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แผนงาน/โครงการเชิงยุทธ์ ; โครงการอบรมค่ายชุมชนช่อสะอาดในเขตกรุงเทพมหานคร 
“แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต” 

  

 
1. ชือ่โครงการ อบรมค่ายชุมชนชอ่สะอาดในเขตกรุงเทพมหานคร “แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจรติ” ปี พ.ศ.2564 
2. ประเภทโครงการ 

√  โครงการเชิงกลยุทธ์ )ตามยุทธศาสตร์การขยายการดำเนินการโดยร่วมภาคีเครือข่ายเชิงยุทธ์( 
  โครงการใหม่ 
  โครงการตามนโยบายเร่งด่วน 
√  โครงการร่วมมือระหว่างองค์กร (กรุงเทพมหานคร, มหาวิทยาลัย และ เอกชน) 
√  โครงการต่อเนื่อง (ที่ได้ปรับให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์แล้ว) 

 โครงการอื่นๆ เพ่ิมเติมจากแผนยุทธศาสตร์ 
 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ชื่อ นางศิริรัตน์ วสุวัติ 
           ตำแหน่ง ประธานอนุกรรมการวิชาการ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต 
4. ที่ปรึกษาโครงการ 
           ชื่อ  ศาสตาราจารย์ ดรพิชัย สดภิบาล. 
   ตำแหน่ง อนุกรรมการวิชาการ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต  
5. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามูลนิธิ 
         5.1 ยุทธศาสตร์การขยายการดำเนินการโดยมีภาคีเครือข่ายเชิงยุทธ์ 

     เน้นการบูรณาการการทางานร่วมกับองค์กรและภาคีเครือข่ายเชิงยุทธ์  โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง
อาสาสมัครและภาคประชาสังคมระดับท้องถ่ิน เพ่ือเป็นการระดม ทรัพยากรการจัดการร่วมกันโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในการดำเนินงานช่วง   ปี ข้างหน้าที่มีทรัพยากรการจัดการจำกัดในการดาเนินโครงการหลัก โดยเฉพาะ 5-3
โครงการการพัฒนาหมู่บ ้านช่อสะอาดและโครงการที่เก่ ียวข้องของการยกระดับ จิตสานึกของเยาวชนช่อ
สะอาด ให้ครอบคลุมพ้ืนที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย ส่วนใหญ่ในสังคมไทย 

5.2 แนวคิดท่ีสอดคล้องและแผนงานที่ที่สอดคล้องและแผนงาน 
     ประสานการดำเนินงานร่วมองค์กรพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจน ผู้เชี่ยวชาญแต่ละ

วงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการศึกษา สาธารณสุขอาสาสมัคร สภาองค์กรชุมชนประชาสังคมทั่วไป และ /
หน่วยงานสถาบันการศึกษา รวมทั้ง ผู้เชี่ยวชาญแต่ละวงการของการพัฒนาชุมชนที่เก่ียวข้อง ตลอดจนควร

ศักยภาพที่จะร่วมจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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5.3 เจตนาเฉพาะ 
 )1ระดับโครงการ เน้นการบูรณาการการทางานร่วมกับองค์กรและภาคีเครือข่ายเชิงยุทธ์  โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งอาสาสมัครและภาคประชาสังคมระดับท้องถ่ ิน เพื่อเป็นการระดม ทรัพยากรการจัดการร่วมกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดำเนินงาน 

)2ระดับแผนงาน ประสานการดำเนินงานร่วมองค์กรพันธมิตร ทั ้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจน 
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละวงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการศึกษา สาธารณสุขอาสาสมัคร สภาองค์กรชุมชนประชา /
สังคมท่ัวไป และหน่วยงานสถาบันการศึกษา รวมทั้ง ผู้เชี่ยวชาญแต่ละวงการของการพัฒนาชุมชนที่เกี่ยว 

3) ระดับยุทธศาสตร์ การขยายการดำเนินการโดยมีภาคีเครือข่ายเชิงยทุธ์ ผลักดันอย่างต่อเน่ืองในการ
สร้างพลังการขับเคลื่อนร่วมกับภาคีท่ีเก่ียวข้องทุก ระดับให้เกิดการสมานสามัคคีในการต้านทุจริตร่วมกันไม่
ขัดแย้งแต่ร่วม ถักทอ ควบคู่กับการจัดตั้งสถาบันต่อต้านนการทุจริตแห่งชาติในระยะยาว  เพื่อทำหน้าที่ให้
สังคมไทยหลุดพ้นจากสภาพสังคมท่ีเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 

