


ส่วนที่ 1: การกระท าที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม 

โปรดดูบทนิยามของถ้อยค าต่างๆ ตามทีร่ะบุใน International Classification of Crimes for Statistical Purposes (ICCS) ในภาคผนวก ก 
1. โปรดระบุว่าการกระท าดงัต่อไปนี้เป็นความผิดอาญาตามบทบัญญตัิแห่งกฎหมายภายในหรือไม่ (โปรดระบุเฉพาะฐานความผิดอาญาเท่านั้น 
   โดยไม่รวมถึงความผิดทางปกครอง) 

ICCS 
 

ใช่ / ไม่ใช ่ โปรดตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้งระบุบทบญัญัติแห่งกฎหมาย 
(มาตราที่ก าหนดฐานความผิดอาญา) เพิ่มเติม 

10011 การสร้างมลภาวะทางอากาศ ใช ่ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ผิดตามมาตรา 27 28 มีโทษตามมาตรา 74 
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535  
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 
(โปรดระบุเพ่ิมเติม หากมี)  

10012 การสร้างมลภาวะทางน ้า ใช ่ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535   
พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ผิดตามมาตรา 27 28 มีโทษตามมาตรา 74 
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535  
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535   
(โปรดระบุเพ่ิมเติม หากมี) 

10013 การสร้างมลพิษแก่ดิน ใช ่ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535   
พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ผิดตามมาตรา 27 28 มีโทษตามมาตรา 74 
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535  
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535   
(โปรดระบุเพ่ิมเติม หากมี) 

1002 การเคลื่อนย้ายหรือทิ งขยะโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย 

ใช ่ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535   
พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ผิดมาตรา 19 มีทาตามมาตรา 71 
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535  
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535   
(โปรดระบุเพ่ิมเติม หากมี) 

1003 การค้าหรือการครอบครองพันธุ์สัตว์
และพันธุพ์ืชคุ้มครองหรือต้องห้าม 

ไม่ใช ่ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ 2562 
พระราชบัญญัติพันธ์ุพืช พ.ศ. 2518  
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542  
(โปรดระบุเพ่ิมเติม หากมี) 

10041 การตัดไม้ผิดกฎหมาย ไม่ใช ่ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2548 
(โปรดระบุเพ่ิมเติม หากมี) 

10042 การประมงผิดกฎหมาย ไม่ใช ่ พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490   
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499  
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ 2562   
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522   
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน้าเข้ามในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 
(โปรดระบุเพ่ิมเติม หากมี)  

10042 การล่าสัตว์ผิดกฎหมาย ไม่ใช ่ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ 2562 
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(โปรดระบุเพ่ิมเติม หากมี) 

10042 การเก็บพันธ์ุพืชและสัตว์ป่าโดยผิด
กฎหมาย 

ไม่ใช ่ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ 2562 
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
(โปรดระบุเพ่ิมเติม หากมี) 

10043 การท้าเหมืองแร่โดยผิดกฎหมาย ใช ่ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 
พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ผิดมาตรา 33 มีโทษตามมาตรา 71 
(โปรดระบุเพ่ิมเติม หากมี) 

10099 การลักลอบค้าสารท้าลายชั น
บรรยากาศโอโซน 

ใช ่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535   
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ผิดมาตรา 33 มีโทษตามมาตรา 71 
(โปรดระบุเพ่ิมเติม หากมี) 

  อื่นๆ (โปรดระบุ):    
 

 
หมายเหต ุ  โปรดตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั งระบุบทบัญญัติแห่งกฎหมาย(มาตราที่ก้าหนดฐานความผิดอาญา) เพิ่มเติม 



ส่วนที่ 2 : การป้องกันการทจุริตเกี่ยวกับการกระท าที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

2. โปรดระบุหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐที่มีอ านาจเฉพาะในการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการกระท าที่ส่งผลตอ่สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาต ิ

    ใช่ / ไม่ใช ่ โปรดระบุชื่อเต็มของหน่วยงานทีร่ับผิดชอบ และระบุหน่วยงานเพิ่มเติม (หากมี) 
  หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 

 
คณะกรรมการ ป.ป.ช.   
ส านักงาน ป.ป.ท.   
กองบังคับการและปราบปรามการทุจริต 

  หน่วยงานที่มีอ านาจด าเนินการเกี่ยวกับสัตว์ป่า 
 

กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช   
  หน่วยงานที่มีอ านาจด าเนินการเกี่ยวกับการประมง   กรมประมง 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
  หน่วยงานที่มีอ านาจด าเนินการเกี่ยวกับป่าไม้   กรมป่าไม ้  

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
  หน่วยงานที่มีอ านาจบริหารจัดการน  า   กรมทรัพยากรน  า   

กรมทรัพยากรน  าบาดาล 
  หน่วยงานที่มีอ านาจบริหารจัดการการท าหมืองแร่และโลหะมีค่า   กรมทรัพยากรธรณ ี

กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ 
  หน่วยงานที่มีอ านาจบริหารจัดการขยะ   กรมควบคุมมลพิษ   

กรมโรงงานอุตสาหกรรม   
กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ 
กรมส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม  

  หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย   ส านักงานอัยการสูงสุด 
กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช.   
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    ใช่ / ไม่ใช ่ โปรดระบุชื่อเต็มของหน่วยงานทีร่ับผิดชอบ และระบุหน่วยงานเพิ่มเติม (หากมี) 
ส านักงาน ป.ป.ท.   
ส านักงาน ปปง. 
กองบังคับการและปราบปรามการทุจริต 

  หน่วยงานศุลกากร    กรมศุลกากร  
  อื่นๆ (โปรดระบุ)   กรมควบคุมมลพิษ   

กรมโรงงานอุตสาหกรรม   
กรมส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม   
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม   
กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงสาธารณสุข 

3. มีการน ามาตรการป้องกันการทุจริตที่เกี่ยวกับการกระท าที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติมาใช้หรือไม่ 
    มี / ไม่มี โปรดกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถจัดท าในรูปแบบเอกสารแนบ 
  มาตรการ/นโยบายด้านการป้องกันที่เกี่ยวข้องกับ     
      - ขั นตอนการออกใบอนุญาต     
      - การอนุญาตน าเข้า/ส่งออก     
      - การค้า     
      - นโยบายสร้างความซื่อสัตย์และการต่อต้านการทุจริต     
      - ด้านอื่นใดที่เกี่ยวข้อง     
  กฎและระเบียบที่มีประสิทธภิาพ โปร่งใส และยุติธรรม     
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2. โปรดระบุหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐที่มีอ านาจเฉพาะในการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการกระท าที่ส่งผลตอ่สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาต ิ

    ใช่ / ไม่ใช ่ โปรดระบุชื่อเต็มของหน่วยงานทีร่ับผิดชอบ และระบุหน่วยงานเพิ่มเติม (หากมี) 
  การส่งเสริมแนวปฏิบัติทางจริยธรรม ความซือ่สัตย์และความโปร่งใส

ในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวขอ้ง:  
    

     - หน่วยงานที่รับผิดชอบการด าเนินการเกี่ยวกับสัตว์ป่า/ การ
ประมง/ ป่าไม้/ น  า/ การท าเหมืองแร่และโลหะมคี่า/ ของเสีย 

    

      - การปฏิบัติงานศุลกากรและด่านชายแดน     
      - หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย     
      - หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง     
  การส่งเสริมแนวปฏิบัติทางจริยธรรม ความซือ่สัตย์และความโปร่งใส

ในภาคเอกชน  
    

  มาตรการป้องกันการขัดกันของผลประโยชน์     
  การประเมินและจัดการความเสี่ยงในการทุจริตในภาคส่วนและ

หน่วยงานที่มีอ านาจเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
    

  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)     
  การศึกษา และ/หรือ โปรแกรมการฝึกอบรม      
  กลไกการแจ้งเหตุการทุจริตทีต่้องสงสัย     
  กลไกการคุ้มครองผู้แจ้งข้อมลู     
  กระบวนการจัดซื อจัดจ้างที่โปร่งใสและมีการแข่งขัน     
  กฎและระเบียบที่มีประสิทธภิาพ โปร่งใส และการจัดการทรัพยกร

มนุษย์ที่เป็นธรรม 
    

  ความโปร่งใสด้านงบประมาณภายในหน่วยงานผู้มีอ านาจที่เกี่ยวข้อง     
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    ใช่ / ไม่ใช ่ โปรดระบุชื่อเต็มของหน่วยงานทีร่ับผิดชอบ และระบุหน่วยงานเพิ่มเติม (หากมี) 
  การตรวจสอบบัญชีอย่างสม่ าเสมอ     
  หน้าที่ในการรายงานส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อก าหนดในการ

เปิดเผยรายงานต่อสาธารณะ 
    

  การเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายของสาธารณชน     
  โครงการการสร้างความตระหนักรู้     
  การวิเคราะห์กรณีการทุจริตเพื่อการตอบสนองทางนโยบายที่ดีขึ น     
  การวิจัยทางวิทยาศาสตร ์     
  ประสบการณ์การทุจริต / การส ารวจการรับรู ้     
  อื่นๆ โปรดระบ ุ     
  
 
 
 
 
 
 
 
   

ใช่ / ไม่ใช ่   
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2. โปรดระบุหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐที่มีอ านาจเฉพาะในการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการกระท าที่ส่งผลตอ่สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาต ิ

    ใช่ / ไม่ใช ่ โปรดระบุชื่อเต็มของหน่วยงานทีร่ับผิดชอบ และระบุหน่วยงานเพิ่มเติม (หากมี) 
4. ได้มีการน ามาตรการมาใช้เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมเชิงรุกของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มิใช่ภาครัฐในการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการ
กระท าที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติหรือไม ่

    
  

  
หากใช่ ภาคส่วนใดเป็นผู้ด าเนนิการ ใช่ / ไม่ใช ่   

  
  (ก) ภาคประชาสังคม  

  

  (ข) ภาคเอกชน 
  

  (ค) ภาคการศกึษา      
  (ง) NGOs      
  (จ) องค์กรชุมชน     
  (ฉ) อื่นๆ (โปรดระบุ)   
  
  
โปรดให้รายละเอียดเกี่ยวกบับทบาทของภาคส่วนที่ร่วมด าเนินการ 
  
 
 
กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  
สิ่งใดเป็นความท้าทายที่ส าคัญในการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการกระท าที่ส่งผลตอ่สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาต ิสิ่งใดคือข้อเสนอเพื่อเป็นทางออกในการสร้าง 
มาตรการป้องกันดังกล่าว 



ส่วนที่ 2 : การป้องกันการทจุริตเกี่ยวกับการกระท าที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

2. โปรดระบุหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐที่มีอ านาจเฉพาะในการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการกระท าที่ส่งผลตอ่สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาต ิ

    ใช่ / ไม่ใช ่ โปรดระบุชื่อเต็มของหน่วยงานทีร่ับผิดชอบ และระบุหน่วยงานเพิ่มเติม (หากมี) 
- ความท้าทาย พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นพระราชบัญญัตทิีคุ่้มครองประชาชนด้านสขุลักษณะและการอนามัย

สิ่งแวดล้อม หรือการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลมุทั้งกิจกรรม การกระท าทุกอย่าง และกิจการประเภทตา่งๆ ที่มีผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน และมีลักษณะการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น โดยราชการสว่นท้องถิ่น มีอ านาจในการออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งสามารถบังคับใช้ในเขตท้องถิ่นนั้นได้ และให้อ านาจในการควบคุมดูแลโดยการออกค าสั่งให้ปรับปรุงแกไ้ข การอนุญาต
หรือไม่อนุญาต การสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต เป็นต้น   

- ทางออก   

 



ส่วนที่ 3 : การสืบสวนและการด าเนินคดีกับกรณีทุจริตและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการท าลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาต ิ

 
การกระท าทุจริต หมายความรวมถึง (พอสังเขป): 
 
การให้สินบน: การให้ค ามั่นสญัญา การเสนอ การให้ การเรียกหรือการรับ ซึ่งประโยชน์ที่มิควรได ้ให้แก่หรือจากเจา้หน้าที่ของรัฐหรือบุคคลใดซึ่งก ากับ 
การหรือท างานในฐานะใดๆ แก่หน่วยงานเอกชน  ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ผู้นั้นกระท าการหรือละเว้นกระท าการใดๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ
หรือทางการงานของตน  
 
