การขับเคลื่อนการดาเนินงานของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต
๑. โครงการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต (MOU)
ร่วมกับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย ประธานนักศึกษา และองค์กรแนวร่วมด้านการต่อต้านการ
ทุจริตต่างๆ โดยจัดทาปีละ ๕ ครั้งๆ ละมากกว่า ๑๐ สถาบัน และจะมีการจัดเสวนาบทเรียนการ
ต่อต้านการทุจริต เพื่อปลุกจิตสานึกและปลูกฝั่งค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์
สุจริต ให้กบั เยาวชนในสถาบันการศึกษา

๒. โครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต ค่ายเยาวชนช่อสะอาด

“

มูลนิธนิ มี้ หี น้าทีห่ ลัก คือ ส่งเสริมให้ประชาชน
เข้ามามีสว่ นร่วมกับ ป.ป.ช. ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคนกล้าคนดีทจี่ ะ
มาช่วยเรางบประมาณส่วนไหนทีข่ าดแคลนเราก็จะ
เข้าไปช่วย เช่น หากมีการลงไปเก็บข้อมูลต่างๆ แล้วเขาบอกว่า
ไม่มงี บประมาณด้านการทาวิจยั เราก็จะสนับสนุนให้ และ
ทาเรือ่ งการรณรงค์กบั คนรุน่ ใหม่ พวกเยาวชนให้เข้ามามีสว่ น
ร่วมมากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะมากได้ ให้มกี ารผนึกกาลังกัน โดยมูลนิธิ
ต่อต้านการทุจริต ดังกล่าว เป็นมูลนิธขิ องประชาชนไม่ใช่
ขององค์กร ”
แม้วา่ การต่อสูก้ บั การต่อสูก้ บั การทุจริตจะเป็นเรือ่ ง
ยากเย็นเพียงใดแต่สญ
ั ลักษณ์ “Do the Right Thing” ของมูลนิธิ
ต่อต้านการทุจริต ภาพนิว้ ชีร้ ะบายสีธงชาติ เป็นสัญลักษณ์งา่ ยๆ ที่
ใครๆ ก็ทาได้ทกุ เมือ่ หากตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รปั ชันอัน
เป็นปัญหาใหญ่หลวงของชาติและมี “จิตสานึก” ทีเ่ ข้มแข็งเพียงพอ
“ทาให้สงิ่ ทีถ่ กู ต้อง”
ศาสตราจารย์พเิ ศษ วิชา มหาคุณ
ประธานกรรมการ
มูลนิธติ อ่ ต้านการทุจริต

ในพื้นทีภ่ าคต่างๆ โดยเป็นการจัดฝึกอบรมเยาวชน ในระดับชัน้ มัธยมต้น ถึง มัธยมปลาย
ปีละ ๕ รุ่นๆ ละ ๑๐๐ คน ในช่วงวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาและช่วงปิดเทอมของนักเรียน
โดยร่วมกับโรงเรียนต่างๆ ในส่วนภูมิภาคในการคัดเลือกนักเรียนทีผ่ ่านการอบรมตามหลักสูตร
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาแล้วเข้ารับการฝึกอบรม

๓. โครงการจัดทาหมู่บ้านช่อสะอาด
โดยร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ๗๖
จังหวัด คัดเลือกหมูบ่ ้านที่มคี วามพร้อมที่จะปรับการบริหารงานให้เป็นหมูบ่ ้านช่อสะอาด ปีละ
๒๕ จังหวัดๆ ละ ๑ หมู่บ้าน เพื่อสนับสนุนการจัดทาโครงการในการส่งเสริมการบริหารจัดการ
หมู่บ้านตามระบบธรรมาภิบาลด้วยการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
นาหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างสันติสุขโดยจัดการฝึกอบรมเยาวชน
และแกนนาเยาวชนในหมู่บ้านให้เป็นเยาวชนช่อสะอาด ปลูกจิตสานึกให้มคี ่านิยมของคุณธรรม
จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ จะได้เป็นกาลังสาคัญในการ
ต่อต้านการทุจริต

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
ANTI - CORRUPTION FOUNDATION

๔. โครงการบรรพชาสามเณรช่อสะอาด
เพื่อปลูกฝัง ความมีวินัย มีความกตัญญูกตเวที และมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ให้กบั เยาวชนใน
หมู่บ้านช่อสะอาดและการบรรพชาอุปสมบทผู้นาเยาวชนช่อสะอาด เดินทางไปปฏิบตั ิธรรม ณ
สังเวชนียสถาน ประเทศอินเดียและเนปาล โดยคัดเลือกจากแกนนาเยาวชนหมู่บ้านช่อสะอาด
หมู่บ้านละ ๑ นาย รวมปีละ ๒๕ นาย เพือ่ สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสันติสุขแก่สงั คม โดย
นาหลักธรรมทางพุทธศาสนามาสร้างสรรค์สงั คมหมู่บ้านช่อสะอาด ต่อไป

๕. โครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาด ปลูกคนดี เริ่มที่ใจ
โดยร่วมกับมูลนิธคิ รอบครัวพอเพียง นาเยาวชนที่ผ่านการอบรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาแล้ว ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และนักเรียนในโครงการหมู่บ้านช่อสะอาด ปีละ
๕,๐๐๐ คน มาเข้ารับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และรู้เท่าทันในการทุจริต โดยได้เรียนรู้
บทเรียนการทุจริต จากพิพธิ ภัณฑ์ต้านโกง และหอจดหมายเหตุ การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ของสานักงาน ป.ป.ช.

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๙๗-๒๘๙-๙๒๔๖
เบอร์โทรสาร : ๐๒-๐๕๘-๓๙๐๒
เบอร์มือถือ : ๐๙๗-๒๘๙-๙๒๔๖
E-mail : INFO.ACF2559@GMAIL.COM
Facebook : www.facebook.com/acf2559
Website : www.acf.or.th

ตราสัญลักษณ์ได้แรงบันดาลใจจาก
มือที่ชูนิ้วโป้งและนิ้วชี้เป็นเครื่องหมายถูก
นามารวมกับธงชาติไทย จึงหมายถึง

“การให้คนไทยทาในสิ่งที่ถูกต้อง”

๙. นายบาเพ็ญ

คณะที่ปรึกษามูลนิธติ ่อต้านการทุจริต

สรรพศรี

กรรมการ

๑. นายประสาท

พงษ์ศิวาภัย

ที่ปรึกษา

๑๐. พลเรือเอก ปรีชาญ

จามเจริญ

กรรมการ

๒. นายณรงค์

รัฐอมฤทธิ์

ที่ปรึกษา

๑๑. ดร.ยุทธนา

ยุพฤทธิ์

กรรมการ

๓. นายวิทยา

อาคมพิทักษ์

ที่ปรึกษา

๑๒. นายจาเริญ

โพธิยอด

กรรมการ

๔. นางสุนทรา

เอี่ยมสุรีย์

ที่ปรึกษา

๑๓. นายแพทย์ ประชา

ชยาภัม

กรรมการ

๕. ดร.อุทิศ

ขาวเธียร

ที่ปรึกษา

๑๔. นายณัฐเมศร์

เรืองพิชัยพร

กรรมการ

๖. นายแพทย์ จักรธรรม

ธรรมศักดิ์

ที่ปรึกษา

๑๕. นางสาวเยาวมาลย์

จ้อยจุฬี

กรรมการ

๗. นายปรีชา

เลาหพงศ์ชนะ

ที่ปรึกษา

๑๖. พลอากาศตรี กิตติทัศน์ ภาเจริญ

กรรมการ

๘. นายดารงศ์

เก่งรุ่งเรืองชัย

ที่ปรึกษา

๑๗. นายวิทวัส

สวัสดิ์ชูโต

กรรมการ

๙. นายวีรศักดิ์

เชียรวัฒนาสุข

ที่ปรึกษา

๑๘. พลอากาศโท เสนาะ

พรรณพิกุล

กรรมการ

๑๐. พลเอก จิระ

โกมุทพงศ์

ที่ปรึกษา

๑๙. นายพิศกั ดิ์

จิตวิริยะวศิน

กรรมการ

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เกิดจากการ
รวมตัวของผู้สาเร็จ การอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) และผู้ที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการ
ดาเนินกิจกรรมที่ส่งเสริม และสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต โดยชมรม
นยปส. เป็นแกนหลักในการจัดตั้ง และสานักงาน ป.ป.ช. เป็นแกนกลางในการ
ประสานงานจัดตั้งมูลนิธิฯ ทั้งนี้ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ เป็น
ประธานมูลนิธิท่านแรก

