
 
  

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต 
ANTI - CORRUPTION FOUNDATION 

ตราสัญลักษณ์ได้แรงบันดาลใจจาก  
มือท่ีชูนิ้วโป้งและนิ้วชี้เป็นเครื่องหมายถูก  

น ามารวมกับธงชาติไทย จึงหมายถึง  
 “การให้คนไทยท าในสิ่งที่ถูกต้อง” 

 

“ มลูนธิินีม้หีนา้ท่ีหลัก คอื ส่งเสรมิให้ประชาชน 
เข้ามามสีว่นรว่มกับ ป.ป.ช. ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุริต และสง่เสริมคนกลา้คนดีทีจ่ะ
มาชว่ยเรางบประมาณสว่นไหนทีข่าดแคลนเรากจ็ะ

เขา้ไปชว่ย เชน่ หากมกีารลงไปเกบ็ขอ้มลูต่างๆ แลว้เขาบอกวา่
ไมม่งีบประมาณด้านการท าวจัิย เราก็จะสนบัสนนุให้ และ
ท าเร่ืองการรณรงคก์บัคนรุน่ใหม ่ พวกเยาวชนใหเ้ขา้มามสีว่น
ร่วมมากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ ใหม้กีารผนกึก าลังกัน โดยมลูนธิิ
ต่อต้านการทุจรติ ดังกล่าว เปน็มลูนธิิของประชาชนไมใ่ช่
ขององคก์ร ” 
 
   แมว้า่การต่อสู้กับการต่อสู้กับการทุจรติจะเป็นเรือ่ง
ยากเยน็เพียงใดแต่สญัลกัษณ์ “Do the Right Thing” ของมลูนธิิ
ต่อต้านการทจุริต ภาพนิว้ชีร้ะบายสธีงชาติ เปน็สญัลกัษณ์งา่ย  ๆ ที่
ใคร  ๆ กท็ าได้ทกุเมือ่ หากตระหนกัถงึปญัหาการทจุริตคอร์รัปชนัอนั
เปน็ปญัหาใหญห่ลวงของชาติและม ี “จติส านกึ” ทีเ่ขม้แขง็เพียงพอ 
“ท าใหส้ิง่ทีถ่กูต้อง” 

 
 ศาสตราจารยพิ์เศษ วชิา มหาคณุ 
 ประธานกรรมการ 
 มลูนธิต่ิอต้านการทจุริต 

การขับเคลื่อนการด าเนินงานของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต 

๑. โครงการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต (MOU) 
    ร่วมกบัมหาวิทยาลัย วิทยาลัย ประธานนักศกึษา และองคก์รแนวร่วมด้านการต่อต้านการ
ทุจริตต่างๆ โดยจัดท าปีละ ๕ ครั้งๆ ละมากกว่า ๑๐ สถาบัน และจะมีการจัดเสวนาบทเรียนการ
ต่อต้านการทุจรติ เพื่อปลุกจิตส านกึและปลูกฝั่งคา่นิยมคณุธรรม จริยธรรม และความซ่ือสัตย์
สุจริต ให้กบัเยาวชนในสถาบันการศกึษา 

๒. โครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต ค่ายเยาวชนช่อสะอาด          

    ในพื้นทีภ่าคต่างๆ โดยเป็นการจัดฝกึอบรมเยาวชน ในระดบัชัน้มัธยมต้น ถึง มัธยมปลาย             
ปีละ ๕ รุ่นๆ ละ ๑๐๐ คน ในช่วงวันส าคญัทางพระพุทธศาสนาและช่วงปดิเทอมของนกัเรียน        
โดยร่วมกบัโรงเรียนต่างๆ ในส่วนภูมิภาคในการคัดเลือกนักเรียนทีผ่่านการอบรมตามหลกัสตูร
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาแล้วเข้ารับการฝกึอบรม 

๓. โครงการจัดท าหมู่บ้านช่อสะอาด  

    โดยร่วมกับคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประจ าหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ๗๖ 
จังหวัด คดัเลอืกหมูบ่้านที่มคีวามพร้อมที่จะปรับการบริหารงานให้เป็นหมูบ่้านช่อสะอาด ปีละ 
๒๕ จังหวัดๆ ละ ๑ หมู่บ้าน  เพื่อสนบัสนนุการจดัท าโครงการในการส่งเสริมการบริหารจัดการ
หมู่บ้านตามระบบธรรมาภิบาลด้วยการด าเนนิชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
น าหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขโดยจดัการฝึกอบรมเยาวชน
และแกนน าเยาวชนในหมู่บ้านใหเ้ปน็เยาวชนช่อสะอาด ปลกูจิตส านกึให้มีค่านิยมของคณุธรรม 
จริยธรรม และความซ่ือสัตย์สุจริต ไม่ยอมรับการทุจริตทกุรปูแบบ จะไดเ้ปน็ก าลังส าคญัในการ
ต่อต้านการทุจรติ  

๔. โครงการบรรพชาสามเณรช่อสะอาด  

    เพื่อปลกูฝัง ความมีวินัย มีความกตญัญกูตเวท ี และมีคณุธรรม จริยธรรม ให้กบัเยาวชนใน
หมู่บ้านช่อสะอาดและการบรรพชาอุปสมบทผู้น าเยาวชนช่อสะอาด เดินทางไปปฏิบตัิธรรม ณ 
สังเวชนียสถาน ประเทศอินเดียและเนปาล  โดยคัดเลือกจากแกนน าเยาวชนหมู่บ้านช่อสะอาด 
หมู่บ้านละ ๑ นาย รวมปีละ ๒๕ นาย เพือ่สร้างแรงบนัดาลใจในการสร้างสนัติสุขแก่สงัคม โดย
น าหลักธรรมทางพุทธศาสนามาสร้างสรรค์สงัคมหมู่บ้านช่อสะอาด ตอ่ไป  
 
๕. โครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาด ปลูกคนดี เร่ิมท่ีใจ  
    โดยร่วมกบัมูลนิธคิรอบครัวพอเพียง น าเยาวชนที่ผ่านการอบรมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาแล้ว ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และนกัเรียนในโครงการหมู่บ้านชอ่สะอาด ปีละ 
๕,๐๐๐ คน มาเข้ารบัการปลกูฝังคณุธรรม จรยิธรรม และรู้เท่าทนัในการทุจรติ โดยได้เรียนรู้
บทเรยีนการทุจรติ จากพิพธิภณัฑ์ต้านโกง และหอจดหมายเหตุ การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ของส านักงาน 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 



ความเป็นมา 

 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดต้ังข้ึนเม่ือ พ.ศ. ๒๕๕๘ เกิดจากการ

รวมตัวของผู้ส าเร็จ การอบรมหลักสูตรนกับริหารยุทธศาสตร์การป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) และผู้ท่ีมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการ

ด าเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริม และสนับสนนุการต่อต้านการทุจริต โดยชมรม 
นยปส. เป็นแกนหลกัในการจัดตั้ง และส านักงาน ป.ป.ช. เปน็แกนกลางในการ

ประสานงานจัดต้ังมูลนิธิฯ ท้ังนี ้ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ เป็น
ประธานมูลนิธิท่านแรก 

วัตถุประสงค์ 

๑.  ให้การสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรม ในการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม 
และจริยธรรม ให้กับคนในชาติ โดยเฉพาะเยาวชนให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 
และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

๒.  ส่งเสริมการวิจัย และการพัฒนาบุคลากร ด้านการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริต และมีคุณธรรม จริยธรรม 

๓.  ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงาน และกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ 
และหอจดหมายเหตุ การป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 

๔.  ให้การสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริต 

๕.  ยกย่อง และเผยแพร่เกียรติคุณของหน่วยงาน และบุคคลท่ีดีเด่น ใน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความซื่อสัตย์ สุจริต 

๖.  ให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก การสนับสนุนการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต 

๗.  ด าเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ และสาธารณกุศล หรือร่วมมือกับ
องค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ และสาธารณกุศลต่าง ๆ 

๘.  ไม่ด าเนินการเก่ียวข้องกับการเมืองแต่ประการใด 

 

 

ท่านที่มีความประสงค์จะบริจาคเงินเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต 

