การจัดการความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
(Conflict of Interests : COI)
สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

มีนาคม ๒๕๖๓
๑

คานา
สำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ (สช.) ได้ดำเนินจัดกำรควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่
อำจเกิ ด ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission) เพื่อกำหนดมำตรกำรส ำคัญเร่งด่ว นเชิงรุกในกำรป้องกันกำรทุจริต กำรบริห ำรงำนที่
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระทำผิดวินัยของพนักงำนที่เป็นปัญหำสำคัญและพบบ่อย นอกจำกนี้
ยังนำควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้ มำกำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนสำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

สำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ (สช.)
มีนำคม ๒๕๖๓

๒

สารบัญ

ส่วนที่ ๑

ส่วนที่ ๒

คานา
สารบัญ
บทนา
๑.๑ หลักกำรและเหตุผล
๑.๒ วัตถุประสงค์
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
๒.๑ เกณฑ์กำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน

หน้า
๒
๓
๔
๔
๘
๑๑
๑๑

๓

ส่วนที่ ๑
บทนา
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุ จริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ได้กำหนดเป้ำประสงค์หลักในกำรเพิ่มระดั บของค่ำดัชนีวัดภำพลักษณ์คอร์รัป ชั่น (CPI) ของประเทศไทยสูงกว่ำร้อยละ
๕๐ และเพื่อให้ เป็ นไปตำมเป้ ำหมำยดังกล่ำว สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
(ส ำนั กงำน ป.ป.ท.) ได้น ำเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่ง ใสในกำรดำเนินงำนของหน่ว ยงำนภำครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) มำใช้ในกำรประเมินกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐ ทุกมติ
เพื่อยกระดับควำมโปร่งใสและกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กำรเพื่อสนับสนุนให้ค่ำ CPI ของประเทศสูงขึ้น ตลอดจน
สนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงำนของรั ฐ ทุ ก มติ ด ำเนิ น กิ จ กรรมต่ ำ ง ๆ เช่ น กำรอบรมควำมรู้ ด้ ำ นจริ ย ธรรม กำรป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน (COI) ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน เป็นต้น
๑.๒ เกณฑ์กำรประเมินควำมโปร่งใสกำรดำเนินของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ได้มีกำรประเมินด้ำนกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับกำรดำเนินงำน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งกำหนดให้มีกำรประเมินหลักฐำนเชิง
ประจักษ์ โดยให้มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อกำหนดมำตรกำร
สำคัญในกำรป้องกันกำรทุจ ริต กำรบริหำรงำนที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ กำรแก้ไขปัญหำกำรกระทำผิดวินัยที่เป็น
ปัญหำสำคัญ ทั้งยังนำไปสู่ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ได้ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐
สช. ได้จัดทำคู่มือแนวทำงกำรปฏิบัติงำนและกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อให้พนักงำนและภำคีเครือข่ำย
เกิดกำรตระหนัก ตื่นรู้ และปรับฐำนควำมคิดในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอย่ำงง่ำย สำมำรถเข้ำใจ และหยุดพฤติกรรม
ที่เป็นเรื่องทับซ้อน และร่วมสร้ำงวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงำนให้เป็นสังคมสุจริต ซึ่งเป็นหนึ่งในค่ำนิยมองค์กรหลักของ
สช. นั่นคือ I- Integrity & Righteous “ซื่อตรง เที่ยงธรรม”
๑.๓ กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัป ชั่นประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนบุคคล โดยละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อำนำจในตำแหน่งหน้ำที่ไปแทรกแซงกำรใช้
ดุลยพินิจในกำรตัดสินใจของพนักงำน จนทำให้เกิดกำรละทิ้งคุณธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่สำธำรณะ ขำดควำมเป็น
อิสระ ควำมเป็นกลำงและควำมเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอำจ
อยู่ในรูปของผลประโยชน์ทำงกำรเงิน คุณภำพกำรให้บริกำร และควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่ำอื่น ๆ
๔

ตลอดจนโอกำสในอนำคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่ำงไรก็ตำมท่ำมกลำงผู้ที่จงใจกระทำควำมผิด ยังพบ
ผู้กระทำควำมผิดโดยไม่เจตนำหรือไม่มีควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวอีกเป็นจำนวนมำก จนนำไปสู่กำรถูกกล่ำวหำร้องเรียน
เรื่ องทุจริ ตหรื อถูกลงโทษทำงอำญำ ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่ว นตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest: COI) เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันที่ เป็นบ่อเกิด
ของปัญหำทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรค
ในกำรพัฒนำประเทศ อีกด้วย
๑.๔ สำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ (สช.) มุ่งเน้นกำรดำเนินงำนตำมวิสัยทัศน์ให้เกิดระบบ
สุขภำพของประเทศที่พัฒนำมำจำกกระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐำนทำงปัญญำ โดยยึดมั่นใน
หลักคุณธรรม จริยธรรมตำมหลักธรรมำภิบำล (Good governance) ของกำรบริหำรกำรควบคุมกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
๑๐ ประกำร ให้เป็นไปตำมครรลองธรรม ซึ่งหมำยรวมถึง ศีลธรรม คุณธรรมและควำมถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง เช่น
ควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ กำรปรำศจำกกำรแทรกแซงจำกองค์กรภำยนอก รับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงภำคีเครือข่ำย
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เป็นไปตำมนโยบำยรัฐ ซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สช. ได้กำหนดค่ำนิยมหลักของ สช.
คือ S- O- C- I- A- L มีควำมหมำยแยกตำมตัวอักษร ดังนี้

S - Strategic & Synergy
O - Operation Teamwork
C - Civic Mind and communication
I - Integrity & Righteous
A - Adeptness
L - Learning and Adaptation

“มีกลยุทธ์ สานพลัง ”
“ทางานเป็นทีม”
“จิตบริการ สื่อสารสังคม”
“ซื่อตรง เที่ยงธรรม”
“เชี่ยวชาญ มีวิชชา”
“พัฒนาไม่หยุดนิ่ง”

และได้รณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมให้องค์กรดำเนินงำนแผนปฏิบัติกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบและ
ส่งเสริมจริยธรรมสำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และดำเนินกำรประกำศ
เจตนำรมณ์องค์กรธรรมำภิบำล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ อย่ำงต่อเนื่อง
๑.๕ สำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ (สช.) ได้ประกำศนโยบำยในกำรบริหำรจัดกำรควำม
เสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงำนทุกคนในองค์กรได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นไปในแนวทำงเดียวกันทั่วทั้ง

๕

องค์กร และเกิดเป็นวัฒนธรรมในกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Risk Culture) อันจะส่งผลให้กำรบริหำรควำม
เสี่ยงถูกปลูกฝังอยู่ในองค์กรอย่ำงยั่งยืน
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น และเพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงในปัจจุบัน
มีสำระสำคัญ ดังนี้
๑) ให้ ด ำเนิ น กำรบริ ห ำรควำมเสี่ ยงอย่ำ งเป็ น ระบบตำมแนวทำง COSO (The Committee of
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ERM ( Enterprise Risk Management) แ ล ะ
แนวทำงอื่น ๆ ที่กำหนดโดยหน่วยงำนที่กำกับดูแล สช. เป็นมำตรฐำนเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
๒) ให้กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ขององค์กร
๓) ให้มีกำรติดตำมปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งควำมเสี่ยง ทบทวน รวมทั้งจัดทำรำยงำนผลกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง อย่ำงสม่ำเสมอ
๔) ให้นำเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อกำรจัดกำรที่ดีมำใช้ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง
๕) ให้มีกำรเผยแพร่ควำมรู้สร้ำง ควำมเข้ำใจ และสร้ำงจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงำนทุกคนให้ตระหนัก
ถึงควำมรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตำมนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเคร่งครัดและต่อเนื่อง เป็นวัฒนธรรมของ
องค์กร
โครงสร้างและสายการรายงานการบริหารความเสี่ยงของ สช.
คณะกรรมการบริหาร (คบ.)
คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบภายใน

หน่วยงานใน สช.

ผู้บริหาร
สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
คณะทางานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

สานักอานวยการ (สอ.)
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยง

๖

๑.๖ สช. ได้กำหนดกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงไว้ในคู่มือบริหำรควำมเสี่ยง ของ สช. ไว้ดังนี้
๑) องค์ประกอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร
(๑) วัฒนธรรมองค์กร (Culture) องค์กรมีวัฒนธรรมในกำรบริหำรควำมเสี่ยงในทุก ๆ ระดับ
ขององค์กร โดยผู้บริหำรระดับสูงจะเป็นผู้กำหนดนโยบำย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงและระดับ
ควำมเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ และชี้แจงสิ่งเหล่ำนี้ให้ทุกคนในองค์กรได้รับทรำบเพื่อจะได้ตระหนักถึงควำมสำคั ญของ
กำรบริหำรควำมเสี่ยง
(๒) โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Structure) กำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่
เหมำะสม และระบุถึงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบต่อกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงชัดเจน โดยถือว่ำ การบริหารความ
เสี่ยงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กร ตั้งแต่คณะกรรมกำรบริหำร (คบ.) อนุกรรมกำรตรวจสอบ
ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับ
(๓) กระบวนกำร (Process) กำหนดกระบวนกำรในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจนในกำรบ่งชี้ควำม
เสี่ยง ประเมินควำมเสี่ยง ติดตำมควำมเสี่ยง มีปฏิบัติตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง
โดยมีกำรปรับปรุงกระบวนกำรให้มีควำมเหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจอยู่เสมอ
(๔) ปัจจัยพื้นฐำน (Infrastructure) มีปัจจัยพื้นฐำนที่ดี ซึ่งประกอบ ด้วยบุคลำกรที่มีทักษะ
ควำมสำมำรถ มีกำรให้ควำมรู้และฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงำน คู่มือในกำรปฏิบัติงำน ระบบข้อมูลสำรสนเทศ ช่องทำงกำร
สื่อสำรทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร กำหนดวิธีกำรสอบทำนคุณภำพ เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่ำองค์กรสำมำรถดำเนินกำร
บริหำรควำมเสี่ยงได้อย่ำงมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพ
๒) กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ร (Enterprise Risk Management: ERM) โดยให้ บุ ค ลำกรใน
องค์กรได้มีส่วนร่วมในกำรคิด วิเครำะห์ และคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ หรือควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้น รวมทั้งกำรระบุ
แนวทำงในกำรจัดกำรกับ ควำมเสี่ยงดังกล่ำวให้อยู่ในระดับที่เหมำะสมหรือ ยอมรับได้ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุใน
วัตถุประสงค์ที่ต้องกำร ตำมกรอบวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร ทั้งนี้ กำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรจะใช้
แนวทำงของ COSO - ERM Enterprise Risk Management

๗

การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (ERM)
ที่มา : Committee

of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission (COSO)

๓) ประเภทของควำมเสี่ยงตำมมำตรฐำน COSO แบ่งเป็น ๔ ด้ำน คือ
(๑) ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรบรรลุ พันธกิจ
เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ขององค์กร เป็นผลกระทบระยะยำวขององค์กร ซึ่งมีปัจจัยจำกปัจจัยภำยในองค์กร และปัจจัย
ภำยนอกองค์กร
(๒) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรดำเนินงำน (Operational Risk: O) : เป็นควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลขององค์กรในกำรปฏิบัติงำนประจำวัน บุคลำกร หรืออำจเกิดจำกกำรดำเนินงำนปกติที่
องค์กรต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยงด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำน
กระบวนกำรกำกับดูแล ด้ำนระบบกำรควบคุมภำยใน ด้ำนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ และปัจจัยด้ำนกำรดำเนินงำน
(๓) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk: F) : เป็นควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรและ
กำรควบคุมทำงกำรเงินและกำรงบประมำณขององค์กรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
(๔) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรกำกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย (Compliance Risk: C) : เป็นควำมเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมำย ระเบียบ
๔) กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำร
๘

ปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำน เพื่อลดมูลเหตุของโอกำสที่จะทำให้เกิดควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่
อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ควำมเสี่ย ง คือ ควำมไม่ แน่นอนที่อำจนำไปสู่ ควำมเสี ยหำย หรือ เหตุกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้นภำยใต้
สถำนกำรณ์ที่ไม่แน่นอน ส่งผลกระทบในเชิงลดต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
ควำมเสี่ยง เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นที่ทุกคนจะต้องเผชิญอยู่เสมอ ซึ่งลักษณะธรรมชำติของควำมเสี่ยงจะ
ฝังตัวแฝงเร้นอยู่ในกิจกรรมต่ำง ๆ จะก่อตัวปรำกฏให้เห็นต่อเมื่อต้องมีกำรตัดสินใจเกิดขึ้น
๕) สำเหตุของกำรเกิดควำมเสี่ยง อำจเกิดจำกปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ
(๑) ปัจจัยภำยใน เช่น นโยบำยของผู้บริหำร ควำมซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภำพของบุคลำกร
และกำรเปลี่ยนแปลงระบบงำน ควำมเชื่อถือได้ของระบบสำรสนเทศ กำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่บ่อยครั้ง
กำรควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึง และกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงำน เป็นต้น
(๒)ปัจจัยภำยนอก เช่น กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับของรำชกำร กำรเปลี่ยนแปลงทำง
เทคโนโลยี หรือ สภำพกำรแข่งขัน สภำวะแวดล้อมทั้งทำงเศรษฐกิจและกำรเมือง เป็นต้น
ซึ่งในปี ๒๕๖๓ สช. ได้ดำเนินกำรนำมำตรฐำน COSO-ERM 2017 มำเป็นเกณฑ์ในกำรวิเครำะห์
เพิ่มขึ้นตำมสภำพแวดล้อมและบริบทควำมเสี่ยงที่เปลี่ยนไป ดังนี้

๙

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อสร้ำง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในกำรบริหำรองค์กรให้เกิดควำมคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒.๒ เพื่อแสดงควำมมุ่งมั่นในบริหำรงำนโดยใช้หลักธรรมำภิบำล
๒.๓ เพื่ อ ตรวจสอบกำรบริ ห ำรงำนและกำรปฏิ บั ติ ง ำนของพนั ก งำน ไม่ ใ ห้ เ กิ ด กำรแ สวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้ำที่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่ำง
ที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมำย โปร่งใส และตรวจสอบได้
๒.๔ เพื่อสร้ ำงควำมเชื่อมั่นศรัทธำต่อกำรบริห ำรงำน แก่ผู้ รับบริกำร ผู้มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ภำยใน
ภำยนอกและประชำชน
๑๐

ส่วนที่ ๒
เกณฑ์การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทบั ซ้อน
๒.๑ การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม (Conflicts of Interest)
หมำยถึง “สถำนกำรณ์ที่ผู้มีอำนำจตัดสินใจอยู่ในสภำพสับสน ระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
โดยมีแรงจูงใจในกำรตัดสินใจจำกประโยชน์ส่วนตน ส่งผลให้กำรใช้ดุลยพินิจในกำรตัดสินในของผู้นั้นขำดควำมอิสระ
ไม่เป็นกลำง เบี่ยงเบนออกจำกหลักกำรบริหำรเพื่อประโยชน์สำธำรณะ”
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๑๐๐ มำตรำ ๑๐๓ กำหนดเรื่อง กำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้ เพื่อลด
ระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีจิตสำนึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจำก
กันได้
มาตรา ๑๐๐
คือ กฎหมำย ป.ป.ช. ที่ห้ำมไม่ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐดำเนินกำรใด ๆ ที่เป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
เจตนารมณ์มาตรา ๑๐๐
เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรเกิดควำมโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชน ปรำศจำกควำมเคลือบ
แคลงสงสัยในควำมซื่อสัตย์ สุจริตในกำรบริหำรรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ และป้องกันกำรทุจริต อันเกิดมำจำก
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือเกิดกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
จึงห้ำมเจ้ำหน้ำที่ของรัฐดำเนินกำรใด ๆ ที่เป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม
มำตรำ ๑๐๐ ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ รวมถึงคู่สมรสของเจ้ำหน้ำที่รัฐ โดยให้ถือว่ำกำรกระทำกำร
ใดๆ ของคู่สมรสที่ฝ่ำฝืนมำตรำ ๑๐๐ เป็นกำรกระทำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐด้วย ยังบังคับกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ซึ่งพ้นจำก
กำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐไม่เกิน ๒ ปี ซึ่งใช้บังคับกับเจ้ำหน้ำที่รัฐตำมประกำศของคณะกรรมกำร ป.ป.ช.
กำรดำเนินกำรที่เป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ได้แก่
 คู่สัญญำ/มีส่วนได้เสียในสัญญำกับหน่วยงำนที่ปฏิบัติหรือกำกับ
 หุ้นส่วน/ผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนจำกัดบริษัทที่เข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนที่ปฏิบัติหรือกำกับ
 รับสัมปทำน/คงไว้ซึ่งสัมปทำนในห้ำงหุ้นส่วนจำกัดบริษัทที่เข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำน
 กรรมกำร/ที่ปรึกษำ/ตัวแทน/พนักงำน/ลูกจ้ำง ในธุรกิจเอกชนซึ่งกำกับฯ
๑๑

 คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ประกำศกำหนด ๔ ตำแหน่ง (นำยกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี/ผู้บริหำรท้องถิ่น/
รองผู้บริหำรท้องถิ่น)
ข้อยกเว้นของมาตรา ๑๐๐
กรณีพ้นจำกกำรดำรงตำแหน่งมำแล้วยังไม่ถึง ๒ ปี สำมำรถเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ ๕ จำกจำนวน
หุ้นทั้งหมดที่จำหน่ำยในบริษัทมหำชนจำกัด ทั้งนี้ ต้องไม่ใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ ที่ได้รับอนุญำต
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
กรณีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหำชนจำกัด ที่
หน่วยงำนของรัฐถือหุ้นหรือเข้ำร่วมทุน เช่น รัฐมนตรีว่ ำกำรกระทรวงกำรคลัง ได้มอบหมำยให้รัฐมนตรีช่วยว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังเป็นที่ปรึกษำ หรือกรรมกำรภำยในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหำชนจำกัด ที่กระทรวงกำรคลังถือหุ้น
หรือร่วมทุน
มาตรา ๑๐๓
คือ กฎหมำย ป.ป.ช. ที่ห้ำมไม่ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกบุคคล
นอกจำกกฎหมำยบัญญัติให้รับได้ เว้นแต่กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำ ตำมหลักเกณฑ์และ
จำนวนที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
ใช้บังคับกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในทุกตำแหน่งบังคับกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่พ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐมำแล้วยังไม่ถึง ๒ ปี
เจตนารมณ์มาตรา ๑๐๓
เพื่อไม่ให้กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐจำกบุคคลในโอกำสต่ำง ๆ มี
อิทธิพลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ ซึ่งเป็นสำเหตุหนึ่งของกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไว้ เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุกตำแหน่ง
ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย
ข้อยกเว้นของมาตรา ๑๐๓
๑. หำกเป็นกำรรับตำมกฎหมำยกำหนดไว้ อำทิ เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ค่ำจ้ำง ค่ำเบี้ยเลี้ยง
เดินทำง ค่ำที่พัก ค่ำพำหนะ ค่ำเดินทำง ค่ำรับประทำนอำหำร ค่ำสมนำคุณวิทยำกร
๒. หำกเป็นกำรรับโดยธรรมจรรยำ
หลั ก เกณฑ์ แ ละจ านวนทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดที่ เ จ้ า หน้ า ที่ จ ะรั บ ได้ จ ากบุ ค คลโดย
ธรรมจรรยา
๑. รับจำกญำติตำมจำนวนที่เหมำะสมตำมสมควรแก่ฐำนะของผู้ให้ตำมสมควรแก่เหตุกำรณ์
๒. รับจำกบุคคลอื่น (รวมถึงนิติบุคคลทั้งจำกในประเทศและต่ำงประเทศ) ที่มีรำคำหรือมูลค่ำในกำร
รับจำกแต่ละบุคคล แต่ละโอกำสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บำท
๑๒

