รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและคุ้มครองจริยธรรม
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประจาเดือนมิถุนายน

สาระบัญ
หน้า
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รายงานผลการดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560……………………………………….…1-10
แบบฟอร์ม 2
สรุปรายงานความคืบหน้าการดาเนินงานต่อข้อร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการทุจริตในภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560………….…11
แบบฟอร์ม 3
แบบรายงานสรุปผลการตรวจสอบและรายงานผลการดาเนินงานของส่วนราชการตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย......................12
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แบบฟอร์ม 4
สรุปรายงานการกากับ ติดตาม มติ-ข้อสั่งการของ ศอตช./คตช./ครม. ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐ .............................13-17
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รายงานผลการดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน กรมควบคุมมลพิษ
.
(ประจาเดือนมิถุนายน 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

-

-

-

-

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
-

-

-

ภาพ
กิจกรรม
(หลักฐาน
แนบ 1)

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

2 คู่มือ

-๒-

-

-

-

-

-

-

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 ซึ่งได้เผยแร่ทางเว็ป

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

-

-

-

-

-

-

-

-

ไซต์กรมฯ 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-

-

-

-

-

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:การจัดฝึก อบรม
หลักสูตรวินัยข้าราชการ
พนักงานราชการ ลูกจ้า
ประจา และกฎระเบียบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

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

กิจกรรม 2 : จัดพิธีถวาย
สัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดี

1 ครั้ง

- ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติการฯ โดยมีการจัดพิธี ประกาศ
เจตจานงสุจริต ภายใต้แนวคิด "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทาดีเพื่อ
แผ่นดิน”เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐เวลา08.30-10.00น.
ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกรมควบคุมมลพิษ โดยมี
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษเข้าร่วม

-๕-

61,095 61,095

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ (ถ้ามี)
งบ
บูรณาการ

2. การยกย่อง เชิดชูคนดี
ผู้มีคุณ ธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในกา ร
ปฏิบัติงาน

จานวนเรื่องที่
เจ้าหน้าที่ถูก
ร้องเรียน กรณีฝ่า
ฝืนจริยธรรมและ
จรรยาข้าราชการ

กิจกรรม 1 : การคัดเลือก
และยกย่องเชิดชูบุคคล
ดีเด่นในด้านคุณธรรม ฯ

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

ผล
เบิกจ่าย

หมายเหตุ
(หลักฐาน
ประกอบ)

0 เรื่อง

1 ครั้ง

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้ประเมิน

งบ
หน่วยงาน

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

- 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

-

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

-

39,483 39,483

-

-

-

-

-

-

-

-

ร้อยละ
70

1 ครั้ง

-๖-

-

-

งาน/กิจกรรม/โครงการ

กิจกรรม 2 : ร่วมกันทา
กิจกรรมทางศาสนา เช่น
ฟังธรรมะ สวดมนต์ ทาบุญ
ตักบาตร ร่วมกัน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1 ครั้ง

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

-

-

-

-

-

-

-

- ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติการฯ โดยได้จัดกิจกรรม ดังนี้

-

-

-

-

-

-

-






กิจกรรมรับฟังเทศ จานวน 1 ครั้ง
กิจกรรมทาบุญประจาเดือนเกิด จานวน 7 ครั้ง
กิจกรรมทาบุญใส่บาตร จานวน 1 ครั้ง
กิจกรรมทาบุญเนื่องในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
จานวน 1 ครั้ง

 กิจกรรมรับฟังเทศ
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

-๗-

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ (ถ้ามี)
งบ
บูรณาการ

2. ประจาเดือน มกราคม
จานวน 13 คน
3. ประจาเดือนกุมภาพันธ์
จานวน 12 คน
4. ประจาเดือนมีนาคม
จานวน 18 คน
5. ประจาเดือนเมษายน
จานวน 19 คน
6. ประจาเดือนพฤษภาคม
จานวน 20 คน
7. ประจาเดือนมิถุนายน
จานวน 11 คน

งบ
หน่วยงาน

ผล
เบิกจ่าย

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

หมายเหตุ
(หลักฐาน
ประกอบ)

(24 /1/60 ) เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม
(23 /2/60 ) เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม
(28 /3/60 ) เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม
(27 /4/60 ) เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม
(25 /5/60 ) เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม
(22 /6/60 ) เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม

 กิจกรรมทาบุญใส่บาตร
1. เมื่อวัน พุธที่ 18 มกราคม 2560 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อ คพ.
พร้อมด้วยนางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นาทีมผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่
กรมควบคุมมลพิษ ร่วมตักบาตรพระสงฆ์
๘๙ รูป โ ครงการ
อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต .ลาไทร
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

-๘-

ภาพ
กิจกรรม
(หลักฐาน
แนบ 2 )

งาน/กิจกรรม/โครงการ

4. โครงการยกย่อง เชิดชู
คนดีผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงาน
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

 กิจกรรมทาบุญเนื่องในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนนา
1. 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

-

-

-

-

-

-

-

- อยู่ระหว่างดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ ฯ ภายในเดือนสิงหาคมกันยายน 2560

-

-

-

-

-

-

-

ร้อยละ
70

ร้อยละ
70

งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

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

-๙-

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ : -

ผู้รายงาน นางสาวพัชรากร พระชะ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เบอร์ติดต่อ 02-298-2064 Email : pe.gpcd@gmail.com วันที่ 27 มิถุนายน 2560
ผู้รายงาน นางสาวสุภาพร วชิระศิริ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เบอร์ติดต่อ 02-298-2059 Email : pe.gpcd@gmail.com วันที่ 27 มิถุนายน 2560
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

- ๑๐ -

แบบฟอร์มที่ 2

สรุปรายงานความคืบหน้าการดาเนินงานต่อข้อร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการทุจริตในภาครัฐ

แบบฟอร์มที่ 2

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : กรมควบคุมมลพิษ
.
(ข้อมูลประจาเดือนมิถุนายน 2560)
ลาดับ
ว/ด/ป
ผู้กล่าวหา
ที่รับ
เรื่อง
1
นาย...................
รับเรื่อง
เมื่อ
ว/ด/ป

ผู้ถูกกล่าวหา
ตาแหน่งในขณะที่
ถูกกล่าวหา
นาย......................
ตาแหน่ง...............

2
กรม........................ นาย......................
รับเรื่อง โดย........................ ตาแหน่ง...............
เมื่อ ผู้รับมอบอานาจ
ว/ด/ป
3

ข้อกล่าวหา

วันเวลา
เกิดเหตุ

ที่เกิดเหตุ

..........................

วัน/เดือน/ปี

ที.่ ................
ตาบล...........
อาเภอ..........
จังหวัด.........

ทาง
อาญา

แบบรายงานด้านปราบปราม

ผลการดาเนินงานและความคืบหน้า
ทาง
ทาง
เอกสารอ้างอิง
วินัย
เอกสารอ้างอิง ปกครอง เอกสารอ้างอิง

ส่ง ป.ป.ท. หนังสือที่ .../.... ตั้ง คกก.
หรือ
ลง.................... สอบ
ส่ง ป.ป.ช.
วินัย

------------------------------------ไม่
ม-ี ------------------------------------.......................... วัน/เดือน/ปี ที.่ ................
ส่ง พงส. หนังสือที่ .../....
ตาบล...........
อาเภอ..........
จังหวัด.........

ตั้ง คกก.
สภ........... ลง.................... สอบ
วินัย

คาสั่งที.่ ../......
ลง..................

คาสั่งที.่ ../......
ลง..................

ให้ย้าย
จาก
ตาแหน่ง
หน้าที่
เดิม
ให้พัก
ราชการ

หมายเหตุ : ให้หน่วยงานในสังกัด ทส. ลงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดที่รับไว้และยังอยู่ระหว่างดาเนินการและเรื่องที่รับใหม่
ให้ปรากฏความคืบหน้าของผลการดาเนินงานและสถานะของเรื่องในปัจจุบันพร้อมหลักฐานอ้างอิง และจัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ทุกวันที่ 30 ของเดือน
และจัดส่งทาง E-mail : anty.corrup@gmail.com (ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคาสั่ง คสช.ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557)
****- แนบคาสั่งที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน

ชื่อ-นามสกุล นายสุริยา เสมาน้อย ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ เบอร์โทรศัพท์ 02-298-2044 วันที่ 27 มิถุนายน 2560
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คาสั่งที.่ ../......
ลง..................

คาสั่งที.่ ../......
ลง..................

แบบรายงานสรุปผลการตรวจสอบและรายงานผลการดาเนินงานของส่วนราชการตามมาตรา ๔๔
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน

กรมควบคุมมลพิษ

แบบฟอร์มที่ 3
แบบฟอร์มที่ 2

.

(ข้อมูลประจาเดือนมิถุนายน 2560)

ที่

ระบุ
(เลขที่คาสั่ง/ชื่อ-นามสกุล/พฤติการณ์)

ผลการดาเนินงาน
แล้วเสร็จ
ระบุวิธี/ผลสัมฤทธิ์

อยู่ระหว่างดาเนินการ
ระบุรายละเอียด

------------------------------------ไม่ม-ี -------------------------------------

หมายเหตุ : ให้หน่วยงานในสังกัด ทส. ลงรายละเอียดข้อมูลจัดส่งให้ศูนย์ปฏิบติั การต่อต้านการทุจริต ทุกวันที30
่ ของเดือน
และจัดส่งไฟล์ Word ทาง E- Mail : anty.corrup@gmail.com
ผู้รายงาน
ชื่อ-นามสกุล นายสุริยา เสมาน้อย ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ เบอร์โทรศัพท์ 02-298-2044 วันที่ 27 มิถุนายน 2560
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หมายเหตุ

แบบฟอร์มที่ 4
สรุปรายงานการกากับ ติดตาม มติ – ข้อสั่งการของ ศอตช./คตช./ครม. ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน

แบบฟอร์มที่ 2

กรมควบคุมมลพิษ .

(ข้อมูลประจาเดือนมิถุนายน 2560)
มติ – ข้อสั่งการ ของ ศอตช./คตช./ครม.
ที่
1

มติ – ข้อสั่งการ
มติ-ข้อส่งการ คตช.
3.1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า การต่อต้านการทุจริตได้รับความ
สนใจจากสังคมอย่างสูง จึงขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการ
ดาเนินการเชิงรุกและให้ความสาคัญกับการสร้างความเข้าใจของ
ประชาชนเป็นสาคัญ โดยมีกรอบการดาเนินการ ดังนี้
3.1.1 กาหนดแนวทางให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ
ข้อเท็จจริงในปัจจุบัน
3.1.2 วิเคราะห์ปัญหาและกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา
ไว้ล่วงหน้าในลักษณะองค์รวมทั้งการป้องกัน ป้องปราม และ
ปราบปราม
3.1.3 เน้นการแก้ไขปัญหาเก่าคลี่คลายปัญหาใหม่ ด้วยการ
ทางานเชิงรุกให้รวดเร็ว และต้องการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ
และการรับรู้ร่วมกันในทุกภาคส่วน

ผลการดาเนินการ

ว/ด/ป
19 ธ.ค. 59

หมายเหตุ

-ดาเนินการแล้ว
ณ เดือนมิถุนายน
มีการจัดทาและดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ 2560 ไม่มีข้อมูล
ทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจาปีงบประมาณ เพิ่มเติม
พ.ศ. 2560 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม
ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12
กรกฎาคม 2559 และตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2559 - 2564) โดยมีการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ
ดังกล่าวต่อศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

- ๑๓ -

มติ – ข้อสั่งการ ของ ศอตช./คตช./ครม.
ที่

มติ – ข้อสั่งการ
ข้อสั่งการเพิ่มเติม
2. ต้องสร้างความเชื่อมั่นและไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประชาชนกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการติดต่อราชการเพื่อองกันมิให้เกิดการให้สินบน
3.5 มติที่ 4 รับทราบการผลการดาเนินการด้านการปราบปรามการ
ทุจริต โดยศูนย์อานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ดังนี้
3.5.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.
2559

ผลการดาเนินการ

ว/ด/ป

การตรวจสอบแหล่งกาเนิดมลพิษมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่โดยใช้ไปรษณียบัตรเพื่อตอบแบบสารวจความคิดเห็น โดยให้
ผู้ประกอบการหรือเจ้าของแหล่งกาเนิด ส่งกลับมายังกรมฯ โดยตรงภายใต้
โครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
กรมควบคุมมลพิษ ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่าผลรวมของคะแนนแต่
ละดัชนีที่ได ถวงน้าหนักแลว (ITA) เท่ากับร้อยละ ๘๓.๕๙ ซึ่งถือว่ามี
คุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานระดับสูงมากโดยอันดับผลคะแนน
ในระดับกรมฯอยู่ในอันดับที28
่ จากจานวน 148 หน่วยงาน

3.5.2.1 หน่วยงานภาครัฐในความรับผิดชอบของสานักงาน
ป.ป.ท. จานวน 277 หน่วยงานในภาพรวมมีระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในระดับสูงมาก (คะแนน ITA เฉลี่ย 80.34 จากคะแนนเต็ม
100) โดยมีหน่วยงานที่ได้คะแนน ITA ในระดับสูงมาก (ค่าคะแนน
80.00 ขึ้นไป) จานวน 157 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนราชการ
ระดับกรม จานวน 75 หน่วยงาน จังหวัดจานวน 84 จังหวัด และ
องค์การมหาชน จานวน 34 หน่วยงาน
3.5.2.2 นายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้ดาเนินการ ดังนี้
(2) ให้ส่วนราชการระดับกรมที่มีผลการประเมิน ITA ต่ากว่า 75
คะแนน ต่อเนื่องกัน 2 ปี รายงานปัญหา อุปสรรคข้อขัดข้อง พร้อม
ทั้งเสนอแนวทางในการยกระดับผลการประเมิน ITA

- ๑๔ -

หมายเหตุ

มติ – ข้อสั่งการ ของ ศอตช./คตช./ครม.
ที่

มติ – ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินการ

ว/ด/ป

3.6 มติที่ 5 เห็นชอบตามมติ
คณะกรรมการนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมแ ละประสานงานการ
ประเมินดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นที่เห็นชอบให้มีการดาเนินการ
เพื่อยกระดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น
( Curruption
Perception Index : CPI) ของประเทศไทยโดยเร่งด่วน 4 เรื่อง
ได้แก่ การอานวยความสะดวกทางธุรกิจ ความโปร่งใสของการใช้
อานาจและตาแหน่งหน้าที่ ความโปร่งใสของการใช้ จ่ายงบประมาณ
และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ และประสิทธิภาพการ
ดาเนินการต่อต้านการทุจริต ดังนี้
3.6.1 ด้านกฎหมายให้ประสานเร่งรัดการปฏิรูปกฎหมาย
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัย ไม่ซ้าซ้อนและเกิดปัญหาใน
การตีความ

กรมควบคุมมลพิษอยู่ระหว่างการปรับปรุงและแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมีการทบทวนอนุ
บัญญัติที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อให้สอดรับตามมาตรา 9 แห่งพระราชกฤษฎีกา
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558

3.6.2 ให้นาพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มาเป็นเครื่องมือในการ
ลดขั้นตอนการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการนา
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ .ศ. 2540 และพระ
ราชกฤษฎีกาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 มา
บังคับใช้อย่างจริงจัง

กรมควบคุมมลพิษ ไม่มีเรื่องการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ
อานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ .ศ. 2558
แต่ได้มีการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ. 2540 และได้รับการตรวจประเมินให้เ ป็นหน่วยงานต้นแบบในการ
จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการในส่วนกลางระดับกระทรวง
ระดับดีเด่น และเข้ารับโล่จากนายกรัฐมนตรี ในงานสัมมนาทางวิชาการ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ.2540 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559

- ๑๕ -

หมายเหตุ

มติ – ข้อสั่งการ ของ ศอตช./คตช./ครม.
ที่

มติ – ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินการ

ว/ด/ป

3.6.3.4 เห็นชอบแผนระยะเร่งด่วน (Quick win)ตามที่
ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอเพื่อให้การดาเนินการเห็นผลลัพธ์เป็นรูปธรรม
อย่างรวดเร็วและมีระดับคะแนน CPI เพิ่มขึ้นในปี 2561 โดยมี
หลักการ คือ
(2) มีการเผยแพร่ข้อมูลออนไลน์ (Online Data) บนหน้าเว็บไซต์
อย่างน้อย 2 ภาษา คือภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ที่ระบุขั้นตอนการ
ดาเนินการอย่างชัดเจน

กรมควบคุมมลพิษ มีการจัดทาเว็บไซต์ชื่อhttp://www.pcd.go.th ซึ่งบนหน้า
เว็บไซต์มีเมนูภาษา2 ภาษา คือ ภาษาไทย และอังกฤษที่ชัดเจน

ข้อสั่งการเพิ่มเติม

กรมควบคุมมลพิษมีการเผยแพร่ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สาคัญและเป็นงาน
ที่กระทบต่อประชาชน เช่น ขั้นตอนการตรว จสอบแหล่งกาเนิดมลพิษ
ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ ขั้นตอนการให้บริการข้อมูล
คุณภาพอากาศ รวมถึงขั้นตอนการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านทางhttp://www.pcd.go.th

(4) ให้ทุกหน่วยงานเผยแพร่ขั้นตอนการปฏิบัติงานลงเว็บไซต์และสื่อ
สังคมออนไลน์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยต้องเร่งรัดจัดหา
เจ้าหน้าที่

3.8 มติที่ 7 รับทราบโครงสร้างกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะที่ 3
ข้อสั่งการเพิ่มเติม
(2) ควรกาหนดแนวทางการดาเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้
สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน โดยคานึงถึงหลักนิติศาสตร์ หลัก
รัฐศาสตร์ และหลักเศรษฐศาสตร์ประกอบกัน รวมทั้งควรคานึงถึง
ความสอดคล้องเชื่อมโยงกันระหว่างระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และงบประมาณด้วย

กรมควบคุมมลพิษ ได้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม 5 ปี (ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564) ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
โดยมีการกาหนดมาตรการ/แนวทางการ

- ๑๖ -

หมายเหตุ

มติ – ข้อสั่งการ ของ ศอตช./คตช./ครม.
ที่

มติ – ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินการ

ว/ด/ป

หมายเหตุ

ดาเนินงาน ตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 2564)
2

มติ-ข้อสั่งการ ครม.
(เศรษฐกิจ-สังคม)
7. เรื่องการดาเนินการ ตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560 (แนวทางการปรับ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งในส่วนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
และรายงานความคืบหน้าในการศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ไข
กฎหมายเกี่ยวกับอายุความ)
6.การกาหนดแนวทางเพื่อกากับไม่ให้ข้าราชการและพนักงาน
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน อื่นของรัฐ รับทรัพย์สิน
สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท

28 ก.พ. 60

-ดาเนินการแล้ว
ณ เดือนมิถุนายน
2560 ไม่มีข้อมูล
เพิ่มเติม

ได้ดาเนินการปรับปรุงระเบียบกรมควบคุมมลพิษว่าด้วยการให้หรือรับ
ของขวัญของเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2560 โดยมีการเผยแพร่
ทางเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ http://www.pcd.go.th

หมายเหตุ : ให้หน่วยงานในสังกัด ทส. ลงรายละเอียดข้อมูลจัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ทุกวันที30
่ ของเดือน
และจัดส่งไฟล์ Word ทาง E- Mail : anty.corrup@gmail.com
ผู้รายงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุภาพร วชิระศิริ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เบอร์โทรศัพท์ 02-298-2059 วันที่ 27 มิถุนายน 2560

- ๑๗ -

ภาคผนวก
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หลักฐานแนบ 1
กิจกรรมทาบุญประจาเดือนเกิดในเดือนมิถุนายน
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 11.45 น.
ณ โรงพยาบาลสงฆ์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
เป็นประธานเปิด การฝึกอบรมหลักสูตร
“การพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงินและการพัสดุ ของกรมควบคุม
มลพิษ” ในระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมระยอง
รีสอร์ท จังหวัดระยอง เพื่อให้บุ คลากรของกรมควบคุมมลพิษ เพิ่มพูน
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติ
ด้านการใช้จ่ายและด้านการพัสดุ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ.2560 และสามารถนาไป
ปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบได้อย่า งมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วม
อบรมจานวน 143 คน
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หลักฐานแนบ 2
กิจกรรมทาบุญประจาเดือนเกิดในเดือนมิถุนายน
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 11.45 น.
ณ โรงพยาบาลสงฆ์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

วัน พฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่
กรมควบคุมมลพิษ จานวน 11 คน เข้าร่วมกิจกรรมทาบุญ
ประจาวันเกิดในเดือน มิถุนายน ร่วมทาบุญถวายสังฆทาน
และจตุปัจจัย ตั้งแต่เวลา
10. 00 น.-11 . 45 น.
ณ โรงพยาบาลสงฆ์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
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