แผนสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระบวนการอนุญาตใหนําเขาสงออกสัตวปาหรือนําผานสัตวปา
ซากของสัตวปา และผลิตภัณฑจากซากของสัตวปา

(เฉพาะการอนุญาตใหนําเขา สงออก หรือนําผานซึ่งซากของสัตวปา
หรือผลิตภัณฑที่ทําจากซากของสัตวปา ตามบัญชี ๒ ของอนุสัญญา CITES
เพื่อการคา กรณีการสงสินคาแบบ SHIPMENT)

แผนสรางความโปรงใสในการปฏิบตั ิราชการ
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพชื กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระบวนการอนุญาตใหนําเขาสงออกสัตวปาหรือนําผานสัตวปา
ซากของสัตวปา และผลิตภัณฑจากซากของสัตวปา

(เฉพาะการอนุญาตใหนําเขา สงออก หรือนําผานซึ่งซากของสัตวปา หรือผลิตภัณฑที่ทําจาก
ซากของสัตวปา ตามบัญชี ๒ ของอนุสัญญา CITES เพื่อการคา กรณีการสงสินคาแบบ SHIPMENT)
๑. หลักการและเหตุผล
กรมอุ ท ยานแห ง ชาติ สั ต ว ป า และพั น ธุ พื ช ได ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า กระบวนการสร า งคุ ณ ค า
เมื่อปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔ ตามหลักเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
หมวด ๖ ที่ สํ า นั ก งาน ก.พ.ร. กํ า หนด โดยกรมอุท ยานแห ง ชาติ สั ต ว ป า และพั น ธุ พื ช พิ จ ารณาเห็ น ว า
กระบวนการออกใบอนุญาตใหนําเขา สงออกหรือนําผานสัตวปา ซากของสัตวปา และผลิตภัณฑจากซากของ
สัต ว ป า กรมอุ ท ยานแหง ชาติ สั ตว ป า และพัน ธุ พื ช มี ภ ารกิ จ ดํ า เนิ นการภายใต บ ทบั ญ ญติ ข องกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ และตามอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศ
ซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธุ (CITES) ในการใชดุลยพินิจพิจารณาอนุญาตใหนําเขา สงออกหรือนําผาน
สัตวปา ซากของสัตวปา และผลิตภัณฑจากซากของสัตวปาใหแ กประชาชน และภาคธุรกิจเปนจํานวนมาก
ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชไดใ หบริการในการออกใบอนุญาต
นําเขา สงออกหรือนําผานสัตวปา ซากของสัตวปา และผลิตภัณฑจากซากของสัตวปาทั้งสิ้น ๗,๘๖๘ ฉบับ
มีมูลคาการนําเขาและสงออกประมาณ ๑,๒๐๐ ลานบาทตอป นอกจากนี้ยังมีผูที่เกี่ยวของในการประกอบธุรกิจ
ในการนําเขา สงออก และการผลิตไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ คน
การวางแผนสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ ในกระบวนการอนุญ าตใหนําเขาสงออกสัตวปา
หรือนําผานสัตวปาซากของสัตวปา และผลิตภัณฑจากซากของสัตวปาในครั้งนี้ ไดดําเนินการเฉพาะการอนุญาต
ให นํ า เข า ส ง ออก หรื อ นํ า ผ า นซึ่ ง ซากของสั ต ว ป า หรื อ ผลิ ตภั ณฑ ที่ ทํ าจากซากของสั ตว ป า ตามบั ญชี ๒
ของอนุสัญญา CITES เพื่อการคา กรณีการสงสินคาแบบ SHIPMENT เนื่องจากกระบวนงานดังกลาว มีผูข อรับ
บริการจํานวนมาก และมีโอกาสเกิดการทุจริตคอรัปชั่นได ซึ่งการวางแผนสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
เนนใหความสําคัญในแงมุมที่สําคัญ ๓ ประการ ดังนี้
๑. การใหความสําคัญกับความพึงพอใจของผูเขารับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
๒. การปรั บ ปรุ ง ผลการดํ า เนิ น การที่ ส ง ผลการดํ า เนิ น การที่ ส ง ผลต อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ขององค กร การสรางความสามารถในการปฏิบัติ งานของเจาหนา ที่ รวมถึงการเพิ่ม ชองทางในการอํานวย
ความสะดวก รวดเร็ว ถูกตองและเปนไปตามกฎและระเบียบ
๓. การสร า งการเรี ย นรู ข ององค ก รและบุ ค ลากร โดยเน น ปลู ก ฝ ง การปรั บ ปรุ ง การเรี ย นรู
ไวในกระบวนการทํางานตลอดเวลา
การจัดทําขอเสนอการเปลี่ย นแปลงเพื่อสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการของกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาลในกระบวนการอนุญาตใหนําเขาสงออกสัตวปา
หรือนําผานสัตวปาซากของสัตวปา และผลิตภัณฑจากซากของสัตวปา (เฉพาะการอนุญาตใหนําเขา สงออก
หรือ นํา ผา นซึ่ งซากของสัต วปา หรือ ผลิ ตภัณฑที่ ทําจากซากของสัตวป า ตามบัญชี ๒ ของอนุสั ญญา CITES
เพื่อการคา กรณีการสงสินคาแบบ SHIPMENT) ใหมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกตองและมีความโปรงใส เพื่อใหการ
บริการแกประชาชน อยางมีประสิทธิภาพกอใหเกิดความพึงพอใจ พรอมพัฒนากระบวนงานและบุคลากร
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หากการดําเนินการในกระบวนการอนุญาตใหนําเขาสงออกสัตวปา หรือนําผานสัตวปาซากของ
สัตวปา และผลิตภัณฑจากซากของสัตวปาไมมีความโปรงใสหรือมีการทุจริตคอรัปชั่นในภาคราชการ จะสงผล
กระทบตอภาพลักษณของสวนราชการ (องคกร) เสียหาย การควบคุม การใชประโยชนทรัพยากรสัตวปาที่ไมมี
ความยั่งยืน และอาจถูกประเทศภาคีหามทําการคาระหวางประเทศ สงผลกระทบตอเศรษฐกิจสังคมอยา ง
กวางขวาง
๒. วัตถุประสงค และเปาหมายของการดําเนินงาน
วัตถุประสงค
๑. เพื่อสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
๒. เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีความสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส
๓. เพื่อใหการดําเนินการตามอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดพันธุสัตวปาและพืชปา
ที่ใกลสูญพันธุ (CITES) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
เปาหมายของการดําเนินงาน
๑. ลดความเสี่ยงการเกิดทุจริตคอรัปชั่นในหนวยงาน
๒. ประชาชนผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ
๓. สรางความเชื่อมั่นแกประเทศภาคีอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดพันธุสัตวปา
และพืชปาที่ใกลสูญพันธุ (CITES)
๓. แนวทางการวิเคราะหปญหา
รัฐบาลไดมียุทธศาสตรแ ละแผนงานเชิงรุกในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นตามที่คณะรัฐมนตรี
มีมติรับทราบเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และแนวทางดําเนินการตามแผนการสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาล
ในภาคราชการเพื่อการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีอยางยั่งยืน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕
เพื่อสงเสริมการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ ปองกันความเสี่ย งและลดการทุจริตคอรรัปชั่นภายใน
หนวยงานของสวนราชการอยางตอเนื่อง ยั่งยืน และเปนรูปธรรม ดังนั้น กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
จึงไดจั ดทําแผนสร างความโปร งใสในการปฏิบัติร าชการ ในกระบวนการอนุญ าตใหนํา เขาส งออกสัตวป า
หรือนําผานสัตวปาซากของสัตวปา และผลิตภัณฑจากซากของสัตวปา (เฉพาะการอนุญาตใหนําเขา สงออก
หรือ นํา ผา นซึ่ งซากของสัต วปา หรือ ผลิ ตภัณฑที่ ทําจากซากของสัตวป า ตามบัญชี ๒ ของอนุสั ญญา CITES
เพื่อการคา กรณีการสงสินคาแบบ SHIPMENT) ขึ้น เพื่อใหการดําเนินงานสอดคลองกับยุทธศาสตรแ ละแผนงาน
ดั ง กล า ว เกิ ด การสร า งความโปร ง ใส ใ นการปฏิ บั ติ ร าชการ ให ผู รั บ บริ ก ารเกิ ด ความเชื่ อ มั่ น ในคุ ณ ภาพ
การใหบริการ
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชไดจัดใหมีการประชุม หนวยงานที่เกี่ย วของในกระบวนการ
อนุ ญาตใหนํ าเขา ส งออกสัต วป าหรื อนํ าผ านสัต วป า ซากของสั ตว ปา และผลิต ภัณ ฑจ ากซากของสั ตว ป า
เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ เพื่อทบทวนแนวทางปฏิบัติงานและการปรับปรุงกระบวนงานอนุญาตใหนําเขา
สงออก หรือนําผาน ซากของสัตวปา และผลิตภัณฑจากซากของสัตวปา ตามบัญชี ๒ ของอนุสัญญา (CITES)
และรวมพิจารณากําหนดแนวทางการดํา เนินโครงการความโปรงใสในการปฏิบั ติราชการ ในกระบวนการ
อนุญาตใหนําเขาสงออกสัตวปา หรือนําผานสัตวปาซากของสัตวปา และผลิตภัณฑจากซากของสัตวปา (เฉพาะ
การอนุญาตใหนําเขา สงออก หรือนําผานซึ่งซากของสัตวปา หรือผลิตภัณฑที่ทําจากซากของสัตวปา ตามบัญชี ๒
ของอนุสัญญา CITES เพื่ อการคา กรณี การสงสิ นคาแบบ SHIPMENT) ซึ่ งหน วยงานที่ เกี่ย วของมีรายละเอีย ด
ดังตอไปนี้
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ลําดับที่
ขั้นตอนการดําเนินงาน
๑.
ผูขออนุญาต (ประชาชน/บริษัท/หนวยงาน)
ยื่นคําขออนุญาต
๒.
๓.

