
สร้างระบบเข้มแข็ง ต้านทุจริต  

กฎหมายอย่างเดียวจงึไมส่ามารถปราบทจุริตได้ 

ต้อง อบรมลกูหลานให้เกรงกลวักฎหมาย สัง่สอนคนให้มี
หิริโอตปัปะ ละอายตอ่บาปเร่ิมท่ีจิตส านกึของตวัเองเป็น
พืน้ฐานผู้มีอ านาจ ต้องท าตวัเป็นตวัอย่าง คนไทยต้องอยู่
อย่างมีความหวงั  

1.ผู้น าต้องมีจิตส านกึท่ีดี เป็นตวัอย่างท่ีน่าเช่ือถือ
และประชาชน เช่ือมัน่วา่เป็นคนดี มีคณุธรรมความซื่อสตัย์  

2.คอร์ปรัปชัน่ต้องแก้ทัง้ระบบตัง้แตวิ่ธีการเลือก
คนเข้ามาสู่ การเมืองและเข้ามาเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐต้อง
สร้างอดุมการณ์ เพ่ือชาติบ้านเมือง  

3.เลิกระบบอปุถมัป์ และความฟุ่ มเฟือยใน
รูปแบบตา่งๆ  

4.หน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีป้องกนัและ
ปราบปรามการ ทจุริตต้องเป็นอิสระ 

 5.ต้องจดัสวสัดิการและรายได้ให้ดี  

6.ลงโทษผู้กระท าผิดทัง้ผู้ ให้ผู้ รับอย่างรุนแรง
เฉียบขาด  

7.โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
 

 

ค่านิยมหลักของคนไทย 

12 ประการ 
 

ตามนโยบายของ คสช.  
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

2. ซื่อสตัย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงาม
เพื่อ สว่นรวม  

3. กตญัญตูอ่พอ่แม ่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  

4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทัง้ทางตรง และ
ทางอ้อม  

5. รักษาวฒันธรรมประเพณีไทยอนังดงาม  

6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้ อื่น เผ่ือแผ่
และแบง่ปัน  

7. เ ข้ า ใจ เ รีย น รู้ ก า ร เป็ น ป ระ ช า ธิ ป ไต ย  อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมขุที่ถกูต้อง  
8. มีระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย ผู้ น้อยรู้จกัการเคารพ
ผู้ใหญ่  

9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั  

10. รู้จักด ารงตนอยู่ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตาม พระราชด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั รู้จักอดออมไว้ ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกิน
พอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภมูิคุ้มกนัท่ีดี  
11. มีความเข้มแข็งทัง้ร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่อ
อ านาจ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลวัต่อบาปตาม
หลกัของ ศาสนา  
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Corruption 

ต่อต้านการทุจริต สร้างจติส านึก
ไทยไม่โกง  หยุดคอรัปช่ันได้ ถ้าคน
ไทยร่วมใจกัน “ไม่จ่าย” สินบนแก่
เจ้าหน้าที่ เพื่อแลกกับความ
สะดวกสบายในการตดิต่อราชการ 
“ไม่เพกิเฉย” เม่ือพบเหน็การให้
สินบนแก่เจ้าหน้าที่ 
 

หากพบเหน็ การกระท าทุจริต 
ของข้าราชการและบุคลากรของรัฐ  
แจ้ง ศูนย์ปฏบัิตกิารต่อต้านการทจุริต  

คอรัปช่ัน โทร  12056 
 

 
 
 

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 

 

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ได้ผล ต้อง 
อาศัยองค์ประกอบ ส าคัญ อย่างน้อย 3 อย่างเป็น
พืน้ฐาน  

1. ความสนใจใส่ใจและ การเป็นตวัอย่างท่ี
ดี ของผู้บริหาร ระดบัสงู 

 2. การมีส่วนร่วม ของพนักงาน มากท่ีสุด
เท่าท่ีเป็นไปได้  

3. การมีกิจกรรม เพ่ือกระตุ้นเตือน ต่อเน่ือง
และ แนว ทางการประเมิน และติดตามผล ท่ีเป็น
รูปธรรม  เค ร่ืองมือท่ีน ามาใช้ในการเส ริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรเพ่ือ ความยั่งยืน  การมีส่วนร่วม    
( Participation ) การเปิดใจกว้าง ( Openness / 
Candor ) ความไว้ เนื อ้ เช่ื อ ใจ  และการยอม รับ           
( Trust and Respect ) ข้อผูกพันหรือพันธะสญัญา 
( Commitment ) ปณิ ธานในการขจัดข้อขัดแย้ง        
( Conflict Resolution ) ความ เป็น เอกฉัน ท์ห รือ
ฉันทามติ ( Consensus ) การตัดสินใจ ( Decision 
Making)การรวมพลงั(Synergy)จดุการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนา (Change and Development ) มุ่ง
หมายและวตัถปุระสงค์ ( Goal and Objective ) 

 
 

 
พลังความดีสามารถแสดงออกได้

ในหลายมิติ 
1. การไมด่ดูายตอ่ความไมย่ตุิธรรม หรือการไม่

น่ิงเฉยตอ่ความไม่ ถกูต้อง เช่นการลกุขึน้เปิดโปงการทจุริต
แม้จะเห็นวา่มีอนัตราย ตอ่ชีวิตอยู่ข้างหน้า  

2. ความห้าวหาญท่ีจะเสนอแนวทางการบริหาร
จดัการที่ดีกวา่ซึง่ จะช่วยลดการทจุริตแม้วา่ต้องเสี่ยงตอ่
การขดัผลประโยชน์ของผู้  มีอิทธิพลซึง่โกงกินอยู่ในระบบ
เดิม  

3. ความกล้าแสดงจดุยืนอย่างสร้างสรรค์ในการ
ไมร่่วมมือกบัการ ทจุริต  

4. การชีแ้นะโดยใจสจุริตเพ่ือให้เห็นช่องโหวข่อง
ระบบการ บริหารท่ีอาจมีการทจุริตได้และเสนอแนว
ทางแก้ไขอย่างเป็น รูปธรรม  

5. การเข้าร่วมสนบัสนนุผู้ ริเร่ิมตอ่สู้กบัการทุจริต
ในรูปแบบ ข้างต้นทัง้ 4 ข้อ จนก่อให้เกิดพลงัมวลชนอนั
เข้มแข็งในการตอ่สู้ กบักระบวนการทจุริตและระบอบฉ้อ
ฉล "กลไกการสง่เสริมพลงัความดี" การสง่เสริมพลงัความ
ดี ต้องประกอบด้วยกลไกตา่งๆ ตอ่ไปนี ้รวมกนัเป็นอย่าง
น้อย ล าพงัข้อใดข้อหนึง่จะไมเ่พียงพอในการ ตอ่สู้กบัการ
ทจุริต 

 


