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รายงานการประชุม
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดยโสธร
และคณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดยโสธร
ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 3
...........................
รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
2. นายพินิจ บุญวรรณ ปลัดจังหวัดยโสธร
3. ร.อ.สามารถ แก้วศรีไว ผู้แทนกรมทหารราบที่ 16
4. พ.ต.อ. สัญญา บุญจันทร์ แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดยโสธร
5. นางสาวสิริมา วัฒโน หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร
6. พ.ต.ท.วิศรุต มีแก้ว ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดยโสธร
7. นางสาวจิรนันท์ ฤทธิโย แทน ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดยโสธร
8. นายสุชาติ
ไชยสัจ แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
9. นายอาคม
ยุทธนา ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
10. นางขนิษฐา
เกตุภูงา แทน พัฒนาการจังหวัดยโสธร
11. นายสุพิน
จันทร์พิรมย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร
12. นายปรีชา
เจริญยศ แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
13. นายโพยม
แก้วคูณ แทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
14. นายบุญจันทร์ บาระชล แทน หัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร
15. นางสุภาพร
ชัยศิรินิรันดร์ แทน ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร
16. นายนิโรจน์
เที่ยงจิตต์ แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขายโสธร
17. นายพรพนา แสนการุณ แทน ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร
18. นางสาวสมนึก คาสาร แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร
19. นางสาวธัญณิชา จันทร์ส่อง แทน วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
20. นายวันเฉลิม วิเศษรัตน์ แทน คลังจังหวัดยโสธร
21. นางสาววรารัตน์ โพธิ์ศิริ แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร
22. นางจินตนา
สูตรมงคล แทน ขนส่งจังหวัดยโสธร
23. นายมงคล
พูลเพิ่ม แทน พลังงานจังหวัดยโสธร
24. นายปิติ
วัฒนรัตน์ พาณิชย์จังหวัดยโสธร
25. นายอนันต์
สิงหา แทน แรงงานจังหวัดยโสธร
26. นางเขมณัฏฐ์ ดีปราศรัย แทน ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดยโสธร
27. นางศิริพรรณ อันชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
28. นายชนาส
ชัชวาลวงศ์ นายอาเภอเมืองยโสธร
29. นายประเวช แสนทวีสุข แทน นายอาเภอคาเขื่อนแก้ว
30. นายธนัท
ชายทวีป แทน นายอาเภอมหาชนะชัย
31. นายสมชัย
บูรณะ นายอาเภอทรายมูล
32. นายชัยยนต์ หมู่สูงเนิน แทน นายอาเภอค้อวัง
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33. นางรุจิกาญจน์
34. นางยุพิน
35. นางสาวดรุณี
36. นายศิริชัย
37. นายศิลป์
38. นายนิยม
39. นายทานอง
40. นายธวัชชัย
41. นายศักดิ์ดา
42. นางสาวยุภา

วีระโชติทนันชัย แทน นายอาเภอปุาติ้ว
ภัทรกุลพงศ์ แทน นายอาเภอกุดชุม
ศรีลาภ แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
เสรีนนท์ชัย แทน นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร
ชื่นนิรันดร์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดยโสธร
ทองแก้ว รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดยโสธร
บุญเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานจังหวัดยโสธร
ตาเมือง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดยโสธร
เหลาแตว นิติกรปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดยโสธร
กุลบุตร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดยโสธร

ผู้ไม่มาประชุม
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ติดราชการ
2. ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร ติดราชการ
3. สถิติจังหวัดยโสธร ติดราชการ
4. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร ติดราชการ
5. นายอาเภอเลิงนกทา ติดราชการ
6. นายอาเภอไทยเจริญ ติดราชการ
7. ประธานหอการค้าจังหวัดยโสธร ติดภารกิจ
8. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร ติดภารกิจ
9. นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดยโสธร ติดภารกิจ
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานการประชุม
ได้กล่าวเปิดการประชุมการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดยโสธร และคณะกรรมการร่วม
เพื่อปูองกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดยโสธรและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน จังหวัดยโสธรได้มีคาสั่งที่ 8363/2558 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558 เรื่อง การจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดยโสธร และแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อปูองกันและปราบปราม
การทุจริตจังหวัดยโสธร เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของ
จังหวัดยโสธร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการดาเนินงานเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560) และ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัด
ยโสธร โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดฯ มีบทบาทหน้าที่หลัก 2 ด้าน คือ
(1) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
(2) ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
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อนึ่ง ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธรได้หารือว่า การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
สานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเป็นกรรมการต่างๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน (คตง.) จึงขออนุญาตให้จังหวัดปรับปรุงคาสั่งให้สอดคล้องตามแนวทางที่ คตง.กาหนด
จึงขอให้ฝุายเลขานุการดาเนินการปรับปรุงคาสั่งจังหวัดดังกล่าว และจะได้แจ้งท่าน
คณะกรรมการทราบอีกครั้งหนึ่ง
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดยโสธรฯ
มีความชัดเจน และเกิดผลเป็นรูปธรรม จึงได้เชิญคณะกรรมการฯ มาร่วมประชุมปรึกษาหารือ ในวันนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
ประธาน ขอให้ฝุายเลขานุการฯ นาเรียนต่อที่ประชุมครับ
ผู้แทนสานักงาน ป.ป.ช.ฯ ขอนาเรียนสถานการณ์และผลการดาเนินงานด้านปูองกันและปราบปราม
การทุจริตในพื้นที่จังหวัดยโสธรที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
(1) ด้านป้องกัน (ข้อมูลตั้งแต่ปี 2556 - 2558)
สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดยโสธร ได้ดาเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการปูองกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งสิ้น จานวน 21 โครงการ/กิจกรรม จาแนกเป็น
- ปี 2556 จานวน 4 โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย
- กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ “ โครงการยามพี่ – ยามน้อง ” (จังหวัดเคลื่อนที่)
- กิจกรรม ประชาสัมพันธ์การปูองกันและปราบปรามการทุจริตประจาจังหวัดยโสธร
- สนับสนุนกิจกรรม สานักงาน ป.ป.ช.
- กิจกรรมแนะนาความรู้ เกี่ยวกับบทบาทอานาจ หน้าที่ ภารกิจของ สานักงาน ป.ป.ช.
- ปี 2557 จานวน 5 โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย
การเผยแพร่ความรู้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตพ.ศ. ๒๕๔๒
- กิจกรรมยามพี่ - ยามน้อง ประจาปี 2557 (จังหวัดเคลื่อนที่)
- กิจกรรม การปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ในความ
ซื่อสัตย์สุจริต ร่วมกับหน่วยงานตาม MOU และหน่วยงานภายนอก
- กิจกรรมเสวนา แลกเปลี่ยน แนวคิดเพื่อการปฏิรูปใน “โครงการสร้างความสุข
อย่างยั่งยืนระดับจังหวัด ”ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) หัวข้อเสวนา : ด้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น
- การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม 2557
- ปี 2558 จานวน 12 โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย
- กิจกรรมครอบครัว อปท.โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน
- กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 100 และมาตรา 103
- กิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
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- กิจกรรมประสาน ส่งเสริม ความรู้ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
หน่วยงานตาม MOU
- กิจกรรมประสาน ส่งเสริม สนับสนุนความรู้ด้านการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตหน่วยงานตาม MOU
- กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ม.103/7 วรรคหนึ่ง วรรคสอง
- กิจกรรมการประชาสัมพันธ์งานของสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดยโสธร
- กิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริตภาคประชาชน
- กิจกรรมสร้างจิตสานึกมือสะอาดชาติไม่ล่ม โดย อบต.โนนเปือย
- ร่วมเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล โดยสานักงานจังหวัดยโสธร
- ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเครือข่ายเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านการปูองและ
ปราบปรามการทุจริต เขตพื้นที่ ๓
- ร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการต่อต้านการทุจริต
มติที่ประชุม รับทราบ
(2) ด้านปราบปราม (ข้อมูลตั้งแต่ปี 2556 - 2558)
สถานการณ์และผลการดาเนินงานด้านปราบปรามการทุจริต สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด
ยโสธร ตั้งแต่ ปี 2556 – 2558 จานวน 47 เรื่อง แล้วเสร็จจานวน 23 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ
จานวน 24 เรื่อง
ปีงบประมาณ 2556 จานวน 4 เรื่อง แบ่งเป็น
- กรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1. ผู้บริหาร/รองผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 2 เรื่อง
2. ข้าราชการอื่น จานวน 2 เรื่อง
3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 0 เรื่อง
- ข้อกล่าวหา
1. กระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่/กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ
จานวน 2 เรื่อง
2. กระทาความผิดต่อการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ จานวน 2 เรื่อง
3. พฤติการณ์ร่ารวยผิดปกติ จานวน 0 เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 0 เรื่อง
ปีงบประมาณ 2557 จานวน 29 เรื่อง แบ่งเป็น (29+ ยอดยกมา 4 =33)
- กรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1. ผู้บริหาร/รองผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 21 เรื่อง
2. ข้าราชการอื่น จานวน 7 เรื่อง
3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 1 เรื่อง
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- ข้อกล่าวหา
1. กระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่/กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ
จานวน 21 เรื่อง
2. กระทาความผิดต่อการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ จานวน 7 เรื่อง
3. พฤติการณ์ร่ารวยผิดปกติ จานวน 1 เรื่อง
ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน 10 เรื่อง
ปีงบประมาณ 2558 จานวน 14 เรื่อง แบ่งเป็น (23+ ยอดยกมา 14 = 37)
- กรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1. ผู้บริหาร/รองผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 9 เรื่อง
2. ข้าราชการอื่น จานวน 4 เรื่อง
3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 1 เรื่อง
- ข้อกล่าวหา
1. กระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่/กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ
จานวน 12 เรื่อง
2. กระทาความผิดต่อการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ จานวน 1 เรื่อง
3. พฤติการณ์ร่ารวยผิดปกติ จานวน 1 เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน 13 เรื่อง (37-13 = 24)
สรุป ณ ปัจจุบันมีเรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 39 เรื่อง
ประธานฯ ข้อมูล 3 ปีงบประมาณ ตั้งแต่ปี 2556 – 2558 มีเรื่องที่เข้าข่ายที่อยู่ในอานาจหน้าที่
ของสานักงาน ป.ป.ช. กี่เรื่อง
ผู้แทนสานักงาน ป.ป.ช.ฯ

จานวน 47 เรื่อง

ประธานฯ
สรุป สานักงาน ป.ป.ช.ฯ พิจารณาแล้วเสร็จ 23 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ 24 เรื่อง
ก็จะเหลือค้างของปี 2557 – 2558 เป็นหลัก
สาหรับความผิดที่มีข้อกล่าวหามากที่สุด คือ การกระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่/
กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ จานวน 35 เรื่อง รองลงมาเป็นการกระทาความผิดต่อการ
เสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ จานวน 10 เรื่อง และสุดท้ายคือมีพฤติกรรมร่ารวยผิดปกติ 2 เรื่อง
ส่วนผู้ที่มีข้อกล่าวหามากที่สุดคือผู้บริหาร/รองผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จานวน 32 เรื่อง เป็นข้อมูลสถานการณ์ด้านการปราบปรามการทุจริตในพื้นที่จังหวัดยโสธร
ซึ่งที่ประชุมจะได้เห็นภาพและจะได้กาหนดทิศทางในการดาเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ต่อไป เรียนถามสานักงาน ป.ป.ช. หากจาแนกเป็นพื้นที่สถานการณ์เป็นอย่างไร
ผู้แทนสานักงาน ป.ป.ช.ฯ พื้นที่ที่มีการกล่าวหามากที่สุด คือ อาเภอเลิงนกทา และอาเภอคาเขื่อนแก้ว
ประธานฯ ขอให้นาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและ
นายอาเภอ ประจาเดือนธันวาคม 2558 ในช่วงบ่ายนี้ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
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ประธานฯ

ขอเชิญสานักงานจังหวัดยโสธรนาเรียนที่ประชุมในส่วนของภาพรวมจังหวัดครับ

หัวหน้าสานักงานจังหวัดฯ ขอรายงานผลการดาเนินงานด้านปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
จังหวัดยโสธร ปี 2557 - 2559 ดังนี้
(1) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดยโสธร
(2)
คณะกรรมการร่วมเพื่อปูองกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดยโสธร
(3) สนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมประจาจังหวัดยโสธร
(4) สนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดยโสธร
(5) ทุกส่วนราชการดาเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
(6) จังหวัดยโสธรได้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระหว่างจังหวัดยโสธร กับหอการค้าจังหวัดยโสธร
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร คณะกรรมการจริยธรรมประจาจังหวัดยโสธร สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัด
ยโสธร และสานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจาจังหวัดยโสธร
(7) แจ้งเวียนทุกส่วนราชการ อาเภอทุกอาเภอ ให้ความสาคัญกับการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรภาครัฐ โดยถือเป็นนโยบายสาคัญของจังหวัด 2 แนวทาง ได้แก่
(7.1) ให้พิจารณานาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม เป็นส่วนหนึ่ง
ในการดาเนินการสอบคัดเลือกบุคลากรต่างๆ ของภาครัฐที่มีขึ้นในจังหวัดยโสธร
(7.2) ให้นาข้อมูลความรู้หรือประเด็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม
จริยธรรม ไปเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการรับดับจังหวัดและอาเภอทุกครั้งที่มีการ
ประชุม อย่างน้อยครั้งละ 1 เรื่อง/หัวข้อ
(8) จัด
โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การดาเนินการทางวินัย และการ
ปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปี พ.ศ. 2558
เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558
ณ โรงแรมเจ.พี.เอมเมอรัลด์ อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร กลุ่มเปูาหมาย จานวน 170 เพื
คน่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และกระบวนการรักษาวินัย
ของข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อสามารถใช้เป็นแนวทางในการรักษาวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชาและการ
ปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
(9) จังหวัดยโสธรจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมธรรมาภิบาล ตามแผนปฏิบัติราชการ
จังหวัดยโสธร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 3 รุ่น ระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน
2558 โดยกลุ่มเปูาหมาย ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอาเภอ
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐของส่วนราชการในสังกัดส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง องค์กรภาคเอกชน
ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ประธานและเหรัญญิกกองทุนหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 500 คน
(10) จังหวัดยโสธรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายต่อต้านการทุจริตจังหวัด
ยโสธร จานวน 3 รุ่น ในวันที่ 8 , 18, และ 23 ธันวาคม 2558 โดยได้รับจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการ
ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ซึ่งมีกลุ่มเปูาหมาย ประกอบด้วย กานัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน กลุ่มอาสาสมัครในจังหวัดยโสธร
รวมทั้งสิ้น 900 คน
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(11) จังหวัดยโสธรกาหนดจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการดาเนินงานขององค์กร
สู่ความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน จานวน 2 รุ่น ในระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2559
โดยได้รับจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีกลุ่มเปูาหมาย ประกอบด้วย ผู้นากลุ่ม OTOP กลุ่มอาชีพ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดยโสธร รวม 400 คน
(12) จังหวัดยโสธรจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อต้านการทุจริต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาคม 2558
(13) จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) และการประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านทุจริต ในวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร
(14) แจ้งเวียนส่วนราชการทุกส่วนราชการให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการดาเนินการ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร และแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยให้หัวหน้า
ส่วนราชการ และผู้บังคับบัญชาต้องดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมกากับดูแลข้าราชการในสังกัดให้
ประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางดังกล่าวด้วย
(15) การดาเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
(16) การดาเนินโครงการพุทธบุตร
(17) การดาเนินโครงการงานบุญประเพณีปลอดเหล้า
(18) กิจกรรม/โครงการอื่นๆ ที่ส่วนราชการต่างๆ ได้ดาเนินการในการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประธานฯ ขอถามท้องถิ่นจังหวัดยโสธร เกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการสาหรับการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจาปีแก่พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กาหนดเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เป็นตัวชี้วัดในการ
ประเมินหรือไม่
ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดฯ เรื่องร้องเรียนบุคลากรเป็นเพียงหัวข้อหนึ่งในการประเมิน ซึ่งมีค่าคะแนนไม่
มากเท่าไหร่ ประมาณ 5 คะแนน
ประธานฯ ฝากท่านปลัดจังหวัดยโสธร และท่านหัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นกรรมการฯ
ได้เสนอเพิ่มค่าคะแนนในการประเมินด้วย ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีเชิญประเด็นต่อไปครับ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดฯ ขอนาเรียนข้อมูลการร้องเรียนผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัดยโสธร : กรณีการ
กล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ ดังนี้
ตามที่จังหวัดยโสธรได้จัดตั้งศูนย์ดารงธรรมจังหวัดยโสธร ตามคาสั่งคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เป็นข้อมูลตั้งแต่วันที่ 22
พฤษภาคม 2557 – วันที่ 20 ธันวาคม 2558 มีเรื่องร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ จานวน 175
เรื่อง (ยุติ 127 เรื่อง และอยู่ระหว่างดาเนินการ 48 เรื่อง) จาแนกเป็น 2 ด้าน คือ
(1) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย จานวน 122 เรื่อง
-ยุติ / ไม่มีมูล จานวน 89 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 72.95
- อยู่ระหว่างติดตามความคืบหน้า จานวน 33 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 27.04
- ดาเนินการทางวินัย จานวน 1 เรื่อง