ธนาคารกรุงไทย สาขาเทศบาลนครนนทบุรี 
ชื่อบัญชี : มลูนิธิต่อตา้นการทุจริต 

ประเภทบญัชี : ออมทรัพย ์
เลขบญัช ี: ๙๘๓-๗-๒๗๒๕๕-๔ 

Do The Right Thing 

คณะที่ปรึกษามูลนิธติ่อต้านการทุจริต 

๑. นายประสาท พงษศ์ิวาภัย  ที่ปรกึษา 

๒. นายณรงค ์ รัฐอมฤทธิ ์  ที่ปรกึษา 

๓. นายวิทยา อาคมพิทักษ ์  ที่ปรกึษา 

๔. นางสุนทรา                        เอี่ยมสุรีย์ ที่ปรกึษา 

๕. ดร.อุทิศ                            ขาวเธียร  ที่ปรกึษา 

๖. นายแพทย์ จักรธรรม            ธรรมศักดิ์   ที่ปรกึษา 

๗. นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ  ที่ปรกึษา 

๘. นายด ารงศ์  เก่งรุ่งเรอืงชัย   ที่ปรกึษา 

๙. นายวีรศกัดิ์  เชียรวัฒนาสุข   ที่ปรกึษา 

๑๐. พลเอก จริะ  โกมุทพงศ์   ที่ปรกึษา 

๑๑. พลอากาศเอก คะเชนทร์  วิเศษรจนา  ที่ปรกึษา 

๑๒. นายฐนนท์ศรณ์                   เลศิฤทธิ์ศริิกุล  ที่ปรกึษา 

๑๓. นายชาตรี                         ทองสาริ      ที่ปรกึษา 

๑๔. นางอรจิตต์                       บ ารุงสกุลสวัสดิ์  ที่ปรกึษา 

๑๕. รศ.รัชฎาพร                      เลศิโภคานนท์   ที่ปรกึษา 

๑๖. ดร.วิจารย์                        สิมาฉายา  ที่ปรกึษา 

๑๗. นายวิชัย                          ศิรปิระเสริฐโชค    ที่ปรกึษา 

๑๘. นางสาวจริยา                    แสงสัจจา   ที่ปรกึษา 

๑๙. ว่าที่ร้อยตรี สพุรี์พฒัน์          จองพานิช   ที่ปรกึษา 

๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.พระมหาหรรษา นิธบิณุยากร  ที่ปรกึษา 

๒๑. นายจตพุร                        บุรุษพฒัน์  ที่ปรกึษา 

๒๒. นางสาวอภิศราวรรณ           วัชรินทร์พร  ที่ปรกึษา 

๒๓. นางสาวอัจฉรีย์                  งามพร้อมสกุล ที่ปรกึษา 

   

คณะกรรมการมูลนิธติ่อต้านการทุจรติ 

๑. ศาสตราจารย์พเิศษ วิชา        มหาคณุ ประธานกรรมการ 

๒. นายสมนึก ธนเดชากุล  รองประธานกรรมการ 

๓. นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน  รองประธานกรรมการ 

๔. ดร.ประหยัด  พวงจ าปา    รองประธานกรรมการ 

๕. นางศริิรตัน์  วสุวัต    กรรมการ 

๖. นายทศพร  รัตนมาศทพิย ์    กรรมการ 

๗. นายยุทธนา  หยิมการุณ    กรรมการ 

๘. นายวิฑูลรย์                    ศิริวิโรจน ์  กรรมการ 

     

๙. นายบ าเพญ็  สรรพศรี   กรรมการ 

๑๐. พลเรือเอก ปรีชาญ  จามเจริญ   กรรมการ 

๑๑. ดร.ยุทธนา   ยุพฤทธิ์   กรรมการ 

๑๒. นายจ าเริญ                โพธิยอด  กรรมการ 

๑๓. นายแพทย์ ประชา  ชยาภัม   กรรมการ 

๑๔. นายณัฐเมศร ์   เรืองพิชัยพร    กรรมการ 

๑๕. นางสาวเยาวมาลย์         จ้อยจุฬี   กรรมการ 

๑๖. พลอากาศตรี กติตทิัศน์  ภาเจริญ    กรรมการ 

๑๗. นายวิทวัส                    สวัสดิ์ชูโต    กรรมการ 

๑๘. พลอากาศโท เสนาะ  พรรณพกิุล    กรรมการ 

๑๙. นายพศิกัดิ ์   จิตวิริยะวศนิ   กรรมการ 

๒๐. นายกวีพร จันทร์ขาว  กรรมการ 

๒๑. นางสาวผุสด ี รุ่งเรอืงผดงุ กรรมการและเหรัญญกิ 

๒๒. นางชลิดา  พันธ์กระวี  กรรมการและผู้ช่วยเหรญัญกิ 

๒๓. พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ ์ กรรมการและเลขาธกิาร 

๒๔. ดร.ณัฎฐญา พฒันะวาณิชนนัท ์ กรรมการและรองเลขาธกิาร 

๒๕. นางเสาวณีย ์ แสงสพุรรณ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ 

สถานที่ตั้งหน่วยงาน 

ส านักงานมูลนิธิต่อตา้นการทุจรติ 
อาคาร  TST Tower ชั้น ๒๑  

ศูนย์ศึกษาวิภาวด ีมหาวิทยาลัยรังสิต 
ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล  

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 


