
  ฉบับที่ ๑ 
 พ.ศ. ๒๕๖๑

ธรรมนูญคนสุชน



  ธรรมนูญนี้ ใชชื่อวา “ธรรมนูญคนสุชน” เปนธรรมนูญของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการ

สุขภาพแหงชาติ (สช.) ดวย สช. เปนองคกรท่ีมีภารกิจหลักในการพัฒนานโยบายสาธารณะดานสุขภาพ 

โดยเช่ือม่ันในแนวคิดการมีสวนรวมของคนสุชน โดยผานกระบวนการและเคร่ืองมือภายใต 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” เพ่ือใชเปนการกำหนดกรอบทิศทาง 

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 หัวหนากลุมงาน 

     ผูอำนวยการสำนัก รองเลขาธิการ เลขาธิการ 

 ธรรมนูญคนสุชน 
ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑

ธรรมนูญคนสุชน ฉบับท่ี ๑



 

   “องคกร” หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ และหนวยงานภายใตกำกับ

    “ธรรมาภิบาล” หมายถึง หลักการบริหารจัดการท่ีชวยสงเสริมองคกรอยางสรางสรรคใหมี

    ศักยภาพประสิทธิภาพ สุจริต ประสิทธิผล กระจายอำนาจ ความเสมอภาค การมีสวนรวม 

   เปนธรรม ถูกตอง โปรงใส และตรวจสอบได บนพ้ืนฐานของจริยธรรม รับผิดชอบตอสังคม

   “การพัฒนาศักยภาพ” หมายถึง การพัฒนาความรู ความสามารถ และศักยภาพภายใน

     ตนเอง นำมาใชใหเกิดประโยชนตอการทำงานของตนเองและองคกร  

   “กระบวนการมีสวนรวม” หมายถึง การมีสวนรวมท่ีเปนอิสระโดยความสมัครใจในการรวมคิด 

   รวมวางแผน รวมตัดสินใจ รวมดำเนินการ รวมรับประโยชน และรวมติดตามประเมินผล 

   ในที่นี้ไมไดหมายถึง การเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการที่องคกรเปนผูกำหนดเทานั้น แต

   หมายความถึง การให คนสุชน รวมกันคิดและตัดสินใจกำหนดทิศทางการพัฒนา รวมปฏิบัติ

   ตามแผนของกลุมหรือองคกรและรับประโยชนรวมกันโดยองคกรเปนเพียงผูสนับสนุน

  “การสานพลัง” หมายถึง การเช่ือมประสานพลังจากบุคคล หรือกลุมบุคคลอ่ืน มารวมกันใน

   การขับเคลื่อนสังคมไปสูความดีงามตางๆ เปนการเปลี่ยนพลังปจเจกเปนพลังมวลรวม 

   (Collective Power)

    “องคกรแหงความสุข” หมายถึง องคกรท่ีบุคลากรมีสุขภาวะท่ีดี สามารถจัดการตนเองและ

   ใชชีวิตอยางสมดุล มีความคิดสรางสรรคในการอยูรวมกันและออกแบบการพัฒนาท่ีเหมาะสม

   กับองคกร เพ่ือใหองคกรเติบโต ม่ันคง ย่ังยืน และปรับตัวทันตอการเปล่ียนแปลง

  “ภาคีเครือขาย” หมายถึง คน กลุมคน หนวยงาน กลุมองคกร หรือกลุมหนวยงาน ท่ีรวมงาน

   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 ส่ือสารสังคม” มีความเสียสละ 

      มีจิตสาธารณะ กระตือรือรนที่จะชวยเหลือ รับฟงความคิดเห็นผูอื่น สื่อสารชัดเจน 

      ตรงประเด็น 

ธรรมนูญคนสุชน ฉบับท่ี ๑
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    • I “Integrity & Righteous : ซ่ือตรง เท่ียงธรรม” มีคุณธรรม ยุติธรรม ตรงไปตรงมา 

     ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง มีเหตุผล เคารพกติกา/กฎระเบียบ 

   • A “Adeptness : เช่ียวชาญ มีวิชชา”  ฝกฝนตนเองเสมอ ส่ังสมความรู ประสบการณ 

     และสามารถถายทอดผูอ่ืนไดเปดรับความรูใหมๆ  เรียนรูตลอดเวลา พัฒนาไมส้ินสุด 

     สรางนวัตกรรมใหม  

   • L “Learning & Adaptation : พัฒนาไมหยุดน่ิง” กระตุนการเรียนรูตนเองและผูอ่ืน

      อยูเสมอ นำบทเรียนมาพัฒนาตอยอดในการเรียนรู

  “องคกรแหงการเรียนรู” หมายถึง องคกรท่ีมีการจัดการความรูในการปรับเปล่ียน และคนหา

    วิธีใหมๆ ในการดำเนินการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการดำเนินงาน โดยใชกระบวนการสราง 

     รวบรวม แลกเปลี่ยน ใชความรูในการทำงานเพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมาย

   “องคกรสรางคุณประโยชนตอสังคม” หมายถึง องคกรท่ีมีการดำเนินงานท่ีมุงเนนการทำงาน

    เพ่ือประโยชนสาธารณะ ตอบสนองความตองการของสังคม โดยมีเปาหมายใหสังคมเกิดการ

    เปลี่ยนแปลงและพัฒนาใหดียิ่งขึ้น

   “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการท่ีไดรับมอบหมายจากเลขาธิการในการดำเนินงาน

     ขับเคลื่อนธรรมนูญคนสุชน ใหบรรลุเปาหมาย

    หมวดที่ ๑ : ปรัชญาและแนวคิด “ธรรมนูญคนสุชน”

  

      

 

  ขอ ๖ คนสุชน รวมกันทำใหองคกรเปนที่รูจัก ยอมรับ และมีภาพลักษณที่ดีในการดำเนินการตาม

ภารกิจของ สช. 

 ขอ ๗  คนสุชน รวมมือและแสดงออกถึงความซ่ือสัตย โปรงใส รวมท้ังใหความสำคัญและกำลังใจใน

การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกา ขอบังคับ ขององคกร เพื่อนำ สช. สูการเปนองคกรธรรมาภิบาล

  ขอ ๔  ธรรมนูญคนสุชน จัดทำข้ึนเพ่ือใชเปนกรอบทิศทาง แนวทางการทำงาน และการอยูรวมกัน

ของคนสุชน 

 ขอ ๕ แนวคิดในการจัดทำธรรมนูญคนสุชน มุงหวังใหเกิดการพัฒนาองคกรในทุกมิติ ท่ีมุงสูองคกร

ธรรมาภิบาล องคกรแหงความสุข องคกรแหงการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพ และองคกรท่ีสรางคุณประโยชน

ตอสังคมที่สอดคลองตามคานิยม SOCIAL ที่คนสุชนยึดมั่นรวมกัน 

หมวดที่ ๒ : องคกรธรรมาภิบาล
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  ขอ ๘ คนสุชน รวมมือกันทำให สช. เปนองคกรแหงความสุข ท่ีบุคลากรมีสุขภาวะท่ีดี สามารถจัดการ

ตนเองและใชชีวิตอยางสมดุล มีความคิดสรางสรรคในการอยูรวมกัน และออกแบบพัฒนาสรางสภาพส่ิงแวดลอม

ท่ีเอ้ือตอตอการทำงานอยางมีสุขภาวะ

 ขอ ๙ คนสุชน ปฏิบัติหนาท่ีของตนเองอยางดีท่ีสุด ยึดผลประโยชนสาธารณะเปนท่ีต้ัง และคำนึงผลกระทบ

ตอคนสุชนดวยกันเอง องคกร ผูอ่ืนและภาคีเครือขาย

  ขอ ๑๐ คนสุชน ใหความสำคัญกับการจัดสรรเวลาระหวางการทำงาน ชีวิต สุขภาพ และครอบครัวอยาง

สมดุล

 ขอ ๑๑ คนสุชน เปดใจรับฟงและเคารพตอทุกความเห็น รวมท้ังมีสิทธ์ิเสนอความคิดเห็นอยางสรางสรรค

โดยใชเหตุผลบนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงและชวยเหลือกันทำงานอยางเต็มใจโดยมุงความสำเร็จขององคกรเปนสำคัญ

 ขอ ๑๒ ผูบริหารสุชนรวมกับคนสุชน กำหนดบทบาท/หนาท่ี จัดอัตรากำลังของแตละสำนัก/กลุมงานให

ชัดเจนตามภารกิจหลักขององคกร และเกิดความสมดุลตามท่ีระบุในขอ ๑๐ ดวย

 ขอ ๑๓ ผูบริหารสุชน กระตุน  จูงใจ สรางความรูสึกใหทุกคนเปนสวนหน่ึงขององคกร ใสใจและดูแลจิตใจ

คนสุชน เพ่ือใหคนสุชนทุกคนมีสุขภาวะท่ีด ีพรอมปฏิบัติภารกิจใหบรรลุตามเปาหมายขององคกรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

 ขอ ๑๔ ผูบริหารสุชน ใหความสำคัญและจัดกระบวนการมีสวนรวมในการทำงานรวมกัน รวมท้ังจัดใหมี

ชองทางท่ีหลากหลายและเพียงพอในการรับฟงความคิดเห็นจากคนสุชน

 ขอ ๑๕ ผูบริหารสุชน ใหความสำคัญตอการจัดกิจกรรมสรางสัมพันธของคนสุชนอยางเหมาะสมและ

ตอเน่ือง

หมวดท่ี ๓ : องคกรแหงความสุข

  ขอ ๑๖ คนสุชน มุงม่ันรวมกันทำให สช. เปนองคกรแหงการเรียนรู โดยพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง

เขาใจบทบาทภารกิจขององคกรและสวนงานตางๆในองคกร และเทาทันสถานการณรอบดานเพ่ือยกระดับ

การทำงานใหดียิ่งขึ้น 

  ขอ ๑๗ คนสุชน ใหความสำคัญตอสรางและจัดการความรู และนำมาพัฒนาปรับปรุงการทำงานของ

ตนเองและองคกร

  ขอ ๑๘ กลุมงานทรัพยากรบุคคล มีระบบการพัฒนาและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพตนเองของ

คนสุชนที่หลากหลาย ทั่วถึง และตอเนื่อง

  ขอ ๑๙ ผูบริหารสุชน กำหนดนโยบายและสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

และพัฒนาตนเองของคนสุชน

หมวดที่ ๔ : องคกรแหงการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพ



   ขอ ๒๐ คนสุชน รวมกันทำให สช. เปนองคกรที่สรางคุณประโยชนตอสังคม เปนที่รูจักและไดรับ

 การยอมรับในเรื่องกระบวนการมีสวนรวม กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ และการสานพลัง

หมวดที่ ๕ : องคกรที่สรางคุณประโยชนตอสังคม

  ขอ ๒๑ ให สช. แตงต้ังคณะทำงาน เพ่ือเปนแกนดำเนินงานหรือนำไปสูการปฏิบัติตามเจตนารมณ 

ของธรรมนูญคนสุชนฉบับนี้ คณะทำงานนี้ มีวาระ ๒ ป โดยอาจไดรับแตงตั้งอีกในวาระถัดไปได แตให

พิจารณาองคประกอบของคณะกรรมการหมุนเวียนตามความเหมาะสม 

  ขอ ๒๒ กรณีท่ีมีการละเมิดธรรมนูญฉบับน้ีใหคณะทำงาน ตามขอ ๒๑ นำประเด็นดังกลาวเขาปรึกษา

พิจารณาในการประชุมคณะทำงาน โดยใชวิธีการกระตุน จูงใจ ใหคนสุชนปฏิบัติตามกรอบทิศทางของธรรมนูญ  

  ขอ ๒๓ การย่ืนแกไขเพ่ิมเติมใดๆในธรรมนูญน้ี ตองยึดหลักเหตุผล ความจำเปน และประโยชนท่ีจะ

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 

หมวดที่ ๖ : การขับเคลื่อนและทบทวนธรรมนูญ

ธรรมนูญคนสุชน ฉบับท่ี ๑