๔.

๕.
๖.

๗.
๘.

๙.

หนวยงานที่เกี่ยวของ/ผูปฏิบัติ
๑. กองคุมครองพันธุสัตวปาและพืชปาตาม
อนุสัญญา กลุมงานควบคุมและตรวจสอบการคา
สัตวปาระหวางประเทศ/ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงานจางเอกชนดําเนินงาน
สงคําขอใหนักวิทยาศาสตร นักกีฏวิทยา
๑. สํานักอนุรักษสัตวปา/นักวิทยาศาสตร
ตรวจชนิดพันธุสัตวปา/รายชื่อสัตวปา
๒. สํานักวิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุพืช
/นักกีฏวิทยา
เจาหนาที่รับคําขออนุญาต (สป.๔)
๑. กองคุมครองพันธุสัตวปาและพืชปาตาม
ตรวจสอบเอกสาร และออกบัตรรับคําขอ อนุสัญญา กลุมงานควบคุมและตรวจสอบการคา
สัตวปาระหวางประเทศ/ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงานจางเอกชนดําเนินงาน
เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตอง/พิจารณา ๑. กองคุมครองพันธุสัตวปาและพืชปาตาม
คําขอใบอนุญาต ตามกฎระเบียบที่
อนุสัญญา กลุมงานควบคุมและตรวจสอบการคา
เกี่ยวของ ลงนาม สั่งพิมพใบอนุญาต
สัตวปาระหวางประเทศ/นักวิชาการปาไม
ตรวจสอบความถูกตอง และลงนามเสนอ
ผูมีอํานาจ
เสนออธิบดีลงนาม หรือผูรับมอบอํานาจ
๑. กองคุมครองพันธุสัตวปาและพืชปาตาม
ลงนามแทนอธิบดี
อนุสัญญา/นักวิชาการปาไม
ผูยื่นขออนุญาตมารับใบชําระคาธรรมเนียม ๑. กองคุมครองพันธุสัตวปาและพืชปาตาม
อนุสัญญา กลุมงานควบคุมและตรวจสอบการคา
สัตวปาระหวางประเทศ/ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงานจางเอกชนดําเนินงาน
ติดตอชําระคาธรรมเนียมที่สวนการคลัง
๑. สํานักบริหารงานกลาง สวนการคลัง/
หัวหนาฝายการเงิน เจาหนาที่ฝายการเงิน
นําหลักฐาน (ใบเสร็จ) การชําระคาธรรมเนียม ๑. กองคุมครองพันธุสัตวปาและพืชปาตาม
อนุสัญญา กลุมงานควบคุมและตรวจสอบการคา
มารับใบอนุญาต
สัตวปาระหวางประเทศ/ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงานจางเอกชนดําเนินงาน
ผูขออนุญาต นําใบอนุญาตติดตอดานตรวจ ๑. กองคุมครองพันธุสัตวปาและพืชปาตาม
สัตวปาที่จะนําเขา สงออก หรือนําผาน
อนุสัญญา กลุมงานดานตรวจสัตวปา/
หัวหนาดานตรวจสัตวปา เจาหนาที่ดานตรวจสัตวปา

โดยไดรวมกันพิจารณากําหนดแนวทางการ ระบุสาเหตุข องปญหาหรือความเสี่ย งในการเกิดทุจริต
คอรรัปชั่น ระดับโอกาสที่จะเกิดและความรุนแรงของผลกระทบในแตละขั้นตอน ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
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ขั้นตอนที่ ๑ ผูขออนุญาต (ประชาชน/บริษัท/หนวยงาน) ยื่นคําขออนุญาต ผูข ออนุญาตที่มีความ
ประสงคนําเขา สงออก หรือนําผานซึ่งซากของสัตวปา หรือผลิตภัณฑที่ทําจากซากของสัตวปา ตามบัญชี ๒
ของอนุ สั ญ ญา CITES เพื่ อ การค า กรณี ก ารส ง สิ นค า แบบ SHIPMENT ยื่ น คํ า ขอตอ กลุ ม งานควบคุ ม และ
ตรวจสอบการคาสัตวปาระหวางประเทศ กองคุมครองพันธุสัตวปาและพืชปาตามอนุสัญญา กรมอุทยานแหงชาติ
สัตว ป า และพั นธุพื ช โดยเขี ย นคํ าขออนุ ญ าต (สป.๔) พร อมแนบเอกสารประกอบการขออนุ ญาต ดั ง นี้
(๑) สําเนาใบอนุญาตสงออก (A Copy of Export Permit)
(๒) สําเนาใบอนุญาตนําเขา (A Copy of Import Permit)
(๓) สําเนาใบสั่งสินคา หรือสําเนาใบกํากับภาษี (A Copy of Order or Invoice)
(๓) สําเนาใบรับรองสุขภาพสัตว (A Copy of Health Certificate)
(๔) หลักฐานการไดมาซึ่งซากของสัตวปานั้น
กรณีที่ผูขออนุญาตเปนบุคคลธรรมดา
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัว
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
(๒) สําเนาทะเบียนบานของผูรับใบอนุญาต
กรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล
(๑) สําเนาทะเบีย นบา นของกรรมการผูมีอํานาจลงชื่อผูกพันบริษัท (กรณีบริษัทจํากัดหรือบริษั ท
มหาชนจํากัด) หรือของหุนสวนผูจัดการ (กรณีหางหุนสวนนิติบุคคล)
(๒) หนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่จดทะเบียนไว
(๓) หนังสือ รับรองของสํานัก งานทะเบีย นหุนส วนบริษั ท แสดงรายการจดทะเบีย น ตลอดทั้งชื่ อ
กรรมการ กรรมการหรือหุนสวนผูมีอํานาจลงชื่อผูกพันหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ซึ่งออกมาแลวไมเกินหกเดือน
ทั้ง นี้ กรมอุทยานแห งชาติ สั ตว ปา และพั นธุ พื ช ได มี การลงทะเบี ย นการยื่ นเอกสารประกอบการ
พิจารณาคําขอรับใบอนุญาตใหนําเขา ใหสงออก หรือนําผาน กรณีเปนนิ ติบุคคล โดยใหนิติ บุคลขอลงทะเบีย น
ในการยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาเพียง ๑ ครั้ง/ป เพื่อลดปริมาณใชกระดาษ
ปญหาหรือ ความเสี่ย งในการเกิด ทุจริ ตคอร รัป ชั่น การใชดุล ยพิ นิจ /ความเห็ นในการพิ จารณา
รับคําขอของเจาหนาที่แตละทานอาจแตกตางกันออกไป
โอกาสที่จะเกิด ปานกลาง เนื่องจากผูขออนุญาตสวนใหญมีประสบการณใ นการติดตอขอรับอนุญาต
แตก็ยังขาดความครบถวนของเอกสารบอยครั้ง ทําใหตองมาติด ตอใหมใ นภายหลัง อี กทั้งเอกสารประเภท
หลักฐานการไดมาซึ่งซากของสัตวปานั้น หากมีแหลงที่มาที่ไมนาเชื่อถือ เจาหนาที่อาจพิจารณาไมรับคําขอได
ความรุนแรงของผลกระทบ ปานกลาง เนื่องจากหากเกิดความผิดพลาดในเอกสารประกอบ จะตอง
ใชเวลาในการขออนุญาตเพิ่มมากขึ้น สําหรับเอกสารที่มีแหลงที่มาที่ไมนาเชื่อถือพบเพียงสวนนอยเทานั้น
ขั้นตอนที่ ๒ สงคําขอใหนักวิทยาศาสตร นักกี ฏวิทยา ตรวจชนิดพันธุ สัตวปา/รายชื่อสัตวป า
ผูขออนุญาตฯ ยื่นคําขออนุญาต (สป.๔) และตัวอยางซากของสัตวปา หรือผลิตภัณฑที่ทําจากซากของสัตวปา
ตอนักวิทยาศาสตร/นักกีฏวิทยา นักวิทยาศาสตร/นักกีฏวิทยารับคําขออนุญาตฯ และทําการตรวจสอบรายชื่อ
และชนิดพันธุสัตวปาพรอมรับรองความถูกตองในคําขออนุญาต (สป.๔) ตามรายการในบัญชีทายคําขอรั บ
ใบอนุญาต สงเรื่องคืนแกผูขออนุญาตฯ
ปญหาหรือความเสี่ยงในการเกิดทุจริตคอรรัปชั่น การรับรองชนิดพันธุสัตวปา/รายชื่อสัตวปาไมตรง
ตามความเปนจริง
โอกาสที่จะเกิด ต่ํา เนื่องจากนักวิทยาศาสตร นักกีฏวิทยา ผูทําการตรวจชนิดพันธุสัตวปา/รายชื่อ
สัตวปา เปนผูที่ความเชี่ยวชาญในการจําแนก

แบบฟอรม ๑ แผนสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ

ความรุนแรงของผลกระทบ ปานกลาง เนื่องจากมีชนิ ดพันธุบางชนิ ดที่มีความคล ายคลึงกันมาก
หากเกิดการรับรองผิดชนิดพันธุ อาจเกิดความไมสมดุลในการใชประโยชนในชนิดพันธุนั้นๆได
ขั้นตอนที่ ๓ เจาหนาที่รับคําขอ สป.๔ ตรวจสอบเอกสาร และออกบัตรรับ คําขอ ผูข ออนุญาตฯ
ยื่นคําขอตอกลุมงานควบคุมและตรวจสอบการคาสัตวปาระหวางประเทศ เจาหนาที่ตรวจสอบความครบถวนของ
คําขออนุญาต (สป.๔) และเอกสาร/หลักฐานประกอบ เจาหนาทีล่ งทะเบียนรับคําขออนุญาต (สป.๔) และออก
บัตรรับคําขออนุญาต (สป.๔) แกขออนุญาตฯ ทั้งนี้ บัตรรับคําขออนุญาต (สป.๔) ออกใหเพื่อใชเปนหลักฐานให
ผูยื่นคําขอสามารถตรวจสอบ/ติดตามคําขออนุญาต (สป.๔) จากรายละเอีย ดตามบัตรรับคําขอ เพื่อใหสะดวก
คนหา และใชเพื่อติดตอขอรับใบอนุญาตตอไป
ปญหาหรือความเสี่ยงในการเกิดทุจริตคอรรัป ชั่น ประสิทธิภาพของเจาหนาที่ใ นการปฏิบัติงาน
อาจเกิดขอผิดพลาดได เนื่องจากมีเจาหนาที่ใหบริการจํานวนไมเพียงพอตอความตองการขอรับบริการ
โอกาสที่จะเกิด ต่ํา เนื่องจากเจาหนาที่มี ความชํานาญในการปฏิบัติงาน แตหากมีผู ข ออนุญาตฯ
เขารับบริการในชวงเวลาเดียวกันจํานวนมาก อาจออกบัตรรับคําขอคลาดเคลื่อนได
ความรุนแรงของผลกระทบ ปานกลาง เนื่องจากหากบัตรรับคําขอเกิดความคลาดเคลื่อน จะทําให
ลําดับการขอรับบริการคลาดเคลื่อนไปดวย ทําใหผูขออนุญาตฯ ไมไดรับบริการตามลําดับ นอกจากนี้บัตรรับคําขอ
ดังกลาวมีขอมูลไมตรงคําขอเดิม ทําใหตองใชเวลาในคนหามากขึ้น
ขั้นตอนที่ ๔ เจ าหนา ที่ต รวจสอบความถูก ตอ ง/พิ จารณา คํา ขอใบอนุ ญาต ตามกฎระเบีย บ
ที่เกี่ยวข อง ลงนาม สั่งพิ มพใบอนุ ญาต ตรวจสอบความถูกต อง และลงนามเสนอผูมีอํ านาจ เจาหนา ที่
(นักวิชาการปาไม) ตรวจสอบความถูกตองของคําขออนุญาต (สป.๔) และเอกสาร/หลักฐานประกอบ พิจารณา
คําขออนุญาต (สป.๔) ใหขอคิดเห็น และสั่งพิม พใ บอนุญาต (สป.๕) (กรณีพบขอสงสัย เจาหนาที่สอบถามกับ
ผูขออนุญาตและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ) เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของใบอนุญาต
(สป.๕) ที่จัดพิมพ และเสนออธิบดีลงนาม หรือผูรับมอบอํานาจ ลงนามแทนอธิบดี
ปญ หาหรือ ความเสี่ย งในการเกิ ด ทุจ ริต คอร รัป ชั่ น การระบุข อ มูล ในใบคํ า ขออนุ ญ าต (สป.๔)
ไมถู กตอ ง/หลัก ฐานประกอบคํ าขอมีข อมู ลไม ตรง หรือ ไมค รบถวน ตามคํ าขออนุ ญาต (สป.๔) ทํ าให การ
ดําเนินงานของเจาหนาที่เกิดความลาชา และเปนโอกาสใหเกิดการเรียกรับผลประโยชน
โอกาสที่จะเกิด ปานกลาง เนื่องจากยังพบขอผิดพลาดในเอกสารประกอบการขออนุญาตบอยครั้ง
ซึ่ง ต อ งดํ า เนิน การเปลี่ ย นเอกสารประกอบใหม เกิ ด ความล าช า และอาจเป น โอกาสให เ กิ ดการเรี ย กรั บ
ผลประโยชน เพื่ออํานวยความสะดวก
ความรุนแรงของผลกระทบ สูง หากเจาหนาที่ละเลยการตรวจสอบ หรือไมปฏิบัติตามระเบีย บวิธี
แตทั้งนี้ การพิจารณาอนุญาตจะถูกตรวจสอบจากผูมีอํานาจลงนาม หรือผูรับมอบอํานาจลงนามแทน และ
เจาหนาที่ดานตรวจสัตวปาอีกครั้งหนึ่ง
ขั้นตอนที่ ๕ เสนออธิบดีลงนาม หรือผูรับ มอบอํานาจ ลงนามแทนอธิบ ดี ผูมีอํานาจลงนาม หรือ
ผูรับมอบอํานาจลงนามแทน พิจารณาตรวจสอบความถูกตองของคําขออนุญาต (สป.๔) และใบอนุญาต (สป.๕)
ที่เสนอใหลงนาม พรอมลงนามในใบอนุญาต
ปญหาหรือความเสี่ยงในการเกิดทุจริตคอรรัปชั่น ระบบการออกใบอนุญาตใชระยะเวลานานในการ
ดําเนินการ
โอกาสที่จะเกิด ปานกลาง เนื่องจากผูมีอํานาจลงนาม หรือผูรับมอบอํานาจลงนามแทนมีภารกิจ
หลายดาน อาจทําใหการลงนามในใบอนุญาตเกิดความลาชา
