
สร้างระบบเข้มแข็ง ต้านทุจริต \
กฎหมายอย่างเดียวจึงโม,สามารถปราบทุจริตไต้ 

ต้อง อบรมลูกหลานให้เกรงกลัวกฎหมาย สั่งสอนคนให้ม 
หิริโอตัปปะ ละอายต่อบาปเริ่มที่จิตสำนึกของตัวเองเป็น 
พนฐานผู้ฝ็อำนาจ ต้องทำตัวเป็นตัวอย่าง คนไทยต้องอยู่ 
อย่างมีความหวัง

1. ผู้นำต้องมีจิตสำนึกที่ดี เป็นตัวอย่างที่
น่าแอถือและประซาซน เอื่อมํ่น้ว่าเป็นคนดี มีคุณธรรม 
ความเอสัตย์

2. คอร์ปรัปชั่นต้องแก้ทั้งระบบตั้งแต่วิธีการเลือก 
คนเข้ามาฬ่ การเมืองและเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัจต้อง•บ่ <*3

สร้างอุดมการณ์ เพื่อซาติบ้านเมือง
3. เลิกระบบอุปถัมป็ และความฟ่มเหืเอยใน 

รูปแบบต่าง']
4. หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ฟ้องm iและ 

ปราบปรามการ ทุจริตต้องเป็นอิสระ
5. ต้องจัดสวัสดิการและ'รายได้1ให้ดี

6. ลงโทษผู้กระทำผดทั้งผู้ให้ผู้รับอย่างรุนแรง 
เฉียบขาด

7. โปร่งใส ตรวจสอบไต้

เหยุค@1
คอรรปย๋ัน

>
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. เอส ัตย ์ เลืยสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิงที่ดีงาม 
เพ่ือ ส่วนรวม
3. กตัญณูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมื่น่สืกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และ 
ทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณ์ไทยอันงดงาม
6. มีดีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผ่ือแผ่ 
และแบ่งปัน
7. เข ้าใจเร ียนรู้การเป ็นประชาธ ิปไตย อันมี 
พระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุขท่ีถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการ 
เคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิต รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จ ักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงตาม พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระ 
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกิน 
พอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะ 
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันท่ีดี
11. มีความเข้มแข้งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่อ 
อำนาจ หริอกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตาม 
หลักของ ศาสนา

C o rru p tio n

ค่กนึยมหลัก'ของคนไทย 12 ประการ

ตามนโยบายชอง คฬช.
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ต่อต้านการทุจริต ฬร้างจิตสำนึก
โทยโม่โกง หยดุคอรปัชัน่โด ้ถา้คน 
โทยรว่มใจกนั ‘โม จ่ า่ย ,, สนิบนแก่ 
เจา้หนา้ที ่ เพือ่แลกกบัความ 
สะดวกลบายในการตดิตอ่ราชการ

“โม ่เพ ิกเฉย,, เมือ่พบเหน็การให้ 
สนิบนแกเ่จา้หนา้ที่

หากพบ เหน การกระทำทจุริต

ของข้าราชการและบุ คลากรของร่ฐ 
แจ้ง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
คอรัปช่ันโทร 12056

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ก^!โสร้างวัฒนธรรมองค์กรให ้ได ้ผล ต้อง อาศัย 
องค์ประกอบ สำคัญ อย่างน้อย 3 อย่างเป็น 
พี้นฐาน
1. ความสนใจใส่ใจและ การเป็นตัวอย่างที่ดี ของ 
ผู้บริหาร ระดับสูง
2. การมีส่วนร่วม ของพนักงาน มากที่สุดเท่าที่ 
เป็นโปได้
3. การมีกิจกรรม เพื่อกระตุ้นเตือน ต่อเนื่องและ
แนว ทางการประเม ิน และติดตามผล ท ี่เป ีXเ 
รูปธรรม เครื่องมือที่นำมาใช้ในการเสริมสร้าง 
วัฒนธรรมองค์กรเพื่อ ความยั่งยืน การมีส่วนร่วม 
( Participation ) การเปิดใจกว้าง ( Openness / 
Candor ) ความไว้เนื้อเรื่อใจ และการยอมรับ ( 
Trust and Respect ) ข้อผูกพันหรือพันธะสัญญา ( 
Commitment ) ปณิธานในการขจัดข้อขัดแย้ง ( 
Conflict Resolution ) ความเป็นเอกฉันท์หรือฉันทา 
มติ ( Consensus ) การตัดสินใจ ( Decision
Making^ า ร ร ว ม พ  ส ั ง ( Synergy^ ด ก า ร  
เปล ี่ยนแปลงและการพ ัฒนา (Change and

1. การโม่ดูดายต่อความโม่ยุติธรรม หรือการโม่
นิ่งเฉยต่อความโม่ ถูกต้อง เซ่นการลุกขึ้นเปิดโปงการ
ทุจริตแม้จะเห็นว่ามีอันตราย ต่อช้วิตอยู่ข้างหน้า

2. ความห้าวหาญที่จะเสนอแนวทางการบริหาร 
จัดการที่ดีทว่ารื่ง จะช่วยลดการทุจริตแม้ว่าต้องเลี่ยงต่อ 
การขัดผลประโยชน์ของผู้ มีอิทธิพลรื่งโกงกินอยู่ใน
ระบบเติม

3. ความกล้าแสดงจุดยืนอย่างสร้างสรรค์ใน 
การโม่ร่วมมือกับการ ทุจริต

4. การขึ้แนะโดยใจสุจริต เพ่ือให้เห็นซ่องโหว่ของ 
ระบบการ บริหารที่อาจมีการทุจริตโต้และเสนอแนว 
ทางแก้โขอย่างเป็น รูปธรรม

5. การเข้าร่วมสนับสนุนผู้ริเริ่มต่อสู้กับการ 
ทุจริตในรูปแบบ ข้างต้นทั้ง 4 ข้อ จนก่อให้เกิดพลัง 
มวลชนอันเข้มแฃงในการต่อสู้ กับกระบวนการทุจริตและ
ระบอบฉ้อฉล ''กลโกการส่งเสริมพลังความดี" การ 
ส่งเสริมพลังความดี ต้องประกอบด้วยกลโกต่างๆ 
ต่อโปนี้ รวมกันเป็นอย่างน้อย ลำพังข้อใดข้อหน่ึงจะโม่ 
เพียงพอในการ ต่อสู้กับการทุจริต

Development ) มุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ( Goal 
and Objective )

พลังความดีสามารถแสดงอ'อกโต  ้
ในหลายมิติ


