
สร้างระบบเข้มแข็ง ต้านทุจริต  

กฎหมายอย่างเดียวจงึไมส่ามารถปราบทุจรติได้ 

ต้อง อบรมลูกหลานให้เกรงกลัวกฎหมาย สัง่สอนคนให้มี

หิริโอตัปปะ ละอายต่อบาปเร่ิมที่จติส านึกของตัวเองเปน็

พืน้ฐานผูม้ีอ านาจ ต้องท าตัวเป็นตัวอย่าง คนไทยต้องอยู่

อย่างมีความหวัง  

1.ผู้น าต้องมีจิตส านึกที่ดี เปน็ตัวอยา่งที่

น่าเชื่อถอืและประชาชน เช่ือมั่นว่าเป็นคนด ีมีคุณธรรม

ความซื่อสัตย ์ 

2.คอรป์รัปช่ันต้องแก้ทัง้ระบบตั้งแต่วธิีการเลือก

คนเข้ามาสู ่การเมืองและเข้ามาเป็นเจา้หน้าที่ของรัฐตอ้ง

สรา้งอดุมการณ ์เพื่อชาติบา้นเมือง  

3.เลิกระบบอุปถัมป์ และความฟุ่มเฟือยใน

รูปแบบต่างๆ  

4.หน่วยงานและเจา้หนา้ที่ที่มหีน้าที่ปอ้งกันและ

ปราบปรามการ ทุจรติต้องเปน็อิสระ 

 5.ต้องจดัสวสัดิการและรายได้ใหด้ี  

6.ลงโทษผู้กระท าผดิทั้งผูใ้ห้ผูร้ับอย่างรุนแรง

เฉียบขาด  

7.โปรง่ใส ตรวจสอบได้ 

 
 

 

ค่านยิมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 

ตามนโยบายของ คสช.  

1. มคีวามรักชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์  

2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งท่ีดีงาม

เพื่อ ส่วนรวม  

3. กตัญญูตอ่พ่อแม ่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  

4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรง และ

ทางอ้อม  

5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  

6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่

และแบ่งปัน  

7. เข้ า ใจ เรี ย น รู้ ก า ร เป็ น ป ระ ช า ธิ ป ไต ย  อั น มี

พระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุขท่ีถูกต้อง  

8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการ

เคารพผู้ใหญ่  

9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว  

10. รู้จักด ารงตนอยู่ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงตาม พระราชด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกิน

พอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย  และพร้อมท่ีจะ

ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมภีูมิคุ้มกันท่ีด ี 

11. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่อ

อ านาจ หรอืกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตาม

หลักของ ศาสนา  

 

 

 

 

    
ส านักงานปลัด 

 องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช 

อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสมีา  

โทร 0-4444-42490 
http://www.sakarat.go.th 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Corruption 

ต่อต้านการทุจรติ สร้างจิตส านึก

ไทยไม่โกง  หยุดคอรัปชั่นได้ ถ้าคน

ไทยร่วมใจกัน “ไม่จ่าย” สินบนแก่

เจ้าหน้าที่ เพื่อแลกกับความ

สะดวกสบายในการตดิต่อราชการ 

“ไม่เพกิเฉย” เมื่อพบเห็นการให้

สินบนแก่เจ้าหน้าที ่
 

หากพบเห็น การกระท าทุจริต 

ของข้าราชการและบุคลากรของรฐั   

แจ้ง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  

คอรัปชัน่ โทร  12056 

 

 
 

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ได้ผล ต้อง อาศัย

องค์ประกอบ  ส าคัญ  อย่างน้อย 3 อย่างเป็น

พืน้ฐาน  

1. ความสนใจใส่ใจและ การเป็นตัวอย่างที่ดี ของ

ผู้บริหาร ระดับสูง 

2. การมีส่วนร่วม ของพนักงาน มากที่สุดเท่าที่

เป็นไปได้  

3. การมีกิจกรรม เพื่อกระตุ้นเตือน ต่อเนื่องและ 

แนว ทางการประเมิน และติดตามผล ที่ เป็น

รูปธรรม เครื่องมือที่น ามาใช้ในการเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรเพื่อ ความยั่งยืน  การมีส่วนรว่ม   

( Participation ) การเปิ ด ใจกว้าง ( Openness / 

Candor ) ความไว้เนื้อเชื่อใจ และการยอมรับ ( 

Trust and Respect ) ข้อผูกพันหรือพันธะสัญญา ( 

Commitment ) ปณิธานในการขจัดข้อขัดแย้ง   ( 

Conflict Resolution ) ความเป็นเอกฉันท์หรือฉันทา

ม ติ  (  Consensus ) ก า ร ตั ด สิ น ใจ  (  Decision 

Making)ก า ร ร ว ม พ ลั ง ( Synergy)จุ ด ก า ร

เป ลี่ ย น แป ล งแล ะก ารพั ฒ น า  (Change and 

Development ) มุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ( Goal 

and Objective ) 

 

 

 

พลังความดีสามารถแสดงออกได้

ในหลายมิติ 

1. การไม่ดดูายต่อความไม่ยุตธิรรม หรอืการไม่

นิ่งเฉยตอ่ความไม ่ถูกต้อง เช่นการลุกขึ้นเปิดโปงการ

ทุจรติแม้จะเห็นวา่มีอนัตราย ต่อชวีิตอยู่ขา้งหน้า  

2. ความห้าวหาญที่จะเสนอแนวทางการบรหิาร

จัดการที่ดีกว่าซึ่ง จะช่วยลดการทุจรติแม้ว่าตอ้งเสีย่งต่อ

การขัดผลประโยชน์ของผู ้มีอทิธิพลซึ่งโกงกนิอยู่ใน

ระบบเดิม  

3. ความกล้าแสดงจดุยนือย่างสรา้งสรรค์ใน

การไม่ร่วมมือกับการ ทุจรติ  

4. การชีแ้นะโดยใจสุจรติเพื่อให้เห็นช่องโหว่ของ

ระบบการ บรหิารที่อาจมีการทุจรติได้และเสนอแนว

ทางแก้ไขอย่างเปน็ รูปธรรม  

5. การเขา้ร่วมสนับสนุนผู้ริเริม่ต่อสู้กับการ

ทุจรติในรูปแบบ ข้างต้นทัง้ 4 ข้อ จนกอ่ให้เกดิพลัง

มวลชนอนัเข้มแข็งในการต่อสู ้กับกระบวนการทุจริตและ

ระบอบฉอ้ฉล "กลไกการส่งเสรมิพลังความดี" การ

ส่งเสรมิพลังความด ีต้องประกอบด้วยกลไกต่างๆ 

ต่อไปนี ้รวมกันเป็นอยา่งนอ้ย ล าพงัข้อใดข้อหนึ่งจะไม่

เพียงพอในการ ต่อสู้กับการทจุรติ  


