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บทคดัย่อ 
บทความฉบับนี�  มีวัตถุประสงค์ในการปัญหาของกฎหมายเพื�อป้องกันการทุจริต การขัดกัน

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล และผลประโยชน์ส่วนรวม ในเรื�องคุณสมบัติ ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เลขาธกิารส�านักงานหลักประกนัสขุภาพแห่งชาติ เนื�องด้วยอ�านาจหน้าที� และความรับผิดชอบในหน้าที�งาน
ที�มีความเกี�ยวข้องในสถานการณ์ที�อาจน�าต�าแหน่งไปสู่ในการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และผลประโยชน์ทับซ้อน ย่อมมีความผิดตามกฎหมาย แต่ด้วยสภาวะที�ผู้บริหาร 
หรือเจ้าหน้าที�ของรัฐ มีหลายหน้าที�ต้องบริหารงานในโครงการต่างๆ และมีจ�านวนเงินมหาศาลเข้ามา
เกี�ยวข้องโดยเฉพาะหากเป็นงานบริการสาธารณะและท�าเพื�อ ดังนั�น การตรวจสอบคุณสมบัติของต�าแหน่ง
หน้าที�ราชการ มีความเกี�ยวข้องในเรื� องการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ในเรื�องคุณสมบัติ ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ ที�ผ่านมาในอดีตแม้ประเทศไทยมี
กฎหมายในเรื�องการทุจริตมานานแต่ก็ยังไม่สามารถ ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนบุคคล 
และผลประโยชน์ส่วนรวม และผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงานรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 จากการศึกษาจึงพบว่ามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการทุจริต การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคล ผลประโยชน์ส่วนรวม และผลประโยชน์ทับซ้อน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ�น และ มี
มาตรการบังคับใช้โดยเคร่งครัด โดยเฉพาะกบัเจ้าหน้าที�ของรัฐ คือ การให้ความส�าคัญเป็นนโยบายภายใน
องค์กรของหน่วยงานราชการ  
 บทความฉบับนี�  ผู้วิจัย จึงขอเสนอแนวทางให้มีการแก้ไขปรับปรุง พระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ���� ในส่วนของการก�าหนดคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของต�าแหน่ง
เลขาธิการ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยน�าหลักการพื� นฐานการป้องกัน การทุจ ริต การป้องกันการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล ผลประโยชน์ส่วนรวม และผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรการและข้อ
กฎหมายภายในต่างประเทศมาปรับใช้ เพื�อให้การบังคับใช้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ. 2545 สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณณ์ของกฎหมาย หลักการพื� นฐานก�าหนดคุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการด�ารงต�าแหน่ง รวมทั�งสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล หลักความโปร่งใส 
และท�างาน เพื�อประโยชน์งานด้านสาธารณสุขอย่างแท้จริง 
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ABSTRACT 

The objective thesis is the study on legislative issues and conditions in order to prevent 
corruption and conflicts of personal and public interest in regards to qualifications and conflicts of 
interest of a General Secretary to the National Health Security. Due to the authority, duties, and 
responsibilities related to any circumstance which might lead to the conflicts between personal and 
public interest, it could contribute to an offence established from this qualification and conflict of 
interest. As an executive or state official who needed to perform several duties and administer 
numerous projects, particularly public utility for the public, managed with huge amounts of money, 
he had to be in several positions due to his appropriate seniority, highly specific knowledge and 
capability. However, with social procedures and legality, there had to be a qualification review both 
before his inauguration and after his retirement in order to inspect whether he was involved with 
personal and public benefits and corruption or not. Previously, the conflicts between personal And 
public interest within state agencies could not be controlled and prevented efficiently despite the fact 
that there was an institution with respect to the prevention and solution on corruption some time 
before. 

According to the study, it was found that legislative measures of various countries, namely 
the Kingdom of Sweden, the Kingdom of Finland,Canada, Japan, and Hong Kong Special 
Administrative Region of the People’s Republic of China, exhibited efficient control and prevention 
on the conflicts between personal and public interest, including internal conflicts. There were strict 
enforcement measures and discipline concerning those offences, particularly for a case when state or 
administrative officials were found as guilty parties. 

According to aforementioned problems, the author offered a proposal in order to adjust 
the National Health Security Act, B.E. 2545 (A.D. 2002) in the section regarding acquisitive 
methods of a General Secretary of the National Health Security Office starting from the procedure of 
his accession to his position holding.In order to possess internal control measures on corruption, 
prevention of personal and public interest, qualifications, and other conflicts of interest, the proposal 
to adjust the National Health Security Act was offered by means of establishing preventive measures 
on the conflict between personal and public interest and other conflicts of interest. Accordingly, these 
preventive measures were enforced within the National Health Security Office in order to control and 
tackle these issues in a policy level later. 
 

1. บทน�า 
จากการที�พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มีการก�าหนดหลักเกณฑ์

คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ของผู้บริหารส�านักงาน ฯ พบปัญหา และอุปสรรคในประเดน็ ดังนี� 
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1. การก�าหนดคุณสมบัติต�าแหน่งเลขาธิการส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ต้องไม่มี
ลักษณะต้องห้าม โดยไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจในการจัดการหรือมีส่วนได้เสียใน  นิติ
บุคคล หรือเป็นคู่สัญญา ผู้เข้าร่วมงาน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี�ยวข้องกับกิจการของส�านักงาน ภายใน
ระยะเวลาหนึ�งปีก่อนวันได้รับแต่งตั�ง  

2. การตีความกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 254 เรื�องการ
ท�างานของคณะกรรมการสรรหา มีส่วนได้เสียในขั�นตอนกระบวนการสรรหา ในการใช้ดุลพินิจ และใช้สิทธิ
ลงคะแนนเสียง ในขั�นตอนของการคัดเลือกเลขาธิการ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพราะขณะที�
ท �าหน้าที�เป็นคณะกรรมการสรรหาก็ได้เป็นกรรมการหลายต�าแหน่ง ในส�านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติด้วย จึงถือว่าการใช้ดุลพินิจ หรือการท�าความเห็นใดๆ จะเป็นการพิจารณาซ��าอันมีสภาพร้ายแรง
อันอาจท�าให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง มีความเหมาะสม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายเพียงใด 

3. การไม่สอดคล้องแนวความคิดการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์
ส่วนรวมด้วยต�าแหน่งเลขาธิการ และต�าแหน่งคณะกรรมการสรรหา ของส�านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เป็นการท�างานแบบสวมหมวกหลายใบหรือเรียกได้ว่า การท�างานหลายต�าแหน่งในเวลาเดียวกัน 
ดังนั�น จึงอาจมีความเสี�ยงของการท�างานหลายต�าแหน่งโดยสถานการณ์อาจมีการทุจริต การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลผลประโยชน์ส่วนรวม และผลประโยชน์ทับซ้อน เข้ามาเกี�ยวข้องได้ง่าย 

4. การไม่มีกฎหมายใช้บังคับเรื�องมาตรฐาน จริยธรรมว่าด้วย การขัดกันผลประโยชน์ส่วนตัว
และส่วนรวม ภายในส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แม้ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็น
องค์กรของรัฐ โดยจัดตั�งขึ�นตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และสามารถ
บริหารงานภายในองค์กรได้เอง แต่ทั�งนี�  เจ้าหน้าที�ของรัฐกระท�าการใดๆ ต้องเป็นไปตามที�ชอบด้วย
กฎหมาย จึงควรให้ความส�าคัญและมีการควบคุมป้องกันในเรื�องจริยธรรมว่าด้วย การขัดกันผลประโยชน์
ส่วนตัว และส่วนรวมเป็นการควบคุมภายในอีกชั�นหนึ�ง เพื�อยับยั�ง มิให้สถานการณ์ภายในหน่วยงานเกิด
ความเสี�ยงในการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม และผลประโยชน์           
ทับซ้อนได้ 
 

