










 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
กฎหมายอย่างเดียวจึงไม่สามารถปราบทุจริตได้ ..ต้อง 
อบรมลูกหลานให้เกรงกลัวกฎหมาย สั่งสอนคนให้มี 
หิริโอตัปปะ ละอายต่อบาปเริ่มที่จิตส านึกของตัวเอง 
เป็นพ้ืนฐาน...ผู้มีอ านาจ ต้องท าตัวเป็นตัวอย่าง..คน 
ไทยต้องอยู่อย่างมีความหวัง  
 1. ผู้น าต้องมีจิตส านึกที่ดี เป็นตัวอย่างที่ 
น่า เชื่ อถือและประชาชน เชื่ อมั่นว่ า เป็นคนดี  มี 
คุณธรรมความซื่อสัตย์  
 2. คอร์รัปชั่นต้องแก้ทั้งระบบตั้งแต่วิธีการ 
เลือกคนเข้ามาสู่ การเมืองและเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐต้องสร้างอุดมการณ์ท าเพ่ือชาติบ้านเมือง  
 3. เลิกระบบอุปถัมภ์ และความฟุ่มเฟือยใน 
รูปแบบต่างๆ  
 4. หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตต้องเป็นอิสระ  
 5. ต้องจัดสวัสดิการและรายได้ให้ดี  
 6. ลงโทษผู้กระท าผิดทั้งผู้ให้และผู้รับอย่าง 
รุนแรงเฉียบขาด  
 7. โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ตามนโยบาย คสช.  
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
2. ชื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงาม 
เพ่ือ ส่วนรวม 
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และ 
ทางอ้อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผ่ 
และแบ่งปัน  
7. เ ข้ า ใ จ เ รี ยน รู้ ก า ร เ ป็ นปร ะช า ธิ ป ไ ตย  อั นมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการ 
เคารพผู้ใหญ่  
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
พระราชด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จัก
อดออมไว้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็
แจกจ่ายจ าหน่ายและพร้อมที่จะขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ 
ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเกส มีความละลายเกรงกลัว ต่อ
บาปตามหลักของศาสนา  
12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติ 
มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

สร้างระบบเข้มแข็ง ด้านทุจริต ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
อ าเภอบางสะพานน้อย 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

โทรศัพท์ : 0-3269-4619   
โทรสาร  : 0-3269-4619 ต่อ 15 
Website :www.chairach.go.th  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
การสร้ างวัฒนธรรมองค์กรให้ ได้ ผล  ต้องอาศัย 
องค์ประกอบ ส าคัญ อย่างน้อย 3 อย่างเป็นพื้นฐาน 
 1. ความสนใจใส่ใจ และการเป็นตัวอย่างที่ดี 
ของผู้บริหารระดับสูง  
 2. การมีส่วนร่วมของพนักงาน มากที่สุด 
เท่าท่ีเป็นไปได้  
 3. การมีกิจกรรม เพ่ือกระตุ้นเตือนอย่าง
ต่อเนื่อง และมีแนวทางการประเมิน และติดตามผลที่
เป็น รูปธรรม  
  เครื่องมือที่น ามาใช้ในการเสริมสร้างวัฒนธรรม 
องค์กรเพื่อความยั่งยืน  
การมีส่วนร่วม (Participation)  
การเปิดใจกว้าง (Openness/Candor)  
ความไว้เนื้อเชื่อใจ และการยอมรับ (Trust and 
Respect)  
ข้ อผู ก พั นหรื อ พั นธ ะสัญญา  (Commitment)                                 
ป ณิ ธ า น ใ น ก า ร ข จั ด ข้ อ ขั ด แ ย้ ง  ( Conflict 
Resolution)  
ความเป็นเอกฉันท์หรือฉันทามติ (Consensus) 
การตัดสินใจ (Decision Making)  
การรวมพลัง (Synergy)  
จุดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา (Change and 
Development)  
มีจุ ดมุ่ งหมาย  และวั ตถุประสงค์  (Goal and 
Objective)  

     

 
2. การท าให้ความคิดดี ๆ ของคนดี ๆ มีเวทีเผยแพร่ 
แลกเปลี่ยน แบ่งปัน และรวมตัวกัน เช่น การรวมตัว 
กันของแนวร่วมปฏิบัติเพ่ือการต่อต้านการทุจริตของ 
ภาคเอกชน  
3. การให้โอกาสระบบใหม่ที่ดีกว่าให้ได้มีโอกาสน าไป 
ปฏิบัติจริง ๆ ระบบใหม่ที่ดีกว่าที่ว่า คือ ระบบการ 
แก้ไขปัญหาสาธารณะที่ไม่เพียงมุ่งแก้ปัญหาความทุกข์
ยากของประชาชน แต่ว่าสามารถช่วยลดการทุจริต  
4. การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ/ระบบ/นโยบาย 
ใหม่ด้วยการเปรียบเทียบระดับของการทุจริตใน 
โครงการเก่า และมอบรางวัลกับโครงการที่ท าให้มูลค่า
และโอกาสของการทุจริตลดลง  
5. การเผยแพร่ชัยชนะ ตลอดจนวิธีและวิถีการ 
เอาชนะของผู้ที่ใช้ความดี และยืนหยัดยึดมั่นใน ความดี
ท่ามกลางกระแสธารแห่งการทุจริตจนได้รับชัยชนะอัน
ยั่งยืนและแท้จริง ข้อนี้สามารถท าได้ทันที และต้องท า
อย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง 
6. ในระยะยาว สร้างวัฒนธรรมและทุนทางสังคมที่ ไม่
ยอมรับการใช้อภิสิทธิ์การฝากฝังอ านาจอิทธิพล ความ
เกรงใจ และการทุจริตทุกรูปแบบโดยผ่านการ อบรม
กลมกล่อมในบ้าน โรงเรียน การสื่อสารมวลชน เป็นต้น 

 
 
 

 
 
 

อาทิ เช่น  
1. การไม่ดูดายต่อความไม่ยุติธรรม หรือการไม่นิ่งเฉย 
ต่อความไม่ถูกต้อง เช่น การลุกขึ้นเปิดโปงการทุจริต 
แม้จะเห็นว่ามีอันตรายต่อชีวิตอยู่ข้างหน้า  
2. ความห้าวหาญที่จะเสนอแนวทางการบริหาร 
จัดการที่ดีกว่า ซึ่งจะช่วยลดการทุจริตแม้ว่าต้องเสี่ยง 
ต่อการขัดผลประโยชน์ของผู้มีอิทธิพลซึ่งโกงกินอยู่ ใน
ระบบเดิม  
3. ความกล้าแสดงจุดยืนอย่างสร้างสรรค์ในการไม่ 
ร่วมมือกับการทุจริต  
4. การชี้แนะโดยใจสุจริตเพ่ือให้เห็นช่องโหว่ของ 
ระบบการ บริหารที่อาจมีการทุจริตได้และเสนอแนะ 
แนวทางแก้ไขอย่าง เป็นรูปธรรม  
5. การเข้าร่วมสนับสนุนผู้ริเริ่ม ต่อสู้การทุจริตใน 
รูปแบบข้างต้น ทั้ง 4 ข้อ จนก่อให้เกิดพลังมวลชน อัน
เข้มแข็งในการต่อสู้กับกระบวนการทุจริต และระบบ
ฉ้อฉล  
“กลไกการส่งเสริมพลังความดี”  
การส่งเสริมพลังความดี ต้องประกอบด้วยกลไกต่าง ๆ 
ต่อไปนี้รวมกันเป็นอย่างน้อย ล าพังข้อใดข้อหนึ่งจะ ไม่
เพียงพอในการต่อสู้กับกระบวนการทุจริตและ ระบบ
ฉ้อฉล  
1. การท าให้เป็นคนดีที่ยืนอย่างปลอดภัยในสังคม เช่น 
การมีช่องทางให้เสียงของผู้เปิดโปงการทุจริตได้ท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย การมีสื่อมวลชนที่
อิสระและพ่ึงได้และการมีเกราะก าบังภาคประชาชนที่
เข้มแข็ง เป็นต้น 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร พลังความดีสามารถแสดงออกได้หลายมิติ 


