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คำนำ 
  การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรเปนตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการเผยแพรขอมูลที่
เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เกี่ยวกับการเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริตในองคกร และการเคารพสิทธิ
มนุษยชนที่เปนจริยธรรมสากล โดยมุงเนนเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริต ตอตานการทุจริตในหนวยงาน ปลูกฝง
ความซื่อสัตยสุจริตและแยกแยะเรื่องสวนตัวกับสวนรวม มีการปลูกฝง สั่งสอน หรือถายทอดแกกันของ
เจาหนาที่ในหนวยงานจากรุนสูรุน ซึ่งการแกไขปญหานี้ตองวางน้ำหนักไปท่ีการแกไขปญหาความคิด พฤติกรรม
การปฏิบัติของขาราชการที่ไมสอดคลองกับแนวความคิดของการเปน “บุคคลสาธารณะ” หรือ “ขาราชการ
สมัยใหม”แกไขปญหาโดยใชวิธีคิดแบบระบบเลขฐานสอง (Digital Thinking) หรือ Binary Thinking ภายใต
แนวคิด “จิตพอเพียงตานทุจริต” โดยใชโมเดล “STRONG” มาขับเคลื่อนในการปรับฐานความคิดของบุคลากร
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชนทับซอน ใหสามารถแยกแยะผลประโยชนสวนบุคคลกับ
ผลประโยชนสวนรวม สงเสริมใหมีระบบกลอมเกลาทางสังคมในการตอตานการทุจริต ฝง Chipวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวมใหเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติดวยโมเดล STRONGจนกลายเปนวถิีชีวิต 
เปนแนวทางปฏิบัติประจำ เปนวัฒนธรรมของหนวยงาน ซึ่งวัฒนธรรมเหลานั้นควรเปนการปฏิบัติตนหรือ
ทัศนคติ เปนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ใหไมยอมรับพฤติกรรมการทุจริตตาง ๆในหนวยงาน 
จนกระทั่งไมทนตอการทุจริต และกอใหเกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) สงผลทำใหเจาหนาที่ใน
หนวยงานเกิดความอายหรือความกลัวที่จะกระทำการทุจริตได รวมไปถึงกระบวนการของหนวยงานที่จะตอง
ปลูกฝงและสรางใหเกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวม และ
กระบวนการของหนวยงานที ่ตองมีการกำหนดแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน 
นอกจากนี้ การมีกระบวนการตรวจสอบถวงดุลภายในที ่เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ จะสงผลเจาหนาที่ใน
หนวยงานเห็นความสำคัญและเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริตจนกอใหเกิดเปนวัฒนธรรมในการรวม
ตอตานการทุจริตไดเชนกัน 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน จึงมีการรวมกลุมของบุคลากรในหนวยงานและแนว
ทางการดำเนินงานในนาม “ชมรม strong สสอ.นาบอนรวมใจหางไกลคอรรัปชั่น” ซึ่งถือเปนกลไกที่สำคัญใน
การเฝาระวัง และแจงเบาะแสของหนวยงาน 

 

   ชมรม strong สสอ.นาบอนรวมใจหางไกลคอรรัปชั่น 
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ชมรม strong สสอ.นาบอนรวมใจหางไกลคอรรัปชั่น 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ความเปนมา 

แผนแมบทการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 
ป(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕64) กํา หนดตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) แผนแมบทบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ป 
(พ.ศ. 2560-2579) ที่เชื่อมโยงไปสูแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
และยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป(พ.ศ. ๒๕60–๒๕79) ที่กําหนดวิสัยทัศนวา“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง” และมีหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักการพื้นฐานของแผนแมบทการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ป(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕64) โดยกํา หนดวิสัยทัศนวา “กระทรวงสาธารณสุขใส
สะอาด รวมตานทุจริต” ดวยการสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
แบบบูรณาการ ปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปขางหนานี ้จะเปนการปฏิรูป
กระบวนการดําเนินงานจากเดิมไปสูกระบวนการทํา งานแบบบูรณาการทั้งระบบ โดยเริ่มจากการวางรากฐาน
ทางความคิดของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขให สามารถแยกแยะระหว างผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวมได นอกจากตนเองจะไมกระทํา การทุจริตแลว จะตองไมอดทนตอการทุจริตที่เกิดขึ้นอีก
ตอไปบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขตองกาวขามคานิยมอุปถัมภและไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ  
เจตจํานงของผูบริหาร บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกคนที่ตองการสรางชาติใหสะอาดปราศจากการทุจริต  
มีการขับเคลื ่อนนโยบายที ่ม ีความโปรงใสตรวจสอบไดท ุกขั ้นตอน ขณะเดียวกันกลไกการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตตองเปนที่ไดรับความไววางใจ และความเชื่อมั่น ศรัทธาจากประชาชนวาจะสามารถเปนผู
ปกปองผลประโยชนของชาติและประชาชนไดอยางเขมแข็ง รวดเร็ว เปนธรรม และเทาเทียม ทั้งนี้เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานจริยธรรมคุณธรรมและความโปรงใสของกระทรวงสาธารณสุขในทุกมิติ 
 
สถานที่ดำเนินกิจกรรม  

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน และโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตำบลในสังกัด 
 
คานิยม  
 Sufficient : พอเพียง  

- แยกแยะผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม/ ผลประโยชนทับซอน 
- ความพอเพียงขึ้นกับฐานานุรูป ตามสมควรแตฐานะโดยไมเบียดเบียนผูอ่ืน  
- นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงาน 

 Transparent : โปรงใส 
- เปดเผยขอมูลขาวสารตาม กฎหมาย ระเบียบ ขอบงัคับที่เกี่ยวของ  
- การเขาถึงขอมูลขาวสาร การรับรูและสามารถตรวจสอบไดโดยผูมีสวนไดสวนเสีย 
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 Realise : ตื่นรู 

- รูและพรอมลงมือทำ (เพ่ือปองกันความเสี่ยงในองคการที่ อาจกอใหเกิดการทุจริต 
 

 Onward : มุงไปขางหนา 
- มุงพัฒนาองคกรโดยตอสูกับการทุจริตทุก รูปแบบ  
- เนนเร่ืองการพัฒนาจากตนเอง (การระเบิดจากภายในสูภายนอก) 

 Knowledge : ความรู 
- มีการจัดการความรูในองคกร ตองเปนแบบสหสาขาวิชาชีพ Multidisciplinary 

 Generosity : เอ้ืออาทร 
-เอ้ืออาทรบนพ้ืนฐานของจริยธรรมจิตพอเพียง 
-จัดสวัสดิการดานตางๆ ใหกับบคุลากรในองคกร 

 
พนัธะสัญญา   สาธารณสุข ซื่อสัตย โปรงใส ตื่นรู สูทุจริตจิตพอเพียง 
 
วัตถุประสงค  

1. เพื่อปลูกฝงจิตสำนึก การไมทนตอการทุจริต ดวย STRONG MODEL แกบุคลากรในสังกัด 
2. เพื่อปลูกฝงแนวคิด การแยกแยะผลประโยชนสวนบุคคล และผลประโยชนสวนรวม การละอายตอ

การกระทำทุจริต และไมทนตอการทุจริต  
3. เพื ่อส งเสริมการมีสวนรวมในการเฝาระวังปองกันการทุจริต การกระทำที ่เสี ่ยงตอการเกิด

ผลประโยชนทับซอน ในหนวยงาน และในชุมชน สังคม  
4. เพื่อยกระดับการรับรูการทุจริตของชุมชน สังคม และประเทศ  

แนวทางการดำเนินการเสริมสรางคานิยมและวัฒนธรรมองคกรของหนวยงาน  
1. มีการรวมกลุ มของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน เพื่อการบริหารงานที่

โปรงใส  
2. สมาชิกชมรมฯ รวมประกาศเจตนารมณ การไมทนตอการทุจริต  
3. สงเสริมและปลูกฝงพฤติกรรมการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริตและไมทนตอการทุจริต ดวย 

STRONG MODEL  
4. สรางคานิยมของกลุ ม/ชมรมฯ ในการปฏิบัต ิตนหรือทัศนคติที ่ เปนการขัดเกลาทางสังคม 

(Socailization) ใหไมยอมรับพฤติกรรมการทุจริตตางๆ ในหนวยงาน จนกระทั ่งไมทนตอการทุจริตและ 
กอใหเกิดการลงโทษทางสังคม (Socail Sanction) สงผลทำใหเกิดความละอาย มีความกลัวที่จะกระทำการ
ทุจริต  

5. ปลูกฝงแนวคิดการแยกแยะผลประโยชนสวนบุคคล และผลประโยชนสวนรวม การละอายตอการ
กระทำทุจริต แลไมทนตอการทุจริต แกบุคลากรในสังกัด  

6. ตรวจสอบและเฝาระวังปองกันการทุจริต และการกระทำที่เสี่ยงตอการเกิดผลประโยชนทับซอนใน
หนวยงานและหนวยบริการในสังกัด 
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กิจกรรมการดำเนินงานชมรม strong สสอ.นาบอนรวมใจหางไกลคอรรัปชั่น 
  

STRONG Model กิจกรรม วิธีดำเนินงาน วิธกีารประเมินผลการดำเนินงาน 
Sufficient : พอเพียง 
- แยกแยะผลประโยชนสวนตนและ 
ผลประโยชนสวนรวม/ผลประโยชน
ทับซอน 
- ความพอเพียงข้ึนกับฐานานุรูป
ตามสมควรแตฐานะโดยไม
เบียดเบียนผูอ่ืน 
- นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใชในชีวิตประจำวันและการ
ปฏิบัติงาน 

๑. ปลุก ปลูก จิตสำนึกพอเพียง
ปรับเปลี่ยน Mind set บุคลากร
สาธารณสุข 
๒. กำหนดนโยบายระดับองคกรโดย
ผูบริหารสูงสดุ 
 
 
 
๓.สรรหา/คัดเลือกบุคลและองคกรตนแบบ 
 
๔. กำกับติดตามดวยระบบ internal 
control 
 

๑.1 จัดอบรมใหความรูทำ workshop 
และแสดงบทบาทสมมุติ 
 
๒.๑ จัดทำประกาศ/นโยบายขององคกร 
๒.๒ แจงเวียนหนวยงานในสังกัดทราบและ 
ถือปฏิบัต ิ
๒.๓ กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตใน
การบริหารงาน 
๓.๑ จัดประกวดหนวยงานตนแบบพอเพียง 
และบุคคลตนแบบพอเพียง 
๔.๑ ใชระบบควบคุมภายในในการบริหาร 
ความเสี่ยงขององคกร 

๑.๑.1 จากรายงานการจัดอบรม 
 
 
๒.๑.1 จากการรายงานผลการปฏิบัติตาม 
นโยบายทุกรายไตรมาส 
๒.๒.2 จากติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ของบุคลากรในองคกร 
 
๓.๑.1 จากผลการประกวดหนวยงานตนแบบ 
และบุคคลตนแบบพอเพียง 
๔.๑.1 รายงานการควบคุมภายในและการ 
บริหารความเสี่ยง 
๔.1.๒ รายงานการจัดการขอรองเรียน 

 
 
 
 
  



๔ 
 

STRONG Model กิจกรรม วิธีดำเนินงาน วิธกีารประเมินผลการดำเนินงาน 
Transparent : โปรงใส 
- เปดเผยขอมูลขาวสารตาม 
กฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ 
- การเขาถึงขอมูลขาวสาร การรับรู 
และ 
สามารถตรวจสอบไดโดยผูมีสวนได
สวนเสีย 

๑. กำหนดนโยบาย/มาตรการการเปดเผย 
ขอมูลขาวสารขององคกร 
 
๒. พัฒนาองคความรูบุคลากรดาน
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคบัที่เก่ียวของ 
อาทิ พรบ. 
๓. พัฒนาระบบสารสนเทศของหนวยงาน 
เพ่ือความสะดวกในชองทางเขาถึงขอมูล
ขาวสารของหนวยงาน 
๔. เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขาถึง 
ขอมูลและแสดงความคิดเห็นไดในชองทาง 
ตางๆ อาทิ เว็บไซตหนวยงาน 
๕.ประชาสัมพันธชองทางในการเขาถึง
ขอมูลขาวสารใหสารชนรับทราบ 

๑.๑ จัดทำประกาศ/นโยบายขององคกร 
๑.๒ แจงเวียนหนวยงานในสังกัดทราบและ
ถือปฏิบัต ิ
๒.๑ จัดอบรมใหความรูเรื่องวินัย ขอ
กฎหมาย ระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของ 
 
๓.๑ พัฒนาระบบสารสนเทศของหนวยงาน 
เพ่ิมชองทางในการเขาถึงขอมูลขาวสารของ 
หนวยงาน 
๔.๑ แตงตั้งหนวยงาน/เจาหนาที่รับผิดชอบ
รับขอคิดเห็น/ขอรองเรียน/รองทุกขใน
เว็บไซตหนวยงาน 
๕.๑ประชาสัมพันธชองทางในการเขาถึง 
ขอมูลขาวสารของหนวยงานใหสารชน 
รับทราบ 

๑.๑.1 ประเมินจากการรับรู/ความเขาใจของ
บุคลากรในหนวยงาน 
 
๒.๑.1 ความรูความเขาใจของบุคลากรในเรื่อง 
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เก่ียวของ 
 
๓.๑.1 จำนวนชองทางในการเขาถึงขอมูลของ 
หนวยงาน 
 
๔.๑.1 จำนวนขอเสนอ ขอคิดเห็นของผูมีสวน 
ไดสวนเสีย 
๔.1.๒ การจัดการขอรองทุกข รองเรียน 
๕.๑.1 ความพึงพอใจของผูรับบริหาร ผูมีสวนได 
สวนเสีย 

 
  



๕ 
 

STRONG Model กิจกรรม วิธีดำเนินงาน วิธกีารประเมินผลการดำเนินงาน 
Realise : ตื่นรู 
- รู และพรอมลงมือทำ  
(เพื่อปองกันความเสี่ยงในองคการท่ี
อากอใหเกิดการทุจริต) 

๑. พัฒนายุทธศาตรสาธารณสุขที่มุงเนน
การบริหารงานและการปฏิบัติงานท่ีมุง
ผลสมัฤทธ ิ(RBM) 
 
 
 
๒. เพิ่มความเขมแข็งในงานควบคุมภายใน
(IC) บริหารความเสี่ยงขององคกร(RM) 
สนับสนุนการสรางเครอืขาย/ ชองทางการ
แจงเบาะแสการทุจริต 
๓.เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียภายใน
และภายในนอกไดมีโอกาสเขาตรวจสอบ
การบริหารจัดการภาครัฐของหนวยงาน 

๑.1 สรางการรับรูในการปฏิบัติงานตาม
หลกัธรรมาภิบาลโดยมุงผลสัมฤทธิของ
องคกร  
ใหแกบุคลากรของหนวยงานและบุคลากร
ใหมของหนวยงาน อาทิ หลักสูตรในการ 
ปฐมนิเทศขาราชการใหม 
๒.๑ กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของ 
เจาหนาทีW่ork flowการทำงาน
กระบวนงาน 
 
๓.๑ สรางเครือขายภาครัฐ ภาคประชา
สังคมและมีการจัดตั้งกลุม เชน (กลุมรักษ 
สาธารณสุข /ตาสัปปะรด /อสม. ป.ป.ช.
ฯลฯ) 

๑.1.1 ความสำเรจ็ของแผนงาน/โครงการ 
๑.1.๒ การรับรูท่ีถูกตองภายหลังการอบรมใหความรู 
 
 
 
 
๒.๑ .1 ความเสี่ยงท่ีไดรับการแกไข , คูมือการ
บริหารความเสี่ยงขององคกร 
๒.1.๒ จำนวนมาตรฐาน / คูมือ / Workflow  
การปฏิบัติงาน 
๓.๑.1 จำนวนเครือขายที่มีการจัดตั้งและรายงานผล
การดำเนินงานของเครือขาย 

 
  



๖ 
 

STRONG Model กิจกรรม วิธีดำเนินงาน วิธกีารประเมินผลการดำเนินงาน 
Onward : มุงไปขางหนา 
- มุงพัฒนาองคกรโดยตอสูกับการ
ทุจริตทุกรูปแบบ 
- เนนเรื่องการพัฒนาจากตนเอง 
(การระเบิดจากภายในสูภายนอก) 

1.สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลกรและหนวยงานใน
สงักัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.สรางพันธะสัญญารวมกันของคนใน
องคกร 

1.๑ พัฒนาองคกรคุณธรรม โรงพยาบาล 
คุณธรรม 
๑.๒ ขับเคล่ือนชมรมจริยธรรมในหนวยงาน 
 
๑.๓ ยกยองเชิดชู บุคคล องคกรคุณธรรม 
๑.๔ พัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศของ 
หนวยงานควบคูคุณธรรม อาทิ สื่อ
ประชาสมัพันธ การขับเคลื่อนงานผาน
ชองทางตาง ๆ 
๑.๕ วิเคราะหความเสี่ยงองคกร/บริหาร
ความเสี่ยง/ปรับปรุงพัฒนากระบวนงาน
เพ่ือแกไขความเสี่ยง /จัดทำคูมือบริหาร
ความเสี่ยง 

1.๑.1 บุคคล,องคกรตนแบบดานคณุธรรม 
จริยธรรม 
๑.๒.1 จำนวนสมาชิก/กิจกรรมของชมรม 
จริยธรรม 
๑.๓.1 สื่อ ชองทางการขับเคล่ือนงาน 
 
 
 
 
๑.5.1 จากจำนวนความเสี่ยงท่ีผานกระบวนการ 
วิเคราะหความเสี่ยงของคณะกรรมการใน 
องคกร / รายงานการวิเคราะหความเสี่ยง/ 
รายงานผลการแกไขความเสี่ยง 
 
๒.๑ นโยบาย/คานิยมรวมองคกร 
๒.๒ จากประกาศพันธะสัญญา 

  



๗ 
 

STRONG Model กิจกรรม วิธีดำเนินงาน วิธกีารประเมินผลการดำเนินงาน 
Knowledge :  
- มีการจัดการความรูในองคกร 
ตองเปนแบบสหสาขาวิชาชีพ 
Multidisciplinary 

๑. จัดอบรมใหความรู เก่ียวกับกฎหมาย 
ระเบียบใหมๆ / กรณีศึกษา ฯลฯ 
 
 
๒. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาผลงาน 
วิชาการในองคกร อาทิ R2R ,RM,KM 

๓. แลกเปลี่ยนองคความรูท่ีไดจากการ
พัฒนา 

๑.๑ อบรม / สรปุผลการจัดอบรม / จัดทำ 
คูมือแนวทางปฏิบัติ 
 
๑.๒ รวบรวม นำเสนอกรณีตัวอยางพรอม 
บทลงโทษ 
๒.๑ สนับสนุนใหบุคลากรรวมสงผลงาน 
วิชาการในเวทีตาง ๆ 
๓.๑ จัดเวทีแลกเปลี่ยนในองคกร 

๑.๑.1 จากจำนวนเรื่องท่ีมีการจัดทำ R2R,RM,KM 

คูมือ และการเผยแพรแนวทางปฏิบัติตามคูมือ 
๑.1.2 จากจำนวนผูเขารวมกิจกรรม 
๑.2.1 จากสถิติการทำผิดของเจาหนาที่ 

 
  



๘ 
 

STRONG Model กิจกรรม วิธีดำเนินงาน วิธกีารประเมินผลการดำเนินงาน 
Generosity : เอ้ืออาทร 
- เอ้ืออาทรบนพ้ืนฐานของ
จริยธรรมจิตพอเพียง 
- จัดสวัสดิการดานตางๆ ใหกับ 
บุคลากรในองคกร 

๑. ปลูกฝงจิตสำนึกจิตอาสาเพ่ือประโยชน 
สวนรวมและสาธารณะ 
 
 
2. จัดตั้งกองทุนสวัสดิการ 
 
 
๓. บริหารความขัดแยงภายในองคกร 

๑.๑ กำหนดนโยบาย คานิยมขององคกร 
ใหทราบและถือปฏิบัติรวมกัน 
๑.๒ สงเสริมการจัดและการรวมกิจกรรม
จิตอาสา 
๒.๑ ตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
๒.๒ กำหนดหลักเกณฑในการจัดสวัสดิการ 
 
๓.๑ มีการประนีประนอม เจรจา ไกลเกลี่ย 
และบริหารความขัดแยงในองคกร 
๓.๒ เนนการสื่อสารเพ่ือสรางความเขาใจ 
ถูกตองในการทำงานและอยูรวมกันใน
องคกร 

๑.๑.1 จากการประเมินความพึงพอใจ พฤติกรรม
ของบุคลากรในองคกร 
๑.๒ จำนวนกิจกรรมและบคุลากรที่เขารวม 
กิจกรรมจิตอาสา 
๒.๑.1 ความพึงพอใจ  ความสุขของคนในองคกร 
HPI  HAPPINOMETER 
๒.1.2 จากรายงานการเรี่ยไรและการใหหรือรับ 
ของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด 



๙ 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. เจาหนาที่ ชุมชนมีจิตพอเพียงตานทุจริต โดยการมุงพัฒนาใหกาวไปขางหนาดวยการประยุกตและ

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เขากับสรางความโปรงใส การแยกแยะผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวม ตระหนักรูและใฝรูปญหาการทุจริตรวมทั้งรวมกันพัฒนาใหมีความเอื้ออาทรบนพื้นฐาน
ของจริยธรรมและจิตพอเพียง 

2. เกิดการปองปรามการทุจริตในหนวยงาน สงผลใหการทุจริตเกิดไดยากมากขึ้น 
3. เปนหนวยงานตนแบบการสงเสริมคณุธรรม และการสรางวัฒนธรรมไมทนตอการทุจริต 
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