2. แนวคิดพื� นฐานเกี�ยวกบัผลประโยชนท์บัซ้อน และการขดักนัของผลประโยชนส่์วนตน 

และผลประโยชนส่์วนรวม 
2.1 แนวคิดพื� นฐานเกี�ยวกบัการขดักนัของผลประโยชนส่์วนตน และผลประโยชนส่์วนรวม 

โดยแบ่งเป็นสองสถานะ คือ สถานะที�หนึ�งในฐานะส่วนตัวโดยการกระท�าใดที�ท �าไปในฐานะ
ส่วนตัว การกระท�านั�นย่อมไม่ผูกพันกับรัฐ ส่วนสถานะที�สอง คือ ในฐานะต�าแหน่งหน้าที�ของผู้ปกครองรัฐ
หรือในฐานะเจ้าพนักงานของรัฐ การกระท �าใดๆ ที�ท �าไปย่อมมีความผูกพันกับรัฐ 

2.1.1 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การทบัซ้อนของผลประโยชน์ของบุคคลที�มี 2 สถานะ หรือ
มากกว่าในเวลาเดียวกัน คือ ต�าแหน่งสาธารณะ และต�าแหน่งในบริษัทเอกชน ซึ�งบุคคลดังกล่าวอาจมี
ความโน้มเอียงใช้อ�านาจ และต�าแหน่งสาธารณะหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือแสวงหาประโยชน์ให้แก่กลุ่ม
พวกพ้องของตนเองทั�งทางตรงและทางอ้อม  
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2.1.2 ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน มี � ประเภท ดังต่อไปนี�  
 1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting Benefits) 2. การท�าธุรกิจกับตัวเอง (Self-

dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) 3. การท�างานหลังจากออกจากต�าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ  
(Post-employment) 4. การท�างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) 5. การรับรู้ ข้อมูล
ภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ์ที�ผู้ด�ารงต�าแหน่งสาธารณะใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูล
ภายในเพื�อประโยชน์ของ 6. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื�อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว 7. การน�า
โครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั�งเพื�อประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling)   

2.1.3 หน้าที�ทบัซ้อน (Conflict of Duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกันแบ่งได้เป็น � ประเภท 
ดังนี�  ประเภทที�หนึ�ง เกดิจากการที�เจ้าหน้าที�มีบทบาทหน้าที�มากกว่าหนึ�ง 
และประเภทที�สอง เกิดจากการที�เจ้าหน้าที�มีบทบาทหน้าที�มากกว่าหนึ�งบทบาท และการท�าบทบาทหน้าที�
ในหน่วยงานหนึ�งนั�น ท�าให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที�อาจน�ามาใช้เป็นประโยชน์แก่การท�าบทบาทหน้าที�
ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ�งได้ผลเสีย  
 �.�.� ประเภทผลของประโยชน์มี  3 ประเภท 1. ผลประโยชน์ส่วนตน �. ผลประโยชน์ที�ไม่
เกี�ยวกบัเงิน 3. ผลประโยชน์สาธารณะ หน้าที�งานสาธารณะของเจ้าหน้าที�รัฐท�างานให้ภาครัฐ คือประโยชน์
ของชุมชนโดยรวมไม่ใช่ผลรวมของ ผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน 

�.�.� ที�มาของสาเหตุการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคล และผลประโยชน์ส่วนรวม 
 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ในตัวของบุคคล ซึ�งตัวบุคลเปรียบเสมือนตัวแทนของกลุ่ม เนื�องจากความ
รับผิดชอบงานบุคคลนั�น เป็นผู้แทนองค์กร ตัวแทนเองต้องมีความซื�อสัตย์สุจริตในการด�าเนินการต่างๆ ที�
ตนได้รับมอบหมายไป ในทางกฎหมายมหาชนถือว่า การบริหารงานในต�าแหน่งสาธารณะวัตถุประสงค์ของ
กฎหมายมหาชน คือ การที�ประชาชนได้รับการประโยชน์จากการบริการสาธารณะอย่างเสมอภาค 

�.�.� ความหมายของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of 
Interest)) หมายถึง สภาวการณ์ สถานการณ์ หรือข้อเทจ็จริงที�บุคคลซึ�งมีอ�านาจหน้าที�ที�จะต้องใช้ดุลยพินิจ 
ปฏบัิติหน้าที� หรือท�าตามหน้าที�เพื�อส่วนรวมเพื�อหน่วยงานหรือองค์กร แต่ตนเองกลับมีผลประโยชน์ส่วน
ตนเกี�ยวข้องในเรื� องนั�นๆ Longman Dictionary of Contemporary (Third Edition) ได้อธิบายว่า การ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ซึ�งเกี�ยวข้องกับเจ้าหน้าที�ของรัฐที�ได้รับมอบอ�านาจ มีความสมัพันธ์กับผลประโยชน์
ส่วนตนหรือการได้มาซึ�งผลประโยชน์นั�น และองค์กรเพื�อความร่วมมือและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของ
กลุ่มประเทศพัฒนาอุตสาหกรรม : (OECD) ได้ให้ความหมายว่า ความขัดแย้งระหว่างหน้าที�ต่อสาธารณะ 
และผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที�รัฐเกิดขึ�น เมื�อเจ้าหน้าที�ผู้มีอ�านาจและผลประโยชน์ส่วนตัวสามารถ
ใช้อ�านาจในการปฏบิัติหน้าที� และความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม 

2.1.7 ลักษณะและองค์ประกอบของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม 
กล่าวคือ มีผลประโยชน์ส่วนตัวซึ�งอาจเป็นเงินทองหรือผลตอบแทนในรูปแบบอื�นได้ บุคคลใดเมื�อรับ
ต�าแหน่งต้องรับผิดชอบ และปฏิบัติงานเพื�อผลประโยชน์แห่งองค์การนั�น มิให้เกี�ยวข้องในผลประโยชน์
ของตนหรือพรรคพวกเพื�อน และการแทรกแซงความรับผิดชอบในหน้าที� กล่าวคือ ผลประโยชน์ทบัซ้อน
ท�าให้การตัดสินใจ หรือการใช้วิจารณญาน มีความเอนเอียง ไม่เป็นไปตามผลประโยชน์ที�องค์กรควรได้รับ
อย่างเตม็ที� ซึ�งสถานการณ์ที�เกี�ยวข้องของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม มี
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รูปแบบในสถานการณ์ ดังกล่าว แบ่งได้ �� กรณี ดังนี�  1. การท�าธุรกิจหรือเป็นคู่สัญญากับตนเอง 2. การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื� นใด 3. การท�างานหลังจากพ้นจากต�าแหน่งหรือเกษียณอายุ 4. การท�างาน
แข่งกับหน่วยงานของตนเอง 5. การท�างานพิเศษ หรือ การรับจ้างเป็นที�ปรึกษาโครงการ 6. การรับรู้ ข้อมูล
ภายในและใช้ข้อมูลภายในเพื�อประโยชน์ของตนเอง 7.การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื�อประโยชน์ของ
ตัวเอง 8.การน�าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั�งเพื� อประโยชน์ในทางการเมือง  9. การท �างานสอง
ต�าแหน่งที�มีผลประโยชน์ของการขัดแย้งกัน 10. การรับสินบน หรือ การกระท�าการหรือละเว้นกระท�าการ
บางประการ แต่เป็นไปเพื�อผลประโยชน์ของตนเอง 

2.1.8  แนวคิดมาตรการของรัฐในการป้องกันความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม “ความขัดแย้ง ระหว่าง บทบาท” (Conflict of Roles) หมายความว่า บุคคลด�ารง
ต�าแหน่งที�มีบทบาทสองบทบาทขัดแย้งกัน กรณีนี� ถือว่าเกิด “การด�ารงต�าแหน่งอันหมิ�นเหม่ต่อการเกิด
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน” แต่ในกรณีนี� ถือว่ายังมิได้น�าไปสู่การกระท�าความผิดแต่ประการใด และ
หลักการ � ประการส �าหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 1. ป้องกันผลประโยชน์สาธารณะ �. สนับสนุน
ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ �. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง            
�. สร้างวัฒนธรรมองค์กร แนวทางการบริหารเพื�อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
2.2 แนวคิดทั �วไปการขัดกันของผลประโยชนส่์วนตนและผลประโยชนส์่วนรวม  กฎหมายระหว่าง

ประเทศ 

2.2.1 ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) องค์กรต่างประเทศองค์กร
เพื�อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and Development 
ซ(OECD) ได้ให้ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน กล่าวว่า เป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตน 

“คอร์รัปชั�น” คือ เป็นการใช้ต�าแหน่งในหน้าที�เพื�อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน เจ้าหน้าที�ของรัฐ
ได้รับมอบหมายและความไว้วางใจให้ปฏบัิติหน้าที�ราชการ กระท�าการโดยทุจริตเพื�อประโยชน์ของตนเอง 

อนุสัญญาสหประชาชาติเพื�อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติในลักษณะองค์กร “Coruption” ให้
ความหมายถึง การฉ้อราษฎร์บังหลวง และครอบคลุมถึงการกระท�าหลายลักษณะ การให้และการรับสินบน
ของเจ้าหน้าที�ของรัฐ การใช้ต�าแหน่งหน้าที�โดยทุจริต การเข้ามามีส่วนได้เสียส�าหรับตนหรือผู้อื�น การเอื�อ
ให้ต�าแหน่งเพื�อนพวกพ้อง หรือการให้ประโยชน์แก่เครือญาติ โดยใช้อ�านาจหน้าที�ในงานโดย มิชอบใน
ผลประโยชน์ของทรัพย์สินทางราชการและเป็นประโยชน์ต่อส่วนตน  

2.2.2 อนุสัญญาระหว่างรัฐอเมริกันเพื�อต่อต้านการทุจริตขององค์การประเทศในทวีปอเมริกา 
(The Organization of American States Inter-American Against Corruption-OAS Convention) 

 สาระส�าคัญในอนุสัญญานี� คือ การต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบในการปฏิบัติหน้าที�ราชการ
รวมถึง การรับสินบน และสนับสนุนให้รัฐบาลปราบปรามการทุจริตในประเทศของตน โดยก�าหนดเป็น
พันธกรณีให้รัฐภาคีต้องท�าการให้เรียกรับ ให้หรือเสนอที�จะให้สินบน และกระท�าการ หรือละเว้นกระท�า
การของเจ้าพนักงานของรัฐเพื�อที�จะได้รับเงินสินบน หรือการใช้ทรัพย์สินโยได้มาฉ้อฉล การมีส่วนร่วมใน
ตัวการ ผู้สมรู้ร่วมคิดหรือเป็นผู้สนับสนุน ซึ�งเป็นการให้ความส�าคัญเกี�ยวกับการกระท�าที�ติดสินบน การ
กระท�าใดๆ หรือละเว้นการกระท�าในการปฏบัิติหน้าที�ของเจ้าหน้าที�รัฐเป็นหลัก 
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2.2.3 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (UNCAC) ค.ศ. ���� 

           อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ����  ฉบับนี�  มีวัตถุประสงค์เพื�อ
ส่งเสริม และสร้างเสริมมาตรการที�มีประสิทธิภาพในการป้องกัน และต่อต้านการคอร์รัปชั�น ส่งเสริม และ
สนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ การช่วยเหลือทางด้านเทคนิคระหว่างประเทศเพื�อป้องกัน และ
ต่อสู้ กับการคอร์รัปชั�น รวมถึงการน�าสินทรัพย์กลับคืนมา (Asset Recovery) ส่งเสริมความซื�อสัตย์ 
(Integrity) ความรับผิดชอบ (Accountability) การบริหารกิจการสาธารณะ (Public Affairs) และสา
ธารณสมบัติของชาติ (Public Property) อย่างเหมาะสม มีหลักการประกอบกัน � ด้าน ดังนี�  คือ �. ด้าน
การป้องกัน �. ด้านการก�าหนดให้เป็นความผิดทางอาญา �. ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ  
2.3 แนวคิดหลกัความไม่มีส่วนไดเ้สีย (Principle of Impartiality)  

หลักความไม่มีส่วนได้เสีย เป็นหลักกฎหมายที�ก �าหนดกฎเกณฑ์เกี�ยวกับเรื�องการปฏบัิติหน้าที�
ของเจ้าหน้าที�ฝ่ายปกครอง ประเทศไทยนได้น�าหลักความไม่มีส่วนได้เสีย มาใช้บังคับกับเจ้าหน้าที�ของรัฐ 
คือ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ���� โดยได้แบ่งพิจารณาหลักความไม่มีส่วนได้
เสียเป็น � ประเภท ดังนี�  

1) การไม่มีส่วนได้เสียทางภาวะวิสัย หมายถึง กรณีอันเกิดจากสภาพภายนอกความคิดจิตใจของ 
เจ้าหน้าที�รัฐ อันมีสาเหตุมาจากสถานภาพหรือฐานะบางประการของตัวเจ้าหน้าที� ซึ�งอาจกระทบต่อความ
ไม่เป็นกลางในการพิจารณาทางปกครอง โดยเป็นกรณีที�ก �าหนดไว้ใน มาตรา �� แห่งพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

2) การไม่มีส่วนได้เสียทางอัตวิสัยหมายถึง กรณีอันเกิดจากสภาพภายในความคิดจิตใจของ
เจ้าหน้าที�รัฐโดยเป็นกรณีที�ก �าหนดไว้ในมาตรา �� แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ.����  
 

3. มาตรการทางกฎหมายเพื�อการป้องกนัการทุจริต การขดักนัระหว่างผลประโยชนส่์วน

บุคคล และผลประโยชนส่์วนรวมต่างประเทศ และกฎหมายไทย 
 3.1 มาตรการทางกฎหมายเพื �อการป้องกนัการทุจริตการขดักนัระหว่างผลประโยชนส่์วนบุคคลและ

ผลประโยชนส่์วนรวมของกฎหมายต่างประเทศ 
3.1.1 ราชอาณาจักรสวีเดน มีมาตรการตรวจสอบภายโดยมีการก�าหนดมาตรการป้องกันผล 

ประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ก�าหนดไว้ใน Section 11 ของ The Administrative Procedure 
Act คือ สถานการณ์ที�น�าไปสู่การเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อนโดยเป็นสถานการณ์ที�เจ้าหน้าที�รัฐกระท�าการใน
หน้าที�ที�เกี�ยวข้องกับผลประโยชน์ของตนเอง คู่ครอง พ่อแม่ ลูก พี�น้อง หรือมีความเกี�ยวข้องอย่างใกล้ชิด
กับบุคคลเหล่านี�  หรือ ลูกจ้างหรือพนักงานขององค์กร ต้องไม่กระท�าการใดๆ ที�เป็นส่งผลต่อระดับความ
ไว้วางใจขององค์กร มีการจัดตั�ง National Anti-Corruption Network โดยการร่วมมือระหว่าง NACU และ 
VERVA สร้างเครือข่ายการต่อต้านการคอร์รัปชั�นระหว่างหน่วยงานของรัฐเพื�อเพิ�มความตระหนักให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆของภาครัฐให้สามารถจัดการกับปัญหาการคอร์รัปชั�น และสนับสนุนมาตรฐานพฤติกรรม
และจริยธรรมที�ดีของเจ้าหน้าที�รัฐในหน่วยงานภาครัฐ มาตรการการส่งเสริมการบริหารงานภาครัฐอย่าง
โปร่งใสและเปิดเผยโดยมาตรการนี�ถือเป็นกลไกส�าคัญในการป้องกัน และหลีกเลี�ยงการใช้อ�านาจในทางที� 
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มิชอบมีการจัดอภิปรายเกี�ยวกับการติดสินบน และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนภายในโดยมีการอภิปราย
เกี�ยวกับความเสี�ยงในการรับสินบน การมีผลประโยชน์ทับซ้อนในสถานการณ์ประจ�าวันของเจ้าหน้าที�รัฐ 
เพื�อหาแนวทางการวิธีการป้องกัน 

3.1.2 ราชอาณาจักรฟินแลนด์ 
 การกระท�าความผิดทุจริตถือเป็นความผิดทางอาญา และถูกจ�าคุกโดยแบ่งเป็นระดับ

แบบร้ายแรง และไม่ร้ายแรง การให้รับสินบน มีโทษจ�าคุกไม่เกิน � ปี และกรณีร้ายแรงมีโทษจ�าคุกไม่เกิน 
�� ปี ราชอาณาจักรฟินแลนด์ มีกฎหมายควบคุมเกี�ยวกับการทุจริต บัญญัติในกฎหมายรัฐธรรมนูญปี 
2002 (The Act of Openness of Official Documents) ประมวลกฎหมายอาญา  กฎหมายการบริหาร
ราชการแผ่นดิน กฎหมายงบประมาณแผ่นดิน กฎหมายการจัดซื�อจัดจ้าง และกฎหมายการตรวจสอบเงิน
แผ่นดิน ทั�งนี�  แม้จะไม่มีกฎหมายเกี�ยวกับการทุจริตเป็นบทเฉพาะ ราชอาณาจักรฟินแลนด์ ได้มีองค์กรที�
ควบคุมและตรวจสอบการทุจริต คือ �. ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งรัฐสภา (Parliamentary Ombudsman)           
2.  ส�านักงานอัยการ  (Office of the Prosecutor General) �. กรมการเจ้าหน้าที�กระทรวงการคลัง 
(Personnel Department, Ministry of Finance) 4. ส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (The State Audit Office) 
5. คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า (The Finish Competition Council และ �. องค์กรสืบสวนสอบสวน
พิเศษแห่งชาติ (National Bureau of Investigation) มีมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และคอร์รัปชั�นสามารถแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง ดังนี�  คือ 1. ด้านเชิงป้องกันการคอร์รัปชั�น (Preventive 
Measures) เน้นการลดแรงจูงใจของข้าราชการในการรับสินบนหรือประพฤติมิชอบ  โดยเงินเดือนของ
ข้าราชการจะถูกตั�งไว้ให้สูงกว่าภาคเอกชน มีการจัดปฐมนิเทศให้แก่ข้าราชการใหม่ เพื�อรับทราบเกี�ยวกับ
ลักษณะงาน รูปแบบความเสี�ยงต่อการเกิดคอร์รัปชั�นในหน้าที� อีกทั�งยังมีการอบรมต่างๆ เพื� อปลูกฝัง
ค่านิยมจริยธรรมให้แก่บรรดาข้าราชการ  โดยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ (CivilServant’s Ethics) 
ได้ระบุไว้ว่า ข้าราชการต้องไม่มีส่วนร่วมในองค์การใดองค์การหนึ�งที�เกดิความขัดแย้งกบั การท�าหน้าที�ของ
ตนเอง การมีคณะกรรมาธิการรัฐธรรมนูญ (Constitutional Committee) ท�าหน้าที�กลั�นกรองร่างกฎหมาย
ทุกฉบับที�อาจจะขัดกับรัฐธรรมนูญในท�านองที�เกี�ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน การปรับโครงสร้างของ
กระบวนการตัดสินใจโดยป้องกันไม่ให้อ�านาจขึ�นอยู่กับการตัดสินใจของคนมากกว่า 1 คน หรือในรูปแบบ
ของคณะกรรมการ ภาครัฐให้ความส�าคัญถึงข้อมูลที�เกี�ยวกับคอร์รัปชั�น คลุมถึงนิยาม และขอบข่ายการ
กระท�าที�จัดได้ว่า มีความผิดฐานคอร์รัปชั�นให้แก่ประชาชนเพื�อให้เกิดความเข้าใจที�ตรงกัน เผยแพร่ความรู้
ให้กับ นักธุรกิจ  และพนักงานภาคเอกชนถึงประมวลจริยธรรม  (Code of conduct) และ 2. ด้านเชิง
สนับสนุน (Promotion Measures) คือ การแก้ปัญหาคอร์รัปชั�นในรูปแบบเครือข่ายโดยแลกเปลี�ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานราชการด้วยกัน มีการประชุมเป็นประจ�าระหว่างตัวแทน องค์กรที�อยู่ในเครือข่าย ซึ�ง
ข้าราชการต้องไม่มีส่วนร่วมในองค์การใดหนึ�งที�เกิดความขัดแย้งกับการท�าหน้าที�ของตนเองไม่ใช้อ�านาจ
หน้าที�ของตนเองก่อให้เกิดประโยชน์ให้แก่ผู้อื�นที�มีผลประโยชน์ขัดกันกับหน่วยงานของตนเอง การมี
คณะกรรมาธิการรัฐธรรมนูญ (Constitutional Committee) ท�าหน้าที�กลั�นกรองร่างกฎหมายทุกฉบับที�
อาจจะขัดกับรัฐธรรมนูญในท�านองที�เกี�ยวข้องกบัผลประโยชน์ทบัซ้อน  

3.1.3 ประเทศแคนาดา  
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 เป็นระบบที�มีการไต่สวนฟ้องร้อง กรณีความผิดทุจริตถือเป็นความผิดตามกฎหมาย
อาญาและมีโทษจ�าคุกสูงสุด �� ปี มาตรการการตรวจสอบการใช้อ�านาจของผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับสูงของ
ประเทศแคนาดา ประกอบด้วยกฎหมาย � ฉบับ ได้แก่ กฎหมายอาญา กฎหมายผู้พิพากษา จรรยาบรรณ
เรื� องความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม และประมวลกฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่ง
ผลประ โย ช น์  (Conflict of Interest and Post-Employment Code for Public Office Holders)  โดย มี
วัตถุประสงค์เพื�อควบคุมการกระท�าที�เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของผู้ด�ารงต�าแหน่งสาธารณะ 
ข้าราชการ และบุคคลผู้ออกจากต�าแหน่ง ควรจัดการผลประโยชน์ส่วนตัวที�มีผลต่อการปฏบัิติหน้าที� ทั�งนี�  
เพื�อป้องกันมิให้การขัดกันแห่งผลประโยชน์เกิดขึ�น ซึ�งการจัดการนั�นเป็นไปเพื�อผลประโยชน์ส่วนรวมเป็น
หลักหรือการถอนตัว (Divestment) ในแนวความคิดของการถอนตัวจากทรัพย์สินหรือทางธุรกิจ เพื�อให้ผู้
ด�ารงต�าแหน่งสาธารณะได้ปฏิบัติหน้าที�ในทางราชการโดยตนไม่ได้มีความเกี�ยวข้องในผลประโยชน์
เหล่านั�นเนื� องจากผู้ด�ารงต�าแหน่งสาธารณะเป็นผู้ก�าหนดนโยบายให้ฝ่ายบริหารน�าไปปฏิบัติ หากมี
แรงจูงใจจากสิ�งภายนอกเพื�อผลประโยชน์ กจ็ะเป็นการท�าเพื�อประโยชน์ส่วนตัวไป ดังนั�น การถอนตัวออก
จากทรัพย์สินหรือประโยชน์อื�นใด ก่อนที�จะเข้ามาด�ารงต�าแหน่ง ย่อมได้รับความไว้ใจจากสาธารณชน 

3.1.4 ประเทศญี�ปุ่น  
 การกระท�าทุจริตที�ผิดกฎหมายถูกด�าเนินให้เป็นความผิดในคดีทางอาญา ในด้านกระบวนการ 

ยุติธรรมของประเทศญี�ปุ่นภารกิจหลักอยู่ที�กระทรวงยุติธรรมซึ�งเป็นองค์กรหลักที�ด�าเนินการทั�งคดีแพ่ง
และคดีอาญา โดยบริหารงานมน � กรม ประกอบด้วย ดังนี�  �.กรมกิจการแพ่ง �.กรมกิจการอาญา          
�. กรมราชทัณฑ์ �. กรมบ�าบัดฟื� นฟู �. กรมเสรีภาพพลเมือง �. กรมตรวจคนเข้าเมือง และ �. ส�านักงาน
อัยการ มาตรการป้องกันและปราบการทุจริตของญี� ปุ่นประเทศญี� ปุ่นมีกฎหมายเกี�ยวกับด้านจริยธรรม
ระดับชาติ (National Public Service Ethics Law) ซึ�งประกาศใช้เมื�อปี ค.ศ. 2000 เพื�อป้องกันการใช้
อ�านาจเกินขอบเขตของข้าราชการมีการจัดตั�งคณะกรรมการจริยธรรมแห่งชาติ  (National Public Service 
Ethics Board) ภายใต้ National Personnel Authority (NPA) ที�มีอ�านาจด้านการบริหารบุคคลภาครัฐ
ทั�งหมด มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการญี�ปุ่นนั�นก�าหนดไว้อย่างสูงและมีความละเอียดมาก ข้อห้าม
ที�เกี�ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนั�นจะถูกเขียนไว้ในสมุดบันทึกเพื�อให้ทุกคนสามรถพกพา และน�าออกมา
อ้างอิงใช้ได้ นี�คือจุดเด่นของประเทศญี�ปุ่ นในการให้ความส�าคัญปฏรูิประบบราชการเรื�องการแก้ไขปัญหา
คอร์รัปชั�น ส่งผลให้รัฐออกมาตราการในการออกใช้บังคับกฎระเบียบต่างๆ ท�าให้ข้าราชการไม่สามารถใช้
อ�านาจเพื� อผลประโยชน์ได้  จึงเห็นแนวคิดสะท้อนว่าประเทศญี� ปุ่น เน้นการเปลี�ยนแปลงและควบคุม
พฤติกรรมของฝ่ายธุรกิจเอกชน เช่น ข้อกฎหมายใน Japanese Corporate Law (2006) และการปลูกฝัง
จริยธรรมในระดับองค์กร เรื�องของวัฒนธรรมการในต่อต้านการคอร์รัปชั�น (anti-corruption culture) ไว้
ในการบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์กรเป็นนโยบายหลัก 

3.1.5 เขตปกครองพิเศษฮ่องกง  
 เขตปกครองพิเศษฮ่องกงมีหน่วยงานที�ดูแลเรื�องปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั�น เรียกว่า

“Independent Commission Against Corruption : ICAC” เป็นหน่วยงานอิสระขึ�นตรงต่อผู้ว่าการฮ่องกง 
มีวัตถุประสงค์ในกป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกระดับ ทั�งในภาครัฐ และภาคเอกชน โครงสร้าง
ของหน่วยงาน ICAC สามารถแบ่งออกเป็น  3 โครงสร้าง ดังนี�  1. ส�านักด้านปราบปรามการทุจริต 
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(Operations Department : OD) 2. ส�านักป้องกันการทุจริต (Corruption Prevention Department : OPD 
และ 3. ส�านักพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชน (Community Relations Department : CRD) มาตรการเขต
ปกครองพิเศษฮ่องกงได้ใช้มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมธรรมาภิบาลในการปราบปรามคอรัปชั�น  
กล่าวคือ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการให้สินบน  (Prevention of Bribery Ordinance) เป็นกฎหมายที�
ห้ามการประพฤติปฏิบัติหลายประการอาทิ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที�ติดต่อหรือรับประโยชน์ใดๆ เพื�อตอบแทน
การปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติล่าช้าของเจ้าหน้าที� หากมีการฝ่าฝืนมีโทษปรับ 100,000 เหรียญ หรือ
จ�าคุก 1 ปีและ ต้องจ่ายค่าชดเชยให้รัฐตามที�ศาลก�าหนด และห้ามมิให้บุคคลใดๆ ไม่ว่าอยู่ในหรือนอก
เขตปกครองพิเศษฮ่องกงให้หรือสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์เพื� อตอบแทนการปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ หรือ
ปฏบัิติล่าช้าของเจ้าหน้าที� ห้ามมิให้บุคคลใดให้สินบนเจ้าหน้าที�เพื�อตอบแทนการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที�
ในการช่วยให้บุคคลนั�นได้เข้าท�าสัญญา  การเลื�อนขั�นการช�าระเงินหรือค่าตอบแทนใดๆ และเอาผิดกับ
เจ้าหน้าที�ผู้รับสินบนนั�นด้วย การให้การศึกษาเกี�ยวกับการทุจริตเพื�อสร้างความตื�นตัวให้กับประชาชนถึง
ผลเสียของการทุจริตและหนทางในการร่วมกันป้องกันแก้ไข  ซึ�งมีหน่วยงานที�ดูแลและมีอ�านาจในการ
สืบสวน สอบสวนกรณีผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง หรือเจ้าหน้าที�ของรัฐกระท�าความผิดตามกฎหมาย 
เรื�องทุจริต คือ หน่วยงาน “ICAC” เรียกว่า (Independent Commission Against Corruption Ordinannce 
(Cap 204) เขตปกครองพิเศษฮ่องกง มีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการให้สินบน (Prevention of Bribery 
Ordinance) (Cap 201) 

ก. ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรอิสระปราบปรามการทุจริต 
ข. ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการให้สินบน สินบน (Prevention of Bribery 

Ordinance) (Cap 201)  
Section 3 ความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที�ของรัฐเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ 
Section 4 (1) ความผิดฐานเสนอให้ผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที�ของรัฐ 
Section 4 (2) ความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที�ของรัฐเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ตอบแทนในการ 

ปฏบัิติหน้าที�โดยมิชอบ 
Section 5 (1) ความผิดฐานเสนอให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่เจ้าหน้าที�ของรัฐในการให้ความ 

ช่วยเหลือหรือใช้อ�านาจหน้าที�โดยมิชอบเกี�ยวการท�าสัญญากบัหน่วยงานของรัฐ 
Section 8 ความผิดฐานเสนอให้ผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที�ของรัฐที�มีการติดต่อกนั 
Section 9 (1) ความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที�ของรัฐเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์เพื�อตนเองในการ 

กระท�าผิดต่อหน้าที� 
Section 9 (2) ความผิดฐานเสนอให้ผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที�เพื�อกระท�าความผิดต่อต�าแหน่ง หน้าที� 
�.� มาตรการทางกฎหมายเพื�อป้องกนัการทุจริต การขดักนัแห่งผลประโยชนส่์วนบุคคล และ

ประโยชน ์ส่วนรวมของประเทศไทย 
 มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเกี�ยวกับเรื�องทุจริตผลประโยชน์ทับ

ซ้อนมีกฎหมายดังต่อไปนี� ที� เกี� ยวข้อง คือ 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.���� 2. 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.���� 3. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที�แก้ไขเพิ�มเติม แต่ในปัจจุบันได้มีฉบับแก้ไขเพิ�มเติมถึง
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ฉบับที� � พ.ศ. 2558 4. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ�มเติม พ.ศ.���� และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� �) พ.ศ. ���� 5. พระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ.���� และที�แก้ไขเพิ�มเติม ปัจจุบันรัฐได้พยายามผลักดันให้มี (ร่าง) พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยความผิดเกี�ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ... หลักการ
ส�าคัญคือ ให้เจ้าหน้าที�ของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที�หรือกระท�าการโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของรัฐและ
ประชาชนเป็นส�าคัญ และไม่กระท�าการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื�องหลักเกณฑ์การ
รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื�นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที�ของรัฐ พ.ศ. 2543 ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน ได้ก�าหนดข้าราชการต้องยึดมั�นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท�าในสิ�งที�ถูกต้องและเป็น
ธรรม ข้าราชการต้องมีจิตส�านึกที�ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที� เสียสละ ปฏิบัติหน้าที�ด้วยความรวดเร็ว 
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ข้าราชการต้องแยกเรื�องส่วนตัวออกจากต�าแหน่งหน้าที�และยึดถือ
ประโยชน์ส่วนร่วมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนเป็นต้น สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ระยะที� � (พ.ศ.����-2564) ยุทธศาสตร์ที� 1 สร้างสังคมที�ไม่
ทนต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ที� 2 การยกระดับเจตจ�านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์
ที� 3 สกัดกั�นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที� 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที� 5 
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยุทธศาสตร์ที� 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) และมีการติดตามการประเมินผลด้วย 

 

4. วิเคราะห์ปัญหาต�าแหน่งเลขาธิการส�านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ : ศึกษากรณี

คุณสมบติัและผลประโยชนท์บัซ้อนของเลขาธิการส�านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
4.1ปัญหาทางกฎหมายเกี� ยวกับคุณสมบัติ  และผลประโยชน์ทับซ้อนของส�านักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ���� ก�าหนดเรื� อง
คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม พบว่า พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ���� ก�าหนด
เรื� องคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้มีส่วนได้เสีย เป็นคู่สัญญา ผู้เข้าร่วมงาน และผลประโยชน์ได้
เสียที�เกี�ยวข้องของตัวบุคคล การก�าหนดถ้อยความ ท�าให้จ�ากัดสถานะของผู้ที�เข้ารับการสรรหาต�าแหน่ง
เลขาธิการ เนื�องจากถือเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา �� (��) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ���� ซึ�งก�าหนดลักษณะต้องห้ามของเลขาธิการส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่า
ต้องไม่เป็นหรือภายในระยะเวลาหนึ�งปีก่อนวันได้รับแต่งตั�ง ไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มี
อ�านาจในการจัดการหรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ�งเป็นคู่สัญญา ผู้เข้าร่วมงาน หรือมีประ โยชน์ได้เสีย
เกี�ยวข้องกับกิจการของส�านักงาน การก�าหนดเจตนารมณ์ของกฎหมาย เพื�อป้องกันมิให้บุคคลซึ�ง มีอ�านาจ
ในการจัดการหรือมีส่วนได้เสียเกี�ยวข้องกับกิจการของส�านักงานเข้ามาด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการเพื� อ
แสวงหาประโยชน์ใดๆ อันมิชอบในส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนั�น หากบุคคลใด หรือ ผู้เข้า
รับสมัครในกระบวนการสรรหาเลขาธิการ ต้องไม่ได้ประกอบอาชีพหรือมีต�าแหน่งหน้าที�ที�เกี�ยวข้องกับการ
ลงนาม หรือมีความผูกพันทางคู่สัญญา ข้อตกลงใดๆ ซึ�งหากตรวจสอบคุณสมบัติเบื�องต้นแล้วพบลักษณะ
ของการเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอ �านาจในการจัดการหรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ�งเป็น
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คู่สัญญา ผู้เข้าร่วมงาน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี�ยวข้องกับกิจการของส�านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ถือเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 32 (12) ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ����  

4.2 ปัญหาเกี�ยวกับการตีความข้อกฎหมายของการมีส่วนได้เสียของคณะกรรมการสรรหาใน
กระบวนการสรรหาเลขาธิการส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีปัญหาว่าคณะกรรมการสรรหา
ได้ปฏิบัติงานในต�าแหน่งหลายหน้าที�ในเวลาเดียวกันในส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และการใช้
ดุลพินิจประกอบการคัดเลือกกระบวนการสรรหาเลขาธิการ มีการตรวจสอบคุณสมบัติของตัวกรรมการ
โดยน�าหลักคุณสมบัติต้องห้ามมาของมาตรา 32 (12) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ          
พ.ศ. ���� ซึ�งเป็นบทบัญญัติที�ก�าหนดลักษณะต้องห้ามของเลขาธิการส�านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ มาประกอบหลักเกณฑ์การท �างานของคณะกรรมการสรรหาโดยไม่ได้ค�านึงถึงหลักที�เกี�ยวกับ
ท�างานเพื�อประโยชน์สาธารณะ และผลปรากฎว่าการตีความข้อกฎหมายจึงเป็นที�มาของคุณสมบัติของ
คณะกรรมการสรรหามีส่วนได้เสียในการพิจารณากระบวนการสรรหาเลขาธิการ  อาจได้มาโดยไม่ชอบและ
เป็นลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

4.3 ปัญหาเกี�ยวกับความไม่สอดคล้องแนวความคิดการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี�ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม ได้ก�าหนดในหลักการที�ส �าคัญคือ ให้เจ้าหน้าที�ของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที�หรือกระท�าการ
โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของรัฐและประชาชนเป็นส�าคัญ และไม่ควรกระท�าการอันมีลักษณะเป็นการขัด
แย้วกันในเรื� องระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ซึ�งใช้บังคับกับผู้ด�ารงต�าแหน่งทาง
การเมือง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ�นซึ�งมีต�าแหน่ง หรือเงินเดือนประจ�า พนักงานหรือบุคคล
ผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้บริหารท้องถิ�นและสมาชิกสภาท้องถิ�นซึ�งมิใช่ผู้ด�ารง
ต�าแหน่งทางการเมือง เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที� และรวมถึงกรรมการ 
อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ�งใช้
อ�านาจหรือได้รับมอบให้ใช้อ�านาจทางการปกครองของรัฐในการด�าเนินการอย่างใดอย่างหนึ�งตามกฎหมาย 
ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั�งขึ�นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื�นของรัฐ จากการศึกษาพบว่า แม้ว่า
กฎหมายดังกล่าวมีอ�านาจหน้าที� ดูแลคุณธรรม จริยธรรม ควบคุมความประพฤติการด�าเนินการใดๆ ไม่ให้
เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ดังนั�น จึงควรหามาตรการทางออก
หรือแนวทางก�าหนดใดๆ ในส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที�สามารถตรวจสอบได้ และไม่ตกอยู่
ในสถานการณ์ดังกล่าว เพื�อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐในปัจจุบันที�ส่งเสริมและผลักดันกฎหมายการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมให้มีประสิทธิภาพกว่าในอดีตของหน่วยงาน
ราชการ 

 4. 4 ปัญหาเกี�ยวกับการไม่มีกฎหมายใช้บังคับในเรื�องมาตรฐานจริยธรรมว่าด้วยการขัดกัน 
ผลประโยชน์ส่วนตัว และส่วนรวมภายในส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ปัจจุบัน ประเทศไทยให้
ความส�าคัญเรื�องการทุจริต และการขัดผลประโยชน์ในการท�างานของเจ้าหน้าที�รัฐ แม้กฎหมายกลางฉบับ
ปัจจุบันของประเทศไทย คือ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี�ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... ที�ควบคุมการกระท�าใดๆ ที�การขัดผลประโยชน์ในการท�างานของ
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เจ้าหน้าที�รัฐส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีภารกิจการท�างานด้านสาธารณสุขเป็นภารกิจหลัก 
เพื�อให้ประชาชนได้รับการบริการงานด้านสาธารณสขุได้รับประโยชน์เตม็ที� การสร้างความเป็นอยู่ที�ดีให้กับ
ประชาชน และส�านักงานเปรียบเสมือนหลักนิติรัฐที�รัฐ และองค์กรของรัฐจะต้องอยู่โดยการกระท�าของ
องค์กรของรัฐทุกองค์กรจะต้องมีกฎหมายเป็นรากฐาน โดยเฉพาะการที�จะกระทบต่อสิทธแิละเสรีภาพของ
ประชาชน เจ้าหน้าที�ของรัฐต้องด�าเนินการด้วยกระบวนการชอบด้วยกฎหมาย และหากรัฐหรือองค์กรของ
รัฐฝ่าฝืนกฎหมายที�ได้บัญญัติไว้ ต้องมีกลไกและกระบวนการที�บุคคลสามารถท�าให้การกระท�าหรือการใช้
อ�านาจนั�นสิ�นผลไป และหากเกิดความเสียหายเกิดขึ�น บุคคลสามารถเรียกให้รัฐหรือองค์กรของรัฐชดใช้
ค่าเสียหายได้2 แม้มีกฎหมายที�เกี�ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายขัดกันผลประโยชน์ 
แต่ปัญหาดังกล่าวกยั็งคงมีอยู่ จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ�งที�หน่วยงานภาครัฐ ต้องมีมาตรการทางกฎหมายที�
ใช้ป้องกันในเรื�องเป็นการควบคุมภายในอีกชั�นหนึ�ง เพื�อวางเป็นแนวทางและเป็นการป้องกันยับยั�งเพื�อมิ
ให้สถานการณ์ภายในหน่วยงานเกิดความเสี� ยงในการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 
 

5. บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 
 จากการศึกษาปัญหาเรื�อง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามของเลขาธิการส�านักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ขอเสนอแนะแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ไขเพิ�มเติมในเรื�องลักษณะต้องห้ามของเลขาธิการส �านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ดังต่อไปนี�  

5.1 ผู้วิจัยเห็นว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายเกี�ยวกับคุณสมบัติ และผลประโยชน์ 
ทับซ้อนของส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การบัญญัติกฎหมายที�ก�าหนดให้การเป็นบุคคลเป็น
ลักษณะต้องห้ามและเหตุแห่งการพ้นจากต�าแหน่งนั�น อาจมีผลกระทบต่อตัวบุคคลและตกเป็นบุคคลที�มี
ความเสี�ยงในเรื�องมีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาเกี�ยวข้องกบัส่วนรวมได้โดยให้มีการปรับปรุง แก้ไขเพิ�มเติม
ในบทบัญญัติ มาตรา �� (��) ที�เกี�ยวกับคุณสมบัติและก�าหนดเรื�องลักษณะต้องห้ามของเลขาธิการจาก
เดิมที�ก�าหนดให้เลขาธิการก่อนเข้ารับต�าแหน่งท�างานต้อง “ไม่เป็นหรือภายในระยะเวลาหนึ�งปีก่อนวัน
ได้รับการแต่งตั�ง ไม่เคยเป็นกรรมการหรือ ผู้บริหารหรือผู้มีอ �านาจในการจัดการหรือมีส่วนได้เสียในนิติ
บุคคลซึ�งเป็นคู่สญัญา ผู้เข้าร่วมงาน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี�ยวข้องกับกิจการของส�านักงาน” ผู้วิจัยเห็นว่า
ควรปรับปรุงแก้ไขเพิ�มเติมพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ���� กรณีการก�าหนด
คุณสมบัติของเลขาธิการหากป้องกันไม่ให้มีคุณสมบัติหรือการบริหารงานที�มีลักษณะต้องห้าม ควรก�าหนด
ข้อความแนวทางดังกล่าวนี�  คือ เลขาธิการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี� กล่าวคือ 
ไม่เป็นหรือภายในระยะเวลาหนึ�งปีก่อนวันประกาศรับสมัครไม่เคยเป็นคู่สัญญา ผู้เข้าร่วมงาน หรือมี
ประโยชน์ได้เสียเกี�ยวข้องกับกจิการของส�านักงาน ไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอ �านาจในการ
จัดการหรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลคู่สัญญา ผู้เข้าร่วมงาน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี�ยวข้องกับกจิการของ

                                                           
2 บวรศักดิ� อวุรรณโน. (2538),กฎหมายมหาชน เล่ม � ที�มาและนิตวิิธ ีกรงุเทพฯ : ส�านักพิมพ์นิติธรรม, 

น. ��-53. 
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ส�านักงาน ทั�งนี�  เว้นแต่ ในกรณีเป็นกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ และไม่ได้แสวงหาผลก�าไร” โดย
สามารถเทียบเคียงกับหน่วยงานที�เรียกว่า “กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ” ว่าด้วยเรื� อง 
คุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามคือ “กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี�  (7) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที�
กระท�ากบักองทุน หรือในกจิการที�ขัดหรือแย้งกบัวัตถุประสงค์ของกองทุน หรือได้รับประโยชน์ในกิจการที�
ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุน ทั�งนี�  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ด�าเนินกิจการอัน
เป็นสาธารณประโยชน์ และมิได้แสวงหาก�าไร ”  

5.2 แนวทางการแก้ไข ปัญหาเกี�ยวกับการตีความข้อกฎหมายการมีส่วนได้เสียของ
คณะกรรมการสรรหาในกระบวนการสรรหาเลขาธิการส �านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม่น�าข้อ
กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์คุณสมบัติลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา �� (��) มาประกอบการพิจารณาใน
ประเด็นนี�  การตีความข้อกฎหมายของการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา เนื�องด้วยการท �างานของ
คณะกรรมการการสรรหา เจ้าหน้าที�ได้ท�าหน้าที�โดยกระท�าการโดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฎหมาย
ในองค์กรที�ให้อ�านาจไว้ และกระท�าไปไม่ได้เกินขอบอ�านาจใดๆ คณะกรรมการสรรหาได้ท�าหน้าที�เพื�อ
คัดเลือกบุคคลที�มีความรู้และความสามารถเข้ามาเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเป็นเพียงการท�างาน
รูปแบบหนึ�งของคณะกรรมการ การตีความข้อกฎหมายในลักษณะแคบเช่นนี�  ถือเป็นการจ�ากัดเฉพาะ
ลักษณะของบุคคล เป็นการตีความโดยเคร่งครัดเกินไปอาจท�าให้กระบวนการสรรหาเลขาธิการไม่มี
ประสิทธิภาพ สมบูรณ์ และอาจไม่ได้บุคลากรที�มีความรู้ ความสามารถจริงๆ เข้ามาบริหารงาน ด้วยข้อ
กฎหมายที�ไม่เปิดกว้าง ดังนั�น ผู้วิจัยเห็นว่าควรให้มีการควบคุมการท�างานของคณะกรรมการสรรหาเป็นไป
ตามหลักแนวคิดของการมีส่วนได้เสีย  กล่าวคือ มีการถอนตัวเอง หากมีความเกี�ยวข้องของการมีส่วนได้
เสีย ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

5.3 แนวทางการแก้ไข ปัญหาเกี�ยวกับความไม่สอดคล้องแนวความคิดการขัดกันของ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ จากการศึกษาพบว่าวิธีการที�ดีที�สุดในเรื�องการควบคุมมาตราการ 
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ คือ การที�ผู้บริหารหรือในการด�ารงต�าแหน่งใดๆ ไม่อยู่ในสถานการณ์การ
ขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมตั�งแต่แรก ซึ�งกรณีศึกษาในต�าแหน่งเลขาธิการ 
และคณะกรรมการสรรหา ได้มีหน้าที�ภารกิจงานที�ไม่สามารถหลีกเลี�ยงสถานการณ์ การขัดกันของ
ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ อยู่ในภาวะที�ไม่อาจหลีกเลี�ยงได้ตลอดไปในการ
ท�างานสองต�าแหน่ง จึงเห็นว่าการแก้ไขไม่ให้ตกอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าว จึ งควรมีหน้าที�ต้องแจ้ง 
ประกาศหรือเปิดเผยข้อมูล ข้อเทจ็จริงต่างๆ ต่อบุคคลที�เกี�ยวข้องในงานสาธารณะ เพื�อเป็นการเปิดเผย 
ลบต่อค�าครหาในเรื�องการทุจริต ควรหลีกเลี�ยงการวินิจฉัยหรือการตัดสนิใจ หรือใช้ดุลยพินิจในเรื�องนั�นๆ 
และควรระวังการใช้หน้าที�ในการแทรกแซงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมกต็าม ทั�งนี�  โดยน�าแนวคิดของ
ประเทศญี�ปุ่นน�ามาประยุกต์ใช้โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ�นกว่าเดิม ซึ�งประเทศญี�ปุ่นเป็นประเทศ
ที�มีมาตรการป้องกันการทุจริต เน้นการปฏรูิประบบการรักษาจริยธรรมในระบบราชการโดยเฉพาะให้เกิด
คณะกรรมการด้านจริยธรรมในระบบราชการ และประเทศแคนาดาซึ�งมีเอกลักษณ์โดดเด่นในมาตรการ
จรรยาบรรณเรื� องความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยมีการบัญญัติประมวล
กฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งผลประโยชน์ประมวลกฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict 
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of Interest and Post-Employment Code for Public Office Holders)โดยเนื� อหาของกฎหมาย มีการ
ก�าหนดขั�นตอน และวิธีการ โดยเฉพาะการหลีกเลี�ยง (Avoidance) ซึ�งเป็นวิธีการหลีกเลี�ยงของผู้ด�ารง
ต�าแหน่งสาธารณะ เพื�อป้องกันมิให้ตนเข้าไปเกี�ยวข้องกับผลประโยชน์ในหน้าที�งานที�ตนปฏบัิติอยู่ หรือมี
ความผูกพันกับบุคคล ตัวแทนของบุคคล ซึ�งได้รับประโยชน์ โดการก�าหนดนโยบาย หรือการท�าค�าวินิจฉัย 
การสั�งการ กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ และได้รับการปฏิบัติในสิทธิพิเศษ และผู้ด�ารงต�าแหน่งสาธารณะ
ต้องไม่ปฏิบัติกับสมาชิกในครอบครัว มิตรสหาย หรือญาติของตน ซึ�งมีประโยชน์สิทธิพิเศษที�เกี�ยวข้อง 
ผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรต้องมีมาตรการควบคุมการกระท�าที�เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส�าหรับบุคคล
ที�ด�ารงต�าแหน่ง ภายในส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

5.4 แนวทางการแก้ไขปัญหาเกี�ยวกับการไม่มีกฎหมายใช้บังคับในเรื�องมาตรฐาน จริยธรรม
ว่าด้วยการขัดกันผลประโยชน์ส่วนตัว และส่วนรวมภายในส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติผู้วิจัยเห็น
ว่าเพื�อให้การด�าเนินงานของส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจที�ดี และเพื�อให้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์สอดคล้องในสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยการมีกฎหมายกลางของประเทศ คือ (ร่าง)
พระราชบัญญัติว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี�ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... ที�ก�าลังจะประกาศใช้ในอนาคต การแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเป็น
หนทางหนึ�งในการลดการทุจริตคอร์รัปชั�นและองค์กรระหว่างประเทศจ�านวนมากได้ให้ความส�าคัญของ
ประเด็นดังกล่าว รวมถึงองค์การสหประชาชาติซึ�งบัญญัติประเด็นดังกล่าวไว้ในข้อ � ตามมาตรา � แห่ง
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ���� (United Nations Convention against 
Corruption: UNCAC) ว่า “รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องพยายามรับเอา คงไว้ และเสริมสร้างระบบที�ส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  ทั�งนี�  โดย
สอดคล้องกับหลักการพื� นฐานของระบบกฎหมายภายในของตน” ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายจ�านวน
ไม่น้อยที�เกี�ยวข้องกบัประเดน็ผลประโยชน์ทบัซ้อน ทั�งบทบัญญัติภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ���� และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ���� รวมถึงประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติวิธีการทางปกครอง แต่เพื�อให้เข้าถึงการ
ใช้บังคับกฎหมายภายในโดยใช้บังคับกับผู้บริหารในองค์กรและเจ้าหน้าที� ผู้ปฏิบัติงานของส�านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที�ไม่มีการบัญญัติมาตรการการป้องกันความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบของ ข้อกฎหมายภายในโดยควบคุมเป็น ลายลักษณ์อักษร 
เพื� อเป็นการป้องกันจากสถานการณ์ดังกล่าว  จึงเห็นควรให้มีการก�าหนดมาตรการป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที� หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เจ้าหน้าที�ซึ�งสามารถเทยีบเคียงกบัหน่วยงานอื�นๆ สถานะองค์การมหาชนเช่นเดียวกัน อาทิเช่น หน่วยงาน
ที�เรียกว่า “องค์การสวนพฤกษศาสตร์” และ “ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา” โดยก�าหนดให้มีการ
บัญญัติออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อก�าหนด นโยบาย ภายในส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
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