คูมือ การการดาเนินการเกี่ยวกับ
การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล
และประโยชนสวนรวม
ของกรมกิจการชายแดนทหาร

คูมือ การการดาเนินการเกี่ยวกับ
การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม
การจัดทําคูมือเลมนี้ มีวัตถุประสงคในการจัดทําเพื่อใหกําลังพลของกรมกิจการชายแดนทหาร
มิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ไดมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับกฎหมายที่มีก ารบั ญญัติ เกี่ย วกับการขัด กันระหว างประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม
การเปรียบเทียบกฎหมาย การหามเจาหนาที่ของรัฐและคูสมรสมิใหดําเนินกิจการ ที่เปนการขัดกันระหวางประ
โยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม และโทษที่จะไดรับ ในกรณีที่ไดดําเนินกิจการที่เปนการฝาฝนกฎหมาย
ประกอบกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม จะเกี่ยวของเชื่อมโยงกับประมวล
จริยธรรม และจะมีสวนชวยสงเสริมในภารกิจงานที่เกี่ยวกับการปองกันการทุจริต
๑
๑. การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม
การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ตามความในมาตรา ๑๐๐ แหง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตในบทนี้จะกลาวถึงประโยชนสวน
บุคคล ประโยชนสวนรวมและการกระทําที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ ส่วนรวม
รวมถึงรูปแบบต่าง ๆ ของการกระทําที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมและ
ขอบเขตของการกระทําที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม มีดังนี้
๒. ประโยชนสวนบุคคล
ประโยชนสวนบุคคล หมายถึง การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชนหรือเจาหนาที่ของรัฐใน
สถานะเอกชนไดทํากิจกรรมหรือไดกระทําการตาง ๆ เพื่อประโยชนสวนตน ครอบครวั ญาติ เพื่ อนหรือของ
กลุ่มในสังคมที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่าง ๆ เชนการประกอบอาชีพการทําธุรกิจการคาการลงทุนเพื่อหา
ประโยชนในทางการเงินหรือในทางทรัพยสินตาง ๆ เปนตน
๓. ประโยชนสวนรวม (ประโยชนสาธารณะ)
ประโยชนสวนรวมหรือ ประโยชนสาธารณะ หมายถึ ง การที่ บุคคลใด ๆ ในสถานะที่เ ปน
เจาหนาที่ของรัฐ (ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาที่ของรัฐในหนวย
งานของรัฐ) ไดกระทําการใด ๆ ตามหนาที่หรือไดปฏิบัติหนาที่อันเปนการดําเนินการในอีกสวนหนึ่ง ที่แยก
ออกมาจากการดําเนินการตามหนาที่ในสถานะของเอกชน การกระทําการใด ๆ ตามหนาที่หรือการปฏิบัติหนาที่
ของเจาหนา ที่ของรัฐจึงมีวัตถุประสงคหรือมีเปาหมายเพื่อประโยชนของสวนรวม หรือการรักษาประโยชน
สวนรวมที่เปนประโยชนของรัฐ การทําหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐจึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอํานาจ
หน้ า ที่ ตามกฎหมายและจะมี รู ป แบบของความสั ม พั นธ์ ห รื อมื ก ารกระทํ า ในลั กษณะต่ าง ๆ กั น ท่ีเหมื อ น
/หรือคลาย...

-๒หรือคลายกับการกระทําของบุคคลในสถานะเอกชน เพียงแตการกระทําในสถานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ
กับการกระทํ าในสถานะเอกชน จะมี ความแตกต างกั นที่วั ตถุ ประสงค เปาหมายหรือ ประโยชนสุด ทายที่
แตกตางกัน
๔. การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง
การที่เจาหนาที่ของรัฐไดตกอยู ในฐานะเปนผูมีสวนไดเสียในรูปแบบตาง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติหามไว และ
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นยังไดเขาไปพิจารณาดําเนินการในกิจการสาธารณะที่เป็นการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
ในกิจการของรัฐเพื่อประโยชนของรัฐแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้พิจารณาได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไปแอบแฝง
หรือไดนําประโยชนสวนตนเขาไปมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ซึ่ง รวมถึงการนําเอาการมีส วนไดเสียในรูปแบบ
ตาง ๆ หรือการมีผลประโยชนแอบแฝงหรือการนําความสัมพันธสวนตนเขาไปเกี่ยวของในการตัดสินใจในการ
ดําเนินการใด ๆ ตามอํานาจหนาที่ของการดําเนินงานที่เปนกิจการสวนรวมของรัฐ เชน การบริหารงานภาครัฐ
หรือในการจัดทําบริการสาธารณะของรัฐแลว การพิจารณาดําเนินการดังกลาวขางตนของเจาหนาที่ของรัฐ
ที่ไดนําประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของกับการตัดสินใจในการดําเนินการใด ๆ ที่เป็นงานในอํานาจหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐการดําเนินการที่กล่าวมาขางตนจึงเปนการกระทําที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล
กับประโยชนสวนรวม
๕. รูปแบบของการกระทาที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม
การกระทําที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม สามารถ
จําแนกการกระทําออกเปนรูปแบบตาง ๆ ได ดังตอไปนี้
๕.๑ การนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชชั่วคราว ในกิจการที่เปนของสวนตนเพื่อประโยชน
สวนตัวของเจาหนาที่ของรัฐและทําใหหนวยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน
๕.๒ การที่เจาหนาที่ของรัฐไดรับทรัพยสินหรือประโยชนตาง ๆ เชน การรับของขวัญ และผล
จากการรับทรัพย์สินนั้นได้ส่งผลหรือมี่ผลต่อการตัดสินใจในการดําเนินการตามอํา นาจหนาที่ของเจาหนาที่
ของรัฐในการปฏิบัติหนาที่
๕.๓ การที่เจาหนาที่ของรัฐไดใชขอมูลภายในของรัฐ ซึ่งเปนขอมูลที่มีความสําคัญ ตอการ
กําหนดนโยบาย หรือการสั่งการตามกฎหมายหรือตามอํานาจหนาที่และไดใชขอมูลนั้นเพื่อประโยชนสําหรับ
ตนเอง ครอบครัว บริวาร ญาติหรือพวกพองและจะสงผลกระทบทําใหการบังคับใชกฎหมายขาดประสิทธิภาพ
หรืออาจจะสงผลใหการจัดซื้อจัดจางในภาครัฐเกิดการเอื้อประโยชนหรือทําใหเกิดการแขงขันที่ไมเปนธรรม
๕.๔ การที่เจาหนาที่ของรัฐไดทํางานพิเศษตาง ๆ โดยใชเวลาในระหวางที่จะตองปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหนาที่ใหกับรัฐหรือหนวยงานของรัฐ
/๕.๕ การที่...

-๓๕.๕ การที่เจาหนาที่ของรัฐไดเขามาทําธุรกิจกับหนวยงานภาครัฐในลักษณะที่เขามามีสวน
ไดเสียในสัญญาตาง ๆ ที่ไดทําไวกับหนวยงานของรัฐ
๕.๖ การที่เจาหนาที่ของรัฐไดทํางานในภาคเอกชนที่มีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกับอํานาจหน
าที่ของเจาหนาที่รัฐนั้นในภายหลัง อันเปนเวลาตอเนื่องเมื่อไดพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐแลว
๕.๗ การที่เจาหนาที่ของรัฐ ไดกําหนดโครงการสาธารณะและไดนําโครงการฯ นั้น ไปลงใน
พื้นที่ของตนเพื่อเอื้อประโยชนสวนตนหรือของพวกพอง
การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม เปนเรื่องที่เกี่ยวกับการฝาฝนจ
ริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ สําหรับในกรณีของประเทศไทยรัฐสภาไดบัญญัติห ามเจาหนาที่ของรัฐดําเนิน
กิจการที่มีลักษณะเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
คู่สมรสจะต้อ งห้ามกระทํา หรือห้ามดํา เนินการตามที่ กําหนดหามไวและหากมีการฝาฝนจะตองไดรับโทษ
ทางอาญา ประกอบกับบรรดาความผิดที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ กฎหมายใหถือวาเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือ
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา
อีกดวย กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๐๐ ไดบัญญัติ
หามเจาหนาที่ของรัฐทําธุรกิจกับหนวยงานของรัฐ รวมถึงการห้ามมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ได้ทําไว้กับหน่วยงาน
ของรัฐ และการห้ามเป็นหุ้นส่วนหรือ เปนผู ถือหุ นในธุรกิจของเอกชน การหามรับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่ง
สัมปทาน หรือเขาเป็นคู่สัญญากับรัฐที่มีลักษระผูกขาดตัดดตอนไมวาในทางตรงหรือทางออม รวมถึงการเปนผู
ถือหุนหรือเปนหุนสวนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือไดทําสัญญาในลักษณะดังกลาว และยังได
บัญญัติหามการเขาไปมีสวนไดเสียในฐานะตาง ๆ ในธุรกิจของเอกชน เชน การทํางานในฐานะพนักงานหรือ
ลูกจางในธุรกิจของเอกชนที่มีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกับอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่รัฐนั้น และยังหามตลอดถึง
การดําเนินกิจการในภายหลังอันเปนเวลาที่ตอเนื่องกันเมื่อไดพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึง
สองปี และได้บัญญัติห้ามการดําเนินกิจการของคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐในลักษณะเดียวกันกับที่ไดบัญญัติ
หามเจาหนาที่ ของรั ฐมิ ใหดํา เนิ นกิ จการไวดวยการประกาศกํ าหนดตํา แหนงเจาหนาที่ข องรัฐ ที่ต องหาม
มิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม
๖. ความสัมพันธระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมกับการทุจริตตอหนาที่
การเปนเจาหนาที่ของรัฐเขามาใชอํานาจรัฐตามที่กฎหมายตาง ๆ ไดกําหนดอํานาจหนาที่ไว
ดังนั้น เจาหนาที่ของรัฐจะตองดํารงตนโดยการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย การที่เจาหนา
ที่ของรัฐมีจริยธรรมจะทําใหประชาชนมีความเชื่อมั่น ศรัทธา และเกิดความไววางใจในการใชอํานาจ และทําให
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเกิดความชอบธรรมในการใชอํานาจ ในการปฏิบัติหนาที่ และจะทําให้การใช้อํานาจตาม
กฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม แตถาเจาหนาที่ของรัฐขาดจริยธรรมในการ
/ดํารงตน...

