
 

 

 
แนวทางการน ามาตรการ 

เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบตัิ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



แนวทางการน ามาตรการ 
เพือ่ส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสูก่ารปฏบิัต ิ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 3 

 

   การด าเนินการตามมาตรการสง่เสรมิคุณธรรมและความโปรง่ใสภายในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้ด าเนินการตาม มาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปรง่ใสในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้  

1. จัดประชุมบุคลากรและผูบ้รหิารสถานศึกษา เพื่อช้ีแจงข้อราชการส าคัญต่างๆ รวมทั้งให้ความรู้ 
เน้นย้ า การต่อต้านการทุจริต การแก้ไขปญัหาการทจุริตของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน รวมทั้ง
การ ประเมินผลการรับรู้ของบุคลากร ครู เพื่อสร้างความเช่ือมั่น แนะน าข้ันตอน แนวทางในการร้องเรียนเมื่อ
พบเห็น การทจุริตภายในหน่วยงาน รวมทั้งมีการติดตามเฝ้าระวัง ออกตรวจสอบการทจุริตภายในส านักงาน
เขตพื้นที ่การศึกษาและโรงเรียน โดยน าผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ไปพัฒนา ปรบัปรุงการ
ท างาน แก้ไข เพื่อป้องกันการทุจริต โดยบุคลากรและครู หรอืผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง สามารถส่งเรื่องร้องเรียนและ
ส่งหลักฐานที ่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวก รวมทั้งสามารถติดตามผลการร้องเรียนโดยปราศจากอุปสรรค 
นอกจากนี้ ยังสร้างความตระหนักและให้ความส าคัญ ในด้านคุณธรรมและความโปรง่ใสในการปฏิบัตงิาน มี
การจัดท ามาตรการขับเคลื่อนด้านต่างๆ เพื่อช่วยใหบุ้คลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน 
สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาข้าราชการ 
ลูกจ้าง, มาตรการ การเผยแพร่ข้อมลู, มาตรการ กลไก ระบบในการจัดการเรือ่งรอ้งเรียน, มาตรการการ
เผยแพร่ข้อมลู, มาตรการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น, มาตรการส่งเสริมความโปรง่ใสในการจัดซื้อจัดจ้าง, 
มาตรการใหผู้้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน, มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพือ่ความ
โปรง่ใสในการปฏิบัตริาชการ, มาตรการ จัดการเรื่องรอ้งเรียนการทจุริต โดยมีการเผยแพร่มาตรการดังกล่าว
ข้างต้น ในเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เพื่อความสะดวกในการ
สืบค้น ในการด าเนินการตามมาตรการต่างๆ ข้างต้น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 ได้ จัดให้มีด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี ้1) แต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้รบัผิดชอบมาตรการต่างๆ 2) จัดประชุมคณะกรรมการ เพือ่ช้ีแนะแนวทางการด าเนินงานตามมาตรการ 3) 
ก ากับติดตามและประเมินผลตามระยะเวลาที่ก าหนด 4) น าผลลัพธ์ ไปพัฒนา ปรับปรงุ แก้ไข ต่อยอด การ
ด าเนินงานในปีถัดไป  

2. จัดประชุมเพื่อท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามไตรมาส โดยมกีารก ากับ ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ เพื่อให้สามารถใช้
จ่าย งบประมาณได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม และสามารถตอบตัวช้ีวัดในแต่ละตัวช้ีวัดได้อย่าง
ชัดเจน 
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3. จัดท าแบบประเมินความพงึพอใจผูร้ับบริการ หรอืผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย เพือ่น าผลที่ได้รบัมาพฒันา  

ต่อยอด ปรับปรงุแก้ไขข้อด้อยให้มปีระสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน ผูร้ับบริการหรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย เกิดความพึง
พอใจต่อคุณภาพ การด าเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

4. จัดท าข้อมูลประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆ หลากหลายช่องทาง ทั้งหนังสือเวียน และการใช้สื่อ
ออนไลน ์ต่างๆ มาช่วยในกระบวนการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว ได้แก่ การใช้ระบบ amss++, การใช้ 
line เป็นต้น นอกจากนี้ ให้มีการพัฒนาและ update ข้อมูล ในเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  ให้เป็นปจัจบุัน รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมลูทีเ่ป็นสาธารณะต่อประชาชน
ทั่วไป มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็นต่างๆ อาทเิช่น ข้อมูลโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ 
ข้อมูลผู้บริหาร ช่องทางการติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง แผนงานการด าเนินประจ าปี 
ข้อมูลเชิงสถิติ ประกาศต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น รวมทั้งองค์ความรู้ต่างๆ ทั่วไป ผ่านทางเว็บไซต์ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นช่องทางทีป่ระชาชน ทัว่ไป สามารถเข้าถึงเพื่อสืบค้นข้อมลูได้สะดวก 
รวดเร็วกว่าช่องทางอื่น  

5. ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด ในด้านการบรหิารจดั การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การ
ตรวจสอบภายในของโรงเรียน เพือ่ก ากับติดตามการด าเนินการของสถานศึกษาอย่างเป็นรปูธรรม  

6. การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เพื่อเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีการสวดมนต์ ร้อง
เพลง เคารพธงชาติ และการกล่าวค าปฏิญาณตนที่จะด ารงตนอยู่ในความซื่อสัตย์ สจุริต และการเป็น
ข้าราชการที่ด ี

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ก าหนดแนวทางการน ามาตรการ
เพื่อสง่เสรมิคุณธรรมและความโปรง่ใสภายในหน่วยงานไปสูก่ารปฏิบัติ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
1. มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
             พระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบการประเมินคุณธรรมและความ
โปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับทัง้แต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไป
จนถึงลกัษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์
แก่ตนเองหรือพวงพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรบัพสัดุ จึงก าหนดใหม้ีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ใน
การจัดซื้อจัดจ้าง โดยมุง่เน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและแผนป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้นเพื่อใหก้ารด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีกาแข่งขันอย่างเป็นธรรม จงึให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
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             1. ประกาศเผยแพรป่ฏิบัติการจัดซื้อจัดชัดจ้าง ภายในระยะเวลา 30 วัน ท าการหลังจากวันที่ได้รบั
การจัดสรรงบประมาณ 
             2. เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีองค์ประกอบตามกฎหมาย ระเบียบ ก าหนด 
             3. ก าหนดแนวทางตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้องกบัการจัดซือ้จัดจ้างและผู้
เสนอราคา เพื่อปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อนกัน 
             4. ห้ามมิใหเ้จ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรภายในหน่วยงาน มีความเกี่ยวข้องกบัผูเ้สนอราคา
ทั้งประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์สาธารณะทีม่ีผลต่อการปฏิบัติหน้าที ่
             5. ห้ามมิใหบุ้คลากรภายในหน่วยงาน ด ารงต าแหน่งทีท่ าหน้าทีท่ับซ้อน 
             6. เจ้าหน้าทีท่ี่มีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกบัผูเ้สนอราคา ดังนั้น 
                   6.1 ตรวจสอบช่ือ – สกลุ ของผูเ้สนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกบับุคลากรใน
หน่วยงานหรือไม่ เช่น บิดา มารดา พี่น้อง ญาติ เพือ่น คู่แข่ง ฯลฯ 
                   6.2 ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานทีป่ฏิบัติงานของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับ
บุคลากรในหน่วยงานหรือไม ่
                   6.3 ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามสี่วนได้ส่วนเสียกบังาน/โครงการ ทั้งผลประโยชน์ส่วน
ตน หรือผลประโยชนส์าธารณะทีม่ีผลต่อการปฏิบัตหิน้าทีห่รือไม่ 
             7. ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน ใหห้ัวหน้าหน่วยงาน
ทราบเป็นประจ าทกุเดือน 
2. มาตรการป้องกันการรับสินบน 

รัฐบาลก าหนดให้การป้องกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายส าคัญ และถือว่า
เป็นวาระแห่งชาติทีส่่วนราชการจะต้องน าไปปฏิบัติให้เกิดผลที่เป็นรปูธรรม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3   ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐซึง่ต้องผลักดันนโยบายไปสูก่ารปฏิบัติที่
เป็นรปูธรรม จงึได้ก าหนดใหม้ีมาตรการป้องกันการรับสินบนเป็นมาตรการส าคัญ ทัง้นี้เพื่อให้การปฏิบัตงิาน
ของบุคลากรของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ทุกภารกิจตอ้งโปรง่ใส 
เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดจากการทุจริต โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
             1. ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ค านึงถึงความเป็นธรรมและ
ปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการรบัหรือใหส้ินบนโดยจะไม่ด าเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น 
             2. การจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมกีารรับหรือใหส้ินบนในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท ซึ่งการ
ด าเนินการต้องเป็นไปอย่างถูกตอ้ง โปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
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             3. เจ้าหน้าทีส่ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องไม่เสนอจะให้หรือรบัสินบนจากเจ้าหน้าที่
ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใดโดยมจีุดประสงค์เพื่อจงูใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าอันมิ
ชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย 
             4. เจ้าหน้าทีส่ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องปฏิบัติงานตามมาตรการนีโ้ดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกบั
การรบัหรือใหส้ินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยเด็ดขาด 
             5. เจ้าหน้าทีส่ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรบัสินบนเพื่อประโยชน์
ส่วนตนหรอืประโยชน์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 หรือประโยชน์
ของผู้ทีเ่กี่ยวข้องกบัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 หรือประโยชน์ของผู้ที่
เกี่ยวข้องกบัตนไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อน หรือผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด 
             6. เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการรบัหรือใหส้ินบน จะต้องรายงานผู้บังคับบญัชาหรือ
ตามช่องทางการรบัเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรบัผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบและประเมินผลหรือศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทจุริตส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ทันท ี
             7. จัดให้มีช่องทางและประชาสัมพันธ์ ในการร้องเรียนหรือให้ข้อมลูเพือ่เป็นการเปิดโอกาสให้
เจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 3 และผู้เป็นส่วนได้ส่วยเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการรับสินบนของหน่วยงาน และรายงานข้อมูลการรบัแจง้
เบาะแสการเรียก หรือรับสินบนผ่านช่องทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3  
3. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนตัว 
(ผลประโยชน์ทับซ้อนกัน) 
           ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติด าเนินการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพือ่สนับสนุนใหเ้กิดการปรับปรงุระดบัคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในองค์กร ช่วยส่งเสริมให้องค์กร ช่วยเหลือส่งเสริมใหอ้งค์กรมีบรรยากาศและวัฒนธรรมใน
การท างานที่ดีสร้างความเช่ือมั่นจากประชาชนที่มีต่อองค์กร และเพื่อให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของภาครฐั (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) ซึ่งก าหนดใหส้่วนราชการมีแนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าทีท่ี่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อนในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ และเกิดผลประโยชนส์ูงสุดต่อภาครัฐ 
          ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จึงได้จัดท ามาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องของบุคลากรกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 
เพื่อปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน โยใหเ้จ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดซือ้จัดจ้างใช้เป็นแนวทาง และถือปฏิบัติ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี ้
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          1. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 
             1.1 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ หรอืหัวหน้าเจ้าหน้าที่ จัดซื้อจัดจ้างกบัผูเ้สนองาน ที่มีความเกี่ยวข้องกบั
บุคลากรภายในกองคลงั ทั้งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะที่มผีลตอ่การปฏิบัติหน้าที่ 
             1.2 ห้ามมิให้บุคลากรในส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  
ใช้อ านาจในต าแหน่งที่ด าเนินงานหรือโครงการทีเ่อื้อผลประโยชน์กับตนเองทั้งที่เกี่ยวกบัเงินละไม่เกี่ยวกบัเงิน 
             1.3 ห้ามมิให้บุคลากรในส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ด ารง
ต าแหน่งใดๆ ที่อาจสง่ผลใหเ้กิดผลประโยชน์ทบัซอ้น 
         2. แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกบัผูเ้สนองาน 
             2.1 ตรวจสอบช่ือ – สกลุ ของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกบับุคลากรในหน่วยงาน
หรือไม่ เช่น ญาติ พี่ น้อง เพื่อน คู่แข่ง หรือศัตรู เป็นต้น 
             2.2 ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกบั
บุคลากรในหน่วยงานหรือไม ่
             2.3 ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามสี่วนได้สว่นเสียกับงาน/โครงการ ทั้งผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชนส์าธารณะที่มผีลต่อการปฏิบัตหิน้าที่หรือไม่ 
             2.4 ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามผีลประโยชน์ทับซ้อนกบัผูเ้สนองานหรือไม่ เช่น การรบั
สินบน การใช้ข้อมลูลับทางราชการ การด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การรบัของขวัญหรืออื่นๆ 
 4. มาตรการการใช้ดลุพินิจ และอ านาจหน้าท่ีให้เป็นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
         ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีหน้าที่ในการใหบ้ริการตามภารกจิ
หน้าที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแกผู้รบับริการแลผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ตามโครงสร้างและภารกิจที่ก าหนดไว้ ซึ่ง
ในการปฏิบัตหิน้าที่บรหิารโดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
เป็นผู้ก าหนดนโยบายการปฏิบัตงิานให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบงัคับ มีอ านาจในการสั่งการ อนุญาต 
อนุมัติ เพื่อปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน แต่ในการปฏิบัติหนา้ที่ของฝ่ายบรหิารด้วยการมีอ านาจทางปกครอง
โดยเฉพาะในส่วนทีก่ฎหมายก าหนดใหเ้ป็นการใช้ดุลยพินิจของผูม้ีอ านาจในการตัดสินใจอนุญาต อนุมัตหิรอืมี
ค าสั่งในเรื่องนั้นอย่างรอบคอบ มีขอบเขตและมเีหตผุลสนับสนุนใช้ดุลยพินิจอย่างพอเพียง 
          ดังนั้น เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสในการใช้ดุลยพินิจในการออกค าสั่ง อนุญาต อนุมัติ ในภารกจิของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงได้ก าหนด
มาตรการการใช้ดุลยพินิจของผูบ้รหิารไว้ ดังนั้น 

1. ก ากับดูแลข้าราชการและบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัตงิานตามมาตรฐานการปฏิบัตงิานตามภารกิจ 
ของหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามระเบียบข้ันตอน โดยไม่เข้าไปเกีย่วข้องกับเรื่องการทุจริตไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม 
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          2. ก ากับดูแลกระบวนการบรหิารบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลอืกบุคลากร เลื่อนต าแหน่งการ
ฝึกอบรม การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลือ่นข้ันเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ในการบรหิารงานบุคล จะตอ้งมีการสอนงานแลกเปลี่ยนความรู้และ
มอบหมายงานที่เป็นธรรม เท่าเทียม มีการเสนอแนวคิดที่แตกต่างและไมเ่ลอืกปฏิบัต ิ
5. มาตรการในการเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะ 
          เพื่อใหก้ารเปิดเผยข้อมลูของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และเป็นปจัจบุัน ผู้รบับริการผู้มสี่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมลูข่าวสารได้
โดยสะดวก สามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 ได้ตามที่ประกาศเจตจ านงสุจริตต่อบุคลากรและสาธารณชน จึงก าหนดมาตรการ 
ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะดังนี ้
          1. หน่วยงานที่รบัผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมลู 
          1.1 ผู้ที่ได้รับแต่งตัง้เป็นเจ้าหน้าทีส่ารสนเทศ มีหนา้ที่เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ปรับปรงุข้อมลูใหเ้ป็นปัจจุบัน โดยอย่างน้อยต้อง
ประกอบไปด้วยโครงสร้าง บุคลากร ภารกิจ นโยบายและยทุธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีและการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี ข้อมลูการจัดซือ้จัดจ้าง มาตรฐานหรอืคู่มือ
การปฏิบัตงิาน มาตรฐานและข้ันตอนการให้บริการ เป็นต้น 
          1.2 ผู้ได้รับมอบหมายงานตามข้อ 1 มีหน้าทีเ่ผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น สื่อสังคม
ออนไลน์ ปิดประกาศภายในส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  
          1.3 กลุ่มงานต่างๆ มีหน้าที่สนบัสนุนและให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผูร้ับผิดชอบส าหรับการเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางทีร่ับผิดชอบ ร่วมทั้งเผยแพร่ข้อมลูผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
          2. ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล 
          2.1 .ให้ผู้อ านวยการกลุม่/หัวหน้ากลุ่มงาน ดูแลและติดตามผลการด าเนินงาน และก ากับให้มีการ
รายงานผลโดยส่งข้อมูลให้บุคคลผู้รบัผิดชอบตามข้อ 1 ข้ึนเผยแพรบ่นเว็บไซต ์
          2.2 ให้มีการประเมินการรบัรู้ของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจัดท าสถิติการให้บริการและผูเ้ข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารทุกสิ้นปงีบประมาณ และรายงานผลต่อผูบ้รหิารทราบ 
  
 