๓. รับจำกกำรให้ที่เป็นลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่
เป็ นระบบในกำรบริ หำรปัจ จัย และควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำส ที่จะทำให้ เกิดควำม
เสี ย หำยจำกกำรปฏิ บั ติง ำนที่ อ ำจเกิ ดผลประโยชน์ทั บ ซ้อ น หรื อควำมขั ด แย้ ง ระหว่ำ งผลประโยชน์ ส่ ว นตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต โดยยิ่งมีสถำนกำรณ์หรือสภำวกำรณ์
ของกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมำกเท่ำใด ก็ยิ่งมีโอกำสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่กำร
ทุจริตมำกเท่ำนั้น
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงำนในครั้งนี้
ได้นำเอำควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำง ๆ มำดำเนินกำรวิเครำะห์ตำมกรอบมำตรฐำน COSO และตำมบริบทกำรวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสำมำรถกำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรป้องกัน
ยับยั้งกำรทุจริตหรือปิดโอกำสกำรทุจริต และเพื่อกำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบ กำรกระทำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ
ในกำรปฏิบัติงำนและผลประโยชน์ทับซ้อน โดยกำรวิเครำะห์เพื่อให้ทรำบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อำจเป็นเหตุทำให้
๑) กำรปฏิบัติงำนตำมอำนำจหน้ำที่ของพนักงำนเป็นไปในลักษณะที่ขำดหรือมีควำมรับผิดชอบไม่
เพียงพอ
๒) กำรปฏิบัติหน้ำที่ไปในทำงที่ทำให้ประชำชนขำดควำมเชื่อถือในควำมมีคุณธรรมควำมมีจริยธรรม
๓) กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยกำรขำดกำรคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน และกำร
ยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสที่จะเกิดผลกระทบ
ของควำมเสี่ยงต่ำง ๆ เพื่อประเมินโอกำส และผลกระทบของควำมเสี่ยง และดำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดลำดับควำม
เสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนที่จะใช้ประเมินควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน สช. ได้ปรับปรุง
เกณฑ์กำรประเมินโอกำสเกิด (Likelihood : L) และผลกระทบ (Impact: I) ทั้งนี้ เพื่อให้ครอบคลุมกำรประเมินครบทุก
ปัจจัยเสี่ยง มีควำมเหมำะสมและเป็นมำตรฐำนมำกขึ้น โดยในกำรประเมินระดับควำมรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง จะ
พิจำรณำจำกโอกำสเกิด (Likelihood : L) และผลกระทบ (Impact: I) ของควำมเสี่ยง ซึ่ง สช. ได้กำหนดระดับกำรพิจำรณำ
เป็ น ๕ ระดั บ เรี ย งจำกล ำดับ จำกโอกำสเกิ ดน้ อยที่สุ ด จนถึง โอกำสมำกที่ สุ ด และผลกระทบจำกน้ อ ยที่ สุ ด จนถึ ง
ผลกระทบรุนแรงสูงสุด ดังนี้

๑๓

๑. การกาหนดเกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่เกิดความเสี่ยง
ระดับ
๕
๔
๓
๒
๑

โอกาสที่จะเกิด
สูงมำก
สูง
ปำนกลำง
น้อย
น้อยมำก

คาอธิบาย
โอกำสเกิดขึ้นเป็นประจำ
โอกำสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
โอกำสเกิดขึ้นบ้ำง
โอกำสเกิดขึ้นน้อย
โอกำสเกิดขึ้นยำก

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ระดับ
๕
๔
๓
๒
๑

โอกาสที่จะเกิด
สูงมำก
สูง
ปำนกลำง
น้อย
น้อยมำก

คาอธิบาย
ลงโทษทำงวินัย ร้ำยแรง ไล่ออก
ลงโทษทำงวินัย ร้ำยแรง ปลดออก
ลงโทษทำงวินัย ไม่ร้ำยแรง ลดเงินเดือน
ลงโทษทำงวินัย ไม่ร้ำยแรง ตัดเงินเดือน
ลงโทษทำงวินัย ร้ำยแรง ภำคทัณฑ์

๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ระดับความเสี่ยง คือ กำรแสดงถึงระดับควำมสำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำจำกผลคูณ
ของระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยงกับระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของแต่ละสำเหตุ (โอกำส x ผลกระทบ) และ
นำมำจัดระดับควำมสำคัญของควำมเสี่ยง โดยมีกำรกำหนดแผนภูมิควำมเสี่ยง ดังนี้
ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ

โอกาส
ที่จะเกิด
ความเสี่ยง

คะแนน
ระดับความ
เสี่ยง

Likelihood : L)
อ าส
นน้ อย า
รอ นาจ
น

1 = น้ อย า
ผ ร บรน ร น้ อย า
รอ วา สา น้ อย
า

อ าส
รออาจ

นน้ อย
น ้

= น้ อย
ผ ร บรน ร น้ อย
รอ วา สา น้ อย

อ าส
รอ น

น าน า
้ จ
น

อ าส
นสู
รอ น
้ จ
สู

= าน า
ผ ร บรน ร าน า
รอ วา สา
าน า

น

อ าส
รอ วา

นสู า
นนอน จ
น

= สู

= สู า

ผ ร บรน ร สู
รอ วา สา
า

ผ ร บรน ร สู า
รอ วา สา
า ส

Impact: I)

๑๔

ผังระดับความเสี่ยง (Risk Matrix)

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L)

