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แผนงานการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ด้านการต่อต้านการทุจริต คร้ังที่ ๕/๒๕๖๑ 
ระหว่าง มูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับ สถาบันการศึกษา และองค์กรแนวร่วมการต่อต้านการทุจริต และ 

การเสวนาทางวิชาการด้านการต่อต้านการทุจริต 

๑. หลักการและเหตุผล 

      ตามที่ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต  ได้มีแนวความคิดในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต กับสถาบันการศึกษาและองค์กรแนวร่วมการต่อต้านการทุจริตต่างๆ เพ่ือสร้างความตระหนักรู้                      
ให้กับเยาวชนของชาติ ที่จะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า มีองค์ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ตระหนักรู้ถึงผลเสียหาย ผลกระทบในการทุจริตประพฤติมิชอบ หรือคอร์รัปชัน ที่มีต่อประเทศชาติ 
สังคม และประชาชน และดำเนินการจัดการศึกษาอบรมเพ่ือปลูกฝังและปลุกจิตสำนึก เสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม    
ในความซื่อสัตย์สุจริต  ให้กับ  คณาจารย์  บุคลากร และเยาวชนชาติ  อันได้แก่  นิสิต  นักศึกษา นักเรียน                  
ในสถาบันการศึกษา ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และร่วมกันส่งเสริมการศึกษาวิจัยและสร้างผลงานด้านวิชาการ
ในด้านการพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนการส่งเสริมให้มีการรวมตัวกัน
เป็นกลุ่มองค์กรเครือข่ายต่อต้านการทุจริต เพ่ือส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังและการแจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติ     
มิชอบ จะได้ร่วมกันขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบให้หมดไปจากสังคมไทย และช่วยกันส่งเสริม สนับสนุน         
ให้สังคมไทย มีธรรมภิบาล  มีภาพลักษณ์ท่ีดีงาม และมีสันติสุขต่อไป  มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จึงไดจ้ัดทำแผนงานการ
จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ขึ้นระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับ 
สถาบันการศึกษาและองค์กรแนวร่วมการต่อต้านการทุจริต และจัดให้มีการเสวนาทางวิชาการด้านการต่อต้านการ
ทุจริตด้วย สำหรับในปี ๒๕๖๑ นี้ ได้จัดทำแผนงานการเพ่ือจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU) ด้านการต่อต้าน
การทุจริต กับสถาบันการศึกษาและองค์กรแนวร่วมการต่อต้านการทุจริต ไว้จำนวน ๕ ครั้ง โดยตั้ง เป้าหมายที่จะจัดทำ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต กับสถาบันการศึกษา และองค์กรแนวร่วมการต่อต้าน   
การทุจริต มากกว่า ๕๐ สถาบัน และได้จัดให้มีการเสวนาทางวิชาการด้านการต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ “เยาวชนกับ
บทเรียนต้านโกง” ในห้วงการจัดกิจกรรมทุกครั้งด้วย 

๒. วัตถุประสงค ์

         ๒.๑ เพ่ีอส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานงานให้เกิดความร่วมมือกัน ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ในสถาบันการศึกษา และองค์การต่างๆเพ่ือร่วมกันขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้หมด
สิ้นไปจากสังคมไทย          
 ๒.๒ เพ่ือสนับสนุนให้มีการปรับปรุงการศึกษา ให้มีองค์ความรู้ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาอบรมเพ่ือปลูกฝั่ง ปลุกจิตสำนึก ในการเสริมสร้าง 
 

   / ทัศนคต.ิ... 



๒ 

 

 
ทัศนคติ ค่านิยม ในความซื่อสัตย์สุจริต ให้กับเยาวชนของชาติ ให้เป็นคนดี คุณธรรม จริยธรรม และมีความจงรักภักดี
ต่อ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
         ๒.๓  เพ่ือส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม 
          ๒.๔  เพ่ือส่งเสริมให้มีการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต ในสถาบันการศึกษา และองค์กรใน
สังกัด ให้มบีทบาทหน้าที่ในการเฝ้าระวัง และการแจ้งเบาะแส การทุจริตทุกรูปแบบ  
         ๒.๕  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้มีการรวมตัวกันในการจัดกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทุกรูปแบบ ในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบันการศึกษา 
          ๒.๖  เพ่ือส่งเสริม ยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณ ของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบันการศึกษา และบุคคล   

ทีด่ีเด่นในด้านการต่อต้านการทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริต          
      ๒.๗  เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการสนับสนุนการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

