
          

(ราง) ระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ
วาดวย ประมวลจริยธรรมสําหรับคณะกรรมการ ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 

ตามกฎหมายวาดวยหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
พ.ศ…………………………… 

  _______________________ 
 

        โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติใหมี
ประมวลจริยธรรมเพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือ
เจาหนาท่ีของรัฐแตละประเภท ใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมท่ีกําหนดข้ึน  การฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งจะตองมีกลไกและระบบในการ
ดําเนินงานเพื่อใหการบังคับเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังกําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความ
รายแรงแหงการกระทํา 
 

เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญดังกลาว อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติโดยมติการประชุมคร้ังท่ี.........../๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี .......................................
จึงออกระเบียบ ไวดังตอไปน้ี 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 

ขอ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ วาดวย
ประมวลจริยธรรมสําหรับคณะกรรมการ ผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน ตามกฎหมายวาดวยหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๖” 

ขอ ๒ ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓ ในระเบียบน้ี 
“คณะกรรมการ”หมายความวา  
(๑) คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
(๒) คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข  
(๓) คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานท่ีแตงต้ังโดยคณะกรรมการตาม (๑)หรือ(๒)

แลวแตกรณี หรือท่ีไดรับแตงต้ังตามกฎท่ีออกโดยคณะกรรมการตาม (๑) หรือ (๒)  
 

           /(๒)... 



-๒- 

(๔) คณะทํางานท่ีแตงต้ังโดยคณะอนุกรรมการ   

(๕) คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน ท่ีแตงต้ังโดยสํานักงาน 
ท้ังน้ี เพื่อปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ 

หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย      
 

“กรรมการ” หมายความวา บุคคลท่ีไดรับการแตงต้ังหรือเลือกต้ังหรือโดยตําแหนง       
ใหเปนหน่ึงในองคประกอบของคณะกรรมการ  

“ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ หรือ สํานักงาน

สาขา แลวแตกรณี  

“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  

“ผูบริหาร” หมายความวา ผูปฏิบัติงานท่ีทําหนาท่ีบริหารในตําแหนงรองหรือผูชวย
เลขาธิการ และผูบริหารในระดับผูอํานวยการ รองหรือผูชวยผูอํานวยการ ผูจัดการหรือรองผูจัดการ
กองทุน หรือตําแหนงอื่นท่ีเลขาธิการแตงต้ังใหเปนผูบริหาร รวมท้ังผูเช่ียวชาญและผูเช่ียวชาญพิเศษ
ดวย   

“ผูปฏิบัติงาน” หมายความวา  เจาหนาท่ีและลูกจางของสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติท่ีมิใชผูบริหาร 

ขอ ๔ ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี 

 
      หมวด  ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

สวนที่  ๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 

ขอ ๕ มาตรฐานจริยธรรมท่ีคณะกรรมการ  ผูบริหาร และผูปฏิบัติงานทุกคนของ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ควรยึดถือปฏิบัติเปนคานิยมหลัก ๙ ประการดังน้ี 

(๑) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม   

(๒) มีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ     

(๓) ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี 

ผลประโยชนทับซอน 

(๔) ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย 

/(๓)... 



                                -๓-   

(๕) ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ   

(๖) ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง        

(๗) มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ (โปรงใส และตรวจสอบได)   

(๘) ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   

(๙) ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร     

                                                                          

                                                                            สวนที่  ๒ 

มาตรฐานจริยธรรมของคณะกรรมการ 

ขอ ๖ คณะกรรมการตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใส ยุติธรรม ท้ังในสวนท่ีเกี่ยวของ
กับกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ หนวยบริการ และภาคีเครือขายท่ีเกี่ยวของ   

ขอ ๗ คณะกรรมการตองปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถดวยความซื่อสัตย สุจริต  มี
ความเปนอิสระในการตัดสินใจ การกระทํา และวางตนเปนกลางอยางเครงครัด 

ขอ ๘ คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีควบคุมดูแลสํานักงานใหดําเนินกิจการใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ โดยจัดแบง
บทบาทระหวางคณะกรรมการและผูบริหารของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติออกจากกันอยาง
ชัดเจน เพื่อใหคณะกรรมการสามารถควบคุมดูแลการดําเนินงานของสํานักงานใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ภายใตบทกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล                                          

