
 
บันทึกรายงานการประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 13.30 น. 

ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
************************************ 

 

ท่ี ชื่อ –  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายชุม  สะเอียบคง นายก อบต.สะเอียบ ชุม  

2 นายประเสริฐ แก้วกุฬา รองนายก อบต.สะเอียบ ประเสริฐ  

3 นายสมบัติ อืนต๊ะปัญญา รองนายก อบต.สะเอียบ สมบัติ  

4 นายณัฐปคัลภ์   ศรีค าภา เลขานุการนายก อบต.สะเอียบ ณัฐปคัลภ์    

5 นางสาวสุภาวดี   ธรรมไชยางกูร ปลัด อบต.สะเอียบ สุภาวดี    

6 นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ หัวหน้าส านักปลัด สมศักดิ์  

7 นายสุรชาติ   จะเฮิง ผู้อ านวยการกองช่าง สุรชาติ    

8 นางอาริศราพรด์ิ   สะเอียบคง ผู้อ านวยการกองคลัง อาริศราพรด์ิ    

9 นางรัตนา ยะกุมาร ผู้อ านวยการกองการศึกษา รัตนา  

10 นางสาวทัศนีย์ นาระเดช นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ ทัศนีย์  

11 นางตุลารัตน์ แสงมณี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตุลารัตน์  

12 นางเกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์ นักวิเคราะห์ฯ ปฏิบัติการ เกศวรางค์  

13 นายวุฒิชัย    ตุ้ยดา เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน วุฒิชัย     

14 นายนฤพนธ ์ ศรีค าภา นักพัฒนาชุมชน นฤพนธ ์  

15 นางวิไลวรรณ   ดอนแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ วิไลวรรณ    

16 นางสาวอัมพร กับปินะ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน อัมพร  

17 นางสาวธิติสรณ์ สายทอง จพง.จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน ธิติสรณ์  

18 นายอนุสรณ์    ทองค า นายช่างโยธาช านาญงาน อนุสรณ์    

19 นายจตุพล   ใจเฉลา นายช่างโยธา (ลูกจ้างประจ า) จตุพล  

20 นางสาวสุภาพร   โพรงแก้ว นักวิชาการศึกษาช านาญการ สุภาพร  

21 นางปัทมาภรณ์   สะเอียบคง ครู คศ.2 ปัทมาภรณ์    

22 นางสาวศิริกานดา   อยู่สุข ครู คศ.2 ศิริกานดา    

23 นางวราภร    ค าปวง ครู คศ.1 วราภร     

24 นางโสพิศ   ค าปวง ครู คศ.1 โสพิศ    

25 นางวราภร    ค าปวง ครู คศ.1 วราภร     

26 นายพยับ    หม้อดี พนักงานขับรถยนต์ พยับ    

27 นายรัชชานนท์   ยืนยง พนักงานดับเพลิง รัชชานนท์    

28 นางสาวชลดา ขันทะรักษ ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ชลดา  

29 นายเศกสิทธิ์    ศรีค าภา พนักงานขับรถยนต์ เศกสิทธิ์  

30 น.ส.ไอศวรรณยา   ขัดศิริโฉมแจง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานท่ีพัสดุ ไอศวรรณยา    

31 นางวราภรณ์   ศรีค าภา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วราภรณ์    

32 นางสาวอชิรญาณ์ ศรีค าภา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อชิรญาณ์  

 

/ท่ี..... 
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33 นายศุภักษร   ดอนแก้ว พนักงานจดมาตรวัดน  า ศุภักษร    

34 นางปริยากร   สะเอียบคง คนงานท่ัวไป ปริยากร    

35 นายพีรพงศ์    มหัทธนบดี ผู้ช่วยนายช่างโยธา พีรพงศ์     

36 นายอนวัช    ขันทะรักษ ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อนวัช  

37 นางสาวสุภิณ ผัดขัน ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) สุภิณ  

38 นางกรกนก   สะเอียบคง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) กรกนก  

39 นางสาวสุพัตรา   สะเอียบคง ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) สุพัตรา  

40 นางสาวอัมรา อะเคอะ ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) อัมรา  

41 นางสาวอัจชราภรณ์ ขันทะบุตร พนักงานจ้างเหมาบริการ อัจชราภรณ์  

42 นางสุวิมล คงหมื่นไวย พนักงานจ้างเหมาบริการ สุวิมล  

43 นางสาวพิชญา ขันทะรักษ ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ พิชญา  

44 นางสาวนิภาพร แสนอุ้ม พนักงานจ้างเหมาบริการ นิภาพร  

45 นางสุกัญญา ออมแก้ว พนักงานจ้างเหมาบริการ สุกัญญา  

46 นายกิตติภพ   ขันทะรักษ ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ กิตติภพ    

47 นางสาวสลิลทิพย์   เสาวะระ   พนักงานจ้างเหมาบริการ สลิลทิพย์    

48 นายวินัย   มาสีแก้ว   พนักงานจ้างเหมาบริการ วินัย    

49 นายก าพล   ขันค านันต๊ะ   พนักงานจ้างเหมาบริการ ก าพล    

50 นายสุริยา   มาสีแก้ว พนักงานจ้างเหมาบริการ สุริยา  

51 นายทัตพงศ์   ชาวแพร่ พนักงานจ้างเหมาบริการ ทัตพงศ์    

52 นางสาวจิราภรณ์   ศรีค าภา   พนักงานจ้างเหมาบริการ จิราภรณ์    

53 นางสาวชนกานต์  ขันทะบุตร พนักงานจ้างเหมาบริการ ชนกานต์  

54 นายเชียร สะเอียบคง พนักงานจ้างเหมาบริการ เชียร  

 ผู้ไม่มาประชุม     

 -ไม่ม-ี     
  
 เปิดประชุมเวลา  13.30  น. 

-เมื่อคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลสะเอียบ เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม นายชุม  สะเอียบคง นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลสะเอียบ ประธานในท่ีประชุมได้เปิดประชุม ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี  

 

  ระเบียบวาระที่  1 การให้ความรู้เร่ืองการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่เจ้าหน้าที่ 
  นายชุม  สะเอียบคง    -ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้ด าเนินการจัดท าคู่มือการ        
(นายก อบต.สะเอียบ)  ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ นมา เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการ                                 

ปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าท่ีทุกท่าน ถือปฏิบัติ ดังนั น เพื่อให้ทุกท่านมีความรู้ ความ
เข้าใจ เรื่อง การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมากขึ น ผมขอเชิญท่าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ชี แจงรายละเอียด 

 

  /นางสาวสุภาวดี….. 
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นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร ตามท่ี ท่านนายกฯ ได้แจ้งให้กับทุกท่านทราบแล้วพร้อมทั งได้แจกคู่มือการ  
(ปลัด อบต.สะเอียบ)  ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทุกท่าน ดิฉันขอท าความเข้าใจในเรื่อง

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก้เจ้าหน้าท่ีให้มี ความรู้และความเข้าใจ พอสังเขป
ดังนี  

 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการใดๆ ตามอ านาจ
หน้าท่ีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือการ
ด าเนินการท่ีเอื อผลประโยชน์ให้กับตนหรือพวกพ้อง ท าให้การใช้อ านาจหน้าท่ี
เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อรัฐ โดยการกระท าเข้าข่ายผลประโยชน์ทับ
ซ้อน โดยท่ัวไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงความทับซ้อนระหว่าง
ผลประโยชน์ทับซ้อนส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะท่ีมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ี
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ กล่าวทั งเป็นสถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรั ฐมีผลประโยชน์
ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีหลากหลายรูปแบบไม่จ ากัด 
อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่ใน
รูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน เช่น 

(1) การรับผลประโยชน์ต่างๆและผลจากการรับผลประโยชน์นั นส่งผลต่อการตัดสินใจในการ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี 

(2) การท าธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา 
(3) การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งหรือเกษียณ โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากท่ี

เคยด ารงต าแหน่งในหน่วยงานนั นหาประโยชน์จากหน่วยงาน 
(4) การท างานพิเศษโดยอาศัยต าแหน่งในหน่วยงานนั นหาประโยชน์ในหน่วยงาน 
(5) การรู้ข้อมูลภายในแล้วน าข้อมูลไปหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองและผู้อื่น 
(6) การให้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
(7) การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง 

ตัวอย่างเร่ืองการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม 
1. หาผลประโยชน์ให้ตนเอง คือ การใช้อ านาจหน้าท่ีเพื่อตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อ านาจ

หน้าท่ีให้บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากหน่วยงานของรัฐหรือฝากลูกหลานเข้าท างาน           
เป็นต้น 

2. รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานการเงินแล้วรับ
เงินจากผู้มาเสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าท่ีพัสดุแล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของก านันจากร้านค้า
เป็นต้น 

3. ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าท่ี ส่งผลท่ีเป็นคุณ
แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 

4. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์ 
หรือทรัพย์สินอื่นของราชการไปท างานส่วนตัวหรือใช้ส่วนตัว เป็นต้น 

5. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เช่น รู้ว่าทาง อบต. จะตัดถนน จึงรีบไปซื อท่ีดินในบริเวณ
ดังกล่าวดักหน้าไว้ก่อนเพื่อเก็งก าไร เป็นต้น 

6. รับงานนอก ได้แก่ การเปิดบริษัทท าธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานท่ีตนท างานอยู่ เช่น เป็นนัก
บัญชี แต่รับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลาท างานบัญชีในหน้าท่ีให้กับหน่วยงาน เป็นต้น 

 

/กฎหมายท่ีเกี่ยวกับ….. 
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กฎหมายที่เก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.

2542และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 100,103 และ 103/1 ก าหนดเรื่องการขัดกันของ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้ เพื่อระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐมี
จิตส านึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หาก
เจ้าหน้าท่ีของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 

2. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมดาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ.2543 ได้ก าหนด
ว่า โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ก าหนดหลักเกณฑ์และจ านวน
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยา 
กล่าวคือ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลท่ีให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติ
ตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานรัฐ พ.ศ.2544 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม 

4. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานรัฐ พ.ศ.2544 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2549 

5. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ.
2544  

6. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร อบต.สะเอียบ 
7. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภา อบต.สะเอียบ 
8. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

(ส่วนรายละเอียดในส่วนอื่นท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ตามคู่มือเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีแจกให้ทุกท่านแล้ว) 

ที่ประชุม รับทราบถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระที่ 2  ประชุมหารือเพื่อปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพือ่
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

นายชุม  สะเอียบคง  การด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงานเป็น 

(นายก อบต.สะเอียบ) มาตรการท่ีจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตให้ประสิทธิภาพ 
ดังนั น วันนี จึงต้องประชุมหารือเพื่อทบทวนขั นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือ
ระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ใครมีอะไรจะเสนอแนะขอเชิญครับ 

นายสมศักด์ิ  วงศ์เทพ  องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ มีคณะกรรมการควบคุมภายในแลt 
(หัวหน้าส านักปลัด) บริหารความเส่ียงในการปฏิบัติงานของแต่ละต าแหน่งและได้มีประชุมเป็นประจ า

ทุกๆปีหากมีปัญหาอุปสรรคหรือมีความเส่ียงในการปฏิบัติงานเรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในกรณีต่างๆ คณะกรรมการจ าน าปัญหาหรือความเส่ียงมราตรวจพบหรือ
ทักท้วงมาเพื่อปรับปรุงเพื่อสู่การแก้ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาป้ องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ทั ง 5 กรณี จากการประเมินในรอบท่ีผ่านมาไม่พบปัญหาใน 

 
/เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน..... 
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เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงยังไม่มีการปรับปรุงขั นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบ
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแต่ประการใด 

นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร  การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วน 
(ปลัด อบต.สะเอียบ) ต าบลสะเอียบ ไม่มีข้อร้องเรียน ข้อทักท้วงหรือเรื่องใดให้ตรวจสอบแต่อย่างใด เมื่อ

ไม่มีความเส่ียงหรือมูลเหตุคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจากการควบคุมภายในก็
ไม่มีความเส่ียงในเรื่องดังกล่าว ดังนั น จึงไม่มีการปรับปรุงขั นตอนการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แต่อย่างไรก็ตามผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
สะเอียบก าชับให้ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นรวมถึงพนักงานจ้างตลอดจน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ทุกท่านให้ตระหนักในการปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามระเบียบ กฎหมาย มติ
คณะรัฐมนตรี ตลอดจนหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริตให้มากท่ีสุด ดิฉันเห็น
ด้วยกับหัวหน้าส านักปลัด 

นายชุม  สะเอียบคง ท่ีประชุมมีความคิดเห็นอย่างไร มีใครเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร 
(นายก อบต.สะเอียบ) 

ที่ประชุม ไม่มี 
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองอื่นๆ 
นายชุม  สะเอียบคง ท่านมีเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมอีกหรือไม ่
(นายก อบต.สะเอียบ) 
ที่ประชุม ไม่มี 
นายชุม  สะเอียบคง เมื่อไม่มีผมขอให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างทุกท่านถือปฏิบัติตามมติท่ี 
(นายก อบต.สะเอียบ) ประชุมในวันนี และตั งใจปฏิบัติหน้าท่ีของตนท่ีได้รับมอบหมายให้ดีท่ีสุด ผมขอปิด

การประชุม 
ปิดประชุม  เวลา 16.00 น. 
 

      (ลงช่ือ)                       ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นางตุลารัตน์ แสงมณี) 

                  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
 
 

 

     (ลงช่ือ)                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                           (นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร) 

            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 

                                                 (ลงช่ือ            ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                                 (นายชุม  สะเอียบคง) 
                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียยบ 


