STRONG Model จิตพอเพียงต้านทุจริต :
เทียบเคียงกับมาตรการป้องกันการทุจริตขององค์กรต่างประเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ
ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช.
สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ในฐานะ
องค์ ก รหลั ก ในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ของประเทศไทย ได้ จั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่กาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” และพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้าน
การทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากลผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีรับรู้การทุจริต (Corruption
Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 ในปี 2564
โครงการ “STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต” เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต อันมีกลยุทธ์ว่าด้วยเรื่องของการปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลา
ทางสั ง คมเพื่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต ประยุ ก ต์ ห ลั ก ความพอเพี ย งเป็ น เครื่ อ งมื อ ต้ า นทุ จ ริ ต และเสริ ม สร้ า งพลั ง
การมีส่ ว นร่ ว มของชุม ชน (Community) และบู ร ณาการทุ ก ภาคส่ ว นเพื่ อ ต่ อต้ า นการทุ จ ริ ต ซึ่ งโครงการ
“STRONG จิ ตพอเพียงต้านทุจริต ” ได้นาหลักปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบหลักการต่อต้าน
การทุ จ ริ ต อื่น ๆ เพื่ อสร้ างฐานคิด จิ ตพอเพียงต่อต้านทุจริตให้ เกิดขึ้นของปัจเจกบุคคล และประยุ กต์โมเดล
“STRONG” (รศ.ดร. มาณี ไชยธี รานุ วั ฒศิ ริ , 2561) อั นประกอบด้ วย พอเพี ยง (Sufficient: S) โปร่ งใส
(Transparent: T) ตื่นรู้ (Realise: R) มุ่งไปข้างหน้า (Onward: O) ความรู้ (Knowledge: N) และเอื้ออาทร
(Generosity: G) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมชุมชนโปร่งใสไร้การทุจริต โดยมีกระบวนการเผยแพร่
หลักการ “STRONG” ไปสู่ชุมชนด้วยการสร้างโค้ช (Coach) ที่มีความสามารถและทักษะเพื่อเป็นตัวแทนของ
สานักงาน ป.ป.ช. ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ ที่เกี่ยวกับการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
กับ ผลประโยชน์ ส่ ว นรวม ความไม่ ท นและความอายต่ อ การทุ จ ริ ต และหลั ก การจิ ต พอเพี ย งด้ ว ยวิ ธี ก าร
ที่เ หมาะสม ซึ่ งจะช่ ว ยให้ ทุ กภาคส่ ว นมี ความตระหนั กรู้ และเล็ ง เห็ นถึ งความส าคัญ ของปั ญหาการทุจ ริ ต
อันนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเกิดค่านิยมต่อต้านทุจริตในสังคมไทย
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นปีงบประมาณแรกที่มีการดาเนินโครงการ “STRONG จิตพอเพียง
ต้านทุจริต” ตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 904-75/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ได้มีการ
ดาเนินโครงการนาร่องใน 27 จังหวัด ใน 9 ภาคของสานั กงาน ป.ป.ช. เพื่อขับเคลื่อนโมเดล “STRONG” ให้
บรรลุ ผ ลส าเร็ จ ตามเป้ า ประสงค์ และในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ ข ยายพื้ น ที่ ก ารด าเนิ น โครงการ
ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด และ 1 เขตปกครองท้องถิ่นพิเศษ (กรุงเทพมหานคร)

1. โมเดล STRONG
โมเดล STRONG เป็นการนาตัวอักษรแรกของศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเชิงบวกจานวน 6 คา
มาประกอบเป็นคาศัพท์สื่อความหมายถึง “ความแข็งแกร่ง” ของบุคคลและองค์กรในการต่อต้านการทุจริต
โดยมีความมุ่งหวังให้ชุมชนเกิดจิตพอเพียงต้านทุจริต ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยการประยุ กต์
และบูรณาการหลักความพอเพียงเชื่อมกับความโปร่งใส การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่ ว นรวม การตระหนั ก รู้ แ ละใส่ รู้ ปั ญ หาการทุ จ ริ ต และร่ ว มกั น พั ฒ นาชุ ม ชนให้ มี ค วามเอื้ อ อาทร
บนพื้นฐานของจริยธรรมและจิตพอเพียง ตลอดจนเกิดเครือข่ายชุมชนจิตพอเพียงต้านทุจริตและเป็ นแกนนา
สร้างวัฒ นธรรมไม่ทนต่อการทุจริ ต ซึ่งโมเดล STRONG ได้มีการสร้างและพัฒ นาโดยรองศาสตราจารย์
ดร. มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – 2562 แสดงได้ดังแผนภาพที่ 1 ดังนี้
แผนภาพที่ 1 โมเดล STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ปี พ.ศ. 2560 – 2562

จากแผนภาพข้างต้น สามารถอธิบายนิยามเชิงปฏิบัติการได้ดังนี้
(1) พอเพียง (Sufficient: S)
คานิยามปี พ.ศ. 2560 - 2561
ผู้น า ผู้ บริ ห าร บุ คคลทุกระดับ องค์กร และชุมชนน้อมนาหลั ก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรั บประยุกต์เป็ นหลักความพอเพียงในการทางาน การดารงชีวิต การพัฒนาตนเองและส่ ว นรวม รวมถึง
การป้ องกัน การทุจริตอย่างยั่งยื น ความพอเพียงต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งของมนุษย์แม้ว่าจะต่างกัน ตามพื้นฐาน แต่
การตั ดสิ นใจว่าความพอเพียงของตนเองต้องตั้งอยู่บนความมีเหตุผล รวมทั้งไม่ เบียดเบียนตนเอง ผู้ อื่น และ
ส่วนรวม ความพอเพียงดังกล่าวจึงเป็นภูมิคุ้มกันให้บุคคลนั้นไม่กระทาการทุจริต ซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจ
(Knowledge) และการตื่นรู้ (Realize)

คานิยามปี พ.ศ. 2562
ความพอเพียงของปัจเจกบุคคล ย่อมที่ระดับที่แตกต่างกันตามวิธีคิด สภาพความพร้อมและ
ความสามารถ รวมทั้งตามสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคลและครอบครัว
กลไกหลัก คือ ปรับวิธีคิดที่แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน
และเป็นอัตโนมัติ จะนาไปสู่จิตสานึกที่พอเพียง ไม่กอบโกยผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียดบังรัฐ
ไม่รับอามิสสินบน โดยมิต้องจากัดขอบเขตของการประกอบอาชีพที่สุจริต สามารถหาทรัพย์สินเงินทองได้
ตามความสามารถ ทั้งนี้ โดยไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อื่น
(2) โปร่งใส (Transparent: T)
คานิยามปี พ.ศ. 2560 – 2561
ผู้นา ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กร และชุมชนต้องปฏิบัติงานบนฐานของความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ดังนั้น จึงต้องมีและปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ กฎหมายด้านความโปร่งใส ซึ่งต้อง
ให้ความรู้ความเข้าใจ (Knowledge) และการตื่นรู้ (Realize)
คานิยามปี พ.ศ. 2562
ความโปร่งใส ทาให้เห็นภาพหรือปรากฏการณ์ชัดเจน
กลไกหลัก คือ สร้างความรู้ความเข้าใจ และวิธีสังเกตเกี่ยวกับความโปร่งใสของโครงการต่าง ๆ
(3) ตื่นรู้ (Realize: R)
คานิยามปี พ.ศ. 2560 – 2561
ผู้ น า ผู้ บ ริ ห าร บุ ค คลทุ ก ระดั บ องค์ ก ร และชุ ม ชนมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจและตระหนั ก รู้
ถึงรากเหง้าของปัญหาและภัยร้ายแรงของการทุจริตประพฤติมิชอบภายในชุมชนและประเทศ ความตื่นรู้จะ
บังเกิดเมื่อได้พบเห็นสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการทุจริต ย่อมจะมีปฏิกิริยาเฝ้าระวังและไม่ยินยอมต่อการทุจริต
ในที่สุด ซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจ (Knowledge) เกี่ยวกับสถานการณ์ทุจริตที่เกิดขึ้น ความร้ายแรงและ
ผลกระทบต่อระดับบุคคลและส่วนรวม
คานิยามปี พ.ศ. 2562
เมื่อบุคคลรู้พิษภัยของการทุจริต และไม่ทนที่จะเห็นการทุจริตเกิดขึ้น
กลไกหลัก การเรียนรู้สถานการณ์การทุจริตในพื้นที่ ในชุมชน หรือในกรณีที่ปรากฏการทุจริตขึ้น
หรือกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นมาแล้วและมีคาพิพากษาถึงที่สุดแล้ว
(4) มุ่งไปข้างหน้า (Onward: O)
คานิยามปี พ.ศ. 2560 – 2561
ผู้นา ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กร และชุมชนมุ่งพัฒนาและปรับเปลี่ยนตนเองและส่วนรวม
ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนบนฐานความโปร่งใส ความพอเพียง และร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้น
อย่างไม่ย่อท้อ ซึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจ (Knowledge) ในประเด็นดังกล่าว
คานิยามปี พ.ศ. 2562
การไม่มีการทุจริตของภาครัฐ จะทาให้เงินภาษีถูกนาไปใช้ในการพัฒนาอย่างเต็มที่
กลไกหลัก คือ การป้องกันและการป้องปราม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังพื้นที่
ที่มีความเสี่ยงในการทุจริต เช่น การบุกรุกพื้นที่สาธารณะ หรือเฝ้าระวังโครงการให้ดาเนินการด้วยความโปร่งใส

(5) ความรู้ (Knowledge: N)
คานิยามปี พ.ศ. 2560 – 2561
ผู้นา ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กร และชุมชนต้องมีความรู้ความเข้าใจสามารถนาความรู้ไปใช้
สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ ประเมินได้อย่างถ่องแท้ในสถานการณ์การทุจริต ผลกระทบที่มีต่อตนเองและส่วนรวม
ความพอเพียงต้านทุจริ ต การแยกแยะผลประโยชน์ส่ วนตนและผลประโยชน์ส่ วนรวมที่มี ความส าคัญยิ่ง ต่ อ
การลดทุจริตในระยะยาว รวมทั้งความอายไม่กล้าทาทุจริตและความไม่ทนเมื่อพบเห็นว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น
เพื่อสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
คานิยามปี พ.ศ. 2562
ความรู้ด้านต่าง ๆ มีความจาเป็นต่อการป้องกันและป้องปรามการทุจริต
กลไกหลัก คือ การให้ความรู้ในรูปแบบการฝึกอบรม หรือให้สื่อเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น
(1) ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการทุจริตแบบต่าง ๆ ทั้งแบบสมัยอดีต แบบปัจจุบัน และแบบที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
(2) ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตในต่างประเทศ
(3) วิธีการป้องกัน - ป้องปรามแบบต่าง ๆ
(4) ความรู้เกี่ยวการเฝ้าระวัง
(5) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(6) เอื้ออาทร (Generosity: G)
คานิยามปี พ.ศ. 2560 – 2561
คนไทยมีความเอื้ออาทร มีเมตตา มีน้าใจต่อกันบนพื้นฐานของจิตพอเพียงต่อต้านทุจริต ไม่เอื้อ
ต่อการรับหรือการให้ผลประโยชน์ต่อพวกพ้อง
คานิยามปี พ.ศ. 2562
การพัฒนาสังคมไทยให้มีน้าใจ โอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โดยไม่มีผลประโยชน์ตอบแทน
หรือหวังผลตอบแทน ในฐานะเพื่อนมนุษย์
กลไกหลัก กิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือบุคคล ชุมชน/สังคมในยามวิกฤติ หรือการร่วมมือ
ในการร่วมพัฒนาชุมชน
จากนิยามข้างต้น STRONG: จิตพอเพียงต้านทุจริต จึงหมายถึง ผู้ที่มีความพอเพียง ไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่น (S) มุ่งอนาคตที่เจริญทั้งตนเองและส่วนรวม (O) โดยใช้หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ (T)
พื้ น ฐานจิ ต ใจมี ม นุ ษ ยธรรมเอื้ อ อาทร ช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ นมนุ ษ ย์ โ ดยไม่ เ ห็ น แก่ ป ระโยชน์ ต่ า งตอบแทน ( G)
ให้ความสาคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการดารงชีวิตในทางที่ชอบ (N) แต่ตื่นรู้เรื่องภัย ทุจริตที่ร้ายแรง
ส่งผลต่อสังคม รังเกียจการทุจริตประพฤติมิชอบทั้งปวง ไม่ยอมทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ (R)
นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2562 ได้มีการพัฒนาโมเดล STRONG โดยเพิ่มในเรื่องของการมีส่วนร่วม
(Participation) อันเป็นกลไกสาคัญในการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนหลักการของโมเดล STRONG ไปสู่การ
ป้องกันการทุจริตได้เป็นรูปธรมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเผยแพร่หลักการของโมเดล STRONG สู่ชุมชน
จะดาเนินการโดยสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด และมีการคัดเลือกผู้แทน/ผู้นาชุมชนในจังหวัดที่มีเครือข่าย
มีความสามารถและทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้มาอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโมเดล STRONG
การนาไปประยุกต์ใช้ในการการต่อต้านการทุจริต เช่น การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์

ส่วนรวม ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต หลักการจิตพอเพียงด้วยวิธีการที่เหมาะสม เป็นต้น เพื่อให้
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นโค้ช (Coach) ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักการของโมเดล STRONG และการต่อต้าน
การทุจริตให้แก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน รวมถึงยังมีการจัดตั้งชมรม STRONG เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักรู้
เล็งเห็นถึงความสาคัญของปัญหาการทุจริตและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต
2. การพัฒนาโมเดล STRONG สู่ STRONGER – STRONGEST
จากการประยุกต์โมเดล STRONG ในการดาเนินโครงการ “STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต” ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า สมาชิกชมรม STRONG ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ และผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
ความเข้าใจและนาหลักการของโมเดล STRONG ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกรณีตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึง
ความส าเร็ จของการดาเนินโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตและการก่อตั้งชมรม STRONG
อย่างเป็นรูปธรรม คือ จากการที่เพจ Facebook ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้นาเสนอประเด็นการทุจริตอาหารกลางวัน โดยระบุข้อความว่า “ขนมจีนกับน้าปลา คือ อาหารกลางวันเด็ก
ของโรงเรี ย นบ้ า นท่ า ใหม่ อ.ท่ า ชนะ จ.สุ ร าษฎร์ ธ านี ” พร้ อ มคลิ ป เป็น หลั ก ฐานประกอบ ส่ งผลให้ มี ก าร
วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมวงกว้างและนาไปสู่การลงโทษผู้กระทาผิด รวมถึงได้มีการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส
การทุจริตอาหารกลางวันของโรงเรียนในพื้นที่ต่าง ๆ มากขึ้น โดยมีคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเป็นผู้มีส่วนร่วม
ในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส (Watch and Voice) ดังเช่นการทุจริตอาหารกลางวันของโรงเรียน
แห่งหนึ่งในจังหวัดชัยนาท ที่คุณครูได้มีการร้องเรียนว่าโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอาจไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานและคุณภาพที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด เนื่อ งจากมีการนาอาหารสาเร็จรูปมาปรุงเป็นอาหาร
กลางวันของนักเรียนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย จึงนาไปสู่การตรวจสอบความผิดปกติโครงการอาหารกลางวัน
และมีกระแสสังคมที่แสดงผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต
ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบต่ อ ต าแหน่ ง หน้ า ที่ จ ากการมี ค าสั่ ง ย้ า ยไปช่ ว ยราชการที่ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาชัยนาท จนกระทั่งคุณครูที่เป็นผู้แจ้งเบาะแสได้ย้ายกลับไปทางานที่โรงเรียนแห่งเดิมอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งจากกรณีทุจริตอาหารกลางวัน แสดงให้เห็นว่าทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื่นรู้และมีความพร้อมที่ จะเข้ามา
มีส่วนรวมในการป้องกันการทุจริต ทั้งในบทบาทของผู้เฝ้าระวัง ผู้แจ้งเบาะแส และให้ความคุ้มครองปกป้อง
ผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตจากความไม่เป็นธรรมและอิทธิพลของผู้มีอานาจ
นอกจากนี้ ตามหลักภาษาอังกฤษที่คาว่า “STRONG” มีการเปรียบเทียบขั้นกว่า (Comparative)
และขั้นสูงสุด (Superlative) จึงมีการพัฒนาโมเดล STRONG สู่ STRONGER – STRONGEST เพื่อให้การดาเนิน
ภารกิจป้องกันการทุจริตนาประเทศไทยไปสู่การเป็น “ประเทศไทยใสสะอาด...ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” อันเป็น
วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 โมเดล STRONGER
โมเดล STRONGER เป็นการพัฒนาไปสู่หลักการต่อต้านการทุจริตที่มีความเข้มแข็งมากขึ้น โดย
ได้เพิ่มนิยามเชิงปฏิบัติจากการตัวอักษรแรกของศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเชิงบวกจานวน 2 คา ได้แก่
ความเป็นเลิศ (Excellence: E) และการเปลี่ยนแปลง (Reformity: R) ซึ่งแสดงได้ดังแผนภาพที่ 2

แผนภาพที่ 2 โมเดล STRONGER

จากแผนภาพที่ 2 สามารถอธิบายนิยามเชิงปฏิบัติการของคาว่า “เป็นเลิศ” (Excellence: E) และ
“เปลี่ยนแปลง” (Reformity: R) ได้ดังนี้
(1) เป็นเลิศ (Excellence: E)
ปัจเจกบุคคล องค์กร และชุมชนมุ่งความเป็นเลิศในการนาหลักของโมเดล STRONG ได้แก่
พอเพียง (Sufficient: S) โปร่งใส (Transparent: T) ตื่นรู้ (Realize: R) มุ่งไปข้างหน้า (Onward: O) ความรู้
(Knowledge: N) และเอื้ออาทร (Generosity: G) รวมถึงหลักการสาคัญของโมเดล STRONG คือ การมีส่วนร่วม
ในการเฝ้าระวังและการแจ้งเบาะแสการทุจริต (Watch and Voice) ไปประยุกต์ใช้ในการป้องกัน การทุจริต
ภายในองค์กรและการดาเนินชีวิตประจาวันได้อย่างสัมฤทธิ์ผล
(2) เปลี่ยนแปลง (Reformity: R)
ปัจเจกบุคคล องค์กร และชุมชนมุ่งพัฒนาและปรับเปลี่ยนตนเองและองค์กรไปสู่การสร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการทุจ ริตด้วยหลั กความพอเพียง การแยกแยะผลประโยชน์ส่ วนรวมและผลประโยชน์ส่ว นตน
มีการบริหารจัดการองค์กรและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
รวมถึ งมีความตระหนั กถึ งผลกระทบของการทุจริ ต มี การพั ฒนาและบู รณาการองค์ความรู้ ต่าง ๆ ให้ เท่าทั น
การทุจริต โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์
2.2 โมเดล STRONGEST
โมเดล STRONGEST เป็นการพัฒนาไปสู่การป้องกันและต่อต้านการทุจริตด้วยความเข้มแข็ง
สูงสุด อันจะนาไปสู่สังคมที่มีความโปร่งใสอย่างยั่งยืน โดยได้เพิ่มนิยามเชิงปฏิบัติจากการตัวอักษรแรกของศัพท์
ภาษาอังกฤษที่มีความหมายจานวน 3 คา ได้แก่ จริยธรรม (Ethics: E) ยั่งยืน (Sustainability: S) และ
สัจธรรม (Truth: T) ซึ่งแสดงได้ดังแผนภาพที่ 3

แผนภาพที่ 3 โมเดล STRONGEST

จากแผนภาพที่ 3 สามารถอธิบายนิยามเชิงปฏิบัติการของคาว่า จริยธรรม (Ethics: E) ยั่งยืน
(Sustainability: S) และสัจธรรม (Truth : T) ได้ดังนี้
(1) จริยธรรม (Ethics: E)
ปั จเจกบุ คคล องค์กร และชุ มชนเป็นผู้ มี คุณธรรม มี ความซื่อสั ต ย์ และมีความรับ ผิ ดชอบ
ตามบทบาทหน้ าที่ของตนเอง ดารงตนอย่ างมีเหตุผ ล รวมถึงหน่ว ยงานภาครัฐและเอกชนมีการบังคับใช้
ประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณ มาตรฐานทางคุณธรรม เพื่อให้การปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่รัฐและพนักงาน
เอกชนอยู่บนฐานของความมีจริยธรรม
(2) ยั่งยืน (Sustainability: S)
การพั ฒนาสั งคมไทยให้ โปร่ งใสไร้ การทุ จริ ตอย่ างยั่ งยื น (Sustainable Development)
จะสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยที่แข็งแกร่ง สู่ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” อันเป็นวิสัยทัศน์ของ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
(3) สัจธรรม (Truth: T)
STRONG Model ที่มีการพัฒนาเป็น 3 ระดับ จาก STRONG สู่ STRONGER และปลายทาง
ของระดับ STRONGEST คือ มีสัจธรรมเป็นแก่น คือ คนไทยมีจิตใจสะอาด บริสุทธิ์ เสียสละ และประพฤติ
ดีงาม ครองงาน ครองคน และครองตนอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต

