รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและคุ้มครองจริยธรรม
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)

สาระบัญ
หน้า
แบบฟอร์ม 1
รายงานผลการดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560……………………………………….…1-15
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(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แบบฟอร์ม 4
สรุปรายงานการกากับ ติดตาม มติ-ข้อสั่งการของ ศอตช./คตช./ครม. ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐ .............................18-22
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รายงานผลการดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน กรมควบคุมมลพิษ
.
(เดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)
งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ (ถ้ามี)
งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วยงาน

ผล
เบิกจ่าย

แบบฟอร์มที่ 1

 รอบ 1 เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ 12 เดือน

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
สร้าง
สร้างกลไก สร้าง
จิตสานึกและ การป้องกัน ประสิทธิภาพ
ปลูกฝังความ การทุจริต ในการป้องกัน
ซื่อสัตย์
การทุจริต
สุจริต

หมายเหตุ
(หลักฐาน
ประกอบ)

งานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
1 . โครงการ ให้ความรู้
เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ
การปฏิบัติตามหลัก
ธรรมาภิบาลและกฎหมาย
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของภาครัฐ
กิจกรรม 1 : จัด ฝึกอบรม
หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับ
วินัย การรักษาวินัยการ
เสริมสร้างและส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมแก่
เจ้าหน้าที่ คพ.

จานวนเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ที่มีข้อมูล

0 เรื่อง

1
- ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติการฯ
โดยได้มีการจัด
หลักสูตร ฝึกอบรมหลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัยการเสริมสร้าง
และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ คพ . เมื่อ วัน อังคาร
ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคาร
กรมควบคุมมลพิษ เวลา 08.30-16.30 น. โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม
จานวนทั้งสิ้น 226 คน
ผลการอบรมพบว่า ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจก่อนเข้าอบรม
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 และมีความรู้ ความเข้าใจ หลังเข้าอบรม
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยเท่ากับ 1.13

-- 11 --1-

-

61,095 61,095

-

-

-

ภาพกิจกรรม
(หลักฐาน
แนบ1,7)

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ (ถ้ามี)
งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วยงาน

ผล
เบิกจ่าย

- ดาเนินการเพิ่มจากแผนปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 10-12 มิถุนายน
2560โดยการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรด้านการเงินและการพัสดุ ของกรมควบคุมมลพิษ
”
ในระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท
จังหวัดระยอง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจานวน 143 คน

-

680,000

-

- ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติการฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 13
มีนาคม 2560 โดย กรมควบคุมมลพิษมีการ จัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งได้ เผยแพร่คู่มือทางเว็ปไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ
อาทิเช่น
1. คู่มือแนวทางและมาตรการการจัดการน้าเสียชุมชนในระดับ
ท้องถิ่น
2. คู่มือการปฏิบัติงานการใช้บริการเอกสารทางวิชาการ
3. คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมมลพิษ

-

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
สร้าง
สร้างกลไก สร้าง
จิตสานึกและ การป้องกัน ประสิทธิภาพ
ปลูกฝังความ การทุจริต ในการป้องกัน
ซื่อสัตย์
การทุจริต
สุจริต

หมายเหตุ
(หลักฐาน
ประกอบ)

และผู้เข้ารับอบรมมีความพึงพอใจต่อการจัดอบรมภาพรวมในระดับ
พอใจมาก ค่าเฉลี่ย 4.13
-

-

-

ภาพกิจกรรม
(หลักฐาน
แนบ2)

2 . โครงการพัฒนา
ร้อยละความเชื่อมั่น ร้อยละ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน / ของรับบริการทีม่ ีตอ่
85
การให้บริการเพื่อลดการ
การปฏิบัติงาน
ใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
ให้บริการของ
เจ้าหน้าที่กรม
ควบคุมมลพิษ
กิจกรรม 1 : จัดทาคู่มือ /
กาหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ

2 คู่มือ

-๒-

-

-

-

-

-

ภาพการ
เผยแพร่
(หลักฐาน
แนบ3)

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ (ถ้ามี)
งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วยงาน

ผล
เบิกจ่าย

-

-

-

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
สร้าง
สร้างกลไก สร้าง
จิตสานึกและ การป้องกัน ประสิทธิภาพ
ปลูกฝังความ การทุจริต ในการป้องกัน
ซื่อสัตย์
การทุจริต
สุจริต

หมายเหตุ
(หลักฐาน
ประกอบ)

3 . โครงการเพิ่
ม ร้อยละความเชื่อมั่น ร้อยละ
ประสิทธิภาพระบบ
ของรับบริการทีม่ ีตอ่
85
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การปฏิบัติงาน
การทุจริตประพฤติมิชอบ
ให้บริการของ
ของเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่กรม
ควบคุมมลพิษ
กิจกรรม 1 : เพิ่มช่อง
ทางการรับเรื่องร้องเรียน
การทุจริต ประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่

- ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติการฯ โดยกรมควบคุมมลพิษ
2
ช่องทาง ได้เพิ่มช่องทางการร้องเรียน จานวน 3 ช่องทาง ซึ่ง ได้ เผยแ พร่

4. โครงการวางระบบการ
ระดับคะแนน
ป้องกันผลประโยชน์ทับ
คุณธรรมและความ
ซ้อน
โปร่งใสในการ
ดาเนินงาน

ร้อยละ
85

กิจกรร ม 1 : การอบรม /
สัมมนาเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

- ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติการฯ โดยได้จัด การฝึกอบรม
1
หลักสูตร หลักสูตร “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และปราบปราม การ

-

-

-

ภาพการ
เผยแพร่
(หลักฐาน
แนบ4)

-

-

-

ภาพ
กิจกรรม
(หลักฐาน
แนบ5)

ทางเว็ปไซต์กรมฯ และเฟสบุ๊คแฟนเพจ ของกรมฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่
11 มีนาคม 2560 โดยมีช่องทางการร้องเรียนเพิ่มเติม ดังนี้
1. เบอร์โทรศัพท์ 0 2298 5107
เบอร์แฟ็กซ์ 0 2298 5374
2. E-mail กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม pe.g@pcd.go.th
3. Facebook ทาง facebook pcd

ทุจริต ”เมื่อ วัน ศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม
ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกรมควบคุมมลพิษ เวลา09.00 -16.00น.

-๓-

-

48,700 48,700

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ (ถ้ามี)
งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วยงาน

ผล
เบิกจ่าย

-

-

-

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
สร้าง
สร้างกลไก สร้าง
จิตสานึกและ การป้องกัน ประสิทธิภาพ
ปลูกฝังความ การทุจริต ในการป้องกัน
ซื่อสัตย์
การทุจริต
สุจริต

หมายเหตุ
(หลักฐาน
ประกอบ)

โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจานวนทั้งสิ้น 250 คน
ผลการอบรมพบว่า ผู้เข้า อบรมมีความรู้ ความเข้าใจก่อนเข้าอบรม
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.75 หลังเข้า อบรบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 เพิ่มขึ้น
โดยเฉลี่ยเท่ากับ 1.13 และผู้เข้าอบรมมี ความพึงพอใจ ต่อจัดการ
จัดอบรมภาพรวมในระดับพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 3.94
กิจกรรม 2 : การปรับปรุง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน /
ระเบียบปฏิบัติเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

1 เรื่อง

- ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติการฯ โดยกรมควบคุมมลพิษ
ได้ดาเนินการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนของกรมควบคุมมลพิษ และการจัดการเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์การทุจริตและประพฤติมิชอบ และได้จัดทาระเบียบกรมควบคุม
มลพิษว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่กรมควบคุม
มลพิษ ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2560

-๔-

-

-

-

หนังสือ
อนุมัติ
(หลักฐาน
แนบ6)

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ (ถ้ามี)
งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วยงาน

ผล
เบิกจ่าย

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
สร้าง
สร้างกลไก สร้าง
จิตสานึกและ การป้องกัน ประสิทธิภาพ
ปลูกฝังความ การทุจริต ในการป้องกัน
ซื่อสัตย์
การทุจริต
สุจริต

หมายเหตุ
(หลักฐาน
ประกอบ)

งานด้านคุ้มครองจริยธรรม
1. โครง การเสริมสร้า ง จานวนเรื่องที่
คุณธรรม จริยธรรม และ
เจ้าหน้าที่ถูก
เมตตาธรรมแก่เจ้าหน้าที่
ร้องเรียน กรณีฝ่า
คพ.
ฝืนจริยธรรมและ
จรรยาข้าราชการ

0 เรื่อง

กิจกรรม 1 : การจัด
ฝึก อบรมหลักสูตรวินัย
ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจ้า งประจา
และกฎระเบียบเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน

1
- ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติการฯ โดยได้มีการจัด ฝึกอบรม
หลักสูตร หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัยการเสริมสร้างและ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ คพ . เมื่อ วัน อังคารที่ ๒๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้ องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกรม
ควบคุมมลพิษ เวลา 08.30-16.30 น. โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม
จานวนทั้งสิ้น 226 คน
ผลการอบรมพบว่า ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจก่อนเข้าอบรมใน
ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 และมีความรู้ ความเข้าใจ
หลังเข้าอบรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยเท่ากับ 1.13
และผู้เข้ารับอบรมมีความพึงพอใจต่อการจัดอบรมภาพรวมในระดับ
พอใจมาก ค่าเฉลี่ย 4.13

-๕-

61,095 61,095

-

-

-

ภาพ
กิจกรรม
(หลักฐาน
แนบ1,7)

งาน/กิจกรรม/โครงการ

กิจกรรม 2 : จัดพิธีถวาย
สัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดี

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1 ครั้ง

ผลการดาเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

- ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติการฯ

งบประมาณ (ถ้ามี)

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
สร้าง
สร้างกลไก สร้าง
จิตสานึกและ การป้องกัน ประสิทธิภาพ
ปลูกฝังความ การทุจริต ในการป้องกัน
ซื่อสัตย์
การทุจริต
สุจริต

หมายเหตุ
(หลักฐาน
ประกอบ)

งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วยงาน

ผล
เบิกจ่าย

-

-

-

-

-

-

ภาพ
กิจกรรม
(หลักฐาน
แนบ8)

-

-

-

-

-

-

ภาพ
กิจกรรม
(หลักฐาน
แนบ 9)

-จัดพิธีประกาศเจตจานงสุจริต จานวน 1 ครั้ง
เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ กรมควบคุมมลพิษ มีการจัดพิธี
ประกาศเจตจานงสุจริต ภายใต้แนวคิด "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทาดี
เพื่อแผ่นดิน”เวลา08.30-10.00น. ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช
อาคารกรมควบคุมมลพิษ โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมคว บคุม
มลพิษเข้าร่วม
-จัดพิธีลงนามถวายพระพร จานวน 2 ครั้ง
1. พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
65 พรรษา 28 กรกฏาคม 2560
เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 นายจตุพร บุรุษพัฒน์
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ .) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิ ษ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ พระบรมมหาราชวัง
และร่วมพิธีลงนามถวายพระพร บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารกรม
ควบคุมมลพิษ

-๖-

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

2. พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
วัน ศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรม
ควบคุมมลพิษ (คพ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรม
ควบคุมมลพิษ ร่วม พิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม
2560 ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกรมควบคุมมลพิษ
2. โครง การยกย่อง เชิดชู
จานวนเรื่องที่
คนดี ผู้มีคุณ ธรรมจริยธรรม เจ้าหน้าที่ถูก
และธรรมาภิบาลในกา ร ร้องเรียน กรณีฝ่า
ปฏิบัติงาน
ฝืนจริยธรรมและ
จรรยาข้าราชการ

0 เรื่อง

กิจกรรม 1 : การคัดเลือก
และยกย่องเชิดชูบุคคล
ดีเด่นในด้านคุณธรรม ฯ

1 ครั้ง

- ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติการฯ โดยเมื่อ วัน อังคารที่ 4
เมษายน 2560 ได้มีการจัดพิธี มอบเข็มยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานใน คพ . ครบ 10,15 และ 20 ปี และมอบช่อดอกไม้
ให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น ประจาปี 2559 รางวัลเพชร
จรัสแสง รวมทั้งมอบเกียรติบัตรคนดีศรี คพ . และผู้มีผลงานดี
ในงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมควบคุมมลพิษ ครบรอบปีที่ 25
โดยนายวิจารย์ สิมาฉายา ปกท.ทส. ให้เกียรติมอบรางวัลดังกล่าว ณ
ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกรมควบคุมมลพิษ

-๗-

งบประมาณ (ถ้ามี)
งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วยงาน

ผล
เบิกจ่าย

-

-

-

-

39,483 39,483

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
สร้าง
สร้างกลไก สร้าง
จิตสานึกและ การป้องกัน ประสิทธิภาพ
ปลูกฝังความ การทุจริต ในการป้องกัน
ซื่อสัตย์
การทุจริต
สุจริต

หมายเหตุ
(หลักฐาน
ประกอบ)

-

-

-

ภาพ
กิจกรรม
(หลักฐาน
แนบ 10)

-

-

-

ภาพ
กิจกรรม
(หลักฐาน
แนบ 11)

งาน/กิจกรรม/โครงการ

3. โครงการเสริมสร้างจิต
สาธารณะให้แก่บุคลากร
ในองค์กร
กิจกรรม 1 : ร่วมกันทา
กิจกรรมบริจาคสิ่งของหรือ
เลี้ยงอาหารผู้พิการ
เด็กกาพร้าหรือผู้ประสบภัย

กิจกรรม 2 : ร่วมกันทา
กิจกรรมทางศาสนา เช่น
ฟังธรรมะ สวดมนต์ ทาบุญ
ตักบาตร ร่วมกัน

ตัวชี้วัด

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้ประเมิน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ (ถ้ามี)

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
สร้าง
สร้างกลไก สร้าง
จิตสานึกและ การป้องกัน ประสิทธิภาพ
ปลูกฝังความ การทุจริต ในการป้องกัน
ซื่อสัตย์
การทุจริต
สุจริต

หมายเหตุ
(หลักฐาน
ประกอบ)

งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วยงาน

ผล
เบิกจ่าย

- ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติการฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม
2559 เจ้าหน้ าที่กรมควบคุมมลพิษ จานวน 30 คน เข้าร่วม
กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็ก นักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยิน
ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ตั้งแต่เวลา 10.30–
13.00 น.

-

-

-

-

-

-

ภาพ
กิจกรรม
(หลักฐาน
แนบ 12)

- ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติการฯ เมื่อวัน จันทร์ ที่ 20
มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่ กรมควบคุมมลพิษร่วมบริจาคเงิน เพื่อ
ซื้อโคกระบือไปมอบให้เกษตรกรตามนโยบายของท่าน
นายกรัฐมนตรี โดยโอนเงิน เข้าบัญชี ชื่อบัญชี “เงิน บริจาคเพื่อ
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์” จานวน 50,000.-

-

-

-

-

-

-

ภาพ
กิจกรรม
(หลักฐาน
แนบ 13)

- ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติการฯ โดยได้จัด
กิจกรรม ดังนี้

-

-

-

-

-

-

(หลักฐานแนบ
14-18)

ร้อยละ
70

1 ครั้ง

1 ครั้ง






/เข้าร่วม

กิจกรรมรับฟังเทศน์ จานวน 1 ครั้ง
กิจกรรมทาบุญประจาเดือนเกิด จานวน 8 ครั้ง
กิจกรรมทาบุญใส่บาตร จานวน 3 ครั้ง
กิจกรรมทาบุญเนื่องในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
จานวน 4 ครั้ง
 กิจกรรมปฎิบัติธรรม จานวน 1 ครั้ง

-๘-

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

 กิจกรรมรับฟังเทศน์
1. เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ
จานวน 23 คน เข้าร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิม
พระเกียรติฯ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากร
เกียรติวงศ์ ฯ และมอบเงินร่วมทาบุญ จานวน 8,654.- ตั้งแต่เวลา
13.00 - 15.00 น. ณ วัดบางแวก เขตภาษีเจริญกรุงเทพฯ
 กิจกรรมทาบุญประจาเดือนเกิด
(ณ โรงพยาบาลสงฆ์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ)
1. ประจาเดือนธันวาคม (27/12/59) เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม
จานวน 24 คน
2. ประจาเดือน มกราคม (24 /1/60 ) เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม
จานวน 13 คน
3. ประจาเดือนกุมภาพันธ์ (23 /2/60 ) เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม
จานวน 12 คน
4. ประจาเดือนมีนาคม (28 /3/60 ) เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม
จานวน 18 คน
5. ประจาเดือนเมษายน (27 /4/60 ) เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม
จานวน 19 คน
6. ประจาเดือนพฤษภาคม (25 /5/60 ) เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม
จานวน 20 คน
7. ประจาเดือนมิถุนายน (22 /6/60 ) เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม
จานวน 11 คน

-๙-

งบประมาณ (ถ้ามี)
งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วยงาน

ผล
เบิกจ่าย

-

-

-

-

-

-

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
สร้าง
สร้างกลไก สร้าง
จิตสานึกและ การป้องกัน ประสิทธิภาพ
ปลูกฝังความ การทุจริต ในการป้องกัน
ซื่อสัตย์
การทุจริต
สุจริต

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ
(หลักฐาน
ประกอบ)

ภาพกิจกรรม
(หลักฐาน
แนบ 14)

ประมวลภาพ
กิจกรรม
(หลักฐาน
แนบ 15)

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ (ถ้ามี)
งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วยงาน

ผล
เบิกจ่าย

-

-

-

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
สร้าง
สร้างกลไก สร้าง
จิตสานึกและ การป้องกัน ประสิทธิภาพ
ปลูกฝังความ การทุจริต ในการป้องกัน
ซื่อสัตย์
การทุจริต
สุจริต

หมายเหตุ
(หลักฐาน
ประกอบ)

8. ประจาเดือนกรกฎาคม (27/7/60) เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม
จานวน 15 คน
9. ประจาเดือนสิงหาคม
จานวน 13 คน

(31 /8/60 ) เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม

 กิจกรรมทาบุญใส่บาตร
1. เมื่อวัน พุธที่ 18 มกราคม 2560 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อ คพ.
พร้อมด้วยนางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นาทีมผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ ร่วมตักบาตรพระสงฆ์
๘๙ รูป
โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของกระทรวงทรัพยากร
ฯณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครฯ
2. วันที่ 29 สิงหาคม 2560 นายสุวรรณ นันทศรุต รองอธิบดี
กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เป็นผู้แทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
นาคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คพ. เข้าร่วมกิจกรรมทาบุญใส่บาตร
ฟังธรรมเทศนา ในวันธรรมสวนะ (วันพระ ) ประจาเดือนสิงหาคม
ในเวลา 08.00 - 09.00 น. ณ ห้อง VIP อาคารกรมควบคุมมลพิษ
โดยนิมนต์พระอาจารย์พระมหายินดี จากวัดอภัยทายาราม
[วัดมะกอก ] เขตราชเทวี กรุงเทพฯ จานวน 1 รูป และร่วมถวาย
ปัจจัยเป็นจานวนทั้งสิ้น 4,510 บาท เพื่อร่วมทาบุญสมทบเข้า
กองทุนปลูกป่าทดแทนแผ่นดิน ที่จังหวัดน่าน ต่อไป

- ๑๐ -

-

-

-

ประมวลภาพ
กิจกรรม
(หลักฐาน
แนบ 16)

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ (ถ้ามี)
งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วยงาน

ผล
เบิกจ่าย

-

-

-

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
สร้าง
สร้างกลไก สร้าง
จิตสานึกและ การป้องกัน ประสิทธิภาพ
ปลูกฝังความ การทุจริต ในการป้องกัน
ซื่อสัตย์
การทุจริต
สุจริต

หมายเหตุ
(หลักฐาน
ประกอบ)

3. วันที่ 28 กันยายน 2560 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คพ . เข้าร่วม
กิจกรรมทาบุญใส่บาตร ฟังธรรมเทศนา ในวันธรรมสวนะ (วันพระ)
ประจาเดือนกันยายน ในเวลา 08.30 - 09.30 น. ณ ห้องอาหาร
VIP อาคารกรมควบคุมมลพิษ โดยนิมนต์พระ สงค์จากวัดราษฎร์
ประคองธรรม อาเภอบางใหญ่ จ.นนทบุรี จานวน 2 รูป
 กิจกรรมทาบุญเนื่องในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
1. เนื่องในวันมาฆบูชา เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560
(วันมาฆบูชา ) นายอนุพันธ์ อิฐรัตน์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
(คพ.) นาคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คพ. ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา
ณ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี โดยมี
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(รมว.ทส.) เป็นประธาน
2. เนื่องใน วันวิสาขบูชา เมื่อวัน อังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560
เวลา 14.00 - 15.00 น. เจ้าหน้าที่ คพ.ร่วมทาบุญถวายสังฆทาน
และปัจ จัยร่วมกัน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดไผ่ตัน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ปีพุทธศักราช 2560 โดยมี
ยอดเงินร่วมทาบุญถวายสังฆทานและปัจจัยร่วมกันจากเจ้าหน้าที่
กรมควบคุมมลพิษ ทั้งสิ้น 6,930 บาท

- ๑๑ -

-

-

-

ประมวลภาพ
กิจกรรม
(หลักฐาน
แนบ 17)

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ (ถ้ามี)
งบ
บูรณาการ

3. เนื่องในวันเข้าพรรษา เมื่อ วัน พุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) นาคณะ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คพ . ร่วมทาบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องใน
วันเข้าพรรษา และกิจกรรม Big Cleaning Day ณ วัดพระราม 9
กาญจนภิเษก ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้ างพื้นฐานจิตใจของบุคลากรให้
ปฏิบัติดี ในการดาเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยมี
ยอดเงินร่วมทาบุญถวายสังฆทานและปัจจัยร่วมกันจากเจ้าหน้าที่
กรมควบคุมมลพิษ ทั้งสิ้น 23,645 บาท
4. เนื่องในวันอาสาฬหบูชา เมื่อ วัน เสาร์ ที่ ๘ กรกฎาคม 25๖๐
(วันอ าสาฬหบูชา ) เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ เข้า ร่วมงาน
ทอดผ้าป่า ๓R "ขยะจากใจ " ปีที่๓ เพื่อจัดตั้งกองทุน บวร ในการ
เผยแพร่องค์ความรู้การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ณ วัดพระราม ๙
กาญจนาภิเษก ร่วมกับ มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน
(มูลนิธิ ๓R) และรับฟังเทศนา เวียนเทียนร่วมกัน โดยมียอดเงินร่วม
ทาบุญถวายปัจจัยร่วม กันจากเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ ทั้งสิ้น
13,600 บาท

- ๑๒ -

งบ
หน่วยงาน

ผล
เบิกจ่าย

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
สร้าง
สร้างกลไก สร้าง
จิตสานึกและ การป้องกัน ประสิทธิภาพ
ปลูกฝังความ การทุจริต ในการป้องกัน
ซื่อสัตย์
การทุจริต
สุจริต

หมายเหตุ
(หลักฐาน
ประกอบ)

งาน/กิจกรรม/โครงการ

4. โครงการประเมินความ
พึงพอใจผลการปฏิบัติการ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรม 1 : การจัดทาแบบ
ประเมินความพึงพอใจ
ผลการปฏิบัติการ /การ
ดาเนินการด้า นคุณธรรม
จริยธรรม

ตัวชี้วัด

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้ประเมิน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ (ถ้ามี)

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
สร้าง
สร้างกลไก สร้าง
จิตสานึกและ การป้องกัน ประสิทธิภาพ
ปลูกฝังความ การทุจริต ในการป้องกัน
ซื่อสัตย์
การทุจริต
สุจริต

หมายเหตุ
(หลักฐาน
ประกอบ)

งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วยงาน

ผล
เบิกจ่าย

 กิจกรรมปฎิบัติธรรม
1. เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เจ้าหน้าที่
กรมควบคุมมลพิษ จานวน 3 คน เข้าร่วม โครงการปฏิบัติธรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระหว่าง วันที่ ๒๔-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ วัดปัญญานันทาราม ตาบลค ลองหก อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี

-

-

-

-

-

-

ภาพกิจกรรม
(หลักฐาน
แนบ 18)

- ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติการฯ โดยกลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจ ฯ ทั้งหมด
จานวน 600 คน/ฉบับ ได้รับแบบประเมินกลับคืน 462 คน/ฉบับ
คิดเป็นร้อยละ 77
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้ประเมินมีระดับความพึงพอใจต่อ
ผลการปฏิบัติงานฯ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ตามลาดับ ดังนี้
- ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86
- ด้านการดาเนินการ ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77
- ด้านกระบวนการ /ขั้นตอน ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60
ภาพรวมค่าเฉลี่ย เท่ากับ3.77 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็น
ร้อยละ 75

