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1. คนเราส่วนใหญ่

ต่างก็เคยโกงกัน

ทั้งน้าน ....
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เเล้วท าไมคนเราส่วนใหญ่

ถึงโกง เเม้ว่าจะเปน็การโกง

เพียงเเค่นดิเดยีวกต็าม







การมผีลประโยชน์ทับซอ้น 

(Conflicts of Interest) 

เพิ่มโอกาสการโกงของคน

2





ความคิดสร้างสรรค์ 

(Creativity) เพิ่มโอกาส

การโกงของคน
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งานวิจัยของ พบว่า คนที่มีความคิด
สร้างสรรค์ หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ คนที่มีจินตนาการสูง 
มักจะโกงในการทดลองของเขามากกว่า
คนธรรมดาอื่น ๆ 

เป็นเพราะว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์
มีความสามารถมากกว่าคนธรรมดา
ในการหาเหตุผลมาอธิบายพฤติกรรมการโกง
ของตนเอง



การกระท าผิดเเค่ครั้งเดยีว 

(One Immoral Act) 

เพิ่มโอกาสการโกงของคน
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หรือเเปลเป็นไทยก็คือ ‘คนที่นอกใจเพียงเเค่ครั้งเดียว 
ไว้ใจไม่ได้ไปตลอดกาล’ เป็นค าคมที่คนในประเทศ
เเถบตะวันตกจะได้ยินกันบ่อย เเละยังเป็นค าคมที่ได้
ถูกพิสูจน์โดย Ariely ด้วยอีกว่าเป็นความจริง 
เขาพบว่าการโกงเพียงเเค่ครั้งเดียว 
ท าให้การหาเหตุผลมาอธิบายการโกงต่อ ๆ ไป
ในอนาคตนั้นง่ายขึ้น



ความเหนือ่ยล้า 

(Being Depleted) เพิ่ม

โอกาสการโกงของคน
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การทีม่คีนอืน่ ๆ ที่ไดร้บั

ผลประโยชน์จากการโกง 

(Others Benefit From Our 

Dishonesty) เพิ่มโอกาสการโกง

ของคน
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การเห็นพฤติกรรมการโกง

ของคนอืน่ (Watching Others 

Behave Dishonestly) 

เพิ่มโอกาสการโกงของคน
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การอยูใ่นวัฒนธรรมทีม่ตีัวอยา่ง

ของพฤติกรรมการโกงสูง 

(Culture That Gives Examples 

of Dishonesty) เพิ่มโอกาส

การโกงของคน
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เเล้ว ... อะไรบ้างล่ะ ! ! ! !
ที่ไม่มีผลกระทบต่อโอกาส

การโกง
ของคนเลย



จ านวนเงนิทีอ่าจจะไดม้าจาก

การโกง (Amount of Money to 

be Gained) เเละโอกาส

ในการถูกจับ (Probability of 

Getting Caught) ไม่มีผล

ต่อพฤติกรรมการโกงของคน
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เเล้วอะไรล่ะ ...

เป็นปัจจัยทีส่ามารถชว่ยลด ...

ให้คนไม่โกง
ได้บ้าง ...



การสัญญาสาบาน (Pledge) 

การเซน็ชื่อของตวัเอง (Signature) 

การเตือนสติในเรือ่งของศลีธรรม 

(Moral Reminders) 

เเละการควบคุมดเูเลอยา่งใกล้ชดิ 

(Supervision) ช่วยลดโอกาส

โกงของคน
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“เขาเป็นคนดี เป็นคนธรรมะธรรมโม” 

“มือถือสาก ปากถือศีล น่ันเอง)













มาตรการปอ้งกนัการทจุริตในกระบวนการเบกิจ่ายยา
ตามสทิธสิวัสดกิารรักษาพยาบาลข้าราชการ



ประเภท

ข้อมูลจากสมาคมไทยอตุสาหกรรมผลติยาแผนปจัจบุนั (Thai Pharmaceutical Manufacture Association : TPMA)
เมื่อวนัที ่28 ธันวาคม 2562



