
 

ประกาศเทศบาลต าบลบางสน 
เรื่อง  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

-------------------------------  

  ด้วยเทศบาลต าบลบางสน มี เจตนารมณ์ให้การด า เนินงานของเทศบาลต าบลบางสน               
มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการแทรกแซงใดๆ ที่ท าให้ขาดความเป็นกลาง สงวนรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของ
ส่วนรวม และมีเหตุผลในการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมตรวจสอบได้ จึงก าหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจขึ้น 
เพ่ือเป็นแนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลต าบลบางสน ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง โดยมีนโยบายและกรอบแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้  
  นโยบาย  
  1. เทศบาลต าบลบางสน ยึดมั่นและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกในการใช้ดุลพินิจของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ 
  2. เทศบาลต าบลบางสน ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ มาตรการ คู่มือการปฏิบัติงานและข้ันตอนที่เก่ียวข้อง 
  3. เทศบาลต าบลบางสน เห็นควรให้มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ บุคลากร เพ่ือ
ก ากับการปฏิบัติงานและตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของบุคลากรตามมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
  กรอบแนวทางปฏิบัติ  
  กรอบแนวทางการตรวจสอบการลดการใช้ดุลพินิจของบุคลากรในเทศบาลต าบลบางสน         
ให้ครอบคลุมใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่  
  1. การลดการใช้ดุลพินิจของบุคลากรในการด าเนินงานตามภารกิจหลัก  
  1.1 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้
ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการ  ปฏิบัติงานและ
ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง 
  1.2 หากพบว่าภารกิจใดยังไม่มีมาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานฯ  นั้นๆ ไม่
ทันสมัยหรือไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติหรืออาจก่อให้เกิดการใช้ดุลพินิจที่อาจน ามาซึ่งความไม่โปร่งใส เป็นธรรม
และมีประสิทธิภาพ ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก และ/หรือ ผู้ปฏิบัติตาม  มาตรฐาน/คู่มือการ
ปฏิบัติงานเสนอเพ่ือทบทวนในมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงานดังกล่าว 
  2. การลดการใช้ดุลพินิจในการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  
  2.1 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้
ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือ การปฏิบัติงาน และ
ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  
  2.2 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวงเงินเล็กน้อยที่ด าเนินการได้โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้
เจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาโดยสืบราคาจากท้องตลาดและเลือกรายที่เสนอราคาต่ าที่สุด 
  2.3 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยคณะกรรมการ หากทราบว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือ คู่สัญญาเป็นผู้มี
ส่วนได้เสียกับประธานกรรมการ หรือกรรมการคนใดคนหนึ่ง ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการ  หรือประธาน
กรรมการทราบ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมหรือจ าเป็นในการทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการตลอดทั้ง 
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ห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมหรือมีมติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญานั้น  หรือกรณีจ าเป็นต้องมีการ
ชี้แจงในบางเรื่อง เมื่อได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามแล้วจะต้องออกจากที่ประชุม 
  2.4 กรณีการตรวจรับงาน ให้ตรวจรับภายในรอบระยะเวลาของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับตลอดจน
แนวทางที่เทศบาลต าบลบางสนก าหนด หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้แจ้ง เหตุผลให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ทราบเพ่ือ
ด าเนินการต่อไป  
  2.5 กรณีการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้หน่วยงานที่ก ากับทรัพย์สินนั้น ท าทะเบียนการ
ยืม-การคืนและมีการตรวจสอบรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจ า 
  2.6 มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์คงเหลือประจ าปี ท าหน้าที่ตรวจสอบควบคุม
พัสดุหรือครุภัณฑ์ ของส านักงานให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใส 
  2.7 มอบหมายคณะท างานด้านการตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานกลาง มีหน้าที่ตรวจสอบการ
ใช้จ่ายและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐของส านักงาน เพ่ือประมวลให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรคและแนวทางการ 
ปรับปรุงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
  3. การลดการใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล 
  3.1 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้
ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริการงานบุคคลให้เป็นไปตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ  ข้อบังคับ มาตรฐาน 
คู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงระบบคุณธรรม ความรู้ ความสามารถของบุคลากร ความ
เสมอภาคเป็นธรรมและประโยชน์ของทางราชการ 
  3.2 ก าหนดให้งานการเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลบางสน จัดท าระบบและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการบริหารงานบุคคลให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ทั้งเรื่องสรรหา และคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร และการพัฒนาบุคลากร อาทิ การก าหนดหลักเกณฑ์ใน การพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง การ
พิจารณาความดีความชอบของบุคลากร รายชื่อผู้สมัครเพ่ือเลื่อน ต าแหน่ง ระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพที่
สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบในการพิจารณาความดี ความชอบ หรือเลื่อนต าแหน่งบุคลากร มีการประกาศ
เผยแพร่หลักเกณฑ์ แนวทางการสรรหาและคัดเลือก  บุคลากร ตลอดจนผลการพิจารณาที่เกี่ยวข้อง              
แผนความก้าวหน้าในอาชีพและแผนการพัฒนาบุคลากร 
  ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
  กรณีพบว่ามีบุคลากรคนใดในเทศบาลต าบลบางสน มีการใช้ดุลพินิจอันก่อให้เกิดความไม่ เป็น
ธรรมและขัดต่อประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลบางสน สามารถแจ้งเบาะแสหรือ
ข้อร้องเรียนได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้  
  ๑. รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
  2. ร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลบางสน 
  3. ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 - 7759 - 1003 แจ้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทต.บางสน 
  4. ทางไปรษณีย์  ส่งเรื่องร้องเรียนมาท่ีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลบางสน   
      ส านักงานเทศบาลต าบลบางสน  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร  86160 
  5. ทางเว็บไซต์เทศบาลต าบลบางสน www.bangson.go.th 
  5. Facebook  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทต.บางสน 
 
 
 

http://www.bangson.go.th/
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  ทั้งนี้ข้อร้องเรียนต่างๆ จะน าเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริง หากมีมูลและเป็นความผิดทางวินัยจะด าเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดของ กฎหมาย
ต่อไป 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ประกาศ  ณ  วันที ่ 10  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕62 

     

 
 (นายประวิตร   พุ่มสุวรรณ) 

  นายกเทศมนตรีต าบลบางสน 


