ประกาศสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
------------------------------------------------การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐเป็นหนึ่งในนโยบายสาคัญและถือเป็นวาระสาคัญ
เร่งด่วนของประเทศ โดยกาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) นามาซึ่งการกาหนด
เป็นยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) สู่การปฏิบัติตามแผนงาน
บูรณาการและป้องกันปราบปรามการทุจิตและประพฤติมิชอบ ที่กาหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร ได้ตระหนักถึงความสาคัญใน
เรื่องดังกล่าว จึงขอให้คามั่นในการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดถือหลักแห่ง
ความชอบธรรม ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และขอให้บุคลากรของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนครทุกคน ได้ยึดมั่นในหลักการนี้ ปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดย
มุ่งมั่นที่จะนาหน่วยงานดาเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดความเสี่ยงต่อปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จึงกาหนดนโยบายเพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติไว้ดังนี้
๑. นโยบาย
๑.๑ ด้านความโปร่งใส : ให้ความสาคัญและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่ว นเสียมีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติงาน ให้เปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการดาเนินงานภารกิจ
ต่างๆ ของหน่วยงาน ดาเนินการเรื่องร้องเรียนโดยยึดหลักความถูกต้อง ชอบธรรม
๑) นโยบายเกี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการดาเนินงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานในขั้นตอนต่างๆ
ของหน่วยงานตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและจัดทาแผนงาน ร่วมดาเนินการ และร่วมติดตาม
ตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงาน
๒) นโยบายการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการดาเนินการเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างจะต้องดาเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนตามกฎหมายที่กาหนด
๓) นโยบายการให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลขององค์กร โดยจะต้องให้และเปิดเผย
ข้อมูล ต่างๆ ของหน่ วยงานอย่ างชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้ วน รวมถึงการให้ ประชาชนหรือผู้มีส่ วนได้เสี ย
สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
๔) นโยบายการจัด การเรื่องร้องเรียนเกี่ ยวกั บ การปฏิ บั ติงาน การให้ บ ริการของ
หน่ วยงาน โดยการดาเนิ น การ และจั ดการกับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติห น้าที่ของเจ้ าหน้ าที่อันไม่
โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่
๑.๒ ด้านความพร้อม..../

๒
๑.๒ ด้ านความพร้อมรับ ผิด : ปฏิ บั ติตามกฎหมาย ระเบี ยบ อย่างครบถ้ว นเคร่งครัด
พร้อมรับผิดต่อการตัดสินใจและการบริหารงาน
๑) นโยบายความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน การบริหารงาน ทุกขั้นตอนที่ต้องมี
ความถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด โดยการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ต้อ งมี ค วามถู กต้ อ งตามกฎหมายและระเบี ย บข้อ บั งคับ ต่ างๆ อย่ างครบถ้ว นและเคร่งครัด กล้ าหาญที่ จ ะ
รับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง
๒) นโยบายที่แสดงถึงทิศทาง เจตจานง ของผู้บริหารในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต และพร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาด โดยการกาหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารที่จะต้องมี
เจตจานงในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่
สังคมว่าการขับเคลื่อนของหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
๑.๓ ด้ า นความปลอดภั ยจากการทุ จริ ต ในการปฏิ บั ติงาน : ปฏิ บัติ ห น้ าที่ ด้ว ยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบน ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
๑) นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์
โดยต้องมีนโยบาย/แนวทาง เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์แก่ตนเองพวก
พ้องของตนเอง หรือผู้อื่นผู้ใด
๒) นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์
อื่น ใดจากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย โดยต้ อ งมี แ นวทางป้ อ งกั น การปฏิ บั ติ งานของเจ้ าหน้ าที่ ในหน่ ว ยงานที่ เป็ น
พฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติ/ละเว้น การปฏิบัติหน้าที่/การใช้ตาแหน่งหน้าที่
ของตนเองอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องของตนเอง หรือผู้อื่นผู้ใด
๓) นโยบายเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย โดยผู้บริหารต้องปฏิบัติ
หน้าที่ที่ไม่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตในเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์
เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน เพื่อเอื้อผลประโยชน์
ในสัญญาโครงการหรือสั มปทานของหน่วยงาน แลกเปลี่ยนกับการกาหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของ
ผู้บริหารหน่วยงาน
๑.๔ ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร : มุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม สร้างวัฒนธรรม
ในการร่วมต่อต้านการทุจริต มีการดาเนินการมาตรการเด็ดขาดในการลงโทษผู้กระทาการทุจริต
๑) นโยบายเกี่ยวกับ การดาเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
โดยการสร้างให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทาที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสามารถ
แยกแยะประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้
๒) นโยบายการสร้า งวั ฒ นธรรมเพื่ อ ให้ เกิ ด วัฒ นธรรมที่ ไม่ ท นต่ อ การทุ จ ริ ต จน
ก่อให้ เกิดวัฒ นธรรมในการร่ วมต่อต้านการทุจริตได้ โดยการปลู กฝั ง สั่ งสอน หรือถ่ายทอดพฤติกรรมและ
ทัศนคติในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจาหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน
3) นโยบาย..../

๓
๓) นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร โดยการจัดทาแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงานที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
๑.๕ ด้ า นคุ ณ ธรรมการท างานในหน่ ว ยงาน : ปฏิ บั ติ ง านตามมาตรฐาน/คู่ มื อ การ
ปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้ อง เสมอภาค ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ มุ่งเน้นการบริหาร
จัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ มีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงให้ความสาคัญกับการบริหาร
งบประมาณอย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
๑) นโยบายเกี่ยวกับการกาหนดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่
ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ โดยการกาหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
๒) นโยบายคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล โดยการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรม มีคุณธรรมในการ
บริหารบุคคลภายในหน่วยงาน
๓) นโยบายคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ โดยการบริหารงบประมาณการใช้
จ่ายเงินงบประมาณจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และคุ้มค่ามากที่สุด
๔) นโยบายในการมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ
โดยพฤติ ก รรมของหั ว หน้ า งานต้ อ งแสดงถึ ง การมี คุ ณ ธรรมในการสั่ ง งานหรื อ มอบหมายงานให้ แ ก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา และต้องคานึงถึงขอบเขตอานาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้รับมอบหมายงาน มีความเป็นธรรม
แก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคน อย่างเท่าเทียมกัน
๕) นโยบายที่ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ สภาพแวดล้ อ มที่ เอื้ อ อ านวยและส่ ง เสริ ม การ
ปฏิบัติงาน โดยผู้บริหารหน่วยงานต้องให้ความสาคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยและส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในองค์กร
ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

