รายงานการประชุม
คณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม ๒๐๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเดิม)
********************
ผู้มาประชุม
๑. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประธาน
๒. นายวิโรจน์ สนธิกรณ์
แทนปลัดจังหวัดมุกดาหาร
๓. พ.ต.อ.ไพโรจน์ ไทยพุทรา แทนผู้บงั คับการตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
๔. น.ส.พิณพิชญา ก่อคุณ
แทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
๕. นายบุญมา สุภารีย์
แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
๖. นางศศกร ลออศรีสกุลไชย คลังจังหวัดมุกดาหาร
๗. นายเวชสุวรรณ อาจวิชัย
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
๘. นายกิตติพศ ตันประเสริฐ ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
๙. นายวิเชียร ทองพุ่ม
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
๑๐. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
๑๑. นายสุชาติ ชัยจิตร์
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
๑๒. นายสุรพงษ์ ศิริเวช
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
๑๓. นางมธุรส เปรมฤทธิ์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
๑๔. นายสมเลิศ พาพันธุ์เรือง แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
๑๕. นายวรวิทย์ ทัศนสัมฤทธิ์ ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
๑๖. นางทิพวรรณ ตังตระกูล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
๑๗. นางณัฐกฤตา ดาหาร
แทนแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
๑๘. นายทรงศิลป์ ประสีระเก แทนจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
๑๙. นายแสงทอง อนันตภักดิ์ ประชาสัมพันธ์จงั หวัดมุกดาหาร
๒๐. นายอภิรักษ์ สาราญวงศ์ แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
๒๑. น.ส.รวีวรรณ แสนสวาสดิ์ แทน ผอ.สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดมุกดาหาร
๒๒. นายสมชาย นิยมชาติ
แทนนายด่านศุลกากรมุกดาหาร
๒๓. นายยุทธศักดิ์ อรอุณ
แทนสรรพสามิตพื้นทีม่ ุกดาหาร
๒๔. นายธกร วรรณพฤกษ์
แทนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
๒๕. น.ส.ฉวีวรรณ พันธุ์มณี
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
๒๖. นางนิชาภา วงศ์ศรีทา
แทนผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
๒๗. นายจิระพงษ์ โรจนประพันธ์ แทนอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
๒๘. นายกานต์ สุวรรณพันธ์
แทนพลังงานจังหวัดมุกดาหาร
๒๙. น.ส.จิตรปฏิมา เทียนศรี แทน ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
๓๐. นางวาศิณี พรทอง
แทนเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
๓๑. นางพนารัตน์ /...

-๒๓๑. นางพนารัตน์ คนขยัน
แทนวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
๓๒. นางสุนิภา บุญหาร
แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงั หวัดมุกดาหาร
๓๓. นางวีรญาดา สิงคเสลิต
แทนปศุสัตว์จงั หวัดมุกดาหาร
๓๔. นายขวัญชัย ธนพรไพศาล แทนสรรพากรพื้นทีม่ ุกดาหาร
๓๕. น.ส.เปี่ยมสุข ปรีดี
แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
๓๖. นางอาพันธ์ คล่องดี
แทนขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
๓๗. ดร.กิตติรัตน์ กุลตังวัฒนา ผู้แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมุกดาหาร
๓๘. นายสมศักดิ์ ศรีบุญเรือง แทนประธานการหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
๓๙. นางณิทฐา แสวงทอง
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
๔๐. นายวิศิษฐ์ โพธิ์ไทรย์
หน.กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
๔๑. นายทวีศักดิ์ ป้องศรี
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ติดราชการ
๒. ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
๓. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
๔. พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
๕. สหกรณ์จงั หวัดมุกดาหาร
๖. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
๗. นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
๘. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
๙. นายกสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. น.ส.สิมาทิพย์ มีเดช
สานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดมุกดาหาร
๒. น.ส.อรวรรณ มงคลสุภา
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
๓. น.ส.สกุลภักดิ์ เสาเวียง
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๐๕ น.
นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานดาเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตถือว่าเป็นวาระแห่งชาติเป็นเรื่องที่ปฏิบัติกันมาเป็น
ประจาอยู่แล้ว เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้ามาควบคุมประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๒
พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสาคัญที่ต้องปฏิบัติให้
จริงจัง ต้องท าให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น การดาเนินการในระยะที่ ๑ ได้ผ่านพ้นแล้ว
ขณะนี้อยู่ในระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ มีทั้งหมด ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนั้นจึงเป็นภารกิจ
ของส่วนราชการ กระทรวง กรมต่างๆ ลงมาจนถึงระดับจังหวัดที่จะต้องนาไปดาเนินการ
และเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ กระทรวงมหาดไทยกับสานักงาน ป.ป.ช. ได้มี การลงนาม
MOU เพื่อขับเคลื่อน/…

-๓MOU เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กาหนดให้แต่ละจังหวัดจัดทา
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้
๑. คณะกรรมการร่วมเพือ่ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร
๒. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

รับทราบ
เรื่องเพื่อทราบ
๒.๑ คาสั่ง คสช.ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
หัวหน้าสานักงานจังหวัด สืบเนื่องจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ได้มีคาสั่งเรื่องการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริต ให้ส่วนราชการต่างๆ นาแนวทางไปปฏิบัติ ๔ ด้าน คือ
ข้อ ๑ ในกรณี ที่ มี ก ารกล่ าวหาหรือ พบเหตุอั นควรสงสั ยว่า ข้า ราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทาการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะ
ตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้ส นับ สนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบี ยบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมาย
อย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว
ข้อ ๒ ในกรณีการจัดซือ้ จัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้า
ส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม กากับดูแลการดาเนินงาน
ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ อย่างเคร่งครัด
ข้อ ๓ กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดาเนินการ
ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา แล้วแต่กรณี
ข้อ ๔ ให้สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน ภา ครั ฐ
ดาเนินการแสวงหา รวบรวม และดาเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้ม าซึ่ง ข้อเท็ จ จริงและ
พยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียด และพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ
รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการดาเนินงานตามข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ และรายงาน
ผลการปฏิบัติพร้อมทั้ ง เสนอความเห็ นให้คณะรัก ษาความสงบแห่ง ชาติท ราบและ
พิจารณาอย่างต่อเนื่อง
มติที่ประชุม
รับทราบ
๒.๒ นโยบายคณะรัฐมนตรี ด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
หัวหน้าสานักงานจังหวัด พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในการบริห ารราชการแผ่นดิน ว่ารัฐบาลมี นโยบาย ๑๑ ด้าน เรื่อง การป้องกั นและ
ปราบปรามการทุจริตอยู่ในข้อ ๑๐ ดังนี้
๑๐. นโยบาย/…

-๔๑๐. นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบในภาครัฐ
๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดั บ
ประเทศ ภูมิ ภาคและท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่ มีอานาจ
หน้าที่ซ้าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติ
ราชการให้ทันสมัย โดยนาเทคโนโลยีมาใช้แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใสชัดเจน สามารถ
บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุง
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครั ฐให้ เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริ หารกิ จการ
บ้านเมื องที่ ดี การบริหารจั ดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลางและการอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนดาเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ใน
ระบบราชการ โดยจะดาเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็น และ
ตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดาเนินการได้
๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอานาจเพื่อให้ป ระชาชนสามารถเข้าถึง บริก าร
สาธารณะได้โ ดยรวดเร็ว ประหยัดและสะดวก ทั้ ง จะวางมาตรการทางกฎหมาย
กาหนดผู้รับ ผิดชอบที่ชัดเจนขั้นตอนที่ แน่นอนระยะเวลาดาเนินการที่ ร วดเร็วและ
ระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงประวิงเวลาหรือใช้อานาจ
โดยมิ ช อบ ก่ อ ให้ เ กิ ด การทุ จ ริ ต การสู ญ เสี ย โอกาสหรื อ สร้ า งความเสี ย หายแก่
ประชาชนโดยเฉพาะนัก ลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับ ปรุง หน่วยงาน
ให้บริก ารด้านการทาธุรกิ จ การลงทุ น และด้านบริก ารสาธารณะในชีวิตประจาวัน
เป็นสาคัญ
๑๐.๓ ยกระดับ สมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มี ป ระสิท ธิภาพสามารถ
ให้บ ริก ารเชิง รุ ก ทั้ ง ในรูป แบบการเพิ่ ม ศูนย์รั บ เรื่องราวร้อ งทุ ก ข์จ ากประชาชนใน
ต่างจังหวัดโดยไม่ ต้องเดินทางเข้ามายัง ส่วนกลาง ศูนย์บ ริก ารสาธารณะแบบครบ
วงจรที่ ครอบคลุม การให้ บ ริ ก ารหลากหลายซึ่ ง จะจัด ตั้ง ตามที่ ชุ ม ชนต่ างๆเพื่ อให้
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับ บริก ารได้โดยสะดวก การให้บริก ารถึงตัว
บุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบ
รัฐบาลอิเ ล็กทรอนิกส์ที่ส มบูร ณ์แบบพัฒ นาหน่วยงานของรัฐให้เ ป็นองค์ก รแห่งการ
เรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการทางานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพและมีระบบ
บูรณาการ
๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วาง
มาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมืองและส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์
คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ
๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและ
จิตส านึกการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กั บ
การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกั นและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติ มิ ช อบของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ทุ ก ระดั บ อย่ า งเคร่ ง ครั ด ยกเลิ ก หรื อ แก้ ไ ข
กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่ไม่จาเป็นสร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิด
ช่องโอกาส/…

-๕ช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับ
บริการจากรัฐซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและ
ประชาชน
๑๐.๖ ปรั บ ปรุ ง และจั ดให้ มี ก ฎหมายเพื่อให้ค รอบคลุม การป้อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจ ริตประพฤติมิ ชอบและการมี ผ ลประโยชน์ทั บซ้อนในภาครัฐทุ ก
ระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เ ป็นวาระส าคัญ เร่ง ด่วนแห่งชาติ และเป็นเรื่องที่ ต้องแทรก
อยู่ ใ นการปฏิ รู ป ทุ ก ด้า น ทั้ ง จะเร่ ง รั ด การด าเนิ น การต่ อ ผู้ ก ระท าการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิ ชอบทั้ง ในด้านวินัยและคดี รวมทั้ง ให้ผู้ใช้บ ริก ารมี โอกาสประเมิ นระดับ
ความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐและเปิดเผยผลการประเมิ นต่อประชาชน ทั้งจะ
นากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุนการใช้จ่ายเงิน ภา ครั ฐ
การปฏิ บัติ ห รือ ละเว้ นการปฏิบั ติ โ ดยมิ ช อบ การใช้ดุ ล พิ นิ จ ของเจ้ าหน้ าที่ การมี
ผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อนซึ่งได้มีคาวินิจฉัยขององค์กรต่างๆเป็นบรรทัดฐานแล้ว
มาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือใน
การปฏิบัติราชการ
๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆที่
จัดตั้งขึ้นเพื่ อ สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ ของรัฐหรือต่อต้านการทุ จ ริต
และประพฤติมิ ชอบทั้ ง จะวางมาตรการคุ้ม ครองพยานและผู้เ กี่ ยวข้ องเพื่อให้ก าร
ดาเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซง
หรือขัดขวาง
มติที่ประชุม
รับทราบ
๒.๓ แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
ผู้แทนสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด แนวทางการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ ๒ เป้ าหมายโดยภาพรวม เพื่ อ ลดปั ญ หาการทุ จ ริ ต
ภายในประเทศ ส่ ง เสริ ม ให้ มี ภ าพลั ก ษณ์ ก ารคอรั ป ชั่ น ที่ ดี ขึ้ น แนวทางการ
ดาเนินงานภายใต้แผนงานคือ
๑. สร้างกลไกการป้องกันให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเสริมสร้าง
ให้ใช้ห ลักธรรมาภิบาล และการบูร ณาการหน่วยงานภาครัฐ พัฒ นาเครือข่ายความ
ร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนในประเทศ พัฒนาเครือข่ายระหว่างประเทศ สนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกั น และปราบปรามการทุ จริต ปรับ ปรุง ระบบการ
ทางาน เพิ่มประสิทธิภาพความโปร่งใส ลดความเสี่ยงของการทุจริต
๒. การสร้างความตระหนักในการป้องกันปราบปรามการทุจริต คือสร้างจิตสานึก
คุณธรรม จริยธรรม ให้ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต สนับสนุนข้าราชการที่ มีค่านิยม
ในการต่อ ต้านการทุจ ริต เร่งรัดการบรรจุหลักสูตรการป้องกั นและปราบปรามการ
ทุจริต เร่งรัดพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม
๓. การส่งเสริมความเข้มแข็งในการปราบปรามการทุจริต เพิ่มประสิทธิภาพการ
แสวงหาข้อเท็จจริง ตรวจสอบไต่สวนวินิจฉัย ตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนีส้ ิน/…

