบอนุญาตฉบับนี้ได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมตามใบเสร็จ รับเงิน 

ฉบับที่...เล่มที่...ลงวันที่...ต่อจากใบอนุญาต ฉบับที่...เล่มที่...ลงวันที่...”  “ผ่อนผันให้ต่ออายุล่าช้าได้ โดยมี

เงื่อนไขว่าในปีตอ่ไปหากยื่นต่ออายุล่าช้าอีก กรมป่าไม้จะไม่พิจารณาต่ออายุให้”  

 การมอบใบอนุญาต  

 เมื่อด าเนินการออกใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว ให้มอบใบอนุญาตฉบับใหม่ให้แก่ผู้รับอนุญาตหรือ

ผูร้ับมอบอ านาจ โดยใหล้งลายมือช่ือรับไว้เป็นหลักฐาน 
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แบบฟอร์มการจดัเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและระยะเวลาใหบ้ริการต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทรมหานคร 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ 

ชื่อผู้จัดเก็บขอ้มูล  นางสาวรัตนา  สอาดนัก  นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ   หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 4852 

จ านวนขั้นตอนให้บริการท้ังหมด  6  ขั้นตอน  รอบระยะเวลามาตรฐานท่ีให้บริการ  5  วันท าการ  จัดเก็บขอ้มูล 1-30 เมษายน 2556 ณ ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 

ข้อมูลผู้ใชบ้ริการและระยะเวลาให้บริการจริงเดอืนเมษายน 2556 

(1) 

ล าดับท่ี 

(2) 

ชื่อผู้ใช้บรกิาร 

(3) 

เวลาเริ่มต้น

ให้บรกิาร 

(ยื่นค าขอ) 

(4) 

เวลาสิน้สุด

ให้บรกิาร                  

(ลงนามอนุญาต) 

(5) 

เวลาเริ่มต้น

ให้บรกิาร 

(รับช าระ

ค่าธรรมเนียม) 

(6) 

เวลาสิน้สุด

ให้บรกิาร                  

(ลงนามใน

ใบอนุญาต) 

(7) 

(7) = (4)-(3)+ 

(6)-(5)     

ระยะเวลา

ให้บรกิารจรงิ 

(8) 

ผลเปรยีบเทียบ

กับระยะเวลา

มาตรฐาน 

(9) 

หมายเหตุ 

1 นายวิชัย วัชรีอุดมกาล 1 เม.ย. 56 2 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 

2 นางสาววรรณนดิา ค าอ่อน 1 เม.ย. 56 2 เม.ย. 56 10 เม.ย. 56 11 เม.ย. 56 4 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 6 วันท าการ 

3 นายอุทัย ชาทอง 1 เม.ย. 56 2 เม.ย. 56 10 เม.ย. 56 11 เม.ย. 56 4 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 6 วันท าการ 

4 นายศิริพงศ ์ศิริสุนทรชัย 1 เม.ย. 56 2 เม.ย. 56 9 เม.ย. 56 10 เม.ย. 56 4 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 5 วันท าการ 

5 นายอรุณ คงคล้าย 1 เม.ย. 56 2 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 

6 ห้างหุน้สว่นจ ากัด นครค้าไม ้ 1 เม.ย. 56 2 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 

7 นายตฤน  นธิิปรีชา 1 เม.ย. 56 2 เม.ย. 56 10 เม.ย. 56 11 เม.ย. 56 4 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 6 วันท าการ 

8 นางสาววรรณนดิา ค าอ่อน 1 เม.ย. 56 2 เม.ย. 56 10 เม.ย. 56 11 เม.ย. 56 4 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 6 วันท าการ 

9 ห้างหุน้สว่นจ ากัด นครค้าไม ้ 1 เม.ย. 56 2 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 

10 บริษัท สามธันวา จ ากัด 2 เม.ย. 56 2 เม.ย. 56 22 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56 4 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 11 วันท าการ 

11 นายมนตรี สุขพาสนเ์จรญิ 3 เม.ย. 56 4 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 

12 ห้างหุน้สว่นจ ากัด เจรญิสินนมิติรใหม่ 3 เม.ย. 56 4 เม.ย. 56 5 เม.ย. 56 9 เม.ย. 56 4 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 2 วันท าการ 

13 นายวีรวชิญ ์จรัญสิริเชษฐ์ 3 เม.ย. 56 4 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 

14 นายวีรวชิญ ์จรัญสิริเชษฐ์ 3 เม.ย. 56 4 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 
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แบบฟอร์มการจดัเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและระยะเวลาใหบ้ริการต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทรมหานคร 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ 

ชื่อผู้จัดเก็บขอ้มูล  นางสาวรัตนา  สอาดนัก  นักวชิาการป่าไม้ช านาญการ   หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 4852 

จ านวนขั้นตอนให้บริการท้ังหมด  6  ขั้นตอน  รอบระยะเวลามาตรฐานท่ีให้บริการ  5  วันท าการ จัดเก็บข้อมูล 1-30 เมษายน 2556 ณ ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 

ข้อมูลผู้ใชบ้ริการและระยะเวลาให้บริการจริงเดอืนเมษายน 2556 

(1) 

ล าดับท่ี 

(2) 

ชื่อผู้ใช้บรกิาร 

(3) 

เวลาเริ่มต้น

ให้บรกิาร 

(ยื่นค าขอ) 

(4) 

เวลาสิน้สุด

ให้บรกิาร                  

(ลงนามอนุญาต) 

(5) 

เวลาเริ่มต้น

ให้บรกิาร 

(รับช าระ

ค่าธรรมเนียม) 

(6) 

เวลาสิน้สุด

ให้บรกิาร                  

(ลงนามใน

ใบอนุญาต) 

(7) 

(7) = (4)-(3)+ 

(6)-(5)     

ระยะเวลา

ให้บรกิารจรงิ 

(8) 

ผลเปรยีบเทียบ

กับระยะเวลา

มาตรฐาน 

(9) 

หมายเหตุ 

15 นางกัลยา ไทยวัฒน์ 3 เม.ย. 56 9 เม.ย. 56 23 เม.ย. 56 25 เม.ย. 56 4 วันท าการ 1 -เ อ ก ส า ร ค ร บ                      

วันท่ี 9 เม.ย.56      

-รอช าระเงิน 8 วันท าการ    

16 นายกติติกุล กุลพัฒนโชติ 4 เม.ย. 56 5 เม.ย. 56 18 เม.ย. 56 19 เม.ย. 56 4 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 6 วันท าการ 

17 นายพรชัย ภู่ธีรอาภา 4 เม.ย. 56 5 เม.ย. 56 19 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56 6 วันท าการ 0 รอช าระเงิน 7 วันท าการ 

18 นายธงชัย ศรีเจรญิวิจิตร 4 เม.ย. 56 5 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 

19 นายกมิไล้ แซ่ลิ้ม 4 เม.ย. 56 9 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 

20 นางกัญญณัฎฐ์ ธีรกุลวัฒน์ 4 เม.ย. 56 5 เม.ย. 56 10 เม.ย. 56 11 เม.ย. 56 4 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 3 วันท าการ 

21 บริษัท หยู่ฮงค้าไม ้จ ากัด 4 เม.ย. 56 5 เม.ย. 56 18 เม.ย. 56 19 เม.ย. 56 4 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 6 วันท าการ 

22 นางเงินยวง อุษาวัฒนากุล 4 เม.ย. 56 5 เม.ย. 56 22 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56 5 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 8 วันท าการ 

23 นางกัญญณัฎฐ์ ธีรกุลวัฒน์ 4 เม.ย. 56 5 เม.ย. 56 10 เม.ย. 56 11 เม.ย. 56 4 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 3 วันท าการ 

24 นายกติติกุล กุลพัฒนโชติ 4 เม.ย. 56 5 เม.ย. 56 18 เม.ย. 56 19 เม.ย. 56 4 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 7 วันท าการ 

25 นายพรชัย ภู่ธีรอาภา 4 เม.ย. 56 5 เม.ย. 56 19 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56 6 วันท าการ 0 รอช าระเงิน 7 วันท าการ 

26 นายกมิไล้ แซ่ลิ้ม 4 เม.ย. 56 9 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 
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แบบฟอร์มการจดัเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและระยะเวลาใหบ้ริการต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทรมหานคร 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ 

ชื่อผู้จัดเก็บขอ้มูล  นางสาวรัตนา  สอาดนัก  นักวชิาการป่าไม้ช านาญการ   หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 4852 

จ านวนขั้นตอนให้บริการท้ังหมด  6  ขั้นตอน  รอบระยะเวลามาตรฐานท่ีให้บริการ  5  วันท าการ จัดเก็บข้อมลู 1-30 เมษายน 2556 ณ ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 

ข้อมูลผู้ใชบ้ริการและระยะเวลาให้บริการจริงเดอืนเมษายน 2556 

(1) 

ล าดับท่ี 

(2) 

ชื่อผู้ใช้บรกิาร 

(3) 

เวลาเริ่มต้น

ให้บรกิาร 

(ยื่นค าขอ) 

(4) 

เวลาสิน้สุด

ให้บรกิาร                  

(ลงนามอนุญาต) 

(5) 

เวลาเริ่มต้น

ให้บรกิาร 

(รับช าระ

ค่าธรรมเนียม) 

(6) 

เวลาสิน้สุด

ให้บรกิาร                  

(ลงนามใน

ใบอนุญาต) 

(7) 

(7) = (4)-(3)+ 

(6)-(5)     

ระยะเวลา

ให้บรกิารจรงิ 

(8) 

ผลเปรยีบเทียบ

กับระยะเวลา

มาตรฐาน 

(9) 

หมายเหตุ 

27 นางทองหยิบ จันทร์ไพร 4 เม.ย. 56 9 เม.ย. 56 11 เม.ย. 56 11 เม.ย. 56 4 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 3 วันท าการ 

28 นายพรชัย ภู่ธีรอาภา 5 เม.ย. 56 5 เม.ย. 56 19 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56 5 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 7 วันท าการ 

29 นายสุชาติ ธ ารงลักษณ ์ 5 เม.ย. 56 5 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 

30 นายลิวพวง แซ่ตัง้ 9 เม.ย. 56 10 เม.ย. 56 11 เม.ย. 56 11 เม.ย. 56 3 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 2 วันท าการ 

31 นางสาวกิมฮวย เลา้ณรงคต์ระกูล 9 เม.ย. 56 10 เม.ย. 56 18 เม.ย. 56 19 เม.ย. 56 4 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 4 วันท าการ 

32 ห้างหุน้สว่นจ ากัด ทีคแอนดไ์พน์เดเคอร์ 9 เม.ย. 56 10 เม.ย. 56 11 เม.ย. 56 11 เม.ย. 56 3 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 2 วันท าการ 

33 นายธีร์ เบญจมงคลกุล 9 เม.ย. 56 10 เม.ย. 56 11 เม.ย. 56 11 เม.ย. 56 3 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 2 วันท าการ 

34 นางกชมน สารการ 9 เม.ย. 56 10 เม.ย. 56 19 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56 6 วันท าการ 0 รอช าระเงิน 5 วันท าการ 

35 นางทัศนีย ์ชละเอม 9 เม.ย. 56 10 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 

36 บริษัท ไทศลิป์ อนิทีเรีย จ ากัด 9 เม.ย. 56 10 เม.ย. 56 22 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56 5 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 6 วันท าการ 

37 นายสันติ กิตสิัทธาธกิ 9 เม.ย. 56 11 เม.ย. 56 25 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56 5 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 8 วันท าการ 

38 นางลักขณา เอี่ยมน าผล 9 เม.ย. 56 10 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 

39 ห้างหุน้สว่นจ ากัด ศริิรัตนชัยวัสดุก่อสร้าง 9 เม.ย. 56 10 เม.ย. 56 11 เม.ย. 56 11 เม.ย. 56 3 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 2 วันท าการ 

40 นายสันติ กิตสิัทธาธกิ 9 เม.ย. 56 10 เม.ย. 56 25 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56 4 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 9 วันท าการ 



80 

 

แบบฟอร์มการจดัเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและระยะเวลาใหบ้ริการต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทรมหานคร 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ 

ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล  นางสาวรัตนา  สอาดนัก  นักวชิาการป่าไม้ช านาญการ   หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 4852 

จ านวนขั้นตอนให้บริการท้ังหมด  6  ขั้นตอน  รอบระยะเวลามาตรฐานท่ีให้บริการ  5  วันท าการ จัดเก็บข้อมูล 1-30 เมษายน 2556 ณ ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 

ข้อมูลผู้ใชบ้ริการและระยะเวลาให้บริการจริงเดอืนเมษายน 2556 

(1) 

ล าดับท่ี 

(2) 

ชื่อผู้ใช้บรกิาร 

(3) 

เวลาเริ่มต้น

ให้บรกิาร 

(ยื่นค าขอ) 

(4) 

เวลาสิน้สุด

ให้บรกิาร                  

(ลงนามอนุญาต) 

(5) 

เวลาเริ่มต้น

ให้บรกิาร 

(รับช าระ

ค่าธรรมเนียม) 

(6) 

เวลาสิน้สุด

ให้บรกิาร                  

(ลงนามใน

ใบอนุญาต) 

(7) 

(7) = (4)-(3)+ 

(6)-(5)     

ระยะเวลา

ให้บรกิารจรงิ 

(8) 

ผลเปรยีบเทียบ

กับระยะเวลา

มาตรฐาน 

(9) 

หมายเหตุ 

41 บริษัท แอล อี ฮวด จ ากัด 9 เม.ย. 56 10 เม.ย. 56 11 เม.ย. 56 11 เม.ย. 56 3 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 2 วันท าการ 

42 นางทัศนีย์ ชละเอม 9 เม.ย. 56 10 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 

43 นายลิวพวง แซ่ตัง้ 9 เม.ย. 56 10 เม.ย. 56 11 เม.ย. 56 11 เม.ย. 56 3 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 2 วันท าการ 

44 นายมานพ หวันมุดา 9 เม.ย. 56 10 เม.ย. 56 19 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56 6 วันท าการ 0 รอช าระเงิน 5 วันท าการ 

45 นางสาววรณี ชุติยสันตยานนท์ 9 เม.ย. 56 10 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 

46 บริษัท เคแฟล์ก จ ากัด 9 เม.ย. 56 25 เม.ย. 56     -เ อ ก ส า ร ค ร บ                     

วันท่ี 24 เม.ย.56             

-ยังไม่ช าระเงิน 
47 นายมงคล วิริยะวงศ ์ 10 เม.ย. 56 11 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 

48 บริษัท แอล อี ฮวด จ ากัด 10 เม.ย. 56 11 เม.ย. 56 18 เม.ย. 56 19 เม.ย. 56 4 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 3 วันท าการ 

49 บริษัท พอกพูนเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 10 เม.ย. 56 11 เม.ย. 56 23 เม.ย. 56 25 เม.ย. 56 5 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 6 วันท าการ 

50 นายพิทักษ ์พิทักษจ์ารุพันธ์ 10 เม.ย. 56 11 เม.ย. 56 23 เม.ย. 56 25 เม.ย. 56 5 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 6 วันท าการ 

51 นายพิทักษ ์พิทักษจ์ารุพันธ์ 10 เม.ย. 56 11 เม.ย. 56 23 เม.ย. 56 25 เม.ย. 56 5 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 6 วันท าการ 

52 นางสาวพจนยี ์สุขสถิตย์ 10 เม.ย. 56 11 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 



81 

 

แบบฟอร์มการจดัเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและระยะเวลาใหบ้ริการต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทรมหานคร 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ 

ชื่อผู้จัดเก็บขอ้มูล  นางสาวรัตนา  สอาดนัก  นักวชิาการป่าไมช้ านาญการ   หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 4852 

จ านวนขั้นตอนให้บริการท้ังหมด  6  ขั้นตอน  รอบระยะเวลามาตรฐานท่ีให้บริการ  5  วันท าการ จัดเก็บข้อมูล 1-30 เมษายน 2556 ณ ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 

ข้อมูลผู้ใชบ้ริการและระยะเวลาให้บริการจริงเดอืนเมษายน 2556 

(1) 

ล าดับท่ี 

(2) 

ชื่อผู้ใช้บรกิาร 

(3) 

เวลาเริ่มต้น

ให้บรกิาร 

(ยื่นค าขอ) 

(4) 

เวลาสิน้สุด

ให้บรกิาร                  

(ลงนามอนุญาต) 

(5) 

เวลาเริ่มต้น

ให้บรกิาร 

(รับช าระ

ค่าธรรมเนียม) 

(6) 

เวลาสิน้สุด

ให้บรกิาร                  

(ลงนามใน

ใบอนุญาต) 

(7) 

(7) = (4)-(3)+ 

(6)-(5)     

ระยะเวลา

ให้บรกิารจรงิ 

(8) 

ผลเปรยีบเทียบ

กับระยะเวลา

มาตรฐาน 

(9) 

หมายเหตุ 

53 นายวิชิต แซ่หวม 10 เม.ย. 56 18 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 
54 บริษัท เจ้าพระยาปเีตอร์ จ ากัด 11 เม.ย. 56 18 เม.ย. 56 19 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56 6 วันท าการ 0 -เ อ ก ส า ร ค ร บ              

วันท่ี 17 เม.ย.56             

-รอช าระเงิน 2 วันท าการ 

55 นางสาวรัชนี โง้วเจรญิสุข 11 เม.ย. 56 18 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 
56 นายชัยวัฒน์ เงินประเสริฐศริิ 17 เม.ย. 56 18 เม.ย. 56 22 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56 5 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 3 วันท าการ 

57 นางภาพร มหาสุรชัยกุล 17 เม.ย. 56 18 เม.ย. 56 29 เม.ย. 56 30 เม.ย. 56 4 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 8 วันท าการ 

58 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงงานผลิตภัณฑ์แปรงไทย 17 เม.ย. 56 18 เม.ย. 56 22 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56 5 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 3 วันท าการ 

59 นางสาวสมจิตร สีทับทิม 17 เม.ย. 56 18 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 
60 นายสุรชัย เช้ืออ าไพ 17 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56     -เ อ ก ส า ร ค ร บ                     

วันท่ี 24 เม.ย.56             

-ยังไม่ช าระเงิน 
61 นายชัยวัฒน์ เงินประเสริฐศริิ 17 เม.ย. 56 18 เม.ย. 56 22 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56 5 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 3 วันท าการ 

62 นายสมมติร ผลดเียี่ยม 17 เม.ย. 56 18 เม.ย. 56 22 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56 5 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 3 วันท าการ 



82 

 

แบบฟอร์มการจดัเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและระยะเวลาใหบ้ริการต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทรมหานคร 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ 

ชื่อผู้จัดเก็บขอ้มูล  นางสาวรัตนา  สอาดนัก  นักวชิาการป่าไม้ช านาญการ   หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 4852 

จ านวนขั้นตอนให้บริการท้ังหมด  6  ขั้นตอน  รอบระยะเวลามาตรฐานท่ีให้บริการ  5  วันท าการ จัดเก็บข้อมูล 1-30 เมษายน 2556 ณ ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 

ข้อมูลผู้ใชบ้ริการและระยะเวลาให้บริการจริงเดอืนเมษายน 2556 

(1) 

ล าดับท่ี 

(2) 

ชื่อผู้ใช้บรกิาร 

(3) 

เวลาเริ่มต้น

ให้บรกิาร 

(ยื่นค าขอ) 

(4) 

เวลาสิน้สุด

ให้บรกิาร                  

(ลงนามอนุญาต) 

(5) 

เวลาเริ่มต้น

ให้บรกิาร 

(รับช าระ

ค่าธรรมเนียม) 

(6) 

เวลาสิน้สุด

ให้บรกิาร                  

(ลงนามใน

ใบอนุญาต) 

(7) 

(7) = (4)-(3)+ 

(6)-(5)     

ระยะเวลา

ให้บรกิารจรงิ 

(8) 

ผลเปรยีบเทียบ

กับระยะเวลา

มาตรฐาน 

(9) 

หมายเหตุ 

63 นางสาวพรรัตน์ ศริิสัตยะวงศ์ 17 เม.ย. 56 18เม.ย. 56 29 เม.ย. 56 30 เม.ย. 56 4 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 8 วันท าการ 

64 นางสาววราพร ชีวชื่น 17 เม.ย. 56 18เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 
65 บริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 17 เม.ย. 56 18เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 
66 บริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 17 เม.ย. 56 18เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 
67 บริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 17 เม.ย. 56 18เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 
68 บริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 17 เม.ย. 56 18เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 
69 บริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 17 เม.ย. 56 18เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 
70 บริษัท ลัมเบอะแมน กรุ๊ฟ จ ากัด  17 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56 4 วันท าการ 1 -เ อ ก ส า ร ค ร บ                          

วันท่ี 22 เม.ย.56        

-รอช าระเงิน 3 วันท าการ      

71 นายนิยม พินุงรัมย์ 18 เม.ย. 56 18 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56 4 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 5 วันท าการ 

72 นายพล อ่อนน่ิม 18 เม.ย. 56       

73 บริษัท มีนบุรีคา้ไม ้จ ากัด 18 เม.ย. 56 18 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56 2 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 7 วันท าการ 

74 ห้างหุน้สว่นจ ากัด เอ แอล ทมิเบอร์ 18 เม.ย. 56 18 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56 2 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 7 วันท าการ 



83 

 

แบบฟอร์มการจดัเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและระยะเวลาใหบ้ริการต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทรมหานคร 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม ้

ชื่อผู้จัดเก็บขอ้มูล  นางสาวรัตนา  สอาดนัก  นักวชิาการป่าไม้ช านาญการ   หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 4852 

จ านวนขั้นตอนให้บริการท้ังหมด  6  ขั้นตอน  รอบระยะเวลามาตรฐานท่ีให้บริการ  5  วันท าการ จัดเก็บข้อมูล 1-30 เมษายน 2556 ณ ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 

ข้อมูลผู้ใชบ้ริการและระยะเวลาให้บริการจริงเดอืนเมษายน 2556 

(1) 

ล าดับท่ี 

(2) 

ชื่อผู้ใช้บรกิาร 

(3) 

เวลาเริ่มต้น

ให้บรกิาร 

(ยื่นค าขอ) 

(4) 

เวลาสิน้สุด

ให้บรกิาร                  

(ลงนามอนุญาต) 

(5) 

เวลาเริ่มต้น

ให้บรกิาร 

(รับช าระ

ค่าธรรมเนียม) 

(6) 

เวลาสิน้สุด

ให้บรกิาร                  

(ลงนามใน

ใบอนุญาต) 

(7) 

(7) = (4)-(3)+ 

(6)-(5)     

ระยะเวลา

ให้บรกิารจรงิ 

(8) 

ผลเปรยีบเทียบ

กับระยะเวลา

มาตรฐาน 

(9) 

หมายเหตุ 

75 นายกมล ตรีทิพยส์กุล 18 เม.ย. 56 18 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 
76 บริษัท เคแฟล์ก จ ากัด 18 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56 3 วันท าการ 1 -เ อ ก ส า ร ค ร บ                        

วันท่ี 24 เม.ย.56             

77 นายไพศิลป์ พวงเงิน 19 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 
78 นายน้อย ศรีนวลอินทร์ 19 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 
79 นางสุวรรณี ชอ่ผกา 19 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56 25 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56 6 วันท าการ 0 รอช าระเงิน 3 วันท าการ 

80 นายสิทธิชัย ธรรมปัญญากุล 19 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56 25 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56 6 วันท าการ 0 รอช าระเงิน 3 วันท าการ 

81 ห้างหุน้สว่นจ ากัด ววิัฒน์พนาค้าไม ้ 19 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 
82 นายฉัตรชัย งามอัจฉริยะกุล 19 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56     -เ อ ก ส า ร ค ร บ             

วั น ท่ี  2 2  เ ม . ย . 5 6            

-ยังไม่ช าระเงิน 

83 บริษัท วิวัฒนช์ัยค้าไม ้จ ากัด 19 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 
84 นายประทุม จิตรมทีรัพย์ 19 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 
85 นายน้อย ศรีนวลอินทร์ 19 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 



84 

 

แบบฟอร์มการจดัเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและระยะเวลาใหบ้ริการต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทรมหานคร 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ 

ชื่อผู้จัดเก็บขอ้มูล  นางสาวรัตนา  สอาดนัก  นักวชิาการป่าไม้ช านาญการ   หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 4852 

จ านวนขั้นตอนให้บริการท้ังหมด  6  ขั้นตอน  รอบระยะเวลามาตรฐานท่ีให้บริการ  5  วันท าการ จัดเก็บข้อมูล 1-30 เมษายน 2556 ณ ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 

ข้อมูลผู้ใชบ้ริการและระยะเวลาให้บริการจริงเดอืนเมษายน 2556 

(1) 

ล าดับท่ี 

(2) 

ชื่อผู้ใช้บรกิาร 

(3) 

เวลาเริ่มต้น

ให้บรกิาร 

(ยื่นค าขอ) 

(4) 

เวลาสิน้สุด

ให้บรกิาร                  

(ลงนามอนุญาต) 

(5) 

เวลาเริ่มต้น

ให้บรกิาร 

(รับช าระ

ค่าธรรมเนียม) 

(6) 

เวลาสิน้สุด

ให้บรกิาร                  

(ลงนามใน

ใบอนุญาต) 

(7) 

(7) = (4)-(3)+ 

(6)-(5)     

ระยะเวลา

ให้บรกิารจรงิ 

(8) 

ผลเปรยีบเทียบ

กับระยะเวลา

มาตรฐาน 

(9) 

หมายเหตุ 

86 นางสาววราพร ชีวชื่น 22 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 
87 นางสุน ีศรีบุญมา 22 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 
88 นายนรินทร์ เกิดวเิมลอืง 22 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 
89 นางสาวประภาพันธ์ สาคร 22 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56 4 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 3 วันท าการ 

90 บริษัท ลัมเบอะแมน กรุ๊ฟ จ ากัด  22 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56 29 เม.ย. 56 5 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 3 วันท าการ 

91 บริษัท คงคาแมนูแฟคเจอร์เรอร์ จ ากัด  22 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56 29 เม.ย. 56 5 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 3 วันท าการ 

92 นายสุรพล มหามงคลสกุล 22 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56 25 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56 5 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 2 วันท าการ 

93 นายเรืองชัย เอื้อสิยาพันธ์ุ 22 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 
94 บริษัท ทวกีิจผลิตภัณฑไ์ม ้จ ากัด 23 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56 29 เม.ย. 56 5 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 3 วันท าการ 

95 นายณรงค์ชัย กิตติโชติรัตน์ 23 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 
96 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.สมประชาค้ากระจกและวัสดุ 23 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56 25 เม.ย. 56 29 เม.ย. 56 5 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 2 วันท าการ 

97 นายณัฐเดช โกชุม 24 เม.ย. 56 25 เม.ย. 56 25 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56 3 วันท าการ 1 - 

98 นายสุนทรพจน ์ธัญญวนิชพงษ์ 24 เม.ย. 56 25 เม.ย. 56 29 เม.ย. 56 30 เม.ย. 56 4 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 3 วันท าการ 

99 นางสาววรรณภรณ์ ด่านรัตนสุนทร 24 เม.ย. 56 25 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 



85 

 

แบบฟอร์มการจดัเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและระยะเวลาใหบ้ริการต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทรมหานคร 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ 

ชื่อผู้จัดเก็บขอ้มูล  นางสาวรัตนา  สอาดนัก  นักวชิาการป่าไม้ช านาญการ   หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 4852 

จ านวนขั้นตอนให้บริการท้ังหมด  6  ขั้นตอน  รอบระยะเวลามาตรฐานท่ีให้บริการ  5  วันท าการ จัดเก็บข้อมูล 1-30 เมษายน 2556 ณ ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 

ข้อมูลผู้ใชบ้ริการและระยะเวลาให้บริการจริงเดอืนเมษายน 2556 

(1) 

ล าดับท่ี 

(2) 

ชื่อผู้ใช้บรกิาร 

(3) 

เวลาเริ่มต้น

ให้บรกิาร 

(ยื่นค าขอ) 

(4) 

เวลาสิน้สุด

ให้บรกิาร                  

(ลงนามอนุญาต) 

(5) 

เวลาเริ่มต้น

ให้บรกิาร 

(รับช าระ

ค่าธรรมเนียม) 

(6) 

เวลาสิน้สุด

ให้บรกิาร                  

(ลงนามใน

ใบอนุญาต) 

(7) 

(7) = (4)-(3)+ 

(6)-(5)     

ระยะเวลา

ให้บรกิารจรงิ 

(8) 

ผลเปรยีบเทียบ

กับระยะเวลา

มาตรฐาน 

(9) 

หมายเหตุ 

100 บริษัท วู้ดแอนดค์ัลเลอร์เดคคอร์เรชั่น จ ากัด 24 เม.ย. 56 25 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 
101 นางสุนยี ์เลห่์ประเสริฐ 24 เม.ย. 56 25 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 
102 นางอรุณา อุน่อ าไพ 24 เม.ย. 56 25 เม.ย. 56 29 เม.ย. 56 30 เม.ย. 56 4 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 3 วันท าการ 

103 นางจันจิรา กิจปลิันธ์กรกุล 24 เม.ย. 56 25 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 
104 นายสุรชัย เช้ืออ าไพ 24 เม.ย. 56 25 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 
105 นายพินิจ แก่นการ 25 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 
106 บริษัท ไท่เล่งกาญจนาค้าไม ้จ ากัด 25 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 
107 นางศศธิร ตระกูลเงนิ 25 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56 30 เม.ย. 56    ก าลังเสนอใบอนุญาต 
108 นายศิริชัย ตรีพิชญ์ภักดี 25 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 
109 บริษัท ไท่เล่งกาญจนาค้าไม ้จ ากัด 25 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 
110 นางสาววณชิชา รัชตเรืองน ากุล 25 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56 30 เม.ย. 56    ก าลังเสนอใบอนุญาต 
111 นางยุวดี ปิยนรัินดร์ 25 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56 30 เม.ย. 56    ก าลังเสนอใบอนุญาต 
112 นางยุวดี ปิยนรัินดร์ 25 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56 30 เม.ย. 56    ก าลังเสนอใบอนุญาต 
113 นางศศธิร ตระกูลเงนิ 25 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56 30 เม.ย. 56    ก าลังเสนอใบอนุญาต 



86 

 

แบบฟอร์มการจดัเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและระยะเวลาใหบ้ริการต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทรมหานคร 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ 

ชื่อผู้จัดเก็บขอ้มูล  นางสาวรัตนา  สอาดนัก  นักวชิาการป่าไม้ช านาญการ   หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 4852 

จ านวนขั้นตอนให้บริการท้ังหมด  6  ขั้นตอน  รอบระยะเวลามาตรฐานท่ีให้บริการ  5  วันท าการ จัดเก็บข้อมูล 1-30 เมษายน 2556 ณ ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 

ข้อมูลผู้ใชบ้ริการและระยะเวลาให้บริการจริงเดอืนเมษายน 2556 

(1) 

ล าดับท่ี 

(2) 

ชื่อผู้ใช้บรกิาร 

(3) 

เวลาเริ่มต้น

ให้บรกิาร 

(ยื่นค าขอ) 

(4) 

เวลาสิน้สุด

ให้บรกิาร                  

(ลงนามอนุญาต) 

(5) 

เวลาเริ่มต้น

ให้บรกิาร 

(รับช าระ

ค่าธรรมเนียม) 

(6) 

เวลาสิน้สุด

ให้บรกิาร                  

(ลงนามใน

ใบอนุญาต) 

(7) 

(7) = (4)-(3)+ 

(6)-(5)     

ระยะเวลา

ให้บรกิารจรงิ 

(8) 

ผลเปรยีบเทียบ

กับระยะเวลา

มาตรฐาน 

(9) 

หมายเหตุ 

114 นางสาวณัฐธยาน์ รุ่งเรืองธัญนพ 25 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56 30 เม.ย. 56    ก าลังเสนอใบอนุญาต 
115 นางแก้วตา วัชรกุลดิลก 26 เม.ย. 56 29 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 
116 นายบรรพต เทียนรัตน์ 26 เม.ย. 56 29 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 
117 บริษัท ช านิเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 26 เม.ย. 56 29 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 
118 นางสาวนภิา ด่านกิตตพิงศ์ 26 เม.ย. 56 29 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 
119 นายอมรเทพ โลโต 26 เม.ย. 56 29 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 
120 นางกัญญา เอ่ียมเจรญิ 26 เม.ย. 56 29 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 
121 บริษัท ช านิเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 26 เม.ย. 56 29 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 
122 นายบรรพต เทียนรัตน์ 26 เม.ย. 56 29 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 
123 บริษัท สันตวิูด้โซน จ ากัด 26 เม.ย. 56 29 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 
124 บริษัท ยู่ ฮุย อินทีเรีย จ ากัด 29 เม.ย. 56 30 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 
125 บริษัท พี.จ.ีเฟอร์นิช่ิง จ ากัด 29 เม.ย. 56 30 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 
126 บริษัท ฮ่อองกงบรรจุพัสดุ จ ากัด 29 เม.ย. 56 30 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 
127 บริษัท ยู่ ฮุย อินทีเรีย จ ากัด 29 เม.ย. 56 30 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 



87 

 

แบบฟอร์มการจดัเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและระยะเวลาใหบ้ริการต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทรมหานคร 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ 

ชื่อผู้จัดเก็บขอ้มูล  นางสาวรัตนา  สอาดนัก  นักวชิาการป่าไม้ช านาญการ   หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 4852 

จ านวนขั้นตอนให้บริการท้ังหมด  6  ขัน้ตอน  รอบระยะเวลามาตรฐานท่ีให้บริการ  5  วันท าการ จัดเก็บข้อมูล 1-30 เมษายน 2556 ณ ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 

ข้อมูลผู้ใชบ้ริการและระยะเวลาให้บริการจริงเดอืนเมษายน 2556 

(1) 

ล าดับท่ี 

(2) 

ชื่อผู้ใช้บรกิาร 

(3) 

เวลาเริ่มต้น

ให้บรกิาร 

(ยื่นค าขอ) 

(4) 

เวลาสิน้สุด

ให้บรกิาร                  

(ลงนามอนุญาต) 

(5) 

เวลาเริ่มต้น

ให้บรกิาร 

(รับช าระ

ค่าธรรมเนียม) 

(6) 

เวลาสิน้สุด

ให้บรกิาร                  

(ลงนามใน

ใบอนุญาต) 

(7) 

(7) = (4)-(3)+ 

(6)-(5)     

ระยะเวลา

ให้บรกิารจรงิ 

(8) 

ผลเปรยีบเทียบ

กับระยะเวลา

มาตรฐาน 

(9) 

หมายเหตุ 

128 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไทยสงวนรุ่งเรืองพาณิชย์ 29 เม.ย. 56 30 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 
129 ห้างหุน้สว่นจ ากัด ไตเ่ส็งเฟอร์นิเจอร์ 30 เม.ย. 56 30 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 
130 บริษัท แสงทองวูด้แลนด์ จ ากัด 30 เม.ย. 56 30 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 
131 บริษัท ไตเ่ส็งวูด้แลนด์ จ ากัด 30 เม.ย. 56 30 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 
132 บริษัท ชุมพลสุมติรา จ ากัด 30 เม.ย. 56 30 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 
133 บ. เอส.เอส.ทรัพย์สยามมารบิ์ลและแกรนิต จ ากัด 30 เม.ย. 56 30 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 
134 นายอนันทร์ เหมะวณิช 30 เม.ย. 56 30 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 
135 บริษัท หมิง จ ากัด 30 เม.ย. 56 30 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 
136 บริษัท เอส.เอส.ทรัพย์สยามมาร์บิลและ

แกรนิต จ ากัด 

30 เม.ย. 56 30 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 

137 บริษัท ชุมพลสุมติรา จ ากัด 30 เม.ย. 56 30 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 
138 บริษัท ไตเ่ส็งวูด้แลนด์ จ ากัด 30 เม.ย. 56 30 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 
139 บริษัท แสงทองวูด้แลนด์ จ ากัด 30 เม.ย. 56 30 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 

หมายเหตุ         1 แทน  ผู้ใชบ้ริการท่ีได้รับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน    0 แทน  ผู้ใชบ้ริการท่ีได้รับบริการเกินกวา่รอบระยะเวลามาตรฐาน 



88 

 

   การจัดเก็บข้อมูลผู้ใชบ้ริการและระยะเวลาให้บริการต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขต

กรุงเทพมหานคร จ านวนขั้นตอนใหบ้ริการทั้งหมด 6 ขั้นตอน รอบระยะเวลามาตรฐานที่ให้บริการ 5 วันท าการ 

จัดเก็บข้อมูล 1-30 เมษายน 2556 ณ ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ พบว่า 

มีผู้รับบริการจ านวน 139 ราย แบ่งเป็นผู้รับบริการที่ช าระค่าธรรมเนียมและกรมป่าไม้ได้ออกใบอนุญาตให้

จ านวน 57 ราย และอีก 82 ราย ยังไม่ช าระค่าธรรมเนียม (ด าเนินการไม่แล้วเสร็จทั้ง 6 ขั้นตอน) เนื่องจาก

ตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

พ.ศ. 2541 ข้อ 37  ระบุใหผู้ม้ีอ านาจสั่งอนุญาตก่อนแล้วค่อยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม และออกใบอนุญาต

ฉบับใหม่ เมื่อได้เรียกเก็บเงินคา่ธรรมเนียมแล้ว  

 กรมป่าไม้จงึใชจ้ านวนผูร้ับบริการที่ช าระค่าธรรมเนียมและกรมป่าไม้ได้ออกใบอนุญาตให้แล้ว

จ านวน 57 ราย มาใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บ 

       จากการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและระยะเวลาให้บริการต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ยื่นต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานครและช าระค่าธรรมเนียม

จนถึงขั้นตอนการลงนามในใบอนุญาตจ านวน 57 คน ได้รับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน จ านวน 50 คน 

คิดเห็นร้อยละ 87.72 และได้รับบริการเกินกว่ารอบระยะเวลามาตรฐานจ านวน 7 คน คิดเห็นร้อยละ 12.28 

ซึ่งเกิดจากขั้นตอนในการเสนอผูม้ีอ านาจลงนามอนุญาต 

การก าหนดแนวทางแก้ไข 

   ด าเนินการมอบอ านาจการอนุญาตจากเดิมผู้อ านวยการส านักการอนุญาตลงนามอนุญาต

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผูอ้ านวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ลงนามอนุญาตปฏิบัติราชการ

แทนอธิบดีกรมป่าไม้ 
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แบบฟอร์มการจดัเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและระยะเวลาใหบ้ริการต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทรมหานคร 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ 

ชื่อผู้จัดเก็บขอ้มูล  นางสาวรัตนา  สอาดนัก  นักวชิาการป่าไม้ช านาญการ   หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 4852 

จ านวนขั้นตอนให้บริการท้ังหมด  6  ขั้นตอน  รอบระยะเวลามาตรฐานท่ีให้บริการ  5  วันท าการ จัดเก็บข้อมูล 1-30 เมษายน 2556 ณ ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 

ข้อมูลผู้ใชบ้ริการและระยะเวลาให้บริการจริงเดอืนเมษายน 2556 

(1) 

ล าดับท่ี 

(2) 

ชื่อผู้ใช้บรกิาร 

(3) 

เวลาเริ่มต้น

ให้บรกิาร 

(ยื่นค าขอ) 

(4) 

เวลาสิน้สุด

ให้บรกิาร                  

(ลงนามอนุญาต) 

(5) 

เวลาเริ่มต้น

ให้บรกิาร 

(รับช าระ

ค่าธรรมเนียม) 

(6) 

เวลาสิน้สุด

ให้บรกิาร                  

(ลงนามใน

ใบอนุญาต) 

(7) 

(7) = (4)-(3)+ 

(6)-(5)     

ระยะเวลา

ให้บรกิารจรงิ 

(8) 

ผลเปรยีบเทียบ

กับระยะเวลา

มาตรฐาน 

(9) 

หมายเหตุ 

1 นางสาววรรณนดิา ค าอ่อน 1 เม.ย. 56 2 เม.ย. 56 10 เม.ย. 56 11 เม.ย. 56 4 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 6 วันท าการ 

2 นายอุทัย ชาทอง 1 เม.ย. 56 2 เม.ย. 56 10 เม.ย. 56 11 เม.ย. 56 4 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 6 วันท าการ 

3 นายศิริพงศ ์ศิริสุนทรชัย 1 เม.ย. 56 2 เม.ย. 56 9 เม.ย. 56 10 เม.ย. 56 4 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 5 วันท าการ 

4 นายตฤน  นธิิปรีชา 1 เม.ย. 56 2 เม.ย. 56 10 เม.ย. 56 11 เม.ย. 56 4 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 6 วันท าการ 

5 นางสาววรรณนดิา ค าอ่อน 1 เม.ย. 56 2 เม.ย. 56 10 เม.ย. 56 11 เม.ย. 56 4 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 6 วันท าการ 

6 บริษัท สามธันวา จ ากัด 2 เม.ย. 56 2 เม.ย. 56 22 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56 4 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 11 วันท าการ 

7 ห้างหุน้สว่นจ ากัด เจรญิสินนมิติรใหม่ 3 เม.ย. 56 4 เม.ย. 56 5 เม.ย. 56 9 เม.ย. 56 4 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 2 วันท าการ 

8 นางกัลยา ไทยวัฒน์ 3 เม.ย. 56 9 เม.ย. 56 23 เม.ย. 56 25 เม.ย. 56 4 วันท าการ 1 -เอกสารครบ 9 เม.ย.56      

-รอช าระเงิน 8 วันท าการ    

9 นายกติติกุล กุลพัฒนโชติ 4 เม.ย. 56 5 เม.ย. 56 18 เม.ย. 56 19 เม.ย. 56 4 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 6 วันท าการ 

10 นายพรชัย ภู่ธีรอาภา 4 เม.ย. 56 5 เม.ย. 56 19 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56 6 วันท าการ 0 รอช าระเงิน 7 วันท าการ 

11 นางกัญญณัฎฐ์ ธีรกุลวัฒน์ 4 เม.ย. 56 5 เม.ย. 56 10 เม.ย. 56 11 เม.ย. 56 4 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 3 วันท าการ 

12 บริษัท หยู่ฮงค้าไม ้จ ากัด 4 เม.ย. 56 5 เม.ย. 56 18 เม.ย. 56 19 เม.ย. 56 4 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 6 วันท าการ 

13 นางเงินยวง อุษาวัฒนากุล 4 เม.ย. 56 5 เม.ย. 56 22 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56 5 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 8 วันท าการ 
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แบบฟอร์มการจดัเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและระยะเวลาใหบ้ริการต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทรมหานคร 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ 

ชื่อผู้จัดเก็บขอ้มูล  นางสาวรัตนา  สอาดนัก  นักวชิาการป่าไม้ช านาญการ   หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 4852 

จ านวนขั้นตอนให้บริการท้ังหมด  6  ขั้นตอน  รอบระยะเวลามาตรฐานท่ีให้บริการ  5  วันท าการ จัดเก็บข้อมูล 1-30 เมษายน 2556 ณ ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 

ข้อมูลผู้ใชบ้ริการและระยะเวลาให้บริการจริงเดอืนเมษายน 2556 

(1) 

ล าดับท่ี 

(2) 

ชื่อผู้ใช้บรกิาร 

(3) 

เวลาเริ่มต้น

ให้บรกิาร 

(ยื่นค าขอ) 

(4) 

เวลาสิน้สุด

ให้บรกิาร                  

(ลงนามอนุญาต) 

(5) 

เวลาเริ่มต้น

ให้บรกิาร 

(รับช าระ

ค่าธรรมเนียม) 

(6) 

เวลาสิน้สุด

ให้บรกิาร                  

(ลงนามใน

ใบอนุญาต) 

(7) 

(7) = (4)-(3)+ 

(6)-(5)     

ระยะเวลา

ให้บรกิารจรงิ 

(8) 

ผลเปรยีบเทียบ

กับระยะเวลา

มาตรฐาน 

(9) 

หมายเหตุ 

14 นางกัญญณัฎฐ์ ธีรกุลวัฒน์ 4 เม.ย. 56 5 เม.ย. 56 10 เม.ย. 56 11 เม.ย. 56 4 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 3 วันท าการ 

15 นายกติติกุล กุลพัฒนโชติ 4 เม.ย. 56 5 เม.ย. 56 18 เม.ย. 56 19 เม.ย. 56 4 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 7 วันท าการ 

16 นายพรชัย ภู่ธีรอาภา 4 เม.ย. 56 5 เม.ย. 56 19 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56 6 วันท าการ 0 รอช าระเงิน 7 วันท าการ 

17 นางทองหยิบ จันทร์ไพร 4 เม.ย. 56 9 เม.ย. 56 11 เม.ย. 56 11 เม.ย. 56 4 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 3 วันท าการ 

18 นายพรชัย ภู่ธีรอาภา 5 เม.ย. 56 5 เม.ย. 56 19 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56 5 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 7 วันท าการ 

19 นายลิวพวง แซ่ตัง้ 9 เม.ย. 56 10 เม.ย. 56 11 เม.ย. 56 11 เม.ย. 56 3 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 2 วันท าการ 

20 นางสาวกิมฮวย เลา้ณรงคต์ระกูล 9 เม.ย. 56 10 เม.ย. 56 18 เม.ย. 56 19 เม.ย. 56 4 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 4 วันท าการ 

21 ห้างหุน้สว่นจ ากัด ทีคแอนดไ์พน์เดเคอร์ 9 เม.ย. 56 10 เม.ย. 56 11 เม.ย. 56 11 เม.ย. 56 3 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 2 วันท าการ 

22 นายธีร์ เบญจมงคลกุล 9 เม.ย. 56 10 เม.ย. 56 11 เม.ย. 56 11 เม.ย. 56 3 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 2 วันท าการ 

23 นางกชมน สารการ 9 เม.ย. 56 10 เม.ย. 56 19 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56 6 วันท าการ 0 รอช าระเงิน 5 วันท าการ 

24 บริษัท ไทศลิป์ อนิทีเรีย จ ากัด 9 เม.ย. 56 10 เม.ย. 56 22 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56 5 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 6 วันท าการ 

25 นายสันติ กิตสิัทธาธกิ 9 เม.ย. 56 11 เม.ย. 56 25 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56 5 วันท าการ 1 รอช าระเงนิ 8 วันท าการ 

26 ห้างหุน้สว่นจ ากัด ศริิรัตนชัยวัสดุก่อสร้าง 9 เม.ย. 56 10 เม.ย. 56 11 เม.ย. 56 11 เม.ย. 56 3 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 2 วันท าการ 

27 นายสันติ กิตสิัทธาธกิ 9 เม.ย. 56 10 เม.ย. 56 25 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56 4 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 9 วันท าการ 
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แบบฟอร์มการจดัเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและระยะเวลาใหบ้ริการต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทรมหานคร 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ 

ชื่อผู้จัดเก็บขอ้มูล  นางสาวรัตนา  สอาดนัก  นักวชิาการป่าไม้ช านาญการ   หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 4852 

จ านวนขั้นตอนให้บริการท้ังหมด  6  ขั้นตอน  รอบระยะเวลามาตรฐานท่ีให้บริการ  5  วันท าการ จัดเก็บข้อมูล 1-30 เมษายน 2556 ณ ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 

ข้อมูลผู้ใชบ้ริการและระยะเวลาให้บริการจริงเดอืนเมษายน 2556 

(1) 

ล าดับท่ี 

(2) 

ชื่อผู้ใช้บรกิาร 

(3) 

เวลาเริ่มต้น

ให้บรกิาร 

(ยื่นค าขอ) 

(4) 

เวลาสิน้สุด

ให้บรกิาร                  

(ลงนามอนุญาต) 

(5) 

เวลาเริ่มต้น

ให้บรกิาร 

(รับช าระ

ค่าธรรมเนียม) 

(6) 

เวลาสิน้สุด

ให้บรกิาร                  

(ลงนามใน

ใบอนุญาต) 

(7) 

(7) = (4)-(3)+ 

(6)-(5)     

ระยะเวลา

ให้บรกิารจรงิ 

(8) 

ผลเปรยีบเทียบ

กับระยะเวลา

มาตรฐาน 

(9) 

หมายเหตุ 

28 บริษัท แอล อี ฮวด จ ากัด 9 เม.ย. 56 10 เม.ย. 56 11 เม.ย. 56 11 เม.ย. 56 3 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 2 วันท าการ 

29 นายลิวพวง แซ่ตัง้ 9 เม.ย. 56 10 เม.ย. 56 11 เม.ย. 56 11 เม.ย. 56 3 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 2 วันท าการ 

30 นายมานพ หวันมุดา 9 เม.ย. 56 10 เม.ย. 56 19 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56 6 วันท าการ 0 รอช าระเงิน 5 วันท าการ 

31 บริษัท แอล อี ฮวด จ ากัด 10 เม.ย. 56 11 เม.ย. 56 18 เม.ย. 56 19 เม.ย. 56 4 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 3 วันท าการ 

32 บริษัท พอกพูนเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 10 เม.ย. 56 11 เม.ย. 56 23 เม.ย. 56 25 เม.ย. 56 5 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 6 วันท าการ 

33 นายพิทักษ ์พิทักษจ์ารุพันธ์ 10 เม.ย. 56 11 เม.ย. 56 23 เม.ย. 56 25 เม.ย. 56 5 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 6 วันท าการ 

34 นายพิทักษ ์พิทักษจ์ารุพันธ์ 10 เม.ย. 56 11 เม.ย. 56 23 เม.ย. 56 25 เม.ย. 56 5 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 6 วันท าการ 

35 บริษัท เจ้าพระยาปเีตอร์ จ ากัด 11 เม.ย. 56 18 เม.ย. 56 19 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56 6 วันท าการ 0 -เ อ ก ส า ร ค ร บ                     

วันท่ี 17 เม.ย.56             

-รอช าระเงิน 2 วันท าการ 

36 นายชัยวัฒน์ เงินประเสริฐศริิ 17 เม.ย. 56 18 เม.ย. 56 22 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56 5 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 3 วันท าการ 

37 นางภาพร มหาสุรชัยกุล 17 เม.ย. 56 18 เม.ย. 56 29 เม.ย. 56 30 เม.ย. 56 4 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 8 วันท าการ 

38 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงงานผลิตภัณฑ์แปรงไทย 17 เม.ย. 56 18 เม.ย. 56 22 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56 5 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 3 วันท าการ 

39 นายชัยวัฒน์ เงินประเสริฐศริิ 17 เม.ย. 56 18 เม.ย. 56 22 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56 5 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 3 วันท าการ 
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แบบฟอร์มการจดัเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและระยะเวลาใหบ้ริการต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทรมหานคร 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ 

ชื่อผู้จัดเก็บขอ้มูล  นางสาวรัตนา  สอาดนัก  นักวชิาการป่าไม้ช านาญการ   หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 4852 

จ านวนขั้นตอนให้บริการท้ังหมด  6  ขั้นตอน  รอบระยะเวลามาตรฐานท่ีให้บริการ  5  วันท าการ จัดเก็บข้อมูล 1-30 เมษายน 2556 ณ ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 

ข้อมูลผู้ใชบ้ริการและระยะเวลาให้บริการจริงเดอืนเมษายน 2556 

(1) 

ล าดับท่ี 

(2) 

ชื่อผู้ใช้บรกิาร 

(3) 

เวลาเริ่มต้น

ให้บรกิาร 

(ยื่นค าขอ) 

(4) 

เวลาสิน้สุด

ให้บรกิาร                  

(ลงนามอนุญาต) 

(5) 

เวลาเริ่มต้น

ให้บรกิาร 

(รับช าระ

ค่าธรรมเนียม) 

(6) 

เวลาสิน้สุด

ให้บรกิาร                  

(ลงนามใน

ใบอนุญาต) 

(7) 

(7) = (4)-(3)+ 

(6)-(5)     

ระยะเวลา

ให้บรกิารจรงิ 

(8) 

ผลเปรยีบเทียบ

กับระยะเวลา

มาตรฐาน 

(9) 

หมายเหตุ 

40 นายสมมติร ผลดีเยี่ยม 17 เม.ย. 56 18 เม.ย. 56 22 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56 5 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 3 วันท าการ 

41 นางสาวพรรัตน์ ศริิสัตยะวงศ์ 17 เม.ย. 56 18เม.ย. 56 29 เม.ย. 56 30 เม.ย. 56 4 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 8 วันท าการ 

42 บริษัท ลัมเบอะแมน กรุ๊ฟ จ ากัด  17 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56 4 วันท าการ 1 -เ อ ก ส า ร ค ร บ                          

วันท่ี 22 เม.ย.56        

-รอช าระเงิน 3 วันท าการ      

43 นายนิยม พินุงรัมย์ 18 เม.ย. 56 18 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56 4 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 5 วันท าการ 

44 บริษัท มีนบุรีคา้ไม ้จ ากัด 18 เม.ย. 56 18 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56 2 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 7 วันท าการ 

45 ห้างหุน้สว่นจ ากัด เอ แอล ทมิเบอร์ 18 เม.ย. 56 18 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56 2 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 7 วันท าการ 

46 บริษัท เคแฟล์ก จ ากัด 18 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56 3 วันท าการ 1 -เ อ ก ส า ร ค ร บ                      

วันท่ี 24 เม.ย.56             

47 นางสุวรรณี ชอ่ผกา 19 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56 25 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56 6 วันท าการ 0 รอช าระเงิน 3 วันท าการ 

48 นายสิทธิชัย ธรรมปัญญากุล 19 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56 25 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56 6 วันท าการ 0 รอช าระเงิน 3 วันท าการ 

49 นางสาวประภาพันธ์ สาคร 22 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56 4 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 3 วันท าการ 

50 บริษัท ลัมเบอะแมน กรุ๊ฟ จ ากัด  22 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56 29 เม.ย. 56 5 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 3 วันท าการ 
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แบบฟอร์มการจดัเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและระยะเวลาใหบ้ริการต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทรมหานคร 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ 

ชื่อผู้จัดเก็บขอ้มูล  นางสาวรัตนา  สอาดนัก  นักวชิาการป่าไม้ช านาญการ   หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 4852 

จ านวนขั้นตอนให้บริการท้ังหมด  6  ขั้นตอน  รอบระยะเวลามาตรฐานท่ีให้บริการ  5  วันท าการ จัดเก็บข้อมูล 1-30 เมษายน 2556 ณ ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 

ข้อมูลผู้ใชบ้ริการและระยะเวลาให้บริการจริงเดอืนเมษายน 2556 

(1) 

ล าดับท่ี 

(2) 

ชื่อผู้ใช้บรกิาร 

(3) 

เวลาเริ่มต้น

ให้บรกิาร 

(ยื่นค าขอ) 

(4) 

เวลาสิน้สุด

ให้บรกิาร                  

(ลงนามอนุญาต) 

(5) 

เวลาเริ่มต้น

ให้บรกิาร 

(รับช าระ

ค่าธรรมเนียม) 

(6) 

เวลาสิน้สุด

ให้บรกิาร                  

(ลงนามใน

ใบอนุญาต) 

(7) 

(7) = (4)-(3)+ 

(6)-(5)     

ระยะเวลา

ให้บรกิารจรงิ 

(8) 

ผลเปรยีบเทียบ

กับระยะเวลา

มาตรฐาน 

(9) 

หมายเหตุ 

51 บริษัท คงคาแมนูแฟคเจอร์เรอร์ จ ากัด  22 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56 29 เม.ย. 56 5 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 3 วันท าการ 

52 นายสุรพล มหามงคลสกุล 22 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56 25 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56 5 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 2 วันท าการ 

53 นายเรืองชัย เอื้อสิยาพันธ์ุ 22 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56     ยังไม่ช าระเงิน 
54 บริษัท ทวกีิจผลิตภัณฑไ์ม ้จ ากัด 23 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56 29 เม.ย. 56 5 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 3 วันท าการ 

55 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.สมประชาค้ากระจก

และวัสด ุ

23 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56 25 เม.ย. 56 29 เม.ย. 56 5 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 2 วันท าการ 

56 นายสุนทรพจน ์ธัญญวนิชพงษ์ 24 เม.ย. 56 25 เม.ย. 56 29 เม.ย. 56 30 เม.ย. 56 4 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 3 วันท าการ 

57 นางอรุณา อุน่อ าไพ 24 เม.ย. 56 25 เม.ย. 56 29 เม.ย. 56 30 เม.ย. 56 4 วันท าการ 1 รอช าระเงิน 3 วันท าการ 

หมายเหตุ 

1 แทน  ผู้ใชบ้ริการท่ีได้รับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  

0 แทน  ผู้ใชบ้ริการท่ีได้รับบริการเกินกวา่รอบระยะเวลามาตรฐาน 

       จ านวนผู้รับบริการท่ียื่นตอ่อายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานครและช าระค่าธรรมเนียมจนถึงขั้นตอนการลงนามในใบอนุญาตจ านวน 57 คน ได้รับบริการ

