
                                                                            

    มาตรการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของ กองทัพบก 
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 กองทัพบก ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดย ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดหัวข้อการเปิดเผยข้อมูล 
ต่อสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) ให้หน่วยงานท่ีได้รับ
การประเมิน ก าหนดมาตรการส าหรับส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ดังนั้น 
เพื่อให้การประเมินฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงก าหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส 
และป้องกันการทุจริต จ านวน ๘ เรื่อง ดังนี้ 

 ๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
 ๒. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
 ๓. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๔. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 ๕. มาตรการป้องกันการรับสินบน 
 ๖. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ๗. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
 ๘. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 

                ประกาศ    ณ    วันท่ี    ๒๘   มิถุนายน    พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
                                              ( ลงชื่อ )   พล.อ.    อภิรัชต์   คงสมพงษ์  

                    ( อภิรัชต์   คงสมพงษ์ ) 
                      ผู้บัญชาการทหารบก 

กรมก าลังพลทหารบก 

 



 

 6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

---------------------------- 
  เพื่อให้การด าเนินงานของ ทบ. เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจาก
ผลประโยชน์ ทับซ้อน ทบ. จึงก าหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้ 
  วัตถุประสงค์  

  เพื่อก าหนดมาตรการ แนวทาง และกลไกในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม ส าหรับก าลังพลภายใน ทบ. 
  มาตรการ 
  1. ก าหนดให้ นขต.ทบ. ประกาศเจตจ านงในการบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส และเป็นตามหลักธรรมาภิบาล โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ก าลังพล ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและบุคคลภายนอกทราบ 
  2. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในระดับต่าง ๆ ให้ครอบคลุมถึงการประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี การควบคุม ก ากับ ติดตาม สนับสนุนและขับเคลื่อนการด าเนินการ เพื่อป้องกัน 
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการสอดส่องดูแลเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ใต้บังคับบัญชา 
  3. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของก าลังพลทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการสอดส่องและ 
ร่วมกันป้องกัน การกระท าที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
โดยไม่ละเลย เพิกเฉยต่อการกระท าที่เข้าข่ายดังกล่าว ตลอดจนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ  
 4. ก าหนดจรรยาบรรณของก าลังพลทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึง 
  4.1 การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
  4.2 การไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเรียก รับ หรือยอมรับผลประโยชน์
ใดๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
  4.3 การไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใด ในการปฏิบัติงานหรือเกี่ยวข้องกับงานของหน่วยงาน 
  4.4 การไม่น าข้อมูลความลับของหน่วยงานไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว ประโยชน์
ของพวกพ้อง/ครอบครัว 
  4.5 การไม่น าเงิน ก าลังพล และทรัพย์สินใดๆ ของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วน
ตนหรือผู้อื่น 
 4.6 การไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลพินิจในการให้คุณให้โทษ              

การพิจารณาตัดสิน/อนุมัติโครงการ การด าเนินการจัดจ้าง หรือเป็นเหตุในการเลือกปฏิบัติ  

 - ส าเนาคู่ฉบบั - 



  5. จัดอบรมและสร้างช่องทางการรับรู้แก่ก าลังพลเพื่อสร้างความตระหนักและความรู้                

ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม       

 6. ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาและก าลังพลคณะที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณา/                    

อนุมัติโครงการ หรือ รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ลงนามในแบบฟอร์มรับรองการไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง  

และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนองาน/ผู้เสนอราคาโครงการหรือการด าเนินการนั้น ๆ หรือ 
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เปิดเผยความมีส่วนเกี่ยวข้อง/การมีส่วนได้ส่วนเสียให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งต้องได้รับการอนุญาตเป็น  
การเฉพาะ หรือได้รับอนุมัติในหลักการ จากผู้บังคับบัญชาก่อนจึงจะเข้าร่วมการพิจารณา/อนุมัติ/
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวได้ 
 7. ก าหนดให้มีช่องทางเพื่อให้บุคคล หรือหน่วยงานภายนอก สามารถแจ้งข้อมูลทางลับ
แก่ผู้บังคับบัญชาระดับสูง เกี่ยวกับการกระท าที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
  8. ก าหนดให้มีกระบวนการให้ความเป็นธรรมและปกป้องผู้บังคับบัญชา/ก าลังพล 
ที่รายงาน/ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  9. ก าหนดให้มีการด าเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางอาญา ตามความเหมาะสม                  
ต่อผู้บังคับบัญชา/ก าลังพลซึ่งมีพยานหลักฐานว่าได้กระท าความผิดที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ทั้งในฐานะตัวการหรือผู้สนับสนุน หรือมีการรับรองข้อมูล
การมีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นเท็จ รวมถึงการเพิกเฉยต่อการกระท าผิด หรือการรับทราบว่ามีการกระท า
ความผิดแต่ไม่ด าเนินการจัดการให้ถูกต้อง 
  10. ให้การสนับสนุน ยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลแก่ผู้บังคับบัญชา/ก าลังพลที่มีความ
ซื่อตรง ซื่อสัตย์สุจริต มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินการเพื่อป้องกัน
การทุจริต และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  11. ก าหนดให้งานบริหารจัดการความเสี่ยงจัดท ารายงานประเมินความเสี่ยงและการ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้านการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยรายงานต่อ สตน.ทบ. และ จบ. เพื่อพิจารณา อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
  12. ก าหนดให้หน่วยงานที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงด้านการด าเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ด าเนินการ/           
จัดกิจกรรมเพื่อลด/ป้องกันความเสี่ยงด้านการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และการขัดกั น
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  13. ก าหนดให้ สตน.ทบ. และ จบ. สนับสนุนส่งเสริมให้มีกระบวนการตรวจสอบและ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  



  14. ก าหนดให้ สตน.ทบ. และ จบ. รายงานผลการด าเนินการในการตรวจสอบและ

ควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการที่ เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์ส่วนรวมต่อ ทบ. ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

                    -------------------------------------------- 
       ส าเนาถูกต้อง 

        พ.อ.   ภัทรภณ  จันทรโรจน์ 

              ( ภัทรภณ  จันทรโรจน์ ) 

                รอง ผอ.กอง กพ.ทบ.  

            25 มิ.ย. 62 

 

 




