ประกาศเทศบาลตําบลอรพิมพ์
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
...........................................................
ด้วยเทศบาลตําบลอรพิมพ์ มีเจตนารมณ์ให้การดําเนินงานของเทศบาลฯ มีความ
โปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการแทรกแซงใดๆ ที่ทําให้ขาดความเป็นกลาง สงวนรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของ
ส่วนรวม และมีเหตุผลในการใช้ดุลยพินิจทีเ่ หมาะสมตรวจสอบได้ จึงเห็นควรกําหนดมาตรการ ตรวจสอบการ
ใช้ดุลยพินิจขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลตําบลอรพิมพ์ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติการ และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง โดยให้มี
นโยบายและกรอบแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑. เทศบาลตําบลอรพิมพ์ ยึดมั่นและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกในการลดการใช้ดุลย
พินิจของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เพือ่ ให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ
๒. เทศบาลตําบลอรพิมพ์ ให้ความสําคัญกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตามกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๓. เทศบาลตําบลอรพิมพ์ เห็นควรให้มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร
เพื่อกํากับการปฏิบัติงานและตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของบุคลากรตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
กรอบแนวทางปฏิบัติ
กรอบแนวทางการตรวจสอบการลดการใช้ดุลยพินิจของบุคลากรในเทศบาลตําบลอรพิมพ์ให้
ครอบคลุมใน ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่
๑. มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของบุคลากรในการดําเนินงานตาม
ภารกิจหลัก
๑ . ๑ ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ กํ า กั บ ดู แ ลและติ ด ตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุล ยพินิจ ของผู้ ใต้บังคับ บัญ ชา ให้เ ป็น ไปตามกฎหมาย กฎระเบีย บ ข้อบังคับ
มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๑ .๒ หากพบว่า ในภารกิจ ใดยัง ไม่มีมาตรฐาน / คู่ มือการปฏิบั ติงาน หรื อ
มาตรฐานฯ นั้นๆไม่ทันสมัยหรือไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติหรืออาจก่อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจที่อาจนํามาซึ่ง
ความไม่โปร่งใส เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก และ/หรือผู้
ปฏิบัตติ ามมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน เสนอเพื่อทบทวนในมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงานดังกล่าว
๑.๓ มอบหมายกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นหน่วยงานกลาง มีหน้าที่ในการ
ทวนสอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงาน เพื่อประมวลให้เห็น ถึงปัญ หา
อุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๒. มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจในการใช้จ่ายงบประมาณและบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ
๒ . ๑ ให้ ผู้ บั ง คับ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ กํ า กั บ ดู แ ล และติ ด ตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุล ยพินิจ ของผู้ ใต้บังคับ บัญ ชา ให้เ ป็น ไปตามกฎหมาย กฎระเบีย บ ข้อบังคับ

มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ และการ
บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐอย่างเคร่งครัด
๒.๒ กรณีการจัดซื้อจัด จ้างโดยวงเงินเล็กน้อยที่ดํา เนินการได้โดยไม่ต้อง
แต่งตั้ง คณะกรรมการให้เจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาโดยสืบราคาจากท้องตลาด และเลือกรายที่เสนอราคาต่ําที่สุด
๒.๓ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยคณะกรรมการ หากทราบว่าผู้ยื่นข้อเสนอ
หรือคู่สัญญา เป็นผูม้ ีส่วนได้เสียกับประธานกรรมการ หรือกรรมการคนหนึ่งคนใด ให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม/จําเป็นในการทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการ ตลอดทั้งห้ามมิให้
เข้าร่วม ประชุมหรือมีมติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญานั้น หรือกรณีจําเป็นต้องมีการชี้แจง
ในบาง เรื่อง เมื่อได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามแล้วจะต้องออกจากที่ประชุม
๒.๔ กรณีการตรวจรับงาน ให้ตรวจรับภายในกรอบระยะเวลาของกฎระเบียบ
ข้อบังคับ ตลอดจนแนวทางที่เทศบาลตําบลอรพิมพ์กําหนด หากไม่สามารถดําเนินการได้ให้แจ้งเหตุผลให้ ผู้มี
อํานาจหน้าที่ทราบเพื่อดําเนินการต่อไป
๒.๕ กรณีการยืมใช้ทรัพย์สินของราชการ ให้หน่วยงานที่กํากับทรัพย์สินนั้น
ทําทะเบียนการยืม-การคืน และมีการตรวจสอบรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจําอย่างเคร่งครัด
๒.๖ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์คงเหลือประจําปี ทําหน้าที่
ตรวจสอบควบคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์ของสํานักงานให้เกิดความถูกต้อง และโปร่งใส
๒.๗ มอบหมายเจ้า หน้า ที่ต รวจสอบภายใน เป็น หน่ว ยงานกลางมีห น้า ที่
ตรวจสอบการ ใช้จ่ า ยและบริ ห ารจัด การทรัพ ยากรภาครั ฐ ของสํ า นัก งาน เพื่ อ ประมวลให้ เ ห็น ถึ งปั ญ หา
อุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๓. มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล
๓ . ๑ ให้ ผู้ บั ง คับ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ กํ า กั บ ดู แ ล และติ ด ตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง โดยคํานึงถึงระบบคุณธรรม
ความรู้ ความสามารถของบุคลากร ความเสมอภาค เป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ
๓ . ๒ กํ า หนดให้ นั ก ทรั พ ยากรบุ ค คล จั ด ทํ า ระบบและเอกสารต่ า งๆที่
เกี่ยวข้องในการ บริหารงานบุคคลให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ทั้งเรื่องการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การ
บรรจุและ แต่งตั้งบุคลากร และการพัฒนาบุคลากร อาทิ การกําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร รายชื่อผู้สมัครเพื่อเลื่อนตําแหน่ง ระบบฐานข้อมูล
บุคลากรที่มี คุณภาพที่สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบในการพิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อนตําแหน่ง
บุคลากร มี การประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ แนวทางการสรรหาและคัด เลือกบุคลากร ตลอดจนผลการ
พิจารณาที่ เกี่ยวข้อง แผนความก้าวหน้าในอาชีพ และแผนการพัฒนาบุคลากร
ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
กรณีพบว่ามีบุคลากรใดในเทศบาลตําบลอรพิมพ์ มีการใช้ดุลยพินิจอันก่อให้เกิด
ความไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้ โดยรายงานต่อผู้บังคับบัญชาลําดับชั้น หรือเสนอ
เป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาลําดับชั้น
ทั้งนี้ ข้อร้องเรียนต่างๆจะนําเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อมอบหมายส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง สืบสวนข้อเท็จจริงหากมีมูลและเป็นความผิดทางวินัยจะดําเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ และ
ข้อกําหนดของ กฎหมายต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4
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