รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
จังหวัดอุทยั ธานี
ครัง้ ที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันศุกรที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
.......................................................
ผูมาประชุม
1. นายไมตรี ไตรติลานันท
รองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี
ประธาน
กระทรวงมหาดไทย
2. นายกานต ธงภักดิ์
(แทน) ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
3. นางสาวภัทรีพันธุ พัดใส
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุทัยธานี
4. นางเธียรรัตน จันทรัตนันท
(แทน) พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี
5. นางอโนชา อุทัยเกา
(แทน) เจาพนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
6. นายชํานาญ แตงจุด
รก.หน.สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี
7. นางสาวธัญลักษณ หิรัญ
(แทน) ทองถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
8. นางสาววชิรา แจงจิต
(แทน) นายอําเภอเมืองอุทัยธานี
9. นางสาวสุกัญญา ชื่นยงค
(แทน) นายอําเภอทัพทัน
10. นายวรรธน ฉายอภิรักษ
(แทน) นายอําเภอบานไร
11. นายธนกฤษณ ตันเสถียร
(แทน) นายอําเภอลานสัก
12. นางสาวจรัสศรี ชังชั่ว
(แทน) นายอําเภอสวางอารมณ
13. นางณิชานันท ไชยกุล
(แทน) นายอําเภอหนองขาหยาง
14. นายมนตรี ปรีดา
(แทน) นายอําเภอหนองฉาง
15. นายวิษณุ คําชื่น
(แทน) นายอําเภอหวยคต
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
16. นายธวัชชัย แรงสาริกรรม (แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
17. นายเกรียงศักดิ์ คงเขียว
(แทน) เกษตรจังหวัดอุทัยธานี
18. นายอนันต สิงหัตถะ
(แทน) ปศุสัตวจังหวัดอุทัยธานี
19. นายนุภาษ สันตยานนท
เกษตรและสหกรณจังหวัดอุทัยธานี
20. นายวิทยา เสรีประเสริฐ
(แทน) ประมงจังหวัดอุทัยธานี
21 นายทวีศักดิ์ กระแสสินธุ
(แทน) สหกรณจังหวัดอุทัยธานี
กระทรวงอุตสาหกรรม
22. นางสาวสมใจ มีสมบูรณ
อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
สํานักนายกรัฐมนตรี
23. พ.ท.หญิง วินิจ เทียมสุน
(แทน) รอง.ผอ.กอ.รมน.
24. นางสาวกรุณา จันทรจินดา (แทน) ประชาสัมพันธจังหวัดอุทัยธานี
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
25. นางสาวธิดาวัลย กีทีประกูล (แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุทัยธานี
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26. นายเฉลิมพล เนียมสกุล
27. นางสาวสุนัน เพชรชู
28. นางวิไล เลิศปติโกวิท
29. นางธนพร สุวรรณโณ
กระทรวงคมนาคม
30. นายอเนก ชัยพิริยพิทักษ
กระทรวงศึกษาธิการ
31.นางสิริพรรณ พิศาลสังฆคุณ
กระทรวงกลาโหม
32. ร.ท.สมศักดิ์ ปานาม
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
33.พ.ต.อ.ดร.บัณฑิต อินทุฤทธิ์
กระทรวงยุติธรรม
34. นายนฤพนธ แกวเทศ
35. น.ส.ลดาวัลย โรจนพานิช
36. นางวิรัช กุลเพชรประสิทธิ์
กระทรวงพลังงาน
37. นายวีรวิชญ ภมรสมิต
กระทรวงวัฒนธรรม
38.นางวัชรา พูลเขตรวิทย
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
39.นายภานุพงศ รักอู
ภาคเอกชน
40. นายนพนอย ทองประไพพักตร
41. นางชลอ โนรี
42. ธัญลักษณ แปงนวล
43. นายชัชวิส ฟองเพชร

แรงงานจังหวัดอุทัยธานี
สวัสดิการและคุมครองและแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
ประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี
จัดหางานจังหวัดอุทัยธานี
ขนสงจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) รองผูบังคับการกองกําลังรักษาความสงบเรียบรอย
จังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดอุทัยธานี
ผอ.สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดและสํานักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผอ.สํานักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
วิศวกรชํานาญการพิเศษรักษาราชการแทนพลังงานจังหวัดอุทัยธานี
(แทน)วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ประธานหอการคาจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ประธานคณะกรรมการเครือขาย ป.ป.ช.
ภาคประชาสังคมจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ประธานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี

องคกรสวนทองถิ่น
44. นายพฤฒิชัย วงศสุฤทธิ์
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี
45. นายโสภณ คะสันต
ประธานสภา อบจ.
46. นางสาวจินตนา อินมณี
(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี
สํานักงาน ป.ป.ช.
47. นางสาวจารุวรรณ ยอดบอพลับ เจาพนักงานตรวจสอบทรัพยสินชํานาญการ
48. นายวัลลภ วชระพันธ
เจาพนักงานปองกันการทุจริตชํานาญการ
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1. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี
2. ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
3. ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี
4. พาณิชยจังหวัดอุทัยธานี
5. ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
6. สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
7. ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
8. สถิติจังหวัดอุทัยธานี
9. คลังจังหวัดอุทัยธานี
10. ประธานศูนยประสานงานองคการชุมชนจังหวัดอุทัยธานี
ผูเ ขารวมประชุม
1. นางสาวภัทรีพันธุ พัดใส
2. นางสมเสนห อําภาพันธ
3. น.ส.เสริมศรี บุญคง
4. น.ส.คณาพร โพธิจิตสกุล
5. นายนฤณนท คําปญญา
6. น.ส.วันวิสาข สถิตพงษ
7. น.ส.นววรรณ สิงหอุบล
8. นางสาววิรัชดา ภาชนะปรีดา
9. นางบุณยรัตน แถมพยัคฆ

ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดอุทยั ธานี
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
จนท.วิเคราะหฯเชี่ยวชาญ สนง.ป.ป.ช.ภาค 6
จพง.ปองกันการทุจริตชํานาญการพิเศษ
จพง.ปองกันการทุจริตปฏิบัติการ
พนักงานทรัพยากรบุคคล
นิติกรปฏิบัติการ
พนักงานทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี
เจาหนาที่บันทึกขอมูล สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
เมื่อกรรมการฯ มาครบองคประชุมแลว ประธานไดกลาวเปดการการประชุมและดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ดวยรัฐบาลไทย สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ท. องคกรตอตานการคอรรัปชัน
(ประเทศไทย) รวมกับภาคีทุกภาคสวน กําหนดจัดงานวันตอตานคอรรัปชันสากล
(ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560 ภายใตแนวคิด “Zero Tolerance” พรอมทั้งใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค โดยสวนกลางกําหนดจัดงาน ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในสวนภูมิภาคใหจังหวัดรวมกับสํานักงาน ป.ป.ช. ภาค สํานักงาน
ป.ป.ช. ประจําจังหวัด กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ สวนราชการและ
หนวยงานองคกรที่เกี่ยวของทุกภาคสวนในจังหวัด จัดงานวันตอตานคอรรัปชันสากล
(ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560 ใหเหมาะสมกับสถานการณและสภาพพื้นที่ของ
แตละพื้นที่
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการจัดงานดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย จึงไดเชิญ
คณะอนุกรรมการการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตจังหวัดอุทัยธานี มาประชุมในวันนี้ สําหรับรายละเอียดจะไดหารือในวาระตอไป
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
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มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม
2560

