ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
-------------------------ด้ว ยตามยุ ทธศาสตร์ ช าติว่าด้ว ยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๒) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง โดยประชาชน ไทย
ต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และความเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อให้การบริ หารงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
เปิดเผย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รวมทั้งได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากประชาชน จึงได้
กาหนด มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
เพื่อให้เกิดความ โปร่งใสในการใช้ดุลพินิจ
เพื่อให้ การด าเนิ น การป้ องกัน การทุ จริต ของส านัก งานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครพนม เขต 2ตั้งอยู่บนมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส รวมทั้งเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ
ของผู้บริหาร และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จึงประกาศใช้มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ดังนี้
๑. ด้านภารกิจหลัก
๑.๑ ให้กลุ่มงานในสังกัดจัดให้มีคู่มือ หลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
โดย ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ ก ากั บ ดู แ ล ควบคุ ม และตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านให้ เ ป็ น ไปตามคู่ มื อ
หลักเกณฑ์ หรือ มาตรฐาน รวมทั้งให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจัดให้มีการ
เผยแพร่คู่มือ หลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน สู่สาธารณชนให้รับทราบ
1.2 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ หรือผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบดังนี้
1.๒.๑ มีการจัดทาคู่มือ หลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานของ
แต่ละกลุ่มแต่ละหน่วยงานในสังกัดหรือไม่
๑.๒.๒ คู่มือ หลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ได้ดาเนินการ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่
๑.๒.๓ มีการเผยแพร่คู่มือ หลักเกณฑ์ หรืมาตรฐานในการปฏิบัติงานของ
แต่ล ะกลุ่ มแต่ล ะหน่ว ยงานในสั งกัด สู่ ส าธารณชนให้รับทราบหรือไม่ ห ากมีการตรวจสอบพบว่า ไม่มีคู่มือ
หลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานที่จัดทาขึ้นมีความไม่เหมาะสมหรือเอื้อประโยชน์ต่อการใช้ดุลพินิจที่อาจนามาซึ่ง
ความไม่เป็ น ธรรมและโปร่ ง ใสในการ ปฏิบัติงานก็ให้ ด าเนิน การทบทวนแก้ ไ ขและปรั บปรุง ให้ เ กิด ความ
เหมาะสม ถูกต้อง เป็นธรรม และโปร่งใส
๑.๓ จั ด ท ารายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามคู่ มื อ หลั ก เกณฑ์ หรื อ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กาหนด

1.๔. ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านพิ จ ารณาทบทวนคู่ มื อ หลั ก เกณฑ์ ห รื อ มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงานให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ อย่างน้อยปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง
๑.๕ ให้มีการปฏิบัติงาน การบริหาร ตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรมโดยมีการ
แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ
อย่าง ชัดเจน
๒. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
๒.๑ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ และคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณ
๒.๒ ให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณ ดาเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ และคู่มือที่
เกี่ยวข้อง
๒.๓ การใช้งบประมาณ ให้คานึงถึงความจาเป็น คุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้
๒.๔ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ดาเนินการตรวจสอบการดาเนินงานที่เกี่ ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
๒.๕ จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณ สู่สาธารณชนให้รับทราบ
๓. ด้านการบริหารงานบุคคล
๓.๑ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน
ให้ เป็ น ไปตามคู่มือ หลั กเกณฑ์ หรื อมาตรฐานในการสรรหาและคัดเลื อกบุ คลากร การบรรจุและแต่ง ตั้ ง
บุคลากร และการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
๓.๒ จัดให้มีการเผยแพร่คู่มือ หลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานในการสรรหาและ คัดเลือก
บุคลากรการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร และการพัฒนาบุคลากร สู่สาธารณชนให้รับทราบ
ทั้ ง นี้ ให้ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา รวมทั้ ง พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ในสั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ 2562
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