
สร้างระบบเข้มแข็ง ต้านทุจริต 

กฎหมายอย่างเดียวจึงไม่สามารถปราบทจุรติได ้

ตอ้ง อบรมลกูหลานใหเ้กรงกลวักฎหมาย สั่งสอนคนใหม้ี
หิรโิอตปัปะ ละอายต่อบาปเริ่มที่จิตส  านึกของตวัเองเป็น
พืน้ฐานผูม้ีอ านาจ ตอ้งท าตวัเป็นตวัอย่าง คนไทยตอ้งอยู่
อย่างมีความหวงั  

1.ผูน้  าตอ้งมีจิตส านึกที่ดี เป็นตวัอย่างที่น่าเชื่อถือ
และประชาชน เชื่อมั่นว่าเป็นคนดี มีคณุธรรมความซื่อสตัย ์ 

2.คอรป์รปัชั่นตอ้งแกท้ัง้ระบบตัง้แต่วิธีการเลือก
คนเขา้มาสู ่การเมืองและเขา้มาเป็นเจา้หนา้ที่ของรฐัตอ้ง
สรา้งอดุมการณ ์เพื่อชาติบา้นเมือง  

3.เลิกระบบอปุถมัป์ และความฟุ่ มเฟือยใน
รูปแบบต่างๆ  

4.หน่วยงานและเจา้หนา้ที่ที่มีหนา้ที่ปอ้งกนัและ
ปราบปรามการ ทจุรติตอ้งเป็นอิสระ 

 5.ตอ้งจดัสวสัดิการและรายไดใ้หด้ี  

6.ลงโทษผูก้ระท าผิดทัง้ผูใ้หผู้ร้บัอย่างรุนแรง
เฉียบขาด  

7.โปรง่ใส ตรวจสอบได ้

 
 

 

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 

ตามนโยบายของ คสช.  
1. มีความรกัชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ ์ 

2. ซื่อสตัย ์เสียสละ อดทน มีอดุมการณใ์นส่ิงที่ดีงาม   
เพื่อ ส่วนรวม  

3. กตญัญตู่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย ์ 

4. ใฝ่หาความรู ้หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และ
ทางออ้ม  

5. รกัษาวฒันธรรมประเพณีไทยอนังดงาม  

6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผ่ือแผ่
และแบ่งปัน  

7. เข้ า ใ จ เรี ย น รู ้ก า ร เป็ น ป ระ ช า ธิ ป ไต ย  อั น มี
พระมหากษัตรยิท์รง เป็นประมขุที่ถกูตอ้ง  
8. มีระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย ผูน้อ้ยรูจ้กัการเคารพ
ผูใ้หญ่  

9. มีสติรูต้ัว รูค้ิด รูท้  า รูป้ฏิบัติตามพระราชด ารสัของ 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั  

10. รู ้จักด ารงตนอยู่ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตาม พระราชด ารสั ของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัว รูจ้ักอดออมไว้ ใชเ้มื่อยามจ าเป็น มีไวพ้อกิน
พอใช ้ถา้เหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพรอ้มที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพรอ้ม เมื่อมีภมูิคุม้กนัท่ีดี  
11. มีความเขม้แข็งทัง้รา่งกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพต้่อ
อ านาจ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตาม
หลกัของ ศาสนา  
 

 

 

 

 

 

 

                 

 

    
 
 
 
 
 

สำนักปลัด 

 องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 

อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 

โทร 044-002141 
         http://www.cheewan.go.th 
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Corruption 

ต่อต้านการทุจริต สร้างจติส านึก
ไทยไม่โกง  หยุดคอรัปช่ันได้ ถ้าคน
ไทยร่วมใจกนั “ไม่จา่ย” สินบนแก่
เจ้าหน้าที ่เพือ่แลกกบัความ
สะดวกสบายในการติดต่อราชการ 
“ไม่เพกิเฉย” เมื่อพบเหน็การให้
สินบนแก่เจา้หน้าที ่
 

หากพบเหน็ การกระท าทุจริต 
ของขา้ราชการและบุคลากรของรัฐ   
แจ้ง ศูนยป์ฏิบัติการตอ่ตา้นการทุจรติ  

คอรัปช่ัน โทร  12056 
 

 
 
 

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองคก์ร 
 

การสรา้งวัฒนธรรมองค์กรให้ได้ผล ต้อง 
อาศัยองคป์ระกอบ ส าคัญ อย่างน้อย 3 อย่างเป็น
พืน้ฐาน  

1. ความสนใจใส่ใจและ การเป็นตัวอย่างที่
ดี ของผูบ้รหิาร ระดบัสงู 

 2. การมีส่วนร่วม ของพนักงาน มากที่สุด
เท่าที่เป็นไปได ้ 

3. การมีกิจกรรม เพื่อกระตุน้เตือน ต่อเนื่อง
และ แนว ทางการประเมิน และติดตามผล ที่เป็น
รูปธรรม  เครื่องมือที่ น  ามาใช้ในการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรเพื่อ ความยั่งยืน  การมีส่วนร่วม    
( Participation ) การเปิดใจกว้าง ( Openness / 
Candor ) ความไว้เนื ้อ เชื่ อ ใจ  และการยอมรับ           
( Trust and Respect ) ขอ้ผูกพันหรือพันธะสญัญา 
( Commitment ) ปณิ ธานในการขจัดข้อขัดแย้ง        
( Conflict Resolution ) ความ เป็น เอกฉันท์ห รือ
ฉันทามติ ( Consensus ) การตัดสินใจ ( Decision 
Making)การรวมพลงั(Synergy)จดุการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนา (Change and Development ) มุ่ง
หมายและวตัถปุระสงค ์( Goal and Objective ) 

 
 
 

พลังความดีสามารถแสดงออกได้ในหลายมิติ 

1. การไม่ดดูายต่อความไมย่ตุิธรรม หรือการไม่
นิ่งเฉยต่อความไม่ ถกูตอ้ง เช่นการลกุขึน้เปิดโปงการทจุรติ
แมจ้ะเห็นว่ามีอนัตราย ต่อชีวิตอยู่ขา้งหนา้  

2. ความหา้วหาญที่จะเสนอแนวทางการบรหิาร
จดัการที่ดีกว่าซึ่ง จะช่วยลดการทจุรติแมว่้าตอ้งเสี่ยงต่อ
การขดัผลประโยชนข์องผู ้มีอิทธิพลซึ่งโกงกินอยู่ในระบบ
เดิม  

3. ความกลา้แสดงจดุยืนอย่างสรา้งสรรคใ์นการ
ไม่รว่มมือกบัการ ทจุรติ  

4. การชีแ้นะโดยใจสจุรติเพื่อใหเ้ห็นช่องโหว่ของ
ระบบการ บรหิารที่อาจมีการทจุรติไดแ้ละเสนอแนว
ทางแกไ้ขอย่างเป็น รูปธรรม  

5. การเขา้รว่มสนบัสนนุผูร้เิริ่มต่อสูก้บัการทจุรติ
ในรูปแบบ ขา้งตน้ทัง้ 4 ขอ้ จนก่อใหเ้กิดพลงัมวลชนอนั
เขม้แข็งในการต่อสู ้กบักระบวนการทจุรติและระบอบฉอ้
ฉล "กลไกการสง่เสรมิพลงัความดี" การสง่เสรมิพลงัความ
ดี ตอ้งประกอบดว้ยกลไกต่างๆ ต่อไปนี ้รวมกนัเป็นอย่าง
นอ้ย ล  าพงัขอ้ใดขอ้หนึ่งจะไม่เพียงพอในการ ต่อสูก้บัการ
ทจุรติ 

 


