มาตรการและแนวทางการปองกันและตอตานการทุจริตในการใหหรือรับสินบน
กรมควบคุมมลพิษ
……………………………………………….
หลักการและเหตุผล
กรมควบคุมมลพิษ ใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ซึ่งเปนนโยบายที่สําคัญของประเทศตามยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ประกอบกับรัฐบาล
ไดนํา มากํา หนดในยุ ท ธศาสตรก ารพัฒ นาประเทศของแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแหง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และกรมควบคุมมลพิษไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติ มิ ช อบ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร ช าติ ว า ด ว ยการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อเปนการปองกันและตอตา นการทุจริตในการใหหรือรับสิน บนกับทุ กกิจกรรมในการปฏิบั ติ
ราชการของกรมควบคุมมลพิษ และใหการปฏิบัติงานสําเร็จตามบทบาทอํานาจและหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต
โปรงใส ถูกตอง เปนธรรม โดยยึดถือประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ จึงไดจัดทํามาตรการและแนวทางการปองกัน
และตอตานการทุจริตในการใหหรือรับสินบนขึ้น เพื่อใชเปนมาตรการและแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการปฏิบัติ
ราชการและพัฒนาสูองคกรโปรงใสเปนธรรมาภิบาลอยางยั่งยืน
คํานิยาม
 ทุจริ ต (Corruption) หมายถึง การแสวงหาผลประโยชนหรือ ประโยชนอื่นใดอัน มิควรได
แกตนเองหรือผูอื่น
 สินบน (Bribery) หมายถึง ทรัพ ย สินหรือ ประโยชนอื่นใด ที่เ สนอว า จะให สัญ ญาวา จะให
มอบใหการยอมรับการให หรือรองขอสิ่งอื่นใด เพื่อจูงใจใหผูนั้นกระทํา การหรือไมกระทําการ ในตําแหนงไมวา
การนั้นชอบหรือมิชอบดวยหนาที่
มาตรการทางการปองกันและตอตานการทุจริตในการใหหรือรับสินบน
กรมควบคุมมลพิษ มีเจตนารมณแ ละความมุงมั่นเปนองค ก รที่โปร งใสและตอ ตา นการทุ จริต
คอรรัปชั่น จึงกําหนดมาตรการทางการปองกันและตอตานการทุจริตในการใหหรือรับสินบน ดังตอไปนี้
1. หามมิใหผูบริหาร และเจาหนาที่ของกรมควบคุมมลพิษ กระทําการใดๆ ที่เปนการเกี่ยวของ
กับการทุจริตคอรรัปชั่นในการใหหรือรับสินบนทุกกรณี โดยปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
2. ไมเรีย กรับหรือยอมจะรับการกระทําใดๆ ซึ่งเปนการขัดกั นระหวางประโยชนสวนตนและ
ประโยชนสวนรวมโดยอาศัยตําแหนงหนาที่ในการแสวงหาประโยชน
3. ไมละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทําที่เขาขายการทุจริตและคอรรัปชั่น ในการใหหรือ
รับสินบน โดยใหถือเปนหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหาร และเจาหนาที่ของกรมควบคุมมลพิษ
4. สงเสริม สนับสนุน และเสริมสรางใหบุคลากรในสังกัดมี คุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติ และ
คานิยมที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต และตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกกรณี
แนวทางปฏิบัติในการปองกันและตอตานการทุจริตในการใหหรือรับสินบน
1. ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการปองกันและตอตานการทุจริตในการใหหรือรับสินบน
จรรยาขาราชการ รวมทั้ง กฎ ระเบียบ และขอบังคับของหนวยงานกลางและของกรมควบคุมมลพิษ โดยตองไมเขาไป
เกี่ยวของกับการทุจริต ในทุกรูปแบบไมวาทางตรงหรือทางออม
2. ไมกระ...