-๖-

มติที่ประชุม

และหนี้สิน สืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของภาครัฐ เข้มงวด
การใช้กฎหมายการป้องกันการทุจริต เร่งรัดการดาเนินการเรื่องร้องเรียนคดีใหม่และเก่า
ทิศทางในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของสานักงาน ป.ป.ช.
๑. สนับสนุนให้มีการเสริมสร้างค่านิยมสุจริต
๒. พัฒนากลไกและรูปแบบในการป้องกัน ตรวจสอบทรัพย์ และปราบปราม
การทุจริต
๓. พัฒนาประสิทธิภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
๔. พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันฯ
๕. เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบริหารสื่อสาธารณะ
วัตถุประสงค์
๑. เสริมสร้างสังคมให้มีความซื่อตรง มีวินัยและจริยธรรมในการต่อต้านการทุจริต
๒. ยกระดับการดาเนินงานในการป้องกันการตรวจสอบทรัพย์สินและปราบปราม
การทุจริตให้มีประสิทธิภาพและยอมรับในประเทศและต่างประเทศ
๓. ส่งเสริมความร่วมมือในภาคีทุกภาคส่วน
๔. พัฒนาสานักงาน ป.ป.ช. ให้เป็นองค์กรปราบปรามการทุจริต
๕. เพิ่มประสิทธิภาพการสื่ อสารให้มีการโน้มน้าวการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริต
รับทราบ

๒.๔ คาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๓๕๖/2557 ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕57 เรื่อง
การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
หัวหน้าสานักงานจังหวัด คาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๓๕๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การจัดตั้ ง
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตโดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านบริหารทาหน้าที่
หัวหน้าศูนย์ฯ และมีสานักงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตรับผิดชอบภารกิจ โดย
แบ่งงานออกเป็น ๒ ด้าน ประกอบด้วย (๑) ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
(๒) ด้านส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม
มติที่ประชุม
รับทราบ
๒.๕ บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ
หัวหน้าสานักงานจังหวัด ในบันทึกข้อตกลงกาหนดแผนการปฏิบัติและแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
๑. ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ร่วมมือขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๒. ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดร่วมมือในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและส่งเสริมสนับสนุน
ให้อ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับ การประเมินผลทั้ ง หมด รวมทั้ ง ปรับปรุง การ
ดาเนินงานตามข้อแนะนา
๓. ให้การสนับสนุน/...

-๗๓. ให้การสนับสนุนด้านองค์ความรูเ้ กี่ยวกับระเบียบและกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๔.พั ฒ นาปรับ ปรุง หลัก สูตรการฝึก อบรมทุ ก ระดับ ของหน่ว ยงานในสัง กั ด
กระทรวงมหาดไทย เพื่อเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต และให้มี
ความรู้ ค วามเข้ า ใจถึ ง ผลกระทบการทุ จ ริ ต ที่ ส่ ง ผลเสี ย หายต่ อ ประเทศชาติ แ ละ
ประชาชน
๕. ให้จัดตั้งคณะกรรมการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกั นและ
ปราบปรามการทุ จริ ตระดั บ กระทรวงและจัง หวัด เพื่อเป็นกลไกในการขับ เคลื่อ น
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต
มติที่ประชุม

รับทราบ
๒.๖ คาสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ ๒๑๔/๒๕๕๘ ลงวันที่๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร

หัวหน้าสานักงานจังหวัด กรณี ที่ มี การกาหนดไว้ในบั นทึ กข้อตกลงดังกล่าว และกระทรวงมหาดไทยให้จังหวัด
ดาเนินการ จังหวัดมุกดาหารจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปราม
การทุ จ ริตจังหวัด ขึ้นมา โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด มุกดาหารเป็นประธาน มีหัวหน้า
สานัก งานจังหวัดมุกดาหารเป็นกรรมการและเลขานุการ และมีคณะกรรมการจากส่วน
ราชการต่างๆ รวม ๕๐ คน
มติที่ประชุม
รับทราบ
๒.๗ คาสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ ๒๖๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร (ศปท.จ.มห.)
หัวหน้าสานักงานจังหวัด จั ง หวั ด มุ ก ดาหารได้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
(ศปท.จ.มห.) โดยผู้ว่า ราชการจัง หวัด มุ ก ดาหารได้ม อบหมายให้ร องผู้ว่าราชการ
จังหวัด มุกดาหาร (นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร) ทาหน้าที่หัวหน้าศูนย์ฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ในศูนย์ ดารงธรรมจังหวัด มีภารกิ จอยู่ ๒ ด้าน คือ ๑) ด้านป้องกั นและปราบปราม
การทุจริต ให้ปลัดจังหวัดมุกดาหาร เป็นหัวหน้าคณะทางาน ๒) ด้านส่งเสริมคุ้มครอง
จริยธรรม ให้หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร เป็นหัวหน้าคณะทางาน
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ การกาหนดแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
จังหวัดมุกดาหาร
๓.๑.๑ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘– ๒๕๖๐
หัวหน้าสานักงานจังหวัด เพื่ อ ให้ส อดคล้องกั บ ยุท ธศาสตร์ช าติฯ ตามที่ ส านัก งาน ป.ป.ช. เสนอ ส านั ก งาน
จังหวัดจึงได้จัดทาโครงร่างแผนป้องกันและปราบปรามฯ ๓ ปี ซึ่งแยกตามประเด็น
ยุทธศาสตร์/...

