
- -> กฎหมายอยา่งเดียวจึงไม่สามารถปราบทุจริตได.้.ตอ้งอบรม
ลูกหลานให้เกรงกลวักฎหมาย สั่งสอนคนให้มีหิริโอตปัปะ 
ละอายต่อบาป เร่ิมท่ีจิตสำ านึกของตวัเองเป็นพ้ืนฐาน...ผูมี้
อำ านาจ ตอ้งทำ าตวัเป็นตวัอยา่ง..คนไทยตอ้งอยูอ่ยา่งมี
ความหวงั 

1. ผูน้ำ าตอ้งมีจิตสำ านึกท่ีดี เป็นตวัอยา่งท่ีน่าเช่ือถือและ
ประชาชน เช่ือมัน่ว่าเป็นคนดี มีคุณธรรมความซ่ือสัตย ์

2. คอร์ปรัปชนัตอ้งแกท้ั้งระบบตั้งแต่วิธีการเลือกคนเขา้มาสู่ 
การเมืองและเขา้มาเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐตอ้งสร้างอุดมการณ์
ทำ า เพ่ือชาติบา้นเมือง 

3. เลิกระบบอุปถมัป์ และความฟุ่มเฟือยในรูปแบบต่างๆ 

4. หน่วยงานและเจา้หนา้ท่ีท่ีมีหนา้ท่ีป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตตอ้งเป็นอิสระ 

5. ตอ้งจดัสวสัดิการและรายไดใ้ห้ดี 

6. ลงโทษผูก้ระทำ าผดิทั้งผูใ้ห้ผูรั้บอยา่งรุนแรงเฉียบขาด 

7. โปร่งใส ตรวจสอบได ้ 

สร้างระบบเข้มแขง็  ต้านทุจริต 
Microsoft 

สโลแกนหรือคติ
พจน์ส าหรับธุรกิจ 

โทร 044 - 839836  ต่อ  21 

โทรสาร  044 - 891313 

www.tungtong.go.th  

ค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 

เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

ต าบลบา้นเขวา้  อ าเภอบา้นเขวา้ 

จงัหวดัชยัภูมิ 

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์

2. ซ่ือสัตย ์เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือ 
ส่วนรวม 

3. กตญัญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย ์

4. ใฝ่หาความรู้ หมัน่ศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางออ้ม 

5. รักษาวฒันธรรมประเพณีไทยอนังดงาม 

6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย ์หวงัดีต่อผูอ่ื้น เผือ่แผแ่ละแบ่งปัน 

7. เขา้ใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รง 
เป็นประมุขท่ีถูกตอ้ง 

8. มีระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย ผูน้อ้ยรู้จกัการเคารพผูใ้หญ่ 

9. มีสติรู้ตวั รู้คิด รู้ท  า รู้ปฏิบติัตามพระราชด ารัสของ 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 

10. รู้จกัด ารงตนอยูโ่ดยใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม 
พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว รู้จกัอดออมไว ้
ใชเ้ม่ือยามจ าเป็น มีไวพ้อกินพอใช ้ถา้เหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย 
และพร้อมท่ีจะขยายกิจการเม่ือมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุม้กนัท่ีดี 

11. มีความเขม้แข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพต่้ออ านาจ 
ฝ่ายต ่า หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลวัต่อบาปตามหลกัของ 
ศาสนา 

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่า 
ผลประโยชน์ของตนเอง  



    พลงัความดี
สามารถแสดงออก    
   ได้ในหลายมติิ  
 

อาทิเช่น 

1. การไม่ดูดายต่อความอยติุธรรม หรือการไม่น่ิงเฉยต่อความไม่ 
ถูกตอ้ง เช่นการลุกข้ึนเปิดโปงการทุจริตแมจ้ะเห็นว่ามีอนัตราย ต่อ
ชีวิตอยูข่า้งหนา้ 

2. ความห้าวหาญท่ีจะเสนอแนวทางการบริหารจดัการท่ีดีกว่าซ่ึง 
จะช่วยลดการทุจริตแมว้่าตอ้งเส่ียงต่อการขดัผลประโยชน์ของผู ้มี
อิทธิพลซ่ึงโกงกินอยูใ่นระบบเดิม 

3. ความกลา้แสดงจุดยนือยา่งสร้างสรรคใ์นการไม่ร่วมมือกบัการ 
ทุจริต 

4. การช้ีแนะโดยใจสุจริตเพ่ือให้เห็นช่องโหว่ของระบบการ บริหาร
ท่ีอาจมีการทุจริตไดแ้ละเสนอแนวทางแกไ้ขอยา่งเป็น รูปธรรม 

5. การเขา้ร่วมสนบัสนุนผูริ้เร่ิมต่อสู้กบัการทุจริตในรูปแบบ ขา้งตน้
ทั้ง 4 ขอ้ จนก่อให้เกิดพลงัมวลชนอนัเขม้แข็งในการต่อสู้ กบั
กระบวนการทุจริตและระบอบฉอ้ฉล 

"กลไกการส่งเสริมพลังความดี" 

การส่งเสริมพลงัความดี ตอ้งประกอบดว้ยกลไกต่างๆ ต่อไปน้ี 
รวมกนัเป็นอยา่งนอ้ยลำ าพงัขอ้ใดขอ้หน่ึงจะไม่เพียงพอในการ 
ต่อสู้กบัการทุจริต 

1. การทำ าให้คนดีมีท่ียนือยา่งปลอดภยัในสังคม เช่นการมี 
ช่องทางให้เสียงของผูเ้ปิดโปงการทุจริต (Whistle Blower) ได้
ทำ างานอยา่งมีประสิทธิผลและปลอดภยั การมีส่ือมวลชนท่ีอิสระ 
และพ่ึงได ้และการมีเกราะกำ าบงัภาคประชาชนท่ีเขม้แข็ง (Civil 

การเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร 

การสร้างวฒันธรรมองค์กรให้ได้ผล ต้องอาศัยองค์ประกอบ
ส าคญั อย่างน้อย 3 อย่างเป็นพืน้ฐาน  
1. ความสนใจใส่ใจและ การเป็นตวัอยา่งท่ีดี ของผูบ้ริหาร 
ระดบัสูง 

2. การมีส่วนร่วมของพนกังานมากท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้ 
3. การมีกิจกรรมเพ่ือกระตุน้เตือนต่อเน่ืองและแนวทางการ
ประเมิน และติดตามผล ท่ีเป็นรูปธรรม 

******************** 

เคร่ืองมอืทีน่ ามาใช้ในการเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรเพื่อ 
ความยัง่ยนื 

 การมีส่วนร่วม ( Participation ) 

 การเปิดใจกวา้ง ( Openness / Candor ) 

 ความไวเ้น้ือเช่ือใจ และการยอมรับ ( Trust and Respect ) 

 ขอ้ผกูพนัหรือพนัธะสัญญา ( Commitment ) 

 ปณิธานในการขจดัขอ้ขดัแยง้ ( Conflict Resolution ) 

 ความเป็นเอกฉนัทห์รือฉนัทามติ ( Consensus ) 

 การตดัสินใจ ( Decision Making ) 

 การรวมพลงั ( Synergy ) 

 จุดการเปล่ียนแปลงและการพฒันา ( Change and Development ) 

 มุ่งหมายและวตัถุประสงค ์( Goal and Objective )  

2. การทำ าให้ความคิดดีๆ ของคนดีๆ มีเวทีเผยแพร่ แลกเปล่ียน 
แบ่งปัน และรวมตวักนั เช่นการรวมตวักนัของ แนวร่วมปฏิบติั 
เพ่ือการต่อตา้นการทุจริตของภาคเอกชน (Collective Action 

Coalition) 

3. การให้โอกาสระบบใหม่ท่ีดีกว่าให้ไดมี้โอกาสนำ าไปปฏิบติั
จริงๆ ระบบใหม่ท่ีดีกว่าท่ีว่าคือระบบการแกไ้ขปัญหา
สาธารณะท่ีไม่ เพียงมุ่งแกปั้ญหาความทุกขย์ากของประชาชน
แต่ว่าสามารถช่วย ลดการทุจริตบรรจุมาพร้อมดว้ย (build-

inmechanism) ในเวลาเดียวกนัดว้ยดงันั้นการปฏิรูปประเทศเพ่ือ
ลดการทุจริตจะ สมบรูณ์ไดต้อ้งมีกลไกการส่งเสริมให้มีเวทีการ
นำ าเสนอและทดลองปฏิบติัระบบท่ีดีกว่าดว้ย 

4. การประเมินผลสัมฤทธ์ิโครงการ/ระบบ/นโยบายใหม่ดว้ย
การเปรียบเทียบระดบัของการทุจริตในโครงการเก่า และมอบ
รางวลั กบัโครงการท่ีทำ าให้มลูค่าและโอกาสของการทุจริต
ลดลง เช่น หากมีผูเ้สนอการช่วยเหลือชาวนาระบบใหม่แทน
การรับจำ านำ าขา้ว ตอ้งไม่ประเมินผลสัมฤทธ์ิเพียงชาวนาได้
อะไร แต่ตอ้ง ประเมินระบบใหม่ดว้ยว่าจะสามารถลดการทุจริต
ลงไดเ้ท่าใดโดย นบัผลการประเมินระดบัการทุจริตท่ีลดลง
ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึง ของคุณค่าและมลูค่าของระบบใหม่ดว้ย 

5. การเผยแพร่ชยัชนะ ตลอดจนวิธีและวิถีการเอาชนะของผูท่ี้
ใชค้วามดี และยนืหยดัยดึมัน่ในความดีท่ามกลางกระแสธาร
แห่งการทุจริตจนไดรั้บชยัชนะอนัย ัง่ยนืและจริงแท ้ขอ้น้ี
สามารถทำ าไดท้นัทีและตอ้งทำ าอยา่งต่อเน่ืองและกวา้งขวาง 

6. ในระยะยาว สร้างวฒันธรรมและทุนทางสังคมท่ีไม่ยอมรับ
การ ใชอ้ภิสิทธ์ิ การฝากฝัง อำ านาจอิทธิพล ความเกรงใจ และ
การ ทุจริตทุกรูปแบบโดยผา่นการอบรมกล่อมเกลาในบา้น 
โรงเรียน การส่ือสารมวลชน เป็นตน้  