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โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ไม่โปร่งใสของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน
อื่นที่ไม่ถูกกฎหมาย เป็นต้น
(2) ด้านพฤติกรรมส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่รัฐ จานวน 53 เรื่อง
-ยุติ / ไม่มีมูล จานวน 38 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 71.70
- อยู่ระหว่างติดตามความคืบหน้า จานวน 15 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 28.30
- ดาเนินการ/ลงโทษทางวินัย จานวน 1 เรื่อง
โดยส่วนใหญ่เป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น
พูดจาไม่สุภาพ ความล่าช้าในการให้บริการ เป็นต้น และการประพฤติตนไม่เหมาะสมของผู้บังคับบัญชาที่
มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น ลวนลาม ข่มขู่ เป็นต้น ขออนุญาตนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
ประธานฯ
ขอให้บรรจุวาระเรื่องการดาเนินงานของศูนย์ต่อต้านการทุจริตฯ เข้าในการประชุม
กรมการจังหวัดฯ โดยให้สานักงาน ป.ป.ช.ฯ และสานักงานจังหวัดฯ หารือปรับข้อมูลในรายละเอียดให้
ตรงกัน และรายงานต่อที่ประชุมทุกเดือน
อนึ่ง ขอให้สานักงาน ป.ป.ช.ฯ นาเรียนต่อที่ประชุมเกี่ยวกับมีข่าวการแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่
ป.ป.ช. ไปตบทรัพย์จากหน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนสานักงาน ป.ป.ช.ฯ ขอนาเรียนที่ประชุมทราบว่า สานักงาน ป.ป.ช. ไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่
โทรไปยังหน่วยงานเพื่อแจ้งว่าท่านถูกกล่าวหาโดยเด็ดขาด ถ้ามีข้อกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่จะไป
โดยตรงและมีหนังสือราชการนาไปด้วย อนึ่ง ถ้าหากพบว่ามีการดาเนินการกรณีดังกล่าว ขอความร่วมมือ
ให้ส่วนราชการแจ้งสานักงาน ป.ป.ช.ทราบด้วย
ประธานฯ
ขอให้ทุกส่วนราชการแจ้งบุคลากรว่าสานักงาน ป.ป.ช.ไม่มีการโทรไปแจ้งว่ามีข้อ
ร้องเรียน/ข้อกล่าวหาเด็ดขาด และขอให้สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาชับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ให้หลงเชื่อเด็ดขาด
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
ประธาน เชิญฝุายเลขานุการฯ เสนอต่อที่ประชุมครับ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดฯ การขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดยโสธร ซึ่งก่อตั้ง
ภายใต้ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดยโสธร ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้แจ้งแนวทางการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ และแจ้งเวียนส่วนราชการต่างๆ เป็นประจาและ
ต่อเนื่อง ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการฯ มีความชัดเจน และบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
จึงขอเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการฯ ดังนี้
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(1) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชน
ควรจะต้องร่วมมือกันดาเนินการดังต่อไปนี้
- รักษาวินัยของตนเองในฐานะที่เป็นข้าราชการคนหนึ่ง
- ปฏิบัติตนต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างมีคุณธรรม เที่ยงธรรมและเสริมสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาดารงตนเป็นข้าราชการที่ดี
- เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และปูองกันมิให้ผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชากระทาผิดวินัย
ให้ความสาคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่
จังหวัดได้แจ้งเวียนไปแล้ว และยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
ทั้งนี้ ฝุายเลขานุการจะได้ออกแบบรายงานผลการดาเนินงาน เพื่อติดตามว่าส่วนราชการ/
หน่วยงานได้ดาเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างไร
(2) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ทุกหน่วยงานจะต้องให้ความสาคัญและร่วมมือกันดาเนินการ ดังนี้
- เข้าร่วม หรือจัดกิจกรรม/โครงการด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
- ให้พิจารณานาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม เป็นส่วนหนึ่งในการ
ดาเนินการสอบคัดเลือกบุคลากรต่างๆ ของภาครัฐที่มีขึ้นในจังหวัดยโสธร
- ให้นาข้อมูลความรู้หรือประเด็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม
ไปเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมส่วนราชการและอาเภอทุกครั้งที่มีการประชุม อย่างน้อยครั้งละ 1 เรื่อง/หัวข้อ
เร่งรัดการดาเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่กระทาผิดวินัย
- ร่วมสอดส่องการดาเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
จึงขอนาเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ประธานฯ
ขอให้สานักงานจังหวัดประสานกับส่วนราชการต่างๆ ให้รายงานกิจกรรม/โครงการ
เกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งส่วนราชการได้ดาเนินการอยู่แล้วในปี 2559 ทั้ง 2 ด้าน
คือ ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และด้านปูองกันปราบปรามการทุจริต เพื่อจะได้เป็นฐานข้อมูลใน
การวางแผนปฏิบัติการปูองกันปราบปรามการทุจริตจังหวัดต่อไป
ขอหารือที่ประชุมในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสานักงาน ป.ป.ช.
ได้
มีแนวทางในการดาเนินการ โดยในกลุ่มเด็กและเยาวชนได้มีโครงการ “โตไปไม่โกง” และชุมชนก็มี
โครงการหมู่บ้านช่อสะอาด ซึ่งทาร่วมกับกระทรวงมหาดไทยมาหลายปี จึงอยากขอให้ที่ประชุมเสนอ
แนวคิดหรือกิจกรรมที่อยากจะให้จังหวัด หรือสานักงานป.ป.ช. ดาเนินการ อนึ่ง จังหวัดก็ได้จัดประชุม
ชี้แจงเจ้าหน้าที่พัสดุ/เจ้าหน้าที่การเงินไปแล้ว ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จังหวัดได้ให้ความสาคัญ ขอเชิญที่
ประชุมเสนอความคิดเห็นได้ครับ
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ประธานจริยธรรมฯ ขอนาเรียนสิ่งที่ทุกส่วนราชการควรจะต้องนาไปปฏิบัติอย่างจริงจังอยู่ 4 ประเด็คืนอ
1. ทุกหน่วยงานควรจะต้องมีการกาหนดวิสัยทัศน์หรือสโลแกนในการต่อต้านการทุจริต
และดาเนินการให้เป็นรูปธรรม
2. เร่งรัดให้มีการดาเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการอย่างรวดเร็ว รวมถึงการตอบสนอง
ต่อข้อร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ ซึ่งเห็นได้จากสรุปผลการดาเนินงานซึ่งมีการดาเนินการทางวินัยเพียง
สองราย แต่มีเรื่องร้องเรียนเป็นร้อย ซึ่งสาเหตุของการร้องเรียนมี 2 ประการ คือ พฤติกรรมส่วนบุคคล
และการปฏิบัติหน้าที่ไม่สุจริต
3. อยากให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติตามหลักจรรยาวิชาชีพ
4. ผู้บริหาร หรือหัวหน้างานจะต้องมีความเป็นกลาง
ทั้ง 4 ข้อ เป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนตระหนักและถือปฏิบัติ ถ้าทุกส่วนราชการไม่มีบุคลากรกระทาผิดวินัย
จะทาให้จังหวัดยโสธรก็จะเป็นจังหวัดโปร่งใสได้
อนึ่ง ในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนั้น ผู้บังคับบัญชาจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น
คากล่าวที่ว่า หัวไม่ส่าย หางไม่กระดิก ซึ่งผู้บริหารจะต้องทาเป็นแบบอย่างและกาชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้
อยู่ในวินัย และข้าราชการจะต้องมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดี อาทิเช่น ทุกปีจะมีการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม การสวดมนต์ข้ามปี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจานวนมาก แต่การนาไปใช้ยังไม่สามารถวัดได้ จึงควรจะมี
คณะกรรมการที่ทาการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมหรือจรรยาวิชาชีพด้วย
ประธานฯ จังหวัดยโสธรได้ดาเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยมีการดาเนินการทั้งของจังหวัดซึ่งเป็นตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตอนนี้มีความคืบหน้าถึง
ขั้นตอนไหนแล้วครับ
หัวหน้าสานักงานจังหวัด สาหรับในส่วนของจังหวัดปี 2558 มีหน่วยรับประเมินจานวน 3 แห่ง คือ
สานักงานจังหวัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ซึ่งมีโรงเรียนนายร้อยตารวจเป็นที่ปรึกษาโครงการ ทาหน้าที่ในการเก็บข้อมูลและประมวลผลของ
ส่วนราชการระดับจังหวัด โดยมีการประเมินจากการสุ่ม 3 รูปแบบ คือ การประเมินความคิดเห็นของ
บุคลากรในองค์กร การประเมินความคิดเห็นผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการประเมินจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งจะนาคะแนนจากทั้ง 3 หน่วยงานมาประมวลเป็นคะแนนของจังหวัดต่อไปใน
ส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ยโสธรและเทศบาลเมืองยโสธร จะดาเนินโครงการ ITA โดยมีสานักงาน ป.ป.ท. เป็นที่ปรึกษาประเมิน
โครงการ และส่วนที่สอง คือ เทศบาลตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดยโสธร จานวน
86 แห่ง โดยมีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบดาเนินการ ทั้งนี้ จังหวัดยโสธรได้ทา TOR
ว่าจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเป็นที่ปรึกษาประเมินโครงการ อย่างไรก็ตาม การดาเนินการในปี
2558 จังหวัดยังมีประเด็นข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อคาถามในการประเมินบุคลากร และแบบสอบถามเชิง
ประจักษ์ซึ่งกาหนดมาจากส่วนกลาง แต่พอลงมาสอบถามและดาเนินการในส่วนราชการระดับจังหวัด
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และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีความแตกต่างของบุคลากร อาจทาให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน
และไม่ชัดเจน ซึ่งจังหวัดได้ยื่นอุทธรณ์ไปยังสานักงาน ป.ป.ท. แล้ว
อนึ่ง การดาเนินโครงการ
ITA ที่จริงแล้วเป็นภารกิจตามที่กฎหมายกาหนดให้ข้าราชการและส่วน
ราชการต่างๆ ดาเนินการอยู่แล้ว เพียงแต่การประเมินนี้เป็นการติดตามตรวจสอบว่าส่วนราชการได้
ดาเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายกาหนดไว้ครบถ้วนหรือไม่
ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดฯ ปัจจุบันการดาเนินโครงการ ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในขั้นตอน
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษที่ปรึกษาโครงการลงพื้นที่เก็บข้อมูล และอยู่ระหว่างจัดส่งงานงวดแรก
ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2559
ประธานฯ ฝากผู้แทนสานักงาน ป.ป.ช. ให้นาข้อมูลการประเมินของปีที่ผ่านมา เฉพาะของจังหวัด
ยโสธร มาเสนอต่อที่ประชุมได้รับทราบ
อนึ่ง เรื่องที่ท่านประธานจริยธรรมฯ ได้เสนอไว้เกี่ยวกับการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลแบบอย่าง
ซึ่งก็ตรงกับที่ผมได้ตั้งใจไว้ว่านอกจากที่เราจะอบรมส่งเสริมธรรมาภิบาลในปีงบประมาณ 2559 แล้ว
ในปีงบประมาณถัดไปจะได้จัดให้มีการมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ซึ่งเป็นการวัดว่าหลังจากอบรมแล้ว
หน่วยงานได้นาความรู้ไปดาเนินการอย่างไร ซึ่งอาจจะมีรางวัลระดับหน่วยงานโปร่งใสดีเด่น
อาเภอใสสะอาด หรือบุคคลต้นแบบ ซึ่งได้มอบหมายสานักงานจังหวัดไปปรับในรายละเอียดแล้ว
ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ในส่วนของการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ยโสธร ก็มีลักษณะคล้ายๆ กับของจังหวัดที่หัวหน้าสานักงานจังหวัดได้นาเรียนไป เกี่ยวกับข้อคาถาม
ที่ไม่ชัดเจนในระดับของการปฏิบัติงานในจังหวัด ซึ่งก็ได้อุทธรณ์ไปยังสานักงาน ป.ป.ท. เรียบร้อยแล้ว
ประธานฯ ฝากส่วนราชการทุกแห่งได้ดาเนินการตามบทบาทที่กฎหมายกาหนดให้ดาเนินการหรือ
รายงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงว่าหน่วยงานของเรามีความโปร่งใส อนึ่ง ด้านชุมชนก็มีการดาเนินการให้
ชาวบ้านเป็นหูเป็นตาในพื้นที่ของตนเอง และทางด้านการศึกษาก็มีการดาเนินการโรงเรียนต้นแบบ ขอให้
สานักงานจังหวัดประสานเขตพื้นที่การศึกษาว่ามีครบทุกอาเภอหรือไม่ ด้านทหารมีการดาเนินการ
หรือไม่ เพราะว่าทหารเกณฑ์น่าจะง่ายต่อการปลูกฝังอบรม
ผู้แทนกรมทหารราบที่ 16ในส่วนการดาเนินงานของฝุายทหารจะได้นาเรียนผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 16
เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
นายอาเภอเมืองยโสธร สิ่งสาคัญที่จะทาให้บ้านเมืองเกิดความโปร่งใสไร้ทุจริต จะต้องให้ความสาคัญ
กับการปลูกจิตสานึก โดยสื่อให้เห็นถึงความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และให้เกิดความเกรง
กลัวต่อบาปหรือโทษของการกระทานั้น แต่จริงๆ อยากให้เกิดความละอายต่อบาปมากกว่าให้เกิดความกลัว
อุตสาหกรรมจังหวัดฯ ขอสนับสนุนการปลูกฝังให้เกิดจิตสานึกต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเฉพาะวัยเด็ก
พ่อแม่เป็นคนที่ใกล้ชิดที่สุด จะต้องให้ความสาคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้ลูก
มติที่ประชุม เห็นชอบ
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ประธานฯ ในส่วนของภาคเอกชน หอการค้าจังหวัดและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดก็ได้ดาเนินการ
