
รายงานสรุปบทเรียน 

ชื่อโครงการฝึกอบรม :    โครงการฝึกอบรม หลักสูตร STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
วันที่เข้ารับการอบรม :    28 ธันวาคม 2565 
สถานที ่   :    โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร 
จัดโดย   :    กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน  
ผู้จัดท ารายงาน  :    นางสาวรุ่งรวี ทรงอภิวัฒน์กุล ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  

วัตถุประสงค ์: 
 1. เพ่ือพัฒนาให้มีทัศนคติ ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และมีกระบวนการคิดวิเคราะห์  แยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ๒. เพื่อพัฒนาให้สามารถประยุกต์ใช้โมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริตเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตอย่างมีส่วนร่วมในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐและความรับผิดชอบต่อ
สังคมโดยรวม 

สรุปเนื้อหาการฝึกอบรม : 
1. ความหมายของ STRONG Model จิตพอเพียงต้านทุจริต 
 1. S (Sufficient) ความพอเพียง หมายถึง การน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์เป็น
หลักความพอเพียงในการท างาน และป้องกันการทุจริตอย่างยั่งยืน  
 2. T (Transparent) ความโปร่งใส หมายถึง ปฏิบัติงานบนฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบได้    
ตามหลักปฏิบัติระเบียบ ข้อปฏิบัติ และกฎหมายด้านความโปร่งใส 
 3. R (Realize) ตื่นรู้ หมายถึง มีความรู้  ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาของ        
การทุจริต ความตื่นรู้ จะบังเกิดเมื่อพบเห็นสถานการณ์ท่ีเสี่ยงต่อการทุจริต  
 4. O (Onward) มุ่งไปข้างหน้า หมายถึง มุ่งพัฒนาและปรับเปลี่ยนตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้า 
บนฐานความโปร่งใส ความพอเพียงและร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
 5. N (Knowledge) ความรู้ หมายถึง พัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้เท่าทันสถานการณ์
ทุจริต น าความรู้ไปใช้วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การทุจริตได้ 
 6. G (Generosity) ความเอ้ืออาทร หมายถึง มีเมตตา มีน้ าใจต่อกันบนพ้ืนฐานของจริยธรรมและ  
จิตพอเพียง ไม่เอ้ือต่อการรับหรือการให้ผลประโยชน์ต่อพวกพ้อง 
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รปูภาพแผนผัง STRONG Model 

2. ผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 
 2.1 สาเหตุของการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ 
  1. ขาดคุณธรรม  

2. มีค่านิยมที่ผิด 
3. ใช้อ านาจไม่เป็นธรรม 
4. รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 

 2.2 การทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ 
1. จงใจ 
2. โดนบังคับ / จ าใจ 
3. ขาดความรู้ / รู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

 2.3 องค์ประกอบของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) 
1. บุคคลนั้นมีสถานะ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
2. มีอ านาจหน้าที่เก่ียวข้องกับประโยชน์ส่วนรวมในเรื่องนั้นๆ 
3. เกิดสถานการณ์ที่มีผลประโยชน์ขัดกัน (มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไปเกี่ยวข้อง) โดยได้ 

กระท าการ/ตัดสินใจ/ใช้ดุลยพินิจ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
4. ประโยชน์ส่วนตน อาจเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดก็ได้ /  ทรัพย์สินหรือประโยชน์ 

ของบุคคลอื่น 
 2.4 รูปแบบของ "ผลประโยชน์ทับซ้อน" (Conflict of Interests) 
  1. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) ได้แก่ ทรัพย์สิน ของขวัญ การลดราคา 
การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันนี้  และผลจากการรับ
ผลประโยชน์ต่าง ๆ นั้น ส่งผลให้ต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
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2. การท าธุรกิจกับตัวเอง หรือเป็นคู่สัญญา (Self - dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) 
เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะผู้มีอ านาจในการตัดสินใจเข้าไปมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานที่
ตนสังกัด โดยอาจจะเป็นเจ้าของบริษัทที่ท าสัญญาเอง หรือเป็นของเครือญาติ สถานการณ์เช่นนี้เกิดบทบาท    
ที่ขัดแย้ง หรือเรียกได้ว่าเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในเวลาเดียวกัน 

3. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะ หรือหลังเกษียณ (Post - employment)  
เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐพ้นจากต าแหน่งสาธารณะ และไปท างานในบริษัทเอกชนที่ด าเนินธุรกิจประเภท
เดียวกันหรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเดิม โดยบุคคลผู้เคยด ารงต าแหน่งในสาธารณะมาก่อน 
มักจะรู้ข้อมูลความลับขั้นตอนวิธีการท างาน มีอิทธิพลต่อเจ้าหน้าที่ที่ยังด ารงต าแหน่งอยู่ และใช้อิทธิพลหรือ
ความสัมพันธ์จากที่เคยด ารงต าแหน่งในหน่วยงานเดิมนั้น หาผลประโยชน์จากหน่วยงานให้กับบริษัทและตนเอง
นอกจากนี้อาจมีข้อสงสัยได้ว่า ขณะที่ด ารงต าแหน่งอยู่ได้มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับภาคเอกชน หรือมีการปฏิบัติ
หน้าที่ไปโดยไม่ถูกต้องเพ่ือเอกชนนั้น และเมื่อพ้นจากต าแหน่งก็จะได้รับการตอบแทนคืนจากภาคเอกชน ซึ่งใน
กรณีนี้อาจเป็นการเรียกรับสินบนซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา 

4. การท างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) 
- การตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจ ที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์การสาธารณะ                 

ทีต่นสังกัด 
- การรับจ้างพิเศษเป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยอาศัยต าแหน่งในราชการสร้างความ       

น่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
สังกัดอยู่ 

5. การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ประโยชน์ 
จากการที่ตนเองรับรู้ข้อมูลภายในหน่วยงาน และน าข้อมูลนั้นไปหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง 
อาจจะไปหาประโยชน์โดยการขายข้อมูล หรือเข้าเอาประโยชน์เสียเอง 

6. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว (Using your employer's property  
for private advantage) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐน าเอาทรัพย์สินของราชการซึ่งจะต้องใช้เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการเท่านั้น ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง หรือการใช้ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปท างานส่วนตัว 

7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง (Pork - barreling)  
เป็นการที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงอนุมัติโครงการไปลงพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเอง 
หรือการใช้งบประมาณสาธารณะเพ่ือหาเสียง 

8. การใช้ต าแหน่งหน้าที่เอ้ือประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) หรืออาจจะ 
เรียกว่าระบบอุปถัมภ์พิเศษ 

**กรณีตัวอย่าง** 
- การอนุมัติแต่งตั้งคู่สมรสหรือลูกเข้ามารับต าแหน่งส าคัญ ๆ ในหน่วยงาน  
- การใช้อ านาจแต่งตั้งหรือเลื่อนข้ันอย่างไม่เป็นธรรม 
- การคัดสรร คัดเลือกบุคลากรอย่างไม่โปร่งใส 

9. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน  
คือ การที่เจ้าหน้าที ่ของรัฐอาศัยต าแหน่งหน้าที ่ของตนเองเข้าแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่          
ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยระเบียบและกฎหมายหรือฝ่าฝืนจริยธรรม 
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10. รูปแบบอ่ืน ๆ คือ พฤติการณ์ของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์  

ส่วนรวม ที่นอกเหนือจาก 9 รูปแบบดังกล่าว 
**กรณีตัวอย่าง** 

- ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ต่างจังหวัดเกินความจ าเป็น 
- ลงชื่อปฏิบัติราชการนอกเวลาปกติแต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการ 
- ไม่ปฏิบัติราชการในเวลาราชการอย่างเต็มที่ 

 2.5 แนวทางป้องกัน "ผลประโยชน์ทับซ้อน" (Conflict of Interests) 
1. นิติธรรม การใช้อ านาจตามกฎหมายและระเบียบ รวมถึงข้อบังคับต่าง ๆ ที่มีอยู่ โดย 

เคร่งครัดและไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งนี้ต้องค านึงถึงหลักความเสมอภาค 
2. คุณธรรม การมีจิตส านึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดมั่นในศีลธรรม  

คุณธรรม ต้องยึดมั่นในประมวลจริยธรรม รวมถึงมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยค านึงถึงประโยชน์
สุขของประชาชนเป็นหลักส าคัญ 

3. ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา การมีวัฒนธรรมและค่านิยมที่ให้ความส าคัญ 
กับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารกับประชาชน เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบถึงข้อมูลต่าง  ๆ อย่าง
สม่ าเสมอ และการจัดให้มีระบบเพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้โดยง่าย 

4. การมีส่วนร่วมให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วม เพ่ือเปิดโอกาสให้ 
ประชาชนได้รับรู้ และแสดงความคิดเห็น หรือเสนอปัญหา/ประเด็นต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขและ
พัฒนา นอกจากนั้น ประชาชนยังต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงาน ทั้งนี้    
การมีส่วนร่วมมีเป้าหมายส าคัญเพ่ือแสวงหาฉันทามติ 

