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ธรรมนูญนี้ ใชชื่อวา “ธรรมนูญคนสุชน” เปนธรรมนูญของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ (สช.) ดวย สช. เปนองคกรทีม่ ภี ารกิจหลักในการพัฒนานโยบายสาธารณะดานสุขภาพ
โดยเชือ่ มัน่ ในแนวคิดการมีสว นรวมของคนสุชน โดยผานกระบวนการและเครือ่ งมือภายใต พ.ร.บ.สุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ “ธรรมนูญสุขภาพ” การทำให สช. เปนองคกรสุขภาวะเปนเปาหมายสำคัญ
ของ สช. ดังนั้น จึงนำแนวคิดของธรรมนูญสุขภาพ ซึ่งเปนเครื่องมือภายใตพระราชบัญญัติสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ใชเปนกรอบและทิศทางในการกำหนดอนาคตระบบสุขภาพมาใชในการจัดทำ
“ธรรมนูญคนสุชน”
ในธรรมนูญฉบับนี้ ประกอบดวยเนื้อหาจำนวน ๖ หมวด ประกอบดวย
หมวดที่ ๑ : ปรัชญาและแนวคิด “ธรรมนูญคนสุชน”
หมวดที่ ๒ : องคกรธรรมาภิบาล
หมวดที่ ๓ : องคกรแหงความสุข
หมวดที่ ๔ : องคกรแหงการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพ
หมวดที่ ๕ : องคกรที่สรางคุณประโยชนตอสังคม
หมวดที่ ๖ : การขับเคลื่อนและทบทวนธรรมนูญ
โดยเนื้อหาในธรรมนูญนี้ไดผานกระบวนการยกรางและพัฒนาเปน “ธรรมนูญคนสุชน” โดย
“คณะทำงานรณรงคและขับเคลื่อนคานิยมหลัก สช.” ซึ่งมีองคประกอบจากตัวแทนที่หลากหลาย
ครอบคลุม และผานกระบวนการระดมความคิดเห็น ความตองการ ภาพพึงประสงค ผานกระบวนการ
รวมรับฟงความคิดเห็นและปรับปรุงจนเกิดเปน “ธรรมนูญคนสุชน” เพือ่ ใชเปนการกำหนดกรอบทิศทาง
แนวทางทำงาน และการอยูรวมกันใน สช. ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ธรรมนูญฉบับนี้เรียกวา “ธรรมนูญคนสุชน ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๑”
ขอ ๒ การประกาศใชธรรมนูญคนสุชน ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เปนตนไป
ขอ ๓ ความหมายและคำจำกัดความในธรรมนูญฉบับนี้
“คนสุชน” หมายถึง บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ทุกประเภท
“ผูบริหารสุชน” หมายถึง หัวหนาสวนงานทุกระดับ ไดแก หัวหนางาน หัวหนากลุม งาน
ผูอำนวยการสำนัก รองเลขาธิการ เลขาธิการ
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“องคกร” หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ และหนวยงานภายใตกำกับ
“ธรรมาภิบาล” หมายถึง หลักการบริหารจัดการทีช่ ว ยสงเสริมองคกรอยางสรางสรรคใหมี
ศักยภาพประสิทธิภาพ สุจริต ประสิทธิผล กระจายอำนาจ ความเสมอภาค การมีสว นรวม
เปนธรรม ถูกตอง โปรงใส และตรวจสอบได บนพืน้ ฐานของจริยธรรม รับผิดชอบตอสังคม
“การพัฒนาศักยภาพ” หมายถึง การพัฒนาความรู ความสามารถ และศักยภาพภายใน
ตนเอง นำมาใชใหเกิดประโยชนตอการทำงานของตนเองและองคกร
“กระบวนการมีสว นรวม” หมายถึง การมีสว นรวมทีเ่ ปนอิสระโดยความสมัครใจในการรวมคิด
รวมวางแผน รวมตัดสินใจ รวมดำเนินการ รวมรับประโยชน และรวมติดตามประเมินผล
ในที่นี้ไมไดหมายถึง การเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการที่องคกรเปนผูกำหนดเทานั้น แต
หมายความถึง การให คนสุชน รวมกันคิดและตัดสินใจกำหนดทิศทางการพัฒนา รวมปฏิบตั ิ
ตามแผนของกลุมหรือองคกรและรับประโยชนรวมกันโดยองคกรเปนเพียงผูสนับสนุน
“การสานพลัง” หมายถึง การเชือ่ มประสานพลังจากบุคคล หรือกลุม บุคคลอืน่ มารวมกันใน
การขับเคลื่อนสังคมไปสูความดีงามตางๆ เปนการเปลี่ยนพลังปจเจกเปนพลังมวลรวม
(Collective Power)
“องคกรแหงความสุข” หมายถึง องคกรทีบ่ คุ ลากรมีสขุ ภาวะทีด่ ี สามารถจัดการตนเองและ
ใชชวี ติ อยางสมดุล มีความคิดสรางสรรคในการอยูร ว มกันและออกแบบการพัฒนาทีเ่ หมาะสม
กับองคกร เพือ่ ใหองคกรเติบโต มัน่ คง ยัง่ ยืน และปรับตัวทันตอการเปลีย่ นแปลง
“ภาคีเครือขาย” หมายถึง คน กลุม คน หนวยงาน กลุม องคกร หรือกลุม หนวยงาน ทีร่ ว มงาน
ในการพัฒนาขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพกับ สช.
“คานิยม S-O-C-I-A-L” หมายถึง คานิยมหลักของคนสุชนที่ควรยึดถือและปฏิบัติ
ประกอบดวย
• S “Strategic & Synergy : มีกลยุทธ สานพลัง” ความสามารถคิดและทำงานเชิง
ระบบ ทำงานอยางมีกลยุทธ การวางแผนการทำงาน สานสัมพันธภาคีเครือขาย
ทั้งภายในและภายนอก
• O “Operation by Teamwork : ทำงานเปนทีม” มีความนาไววางใจ โปรงใส
ใหเกียรติซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบทำงานอยางเต็มกำลัง รูบทบาทหนาที่
เคารพกติกา คิดถึงประโยชนสวนรวม
• C “Civic Mind & Communication : จิตบริการ สือ่ สารสังคม” มีความเสียสละ
มีจิตสาธารณะ กระตือรือรนที่จะชวยเหลือ รับฟงความคิดเห็นผูอื่น สื่อสารชัดเจน
ตรงประเด็น
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• I “Integrity & Righteous : ซือ่ ตรง เทีย่ งธรรม” มีคณ
ุ ธรรม ยุตธิ รรม ตรงไปตรงมา
ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง มีเหตุผล เคารพกติกา/กฎระเบียบ
• A “Adeptness : เชีย่ วชาญ มีวชิ ชา” ฝกฝนตนเองเสมอ สัง่ สมความรู ประสบการณ
และสามารถถายทอดผูอ น่ื ไดเปดรับความรูใ หมๆ เรียนรูต ลอดเวลา พัฒนาไมสน้ิ สุด
สรางนวัตกรรมใหม
• L “Learning & Adaptation : พัฒนาไมหยุดนิง่ ” กระตุน การเรียนรูต นเองและผูอ น่ื
อยูเสมอ นำบทเรียนมาพัฒนาตอยอดในการเรียนรู
“องคกรแหงการเรียนรู” หมายถึง องคกรทีม่ กี ารจัดการความรูใ นการปรับเปลีย่ น และคนหา
วิธใี หมๆในการดำเนินการ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิผลในการดำเนินงาน โดยใชกระบวนการสราง
รวบรวม แลกเปลี่ยน ใชความรูในการทำงานเพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมาย
“องคกรสรางคุณประโยชนตอ สังคม” หมายถึง องคกรทีม่ กี ารดำเนินงานทีม่ งุ เนนการทำงาน
เพือ่ ประโยชนสาธารณะ ตอบสนองความตองการของสังคม โดยมีเปาหมายใหสงั คมเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาใหดียิ่งขึ้น
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการทีไ่ ดรบั มอบหมายจากเลขาธิการในการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนธรรมนูญคนสุชน ใหบรรลุเปาหมาย

หมวดที่ ๑ : ปรัชญาและแนวคิด “ธรรมนูญคนสุชน”
ขอ ๔ ธรรมนูญคนสุชน จัดทำขึน้ เพือ่ ใชเปนกรอบทิศทาง แนวทางการทำงาน และการอยูร ว มกัน
ของคนสุชน
ขอ ๕ แนวคิดในการจัดทำธรรมนูญคนสุชน มุง หวังใหเกิดการพัฒนาองคกรในทุกมิติ ทีม่ งุ สูอ งคกร
ธรรมาภิบาล องคกรแหงความสุข องคกรแหงการเรียนรูแ ละพัฒนาศักยภาพ และองคกรทีส่ รางคุณประโยชน
ตอสังคมที่สอดคลองตามคานิยม SOCIAL ที่คนสุชนยึดมั่นรวมกัน

หมวดที่ ๒ : องคกรธรรมาภิบาล
ขอ ๖ คนสุชน รวมกันทำใหองคกรเปนที่รูจัก ยอมรับ และมีภาพลักษณที่ดีในการดำเนินการตาม
ภารกิจของ สช.
ขอ ๗ คนสุชน รวมมือและแสดงออกถึงความซือ่ สัตย โปรงใส รวมทัง้ ใหความสำคัญและกำลังใจใน
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกา ขอบังคับ ขององคกร เพื่อนำ สช. สูการเปนองคกรธรรมาภิบาล
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หมวดที่ ๓ : องคกรแหงความสุข
ขอ ๘ คนสุชน รวมมือกันทำให สช. เปนองคกรแหงความสุข ทีบ่ คุ ลากรมีสขุ ภาวะทีด่ ี สามารถจัดการ
ตนเองและใชชวี ติ อยางสมดุล มีความคิดสรางสรรคในการอยูร ว มกัน และออกแบบพัฒนาสรางสภาพสิง่ แวดลอม
ทีเ่ อือ้ ตอตอการทำงานอยางมีสขุ ภาวะ
ขอ ๙ คนสุชน ปฏิบตั หิ นาทีข่ องตนเองอยางดีทส่ี ดุ ยึดผลประโยชนสาธารณะเปนทีต่ ง้ั และคำนึงผลกระทบ
ตอคนสุชนดวยกันเอง องคกร ผูอ น่ื และภาคีเครือขาย
ขอ ๑๐ คนสุชน ใหความสำคัญกับการจัดสรรเวลาระหวางการทำงาน ชีวติ สุขภาพ และครอบครัวอยาง
สมดุล
ขอ ๑๑ คนสุชน เปดใจรับฟงและเคารพตอทุกความเห็น รวมทัง้ มีสทิ ธิเ์ สนอความคิดเห็นอยางสรางสรรค
โดยใชเหตุผลบนพืน้ ฐานของขอเท็จจริงและชวยเหลือกันทำงานอยางเต็มใจโดยมุง ความสำเร็จขององคกรเปนสำคัญ
ขอ ๑๒ ผูบ ริหารสุชนรวมกับคนสุชน กำหนดบทบาท/หนาที่ จัดอัตรากำลังของแตละสำนัก/กลุม งานให
ชัดเจนตามภารกิจหลักขององคกร และเกิดความสมดุลตามทีร่ ะบุในขอ ๑๐ ดวย
ขอ ๑๓ ผูบ ริหารสุชน กระตุน จูงใจ สรางความรูส กึ ใหทกุ คนเปนสวนหนึง่ ขององคกร ใสใจและดูแลจิตใจ
คนสุชน เพือ่ ใหคนสุชนทุกคนมีสขุ ภาวะทีด่ พี รอมปฏิบตั ภิ ารกิจใหบรรลุตามเปาหมายขององคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ขอ ๑๔ ผูบ ริหารสุชน ใหความสำคัญและจัดกระบวนการมีสว นรวมในการทำงานรวมกัน รวมทัง้ จัดใหมี
ชองทางทีห่ ลากหลายและเพียงพอในการรับฟงความคิดเห็นจากคนสุชน
ขอ ๑๕ ผูบ ริหารสุชน ใหความสำคัญตอการจัดกิจกรรมสรางสัมพันธของคนสุชนอยางเหมาะสมและ
ตอเนือ่ ง

หมวดที่ ๔ : องคกรแหงการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพ
ขอ ๑๖ คนสุชน มุง มัน่ รวมกันทำให สช. เปนองคกรแหงการเรียนรู โดยพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ ง
เขาใจบทบาทภารกิจขององคกรและสวนงานตางๆในองคกร และเทาทันสถานการณรอบดานเพือ่ ยกระดับ
การทำงานใหดียิ่งขึ้น
ขอ ๑๗ คนสุชน ใหความสำคัญตอสรางและจัดการความรู และนำมาพัฒนาปรับปรุงการทำงานของ
ตนเองและองคกร
ขอ ๑๘ กลุม งานทรัพยากรบุคคล มีระบบการพัฒนาและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพตนเองของ
คนสุชนที่หลากหลาย ทั่วถึง และตอเนื่อง
ขอ ๑๙ ผูบ ริหารสุชน กำหนดนโยบายและสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมทีเ่ อือ้ ตอการเรียนรู
และพัฒนาตนเองของคนสุชน
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หมวดที่ ๕ : องคกรที่สรางคุณประโยชนตอสังคม
ขอ ๒๐ คนสุชน รวมกันทำให สช. เปนองคกรที่สรางคุณประโยชนตอสังคม เปนที่รูจักและไดรับ
การยอมรับในเรื่องกระบวนการมีสวนรวม กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ และการสานพลัง

หมวดที่ ๖ : การขับเคลื่อนและทบทวนธรรมนูญ
ขอ ๒๑ ให สช. แตงตัง้ คณะทำงาน เพือ่ เปนแกนดำเนินงานหรือนำไปสูก ารปฏิบตั ติ ามเจตนารมณ
ของธรรมนูญคนสุชนฉบับนี้ คณะทำงานนี้ มีวาระ ๒ ป โดยอาจไดรับแตงตั้งอีกในวาระถัดไปได แตให
พิจารณาองคประกอบของคณะกรรมการหมุนเวียนตามความเหมาะสม
ขอ ๒๒ กรณีทม่ี กี ารละเมิดธรรมนูญฉบับนีใ้ หคณะทำงาน ตามขอ ๒๑ นำประเด็นดังกลาวเขาปรึกษา
พิจารณาในการประชุมคณะทำงาน โดยใชวธิ กี ารกระตุน จูงใจ ใหคนสุชนปฏิบตั ติ ามกรอบทิศทางของธรรมนูญ
ขอ ๒๓ การยืน่ แกไขเพิม่ เติมใดๆในธรรมนูญนี้ ตองยึดหลักเหตุผล ความจำเปน และประโยชนทจ่ี ะ
เกิดแกคนสุชน โดยตองมีการรับฟงความเห็นและหาฉันทมติคนสุชน ในรูปแบบตางๆ เชน เวทีที่ประชุม
สำนักงาน สช. เปนตน
ขอ ๒๔ ใหคณะทำงานรวบรวมผล หรือประเมินการดำเนินงาน รายงานแจงในที่ประชุมของคน
สุชน อยางนอย ๑ ครั้งตอป และจัดใหมีการทบทวนธรรมนูญหลังจากประกาศใชทุก ๔ ป เพื่อแกไข
ปรับปรุงธรรมนูญคนสุชน ตอไป

ประกาศใชเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

ธรรมนูญคนสุชน ฉบับที่ ๑

O

SคานิยมองคCIAL
ก ร สช.
สานพลังปญญา สรางสรรคนโยบายสาธารณะ

Core Value

S O CIAL

SOCIAL-

Strategic & Synergy
Operation Teamwork

มีกลยุทธ สานพลัง
ทำงานเปนทีม

Civic Mind and communication จิตบริการ สื่อสารสังคม

Integrity & Righteous
Adeptness

ซื่อตรง เที่ยงธรรม

Learning and Adaptation

พัฒนาไมหยุดนิ่ง

เชี่ยวชาญ มีวิชชา

สานพลังปญญา สรางสรรคนโยบายสาธารณะ

s
องคประกอบ

Strategic & Synergy
DO

DON’T

Strategic

วางแผนการทำงานอยางมี
กลยุทธและเปนระบบและ
ปรับแผนตามสถานการณ
วิเคราะหจดุ ออนจุดแข็งของ
สถานการณ (SWOT)
เรียนรูรวมกับองคกรอื่น

ทำงานแบบไมมีแผน
ไมพัฒนาตอยอด

Synergy

คนหาเปาหมายรวม และ
ยอมรับเปาหมายรวม
วิเคราะหเครือขาย Social
Mapping
มีหัวใจความเปนมนุษย
รับฟงความเห็นทีแ่ ตกตาง

ยึดองคกรเปนตัวตั้ง

คิดเชิงระบบ
รูทันสถานการณ
การทำงานอยางมีกลยุทธ

สานสัมพันธภาคีเครือขาย
(ใน-นอก)
มีทักษะการเจรจาตอรอง

สานพลังปญญา สรางสรรคนโยบายสาธารณะ

O
องคประกอบ

Operation Teamwork

DO

DON’T

Trust

ไววางใจ
ใหเกียรติซึ่งกันและกัน
เชื่อใจ
มีความรักความผูกพัน
รวมทุกขรวมสุข
โปรงใส
เขาใจผูอื่น ใหอภัย

นินทาลับหลัง
พูดสอเสียด
อิจฉา ริษยา
ปดบัง/ทุจริต
แบงกลุมแตกแยก

Common Goal

รูบทบาททำงาน
รับผิดชอบเต็มกำลัง
เคารพกติกา
วางแผนรวม
คิดถึงประโยชนสวนรวม
ชวยเหลือ สนับสนุน
ใหโอกาส

เกีย่ งงาน
ปดความรับผิดชอบ
ทำคนเดียว
คิดถึงแตประโยชนสว นตน

สานพลังปญญา สรางสรรคนโยบายสาธารณะ

C
องคประกอบ

Civic Mind and communication

DO

DON’T

อุทิศตน

เสียสละ
จิตสาธารณะ
กระตือรือรนที่จะชวยเหลือ
มีความอดทน อดกลั้น
ควบคุมอารมณในการให
บริการได

ไมควบคุมอารมณ
ทำเฉพาะหนาที่ตนเอง
ปฏิเสธงาน

สื่อสารเพื่อสราง
ความ(ประทับใจ)รู
ความเขาใจ และ
แรงบันดาลใจ

ใชภาษาใจและภาษากายใน
การสื่อสาร
รับฟงความคิดเห็น
สื่อสารชัดเจน ตรงประเด็น

สานพลังปญญา สรางสรรคนโยบายสาธารณะ

I
องคประกอบ

Integrity & Righteous

DO

DON’T

คุณธรรม

ยุติธรรม ตรงไปตรงมา
เห็นแกประโยชนสวนรวม
ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
มีเหตุผล

เลือกปฏิบัติ
เห็นแกตัว พวกพอง
ไมมีเหตุผล

เคารพกติกา
กฎระเบียบ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
เครงครัดตอกฎระเบียบ
ยอมรับตกลงรวมกัน
รับผิดชอบ

แหกกฎ
ไมยอมรับ
ปลอยปละละเลย

สานพลังปญญา สรางสรรคนโยบายสาธารณะ

A
องคประกอบ
รูแ จง

Adeptness
DO
สั่งสมความรู ประสบการณ
และสามารถถายทอดผูอื่นได

ฝกฝนตนเองเสมอ
แลกเปลี่ยน พรอมเปดรับ
ความรูใหม

ประยุกตใช

เรียนรูตลอดเวลา
พัฒนาไมสิ้นสุด
สรางนวัตกรรมใหม

DON’T
ยึดติดกับความรู ความเกง
ความเชื่อ

ติดกรอบรูปแบบเดิมๆ
ซ้ำ ๆ
ดูดาย

สานพลังปญญา สรางสรรคนโยบายสาธารณะ

L
องคประกอบ
เรียนรู

การประยุกต
ตอยอดความรู

Learning and Adaptation

DO
แลกเปลี่ยนเรียนรูภายใน
กลุม ขามกลุม
กระตุนการเรียนรูตนเอง
และผูอื่นอยูเสมอ
ฟงความคิดเห็น เปดใจรับ
ฟงหลายมุมมองดวยความ
เต็มใจ
เรียนรูสิ่งใหมตลอดเวลา

DON’T
ดวนสรุป
เปนน้ำเต็มแกว
ติดกรอบรูปแบบเดิมๆ
ซ้ำๆ

นำบทเรียนมาพัฒนา
ตอยอดในการเรียนรู

สานพลังปญญา สรางสรรคนโยบายสาธารณะ

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)
ชั้น ๓ อาคารสุขภาพแหงชาติ
๘๘/๓๙ หมู ๔ ซ.ติวานนท ๑๔
ถ.ติวานนท ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท: ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๐ แฟกซ: ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๑

