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รายงานการประชุม 
การให้ความรู้ตามคู่มือเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 

-------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายเซ็นต์ 
1. นายเอกสิทธิ์  สุทธิศาสนกุล ปลัด อบต.ดอนไผ่  
2. นางลภัสรดา  ลมลอย รองปลัด อบต.ดอนไผ่  
3. นายปิยพงศ์  เทศสอาด ผู้อ านวยการกองคลัง  
4 นายปรีชา  สมประสงค์ ผู้อ านวยการกองช่าง  
5 นางวราภรณ์  อรรถพล นักวิชาการศึกษา  
6 น.ส.สวุภัทร  จันแพง หัวหน้าส านักปลัด  
7 น.ส.จิรพร  เลิศกิตติกุลโยธิน นักวิชาการเงินและบัญชี  
8 น.ส.พัชรี  เชียงแรง ครูผู้ดูแลเด็ก  
9 น.ส.ดวงกมล  ภัทรไชยโชติ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

10 น.ส.พัฒนีย์  เจริญชัยวรภัทร์ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมขน  
11 น.ส.สุพรรษา  ทวีผล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
12 น.ส.ณิชนิตา  ช่างเขียน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  
13 น.ส.นารีธันว์วดี  นิยมรุ่งเรืองชัย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  
14 น.ส.พรรณรายณ์  เอี้ยวสุวรรณ คนงานทั่วไป  
15 น.ส.ภาวินี  พุ่มเกตุ คนงานทั่วไป  
16 น.ส.ปณตพร  สุทธิวงศ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ  
17 น.ส.ณัฐรินีย์  เสนเทศ  ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์  
18 นายไชยันต์  คล้ายโพธิ์ทอง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา  
19 นายวัลลพ  ค าไพร พนักงานขับรถยนต์  
20 นายเอก  เจียมประเสริฐศรี พนักงานขับรถยนต์  
21 นายเอกพจน์  คล้ายพันธุ์ พนักงานขับรถยนต์  
22 นายประเสริฐ  ทองเพชร คนงานทั่วไป  
23 น.ส.ธนพร กอธงทอง คนงานทั่วไป  
24 นายชาตรี  แสงอรุณ คนงานทั่วไป  
25 น.ส.สาคร  ไชยบุตร นักการภารโรง  
26 นายสมพงษ์  เขียวสุข ยาม  
27 นายสันติ  หนูเจริญ คนงานทั่วไป  
28 น.ส.เชอรี่  สวัสดิ์สันติสุข คนงานทัว่ไป  
29 น.ส.อมลวรรณ  มงคลเกษมสุข คนงานทั่วไป  
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เริ่มประชุม   เวลา 14.00 น. 
 
ประธาน                    เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมได้มาพร้อมกันแล้ว นายโสภณ  อุดมโภชน์  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ได้กล่าวเปิดประชุมการให้ความรู้
ตามคู่มือเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ตามระเบียบวาระดังนี้    
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

  ตาที่ได้มีการจัดท าคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ซึ่งได้
แจกให้กับพนักงานทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคู่มือนี้จะน ามาใช้เพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน 
 

มติที่ประชุม   ทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 
     ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธาน     ขอให้ นายปิยพงศ์  เทศสอาด เป็นผู้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับคู่มือ 

