
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
เรื่อง  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  

 ........................................................... 

 ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบเมือองดดน ืีมจตนารืณ์ในการด ามนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบเให ้
ืีควาืดปร่งใสมป็นธรรื ปราศจากการแทรกแทรงใดๆ ที่ท าให้ขาดควาืมป็นกเาง สงวนรักษาไว้ซึ่ง ประดยชน์ของ
ส่วนรวื แเะืีมหตุผเในการใช้ดุเพินิจที่มหืาะสืตรวจสอบได้ จึงก าหนดืาตรการตรวจสอบการใช้ดุเพินิจขึ้น มพอ่อ
มป็นแนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคเกรขององค์การบริหารส่วนต าบเให้มป็นไปตาืกฎหืาย กฎ 
ระมบียบ ข้อบังคับ ืาตรฐาน คู่ อือการปฏิบัติการ แเะขั้นตอนที่มกี่ยวข้อง ดดยืีนดยบายแเะกรอบแนวทางปฏิบัติ 
ดังนี้ นดยบาย  
 ๑. องค์การบริหารส่วนต าบเมือองดดน ยึดืั่นแเะสนับสนุนในระบบแเะกเไกในการใช้ดุเยพินิจ ของ
บุคเากรผู้ปฏิบัติงาน มพอ่อให้การปฏิบัติงานืีควาืถูกต้องดปร่งใส มป็นธรรืแเะืีประสิทธิภาพ  
 ๒. องค์การบริหารส่วนต าบเมือองดดน ให้ควาืส าคัญกับการปฏิบัติงานของบุคเากรตาื กฎหืาย 
กฎระมบียบ ข้อบังคับ ืาตรการ คู่ อือการปฏิบัติงาน แเะขั้นตอนที่มกี่ยวข้อง  
 ๓. องค์การบริหารส่วนต าบเมือองดดน มห็นควรให้ืีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคเากร มพอ่อ
ก ากับการปฏิบัติงาน แเะตรวจสอบการใช้ดุเพินิจของบุคเากรตาืืาตรฐานที่มก่ียวข้อง 
 

