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ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําโดย 

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
 

 

 

 



๒ 
 

คํานํา 

 

  มาตรการปองกันการทุจริตสามารถจะชวยลดความเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตในองคกร

ได ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน

ท่ีเหมาะสมจะชวยลดความเสี่ยงดานการทุจริต ตลอดจนการสรางจิตสํานึกและคานิยมในการตอตานการทุจริต

ใหแกพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ  

  ท้ังนี้ การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใชในองคกรจะชวยเปนหลักประกันในระดับหนึ่ง

วา การดําเนินงานขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบการทุจริตท่ีไมคาดคิดโอกาสท่ีจะประสบกับ

ปญหาจะนอยกวาองคกรอ่ืนๆ หรือ หากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเปนความเสียหายท่ีนอยกวาองคกรท่ีไมมี

การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช เพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาโดยใหเปนสวนหนึ่งของการ

ปฏิบัติงานประจํา ซ่ึงไมใชเปนการเพ่ิมภาระงานแตอยางใด 

  สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) จึงไดทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ภายในองคกรตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ๓ ดาน คือ ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับ

การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี และ

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

รวมท้ังกําหนดมาตรการกิจกรรม แนวทางในการปองกันความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการ

ทุจริตและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือควบคุมกํากับตอไป 

 

 

 

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

เมษายน ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 
 

สารบัญ 

 

หนา 

 

คํานํา             ๑ 

สารบัญ             ๒ 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต          ๔ 

ความหมาย ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต                 ๔ 

การวิเคราะหความเสี่ยงผลประโยชนทับซอน        ๕ 

วิธีการวิเคราะหความเสี่ยง           ๖ 

• การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)       ๖ 

• การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง        ๖ 

• เมทริกซระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)      ๗ 

• การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)   ๘ 

• แผนการประเมินบริหารความเสี่ยง        ๙ 

แนวทางการปฏิบัติเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน NO GIFT POLICY     ๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 
 

             

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 

ความเส่ียง หมายถึง โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปลา หรือ

เหตุการณซ่ึงไมพึงประสงค ท่ีทําใหงานไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนด 

(ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔)  

ความเส่ียงการทุจริต  หมายถึง  ความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจกอนใหเกิดการทุจริต

การขัดการระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม หรือการรับสินบน 

การประเมินความเส่ียง ตามมาตรฐาน COSO 2013 องคประกอบท่ี ๒ หลักการท่ี ๘ เรื่อง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เปนกรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ 

กระบวนการ ดังนี้ 

๑. Corrective : แกไขปญหาท่ีเคยรับรูวาเกิด สิ่งท่ีมีประวัติอยูแลว ทําอยางไรจะไมให 

เกิดข้ึนซํ้าอีก 

๒. Detective : เฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทําอยางไรจะตรวจพบตอง

สอดสองต้ังแตแรก ตั้งขอบงบางเรื่องท่ีนาสงสัยทําการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือใหขอมูลเบาะแสนั้นแก

ผูบริหาร 

๓. Preventive : ปองกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมท่ีนําไปสูการสุมเสี่ยงตอการกระทําผิดในสวน

ท่ีพฤติกรรมท่ีเคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายไดวามีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซํ้าอีก (Known Factor) ท้ังท่ีรูวา

ทําไปมีความเสี่ยงตอการทุจริต จะตองหลีกเลี่ยงดวยการปรับ Workflow ใหม ไมเปดชองวางใหการทุจริตเขา

มาไดอีก 

๔. Forecasting : การพยากรณประมาณการสิ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึนและปองกันปองปราม

ลวงหนาในเรื่องประเด็นท่ีไมคุยเคย ในสวนท่ีเปนปจจัยความเสี่ยงท่ีมาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนา

ในอนาคต (Unknown Factor) 

  ขอบเขตประเมินความเส่ียงการทุจริต  

  ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบงออกเปน ๓ ดาน ดังนี้ 

๑. ดานความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  

๒. ดานความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ีการจัดซ้ือ 

จัดจาง 

๓. ดานความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ 



๕ 
 

  การวิเคราะหความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห

ความเสี่ยงท่ีเปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ท่ีจะ

ทําใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวาง

ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต  

โดยยิ่งมีสถานการณหรือสภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมมาก

เทาใด ก็ยิ่งมีโอกาสกอใหเกิดหรือนําไปสูการทุจริตมากเทานั้น 

การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน ของหนวยงาน 

ในครั้งนี้ ไดนําเอาความเสี่ยงในดานตาง ๆ มาดําเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO และตามบริบท

การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน และสามารถกําหนดมาตรการ

แนวทางการปองกันยับยั้งการทุจริตหรือปดโอกาสการทุจริต และเพ่ือกําหนดมาตรหรือแนวทางการปองกัน

และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนปญหาสําคัญและพบบอย

อีกดวย 

  การวิเคราะหความเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดย

มิชอบในการปฏิบัติงานและผลประโยชนทับซอน โดยการวิเคราะหเพ่ือใหทราบถึงปจจัยเสี่ยงท่ีอาจเปนเหตุทํา

ให 

๑) การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของพนักงานเปนไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความ 

รับผิดชอบไมเพียงพอ 

๒) การปฏิบัติหนาท่ีไปในทางท่ีทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมี 

จริยธรรม 

๓) การปฏิบัติหนาท่ีโดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 

 และการยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล 

การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสท่ีจะเกิด 

ผลกระทบของความเสี่ยงตาง ๆ เพ่ือประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห 

และจัดลําดับความเสี่ยง โดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานท่ีจะใชประเมินความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับการ

ปฏิบัติงาน  สช. ไดปรับปรุงเกณฑการประเมินโอกาสเกิด (Likelihood : L) และผลกระทบ (Impact: I) ท้ังนี้ 

เพ่ือใหครอบคลุมการประเมินครบทุกปจจัยเสี่ยง มีความเหมาะสมและเปนมาตรฐานมากข้ึน  โดยในการ

ประเมินระดับความรุนแรงของปจจัยเสี่ยง จะพิจารณาจากโอกาสเกิด (Likelihood : L) และผลกระทบ 

(Impact: I) ของความเสี่ยง ซ่ึง สช. ไดกําหนดระดับการพิจารณาเปน ๕ ระดับ เรียงจากลําดับจากโอกาสเกิด

นอยท่ีสุดจนถึงโอกาสมากท่ีสุดและผลกระทบจากนอยท่ีสุดจนถึงผลกระทบรุนแรงสูงสุด ดังนี้ 

 
 

 

 



๖ 
 

วิธีการวิเคราะหความเสี่ยง  

  เปนการวิเคราะหโดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานตาง ๆ อธิบายรูปแบบ 

พฤติการณ เหตุการณความเสี่ยงตอการทุจริต การวิเคราะหระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความ

จําเปนของการเฝาระวัง และการกําหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการปองกันความเสี่ยงของการ

ดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตภายในสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

๑. การระบุความเส่ียง (Risk Identification) 

ประเมินความเส่ียงการทุจริตดาน 

 ดานความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ีการจัดซ้ือจัดจาง 

ช่ือกระบวนงาน/งาน  การดําเนินโครงการและงบประมาณท่ีเก่ียวของกับสนับสนุนดําเนินงานในพ้ืนท่ี 

ตารางท่ี ๑  ตารางระบุความเส่ียง (Know Factor และ Unknow Factor) 

 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 

ประเภทความเส่ียงการทุจริต 

Know Factor 

(เคยเกิดข้ึนแลว) 

Unknow Factor 

(ยังไมเคยเกิดข้ึน) 

พนักงานรวมกับผูรับการสนับสนุนโครงการใน

พ้ืนท่ีมีการทุจริตการใชจายเงินงบประมาณและ

ไมเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ หรือมี

การนําเงินงบประมาณไปใชประโยชนสวนตัว 

  

 

๒. การวิเคราะหสถานะความเส่ียง 

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามไฟสีจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

สถานะสีเขียว ความเสี่ยงระดับต่ํา 

 

 

สถานะสีเหลือง ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบความระมัดระวังใน

ระหวางปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได 

 

 

สถานะสีสม ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานท่ีมีผูเก่ียวของหลายคน หลาย

หนวยงาน ภายในองคกร มีหลายข้ันตอน จนยากตอการควบคุม หรือไมมี

อํานาจควบคุมขามหนวยงาน ตามหนาท่ีปกติ 

 

 

สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานท่ีเก่ียวของกับบุคคลภายนอกคน

ท่ีไมรูจัก ไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกํากับติดตามไดอยาง

ใกลชิดหรืออยางสมํ่าเสมอ 

 



๗ 
 

ตารางท่ี ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 

พนักงานท่ีเรียกรับผลประโยชนในระหวางการดําเนินงาน

โครงการในพ้ืนท่ี 

        

 

๓. เมทริกซระดับความเส่ียง (Risk Level matrix) 

๓.๑ ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง 

      ระดับ ๓ หมายถึง เปนข้ันตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 

      ระดับ ๒ หมายถึง เปนข้ันตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตท่ีไมสูงมาก 

      ระดับ ๑ หมายถึง เปนข้ันตอนรองของกระบวนการ  

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

      ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย/หนวยงานกํากับดูแล/

พันธมิตร/เครือขาย/ทางการเงินระดับท่ีรุนแรง 

      ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย/หนวยงานกํากับดูแล/

พันธมิตร/เครือขาย/ทางการเงินระดับไมรุนแรง 

      ระดบั ๑ หมายถึง มีผลกระทบตอกระบวนการภายใน/การเรียนรู/องคความรู 

 

ตารางท่ี ๓ SCORING ทะเบียนขอมูลท่ีตองเฝาระวัง ๒ มิติ 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ระดับความจําเปน

ของการเฝาระวัง 

ระดับความรุนแรง

ของผลกระทบ 

คาความเส่ียงรวม 

จําเปน X รุนแรง 

พนักงานท่ีเรียกรับผลประโยชนใน

ระหวางการดําเนินงานโครงการใน

พ้ืนท่ี ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน

ประกอบการพิจารณาในการขอ

อนุมัติโครงการและงบประมาณท่ี

เก่ียวของรวมกับผูขอรับการ

สนับสนุนโครงการ 

๒ ๓ ๖ 

 

 

 

 

 



๘ 
 

ตาราง ๓.๑ ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ระดับความจําเปนของ

การเฝาระวัง 

Must 

ระดับความรุนแรงของ

ผลกระทบ 

Shuld 

พนักงานท่ีเรียกรับผลประโยชนในระหวางการ 

ตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน

ประกอบการพิจารณาในการขออนุมัติโครงการและ

งบประมาณท่ีเก่ียวของ 

๒ ๓ 

 

ตาราง ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ๑ ๒ ๓ 

พนักงานท่ีเรียกรับผลประโยชนใน

ระหวางตรวจรับงาน ตรวจสอบ

เอกสาร หลักฐานประกอบการ

พิจารณาในการขออนุมัติโครงการ

และงบประมาณท่ีเก่ียวของ 

   

 

๔. การประเมินการควบคุมความเส่ียง (Risk – Control Matrix Assessment) 

ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบงเปน ๓ ระดับ ดังนี้ 

 ดี : จัดการไดทันที ทุกครั้งท่ีเกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคกร ไมมี

ผลเสียทางการเงิน ไมมีรายจายเพ่ิม 

 พอใช : จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน 

องคกร แตยอมรับได มีความเขาใจ 

 ออน : จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถึง 

ผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงานและยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ 

 

 

 



๙ 
 

แผนการประเมินความเส่ียงการทุจริตของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ความเสียงดาน กระบวนงาน รูปแบบ พฤติการณ

ความเส่ียงการทุจริต 

มาตรการดําเนินการปองกันการทุจริต ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

      ความเสี่ยงการทุจริต

ท่ีเก่ียวของกบการใช

จายเงินงบประมาณท่ี

สนับสนุนการดําเนินงาน

โครงการในพ้ืนท่ี  ไม

เปนไปตามวัตถุประสงค

ของโครงการ หรือมีการ

นําเงินงบประมาณไปใช

ประโยชนสวนตัว 

     พนักงานเรียกรับ

ผลประโยชนในระหวาง

การตรวจรับงาน ตรวจ

เอกสารหลักฐาน

ประกอบการพิจารณาใน

การเสนอขออนุมัติ

โครงการและงบประมาณ

ท่ีเก่ียวของรวมกับผูรับ

การสนับสนุนโครงการใน

พ้ืนท่ี 

     พนักงานเรียกรับ

ผลประโยชนในระหวาง

การตรวจรับงาน ตรวจ

เอกสารหลักฐาน

ประกอบการพิจารณาใน

การเสนอขออนุมัติ

โครงการและงบประมาณ

ท่ีเก่ียวของรวมกับผูรับ

การสนับสนุนโครงการใน

พ้ืนท่ี 

  แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง

โครงการ ซ่ึงเปนคณะบุคคลในสวนกลางท่ี

ชวยสนับสนุนเสนอแนะแนวทางการ

ดําเนินงานโครงการ กํากับ ดูแล ติดตาม 

และประเมินผลการดําเนินโครงการ 

พิจารณากรอบวงเงินงบประมาณ และ

พิจารณาใหความเห็นชอบ และพิจารณา

ภาพรวมของการดําเนินงานในพ้ืนท่ีให

สอดคลองกับแผนงานหลักสํานักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ รองรับ

การดําเนินงานตามพระราชบัญญัติ

สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ฉบับท่ี ๓ 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และ

ติดตามผลการดําเนินงานภายใตโครงการ

ท่ีใหการสนับสนุนอยางมีประสิทธิภาพ 

ต.ค. ๒๕๖๑-ก.ย. 

๒๕๖๒  

สํานักงาน

คณะกรรมการ

สุขภาพแหงชาติ 

 

 
   

(นายพลเดช  ปนประทีป) 
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

วันท่ี  ๒  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 



๑๐ 
 

 

แนวทางการปฏิบัติเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) 
 

“NO GIFT POLICY” 
 

แนวปฏิบัติขององคกร 

๑. สช. ตองมีนโยบายงดรับ-งดใหของขวัญใหบุคลากร สช. ทราบ และถือปฏิบัติ 

๒. สช.ตอง จัดทําสื่อและดําเนินการสื่อสารใหหนวยงาน/องคกร/ผูมีสวนไดเสีย/รับทราบนโยบาย                  

งดรับ-งดให ของขวัญใหทุกคนถือปฏิบัติ  

๓. การใหของขวัญและการรับของขวัญท่ีสามารถดําเนินการไดคือ 

๓.๑ การใหของขวัญและการรับของขวัญในชวงเทศกาลเพ่ือสรางสัมพันธเครือขายและสื่อสาร 

ภาพลักษณองคกร โดยของท่ีจะใหและรับ ตองเปนสิ่งของท่ีสื่อสารอัตลักษณองคกรขององคกรผูใหและผูรับ 

เชน การด ปฏิทิน สมุดปากกา สมุดบันทึกเทานั้น  

๓.๒ การแสดงความยินดีกับภาคีเครือขายไมวากรณีใด  ใหผูบริหารสงการดเพ่ือแสดงความยินดี 

ในนามองคกรโดยไมตองมีสิ่งของอ่ืน ๆ  

๓.๓ การจัดของเยี่ยมไขภาคีเครือขาย ใหผูบริหารจัดกระเชาอาหารผลไมสุขภาพ ราคาไมเกิน 

๑,๐๐๐ บาท ในนามองคกร 
 

แนวปฏิบัติของบุคลากร สช. 

๑. บุคลากร สช. ตองแสดงเจตนาไมรับ และไมใหของขวัญในทุกกรณี 

๒. บุคลากร สช. ตองมีทาทีในการปฏิเสธไมทําใหผูใหเสียความรูสึกหรือเสียความสัมพันธท่ีดีตอภาคี 

เครือขาย และชี้แจงนโยบาย No Gift Policy ใหภาคีเครือขายมีความเขาใจและเห็นเจตนารมณของ สช. ท่ีจะ

เปนองคกรธรรมาภิบาล 

๓. หากมีความจําเปนตองรับและใหสิ่งของนอกเหนือจาก เพ่ือรักษาสัมพันธในการทํางาน

นอกเหนือจากสิ่งชองท่ีสื่อสารอัตลักษณองคกร ใหพิจารณาใหครบท้ังสามประเด็น 

a. เจตนาของผูรับและผูให วาของท่ีรับ/ให ไมใชเปนการผูกมัดเพ่ือหวังผลประโยชนท่ีเอ้ือ

ตอองคกรหรือสวนตัวแอบแฝง  

b. ของท่ีรับและให เปนของท่ีภาคีเครือขายมีอยูแลวไมมีความยุงยากในการจัดหาเพ่ือมอบ

ใหเปนการเฉพาะ เชน ผัก ผลไม ผลิตภัณฑชุมชน ของภาคีเครือขาย 

c. มูลคาของขวัญท่ีใหรับและให มีมูลคาไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท 

๔. บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสวนของกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง ตองปฏิเสธการรับของขวัญทุกกรณี 

_________________ 


