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ไรช้ื�อ “องคก์รโปรง่ใส” ยคุ คสช. 2 ปี ซอ้น!! “ปปช.”เปิดรายชื�อ 24 องคก์ร ผา่นเกณฑช์มเชย ครั �งที� 7
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ไรช้ื�อ “องคก์รโปรง่ใส” ยคุ คสช.2 ปี ซอ้น!! “ปปช.”เปิดรายชื�อ 24 องคก์รรฐั-รฐัวสิาหกจิ-เอกชน ผา่นเกณฑค์ดัเลอืกรางวลัชมเชยองคก์รโปรง่ใส คร ั�งที� 7 เผยปีนี� ม ี7
บรษิทัเอกชนผา่นคดัเลอืก “กลุม่พฤกษา” ควง 4 บรษิทัพลงังาน “ไทยออยล-์ไออารพ์ซี-ี ปตท.-พทีที ีโกลบอล” ผา่นเกณฑส์ว่นองคก์รรฐัหนา้เดมิ “กรมบงัคบัคด-ีมจพ.-สาํ
นกัปลดัฯพาณชิย”์ 

วนันี�( 1 พ.ย.) มรีายงานจากสํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรตแิหง่ชาต ิ(ปปช.) วา่ ภายหลงัเปิดใหอ้งคก์รรัฐ รัฐวสิาหกจิ และเอกชน ที�กอ่ตั �งไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี สมคัรเขา้
รับการคดัเลอืกเขา้รับรางวลัองคก์รโปรง่ใส ครั �งที� 7 (NACC Integrity Awards) ประจําปี 2560 ไปเมื�อเดอืน ม.ิย.ที�ผา่นมา  

ลา่สดุสํานักงาน ป.ป.ช. ไดป้ระกาศรายชื�อหน่วยงานที�ผา่นเกณฑก์ารคดัเลอืกรางวลัองคก์รโปรง่ใส ครั �งที� 7 (NACC Integrity Awards) ประจําปี 2560 จํานวน 24 ราย ใหส้าธารณชนทราบ
และสามารถทกัทว้งไดใ้นกรณีที�มขีอ้มลูอนัควรเชื�อไดว้า่หน่วยงานหรอืองคก์รใดมคีณุสมบตัไิมเ่หมาะสม ทั �งนี� พบวา่ รางวลัองคก์รโปรง่ใส ครั �งที� 7 ไมม่หีน่วยงานใดผา่นหลกัเกณฑ ์ 

ขณะที� รางวลัชมเชยองคก์รโปรง่ใส จํานวน 24 ราย มหีน่วยงานผา่นเกณฑด์งันี� หน่วยงานรัฐ ประกอบดว้ย 1. กรมควบคมุมลพษิ 2. กรมบงัคบัคด ี3. กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 4. กรมศลุกากร
5. กรมสง่เสรมิคณุภาพสิ�งแวดลอ้ม 6. กรมอนามยั  

หน่วยงานรัฐวสิาหกจิ ประกอบดว้ย 7. การไฟฟ้านครหลวง 8. การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 9. การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 10. การประปานครหลวง 11. ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 12. ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน) 13. ธนาคารออมสนิ 14. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

หน่วยงานเอกชน ประกอบดว้ย 15. บรษัิท ไทยออยล ์จํากดั (มหาชน) 16. บรษัิท ไออารพ์ซี ีจํากดั (มหาชน) 17. บรษัิท ซเีอส ล็อกซอนิโฟ จํากดั (มหาชน) 18. บรษัิท ปตท. จํากดั
(มหาชน)19. บรษัิท พฤกษา เรยีลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 20. บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จํากดั (มหาชน) 21. บรษัิท หาดทพิย ์จํากดั (มหาชน)  

หน่วยงานอื�น ๆ และสถาบนัการศกึษา ประกอบดว้ย 22. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื 23. สถาบนันติวิทิยาศาสตร ์24. สํานักงานปลดักระทรวงพาณชิย ์

ทั �งนี� สามารถแจง้ขอ้มลูไดท้ี� สํานักป้องกนัการทจุรติภาครัฐวสิาหกจิและธรุกจิเอกชน โทรศพัท/์โทรสําร 022820674 หรอืที� อเีมล ์naccawards@gmail.com ตั �งแตบ่ดันี� จนถงึวนัที� 15
พฤศจกิายน 2560 

มรีายงานวา่ ในปี 2559 แมจ้ะไมม่อีงคก์รใดไดรั้บรางวลัโปรง่ใส แตม่อีงคก์รที�ผา่นเขา้มารับรางวลัชมเชยองคก์รโปรง่ใส ถงึ 11 องคก์ร ประกอบไปดว้ย 1. กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยตุธิรรม 2.
กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์3. กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ 4. การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย 5. ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธ.ก.ส.)6. บรษัิท ซเีอส
ล็อกซอนิโฟ จํากดั (มหาชน) ใหบ้รกิารขอ้มลูและอนิเทอรเ์น็ตไรส้าย ดาวเทยีม และการตดิตอ่สื�อสารทั �งในและตา่งประเทศ บรษัิทตั �งอยูท่ี� กทม.  

7. บรษัิท อซี ึ�น เพน้ท ์จํากดั (มหาชน) ผลติและจัดจําหน่ายสสํีาหรับพน่รถจักรยานยนต ์สเีคลอืบบรรจภุณัฑต์า่งๆ เชน่ ฝานํ�าอดัลม ฝาจบี ฝาเกลยีว และกระป๋องบรรจ ุขนาดตา่งๆ ใน
ประเทศไทย นอกจากนี� ยงัผลติหมกึพมิพอ์อฟเซต็ บรษัิทตั �งอยูท่ี�จังหวดัชลบรุ ี8. บรษัิท ไออารพ์ซี ีจํากดั (มหาชน) เป็นเจา้ของกลุม่โรงงานปิโตรเลยีม และปิโตรเคม ีตั �งอยูท่ี�ตําบลเชงิเนนิ
อําเภอเมอืงระยอง จังหวดัระยอง 9. มหาวทิยาลยันเรศวร 10. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื (มจพ.) และ 11. สํานักงานปลดักระทรวงพาณชิย.์ 
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คสช.เผย มทภ.1 ตรวจเขม้อํานวยความสะดวก ปชช.ชมนทิรรศการงานพระบรมศพฯ
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กห.สั�งหน่วยมั�นคงดแูลวนัลอยกระทง ขอ ปชช.เป็นหเูป็นตา เขา้ใจการทํางาน จนท.
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สนช.ยนัพจิารณา กม.ป.ป.ช.ทนั เชื�อโคง้สดุทา้ยมโีผลส่มคัร กกต. ไรข้า่ว สนช.ชิ�งนั�ง ครม.
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“ธนะศกัดิ�” แจงปมเงนิทอนวดัเป็นไปตามขั �นตอน สั�งทําตามหนา้ที� พศ.รายงานตลอด
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“สมชยั” ตงิ พ.ร.ป.ส.ส.ทําวุน่ ตอ้งใชบ้ตัรเลอืกตั �งยาวทั �งที�มเีทคโนโลย ีแตพ่รอ้มทําตาม

(https://mgronline.com/politics/detail/9600000110871)
5

ปภ.เปลี�ยนชื�อ “กองชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยั” รับโอน “ศนูยเ์ตอืนภยัพบิตัแิหง่ชาต”ิ เขา้สงักดัมหาดไทย
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