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ความรุนแรงของผลกระทบ ปานกลาง เนื่องจากหากผูมีอํานาจลงนาม หรือผูรับมอบอํานาจลงนาม
ไมสามารถลงนามในชวงระยะเวลาที่กําหนด เจาหนาที่จะแจงใหผูข ออนุญาตฯ ทราบลวงหนา เพื่อใหผูข อ
อนุญาตฯ เตรียมความพรอมในการนําเขา สงออก หรือนําผานซากของสัตวปาหรือ ผลิตภัณฑจากซากของสัตวปา
ขั้นตอนที่ ๖ ผูยื่นขออนุญาตมารับ ใบชําระคาธรรมเนียม ผูข ออนุญาตฯ ยื่นบัตรรับคําขออนุญาต
เจาหนา ที่ตรวจสอบบัตรรั บคําขอ/คนหาคํ าขออนุญ าต (สป.๔) และใบอนุ ญาต (สป.๕) เจาหนา ที่จัดพิม พ
หนังสือขอชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต (ตามแบบฟอรม ) และเสนอใหขาราชการลงนาม ออกเลขที่หนังสือ
และลงวันที่ เจาหนาที่สงขอมูลการขอชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตไปยังสวนการคลัง ดวยระบบอิเล็คโทรนิกส
ใหผูขออนุญาตฯ นําหนังสือคาธรรมเนียมใบอนุญาตไปชําระคาธรรมเนียมที่สวนการคลัง (ฝายการเงิน)
ปญหาหรือ ความเสี่ย งในการเกิดทุ จริตคอรรั ป ชั่น ประสิทธิภ าพของเจาหน าที่ใ นการปฏิบั ติงาน
อาจเกิดขอผิดพลาดได
โอกาสที่จะเกิด ต่ํา เนื่องจากเจาหนาที่มีความชํานาญในการปฏิบัติงาน แตยังขาดแคลนอัตรากําลัง
หากอยูในชวงที่มีคําขออนุญาตจํานวนมาก อาจทําใหเกิดขอผิดพลาดได
ความรุนแรงของผลกระทบ ต่ํา เนื่องจากมีเจาหนาที่ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง แลวจึงสงขอมูลตอไปยัง
สวนการคลัง (ฝายการเงิน) โดยระบบการรับเงินกลาง
ขั้น ตอนที่ ๗ ติ ด ตอ ชํา ระคา ธรรมเนีย มที่ สว นการคลัง ผู ข ออนุ ญ าตฯ ยื่น หนั งสื อ คา ธรรมเนี ย ม
ใบอนุญาตตอสวนการคลัง (ฝายการเงิน) เจาหนาที่ฝายการเงินรับหนังสือขอชําระคาธรรมเนีย มใบอนุญาต
จัดทําขอมูลรายละเอียดการขอชําระคาธรรมเนียม เชน ชื่อผูชําระคาธรรมเนีย ม ประเภทคาธรรมเนีย ม ชนิด
พัน ธุ ซ ากของสัต ว ป า /ผลิ ต ภัณ ฑ ที่ ทํ าจากซากของสั ต ว ป า จํ า นวนเงิ นค า ธรรมเนี ย มที่ ต อ งชํ า ระ เป น ต น
เจาหนาที่รับชําระเงินคาธรรมเนีย มจากผูข ออนุญาตฯ ออกใบเสร็จรับเงินพรอมลงชื่อรับรองใบเสร็จรับเงิน
ใหแกผูขออนุญาตฯ และคืนสําเนาคูฉบับหนังสือขอชําระคาธรรมเนียม
ปญหาหรือความเสี่ยงในการเกิดทุจริตคอรรัป ชั่น ระบบการรับเงินกลางมีขอขัดของบางครั้ง และ
ไมมีแผนสํารอง หรือชองทางอื่น ทําใหการดําเนินงานของเจาหนาที่เกิดความลาชา
โอกาสที่จะเกิด ต่ํา เนื่องจากเจาหนาที่ฝายการเงินมีความชํานาญในการปฏิบัติงาน และการขัดของ
ของระบบการรับเงินกลางเปนเพียงชวงระยะเวลาสั้นๆ
ความรุนแรงของผลกระทบ ปานกลาง หากมีการขัดของของระบบการรับเงินกลาง ทําใหผูขอรับอนุญาตฯ
ตองเสียเวลาในการติดตอขอชําระคาธรรมเนียม และเสียคาใชจายเพิ่มมากขึ้นหากตองมาติดตอในภายหลัง
ขั้นตอนที่ ๘ นํ าหลั กฐาน (ใบเสร็จ) การชําระคา ธรรมเนีย ม มารับ ใบอนุญาต ผูข ออนุ ญาตฯ
ยื่นหลักฐานใบเสร็จรับเงิน การชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต และสําเนาคูฉ บับหนังสือขอชําระคาธรรมเนีย ม
ตอกลุ ม งานควบคุม และตรวจสอบการค าสัตวปาระหว างประเทศ เจาหนาที่ ทําสําเนาหลักฐานใบเสร็จรั บเงิ น
การชํา ระคา ธรรมเนี ย ม ผูข ออนุญ าตฯ รับ สําเนาใบอนุ ญาต (สป.๕) และใบเสร็ จรั บเงิ น สํา หรั บเอกสาร
ใบอนุญาตตัวจริงสงใหเจาหนาที่ดานตรวจสัตวปาตอไป
ปญหาหรือ ความเสี่ย งในการเกิดทุ จริตคอรรั ป ชั่น ประสิทธิภ าพของเจาหน าที่ใ นการปฏิบั ติงาน
อาจเกิดขอผิดพลาดได เนื่องจากมีเจาหนาที่ใหบริการจํานวนไมเพียงพอตอความตองการขอรับบริการ
โอกาสที่จะเกิด ต่ํา เนื่องจากเจาหนาที่มีความชํานาญในการปฏิบัติงาน แตยังขาดแคลนอัตรากําลัง
หากอยูในชวงที่มีคําขออนุญาตจํานวนมาก อาจทําใหเกิดขอผิดพลาดได

แบบฟอรม ๑ แผนสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ

ความรุนแรงของผลกระทบ ต่ํา เนื่องจากผูข อรับอนุญาตฯ จะทําการตรวจสอบความถูกตองของ
สําเนาใบอนุญาต (สป.๕) กอน แลวจึงลงชื่อรับสําเนาใบอนุญาต (สป.๕) จึงมีโอกาสนอยมากที่ผูข อรับอนุญาตฯ
จะไดสําเนาใบอนุญาต (สป.๕) ไมตรงตามคําขออนุญาต
ขั้นตอนที่ ๙ ผูขออนุญาต นําใบอนุญาตติดตอดานตรวจสัตวปาที่จะนําเขา สงออก หรือนําผาน
ผูขออนุญาตฯ ติดตอดานตรวจสัตวปาที่ประสงคนําเขา สงออก หรือนําผาน พรอมยื่นสําเนาใบอนุญาต (สป.๕)
แกเจาหนาที่ดานตรวจสัตวปา เจาหนาที่ดานตรวจสัตวปาตรวจสอบซากของสัตวปา หรือผลิตภัณฑที่ทําจาก
ซากของสัตวปาที่จะนําเขา สงออก หรือนําผาน และลงบันทึกผลการตรวจสอบในใบอนุญาต (สป.๕) ผูข อ
อนุญาตฯ รับใบอนุญาต (สป.๕) สามารถนําเขา สงออก หรือนําผานซากของสัตวปา หรือผลิตภัณฑที่ทําจาก
ซากของสัตวปาได
ปญหาหรือความเสี่ยงในการเกิ ดทุจริตคอรรัป ชั่ น ชนิดพันธุสัตว ปา/รายชื่อสัตว ปาไมเปนไปตาม
ที่ไดรับอนุญาตใหนําเขา สงออก หรือนําผาน หรือการนําเขา สงออก หรือนําผาน ไมเปนไปตามระเบีย บวิธี
ปฏิบัติ เปนโอกาสใหเกิดการเรียกรับผลประโยชน
โอกาสที่จ ะเกิด ปานกลาง เนื่องจากเจาหนาที่ มีความชํา นาญในการปฏิบัติง าน แตยัง ขาดความ
เชี่ย วชาญในการจํา แนกสัต วปา อาจเป นชองทางให เกิดการกระทําผิด หรือการตรวจสอบพบวาชนิดพัน ธุ
ไมเปนไปตามใบอนุญาต เปนโอกาสใหเกิดการเรียกรับผลประโยชน เพื่ออํานวยความสะดวก
ความรุนแรงของผลกระทบ สูง หากเจาหนาที่ละเลยการตรวจสอบ หรือไมปฏิบัติตามระเบีย บวิธี
ซึ่งถามีการตรวจสอบพบจากประเทศภาคี อาจทําใหขาดความเชื่อมั่น และถูกยกเลิกการคาระหวางประเทศได

๓.๑ ระบุและประเมินระดับความเสี่ยง
ลําดับ

ขั้นตอน
การดําเนินงาน

ปญหาหรือ
ความเสี่ยง
ในการเกิดทุจริตคอรรัปชั่น

๑

ผูขออนุญาต (ประชาชน/บริษัท/หนวยงาน)
ยื่นคําขอรับใบอนุญาต

การใชดุลยพินิจ/ความเห็นในการพิจารณา
รับคําขอของเจาหนาที่แตละทานอาจแตกตางกัน
ออกไป

๒

สงคําขอใหนักวิทยาศาสตร นักกีฏวิทยา
ตรวจชนิดพันธุสัตวปา/รายชื่อสัตวปา

การรับรองชนิดพันธุสัตวปา/รายชื่อสัตวปาไมตรง
ตามความเปนจริง

๓

เจาหนาที่รับคําขอ สป.๔ ตรวจสอบเอกสาร
และออกบัตรรับคําขอ

ประสิทธิภาพของเจาหนาที่ใ นการปฏิบัติงาน
อาจเกิดขอผิดพลาดได เนื่องจากมีเจาหนาที่
ใหบริการจํานวนไมเพียงพอตอความตองการ
ขอรับบริการ

๔

เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตอง/พิจารณา
คําขอใบอนุญาต ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
ลงนาม สั่งพิมพใบอนุญาต ตรวจสอบความถูก
ตอง และลงนามเสนอผูมีอํานาจ

การระบุขอมูลในใบคําขออนุญาต (สป.๔)
ไมถูกตอง/หลักฐานประกอบคําขอ มีขอมูลไมตรง
หรือไมครบถวน ตามคําขออนุญาต (สป.๔) ทําให
การดําเนินงานของเจาหนาที่เกิดความลาชา และ
เปนโอกาสใหเกิดการเรียกรับผลประโยชน

๕

เสนออธิบดีลงนาม หรือผูรับมอบอํานาจ
ลงนามแทนอธิบดี

ระบบการออกใบอนุญาตใชระยะเวลานาน
ในการดําเนินการ

โอกาสที่จะเกิด
สูง
(๓)

กลาง
(๒)

ความรุนแรง
ของผลกระทบ
ต่ํา
(๑)

สูง
(๓)







กลาง
(๒)

ต่ํา
(๑)

คะแนน
(โอกาส x
ความ
รุนแรง)



๔





๒





๒



๖



๔

แบบฟอรม ๑ แผนสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ

ลําดับ

ขั้นตอน
การดําเนินงาน

ปญหาหรือ
ความเสี่ยง
ในการเกิดทุจริตคอรรัปชั่น

โอกาสที่จะเกิด
สูง
(๓)

กลาง
(๒)

ความรุนแรง
ของผลกระทบ
ต่ํา
(๑)

๖

ผูยื่นขออนุญาตมารับใบชําระคาธรรมเนียม

ประสิทธิภาพของเจาหนาที่ใ นการปฏิบัติงาน
อาจเกิดขอผิดพลาดได



๗

ติดตอชําระคาธรรมเนียมที่สวนการคลัง

ระบบการรับเงินกลางมีขอขัดบางครั้ง ไมมีแผน
สํารอง หรือชองทางอื่น ทําใหการดําเนินงานของ
เจาหนาที่เกิดความลาชา



๘

นําหลักฐาน (ใบเสร็จ) การชําระคาธรรมเนียม
มารับใบอนุญาต

ประสิทธิภาพของเจาหนาที่ใ นการปฏิบัติงาน
อาจเกิดขอผิดพลาดได เนื่องจากมีเจาหนาที่
ใหบริการจํานวนไมเพียงพอตอความตองการ
ขอรับบริการ

๙

ผูขออนุญาต นําใบอนุญาตติดตอดานตรวจ
สัตวปาที่จะนําเขา สงออก หรือนําผาน

ชนิดพันธุสัตวปา/รายชื่อสัตวปาไมเปนไปตาม
ที่ไดรับอนุญาตใหนําเขา สงออก หรือนําผาน
หรือการนําเขา สงออก หรือนําผาน ไมเปนไปตาม
ระเบียบวิธีปฏิบัติ เปนโอกาสใหเกิดการเรียกรับ
ผลประโยชน

สูง
(๓)

ต่ํา
(๑)








กลาง
(๒)

๑
๒





คะแนน
(โอกาส x
ความ
รุนแรง)

๑

๖

๓.๒ จัดลําดับและคัดเลือกปญหาหรือความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิด

สูง



กลาง
ต่ํา





ต่ํา

กลาง
ความรุนแรงของผลกระทบ


สูง

๓.๓ วิเคราะหปญหาหรือความเสี่ยงของกระบวนงาน : ขั้นตอนการดําเนินงานที่ ๔

ผลกระทบของปญหา

ปญหาหลัก

สาเหตุของปญหา

การพิจารณาอนุญาตเกิดความลาชา
สรางความเสียหายแกทุกฝาย

การรองเรีย นจากผูขออนุญาต
ทําใหเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ
ขององคกร

การดําเนินงานไมเปนไปตามกฎหมาย
หรืออนุสัญญาวาดวยการคาระหวาง
ประเทศซึ่งชนิดพันธุสัตวปาและพืชปา
ที่ใกลสูญพันธุ (CITES)

การระบุขอมูลในใบคําขอ สป.๔ ไมถูกตอง/หลักฐานประกอบคําขอมีขอมูลไมตรง หรือไมครบถวน ตามคําขออนุญาต (สป.๔)
ทําใหการดําเนินงานของเจาหนาที่เกิดความลาชา และเปนโอกาสใหเกิดการเรียกรับผลประโยชน

ผูขอรับอนุญาตขาดความรู ความเขาใจ
และไมปฏิบัติตามระบบขั้นตอนการ
ขออนุญาตนําเขา สงออก หรือนําผาน

ระเบียบขั้นตอนการขออนุญาต
มีมาก และเจาหนาที่ไมปฏิบัติตาม
ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การเสนอผลประโยชนแกเจาหนาที่
เพื่ออํานวยความสะดวกในการขอ
อนุญาตนําเขา สงออก หรือนําผาน

แบบฟอรม ๑ แผนสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ

๓.๓ วิเคราะหปญหาหรือความเสี่ยงของกระบวนงาน : ขั้นตอนการดําเนินงานที่ ๙

ผลกระทบของปญหา

ปญหาหลัก

สาเหตุของปญหา

การรองเรีย นจากผูขออนุญาต
ทําใหเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ
ขององคกร

การนําเขา สงออก หรือนําผาน
ไมเปนไปตามที่ไดรับอนุญาต
ทําใหการควบคุมหรือการบังคับใช
กฎหมายไมมีประสิทธิภาพ

การลักลอบการคาที่ผิดกฎหมาย
ทําใหเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ
ของประเทศ และขาดความเชื่อมั่น
จากตางประเทศ

การนําเขา สงออก หรือนําผานไมเปนไปตามที่ไดรับอนุญาต /การนําเขา สงออก หรือนําผาน
ไมเปนไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เปนโอกาสใหเกิดการเรียกรับผลประโยชน

ระเบียบขั้นตอนการขออนุญาต
มีมาก และเจาหนาที่ไมปฏิบัติตาม
ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เจาหนาที่ขาดความรู ความเชี่ยวชาญ
ในการจําแนกชนิดพันธุสัตวปา
ซากของสัตวปา และความรูกฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวของ

ความตองการลักลอบการนําเขา สงออก
หรือนําผาน และการเสนอผลประโยชน
แกเจาหนาที่ เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการกระทําผิด

๔. กําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
น้ําหนัก
(รอยละ)

๑

เกณฑการใหคะแนน
๒
๓
๔

๑. รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ

๕๐

๗๕

๗๗.๕

๒. รอยละของเรื่องรองเรียนจาก
ผูรับบริการลดลง

๒๐

๕

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

๓. รอยละของบุคลากรที่เขาใจ
แนวทางการปฏิบัติงาน

๓๐

๖๐

๖๕

๗๐

๗๕

๘๐

ตัวชี้วัด

รวม

๕

๘๐ ๘๒.๕ ๘๕

๑๐๐

๕. แนวทางแกไขปญหาหรือความเสี่ยง
จากปญหาการระบุขอมูลในใบคําขออนุญาต (สป.๔) ไมถูกตอง/หลักฐานประกอบคําขอมีขอมูล
ไมตรงตามคําขออนุญาต (สป.๔) ทําใหการดําเนินงานของเจาหนาที่เกิดความลาชา และเปนโอกาสใหเกิดการ
เรียกรับผลประโยชน และปญหาการนําเขา สงออก หรือนําผานไมเปนไปตามที่ไดรับอนุญาต /การนําเขา สงออก
หรื อนํ าผ านไมเปนไปตามระเบี ย บวิ ธีป ฏิบั ติ เป น โอกาสให เกิ ดการเรี ย กรั บผลประโยชน ที่ถู ก คัด เลื อกมา
ดําเนินการเพื่อสรางความโปรงใส ในกระบวนการอนุญาตใหนําเขาสงออกสัตวปา หรือนําผานสัตวปาซากของ
สัตวปา และผลิตภัณฑจากซากของสัตวปา (เฉพาะการอนุญาตใหนําเขา สงออก หรือนําผานซึ่งซากของสัตวปา
หรือผลิตภัณฑที่ทําจากซากของสัตวปา ตามบัญชี ๒ ของอนุสัญญา CITES เพื่อการคา กรณีการสงสินคาแบบ
SHIPMENT) โดยไดกําหนดแนวทางแกไขปญหาหรือความเสี่ยง รายละเอียดดังตอไปนี้

แบบฟอรม ๑ แผนสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ

๕.๑ การกําหนดแนวทางแกไขปญหาหรือความเสี่ยง
กระบวนงาน กระบวนการอนุญาตใหนําเขาสงออกสัตวปา หรือนําผานสัตวปาซากของสัตวปา
และผลิตภัณฑจากซากของสัตวปา (เฉพาะการอนุญาตใหนําเขา สงออก หรือนําผานซึ่งซากของสัตวปา
หรือผลิตภัณฑที่ทําจากซากของสัตวปา ตามบัญชี ๒ ของอนุสัญญา CITES เพื่อการคา กรณีการสงสินคาแบบ
SHIPMENT)
ประเภทกระบวนงาน กระบวนงานที่เกี่ยวของกับการออกใบอนุญาต อนุมัติ และใบรับรอง
ปญหาหรือความเสี่ยง : ขั้นตอนการดําเนินงานที่ ๔ การระบุขอมูลในใบคําขออนุญาต (สป.๔) ไมถูกตอง/
หลักฐานประกอบคําขอมีขอมูลไมตรงตามคําขออนุญาต (สป.๔) ทําใหการดําเนินงานของเจาหนาที่เกิดความ
ลาชา และเปนโอกาสใหเกิดการเรียกรับผลประโยชน
ขั้นตอนการดําเนินงานที่ ๙ การนําเขา สงออก หรือนําผานไมเปนไปตามที่ไดรับ
อนุญาต /การนําเขา สงออก หรือนําผาน ไมเปนไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เปนโอกาสใหเกิดการเรียกรับ
ผลประโยชน
ปจจัยสําคัญในการ
สรางความโปรงใส
(เกณฑคุณภาพ
ตามตัวชี้วัด)

