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1. มือขวำที่ก ำแน่น แสดงถึงการยึดมั่นค่านิยม ควำมพอเพียง
(S:sufficiency)ไมแ่สวงหาผลประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นของส่วนตน
โปร่งใส (T: transparency) พร้อมให้ตรวจสอบได้

2. ก ำมือแนบอกข้ำงซ้ำยตรงหัวใจ แสดงถึงการมีใจตื่นรู้ (R: realise) ต่อปัญหาการทุจริต มุ่งมั่นไปสู่อนำคต ข้ำงหน้ำ
(O: onward ) ในการแก้ไขปัญหาเพื่อความเจริญอย่างยั่งยนืของชาติ แสวงหำพัฒนำควำมรู้ (N: knowledge)  ให้เท่าทันต่อ
สถานการณ์ และมีควำมเอื้ออำทร (G: generosity) ต่อกันบนพื้นฐานของจริยธรรมและกฎหมายสอดคลอ้งกับ โมเดลประเทศ
ไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) การพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ (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) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony)

3. มือก ำแน่นแนบไว้ที่หน้ำอกข้ำงซ้ำย แสดงถึงความเข้มแขง็ของใจในการต่อสู้กับการทุจริต ความอยุติธรรม
มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต



Sufficient (ควำมพอเพียง) บุคคลและหน่วยงำนน้อมน ำปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงมำปรับประยุกต์ใช้เป็นหลักในกำรท ำงำนและกำรด ำรงชีวิต รวมถึงเป็นตัวอย่ำงใน
กำรเผยแพร่แนวคิดกำรน ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำเป็นเครื่องมือในกำรป้องกัน
กำรทุจริต



บุคคลและหน่วยงำนปฏิบตัิงำน
บนพื้นฐำนของควำมโปรงใส



หลกักำรส ำคัญของควำมโปร่งใส

กำรเปิดเผยจะต้องเป็นกำรท ำใหเ้กิดกำรได้รู้
ได้เห็น ได้เกิดควำมเข้ำใจอย่ำงชัดเจน
- คิด พูด กระท ำ
- ก่อน ระหว่ำง หลัง

กำรเปิดเผยจะตอ้งเป็นกำรแสดงถึงควำมจรงิหรอืสภำพที่แทจ้รงิ

กำรเปิดเผยอำจไม่จ ำกัดรูปแบบ
แต่ ค ว ร ค ำ นึ ง ถึ ง ก ำ ร เ ข้ ำ ถึ ง ไ ด้
โดยสะดวกเป็นหลัก

กำรเปิดเผยอำจมีขอบเขตขึึ้นอยู่
กับควำมเหมำะสมควำมสมดุล
และเงื่อนไขจ ำเป็น

กำรเปิดเผยจะต้องควบคู่กับกำรตรวจสอบ
เพรำะแม้จะมีกำรเปิดเผยแลว้แต่ไม่มีใคร
สนใจใส่ใจ ไม่คัดค้ำน ไม่ตรวจสอบ ไม่ระงับ
ยับย้ังึปล่อยปละละเลย



กำรท ำงำนของควำมโปร่งใสในกำรป้องกันกำรทุจริต

เขำ้ถึงขอ้มูล
ติดตำมตรวจสอบ
แสดงควำมคิดเห็น

เ ปิ ด เ ผ ย ไ ม่ ปิ ด บั ง
เปิดโอกำสให้ มีส่วนร่วม
เ ปิ ด ช่ อ ง ท ำ ง รั บ ฟัง
ควำมเห็น

หน่วยงำนของรัฐ / เจ้ำหน้ำที่รัฐ

ประชำชน



ข้อมูลที่หน่วยงำนของรัฐจะตอ้งเปิดเผยต่อสำธำรณชน

• ข้อมูลกำรจดัซือ้จัดจ้ำง / กำรจดัหำพสัดุ เช่น แผนกำรจดัหำพสัดุ รำยกำรผลกำรจดัซึื้อ
จัดจ้ำง

• ข้อมูลกำรให้บริกำรประชำชน เช่น ขั้นตอน ค่ำบริกำร และคู่มือกำรให้บริกำร
• ข้อมลูภำรกจิหน่วยงำน เช่น แผนปฏิบัตงิำน รำยงำนผลกำรปฏบิัตงิำน
• ข้อมูลกำรบริหำรงบประมำณ เช่น แผนงำนโครงกำรและงบประมำณประจ ำปี รำยงำนผลกำร

ใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี
• ข้อมลูกำรบริหำรบุคคล เช่น หลักเกณฑ์กำรสรรหำคัดเลือกบุคลำกร
• ข้อมูลกำรตดิตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน เช่น หลักเกณฑ์ และตัวชี้วัดกำรตดิตำม

ประเมินผล รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน รำยงำนกำรประเมนิผลกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปี

*ข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องจดัไว้ใหป้ระชำชนตรวจดูได้ตำมพระรำชบัญญัตขิอ้มูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540

*ช่องทำงกำรเผยแพร่ ณ สถำนทีห่นว่ยงำน และช่องทำงเผยแพรข้่อมูลอเิลก็ทรอนิกส์



Realise (ควำมต่ืนรู้)ึบุคคลและหน่วยงำนมีควำมเข้ำใจและตระหนักรู้
ถึงรำกเหง้ำของปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบภำยในสังคมและประเทศ สำมำรถ วิเครำะห์
และระบุถึงควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต เขำ้ใจถ่องแท้ เกี่ยวกับกำรแยกแยะผลประโยชนส่วนตัว
และผลประโยชนส่วนรวม พร้อมแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำดงักล่ำวได้



Onward (มุ่งไปข้ำงหน้ำ) ผู้น ำ บุคคล และ

หน่วยงำนมีแนวคิดมุ่งพัฒนำหน่วยงำนให้เกิดควำมโปร่งใส
และร่วมสร้ำงวัฒนธรรมไม่ทนต่อกำรทุจริต ให้เกิดขึ้นึและ
ไม่ย่อท้อต่อกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบให้
ส ำเร็จลุล่วงได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดร่วมกนั



k (N) owledge

(ควำมรู้)ึบุคคลและหน่วยงำนมีกำร
พัฒนำองค์ควำมรู้ อย่ำงสม่ ำ เสมอ
เพื่อให้เท่ำทันต่อสถำนกำรณ์กำรทุจริต
ของหน่วยงำน สังคมและ ของประเทศ



Generosity

(ควำมเอึื้ออำทร) บุคคลและ
หน่วยงำนร่วมพัฒนำหน่วยงำน
ให้มีควำมเอึื้ออำทรบนพื้นฐำน
ของจริยธรรมและจิตพอเพียง



พันธะสัญญาร่วม “สำธำรณสุข
ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต
จิตพอเพียง”





หน่วยงำน จึงต้องมีกำรรวมกลุ่มของบุคลำกรในหน่วยงำนในนำม “ชมรม STRONG
... ”ึซึ่งถือเป็นกลไกที่ส ำคัญในกำรเฝ้ำระวัง และแจ้งเบำะแสของหน่วยงำน

ชมรม STRONG... คือ กลุ่มของบุคลากรภายในหน่วยงานที่มีกำรจัดตั้ง แบบเป็น
ทำงกำร โดยมีลักษณะของชมรม STRONG ... ดังน้ี
(1) มีสมาชิกของชมรม STRONG ...
(2) มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม STRONG ... ที่ชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อรณรงค์

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





กฎหมำย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กบัการประยุกตห์ลกัความพอเพยีงดว้ย
โมเดล STRONG : จติพอเพยีงตา้นทุจรติ



❖ ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนึพ.ศ.2564ึออกตำมควำมมำตรำึ6 วรรคหนึ่งึพรบ.

มำตรฐำนทำงจริยธรรมึพ.ศ.2562

ข้ำรำชกำรพลเรือนพึงปฏิบัติตนเพ่ือรักษำจริยธรรมึดังต่อไปน้ี
(1)ึยึดมั่นในสถำบันหลักของประเทศึอันได้แก่ึชำติึศำสนำึพระมหำกษัตริย์ึและกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2)ึซื่อสัตย์สุจริตึโปร่งใสึตรวจสอบได้ึมีจิตส ำนึกที่ดีึและรับผิดชอบต่อหน้ำท่ี
(3)ึกล้ำตัดสินใจและกระท ำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
(4)ึคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตัวึและมีจิตสำธำรณะ
(5)ึมุ่งผลสัมฤทธิ์ึและคุณภำพของงำน
(6)ึปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเที่ยงธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
(7)ึด ำรงตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีและรักษำภำพลักษณ์ของทำงรำชกำร

❖ ขอก ำหนดจริยธรรมเจำหนำที่ของรัฐส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขึพ.ศ.ึ2564
ออกตำมควำมมำตรำึ6 วรรคสี่ึพรบ.มำตรฐำนทำงจริยธรรมึพ.ศ.2562



❖ ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติึเรื่อง หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยธรรมจรรยำของเจ้ำพนักงำนของรัฐึพ.ศ.ึ2563

❖ ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรให้หรือกำรรับ
ของขวัญของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐึพ.ศ.ึ๒๕๔๔



พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือน พ.ศ.ึ๒๕๕๑

ข้อบังคับส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขึว่ำด้วยจรรยำ
ข้ำรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขึพ.ศ.ึ๒๕๖๐



























Mindset (วิธีคิด)ึคนเรำเปลี่ยนไปตลอดเวลำึประสบกำรณ์ชีวิตจะค่อยๆึหล่อหลอม
ให้วิธีคิดของคนนั้นๆเปลี่ยนแปลงึไม่ว่ำจะในทำงที่ดีขึ้นหรือแย่ลง












