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ค าน า 
ประธานมูลนิธิต่อต้านทุจริต 

แผนยทุธศาสตร์ของมูลนิธิต่อตา้นการทุจริตน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหก้ารประสานงานของมูลนิธิต่อตา้น 
การทุจริตมีทิศทางและแนวการด าเนินงานร่วมกนัอนัจะก่อเกิดประสิทธิภาพทั้งการบริหารและการปฏิบติัการ
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ อย่างมีผลสัมฤทธ์ิท่ีต่อเน่ือง ทั้งน้ี ประโยชน์จากการด าเนินงานตาม
แผนน้ีมุ่งการพฒันาสังคมไทย โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่มเป้าหมายระดบัสังคมหมู่บา้นและชุมชนในเมือง ตลอดจน
เยาวชนท่ีจะเป็นอนาคตของพลเมืองไทย ให้มีการยกระดบัจิตสาธารณะและสามารถปรับเปล่ียนค่านิยมและ
วฒันธรรมท่ีจะไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชนัและประพฤติมิชอบ อนัเป็นการเอาเปรียบและการโกงประชาชน 
ส่งผลใหป้ระเทศไทยไม่สามารถพฒันาสู่สังคมท่ีมีมาตรฐานวถีิชีวติและความเป็นอยูท่ี่มีความสุขอยา่งย ัง่ยนืได ้

อย่างไรก็ตาม ระหว่างการวางแผนยุทธศาสตร์น้ีสังคมไทยตอ้งเผชิญกบัวิกฤตการณ์การระบาดของ
ไวรัส โควดิ-19 ท่ีมีผลท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งมาก 
โดยเฉพาะผลกระทบท่ีมีต่อกระบวนการและสาระช้ีน าของแผนฯ ท าให้คณะท างานฯ ได้พยายามน ามาปรับ
สาระขององคป์ระกอบแผนน้ีดว้ยเพื่อความเหมาะสมและเท่าทนักบัสถานการณ์มากข้ึน 

การวางแผนยุทธ์ศาสตร์ฉบบัแรกของมูลนิธิต่อตา้นการทุจริตน้ี มุ่งท่ีจะให้เกิดเคร่ืองมือช้ีน าการตดัสินใจ
เพื่อการบริหารและปฏิบติัการในทุกระดบั จึงตอ้งอาศยัการระดมสมองของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย โดยประเด็น
ช้ีแนะท่ีไดจ้ะเนน้ความกระชบั เน่ืองจากไม่สามารถใช้เวลาท่ีมีอยูอ่ย่างจ ากดัช้ีแนะแนวปฏิบติัทุกขั้นตอนไดอ้ยา่ง
ชดัเจนทุกดา้น อยา่งไรก็ตาม ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหลายฝ่ายไดใ้ห้ความร่วมมือระดมสมองทั้งทางตรงและทางออ้มใน
การน าเสนอ ช้ีแนะ ตลอดจนให้ขอ้สังเกตท่ีฝ่ายผูว้างแผนฯ ไดน้ ามาบรรจุและประยุกต์ใช้ในการยกร่างแผนตาม
เทคนิค ดงัท่ีปรากฏอยูเ่ท่าท่ีจะท าได ้จึงตอ้งขอขอบคุณในความกรุณามา ณ ท่ีน้ีดว้ย 

มูลนิธิต่อตา้นการทุจริต หวงัว่าจะสามารถด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และสามารถก ากบัควบคุมให้
การด าเนินงานสามารถบรรลุตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายหลกัของแผนท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงการจะเป็นไปไดต้ามหวงั 
จะตอ้งอาศยัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในทุกระดบัพร้อมใจกนัทุ่มเทความอุตสาหะ ด าเนินการตามการช้ีน าของแผนฯ 
ตลอดจนยงัคงให้ความร่วมมือต่อการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และการปรับปรุงขอ้เสนอแนะอย่างต่อเน่ือง
เพื่อใหแ้ผนฯ สามารถเป็นเคร่ืองมือการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพได ้     

จึงขอขอบคุณล่วงหนา้มา ณ ท่ีน้ีดว้ย 

 
ศาสตราจารย์พเิศษ วชิา   มหาคุณ 

ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต  



บทสรุปผู้บริหาร 

แผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิต่อตา้นการทุจริต (พ.ศ. 2563 - 2568) ไดจ้ดัท าข้ึน เพื่อเป็น
เคร่ืองมือในการบริหารจดัการและการประสานงานอยา่งมีทิศทางใหด้ าเนินการไปสู่เจตนารมณ์หลกั
ของมูลนิธิฯ โดยใช้ขอ้มูลและแนวคิดจากประสบการณ์ท างานของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท างานของมูลนิธิฯ ทั้งในส่วนคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ตลอดจนกลไกภาคีท่ีมี
ส่วนร่วมในการพฒันาสังคมไทยใหมี้ความโปร่งใส ปลอดการทุจริตคอร์รัปชนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน
สังคมระดับหมู่บ้าน อาทิ หมู่บ้านช่อสะอาด ตลอดจนเยาวชนท่ีจะเติบโตเป็นประชาชนท่ีเป็น
ประโยชนต่์อประเทศชาติ  

แผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ ได้วิเคราะห์และช้ีน าให้เห็นถึงภารกิจและเง่ือนไขหลัก 
ท่ีมูลนิธิฯ ตอ้งเผชิญใน 3 - 5 ปีขา้งหนา้ซ่ึงมีการคาดการณ์ว่าอาจเป็นช่วงการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจ 
สังคมของประเทศไทยอยา่งไม่เคยมีมาก่อน เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 
2019 จึงมีความจ าเป็นตอ้งวิเคราะห์อยา่งเท่าทนัใหต้ระหนกัถึงสภาวะแวดลอ้มของมูลนิธิฯ ทั้งใน
แง่มุมของแนวโน้มการเปล่ียนแปลงและภาวะพลิกผนัอย่างรอบดา้น ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และภาวะคุกคาม ตลอดจนไดใ้ชข้อ้มูลสภาวะแวดลอ้มท่ีมีอยู่ เพื่อคาดการณ์อนาคตว่ามูลนิธิฯ จะ
สามารถด าเนินการฝ่าฟันสถานการณ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดเ้พียงใด ซ่ึงจะน าไปสู่
การก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และวตัถุประสงค์หลกัของแผนอย่างสมเหตุสมผล สมตน เท่าท่ีจะ
เป็นไปได ้ทั้งน้ี เพื่อขบัเคล่ือนและก าหนดทางเลือกหรือยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสม รวมทั้งเพื่อแปลง
ทางเลือกหรือยุทธศาสตร์ ดงักล่าว ไปสู่แผนงาน โครงการปฏิบติั อย่างสอดคลอ้งกบัสถานการณ์
และภูมิสังคมของแต่ละพื้นท่ีต่อไป 

สรุปการวเิคราะห์สภาวะแวดล้อม 

จากการวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้มของมูลนิธิต่อตา้นการทุจริต กล่าวไดว้่า เดิมมูลนิธิต่อตา้น
การทุจริต ได้สร้างผลงานเป็นท่ีน่าพอใจระดับหน่ึง เน่ืองจากผูน้  าของมูลนิธิฯ เป็น “จุดแข็ง”                  
ท่ีส าคญัขององคก์ร รวมทั้งบุคลากรส่วนใหญ่ของมูลนิธิฯ มีประสบการณ์การท างานและความรู้
เก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นอยา่งดี สามารถประสานงานกบัภาคีต่าง ๆ 
ในการผลกัดนัโครงการตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิฯ ได้ระดบัหน่ึง อย่างไรก็ตาม มูลนิธิฯ ตอ้ง
พยายามแกไ้ข “จุดอ่อน” (ปกติมีอยูทุ่กองคก์ร) โดยเฉพาะอยา่งยิง่จุดอ่อนในการบริหารและระบบ



การท างานท่ีบุคลากรของมูลนิธิฯ ส่วนใหญ่มีบุคลิกการท างานแบบงานประจ า โดยอาจปรับปรุงให้
มีกระบวนทรรศน์และหลกัการท างานเชิงยุทธ์ท่ีสอดคลอ้งกนัอย่างเป็นทีมงานท่ีมีความคล่องตวั 
และมีระบบการตดัสินใจท่ีรวดเร็วมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ตลอดจนสามารถ
ด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองในสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงหมายถึง การท่ีมูลนิธิฯ ตอ้ง
เร่งแกไ้ขระบบงานฝ่ายบริหารจดัการแทบทุกดา้น ให้สามารถสนับสนุนการท างานร่วมกนัของ          
ทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิผล เท่าทนั และตรวจสอบได ้ทั้งน้ีจะตอ้งพิจารณาให้ครอบคลุมถึงการน า
เทคโนโลยีมาปรับใช้ในการส่ือสารองค์ความรู้ให้ทั่วถึงทุกพื้นท่ี ทุกหมู่บ้าน ตลอดจนมีการ
ตรวจสอบติดตามประเมินผลทุกโครงการหรือกิจกรรม เพื่อให้มีการปรับปรุงให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
อยา่งต่อเน่ือง 

นอกจากนั้น มูลนิธิฯ ยงัมี “โอกาส” อนัเป็นสภาวะส าคญัท่ีสนบัสนุนการท างานของมูลนิธิฯ 
อนัไดแ้ก่ การต่ืนตวัของสังคมไทยต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนัและประพฤติมิชอบตลอดมา ท่ีทุก
ภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ทุกระดบัพื้นท่ีปฏิบติัการโดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่มภาคประชาสังคมในระดบั
ชุมชน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนผูน้  าทางศาสนา พร้อมท่ีจะร่วม
บูรณาการใหเ้กิดโครงการต่อตา้นทุจริตท่ีมีผลการปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนัได ้อยา่งไรกต็าม ปัญหา
ดา้นค่านิยมและวฒันธรรมเดิมยงัคงเป็น “อุปสรรคและข้อจ ากดั” ท่ีทา้ทายมูลนิธิฯ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
วฒันธรรมการอุปถมัภ์ค  ้าชูกนัเองระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ตลอดจนการฉกฉวยโอกาส โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการใชง้บประมาณมากมายหลายดา้นอย่างรวดเร็วให้เกิดการกู ้ภาวะตกต ่าทางเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีบีบรัดใหต้อ้งมีงบประมาณจากการกูเ้งินมาเยียวยาและกระตุน้เศรษฐกิจและการบริการสังคม 
ตอ้งกระจายงบประมาณอย่างทัว่ถึงทุกพื้นท่ี ทุกหมู่บา้นชุมชน อย่างเร่งรีบ ซ่ึงท าให้กฎเกณฑ์และ
มาตรการการก ากบัควบคุมท่ีมีอยู่อาจจะไม่สามารถดูแลได้อย่างทัว่ถึงทุกสาขางาน ทุกชนชั้นใน
สังคมไทย 

สรุปทศิทางอนาคตและแนวทางเชิงยุทธ์ของมูลนิธิฯ 

แผนยุทธศาสตร์ฉบบัน้ีไดค้าดการสถานการณ์ในอนาคตว่าสังคมไทยจะตระหนักถึงภยั      
การทุจริตคอร์รัปชนัและสนบัสนุนการด าเนินงานต่อตา้นการทุจริตของมูลนิธิฯ มากข้ึนและจะเกิด
การ “ระเบิดจากภายใน” ของกลุ่มชาวชุมชน อาสาสมคัร และประชนชนทุกฝ่าย ร่วมกนัเป็นพลงั
ขบัเคล่ือนโครงการต่าง ๆ โดยอาศยัการปฏิบติัการท่ีประยกุตต์ามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ใหเ้กิดสังคมความเป็นหมู่บา้นช่อสะอาด โดยมูลนิธิฯ จะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมท่ีส าคญัควบคู่กบัภาคี
และเครือข่ายการพฒันาท่ีมีเจตนารมณ์ร่วมกนั 



ในอนาคตมูลนิธิฯ จะต้องมีการปรับปรุงการด าเนินการตนเองทุกด้านให้มีการบริหาร  
การจดัการ และปฏิบติัการต่าง ๆ จนมีสมรรถนะและการท างานท่ีมีประสิทธิภาพเท่าทนัยิ่งข้ึน 
อย่างต่อเน่ือง มีวฒันธรรมการท างานท่ีคล่องตวัอยา่งเป็นทีมงานร่วมกบัทุกฝ่าย ทุกกลุ่ม ทุกระดบั 
โดยเฉพาะวฒันธรรมท่ีให้ประชาชนมีบทบาทและส่วนร่วมเป็นภาคีหลกัของการพฒันาทุกดา้น  
เพื่อสร้างประเทศไทยท่ีมีการพฒันาทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ท่ีมีความสุขอยา่งย ัง่ยนืได ้

ทั้งน้ี แผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ ไดก้  าหนดและช้ีน า “ทิศทาง” เชิงยุทธ์ของการพฒันา
ใหก้บัมูลนิธิฯ และภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานร่วมกนั ดงัน้ี 

เนน้ “วิสัยทัศน์” ร่วมกนัเป็นแกนสังคมไทยในการ “ท าส่ิงถูก” เพื่อการต่อตา้นการทุจริต
ประพฤติมิชอบในสังคมไทย  

เนน้ “พนัธกจิ” หลกัท่ีตอ้งด าเนินการดา้นการเสริมสมรรถนะการบริหารจดัการ สมรรถนะ
และประสิทธิภาพประสิทธิผลของมูลนิธิฯ  มีการพฒันาการเรียนรู้ เพื่อร่วมสนับสนุนหมู่บา้น 
ต าบล ตลอดจนภาคประชาสังคมทั่วประเทศในการต้านทุจริต มีการเสริมสร้างเยาวชนของ
สังคมไทยให้พร้อมต่อตา้นการทุจริต รวมทั้งมีการพฒันาแผนงานแนวทางการบูรณาการร่วมกบั
ภาคีและกลุ่มภาคประชาสังคมท่ีเก่ียวขอ้งทุกระดบั  

โดยในช่วงสามถึงหา้ปีขา้งหนา้ มูลนิธิฯ จะตอ้งพยายามบรรลุ “วัตถุประสงค์หลกั” ของแผน 
ให้มีการบริหารงานท่ีได้รับการยอมรับและการสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองจากสาธารณชน และภาคี
เครือข่าย กลุ่มอาสาและภาคประชาสังคมต่าง ๆ มีการขยายบทบาทและผลงานอยา่งต่อเน่ือง สามารถ
ฝ่าฟันและแสดงให้สาธารณชนเห็นผลงานการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย ตลอดทั้งการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกระดบัในการต่อตา้นทุจริตอยา่งมีผลสัมฤทธ์ิใหไ้ด ้

ดังนั้น ทางเลือกท่ีเหมาะสมหรือ “ยุทธศาสตร์หลัก” ของแผนในการบริหารภายใต้
ทรัพยากรท่ีจะมีอยูอ่ยา่งจ ากดัท่ีส าคญัของมูลนิธิฯ สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

1. ยทุธศาสตร์การขยายการด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพโดยมีภาคีเครือข่ายเชิงยทุธ์ 
และภาคประชาสังคม ร่วมสนบัสนุน 

2. ยทุธศาสตร์เร่งแกไ้ข/ปรับปรุงสมรรถนะการบริหารใหป้ระหยดั ทนัสมยั และเท่าทนั
การเปล่ียนแปลง  

3. ยทุธศาสตร์การสร้างบทบาทท่ีชดัเจนต่อสาธารณะในการร่วมกนัต่อตา้นการทุจริต 
4. ยทุธศาสตร์การผลกัดนัสังคมตา้นทุจริตสู่มาตรฐานสากล 



สรุปแนวทางการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏบัิติ 

กระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบติัในรูปของแผนงานและโครงการของมูลนิธิฯ นั้น  
มีอยู่หลากหลายภายใตส้ภาวะท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานการณ์ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชนัทั้งท่ีผ่านมาและท่ีจะเกิดข้ึน ดงันั้น แผนยุทธศาสตร์น้ี จึงก าหนดหลกัการแปลงแผนสู่
ปฏิบติั โดยกลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจะเสนอ “แนวคิดของโครงการ” (Project Ideas) ตลอดจน
มาตรการเสริมจดัท าก่อน เพื่อใหค้ณะกรรมการและหรืออนุกรรมการฯ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ท่ีอาจจดัตั้งข้ึน
เป็นการเฉพาะ) พิจารณาความเหมาะสมของแนวคิดการด าเนินการตามวตัถุประสงคห์ลกัของแผนฯ 
ก่อน และเม่ือไดรั้บประเด็นช้ีแนะและความเห็นพอ้งแลว้ ผูแ้ทนกลุ่มและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจะไดน้ า
ค  าช้ีแนะไปพฒันาจดัท าขอ้เสนอใหค้ณะกรรมการมูลนิธิฯพิจารณาอนุมติัในรูปของ “โครงการ และ
หรือประเภทกจิกรรมเชิงยุทธ์” ต่าง ๆ เพื่อการด าเนินงานของมูลนิธิฯ ประจ าปีต่อไป 
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แผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต 

(พ.ศ. 2563 - 2568) 

1. บทน า 

การจดัท าแผนยทุธศาสตร์ของมูลนิธิต่อตา้นทุจริต (พ.ศ. 2563 – 2568) มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้
การปฏิบติังานของมูลนิธิฯ ด าเนินการประสานไปในทิศทางเดียวกนั อนัจะก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพทั้ง
การบริหารและการขบัเคล่ือนโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ ใหมี้ผลสัมฤทธ์ิอย่างต่อเน่ือง 
โดยมีความพร้อมและสามารถเผชิญความเส่ียงในช่วง 3-5 ปีขา้งหนา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ในการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ดงักล่าวจึงจ าเป็นตอ้งมีการวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้มของมูลนิธิฯ 
โดยมี “กรอบช้ีน าการวิเคราะห์ SWOT” ซ่ึงประมวลจากการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
มูลนิธิฯ แลว้ จะเห็นไดว้่ามีประเด็นภารกิจและเง่ือนไขของภารกิจท่ีส าคญัท่ีมูลนิธิฯ จะตอ้งน ามาเป็น
ขอ้ค านึงในการพิจารณาเพื่อการวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกองคก์ร มีดงัน้ี 

1.1 การพัฒนาทักษะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อผลกัดันบทบาทของมูลนิธิฯ ให้มีการ
ปฏิบติังานในลกัษณะ “ทีมงาน” อย่างแทจ้ริง รวมทั้งมีการเช่ือมประสานความเขา้ใจ
แนวคิด หลกัการ เทคนิค และการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์อยา่งมีประสิทธิภาพ มีทกัษะและ
ความมุ่งมัน่ในการฝ่าฟันอุปสรรค และมุ่งการกระจายบทบาทใหมี้ส่วนร่วมใหภ้าคีทุกฝ่าย
และทุกระดบั รวมถึงภาคประชาสังคม ช่วยกนัแบ่งรับภาระอย่างเท่าทนัการเปล่ียนแปลง
ท่ีเร่ง รวดเร็ว ซบัซอ้น และจ ากดัไดอ้ยา่งรอบคอบ โดยใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งหลกัทุกระดบั
โดยเฉพาะในระดบัพื้นท่ี ผูรู้้ ผูท่ี้เผชิญกบัปัญหา ไดมี้ส่วนในการตดัสินใจท่ีส าคญั 

1.2 การปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารและอ านวยการ เพื่อให้การบริหารจัดการ  
การก ากับ ควบคุมทางการเงินอย่างถูกหลักการทางการเงินและประหยดั ส านักงาน 
มีประสิทธิภาพและทันสมัยทั้ งทางเทคโนโลยีและองค์ความรู้ทางศาสตร์ศิลป์ยิ่งข้ึน 
สามารถปฏิบติังานตามโครงสร้างใหม่ท่ีมีสมดุลการกระจายหน้าท่ี ตรวจสอบไดอ้ย่าง
เหมาะสม มีระเบียบ โปร่งใส มาตรฐานชดัเจน สอดคลอ้งกบัภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย
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ดา้นต่าง ๆ สามารถสนบัสนุนการท างานระดบัพื้นท่ีภายใตค้วามทา้ทายและขอ้จ ากดัของ
ทรัพยากรการจดัการท่ีมีอยูอ่ยา่งทัว่ถึง 

1.3 การสร้างความร่วมมือกับผู้น าทางศาสนา เพื่อช้ีแนะและน าหลกัธรรม ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา ตลอดจนหลกัส่ีเสาบา้นช่อสะอาด ซ่ึงจะน าไปสู่
การปลุกและปลูกจิตส านึก เสริมคุณธรรมและจริยธรรมการตา้นทุจริตประพฤติมิชอบ 

1.4 การเร่งสนับสนุนหมู่บ้าน-ชุมชนทุกระดับ ทั่วประเทศ เพื่อพฒันาแนวคิดและแนวทาง
ปฏิบติัการท่ีเน้นการระเบิดจากภายใน ให้เกิดวฒันธรรมการต่อตา้นการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยการร่วมเป็นเครือข่ายท่ีเขม้แข็งของมูลนิธิฯ และภาคีต่าง ๆ เพื่อ
ร่วมในกระบวนการด าเนินงานทุกระดบัตั้งแต่การวางแผนงาน การช้ีน าหลกัปฏิบติัท่ี
เหมาะสมกับภูมิสังคม ปฏิบัติได้จริง ตลอดจนการประสานการพัฒนาเพื่อบรรลุ
วตัถุประสงคข์องมูลนิธิฯ 

1.5 การร่วมมือกับสถาบันการศึกษา โดยให้การสนับสนุนเต็มก าลังในการต่อยอด
สมรรถนะของสถาบนัการศึกษาทุกระดับในกิจกรรมและการปลูกฝังและถ่ายทอด
พฤติกรรมให้เยาวชนทุกภูมิภาคของไทย ให้รู้จกัและตระหนกัถึงความร่วมมือกนัของ
สังคมในการสร้างค่านิยมไม่ยอมรับการโกง การทุจริตฯ ประพฤติมิชอบ 

1.6 การร่วมมือกับภาคีเครือข่าย อาสาสมัคร และภาคประชาสังคม เชิงยุทธ์ทุกระดับ       
ทุกพื้นที่ เพื่อประสานทรัพยากร และการบูรณาการจดัการทั้งจากภาครัฐและเอกชน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่อาสาสมคัรในพื้นท่ี ใหก้ลไกของสังคมมีการบริหารจดัการท่ีดีก่อเกิด
ความมัน่คงและมัง่คั่ง ไม่ยอมรับและไม่มีพฤติกรรมทุจริตในทุกระดับการบริหาร
จดัการใหมี้ประสิทธิภาพทดัเทียมอารยะประเทศได ้

ประเด็นช้ีน าดงักล่าวขา้งตน้สะทอ้นถึงภารกิจหลกัและเง่ือนไขส าคญัของมูลนิธิฯ ซ่ึงจะเป็น
กรอบช้ีน าพื้นฐานในการวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้ม (SWOT Analysis) ต่อไป เพื่อให้องคก์รรู้จกั
ตนเองอยา่งลึกซ้ึงและพร้อมในการก าหนดทิศทางการแข่งขนั การปฏิบติัการเชิงยทุธ์ ตลอดจนการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ ยุทธวิธีท่ีเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ และเป็นไปไดแ้ละสามารถมุ่งหวงั
ผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็นการด าเนินการสู่ผลงานท่ีดีกวา่เดิมได ้
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2. สรุปสาระส าคญัจากการวเิคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis)  

เพื่อน าไปสู่การจดัท ายุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ จึงไดมี้การระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการ 
อนุกรรมการของมูลนิธิฯ ตลอดจนภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้ม (SWOT Analysis)               
ทั้ งทางด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม ท่ีมูลนิธิฯ ก าลงัเผชิญอยู่และคาดว่าจะตอ้งเผชิญ                
ในอนาคต สรุปได ้ดงัน้ี  

2.1 จุดแข็ง สภาวะแวดลอ้มส าคญัมูลนิธิต่อตา้นการทุจริต จะมี “จุดแขง็” ท่ีมีผูน้  าภาคีต่าง ๆ 
ท่ีมีประสบการณ์และบทบาทท่ีเช่ือมประสานการท างานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งระหว่างสาขาและ
กลุ่มภาคีในทุกระดับพื้นท่ีอย่างหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับชุมชน หมู่บ้าน  
ในการเขา้ร่วมกระบวนการถกัทอช่วยผลกัดนัภารกิจตามเจตนาของมูลนิธิฯ ทั้งความคิด
และแนวทางปฏิบัติทั้ งในระดับนโยบายและปฏิบัติการท่ีจะยกระดับจิตส านึกต่อ
สาธารณะในระดับท่ีสังคมไทยจะไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันได้ แม้ว่า
สถานการณ์สังคมไทยในปัจจุบนัส่วนใหญ่จะไม่เอ้ือเท่าท่ีควรกต็าม อยา่งไรกต็ามจุดแขง็
ดงักล่าวของมูลนิธิจะสามารถผลกัดนัเจตนารมณ์ของมูลนิธิร่วมไปกบัการท างานภาครัฐ
และเอกชนใหเ้กิดการสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัตามสมรรถนะท่ีเหมาะสมของแต่ละฝ่ายให้
ปฏิบติัสู้เป้าหมายได ้ 

2.2 จุดอ่อน มูลนิธิฯ ยงัคงมีภาระและแนวทางการแกไ้ข “จุดอ่อน” ท่ีมีอยูเ่ช่นกนั โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในส่วนสมรรถนะการประสานงานและการท างานเป็นทีมภายในมูลนิธิฯ ซ่ึงจะ
น าไปสู่การเสริมสร้างหลกัและแนวการบริหารการท างานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
เพื่อให้สามารถปฏิบติังานได้อย่างไม่ติดรูปแบบทางราชการ เท่าทันและทันกบัเวลา 
นอกจากน้ี บุคลากรและระบบบริหารจัดการภายในมูลนิธิเองก็จะต้องมีการเสริม
ประสิทธิภาพการจดัการดา้นส่ือและระบบขอ้มูล รวมถึงการคดัสรรและเสริมความพร้อม
ของบุคคลากรและระบบกระบวนการท างานท่ีพิสูจน์ไดว้่ามีประสิทธิภาพ เท่าทนั และ
คุม้ค่า โปร่งใส ตลอดจนมีความรับผิดชอบ ท่ีสามารถสนับสนุนการท างานตามแผน
ยุทธศาสตร์และเป็นตวัอย่างการท างานท่ี ตรวจสอบได ้อนัจะมีผลต่อการสนับสนุนท่ี
ต่อเน่ืองจากสาธารณะ ในการบูรณาการโครงการพฒันาร่วมกบัภาคีท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  
ทุกระดบั 
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2.3 โอกาส แผนยทุธศาสตร์น้ีไดใ้ช ้“โอกาส” ท่ีประชาชนไทยก าลงัต่ืนตวัดา้นการต่อตา้นการ
ทุจริต และการคดโกงเอาเปรียบประชาชน จนเกิดกระแสความร่วมมือจากภาคีต่าง ๆ ให้
เกิดพลงัการขบัเคล่ือนร่วมกบัมูลนิธิและภาคีท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ เอกชน ทั้งในและนอก
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะตอ้งอาศยัผูน้  าและภาคประชาสังคมทั้งในระดบัชุมชนและ
ส่วนกลาง รวมทั้งผูน้  าดา้นศาสนามาร่วมเสริมสร้างการมีจิตสาธารณะแก่กลุ่มเป้าหมาย 
ตลอดจนสร้างการเรียนรู้ การพฒันาวิถีชีวิต ทั้ งระดับชุมชนและครอบครัว ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเป็นศาสตร์แห่งการพฒันาท่ีคนไทยไดรั้บพระราชทาน
จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

การพฒันาเทคโนโลยทีางส่ือและสารสนเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทางออนไลน์ท่ีทนัสมยัใน
ปัจจุบนั ซ้ึงสามารถเสริมสมรรถนะการขบัเคล่ือนการท างานดา้นการบริหารจดัการและ
ประสานงานอยา่งรวดเร็วและประหยดั 

2.4 ภาวะคุกคาม เป้าหมายของมูลนิธิฯ จะบรรลุไดจ้ะตอ้งร่วมมือกบัเครือข่ายและพนัธมิตร
เชิงยุทธ์ทุกฝ่ายในการเผชิญหน้ากับ “อุปสรรค-ภาวะคุกคาม” ท่ีมาจากค่านิยมและ
วฒันธรรมการอุปถมัภก์นัเองในกลุ่มผลประโยชน์ ท่ีขดัแยง้กบัประโยชน์อนัพึงไดข้อง
สาธารณชน นอกเหนือจากความเคยชินของประชาชนส่วนใหญ่ในการพึ่งพารองบประมาณ
และการสั่งการของภาครัฐท่ีเคยด าเนินการมาตลอด” 

ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยภายหลงัวิกฤติการณ์ โควิด 19 มีขอ้จ ากดัอยา่ง
มากในหลายด้าน รวมถึงความสามารถในการสนับสนุนด้านการเงินต่อมูลนิธิฯ โดย
มูลนิธิฯ จะตอ้งด าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพในการเผชิญกบัการขยายตวัของการทุจริต
ท่ีจะมีการกระจายงบประมาณไปยงัภูมิภาคอยา่งรีบเร่ง โดยมูลนิธิตอ้งสร้างผลงานอย่าง
เท่าทนั ใหเ้ป็นท่ียอมรับของสาธารณะภายใตภ้าวะขอ้จ ากดัดงักล่าว 

จากสภาวะแวดลอ้มท่ีไดส้รุปไวข้า้งตน้ ในทางเทคนิคสามารถคาดการณ์แนวโนม้และภาวะ
พลิกผนัให้เห็นถึงอนาคตท่ีวาดหวงัไดข้องการด าเนินงานของมูลนิธิระดบัหน่ึง ดงัมีรายละเอียด
ประเดน็คาดการณ์ในบทต่อไป 
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3. การคาดการณ์สถานการณ์อนาคตที่พงึประสงค์ 

จากขอ้มูลพื้นฐานดา้นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกท่ีนบัเป็นขอ้มูลช่วง
ปัจจุบนั คณะท างานไดค้าดการณ์และจิตนาการสถานการณ์ท่ีควรเกิดและตอ้งเกิด การปฏิบติัการท่ี
ควรท าและต้องท า วตัถุประสงค์หลกัท่ีควรบรรลุและตอ้งบรรลุได้จากขั้นตอนการด าเนินการ
วเิคราะห์ภาพอนาคต ไดแ้ก่ 

3.1 ภาพร่างอนาคต (ทีท่ าได้ดสุีด) ตามกระแส SO ของมูลนิธิฯ 
(อนาคต ระยะยาว ท่ีคาดการบรรลุของมูลนิธิฯ ไวร้ะดบัสูง) 

ในอนาคต สังคมไทยต่างตระหนกัถึงภยัจากการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบท่ี
มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการพฒันาสังคมตลอดจนมีผลต่อการแกไ้ขปัญหาทั้งระยะสั้ นและ
ระยะยาวรวมทั้ งวิกฤติการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนได้รวดเร็วและบ่อยคร้ังมากข้ึนในท่ามกลางการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม โดยมีเครือข่ายองคก์รและพนัธมิตรร่วมกนัต่อตา้นการ
ทุจริตฯ ท่ีมูลนิธิต่อตา้นการทุจริตร่วมเป็นแกนน าในการผลกัดนัและสนบัสนุนใหก้ลไกขบัเคล่ือน
หลกัในระดับหมู่บา้น ทั้ งบ้าน วดั โรงเรียน และสถาบันการศึกษาชั้นสูงต่างร่วมเป็นแกนการ
เคล่ือนไหว ตลอดจนมีหน่วยราชการและเอกชนท่ีมีแนวคิดสอดรับสนับสนุนกนัเขา้ร่วมในการ
กระตุน้ให้เกิดหมู่บ้านช่อสะอาด เยาวชนช่อสะอาด ท่ีเป็นปัจจัยหลัก เป็นการจุด “ระเบิดจาก
ภายใน” โดยอาศยัแนวทางปฏิบติัการท่ีประยกุตจ์ากหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์
พระราชา ให้สังคมในชนบท ทุกชุมชน บรรลุความเป็นหมู่บา้น กายสะอาด พฤติกรรมสะอาด                 
จิตสะอาด และปัญญาสะอาด โดยมีการขยายสังคมท่ีไม่ยอมรับการทุจริตและประพฤติมิชอบ                 
จนครบทุกระดบัชุมชนของประเทศไทย 

ทั้งน้ี มูลนิธิฯ จะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง และสามารถมี
บทบาทหลกัได ้โดยเขา้ถึงแนวทางการยกระดบัพฤติกรรมของสังคมทุกระดบัให้มีความรับผิดชอบ                
มีจิตสาธารณะ เพื่อกระตุน้ค่านิยมและวฒันธรรมสุจริต ท่ีสังคมไทยมีอยูแ่ต่เดิม โดยความร่วมมือจาก
ผูน้  าศาสนา การร่วมพลังของชาวหมู่บ้าน ทั้ งผูน้  าประชาสังคมท่ีมีอยู่เดิมและผูน้  าใหม่ท่ีได้รับ
การศึกษามีแนวคิดในการพึ่งตนเอง และครอบครัวสมาชิกในหมู่บา้นท่ีครอบคลุมถึงกลุ่มเยาวชน
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และโรงเรียนท่ีตระหนักถึงความส าคญัในการเป็นส่วนหน่ึงของการยกระดบัจิตสาธารณะของ
เยาวชนและผูป้กครอง 

จากการขยายผลงานและการเสริมสร้างแนวทางด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ มูลนิธิฯ จะ
สามารถขยายพื้นท่ีปฏิบติัการโครงการทั้งการพฒันาหมู่บา้นช่อสะอาดไดอ้ย่างทัว่ถึงมากยิ่งข้ึน             
จนครอบคลุมพื้นท่ีส่วนใหญ่ขอประเทศและสังคมไทย ควบคู่กับการสนับสนุนจากองค์กร 
พนัธมิตร และผูเ้ช่ียวชาญหลากหลายสาขา ทั้งในและต่างประเทศ ผ่านการประสานความสัมพนัธ์ท่ี
มีอยู่จากผูน้  ามูลนิธิและผลงานมูลนิธิท่ีเป็นท่ียอมรับและได้รับการพฒันาสมรรถนะการจดัการ           
การขบัเคล่ือนโครงการต่อตา้นทุจริตประพฤติมิชอบ ตลอดจนมีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ให้
สามารถพฒันาสมรรถนะการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเท่าทนัการต่อตา้นทุจริตและ
ประพฤติมิชอบโดยการเช่ือมโยงกบัสถาบนัวิชาการการต่อตา้นทุจริตสากลท่ีเป็นท่ียอมรับทั้งดา้น
งานวจิยัและเผยแพร่ระดมสมองตลอดจนการฝึกอบรมระดบัสูง 

3.2 ภาพร่างอนาคต (ทีท่ าได้ดีกว่าปัจจุบัน) ตามกระแส WT ของมูลนิธิฯ 
(อนาคตคาดวา่มูลนิธิฯ ควรจะมีผลงานดีกวา่ช่วงปัจจุบนัไดร้ะดบัใด) 

มูลนิธิฯ ไดรั้บการเสริมสมรรถนะและสร้างผลงานการต่อตา้นทุจริตประพฤติมิชอบ
ดา้นต่าง ๆ จนเป็นศูนยข์บัเคล่ือนค่านิยมในการเปล่ียนพฤติกรรมของสังคมในภูมิภาคทัว่ประเทศ
ให้ไม่ยอมจ านนต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนัโดยเฉพาะในระดบัหมู่บา้นและต าบล มีผลต่อการ
บริหารจดัการทุกภาคส่วน โดยเป็นผูน้  าหลกัการและแนวคิดดา้นการเผยแพร่องค์ความรู้และการ
ปฏิบัติโครงการ ตลอดจนงานรณรงค์การต่อต้านการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพทั้ งท่ีมีอยู่ในและ
ต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับภูมิสังคมในภาคต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน                 
ช่อสะอาดท่ีก าหนดข้ึนเป็นเป้าหมายในทุกปี 

ทั้งน้ี มูลนิธิฯ จะมีการแก้ไขปัญหาการท างานแบบภาครัฐท่ีแข็งตวัให้มีระบบและ
โครงสร้างองคก์รท่ีก่อเกิดมาตรฐาน คุม้ค่า ประหยดั และเท่าทนั โดยเฉพาะดา้นการบริหารจดัการ
และการประสานงานทั้งภายนอกและภายในมูลนิธิฯ ตลอดจนมีความจริงจงัมากข้ึนดา้นการรายงาน
โครงการ การติดตามประเมินผล และการประชาสัมพนัธ์ ตลอดจนมีการจดัระเบียบการเงินและ  
การก ากบัการใชจ่้าย การอนุมติัโครงการ อยา่งมีระบบ ระเบียบและประสิทธิภาพ และตรวจสอบได ้
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นอกจากน้ี บุคลากรของมูลนิธิฯ ท่ีเก่ียวขอ้งหลกัในด้านต่าง ๆ จะตอ้งสามารถเน้น
บทบาทการประสานงานกบัภาคีต่าง ๆ ทั้งดา้นศาสนา การศึกษา กลุ่มอาสาสมคัร และภาคประชา
สังคมต่าง ๆ ในพื้นท่ีเป้าหมาย ท่ีมีเจตนารมณ์ร่วมกนัในการสานพลงัการขบัเคล่ือนแผนงาน/
โครงการต่าง ๆ เพื่อยกระดบัจิตสาธารณะของชาวหมู่บา้นและเยาวชนให้เกิดสังคมท่ีเกิดกระแส
ต่อตา้นการโกง การทุจริตและประพฤติมิชอบไปในกระแสเดียวกนั ท าใหก่้อเกิดพนัธมิตรเชิงยทุธ์
ของมูลนิธิฯ ตลอดทั้งสามารถผลกัดนัให้เกิดกลไกและกฎหมายท่ีสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และการด าเนินการของเครือข่ายในการต่อตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ทั้ง
ภายในและระหว่างประเทศให้ประเทศไทยมีศกัด์ิศรีและเป็นท่ีไวว้างใจในการด าเนินนโยบาย
พฒันาทั้ งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองท่ีมีบรรทัดฐานความรับผิดชอบต่อคุณธรรมและ
จริยธรรม ตลอดจนความสุจริตของการประกอบการในระดบัท่ีเป็นท่ียอมรับของสากลประเทศได ้

จากประเด็นช้ีน าของอนาคตท่ีควรจะเป็นของมูลนิธิฯ ภายใตแ้ผนยุทธศาสตร์น้ี ซ่ึง
สามารถท่ีจ าแนกประเด็นช้ีน า อะไรควรเกิด อะไรตอ้งเกิด ไปช่วยในการก าหนด “วิสัยทศัน์” และ
สามารถจ าแนกประเด็นช้ีน า อย่างไรควรท า อย่างไรตอ้งท า ไปเป็นประเด็นช้ีน า “พนัธกิจ” และ
ประเด็นช้ีน าว่า ควรท าให้ได้ผลเช่นไร ให้บรรลุแค่ไหน ต้องบรรลุแค่ไหน เพื่อช่วยก าหนด 
“วตัถุประสงคห์ลกั” ของแผนยทุธศาสตร์มูลนิธิฯ ในบทต่อไป 

4. การพฒันาตามทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ 

จากการวิเคราะห์การช้ีน าสู่อนาคตของมูลนิธิฯ ท่ีผ่านมาสามารถประมวลและสรุปเป็น
ประเดน็การพฒันาเชิงยทุธ์ของมูลนิธิฯ ในอนาคตท่ีดีท่ีสุด และอนาคตท่ีดีกวา่เดิมได ้ดงัน้ี 

4.1 “วสัิยทศัน์” ของมูลนิธิฯ 

ในอนาคตสังคมไทยจะได้รับการยอมรับในระดับสากลด้านการต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยมีมูลนิธิต่อตา้นการทุจริตเป็นกลไกส่วนส าคัญหน่ึงของแกนการด าเนินการ 
ร่วมกบัพนัธมิตรเชิงยทุธ์อ่ืน ๆ โดยมีพลงัผลกัดนัของชาวบา้นและภาคีต่าง ๆ ท่ีมีเจตนารมณ์ร่วมกนั 
ทัว่ประเทศในการสร้างค่านิยมท่ีไม่ยอมรับการโกง การถูกเบียดเบียน โดยมีการประยุกต์ใช้หลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตท่ีไม่จ  าเป็นและไม่ตอ้งยอมรับการจูงน าไปสู่
การทุจริตต่อสาธารณสมบติัและสังคมไทย จนสามารถเป็นตัวอย่างของสังคมท่ีสากลยอมรับใน
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กระบวนการพฒันาทุกดา้นทั้งรัฐและเอกชนท่ีมีการจดัการท่ีดีและยุติธรรม ซ่ึงถือไดว้่าเป็นหลกัการ 
“ท าส่ิงถูก” แก่สังคม 

ทั้งน้ี ในอนาคตมูลนิธิฯ จะไดรั้บการพฒันาทั้งดา้นการบริหารจดัการและมีการเสริมความ
พร้อม โดยเป็นแกนการผลกัดนัให้เกิดเครือข่ายและแนวร่วมการต่อตา้นการทุจริตในการประกอบ
กิจกรรม กิจการ ทั้งภาครัฐและเอกชนทุกระดบั โดยมีวสิัยทศันข์องมูลนิธิต่อตา้นการทุจริต ดงัน้ี 

“มูลนิธิฯ จะเป็นแกนน าสังคมไทยในการ “ท ำส่ิงถูก” ด้านการต่อต้านทุจริตประพฤติมชิอบในสังคมไทย” 

4.2 “พนัธกจิ” ของมูลนิธิฯ  

มูลนิธิฯ มีพนัธกิจท่ีจะตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง เพื่อน าไปสู่วสิัยทศันท่ี์ไดว้างไว ้ดงัน้ี 

1) เสริมสมรรถนะการบริหารและจัดการ ตลอดจนโครงสร้างและระบบการท างาน
ของมูลนิธิฯ อยา่งเป็นทีมงาน ร่วมกบัเครือข่ายพนัธมิตรทุกระดบั ทุกพื้นท่ี ในการ
ผลกัดนัภารกิจ ทั้งดา้นแนวคิด หลกัการ และแผนฯ การเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง 
โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยอย่างเหมาะสม เพื่อการขับเคล่ือนอย่างมี
ประสิทธิภาพและประหยดั เหมาะสม เท่าทนัและคุม้ค่า ภายใตท้รัพยากรการจดัการ
ท่ีมีอยู ่

2) เ ส ริ มสมร รถนะ ก า รส นั บส นุน โ ค ร ง ก า รห มู่ บ้ า น -ต า บ ล ช่ อส ะอ า ด  
ทั่วประเทศ ให้สามารถปฏิบติัการโดยเนน้ “การระเบิดจากภายใน” ให้เกิดการ
ตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบจากแหล่งภายในและภายนอกชุมชน โดยมี
เครือข่ายตามแนวคิด “บวร” โดยมีอาสาสมคัรระดบัหมู่บา้น (อาทิ อสม. อพปร 
สภาชุมชน ฯลฯ) ท่ีเขม้แขง็ร่วมเป็นพนัธมิตรหลกัของมูลนิธิฯ 

3) เร่งพัฒนาเยาวชนทุกภูมิภาคของไทย ให้รู้จกัยกระดับความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะในการเสริมวฒันธรรมการไม่ยอมรับการโกง การทุจริตประพฤติมิชอบ 
รู้จกัหน้าท่ีต่อสังคม และพร้อมเขา้ร่วมยกระดับจิตสาธารณะของสังคมทั้งใน
ปัจจุบนัและอนาคต 
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4) มุ่งผนึกพลังร่วมกับพันธมิตรเชิงยุทธ์ทั้งในและต่างประเทศ ในการประสาน
ทรัพยากร และการบูรณาการจดัการให้เกิดเครือข่ายสนบัสนุนทั้งจากภาครัฐและ
เอกชน ตลอดจนทีมงานด้านส่ือให้มีสถาบันพัฒนาค่านิยมและกลไกของ
สังคมไทยให้เกิดการบริหารจดัการท่ีดี ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตในทุกระดบั
การบริหารจดัการอยา่งทดัเทียมอารยะประเทศใหไ้ด ้

4.3 “วตัถุประสงค์หลกั” ของมูลนิธิฯ (ช่วง 3-5 ปีข้างหน้า)  

1) เสริมการบริหารและโครงสร้างและระบบการท างานของมูลนิธิฯ ให้คุม้ค่า
ทรัพยากรการจดัการท่ีมีอยู่ มีการบริหารจดัการท่ีดี ทนัสมยั และเท่าทนัภารกิจ
หลกัของมูลนิธิฯ 

2) เพิ่มสมรรถนะภาคีที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะชาวชุมชน-หมู่บ้านในการต่อต้านการ
ทุจริต ใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ 

3) เร่งพฒันาเยาวชนเป้าหมาย ใหส้ามารถรับผดิชอบและมีวฒันธรรมการไม่ยอมรับ
การโกง 

4) ร่วมกับภาคีเครือข่ายเชิงยุทธ์และส่ือมวลชน ในการบูรณาการจัดการขจัด
พฤติกรรมทุจริตในทุกระดบัการบริหารจดัการอยา่งทดัเทียมอารยประเทศใหไ้ด ้

4.4 ตัวช้ีวดัของวตัถุประสงค์หลกั ใน 3-5 ปีข้างหน้า 

1) ตัวช้ีวดัการบริหารและจัดการของมูลนิธิฯ 

(1) มูลนิธิฯ มีตวัช้ีวดัโครงสร้างการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
เท่าทัน เป็นท่ียอมรับได้รับ การสนับสนุนด้านปัจจยัการบริหารจัดการ
เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

(2) มูลนิธิฯ สามารถประเมินการบริหารงานอย่างมีระบบการท างานท่ีมีการ
ก ากบัควบคุมโดยระเบียบและมาตรฐานการปฏิบติังานตามท่ีก าหนดอย่าง
เท่าทัน สามารถบรรลุเป้าหมายโครงการ/กิจกรรมของมูลนิธิฯ ตาม
ก าหนดเวลาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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2) มูลนิธิฯ สามารถขยายและปรับปรุงองค์ประกอบหลกัการท า และประสานงาน ให้
สามารถขยายโครงการหมู่บ้านช่อสะอาดอาดและต าบลช่อสะอาด ได้อย่าง
ต่อเน่ือง 

3) มูลนิธิฯ สามารถขยายและปรับปรุงองค์ประกอบหลัก โครงการพัฒนาเยาวชน 
ช่อสะอาดอย่างทัว่ถึงทุกภาค เป็นท่ียอมรับของสังคม 

4) มูลนิธิฯ สามารถขยายกจิกรรม การรณรงค์ต่อต้านการทุจริตร่วมกับพนัธมิตร 
ไดค้รอบคลุมและต่อเน่ืองทัว่ประเทศไทย 
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5. ยุทธศาสตร์หลกัของมูลนิธิฯ (พ.ศ. 2563 – 2568) 

เพื่ อให้ มูลนิ ธิฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หลักของแผนยุทธศาสตร์ ท่ีก าหนดไว ้ 
แผนยุทธศาสตร์น้ีไดก้  าหนดแนวทางการปฏิบติัท่ีเป็น “ทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด” หรือยทุธศาสตร์
หลกัของมูลนิธิฯ ดงัน้ี 

5.1 ยุทธศาสตร์การขยายการด าเนินการโดยมภีาคเีครือข่ายเชิงยุทธ์ 
(ยทุธศาสตร์ท่ีเนน้ (S O) จุดแขง็และโอกาส เป็นขอ้ค านึงหลกั) 

1) เน้นการบูรณาการการท างานร่วมกบัองค์กรและภาคีเครือข่ายเชิงยุทธ์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอาสาสมัครและภาคประชาสังคมระดับท้องถิ่น เพื่อเป็นการระดม
ทรัพยากรการจัดการร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการด าเนินงานช่วง 3-5 ปี                    
ขา้งหน้า ท่ีมีทรัพยากรการจดัการจ ากดั ในการด าเนินโครงการหลกั โดยเฉพาะ
โครงการการพฒันาหมู่บา้นช่อสะอาดและโครงการท่ีเก่ียวขอ้งของการยกระดับ
จิตส านึกของเยาวชนช่อสะอาด ให้ครอบคลุมพื้นท่ีเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย 
ส่วนใหญ่ในสังคมไทย  

2) ประสานการด าเนินงานร่วมองค์กรพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
ผู้เช่ียวชาญแต่ละวงการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นการศึกษา สาธารณสุข/อาสาสมคัร 
สภาองค์กรชุมชนประชาสังคมทัว่ไป และหน่วยงานสถาบนัการศึกษา รวมทั้ ง
ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละวงการของการพัฒนาชุมชนท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนควรสร้าง
เครือข่ายกบัปราชญ์ชาวบา้น แกนน าทางศาสนา พระสงฆ์ในท้องถ่ิน และผูน้  า
ชุมชนต่าง ๆ (บวร) ท่ีมีศกัยภาพท่ีจะร่วมจดัการทรัพยากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

ในปัจจุบันมีการด าเนินโครงการขององค์กรพัฒนาโครงการด้านสังคมอย่าง
กวา้งขวางควบคู่กบัการด าเนินการท่ีมูลนิธิฯ ด าเนินการอยู่และสามารถประสาน
และผนวกขอบข่ายโครงการใหข้ยายและมีกิจกรรมคู่ขนานกนัไปใหเ้กิดผลหลายดา้น
ไปดว้ยกนัได ้โดยมูลนิธิฯ สามารถด าเนินการประสานงานมีการประชุมหารือ การ
สัมมนาร่วม ตลอดจนการอบรมร่วม และการวางแผนงาน-โครงการร่วม เพื่อเสริม
ขอ้มูลและองค์ความรู้ จากประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยด าเนินการ
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ร่วมกนัระหว่างชาวบา้น อาสาสมคัรในพื้นท่ี ฯลฯ และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายให้
เกิดแนวทางพฒันาร่วมได ้

3) ปรับปรุงโครงการให้มคีวามเหมาะสมยิง่ขึน้ โดยกิจกรรมท่ีส าคญัของมูลนิธิฯ คือ 
การปรับปรุงโครงการท่ีด าเนินการแต่ละปีอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะตอ้งมีการหารือ  
การสัมมนาร่วมกนั ทั้งผูเ้ช่ียวชาญภายในและผูเ้ช่ียวชาญระหว่างประเทศ ให้เกิด
พฒันาการแลกเปล่ียนเรียนรู้ หลกัการงานวิจยั บทเรียน และแนวคิดทางสร้างสรรค ์
ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ท่ีเหมาะสม ให้กลุ่มภาคีมีความต่ืนตัวต่อปัญหาท่ี
เปล่ียนแปลงและให้ไดป้รับปรุงแกไ้ขแนวทางใหม่ ๆ ท่ีเหมาะสม ทั้งทางแนวคิด
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและให้เขา้กบัสภาพภูมิสังคม และสถานะทาง
เศรษฐกิจของแต่ละทอ้งถ่ิน ให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีไดต้ั้งเจตจ านงไวใ้นแผน
ยทุธศาสตร์ของมูลนิธิฯ น้ี  

5.2 ยุทธศาสตร์เร่งแก้ไข/ปรับปรุงโครงสร้าง ระบบ สมรรถนะการบริหาร 
(ยทุธศาสตร์ท่ีเนน้ (W O) สภาวะจุดอ่อนและโอกาส เป็นขอ้ค านึงหลกั) 

1) เร่งปรับปรุงสมรรถนะขององค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านโครงสร้างการบริหาร
จัดการ โดยพฒันาระบบการท างานเป็นทีมอยา่งมีระบบและระเบียบท่ีชดัเจนมากข้ึน 
และมีแนวทางท างานท่ีมีความคล่องตวั โปร่งใส ไม่เป็นแบบราชการเกินไป เพื่อให้
การท างานของมูลนิธิฯ มีการประสานงาน ความเช่ือมโยงและประสิทธิภาพ เท่าทนั 
คุม้ค่า และทนัสมยั โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารและรายงานดา้นค่าใช้จ่ายและ
การเงิน  สามารถตรวจสอบได้ และเกิดการยอมรับจากผู ้สนับสนุนทุกฝ่าย               
ทั้งภาครัฐและเอกชน  

2) เสริมความเข้มแข็งในการประชาสัมพนัธ์ เพื่อใหส้ังคมตระหนกัถึงความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งมีหนา้ท่ีร่วมกนัแกไ้ขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบท่ีเป็นอุปสรรคหลกัของ
ความเจริญของประเทศและสังคมไทย ทั้งน้ี ผลงานท่ีมูลนิธิฯ ท าเพื่อประโยชน์ของ
สังคม ต้องได้รับการเผยแพร่ผ่านส่ือท่ีทนัสมยัอย่างทัว่ถึงเพื่อให้องค์กร ภาคีท่ี
เก่ียวขอ้ง ทั้งภายนอก/ภายในมีกระบวนทรรศน์และแนวทางร่วม ท่ีน าไปช่วยกนั
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บูรณาการใหเ้กิดการต่อยอดผลประโยชน์สู่สาธารณะมากข้ึน และเกิดความร่วมมือ
ท่ีต่อเน่ืองดว้ย 

3) ให้ความส าคัญการประสานงานภายในและภายนอก การพัฒนาเทคนิคและการ
รวบรวมข้อมูลและงานส่ือ ตลอดจนการเผยแพร่สาระช้ีน าทางวิชาการ การ
รายงานโครงการและการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพทันสมัย ทั้งทาง
เทคนิคและวิชาการ สามารถช้ีน าการปรับปรุงแนวทางการบริหารจดัการ การอบรม 
และการด าเนินงานหลกัไดอ้ยา่งชดัเจน ใหมี้ผลงานเป็นท่ียอมรับของสังคม เพื่อการ
สนับสนุนจากภาคีท่ีเก่ียวขอ้งในสังคมท่ีพิสูจน์แลว้ว่ามีบทบาทท่ีมีประสิทธิภาพ 
ในการรับภาระงานระดบัพื้นท่ี ชุมชนอยา่งส าคญั อาทิ กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุข 
กลุ่มสมาชิกสภาองคชุ์มชน ตลอดจนภาคประชาสังคมในการช่วยรับภาระ ทั้งดา้น
การพัฒนาโครงการภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิและด้านการช่วยส่งเสริม
บทบาทระหว่างกันในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต สู่การยกระดับความ
น่าเช่ือถือของมูลนิธิฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการมีส่วนร่วมใน
การติดตามประเมินผล แผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ การติดตามความก้าวหน้า
โครงการ และการให้ความเห็นขอ้เสนอแนะการท างานของมูลนิธิฯ ให้สามารถ
ด าเนินงานอยา่งสอดคลอ้งกบัภูมิสังคมอยา่งต่อเน่ืองย ัง่ยนื 

5.3 ยุทธศาสตร์การสร้างบทบาททีชั่ดเจนต่อสาธารณะ 
(ยทุธศาสตร์ท่ีเนน้ W T โดยมี จุดอ่อนและภาวะคุกคามเป็นขอ้ค านึงหลกั) 

1) เสริมสมรรถนะและบทบาทที่ชัดเจนในการเป็นแกนกลางการประสานงาน
เครือข่ายและภาคี โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาสาสมัครที่มีอยู่ในระดับพื้นที่ หมู่บ้าน 
และชุมชน ในการต่อต้านทุจริตฯ ของมูลนิธิฯ โดยตอ้งเน้นวิธีการท างานและ
โครงการท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อเจตนารมณ์ของมูลนิธิฯ ตลอดจนตรวจสอบ
แนวทางการท างานให้เขา้ไปมีส่วนร่วมเฉพาะท่ีเป็นประโยชน์อย่างส าคญัต่อ
สาธารณะโดยตรงและมีผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายอยา่งมีนยัส าคญัเท่านั้น โดย
เล่ียงการด าเนินกิจกรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมีเจตนาและประโยชน์ทาง
การเมืองและหรือทางธุรกิจ ธุรกรรมท่ีอาจมีวตัถุประสงคอ่ื์นแอบแฝงอยู่ พร้อม
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ทั้งจะตอ้งมุ่ง ผลกัดนั สนบัสนุนโครงการกิจกรรมร่วมระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชน 
ตลอดจนภาคีเครือข่ายท่ีประชาชนกลุ่มเป้าหมายไดป้ระโยชน์อย่างแทจ้ริง โดย
ตอ้งใหก้ลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมอยา่งเตม็ท่ีทุกขั้นตอน อนัจะเป็นการแสดงจุดยนื
และบทบาทของมูลนิธิฯ การต่อตา้นการทุจริตในสังคมได ้

2) พฒันาให้ผู้ประสานงาน บุคลากรหลกั และผู้แทนที่ท าหน้าที่พีเ่ลีย้งของมูลนิธิ มี
องคค์วามรู้และความเท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลงในสากล ดา้นการทุจริตคอร์รัปชนั
และประพฤติมิชอบ และไดรั้บการสนบัสนุนใหเ้รียนรู้ เขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง และไดรั้บ
การปลูกฝังใหมี้พฤติกรรมจิตอาสาอยา่งต่อเน่ืองมากข้ึนตลอดเวลา เพื่อใหเ้ป็นผูน้  า
ในการปฏิบติัการสนับสนุนกิจกรรมหลกัท่ีมีผลโดยตรงต่อการยกระดบัจิตส านึก
และพฤติกรรมใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิในการตา้นการทุจริต มิใหมี้ค่านิยมและวฒันธรรม
การอุปถัมภ์ท่ีไม่ยุติธรรมอันเป็นการเอาเปรียบสังคมส่วนใหญ่ รวมถึงการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบักลุ่มเป้าหมายทั้งในกลุ่มผูน้  าชุมชน กรรมการหมู่บา้น 
สมาชิกครอบครัว เยาวชน และใหบุ้คลากรหลกัของมูลนิธิฯ สามารถสนบัสนุนและ
ด ารงตนตามวิถีชีวิตท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งทุจริตประพฤติมิชอบ ตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง อยา่งสอดรับกบัภูมิสังคมดว้ย 

3) ผลักดันอย่างต่อเน่ืองในการสร้างพลังการขับเคล่ือนร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องทุก
ระดับ ใหเ้กิดการสมานสามคัคีในการตา้นทุจริตร่วมกนั ไม่ขดัแยง้แต่ร่วมถกัทอ 
ควบคู่กบัการจดัตั้งสถาบนัต่อตา้นการทุจริตแห่งชาติในระยะยาว เพื่อท าหนา้ท่ีให้
สังคมไทยหลุดพน้การเวยีนวา่ยอยูก่บัสภาพสังคมท่ีเส่ียงต่อการทุจริตคอร์รัปชนั 

5.4 ยุทธศาสตร์การผลกัดันสังคมต้านทุจริตฯ สู่มาตรฐานสากล 
(ยทุธศาสตร์ท่ีเนน้ S T โดยมี จุดแขง็และภาวะคุกคาม เป็นขอ้ค านึงหลกั) 

1) สนับสนุนแนวทางการเรียนรู้ของสังคมไทยสู่ค่านิยมและวัฒนธรรมการต่อต้าน
ทุจริตระดับสากล โดยการถ่ายทอดองคค์วามรู้และให้ตวัอย่างแก่สังคมไทย รวม
พลงัความรู้ และปัจจยัการพฒันาท่ีมีอยู่ของภาคีเครือข่ายท่ีมีเจตนารมณ์เดียวกนั
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสนบัสนุนการพฒันาการด าเนินโครงการและกิจกรรม
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ทั้ งทางวิชาการและปัจจัยสนับสนุนทางการเงิน บุคลากร ฯลฯ ท่ีจะช่วยงาน
ยกระดบัจิตสาธารณะในสังคมไทย 

2) ประสานและเสริมสร้างบทบาทของกลไกทางศาสนา สถาบันการศึกษา และผู้น า
ชุมชน ตลอดจนใชที้มงานบูรณาการในการส่ือสารท่ีทนัสมยัผ่านระบบเทคโนโลยี
ดิจิทลัมากข้ึน เพื่อสนับสนุนการรณรงค์และการประชาสัมพนัธ์ของมูลนิธิฯ ใน
กิจกรรมรวมพลงัของสังคมอยา่งเหมาะสมกบัสภาวะแวดลอ้มของสังคมไทย ซ่ึงจะ
น าไปสู่ผลลพัธ์ในการเปล่ียนแปลงสังคมสู่วิถีชีวิตท่ีไม่จ  าเป็นจะตอ้งรอมชอมกบั
พฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชนัและประพฤติมิชอบในทุกระดบัของสังคมไทย 

ทั้งน้ี ในทางปฏิบติัยุทธศาสตร์ท่ี 5.1 และ 5.2 มีผลกระทบกบัภารกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกนั โดย
ยทุธศาสตร์ ท่ี 5.1, 5.2 และ5.3 จะตอ้งเร่งด าเนินการก่อนในช่วงแรกของแผนฯ อยา่งไรกต็าม หากมี
ทรัพยากรการจดัการเพียงพอและสภาวะแวดลอ้มเอ้ืออ านวยก็ควรเร่ิม ยุทธศาสตร์ท่ี 5.4 ในช่วง
กลางแผนฯ หรือเม่ือสถานการณ์พร้อมกส็ามารถเร่ิมไปพร้อมกนัได ้
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6. การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัต ิ

สาระช้ีน าหลกัของยุทธศาสตร์และวตัถุประสงค์หลกัของแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ เป็น
ประเด็นช้ีน าไปสู่การปฏิบติั โดยสามารถแปลงยุทธศาสตร์หลกัและเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์
มูลนิธิฯ เป็น “แนวคดิการปฏบิัติ (Project Ideas)” เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการ/อนุกรรมการของมูลนิธิฯ 
(ท่ีอาจตั้งข้ึนภายหลงั) กลัน่กรอง และพิจารณาความเหมาะสม/สอดคลอ้งของแนวคิดการปฏิบติั
ดงักล่าวกบัประเด็นช้ีน าของแผนฯ 

ทั้งน้ี เม่ือไดรั้บการพิจารณาและขอ้สังเกตจากคณะกรรมการฯ/อนุกรรมการฯ แลว้ ผูน้  าเสนอ
และผู ้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการของแต่ละกลุ่มจะต้องยกร่าง “แผนงาน-โครงการ(Strategic 
Programmes/Projects)” เพื่อน าเสนอคณะกรรมการมูลนิธิฯ เพื่อพิจารณาอนุมติัในรายละเอียดดา้น
ต่าง ๆ ไดแ้ก่ งบประมาณตามความจ าเป็นและขั้นตอนการด าเนินงาน โดยจะพิจารณาจากคุณสมบติั
โครงการฯ ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ ตลอดจนขอ้ค านึงจากประสบการณ์ของ
มูลนิธิฯ เอง เพื่อให้ปฏิบติัการของโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัในแต่ละรอบปีสามารถด าเนินการไปได้
อย่างมีทิศทางท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี มีข้อค านึงในการยกร่าง แผนงาน โครงการ/กิจกรรมหลกัเพื่อให้
โครงการและกิจกรรมมีผลกระทบอยา่งมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของการต่อตา้น
ทุจริต ดงัน้ี 

6.1 ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการกับแนวทางตามยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ ควร
ระบุได้ว่าเป็นแผนงานท่ีมีแนวคิดเชิงยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธ์ศาสตร์ด้านใด ทั้ งน้ี รวมทั้ ง
เป้าหมายของการด าเนินการโครงการท่ีรองรับเป้าหมายหลกัของแผนยุทธศาสตร์ โดยอาจมีการระดม
สมอง การถ่ายทอดความเขา้ใจหลกัการสาระและเจตนารมณ์ของมูลนิธิฯ อยา่งครอบคลุม โดยเฉพาะ
ในกลุ่มผูน้  าชุมชน ทั้งชาวบา้น พระสงฆ ์และครูหรือบุคคลากรดา้นการศึกษา ตลอดจนอาสาสมคัรท่ีมี
อยู่ในท้องถ่ินให้ได้รับการปูพื้นความเข้าใจร่วมกันก่อนการก าหนดแนวคิด แผนงาน/โครงการ 
กิจกรรม 
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6.2 แผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเร่งปรับปรุงสมรรถนะของมูลนิธิฯ 
และบุคลากรของมูลนิธิฯ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินการฯ ท่ีจะท าให้เกิดผลกระทบท่ี
เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสังคมอย่างเท่าทนั ภายหลงัวิกฤติการณ์ โควิด19 ควรไดรั้บ
การพิจารณาใหเ้ร่งด าเนินการ 

6.3 การก าหนดโครงการและกจิกรรมควรเป็นความร่วมมือกนัโดยม ี“บวร” ทีเ่กีย่วข้องร่วม
เป็นแกนกลางในการก าหนดองค์ประกอบหลักของโครงการ  โดยมีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจากมูลนิธิฯ 
และบุคลากรจากกลุ่มอ่ืนร่วมเป็นพี่เล้ียงทางดา้นวชิาการและขอ้มูล/ขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.4 แนวคิดโครงการควรมีการหารือในด้านองค์ประกอบการบริหารที่โปร่งใส เป็นธรรม  
การจดัสรรงบประมาณอย่างคุม้ค่า/ประหยดั การสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่าง
แทจ้ริง และควรมีนวตักรรมท่ีจะยกระดบัจิตส านึกการต่อตา้นทุจริตประพฤติมิชอบหากเป็นไปได ้

6.5 โครงการ/กิจกรรมควรจะพิจารณาโดยค านึงถึงการบูรณาการการด าเนินงานที่มี
วตัถุประสงค์โครงการสนับสนุนซ่ึงกนัและกนั ทั้งจากภารกจิและบทบาทของภาคีเครือข่ายและภาค
ประชาสังคมที่มีอยู่แล้วในท้องที่ และจากการสนับสนุนเพิ่มเติมตามแนวนโยบายและโครงการ
พัฒนาภาคส่วนต่าง ๆ ได้ เพื่อวางแนวทางบูรณาการเพื่อเติมเต็มประโยชน์อนัพึงไดข้องแต่ละ
หมู่บา้นแต่ละชุมชน 

6.6 โครงการด้านเสริมมูลค่าเพิ่มและความมั่นคงทางสังคม โดยเฉพาะที่หมู่บ้านมีทุนทาง
วัฒนธรรมสังคมอยู่แล้ว อาทิ โครงการดา้นการโภชนาการ อาหาร ยารักษาโรค การรักษาสุขภาพ 
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี เคร่ืองนุ่งห่ม ฯลฯ ตลอดจน โครงการดา้นวิถีชีวิตความเป็นอยูต่ามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการตามศาสตร์พระราชา ล้วนเป็นโครงการท่ีสามารถบูรณาการและ
ประยุกต์ให้เกิดทกัษะการพึ่งพาตนเอง และการเสริมความร่วมมือระหว่างกนัในหมู่บา้นอย่าง
โปร่งใส ยติุธรรม ท่ีจะน าสู่การปรับจิตส านึกการต่อตา้นโกงและการทุจริตคอร์รัปชนัได ้

6.7 โครงการและค่าใช้จ่ายในการจัดหาต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเสริมค่านิยมทางวัตถุนิยม การ
ใช้จ่ายส้ินเปลือง ตลอดจนการตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม เป็นโครงการที่พึงระวังท่ีจะ
สร้างวฒันธรรมท่ีขดัแยง้ไม่เหมาะสมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได ้  
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6.8 บทบาทของสถาบันครอบครัว /สถาบันการศึกษา เน่ืองจากสถาบันครอบครัวและ
สถาบนัการศึกษามีความส าคญัต่อพฤติกรรมของเยาวชน จึงควรเขา้มามีส่วนร่วมในการพิจารณา
โครงการ/คัดเลือกกิจกรรมท่ีมุ่งผลต่อการเปล่ียนพฤติกรรมของเยาวชนด้วย โดยเฉพาะครู 
ผูป้กครอง/ผูดู้แลเดก็ 

6.9 บทบาทของเยาวชน โดยเยาวชนไม่ควรถูกมองวา่เป็นเดก็เท่านั้น แต่ควรไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม
ในการยกร่างแนวคิดโครงการดา้นเยาวชน ในฐานะสมาชิกร่วมผลกัดนัสู่ความส าเร็จ มิใช่ผูถู้ก
อบรมภายใตโ้ครงการเท่านั้น แต่เยาวชนจะตอ้งมีโอกาสเขา้มาเรียนรู้และเปล่ียนพฤติกรรมจากการ
มีส่วนร่วมไดด้ว้ย 

6.10 การบูรณาการเพ่ือน าไปสู่ต าบลช่อสะอาด ควรวางแผนงานจากการบูรณาการโครงการ/
กิจกรรม ระดบัหมู่บา้นช่อสะอาดท่ีเก่ียวขอ้งในขอบเขตพื้นท่ี 

6.11 การน าเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในการด าเนินโครงการ  โดยการก าหนดโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ควรพิจารณาความเป็นไปไดว้่าขั้นตอนใดท่ีสามารถใช้เทคโนโลยีดา้นดิจิทลัและ
ออนไลน ์เพื่อต่อยอดประสิทธิภาพ ความคล่องตวั และความรวดเร็วของการท างาน 

6.12 การค านึงถึงองค์กรภาคประชาชน ท่ียงัไม่ไดรั้บความคุม้ครองทางกฎหมายในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัปฏิบติัการตา้นการทุจริตอยา่งเพียงพอ ดงันั้น ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจากภายนอกชุมชนควร
เขา้ใจเง่ือนไขและหาแนวทางท่ีเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัอยา่งเหมาะสม เพื่อก าหนดโครงการภายใต้
ขอ้จ  ากดัของแต่ละภูมิสังคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

6.13 กระบวนการติดตามประเมินผลโครงการ โดยระหว่างการด าเนินโครงการจ าเป็นท่ี
จะตอ้งมีการติดตามประเมินความกา้วหนา้ และมีขอ้มูลความกา้วหนา้และขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมใน
การขบัเคล่ือนโครงการใหบ้รรลุเป้าหมายอยา่งสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของมูลนิธิฯ ได ้ดงันั้น ผูน้  า
ระดบัทอ้งถ่ิน ตลอดจนภาคีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบูรณาการร่างแผนงาน/ โครงการ ควรรับรู้และมีส่วนร่วม
ในกระบวนการและผลงานการติดตามประเมินผลของมูลนิธิต่อตา้นการทุจริตดว้ย 

 

 

------------------------------- 
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ภาคผนวก 

1. ตวัอยา่งการน าเสนอแนวคิดโครงการการปฏิบติัและโครงการเชิงยทุธ์ (Project Ideas) 
ภายใตแ้ผนกลยทุธ์มูลนิธิฯ 

2. ตวัอยา่งแบบเสนอขออนุมติัแผนงาน/โครงการเชิงยทุธ์  

3. ผลการวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้ม (SWOT Analysis) ของมูลนิธิต่อตา้นการทุจริต 
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ก. ตัวอย่างการน าเสนอแนวคิดโครงการการปฏิบัติและโครงการเชิงยุทธ์ (Project 
Ideas) ภายใต้แผนกลยุทธ์มูลนิธิฯ 

กลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งสามารถหารือและน าเสนอตามตวัอยา่งรูปแบบ แนวคิด และโครงการ 
ดงัน้ี 

1. ช่ือโครงการ 

การยกระดบัคุณธรรมสัมพทัธ์เยาวชน อาชีวะไทย 

2. วตัถุประสงค์หลกั 

2.1 พฒันาเยาวชนรุ่นพี่เพื่อสอนนอ้งให้เป็นคนดี ไม่โกง ไม่ใหใ้ครโกงโดยมีเป้าหมายการ
ปฏิบติัการไม่นอ้ยกวา่ปีละ 4 สถาบนั  

2.2 สร้างกลุ่มรุ่นพี่คนดีฯ เพื่อถ่ายทอดหลกัคุณธรรมสัมพทัธ์ และแนวคิดเจตนาท่ีถูกตอ้ง 

3. ผู้รับผดิชอบ 

ผูอ้  านวยการศูนยย์วุพฒัน ์มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท ์ 

โทร 087 xxx xxxx 

4. กจิกรรมหลกั 

4.1 ประสานและร่วมก าหนดโครงการและกิจกรรมรายละเอียดร่วมกับสถาบันและ
ผูอ้  านวยการฯ เพื่อยกร่างโครงการรายละเอียดเสนอแก่คณะกรรมการมูลนิธิฯ และ
ผูส้นับสนุนหลักท่ีเก่ียวข้องพิจารณา ภารกิจท่ีต้องการ ระยะเวลาการด าเนินงาน 
งบประมาณปีละไม่นอ้ยกวา่ 4 สถาบนั โดยเนน้เป้าหมาย 

4.2 สร้าง พฒันา และมีกิจกรรมกระตุ้น ส านึก-เจตนา แก่เยาวชนต้นแบบ “โดยเน้นและ
กระตุน้ใหเ้ยาวชนตน้แบบมีเจตจ านง 2 แบบ คือ 1/มุ่งมัน่ว่าตนเองจะไม่โกง 2/ มีจิตอาสา
ท่ีท าให้ผูอ่ื้นไม่โกง” ทั้งน้ีใหเ้ยาวชนมีความเขา้ใจมากพอท่ีจะไปถ่ายทอดแก่รุ่นนอ้งได้
อยา่งถูกตอ้ง ทั้งแนวคิดและสาระ 
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4.3 เสริมความรู้ในการด ารงชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
สาธารณะ ใหเ้กิดจิตส านึกและศกัยภาพเยาวชนในการไม่ประพฤติมิชอบ 

4.4  การประเมินผลและการติดตามผลลพัธ์ท่ีเยาวชนตน้แบบไดด้ าเนินกิจกรรมและการ
ถ่ายทอดแก่รุ่นนอ้ง 

4.5  การขยายผล เพื่อใหเ้กิดความต่อเน่ือง ทั้งดา้นการด าเนินงานตามวตัถุประสงคแ์ละดา้น
การพฒันากิจกรรม ใหท้ัว่ถึงในสังคมไทย 

5. ระยะเวลาการด าเนินการ 

การด าเนินการของโครงการจะเป็นภารกิจท่ีต่อเน่ืองปีต่อปี และรายงานผลต่อคณะกรรมการ 
เพื่อการประเมินผล และการปรับแกไ้ข 

การด าเนินการปีแรกจะเร่ิมประมาณเดือน.......xxxxx............. 

โดยมีตารางการด าเนินการสถาบนัต่าง ๆ ดงัน้ี 

5.1 …………xxxx……………………………………… 

5.2 …………xxxx……………………………………… 

5.3 …………xxxx……………………………………… 

6. ประมาณการงบประมาณเบ้ืองต้นของโครงการ 

ประมาณการงบประมานปีละ .........xxxx.............บาท 

ประมาณการงบประมาณสถาบนัฯ/โครงการ-กิจกรรม แห่งละ ........xxxx..........บาท 

7. แหล่งงบประมาณหลกั (เบ้ืองต้น) 

งบประมาณสนบัสนุนจากมูลนิธิฯ ………xxxx..........บาท 

งบประมาณสนบัสนุนจากแหล่งอ่ืน ๆ ........xxxx..........บาท 
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8. เหตุผลเชิงยุทธ์ 

เพื่อให้เกิดการพัฒนาเยาวชนในทุกพื้นท่ีเป้าหมายท่ีมูลนิธิฯ ก าหนดให้เยาวชนรู้จักความ
รับผดิชอบต่อสาธารณะในการสร้างวฒันธรรมการไม่ยอมรับการโกง การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 
การรู้จักหน้าท่ีพลเมืองต่อสังคม และได้รับการยกระดับจิตสาธารณะพร้อมร่วมการสร้างสังคม                     
ช่อสะอาด 

เพื่อสร้างเสริมเยาวชนไทยให้สามารถร่วมรับผิดชอบและเป็นปัจจัยส่วนหน่ึงของสังคม                   
ช่อสะอาดท่ีจะต่อตา้นการทุจริตและการประพฤติมิชอบไดอ้ยา่งต่อเน่ืองต่อไปในอนาคต 
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ข. ตวัอย่างแบบเสนอขออนุมัตแิผนงาน/โครงการเชิงยุทธ์  
(ท่ีผา่นการพิจารณาขั้น Project Ideas แลว้เม่ือ.........xxx.............) 

1. ช่ือโครงการ รวมใจวยัฝัน รังสรรค์คุณธรรม (นักเรียนอาชีวะศึกษา/นักเรียนมธัยมปลาย) 

(ด าเนินการปี 2563) 

2. ประเภทโครงการ (อาจระบุไดม้ากกวา่หน่ึงประเภท) 

O โครงการเชิงยทุธ์ 

O  โครงการใหม่ 

O  โครงการตามนโยบายเร่งด่วน 

O  โครงการความร่วมมือระหว่างองค์กร (ศูนย์ยุวพัฒน์ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม  
ติณสูลานนท)์ 

O  โครงการต่อเน่ือง (ท่ีไดป้รับใหส้อดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์แลว้ระบุ 

O  โครงการอ่ืน ๆ เพิ่มเติมจากแผนยทุธศาสตร์(ระบุเหตุผล) 

3. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

ช่ือ/สกลุ ............xxxxxx....................... 

ต าแหน่ง  

............xxxxxx................................................................................................................. 

การติดต่อ (เบอร์โทรศพัท)์  

............xxxxxx.....................................................................................  

 

 

 

 

√

 

√ 
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4. ทีป่รึกษาโครงการ (ผู้บริหาร) 

ช่ือ/สกลุ  

............xxxxxx................................................................................................................. 

ต าแหน่ง  

............xxxxxx................................................................................................................. 

การติดต่อ (เบอร์โทรศพัท)์  

............xxxxxx.....................................................................................  

5. ความสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์การพฒันามูลนิธิฯ 

5.1 ยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้อง 

การเสริมสร้างเจตจ านงใหเ้ยาวชนมีจิตอาสา ในการร่วมต่อตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยการเสริมสร้างคุณธรรมและความรู้ความเขา้ใจเร่ือง ผลประโยชนท์บัซอ้นแก่เยาวชนรุ่นนอ้ง 

5.2 แนวคดิทีส่อดคล้อง และแผนงานทีส่อดคล้องและหรืออยู่ภายใต้แผนงานใด (หากม)ี 

..................xxxxx.................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

5.3 เจตนาเฉพาะ (ทีสั่มพนัธ์กนัสู่วตัถุประสงค์หลกัของแผนยุทธศาสตร์ตามทิศทางที่ก าหนด) 

1) ระดบัโครงการ......................xxxx................................................................. 

2) ระดบัแผนงาน (หากมี)..........xxxx................................................................ 

3) ระดบัยทุธศาสตร์..................xxxx................................................................. 
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6. หลกัการและเหตุผลความจ าเป็น (การด าเนินการ/ปฏิบติัการ) 

6.1 ความจ าเป็นต้องด าเนินโครงการการตอบสนอง สภาวะแวดล้อม และหลกัการบริหารเชิงยุทธ์ 

ล าดบัความโปร่งใสระหว่างประเทศของไทย ในปี 2562 ลดลง 2 ล าดบั ต ่ากว่าประเทศ
เวียดนาม สมควรอย่างยิ่งท่ีจะสร้างกระแสของคนในชาติให้ร่วมกนัต่อตา้นการทุจริตประพฤติ                
มิชอบโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ตอ้งเร่งสร้างจิตส านึกใหเ้ยาวชน 

6.2 มคีวามจ าเป็นด้านการสร้างผลงานทีโ่ดดเด่นมผีลกระทบสูงต่อบทบาทหน้าทีมู่ลนิธิฯ 

ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเร่ืองผลประโยชน์ทบัซ้อน ซ่ึงมีความสัมพนัธ์อย่างยิ่งในการ
ต่อตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบซ่ึงเปรียบเหมือนสัมมาทิฐิหรือแนวทางการด าเนินชีวิตท่ีถูกตอ้ง
ใหแ้ก่เยาวชน  

6.3 แนวคดิกจิกรรมในปฏบิัติกรรม/กจิกรรม (อย่างไร/แบบไหน) 

ฝึกเยาวชนรุ่นพี่ (นกัเรียนอาชีวะศึกษา/นกัเรียนมธัยมปลาย) ให้เป็นวิทยากรเสริมสร้าง
คุณธรรมแก่เยาวชนรุ่นนอ้ง (มธัยมศึกษาตอนตน้และประถมศึกษา) 

7. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้ร่วมโครงการ/พนัธมติรเชิงยุทธ์  
(ใครมีบทบาทขั้นไหน อยา่งไรผูรั้บ-ผูป้ระสานระบุ จ  านวนหากเป็นไปได)้ 

7.1 ผูแ้ทนมูลนิธิต่อตา้นการทุจริต ประสานกบัสถาบนัการศึกษาท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการ 

7.2 ผูแ้ทนมูลนิธิต่อตา้นการทุจริต, ศูนยย์ุวพฒัน์ และผูบ้ริหารสถาบนัการศึกษา ร่วมกนั
ก าหนด 

7.3 สถาบนัการศึกษาท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการในปี 2563 จ านวน 4 สถาบนั 

8. วตัถุประสงค์หลกั  

(ระบุส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิด เม่ือด าเนินโครงการเสร็จส้ินในแต่ละช่วงแลว้ โดยตอ้งสอดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตร์หลกัและหลักการ/เหตุผล และต้องก าหนดในส่ิงท่ีเป็นไปได้ สามารถวดัและ
ประเมินผลได)้ 

 



แผนยทุธศาสตรข์องมลูนิธต่ิอตา้นการทุจรติ (พ.ศ. 2563 – 2568) 26 

8.1 วตัถุประสงค์หลกั 

เพื่อจดัเตรียมนกัเรียนแกนน าของสถาบนัท่ีเขา้ร่วมโครงการ สถาบนัละ 40 คน ใหเ้ป็นผูท่ี้
มีความรู้และมีความสามารถในการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมแก่เยาวชนรุ่นนอ้งพร้อมทั้งขยาย
ผลตามความเหมาะสม 

8.2 วตัถุประสงค์รอง 

เพื่อเป็นตน้แบบกิจกรรมในการเสริมสร้างคุณธรรมและต่อตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ส าหรับเยาวชนท่ีองคก์รอ่ืน ๆ สามารถน าไปด าเนินการต่อได ้

9. ตัวช้ีวดัความส าเร็จของโครงการ 

9.1 ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ/เชิงผลผลิต นกัเรียนรุ่นพี่ท่ีเขา้ร่วมโครงการ มีความรู้ความเขา้ใจใน
หลกัการของคุณธรรมเพิ่มข้ึน (มีการท าสอบก่อนและหลงัการฝึกอบรม) 

9.2 ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ เยาวชนรุ่นพี่มีความกระตือรือร้นท่ีจะท าโครงการจิตอาสา โดยไป
เสริมสร้างความรู้ดา้นคุณธรรมแก่เยาวชนรุ่นนอ้ง 

9.3 ตวัช้ีวดัเชิงผลสัมฤทธ์ิ (หากมี ดีกว่าเดิมเท่าไร) ความชดัเจนดา้นสถิติของการ Pre-Test 
และ Post-Test 

10. ระยะเวลาการด าเนินโครงการและสถานทีด่ าเนินการ 

เดือนมีนาคม 2563 ถึง เดือนกนัยายน 2563 

11. วิธีด าเนินการ/แนวทางเตรียมการ และการด าเนินการ-ปฏิบัติการ ในพื้นที่เป้าหมายและความ
พร้อมด าเนินการ การสนับสนุนต่าง ๆ (หากม)ี 

11.1 ใหค้วามรู้นกัเรียนรุ่นพี่ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมใชเ้วลา 3 ชัว่โมง (ณ สถาบนัการศึกษา) 

11.2 ซกัซอ้มนกัเรียนรุ่นพี่ ตามขอ้ 11.1 ให้มีความรู้และทกัษะในการจดักิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมแก่เยาวชนรุ่นนอ้ง ใชเ้วลา 3 ชัว่โมง (ณ สถาบนัการศึกษา) 

11.3 น านกัเรียนรุ่นพี่ตามขอ้ 11.2 ไปจดักิจกรรมใหน้กัเรียนรุ่นนอ้ง คร้ังท่ี 1 ใชเ้วลา 3 ชัว่โมง 
(ณ สถาบนัการศึกษาของนกัเรียนรุ่นนอ้ง) 
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11.4 น านกัเรียนรุ่นพี่ตามขอ้ 11.2 ไปจดักิจกรรมใหน้กัเรียนรุ่นนอ้ง คร้ังท่ี 2 ซ่ึงเป็นนกัเรียน
คนละกลุ่มกบัขอ้ 4.3.3 ใชเ้วลา 3 ชัว่โมง (ณ สถาบนัการศึกษาของนกัเรียนรุ่นนอ้ง) 

11.5 ประเมินผลนกัเรียนรุ่นพี่ ทั้งในดา้นความรู้และทศันคติดา้นคุณธรรม (Pre Test/ Post test) 
ดว้ยแบบทดสอบของศูนยย์วุพฒัน ์ 

11.6 ประเมินผลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ (1. นกัเรียนรุ่นพี่  2. ครูสถาบนัของนกัเรียนรุ่น
พี่ท่ีเก่ียวขอ้ง  3. ความรู้สึกของนกัเรียนรุ่นนอ้งท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมวา่ไดรั้บประโยชน์อะไรบา้ง  4. ครู
ของนกัเรียนรุ่นนอ้งท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม) 

11.7 สถาบนัของนกัเรียนรุ่นพี่ ด าเนินการขยายผลทั้งในส่วนของนกัเรียนรุ่นพีแ่ละนกัเรียนรุ่นนอ้ง 

12. ประมาณการด้านการเงินและแหล่งทีม่า  

งบประมาณท่ีมูลนิธิต่อตา้นทุจริตสนบัสนุนจ านวน xxxxxxx บาท ต่อ 1 สถาบนัท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรม ดงัน้ี 

12.1 ผูช่้วยวทิยากร 2 คน x xxx บาท/ชม. x 12 ชม.     = ……xxx….. บาท 

12.2 ค่าต าราและส่ือการสอน (มอบใหส้ถาบนัการศึกษา) = …xxx…..บาท 

12.3  ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวนั 50 คน/วนั จ  านวน 2 วนั (นกัเรียนรุ่นพี่ 40 คน ครู  5  
คน และวิทยากร รวมทั้งแขกอ่ืน ๆ จ านวน 5 คน รวมทั้งส้ิน 50 คน ) ซ่ึงประกอบดว้ยอาหารว่าง 
จ  านวน 4 ม้ือ ม้ือละ xx..บาท/คน และอาหารกลางวนั 2 ม้ือ ม้ือละ xx.. บาท/คน รวมเป็นค่าอาหาร 
300 บาทต่อคน x 50 คน       = ……xxxx……. บาท  

12.4 ค่าเดินทางของนกัเรียนรุ่นพี่จากสถาบนัของตน ไปสถาบนัของนกัเรียนรุ่นนอ้ง รวมทั้ง
ค่าเตรียมการของสถาบนันกัเรียนรุ่นพี่ (มอบใหส้ถาบนัของนกัเรียนรุ่นพี่)  = …xxxx….. บาท 

12.5  ค่าสนบัสนุนสถาบนันกัเรียนรุ่นนอ้ง (อาจใหเ้ป็นเงินหรือซ้ือหนงัสือใหห้อ้งสมุด)  

จ านวน          = ……xxxxx…… บาท  

12.7 รวมรายการตามขอ้ 12.1-12.6 สถาบนัละ   = …xxxxx…… บาท 
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12.8 ปีงบประมาณ 2563 จะด าเนินการร่วมกับสถาบันการศึกษา 4 แห่ง เป็นเงินทั้งส้ิน  
......xxxxx...... บาท (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx บาทถว้น) 

หมายเหตุ : ศูนยย์ุวพฒัน์ สนบัสนุนค่าวิทยากรหลกั (1 คน x ........... บาท/ชม. x 12 ชม.) 
เป็นเงิน ............xxxx..................... บาท 

 

13. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับทั้งโดยตรงและโดยรวม ทีจ่ะเกดิตามมา 

13.1 ส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการต่อตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตร์ของมูลนิธิฯ  

13.2 ไดรู้ปแบบการจดักิจกรรมต่อตา้นทุจริตฯ ส าหรับเยาวชน เพื่อใหอ้งคก์รอ่ืนน าไปขยายผล 

 

ลงช่ือ............................................................. 

        (……………………………………..) 

                    ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

                         (เวลา สถานท่ี) 
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ค. ข้อมูล ผลการวเิคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) ของมูลนิธิต่อต้านการ
ทุจริต (จากการระดมสมองผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง) 

การวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้ม (SWOT Analysis) ของมูลนิธิต่อตา้นการทุจริตไดด้ าเนินการโดย
ใช้วิธีการระดมสมองและการรวบรวมประเด็นจากทุกภาคส่วนท่ีมีส่วนร่วมในกระบวนการท างาน
ของมูลนิธิฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบติดตามและประเมินผล โดยผลการ
วเิคราะห์สภาวะแวดลอ้มท่ีไดข้อ้มูลจะถูกน าไปใชเ้ป็นประเด็นช้ีน าหลกัของการก าหนดการวิเคราะห์ 
“ทิศทาง” และแนวทางเลือกท่ีเหมาะสมหรือยทุธศาสตร์หลกัของแผนฯ ต่อไป ทั้งน้ี ผลการวิเคราะห์
สภาวะแวดลอ้มมี ดงัน้ี 

1. ประเด็นสาระส าคญัสภาวะด้าน “จุดแขง็” ของมูลนิธิฯ 

1.1 มูลนิธิต่อตา้นการทุจริตจดัตั้งข้ึนดว้ยเจตจ านงท่ีมุ่งแกปั้ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
อนัเป็นเจตนาท่ีนบัวนัจะมีความจ าเป็นเพื่อความอยูร่อดของสังคมท่ีคนไทยส่วนมากตระหนกั 

1.2 ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหลกัของมูลนิธิฯ มีความรู้และประสบการณ์ท างานท่ีหลากหลาย
สามารถรองรับแนวทางเชิงยทุธ์ในการด าเนินการร่วมกนัสู่วตัถุประสงคห์ลกัท่ีก าหนดได ้

1.3 ผูมี้ส่วนร่วมส่วนมากเขา้ร่วมเพราะจิตศรัทธาในเจตนารมณ์ของมูลนิธิฯ ท างานอยา่งไม่
มีผลประโยชนท์บัซอ้นและการเมืองแอบแฝง 

1.4 ประธานของมูลนิธิฯ และผูน้  าภาคีต่าง ๆ มีประวติัและภาพลกัษณ์เป็นท่ียอมรับนบัถือ            
มีบทบาทในการตา้นการทุจริตและการเสริมสร้างดุลภาพความเป็นธรรมของสังคมจากทั้งในและ
ต่างประเทศ 

1.5 กรรมการและท่ีปรึกษาฯ ของมูลนิธิฯ ส่วนมากเขา้ใจกลไกการบริหารภาครัฐสามารถ
หาพนัธมิตรและลงนามร่วมภารกิจหน่วยภาครัฐไดง่้าย 

1.6 กรรมการมูลนิธิฯ มีความสามารถหาช่องทางการสนบัสนุนดา้นความร่วมมือและดา้น
ปัจจยัการด าเนินงานแก่มูลนิธิฯ ไดร้ะดบัหน่ึงอยา่งต่อเน่ือง 

1.7 กรรมการและท่ีปรึกษาของมูลนิธิฯ ส่วนใหญ่สามารถถกัทอความร่วมมือกบักรรมการ
ระดบัต่างๆโดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัหน่วยงานระดบักระทรวง ทบวง กรม ส่วนกลางในการบูรณาการ
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ความคิด ตลอดจนการระดมความร่วมมือของทรัพยากรการจดัการร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม
ไดง่้าย 

1.8 มูลนิธิฯ มีประสบการณ์และท างานร่วมกบัภาคีทั้งภาครัฐและเอกชนและผูน้  าท่ีเก่ียวขอ้ง
ระดบัพื้นท่ี  

1.9 การด าเนินงานท่ีผ่านมาของมูลนิธิฯ เรียนรู้และปรับปรุงโครงการและแนวทาง
ด าเนินงานมาตลอด เกิดการเปล่ียนแปลงงานของมูลนิธิฯ ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองระดบัหน่ึง 

1.10 กรรมการมูลนิธิฯ มีความพยายามในการปรับปรุง ริเร่ิมโครงการ ด้านการพัฒนา
หมู่บา้นช่อสะอาด และการพฒันาเยาวชนร่วมกบัหน่วยงานและสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ได ้

1.11 มีผูเ้ช่ียวชาญแต่ละด้านแต่ละวงการ ท่ีพร้อมสนับสนุนภารกิจหลกัของมูลนิธิฯ ให้
เกิดผลตามเจตนารมณ์ได ้

1.12 มูลนิธิฯ มีการเปล่ียนแปลงการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง นับไดว้่ามีความคล่องตวัต่อ
สภาวะแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไประดบัหน่ึง 

2. ประเด็นส าคญัสภาวะด้าน “จุดอ่อน” ของมูลนิธิฯ 

2.1 จุดเนน้ (จุดขาย) และผลงานของมูลนิธิฯ ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย และกิจกรรม
ส่วนใหญ่ยงัไม่ตอบโจทยแ์ละช้ีน าแก่สังคมมากพอท่ีจะจูงน าการเปล่ียนแปลงของสังคมตาม
เจตนารมณ์ของมูลนิธิฯ ได ้

2.2 สังคมยงัเขา้ใจคลาดเคล่ือนทั้งในภาพลกัษณ์ ตลอดจนการด าเนินงานท่ีไม่ชดัเจนพอจะ
เป็นจุดอา้งอิงแก่สาธารณะชนทัว่ไปได ้

2.3 บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งของมูลนิธิฯ บางส่วน ยงัมีความเขา้ใจหลกัการ พนัธกิจ เง่ือนไข ระบบหลกั 
ท่ีตอ้งค านึงถึงแตกต่างกนั ขาดความเขา้ใจและการช้ีน าอยา่งมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ทุกภาคี 

2.4 กระบวนการท างานของมูลนิธิฯ ส่วนมากยงัคงมีวฒันธรรมและพฤติกรรมเยี่ยงแบบ
งานราชการทัว่ไป ท าใหร้ะบบงานยงัแข็งตวั มีพิธีการและขั้นตอนมากเกินความจ าเป็น และมีการ
จดัการท่ีแปลกแยกส่วนกนัท างาน 

2.5 บุคลากรส่วนใหญ่ของมูลนิธิฯยงัคงมี กระบวนทรรศน์ ทางการป้องกนัปัญหาการทุจริตฯ 
ของสังคมไทยเป็นสาขา (แบบการท างานภาครัฐเดิม ๆ) ไม่เท่าทนัการเปล่ียนแปลงยุคปัจจุบนั 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่สมรรถนะท่ีตอ้งการในยคุหลงัโควิด19 ยงัดอ้ยการคิดแบบโครงการเชิงยทุธ์ ซ่ึง
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ตอ้งมีการบูรณาการทุกสาขาทุกระดบัในการพฒันาแนวคิด แนวทาง และเทคนิคการปฏิบติังาน
ต่างๆ 

2.6 การจัดการ ขาดความเช่ือมโยงการท างานอย่างมีแบบแผนและอาศยัหลักวิชาการจาก
การศึกษาวิเคราะห์ท่ีชัดเจน โดยต่างคนต่างท าตามหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย ตามความถนัด และ
ความสนใจตนเป็นหลกั 

2.7 การจดัการยงัอ่อนดา้นการประสานงาน/ก ากบัการท างานระหว่างอนุกรรมการแต่ละ
ดา้นใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

2.8 โครงสร้างการจัดการของมูลนิธิฯ ขาดสมดุล ไม่คล่องตวั ท าให้เกิดความชงกัของ
กระบวนการด าเนินงาน ไม่สามารถท าการอย่างต่อเน่ืองภายใตว้ิกฤตการณ์เม่ือเทียบกบัองค์กร
มูลนิธิอ่ืน 

2.9 รายไดจ้ากการบริจาคขององคก์รอ่ืน อนัเป็นช่องทางหลกัท่ียงัไม่หลากหลายพอ และไม่
แน่นอน  

2.10 ดา้นการประสานการสนับสนุนยงัไม่สามารถร่วมกระแสโครงการแบบ CSR กบั
ภาคเอกชนมากพอ ท าใหมี้ความเส่ียงดา้นรายไดสู้ง และไม่สามารถวางแผนระยะยาวอยา่งต่อเน่ืองได ้

2.11 ขาดการวางแนวทางประสานงานระหว่างมูลนิธิฯ และกลุ่มพนัธมิตรทั้งภาครัฐอ่ืน ๆ ท่ี
อยูใ่นพื้นท่ีในการผลกัดนัโครงการอยา่งมีบูรณาการ 

2.12 การด าเนินกิจกรรมแต่ละปีของมูลนิธิฯ ยงัขาดความชดัเจนดา้นการวางกระบวนการ
ขั้นตอนท่ีสามารถบูรณาการการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกนัไม่เกิดการท างานท่ีประหยดัได ้

2.13 โครงสร้างและทีมอ านวยการและการจดัการภายในของมูลนิธิฯ ยงัขาดเจา้หน้าท่ีท่ีมี
ประสบการณ์การบริหารองคก์รท่ีเป็นมูลนิธิ ดอ้ยความรู้ความเขา้ใจท่ีเพียงพอและเท่าทนักบังาน 
ขาดระบบงานมาตรฐานและไม่เท่าทนัในการประสานการบริหารและจดัการ ตลอดจนการก ากบั 
ตรวจสอบและรายงานอยา่งโปร่งใส มีประสิทธิภาพ 

2.14 ยงัไม่มีโครงการอบรมเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ให้มีทศันคติการท างานอย่างจริงจงัและ  
เตม็ประสิทธิภาพ ไม่สับสน ไม่สักแต่วา่ท า 

2.15 การอ านวยการยงัขาดคลงัขอ้มูลและเทคนิคการจดัการ ท่ีใชเ้ป็นฐานทางการตดัสินใจ 
วชิาการและในการท างาน 
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2.16 สถานท่ีและเคร่ืองมือประกอบการของมูลนิธิฯ ยงัไม่มีถาวร และไม่เพียงพอทั้ ง
มาตรฐาน และความเหมาะสมต่อการใชง้านใหส้นองความตอ้งการอยา่งเพียงพอได ้

2.17 ขาดแนวทางและผูป้ฏิบติังานในการน าเทคโนโลยดีา้นดิจิทลัมาช่วยกระบวนการท างาน
ของมูลนิธิอยา่งมีประสิทธิภาพ จริงจงัในดา้นต่าง ๆ 

2.18 ระบบงานและการตดัสินใจยงัไม่มีระบบการกระจายบทบาทและอ านาจ ตลอดจนการ
ตรวจสอบภายในท่ีเป็นระบบและมีมาตรฐาน 

2.19 การขบัเคล่ือนงานส่วนใหญ่อาศยัอดีตขา้ราชการระดบัผูบ้ริหารสูง มุมมองเชิงบริหาร 
จดัการ มีมากเกิน การลงมือปฏิบติัมีขอ้จ ากดั ขาดผูล้งมือท า อยา่งจริงจงั 

2.20 สัดส่วนการท างานและคุณภาพของผลงานข้ึนอยูก่บัรายเฉพาะบุคคลมากกว่าการท างาน
การท างานเชิงโครงสร้าง ท่ีก าหนดมาตรฐานการหวงัผลท่ีชดัเจน 

2.21 กระบวนการตัดสินใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุมัติโครงการ แผนงาน ตลอดจน
ค่าใชจ่้ายดา้นการเงินยงัขาดกระบวนการและขั้นตอนการน าเสนอท่ีชดัเจนรัดกมุ การตรวจสอบหลงั
การใชจ่้าย ท่ีจ  าเป็น ประหยดั และโปร่งใส  

2.22  ยงัปรากฏว่ามีการใชเ้งินสนบัสนุนกิจกรรมของมูลนิธิฯ อย่างซ ้ าซ้อนกบัโครงการอ่ืน
ของภาครัฐ 

2.23 โครงการและกิจกรรมพฒันาหมู่บา้นช่อสะอาดท่ีได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ ส่วน
ใหญ่ซ ้ าซ้อนและไม่แตกต่างมากพอกบัโครงการภาครัฐ ท่ีจะกระตุน้จิตส านึกและความเขา้ใจใน
ความจ าเป็น และประโยชนท่ี์จะตอ้งมีการต่อตา้นทุจริตฯ ประพฤติมิชอบ 

2.24 คณะท างานในแต่ละโครงการไม่มีการติดตามประเมินผล ขาดการเปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสีย 
ขาดระบบตรวจทานการอบรม และลกัษณะโครงการไม่มีโครงข่าย ไม่ต่อเน่ือง เพราะคณะท างาน
ไม่ไดท้ างานเตม็เวลา 

2.25 การประชาสัมพนัธ์ของมูลนิธิฯ มีรูปแบบราชการ (ข่าวแหง้) ยงัตอ้งกระตุน้การรณรงค ์
การเผยแพร่ผลงาน สร้างช่ือเสียง และการระดมพนัธมิตรอยา่งมีประสิทธิภาพไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

2.26 การส่ือสารถึงระดบัพื้นท่ี มูลนิธิฯ ยงัไม่มีระบบกลไกท่ีสร้างความเขา้ใจไดดี้พอในการ
ก่อเกิดความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริงแก่การปฏิบติั และเจตนาการสนบัสนุนของมูลนิธิฯ ได ้
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2.27 ขาดข้อมูลสถานการณ์แท้จริง ท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการทุจริตคอรัปชัน และ
อาชญากรรมทอ้งถ่ิน อนัท่ีจะช้ีน าทิศทาง แนวทางปฏิบติัหลกัหลกัของมูลนิธิฯ ไดอ้ยา่งตรงจุดและ
ต่อเน่ืองเท่าท่ีควร 

2.28 มูลนิธิฯยงัมีผลงานดา้นวิชาการจ ากดั โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ 
คู่มือการพฒันาโครงการและกิจกรรมตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิฯ บนัทึกความคิดเห็น และวารสาร 
รายงานแนวคิดและความกา้วหนา้ ตลอดจนผลงานเด่นและประสบการณ์ต่าง ๆ ของมูลนิธิ ฯลฯ 

2.29 กรรมการยงัขาดประสบการณ์ในการประสานงานร่วมกิจกรรมภาคเอกชนและภาคีอ่ืน ๆ 
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล คุม้กบัค่าใชจ่้ายและทรัพยากรการจดัการท่ีมูลนิธิฯ ตอ้งร่วมจ่ายอยา่งมากจน
อาจเกินผลประโยชนท่ี์ได ้

2.30 แนวนโยบายยงัขาดความชดัเจนในการพฒันาบุคลากรรุ่นใหม่ท่ีจะสานงานของมูลนิธิฯ 
ต่อไดโ้ดยไม่สะดุด และไม่มีปัญหาขาดประสบการณ์ 

2.31 ครอบข่ายงานยงัไม่สามารถสร้างกลไกพี่เล้ียงท่ีเหมาะสมและต่อเน่ือง ในการสนบัสนุน
โดยเฉพาะโครงการและกิจกรรมในพื้นท่ีห่างไกล ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและจริงจงั 

2.32 โครงการและกิจกรรมการอบรมเยาวชนยงัอาศยัวิธีการ “เรียนจ า” จากการบรรยาย และ
การจูงใจจากการแจกแถมมากกว่าการสร้างแนวการ “เรียนรู้” จากฐานความเขา้ใจจิตวิทยาทางบวก 
ตลอดจนแนวทางการปลูกฝังคุณธรรมแบบสัมพทัธ์ อยา่งถูกตอ้ง 

2.33 ผลงานหลายส่วนยงัไม่อาจปรับเสริมทางคุณธรรมและจริยธรรม แก่กลุ่มเป้าหมายใน
การท าดีต่อสังคม ส่วนใหญ่ยงัเนน้เพียงผลผลิตโดยไม่เกิดผลลพัธ์การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอยา่ง
แทจ้ริง 

2.34 บทบาทยงัไม่มีแนวทางด าเนินการท่ีเป็นรูปธรรมในการช่วยเหลือโดยตรงแก่ชาวบา้น 
ท่ีตอ้งการท่ีพึ่ง ผูเ้ดือดร้อนจากปัญหาท่ีถูกโกง และการกลัน่แกลง้อยา่งมิชอบ  

2.35 การด าเนินงานพฒันาของมูลนิธิฯ ยงัขาดความชดัเจนในการสร้างแนวทางบูรณาการ 
บนฐานพลงัของ “บวร” ทั้งในการพฒันาหมู่บา้นและการยกระดบัจิตส านึก  

2.36 กรรมการและท่ีปรึกษามูลนิธิฯ เป็นกลุ่มจิตอาสา ซ่ึงส่วนหน่ึงมีภารกิจหนา้ท่ีและธุรกิจ
อ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นท าใหไ้ม่อาจทุ่มเทกบังานมูลนิธิฯ อยา่งเตม็ท่ีได ้
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3. ประเด็นสภาวะส าคญัด้าน “โอกาส” ของมูลนิธิฯ 

3.1 สังคมไทยมีความต่ืนตวัต่อปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอมมากข้ึน สามารถระดมความ
ร่วมมือเป็นเครือข่ายไปสู่จุดหมายและวตัถุประสงคร่์วม เป็นทิศทางหลกัเดียวกนักบัมูลนิธิฯ ได ้

3.2 วกิฤตการณ์ โควิด 19 ไดพ้ิสูจน์ว่าสังคมไทยมีกลไกอาสาสมคัรท่ีช่วยเสริมความมัน่คง
ทางสังคมท่ีส าคญั (อาทิ อสม.อพปร. สภาชุมชน ภาคประชาสังคม ฯลฯ) ท่ีมีบทบาทส าคญัในการ
ท าหนา้ท่ีตรวจสอบก ากบัใหเ้กิดการกกัตวักลุ่มเส่ียงมิให้แพร่เช้ือไวรัส  และบทบาทอ่ืน ๆ ต่อการ
พฒันาอย่างย ัง่ยืน (อาทิ โครงการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ โครงการชุมชนไม่ท้ิงกนั) ซ่ึงกลุ่ม
อาสาระดบัหมู่บา้น ชุมชนเหล่าน้ี สามารถกระจายหนา้ท่ีในการสนบัสนุนภารกิจท่ีสอดคลอ้งกบั
เจตนารมณ์ของมูลนิธิฯ โดยกระจายกนัท างานไปทัว่ภูมิภาคได ้

3.3 ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหลกัในภาคีอ่ืน ๆ มีบทบาทและเจตนารมณ์พร้องกบัมูลนิธิฯ ในการ
พฒันาสังคมท่ีไม่คดโกง ไม่ทุจริตประพฤติมิชอบ และสามารถด าเนินการร่วมกนัในการยกระดบั
สมรรถนะของหมู่บา้น-ชุมชน ใหเ้กิดสังคมไทยท่ีมีการพฒันาทางจิตใจอยา่งต่อเน่ือง 

3.4 คนไทยยงัมีค่านิยมในการช่วยแบ่งปันน ้ าใจ อาหาร และปัจจยัเพื่อการยงัชีพแก่ผูมี้
ปัญหาอยู่มาก ค่านิยมน้ีสามารถเป็นวฒันธรรมรากฐานการพึ่งพากนั ความเอ้ืออาทรกนั เพื่อการ
แกไ้ขปัญหาระยะยาวได ้

3.5 สังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิง่ในชนบทมีวฒันธรรมทางการเกษตรเป็นพื้นฐาน ซ่ึงเป็น
องคป์ระกอบส าคญัดา้นความมัน่คงทางอาหารท่ีมีรากเหงา้เดิมและความมัง่คงทางสังคมท่ีส าคญัใน
ยามท่ีเกิดวกิฤตการณ์ใด ๆ 

3.6 คนไทยส่วนมากมีค่านิยมในการร่วมกนัประกอบการทางศาสนาดว้ยจิตศรัทธาเป็น
ทุนเดิมดา้นการปฏิบติั การระดมพลงัเครือข่ายสามารถท าไดโ้ดยอาศยัการช้ีน าท่ีถูกตอ้งตามหลกั
ปรัชญาของการพฒันาและหลกัศาสนาท่ีมีอยู ่

3.7 ผูน้  าทางศาสนาส่วนใหญ่ไม่ขดัแยง้กบัหลกัการของมูลนิธิฯในการผลกัดนัให้เกิดการ
ยกระดบัจิตใจของหมู่บา้นและเยาวชนภายใตโ้ครงการการพฒันาหมู่บา้นและเยาวชนช่อสะอาด  

3.8 มีตวัอย่างท่ีพระสงฆ์ในทอ้งถ่ินสามารถมีบทบาทในการเป็นพนัธมิตร และพี่เล้ียงแก่
โครงการหมู่บา้นช่อสะอาดและการพฒันาเยาวชนได ้

3.9 ธรรมทางศาสนาต่าง ๆ ลว้นสามารถสร้างความศรัทธาให้ตระหนักและร่วมเสริมจิต
สาธารณะเพื่อการตา้นทุจริต สร้างการรู้ รัก สามคัคี ท่ีเขม้แขง็ของหมู่บา้นได ้
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3.10 เร่ิมมีโครงการสัมมนาและอบรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการระดมความร่วมมือจากคณะ
พระสงฆใ์หมี้บทบาทร่วมการพฒันาหมู่บา้นและเยาวชน ตามเจตนาของหมู่บา้นช่อสะอาด 

3.11 ต าราและเอกสารวิชาการเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนศาสตร์
พระราชามีจ านวนมาก และยงัมีสถาบนัท่ีเป็นแหล่งรวบรวมทางวิชาการ ซ่ึงสามารถคน้ควา้และ
ศึกษารายละเอียดทางเอกสารวิชาการฯ เพื่อเป็นแนวทางท่ีมูลนิธิฯ สามารถน ามาใชไ้ดห้ลากหลาย
และกวา้งขวาง รวมทั้งเขา้กบับริบทของยคุสมยัได ้

3.12 มีงานวิจัยและหนังสือด้านปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบสังคมไทยหลากหลาย
สามารถน ามาประยกุตใ์ชเ้พื่อเสริมสมรรถนะทางวชิาการของมูลนิธิฯ ตามเจตนารมณ์ได ้

3.13 หลกัการและแนวคิดการพฒันา และการด าเนินการพฒันาในลกัษณะโครงการหมู่บา้น
ช่อสะอาดและเยาวชนช่อสะอาดต่าง ๆ ของหมู่บ้านในปัจจุบัน สามารถน ามาวิเคราะห์และ
ประยกุตใ์ชเ้พื่อการด าเนินงานเชิงยทุธ์ท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากกวา่เดิมได ้

3.14 เทคโนโลยดิีจิทลัสามารถน ามาประยกุตใ์ชเ้พื่อลดค่าใชจ่้ายของการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ 
ของมูลนิธิฯ ควบคู่กบัการเสริมสมรรถนะการท างานดา้นต่าง ๆ ได ้

3.15 โรงเรียนท่ีลูกหลานของหมู่บา้นไดรั้บการศึกษาเล่าเรียนมานั้น ส่วนใหญ่มีสถานท่ีและ
บุคลากรท่ีพร้อมใหค้วามช่วยเหลือหมู่บา้น ทั้งดา้นกิจกรรมและความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งได ้

3.16 สถาบนัการศึกษาฯ ตลอดจนกลุ่มขบัเคล่ือนในระดบัต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนของไทย 
สามารถเขา้มาเป็นพนัธมิตรเชิงยทุธ์ในการสนบัสนุนการพฒันาตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิฯ ได ้

3.17 องคก์รนานาชาติท่ีสนบัสนุนการต่อตา้นทุการจริตฯ มีแนวนโยบายและประสบการณ์
ตลอดจนเทคนิคการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืท่ีสอดคลอ้งกบัความมุ่งหมายของมูลนิธิฯ 

3.18 หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยท่ีมีโครงการท่ีว ัตถุประสงค์สอดคล้อง รองรับกับ 
กลุ่มเป้าหมาย และมีหลกัการและแนวทางด าเนินการคลา้ยคลึงกบัมูลนิธิฯ สามารถจะบูรณาการ
ร่วมเป็นพนัธมิตรของการพฒันาเป้าหมายร่วมกนัได ้

3.19 เร่ิมมีปรากฏการณ์ท่ีผูน้  าหมู่บา้นฯ ไม่ยอมรับการสนบัสนุนในกรณีท่ีใชเ้งินงบประมาณ
เป็นตวัล่อความร่วมมือท่ีไม่เกิดผลการพฒันาท่ีแทจ้ริงของชุมชน-หมู่บา้น 

3.20 สถาบนัครอบครัวในทอ้งถ่ินยงัคงมีค่านิยมการนบัถืออาวุโส ความรักในพ่อแม่ และความ
ผกูพนัท่ียอมเสียสละความสุขเพื่อประโยชนแ์ละการยกระดบัจิตส านึกของลูกหลานใหเ้ป็นคนดีได ้
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3.21 เดก็นกัเรียนเร่ิมมีการแสดงออก และสามารถระดมความคิดในกิจกรรมรณรงคโ์ดยกลุ่ม
ตนเองเป็นผูน้  าความคิดในการต่อตา้นทุจริตฯในสังคม 

3.22 หมู่บา้นฯ มีตวัอย่างและบทเรียนท่ีพระสงฆ์ในทอ้งถ่ิน สามารถมีบทบาทในการเป็น
พนัธมิตร และพี่เล้ียงแก่โครงการหมู่บา้นช่อสะอาดและการพฒันาเยาวชนได ้

3.23 เร่ิมมีโครงการสัมมนาและอบรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการระดมความร่วมมือจากคณะ
พระสงฆใ์หมี้บทบาทร่วมการพฒันาหมู่บา้นและเยาวชนช่อสะอาด ตามเจตนาของโครงการฯ  

3.24 โรงเรียนท่ีลูกหลานของหมู่บา้นไดรั้บการศึกษาเล่าเรียนมานั้น ส่วนใหญ่มีสถานท่ีและ
บุคลากรท่ีพร้อมใหค้วามช่วยเหลือหมู่บา้น ทั้งดา้นกิจกรรมและความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งได ้

3.25 เยาวชนปัจจุบันมีช่องทางการเรียนรู้ได้รวดเร็วและเท่าทัน เป็นกลุ่มร่วมผลักดัน
แผนงานโครงการไดร้ะดบัหน่ึง 

3.26 ชาวชุมชนท่ีไดรั้บการศึกษาสูงและเป็นบุคลากรรุ่นใหม่ท่ีมีศกัยภาพเร่ิมกลบัสู่หมู่บา้น 
เพื่อวถีิชีวติท่ีมัน่คงกวา่ เป็นก าลงัระดบัผูน้  าหมู่บา้นได ้

3.27 ภาคีระดับทอ้งถ่ินและอาสาสมคัร ตลอดจนประชาสังคมท่ีมีอยู่ทัว่ประเทศ ท่ีมีการ
จดัตั้งตามกฎหมายสามารถพิสูจนส์มรรถนะในการประสานงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.28 ชุมชนมีทกัษะในการเก็บออมจากแหล่งทุนต่าง ๆ เพื่อการพฒันาตามความตอ้งการท่ี
แทจ้ริงของหมู่บา้นภายหลงั 

4. ประเด็นสภาวะส าคญัด้าน “อปุสรรค-ข้อจ ากดั คุกคาม” ของมูลนิธิฯ 

4.1 สภาวะทางการบริหารจดัการตลอดจนแนวนโยบายโดยทัว่ไปของรัฐ ปัจจุบนัมีแนวโนม้
ท่ีจะไม่ยอมรับแนวทางและหลกัการสากลดา้นการต่อตา้นการทุจริตฯ 

4.2 สภาวะทางเศรษฐกิจของสังคมไทยในปัจจุบนัไม่เอ้ือต่อการสนบัสนุนการท างานของ
มูลนิธิฯ ไดโ้ดยเฉพาะอยา่งยิง่การสนบัสนุนทางดา้นการเงิน 

4.3 ภารกิจและแนวทางการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชนัภายหลงัวิกฤตการณ์โควิด 19 จะมี
พื้นท่ีปัญหาขยายตวัอย่างซ ้ าซ้อนมากข้ึน เน่ืองจากขนาดของงบประมาณท่ีเพิ่มข้ึนและการด าเนิน
โครงการท่ีขั้นตอนการตรวจสอบส่วนใหญ่ด าเนินการผา่นระบบราชการ 

4.4 นักการเมืองในประเทศไทยยงัไม่ตระหนักถึงภัยจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันท่ีมี
ผลกระทบทั้งระยะสั้ นและระยะยาวต่อภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของสังคมไทยยงัไม่
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สนบัสนุนใหมี้กลไกทุกระดบัเขา้มีส่วนร่วมการตรวจสอบพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชนัอยา่งจริงจงัและ
มีประสิทธิผล 

4.5 พฤติกรรมการอุปถมัภ์กันของกลุ่มเครือญาติ ของกลุ่มสถาบนันิยม ขา้ราชการหน่วย
เดียวกนั ฯลฯ ถูกน ามาใชเ้ป็นค่านิยมผิด ๆ ในการมีส่วนร่วมมือและช่วยเหลือรู้เห็นเป็นใจกนัในการ
ทุจริตคอร์รัปชนัของสังคมไทย 

4.6 ความคิด/เคยชินแบบเดิม ๆ ในการรอรับความช่วยเหลือโดยเฉพาะจากหน่วยงานรัฐท าให้
ผูน้  าชุมชนดา้นต่าง ๆ ไม่ริเร่ิมการพึ่งพาตนเองเท่าท่ีควร 

4.7 พระสงฆ์ในทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ยงัคงไม่เขา้มามีส่วนร่วมการยกระดบัจิตสาธารณะของ
ชาวบา้นเพื่อการต่อตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบ เพราะไม่เข้าใจเจตนาท่ีแท้จริง และคิดว่าเป็น
กิจกรรมทางโลก 

4.8 ผูน้  าระดบัหมู่บา้นและชุมชนในภูมิภาค จะรอมชอมมากกว่าขดัแยง้พฤติกรรมของกลุ่ม
นกัการเมืองและขา้ราชการแบบเดิม ๆ ท่ีมกัจะมีแนวโนม้ในการชกัชวนใหจ้  ายอมต่อการทุจริตฯ 

4.9 ปัญหาความยากจนและเหตุเฉพาะหน้าเร่ืองปากท้องและหน้ีสินหลังช่วงวิกฤตการณ์               
โควิด 19 (ท่ีมีอยูรุ่นแรงกว่าท่ีเคยคิด) ท าใหผู้น้  าครอบครัวและชาวบา้นส่วนหน่ึงตอ้งแกไ้ขในการอยู่
รอดของครอบครัวโดยอาจยอมรับกระบวนการช่วยเหลือท่ีอาจมีการร่ัวไหลของงบประมาณช่วยเหลือ
ท่ีรัฐจดัสรรให ้

4.10 วฒันธรรมบริโภคนิยมและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนส าคญักว่าสาธารณะยงัคงถ่ายทอด
จากผูป้กครองสู่เยาวชนในหมู่บา้นดว้ยเช่นกนั 

4.11 โรงเรียนในระดบัชุมชนส่วนใหญ่จะถูกก ากบัให้ตอ้งด าเนินการตามนโยบายท่ีมาจาก
ส่วนกลาง โดยขาดปัจจยัและการสนบัสนุนการปลูกฝังค่านิยมและพฤติกรรมท่ีเกิดการระเบิดจาก
ภายใน เพื่อการแกไ้ขปัญหาหลกั ๆ ท่ีทอ้งถ่ินตอ้งเผชิญไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

4.12 ยงัคงปรากฏพฤติกรรมในสังคมไทย ท่ีมีค่านิยมทางวฒันธรรมดั้งเดิมต่อระบบอุปถมัภ ์
ระบบพรรคพวก ระบบญาติ ฯลฯ 

4.13 ข่าวและขอ้มูลทางส่ือเนน้ย  ้าความเขา้ใจวา่ผูก้ระท าผิดยงัมีโอกาสรอดการตรวจสอบท่ีมี
การรอมชอม สองมาตรฐาน  

4.14 กฎหมายและกระบวนการด้านความยุติธรรมปัจจุบนั ยงัปรากฏให้สาธารณะเห็นว่า
บทลงโทษมีสภาพ สมประโยชน ์ไม่เดด็ขาด ไม่ยติุธรรมในทุกระดบัชั้น 
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4.15 ชาวชุมชนในพื้นท่ีชนบทห่างไกลยงัเขา้ไม่ถึงขอ้มูลและการศึกษา และส่วนใหญ่ยงัไม่
เช่ือวา่จะสามารถยกระดบัจิตสาธารณะถึงระดบัท่ีจะเกิดผลต่อการตา้นทุจริตและประพฤติชอบได ้

4.16 กลุ่มผูน้  าทางศาสนา และผูน้  าชาวบา้น ยงัขาดวิสัยทศัน์และความเช่ือมัน่ร่วมในการ
เสริมความพร้อมในการร่วมกนั “จุดระเบิดจากภายใน” เพื่อตา้นการทุจริตฯ 

4.17  การสนับสนุนด้านงบประมาณยงัไม่สามารถเช่ือมโยงสนับสนุนแก่องค์กรสาธารณะ 
อาทิมูลนิธิต่าง ๆ โดยทัว่ไปไดโ้ดยตรง 

4.18 โครงการภาครัฐท่ีทุ่มงบประมาณจ านวนมาก (เพื่อผลทางการเมือง) ท าให้ชุมชน-
หมู่บา้นไม่อาจปฏิเสธ และเกรงท่ีจะร่วมมือกบัโครงการฯ ของมูลนิธิฯ ไดใ้นเวลาเดียวกนั  

4.19 มีองค์กรต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชันภาครัฐท่ียงัไม่ร่วมมือกบัมูลนิธิฯ ในการผลกัดัน
โครงการพฒันาฯ และเขา้ใจว่ามูลนิธิฯ เป็นคู่แข่งท่ีมีขอบข่ายงานซ ้ าซอ้นกบัโครงการตา้นทุจริตของ
ตน การขดัแยง้ดงักล่าวท าใหห้มู่บา้นกลุ่มเป้าหมายมีความสับสนได ้ท าใหไ้ม่ก่อเกิดผลการเรียนรู้ตาม
เจตนารมณ์ของมูลนิธิฯ ได ้

4.20 มีปรากฏการณ์ท่ีหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐยงัไม่ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบติังานตาม
ระเบียบและเจตนาของกฎหมาย ปล่อยปละ รอมชอม มีช่องว่าง ไม่มีมาตรการลงโทษท่ีชัดเจนและ           
ทนัการณ์เพียงพอแก่ความเขด็หลาบ 

4.21 องค์กรภาคประชาชนยงัมิไดรั้บการคุม้ครองและยอมรับทางกฎหมายเพียงพอในการ
สร้างเครือข่ายตา้นทุจริตฯ (และการเป็นพยานคดีทุจริต การเปิดเผยขอ้มูลขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การทุจริตในโครงการ กิจกรรม ของภาครัฐ) ท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งแทจ้ริง 

4.22 ชาวบา้นและกลุ่มผูน้  าส่วนใหญ่ยงัไม่เขา้ใจอย่างลึกซ้ึง พอแก่การน าหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตแ์ละบูรณาการร่วมกบัแนวคิดแนวทางท่ีเหมาะสมกบัภูมิสังคม เพื่อใช้
อยา่งไดผ้ล 

4.23 หลกัการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยงัขาดการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐสู่
การปฏิบติัระดบัทอ้งถ่ิน อยา่งต่อเน่ือง 

4.24 สังคมไทยปัจจุบนัมีความต่ืนตวั แต่ส่วนใหญ่ยงัดอ้ยจิตส านึกการรังเกียจการทุจริต 
4.25 แนวนโนบายของรัฐยงัมิได้ให้ความส าคัญต่อปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบท่ีมี

ผลกระทบอยา่งส าคญัต่อสมรรถนะทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในการพฒันาประเทศ 
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4.26 นโยบายการศึกษายงัไม่เห็นความส าคญัพอแก่การพฒันาการเรียนรู้ของสังคมดา้นการ
ป้องกนัปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบท่ีมีประสิทธิภาพ และยกระดบัจิตสาธารณะไม่รอมชอมต่อการ
ทุจริตฯ ได ้

4.27 ครอบครัวยงัถูกมองข้ามในการเป็นปัจจัยทางส่ิงแวดล้อมท่ีส าคัญของการปลูกฝัง
พฤติกรรมของเยาวชนในหมู่บา้นอยา่งใกลชิ้ด และต่อเน่ืองได ้


