
 
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดลุยพนิิจ 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงความส าคัญในการต่อต้าน             
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมธรรมาภิบาลโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีเจตนารมณ์ให้การ
ด าเนินงานโปร่งใส เป็นธรรมปราศจากการแทรกแซงที่ท าให้ขาดความเป็นกลาง มีเหตุผลในการใช้ดุลยพินิจ            
ที่เหมาะสมตรวจสอบได้ จึงก าหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ เพ่ือเป็นแนวทางและกลไถการก ากับ
การตรวจสอบตรวจสอบการปฏิบัติ งานของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ให้เป็นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติ งานและขั้นตอน              
ที่เก่ียวข้องโดยให้มีนโยบายและกรอบแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
 นโยบาย 
 1. ยึดมั่นและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกในการลดการใช้ดุลยพินิจของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน           
เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องโปร่งใส เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ 
 2. ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน            
คู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอน 
กระบวนงาน ที่ส าคัญลดการใช้ดุลยพินิจ 
 3. มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือก ากับการปฏิบัติงานและตรวจสอบ            
การใช้ดุลยพินิจของบุคลากรตามมาตรฐานที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
 4. น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบและสะดวกในการ
สืบค้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน 
 5. ผู้บริหารและบุคลากรต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับมาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน
และข้ันตอนที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดโดยยึดถือความถูกต้อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
 กรอบแนวทางปฏิบัติ 
 กรอบแนวทางการตรวจสอบการลดการใช้ดุลยพินิจของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ให้ครอบคลุมใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 
 1. การลดการใช้ดุลยพินิจของบุคลากรในการด าเนินงานตามภารกิจหลัก 
  1.1 ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง             
อย่างเคร่งครัด 
  1.2 หากพบว่าในภารกิจใดยังไม่มีมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงาน หรือมาตรฐานนั้นๆ                 
ไม่ทันสมัย หรือไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติหรืออาจก่อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจที่อาจน ามาซึ่งความโปร่งใส                   
เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ ให้ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้รับผิดชอบและหรือผู้ปฏิบัติตามมาตรคู่มือการ
ปฏิบัติงานเสนอ เพ่ือทบทวนในมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติดังกล่าว 



-2- 
  1.3 มอบหมายกลุ่มกฎหมายและคดี/กลุ่มอ านวยการ เป็นหน่วยงานกลางมีหน้าที่              
ในการทบทวนการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย เพ่ือประมวลให้เห็นถึงปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางปรับปรุง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 2. การลดการใช้ดุลยพินิจในการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
  2.1 ให้ผู้อ านวยกลุ่มกลุ่ม/หน่วย ก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตลอดจน
การใช้ดุลยพินิจของบุคลากรในกลุ่ม/หน่วย ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน                     
คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐอย่างเคร่งครัด 
  2.2 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวงเงินเล็กน้อยที่ด าเนินการได้โดยไม่แต่งตั้งคณะกรรมการ              
ให้เจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาโดยสืบราคาจากท้องตลาด และเลือกรายการที่เสนอราคาที่ต่ าท่ีสุด 
  2.3 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยคณะกรรมการ หากทราบว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา                
เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับประธานกรรมการ หรือกรรมการคนหนึ่งคนใดให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการ                 
หรือประธานกรรมการทราบ เ พ่ือพิจารณาความเหมาะสมจ า เ ป็นในการทบทวนองค์ประกอบ                         
ของคณะกรรมการตลอดทั้งห้ามมิให้เข้าร่วมประชุม หรือมีมติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญานั้น 
หรือกรณีจ าเป็นต้องมีการชี้แจงในบางเรื่องเม่ือได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามแล้วจะต้องออกจากท่ีประชุม 
  2.4 กรณีการตรวจรับงานให้ตรวจรับภายในกรอบระยะเวลาของกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ตลอดจนแนวทางที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ก าหนดหากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ให้แจ้งเหตุผลที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2.5 กรณีการยืมใช้ทรัพย์สินของราชการให้หน่วยงานที่ก ากับทรัพย์สินนั้น ท าทะเบียน             
การยืม – การคืน และมีการตรวจสอบรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจ าอย่างเคร่งครัด 
  2.6 มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจ าปี ท าหน้าที่ตรวจสอบ 
ควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ของส านักงานให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใส 
  2.7 มอบหมายหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานกลางมีหน้าที่ทวนสอบการใช้จ่าย         
และบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐของส านักงาน เพ่ือประมวลให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทาง          
การปรับปรุงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 3. การลดการใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล 
  3.1 ให้ผู้บังคับบัญชา ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้          
ดุลยพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน 
คู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องโดยค านึงถึงระบบคุณธรรม ความรู้ความสามารถของบุคลากร   
ความเสมอภาค เป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ 
  3.2 ก าหนดให้กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา               
จัดท าระบบและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานบุคคลให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ทั้งเรื่อง           
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้ง การพัฒนาบุคลากร อาทิ การก าหนดหลักเกณฑ์             
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร รายชื่อผู้สมัครเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง                   
ระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพที่สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบในการพิจารณาความดีความชอบ            
หรือเลื่อนต าแหน่งบุคลากร มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ แนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ตลอดจนผลการพิจารณาท่ีเกี่ยวข้อง และแผนการพัฒนาบุคลากร 
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ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
 กรณพีบว่ามีบุคลากรใดในส านักงานมีการกระท าที่เข้าข่ายการใช้ดุลยพินิจอันก่อให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมและขัดต่อประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถด าเนินการแจ้งเบาะแส
หรือข้อร้องเรียนได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ 
 1. รายงานผู้บังคับบัญชา 
 2. ร้องเรียนด้วยตนเอง โดยสามารถแจ้งข้อร้องเรียน ได้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร กลุ่มกฎหมายและคดี 
 3. ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยส่งมาท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
304/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
 4. E-mail :  laws@bkkp.go.th และ lawss.bkkp@gmail.com หรือช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ บนเว็บไซต์
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร www.bkkp.go.th 
 5. กระบวนการการแก้ปัญหา ด าเนินการตามคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 ทั้งนี้  ให้กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร                 
เป็นผู้รับผิดชอบในการรับแบบรายงานการด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน ตามมาตรการตรวจสอบการใช้               
ดุลยพินิจ และรายงานผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครทราบ 

  ประกาศ ณ วันที่  6  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 
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