  กรอบแนวทางปฏิบัติ  
 กรอบแนวทางการตรวจสอบการเดการใช้ดุเพินิจของบุคเากรในองค์การบริหารส่วนต าบเมือองดดน ให้
ครอบคเุืใน ๓ ประมด็นหเัก ได้แก่  
 ๑. การเดการใช้ดุเพินิจของบุคเากรในการด ามนินงานตาืภารกิจหเัก  
  ๑.๑ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ก ากับดูแเแเะติดตาืตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตเอดจนการใช้
ดุเพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มป็นไปตาืกฎหืาย กฏ ระมบียบ ข้อบังคับ ืาตรฐาน คู่ืออการ ปฏิบัติงาน แเะ
ขั้นตอนที่มกี่ยวข้อง  
  ๑.๒ หากพบว่าภารกิจใดยังไื่ืีืาตรฐานหรออคู่ อือการปฏิบัติงานหรออืาตรฐาน นั้นๆ ไื่ทันสืัย
หรออไื่มหืาะสืในทางปฏิบัติหรอออาจก่อให้มกิดการใช้ดุเพินิจที่อาจน าืาซึ่งควาืไื่ดปร่งใสมป็นธรรื แเะไื่ื ี
ประสิทธิภาพ ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่รับผิดชอบหเัก แเะ/หรออ ผู้ปฏิบัติตาืืาตรฐาน/ คู่ อือการปฏิบัติงาน
มสนอมพอ่อทบทวนในืาตรฐาน/คู่ืออการปฏิบัติงาน ดังกเ่าว  
 ๒. การเดการใช้ดุเพินิจในการใช้จ่ายงบประืาณแเะการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  
  ๒.๑ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ก ากับดูแเ แเะติดตาืตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตเอดจนการใช้
ดุเพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้มป็นไปตาื กฎหืาย กฏ ระมบียบ ข้อบังคับ ืาตรฐาน คู่ืออ การปฏิบัติงาน แเะ
ขั้นตอนที่มกี่ยวข้องกับการจัดซอ้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประืาณ แเะการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ 
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  ๒.๒ กรณีจัดซอ้อจัดจ้างด้วยวงมงินมเ็กน้อยที่ด ามนินการได้ดดยไื่ต้องแต่งตั้งคณะกรรืการให้
มจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาดดยสอบราคาจากท้องตเาด แเะมเออกรายที่มสนอราคาต่ าที่สุด  
  ๒.๓ กรณีการจัดซอ้อจัดจ้างดดยคณะกรรืการ หากทราบว่าผู้ยอ่นข้อมสนอหรออคู่สัญญา มป็นผู้ืีส่วนได้
มสียกับประธานกรรืการ หรออกรรืการคนใดคนหนึ่ง ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการหรออประธานกรรืการทราบ 
มพอ่อพิจารณาควาืมหืาะสืหรออจ ามป็นในการทบทวนองค์ประกอบของ คณะกรรืการตเอดทั้งห้าืืิให้มข้าร่วื
ประชุืหรออืีืติในมรอ่องที่มกี่ยวข้องกับผู้ยอ่นข้อมสนอหรออคู่สัญญานั้น หรออกรณีจ ามป็นที่ต้องืีการชี้แจงในบางมรอ่อง มือ่อ
ได้ชี้แจงแเะตอบข้อซักถาืแเ้วจะต้องออกจากที่ประชุื  
  ๒.๔ กรณีการตรวจรับงาน ให้ตรวจรับภายในรอบระยะมวเาของกฏ ระมบียบ  ข้อบังคับตเอดจน
แนวทางที่องค์การบริหารส่วนต าบเมือองดดน ก าหนด หากไื่สาืารถด ามนินการได้ให้แจ้ง มหตุผเให้ผู้ืีอ านาจหน้าที่
ทราบมพอ่อด ามนินการต่อไป  
   ๒.๕ กรณีการยอืใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้หน่วยงานที่ก ากับทรัพย์สินนั้น ท าทะมบียนการยอื-
การคอน แเะืีการตรวจสอบรายงานผเต่อผู้บังคับบัญชามป็นประจ า  
  ๒.๖ ือบหืายให้คณะกรรืการตรวจสอบครุภัณฑ์คงมหเออประจ าปีท าหน้าที่ตรวจสอบควบคุืพัสดุ
หรออครุภัณฑ์ ของส านักงานให้มกิดควาืถูกต้องแเะดปร่งใส  
  ๒.๗ ือบหืายกเุ่ืตรวจสอบภายในมป็นหน่วยงานกเาง ืีหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่าย แเะบริหาร
จดัการทรัพยากรภาครัฐของส านักงาน มพอ่อประืวเให้มห็นถึงปัญหา อุปสรรค แเะแนวทางการ ปรับปรุงอย่างน้อยปี
เะ ๑ ครั้ง  
 ๓. การเดการใช้ดุเพินิจในการบริหารงานบุคคเ  
  ๓.๑ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ก ากับดูแเ แเะติดตาืตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตเอดจนการใช้
ดุเพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานบุคคเให้มป็นไปตาื กฎหืาย กฏ ระมบียบ ข้อบังคับ ืาตรฐาน คู่ืออ
การปฏิบัติงาน แเะขั้นตอนที่มกี่ยวข้อง ดดยค านึงถึงระบบคุณธรรื ควาืรู้ ควาืสาืารถของบุคเากร ควาืมสือ
ภาคมป็นธรรื แเะประดยชน์ทางราชการ  
  ๓.๒ ก าหนดให้งานบริหารทรัพยากรบุคคเ องค์การบริหารส่วนต าบเมือองดดน จัดท าระบบแเะ
มอกสารต่างๆ ที่มกี่ยวข้องในการบริหารงานบุคคเให้มกิดควาืดปร่งใส มป็นธรรื ทั้งมรอ่องการสรรหา แเะคัดมเออก
บุคเากร การบรรจุแเะแต่งตั้งบุคเากร แเะการพัฒนาบุคเากรอาทิการก าหนดหเักมกณฑ์ในการ พิจารณาแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่ง การพิจารณาควาืดีควาืชอบของบุคเากร รายชอ่อผู้สืัครมพอ่อมเอ่อนต าแหน่ง ระบบฐานข้อืูเบุคเากร
ที่ืีคุณภาพที่สาืรถใช้มป็นหเักฐานประกอบในการพิจารณาควาืดีควาืชอบ หรออ มเอ่อนต าแหน่งบุคเากร ืีการ
ประกาศมผยแพร่หเักมกณฑ์ แนวทางการสรรหาแเะคัดมเออก บุคเากร ตเอดจน  ผเการพิจารณาที่มกี่ยวข้อง แผน
ควาืก้าวหน้าในอาชีพ แเะแผนการพัฒนาบุคเากร  
 

 ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  
 กรณีพบว่าืีบุคเากรคนใดในองค์การบริหารส่วนต าบเ ืีการใช้ดุเพินิจอันก่อให้มกิดควาืไื่มป็นธรรื 
แเะขัดต่อประืวเจริยธรรืของข้าราชการแเะมจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบเมือองดดน สาืารถแจ้งมบาะแส
หรออข้อร้องมรียนได้ตาืช่องทางดังต่อไปนี้  

๑. รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตาืเ าดับ  
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 ๒. แจ้งทางไปรษณีย์หรออร้องมรียนด้วยตนมองท่ี ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบเมือองดดน หืู่ที่ 2 
 ต าบเมือองดดน อ ามภอประทาย จังหวัดนครราชสีืา ๓๐๑๘๐ 
 ๓ แจ้งทางมว็บไซต์ส านักงาน ได้ที่ www. muangdon.go.th 
 ทั้งนี้ข้อร้องมรียนต่างๆ จะน ามสนอหัวหน้าส่วนราชการมพอ่อือบหน่วยงานที่มกี่ยวข้องสอบสวน ข้อมท็จจริง 
หากืีื ูเแเะมป็นควาืผิดทางวินัยจะด ามนินการตาืระมบียบ ข้อบังคับ แเะข้อก าหนดของกฎหืายต่อไป  
 
  

 จึงประกาศให้ทราบดดยทั่วกัน  
 

  ประกาศ ณ วันที่   ๑  มดออน  พฤษภาคื  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

      (นายอุทัย   แสนนอก) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบเมือองดดน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