สิงหาคม 2561 ตุลาคม 2561 ธนัวาคม 2561 มีนาคม 2562 พฤศจิกายน 2562

รบัเงิน ไม่รบัเงิน

ข้อมูลจากสมาคมไทยอตุสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบนั (Thai Pharmaceutical Manufacture Association : TPMA) 
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562
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ประเภท

ข้อมูลจากสมาคมไทยอตุสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบนั (Thai Pharmaceutical Manufacture Association : TPMA)
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562
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สิงหาคม 2561 ตุลาคม 2561 ธันวาคม 2561 มีนาคม 2562 พฤศจกิายน 2562

รับเงิน ไม่รับเงนิ

ข้อมูลจากสมาคมไทยอตุสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบนั (Thai Pharmaceutical Manufacture Association : TPMA)
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562









https://sl.moph.go.th/d12vwT_



ดั งนั้ น  การน าส่ วนลดส่ วนแถมที่ เ กิดการจัดซื้ อจัดจ้ า ง
ไ ป เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ แ ก่ ภ า ค ส่ ว น อื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ
ในลักษณะที่ เป็ น private sector เ ช่ น ใช้ การจัดซื้ อจั ดจ้ า ง
เป็นเงื่อนไขในการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการ มูลนิธิ หรือกองทุนอื่น
ในลักษณะเดียวกัน หรือให้ประโยชน์แก่บุคลากรของรัฐโดยตรง
ที่มีอ านาจหน้าที่ ในการจัดซื้อจัดจ้างถือเป็นการกระท าที่ผิดหลัก
ธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างและเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย



ทั้งนี้ การให้เงินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือกองทุนอื่นใดเพื่อมีเงื่อนไขแลกกับ
การจัดซื้อจัดจ้างผู้ให้มีความผิดฐานให้สินบนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
144 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 176 ผู้รับมีความผิดฐานรับสินบนตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 149 หรือฐานรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตาม
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2561 มาตรา 128 และมาตรา 173 

และการที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับผลประโยชน์
จากคู่สัญญาที่ท าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นความผิดฐานเรียกรับสินบนตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 148 และมาตรา 149









































เคยโกงมั๊ย?”







งานวจิยั Intrinsic honesty and the prevalence of rule violations across societies

จาก University of Nottingham

ทดสอบความซ่ือสัตย์ของผู ้คนในแต่ละประเทศ เปรียบเทียบกับค่าดัชนีวัดระดับคอร์รัปชัน

ของประเทศน้ันๆ โดยใหผู้เ้ขา้ร่วมทอยลูกเต๋าสองครั้ง และบอกว่าทอยครั้งแรกไดเ้ท่าไหร่ หากไดเ้ลข 1-5

ก็จะไดเ้งินตามจ านวนเลขบนหน้าเต๋า (ถา้ได ้6 จะไม่ไดเ้งิน) แต่ผูว้ิจยัจะไม่รูว้า่พวกเขาพดูเลขจริงหรือโกหก 

ดงัน้ัน ถา้ผูเ้ล่นจะโกงดว้ยการบอกเลขสูงสุด หรือบอกเลขจากการทอยครั้งท่ีสอง (ถา้มากกวา่) ก็ยอ่มท าได้

ผลปรากฎว่า ใน 23 ประเทศท่ีผูว้ิจยัเดินทางไปทดสอบ ทุกท่ีมีคนท่ีแอบขี้ โกงหมด แต่ท่ีน่าสนใจ

คือในกลุ่มประเทศท่ีมีค่าดัชนีการแหกกฎและคอรร์ปัชนัสูง เช่นจอรเ์จีย แทนซาเนีย และกวัเตมาลา ค่าเฉล่ีย

ของการบอกตัวเลขจากการทอยเต๋าท่ีไม่ตรงกับความจริงก็มากขึ้ นตามไปดว้ย ต่างกับออสเตรีย สวี เดน 

และเนเธอรแ์ลนดท่ี์มีอตัราการโกงน้อยมาก ผูเ้ขา้ทดลองก็โกงน้อยกวา่ประเทศอ่ืนๆ ดว้ยผลการทดลองน้ีท า

ใหเ้ราสรุปไดว่้าหากเราอยูก่บัสงัคมที่มีการคอรร์ปัชนัสูง เราก็จะมีพฤตกิรรมโกงมากข้ึนตามไปดว้ย

พดูง่ายๆ ก็คือ หากสงัคมโกง ผูค้นหน่วยยอ่ยก็จะโกงตามไปดว้ย









Mindset (วิธีคิด) คนเราเปลี่ยนไปไดต้ลอดเวลา ประสบการณชี์วิตจะค่อยๆ

หล่อหลอมใหวิ้ธีคิดของคนนั้น ๆ เปล่ียนแปลง ไม่ว่าจะในทางท่ีดีข้ึนหรือแย่ลง

ก็ตาม

Mindset เปลี่ยนแปลงไดเ้รื่อย ๆ ทุกวินาที
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ผลประโยชนท์บัซ้อน”
หรือการขดักนัแห่งผลประโยชน์



ผลประโยชนท์บัซอ้น/ประโยชนท์บัซอ้น

การขดักนัแห่งผลประโยชน์

การขดักนัระหว่างประโยชนส์ว่นบุคคลกบัประโยชนส์ว่นรวม 

(รา่งพระราชบญัญตั ิฯ)

ความขดัแยง้เชิงผลประโยชน ์(ก.ล.ต.)



หมายถึง การที่เจา้หนา้ที่ของรฐักระท าการใดๆ ตามอ านาจหนา้ที่เพื่อประโยชน์

ส่วนรวม แต่กลับเขา้ไปมีส่วนไดเ้สียกับกิจกรรมหรือการด าเนินการท่ีเอ้ือผลประโยชน์

ใหก้บัตน หรือพวกพอ้ง ท าใหก้ารใชอ้  านาจหนา้ที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อ

ภาครฐั โดยการกระท าที่เขา้ข่ายผลประโยชนท์บัซอ้น 

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มีไดห้ลาย

รูปแบบไม่จ  ากัดอยู่เฉพาะในรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง

ผลประโยชน์อ่ืนๆไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย ทั้ ง น้ี John

Langford และ Kenneth Kernaghan ไดจ้  าแนกรูปแบบของการขัดกัน

ระหว่างประโยชนส์ว่นบุคคลและประโยชนส์ว่นรวม ออกเป็น 7 รูปแบบ คือ เช่น 



1. การรบัผลประโยชนต์า่งๆ 

2. การท าธุรกิจกบัตวัเอง หรือเป็นคู่สญัญา

3. การท างานหลงัจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลงัเกษียณ 

4. การท างานพิเศษ

5. การรูข้อ้มูลภายใน

6. การใชท้รพัยส์ินของราชการเพื่อประโยชนธุ์รกิจสว่นตวั

7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชนท์างการเมือง

ทั้งน้ี เม่ือพิจารณา ร่างพระราชบัญญตัิว่าดว้ยความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว่างประโยชนส์่วนบุคคล

กบัประโยชนส์ว่นรวม พ.ศ. .... ท าใหมี้รูปแบบเพิ่มเตมิจากที่กลา่วมาแลว้ขา้งตน้อีก 2 กรณี คือ

8)การใชต้  าแหน่งหนา้ที่แสวงหาประโยชนแ์ก่เครือญาติหรือพวกพอ้ง 

9)การใชอิ้ทธิพลเขา้ไปมีผลตอ่การตดัสินใจของเจา้หนา้ที่รฐั หรือหน่วยงานของรฐัอ่ืน 



1.การรบัผลประโยชนต์า่งๆ (Accepting Benefits)

ไดแ้ก่ ทรพัยสิ์น ของขวญั การลดราคา การรบัความบนัเทิง การรบับริการ 

การรบัการฝึกอบรม หรือส่ิงอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัน้ี และผลจากการรบั

ผลประโยชน์ต่างๆ น้ัน ส่งผลให้การตัดสินใจของเจา้หน้าที่ของรัฐ

ในการด าเนินการตามอ านาจหนา้ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป



2. การท าธุรกิจกบัตวัเอง (Self-Dealing) หรอืเป็นคู่สญัญา (Contracts)

การท่ีเจา้หน้าท่ีของรฐั โดยเฉพาะผูม้ีอ านาจในการตดัสินใจ เขา้ไปมีส่วนได้

ส่วนเสียในสัญญาท่ีท ากับหน่วยงานท่ีตนสังกัด โดยอาจจะเป็นเจา้ของ

บริษัทท่ีท าสญัญาเอง หรือเป็นของเครือญาติ สถานการณเ์ช่นน้ีเกิดบทบาท

ท่ีขดัแยง้ หรือเรียกว่าเป็นทั้งผูซ้ื้อและผูข้ายในเวลาเดียวกนั



3. การท างานหลงัจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลงัเกษียณ 

(Post-employment) 

การท่ีเจา้หน้าท่ีของรัฐ ลาออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปท างาน

ในบ ริ ษัท เอกชน ท่ีด า เ นิน ธุ ร กิ จประ เภท เ ดียวกัน  ห รือบ ริ ษัท

มีความเก่ียวขอ้งกับหน่วยงานเดิม โดยใชอ้ิทธิพลหรือความสัมพันธ์

จากท่ีเคยด ารงต าแหน่งในหน่วยงานเดิมนั้น หาประโยชน์จาก

หน่วยงานใหก้บับริษทัและตนเอง



4. การท างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)

รูปแบบน้ีมีไดห้ลายลกัษณะ ไม่ว่าจะเป็นการท่ีเจา้หน้าท่ีของรฐัตั้งบริษัท

ด าเนินธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์การสาธารณะ

ท่ีตนสังกัด หรือการรับจา้งพิเศษไปเป็นท่ีปรึกษาโครงการ โดยอาศัย

ต าแหน่งในราชการสรา้งความน่าเช่ือถือว่าโครงการของผูว้่าจ ้าง จะไม่มี

ปัญหาติดขดัในการพิจารณาจากหน่วยงานท่ีท่ีปรึกษาสงักดัอยู่



5. การรูข้อ้มูลภายใน (Inside Information)

สถานการณ์ท่ีเจา้หน้าท่ีของรัฐ ใชป้ระโยชน์จากการท่ีตนเองรับรูข้อ้มูล

ภายในหน่วยงาน และน าข้อมูลน้ันไปหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง

หรือพวกพอ้ง อาจจะไปหาประโยชน์โดยการขายขอ้มูล หรือเขา้เอา

ประโยชน์เสียเอง



6. การใชท้รพัยส์ินของราชการเพื่อประโยชนธุ์รกิจส่วนตวั

(Using your employer’s property for private advantage)

การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ น าเอาทรัพย์สินของราชการ ซ่ึงจะต้องใช้

เพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่าน้ัน ไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเอง

หรือพวกพอ้ง หรือการใชใ้หผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาไปท างานส่วนตวั



7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตัง้เพ่ือประโยชนท์างการเมือง

(Pork-barrelling)

การท่ีผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือผูบ้ริหารระดบัสูงอนุมติัโครงการ

ไปลงพื้ นท่ี หรือบา้นเกิดของตนเอง หรือการใชง้บประมาณสาธารณะ

เพื่อหาเสียง



8. การใช้ต  าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง 

(Nepotism)

อาจจะเรียกว่า “ระบบอุปถัมภ์พิเศษ” เป็นการท่ีเจ ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ใชอิ้ทธิพลหรือใชอ้ านาจหน้าท่ีท าใหห้น่วยงานของตน เขา้ท าสัญญา

กบับริษัทของพี่น้องของตน



9. การใชอิ้ทธิพลเขา้ไปมีผลต่อการตดัสินใจของเจา้หนา้ที่รฐั หรือหน่วยงาน

ของรฐัอ่ืน (Influence)

เพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพอ้ง เป็นการท่ีเจา้หน้าท่ีของรัฐ

ใชต้ าแหน่งหน้าท่ีข่มขู่ผูใ้ตบ้ังคับบัญชาใหห้ยุดท าการตรวจสอบบริษัท

ของเครือญาติของตน









การทุจริต

(Corruption)

ผลประโยชนท์บัซอ้น

(Conflict of Interests)

จริยธรรม

(Ethics)

ความสมัพนัธ์





ฐานสิบ 

(Analog)

ฐานสอง 

(Digital)



































การรบัทรพัยส์ินแบ่งเป็น  2 กรณี

รบัในฐานะเจา้หนา้ที่ของรฐั 

โดยหลกัการ

รบัไม่ไดทุ้กกรณี 

ไม่ว่า ...ก่อน ขณะ หลงั

การปฏิบตัหินา้ที่ เวน้แต่

มีกฎหมายใหร้บั

รบัในฐานะส่วนตวั

ไม่ไดห้า้มรบั แตต่อ้ง 

ปฏิบตัิตามกฎหมาย

หลกัเกณฑ ์และ

ตอ้งรายงานตามเง่ือนไข

ที่ก  าหนด



ทรพัยส์ินของราชการ

เราตอ้ง .... ช่วยกนั

ดูแลปกป้อง



• อาคารสถานท่ี

• ที่จอดรถ



หนงัสือ สป ดว่นที่สุด ที่ สธ 0217.01/ว 1539

ลงวนัที่ 10 เมษายน 2562 





01

02

03

ระหว่างหน่วยงานของรฐั

การใหบุ้คคลยมืใชภ้ายในสถานท่ีของ

หน่วยงานของรฐัเดียวกนั

การยมืไปใชน้อกสถานท่ีของหน่วยงานของรฐั

การยมืพสัดปุระเภทใชค้งรูปและการยมืพสัดปุระเภทใชส้ิ้นเปลือง

ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

ที่ระบุว่าการใหย้มืหรือน าพสัดไุปใชใ้นกิจการซ่ึงมิใช่เพื่อประโยชนข์องทางราชการจะกระท ามิได้

ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดภุาครฐั 

พ.ศ. 2560 เรื่อง การยมื ขอ้ 207-209



การยมืระหวา่งหน่วยงานของรฐั จะตอ้งไดร้บัอนุมติัจากหวัหน้าหน่วยงานของรฐัผูใ้หย้มื

การใหบุ้คคลยมืใชภ้ายในสถานท่ีของหน่วยงานของรฐัเดียวกนั จะตอ้งไดร้บัอนุมติัจากหวัหน้า

หน่วยงานซึ่งรบัผิดชอบพสัดุน้ัน แตถ่า้ยมืไปใชน้อกสถานที่ของหน่วยงานของรฐัจะตอ้งไดร้บั

อนุมตัจิากหวัหนา้หน่วยงานของรฐั

ผูย้มืพสัดุประเภทใชค้งรูป จะตอ้งน าพสัดุน้ันมาส่งคืนใหใ้นสภาพท่ีใชก้ารไดเ้รียบรอ้ย หากเกิด

ช ารุดเสียหาย หรือใชก้ารไม่ได ้หรือสูญหายไป ใหผู้ย้มืจดัการแกไ้ขซ่อมแซมใหค้งสภาพเดิม 

โดยเสียค่าใชจ้า่ยของตนเอง หรือชดใชเ้ป็นพสัดุประเภท ชนิด ขนาด ลกัษณะและคุณภาพ

อยา่งเดียวกนั หรือชดใชเ้ป็นเงินตามราคาท่ีเป็นอยูใ่นขณะยมื 

การยมืพสัดปุระเภทใชค้งรูปและการยมืพสัดปุระเภทใชส้ิ้นเปลือง 

ผูย้มืตอ้งท าหลกัฐานการยมืเป็นลายลกัษณอ์กัษร แสดงเหตผุลและก าหนดวนัสง่คืน 



การยมืพสัดปุระเภทใชค้งรูปและการยมืพสัดปุระเภทใชส้ิ้นเปลือง ผูย้มืตอ้งท าหลกัฐานการ

