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รายงานการประชุม
ศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริตจังหวัดยโสธร
และคณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดยโสธร
ครั้งที่ 4/2559
วันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 3
...........................
รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายวิบูลย์
รัตนาภรณ์วงศ์
2. นางสาวสิริมา วัฒโน
3. พ.ต.ท.สัญญา บุญจันทร์
4. พ.จ.อ.อนุสิทธิ์ บัวหุ่ง
5. นายชวลิต
ไกรน้อย
6. พ.ต.ท.วิศรุต มีแก้ว
7. นายเฉลิมศักดิ์ ดวงจันทร์
8. นายอดิศักดิ์ มาหา
9. นายเจตนิพิฐ พุ่มไทรย์
10. นายจานงค์
ยอดน้าคา
11. นายชยุต
วงศ์วณิช
12. นางกนกวรรณ พูลสวัสดิ์
13. นายณรงศักดิ์ อ้อทอง
14. นายจารูญ
จะโรครัมย์
15. นางสาวศศิวิมล บาเพ็ญชาติ
16. นางเหวศ
เข็มแก้ว
17. นางศิริพรรณ อันชื่น
18. นางสาววรรณวิมล พงศานิตย์
19. นายธนกร
สอนอาจ
20. นายปิติ
วัฒนรัตน์
21. นางอรวรรณ หินตะ
22. นายจุลลา
ครองยุติ
23. นายวัชรินทร์ เจิมประไพ
24. นางสาวเนตรนภา ผ่านสาแดง
25. นางสาวระวีพร รัฐสมุทร
26. นายบุญโฮม จิตต์เพียร
27. นายสาลี
มลิวัน
28. นางปิยดา
บุญทวี
29. นายประเวช แสนทวีสุข
30. นายอาจอง
ผิวงาม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดยโสธร
แทน ปลัดจังหวัดยโสธร
แทน ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดยโสธร
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดยโสธร
แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร
แทน พัฒนาการจังหวัดยโสธร
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
แทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร
แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร
แทน วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
แทน คลังจังหวัดยโสธร
อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร
พลังงานจังหวัดยโสธร
พาณิชย์จังหวัดยโสธร
แรงงานจังหวัดยโสธร
แทน ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดยโสธร
สถิติจังหวัดยโสธร
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร
แทน ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
แทน ผู้อานวยการสานักงาน ก.ศ.น.จังหวัดยโสธร
แทน นายอาเภอเมืองยโสธร
แทน นายอาเภอคาเขื่อนแก้ว
แทน นายอาเภอมหาชนะชัย
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31. นายรัฐพาส
32. นางพัชนี
33. นายวีระศักดิ์
34. นายประดิษฐ
35. นายสิทธิศักดิ์
36. นายธวัชชัย
37. นายศักดิ์ดา

พลขันธ์
คนหาญ
โชติมานนท์
รักเสรี
ดอกบัว
ตาเมือง
เหลาแตว

แทน นายอาเภอค้อวัง
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
แทน นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร
แทน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดยโสธร
หัวหน้ากลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดยโสธร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดยโสธร
นิติกรปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดยโสธร

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ
๑. ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 16
๒. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
๓. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร
๔. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขายโสธร
๕. ขนส่งจังหวัดยโสธร
๖. นายอาเภอเลิงนกทา
๗. นายอาเภอกุดชุม
๘. นายอาเภอทรายมูล
๙. นายอาเภอป่าติ้ว
๑๐. นายอาเภอไทยเจริญ
๑๑. ประธานหอการค้าจังหวัดยโสธร
๑๒. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
๑๓. รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดยโสธร
๑๔. นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดยโสธร
๑๕. หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานจังหวัดยโสธร
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายเอกภพ
มีธรรม
๒. นายธงชัย
พาอ่อนตา
๓. นางสุมาลี
มิ่งขวัญ
๔. นางอรวรรณ์ ศรีมันตะ
๕. นางสาวจุฑาทิพย์ ขอสุข
๖. นายวุฒิพงษ์ วงษ์พาณิชย์
๗. นางสาววรรณกมล ขันโสม
๘. นางสาวรพีภรณ์ หลอดแก้ว
๙. นางสาวอัญชุลี ชูรัตน์
๑๐. นายเฉลิมพล หนูชิต
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ที่ทาการปกครองจังหวัดยโสธร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
สานักงานแรงงานจังหวัดยโสธร
สานักงานจังหวัดยโสธร
สานักงานจังหวัดยโสธร
สานักงานจังหวัดยโสธร
สานักงานจังหวัดยโสธร
สานักงานจังหวัดยโสธร
สานักงานจังหวัดยโสธร
สานักงานจังหวัดยโสธร
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เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานการประชุม
ได้กล่าวเปิดการประชุมการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดยโสธร และคณะกรรมการร่วม
เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดยโสธร และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ :

เนื่ องด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรติดราชการเร่งด่ว นส าคัญ จึงได้มอบหมาย
กระผมมาทาหน้าที่ประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดยโสธร
และคณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดยโสธร ในวันนี้
ตามที่จังหวัดยโสธรได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดยโสธร
และได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดยโสธร
เพื่อทาหน้าที่ขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดฯ ให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดผลงานเป็นรูปธรรม ซึ่งมีภารกิจแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ 1) ด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
2) ด้านป้องกันปราบปรามทุจริต นั้น
สาหรับการประชุมคณะกรรมการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สาคัญ 4 ประการ คือ
1. เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดกิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
2. เพื่อติดตามความคืบหน้าการดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในจั งหวัดยโสธร ซึ่งมีการร้ องเรียนผ่ านศูนย์ดารงธรรมจังหวัด / อาเภอ / องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ว่าดาเนินการไปถึงขั้นตอนใด มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการหรือไม่ เพื่อที่จะ
เป็นข้อมูลให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาหาแนวทางดาเนินการที่เหมาะสม รวมถึงคาดการณ์กรอบ
เวลาที่จะดาเนินการแล้วเสร็จ
3. เพื่อร่วมกันกาหนดทิศทางการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัด
ยโสธร ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม
4. เพื่อนาผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฯ นี้ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ
ประจาเดือนเมษายน 2559 ในวันที่ 26 เมษายน 2559 ต่อไป
อนึ่ง วันนี้มีการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย (VDO
Conference) ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะมอบนโยบายโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ
หัวหน้าส่วนราชการ กานัน และผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ โดยจังหวัดยโสธรได้จัดการประชุม
ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัด และที่ว่าการอาเภอทุกอาเภอ
ดังนั้ น เพื่อให้ การขับเคลื่ อนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม จึงได้เชิญคณะกรรมการฯ ทุกท่านมาประชุมในวันนี้

มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
นายสิทธิศักดิ์ ดอกบัว หัวหน้ากลุ่มงานอานวยการฯ : รายงานการประชุมการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริตจังหวัดยโสธรฯ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 3 โดยมีจานวนทั้งสิ้น 13
หน้า ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.yasothon.go.th แบนเนอร์
“ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดยโสธร” ในการนี้ ได้แนบเสนอต่อคณะกรรมการฯ ด้วย
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
นายธวัชชัย ตาเมือง ผู้ช่วยเลขานุการฯ : 3.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สานักงาน ป.ป.ท. ได้แจ้งผลคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 ในเบื้องต้นของจังหวัด โดยจังหวัดยโสธรมีหน่วยงานรับการประเมิน ITA จานวน
3 หน่วยงาน ได้แก่ สานักงานจังหวัดยโสธร สานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร และสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ซึ่งจังหวัดยโสธรได้คะแนนรวม 80.12
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 6 ของประเทศ ทาให้ได้คะแนนตัวชี้วัด
ITA ตามคารับรองการปฏิบัติราชการฯ เท่ากับ 5 คะแนน และเมื่อจาแนกเป็นรายส่วนราชการ
ปรากฏผลคะแนน ดังนี้
1. สานักงานจังหวัดยโสธร ได้ 84.36 คะแนน
2. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้ 80.09 คะแนน
3. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ได้ 75.11 คะแนน
ทั้งนี้ จังหวัดที่มีคะแนนรวมเกิน 80 คะแนน หรือได้คะแนนตัวชี้วัด ITA เท่ากับ
5 คะแนน ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนดไว้ จะต้องรักษาสภาพการดาเนินงานไว้
ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
อย่างไรก็ตาม จังหวัดยโสธรได้เชิญหน่วยรับประเมินทั้ง 3 แห่ง ร่วมประชุม
ปรึกษาหารือแนวทางการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 4 เมษายน
2559 เพื่อทบทวนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลการประเมินของแต่ละหน่วยงานในปีที่ผ่านมา
รวมทั้งกาหนดแนวทางในการดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ป.ป.ท. กาหนด เพื่อรักษา
ระดับผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 ต่อไป
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ประธานฯ :

กรณีส่วนราชการอื่นที่ไม่ใช่หน่วยรับประเมิน ITA มีแนวทางดาเนินการเช่นใดหรือไม่

นายธวัชชัย ตาเมือง ผู้ช่วยเลขานุการฯ : ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 ประกอบกับมติที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 เห็นชอบให้ทุก
ส่วนราชการในจังหวัดยโสธรดาเนินโครงการประเมินคุณธรรมฯ (ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 เป็นต้นไป โดยกาหนดให้มีการประเมินตนเองเพียง 1 ด้าน คือ การประเมินจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based ITA) ตามแบบฟอร์มที่สานักงาน ป.ป.ท.กาหนด
ประธานฯ :

ขอให้ทุกส่วนราชการให้ความสาคัญในการประเมินตนเองตามกรอบการประเมิน
ดังกล่าว ทั้งนี้ การประเมิน ITA ไม่ใช่การจับผิดแต่อย่างใด แต่เป็นเรื่องที่หน่วยงานทุกแห่ง
ดาเนินงานปกติอยู่แล้ว เพียงแต่ยังไม่มีการรวบรวมเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน

มติที่ประชุม

รับทราบ

นายชวลิต ไกรน้อย ผู้ช่วยเลขานุการฯ : 3.2 การดาเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต

มติที่ประชุม

สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดยโสธรได้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้กับหน่วยงานที่ดาเนินการตามแผนบูรณาการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ดังนี้
- เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเฝ้าระวัง
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ” ให้แก่คณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
(ศพค.) และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมายจานวน 33 ตาบลๆ ละ 2 คน
รวม 66 คน
- การจัดกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ จานวน 2 ครั้ง คือ
- วันที่ 14 เมษายน 2559 จัดรายการวิทยุ “สาระน่ารู้กับ ป.ป.ช.ยโสธร”
- วันที่ 19 เมษายน 2559 ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
รับทราบ

นายชวลิต ไกรน้อย ผู้ช่วยเลขานุการฯ : 3.3 สถานการณ์ด้านการปราบปรามการทุจริต
สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดยโสธร ขอรายงานสถานการณ์ด้านการปราบปราม
การทุจริตในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร ดังนี้
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ผลการดาเนินการของ
จานวน
หน่วยงาน
จานวน
เจ้าหน้าที่รัฐ
กรณีการร้องเรียนกล่าวโทษ
อยู่ระหว่าง ส่วนราชการ
(เรื่อง)
ที่ถูกกล่าวโทษ แล้วเสร็จ
ดาเนินการ
(ราย)
(เรือ่ ง)
(เรื่อง)
1. กระทาการทุจริตหรือกระทาความผิด 32 (ยกมา) 1
31
- ผู้บริหาร /
ต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ
0 (ใหม่)
รองผู้บริหาร /
รวม 32 เรื่อง
พนักงานองค์กร
ปกครองส่วน
2. กระทาความผิดต่อการเสนอราคาต่อ 10 (ยกมา) 10
ท้องถิ่น
หน่วยงานของรัฐ
0 (ใหม่)
- ข้าราชการอื่น
รวม 10 เรื่อง
3. พฤติกรรมร่ารวยผิดปกติ
2 (ยกมา)
2
4. กระทาความผิดตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการ หรือจรรยาวิชาชีพ
(1) ยอดยกมา จานวน 25 เรื่อง แล้วเสร็จ 1 เรื่อง คงเหลือ 24 เรื่อง
(2) ปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 15 เมษายน 2559
จานวน 19 เรื่อง
(3) จานวนเรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 43 เรื่อง
มติที่ประชุม

รับทราบ

นายประดิษฐ รักเสรี กรรมการจริยธรรมฯ : 3.4 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
ประจาจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559
ด้ ว ยคณะกรรมการจริ ย ธรรมประจ าจั ง หวั ด ยโสธร ได้ มี ก ารประชุ ม ครั้ ง ที่
1/2559 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปลาส้ม ศาลากลาง
จังหวัดยโสธร ชั้น 3 เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ โดยได้
พิจารณาประเด็นการกาหนดแนวทางเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลกรภาครัฐของ
จังหวัดยโสธร ซึ่งจะมีการดาเนินการสารวจความคิดเห็นจากบุคลากรภาครัฐของส่วนราชการ
และผู้รับบริการ โดยจะนาผลสารวจที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลในการกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรม
ของจังหวัดยโสธรต่อไป ซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัด ดาเนิน
การศึกษาและออกแบบสารวจในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป
อนึ่ง จังหวัดได้มีการแจ้งแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากร
ภาครัฐภายในจังหวัด ยโสธร ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด โดยให้ทุกส่วนราชการ
พิจารณานาข้อมูลความรู้หรือประเด็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณ ธรรม จริยธรรมเป็นส่วนหนึ่งใน
การประชุมส่วนราชการทุกครั้งที่มีการประชุมอย่างน้อยครั้งละ 1 เรื่อง/หัวข้อ
มติที่ประชุม

รับทราบ
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นายธวัชชัย ตาเมือง ผู้ช่วยเลขานุการฯ : 3.5 Roadmap การดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงมหาดไทย ตามพันธกิจ
“มหาดไทยใสสะอาด”

ประธานฯ :

