ประกาศสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
--------------------------------1. ค่านิยามตามนโยบายต่อต้านทุจริตการคอร์รัปชั่น
การคอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ และ/หรือ
การใช้ข้อมูลที่ได้รับหรือให้จ ากการปฏิบัติหน้าที่การงานของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสุโขทัย โดยการเสนอให้ สัญญามอบให้ ให้คามั่นเรียกร้องหรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น
ซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง พวกพ้อง และ/หรือผู้อื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินผลประโยชน์อื่น
ใด ที่ไม่เหมาะสม หรือผลประโยชน์ใดใดมิชอบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการกระทาใดๆ ที่ขัดหรือแย้งกับ
จริยธรรม ยกเว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อ บังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือจารีต
ทางการให้กระทาได้
2. ขอบเขต
2.1 เจตนารมณ์ฉบับนี้บังคับใช้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
และพนักงานจ้างเหมา ของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย (รวมเรียกว่า “เจ้าหน้าที”่ )
2.2 สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัยหวังให้เจ้าหน้าที่กระทา
การในนามองค์กร ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้
3. หน้าที่ความรับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ทุกคน มีหน้าที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้เกิดขึ้น ในองค์กร
เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งกรณีที่
มีคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการกระทาการทุจริต ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร คณะกรรมการมีหน้าที่
ให้คาปรึกษา ข้อแนะนา พิจารณาบทลงโทษ และร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริหาร
4. แนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
เจ้าหน้าที่ของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย ต้องปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รั ปชั่นอย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม ดังนี้
4.1 ไม่ทาพฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสิ นบน หรือติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในเรื่องที่ ตนทาหน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ
โดยปฏิบัติ ดังนี้
4.1.1 ไม่รับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ที่เป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคา
อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งของในทานองเดียวกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงาน
ทั้งในหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน
4.1.2 ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญของกานัลใดๆ หรือประโยชน์อื่น อันเป็นการ
ชักนาให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน ทั้งนี้ ก่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติ
/ถูกต้อง...

-2ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับ โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่การงานควรมีราคาไม่มากและ
เหมาะสมในแต่ละโอกาส
4.1.3 ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่
เกี่ ย วข้อ งกั บ ภารกิ จ ของหน่ ว ยงานราชการ หรือ องค์ กรใดๆ เพื่ อแลกกั บสิ ทธิ พิเ ศษที่ไ ม่ ควรได้ห รือ ทาให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กาหนดไว้
4.2 ในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดาเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของราชการ มีความ
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
4.3 เจ้าหน้าที่ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาหรือพฤติกรรมที่เข้าข่าย
การทุจริตคอร์รัปชั่น หรือส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชั่น ที่มีผลเกี่ยวข้องกับองค์กร โดยทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
เจ้ า หน้ า ที่ ต้ อ งแจ้ ง ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ บุ ค คลที่ รั บ ผิ ด ชอบทราบ และให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามให้คาปรึกษาผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่กาหนดให้ทาหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายนี้ ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้กาหนดไว้
4.4 สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สุโขทัย จะให้ความเป็นธรรม
และคุ้ ม ครองเจ้ า หน้ า ที่ ที่ ป ฏิ เ สธ หรื อ เจ้ า หน้า ที่ ที่ แ จ้ ง เรื่ อ งการทุ จ ริ ต คอร์รั ป ชั่ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ ส านั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย
4.5 ผู้ที่กระทาการทุจริตคอร์รัปชั่นถือเป็นการกระทาผิดตามนโยบายของสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สุโขทัย ซึ่งจะได้รับการพิจารณาดาเนินการทางวินัยที่กาหนดไว้
นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทานั้นผิดกฎหมาย
4.6 เจ้าหน้าที่สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัยตระหนักถึง
ความสาคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ให้คาปรึกษา และทาความเข้ าใจกับบุคลากรในองค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น เพื่อให้ บุคลากรและผู้ ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติให้ เป็นไปตามนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับนี้ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการมีความซื่อสัตย์ จริยธรรมและจรรยาบรรณ
4.7 สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย มุ่งมั่นที่จะสร้างและ
รักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระทาที่ยอมรับไม่ได้
ไม่ว่าจะเป็นการกระทากับบุคคลใดก็ตาม หรือการทาธุรกรรมกับภาครัฐหรือเอกชน
4.8 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ฉบับนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหาร
บุ คคล ตั้ง แต่การสรรหาหรื อการคัด เลื อกบุค ลากร การเลื่ อนตาแหน่ง การฝึ ก อบรม การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยกาหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารและทาความเข้าใจเจ้าหน้าที่
ที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เรื่องที่รับแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียนการคอร์รัปชั่น
5.1 พบเห็น การกระทาที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับองค์กรโดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่น
พบเห็นบุคคลในองค์กรติดสินบน/รับสินบนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานเอกชน
5.2 พบเห็นการกระทาที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ หรือมีผลต่อ
ระบบการควบคุมภายในของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย จนทาให้สงสัยได้ว่า
อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชั่น
5.3 พบเห็นการกระทาที่ทาให้ราชการได้รับความเสียหาย/เสียผลประโยชน์ หรือกระทบ
ต่อชื่อเสียงของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย
5.4 พบเห็นการกระที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมจรรยาบรรณ
/6.ช่องทาง...