ขอ ๙ ในการประชุมของคณะกรรมการ ถามีการพิจารณาเร่ืองท่ีกรรมการผูใดมีสวนได
เสีย กรรมการผูน้ันมีหนาท่ีแจงใหคณะกรรมการทราบ และมีสิทธิเขาช้ีแจงขอเท็จจริง หรือแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองน้ัน แตไมมีสิทธิเขารวมประชุมและลงคะแนนเสียง 

ขอ ๑๐ คณะกรรมการตองเปนแบบอยางท่ีดีในดานการงานและสวนตัว ปฏิบัติหนาท่ีให
เปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับท่ีเกี่ยวของ  

ขอ ๑๑ คณะกรรมการตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิ
ของตนเองและการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  

 

 

                                                                                      /(๔)...  

 



                                    -๔- 

ขอ ๑๒ คณะกรรมการตองเปนผูนําในเร่ืองจริยธรรม เปนแบบอยางในการปฏิบัติงาน 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และไมแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบจากการปฏิบัติงานไมวาทางตรง หรือ
ทางออม 

สวนที่  ๓ 

มาตรฐานจริยธรรมของผูบริหารและผูปฏิบัติงานของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ

ขอ ๑๓ ผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน ตองยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ดังน้ี 

(๑) รักษาเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงานในหนวยงานและหมูคณะพรอมท้ัง

ใหความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 

(๒) ทํางานใหมีความชัดเจนโปรงใส สามารถตรวจสอบความถูกตองได และพรอม

เปดเผยขอมูลอันไมตองหามตามกฎหมาย 

(๓) แจงขอมูลหรือขอเท็จจริงตอองคกร เกี่ยวกับการประกอบกิจการของตนและ
ครอบครัว ท่ีอาจมีผลประโยชนทับซอน   

(๔) หลีกเลี่ยงการนําหรือเผยแพรขอมูลหรือเร่ืองราว ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เร่ือง
สวนตัว หรือเร่ืองอื่นใด ท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแกเจาหนาท่ีและภาพลักษณโดยรวมขององคกร 

(๕) ดูแลทรัพยสินและใชทรัพยสินขององคกร ใหเปนไปอยางประหยัด คุมคา ดวย
ความระมัดระวังไมใหเกิดความเสียหายและสิ้นเปลือง  

(๖) ยึดมั่นและปฏิบัติตามคานิยมขององคกร 
(๗) ปฏิ บั ติงานดวยความวิ ริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตยสุจริต ละเวนการแสวงหา

ผลประโยชน โดยมิชอบใหแกตนเองหรือผูอื่น และปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกตอง 
(๘) ปฏิบัติตนอยูในศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม ละเวนจากอบายมุข    

ท้ังปวง 
(๙) พัฒนาตนเองใหมีความรูในวิทยาการใหมๆ เพิ่มพูนทักษะในการทํางาน มีความคิด

ริเร่ิมสรางสรรค มวิีสัยทัศน พรอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
(๑๐) มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร เสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถ ให

บรรลุผลสําเร็จตามภาระหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ  
(๑๑) ปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัย ตรงตอเวลา รวมท้ังสํารวจแกไขขอบกพรองของ

ตนเองเพื่อพัฒนาการทํางานใหมีประสทิธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ขอ ๑๔ ผู บ ริหาร และผู ปฏิ บั ติ งาน ตอง ยึดมั่ นในคุณธรรมและจริยธรรมตอ
ผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน ดังน้ี 

(๑) ผูบังคับบัญชาตองปกครองดูแลผูใตบังคับบัญชาดวยหลักคุณธรรมและความ    
เสมอภาค 
 
           /(๕)...  
 



                                                      -๕- 
(๒) ผู บังคับบัญชาตองดูแลและเอาใจใส ตอขวัญกําลังใจและสวัสดิการของ

ผูใตบังคับบัญชา 
(๓) ผูใตบังคับบัญชาตองเคารพและเช่ือฟงคําสั่งของผูบังคับบัญชาท่ีสั่งโดยชอบดวย

กฎหมาย 

ขอ ๑๕ ผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน ตองยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมตอประชาชน
และสังคม โดยมีจิตสํานึกในการใหบริการท่ีดีและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีตอประชาชน
และผูมาติดตองานดวยหลักคุณธรรมและความเสมอภาค      
   

