แบบรายงานผลการดาเนินงานต่อข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ การทุจริตประพฤติมชิ อบ ผลประโยชน์ทับซ้อน และการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กรมควบคุมมลพิษ
(ประจาเดือน เมษายน 2561)

√

นิสัยและกิริยามารยาทของพนักงาน คพ.

√

(ล 67/61)

การจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดาเนินการ
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน

การทุจริตประพฤติมชิ อบ

ร้องทุกข์

ข้อกล่าวหา
ร้องเรียน / ทัว่ ไป

โทรสาร 0 2298 5374

ประเภทการร้องเรียน

โทรศัพท์ 0 2298 5107

htps://www.facebook.com/pcd.go.th

เว็ปไซต์ www. Pcd .go.th

16 ก.พ 61

อีเมล์ pe.g@pcd.go.th

1

ตู้ ปณ.33 สามเสนใน

วัน เดือน ปีที่
รับเรื่อง
ติดต่อด้วยตนเอง

ลาดับที่

จดหมายถึง อคพ./ หนังสือ

ช่องทางการร้องเรียน

ผอ. สจก มอบหมายให้หวั หน้าฝ่ายบริหาร
ตรวจสอบข้อเท็จจริง และทาบันทึก
รายงานเสนอ อคพ. เมือ่ วันที่ 12 มีนาคม

2

19 ก.พ 61

√

(ล 69/61)

การรับเงินเดือน 2 ทาง จากการเป็นคณะ
กรรมมการนิตบิ คุ คลอาคารชุด และเงินเดือน
จากการเป็นข้าราชการประจา ซึง่ ขัดต่อ
มาตรา 83 (6) แห่งระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551

ผูร้ ายงาน : นายสุริยา เสมาน้อย ตาแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-2044
วัน เดือน ปี ที่รายงานเมือ่ 30 เมษายน 2561

√

2561 อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของ อคพ.
อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของ อคพ.

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการดาเนินงานต่อข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ การทุจริตประพฤติมชิ อบ ผลประโยชน์ทับซ้อน และการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กรมควบคุมมลพิษ
(ประจาเดือน มีนาคม 2561)

√

นิสัยและกิริยามารยาทของพนักงาน คพ.

√

(ล 67/61)

การจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดาเนินการ
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน

การทุจริตประพฤติมชิ อบ

ร้องทุกข์

ข้อกล่าวหา
ร้องเรียน / ทัว่ ไป

โทรสาร 0 2298 5374

ประเภทการร้องเรียน

โทรศัพท์ 0 2298 5107

htps://www.facebook.com/pcd.go.th

เว็ปไซต์ www. Pcd .go.th

16 ก.พ 61

อีเมล์ pe.g@pcd.go.th

1

ตู้ ปณ.33 สามเสนใน

วัน เดือน ปีที่
รับเรื่อง
ติดต่อด้วยตนเอง

ลาดับที่

จดหมายถึง อคพ./ หนังสือ

ช่องทางการร้องเรียน

ผอ. สจก มอบหมายให้หวั หน้าฝ่ายบริหาร
ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อทาบันทึก
รายงาน รอง อคพ. (สุวรรณา)

2

19 ก.พ 61

√

(ล 69/61)

การรับเงินเดือน 2 ทาง จากการเป็นคณะ
กรรมมการนิตบิ คุ คลอาคารชุด และเงินเดือน
จากการเป็นข้าราชการประจา ซึง่ ขัดต่อ
มาตรา 83 (6) แห่งระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551

ผูร้ ายงาน : นายสุริยา เสมาน้อย ตาแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-2044
วัน เดือน ปี ที่รายงานเมือ่ 30 มีนาคม 2561

√

อยูร่ ะหว่าง อคพ. พิจารณาข้อเท็จจริง

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการดําเนินงานตอขอรองเรียน รองทุกข การทุจริตประพฤติมิชอบ ผลประโยชนทับซอน และการจัดซื้อจัดจาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
กรมควบคุมมลพิษ
(ประจําเดือน กุมภาพันธ 2561)

√

นิสัยและกิริยามารยาทของพนักงาน คพ.

√

(ล 67/61)

2

19 ก.พ 61

ผลการดําเนินการ
การจัดซื้อจัดจาง

ผลประโยชนทับซอน

รองทุกข

รองเรียน / ทั่วไป

ขอกลาวหา

การทุจริตประพฤติมิชอบ

ประเภทการรองเรียน

โทรสาร 0 2298 5374

โทรศัพท 0 2298 5107

htps://www.facebook.com/pcd.go.th

เว็ปไซต www. Pcd .go.th

16 ก.พ 61

อีเมล pe.g@pcd.go.th

1

ตู ปณ.33 สามเสนใน

วัน เดือน ปที่
รับเรื่อง
ติดตอดวยตนเอง

ลําดับที่

จดหมายถึง อคพ./ หนังสือ

ชองทางการรองเรียน

อยูระหวางการตรวจสอบขอเท็จจริง
ของ สจก. เพื่อรายงาน อคพ. ตาม
ขอสั่งการของรอง อคพ. (สุวรรณา)

√

(ล 69/61)

การรับเงินเดือน 2ทาง จากการเปนคณะ

√

กรรมมการนิติบุคคลอาคารชุด และเงินเดือน
จากการเปนขาราชการประจํา ซึ่งขัดตอ
มาตรา 83 (6) แหงระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551

ผูรายงาน : นายสุริยา เสมานอย ตําแหนง : นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ เบอรโทรศัพท : 02-298-2044
วัน เดือน ป ที่รายงานเมื่อ 5 มีนาคม 2561

อยูระหวางตรวจสอบขอเท็จจริง
ของกลุมคุมครองจริยธรรม เพื่อรายงาน
อคพ. ตามขอสั่งการของรอง อคพ.
(สุวรรณา)

หมายเหตุ