-๘ยุทธศาสตร์ โดยในส่วนของสานักงานจังหวัดเริม่ จัดทาโครงการเพื่อเสนอของบประมาณไป
ที่ส่วนกลางแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแบบฟอร์มที่ร่างไว้ว่าเหมาะสมกับแผนยุทธศาสตร์
๓ ปี หรือไม่
ประธาน
ขอให้ช่วยกันพิจารณาแบบฟอร์มที่เสนอมา เนื่องจากส่วนกลางไม่ได้กาหนดให้ จึงอาศัย
โครงจากแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ อย่างที่เรียนมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าเป็นภารกิจ ร่วมของ
ระดับจังหวัดที่ต้องดาเนินการขับเคลื่อนร่วมกัน
ผู้แทนสานักงาน ป.ป.ช.ฯ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่วนมากจะเป็นหน่วยงานส่วนกลางเป็นหลักในการขับเคลื่อน แต่เนื่องจาก
จังหวัดมุกดาหารตั้งอยู่แถบชายแดน หากมีกิจกรรมที่ทาร่วมกันอยู่แล้วก็สามารถสอดแทรก
กิจกรรมเข้าไปในยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ ในส่วนของสานักงาน ป.ป.ช. จะแบ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ ภารกิจ และกลุ่มเป้าหมาย โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ทุกๆ ปี จะมี
การจัดงานวันคอร์รปั ชั่นสากล ในวันที่ ๙ ธันวาคม มีการนาเยาวชนเข้าร่วมในกิจกรรม
ดังกล่าว
คลังจังหวัด
น่ า จะให้ แ ต่ ล ะหน่ ว ยงานกลั บ ไปดู ว่ า ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากต้ น สั ง กั ด มี ก าร
ดาเนินงานเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติอย่างไร หากมีและเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ฯ
ก็ให้นามาบรรจุไว้ หรือในกรณีที่เราทาแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ยกตัวอย่างเช่น ยุท ธศาสตร์ที่ ๑ หัวข้อที่ ๔ ที่บ อกว่า ดูแลคุณภาพชีวิตและ
รายได้ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและข้าราชการ นั้นหมายความว่า สานักงานคลังอาจจะทา
โครงการเกี่ ยวกั บ การดู แ ลคุ ณ ภาพชี วิ ต และรายได้ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ที่ อ าจจะไม่ ใ ช้
งบประมาณ
หัวหน้าสานักงานจังหวัด ตามแบบฟอร์มนีไ้ ม่ต้องเป็นโครงการที่สั่งจากส่วนกลาง อาจจะคิดโครงการขึ้นมาเอง
และไม่ต้องใช้ง บประมาณ เช่น การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง การฝึก อบรม และ
เป้าหมายไม่ใช่เป้าหมายของประเทศคือเป็นเป้าหมายของหน่วยงานเอง
คลังจังหวัด
ยุท ธศาสตร์ทั้ ง ๕ ยุท ธศาสตร์ อาจจะไม่ จ าเป็นต้องเข้าทั้ ง ๕ ยุท ธศาสตร์และค่ า
เป้าหมายเป็นค่าที่กาหนดขึ้นมาเอง
ประธาน
หากแต่ละโครงการเข้ายุทธศาสตร์ใดก็ใช้ยุทธศาสตร์นั้น งบประมาณอาจจะมีหรือไม่มี
ก็ได้
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
๓.๑.๒ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประธาน
แผน ๓ ปี เสร็จแล้ว ต่อไปจะพิจารณาแผนประจาปี ๒๕๕๘ (เเผน ๑ ปี)
หัวหน้าสานักงานจังหวัด เนื่องจากทุกส่วนราชการไม่มีงบประมาณที่แน่นอน จึงให้รวบรวมงาน/กิจกรรมที่ทาอยู่
แล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ มาไว้ในแผนงานโครงการตามแบบฟอร์ม ส่งให้ฝ่าย
เลขาฯ ดาเนินการต่อไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
๓.๒ การดาเนิน/...

-๙๓.๒ การดาเนินการโครงการขับเคลื่อน “วาระมหาดไทยใสสะอาด ปี ๒๕๕๘”
หัวหน้าสานักงานจังหวัด กระทรวงมหาดไทยสั่งให้จังหวัดดาเนินการเพิ่ม อีก คือแผนการดาเนินการโครงการ
ขับเคลื่อน “วาระมหาดไทยใสสะอาด ปี ๒๕๕๘” โดยมีกิจกรรมหลักที่กาหนดให้นาไป
ปฏิบัติ ดังนี้
๑) จัดทาคู่มือการให้บริการประชาชนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ที่กาหนดขั้นตอนการให้บริการ เอกสารที่จาเป็น และระยะเวลาที่แล้วเสร็จ
๒) ยกย่องเชิดชู มอบประกาศนียบัตรและรางวัล “จังหวัดใสสะอาด” “อาเภอใส สะอาด” “องค์การบริหารส่วนจังหวัดใสสะอาด” “เทศบาลใสสะอาด” และ “องค์การ
บริหารส่วนตาบลใสสะอาด”
๓) ยกย่องเชิดชู มอบประกาศนียบัตรบุคลากรต่อต้านการทุ จริ ตต้นแบบที่ ชี้
เบาะแสนาไปสู่การตรวจสอบและลงโทษผู้ทุจริตคอร์รัปชั่น
๔) รณรงค์ กิ จกรรม “ไม่ ให้ ไม่ รั บ” โดยให้ จังหวั ดร่วมกั บภาคเอกชนและภาค
ประชาชนในจังหวัด
ซึ่งกิจกรรมนี้สามารถทาร่วมกับหน่วยงานอื่นได้ ถ้าท่านมีกิจกรรมอยู่แล้วท่านก็สามารถ
นามาใส่ไว้ได้ เช่น ข้อ ๑ การจัดทาคู่มื อการปฏิบัติงานนั้น งานที่ ต้องดูแลประชาชน
จ าเป็ น ต้อ งจัดท าคู่ มื อไว้ในแผนด้วย ส าหรั บข้ อ ๒ – ๓ การยกย่อ งเชิ ด ชู นั้ น ทาง
ส่วนกลางอยู่ระหว่างกาหนดหลักเกณฑ์ ว่าควรจะดาเนินการอย่างไร ซึ่งจะเสนอในที่
ประชุมครั้งต่อไป
ประธาน
โครงการมหาดไทยใสสะอาดจะเน้น หนั กในหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยมี ๔
กิจกรรม เช่น กิจกรรมจัดทาคู่มือบริการประชาชนซึ่งจะสอดคล้องกับที่รัฐบาลได้ออก
กฎหมายเรียกว่า พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ กาหนดไว้ว่าทุกส่วน
ราชการต้องทาคู่มือการอนุญาต ต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง เพราะที่ผ่านมาเกิดช่องว่าง
การใช้ดุลพินิจตามใจของเจ้าหน้าที่ รายละเอียดทางจังหวัดจะเวียนไปอีกครั้งหนึ่ง
หัวหน้าสานักงานจังหวัด โครงการตามแผนงานต่างๆ ให้สง่ สานักงานจังหวัดภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘
ประธาน
ให้ส่งภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ส่งในรูปแบบไฟล์ เราจะได้มีผลงานว่ามีความ
ตัง้ ใจแน่วแน่ว่าจะขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องอื่นๆ
ดร.กิตติรัตน์ กุลตังวัฒนา สานักงาน ป.ป.ช. ที่ มี MOU กั บหน่วยงานต่างๆ เวลาท ากิ จกรรมต่างๆ อยากให้มี
คณะกรรมการธรรมาภิบาลไปร่วมด้วย เพื่อจะเป็นประโยชน์ ส่วนคาสั่งจังหวัดที่แต่งตั้ง
คณะทางานและศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัด ไม่มีคณะกรรมการธรรมาภิบาล
ถ้าหากเป็นไปได้อยากให้เพิ่มคณะกรรมการฯ เข้าไปร่วมจะสามารถสร้างประโยชน์ได้มาก
ขึ้น เนื่องจากมีเครือข่ายเยอะ
หัวหน้าสานักงาน/...

- ๑๐ หัวหน้าสานักงานจังหวัด คณะทางานและศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริตจังหวัด คือคนที่ปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น
๒ ด้าน คือ ด้านป้องกันและปราบปราม มีปลัดจังหวัดเป็นหัวหน้าคณะทางาน และด้าน
ส่งเสริมฯ มีหัวหน้าสานักงานจังหวัดเป็นหัวหน้าคณะท างาน ส่วนคณะกรรมการชุ ด
ใหญ่คอยช่วยคิดและให้คาปรึกษา แต่ถ้าคณะกรรมการธรรมาภิ บาลจังหวัดจะเข้าร่วม
ก็ยินดี
ประธาน
ให้ฝ่ายเลขาฯ รับเรือ่ งไปดาเนินการ
คลังจังหวัด
กิจกรรมของสานักงานคลังจังหวัดจะร่วมกับสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด โดยสร้างเครือข่ายร่วมกันในการตรวจสอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย
สิ่งที่ เห็นได้ชัดในการดาเนินงานก็ คือความโปร่ง ใสในการดาเนินงานดัง กล่าว ซึ่งจะ
รวบรวมรายละเอียดและสรุปให้เข้ากับหลักเกณฑ์ของกิ จกรรม/โครงการ ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผู้แทนสานักงาน ป.ป.ช.ฯ สานักงาน ป.ป.ช. ทา MOU กับส่วนราชการที่มีภารกิจร่วมกัน ดังนี้ กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์/กระทรวงมหาดไทย/กระทรวงสาธารณสุข/วุฒิสภา/สภา
การเมื อ ง/คณะกรรมการอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล/ที่ ป ระชุ ม
อธิ ก ารบดี แ ห่ ง ประเทศไทย/ส านั ก งานลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ / ส านั ก งาน กศน./มหา
จุ ฬ าลงกรณ์ ร าชวิ ท ยาลั ย /ส านั ก งานพร ะพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ / ส านั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ/ศูนย์มหาธรรม/องค์กรมหาชน/มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโ รฒ/ส านัก งานผู้ตรวจการแผ่นดิน/คณะกรรมการสิท ธิมนุษยชนแห่งชาติ/
สานักงาน ก.พ./สภาทนายความ/สานักงานพัฒนาการเมือง และสภาการหนังสือพิมพ์
แห่งชาติ ถ้ามีหน่วยงานไหนอยากทา MOU สามารถติดต่อสานักงาน ป.ป.ช. ได้ทันที
ประธาน
เป็นลักษณะเดียวกันกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อทา MOU แล้ว ก็แจ้งมายังจังหวัดว่า
จะต้องดาเนินการอย่างไร จึงเกิดเป็นคณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ที่ผ่านมาสานักงานจังหวัดก็ได้รบั ความอนุเคราะห์จากสานักงาน ป.ป.ช. ส่งวิทยากร
มาช่วยในเรื่องการอบรมรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งกระทรวงต่างๆ ก็สามารถทา
ได้เช่นกัน
คลังจังหวัด
หากมีข้อสงสัยในเรื่องโครงการ/กิจกรรม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ไหน
หัวหน้าสานักงานจังหวัด ติดต่อได้ที่หัวหน้าสานักงานจังหวัดและคุณทวีศักดิ์ ป้องศรี กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้แ ทนนายแพทย์ส าธารณสุข จังหวัด มี การจั ดตั้ง ศูนย์ฯ ระดับกระทรวง และได้เ ชิญ หัวหน้าส่วนราชการ
ผอ.โรงพยาบาล และสาธารณสุขอาเภอ เข้าไปรับ ทราบนโยบายจากส่วนกลางแล้ว
และยังมีตัวชี้วัดในเรื่องความโปร่งใสต่างๆ โดยจะมีการประเมินภายในและภายนอก
องค์ ก ร มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะท างานต่ า งๆ รายงานไปที่ เ ขต และรายงานส่ ว นกลาง
ตามลาดับ ซึ่งสาธารณสุขจังหวัด จะมีนิติกรประจาสานักงานเป็นผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ดังกล่าว
ประธาน
ฝากแต่ละหน่วยงานไปดูด้วยว่ากระทรวงต้นสังกัดทาอย่างไร แล้วนามาปรับให้เข้ากับแผน
๑ ปี หรือ ๓ ปีได้
ผู้แทนแรงงานจังหวัด สานักงานแรงงานจังหวัดได้เตรียมประเด็นนี้ให้กับผู้ตรวจฯแรงงาน โดยให้ แต่ละกลุ่ม
เลือกกระบวนงานมา และระบุรายละเอียดและขั้นตอนมีอะไรบ้าง
ผบ.เรือนจา/...

- ๑๑ ผบ.เรือนจาจังหวัด

ในการดาเนินงานของเรือนจามีมาตรการด้านความโปร่งใส ๕ ด้านอยู่แล้ว และปฏิบัติ
มาหลายปีแ ล้ ว ไม่ ว่ าจะเป็นเรื่องอาหารของผู้ ต้องขัง ก็ จ ะมี คณะกรรมการเข้ามา
ตรวจสอบการบริหารงาน การรายงานบัญชีทรัพย์สินของผู้บัญชาการเรือนจาทุกครั้งที่มี
การโยกย้าย การจัดซื้ อจัดจ้างในหน่วยงานก็ มีมาตรฐานในการตรวจสอบและมีการ
ประเมินทั้งภายในและภายนอกด้วย
ผู้แทนสานักงาน ป.ป.ช.ฯ หากหน่วยงานใดประสงค์จะดาเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกับสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด
สามารถติดต่อได้ที่ ๐๔๒ ๖๒๐๙๐๕
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุม
เวลา ๑๕.๓๐ น.

(ลงชื่อ)..............................................ผูจ้ ดรายงานการประชุม
(นายทวีศักดิ์ ป้องศรี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร

