
 
 
 

กฎหมายอย่างเดียวจึงไม่สามารถปราบทุจริตได้     
ต้องอบรมลูกหลานให้เกรงกลัวกฎหมาย สั่งสอนคนให้มี         
หิริโอตัปปะละอายต่อบาปเริ่มที่จิตส านึกของตัวเองเป็นพื้นฐาน    
ผู้มีอ านาจต้องท าตัวเป็นตัวอย่าง  คนไทยต้องอยู่อย่างมีความหวัง 

 1. ผู้น าต้องมีจิตส านึกที่ดี เป็นตัวอย่างที่นา่เชื่อถือ
และประชาชนเชื่อมั่นว่าเปน็คนดี มีคณุธรรมความซื่อสัตย์  

2. คอร์ปรัปชันต้องแก้ทั้งระบบตั้งแต่วิธีการเลือกคน
เข้ามาสู่การเมืองและเข้ามาเป็นเจ้าหน้าทขี่องรัฐต้องสร้าง
อุดมการณ์ท าเพื่อชาตบิ้านเมือง 

 3. เลิกระบบอปุถัมป์ และความฟุ่มเฟือยในรูปแบบต่างๆ  
4. หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตต้องเปน็อสิระ 
 5. ต้องจัดสวัสดิการและรายไดใ้ห้ดี 
 6. ลงโทษผู้กระท าผิดทัง้ผู้ให ้ผู้รบัอย่างรุนแรงเฉียบขาด 
 7.โปร่งใส ตรวจสอบได้    
 

 
 
 
 

 
 
 
 
ตามนโยบาย คสช.   
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 2. ชื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดงีาม

เพื่อส่วนรวม 
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย ์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง    

และทางอ้อม 
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณไีทยอันงดงาม 
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น        

เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
 7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการ

เคารพผู้ใหญ่  
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัตติามพระราชด ารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลกัเศรษฐกิจพอเพียง

ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้จัก       
อดออมไว้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย
จ าหน่ายและพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี 

 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้
ต่ออ านาจฝา่ยต่ าหรือกิเกส  มีความละลายเกรงกลัวต่อบาปตาม
หลักของศาสนา  

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของสว่นรวม และของชาติ
มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง    
 

 

 

 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จังหวดักาฬสินธุ์ 

 
 

 

 
 
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน  เทศบาลต าบลโพนทอง 

โทรศัพท์  :  0 4384 0477 
เว็บไซต์ :  http:www.phonthhong9.go.th 

 
 
 

สร้างระบบเข็มแข็ง ต้านทุจริต ค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 
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การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ได้ผล ต้องอาศัย   
องค์ประกอบ ส าคัญอย่างน้อย 3 อย่างเป็นพืน้ฐาน 

1. ความสนใจใส่ใจและการเป็นตัวอย่างที่ดีของ
ผู้บริหารระดับสูง    

2. การมีส่วนร่วมของพนักงานมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้            
3. การมีกิจกรรม เพื่อกระตุ้นเตือนต่อเนื่องและ     

แนวทางการประเมินและติดตามผลที่เปน็รูปธรรม 
 เครื่องมือที่น ามาใช้ในการเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร   
เพื่อความยั่งยืน  

การมสี่วนร่วม ( Participation )  
การเปดิใจกว้าง ( Openness / Candor )  
ความไว้เนื้อเชื่อใจ และการยอมรับ ( Trust and     
    Respect ) 
ข้อผูกพันหรือพันธะสัญญา ( Commitment ) 
ปณิธานในการขจดัข้อขัดแย้ง ( Conflict  Resolution )  
ความเป็นเอกฉันท์หรือฉันทามติ ( Consensus ) 
การตดัสินใจ ( Decision Making ) 
การรวมพลัง ( Synergy )  
จุดการเปลยี่นแปลงและการพฒันา ( Change and    
    Development )  
มุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ( Goal and Objective ) 

 

 
 

 
 
 

อาทิเช่น 
1. การไม่ดูดายต่อความอยุติธรรม หรือการไม่นิ่งเฉย

ต่อความ ไม่ ถูกต้อง เช่น การลกุข้ึนเปิดโปงการทุจริตแม้จะเห็น
ว่ามีอันตรายต่อชวีิตอยู่ข้างหนา้ 

 2. ความห้าวหาญที่จะเสนอแนวทางการบริหาร
จัดการที่ดีกว่าซึ่ง จะช่วยลดการทุจริตแม้ว่าต้องเสี่ยงต่อการ  
ขัดผลประโยชน์ของผู้ มีอิทธิพลซึ่งโกงกินอยู่ในระบบเดิม 
  3. ความกล้าแสดงจดุยืนอย่างสร้างสรรค์ในการไม่
ร่วมมือกับการทุจริต  