ให้พนักงานทุกคนทราบ 
 
นายปิยพงศ์  เทศสอาด   การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภท 

หนึ่ง เพราะเป็นการแสดงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อ
กฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิด
การละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความ
เป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ
ส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและ
สังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ สูญเสียไปอาจอยู่ ในรูปของ
ผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึง
คุณค่าอ่ืนๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดังสังคม 
ตัวอย่าง เช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจาก 
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ผู้ประกอบการ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติ การออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการใด หรือแลกเปลี่ยนกับการละเว้น การยกเว้น หรือการจัดการประมูล
ทรัพย์สินของรัฐเพ่ือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพวกพ้อง ฯลฯ เป็น
ต้น ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐใน
ปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจิตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น 
และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคตากพัฒนา
ประเทศ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ได้ตะหนักถึงความส าคัญการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ จึงได้น านโยบายของรัฐบาลมา
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ได้
ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่เป็นหน่วยงานในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่เป็น
หน่วยงานที่รับใช้และให้บริการประชาชนอย่างใกล้ชิด ซึ่งในการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ได้ค านึงถึงความต้องการและ
ประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นหลัก องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ได้
เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นซึ่งเป็นปัญหาที่ท าให้เกิดผล
กระทบและความเสียหายต่อพ่ีน้องประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ท าให้
ผลประโยชน์ไม่ตกถึงมือประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนไผ่จึงมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการด าเนินงานให้เกิดความโปร่งใส เป็น
ธรรม และสามารถตรวจสอบได้เพ่ือให้องค์กรเป็นหน่วยงานในการต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ไม่ยักยอก เบียดบังเวลา และทรัพย์สินราชการ 
2. ไม่เรียก ไม่รับ ไม่เสนอสิ่งใดเพ่ือประโยชน์มิชอบ 
3. ไม่ใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือประโยชน์ตนหรือพวกพ้อง 
4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เสมอภาค 
5. กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
6. เปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อพบเหตุคอร์รัปชั่น 
7. ร่วมปกป้อง คุ้มครอง ผู้ต่อต้านคอร์รัปชั่น 
8. พร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 
ความรู้เกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงความทับซ้อนระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กล่าวทั้ งเป็นสถานการณ์ที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐมี
ผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ 
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ส่วนรวม มีหลากหลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่ในรูปแบบของตัวเงิน หรือ
ทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินมีลักษณะ 7 ประการ ดังนี้ 
1. หาผลประโยชน์ให้ตนเอง คือ การใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือตนเอง เช่น 

ข้าราชการใช้อ านาจหน้าที่ให้ บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือ
ฝากลูกหลานเข้าท างาน เป็นต้น 

2. รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้า
พนักงานสรรพากรแล้วรับเงินจากผู้มาเสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าที่
จัดซื้อแล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของก านัลจากร้านค้า เป็นต้น 

3. ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่ 
ส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 

4. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์ 
หรือคอมพิวเตอร์ราชการท างานส่วนตัว เป็นต้น 

5. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อ
ที่ดินในบริเวณดังกล่าวดักหน้าไว้ก่อน เป็นต้น 

6. รับงานนอก ได้แก่ การเปิดบริษัทท าธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเอง
ท างานอยู่ เช่น เป็นนักบัญชีแต่รับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลาท างานบัญชี
ในหน้าที่ให้กับหน่วยงาน เป็นต้น 

7. ท างานหลังออกจากต าแหน่ง คือการไปท างานให้กับผู้อ่ืนหลังออกจาก
ที่ท างานเดิมโดยใช้ความรู้หรืออิทธิพลจากที่เดิมมาชิงงาน หรือเอา
ประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบายและแผนของ
ธนาคารประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอ่ืนๆ หลังจากเกษียณ เป็น
ต้น ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ในคู่มือจะประกอบด้วย 
1. ค่านิยมหลัก 12 ประการ 
2. หลักธรรมาภิบาล 
3. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
5. ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 
6. มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม พนักงานส่วนต าบลและและ

พนักงานจ้าง 
7. ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ เป็น

หน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
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8. ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อน 

บทที่ 1 การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
บทที่ 2 การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 
บทที่ 3 การให้การรับของขวัญและผลประโยชน์ และแนวพิจารณา
ในทางปฏิบัติ 

    สามารถศึกษาได้จากคู่มือที่แจกให้แล้ว 
 
ประธาน     ผมขอให้พนักงานทุกท่านตระหนักว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส าคัญและ 

ขอให้ศึกษาคู่มือที่แจกให้อย่างละเอียด 
 
ที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
     -ไม่มี- 
 
ประธาน    มีท่านใดจะเสนอความเห็นอื่นๆ อีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอปิดการประชุม 
 
ปิดการประชุม   เวลา 16.00 น. 
 
 
 

(ลงชื่อ)...............................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
        ( นายปิยพงศ์  เทศสอาด ) 
                                       ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 
 
 
 

  (ลงชื่อ)..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                         (นายโสภณ  อุดมโภชน์) 
                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
 
 




