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รายงาน 
การพฒันาแนวทางป้องกนัและบรหิารจดัการปญัหาผลประโยชนท์บัซอ้น 
ในระบบการด าเนนิงานของกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) 

 
ปารชิาต ศวิะรกัษ ์และ ศภุมติร ปิตพิฒัน ์
 

 
สว่นประกอบรายงาน 
 

1. ความเป็นมาของการศกึษา (หนา้ 1-3) 
2. การพจิารณาประเด็นผลประโยชนทั์บซอ้นและแนวทางการบรหิารจัดการ

ผลประโยชนทั์บซอ้นของหน่วยงานและองคก์รในและตา่งประเทศบางแหง่ 
(หนา้ 3-24) 

3. การพจิารณาประเด็นผลประโยชนทั์บซอ้นและแนวทางการบรหิารจัดการ
ผลประโยชนทั์บซอ้นของ สสส. จนถงึปัจจบุัน (หนา้ 24-31) 

4. ขอ้เสนอการพจิารณาประเด็นผลประโยชนทั์บซอ้นในระบบการด าเนนิงานของ 
สสส. (หนา้ 32-40) 

5. ขอ้เสนอแนวทางการบรหิารจัดการผลประโยชนทั์บซอ้นในระบบการด าเนนิงาน
ของ สสส. (หนา้ 41-48) 

 
 
1.  ความเป็นมาของการศกึษา 

 
 กองทนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพและส านักงาน (สสส.) เป็น “นวตักรรม
ทางสงัคม” ทีไ่ดรั้บการจัดตัง้ขึน้โดยพระราชบัญญัตกิองทนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิ
สขุภาพ พ.ศ. 2544  เพือ่ท าหนา้ทีส่นับสนุนการคลีค่ลายปัญหาในระบบสขุภาพของ
ชาตบินฐานของกระบวนทัศนใ์หมด่า้นสขุภาพ ทีใ่หค้วามส าคัญตอ่การสรา้งเสรมิสขุ
ภาวะของประชาชนทัง้ทางกาย จติ สงัคม และจติวญิญาณ ซึง่จะมผีลกวา้งขวางและ
ยั่งยนืกวา่การรักษาพยาบาลเมือ่เกดิการเจ็บป่วยขึน้แลว้ 
 
 สสส. ท างานเป็นสว่นหนึง่ในเครอืขา่ยโยงใยของกลไกหลายสว่น ทีป่ระกอบกัน
ขึน้เป็นระบบสขุภาพไทย   โดยวางบทบาทของตนเป็นเสมอืน “ตัวเรง่การพัฒนา” ที่
ชว่ยอดุหนุนใหจั้กรกลแตล่ะสว่นของระบบสขุภาพของประเทศท างานไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพมากขึน้  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในเรือ่งการสรา้งองคค์วามรูแ้ละกระบวนการ
เรยีนรู ้เพือ่สรา้งเสรมิพัฒนาสขุภาวะของประชาชน   สสส. มรีายไดจ้ากภาษีสรรพสามติ
ยาสบูและสรุาทีรั่ฐบาลเก็บเพิม่ในอัตรารอ้ยละ 2  ซึง่ท าให ้สสส. มเีงนิงบประมาณปีละ
ประมาณ 1,900 ลา้นบาท   
 

โครงสรา้งของระบบการด าเนนิงานของสสส. ตามพระราชบัญญัตกิองทนุ
สนับสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ ประกอบดว้ย 3 สว่นส าคัญ ไดแ้ก ่
 

1) คณะกรรมการกองทนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ มบีทบาทในการวาง
นโยบาย การก าหนดงบประมาณในระดับภาพรวม หลักเกณฑห์รอืเงือ่นไข
ส าคัญส าหรับด าเนนิงาน และการประเมนิผลทีค่าดหวงั 

 
2) คณะกรรมการประเมนิผล ท าหนา้ทีป่ระเมนิผลในภาพรวมทัง้ในระดับสงัคม 

ระดับนโยบาย และระดับการบรหิารจัดการ เพือ่เป็นหลักประกันความ
รับผดิชอบของสสส. ตอ่สาธารณะ 
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3) ส านักงาน รับผดิชอบการด าเนนิงานตามนโยบายใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์การ

พัฒนาระบบและวธิปีฏบิัตงิานใหม้ปีระสทิธภิาพ มคีวามโปรง่ใสตามหลัก  
ธรรมาภบิาล พรอ้มทีจ่ะใหส้าธารณะตรวจสอบได ้ รวมทัง้การสนับสนุนให ้
ภาคใีนดา้นตา่งๆ ชมุชน องคก์ร และเครอืขา่ยของหน่วยงานพันธมติร ไดเ้ขา้
มามสีว่นรว่มในการด าเนนิโครงการตามแผนงานของสสส. และการ
ประเมนิผลตามแผนงานเฉพาะดา้นตา่งๆ 

 
นอกจากองคป์ระกอบหลกัทัง้สาม ทีไ่ดก้ลา่วมาขา้งตน้นีแ้ลว้ การท างานของ 

สสส. ยังตอ้งอาศัยความรูแ้ละประสบการณ์ของบคุคลหลากหลายสาขา ที ่สสส. แตง่ตัง้
ข ึน้เป็นกรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการในการบรหิาร
แผนงานชดุตา่ง ๆ ของ สสส.   ยิง่กวา่นัน้ การด าเนนิโครงการเพือ่บรรลเุป้าหมายภารกจิ
ของ สสส. ยังตอ้งอาศัยการขบัเคลือ่นผา่นการเชือ่มตอ่ รว่มมอื และประสานงานกับ
เครอืขา่ยของหน่วยงานพันธมติร หรอืภาคใีนดา้นตา่งๆ ตลอดจนชมุชนหรอืองคก์รภาค
ประชาชน รวมทัง้ผูป้ฏบิัตงิานทีเ่กีย่วขอ้งกับสขุภาวะและนักวชิาการดา้นตา่งๆ อกีเป็น
จ านวนมาก 
  

แมก้ารด าเนนิงานในลักษณะดังกลา่วจะมขีอ้ดแีละจดุแข็งหลายประการ  แตก็่
เป็นเหตปัุจจัยทีเ่ปิดโอกาสใหเ้กดิขอ้กังขาและปัญหาการมสีว่นไดเ้สยี หรอืการมี
ผลประโยชนทั์บซอ้นของบคุคลภายในระบบของ สสส. หรอืของบคุคลทีเ่ขา้มารว่มงาน
กับ สสส. ไดง้า่ย เสีย่งตอ่การเกดิผลกระทบตอ่ภาพลักษณ์และความน่าเชือ่ถอืของ
องคก์รในสายตาของสงัคมภายนอก 

 
 ในชว่งปี 2547 มปีระเด็นผลประโยชนทั์บซอ้นทีเ่กีย่วขอ้งกับ สสส. เป็นขา่วที่

สงัคมใหค้วามสนใจอยา่งมาก คอืกรณีแผนงานวจัิยและพัฒนาสนับสนุนการป้องกัน
อบุัตภิัยและจราจร   แมว้า่ผลการตรวจสอบภายในพบวา่มไิดม้ปัีญหาการจัดซือ้แพงเกนิ
ควร  สาธารณชนก็ยังมขีอ้กังขาวา่อาจจะเป็นสถานการณ์ผลประโยชนทั์บซอ้น  และ
ปฏเิสธไมไ่ดว้า่เรือ่งนีม้ผีลกระทบตอ่ความน่าเชือ่ถอืไวว้างใจในการด าเนนิงานของ 
สสส.  

   
สบืเนือ่งจากประเด็นปัญหาดังกลา่ว  ทีป่ระชมุคณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิห็นชอบเมือ่

วนัที ่8 มนีาคม 2548 ให ้คณะกรรมการกองทนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพรับไป
ก าหนดกตกิาและกรอบการพจิารณาตามนัยมาตรา 18 (7) แหง่พระราชบัญญัตกิองทนุ
สนับสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ พ.ศ. 2544 ทีบ่ัญญัตวิา่ “กรรมการผูท้รงคณุวฒุติอ้งไม่
เป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีในกจิการทีก่ระท ากับกองทนุ หรอืในกจิการทีข่ดัหรอืแยง้กบั
วตัถปุระสงคข์องกองทนุ ทัง้นี ้ไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้ม เวน้แตเ่ป็นผูด้ าเนนิการอัน
เป็นสาธารณประโยชนแ์ละมไิดแ้สวงหาก าไร” ใหช้ดัเจน เพือ่เป็นแนวทางปฏบิัตขิอง
กองทนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ อยา่งโปรง่ใส อธบิายได ้โดยใหม้กีารบันทกึ
หลักการและเหตผุลการใชข้อ้ยกเวน้ตามมาตรา 18 (7) อยา่งละเอยีดทกุครัง้ 
 

ประสบการณ์ของ สสส. สะทอ้นวา่ ความตัง้ใจดขีองบคุคลทีเ่ขา้มารว่มงานกับ 
สสส. แตเ่พยีงอยา่งเดยีวไมส่ามารถเป็นเกราะคุม้กนัทีด่พีอ หรอืสามารถสรา้งความ
น่าเชือ่ถอืไดอ้ยา่งเพยีงพอในการอธบิายท าความเขา้ใจกับสาธารณะ เมือ่เกดิมคีนตัง้
ค าถามหรอืแสดงขอ้สงสยัเกีย่วกับการมสีว่นไดเ้สยี หรอืผลประโยชนทั์บซอ้นใน
กระบวนการท างานของ สสส. ขึน้  แมว้า่ในความเป็นจรงิอาจจะมไิดม้ผีูใ้ดตัง้ใจจะมา
แสวงผลประโยชนส์ว่นตนจากการเขา้มารว่มงานกับ สสส. ก็ตาม    เมือ่บคุคลทีต่ัง้ใจ
ท างานใหแ้กอ่งคก์รเพือ่ผลประโยชนต์อ่สาธารณะตอ้งถกูตัง้ค าถามเกีย่วกับการมสีว่นได ้
เสยี โดยทีอ่งคก์รนัน้ขาดกลไกทีม่คีวามชดัเจนในการยนืยันความโปรง่ใสของการ
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ท างาน รวมทัง้การสือ่สารความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งแกส่าธารณชน ยอ่มน าไปสูก่ารบั่นทอน
ทัง้ขวญัก าลังใจและเกยีรตคิณุของผูท้ างานนัน้เป็นอยา่งมาก   

 
ดว้ยเหตนุี ้ จงึมคีวามจ าเป็นที ่สสส. จะตอ้งคดิและเรง่พัฒนาแนวทางเพือ่

จัดการกับปัญหาผลประโยชนทั์บซอ้นอยา่งรอบคอบและจรงิจัง เพือ่สนับสนุนใหก้าร
ด าเนนิงานของกองทนุฯ มคีวามโปรง่ใสและตรวจสอบได ้ และในขณะเดยีวกันก็ควรเป็น
กรอบกฎเกณฑท์ีม่คีวามสอดคลอ้งกับลักษณะเฉพาะทางสงัคมวทิยาทีเ่ป็นอยูข่อง
ชมุชนวชิาการและเครอืขา่ยของผูป้ฏบิัตงิาน/ภาค ีดา้นตา่ง ๆ ในระบบสขุภาพไทย ที่
เอือ้ใหก้ารด าเนนิโครงการของ สสส. เป็นไปไดอ้ยา่งยดืหยุน่ ภายใตก้รอบของ
กฎเกณฑท์ีว่างไว ้ ชว่ยให ้สสส.สามารถบรรลเุป้าหมายภารกจิทีต่ัง้ไวไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว
และม ี

 
วตัถปุระสงคข์องโครงการนี้คอืการศกึษาเรือ่งผลประโยชนทั์บซอ้นและการ

บรหิารจัดการ เพือ่เสนอหลักทีช่ดัเจนวา่การมสีว่นไดเ้สยีแบบใดทีเ่ขา้ขา่ยเป็น
ผลประโยชนทั์บซอ้น รวมทัง้เสนอแนะกลไก กระบวนการและขัน้ตอนการปฏบิัตใินการ
บรหิารจัดการปัญหาผลประโยชนทั์บซอ้น ทีไ่ดม้าตรฐาน สามารถสรา้งความน่าเชือ่ถอื
ตอ่สาธารณะ ตามแนวทางทีเ่หมาะสมกับการปฏบิัตงิานของ สสส. ซึง่ตอ้งการความ
ยดืหยุน่คลอ่งตัว ในการด าเนนิบทบาททัง้ในเชงิรกุ และในเชงิแกไ้ขปัญหาสขุภาวะ 
       
 การศกึษาโครงการนีม้กีรอบระยะเวลา 4 เดอืน (พฤศจกิายน 2548 – กมุภาพันธ ์
2549)  และทีป่รกึษาไดจ้ ากัดขอบเขตของการศกึษาไวท้ีก่ารศกึษาเพือ่เสนอแนวทาง
เพือ่พัฒนาระบบป้องกันและบรหิารจัดการปัญหาผลประโยชนทั์บซอ้นในกระบวนการ
ด าเนนิงานของ สสส.   โดยอาศัยตัวอยา่งจากกรณีศกึษาขององคก์รหลายแหง่ทัง้ใน
และตา่งประเทศ  รวมทัง้การศกึษาขอ้ก าหนดตามกฎหมาย กรอบจรรยาบรรณ และ
ระเบยีบปฏบิัตทิีเ่กีย่วขอ้งตา่งๆ  การสอบถามขอ้มลูและความคดิเห็นของผูท้ีท่ างาน
เกีย่วขอ้งกับ สสส. ในระดับตา่งๆ   แตม่ไิดค้รอบคลมุถงึการศกึษา/ประเมนิสถานการณ์
ผลประโยชนทั์บซอ้นใน สสส. และไมร่วมถงึการยกรา่งระเบยีบ/ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยเรือ่ง
ผลประโยชนทั์บซอ้น  
 
 
2. การพจิารณาประเด็นผลประโยชนท์บัซอ้นและแนวทางการบรหิารจดัการ

ผลประโยชนท์บัซอ้นของหนว่ยงานและองคก์รในและตา่งประเทศบางแหง่ 
 

การศกึษาสว่นนีแ้บง่เป็น 3 ประเด็นส าคญั คอื 
 

1) ขอ้พจิารณาท่ัวไปเกีย่วกับเรือ่งผลประโยชนทั์บซอ้น 
2) กรณีศกึษา 

    3) ขอ้คดิจากการศกึษาเปรยีบเทยีบมมุมองและแนวทางการบรหิาร
จัดการผลประโยชนทั์บซอ้นของกรณีศกึษาตา่งๆ 

 
 
2.1   ขอ้พจิารณาท ัว่ไปเกีย่วกบัเร ือ่งผลประโยชนท์บัซอ้น 

 
2.1.1 นยิามและความหมาย  

 
ค านยิามเกีย่วกับผลประโยชนทั์บซอ้นมอียูเ่ป็นจ านวนมาก แตถ่า้จะกลา่วใน

สารัตถะส าคัญแลว้ ผลประโยชนทั์บซอ้น (conflict of interest – COI) หมายถงึ
สถานการณ์ทีเ่ปิดชอ่งทางใหผ้ลประโยชนส์ว่นตัวของบคุคล รวมทัง้ญาตมิติร และ
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องคก์รทีม่คีวามสมัพันธก์บับคุคลผูนั้น้สามารถเขา้ไปแทรกแซงหรอืมอีทิธพิลตอ่การ
ปฏบิัตภิารกจิตามหนา้ทีท่ีเ่ป็นทางการของบคุคลผูนั้น้ และเป็นโอกาสใหบ้คุคลผูนั้น้
แสวงผลไดส้ว่นตนและพวกพอ้งในขณะทีอ่งคก์รหรอืสว่นรวมเสยีประโยชน ์ และเกดิ
ความไมเ่ป็นธรรมในการด าเนนิงานขององคก์ร 

 
 จากนยิามขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ผลประโยชนทั์บซอ้น มอีงคป์ระกอบทีส่ าคัญ 3 
สว่น  

องคป์ระกอบผลประโยชน์ทบัซอ้น

2. ผลประโยชนอ์งคก์ร1.ผลประโยชนส์ว่นตวั

3. การท่ีผลประโยชน์ส่วนตวัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ/ด าเนินการในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามต าแหน่ง

 
 
  
องคป์ระกอบแรก คอื ผลประโยชนส์ว่นตัว ซึง่เป็นเรือ่งธรรมดาทีท่กุคนยอ่มมี
ผลประโยชนส์ว่นตัวและแสวงหาผลประโยชนส์ว่นตัว   ผลประโยชนส์ว่นตัวในแงน่ีย้ัง
ครอบคลมุถงึผลประโยชนท์ีเ่อือ้ตอ่ผูใ้กลช้ดิกับบคุคลนัน้ดว้ย  ซึง่หมายถงึบคุคลภายใน
ครอบครัว ญาต ิเพือ่นพอ้ง และองคก์รทีผู่นั้น้มคีวามเกีย่วพัน  ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับลักษณะ
เครอืขา่ยและแบบแผนความสมัพันธท์างสงัคมของบคุคลในแตล่ะสงัคม  
 
 ปมของเรือ่งผลประโยชนทั์บซอ้นอยูท่ีอ่งคป์ระกอบประการทีส่อง คอื อ านาจ
หนา้ทีอ่ันเกดิจากต าแหน่งในองคก์ร   ซึง่หมายถงึหนา้ทีข่องบคุคลซึง่เกดิจากการด ารง
ต าแหน่ง หรอืการด าเนนิบทบาทตามหนา้ทีก่ารงานหรอืวชิาชพี ซึง่ท าใหบ้คุคลนัน้มี
ความรับผดิชอบและพันธะกจิตอ่องคก์ร ตอ่ลกูคา้ ตอ่นายจา้ง หรอืตอ่สาธารณะ ซึง่
ความรับผดิชอบหรอืพันธะกจิในสว่นนี ้สงัคมหรอืทกุฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามคาดหวงัวา่
บคุคลนัน้จะใหค้วามส าคัญสงูกวา่ผลประโยชนส์ว่นตัว   
 
 การแสวงหาผลประโยชน์สว่นตัวจะเขา้ขา่ยผลประโยชนทั์บซอ้นจรงิๆ ก็ตอ่เมือ่มี
องคป์ระกอบประการทีส่าม คอื การทีบ่คุคลนัน้ปลอ่ยใหผ้ลประโยชนส์ว่นตัวเขา้มามี
อทิธพิลตอ่การตัดสนิใจหรอืด าเนนิการในการปฏบิัตหินา้ทีท่ีเ่ป็นทางการของตน โดยไม่
รักษาผลประโยชนข์ององคก์ร หรอืผูท้ีเ่ป็นลกูคา้ นายจา้ง หรอืผลประโยชนส์ว่นรวมของ
สาธารณะ 
 
 ตัวอยา่งทีพ่บอยูเ่สมอเกีย่วกับสถานการณ์ทีเ่ขา้ขา่ยการมผีลประโยชนทั์บซอ้น
ไดแ้ก ่
 

1) การเอือ้ประโยชนแ์กต่นเอง (self-dealing) เชน่ การใชต้ าแหน่งในองคก์รเอือ้
ประโยชนใ์หแ้กบ่รษัิททีป่รกึษาเอกชนทีต่นเองเป็นหุน้สว่นหรอืเจา้ของ 
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2) การรับผลประโยชน ์(accepting benefits) เชน่ การรับสนิบนเพือ่แลกกับการ
พจิารณาตัดสนิอนุมัตโิครงการบางอยา่งเป็นตน้ นอกจากนี ้การรับของขวญั 
ต าแหน่งกติตมิศกัดิ ์หรอืเงนิบรจิาคจากบคุคลภายนอกองคก์ร ก็อาจเขา้ขา่ยที่
น าไปสูก่ารเกดิผลประโยชนทั์บซอ้นได ้แมใ้นขณะทีก่ารให/้รับของขวญัหรอืเงนิ
บรจิาคเกดิขึน้นัน้ จะยังไมม่กีารแลกเปลีย่นสิง่ใดก็ตาม 

 
3) การเป็นตัวแทนหรอืนายหนา้ (influence peddling) การทีบ่คุคลในต าแหน่งใช ้

อทิธพิลอันเกดิจากต าแหน่งของตนเป็นตัวแทนหรอืนายหนา้เพือ่แสวงประโยชน์
ใหแ้กก่ลุม่บางกลุม่โดยไมเ่ป็นธรรมกับกลุม่อืน่ๆ 

 
4) การใชท้รัพยส์นิขององคก์รหรอืของสาธารณะในกจิกรรมทีเ่ป็นผลประโยชน์

สว่นตัว เชน่ การใชย้านพาหนะของราชการไปในกจิสว่นตัว หรอืการใชเ้ครือ่งไม ้
เครือ่งมอืตา่งๆ ขององคก์รท างานเพือ่รับผลประโยชนเ์ป็นการสว่นตัว 

 
5) การใชข้อ้มลูปกปิด (confidential information) ไปในทางทีเ่อือ้ประโยชนต์อ่

ตนเอง เชน่ การซือ้/ขายเงนิตราตา่งประเทศ เมือ่รับทราบขอ้มลูปกปิดโดย
ต าแหน่งหนา้ทีว่า่จะมกีารเปลีย่นแปลงระบบอัตราแลกเปลีย่น  หรอืในกรณีการ
ซือ้ขายหุน้โดยทราบขอ้มลูภายใน 

 
6) การเอือ้ประโยชนใ์หแ้กเ่ครอืญาตหิรอืเพือ่นและบรษัิทบรวิารทัง้หลาย 

(nepotism) 
 

7) การด าเนนิธรุกจิหรอืกจิการทีเ่ป็นการแขง่ขนักับองคก์รทีต่นสงักัด หรอืการ
ด าเนนิกจิกรรมกจิการใดๆ ทีข่ดัแยง้กับเป้าหมายภารกจิขององคก์ร 

 
8) การด ารงต าแหน่งในองคก์รหรอืในหนา้ทีท่ีม่ผีลประโยชนข์ดัแยง้กันในเวลา

เดยีวกัน 
 

9) การสรา้งความสมัพันธท์างธรุกจิหรอืผลประโยชนส์ว่นตัวระหวา่งผูบ้ังคับบัญชา
และผูอ้ยูใ่ตบ้ังคับบัญชา 

 
10) สถานะภายหลังการด ารงต าแหน่งหรอืภายหลังการออกจากงาน (post-

employment) เชน่ การจัดตัง้บรษัิททีป่รกึษาเพือ่ lobby องคก์รภาครัฐทีต่นเคย
ด ารงต าแหน่งอยู ่หรอืการออกจากองคก์รภาครัฐแลว้ไปท างานกับบรษัิททีต่น
เป็นผูม้สีว่นในการพจิารณาอนุมัตสิมัปทานใหแ้กบ่รษัิทนัน้ 

  
           เกณฑท์ดสอบส าคัญประการหนึง่ทีช่ว่ยใหเ้ราสามารถตัดสนิเกีย่วกบั
สถานการณ์ผลประโยชนทั์บซอ้น ไมว่า่ในรปูแบบใดทีก่ลา่วมาขา้งตน้ คอืเกณฑท์ดสอบ
ทีเ่รยีกวา่ การทดสอบความไวว้างใจ (trust test) โดยการถามตนเองดว้ยมโนธรรม
ส านกึวา่ การกระท าอยา่งหนึง่อยา่งใด หรอืเหตปัุจจัยในสถานการณ์เชน่ใด ทีจ่ะท าให ้
ลกูคา้ เพือ่นรว่มวชิาชพี องคก์รทีต่นสงักัด และสาธารณชนเกดิขอ้กังขาตอ่การใช ้
วนิจิฉัยในการตัดสนิใจหรอืการด าเนนิบทบาทหนา้ทีข่องตน  ความไวว้างใจของผูท้ี่
เกีย่วขอ้งหรอืมสีว่นไดส้ว่นเสยี คอืหัวใจส าคัญของการพจิารณาวา่อะไรเป็นหรอืเขา้ขา่ย
วา่จะเป็นผลประโยชนทั์บซอ้น 
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2.1.2   ผลประโยชนท์บัซอ้นและธรรมาภบิาล 
 
การป้องกันและบรหิารจัดการผลประโยชนทั์บซอ้นเป็นสว่นหนึง่ของการพัฒนา

ธรรมาภบิาลขององคก์ร  และเป็นมติทิีส่ าคัญทีส่ดุตอ่ความน่าเชือ่ถอื และประสทิธภิาพ
ประสทิธผิลขององคก์ร   ในการตรวจสอบการด าเนนิงานขององคก์รตา่งๆ  การไมป่ฏบิัต ิ
ตามขอ้ก าหนดเกีย่วกับผลประโยชนทั์บซอ้นถอืวา่เป็นความเสีย่งขององคก์รประเภท
หนึง่ และเป็นความเสีย่งในเรือ่ง “ธรรมาภบิาลขององคก์ร” 

 
ในขณะทีธ่รรมาภบิาลประกอบดว้ยหลายมติ ิเชน่ ความโปรง่ใสและตรวจสอบได ้ 

การมสีว่นรว่ม การปลอดผลประโยชนทั์บซอ้นหรอืการมรีะบบการบรหิารจัดการ
ผลประโยชนทั์บซอ้นทีด่ ีฯลฯ   ผลประโยชนทั์บซอ้นมขีอบเขตแคบกวา่  คอืเกีย่วขอ้ง
กับความขดัแยง้ระหวา่ง “ผลประโยชนส์ว่นตัว” และ “ผลประโยชนอ์งคก์รหรอืประโยชน์
สาธารณะ” เทา่นัน้ 

 
ตัวอยา่ง เชน่ เจา้หนา้ที ่สสส. ซือ้ของจากบรษัิท ก.  โดยมไิดส้บืราคาของ

ประเภทเดยีวกันจากบรษัิทอืน่  คอืการด าเนนิการทีไ่มส่อดคลอ้งกับหลกัธรรมาภบิาล 
เพราะไมไ่ดด้ าเนนิการตามกระบวนการทีจ่ะเป็นประโยชนท์ีส่ดุแกอ่งคก์ร   แตใ่นกรณีนี้
เจา้หนา้ที ่สสส. ไมม่ผีลประโยชนทั์บซอ้น  เพราะไมไ่ดรั้บประโยชนจ์ากการจัดซือ้
ดังกลา่วในทางตรงหรอืทางออ้ม    

 
แตถ่า้เจา้หนา้ที ่สสส. ซือ้ของจากบรษัิท ก. ซึง่มรีาคาแพงกวา่บรษัิท ข. เพราะ

เป็นเพือ่นกับเจา้ของบรษัิท ก.  จะเรยีกวา่เป็นกรณีผลประโยชนทั์บซอ้น    
 
ในกรณีทีเ่จา้หนา้ที ่สสส. ซือ้ของจากบรษัิท ก. ซึง่มคีวามสมัพันธเ์ป็นเพือ่น  แต่

บรษัิทดังกลา่วเสนอราคาต า่สดุเมือ่เปรยีบเทยีบกับบรษัิทอืน่ๆ  นัน้ แมจ้ะไมใ่ช่
สถานการณ์ผลประโยชนทั์บซอ้นทีแ่ทจ้รงิ  แตใ่นสายตาคนภายนอก  อาจเขา้ใจวา่เป็น
ผลประโยชนทั์บซอ้นได ้ เพราะอาจเกดิความเขา้ใจวา่เจา้หนา้ที ่สสส. ใหข้อ้มลูบรษัิท 
ก. ใหส้ามารถเสนอราคาต า่สดุได ้ ซึง่ก็ท าใหเ้สยีความน่าเชือ่ถอืของ สสส. ไดเ้ชน่กัน 

 
องคก์รทัง้หลายจงึควรใหค้วามส าคัญกับการพัฒนาแนวทางการป้องกันและ

บรหิารจัดการผลประโยชนทั์บซอ้น  พรอ้มๆ กับสง่เสรมิใหม้ธีรรมาภบิาลในทกุมิติ ิ  
 

2.1.3 แนวทางการจดัการปญัหาผลประโยชนท์บัซอ้น    
 
หลักการส าคัญในเรือ่งผลประโยชนทั์บซอ้น คอื  หน่วยงานและองคก์รตา่งๆ 

ตอ้งยอมรับวา่เป็นไปไดย้ากทีจ่ะไมม่สีถานการณ์ผลประโยชน์ทับซอ้นเลยในการ
ด าเนนิงานตา่งๆ  และจะตอ้งศกึษาสถานการณ์ตา่งๆ ทีอ่าจเกดิผลประโยชนทั์บซอ้นใน
การด าเนนิงานขององคก์รเพือ่หาแนวทางในการจัดการกับปัญหาผลประโยชนทั์บซอ้นที่
เหมาะสมกับสภาพปัญหา  ซึง่สว่นใหญต่อ้งอาศัยมาตรการตา่งๆ ในการจัดการ
ผลประโยชนทั์บซอ้น อาท ิ 
 

x การสรา้งวฒันธรรมองคก์รตามหลักธรรมาภบิาลทีใ่หค้วามส าคัญตอ่การ
ท างานอยา่งโปรง่ใส มคีวามรับผดิชอบทีพ่รอ้มใหต้รวจสอบได ้

x การเปิดเผยขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับผลประโยชนทั์บซอ้น หรอืกรณีทีอ่าจ
พจิารณาไดว้า่เป็นผลประโยชนทั์บซอ้น  เพือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใส และ
ตรวจสอบได ้ 
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x การก าหนดขอ้หา้ม เชน่ หา้มมใิหผู้ม้ผีลประโยชนทั์บซอ้นเขา้รว่มการ
พจิารณาหรอืวนิจิฉัยในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 ส าหรับองคก์รภาครัฐ  การใชม้าตรการตา่งๆ ในการบรหิารจัดการผลประโยชน์
ทับซอ้นม ี2 แนวทางใหญ่ๆ  คอื   
 

1) การตราเป็นกฎหมายหรอืระเบยีบราชการ  
2) การวางแนวทางการปฏบิัตใินรปูแบบอืน่ทีเ่ป็นทางการนอ้ยกวา่    

 
 แตล่ะแนวทางมขีอ้ดขีอ้เสยีแตกตา่งกัน และยังไมม่ขีอ้สรปุอยา่งชดัเจนวา่
แนวทางใดมปีระสทิธภิาพมากกวา่กันในการจัดการกับปัญหาผลประโยชนทั์บซอ้น  
 
 การตราเป็นกฎหมายหรอืออกระเบยีบราชการมาใชบ้ังคับนัน้ ในทางหนึง่เป็นการ
สรา้งความชดัเจนเกีย่วกับขอ้ตอ้งหา้มตา่งๆ วา่ส ิง่ใดท าไดท้ าไมไ่ดอ้ยา่งใด และในกรณี
ทีเ่ป็นกฎหมาย การละเมดิจะมบีทลงโทษอยา่งแจง้ชดั ซึง่อาจจะมผีลในทางการป้อง
ปราม   
 
 อยา่งไรก็ด ีการตราแนวปฏบิัตเิกีย่วกับผลประโยชนทั์บซอ้นเป็นกฎหมายหรอื
ระเบยีบราชการก็อาจท าใหเ้กดิความไมย่ดืหยุน่และความลา่ชา้ในการปฏบิัตงิาน  เป็น
การน าเอากฎระเบยีบน าหนา้การใชเ้หตผุลพจิารณาตามความเหมาะสมของสถานการณ์  
และในหลายกรณีการบังคบัใชก้ฎหมายทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพจะท าใหส้ถานการณ์
ผลประโยชนทั์บซอ้นเลวรา้ยลงไปกวา่เดมิ หลายฝ่ายจงึเห็นวา่การปลกูฝังจรยิธรรมเป็น
วธิทีีไ่ดผ้ลอยา่งยั่งยนืกวา่การออกกฎหมายมาบังคับ   
 
 แตก่ารอาศัยแตเ่พยีงหลกัการทางจรยิธรรมหรอืจรรยาบรรณอยา่งกวา้งๆ นัน้ ก็
อาจกอ่ใหเ้กดิปัญหาความคลมุเครอืเกีย่วกับมาตรฐานและบรรทัดฐานของการป้องกัน
เรือ่งผลประโยชนทั์บซอ้นไดเ้ชน่กัน เพราะแตล่ะบคุคลยอ่มใหน้ ้าหนักความส าคัญไม่
เทา่กันตอ่จรรยาบรรณหรอืหลักการทางจรยิธรรมเหลา่นัน้ 
 
 ประธานาธบิดจีอหน์ เอฟ เคนเนดี ้เมือ่คราวเสนอรา่งกฎหมายเกีย่วกับ
ผลประโยชนทั์บซอ้นใหรั้ฐสภาพจิารณาในเดอืนเมษายน ค.ศ. 1961 ซึง่นับเป็นครัง้แรก
ในสหรัฐอเมรกิาทีไ่ดม้กีารเสนอรา่งกฎหมายเกีย่วกับเรือ่งนี ้ไดส้รปุประเด็นเกีย่วกับขอ้ดี
ขอ้เสยีของการตราเรือ่งผลประโยชนทั์บซอ้นเป็นกฎหมายไวอ้ยา่งชดัเจน และใหข้อ้คดิ
ทีด่แีกเ่ราในเรือ่งนีไ้ด ้ดังนี ้
 

The ultimate answer to ethical problems in government is honest 
people in a good ethical environment.  No web of statute or regulation, 
however intricately conceived, can hope to deal with the myriad 
possible challenges to a man’s integrity or his devotion to the public 
interest. 
 
Nevertheless formal regulation is required – regulation which can lay 
down clear guidelines of policy, punish venality and double-dealing, 
and set a general ethical tone for the conduct of public business. 
 
Criminal statutes and presidential orders, no matter how carefully 
conceived or meticulously drafted, cannot hope to deal effectively with 
every problem of ethical behavior or conflict of interest.  Problems 
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arise in infinite variation.  They often involve subtle and difficult 
judgments.  And even the best of statutes or regulations will fail of 
their purpose if they are not vigorously and wisely administered.1 
 

2.2 กรณีศกึษา 
 
การศกึษาครัง้นีไ้ดพ้จิารณาประเด็นผลประโยชนทั์บซอ้นและแนวทางการบรหิาร

จัดการผลประโยชนทั์บซอ้นของหน่วยงานและองคก์รในและตา่งประเทศบางแหง่2 ซึง่
อาจจัดกลุม่ไดด้ังนี ้
 

1) องคก์รใหท้นุสง่เสรมิสขุภาพตา่งประเทศ ไดแ้ก ่VicHealth และ Healthway ใน
มลรัฐวคิตอเรยีและมลรัฐออสเตรเลยีตะวนัตก ในประเทศออสเตรเลยี   กลุม่นี้
เป็นองคก์รทีม่บีทบาทภารกจิใกลเ้คยีงกับ สสส. มากทีส่ดุ  

 
2) องคก์รอืน่ๆ ตา่งประเทศ ไดแ้ก ่Faculty of Public Health, Harvard University  

ซึง่เนน้การสรา้งแนวทางการบรหิารจัดการผลประโยชนทั์บซอ้นในหมูค่ณาจารย ์ 
และ World Health Organization ซึง่เนน้การสรา้งแนวทางการบรหิารจัดการ
ผลประโยชนทั์บซอ้นในกลุม่ทีป่รกึษาทีท่ างานให ้WHO 

 
3) องคก์รใหท้นุในประเทศไทย ไดแ้ก ่ส านักงานกองทนุสนับสนุนการวจัิย และ

ส านักงานคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาต ิ ซึง่เนน้การสรา้งแนวทางการบรหิารจัดการ
ผลประโยชนทั์บซอ้นในกลุม่ผูบ้รหิารทนุอดุหนุนและผูรั้บทนุอดุหนุน 

 
4) องคก์รภาคธรุกจิในประเทศไทย ไดแ้ก ่ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  
 
5) หลักการทีเ่กีย่วขอ้งกับผลประโยชนทั์บซอ้นในกฎหมายประเทศไทยทีส่ าคญั 

ไดแ้ก ่รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  พระราชบัญญัตวิธิปีฏบิัต ิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  ระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรวีา่ดว้ยการพัสด ุ
พ.ศ. 2535 แำ าำำ้ ากไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2541  และพระราชบัญญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2542 

 
2.2.1 VicHealth  ประเทศออสเตรเลยี (มลรฐัวคิตอเรยี) 

 
 การพจิารณาประเด็นผลประโยชนท์บัซอ้น: 
 
 การพจิารณาเรือ่งผลประโยชนทั์บซอ้นของ VicHealth มรีากฐานทางกฎหมาย
จากกฎหมายควบคมุยาสบู ค.ศ. 1987 (พ.ศ. 2530) มาตรา 26  เกีย่วกับแนวทางการ
บรหิารจัดการผลประโยชนทั์บซอ้น 

                                                 
1 ร่างกฎหมายดงักลา่วยังคา้งอยูใ่นสภา เมือ่ประธานาธบิดเีคนเนดีถ้งึแกอ่สญักรรม ตอ่มาประธานาธบิดี
จอหน์สนัไดอ้อกระเบยีบวา่ดว้ยแนวปฏปัิตเิพือ่ป้องกนัปัญหาผลประโยชนท์ับซอ้นในรูปของ executive 
order ในปี 1965 ภายหลงัการเกดิคด ีWatergates  สหรัฐอเมรกิาไดจ้ัดตัง้ The United States Office 
of Government Ethics ขึน้ในปีค.ศ. 1978 เพือ่รับผดิชอบเกีย่วกับปัญหาจรยิธรรมในวงราชการ  ส าหรับ
รายละเอยีดเกีย่วกบัการด าเนนิการเพือ่สรา้งระบบก ากบัดแูลและป้องกนัปัญหาผลประโยชน์ทบัซอ้นใน
การบรหิารงานภาครัฐของสหรัฐอเมรกิา โปรดดใูน เว็บไซตข์อง the US Office of Government Ethics, 
http://www.usoge.gov/  
 
2 คณะวจัิยไดศ้กึษา ขอ้บงัคับวา่ดว้ยประมวลจรยิธรรมของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและกรรมาธกิาร พ.ศ. 
2542 ส านักงานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร  แตไ่มพ่บแนวคดิเรือ่งผลประโยชนท์ับซอ้น 

http://www.usoge.gov/
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 ทัง้นี ้VicHealth ไดก้ าหนดจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัต ิ(Code of Ethics 
and Proper Practice) ทีร่ะบเุรือ่งผลประโยชนทั์บซอ้นไวใ้นขอ้ 4 และขอ้ 11 วา่ 
กรรมการบรหิารของ VicHealth จะตอ้งพยายายามหลกีเลีย่งสถานการณ์ผลประโยชน์
ทับซอ้นใหม้ากทีำ่สุดุ  และในกรณีทีเ่กดิผลประโยชนทั์บซอ้น  กรรมการฯ จะตอ้งปฏบิัต ิ
ตามนโยบายและแนวปฏบิัตเิรือ่งผลประโยชนทั์บซอ้นที ่VicHealth ไดก้ าหนดไว ้ และ
จะไมใ่ชต้ าแหน่งหนา้ทีห่รอืขอ้มลูทีไ่ดม้าจากการด ารงต าแหน่งดังกลา่วไปในทางทีจ่ะ
ท าใหไ้ดรั้บผลประโยชนพ์เิศษแกต่นเองหรอืผูอ้ ืน่ท าใหเ้กดิการเสยีประโยชนห์รอืเสือ่ม
เสยีแก ่VicHealth 
 
 ทัง้นี ้ VicHealth ใหค้วามส าคัญกับ “material interest” ใน 3 รปูแบบ ไดแ้ก ่
 

1) มผีลประโยชนใ์นธรุกจิหรอืองคก์รอืน่ทีม่ธีรุกรรมกับ VicHealth 
2) เป็นเจา้ของทรัพยส์นิทีอ่าจเป็นตน้เหตขุองความขดัแยง้ 
3) มตี าแหน่งในองคก์รทีอ่าจมธีรุกรรมกับ VicHealth 

 
 ผูท้ีอ่ยูใ่นขา่ยทีม่โีอกาสจะมผีลประโยชนทั์บซอ้นในขอบเขตของจรรยาบรรณ
และแนวทางปฏบิัตไิดแ้ก ่กรรมการบรหิาร กรรมการทีป่รกึษา และกรรมการอืน่ๆ  โดยไม่
รวมเจา้หนา้ที ่ แตข่ยายขอบเขตใหค้รอบคลมุญาตสินทิของบคุคลเหลา่นี ้และองคก์รที่
บคุคลเหลา่นีเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืเจา้หนา้ที ่
 
 อยา่งไรก็ตามเจา้หนา้ทีข่อง VicHealth ทีม่คีวามรับผดิชอบดา้นการเงนิก็อยูใ่น
ขา่ยทีอ่าจมผีลประโยชนทั์บซอ้นดว้ยเชน่กัน  และขอบเขตการพจิารณารวมถงึครอบครัว 
และพวกพอ้ง 
 
 การบรหิารจดัการผลประโยชนท์บัซอ้น: 
 
 จรรยาบรรณและแนวทางปฏบิตั ิ(Code of Ethics and Proper 
Practice) ของ VicHealth ก าหนดแนวทางการบรหิารจัดการผลประโยชนทั์บซอ้น
ส าหรับกรรมการบรหิาร กรรมการทีป่รกึษา และกรรมการอืน่ๆ ดังนี ้
 

1) ใหน้ าเสนอแนวทางการด าเนนิการเรือ่งผลประโยชนทั์บซอ้นตอ่กรรมการบรหิาร 
คณะกรรมการและกรรมการทีป่รกึษาเมือ่ไดรั้บแตง่ตัง้ 

 
2) ใหก้รรมการทีม่ผีลประโยชนท์างตรงหรอืทางออ้มในสญัญาหรอืทนุกับ 

VicHealth แถลงรายการผลประโยชนทั์บซอ้นในการประชมุในวาระแรกเมือ่
ทราบวา่อาจเกดิผลประโยชนทั์บซอ้น และกอ่นทีค่ณะกรรมการจะพจิารณา
สญัญาหรอืทนุนัน้ๆ    

 
3) กรรมการผูนั้น้จะตอ้งไมร่ว่มการประชมุทีจ่ะพจิารณาสญัญาหรอืทนุทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
4) ใหบ้ันทกึค าแถลง ฯลฯ ไวใ้นรายงานการประชมุ และใหแ้จง้การแถลงรายการ

ผลประโยชนทั์บซอ้นทีเ่กดิในคณะกรรมการและคณะกรรมการทีป่รกึษาตอ่คณะ
กรรมการบรหิาร   

 
5) กรรมการทีแ่ถลงรายการผลประโยชนทั์บซอ้นในการประชมุอืน่ๆ ตอ้งด าเนนิการ

ซ ้าในการประชมุคณะกรรมการบรหิาร   
 



   

 10 

6) VicHealth มหีนา้ทีจั่ดเก็บขอ้มลูการแถลงรายการผลประโยชนทั์บซอ้น  ในขณะ
ทีค่ณะกรรมการบรหิารและผูจั้ดการตอ้งน าสง่เอกสารและปรับปรงุขอ้มลูใน 
Declarations Register ใหทั้นสมัย 

 
 แนวทางปฏบิตัทิางการเงนิ (Financial Code of Practice) ส าหรับ
เจา้หนา้ที ่VicHealth  สรปุสาระส าคัญไดด้ังนี ้
 

1) เจา้หนา้ที ่VicHealth จะตอ้งปฏบิัตติามกฎหมายและขอ้ก าหนดของ
กระทรวงการคลัง และแถลงรายการผลประโยชนส์ว่นตัวและธรุกจิสว่นตัวซึง่อาจ
เกีย่วพันกับการใหท้นุ การจัดซือ้จัดจา้ง หรอืธรุกรรมอืน่ๆ ของ VicHealth    
เจา้หนา้ที ่VicHealth จะตอ้งแถลงรายการผลประโยชนต์า่งๆ เหลา่นีเ้มือ่มี
สถานการณ์ทีอ่าจถกูพจิารณาวา่เจา้หนา้ทีผู่นั้น้ ครอบครัว หรอืพวกพอ้งมี
อทิธพิลตอ่การตัดสนิใจหรอืไดรั้บประโยชนจ์ากการตัดสนิใจของ VicHealth  
ทัง้นีเ้จา้หนา้ทีด่ังกลา่วจะตอ้งแถลงรายการผลประโยชนต์อ่ผูอ้ านวยการฝ่าย
การเงนิและการบรหิารและบันทกึไวใ้นทะเบยีนค าแถลงผลประโยชน ์  

 
2) เจา้หนา้ที ่VicHealth จะตอ้งไมม่อีทิธพิลตอ่การใหท้นุหรอืสญัญาจัดซือ้จัดจา้ง

ทีต่นเองมผีลประโยชนเ์กีย่วขอ้ง 
 

3) เจา้หนา้ที ่VicHealth ทีป่ฏบิัตหินา้ทีส่มัภาษณ์หรอืคัดเลอืกผูส้มคัรหรอืขอ้เสนอ
โครงการจะตอ้งแจง้ใหผู้อ้ านวยการทราบถงึขอ้มลูทีต่นเองทราบเกีย่วกับ
ประโยชนท์ีเ่กีย่วขอ้งกับผูส้มัครหรอืผูเ้สนอโครงการนัน้ๆ ทันททีีท่ราบ 

 
4) เจา้หนา้ที ่VicHealth จะตอ้งไมรั่บของขวญัซึง่อาจถกูพจิารณาเป็นสิง่ตอบแทน

หรอืเครือ่งจงูใจในการท าธรุกจิกับบคุคลหรอืองคก์รใดก็ตาม  และจะตอ้งสง่
ของขวญัทีม่มีลูคา่เกนิ 50 เหรยีญคนื หรอืสง่ใหผู้อ้ านวยการ หรอืบรจิาคให ้
องคก์รการกศุล 

 
5) เจา้หนา้ที ่VicHealth  จะตอ้งหารอืผูอ้ านวยการกอ่นรับต าแหน่งงานทีอ่าจมี

ผลประโยชนทั์บซอ้นกับงานในความรับผดิชอบที ่VicHealth 
 

6) เจา้หนา้ที ่VicHealth จะตอ้งไมใ่ชเ้ครือ่งมอื อปุกรณ์ของ VicHealth เพือ่
ประโยชนส์ว่นตัว 

 
2.2.2 Healthway  ประเทศออสเตรเลยี (มลรฐัออสเตรเลยีตะวนัตก) 

 
 การพจิารณาประเด็นผลประโยชนท์บัซอ้น: 
 
 การพจิารณาเรือ่งผลประโยชนทั์บซอ้นของ  Healthway มรีากฐานทางกฎหมาย
จากกฎหมายควบคมุยาสบู ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533)  มาตรา 3, 5(5) และ 21       
 
 มาตรา 3 ก าหนดใหผู้ท้ีม่ผีลประโยชนส์ว่นตัวทางตรงหรอืทางออ้มในประเด็นที่
เกีย่วกับการด าเนนิงานของ Healthway แถลงรายการผลประโยชนทั์บซอ้นและไมเ่ขา้
รว่มการอภปิรายหรอืการพจิารณาตัดสนิใจของ Healthway ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับ
ประเด็นนัน้ๆ  โดยก าหนดโทษปรับ  2,500 เหรยีญ  และก าหนดใหร้วมค าแถลงรายการ
ผลประโยชนทั์บซอ้นไวใ้นรายงานการประชมุของ Healthway ดว้ย                                                                                                                                                                                                       
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 ผูท้ีอ่ยูใ่นขา่ยการพจิารณาวา่อาจมผีลประโยชนทั์บซอ้นไดแ้ก ่คณะกรรมการ  
คณะกรรมการทีป่รกึษา  และเจา้หนา้ที ่ รวมถงึญาตสินทิ (สาม ีภรรยา พอ่แม ่ 
ผูป้กครอง พีช่าย นอ้งสาว ปู่ ยา่ตายาย และเขยสะใภ)้ ของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการทีป่รกึษา  และเจา้หนา้ทีข่อง Healthway 
 

ผลประโยชนทั์บซอ้นเกดิขึน้เมือ่มผีลประโยชนท์างวตัถหุรอืผลประโยชนอ์ืน่มาก
จนอาจมอีทิธพิลตอ่การตดัสนิใจในการปฏบิัตหินา้ำทีีต่ามภารกจิของ Healthway อาท ิ
เชน่ เป็นกรรมการหรอืเจา้หนา้ทีข่ององคก์รทีเ่สนองานจัดซือ้จัดจา้ง  การขอรับทนุหรอื
การอปุถัมภจ์าก Healthway  หรอืมปีระโยชนท์างตรงหรอืทางออ้มจากผลของการ
จัดซือ้จัดจา้ง การไดรั้บทนุ ฯลฯ ดังกลา่ว 

 
 การบรหิารจดัการผลประโยชนท์บัซอ้น: 
 

นอกจากจะมกีฎหมายควบคมุยาสบู พ.ศ. 2533 เป็นพืน้ฐานการด าเนนิการที่
ส าคัญแลว้  Healthway ไดก้ าหนดนโยบายเกีย่วกับผลประโยชนทั์บซอ้นตัง้แตปี่ 2533 
และปรับปรงุเพิม่เำติมิในปี 2534 และ 2538   สรปุแนวทางการบรหิารจัดการ
ผลประโยชนทั์บซอ้นของ Healthway คอื 

 
1) กอ่นการประชมุทกุครัง้ทีม่วีาระการพจิารณาประเด็นทางนโยบาย การจัดซือ้จัด

จา้ง และการใหท้นุสนับสนุนแผนงานโครงการ  ใหก้รรมการ กรรมการทีป่รกึษา
แถลงรายการผลประโยชนทั์บซอ้นทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
2) ใหก้รรมการ  กรรมการทีป่รกึษา และเจา้หนา้ทีท่ีท่ราบวา่ตนเองอาจมี

ผลประโยชนทั์บซอ้นทางตรงหรอืทางออ้มแถลงรายการผลประโยชนทั์บซอ้น
ดังกลา่วในการประชมุคณะกรรมการ/คณะกรรมการทีป่รกึษาทีจั่ดขึน้เป็นครัง้แรก
หลังจากทีไ่ดต้ระหนักทราบ  และกอ่นทีท่ีป่ระชมุจะพจิารณาเรือ่งการใหท้นุ
สนับสนุน หรอืสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
3) กรรมการ  กรรมการทีป่รกึษา Heathway ทีเ่ป็นกรรมการขององคก์รหรอืมี

อ านาจตัดสนิใจในองคก์รทีเ่สนอขอรับทนุหรอืสญัญาจา้งจาก Healthway 
จะตอ้งแถลงใหท้ราบถงึโอกาสทีอ่าจเกดิผลประโยชนทั์บซอ้น   ทัง้นีก้รณี
ดังกลา่วมไิดห้มายความวา่จะเกดิผลประโยชนทั์บซอ้นเสมอไป  แตค่วรเปิดเผย
และขอรับการพจิารณาจากคณะกรรมการหรอืประธานคณะกรรมการ   ในกรณีที่
คณะกรรมการพจิารณาวา่เป็นผลประโยชนทั์บซอ้น  ประธานจะขอใหก้รรมการผู ้
นัน้ออกจากหอ้งประชมุตลอดการพจิารณาประเด็นทีเ่กีย่วขอ้ง  ในกรณีทีม่ี
ผลประโยชนทั์บซอ้น  แตไ่มม่กีารอภปิรายประเด็นทีเ่กีย่วขอ้ง  กรรมการผูนั้น้ไม่
ตอ้งออกจากทีป่ระชมุ  แตไ่มม่สีทิธอิอกเสยีง 

 
4) ทีป่ระชมุจะบันทกึการแถลงเรือ่งผลประโยชนทั์บซอ้นและการทีก่รรมการผูนั้น้ไม่

รว่มประชมุไวใ้นรายงานการประชมุ และเมือ่กรรมการผูนั้น้กลับเขา้ประชมุ  จะ
ไมไ่ดรั้บแจง้ถงึผลการประชมุในเรือ่งดังกลา่ว  และไมใ่หก้รรมการผูนั้น้ชีแ้จงหรอื
ซกัถามเกีย่วกับประเด็นนัน้ๆ ตลอดการประชมุ   ถา้คณะกรรมการตอ้งการขอ้มลู
เพิม่เำติมิเกีย่วกับเรือ่งนัน้  ใหผู้จั้ดการ Healthway หรอืผูจั้ดการแผนงานหา
ขอ้มลูเพิม่เตมิเสนอในการประชมุครัง้ตอ่ไป   ในกรณีทีม่ขีอ้จ ากัดดา้นเวลา อาจ
ใชว้ธิกีารเวยีนขอ้มลูเพิม่เตมิเพือ่ใหค้ณะกรรมการสามารถตัดสนิใจไดร้วดเร็วขึน้ 
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5) เมือ่เริม่ภารกจิกับ Healthway  กรรมการ กรรมการทีป่รกึษา และเจา้หนา้ที ่
Healthway ทกุคนจะตอ้งเซ็นแบบฟอรม์ค าแถลงผลประโยชนทั์บซอ้น  
Healthway จะจัดเก็บค าแถลงนี ้ และจะปรับปรงุใหทั้นสมัยทกุหกเดอืน 

 
6) เมือ่กรรมการพจิารณาวา่อาจมกีรณีผลประโยชนทั์บซอ้นเกดิขึน้  ก็อาจใหร้อง

หรอืผูช้ว่ยทีไ่มม่ผีลประโยชนทั์บซอ้นรว่มประชมุเพือ่พจิารณาประเด็นดังกลา่ว  
 

7) ในกรณีทีเ่จา้หนา้ที ่ Healthway ท าหนา้ทีผู่แ้ทนองคก์รโดยการด ารงต าแหน่ง
กรรมการทีป่รกึษาหรอืกรรมการก ากับโครงการ (project steering committee) 
ของหน่วยงานทีรั่บทนุหรอืเสนอขอรับทนุจาก Healthway  เจา้หนา้ทีผู่นั้น้
จะตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการของ Healthway ทราบ  แตก่รณีนีไ้มจ่ าเป็นทีจ่ะเกดิ
ผลประโยชนทั์บซอ้นเสมอไป    

 
นอกจากนัน้ Healthway ยังก าหนดอยา่งชดัเจนใหเ้ผยแพรน่โยบายและการ

ด าเนนิการเรือ่งผลประโยชนทั์บซอ้นแกก่รรมการ กรรมการทีป่รกึษา เจา้หนา้ทีข่อง 
Healthway  ตลอดจนภาคแีละหน่วยงานอืน่ๆ  ดว้ยวธิกีารตา่งๆ อาท ิประชมุชีแ้จง 
ปฐมนเิทศ จดหมายขา่ว เว็บไซต ์ และก าหนดใหเ้ป็นสว่นหนึง่ของระบบการตรวจสอบ
ประเมนิผลระบบนโยบายทกุปีดว้ย 

 
2.2.3 Faculty of Public Health, Harvard University สหรฐัอเมรกิา 

 
 การพจิารณาประเด็นผลประโยชนท์บัซอ้น: 
 
 คณะสาธารณสขุ  มหาวทิยาลัยฮารว์ารด์ ใหค้วามสนใจกับการป้องกันมใิห ้
อาจารยใ์นคณะใชป้ระโยชนจ์ากการมตี าแหน่งหนา้ทีใ่นคณะฯ แสวงหาผลประโยชน์
สว่นตัวทีข่ดัแยง้กับงานสอน งานวจัิย และการด าเนนิการอืน่ๆ ของคณะฯ    ทัง้นีปั้ญหา
ผลประโยชนทั์บซอ้นซึง่มนัียผลประโยชนท์างการเงนิ (conflict of interest) เป็นความ
ขดัแยง้ทีแ่ตกตา่งจากความขดัแยง้อกีรปูแบบหนึง่ ไดแ้ก ่ความขดัแยง้ดา้นพันธะกจิ 
(conflict of commitment)  ซึง่เป็นเรือ่งของการจัดสรรเวลาระหวา่งการท างานวชิาการ
เป็นการสว่นตัวซึง่อาจมผีลใหอ้าจารยม์เีวลาและสามารถอทุศิตัวเองใหง้านในหนา้ทีข่อง
คณะฯ นอ้ยเกนิไป 
 
 การพจิารณาประเด็นผลประโยชนท์บัซอ้น: 
 
 เพือ่ป้องกันความขดัแยง้ดา้นพันธะกจิ  คณะฯ ไดก้ าหนดวา่อาจารยจ์ะใชเ้วลา
ท างานนอกเหนอืจากภารกจิทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะฯ ไดไ้มเ่กนิปีละ 52 วนัหรอื 1 
วนัตอ่สปัดาห ์ แมว้า่งานบรกิารชมุชนบางประเภทอาจจัดเป็นภารกจิทีค่วรกระท า  แต่
เพือ่ป้องกันมใิหเ้กดิปัญหา  จงึก าหนดใหอ้าจารยต์อ้งเปิดเผยงานทีม่ใิชง่านของคณะฯ 
ทกุประเภทในแบบฟอรม์ และอาจหารอืกับคณบดใีนกรณีทีจ่ าเป็น  
 
 ส าหรับกรณีผลประโยชนทั์บซอ้นนัน้  คณะฯ ก าหนดใหพ้จิารณาครอบคลมุถงึ
สมาชกิในครอบครัว (โดยมไิดใ้หค้ าจ ากัดความ) ตลอดจนนติบิคุคล รวมทัง้ทรัสตท์ี่
อาจารยผ์ูนั้น้มผีลประโยชนท์างการเงนิดว้ย 
 
 การบรหิารจดัการผลประโยชนท์บัซอ้น: 
 
 คณะฯ จ าแนกผลประโยชนทั์บซอ้นเป็น 3 ระดับและก าหนดแนวทางการบรหิาร
จัดการทีแ่ตกตา่งกันไวด้ังนี้ 
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ระดับที ่1 เป็นผลประโยชนทั์บซอ้นในระดับทีย่อมรับได ้เพราะกระท ากันท่ัวไปและมี
ผลประโยชนเ์กีย่วขอ้งนอ้ยมาก  ตัวอยา่งเชน่  

 
x รับคา่ลขิสทิธิจ์ากการตพีมิพผ์ลงานวชิาการ 
x รับคา่ตอบแทนการเขยีนบทความและการบรรยายพเิศษ 
x รับงานทีป่รกึษานอกคณะฯ โดยไมใ่ชเ้วลามากเกนิไป 
x เป็นกรรมการองคก์รของรัฐหรอืเอกชนทีไ่มข่ดัแยง้กับพันธะกจิของคณะฯ 

 
ระดับที ่2  เป็นผลประโยชนทั์บซอ้นทีอ่นุญาตใหม้ไีด ้แตต่อ้งใหม้กีารรายงานกอ่น 
และอาจมกีระบวนการตรวจสอบควบคมุ  ตัวอยา่งเชน่ 

 
x มอบหมายใหนั้กศกึษาท างานวจัิยทีอ่าจารยจ์ะไดรั้บคา่ตอบแทน 
x เป็นกรรมการองคก์รทีไ่ดรั้บทนุอดุหนุนจากคณะฯ หรอืมสีญัญาธรุกจิกับ

คณะฯ  
 

ระดับที ่3  จัดวา่เป็นผลประโยชนทั์บซอ้นในระดับทีเ่ป็นปัญหา  และเป็นภาระของผู ้
ทีอ่าจม ีCOI จะตอ้งพสิจูนว์า่ไมข่ดักับนโยบายของคณะฯ  และอาจไดรั้บอนุญาต
โดยมกีระบวนการตรวจสอบและควบคมุหลังจากทีม่กีารรายงาน และพจิารณา
อนุญาตโดยคณบดโีดยผา่นการพจิารณาของคณะกรรมการจรรยาบรรณ  
ตัวอยา่งเชน่ 

 
x รับทนุวจัิยจากธรุกจิซึง่ตนเองมหีุน้หรอืเป็นเจา้ของในลักษณะใดลักษณะ

หนึง่ 
x ท าหนา้ทีบ่รหิารงานของมหาวทิยาลัยซึง่เอือ้ประโยชนแ์กธ่รุกจิซึง่ตนเองมี

ผลประโยชนเ์กีย่วขอ้ง 
x ใชป้ระโยชนจ์ากผลการวจัิยของมหาวทิยาลัยเพือ่ประโยชนส์ว่นตัว, ชว่ยให ้

องคก์รภายนอกเขา้ถงึขอ้มลูการวจัิยทีข่ดัตอ่นโยบายสทิธบิัตรของ
มหาวทิยาลัยหรอืพันธะสญัญาทีม่หาวทิยาลัยมตีอ่ผูใ้หท้นุวจัิยแก่
มหาวทิยาลัย 

x มผีลประโยชนจ์ากธรุกจิซึง่แขง่ขนักับธรุกจิของมหาวทิยาลัย 
  
 ทัง้นีค้ณบดจีะแตง่ตัง้คณะกรรมการจรยิธรรมใหท้ าหนา้ทีพ่จิารณากรณีตา่งๆ 
และเสนอแนะแนวทางการด าเนนิการแกค่ณบด ี  คณะกรรมการฯ มหีนา้ทีก่ าหนด
ขัน้ตอนการรายงานและอนุมัตผิลประโยชนทั์บซอ้น  กลไกการตรวจสอบควบคมุ การ
ด าเนนิการ และการลงโทษในกรณทีีม่กีารละเมดิฝ่าฝืน 
 
 อาจารยท์กุคนจะตอ้งรายงานรายการผลประโยชน์ทับซอ้นตามแบบฟอรม์ที่
ก าหนดไวท้กุปี และน าสง่แบบฟอรม์นีใ้หส้ านักงานคณบด ี  ขอ้มลูในแบบฟอรม์ดังกลา่ว
เป็นขอ้มลูปกปิดซึง่คณบดจีะเปิดเผยไดเ้ฉพาะกับผูท้ีม่ภีารกจิเกีย่วขอ้งกับการพจิารณา
กรณีผลประโยชนทั์บซอ้นเทา่นัน้ 
 

2.2.4  องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization) 
 
 การพจิารณาประเด็นผลประโยชนท์บัซอ้น: 
 
 องคก์ารอนามัยโลกใหค้วามส าคัญกับการท างานอยา่งอสิระของผูเ้ชีย่วชาญและ
ทีป่รกึษาทีท่ างานในโครงการขององคก์ารอนามัยโลกเพือ่ใหไ้ดผ้ลงานทางวชิาการทีม่ี
คณุภาพและเทีย่งตรง  ไมม่คีวามสมัพันธห์รอืผลประโยชนท์างธรุกจิทีอ่าจสง่ผลกระทบ
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ตอ่การใชด้ลุยพนิจิทางวชิาการ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความสมัพันธห์รอืผลประโยชน์
เกีย่วขอ้งกับธรุกจิยาสบูซึง่เป็นเรือ่งทีอ่งคก์ารอนามยัโลกตอ่ตา้นเป็นอยา่งมาก    
 
 ขอบเขตของผูท้ีอ่าจมผีลประโยชนทั์บซอ้นรวมผูเ้ชีย่วชาญ/ทีป่รกึษา และคู่
สมรส  ตลอดจนหน่วยงานตน้สงักัดของผูเ้ชีย่วชาญ/ทีป่รกึษา 
 
 องคก์ารอนามัยโลกจ าแนกผลประโยชนทั์บซอ้นเป็น 3 ระดับไดแ้ก ่
 

1) ระดับทีเ่ป็นผลประโยชนทั์บซอ้นทีช่ดัเจน (real COI)   
 
2) ระดับทีอ่าจเป็นผลประโยชนทั์บซอ้น (potential COI)  ไดแ้กก่รณีทีว่ญิญชูนไม่

แน่ใจวา่จะตอ้งรายงานเป็น COI หรอืไม ่
 
3) ระดับทีอ่าจถกูพจิารณาวา่เป็นผลประโยชนทั์บซอ้น (apparent COI)  ซึง่แมจ้ะ

ไมม่ผีลตอ่การใชด้ลุยพนิจิหรอืการตดัสนิใจเรือ่งใดๆ  แตอ่าจท าใหผู้อ้ ืน่สงสยัใน
ความโปรง่ใส ถกูตอ้ง เป็นธรรมของการใชด้ลุยพนิจิหรอืการตดัสนิใจทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 องคก์ารอนามัยโลกยกตัวอยา่งกรณีเหลา่นีว้า่เป็นผลประโยชนทั์บซอ้นทีค่วร
เปิดเผย  แตม่ไิดอ้ธบิายวา่แตล่ะกรณีเป็นผลประโยชนทั์บซอ้นในระดับใด 
 

x มผีลประโยชนใ์นฐานะเจา้ของเทคโนโลยหีรอืกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกับงาน  
  
x มผีลประโยชนท์างการเงนิ เชน่ มหีุน้หรอืพันธบัตรในธรุกจิซึง่มผีลประโยชน์

ในงาน (ยกเวน้กรณีทีเ่ป็นการถอืหุน้ผา่นกองทนุรวม)   
 

x ในระยะเวลา 4 ปีทีผ่า่นมา ไดรั้บจา้ง เป็นทีป่รกึษา เป็นกรรมการหรอื
ต าแหน่งอืน่ทัง้ทีไ่ดแ้ละไมไ่ดรั้บคา่ตอบแทนในธรกุจิซึง่มผีลประโยชนใ์น
งาน  หรอือยูร่ะหวา่งการเจรจาเขา้ท างานหรอืมคีวามสมัพันธใ์นรปูแบบอืน่
กับหน่วยธรุกจินัน้ๆ   

 
x ในระยะเวลา 4 ปีทีผ่า่นมา ท าวจัิยหรอืงานอืน่ทีไ่ดรั้บคา่ตอบแทนใหก้ับธรุกจิ

ทีม่ผีลประโยชนใ์นงาน  
 

x ในระยะเวลา 4 ปีทีผ่า่นมาไดรั้บคา่ตอบแทนหรอืการสนับสนุนรปูแบบอืน่ 
(หรอืคาดหวงัจะไดรั้บในอนาคต) จากธรุกจิทีม่ผีลประโยชนเ์กีย่วขอ้งกับงาน 
รวมทัง้การสนับสนุนทีใ่หแ้กห่น่วยงานของทีป่รกึษา เชน่ ทนุวจัิย ทนุจา้ง
อาจารย ์ฯลฯ 

 
 การพจิารณาประเด็นผลประโยชนท์บัซอ้น: 
 
 องคก์ารอนามัยโลกใหผู้เ้ชีย่วชาญและทีป่รกึษาทีท่ างานในโครงการของอนามัย
โลกเปิดเผยรายการซึง่อาจเป็นผลประโยชนทั์บซอ้นในแบบฟอรม์ทีก่ าหนดไว ้  ทัง้นี้
การมผีลประโยชนทั์บซอ้นไมจ่ าเป็นทีจ่ะตอ้งน าไปสูก่ารปฏเิสธหรอืเลกิจา้งผูเ้ชีย่วชาญ
หรอืทีป่รกึษาผูนั้น้เสมอไป 
 
 องคก์ารอนามัยโลกจะพจิารณาวา่รายการผลประโยชนทั์บซอ้นดังกลา่วเป็น
ผลประโยชนทั์บซอ้นในระดับใด  ซึง่จะน าไปสูผ่ลการพจิารณา 3 รปูแบบ 
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1) ขอใหผู้เ้ชีย่วชาญ/ทีป่รกึษางดเวน้ไมท่ างานหรอืไมร่ว่มประชมุเฉพาะสว่นที่
พัวพันผลประโยชนทั์บซอ้น 

2) ขอใหผู้เ้ชีย่วชาญ/ทีป่รกึษางดเวน้ไมท่ างานหรอืไมร่ว่มประชมุทัง้หมด 
3) ขอใหผู้เ้ชีย่วชาญ/ทีป่รกึษาเปิดเผยรายการผลประโยชนทั์บซอ้นนัน้ๆ ตอ่

สาธารณชน 
 

องคก์ารอนามัยโลกจะเปิดเผยรายงานผลประโยชนทั์บซอ้นตอ่บคุคลภายนอก
เฉพาะในกรณีทีม่ขีอ้สงสยัในถกูตอ้งเทีย่งธรรมของผลงาน  และผูอ้ านวยการองคก์าร
อนามัยโลกพจิารณาวา่การเปิดเผยขอ้มลูนีจ้ะเป็นผลดตีอ่องคก์ร และเมือ่ไดรั้บความ
ยนิยอมจากผูเ้ชีย่วชาญ/ทีป่รกึษาแลว้ 
 

2.2.5  ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) 
 
 ส านักงานกองทนุสนับสนุนการวจัิยไมม่เีอกสารทีร่ะบถุงึการพจิารณาเรือ่ง
ผลประโยชนทั์บซอ้นอยา่งชดัเจน  แตม่แีนวปฏบิัตบิางประการซึง่เป็นทีรั่บทราบและใช ้
กันท่ัวไป เชน่ 
 

- ผูป้ระสานงานจะท าหนา้ทีห่ัวหนา้โครงการวจัิยไมไ่ด ้
- นักวจัิยทีรั่บคา่ตอบแทนรายเดอืนแลว้ จะรับคา่เบีย้เลีย้งในการด าเำนินิงานตา่งๆ 

ภายใตโ้ครงการนัน้อกีไมไ่ด ้  
 

2.2.6 ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ(วช.) 
 
 การพจิารณาประเด็นผลประโยชนท์บัซอ้น: 
 
 แมว้า่ วช. จะมแีนวทางปฏบิัตจิรรยาบรรณนักวจัิย ซึง่จัดท าขึน้เมือ่เดอืนกันยายน  
2541  แตแ่นวทางดังกลา่วไมม่ปีระเด็นเรือ่งผลประโยชนทั์บซอ้น   ตอ่มาประเด็นเรือ่งนี้
ปรากฏในค าสัง่ส านักงานคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาตทิี ่197/2546  ลงวนัที ่2 กันยายน 
2546  เรือ่งการปฏบิัตงิานในโครงการวจัิย  อา้งถงึปัญหาการทีข่า้ราชการ วช. บางราย
เขา้ไปเป็นนักวจัิยหรอืรว่มท าการวจัิยในโครงการหรอืกจิกรรมการวจัิยที ่วช. ให ้
ทนุอดุหนุน  ซึง่ “การกระท าดังกลา่วอาจท าใหเ้กดิปัญหาการบรหิารงานในหนา้ทีห่รอื
ขอ้กังวลในความเป็นกลางของการใหท้นุอดุหนุนการวจัิยได”้   
 
 การบรหิารจดัการผลประโยชนท์บัซอ้น: 
 
 วช. หา้มไมใ่หข้า้ราชการหรอืลกูจา้งของ วช. เป็นนักวจัิยหรอืรว่มท าการวจัิยใน
โครงการประเภทดังกลา่ว   แตห่ากมคีวามจ าเป็นทางดา้นวชิาการหรอืความเหมาะสม
อืน่ๆ ก็ใหข้ออนุมัตติอ่เลขาธกิาร วช. เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นรายกรณี 
 

2.2.7  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
 การพจิารณาประเด็นผลประโยชนท์บัซอ้น: 
 
 ตลาดหลกัทรัพยฯ์ พจิารณาวา่บรษัิทตา่งๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่บรษัิททีจ่ด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะตอ้งปฏบิัตติามหลักการก ากับดแูลกจิการทีด่ ี โดยขจัด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ยา่งรอบคอบ ดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ มเีหตมุผีลและเป็น
อสิระ รวมทัง้ปฏบิัตติอ่ผูถ้อืหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทยีมกัน  เพือ่ประโยชนข์องบรษัิท
โดยรวมเป็นส าคัญ  
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 ในการนี ้รายการทีเ่กีย่วโยงเป็นรายการทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนแ์ละอาจน าไปสูก่ารถา่ยเทผลประโยชนข์องบรษัิท  เนือ่งจากรายการ
ดังกลา่วเป็นรายการทีบ่รษัิทท ากับผูท้ีม่อี านาจหรอืสามารถควบคมุการตดัสนิใจของ
บรษัิทได ้เชน่ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้ใหญ ่เป็นตน้  จงึอาจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนข์ึน้ไดว้า่บรษัิทค านงึถงึผลประโยชนส์งูสดุของบรษัิทเป็นส าคัญ เสมอืนกับ
การท ารายการกับบคุคลภายนอก (arm’s length basis) หรอืไม ่   
 
 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยเรือ่งการเปิดเผย
ขอ้มลูและการปฏบิัตกิารของบรษัิทจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกัน พ.ศ. 2546  ผูท้ี่
อยูใ่นขา่ยทีอ่าจมผีลประโยชนทั์บซอ้นไดแ้ก ่ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ใหญ ่หรอืผูม้อี านาจ
ควบคมุบรษัิทจดทะเบยีน รวมถงึบรษัิททีบ่คุคลดังกลา่วเป็นหุน้ใหญห่รอืเป็นผูม้อี านาจ
ควบคมุ และผูท้ีจ่ะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูท้ีม่อี านาจควบคมุ  ซึง่ตลาด
หลักทรัพยฯ์ ไดก้ าหนดค านยิามไวส้ าหรับทกุกลุม่ 
 
 นอกจากนัน้ยังรวม “ผูเ้กีย่วขอ้ง” ซึง่ไดแ้กบ่คุคลตามมาตรา 258 (1) ถงึ (7) 
แหง่ พรบ. หลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และญาตสินทิ ซึง่หมายถงึบคุคลทีม่ี
ความสมัพันธท์างสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ไดแ้ก ่บดิา มารดา คู่
สมรส พีน่อ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร  
 
 

ผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้งตามมาตรา 258 (1) ถงึ (7)  
แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 
(1) คูส่มรส 
(2) บตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ 
(3) หา้งหุน้สว่นสามญัซึง่บคุคลดังกลา่ว รวมถงึบคุคลในขอ้ (1) หรอื (2)  เป็นหุน้สว่น 
(4) หา้งหุน้สว่นจ ากดัซึง่บคุคลดงักลา่ว รวมถงึบคุคลในขอ้ (1) หรือิ (2) เป็นหุน้สว่นจ าพวก

ไมจ่ ากดัความรับผดิ หรอืเป็นหุน้สว่นจ าพวกจ ากดัความรับผดิทีม่หีุน้รวมกนัเกนิกวา่ 
30% 

(5) บรษัิทจ ากดั หรอืบรษัิทมหาชนทีบ่คุคลดังกลา่ว รวมถงึบคุคลในขอ้ (1) หรอื (2) หรอื
หุน้สว่นตามขอ้ (3) หรอื (4) ถอืหุน้รวมกนัเกนิกวา่ 30% 

(6) บรษัิทจ ากดั หรอืบรษัิทมหาชนทีบ่คุคลดังกลา่ว รวมถงึบคุคลในขอ้ (1) หรอื (2) หรอื
หุน้สว่นตามขอ้ (3) หรอื (4)  บรษัิทตามขอ้ (5) ถอืหุน้รวมกนัเกนิกวา่ 30% 

(7) นติบิคุคลตามมาตรา 246 และ 247 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยส์ามารถมอี านาจในฐานะเป็นผูแ้ทนนติบิคุคล 

 
 

 
การบรหิารจดัการผลประโยชนท์บัซอ้น: 

 
เพือ่ใหก้ารตัดสนิใจท ารายการดังกลา่วเป็นไปดว้ยความโปรง่ใส ไมก่อ่ใหเ้กดิ

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และเป็นประโยชนส์งูสดุแกบ่รษัิทและผูถ้อืหุน้ทกุราย  
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ จงึไดก้ าหนดหลักเกณฑ ์วธิกีาร และการเปิดเผยรายการทีเ่กีย่วโยง
กันใหบ้รษัิทจดทะเบยีนและบรษัิทยอ่ยของบรษัิทจดทะเบยีนถอืปฏบิัตโิดยประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยเรือ่งการเปิดเผยขอ้มลูและการ
ปฏบิัตกิารของบรษัิทจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกัน พ.ศ. 2546   
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 ตลาดหลกัทรัพยฯ์ จัดรายการทีเ่กีย่วโยงกันเป็น 4 ประเภทคอื 1) รายการธรุกจิ
ปกต ิ 2) รายการสนับสนุนธรุกจิปกต ิ 3) รายการเชา่หรอืใหเ้ชา่อสงัหารมิทรัพยไ์มเ่กนิ 
3 ปีและไมส่ามารถแสดงไดว้า่มเีงือ่นไขการคา้โดยท่ัวไป  4) รายการทีเ่กีย่วกับ
สนิทรัพยห์รอืบรกิาร  5) รายการใหห้รอืรับความชว่ยเหลอืทางการเงนิ และ 6) รายการ
ทีเ่กีย่วโยงกันอืน่ๆ นอกจากรายการตาม 1) ถงึ 5)  และก าหนดแนวทางการจัดการ
ประโยชนทั์บซอ้น 3 ลักษณะตามประเภทและมลูคา่รายการไดแ้ก ่ 
 

1) การเปิดเผยตอ่ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
2) การขออนุมัตคิณะกรรมการบรษัิท 
3) การขออนุมัตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้  

 
2.2.8  รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540  

 
 มาตรา ๒๐๙ บัญญัตเิรือ่งผลประโยชนทั์บซอ้นของรัฐมนตรไีวด้ังนี ้
 

“รัฐมนตรตีอ้งไมเ่ป็นหุน้สว่น หรอืผูถ้อืหุน้ในหา้งหุน้สว่นหรอืบรษัิท หรอืไมค่งไว ้
ซ ึง่ความเป็นหุน้สว่นหรอืผูถ้อืหุน้ในหา้งหุน้สว่นหรอืบรษัิทตอ่ไป ทัง้นี ้ตามจ านวนที่
กฎหมายบัญญัต ิในกรณีทีรั่ฐมนตรผีูใ้ดประสงคจ์ะไดรั้บประโยชนจ์ากกรณีดงักลา่ว
ตอ่ไป ใหรั้ฐมนตรผีูนั้น้แจง้ใหป้ระธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิ
ทราบภายในสามสบิวันนับแตว่นัทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้ และใหรั้ฐมนตรผีูนั้น้โอนหุน้ในหา้ง
หุน้สว่นหรอืบรษัิทดังกลา่วใหน้ติบิคุคลซึง่จัดการทรัพยส์นิเพือ่ประโยชนข์องผูอ้ ืน่ ทัง้นี ้
ตามทีก่ฎหมายบัญญัต ิ
 

หา้มมใิหรั้ฐมนตรผีูนั้น้กระท าการใด อันมลีักษณะเป็นการเขา้ไปบรหิารหรอื
จัดการใดๆ เกีย่วกับหุน้หรอืกจิการของหา้งหุน้สว่นหรอืบรษัิทดังกลา่ว”  

 
2.2.9  พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

 
 การพจิารณาประเด็นผลประโยชนท์บัซอ้น: 
 
 มาตรา 13 ของ พรบ. วธิปีฏบิัตริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  ก าหนด
ลักษณะตอ้งหา้มของเจา้หนา้ทีท่ีจ่ะท าการพจิารณาทางการปกครอง ซึง่พจิารณาไดว้า่
ลักษณะดังกลา่วเป็นเหตมุาจากการมสีว่นเกีย่วขอ้งกัน  การมผีลประโยชนทั์บซอ้น  
 

1) เป็นคูก่รณีเอง 
 
2) เป็นคูห่มัน้หรอืคูส่มรสของคูก่รณี 
 
3) เป็นญาตขิองคูก่รณี คอื เป็นบพุการหีรอืผูส้บืสนัดาน ไมว่า่ชัน้ใดๆ หรอืเป็นพี่

นอ้งหรอื ลกูพีล่กูนอ้งนับไดเ้พยีงภายในสามชัน้ หรอืเป็นญาตเิกีย่วกันทาง
แตง่งานนับไดเ้พยีงสองชัน้ 

4) เป็นหรอืเคยเป็นผูแ้ทนโดยชอบธรรมหรอืผูพ้ทัิกษ์หรอืผูแ้ทนหรอืตัวแทนของ
คูก่รณ ี

 
5) เป็นเจา้หนีห้รอืลกูหนี ้หรอืเป็นนายจา้งของคูก่รณี 
 
6) กรณีอืน่ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
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 การบรหิารจดัการผลประโยชนท์บัซอ้น: 
 

มาตรา 14-20 ของ พรบ. เป็นการวางแนวทางการบรหิารจัดการผลประโยชนทั์บ
ซอ้น 

 
มาตรา 14   เมือ่มกีรณีตามมาตรา 13 หรอืคูก่รณีคดัคา้นวา่เจา้หนา้ทีผู่ใ้ดเป็น

บคุคลตามมาตรา ๑๓ ใหเ้จา้หนา้ทีผู่นั้น้หยดุการพจิารณาเรือ่งไวก้อ่น และแจง้ให ้
ผูบ้ังคับบัญชาเหนอืตนขึน้ไปชัน้หนึง่ทราบ เพือ่ทีผู่บ้ังคับบัญชาดังกลา่วจะไดม้คี าสัง่
ตอ่ไป    

การยืน่ค าคัดคา้น การพจิารณาค าคัดคา้น และการสัง่ใหเ้จา้หนา้ทีอ่ ืน่เขา้ปฏบิัต ิ
หนา้ทีแ่ทนผูท้ีถ่กูคดัคา้นใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง           

มาตรา 15   เมือ่มกีรณีตามมาตรา 13 หรอืคูก่รณีคดัคา้นวา่กรรมการใน
คณะกรรมการทีม่อี านาจพจิารณาทางปกครองคณะใดมลีักษณะดังกลา่ว ใหป้ระธาน
กรรมการเรยีกประชมุคณะกรรมการเพือ่พจิารณาเหตคุัดคา้นนัน้ ในการประชมุดังกลา่ว 
กรรมการผูถ้กูคัดคา้นเมือ่ไดช้ีแ้จงขอ้เท็จจรงิและตอบขอ้ซกัถามแลว้ตอ้งออกจากที่
ประชมุ 
           ถา้คณะกรรมการทีม่อี านาจพจิารณาทางปกครองคณะใดมผีูถ้กูคดัคา้น ใน
ระหวา่งทีก่รรมการผูถ้กูคดัคา้นตอ้งออกจากทีป่ระชมุ ใหถ้อืวา่คณะกรรมการคณะนัน้
ประกอบดว้ยกรรมการทกุคนทีไ่มถ่กูคดัคา้น 
           ถา้ทีป่ระชมุมมีตใิหก้รรมการผูถ้กูคดัคา้นปฏบิัตหินา้ทีต่อ่ไปดว้ยคะแนนเสยีงไม่
นอ้ยกวา่สองในสามของกรรมการทีไ่มถ่กูคดัคา้น ก็ใหก้รรมการผูนั้น้ปฏบิัตหินา้ทีต่อ่ไป
ได ้มตดิังกลา่วใหก้ระท าโดยวธิลีงคะแนนลับและใหเ้ป็นทีส่ดุ 
           การยืน่ค าคัดคา้นและการพจิารณาค าคัดคา้นใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละ
วธิกีารทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 16   ในกรณีมเีหตอุืน่ใดนอกจากทีบ่ัญญัตไิวใ้นมาตรา ๑๓ เกีย่วกับ
เจา้หนา้ทีห่รอืกรรมการในคณะกรรมการทีม่อี านาจพจิารณาทางปกครอง ซึง่มสีภาพ
รา้ยแรงอันอาจท าใหก้ารพจิารณาทางปกครองไมเ่ป็นกลาง เจา้หนา้ทีห่รอืกรรมการผูนั้น้
จะท าการพจิารณาทางปกครองในเรือ่งนัน้ไมไ่ด ้
           ในกรณีตามวรรคหนึง่ ใหด้ าเนนิการดังนี ้
           (1) ถา้ผูนั้น้เห็นเองวา่ตนมกีรณีดังกลา่ว ใหผู้นั้น้หยดุการพจิารณาเรือ่งไวก้อ่น
และแจง้ใหผู้บ้ังคับบัญชาเหนอืตนขึน้ไปชัน้หนึง่หรอืประธานกรรมการทราบแลว้แตก่รณี 
           (2) ถา้มคีูก่รณีคดัคา้นวา่ผูนั้น้มเีหตดุังกลา่ว หากผูนั้น้เห็นวา่ตนไมม่เีหตตุามที่
คัดคา้นนัน้ ผูนั้น้จะท าการพจิารณาเรือ่งตอ่ไปก็ไดแ้ตต่อ้งแจง้ใหผู้บ้ังคับบัญชาเหนอืตน
ขึน้ไปชัน้หนึง่หรอืประธานกรรมการทราบ แลว้แตก่รณี 
           (3) ใหผู้บ้ังคับบัญชาของผูนั้น้หรอืคณะกรรมการทีม่อี านาจพจิารณาทาง
ปกครองซึง่ผูนั้น้เป็นกรรมการอยูม่คี าสัง่หรอืมมีตโิดยไมช่กัชา้ แลว้แตก่รณ ีวา่ผูนั้น้มี
อ านาจในการพจิารณาทางปกครองในเรือ่งนัน้หรอืไม่ 
           ใหน้ าบทบัญญัตมิาตรา 14 วรรคสอง และมาตรา 15 วรรคสองวรรคสาม และ
วรรคสีม่าใชบ้ังคับโดยอนุโลม            

มาตรา 17   การกระท าใด ๆ ของเจา้หนา้ทีห่รอืกรรมการในคณะกรรมการทีม่ี
อ านาจพจิารณาทางปกครองทีไ่ดก้ระท าไปกอ่นหยดุ การพจิารณาตามมาตรา ๑๔ และ
มาตรา ๑๖ ยอ่มไมเ่สยีไป เวน้แตเ่จา้หนา้ที ่ผูเ้ขา้ปฏบิัตหินา้ทีแ่ทนผูถ้กูคดัคา้นหรอื
คณะกรรมการทีม่อี านาจพจิารณาทางปกครอง แลว้แตก่รณี จะเห็นสมควรด าเนนิการ
สว่นหนึง่สว่นใดเสยีใหมก็่ได ้
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มาตรา 18   บทบัญญัตมิาตรา 13 ถงึมาตรา 16 ไมใ่หน้ ามาใชบ้ังคับกับกรณีทีม่ี
ความจ าเป็นเรง่ดว่น หากปลอ่ยใหล้า่ชา้ไปจะเสยีหายตอ่ประโยชนส์าธารณะหรอืสทิธิ
ของบคุคลจะเสยีหายโดยไมม่ทีางแกไ้ขได ้หรอืไมม่เีจา้หนา้ทีอ่ ืน่ปฏบิัตหินา้ทีแ่ทนผูนั้น้
ได ้

มาตรา 19   ถา้ปรากฎภายหลังวา่เจา้หนา้ทีห่รอืกรรมการใน คณะกรรมการทีม่ี
อ านาจพจิารณาทางปกครองใดขาดคณุสมบัตหิรอืมลีักษณะตอ้งหา้มหรอืการแตง่ตัง้ไม่
ชอบดว้ยกฎหมาย อันเป็นเหตใุหผู้นั้น้ตอ้งพน้จากต าแหน่ง การพน้จากต าแหน่งเชน่วา่นี้
ไมก่ระทบกระเทอืนถงึการใดทีผู่นั้น้ไดป้ฏบิัตไิปตามอ านาจหนา้ที ่

