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ความเอื้ออาทร 

N 
Knowledge 
ความรู้ O 

Onward 
มุ่งไปข้างหน้า 
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กรอบแนวคิด STRONG 
Model 

T 
Transparent 
โปร่งใส 

S 
Sufficient 
พอเพียง 

จิตพอเพียง 
ต้านทุจริต 

การน้อมน าหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาเป็นความพอเพียง 

บุคคลและหน่วยงาน 
ปฏิบัติงานบนฐาน 
ของความโปร่งใส 

มีความเข้าใจและตระหนักรู ้
ถึงรากเหง้าของปัญหา 
เข้าใจอย่างถ่องแท้ 
ในเรื่องปัญหาการทุจริต มุ่งพัฒนาให้เกิด 

ความเจริญอย่างยั่งยืน 
โดยร่วมสร้างวัฒนธรรม 
ไม่ทนต่อการทุจริตอย่างไม่ย่อท้อ 

พัฒนาองค์ความรู้ 
อย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อให้เท่าทันต่อ 
สถานการณ์การทุจริต 

ร่วมพัฒนาให้เกิด 
ความเอื้ออาทรต่อกัน 
บนพื้นฐานของจริยธรรม 
และจิตพอเพียง 
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แต่วา่พอเพียงน้ีมีความหมายกวา้งขวางยิง่กวา่น้ีอีก คือค าว่า พอก็เพียง พอ
เพียงเนี่ยก็พอเท่านั้นเอง คนเราถา้พอในความตอ้งการ มนักมี็ความโลภนอ้ย 
เม่ือมีความโลภนอ้ยกเ็บียดเบียนคนอ่ืนนอ้ย ถา้ประเทศใดมีความคิด อนัน้ี
ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดวา่ ท าอะไรตอ้งพอเพียง หมายความวา่ พอประมาณ 
ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอยา่งมาก คนเรากอ็ยูเ่ป็นสุข พอเพียงน้ีอาจจะมีมาก อาจจะ
มีของหรูหรากไ็ด ้แต่วา่ตอ้งไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืนตอ้งใหพ้อประมาณ พดูจา
กพ็อเพียง ท าอะไรกพ็อเพียง ปฏิบติัตนกพ็อเพียง 
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• ตรงไปตรงมา 
• ตรวจสอบได ้

• ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ว่าตนเอง ญาติ เพื่อนพ้อง 

• กระท าด้วยเจตนาบริสุทธิ์ รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง 
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แม้มนุษย์ไม่ได้เกิดมาพร้อมกับความซื่อสัตย ์
แต่ความซื่อสัตย์สามารถท าให้เกิดขึ้นได้ 

39 

จิตส านึกสร้างได้ด้วยการ “ปลูก” และ “ปลุก”  
และเข้าไปมีส่วนร่วมสร้างให้เกดิขึ้นในสังคม 



40 

ทุกอย่างอยู่รอบตัว เพียงแต่ปรับเปลีย่นมุมมอง วิธี
คิดและวิธีการลงมือท าเล็กน้อยเท่านั้น 

ปลกู (เด็ก) 
ปลกุ 

(ผูใ้หญ่) 

อยู่ที่ไหน? 



ถา้วนันีเ้ราท าหน้าทีด่ทีีสุ่ด
แลว้ 

เพยีงพอหรอืไม?่ 

41 

ยงัไม่เพยีงพอ 

ตอ้งมมีาตรการอืน่ๆอกี...? 
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ผูใ้หญ่เป็นแบบอย่างแกเ่ดก็ 





ลงิ 5 ตวั 



 เมือ่ไรทีค่ณุขยบั ประเทศขยบั 



เราจะปลูกตน้จติส านึกการตอ่ตา้น

ทุจรติคอรปัช ัน่อย่างไรใหเ้จรญิงอก

งามเสยีท?ี 





เมื่อไรที่คุณขยับ 
ประเทศก็จะขยับ 

When you move, the country move 

../%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%86/india.mp4
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ปลกุ 

ปรบั 

ขยบั 
สลบั 

ซ า้ๆ 

บนัได 5 ขัน้ในการสรา้งส านึกพลเมอืง 

ระเบิดจากข้างใน 

เข้าใจท าไมส าคัญ ความเชื่อมโยง มุมมองใหม่ 

เริ่มที่ตัวเองใกล้ๆ ตัว 

ขยาย ขับเคลื่อน ผลักดันร่วมกับคนอื่น 

ท า 21 ครั้งให้เป็นจิตใต้ส านึกคือ การปลูก 





ทฤษฏลีงิตวัที ่100 

แกะด า 





เมือ่ไรทีเ่รา

สามารถท า

ใหเ้กดิการ

เปลีย่นแปล

งในสงัคมได้

ถงึระดบั

หน่ึงแลว้ ก็

จะสง่ผลให้

เกดิการ

เปลีย่นแปล

งใน

ภาพรวม

ทัง้หมดได้

เชน่กนั 



  



ขอบพระคุณครับ 






