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STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
รศ.ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ
ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช.
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จขึ้น
เถลิ ง ถวั ล ยราชสมบั ติ และเมื่ อ วั น ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ณ พระที่ นั่ งไพศาลทั ก ษิ ณ พระราชพิ ธี
บรมราชาภิเษกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับเป็นเวลา 70 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์ ทรงมีพระราชปณิธาณที่จะให้ประชาชนชาวไทยได้ประโยชน์และ
ความสุขของอย่างทั่วถึงกันทั้งประเทศ โดย “คน” เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา และทรงพระวิริยะอุตสาหะที่จะ
ขจัดปัญหาต่าง ๆ อาทิ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม สังคม การศึกษา เป็นต้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนชาวไทยสามารถพึ่งพาตนเองอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานแนวพระราชดำริหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จากพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วัน พฤหั ส บดี ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ โดยมี ใจความตอนหนึ่ งว่ า “...การพั ฒ นาประเทศจำเป็ น ต้ อ งทำ
ตามลำดับขั้นต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้
วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึง
ค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความ
เจริญยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและ
ของประชาชนโดยสอดคล้ องด้ วย ก็จ ะเกิ ดความไม่ส มดุล ในเรื่องต่าง ๆ ขึ้ นซึ่งอาจกลายเป็ นความยุ่ งยาก
ล้มเหลวได้ในที่สุด ดังเห็นได้ที่อารยประเทศหลายประเทศกำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุน แรงอยู่ใน
เวลานี้...” ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ราษฎร
มานานกว่า 40 ปี เพื่อให้ราษฎรสามารถดำรงชีวิตด้วยการพึงพาตนเอง มีสติอยู่อย่างประมาณตนสามารถ
ดำรงชีพปกติสุขอย่างมั่นคงและยั่งยืน
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 องค์การสหประชาชาติ (United Nations :UN) โดยนายโคฟี อันนัน
เลขาธิการองค์การสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์
ของโครงการพั ฒ นาแห่ ง สหประชาชาติ ( The Human Development Lifetime Achievement Award)
เพื่อเทิดพระเกียรติเป็นกรณีพิเศษ ในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยนายโคฟี อันนันได้กล่าว
สดุดพี ระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกล่าวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่า
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เป็ น หลักการที่มุ่งเน้ น การกลั่ น กรองในการบริโภคเน้นความพอประมาณและการมีภูมิคุ้มกันในตั วสามารถ
ต้านทานผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ "ทางสายกลาง" จึงเป็นการตอกย้ำแนวทางที่สหประชาชาติที่
มุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 สำนักงานโครงการ
พัฒ นาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (United Nations Development Programme : UNDP) ได้
กล่าวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย ง โดยจัดพิมพ์ในรายงานประจำปี 2007 เพื่อเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปยังประเทศสมาชิกกว่า 150 ประเทศทั่วโลก
สำนั กงานคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ในฐานะ
องค์ ก รหลั ก ในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ของประเทศไทย ได้ จั ด ทำยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติ ต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” และพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการ
ทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตทั้งระบบให้ มีมาตรฐานเทียบเท่าสากลผ่ านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจ ริต เชิงรุก ปฏิ รูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุ จริต และยกระดับดัชนี การรับรู้การทุ จริตของ
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 การสร้างสังคมที่
ไม่ท นต่อการทุ จ ริต อัน มี กลยุ ท ธ์ว่าด้ วยเรื่องของการปรับฐานความคิดทุ กช่ว งวัยตั้ งแต่ป ฐมวัย ให้ ส ามารถ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมเพื่อต้านทุจริต ประยุ กต์หลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต และเสริมสร้างพลัง
การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน (Community) และบู รณาการทุ ก ภาคส่ ว นเพื่ อ ต่ อ ต้ านการทุ จ ริ ต ซึ่ งโครงการ
“STRONG จิ ต พอเพี ย งต้ านทุ จ ริ ต ” ได้ น ำหลั ก ปรัช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ย งมาใช้ ป ระกอบหลั ก การต่ อ ต้ า น
การทุ จ ริตอื่ น ๆ เพื่อสร้างฐานคิด จิ ตพอเพี ยงต่อต้านทุจริตให้เกิดขึ้นเป็ นฐานความคิดของปั จเจกบุคคล และ
ประยุกต์หลั กบูรณาการโมเดล “STRONG” (รศ.ดร. มาณี ไชยธีรานุ วัฒศิริ, 2560) อันประกอบด้วย พอเพียง
(Sufficient: S) โปร่งใส (Transparent: T) ตื่นรู้ (Realise: R) มุ่งไปข้างหน้า (Onward: O) ความรู้ (Knowledge: N)
และเอื้ออาทร (Generosity: G) เพื่ อเป็ น แนวทางในการพัฒ นาวัฒ นธรรมชุมชน โดยมีกระบวนการเผยแพร่
หลักการ “STRONG” ไปสู่ชุมชนด้วยการสร้างโค้ช (coach) ที่มีความสามารถและทักษะเพื่อเป็นตัวแทนของ
สำนักงาน ป.ป.ช. ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
กับ ผลประโยชน์ ส่ ว นรวม ความไม่ ท นและความอายต่อ การทุ จ ริต และหลั กการจิ ตพอเพี ยงด้ ว ยวิธีก ารที่
เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักรู้และเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาการทุจริต อันนำไปสู่
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเกิดค่านิยมต่อต้านทุจริตในสังคมไทย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็น
ปีงบประมาณแรกที่มีการดำเนินโครงการ “STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต” ตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้ง
ที่ 904-75/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ได้มีการดำเนินโครงการนำร่องใน 27 จังหวัด ใน 9 ภาค
ของสำนั ก งาน ป.ป.ช. เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นโมเดล “STRONG” ให้ บ รรลุ ผ ลสำเร็ จ ตามเป้ า ประสงค์ และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ขยายพื้นที่การดำเนินโครงการครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด และ 1 เขตปกครอง
ท้องถิ่นพิเศษ (กรุงเทพมหานคร)
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1. โมเดล STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต
โมเดล STRONG เป็นการนำตัวอักษรแรกของศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเชิงบวกจำนวน 6 คำ
มาประกอบเป็นคำศัพท์สื่อความหมายถึง “ความแข็งแกร่ง” ของบุคคลและองค์กรในการต่อต้านการทุจริต
โดยมีความมุ่งหวังให้ชุมชนเกิดจิตพอเพียงต้านทุจริต ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยการประยุ กต์
และบู ร ณาการหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ยงเข้ากับความโปร่งใส การแยกแยะผลประโยชน์ ส่ วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม การตระหนักรู้และใส่รู้ปัญหาการทุจริต และร่วมกันพัฒนาชุมชนให้มีความเอื้ออาทรบน
พื้นฐานของจริยธรรมและจิตพอเพียง ตลอดจนเกิดเครือข่ายชุมชนจิตพอเพียงต้านทุจริ ตและเป็นแกนนำสร้าง
วัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริต ซึ่งโมเดล STRONG ได้มีการสร้างและพัฒ นาโดยรองศาสตราจารย์ ดร. มาณี
ไชยธีรานุวัฒศิริ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – 2562 แสดงได้ดังแผนภาพที่ 1 – 2 ดังนี้
แผนภาพที่ 1 โมเดล STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ปี พ.ศ. 2560 – 2561

พัฒนาโดย
รศ. ดร.มาณี ไชยธีราณุวัฒศิริ, 2560
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แผนภาพที่ 2 โมเดล STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ปี พ.ศ. 2562

พัฒนาโดย
รศ. ดร.มาณี ไชยธีราณุวฒ
ั ศิริ, 2561 - 2562

จากแผนภาพข้างต้น สามารถอธิบายนิยามเชิงปฏิบัติการได้ดังนี้
(1) พอเพียง (Sufficient: S)
คำนิยามปี พ.ศ. 2560 - 2561
ผู้ น ำ ผู้ บ ริ ห าร บุ ค คลทุ ก ระดั บ องค์ก ร และชุม ชนน้ อมนำหลั ก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง
มาปรับประยุกต์เป็นหลักความพอเพียงในการทำงาน การดำรงชีวิต การพัฒนาตนเองและส่วนรวม รวมถึงการ
ป้ องกัน การทุ จ ริตอย่ างยั่ งยื น ความพอเพี ยงต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งของมนุษย์แม้ว่าจะต่างกัน ตามพื้ นฐาน แต่การ
ตัดสินใจว่าความพอเพียงของตนเองต้องตั้งอยู่บนความมีเหตุผล รวมทั้งไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม
ความพอเพี ย งดั ง กล่ า วจึ งเป็ น ภู มิ คุ้ ม กั น ให้ บุ ค คลนั้ น ไม่ ก ระทำการทุ จ ริ ต ซึ่ งต้ อ งให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ
(knowledge) และการตื่นรู้ (realize)
คำนิยามปี พ.ศ. 2562
ความพอเพียงของปัจเจกบุคคล ย่อมที่ระดับที่แตกต่างกันตามวิธีคิด สภาพความพร้อมและ
ความสามารถ รวมทั้งตามสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคลและครอบครัว
กลไกหลัก คือ ปรับวิธีคิดที่แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน
และเป็นอัตโนมัติจะนำไปสู่จิตสำนึกที่พอเพียง ไม่กอบโกยผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียด
บังรัฐ ไม่รับอามิสสินบนโดยมิต้องจำกัดขอบเขตของการประกอบอาชีพที่สุจริต สามารถหาทรัพ ย์สินเงินทอง
ได้ตามความสามารถ ทั้งนี้ โดยไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อื่น
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STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต

S
ฆ
Sufficient
พอเพียง

participation

participatio
n

participatio
n

หลักความพอเพียง โดยบุคคลสามารถแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
อย่างเป็นอัตโนมัติ
participation

participation

มีความรู้
แยกแยะประโยชน์ตน
ประโยชน์ส่วนรวมได้

participation

นำไปใช้ในชีวิตจริง
อย่างต่อเนื่องได้
โดยอัตโนมัติ

การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล

เกิดความพอเพียง
โดยอัตโนมัติ

S T R O N G : จิ ต พ อ เ พี ย ง ต้ า น ทุ จ ริ ต

เกิดความละอาย
ต่อการทุจริต

เกิดความไม่ทน
ต่อการทุจริต

พัฒนาโดย รศ. ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ, 2562
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(2) โปร่งใส (Transparent: T)
คำนิยามปี พ.ศ. 2560 – 2561
ผู้นำ ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กร และชุมชนต้องปฏิบัติงานบนฐานของความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ดังนั้น จึงต้องมีและปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ กฎหมายด้านความโปร่งใส ซึ่งต้อง
ให้ความรู้ความเข้าใจ (knowledge) และการตื่นรู้ (realize)
คำนิยามปี พ.ศ. 2562
ความโปร่งใส ทำให้เห็นภาพหรือปรากฏการณ์ชัดเจน
กลไกหลัก คือ สร้างความรู้ความเข้าใจ และวิธีสังเกตเกี่ยวกับความโปร่งใสของโครงการต่าง ๆ

บุคคลและหน่วยงาน
ปฏิบัติงานบนฐานของ
ความโปร่งใส
ปีพ.ศ. 2564

T
Transparent
โปร่งใส
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(3) ตื่นรู้ (Realize: R)
คำนิยามปี พ.ศ. 2560 – 2561
ผู้ น ำ ผู้ บ ริ ห าร บุ คคลทุ กระดั บ องค์ กร และชุ มชนมีค วามรู้ความเข้ าใจและตระหนัก รู้ถึ ง
รากเหง้าของปัญหาและภัยร้ายแรงของการทุจริตประพฤติมิชอบภายในชุมชนและประเทศ ความตื่นรู้จะบังเกิด
เมื่อได้พบเห็นสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการทุจริต ย่อมจะมีปฏิกิริยาเฝ้าระวังและไม่ยินยอมต่อการทุจริตในที่สุด
ซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจ (knowledge) เกี่ยวกับสถานการณ์ทุจริตที่เกิดขึ้น ความร้ายแรงและผลกระทบต่อ
ระดับบุคคลและส่วนรวม
คำนิยามปี พ.ศ. 2562
เมื่อบุคคลรู้พิษภัยของการทุจริต และไม่ทนที่จะเห็นการทุจริตเกิดขึ้น
กลไกหลัก การเรียนรู้สถานการณ์การทุจริตในพื้นที่ ในชุมชน หรือในกรณีที่ปรากฏการทุจริตขึ้น
หรือกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นมาแล้วและมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว

รู้และพร้อมลงมือ
ป้องกันทุจริต

R

Realise
ตื่นรู้
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(4) มุ่งไปข้างหน้า (Onward: O)
คำนิยามปี พ.ศ. 2560 – 2561
ผู้นำ ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กร และชุมชนมุ่งพัฒนาและปรับเปลี่ยนตนเองและส่วนรวม
ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนบนฐานความโปร่งใส ความพอเพียง และร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้น
อย่างไม่ย่อท้อ ซึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจ (knowledge) ในประเด็นดังกล่าว
คำนิยามปี พ.ศ. 2562
การไม่มีการทุจริตของภาครัฐ จะทำให้เงินภาษีถูกนำไปใช้ในการพัฒนาอย่างเต็มที่
กลไกหลัก คือ การป้องกันและการป้องปราม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังพื้นที่
ที่มีความเสี่ยง ในการทุจริต เช่น การบุกรุกพื้นที่สาธารณะ หรือเฝ้าระวังโครงการให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใส

เป้าหมาย
ที่ชัดเจน
การลงมือทาอย่างต่อเนื่อง

ความเชื่ออย่างแรงกล้า

O

Onward
มุ่งไปข้างหน้า
เริ่มจากสิ่งรอบตัว
สิ่งที่ทำได้ และควรทำให้ดียิ่งขึ้น
และเริ่มต้นทำเดี๋ยวนี้
Just do it!!

มุ่งพัฒนาให้เกิดความเจริญ
โดยการต่อสู้กับการทุจริตอย่างไม่ย่อท้อ
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(5) ความรู้ (Knowledge: N)
คำนิยามปี พ.ศ. 2560 – 2561
ผู้นำ ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กร และชุมชนต้องมีความรู้ความเข้าใจสามารถนำความรู้ไปใช้
สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ ประเมินได้อย่างถ่องแท้ในสถานการณ์การทุจริต ผลกระทบที่มีต่อตนเองและส่วนรวม
ความพอเพียงต้านทุจริต การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่มีความสำคัญยิ่งต่อการลด
ทุจริตในระยะยาว รวมทั้งความอายไม่กล้าทำทุจริตและความไม่ทนเมื่อพบเห็นว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น เพื่อสร้าง
สังคมไม่ทนต่อการทุจริต
คำนิยามปี พ.ศ. 2562
ความรู้ด้านต่าง ๆ มีความจำเป็นต่อการป้องกันและป้องปรามการทุจริต
กลไกหลัก คือ การให้ความรู้ในรูปแบบการฝึกอบรม หรือให้สื่อเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น
(1) ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการทุจริตแบบต่าง ๆ ทั้งแบบสมัยอดีต แบบปัจจุบัน และแบบที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
(2) ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตในต่างประเทศ
(3) วิธีการป้องกัน - ป้องปรามแบบต่าง ๆ
(4) ความรู้เกี่ยวการเฝ้าระวัง
(5) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การทุจริต
ในสถานการณ์ปัจจุบัน

การทุจริต
ในแบบดั้งเดิม

“...ติดตาม แสวงหาความรู้อย่างเท่าทัน ในทุกมิติ
ทั้งสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลง กฎหมาย ค่านิยม...”

N

Knowledge
ความรู้
แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต

การทุจริต
ในอนาคต
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(6) เอื้ออาทร (Generosity: G)
คำนิยามปี พ.ศ. 2560 – 2561
คนไทยมีความเอื้ออาทร มีเมตตา มีน้ำใจต่อกันบนพื้นฐานของจิตพอเพียงต่อต้านทุจริต ไม่เอื้อต่อ
การรับหรือการให้ผลประโยชน์ต่อพวกพ้อง
คำนิยามปี พ.ศ. 2562
การพัฒนาสังคมไทยให้มีน้ำใจ โอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โดยไม่มีผลประโยชน์ตอบแทน
หรือหวังผลตอบแทน ในฐานะเพื่อนมนุษย์
กลไกหลัก กิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือบุคคล ชุมชน/สังคมในยามวิกฤติ หรือการร่วมมือใน
การร่วมพัฒนาชุมชน

ร่วมพัฒนาให้เกิดความเอื้ออาทรต่อกัน
บนพื้นฐานของจริยธรรม และจิตพอเพียง

G

Generosity
เอื้ออาทร

“... เอื้ออาทร ไม่ใช่ อุปถัมภ์...”

“... เอื้ออาทรคือการให้บนพื้นฐานของมนุษยธรรม...”
“...แต่อุปถัมภ์ คือการเลือกช่วยเหลือกัน
โดยไม่สนจริยธรรมและกฎหมาย
เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ที่ต้องการ...”

“...สร้างสังคมที่น่าอยู่ ด้วยการเอื้ออาทร...”
“...มนุษย์เป็นสัตว์สังคม...”
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จากนิย ามข้างต้น STRONG: จิตพอเพียงต้านทุจริต จึงหมายถึง ผู้ที่มีความพอเพียง ไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่น (S) มุ่งอนาคตที่เจริญทั้งตนเองและส่วนรวม (O) โดยใช้หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ (T)
พื้น ฐานจิ ตใจมี มนุ ษ ยธรรมเอื้อ อาทร ช่ว ยเหลื อเพื่ อนมนุ ษ ย์โดยไม่เห็ น แก่ป ระโยชน์ต่างตอบแทน (G) ให้
ความสำคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการดำรงชีวิตในทางที่ชอบ (N) แต่ตื่นรู้เรื่องภัยทุจริตที่ร้ายแรงส่งผล
ต่อสังคม รังเกียจการทุจริตประพฤติมิชอบทั้งปวง ไม่ยอมทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ (R)
นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2562 ได้มี การพั ฒ นาโมเดล STRONG โดยเพิ่ มในเรื่อ งของการมีส่ วนร่ว ม
(Participation) อั น เป็ น กลไกสำคั ญ ในการเชื่อ มโยงและขั บ เคลื่ อนหลั ก การของโมเดล STRONG ไปสู่ การ
ป้องกันการทุจริตได้เป็น รูปธรมอย่างมีประสิทธิภ าพ ซึ่งการเผยแพร่หลั กการของโมเดล STRONG สู่ชุมชน
จะดำเนินการโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด และมีการคัดเลือกผู้แทน/ผู้นำชุมชนในจังหวัดที่มีเครือข่าย
มีความสามารถและทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้มาอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโมเดล STRONG
การนำไปประยุกต์ใช้ในการการต่อต้านการทุจริต เช่น การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต หลักการจิตพอเพียงด้วยวิธีการที่เหมาะสม เป็นต้น เพื่อให้ผู้
ได้รับการคัดเลือกเป็นโค้ช (coach) ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักการของโมเดล STRONG และการต่อต้านการ
ทุจริตให้แก่ผู้ ที่อาศัยอยู่ ในชุมชน รวมถึงยังมีการจัดตั้งชมรม STRONG เพื่ อให้ทุ กภาคส่ วนมี ความตระหนักรู้
เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาการทุจริตและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต
2. การพัฒนาโมเดล STRONG สู่ STRONGER – STRONGEST
จากการประยุ กต์โมเดล STRONG ในการดำเนิ นโครงการ
“STRONG – จิ ต พอเพี ยงต้ านทุ จริ ต ” ตั้ งแต่ ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561 พบว่า สมาชิกชมรม STRONG ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ
และผู้ เข้ า ร่ ว มอบรมมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจและนำหลั ก การของ
โมเดล STRONG ไปสู่การปฏิบั ติอย่างเป็ นรูปธรรม ซึ่งกรณี ตัวอย่าง
ที่ แสดงให้ เห็ นถึ งความสำเร็ จของการดำเนิ นโครงการ STRONG –
จิ ต พอเพี ย งต้ านทุ จ ริ ต และการก่ อ ตั้ งชมรม STRONG อย่ างเป็ น
รูปธรรมคือ จากการที่ เพจเฟซบุ๊ กชมรม STRONG – จิตพอเพี ยงต้านทุ จริต จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ได้น ำเสนอ
ประเด็นการทุจริตอาหารกลางวัน โดยระบุข้อความว่า “ขนมจีนกับน้ำปลา คือ อาหารกลางวันเด็กของโรงเรียน
บ้านท่าใหม่ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี” พร้อมคลิปเป็นหลักฐานประกอบ ส่งผลให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม
วงกว้างและนำไปสู่การลงโทษผู้กระทำผิด รวมถึงได้มีการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส การทุจริตอาหารกลางวัน
ของโรงเรียนในพื้นที่ต่าง ๆ มากขึ้น โดยมีคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแจ้ง
เบาะแส (Watch and Voice) ดังเช่นการทุจริตอาหารกลางวันของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยนาท ที่คุณครู
ได้ มี ก ารร้ อ งเรี ย นว่ า โครงการอาหารกลางวั น โรงเรี ย นอาจไม่ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานและคุ ณ ภาพที่
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด เนื่องจากมีการนำอาหารสำเร็จรูปมาปรุงเป็นอาหารกลางวันของนักเรียนเพื่อลด
ต้นทุนค่าใช้จ่าย จึงนำไปสู่การตรวจสอบความผิดปกติโครงการอาหารกลางวัน และมีกระแสสังคมที่แสดงผ่าน
ทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่ได้รับผลกระทบต่อตำแหน่ง
หน้าที่จากการมีคำสั่งย้ายไปช่วยราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท จนกระทั่งคุณครูที่
เป็นผู้แจ้งเบาะแสได้ย้ายกลับไปทำงานที่โรงเรียนแห่งเดิมอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจากกรณีทุ จริตอาหารกลางวัน แสดง
ให้เห็นว่าทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื่นรู้และมีความพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนรวมในการป้องกันการทุจริต ทั้งใน
บทบาทของผู้เฝ้าระวัง ผู้แจ้งเบาะแส และให้ความคุ้มครองปกป้องผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตจากความไม่เป็น
ธรรมและอิทธิพลของผู้มีอำนาจ
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นอกจากนี้ ตามหลั กภาษาอังกฤษที่คำว่า “STRONG” มี การเปรียบเทียบขั้นกว่า (comparative)
และขั้นสูงสุด (superlative) จึงมีการพัฒนาโมเดล STRONG สู่ STRONGER – STRONGEST เพื่อให้การดำเนิน
ภารกิจป้องกันการทุจริตนำประเทศไทยไปสู่การเป็น “ประเทศไทยใสสะอาด...ไทยทั้งชาติ ต้านทุจริต” อันเป็น
วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่มารูป : YouTube - STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต

2.1 โมเดล STRONGER
โมเดล STRONGER เป็นการพัฒนาไปสู่หลักการต่อต้านการทุจริตที่มีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยได้เพิ่ม
นิ ย ามเชิ งปฏิ บั ติจ ากการตั ว อั กษรแรกของศั พ ท์ ภ าษาอั งกฤษที่ มี ความหมายเชิงบวกจำนวน 2 คำ ได้แ ก่
ความเป็นเลิศ (Excellence: E) และการเปลี่ยนแปลง (Reformity: R) ซึ่งแสดงได้ดังแผนภาพที่ 3
แผนภาพที่ 3 โมเดล STRONGER
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จากแผนภาพที่ 3 สามารถอธิบายนิยามเชิงปฏิบัติการของคำว่า “เป็นเลิศ” (Excellence: E)
และ “เปลี่ยนแปลง” (Reformity: R) ได้ดังนี้
(1) เป็นเลิศ (Excellence: E)
ปัจเจกบุคคล องค์กร และชุมชนมุ่งความเป็นเลิศในการนำหลักของโมเดล STRONG ได้แก่
พอเพียง (Sufficient: S) โปร่งใส (Transparent: T) ตื่นรู้ (Realise: R) มุ่งไปข้างหน้า (Onward: O) ความรู้
(Knowledge: N) และเอื้ออาทร (Generosity: G) รวมถึงหลักการสำคัญของโมเดล STRONG คือ การมีส่ วนร่ วม
ในการเฝ้ าระวั งและการแจ้ งเบาะแสการทุ จริ ต (Watch and Voice) ไปประยุ ก ต์ ใช้ ในการป้ อ งกั น การทุ จริ ต
ภายในองค์กรและการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างสัมฤทธิ์ผล
(2) เปลี่ยนแปลง (Reformity: R)
ปัจเจกบุคคล องค์กร และชุมชนมุ่งพัฒนาและปรับเปลี่ยนตนเองและองค์กรไปสู่การสร้างสังคม
ที่ไม่ท นต่อการทุจ ริตด้วยหลักความพอเพี ยง การแยกแยะผลประโยชน์ ส่ว นรวมและผลประโยชน์ส่ วนตน
มีการบริหารจัดการองค์กรและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
รวมถึ งมี ความตระหนั กถึ งผลกระทบของการทุ จริ ต มี การพั ฒ นาและบู รณาการองค์ ความรู้ต่ าง ๆ ให้ เท่ าทั น
การทุจริต โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์
2.2 โมเดล STRONGEST
โมเดล STRONGEST เป็นการพัฒ นาไปสู่การป้องกันและต่อต้านการทุจริตด้วยความเข้มแข็งสูงสุด
อัน จะนำไปสู่ สั งคมที่มีความโปร่งใสอย่างยั่งยืน โดยได้เพิ่มนิยามเชิงปฏิบัติจากการตัว อักษรแรกของศัพท์
ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเชิงบวกจำนวน 3 คำ ได้แก่ จริยธรรม (Ethics: E) ยั่งยืน (Sustainability: S) และ
สัจธรรม (Trust: T) ซึ่งแสดงได้ดังแผนภาพที่ 4
แผนภาพที่ 5 โมเดล STRONGEST
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จากแผนภาพที่ 5 สามารถอธิบายนิยามเชิงปฏิบัติการของคำว่า จริยธรรม (Ethics: E) ยั่งยืน
(Sustainability: S) และสัจธรรม (Trust: T) ได้ดังนี้
(1) จริยธรรม (Ethics: E)
ปั จเจกบุ คคล องค์ กร และชุ มชนเป็ น ผู้ มี คุ ณ ธรรม มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ และมี ค วามรับ ผิ ด ชอบ
ตามบทบาทหน้ าที่ ของตนเอง ดำรงตนอย่ างมีเหตุ ผ ล รวมถึงหน่ วยงานภาครัฐ และเอกชนมี การบั งคั บใช้
ประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณ มาตรฐานทางคุณธรรม เพื่อให้การปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ รัฐและพนักงาน
เอกชนอยู่บนฐานของความมีจริยธรรม
(2) ยั่งยืน (Sustainability: S)
ปั จเจกบุ คคล องค์ กร และชุ มชนเป็ นผู้ มีจ ริย ธรรม และเป็ นพลั งสำคัญ ในการเฝ้ าระวังและ
แจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อนำประเทศไทยไปสู่การเป็น “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” อันเป็น
วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
(3) สัจธรรม (Trust: T)
ประเทศไทยมีผู้นำ ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กร และชุมชนเป็นผู้มีจิตใจสะอาด บริสุทธิ์
เสียสละ และประพฤติดีงาม รวมถึงมีการครองงาน ครองคน และครองตนอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและ
ความซื่อสัตย์สุจริต
3. โมเดล STRONG กับมาตรการป้องกันการทุจริตของต่างประเทศ
การคิ ด ค้ น และพั ฒ นาโมเดล STRONG มี พื้ น ฐานมาจากการสั่ งสมประสบการณ์ ด้ านการต่ อ ต้ า น
การทุจริต โดยมีความมุ่งหมายที่จะสร้างกลไกและวิธีการในการขับเคลื่อนให้ป้องกันการทุจริตได้อย่างเป็น
รูปธรรม รวมถึงในปัจจุบันนี้ องค์กรต่างประเทศต่าง ๆ ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตอย่างมาก
เนื่องจากเป็นการยับยั้งไม่ให้การทุจริตเกิดขึ้นและเป็นแนวทางในการต่อต้านการทุจริตที่มีความยั่งยืนในระยะยาว
จึงได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบการป้องกันการทุจริตตามหลักการของโมเดล STRONG กับมาตรการป้องกัน
การทุจริตขององค์กรต่างประเทศ 3 องค์กร ได้แก่ องค์กรสหประชาชาติ (United Nations: UN) องค์การ
เพื่ อ ความร่ ว มมื อ และการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ (Organization for Economic Co-operation and
Development: OECD) และธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank: ADB)
3.1 มาตรการป้องกันการทุจริตขององค์กรต่างประเทศ
(1) องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN)
อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention
against Corruption: UNCAC) ประกอบด้วย 8 หมวด ได้แก่ บทบัญญัติทั่วไป มาตรการป้องกัน กำหนดให้เป็น
ความผิดทางอาญาและการบังคับใช้กฎหมาย ความร่วมมือระหว่างประเทศ การติดตามทรัพย์สินคืน ความช่วยเหลือ
ทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร กลไกในการปฏิบัติตามอนุสัญญา และบทบัญญัติสุดท้าย
ในส่วนของบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันการทุจริตในหมวดที่ 2 ข้อ 5 – 14
สามารถสรุปประเด็นมาตรการสำคัญในการป้องกันการทุจริตได้ดังนี้ (United Nations, 2003)
(1.1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
การต่อต้านการทุจริตมีความจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของ
สังคมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของบุคคลและกลุ่มต่าง ๆ รวมถึงควรมีการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเจ้าพนักงานใน
กระบวนการยุติธรรม ผู้บังคับใช้กฎหมาย และผู้กำกับดูแลทางการเงิน
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(1.2) ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ
การส่งเสริมให้มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของทุกภาคส่วน เช่น การส่งเสริม
ความโปร่งใสในการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและการคัดเลือก/สรรหาบุคคลเข้ารับราชการ
การส่ งเสริมความโปร่งใสในการบริห ารจั ดการการคลั งภาครัฐ การส่ งเสริมให้ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
โดยรัฐต้องมีระบบรองรับที่ทำให้มั่นใจได้ว่าประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิผล
การส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารปกครองภาครัฐและกระบวนการปฏิบัติงานในภาครัฐ เป็นต้น
(1.3) การเพิ่มพูนและเผยแพร่ความรู้
องค์กรต่อต้านการทุจริตควรมีการดำเนินการเพิ่มพูนและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริตให้แก่ทุกภาคส่วน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาและวิธีการป้องกันการทุจริตในรูปแบบ
ต่ าง ๆ รวมถึ ง สนั บ สนุ น การไม่ ท นต่ อ การทุ จ ริ ต ในแผนการศึ ก ษาซึ่ ง รวมถึ ง หลั ก สู ต รของโรงเรี ย นและ
มหาวิทยาลัย
(1.4) การป้องกันความขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนตน
ภาครั ฐ และองค์ ก รต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารป้ อ งกั น การขั ด กั น แห่ ง
ผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนตน เช่น การกำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับกิจการงานทางวิชาชีพของอดีต
เจ้าหน้าที่รัฐ หรือการว่าจ้างเจ้าหน้าที่รัฐโดยภาคเอกชนภายหลังจากการลาออกหรือเกษียณอายุ เป็นต้น
(1.5) ความมีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริต
รั ฐ ต้ อ งส่ งเสริ ม ความมี คุ ณ ธรรม ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และความรั บ ผิ ด ชอบของ
เจ้าหน้าที่รัฐ โดยการบังคับใช้จรรยาบรรณหรือมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมการปฏิบัติราชการอย่าง
ถูกต้อง รวมถึงต้องมีการพิจารณานำโทษทางวินัยหรือมาตรการอื่นมาใช้กับเจ้าหน้าที่รัฐที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณ
หรือมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
(6) ส่งเสริมให้สาธารณะตระหนักถึงอันตรายของการทุจริต
ภาครั ฐและองค์ กรต่ อต้ านการทุ จริตต้ องมี การให้ ความรู้และส่ งเสริมการมี ส่ วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน เพื่อให้สาธารณชนมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับความมีอยู่ สาเหตุ ความร้ายแรง และภัยคุกคามที่เกิดจาก
การทุจริตมากขึ้น
(2) องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic
Co-operation and Development: OECD)
องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) เป็นหนึ่งในองค์กรระหว่างประเทศ
ที่มีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการดำเนินการของ OECD จะครอบคลุมถึงการป้องกัน
และปราบปรามการให้สิน บน การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการขจัดการทุจริตในภาครัฐ รวมถึงได้มี
การศึกษารูปแบบเฉพาะขององค์กรต่อต้านการทุจริต ซึ่งภารกิจหนึ่งที่มีความจำเป็นอย่ างยิ่งในการส่งเสริมให้
การต่อต้านการทุจริตประสบผลสำเร็จได้ คือ การป้องกันการทุจริต โดยสามารถสรุปมาตรการสำคัญในการ
ป้องกันการทุจริต ได้ดังนี้ (Organization for Economic Co-operation and Development, 2008)
(2.1) การพัฒนาการศึกษาวิจัยและนโยบายป้องกันการทุจริต
การศึกษาวิจั ยรูปแบบ แนวโน้ม และความระดับความรุนแรงของการทุจริตที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตเพื่อพัฒนานโยบายและมาตรการป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทันพลวัตรของการทุจริตเป็น
ปัจจัยที่ส่งเสริมให้ประสบผลสำเร็จในการต่อต้านการทุจริต
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(2.2) การป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่ในทางทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ
การส่ งเสริ ม ให้ เจ้ าหน้ าที่ รั ฐ มี จริ ยธรรม การบั ญ ญั ติ มาตรฐานทางจริ ย ธรรมของ
เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อเป็นมาตรการพิเศษ และมีมาตรการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนับได้ว่าเป็ น
มาตรการสำคัญประการหนึ่งให้ เจ้าหน้ าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจริยธรรม รวมถึงควรมีการป้องกันการขัดกัน
แห่ งผลประโยชน์ ส่ วนรวมกับผลประโยชน์ส่ วนตนจากการปฏิบัติหน้าที่ และส่งเสริมให้มีความโปร่งใสในการ
บริหารจัดการภาครัฐ
(2.3) การส่งเสริมศึกษาและความตระหนักรู้
องค์กรต่อต้านการทุจริตควรมีการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรการศึกษาในการต่อต้าน
การทุจริตเพื่อนำไปปรับ ใช้ในสถาบั นการศึกษาต่าง ๆ และมีโครงการเผยแพร่ให้ ความรู้แก่ทุกภาคส่วนให้
ตระหนั กถึ งอั นตรายของการทุ จริ ตและเสริมสร้างความรู้ในการป้ องกั นการทุ จริตโดยสร้างความร่วมมื อกั บ
สื่อมวลชน องค์กรพัฒนาเอกชน (Non Governmental Organizations: NGOs) ภาคธุรกิจ และภาครัฐในการ
ร่วมดำเนินโครงการ
(2.4) การส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต ไม่มีองค์กรใดสามารถดำเนินการได้เพียงลำพัง ดังนั้นการสร้าง
ความร่ วมมื อกั บทุ กภาคส่ วนในระดับต่าง ๆ ทั้ งการสร้างความร่วมมื อกับองค์ กรระหว่างประเทศ หน่ วยงาน
ภายในประเทศ ภาคประชาสั งคม ภาคธุรกิจ และประชาชน จะเป็นส่ วนสำคัญที่ทำให้ การป้ องกันการทุจริต
มีประสิทธิภาพมากขึน้
(2.5) การพัฒนาบุคลากร
นอกจากการดำเนินมาตรการป้องกันการทุจริตแล้ว การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถเฉพาะทางด้วยการอบรมให้มีความรู้เท่าทันกับพลวัตรของการทุจริตจะเป็นปัจจัยประการสำคัญ
ที่ทำให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้ นองค์กรต่อต้านการทุจริตควรจัดให้มีการ
อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรด้านป้องกันการทุจริตเพื่อให้การป้องกันการทุจริตบรรลุผลสำเร็จได้อย่างสูงสุด
(3) ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank: ADB)
ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ได้มีความร่วมมือกับองค์การเพื่อความร่วมมือและ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ในการเสนอแนวทางป้องกันการทุจริตแบบองค์รวม (Holistic Approach) ซึ่ง
ประกอบด้วยเสาหลัก 3 ประการ ดังนี้ (เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา และคณะ, 2550)
(3.1) การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีคุณภาพและโปร่งใส ประกอบด้วย
1) การสร้างเกียรติภูมิในอาชีพข้าราชการ รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนที่เพียงพอ
มีระบบการเลื่อนขั้นที่โปร่งใส มีระบบตรวจสอบการใช้อำนาจดุลพินิจของข้าราชการ มีระบบสับเปลี่ยนงาน
ข้าราชการเป็นระยะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ที่ยึดติดกับตำแหน่ง
2) การมี ประมวลจริยธรรมที่ มี บทบั ญญั ติในประเด็นที่ เกี่ยวกับการป้ องกั น
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และมีการวางระบบการติดต่อกันระหว่างข้าราชการและนักธุรกิจ เพื่อไม่ให้ข้าราชการ
มีอิทธิพลและสามารถเรียกรับผลประโยชน์ได้
3) มี ร ะบบการตรวจสอบความโปร่ ง ใส ซึ่ ง รวมถึ ง มี ร ะบบการคลั ง
ที่โปร่งใส มีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับสถาบันทางการเงินที่ได้มาตรฐานสากล มีกระบวนการตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณ
มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส ระบบการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและลดขั้นตอนในระบบราชการ
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(3.2) การสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงาน ประกอบด้วย
1) กระบวนการป้องกัน สื บสวน และลงโทษผู้ กระทำทุจริต ซึ่งรวมถึงการมี
ระบบกฎหมายที่จัดการกับการให้สินบน การมีหน่วยงานหรือกลไกจัดการกับการฟอกเงิน การมีระบบตรวจสอบการ
ให้สินบน เพิ่มศักยภาพให้กับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ และเพิ่มประสิทธิภาพของการร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส
2) การส่งเสริมความรับผิดชอบของบรรษัท ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนให้เกิด
บรรษัทภิบาลและพัฒ นาแนวทางปฏิบั ติในแต่ละบริษัท การมีบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับการติดสินบนของ
เอกชน การปรับ แก้กฎหมายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญากับภาคเอกชน
หรือการให้สัมปทานที่มีความโปร่งใสมากขึ้น
(3.3) การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ประกอบด้วย
1) การกระตุ้นให้มีการถกเถียงเรื่องการทุจริตในเวทีสาธารณะ ซึ่งรวมถึง
โครงการสร้างความตระหนักในระดับต่าง ๆ การสนับสนุนบทบาทขององค์กรพัฒ นาเอกชน การปรับระบบ
การศึกษาเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต
2) การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสาธารณะและสื่ อ ซึ่งรวมถึงการกำหนดให้
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานต่อสาธารณะถึงผลการดำเนินงานทั้งเรื่องการป้องกัน ปราบปราม สนับสนุน และ
การให้สิทธิประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทั้งหมดของภาครัฐ และการทำให้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
เกิดผลขึ้นจริงในทางปฏิบัติ
3) การมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งรวมถึงการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส การระดม
การสนับสนุนและการมีส่วนร่วมจากองค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรอื่น ๆ
จากการศึกษามาตรการป้องกันการทุจริตขององค์การสหประชาชาติ (UN) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (UNCAC) องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) และ
ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) สามารถสรุปประเด็นมาตรการการป้องกันการทุจริตได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันการทุจริตขององค์กรระหว่างประเทศ
ประเด็น
1. การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ
2. ความโปร่งใส ตรวจสอบได้
3. การสร้างองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริต
4. การป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนรวม
กับผลประโยชน์ส่วนตน
5. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
ตามประมวลจริยธรรม
6. การส่งเสริมให้สาธารณะตระหนักถึงอันตราย
ของการทุจริต
7. การพัฒนาการศึกษาวิจัยและนโยบายป้องกัน
การทุจริต
8. การพัฒนาให้ความรู้บุคลากรทีป่ ฏิบัติหน้าที่
ด้านป้องกันการทุจริต