มาตรา 20   ผูบ้ังคับบัญชาเหนอืตนขึน้ไปชัน้หนึง่ตามมาตรา 14 และมาตรา 16 
ใหห้มายความรวมถงึ ผูซ้ ึง่กฎหมายก าหนดใหม้อี านาจก ากับหรอืควบคมุดแูลส าหรับ
กรณีของเจา้หนา้ทีท่ีไ่มม่ผีูบ้ังคับบัญชาโดยตรง และนายกรัฐมนตรสี าหรับกรณีที่
เจา้หนา้ทีผู่นั้น้เป็นรัฐมนตร ี 

2.2.10 ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการพสัด ุพ.ศ. 2535 แกไ้ข
เพิม่เตมิโดยระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการพสัด ุพ.ศ. 
2541   

ระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรวีา่ดว้ยการพัสด ุพ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เตมิโดย
ระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรวีา่ดว้ยการพัสด ุพ.ศ. 2541  มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบัเรือ่ง
ผลประโยชนทั์บซอ้น ดังปรากฏอยูใ่นสว่นทีว่า่ดว้ยเรือ่ง “ผูเ้สนอราคาทีม่ผีลประโยชน์
รว่มกัน” ซึง่มนียิามเกีย่วกับ “การมสีว่นไดเ้สยี ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มของบคุคล
ธรรมดาหรอืนติบิคุคล” ทีเ่ป็นผูม้ายืน่เสนอราคาในคราวเดยีวกันเอาไว ้(ในทีน่ีเ้พือ่ให ้
เขา้ใจงา่ย จะขอใชส้ญัลักษณ์ [ก] และ [ข] แทนผูท้ีม่ายืน่เสนอราคาในคราวเดยีวกัน
และมผีลประโยชนร์ว่มกัน  

ระเบยีบฯ ดังกลา่วไดใ้หค้ านยิาม “การมสีว่นไดเ้สยี ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม
ของบคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคล” วา่หมายถงึการทีบ่คุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคลดังกลา่ว 
มคีวามสมัพันธก์ันในลักษณะดังตอ่ไปนี ้

1)  [ก] กบั [ข] มคีวามสมัพนัธก์นัในเชงิบรหิาร โดยบคุคลดงัตอ่ไปนีข้อง
ฝ่าย [ก] 
 

ผูจั้ดการ หุน้สว่นผูจั้ดการ กรรมการผูจั้ดการ ผูบ้รหิาร หรอื ผูม้อี านาจในการ
ด าเนนิงาน  

 
มอี านาจ หรอืสามารถใชอ้ านาจ ในการบรหิารจดัการกจิการ ของ [ข]  

 
2)  [ก] กบั [ข] มคีวามสมัพนัธก์นัในเชงิทนุ โดยบคุคลดงัตอ่ไปนีข้อง [ก] 
 

ผูเ้ป็นหุน้สว่นในหา้งหุน้สว่นสามัญ (ในกรณีที ่[ก] เป็นหา้งหุน้สว่นสามัญ) 
 
หรอืผูเ้ป็นหุน้สว่น ไมจ่ ากัดความรับผดิชอบในหา้งหุน้สว่นจ ากัด (ในกรณีที ่
[ก] เป็นหา้งหุน้สว่นจ ากัด) 
 
หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ในบรษัิทจ ากัดหรอืบรษัิทมหาชนจ ากัด (ในกรณีที ่[ก] 
เป็นบรษัิทจ ากัดหรอืบรษัิทมหาชนจ ากัด) 
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เป็นหุน้สว่น หรอื เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ใน [ข]  โดยการเป็นผูถ้อืหุน้ราย
ใหญนั่น้ ใหห้มายความวา่ เป็นผูถ้อืหุน้เกนิกวา่รอ้ยละยีส่บิหา้ ในกจิการนัน้  หรอื
ตามอัตราอืน่ที ่กวพ. เห็นสมควรประกาศก าหนด ส าหรับกจิการบางประเภทหรอื
บางขนาด 

 
3)  มคีวามสมัพนัธไ์ขวก้นั ระหวา่ง (1) กบั (2) โดย บคุคลดงัตอ่ไปนีข้อง
ฝ่าย [ก] 
 

ผูจั้ดการ หุน้สว่นผูจั้ดการ กรรมการผูจั้ดการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจในการ
ด าเนนิงาน 
 

เป็นหุน้สว่นในหา้งหุน้สว่นสามัญ/หา้งหุน้สว่นจ ากัด หรอืเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ ่
ในบรษัิทจ ากัด/บรษัิทมหาชนจ ากัด ในฝ่าย [ข]   

 
ทัง้นีใ้หร้วมถงึ การด ารงต าแหน่ง การเป็นหุน้สว่น หรอืการเขา้ถอืหุน้ดังกลา่ว
ขา้งตน้ เป็นของคูส่มรส หรอืบตุรทีย่ังไมบ่รรลนุติภิาวะ ของบคุคลใน (๑) (๒) 
และ (๓) ใหถ้อืวา่เป็นการด ารงต าแหน่ง การเป็นหุน้สว่น หรอืการถอืหุน้ ของ
บคุคลดังกลา่ว 
 
และรวมถงึ  การใชช้ือ่บคุคลอืน่ เป็นผูจั้ดการ หุน้สว่นผูจั้ดการ กรรมการผูจั้ดการ 
ผูบ้รหิาร ผูเ้ป็นหุน้สว่น หรอืผูถ้อืหุน้แทนตน โดยทีต่นเองเป็นผูใ้ชอ้ านาจในการ
บรหิารทีแ่ทจ้รงิ หรอืเป็นหุน้สว่น หรอืผูถ้อืหุน้ทีแ่ทจ้รงิ 
 
2.2.11 พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2542 
 
หมวด 9 วา่ดว้ยการขดักนัระหวา่งประโยชนส์ว่นบคุคลและประโยชน์

สว่นรวม มมีาตราทีเ่ก ีย่วขอ้ง คอื 
 
มาตรา 100  หา้มมใิหเ้จา้หนา้ทีข่องรัฐผูใ้ดด าเนนิกจิการดังตอ่ไปนี ้
 
(1)  เป็นคูส่ญัญาหรอืมสีว่นไดเ้สยีในสญัญาทีท่ ากับหน่วยงานของรัฐที่
เจา้หนา้ทีข่องรัฐผูนั้น้ปฏบิัตหินา้ทีใ่นฐานะทีเ่ป็นเจา้หนา้ทีข่องรัฐซึง่มอี านาจ
ก ากับ ดแูล ควบคมุ ตรวจสอบ หรอืด าเนนิคด ี
 
(2) เป็นหุน้สว่นหรอืผูถ้อืหุน้ในหา้งหุน้สว่นจ ากัดหรอืบรษัิททีเ่ขา้เป็นคูส่ญัญากับ
หน่วยงานของรัฐทีเ่จา้หนา้ทีข่องรัฐผูนั้น้ปฏบิัตหินา้ทีใ่นฐานะทีเ่ป็นเจา้หนา้ที่
ของรัฐซึง่มอี านาจก ากับ ดแูล ควบคมุ ตรวจสอบ หรอืด าเนนิคด ี
 
(3) รับสมัปทานหรอืคงถอืไวซ้ ึง่สมัปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวสิาหกจิ หรอืราชการสว่นทอ้งถิน่ หรอืเขา้เป็นคูส่ญัญากับรัฐ หน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกจิ หรอืราชการสว่นทอ้งถิน่อันมลีกัษณะเป็นการ
ผกูขาดตัดตอน  ทัง้นี ้ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอืเป็นหุน้สว่นหรอืผูถ้อื
หุน้ในหา้งหุน้สว่นหรอืบรษัิททีรั่บสมัปทานหรอืเขา้เป็นคูส่ญัญาในลักษณะ
ดังกลา่ว 
 
(4) เขา้ไปมสีว่นไดเ้สยีในฐานะเป็นกรรมการ ทีป่รกึษา ตัวแทน พนักงานหรอื
ลกูจา้งในธรุกจิของเอกชนซึง่อยูภ่ายใตก้ารก ากับ ดแูล ควบคมุ หรอืตรวจสอบ
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ของหน่วยงานของรัฐทีเ่จา้หนา้ทีข่องรัฐผูนั้น้สงักัดอยูห่รอืปฏบิัตหินา้ทีใ่นฐานะ
เป็นเจา้หนา้ทีข่องรัฐ ซึง่โดยสภาพของผลประโยชนข์องธรุกจิของเอกชนนัน้
อาจขดัหรอืแยง้ตอ่ประโยชนส์ว่นรวม หรอืประโยชนท์างราชการ หรอืกระทบตอ่
ความมอีสิระในการปฏบิัตหินา้ทีข่องเำจ้า้หนา้ทีข่องรัฐผูนั้น้ 
 
เจา้หนา้ทีข่องรัฐต าแหน่งใดทีต่อ้งหา้มมใิหด้ าเนนิกจิการตามวรรคหนึง่ใหเ้ป็นไป
ตามทีค่ณะกรรมการ ปปช. ก าหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
 
ใหน้ าบทบัญญัตใินวรรคหนึง่มาใชบ้ังคับกับคูส่มรสของเจา้หนา้ทีข่องรัฐตาม
วรรคสองโดยใหถ้อืวา่การด าเนนิกจิการของคูส่มรสดังกลา่ว เป็นการด าเนนิ
กจิการของเจา้หนา้ทีข่องรัฐ 
 
มาตรา 101  ใหน้ าบทบัญญัตมิาตรา 100 มาใชบ้ังคับการด าเนนิกจิการของผูซ้ ึง่
พน้จากการเป็นเจา้หนา้ทีข่องรัฐมาแลว้ยังไมถ่งึสองปีโดยอนุโลม เวน้แตก่ารเป็น
ผูถ้อืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละหา้ของจ านวนหุน้ทัง้หมดทีจ่ าหน่ายไดใ้นบรษัิทมหาชน
จ ากัด  ซึง่มใิชบ่รษัิททีเ่ป็นคูส่ญัญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 100 (2)  ที่
ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
 
มาตรา 102  บทบัญญัตมิาตรา 100 มใิหน้ ามาใชบ้ังคับกับเจา้หนา้ทีข่องรัฐ ซึง่
หน่วยงานของรัฐทีม่อี านาจก ากับ ดแูล ควบคมุ หรอืตรวจสอบการด าเนนิงาน
ของบรษัิทจ ากัดหรอืบรษัิทมหาชนจ ากัดมอบหมายใหป้ฏบิัตหินา้ทีใ่นบรษัิท
จ ากัดหรอืบรษัิทมหาชนจ ากัดทีห่น่วยงานของรัฐถอืหุน้หรอืเขา้รว่มทนุ 
 
มาตรา 103  หา้มมใิหเ้จา้หนา้ทีข่องรัฐผูใ้ดรับทรัพยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดจาก
บคุคลนอกเหนอืจากทรัพยส์นิหรอืประโยชนอ์ันควรไดต้ามกฎหมาย หรอืกฎ 
ขอ้บังคับทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัตแิหง่กฎหมาย เวน้แตก่ารรับ
ทรัพยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑแ์ละจ านวนที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 
บทบัญญัตใินวรรคหนึง่ใหใ้ชบ้ังคับกับการรับทรัพยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดของผู ้
ซ ึง่พน้จากการเป็นเจา้หนา้ทีข่องรัฐมาแลว้ยังไมถ่งึสองปีดว้ยโดยอนุโลม 
 

2.3 ขอ้คดิจากการศกึษาเปรยีบเทยีบมมุมองและแนวทางการบรหิารจดัการ
ผลประโยชนท์บัซอ้นของกรณีศกึษาตา่งๆ 

  
 1)  วตัถปุระสงคส์ าคญัของแนวทางการบรหิารจดัการผลประโยชนท์บั
ซอ้น ไดแ้กก่ารควบคมุผูท้ีม่บีทบาทในการตัดสนิใจเกีย่วกับองคก์รตดัสนิใจโดยมไิดใ้ช ้
ดลุยพนิจิและวจิารณญาณเพือ่ประโยชนส์งูสดุขององคก์ร  แตต่ดัสนิใจโดยค านงึถงึ
ผลประโยชนส์ว่นตัวหรอืพวกพอ้ง   ใชต้ าแหน่งอ านาจหนา้ทีใ่นองคก์รแสวงหา
ผลประโยชนส์ว่นตัวหรอืพวกพอ้ง 
 
 2)  “ผลประโยชน”์  ในทีน่ีร้วมผลประโยชนท์างตรง ทางออ้ม (ไมม่กีารนยิาม 
“ทางตรง” และ “ทางออ้ม”   แมจ้ะเนน้ผลประโยชน์ทีเ่ป็นตัวเงนิ  แตก็่รวมผลประโยชน์
อืน่ๆ ดว้ย) 
 
 3)  การขดีวงกลุม่ผูท้ ีอ่าจมผีลประโยชนท์บัซอ้นคอ่นขา้งกวา้ง  กลา่วคอื 
ขยายขอบเขตผา่นความสัมพันธเ์ชงิบคุคล  ความสมัพันธท์างกฎหมาย และ
ความสมัพันธท์างองคก์ร 
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 ในกรณคีวามสมัพนัธเ์ชงิบคุคลนัน้  นอกจากบคุคลทีม่ตี าแหน่งอ านาจหนา้ที่
ในองคก์รโดยตรงแลว้  สว่นใหญย่ังใหร้วมครอบครัวและญาตสินทิ  
 

การขดีวงความสมัพันธท์ีแ่คบทีส่ดุ คอื  องคก์ารอนามัยโลก และ พรบ. ประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ ซึง่ขดีวงเฉพาะตัวเอง และคู่
สมรส 

 
การขดีวงทีก่วา้งขวางครอบคลมุและชดัเจนทีส่ดุม ี3 กรณี ไดแ้ก ่ 
 
x Healthway - ระบวุา่ครอบครัวและญาตสินทิรวม คูส่มรส พอ่แม ่พีน่อ้ง ปู่ ยา่

ตายาย เขย สะใภ ้   
 

x ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย – ระบวุา่ญาตสินทิไดแ้ก ่บคุคลทีม่ี
ความสมัพันธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย คอื บดิา 
มารดา คูส่มรส พีน่อ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร 

 
x พรบ. วธิปีฏบิัตริาชการทางปกครอง – นอกจากคูส่มรสแลว้ยังรวมคูห่มัน้  

และใหค้ านยิาม “ญาต”ิ วา่รวมไปถงึบพุการหีรอืผูส้บืสนัดานทกุชัน้ พีน่อ้ง 
ลกูพีล่กูนอ้งภายในสามชัน้  ญาตทิางการแตง่งานภายในสองชัน้ 

 
 กรณ ีความสมัพนัธท์างกฎหมาย  ปรากฎในกรณ ีFaculty of Public Health, 
Harvard University ซึง่สว่นใหญห่มายถงึ trust และตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย
ซึง่รวมนติบิคุคลทีบ่คุคลนัน้ๆ ถอืหุน้ใหญห่รอืมอี านาจควบคมุดว้ย   ตลอดจน พรบ.วธิี
ปฏบิัตริาชการทางปกครอง ซึง่รวมเจา้หนี้ ลกูหนี ้ นายจา้งผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผูแ้ทน  
ผูพ้ทัิกษ์ ทัง้ในอดตีและปัจจบุัน 
 
 กรณ ีความสมัพนัธท์างองคก์ร สว่นใหญข่ดีวงเฉพาะองคก์รทีบ่คุคลนัน้เป็น
กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้    มแีต ่Healthway ทีร่วมกรณีทีบ่คุคลนัน้เป็น
สมาชกิองคก์รดว้ย  
 

อนึง่ รัฐธรรมนูญปี 2540 มาตรา 209 และ ระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรวีา่ดว้ย
การพัสด ุยังใหค้วามส าคัญกับการแสวงหาความสมัพนัธท์ ีแ่ทจ้รงิในเชงิพฤตนิยั  
โดยรัฐธรรมนูญก าหนดใหผู้ด้ ารงต าแหน่งรัฐมนตรโีอนหุน้ในหา้งหุน้สว่นหรอืบรษัิทตา่งๆ 
ทีม่อียูเ่กนิจ านวนทีก่ฎหมายบัญญัตใิหน้ติบิคุคลซึง่จัดการทรัพยส์นิเพือ่ประโยชนข์อง
ผูอ้ ืน่  และหา้มมใิหรั้ฐมนตรผีูนั้น้กระท าการใด อันมลีักษณะเป็นการเขา้ไปบรหิารหรอื
จัดการใดๆ เกีย่วกับหุน้หรอืกจิการของหา้งหุน้สว่นหรอืบรษัิทดังกลา่ว  สว่นระเบยีบ
ส านักนายกรัฐมนตรฯี ใหร้วมลักษณะความสมัพันธท์ีม่กีารใชช้ือ่บคุคลอืน่ด ารงต าแหน่ง 
(เชน่ ผูจั้ดการ หุน้สว่นผูจั้ดการ กรรมการผูจั้ดการ ผูบ้รหิาร ผูเ้ป็นหุน้สวน ผูถ้อืหุน้แทน
ตน)  โดยทีต่นเองเป็นผูใ้ชอ้ านาจในการบรหิารทีแ่ทจ้รงิ หรอืเป็นหุน้สว่น หรอืผูถ้อืหุน้ที่
แทจ้รงิดว้ย 
 
 4)  ลกัษณะผลประโยชนท์บัซอ้น  ผลประโยชนทั์บซอ้นอาจเกดิขึน้ไดห้ลาย
ลักษณะ ครอบคลมุการใหท้นุ การจา้งงาน  และสญัญาจา้งอืน่ๆ  กรณีทีม่ลีักษณะพเิศษ
จากนีค้อื WHO ซึง่สนใจกรณีผลประโยชนทั์บซอ้นกรณีผูเ้ชีย่วชาญทีท่ างานให ้WHO มี
ผลประโยชนเ์กีย่วขอ้งกับกจิการทีข่ดักับวตัถปุระสงคก์ารด าเนนิงานของ WHO (ธรุกจิ
ยาสบู)   
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 5)  ระยะเวลาทีเ่กดิผลประโยชนท์บัซอ้น  สว่นใหญใ่หค้วามส าคัญเฉพาะ
ปัจจบุัน  แตบ่างองคก์รใหค้วามส าคัญกับบทบาทและความสมัพันธใ์นอดตี และโอกาส
ความสมัพันธใ์นอนาคตดว้ย เชน่  
 

x องคก์ารอนามัยโลกใหค้ านยิามเรือ่งผลประโยชนทั์บซอ้นใหร้วมต าแหน่ง
และงานทีท่ าในระยะเวลา 4 ปีทีผ่า่นมา  และการเจรจาเพือ่จะท างานหรอืมี
ความสมัพันธใ์นรปูแบบอืน่กับหน่วยธรุกจิทีอ่าจมผีลประโยชนทั์บซอ้นกับ
งานทีท่ าให ้WHO ดว้ย 

 
x ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ใหค้รอบคลมุผูท้ีจ่ะไดรั้บการเสนอชือ่ให ้

เป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคมุดว้ย 
 

x พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ ใหร้วม
ผูท้ีพ่น้จากการเป็นเจา้หนา้ทีข่องรัฐแลว้ยังไมส่องปีดว้ย 

 
x พรบ. วธิปีฏบิัตริาชการทางปกครอง ใหร้วมผูท้เีป็นหรอืเคยเป็นผูแ้ทนโดย

ชอบธรรมหรอืผูพ้ทัิกษ์หรอืผูแ้ทนของคูก่รณีดว้ย 
 
 6)  ระดบัผลประโยชนท์บัซอ้น   
 
 องคก์รสว่นใหญ ่เชน่ Faculty of Public Health, Harvard University  ยดึโยง
ระดับผลประโยชนทั์บซอ้นกับวธิกีารบรหิารจัดการผลประโยชนทั์บซอ้นนัน้ๆ  เรยีงล าดับ
ตัง้แตร่ะดับทีย่อมรับได ้แตต่อ้งมกีารรายงาน  ไปจนถงึระดับทีจั่ดวา่เป็นปัญหา ยอมรับ
ไมไ่ด ้หรอืตอ้งมกีารควบคมุอยา่งเครง่ครัด 
 
 องคก์ารอนามัยโลกจัดระดับผลประโยชนทั์บซอ้นเป็น 3 ระดับ คอื 
 

ระดับที ่1 –  มผีลประโยชนทั์บซอ้นทางการเงนิหรอืประโยชนด์า้นอืน่ที่
อาจมผีลตอ่ความคดิเห็นและการตัดสนิใจ 

 
ระดับที ่2 –  อาจมผีลประโยชนทั์บซอ้น เป็นกรณีทีว่ญิญชูนจะไมค่วาม

ไมแ่น่ใจวา่จะตอ้งรายงานกรณีดังกลา่วเป็นผลประโยชนทั์บ
ซอ้นหรอืไม ่

 
ระดับที ่3 –  ดเูสมอืนมผีลประโยชนทั์บซอ้น เป็นกรณีทีไ่มม่ผีลตอ่การ

ตัดสนิใจ  แตอ่าจท าใหผู้อ้ ืน่เกดิความสงสยัในความ
โปรง่ใส ถกูตอ้ง เป็นธรรมของการตัดสนิใจนัน้ๆ 

 
 แนวทางการจัดระดับผลประโยชนทั์บซอ้นเชน่นีแ้สดงใหเ้ห็นวา่การบรหิารจัดการ
ผลประโยชนทั์บซอ้นนัน้จะตอ้งใหค้วามส าคัญทัง้กบัรปูธรรมของปัญหา  และ
ภาพลักษณ์ มมุมองทัง้ของบคุคลนัน้ๆ และบคุคลอืน่ๆ รวมทัง้สาธารณชนดว้ย   นับเป็น
การก าหนดขอบเขตปัญหาผลประโยชนทั์บซอ้นทีค่อ่นขา้งกวา้งขวาง 
 
 7)  การบรหิารจดัการผลประโยชนท์บัซอ้น 
 
 แมบ้างองคก์รจะมฐีานทางกฎหมายรองรับการด าเนนิการตา่งๆ เกีย่วกับ
ผลประโยชนทั์บซอ้น  แตอ่งคก์รสว่นใหญ ่ มักใชว้ธิกีารทางการบรหิารจัดการ
ผลประโยชนทั์บซอ้น ไดแ้ก ่การเปิดเผยรายการธรุกรรมทีอ่าจพจิารณาไดว้า่เขา้ขา่ย
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ผลประโยชนทั์บซอ้น  และการขออนุญาต/อนุมัตผิูบ้รหิารหรอืคณะกรรมการระดับสงูซึง่
มภีารกจิในการพจิารณาและก าหนดขัน้ตอนกระบวนการด าเนนิการทีเ่หมาะสมตามระดับ
ผลประโยชนทั์บซอ้น  หลักปฏบิัตท่ัิวไปคอืผูท้ีอ่าจมผีลประโยชนทั์บซอ้นไมร่ว่มการ
พจิารณาเรือ่งทีต่นเองอาจถกูพจิารณาวา่มผีลประโยชนท์างตรงหรอืทางออ้มเกีย่วขอ้ง   
 
 มาตรการทีใ่ชก้ันท้่ัวไป คอืการก าหนดนโยบาย ระเบยีบ แนวปฏบิัต ิจรรยาบรรณ 
พรอ้มกับก าหนดแบบฟอรม์การเปิดเผยรายการผลประโยชนทั์บซอ้น  และจัดตัง้หรอืปรับ
ระบบงานทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ งานประชมุเพือ่ใหม้กีารแถลงเรือ่งผลประโยชนทั์บซอ้นในการ
ประชมุตามวาระทีเ่กีย่วขอ้ง  งานทะเบยีนเพือ่จัดเก็บและด าเนนิการใหม้กีารปรับปรงุค า
แถลงผลประโยชนทั์บซอ้น  จัดตัง้คณะท างานพจิารณาประเด็นผลประโยชนทั์บซอ้น  
ก าหนดวธิกีารเปิดเผยการด าเนนิงานเรือ่งผลประโยชนทั์บซอ้นแกห่น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
และสาธารณชน ฯลฯ   ทัง้นีเ้พือ่ใหก้ารบรหิารจัดการผลประโยชน์ทับซอ้นเป็นสว่นหนึง่
ของระบบการบรหิารงานท่ัวไปขององคก์รนัน้ๆ   
 
 สว่นการใชม้าตรการทางกฎหมายพบใน  VicHealth, Healthway  ตลาด
หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  รัฐธรรมนูญ ปี 2540  พรบ.วา่ดว้ยวธิปีฏบิัตริาชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2533 ระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรวีา่ดว้ยการพัสด ุพ.ศ. 2535 แกไ้ข
เพิม่เตมิ พ.ศ. 2541  และ พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกันและปราบปราม
การทจุรติ พ.ศ. 2542  
 
 ภาคผนวกที ่1 สรปุเปรยีบเทยีบแนวทางการพจิารณาและการบรหิาร
จดัการผลประโยชนท์บัซอ้นขององคก์รท ัง้ในและตา่งประเทศ ซึง่จะเป็น
ขอ้พจิารณาเบือ้งตน้ส าหรบัการก าหนดแนวทางการพจิารณาผลประโยชนท์บั
ซอ้นของ สสส. 
 
 
3. การพจิารณาประเด็นผลประโยชนท์บัซอ้นและแนวทางการบรหิารจดัการ

ผลประโยชนท์บัซอ้นของ สสส. จนถงึปจัจบุนั 
 
  

แนวทางจดัการกบัปญัหาผลประโยชนท์บัซอ้นของ สสส. ในปจัจบุนั
สามารถพจิารณาไดต้ามประเด็นส าคญัดงันี ้
 

1) กรอบกฎหมายทีม่อียู ่
2) จรรยาบรรณของคณะกรรมการกองทนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิ

สขุภาพ พ.ศ. 2545 และการด าเนนิการอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  
3) แนวปฏบิัตเิรือ่งผลประโยชนทั์บซอ้นในการด าเนนิงานของ สสส. 
4) การประเมนิระบบและผลการด าเนนิงานของ สสส. 
5) สรปุประสบการณ์และการด าเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 
3.1 กรอบกฎหมายทีม่อียู ่

 
กฎหมายทีร่องรับ สสส. ไดแ้ก ่พระราชบัญญัตกิองทนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิ

สขุภาพ พ.ศ. 2544 กฎหมายดังกลา่วไมม่กีารระบปุระเด็นและแนวปฏบิัตริวมทัง้
บทลงโทษเกีย่วกับเรือ่งผลประโยชนทั์บซอ้นเป็นการเฉพาะโดยตรง ขอ้ก าหนดหรอื
บทบัญญัตทิีใ่กลเ้คยีงกับเรือ่งนีท้ีส่ดุ ม ี2 สว่น 
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สว่นแรกวา่ดว้ยเรือ่งคณุสมบัตขิองกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ โดยในมาตรา 18 
(7)การก าหนดลักษณะตอ้งหา้มของกรรมการผูท้รงคณุวฒุซิ ึง่เป็น “ผูม้สีว่นไดเ้สยี” 
อยา่งไรก็ดลีกัษณะตอ้งหา้มนีม้ใิชข่อ้หา้มเด็ดขาด  เพราะมาตรานีก้ าหนดขอ้ยกเวน้ไว ้
ดว้ย ดังนี ้กรรมการผูท้รงคณุวฒุติอ้ง  

  
“ไมเ่ป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีในกจิการทีก่ระท ากับกองทนุ หรอืในกจิการทีข่ดัหรอื
แยง้กับวตัถปุระสงคข์องกองทนุ หรอืไดรั้บประโยชนใ์นกจิการทีข่ดัหรอืแยง้
กับวตัถปุระสงคข์องกองทนุ ทัง้นี ้ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม เวน้แตเ่ป็น
ผูด้ าเนนิกจิการอันเป็นสาธารณประโยชนแ์ละมไิดแ้สวงหาก าไร” 

 
สว่นทีส่อง เป็นการก าหนดวธิปีฏบิัตใินกรณีทีเ่กดิปัญหา “การเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยี” 

ขึน้ ในกรณีเชน่นัน้ มาตรา 22 วรรค 3 ของพระราชบัญญัตริะบวุา่ 
 
“ในการปฏบิัตหินา้ที ่กรรมการผูใ้ดมสีว่นไดเ้สยีโดยตรงหรอืโดยออ้มในเรือ่ง
ทีค่ณะกรรมการพจิารณา ใหก้รรมการผูนั้น้แจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบ และใหท้ี่
ประชมุพจิารณาวา่กรรมการผูนั้น้สมควรจะอยูใ่นทีป่ระชมุ และมมีตใินการ
ประชมุเรือ่งนัน้ไดห้รอืไม ่ทัง้นี ้ตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการก าหนด” 
 

ทัง้นี ้กลุม่ผู ้“มสีว่นไดเ้สยี” ตาม พรบ. กองทนุฯ ไดแ้ก ่
 

o กรรมการกองทนุฯ ผู ้ืทีรงคณุวฒุ ิ– ม. 18 (7) ตอ้งไมม่ลีักษณะ
ตอ้งหา้มคอืไมเ่ป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีฯ 

o กรรมการกองทนุฯ (รวมกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิและกรรมการผูแ้ทน
หน่วยงาน) – ม.22 ว.3 ก าหนดใหก้รรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีแจง้ใหท้ี่
ประชมุทราบเพือ่พจิารณาวา่จะอยูใ่นทีป่ระชมุและมมีตใินการประชมุ
เรือ่งนัน้ไดห้รอืไม ่

o อนุกรรมการ – ม.23 ว.2 (เชน่ กรรมการบรหิารแผน) ก าหนดวา่ใน
การประชมุอนุกรรมการใหน้ า ม. 22 มาใชบ้ังคับโดยอนุโลม 

o ผูจั้ดการ – ม.25(4) ก าหนดวา่ตอ้งไมม่ลีักษณะตอ้งหา้มตาม ม.
18(7) 

o เจา้หนา้ทีแ่ละลกูจา้ง – ม.31(7)  ก าหนดวา่ตอ้งไมม่ลีักษณะ
ตอ้งหา้มตาม ม.18(7) 

o กรรมการประเมนิผล – ม.37 ว.3  ก าหนดวา่ใหน้ า ม. 18 และ ม. 22 
มาใชบ้ังคับโดยอนุโลม 

o อนุกรรมการประเมนิผล – ม.39 ว.2  ก าหนดวา่ในการประชมุใหน้ า 
ม. 22 มาใชบ้ังคับโดยอนุโลม 

 
ขอ้สงัเกตทีส่ าคัญคอื ในขณะที ่ม.18(7) ใชบ้ังคับเฉพาะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ 

ม.22 ว.3 ครอบคลมุกรรมการกองทนุฯ ทกุคน ทัง้ทีเ่ป็นกรรมการผูท้รงคณุวฒุแิละ
กรรมการผูแ้ทนหน่วยงาน  และในการแตง่ตัง้และด าเนนิงานของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการอืน่ๆ ขา้งบนนี ้พรบ. ก็ใหน้ าความทีก่ าหนดใน ม.18(7) และ ม.22 ว.3 
มาใชโ้ดยอนุโลมดว้ยกับบคุคลกลุม่ตา่งๆ ดังสรปุไวใ้นตารางในหนา้ 26  
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สรปุการใชบ้งัคบั ม.18(7) กบั ม.22 ว.3 ของ พรบ. กองทนุฯ 
กบับคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงานของ สสส. 

