
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลละแอ  
เร่ือง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

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

 ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ มีเจตนารมณ์ให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล      
มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการแทรกแซงใดๆ ท่ีท าให้ขาดความเป็นกลาง สงวนรักษาไว้ซึ่งประโยชน์
ของส่วนรวม และมีเหตุผลในการใช้ดุลพินิจท่ีเหมาะสมตรวจสอบได้ จึงเห็นควรก าหนดมาตรการตรวจสอบการ
ใช้ดุลพินิจขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์การบริหาร ส่วนต าบล     
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติการ และขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้องโดยมี
นโยบายและกรอบแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 นโยบาย 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ ยึดมั่นและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกในการใช้ดุลพินิจของ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการ คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้อง 

3. องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ เห็นควรให้มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร 
เพื่อก ากับการปฏิบัติงาน และตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของบุคลากรตามมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

 กรอบแนวทางปฏิบัติ 

   กรอบแนวทางการตรวจสอบการลดการใช้ดุลพินิจของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลละแอ   
ให้ครอบคลุมใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 

1. การลดการใช้ดุลพินิจของบุคลากรในการด าเนินงานตามภารกิจหลัก 

1.1 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้
ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และ
ขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้อง 

1.2 หากพบว่าภารกิจใดยังไม่มีมาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานฯ นั้นๆ ไม่ทันสมัย
หรือไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติหรืออาจก่อให้เกิดการใช้ดุลพินิจท่ีอาจน ามาซึ่งความไม่โปร่งใสเป็นธรรมและ     
มีประสิทธิภาพ ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลัก และ/หรือผู้ปฏิบัติตามมาตรฐาน/คู่มือการ
ปฏิบติังานเสนอเพื่อทบทวนในมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน ดังกล่าว 

2. การลดการใช้ดุลพินิจในการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

2.1 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้
ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน 
และขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

2.2 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวงเงินเล็กน้อยท่ีด าเนินการได้โดยไม่ต้องแต่งต้ังคณะกรรมการ     
ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุพิจารณาโดยสืบราคาจากท้องตลาด และเลือกรายท่ีเสนอราคาต่ าท่ีสุด 

 

2.3 กรณี.../ 
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2.3 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยคณะกรรมการ หากทราบว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้มีส่วน
ได้เสียกับประธานกรรมการ หรือกรรมการคนใดคนหนึ่ง ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการหรือประธานกรรมการ
ทราบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมหรือจ าเป็นในการทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการตลอดท้ังห้ามมิให้
เข้าร่วมประชุมหรือมีมติในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญานั้นหรือกรณีจ าเป็นต้องมีการช้ีแจง     
ในบางเรื่อง เมื่อได้ช้ีแจงและตอบข้อซักถามแล้วจะต้องออกจากท่ีประชุม 

2.4 กรณีการตรวจรับงาน ให้ตรวจรับภายในรอบระยะเวลาของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับตลอดจน
แนวทางท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลละแอก าหนด หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้แจ้งเหตุผลให้ผู้มีอ านาจ
หน้าท่ีทราบเพื่อด าเนินการต่อไป 

2.5 กรณีการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้หน่วยงานท่ีก ากับทรัพย์สินนั้น ท าทะเบียน     
การยืม - การคืน และมีการตรวจสอบรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจ า 

2.6 มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์คงเหลือประจ าปี ท าหน้าท่ีตรวจสอบควบคุม
พัสดุหรือครุภัณฑ์ ของส านักงานให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใส 

2.7 มอบหมายกลุ่มตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานกลาง มีหน้าท่ีทวนสอบการใช้จ่ายและ
บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐของส านักงาน เพื่อประมวลให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3. การลดการใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล 

 3.1 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้
ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริการงานบุคคลให้เป็นไปตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน 
คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงระบบคุณธรรม ความรู้ความสามารถของบุคลากร 
ความเสมอภาคเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ 

 3.2 ก าหนดให้กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลละแอจัดท าระบบและ
เอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการบริหารงานบุคคลให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ท้ังเรื่องสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร และการพัฒนาบุคลากร อาทิ การก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร รายช่ือผู้สมัครเพื่อเล่ือนต าแหน่ง ระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากรท่ีมีคุณภาพที่สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบในการพิจารณาความดีความชอบ หรือเล่ือน
ต าแหน่งบุคลากร มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ แนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ตลอดจนผลการ
พิจารณาท่ีเกี่ยวข้อง แผนความก้าวหน้าในอาชีพ และแผนการพัฒนาบุคลากร 

 ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

กรณีพบว่ามีบุคลากรคนใดในองค์การบริหารส่วนต าบลละแอ มีการใช้ดุลพินิจอันก่อให้เกิดความ  
ไม่เป็นธรรม และขัดต่อประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลละแอ 
พ.ศ. 2556 สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ 

1. ร้องเรียนด้วยตนเองได้ท่ีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ณ ห้องส านักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลละแอ เลขท่ี 12 หมู่ท่ี 1 ต าบลละแอ อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา   

 2. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ทางโทรศัพท์ ท่ีหมายเลข  073 - 299927 

 3. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางเว็ปไซต์  www.laae.go.th 

4. ส่งทางตู้แสดงความคิดเห็นซึ่งติดต้ังไว้หน้าอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลละแอ 
 

5. แจ้งเรื่อง.../ 
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5. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านช่องทาง Facebook เพจ “องค์การบริหารส่วนต าบล     
ละแอ อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา” 

6. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ส่งทางไปรษณีย์  
7. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทาง E-Mail ของ อบต.ละแอ (laae.sao@gmail.com) 

 ท้ังนี้ข้อร้องเรียนต่างๆ จะน าเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อมอบหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสืบสวน
ข้อเท็จจริง หากมีมูลและเป็นความผิดทางวินัยจะด าเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดของ
กฎหมายต่อไป 

 จึงประกาศให้ทราบและปฏิบัติโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ ณ วันท่ี  25  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 

   (นายอิสมาแอ เจ๊ะเลาะ) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละแอ 
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