แนวทางการนามาตรการ
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบตั ิ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

แนวทางการนามาตรการ
เพือ่ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสูก่ ารปฏิบัติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
การดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้ดาเนินการตาม มาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
1. จัดประชุมบุคลากรและผูบ้ ริหารสถานศึกษา เพื่อชี้แจงข้อราชการสาคัญต่างๆ รวมทั้งให้ความรู้
เน้นย้า การต่อต้านการทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริตของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน รวมทั้ง
การ ประเมินผลการรับรู้ของบุคลากร ครู เพื่อสร้างความเชือ่ มั่น แนะนาขั้นตอน แนวทางในการร้องเรียนเมื่อ
พบเห็น การทุจริตภายในหน่วยงาน รวมทั้งมีการติดตามเฝ้าระวัง ออกตรวจสอบการทุจริตภายในสานักงาน
เขตพื้นที่ การศึกษาและโรงเรียน โดยนาผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ไปพัฒนา ปรับปรุงการ
ทางาน แก้ไข เพื่อป้องกันการทุจริต โดยบุคลากรและครู หรือผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง สามารถส่งเรื่องร้องเรียนและ
ส่งหลักฐานที่ เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวก รวมทั้งสามารถติดตามผลการร้องเรียนโดยปราศจากอุปสรรค
นอกจากนี้ ยังสร้างความตระหนักและให้ความสาคัญ ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัตงิ าน มี
การจัดทามาตรการขับเคลื่อนด้านต่างๆ เพื่อช่วยให้บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาข้าราชการ
ลูกจ้าง, มาตรการ การเผยแพร่ข้อมูล, มาตรการ กลไก ระบบในการจัดการเรือ่ งร้องเรียน, มาตรการการ
เผยแพร่ข้อมูล, มาตรการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน, มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง,
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน, มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินจิ เพือ่ ความ
โปร่งใสในการปฏิบัตริ าชการ, มาตรการ จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต โดยมีการเผยแพร่มาตรการดังกล่าว
ข้างต้น ในเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เพื่อความสะดวกในการ
สืบค้น ในการดาเนินการตามมาตรการต่างๆ ข้างต้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 ได้ จัดให้มีดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 1) แต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้รบั ผิดชอบมาตรการต่างๆ 2) จัดประชุมคณะกรรมการ เพือ่ ชี้แนะแนวทางการดาเนินงานตามมาตรการ 3)
กากับติดตามและประเมินผลตามระยะเวลาที่กาหนด 4) นาผลลัพธ์ ไปพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ต่อยอด การ
ดาเนินงานในปีถัดไป
2. จัดประชุมเพื่อทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามไตรมาส โดยมีการกากับ ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ เพื่อให้สามารถใช้
จ่าย งบประมาณได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม และสามารถตอบตัวชี้วัดในแต่ละตัวชี้วัดได้อย่าง
ชัดเจน

-23. จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจผูร้ ับบริการ หรือผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย เพือ่ นาผลที่ได้รบั มาพัฒนา
ต่อยอด ปรับปรุงแก้ไขข้อด้อยให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผูร้ ับบริการหรือผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย เกิดความพึง
พอใจต่อคุณภาพ การดาเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
4. จัดทาข้อมูลประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆ หลากหลายช่องทาง ทั้งหนังสือเวียน และการใช้สื่อ
ออนไลน์ ต่างๆ มาช่วยในกระบวนการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว ได้แก่ การใช้ระบบ amss++, การใช้
line เป็นต้น นอกจากนี้ ให้มีการพัฒนาและ update ข้อมูล ในเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ให้เป็นปัจจุบัน รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นสาธารณะต่อประชาชน
ทั่วไป มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลที่สาคัญและจาเป็นต่างๆ อาทิเช่น ข้อมูลโครงสร้าง อานาจหน้าที่
ข้อมูลผู้บริหาร ช่องทางการติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง แผนงานการดาเนินประจาปี
ข้อมูลเชิงสถิติ ประกาศต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น รวมทั้งองค์ความรู้ต่างๆ ทั่วไป ผ่านทางเว็บไซต์ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นช่องทางทีป่ ระชาชน ทัว่ ไป สามารถเข้าถึงเพื่อสืบค้นข้อมูลได้สะดวก
รวดเร็วกว่าช่องทางอื่น
5. ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด ในด้านการบริหารจัด การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การ
ตรวจสอบภายในของโรงเรียน เพือ่ กากับติดตามการดาเนินการของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
6. การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เพื่อเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีการสวดมนต์ ร้อง
เพลง เคารพธงชาติ และการกล่าวคาปฏิญาณตนที่จะดารงตนอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริต และการเป็น
ข้าราชการที่ดี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 กาหนดแนวทางการนามาตรการ
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสูก่ ารปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับทัง้ แต่การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไป
จนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์
แก่ตนเองหรือพวงพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าทางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์
ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ จึงกาหนดให้มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ใน
การจัดซื้อจัดจ้าง โดยมุง่ เน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและแผนป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีกาแข่งขันอย่างเป็นธรรม จึงให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

-31. ประกาศเผยแพร่ปฏิบัติการจัดซื้อจัดชัดจ้าง ภายในระยะเวลา 30 วัน ทาการหลังจากวันที่ได้รบั
การจัดสรรงบประมาณ
2. เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีองค์ประกอบตามกฎหมาย ระเบียบ กาหนด
3. กาหนดแนวทางตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ทเี่ กี่ยวข้องกับการจัดซือ้ จัดจ้างและผู้
เสนอราคา เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกัน
4. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรภายในหน่วยงาน มีความเกี่ยวข้องกับผูเ้ สนอราคา
ทั้งประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์สาธารณะทีม่ ีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
5. ห้ามมิให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ดารงตาแหน่งทีท่ าหน้าทีท่ ับซ้อน
6. เจ้าหน้าทีท่ ี่มีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผูเ้ สนอราคา ดังนั้น
6.1 ตรวจสอบชื่อ – สกุล ของผูเ้ สนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรใน
หน่วยงานหรือไม่ เช่น บิดา มารดา พี่น้อง ญาติ เพือ่ น คู่แข่ง ฯลฯ
6.2 ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานทีป่ ฏิบัติงานของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับ
บุคลากรในหน่วยงานหรือไม่
6.3 ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับงาน/โครงการ ทั้งผลประโยชน์ส่วน
ตน หรือผลประโยชน์สาธารณะทีม่ ีผลต่อการปฏิบัตหิ น้าทีห่ รือไม่
7. ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน ให้หัวหน้าหน่วยงาน
ทราบเป็นประจาทุกเดือน
2. มาตรการป้องกันการรับสินบน
รัฐบาลกาหนดให้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสาคัญ และถือว่า
เป็นวาระแห่งชาติทสี่ ่วนราชการจะต้องนาไปปฏิบัติให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐซึง่ ต้องผลักดันนโยบายไปสูก่ ารปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรม จึงได้กาหนดให้มีมาตรการป้องกันการรับสินบนเป็นมาตรการสาคัญ ทัง้ นี้เพื่อให้การปฏิบัตงิ าน
ของบุคลากรของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ทุกภารกิจต้องโปร่งใส
เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดจากการทุจริต โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 คานึงถึงความเป็นธรรมและ
ปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการรับหรือให้สินบนโดยจะไม่ดาเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น
2. การจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท ซึ่งการ
ดาเนินการต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

-43. เจ้าหน้าทีส่ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องไม่เสนอจะให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่
ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใดโดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทาการ ไม่กระทาการ หรือประวิงการกระทาอันมิ
ชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย
4. เจ้าหน้าทีส่ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องปฏิบัติงานตามมาตรการนีโ้ ดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
การรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยเด็ดขาด
5. เจ้าหน้าทีส่ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์
ส่วนตนหรือประโยชน์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 หรือประโยชน์
ของผู้ทเี่ กี่ยวข้องกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 หรือประโยชน์ของผู้ที่
เกี่ยวข้องกับตนไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อน หรือผู้ที่มสี ่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด
6. เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาหรือ
ตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบและประเมินผลหรือศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ทันที
7. จัดให้มีช่องทางและประชาสัมพันธ์ ในการร้องเรียนหรือให้ข้อมูลเพือ่ เป็นการเปิดโอกาสให้
เจ้าหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 และผู้เป็นส่วนได้ส่วยเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการรับสินบนของหน่วยงาน และรายงานข้อมูลการรับแจ้ง
เบาะแสการเรียก หรือรับสินบนผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3
3. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนตัว
(ผลประโยชน์ทับซ้อนกัน)
ตามที่สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดาเนินการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพือ่ สนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในองค์กร ช่วยส่งเสริมให้องค์กร ช่วยเหลือส่งเสริมให้องค์กรมีบรรยากาศและวัฒนธรรมใน
การทางานที่ดีสร้างความเชื่อมั่นจากประชาชนที่มีต่อองค์กร และเพื่อให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :
ITA) ซึ่งกาหนดให้ส่วนราชการมีแนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าทีท่ ี่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อนในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อภาครัฐ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จึงได้จัดทามาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องของบุคลากรกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โยให้เจ้าหน้าที่ทเี่ กี่ยวข้องกับการจัดซือ้ จัดจ้างใช้เป็นแนวทาง และถือปฏิบัติ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้

-51. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
1.1 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ จัดซื้อจัดจ้างกับผูเ้ สนองาน ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
บุคลากรภายในกองคลัง ทั้งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะที่มผี ลต่อการปฏิบัติหน้าที่
1.2 ห้ามมิให้บุคลากรในสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ใช้อานาจในตาแหน่งที่ดาเนินงานหรือโครงการทีเ่ อื้อผลประโยชน์กับตนเองทั้งที่เกี่ยวกับเงินละไม่เกี่ยวกับเงิน
1.3 ห้ามมิให้บุคลากรในสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ดารง
ตาแหน่งใดๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน
2. แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผูเ้ สนองาน
2.1 ตรวจสอบชื่อ – สกุล ของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรในหน่วยงาน
หรือไม่ เช่น ญาติ พี่ น้อง เพื่อน คู่แข่ง หรือศัตรู เป็นต้น
2.2 ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับ
บุคลากรในหน่วยงานหรือไม่
2.3 ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้สว่ นเสียกับงาน/โครงการ ทั้งผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์สาธารณะที่มผี ลต่อการปฏิบัตหิ น้าที่หรือไม่
2.4 ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผูเ้ สนองานหรือไม่ เช่น การรับ
สินบน การใช้ข้อมูลลับทางราชการ การดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การรับของขวัญหรืออื่นๆ
4. มาตรการการใช้ดลุ พินิจ และอานาจหน้าที่ให้เป็นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีหน้าที่ในการให้บริการตามภารกิจ
หน้าที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแกผู้รบั บริการแลผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ตามโครงสร้างและภารกิจที่กาหนดไว้ ซึ่ง
ในการปฏิบัตหิ น้าที่บริหารโดยผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
เป็นผู้กาหนดนโยบายการปฏิบัตงิ านให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มีอานาจในการสั่งการ อนุญาต
อนุมัติ เพื่อปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน แต่ในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารด้วยการมีอานาจทางปกครอง
โดยเฉพาะในส่วนทีก่ ฎหมายกาหนดให้เป็นการใช้ดุลยพินจิ ของผูม้ ีอานาจในการตัดสินใจอนุญาต อนุมัตหิ รือมี
คาสั่งในเรื่องนั้นอย่างรอบคอบ มีขอบเขตและมีเหตุผลสนับสนุนใช้ดุลยพินิจอย่างพอเพียง
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการใช้ดุลยพินิจในการออกคาสั่ง อนุญาต อนุมัติ ในภารกิจของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงได้กาหนด
มาตรการการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริหารไว้ ดังนั้น
1. กากับดูแลข้าราชการและบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัตงิ านตามมาตรฐานการปฏิบัตงิ านตามภารกิจ
ของหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน โดยไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับเรื่องการทุจริตไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม

-62. กากับดูแลกระบวนการบริหารบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร เลื่อนตาแหน่งการ
ฝึกอบรม การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลือ่ นขั้นเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ ในการบริหารงานบุคล จะต้องมีการสอนงานแลกเปลี่ยนความรู้และ
มอบหมายงานที่เป็นธรรม เท่าเทียม มีการเสนอแนวคิดที่แตกต่างและไม่เลือกปฏิบัติ
5. มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน ผู้รบั บริการผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
โดยสะดวก สามารถตรวจสอบผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 ได้ตามที่ประกาศเจตจานงสุจริตต่อบุคลากรและสาธารณชน จึงกาหนดมาตรการ
ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะดังนี้
1. หน่วยงานที่รบั ผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล
1.1 ผู้ที่ได้รับแต่งตัง้ เป็นเจ้าหน้าทีส่ ารสนเทศ มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยอย่างน้อยต้อง
ประกอบไปด้วยโครงสร้าง บุคลากร ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจาปีและการ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี ข้อมูลการจัดซือ้ จัดจ้าง มาตรฐานหรือคู่มือ
การปฏิบัตงิ าน มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการ เป็นต้น
1.2 ผู้ได้รับมอบหมายงานตามข้อ 1 มีหน้าทีเ่ ผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น สื่อสังคม
ออนไลน์ ปิดประกาศภายในสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
1.3 กลุ่มงานต่างๆ มีหน้าที่สนับสนุนและให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผรู้ ับผิดชอบสาหรับการเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางทีร่ ับผิดชอบ ร่วมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. กากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
2.1 .ให้ผู้อานวยการกลุม่ /หัวหน้ากลุ่มงาน ดูแลและติดตามผลการดาเนินงาน และกากับให้มีการ
รายงานผลโดยส่งข้อมูลให้บุคคลผู้รบั ผิดชอบตามข้อ 1 ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
2.2 ให้มีการประเมินการรับรู้ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจัดทาสถิติการให้บริการและผูเ้ ข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารทุกสิ้นปีงบประมาณ และรายงานผลต่อผูบ้ ริหารทราบ