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นด้วยเช่นเดียวกัน โดยจังหวัดก็ได้มีการทา MOU ในการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตร่วมกับภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและผู้สื่อข่าวด้วย
หัวหน้าสานักงานจังหวัดฯ การรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการนาเข้าที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
ทุจริตทุกรอบเดือน ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณากาหนดข้อมูลที่จะนาเข้ามาพิจารณารายเดือน
เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการฯ ดังนี้
(1) ข้อร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ ผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัด /อาเภอ/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) ข้อมูลการดาเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐจากทุกส่วนราชการ ตั้งแต่ชั้น
การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นต้นไป เพื่อเร่งรัดให้มีการดาเนินการทางวินัยมีความรวดเร็วขึ้น
(3) ข้อมูลการจัดกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามแบบรายงานนโยบายรัฐบาลประเด็นที่ 9
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตฯ ซึ่งจังหวัดให้ส่วนราชการรายงานให้จังหวัดทราบทุกวันพฤหัสบดี
(4) สาหรับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ให้รายงานความคืบหน้าการดาเนินงานต่อข้อร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการทุจริตในภาครัฐ
และรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบข้าราชการ/เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย
เป็นประจาทุกเดือน ให้จังหวัดทราบ ทุกวันที่ 2 ของเดือนถัดไป ซึ่งจังหวัดได้แจ้งเวียนไปแล้ว
ในการนี้ ฝุายเลขาจะได้ออกแบบการรายงานและแจ้งส่วนราชการทราบต่อไป และขอความ
ร่วมมือทุกหน่วยงานให้ความสาคัญในการรายงานข้อมูลดังกล่าว เพื่อจะได้ใช้ติดตามผลการดาเนินงาน
ของศูนย์ปฏิบัติการฯ และรายงานผลดาเนินการต่อศูนย์อานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.)
ผ่านกระทรวงมหาดไทยเป็นประจาทุกเดือนต่อไป
ประธานฯ ขอให้ทุกส่วนราชการให้ความสาคัญต่อการรายงาน และขอสั่งการให้อาเภอทุกอาเภอ
นารูปแบบของศูนย์ปฏิบัติการฯ นี้ ไปดาเนินการด้วยเช่นเดียวกัน โดยมีนายอาเภอเป็นหัวหน้าศูนย์
ปฏิบัติการฯ ในระดับอาเภอ เพื่อจะได้มีข้อมูลมานาเสนอในส่วนของอาเภอต่อไป
หัวหน้าสานักงานจังหวัดฯ
ขอเพิ่มเติมโดยให้ทุกส่วนราชการไปตรวจสอบการดาเนินการแก้ไข
ปัญหาข้อร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ซึ่งทุกส่วนราชการทราบอยู่แล้ว โดยในการประชุม
ครั้งต่อไปจะได้ติดตามความคืบหน้าการดาเนินการต่อไป
ประธานฯ ขอให้ปกครองจังหวัดและอาเภอให้รายงานเกี่ยวกับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านและการ
อนุญาตอาวุธปืน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาหนดให้รายงานให้ทราบทุกเดือน และให้กาชับเกี่ยวกับการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและปฏิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด ใครมีคุณสมบัติไม่ครบก็ให้
ปฏิบัติตามกฎหมายโดยไม่มีอนุโลม ประกอบกับให้ดาเนินการตามพระราชบัญญัติการอานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 อย่างเคร่งครัด โดยจะไม่มีการดึงเรื่องโดย
เด็ดขาด
มติที่ประชุม เห็นชอบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
(ถ้ามี)
ประธานฯ
กาหนดการประชุมในครั้งต่อไป ขอให้เป็นช่วงเช้าเวลา 10.00 น. ของวันที่มีการ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ก่อนการประชุมประจาเดือน 1 วัน เพื่อนาผล
การประชุมคณะกรรมการฯ ชุดนี้ เข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

ธวัชชัย ตาเมือง
(นายธวัชชัย ตาเมือง)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

