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 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ในฐานะ
องค์กรหลักในการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทย ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” และพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้าน 
การทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากลผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 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
ทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต ประยุกต์หลักความพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต และเสริมสร้างพลัง 
การมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต ซึ่งโครงการ 
“STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต” ได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบหลักการต่อต้าน 
การทุจริตอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านทุจริตให้เกิดขึ้นของปัจเจกบุคคล และประยุกต์โมเดล 
“STRONG” (รศ.ดร. มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ , 2561) อันประกอบด้วย พอเพียง (Sufficient: S) โปร่งใส 
(Transparent: T) ตื่นรู้ (Realise: R) มุ่งไปข้างหน้า (Onward: O) ความรู้ (Knowledge: N) และเอ้ืออาทร 
(Generosity: G) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมชุมชนโปร่งใสไร้การทุจริต โดยมีกระบวนการเผยแพร่
หลักการ “STRONG” ไปสู่ชุมชนด้วยการสร้างโค้ช (Coach) ที่มีความสามารถและทักษะเพ่ือเป็นตัวแทนของ
ส านักงาน ป.ป.ช. ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต และหลักการจิตพอเพียงด้วยวิธีการ  
ที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักรู้และเล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาการทุจริต  
อันน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเกิดค่านิยมต่อต้านทุจริตในสังคมไทย  

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นปีงบประมาณแรกที่มีการด าเนินโครงการ “STRONG จิตพอเพียง
ต้านทุจริต” ตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 904-75/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ได้มีการ
ด าเนินโครงการน าร่องใน 27 จังหวัด ใน 9 ภาคของส านักงาน ป.ป.ช. เพ่ือขับเคลื่อนโมเดล “STRONG” ให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ขยายพ้ืนที่การด าเนินโครงการ
ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด และ 1 เขตปกครองท้องถิ่นพิเศษ (กรุงเทพมหานคร) 



1. โมเดล STRONG  
 โมเดล STRONG เป็นการน าตัวอักษรแรกของศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเชิงบวกจ านวน 6 ค า 
มาประกอบเป็นค าศัพท์สื่อความหมายถึง “ความแข็งแกร่ง” ของบุคคลและองค์กรในการต่อต้านการทุจริต 
โดยมีความมุ่งหวังให้ชุมชนเกิดจิตพอเพียงต้านทุจริต ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยการประยุ กต์
และบูรณาการหลักความพอเพียงเชื่อมกับความโปร่งใส การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม การตระหนักรู้และใส่รู้ปัญหาการทุจริต และร่วมกันพัฒนาชุมชนให้มีความเ อ้ืออาทร  
บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและจิตพอเพียง ตลอดจนเกิดเครือข่ายชุมชนจิตพอเพียงต้านทุจริตและเป็ นแกนน า
สร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริต ซึ่งโมเดล STRONG ได้มีการสร้างและพัฒนาโดยรองศาสตราจารย์  
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)  
  ค านิยามปี พ.ศ. 2560 - 2561   
  ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กร และชุมชนน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาปรับประยุกต์เป็นหลักความพอเพียงในการท างาน การด ารงชีวิต การพัฒนาตนเองและส่วนรวม รวมถึง 
การป้องกันการทุจริตอย่างยั่งยืน ความพอเพียงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งของมนุษย์แม้ว่าจะต่างกันตามพ้ืนฐาน แต่ 
การตัดสินใจว่าความพอเพียงของตนเองต้องตั้งอยู่บนความมีเหตุผล รวมทั้งไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้ อ่ืน และ
ส่วนรวม ความพอเพียงดังกล่าวจึงเป็นภูมิคุ้มกันให้บุคคลนั้นไม่กระท าการทุจริต ซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจ 
(Knowledge) และการตื่นรู้ (Realize) 
 



  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  ความพอเพียงของปัจเจกบุคคล ย่อมที่ระดับที่แตกต่างกันตามวิธีคิด สภาพความพร้อมและ
ความสามารถ รวมทั้งตามสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคลและครอบครัว   
  กลไกหลัก คือ ปรับวิธีคิดท่ีแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
และเป็นอัตโนมัติ จะน าไปสู่จิตส านึกที่พอเพียง ไม่กอบโกยผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่เบียดบังรัฐ   
ไม่รับอามิสสินบน โดยมิต้องจ ากัดขอบเขตของการประกอบอาชีพที่สุจริต สามารถหาทรัพย์สินเงินทองได้  
ตามความสามารถ ทั้งนี้ โดยไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อ่ืน 
 
  (2) โปร่งใส (Transparent: T) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2560 – 2561  
  ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กร และชุมชนต้องปฏิบัติงานบนฐานของความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ดังนั้น จึงต้องมีและปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ กฎหมายด้านความโปร่งใส ซึ่งต้อง
ให้ความรู้ความเข้าใจ (Knowledge) และการตื่นรู้ (Realize)  
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  ความโปร่งใส ท าให้เห็นภาพหรือปรากฏการณ์ชัดเจน 
  กลไกหลัก คือ สร้างความรู้ความเข้าใจ และวิธีสังเกตเกี่ยวกับความโปร่งใสของโครงการต่าง ๆ 
 
  (3) ตื่นรู้ (Realize: R) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2560 – 2561  
  ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กร และชุมชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักรู้ 
ถึงรากเหง้าของปัญหาและภัยร้ายแรงของการทุจริตประพฤติมิชอบภายในชุมชนและประเทศ ความตื่นรู้จะ
บังเกิดเมื่อได้พบเห็นสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการทุจริต ย่อมจะมีปฏิกิริยาเฝ้าระวังและไม่ยินยอมต่อการทุจริต  
ในที่สุด ซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจ (Knowledge) เกี่ยวกับสถานการณ์ทุจริตที่เกิดขึ้น ความร้ายแรงและ
ผลกระทบต่อระดับบุคคลและส่วนรวม  
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  เมื่อบุคคลรู้พิษภัยของการทุจริต และไม่ทนท่ีจะเห็นการทุจริตเกิดข้ึน 

  กลไกหลัก การเรียนรู้สถานการณ์การทุจริตในพ้ืนที่ ในชุมชน หรือในกรณีที่ปรากฏการทุจริตขึ้น 
หรือกรณีศึกษาท่ีเกิดข้ึนมาแล้วและมีค าพิพากษาถึงที่สุดแล้ว 

 
  (4) มุ่งไปข้างหน้า (Onward: O) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2560 – 2561   
  ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กร และชุมชนมุ่งพัฒนาและปรับเปลี่ยนตนเองและส่วนรวม
ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนบนฐานความโปร่งใส ความพอเพียง และร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้น
อย่างไม่ย่อท้อ ซึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจ (Knowledge) ในประเด็นดังกล่าว 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  การไม่มีการทุจริตของภาครัฐ จะท าให้เงินภาษีถูกน าไปใช้ในการพัฒนาอย่างเต็มที่ 
  กลไกหลัก คือ การป้องกันและการป้องปราม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังพ้ืนที่ 
ที่มีความเสี่ยงในการทุจริต เช่น การบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะ หรือเฝ้าระวังโครงการให้ด าเนินการด้วยความโปร่งใส 



  (5) ความรู้ (Knowledge: N) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2560 – 2561  
  ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กร และชุมชนต้องมีความรู้ความเข้าใจสามารถน าความรู้ไปใช้ 
สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ ประเมินได้อย่างถ่องแท้ในสถานการณ์การทุจริต ผลกระทบที่มีต่อตนเองและส่วนรวม 
ความพอเพียงต้านทุจริต การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่มีความส าคัญยิ่ง ต่อ 
การลดทุจริตในระยะยาว รวมทั้งความอายไม่กล้าท าทุจริตและความไม่ทนเมื่อพบเห็นว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น 
เพ่ือสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  ความรู้ด้านต่าง ๆ มีความจ าเป็นต่อการป้องกันและป้องปรามการทุจริต 

  กลไกหลัก คือ การให้ความรู้ในรูปแบบการฝึกอบรม หรือให้สื่อเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น 
  (1) ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการทุจริตแบบต่าง ๆ ทั้งแบบสมัยอดีต แบบปัจจุบัน และแบบที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

  (2) ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตในต่างประเทศ 
  (3) วิธีการป้องกัน - ป้องปรามแบบต่าง ๆ 

  (4) ความรู้เกี่ยวการเฝ้าระวัง 
  (5) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 
  (6) เอื้ออาทร (Generosity: G) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2560 – 2561   
  คนไทยมีความเอ้ืออาทร มีเมตตา มีน้ าใจต่อกันบนพ้ืนฐานของจิตพอเพียงต่อต้านทุจริต ไม่เอ้ือ
ต่อการรับหรือการให้ผลประโยชน์ต่อพวกพ้อง  
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  การพัฒนาสังคมไทยให้มีน้ าใจ โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โดยไม่มีผลประโยชน์ตอบแทน
หรือหวังผลตอบแทน ในฐานะเพ่ือนมนุษย์ 
  กลไกหลัก กิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือบุคคล ชุมชน/สังคมในยามวิกฤติ หรือการร่วมมือ 
ในการร่วมพัฒนาชุมชน 
 
 จากนิยามข้างต้น STRONG: จิตพอเพียงต้านทุจริต จึงหมายถึง ผู้ที่มีความพอเพียง ไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อ่ืน (S) มุ่งอนาคตที่เจริญทั้งตนเองและส่วนรวม (O) โดยใช้หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ (T) 
พ้ืนฐานจิตใจมีมนุษยธรรมเอ้ืออาทร ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ต่างตอบแทน ( G)  
ให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือการด ารงชีวิตในทางที่ชอบ (N) แต่ตื่นรู้เรื่องภัยทุจริตที่ร้ายแรง
ส่งผลต่อสังคม รังเกียจการทุจริตประพฤติมิชอบทั้งปวง ไม่ยอมทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ (R) 

 นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2562 ได้มีการพัฒนาโมเดล STRONG โดยเพ่ิมในเรื่องของการมีส่วนร่วม 
(Participation) อันเป็นกลไกส าคัญในการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนหลักการของโมเดล STRONG ไปสู่การ
ป้องกันการทุจริตได้เป็นรูปธรมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเผยแพร่หลักการของโมเดล STRONG สู่ชุมชน  
จะด าเนินการโดยส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด และมีการคัดเลือกผู้แทน/ผู้น าชุมชนในจังหวัดที่มีเครือข่าย  
มีความสามารถและทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้มาอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโมเดล STRONG 
การน าไปประยุกต์ใช้ในการการต่อต้านการทุจริต เช่น การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์



ส่วนรวม ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต หลักการจิตพอเพียงด้วยวิธีการที่เหมาะสม เป็นต้น เพ่ือให้ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นโค้ช (Coach) ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักการของโมเดล STRONG และการต่อต้าน
การทุจริตให้แก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน รวมถึงยังมีการจัดตั้งชมรม STRONG เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักรู้
เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาการทุจริตและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต  
 
2. การพัฒนาโมเดล STRONG สู่ STRONGER – STRONGEST  
 จากการประยุกต์โมเดล STRONG ในการด าเนินโครงการ “STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต” ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า สมาชิกชมรม STRONG ในพ้ืนที่จังหวัดต่าง ๆ และผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจและน าหลักการของโมเดล STRONG ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกรณีตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึง
ความส าเร็จของการด าเนินโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตและการก่อตั้งชมรม STRONG  
อย่างเป็นรูปธรรม คือ จากการที่เพจ Facebook ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ได้น าเสนอประเด็นการทุจริตอาหารกลางวัน โดยระบุข้อความว่า “ขนมจีนกับน้ าปลา คือ อาหารกลางวันเด็ก 
ของโรงเรียนบ้านท่าใหม่ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี” พร้อมคลิปเป็นหลักฐานประกอบ ส่งผลให้มีการ
วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมวงกว้างและน าไปสู่การลงโทษผู้กระท าผิด รวมถึงได้มีการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส  
การทุจริตอาหารกลางวันของโรงเรียนในพ้ืนที่ต่าง ๆ มากขึ้น โดยมีคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเป็นผู้มีส่วนร่วม
ในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส (Watch and Voice) ดังเช่นการทุจริตอาหารกลางวันของโรงเรียน 
แห่งหนึ่งในจังหวัดชัยนาท ที่คุณครูได้มีการร้องเรียนว่าโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอาจไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานและคุณภาพที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด เนื่องจากมีการน าอาหารส าเร็จรูปมาปรุงเป็นอาหาร
กลางวันของนักเรียนเพ่ือลดต้นทุนค่าใช้จ่าย จึงน าไปสู่การตรวจสอบความผิดปกติโครงการอาหารกลางวัน  
และมีกระแสสังคมที่แสดงผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต 
ที่ได้รับผลกระทบต่อต าแหน่งหน้าที่จากการมีค าสั่งย้ายไปช่วยราชการที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยนาท จนกระทั่งคุณครูที่เป็นผู้แจ้งเบาะแสได้ย้ายกลับไปท างานที่โรงเรียนแห่งเดิมอีกครั้งหนึ่ง 
ซึ่งจากกรณีทุจริตอาหารกลางวัน แสดงให้เห็นว่าทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื่นรู้และมีความพร้อมที่จะเข้ามา
มีส่วนรวมในการป้องกันการทุจริต ทั้งในบทบาทของผู้เฝ้าระวัง ผู้แจ้งเบาะแส และให้ความคุ้มครองปกป้อง  
ผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตจากความไม่เป็นธรรมและอิทธิพลของผู้มีอ านาจ   
 นอกจากนี้ ตามหลักภาษาอังกฤษที่ค าว่า “STRONG” มีการเปรียบเทียบขั้นกว่า (Comparative) 
และขั้นสูงสุด (Superlative) จึงมีการพัฒนาโมเดล STRONG สู่ STRONGER – STRONGEST เพ่ือให้การด าเนิน
ภารกิจป้องกันการทุจริตน าประเทศไทยไปสู่การเป็น “ประเทศไทยใสสะอาด...ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” อันเป็น
วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 2.1 โมเดล STRONGER 
       โมเดล STRONGER เป็นการพัฒนาไปสู่หลักการต่อต้านการทุจริตที่มีความเข้มแข็งมากขึ้น โดย
ได้เพ่ิมนิยามเชิงปฏิบัติจากการตัวอักษรแรกของศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเชิงบวกจ านวน 2 ค า ได้แก่  
ความเป็นเลิศ (Excellence: E) และการเปลี่ยนแปลง (Reformity: R) ซึ่งแสดงได้ดังแผนภาพที่ 2 
 
 
 



แผนภาพที่ 2 โมเดล STRONGER 
 

 
  

จากแผนภาพที่ 2 สามารถอธิบายนิยามเชิงปฏิบัติการของค าว่า “เป็นเลิศ” (Excellence: E) และ 
“เปลี่ยนแปลง” (Reformity: R) ได้ดังนี้ 
  (1) เป็นเลิศ (Excellence: E) 
  ปัจเจกบุคคล องค์กร และชุมชนมุ่งความเป็นเลิศในการน าหลักของโมเดล STRONG ได้แก่ 
พอเพียง (Sufficient: S) โปร่งใส (Transparent: T) ตื่นรู้ (Realize: R) มุ่งไปข้างหน้า (Onward: O) ความรู้ 
(Knowledge: N) และเอ้ืออาทร (Generosity: G) รวมถึงหลักการส าคัญของโมเดล STRONG คือ การมีส่วนร่วม 
ในการเฝ้าระวังและการแจ้งเบาะแสการทุจริต (Watch and Voice) ไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันการทุจริต 
ภายในองค์กรและการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างสัมฤทธิ์ผล  
  (2) เปลี่ยนแปลง (Reformity: R) 
  ปัจเจกบุคคล องค์กร และชุมชนมุ่งพัฒนาและปรับเปลี่ยนตนเองและองค์กรไปสู่การสร้างสังคม 
ที่ไม่ทนต่อการทุจริตด้วยหลักความพอเพียง การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนตน  
มีการบริหารจัดการองค์กรและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
รวมถึงมีความตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริต มีการพัฒนาและบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้เท่าทัน 
การทุจริต โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเอ้ืออาทรต่อเพ่ือนมนุษย์  
 
 2.2 โมเดล STRONGEST 
       โมเดล STRONGEST เป็นการพัฒนาไปสู่การป้องกันและต่อต้านการทุจริตด้วยความเข้มแข็ง
สูงสุด อันจะน าไปสู่สังคมท่ีมีความโปร่งใสอย่างยั่งยืน โดยได้เพ่ิมนิยามเชิงปฏิบัติจากการตัวอักษรแรกของศัพท์
ภาษาอังกฤษที่มีความหมายจ านวน 3 ค า ได้แก่ จริยธรรม (Ethics: E) ยั่งยืน (Sustainability: S) และ 
สัจธรรม (Truth: T) ซึ่งแสดงได้ดังแผนภาพที่ 3 



แผนภาพที่ 3 โมเดล STRONGEST 
 

 
 
 

  จากแผนภาพที่ 3 สามารถอธิบายนิยามเชิงปฏิบัติการของค าว่า จริยธรรม (Ethics: E) ยั่งยืน 
(Sustainability: S) และสัจธรรม (Truth : T) ได้ดังนี ้
 
  (1) จริยธรรม (Ethics: E) 
  ปัจเจกบุคคล องค์กร และชุมชนเป็นผู้มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ 
ตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง ด ารงตนอย่างมีเหตุผล รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีการบังคับใช้
ประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณ มาตรฐานทางคุณธรรม เพ่ือให้การปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่รัฐและพนักงาน
เอกชนอยู่บนฐานของความมีจริยธรรม 
  (2) ย่ังยืน (Sustainability: S) 
  การพัฒนาสังคมไทยให้โปร่งใสไร้การทุจริตอย่างยั่งยืน (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 และครองตนอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต  


