ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกาเล็น
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
...................................
ด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกาเล็น มีเจตนารมณ์ในการดาเนินงานขององค์การบริหาร
ส่ว นตาบลโนนกาเล็ น มีความโปร่งใสเป็น ธรรม ปราศจากการแทรกแซงใดๆ ที่ทาให้ ขาดความเป็นกลาง
สงวนรักษา ไว้ซึ่งประโยชน์ส่วนรวม และมีเหตุผลในการใช้ดุลพินิจที่ เหมาะสมตรวจสอบได้ จึงเห็นควรกาหนด
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติการ และขั้นตอนที่
เกี่ยวข้อง โดยมีนโยบายและกรอบแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
นโยบาย
1.องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลโนนกาเล็ น ยึด มั่น และสนับ สนุ นในระบบและกลไกในการใช้
ดุลพินิจของ บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ
2.องค์การบริห ารส่ วนตาบลโนนกาเล็น ให้ ความสาคัญกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการ คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
3.องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกาเล็น เห็นควรให้มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
บุคลากร เพื่อกากับการปฏิบัติงาน และตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของบุคลากรตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
กรอบแนวทางปฏิบัติ
กรอบแนวทางการตรวจสอบการลดการใช้ดุลพินิจของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกาเล็น ให้ครอบคลุมใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่
1.การลดการใช้ดุลพินิจของบุคลากรในการดาเนินงานตามหลักภารกิจ
1.1 ให้ผู้ บังคับบัญชาทุกระดับ กากับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตลอดจนการ ใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน
คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
1.2 หากพบว่าภารกิจใดยังไม่มีมาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานนั้นๆ
ไม่ ทันสมัยหรือไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติหรืออาจก่อให้เกิดการใช้ดุลพินิจที่อาจนามาซึ่งความไม่โปร่งใส
เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่รั บผิดชอบหลัก และ/หรือ ผู้ปฏิบัติตาม
มาตรฐาน/คู่มือ การปฏิบัติงานเสนอเพื่อทบทวนในมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน ดังกล่าว
2.การลดการใช้ดุลพินิจในการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
2.1 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กากับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตลอดจน การใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการ
ปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการ ทรัพยากร
ภาครัฐ
2.2 กรณี จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งด้ ว ยวงเงิ น เล็ ก น้ อ ยที่ ด าเนิ น งานได้ โ ดยไม่ ต้ อ งแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการให้ เจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาสืบราคาจากท้องตลาด และเลือกรายที่เสนอราคาต่าที่สุด

-22.3 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยคณะกรรมการ หากทราบว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
เป็นผู้มี ส่วนได้เสียกับประธานกรรมการ หรือกรรมการคนใดคนหนึ่ง ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการหรือประธาน
กรรมการทราบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมหรือจาเป็นในการทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการตลอด ทั้ง
ห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมหรือมีมติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญานั้น หรือกรณีจาเป็นที่ต้อง มีการ
ชี้แจงในบางเรื่อง เมื่อได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามแล้วจะต้องออกจากที่ประชุม
2.4 กรณีการตรวจรับงาน ให้ตรวจรับภายในรอบระยะเวลาของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ตลอดจนแนวทางที่องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกาเล็น กาหนดหากไม่สามารถดาเนินการได้ให้แจ้งเหตุผล
ให้ผู้มีอานาจหน้าที่ทราบ เพื่อดาเนินการต่อไป
2.5 กรณีการยืมใช้ทรัพย์สิ นของทางราชการ ให้ห น่ว ยงานที่กากับทรัพย์สินนั้น
ทาทะเบียน การยืม-การคืน และมีการตรวจสอบรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจา
2.6 มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์คงเหลื อประจาปี ทาหน้าที่
ตรวจสอบ ควบคุมพัสดุหรือครุภัณฑ์ของสานักงานให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใส
2.7 มอบหมายงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานกลาง มีหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่าย
และ บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐของสานักงาน เพื่อประมวลให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการ
ปรับปรุงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. การลดการใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล
3.1 ให้ผู้ บังคับบัญชาทุกระดับ กากับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตลอดจนการ ใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อ บั งคั บ มาตรฐาน คู่ มื อการปฏิ บั ติง าน และขั้ น ตอนที่เ กี่ ยวข้ อง โดยค านึ ง ถึง ระบบคุ ณธรรม ความรู้
ความสามารถของ บุคลากร ความเสมอภาคเป็นธรรม และประโยชน์ของราชการ
3.2 กาหนดให้งานบุคลากร องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกาเล็น จัดทาระบบและ
เอกสาร ต่างๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานบุคคลให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ทั้งเรื่องการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร และการพัฒนาบุคลากร อาทิ การกาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง การพิ จ ารณาความดี ค วามชอบของบุ ค ลากร รายชื่ อ ผู้ ส มั ค รเพื่ อ เลื่ อ นต าแหน่ ง
ระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพที่สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบในการพิจารณาความดีความชอบ หรือ
เลื่อน ตาแหน่งบุคลากร มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ แนวทางสรรหาและคัดเลือก บุคลากร ตลอดจนผล
การพิจารณาที่เกี่ยวข้อง แผนความก้าวหน้าในอาชีพ และแผนการพัฒนาบุคลากร
ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
กรณี พ บว่ า มี บุ ค ลากรคนใดในองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโนนกาเล็ น มี ก ารใช้ ดุ ล พิ นิ จ อั น
ก่อให้เกิดความ ไม่เป็นธรรม และขัดต่อประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนกาเล็น สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
1. รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
2. แจ้งทางไปรษณีย์หรือร้องเรียนด้วยตนเองที่ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกาเล็น
หมู่ที่ 8 ตาบลโนนกาเล็น อาเภอสาโรง จังหวัดอุบลราชธานี 34360
3. แจ้งทางเว็ปไซต์สานักงาน ได้ที่ www.nonkalen.go.th

-3ทั้งนี้ ข้อร้องเรียนต่างๆ จะนาเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวน
ข้อเท็จจริง หากมีมูลและเป็นความผิดทางวินัยจะดาเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกาหนดของ กฎหมาย
ต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

( นายวรพจน์ พรรณวิไล )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกาเล็น