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้จัดทา Roadmap การดาเนินการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงมหาดไทย ตามพันธกิจ
“มหาดไทยใสสะอาด” โดยกาหนดให้จังหวัดดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. การส่ งเสริ ม การบริห ารกิจการบ้ านเมืองที่ดีต ามหลั ก ธรรมาภิ บาลในเชิงปฏิบั ติ
โดยขอให้เร่งรัดการดาเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
2. การป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น ให้มอบหมายศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริตจังหวัดจัดทาข้อมูลเครือข่ายต่อต้านการทุจริตระดับจังหวัด แล้วดาเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี้
2.1 สารวจเครือข่ายต่อต้านการทุจริตของทุกส่วนราชการ/หน่วยงานในพื้นที่จังหวัด
2.2 น าข้อมูล เครือข่ายระดับจังหวัดเสนอให้คณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตจั งหวัด พิจารณาเพื่อบูรณาการความร่ว มมือกับหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดวางระบบ และคุ้มครองความปลอดภัยเครือข่ายและครอบครัว
2.3 จังหวัดโดยคณะกรรมการร่วมฯ ร่วมกับสานักงาน ป.ป.ช. หอการค้าจังหวัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตจังหวัดให้มี
ศักยภาพตามโครงการเครือข่าย “หมาเฝ้าบ้าน”
2.4 รวมพลังเครือข่ายต่อต้านการทุจริตจังหวัดใน “งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
(ประเทศไทย) ปี พ.ศ. 2559 (วันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2559) เพื่อร่วมสร้างพลังไทยต้านโกง”
3. การสนับสนุนให้มีจังหวัดใสสะอาด อาเภอใสสะอาด และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใสสะอาด ดังนี้
3.1 ให้ทุกส่วนราชการให้ความสาคัญต่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (ITA) โดยเฉพาะหน่ ว ยรั บ ประเมิ น ระดั บ จั ง หวั ด
3 หน่ ว ยงาน คื อ ส านั ก งานจั ง หวั ด ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด และส านั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ให้ดาเนินการตามกรอบปฏิทินที่สานักงาน ป.ป.ท.
กาหนดอย่างเคร่งครัด
3.2 ให้กากับดูแลสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดในการเป็นเจ้าภาพ
หลั กการดาเนิน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด ให้เป็นไปตามกรอบเวลาและเงื่อนไขที่กาหนด
ในการนี้ จั ง หวั ด ยโสธรจะได้ มี ห นั ง สื อ แจ้ ง ประสานทุก ส่ ว นราชการด าเนิ น การ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม Roadmap ดังกล่าวแล้ว
ขอให้ทุกหน่วยงานรายงานข้อมูลให้จังหวัดตามกาหนด และขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ
พิจารณาวางกรอบการดาเนินงานร่วมกับเครือข่ายและการพัฒนาเครือข่ายให้เกิดผลที่เป็น
รูปธรรม แล้วนาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งต่อไป
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ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดฯ : ขอนาเรียนเกี่ยวกับการสร้างความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบัน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเข้ารับการ
ประเมิน ITA โดยการจ้างสถาบันการศึกษาเป็นที่ปรึกษาโครงการและดาเนินการประเมิน
ประกอบกับมีการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ (CORE TEAM) เป็นประจาทุกปี
แต่ในการประเมินนั้นมีแต่ช่องให้คะแนน ไม่มีช่องหักคะแนน เช่น ในกรณีที่บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดถูกลงโทษทางวินัย ควรที่จะถูกหักคะแนนหรือนาค่าคะแนนมาลบออก
แต่กลับได้ค่าคะแนนเท่ากับ 1 ซึ่งเห็นว่าควรจะมีการปรับแก้ไขกรอบการให้คะแนน
ประธานฯ : ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คงต้องมีการปรับปรุงกรอบการประเมินต่อไป
ทั้งนี้ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการจังหวัดยโสธรได้นาเรื่องเกี่ยวกับวินัย
มาเป็นเกณฑ์ประเมินด้วย โดยกาหนดให้เป็นค่าคะแนนติดลบ กล่าวคือ ข้าราชการรายใด
ถูกลงโทษทางวินัยก็จะถูกหักคะแนน -2.50 คะแนน เป็นต้น
อนึ่ง ขอให้ทุกท่านร่วมกันนาข้อมูลกลับไปคิดต่อ ว่าแนวทางในการสร้างหน่วยงาน
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด นอกเหนือจากการประเมิน ITA แล้ว ควรจะมี
แนวทางอะไรอีกที่จังหวัดยโสธรควรดาเนินการ เพื่อศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
จะได้นามาพิจารณาและกาหนดมาตรฐานความโปร่งใสของจังหวัดต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

นายธวัชชัย ตาเมือง ผู้ช่วยเลขานุการฯ : 3.6 รายงานการจัดกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการที่ดาเนินการในปี ๒๕๕๙
ตามที่จังหวัดได้แจ้งให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อาเภอ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง รายงานกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่ดาเนินการในปี ๒๕๕๙ โดยมีส่วนราชการรายงานว่าได้กาหนดให้มีการจัด
กิจกรรม/โครงการดังกล่าวในปี 2559 (ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559) จานวน 30 ส่วนราชการ
94 กิจกรรม/โครงการ นั้น
ในการนี้ ส่วนราชการต่างๆ ได้รายงานกิจกรรม/โครงการด้านการต่อต้านการทุจริต ที่
ดาเนิ น การในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 (เมษายน 2559) เพิ่มเติมอี ก 24 ส่ ว นราชการ
รวมจานวน 65 กิจกรรม
สรุป ส่วนราชการมีการจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 54 แห่ง รวมจานวน 159 กิจกรรม
ที่
๑

ส่วนราชการ/
หน่วยงาน
สานักงานจังหวัด
ยโสธร

กิจกรรม/โครงการ

ห้วงเวลาดาเนินการ

๑. การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ “การ
จัดทาระบบงบประมาณเชิงพื้นที่”

๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙

๒. การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจาจังหวัดยโสธร
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙
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๒

๓

๔

๕

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดยโสธร

สานักงานแรงงาน
จังหวัดยโสธร

สานักงานคลัง
จังหวัดยโสธร

๓. โครงการสมัชชาประชารัฐจังหวัดยโสธรและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวข้อ “เดินหน้าประชารัฐ สร้างอนาคตจังหวัดยโสธร”
4. การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจาปี 2559
5. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพฯ
6. การประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
7. การประเมิน ITA สานักงานจังหวัด มิติภายใน ตามคา
รับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
8. การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการข้าราชการพลเรือนในจังหวัดยโสธร
๑. การประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินรัฐ
แบบบูรณาการ
มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (ONE MAP) ระดับจังหวัด จังหวัด
ยโสธร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
๒. การประชุมชี้แจงการดาเนินงานตามโครงการเพิ่มความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ ผ่านระบบ (Session call)
๓. ประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)
เพื่อชี้แจงทาความเข้าใจ
ให้กับผู้ปฏิบัติงานระดับจังหวัดและอาเภอในการดาเนิน
โครงการยกระดับศักยภาพ
หมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ
๑. การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นตา
จังหวัดยโสธร

๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙

๒. การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอก
ระบบจังหวัดยโสธร

๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙

31 นาคม 2559
๑ เมษายน ๒๕๕๙
๔ เมษายน ๒๕๕๙
8 เมษายน 2559
11 เมษายน 2559
๑ เมษายน ๒๕๕๙

๔ เมษายน ๒๕๕๙
๑๙ เมษายน ๒๕๕๙

๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙

๑. เปิดการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้าง
๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙
ภาครัฐด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วย
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)”
สานักงานสวัสดิการ ๑. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และลง ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘
และคุ้มครอง
นามบันทึกข้อตกลงความ
แรงงานจังหวัด
ร่วมมือ พร้อมทั้งให้นโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
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ยโสธร

๖
๗
๘

๙

ใช้แรงงานเด็ก
แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการผลิต
น้าตาลจากอ้อยตลอด
สายโซ่การผลิต
สานักงานขนส่ง
๑. การประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจา
จังหวัดยโสธร
จังหวัดยโสธร
ครั้งที ๑/๒๕๕๙
สถานีตารวจภูธร
๑. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ
จังหวัดยโสธร
บริหารงานตารวจ จังหวัดยโสธร
ครั้งที ๒/๒๕๕๙
สานักงานเกษตร
๑. การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
และสหกรณ์จังหวัด ของจังหวัด
ยโสธร
ครั้งที ๒/๒๕๕๙
๒. ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าทีในสังกัด เพือมุ่งเน้นกลไก
การมีส่วนร่วม ร่วมคิด
ร่วมทา ร่วมปฏิบัติ ร่วมแก้ไข และร่วมติดตามประเมินผล
การปลูกจิตสานึกความ
ซือสัตย์สุจริต รวมทั้งการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมธรรมาภิบาล ประจาปี ๒๕๕๙
(ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมฯ จานวน ๓ รุ่น)
๔. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน ตามกรอบประเมิน ITA ปี ๒๕๕๙
๕. กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตระดับจังหวัด
สานักงานทีดิน
จังหวัดยโสธร

11 สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มันคงของมนุษย์
จังหวัดยโสธร
๑๑ การค้าภายใน
จังหวัดยโสธร

๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙
ตุลาคม ๒๕๕๘ –
กันยายน ๒๕๕๙

ตุลาคม ๒๕๕๘ –
กันยายน ๒๕๕๙
ตุลาคม ๒๕๕๘ –
กันยายน ๒๕๕๙
ตุลาคม ๒๕๕๘ –
กันยายน ๒๕๕๙
ตุลาคม ๒๕๕๘ –
กันยายน ๒๕๕๙

๑. แผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพือการบริการ
ประชาชนในสานักงานทีดิน
จังหวัดยโสธร สาขามหาชนะชัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. โครงการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของสานักงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ –
ทีดินอาเภอป่าติ้ว
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
๑. การประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙
ปราบปรามการค้ามนุษย์
จังหวัดยโสธร ครั้งที ๖/๒๕๕๙

๑. คณะทางานตรวจสอบสต๊อกข้าวตามโครงการชดเชย
ดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการข้าว
ในการเก็บสต๊อก
๑๒ องค์การบริหารส่วน ๑. โครงการสัมมนาเพือสร้างความรู้ในระเบียบและกฎหมาย
จังหวัดยโสธร
เกียวกับพลังงานธรรมชาติ

๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙
๘ เมษายน ๒๕๕๙
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และสิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในจังหวัด
ยโสธร
๑๓ สานักงานเขตพื้นที ๑. การขับเคลือนการปฏิรูปการศึกษาตามคาสังคณะรักษา
การศึกษา
ความสงบแห่งชาติ
ประถมศึกษายโสธร
ที ๑๐/๒๕๕๙ และ ๑๑/๒๕๕๙ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล
เขต ๑
(Video Conference)
๑๔ สานักงานจัดหางาน ๑. เปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ
จังหวัดยโสธร
(One Stop Service)
๑๕ สานักงานพัฒนา
๑. การประชุมคณะอนุกรรมการ หนึงตาบล หนึงผลิตภัณฑ์
ชุมชนจังหวัดยโสธร จังหวัดยโสธร
(คณะกรรมการ นตผ.)
๑๖ สานักงาน
๑. การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายทีดินจังหวัด (คทช.
ทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัด) ครั้งที ๒/๒๕๕๙
และสิงแวดล้อม
จังหวัดยโสธร
๑๗ เรือนจาจังหวัด
๑. โครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังหลักสูตร “ลัคคสาสมาธิ”
ยโสธร
๑๘ สานักงาน
๑. การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรทั้งใน
อุตสาหกรรมจังหวัด และนอกหน่วยงาน รวมทั้งกิจกรรมเพือป้องกันการทุจริตและ
ยโสธร
ประพฤติมิชอบ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรใน
สานักงานในการประชุมประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๑๙ สานักงานป้องกัน ๑. ร่วมปฏิบัติงานประจาศูนย์ดารงธรรมจังหวัดยโสธร ณ ศาลา
และบรรเทาสา
กลางจังหวัดยโสธร
ธารณภัยจังหวัด
ยโสธร
๒. ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
จังหวัดยโสธร
และแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพือป้องกันและปราบปราม
การทุจริตฯ
ครั้งที ๒/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น ๓
ศาลากลางจังหวัดยโสธร
๓. กิจกรรมเข้าวัด ฟังธรรม และร่วมกิจกรรมทางศาสนาของ
เจ้าหน้าที สนง.ปภ.ยส.
(สานักงาน ปภ.จังหวัดยโสธร ร่วมทาบุญตักบาตรย้อนยุค
ตามโครงการถนนคนเดิน
เมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๙)
๔. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้เจ้าหน้าที
สนง.ปภ.ยส. รักษาศีล ๕

๔ เมษายน ๒๕๕๙

๑ เมษายน ๒๕๕๙
๑ เมษายน ๒๕๕๙
๑๘ เมษายน ๒๕๕๙

๑๘ เมษายน ๒๕๕๙
๑๖ กุมภาพันธ์ – ๑๕
มีนาคม ๒๕๕๙
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๑๙ กุมภาพันธ์
๒๕๕๙

๑๙ กุมภาพันธ์
๒๕๕๙

๒๒ กุมภาพันธ์
๒๕๕๙

12

๒๐
๒๑

๒๒
๒๓

๒๔

๕. โครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้
เกียวกับกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และวินัยข้าราชการ ประมวลจริยธรรม และ
จรรยาข้าราชการ
(ประชุมประจาเดือนสานักงาน ปภ. จังหวัดยโสธร)
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที พึงจังหวัดยโสธร
สานักงานส่งเสริม ๑. กศน.อ.ไทยเจริญ นากิจกรรมออกหน่วยบริการอาเภอยิ้ม
การศึกษานอก
เคลือนที
ระบบและการศึกษา ๒. กศน.อ.ไทยเจริญ รับสมัครนักศึกษาและลงทะเบียนประจา
ตามอัธยาศัยจังหวัด ภาคเรียนที ๑/๒๕๕๙
ยโสธร
๓. ผู้อานวยการ กศน.อ.ไทยเจริญและบุคลากรเข้าแถวเคารพ
ธรงชาติ
๔. กศน.อ.ป่าติ้ว ประชุมบุคลากรเพือสร้างความเข้าใจและแจ้ง
แนวปฏิบัติในการทางาน
๕. กศน.อ.กุดชุม ประชุมบุคลากร
๖. โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน
แขวงทางหลวง
๑. ก่อสร้างถนน จานวน ๑๘ สาย
ชนบทยโสธร
- กากับดูแลและติดตามการดาเนินงานให้มีความโปร่งใส
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
สานักงานสถิติ
๑. กิจกรรมเปิดดีวีดีให้บุคลากรรับชมละครป้องกันและ
จังหวัดยโสธร
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน
เสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม
๒. จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกียวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
แก่เจ้าหน้าทีของสานักงานในวันประชุมประจาเดือนทุก
เดือน
สานักงานพาณิชย์ โครงการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจาปี 2559
จังหวัดยโสธร

๒๓ กุมภาพันธ์
๒๕๕๙

๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘
๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘
๒๑ มีนาคม – ๕
เมษายน ๒๕๕๙
อยู่ระหว่างรอ
พิจารณาผล
กุมภาพันธ์ –
กันยายน ๒๕๕๙
ตุลาคม –๒๕๕๘ –
กันยายน ๒๕๕๙
มีนาคม – เมษายน
2559

ประธานฯ:

ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ สรุปผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558–
มีนาคม 2559 เสนอต่อที่ประชุมฯ ครั้งหน้า เพื่อจัดทาเป็นผลงานของศูนย์ปฏิบัติการฯ ต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
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ประธานฯ :

การประชุมครั้งนี้มีเรื่องที่ต้องติดตามอยู่ 2 ประเด็น คือ แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่รัฐผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตอาเภอ และผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัด

นายธวัชชัย ตาเมือง ผู้ช่วยเลขานุการฯ 4.1 การขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตอาเภอ
ตามที่อาเภอได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตอาเภอขึ้น ภายใต้
ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ มีอานาจและหน้าทีติดตามและรวบรวมข้อมูลการดาเนินการแก้ไขปัญหา
ข้อร้องเรียน : กรณีกล่าวโทษเจ้าหน้าทีรัฐ ซึงร้องเรียนผ่านศูนย์ดารงธรรมอาเภอ และศูนย์ดารง
ธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถินในพื้นที เพือรายงานความคืบหน้าต่อทีประชุมศูนย์ปฏิบัติการฯ
จังหวัด เป็นภาพรวมของอาเภอทุกเดือน นั้น
ดังนั้น จึงขอให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตอาเภอรายงานความคืบหน้าการแก้ไข
ข้อร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ ผ่านศูนย์ดารงธรรมอาเภอและศูนย์ดารงธรรม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา ตามลาดับ
ผู้แทนนายอาเภอเมืองยโสธร : ไม่มีข้อร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐผ่านศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
และผ่านศูนย์ดารงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
อาเภอเลิงนกทา :

ไม่มาประชุม

ผู้แทนนายอาเภอคาเขื่อนแก้ว : ไม่มีข้อร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐผ่านศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
และผ่านศูนย์ดารงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
อาเภอกุดชุม :

ไม่มาประชุม

ผู้แทนนายอาเภอมหาชนะชัย : ไม่มีข้อร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐผ่านศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
และผ่านศูนย์ดารงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
อาเภอป่าติ้ว :

ไม่มาประชุม

อาเภอทรายมูล :

ไม่มาประชุม

ผู้แทนนายอาเภอค้อวัง : ไม่มีข้อร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐผ่านศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
และผ่านศูนย์ดารงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
อาเภอไทยเจริญ :

ไม่มาประชุม

ประธานฯ :

ขอให้อาเภอกลับไปดูข้อมูลการร้องเรียนที่ยังค้างอยู่และเร่งรัดดาเนินการให้แล้วเสร็จ

มติที่ประชุม

รับทราบ

นายธวัชชัย ตาเมือง ผู้ช่วยเลขานุการฯ : 4.2 รายงานข้อมูลการดาเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ
ในจังหวัดยโสธร ประจาเดือน เมษายน 2559 ดังนี้
- ส่วนราชการระดับจังหวัด รายงานว่า ในห้วงเดือนเมษายน 2559 ไม่มีการ
ดาเนินการทางวินัยข้าราชการในสังกัด
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มติที่ประชุม

รับทราบ

นายธวัชชัย ตาเมือง ผู้ช่วยเลขานุการฯ : 4.3 การติดตามความคืบหน้าผลการดาเนินการแก้ไขปัญหา
ข้อร้องเรียน : กรณีกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ ผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
(ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2557 – 15 เมษายน 2559)
- ยอดเดิมยกมา 32 เรื่อง + เรื่องใหม่ 2 รวมทั้งสิ้น 34 เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จ 14 เรือ่ ง และอยู่ระหว่างดาเนินการ 20 เรื่อง
ดังนั้น จังหวัดจึงได้เชิญส่วนราชการ/อาเภอ รวม 4 หน่วยงาน มาชี้แจงข้อมูลความ
คืบหน้าการดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนฯ จานวน 20 เรื่อง (เดิม 18 + ใหม่ 2) ตามลาดับ
ดังต่อไปนี้
ก. เรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการเดิม จานวน 18 เรื่อง ได้แก่

ที่

1

2

ส่วนราชการ

ประเด็นกล่าวโทษโดยสรุป

ที่ทาการ
1. ขอให้ถอดถอนผู้ใหญ่บ้าน
ปกครองจังหวัด (ในตาบลกุดเชียงหมี) เนื่องจาก
ยโสธร
ประพฤติตนไม่เหมาะสม

อาเภอกุดชุม

วัน/เดือน/ปี
ที่รับเรื่อง
4 พ.ย. 57

ข้อชี้แจงความคืบหน้า
ณ 21 มีนาคม 2559

-สอบพยานแล้วบางส่วนและ
จะลงพื้นที่แจ้งข้อกฎหมายให้
คณะกรรมการหมู่บ้านทราบ
ต่อไป โดยจะรายงานจังหวัด
ทราบต่อไป
14 ธ.ค. 58 - อยู่ระหว่างสอบปากคา
ผู้เกี่ยวข้อง

2. ร้องเรียนกานันต.สามแยก
อ.เลิงนกทา มีพฤติกรรมไม่
เหมาะสม
3. ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านคาเม็ก
3 มี.ค.59
ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร ทางานไม่
โปร่งใส
1.ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมผู้นา 2 มิ.ย. 58
หมู่บ้านแห่งหนึ่งในตาบลนาโส่
กรณียุยงให้ชาวบ้านแตกสามัคคี

ผลการ
ดาเนินการ
ณ ปัจจุบัน
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการสอบ
พยานเพิ่มเติม

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการสอบ
พยานเพิ่มเติม
- อยู่ระหว่างดาเนินการสอบสวน อยู่ระหว่าง
ดาเนินการสอบ
พยานเพิ่มเติม
- อยู่ระหว่างสรุปผลรายงาน
ไม่มาประชุม
จังหวัด
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3

อาเภอ
คาเขื่อนแก้ว

1.ร้องเรียนพฤติกรรมผู้ใหญ่บ้าน 7 ต.ค. 58
ในเขต ต.กู่จาน บริหารงานไม่
โปร่งใส

- สอบสวนเสร็จแล้ว
- จะเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนมีนาคม 2559

4

สานักงาน
1. ร้องเรียนนายก อบต.ในเขต 2 มี.ค. 58
ส่งเสริมการ
อ.กุดชุม บริหารงานไม่โปร่งใส
ปกครองท้องถิ่น
จังหวัด
2.ร้องเรียนเทศบาลตาบล
3 เม.ย. 58
ทรายมูล อ.ทรายมูล มีการ
ดาเนินโครงการไม่โปร่งใส
3.ร้องเรียน ส.อบต.ส้มผ่อ ปฏิบัติ 15 พ.ค.58
หน้าที่โดยมิชอบ

- อยู่ระหว่างเสนอผลการสอบ
ข้อเท็จจริง

4. ขอให้ตรวจสอบ อบต.ผือฮี
กรณีจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็น
พนักงาน 3 ตาแหน่งไม่โปร่งใส
5.ร้องเรียนนายก อบต.โคกนาโก
ไม่อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสัญญาโครงการ
แก่ผู้ร้อง
6. ร้องเรียนนายก อบต.ฟ้าหยาด
บริหารงานไม่เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล
7.ร้องเรียนนายก อบต.ดู่ลาด
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ส่ง
รถดับเพลิงมาช่วยเหลือชาวบ้าน
ในขณะเกิดเพลิงไหม้
8.ร้องเรียนปลัดเทศบาลตาบลศรี
แก้ว อ.เลิงนกทา ปฏิบัติงานไม่
โปร่งใส
9.ร้องเรียนว่าพนักงานเทศบาล
ตาบลบุ่งค้ามีส่วนร่วมในการฮั้ว
ประมูลงานกับผู้รับเหมา

- อยู่ระหว่างดาเนินการสอบสวน
- อยู่ระหว่างดาเนินการสอบสวน

มีข้อร้องเรียน
หลายประเด็น
และ
คณะกรรมการ
สอบสวนหลาย
หน่วยงาน จะ
เร่งรัดภายใน
เมษายน 2559
- อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
สอบสวน
- อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
สอบสวน
- อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
สอบสวน
- อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
สอบสวน
- อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
สอบสวน

2 มิ.ย. 58

- อยู่ระหว่างดาเนินการสอบสวน

7 ก.ค. 58

- อยู่ระหว่างดาเนินการสอบสวน

17 ก.ค.
58

- อยู่ระหว่างดาเนินการสอบสวน - อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
สอบสวน
- อยู่ระหว่างดาเนินการสอบสวน - อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
สอบสวน

17 ส.ค.
58
16 .ต.ค.
58
19 ต.ค.
58

- อยู่ระหว่างดาเนินการสอบสวน - อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
สอบสวน
- อยู่ระหว่างดาเนินการสอบสวน - อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
สอบสวน
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10.ร้องเรียนนายก อบต.กุดชุม 26 ต.ค.
- อยู่ระหว่างดาเนินการสอบสวน - อยู่ระหว่าง
ว่านาเงินประเพณี บุญบั้งไฟไป 58
ดาเนินการ
ใช้ส่วนตัว
สอบสวน
11. ขอให้ตรวจสอบ อบต. ผือฮี 3 ธ.ค. 58 - อยู่ระหว่างดาเนินการสอบสวน - อยู่ระหว่าง
เปิดสอบพนักงานจ้าง (ผู้ดูแลเด็ก)
ดาเนินการ
อาจมีการทุจริต
สอบสวน
12.ร้องเรียนพฤติกรรมไม่
11 ธ.ค. 58 - อยู่ระหว่างดาเนินการสอบสวน - อยู่ระหว่าง
เหมาะสมของรองปลัดเทศบาล
ดาเนินการ
ต.ตาดทอง
สอบสวน
13.ร้องเรียนว่านายก อบต.
19 ม.ค.
- อยู่ระหว่างดาเนินการสอบสวน - อยู่ระหว่าง
สามแยก เรียกรับเงินโบนัสจาก 59
ดาเนินการ
พนักงาน
สอบสวน
ข. เรื่องร้องเรียนเข้าใหม่ (16 มี.ค. 59 – 15 เม.ย. 59) จานวน 2 เรื่อง ได้แก่
ที่

ส่วนราชการ

1

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดยโสธร

2

อาเภอคาเขื่อนแก้ว 2. ขอให้ตรวจสอบการบริหารจัด
การเงินโครงการชุมชนพอเพียง
บ้านหนองเสียว หมู่ 10 ต.กู่จาน

ประเด็นกล่าวโทษโดยสรุป

วัน/เดือน/ปี
ที่รับเรื่อง

4. ร้องเรียนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 21 มี.ค.59
ต.หนองหิน มีพฤติกรรมชู้สาว
23 มี.ค.59

ข้อชี้แจงความคืบหน้า
การดาเนินงานของส่วนราชการ
- อยู่ระหว่างดาเนินการสอบสวน

- ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้ว

ประธานฯ :

ขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน และรายงานผลการดาเนินการให้จังหวัดทราบ
กรณีไม่สามารถดาเนินการได้ให้นาเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทราบโดยเร็ว

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
นายธวัชชัย ตาเมือง ผู้ช่วยเลขานุการฯ : 5.1 กาหนดการประชุมครั้งที่ 5/2559 ในวันจันทร์ที่
23 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัด
ยโสธร ชั้น 3 ในการนี้ ขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานทุกแห่ง อาเภอทุกอาเภอให้ความสาคัญ
ต่อการดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐฯ และการจัดกิจกรรมต่อต้าน
การทุจริตฯ รวมถึงการรายงานข้อมูลผลการดาเนินงานให้จังหวัดทราบทุกวันที่ 15 ของเดือน
เพื่อเป็นข้อมูลเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ในครั้งต่อไป
ประธานฯ :
5.2 การดาเนินการตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เป็นอีกกระบวนการหนึ่งในการสร้างความโปร่งใส
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ให้แก่ภาครัฐ ดังนั้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดยโสธร : ขณะนี้ ก.ก.ต. ได้มีมติกาหนดให้วันที่ 7 สิงหาคม 2559
เป็นวันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ....... โดยสานักงาน ก.ก.ต.
จะได้ดาเนินการรณรงค์และชี้แจงประชาชนตามขั้นตอนที่กฎหมายกาหนดต่อไป
อนึ่ง คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ข้าราชการทุกคนวางตัวเป็นกลางทางการเมือง
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
ธวัชชัย ตาเมือง ผู้จดรายงานการประชุม
(นายธวัชชัย ตาเมือง)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

*****************