-๔ดํารงตนและในการปฏิบัติหนาที่แลว เช่น การเข้าไปมีส่วนได้เสียในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นการดําเนินกิจการหรือ
การปฏิบัติงานในหนาที่ และเมื่อเปนการดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและ
ประโยชนสวนรวม อันมีสาเหตุมาจากการขาดจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐแลว จะทําใหเจาหนาที่ของรัฐผู นั้น
ขาดความชอบธรรมในการใชอํานาจและจะเปนตนเหตุข องการทุจริต ตอไป การมีประมวลจริยธรรมจึง มี
ความสําคัญตอเจาหนาที่ของรัฐและตอหนวยงานของรัฐ การดําเนินการของเจาหนาที่ของรัฐจึงตองดําเนินการ
หรือปฏิบัติงานภายใตประมวลจริยธรรมอันเปนเครื่องมือในการกํากับที่มีความสําคัญ การละเมิดจรยธรรมจะ
เป็นต้นเหตุของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และหากเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติ
หนาที่โดยมีความขัดแยงกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนแลว จะกอใหเกิดการทุจริต หรือ
เปนตนเหตุใหเกิดการทุจริตขึ้นในหนวยงานนั้น ๆ และจะทําใหเกิดความสูญเสียตอประเทศชาติและสวนรวม
ท
ที่
๒
๗. ลักษณะและองคประกอบที่หามเจาหนาที่ของรัฐกระทา
หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดดําเนินกิจการดังตอไปนี้
๗.๑ เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผู นั้น
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี
๗.๒ เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ
ที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
หรือดําเนินคดี
๗.๓ รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส
วนทองถิ่นอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุ
นในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว
๗.๔ เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจ
ของเอกชนซึ่งอยู ภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผู นั้น
สังกัดอยูหรือปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้น
อาจขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติ
หนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น
๘. แนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ของ ชด.
ทหาร
แนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม
ชด.ทหาร ได้มีการกําหนดนแนวทางให้สอดคล้องกับแนวทางของ บก.ทท. มีรายละเอียดดังนี้
๘.๑ กําลังพลของ ชด.ทหาร ต้องไม่อยู่ในสถานการณ์การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล

/และประโยชน...
-๕และประโยชนสวนรวม ตั้งแต่ต้น คือ การหลีกเลี่ยงสภาวการณ์การขัดกันแห่งผลประโยชน์ ซึ่งเป็นวิธีการรับมือ
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่ดีที่สุพด
๘.๒ ในกรณีที่กําลังพลของ ชด.ทหาร ไม่สามารถหลีกเลี่ยง หรือไม่ทราบ หรือไม่ได้ตระหนัก
ตั้งแต่เบื้องต้นว่าตนตกอยู่ในสถานการณ์การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ดังนั้น
กําลังพลของ ชด.ทหาร ควรหยุดดําเนินการและไม่ร่วมพิจารณา วินิจฉัย หรือลงมติในประเด็นที่มีการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์นั้น ถ้าทําได้โดยไม่เกิดความเสียหายแก่ส่วนรวม
๘.๓ ในกรณีที่กําลังพลของ ชด.ทหาร ไม่สามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์ การขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมได้ ผู้มีอํานาจควรต้องแจ้ง ประกาศ หรือเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขัอกันแห่งผลประโยชน์ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต่อผู้บังคับบัญชาเหนือต้นขึ้นไป หรือ
สาธารณะเพื่อความโปร่งใส
๘.๔ ในกรณีที่กําลังพลของ ชด.ทหาร จะต้องพิจารณา วินิจฉัย ลงมติในเรื่อที่มีการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ ให้พิจารณา วินิจฉัย ลงมติโดยยึดหลักเหตุผล โปร่งใส เปิดเผย สามารถอธิบายได้และพร้อมตอบ
คําถาม ข้อสงสัยแก่สาธารณะ
๙. แนวทางหรือหลักเกณฑ์ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตลอดจนการให้หรือรับ
ของขวัญของกาลังพลของ ชด.ทหาร
เนื่ อ งจากการรับ ทรั พ ย์สิ น หรื อประโยชน์ อื่ น ใดโดยธรรมจรรยา ตลอดจนการให้ห รื อ รั บ
ของขวัญของเจ้าหนาที่ของรัฐ เป็นพฤติกรรมที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและ
ประโยชนสวนรวม จึงมีการกําหนดนแนวทางให้สอดคล้องกับแนวทางของ บก.ทท. มีรายละเอียดดังนี้
๙.๑ ห้ามมิให้กําลังพลของ ชด.ทหาร รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอก
หรื อ จากทรั พ ย์สิ น หรื อ ประโยชน์ อัน ควรได้ต ามกฎหมาย หรื อกฎ ข้ อ บัง คั บ ที่ อ อกโดยอาศั ย อํา นาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
๙.๒ กําลังพลของ ชด.ทหาร จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังนี้
๙.๒.๑ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจํานวนที่ เหมาะสม
ตามฐานะ
๙.๒.๒ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมืใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในกา
รับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐.- บาท
๙.๒.๓ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่ง ผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของ
ส่วนตัวหรือมีราคาหรือมูลค่ามากกว่า ๓,๐๐๐.- บาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความ
จําเป็นที่จะต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้กําลังพลของ ชด.ทหาร ผู้นั้น

/รายงาน...
-๖รายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้กําลังพลผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็น
ประโยชน์ส่วนบุคคล ให้กําลังพลผู้นั้นส่ง มอบทรัพย์สิ นให้ ชด.ทหาร ทันที เพื่อผู้บัง คับบัญ ชาจะได้ส่ง มือ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้ตต่อ บก.ทท. ต่อไป
๙.๒.๔ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคาหรือมี
มูลค่ามากกว่าที่กําหนดไว้ตามข้อ ๓.๒ ซึ่งกําลังพลของ ชด.ทหาร ได้รับมาแล้วโดยมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
รับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล กําลังพลของ ชด.ทหาร ผู้นั้นต้องแจ้ง
รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บัง คับบัญ ชาทันทีที่สามารถกระทําได้
เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้กําลังพลของ ชด.ทหาร รับทรัพย์สิน
หรือ ประโยชน์ นั้น ไว้ เป็ นสิท ธิข องต้น หรือ ไม่ ในกรณีที่ ผู้บั ง คั บบั ญ ชามีคํ าสั่ ง ว่ าไม่ สมควรรั บทรั พย์ สิน หรื อ
ประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์แก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไ ม่สามารถคืนให้ได้ ให้กําลังพล
ของ ชด.ทหาร ผู้ นั้ น ส่ ง มอบทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ ดั ง กล่ า วให้ เ ป็ น สิ ท ธิ ข อง ชด.ทหาร โดยเร็ ว เพื่ อ
ผู้บังคับบัญชาจะได้ส่งมือทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้ตต่อ บก.ทท. ต่อไป
๙.๒.๕ กําลังพลของ ชด.ทหาร จะให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้บังคับบัญชา
หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากโดยธรรมจรรจาหรือประเพณีนิยมไม่ได้ ทั้งนี้กําลังพล
ของ ชด.ทหาร จะทําการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดหรือใช้เงินสวัสดิการใด ๆ เพื่อมอบให้หรือจัดหาของขวัญ
ให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาไม่ว่ากรณีใด ๆ ไม่ได้
๙.๒.๖ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาจะยิ น ยอมหรื อ รู้ เ ห็ น เป็ น ใจให้ บุ ค คลในครอบครั ว ของตน
รับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากกําลังพลของ ชด.ทหาร ซึ่งเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่ได้ เว้นแต่
เป็นการรับของขวัญตามข้อ ๒.๕ ไม่เกิน ๓,๐๐๐.- บาท
๙.๒.๗ กําลังพลของ ชด.ทหาร จะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตน
รับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของกําลัง พลของ ชด.ทหาร
ไม่ได้ ถ้ามิใช่เป็นการรับของขวัญตามกรณีที่กําหนดได้ในข้อ ๒.๘ ไม่เกิน ๓,๐๐๐.- บาท
๙.๒.๘ กําลังพลของ ชด.ทหาร จะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตน
รับของขวัญจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของกําลังพลของ ชด.ทหาร ได้เฉพาะกรณีรับของขวัญที่ให้กัน
ตามปกติประเพณีนิยม และของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐.- บาท
๙.๒.๙ ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของกําลังพลของ ชด.ทหาร รับของขวัญแล้วกําลังพล
ของ ชด.ทหาร ทราบในภายหลังว่าเป็นการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยฝ่าผืนตามที่กําหนด
ให้กําลังพลของ ชด.ทหาร ปฏิบัติตามข้อ ๒.๔
๙.๒.๑๐ ในกรณีที่กําลังพลของ ชด.ทหาร จงใจปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ของขวัญ หรือรับ
ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดฝ่าฝืนตามที่กําหนด ให้ถือว่ากําลังพลของ ชด.ทหาร ผู้นั้นเป็นผู้กระทํา
ผิดทางวินัย และให้ผู้บังคับบัญชามีหหน้าที่ดําเนินการให้มีการลงโทษทางวินัยแก่กําลังพลของ ชด.ทหาร ผู้นั้น