4. การชี้แนะโดยใจสุจริตเพื่อให้เห็นช่องโหว่ของระบบ
การบริหารที่อาจมีการทุจริตได้และเสนอแนวทางแก้ไขอย่างเป็น 
รูปธรรม 

5. การเข้าร่วมสนับสนุนผู้ริเร่ิมต่อสู้กับการทุจริตใน
รูปแบบ ข้างต้นทัง้ 4 ข้อ จนก่อให้เกิดพลังมวลชนอันเข้มแข็ง
ในการต่อสู้ กับกระบวนการทุจริตและระบอบฉ้อฉล "กลไกการ
ส่งเสริมพลังความด ี
  การส่งเสริมพลังความดี  

ต้องประกอบด้วยกลไกตา่งๆ ตอ่ไปนี้ รวมกันเปน็อย่าง
น้อย ล าพังข้อใดข้อหนึ่งจะไม่เพยีงพอในการ ต่อสู้กับการทุจริต  

1. การท าให้คนดีมีที่ยืนอย่างปลอดภัยในสังคม เช่น
การมีช่องทางให้เสียงของผู้เปิดโปงการทุจริต (Whistle Blower)    
ได้ท างานอย่างมีประสิทธิผลและปลอดภัย การมีสื่อมวลชนที่อิสระ 
และพึ่งได้ และการมีเกราะก าบังภาคประชาชนที่เข้มแข็ง      
(Civil Society) เป็นต้น  
                                                                            
 

2. การท าให้ความคิดดีๆ ของคนดีๆ มีเวทีเผยแพร่ 
แลกเปลี่ยน แบง่ปนัและรวมตัวกัน เช่น การรวมตัวกันของ   
แนวร่วมปฏิบัติ เพื่อการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชน 
(Collective Action Coalition) 

 3. การให้โอกาสระบบใหม่ที่ดีกว่าให้ได้มีโอกาสน าไป
ปฏิบัติจริงๆ ระบบใหม่ที่ดีกว่าทีว่่าคือระบบการแก้ไขปัญหา
สาธารณะที่ไม่เพียงมุ่งแก้ปัญหาความทุกข์ยากของประชาชน 
แต่ว่าสามารถช่วยลดการทุจริตบรรจุมาพร้อมด้วย 
(buildinmechanism) ในเวลาเดียวกันด้วยดังนัน้การปฏิรปู
ประเทศเพื่อลดการทุจริตจะสมบูรณ์ได้ต้องมีกลไกการส่งเสริม
ให้มีเวทีการน าเสนอและทดลองปฏิบัติระบบที่ดีกวา่ด้วย  

4. การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ/ระบบ/นโยบาย
ใหม่ด้วยการเปรียบเทียบระดับของการทุจริตในโครงการเก่า 
และมอบรางวลักับโครงการทีท่ าให้มูลค่าและโอกาสของการ
ทุจริตลดลง เชน่ หากมีผู้เสนอการช่วยเหลือชาวนาระบบใหม่
แทนการรับจ าน าขา้ว ต้องไมป่ระเมินผลสัมฤทธิ์เพียงชาวนา  
ได้อะไร แต่ต้องประเมนิระบบใหม่ด้วยว่าจะสามารถลดการ
ทุจริตลงไก้เท่าใดโดยนบัผลการประเมินระดับการทุจริตที่ลดลง
ดังกล่าวเปน็ส่วนหนึ่งของคุณค่าและมูลค่าของระบบใหม่ด้วย  

5. การเผยแพร่ชัยชนะ ตลอดจนวิธีและวิถีการเอาชนะ
ของผู้ที่ใช้ความดี และยืนหยัดยึดมั่นในความดีท่ามกลางกระแส
ธารแห่งการทุจริตจนได้รับชัยชนะอันยั่งยนืและจริงแท้ ข้อนี้
สามารถท าได้ทนัทีและต้องท าอย่างต่อเนื่องและกวา้งขวาง 

 6. ในระยะยาว สร้างวฒันธรรมและทุนทางสังคม    
ที่ไม่ย่อมรับการใช้อภิสิทธิ์ การฝากฝังอ านาจอิทธิพล ความเกรงใจ 
และการทุจริตทุกรูปแบบโดยผ่านการอบรมกล่อมเกลาในบา้น 
โรงเรียน การสื่อสารมวลชน เปน็ต้น 
 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร พลังความดสีามารถแสดงออกได้ในหลายมิต 
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