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ จํานวน 4 เรื่อง
3.1 ผลการดําเนินงาน เรื่อง แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
สํานักงานป.ป.ช.
ดวยสํานักปองกันการทุจริตภาคการเมือง สํานักงาน ป.ป.ช. ไดดําเนินโครงการสงเสริม
ทองถิ่นปลอดทุจริต โดยสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต เพื่อใหการขับเคลื่อนเปนไปตามยุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 –
2564) และในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดดําเนินการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
จังหวัดอุทัยธานี จัดสงแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) โดย
สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดอุทัยธานี ไดแตงตั้งคณะทํางานสงเสริมการจัดทําแผนปฏิบัติ
การปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี ทําหนาที่ในการ
ขับเคลื่อนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
สงเสริมสนับสนุนใหความรู ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ ขอแนะนํา และความคิดเห็น บูรณาการ
และประสานงานกับหนวยงานอื่น ที่เกี่ยวของเพื่อใหการขับเคลื่อนการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตฯ เกิดประสิทธิภาพ ดําเนินการติดตาม ตรวจประเมินแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําสรุปรายงานผลการตรวจประเมินแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตฯ รวมทั้งเผยแพรประชาสัมพันธองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด
อุทัยธานีปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมด 64 แหง สงแผนปฏิบัติ
การฯ 57 แหง คิดเปนรอยละ 89.06 ไมสง 7 แหง คิดเปนรอยละ 10.93
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สงแผนปฏิบัติการฯ จํานวน 54 แหง ประกอบดวย
1) องคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี
2) เทศบาลเมืองอุทัยธานี
3) เทศบาลตําบลหนองขาหยาง
4) เทศบาลตําบลหนองฉาง
5) เทศบาลตําบลเขาบางแกรก
6) เทศบาลตําบลลานสัก
7) เทศบาลตําบลตลุกดู
8) เทศบาลตําบลทัพทัน
9) เทศบาลตําบลหนองสระ
10) เทศบาลตําบลสวางแจงสบายใจ
11) เทศบาลตําบลพลวงสองนาง
12) องคการบริหารสวนตําบลไผเขียว
13) องคการบริหารสวนตําบลหนองหลวง
14) องคการบริหารสวนตําบลบอยาง

-515) องคการบริหารสวนตําบลหวยคต
16) องคการบริหารสวนตําบลสุขฤทัย
17) องคการบริหารสวนตําบลทองหลาง
18) องคการบริหารสวนตําบลเมืองการุง
19) องคการบริหารสวนตําบลหูชาง
20) องคการบริหารสวนตําบลคอกควาย
21) องคการบริหารสวนตําบลบานบึง
22) องคการบริหารสวนตําบลบานใหมคลองเคียน
23) องคการบริหารสวนตําบลวังหิน
24) องคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง
25) องคการบริหารสวนตําบลลานสัก
26) องคการบริหารสวนตําบลประดูยืน
27) องคการบริหารสวนตําบลปาออ
28) องคการบริหารสวนตําบลน้ํารอบ
29) องคการบริหารสวนตําบลทุงนางาม
30) องคการบริหารสวนตําบลหนองไผแบน
31) องคการบริหารสวนตําบลน้ําซึม
32) องคการบริหารสวนตําบลดอนขวาง
33) องคการบริหารสวนตําบลหนองแก
34) องคการบริหารสวนตําบลเกาะเทโพ
35) องคการบริหารสวนตําบลทาซุง
36) องคการบริหารสวนตําบลสะแกกรัง
37) องคการบริหารสวนตําบลเนินแจง
38) องคการบริหารสวนตําบลหนองขาหยาง
39) องคการบริหารสวนตําบลหนองไผ
40) องคการบริหารสวนตําบลหลุมเขา
41) องคการบริหารสวนตําบลทุงโพ
42) องคการบริหารสวนตําบลเขากวางทอง
43) องคการบริหารสวนตําบลหนองยาง
44) องคการบริหารสวนตําบลหนองฉาง
45) องคการบริหารสวนตําบลหนองนางนวล
46) องคการบริหารสวนตําบลอุทัยเกา
47) องคการบริหารสวนตําบลหนองสรวง
48) องคการบริหารสวนตําบลทุงพง
49) องคการบริหารสวนตําบลหนองกระทุม
50) องคการบริหารสวนตําบลหนองยายดา
51) องคการบริหารสวนตําบลโคกหมอ
52) องคการบริหารสวนตําบลหนองกลางดง
53) องคการบริหารสวนตําบลดงขวาง
54) องคการบริหารสวนตําบลระบํา

-6องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สงแผนปฏิบัติการฯ แลวแผนปฏิบัติการฯ ไมสมบูรณ จํานวน 3 แหง
ประกอบดวย
1) เทศบาลตําบลเมืองการุง
2) องคการบริหารสวนตําบลบานไร
3) องคการบริหารสวนตําบลทาโพ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไมสงแผนปฏิบัติการฯ จํานวน 7 แหง ประกอบดวย
1) เทศบาลตําบลหาดทนง
2) เทศบาลตําบลสวางอารมณ
3) เทศบาลตําบลบานไร
4) องคการบริหารสวนตําบลหนองบมกลวย
5) องคการบริหารสวนตําบลเจาวัด
6) องคการบริหารสวนตําบลหวยแหง
7) องคการบริหารสวนตําบลหนองจอก
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
ประธาน

