ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
เรื่อง การกาหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน
ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒

---------------------------------------------ด้วยสำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (สำนักงำน ป.ป.ช.)
ได้พัฒนำเครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตและเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนักให้
หน่วยงำนภำครัฐมีกำรดำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่ำ “กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)”
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ได้ให้ควำมสำคัญในกำรพัฒนำ
เกณฑ์กำรประเมินให้เกิดกำรสนับสนุนต่อกำรยกระดับค่ำดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index :
CPI) ของประเทศไทยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนในกำรนำไปสู่กำรปรับปรุงแก้ไข ลดโอกำส
หรือควำมเสี่ยงที่จะเกิดกำรทุจริตในหน่วยงำนภำครัฐ และส่งผลต่อกำรยกระดับคะแนน CPI ของประเทศในระยะยำวได้
โดยจำแนกออกเป็น ๑๐ ตัวชี้วัด โดยในตัวชี้วัดที่ ๑๐ กำรป้องกันกำรทุจริต มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำร
ทุจริต มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงำนปลอดจำกกำรทุจริต สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ จึงได้กำหนดมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบนของข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนและเพื่ออำนวย
ควำมสะดวกในกำรให้บริกำรแก่ประชำชนให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล โดยมีข้อกำหนดของมำตรกำรดังนี้
กาหนดให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติดังนี้
๑. กำรยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒. กำรมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
๓. กำรยึดถือประโยชน์ของหน่วยงำนมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตัวและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
๔. กำรยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกต้องตำมกฎหมำย
๕. กำรให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
๖. กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
๗. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำน มีคุณภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
๘. กำรยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๙. กำรยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบน มีรายละเอียดดังนี้
๑. การกาหนดมาตรการแนวปฏิบัติในการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
ควำมเกี่ยวข้องของข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปทุมธำนี เขต ๒ กับผู้เสนองำนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หมำยรวมถึง
(๑) เป็นคู่สมรสหรือคูห่ มั้นของผู้เสนองำน
(๒) เป็นญำติของผู้เสนองำน คือ เป็นบุพกำรี ผู้สืบสันดำน ไม่ว่ำชั้นใดๆ พี่น้อง หรือ ลูกพี่ลูกน้อง

-๒(๓) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้แทน หรือตัวแทนของผู้เสนองำน
(๔) เป็นเจ้ำหนี้ ลูกหนี้ หรือเป็นนำยจ้ำงของผู้เสนองำน
(๕) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วน หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องในกำรเข้ำเป็นผู้เสนองำนที่ข้ำรำชกำรและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึก ษำปทุมธำนี เขต ๒ ปฏิบัติหน้ำที่เป็นเจ้ำหน้ำที่
ซึ่งมีอำนำจกำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
(๖) เป็นกรณีมีเหตุอื่นใดนอกเหนือจำกที่กำหนดไว้ใน ข้อ ๑ – ๕ ซึ่งมีสภำพร้ำยแรงอันอำจทำให้
กำรพิจำรณำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปด้วยควำมยุติธรรมหรือเป็นกำรทำให้ผู้เสนองำนได้เปรียบ โดยให้ถือปฏิบัติดังนี้
๑.๑ ห้ำมมิให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปทุมธำนี เขต ๒ เป็นคู่สัญญำหรือมีส่วนได้เสียในสัญญำที่ทำกับหน่วยงำนที่บุคลำกรผู้นั้นปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะที่เป็น
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งมีอำนำจกำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
๑.๒ กำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละครั้งของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี
เขต ๒ ให้เจ้ำหน้ำที่แจ้งคณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง เพื่อตรวจสอบควำมเกี่ยวข้องของบุคลำกรกับผู้เสนองำน
๑.๓ ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับผู้เสนองำนจะปฏิบัติหน้ำที่เป็น
คณะกรรมกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในครั้งนั้นมิได้
๑.๔ เมื่อผลกำรตรวจสอบตำมข้อ ๑.๓ หรือผู้เสนองำนคัดค้ำนว่ำข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองำนรำยอื่น ให้บุคลำกรนั้นหยุดปฏิบัติหน้ำที่ในเรื่องนั้นไว้ก่อน และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชำมีคำสั่งต่อไป
๑.๕ เมื่อผู้บังคับบัญชำได้รำยงำนในข้อ ๑.๔ ให้รับสั่งกำรเพื่อประโยชน์แห่งควำมยุติธรรม และเพื่อ
ปกป้องรักษำผลประโยชน์ของทำงรำชกำร
๒. การกาหนดมาตรการแนวปฏิบัติในการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการรับของขวัญ
ในโอกาสต่างๆ
๒.๑ ข้ำรำชกำรและบุ คลำกรทำงกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี
เขต ๒ ต้องไม่อำศัยอำนำจหน้ำที่รับหรือให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นกำรแสวงหำผลประโยชน์ที่มิควรได้
ตำมกฎหมำย
๒.๒ ข้ำรำชกำรและบุ คลำกรทำงกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี
เขต ๒ ต้องไม่ยิ น ยอมหรือรู้ เห็น เป็น ใจให้ กับบุ คคลในครอบครัว รับหรือให้ทรัพย์สิ น หรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ ที่
เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตน
๒.๓ กรณีมีควำมจำเป็นต้องรับหรือต้องให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำ หรือตำมปกติ
ประเพณีนิยม หรือเพื่อเป็นกำรรักษำไมตรี มิตรภำพ ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล ก่อนกำรให้หรือรับของขวัญ
ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปทุมธำนี เขต ๒ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ำได้ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยสิ่งของ ของขวัญ
หรือประโยชน์อนื่ ใดนั้น จะต้องมีมูลค่ำแต่ละโอกำสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บำท
๒.๔ กำรให้ของขวัญ กำรรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดตำมข้อ ๒.๓ หำกเสี่ยงต่อควำมเป็นกลำงในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ในปัจจุบันหรือในอนำคตจะกระทำมิได้
๒.๕ เพื่อเป็นกำรป้องกันกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย กฎ ระเบียบ หรือมำตรกำรต่ำงๆ และเป็นกำรเสริมสร้ำง
ทัศนคติในกำรประหยัด ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี
เขต ๒ ควรใช้บัตรอวยพร กำรลงนำมในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงควำมยินดีแทนกำรให้ของขวัญ

-๓๓. การกาหนดมาตรการแนวปฏิบัติในการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับค่ารับรองที่เป็นค่าใช้จ่าย
สุ่มเสี่ยง
ในกำรเลี้ยงรับรองเพื่อให้กำรต้อนรับของหน่วยงำนรำชกำร เป็นกำรแสดงมำรยำทที่แสดงถึงควำมเคำรพ
ต่อกัน แต่จะต้องมีควำมเหมำะสมและไม่มีเจตนำในกำรโน้มน้ำวเพื่อประโยชน์ต่อกำรกระทำใดๆ อันเป็นกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือหน่วยงำนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยและระเบียบ โดยอยู่ในรูปของสินค้ำ
บริกำร อำหำรและเครื่องดื่ม กำรใช้ยำนพำหนะ หรือที่พักตำกอำกำศ บัตรเข้ำชมงำนต่ำงๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
กำรขนส่ง สิ่งของเทียบเท่ำเงินสด เช่น บัตรของขวัญ บัตรกำนัล ส่วนลดรำงวัล กำรให้ควำมอนุเครำะห์ในรูปแบบต่ำงๆ
โดยได้กำหนดมำตรกำรดังนี้
๓.๑ ข้ำรำชกำรและบุ คลำกรทำงกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี
เขต ๒ ต้องไม่อำศัยอำนำจหน้ำที่รับหรือให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ค่ำรับรองที่เป็นค่ำใช้จ่ำยสุ่มเสี่ยง หรือประโยชน์อื่นใด
เพื่อเป็นกำรแสวงหำผลประโยชน์ที่มิควรได้ตำมกฎหมำย
๓.๒ ข้ำรำชกำรและบุ คลำกรทำงกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี
เขต ๒ ต้องไม่ยิน ยอมหรือรู้ เห็น เป็นใจให้ กับบุคคลในครอบครัว รับหรือให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ ที่
เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตน
๓.๓ กรณีมีควำมจำเป็นต้องรับหรือต้องให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำ หรือตำมปกติ
ประเพณีนิยม หรือเพื่อเป็ นกำรรักษำไมตรี มิตรภำพ ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล ก่อนกำรให้หรือรับของขวัญ
ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปทุมธำนี เขต ๒ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ำได้ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยสิ่งของ ของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใดนั้น จะต้องมีมูลค่ำแต่ละโอกำสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บำท
๓.๔ กำรให้ของขวัญ กำรรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดตำมข้อ ๒.๓ หำกเสี่ยงต่อควำมเป็นกลำงในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ในปัจจุบันหรือในอนำคตจะกระทำมิได้
๓.๕ เพื่อเป็นกำรป้องกันกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย กฎ ระเบียบ หรือมำตรกำรต่ำงๆ และเป็นกำรเสริมสร้ำง
ทัศนคติในกำรประหยั ด ข้ำรำชกำรและบุ คลำกรทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปทุมธำนี เขต ๒ ควรใช้บัตรอวยพร กำรลงนำมในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงควำมยินดีแทนกำรให้ของขวัญ
๔. การกาหนดมาตรการแนวปฏิบัติในการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร
๔.๑ ห้ ำมมิใ ห้ ข้ำรำชกำรและบุ คลำกรทำงกำรศึ กษำของส ำนั กงำนเขตพื้ นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปทุมธำนี เขต ๒ จัดให้มีกำรเรี่ยไรที่มิชอบด้วยกฎหมำยตำมพระรำชบัญญัติควบคุมกำรเรี่ยไร พ.ศ. ๒๔๘๗ และ
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรเรี่ยไรของหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๙
๔.๒ ห้ำมใช้ หรือแสดงตำแหน่งหน้ำที่รำชกำรปรำกฏในกำรเรี่ยไร
๔.๓ ห้ำมใช้อำนำจหน้ำที่ในฐำนะข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สั่ง ขอร้อง บังคับผู้ใต้บังคับบัญชำ
หรือบุคคลอื่นใด ช่วยทำกำรเรี่ยไรที่ไม่ถูกต้องตำมกฎหมำยและระเบียบ
๔.๔ ห้ำมเรี่ยไรเพื่อซื้อของขวัญ ของฝำก ของอภินันทนำกำร กำรเลี้ยงรับรอง ให้แก่ข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่
หรือผู้บังคับบัญชำในโอกำสต่ำงๆ
๔.๕ ห้ำมใช้สัญลักษณ์ ตรำสัญลักษณ์ ทรัพยำกรของรัฐในกำรเรี่ยไร

-๔๕. การกาหนดมาตรการแนวปฏิบัติในการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องในการเข้าเรียนในโรงเรียน
การรับแป๊ะเจี๊ย (รับฝากนักเรียน)
๕.๑ โรงเรียนหรือสมำคมที่เกี่ยวข้องและมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับโรงเรียน จะเรียกรับหรือยอมรับ หรือ
รับบริจำคทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกำสในกำรเข้ำเรียนในโรงเรียนมิได้ โดยถือว่ำกำรกระทำดังกล่ำว
เป็นกำรเรียนรับสินบน ซึ่งจะมีควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำและกฎหมำย ป.ป.ช.
๕.๒ ให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และโรงเรียนในสังกัดของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจำค
ให้แก่สถำนศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเคร่งครัด
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และโรงเรียนในสังกัดของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปทุมธำนี เขต ๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน ถือว่ำเป็นกำรฝ่ำฝืนอำจถูกดำเนินกำรทำงวินัย
ทำงละเมิด และทำงอำญำ ตำมควรแก่กรณี
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกำศ ณ วันที่ ๒๔ เดือนมิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นำยชนำธิป สำเริง)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒

ขั้นตอน วิธีการ การกาหนดมาตรการ
ป้องกันการรับสินบน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
(Flow Chat)

คณะกรรมการ

ประชุมกาหนดแนวทาง
ขั้นตอน วิธีการ
การกาหนดมาตรการ
การป้องกันการรับสินบน

หน่วยตรวจสอบภายใน
นายวัลลภ ชาวหวายสอ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ

ประกาศมาตรการ
ป้องกันการรับสินบน

แจ้งเวียนประกาศมาตรการ
ป้องกันการรับสินบน
ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

คณะกรรมการ

ติดตามการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

รายงาน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒

ประกาศสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
เรื่อง การกาหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
-----------------------------------------------------------ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้กาหนดมาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลยพินิจของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต 2 เกี่ยวกับการบริหารจัดการใช้ดุลยพินิจที่มีปัญหาซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาปทุม ธานี เขต 2 ได้ กาหนดรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ กระบวนการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ
การตอบสนองการใช้ดุลยพินิจ เพื่อให้สอดคล้องกับการวัดระดับคุณธรรม ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ และ
เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
และเป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในการใช้ดุลยพินิจในการออกคาสั่ง อนุญาต
อนุมัติ ในภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
จึงประกาศใช้มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยได้กาหนดขั้นตอน วิธีการ ไว้ดังนี้
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ดุลยพินิจ
1. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต กากับดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คาสั่ง หลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น คู่มือการปฏิบัติงานหรือ
หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้วยความถูกต้องชอบธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
๒. ให้ผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานหรือ
หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่แสดงถึงกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพื่อเป็น
กรอบการปฏิบัติอันจะนาสู่การลดการใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติงาน
๓. กรณี ก ารปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ม่ เ ป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ประกาศ ข้ อ งบั ง คับ ค าสั่ ง
หลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับเพื่อให้ส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้องดาเนินการหาข้อเท็จจริง วิเคราะห์ และหาแนวทางการแก้ปัญหา อันจะนาสู่การลดการใช้ดุลยพินิจของ
ผู้ปฏิบัติงาน
มาตรการเสริมสร้างการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
๑. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องให้ความสาคัญในการกากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประกาศ ข้องบังคับ คาสั่ง หลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๒

-๒๒. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องสื่อสารให้ทราบถึงความสาคัญและแนวทางในการดาเนินการ
ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
๓. ให้มีการติดตาม ทบทวน หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นมาตรฐานและถูกต้องเสมอ
๔. การฝ่าฝืนมาตรการตามประกาศนี้ อาจเป็นความผิดทางวินัย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 256๓

(นายชนาธิป สาเริง)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

ขั้นตอน วิธีการ การกาหนดมาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
(Flow Chat)

คณะกรรมการ

หน่วยตรวจสอบภายใน
นายวัลลภ ชาวหวายสอ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ

ประชุมกาหนดแนวทาง
ขั้นตอน วิธีการ
การกาหนดมาตรการ
การป้องกันการรับสินบน

ประกาศมาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

แจ้งเวียนประกาศมาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

คณะกรรมการ

ติดตามการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

รายงาน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒

