(ราง) ระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
วาดวย ประมวลจริยธรรมสําหรับคณะกรรมการ ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน
ตามกฎหมายวาดวยหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
พ.ศ……………………………
_______________________
โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติใหมี
ประมวลจริยธรรมเพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือ
เจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท ใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น การฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งจะตองมีกลไกและระบบในการ
ดําเนินงานเพื่อใหการบังคับเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
รายแรงแหงการกระทํา
เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญดังกลาว อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุ ขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติโดยมติการประชุมครั้งที.่ ........../๒๕๕๖ เมื่อวันที่ .......................................
จึงออกระเบียบ ไวดังตอไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ วาดวย
ประมวลจริยธรรมสําหรับคณะกรรมการ ผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน ตามกฎหมายวาดวยหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ”หมายความวา
(๑) คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
(๒) คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
(๓) คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการตาม (๑)หรือ(๒)
แลวแตกรณี หรือที่ไดรับแตงตั้งตามกฎที่ออกโดยคณะกรรมการตาม (๑) หรือ (๒)
/(๒)...

-๒(๔) คณะทํางานที่แตงตัง้ โดยคณะอนุกรรมการ
(๕) คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน ที่แตงตั้งโดยสํานักงาน
ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๕
หรือตามที่ไดรับมอบหมาย
“กรรมการ” หมายความวา บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งหรือเลือกตั้ งหรือโดยตําแหนง
ใหเปนหนึ่งในองคประกอบของคณะกรรมการ
“ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ หรือ สํานักงาน
สาขา แลวแตกรณี
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
“ผูบริหาร” หมายความวา ผูปฏิบัติงานที่ทําหนาที่บริหารในตําแหนงรองหรือผูชวย
เลขาธิการ และผูบริหารในระดับผูอํานวยการ รองหรือผูชวยผูอํานวยการ ผูจัดการหรือรองผูจัดการ
กองทุน หรือตําแหนงอื่นที่เลขาธิการแตงตั้งใหเปนผูบริหาร รวมทั้งผูเชี่ยวชาญและผูเชี่ยวชาญพิเศษ
ดวย
“ผูปฏิบัติงาน” หมายความวา เจาหนาที่และลูกจางของสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติที่มิใชผูบริหาร
ขอ ๔ ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
สวนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก
ขอ ๕ มาตรฐานจริ ยธรรมที่ คณะกรรมการ ผูบ ริ หาร และผู ป ฏิบั ติ งานทุก คนของ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ควรยึดถือปฏิบัติเปนคานิยมหลัก ๙ ประการดังนี้
(๑) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
(๓) ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี
ผลประโยชนทับซอน
(๔) ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย
/(๓)...

-๓(๕) ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(๖) ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
(๗) มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ (โปรงใส และตรวจสอบได)
(๘) ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๙) ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
สวนที่ ๒
มาตรฐานจริยธรรมของคณะกรรมการ
ขอ ๖ คณะกรรมการตองปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส ยุติธรรม ทั้งในสวนที่เกี่ยวของ
กับกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ หนวยบริการ และภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ
ขอ ๗ คณะกรรมการตองปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถดวยความซื่อสัตย สุจริต มี
ความเปนอิสระในการตัดสินใจ การกระทํา และวางตนเปนกลางอยางเครงครัด
ขอ ๘ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลสํานักงานใหดําเนินกิจ การใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ โดยจัดแบง
บทบาทระหวางคณะกรรมการและผูบริหารของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติออกจากกันอยาง
ชัดเจน เพื่อใหคณะกรรมการสามารถควบคุมดูแลการดําเนินงานของสํานักงานใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ภายใตบทกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล
ขอ ๙ ในการประชุมของคณะกรรมการ ถามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผูใดมีสวนได
เสีย กรรมการผูนั้นมีหนาที่แจงใหคณะกรรมการทราบ และมีสิทธิเขาชี้แจงขอเท็จจริง หรือแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้น แตไมมีสิทธิเขารวมประชุมและลงคะแนนเสียง
ขอ ๑๐ คณะกรรมการตองเปนแบบอยางที่ดีในดานการงานและสวนตัว ปฏิบัติหนาที่ให
เปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๑ คณะกรรมการตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิ
ของตนเองและการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายวาดวยหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

/(๔)...

-๔ขอ ๑๒ คณะกรรมการตองเปนผูนําในเรื่องจริยธรรม เปนแบบอยางในการปฏิบัติงาน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และไมแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบจากการปฏิบัติงานไมวาทางตรง หรือ
ทางออม
สวนที่ ๓
มาตรฐานจริยธรรมของผูบริหารและผูปฏิบัติงานของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ขอ ๑๓ ผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน ตองยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้
(๑) รักษาเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงานในหนวยงานและหมูคณะพรอมทั้ง
ใหความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
(๒) ทํางานใหมีความชัดเจนโปรงใส สามารถตรวจสอบความถูกตองได และพรอม
เปดเผยขอมูลอันไมตองหามตามกฎหมาย
(๓) แจงขอมูล หรือขอเท็ จ จริงตอ องคกร เกี่ยวกับการประกอบกิจ การของตนและ
ครอบครัว ที่อาจมีผลประโยชนทับซอน
(๔) หลีกเลี่ยงการนําหรือเผยแพรขอมูลหรือเรื่องราว ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เรื่อง
สวนตัว หรือเรื่องอื่นใด ที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกเจาหนาที่และภาพลักษณโดยรวมขององคกร
(๕) ดูแลทรัพ ยสินและใชทรัพยสินขององคกร ใหเปนไปอยางประหยัด คุมคา ดวย
ความระมัดระวังไมใหเกิดความเสียหายและสิ้นเปลือง
(๖) ยึดมั่นและปฏิบัติตามคานิยมขององคกร
(๗) ปฏิ บั ติ ง านด ว ยความวิ ริ ย ะ อุ ต สาหะ ซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต ละเว น การแสวงหา
ผลประโยชน โดยมิชอบใหแกตนเองหรือผูอื่น และปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตอง
(๘) ปฏิบัติตนอยูในศีล ธรรม คุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม ละเวนจากอบายมุข
ทั้งปวง
(๙) พัฒนาตนเองใหมีความรูในวิทยาการใหมๆ เพิ่มพูนทักษะในการทํางาน มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค มีวิสัยทัศน พรอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ ื่น
(๑๐) มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร เสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถ ให
บรรลุผลสําเร็จตามภาระหนาที่ที่รับผิดชอบ
(๑๑) ปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัย ตรงตอเวลา รวมทั้งสํารวจแกไขขอบกพรองของ
ตนเองเพื่อพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข อ ๑๔ ผู บ ริ ห าร และผู ป ฏิ บั ติ ง าน ต อ งยึ ด มั่ น ในคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมต อ
ผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน ดังนี้
(๑) ผูบัง คับ บัญ ชาต องปกครองดู แลผูใ ตบั งคับ บัญ ชาดวยหลั กคุ ณธรรมและความ
เสมอภาค
/(๕)...

