บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กก.ตชด.๔๑ บ.ทุ่งเบี้ย ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จว.ชุมพร ๘๖๑๙๐
ที่ ๐๐๓๐.๕๑๓/ ๗๗๑
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
เรื่อง นาส่งแผนสร้างความโปร่งใสประจาปี ๒๕๖๓
เรียน ผบช.ตชด.
ตาม ว.บช.ตชด.ที่ ๐๐๓๐.๑๓๒/๑๖๖ ลง ๒๓ มี.ค.๖๐ เรื่อง ให้หน่วยคัดเลือกกระบวนงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปี ๒๕๖๓ แล้วนามาจัดทาแผนสร้างความโปร่งใส นั้น
พร้อมหนังสือฉบับนี้ กก.ตชด.๔๑ ขอนาส่งเอกสารแผนสร้างความโปร่งใสประจาปี ๒๕๖๓ ภายใต้
กระบวนงานที่ ๓ การกากับและบังคับใช้กฎหมาย เรื่อง การปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทาลายป่า มายังท่าน
ด้วยแล้วจานวน ๑ เล่ม เอกสาร ๘ หน้า
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
พ.ต.อ.
( สมชาย ศรีศรยุทธ์ )
ผกก.ตชด.๔๑

แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
กระบวนงานที่ ๓ การกากับและบังคับใช้กฎหมาย
เรื่อง การปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทาลายป่า

คานา
ความโปร่งใสที่ใช้ในการบริหารงาน หมายถึง การสร้างความเปิดเผย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ มีการสื่อสาร การแสดงความ
รับผิดชอบ พร้อมรับการตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและประเมินผลที่ได้รับการยอมรับว่า
เที่ยงตรงและเชื่อถือได้
ในสังคมโลกยุคปัจจุบันได้เน้นถึงความสาคัญของความโปร่งใสว่า เป็นมาตรการสาคัญที่จะช่วย
ป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ช่วยให้หน่วยงานและผู้ปฏิบัติมีความรับผิดชอบ และมีการปฏิบัติงานหรือมีการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้รับบริการอย่างทั่วถึง มิใช่เฉพาะ
กลุ่มหรือพวกพ้อง จึงมีความจาเป็นที่ภาครัฐจะต้องมีมาตรการและแนวทางในการสร้างความโปร่งใส ให้เป็น
รูปธรรม เพื่อให้ได้รับการยอมรับและเชื่อถือได้
ดังนั้น กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญดังกล่าว จึงได้จัดทา
แผนการสร้างความโปร่งใสประจาปี ๒๕๖๓ โดยคัดเลือกกระบวนงานที่ ๓ การกากับและบังคับใช้กฎหมายกับ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทาลายป่า ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไป

กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑

สารบัญ
หลักการและเหตุผล
ความสาคัญของกระบวนงาน
ผลกระทบหากมีการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนงาน
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการดาเนินงาน
แนวทางการวิเคราะห์ปัญหา
จัดลาดับและคัดเลือกปัญหาหรือความเสี่ยง
วิเคราะห์ปัญหาหรือความเสี่ยงของกระบวนงาน
กาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
แนวทางแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยง
แผนการดาเนินงาน

หน้า
๑
๑
๒
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

๑

แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑
กระบวนงานที่ ๓ การกากับและบังคับใช้กฎหมาย เรื่อง การปราบปรามการลักลอบทาลาย
ทรัพยากรป่าไม้
๑.หลักการและเหตุผล
กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ มีภารกิจในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์
ชายแดน เพื่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ตอนบน (๓ จังหวัด) ซึ่งใน
การดาเนินงานจักต้องมีความสอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยเหนือและแผนงานเชิง รุก
ของรัฐบาลในต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
รวมทั้งให้สอดคล้องกับแนวทางดาเนินการตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕
ดังนั้น เพื่อเป็นตอบสนองนโยบายภาครัฐ กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ จึงได้มีการดาเนิน
จัดทาโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยคัดเลือกกระบวนงานที่ ๓ การกากับและบังคับใช้
กฎหมายกับเจ้าหน้าทีท่ ี่ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการลักลอบทาลายทรัพยากรป่าไม้ มาเป็นกระบวนงาน
ในการจัดทาแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ความสาคัญของกระบวนงาน
กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ มีพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธานี มี
ภารกิจหลักในการรักษาความมั่นคงของชาติ การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่แนวชายแดน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่รับผิดชอบ จว.ชุมพร , ระนอง และสุราษฎร์ธานี มีสภาพพื้นที่ป่าเหลือน้อย เนื่องจาก
มีการบุกรุกทาลายอย่างต่อเนื่องเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ ซึ่งทางหน่วยได้มีการจับกุมมาอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่อาจจะเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์เพื่อ
แลกเปลี่ยนกับการจับกุมหรือเข้าไปมีผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งจากการปฏิบัติหน้าที่ ทางหน่วยจึงได้จัดทา
แผนฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป็นการควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม
จากสถิติผลการปราบปรามแรงงานต่างด้าวในรอบปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา มีการจับกุมการกระทา
ความผิดตาม พรบ.ป่าไม้ ตามสถิติผลการปฏิบัติดังนี้

๒
สถิติผลการปราบปรามผู้กระทาผิด พรบ.ป่าไม้ ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒
ปีงบประมาณ

จับกุม(ครั้ง)

ผู้ต้องหา(คน)

พื้นที่ป่าถูกบุกรุก(ไร่)

พ.ศ.๒๕๖๑
พ.ศ.๒๕๖๒
รวม

๑๘๕
๖๙
๒๒๘

๒๘
๙
๓๗

๔,๖๕๔
๗๒๒
๕,๓๗๖

จากสถิติผลการจับกุมดังกล่าว อาจจะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์จาก
ผู้ต้องหา หรือผู้กระทาความผิด ให้กระทาหรืองดกระทาการใดๆ เพื่อเรียกรับค่าตอบแทน ให้ผู้ต้องหาหรือ
ผู้กระทาความผิดหลุดพ้นจากการจับกุม ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของหน่วยและผลกระทบต่อกระบวนงาน
ด้านการปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทาลายป่าของหน่วยไม่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลขึ้นได้
ดังนั้น กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ จึงได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้
จัดทาโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยคัดเลือกกระบวนงานที่ ๓ การกากับและบังคับใช้
กฎหมาย เรื่อง การปราบปรามการลักลอบทาลายทรัพยากรป่าไม้ มาเป็นกระบวนงานในการจัดทาแผนสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผลกระทบหากมีการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนงาน
๑. เกิดความเสี ย หายต่อหน่ว ยงานซึ่งเป็นภาครัฐ และมีห น้าที่โ ดยตรงต่อการปราบปราม
อาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
๒. ส่งผลกระทบต่อมาตรการการบังคับใช้กฎหมาย
๓. ไม่ตอบสนองนโยบายภาครัฐ
๒.วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
๑. ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ
๒. ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการทุจริตในการปฏิบัติราชการ
๓. เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
เป้าหมายของการดาเนินงาน
ปัญหาการทุจริตในหน้าที่ ของผู้ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามแรงงานต่างด้าวต้องไม่เกิดขึ้น
ข้าราชการตารวจตระเวนชายแดนจะต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสั ตย์ สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส

๓
ตรวจสอบได้ และเป็ น ธรรม โดยได้ ก าหนดหน่ ว ยปฏิ บั ติ ก ารหลั ก คื อ ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการปราบปราม
อาชญากรรมสาคัญของหน่วยปฏิบัติการ คือ ร้อย ตชด.๔๑๔ – ๔๑๗ และ กก.ตชด.๔๑ เป็นหน่วยติดตาม
ประเมินผลควบคุมกากับดูแล
๓.แนวทางการวิเคราะห์ปัญหา
ในการวิเคราะห์ปัญหา ทางหน่วยได้ดาเนินการตามแนวทางคู่มือการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การระบุและประมินความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๒ จัดลาดับความสาคัญและคัดเลือกปัญหาหรือความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๓ วิเคราะห์ปัญหาหรือความเสี่ยงของกระบวนงาน
๓.๑ ระบุและประเมินระดับความเสี่ยง
ลาดับ

๑

ขั้นตอน
การดาเนินงาน

ปัญหาหรือ
ความเสี่ยง
ในการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน่

โอกาสที่จะเกิด
สูง
(๓)

กลาง
(๒)

ความรุนแรง
ของผลกระทบ
ต่า
(๑)

สูง
(๓)

กลาง
(๒)

ต่า
(๑)

คะแนน
(โอกาส
xความ
รุนแรง)

การสืบสวนหาข่าว
แรงงานต่างด้าว

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่แสวงหา
ข่าวสาร
(R๑)





๑

๒

การวางแผนการ
จับกุม

การวางแผนไม่รดั กุม
(R๒)





๑

๓

การจับกุม

การได้รับข้อเสนอหรือให้
ผลประโยชน์จากตัวผูต้ ้องหาให้
กระทาหรือไม่กระทาการใดๆ ให้
หลุดพ้นจากการจับกุม
(R๓)

๔

การนาส่งตัวผู้ต้องหา

ผู้ต้องหาอาจหลบหนีในระหว่าง
ควบคุมและนาส่งพนักงาน
สอบสวนในพื้นที่
(R๔)



๔







๑

๔

๓.๒ จัดลาดับและคัดเลือกปัญหาหรือความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิด

สูง (๓)

๓

กลาง

๒

(๒)
ต่า (๑)

R๑

๑

R๓
R๔

R๒

ต่า (๑)

๖

๙

๔

๖

๒

๓

กลาง (๒)

สูง (๓)

ความรุนแรงของผลกระทบ
สีแดง

ความเสี่ยงสูง

R..

ความเสี่ยงในการเกิดทุจริต

สีเหลือง ความเสี่ยงปานกลาง
สีเขียว ความเสีย่ งต่า

จากการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น ตามตารางที่ ๓.๑ และการ
จัดลาดับและคัดเลือกปัญหาหรือความเสี่ยง ในตารางที่ ๓.๒ พบว่า ขั้นตอนที่ ๓ การจับกุม มีความเสี่ยงที่สูงที่สุดที่
อาจมีโอกาสเกิดขึ้นได้และมีผลกระทบตามมา จึงนาความเสี่ยงนี้มาดาเนินการวิเคราะห์สาเหตุและหามาตรการ
ป้องกัน เพื่อจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงต่อไป

๕
๓.๓ วิเคราะห์ปัญหาหรือความเสี่ยงของกระบวนงาน

ผลกระทบ
ของปัญหา

ปัญหาหลัก

สาเหตุของ
ปัญหา

เกิดความ
เสียหายต่อ
หน่วยงาน

เกิดความเสียหายต่อ
มาตรการบังคับใช้
กม.

ไม่ตอบสนองนโยบาย
ภาครัฐ

การได้รับข้อเสนอหรือให้ผลประโยชน์จากตัว
ผู้ต้องหาให้กระทาหรือไม่กระทาการใดๆ ให้
หลุดพ้นจากการจับกุม

ความโลภและ
สภาพปัญหา
ส่วนตัว และ
อานาจของ
เจ้าหน้าที่ ที่
อาจจะจับ
หรือไม่จับกุม
ก็ได้

โทษทัณฑ์
เรื่อง พรบ.ป่า
ไม้ มี
บทลงโทษสูง
ผู้กระทา
ความผิดเสนอ
ค่าตอบแทน
สูง

ขาดการ
ติดตามเอาใจ
ใส่และกากับ
ดูแลของ
ผู้บังคับบัญชา

๖
๔.กาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

น้าหนัก

๑.ระดับ
ความสาเร็จของ
การดาเนิน
โครงการสร้าง
ความโปร่งใสใน
การปฏิบัติ
ราชการ
๒.ระดับ
ความสาเร็จของ
การป้องกันการ
ประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน

๑

๒

๓๐%

มีการตั้งคณะกรรมการ/
คณะทางาน สร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการของ กก.ฯ

มีแผนสร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการตาม
หลักพื้นฐานที่
กาหนดครบถ้วน

๕๐%

ไม่มีมาตรการป้องกัน

มีการกาหนด
มาตรการป้องกัน

ไม่มีการประชาสัมพันธ์

มีการ
ประชาสัมพันธ์ผล
การปฏิบัติงานด้าน
การปราบปราม
แรงงานต่างด้าวให้
สาธารณชนได้รับ
ทราบ

๓.ระดับ
๒๐%
ความสาเร็จของ
การ
ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับผลการ
ปราบปรามการ
ลักลอบตัดไม้
ทาลายป่า และ
การการแจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร
เจ้าหน้าที่ที่
ประพฤติมิชอบ
เข้าไปแสวงหา
หรือรับ
ผลประโยชน์จาก
ผู้ต้องหา หรือ
ผู้เกี่ยวข้องในการ
กระทาความผิด
รวม

๑๐๐%

เกณฑ์การให้คะแนน
๓

๔

๕

แผนสร้างความโปร่งใส
ได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้บริหาร และมีการนาแผน
ดังกล่าวสื่อสารให้บุคลากร
ของหน่วยงานรับทราบ
อย่างน้อย ๒ ช่องทาง (๑.
ทางหนังสือแจ้งเวียน ๒.
ทางระบบเครือข่าย)
มีการกาหนดมาตรการ
ป้องกันและแจ้งให้
ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบ

มีการดาเนินการ
ตามแผนได้
ครบถ้วน

ส่งรายงานผลการดาเนินงานให้
บช.ตชด. รอบ ๑๒ เดือน ตาม
เวลาที่กาหนด

มีการติดตามผล
ตามมาตรการที่
วางไว้อย่างเป็น
ระบบและ
ต่อเนื่อง

ในรอบปี ๒๕๖๓ จะต้องไม่มี
เจ้าหน้าที่กระทาความผิด

มีการประชาสัมพันธ์ผล
การปฏิบัติงานด้านการ
ปราบปรามแรงงานต่าง
ด้าวให้สาธารณชนได้รับ
ทราบ และมีช่องทางใน
การแจ้งข่าวสารถึงความ
ประพฤติมิชอบของเจ้า
หน้าทีผู้ปฏิบัติงาน

มีการติดตามผล มีการดาเนินการสืบสวน
จากข้อมูล
ข้อเท็จจริงและแจ้งผลให้ผู้ร้อง
ข่าวสารที่ได้รับ
ได้รับทราบ
แจ้งอย่างต่อเนื่อง

๗
๕. แนวทางแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยง
เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด จึงได้กาหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยง
ที่ได้คัดเลือกไว้ตาม หัวข้อที่ ๓.๒ จัดลาดับและคัดเลือกปัญหาหรือความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากปัจจัยสาคัญใน
การสร้างความโปร่งใส
๕.๑ การกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยง
กระบวนงาน เกี่ยวกับการกากับและบังคับใช้กฎหมาย
ประเภทกระบวนงาน การปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทาลายป่า
ปัญหาหรือความเสี่ยง การได้รับข้อเสนอหรือให้ผลประโยชน์จากตัวผู้ต้องหาให้กระทาหรือไม่กระทาการ
ใดๆ ให้หลุดพ้นจากการจับกุม
ปัจจัยสาคัญในการ
สร้างความโปร่งใส
ปั จ จั ย ที่ ๑ มี ก ารควบคุ ม
ติดตามอย่างเป็นระบบ

มาตรการ
ที่ดาเนินการในปัจจุบัน
-มีมาตรการควบคุมตาม
ความประพฤติตามคาสั่ง

ประเมินแนวทาง
แก้ไขที่ดาเนินการใน
ปัจจุบัน

มาตรการเพิ่มเติม

ไม่เพียงพอ

-เพิ่มความถี่ในการประชุม
กาชับกากับดูแลเดือนละ ๑ ครั้ง

๑๒๑๒ / ๒๕๓๗ โดยการ

โดยให้ผปู้ ฏิบัติงานทุกนายลง

กาชับกากับดูแลข้าราชการ

ลายมือชื่อรับทราบไว้เป็น

ตารวจตามลาดับชั้นในการ
ปฏิบัติงาน

หลักฐานพร้อมภาพประกอบ

ปั จ จั ย ที่ ๒ มี ฐ านข้ อ มู ล

-มีฐานข้อมูลและสถิติผลการ

ไม่เพียงพอ

๑.มีการเผยแพร่ผลการ

ประกอบการตัดสินใจ

ดาเนินงานด้านการ

ปฏิบัติงานให้สาธารณชนได้รับ

ปราบปรามการลักลอบตัดไม้

ทราบผ่านทางระบบเครือข่าย

ทาลายป่า

อินเตอร์เน็ต
๒. มีช่องทางในการแจ้งข่าวสาร
จากประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับ
การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผ่านทางระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต (หน้าเว็บไซต์ กก.ฯ)

๘
ปัจจัยสาคัญในการ
สร้างความโปร่งใส
ปัจจัยที่ ๓ มีการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน

มาตรการ
ที่ดาเนินการในปัจจุบัน

ประเมินแนวทาง
แก้ไขที่ดาเนินการใน
ปัจจุบัน

-มีการบูรณาการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

ไม่เพียงพอ

มาตรการเพิ่มเติม

-มีการบูรณาการกับหน่วยที่
เกี่ยวข้องทุกครั้ง

บางครั้ง

๕.๒ แผนการดาเนินงาน
ปฏิทินดาเนินงาน (๒๕๖๒)
มาตรการ

ก.พ.เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หมายเหตุ

จัดทาแผนสร้างความโปร่งใส และ
สั่งการให้ ร้อย ตชด.๔๑๔ – ๔๑๗
เป็นผู้ดาเนินการ

นาส่ง บช.ฯ ก่อน ๓๐
มี.ค.๖๓

ประชาสัมพันธ์แผนสร้างความ
โปร่งใสให้ข้าราชการตารวจและ
สาธารณชนได้รับทราบ

ประชาสัมพันธ์ผา่ น
เว็บไซต์ กก.ฯ

ร้อย ตชด.๔๑๔ – ๔๑๗
ดาเนินการตามแผน

รายงานผลให้ กก.ฯ
ทราบไตรมาสละ ๑ ครั้ง

จัดทาช่องทางการแจ้งข่าวสารถึง
ความประพฤติมชิ อบของเจ้าหน้าที่

แจ้งผ่านหน้าเว็บไซต์
กก.ฯ

ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัตงิ าน

ให้ปรากฏข้อความถึง
การบูรณาการกับ
หน่วยงานอื่น

ด้านการปราบปรามการลักลอบตัด
ไม้ทาลายป่า
ติดตามประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
ตามแผนสร้างความโปร่งใส

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

รายงานผลให้ บช.ฯ และ
บก.ฯ ทราบ ก่อน ๑๕
ต.ค.๖๓