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นฯ ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560

มติทปี่ ระชุม เห็นชอบใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560
3.2 โครงการตามแผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผอ.กลุมงานบริหาร
กระทรวงมหาดไทยแจงใหจังหวัดบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดทําคําของบประมาณ
งานทรัพยากรบุคคล ตามแผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 สงใหกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยไดกําหนดหลักสูตรโครงการ 3 หลักสูตร ไดแก
1. การเสริมสรางความรูดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใหกับ
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
2. การสรางเครือขายประชารัฐตอตานการทุจริต
3. การสรางคานิยมและปลูกจิตสํานึกในการปฏิบัติงาน
ในการนี้สํานักงานจังหวัดอุทัยธานีไดรับการอนุมัติจํานวน 3 โครงการ รวมเปนเงิน
งบประมาณ 486,390 บาท ไดแก
(1) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทยั ธานี จํานวน 1 โครงการ
งบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)
- โครงการฝกอบรมเสริมสรางเครือขายประชารัฐสุขใจ เมืองอูไท ไรทุจริต
(2) สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี จํานวน 1 โครงการ
งบประมาณ 138,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถวน)
- โครงการเครือขายวัฒนธรรม ผสานพลังประชารัฐรวมตอตานทุจริต

-7(3) สํานักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี จํานวน 1 โครงการ
งบประมาณ 248,390 บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันสามรอยเกาสิบบาทถวน)
- โครงการเสริมสรางความรูและปลูกจิตสํานึกในการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
เพื่อตอตานการทุจริตการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ
3.3 สวนกลางมีแนวทางการจัดงานวันตอตานคอรรัปชันสากล (ประเทศไทย)
วันที่ 9 ธันวาคม 2560
สนง.ป.ป.ช.
สวนกลางกําหนดจัดงานวันตอตานคอรรัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม
2560 แบบออกเปน 2 สวนดังนี้
สวนที่ 1 กิจกรรมกอนวันงาน
สํานักงาน ป.ป.ช. ไดกําหนดใหจัดประกวดคําขวัญงานวันตอตานคอรรัปชันสากล
(ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560 พรอมกันทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
ภายใตแนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไมทนตอการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณของ
ผูนําการเมืองที่รวมกับภาคีทุกภาคสวนมีความมุงมั่นในการแกไขปญหาการทุจริต
อยางตอเนื่อง และปลุกกระแสสังคมที่ไมทนตอ การทุจริตมุงยกระดับคาดัชนีการรับรูการ
ทุจริต (CPI) ตามหลักเกณฑที่กําหนด ผูชนะเลิศระดับจังหวัด จะไดรับเงินรางวัล 10,000
บาท โดยคณะอนุกรรมการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตจังหวัด หรือตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลทําหนาที่แทน เปน
คณะกรรมการตัดสินการประกวดดังกลาว
หลังจากนั้นใหนําผลประกวดคําขวัญที่ชนะเลิศของแตละจังหวัดไปผลิตบนพื้นผา
สีขาวและจะนํ ามาเย็บ ต อกัน ทั้ง 76 จั งหวั ด ให เ ปน ผื นใหญ สําหรับ ใชในการแสดงเชิ ง
สัญลักษณในวันงาน ของสวนกลาง
สวนที่ 2 กิจกรรมในวันงาน
สวนกลาง การแสดงเชิงสัญลักษณตอตานคอรรัปชัน การจัดแสดงนิทรรศการ การ
แสดงดนตรีกิจกรรมแสดงความมุงมั่นของผูนําประเทศที่มีเจตนารมณในการแกไขปญหา
การทุ จ ริ ต ด ว ยการรั บ ฟง การแถลงสาร จากผู แทนองค ก ารสหประชาชาติ และการ
ประกาศเจตนารมณ โดยพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี โดยถายทอดสด
สัญญาณไปทุกจังหวัด และพิธีมอบรางวัล
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
3.4 ประกวดคําขวัญภายใตแนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไมทนตอการทุจริต” จังหวัด
อุทัยธานี
สนง.ป.ป.ช.
โดยสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดอุทัยธานี ไดดําเนินการจัดทําประกาศการ
ประกวดคําขวัญดังกลาวพรอมหลักเกณฑการตัดสิน โดยประชาสัมพันธไปยัง องคการบริหารสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัดอุทัยธานี สถานีวิทยุในเขตจังหวัดอุทัยธานี และหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งไดมีผู
สงคําขวัญเขารวมประกวด จํานวน 37 คําขวัญและเสนอประธานคณะอนุกรรมการการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอุทัยธานี แตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคําขวัญกอนเสนอใหคัดเลือกคําขวัญงานวันตอตานคอรรัปชันสากล
(ประเทศไทย) จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 9 ธันวาคม 2560 ประกอบดวย บุคลากรของสํานักงาน
ป.ป.ช. ประจําจังหวัดอุทัยธานี สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี

-8และครูภาษาไทย ภาษาอังกฤษ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม และโรงเรียนหนองฉางวิทยา โดยให
ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดอุทัยธานี เปนประธานกรรมการ
คณะกรรมการคัด เลื อกคําขวั ญฯ พิจารณาคัดเลือกคําขวัญตามหลักเกณฑที่กําหนดแล ว
มีมติใหคําขวัญ “คอรรัปชัน ทําลายฉัน ทําลายชาติ อุทัยธานีขอประกาศ ตัดขาดคนโกง”
Corruption destroys us and our nation, Uthai Thani fights against impostors! ของ
เด็กหญิงธฤษวรรณ บรรเทิงจิตต นักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา ที่อยู 18/4 หมู 4 ตําบลหนอง
นางนวล อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
ประธาน
เห็นควรนําคําขวัญทั้งหมด 37 คําขวัญ เขียนลงไวนิลที่จะติดในวันงานเพื่อใหผูรวมงานทราบดวย
และควรมีรางวัลที่ 2 ที่ 3 และรางวัลชมเชย
สนง.ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ช. ไดมีการประชุมเพื่อคัดเลือกคําขวัญ ทั้งหมด 37 คําขวัญ โดยไดมีการตัดสิน ดังนี้
รางวัลที่ 1 “คอรรัปชัน ทําลายฉัน ทําลายชาติ อุทัยธานีขอประกาศ ตัดขาดคนโกง”
Corruption destroys us and our nation, Uthai Thani fights against impostors!
และมีรางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล ไดแก
1. คนอุทัยธานี รักแผนดิน ไมโกงกิน ประเทศชาติ Uthai Thani citizens who love the nation
should not be corrupted
2. รักอุทัยธานี รักศักดิ์ศรี หยุดเสียที คอรรัปชัน Love Uthai Thani with dignity,togetherness
against corruption
มติทปี่ ระชุม เห็นชอบมอบหมายใหสํานักงาน ป.ป.ช. ดําเนินการจัดทําไวนิล และนําคําขวัญทั้งหมด 37
คําขวัญเขียนลงในไวนิลเพื่อใหผรู วมงานทราบดวย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
สํานักงาน ป.ป.ช. 4.1 กําหนดการจัดงานวันตอตานคอรรัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560
ณ พื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
ตามแนวทางที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดดังนี้
กําหนดใหมีการรับสัญญาณการถายทอดสดจากสวนกลางโดยมีกําหนดการดังนี้
- ผูแทนจากองคการสหประชาชาติ แถลงสารองคการสหประชาชาติ
- พลตํารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. แถลงการณขับเคลื่อน
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต
- พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี ประกาศเจตนารมณในการ
ตอตานการคอรรัปชัน
- พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA
Awards) และรางวัลประกวดคําขวัญ “Zero Tolerance คนไทยไมทนตอการทุจริต”
- กิจกรรมขึงผาคําขวัญตอตานการทุจริต 76 จังหวัด
- ถายภาพหมูรวมกัน
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ประธาน
มติทปี่ ระชุม

ทัง้ นี้หากไมสามารถรับสัญญาณการถายทอดสดไดใหดําเนินการตามกิจกรรมของจังหวัด
โดยสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดอุทัยธานี กําหนดกิจกรรมไวเบื้องตน ดังนี้
08.00 – 0๙.00 น. - ลงทะเบียนและเปดใหผูเขารวมงานเขาชมนิทรรศการ
“Zero Tolerance คนไทยไมทนตอการทุจริต”
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. - พิธีเปดงานวันตอตานคอรรัปชันสากล (ประเทศไทย)
วันที่ 9 ธันวาคม 25๖๐จังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดอุทัยธานี
กลาวรายงาน ผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี กลาวเปดงาน
๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น. – การนําเสนอวีดิทัศนความเปนมาการจัดกิจกรรมวันตอตานคอรรัปชัน
สากล (ประเทศไทย) ภายใตแนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไมทน
ตอการทุจริต”
๐๙.๔๕ – ๑๐.๓๐ น.
รวมรับชมการถายทอดสดจากสวนกลาง
- ผูแทนจากองคการสหประชาชาติ แถลงสารองคการสหประชาชาติ
- พลตํารวจเอก วัชรพล ประสานราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.
แถลงการณขับเคลื่อนประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต
- พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี
ประกาศเจตนารมณในการตอตานการคอรรัปชัน พรอมกันทั่วประเทศ
๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. - ผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานในพิธี มอบรางวัลประกวด
คําขวัญ “Zero Tolerance คนไทยไมทนตอการทุจริต
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. - กิจกรรมการแสดง
- การเตนประกอบ “เยาวชนคนไทยใจซื่อตรง – ปนัดดา เรืองวุฒิ
- กิจกรรม (พิจารณา)
๑๒.๐๐ – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. - กิจกรรม รวมเขียนปณิธาน “พลังที่จะไมทนตอการทุจริต” ลงบนแผน
ไวนิล รวมพลังคนอุทัยธานี ไมทนตอการทุจริต
- กิจกรรมเยี่ยมชมนิทรรศการ ตอตานการทุจริต
- สิ้นสุดกิจกรรม
ด ว ยการจั ด งานวั น ต อ ต า นคอร รั ป ชั น สากล (ประเทศไทย) จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี วั น ที่
9 ธันวาคม 2560 กําหนดใหมีแสดงเพื่อประกอบกิจกรรมของงานวันตอตานคอรรัปชันสากล
(ประเทศไทย) จังหวัดอุทัยธานี
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมการแสดง จํานวน 1 การแสดง มีดังนี้
1. การแสดงลิเกตานทุจริต
2. ละครตานทุจริต จากเด็กนักเรียน
3. การโตวาทีของเด็กนักเรียน ในหัวขอ “ผลประโยชนทับซอน”
4. อื่นๆ ที่เห็นสมควร
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
เห็นควรปรับเปลี่ยนเวลาเปดงานของผูวาราชการจังหวัดเปนเวลา 10.30 น. และมอบรางวัล
ประกวดคําขวัญตานทุจริต ตามลําดับ
เห็นชอบใหปรับเปลี่ยนเวลาเปดงานของผูวาราชการจังหวัดเปนเวลา 10.30 น. มอบรางวัลประกวด
คําขวัญตานทุจริต จัดกิจกรรมการโตวาทีของเด็กนักเรียนในหัวขอ “ผลประโยชนทับซอน” และนํา
กําหนดการจัดงานฯเขาที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดดวย

- 10 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น(ถามี)
ผอ.กลุมงานบริหาร
สํานักงาน ป.ป.ท. จะมีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
ทรัพยากรบุคคล หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Trnsparency Assessment – ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 โดยในป 2558 – 2560 ไดกําหนดหนวยงานนํารอง 3 หนวยงาน คือ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานีและ
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี แตในปงบประมาณ 2561 สํานักงาน ป.ป.ท. ไดกําหนดใหทุกสวน
ราชการสังกัดภูมิภาคเปนหนวยงานรับการประเมินตัวชี้วัด ITA โดยไดมีการจัดเก็บขอมูล
แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Trasparency
Assessment : ITA) คือบุคลากรภาครัฐในสังกัด แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอก (External Integrity and Trasparency Assessment : EIT) คือบุคคลภายนอก
ที่เปนผูมารับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และ แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence –
Based Integrity and Trasparency Assessment : EBIT) คือการจัดทําขอมูลผลการดําเนินงาน
ตามที่สํานักงาน ป.ป.ท. กําหนดไว
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

เลิกประชุมฯ เวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ)

ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาววันวิสาข สถิตยพงษ)
พนักงานทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวภัทรีพันธุ พัดใส)
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
............................................................................................

