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รายงานการประชุม
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดยโสธร
และคณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดยโสธร
ครั้งที่ 3/2559
วันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 3
...........................
รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
2. นางสาวสิริมา วัฒโน หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร
3. นายวัชรพล บารมี แทน ปลัดจังหวัดยโสธร
4. นายสุชาติ ไชยสัจ
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
5. นายศรัทธา กอบกุลบุญศิริ
ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดยโสธร
6. นายเฉลิมศักดิ์ ดวงจันทร์ แทน
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร
7. นางขนิษฐา
เกตุภูงา แทน พัฒนาการจังหวัดยโสธร
8. นายปรีชา
เจริญยศ แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
9. นายจานงค์ ยอดน้าคา
แทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
10. นายชยุต วงศ์วณิช
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร
11. นางกนกวรรณ พูลสวัสดิ์ แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
12. นายพรพนา แสนการุณ แทน ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร
13. นางประไพศรี ภูคา แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร
14. นางสาวธัญณิชา จันทร์ส่อง แทน วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
15. นางเหวศ เข็มแก้ว
แทน คลังจังหวัดยโสธร
16. นางศิริพรรณ อันชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
17. นางสาววรรณวิมล พงศานิตย์ แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร
18. นายธนกร สอนอาจ
พลังงานจังหวัดยโสธร
19. นายปิติ วัฒนรัตน์
พาณิชย์จังหวัดยโสธร
20. นางสุมาลี มิ่งขวัญ
แทน แรงงานจังหวัดยโสธร
21. นายชัชว์ พุฒิพิมพ์
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดยโสธร
22. นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร
23. นางสาวเนตรนภา ผ่านสาแดง แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
24. นายไกรวุฒิ ทองศรี แทน ผู้อานวยการสานักงาน ก.ศ.น.จังหวัดยโสธร
25. นายชัยยุทธ ครองยุทธ
แทน นายอาเภอเมืองยโสธร
26. นายประเวช แสนทวีสุข แทน นายอาเภอคาเขื่อนแก้ว
27. นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ แทน นายอาเภอกุดชุม
28. นายสราวุฒิ ทาทอง แทน
นายอาเภอทรายมูล
29. นางพัชนี คนหาญ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
30. นายสุทธิชัย ชัยวิเศษ
แทน นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร
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31. นายศิลป์
ชื่นนิรันดร์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดยโสธร
32. นายนิยม
ทองแก้ว รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดยโสธร
33. นายทานอง
บุญเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานจังหวัดยโสธร
34. นายสิทธิศักดิ์ ดอกบัว หัวหน้ากลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดยโสธร
35. นายธวัชชัย
ตาเมือง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดยโสธร
36. นายศักดิ์ดา
เหลาแตว นิติกรปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดยโสธร
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ
๑. ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดยโสธร
๒. ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 16
๓. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร
๔. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขายโสธร
๕. ขนส่งจังหวัดยโสธร
๖. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร
๗. ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดยโสธร
๘. ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
๙. นายอาเภอเลิงนกทา
๑๐. นายอาเภอมหาชนะชัย
๑๑. นายอาเภอป่าติ้ว
๑๒. นายอาเภอค้อวัง
๑๓. นายอาเภอไทยเจริญ
๑๔. ประธานหอการค้าจังหวัดยโสธร
๑๕. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
๑๖. นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดยโสธร
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายชวลิต ไกรน้อย
สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดยโสธร
๒. นายเอกภพ มีธรรม ที่ทาการปกครองจังหวัดยโสธร
๓. นายธงชัย พาอ่อนตา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร
๔. นางสาวสุภิญญา อุ่นเจริญ สานักงานจังหวัดยโสธร
๕. นางสาวจุฑาทิพย์ ขอสุข
สานักงานจังหวัดยโสธร
๖. นางอรวรรณ์ ศรีมันตะ สานักงานจังหวัดยโสธร
๗. นางสาววรรณกมล ขันโสม สานักงานจังหวัดยโสธร
๘. นายวิศิษฏ์ พระสุรัตน์ สานักงานจังหวัดยโสธร