๑๑. พลอากาศเอก คะเชนทร์

วิเศษรจนา

ที่ปรึกษา

๒๐. นายกวีพร

จันทร์ขาว

กรรมการ

๑๒. นายฐนนท์ศรณ์

เลิศฤทธิ์ศริ ิกุล

ที่ปรึกษา

๒๑. นางสาวผุสดี

รุ่งเรืองผดุง

๑๓. นายชาตรี

ทองสาริ

ที่ปรึกษา

๒๒. นางชลิดา

พันธ์กระวี

๑๔. นางอรจิตต์

บารุงสกุลสวัสดิ์

ที่ปรึกษา

๒๓. พลเอก ธีระเดช

ฉัตรเสถียรพงศ์

๑๕. รศ.รัชฎาพร

เลิศโภคานนท์

ที่ปรึกษา

๒๔. ดร.ณัฎฐญา

พัฒนะวาณิชนันท์

๑๖. ดร.วิจารย์

สิมาฉายา

ที่ปรึกษา

๒๕. นางเสาวณีย์

แสงสุพรรณ

๑๗. นายวิชัย

ศิรปิ ระเสริฐโชค

ที่ปรึกษา

วัตถุประสงค์

๑๘. นางสาวจริยา

แสงสัจจา

ที่ปรึกษา

๑๙. ว่าที่ร้อยตรี สุพรี ์พฒ
ั น์

จองพานิช

ที่ปรึกษา

ความเป็นมา

๑. ให้การสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรม ในการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม
และจริยธรรม ให้กับคนในชาติ โดยเฉพาะเยาวชนให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต
และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๒. ส่งเสริมการวิจัย และการพัฒนาบุคลากร ด้านการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริต และมีคุณธรรม จริยธรรม
๓. ส่งเสริม และสนับสนุนการดาเนินงาน และกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์
และหอจดหมายเหตุ การป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
๔. ให้การสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริต
๕. ยกย่อง และเผยแพร่เกียรติคุณของหน่วยงาน และบุคคลที่ดีเด่น ใน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความซื่อสัตย์ สุจริต
๖. ให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก การสนับสนุนการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต
๗. ดาเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ และสาธารณกุศล หรือร่วมมือกับ
องค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ และสาธารณกุศลต่าง ๆ
๘. ไม่ดาเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

Do The Right Thing

๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.พระมหาหรรษา นิธบิ ณ
ุ ยากร

ที่ปรึกษา

๒๑. นายจตุพร

บุรุษพัฒน์

ที่ปรึกษา

๒๒. นางสาวอภิศราวรรณ

วัชรินทร์พร

ที่ปรึกษา

๒๓. นางสาวอัจฉรีย์

งามพร้อมสกุล

ที่ปรึกษา

กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
กรรมการและเลขาธิการ
กรรมการและรองเลขาธิการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ

ท่านที่มีความประสงค์จะบริจาคเงินเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

ธนาคารกรุงไทย สาขาเทศบาลนครนนทบุรี
ชื่อบัญชี : มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
เลขบัญชี : ๙๘๓-๗-๒๗๒๕๕-๔

คณะกรรมการมูลนิธติ ่อต้านการทุจริต
๑. ศาสตราจารย์พเิ ศษ วิชา

มหาคุณ

ประธานกรรมการ

๒. นายสมนึก

ธนเดชากุล

รองประธานกรรมการ

๓. นายกรรณภว์

ธนภรรคภวิน

รองประธานกรรมการ

๔. ดร.ประหยัด

พวงจาปา

รองประธานกรรมการ

๕. นางศิริรตั น์

วสุวัต

กรรมการ

๖. นายทศพร

รัตนมาศทิพย์

กรรมการ

๗. นายยุทธนา

หยิมการุณ

กรรมการ

๘. นายวิฑูลรย์

ศิริวิโรจน์

กรรมการ

สถานที่ตั้งหน่วยงาน
สานักงานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต
อาคาร TST Tower ชั้น ๒๑
ศูนย์ศึกษาวิภาวดี มหาวิทยาลัยรังสิต
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

