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ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 

รายงานการประชุม  
โครงการอบรมการรักษาวินัย เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม  

และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ในวันท่ี 8 เมษายน 2565  เวลา 13.00 น – 15.30 น. 

ณ ห้องประชุมสบเมยรวมใจ โรงพยาบาลสบเมย อ.สบเมย  จ.แม่ฮ่องสอน 

                  

รายชื่อผู้เขา้ร่วมประชุม  
๑ นายเจษฎา ต้อนรับ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
๒ นายเจษฎา ทองนพคุณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพเิศษ 
๓ นายพิทักษ์ พนาพงไพร พนักงานขับรถยนต์ 
๔ นายวิทวัส แก้วค ามา พนักงานธุรการ 
๕ นายบุญมา โชติสกุลเลิศ นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 
๖ น.ส.ณัฐชนก รักถิ่นพนา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
๗ นายประสงค์ สิทธิกุลประเสริฐ เจ้าพนักธุรการ 
๘ น.ส.พนิดา ธุวมณฑล พยาบาลวิชาชีพ 
๙ น.ส.อญัชนา พลับพลึงไพร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

๑๐ นายอรรจน ์ สุขเสริฐ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
๑๑ นางทวีพร เรือนทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๑๒ นางชมัยพร จอมไพรวัลย ์ เจ้าพนักงานธุรการ 
๑๓ น.ส.พิชอิงฟ้า คงความเสรีย พนักงานธุรการ 
๑๔ นายจินโย หน่อมาลา นายช่างเทคนิค 
๑๕ นางอรทัย พรหมใจด ี นักวิชาการพัสด ุ
๑๖ นายเจษฎา ต้อนรับ นักจัดการงานทั่วไป 
๑๗ น.ส.อจัฉนาถ เมืองเจริญ เภสัชกรช านาญการ 
๑๘ นางศินีนาถ หมื่นตาบุตร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๑๙ นายอาทิตย ์ จิรพงศธรกลุ เภสัชกรช านาญการ 
๒๐ น.ส.นราลิน แสวงสวัสดิ์ชัย นักวิชาการสาธารณสุข 
๒๑ นายค าหล้า สุขสมบูรณ์ พนักงานขับรถยนต์ 
๒๒ นางสาวพรทิวา ปงเมฆ แพทย์แผนไทย 
๒๓ นางสาวเสาวลักษณ์ กันทะเนตร แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
๒๔ นางเรวด ี วิจิตร แพทย์แผนไทย 
๒๕ นายโดวา ประสงค์เลิศกลุ นักวิชาการสาธารณสุข 
๒๖ นางรัชน ี ภัทรพิพัฒน์กานต ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิน 
๒๗ นายปิติพงษ์ พรหมใจด ี เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัตงิาน 
๒๘ น.ส.วิภาดา ฟองค า เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัตงิาน(เวชกจิ) 
๒๙ น.ส.นัยนา สุดสวยวนา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
๓๐ น.ส.สุดารันต์ ศิริ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
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๓๑ นายณัฐภูมินทร ์ วีระพันธ์ พนักงานบริการ 
๓๒ นายวันชัย ศรีวนามีลาภ พนักงานเปล 
๓๓ นางพรพรรณ ศิริพงษ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
๓๔ นายกฤษฎา ชุมภูบาง นักวิชาการเงินและบญัชี 
๓๕ นายธวัชชัย ไชยกุล นักกายบ าบัดปฏิบัติการ 
๓๖ นางอัมพร แรดสมศร ี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
๓๗ นางวราภรณ์ แปงมลู พนักงานธุรการ 
๓๘ นางสาวสายทพิย ์ ราศี เจ้าพนักงานพสัด ุ
๓๙ น.ส.กรนันท ์ ศาสตราภูม ิ พนักงานประกอบอาหาร 
๔๐ น.ส.พจิิตรา ชีวมงคลสิน พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
๔๑ น.ส.สุภาภรณ์ พุทธรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
๔๒ นางอนงค์ แปงมลู พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๔๓ นายจงศักดิ ์ อินตา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๔๔ นางสายพิณ ค าภีระ เจ้าพนักงานธุรการ 
๔๕ นางภารด ี พรพนาสกุลทอง พนักงานประจ าตึก 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  

ระเบียบวาระที่ 1   :  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

ประธาน  : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and 
Transparency Assessment : ITA) ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็น 
เครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับ
ทราบถึงสถานะและปัญหาการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร  ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้
หน่วยงาน ภาครัฐสามารถน าใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ  
สามารถอ านวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น   
 ในส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ในปีงบประมาณ 2565 มีหัวข้อ EB 
9 ที่ก าหนดให้หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา
ทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย  ดังนั้น โรงพยาบาลสบเมย จึงได้จัดการ
อบรม “โครงการอบรมการรักษาวินัย เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565” ข้ึนเพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ 

ระเบียบวาระที่ 2  :  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  
   :  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 3   :  เรื่องสืบเน่ือง 
   :  ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่ 4  :  เรื่องเพ่ือทราบ และพิจารณา 

นายเจษฎา  ต้อนรับ   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลสบเมย 

  4.1  มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินยัของเจ้าหน้าทีร่ัฐ  
  ในสังกัด ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  ด้วย ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ได้ก าหนดมาตรการส าคัญเรง่ด่วนเชิงรกุในการป้องกัน
การทจุริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รฐัในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ที่พบเป็นปัญหา
ส าคัญและพบบ่อย จ านวน 4 มาตรการส าคัญ ได้แก่ 
  1. มาตรการการใช้รถราชการ 
  2. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน 
  3. มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา 
  4. มาตรการการจัดหาพสัด ุ
  จึงก าหนดให้ทั้ง 4 มาตรการ เป็นมาตรการของหน่วยงานเพื่อป้องกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาการ
กระท าผิดวินัย  และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และหน่วยงานต้องมีการ
ควบคุม ก ากับ และตรวจสอบ ให้เป็นไปตามประกาศมาตรการการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐในหน่วยงาน (ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตและ
แก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.
2562) เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขยืดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยมี
องค์ประกอบดังนี้ 
 นโยบายหลัก 
 1. ป้องกันไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
 2. ส่งเสรมิใหเ้จ้าหน้าทีร่ัฐมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรมในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 3. มุ่งเน้นการจัดหาพสัดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน  หรือโดยวิธีอื่นใดใหส้อดคล้องกบัประกาศ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรฐัมนตรทีี่เกี่ยวข้อง 
 แนวทางปฏิบัติ 
 1. เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้ 
  1.1  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิม่เติม 
  1.2  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ 
  พ.ศ.2550 
  1.3  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรม การจัดงาน และการประชุม 
  ระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิม่เติม 
  1.4  พระราชบญัญัติการจัดซือ้จัดจ้างและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ 
  กระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้างและการบรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
  1.5  พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และอื่น ๆทีเ่กี่ยวข้อง 
 2. หน่วยงานด าเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบรหิารความเสี่ยง 
 3. หากพบว่ามกีารกระท าความผิดต้องด าเนินการทางวินัย ทางละเมิน และทางอาญาอย่างเครง่ครัด 
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 : ประเด็นมุ่งเน้นส าคัญ 4 ประเด็น มีรายละเอียดสาระส าคัญ ดังน้ี 
 ประเด็นท่ี 1 : มาตรการการใช้รถราชการ  
 1. ก าหนดให้การใช้รถยนต์ราชการของหน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัดถือปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุงรถส่วนกลาง และรถรับรอง พ.ศ.2526 โดยเคร่งครัด โดยต้องมี
การจัดท าเอกสารครบถ้วนตามที่ระเบียบก าหนด เช่น บันทึกการใช้รถ แบบค าขอใช้รถ เป็นต้น  
 2. การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บหรือบริเวณของส่วนราชการ และหากมีเหตุจ าเป็นไม่มี
สถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจ าเป็นเร่งด่วน ให้บันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการผู้มีอ านาจเป็นการ
ช่ัวคราว หรือเป็นครั้งคราว 
 3. ควบคุม มิให้เจ้าหน้าที่น ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นน าไปใช้ทั้งในเวลาราชการ
และนอกเวลาราชการ 
 4. ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค่าซ่อมบ ารุง 
โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด 
 ประเด็นท่ี 2 : มาตรการการเบิกค่าตอบแทน  
 1. ก าหนดให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้หน่วยงานหรือหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 และ/หรือหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับ
กระทรวงสาธารณสุข เช่น 
 - หลกัเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบงัคับกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ.2544 
 - หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่2) พ.ศ.2548 
 - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสธารณสุข(ฉบับที่5) พ.ศ.2552    
 - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการ
เบิกจ่าค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่11) พ.ศ.2559 
 - และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
 2.  ให้หน่วยงานมีการควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขและ
เป้าประสงค์ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข และ
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง 
 ประเด็นท่ี 3 : มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา รวมถึงการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
 1. ก าหนดให้การเบิกจ่ายถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 2. การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ ให้มีเป้าหมายและรายละเอียดการ
ด าเนินงานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานของหน่วยงาน
หรือองค์กรอย่างชัดเจน 
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 ประเด็นท่ี 4 : มาตรการการจัดหาพัสดุ  
 1. ก าหนดให้การจัดหาพัสดุต้องถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 และระบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   
 2. ให้มีกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ การด าเนินการ การมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการเอื้อประโยชน์ของ
เจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ กับผู้รับจ้าง ผู้ขาย และ/หรือ ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในประโยชน์ดังกล่าว 
ท่ีประชุม :  รับทราบ 
  4.2  การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าท่ี 
  ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน คือ ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ขัดกัน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ รัฐปฏิบัติหน้าที่โดย
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลักซึ่งถือเป็นความผิดเชิงจริยธรรมและเป็นความผิดข้ันแรกที่จะน าไปสู่
การทุจริต   
  ส านักงาน ก.พ. ได้นิยามความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซอ้นและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ 
Conflict of Interests หมายถึง สถานการณ์หรือการกระท าที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการ เมือง ข้าราชการ  พนักงาน 
บริษัท หรือผู้บริการมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคล
นั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติ  
หน้าที่ในต าแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง มากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท า 
ดังกล่าวจะเกิดข้ึนอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนาในรูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่งกลายเป็นธรรม
เนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่างการกระท า ดังกล่าวมีให้พบเห็นได้มากในสังคม ส่งผลให้บุคคลนั้ นขาด
การตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึด ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักได้ส่งผลเสียหายให้เกิดข้ึนกับประเทศชาติ
ก่อให้เกิดการกระท าที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ แต่ท า
หน้าที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติ หน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก 
   ความขัดแย้ง Conflict สถานการณ์ที่ขัดกัน ไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อันเกิดข้ึน เมื่อบุคคลไม่สามารถ 
ตัดสินใจกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง ความขัดแย้งอาจเกิดข้ึนได้จากความไม่ลงรอยกันในเรื่องความ คิดแนวทางปฏิบัติ
หรือผลประโยชน์ 
   ผลประโยชน์ส่วนตัว Private Interest เป็นผลตอบแทนที่บุคคลได้รับโดยเห็นว่ามีคุณค่าที่จะสนอง 
ตอบความต้องการของตนเองหรือของกลุม่ที่ตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้คนเรา มีพฤติกรรมต่างๆเพื่อ 
สนองความต้องการทั้งหลาย 
  ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ Public Interest สิ่งใดก็ตามที่ให้ประโยชน์สุขแก่ 
กลุ่มบุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะยังหมายถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิกในสังคม พฤติกรรมที่เข้า 
ข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน เจ้าหน้าที่ของรัฐควรมีจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 
มากกว่าประโยชน์ส่วนตนเสมอ 
  พฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเข้าข่ายความขัดแย้ง ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคมไทย ได้แก่ 
  ๑. หาประโยชน์ให้ตนเองหรือการใช้อ านาจหน้าที่เพื่อตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อ านาจ หน้าที่ท าให้
บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าท างาน 
  ๒. รับผลประโยชน์คือ การรับสินบนหรอืรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับเงินจาก
ผู้มาเสียภาษีหรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วรับของก านัลจากร้านค้า 
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  ๓. ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่เกิดส่งผลที่เป็นคุณแก่
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 
  ๔. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์หรือคอมพิวเตอร์ของ
ราชการท างานส่วนตัว 
  ๕. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เป็นการท าข้อมูลลับขอทางราชการไม่เปิดเผยเพื่อรับสิ่งตอบ แทนที่
เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นๆ หรือน าไปเปิดเผยให้ญาติหรือพวกพ้องเพื่อแสวงหาประโยชน์จาข้อมูล 
เหล่าน้ัน 
  ๖. การท างานพเิศษ เช่น เป็นทีป่รึกษาหรือตัง้บริษัทด าเนินธุรกิจซอ้นกับหน่วยงานที่ตนเอง ท างานอยู่ 
  ๗. การท างานหลงัเกษียณ คือการท างานกบัผูอ้ื่นหลังออกจากที่ท างานเดิม โดยใช้ความรู้ หรืออิทธิพล
จากทีเ่คยปฏิบัติหน้าที่ราชการมารบังาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรอืพวกพ้อง 
  การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
    ปัจจัย 3 ประการทีท่ าใหเ้กิดความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชนส์่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
  1. บุคคลด ารงต าแหน่งของรัฐที่ตอ้งรับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะ 
  2. เกิดภาวะผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาแทรงแซงการตัดสินใจหรอืการใช้ดลุยพินิจ 
  3. เกิดการตัดสินใจเพื่อประโยชนส์่วนตนมากกว่าส่วนรวม 
   ประเภทของประโยชน์ทับซ้อน  เช่น 
  -  การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกจิของตนเองโดยตรง 
  -  ใช้ต าแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนทิมิตรสหาย 
  -  การรับผลประโยชน์โดยตรง 
  -  การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต าแหนง่หน้าทีก่ารงาน 
  -  การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 
  -  การน าข้อมูลอันเป็นความลับของทางหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
  -  การท างานอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดมิ 
  -  ผลประโยชน์ทบัซอ้นจากการเปลี่ยนสถานทีท่ างาน 
  -  การปิดบังความผิด 
   พฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทบัซ้อนหรอืเข้าข่ายความขัดแย้ง ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชนส์่วนรวมทีส่่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคมไทย  ได้แก่ 
  1. หาประโยชน์ให้ตนเองหรือการใช้อ านาจหน้าที่เพื่อตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อ านาจหน้าที่ท าให้
บริษัทตัวเองได้รบัเหมางานจากภาครัฐ หรือฝากลกูหลานเข้าท างาน 
  2. รับผลประโยชน์คือ การรสัินบนหรือรับของขวัญ เช่น เปน็เจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรบัเงินจากผู้
มาเสียภาษี  หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วรับของก านัลจากรา้นค้า 
  3. ให้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่เกิดส่งผลที่เป็นคุณแก่
ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่อย่างไมเ่ป็นธรรม 
  4. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชนส์่วนตน เช่น การใช้รถยนต์หรอืคอมพิวเตอร์ของ
ราชการท างานส่วนตัว 
  5.  ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ ที่ไมเ่ปิดเผย เพื่อรับสิง่ตอบแทนเป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือ
ประโยชน์อื่นๆ หรอืน าไปเปิดเผยใหญ้าติหรอืพวกพ้องเพือ่แสวงหาประโยชน์จากข้อมลูนั้น 
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  6. การท างานพเิศษ เช่น เป็นทีป่รึกษาหรือตัง้บริษัทด าเนินธุรกิจซอ้นกับหน่วยงานที่ตนท างานอยู่ เป็นต้น 
ท่ีประชุม :  รับทราบ 
  4.3 การด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของพ.ศ.๒๕๔๔ 
   ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544 "การเรี่ยไร”
หมายความว่า การเก็บเงินหรือทรัพย์สินโดยขอร้องให้ช่วยออกเงินหรือทรัพย์สินตามใจสมัคร และให้หมายความ
รวมถึงการซื้อขายแลกเปลี่ยน ชดใช้ หรือบริการซึ่งมีการแสดงโดยตรงหรือโดยปริยายว่ามิใช่เป็นการซื้อขาย
แลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการธรรมดา แต่เพื่อรวบรวมเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้ในกิจการ
อย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย 
  ข้อ 21 ในการเรี่ยไรหรอืเข้าไปมสี่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ห้ามมิใหห้น่วยงานของรัฐด าเนินการ 
ดังต่อไปนี ้
  (1) ก าหนดประโยชน์ทีผู่บ้รจิาคหรอืบุคคลอื่นจะได้รบัซึ่งมิใช่ประโยชน์ทีห่น่วยงานของรัฐได้ประกาศไว้ 
  (2) ก าหนดให้ผู้บริจาคต้องบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเป็นจ านวนหรือมูลค่าที่แน่นอน เว้นแต่โดย
สภาพมีความจ าเป็นต้องก าหนดเป็นจ านวนเงินที่แน่นอน เช่น การจ าหน่ายบัตรเข้าชมการแสดงหรือบัตรเข้าร่วมการ
แข่งขัน เป็นต้น  
  (๓) กระท าการใดๆ ที่เป็นการบังคับให้บุคคลใดท าการเรี่ยไรหรือบริจาคหรือกระท าในลักษณะที่ท า
ให้บุคคลนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจ ายอมไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยท าการเรี่ยไรหรือบริจาคไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม 
  (4)  ให้เจ้าหน้าที่ออกท าการเรี่ยไร หรือใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่น
ออกท าการเรี่ยไร 
  ข้อ 22  เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการควบุคมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการเรี่ยไรซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐจะต้องไม่กระท า
การดังต่อไปนี้ 
  1. ใช้หรือแสดงต าแหน่งหน้าที่ให้ปรากฎในการด าเนินการเรี่ยไรไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาด้วยสิ่งพิมพ์
ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์ หรือสื่ออย่างอื่น หรือด้วยวิธีการอื่นใด 
  2.  ใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลใดช่วยท าการเรี่ยไรให้หรือกระท าใน
ลักษณะให้ผู้นั่นอยู่ในภาวะจ ายอมไม่สามารถปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยท าการเรี่ยไรไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
ท่ีประชุม :  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 5   :  เรื่องอ่ืนๆ 
   :  ไม่มี 
เลิกประชุม    :  เวลา 1๕.๓0 น.  
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