เขต 2

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธ ประธานการประชุม
ได้กล่าวเปิดการประชุมการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดยโสธร และคณะกรรมการร่วม
เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดยโสธรและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
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ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ : เนื่องด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรติดราชการเร่งด่วนสาคัญ จึงได้มอบหมาย
กระผมมาทาหน้าที่ประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดยโสธร
และคณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดยโสธร ในวันนี้
ตามที่จังหวัดยโสธรได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดยโสธร
และได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดยโสธร
เพื่อทาหน้าที่ขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดฯ ให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดผลงานเป็นรูปธรรม ซึ่งมีภารกิจแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ 1) ด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
2) ด้านป้องกันปราบปรามทุจริต นั้น
ในการนี้ กาหนดให้มีการประชุมคณะการมการฯ เป็นประจาทุกเดือน เพื่อติดตาม
ความคืบหน้าการจัดกิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และติดตาม
ความคืบหน้าการดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดยโสธร
ซึ่งมีการร้องเรียนผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัด / อาเภอ / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงเพื่อ
เป็นการร่วมกาหนดทิศทางการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดยโสธร
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม พร้อมนาผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฯ ดังกล่าว
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ เป็นประจาทุกเดือน
ดังนั้น จังหวัดจึงได้เชิญคณะกรรมการฯ ทุกท่านร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการ
ดาเนินงานและขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการฯ ในวันนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2559
หัวหน้าสานักงานจังหวัดฯ : รายงานการประชุมการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดยโสธรฯ
ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 3 ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์
www.yasothon.go.th แบนเนอร์ “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดยโสธร”
ในการนี้ ได้แนบเสนอต่อคณะกรรมการฯ ด้วยแล้วตามเอกสารแนบท้าย 1.
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2559
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดฯ 3.1 การดาเนินโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐจังหวัดยโสธร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ตามแผนบูรณาการ การป้องกันปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ตามที่สานักงาน ป.ป.ช. และกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม พร้อมทั้ง
วงเงินงบประมาณในลักษณะบูรณาการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แนวทาง : สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ให้จังหวัดยโสธรดาเนินการ จานวน 2 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม
975,000 บาท นั้น
จังหวัดยโสธรจึงขอรายงานผลการดาเนินการ ดังนี้
(1) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการดาเนินงานขององค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 492,500 บาท โดยสานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดรับผิดชอบดาเนินการ ในการนี้ ได้ดาเนินโครงการจานวน 2 รุ่น ระหว่าง
วันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มเป้าหมาย 400 คน เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น
จานวน 490,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.52 และมีงบประมาณเหลือจ่าย จานวน 2,400 บาท
คิดเป็นร้อยละ 0.48
(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ได้รับจัดสรรงบประมาณ
จานวน 482,500 บาท โดยที่ทาการปกครองจังหวัดรับผิดชอบดาเนินการ ในการนี้ ได้ดาเนิน
โครงการจานวน 3 รุ่น เมื่อวันที่ 8 , 18 และ 23 ธันวาคม 2558 กลุ่มเป้าหมายรวม 900 คน
เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จานวน 477,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.88 และมีงบประมาณ
เหลือจ่าย จานวน 5,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.02
สรุป ดาเนินโครงการแล้วเสร็จทั้ง 2 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จานวน
967,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.20 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และมี
งบประมาณเหลือจ่าย จานวน 7,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.80 โดยจังหวัดได้รายงาน
ผลการดาเนินการให้กระทรวงมหาดไทยและสานักงาน ป.ป.ช. ทราบแล้ว
ประธานฯ :

ขอให้ที่ทาการปกครองจังหวัด และสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กลับไปสรุปบทเรียน
ว่าการดาเนินโครงการดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างไรบ้าง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถนาไป
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป โดยมุ่งเป้าหมายให้การทุจริตลดลง

มติที่ประชุม รับทราบ
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ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดยโสธร : 3.2 การดาเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต
ตามที่สานักงาน ป.ป.ช. ได้ทา MOU กับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้เครือข่าย อสม.
เป็นผู้ขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดยโสธร จึงได้จัดทีมเจ้าหน้าที่
ลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่หน่วยงานที่ดาเนินการ
ตามแผนบูรณาการการป้องกันปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จานวน 8 ครั้ง ดังนี้
1. วันที่ 2 มีนาคม 2559 บรรยายให้ความรู้แก่ อสม. ในเขตอาเภอค้อวัง
2. วันที่ 4 มีนาคม 2559 บรรยายให้ความรู้แก่ อสม. ในเขตอาเภอมหาชนะชัย
3. วันที่ 4 – 5 มีนาคม 2559 บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มลูกเสือช่อสะอาด
สานักงาน กศน. อาเภอคาเขื่อนแก้ว
4. วันที่ 8 มีนาคม 2559 บรรยายให้ความรู้แก่ อสม. ในเขตอาเภอกุดชุม
5. วันที่ 9 มีนาคม 2559 บรรยายให้ความรู้แก่ อสม. ในเขตอาเภอป่าติ้ว
6. วันที่ 9 มีนาคม 2559 บรรยายให้ความรู้แก่ อสม. ในเขตอาเภอทรายมูล
7. วันที่ 10 มีนาคม 2559 บรรยายให้ความรู้แก่ อสม. ในเขตอาเภอเมืองยโสธร
8. วันที่ 11 มีนาคม 2559 บรรยายให้ความรู้แก่ อสม. ในเขตอาเภอคาเขื่อนแก้ว
9. วันที่ 14 มีนาคม 2559 บรรยายให้ความรู้แก่ อสม. ในเขตอาเภอเลิงนกทา
มติที่ประชุม รับทราบ
ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดยโสธร : 3.3 สถานการณ์ด้านการปราบปรามการทุจริต
สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดยโสธร ขอรายงานสถานการณ์ด้านการปราบปรามการทุจริตใน
เขตพื้นที่จังหวัดยโสธร ดังนี้
ผลการดาเนินการของ
จานวน
หน่วยงาน
จานวน
เจ้าหน้าที่รัฐ
กรณีการร้องเรียนกล่าวโทษ
อยู่ระหว่าง ส่วนราชการ
(เรื่อง)
ที่ถูกกล่าวโทษ แล้วเสร็จ
ดาเนินการ
(ราย)
(เรื่อง)
(เรื่อง)
1. กระทาการทุจริตหรือกระทาความผิด 28 (ยกมา) 4
28
- ผู้บริหาร /
ต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ
4 (ใหม่)
รองผู้บริหาร /
รวม 32 เรื่อง
พนักงานองค์กร
ปกครองส่วน
2. กระทาความผิดต่อการเสนอราคาต่อ 7 (ยกมา)
10
ท้องถิ่น
หน่วยงานของรัฐ
3 (ใหม่)
- ข้าราชการอื่น
รวม 10 เรื่อง
3. พฤติกรรมร่ารวยผิดปกติ
2 (ยกมา)
2
4. กระทาความผิดตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการ หรือจรรยาวิชาชีพ
(1) ยอดยกมา จานวน 25 เรื่อง แล้วเสร็จ 4 เรื่อง คงเหลือ 21 เรื่อง
(2) ปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 15 มีนาคม 2559
จานวน 19 เรื่อง
(3) จานวนเรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 40 เรื่อง
มติที่ประชุม รับทราบ
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หัวหน้าสานักงานจังหวัดฯ : 3.4 รายงานการจัดกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของส่วนราชการที่ดาเนินการในปี ๒๕๕๙
ตามที่จังหวัดได้แจ้งให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อาเภอ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง รายงานกิจกรรม/โครงการ
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่จะดาเนินการในปี ๒๕๕๙ โดยมี
ส่วนราชการรายงานว่าได้กาหนดให้มีการจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าวในปี 2559
(ตุลาคม 2558– กุมภาพันธ์ 2559)จานวน 25 ส่วนราชการ78 กิจกรรม/โครงการ นั้น
ในการนี้ ส่วนราชการต่างๆ ได้รายงานกิจกรรม/โครงการด้านการต่อต้านการ
ทุจริตที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (มีนาคม 2559) เพิ่มเติมอีก 5
ส่วนราชการ จานวน 16 กิจกรรม
สรุป ส่วนราชการมีการจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 30 แห่ง รวมจานวน 94 โครงการ
มติที่ประชุม รับทราบ
ประธานฯ :

ผมเห็นว่าทุกส่วนราชการมีการดาเนินกิจกรรมโครงการด้านการป้องกันการทุจริต
จานวนมาก แต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้จังหวัดทราบ อย่างไรก็ตาม จังหวัดได้มีการเก็บข้อมูล
รายสัปดาห์ผ่านนัดงานของผู้บริหารจังหวัด เพื่อรายงานเป็นวงรอบด้วย ในการนี้ มีส่วนราชการ
ใดจะรายงานข้อมูลเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบหรือไม่ ถ้ามีเชิญครับ
ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ : ในส่วนของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดได้มีการดาเนินการ
ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต 4 งานหลัก ประกอบด้วย
1. จัดโครงการฝึกอบรมหน่วยงานคุณธรรม โดยมีการตั้งกลุ่มย่อยในระดับต่างๆ เพื่อขยายผล
ทั่วทั้งองค์กรต่อไป
2. จัดฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยและคุณธรรม การป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากรทุกระดับ
3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน (ITA)
4. การขับเคลื่อนนโยบายควบคุมและตรวจสอบภายใน
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัด : เรือนจาจังหวัดยโสธรได้มีการดาเนินโครงการเรือนจาโปร่งใส 5 ด้าน ได้แก่
1. ด้านอาหารจัดเลี้ยง ให้มีคณะกรรมการตรวจรับทุกขั้นตอน โดยให้บุคคลภายนอกเข้าร่วม
เป็นกรรมการตรวจรับด้วย เช่น ข้าวสาร/เชื้อเพลิง/อาหาร เป็นต้น
2. ด้านคุณภาพอาหาร มีการจัดซื้อข้าวสาร 10 % จริง
3. ด้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง มีการจัดตั้งร้านค้าสงเคราะห์ผู้ต้องขัง เพื่ออานวยความสะดวกแก่
ผู้ต้องขังตามที่กฏหมายกาหนดให้จัดทาได้
4. การรับจ้างแรงงานที่โปร่งใส โดยจังหวัดยโสธรมีแรงงานผู้ต้องขังประมาณ 1,100 คน
5. ด้านการบริหารจัดการ ให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการทุกงาน เช่น การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล เป็นต้น
ประธานฯ :
ขอความร่วมมือหน่วยงานด้านการศึกษา ได้แก่ สพป.ยโสธร เขต 1 – 2 สพม.เขต 28 (ยโสธร)
และสานักงาน ก.ศ.น.จังหวัด/อาเภอ จัดกิจกรรมรณรงค์ไปยังกลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา
พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินงานให้จังหวัดนามารวบรวมและเสนอที่ประชุม ศปท.ยส.ด้วย
เช่น โครงการโรงเรียนสุจริต เป็นต้น
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
ประธานฯ :

ในวาระนี้มีเรื่องที่คณะกรรมการร่วมฯ จะต้องติดตามผลการดาเนินงานของ
ส่วนราชการในจังหวัดเป็นประจาทุกเดือน จานวน 2 เรื่อง คือ เรื่องแรกเป็นการติดตามผลการ
ดาเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐผ่านศูนย์ดารงธรรมอาเภอทุกอาเภอ
และเรื่องที่สองเป็นการติดตามผลการดาเนินงานแก้ไขข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐผ่านศูนย์ดารง
ธรรมจังหวัด โดยสถิติที่ผ่านมาส่วนใหญ่ประชาชนจะมาร้องเรียนผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
และคณะกรรมการชุดนี้เป็นองค์กรหลักระดับจังหวัดที่จะช่วยให้การดาเนินการแก้ไขข้อ
ร้องเรียนดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อสร้างความโปร่งใสให้แก่จังหวัดยโสธร และประชาชน
ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง มีความพึงพอใจต่อหน่วยงานภาครัฐ อนึ่ง ขอให้ทุกส่วนราชการให้
ความสาคัญกับการแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าว แม้จะไม่ใช่เรื่องทุจริตโดยตรง แต่เมื่อประชาชน
เขาร้องเรียนแสดงว่าเขาอึดอัดใจ ไม่ประทับใจ โดยทุกหน่วยงานต้องนาไปปรับปรุงการ
ดาเนินงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม เช่น เรื่องการบริการอย่างเป็นธรรมและยิ้มแย้มแจ่มใส

หัวหน้าสานักงานจังหวัดฯ: 4.1 การขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตอาเภอ
ตามที่จังหวัดได้แจ้งให้อาเภอทุกอาเภอจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตอาเภอขึ้น
ภายในศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โดยมีอานาจและหน้าที่ติดตามและรวบรวมข้อมูลการดาเนินการ
แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน : กรณีกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งร้องเรียนผ่านศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
และศูนย์ดารงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อรายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุม
ศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัด เป็นภาพรวมของอาเภอทุกเดือน นั้น
ดังนั้น จึงขอให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตอาเภอรายงานความคืบหน้าการแก้ไข
ข้อร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ ผ่านศูนย์ดารงธรรมอาเภอและศูนย์ดารงธรรมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบ ตามลาดับ ดังนี้
ผู้แทนอาเภอเมืองยโสธร :
 มี  ไม่มี ข้อร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อาเภอเลิงนกทา : ไม่มาประชุม
ผู้แทนอาเภอคาเขื่อนแก้ว :
 มี  ไม่มี ข้อร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้แทนอาเภอกุดชุม :
 มี  ไม่มี ข้อร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อาเภอมหาชนะชัย : ไม่มาประชุม
อาเภอป่าติ้ว :
ไม่มาประชุม
ผู้แทนอาเภอทรายมูล :
 มี  ไม่มี ข้อร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อาเภอค้อวัง :
ไม่มาประชุม
อาเภอไทยเจริญ :
ไม่มาประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดฯ :
4.2 รายงานข้อมูลการดาเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในจังหวัดยโสธร
ประจาเดือน มีนาคม 2559 ดังนี้
- ส่วนราชการระดับจังหวัด รายงานว่า ในห้วงเดือนมีนาคม 2559 ไม่มีการ
ดาเนินการทางวินัยข้าราชการในสังกัด
มติที่ประชุม รับทราบ
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หัวหน้าสานักงานจังหวัดฯ : 4.3 การติดตามความคืบหน้าผลการดาเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน:
กรณีกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ ผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
- ยอดเดิมยกมา 40 เรื่อง + เรื่องใหม่ 4 รวมทั้งสิ้น 44 เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จ 12 เรื่อง และอยู่ระหว่างดาเนินการ 32 เรื่อง
อนึ่ง ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมได้
เชิญส่วนราชการ/อาเภอที่รับผิดชอบในการแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าวมาชี้แจงผลการดาเนินการ
จานวน 10 หน่วยงาน โดยมีเรื่องร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งอยู่ระหว่างการดาเนินการ
แก้ไข/ตรวจสอบ จานวน 40 เรื่อง ซึ่งส่วนราชการได้รายงานผลการดาเนินการจาแนกได้ดังนี้
1. ดาเนินการตรวจสอบ/แก้ไขได้ข้อยุติแล้ว และอยู่ระหว่างเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ
จานวน 15 เรื่อง โดยจะรายงานให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2559
- ส่วนราชการรายงานจังหวัดทราบและยุติเรื่องแล้ว จานวน 7 เรื่อง
- คงเหลือติดตามผลดาเนินการในเดือนมีนาคม 2559 จานวน 8 เรื่อง (ติดตามซ้า)
2. เรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง จานวน 25 เรื่อง โดยที่ประชุมมี
มติให้เร่งรัดดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ผลปรากฏว่า
- ดาเนินการแล้วเสร็จ/ยุติเรื่อง จานวน 5 เรื่อง
- คงเหลือติดตามเพิ่มเติมในเดือนมีนาคม 2559 จานวน 20 เรื่อง
ดังนั้น จังหวัดจึงได้จาแนกเรื่องร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการแก้ไขของแต่ละส่วนราชการ (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2557 – 15 มีนาคม 2559)
พร้อมทั้งได้เชิญส่วนราชการ/อาเภอ รวม 8 หน่วยงาน มาชี้แจงข้อมูลความคืบหน้าการ
ดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนฯ จานวน 32 เรื่อง (เดิม 28 + ใหม่ 4) ตามลาดับ ดังต่อไปนี้
ก. เรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการเดิม จานวน 28 เรื่อง ได้แก่
ที่
1

ส่วนราชการ

ประเด็นกล่าวโทษโดยสรุป

ที่ทาการ
1. ขอให้ถอดถอนผู้ใหญ่บ้าน
ปกครองจังหวัด (ในตาบลกุดเชียงหมี) เนื่องจาก
ยโสธร
ประพฤติตนไม่เหมาะสม

2. ร้องเรียนกานันต.สามแยก
อ.เลิงนกทา มีพฤติกรรมไม่
เหมาะสม

วัน/เดือน/ปี
ข้อชี้แจงความคืบหน้า
ที่รับเรื่อง
ณ 19 กุมภาพันธ์ 2559
4 พ.ย. 57 - อยู่ระหว่างสอบสวน
ข้อเท็จจริง
- จะรายงานจังหวัดทราบ
ภายใน 15 มีนาคม 2559

14 ธ.ค. 58 - อยู่ระหว่างสอบปากคา
ผู้เกี่ยวข้อง

ผลการดาเนินการ
ณ ปัจจุบัน
-สอบพยานแล้ว
บางส่วนและจะลง
พื้นที่แจ้งข้อ
กฎหมายให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้านทราบต่อไป
โดยจะรายงาน
จังหวัดทราบต่อไป
- อยู่ระหว่าง
สอบปากคา
ผู้เกี่ยวข้อง
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2

อาเภอเมือง
ยโสธร

1. ร้องเรียนพฤติกรรมผู้ใหญ่บ้าน 22 ก.ย.57
ใน ต.สาราญ ไม่อานวยความเป็น
ธรรมและความปลอดภัยของ
ราษฎรในหมู่บ้าน

- อยู่ระหว่างสอบข้อเท็จจริง
ยุติเรื่อง
และผู้ร้องเสียชีวิตแล้ว
- คาดว่าจะแล้วเสร็จและ
รายงานจังหวัดภายใน 15 มี.ค.
59
2.ร้องเรียนพฤติกรรมผู้ช่วย
24 พ.ย.57 - สอบสวนข้อเท็จจริงเรียบร้อย ยุติเรื่อง
ผู้ใหญ่บ้านในตาบลทุ่งนางโอก
- รายงานจังหวัดทราบภายใน
มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ไม่มีการ
15 มีนาคม 2559
ประชุมประจาเดือน
3.ขอให้ตรวจสอบผู้นาหมู่บ้าน
8 ธ.ค. 58 - สอบสวนข้อเท็จจริงเรียบร้อย ยุติเรื่อง
และ ส.อบต.หมู่บ้านหนึ่งในเขต
- รายงานจังหวัดทราบภายใน
ตาบลสิงห์ เนื่องจาก มีการ
15 มีนาคม 2559
บริหารงานไม่โปร่งใส
3 อาเภอกุดชุม
1.ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมผู้นา 2 มิ.ย. 58 - สอบสวนข้อเท็จจริงเรียบร้อย อยู่ระหว่างสรุปผล
หมู่บ้านแห่งหนึ่งในตาบลนาโส่
- รายงานจังหวัดทราบภายใน รายงานจังหวัด
กรณียุยงให้ชาวบ้านแตกสามัคคี
15 มีนาคม 2559
2.ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน 5 มิ.ย. 58 - เป็นกรณีเจ้าหน้าที่ลืมให้
ยุติเรื่อง
อาเภอ เรียกเก็บค่าดาเนินการ 40
ใบเสร็จรับเงินแก่ผู้ร้อง
บาท
เนื่องจากมีผู้รับบริการจานวน
มาก ทั้งนี้ นายอาเภอได้ประชุม
และกาชับเจ้าหน้าที่ให้
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
และเป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายโดยเคร่งครัด
- รายงานจังหวัดทราบภายใน
15 มีนาคม 2559
3.ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ฝ่าย
20 ม.ค.
- ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
ยุติเรื่อง
ทะเบียนอาเภอพูดจาไม่สุภาพกับ 59
- จะรายงานจังหวัดภายใน 15
ผู้มาขอรับบริการ
มีนาคม 2559
4 อาเภอ
1.ร้องเรียนพฤติกรรมผู้ใหญ่บ้าน 7 ต.ค. 58 - สอบสวนเสร็จแล้ว
จะเร่งรัดให้เสร็จ
คาเขื่อนแก้ว
ในเขต ต.กู่จาน บริหารงานไม่
- จะรายงานจังหวัดภายใน
ภายในเดือน
โปร่งใส
เดือนกุมภาพันธ์ 2559
มีนาคม 2559
5 อาเภอไทยเจริญ 1.ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านในเขต
24 ธ.ค. 58 - อยู่ระหว่างการสอบสวน
- ไม่มาประชุม
ต.ไผ่ แจ้งข้อมูลขอความ
ข้อเท็จจริง
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย
พิบัติธรรมชาติ ปี 2557/2558
ไม่ตรงตามความเป็นจริง
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6

สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
ยโสธร เขต 2

1.ร้องเรียนครู 1 คน โรงเรียนใน 11 มิ.ย.58 - ไม่มาประชุม
เขต ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา
ไม่มาทาการสอนโดยอ้างว่าป่วย
แต่ไปเล่นพนันบั้งไฟ

7

สานักงาน
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
จังหวัด

1.ร้องเรียน อบต.ย่อ กรณีผู้ร้อง 8 ต.ค. 57
นาเช็คไปขึ้นเงินแต่ถูกปฏิเสธการ
จ่าย โดยการแจ้งอายัดจาก
อบต.ย่อ
2. ร้องเรียนนายก อบต.ในเขต 2 มี.ค. 58
อ.กุดชุม บริหารงานไม่โปร่งใส

- เข้าสู่กระบวนการของศาล
ปกครอง
- อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดสั่งยุติเรื่อง
- อยู่ระหว่างเสนอผลการสอบ
ข้อเท็จจริง

3.ขอให้ตรวจสอบการขอเปิด
31 มี.ค.58
กรอบอัตรากาลังพนักงานส่วน
ตาบล ตาแหน่งรองปลัดฯ ระดับ
6 อบต.กุดชุม ไม่เหมาะสมและ
ไม่แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
แผนอัตรากาลัง
4.ร้องเรียนเทศบาลตาบล
3 เม.ย. 58
ทรายมูล อ.ทรายมูล มีการ
ดาเนินโครงการไม่โปร่งใส
5.ร้องเรียน ส.อบต.ส้มผ่อ ปฏิบัติ 15 พ.ค.58
หน้าที่โดยมิชอบ

- สรุปผลการสอบข้อเท็จจริง
- อยู่ระหว่างเสนอยุติเรื่อง

6. ขอให้ตรวจสอบ อบต.ผือฮี
กรณีจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็น
พนักงาน 3 ตาแหน่งไม่โปร่งใส
7.ร้องเรียนนายก อบต.โคกนาโก
ไม่อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสัญญาโครงการ
แก่ผู้ร้อง
8. ร้องเรียนนายก อบต.ฟ้าหยาด
บริหารงานไม่เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล
9.ร้องเรียนนายก อบต.ดู่ลาด
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ส่ง
รถดับเพลิงมาช่วยเหลือชาวบ้าน
ในขณะเกิดเพลิงไหม้

2 มิ.ย. 58

- อยู่ระหว่างสอบข้อเท็จจริง

7 ก.ค. 58

- ยังไม่มีความคืบหน้า

17 ก.ค.
58

- อยู่ระหว่างสอบข้อเท็จจริง

17 ส.ค.
58

- อยู่ระหว่างสอบข้อเท็จจริง

- อยู่ระหว่างสอบข้อเท็จจริง
- อยู่ระหว่างสอบข้อเท็จจริง

- อยู่ระหว่าง
ดาเนินการทางวินัย
ไม่ร้ายแรง
- ยุติเรื่องในส่วน
ศูนย์ดารงธรรม
ยุติเรื่อง
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
สอบสวน
ยุติเรื่อง

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
สอบสวน
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
สอบสวน
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
สอบสวน
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
สอบสวน
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
สอบสวน
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
สอบสวน
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10.ร้องเรียนปลัดเทศบาลตาบล
ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา ปฏิบัติงานไม่
โปร่งใส
11.ร้องเรียนว่าพนักงานเทศบาล
ตาบลบุ่งค้ามีส่วนร่วมในการฮั้ว
ประมูลงานกับผู้รับเหมา
12.ร้องเรียนนายก อบต.กุดชุม
ว่านาเงินประเพณี บุญบั้งไฟไป
ใช้ส่วนตัว
13.ร้องเรียนบุคคลหนึ่ง
หลอกลวงเงินเพื่อให้บรรจุเป็น
พนักงานส่วนตาบล
14. ขอให้ตรวจสอบ อบต. ผือฮี
เปิดสอบพนักงานจ้าง (ผู้ดูแลเด็ก)
อาจมีการทุจริต
15.ร้องเรียนพฤติกรรมไม่
เหมาะสมของรองปลัดเทศบาล
ต.ตาดทอง
16.ร้องเรียนว่านายก อบต.
สามแยก เรียกรับเงินโบนัสจาก
พนักงาน
17.ร้องเรียนพฤติกรรม นายก
อบต.กุดชุม ว่าละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่มิชอบ
หลายกรณี

16 .ต.ค.
58

- อยู่ระหว่างสอบข้อเท็จจริง

19 ต.ค.
58

- อยู่ระหว่างสอบข้อเท็จจริง

26 ต.ค.
58

- อยู่ระหว่างสอบข้อเท็จจริง

23 พ.ย.
58

- อยู่ระหว่างสอบข้อเท็จจริง

3 ธ.ค. 58

- อยู่ระหว่างสอบข้อเท็จจริง

11 ธ.ค. 58 - อยู่ระหว่างสอบข้อเท็จจริง
19 ม.ค.
59

- อยู่ระหว่างสอบข้อเท็จจริง

29 ม.ค.
59

- อยู่ระหว่างสอบข้อเท็จจริง

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
สอบสวน
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
สอบสวน
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
สอบสวน
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
สอบสวน
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
สอบสวน
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
สอบสวน
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
สอบสวน
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
สอบสวน

ประธานฯ :
จากข้อมูลจะเห็นว่าสานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีเรื่องอยู่ในความรับผิดชอบ
มากที่สุด เนื่องจากดูแลเรื่องเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัด ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงาน
เร่งรัดการดาเนินการ อย่างไรก็ตาม ขอให้รายงานความคืบหน้าว่าเรื่องใดดาเนินการถึงขั้นตอนไหน
หากท่านรายงานว่าอยู่ระหว่างดาเนินการก็จะทาให้ข้อมูลไม่ชัดเจนว่าปัจจุบันกาลังทาอะไรอยู่ เช่น
สอบข้อเท็จจริง สอบสวนทางวินัย เป็นต้น
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ข. เรื่องร้องเรียนเข้าใหม่ (16 ก.พ. 59 – 15 มี.ค. 59) จานวน 4 เรื่อง ได้แก่
ที่

ส่วนราชการ

1

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดยโสธร

1. ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านคาเม็ก
ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร ทางานไม่
โปร่งใส

2

อาเภอทรายมูล

3

สานักงานส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด
ยโสธร

1.ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6
16 ก.พ. 59
ต.ดงมะไฟ กรณีไม่รับแจ้งความ
ร้องทุกข์ / ไม่ปิดประกาศข้อมูล
ข่าวสารที่ศาลาประชาคม
2. ร้องเรียนกานันตาบลดงมะไฟ 10 มี.ค. 59
มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ทางานไม่
โปร่งใส
1. ร้องเรียนปลัด อบต.กุดชุม
25 ก.พ. 59
ไม่ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายเงินเดือน

ประเด็นกล่าวโทษโดยสรุป

วัน/เดือน/ปี
ที่รับเรื่อง
3 มี.ค.59

ข้อชี้แจงความคืบหน้า
การดาเนินงานของส่วนราชการ
อยู่ระหว่างดาเนินการสอบสวน

อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง
และไกล่เกลี่ย
- จะรายงานผลภายใน 31 มีนาคม
2559
อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง
- จะรายงานผลภายใน 31 มีนาคม
2559
ยุติเรื่อง

ทั้งนี้ ขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน และรายงานผลการดาเนินการให้จังหวัดทราบ กรณีไม่
สามารถดาเนินการได้ให้นาเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทราบโดยเร็ว
ประธานฯ : การติดตามผลการแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าว เป็นการติดตามว่าหน่วยงานดาเนินการ
ถึงขั้นตอนไหน มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานหรือไม่ อย่างไร เพื่อจะเป็นข้อมูลให้ที่ประชุม
ได้ร่วมกันระดมสมองหาทางแก้ไข และช่วยเหลือให้มีการแก้ไขข้อร้องเรียนให้สะดวกและ
คล่องตัวขึ้น
มติที่ประชุม เห็นชอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าวเร่งรัดดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน และรายงานผลการดาเนินการให้จังหวัดทราบ กรณีไม่สามารถ
ดาเนินการได้ให้นาเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทราบโดยเร็ว และให้มีการติดตามการ
ดาเนินการในการประชุมเดือนต่อไป
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หัวหน้าสานักงานจังหวัดฯ : 5.1 กาหนดการประชุมครั้งที่ 4/2559 ในวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 3
ในการนี้ ขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานทุกแห่ง อาเภอทุกอาเภอให้ความสาคัญ
ต่อการดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐฯ และการจัดกิจกรรมต่อต้าน
การทุจริตฯ รวมถึงการรายงานข้อมูลผลการดาเนินงานให้จังหวัดทราบทุกวันที่ 15 ของเดือน
เพื่อเป็นข้อมูลเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ในครั้งต่อไป
ประธานฯ :
ตามที่ได้มีการแจ้งให้ทุกส่วนราชการดาเนินโครงการ
ITA ในปีงบประมาณ 2559 นั้น
อยากให้มีการจัดประกวดผลการดาเนินงานด้านการสร้างความโปร่งใสในการทางาน เช่น การที่
แต่ละส่วนราชการคัดเลือกกระบวนงานที่ท้าทายและโดดเด่นเกี่ยวกับความโปร่งใสมาแสดงหรือ
โชว์ เพื่อแข่งขันเอารางวัล ITA Yasothon Award. ทั้งนี้ จะได้ร่วมกันหารือแนวทางการจัด
แข่งขันในการประชุมครั้งต่อไป
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ : ขอให้มีการเฟ้นหาบุคลากรที่มีการดาเนินงานที่มีคุณธรรมและโปร่งใส เป็น
แบบอย่างที่ดีจริงๆ และมีการมอบรางวัลยกย่องเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างขวัญกาลังใจให้
ยึดมั่นคุณธรรมในการดาเนินงานต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
ธวัชชัย ตาเมือง ผู้จดรายงานการประชุม
(นายธวัชชัย ตาเมือง)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
*****************

