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ระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ว่าด้วยประมวลและวิธีพิจารณามาตรฐานจริยธรรมสําหรับคณะกรรมการ   

กรรมการ  ผู้บริหาร  และผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตามแนวทางของ 
พระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖  เพื่อให้การบริหาร
ราชการแผ่นดินเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  มีประสิทธิภาพ  
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินความจําเป็น  และประชาชนได้รับ 
การอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
อย่างสมํ่าเสมอ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘  (๑๔)  และมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ประกอบมาตรา  ๕๓  แห่งพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖  คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   
ในการประชุมคร้ังที่  ๑๐/๒๕๕๘  เม่ือวันที่  ๕  ตุลาคม  ๒๕๕๘  จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ว่าด้วย
ประมวลและวิธีพิจารณามาตรฐานจริยธรรมสําหรับคณะกรรมการ  กรรมการ  ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติเขต  แล้วแต่กรณี   
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   
“ผู้บริหาร”  หมายความว่า  เลขาธิการ  รองเลขาธิการ  ผู้ช่วยเลขาธิการ  ผู้อํานวยการ  รองผู้อํานวยการ  

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ  หรือตําแหน่งอื่นที่เลขาธิการแต่งตั้งในกลุ่มบริหารและวิชาการ   
“ผู้ปฏิบัติงาน”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสํานักงานที่มิใช่ผู้บริหาร 
“คณะกรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรม”  หมายความว่า  คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ตามระเบียบนี้  ให้มีอํานาจในการพิจารณาเร่ืองเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรม 
“กรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรม”  หมายความว่า  กรรมการในคณะกรรมการสอบสวน

มาตรฐานจริยธรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบนี้  ให้มีอํานาจในการพิจารณาเร่ืองเก่ียวกับมาตรฐาน
จริยธรรม   



 หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๘๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

“คณะกรรมการ”หมายความว่า   
(๑) คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   
(๒) คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข   
(๓) คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  คณะทํางาน  ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการตาม  (๑)  

หรือ  (๒)  หรือที่แต่งตั้งตามกฎที่ออกโดยคณะกรรมการตาม  (๑)  หรือ  (๒)  แล้วแต่กรณี 
(๔) คณะกรรมการ  คณะทํางาน  ที่แต่งตั้งโดยคณะอนุกรรมการ  ตาม  (๓)   
(๕) คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  คณะทํางาน  ที่แต่งตั้งโดยสํานักงาน  
“กรรมการ”  หมายความว่า  บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือคัดเลือกหรือโดยตําแหน่ง  ให้เป็นหนึ่ง

ในองค์ประกอบของคณะกรรมการ   
“ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   
ข้อ ๔ การอื่นใดที่มิได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง 
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ รักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจในการตีความ 

และวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
หมวด  ๑ 

มาตรฐานจริยธรรม 
 

 

ส่วนที่  ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 
 

 

ข้อ ๖ มาตรฐานจริยธรรมที่  คณะกรรมการ  กรรมการ  ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  ต้องยึดถือปฏิบัติ
เป็นค่านิยมหลัก  ๙  ประการ  ดังนี้ 

(๑) ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๒) ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม   
(๓) มีจิตสํานึกที่ดี  ซื่อสัตย์  สุจริต  และรับผิดชอบ  
(๔) ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน   
(๕) ยึดม่ันในหลักนิติธรรม  ยืนหยัดทําในส่ิงที่ถูกต้อง   
(๖) ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ     
(๗) ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง   
(๘) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  มีความรับผิดชอบ  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
(๙) ยึดม่ันในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ   
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ส่วนที่  ๒ 
มาตรฐานจริยธรรมของคณะกรรมการและกรรมการ 

 
 

ข้อ ๗ คณะกรรมการและกรรมการ  ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  ยุติธรรม  
โปร่งใส  ตรวจสอบได้  เป็นอิสระในการตัดสินใจและมีความรับผิดชอบ   

ข้อ ๘ ในการประชุมของคณะกรรมการ  ถ้ามีการพิจารณาเร่ืองที่กรรมการผู้ใด  มีส่วนได้เสีย  
กรรมการผู้นั้นมีหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการทราบ  และมีสิทธิเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับเร่ืองนั้น  แต่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง 

ข้อ ๙ กรรมการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการงานและส่วนตัว  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  กฎ  ระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง   

ข้อ ๑๐ กรรมการต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของตนเอง
และการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ข้อ ๑๑ กรรมการต้องเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  และไม่แสวงหา
ผลประโยชน์อันมิชอบทั้งทางตรง  และทางอ้อม 

ส่วนที่  ๓ 
มาตรฐานจริยธรรมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

 
 

ข้อ ๑๒ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  ต้องยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม  ดังนี้ 
(๑) เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานในหน่วยงานและหมู่คณะพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือ

เก้ือกูลซึ่งกันและกัน 
(๒) ทํางานให้มีความชัดเจน  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  และพร้อมเปิดเผยข้อมูลอันไม่ต้องห้าม

ตามกฎหมาย 
(๓) แจ้งข้อมูลหรือข้อเท็จจริงต่อองค์กร  เก่ียวกับการประกอบกิจการของตนและครอบครัว 

ที่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(๔) หลีกเลี่ยงการนําหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือเร่ืองราว  เก่ียวกับการปฏิบัติงาน  เร่ืองส่วนตัว  

หรือเร่ืองอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ปฏิบัติงานและภาพลักษณ์โดยรวมขององค์กร 
(๕) ดูแลทรัพย์สินและใช้ทรัพย์สินขององค์กร  ให้เป็นไปอย่างประหยัด  คุ้มค่า  ด้วยความระมัดระวัง

ไม่ให้เกิดความเสียหายและสิ้นเปลือง   
(๖) ยึดม่ันและปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กร 
(๗) ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ  ซื่อสัตย์สุจริต  เสียสละ  ทุ่มเทสติปัญญา  ความรู้

ความสามารถ  ให้บรรลุผลสําเร็จตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ  และละเว้นการแสวงหาผลประโยชน์ 
โดยมิชอบให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
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(๘) ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม  คุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม   
(๙) พัฒนาตนเองให้มีความรู้ในวิทยาการและนวัตกรรม  เพิ่มพูนทักษะในการทํางาน   

มีความคิดริเร่ิม  สร้างสรรค์  มีวิสัยทัศน์  พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
(๑๐) ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย  ตรงต่อเวลา  รวมทั้งสํารวจแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง 

เพื่อพัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
ข้อ ๑๓ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  ต้องยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา  

ผู้ใต้บังคับบัญชา  และผู้ร่วมงาน  ดังนี้ 
(๑) ผู้บังคับบัญชาต้องดูแลและเอาใจใส่ในสวัสดิการ  ขวัญและกําลังใจ  ของผู้ใต้บังคับบัญชา 
(๒) ผู้บังคับบัญชาต้องปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักคุณธรรม 
(๓) ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตามคําสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา 
ข้อ ๑๔ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  ต้องให้บริการที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อประชาชน 

และสังคมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
หมวด  ๒ 

วิธีพิจารณามาตรฐานจริยธรรมและการลงโทษ 
 

 

ส่วนที่  ๑ 
การร้องเรียนและการกลั่นกรองเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรม 

 
 

ข้อ ๑๕ ให้สํานักงานจัดตั้งหรือมอบหมายให้มีหน่วยรับเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรม  
ของคณะกรรมการ  กรรมการ  ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  โดยให้หน่วยงานดังกล่าวทําหน้าที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับมาตรฐานจริยธรรม  เพื่อเสนอคณะกรรมการ 
หรือเลขาธิการแล้วแต่กรณีพิจารณา 

ในกรณีที่คณะกรรมการหรือเลขาธิการ  พิจารณาแล้วเห็นว่าเร่ืองร้องเรียนดังกล่าวมีมูล   
ให้คณะกรรมการหรือเลขาธิการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรม  แต่หากคณะกรรมการ
หรือเลขาธิการ  พิจารณาแล้วเห็นว่าเร่ืองร้องเรียนดังกล่าวไม่มีมูล  ให้คณะกรรมการหรือเลขาธิการสั่งยุติเร่ืองได้   

ข้อ ๑๖ สิทธิการร้องเรียนสิ้นสุดเม่ือพ้นหนึ่งปี  นับแต่วันที่รู้ตัวและรู้เร่ืองการประพฤติผิด
มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที่  ๒ 
สิทธิและหน้าที่ของคู่กรณี 

 
 

ข้อ ๑๗ คู่กรณีมีสิทธิได้รับการแจ้งสิทธิและหน้าที่ของตนจากคณะกรรมการสอบสวนมาตรฐาน
จริยธรรมในกระบวนการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมตามความจําเป็นแก่กรณี 



 หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๘๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ข้อ ๑๘ คู่กรณีมีสิทธิได้รับโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้ง
และแสดงพยานหลักฐานของตน 

ข้อ ๑๙ คู่กรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จําเป็นต้องรู้  เพื่อการโต้แย้งหรือชี้แจง  หรือป้องกัน
สิทธิของตนได้  แต่หากยังไม่ได้ทําคําวินิจฉัย  ผู้ถูกร้องเรียนไม่มีสิทธิขอตรวจดูต้นร่าง  คําวินิจฉัย 

ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรมเห็นว่า  พยานหลักฐานใด  ที่มีกฎหมาย
คุ้มครองให้ไม่ต้องเปิดเผยหรือเห็นว่าไม่จําเป็นต้องเปิดเผยเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่การดําเนินงานของรัฐ  
คณะกรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรมอาจไม่อนุญาตให้ผู้ถูกร้องเรียนตรวจดูพยานหลักฐานได้   
และคณะกรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรมจะนําพยานหลักฐานดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณาสอบสวนไม่ได้ 

ข้อ ๒๐ คู่กรณีมีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในการพิจารณาเร่ืองร้องเรียน
ด้านจริยธรรม  ในกรณีที่คู่กรณีต้องมาปรากฏตัวต่อเจ้าหน้าที่ 

การใดท่ีทนายความหรือที่ปรึกษาได้ทําลงต่อหน้าคู่กรณีถือว่าเป็นการกระทําของคู่กรณี  เว้นแต่คู่กรณี
จะได้คัดค้านเสียแต่ในขณะนั้น 

ข้อ ๒๑ คู่กรณีมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรมในการ
พิสูจน์ข้อเท็จจริง  และมีหน้าที่แจ้งพยานหลักฐานที่ตนทราบ 

ส่วนที่  ๓ 
คณะกรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรมและวิธีการพิจารณา 

 
 

ข้อ ๒๒ ให้คณะกรรมการหรือเลขาธิการแล้วแต่กรณี  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรม  
ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  ซึ่งมีหรือเคยมีระดับหรือตําแหน่งเทียบเท่า  หรือสูงกว่าผู้ถูกร้องเรียน
และกรรมการอีก  ๔  คน  โดยอย่างน้อยกรรมการคนหนึ่งต้องเป็นผู้ที่ มีความรู้และประสบการณ์ 
ด้านกฎหมายปกครอง   

ข้อ ๒๓ กรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรม  ดังต่อไปนี้จะทําการพิจารณาเร่ืองร้องเรียน 
ด้านจริยธรรมไม่ได้ 

(๑) เป็นคู่กรณีเอง 
(๒) เป็นคู่หม้ันหรือคู่สมรสของคู่กรณี 
(๓) เป็นญาติของคู่กรณี  คือ  เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ  หรือเป็นพี่น้อง   

หรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น  หรือเป็นญาติเก่ียวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น 
(๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์  ผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี 
(๕) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้  หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี 
(๖) กรณีอื่นที่กําหนดตามกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 



 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๘๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ข้อ ๒๔ การย่ืนคําคัดค้าน  การพิจารณาคําคัดค้าน  และสภาพร้ายแรงอันอาจทําให้การพิจารณา 
เร่ืองร้องเรียนด้านจริยธรรมไม่เป็นกลาง  ให้เป็นไปตามมาตรา  ๑๔  มาตรา  ๑๕  และมาตรา  ๑๖   
แห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎกระทรวงท่ีออกตามกฎหมายดังกล่าว   

ข้อ ๒๕ เม่ือประธานกรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรม  ได้รับเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับ
มาตรฐานจริยธรรมแล้ว  ให้ประธานกรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรมนัดประชุมคณะกรรมการสอบสวน
มาตรฐานจริยธรรมโดยมิชักช้า  เพื่อกําหนดประเด็นเร่ืองร้องเรียนและแนวทางในการแสวงหาข้อเท็จจริง
เพื่อสนับสนุนประเด็นดังกล่าว 

ให้คณะกรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรม  พิจารณาเร่ืองร้องเรียนตามวรรคหน่ึงให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้ รับเร่ืองร้องเรียน  หากพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่ กําหนด   
ให้รายงานปัญหาและอุปสรรคให้ผู้มีอํานาจแต่งตั้งทราบและอาจขอขยายเวลาสอบสวนได้เท่าที่จําเป็น 

ข้อ ๒๖ คณะกรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรม  อาจตรวจสอบข้อเท็จจริงเร่ืองร้องเรียน 
ได้ตามความเหมาะสม  โดยไม่ต้องผูกพันกับคําร้องเรียน  คําชี้แจงหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี   

ข้อ ๒๗ คณะกรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรมต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจําเป็น 
แก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง  ในการนี้ให้รวมถึงการดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เก่ียวข้อง  รับฟังพยานหลักฐาน  คําชี้แจงหรือความเห็น
ของคู่กรณี  หรือของพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่คู่กรณีกล่าวอ้าง  เว้นแต่เห็นว่าเป็นการกล่าวอ้าง
ที่ไม่จําเป็นฟุ่มเฟือยหรือเพื่อประวิงเวลา 

(๒) ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี  พยานบุคคล  หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ 
(๓) ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เก่ียวข้อง 
(๔) ออกไปตรวจสถานที่ 
ข้อ ๒๘ เม่ือคณะกรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรมเห็นว่า  พยานหลักฐานที่เก่ียวข้อง

เพียงพอแล้ว  ให้สรุปกําหนดประเด็นความผิดมาตรฐานจริยธรรมของผู้ถูกร้องเรียน  พร้อมพยานหลักฐาน
ที่เก่ียวข้อง  แล้วส่งให้ผู้ถูกร้องเรียนได้โต้แย้งหรือชี้แจงเพื่อป้องกันสิทธิของตน  โดยให้โอกาสผู้ถูกร้องเรียน 
ทําหนังสือชี้แจงภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง   

เพื่อความเป็นธรรมในการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนมาตรฐานจริยธรรม  คณะกรรมการสอบสวน
มาตรฐานจริยธรรมอาจเชิญผู้ร้องเรียนมาให้ถ้อยคําก่อน  และเชิญผู้ถูกร้องเรียนมาให้ถ้อยคําภายหลัง  
เพื่อโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนได้ 

หากผู้ถูกร้องเรียนไม่โต้แย้งหรือชี้แจงภายในเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้คณะกรรมการสอบสวน
มาตรฐานจริยธรรมดําเนินการสอบสวนต่อไปตามพยานหลักฐานที่มีอยู่ 

ข้อ ๒๙ เม่ือคณะกรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรมได้ดําเนินการสอบสวนสิ้นสุดแล้ว   
ให้สรุปสํานวนการสอบสวนเสนอต่อผู้มีอํานาจแต่งตั้ง  โดยอย่างน้อยตอ้งมีสาระสําคัญ  ดังนี้ 



 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๘๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

(๑) วัน  เดือน  ปี  ที่คณะกรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรมพิจารณาสรุปสํานวนสอบสวน
และความเห็น 

(๒) วันที่  ..  เดือน  ……………..  พ.ศ.  …. 
(๓) ชื่อ  ที่อยู่  ผู้ถูกร้องเรียน 
(๕) ข้อเท็จจริงประกอบด้วย  พฤติกรรมโดยย่อของผู้ถูกร้องเรียนที่ปรากฏในคําร้องเรียน 

และพฤติกรรมตลอดจนพยานหลักฐานที่คณะกรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรมได้มาเพิ่มเติม 
(๖) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง 
(๗) ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรมพร้อมทั้ งข้อพิจารณา 

และข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจว่าผู้ถูกร้องเรียนประพฤติผิดมาตรฐานจริยธรรม  ข้อใด  หรือไม่ 
 (ก) ถ้าเห็นว่าผู้ถูกร้องเรียนไม่ประพฤติผิดมาตรฐานจริยธรรม  ให้เสนอความเห็นให้ยุติเร่ือง 
 (ข) ถ้าเห็นว่าผู้ถูกร้องเรียนประพฤติผิดมาตรฐานจริยธรรม  ให้ระบุว่าประพฤติผิด  ข้อใด  

พร้อมทั้งเสนอการลงโทษตามระเบียบนี้ 
ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรมที่จะเสนอต่อคณะกรรมการ 

หรือเลขาธิการให้ถือความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรมฝ่ายข้างมาก  ในกรณีที่
กรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรมผู้ใดมีความเห็นแตกต่างและต้องการให้บันทึกความเห็นที่แตกต่างไว้
ก็ให้กระทําได้ 

ส่วนที่  ๔ 
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรมและการลงโทษ 

 
 

ข้อ ๓๐ กรณีที่ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือประธานกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข  ถูกร้องเรียนหรือมีหลักฐานปรากฏว่าอาจมีการประพฤติหรือฝ่าฝืน
มาตรฐานทางจริยธรรมตามระเบียบนี้  ให้กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  หรือกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขอื่นที่เหลือในที่ประชุม  แล้วแต่กรณี  เลือกกรรมการคนหนึ่ง 
เป็นประธานที่ประชุม  และพิจารณาเร่ืองดังกล่าว  หากเห็นสมควรให้คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากบุคคลภายนอก  โดยให้ประธานที่ประชุมลงนามแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดังกล่าว  
เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการที่แต่งตั้ง  เพื่อพิจารณา
ภายในส่ีสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับเร่ืองร้องเรียน  ทั้งนี้  อาจขอขยายระยะเวลาตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ไม่เกิน  
๒  คร้ัง  คร้ังละไม่เกินสามสิบวัน  และถ้ายังดําเนินการไม่แล้วเสร็จอีก  ให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 
ที่แต่งตั้งพิจารณา  และหากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า 

(๑) ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือประธานกรรมการควบคุมคุณภาพ 
และมาตรฐานบริการสาธารณสุข  ไม่ได้ประพฤติผิดมาตรฐานจริยธรรม  ให้ยุติเร่ือง 



 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๘๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

(๒) กรณีอาจเป็นการประพฤติผิดมาตรฐานจริยธรรม  ให้ส่งเร่ืองให้คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติหรือคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข  แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนมาตรฐานจริยธรรมจากบุคคลภายนอก  ดําเนินการและรายงานผลการสอบสวนให้ผู้แต่งตั้ง
พิจารณาดําเนินการต่อไป 

ข้อ ๓๑ กรณีที่มีกรรมการในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือคณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข  ถูกร้องเรียนหรือมีหลักฐานปรากฏว่าอาจมีการประพฤติ  
หรือฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือคณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขแล้วแต่กรณี  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
มาตรฐานจริยธรรมตามระเบียบนี้  ดําเนินการและเสนอรายงานผลการสอบสวนต่อคณะกรรมการที่แต่งตั้ง   

ให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
บริการสาธารณสุข  พิจารณาวินิจฉัยผลการสอบสวนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ือง  หากผลการพิจารณา
ปรากฏว่า 

(๑) ผู้ถูกสอบสวนไม่ได้กระทําผิด  ให้ยุติเร่ือง 
(๒) ในกรณีที่เป็นการกระทําผิดโดยไม่เจตนา  ให้ดําเนินการตักเตือน   
(๓) กรณีที่มีการประพฤติ  ปฏิบัติถึงขนาดเป็นการบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย 

หรือหย่อนความสามารถ  ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามมาตรา  ๑๖  (๖)  หรือมาตรา  ๔๙   
แห่งกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   

ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรมที่จะเสนอต่อคณะกรรมการ 
หรือเลขาธิการให้ถือความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรมฝ่ายข้างมาก  ในกรณีที่
กรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรมผู้ใดมีความเห็นแตกต่างและต้องการให้บันทึกความเห็นที่แตกต่างไว้
ก็ให้กระทําได้ 

ข้อ ๓๒ กรณีที่เลขาธิการถูกร้องเรียนหรือมีหลักฐานปรากฏว่าอาจมีการประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสม
ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรมตามระเบียบนี้  ดําเนินการและเสนอรายงานผลการสอบสวน
ต่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   

ให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพิจารณาวินิจฉัยผลการสอบสวนภายในหกสิบวัน  
นับแต่วันที่ได้รับเร่ือง  หากผลการพิจารณาปรากฏว่า   

(๑) เลขาธิการไม่ได้กระทําผิด  ให้ยุติเร่ือง 
(๒) ในกรณีที่เป็นการกระทําผิดโดยไม่เจตนา  ให้ดําเนินการตักเตือน 



 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๘๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

(๓) ในกรณีที่ เป็นการกระทําผิดโดยบกพร่องต่อหน้าที่  หรือฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม 
ตามระเบียบนี้  ให้พิจารณาดําเนินการตามสัญญาจ้างตามความเหมาะสม 

ให้ประธานกรรมการแจ้งผู้ร้องเรียน  และเลขาธิการทราบภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่มีผลการสอบสวน 
ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรมที่จะเสนอต่อคณะกรรมการ 

หรือเลขาธิการให้ถือความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรมฝ่ายข้างมาก  ในกรณีที่
กรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรมผู้ใดมีความเห็นแตกต่างและต้องการให้บันทึกความเห็นที่แตกต่างไว้
ก็ให้กระทําได้ 

ข้อ ๓๓ กรณีกรรมการอื่นที่มิใช่กรรมการในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
หรือคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข  ถูกร้องเรียนหรือมีหลักฐานปรากฏว่า
อาจมีการประพฤติหรือปฏิบัติตนไม่เหมาะสม  หรือฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมตามระเบียบนี้  ให้ผู้ที่แต่งตั้ง
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานนั้น ๆ  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
มาตรฐานจริยธรรมตามระเบียบนี้  ดําเนินการและเสนอรายงานผลการสอบสวนต่อผู้ที่แต่งตั้ง   

ให้ผู้ที่แต่งตั้งตามวรรคหน่ึงพิจารณาวินิจฉัยผลการสอบสวนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ือง  
หากผลการพิจารณาปรากฏว่า  

(๑) ผู้ถูกสอบสวนไม่ได้กระทําผิด  ให้ยุติเร่ือง 
(๒) ในกรณีที่เป็นการกระทาํผิดโดยไม่เจตนา  ให้ดําเนินการตักเตือน    
(๓) ในกรณีที่ เป็นการกระทําผิดโดยเจตนา  แต่มิได้เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม 

ตามระเบียบนี้อย่างร้ายแรง  ให้พิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม  หากเป็นการประพฤติปฏิบัติ 
ที่ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมตามระเบียบนี้อย่างร้ายแรง  ให้มีคําสั่งเพิกถอนความเป็นกรรมการ 
หรืออนุกรรมการหรือคณะทํางานของผู้กระทําผิดนั้น 

ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรมที่จะเสนอต่อคณะกรรมการ 
หรือเลขาธิการให้ถือความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรมฝ่ายข้างมาก  ในกรณีที่
กรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรมผู้ใดมีความเห็นแตกต่างและต้องการให้บันทึกความเห็นที่แตกต่างไว้
ก็ให้กระทําได้ 

ข้อ ๓๔ กรณีที่มีผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงาน  ถูกร้องเรียนหรือมีหลักฐานปรากฏว่าอาจประพฤติปฏิบัติ
ไม่เหมาะสมฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมตามระเบียบนี้  ให้ดําเนินการตามข้อบังคับสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ ๓๕ ให้สํานักงานแจ้งคําสั่งของผู้มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยผลการสอบสวนตามข้อ  ๓๐   
ข้อ  ๓๑  ข้อ  ๓๒  และข้อ  ๓๓  แล้วแต่กรณี  ไปยังผู้ร้องเรียน  ผู้ถูกสอบสวนหรือสอบข้อเท็จจริง 
พร้อมแจ้งสิทธิอุทธรณ์หรือสิทธิฟ้องต่อศาลปกครองแล้วแต่กรณี  ภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่มีมติดังกล่าว 



 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๘๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ข้อ ๓๖ คู่กรณีที่ไม่เห็นด้วยกับคําสั่งของผู้มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยตามข้อ  ๓๒  และข้อ  ๓๓  
ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ตนได้รับคําสั่ง 

ข้อ ๓๗ คู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคําสั่งของผู้มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยตามข้อ  ๓๐  ให้ฟ้องต่อศาลปกครอง
ภายในเก้าสิบวัน  นับแต่วันที่ตนได้รับคําสั่ง 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   

ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 