มาตรการ
ที่ดําเนินการในปจจุบัน

ประเมินแนวทาง
แกไขที่ดําเนินการใน
ปจจุบัน

มาตรการเพิ่มเติม

ปจจัยที่ ๑ มีเกณฑ
การตัดสินใจที่ชัดเจน
ลดการใชดุลพินิจ

๑. มีคูมือการปฏิบัติงาน
สําหรับเจาหนาที่
๒. มีคูมือการจําแนกสัตวปา
เบื้องตน

ไมเพียงพอ

๑. ประชุมเพื่อทบทวน
แนวทางปฏิบัติงานและการ
ปรับปรุงกระบวนงานอนุญาต
ใหมีความเหมาะสม
๒. ประชุมซักซอม
ความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่

ปจจัยที่ ๒ มีการให
ขอมูล และสรางความ
เขาใจกับผูรับบริการ

๑. ประชาสัมพันธขอมูลตาม
บอรดประชาสัมพันธ และผาน
ทาง www.citesdnp.org
๒. บริการใหคําปรึกษาทาง
โทรศัพท /E-mail /จุดบริการ
รับคําขออนุญาต/จุดบริการ
ดานตรวจสัตวปา
๓. เผยแพรคูมือขั้นตอนการ
ขออนุญาตแกผูรับบริการ

ไมเพียงพอ

๑. ปรับปรุงคูมือขั้นตอน
การขออนุญาตใหตรงตาม
การดําเนินงานในปจจุบัน
๒. เพิ่มชองทางในการ
ประชาสัมพันธและการให
คําปรึกษา

แบบฟอรม ๑ แผนสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ

ปจจัยสําคัญในการ
สรางความโปรงใส
(เกณฑคุณภาพ
ตามตัวชี้วัด)

มาตรการ
ที่ดําเนินการในปจจุบัน

ประเมินแนวทาง
แกไขที่ดําเนินการใน
ปจจุบัน

มาตรการเพิ่มเติม

ปจจัยที่ ๓ เนนความ
ถูกตองตามกฎระเบียบ

๑. มีคูมือกฎหมาย ระเบียบ
ที่เกี่ยวของกับการพิจารณา
อนุญาต

ไมเพียงพอ

๑. ประชุมซักซอม
ความเขาใจดานกฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวของกับการ
พิจารณาอนุญาต
แกเจาหนาที่

ปจจัยที่ ๔ มีฐานขอมูล
ประกอบการตัดสินใจ

๑. มีคูมือการปฏิบัติงาน
สําหรับเจาหนาที่
๒. มีฐานขอมูลการอนุญาต
การคาสัตวปา ซากของสัตวปา
และผลิตภัณฑที่ทําจากสัตว
ปาระหวางประเทศ ประจําป
๒๕๕๕ (Annual Report)
รายงานขอมูล ณ วันที่ ๒๕
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๓. มีระบบการออกใบอนุญาต
แบบอิเลคโทรนิกส (E-permit)

ไมเพียงพอ

๑. พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
การออกใบอนุญาตแบบ
อิเลคโทรนิกส (E-permit)
ใหมีความพรอมและ
สามารถใหบริการแกผู
ขอรับอนุญาต

แบบฟอรม ๑ แผนสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ

๕.๒ แผนการดําเนินงาน
มาตรการ
๑. กฎหมายและกฎระเบียบ
มีคูมือ กฏหมาย ระเบีย บที่เกี่ ย วขอ ง
กับการพิจารณาอนุญาต
๒. การปรับปรุงกระบวนงาน
ประชุมเพื่อทบทวนแนวทาง
ปฏิบัติงานและการปรับปรุงกระบวนงาน
อนุญาตใหมีความเหมาะสม
๓. การพัฒนาบุคลากร
๓.๑ ประชุมซักซอมความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
๓.๒ ประชุมซักซอมความเขาใจดาน
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของกับการ
พิจารณาอนุญาตแกเจาหนาที่
๔. การพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือการ
ปฏิบัติงาน
๔.๑ มีคูมือการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่
๔.๒ มีคูมือการจําแนกสัตวปาเบื้องตน
๔.๓ ปรับปรุงคูมือขั้นตอนการขออนุญาต
ใหตรงตามการดําเนินงานในปจจุบัน
๔.๔ มีฐานขอมูลการอนุญาตการคาสัตวปา
ซากของสัตวปา และผลิตภัณฑที่ทําจาก
สัตวปาระหวางประเทศ ประจําป ๒๕๕๕
(Annual Report) รายงานขอมูล ณ
วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๔.๕ มี ร ะบบการออกใบอนุ ญ าตแบบ
อิเลคโทรนิกส (E-permit)
๔.๖ พัฒนา/ปรับปรุงระบบการออก
ใบอนุญาตแบบอิเลคโทรนิกส (E-permit)
ใหมีความพรอมและสามารถใหบริการแก
ผูขอรับอนุญาต

ปฏิทินดําเนินงาน (๒๕๕๗)
เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หมายเหตุ

แบบฟอรม ๑ แผนสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ

ปฏิทินดําเนินงาน (๒๕๕๗)

มาตรการ

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

๕. การเผยแพรขอมูลขาวสาร
๕.๑ ประชาสัมพันธขอมูลตามบอรด
ประชาสัมพันธ และผานทาง
www.citesdnp.org
๕.๒ บริการใหคําปรึกษาทางโทรศัพท/
E-mail (citesthailand_permit
@yahoo.com)/จุดบริการรับคําขอ
อนุญาต/จุดบริการดานตรวจสัตวปา
๕.๓ เผยแพรคูมือขั้นตอนการขออนุญาต
แกผูรับบริการ
๕.๔ เพิ่มชองทางในการประชาสัมพันธ
และการใหคําปรึกษา

------------------------------------------------------------

ส.ค.

ก.ย.

หมายเหตุ

