
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ 
เร่ือง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ มีอ านาจหน้าท่ีตามความในมาตรา 8 

และมาตรา 34 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546        
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  พ.ศ.2560   
และอ านาจหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 ประกอบด้วย หมวด 5 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ หมวด 6 
วินัยและการรักษาวินัย หมวด 7 การด าเนินการทางวินัย หมวด 8 การออกจากราชการและหมวด 9 การอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ ประกอบกับกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ.2550 ให้ไว้ ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 และตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/727 ลงวันท่ี 29 กันยายน 
พ.ศ.2552 ก าหนดให้การมุ่งผลสัมฤทธิ์และการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรมเป็นสมรรถนะหลัก
ของข้าราชการ ซึ่งในการปฏิบัติหน้าท่ีบริหารจัดการศึกษาภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา การควบคุมดูแลข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน ลูกจ้างประจ าและอัตราจ้าง ฝ่ายบริหารโดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
กรศึกษาเป็นผู้ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงาน ท้ังนี้ ในการปฏิบัติหน้าท่ีของฝ่ายบริหารด้วยการท่ีอ านาจทางปกครองโดยเฉพาะในส่วนท่ีกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นการใช้ดุลพินิจของผู้มีอ านาจในการตัดสินใจอนุญาต อนุมัติ หรือมีค าส่ังในเรื่องนั้นต้องด าเนินการ
อย่างรอบคอบมีขอบเขตและมีเหตุผลสนับสนุนการใช้ดุลพินิจอย่างเพียงพอ 

 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการใช้ดุลพินิจในการออกค าส่ัง อนุญาต อนุมัติในภารกิจของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาลจึงได้ก าหนดนโยบาย  
และมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ไว้ดังนี้ 

 

วัดถุประสงค์ 
เพื่อก าหนดมาตรการแนวทางและกลไกในการก ากับตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและ

บุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
มาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงานขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนเพื่อตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน 

 

นโยบาย 
การใช้ดุลพินิจของฝ่ายบริหารต้องอยู่ภายใต้หลักกฎหมายท่ัวไป กล่าวคือการใช้ดุลพินิจนั้น       

ต้องผูกพันตาม "หลักความสมอภาค" หรือ "หลักความได้สัดส่วน" หรือ "หลักความสมควรแก่เหตุ" เพื่อให้ดุลพินิจ
ของฝ่ายบริหารตามท่ีกฎหมายก าหนดของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้มี    
ทางเลือกในการตัดสินใจกระท าการใดหรือไม่กระท าการใดเพื่อปรับใช้กฎหมายให้สอดคล้องเหมาะสมกับข้อเท็จจริง 
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เพื่อบรรลุตามเจตนารมณ์ตามกฎหมาย การใช้ดุลพินิจของฝ่ายบริหารต้องเป็นไปอย่างอิสระปราศจาก           
การแทรกแซงใดๆ มีความเป็นกลาง โปร่งใส เป็นธรรมและมีเหตุผลในการใช้ดุลพินิจท่ีเหมาะสมตรวจสอบได้   
หากฝ่ายบริหารใช้อ านาจตามอ าเภอใจหรือใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจถูกตรวจสอบความชอบด้วย
กฎหมายโดยผู้บังคับของฝ่ายบริหารหรือศาลปกครองและอาจต้องรับผิดในทางแพ่งทางอาญาและทางวินัยจากผล
การกระท านั้น ดังนั้น จึงก าหนดนโยบาย ดังนี้ 

1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานของ
บุคลากรตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือการปฏิบัติงานขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เห็นควรให้มีการจัดท ามาตรฐาน     
คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ส าหรับกระบวนงานท่ีส าคัญรวมถึงการให้บริการท่ีส าคัญ ส าหรับพันธกิจ   
การเรียนการสอน การวิจัยและการบริการทางการศึกษาเพื่อลดการใช้ดุลยนิจของผู้ปฏิบัติงาน 

3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 
เขต 1 ต้องปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงานขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้อง     
อย่างเคร่งครัดโดยยึดหลักความถูกต้อง เสมอภาค และเป็นธรรม 

4. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
ในการประมวลข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงาน 

5. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เห็นควรจัดให้มีระบบการตรวจสอบ
ควบคุมเพื่อก ากับการปฏิบัติงานและตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

มาตรการ 
1. ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารทุกระดับให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ ก ากับ ดูแล        

และติดตามการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงานขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

2. ให้ยึดจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา/และก าหนดบทบาท
อ านาจหน้าท่ีของบุคลากรทุกระดับให้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน/
คู่มือการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยยึดหลักความถูกต้องเสมอภาคและเป็นธรรม 

3. ก าหนดให้กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบพันธกิจด้านการบริหารจัดการศึกษา การวิจัยและการบริการ
ทางการศึกษารวมท้ังระบบการบริหารระบบสนับสนุนท่ีส าคัญของส านักงาน จัดท าคู่มือหรือมาตรฐาน           
การปฏิบัติงานของบุคลากรท้ังในภาพรวมและในระดับกระบวนการท่ีส าคัญ รวมถึงคู่มือหรือมาตรฐานในการ
ให้บริการที่ส าคัญ ส าหรับพันธกิจการเรียนการสอนการวิจัย และการบริการทางการศึกษาเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ
ของผู้ปฏิบัติงาน 

4. ก าหนดให้การใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคลมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
4.1 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

1) มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาด าเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 หรือใช้หลักเกณฑ์ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2) มีระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถน าข้อมูลท่ีมีอยู่มาใช้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

3) มีการจัดท าแผนอัตราก าลังของหน่วยงานล่วงหน้า 
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4) มีการวิเคราะห์และจัดท าแนวทางการด าเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ท่ีเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

5) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์แนวทางการสรรหาและบรรจุและแต่งต้ังบุคลากรของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพชรบุรี เขต 1 

4.2 การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร 
1) มีหลักเกณฑ์ในการพิจาณาด าเนินการบรรจุแต่งต้ังบุคลากรของส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
2) มีระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ท่ีถกูต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถน าข้อมูลท่ีมีอยู่มาใช้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
3) มีการจัดท าแผนความก้าวหน้าในอาชีพ  
4) มีการวิเคราะห์และจัดท าแนวทางการด าเนินการบรรจุแต่งต้ังบุคลากรของส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ท่ีเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
4.3 การพัฒนาบุคลากร 

1) มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและพัฒนาบุคลากรของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ท่ีครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

2) มีระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถน าข้อมูลท่ีมีอยู่มาใช้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

3) มีการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลระยะปานกลาง (13ปี) แผนพัฒนาบุคคลรายปี
หรือแผนการจัดการความรู้ (KM Action) ประจ าปี 

4) มีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคคลของส านักงานเขตพันท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

5. ก าหนดให้บุคลากรรายงานการด าเนินปฏิบัติงานท่ีไม่เป็นตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
มาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้องต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ด าเนินการหาข้อเท็จจริง วิเคราะห์เหตุการณ์และเสนอแนวทางป้องกันแก้ปัญหาต่อฝ่ายบริหารท่ีรับผิดชอบ     
และผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ตามล าดับ 

6. ก าหนดให้งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา งานควบคุมภายใน        
งานบริหารจัดการความเส่ียงและการตรวจสอบภายใน ให้ครอบคลุมถึงประเด็นด้านการด าเนินงานตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงานขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้อง การควบคุมข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานท่ีไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงานขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้อง      
โดยรายงานสรุปผลต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและหรือคณะกรรมการตรวจสอบภายในและหรือท่ีประชุม
ผู้บริหารส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาการประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

7. ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผล
ข้อมลูอย่างเป็นระบบ และสะดวกในการสืบค้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

8. การใช้ดุลพินิจของฝ่ายบริหารต้องเป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด
โดยอิสระ 
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9. ขั้นตอนการใช้ดุลพินิจต้องประกอบด้วยเหตุผล ดังนี้ 

9.1 ขั้นตอนแรก ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่งการวินิจฉัยข้อเท็จจริงนั้น  ต้องตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นจากพยานหลักฐานท่ีมีอยู่เพียงพอต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าได้เกิดขึ้นหรือไม่ 

9.2 ขั้นตอนท่ีสอง ข้อกฎหมาย ท่ีอ้างอิงประกอบข้อเท็จจริงตาม (9.1) ท่ีเกี่ยวข้องและ        
เป็นสาระส าคัญ 

9.3 ขั้นตอนท่ีสาม ข้อพิจาณาและข้อสนับสนุน ซึ่งผู้ใช้ดุลยพินิจจะต้องพิจารณาตัดสินใจว่า
กฎหมายได้ก าหนดให้ใช้ดุลพินิจได้เพียงประการเดียวหรือหลายประการซึ่งสามารถตัดสินใจใช้อ านาจหรือไม่ก็ได้
หรือจะเลือกกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี   ๓๐   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๒  
 
 

(นายประสิทธิ์   ใจช่วง) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน 
     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ 


