ประกาศสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร
เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร
********************
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร มีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิช อบของ
เจ้าหน้าที่ กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสกลนคร ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร
เรื่ อง หลั กเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร”
ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี้
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานจ้างในสังกัด
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร
“ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเอง
หรือผู้อื่น
“ประพฤติมิช อบ” หมายความว่า การที่เจ้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดใน
ตาแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบั งคับ คาสั่ง
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของราชการ ไม่
ว่าการปฏิบั ตินั้ น เป็ นการทุจ ริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้ ห มายความรวมถึงการประมาทเลินเล่อในหน้าที่
ดังกล่าวด้วย
“ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
รับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิบาล
ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
“การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนาเรื่อง
ร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดาเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย
พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดาเนินการภายในเวลา สิบห้าวัน ทั้งนี้ กรณีที่ข้อ
ร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียนจะพิจารณาการ
ตอบสนองสิ้นสุดที่การนาเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดาเนินคดี หรืออื่นๆ
ตามระเบียบข้อกฎหมาย
ข้อ 3 หลักเกณฑ์.../
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ข้อ 3. หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน
3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน
3.1.1 เรื่องที่จะนามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อัน
เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) กระทาการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
(2) กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ
(3) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติ
(4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร
(5) กระทาการนอกเหนืออานาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
3.1.2 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความ
เสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน
3.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคาสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้
3.2.1 ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน
3.2.2 ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เป็นแหตุแห่งการร้องเรียน
3.2.3 การกระท าทั้ ง หลายที่ เ ป็ น เหตุ แ ห่ ง การร้ อ งเรี ย น พร้ อ มทั้ ง ข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ
พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทาดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่าง
ชัดเจนเพื่อดาเนินการสืบสวน สอบสวน)
3.2.4 คาขอของผู้ร้องเรียน
3.2.5 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน
3.2.6 ระบุวัน เดือน ปี
3.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี)
3.3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน
กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น
3.4 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา
3.4.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ทาเป็นหนังสือ
3.4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ
3.4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 3.2
3.5 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้
3.5.1 ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร เลขที่ 1915 ถนนศูนย์ราชการ ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัด
สกลนคร 47000
3.5.2 ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์สานักงานที่ http://sakonnakhon.mnre.go.th
3.5.3 ร้องเรียนผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร
ข้อ 4. กระบวนการพิจารณาดาเนินการ
4.1 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้ผู้อานวยการศูนย์ปฏิบัติต่อต้านการทุจริตรวบรวมข้อมูลข้อ
ร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับ ในกรณีเป็นบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉาะรายที่มีลักษณะตามที่กาหนด
ในประกาศนี้
4.2 กรณีที่.../
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4.2 กรณีที่ผู้บังคับบัญชา เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือมอบหมาย
ให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ศูนย์ปฏิบัติต่อต้านการทุจริตดาเนินการตามคาสั่งนั้น
4.3 ให้ ค ณะกรรมการสอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง มี ห น้ า ที่ ร วบรวมข้ อ เท็ จ จริ ง ที่
เกี่ยวข้อง และพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ดาเนินการให้
แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งทาความเห็ นเสนอผู้บังคับบัญชา ว่ามีการการกระทาทุจริตและประพฤติ มิช อบ
เกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นการกระทาผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาให้เสนอความเห็นต่อ
ผู้บังคับบัญชา และยุติเรื่อง
4.4 ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ดาเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ผู้
ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม
4.5 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อผู้บังคับบัญชาภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง หากมีเหตุผลความจาเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการฯ อาจเสนอขอ
ขยายระยะเวลาดาเนินการต่อผู้บังคับบัญชา โดยเสนอขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้า
วัน
4.6 เมื่อมีการดาเนินการในเบื้องต้นเป็น ประการใด ให้ศูนย์ปฏิบัติต่อต้านการทุจริตแจ้งให้ผู้
ร้องเรียนทราบภายในเวลาสิบห้าวัน เว้นแต่กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้
4.7 ในกรณี ที่ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นเป็ น เรื่ อ งที่ อ ยู่ น อกเหนื อ อ านาจการพิ จ ารณาของส านั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร ให้ดาเนินการดังนี้
4.7.1 ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่ข้อร้องเรียนระบุ
ถึงชื่อหน่วยงานนั้นๆ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
4.7.2 ส่ งเรื่ องร้ องเรียนไปยังผู้ ร้องเรียน กรณีที่ผู้ ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อ
ข้อร้องเรียน
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

(นายจักรชัย ชุ่มจิตต์)
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร
ข้อร้องเรียน

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

3 วัน

รับเรื่องร้องเรียน

3 วัน

เรื่องภายใน
หน่วยงานหรือไม่
15 วัน
ใช่
2 วัน
เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณา
3 วัน

ผู้บังคับบัญชา แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริง/มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ
5 วัน
ดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง
25 วัน
ผลการสอบสวน/
พิจารณา

แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ

ไม่ใช่

ส่งให้หน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง
แจ้งผลการดาเนินการเบื้องต้น
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ

คาขอร้องเรียน
เรื่อง การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร
ชื่อ – สกุล ผู้ร้องเรียน.............................................................................เบอร์โทรศัพท์.........................................
ที่อยู่.......................................................................................................................................................................
ชื่อ – สกุล ผู้ถูกร้องเรียน.....................................................................สังกัด.........................................................
ตาแหน่ง/ระดับ หรือข้อมูลที่สามารถบ่งชี้และสืบทราบตัวผู้ถูกกล่าวหาได้............................................................
............................................................................................................................................................................. .
รายละเอียดเรื่องร้องเรียน......................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
ลงชื่อ..........................................ผู้ร้องเรียน
(.........................................)
วันที่............เดือน....................พ.ศ...........
คาแนะนาการทาหนังสือร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคาสุภาพ และมีรายละเอียดการร้องเรียน ดังนี้
1.1 ชื่อ – สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร้องเรียน
1.2 ชื่อ – สกุล ตาแหน่ง สังกัดของผู้ถูกร้องเรียน หรือข้อมูลที่สามารถบ่งชี้และสืบทราบตัวผู้ถูกร้องเรียนได้
1.3 บรรยายการกระทาที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน โดยระบุข้อมูล ดังนี้
1) การกระทาที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน
2) มีขั้นตอนหรือรายละเอียดการกระทาเหตุนั้นอย่างไร
3) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี)
2. ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ – สกุล ด้วยตัวบรรจง พร้อมแจ้งที่อยู่ของผู้ร้องเรียนให้ชัดเจน เพื่อให้สานักงานสามารถ
ติดต่อกับผู้ร้องเรียนได้