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2. ไมกระทําพฤติกรรมใด ที่แสดงใหเห็นวาเปนการรับสินบน หรือติดสินบน แก ผูมีสวนได
สวนเสียในเรื่องที่ตนทํา หนาที่รับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือโดยออม เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนในทางมิชอบ โดย
ปฏิบัติ ดังนี้
 ไมรับทรัพยสิน สิ่งของ ของขวัญ ของกํานัลใดๆ หรือประโยชนอื่นใด อันเกิดจากการ
ปฏิ บั ติห รื อ ละเว นการปฏิ บั ติห นา ที่ข องตน (ระเบีย บกรมควบคุม มลพิษ วา ด ว ยการให หรือ รับ ของขวั ญ ของ
เจาหนาที่กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2560)
 ไมเปนตัวกลางในการเสนอ เงิน ทรัพยสิน สิ่งของ หรือประโยชนอื่นใดกับผูที่เกี่ยวของ
เพื่อแลกกับ สิท ธิ พิเศษที่ไมควรได หรือทํา ให เจา หนา ที่ของรัฐ ละเว นการปฏิ บัติ หน า ที่ ตามกฎหมาย ระเบีย บ
ขอบังคับ หรือขอปฏิบัติที่กําหนดไว
3. กลายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง มีสวนรวมเปนหูเปนตา สอดสอง ดูแลไมใหเกิดการใหหรือ
รับ สิ น บน หรือ การกระทํา ที่เ ขา ข า ยการทุจ ริต เช น การจัด ซื้ อ จั ดจ า ง การดํ า เนิน การตามกฎหมายว า ดว ย
สิ่ง แวดล อ ม หรื อการดํ า เนิ น การวา ดว ยการบริห ารงานบุ คคล โดยให ถื อ เป นหน า ที่ ที่ต อ งแจ งเบาะแสข อมู ล
ขอเท็จ จริงใหผูบัง คับ บัญชา หรือบุคคลผูมีหนาที่รับผิดชอบไดรับทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงตางๆ
4. เปนแบบอยางที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนที่มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งการปฏิบัติงาน
ดวยความซื่อสัตย สุจริต สงเสริมและสนับสนุนการตอตานทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ
หนาที่ความรับผิดชอบ
๑. ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการกําหนดมาตรการ แนวทาง และกํากับดูแลตอการปองกัน
และต อตา นการทุจ ริตในการใหหรือ รับสิน บน ใหมีป ระสิท ธิภาพ และประสิ ทธิ ผ ล เพื่ อ ใหมั่ นใจว า เจ า หน า ที่
กรมควบคุมมลพิษไดตระหนักและใหความสําคัญเปนอยางยิ่งตอนโยบาย และปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมองคกร
๒. ผูบริหาร หัวหนา งาน หรือผูที่ไดรับมอบหมาย มีหนาที่รับผิ ดชอบในการกํา หนดใหมีระบบ
และสงเสริมสนับสนุนมาตรการและแนวทางการปองกันและตอตานการทุจริตในการใหหรือรับสินบน กรมควบคุม
มลพิษ
๓. ผูบริหาร หัวหนางาน จะตองสื่อสารกับบุคลากรทุกคนในองคกร หรือผูเกี่ยวของทราบอยาง
ทั่ว ถึงพรอมทําความเขา ใจถึงมาตรการและแนวทางการปองกันและตอตา นการทุ จริตในการใหหรือรับสิน บน
กรมควบคุมมลพิษ
๔. ผูบริหาร ขาราชการ ลูกจา งประจํา และพนัก งานราชการ ตองปฏิบัติตามมาตรการและ
แนวทางการปองกันและตอตานการทุจริตในการใหหรือรับสินบน กรมควบคุมมลพิษ อยางเครงครัด
การกระทําที่ตองใชความระมัดระวัง กรณีที่มีความเสี่ยงสูงในการใหหรือรับสินบน
๑. การจัดซื้อจัดจาง ใหผูที่มีหนาที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจ
หนาที่ ถือปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี อยางเครงครัด เพื่อใหการจัดซื้อ
จัดจา งเปนไปดวยความโปรงใส บรรลุวัตถุประสงค และสามารถตรวจสอบได โดยผูบริหารของหนวยงานตอง
ควบคุม และกํากับดูแลใหการจัดซื้อจางบรรลุตามวัตถุประสงค เปนไปดวยความถูกตอง คํานึงถึงความคุมคา และ
ประโยชนที่จ ะเกิ ดขึ้นกับสวนราชการ และประชาชน รวมทั้งควบคุม กํากับดูการบริหารสัญญาใหเปน ไปตาม
เงื่อนไขขอกํา หนด เมื่อมีปญหาอุปสรรค ความลาชาไมไดคุณภาพ ใหเรงดําเนิน การใหเปน ไปตามระเบียบและ
ขอกําหนดอยางเครงครัด
๒. การตรวจ...

๓
๒. การตรวจสอบแหลงกําเนิด ใหพนักงานเจาหนาที่ เจาพนักงานควบคุมมลพิษ และผูมีหนาที่
ในกระบวนการตรวจสอบแหลงกํา เนิดมลพิ ษ ถือ ปฏิ บั ติต ามขอ บัง คับ กรมควบคุ มมลพิ ษ ว า ดว ยจรรยาของ
พนักงานเจาหนาที่ และเจาพนักงานควบคุมมลพิษ และประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงาน
ของเจาพนักงานควบคุมมลพิษ ในสังกัดกรมควบคุมมลพิษ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
เพื่อใหการตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษเปนไปดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได โดยผูบริหารของหนวยงาน
ตองควบคุมกํากับดูแลใหการตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษ เปนไปอยางถูกตองและบรรลุเปาหมาย
การรองเรียน/พฤติกรรมที่ควรรองเรียน
เมื่ อ พบเห็ น การกระทํ า ที่ เ ข า ข า ยเป น การทุ จ ริ ต การรั บ หรื อ ให สิ น บนที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
กรมควบคุมมลพิษ เชน พบเห็นเจาหนาที่กรมควบคุมมลพิษ ติดสินบน/รั บสินบน ทั้งทางตรงหรือทางออมกั บ
ประชาชนผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย หรือพบเห็นการกระทําความผิดกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ผิดศีลธรรมอันดี
ตลอดจนประพฤติผิดตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 และข อบังคับกรมควบคุม มลพิ ษ
วาดวยจรรยาขาราชการกรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2554
ชองทางการรองเรียน
กรมควบคุ มมลพิ ษ มี ก ลุม งานคุม ครองจริย ธรรม เป น ผูรับ ผิด ชอบหลัก ในการรับ แจ ง เรื่ อ ง
รองเรียนการการทุจริต การรับหรือใหสินบนทุกรูปแบบ โดยผานชองทางการรับเรื่องรองเรียนการทุจริต ดังนี้
 ติดตอดวยตนเอง ที่กลุมงานคุมครองจริยธรรม
 จดหมายถึงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
 ตู ปณ. 33 สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400
 E-mail : pe.g@pcd.go.th
 เว็บไซต www.pcd.go.th
 https://www.facebook.com/pcd.go.th
 โทรศัพท 0 2298 5107
 โทรสาร 0 2298 5374
มาตรการคุมครองและรักษาความลับ
เพื่ อ เปน การคุ มครองความปลอดภั ย ของผูร อ งเรีย น และผู ใ ห ข อ มูล ที่ ก ระทํ า การโดยสุ จ ริ ต
กรมควบคุมมลพิษ จะปกปดขอมูลเกี่ยวกับผูรองเรียนไวเปนความลับที่สุด ทั้งนี้ ผูไดรับขอมูลทั้งที่เปนบุคคล หรือ
ที่ไ ด รั บ มอบหมายหรื อมีสว นเกี่ ยวของในการดําเนินการ จะตองเก็บ รัก ษาข อ มู ล ขอรองเรี ย น เอกสารของผู
รองเรียน และผูใหขอมูลไวเปนความลับ หามเปดเผยขอมูลแกบุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของ เวน แตการเปดเผยตาม
หนาที่ของกฎหมายกําหนดไว หากเปดเผยขอมูล จะลงโทษทางวินัย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานรับเรื่องและสงตอขอรองเรียน
1. กรณีการรองเรียนที่เปนลายลักษณอักษร ใหดําเนินการ ดังนี้
๑. ฝา ยสารบรรณ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ ลงรับ เรื่องและเสนอเลขานุ การกรม
ภายใน 1 วันทําการ
๒. เลขานุการกรมพิจารณาเสนอรองอธิบดีที่กํากับดูแล ภายใน 2 วันทําการ
๓. รองอธิบดีพิจารณาเสนอ อธิบดี ภายใน 2 วันทําการ
๔. อธิบดีมอบหมายให กลุมงานคุมครองจริยธรรมพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็น
๕. กลุมงานคุมครองจริยธรรมตรวจสอบขอเท็จจริง เสนออธิบดี ภายใน 5 วันทําการ
6. อธิบดี...

๔
๖. อธิบดีพิจารณาออกเปน 2 กรณี คือ
- กรณีมีมูล ใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง และดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน 30 วั นทํ า การ พรอ มกํา หนดโทษ/ดํ า เนิน การตามระเบี ย บที่เกี่ย วของ และแจ ง ให ผู รองเรีย นทราบ
ภายใน 15 วันทําการ เมื่อมีการยุติเรื่อง
- กรณีไมมีมูล ใหยุติเรื่องและแจงผูรองเรียนทราบ ภายใน 15 วันทําการ
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถติดตอผูรอ งเรียนไดจะไมมีการแจงผลการพิจารณา
2. กรณีการรองเรียนที่ไมเปนเปนลายลักษณอักษร ใหดําเนินการ ดังนี้
1. เจา หนาที่ผูรับแจงจะตองสอบถามและบันทึกขอมูล/กรอกขอมูลลงในแบบฟอรมรับเรื่อง
รองเรียน โดยมีสาระสําคัญของขอมูล ดังนี้
ก. ขอมูลของผูรองเรียน เชน ชื่อ – สกุล ที่อยูอาศัย หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได
กรณีที่ผูรองไมแจงขอมูลและไมประสงคแสดงตนดังกลาว ใหเจาหนาที่สอบถามขอมูลพยานหลักฐานเพิ่มเติมหรือ
ตรวจสอบวาขอมูลที่ผูรองกลาวอางมีความนาเชื่อถือเพียงใด
ข. รายละเอียดของเรื่องรองเรียน เชน รองเรียนเรื่องอะไร ที่ไหน อย างไร เกี่ยวของกับ
บุคคลใดบาง ผลกระทบที่เกิดขึ้น และคําขอในขอรองเรียน เปนตน
2. การดําเนินการอื่นๆ นอกจากตามขอ (1) ดังกลาว ใหดําเนินการตามกรณีการรองเรียนที่
เปนลายลักษณอักษรโดยอนุโลม
การกํากับติดตามมาตรการและแนวทางการปองกันและตอตานการทุจริตในการใหหรือรับสินบน
กรมควบคุมมลพิษ
กําหนดใหกลุมงานคุมครองจริยธรรม รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการและแนวทางการ
ปองกันและตอตานการทุจริตในการใหหรือรับสินบน กรมควบคุมมลพิษ เปนประจําทุกเดือน
--------------------------------------------------------------------------------