ยมื

เป็นลายลกัษณอ์กัษร แสดงเหตผุลและก าหนดวนัสง่คืน 

การยืมพัสดุประเภทใชส้ิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะเมื่อหน่วยงาน

ของรัฐผู้ยืมมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุน้ันเป็นการรีบด่วน จะด าเนินการจัดหาได้ไม่ทันการ

และหน่วยงานของรัฐผูใ้หย้ืมมีพัสดุน้ันๆ พอท่ีจะใหย้ืมได ้โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงาน

ของรฐัของตน และใหม้ีหลกัฐานการยมืเป็นลายลกัษณอ์กัษร

ทั้งน้ี โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุ ประเภท ชนิด และปริ มาณ

เช่นเดียวกนัส่งคืนใหห้น่วยงานของรฐัผูใ้หย้มื

เมื่อครบก าหนดยมื ใหผู้ใ้หย้มืหรือผูร้บัหน้าท่ีแทนมีหน้าท่ีติดตามทวงพสัดุท่ีใหย้มื

ไปคืนภายใน 7 วนั นบัแตว่นัครบก าหนด
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7
หวัหนา้หน่วยงาน หวัหนา้หน่วยงานผูท้ี่ไดร้บัมอบอ านาจ 

▪ ควบคมุ 

▪ ก ากบัดแูล 

▪ ตรวจสอบใหผู้ป้ฏิบตังิาน 

ประพฤติปฏิบตัิตามแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัการยืมพัสดุประเภท

ใชค้งรูปและการยมืพสัดปุระเภทใชส้ิ้ นเปลือง 

โดยใชใ้บยมืพสัดปุระเภทใชค้งรูป และพสัดปุระเภทใชส้ิ้ นเปลือง

ที่ส  านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ก าหนด









ด ารงตนตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ตรงตอ่เวลา ไม่ใชเ้วลาราชการเพือ่ประโยชนส์ว่นตวั

ยึดประโยชนส์่วนรวม ปฏิเสธผลประโยชนท์บัซอ้น

ร่วมเปน็หูเปน็ตา และไมอ่ดทนตอ่การทจุรติทุกรปูแบบ

เป็นแบบอย่างทีด่ดีา้นสขุภาพ

People 
Centered

Mastery

ใช้ทรัพยากรของรฐัอยา่งประหยดั รู้คุณคา่

บริการเท่าเทียม สะดวกสบาย มีน้ าใจ
เอื้อเฟือ้ และเปน็ที่ไวว้างใจ

เป็นตวัอย่างที่ดใีนการประหยดัพลงังาน
และรักษาสิง่แวดลอ้ม

Originality
ใส่ใจเรยีนรู้

พัฒนาตนเองใหท้นัโลก ทันการ
เปลี่ยนแปลง
พัฒนางานใหม้ปีระสิทธภิาพ

Humility
เปิดใจรบัฟงัความเหน็ตา่ง

ธ ารงสมัพนัธภาพฉนัทพ์ีน่อ้งชาวสาธารณสขุ





Prevention

Internal Integrity 

and 

Transparency 
Assessment (IIT) External Integrity 

and 

Transparency 
Assessment (EIT)

Open Data Integrity and 

Transparency Assessment 
(OIT)







ท าได้

ไดท้  า

ขยายผล

คณุธรรมความดี ไม่ใช่การท่องจ  า  แตต่อ้งฝึกฝนเป็นพฤตนิิสยั

กบัการเปลี่ยนแปลง

ระบบนิเวศน ์

2 ระบบ





เริ่มท่ีใคร







กองกลาง

เปลี่ยน Mindset
เปลี่ยนพฤติกรรม
เปลี่ยนความเข้าใจ
เปลี่ยนการรับรู้

เป้าหมายที่มุ่งหวังท ำดี ให้เด็กดู  

เป็นครู 

ให้เด็กเห็น”



M I N T M A D E  FA S H I O N

HUGE
WINTER
SALE

reject
Conflict of Interest
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ขอขอบคุณ


