การกาหนนดาาตรการกกไไกกการใ้ดดุไพนจ
ของขดารา้การครูแไะบุคไากรทางการศึกษาก
พนักงานรา้การแไะไูกจดางประจา

โรงเรียนหนองอารีพิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศโรงเรียนหนนองอารีพทยากเรื่องกการกาหนนดาาตรการกกไไกกการใ้ดดุไพนจ
............................................................................................................................................................................
ด้วยโรงเรียนหนองอารีพิทยา ได้กาหนดมาตรการ กลไก และการวางระบบในการใช้ดุลพินิจของช้า
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว และครูอัตราจ้าง ใน
สังกัดโรงเรียนหนองอารีพิทยา เกี่ยวกับการบริหารการใช้ดุลพินิจ ที่มีปัญหาซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ ดังนั้น จึงได้
กาหนด รายละเอียด เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจ การตอบสนองการใช้ดุลพินิจ เพื่อให้สอดคล้องกับการวัดระดับ
คุณธรรม ความโปร่งใส และการตรวจสอบได้ และการใช้ดุลพินิจตามหลักธรรมาภิบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการ บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดโรงเรียนหนองอารี
พิทยา เพื่อให้ ตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ซึ่งต้องดูแลและ
รับผิดชอบในการจัดการ เรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น(โครงการขยาย โอกาสทางการศึกษา) ให้มีประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดต่อเด็กนักเรียนเป็น
สาคัญ อีกทัง้ เพื่อให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเป้าหมายใน การดาเนินการเพื่อกาหนดมาตรการ กลไก และการวางระบบในการใช้ดุลพินิจ
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการใช้ดุลพินิจในการออกคาสั่ง อนุญาต อนุมัติ ในภารกิจของโรงเรียนหนอง
อารีพิทยาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงประกาศใช้มาตรการการใช้ดุลพินิจของฝ่ายบริหารมีแนวปฏิบัติของ
หน่วยงานโดยการกาหนดขั้นตอน วิธีการของส่วนงาน ไว้ดังนี้
1. การใช้ดุลพินิจระดับเจ้าหน้าที่ ผู้อานวยการกลุ่ม และผู้บริหารการศึกษา ต้องเป็นไปตาม ที่
กฎหมายบัญญัติให้กระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยให้เป็นไปตามกฎหมาย ระดับที่กาหนดด้วย ความเป็น
ธรรม และยึดหลักธรรมาภิบาล
2. ขั้นตองการใช้ดุลพินิจต้องประกอบเหตุผล ดังนี้
2.1 ขั้นตอนแรก ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ ซึ่งการวินิจฉัยข้อเท็จจริงนั้นต้อง ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจาก พยาน หลักฐาน ที่มือยู่เพียงพอต่อการพิสูจน์ ข้อเท็จจริงว่าได้เกิดขึ้นหรือไม่
2.2 ขั้นตอนที่สอง ข้อกฎหมาย ระเบียบ ที่อ้างอิงประกอบข้อเท็จจริงตาม ข้อ 2.1 ที่
เกี่ยวข้องและเป็นสาระสาคัญ
2.3 ขั้นตอนที่สาม/..

2.3 ขั้นตอนที่สาม ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุน ซึ่งผู้ใช้ดุลพินิจจะต้องพิจารณา ตัดสินใจ ว่า
กฎหมาย ระเบียบ ได้กาหนดให้ใช้ดุลพินิจได้เพียงประการเดียว หรือหลายประการซึ่งสามารถ
ตัดสินใจใช้อานาจหรือไม่ก็ได้หรือจะเลือกกระทาการ อย่างหนึ่ง อย่างใดก็ได้ตามที่กฎหมายระเบียบ
กาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน กันยายน 2562

(นายธีรชาติ พานิช)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองอารีพิทยา

ขั้นตอนกวธีการกการกาหนนดาาตรการกกไไกกการใ้ดดุไพนจของโรงเรียนหนนองอารีพทยา
(Flowchart)

คณะกรราการ

ประุ้าการกาหนนดแนวทางปฏบัต
าาตรการกกไไกกการใ้ดดุไพนจ
ประกาศาาตรการกกไไกกแไะการ
วางระบบการใ้ดดุไพนจ
รวาเอกสาร

พจารณาระเบียบขดอกฎหนาาย

คณะกรราการ

พจารณาการใ้ดดุไพนจ

รายงานผูดอานวยการโรงเรียน
หนนองอารีพทยา

คาสั่ง โรงเรียนหนองอารีพิทยา
ที่ ๐๔๓ / ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
................................................................
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 กาหนดให้โรงเรียนคุณภาพ
ประจ าตาบลจั ดทาฐานข้อมูล โรงเรีย นสุ จ ริ ตเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของโรงเรียนคุณภาพ เพื่อให้โรงเรียนคุณภาพประจาตาบลเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data
Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และ
การป้องกันการทุจริต สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) นั้น
เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจา
ตาบลเป็ น ไปด้ว ยความเรีย บร้ อย จึ งแต่งตั้งผู้ รับผิดชอบในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของโรงเรียนหนองอารีพิทยา ดังนี้
1.กคณะกรราการอานวยการ
1. นายธีรชาติ พานิช ผู้อานวยการโรงเรียนหนองอารีพิทยา

ประธานกรรมการ

2. นางทรรศนีย์ สายแก้ว

ครูโรงเรียนหนองอารีพิทยา

กรรมการ

3. นายจิรันตร์ นันทะเสน
เลขานุการ

ครูโรงเรียนหนองอารีพิทยา

กรรมการ/

าีหนนดาที่ ให้คาปรึกษา อานวยความสะดวก เพื่อให้การงานบรรลุวัตถุประสงค์
2.กคณะกรราการดาเนนงานตาาตัว้ี้วัด
ตัว้ี้วัดย่อยที่ก9.1กขดอาูไพื้นฐาน
ขดอ

ขดอาูไ

ผูดรับผด้อบ

หนาายเหนตุ

ขดอาูไพื้นฐาน
01

โครงสร้างสถานศึกษา

นางสาวกมลวรรณ กัลยาบุตร

02

ข้อมูลผู้บริหาร

นายธีรชาติ พานิช

03

อานาจหน้าที่

นางสาวกมลวรรณ กัลยาบุตร

04

แผนพัฒนาคุณภาพ

นางสาวกมลวรรณ กัลยาบุตร

05

ข้อมูลการติดต่อ

นางภัทรวดี สายแก้ว

06

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นายจิรันตร์ นันทะเสน

ข่าวประ้าสัาพันธ์
07

ข่าวประชาสัมพันธ์

นางภัทรวดี สายแก้ว

การปฏสัาพันธ์ขดอาูไ
08

Q&A

นางภัทรวดี สายแก้ว

09

Social Network

นางภัทรวดี สายแก้ว

แผนดาเนนงาน
010

แผนปฏิบัติราชการประจาปี

นางสาวกมลวรรณ กัลยาบุตร

011

รายงานการกากับติดตามการดาเนินงาน
รายภาคเรียน

นางสาวกมลวรรณ กัลยาบุตร

012

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี

นางภัทรวดี สายแก้ว
นางสาวกมลา วงศ์เจริญ

การปฏบัตงาน
013

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

นางสาวสมยง ภาษี

การใหนดบรการ
014

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

นางสาวสมยง ภาษี

015

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

นางภัทรวดี สายแก้ว

016

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการ

นางภัทรวดี สายแก้ว

017

E-Service

นางสาวสมยง ภาษี

แผนการใ้ดจ่ายงบประาาณประจาปี
018

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี

นางเกสร พลเหลา
นางสาวกมลวรรณ กัลยาบุตร

019

020

รายงานการกากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณรายภาคเรียน

นางเกสร พลเหลา
นางสาวกมลวรรณ กัลยาบุตร

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี นางเกสร พลเหลา
นางสาวกมลวรรณ กัลยาบุตร

การจัดซื้อจัดจดางหนรือการจัดหนาพัสดุ
021

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหา
พัสดุ

นายจิรันตร์ นันทะเสน

022

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ

นายปัจจุปกร ไตรพิพัฒน์
นายจิรันตร์ นันทะเสน

023

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ นายปัจจุปกร ไตรพิพัฒน์
รายเดือน
นายจิรันตร์ นันทะเสน

024

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจาปี

นายปัจจุปกร ไตรพิพัฒน์
นายจิรันตร์ นันทะเสน

การบรหนารแไะพัฒนาทรัพยากรบุคคไ
025

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นายธีรชาติ พานิช

026

การดาเนินการตามนโยบายการบริหาร

นายธีรชาติ พานิช

ทรัพยากรบุคคล
027

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร นายธีรชาติ พานิช
บุคคล

028

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร นายธีรชาติ พานิช
บุคคลประจาปี

การจัดการเรื่องรดองเรียนการทุจรต
029

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต

นายจิรันตร์ นันทะเสน

030

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

นายจิรันตร์ นันทะเสน

031

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้อยเรียนการทุจริต
ประจาปี

นายจิรันตร์ นันทะเสน

การเปิดโอกาสใหนดเกดการาีส่วนร่วา
032

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

นายจิรันตร์ นันทะเสน

033

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

นายจิรันตร์ นันทะเสน

ตัว้ี้วัดที่ก10กการป้องกันการทุจรต
ขดอ

ขดอาูไ

ผูดรับผด้อบ

เจตจานงสุจรตของผูดบรหนาร
034

เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร

นายธีรชาติ พานิช

035

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

นายธีรชาติ พานิช

036

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปี

นางสาวสมยง ภาษี

037

การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริต

นางสาวสมยง ภาษี

การเสราสรดางวัฒนธรราองค์กร

หนาายเหนตุ

038

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

นางสาวสมยง ภาษี

แผนปฏบัตการป้องกันการทุจรต
039

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจาปี

นางสาวสมยง ภาษี

040

รายงานการกากับติดตามการดาเนินการ
ป้องกันการทุจริตรายภาคเรียน

นางสาวสมยง ภาษี

041

รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริต นางสาวสมยง ภาษี
ประจาปี

าาตรการภายในเพื่อส่งเสราควาาโปร่งใสแไะป้องกันการทุจรต
042

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

นายฑีฆาวุฒิ พลที

043

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม

นายฑีฆาวุฒิ พลที

044

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ นายฑีฆาวุฒิ พลที
จัดจ้าง

045

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

นายฑีฆาวุฒิ พลที

046

มาตรการป้องกันการรับสินบน

นายฑีฆาวุฒิ พลที

047

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม

นายฑีฆาวุฒิ พลที

048

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

นายฑีฆาวุฒิ พลที

าีหนนดาที่ 1. จัดเตรียมเอกสาร ร่องรอยข้อมูล ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ส่งข้อมูลให้ฝ่ายดูแลระบบเพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

3.กฝ่ายดูแไระบบหนน่วยงาน
1. นางภัทรวดี สายแก้ว

ครูโรงเรียนหนองอารีพิทยา

ประธานกรรมการ

2. นางสาวสมยง ภาษี

ธุรการโรงเรียนหนองอารีพิทยา กรรมการ

3. นายจิรันตร์ นันทะเสน

ครูโรงเรียนหนองอารีพิทยา

กรรมการ/เลขานุการ

าีหนนดาที่ 1. เก็บรวบรวมข้อมูลดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อเวลา
2. ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจให้การจัดกิจกรรมดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายธีรชาติ พานิช)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองอารีพิทยา

