ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใส
ในกระบวนงานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช.............................................

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม............................................

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในกระบวนงานป้องกันและปราบปราม
การบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์
………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผลความจาเป็น
สถานการณ์การบุกรุก ยึดถือ ครอบครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทาให้
พื้นที่ป่าอนุรักษ์ถูกทาลายลงเป็นจานวนมาก และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ พืช ได้ดาเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในทุกรู ปแบบอย่างต่อเนื่องตลอดมา ซึ่งในบางพื้นที่ การดาเนินการป้องกันและ
ปราบปรามยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ปัญหาสาคัญเกิดจากการทีเ่ จ้าหน้าที่ขาดข้อมูลแนวทางและขั้นตอนที่ชัดเจน
ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามสาหรับประกอบการใช้ดุลยพินิจในขั้นตอนตรวจยึดจับกุมดาเนินคดี
ในขณะพบการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จากปัญหาดังกล่าวทาให้เป็นช่องว่างให้เกิดการทุจริตและคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่
คือ 1) เจ้าหน้าที่บางส่วนใช้ดุลยพินิจเลือกที่จะปล่อยปละละเลยหรือละเว้นในการตรวจยึดจับกุม เปิดโอกาสให้มีการ
เรียกหรือรับผลประโยชน์จากผู้กระทาผิดเพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่ไม่ต้องถูกจับกุมดาเนินคดี และ 2) เจ้าหน้าที่ขาดความ
เชี่ยวชาญและไม่มีแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนด้านการป้องกันและปราบปราม ทาให้การตรวจยึดจับกุม
และการรวบรวมพยานหลักฐานฟ้องร้องคดีตามกฎหมายไม่รัดกุม เปิดโอกาสให้ผู้กระทาผิดเสนอผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่
เพื่อจูงใจให้เจ้าหน้าทีด่ าเนินการต่างๆ เช่น บันทึกรายละเอียดการตรวจยึดจับกุมไม่ครบถ้วน จัดทาบัญชีของกลางในคดี
ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง หรือดาเนินการอื่นๆ อันเป็นการช่วยเหลือไม่ให้ผู้กระทาผิดถูกดาเนินคดีและได้รับโทษน้อยลง
กรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช ได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า กระบวนงานป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เป็นกระบวนงานที่เสี่ยงต่อการทุจริตคอรัปชั่น ประกอบกับในปีงบประมาณ
2554 -2555 (30 มิถุนายน 2555) *กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
เจ้าหน้าที่ ที่มีพฤติกรรมในทางการทุจริตคอรัปชั่นถึงร้อยละ 31.7 (325 เรื่อง) ของเรื่องร้องเรียนที่กรมได้รับทั้งหมด
(1,024 เรื่อง) ดังนั้น กระบวนงานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จึงสมควรนามาพัฒนาเพื่อความ
โปร่งใส ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์มากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างความโปร่งใสในกระบวนงานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์
2.2 เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นภายในหน่วยงาน
2.3 เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

* ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2555 ศูนย์บริการประชาชน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

3. การวิเคราะห์กระบวนงาน
3.1 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดาเนินการจัดประชุมหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่
13 มิถุนายน 2555 เพื่อทาการวิเคราะห์กระบวนงานหลักของกรม และคัดเลือกกระบวนงานที่สาคัญและเหมาะสม
นาไปพัฒนาเพื่อสร้างความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป
3.2 ผู้เข้าร่วมประชุมได้คัดเลือกกระบวนงานหลักที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จานวน 5 กระบวนงาน มาพิจารณา ประกอบด้วย
1) กระบวนงานวิจัย พัฒนา และให้บริการด้านวิชาการ
2) กระบวนงานพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ
3) กระบวนงานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์
4) กระบวนงานฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
5) กระบวนงานการจัดการสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์
3.3 ในการวิเคราะห์และคัดเลือกกระบวนงานเบื้องต้น ผู้เข้าร่วมประชุมได้วิเคราะห์ลักษณะกระบวนงาน
ทั้ง 5 กระบวนงานหลักของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามแบบฟอร์มของสานักงาน กพร. เพื่อคัดเลือก
กระบวนงานที่จะนามาพัฒนาเพื่อความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสอดคล้องตามภารกิจหลักของกรม
ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีมติคัดเลือก “กระบวนงานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ” เพื่อนามาพัฒนา
เพื่อความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เนื่องจากเห็นว่า เป็นกระบวนงานที่มีความสาคัญ เป็นที่สนใจ
ของประชาชน และมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งมีลักษณะของกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับ
การให้บริการประชาชน ตลอดจนมีผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายของประชาชน

การคัดเลือกกระบวนงานที่จะนามาเพื่อพัฒนาเพื่อสร้างความโปร่งใส
ลักษณะของกระบวนงาน
ลาดับ

กระบวนงานหลักของหน่วยงาน

เป็นกระบวนงานที่มี
ความเสี่ยงสูงในการเกิด
การทุจริตคอร์รัปชั่น

เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการต่อ
ประชาชนโดยตรง

มีผลกระทบต่อ
สิทธิของ
ประชาชน

ก่อให้เกิดส่วนได้
ส่วนเสียต่อ
ประชาชนสูง

1

กระบวนงานวิจัย พัฒนา และให้บริการ
ด้านวิชาการ



2

กระบวนงานพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติ







3

กระบวนงานป้องกันและปราบปรามการบุกรุก
พื้นที่ป่าอนุรักษ์









4

กระบวนงานฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์







5

กระบวนงานการจัดการสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์









หมายเหตุ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณากระบวนงานที่จะนามาพัฒนาเพื่อความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จากงานที่ปฏิบัติทสี่ อดคล้อง
กับภารกิจหลักของกรม เนื่องจากงานด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นงานที่มีความสาคัญ เป็นที่สนใจของประชาชน และมีความเสี่ยงต่อ
การทุจริตคอร์รัปชั่นของหน่วยปฏิบัติผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จึงมีผลกระทบมากกว่ากระบวนงานอื่นๆ ดังนั้นกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช จึงได้คัดเลือกกระบวนงานลาดับที่ 3 (กระบวนงานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์) มาเป็นกระบวนงานที่จะนามาพัฒนา

4. การระบุปัญหาของกระบวนงาน
กระบวนงาน : กระบวนงานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์
โอกาสที่จะเกิด
ลาดับ

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ปัญหา/ความเสี่ยงในการ
เกิดทุจริตคอร์รัปชั่น

1

ขั้นตอนการจัดระบบเพื่อรวบรวมข้อมูลในการป้องกัน
และปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์
- ข้อมูลด้านการข่าว
- ข้อมูลเชิงพื้นที่และภูมิประเทศ
- ข้อมูลด้านการดาเนินคดี
- ข้อมูลบุคคลที่มีพฤติกรรมในการบุกรุกป่า

เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ด้าน
การสืบสวนดาเนินคดีด้าน
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
ทาให้การรวบรวมข้อมูล
ด้านการสืบสวนไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ขั้นตอนการตรวจสอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์
- การลาดตระเวนตรวจสอบพื้นที่ป่า
- การบินตรวจสอบสภาพป่า

เจ้าหน้าที่ขาดอุปกรณ์ที่
จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ทาให้การลาดตระเวน
ตรวจสอบพื้นที่ป่าไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร

2

สูง
(3)

ความรุนแรงของ
ผลกระทบ

กลาง
(2)

ต่า สูง
(1) (3)







กลาง
(2)

ต่า
(1)

รวมคะแนน
(โอกาส x ความ
รุนแรง)

6



4

กระบวนงาน : กระบวนงานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ต่อ)

ลาดับ

3

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ขั้นตอนการตรวจยึดจับกุมดาเนินคดี
- การตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
เกี่ยวกับพื้นที่ป่าถูกบุกรุก
- การบันทึกการตรวจยึดจับกุม
- การจัดทาบัญชีการตรวจยึดของกลาง
- การแจ้งความดาเนินคดีต่อพนักงานสอบสวน

ปัญหา/ความเสี่ยงในการ
เกิดทุจริตคอร์รัปชั่น

โอกาสที่จะเกิด
สูง
(3)

เ จ้ า ห น้ า ที่ ข า ด ข้ อ มู ล
แนวทาง และขั้ น ตอน ที่
ชั ด เจนในการปฏิ บั ติ ง าน
ส าหรั บ ประกอบการใช้
ดุ ล ยพิ นิ จ ในการตรวจยึ ด
จั บ กุ ม ด า เ นิ น ค ดี เ ปิ ด 
โอกาสให้เจ้าหน้าที่เลือกใช้
ดุล ยพินิจในทางช่วยเหลื อ
ผู้ ก ระท าผิ ด ท าให้ เ ป็ น
ช่ อ งว่ า งให้ เ กิ ด การทุ จ ริ ต
และคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่

กลาง
(2)

ความรุนแรงของ
ผลกระทบ

ต่า สูง
(1) (3)



กลาง
(2)

ต่า
(1)

รวมคะแนน
(โอกาส x ความ
รุนแรง)

9

กระบวนงาน : กระบวนงานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ต่อ)

ลาดับ

4

5

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ปัญหา/ความเสี่ยงในการเกิด
ทุจริตคอร์รัปชั่น

