มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
1. หลักการและเหตุผล
ตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (Integrity Transparency Assessment : ITA) กาหนดตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต
โดยให้ ส่ วนราชการมี มาตรการภายในเพื่ อส่ งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต กาหนดมาตรการหรือ
แนวปฏิบั ติข องหน่ ว ยงานในการตรวจสอบการใช้ดุล พิ นิ จ ของเจ้าหน้ าที่ และเพื่ อเป็ น การลดการใช้ดุ ล พิ นิ จ
มีมาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานให้บริการที่เป็นรูปธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อกาหนดมาตรการในการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ และส่งเสริมการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
3. เป้าหมายการดาเนินงาน
ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
5. แนวทางในการปฏิบัติ
5.1 คาอธิบาย
ดุลพินิจ หมายถึง การวินิจฉัยที่สมควร การพิจารณาด้วยความเที่ยงธรรม
5.2 แนวทางในการปฏิบัติ
5.2.๑ เจ้ าหน้ าที่ ในสั งกั ด กรมวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต นโดยยึ ด มั่ น ในประมวล
จริยธรรมข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
5.2.๒ การลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
1) ให้มีคู่มือการปฏิบัติงาน หรือมีการกาหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ
ปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน หรือคู่มือ การให้บริการ ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนด และให้มีการ
ตรวจสอบ หรือทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
๒) ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ ชั้ น ต้ อ งก ากั บ ดู แ ล และตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานหรือคู่มือการให้บริการ เพื่อให้การใช้ดุลพินิจเป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง กรณีที่พบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจที่อาจไม่ถูกต้อง ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการให้เป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามคู่มือดังกล่าว
๓) ทุกหน่วยงานที่มีภ ารกิจในการให้บริการประชาชน ต้องแสดงคู่มือการให้บริการ
ประชาชนไว้ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน และประกาศในเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้สาธารณชนรับทราบ
๔) ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานส่ ง เสริ ม วิ ธี ก ารต่ า ง ๆ เพื่ อ ลดการใช้ ดุ ล พิ นิ จ ของเจ้ า หน้ า ที่ ใน
การปฏิบัติงาน เช่น การนาเทคโนโลยีมาใช้ทดแทนในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน

-๒การนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบและ
สะดวกในการสื บค้นเพื่อใช้ป ระกอบการตัดสินใจของผู้ บริห ารและผู้ปฏิบัติงาน การใช้การพิจารณาร่วมกันใน
รูปแบบของคณะกรรมการ การนาแนวทางการมีส่วนร่วมหรือการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ เป็นต้น
5.2.3 การลดการใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล
๑) มีหลักเกณฑ์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการพิจารณาดาเนินการสรรหาและ
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒ นาบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี ที่เป็นไปด้วยความ
โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามกฎ ระเบียบทีท่ างราชการกาหนด
๒) มีระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถนาข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว
๓) มีการจัดทาแผนต่าง ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลของกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ เช่น แผนอัตรากาลัง แผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) แผนพัฒนาบุคลากร และแผนพัฒนา
รายบุคคล เป็นต้น
๔) การพัฒ นาบุคลากร ให้มีการพัฒ นาตามความเหมาะสมและเป็นธรรม ตามความ
สามารถของบุคลากร รวมถึงให้มีความรู้เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
5.2.๔ การบริหารความเสี่ยง
ให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานโดยให้ปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการ
จัดการความเสี่ยงในระบบบริหารคุณภาพและวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตตามคู่มือรักษาความเป็นกลางและ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๖. การกากับติดตาม
6.1 ผู้รับผิดชอบในการกากับติดตาม
6.1.1 ระดับกรม :
๑) รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายให้กากับดูแลกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
๒) สานักงานเลขานุการกรม
๓) คณะทำงำนจัดกำรควำมเสี่ยงภำยใต้คณะกรรมกำรระบบบริหำรคุณภำพ
6.1.2 ระดับหน่วยงาน : ผู้อานวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน
6.2 ผู้รายงาน
6.2.1 ระดับกรม :
๑) กลุม่ งานคุ้มครองจริยธรรม
๒) ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สานักงานเลขานุการกรม
๓) คณะทำงำนจัดกำรควำมเสี่ยงภำยใต้คณะกรรมกำรระบบบริหำรคุณภำพ
6.2.2 ระดับหน่วยงาน : ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน
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6.3.1 : ระดับกรม
รายงาน
1. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริต
ตามคู่มือรักษาความเป็นกลางและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ตามคู่มือแนวทางการจัดการความเสี่ยงในระบบบริหารคุณภาพ
3. จัดทาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามที่กาหนด
เพื่อลดการใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
คณะทำงำนจัดกำรควำมเสี่ยงภำยใต้
คณะกรรมกำรระบบบริหำรคุณภำพ
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สานักงานเลขานุการกรม

6.3.2. ระดับหน่วยงาน : รายงานผลการดาเนินงานวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริต และรายงานการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ไปยังหน่วยงานเจ้าภาพภายในระยะเวลาที่กาหนด
6.4 ระยะเวลาการรายงาน
ปีละ 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน)
7. เอกสารอ้างอิง
7.1 คู่มือการปฏิบัติงานระบบบริหารคุณภาพ 0600 WM 0019 แนวทางการจัดการความเสี่ยงในระบบ
บริหารคุณภาพ
7.2 คู่มือบริหารปฏิบัติงานระบบบริหารคุณภาพ 0600 WM 0036 กำรรักษำควำมเป็นกลำงและป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
7.3 หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานบุคคลของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

พิจารณาเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานดาเนินการ
ลงชื่อ....................................................................
(นายโอภาส การย์กวินพงศ์)
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่ 18 เมษายน 2562

