ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหยวก
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหยวกมีเจตนารมณ์ในการดาเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการแทรกแซงใด ๆ ที่ทาให้ขาดความเป็นกลาง สงวนรักษาไว้
ซึ่งประโยชน์ของส่วนรวม และมีเหตุผลในการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมตรวจสอบได้ จึงเห็นควรกาหนดมาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านหยวกให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานคู่มือการปฏิบัติง าน และขั้นตอนที่
เกี่ยวข้อง โดยมีนโยบายและกรอบแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑. องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหยวกยึดมั่นและสนับสนุนในระบบและกลไกการใช้ดุลพินิจ
ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ
๒. องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหยวกให้ความสาคัญกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการ คู่มือการปฏิบัติงาน และขึ้นตอนที่เกี่ยวข้อง
๓. องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหยวกเห็นควรให้มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเพื่อกากับการปฏิบัติงาน และตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของบุคลากรตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง กรอบ
แนวทางปฏิบัติ
กรอบแนวทางการตรวจสอบการลดการใช้ดุลพินิจของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านหยวกให้ครอบคลุมใน ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่
๑. การลดการใช้ดุลพินิจของบุคลากรในการดาเนินการตามภารกิจหลัก
๑.๑ ให้ผู้บังคับบัญ ชาทุกระดับ กากับดูแลและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติ ง าน
ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการ
ปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ หากพบว่าภารกิจใดยังไม่มีมาตรฐานหรือคู่มื อการปฏิบัติงาน หรือมาตรฐาน
นั้น ๆ ไม่ทันสมัยหรือไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติหรืออาจก่อให้เกิดการใช้ดุลพินิจที่ อาจนามาซึ่งความไม่โปร่งใส
เป็ น ธรรมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก และ/หรื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน เสนอเพื่อทบทวนในมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน ดังกล่าว
๒. การลดการใช้ดุลพินิจในการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
๒.๑ ให้ผู้บังคับบัญ ชาทุกระดับ กากับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือ
การปฏิบัติง าน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
/ ๒.๒ กรณี...

๒.๒ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างด้ว ยวงเงินเล็กน้อยที่ด าเนินการได้โ ดยไม่ ต้องแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการให้เจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาโดยสืบราคาจากท้องตลาด และเลือกรายที่เสนอราคาต่าที่สุด
๒.๓ กรณีการจัดซื้อจ้างโดยคณะกรรมการ หากทราบว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
เป็นผู้มีส่วนได้เสี ยกับประธานกรรมการ หรือกรรมการคนใดคนหนึ่ง ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการหรื อ
ประธานกรรมการทราบ เพื่ อ พิ จ ารณาความเหมาะสมหรื อ จ าเป็ น ในการทบทวนองค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการ ตลอดทั้งห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมหรือมีมติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญานั้น
หรือกรณีจาเป็นที่ต้องมีการชี้แจงในบางเรื่อง เมื่อได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามแล้วจะต้องออกจากที่ประชุม
๒.๔ กรณีตรวจรับงาน ให้ตรวจรับภายในรอบระยะเวลาของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ตลอดจนแนวทางที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหยวกกาหนด หากไม่สามารถดาเนินการได้ให้แจ้งเหตุผลให้ผู้
มีอานาจหน้าที่ทราบเพื่อดาเนินการต่อไป
๒.๕ กรณีการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้หน่วยงานที่กากับทรัพย์สินนั้น ทา
ทะเบียนการยืม - คืน และมีการตรวจสอบรายงานผู้บังคับบัญชาเป็นประจา
๒.๖ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบครุภั ณฑ์คงเหลือ ประจาปี ทาหน้า ที่
ตรวจสอบควบคุมพัสดุหรือครุภัณฑ์ ของสานักงานให้เกิดความถูกต้องโปร่งใส
๒.๗ มอบหมายกลุ่มตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานกลาง มีหน้าที่ตรวจสอบการใช้
จ่าย และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐของสานักงาน เพื่อประมวลให้เห็นถึง ปัญหา อุปสรรค และ แนว
ทางการปรับปรุงอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง
๓. การลดการใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล
๓.๑ ให้ผู้บังคับบัญ ชาทุกระดับ กากับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้ อ บั ง คั บ มาตรฐาน คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน และขั้ น ตอนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยค านึ ง ถึ ง ระบบคุ ณ ธรรม ความรู้
ความสามารถของบุคลากร ความเสมอภาคเป็นธรรม และประโยชน์ทางราชการ
๓.๒ กาหนดให้กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหยวก
จัดทาระบบและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานบุคคลให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ทั้งเรื่อ งการ
สรรหาและคั ด เสื อ กบุ ค ลากร การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง บุ ค ลากร และการพั ฒ นาบุ ค ลากร อาทิ การก าหนด
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร รายชื่อผู้สมัคร
เพื่อเลื่อนตาแหน่ง ระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพที่สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบในการพิจารณา
ความดีความชอบ หรือเลื่อนตาแหน่งบุคลากร มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ แนวทางการสรรหาและ
คัดเลือกบุค ลากร ตลอดจนผลการพิ จารณาที่เกี่ ยวข้ อง แผนความก้าวหน้า ในอาชีพ และแผนการพัฒ นา
บุคลากร
ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
กรณีพบว่ามีบุคลากรคนใดในองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหยวกมีการใช้ดุลพินิจอัน
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม และขัดต่อประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านหยวก พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
๑. รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
๒. แจ้งทางไปรษณีย์ หรือ ร้องเรียนด้วยตนเอง ที่ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
หยวก ๔๐ หมู่ที่ ๙ ตาบลบ้านหยวก อาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี ๔๑๒๑๐
๓. แจ้งทางเว็บไซต์สานักงาน ได้ที www.banyuak.go.th/

-๓ทั้ ง นี้ ข้ อ ร้ อ งเรีย นต่ า ง ๆ จะน าเสนอหั วหน้า ส่ วนราชการเพื่อ มอบหน่ว ยงานที่ เ กี่ยวข้อง
สืบสวนข้อเท็จจริง หากมีมูลและเป็นความผิดทางวินัยจะดาเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกาหนดของ
กฎหมายต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
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นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหยวก

