สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

นโยบาย
การกากับดูแลองค์การที่ดี
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

คานา
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ โดยมีความสอดคล้องกับการวางระบบประกัน
คุณภาพองค์การ ตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หลักธรรมาภิบาลและนโยบาย
ของรัฐบาล รวมทั้งการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริต และการส่งเสริมคุ้มครอง
จริยธรรมในองค์การ อันจะทาให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ
สวรส. จึงได้มีการทบทวน ปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี ประกอบด้วยนโยบายหลัก ๔ ด้าน
คือ ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน โดย
กาหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและค่านิยมร่วมสาหรับองค์การ และ
บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
(ลงชื่อ) นพพร ชื่นกลิ่น
(นายนพพร ชื่นกลิ่น)
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นหน่วยงานของรัฐ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ โดยมีภารกิจ ดังนี้
1) สำรวจ ศึกษำและวิเครำะห์ทำงวิชำกำรต่ำงๆ เพื่อวำงเป้ำหมำย นโยบำยและจัดทำแผนโครงกำรและ
มำตรกำรต่ำงๆ ในกำรพัฒนำระบบสำธำรณสุขของประเทศ
2) ประสำนงำนกับหน่วยงำนด้ำนนโยบำยและแผนของรัฐบำล และหน่วยงำนอื่น ๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดนโยบำยกำรวิจัยเพื่อพัฒนำระบบสำธำรณสุข รวมทั้งกำรนำผลกำรวิจัยไปใช้ในกำรกำหนด
นโยบำยและแผน
3) สนับสนุนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำระบบสำธำรณสุขของภำครัฐและภำคเอกชนและส่งเสริมควำมร่วมมือกำร
วิจัยระบบสำธำรณสุขระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชน ตลอดจนนำนำประเทศ รวมทั้งดำเนินกำรวิจัยด้ ำนระบบ
สำธำรณสุขที่มีควำมสำคัญตำมนโยบำยและไม่มีสถำบันวิจัยหรือหน่วยงำนวิจัยอื่นดำเนินกำร
4) สนับสนุนกำรเพิ่มสมรรถนะ รวมถึงกำรจัดกำรโครงกำรลงทุนและโครงกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องในกำร
เลือก กำรรับ และกำรถ่ำยทอดวิทยำกำรและเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศ เพื่อให้ได้วิทยำกำรและเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภำพและเหมำะสม
5) บริ กำรข้ อมูล ข่ำวสำรเกี่ ย วกั บ ควำมรู้และผลงำนวิ จัยและวิช ำกำรสำธำรณสุ ขแก่ห น่ว ยงำนของรั ฐ
เอกชน และสำธำรณชน
6) กระทำกำรอื่นใดตำมที่กฎหมำยกำหนดให้เป็นหน้ำที่ของสถำบันหรือตำมที่คณะกรรมกำรกำหนด
ในฐานะผู้บริหารของ สวรส. เห็นควรมีการจัดทานโยบายการการกากับดูแลองค์การที่ดีของ สวรส. ให้
สอดคล้ อ งกั บ การปรั บ ปรุ งโครงสร้ า งแบ่ ง ส่ ว นงานของสถาบั นวิ จั ยระบบสาธารณสุ ข พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่ อให้ ก าร
ปฏิบัติ งานของ สวรส. มีระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลั กธรรมาภิบาลและนโยบายรัฐบาล โดยมุ่งเน้นถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้ างความมีศักดิ์ศรีของหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อสร้างความไว้วางใจของประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของ สวรส. ได้รวบรวมหลักการ นโยบาย การปฏิบัติการ แนวทางปฏิบัติ
โดยบุคลากรทุกระดับ สวรส.จะสามารถนามาเป็นแนวทางยึดถือในการดาเนินการ ทั้งนี้นโยบายการกากับดูแล
องค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัย
(ลงชื่อ)

นพพร ชื่นกลิ่น
(นายนพพร ชื่นกลิ่น)
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
๙ พ ฤ ศ จิ ก า ย น ๒ ๕ ๖ ๑

