การกากับดูแลกิจการทีด่ ีตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล จึงกาหนดกรอบการกากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ : จานวนข้อร้องเรียน (เรื่อง)
ส่วนที่ 1 : นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี 4 ประการ
1. นโยบายด้าน
1. จัดให้มีคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
2. สนับสนุนความเป็นอิสระในการดาเนินงานของคณะกรรมการก ากับดู แลกิจการ
องค์กร
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
3. จั ดให้ มี การพั ฒ นากระบวนการสื่ อสารในองค์ กรเพื่ อให้ เกิ ดการรั บรู้ ต่ อวิ ธี การ
ดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง
4. สนับสนุนการดาเนินงานแบบมี ส่ วนร่วมของทุกภาคส่ วนตามหลักธรรมาภิ บาล
อย่างสม่าเสมอ
5. จัดให้มี การวางแผนยุทธศาสตร์ การบริหารงาน การติดตามการดาเนินงานและ
รายงานผลการก ากั บการด าเนินงานตามหลั กธรรมาภิ บาลต่ อกรรมการบริหาร
คณะฯ และประชาคมคณะอย่างต่อเนื่อง
2. นโยบายด้าน
1. ผู้ปฏิบัติงานมีความตระหนัก เห็นความสาคัญ และเห็นคุณค่าและประโยชน์ของ
การดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาล
ผู้ปฏิบัติงาน
2. ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมสนับสนุน
ผู้ที่ปฏิบัติตามหลัก ธรรมาภิบาล มีความกล้าหาญที่จะท้วงติงในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่นๆ
3. นโยบายด้าน
1. มุ่งเน้นที่จะพัฒนาระบบการบริหารจัดการในทุกพันธกิจของคณะให้ได้มาตรฐาน
ตามระบบคุณภาพ
ผู้รับบริการและ
2. มุ่งเน้นความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ผู้มีส่วนได้
การรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ส่วนเสีย
4. นโยบายด้าน
1. สร้างสานึกรับผิดชอบต่อสังคม
2. สร้างความตระหนักในการตอบแทนสังคม
สังคมและ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรและพลังงานให้เกิดความคุ้มค่า
สิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ 2. หลักธรรมาภิบาลและตัวชี้วัด
การปฏิบัติงานดีตามกรอบการกากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลมีประสิทธิภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์
องค์ประกอบของการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 9 หลัก และตัวชี้วัด จานวน 36 ตัวชี้วัด ดังนี้
หลักธรรมาภิบาลและความหมาย
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
หมายถึง :
ผลการปฏิบัติงานที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้ า หม ายของแผนการปฏิ บั ติ ก ารตาม ที่ ไ ด้ รั บ
งบ ป ระม าณ ม าด าเนิ น ก าร รว ม ถึ งส าม าร ถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจ
คล้ายคลึงกัน และมีผลการปฏิบตั ิงานในระดับชั้นนา
ของประเทศเพื่อ ให้ เกิด ประโยชน์สุข ต่อ ประชาชน
โดยการปฏิบัติงานจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและ
ระบบงานที่ เ ป็ น มาตรฐาน รวมถึ ง มี ก ารติ ด ตาม
ประเมิน ผลและพัฒ นาปรับ ปรุงอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
หมายถึง :
การบริหารงานตามแนวทางการกากับดูแล
ที่ดี ที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้
เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม
ให้ อ งค์ ก รสามารถใช้ ท รั พ ยากร ทั้ ง ด้ า นต้ น ทุ น
ทรั พ ยากรบุ ค คลและระยะเวลาให้ เกิ ด ประโยช น์
สู ง สุ ด ต่ อ ก ารพั ฒ นาขี ด ค วาม ส าม ารถ ในก าร
ปฏิบัติงานตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและผู้มีส่วนได ส่วนเสียทุกกลุ่ม

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
หมายถึง :

ตัวชี้วัด

1. มีผลการปฏิบตั ิงานบรรลุตามเป้าหมายของแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีใน
ทุกพันธกิจ
2. มีการกาหนดวิสยั ทัศน์ยท
ุ ธศาสตร์ และมีการประกาศให้บคุ ลากรรับรู้
โดยทั่วกัน
3. มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
4. มีการนาผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง

1. มีการสนับสนุนให้บคุ ลากรได้รบั การพัฒนาเพื่อเพิม
่ ประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั งิ าน
2. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มกี ารปฏิบัตงิ านแบบมุง่ เน้นผลสัมฤทธิข์ อง
งาน
3. มีการสร้างมาตราฐานการปฏิบตั ิงานเพื่อเพิม
่ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัตงิ าน
4. มีการปรับปรุงกระบวนการทางานทีต่ อบสนองความต้องการของผูร้ ับ
บริการและผูม
้ สี ่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

การให้ บ ริ ก ารที่ ส ามารถด าเนิ น การได้ 1. มีการดาเนินการในการรับฟังความต้องการ และความคาดหวังของ
ผูม
้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ภายในระยะเวลาที่กาหนด และสร้างความเชื่อมั่น
ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือ 2. มีการดาเนินการในการตอบสนองความคาดหวัง ความต้องการของ
ความต้ อ งการของประชาชน ผู้ รับ บริก ารและผู้ มี
ผูม
้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย รวมถึงมีการตอบสนอง แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและแตกต่าง
อยางเป็นธรรมและรวดเร็ว
3. มีการดาเนินการวัดผลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจและนาผลมา
ปรับปรุง
4. มีการดาเนินการอานวยความสะดวกต่อประชาชนทีม
่ ารับบริการ
รวมถึงมีการจัดช่องทางการบริการให้ผม
ู้ ีสว่ นได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึง
ได้งา่ ย

หลักธรรมาภิบาล และความหมาย

ตัวชี้วัด

4. หลักภาระรับผิดชอบ(Accountability)
หมายถึง :
การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
และสิ่ งที่ เกิ ดขึ้ น โดยความรั บผิ ดชอบนั้ นควรอยู่ ใน
ระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้ ง
การแสดงถึ งความส านึ กในการรั บผิ ดชอบต่ อปั ญหา
สาธารณะ

1. มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานและประเมินตนเอง พร้อมทั้ง เผยแพร่
ผลการปฏิบตั ิงานและผลการประเมินตนเองให้สาธารณชนรับทราบ
2. มีการสร้างความตระหนักในสิทธิหน้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบัตงิ านของผูบ้ ริหาร อาจารย์ผู้สอน และบุคลากรสายสนับสนุนทุก
ระดับ
3. มีระบบการติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั ิงาน โดยเชีอ่ มโยงกับ
ระบบแรงจูงใจ และระบบการให้โทษอย่างเป็นรูปธรรม
4. มีการดาเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึน้ จาก
การดาเนินงานอย่างครอบคลุม และเป็นระบบ

5. หลักความโปร่งใส (Transparency)
หมายถึง :

กระบวนการเปิ ด เผยอย่า งตรงไปตรงมา 1. มีการเปิดเผยเอกสารข้อมูลที่ไม่มชี นั้ ความลับต่อสาธารณชนเมื่อมีการ
ร้องขอ
ชี้แจงได้เมือ่ มีขอ้ สงสัยและพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่
ไม่ขัดต่อข้อบังคับ กฎหมาย โดยทุกคนสามารถรู้ทุก 2. มีระบบตรวจสอบภายใน ทีส่ ามารถทาให้ผู้ปฏิบัตงิ าน ผู้บริหาร
ขั้น ตอนของการด าเนิ น กิ จกรรมหรือ กระบวนการ
สามารถร่วมตรวจสอบอย่างเป็นระบบ
ต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้
3. มีคณะกรรมการกากับดูแลงบประมาณรายรับ-รายจ่ายให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
4. มีการดาเนินการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นระบบ และครอบคลุมทั่วถึง
5. จัดให้มรี ะบบการร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริตคอรับชั่นที่ปกปิดข้อมูล
ของผู้รอ้ งเรียน

6.หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
หมายถึง :

กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและ 1. มีกระบวนการให้บคุ ลากรหรือผู้แทนมีสว่ น ร่วมคิดแนวทาง ร่วมแก้ไข
ปัญหา และร่วมในกระบวนการตัดสินใจบริหารและจัดการคณะ
ผู้มีส่วนไดส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการ
รั บ รู้ เรี ย นรู้ ท าความเข้ า ใจ แสดงทั ศ นะ เสนอ
ปั ญ หาหรื อ ประเด็ น ส าคั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ร่ ว มคิ ด 2. มีกระบวนการสนับสนุนและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมบริหารงาน
แนวทาง ร่วมในกระบวนการตัด สิน ใจ และร่วมรับ
บุคลากร
ผลประโยชน์ จากการพั ฒ นา ในฐานะหุ้ น ส่ วนของ 3. มีกระบวนการให้บคุ ลากรมีส่วนร่วมตรวจสอบ แนะนา พัฒนา
การพัฒนา
ปรับปรุงการบริการและการจัดการศึกษาของคณะให้ดขี นึ้
4. มีการจัดให้บคุ ลากรมีส่วนร่วมในการศึกษาและพิจารณาข้อมูลที่
เกีย่ วกับผลการดาเนินงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมกันวางแผน
การปฏิบตั งิ าน

7. หลักนิติธรรม (Rule of Law)
หมายถึง :
การใช้ อ านาจของกฎหมาย กฎระเบี ย บ 1. มีการชี้แจงให้บุคลากรเข้าใจในบทบาทและหน้าทีข่ องตนตามกฏ
ข้อบังคับ ในการบริหารงานด้วยความเป็น ธรรม ไม่
ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
เลื อ กปฏิ บั ติ และค านึ ง ถึ ง สิ ท ธิ เสรี ภ าพของผู้ มี 2. มีการประชาสัมพันธ์ กฏ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย/
ส่วนได้ส่วนเสีย
คณะ/หน่วยงานที่เกีย่ วข้องให้บคุ ลากรทราบ
3. มีการส่งเสริมให้บคุ ลากรทางานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ
และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูม
้ สี ว่ นได้ ส่วนเสีย
4. มีชอ่ งทางร้องทุกข์เมื่อไม่ได้รบั ความเป็นธรรม

หลักธรรมาภิบาลและความหมาย
8. หลักความเสมอภาค (Equity)
หมายถึง :
การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกด้วยเหตุแห่งเพศ
ถิ่นก าเนิด เชื้อ ชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพ
ทางกายหรือ สุข ภาพ สถานะของบุค คล ฐานะทาง
เศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะสั ง ค ม ค วา ม เชื่ อ ท า งศ า ส น า
การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ

9. หลักคุณธรรม (Morality)
หมายถึง :

ตัวชี้วัด

1. มีการสารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อกระบวนการยุติธรรม และ
กระบวนการจัดการกับเรื่องราวร้องทุกข์ตา่ ง ๆ
2. มีการดาเนินการเพือ่ สะท้อนว่ามีการตอบสนองความต้องการของผูท
้ ม
ี่ ี
ส่วนได้ส่วนเสียด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค และเท่าเทียมกัน
3. มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้วยความเสมอภาค
4. มีการส่งเสริม สนับสนุนให้บคุ ลากรยึดหลักความเป็นธรรม
ความเสมอภาคในการปฏิบัตงิ าน และกล้ายืนหยัดในสิ่งทีถ่ กู ต้อง

การยึ ด มั่ น ในความถู ก ต้ อ ง ดี ง าม การ 1. มีการส่งเสริม สนับสนุนให้บคุ ลากรมีความผูกพันทีด่ กี ับเพื่อนร่วมงาน
และมีความจงรักภักดีต่อคณะ
ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรพั ฒ นาตนเองไปพร้ อ มกั น
2.
มีการส่งเสริม สนับสนุนให้บคุ ลากรปฏิบตั ติ ่อกัน และปฏิบตั ติ ่อผูม
้ ี
เพื่อให้บุค ลากรมีความซื่อสัต ย์ จริงใจ ขยัน อดทน
ส่วนได้สว่ นเสียอย่างมีมนุษยสัมพันธ์ ด้วยความสุภาพ อ่อนโยน
มีระเบียบ วินัย ประกอบอาชีพสุจริตเป็นนิสัย
3. มีการส่งเสริม สนับสนุนให้บคุ ลากรปฏิบตั ห
ิ น้าที่ด้วยความวิรยิ ะ
อุตสาหะ ตรงต่อเวลา มีความซือ่ สัตย์ สุจริตต่อตนเอง และต่อหน้าที่
4. มีการปลูกจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กบั บุคลากร