 
ผูเ้กีย่วขอ้งกบัการ
ด าเนนิงานของ สสส. 

เป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีตาม ม.
18(7) หรอืมาตราอืน่ๆ ที่
บงัคบัโดยอนโุลม 

ตอ้งแถลงการมสีว่นไดเ้สยี
ตอ่ทีป่ระชุม เพือ่พจิารณา
วา่จะอยูใ่นทีป่ระชุมและลง
มตไิดห้รอืไมต่าม ม. 22(3) 
หรอืมาตราอืน่ๆ ทีบ่งัคบั
โดยอนโุลม 

กรรมการกองทนุฯ 
ผูท้รงคณุวฒุ ิ

ตาม ม.18(7) ตาม ม.22 ว.3 

กรรมการกองทนุฯ ตวัแทน
หน่วยงาน 

- ตาม ม.22 ว.3 

อนุกรรมการ - ตาม ม.23 ว.2 
ผูจ้ัดการ ตาม ม.25(4) - 
เจา้หนา้ทีแ่ละลกูจา้ง ตาม ม.31(7) - 
กรรมการประเมนิผล ตาม ม.37 ว.3 ตาม ม.37 ว.3 
อนุกรรมการประเมนิผล - ตาม ม.39 ว.2 

 
อนึง่ ปัจจบุันผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการด าเนนิงานของ สสส. ยังมคีวามคดิเห็นไม่

ตรงกันเกีย่วกับการน า ม.22 ว.3 มาบังคับใชก้ับกรรมการกองทนุฯ ทีเ่ป็นผูแ้ทน
หน่วยงาน กลา่วคอื 

 
ในกรณีทีก่รรมการกองทนุฯ ทีเ่ป็นผูแ้ทนหน่วยงานมเีพือ่นหรอืญาตทิีน่ าเสนอ

โครงการเพือ่ขอรับทนุสนับสนุนจาก สสส.  ทกุฝ่ายเห็นตรงกันวา่เป็นผลประโยชนทั์บ
ซอ้น  ทีจ่ะตอ้งน าความใน ม.22 ว.3 มาใชบ้ังคับ 

 
ความคดิเห็นไมต่รงกันเกดิขึน้ในกรณีทีห่น่วยงานตน้สงักัดของกรรมการกองทนุฯ 

น าเสนอโครงการเพือ่ขอรับทนุสนับสนุนจาก สสส.   
 
x ความคดิเห็นแรก คอื ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ  หน่วยงานตน้สงักัดที่

น าเสนอโครงการก าลังท าหนา้ทีต่ัวแทนผลประโยชนส์าธารณะ  ฉะนัน้จงึ
ไมใ่ำช่ก่รณีผลประโยชนทั์บซอ้น  ไมเ่ขา้ขา่ย ม. 22 ว.3 

 
x ความคดิเห็นทีส่อง คอื หน่วยงานตน้สงักัดดังกลา่วม ี“สว่นไดเ้สยี” กับ

โครงการทีจ่ะขอรับทนุสนับสนุน  กรรมการกองทนุฯ ทีเ่ป็นตัวแทนหน่วยงาน
นัน้จงึควรอยูใ่นขา่ย ม.22 ว.3 

 
ในประเด็นนี ้คณุนพดล เภธฤีกษ์  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา นักกฎหมาย

ทีม่สีว่นส าคัญในการรา่ง พรบ. อธบิายวา่ แนวคดิในการยกรา่ง ม.22 ว.3 มาจากหลัก
กฎหมายปกครองทีเ่ห็นวา่ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งไมค่วรรว่มพจิารณาตัดสนิใจในประเด็นที่
ตนเอง “มสีว่นเกีย่วขอ้ง”   และมเีจตนารมณ์เพือ่ป้องกันการจงูใจและใชแ้รงกดดันการ
ตัดสนิใจของทีป่ระชมุ     อยา่งไรก็ด ี ไดก้ าหนดใหท้ีป่ระชมุพจิารณาวา่กรรมการ
กองทนุฯ ผูนั้น้ควรออกจากทีป่ระชมุหรอืไม ่ ซึง่อาจมคีวามจ าเป็นมากนอ้ยแตกตา่งกัน
เป็นรายกรณี3 

 
เมือ่พจิารณาจากขอ้มลูและความคดิเห็นขา้งตน้  ทีป่รกึษามคีวามเห็นวา่ 

                                                 
3 ขอ้มลูจากการสอบถามทางโทรศพัทว์นัที ่3 กมุภาพันธ ์2549 
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1) กรรมการกองทนุฯ ทีเ่ป็นตัวแทนหน่วยงานภาครัฐยอ่มท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทน

ผลประโยชนส์าธารณะดว้ยในการน าเสนอโครงการเพือ่ขอรับทนุสนับสนุนจาก 
สสส.    อยา่งไรก็ตามผลประโยชนส์าธารณะมไีดห้ลายมมุมอง  เชน่ หน่วยงาน
ภาครัฐทีน่ าเสนอโครงการเห็นวา่จะเป็นประโยชนต์อ่สาธารณะถา้มกีารแจกหมวก
กันน็อคแกผู่ข้บัขีม่อเตอรไ์ซด ์ แตก่รรมการกองทนุฯ ผูอ้ ืน่ซ ึง่ในขณะนัน้ยอ่มท า
หนา้ทีเ่ป็นตัวแทนผลประโยชนส์าธารณะดว้ยเชน่กันอาจเห็นวา่จะเกดิ
ผลประโยชนส์าธารณะมากกวา่ถา้น างบประมาณทีจ่ะซือ้หมวกกันน็อคไป
ด าเนนิงานอยา่งอืน่   ในกรณีนีเ้ป็นความขดัแยง้ระหวา่งประโยชนส์าธารณะ 2 
มมุมอง  จงึไมเ่ขา้ขา่ย “ผลประโยชนทั์บซอ้น”  แตเ่ขา้ขา่ย “ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง” 
หรอื “ผูม้สีว่นไดเ้สยี”  ตามเจตนารมณ์ของ พรบ. ซึง่ยกรา่งตามแนวทางของ
กฎหมายปกครอง  ฉะนัน้ กรรมการกองทนุฯ ทีเ่ป็นผูแ้ทนหน่วยงานตน้สงักัดที่
น าเสนอโครงการเพือ่ขอรับทนุสนับสนุนจาก สสส. จงึเขา้ขา่ย ม.22 ว.3   

 
2) เมือ่พจิารณาดังนี ้ จะพบวา่ตามนัยของ พรบ. กองทนุ “ผูม้สีว่นไดเ้สยี” มี

ขอบเขตกวา้งขวางกวา่ “ผลประโยชนทั์บซอ้น” ซึง่หมายถงึความขดัแยง้กัน
ระหวา่งผลประโยชนส์ว่นตัวและผลประโยชนอ์งคก์ร/ผลประโยชนส์าธารณะ
เทา่นัน้ 

 
3) จนถงึปัจจบุัน  สสส. และทกุกลุม่ทีเ่กีย่วขอ้งใชค้วามวา่ “ผูม้สีว่นไดเ้สยี” และ 

“ผลประโยชนทั์บซอ้น” ในนัยเดยีวกัน   แตค่วามเหลือ่มล ้าระหวา่ง 
“ผลประโยชนทั์บซอ้น” และ “ผูม้สีว่นไดเ้สยี” น่าจะมปัีญหาเฉพาะในกรณี ม. 22 
ว.3   ซึง่ก็มทีางออกทีช่ดัเจนแลว้   และไมน่่าจะสง่ผลกระทบตอ่ประเด็นอืน่ๆ 
และแนวทางและมาตรการการบรหิารจัดการผลประโยชนทั์บซอ้นอืน่ๆ ทีม่อียู่
และทีค่วรจัดท าเพิม่เตมิ  

 
3.2 จรรยาบรรณของคณะกรรมการกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ 

พ.ศ. 2545 และการด าเนนิการอืน่ๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้ง  
 
สสส. มไิดต้ราระเบยีบวา่ดว้ยเรือ่งผลประโยชนทั์บซอ้นและแนวทางจัดการกบั

เรือ่งนีข้ ึน้โดยตรง แตไ่ดร้ะบไุวใ้นจรรยาบรรณของคณะกรรมการกองทนุฯ พ.ศ. 
2545 ซึง่ก าหนดขึน้เมือ่คราวประชมุครัง้ที ่6/2545 วนัที ่20 พฤศจกิายน 2545 โดยใน
ขอ้ 5 ของจรรยาบรรณดังกลา่ว สะทอ้นวธิคีดิของ สสส. เกีย่วกับเรือ่งผลประโยชนทั์บ
ซอ้นวา่  

 
คณะกรรมการกองทนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพทกุคนพงึหลกีเลีย่งมใิหเ้กดิ 

“ความทับซอ้นหรอืขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชนท์ีก่รรมการเกีย่วขอ้ง กับผลประโยชน์
สาธารณะ ในการด าเนนิงานของกองทนุ”   แตก่ารหลกีเลีย่งมใิหเ้กดิปัญหาดังกลา่ว 
“มใิชก่ารปฏเิสธทีจ่ะเกีย่วขอ้งกับกจิกรรมของส านักงานโดยส ิน้เชงิ หากแตค่วรเป็นการ
สนับสนุนดว้ยหลักการของระบบคณุธรรม (merit system) และโดยเปิดเผย”     

 
จรรยาบรรณขอ้ 6 ไดว้างแนวปฏบิัต ิในกรณีทีค่ณะกรรมการผูห้นึง่ผูใ้ดมคีวาม

เกีย่วพันกับหน่วยงานทีเ่สนอขอรับทนุสนับสนุนจากกองทนุฯ  โดยก าหนดใหบ้คุคลผูนั้น้ 
 

1)   เปิดเผยแกค่ณะกรรมการถงึความเกีย่วพันกับหน่วยงานหรอืโครงการที่
เสนอขอรับทนุ โดยใหฝ่้ายเลขานุการแจง้ใหค้ณะกรรมการทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเมือ่มกีารเสนอโครงการ 
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2)   หลกีเลีย่งการพจิารณาสนับสนุนทนุ ยกเวน้แตจ่ะไดรั้บการรอ้งขอใหเ้ป็น
ผูใ้หข้อ้มลูในฐานะผูเ้ช ีย่วชาญเฉพาะ โดยงดเวน้การใชส้ทิธิอ์อกเสยีง
ใดๆ  

 
3)   ละเวน้การปฏบิัตใิด ๆ ในลักษณะชกัจงูหรอืกดดันใหผู้ท้รงคณุวฒุ ิทีม่ี

สว่นเกีย่วขอ้งกับการพจิารณาโครงการหรอืเจา้หนา้ทีข่องส านักงาน มี
การตัดสนิใจทีอ่าจใหค้ณุหรอืใหโ้ทษตอ่โครงการหรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง
กับโครงการ  

  
จนถงึปัจจบุัน สสส. อาศยัจรรยาบรรณนีเ้ป็นกรอบและแนวปฏบิัตเิกีย่วกับเรือ่ง

ผลประโยชนทั์บซอ้นส าหรับกรรมการกองทนุฯ 4 และในการก าหนดหลักเกณฑแ์ละ
วธิกีารจัดสรรเงนิเพือ่การสนับสนุนโครงการและกจิกรรม พ.ศ. 2548 คณะกรรมการ
กองทนุฯ ไดก้ าหนดใหน้ าความในมาตรา 22 ว.3   และขอ้ตกลงวา่ดว้ยจรยิธรรมของ
คณะกรรมการฯ มาใชเ้ป็นหลักการและแนวปฏบิัตสิ าหรับประธานกรรมการและกรรมการ
ในคณะกรรมการบรหิารแผนดว้ยโดยอนุโลม  และใหส้ านักงานแจง้ถงึขอ้ตกลงวา่ดว้ย
จรยิธรรมแกป่ระธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบรหิารแผนเป็นลายลักษณ์
อักษรใหท้ราบตัง้แตแ่รกเริม่ปฏบิัตหินา้ที ่  

 
ทีป่ระชมุประธานกรรมการบรหิารแผนครัง้ที ่1 เมือ่วนัที ่18 มนีาคม 2548 ได ้

ตระหนักในเรือ่งผลประโยชนทั์บซอ้น จงึมอบหมายใหส้ านักงานจัดท าแบบฟอรม์แสดง
ความโปรง่ใสของคณะกรรมการบรหิารแผนในเรือ่งผลประโยชนทั์บซอ้น  และส านักงาน
ไดย้กรา่งค าแถลงวา่ดว้ยสว่นไดเ้สยีหรอืผลประโยชนท์บัซอ้น (Declaration of 
Conflict of Interest) ของคณะกรรมการบรหิารแผนเพือ่เสนอทีป่ระชมุประธาน
กรรมการบรหิารแผนพจิารณา  แตเ่รือ่งนีย้ังไมม่ขีอ้ยตุ ิ

 
รา่งค าแถลงดังกลา่วมสีาระส าคัญ 2 ประการคอื  

 
1) การแถลงวา่ในฐานะกรรมการบรหิารแผน ตนเองมกีรณีทีอ่าจจัดไดว้า่มี

สว่นไดส้ว่นเสยีหรอืผลประโยชนทั์บซอ้นไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม
หรอืไม ่ และในกรณีทีม่ใีหย้นืยันวา่กรณีดังกลา่วเป็นไปเพือ่
สาธารณประโยชนอ์ยา่งแทจ้รงิและเป็นการไดรั้บประโยชนต์ามสมควร
อยา่งเทา่เทยีมเสมอหนา้กับบคุคลอืน่ๆ โดยมไิดเ้ป็นการแสวงหาก าไร
ใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 
2) การแสดงเจตจ านงวา่จะไมร่ว่มการพจิารณาในคณะกรรมการบรหิาร

แผนในเรือ่งทีอ่าจมสีว่นไดเ้สยีหรอืผลประโยชนทั์บซอ้น เวน้แตก่รณี
ไดรั้บการรอ้งขอในฐานะผูใ้หข้อ้มลูหรอืผูท้รงคณุวฒุ ิ แตทั่ง้นีจ้ะสละ
สทิธสิ าหรับการออกเสยีงเพือ่ลงมตติัดสนิใจของคณะกรรมการบรหิาร
แผนในเรือ่งนัน้ๆ  

 
ทัง้นีร้า่งค าแถลงไดก้ าหนดกรณีตอ่ไปนีว้า่อาจเขา้ขา่ยผลประโยชนทั์บซอ้น 

 
1) การลงนามเป็นคูส่ญัญากับกองทนุในโครงการหรอืกจิการตา่งๆ 
 

                                                 
4 ปัจจุบนัยังไมม่จีรรยาบรรณ/ระเบยีบปฏบิตั/ิแนวทางปฏบิัตเิรือ่งผลประโยชนท์ับซอ้นเพือ่ใชก้บัเจา้หนา้ที ่
สสส. 
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2) การเป็นผูรั้บผดิชอบในการด าเนนิการหรอืเป็นผูจั้ดการแผนงาน/
โครงการทีก่องทนุสนับสนุน 

 
3) การมตี าแหน่ง/มอี านาจบรหิารในหน่วยงานซึง่เป็นคูส่ญัญากับกองทนุ 

(โดยมไิดเ้ป็นผูล้งนามในสญัญา) ในโครงการ/กจิการตา่งๆ 
 
4) การมหีรอือาจมสีว่นไดเ้สยีหรอืผลประโยชนทั์บซอ้นกับกองทนุใน

ประการอืน่ๆ 
 

ในการประชมุครัง้ที ่7/2548 เมือ่วนัที ่16 มถินุายน 2548 คณะกรรมการกองทนุ
ฯ มมีตแิตง่ตัง้คณะท างาน5 พจิารณาแกไ้ขปรบัปรงุจรรยาบรรณและการจดัการ
กรณีผลประโยชนท์บัซอ้น   

 
3.3   แนวปฏบิตัเิร ือ่งผลประโยชนท์บัซอ้นในการด าเนนิงานของ สสส. 

 
ในการด าเนนิงาน สสส.  ปรากฏแนวปฏบิัตเิรือ่งผลประโยชนทั์บซอ้นอยูบ่า้ง 

อาท ิการก าหนดวา่การกลั่นกรองโครงการทางวชิาการใหก้ระท าโดยผูท้รงคณุวฒุทิีต่อ้ง
ไมเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกับผูเ้สนอโครงการ6 

 
3.4 การประเมนิระบบและผลการด าเนนิงานของ สสส. 

 
ในการด าเนนิงานของ สสส. ไดจั้ดใหม้กีารประเมนิผลกระบวนการบรหิาร

ยทุธศาสตรแ์ละการบรหิารจัดการการด าเนนิงานของ สสส. อยูเ่ป็นระยะ ซึง่ในการ
ประเมนิดังกลา่ว มกีารพจิารณาเกีย่วกับเรือ่งผลประโยชนทั์บซอ้นอยูด่ว้ย ตัวอยา่งเชน่ 
ในรายงานการประเมนิผลการด าเนนิงานของ สสส. ซึง่จดัท าโดยสถาบนัวจิยั
ระบบสาธารณสขุ (สวรส.)  เสร็จส ิน้เม ือ่เดอืนมถินุายน 2546  น าเสนอขอ้คน้พบ
จากการวเิคราะหแ์ผนงาน/ชดุโครงการตา่ง ๆ ของ สสส. วา่ มกีรณีทีเ่ขา้ขา่ยการมี
ผลประโยชนทั์บซอ้น 5 ลกัษณะดว้ยกัน คอื  

 
ลกัษณะ
ผลประโยชน์
ทบัซอ้น 

การมสีว่นรว่ม
ในการพฒันา
แผนงาน/ชุด
โครงการ 

การลงนามใน
ฐานะคูส่ญัญา
ขององคก์รที่
กรรมการมสีว่น
รว่มอยู ่

การจดัการ
แผนงาน/ชุด
โครงการ 

ระดบัความ
รนุแรงของ
การทบัซอ้น 

ลักษณะที ่1  บคุคลอืน่ใน
องคก์รก 

บคุคลอืน่ นอ้ย 

ลักษณะที ่2 3 บคุคลอืน่ใน
องคก์ร 

บคุคลอืน่ในองคก์ร ปานกลาง 

ลักษณะที ่3 3 กรรมการ สสส.ข บคุคลอืน่ในองคก์ร มาก 
ลักษณะที ่4 3 บคุคลอืน่ใน

องคก์ร 
กรรมการ สสส. มากทีส่ดุ 

ลักษณะที ่5 3 กรรมการ สสส. กรรมการ สสส. มากทีส่ดุ 
ก.  หมายถงึองคก์รทีก่รรมการสงักัดหรอืมสีว่นเกีย่วขอ้ง 
ข. หมายถงึกรรมการกองทนุ กรรมการประเมนิผล หรอืกรรมการอืน่ๆ ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกับการ

พจิารณาโครงการของ สสส. 
 
                                                 
5 คณะท างานประกอบดว้ย นพ. วชิยั โชคววิฒัน,์ ดร.ชงิชยั หาญเจนลกัษณ์, นายไพบลูย ์วฒันศริธิรรม, พระไพศาล วสิาโล, แมช่ี
ศนัสนยี ์เสถยีรสตุ, และมผีูจั้ดการ สสส. เป็นเลขานุการ 
6 กองทนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ, หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารจัดสรรเงนิเพือ่การเสนับสนุนโครงการและกจิกรรม พ.ศ. 2548 
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คณะผูป้ระเมนิผลของ สวรส. เสนอให ้สสส.หาทางลดผลประโยชนทั์บซอ้นใน
ลักษณะที ่3-5 ใหเ้หลอืนอ้ยและหมดไปโดยเร็วทีส่ดุ โดยจะตอ้งท าความเขา้ใจกับ
สาธารณชนภายนอกใหท้ราบถงึขอ้เท็จจรงิรวมทัง้เหตผุล/ความจ าเป็น    

 
นอกจากนี ้สวรส. ยังเสนอแนะใหม้กีารจัดตัง้คณะกรรมการอ านวยการทีเ่ป็นอสิระ 

และจัดทมีตดิตามการประเมนิผลโครงการเหลา่นัน้อยา่งเขม้ขน้ รวมทัง้การขยายกรอบ
จรรยาบรรณออกไป โดยหา้มไมใ่หก้รรมการทีม่ผีลประโยชนทั์บซอ้นเขา้รว่มการ
พจิารณารายงานความคบืหนา้และการประเมนิผลแผนงาน/ชดุโครงการดังกลา่ว และให ้
มกีารทบทวนจรรยาบรรณ และตดิตามการปฏบิัตติามจรรยาบรรณอยา่งเขม้ขน้สม า่เสมอ 

 
การประเมนิผลการท างานของ สสส. ซึง่จดัท าโดยสถาบนัวจิยัเพือ่การ

พฒันาประเทศไทย เสร็จส ิน้เม ือ่เดอืนมถินุายน 2548   ระบถุงึปัญหาเรือ่ง
ผลประโยชนทั์บซอ้นเชน่กัน  โดยชีป้ระเด็นวา่ “หลายฝ่ายเกรงวา่จะเกดิกรณกีารอนุมัติ
เงนิทนุแลว้เกดิผลประโยชนทั์บซอ้นหรอืไม”่  และ “การสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทนุฯ จะมคีวามโนม้เอยีงในการกระจายทนุสนับสนุนไปยังกลุม่องคก์รทีก่รรมการ
ผูท้รงคณุวฒุมิสีว่นเกีย่วขอ้งอยูห่รอืไม”่   

 
อยา่งไรก็ด ีจากการประเมนิตัวอยา่งโครงการ/แผนงานทีด่ าเนนิการในปี 2547 

คณะประเมนิผลสรปุวา่ “ตวัอยา่งเชงิประจักษ์ขา้งตน้นีต้า่งเป็นส ิง่บง่บอกถงึความส าคัญ
ที ่สสส. ไดใ้หต้อ่ประเด็นคณุภาพและประสทิธภิาพของการจัดสรรใหท้นุสนับสนุน
โครงการตา่งๆ โดยอยูบ่นหลักการของระบบคณุธรรมในการจัดการกับประเด็น
ผลประโยชนทั์บซอ้นในการด าเนนิงานทีผ่า่นมาพอสมควร”  

 
อยา่งไรก็ดคีณะประเมนิผลมขีอ้สงัเกตวา่ “การตัดสนิใจพจิารณาอนุมัตโิครงการ

อยูบ่นพืน้ฐานของขอ้มลูทีไ่มส่มมาตร/ไมเ่ทา่เทยีมกัน (asymmetry of information) 
เพราะผูพ้จิารณาตัดสนิใจยอ่มมขีอ้มลูเกีย่วกับโครงการ หรอืรูจั้กกลุม่บคุคลในระดับที่
แตกตา่งกัน จงึสง่ผลตอ่การตัดสนิใจดว้ยน ้าหนักทีแ่ตกตา่งกัน  โดยการตัดสนิใจ
ลักษณะดังกลา่วเกดิขึน้ท่ัวไป”  ซึง่คณะผูป้ระเมนิผลคาดหวงัวา่ลักษณะเชน่นีจ้ะ
เปลีย่นไปในระยะยาว  

 
คณะประเมนิผลไดย้กตัวอยา่งแนวทางการบรหิารจัดการของ Vichealth  และ

เสนอวา่ “การป้องกันการเกดิผลประโยชนทั์บซอ้นของ สสส. จงึอยูท่ีก่ารจัดกระบวนการ
และโครงสรา้งทีเ่หมาะสม โดยไมจ่ าเป็นตอ้งปิดกัน้มใิหผู้ท้รงคณุวฒุเิขา้มาเกีย่วขอ้งกับ
โครงการเชงิรกุ” 

 
นอกจากนี ้ในรายงานการประเมนิระบบควบคมุภายใน ระบบการบรหิาร

ความเส ีย่ง ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบบรหิารทรพัยากรบคุคล 
พฤศจกิายน 2548  ที ่ดร. ประวติร นลิสวุรรณากลุ ดร. ชยันรนิทร ์วรีะสถาวณชิย ์และ
คณะ เสนอตอ่คณะอนุกรรมการก ากับดแูลการตรวจสอบภายในของ สสส. ยังไดร้ะบเุรือ่ง
การจัดการความขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์ป็นหนึง่ในขอ้เสนอแนะเพือ่การปรับปรงุตอ่ 
สสส.  โดยเสนอวา่ สสส. “ควรรบีด าเนนิการจัดท าหลักเกณฑ ์แนวทาง หรอืขอ้ก าหนด
เกีย่วกับความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เพือ่ยกระดบัความน่าเชือ่ถอืของ สสส. ใหด้ี
ย ิง่ข ึน้”   

 
รายงานฉบับดังกลา่วไดจ้ าแนกการพจิารณาเรือ่งความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ออกเป็น 2 สว่น ประกอบดว้ย สว่นทีเ่ป็นสาระ (substance) ของการด าเนนิงาน และ
สว่นทีเ่ป็น กระบวนการพจิารณา (procedure) ทัง้สองสว่นนี ้สสส. ควรหามาตรการ
บรหิารจัดการเพือ่ป้องกันมใิหโ้ครงการของ สสส. “มลีักษณะเอือ้อ านวยประโยชนต์อ่
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บคุคลใดโดยเฉพาะ” รวมทัง้ระมัดระวงัใหก้ระบวนการพจิารณาอนุมัตมิคีวามเป็นธรรม 
เป็นการตัดสนิใจโดย “บคุคลทีไ่มม่สีว่นไดเ้สยี กรรมการมคีวามเป็นอสิระในการตัดสนิใจ
และด าเนนิการอยา่งโปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้รวมทัง้มกีารเปิดเผยผลการตัดสนิใจ
ดว้ยสารสนเทศทีเ่พยีงพอและทันตอ่เหตกุารณ์”  

 
3.5 สรปุประสบการณ์และการด าเนนิงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

 
ประสบการณ์และการด าเำนินิงานทีเ่กีย่วขอ้งบง่ชีว้า่ สสส. เห็นวา่การหา

แนวทางจัดการกับเรือ่งผลประโยชนทั์บซอ้นทวคีวามส าคัญและความเรง่ดว่นมากยิง่ข ึน้ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่พจิารณาบทเรยีนของกองทนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาวะใน
ลักษณะใกลเ้คยีงกันกับ สสส. ในมลรัฐตา่งๆ ของประเทศสหรัฐอเมรกิา ซึง่มี
ประสบการณ์วา่ฝ่ายผูส้ญูเสยีประโยชนจ์ากการรณรงคแ์ละด าเนนิการดา้นสรา้งเสรมิสขุ
ภาวะของกองทนุเหลา่นี ้เชน่ บรษัิทบหุรี ่ไดห้ันมาใชย้ทุธวธิตีา่งๆ ในการตอ่สู ้
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การท าลายความน่าเชือ่ถอืของคณะกรรมการผูบ้รหิารกองทนุเหลา่นี ้
โดยหยบิยกประเด็นเรือ่งการทับซอ้นของผลประโยชนม์าเป็นหนึง่ในขอ้โจมต ี 
ประสบการณ์เหลา่นีท้ าให ้สสส. จะตอ้งหาทาง “เฝ้าระวงัไมใ่หก้องทนุประสบชะตา
กรรมดังเชน่ทีก่องทนุของรัฐตา่ง ๆ ในสหรัฐอเมรกิาประสบ” 7 

  
ปัจจบุัน สสส. ไดเ้ห็นความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งสรา้งระบบจัดการกับปัญหา

ผลประโยชนทั์บซอ้นอยา่งเป็นรปูธรรมทีช่ดัเจนมากกวา่กรอบของจรรยาบรรณทีม่อียูเ่ดมิ 
เพือ่ใหส้ามารถตอบค าถามตอ่สาธารณะและการตรวจสอบจากภายนอกได ้รวมทัง้
ตอ้งการใหอ้งคก์รของตนสามารถเป็นแบบอยา่งในเรือ่งนีแ้กห่น่วยงานอืน่     

 
ทา่ทแีละแนวทางของ สสส. ในเรือ่งผลประโยชนทั์บซอ้น มใิชก่ารหลกีเลีย่ง 

หากเป็นการยอมรับวา่บคุคลทีเ่ขา้มาเกีย่วขอ้งกับการด าเนนิงานของ สสส. ในระดับ
ตา่งๆ มโีอกาสทีจ่ะตกอยูใ่นสถานการณ์ของการมผีลประโยชนทั์บซอ้นได ้การวางกรอบ
ในเรือ่งนี ้จงึมใิชก่ารก าหนดอยา่งเขม้งวดกวดขนัในทกุๆ ประเด็นลงไปจนถงึเรือ่ง
ปลกียอ่ย จนท าให ้สสส. ไมอ่าจด าเนนิการไดอ้ยา่งมสีมัฤทธผิล  หากควรเป็นการ
หาทางแนวทางด าเนนิการทีเ่หมาะสม เพือ่ใหม้กีารเปิดเผยขอ้เท็จจรงิอยา่งโปรง่ใส 
ตรวจสอบได ้และสรา้งระบบทีม่คีวามยดืหยุน่ในการด าเนนิการ แตใ่นขณะเดยีวกันก็เป็น
ระบบทีม่คีวามเขม้แข็งในการป้องกันรักษาผลประโยชนส์าธารณะ และน าไปสูก่ารสรา้ง
วฒันธรรมองคก์รทีด่ ีรวมทัง้สภาพแวดลอ้มทางจรยิธรรมทีเ่หมาะสมตอ่การท างานอยา่ง
มหีลักการ 

                                                 
7 ศาสตราจารยน์ายแพทยป์ระกติ วาทสีาธกกจิ, “กรณีศกึษาปัญหาการด าเนนิงานขององคร์ณรงคค์วบคมุ
การสบูบหุรีด่ว้ยกองทนุทีไ่ดรั้บงบประมาณมาจากภาษียาสบูหรอืเงนิทีไ่ดจ้ากการฟ้องรอ้งบรษัิทยาสบู” 
(แปลและเรยีบเรยีงจากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการประชมุ 2nd International Conference on Tobacco & 
Alcohol Control, Pasadena, Los Angeles และการดงูานที ่Center for Tobacco Control Research 
and Education University of California, San Francisco ระหวา่งวนัที ่5-8 เมษายน 2548 
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4. ขอ้เสนอการพจิารณาประเด็นประโยชนท์บัซอ้นในการด าเนนิงานของ สสส. 

