
                                                                          

    ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพุ่มแก 
     เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

     ********************* 

  ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลพุ่มแก มีเจตนารมณ์ใยการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล พุ่มแก มีความโปร่งใสเป็นธรรม ปราศจากการแทรกแซงใด ๆ ที่ท าให้ขาดความเป็นกลาง สงวนรักษาไว้
ซึ่งประโยชน์ของส่วนรวม และมีเหตุผลในการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมตรวจสอบได้ จึงเห็นควรก าหนดมาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพุ่มแก ให้เป็นตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติการ และขั้นตอนที่
เกี่ยวข้องโดยมีนโยบายและกรอบแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

  นโยบาย 
  1.องค์การบริหารส่วนต าบลพุ่มแก ยึดมั่นสนับสนุนในระบบและกลไกการใช้ดุลพินิจของ

บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องโปร่งใส 
 2.องค์การบริหารส่วนต าบลพุ่มแก ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตาม

กฎหมาย กฎระเบียบ  ข้อบังคับ มาตรการ คู่มือการปฏิบัติงาน และข้ันตอนที่เก่ียวข้อง 
 3. องค์การบริหารส่วนต าบลพุ่มเห็นควรให้มีระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร    

เพ่ือก ากับการปฏิบัติงาน และตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของบุคลากรตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

 กรอบแนวทางปฏิบัติ  
 กรอบแนวทางการตรวจสอบการลดการใช้ดุลพินิจของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล

พุ่มแก ให้ครอบคลุม 3 ประเด็นหลักได้แก่ 
  1. การลดการใช้ดุลพินิจของบุคลากรในการด าเนินงานตามภารกิจหลัก 
   1.1 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ก ากับดูแลติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ  ข้อบังคับ มาตรการ คู่มือการ
ปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง 
   1.2 หากพบว่าภารกิจใดยังไม่มีมาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานนั้นๆ 
ไม่ทันสมัยหรือไม่เหมาะกับสมในทางปฏิบัติหรืออาจก่อให้เกิดการใช้ดุลพินิจที่อาจน ามาซึ่งความไม่โปร่งใส    
เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก และ/หรือ ผู้ปฏิบัติตาม
มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน เสนอเพ่ือทบทวนในมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงานดังกล่าว 
  2. การลดการใช้ดุลพินิจในการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
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   2.1 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ก ากับดูแลติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ  ข้อบังคับ มาตรการ คู่มือการ
ปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 
   2.2 กรณีจัดซื้ อจัดจ้ างด้วยวงเงิน เล็กน้อยที่ ด า เนินการโดยไม่ต้องจัดตั้ ง
คณะกรรมการให้เจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาโดยสืบราคาจากท้องตลาด และเลือกรายที่เสนอราคาต่ าที่สุด 
   2.3 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยคณะกรรมการ หากทราบว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือ          
คู่สัญญาเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับประธานกรรมการ หรือกรรมการคนใดคนหนึ่ง ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการ
หรือประธานกรรมการทราบ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมหรือจ าเป็นในการทบทวนองค์ประกอบของ
คณะกรรมการตลอดทั้งห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมหรือมีมติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นเสนอหรือคู่สัญญานั้นหรือ
กรณีจ าเป็นที่ต้องมีการชี้แจงในบางเรื่อง เมื่อได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามแล้วจะต้องออกจากท่ีประชุม 
   2.4 กรณีตรวจรับงานจ้าง ให้ตรวจรับภายในกรอบระยะเวลาของกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับตลอดจนแนวทางที่องค์การบริหารส่วนต าบลพุ่มแกก าหนด หากไม่สามารถด าเนินการได้ ให้แจ้ง
เหตุผลให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป 
   2.5 กรณีการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้หน่วยงานที่ก ากับทรัพย์สินนั้น     
ท าทะเบียนการยืม – คืน และมีการตรวจสอบรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจ า 
   2.6 มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์คงเหลือประจ าปี ท าหน้าที่
ตรวจสอบควบคุมพัสดุหรือครุภัณฑ์ ของส านักงานให้เกิดความถูกต้องโปร่งใส 
   2.7 มอบหมายกลุ่มตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานกลาง มีหน้าที่ตรวจสอบการใช้
จ่ายและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐของส านักงาน เพ่ือประมวลผลให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  3. การลดการใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล 
   3.1 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ก ากับดูแลติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ  ข้อบังคับ มาตรการ คู่มือการ
ปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง โดยค านึงระบบคุณธรรม ความรู้ ความสามารถของบุคลากร ความเสมอ
ภาคเป็นธรรม และประโยชน์ทางราชการ 
   3.2 ก าหนดให้กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลพุ่มแก      
จัดท าระบบเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานบุคคลให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ทั้งเรื่องการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร และพัฒนาบุคลากรอาทิ การก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร รายชื่อผู้สมัครเพ่ือการเลื่อน
ต าแหน่งระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพที่สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบในการพิจารณาความดี
ความชอบ หรือเลื่อนต าแหน่งบุคลกร มีการปราศเผยแพร่หลักเกณฑ์ แนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
ตลอดจนผลการพิจารณาท่ีเกี่ยวข้อง แผนความก้าวหน้าในอาชีพ และแผนการพัฒนาบุคลากร 
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  ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
  กรณีพบว่ามีบุคลากรคนใดในองค์การบริหารส่วนต าบลพุ่มแก มีการใช้ดุลพินิจอันก่อให้เก
ความไม่เป็นธรรม และขัดต่อประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล    
พุ่มแก พ.ศ. 2566 สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามช่องทางดังต่อไปนี้ 
  1. รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
  2. แจ้งทางไปรษณีย์หรือร้องเรียนด้วยตัวเองที่ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลพุ่มแก 
เลขที่ 100 หมู่ที่ 12 อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130 โทร 0-4206-0559 
  3. แจ้งทางเว็บไซต์ส านักงาน ได้ที่ www.phumkae.go.th  
  4. ผ่านช่องทาง Facebook องค์การบริหารส่วนต าบลพุ่มแก 
  5. แจ้งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Email : phumkae100.nakae@gmail.com 
  6. กล่องแสดงความคิดเห็น ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลพุ่มแก 

  ทั้งนี้ข้อร้องเรียนต่าง ๆ จะน าเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือมอบหน่วยงานสืบสวนข้อเท็จจริง 
หากมีมูลและเป็นความผิดทางวินัยจะด าเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดของกฎหมาย ต่อไป 

 ทั้งนี้ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และถือเป็นแนวปฏิบัติ 

  ประกาศ ณ วันที่        เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

    
     (นายยงชัย รักษาพล) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพุ่มแก 
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