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ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลสายออ
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
..........................
ด้ว ย องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลสายออ มีเจตนารมณ์ให้ การดาเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลสายออ มีความโปร่ง เป็นธรรม ปราศจากการแทรกแซงใด ๆ ที่ทาให้ขาดความเป็นกลาง
สงวนรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของส่วนรวม และมีเหตุผลในการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมตรวจสอบได้ จึงเห็นควร
กาหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุล พินิจ ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลสายออ ให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน
คู่มือการปฏิบัติการ และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีนโยบาย และกรอบแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
นโยบาย
1. องค์การบริหารส่วนตาบลสายออ ยึดมั่นและสนับสนุนให้มีระบบกลไกในการลดการ
ใช้ ดุ ล พิ นิ จ ของบุ ค ลากรผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านมี ค วามถู ก ต้ อ ง โปร่ ง ใส เป็ น ธ รรมและมี
ประสิทธิภาพ
2. องค์การบริหารส่วนตาบลสายออ ให้ความสาคัญกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับมาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
3. องค์การบริหารส่วนตาบลสายออ เห็นควรให้มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
บุคลากร เพื่อกากับการปฏิบัติงาน และตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของบุคลากรตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด
กรอบแนวทางปฏิบัติ
1. กรอบแนวทางการตรวจสอบการลดการใช้ดุลพินิจของบุคลากรในองค์การบริหาร
ส่วนตาบลสายออ ให้ครอบคลุมใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่
1.1 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กากับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือ
การปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
1.2 หากพบว่าในภารกิจใดยังไม่มีมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน หรือมาตรฐาน
ฯ นั้น ๆ ไม่ทันสมัย หรือไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติ หรืออาจก่อให้เกิดการใช้ดุลพินิจที่อาจนามาซึ่งความ
โปร่งใส เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก และ/หรือผู้ปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน เสนอเพื่อทบทวนในมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน ดังกล่าว
1.3 มอบหมายให้งานสานักปลัดเป็นหน่วยงานกลาง มีหน้าที่ในการทบสอบ
การใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงาน เพื่อประมวลให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรค
และแนวทางการปรับปรุง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. การลดการใช้ดุลพินิจในการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
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2.1 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กากับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือ
การปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐอย่างเคร่งครัด
2.2 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวงเงินเล็กน้อยที่ดาเนินการได้โดยไม่ต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการให้เจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาโดยสืบราคาจากท้องตลาด และเลือกรายที่เสนอราคาต่าที่สุด
2.3 กรณี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งโดยกรรมการ หากทราบว่ า ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอหรื อ
คู่สัญญาเป็ นผู้ มีส่ วนได้เสี ยกับประธานกรรมการ หรือกรรมการคนหนึ่งคนใด ให้รายงานหั วหน้าส่ว น
ราชการ หรือประธานกรรมการทราบเพื่อพิจารณาความเหมาะสม/จาเป็นในการทบทวนองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ ตลอดจนทั้งห้ ามมิให้ เข้าร่ว มประชุมหรือมีมติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยื่นข้อเสนอ หรือ
คู่สัญญานั้น หรือกรณีจาเป็นต้องมีการชี้แจงในบางเรื่อง เมื่อได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามแล้วจะต้องออก
จากที่ประชุม
2.4 กรณีการตรวจรับงาน ให้ ตรวจรับภายกรอบระยะเวลาของกฎระเบียบ
ข้อบังคับตลอดจนแนวทางที่สานัก/กอง กาหนด หากไม่สามารถดาเนินการได้ให้แจ้งเหตุผลให้ผู้มีอานาจ
หน้าที่ทราบเพื่อดาเนินการต่อไป
2.5 กรณีการยืมใช้ทรัพย์สินของราชการ ให้ หน่วยที่กากับทรัพย์สินนั้น ทา
ทะเบียนการยืม-การคืน และมีการตรวจสอบรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจาอย่างเคร่งครัด
2.6 มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์คงเหลือประจาปี ทาหน้าที่
ตรวจสอบ ควบคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์ ของสานักงานให้เกิดความถูกต้อง และโปร่งใส
2.7 มอบหมายให้สานักปลัดฯ เป็นหน่วยงานกลางมีหน้าที่ทวนสอบการใช้จ่าย
และบริ หารจัดการทรั พยากรภาครัฐ ของสานักงาน/กอง เพื่อประมวลให้เห็ นถึงปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการปรับปรุงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. การลดการใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล
3.1 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กากับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้ อ บั ง คั บ มาตรฐานคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน และขั้ น ตอนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยค านึ ง ระบบคุ ณ ธรรม ความรู้
ความสามารถของบุคลากร ความเสมอภาค เป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ
3.2 กาหนดให้สานักงานปลัด จัดทาระบบและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
บริหารงานบุคคลให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ทั้งเรื่องการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากร และการพัฒนาบุคลากร อาทิ กาหนดหลั กเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
การพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร รายชื่อผู้สมัครเพื่อเลื่อนตาแหน่ง ระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มี
คุณภาพที่สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบในการพิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อนตาแหน่งบุคลากร
มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ แนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ตลอดจนผลการพิ จารณาที่
เกี่ยวข้อง แผนความก้าวหน้าในอาชีพ และแผนการพัฒนาบุคลากร
ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
กรณีพบว่ามีบุคลากรใดในสานัก/กอง มีการใช้ดุลพินิจอันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม
และขัดต่อประมวลจริยธรรมข้อราชขององค์การบริหารส่วนตาบลสายออ ระบุให้ข้าราชการต้อง “ใช้
ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ เยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพ ตรงไปตรงมา
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ปราศจากอคติส่วนตน ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี” สามารถแจ้งเบาะแส
หรือข้อร้องเรียนได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
1. รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
2. แจ้งทางไปรษณีย์หรือร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่ สานักงานปลัดฯ องค์การบริหารส่วน
ตาบลสายออ อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220
3. แจ้งผ่านทางเว็บไซด์ของสานักงาน ที่ http://www.sai-or.go.th/
ทั้ ง นี้ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นต่ า ง ๆ จะน าเสนอหั ว หน้ า ส่ ว นราชการรายงานต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ตามล าดับ เพื่อ มอบหน่ ว ยงานที่เกี่ ย วข้อ งสื บ สวนข้อเท็ จจริ ง หากมีมู ล และเป็น ความผิ ดทางวิ นัยจะ
ดาเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกาหนดของกฎหมายต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.262

(นายเอม หอมสันเทียะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสายออ