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ: การกระท าหรอืไม่กระท าการใดอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
เพื่อความมุ่งประสงค์ให้ได้มาซึ่งประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือบุคคลหรือกลุม่บุคคลอื่น  
 
การใช้อิทธิพลเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิชอบ: การใหค้ ามั่นสัญญา การเสนอ หรือการให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใด หรือการเรียก 
หรือการรับโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งประโยชน์ที่มิควรได้เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบคุคลนั้นใช้อิทธพิล 
ซึ่งมีอยู่จริงหรอืทึกทักว่ามีไปในทางที่มิชอบ โดยมุ่งหมายให้ได้มาซึ่งประโยชน์ที่มิควรได ้ 
 
การยักยอก: การยักยอก การเบียดบัง หรือการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลใดซึ่งก ากับการหรือท างานในฐานะใด ๆ  
แก่หน่วยงานเอกชน ในทรัพย์สิน กองทุนหรือหลักทรัพยข์องรัฐหรือเอกชน หรือสิ่งมีคา่อื่นใด ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลนั้นได้รับมอบหมาย 
ให้ดูแล โดยเหตุแห่งต าแหน่งหน้าที่ของตน 
 
 
 
 
 



6. ให้ประเมินความเสี่ยงของการกระท าทจุริตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากการท าลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ดังต่อไปนี ้
ICCS 

(โปรดดูบทนิยามของถ้อยค าต่างๆ 
ตามที่ระบุใน International 

Classification of Crimes for 
Statistical Purposes (ICCS) 

ในภาคผนวก ก) 

ลักษณะการท าลายสิ่งแวดล้อม 
ทางธรรมชาต ิ

สูง / ปานกลาง / ต่ า ระบุ กระบวนการ/กิจกรรม 
โดยเฉพาะเจาะจง 

ซึ่งมีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษ 
 

10011  มลพิษหรือความเสื่อมโทรม 
ทางอากาศ 
 
 

ต่ า - 

10012 มลพิษหรือความเสื่อมโทรมทางน้ า   
 
 

ต่ า - 

10013  มลพิษหรือความเสื่อมโทรมทางดิน 
 
 

ต่ า - 

1002 การเคลื่อนย้ายหรือการทิ้งขยะ 
โดยผิดกฎหมาย   
 

ต่ า - 

1003 การค้า หรือการครอบครอง 
ซึ่งชนิดสัตว์และพืชที่ได้รับ 
การคุ้มครองหรือต้องห้าม 
 

- - 



ICCS 
(โปรดดูบทนิยามของถ้อยค าต่างๆ 

ตามที่ระบุใน International 
Classification of Crimes for 
Statistical Purposes (ICCS) 

ในภาคผนวก ก) 

ลักษณะการท าลายสิ่งแวดล้อม 
ทางธรรมชาต ิ

สูง / ปานกลาง / ต่ า ระบุ กระบวนการ/กิจกรรม 
โดยเฉพาะเจาะจง 

ซึ่งมีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษ 
 

10041 การท าไม้อย่างผิดกฎหมาย  
 

- - 

10042 การท าประมงอย่างผิดกฎหมาย   
 

- - 

10042 การล่าสัตว์อย่างผิดกฎหมาย   
 

- - 

10042  การสะสมสัตวป์่าและพืชป่า 
อย่างผิดกฎหมาย 
 

- - 

10043 การท าเหมืองอย่างผิดกฎหมาย 
 

ต่ า - 

10099 การลักลอบน าเข้า-ส่งออก 
สารท าลายช้ันบรรยากาศโอโซน 
 

ต่ า - 

 อื่น ๆ (โปรดระบุ)   
 

 

 



7. รายละเอียดคดีที่ศาลมคี าพิพากษาบุคคลในประเทศ และ/หรือบุคคลต่างประเทศ ส าหรับการท าลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอันเกี่ยวขอ้ง 
    กับการกระท าทุจริต (ไม่เกิน 5 คดี)  

คด ี ประเภทของการท าลาย
สิ่งแวดล้อม  

(ตามการจัดแบ่งโดย ICCS) 

รูปแบบการกระท าทุจริต รายละเอียดของคดี                                                                                                  
(รวมถึงสัญชาติของผู้กระท าความผิด แบบแผน

อาชญากรรม เป็นตน้) 
 
 

 
 

  
 
 

 
8. กฎหมายในประเทศได้ก าหนดความรับผิดของนิติบุคคลในกรณีที่มีส่วนร่วมกับการกระท าทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการท าลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
   หรือไม่ (ถ้าไม่มี ให้ข้ามไปท าข้อ 12.)  

ระบุรูปแบบของความรับผดิ มี / ไม่มี 
(ก) ทางอาญา มี 
(ข) ทางแพ่ง  - 
(ค) ทางปกครอง   มี 

 
9. รายละเอียดคดีที่ศาลมคี าพิพากษานิตบิุคคลในประเทศ และ/หรือนิติบุคคลต่างประเทศ (ธุรกิจ / บริษัท / องค์กร) ส าหรบัการท าลายสิง่แวดล้อมทาง
ธรรมชาติอันเก่ียวข้องกับการกระท าทุจริต (ไม่เกิน 5 คดี) 

คด ี ประเภทของการท าลาย
สิ่งแวดล้อม  

(ตามการจัดแบ่งโดย ICCS) 

รูปแบบการกระท าทุจริต รายละเอียดของคด ี
(รวมถึงสัญชาติของผู้กระท าความผิด  

แบบแผนอาชญากรรม เป็นต้น) 
 
 

   
 
 



10. ให้ประเมนิความเสี่ยงของการฟอกเงิน และอาชญากรรมทางการเงินอื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากการท าลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาต ิดังต่อไปนี้      
     ICCS 

ICCS ประเภทของการท าลายสิ่งแวดล้อม  
(ตามการจัดแบ่งโดย ICCS) 

สูง / ปานกลาง /ต่ า ระบุ กระบวนการ / กิจกรรม 
โดยเฉพาะเจาะจง 

ซึ่งมีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษ 
 

10011  มลพิษหรือความเสื่อมโทรมทางอากาศ ต่ า - 
10012 มลพิษหรือความเสื่อมโทรมทางน้ า   ต่ า - 
10013  มลพิษหรือความเสื่อมโทรมทางดิน ต่ า - 
1002 การเคลื่อนย้ายหรือการทิ้งขยะโดยผิดกฎหมาย  ต่ า  
1003 การค้า หรือการครอบครองซึ่งชนิดสัตว์และพืชที่

ได้รับการคุ้มครองหรือต้องห้าม 
- - 

10041 การท าไม้อย่างผิดกฎหมาย  - - 
10042 การท าประมงอย่างผิดกฎหมาย   - - 
10042 การล่าสัตว์อย่างผิดกฎหมาย   - - 
10042  การสะสมสัตวป์่าและพืชป่าอย่างผิดกฎหมาย - - 
10043 การท าเหมืองอย่างผิดกฎหมาย ต่ า - 
10099 การลักลอบน าเข้า-ส่งออกสารท าลาย 

ชั้นบรรยากาศโอโซน 
ต่ า - 

 อื่น ๆ (โปรดระบุ) 
 

  

 
 
 



11. อธิบายการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงนิอื่นๆ ที่มีการสืบสวน โดยละเอียด  
     (ใครเป็นผูเ้กี่ยวข้อง? แบบแผนอาชญากรรมคืออะไร? หากจ าเป็น สามารถให้รายละเอียดเพ่ิมเติมในเอกสารแนบ) 
 
12. รายละเอียดคดีที่ศาลมีค าพพิากษา ส าหรบัการท าลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอันเกี่ยวข้องกับการฟอกเงนิและอาชญากรรมทางการเงินอื่น ๆ   
    (ไม่เกิน 5 คดี)  

คด ี ประเภทของการท าลาย
สิ่งแวดล้อม (ตามการจัดแบ่งโดย 

ICCS) 

รูปแบบการกระท าทุจริต รายละเอียดของคด ี
(รวมถึงสัญชาติของผู้กระท าความผิด  

แบบแผนอาชญากรรม เปน็ต้น) 
 
 
 

   
 
 

 
13. ค าวินิจฉยัว่าด้วยการอายัด การยึด การริบทรัพย์สนิ และการส่งคืนซึ่งทรัพย์สนิที่ได้จากการท าความผิดที่เกี่ยวข้องกับการท าลายสิ่งแวดล้อม 
     ทางธรรมชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2563  
(ถ้ามี โปรดให้ข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งเป็นตัวอย่าง อาทิ กฎและระเบียบของธนาคาร มาตรการทางนิติบัญญัติ การลงโทษ และดุลพินิจทางตุลาการ) 
 
14. อ้างอิงตามข้อมูลที่ปรากฏ และ / หรือหลักฐานที่ปรากฎ โปรดระบุว่ามีการท าลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตมิากน้อยเพียงใด  
     ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2559 - 2563) (ม ี/ ไม่มี) 

ICCS ประเภทของการท าลายสิ่งแวดล้อม  
(ตามการจัดแบ่งโดย ICCS) 

สูง / ปานกลาง / ต่ า ระบุ กระบวนการ / กิจกรรม 
โดยเฉพาะเจาะจง 

ซึ่งมีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษ 
 

10011  มลพิษหรือความเสื่อมโทรมทาง
อากาศ 

สูง การเผาในที่โลง่ การจราจร การผลิต
ไฟฟ้าโดยใช้เช้ือเพลิง การก่อสร้าง 



ICCS ประเภทของการท าลายสิ่งแวดล้อม  
(ตามการจัดแบ่งโดย ICCS) 

สูง / ปานกลาง / ต่ า ระบุ กระบวนการ / กิจกรรม 
โดยเฉพาะเจาะจง 

ซึ่งมีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษ 
 

การรื้อถอนอาคาร รวมถึงการจุดธูป 
และการปรุงประกอบอาหาร 
ในครัวเรือน 

10012 มลพิษหรือความเสื่อมโทรมทางน้ า   ต่ า - 
10013  มลพิษหรือความเสื่อมโทรมทางดิน ต่ า - 
1002 การเคลื่อนย้ายหรือการทิ้งขยะ 

โดยผิดกฎหมาย  
ต่ า - 

1003 การค้า หรือการครอบครองซึ่งชนิด
สัตว์และพืชที่ได้รับการคุ้มครอง 
หรือต้องห้าม 

- - 

10041 การท าไม้อย่างผิดกฎหมาย  - - 
10042 การท าประมงอย่างผิดกฎหมาย   - - 
10042 การล่าสัตว์อย่างผิดกฎหมาย   - - 
10042  การสะสมสัตวป์่าและพืชป่า 

อย่างผิดกฎหมาย 
- - 

10043 การท าเหมืองอย่างผิดกฎหมาย ต่ า - 
10099 การลักลอบน าเข้า-ส่งออกสาร

ท าลายช้ันบรรยากาศโอโซน 
ต่ า - 

 อื่น ๆ (โปรดระบุ)   
 



15. กรอกข้อมูลลงในตารางว่าด้วยการตรวจจับ การด าเนนิคดี และการพิพากษา โดยให้เว้นช่องว่างหากไม่ปรากฏข้อมูล       
(ก) จ านวนความผิดที่ปรากฏ /  

รายงานต่อต ารวจหรือหน่วยงานบังคับใชก้ฎหมายอื่นๆ 
2559 2560 2561 2562 2563 

จ านวนความผิดทั้งหมดเกี่ยวกับการท าลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
ที่ปรากฏ 

     

จ านวนความผิดที่ปรากฏซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต 
 

     

จ านวนความผิดที่ปรากฏซึ่งเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและอาชญากรรม
ทางการเงินอื่น ๆ 

     

 
 

 (ข) จ านวนคนที่ถูกด าเนินคด ี
ในปีทีเ่ริ่มกระท าความผิด 

2559 2560 2561 2562 2563 

จ านวนคนทั้งหมดที่ถูกด าเนินคดฐีานกระท าการท าลายสิ่งแวดล้อม 
ทางธรรมชาติ 

     

จ านวนคนที่ถูกด าเนินคดฐีานกระท าทุจริต 
 

     

จ านวนคนที่ถูกด าเนินคดฐีานกระท าการฟอกเงินและอาชญากรรม 
ทางการเงินอื่น ๆ 

     

 
 
 
 
 



(ค) จ านวนคนที่ถูกพิพากษาว่ากระท าอาชญากรรมต่อสิ่งแวดล้อม 
ในปีที่มีการพิพากษา 

2559 2560 2561 2562 2563 

จ านวนคนทั้งหมดทีถู่กพิพากษาฐานกระท าการท าลายสิ่งแวดล้อม 
ทางธรรมชาติ 

     

จ านวนคนที่ถูกพิพากษาฐานกระท าทุจริต 
 

     

จ านวนคนที่ถูกพิพากษาฐานกระท าการฟอกเงินและอาชญากรรม 
ทางการเงินอื่น ๆ 

     

 
16. โปรดอธบิายการกระท าทุจริตที่ถูกตรวจจับโดยละเอียด           
(ตัวอย่างเช่น การให้สินบนเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตเพื่อน าไปแสวงหาผลประโยชน์ การปลอมแปลงเอกสารศุลกากร? ใครเป็นผู้เกีย่วข้อง?  
สามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ)               
 
17. อะไรคืออปุสรรคที่ท้าทายที่สุดในการสืบสวนและด าเนนิคดีกับการกระท าทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการท าลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ?  
     ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข เพื่อสรา้งเสริมกระบวนการสืบหาและการด าเนินคด ี

อุปสรรค  
 
 

แนวทางแก้ไข  
 
 

 
 
 



18. หน่วยงานรัฐหรือสถาบันใดที่ได้รบัอ านาจในการ  (ก) สืบสวนและสอบสวน และ (ข) ด าเนนิคดีการกระท าทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการท าลาย    
    สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ (ตอบ ใช่/ไม่ใช่)  

ลักษณะหน่วยงาน สืบสวนและสอบสวน ด าเนนิคด ี โปรดระบุชื่อทางการของหนว่ยงานภาครัฐ 
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยงานต่อต้านการทุจริต    
หน่วยงานบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์ป่า    
หน่วยงานบริหารจัดการทรัพยากรประมง    
หน่วยงานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้    
หน่วยงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ า    
หน่วยงานบริหารจัดการทรัพยากรเหมือง 
และโลหะมีค่า 

   

หน่วยงานบริหารจัดการขยะ    
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย    
หน่วยงานศุลกากร    
อื่น ๆ (โปรดระบุ)    

 
19. โปรดระบวุ่ามีการปฏิบตัิตามข้อตกลงที่เป็นทางการเพื่อยกระดับการประสานงานระหว่างองค์กรและความร่วมมือในการสืบสวนและด าเนนิคดีฐาน   
     ความผิดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (ต ารวจและอัยการ) และหน่วยงานอื่น ดังนี้  

ลักษณะหน่วยงาน มี / ไม่มี รายละเอียดทีเ่ก่ียวข้องของขอ้ตกลงทางการ 
หน่วยงานต่อต้านการทุจริต   

 
หน่วยงานบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์ป่า 
 
 

  
 



ลักษณะหน่วยงาน มี / ไม่มี รายละเอียดทีเ่ก่ียวข้องของขอ้ตกลงทางการ 
หน่วยงานบริหารจัดการทรัพยากรประมง   

 
หน่วยงานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้   

 
หน่วยงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ า   

 
หน่วยงานบริหารจัดการทรัพยากรเหมืองและโลหะมีค่า 
 

  

หน่วยงานบริหารจัดการขยะ   
 

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย   
 

หน่วยงานศุลกากร   
 

อื่น ๆ (โปรดระบุ)   
 

 
 
 
 
 
 
 



20. โปรดระบวุ่ามีการปฏิบตัิตามข้อตกลงอย่างไม่เป็นทางการเพื่อยกระดับการประสานงานระหว่างองค์กรและความร่วมมือในการสืบสวน 
     และด าเนินคดีฐานความผิดที่เกี่ยวขอ้งกับการทุจรติ ระหว่างหน่วยงานบงัคับใช้กฎหมาย (ต ารวจและอัยการ) และหน่วยงานอื่น ดังนี ้

