
 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านละเอาะ 
เรื่อง  กําหนดมาตรการ กลไก การใช้ดุลพินิจ 
......................................................................... 

 ด้วยโรงเรียนบ้านละเอาะ ได้กําหนดมาตรการ กลไก และการวางระบบในการใช้ดุลพินิจของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราว และครูอัตราจ้างใน
สังกัดโรงเรียนบ้านละเอาะ เก่ียวกับการบริหารการใช้ดุลพินิจ ท่ีมีปัญหาซึ่งอาจจะเกิดข้ึนได้ ดังนั้น จึงได้
กําหนดรายละเอียด เก่ียวกับการใช้ดุลพินิจ การตอบสนองการใช้ดุลพินิจ เพ่ือให้สอดคล้องกับการวัดระดับ
คุณธรรม 8ความโปร่งใส และการตรวจสอบได้ และการใช้ดุลพินิจตามหลักธรรมมาภิบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการ บริหารกิจการ บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดโรงเรียนบ้าน
ละเอาะ เพ่ือให้ตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ซึ่งต้องดูแลและ
รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน  3 ระดับ คือ ระดับอนุบาล  ระดับ ประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น(โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา) ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก
นักเรียนเป็นสําคัญ อีกท้ังเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเป้าหมายในการดําเนินการเพ่ือกําหนดมาตรการ กลไก และการวางระบบในการใช้
ดุลพินิจ 
  ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการใช้ดุลพินิจในการออกคําสั่ง อนุญาต อนุมัติ ในภารกิจ
ของโรงเรียนบ้านละเอาะ เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล จึงประกาศใช้ มาตรการการใช้ดุลพินิจของฝ่าย
บริหาร มีแนวปฏิบัติของหน่วยงานโดยการกําหนดข้ันตอน วิธีการของส่วนงานไว้ดังนี้ 

1. การใช้ดุลพินิจระดับเจ้าหน้าท่ี ผู้อํานวยการกลุ่ม และผู้บริหารการศึกษา ต้องเป็นไป 
ตามท่ี ท่ีกฎหมายบัญญัติให้การกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยให้เป็นไปตามกฎหมาย ระดับท่ีกําหนดด้วย
ความเป็นธรรม และยึดหลักธรรมมาภิบาล 

2. ข้ันตอนการใช้ดุลพินิจต้องประกอบเหตุผล ดังนี้ 
2.1 ข้ันตอนแรก ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ ซึ่งการวินิจฉัยข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงนั้น 

ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนจาก พยาน หลักฐาน ท่ีมีอยู่เพียงพอต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริงจริงว่าได้เกิดข้ึน
หรือไม่ 

2.2 ข้ันตอนท่ีสอง ข้อกฎหมาย ระเบียบ ท่ีอ้างอิงประกอบ ข้อเท็จจริงตาม 2.1ท่ี 
เก่ียวข้องและสาระสําคัญ 

2.3 ข้ันตอนท่ีสาม ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุน ซึ่งผู้ให้ดุลพินิจจะต้องพิจารณา 



ตัดสินใจ ว่ากฎหมาย ระเบียบ ได้กําหนดให้ใช้ดุลพินิจได้เพียงประการเดียว หรือหลายประการ ซึ่งสามารถ
ตัดสินใจใช้อํานาจหรือหรือจะเลือกการกระทําการอย่างหนึ่ง อย่างใดหรือจะเลือกการกระทําการอย่างหนึ่ง 
อย่างใดก็ได้ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบกําหนด 

 
ประกาศ ณ วันท่ี  15  เดือน พฤษภาคม    พ.ศ.   2562 
 
      
                                        

            (นางแสงเดือน  เฉื่อยฉ่ํา) 
                            ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านละเอาะ 

 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านละเอาะ 

เรื�อง  กําหนดมาตรการ กลไก การใช้ดลุพินิจ 

......................................................................... 

 ด้วยโรงเรียนบ้านละเอาะ ได้กหนดมาตรการ กลไก และการวางระบบในการใช้ดลุพินิจของข้าราชการครูและ

บคุลากรทางการศกึษา พนกังานราชการ ลกูจ้างประจํา ลกูจ้างชั�วคราว และครูอตัราจ้างในสงักดัโรงเรียนบ้านละเอาะ 

เกี�ยวกบัการบริหารการใช้ดลุพินิจ ที�มีปัญหาซึ�งอาจจะเกิดขึ ,นได้ ดงันั ,น จึงได้กําหนดรายละเอียด เกี�ยวกบัการใช้ดลุพินิจ 

การตอบสนองการใช้ดลุพินิจ เพื�อให้สอดคล้องกบัการวดัระดบัคณุธรรม 8ความโปร่งใส และการตรวจสอบได้ และการใช้

ดลุพินิจตามหลกัธรรมมาภิบาล วา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการ บ้านเมืองที�ดี พ.ศ. 2546 ในการปฏิบตัิงาน

ของบคุลากรในสงักดัโรงเรียนบ้านละเอาะ เพื�อให้ตอบสนองตอ่การพฒันาคณุภาพการจดัการเรียนการสอนให้กบันกัเรียน 

ซึ�งต้องดแูลและรับผิดชอบในการจดัการเรียนการสอน  3 ระดบั คือ ระดบัอนบุาล  ระดบั ประถมศกึษา และระดบั

มธัยมศกึษาตอนต้น(โครงการขยายโอกาสทางการศกึษา) ให้มีประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสดุตอ่เด็กนกัเรียนเป็น

สาํคญั อีกทั ,งเพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และที�แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2545 

ซึ�งมเีป้าหมายในการดําเนินการเพื�อกําหนดมาตรการ กลไก และการวางระบบในการใช้ดลุพินิจ 

  ดงันั ,น เพื�อให้เกิดความโปร่งใสในการใช้ดลุพินิจในการออกคาํสั�ง อนญุาต อนมุตัิ ในภารกิจของ

โรงเรียนบ้านละเอาะ เป็นไปตามหลกัธรรมมาภิบาล จงึประกาศใช้ มาตรการการใช้ดลุพินิจของฝ่ายบริหาร มีแนวปฏิบตัิ

ของหนว่ยงานโดยการกําหนดขั ,นตอน วิธีการของสว่นงานไว้ดงันี , 



1. การใช้ดลุพินิจระดบัเจ้าหน้าที� ผู้ อํานวยการกลุม่ และผู้บริหารการศกึษา ต้องเป็นไป 

ตามที� ที�กฎหมายบญัญตัิให้การกระทําการอยา่งหนึ�งอยา่งใดโดยให้เป็นไปตามกฎหมาย ระดบัที�กําหนดด้วยความเป็น

ธรรม และยดึหลกัธรรมมาภิบาล 

2. ขั ,นตอนการใช้ดลุพินิจต้องประกอบเหตผุล ดงันี , 

2.1 ขั ,นตอนแรก ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ซึ�งการวินิจฉยัข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงนั ,น 

ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงที�เกิดขึ ,นจาก พยาน หลกัฐาน ที�มีอยูเ่พียงพอตอ่การพิสจูน์ข้อเท็จจริงจริงวา่ได้เกิดขึ ,นหรือไม ่

2.2 ขั ,นตอนที�สอง ข้อกฎหมาย ระเบียบ ที�อ้างอิงประกอบ ข้อเท็จจริงตาม 2.1ที� 

เกี�ยวข้องและสาระสาํคญั 

2.3 ขั ,นตอนที�สาม ข้อพิจารณาและข้อสนบัสนนุ ซึ�งผู้ให้ดลุพินิจจะต้องพิจารณา 

ตดัสนิใจ วา่กฎหมาย ระเบียบ ได้กําหนดให้ใช้ดลุพินิจได้เพียงประการเดียว หรือหลายประการ ซึ�งสามารถตดัสนิใจใช้

อํานาจหรือหรือจะเลอืกการกระทําการอยา่งหนึ�ง อยา่งใดหรือจะเลอืกการกระทําการอยา่งหนึ�ง อยา่งใดก็ได้ตามที�

กฎหมาย ระเบียบกําหนด 

 

ประกาศ ณ วนัที�    เดือน        2562 

 

      (นางแสงเดือน  เฉื�อยฉํ�า) 

                         ผู้ อํานวยการโรงเรียนบ้านละเอาะ 

 

 

โครงสรา้ง 
ขอ้มลูผูบ้รหิาร 
อํานาจหนา้ที� 
แผนยทุธศาสตรห์รอืแผนพัฒนาหน่วยงาน 
ขอ้มลูการตดิตอ่ 
กฏหมายที�เกี�ยวขอ้ง 
ขา่วประชาสมัพันธ ์

Q&A 
Social Network 
แผนดําเนนิงานประจําปี พ.ศ. 2562 



รายงานการกํากบัตดิตามการดําเนนิงานประจําปี พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดอืน 
รายงานผลการดําเนนิงานประจําปี พ.ศ. 2561 
คูม่อืหรอืมาตรฐานการปฏบิตังิาน 

คูม่อืหรอืมาตรฐานการใหบ้รกิาร 
ขอ้มลูเชงิสถติกิารใหบ้รกิาร 
รายงานผลการสํารวจความพงึพอใจการใหบ้รกิาร 
E-Service 
แผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2562 
รายงานการกํากบัตดิตามการใชจ้า่ยงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดอืน 
รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2561 
แผนการจัดซืIอจัดจา้งหรอืแผนการจัดหาพัสด ุประจําปี พ.ศ. 2562 
ประกาศตา่ง ๆ เกี�ยวกบัการจัดซืIอจัดจา้งหรอืการจัดหาพัสด ุ
สรปุผลการจัดซืIอจัดจา้งหรอืการจัดหาพัสดรุายเดอืน 
รายงานผลการจัดซืIอจัดจา้งหรอืการจัดหาพัสดปุระจําปี พ.ศ. 2561 
นโยบายการบรหิารทรัพยากรบคุคล 
การดําเนนิการตามนโยบายการบรหิารทรัพยากรบคุคล 
หลักเกณฑก์ารบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
รายงานผลการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคลประจําปี พ.ศ. 2561 
แนวปฏบิตักิารจัดการเรื�องรอ้งเรยีนการทจุรติ 
ชอ่งทางแจง้เรื�องรอ้งเรยีนการทจุรติ 
ขอ้มลูเชงิสถติเิรื�องรอ้งเรยีนการทจุรติประจําปี 
ชอ่งทางการรับฟังความคดิเห็น 
การเปิดโอกาสใหเ้กดิการมสีว่นรว่ม 
เจตจํานงสจุรติของผูบ้รหิาร 
การมสีว่นรว่มของผูบ้รหิาร 
การประเมนิความเสี�ยงการทจุรติประจําปี พ.ศ. 2562 
การดําเนนิการเพื�อจัดการความเสี�ยงการทจุรติ 
การเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร 

แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทจุรติประจําปี พ.ศ. 2562 
รายงานการกํากบัตดิตามการดําเนนิการป้องกนัการทจุรติประจําปี พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดอืน 
รายงานผลการดําเนนิการป้องกนัการทจุรติประจําปี พ.ศ. 2561 
มาตรการเผยแพรข่อ้มลูตอ่สาธารณะ 
มาตรการใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมสีว่นรว่ม 
มาตรการสง่เสรมิความโปรง่ใสในการจัดซืIอจัดจา้ง 
มาตรการจัดการเรื�องรอ้งเรยีนการทจุรติ 
มาตรการป้องกนัการรับสนิบน 
มาตรการป้องกนัการขัดกนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นตนกบัผลประโยชนส์ว่นรวม 
มาตรการตรวจสอบการใชด้ลุพนิจิ 
 

 


