ประกาศสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร
เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
********************
ด้ ว ยยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
กาหนดให้เจ้าหน้าที่รัฐบริการประชาชนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยไม่คานึงถึงอามิสสินจ้าง โดยให้ทุก
หน่วยงานของรัฐประกาศนโยบายหรือมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งกาหนดให้
เจ้าหน้าที่ ต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตาแหน่ งหน้าที่และไม่กระทาการอันเป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยว
ของที่ได้กาหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ และ
การประเมินโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กาหนดให้
หน่วยงานมีมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเมื่อผู้กระทาการเรียกรับหรือให้
สินบน
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร จึงประกาศมาตรการป้องกันการให้หรือ
รับสินบน เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่โปร่งใสภายในหน่วยงานมิให้เกิดการทุจริต และส่งเสริมค่านิยมในการ
ประหยัด มัธยัสถ์ เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสกลนคร ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สกลนคร เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน”
ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี้
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานจ้างในสังกัด
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร
“ของขวัญ ” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กั นเพื่ออัธยาศัยไมตรี
และให้ ห มายความรวมถึง เงิน ทรั พย์ สิ น หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้ เป็นรางวัล ให้ โ ดยเสน่ห าหรือเพื่อการ
สงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้าใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งซึ่งมิใช้เป็นสิทธิที่จัดไว้สาหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการ
ลดราคาทรัพย์สิน หรือการให้สิทธิพิ เศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิงตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางหรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันและไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋ว หรือ
หลักฐานอื่นใด การชาระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง
“สินบน” หมายความว่า ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้
การยอมรับ การให้ หรือร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อการตัดสินอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะจูงใจให้กระทา
การหรือไม่กระทาการ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือหน้าที่รับผิดชอบ
“ทรัพย์สิน”.../
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“ทรัพย์สิน” หมายความถึง ทรัพย์และวัตถุมีหรือไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาอาจถือเอาไว้ได้
“ปกติประเพณีนิยม” หมายความว่า เทศกาลหรือวันสาคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน และให้
หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ
หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย
“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วม
บิดาหรือมารดาเดียวกัน
ข้อ 3. แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการให้หรือรับสินบน
3.1 เจ้าหน้าที่ของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนครต้องไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับการรับสินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
3.2 เจ้ าหน้ าที่ส านั กงานทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั งหวั ดสกลนคร จะต้ อ งไม่
เรี ย กร้ อง จั ดหาหรื อรั บ สิ น บน เพื่อประโยชน์ส่ ว นตนหรือประโยชน์ของหน่ว ยงาน หรือประโยชน์ของผู้ ที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน หรือประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องกับตนไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครัว เพื่อน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด
3.3 เจ้าหน้าที่ของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร จะต้องไม่
เสนอว่าจะทาให้สัญญาว่าจะทาให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่น โดยมีจุดประสงค์เพื่อ
จูงใจให้กระทาการไม่กระทาการหรือประวิงการกระทาอันมิชอบด้วยกฎหมาย
3.4 เจ้าหน้าที่ของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนครต้องงดการ
ให้ การรับ หรือการเรียกร้อง ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใด อัน
เนื่ อ งมาจากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ กรณี จ าเป็ น ต้ อ งให้ หรื อ รั บ ของขวั ญ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดโดย
ธรรมจรรยา หรือตามประเพณีนิยม หรื อเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลให้เป็นไป
ตามกฎหมายหรือระเบียบกาหนด
3.5 เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายเป็นการให้หรับสินบนจะต้องรายงานผู้บังคับบัญชา
หรื อตามช่องทางการร้ องเรี ย นการทุ จ ริ ตที่ อ ยู่ใ นความรั บผิ ดชอบของส านั ก งานทรั พยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนครทันที
3.6 สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร ต้องคานึงถึงความเป็น
ธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ปฏิเสธการให้หรือรับสินบนโดยไม่ดาเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น
3.7 สาหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมิให้มีการให้หรื อรับสินบนในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ทุกชนิด และการดาเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
3.8 สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร จะดาเนินการลงโทษทาง
วินัยแก่เจ้าหน้าที่สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนครผู้ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามประกาศ
นี้ รวมถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่เพิกเฉยต่อการกระทาความผิดหรือรับทราบว่ามีการกระทาความผิดแต่ไม่
ดาเนินการจัดการให้ถูกต้องและหากเป็นการกระทาทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทาความผิดทางอาญาโดยเจตนา
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร จะดาเนินการทางคดีอาญาด้วย
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3.9 ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร บัตรแสดงความยินดี หรือการอวยพรผ่าน
ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้ของขวัญ เพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชน์
ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัด
3.10 การดาเนินการใดๆ ตามมาตรการนี้ให้ ให้ แนวทางปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ตลอดจน
แนวทางปฏิบัติอื่นใดที่สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร เห็นสมควรในภายหลัง
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

(นายจักรชัย ชุ่มจิตต์)
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

