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สร้างระบบเข้มแข็ง ต้านทุจริต ค่านิยมหลักของคนโทย 12 ประการ 1

ต้อง อบรมลูกหลานโห้เกรงกลัวกฎหมาย สั่งสอนคนให้มี 
หิริโอตัปปะ ละอายต่อบาปเริ่มที่จ ิตสำนึกของตัวเองเป็น 
พื้นฐานผู้มีอำนาจ ต้องทำตัวเป็นตัวอย่าง คนใทยต้องอยู่ 
อย่างมีความหวัง

1. ผู้นำต้องมีจิตสำนึกที่ดี เป็นตัวอย่างที่
น่าเผื่อถือและประชาชน เผื่อมั่น'ว่าเป็นคนดี ม ีค ุณธรรม 
ความ^อสัตย์

2. คอร์ปรัปชั่นต้องแก้ท ั้งระบบตั้งแต่วิธ ีการเลือก
คนเข้ามาส่ การเมืองและเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐต้อง 'บ ่ ฬ

ลร้างอุดมการณ์ เพื่อชาติบ้านเมือง
3. เสิกระบบอุปกัมป๋ และความฟ่มเฟือยใน 

รูปแบบต่าง']
4. หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ท ี่ม ีหน้าที่บ ้องกันและ 

ปราบปรามการ ทุจริตต้องเป็นอิสระ
5. ต้องจัดสวัสดิการและรายโต้ให้ด ี

6. ลงโทษผู้กระทำผดทั้งผู้ให ้ผู้ร ับอย่างรุนแรง 
เฉียบขาด

7. โปร่งใส ตรวจสอบโต้

ตามนโยบายของ คฬช.
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ผื่อสัตย์ เสืยสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิงที่ดีงาม 
เพ่ือ ส่วนรวม
3. กตัญญต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมื่น่คิกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และ 
ทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีโทยอันงดงาม
6. มีคิลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่ 
และแบ่งปัน
7. เข ้าใจเร ียนร ู้การเป ็นประชา!]ป โตย อันมี 
พระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเปียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น ้อยรู้จ ักการ 
เคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จ ักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงตาม พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระ 
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมใว้ ใช้เมื่อยามจำเป็น มีโว้พอกิน 
พอใช้ ถ้าเหลือกแจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะ 
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ โม่ยอมแพ้ต่อ 
อำนาจ หรีอกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตาม 
หลักของ ศาสนา
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ต่อต้านการทุจริต ส;ร้างจิตสำนึก
โทยโมโกง หยุดคอรัปชั่นโต้ ถ้าคน 
โทยร่วมใจกัน ‘โม ่จ ่าย” สินบนแก่ 
เจ้าหน้าที่ เพื่อแลกกับความ 
ละดวกลบายในการติดต่อราชการ

“โม ่เพิกเฉย” เมื่อพบเห็นการให้ 
สินบนแก่เจ้าหน้าที่

หากพบ เหน การกระทำทุจริต 
ของข้าราชการและบ คลากรชองรัฐq dS

แจ้ง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
คอรัปช่ันโทร 12056

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การสร ้างว ัฒ น ธรรม องค ์ กรให ้ได ้ผล ต ้อง อาศ ัย 
องค ์ประกอบ สำคัญ อย ่างน ้อย 3 อย ่างเป ็น 
พื้นฐาน
1. ความสนใจใส่ใจและ การเป ็นต ัวอย ่างท ี่ด ี ของ 
ผู้บริหาร ระดับสูง
2. การม ีส ่วนร ่วม ของพน ักงาน มากท ี่ส ุดเท ่าท ี่ 
เป็นไปได้
3. การม ีก ิจกรรม เพ ื่อกระต ุ้นเต ือน ต ่อเน ื่องและ
แนว ท างการป ระเม ีน  และต ิดตามผล ท ี่เป ็น
ร ูปธรรม  เคร ื่องม ือท ี่นำมาใช ้ในการเสร ิมสร ้าง 
ว ัฒนธรรมองค์กรเพ ื่อ ความยั่งยืน การม ีส ่วนร่วม 
( Participation ) การเป ีดใจกว้าง ( Openness / 
Candor ) ความไว ้เน ื้อเร ื่อใจ และการยอมรับ ( 
Trust and Respect ) ข ้อผ ูกพ ันหรือพ ันธะสัญญา ( 
Commitment ) ปณ ิธานในการซจัดข้อขัดแย้ง ( 
Conflict Resolution ) ความเป ็นเอกฉันท ์หรือฉ ันทา 
มติ ( Consensus ) การต ัดส ินใจ ( Decision
Making)n า ร ร ว ม พ ล ั ง ( Synergy^ ด ก า ร  
เป ล ี่ยน แป ลงและการพ ัฒ น า (Change and
Development ) ม ุ่งหมายและวัตถ ุประสงค์ ( Goal 
and Objective )

พลังความดีสามารถแสดงออกได้ 
ในหลายมิติ

1. การไม่ดูดายต่อความไม่ยุติธรรม หรือการโม่ 
นิ่งเฉยต่อความไม่ ถูกต้อง เซ่นการลุกขึ้นเปีดโปงการ 
ทุจริตแม้จะเห็นว่ามีอันตราย ต่อขัวิตอยู่ข้างหน้า

2. ความห้าวหาญที่จะเสนอแนวทางการบริหาร 
จ ัดการท ี่ด ีกว ่าข ึ้ง จะช่วยลดการทุจริตแม้ว่าต้องเลี่ยงต่อ 
การขัดผลประโยชน์ของผู้ มีอิทธิพลขึ้งโกงกินอยู่ใน 
ระบบเดิม

3. ความกล้าแสดงจุดยืนอย่างสร้างสรรค์ใน 
การไม ่ร ่วมมือก ับการ ทุจริต

4. การขึ้แนะโดยใจสุจริต เพี่อให้เห็นซ่องโหว่ของ 
ระบบการ บริหารที่อาจมีการทุจริตได้และเสนอแนว 
ทางแก้ไขอย่างเป็น รูปธรรม

5. การเข้าร่วมสนับสนุนผู้ริเริ่มต่อสู้ก ับการ 
ทุจริตในรูปแบบ ข้างต้นทั้ง 4 ข้อ จนก่อให้เกิดพลัง 
มวลชนอันเข้มแขงในการต่อสู้ กับกระบวนการทุจริตและ 
ระบอบฉ้อฉล ''กลไกการส่งเสริมพลังความดี" การ
ส่งเสริมพลังความดี ต้องประกอบด้วยกลไกต่างจุ 
ต ่อไปนี้ รวมกันเป็นอย่างน้อย ลำพังข้อใดข้อหนี่งจะไม่ 
เพียงพอในการ ต่อสู้ก ันการทุจริต


