
 
 

 

 

ประกาศโรงเรียนวัดหนองตางู 
 เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุจพินิจ 
................................................................. 

 

 ด้วย โรงเรียนวัดหนองตางู ตะหนักถึงความส าคัญในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริม
ธรรมาภิบาล โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีเจตนารมณ์ในการด าเนินงานโปร่งใส ควรก าหนดมาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสม ตรวจสอบได้ จึงเห็นควรก าหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เพ่ือ
เป็นแนวทาง และกลไก การก ากับ การตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคคลของโรงเรียนวัดหนองตางู ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังงคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติการ และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง โดยมีนโยบาย
และกรอบปฏิบัติ ดังนี้ 
นโยบาย 
 ๑. โรงเรียนวัดหนองตางู ยึดมั่นและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกในการลดการใช้ดุลพินิจของ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ 
 ๒. โรงเรียนวัดหนองตางู ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  และการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนกระบวนการที่ส าคัญ ลดการใช้ดุลพินิจ 
 ๓. โรงเรียนวัดหนองตางู มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือก ากับการปฏิบัติงาน 
และตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของบุคลากรตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 ๔. โรงเรียนวัดหนองตางู น าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ และ
สะดวกในการสืบคน้ เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน 
 ๕. ผู้บริหารและบุคลากร ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการ
ปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักความถูกต้อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
กรอบแนวทางปฏิบัติ 
 กรอบแนวทางการตรวจสอบการลดการใช้ดุลพินิจของบุคลากรในโรงเรียนวัดหนองตางู ครอบคลุมใน 
๓ ประเด็นหลัก ได้แก่ 
 ๑. การลดการใช้ดุลพินิจของบุคลากรในการด าเนินงานตามภารกิจหลัก 
     ๑.๑ ผู้บังคับบัญชา ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และก ากับติดตามดูแล ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติ งาน และขั้นตอนที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
     ๑.๒ หากพบว่าภารกิจยังไม่มีมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน หรือมีมาตรฐานแต่ยังไม่ทันสมัย 
หรือไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติ หรืออาจก่อให้เกิดการใช้ดุลพินิจที่อาจน ามาซึ่งความไม่โปร่งใส เป็นธรรม และ
ขาดประสิทธิภาพให้หัวหน้างานแต่ละฝ่าย ผู้รับผิดชอบและ/หรือ ผู้ปฏิบัติตามาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน 
เสนอเพ่ือทบทวนมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติดังกล่าว 
    ๑.๓ มอบหมายผู้บริหารสถานศึกษา มีหน้าที่ในการทวนสอบ การใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของ
หัวหน้างานแต่ละฝ่าย เพ่ือประมวลให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 



 ๒. การลดการใช้ดุลพินิจในการใช้งบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรในโรงเรียน 
    ๒.๑ ให้หัวหน้างานแต่ละฝ่าย ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้
ดุลพินิจของบุคลากรในแต่ละฝ่าย ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน 
และข้ันตอนที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
    ๒.๒ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวงเงินเล็กน้อยที่ด าเนินการได้โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการให้
เจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาโดยสืบราคาจากท้องตลาด และเลือกรายการเสนอราคาที่ต่ าท่ีสุด 
    ๒.๓ กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยคณะกรรมการหากทราบว่ายื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับประธานกรรมการ หรือกรรมการคนใดคนหนึ่ง ให้รายงานหัวหน้างานหรือประธานกรรมการทราบ เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสม/จ าเป็นในการทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการ ตลอดทั้งห้ามมิให้เข้าร่วม
ประชุมหรือมีมติในเรื่องเกี่ยวข้องกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญานั้น หรือกรณีจ าเป็นต้องมีการชี้แจงในบางเรื่อง 
เมือ่ได้ชี้แจ้ง และตอบข้อซักถามแล้วจะต้องออกจากท่ีประชุม 
    ๒.๔ กรณีตรวจสอบรับงาน ให้ตรวจรับภายในกรอบระยะเวลาของกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจน
แนวทางที่ทางโรงเรียนวัดหนองตางู ก าหนด หากไม่สามารถด าเนินการได้ ให้แจ้งเหตุผลที่ผู้มีอ านาจหน้าที่
ทราบเพ่ือด าเนินการต่อ 
        ๒.๕ กรณีการยืมใช้ทรัพย์สินของราชการ ให้ฝ่ายงานที่ก ากับทรัพย์สินนั้น ท าทะเบียนการยืม – 
การคืน และมีการตรวจสอบรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเป็นไปอย่างเคร่งครัด 
    ๒.๖ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์คงเหลือประจ าปี ท าหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุม
พัสดุ/ครุภัณฑ ์ของส านักงานให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใส 
    ๒.๗ มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ทวนสอบการใช้จ่ายและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภายในโรงเรียน เพ่ือประมวลให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงอย่างน้อยปีละ ๑ 
ครั้ง 
 ๓. การลดการใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล 
    ๓.๑ ให้ผู้บังคับบัญชา ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการ
ปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงระบบคุณธรรม ความรู้ความสามารถของบุคลากร ความเสมอ
ภาค เป็นธรรม และประโยชน์ทางราชการ 
 
 ๓.๒ ก าหนดให้ฝ่ายบริหารงานบุคคล จัดท าระบบและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน
บุคคลให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ทั้งเรื่องการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและการแต่งตั้ง
บุคลากร และพัฒนาบุคลากร อาทิ การก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง การ
พิจารณาความดีความชอบของบุคลากร ระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพที่สามารใช้เป็นหลักฐานประกอบ
ในการพิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อนต าแหน่งบุคลากร มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ แนวทางการ
สรรหาและคัดเลือกบุคลากร ตลอดจนผลการพิจารณาท่ีเกี่ยวข้องและแผนการพัฒนาบุคลากร 
ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
 ๑. รายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
 ๒. แจ้งทางไปรษณีย์หรือร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนวัดหนองตางู เลขที่ ๒ หมู่ ๑ ต าบลหนอง
ตางู อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๘๐ 
 ๓. แจ้งผ่านเว็บไซต์โรงเรียนวัดหนองตางูได้ที่ www.ntng.ac.th 

http://www.ntng.ac.th/


 ๔. แจ้งผ่านเพจ Facebook ที่ ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดหนองตางู 
  

 ทั้งนี้ข้อร้องเรียนต่างๆ จะน าเสนอผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือมอบหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องสืบสวน
ข้อเท็จจริง หากมีมูลและเป็นความผิดทางวินัยจะด าเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดของ
กฎหมายต่อไป 
 
        ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
  
 
 
 
 
 

 

 (นายสุชาติ เอกปัชชา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
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