การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

คานา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้จัดให้มีการประชุมปฏิบัติการ
ประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้ เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่ว นตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ประจาปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สานักงานเขต-พื้นที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาพั ง งา ภู เ ก็ ต ระนอง โดยก าหนดความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น
จานวน 2 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. การเบียดบังเวลาราชการ ทาธุระส่วนตัวการ
2. นาทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว
3. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ดาเนินการจัดการความเสี่ยง
ที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้พฤติกรรมความเสี่ยงที่วิเคราะห์ข้างตันลดลงหรือไม่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ การสรุปในครั้งนี้ เป็ นการสรุปการทากิจกรรมช่วง 3 ไตรมาส (เดือนตุลาคม 2564 ถึง มิถุนายน 2565)
เพื่ อใช้เ ป็ น ฐานข้อ มูล ในการพัฒ นา ปรั บ ปรุง การทางาน ของส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษามั ธ ยมศึ กษา พังงา ภูเก็ต ระนอง ต่อไป
กลุ่มอานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
มิถุนายน 2565

สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 จัดทาแผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

หน้า
1
3

ส่วนที่ 3 การดาเนินการจัดการความสี่ยงตามแผนแผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- การปกปิดข้อมูลของหน่วยรับตรวจ ในเรื่อง หลักประกันสัญญา
4
- การให้ความร่วมมือกับหน่วยรับตรวจ
5
- การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
15
ภาคผนวก
- คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- คู่มอื การปฏิบัติงานการใช้รถราชการ พ.ศ.2565
- คู่มอื การจองห้องประชุม
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ส่วนที่ 1
บทนา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้จัดให้มีการประชุมปฏิบัติการประเมินความ
เสี่ ย งที่ อ าจก่ อให้ เ กิด การทุ จ ริ ต หรื อ การขั ดกั น ระหว่า งผลประโยชน์ ส่ ว นตนกับ ผลประโยชน์ ส่ ว นรวม ประจ าปี
งบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา-มัธยมศึกษาพังงา
ภูเก็ต ระนอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง กาหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน จานวน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. การเบียดบังเวลาราชการ ทาธุระส่วนตัวการ
2. นาทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว
3. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง
ซึง่ จะทาให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน
ลาดับ
1
2
3

ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต

โอกาส ผลกระทบ

การเบียดบังเวลาราชการ ทาธุระส่วนตัว
การนาทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว
การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ

5
5
3

4
3
4

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact)

5

(1)

4
3

(3)

(2)

4

5

2
1
1

2

3

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

ระดับ
ความเสี่ยง
20
15
12

ลาดับ
ความเสี่ยง
1
2
3

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
ด้า นผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น สามารถสรุ ป การวิ เ คราะห์ ความเสี่ ย งและจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของความเสี่ ย งด้ า น
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
การเบียดบังเวลาราชการ ทาธุระส่วนตัว
การนาทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว
การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ

จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
ลาดับ 1 (สูงมาก= 20 คะแนน)
ลาดับ 2 (สูงมาก= 15 คะแนน)
ลาดับ 3 (สูง= 12 คะแนน)

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจาแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 1 ระดับ คือ สูงมาก โดยสามารถ
สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประจาปีงบประมาณ 2565 มีดังนี้
ระดับความเสี่ยง
เ เสี่ยงสูงมาก (Extreme)

เสี่ยงสูง (High)
ปานกลาง (Medium)
ต่า (Low)

มาตรการกาหนด
จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
มีมาตรการลด และประเมินซ้า หรือถ่าย
โอนความเสี่ยง
มีมาตรการลดความเสี่ยง
-

ปัจจัยความเสี่ยง
- การเบียดบังเวลาราชการ ทาธุระ
ส่วนตัว
- การนาทรัพย์สินทางราชการไปใช้
ส่วนตัว
การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ
-

ส่วนที่ 2
จัดทาแผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ปัจจัยที่
โอกาสและผลกระทบ
ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผู้รับผิด
จะเกิดความเสี่ยง
โอกาส ผล
ระดับ
มาตรการจัดการความเสี่ยง
65 65 65 65
65
65 65 65 65
กระทบ ความเสี่ยง
ชอบ
กลุ่ม
1. การเบียดบังเวลา
5
4
การเบียดบังเวลาราชการ ทาธุระส่วนตัว
20
อานวยการ
ราชการ ทาธุระส่วนตัว
1. สร้างจิตสานึกทุกวันจันทร์โดยการร่วมกันแต่ง
ชุดข้าราชการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้
พระและกล่าวปฏิญญาเขตสุจริตจากนั้นผู้บริหาร
สานักงานส่งเสริมกาลังใจให้ปฏิบัติงานเต็มเวลา
และเต็มกาลังความสามารถ
2. มี การควบคุ ม ก ากั บ ดู แลให้ ข้ าราชการและ
บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยกาหนดเวลาการ
ทางานให้เหมาะสมและให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด
3. เจ้ าหน้าที่ สพม.พงภกรนผู้ รับผิ ดชอบในการ
ตรวจสอบการมาปฏิบัติงานเป็นประจาทุกวัน และ
รายงานให้ผอ.สพม.พงภกรน ทุกวัน
4. มีการควบคุม กากับ การขออนุญาตออกนอก
บริเวณ สพม.พงภกรน เพื่อติดต่อธุระส่วนตัวของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพม.พงภกรน โดยต้องได้รับการอนุญาตจาก
ผอ.สพม.พงภกรน

ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง

โอกาสและผลกระทบ
โอกาส ผล
ระดับ
กระทบ ความเสี่ยง

2. การนาทรัพย์สินทาง
ราชการไปใช้ส่วนตัว

5

3

15

3. การจัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตามระเบียบ

3

4

12

ระยะเวลาดาเนินการ
มาตรการจัดการความเสี่ยง
5. ส่ งเสริ มให้ มี บุ คลากรน าค่ านิ ยมองค์ กร
(Core Values) ของสพม.พงภกรน "องค์กรมาตรฐาน
ปฏิ บั ติ งานโปร่ งใส ด้ วยใจบริ การ" ไปใช้ ในการ
ปฏิบัติงาน
การนาทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว
1. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร
ปฏิ บั ติ ตามนโยบายเกี่ ยวกั บความโปร่ งใส การ
เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้ข้าราชการถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๒. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร
ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
3. จัดทาคู่มือการใช้รถราชการ
4. จัดทาคู่มือการขออนุญาตใช้ห้องประชุม
5. จัดทาสมุดยืม - คืน เป็นสมุดคุมทรัพย์สินของทาง
ราชการ
การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
1. ประกาศมาตรการส่ งเสริ ม คุณ ธรรมและความ
โปร่งใสในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ติดตาม กากับดูแล ควบคุมให้งานพัสดุดาเนินการ
ตามมาตรการทั้ งในสานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
และโรงเรียนภายใต้สังกัด

ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย.
65 65 65 65

พ.ค.
65

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผู้รับผิด
65 65 65 65
ชอบ

กลุ่ม
อานวยการ

กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์

5

ส่วนที่ 3
การดาเนินการจัดการความสี่ยงตามแผนแผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1. การเบียดบังเวลาราชการ ทาธุระส่วนตัว
การดาเนินการ
1.1. สร้างจิตสานึกทุกวันจัน ทร์ โดยการร่ว มกันแต่งชุดข้าราชการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์
ไหว้พระ และกล่าวดุอาตามหลักศาสนาอิสลาม และกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้นผู้บริหารสานักงานส่งเสริม
กาลังใจให้ปฏิบัติงานเต็มเวลาและเต็มกาลังความสามารถ

6

1.2. มีการควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยกาหนดเวลาการทางานให้เหมาะสม
และให้สอดคล้องกับกฎระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด

7

1.3 เจ้ า หน้ า ที่ สพม.พงภกรนผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบการมาปฏิบั ติง านเป็ นประจ าทุก วั น
และรายงานให้ผอ.สพม.พงภกรน ทุกวัน

8

1.4 มีการควบคุม กากับ การขออนุญาตออกนอกบริเวณ สพม.พงภกรน เพื่อติดต่อธุระส่วนตัวของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.พงภกรน โดยต้องได้รับการอนุญาตจาก ผอ.สพม.พงภกรน
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1.5. ส่งเสริมให้มีบุคลากรนาค่านิยมองค์กร (Core Values) ของสพม.พงภกรน "องค์กรมาตรฐาน
ปฏิบัติงานโปร่งใส ด้วยใจบริการ" ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
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2. การนาทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว
การดาเนินการ
1. ควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ลให้ ข้ า ราชการ และบุ ค ลากร ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายเกี่ ย วกั บ ความโปร่ ง ใส
การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
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2. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
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3. จัดทาคู่มือการใช้รถราชการ และควบคุมการใช้รถผ่านระบบ My Office
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4. จัดทาคู่มือการขออนุญาตใช้ห้องประชุม

14

5. จัดทาสมุดยืม - คืน เป็นสมุดคุมทรัพย์สินของทางราชการ

15

3. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
การดาเนินการ
1.ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

16
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2. ติดตาม กากับดูแล ควบคุมให้งานพัสดุดาเนินการตามมาตรการทั้งในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
โรงเรียนภายใต้สังกัด โดยจัดทาเป็นหนังสือแจ้ง
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ภาคผนวก
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คู่มือ

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

"สพม.พงภกรน ไม่ทนต่อการทุจริต"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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บทที่ 1
ความหมายและรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน
1. ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน
“Conflict of Interest” เป็นภาษาต่างประเทศซึ่งมีการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลายปี
ที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกาลัง เผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั น ของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองหรือผู้ดารงตาแหน่งระดับสูงในองค์กรต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ รวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม ทาให้บรรดานักวิ ชาการ
และผู้ คนในสงคมไทยต่างได้ให้ คาจากัดความหรือความหมายของคาว่า “Conflict of Interest”
ไว้แตกต่างกันออกไปดังนี้
ดร. วิทยากร เชียงกูล ได้ให้ความหมายของคาว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง ผลประโยชน์
ที่ทับซ้อนกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมของผู้มีอานาจหน้าที่ที่ต้องตัดสินใจ
ทางานเพื่อส่วนรวม ไม่ว่าเป็ นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ขององค์กรภาคธุรกิจ เอกชน และเจ้าหน้าที่
ภาคประชาสังคม (Civil Society)
ผาสุก พงศ์ไพจิตร ได้อธิบายความหมายของ ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การทับซ้อนของ
ผลประโยชน์ของ บุคคลที่มี 2 สถานะ หรือมากกว่าในเวลาเดียวกัน คือตาแหน่งสาธารณะและตาแหน่ง
ในบริษัทเอกชน ซึ่งบุคคลดังกล่าวอาจมีความโน้ มเอียงใช้อานาจและตาแหน่งสาธารณะหาผลประโยชน์
ส่วนตัวหรือแสวงหาประโยชน์ให้แก่กลุ่มพวกพ้องของตนเอง ทั้งทางตรงและทางอ้อมได้อย่างง่ายดาย เช่น
กรณีของนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีมีหุ้น หรือครอบครัวใกล้ชิดเป็นเจ้าของกิจการซึ่งได้รับสัมปทาน หรือ
อยู่ในฐานะจะได้รับสัมปทานธุรกิจจากรัฐ ขณะเดียวกันก็อยู่ในตาแหน่งสาธารณะที่เป็นผู้มีอานาจอนุมัติการ
ให้สัมปทานธุรกิจดังกล่าวด้วย ตัวอย่างที่พบ คือการได้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จากภาครัฐ
เพราะผู้ชนะประมูลมีพรรคพวกเป็นนักการเมืองหรือบริษัทที่ชนะประมูลมีนักการเมืองร่วมหุ้นอยู่เป็นหุ้นลม
การชนะประมูลดังกล่าวด้วยอิทธิพลทางการเมืองจะส่งผลให้บริษัทผู้ชนะประมูลสามารถหากาไรเกินควรได้
การคอร์รัปชันในโครงการขนาดใหญ่ภาครัฐได้กลายเป็นแหล่งหารายได้จากการคอร์รัปชั น ที่สาคัญของ
นักการเมืองและข้าราชการที่เกี่ยวข้อง
Dr. Michael McDonald นักวิชาการด้านจริยธรรม แห่งมหาวิทยาลัย British Columbia และ
ผู้อานวยการCentre for Applied Ethics ได้ให้คานิยามของคาว่า Conflict of Interest หมายถึง
สถานการณ์ที่บุคคล เช่น เจ้าหน้าที่รัฐ ลูกจ้างหรือนักวิชาชีพ มีผลประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนบุคคลมากพอ
จนเห็นได้ว่ากระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่ างตรงไปตรงมา (ภาวะวิสัย หรือเป็ นกลาง) โดยมีองค์ประกอบ
ที่สาคัญ 3 ประการคือ
องค์ป ระกอบประการแรก คือ ผลประโยชน์ ส่ ว นตั ว (Private interest) หรื อผลประโยชน์
ส่วนบุคคล (Personal interest) ซึ่งผลประโยชน์นี้อาจเป็นตัวเงิน หรือทรัพย์สินอื่น ๆ รวมถึงผลประโยชน์
ในรูปแบบอื่น ๆ ที่ทาให้ผู้ได้รับพึงพอใจ ส่วนนี้โดยตัวมันเองแล้วไม่เสียหายอะไรเพราะใคร ๆ ก็แสวงหา
ผลประโยชน์ส่ ว นตนกัน ทั้งนั้ น เช่น การหางานใหม่ที่มีรายได้ที่ดีกว่าเก่า แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นก็ต่ อเมื่อ
ผลประโยชน์นี้ไปแย้งกับผลประโยชน์ส่วนรวม
องค์ประกอบที่สอง คือการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้สถานะและขอบเขตอานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือ
เจ้าพนักงานของรัฐโดยขาดหลักจริยธรรมพื้นฐานในวิชาชีพตน ทั้งนี้เพราะอานาจหน้าที่ที่มีอยู่เกิดจากการมี
ตาแหน่งหรือการเป็นเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมาย
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องค์ประกอบสุดท้าย คือเมื่อผลประโยชน์ที่ขัดแย้งนั้นไปแทรกแซงการตัดสินใจ หรือการใช้วิจารณ์
ญาณในทางใดทางหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
จึ งเห็ น ได้ว าจากิน ยามศั พท์ข องนักวิ ช าการข้า งต้ นสามารถสรุป ความหมายของผลประโยชน์
ทับซ้อน (Conflict of Interest) คือผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รัฐไปขัดแย้งกับผลประโยชน์ส่วนรวม
แล้วต้องเลือกเอาอย่างใดอย่ างหนึ่ง ซึ่งทาให้ตัดสินใจได้ยากในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความเป็นธรรม
และปราศจากอคติ

2. รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน แบ่งออกเป็น 7 รูปแบบ ได้แก่
1. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ(Accepting benefits) คือการรับสินบน หรือรับของขวัญหรือ
ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เช่น หน่วยงานราชการ
รับเงินบริจาคสร้างสานักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน การใช้งบประมาณ
ของรัฐเพื่อจัดซื้อจัดจ้างแล้วเจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน
2. การทาธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึงสถานการณ์ที่
เจ้าหน้ าที่ของรัฐมีส่ วนได้เสียในสัญญาที่ทากับหน่ว ยงานที่ตนสังกัด เช่น การใช้ตาแหน่งหน้าที่ที่ทาให้
หน่วยงานทาสั ญญาซื้อสิน ค้ าจากบริษัทของตนเองหรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษาหรือซื้อที่ดิน
ของตนเองในการจัดสร้างสานักงาน
3. การท างานหลั ง จากออกจากต าแหน่ ง สาธารณะหรื อ หลั ง เกษี ย ณ (Post-employment)
หมายถึง การที่บุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทางานในบริษัทเอกชนที่ดาเนินธุรกิจประเภท
เดียวกับที่ตนเองเคยมีอานาจควบคุม กากับ ดูแล
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4. การทางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งบริษัท
ดาเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงาน หรือองค์กรสาธารณะที่ตนสังกัดหรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษา
โครงการโดยอาศัยตาแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัด
ในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่
5. การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) หมายถึงสถานการณ์ที่ผู้ดารงตาแหน่งสาธารณะ
ใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง เช่นทราบว่าจะมีการตัดถนนไปตรงไหนก็รีบไป
ซื้อที่ดินโดยใส่ชื่อภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อที่ดินเพื่อทาโครงการของรัฐก็รีบไปซื้อที่ ดินเพื่อเก็งกาไร
และขายให้กับรัฐในราคาที่สูงขึ้น
6. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’ s
property for private advantage) เช่น การนาเครื่องใช้สานักงานต่าง ๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การนารถยนต์
ในราชการไปใช้เพื่องานส่วนตัว
7. การนาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง(Pork-belling) เช่น
การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพื้นที่หรือบ้ านเกิดของตนเองหรือการใช้งบประมาณ
สาธารณะ เพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง จากรูปแบบประเภทต่าง ๆ ของปัญหาความขัดแย้งกันในประโยชน์
ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม จะเห็นว่าโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหามีสูงมากเพราะปัญหาดังกล่าว
มีขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรมที่เข้าข่ายความขัดแย้ งอย่างกว้างขวาง ดังนั้น กลไกหรือเครื่องมือส่วนใหญ่
ที่ใช้ในการจัดการกับปัญหา ความขัดแย้ง ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือการมีหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม ในการทางานของบุคคลสาธารณะรวมถึงการมีกฎหมายที่สามารถครอบคลุมถึงการ
กระทาผิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนทุกรูปแบบ
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3. ปัจจัยที่ทาให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
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บทที่ 2
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
1. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
๑.1 การเตรียมตัวก่อนแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้บังคับบัญชาจะต้องสารวจตรวจสอบสถานะของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้ง ให้ดารงตาแหน่งว่า
บุคคลดังกล่าวเป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบกิจการส่วนตัวในลักษณะที่เมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แล้วจะเข้าข่ายเป็นผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ เช่น การเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับ
หน่วยงานของรัฐ การเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้าง หุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของ
รัฐ การเป็นผู้รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้า เป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอันมี ลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรื อเป็น
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว การเข้า
ไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือ ลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่
ภายใต้การกากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของ
ธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัด หรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความ
มีอิสระในการปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
นอกจากจะสารวจตรวจสอบสถานะของบุค คลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแล้ว ยังต้อง
สารวจตรวจสอบคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลนั้นด้วยว่าได้ มีการดาเนินกิจการใดๆ อันเป็น
การทาแทนบุ คคลนั้นในขณะที่บุ คคลดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งด้วยแนวทางปฏิบัติเพื่อ
ป้องกัน “ผลประโยชน์ทับซ้อน”
1.๒ การปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินการ ที่เป็นผลประโยชน์
ของรัฐ จะต้องคอยตรวจสอบตนเองว่าอยู่ในสถานะที่เป็นผู้มีผลประโยชน์ ทับซ้อนหรือไม่ หากรู้ว่าตนเอง
เข้าข่ายเป็นผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนแม้แต่เพียงเล็กน้อย จะต้องรายงานเรื่องดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาที่ มี
อานาจเหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณาคู่สมรสหรือเครือญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับ
ธุร กิจของเอกชน ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรื อแย้งต่อประโยชน์
ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้น
1.๓. การดาเนินกิจการหลังจากพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต มาตรา ๑๐๐
ได้กาหนดห้ามไม่ให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐดาเนิ นกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยห้ามดาเนินกิจการนั้นต่อไปอีกเป็นเวลา ๒ ปี นับแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้พ้นจาก
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งนั้นๆ แล้ว ทั้งนี้ การห้ามดังกล่าวได้ห้ามคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
นั้นด้วย
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1.๔. การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการให้หรือการรับของขวัญหรือผลประโยชน์
1.4.1 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัย อานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา ซึ่งมีดังนี้
(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจานวนที่เหมาะสม
ตามฐานานุรูป
(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับ
จากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
1.4.2 ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรม เช่น งานศิลปะ
พระพุทธรูป เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กแต่ก็ถือว่าของขวัญนั้นๆ เป็นทรัพย์สิน ขององค์กร
ไม่ว่าจะมีราคาเท่าใด
1.4.3 ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐
บาท ไม่ต้องรายงาน หรืออาจเก็บเป็นของตนเองได้ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่ องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
1.4.4 ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท
ต้องรายงานหน่วยงานและลงทะเบียนไว้
1.4.5 ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มี ค่าทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐
บาท และเจ้าหน้าที่มีความจาเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่าสมควรให้ข้าราชการ
หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้นๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่
1.4.6 ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์มี ค่าทางการตลาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ส่ง
มอบเป็นทรัพย์สินขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะ หรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณา
อนุญาต ให้ข้าราชการหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้าย
หน่วยงาน ขณะดารงตาแหน่งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุ ราชการ หรือลาออกจากงาน เป็นต้น
1.4.7 ถ้าในปีงบประมาณใดๆ คุณค่าของของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจาก ผู้ให้
คนเดียวกัน กลุ่มเดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐
บาท ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ
1.4.8 ถ้าในปีงบประมาณใดๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้รับบริการ
แม้จะต่างคนต่างกลุ่ม เพื่อเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐
บาท ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น
1.4.9 ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับการเพื่อเป็นการขอบคุณจาก
ผู้ รั บ บริ ก าร (ประชาชนและองค์ก รเอกชน) ที่ไ ด้อ ย่า งสม่ าเสมอบ่ อ ยครั้ง อาจท าให้ เ กิด ข้ อสงสั ยจาก
ประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือนก่อให้เกิดอคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออาจ
ก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ และคาดหวังว่าจะได้รับของขวัญหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธ
การรับ
1.4.10 เงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะอยู่ใน
สถานการณ์ใดๆ
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1.๕ กรณีที่ตนมีกิจการที่ต้องดาเนินการอยู่แล้วต้องขอถอนตนออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่ที่เข้าไป
เกี่ยวข้อง
1.๖ การสร้างความเข้าใจผู้บังคับบัญชาจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาว่า
สิ่งใดควรทา หรือไม่ควรทา
1.๗. การสร้ า งจิ ต ส านึ ก ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาจะต้ อ งสร้ า งจิ ต ส านึ ก ให้ เ กิ ด ขึ้ น แก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
ให้ตระหนักถึง บุญคุณของแผ่นดิน และต้องกากับดูแลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ซึ่งหลั กธรรมาภิบ าลในการบริ ห ารองค์กร (Good Governance) หลั ก คุณธรรม จริย ธรรม ในการ
ปฏิบัติงาน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption) นั้น เป็นเครื่องมือ
ในการสร้างคนให้มีศักดิ์ศรี มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีจิตมุ่งบริการ มีความมุ่งมั่นในการทางานเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพต่อส่วนรวม
2. แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา ตามความเสี่ยงที่จะอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
1. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่
เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ถูกต้องตามระเบียบ
เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การที่ เ ป็ น ผลประโยชน์ ข องรั ฐ จะต้ อ งคอย
ตรวจสอบตนเองว่ า อยู่ ใ นสถานะที่เ ป็ น ผู้ มีผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น
หรือไม่ หากรู้ว่าตนเองเข้าข่ายเป็นผู้มีผลประโยชน์ทั บซ้อนแม้แต่
เพียงเล็ กน้อย จะต้อ งรายงานเรื่องดังกล่ าวต่อผู้ บังคับบัญชาที่ มี
อานาจเหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณาคู่สมรสหรือเครือญาติของเจ้าหน้าที่
ของรัฐจะต้องไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเอกชน ซึ่งโดยสภาพ
ของผลประโยชน์ ข องธุ ร กิ จ ของเอกชั น นั้ น อาจขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ
ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ทางราชการหรือกี่ระทบต่อความ
มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
๒. การใช้อานาจหน้าที่เรียกรับ
๑. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
ผลประโยชน์ /การให้และการรับ
จากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควรได้ตาม
ของขวัญ สินน้าใจ เพื่อหวัง
กฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัย อานาจตามบทบัญญัติ
ความก้าวหน้า
แห่ งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สิ น หรือประโยชน์อื่นใด โดย
ธรรมจรรยา ซึ่งมีดังนี้
(๑) รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หา
ตามจานวนที่เหมาะสม ตามฐานานุรูป
(๒) รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมี
ราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละคนบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน
สามพันบาท
(๓) รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่การให้นั้น เป็นการให้ใน
ลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
๒. ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรม เช่น
งานศิลปะ พระพุทธรูป เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาด
เล็ กแต่ก็ถือว่าของขวัญนั้น ๆ เป็นทรัพย์สิ นขององค์กรไม่ว่าจะมี
ราคาเท่าใด
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แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่า
น้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท ไม่ต้องรายงาน หรืออาจเก็บเป็นของตนเอง
ได้ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามประกาศ คณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ เรื่องหลั กเกณฑ์การรับทรัพย์สิ น
หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใด โดยธรรมจรรยาของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
พ.ศ. ๒๕๔๓
๔. ของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน
๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงานหน่วยงานและลงทะเบียนไว้
๕. ถ้ า ของขวั ญ หรื อ ผลประโยชน์ ที่ มี ค่ า ทางการตลาดระหว่ า ง
๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ บาท และเจ้าหน้าที่มีความจาเป็นต้องรั บให้
องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่าสมควรให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้น ๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่
๖. ถ้ า ของขวั ญ หรื อ ผลประโยชน์ มี ค่ า ทางการตลาดมากกว่ า
๑๕,๐๐๐ บาท ให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สินขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์
สาธารณะ หรือตามความเหมาะสม องค์ กรอาจพิจารณาอนุญาตให้
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของ ไว้เป็นกรณีไป
เช่ น ของขวั ญ ในการย้ า ยหน่ ว ยงาน ขณะด ารงต าแหน่ ง เดิ ม
ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุ ราชการหรือลาออกจากงาน เป็นต้น
๗. ถ้ า ในปี ง บประมาณใด ๆ คุ ณ ค่ า ของของขวั ญ และหรื อ
ผลประโยชน์ที่ได้รั บจากผู้ให้ คนเดียวกันกลุ่มเดียวกัน หรือผู้ ให้ มี
ความสัมพันธ์กันหลาย ๆ ครั้ง เมื่อร่วมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐
บาท ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ
๘. ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่
ได้รับจากผู้รับบริการแม้จะต่างคนต่างกลุ่ ม เพื่อเป็นการขอบคุณใน
การให้ บริการที่ดี แต่เมื่อร่ว มกั นแล้ ว มีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท
ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น
๙. ของขวั ญและหรื อผลประโยชน์ใ ดๆ ที่ ได้ รับ การเพื่อ เป็ น การ
ขอบคุณจาก ผู้รับบริการ(ประชาชนและองค์กรเอกชน) ที่ได้อย่าง
สม่าเสมอบ่อยครั้ง อาจทาให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพล
บิ ด เบื อ นก่ อ ให้ เ กิ ด อคติ ใ นการให้ บ ริ ก ารของข้ า ราชการหรื อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ และคาดหวังว่า
จะได้รับของขวัญหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มา รับบริการควรปฏิเสธ
การรับ
๑๐. เงินสดีหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ต้องปฏิเสธไม่รับ
ไม่ว่าจะอยู่ใน สถานการณ์ใด ๆ
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3. การเห็นประโยชน์ส่วนตน
มากกว่าประโยชน์ส่วนรวม และขาด
ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่
ทางราชการ

4. การลงชื่อและเวลามาปฏิบัติ
หน้าที่ราชการไม่ตรงกับความเป็น
จริง

แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
ผู้บังคับบัญชาจะต้องสร้างจิตสานึกให้เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้
ตระหนั ก ถึ ง บุ ญ คุ ณ ของแผ่ น ดิ น และต้ อ งก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ
ราชการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารองค์กร (Good Governance) หลักคุณธรรม จริยธรรม
ในการปฏิ บั ติ ง านการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption) นั้น เป็นเครื่องมือในการสร้ าง
คนให้ มี ศั ก ดิ์ ศ รี มี ศี ล ธรรม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี จิ ต มุ่ ง บริ ก าร
มีความมุ่งมั่นในการทางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อส่วนรวม
กาหนดข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of conduct) เป็นการ
สร้างกรอบเพื่อบอกถึงสิ่ งที่ควรและไม่ควรยึดถือเป็นหลักในการ
ทางาน ถ้าไม่ปฏิบัติตามไม่ถือว่าผิดทางกฎหมายแต่สามารถบ่อน
ท าลายความเชื่ อ มั่ น ที่ สั ง คมจะมี ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ผู้ นั้ น และ
สามารถเป็นบ่อเกิดแห่งความเสื่อมศรัทธาที่ประชาชนจะมีต่อระบบ
ราชการ
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กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
1.1 มาตรา ๑๐๐ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดาเนินกิจการดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจกากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือ ดาเนินคดี
(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของ
รัฐ ที่เจ้าหน้ าที่ของรั ฐ ผู้ นั้ นปฏิบั ติห น้ าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจกากับ ดูแล ควบคุม
ตรวจสอบ หรือดาเนินคดี
(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ เข้ า เป็ น คู่ สั ญ ญากั บ รั ฐ หน่ ว ยราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ
รัฐ วิส าหกิจ หรือราชการส่ วนท้องถิ่น อันมีลั กษณะเป็นการผู กขาดตัดตอน ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรง หรือ
ทางอ้อม หรือเป็นหุ้น ส่วนหรื อผู้ถือหุ้ นในห้างหุ้นส่ วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็น คู่สั ญญาใน
ลักษณะดังกล่าว
(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้าง ใน
ธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของ ผลประโยชน์ของธุรกิจ
ของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมี
อิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
เจ้าหน้าที่ของรัฐตาแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ดาเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้นาบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับ
กับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยให้ถือว่าการดาเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการ
ดาเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1.2 มาตรา ๑๐๓ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัย อานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์
และจานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กาหนด
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจาก การเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม
1.3 มาตรา๑๐๓/๑ บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริต ต่อหน้าที่
หรื อความผิ ดต่อต าแหน่ ง หน้ าที่ร าชการหรื อความผิ ดต่อตาแหน่งหน้ าที่ในการยุติธ รรม ตามประมวล
กฎหมายอาญาด้วย
๒.ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ ก ารรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยอาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้กาหนดหลักเกณฑ์และจานวนสินทรัพย์หรือประโยชน์อื่น
ใดที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยาไว้กล่าวคือ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
จากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตาม
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มรรยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมนั้น ถ้าเป็นการรับจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาจะรับได้ตามฐานานุรูป ถ้าเป็นการ
รับจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติ จะต้องมีราคาหรือมูลค่าในการรับแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000
บาท
๓. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
ข้อ ๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคล ที่ได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการเรี่ยไรซึ่งมิ ใช่หน่วยงานของรัฐจะต้อง
ไม่กระทาการดังต่อไปนี้
(๑) ใช้หรือแสดงตาแหน่งหน้าที่ให้ปรากฏในการดาเนินการเรี่ยไรไม่ว่าจะเป็นการ โฆษณา
ด้วยสิ่งพิมพ์ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์หรือสื่ออย่างอื่นหรือด้วยวิธีการอื่นใด
(๒) ใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลใดช่วยทาการเรี่ยไรให้ หรือ
กระทาในลักษณะให้ผู้นั้นอยู่ในภาวะจายอมไม่สามารถปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยทาการเรี่ยไรไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม
๔. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือนได้กาหนดหลักการให้ข้าราชการพลเรื อนจะต้อง
ปฏิบัติประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน ๙ ข้อ ดังนี้
๑. การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
๒. การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
๔. การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง
๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
๖. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
๗. การมุ่งผลสัมฤทธิ์งาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
๘. การยึดมั่นในระบบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
5. นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายแก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้บริหารส่วนภูมิภาค และข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศประกอบด้วย นโยบายทั่วไป
17 เรื่อง นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 4 เรื่อง นโยบายเฉพาะ 4 เรื่อง นโยบายด้านการ
ปราบปรามการทุจริต
1. ห้ามมิให้มีการซื้อขายตาแหน่ง หรือเรียกรับเงินเพื่อการสอบบรรจุ การรับโอน การโยกย้าย
หรือผลตอบแทนอันใด ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ
2. หยุดการทุจริตภายในองค์กรโดยเด็ดขาดหากพบข้อมูล
2.1 ดาเนินการสอบสวนหาผู้กระทาผิดและดาเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจัง
2.2 ทาการตรวจสอบช่องว่างที่ทาให้เกิดการทุจริตตามที่ตรวจพบนั้นๆ และทาการแก้ไข
2.3 ปรับปรุงระบบระเบียบ รวมถึงมาตรการต่างๆ ควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นอีก
3. ดาเนินการสุ่มตรวจสอบ หากพบมีการทุจริตในหน่วยงานใด ผู้บังคับบัญชา หน่วยงาน
ตามลาดับชั้นต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยฐานปล่อยปละละเลยให้เกิดการกระทาผิดดังกล่าว
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

35

คู่มือการปฏิบัติงาน การใช้รถราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กลุ่มอำนวยการ สพม.พงภกรน
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คู่มือก
อ ารรปฏิฏิบับตั ิงงานน
การใใช้รรถรราชชกาาร
ปประจจํางบบประะมาณ
ณ พ.ศ.2
พ 25655

กลุ
ก ่มอํานวยยการ
สํานักงานเขตพืนที
น้ ่การศึกษามั
ษ ธยมศึศึกษา พังงาา ภูเก็ต ระะนอง
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บันนทึกข้อความ
ชการ สํานักงานเขตพื
ก
้นที่การศึกษามัธธยมศึกษา เขตต 14 โทร. 0 7648 15299 ต่อ 102
วันที
น ่ 20 มิถุนายน 256 1
ักซ้อมการใช้รถยนต์
ร
ส่วนกลลาง
รอง ผอ สพมม.14/ผูอ้ ํานวยยการกลุม่ -หนน่วย/บุคลากรร สพม.14 ทุกคน
เนื่องจากสํ
ง
านักงาานเขตพื้นที่กการศึกษามัธยมศึกษา เขขต 14 มีรถยยนต์ส่วนกลางง จํานวน
นักงานขับรถถยนต์ จํานวนน 3 คน ในกาารจัดรถยนต์ต์ส่วนกลางให้ห้แก่บุคลากรใในสังกัด ทําให้
ใ มีความ
กและมีข้อขัดข้
ด องต่าง ๆ ในการบริกาาร เนื่องจากมีมีข้อจํากัดดังกล่าว และบบางครั้งต้องใชช้รถอย่าง
ในกรณีมีภารรกิจ สําคัญและเพื
แ ่อการค วบคุม ประหหยัดน้ํามันเชือเพลิ
้อ ง จึงขออซักซ้อมการใใช้รถยนต์
ง/ส่วนตัว ดังนีน้
1. การขอใช้รถยนนต์ส่วนกลาง จะต้องเขียนขขอใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนนกลางทุกครัั้ง ในกรณี
ันเชื้อเพลิงในโโครงการให้ระบุ
ะ ให้ชัดเจนด้ด้วย
2. การขอใช้
ก
ร ถยยนต์ส่ว นกลาาง จะต้องไม่เกิน 1 อาทิตย์
ต ก่อ นการใชช้ งาน การอนนุญ าตจะ
า
มจําเป็นเพราะอาจจะมีควาามจําเป็นภายยหลังหรือการซ่อมหรือกรณี
ณีอื่น ๆ ไม่ให้จจองรถยนต์ไว้ล่วงหน้า
3. การขอใช้
ก
รถยนนต์ส่วนกลางง ไม่ต้องระบุประเภทรถแล
ป
ละพนักงานขั ับรถให้อยู่ในดุลยพินิจ
ผู้อนุญาตต
4. การออกคําสั่งให้
ใ พนักงานขับั รถปฏิบัติหน้นาที่โครงการรใด ๆ ไม่ต้อง ระบุชื่อพนักงานขั
ง บรถ
าแหน่งเท่านั้น
5. หากเจ้
ห า หน้ าที่ ค วบคุ ม ยานนพาหนะจั ดพนั
พ ก งานขั บรถคั
ร น ใด หา กพนั ก งานขับรถยนต์
รถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บันทึกบอกเหตุ
ก
ผลทีที่ไม่สามารถปปฏิบัติหน้าที่ได้ดโดยเร็ว
6. หากประสงค์
ห
ขอใช้
ข รถยนต์ภภายในอําเภอเเมือง ให้ผู้ขอใใช้เขียนขอใช้ร้ ถยนต์ (ภายยในอําเภอ
อนทุกครั้ง แลละเจ้าหน้าทีควบคุ
่ค มยานพาาหนะจะพิจารรณาให้ใช้รถคัคันใดและจะแแจ้งพนักงานขัขับรถยนต์
น้าที่
7. เมืมื่อขอใช้รถยนนต์ไว้แล้ว หากกมีการยกเลิกไม่
ไ เดินทางให้แจ้
แ งกลุ่มอํานววยการก่อนทุกครั
ก ้ง
8. เมืมื่ออนุมัติให้ใช้รถแล้ว หากกมีการเปลี่ยนแปลงหรื
น
อมีเหตุผลจําเป็ นที่ไม่สามารถใช้รถได้
ดุลยพินิจที่กลุ่มอํานวยการจะแจ้งการเปปลี่ยนแปลงให้้ทราบ
9.กรรณีใช้รถยนต์ส่สวนตัวปฏิบัตติิ ราชการ ให้ขอใช้
ข ตามระเบบียบในกรณีททีี ่ไม่มีรถยนต์ส่สวนกลาง
ณี ที่ราชการเหห็นว่าการใช้รถยนต์ส่วนตัววประหยัดกว่าการใช้
า
รถยนตต์ราชการ
10. พนักงานขัขับรถเมื่อได้รั บมอบหมายใให้ปฏิบัติหน้าที
า ่ เมื่อปฏิบัตติิ หน้าที่เสร็จแล้
แ วให้นํา
ในโรงรถให้เรียบร้อยพร้อมกั
ม บคืนกุญแจรถให้กับผู้ควบบคุมยานพาหหนะทุกครั้ง
จึงเรีรียนมาเพื่อทรราบและซักซ้ออมความเข้าใจจและถือปฏิบติัตติ ่อไป
ทั้งนี้ ตังแต่
ง้ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศศ.2561 เป็นต้นไป
ส )
(นายยสามารถ รังสรรค์
น
านักงานเขตพื
ง
้นที่กการศึกษามัธยมศึ
ย กษา เขต 14 ปฏิบัติราาชการแทน
รองผู้อํานวยการสํ
ผู้อํานวยกาารสํานักงานเขขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ก เขต 14
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คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง หลักปฏิบตั ิ
ในการใช้รถราชการ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร หมวดยานพาหนะถือว่ามีความสําคัญในระดับ
หนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษา การปฏิบัติหน้าที่การเตรียมความพร้อมของบุคลากรผู้ปฏิบัติ
ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของรถให้พร้อมใช้งานและปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา
สิ่ ง ที่ บุ ค ลากรควรปฏิ บั ติ จ ะต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย ของผู้ โ ดยสารและ
การบริหารที่มี คุณภาพจึงเป็นสิ่งจํา เป็น ที่ จะต้ องมีแ นวทางในการปฏิ บัติใ ห้เ ป็นรูปแบบและมี
หลักการในการปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
คู่ มื อ หลั ก การปฏิ บั ติ ใ นการใช้ ร ถราชการหมวดยานพาหนะ กลุ่ ม อํ า นวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้รวบรวมคุณสมบัติ การบํารุงรักษา
การให้ บ ริ ก าร หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ รวมไปถึ ง กฎระเบี ย บต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้
ยานพาหนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรงานยานพาหนะทุกคน ทั้งที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ใหม่
และทําหน้าที่อยู่แล้วจะได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยเน้นถึงความปลอดภัย การตรงต่อเวลา และ
ผู้รับบริการพึงพอใจเป็นสําคัญ

1. วัตถุประสงค์
เพื่อควบคุมกระบวนการงานยานพาหนะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง

2 ขอบเขต
ให้ บ ริ ก ารงานยานพาหนะ รั บ ส่ ง บุ ค ลากรในการติ ด ต่ อ ราชการ ประชุ ม สั ม มนา
ทั้งในและนอกเวลาราชการ

3 คําจํากัดความ
ยานพาหนะ หมายถึง รถยนต์ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา
ภูเก็ต ระนอง

4 ความรับผิดชอบ
- ผู้อํานวยการ
- ทุกฝ่ายและกลุ่มงาน
- บุคลากรทุกคน

5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การขอใช้บริการ
- ผู้ข อใช้ เ ขี ย นใบอนุญ าตใช้ร ถยนต์ ส่ว นกลาง เสนอผู้ อํา นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ลงนาม อนุมัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
รถยนต์ราชการ พ.ศ.2554
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-25.2 การให้บริการ
- พนักงานขับรถรับใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ที่ได้รับการอนุมัติในการเดินทาง
- เตรียมพร้อมให้บริการ
- รับผู้ขอใช้รถและขับรถไปยังที่หมายตามที่ระบุในใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
- นํารถกลับมาที่จอดรถ
- บันทึกการใช้รถยนต์
5.3 การบํารุงรักษาและซ่อมแซม
- พนักงานขับรถทําความสะอาดรถยนต์ตามกําหนด
- นํารถยนต์เข้าตรวจสภาพเมื่อถึงระยะทางที่กําหนด โดยเขียนรายละเอียดการซ่อม
บํารุงแจ้งให้ผู้มีอํานาจลงนามรับทราบทันที
- พิจารณาและเปลี่ยนยางเมื่อรถวิ่งได้ในระยะทางที่กําหนดและตามสภาพความเป็นจริง
ของยางในขณะนั้น
- จัดทํารายละเอียดการซ่อมบํารุง

6. เอกสารอ้างอิง
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมาตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2538
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2545

7. แบบฟอร์มที่ใช้
- ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
- พนักงานขับรถยนต์สํารอง (ถ้ามี)
สรุปวิธีปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
ตามระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยรถราชการ พ.ศ.2523 และที แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
กําหนดวิ ธีการปฏิบัติเ กี่ย วกับการใช้รถราชการ ซึ่งสรุ ปในส่ วนที่ หน่ วยงานต้ องถื อปฏิบัติตาม
ระเบียบได้ ดังนี้
1.รถส่วนกลางทุกคนต้องมีตราเครื่องหมายประจําของส่วนราชการขนาดกว้างหรือยาว
ไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร และมีอักษรชื่อเต็มของส่วนราชการขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร
หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า 7.5 เซนติเมตรไว้ด้านนอกรถทั้ง 2 ข้าง
สําหรับรถจักรยานยนต์ขนาดตราเครื่องหมายและชื่ออักษรแสดงสังกัดส่วนราชการ
ให้ลดลงตามส่วน
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-3ส่วนหน่วยงานใดมีเหตุผลความจําเป็นที่เห็นว่าการมีตราเครื่องหมายและอักษรชื่อ
สังกัดไว้ด้านข้างนอกรถ อาจไม่ปลอดภัยกับผู้ใช้ ให้ขออนุญาตปลัดกระทรวงเพื่อขอยกเว้นการมี
ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อสังกัดได้
ในกรณีที่มีการจํ าหน่ายรถส่วนกลางให้หน่วยงานเจ้าของรถ ลบหรือทําลายตรา
เครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของส่วนราชการออกทั้งหมดก่อนที่จะส่งมอบรถส่วนกลาง
ให้บุคคลอื่น
2. หน่ ว ยงานเจ้ า ของรถต้ อ งจั ด ทํ า บั ญ ชี ร ถราชการแสดงหลั ก ฐานการได้ ม าและการ
จําหน่ายจ่ายโอนรถราชการ ซึ่งระเบียบได้กําหนดแบบฟอร์มที่ใช้ในการจัดทําดังนี้
แบบที่ 1 ใช้สําหรับจัดทําบัญชี ประเภทรถประจําตําแหน่ง
แบบที่ 2 ใช้สําหรับจัดทําบัญชี ประเภทรถส่วนกลาง รถรับรอง
3. ในแต่ละปีงบประมาณ หน่วยงานต้องสํารวจและกําหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ํามัน
เชื้อเพลิงของรถทุกคัน เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเชื่อเพลิง
4. การใช้รถส่วนกลางให้ใช้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของหน่วยงานหรือเพื่อประโยชน์
ของทางราชการซึ่งก่อนการใช้รถส่วนกลางทุกครั้ง ผู้ขอใช้รถส่วนกลางต้องจัดทําใบอนุญาตใช้รถ
ส่วนกลางโดยมีผู้อํานาจสั่งใช้อนุญาตก่อนการใช้ทุกครั้ง
5. ให้หน่วยงานจัดให้มีสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลางประจํารถแต่ละคันและต้องควบคุม
พนักงานขับรถให้ลงรายละเอียดไปตามความเป็นจริง
6. การเก็ บ รั ก ษารถส่ ว นกลาง ให้ อ ยู่ ใ นความควบคุ ม และรั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยงาน
โดยเก็บรักษาในสถานที่เก็บหรือบริเวณของส่วนราชการ การนํารถไปเก็บรักษาที่อ่ืน ในกรณีไม่มี
สถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอต้องทําบันทึกขออนุญาตจากกรมบังคับคดี
7. ในกรณีที่เกิดความสูญหายหรือเสียหายกับรถราชการให้พนักงานขับรถรีบรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการทราบทันที
8. ให้หน่วยงานจัดทําสมุดแสดงรายการซ่อมบํารุงแต่ละคัน
9. เพื่อการควบคุมภายในที่ดีเกี่ยวกับการใช้รถราชการ หน่วยงานควรจัดให้มีรายงานสรุป
การใช้ รถส่ ว นกลางในแต่ ละเดื อน เสนอหัว หน้ า หน่ ว ยงานทราบเพื่ อ ใช้ ใ นการตรวจสอบและ
สอบทานการใช้รถส่วนกลาง
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-4-

การบริหารการใช้รถยนต์ส่วนราชการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง มีรถยนต์ส่วนกลางใช้ในการ
ราชการ จํานวน 5 คัน
รถยนต์ ส่ ว นกลางทั้ ง 5 คั น ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ ง านในราชการสั ป ดาห์ ล ะ 5 วั น (วั น จั น ทร์ วันศุ ก ร์ ) กรณีรถยนต์คันใดต้ องเข้า ทํา การซ่อมบํา รุ ง หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ องต้ องหยุ ด การออก
ปฏิบัติงานในพื้นที่จนกว่าจะทําการซ่อมบํารุงเสร็จ จึงมีความจําเป็นในการบริหารการใช้รถยนต์ให้
มีประสิทธิภาพสูงสุด ใช้เวลาการซ่อมบํารุงให้น้อยที่สุด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จึงได้ออกคําสั่งมอบหมายให้
ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ประจํารถยนต์แต่ละ
คันมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ดูแล บํารุงรักษา และทําความสะอาดรถยนต์ส่วนกลาง
2. ที่รับผิดชอบเป็นประจําอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อให้รถอยู่ใน
สภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา
3.ตรวจสภาพเครื่องยนต์ทุกระยะทาง 5,000 กิโลเมตร โดยเฉพาะไส้กรอง
น้ํามันเครื่อง เพื่อเป็นการบํารุงรักษารถตามระยะเวลาที่กําหนดหากมีความผิดปกติของเครื่องยนต์
ให้รายงานเจ้าหน้าที่ยานพาหนะทราบ เพื่อขอซ่อมบํารุง
4.ตรวจสอบสภาพรถยนต์ทั้งภายใน-ภายนอก และอุปกรณ์ประจํารถยนต์ ให้อยู่
ในสภาพที่จะให้บริการแก่ผู้ขอใช้รถยนต์อย่างเหมาะสม
5. บันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. แก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถยนต์
7. เมื่อเสร็จจากการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์จะต้องนํารถยนต์ไปจอดเก็บภายใน
สถานที่เก็บรถของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ให้พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถยนต์ราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.การใช้
กําหนดให้พนักงานขับรถยนต์ จัดให้มีสมุดบันทึกการใช้รถยนต์ตามแบบที่กําหนด

2.การเก็บรักษาและซ่อมบํารุง
พนักงานขับรถยนต์จะต้องเก็บรักษารถยนต์ไว้ในสถานที่เก็บหรือบริเวณของส่วน
ราชการที่จัดเป็นสถานที่จอดรถยนต์ราชการ หัวหน้าส่วนราชการจะอนุญาตให้นําไปเก็บที่อื่น
เป็นการชั่วคราวหรือเป็นครั้งคราวได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
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-5- ส่วนราชการไม่มีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ หรือ
- มีราชการจําเป็นและเร่งด่วนหรือการปฏิบัติราชการลับ
การอนุญาตให้นํารถยนต์ไปเก็บรักษาที่อื่นเป็นการชั่วคราวอันเนื่องมาจากส่วน
ราชการไม่มีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษารถยนต์
จัดทํารายงานขออนุญาต พร้ อมด้วยเหตุผลความจําเป็ นและรายละเอี ยดของสถานที่ที่ จะนํา
รถยนต์ไปเก็บรักษาซึ่งแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีความปลอดภัยเพียงพอ เสนอประกอบการ
พิจารณาของผู้มีอํานาจอนุญาตด้วยทุกครั้ง เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้ส่วนราชการรายงานผู้รักษา
การตามระเบียบและสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ
กรณีที่เกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถยนต์ในระหว่างการเก็บรักษาที่อื่น
เป็นการชั่วคราว ผู้เก็บรักษาต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ เว้นแต่จะพิสูจน์
ได้ว่าได้ใช้ความระมัดระวังดูแลรักษาเยี่ยงวิญญูชนจะพึงสงวนรักษาทรัพย์ของตนแล้วและการ
สูญหายหรือเสียหายนั้นมิได้เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เก็บรักษา แต่หาก
การสูญหายหรือเสียหายนั้น เกิดขึ้นเนื่องจากการนําไปใช้ในการอื่น ให้ผู้อื่นใช้ หรือนําไปเก็บไว้
ณ ที่ที่มิได้รับอนุญาต ผู้เก็บรักษาต้องรับผิดชอบทุกกรณี แม้ว่าเกิดด้วยเหตุสุดวิสัย เว้นแต่พิสูจน์
ได้ว่าถึงอย่างไรความสูญหายหรือเสียหายก็จะเกิดแก่รถยนต์คันนั้น
เมื่อเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถยนต์ ให้พนักงานขับรถยนต์รายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการทันที และพนักงานขับรถต้องจัดทําสมุดรายการ
ซ่อมบํารุงรถยนต์แต่ละคันตามแบบที่กําหนด
การบํ า รุ ง รั ก ษาเกี่ ย วกั บ การล้ า งอั ด ฉี ด การเติ ม หรื อ การเปลี่ ย นน้ํ า มั น เบรก
น้ํามันหล่อลื่นปกติ และไส้กรองน้ํามันเครื่อง อันจําเป็นต้องกระทําเป็นครั้งคราวตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือการใช้รถยนต์หรือตามหลักเกณฑ์ที่ส่วนราชการกําหนด เมื่อหัวหน้าส่วนราชการอนุญาตแล้ว
ให้เบิกจ่ายจากส่วนราชการได้ ส่วนราชการมีหน้าที่รับผิดชอบการซ่อมบํารุงรถยนต์ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมที่จะใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
การเบิกจ่ายค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ให้เบิกจ่ายค่าน้ํามันเชื้อเพลิงที่ได้ตั้งงบประมาณ
เพื่อการนี้
ผู้ใดกระทําการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือกระทํา
การโดยมีเจตนาทุจริต หรือปราศจากอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหน้าที่ ถือว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัย
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น
รถยนต์ส่วนกลางทุกคันให้มีตราเครื่องหมายประจําของส่วนราชการขนาดกว้าง
หรือยาวไม่นอ้ ยกว่า 18 เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของส่วนราชการขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5
เซนติเมตรหรือชื่อย่อสูงไม่น้อยกว่า 7.5 เซนติเมตร ไว้ด้านข้างรถทั้งสองข้าง
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-6ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของส่วนราชการให้พ่นด้วยสีขาว เว้นแต่
ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน
กรณีจําหน่ายรถยนต์ให้ลบหรือทําลายตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัด
ของส่วนราชการออกทั้งหมดก่อนที่จะส่งมอบรถยนต์ให้บุคคลอื่น
การปฏิบัติงาน (การใช้รถยนต์ส่วนกลาง)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต
ระนอง

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
-จําแนกพาหนะส่วนกลางโดยจัดเป็นหมวดหมู่
-กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการขอใช้พาหนะ
ส่วนกลางรวมทั้งการขอใช้น้ํามัน
ไม่อนุมัติ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต
ระนอง สั่งจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง
อนุมัติ
กําหนดสถานที่เก็บรักษาพาหนะส่วนกลางให้อยู่
ในที่ปลอดภัยและสอดคล้องกับระเบียบ

นําผลการดูแล บํารุงรักษาการ
ตรวจสภาพประเมินผล
ประสิทธิภาพพาหนะส่วนกลาง
เพื่อนําไปสู่การปรับปรุงต่อไป
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แบบฟอร์มต่าง ๆ
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ใบขออนุญาตขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง/รถรับรอง/รถประจําจังหวัด/รถอารักขา
วันที่.......................................................
เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ข้าพเจ้า..........................................................................ตําแหน่ง...........................................................
พร้อมด้วย............................................................................................................................................................
ขออนุญาตใช้รถเพื่อ.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ณ .........................................................................................................................มีคนนั่ง...............................คน
ในวันที่............................................เวลา.....................น. ถึงวันที่...........................................เวลา...................น.
ลงชื่อ..............................................ผู้ขออนุญาต
ลงชื่อ...........................................ผู้อํานวยการกลุ่ม/หน่วย
ความเห็นเจ้าหน้าทีผ่ คู้ วบคุมยานพาหนะ
1. ควรอนุญาตให้ใช้รถยนต์สว่ นกลาง
( ) หมายเลขทะเบียน นข 5420 ภูเก็ต โดยมี............................................................ทําหน้าที่พนักงานขับรถ
( ) หมายเลขทะเบียน นข 5421 ภูเก็ต โดยมี............................................................ทําหน้าที่พนักงานขับรถ
( ) หมายเลขทะเบียน กค 3115 พังงา โดยมี............................................................ทําหน้าที่พนักงานขับรถ
( ) หมายเลขทะเบียน กค 7322 พังงา โดยมี............................................................ทําหน้าที่พนักงานขับรถ
( ) หมายเลขทะเบียน กค 1732 พังงา โดยมี............................................................ทําหน้าที่พนักงานขับรถ
ทั้งนี้ ให้ใช้น้ํามันเชื้อเพลิงจาก ( ) งบบริหาร ( ) โครงการ ( ) ผู้ขอใช้
2. อื่น ๆ...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.................................................................................
(................................................................................)
วันที่...................................................................................
คําสั่งผู้มีอาํ นาจสั่งใช้รถ
( ) อนุญาต ( ) ไม่อนุญาต ( ) อื่นๆ.........................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงนาม..............................................................................
(................................................................................)
วันที่...................................................................................
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บันทึกข้้อความ
ส่วนราชกการ สํานักงาานเขตพื้นที่การศึ
า กษามัธยมมศึกษาพังงา ภูภเก็ต ระนอง
กลุ่มอํานวยการ
น
โทร. 076-4815229 ต่อ 102
.................................................
ที่
วันที.....................
่
เรื่อง ราายงานอุบัติเหตตุรถยนต์ หมาายเลขทะเบียนน.............................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน ผูอ้อํานวยการสํานั
า กงานเขตพื้นที่การศึกษาามัธยมศึกษาพัพังงา ภูเก็ต ระะนอง
ตามทีทีข่ ้าพเจ้านาย//นาง/นางสาวว................................................ตําแหน่ง ...................................
ได้รับการรอนุมัติให้ใช้รถยนต์
ร
หมายเลลขทะเบียน.............................เพื่อไปราชกการ…………… ……………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………ระหว่างวันที่... ...................................
ถึงวันที่............................................ณ ............................................................................... ..................................
อําเภอ..........................................จังหวั
ง ด...........................................
ในกาารนี้ ได้เกิดอุบับติเหตุเมื่อวันนที่............................................................ ...........เวลา.............น.
สถานที่เกิดเหตุ.................................................................................................................... ....................................
เหตุเกิดจจาก..............................................................................................................................................................
ความเสียยหายมีดังนี้
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(รายละเอีอียดตามภาพถ่าย/สําเนาใบบขออนุญาตขขอใช้รถยนต์สวนกลางที
่
่แนบมาพร้อมนี้)
(ลงชื่อ).................................................... ..............ผู้รายยงาน
(.................................................. ...............)
ตําแหน่ง..................................................................
(ลงชื่อ).................................................... ........ผู้อํานวยยการกลุ่ม
(...............................................................)
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คำนำ
เอกสารคู่มือการจองห้องประชุม จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน เนื้อหาประกอบด้ว ย
ขั้นตอนการเข้าระบบ และจองห้องประชุมผ่านระบบ สานักงานอิเล็กทรอนิกส์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษาพังงา ภูเก็ ต ระนอง (My Office) ผู้ จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่ มือ การจองห้ องประชุ ม
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ต่อไป
นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กลุ่มอานวยการ
กรกฎาคม 2564
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คู่มือการให้บริการ การจองห้องประชุม สพม.พงภกรน51 1

1.การเข้าสู่ระบบ (Login)
การเข้าใช้งานการจองห้องประชุมผ่านระบบ สานักงานอิเล็กทรอนิกส์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง (My Office) มีขั้นตอนดังนี้
1. เปิด Google Chrome ขึ้นมา

2. ใส่ URL พิมพ์คาว่า สพม.พงภกรน ที่ช่อง Address แล้วคลิก Enter

คู่มือการให้บริการ การจองห้องประชุม สพม.พงภกรน52 2

3. คลิกเข้าสู่เว็ปไซต์

4. คลิกที่ระบบสาระสนเทศ คลิกที่ MY OFFICE 2564

คู่มือการให้บริการ การจองห้องประชุม สพม.พงภกรน53 3

5. แสดงหน้าจอสาหรับเข้าสู่ระบบขึ้นมาพิมพ์ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน
(Password) ลงในช่องที่กาหนด

6. คลิกปุ่ม เข้าระบบ จะแสดงหน้าจอหลักการบริหารข้อมูลภายในของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง สาหรับผู้ใช้งานขึ้นมา ดังภาพ

คู่มือการให้บริการ การจองห้องประชุม สพม.พงภกรน54 4

7. จากนั้นคลิกที่ “จองห้องประชุม”

8. ระบบแสดงหน้าจอปฏิทินการใช้ห้องประชุมประจาเดือนขึ้นมา

คู่มือการให้บริการ การจองห้องประชุม สพม.พงภกรน55 5

9. ในส่วนนี้ท่านสามารถคลิกที่ลูกศร เพื่อเลื่อนดูปฏิทินการใช้ห้องประชุมในเดือนต่างๆ ได้
หากวันที่ใดที่มีการจองใช้ห้องประชุม ระบบจะแสดงข้อมูลการจองใช้ห้องประชุมขึ้นมา

คู่มือการให้บริการ การจองห้องประชุม สพม.พงภกรน56 6

2. การจองห้องประชุม
1. คลิกที่เมนู "จองห้องประชุม"

2. ระบบจะแสดงแบบฟอร์มการจองประชุมขึ้นมา

คู่มือการให้บริการ การจองห้องประชุม สพม.พงภกรน57 7

3. กรอกเลือกห้องประชุมและข้อมูล ลงไปให้ครบถ้วน ตามแบบฟอร์ม คลิกบันทึกจองห้อง

4. ห้องประชุมที่ท่านจองจะขึ้นข้อมูลการจองดังภาพ

คู่มือการให้บริการ การจองห้องประชุม สพม.พงภกรน58 8

5. ระบบแสดงรายการจองห้องประชุมที่เพิ่มขึ้นมา

6. ท่านสามารถเลือกดูได้ว่าในวันตามปฏิทิน ใครเป็นผู้จองห้องประชุม จะขึ้นข้อมูลดังภาพ

คู่มือการให้บริการ การจองห้องประชุม สพม.พงภกรน59 9

3.ขั้นตอนการจองห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
(Flow chat)

เริ่มต้น

เข้าสู่ระบบ My Office
30 วินาที

คลิกเข้าจองห้องประชุม
30 วินาที

ผู้ใช้บริการเขียนแบบฟอร์มการจองห้องประชุม

3 นาที

จองห้องประชุมสาเร็จ
2 นาที

ตรวจสอบความถูกต้องในการจองห้องประชุม

จบการทางาน
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