ขั้นตอนการจัดการของกลางในคดีป่าไม้
- การเคลื่อนย้ายของกลาง
- การดูแลรักษาของกลาง
- การใช้ประโยชน์หรือจาหน่ายของกลาง

เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการของกลางในคดีป่าไม้อย่าง
เพียงพอ อาจทาให้การจัดการของ
กลางในคดีป่าไม้ของเจ้าหน้าที่ไม่
รัดกุม

ขั้นตอนการบังคับคดี และยึดพื้นที่ป่ากลับคืน
- การใช้มาตรการทางปกครอง
- การบังคับคดีตามคาพิพากษา

ขาดแคลนงบประมาณในการ
ดาเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
พืชผลอาสินออกจากพื้นที่ป่า ทาให้
ไม่สามารถทวงคืนพื้นที่ป่ากลับมา
และปลูกฟื้นฟูสภาพป่าให้ฟื้นคืนได้
โดยเร็ว

โอกาสที่จะเกิด
สูง
(3)

กลาง
(2)

ความรุนแรงของ
ผลกระทบ

ต่า สูง
(1) (3)





กลาง
(2)





ต่า
(1)

รวมคะแนน
(โอกาส x ความ
รุนแรง)

4

6

หมายเหตุ : เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น สร้างความโปร่งใส และพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพใน “กระบวนงานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์”
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงเห็นควรปรับปรุงขั้นตอนการตรวจยึดจับกุมดาเนินคดี (ขั้นตอนที่ 3 เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่เสี่ยงต่อการทุจริตและคอรัปชั่นของ
เจ้าหน้าที่ (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก)

4.1 วิเคราะห์ปัญหาของกระบวนงาน
(1) การระบุปัญหาของกระบวนงานที่คัดเลือกมาสร้างความโปร่งใสของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กระบวนงานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์

สูง

เจ้าหน้าที่ขาดข้อมูลแนวทางและขั้นตอนที่ชัดเจนในการ
ปฏิบัติงาน สาหรับประกอบการใช้ดุลยพินิจในการตรวจยึด
จับกุมดาเนินคดี เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่เลือกใช้ดุลยพินิจในทาง
ช่วยเหลือผู้กระทาผิด ทาให้เป็นช่องว่างให้เกิดการทุจริต
และคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่

-เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ด้านการสืบสวน
ดาเนินคดีด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

โอกาส
ที่จะเกิด

ขาดแคลนงบประมาณในการดาเนินการ
รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างพืชผลอาสินออกจากพื้นที่ป่า

ปัญหาหลักทีจ่ ะดาเนินการแก้ไข

-เจ้าหน้าที่ขาดอุปกรณ์ที่จาเป็น
ในการปฏิบัติงาน

-เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการของกลาง
ในคดีป่าไม้อย่างเพียงพอ

ต่า
สูง

ต่า
ความรุนแรงของผลกระทบ

4.1 วิเคราะห์ปัญหาของกระบวนงาน (ต่อ)
(2) การวิเคราะห์ปัญหา : เจ้าหน้าที่ขาดข้อมูลแนวทางและขั้นตอนที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน สาหรับประกอบการใช้ดุลยพินิจ
ในการตรวจยึดจับกุมดาเนินคดี เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่เลือกใช้ดุลยพินิจในทางช่วยเหลือผู้กระทาผิด ทาให้เป็นช่องว่างให้เกิดการทุจริตและคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่

ผลกระทบของ
ปัญหา

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ถูกบุกรุกทาลายเพิ่มขึ้น

มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เว้นการปฏิบัติหน้าที่

ปัญหาหลัก

สาเหตุของ
ปัญหา

มีการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับ
การป่าไม้เพิ่มขึ้น
เว้นการปฏิบัติหน้าที่

เจ้าหน้าที่ขาดข้อมูลแนวทางและขั้นตอนที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน สาหรับประกอบการใช้ดุลยพินิจในการ
ตรวจยึดจับกุมดาเนินคดี เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่เลือกใช้ดุลยพินิจในทางช่วยเหลือผู้กระทาผิด
ทาให้เป็นช่องว่างให้เกิดการทุจริตและคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่
เจ้ า หน้า ที่ไม่มีคู่มือ มาตรฐานการตรวจยึดจั บกุมดาเนินคดี ก ารกระทาผิดกฎหมายเกี่ย วกับการป่ า ไม้ สาหรับ
ประกอบการใช้ดุลยพินิจในการตรวจยึดจับกุมดาเนินคดีในขณะพบการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ทาให้เป็นช่องว่างให้
เกิดการทุจริตและคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่ เช่น เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจเลือกที่จะปล่อยปละละเลยหรือละเว้นในการ
ตรวจยึดจับกุม เปิดโอกาสให้มีการเรียกหรือรับผลประโยชน์จากผู้กระทาผิดเพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่ไม่ต้องถูกจับกุม
ดาเนินคดี หรือ เจ้าหน้าที่ขาดความเชี่ยวชาญและ ไม่มีแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนด้านการป้องกัน
และปราบปราม ทาให้การตรวจยึดจับกุมและการรวบรวมพยานหลักฐานดาเนินคดีตามกฎหมายไม่รัดกุม เปิดโอกาส
เจ้ าหน้าที่ ในการอาศัยช่ องว่างเพื่ อแสวงหาผลประโยชน์ รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ ผู้กระท าผิ ด/ผู้ มีส่ วนได้เสี ย เสนอ
ผลประโยชน์ให้ เจ้ าหน้าที่ เพื่อจูงใจให้ เจ้ าหน้าที่ดาเนินการต่างๆ เช่น บั นทึกรายละเอียดการตรวจยึดจั บกุมไม่
ครบถ้วน จัดทาบัญชีของกลางในคดีไม่ตรงกับข้อเท็จจริง หรือดาเนินการอื่นๆ อันเป็นการช่วยเหลือไม่ให้ผู้กระทาผิด
ถูกดาเนินคดีหรือได้รับโทษน้อยลง

บุคคลภายนอกไม่ทราบขั้นตอนการตรวจยึดจับกุมดาเนินคดี
ของเจ้าหน้าที่ ทาให้ไม่มีการเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน เกิดช่องว่างในการทุจริต
คอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่

5. แนวทางการแก้ไขปัญหา/ความเสี่ยง
5.1 วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา : : เจ้าหน้าที่ขาดข้อมูลแนวทางและขั้นตอนที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน สาหรับประกอบการใช้ดุลยพินิจ
ในการตรวจยึดจับกุมดาเนินคดี เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่เลือกใช้ดุลยพินิจในทางช่วยเหลือผู้กระทาผิด ทาให้เป็นช่องว่างให้เกิดการทุจริตและคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ถูกบุกรุกทาลายลดลง

มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลดลง
เว้นการปฏิบัติหน้าที่

มีการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับ
การป่าไม้ลดลง
เว้นการปฏิบัติหน้าที่

เจ้าหน้าที่มีด้านความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานตรวจยึดจับกุมดาเนินคดี ลดการใช้ดุลยพินิจ
บนพื้นฐานข้อมูลที่ไม่ชัดเจน ลดช่องว่างให้เกิดการทุจริตและคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่
จัดทาคู่มือมาตรฐานการตรวจยึดจับกุมดาเนินคดี การกระทาผิดกฎหมายเกี่ย วกับการป่าไม้
ให้กับเจ้าหน้าที่ ดังนั้น เมื่อเจ้าหน้าที่พบการกระทาผิดเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบ
ข้อมูล แนวทาง และขั้นตอนที่ถูกต้องชัดเจนจากคู่มือมาตรฐานฯ สาหรับประกอบการใช้ ดุลย
พินิจการในการตรวจยึดจับกุมได้ทันที ทาให้การตรวจยึดจับกุมและการรวบรวมพยานหลักฐาน
ต่างๆ กระทาได้อย่างรัดกุม ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่จะปล่อยปละละเลย เรียกหรือรับ
ผลประโยชน์จากผู้กระทาผิดเพื่อแลกเปลี่ยนกั บการที่ไม่ต้องถูกจับกุ มดาเนินคดี ได้ และฝ่าย
ผู้กระทาผิด/ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถทราบขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้องของเจ้าหน้าที่ ลดโอกาสของ
เจ้าหน้าที่ในการอาศัยช่องว่างเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ รวมทั้งลดช่องว่างของผู้กระทาผิด/ผู้มี
ส่วนได้เสียจะเสนอผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ เพื่อจูงใจให้ดาเนินการประพฤติมิชอบต่อหน้าที่ใน
การทุจริตและคอรัปชั่นได้ รวมทั้งกาหนดให้มีการตรวจติดตามการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่
อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติงาน

แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจ
ยึดจับกุมดาเนินคดีของเจ้าหน้าที่ เพื่อเปิดโอกาส
บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน ลดช่องว่างในการทุจริตคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่

5.2 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินการ
กระบวนงาน : กระบวนงานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ปัญหาหลัก : เจ้าหน้าที่ขาดข้อมูลแนวทางและขั้นตอนที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน สาหรับประกอบการใช้ดุลยพินิจในการตรวจยึดจับกุมดาเนินคดี
เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่เลือกใช้ดุลยพินิจในทางช่วยเหลือผู้กระทาผิด ทาให้เป็นช่องว่างให้เกิดการทุจริตและคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 1) พื้นที่ป่าอนุรักษ์ถูกบุกรุกทาลายลดลง 2) การกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ลดลง
3) เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่ลดลง
แนวทางแก้ไขปัญหา
ระเบียบและกฎหมาย
การออกแบบกระบวนงานใหม่

การพัฒนาบุคลากร

สิ่งที่ต้องดาเนินการ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

-

-

1. วางระบบการตรวจสอบให้รดั กุม โดยจะสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดจัดเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบขั้นตอนความถูกต้องการตรวจยึดจับกุมดาเนินคดีของเจ้าหน้าทีอ่ ย่างน้อย
1 ครั้ง/คดี โดยจะกาหนดขั้นตอนการตรวจสอบจัดทาเป็น Checklist ให้ผู้ปฏิบตั ิ
สามารถตรวจสอบความถูกต้อง ชัดเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน และให้หัวหน้า
หน่วยงาน ตรวจติดตามการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง หาก
พบการทุจริตของเจ้าหน้าที่ให้หน่วยงานดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดาเนินการ
ทางวินัยต่อไป

1. มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจสอบขั้นตอน
ความถูกต้องการตรวจยึดจับกุมอย่างน้อยหน่วยงานละ 1 คน

-

-

5.2 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินการ (ต่อ)
แนวทางแก้ไขปัญหา

สิ่งที่ต้องดาเนินการ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

การเสริมพลังประชาชน/
ผู้รับบริการ (Empowerment)

1. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขั้นตอนการตรวจยึดจับกุมดาเนินคดีทางเว็บไซต์กรม และ 1. มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางเว็บไซต์กรม
ประสานงานจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อขอความร่วมมือช่วยเผยแพร่ข้อมูลทางหอกระจายข่าว 2. มีการประสานงานกับจังหวัดทัง้ 77 จังหวัด
และป้ายประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หากประชาชนพบการทุจริตสามารถแจ้งให้กรมทราบทาง
โทรศัพท์สายด่วน 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งกรมจะดาเนินการตรวจสอบโดยแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่โดยจะสอบถามข้อมูลจากกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นา
ท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ในทางลับและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบ แล้วจะแจ้งผลการพิจารณาให้ประชาชนผู้แจ้งเบาะแสทราบ

การพัฒนาเครื่องมือการ
ดาเนินการ

1. จัดทาคู่มือมาตรฐานการตรวจยึดจับกุมดาเนินคดีการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับ
การป่าไม้
1.1 แต่งตั้งคณะทางานและจัดประชุมคณะทางานเพื่อดาเนินการจัดทาคูม่ ือ
มาตรฐานการตรวจยึดจับกุมดาเนินคดีการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้
1.2 จัดพิมพ์คู่มือมาตรฐานการตรวจยึดจับกุมดาเนินคดี การกระทาผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับการป่าไม้
1.3 แจกจ่ายคู่มือฯ ให้หน่วยงานด้านป้องกันรักษาป่า
1.4 นาคู่มือฯ เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิด
ให้เจ้าหน้าที่ผสู้ นใจสามารถดาว์นโหลดคูม่ ือไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน

1. หน่วยงานด้านการป้องกันรักษาป่ามีคู่มือมาตรฐานการ
ตรวจยึดจับกุมดาเนินคดีการกระทาผิดกฎหมายเกีย่ วกับการ
ป่าไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหน่วยงานทั้งหมด

6. รายละเอียดการดาเนินการ
6.1 ตัวชีว้ ัดและเป้าหมายความสาเร็จของการดาเนินการ
ตัวชี้วัดที่ 1 “หน่วยงานด้านการป้องกันรักษาป่ามีคู่มือมาตรฐานการตรวจยึดจับกุมดาเนินคดี
การกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหน่วยงานทั้งหมด”
ตัวชี้วัด
หน่วยงานด้านการป้องกันรักษาป่า
มีคู่มือมาตรฐานการตรวจยึดจับกุม
ด าเนิ น คดี ก ารกระท าผิ ด กฎหมาย
เกี่ ย วกั บ การป่ า ไม้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า
ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทั้งหมด