-๕(๒) ผู บั ง คั บ บั ญ ชาต อ งดู แ ลและเอาใจใส ต อ ขวั ญ กํ า ลั ง ใจและสวั ส ดิ ก ารของ
ผูใตบังคับบัญชา
(๓) ผูใตบังคับบัญชาตองเคารพและเชื่อฟงคําสั่งของผูบังคับบัญชาที่สั่งโดยชอบดวย
กฎหมาย
ขอ ๑๕ ผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน ตองยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมตอประชาชน
และสังคม โดยมีจิตสํานึกในการใหบริการที่ดีและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ตอประชาชน
และผูมาติดตองานดวยหลักคุณธรรมและความเสมอภาค
หมวด ๓
การบังคับใชและการลงโทษ
ขอ ๑๖ ใหประธานกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมของ
คณะกรรมการ กรรมการและเลขาธิการ
ขอ ๑๗ ใหเลขาธิการกํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมของผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงานของสํานักงาน
ขอ ๑๘ กรณี ที่มีก รรมการในคณะกรรมการหลักประกัน สุข ภาพแห งชาติ หรื อใน
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขถูกรองเรียนและมีหลักฐานปรากฏวา
อาจมี ก ารประพฤติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ต นไม เ หมาะสม ฝ า ฝ น มาตรฐานจริ ย ธรรมตามระเบี ย บนี้ ให
คณะกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และเสนอผลของการสอบสวนตอคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณา
ถาผลการพิจารณาปรากฏวา กรรมการตามวรรคหนึ่งไมไดกระทําผิดตามที่ถูกรองเรียน
ใหสํานักงานแจงใหผูรองเรียนทราบ ภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีผลการสอบสวนดังกลาว
ถาผลการพิจารณาปรากฏวา กรรมการตามวรรคหนึ่งประพฤติหรือปฏิบัติตนฝาฝน
มาตรฐานจริยธรรมตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติหรื อคณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขดําเนินการดังนี้
(๑) ในกรณีที่เปนการกระทําโดยไมเจตนาใหดําเนินการตักเตือนใหประพฤติปฏิบัติให
ถูกตอง
(๒) ในกรณีที่เปนการกระทําโดยเจตนา ใหพิจารณาลงโทษตามความเหมาะสม
(๓) ในกรณีทมี่ ีการประพฤติ ปฏิบัติถึงขนาดเปนการบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติ
เสื่อมเสีย หรือหยอนความสามารถ ใหเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจ ารณาตาม มาตรา ๑๖ (๖) หรือ
มาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๕
/(๖)...

-๖ขอ ๑๙ กรณีที่มีกรรมการในคณะกรรมการอื่นนอกจากขอ ๑๘ หรืออนุกรรมการใดใน
คณะอนุกรรมการ ถูกรองเรียนหรือมีหลักฐานปรากฏวาอาจมีการประพฤติหรือปฏิบตั ิตนไมเหมาะสมฝา
ฝน มาตรฐานจริ ย ธรรมตามระเบี ย บนี้ ให บุค คลหรื อ คณะกรรมการหรื อดคณะอนุก รรมการหรื อ
สํานักงานที่แตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานนั้นตรวจสอบขอเท็จจริงและ
พิจารณา
ถาผลการพิจารณาไมปรากฏวากระทําผิดใหยุติเรื่อง แตถาผลการพิจารณาปรากฏวามี
การกระทําความผิดใหผูที่แตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานนั้นๆ ดําเนินการ
ดังนี้
(๑) ในกรณีที่เปนการกระทําโดยไมเจตนาใหดําเนินการตักเตือนใหประพฤติปฏิบัติให
ถูกตอง
(๒) ในกรณีที่เปนการกระทําโดยเจตนา แตมิไดเปนการฝาฝนมาตรฐานจริยธรรมตาม
ระเบียบนี้อยางรายแรง ใหพิจารณาลงโทษตามความเหมาะสม หากเปนการประพฤติปฏิบัติที่ฝาฝน
มาตรฐานจริยธรรมตามระเบียบนี้อยางรายแรง ใหมีคําสั่งเพิกถอนความเปนกรรมการหรืออนุกรรมการ
หรือคณะทํางานของผูกระทําผิดนั้นออกจากคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานใน
คณะนั้นๆ
ขอ ๒๐ กรณีที่เลขาธิการถูกรองเรียนและมีหลักฐานปรากฏวาอาจมีการประพฤติปฏิบัติ
ตนไมเหมาะสมฝาฝนมาตรฐานจริยธรรมตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการ แลวใหคณะกรรมการสอบสวนเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติพิจารณาตอไป
ถาผลการสอบสวนปรากฏวาเลขาธิการไมไดกระทําผิดตามที่ถูกรองเรียน ใหสํานักงาน
แจงใหผูรองเรียนทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีผ ลการสอบสวนดังกลาว ถาผลการสอบสวน
ปรากฏวาเลขาธิการประพฤติปฏิบัติตนฝาฝนมาตรฐานจริยธรรมตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติพิจารณาดําเนินการดังนี้
(๑) ในกรณีที่เปนการกระทําโดยไมเจตนา ใหมีคําสั่งตักเตือนใหประพฤติปฏิบัติให
ถูกตอง
(๒) ในกรณีที่เปนการกระทําโดยบกพรองตอหนาที่ หรือฝาฝนมาตรฐานจริยธรรมตาม
ระเบียบนี้ ใหพิจารณาดําเนินการตามสัญญาจางเลขาธิการตามความเหมาะสม
ขอ ๒๑ กรณีที่มีผูบริหาร หรือผูปฏิบัติงาน ในสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ถูก
รองเรี ยนและมีหลั กฐานปรากฏวา ประพฤติป ฏิบัติ ตนไมเ หมาะสมฝ าฝ นมาตรฐานจริ ยธรรมตาม
ระเบียบนี้ ใหเลขาธิการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการ
/(๗)...

-๗ถาผลการสอบสวนไมปรากฏวากระทําผิดใหยุติเรื่อง แตถาผลการพิจารณาปรากฏวา
มีการประพฤติปฏิบัติฝาฝนมาตรฐานจริยธรรมตามระเบียบนี้ ใหถือวาเปนผูฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติ
ตามขอปฏิบัติทางวินัยและเปนผูกระทําผิดวินัย ใหเลขาธิการดําเนินการทางวินัยและลงโทษทางวินัย
ตามขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ วาดวยการบริหารงานบุคคลตอไป
ขอ ๒๒ ในการพิจารณาเรื่องรองเรียนในแตละกรณี ตามขอ ๑๘ ขอ ๑๙ ขอ ๒๐ และ
ขอ ๒๑ ใหดําเนินการโดยคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลเปนผูกลั่นกรอง กอนเสนอเรื่องขึ้นตามลําดับ
และในการพิจ ารณาของคณะกรรมการสอบสวน อยา งน อยตอ งให โอกาสผู ถูก ร องเรี ยนหรื อผู ถู ก
ตรวจสอบความประพฤติไดรับทราบการพิจารณา ไดแสดงพยานหลักฐานและความเห็นของตนกอนการ
วินิจฉัย รวมทั้งเปดโอกาสใหคัดคานกรรมการสอบสวนได
การพิจารณาวาการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ เปนการฝาฝนมาตรฐานจริยธรรม
อยางรายแรงหรือไม ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจความ
สําคัญและระดับตําแหนง ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน สภาพแวดลอมแหงกรณี ผลราย
อันเกิดจากการฝาฝน และเหตุอื่น อันควรนํามาประกอบการพิจารณา
ขอ ๒๓ ผูถู กลงโทษตามหมวดนี้ หากไม พ อใจคํ าสั่ งลงโทษ อาจใช สิท ธิอุ ทธรณ ต อ
ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณดังตอไปนี้ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับทราบคําสั่งลงโทษนั้น เวนแต
กรณีที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติหรือคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
บริการสาธารณสุข เสนอเรือ่ งใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขอ ๑๘ (๒)
(๑) กรณีคําสั่งคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ หรือ คณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานบริก ารสาธารณสุข ใหอุทธรณตอรัฐมนตรีผูรัก ษาการตามพระราชบัญญั ติ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๕
(๒) กรณี คํา สั่ งของผูแ ต งตั้ ง คณะกรรมการหรือ คณะอนุ กรรมการตามขอ ๑๙ ให
อุทธรณตอคณะกรรมการหลักประกันหลักประกันสุขภาพแหงชาติหรือคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานบริการสาธารณสุข แลวแตกรณี
(๓) กรณีคําสั่งของเลขาธิการ ตามขอ ๒๑ ใหอุทธรณตอคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ
การพิจารณาอุทธรณตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) แลวแตกรณี ใหดําเนินการภายในหนึ่ง
รอยยี่สิบวัน และใหคําวินิจฉัยอุทธรณ ถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่……………………………………………………….

(นายประดิษฐ สินธวณรงค)
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

