สร้ างระบบเข้ มแข็ง ต้ านทุจริต
กฎหมายอย่างเดียวจึงไม่สามารถปราบทุจริ ตได้
ต้ อง อบรมลูกหลานให้ เกรงกลัวกฎหมาย สัง่ สอนคนให้ มี
หิริโอตัปปะ ละอายต่อบาปเริ่ มที่จิตสานึกของตัวเองเป็ น
พื ้นฐานผู้มีอานาจ ต้ องทาตัวเป็ นตัวอย่าง คนไทยต้ องอยู่
อย่างมีความหวัง
1.ผู้นาต้ องมีจิตสานึกที่ดี เป็ นตัวอย่างที่น่าเชื่อถือ
และประชาชน เชื่อมัน่ ว่าเป็ นคนดี มีคณ
ุ ธรรมความซื่อสัตย์
2.คอร์ ปรัปชัน
่ ต้ องแก้ ทงระบบตั
ั้
งแต่
้ วิธีการเลือก
คนเข้ ามาสู่ การเมืองและเข้ ามาเป็ นเจ้ าหน้ าที่ของรัฐต้ อง
สร้ างอุดมการณ์ เพื่อชาติบ้านเมือง
3.เลิกระบบอุปถัมป์ และความฟุ่ มเฟื อยใน
รู ปแบบต่างๆ
4.หน่วยงานและเจ้ าหน้ าที่ที่มีหน้ าที่ป้องกันและ
ปราบปรามการ ทุจริ ตต้ องเป็ นอิสระ
5.ต้ องจัดสวัสดิการและรายได้ ให้ ดี
6.ลงโทษผู้กระทาผิดทังผู
้ ้ ให้ ผ้ รู ับอย่างรุ นแรง
เฉียบขาด
7.โปร่ งใส ตรวจสอบได้

ค่ านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ
ตามนโยบายของ คสช.
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์
2. ซื่ อสัต ย์ เสีย สละ อดทน มี อุด มการณ์ ในสิ่งที่ดี งาม
เพื่อ ส่วนรวม
3. กตัญญูตอ่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่ หาความรู้ หมั่น ศึก ษาเล่า เรี ย นทัง้ ทางตรง และ
ทางอ้ อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มี ศี ล ธรรม รั ก ษาความสัต ย์ หวัง ดี ต่อ ผู้อื่ น เผื่ อ แผ่
และแบ่งปั น
7. เข้ า ใจ เรี ย น รู้ ก า รเป็ น ป ระ ช า ธิ ป ไต ย อั น มี
พระมหากษัตริ ย์ทรง เป็ นประมุขที่ถกู ต้ อง
8. มีระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้ จกั การเคารพ
ผู้ใหญ่
9. มี ส ติ ร้ ู ตัว รู้ คิ ด รู้ ท า รู้ ปฏิบัติ ต ามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั
10. รู้ จั ก ด ารงตนอยู่ โ ดยใช้ หลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพี ยงตาม พระราชด ารัส ของพระบาทสมเด็ จพระ
เจ้ าอยู่หวั รู้ จักอดออมไว้ ใช้ เมื่อยามจาเป็ น มีไว้ พอกิน
พอใช้ ถ้ าเหลือก็แจกจ่ายจาหน่าย และพร้ อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้ อม เมื่อมีภมู ิค้ มุ กันที่ดี
11. มีความเข้ มแข็งทังร่
้ างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ ต่อ
อานาจ หรื อกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตาม
หลักของ ศาสนา

สำนักงำนปลัด
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเสำเภำ
อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมรำช

โทร 075 - 367326
www.saophao.go.th

การเสริมสร้ างวัฒนธรรม
องค์ กร

Corruption
ต่ อต้ านการทุจริต สร้ างจิตสานึก
ไทยไม่ โกง หยุดคอรัปชั่นได้ ถ้ าคน
ไทยร่ วมใจกัน “ไม่ จ่าย” สินบนแก่
เจ้ าหน้ าที่ เพื่อแลกกับความ
สะดวกสบายในการติดต่ อราชการ
“ไม่ เพิกเฉย” เมื่อพบเห็นการให้
สินบนแก่ เจ้ าหน้ าที่

หากพบเห็น การกระทาทุจริต
ของข้ าราชการและบุคลากรของรัฐ
แจ้ ง ศูนย์ ปฏิบัตกิ ารต่ อต้ านการทุจริต
คอรั ปชั่น โทร 12056

การสร้ างวัฒ นธรรมองค์ ก รให้ ไ ด้ ผ ล ต้ อ ง
อาศัย องค์ ป ระกอบ สาคัญ อย่ างน้ อย 3 อย่างเป็ น
พื ้นฐาน
1. ความสนใจใส่ใจและ การเป็ นตัวอย่างที่
ดี ของผู้บริ หาร ระดับสูง
2. การมีส่วนร่ วม ของพนักงาน มากที่ สุด
เท่าที่เป็ นไปได้
3. การมีกิจกรรม เพื่อกระตุ้นเตือน ต่อเนื่อง
และ แนว ทางการประเมิ น และติ ดตามผล ที่ เป็ น
รู ป ธรรม เครื่ อ งมื อ ที่ น ามาใช้ ในการเสริ ม สร้ าง
วัฒ นธรรมองค์ กรเพื่ อ ความยั่งยื น การมีส่วนร่ วม
( Participation ) การเปิ ดใจกว้ าง ( Openness /
Candor ) ความไว้ เนื อ้ เชื่ อ ใจ และการยอมรั บ
( Trust and Respect ) ข้ อผูกพันหรื อพันธะสัญญา
( Commitment ) ปณิ ธานในการขจั ด ข้ อขั ด แย้ ง
( Conflict Resolution ) ความเป็ นเอกฉั น ท์ หรื อ
ฉันทามติ ( Consensus ) การตัดสินใจ ( Decision
Making)การรวมพลัง(Synergy)จุดการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒ นา (Change and Development ) มุ่ง
หมายและวัตถุประสงค์ ( Goal and Objective )

พลังความดีสามารถแสดงออกได้
ในหลายมิติ
1. การไม่ดดู ายต่อความไม่ยตุ ิธรรม หรื อการไม่
นิ่งเฉยต่อความไม่ ถูกต้ อง เช่นการลุกขึ ้นเปิ ดโปงการทุจริ ต
แม้ จะเห็นว่ามีอนั ตราย ต่อชีวิตอยู่ข้างหน้ า
2. ความห้ าวหาญที่จะเสนอแนวทางการบริ หาร
จัดการที่ดีกว่าซึง่ จะช่วยลดการทุจริ ตแม้ วา่ ต้ องเสี่ยงต่อ
การขัดผลประโยชน์ของผู้ มีอิทธิพลซึง่ โกงกินอยู่ในระบบ
เดิม
3. ความกล้ าแสดงจุดยืนอย่างสร้ างสรรค์ในการ
ไม่ร่วมมือกับการ ทุจริ ต
4. การชี ้แนะโดยใจสุจริ ตเพื่อให้ เห็นช่องโหว่ของ
ระบบการ บริ หารที่อาจมีการทุจริ ตได้ และเสนอแนว
ทางแก้ ไขอย่างเป็ น รู ปธรรม
5. การเข้ าร่ วมสนับสนุนผู้ริเริ่ มต่อสู้กบั การทุจริ ต
ในรู ปแบบ ข้ างต้ นทัง้ 4 ข้ อ จนก่อให้ เกิดพลังมวลชนอัน
เข้ มแข็งในการต่อสู้ กับกระบวนการทุจริ ตและระบอบฉ้ อ
ฉล "กลไกการส่งเสริ มพลังความดี" การส่งเสริ มพลังความ
ดี ต้ องประกอบด้ วยกลไกต่างๆ ต่อไปนี ้ รวมกันเป็ นอย่าง
น้ อย ลาพังข้ อใดข้ อหนึง่ จะไม่เพียงพอในการ ต่อสู้กบั การ
ทุจริ ต