5. ความรับผิดชอบมุ่งท างานให้มีคุณภาพ สร้างความเชื่อม่ัน และตอบสนองต่อความคาดหวัง 
ของประชาชน หากการท าหน้าที่นั้นเกิดปัญหา/ขัดข้อง ต้องสามารถตอบค าถามและอธิบายเกี่ยวกับปัญหา
เหล่านั้นได้ รวมทั้งต้องมีการจัดท าระบบการรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ตลอดจน
ระบบการบรรเทาปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

6. ความคุ้มค่าการปฏิบัติงานต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ ตลอดจนเป้าหมาย 
และพันธกิจที่มีความชัดเจน โดยต้องมีลักษณะที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนและต้องค านึงถึง
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมถึงใช้ระยะเวลาในการด าเนินการที่รวดเร็วและเหมาะสม 

3. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561         
(มาตรา 126 - 128) 

3.1 มาตรา 126 ใช้บังคับกับ เจ้าพนักงานของรัฐ และ คู่สมรส โดยต าแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐ  
ที่ห้ามด าเนินกิจการ แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

1. ต าแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามด าเนินกิจการตามมาตรา 126 คือ กรรมการ ป.ป.ช.  
และ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ (รวมถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินด้วย) 

2. ต าแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามด าเนินกิจการตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.         
ประกาศก าหนด  

**ห้ามกระท าการ 4 ประการ** 
1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐ 
2) เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรฐั 
3) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หรือเข้าเป็นคู่สัญญาอันมีลักษณะ  
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ผูกขาดตัดตอนเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 
4) เป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน ซึ่งอยู่  

ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐ 
บทก าหนดโทษ มาตรา 126 
มาตรา 168 

- กรณีฝ่าฝืนมาตรา 126 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 60,000 บาท                  
หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ 

- กรณีฝ่าฝืนมาตรา 126 วรรคสอง ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเจ้าพนักงานของรัฐนั้นรู้เห็นยินยอมด้วย 
เจ้าพนักงานของรัฐนั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ 
ทั้งจ าทั้งปรับ 

3.2 มาตรา 127 ใช้บังคับกับ เจ้าพนักงานของรัฐ แต่ไม่บังคับใช้กับคู่สมรส ห้ามมิให้กรรมการ       
ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด ด าเนินการใดตามมาตรา 126 (4) ภายในสองปี นับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง ห้ามเข้าไปมีส่วน
ได้เสียในธุรกิจของเอกชนในฐานะกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน ลูกจ้างที่อยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล 
ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่สังกัดหรือปฏิบัติหน้าที่อยู่ โดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจ
ของเอกชนอาจชัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้าง 

บทก าหนดโทษ มาตรา 127 
มาตรา 170 
    - กรณีฝ่าฝืนมาตรา 127 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท 
หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ 

3.3 มาตรา 128 ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณ
เป็นเงินได้ นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่  เว้นแต่การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือ
ญาติ ที่ให้ตามประเพณี หรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดผู้ซึ่งพันจากการเป็นเจ้า
พนักงานของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปี ด้วยโดยอนุโลม 

“ประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับ
ความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิน หรือ 
ประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากบุคคลที่ให้กันในโอกาสเทศกาลหรือวันส าคัญ และให้หมายความ
รวมถึงการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ในโอกาสการแสดงความยินดี การแสดง
ความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ตามมารยาทท่ีถือปฏิบัติกันในสังคม 

"ญาติ " หมายความว่า พ่ีน้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส 
ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม 

1. หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินฯ โดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ 
ข้อ 6 เจ้าพนักงานของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้ 

1) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งไม่ใช่ญาติที่มีราคาหรือมูลค่าใน  
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การรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาส ไม่เกิน 3,000 บาท 
2) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคล  

ทั่วไป เช่น รับรางวัลจากการจับสลาก รับของช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ รับส่วนลดจากการซื้อบ้าน/คอนโด 
2. การรับทรัพย์สินฯ ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ข้อ 7 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคา หรือมี 

มูลค่ามากกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 6 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้ว โดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือ
รักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูง สุดของรัฐวิสาหกิจ 
หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด ภายใน  30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับสิ่งนั้นไว้ เพ่ือให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสมและสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยซน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 

บทก าหนดโทษ มาตรา 128 
มาตรา 169 
    - กรณีฝ่าฝืนมาตรา 128 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 60,000 บาท    
หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ 

ประโยชน์ที่ได้รับ : 
1. ท าให้มีทัศนคติ วัฒนธรรม ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และสามารใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ 

แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานได ้
2. สามารถประยุกต์ใช้โมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต เป็นกลไกในการขับเคลื่อนสังคม      

ไมท่ า ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐและรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
 