-36.ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น
6.1 ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 5561 5663
6.2 เว็บไซต์ http://sukhothai.mnre.go.th ผ่านระบบ E-Petition
6.3 แจ้งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงหรือยื่นส่งโดยตรงได้ที่ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย เลขที่ 199 หมู่ที่ 7 ตาบลปากแคว อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
7. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ
เพื่อเป็ นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ ข้อมูลที่กระทาโดยเจตนา ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย จะปกปิดชื่อที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน
หรือผู้ให้ข้อมูลและเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจากัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการดาเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
ในกรณี ที่ มี ก ารร้ อ งเรี ย นเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ อ านวยการส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด สุโขทัย จะทาหน้าที่ในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยานและบุคคลที่ให้
ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนอันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรมอันเกิดมาจาก
การแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้ อมูลโดยขอให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องมายังผู้อานวยการ
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย ตรวจสอบโดยตรง
ทั้งนี้ ผู้ ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนมีห น้าที่เก็บรักษา
ข้อมูล ข้อร้ องเรี ย นและเอกสารหลั กฐานของผู้ ร้องเรียน และผู้ ให้ ข้อมูล ไว้เป็นความลั บห้ ามเปิดเผยข้อมูล
แก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
8. ขั้นตอนการดาเนินการสืบสวนและบทลงโทษ
8.1 เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสุโขทัย จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองสืบสวนข้อเท็จจริง โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
8.2 ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริงประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือ
อาจจะมอบหมายให้ตัวแทน (คณะกรรมการบริหาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้ แจ้งเบาะแส หรือ
ผู้ร้องเรียนได้ทราบโดยกาหนดระยะเวลาในการสอบสวนข้อเท็จจริงจนถึงพิจารณาเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน
และสามารถขยายเวลาการสืบสวนข้อเท็จจริง และพิจารณาจนเสร็จสิ้นได้อีกไม่เกิน 30 วัน
8.3 หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อมูลหรือหลักฐานที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
ผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทาการทุจริตคอร์รัปชั่นจริง สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย
จะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิผู้ ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเองโดยการหาข้อมูลหรือ
หาหลั ก ฐานเพิ่ ม เติ ม ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า ตนเองไม่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การกระท าอั น ทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ตามที่
ได้ถูกกล่าวหา
8.4 หากผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาการทุจริตคอร์รัปชั่นจริง การทุจริตคอร์รัปชั่นนั่นถือว่าเป็น
การกระทาผิดต่อนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสุโขทัย ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่ได้กาหนดไว้ และหากการกระทาทุจริต
คอร์ รั ป ชั่ น นั้ น ผิ ด กฎหมาย ผู้ ก ระท าผิ ด อาจจะต้ อ งรั บ โทษทางกฎหมาย โทษทางวิ นั ย ตามระเบี ย บของ
ทางราชการ
8.5 การร้องเรียนโดยไม่สุจริตหรือผิดช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสให้ถ้อยคา
หรื อ ข้ อ มู ล ใดๆ ถ้ า พิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า กระท าโดยไม่ สุ จ ริ ต หรื อ ท าผิ ด ช่ อ งทาง ถ้ า เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ข อง ส านั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย บุคคลนั้นจะได้รับโทษทางวินัยตามาตรฐานโทษด้วย แต่หาก
/เป็นบุคคล...

