ประกาศสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
********************
ด้วยสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร ตระหนักถึงความสาคัญใน
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมธรรมาภิ บาล โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานเป็นหลักสาคัญขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ
ที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) จึงได้ประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงานของ
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร จานวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความโปร่งใส ด้าน
ความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมการทางานใน
องค์กร และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามเจตจานงดังกล่าว
และให้เกิดการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร จึง
กาหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตลอดจนใช้เป็ น
แนวทางปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ดุลพินิจ
1.1 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 อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ก ากั บ ดู แ ล และติ ด ตามการปฏิ บั ติ ง าน ตลอดจนการใช้ ดุ ล พิ นิ จ ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คาสั่ง หลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน เช่น คู่มือการปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน บนพื้นฐานความสุจริตเป็น
ธรรม รั บ ผิ ดชอบ ถูกต้องชอบธรรม ยอมรับนับถือ และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ใ นทุ ก ขั้น ตอนการ
ปฏิบัติงาน
1.2 ให้ผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีคู่มือการ
ปฏิ บั ติ ง านหรื อ หลั ก เกณฑ์ ม าตรฐานของการปฏิ บั ติ ง านที่ แ สดงถึ ง กระบวนการ ขั้ น ตอน ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานอันจะนามาสู่การลดการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน
1.3 ให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการดาเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คาสั่ง หลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือไม่เป็นไปตามคู่มือ
การปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงาน ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ เพื่อให้ส่วนงานที่
เกี่ยวข้องดาเนินการหาข้อเท็จจริง วิเคราะห์ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา และป้องกันต่อผู้บังคับบัญชา
1.4 ให้ดาเนินการสารวจ วิเคราะห์ ตรวจสอบและจัดการความเสี่ยง ให้ครอบคลุมถึงการ
ดาเนินงานของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คาสั่ง หลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการควบคุมข้อบกพร่อง
ในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คาสั่ง หลักเกณฑ์อื่น
ใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนกาหนดให้รายงานสรุปผลต่อผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. มาตรการ.../
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2. มาตรการเสริมสร้างการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
2.1 ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ ชั้ นต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ กั บ การก ากั บ ดู แ ลการปฏิบั ติ ต าม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คาสั่ง หลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของส านั กงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร
2.2 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้องสื่อสารถึงความสาคัญและแนวทางในการดาเนินการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร
2.3 นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบและ
สะดวกในการสืบค้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดาเนินงานองผู้ปฏิบัติงาน
2.4 มีแนวทางการติ ด ตามทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คาสั่ ง
หลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อนามาปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้มีการ
พัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานภายในองค์การให้เป็นระบบและโปร่งใส
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

(นายจักรชัย ชุ่มจิตต์)
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

