
ค่านยิมหลักของคนไทย 12 ประการ 

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ 
2. ซ่ือสัตย ์เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงาม
เพื่อ ส่วนรวม  
3. กตญัญูต่อพอ่แม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย ์ 
4. ใฝ่หาความรู้ หมัน่ศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และ
ทางออ้ม  
5. รักษาวฒันธรรมประเพณีไทยอนังดงาม  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย ์หวงัดีต่อผูอ่ื้น เผื่อแผ่
และแบ่งปัน  
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษตัริยท์รง เป็นประมุขท่ีถูกตอ้ง  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูน้้อยรู้จกัการ
เคารพผูใ้หญ่  
9. มีสติรู้ตวั รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบติัตามพระราชด ารัสของ 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  
10. รู้จกัด ารงตนอยู่โดยใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตาม พระราชด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่ัว รู้จกัอดออมไว ้ ใชเ้ม่ือยามจ าเป็น มีไวพ้อ
กินพอใช ้ถา้เหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมท่ีจะ
ขยายกิจการเม่ือมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุม้กนัท่ีดี  
11. มีความเขม้แข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้
ต่ออ านาจ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลวัต่อบาป
ตามหลกัของ ศาสนา  

สร้างระบบเข้มแข็ง ต้านทุจริต 

กฎหมายอยา่งเดียวจึงไม่สามารถปราบทุจริตได ้ตอ้ง 
อบรมลูกหลานให้เกรงกลวักฎหมาย สั่งสอนคนให้
มีหิริโอตปัปะ ละอายต่อบาปเร่ิมท่ีจิตส านึกของ
ตวัเองเป็นพื้นฐานผูมี้อ  านาจ ตอ้งท าตวัเป็นตวัอยา่ง 
คนไทยตอ้งอยูอ่ยา่งมีความหวงั  
1.ผูน้ าต้องมีจิตส านึกท่ีดี เป็นตัวอย่างท่ีน่าเช่ือถือ
และประชาชน เช่ือมัน่ว่าเป็นคนดี มีคุณธรรมความ
ซ่ือสัตย ์ 
2.คอร์ปรัปชัน่ตอ้งแกท้ั้งระบบตั้งแต่วิธีการเลือกคน
เขา้มาสู่ การเมืองและเขา้มาเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐตอ้ง
สร้างอุดมการณ์ เพื่อชาติบา้นเมือง  
3.เลิกระบบอุปถมัป์ และความฟุ่มเฟือยในรูปแบบ
ต่างๆ  
4.หน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีป้องกันและ
ปราบปรามการ ทุจริตตอ้งเป็นอิสระ 
 5.ตอ้งจดัสวสัดิการและรายไดใ้ห้ ดี  
6.ลงโทษผูก้ระท าผิดทั้งผูใ้ห้ผูรั้บอย่างรุนแรงเฉียบ
ขาด  
7.โปร่งใส ตรวจสอบได ้

 

 

 

 

    

 

การสร้างความโปร่งใส 

ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 

 

 

 

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่าน 

อ าเภอเมือง  จังหวดัอุตรดิตถ ์

โทร 055-446365 
 

 



 

 Corruption 

ต่อต้านการทุจริต สร้างจติส านึกไทยไม่โกง  

หยุดคอรัปช่ันได้ ถ้าคนไทยร่วมใจกนั “ไม่

จ่าย” สินบนแก่เจ้าหน้าที ่เพือ่แลกกบัความ

สะดวกสบายในการติดต่อราชการ 

“ไม่เพกิเฉย” เมือ่พบเห็นการให้สินบนแก่

เจ้าหน้าที ่

หากพบเห็น การกระท าทุจริต 

ของข้าราชการและบุคลากรของรัฐ   

แจ้ง ศูนย์ปฏบัิติการต่อต้านการทุจริต  

คอรัปช่ัน โทร  12056 

 

 

 

พลงัความดีสามารถแสดงออกได้ในหลายมติิ 

1. การไม่ดูดายต่อความไม่ยติุธรรม หรือการไม่น่ิง
เฉยต่อความไม่ ถูกตอ้ง เช่นการลุกข้ึนเปิดโปงการ
ทุจริตแมจ้ะเห็นวา่มีอนัตราย ต่อชีวิตอยูข่า้งหนา้  
2. ความห้าวหาญท่ีจะเสนอแนวทางการบริหาร
จดัการท่ีดีกว่าซ่ึง จะช่วยลดการทุจริตแมว้่าตอ้ง
เส่ียงต่อการขดัผลประโยชน์ของผู ้ มีอิทธิพลซ่ึง
โกงกินอยูใ่นระบบเดิม  
3. ความกลา้แสดงจุดยืนอยา่งสร้างสรรคใ์นการไม่
ร่วมมือกบัการ ทุจริต  
4. การช้ีแนะโดยใจสุจริตเพ่ือใหเ้ห็นช่องโหว่ของ
ระบบการ บริหารท่ีอาจมีการทุจริตไดแ้ละเสนอ
แนวทางแกไ้ขอยา่งเป็น รูปธรรม  
5. การเขา้ร่วมสนบัสนุนผูริ้เร่ิมต่อสู้กบัการทุจริต
ในรูปแบบ ขา้งตน้ทั้ง 4 ขอ้ จนก่อให้เกิดพลงั
มวลชนอนัเขม้แข็งในการต่อสู้ กบักระบวนการ
ทุจริตและระบอบฉ้อฉล "กลไกการส่งเสริมพลงั
ความดี" การส่งเสริมพลงัความดี ตอ้งประกอบดว้ย
กลไกต่างๆ ต่อไปน้ี รวมกนัเป็นอย่างนอ้ย ล าพงั
ขอ้ใดขอ้หน่ึงจะไม่เพียงพอในการ ต่อสู้กบัการ
ทุจริต  
 

การเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร 

การสร้างวฒันธรรมองค์กรให้ได้ผล ตอ้ง อาศัย
องคป์ระกอบ ส าคญั อยา่งนอ้ย 3 อยา่งเป็นพ้ืนฐาน  
1. ความสนใจใส่ใจและ การเป็นตวัอยา่งท่ีดี ของ
ผูบ้ริหาร ระดบัสูง 
2. การมีส่วนร่วม ของพนักงาน มากท่ีสุดเท่าท่ี
เป็นไปได ้
3. การมีกิจกรรม เพ่ือกระตุน้เตือน ต่อเน่ืองและ 
แนว ทางการประเมิน และติดตามผล ท่ีเป็น
รูปธรรม เคร่ืองมือท่ีน ามาใช้ในการเสริมสร้าง
วฒันธรรมองคก์รเพื่อ ความยัง่ยืน  การมีส่วนร่วม   
( Participation ) การเปิดใจกวา้ง ( Openness / 
Candor ) ความไวเ้น้ือเช่ือใจ และการยอมรับ  
( Trust and Respect ) ขอ้ผกูพนัหรือพนัธะสัญญา  
( Commitment ) ปณิธานในการขจดัขอ้ขดัแยง้    
( Conflict Resolution ) ความเป็นเอกฉันทห์รือ
ฉนัทามติ ( Consensus ) การตดัสินใจ ( Decision 
Making)ก า ร ร ว ม พ ลั ง ( Synergy)จุ ด ก า ร
เปล่ียนแปลงและการพัฒนา (Change and 
Development ) มุ่งหมายและวตัถุประสงค ์( Goal 
and Objective ) 
 

 