หน่วยงาน
องค์การ
องค์การเพื่อความร่วมมือและ
สหประชาชาติ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
(UN)
(OECD)

ธนาคารเพื่อการ
พัฒนาแห่งเอเชีย
(ADB)

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√

√

√

√

√

√

√
√
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2.2 เปรียบเทียบโมเดล STRONG กับมาตรการป้องกันการทุจริตขององค์กรต่างประเทศ
จากการศึกษาสาระสำคัญของโมเดล STRONG และมาตรการป้องกันการทุจริตขององค์กรต่างประเทศ
3 องค์กร ได้แก่ องค์การสหประชาชาติ (UN) องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD)
และธนาคารเพื่ อ การพั ฒ นาแห่ ง เอเชี ย (ADB) พบว่ า นิ ย ามเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารของโมเดล STRONG มี ค วาม
สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการทุจริตขององค์กรต่างประเทศ ซึ่งแสดงได้ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบมาตรการป้องกันการทุจริตขององค์กรระหว่างประเทศกับโมเดล STRONG
ประเด็น
1. การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ
2. ความโปร่งใส ตรวจสอบได้
3. การสร้างองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริต
4. การป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนรวมกับ
ผลประโยชน์ส่วนตน
5. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐตาม
ประมวลจริยธรรม
6. การส่งเสริมให้สาธารณะตระหนักถึงอันตรายของ
การทุจริต
7. การพัฒนาการศึกษาวิจัยและนโยบายป้องกันการทุจริต
8. การพัฒนาให้ความรู้บุคลากรทีป่ ฏิบัติหน้าที่ดา้ น
ป้องกันการทุจริต

โมเดล STRONG
พอเพียง โปร่งใส ตระหนักรู้ มุ่งไปข้างหน้า ความรู้ เอื้อเฟื้อ
(S)
(T)
(R)
(O)
(N)
(G)

√

√
√

√

√

√

√

√
√
√
√
√

√

√
√

เมื่อพิจารณาการเปรียบเทียบมาตรการป้องกันการทุจริตขององค์กรระหว่างประเทศในการต่อต้านการ
ทุจริตทั้ง 3 องค์กรกับโมเดล STRONG พบว่า โมเดล STRONG มีนิยามเชิงปฏิบัติการที่สอดคล้องกับมาตรการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรระหว่างประเทศ ทั้งในประเด็นการส่งเสริมความโปร่งใสตรวจสอบได้ การสร้าง
องค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริต การป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่รัฐ การส่งเสริมให้สาธารณะตระหนักถึงอันตรายของการทุจริต การพัฒนาการศึกษาวิจัยและนโยบาย
ป้องกันการทุจริต และการพัฒนาให้ความรู้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันการทุจริต ซึ่งตัวอักษรตัว “T”
และตัว “R” ในโมเดล STRONG สามารถสอดรับได้กับมาตรการป้องกันการทุจริตขององค์กรระหว่างประเทศ
ได้ถึง 2 ประเด็น กล่าวคือ “T” คือ ความโปร่งใส เป็นหลักการในการส่งเสริมความโปร่งใสตรวจสอบได้ และ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ ในส่วนของตัวอักษร “R” คือ ความตระหนักรู้ เป็นหลักการใน
การส่งเสริมให้ส าธารณะตระหนั กถึงอันตรายของการทุ จริตและพัฒ นาการศึกษาวิจัยและนโยบายป้องกัน
การทุจริต และในส่วนของการมีส่วนร่วม (Participation) แม้จะไม่มีนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวอักษรในโมเดล
STRONG ที่มีความสอดคล้ องหรือมีความหมายที่ตรงกับการส่งเสริมการมีส่ วนร่วมของภาคส่ วนต่าง ๆ ในการ
ต่ อต้ านการทุ จริ ต แต่ เมื่ อพิ จารณาแผนภาพของโมเดล STRONG จะพบว่ า การมี ส่ วนร่ วม (Participation)
เป็นปัจจัยสำคัญในการเชื่อมโยงหลักการของโมเดล STRONG ทั้ง 6 ประการ กล่าวคือ การประสบความเสร็จใน
การป้องกันการทุจริตเชิงรุกด้วยการเสริมสร้างให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงต่อต้านทุจริตด้วยโมเดล STRONG
ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญของโมเดล STRONG ได้นั้น เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งจะเห็นการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมได้จากกระบวนการดำเนินโครงการ “STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต” ที่มีการถ่ายทอดความรู้

19 | STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต

เกี่ยวกับโมเดล STRONG ไปสู่ชุมชนและการจัดตั้งชมรม STRONG เพื่อผลักดันให้มีการนำหลักการของโมเดล
STRONG ไปสู่การปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม

ที่มารูปภาพ : https://www.chorsaard.or.th

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
และในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ ขยายพื้ นที่ การดำเนิ นโครงการครอบคลุ มทั้ ง 76 จั งหวัด และ 1 เขต
ปกครองท้องถิ่นพิเศษ (กรุงเทพมหานคร) การดำเนินโครงการดังกล่าวได้นำโมเดล STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต ไปขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตในพื้นที่ ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการจัดตั้งชมรม STRONG ในทุก
จังหวัดเพื่อให้ป ระชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมเป็นผู้จับตามองและแจ้งเบาะแสการทุจริต (Watch and Voice)
โดยในช่วง 3 ปี ที่ผ่ านมา ได้มีการพัฒ นาต่อยอดโมเดล STRONG เพื่อให้ สามารถนำไปใช้เป็น กลไกในการ
ขับเคลื่อนการป้องกัน การทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยในปี พ.ศ. 2562 ได้เพิ่มคำว่า “การมีส่ วนร่วม”
(Participation) ซึ่งเป็ น กลไกสำคั ญ ในการเชื่ อมโยงและขั บ เคลื่ อนหลั กการของโมเดล STRONG ไปสู่ ก าร
ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ได้ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง ได้ มี ก ารพั ฒ นาโมเดลไปสู่ ก ารเป็ น STRONGER และ
STRONGEST เพื่อให้การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดและมีความเป็นสัจธรรม
นอกจากนี้ จากการศึกษามาตรการป้องกันการทุ จริตขององค์กรระหว่างประเทศ 3 องค์กร ได้แก่
องค์กรสหประชาชาติ (UN) องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) และธนาคารเพื่อการ
พั ฒ นาแห่ ง เอเชี ย ADB) พบว่ า มี ม าตรการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ที่ อ งค์ ก รระหว่ า งประเทศให้ ค วามสำคั ญ
8 ประการ ได้แก่ (1) การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ (2) ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (3) การสร้างองค์ความรู้
ในการป้องกันการทุจริต (4) การป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตน (5) การ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ ตามประมวลจริยธรรม (6) การส่งเสริมให้สาธารณะตระหนักถึง
อันตรายของการทุจริต (7) การพัฒนาการศึกษาวิจัยและนโยบายป้องกันการทุจริต และ (8) การพัฒ นาให้
ความรู้บุ คลากรที่ ป ฏิ บั ติห น้ าที่ ด้านป้ องกันการทุจริต มีความสอดคล้ องกับ แนวทางการป้ องกันการทุจริต
และนิยามเชิงปฏิบัติการของโมเดล STRONG โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนจะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่ อนโมเดล STRONG ให้ไปสู่
โมเดล STRONGER และโมเดล STRONGEST ให้เป็นรูปธรรมได้
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