นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข

คํานํา
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมทั้งใหสอดคลองกับ
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงาน
ภาครัฐ ทั้งนี้เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิด
ความมั่นใจ ศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล
สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข จึ ง ได จั ด ทํ า นโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลองค ก ารที่ ดี ซึ่ ง
ประกอบดวยนโยบายหลัก และแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีดานตาง ๆ ทั้งนี้เพื่อเปน
มาตรฐานและเปนแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเปนคานิยมรวมสําหรับองคการและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเปน
แนวทางปฏิบัติควบคูกับกฎ ขอบังคับอื่น ๆ อยางทั่วถึง

(ลงชื่อ)
(นายปราชญ บุณยวงศวโิ รจน)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2552
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ประกาศเจตนารมณ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนหนวยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติ
ภารกิจหลักเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร และแปลงนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเปนแผนปฏิบัติ จัดสรร
ทรัพยากร และบริหารราชการประจําทั่วไปของกระทรวง เพื่อการบรรลุเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ
ของกระทรวง โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
1. ศึกษา วิเคราะห จัดทําขอมูล เพื่อใชในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของ
กระทรวงสาธารณสุข
2. พัฒนายุทธศาสตรการบริหารของกระทรวงสาธารณสุข
3. แปลงนโยบายเปนแนวทางและแผนการปฏิบัติงาน
4. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใหเกิดการประหยัด คุมคา และ
สมประโยชน
5. กํากับ เรงรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการของหนวยงานใน
สังกัดกระทรวง
6. กํากับ ดูแล ประสานการบริหารและบริการดานสาธารณสุข
7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใชในการบริหารงานและการบริการของหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
8. ดูแลงานประชาสัมพันธ รวมมือระหวางประเทศและพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ
ใหทันสมัย
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด ใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ในฐานะผูบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เห็นสมควรใหมีการจัดทํานโยบาย
การกํากับดูแลองคการที่ดีของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใหการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความชัดเจน โปรงใส มีธรรมาภิบาล เปนที่ยอมรับ
ของทุกฝายที่เกี่ยวของ อันจะเปนการเสริมสรางความมีศักดิ์ศรีของการเปนหนวยงานภาครัฐ พรอมสรางความ
ไววางใจและศรัทธาจากผูมีสวนไดสวนเสียตลอดไป
นโยบายการกํ ากั บ ดู แ ลองค ก ารที่ ดี ข องสํ า นั ก งานปลัด กระทรวงสาธารณสุข ได ร วบรวม
หลักการ นโยบายการปฏิบัติราชการ แนวทางปฏิบัติ รวมทั้งมาตรฐานการทํางาน ความประพฤติที่ดีบนพื้นฐาน
ธรรมาภิบ าลของข า ราชการและเจ าหน าที่ / พนั ก งานของรั ฐ ตามความคาดหวั ง ของสั ง คม และผู เ กี่ ย วข อ ง
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ประกอบดวย คณะกรรมการ ผูบริหาร บุคลากร ผูรับบริการ ประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย โดยบุคลากร
ทุกระดับของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะสามารถนํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับนี้ ไป
เปนแนวทางยึดถือ ปฏิบัติในการดําเนินงาน และจะไมละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฎอยูในนโยบายการ
กํากับดูแลองคการที่ดี ฉบับนี้
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะพิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแล
องคการที่ดีของหนวยงานเปนประจํา ทั้งนี้ เพื่อใหมีความเหมาะสม และทันสมัยอยูเสมอ อีกทั้ง เพื่อเปนการ
แสดงถึงพันธะสัญญาระหวางหนวยงานและบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงขอใหทุกคน
ไดลงชื่อในหนังสือรับทราบดังที่แนบมาพรอมกับคูมือฉบับนี้ พรอมทั้งยอมรับเปนหลักการปฏิบัติราชการ
ตลอดไป

(ลงชื่อ)
(นายปราชญ บุณยวงศวโิ รจน)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2552
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ขอมูลองคการ
วิสัยทัศน
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนองคกรที่เปนเลิศดานการบริหาร วิชาการ
บริการทางการแพทย และสาธารณสุขที่เปนธรรม ครอบคลุม มีมาตรฐาน เพื่อคนไทยสุขภาพดี

พันธกิจ
1. จั ด บริ ก ารสุ ข ภาพแบบองค ร วมในทุ ก ระดั บ และสนั บ สนุ น ให เ กิ ด การสร า ง
วัฒนธรรมสุขภาพที่ดี
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร ทรัพยากร และองคความรูทางการแพทย
และสาธารณสุขสูการปฏิบัติอยางบูรณาการ โดยสงเสริมการมีสวนรวมของภาคี
เครือขายทุกภาคสวน

คานิยมหลักขององคการ
จิตอาสา ทํางานเปนทีม โปรงใส ใฝรู เปนแบบอยางสุขภาพดี
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โครงสรางองคการ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
*กลุมพัฒนาระบบบริหาร
*กลุมตรวจสอบภายในระดับ
กระทรวง
*กลุมตรวจสอบภายในระดับกรม

กลุมผูบริหาร/ผูทรงคุณวุฒิ
กลุมที่ปรึกษาระดับกระทรวง

ราชการบริหารสวนกลาง
สํานักบริหารกลาง

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

สํานักตรวจและประเมินผล

สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร

สถาบันพระบรมราชชนก

ราชการบริหารสวนภูมิภาค
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
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หลักการและแนวคิด
การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นับเปน
การสนองตอบตอแนวคิดธรรมาภิบาล โดยมีภาพรวม ดังนี้
1. รัฐธรรมนูธแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 4 หนาที่ของชนชาวไทย
มาตรา 74 กําหนดให “บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงานลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวม อํานวยความ
สะดวก และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ในการปฏิบัติ
หนาที่และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของกับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งตองวางตนเปนกลางทางการเมือง
“ และมาตรา78 (4) (5) รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน ดังตอไปนี้
(4) พัฒ นาระบบงานภาครัฐ โดยมุง เนน การพั ฒ นาคุณ ภาพ คุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรมของ
เจาหนาที่ของรัฐ ควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของภาครัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เปนแนวทาง
ในการปฏิบัติราชการ
(5) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น เพื่อใหการจัดทําและการใหบริการสาธารณะ
เปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน
2. การกําหนดใหมีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีนี้ ถือเปนสวนหนึ่งของการ
นําหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเขามาประยุกตใชในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหาร
ราชการแผนดินของไทย ดังเจตนารมณที่ปรากฎอยางชัดเจนในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2545 มุงเนนใหสวนราชการใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ กลาวคือ
“การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ความคุ ม ค า ในเชิ ง ภารกิ จ แห ง รั ฐ การลดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน การลดภารกิ จ และยุ บ เลิ ก
หนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผูรับผิดชอบตอผลงาน
การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติหนาที่ตอง
คํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง
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ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ
เพื่อประโยชน ใ นการดํา เนิ น การใหเ ป นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎี ก า กํา หนด
หลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติก็ได
3. ก.พ.ร. ไดดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ นับตั้งแตปงบประมาณ
พ.ศ. 2547 จนถึงปจจุบัน โดยไดจัดทําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให
สวนราชการตาง ๆ นําไปใชในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหเปนหนวยงานที่มีผลการ
ปฏิบัติงานสูง และมีมาตรฐานการทํางานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซึ่งในเกณฑคุณภาพบริหารจัดการ
ภาครัฐ หมวด 1 การนําองคการนั้น สวนหนึ่งไดใหความสําคัญกับการนําองคกร (หัวขอ 1.1) เพื่อใหสวน
ราชการมีการกํากับดูแลตนเองที่ดี โดยดําเนินการดวยความโปรงใส ตรวจสอบได มีความรับผิดชอบ ปกปอง
ผลประโยชนของประเทศชาติ และ (หัวขอ 1.2) ดําเนินการอยางมีจริยธรรม รวมทั้งตองมีความรับผิดชอบตอ
สังคม ดวยการสงเสริมใหบุคลากรในองคกการเปนทั้งคนเกงและคนดี มีจริยธรรมและธรรมาภิบาล ประพฤติ
ตนตอเพื่อนรวมงานดวยความเคารพใหเกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึงการใชทรัพยากรขององคการอยางมีความ
รับผิดชอบแลว บุคคลากรในองคการตองมีการดําเนินงานอยางมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลตอผูรับบริการและผู
มีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ ผูบริหารควรมีกําหนดกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตนของบุคลากรในองคการวา
เปนไปอยางถูกตองเหมาะสมหรือไม เชน มีการดูแลตอผูรับบริการอยางซื่อสัตยสุจริต ใหเกียรติ เปนธรรม
รวมถึงการรักษาปกปองไมใหองคการดําเนินการในทางที่มีความเสี่ยงตอศักดิ์ศรี หรือสิ่งไมดีใด ๆ

8

วัตถุประสงคในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
เพื่อใหการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง
และเกิดประโยชนกับทุกฝาย การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี จึงไดยึดหลักการที่สําคัญเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงค ดังตอไปนี้
1. เพื่อเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรับสงเสริมธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นใน
หนวยงานและสามารถนําไปปฏิบัติ และติดตามผลไดอยางเปนรูปธรรม
2. เพื่อใชเปนแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฎิบัติงานดานตาง ๆ ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้เพื่อมิใหเกิดการแสวงหาผลประโยชนสวนตนอันจะทําใหเกิดความสูญเสียตอ
รั ฐ สั ง คม สิ่ ง แวดล อ ม องค ก าร ผู รั บ บริ ก าร ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย และผู ป ฏิ บั ติ ง าน ภายในสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3. เพื่อสรางการยอมรับ ความนาเชื่อถือ ความมั่นใจ และศรัทธาใหเกิดขึ้นกับผูรับบริการ
ประชาชนทั่วไป และผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกองคการ
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นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
เพื่อแสดงความมุงมั่นตอการบริหารราชการตามแนวธรรมาภิบาล สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลองคการทีด่ ี ประกอบดวยนโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ ภายใต
กรอบนโยบายดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม นโยบายดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย นโยบายดาน
องคการ และนโยบายดานผูป ฏิบัติงาน ดังนี้
1. ดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม
นโยบายหลัก
1. มุงมั่นแสวงหาความรวมมือจากภาคีเครือขายทุกภาคสวน ในการเสริมสรางวัฒนธรรมสุขภาพดี
ใหกับสังคมไทย
แนวทางปฏิบตั ิ
1.1 กําหนดแนวทาง และยุทธศาสตรในการแสวงหาความรวมมือจากภาคีเครือขายทุกภาคสวน
รวมสรางวัฒนธรรมสุขภาพดี
1.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมสรางวัฒนธรรมสุขภาพดีอยางตอเนื่อง
1.3 สงเสริมใหบุคลากรของหนวยงานในสังกัดปฏิบัติตนเปนแบบอยางสุขภาพดี ใหกบั ประชาชน
รวมทั้งมีจิตอาสาในการขับเคลื่อนกิจกรรมสรางสรรคสังคมและชุมชน
ดานผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย
นโยบายหลัก
1. สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาบริการสุขภาพแบบองครวม ที่ไดมาตรฐาน เปนธรรม และครอบคลุม
เพื่อใหคนไทยมีสุขภาพดี
แนวทางปฏิบตั ิ
1.1 กําหนดมาตรการรองรับเพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางทีมงาน และภาคีเครือขายทุกภาคสวนใน
การจัดระบบบริการสุขภาพแบบองครวม ที่ไดมาตรฐาน เปนธรรม และครอบคลุม ทุกระดับ
นโยบายหลัก
2. สรางและพัฒนากระบวนการรับฟงความคิดเห็น เพื่อ ใหผรู ับบริการ ผูมสี วนไดสวนเสีย เขาถึง
และมีสวนรวมไดโดยงาย สะดวก และรวดเร็ว
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แนวทางปฏิบตั ิ
2.1 ตอบสนอง ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสว นเสีย โดยการเพิ่มชองทางใหสามารถแสดงความคิดเห็น
ไดหลากหลายมากขึ้น
2.2 จัดทํามาตรฐานการรับและดําเนินการกับขอรองเรียนของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย โดย
คํานึงถึงความโปรงใส สามารถตรวจสอบได
ดานองคการ
นโยบายหลัก
1. สรางระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการองคการใหเกิดผล
สัมฤทธิ์ที่ดีกวา
แนวทางปฏิบตั ิ
1.1 สรางระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน เพื่อใชเปนเครือ่ งมือในการวางแผน ควบคุมผลงานใหมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปรงใส รวมทั้งจัดใหมีการรายงานผลอยางสม่ําเสมอ
1.2 สงเสริมใหหนวยงานในสังกัด นําหลักธรรมาภิบาลไปใชในการพัฒนาบุคลากร และหนวยงาน
อยางจริงจังและตอเนื่อง
นโยบายหลัก
2. ใหความสําคัญกับการจัดทํานโยบาย และยุทธศาสตรที่สอดคลอง และทันตอการเปลี่ยนแปลงตาม
สภาวการณปจ จุบัน และอนาคต โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของหนวยงานที่เกี่ยวของอยางบูรณาการ
แนวทางปฏิบตั ิ
2.1 สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับ มีความรู ความสามารถ และมีสวนรวมในการจัดทํานโยบาย
ยุทธศาสตรขององคการ
2.2 ทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตรการดําเนินงานขององคการ เมื่อสภาวะทางสังคม การเมือง
สิ่งแวดลอม และบริบทอื่นๆที่เกี่ยวของกับองคการมีการเปลี่ยนแปลง
2.3 จัดระบบการประสานงานทั้งในระดับนโยบาย แผนงาน โครงการ เพื่อใหหนวยงานตางๆ
สามารถนํานโยบายไปปฏิบตั ิอยางบูรณาการ
ดานผูปฏิบัตงิ าน
นโยบายหลัก
1. ตระหนักในคุณคาของทรัพยากรบุคคล ในฐานะพลังขับเคลื่อนที่สําคัญขององคการ ดวยการสงเสริม
ระบบคุณธรรมในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
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แนวทางปฏิบตั ิ
1.1 พัฒนาระบบการสรรหาเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อใหไดผูที่มีความรู ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณที่ตรงกับงาน
1.2 การบรรจุแตงตั้ง การเลื่อน การยาย และการโอน เจาหนาที่ของรัฐ รวมทั้งระบบการใหรางวัล
และการลงโทษ ตองทําดวยความโปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได บนพื้นฐานของ
กฎหมาย ความรู ความสามารถ และผลงานอยางแทจริง
นโยบายหลัก
2. ใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางตอเนื่อง
แนวทางปฏิบตั ิ
2.1 จัดใหมีระบบการฝกอบรม และพัฒนาบุคลากรอยางทั่วถึง ไมเลือกปฏิบัติ โดยคํานึงถึงเนื้อหา
และรูปแบบ วิธีการที่เหมาะสม ตรงตามความตองการของบุคลากร ลักษณะงาน และภาระหนาที่
รับผิดชอบ โดยเนนการสรางและพัฒนาบุคคลากรใหเปนทีมงานมืออาชีพ
2.2 สงเสริมใหเจาหนาที่ของรัฐมีคุณธรรม และจริยธรรม
นโยบายหลัก
3. สงเสริม และสนับสนุนใหนํากระบวนการจัดการความรูมาใชในการพัฒนาองคความรูทางดาน
การแพทย การสาธารณสุข รวมทั้งดานอืน่ ๆ และพัฒนาใหบุคลากรเปนผูสนใจใฝรู เพื่อยกระดับมาตรานการ
ปฏิบตั ิงานใหสูงขึ้น
แนวทางปฏิบตั ิ
3.1 จัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรูปแบบตางๆอยางตอเนื่อง เนนการถอดประสบการณและความรู
ฝงลึกในตัวบุคคลากรผูเชี่ยวชาญดานการแพทย การสาธารณสุข รวมทั้งดานอื่นๆ จัดเก็บไว
เปนคลังความรูขององคการอยางเปนระบบ
3.2 เปดชองทางการติดตอสื่อสารใหหลากหลาย เพื่อใหบุคลากรสามารถเขาถึงคลังความรูไดโดย
สะดวกและรวดเร็ว
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แนวทางสงเสริมและผลักดัน
การปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข จึงกําหนดหลักปฏิบัติที่สําคัญ ดังนี้
1. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะสื่อสารใหบุคลากรทุกคนไดรับทราบ และมีความ
เขาใจเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีอยางทั่วถึง
2. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อใหทกุ คนมั่นใจวา บุคลากรและองคการจะปฏิบตั ิตนตามมาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการ
กํากับดูแลองคการที่ดีฉบับนีอ้ ยางเครงครัด โดยจะถือเสมือนวา เปนวินัยอยางหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับตองทํา
ความเขาใจ ยึดมั่น และปฏิบัติใหถูกตองในการทํางานประจําวัน และไมมีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให
บุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คนใด กระทําการใดๆ ที่ขัดตอนโยบายฉบับนี้
3. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คาดหวังใหบุคลากรทุกคน มีการรายงานโดยสุจริต
ถึงการปฏิบัติที่ขัดตอหลักการตางๆในนโยบายฉบับนี้ ตอผูบังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไมอาจรายงานตอ
ผูบังคับบัญชาได อาจขอคําปรึกษาจากผูบริหารระดับสูง หรือคณะทํางานดานนโยบายการกํากับดูแลองคการที่
ดี โดยขอมูลที่ใหนนั้ ถือปฏิบัติเปนขอมูลลับ ทั้งนี้ ผูบังคับบัญชาเองก็มีหนาที่ในการสอดสองดูแล และให
คําแนะนําผูใตบังคับบัญชาตามลําดับชั้น ใหปฏิบัติไดสอดคลองกับแนวทางปฏิบัตติ ามนโยบายการกํากับดูแล
องคการที่ดีฉบับนี้
4. นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับนี้ ไดรับการพิจารณาปรับปรุงใหเปนปจจุบันทุกป
โดยคณะทํางานดานนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
5. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะกําหนดแนวทางวัด และประเมินการปฏิบัติตาม
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีตามตัวชีว้ ัดที่กําหนดไวตอไปอยางเปนระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเอง
อยางสม่ําเสมอ
6. หากผูใดมีขอสงสัยเกีย่ วกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือตองการคําแนะนําเกี่ยวกับ
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับนี้ สามารถติดตอหรือสอบถามไดที่กลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร 02-5901037-8
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