สารบัญ
คานา
ประกาศเจตนารมณ์
ข้อมูลองค์การ
โครงสร้างองค์กร
หลักการและแนวคิดในการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
วัตถุประสงค์การจัดทานโยบายการก กับดูแลองค์การที่ดี
คาอธิบายนโยบายหลัก ๔ ด้าน
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม
นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายด้านองค์การ
นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
ขั้นตอนการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
แผนการดาเนินงานตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
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ข้อมูลองค์กร
วิสัยทัศน์
“ผู้นาระบบวิจัยที่สร้างความรู้เชิงประจักษ์ เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพไทย”
พันธกิจ
“พัฒนาระบบวิจัย เพื่อขับเคลื่อนความรู้ อย่างมีทิศทางและมีส่วนร่วม”
เป้าประสงค์หลัก
๑) มีทิศทางการวิจัยด้านสุขภาพของประเทศ
๒) มีองค์ความรู้ที่เพียงพอและทันสมัยในการกาหนดนโยบายหรือการนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้าน
สุขภาพของประชาชน
๓) เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
ค่านิยม
F = future focus หมายถึง การมุ่งเน้นอนาคต
I = Integrity and Accountability หมายถึง ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ
R = readiness to learn หมายถึง การเรียนรู้อยู่เสมอ
S = system thinking หมายถึง การคิดอย่างเป็นระบบ
T = teamwork หมายถึง การทางานเป็นทีม
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างทิศทางและจัดลาดับความสาคัญของงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างและจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยระบบสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการวิจัยระบบสุขภาพให้มีมาตรฐานและยั่งยืน โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

โครงสร้างองค์กร

หลักการและแนวคิดในการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๔ หน้าที่ของชนชาวไทย มาตรา ๗๔ ก
“บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้ างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ เจ้ าหน้าที่อื่น
ของรั ฐ มีห น้ าที่ดาเนิ น การให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ ส่ ว นรวม อานวยความสะดวก และ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่และ ในการ
ปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งต้ องวางตนเป็นกลางทางการเมือง….” และมาตรา
๗๘ (๔) (๕) รัฐต้องดาเเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้
(๔) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของ
รั ฐ ควบคู่ ไ ปกั บ การปรั บ ปรุ ง รู ป แบบและวิธี ก ารท างาน เพื่อ ให้ การบริห ารราชการแผ่ นดิ น เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติ
ราชการ
(๕) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้การจัดทาและการให้บริการสาธารณะ เป็นไป
อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
๒. การกาหนดให้มีการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการนาหลักการ
บริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเข้ ามาประยุกต์ ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการ
แผ่นดินของไทย ดังเจตนารมณ์ที่ปรากฏอย่างชัดเจนในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕
มุง่ เน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ กล่าวคือ
“การบริ ห ารราชการเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ของรั ฐ ความมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ความคุ้ ม ค่ า ในเชิ ง ภารกิ จ แห่ ง รั ฐ การลดขั้ น ตอนการปฏิบั ติ ง าน การลดภารกิ จ และยุ บ เลิ ก
หน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้ แก่ท้องถิ่น การกระจายอานาจตัดสินใจ การอานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน
การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่ งตั้งบุคคลเข้าดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ ต้องคานึงถึง
หลักการตามวรรคหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งให้คานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการให้ เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากาหนด หลักเกณฑ์
และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้”
๓. คาแถลงนโยบายรั ฐ บาลของคณะรัฐ มนตรีต่ อรัฐ สภาเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ เรื่องการพัฒ นา
ระบบงานให้ มีความรวดเร็ว มีป ระสิ ทธิภาพ โปร่ งใส และตรวจสอบได้ ส่งเสริมให้ ใช้ หลั กธรรมาภิบาลเป็ น
แนวทาง ในการปฏิบัติราชการ และพัฒนาสมรรถนะของข้ าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
เพื่ อ ให้ มี ขี ด ความสามารถในการปฏิ บั ติ ร าชการและการส่ ง มอบบริ ก ารสาธารณะ โดยจะเน้ น การพั ฒ นา
ข้าราชการ ในตาแหน่งที่มีความสาคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงในระบบ
ราชการ รวมทั้งวางมาตรการสาหรับประเมินผลการปฏิบัติงาน และจ่ ายค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมตามผลงาน
เพื่อให้เกิดขวัญกาลังใจและแรงจูงใจในการพัฒนาผลงาน

๔. ส านั ก งาน ก.พ.ร. ได้ ด าเนิ น โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ นั บ ตั้ ง แต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๗ จนถึงปจจุบัน โดยได้จัดทา เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้น เพื่อส่ งเสริม
และสนั บ สนุ น ให้ ส่ ว นราชการต่ างๆ น าไปใช้ ในการยกระดับและพั ฒ นาคุณ ภาพการบริห ารจั ดการให้ เป็ น
หน่วยงานที่มีผลการ ปฏิบัติงานสูง และมีมาตรฐานการทางานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากลซึ่งในเกณฑ์ คุณภาพ
การบริหารจัดการ ภาครัฐ หมวด ๑ การนาองค์การนั้น ส่วนหนึ่งได้ให้ความสาคัญกับการนาองค์กร เพื่อให้ส่วน
ราชการ มีการกากับดูแลตนเองที่ดีโดยดาเนินการด้วยความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบ ปกป้ อง
ผลประโยชน์ของประเทศชาติและดาเนินการอย่างมีจริยธรรม รวมทั้งต้องมีความรับผิดชอบต่ อสังคม ด้วยการ
ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การเป็นทั้งคนเก่งและคนดีมีจริยธรรมและธรรมาภิบาล ประพฤติตนต่ อเพื่อนร่วมงาน
ด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึงการใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างมีความรับผิดชอบแล้ว บุคลากร
ในองค์การต้องมีการดาเนินงานอย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลต่ อผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
ผู้บริหารควรมีการกาหนดกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตนของบุคลากรในองค์ การ ว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง
เหมาะสมหรือไม่
วัตถุประสงค์การจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อให้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขมีหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน และสามารถ บรรลุผลในทาง
ปฏิบัติอย่างแท้จริง การจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีจึงยึดวัตถุประสงค์ที่สาคัญ ดังนี้
๑. เพื่ อ ใช้ เ ป็ น นโยบายที่ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรปฏิ บั ติ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก ธรรมาภิ บ าล
หน่วยงานรับผิดชอบสามารถปฏิบัติและรายงานผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
๒. ผู้บริหารใช้เป็นแนวทางในการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
รวมถึ ง ใช้ เ ป็ น แนวทางในการติ ด ตามความก้ า วหน้ า และผลส าเร็ จ ของการ ด าเนิ น งาน เพื่ อ รายงานต่ อ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
๓. ผู้รั บบริ การและผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสียของ สวรส. มีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อการดาเนินงานของ
สวรส. ในฐานะผู้ดูแลระบบบริหารการวิจัยด้านสุขภาพ
คาอธิบายนโยบายหลัก ๔ ด้าน
๑. ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม
- รัฐ หมายถึง บ้านเมือง ประเทศชาติและหมายรวมถึงประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งข้อตกลงระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้อง
- สังคม หมายถึง คนจานวนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตามระเบียบ กฎเกณฑ์โดยมีวัตถุประสงค์
ร่วมกัน เช่น สังคมชนบท หรือสมาคมของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น สังคมชาวบ้าน
- สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่างๆทั้งทางธรรมชาติและทางสังคมที่อยู่รอบๆ มนุษย์ มีทั้งที่ดีและไม่ดี เช่น
โรงเรียนสร้างสวนดอกไม้/ปลูกผักให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่นักเรียน ชุมชนที่มีการทะเลาะวิวาทกัน หรือเล่นการ
พนัน ดื่มสุราเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีแก่เด็ก

๒. ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการโดยตรง หรือผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ
ทั้งนี้ รวมถึงผู้รับบริการที่เป็นส่วนราชการด้วย
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
จากการดาเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น บุคลากรในส่วนราชการ ผู้ส่งมอบงาน
รวมทั้งผู้รับบริการด้วย
๓. ด้านองค์การ
- องค์การ หมายถึง ศูนย์รวมกลุ่มบุคคลหรือกิจการที่ประกอบกันขึ้นเป็นหน่วยงานเดียวกันเพื่อดาเนิน
กิจการตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในกฎหมายหรือในตราสารจัดตั้งซึ่งอาจเป็นหน่วยงานของรัฐ เช่น องค์การ
ของรัฐบาล หน่วยงานเอกชน เช่นบริษัทจากัด สมาคมหรือหน่วยงานระหว่างประเทศ เช่นองค์การสหประชาชาติ
ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงทิศทางในการดาเนินงาน นโยบายโครงสร้าง กระบวนงาน ระบบ ระเบียบและข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพื่อความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลขององค์การ เช่น ระบบการควบคุมภายในการ
จัดซื้อจัดจ้าง การบริหารความเสี่ยง การจัดการระบบข้อมูล การขัดผลประโยชน์ทางราชการ ตลอดจนการรักษา
จรรยาบรรณราชการ
๔. ด้านผู้ปฏิบัติงาน
- ผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในองค์การ

นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
…………………………………………………….
นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก
……………………………………………………..
๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภายในและภายนอก สวรส. เพื่อพัฒนาสมรรถนะการ
บริหาร จัดการงบวิจัยของประเทศให้เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้
๒. ให้ความสาคัญกับเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนที่ สวรส. ตั้งอยู่ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แนวทางปฏิบัติ
- พัฒนาขีดสมรรถนะของผู้ทาหน้าที่บริหารจัดการการวิจัย ด้านสุขภาพ ให้มีความเข้าใจวิธีการจัดทา
ระบบและการด าเนิ น การตามระบบบริ ห ารจัดการส าหรับการสนับสนุ น ส่ ง เสริ มการวิจัยให้ ส ามารถสร้า ง
ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ และตระหนักถึงความคุ้มค่า
- ให้ความสาคัญต่อการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการเปิดโอกาสให้มีการ
ตรวจสอบการทางานได้
- ให้ความสาคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยกาหนดให้มีกิจกรรมที่เพื่อ
เสริ มสร้ างความสัมพันธ์อันดีร ะหว่างกัน รวมทั้งให้ มีกิจกรรมรณรงค์ให้ สวรส. เป็นสานักงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมและจัดกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่าเสมอ
โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

 กิจกรรมผู้ประสานงานระบบบริหารงานวิจัย

 สานักจัดการงานวิจัยและประสานวิชาการ

 กิจกรรมการจัดสรรทุนวิจัยรูปแบบต่างๆ

 หน่วยนโยบายและแผน, สานักจัดการงานวิจัย
และประสานงานวิชาการ
 หน่วยสื่อสารความรู้

 กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและสัมพันธ์อันดีต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
 กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 หน่วยสื่อสารความรู้

นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
…………………………………………….
นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
……………………………………………………………..
นโยบายหลัก
ส่ งเสริ มการบริ ห ารแบบบู ร ณาการ กับองค์การและสถาบันต่างๆ ตรวจสอบความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมการบริการและวางระบบการทาหน้าที่ที่มี
ประสิทธิภาพ
แนวทางปฏิบัติ
- ส่งเสริมความร่วมมือด้านงานวิจัยและการทางานแบบบูรณาการกับองค์การ และสถาบันต่างๆ เพื่อให้
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับประโยชน์สูงสุด
- พัฒนาแนวคิดสมัยใหม่โดยการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ เพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็ว ทันสมัย และมีความเป็นมืออาชีพ
- ปรับปรุงข้อมูลการวิจัยให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และใช้ประโยชน์ได้จริง
- จัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สวรส. และนาความ
คิดเห็นไปปรับปรุงกระบวนการทางาน
- เปิ ด เผยและให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ค รบถ้ ว น เพี ย งพอ เชื่ อ ถื อ ได้ ถู ก ต้ อ ง และทั น การณ์ แก่
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม
โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

 กระบวนการจัดทายุทธศาสตร์รายประเด็น

 หน่วยนโยบายและแผน

 กระบวนการบริหารจัดการการวิจัย

 สานักจัดการงานวิจัยและประสานวิชาการ

 Digital Research Information Center
 e – Journal

 หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สานักจัดการงานวิจัยและประสานวิชาการ

 การประชุมวิชาการ สวรส.

 สานักจัดการงานวิจัยและประสานวิชาการ

 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

 หน่วยสื่อสารความรู้

นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
……………………………………………………………..
นโยบายด้านองค์การ
…………………………………………………………………
นโยบายหลัก
ส่งเสริมการดาเนินงานของ สวรส. ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี และป้องกันมิให้เกิดการขัดกันของผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตาม
ยุทธศาสตร์ และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ
แนวทางปฏิบัติ
- ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการทางาน
- การบริหารจัดการและปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนระบบการทางานและลดขั้นตอน
หรืออานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ
- ปรับปรุงกระบวนการทางาน เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
- ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ภายในองค์กรและระบบประกันคุณภาพองค์กร
- จัดทามาตรฐาน/ คู่มือการปฏิบัติงานและมีการสื่อสารให้ทราบโดยทั่วกัน
โครงการ/กิจกรรม
 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต
 การบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหาร
จัดการองค์กร (ระบบ Back Office)

ผู้รับผิดชอบ
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
 หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

 การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทางาน
(ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กาหนดใน PMQA)
 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้
 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

 ทุกหน่วยงาน
 สานักจัดการงานวิจัยและประสานวิชาการ

นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
………………………………………………………
นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
……………………………………………………………
นโยบายหลัก
ส่งเสริมการดาเนินงานของ สวรส. ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี และป้องกันมิให้เกิดการขัดกันของผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อ น ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ
แนวทางปฏิบัติ
- ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- ให้มีกิจกรรมการปรับกระบวนทัศน์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทางานและจัดวัฒนธรรมองค์กร
ใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สร้างขวัญและกาลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และเปิดโอกาสให้บุคลากร
ทุกระดับมีส่วนร่วมในการออกแบบงานใหม่ที่มีความหลากหลายในการพัฒนาองค์กร
โครงการ/กิจกรรม
 โครงการสร้างความผูกพันในองค์กร
 แผนพัฒนาบุคลากร สวรส.
 การบริหารกิจกรรมพัฒนาองค์ร

ผู้รับผิดชอบ
 หน่วยทรัพยากรมนุษย์

แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
๑. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ หรือจัดกิจกรรมเสริม เพื่อสื่อสารให้บุคลากรภายในองค์การได้รับรู้และ
เข้าใจตรงกัน มากกว่า ๑ ครั้งในรอบปี เพื่อผลักดันให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
๒. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติต่อนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี ผู้บังคับบัญชา ใน
ทุกระดับมีส่วนร่วมและเห็นความสาคัญของนโยบายฯ โดยใช้ภาวะผู้นาในการปฏิบัติตามนโยบาย อย่างเคร่งครัด
เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
๓. การจั ดทาแผนยุ ทธศาสตร์ ของหน่ว ยงาน ขอให้ คานึงถึงหลั กธรรมาภิบาลของการปฏิบัติงาน
ประกอบการจัดทาโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ด้วย
๔. นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี ต้องมีการพิจารณาทบทวนในโอกาสที่เหมาะสมทุกครั้ง และ
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของหน่วยงาน
๕. จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง

ขั้นตอนการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์กรที่ดี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ตค.-พย.๖๑ คณะกรรมการบริหาร สวรส.
พย.๖๑

๑. กาหนดผู้รับผิดชอบ
ขั้นเตรียมการ

ขั้นจัดทาร่าง

คณะกรรมการบริหาร สวรส.

หน่วยนโยบายและแผน และ
หน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรม

๔. ก าหนดร่างนโยบายหลัก
๕. กาหนดแนวทางปฏิบัติ
๖. ขออนุมัติและ ประกาศใช้

ขั้นปฏิบัติ

อนุมัติ
๗. การนาไปปฏิบัติ

ขั้นติตตาม
และทบทวน

ไม่อนุมัติ

พย.- ธค. ๖๑ ผู้อานวยการ

มค.– กย. ๖๒ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม OG
มค.– กย. ๖๒

๙. ทบทวนผลการดาเนินงาน

หน่วยนโยบายและแผน
และคณะกรรมการ
บริหาร สวรส.

แผนการดาเนินงานตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
กิจกรรม
๑. กาหนดผู้รับผิดชอบ
๒. ประชุมชี้แจง
๓. ทบทวนวิสัยทัศน์
พันธกิจและค่านิยมหลัก
๔. กาหนดร่างนโยบายหลัก
๕. กาหนดแนวทางปฏิบัติ
๖. ขออนุมัติและประกาศใช้
๗. การนาไปปฏิบัติ
๘. ติดตามและประเมินผล
๙. ทบทวนผลการ
ดาเนินงาน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
หมายเหตุ
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

