
พระราชบัญญตัมิาตรฐานทางจริยธรรม 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

จะจดัการอย่างไร

วรีะพงศ์ เจริญเกตุ 

รองผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย

การประชุมเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการ

ปฏิบัตงิาน (กลุ่มสับปะรดหวาน) สปสช. ปี ๒๕๖๒  

                                                                               ๒๐ มถิุนายน ๒๕๖๒ 



ความเป็นมา (๑)
  ๑)  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา 

๒๗๙ และ ๒๘๐) กําหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีอํานาจหน้าที่ในการ

ดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของ ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ 

และเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงเสนอแนะหรือให้คําแนะนําในการจัดทําหรือ

ปรับปรุงประมวลจริยธรรม

    ประมวลจริยธรรม ประกอบด้วย ๓ ส่วน

(๑) มาตรฐานจริยธรรม

(๒) กลไก และระบบการบังคับใช้ใหเ้ป็นไปตามประมวลจริยธรรรม

(๓) ขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแหง่การกระทํา



ความเป็นมา (๒) 

๒) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ถูกยกเลิกโดย 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แต่ไม่ได้ยกเลิกพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงยังคง

ให้มีการดําเนินการด้านจริยธรรมต่อไป 

๓) การดําเนินงานที่ผ่านมาของ สปสช. ที่เกี่ยวข้องกับประมวลจริยธรรม

    ๓.๑) วันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๔๙ สปสช.ออกประกาศ เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติว่าด้วย

       ความซื่อสัตย์และจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน

๓.๒)  วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๓ สปสช.ออกประกาศ เรื่อง ค่านิยมองค์กร คุณธรรม

        และจริยธรรมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน (ปรับแก้จากฉบับเดิม)



ความเป็นมา (๓) 
  ๔)  วันที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๕๕ สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  จัดประชุม

ชี้แจงแนวทางการจัดทําประมวลจริยธรรม และเสนอแนะให้ สปสช. 

ปรับปรุงประกาศตามข้อ (๓.๑ และ ๓.๒) ให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญ

กําหนด คือ  

- ขยายขอบเขตให้ครอบคลุมคณะกรรมการที่ทาํหน้าทีต่าม พ.ร.บ.

     หลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ พ.ศ.๒๕๔๕  

 - เพิ่มเติมเนื้อหาในเรื่องกลไก ระบบบังคับและขั้นตอนการลงโทษ

    ตามความร้ายแรงแหง่การกระทาํ และ

 - ให้ใช้มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ๙ ประการ ตามตัวอย่าง

    เอกสารของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน



ความเป็นมา (๔) 
๕) วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๕๕ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล ทําหน้าที่พัฒนามาตรฐานการ

ดําเนินงานด้านธรรมาภิบาลของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ

กํากับดูแลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

๖) วันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๕๕ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เห็นชอบ  แผนยุทธศาสตร์ของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๕๕ 

- ๒๕๕๙  โดยยุทธศาสตร์ที่ ๑ ว่าด้วยการกําหนดประมวลจริยธรรม 

(Code of Conduct) และการติดตามกํากับให้เกิดผลในทางปฏิบัติ



ความเป็นมา (๖) 

๘) วันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๕๖  คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นชอบ

ในหลักการ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย

ประมวลฯ และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล ดําเนินการรับฟัง

ความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง

๙) คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล เสนอ (ร่าง) ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรม 

ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอจากผู้เกี่ยวข้อง ๔ ภาค และเสนอให้

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พิจารณารวม ๓ ครั้ง คือ

   ๙.๑) วันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๕๖

   ๙.๒) วันที่ ๓ มิ.ย. ๒๕๕๖ 

   ๙.๓) วันที่ ๗ พ.ค. ๒๕๕๗



 

 ระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ว่าด้วย ประมวลและวิธีพิจารณามาตรฐานจริยธรรมฯ

• ประกอบด้วย

– ที่มาของการจัดทําประมวลจริยธรรม และขอบเขตการใช้บังคับของประมวล

จริยธรรมฯ

– หมวดที่ ๑ มาตรฐานทางจริยธรรม

• ส่วนที่ ๑ มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก

• ส่วนที่ ๒ มาตรฐานทางจริยธรรมของกรรมการ       

• ส่วนที่ ๓ มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร

ประมวลและวธิพีิจาร
ณา



 

 ระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ว่าด้วย ประมวลและวิธีพิจารณามาตรฐานจริยธรรมฯ

• ประกอบด้วย

– ที่มาของการจัดทําประมวลจริยธรรม และขอบเขตการใช้บังคับของประมวล

จริยธรรมฯ

– หมวดที่ ๑ มาตรฐานทางจริยธรรม

• ส่วนที่ ๑ มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก

• ส่วนที่ ๒ มาตรฐานทางจริยธรรมของกรรมการ       

• ส่วนที่ ๓ มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร

ประมวลและวธิพีิจาร
ณา



พระราชบญัญตัิมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

• หลกัการและเหตุผล                                                             

            โดยที่ มาตรา ๗๖ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

บญัญตัิใหร้ัฐพึงจดัใหม้ีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อใหห้น่วยงานของรัฐ

ใหเ้ป็นหลกัในการกาํหนดประมวลจริยธรรมสาํหรับเจา้หนา้ที่ของรัฐใน

หน่วยงานนั้นๆ ซึ่งตอ้งไม่ตํ่ากวา่มาตรฐานดงักล่าว ดงันั้นเพื่อใหก้าร

จดัทาํประมวลจริยธรรมเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีมาตรฐาน

เดียวกนั สมควรมีกฎหมายวา่ดว้ยมาตรฐานทางจริยธรรมใหเ้ป็นหลกั

สาํคญัในการจดัทาํประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ.......

Adobe Acrobat 
Document



พระราชบญัญตัิมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

• มีผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่วนัที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ 

• หน่วยงานของรัฐ หมายความวา่ กระทรวง ทบวง กรม ....องคก์าร

มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในฝ่ายบริหาร

• เจา้หนา้ที่ของรัฐ  หมายความวา่ ขา้ราชการ พนกังาน....หรือผูป้ฏิบตัิงาน

อื่นในหน่วยงานของรัฐ



สาระสําคญัพรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม ฯ
หมวด ๑  มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม 

       มาตรา ๕ มาตรฐานทางจริยธรรม คือ หลกัเกณฑป์ระพฤติปฏิบตัิอยา่งมีคุณธรรมของ

เจา้หนา้ที่ของรัฐ ประกอบดว้ย .......(๗ ขอ้)  

         มาตรฐานตามวรรคหนึ่ง ใหใ้ชเ้ป็นหลกัสาํคญัในการจดัทาํประมวลจริยธรรมของ

หน่วยงานของรัฐที่จะกาํหนดเป็นหลกัเกณฑใ์นการปฏิบตัิตนของเจา้หนา้ที่ของรัฐ 

          มาตรา ๖ ใหอ้งคก์รกลางบริหารงานบคคลของหน่วยงานของรัฐมีหนา้ที่จดัทาํประมวล

จริยธรรมสาํหรับเจา้หนา้ที่ของรัฐที่อยูใ่นความรับผดิชอบ

           กรณีไม่มีองคก์รกลางบริหารงานบุคคล ใหอ้งคก์รต่อไปนี้เป็นผูจ้ดัทาํประมวล

จริยธรรม 

            (๔)   คณะกรรมการพฒันาและส่งเสริมองคก์ารมหาชน          

                          ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐอาจจดัทาํขอ้กาํหนดจริยธรรมสาํหรับเจา้หนา้ที่ของรัฐ

ในหน่วยงานนั้นเพิ่มเติมจากประมวลจริยธรรมใหเ้หมาะสมกบัภารกิจที่มีลกัษณะเฉพาะของ

หน่วยงานรัฐนั้นดว้ยกไ็ด้

         



สาระสําคญัพรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม ฯ (ต่อ)

หมวด ๒ คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ( ก.ม.จ.)

       มาตรา  ๑๔ ก.ม.จ.มีอาํนาจกาํหนดหลกัเกณฑเ์ป็นระเบียบ คู่มือ หรือ

แนวทางปฏิบตัิเพื่อใหอ้งคก์ารกลางบริหารงานบุคคล องคก์รตาม ม.๖วรรค

สอง หน่วยงานของรัฐ ใหเ้ป็นหลกัเกณฑส์าํหรับการจดัทาํประมวล

จริยธรรมและขอ้กาํหนดจริยธรรม 

            การจดัทาํไม่สอดคลอ้งกบัที่ ก.ม.จ.กาํหนด องคก์รกลางบริหารงาน

บุคคล  หรือหน่วยงานของรัฐตอ้งแกไ้ขใหถู้กตอ้ง

 หมวด ๓ การรักษาจริยธรรมของเจา้หนา้ที่ของรัฐ

         มาตรา ๑๙ เพื่อประโยชน์ในการรักษาจริยธรรมของเจา้หนา้ที่ของรัฐ ให้

หน่วยงานของรัฐ ดาํเนินการดงัต่อไปนี้             



สาระสําคญัพรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม ฯ (ต่อ)

หมวด ๓ การรักษาจริยธรรมของเจา้หนา้ที่ของรัฐ

         มาตรา ๑๙ เพื่อประโยชน์ในการรักษาจริยธรรมของเจา้หนา้ที่ของรัฐ ให้

หน่วยงานของรัฐ ดาํเนินการดงัต่อไปนี้   

           (๑) กาํหนดใหม้ีผูร้ับผดิชอบเกี่ยวกบัการรักษาจริยธรรมประจาํหน่วยงานของ

รัฐ ....

           (๒) ดาํเนินการส่งเสริม สนบัสนุน ใหค้วามรู้ ฝึกอบรมและพฒันาเจา้หนา้ที่ของ

รัฐ จดัใหม้ีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ.....

           (๓) จดัทาํและเสนอรายงานประจาํปีผา่นองคก์รกลางบริหารงานบุคคลหรือ

องคก์รตามมาตรา ๖ วรรคสอง             

       



ประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ 

เรื่อง มาตรการภายในเพื่อสงเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๒

•  มีผลใชบ้งัคบั  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

•  ขอ้ ๕ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกนัทุจริต ประกอบดว้ย 

       (๑)  มาตรการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะ

       (๒) มาตรการใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียมีส่วนร่วม

  (๓) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการจดัซื้อจดัจา้ง

  (๔) มาตรการจดัการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

       (๕) มาตรการป้องกนัการรับสินบน

        (๖) มาตรการป้องกนัการขดักนัระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม      

        (๗) มาตรการตรวจสอการใชดุ้ลยพินิจ



ระเบียบสาํนกังานฯ วา่ดว้ย วนิยัและการรักษาวนิยั

 ขอ้ ๕ ผูป้ฏิบตัิงานตอ้งกระทาํการอนัเป็นขอ้ปฏิบตัิดงัต่อไปนี้

(๑) ตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัย ์สุจริต และเที่ยงธรรม

(๒) ตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

ประกาศและประมวลจริยธรรม ของสาํนกังานและคณะกรรมการ

หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของ

รัฐบาล 

๘ ผู้ปฏิบัติงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ ข้อ ๕ และ ข้อ ๖ 

หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ ๗   ผู้นั้นเป็นผู้กระทําผิดวินัย



        

                                       สํานักกฎหมาย

    สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