/๑๐. การตรวจสอบ...
-๗๑๐. การตรวจสอบการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม
ชด.ทหาร กําหนดแนวทางการตรวจสอบการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวม ให้สอดคล้องกับโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้
๑๐.๑ แก่ไขเพิ่มเติม จัดทําหนังสือรับรองการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวม ตามแบบที่ บก.ทท. กําหนด ส่งให้ นตส.ชด.ทหาร
๑๐.๒ นตส.ชด.ทหาร ตรวจสอบการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม
ตามหนังสือรับรอง และรายงานผลการตรวจต่อ จก.ชด.ทหาร ทราบ รวมทั้ง ส่ง รายงานผลกาตรวจสอบให้
สตน.ทหาร ต่อไป
๑๑. การแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม
เมื่อพบเห็นพฤติกรรมการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ภายใน
ชด.ทหาร สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ชด.ทหาร ตามที่ช่องทางที่ระบุอยู่ใน
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ชด.ทหาร

ผนวก

แบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ของ ชด.ทหาร
เลขรับที่
วันที่
ชื่อ-สกุล (ผู้รับบริการ)
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
ที่อยู่ตามบัตรประจําตัวประชาชน บ้านเลขที่
หมู่ที่
ถนน
แขวง/ตําบบ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail address

ตรอก/ซอย
เขต/อําเภอ
โทรศัพท์เคลื่อนที่

สถานที่ติดต่อ/ให้แจ้งผล
ที่อยู่ตามบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
แขวง/ตําบบ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail address
รายละเอียดเป็น

ข้อร้องเรียน

ข้อคิดเห็น

เขต/อําเภอ
โทรศัพท์เคลื่อนที่

ข้อเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

หนังสือรับรอง
เลขรับที่
วันที่
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/

)

ตําแหน่ง
ทหาร
พร้อมด้วย

นามสกุล
สังกัด

ชด.

ในฐานะ

(ให้ระบุรายละเอียด เช่น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ พร้อมชื่อโครงการหรือ
กิจกรรม เป็นต้น)
ขอให้คํารับรองต่อ ชด.ทหาร ว่าข้าพเจ้าได้ทํากิจกรรม/กิจการ หรือรายการใด ๆ ที่เกี่ยวโยง
กัน ที่อ าจก่อหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อ ถือ ความเป็ นกลาง การตั ดสินใจ รวมทั้ ง ที่อาจก่อหรื อ
ก่อให้เกิดการมีส่วนได้ส่วนเสียและการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ลงชื่อ
รับรอง
(
ตําแหน่ง
ลงชื่อ
รับรอง
(
ตําแหน่ง
ลงชื่อ
รับรอง
(

ผู้ให้คํารับรอง

ลงชื่อ

)

(

ผู้ให้คํา
)

ตําแหน่ง
ผู้ให้คํารับรอง
)

(
ตําแหน่ง
ผู้ให้คํารับรอง

)

ลงชื่อ

ผู้ให้คํา
)

ลงชื่อ
(

ผู้ให้คํา
)

ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
ลงชื่อ....................................................ผู้รับหนังสือรับรอง
(.................................................)
ตําแหน่ง..........................................................