 
 
 การพจิารณาประเด็นผลประโยชนท์บัซอ้นในระบบการด าเนนิงานของ 
สสส. ม ี4  ข ัน้ตอนส าคญั คอื 
 

1) การทบทวนลักษณะองคก์รและการด าเนนิงานของ สสส. 
2) การก าหนดหลักการเกีย่วกับผลประโยชนทั์บซอ้นและการบรหิารจัดการ

ผลประโยชนทั์บซอ้น 
3) การก าหนดขอบเขตการด าำเินนิงานของ สสส. ทีจ่ะใชห้ลักการและหลักเกณฑ์

เรือ่งผลประโยชนทั์บซอ้น 
4) การน าหลักการ COI มาใชก้ับบคุคลและขัน้ตอนทีม่คีวามเสีย่งจะเกดิ

ผลประโยชนทั์บซอ้นในการด าเนนิงานของ สสส. 
 

 
4.1 การทบทวนลกัษณะองคก์รและการด าเนนิงานของ สสส. 

  
 สสส. มลีักษณะองคก์รและการด าเนนิงานทีส่ าคัญ 5 ประการคอื 
 

1) เป็นองคก์รทีไ่ดรั้บทนุด าเนนิงานจาก earmark tax  โดยไมผ่า่นกระบวนการ
พจิารณาจัดสรรเชน่เดยีวกับงบประมาณของหน่วยงานองคก์รภาครัฐอืน่ๆ 

 
2) เป็นแหลง่ทนุขนาดใหญ ่ซึง่สนับสนุนบคุคล องคก์ร และหน่วยงานตา่งๆ ทัง้ใน

และนอกภาครัฐทีด่ าเนนิงานในทศิทางทีส่นับสนุนเป้าหมายการสง่เสรมิสขุภาพ
ของกองทนุฯ    

 
3) มผีูแ้ทนหน่วยงานภาครัฐรว่มเป็นกรรมการ และอนุกรรมการชดุส าคัญๆ เชน่ 

กรรมการกองทนุฯ กรรมการประเมนิผล  อนุกรรมการดแูลการก ากับและ
ตรวจสอบภายใน  ผูแ้ทนหน่วยงานภาครัฐดังกลา่วประกอบผูแ้ทนหน่วยงาน
ภาครัฐทีเ่กีย่วขอ้งกับงานสง่เสรมิสขุภาพ และเกีย่วขอ้งกับการก ากับดแูลการใช ้
งบประมาณแผน่ดนิ 

 
4) ท างานในลักษณะภาค/ีเครอืขา่ยความรว่มมอืกับบคุคลและองคก์รทัง้ในและนอก

ภาครัฐจ านวนมาก  ในบางกรณี บคุคลและองคก์รเหลา่นีเ้ป็นฝ่ายตดิตอ่ขอการ
สนับสนุนทนุในการด าเนนิโครงการ  ในบางกรณี สสส. เป็นฝ่ายตดิตอ่ขอให ้
บคุคลและองคเ์หลา่นีม้ารว่มงาน เชน่ รว่มพัฒนาแผนงาน บรหิารจัดการแผนงาน  
พัฒนาโครงการ ฯลฯ 

 
 การท างานในลักษณะนีท้ าใหเ้กดิลักษณะความรว่มมอืแบบแบบ inside-out และ 

outside-in ในระดับสงู  กลา่วคอื  
 

x การท างานแบบ inside-out - การด าเนนิงานและความรับผดิชอบหลาย
อยา่งของ สสส. ถกูจัดสรรใหห้น่วยงาน/องคก์รภายนอกจัดการ  เชน่ 
การบรหิารจัดการแผนงาน ซึง่รวมการพจิารณาและตัดสนิใหท้นุโครงการ
ตา่งๆ ภายใตแ้ผนงานนัน้  คลา้ยลักษณะการ outsource งานบางอยา่ง
ตามแบบอยา่งขององคก์รธรุกจิ    
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x การท างานแบบ outside-in - การเชญิใหบ้คุคลหรอืหน่วยงาน/องคก์ร
ภายนอกเขา้มสีว่นร่วมในการด าเนนิงานของ สสส. เชน่ การพัฒนาแผน  
และเป็นกรรมการบรหิารแผน   

 
ในบางกรณี จะมทัีง้สองลกัษณะพรอ้มหรอืเกีย่วโยงกัน เชน่ เชญิบคุคลภายนอก
ใหม้ารว่มพัฒนาแผนงานกอ่น  (outside-in)  แลว้จงึอนุมัตใิหบ้คุคลผูนั้น้รับ
แผนงานนัน้ไปบรหิารจัดการ (inside-out) 

 
5)  มคีวามคาบเกีย่วระหวา่งบทบาทในการก าหนดนโยบายและก ากับทศิทางการ

ด าเนนิงานของ สสส. กับการบรหิารงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายและทศิทาง
ดังกลา่วสงู  เชน่ กรรมการกองทนุฯ โดยเฉพาะกรรมการกองทนุฯ ผูท้รงคณุวฒุ ิ 
ท าหนา้ทีก่รรมการบรหิารแผนงานตา่งๆ ดว้ย   และกรรมการบรหิารแผน (ซึง่อาจ
เป็นกรรมการกองทนุฯ ดว้ย) ท าหนา้ทีก่รรมการก ากับโครงการภายใตแ้ผน ฯลฯ 

 
ลักษณะตา่งๆ เหลา่นีส้ะทอ้นความพยายามของ สสส. ในการออกแบบองคก์ร

และวธิกีารท างานใหส้อดคลอ้งกับภารกจิ จดุแข็ง จดุออ่น โอกาสและขอ้จ ากัดตา่งๆ 
ขององคก์รและสงัคม   และไมจ่ าเป็นวา่จะน าไปสูปั่ญหาผลประโยชนทั์บซอ้น   
เพยีงแตท่กุฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งค านงึถงึความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิปัญหาผลประโยชน์
ทับซอ้นอันเนือ่งมาจากบทบาทความสมัพันธห์ลายมติ ิ  ในขณะเดยีวกัน การพัฒนาแนว
ทางการป้องกันและบรหิารจัดการผลประโยชนทั์บซอ้นก็จะตอ้งไมข่งึตงึ แข็งตัว และ
เป็นภาระแตฝ่่ายตา่งๆ มากจน สสส. ไมส่ามารถด าเนนิงานตามวถิทีางทีจ่ าเป็นและ
เหมาะสมซึง่จะน าไปสูเ่ป้าประสงคข์อง พรบ. กองทนุฯ ได ้

 
4.2   การก าหนดหลกัการเกีย่วกบัผลประโยชนท์บัซอ้นและการบรหิารจดัการ

ผลประโยชนท์บัซอ้น ไดแ้ก ่
 

4.2.1 การจดักลุม่สถานการณ์ทีอ่าจเป็นผลประโยชนท์บัซอ้นเป็น 3 กลุม่ 
 

x กลุม่ทีเ่ป็นผลประโยชนทั์บซอ้นตอ้งหา้ม (ในทีน่ีจ้ะใชเ้ครือ่งหมาย 
×)  เป็นกรณีทีบ่คุคลผูนั้น้ตอ้งขจัดสถานการณ์ประโยชนทั์บซอ้นนี้
ทันท ีเชน่ ขายหุน้ทีเ่กีย่วขอ้ง  ลาออกจากการด ารงต าแหน่งทีเ่ป็น
ปัญหาผลประโยชนทั์บซอ้น 

 
x กลุม่ทีเ่ป็นผลประโยชนทั์บซอ้นทีบ่รหิารจัดการได ้(ในทีน่ีจ้ะใช ้

เครือ่งหมาย O)  วธิกีารบรหิารจัดการ เชน่ เปิดเผยใหท้ราบ  ไมร่ว่ม
การพจิารณาตัดสนิใจทีเ่กีย่วขอ้ง  ไมช่กัจงูหรอืกดดันใหผู้ม้สีว่น
เกีย่วขอ้งกับการพจิารณาตัดสนิใจหรอืเจา้หนา้ที ่สสส. ทีอ่าจใหค้ณุ
หรอืใหโ้ทษตอ่แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/ธรุกรรมหรอืบคุคลที่
เกีย่วขอ้ง  ก าหนดหลักเกณฑก์ ากับ เชน่ รับของขวัญไดใ้นมลูคา่ไม่
เกนิ X บาท   หรอืท าความตกลงกับ สสส. วา่จะด าเนนิการบางอยา่ง
เพือ่ลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิปัญหา  

 
x กลุม่ทีไ่มเ่ป็นผลประโยชนทั์บซอ้น (ในทีน่ีจ้ะใชเ้ครือ่งหมาย √) 

 
4.2.2 การพจิารณาขอบขา่ยกจิการทีข่ดัตอ่วตัถปุระสงคก์ารด าเนนิงาน

ของ สสส.  และความสมัพนัธก์บักจิการดงักลา่ว   
 
ทีป่รกึษามขีอ้เสนอใหพ้จิารณาดังตอ่ไปนี้ื ื
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กจิการทีข่ดัตอ่วตัถปุระสงคข์อง 

สสส. 
ลกัษณะ 

COI 
เหตผุล 

ผลติ น าเขา้ และขายสง่สรุา × เป็ นธรุกจิทีข่ดัตอ่วัตถปุระสงคข์อง 
สสส. โดยตรง และมผีลประโยชน์
เกีย่วขอ้งสงู 

ผลติ น าเขา้ และขายสง่ยาสบู × เป็ นธรุกจิทีข่ดัตอ่วัตถปุระสงคข์อง 
สสส. โดยตรง  และมผีลประโยชน์
เกีย่วขอ้งสงู 

เกีย่วขอ้งกบักจิการทีม่ผีลประโยชนจ์าก
ธรุกจิสรุาและยาสบู เชน่  กจิการขาย
ปลกีสรุายาสบู  บรษัิททีรั่บท าโฆษณา
ใหธ้รุกจิสรุายาสบู  

O เป็ นผลติภณัฑท์ีข่ดัตอ่วตัถปุระสงค์
ของ สสส. โดยตรง  แตค่รอบคลมุ
กวา้งขวางมาก และอาจไมส่ามารถ
ก าหนดขอบเขตทีช่ดัเจนไดใ้นทาง
ปฏบิตั ิ

ผลติ น าเขา้ และขายสง่ผลติภณัฑท์ี่
เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ เชน่ ผงชรูส  
น ้าอดัลม  อาวธุ สถานบรกิารอาบอบ
นวด 

O เป็นผลติภณัฑท์ีเ่ป็นอนัตรายตอ่
สขุภาพในระดบัทีไ่มร่นุแรงมาก 

เกีย่วขอ้งกบักจิการทีม่ผีลประโยชนจ์าก
ธรุกจิผลติภณัฑท์ีเ่ป็นอนัตรายตอ่
สขุภาพขา้งตน้ 

√ ครอบคลมุกวา้งขวางมาก ไมส่ามารถ
ก าหนดขอบเขตทีช่ดัเจนไดใ้นทาง
ปฏบิตั ิ

  
   

ความสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกบักจิการที่
ขดัตอ่วตัถปุระสงคข์อง สสส. 

ควรอยู่
ในขา่ย 
COI 

เหตผุล 

เจา้ของ/ผูถ้อืหุน้ใหญ/่ผูม้อี านาจ
ควบคมุ 

× มอี านาจบรหิารและมผีลประโยชน์
เกีย่วขอ้งสงู 

กรรมการบรหิาร/กรรมการ × มอี านาจบรหิารและมผีลประโยชน์
เกีย่วขอ้งสงู 

ผูบ้รหิาร × มอี านาจบรหิารและมผีลประโยชน์
เกีย่วขอ้งสงู 

เจา้หนา้ที ่
 

× มผีลประโยชนเ์กีย่วขอ้งสงู 

ผูถ้อืหุน้หรอืผูล้งทนุในพันธบตัร ตรา
สารหนี ้

× มผีลประโยชนเ์กีย่วขอ้งสงู 

เจา้หนี/้ลกูหนี ้ × มผีลประโยชนเ์กีย่วขอ้งสงู 
การถอืหุน้ พันธบตัร ตราสารหนี ้ผา่น
กองทนุรวม 

√ ไมม่อี านาจควบคมุการลงทนุใน
กจิการตา่งๆ 

 
 
4.2.3 การก าหนดขอบขา่ยผูท้ ีอ่าจมผีลประโยชนท์บัซอ้นวา่ควรเจาะจง

เฉพาะตวับคุคล หรอืครอบคลมุครอบครวั ญาตสินทิ ตลอดจน
ความสมัพนัธเ์ชงิกฎหมายและเชงิองคก์รในระดบัใด   

 
ทีป่รกึษามขีอ้เสนอเพือ่การพจิารณาดังตอ่ไปนี้ 
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ขอบเขตความสมัพนัธท์างบคุคลทีค่วรอยูใ่นขา่ยการพจิารณาผลประโยชนท์บั
ซอ้น: 
 
  ปู่ ยา่ตายาย   
ลงุป้านา้อา  
ลกูพีล่กูนอ้ง 
 

 พอ่-แม ่ พอ่แมส่าม/ี
ภรรยา 

 

สาม/ีภรรยาของ
พี-่นอ้ง 

พี-่นอ้ง 
 
 

 
ตัำวุเอง 

สาม/ีภรรยา  
 

พีน่อ้งของสาม/ี
ภรรยา 

หลาน หลาน ลกู ลกูเขย/ลกูสะใภ ้ พอ่แมพ่ีน่อ้งของ
ลกูเขย/ลกูสะใภ ้

  หลาน   
 
 เมือ่พจิารณาลักษณะความสมัพันธข์องสงัคมไทยซึง่มคีวามสมัพันธแ์บบเครอื
ญาตขินาดใหญ ่แตม่แีนวโนม้ทีม่กีารด าเนนิชวีติประจ าวนัแบบครอบครัวเดีย่วมากขึน้  
จงึไมส่ามารถจะคาดหวงัไดว้า่คนท่ัวไปจะทราบขอ้มลูเกีย่วกับญาตทิีไ่มม่คีวามสมัพันธ์
ใกลช้ดิมากนัก   จงึควรก าหนดขอบเขตความสมัพันธท์างบคุคลไวไ้มใ่หก้วา้งขวาง
เกนิไป    
 
 ขอ้เสนอคอืจัดล าดับความสมัพันธท์างบคุคลเป็น 2 กลุม่ 
 
 กลุม่แรก คอื “ครอบครัว” ไดแ้ก ่พอ่ แม ่พี ่ นอ้ง สาม ีภรรยา และลกูซึง่มี
ความสมัพันธใ์กลช้ดิกวา่กลุม่ทีส่อง 
 
 กลุม่ทีส่อง คอื “ญาตสินทิ” ไดแ้ก ่ ลกูเขย  ลกูสะใภ ้ สาม/ีภรรยาของพีน่อ้ง  พี่
นอ้งของสาม/ีภรรยา  และหลานสายตรง   
 
 ในระยะแรก  ทีป่รกึษาเสนอใหข้อบเขตผลประโยชนทั์บซอ้นครอบคลมุเฉพาะ
กลุม่แรก  เพือ่มใิหเ้ป็นภาระตอ่ทกุฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง   แตถ่า้ตอ่ไปพบปัญหาวา่ขอบเขต
ดังกลา่วแคบเกนิไป จงึคอ่ยพจิารณาขยายใหค้รอบคลมุกลุม่ทีส่อง   
 

อยา่งไรก็ด ีความสมัพันธส์ าคัญทีอ่าจมผีลตอ่เรือ่งผลประโยชนทั์บซอ้นไดม้าก
คอื “มติรสหาย” หรอืในบางกรณีอาจเรยีกวา่เป็น “พวกพอ้ง” ซึง่เป็นเรือ่งยากทีจ่ะนยิาม
ใหช้ดัเจน   ในเรือ่งนีผู้ม้สีว่นเกีย่วขอ้งควรใชว้จิารณญาณในการแถลงถงึความสมัพันธ์
เชงิมติรสหาย/พวกพอ้งทีอ่าจถกูพจิารณาวา่เป็นผลประโยชนทั์บซอ้นโดยสมคัรใจและ
สจุรติใจ และด าเนนิการตามกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้ง  เพือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใสและเป็น
การสรา้งความไวเ้นือ้เชือ่ใจใหก้ารปฏบิัตงิานของตนเอง 

 
ขอบเขตความสมัพนัธท์างกฎหมายทีค่วรอยูใ่นขา่ยการพจิารณาผลประโยชน์
ทบัซอ้น: 
 

ความสมัพนัธท์างกฎหมาย เหตผุล 
เจา้หนี ้ อาจถกูพจิารณาวา่มผีลประโยชนท์างวัตถุ

เกีย่วขอ้ง 
ลกูหนี ้ อาจถกูพจิารณาวา่มผีลประโยชนท์างวัตถุ

เกีย่วขอ้ง 
คูก่รณีทางการปกครองหรอืศาล อาจถกูพจิารณาวา่มผีลประโยชนท์ีม่ใิชว่ตัถ ุ– 

การกลั่นแกลง้ 



   

 36 

 
ขอบเขตความสมัพนัธท์างองคก์รทีค่วรอยูใ่นขา่ยการพจิารณาผลประโยชนท์บั
ซอ้น: 
 

ต าแหนง่ในองคก์รทีข่อ/
ไดร้บัทนุจาก สสส.) 

เหตผุล 

ประธาน/กรรมการบรหิาร มอี านาจบรหิารและมผีลประโยชนเ์กีย่วขอ้งสงู 
กรรมการ/อนุกรรมการ มอี านาจบรหิารและมผีลประโยชนเ์กีย่วขอ้งสงู 
ผูบ้รหิาร มอี านาจบรหิารและมผีลประโยชนเ์กีย่วขอ้งสงู 
เจา้หนา้ที/่ลกูจา้ง มผีลประโยชนเ์กีย่วขอ้งสงู 

 
4.2.4 การก าหนดขอบเขตการพจิารณาผลประโยชนท์บัซอ้นวา่ควร

พจิารณาเฉพาะความสมัพนัธใ์นปจัจบุนัหรอืขยายใหค้รอบคลมุถงึ
ความสมัพนัธใ์นอดตีหรอือนาคตดว้ย 

 
จากการทบทวนกรณีศกึษาตา่งๆ จะพบวา่บางองคก์รใหค้วามสนใจกับ

ความสมัพันธใ์นอดตีและอนาคตดว้ย  อยา่งไรก็ด ี เพือ่ใหก้ารด าเนนิการไมยุ่ง่ยาก
ซบัซอ้นเกนิไปจนเป็นภาระเกนิสมควรแกผู่ท้ีเ่กีย่วขอ้ง  ทีป่รกึษาเสนอใหก้ าหนด
ขอบเขตผลประโยชนทั์บซอ้นใหค้รอบคลมุเฉพาะปัจจบุันและยอ้นหลังไปในระยะเวลา 2 
ปีทีผ่า่นมา   ถา้เกดิสถานการณ์ทีเ่ป็นปัญหา  จงึคอ่ยพจิารณาเป็นรายกรณี  และ
ทบทวนปรับปรงุหลักการนีใ้หเ้หมาะสมตอ่ไป 
 
4.3  การก าหนดขอบเขตการด าิเินนิงานของ สสส. ทีจ่ะใชห้ลกัการและ

หลกัเกณฑเ์รือ่งผลประโยชนท์บัซอ้น 
 

ในกรณี สสส. ผลประโยชนทั์บซอ้นอาจเกดิไดใ้นการใหท้นุสนับสนุน  การจา้ง
ท างาน การจัดซือ้จัดจา้ง   จากการปรกึษาหารอืกับ สสส. มขีอ้สรปุวา่ในระยะแรก สสส. 
ควรใหค้วามส าคัญกับการพัฒนาแนวทางการบรหิารจัดการผลประโยชนทั์บซอ้นในสว่น
ทีเ่กีย่วกับการใหท้นุ  โดย สสส. จะพัฒนาแนวทางการบรหิารจัดการผลประโยชนทั์บ
ซอ้นในสว่นการจา้งท างานและการท าสญัญาจา้งประเภทอืน่ๆ ตอ่ไป 

 
ข ัน้ตอนทีม่โีอกาสจะเกดิผลประโยชนท์บัซอ้น (เฉพาะการใหท้นุ
สนบัสนนุ) ไดแ้ก ่
 
 

1) การด ารงต าแหน่ง  
ตัวอยา่งเชน่ การมผีลประโยชนใ์นกจิการทีข่ดัวตัถปุระสงคข์อง สสส.  
 

2) การด าเนนิงานท่ัวไป  
ตัวอยา่งเชน่ การรับผลประโยชนใ์นรปูแบบตา่งๆ จากองคก์รทีรั่บทนุสนับสนุน
จาก สสส.  การใชท้รัพยส์นิของ สสส. เชน่ วสัดอุปุกรณ์ บคุลากร ขอ้มลูในการ
ท างานเพือ่ผลประโยชนส์ว่นตัว 
 

3) การพัฒนาและบรหิารแผนงาน 
ตัวอยา่งเชน่ การมสีว่นรว่มในการพัฒนาแผนงานของ สสส. พรอ้มกับการด ารง
ต าแหน่งในองคก์รทีรั่บด าเนนิงานแผนงานหรอืชดุโครงการให ้สสส. 
 
 



   

 37 

 
4)  การพจิารณาอนุมัตโิครงการ 

ตัวอยา่งเชน่ การพจิารณาโครงการขอรับทนุสนับสนุนจาก สสส. โดยองคก์รที่
ตนเองเป็นกรรมการ  การพจิารณาอนุมัตโิครงการทีญ่าตมิติรเสนอขอรับการ
สนับสนุนจาก สสส. 
 

5)   การบรหิาร/ท างานในโครงการ 
ตัวอยา่งเชน่ ผูม้สีว่นในการพจิารณาอนุมัตโิครงการท างานโดยไดรั้บ
คา่ตอบแทนจากโครงการทีต่นเองไดพ้จิารณาอนุมัต ิ
 

6) การตดิตามโครงการ 
ตัวอยา่งเชน่ ผูม้ผีลประโยชนเ์กีย่วขอ้งกับโครงการท าหนา้ทีเ่ป็นผูต้ดิตาม
โครงการ 
 

7) การประเมนิผลโครงการ 
ตัวอยา่งเชน่ กรรมการบรหิารแผนท าหนา้ทีเ่ป็นผูป้ระเมนิผลภายนอก 
 
จากการปรกึษาหารอืกับ สสส. ไดข้อ้สรปุวา่ในระยะแรกนีจ้ะใหค้วามส าคัญกบั

ขัน้ตอน 1-4 กอ่น และ สสส. จะพัฒนาแนวทางการบรหิารจัดการผลประโยชนทั์บซอ้น
ในขัน้ตอนอืน่ๆ ตอ่ไป 

 
ผูท้ ีม่โีอกาสทีจ่ะเกดิผลประโยชนท์บัซอ้น (เฉพาะการใหท้นุสนบัสนนุ) 
ไดแ้ก ่
 

1) กรรมการกองทนุ สสส. (มสีว่นในการพจิารณาอนุมัตแิผนงาน และโครงการทีม่ี
วงเงนิเกนิ 50 ลา้นบาท) 

 
2) กรรมการบรหิารแผน (มสีว่นในการพัฒนาแผนงาน และอนุมัตโิครงการ ภายใน

วงเงนิ 20-50 ลา้นบาท)  
 
3) กรรมการประเมนิผล อนุ ากรรมการประเมนิผล และอนุกรรมการตรวจสอบภายใน 

(ไมม่สีว่นในการพัฒนา พจิารณา และอนุมัตแิผนงานโครงการ) 
 
4) ผูจั้ดการ สสส.  (มสีว่นในการพัฒนาแผนงาน และอนุมัตโิครงการ ภายในวงเงนิ

ไมเ่กนิ 20 ลา้นบาท) 
 
5) ผูอ้ านวยการส านัก  (มสีว่นในการพจิารณาอนุมัตโิครงการ) 
 
6) ผูจั้ดการแผนงานทีม่ใิชเ่ป็นเจา้หนา้ที ่สสส.  (มสีว่นในการพัฒนาแผนงาน และ

พจิารณาอนุมัตโิครงการ) 
 
7) เจา้หนา้ที ่สสส.  (มสีว่นในการพจิารณาโครงการ) 
 
8) Node ของ สสส. 
 
9) ผูข้อ/ผูไ้ดรั้บทนุอดุหนุนจาก สสส. 
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10)  ผูต้รวจสอบขอ้เสนอโครงการ (reviewer) 
 
11)  ผูป้ระเมนิผลภายใน 
 
12)  ผูป้ระเมนิผลภายนอก 

 
จากการปรกึษาหารอืกับ สสส. สรปุวา่ในระยะแรกนีจ้ะใหค้วามส าคัญกับกลุม่ 1-

7 กอ่น และ สสส. จะพัฒนาแนวทางการบรหิารจัดการผลประโยชนทั์บซอ้นในกลุม่อืน่ๆ 
ในระยะตอ่ไป 

 
4.4 การน าหลกัการ COI มาใชก้บับคุคลและข ัน้ตอนทีม่คีวามเสีย่งจะเกดิ

ผลประโยชนท์บัซอ้นในการด าเนนิงานของ สสส. 
 
ทีป่รกึษามขีอ้เสนอเพือ่พจิารณาในประเด็นนีด้ังตอ่ไปนี ้
 
 

 
หมายเหต ุ– เครือ่งหมาย    x  ควรพจิารณาเป็นผลประโยชนทั์บซอ้นตอ้งหา้ม 
  เครือ่งหมาย   O ควรพจิารณาเป็นผลประโยชนทั์บซอ้นทีบ่รหิารจัดการได ้
  เครือ่งหมาย   √ ไมค่วรพจิารณาเป็นผลประโยชนทั์บซอ้น 
  เครือ่งหมาย   -  ไมม่โีอกาสเกดิสถานการณ์ดังกลา่ว 
 

 
 

*ส าหรับกรรมการบรหิารแผน  ผอ.ส านัก  ผูจั้ดการแผนงาน และเจา้หนา้ที ่สสส. 
นัน้  ขอบขา่ยการพจิารณาผลประโยชนทั์บซอ้นจะเกีย่วขอ้งเฉพาะแผนงาน/โครงการใน
ความรับผดิชอบเทา่นัน้   ตัวอยา่งเชน่ การทีคู่ส่มรสของกรรมการบรหิารแผนที ่1 เป็น
ผูจั้ดการแผนงานภายใตก้ารก ากับดแูลของกรรมการบรหิารแผนที ่2 ไมใ่ชก่รณี
ผลประโยชนทั์บซอ้น  แตก่รรมการบรหิารแผนที ่1 ผูนั้น้อาจตอ้งการเปิดเผยขอ้มลู
ดังกลา่วดว้ยความสมัครใจเพือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของตนเองและ 
สสส. มากทีส่ดุ 
 
 **การมสีว่นรว่มพัฒนาแผนงาน/ชดุโครงการ และโครงการ  หมายถงึการเป็น
ผูน้ าและมบีทบาทอยา่งสงูในการพัฒนาแผนงาน/ชดุโครงการ และโครงการ   แตไ่มร่วม
การสนับสนุน ใหค้ าแนะน าและขอ้คดิเห็นทีเ่ป็นประโยชน์ในกระบวนการดังกลา่ว
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ข ัน้ตอนและลกัษณะทีอ่าจเกดิผลประโยชนท์บัซอ้น กก.
กองทนุ 

กก.
บรหิาร
แผน*  
 

กก./อนุ  
ประเมนิผล 
และอนุฯ 
อืน่  

ผูจ้ัดการ 
สสส. 

ผอ. 
ส านัก 
สสส.* 

ผูจ้ัดการ
แผนงาน* 

เจา้หนา้ที ่
สสส.* 

1) การด ารงต าแหนง่ 
 
x ผูด้ ารงต าแหน่งหรอืครอบครัวมผีลประโยชนห์รอืความสมัพันธใ์น

กจิการทีข่ดักบัวตัถปุระสงคข์อง สสส. 
 

 
 

× 

 
 

× 

 
 

× 

 
 

× 

 
 

× 

 
 

× 

 
 

× 

2) การด าเนนิงานท ัว่ไป 
 
x การรับผลประโยชนใ์นรปูแบบตา่งๆ เชน่ ของขวัญ ต าแหน่ง

กติตมิศกัดิ ์จากองคก์รทีรั่บทนุสนับสนุนจาก สสส. (ไมร่วมการที ่
สสส. มอบหมายใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการก ากบัแผนงาน/โครงการ
ที ่สสส. ใหท้นุสนับสนุนองคก์รนัน้) 

 
x การใชท้รัพยส์นิของ สสส. เชน่ วสัดอุปุกรณ์ บคุลากร ในการ

ท างานเพือ่ผลประโยชนส์ว่นตัว 
 

 
 

O 
 
 
 
 

× 
 

 
 

O 
 
 
 
 

× 
 

 
 

O 
 
 
 
 

× 
 

 
 

O 
 
 
 
 

× 
 

 
 

O 
 
 
 
 

× 
 

 
 

O 
 
 
 
 

× 
 

 
 

O 
 
 
 
 

× 
 

3) การพฒันาและบรหิารแผนงาน** 
 
x การทีค่รอบครัวรับจัดการหรอืด าเนนิการแผนงานหรอืชดุโครงการ

ของ สสส. ทัง้หมดหรอืบางสว่น โดยทีต่นเองมไิดม้สีว่นรว่มในการ
พัฒนาหรอืบรหิารแผนงานหรอืชดุโครงการนัน้ 

 
x การทีอ่งคก์รตน้สงักดัรับจัดการหรอืด าเนนิการแผนงาน/ชดุ

โครงการของ สสส. ทัง้หมดหรอืบางสว่น โดยทีต่นเองมไิดม้สีว่น
รว่มในการพัฒนาหรอืบรหิารแผนงาน/ชดุโครงการนัน้   

 
x การทีอ่งคก์รตน้สงักดัรับจัดการหรอืด าเนนิการแผนงาน/ชดุ

โครงการของ สสส. ทัง้หมดหรอืบางสว่น โดยทีต่นเองในฐานะ

 
 

O 
 
 
 

O 
 
 
 

O 
 

 
 

O 
 
 
 

O 
 
 
 

O 
 

 
 

O 
 
 
 

O 
 
 
 

O 
 

 
 

O 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
 

O 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
 

O 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
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ผูบ้รหิารองคก์รลงนามเป็นคูส่ญัญากบั สสส.  แตม่ไิดม้สีว่นรว่มใน
การพัฒนาหรอืบรหิารแผนงาน/ชดุโครงการนัน้ 

 
x การทีค่รอบครัวรับจัดการหรอืด าเนนิการแผนงาน/ชดุโครงการของ 

สสส. ทัง้หมดหรอืบางสว่น โดยทีต่นเองมสีว่นรว่มในการพัฒนา
หรอืบรหิารแผนงาน/ชดุโครงการนัน้ 

 
x การทีอ่งคก์รตน้สงักดัรับจัดการหรอืด าเนนิการแผนงาน/ชดุ

โครงการของ สสส. ทัง้หมดหรอืบางสว่น โดยทีต่นเองมสีว่นรว่มใน
การพัฒนาหรอืบรหิารแผนงาน/ชดุโครงการนัน้ 

 

 
 
 

× 
 
 
 

O  

 
 
 

× 
 
 
 

O   

 
 
 
- 
 
 
 
-  

 
 
 

× 
 
 
 
- 

 
 
 

× 
 

 
 
- 

 
 
 

× 
 
 
 

O 

 
 
 

× 
 
 
 
- 
 
 

4) การพจิารณาอนมุตัโิครงการ** 
 
x การทีค่รอบครัวเสนอโครงการเพือ่ขอรับการสนับสนุนจาก สสส. 

โดยตนเองไมม่สีว่นรว่มในการพัฒนาหรอืบรหิารโครงการ 
 
x การทีอ่งคก์รตน้สงักดัเสนอโครงการเพือ่ขอรับการสนับสนุนจาก 

สสส. โดยตนเองในฐานะผูบ้รหิารองคก์รลงนามเป็นคูส่ญัญากบั 
สสส. แตไ่มม่สีว่นรว่มในการพัฒนาหรอืบรหิารโครงการ 

 
x การทีค่รอบครัวเสนอโครงการเพือ่ขอรับการสนับสนุนจาก สสส. 

โดยตนเองมสีว่นรว่มในการพัฒนาหรอืบรหิารโครงการ 
 
x การทีอ่งคก์รตน้สงักดัเสนอโครงการเพือ่ขอรับการสนับสนุนจาก 

สสส. โดยตนเองมสีว่นรว่มในการพัฒนาหรอืบรหิารโครงการ 
 
x การรว่มพจิารณาโครงการ 4 ประเภทขา้งตน้ 

 
x การรว่มอนุมตัโิครงการ 4 ประเภทขา้งตน้   

 
 

O 
 
 

O 
 
 
 

× 
 
 

× 
 
 

× 
 

× 
 

 
 

O 
 

 
O 
 
 
 

× 
 
 

× 
 
 

× 
 

× 

 
 

O 
 
 

O 
 
 
 

× 
 
 

× 
 
 
- 
 
- 

 
 

O 
 

 
- 
 
 
 

× 
 
 
- 
 
 

× 
 

× 
 

 
 

O 
 

 
- 
 
 
 

× 
 
 
- 
 
 

× 
 

× 

 
 

O 
 

 
- 
 
 
 

× 
 
 

× 
 
 

× 
 

× 

 
 

O 
 

 
- 
 
 
 

× 
 
 
- 
 
 

× 
 
- 
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5.  ขอ้เสนอแนวทางการบรหิารจดัการผลประโยชนท์บัซอ้นการในระบบการ
ด าเนนิงานของ สสส. 

 
 

การวางแนวทางในการบรหิารจดัการเร ือ่งผลประโยชนท์บัซอ้นสามารถ
แบง่ประเด็นการพจิารณาเป็น 3 ข ัน้ตอน ดังตอ่ไปนี ้

 
1) การเลอืกแนวทางการบรหิารจัดการผลประโยชนทั์บซอ้น  
2) การพัฒนาระบบและเครือ่งมอืการบรหิารจัดการผลประโยชนทั์บซอ้น 
3) กระบวนการและวธิปีฏบิัตใินการบรหิารจัดการผลประโยชนทั์บซอ้น 

 
  
5.1  การเลอืกแนวทางการบรหิารจดัการผลประโยชนท์บัซอ้น 
 
 แนวทางบรหิารจัดการผลประโยชนทั์บซอ้นม ี2 รปูแบบส าคัญ ไดแ้ก ่ 
 

1) แนวทางทีม่ขีอ้ก าหนดชดัเจน สว่นใหญม่ลีักษณะเป็นกฎระเบยีบ และอาจมี
บทลงโทษดว้ย 

 
2) แนวทางทีว่างเป็นบรรทัดฐานทางจรยิธรรมของวชิาชพี ซึง่สมาชกิในแวดวง

วชิาชพีนัน้รับเป็นมาตรฐานของคณุธรรมในการปฏบิัตงิาน     
 

กรณีศกึษา: แนวทางการจดัการผลประโยชนท์บัซอ้นของรฐัสภาองักฤษ
และรฐัสภาอเมรกินั8 

 
 ตามมาตรฐานสากลและความคาดหวงัของสาธารณะ   องคก์รทีม่บีทบาทภารกจิ
เกีย่วขอ้งกับผลประโยชนข์องสาธารณะทัง้หลาย จ าเป็นตอ้งมกีารวางบรรทัดฐานและ
แนวทางการจัดการเรือ่งผลประโยชนทั์บซอ้นไว ้ แตอ่าจมรีปูแบบและวธิดี าเนนิการ
แตกตา่งกัน   ความแตกตา่งดังกลา่วอาจมสีว่นมาจากประเภทลักษณะองคก์ร  ซึง่ท าให ้
เกดิผลประโยชนทั์บซอ้นในลักษณะทีไ่มเ่หมอืนกัน    หรอือาจเป็นความแตกตา่ง
ระหวา่งองคก์รประเภทเดยีวกัน แตอ่ยูใ่นบรบิททางสงัคมวฒันธรรมคนละแบบ  ดังเชน่ 
แนวทางการจัดการเรือ่งผลประโยชนทั์บซอ้นของรัฐสภาอังกฤษ และรัฐสภาอเมรกิัน 
 
 ในขณะทีส่ภาผูแ้ทนราษฎรของอังกฤษอาศัยการวางบรรทัดฐานอยา่งหลวมๆ ไม่
เนน้หลักฐานลายลักษณ์อกัษรมากนัก หากอาศัยความเขา้ใจและความไวว้างใจทีเ่ป็นที่
รับรู ้และยอมรับรว่มกันระหวา่งสมาชกิสภาวา่ อะไรเป็นผลประโยชนทั์บซอ้น และควรมี
แนวทางทีพ่งึจัดการอยา่งไร  รัฐสภาอเมรกิันกลับมกีฎเกณฑก์ ากับดแูลเรือ่งนีโ้ดย
ละเอยีดและอยา่งเครง่ครัด     
 
 ปัจจัยทีท่ าใหเ้กดิความแตกตา่งนี ้ไดแ้กท่า่ทขีองสงัคมตอ่เรือ่งการทจุรติ
คอรรั์ปชัน่ในวงราชการและการเมอืงเรือ่งการขดักันของผลประโยชน ์ ตลอดจนระดับ
ของความไวว้างใจของประชาชนทีม่ตีอ่บคุคลทีท่ างานในองคก์รเพือ่ผลประโยชน์
สาธารณะนัน้   ซึง่เรือ่งนี้มเีป็นประเด็นทีม่นัียเชงิวฒันธรรมเขา้มาเกีย่วขอ้งอยูไ่มน่อ้ย  
                                                 
8 Michael M. Atkinson and Maureen Mancuso, “Conflict of Interest in Britain and the United 
States : An Institutional Argument,” Legislative Studies Quarterly xvi, 4 (November 1991), pp. 
471-493. 
 



   

 42 

เชน่ การรับของขวญัหรอืการรับต าแหน่งกติตมิศักดิใ์นสงัคมวฒันธรรมหนึง่ อาจจัดวา่
เป็นโอกาสทีก่อ่ใหเ้กดิผลประโยชนทั์บซอ้น  แตใ่นบางสงัคมอาจจะถอืเป็นเรือ่งที่
ยอมรับได ้    
 
 ความเขา้ใจของสงัคมในเรือ่งนีจ้ะพัฒนาไปตามระดบัของความสลับซบัซอ้นใน
ปฏสิมัพันธแ์ละการด าเนนิธรุกรรมของสงัคมนัน้ๆ  และการรับรูใ้นสงัคมตอ่ประเด็นเรือ่ง
อือ้ฉาวทีถ่กูเปิดโปง  การก าหนดวา่เรือ่งใดเป็นเรือ่งตอ้งหา้ม เรือ่งใดเป็นผลประโยชน์
ทับซอ้นทีส่ามารถจัดการได ้เรือ่งใดไมเ่ขา้ขา่ยผลประโยชนทั์บซอ้น จงึตอ้งปรับเปลีย่น
ใหส้อดคลอ้งกับมาตรฐานของสงัคมและกรอบของกฎหมายทีเ่ปลีย่นแปลงไปดว้ย 

 
 ทีป่ระเทศองักฤษ ภาพลักษณ์ของวงการเมอืงและนักการเมอืงเป็นไปใน
ทางบวก   อาชพีนักการเมอืงยังคงไดรั้บการยอมรับในสงัคมในฐานะทีเ่ป็น noble 
calling และเราจะพบกรณีนักการเมอืงอังกฤษทีใ่ชต้ าแหน่งหรอือาศัยอทิธพิลทาง
การเมอืงของตนไปเพือ่ผลประโยชนส์ว่นตัวนอ้ยกวา่ในสงัคมอเมรกิัน  กรอบเพยีง
ประการเดยีวทีก่ ากับดแูลเรือ่งผลประโยชนทั์บซอ้นในการเมอืงอังกฤษ และใชม้าอยา่ง
นอ้ยตัง้แตศ่ตวรรษที ่17 คอืหลกัวา่ดว้ยการเปิดเผยผลประโยชน ์(disclosure of 
interests) โดยในปัจจบุันนับตัง้แตปี่ 1976 (พ.ศ. 2519) เป็นตน้มา สมาชกิสภาผูแ้ทน
ราษฎรของอังกฤษจะตอ้งแจง้ผลประโยชนท์ีต่นไดรั้บจากภายนอกแก ่the Registrar of 
Members’ Interests    
 
 Sir Geoffrey Johnson Smith เมือ่ครัง้ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมาธกิารวา่
ดว้ยเรือ่งผลประโยชนข์องสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรราษฎรอังกฤษ เคยแสดงความเห็น 
เกีย่วกับกรอบของรัฐสภาอังกฤษในการจัดการเกีย่วกับผลประโยชนทั์บซอ้นทีว่างไว ้
อยา่งกวา้งๆ เชน่นี้ วา่ “Whatever political differences divide us, we know that 
this place depends on trust and that it is trust in one another’s 
integrity which unites us, as well as maintains confidence in our 
proceedings.”  

  
 ส าหรับรฐัสภาอเมรกินันัน้มกีฎเกณฑท์ีเ่ครง่ครัดขึน้เรือ่ยๆ ตามระยะเวลาและ
กรณีอือ้ฉาวทีเ่กดิเพิม่ขึน้ เชน่ กอ่นหนา้ปีค.ศ. 1991 มกีฎ Outside Earned Income 
Limitation Rule ของสภาผูแ้ทนราษฎรอเมรกิันทีห่า้มสมาชกิสภามใิหรั้บรายได ้
ภายนอกเกนิกวา่ 15% ของเงนิเดอืนทางการทีต่นไดรั้บจากการด ารงต าแหน่งสมาชกิ
สภา    แตภ่ายหลังการปฏริปูเกีย่วกับเรือ่งผลประโยชนทั์บซอ้น อันน าไปสูก่ารตรารัฐ
บัญญัต ิThe Ethics Reform Act (1989) ไดก้ าหนดขอ้หา้มไวว้า่ honoraria ใดๆ ที่
สมาชกิสภาไดรั้บภายหลังปี 1991 สมาชกิสภาผูนั้น้รวมทัง้ทมีงานไมส่ามารถรับมาเพือ่
ประโยชนส์ว่นตัวได ้ นอกจากนี ้กฎหมายดังกลา่วยังก าหนดขอ้หา้มอยา่งชดัเจนมใิห ้
สมาชกิรัฐสภาทัง้สองออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งทีต่นมผีลประโยชนส์ว่นตนเกีย่วขอ้งอยู ่ 
และกฎหมายนี ้ยังไดก้อ่ใหเ้กดิกลไกการจัดการเรือ่งผลประโยชนทั์บซอ้นอกีหลาย
ประการ อาท ิเชน่  
 

x การจัดตัง้ Permanent Ethics Committees ส าหรับสภาทัง้สอง เพือ่ท า
หนา้ทีใ่หค้ าแนะน า และการตคีวามกรณี รวมทัง้การออกมตติดัสนิเกีย่วกับ
เรือ่งผลประโยชน ์ รวมไปถงึการสรา้งความตระหนักและตืน่ตัว และการวาง
แนวปฏบิัตแิกส่มาชกิสภาในรปูแบบของการออกจดหมายเวยีน “Dear 
Colleague” ในเรือ่งตา่งๆ ทีอ่าจจะกอ่ใหเ้กดิผลประโยชนทั์บซอ้นขึน้ เชน่ 
การรับคา่โดยสารหรอืบรกิารการเดนิทางโดยเครือ่งบนิ เป็นตน้ 

 



   

 43 

x การวาง post-employment  guidelines ส าหรับ สมาชกิสภาทีไ่มไ่ดรั้บ
เลอืกตัง้ หรอืวางมอืจากการเมอืง 

 
x การเปิดทางเลอืกอืน่เพือ่ป้องกันปัญหาผลประโยชนทั์บซอ้นนอกเหนอืจาก

การแสดงทรัพยส์นิ เชน่การจัดตัง้ blind trusts เพือ่จัดการดแูลทรัพยส์นิ
ของตนแทน เป็นตน้ (แตม่ผีูใ้ชท้างเลอืกนีน้อ้ยมาก) 

 
กรณีศกึษาขา้งตน้ใหข้อ้สงัเกตและบทเรยีนทีพ่งึพจิารณาส าหรับ สสส. ดังนี ้ 
 
ประสทิธภิาพของแนวทางการบรหิารจัดการผลประโยชนทั์บซอ้นของรัฐสภา

อังกฤษซึง่เนน้การวางมาตรฐานทางจรยิธรรมใหเ้ป็นทีรั่บรู ้เขา้ใจและยอมรับรว่มกัน
ระหวา่งผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝ่าย ขึน้กับการสรา้งวฒันธรรมหรอืหลักในการด าเนนิงานที่
ผูบ้รหิารและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุคนรับเขา้มาเป็นสว่นหนึง่ (internalize) ในระบบคณุคา่และ
การด าเนนิงานของตน  ภายใตแ้นวทางแบบนี ้สสส. พงึใหค้วามส าคัญตอ่การคัดเลอืก
บคุคลเขา้มารว่มท างาน การถา่ยทอดและสบืทอดระบบคณุคา่ขององคก์ร และการรักษา
ทรัพยากรบคุคลทีม่คีณุภาพและคณุธรรม  การเปลีย่นยา้ยบคุลากรเขา้ออกในต าแหน่ง
บรหิารและการจัดการอืน่ๆ บอ่ยๆ  โดยมไิดม้โีอกาสปลกูฝังระบบคณุคา่และหลักการ
ด าเนนิงานขององคก์รอยา่งเพยีงพอไมเ่ป็นคณุตอ่สขุภาวะทางจรยิธรรมขององคก์ร    

 
นอกจากนัน้  แนวทางทีย่ดืหยุน่โดยมกีรอบการจัดการผลประโยชนทั์บซอ้น

อยา่งกวา้งๆ ทีต่ัง้อยูบ่นฐานคณุคา่ทางจรยิธรรม ตอ้งการความศรัทธาและไวเ้นือ้เชือ่ใจ
เป็นทนุเดมิ และการรักษาภาพลักษณ์ทีด่ ีตลอดจนการระมัดระวงัมใิหเ้กดิเรือ่งอือ้ฉาว
เป็นบรบิทแวดลอ้มทีส่ าคญั   เมือ่ใดทีเ่กดิเรือ่งอือ้ฉาว  พืน้ทีใ่นการด าเนนิการไดอ้ยา่ง
ยดืหยุน่คลอ่งตัวดังกลา่วจะหายไปเกอืบจะทันท ี  ทัง้นีม้ขีอ้สงัเกตวา่รัฐสภาอังกฤษ
ประสบกับปัญหาเรือ่งอือ้ฉาวตา่งๆ นอ้ยกวา่รัฐสภาอเมรกิัน ขอ้เรยีกรอ้งและแรงกดดัน
จากสงัคมเพือ่ใหม้มีาตรการอันเครง่ครัดก ากับดแูลเรือ่งผลประโยชนทั์บซอ้นในรัฐสภา
อังกฤษจงึมนีอ้ยกวา่ทีเ่กดิขึน้ในบรบิทของการเมอืงอเมรกิัน    ท าใหรั้ฐสภาอังกฤษ
สามารถมคีวามยดืหยุน่ในการด าเนนิการจัดการเกีย่วกับผลประโยชนทั์บซอ้นมากกวา่ 

 
จดุแข็งของแนวทางการบรหิารจัดการผลประโยชนทั์บซอ้นของรัฐสภาอเมรกินั 

ไดแ้กค่วามครอบคลมุและชดัเจนของกฎระเบยีบ และการตดิตามบังคับใหเ้ป็นไปตามกฎ 
พรอ้มกับมบีทลงโทษ  ซึง่ท าใหง้า่ยตอ่การสรา้งความเขา้ใจแกท่กุฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง  งา่ย
ตอ่การสรา้งมาตรฐานการปฏบิัตทิีค่งเสน้คงวา  และงา่ยตอ่การอธบิายตอ่สาธารณชน  
แตก็่มขีอ้เสยีทีค่วามเครง่ครัด ขงึตงึ ซึง่อาจเป็นปัญหาอปุสรรคตอ่การด าเนนิงาน การ
สรา้งเครอืขา่ยขยายพันธมติร และมตีน้ทนุดา้นเวลาและทรัพยากรสงู 

 
ไมว่า่องคก์รนัน้จะเลอืกใชว้ธิกีารอันเครง่ครัดหรอืยดืหยุน่  ภาพลักษณ์และการ

แสดงออกดว้ยการปฏบิัตใิหเ้ห็นเป็นแบบอยา่งวา่ผูบ้รหิารองคก์รไดค้รองตนตามกรอบ
ของกฎระเบยีบหรอืจรรยาบรรณทีก่ าหนดไวเ้ป็นภมูคิุม้กันทีส่ าคัญทีส่ดุทีจ่ะป้องกัน
องคก์รจากการถกูตัง้ค าถามหรอืขอ้สงสยัในเรือ่งผลประโยชนทั์บซอ้นจากสาธารณะ  
 
 ขอ้เสนอของทีป่รกึษา9  คอื  การผสมผสานระหวา่ง 2 แนวทาง ดงันี ้
 
 
                                                 
9 ทีป่รกึษามโีอกาสไดน้ าเสนอผลการศกึษาเบือ้งตน้ และปรกึษาหารอืกบัผูม้บีทบาทส าคญัในการ
ด าเนนิงานของ สสส.  (รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชมุแนบทา้ยรายงาน) และไดน้ าความคดิเห็นหลายมมุมอง
จากทีป่ระชมุมาร่วมพจิารณาในการศกึษานี้ 
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ขอ้เสนอแนวทางการบรหิารจดัการ
ผลประโยชนท์บัซอ้น ส าหรบั สสส. 

เหตผุล 

1) สรา้งความชดัเจนเกีย่วกับ
หลักเกณฑแ์ละขอบขา่ยเรือ่ง
ผลประโยชนทั์บซอ้นใหท้กุฝ่ายมี
ความเขา้ใจวา่อะไรคอืผลประโยชน์
ทับซอ้น  ใครทีม่คีวามเสีย่ง 
  
อยา่งไรก็ด ีไมค่วรพยายามก าหนด
หลักเกณฑใ์หค้รอบคลมุทกุ
รายละเอยีด เพราะไมส่ามารถเป็น
จรงิไดใ้นทางปฏบิัต ิ และอาจเกดิ
ความขงึตงึเกนิไป    ควรยดึทางสาย
กลาง  โดยเปิดโอกาสใหม้กีารเรยีนรู ้
หรอืปรับเปลีย่นหลกัเกณฑนั์น้ไดเ้มือ่
พบปัญหาในการด าเนนิงาน 

ผลประโยชนทั์บซอ้นเป็นเรือ่งใหมส่ าหรับ
สงัคมไทย  จงึยังไมส่ามารถคาดหวงัให ้
ทกุคน มคีวามเขา้ใจตรงกนั และอาจเกดิ
การปฏบิัตทิีไ่มเ่ป็นมาตรฐาน ไมเ่ทา่เทยีม  
และไมค่งเสน้คงวา   ยิง่ สสส. มภีาคแีละ
ผูร้ว่มด าเนนิงานจ านวนมาก  ก็ยิง่ยากแก่
การคาดหวงัใหท้กุคนมคีวามเขา้ใจตรงกัน 
ถา้ไมม่กีารสรา้งความชดัเจนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
 
นอกจากนัน้ การมหีลักเกณฑใ์นทางปฏบิัต ิ
ทีช่ดัเจนจะชว่ยให ้สสส. อธบิายตอ่
สาธารณชนไดง้า่ย  

2) สรา้งความชดัเจนเกีย่วกับระบบ
และ กระบวนการบรหิารจัดการ
ผลประโยชนทั์บซอ้น และขัน้ตอน
การปฏบิัตขิองฝ่ายตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  
ตลอดจนเครือ่งมอืในการบรหิาร
จัดการ    

 
 

การบรหิารจัดการผลประโยชนทั์บซอ้น
ตอ้งการการด าเนนิงานอยา่งเป็นระบบและ
ตอ่เนือ่ง และเกีย่วขอ้งกับการท างานของผู ้
ทีเ่กีย่วขอ้งกับ สสส. เกอืบทกุฝ่าย  
นอกจากนัน้ยังเกีย่วขอ้งกบัขอ้มลูสว่น
บคุคล   จงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งสรา้งความ
ชดัเจนเกีย่วกับระบบการบรหิารจัดการ  
กระบวนการและขัน้ตอนการปฏบิัตขิองฝ่าย
ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  เพือ่ใหท้กุฝ่ายเขา้ใจ
บทบาท สทิธ ิหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ
ของตนเอง และของผูอ้ืน่วา่ เรือ่งใด 
เมือ่ใดทีจ่ะตอ้งค านงึถงึมติผิลประโยชน์
ทับซอ้นในการด าเนนิงาน และจะตอ้ง
ด าเนนิการอยา่งไร   

3) สรา้งความยดืหยุน่ในการบรหิาร
จัดการผลประโยชนทั์บซอ้น  ทัง้นี ้
ในระยะแรกไมค่วรสรา้งขอ้ก าหนด
อยา่งชดัเจนและเครง่ครัดวา่จะตอ้ง
บรหิารจัดการอยา่งไรในกรณีทีเ่กดิ
สถานการณ์ผลประโยชนทั์บซอ้น
รปูแบบตา่งๆ 

 
อยา่งไรก็ด ี หลักการทีค่วรจะตอ้ง
ก าหนดใหเ้ครง่ครัดคอืเรือ่งการ
แถลง/เปิดเผยสถานการณ์
ผลประโยชนทั์บซอ้น  และผูม้ี
ผลประโยชนทั์บซอ้น/มสีว่นไดเ้สยี
ไมค่วรรว่มการพจิารณาและ
ตัดสนิใจในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้ง   

เนือ่งจากปัจจบุันยังไมม่ขีอ้มลูเพยีง
พอทีจ่ะทราบวา่ปัญหาส าคัญเรือ่ง
ผลประโยชนทั์บซอ้นนัน้คอือะไร  และมี
สาเหต ุความจ าเป็น และขอ้จ ากัดอยา่งไร 
จงึเกดิสถานการณ์ดังกลา่ว   จงึยังไมค่วร
ก าหนดรายละเอยีดอยา่งเครง่ครัดตายตัว
วา่ถา้เกดิสถานการณ์ ก  จะตอ้งด าเนนิการ 
ข   ถา้เกดิสถานการณ์ ค  จะตอ้ง
ด าเนนิการ ง   แตเ่ปิดโอกาสใหม้กีาร
ปรกึษาหาและการใชด้ลุยพนิจิหาแนว
ทางการบรหิารจัดการทีเ่หมาะสมเป็นราย
กรณีไป   ทัง้นีจ้ะตอ้งจัดระบบการ
ปรกึษาหารอืและการใชด้ลุยพนิจินัน้ให ้
ชดัเจนและใหม้มีาตรฐาน  ซึง่จะเป็นการ
พัฒนาแนวทางการบรหิารจัดการและสรา้ง
มาตรฐานแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป  
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5.2 การพฒันาระบบและเครือ่งมอืการบรหิารจดัการผลประโยชนท์บัซอ้น  