ปัจจุบัน
-

ค่าเป้าหมาย
*ระดับ 4

*หมายเหตุ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าเป้าหมาย ใช้หลักเกณฑ์ดังนี้
ระดับที่ 1 : หน่วยงานด้านการป้องกันรักษาป่ามีคู่มือมาตรฐานการตรวจยึดจับกุมดาเนินคดีการ
กระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหน่วยงานทั้งหมด
ระดับที่ 2 : หน่วยงานด้านการป้องกันรักษาป่ามีคู่มือมาตรฐานการตรวจยึดจับกุมดาเนินคดีการ
กระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของหน่วยงานทั้งหมด
ระดับที่ 3 : หน่วยงานด้านการป้องกันรักษาป่ามีคู่มือมาตรฐานการตรวจยึดจับกุมดาเนินคดีการ
กระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของหน่วยงานทั้งหมด
ระดับที่ 4 : หน่วยงานด้านการป้องกันรักษาป่ามีคู่มือมาตรฐานการตรวจยึดจับกุมดาเนินคดีการ
กระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหน่วยงานทั้งหมด
ระดับที่ 5 : หน่วยงานด้านการป้องกันรักษาป่ามีคู่มือมาตรฐานการตรวจยึดจับกุมดาเนินคดีการ
กระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของหน่วยงานทั้งหมด

ตัวชี้วัดที่ 2 “ระดับความสาเร็จของจานวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการดูแลป้องกันไม่ถูกบุกรุก
ทาลายเปรียบเทียบกับพื้นที่เป้าหมาย”
ตัวชี้วัด

ปัจจุบัน

ระดับความสาเร็จของจานวนพื้นที่ 1. พื้นที่ป่าถูกบุกรุกทาลายใน
ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการดูแลป้องกัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ไม่ถูกบุกรุกทาลายเปรียบเทียบกับ
(ต.ค.51-เม.ย.52) เท่ากับ 12,398 ไร่
พื้นที่เป้าหมาย
2. พืน้ ที่ป่าถูกบุกรุกทาลายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
(ต.ค.52-เม.ย.53) เท่ากับ 12,250 ไร่
3. พื้นที่ป่าถูกบุกรุกทาลายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
(ต.ค.53-เม.ย.54) เท่ากับ 8,948 ไร่
4. พื้นที่ป่าถูกบุกรุกทาลายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
(ต.ค.54-เม.ย.55) เท่ากับ 14,971 ไร่
5. ค่าเฉลี่ยของพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทาลาย
ระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ. 2551 – 2555 (เม.ย.) เท่ากับ
12,142 ไร่

ค่าเป้าหมาย
จานวนพื้นที่ปา่ ถูกบุกรุกทาลาย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
ค่าเฉลี่ยพื้นทีป่ ่าถูกบุกรุกทาลาย
ระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ. 2551 – 2555 (เม.ย.
56)
หรือพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทาลายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
(ณ เม.ย.56)
ไม่เกิน 11,535 ไร่

ตัวชี้วัดที่ 3 “เรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับทุจริตคอรัปชั่นลดลงร้อยละ 15 ของเรื่อง
ร้องเรียนที่ได้รับทั้งหมด”
ตัวชี้วัด

ปัจจุบัน

เ รื่ อ ง ร้ อ ง เ รี ย น ข อ ง เ จ้ า ห น้ า ที่
เกี่ ย วกั บ ทุ จ ริ ต ค อรั ป ชั่ น ลดลง
ร้ อ ยละ 15 ของเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่
ได้รับทั้งหมด

เรื่องร้องเรียนที่ได้รับใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25542555 เท่ากับ 325 เรื่อง

ค่าเป้าหมาย
*เรื่องร้องเรียนลดลงร้อยละ 15
เรื่องร้องเรียนที่ได้รับในปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2554-2555

ตัวชี้วัดที่ 4 “สถิตคดีการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ลดลงร้อยละ 5 ของสถิติคดีการ
กระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ทั้งหมด”
ตัวชี้วัด

ปัจจุบัน

สถิ ติ ค ดี ก ารกระท าผิ ด กฎหมาย 1. สถิตกิ ารกระทาผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับการป่าไม้ใน
เกี่ ยวกับ การป่า ไม้ ลดลงร้ อยละ 5
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ของค่า เฉลี่ยสถิติคดี การกระทาผิด
(ต.ค.51-เม.ย.52) เท่ากับ
กฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ทั้งหมด
2,655 คดี

2. สถิตกิ ารกระทาผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับการป่าไม้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
(ต.ค.52-เม.ย.53)
เท่ากับ 2,892 คดี
3. สถิตกิ ารกระทาผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับการป่าไม้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
(ต.ค.53-เม.ย.54)
เท่ากับ 4,178 คดี
4. สถิตกิ ารกระทาผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับการป่าไม้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
(ต.ค.54-เม.ย.55)
เท่ากับ 3,683.คดี
5. ค่าเฉลี่ยของสถิตกิ ารกระทาผิด
กฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ใน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2551 - 2555 (เม.ย.)
เท่ากับ 2,882 คดี

ค่าเป้าหมาย
*สถิตกิ ารกระทาผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับการป่าไม้ลดลงร้อยละ 5
ของค่าเฉลี่ยสถิตกิ ารกระทาผิด
กฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555
หรือมีสถิตกิ ารกระทาผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับการป่าไม้ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 (ณ เดือน เม.ย.56)
ไม่เกิน 2,738 คดี

6.2 กิจกรรมดาเนินการ
กิจกรรม
เตรียมการ
1. แต่ งตั้ งคณะทางานและจั ด ประชุ ม
คณะท างานเพื่ อ ด าเนิ น การจั ด ท าคู่ มื อ
มาตรฐานการตรวจยึ ด จั บ กุ ม ด าเนิ น คดี
การกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้
2. วางระบบการตรวจสอบให้ รั ด กุ ม
โดยจะสั่ ง การให้ ห น่ ว ยงานในสั ง กั ด จั ด
เจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบขั้ น ตอนความถู ก
ต้ อ งการตรวจยึ ด จั บ กุ ม ด าเนิ น คดี ข อง
เจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 ครั้ง/คดี
ทดลองนาร่อง
ดาเนินการจริง
3. จัดพิมพ์คู่มือมาตรฐานการตรวจยึด
จั บกุมด าเนิน คดี การกระท าผิด กฎหมาย
เกี่ยวกับการป่าไม้ จานวน 2,000 เล่ม
4. แจกจ่ า ยให้ห น่วยงานด้ า นป้อ งกั น
รักษาป่า ดังนี้
(1) อุทยานแห่งชาติ 148 แห่ง
(2) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 60 แห่ง
(3) เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 65 แห่ง
(4) สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
ที่ 1-16 และสาขาทุกสาขา
รวม 21 แห่ง
(5) แจกให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านป้องกันรักษาป่าที่สนใจ
จานวน 1,706 เล่ม

ต.ค. -ธ.ค.
55

ม.ค.-ก.พ
56

มี.ค.- เม.ย.
56

หมายเหตุ

6.2 กิจกรรมดาเนินการ (ต่อ)
กิจกรรม
ดาเนินการจริง
5. นาคู่มือฯ เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เปิดให้เจ้าหน้าที่ผู้สนใจสามารถดาว์นโหลด
คู่มือไปใช้ในการปฏิบัติงาน
6. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขั้นตอนการ
ตรวจยึดจับกุมดาเนินคดีทางเว็บไซต์กรม
และประสานงานจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อขอ
ความร่วมมือช่วยเผยแพร่ข้อมูลทางหอ
กระจายข่าวและป้ายประชาสัมพันธ์ของ
หมู่บ้าน
ติดตามความก้าวหน้า
ประเมินผลความสาเร็จ
ขยายผลการพัฒนา

ต.ค. -ธ.ค.
55

ม.ค.-ก.พ
56

มี.ค.- เม.ย.
56

หมายเหตุ

6.3 งบประมาณและค่าใช้จ่าย
แนวทางการแก้ไข
ปัญหา
ระเบียบและกฎหมาย
การออกแบบ
กระบวนงานใหม่
การพัฒนาบุคลากร
การเสริมพลัง
ประชาชน/ผู้รับบริการ
(Empowerment)

สิ่งที่ต้องดาเนินการ

รายการ

-

-

รวม
(บาท)
-

วางระบบการตรวจสอบให้รัดกุมโดยให้
หน่วยงานจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบขั้นตอน
ความถูกต้องการตรวจยึดจับกุมดาเนินคดี
ของเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 ครั้ง/คดีฯ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,000 เล่ม

100 บาท/เล่ม

200,000

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขั้นตอนการตรวจ
ยึดจับกุมดาเนินคดีทางเว็บไซต์กรม และ
ประสานงานจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อขอ
ความร่วมมือช่วยเผยแพร่ข้อมูลทางหอ
กระจายข่าวและป้ายประชาสัมพันธ์ของ
หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนเข้ามา
ตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ฯ
การพัฒนาเครื่องมือการ 1 . จั ด ท า คู่ มื อ ม า ต ร ฐ า น ก า ร คู่มือมาตรฐานการตรวจยึดจับกุม
ตรวจยึด จับ กุม ดาเนิ นคดี ก ารกระท าผิ ด ดาเนินคดีการกระทาผิดกฎหมาย
ดาเนินการ
กฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้
เกี่ยวกับการป่าไม้

รวม

-

ต้นทุนต่อหน่วย
(บาท)
-

จานวน

200,000

6.4 รายละเอียดของงบประมาณ
ลาดับ

กิจกรรม

ตัวคูณ

รวม (บาท)

แนวทางแก้ไข 1) จัดทาคู่มือมาตรฐานการตรวจยึดจับกุมดาเนินคดีการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้
1.1