๓.  แนวทางในการดำเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ 
  ๓.๑  ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานงานให้ความร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม 
การสัมมนา หรือการเสวนาในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

       ๓.๒  การดำเนินการจัดให้มีการสัมมนา เพ่ือพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา โดยให้ความสำคัญกับวิชา
หลัก ทีใ่ห้องค์ความรู้ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิต 
นักศึกษา และนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด มีทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรู้ความเข้าใจถึง
ผลกระทบจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ที่ส่งผลเสียหายต่อประเทศ สังคม และประชาชนและส่งเสริมให้มีการปลูกฝัง 
คุณธรรมและจริยธรรม ให้กับเยาวชนของชาติ ให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความจงรักภักดีต่อ สถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระบบธรรมาภิบาล  จริยศาสตร์ประยุกต์  
ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการต่อต้านการทุจริต เป็นต้น 
 ๓.๓  ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาวิจัย  ในการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
การต่อต้านการทุจริต และเผยแพร่ผลงานวิจัยให้หน่วยงาน บุคลากร และประชาชน ไดเ้รียนรู้ด้วย  
 ๓.๔ ให้การส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต  ในสถาบันการศึกษา 
และองค์กรที่รับผิดชอบ เช่น ชมรมการต่อต้านการทุจริต หรือองค์กรรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสม เพ่ือขยายเครือข่ายใน
การต่อต้านการทุจริต โดยมีการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตอ่ืนๆ และเครือข่าย                   
การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด้วย 
 ๓.๕  การดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต และการร่วมมือกับ
องค์กรภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ในการส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล  ในสังคม ในชุมชน เพ่ือร่วมกันสร้างสังคม
ที่ไม่ยอมทนต่อการทุจริต เช่น การจัดกิจกรรมเพ่ือให้การสนับสนุนการจัดทำหมู่บ้านช่อสะอาด ในพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้เคียง
กับสถาบันการศึกษา เป็นต้น 

/๓.๖ การร่วมกัน.... 
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 ๓.๖  การร่วมกันพิจารณาสรรหาและเสนอรายชื่อ สภาบันหรือบุคลากร ที่ ดี เด่นด้านการต่อต้าน                  
การทุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือรับรางวัลดีเด่นจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ต่อไป         

 ๓.๗ ร่วมกันดำเนินการอ่ืนใดตามที่มูลนิธิต่อต้านการทุจริตและสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เห็นสมควร   

๔. กลุ่มเป้าหมาย 

       มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้กำหนดที่จะจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้าน                    
การทุจริต ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๑  ระหว่าง มูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับ สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และ
องค์กรแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม 
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบขีรีขันต์ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนไม่ต่ำกว่า ๑๐ สถาบัน โดยการ
จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ในแต่ละครั้งจะจัดให้มีการเสวนาทางวิชาการ
ด้านการต่อต้านการทุจริตด้วย โดยจะจัดคณาจารย์  บุคลากร นิสิต นักศึกษา หรือนักเรียนในสังกัดของ
สถาบันการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย จำนวน ๒๐๐ – ๒๕๐ คน ซึ่งจะมีสถาบันศึกษาและองค์กรแนวร่วมการต่อต้าน
การทุจริต เข้าร่วมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต และการเสวนาทาง
วิชาการด้วย จำนวน    ๑๓ สถาบัน  ดังนี้ 
  ๔.๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ๔.๒ มหาวิทยาลัยเกริก 
 ๔.๓ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 ๔.๔ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
 ๔.๕ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 
 ๔.๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
 ๔.๗ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
 ๔.๘ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
 ๔.๙ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
 ๔.๑๐ มหาวิทยาลัยชินวัตร 
 ๔.๑๑ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
 ๔.๑๒ มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) 
 ๔.๑๓ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร 

๕. สถานที่ดำเนินการ 
         สำหรับการจัดกิจกรรมในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  (MOU) ด้ านการต่อต้ านการทุจริต                  
กับสถาบันการศึกษาและองค์กรแนวร่วมการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต                   
ได้กำหนดที่จะจัด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยพิจารณาเห็นว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี เป็นมหาวิทยาลัยทีมี่ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาและให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 

/เป็นอย่างมาก.... 
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เป็นอย่างมาก จึงได้เชิญเข้าร่วมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ในครั้งนี้  และขอ
ความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวด้วย                                                   

๖. การติดตามและประเมินผล 
        ๖.๑  โดยการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับ สถาบันการศึกษา และองค์กรแนวร่วมการต่อต้านการทุจริต ใน
วันที่จัดกิจกรรมหลังจากเสร็จสิ้นการสัมมนาทางวิชาการเรียบร้อยแล้ว 

        ๖.๒  ขอความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา และองค์กรแนวร่วมการต่อต้านการทุจริต ที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ของทุกสถาบัน เพ่ือรวบรวมก่อนวันจัดการสัมมนา                  
สรุปบทเรียนและจัดทำเป็นหนังสือรายงานผลการดำเนินงานประจำปี และใช้แจกจ่ายเพ่ือประชาสัมพันธ์ต่อไป 

๗. ตัวช้ีวัดของผลผลิต/ผลลัพธ์การดำเนินงานตามแผนงาน 

ผลผลิต (Output)/ผลลัพธ์ (Outcome) ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
ผลผลิต – การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  
            ด้านการต่อต้านการทุจริต ระหว่าง มูลนิธิ 
            ต่อต้านการทุจริต กับ สถาบันการศึกษา และ 
            องค์กรแนวร่วมการต่อต้านการทุจริต ที่ม ี
            วัตถุประสงค์และแนวทางในการดำเนินงาน                
            สอดคล้องในแนวทางเดียวกัน  

จำนวน สถาบั น         
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

๑  ครั้ง 
ไม่ต่ำกว่า 

๑๐  สถาบัน 

ภายในวันที่ 
๕ ม.ค.๖๑ 

ผลลัพธ์ -  ผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด    
            เสวนาทางวิชาการด้านการต่อต้านการทุจริต  

-       - รายงานผลการดำเนินงานของสถาบันการศึกษา 

-         และองค์กรแนวร่วมการต่อต้านการทุจริต ที่มี                  

-         วัตถุประสงค์และมีแนวทางในการดำเนินงาน   

-         สอดคล้องในแนวทางเดียวกัน  

- ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ความพึงพอใจ 
- ร้อยละของการ
จัดกิจกรรมในการ
ดำเนิ น งานตาม
โครงการ 

๗๕ – ๘๐ 
 

๖๐ – ๘๐ 

- วันจัดทำบันทึก
และการจัดเสวนา 
- สิ้นปี ๒๕๖๑ 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๘.๑ ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาและองค์กรแนวร่วมการต่อต้านการทุจริตต่างๆ ที่เข้าร่วมจัดทำ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ในการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานงาน
การจัดกิจกรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ การต่อต้านการทุจริตในสถาบันการศึกษา
และในองค์กรต่างๆ เพ่ือช่วยกันขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย  

   /๘.๒ สถาบันการ.... 



๕ 

 

          ๘.๒ สถาบันการศึกษามีความตื่นตัวและให้ความสำคัญในการจัดการศึกษา ที่ให้มีองค์ความรู้ในด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาอบรมเพ่ือปลูกฝัง                   
ปลุกจิตสำนึก และเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ในความซื่อสัตย์สุจริต ให้กับเยาวชนของชาติให้เป็นคนดี คุณธรรม 
จริยธรรม และมีความจงรักภักดีต่อ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  

           ๘.๓  ทำให้มีผู้สนใจในการศึกษาวิจัย ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือพัฒนาบุคลากร  ให้
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม มากขึน้ 

           ๘.๔  ทำให้มีการขยายเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตมากขึ้น โดยมีการจัดตั้งองค์กรต่อต้านการทุจริต                   
ในทุกสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ ที่ได้เข้าร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการ
ทุจริตกับมูลนิธิต่อต้านการทุจิต สามารถทำหน้าที่ในการเฝ้าระวังและการแจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทุกรูปแบบ ให้กับเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

  ๘.๕  สถาบันการศึกษามีการจัดกิจกรรมในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต และมีความร่วมมือกับองค์กร                   
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในการส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล ในสังคมในชุมชน เพ่ือร่วมกันสร้างสังคม     
ที่ไม่ยอมทนต่อการทุจริต และมีการจัดกิจกรรมเพ่ือให้การสนับสนุนโครงการจัดทำหมู่บ้านช่อสะอาด ร่วมกับมูลนิธิ
ต่อต้านการทุจริต ในพ้ืนทีท่ีอ่ยู่ใกล้เคียงกับสถาบันการศึกษาด้วย 

   ๘.๖  สภาบัน บุคลากร นิสิต นักศึกษา ที่ดีเด่น ด้านการต่อต้านการทุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม และ                     
มีความซื่อสัตย์สุจริต จะได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ โดยจะได้รับมอบโล่เกียรติยศจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต         

 


