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ลงมือท า 



1. มือขวาทีก่ าแน่น แสดงถึงการยึดมั่นค่านิยม ความพอเพียง  
(S:sufficiency)ไมแ่สวงหาผลประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นของส่วนตน  
โปร่งใส (T: transparency) พร้อมให้ตรวจสอบได้ 

2. ก ามือแนบอกข้างซ้ายตรงหัวใจ แสดงถึงการมีใจตื่นรู้ (R: realise) ต่อปัญหาการทุจริต มุ่งมั่นไปสู่อนาคต  ข้างหน้า 
(O: onward ) ในการแก้ไขปัญหาเพื่อความเจริญอย่างยั่งยนืของชาติ แสวงหาพัฒนาความรู ้(N: knowledge)  ให้เท่าทันต่อ
สถานการณ์ และมีความเอื้ออาทร (G: generosity) ต่อกันบนพื้นฐานของจริยธรรมและกฎหมายสอดคลอ้งกับ  โมเดลประเทศ
ไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) การพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิต ิ(Thailand 4.0) คือ  การยกระดับศักยภาพและ
คุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์”  ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์    
การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจ บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังจิตสาธารณะ  ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง มี   
ความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณธรรม  ร่วม และค่านิยมที่ดี คือ สังคมมี
ความหวัง (Hope) สังคมที่เปี่ยมสขุ (Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท ์ (Harmony) 

3. มือก าแน่นแนบไว้ที่หน้าอกข้างซ้าย แสดงถึงความเข้มแขง็ของใจในการต่อสู้กับการทุจริต ความอยุติธรรม  
มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 



Sufficient (ความพอเพียง) บุคคลและหน่วยงานน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้เป็นหลักในการท างานและการด ารงชีวิต รวมถึงเป็นตัวอย่างใน
การเผยแพร่แนวคิดการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื่องมือในการป้องกัน 
การทุจริต 



บุคคลและหน่วยงานปฏิบตัิงาน
บนพื้นฐานของความโปรงใส 



หลกัการส าคัญของความโปรง่ใส 

การเปิดเผยจะต้องเป็นการท าใหเ้กิดการได้รู้ 
ได้เห็น  ได้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน 
- คิด พูด กระท า  
- ก่อน ระหว่าง หลัง 

การเปิดเผยจะต้องเป็นการแสดงถึงความจรงิหรือสภาพที่แทจ้ริง 

การเปิดเผยอาจไม่จ ากัดรูปแบบ   
แต่ ค ว ร ค า นึ ง ถึ ง ก า ร เ ข้ า ถึ ง ไ ด้  
โดยสะดวกเป็นหลัก 

การเปิดเผยอาจมีขอบเขตข ึ้นอยู ่ 
กับความเหมาะสมความสมดุล    
และเงื่อนไขจ าเป ็น 

การเปิดเผยจะต้องควบคู่กับการตรวจสอบ  
เพราะแม้จะมีการเปิดเผยแลว้แต่ไม่มีใคร  
สนใจใส่ใจ ไม่คัดค้าน ไม่ตรวจสอบ ไม่ระงับ  
ยับยั้ง ปล่อยปละละเลย 



การท างานของความโปร่งใสในการป้องกนัการทุจริต 

เขา้ถึงขอ้มูล 
ติดตามตรวจสอบ  
แสดงความคิดเห็น 

เ ปิ ด เ ผ ย ไ ม่ ปิ ด บั ง  
เปิดโอกาสให้ มีส่วนร่วม     
เ ปิ ด ช่ อ ง ท า ง รั บ ฟัง
ความเห็น 

หน่วยงานของรัฐ / เจ้าหน้าที่รัฐ 

ประชาชน 



ข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐจะตอ้งเปิดเผยตอ่สาธารณชน 

• ข้อมูลการจัดซือ้จัดจ้าง / การจดัหาพสัดุ เช่น แผนการจัดหาพสัดุ รายการผลการจัดซ ื้อ 
จัดจ้าง 

• ข้อมูลการให้บริการประชาชน เช่น ขั้นตอน ค่าบริการ และคู่มือการให้บริการ 
• ข้อมลูภารกิจหน่วยงาน เช่น แผนปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน 
• ข้อมูลการบริหารงบประมาณ เช่น แผนงานโครงการและงบประมาณประจ าปี รายงานผลการ

ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
• ข้อมลูการบริหารบุคคล เช่น หลักเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกบุคลากร 
• ข้อมูลการตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เช่น หลักเกณฑ์ และตัวชี้วัดการตดิตาม  

ประเมินผล รายงานผลการตรวจสอบภายใน  รายงานการประเมนิผลการปฏิบัติงาน  ประจ าปี 

*ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจดัไว้ใหป้ระชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัตขิอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

*ช่องทางการเผยแพร ่ณ สถานทีห่นว่ยงาน และช่องทางเผยแพรข้่อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ 



Realise (ความตืน่รู้) บุคคลและหน่วยงานมีความเข้าใจและตระหนักรู้ 
ถึงรากเหงา้ของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภายในสังคมและประเทศ สามารถ วิเคราะห์
และระบุถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต เขา้ใจถ่องแท ้ เกี่ยวกับการแยกแยะผลประโยชนส่วนตวั 
และผลประโยชนส่วนรวม พร้อมแนวทางการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวได ้



Onward (มุ่งไปข้างหน้า) ผู้น า บุคคล และ

หน่วยงานมีแนวคิดมุ่งพัฒนาหน่วยงานให้เกิดความโปร่งใส
และร่วมสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริต ให้เกิดขึ้น และ
ไม่ย่อท้อต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบให้
ส าเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดร่วมกนั 



k (N) owledge 

(ความรู้) บุคคลและหน่วยงานมีการ  
พัฒนาองค์ความรู้ อย่างสม่ า เสมอ  
เพื่อให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต
ของหน่วยงาน สังคมและ ของประเทศ 



Generosity 

(ความเอ ื้ออาทร) บุคคลและ  
หน่วยงานร่วมพัฒนาหน่วยงาน
ให้มีความเอ ื้ออาทรบนพื้นฐาน
ของจริยธรรมและจิตพอเพียง 



พันธะสัญญาร่วม  “สาธารณสุข 
ซื่อสัตย ์โปร่งใส  ตื่นรู้ สู้ทุจริต  

  จิตพอเพียง” 





Prevention 

IIT : 

Internal  

Integrity and  

Transparenc

y  

Assessment 

EIT : 

External  

Integrity and  

Transparenc

y  

Assessment 

EBIT : 

Evidence-

Based  Integrity 

and  

Transparency  

Assessment 



หน่วยงาน จึงต้องมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG 
... ” ซึ่งถือเป็นกลไกที่ส าคัญในการเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสของหน่วยงาน 
 
ชมรม STRONG... คือ กลุ่มของบุคลากรภายในหน่วยงานที่มีการจัดตั้ง แบบเป็น
ทางการ โดยมีลักษณะของชมรม STRONG ... ดังน้ี 
(1) มีสมาชิกของชมรม STRONG ... 
(2) มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม STRONG ... ที่ชัดเจน ทั้งนี ้เพื่อรณรงค์  

หรือส่งเสริมให้หน่วยงานมีกลไกการเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสของหน่วยงาน 
(3) มีแนวทางการด าเนินกิจกรรมของชมรม STRONG ... 
(4) มีกิจกรรมการด าเนินงานของชมรม STRONG ... ที่มีความต่อเนื่อง 





กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

กบัการประยุกตห์ลกัความพอเพยีงดว้ย
โมเดล STRONG : จติพอเพยีงตา้นทุจรติ 













พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ 





























Mindset (วิธีคิด) คนเราเปลี่ยนไปตลอดเวลา ประสบการณ์ชีวิตจะค่อยๆ หล่อหลอม

ให้วิธีคิดของคนนั้นๆเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลง 