-

-

-

-

-

-

หนังสือแจ้ง
รายงานผลฯ
(หลักฐาน
แนบ 19)

ร้อยละ
70
ร้อยละ
70

- ๑๓ -

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ (ถ้ามี)
งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วยงาน

ผล
เบิกจ่าย

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
สร้าง
สร้างกลไก สร้าง
จิตสานึกและ การป้องกัน ประสิทธิภาพ
ปลูกฝังความ การทุจริต ในการป้องกัน
ซื่อสัตย์
การทุจริต
สุจริต

งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : รายงานผลการดาเนินงานทุกสิ้นเดือน และในรอบปีงบประมาณ ส่งให้ ศทป.ทส. โดยส่งเอกสารและไฟล์ Word มายัง E-mail : anty.corrup@gmail.com
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ : -

ผู้รายงาน นางสาวพัชรากร พระชะ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เบอร์ติดต่อ 02-298-2064 Email : pe.gpcd@gmail.com วันที่ 28 กันยายน 2560
ผู้รายงาน นางสาวสุภาพร วชิระศิริ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เบอร์ติดต่อ 02-298-2059 Email : pe.gpcd@gmail.com วันที่ 28 กันยายน 2560

- ๑๔ -

หมายเหตุ
(หลักฐาน
ประกอบ)

คาอธิบายแบบรายงานสรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
หัวข้อรายงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....
หน่วยงาน
งาน/กิจกรรม/โครงการ
งานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
งานด้านคุ้มครองจริยธรรม
อื่น ๆ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ (ถ้ามี)
งบบูรณาการ
งบหน่วยงาน
ผลเบิกจ่าย
หมายเหตุ
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ผู้รายงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน

คาอธิบาย
ระบุปีงบประมาณที่รายงานผลการดาเนินงาน
ระบุชื่อหน่วยงานที่รายงาน
ชื่อ งาน/กิจกรรม/โครงการ ที่หน่วยงานดาเนินการ
ชื่อ งาน/กิจกรรม/โครงการ ที่หน่วยงานดาเนินการงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งการกากับติดตาม มติ ข้อสั่งการ
ของ ศอตช./คตช./ครม.
ชื่อ งาน/กิจกรรม/โครงการ ที่หน่วยงานดาเนินการงานด้านคุ้มครองจริยธรรม
ชื่อ งาน/กิจกรรม/โครงการ ที่หน่วยงานดาเนินการนอกเหนือจากงานด้านการป้องกันการทุจริต งานด้านคุ้มครองจริยธรรม และงานด้านปราบปรามการทุจริต
ระบุชื่อตัวชี้วัดของ งาน/กิจกรรม/โครงการ ที่หน่วยงานดาเนินการ (ถ้ามี)
ระบุเป้าหมายของ งาน/กิจกรรม/โครงการ ที่หน่วยงานดาเนินการ (ถ้ามี)
แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การดาเนินงานของ งาน/กิจกรรม/โครงการ ที่หน่วยงานดาเนินการ เช่น ระบุวัน/เดือน/ปี เวลา สถานที่ จานวนผู้เข้าร่วม ผลที่ได้รับ
จากการดาเนินงานจัดงาน/กิจกรรม/โครงการ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร และมีผลสัมฤทธิ์อย่างไร
งบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรและผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ งาน/กิจกรรม/โครงการ (ถ้ามี)
งบประมาณบูรณาการที่ได้รับจัดสรรให้ดาเนินการ งาน/กิจกรรม/โครงการ (ถ้ามี)
งบประมาณหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรให้ดาเนินการ งาน/กิจกรรม/โครงการ (ถ้ามี)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ดาเนินการ งาน/กิจกรรม/โครงการ (ถ้ามี)
ระบุคาอธิบาย ข้อความ หรือข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ระบุปัจจัยที่เป็น ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ต่อการดาเนินการของ งาน/กิจกรรม/โครงการ (ถ้ามี)
ระบุชื่อผู้รายงาน ที่รับผิดชอบจัดทารายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ระบุเบอร์โทรศัพท์ของผู้รายงาน
ระบุเบอร์โทรสารของผู้รายงาน
ระบุ E-mail ของผู้รายงานหรือหน่วยงาน
ระบุวัน/เดือน/ปี ที่รายงาน

- ๑๕ -