ค่าจัดพิมพ์คู่มือมาตรฐานการตรวจยึดจับกุม
ดาเนินคดีการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับ
การป่าไม้

(2,000 x 100)

รวมงบประมาณ

200,000

200,000

200,000

6.5 ผลผลิต/ผลลัพธ์ของการดาเนินการ
ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ของโครงการ

ตัวชี้วัด

1) ผลผลิต
1.1) มีคู่มือมาตรฐานการตรวจยึดจับกุมดาเนินคดี หน่ ว ยงานด้ า นการป้ อ งกั น รั ก ษาป่ า ได้ รั บ
การกระท าผิ ด กฎหมายเกี่ ย วกั บ การป่ า ไม้ เพื่ อ ใช้ คู่มือมาตรฐานการตรวจยึดจับกุมดาเนินคดี
ประกอบการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในการปฏิ บั ติ ง านของ การกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้
เจ้าหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย/
หน่วยนับ
-อุทยานแห่งชาติ 148 แห่ง
-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 60 แห่ง
-เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 65 แห่ง
-สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
ที่ 1-16 และสาขาทุกสาขา
รวม 21 แห่ง

2) ผลลัพธ์
2.1) จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ จ านวนข้ อ ร้ อ งเรี ย น มี จ านวน
เจ้าหน้าที่ในปีงบประมาณปัจจุบัน
ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
เจ้าหน้าทีม่ ีจานวนลดลง
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
2.2) หน่ ว ยงานด้ า นการป้ อ งกั น การกระท าผิ ด จานวนหน่วยงานด้านการป้องกันรักษาป่า ร้อยละ 80 ของหน่วยงานด้าน
กฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้มีการนาคู่มือมาตรฐานการ ที่มีการนาคู่มือมาตรฐานการตรวจยึดจับกุม การป้ อ งกั น รั ก ษาป่ า มี ก ารน า
ตรวจยึ ด จั บ กุ ม ด าเนิ น คดี ก ารกระท าผิ ด กฎหมาย ดาเนินคดีการกระทาผิ ดกฎหมายเกี่ยวกับ คู่ มื อ มาตรฐานการตรวจยึ ด
การป่าไม้มาใช้ในการปฏิบัติงาน
จับกุมดาเนินคดีการกระทาผิ ด
เกี่ยวกับการป่าไม้มาใช้ในการปฏิบัติงาน
กฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้มาใช้
ในการปฏิบัติงาน

วิธีการวัด
ดาเนินการจริง

การสารวจ

การสารวจ

ภาคผนวก

แผนภูมิแสดงปัญหา/ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตและคอร์รัปชั่นของกระบวนงานป้องกันและปราบปราม
การบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์
กระบวนงานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์

ขั้นตอนที่ 1 การจัดระบบเพื่อรวบรวมข้อมูล
ในการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่
ป่าอนุรักษ์

ช่องว่างในการเกิดทุจริตและ
คอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์
การตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานเกี่ยวกับพื้นที่
ป่าถูกบุกรุก

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจยึดจับกุมดาเนินคดี

การบันทึกการตรวจยึดจับกุม
การจัดทาบัญชีการตรวจยึด
ของกลาง

การแจ้งความดาเนินคดีต่อ
พนักงานสอบสวน

ขั้นตอนที่ 4 การจัดการของกลางในคดีป่าไม้

ขั้นตอนที่ 5 การบังคับคดีและยึดพื้นที่ป่า
กลับคืน

ปล่อยปละละเลย/หลีกเลี่ยงในการเข้า
ตรวจสอบพื้นที่ที่มกี ารกระทาผิด
บันทึกรายละเอียดไม่ถูกต้องรัดกุมเพื่อ
ช่วยเหลือผู้กระทาผิดไม่ให้ถูกดาเนินคดี
การจัดทาบัญชีของกลางไม่ถูกต้องกับ
ข้อเท็จจริง
รวบรวมพยานหลักฐานแจ้งความดาเนินคดี
ไม่ครบถ้วนเพื่อช่วยเหลือผูก้ ระทาผิดไม่ให้
ถูกดาเนินคดีหรือรับโทษน้อยลง

ปัญหาเกิดจาก

เจ้าหน้าที่ขาดข้อมูลแนวทางและขั้นตอน
ที่ ชั ด เ จ น ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ส า ห รั บ
ประกอบการใช้ ดุ ลยพิ นิ จ ในการตรวจยึ ด
จับกุม ดาเนิน คดี เปิ ดโอกาสให้เ จ้า หน้า ที่
เ ลื อ ก ใ ช้ ดุ ล ย พิ นิ จ ใ น ท า ง ช่ ว ย เ ห ลื อ
ผู้กระทาผิด ทาให้เป็นช่องว่างให้เ กิดการ
ทุจริตและคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่