 
 ระบบและกลไกการบรหิารจัดการผลประโยชนทั์บซอ้นทีส่ าคัญไดแ้ก ่

 
5.2.1 นโยบายและแนวทางปฏบิตัขิององคก์รเกีย่วกบัผลประโยชนท์บั

ซอ้น 
 

 สสส. ควรก าหนดนโยบายและแนวทางปฏบิัตเิกีย่วกับผลประโยชนทั์บซอ้น เพือ่
รองรับหลักการทีป่รากฏใน พรบ. กองทนุฯ และจรรยาบรรณกรรมการกองทนุฯ   แตค่วร
ใชห้ลักการทีเ่ครง่ครัดมากกวา่ กลา่วคอื ใชห้ลักการสากลวา่ผูม้ผีลประโยชนทั์บซอ้น/มี
สว่นไดเ้สยีไมค่วรรว่มการพจิารณาและตัดสนิใจในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้ง    

 
 อนึง่ ในขณะทีจ่รรยาบรรณฯ มคีวามเหมาะสมทีจ่ะใชก้ับผูท้ีอ่ยูใ่นต าแหน่ง
กรรมการและอนุกรรมการ   นโยบายและแนวทางปฏบิัตคิวรใชไ้ดก้ับผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการ
ด าเนนิงานของ สสส. ทกุกลุม่  ซึง่ในระยะแรก ไดแ้ก ่กรรมการและอนุกรรมการกองทนุ
ฯ  กรรมการบรหิารแผน  กรรมการและอนุกรรมการประเมนิผล  ผูจั้ดการ สสส.  
ผูอ้ านวยการส านัก  ผูจั้ดการแผนงาน  เจา้หนา้ที ่สสส.   ทัง้นีเ้พือ่ใหท้กุฝ่ายระลกึวา่
สถานการณ์ผลประโยชนทั์บซอ้นอาจเกดิขึน้ไดก้ับทกุคน (เชน่ เจา้หนา้ที ่สสส. ทีม่สีว่น
ในการพจิารณาขอ้เสนอโครงการ แมจ้ะไมม่อี านาจในการอนุมัตโิครงการ ก็จัดวา่มคีวาม
เสีย่งทีจ่ะเกดิผลประโยชนทั์บซอ้นดว้ยเชน่กัน)  และจะไดม้กีาร internalize มติิ
ผลประโยชนทั์บซอ้นในการด าเนนิงานตา่งๆ 

 
 5.2.2 คณะกรรมการอสิระ  

 
 โดยท่ัวไป องคก์รตา่งๆ จะจัดตัง้คณะกรรมการอสิระขึน้มารับผดิชอบการจัดวาง
ระบบป้องกันและจัดการเรือ่งผลประโยชนทั์บซอ้น  รวมทัง้พจิารณาใชด้ลุยพนิจิในการ
ตรวจสอบ ตดิตาม ทบทวนเกีย่วกับการแถลงรายการผลประโยชนข์องบคุลากรในองคก์ร
นัน้ และวนิจิฉัยตัดสนิวา่พฤตกิรรม และธรุกรรมใดจัดวา่เขา้ขา่ยเป็นเรือ่งผลประโยชนทั์บ
ซอ้น และปรกึษาหารอืกับผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งวา่ควรจะด าเนนิการจัดการอยา่งไร กับ
ประเด็นทีเ่ป็นผลประโยชนทั์บซอ้น พรอ้มทัง้ตดิตามตรวจสอบวา่ไดม้กีารด าเนนิการตาม
ขอ้ตกลงหรอืไม ่  (เชน่ ใหข้ายหุน้ทีเ่ป็นปัญหาผลประโยชนทั์บซอ้น  มใิหแ้สดงความ
คดิเห็นใดๆ หรอืรว่มประชมุทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ การรายงานความกา้วหนา้ การประเมนิผล
โครงการ ฯลฯ)  
 
 นอกจากนี ้ เนือ่งจากการด าเนนิธรุกรรมในโลกปัจจบุันมคีวามซบัซอ้นมากยิง่ข ึน้ 
ในขณะทีส่งัคมเรยีกรอ้งการรับผดิชอบทีส่ามารถตรวจสอบไดข้องบคุคลทีด่ ารงต าแหน่ง
ในองคก์รสาธารณะมากยิง่ข ึน้เชน่กัน  หนา้ทีข่องคณะกรรมการอสิระ จงึมภีาระ
ครอบคลมุถงึการปรับปรงุ และยกระดับมาตรฐานของกฎระเบยีบ หรอืมาตรฐานของหลัก
จรยิธรรมขององคก์ร ใหส้อดคลอ้งกับความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้สอดคลอ้งกับ
มาตรฐานวชิาชพีและความคาดหวงัของสงัคมโดยรวมดว้ย 
 
 ในการนี ้สสส.  มทีางเลอืกในการด าเนนิการดังกลา่ว 3 ทาง ไดแ้ก ่
 

1) จัดตัง้คณะกรรมการอสิระทีม่คีวามรับผดิชอบเฉพาะเรือ่งผลประโยชนทั์บซอ้น  
ทัง้นีค้ณะ กรรมการชดุนีค้วรมคีณุลักษณะส าคัญคอื ความเป็นอสิระ  ซึง่อาจน า
ขอ้พจิารณาเกีย่วกับ “ความเป็นอสิระ” จากคณุสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบ
ภายในที ่VicHealth ก าหนดไวม้าปรับใช ้
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2) เนือ่งจาก สสส. มคีวามสนใจทีจ่ะป้องกันและบรหิารจัดการผลประโยชนทั์บซอ้น
ในฐานะมติหินึง่ของการพัฒนาธรรมาภบิาลขององคก์รในภาพรวม  จงึอาจ
พจิารณาตัง้คณะกรรมการธรรมาภบิาล  และมอบหมายใหท้ าหนา้ทีด่า้น
ผลประโยชนทั์บซอ้นดว้ย    

 
3) สสส. อาจพจิารณาใหอ้นุกรรมการก ากับดแูลการตรวจสอบภายใน รับผดิชอบ

งานดา้นผลประโยชนทั์บซอ้นในฐานะทีผ่ลประโยชนทั์บซอ้นเป็นความเสีย่งของ
องคก์รประเภทหนึง่ 

 
5.2.3 ระบบการแถลงผลประโยชนท์บัซอ้น  แบบฟอรม์ และระบบ

ทะเบยีน 
 

การแถลงผลประโยชนทั์บซอ้นเป็นจดุเปิดและขัน้ตอนส าคัญทีส่ดุของระบบการ
บรหิารจัดการผลประโยชนทั์บซอ้น  จงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งใหม้ผีูรั้บผดิชอบจัดใหม้ี
แบบฟอรม์ค าแถลง  และใหม้กีารแถลงและทบทวนค าแถลงผลประโยชนทั์บซอ้นให ้

วา่ดว้ยความเป็นอสิระจาก VicHealth 
 

1. บคุคลทีม่คีวามเป็นอสิระไดแ้กบ่คุคลซึง่มไิดม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานใดๆ 
ของ VicHealth ซึง่รวมถงึ 

 
- ไมไ่ดด้ ารงต าแหน่งบรหิารใน VicHealth หรอืองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืเป็น

กรรมการบรหิาร หลังจากทีเ่คยด ารงต าแหน่งทางบรหิารใน VicHealth ใน
ระยะเวลาสามปีทีผ่า่นมา 

- ไมเ่คยรับงานบรกิารดา้นการใหค้ าปรกึษาแก ่VicHealth หรอืองคก์รที่
เกีย่วขอ้ง หรอืเจา้หนา้ทีข่ององคก์รดังกลา่วในระยะเวลาสามปีทีผ่า่นมา 

- ไมเ่คยเป็นลกูคา้หรอืเป็นผูรั้บงานจัดซือ้จัดจา้งจาก VicHealth หรอืองคก์ร
ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืเป็นเจา้หนา้ทีห่รอืพนักงานอืน่ใดทีม่คีวามเกีย่วพันทัง้
โดยตรงและโดยออ้มกบัองคก์รหรอืบคุคลดังกลา่ว 

- มไิดเ้ป็นคูส่ญัญากบั VicHealth หรอืองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ ในเรือ่งที่
เกีย่วพันกบัผลประโยชนเ์ชงิวัตถ ุนอกเหนอืไปจากความสมัพันธใ์นฐานะ
กรรมการของ VicHealth 

- มไิดด้ ารงต าแหน่งอยูใ่น Board of Governance ในระยะเวลาทีอ่าจถกู
พจิารณาวา่อาจเกดิผลกระทบตอ่ความสามารถในการปฏบิตังิานใหเ้กดิ
ประโยชนส์งูสดุแก ่VicHealth  

- ปลอดจากผลประโยชนแ์ละธรุกจิใดๆ รวมทัง้ความสมัพันธด์า้นอืน่ๆ  ซึง่ถกู
พจิารณาวา่อาจเกดิผลกระทบตอ่ความสามารถในการปฏบิตังิานใหเ้กดิ
ประโยชนส์งูสดุแก ่VicHealth  

 
2. การพจิารณาเรือ่งผลประโยชนแ์ละความสมัพันธท์ีจ่ะกระทบตอ่ความเป็นอสิระให ้

ค านงึถงึสายสมัพันธท์างครอบครัวและสายสมัพันธอ์นัเกดิจากการด ารงต าแหน่งไขว ้
ซอ้นกนัดว้ย 

 
3. ตามแนวทางขา้งตน้นี ้ส ิง่ทีเ่ป็นผลประโยชนเ์ชงิวตัถนัุน้ ใหพ้จิารณาจากมมุมองทัง้

ฝ่ายของ VicHealth และของปัจเจกบคุคล 
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สอดคลอ้งกับสถานการณปั์จจบุันเป็นระยะๆ เชน่ ทกุปี  ซึง่จะตอ้งมรีะบบทะเบยีนจัดเก็บ
ขอ้มลูทีด่ ี รวมทัง้ระบบการบรหิารจัดการขอ้มลูทีเ่คารพสทิธใินขอ้มลูสว่นบคุคล 

 
ผลประโยชนทั์บซอ้นบางเรือ่งเป็นทีช่ดัแจง้ทกุขณะ  เชน่ มปีระโยชนจ์ากกจิการ

ทีข่ดัแยง้กับวตัถปุระสงคข์องกองทนุฯ   แตผ่ลประโยชนทั์บซอ้นอกีประเภทหนึง่เกดิขึน้
เป็นบางขณะ บางสถานการณ์  เชน่ ญาตมิติรน าเสนอโครงการเพือ่การสนับสนุนของ 
สสส.   ฉะนัน้ระบบการแถลงผลประโยชนทั์บซอ้นจะตอ้งมคีวามครอบคลมุมากพอทีจ่ะ
เตอืนใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งแถลงรายการผลประโยชนทั์บซอ้นในเวลาทีค่วร  ซึง่ไดแ้ก ่กอ่น
การพจิารณาและตัดสนิใจในประเด็นดังกลา่ว   

 
การ internalize มติผิลประโยชนทั์บซอ้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การแถลงรายการ

ผลประโยชนทั์บซอ้นในการประชมุพจิารณาและ/หรอือนุมัตแิผนงานและโครงการทกุ
ครัง้  ซึง่อาจจัดเป็นวาระการประชมุประจ าทีป่ระธานทีป่ระชมุจะตอ้งถามทีป่ระชมุ  ทัง้นี้
รวมการประชมุของทกุฝ่ายทีม่สีว่นในการพจิารณา/และหรอือนุมตัแิผนงานโครงการ  
และเป็นหนา้ทีเ่ลขานุการการประชมุจะตอ้งบันทกึวาระดังกลา่ว ตลอดจนการไมร่ว่ม
พจิารณาและลงมตใินประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งของผูเ้ขา้ร่วมประชมุทีม่สีถานการณ์
ผลประโยชนทั์บซอ้น   ค าแถลงและบันทกึการประชมุทีเ่กีย่วขอ้งควรปรากฏในระบบ
ทะเบยีนผลประโยชนทั์บซอ้นและน าเสนอคณะกรรมการอสิระเพือ่ด าเนนิการหรอืตดิตาม
ตรวจสอบตอ่ไปดว้ย 

 
นอกจากนัน้ยังมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งก าหนดนโยบายเกีย่วกับชัน้ความลับ และ

กระบวนการพจิารณาเพือ่เปิดเผยค าแถลงผลประโยชนทั์บซอ้น   
 

 5.2.4 การด าเนนิการในกรณีละเมดิ บทลงโทษ และกระบวนการวนิจิฉยั 
 

การละเมดิกฎระเบยีบวา่ดว้ย COI มหีลายรปูแบบและหลายระดับ เชน่ การ
ละเลยไมแ่ถลงรายการผลประโยชนทั์บซอ้น  การใหข้อ้มลูทีเ่ป็นเท็จ หรอืขอ้มลูไม่
ครบถว้น  การไมด่ าเนนิการตามแนวทางและกระบวนการทีก่ าหนด 
 

กรณีศกึษาตา่งๆ แสดงวา่บทลงโทษและกระบวนการวนิจิฉัยมหีลายรปูแบบและ
หลายระดับดว้ยเชน่กัน เชน่ การตักเตอืนดว้ยวาจา  การตักเตอืนดว้ยลายลักษณ์อักษร  
การใหช้ าระเบีย้ปรับ   โยกยา้ยต าแหน่ง  การยกเลกิทนุอดุหนุน  การใหอ้อกจาก
ต าแหน่ง ตลอดจนการใชบ้ทลงโทษทางกฎหมาย 

 
ในระยะแรก สสส. ยังไมค่วรก าหนดบทลงโทษ   แตค่วรน ากรณีละเมดิสูก่าร

พจิารณาของกลไกทางการบรหิารทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่หาแนวทางการด าเนนิการทีเ่หมาะสม  
โดยใหค้ณะกรรมการอสิระน ากรณีละเมดิเสนอคณะกรรมการกองทนุฯ  คณะกรรมการ
ประเมนิผล และผูจั้ดการ สสส.  พจิารณาด าเนนิการตามแตก่รณี  

 
 5.2.5 การอทุธรณ์ 
 
 ปัญหาเกีย่วกับ COI ตอ่ไปจะมแีนวโนม้ทีส่ลับซบัซอ้นขึน้ และอาจน ามาซึง่
ความเห็นทีแ่ตกตา่งกันระหวา่งผูต้รวจสอบวนิจิฉัย กับผูรั้บการตรวจสอบ ดังนัน้ ในบาง
กรณี จงึมคีวามจ าเป็นทีอ่งคก์รควรจะตอ้งวางกระบวนการส าหรับการอทุธรณ์ไวด้ว้ย เพือ่
ความเป็นธรรมแกท่กุฝ่าย 
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5.3    กระบวนการและวธิปีฏบิตัใินการบรหิารจดัการผลประโยชนท์บัซอ้น 
 
 กระบวนการและวธิปีฏบิัตสิ าคัญเกีย่วกับการบรหิารจัดการผลประโยชนทั์บซอ้นมี
ดังนี ้
 

1) การแจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งรับทราบเกีย่วกับนโยบาย/หลักปฏบิัตเิกีย่วกับเรือ่ง COI 
เมือ่แรกเขา้มาท างานในองคก์ร หรอืเมือ่มกีารปรับเปลีย่นนโยบายเกีย่วกับเรือ่งนี้ 

 
2) การแถลงรายการผลประโยชนทั์บซอ้นเป็นลายลกัษณ์อักษรโดยบคุลากรที่

เกีย่วขอ้งถงึรายการผลประโยชนทั์บซอ้น  (รวมทัง้ต าแหน่งทีด่ ารงอยูใ่นองคก์ร
ตา่งๆ โดยบางแหง่จะใหร้ะบตุ าแหน่งทีด่ ารงแบบกติตมิศกัดิด์ว้ย) 

 
3) คณะกรรมการ COI ด าเนนิการตรวจสอบและทบทวนการแถลงรายการ

ผลประโยชนต์ามทีไ่ดแ้จง้ไวว้า่บคุคลใดเขา้ขา่ยการม ีCOI  และเชญิบคุคลนัน้
มาปรกึษาหารอืและตกลงวธิกีารบรหิารจัดการ  

 
4) ประธานการประชมุตอ้งถามกรรมการผูเ้ขา้รว่มการประชมุทกุครัง้เกีย่วกับ COI 

เมือ่มกีารประชมุเพือ่พจิารณาหรอือนุมัตโิครงการใดๆ 
 

5) ในกรณีทีม่กีรรมการคนใดม ีหรอืสงสยัวา่อาจจะม ีCOI ใหท้ าบันทกึเป็นลาย
ลักษณ์อักษรถงึประธานกรรมการ หรอืแจง้ใหท้ีป่ระชมุนัน้ทราบดว้ยวาจาอยา่ง
เปิดเผย และถอนตัวออกจากการพจิารณาในเรือ่งนัน้ๆ โดยใหเ้ลขานุการ
คณะกรรมการบันทกึการแถลงและการถอนตัวนัน้ใหช้ดัเจน และสง่ส าเนาเอกสาร
แกค่ณะกรรมการ COI เพือ่เชญิบคุคลนัน้มาปรกึษาหารอืและตกลงวธิกีารบรหิาร
จัดการ (ถา้จ าเป็น) 

 
6) คณะกรรมการ COI ตดิตามวา่บคุคลผูนั้น้ไดป้ฏบิัตติามขอ้ตกลงในการจัดการกับ

ปัญหา COI เป็นทีเ่รยีบรอ้ยในเวลาทีก่ าหนดไวห้รอืไม ่
 

7) ในกรณทีีบ่คุคลนัน้เห็นตา่งไปจากคณะกรรมการ COI ใหด้ าเนนิการอทุธรณ์ตาม
กระบวนการทีไ่ดว้างไว ้

 
8) ในกรณีทีเ่กดิการละเมดิ ใหค้ณะกรรมการ COI น าเรือ่งเสนอตอ่ผูจั้ดการกองทนุ

ฯ  คณะกรรมการกองทนุฯ  คณะกรรมการประเมนิผล ตามแตก่รณี 
 

 
 

สรปุผลการศึกษา เรื่อง “โครงการพฒันาแนวทางป้องกนัและบริหารจดัการปัญหา
ผลประโยชน์ทบัซ้อนในระบบการด าเนินงานของ สสส. ” 

และความเหน็ของคณะอนุกรรมการก ากบัดแูลการตรวจสอบภายใน 
 
 

คณะอนุกรรมการก ากบัดแูลการตรวจสอบภายในไดเ้หน็ชอบใหฝ่้ายตรวจสอบภายใน
จดัจา้งนกัวชิาการอสิระไดแ้ก่อาจารยป์ารชิาต ศวิะรกัษ์ และดร.ศุภมติร ปิตพิฒัน์ ศกึษา เรือ่ง
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“โครงการพฒันาแนวทางป้องกนัและบรหิารจดัการปัญหาผลประโยชน์ทบัซอ้นในระบบการ
ด าเนินงานของกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ”  เมือ่เดอืนพฤศจกิายน 2548-
กุมภาพนัธ ์2549   

 
บดันี้ ผู้ศกึษาไดจ้ดัท ารายงานผลการศกึษาเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จงึขอสรุปผลการศกึษา 

และความเหน็ของคณะอนุกรรมการฯ ต่อผลการศกึษาดงักล่าว ดงัต่อไปนี้ 
สรปุผลการศึกษา 

1. วตัถปุระสงค์ของการศึกษา  เพื่อสนับสนุนการพฒันาแนวทางป้องกนัและ
บรหิารจดัการปัญหาผลประโยชน์ทบัซ้อนในระบบการด าเนินงานของ สสส.  เพื่อให้สามารถ
รกัษาความน่าเชื่อถอื และเป็นองคก์รตวัอยา่งของสงัคม 

2.  วิธีการศึกษา โดยการส ารวจกรณศีกึษาของหน่วยงานและองคก์รต่างๆทัง้ใน
ประเทศและ 
ต่างประเทศรวมทัง้แนวทางการบรหิารจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อนของ สสส.  ในปัจจุบนั โดย
ศกึษาจากเอกสาร ปรกึษาหารอืบุคคลผูม้บีทบาทส าคญัในการด าเนินงานของ สสส. 

3.  ผลการศึกษา 
3.1  ความหมายของ “ผลประโยชน์ทบัซ้อน” หมายถงึ สถานการณ์ทีเ่ปิด

ช่องทางให้ผลประโยชน์ส่วนตวัของบุคคล รวมทัง้ญาติมติร และองค์กรที่มคีวามสมัพนัธ์กับ
บุคคลผูน้ัน้สามารถเขา้ไปแทรกแซงต่อการปฏบิตัภิารกจิตามหน้าทีข่องบุคคลนัน้ อนัเป็นโอกาส
ให้แสวงผลได้ส่วนตนและพวกพ้องในขณะที่องค์กรเสยีประโยชน์   ผลประโยชน์ทบัซ้อนอาจ
เกดิได้หลายลกัษณะ เช่น การให้ทุน การจา้งงาน  การมผีลประโยชน์เกี่ยวขอ้งกบักจิการที่ขดั
กบัวตัถุประสงคก์ารด าเนินงานองคก์ร 

3.2  แนวคิดในการบริหารจดัการผลประโยชน์ทับซ้อน  การบรหิาร
จดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นมหีลายรปูแบบและหลายระดบั  โดยหลกัปฏบิตัทิัว่ไปนัน้ ผู้ทีอ่าจมี
ผลประโยชน์ทบัซอ้นจะต้องไม่รว่มในการพจิารณาและตดัสนิใจเรือ่งทีต่นเองอาจถูกพจิารณาว่า
มผีลประโยชน์เกีย่วขอ้ง 

ฐานคิดและการบรหิารจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อนในการด าเนินงานของ 
สสส.ทีส่ าคญั คอื พระราชบญัญตักิองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ พ.ศ. 2544 มาตรา 18 
(7) ซึง่ไดก้ าหนดคุณสมบตักิรรมการผูท้รงคุณวุฒิ และมาตรา 22 วรรค 3 และจรรยาบรรณของ
คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2545  อย่างไรก็ดี สสส. ยัง
จ าเป็นตอ้งพฒันาทัง้แนวคดิ แนวปฏบิตั ิระบบและเครือ่งมอืในการด าเนินการใหช้ดัเจนมากขึน้ 

3.3  ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการบริหารจดัการผลประโยชน์ทบั
ซ้อนในการด าเนินงานของ สสส.  

3.3.1 ในระยะแรก ควรให้ความส าคัญกับผลประโยชน์ทับซ้อน 3 
ประเภท คอื 
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1) การมผีลประโยชน์ขดัแยง้กบัวตัถุประสงคข์องกองทุน 
2) การมีผลประโยชน์จากการด าเนินงานทัว่ไป เช่น การรับ

ต าแหน่งจากองคก์รทีร่บัทุน 
3) การมผีลประโยชน์ในการใหทุ้น  

3.3.2  ก าหนดขอบเขตให้ครอบคลุมการด ารงต าแหน่ง การด าเนินงาน
ทัว่ไป การพฒันาแผนงาน/ชุดโครงการ การพจิารณาอนุมตัโิครงการ ขัน้ตอนเหล่านี้เกี่ยวขอ้ง
กบักรรมการกองทุน  กรรมการประเมนิผล  กรรมการบรหิารแผน  ผู้จดัการ และเจา้หน้าที่อื่น
ของ สสส.  

3.3.3  จ าแนกสถานการณ์ออกเป็น 3 กลุ่ม คอื  
 1)  ผลประโยชน์ทบัซอ้นตอ้งหา้ม   
 2)  ผลประโยชน์ทบัซอ้นทีบ่รหิารจดัการได ้  
 3)  ไมใ่ช่ผลประโยชน์ทบัซอ้น 

3.3.4.  สร้างความชัดเจนในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น อะไรคือ
ผลประโยชน์ทบัซ้อน  ใครบ้างที่มคีวามเสี่ยง ทัง้นี้ไม่ควรก าหนดหลกัเกณฑ์ให้ครอบคลุมทุก
รายละเอยีดเพราะอาจตงึเกนิไป 

3.3.5  ควรสรา้งความยดืหยุ่นในการบรหิารจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อน  
เนื่องจาก 
ปัจจุบนัยงัไม่มขีอ้มูลเพยีงพอว่า  ผลประโยชน์ทบัซอ้นที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานของ สสส. 
คอือะไร มสีาเหตุและขอ้จ ากดัอยา่งไร  

3.4  ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัระบบและกลไกการบริหารจดัการ  
3.4.1  ควรก าหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิ
3.4.2  ควรให้มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการอิสระรบัผิดชอบการพัฒนา

ระบบบรหิารจดัการเรื่องผลประโยชน์ทบัซ้อน  วนิิจฉัยตดัสนิพร้อมทัง้ติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินการ 

3.4.3  กรณีละเมดิ ใหเ้สนอผูจ้ดัการ หรอืคณะกรรมการประเมนิผล หรอื
คณะกรรมการกองทุน พจิารณาแลว้แต่กรณี  

3.4.4  จดักระบวนการการอุทธรณ์ขอ้วนิิจฉยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ความเหน็ของคณะอนุกรรมการฯ 
คณะอนุกรรมการฯ มคีวามเหน็ต่อผลการศกึษาดงักล่าวขา้งตน้  ดงันี้ 

1.  ควรจดักลุ่มสถานการณ์ทีอ่าจมผีลประโยชน์ทบัซอ้น เป็น 3 ระดบั คอื 
1.1  ผลประโยชน์ทบัซอ้นตอ้งหา้ม (Real COI) ซึง่ไมค่วรใหเ้กดิขึน้   
1.2  ผลประโยชน์ทบัซอ้นทีบ่รหิารจดัการได ้(Potential COI)  
1.3  ไมใ่ช่ผลประโยชน์ทบัซอ้น (Apparent COI) 
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2.  สสส. ควรก าหนดแนวทางป้องกนัและบรหิารจดัการเกี่ยวกบัผลประโยชน์ทบั
ซ้อนตามข้อ 1 โดยก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีความยืดหยุ่น 
(Flexible rule) โดยน าวฒันธรรมองค์กรมาพจิารณาประกอบเพื่อให้สามารถสนองต่อเรื่องที่มี
ความเสีย่งทางยทุธศาสตร ์(Strategic risk) ซึง่ตอ้งด าเนินการเพื่อผลประโยชน์ขององคก์ร  

3.  การก าหนดแนวปฏิบัติเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในแต่ละระดับ ควรเริ่ม
ด าเนินการจากกรณีทีเ่คยเกดิขึน้หรอืกรณีทีส่าธารณชนไมเ่ขา้ใจก่อน และค่อยบริหารจดัการให้
เกิดความเหมาะสม รวมทัง้ต้องมกีารปรบัปรุงอย่างต่อเนื่องโดยมขีัน้ตอนการปฏบิตัิที่ชดัเจน 
เช่น ก าหนดทางเลือกต่างๆ  และหากมคีวามจ าเป็นไม่สามารถด าเนินการตามแนวปฏิบตัิที่
ก าหนดได ้ตอ้งจดัใหม้กีารแถลงเกี่ยวกบัเรื่องผลประโยชน์ทบัซอ้นใหช้ดัเจนก่อนเขา้ด าเนินการ
ซึง่ถอืว่าเป็นกรณยีกเวน้ ทัง้นี้ต้องมกีระบวนการในการด าเนินการใหม้คีวามโปร่งใส  มหีลกัฐาน
แสดงใหเ้หน็ว่าไดพ้ยายามด าเนินการอย่างถงึทีสุ่ดแลว้  

อนึ่ง นอกจากขอ้คดิเหน็ดงักล่าวขา้งต้น หากแผนงาน/โครงการทีข่อสนับสนุนทุน
มีลักษณะงานที่จะต้องด าเนินการเพื่ อให้ได้มาซึ่งข้อมูลค่อนข้างจะมีความยุ่งยากและ
สลบัซบัซอ้นและตอ้งใชทุ้นในการด าเนินการค่อนขา้งสูง คณะอนุกรรมการฯเหน็ว่า หากจะมกีาร
แต่งตัง้คณะกรรมการอิสระเข้ามาด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทบัซ้อน การแต่งตัง้
บุคคลเขา้มาเป็นกรรมการในคณะกรรมการอสิระควรจะต้องแต่งตัง้จากบุคคลซึ่งเป็นที่ยอมรบั
และเชื่อถือจากสาธารณชน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในแผนงาน/โครงการนัน้ จะเป็น
ยทุธศาสตรท์ีส่ าคญัในการสรา้งความเชื่อมัน่แก่องคก์ร(Public Trust)ใหส้สส.ไดอ้กีทางหนึ่ง 

 

YZ 
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