ตามรอบระยะเวลามาตรฐาน จ านวน 50 คน คิดเห็นร้อยละ 87.72 และได้รับบริการเกินกวา่รอบระยะเวลามาตรฐานจ านวน 7 คน คิดเห็นร้อยละ 12.28 
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การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการให้บริการต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 

ในเขตกรุงเทรมหานคร 

1. มีคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนการให้บริการต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้  
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2. มแีนวทางการด าเนินการเรื่องร้องเรยีนการให้บรกิารต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 

 ในเขตกรุงเทพมหานคร                

 

แนวทางการด าเนินการเรื่องร้องเรียนการต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้  

ในเขตกรุงเทรมหานคร ของส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้  

ส านักการอนุญาต 

 

 1. ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้พจิารณา  ดังนี้ 

  (1) หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานโดยตรง  สั่งการให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการ

แก้ไขเรื่องรอ้งเรียน ภายใน 1 วันท าการ นับจากได้รับเรื่องร้องเรียน และใหด้ าเนนิการตามข้อ 2 ต่อไป 

  (2) หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 และสาขา  

ให้ส่งเรื่องไปให้หนว่ยงานนัน้ด าเนนิการ 

 2. ด าเนินการติดตาม เร่งรัด ให้ผูร้ับผิดชอบด าเนินการตรวจสอบแก้ไขให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้ง

รายงานผลการด าเนินการใหผู้เ้กี่ยวข้องทราบ ภายใน 7 วันท าการ และแจง้ให้ผูร้้องเรียนทราบ 

 3. หากการด าเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้รายงาน

ผลความก้าวหน้าในการแก้ไขเรื่องร้องเรียน ทุก 7 วันท าการ 

 4. สรุปวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดการร้องเรียน พร้อมแนวทางปรับปรุงแก้ไข แล้วรายงานให้

ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตทราบ ภายใน 7 วันท าการ หลังสิ้นปีงบประมาณ พร้อมส าเนาแจ้ง

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ เพื่อสรุปวิเคราะหใ์นภาพรวมของกรมป่าไม้ 
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แผนผังข้ันตอนการด าเนินการเรื่องร้องเรยีนการต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้  

ในเขตกรุงเทรมหานคร  ของส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ืองร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 

- ด้วยตนเอง / ทางโทรศัพท์ 

- กล่องรับความคิดเห็นหน้าหนว่ยงาน 

- ทางจดหมาย 

- จากศูนย์บริการประชาชน 

- อื่น ๆ 

ตรวจสอบและพิจารณาส่งต่อ 

ให้หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 

ภายใน 1 วนัท าการ 

ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ 

ตามหน้าท่ีของส่วน 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 และสาขา 

ท่ีรับผิดชอบในพืน้ท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 

ศูนยป์ระสานฯ 

ท่ีเกี่ยวข้อง ตรวจสอบและ 

พจิารณา 

ส่งต่อไป 

หนว่ยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้อง 

ในพืน้ท่ี 

ไมแ่ลว้เสร็จ 

แจ้งผู้ร้องเรียนทราบโดยตรง 

 

แลว้เสร็จ 

แจ้งผู้ร้องเรียนทราบโดยตรง 

รายงานผลความก้าวหนา้ 

ทุก 7 วันท าการ 

ด าเนนิการตรวจสอบ 

แก้ไขให้แล้วเสร็จ 

ภายใน 7 วันท าการ 

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้  
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แผนผังข้ันตอนการจัดการเรื่องร้องเรยีนการต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกทม. 

ล า 

ดับ 
ผังกระบวนการ เวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 

เอกสาร 

อ้างอิง 

1  
 

 

 

 

 

 

2 วัน 

แจ้งเร่ืองร้องเรียนผ่าน 

ชอ่งทางต่าง ๆ 

ผู้ใชบ้ริการ หนังสือ 

ร้องเรียน 

เว็บไซต์ 

2  ลงทะเบียนรับเร่ือง เจ้าหนา้ที่ธุรการ ทะเบียน 

รับ 

3  พจิารณาว่าควรด าเนนิการต่อ 

หรือไม ่หากด าเนินการต่อ 

ควรส่งให้หน่วยงานใด 

ฝ่ายบริหาร  

4  บันทึกเร่ืองร้องเรียนพร้อมท้ัง 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบลงระบบจัดการ 

เจ้าหนา้ที่ธุรการ  

5  จัดส่งเร่ืองร้องเรียนให้หนว่ยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้องรับผิดชอบ 

เจ้าหนา้ที่ธุรการ  

6  

1 วัน 

แจ้งให้ผู้ร้องเรียนหรือหนว่ยงาน 

ตน้เร่ือง ทราบถึงการส่งเร่ือง 

ให้หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบแลว้ 

ผู้จัดการเร่ือง 

ร้องเรียน 

 

7  
 

 

 

 

 

 

 

 

  7 วนั 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบตัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ข้อเท็จจริงและด าเนินการ 

ตรวจสอบ 

หนว่ยงานท่ี 

รับผิดชอบ 

 

8  หนว่ยงาน/ผู้รับผิดชอบ หรอื 

คณะกรรมการรายงานผล 

การตรวจสอบข้อเท็จจริง 

หรือการด าเนนิการ 

เจ้าหนา้ที่ 

หนว่ยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

รายงาน 

ผลสรุป 

9  พจิารณาผลการด าเนนิการ 

ควรแก่การยุตเิร่ืองหรือไม ่ 

หากไมส่มควร แจ้งให้หนว่ยงาน 

ด าเนนิการตรวจสอบใหม่ 

ฝ่ายบริหาร  

10  แจ้งผลการด าเนนิการเร่ือง 

ท่ีผลเป็นท่ียุตกิับผู้ร้องเรียน 

 

 

ผู้จัดการเร่ือง 

ร้องเรียน 

 

รวมเวลา 10  วัน 

แจ้งผู้ร้องเรียน/ตน้เร่ือง  

ทราบการด าเนินการ 

เร่ิมการจัดการเร่ืองร้องเรียน 

พจิารณาตรวจสอบ 

ส่งต่อเร่ืองให้หนว่ยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้องรับผิดชอบ 

แจ้งผู้ร้องเรียน/ตน้เร่ือง ทราบ 

 หากไมแ่ลว้เสร็จให้รายงานผล

ความก้าวหนา้ ทุก 7 วันท าการ 

รายงานผล ข้อเท็จจริง 

สรุปการด าเนนิการ 

แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

และด าเนินการตรวจสอบ 

รับเร่ืองร้องเรียน/ค าแนะน า 

น าเร่ืองร้องเรียนเข้าระบบจัดการ 

ยุติเร่ือง 
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3. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรยีน  การสอบถามข้อมูลและช่องทางการร้องเรยีน 

 กรณตีิดต่อด้วยตนเอง  

 ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมปา่ไม้ อาคารเทยีมคมกฤส ชัน้ 1 

เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

 ผู้รับบริการสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ไดโ้ดยตรง ณ 

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้หรือหย่อนเรื่องร้องเรียนใส่ตู้รับความคิดเห็น ทีต่ิดตั้งไว้หน้าห้อง

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 

 กรณตีิดต่อทางโทรศัรท์  

 หมายเลขโทรศพัท ์0 2579 5852 หรือ 0 2561 4292-3 ต่อ 5202 และ 5203   

เวลาท าการ วนัจันทร์ - วันศุกร์ 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 

 โทรสาร (FAX) 0 2579 6533 

 ผูร้ับบริการสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้                                                    

ผา่น Green call สายด่วนกรมป่าไม ้1310 กด 3 

 กรณตีิดต่อทางหนังสือ  

 ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมปา่ไม้ เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน 

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 กรณตีิดต่อทางเว็บไซต์  

 ผู้รับบริการสามารถเรยีกดูข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ได้ท่ีเว็บเพจ

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ http://www.forest.go.th/industry/index.php  

 ผู้รับบริการสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการอนญุาตอุตสาหกรรมไม้ ได้ท่ีเว็บไซต ์กรมปา่ไม ้

www.Forest.go.th/รับเรื่องร้องเรียน  

 

http://www.forest.go.th/รับ


100 

 

                     4. มีการประชาสัมรันธ์ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน 
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