
 
 
 

ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
เร่ือง มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ 

************************ 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 มีอํานาจหนาที่ ตามความในมาตรา 8
และมาตรา 34 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 และ
อํานาจหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 ประกอบดวย หมวด 5การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ หมวด 6 วินัยและการ
รักษาวินัย หมวด7 การดําเนินการทางวินัย หมวด 8 การออกจากราชการและหมวด 9 การอุทธรณและการรอง
ทุกข ประกอบกับกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.
2550 ใหไว ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน เรื่อง การ
กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไปยัง
คณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พ.ศ. 2550 และตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/727 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2552 กําหนดใหการมุง
ผลสัมฤทธ์ิและการยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรมเปนสมรรถนะหลักของขาราชการ ซึ่งในการ
ปฏิบัติหนาที่บริหารจัดการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา การควบคุมดูแล ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พนักงาน ลูกจางประจําและอัตราจาง ฝายบริหารโดยผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่กรศึกษาเปนผูกําหนด
นโยบายการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เพื่อปฏิบัติงานภายในหนวยงาน ทั้งน้ีในการ
ปฏิบัติหนาที่ของฝายบริหารดวยการที่อํานาจทางปกครองโดยเฉพาะในสวนที่กฎหมายกําหนดใหเปนการใช
ดุลพินิจของผูมีอํานาจในการตัดสินใจอนุญาต อนุมัติ หรือมีคําสั่งในเรื่องน้ันตองดําเนินการอยางรอบคอบมี
ขอบเขตและมีเหตุผลสนับสนุนการใชดุลพินิจอยางเพียงพอ 

ดังน้ัน เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการใชดุลพินิจในการออกคําสั่ง อนุญาต อนุมัติในภารกิจของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เปนไปตามหลักธรรมมาภิบาลจึงไดกําหนดนโยบาย
และมาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ไวดังน้ี 
วัดถุประสงค 

เพื่อกําหนดมาตรการแนวทางและกลไกในการกํากับตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารและ
บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ใหเปนไปตามกฎหมายกฎระเบียนขอบังคับ 
มาตรฐานคูมือการปฏิบัติงานข้ันตอนที่เกี่ยวของตลอดจนเพื่อตรวจสอบการใชดุลพินิจของผูปฏิบัติงาน 
นโยบาย 

การใชดุลพินิจของฝายบริหารตองอยูภายใตหลักกฎหมายทั่วไปกลาวคือ การใชดุลพินิจน้ันตอง
ผูกพันตาม "หลักความสมอภาค" หรือ "หลักความไดสัดสวน" หรือ "หลักความสมควรแกเหตุ" เพื่อใหดุลพินิจของ
ฝายบริหารตามทีก่ฎหมายกําหนดของสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ไดมีทางเลือกใน
การตัดสินใจกระทําการใดหรอืไมกระทําการใดเพื่อปรับใชกฎหมายใหสอดคลองเหมาะสมกับขอเท็จจริงเพื่อบรรลุ
ตามเจตนารมณตามกฎหมาย การใชดุลพินิจของฝายบริหารตองเปนไปอยางอิสระ ปราศจากการแทรกแซงใดๆมี



ความเปนกลาง โปรงใส เปนธรรมและมีเหตุผลในการใชดุลพินิจที่เหมาะสมตรวจสอบได หากฝายบริหารใชอํานาจ
ตามอําเภอใจหรือใชดุลพินิจโดยไมขอบดวยกฎหมายอาจถูกตรวจสอบความขอบดวยกฎหมายโดยผูบังคับของฝาย
บริหารหรือศาลปกครองและอาจตองรับผิดในทางแพงทางอาญาและทางวินัยจากผลการกระทําน้ัน ดังน้ันจึง
กําหนดนโยบาย ดังน้ี 

1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานของ
บุคลากรตามกฎหมายกฎระเบียบ ขอบังคับ คูมือการปฏิบัติงานข้ันตอนที่เกี่ยวของอยางเครงครัด 

2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เห็นควรใหมีการจัดทํามาตรฐาน/
คูมือการปฏิบัติงานข้ันตอนการปฏิบัติงานสําหรับกระบวนงานที่สําคัญรวมถึงการใหบริการที่สําคัญสําหรับพันธ
กิจการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการทางการศึกษาเพื่อลดการใชดุลยนิจของผูปฏิบัติงาน 

3. ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 
เขต 4 ตองปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ มาตรฐานคูมือการปฏิบัติงานข้ันตอนที่เกี่ยวของอยาง
เครงครัดโดยยึดหลักความถูกตอง เสมอภาค และเปนธรรม 

4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนทศใน
การประมวลขอมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูปฏิบัติงาน 

5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เห็นควรจัดใหมีระบบการตรวจสอบ
ควบคุมเพื่อกํากับการปฏิบัติงานและตรวจสอบการใชดุลพินิจของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรการ 

1. กําหนดบทบาทหนาที่ของผูบริหารทุกระดับใหครอบคลุมถึงการตรวจสอบ กํากับ ดูแลและ
ติดตามการปฏิบัติงานตลอดจนการใชดุลพินิจของผูใตบังคับบัญชาใหเปนไปตามกฎหมายกฎระเบียบ ขอบังคับ
มาตรฐานคูมือการปฏิบัติงานข้ันตอนที่เกี่ยวของอยางเครงครัด 

2. ใหยึดจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพครูและผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา/และกําหนดบทบาท
อํานาจหนาที่ของบุคลากรทุกระดับใหครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับ มาตรฐาน/
คูมือการปฏิบัติงาน/ข้ันตอนทีเ่กี่ยวของอยางเครงครดัโดยยึดหลักความถูกตองเสมอภาค และเปนธรรม 

3. กําหนดใหกลุม/หนวยที่รับผิดชอบพันธกิจดานการบริหารจัดการศึกษา การวิจัยและการบริการ
ทางการศึกษารวมทั้งระบบการบริหารระบบสนับสนุนที่สําคัญของสํานักงาน จัดทําคูมือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งในภาพรวมและในระดับกระบวนที่สําคัญ รวมถึงคูมือหรือมาตรฐานในการใหบริการที่
สําคัญ สําหรับพันธกิจการเรียนการสอนการวิจัย และการบริการทางการศึกษาเพื่อลดการใชดุลพินิจของ
ผูปฏิบัติงาน 

4. กําหนดใหการใชดุลพินิจในการบรหิารางานบุคคลมีแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 
4.1 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

1) มีหลักเกณฑในการพิจารณาดําเนินการสรรหาและคัดเลอืกบุคลากรของสาํนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 หรือใชหลักเกณฑของหนวยงานที่เกี่ยวของตามที่กฎหมายกําหนด 

2) มีระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ที่ถูกตองและเปนปจจุบัน สามารถนําขอมูลที่มีอยูมาใชอยางสะดวกและรวดเร็ว 

3) มีการจัดทําแผนอัตรากําลังของหนวยงานลวงหนา 
4) มีการวิเคราะหและจัดทําแนวทางการดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ที่เปนไปตามกฎระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของ 



5) มีการประกาศเผยแพรหลักเกณฑแนวทางการสรรหาและบรรจุและแตงต้ังบุคลากรของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

4,2) การบรรจุและแตงต้ังบุคลากร 
1) มีหลักเกณฑในการพิจาณาดําเนินการบรรจุแตงต้ังบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
2) มีระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ที่ถูกตองและเปนปจจุบัน สามารถนําขอมูลที่มีอยูมาใชอยางสะดวกและรวดเร็ว 
3) มีการจัดทําแผนความกาวหนาในอาชีพ  
4) มีการวิเคราะหและจัดทําแนวทางการดําเนินการบรรจุแตงต้ังบุคลากรของสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ที่เปนไปตามกฎระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของ 
4.3) การพัฒนาบุคลากร 

1) มีหลักเกณฑในการประเมินและพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ที่ครบถวนและเปนปจจุบัน 

2) มีระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ที่ถูกตองและเปนปจจุบัน สามารถนําขอมูลที่มีอยูมาใชอยางสะดวกและรวดเร็ว 

3) มีการจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลระยะปานกลาง(13ป)แผนพัฒนาบุคคลรายปหรือ
แผนการจัดการความรู (KM Action) ประจําป 

4) มีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคคลของสํานักงานเขตพันที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

5. กําหนดใหบุคลากรรายงานการดําเนินปฏิบัติงานที่ไมเปนตามกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับ
มาตรฐานคูมือการปฏิบัติงาน ข้ันตอนที่เกี่ยวของตอผูบังคับบญัชาตามลาํดับ หรือรายงานผานชองทางการรายงาน
อุบัติการณ เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการหาขอเท็จจริง วิเคราะหเหตุการณและเสนอแนวทางปองกัน
แกปญหาตอฝายบริหารที่รับผิดชอบและผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ตามลําดับ 

6. กําหนดใหงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา งานควบคุมภายในงาน
บริหารจัดการความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน ใหครอบคลุมถึงประเด็นดานการดําเนินงานตามกฎหมาย 
กฎระเบียบขอบังคับ มาตรฐานคูมือการปฏิบัติงานข้ันตอนที่เกี่ยวของ การควบคุมขอบกพรองในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับ มาตรฐาน/คูมือการปฏิบัติงานข้ันตอนที่เกี่ยวของโดย
รายงานสรุปผลตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและหรือคณะกรรมการตรวจสอบภายในและหรือที่ประชุม
ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

7. สงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานขอมูลมาใชในการจัดเก็บและประมวลผล
ขอมูลอยางเปนระบบ และสะดวกในการสืบคนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 

8. การใชดุลพินิจของฝายบริหารตองเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติใหกระทําการอยางหน่ึงอยางใด
โดยอิสระ 

9. ข้ันตอนการใชดุลพินิจตองประกอบเหตุผล ดังน้ี 
9.1 ข้ันตอนแรก ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ซึ่งการวินิจฉัยขอเท็จจริงน้ันตองตรวจสอบ

ขอเท็จจริงที่เกิดข้ึนจากพยานหลักฐานที่มีอยูเพียงพอตอการพิสูจนขอเท็จจริงวาไดเกิดข้ึนหรือไม 



9.2 ข้ันตอนที่สอง ขอกฎหมาย ที่อางอิงประกอบขอเท็จจริงตาม (9.1) ที่เกี่ยวของและเปน
สาระสําคัญ 

9.3 ข้ันตอนที่สามขอพิจาณาและขอสนับสนุน ซึ่งผูใชดุลยพินิจจะตองพิจารณาตัดสินใจวา
กฎหมายไดกําหนดใหใชดุลพินิจไดเพียงประการเดียวหรือหลายประการซึ่งสามารถตัดสินใจใชอํานาจหรือไมก็ได
หรือจะเลือกกระทําการอยางหน่ึงอยางใดก็ไดตามที่กฎหมายกําหนด 
 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  15  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 

 
 
 

(นายเสนีย  เรืองฤทธ์ิราวี) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 4 

 