Risk Boundary

๕

M

H

E

E

E

๔

M

H

H

E

E

M

H

H

E

L
๓

ร บ ยอ รบ ้
๒

L

M

M

H

H

๑

L

L

L

M

M

๑

๒

๓

๔

๕

๑๕

ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง (Impact : I)
ระดับความเสี่ยง

ค่าช่วงคะแนน

สัญลักษณ์ระดับความเสี่ยง

ระดับควำมเสี่ยงต่ำ (Low : L )

=

๑–๓

L

ระดับควำมเสี่ยงปำนกลำง ( Medium : M )

=

๔–๗

M

ระดับควำมเสี่ยงสูง ( High : H )

=

๘ – ๑๔

H

ระดับควำมเสี่ยงสูงมำก ( Extreme : E )

=

๑๕ – ๒๕

E

๑๖

ส่วนขยาย :
ระดับ

ผลกระทบ

ความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิด

ช่องใน

เหตุการณ์ความ

Risk Mapping

แทนด้วยแถบสี

กลยุทธ์ที่ต้องการ
(ตัวอย่างเท่านั้น)

เสียหาย
สูงมาก
(Extreme)
E

ผลกระทบ
สูง – สูงสุด

โอกำสเกิดขึ้น
สูง-สูงมำก

สูง
(High)
H

ผลกระทบ
ปำนกลำง- สูง

โอกำสเกิดขึ้น
ปำนกลำง-มำก

ปานกลาง
(Medium)
M

ผลกระทบ
น้อย-ปำนกลำง

โอกำสเกิดขึ้น
น้อย-ปำนกลำง

ต่ามาก
(Low)
L

ผลกระทบ
น้อยมำก-น้อย

โอกำสเกิดขึ้น
น้อยมำก-น้อย

๕x๕
๕x๔
๔x๕
๔x๔
๕x๓
๓x๕
๔x๓
๓x๔
๕x๒
๒x๕
๕x๑
๑x๕
๔x๒
๒x๔
๔x๑
๑x๔
๓x๓
๓x๒
๒x๓
๒x๒
๓x๑
๑x๓
๒x๑
๑x๒
๑x๑

แดง

ระดั บ ที่ ไ ม่ ส ำมำรถยอมรั บ ได้
จำเป็นต้องจัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

ส้ม

ระดั บ ที่ ไ ม่ ส ำมำรถยอมรั บ ได้
จำเป็นต้องจัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป

เหลือง

ระดั บ ที่ ไ ม่ ส ำมำรถยอมรั บ ได้
จำเป็นต้องจัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป

เขียว

ระดับที่สำมำรถยอมรับได้ โดยไม่
ต้ อ งมี ก ำรควบคุ ม และไม่ ต้ อ ง
จัดกำรอะไรเพิ่มเติม

๑๗

เกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง
ระดับ

ระดับความเสี่ยง

๔

สูงมาก

ช่วงคะแนนระดับ
ความเสี่ยง
๑๕-๒๕

๓

สูง

๘ – ๑๔

๒

ปานกลาง

๔–๗

๑

ต่า

๑–๓

ตัวอย่าง

การแสดงแถบสี

มาตรการกาหนด

จำเป็นต้องเร่งจัดกำร มีมำตรกำรลดและประเมิน
ซ้ำ หรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยง
จำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง และมีมำตรกำร
ลดควำมเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ยอมรับควำมเสี่ยง ควรมีมำตรกำรควบคุมป้องกัน
ไม่ให้ควำมเสี่ยงเคลื่อนย้ำยไปอยู่ในระดับที่ยอมรับ
ไม่ได้
ยอมรับควำมเสี่ยง ควรมีมำตรกำรควบคุมเพื่อให้
เกิดขึ้น

แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของสานักงานคณะกรรมการสุขภาพ

แห่งชาติ (สช.)

“NO GIFT POLICY”
แนวปฏิบัติขององค์กร
๑. ประกำศนโยบำยงดรับ-งดให้ของขวัญ เพื่อให้บุคลำกร สช. ทรำบ และถือปฏิบัติ
๒. จัดทำสื่อและดำเนินกำรสื่อสำรให้หน่วยงำน/องค์กร/ผู้มีส่วนได้เสีย/รับทรำบนโยบำย งดรับ-งดให้
ของขวัญ ให้ทุกคนถือปฏิบัติ
๓. นโยบำยกำรให้หรือรับของขวัญ จะยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้
๓.๑ กำรให้หรือรับของขวัญในช่วงเทศกำลเพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ภำคีเครือข่ำยและหน่วยงำนภำคี
โดยของที่จะให้หรือรับต้องเป็นสิ่งของที่สื่อสำรอัตลักษณ์องค์กรขององค์กรผู้ให้และผู้รับ เช่น กำร์ด ปฏิทิน สมุด
ปำกกำ สมุดบันทึก เป็นต้น
๓.๒ กำรแสดงควำมยินดีกับภำคีเครือข่ำย ให้ส่งกำร์ดหรือมอบกำร์ดพร้อมกับช่อดอกไม้เพื่อแสดงควำม
ยินดีในนำมองค์กรโดยไม่ต้องมีสิ่งของอื่นๆ
๓.๓ กำรจัดของเยี่ยมไข้ภำคีเครือข่ำย ให้จัดกระเช้ำอำหำรประเภท ผัก ผลไม้สุขภำพ รำคำไม่เกิน
๑,๐๐๐ บำท ในนำมองค์กร
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๒. แนวปฏิบัติของบุคลากร สช.
๑. บุคลำกร สช. ต้องแสดงท่ำทีหรือคำพูดที่แสดงเจตนำกำรไม่รับหรือให้ของขวัญในทุกกรณี
๒. บุคลำกร สช. ต้องระมัดระวังกำรแสดงท่ำทีในกำรปฏิเสธที่จะไม่ทำให้ผู้ให้เสียควำมรู้สึกหรือเสียสัมพันธ์ที่
ดีต่อภำคีเครือข่ำย โดยชี้แจงนโยบำย No Gift Policy ให้ภำคีเครือข่ำยควำมเข้ำใจและเห็นเจตนำรมณ์อันแน่วแน่ของ
สช. ที่จะเป็นองค์กรธรรมำภิบำล
๓. หำกมีควำมจำเป็นจะต้องรับหรือให้สิ่งของเพื่อรักษำสัมพันธ์ในกำรทำงำนพึงพิจำรณำให้ครบทั้งสำม
องค์ประกอบ คือ
๓.๑ พิจำรณำเจตนำของผู้รับและผู้ให้ว่ำของที่รับ/ให้ ไม่ใช่เป็นกำรผูกมัดเพื่อหวังผลประโยชน์ที่เอื้อต่อ
องค์กรหรือส่วนตัวแอบแฝง
๓.๒ ของที่รับและให้ เป็นของที่ภำคีเครือข่ำยมีอยู่แล้วไม่มีควำมยุ่งยำกในกำรจัดหำเพื่อมอบให้เป็นกำร
เฉพำะหรือเป็นกรณีพิเศษ เช่น ผัก ผลไม้ หรือผลิตภัณฑ์ ของชุมชนภำคีเครือข่ำย
๓.๓ มูลค่ำของขวัญที่ให้รับหรือให้ มีมูลค่ำไม่เกิน ๑,๐๐๐ บำท
หมำยเหตุ.- หำกมีควำมจำเป็นต้องรับของขวัญที่เป็นไปตำมองค์ประกอบทั้งสำมข้ำงต้นแล้ว
ให้สมำชิกสื่อสำรกับผู้ให้ของได้รับทรำบถึงแนวปฏิบัติขององค์กร โดยต้องหลีกเลี่ยงกำรรับของขวัญเป็นกำรเฉพำะ
บุคคล อย่ำงไรก็ตำมของขวัญที่รับมำนั้นต้องนำมำรวมเป็นของส่วนกลำงของ สช.เพื่อบริโภคหรือใช้ประโยชน์ต่อไป
ยกเว้นผลิตภัณฑ์ชุมชนนั้นไม่สำมำรถเก็บรักษำไว้ได้
๔. บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในส่วนของกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ต้องปฏิเสธกำรรับของขวัญทุกกรณี
**ทั้งนี้แนวปฏิบัตินี้จะมีการพัฒนาต่อไปให้ดียิ่งขึ้น ในระยะแรกจะเริ่มจากแนวปฏิบัติพื้นฐานที่ควรจะต้องปฏิบัติ
ก่อนเพื่อประกาศใช้และจะมีรายละเอียดหรือประเด็นปลีกย่อยอื่นที่จะพัฒนาขึ้นเป็นระยะต่อไป**

-
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