(สำเนำ)
ประกาศเทศบาลตาบลแม่วาง
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินจิ
เพื่อให้เป็นไปตามพะราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ
ข้ อมู ลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีก าว่า ด้ว ยหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารบริห ารจัด การ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รองรับภารกิจตามแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 2580) รวมทั้ง ให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เทศบาลตาบลแม่วาง จึงกาหนดมาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลยพินจิ ดังนี้
1. มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้ดุลยพินิจ
(1) ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ ชั้ น ต้ อ งปฏิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี แ ก่ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความซื่ อสั ต ย์สุ จ ริต ก ากั บ ดู แ ล และติ ด ตามการปฏิ บั ติง าน ตลอดจนการใช้ ดุ ลยพินิ จของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง และหลักเกณฑ์อื่นใด เช่น คู่มือการ
ปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน บนพื้นฐานความสุจริต เป็นธรรม รับผิดชอบ ถูกต้อง
ชอบธรรม ยอมรับนับถือ และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(2) ในการปฏิบัติ งาน ให้ ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานให้เป็น ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ คาสั่ง และหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด
(3) ในการให้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ ม าติ ด ต่ อ ราชการ ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอน และ
ระยะเวลา ตามประกาศเทศบาลตาบลแม่วาง เรื่อง คู่มือสาหรับประชาชนในการรับบริการ ตามพระราชบัญญัติ
การอ านวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ฉบั บ ที่ 2) ลงวั น ที่ 5
พฤศจิกายน 2558 และประกาศเทศบาลตาบลแม่วาง เรื่อง ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ลงวันที่ 15 มกราคม 2559 เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน อันจะนามาสู่การลดการใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติงาน
(4) ให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการดาเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คาสั่ ง หรือหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือไม่เป็นไปตาม
คู่มือการปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์ มาตรฐานของการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ เพื่อให้ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องดาเนินการหาข้อเท็จจริง วิเคราะห์ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกัน ต่อผูบ้ ังคับบัญชา
(5) ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการและการควบคุมภายในของเทศบาล
ตาบลแม่วาง ดาเนินการสารวจ วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดการความเสี่ยง ให้ครอบคลุมถึงการดาเนินงานของ
เทศบาลตาบลแม่วาง ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน รวมถึงครอบคลุมข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และรายงานสรุปผลเสนอต่อ
นายกเทศมนตรีตาบลแม่วาง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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2. มำตรกำรเสริมสร้ำงกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลยพินิจ
(1) ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ ชั้ น ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ กั บการกากั บ ดู แลการปฏิ บั ติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเทศบาล
ตาบลแม่วาง
(2) ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้องสื่ อสารถึงความสาคัญและแนวทางในการดาเนินการ
ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของเทศบาลตาบลแม่วาง
(3) ให้นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ และ
สะดวกในการสืบค้น เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดาเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน
(4) มีแนวทางการติดตาม ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คาสั่ ง หรือ
หลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อนามาปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัตงิ าน รวมทั้ง
ให้มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นระบบและโปร่งใส
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
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นายกเทศมนตรีตาบลแม่วาง

