
1 

 

Office of the National Anti – Corruption Commission 
361 Nonthaburi Rd.,Thasaai District, Amphur Muang,Nonthaburi 11000, Thailand     Nacc Hotline 1205 

  
 

 
        

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 
 
สืบสานเจตนารมณ์ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ในการตอบแทนคุณแผ่นดิน  
ขอคนไทยอย่านิ่งเฉย หนุนต้านทุจริต 
 

 ส ำนักงำน ป.ป.ช. ขอแสดงควำมเสียใจและน้อมร ำลึกถึง 
พล.อ.เปรม ติณสูลำนนท์ ประธำนองคมนตรีและรัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรม 
นับว่ำเป็นวันที่คนไทยสูญเสียบุคคลส ำคัญของชำติไทย  ซึ่งท่ำนเป็น
ต้นแบบของคนดี มีควำมซื่อสัตย์ และปลุกจิตส ำนึกคนไทยให้รังเกียจ
และยับยั้งกำรโกงเพ่ือตอบแทนคุณแผ่นดิน 
 จะเห็ นได้ จำกกำรที่  พล.อ.เปรม ติณสูลำนนท์       
ประธำนองคมนตรีและรัฐบุรุษ  ได้กล่ำวตอนหนึ่งในงำนปำฐกถำพิเศษ 
“ประเทศไทย…โปร่ งใสได้อย่ำงไร” เมื่อวันที่  8 ธันวำคม 2558         

เนื่องในวันต่อต้ำนคอร์รัปชันสำกล (ประเทศไทย) ที่ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ถึงเรื่องกำรทุจริตคอร์รัปชันที่เป็น
ปัญหำใหญ่ของประเทศว่ำ กำรคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ตนเกลียดที่สุด เพรำะเป็นกำรปล้นชำติ ดังนั้นหำกจะขจัดปัญหำนี้ให้หมดไป ต้องไม่
ยอมให้คนไม่ดีมำนั่งปล้นชำติทุกวัน ต้องหำทำงก ำจัด ตัวเวร ตัวน่ำรังเกียจให้หมดจำกประเทศ ส่วนวิธีกำรท ำให้ประเทศไทยโปร่งใส       
คนไทยต้องร่วมมือกันอย่ำงจริงใจและจริงจัง มีกำรแสดงออกชัดเจนตรงไปตรงมำ มีกำรเปิดเผยต่อสำธำรณะ ตั้งอยู่บนควำมสุจริต 
สำมำรถตรวจสอบและชี้แจงได้ ด้วย 10 วิธีสร้ำงควำมโปร่งใส ได้แก่ 
 1. ต้องเริ่มที่ตัวเรำ ตัวเรำต้องโปร่งใสก่อนถึงจะไปท ำให้ประเทศโปร่งใสได้ ต้องประพฤติปฏิบัติตน      
ให้เป็นตัวอย่ำงที่ดี ผู้บังคับบัญชำต้องประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่ำงที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชำ สิ่งที่ส ำคัญที่สุดคือต้องมี    
ในตัวของเรำที่จะไปท ำหน้ำที่ปรำบกำรปล้นชำติคือ คุณธรรมและจริยธรรม 
สองค ำนี้คนพูดกันบ่อย แต่ไม่ค่อยมั่นใจเลยว่ำ เข้ำใจอย่ำงที่เรำอยำกให้เขำ
เข้ำใจหรือไม่ ซึ่งถ้ำเขำเข้ำใจได้โดยมีคุณธรรมและจริยธรรมก็จะไม่โกง 
 2. ต้องหยุดและเลิกระบบอุปถัมภ์ น ำระบบคุณธรรมมำใช้แทน ต้องไม่
ช่วยเหลือคนโกง ไม่ว่ำเขำจะเป็นใคร เป็นพ่อแม่ ลูก เมีย ญำติ คงจะยำกแต่คิดว่ำจ ำเป็น
และส ำคัญ ต้องไม่ช่วยเหลือคนโกง 
 3. ต้องเรียกคนที่ทุจริตหรือร่วมมือกับคนทุจริตว่ำ เป็นผู้ทรยศต่อชำติ 
โดยค ำว่ำทรยศเป็นค ำที่น่ำอับอำยมำก และต้องเลิกคบค้ำสมำคมกับคนพวกนี้ ไม่ยกย่อง
นับถือ ทั้งนี้ปัจจุบันสังคมไทยก ำลังเข้ำสู่ยุคแข่งขัน บำงครั้งท ำให้ผู้คนคิดแต่ประโยชน์
ส่วนตัว กระท ำสิ่งที่ผิดโดยไม่ค ำนึงคุณธรรม จึงน ำไปสู่หำยนะของประเทศ 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
361 ถนนนนทบุรี ต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

  ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต รวมพลังขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำตวิ่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุรติระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
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 4. ควรมีกำรอบรม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนหลักธรรมำภิบำล ตั้งแต่เด็กๆ เพ่ือให้เห็นควำมเลวร้ำยของ
กำรโกง และท ำให้ภูมิใจว่ำเขำไม่ได้เป็นคนโกง 
 5. ภำคเอกชนที่ก ำลังท ำธุรกิจในปัจจุบันนี้ก็มีควำมจ ำเป็นต้องประพฤติตนให้เป็นตัวอย่ำงว่ำ กำรท ำธุรกิจโดยไม่โกง 
ก็สำมำรถท ำได้ มีควำมมั่นคงได้ เจริญก้ำวหน้ำได้ 
 6. ต้องไม่ปล่อยให้คนโกงลอยนวล ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยอย่ำงไม่เกรงกลัว รวมถึงช่วยกันประจำนคนโกง และ
องค์กรโกง ทุกวิถีทำง 
 7. ช่วยเหลือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุกวิถีทำงที่จะช่วยได้ ส ำนักงำนป.ป.ช. เป็นองค์กรที่มีหน้ำที่โดยตรง แต่มีพลังน้อย 
ฉะนั้น ต้องช่วยเหลือ สนับสนุนให้ก ำลังใจ ถ้ำท ำได้กำรปรำบก็ง่ำยข้ึน มีควำมหวังว่ำจะส ำเร็จเร็วขึ้น 
 8. กำรแก้ปัญหำต้องเริ่มต้นที่ผู้บริหำรองค์กร ท ำองค์กรตัวเองให้บริสุทธิ์ ใสสะอำด ตำมด้วยกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
โดยเคร่งครัด รวมทั้งมีระบบตรวจสอบ 
 9. ควรจะพูดสิ่งเลวร้ำยที่กัดกร่อนประเทศในขณะนี้คือ กำรปล้นชำติบ่อย  ๆให้คนได้ยิน และเข้ำใจบ่อย  ๆเพ่ือที่เขำ
จะได้ไปปรับตัวเองได้ เขำจะได้เข้ำใจว่ำคอร์รัปชันท ำให้ประเทศเกิดข้อเสียหำยอย่ำงไรบ้ำง  
 10. กระบวนกำรในกำรจัดกำรกับคนปล้นชำติต้องรวดเร็ว รุนแรง และเด็ดขำด ช้ำไม่ได้ ยิ่งช้ำยิ่งเหนื่อยเท่ำนั้น       
ไม่ทรำบว่ำกระบวนกำรยุติธรรมจะท ำได้รวดเร็วขนำดไหน แต่ต้องรวดเร็วตั้งแต่ต้นน้ ำถึงปลำยน้ ำ กฎหมำยระเบียบต่ำงๆ  ต้องไม่เป็น
อุปสรรค ต้องมีบทลงโทษรุนแรงและเด็ดขำด  
                 อย่าปล่อยให้หลักคิดและเจตนารมณ์ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ในการต่อต้าน          
การทุจริตดังกล่าวข้างต้นที่ท่านมักกล่าวย ้าในทุกเวทีในทุกโอกาสห่างหายไปตามกาลเวลา หากทุกคนรักแผ่นดินบ้านเกิดต้องรู้จัก  
ตอบแทนคุณแผ่นดิน น้อมน้ามาปฏิบัติช่วยกันยับยั งการทุจริต ท้าให้ทุกคนรู้ว่าการโกงเป็นสิ่งที่น่าอับอาย การป้องกันไม่ให้มีการโกง
ควรเริ่มต้นที่ตัวเองก่อน ยึดหลักจริยธรรมและคุณธรรม ควบคู่กับการปลูกฝังให้คงอยู่ไว้ในความรู้สึก ประเทศไทยก็จะหลุดพ้นจาก   
การทุจริตผิดกฎหมายคอร์รัปชันต่างๆ  ได้อย่างแน่นอน  
 

............................................................ 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี :  28  พฤษภาคม 2562 
หัวข้อ: ข่าวส านักงาน ป.ป.ช. เรื่อง สืบสานเจตนารมณ์ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี 
และรัฐบุรุษ ในการตอบแทนคุณแผ่นดิน ขอคนไทยอย่านิ่งเฉย หนุนต้านทุจริต 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 ข่าวส านักงาน ป.ป.ช. เรื่อง สืบสานเจตนารมณ์ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี 
และรัฐบุรุษ ในการตอบแทนคุณแผ่นดิน ขอคนไทยอย่านิ่งเฉย หนุนต้านทุจริต 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  28  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 วันท่ี  28  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  28  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
  

 