ลักษณะหน่วยงาน มี / ไม่มี รายละเอียดทีเ่ก่ียวข้องของขอ้ตกลงทางการ 
หน่วยงานต่อต้านการทุจริต   

 
หน่วยงานบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์ป่า   

 
หน่วยงานบริหารจัดการทรัพยากรประมง   

 
หน่วยงานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้   

 
หน่วยงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ า   

 
หน่วยงานบริหารจัดการทรัพยากรเหมืองและโลหะมีค่า   
หน่วยงานบริหารจัดการขยะ   

 
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย   

 
หน่วยงานศุลกากร   

 
อื่น ๆ (โปรดระบุ)   

 
 
 



21. เคยมีกรณีความร่วมมอืระหว่างประเทศหรือไม่ (ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย ข้อตกลงอย่างไม่เป็นทางการอื่น ๆ)  
     ส าหรับการกระท าทุจริตซึ่งเกี่ยวข้องกบัการท าลายสิง่แวดล้อมทางธรรมชาติ ในช่วงปี พ.ศ. 2559–2563) 
     (หากมี โปรดระบุไม่เกิน 3 กรณคีวามร่วมมือระหว่างประเทศ) 
 
22. อะไรคืออปุสรรคที่ได้รบัการพิสจูน์ว่าท้าทายที่สุดในความร่วมมอืระหว่างประเทศซึง่เกี่ยวขอ้งกับกรณีการกระท าทุจริตอันเปน็ส่วนหนึ่ง 
     ของการท าลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ? ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขเพื่อสรา้งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในกรณีนี ้    

อุปสรรค  
 
 

แนวทางแก้ไข  
 
 

 
23. กรณีความผิดที่เกี่ยวขอ้งกับการทุจรติ โปรดระบุว่ามีการปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างไม่เปน็ทางการ เพื่อยกระดับการประสานงานระหว่างองค์กร 
     และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (ต ารวจและอัยการ) และหน่วยงานอื่น ในกิจการใดดงัต่อไปนี ้  

ลักษณะการด าเนนิการ มี / ไม่มี รายละเอียดทีเ่ก่ียวข้อง 
การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและระเบียบ   
ระบบรายงานการทุจริตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น   
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต   
การเสริมสร้างศักยภาพในด้านการข่าวกรองทางอาญา   
การเสริมสร้างศักยภาพในด้านการสืบสวนสอบสวนทางการเงิน   
การเสริมสร้างศักยภาพในด้านกลวิธีสืบสวนสอบสวนพิเศษ   
การเสริมสร้างศักยภาพในด้านการบังคับใช้กฎหมาย 
ตามแนวชายแดน 

  



ลักษณะการด าเนนิการ มี / ไม่มี รายละเอียดทีเ่ก่ียวข้อง 
การเสริมสร้างศักยภาพในด้านองค์ความรู้ว่าด้วยอาชญากรรม
ทางสิ่งแวดล้อม 

  

การเสริมสร้างศักยภาพในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ   
การเสริมสร้างระบบการจัดซื้อจัดจ้าง   
ความช่วยเหลืออื่น ๆ (โปรดระบุ)   

 
24.ส านักงาน UNODC ได้พฒันาผลงานองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมต่อสตัว์ป่า (Scaling Back Corruption 3 )   
   อาชญากรรมในภาคการประมง (Rotten Fish 4) และอาชญากรรมป่าไม้ (forestry crime 5) โปรดระบุว่าภาคส่วนใดขา้งล่างนี้ พึงได้รบัประโยชน ์
   จากการพัฒนาผลงานองค์ความรู้ และหน่วยงานใด ดังต่อไปนี้  

ด้านองค์ความรู้ ใช่ / ไม่ใช ่ รายละเอียดทีเ่ก่ียวข้อง 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า   
การบริหารจัดการทรัพยากรเหมืองและโลหะมีค่า   
การบริหารจัดการขยะ   
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ (โปรดระบุ)   

 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 2 เมษายน 2565 
หัวข้อ: หนังสือส่งแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
 ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้สำนักงาน ป.ป.ช. และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 หนังสือส่งแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
 ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้สำนักงาน ป.ป.ช. และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  2  เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 วันท่ี  2  เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  2  เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 
  

 