   หมวด ๓ 

  การบังคับใชและการลงโทษ 

ขอ ๑๖ ใหประธานกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมของ
คณะกรรมการ กรรมการและเลขาธิการ 

ขอ ๑๗ ใหเลขาธิการกํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมของผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงานของสํานักงาน 

                                   ขอ ๑๘ กรณีท่ีมีกรรมการในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติหรือใน
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขถูกรองเรียนและมีหลักฐานปรากฏวา
อาจมีการประพฤติหรือปฏิ บัติตนไม เหมาะสม ฝาฝนมาตรฐานจริยธรรมตามระเบียบน้ี ให
คณะกรรมการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน และเสนอผลของการสอบสวนตอคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณา 

ถาผลการพิจารณาปรากฏวา กรรมการตามวรรคหน่ึงไมไดกระทําผิดตามท่ีถูกรองเรียน 
ใหสํานักงานแจงใหผูรองเรียนทราบ ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีมีผลการสอบสวนดังกลาว    

ถาผลการพิจารณาปรากฏวา กรรมการตามวรรคหน่ึงประพฤติหรือปฏิบัติตนฝาฝน
มาตรฐานจริยธรรมตามระเบียบน้ี ใหคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติหรือคณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขดําเนินการดังน้ี   
                  (๑)  ในกรณีท่ีเปนการกระทําโดยไมเจตนาใหดําเนินการตักเตือนใหประพฤติปฏิบัติให
ถูกตอง  
                  (๒)  ในกรณีท่ีเปนการกระทําโดยเจตนา ใหพิจารณาลงโทษตามความเหมาะสม  

                  (๓) ในกรณีท่ีมีการประพฤติ ปฏิบัติถึงขนาดเปนการบกพรองตอหนาท่ี มีความประพฤติ

เสื่อมเสีย หรือหยอนความสามารถ ใหเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตาม มาตรา ๑๖ (๖) หรือ

มาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ 

                                                                                                         /(๖)... 

 



             -๖-   

ขอ ๑๙ กรณีท่ีมีกรรมการในคณะกรรมการอื่นนอกจากขอ ๑๘ หรืออนุกรรมการใดใน
คณะอนุกรรมการ ถูกรองเรียนหรือมีหลักฐานปรากฏวาอาจมีการประพฤติหรือปฏิบัติตนไมเหมาะสมฝา
ฝนมาตรฐานจริยธรรมตามระเบียบน้ี  ใหบุคคลหรือคณะกรรมการหรือดคณะอนุกรรมการหรือ
สํานักงานท่ีแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานน้ันตรวจสอบขอเท็จจริงและ
พิจารณา   

ถาผลการพิจารณาไมปรากฏวากระทําผิดใหยุติเร่ือง แตถาผลการพิจารณาปรากฏวามี
การกระทําความผิดใหผูท่ีแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานน้ันๆ ดําเนินการ
ดังน้ี   
                 (๑) ในกรณีท่ีเปนการกระทําโดยไมเจตนาใหดําเนินการตักเตือนใหประพฤติปฏิบัติให
ถูกตอง 
                 (๒) ในกรณีท่ีเปนการกระทําโดยเจตนา แตมิไดเปนการฝาฝนมาตรฐานจริยธรรมตาม
ระเบียบน้ีอยางรายแรง  ใหพิจารณาลงโทษตามความเหมาะสม   หากเปนการประพฤติปฏิบัติท่ีฝาฝน
มาตรฐานจริยธรรมตามระเบียบน้ีอยางรายแรง ใหมีคําสั่งเพิกถอนความเปนกรรมการหรืออนุกรรมการ
หรือคณะทํางานของผูกระทําผิดน้ันออกจากคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานใน
คณะน้ันๆ 

ขอ ๒๐ กรณีท่ีเลขาธิการถูกรองเรียนและมีหลักฐานปรากฏวาอาจมีการประพฤติปฏิบัติ
ตนไมเหมาะสมฝาฝนมาตรฐานจริยธรรมตามระเบียบน้ี  ใหคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการ แลวใหคณะกรรมการสอบสวนเสนอเร่ืองพรอมความเห็นตอ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติพิจารณาตอไป  

ถาผลการสอบสวนปรากฏวาเลขาธิการไมไดกระทําผิดตามท่ีถูกรองเรียน   ใหสํานักงาน
แจงใหผูรองเรียนทราบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีมีผลการสอบสวนดังกลาว   ถาผลการสอบสวน
ปรากฏวาเลขาธิการประพฤติปฏิบัติตนฝาฝนมาตรฐานจริยธรรมตามระเบียบน้ี ใหคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติพิจารณาดําเนินการดังน้ี  

(๑) ในกรณีท่ีเปนการกระทําโดยไมเจตนา  ใหมีคําสั่งตักเตือนใหประพฤติปฏิบัติให
ถูกตอง 

(๒) ในกรณีท่ีเปนการกระทําโดยบกพรองตอหนาท่ี หรือฝาฝนมาตรฐานจริยธรรมตาม
ระเบียบน้ี ใหพิจารณาดําเนินการตามสัญญาจางเลขาธิการตามความเหมาะสม  

ขอ ๒๑ กรณีท่ีมีผูบริหาร หรือผูปฏิบัติงาน ในสํานักงานหลักประกนัสุขภาพแหงชาติ ถูก
รองเรียนและมีหลักฐานปรากฏวา ประพฤติปฏิบัติตนไมเหมาะสมฝาฝนมาตรฐานจริยธรรมตาม
ระเบียบน้ี ใหเลขาธิการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการ   

 

 
           /(๗)... 

 



    -๗- 

ถาผลการสอบสวนไมปรากฏวากระทําผิดใหยุติเร่ือง   แตถาผลการพิจารณาปรากฏวา 
มีการประพฤติปฏิบัติฝาฝนมาตรฐานจริยธรรมตามระเบียบน้ี ใหถือวาเปนผูฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติ
ตามขอปฏิบัติทางวินัยและเปนผูกระทําผิดวินัย  ใหเลขาธิการดําเนินการทางวินัยและลงโทษทางวินัย  
ตามขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ วาดวยการบริหารงานบุคคลตอไป 

 

ขอ ๒๒ ในการพิจารณาเร่ืองรองเรียนในแตละกรณี ตามขอ ๑๘ ขอ ๑๙ ขอ ๒๐ และ 
ขอ ๒๑ ใหดําเนินการโดยคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลเปนผูกลั่นกรอง กอนเสนอเร่ืองข้ึนตามลําดับ 
และในการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน อยางนอยตองใหโอกาสผูถูกรองเรียนหรือผูถูก
ตรวจสอบความประพฤติไดรับทราบการพิจารณา ไดแสดงพยานหลักฐานและความเห็นของตนกอนการ
วินิจฉัย รวมท้ังเปดโอกาสใหคัดคานกรรมการสอบสวนได 

การพิจารณาวาการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบน้ี เปนการฝาฝนมาตรฐานจริยธรรม
อยางรายแรงหรือไม  ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจความ
สําคัญและระดับตําแหนง ตลอดจนหนาท่ีความรับผิดชอบของผูฝาฝน สภาพแวดลอมแหงกรณี ผลราย
อันเกิดจากการฝาฝน และเหตุอื่น อันควรนํามาประกอบการพิจารณา 

ขอ ๒๓ ผูถูกลงโทษตามหมวดน้ี หากไมพอใจคําสั่งลงโทษ อาจใชสิทธิอุทธรณตอ 
ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณดังตอไปน้ี ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับทราบคําสั่งลงโทษน้ัน  เวนแต 
กรณีท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติหรือคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
บริการสาธารณสุข เสนอเร่ืองใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขอ ๑๘ (๒) 

(๑)  กรณีคําสั่งคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ หรือ คณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข  ใหอุทธรณตอรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ 

(๒)  กรณีคําสั่งของผูแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามขอ ๑๙ ให
อุทธรณตอคณะกรรมการหลักประกันหลักประกันสุขภาพแหงชาติหรือคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานบริการสาธารณสุข แลวแตกรณี  

(๓)  กรณีคําสั่งของเลขาธิการ ตามขอ ๒๑ ใหอุทธรณตอคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ 

การพิจารณาอุทธรณตามวรรคหน่ึง (๑) (๒) (๓) แลวแตกรณี ใหดําเนินการภายในหน่ึง
รอยย่ีสิบวัน และใหคําวินิจฉัยอุทธรณ ถือเปนท่ีสุด 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี……………………………………………………….  
 

 

    (นายประดิษฐ สินธวณรงค)  

            ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
 