.6หลักการและเหตุผลความจำเป็น 
หลักการและเหตุผลของโครงการ 
มูลนิธิต่อต้านทุจริต ปลูกจิตสำนึกเยาวชนไม่โกง จากการทที่นายวิชา มหาคุณประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต 
(ANTI-CORRUPTION FOUNDATION) เปิดตัวมูลนิธิต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นทางการโดยมีวัตถุประสงค์ใน
การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับคนในชาติ โดยเฉพาะ
เยาวชนให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
วิจัยและการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณของหน่วยงานหรือบุคคลที่ดีเด่นในด้าน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้การช่วยเหลือผู ้ได้รับผลกระทบจากการสนับสนุนการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริต รวมทั้งดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆแต่ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองไป
แล้วนั้นจากเจตนารมณ์ของมูลนิธิฯ ที่มุ่งไปที่เยาวชนเพราะจะเป็นกำลังสำคัญในอนาคตและการต่อต้านการ
ทุจริตในหลายประเทศที่ประสบความสำเร็จได้ก็เพราะเยาวชนจึงสร้ างหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตขึ้นใน
โรงเรียนและมหาวิทยาลัย ดำเนินการให้เป็นรูปธรรม 
 ดังนั้นเพื่อที่จะให้มีผลต่อสังคมอย่างต่อเนื่องทางมูลนิธิต่อต้านการทุจริตจึงได้จัดโครงการรณรงค์เพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต  ขึ้นมาอีกกิจกรรมหนึ่ง ภายใต้โจทย์ที่กําหนดไว้ดังนี้  “แต้มสีเติมฟันต่อต้านการทุจริต” 

วัตถุประสงค์ของโครงการ (Objectives) 
 1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานให้เกิดความร่วมมือในการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม
ในความซื่อสัตย์สุจริต ในชุมชนช่อสะอาดในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือสร้างเครือข่ายและเสริมสร้างบทบาทในการเฝ้าระวังและมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบในในชุมชนช่อสะอาดในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนช่อ
สะอาดในเขตกรุงเทพมหานคร กับคณะกรรมการผู้จัดงานของมูลนิธิและองค์กรที่ให้การสนับสนับสนุน 

 4. เพ่ือสร้างในชุมชนช่อสะอาดในเขตกรุงเทพมหานครให้สนใจกระบวนการและการป้องการ 
ทุจริตให้สังคม  

 6.1 ความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการ การตอบสนอง สภาวะแวดล้อมและหลักการบริหารเชิงกล
ยุทธ์การประกาศนโยบายของรัฐบาลในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐ ที่ผ่านมายังไมม่ี
ส่วนราชการใดของฝ่ายบริหารที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โดยตรง  ทำให้รัฐบาลไม่สามารถควบคุม กำกับ ดูแล และผลักดันให้การดำเนินการตามนโยบายด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมายโดยใช้สื่อทางงาน
ศิลปกรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ผลงานแบบมวลชนจิตรกรรมลักษณะเชิงประจักษ์แบบต้นน้ำกลางน้ำและ
ปลายน้ำ 

6.2 ความจำเป็นด้านการสร้างผลงานที่โดเด่นมีผลกระทบสูงต่อบทบาทหน้าที่ของมูลนิธิ 
 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงได้จัดทำขึ้นเพ่ือให้

การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม ในการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม ให้กับคนในชาติ โดยเฉพาะ
เยาวชน ให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาตลอดจนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความรู้ความเข้าใจในด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีคุณธรรม จริยธรรม  การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณของหน่วยงานและบุคคลที่ดีเด่นในด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความซื่อสัตย์ สุจริต ให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการ
สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดำเนินการเพ่ือสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลหรือร่วมมือ
กับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลต่างๆ 
 6.3 แนวคิดกิจกรรมในการปฏิบัติกิจกรรม รูปแบบกิจกรรม  

ศิลปกรรมบนกำแพงในการรณรงค์เพื ่อต่อต้านการทุจริต  ในหัวข้อ“แต้มสีเติมฝัน The Arts 
Landmark in Thailand”สร้างสรรค์ขึ ้นมาเพื ่อเปิดโอกาสให้เยาวชนนิสิต นักศึกษา นักเรียน ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ประชาชนทั่วไปได้มีเวทีในการแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์งานศิลปกรรม
ในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต สร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์
เชิงบวกของการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ กับและองค์กรที่ให้การสนับสนับสนุน ค้นหา
จิตรกรรุ่นใหม่ที่ใสใจงานศิลปะเพ่ือต่อต้านการทุจริตให้สังคม โดยเชิญชวนให้นิสิตนักศึกษา นักเรียนและบุคคล
ทั่วไปร่วมโครงการในการรณรงค์เพ่ือต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ “แต้มสีเติมฟันต่อต้านการทุจริต”  
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 .7กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมโครงการพันธมิตรเชิงกลยุทธ์/ 
7.1“แต้มสีเติมฟันต่อต้านการทุจริต”คนชุมชนช่อสะอาดในเขตกรุงเทพมหานครที่ได้รับการเสริมสร้าง 

องค์ความรู้ บทบาทในการเฝ้าระวัง และมีส่วนร่วมในการป้องกัน และ ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  จำนวน 33 
เขต 33 โรงเรียน ๆ ละ 150 คน รวม 4,950 คน โดยมีผู้แทนมูลนิธิเข้าไปดำเนนการ ในรูปแบบของคณะทำงาน 
ติดต่อประสานงานทุกภาคส่วนดังกล่าว 

7.2 สถานที่ดำเนินการ โครงการประกวด “แต้มสีเติมฟันต่อต้านการทุจริต”คนชุมชนช่อสะอาดในเขต
กรุงเทพมหานคร จำนวน 33 เขต 33 โรงเรียน ๆ ละ 150 คน รวม 4,950 คน โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอบรม
ค่ายชุมชนช่อสะอาดกรุงเทพมหานครแต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริตร 

 1. โรงเรียนวัดสะพาน เขตคลองเตย 
 2. โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมถ์วิทยา เขตคลองสามวา 
 3.โรงเรียนวัดมงคลวราราม เขตจอมทอง 
 4. โรงเรียนพหลโยธินพวงเจรญิอุปถัมภ์ เขตดอนเมือง 
 5. โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ 
 6. โรงเรียนวัดราชสิทธาราม เขตบางกอกใหญ ่
 7. โรงเรียนวัดคลองบัว เขตบางเขน 
 8. โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม เขตบางคอแหลม 
 9. โรงเรียนบางเชือกหนัง (พูนบำเพ็ญอนุสรณ์) เขตบางแค 
 10. โรงเรียนวัดประชาศรัทธาธรรม  เขตบาซื่อ 
 11. โรงเรียนวัดศรีเอ่ียมอนุสรณ์  เขตบางนา 
 12. โรงเรียนบ้านนายผล (แม้นสุวรรณอุปถัมภ์) เขตบางบอน 
 13. โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า เขตบางรัก 
 14. โรงเรียนวัดนวลจันทร ์เขตบึงกลุ่ม 
 15. โรงเรียนวัดชัยมงคล เขตปทุมวัน 
 16. โรงเรียนประชาราชอุปถัมภ์วิทยา เขตประเวศ 
 17. โรงเรียนวัดพระพิเรนทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
 18. โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมเขตพระโขนง 
 19. โรงเรียนวัดอินทรวิหาร เขตพระนคร 
 20. โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล เขตสะพานสูง 
 21. โรงเรียนวัดโคนอน เขตภาษีเจริญ 
 22. โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ เขตมินบุรี 
 23. โรงเรียนวัดช่องนนทรี  เขตยานนาวา 
 24. โรงเรียนวัดพระยายัง  เขตราชเทว ี
 25. โรงเรียนวัดบางปะกอก เขตราษฏร์บูรณะ 
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 26. โรงเรียนวัดขุมทอง  เขตลาดกระบัง 
 27. โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า เขตลาดพร้าว 
 28. โรงเรียนวัดจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธ์วงศ์ 
 29. โรงเรียนประชาบำรุง เขตหนองแขม 
 30. โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา เขตหนองจอก 
 31. โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ เขตหลักสี่ 
 32. โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง 
 33. โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก เขตวังทองหลาง 

7.3 โดยมีผู้แทนมูลนิธิในรูปแบบของคณะทำงานติดต่อประสานงานทุกภาคคี เครื่องข่ายในการ 
ร่วมกันทำโครงการต้องครบถ้วน ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการวิชาการ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นักศึกษา 
คณาจารย์ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร ข้าราชการและ นักการเมืองท้องถิ่น 
ผู้สนับสนุนโครงการ และสื่อสารมวลชน 

7.4 สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการตามบันทึกข้อตกลง 
 1. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุร ี
 5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 6. วิทยาลัยเพาะช่าง 
 7. มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 8. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครินทร์ 
 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเ์กษม 
 10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี 
 11. Begin@EDU 
 

7.5 ภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ 
 1. บริษัท ทีโอเอ เพนท ์ประเทศไทย จำกัดมหาชน 
 2 Sherw & D Corporation 
 3. S Chaindrite 
 4. บริษัท เลิศลอยเมทัล ชีท จำกัด 
 5. O Max Can & Printing  
 6. BITEC Beyond Materials 
 7. TNN2 true visions 784 
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 8. Jele Light 
 9. ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย 

7.6 กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Targets group) 
 1.“แต้มสีเติมฟันต่อต้านการทุจริต”ชุมชนช่อสะอาดในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน  33 แห่ง 
 2. ขอบเขตงานเขียนภาพแห่งละ 100 ตารางเมตร จำนวน 33 แห่ง รวม 3,300 ตารางเมตร 
 3. ขอบเขตเชิงปริมาณจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการแห่งละ 150 คน รวม 4,950 คน 
 4. ระยะเวลาในการดำเนินการ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือน ธันวาคม  
 5. ระเวลาปฏิิบัติงานเติมสีแต้มฝันต่อต้านทุจริต แห่งละ 1 วัน ร่วม 33 วัน 

 
 .8วัตถุประสงค์หลักโครงการ 
   8.1 วัตถุประสงค์หลัก  

เพ่ือสร้างศิลปกรรมที่สามารถสื่อสารสาธารณะในการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานให้เกิด
ความร่วมมือในการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต และสร้างให้เกิดชุมชนช่อสะอาด ใน
กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ในองค์รวมของ “บวร”   
 8.2 วัตถุประสงค์รอง 

เพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มของครูอาจารย์  บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน นิสิตนักศึกษา ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และเสริมสร้างบทบาทในการเฝ้าระวังและมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ในกรุงเทพมหานคร 

 
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs & Outcomes)  
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ“แต้มสีเติมฟันต่อต้านการทุจริต”โรงเรียนในชุมชน
ช่อสะอาดในเขตกรุงเทพมหานคร 33 แห่ง มหาวิทยาลัย สถาบันและ
หน่วยงานทางการศึกษา ภาคเอกชน เพ่ือสร้างศิลปกรรมที่สามารถสื่อสาร
สาธารณะในการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานให้เกิดความร่วมมือ
ในการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต และสร้างให้เกิดชุมชน
ช่อสะอาด ในกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ในองค์รวมของ “บวร”   

 4,950คน 
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เชิงคุณภาพ สร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในชุมชนช่อสะอาดในเขต
กรุงเทพมหานคร และ มหาวิทยาลัย สถาบันและหน่วยงานทางการศึกษา 
ภาคเอกชน บทบาท ในการเฝ้าระวัง และมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ 

 

เชิงเวลา โครงการ/กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 80 

 
10.ระยะเวลาในการดำเนินการ 
  เดือนมีนาคม 2564-เดือนธันวาคม 2564 

 .11วิธีดำเนินการแนวทางการดำเนินการและการดำเนนิการปฏิบัติการนพื้นที่เป้าหมายและความพร้อม/
  ในการดำเนนิการ การสนับสนุนต่าง ๆ 

ศิลปกรรมบนกำแพงในการรณรงค์เพื่อต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ“แต้มสีเติมฝันต่อต้านทุจริต
สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนนิสิต นักศึกษา นักเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประชาชนใน
พื้นที่ที่ได้รับคัดเลือกโรงเรียนในเขตทั้ง 50 ได้มีเวทีในการแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์งาน
ศิลปกรรมในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต สร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์และ
ประสบการณ์เชิงบวกของการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ กับและองค์กรที่ให้การสนับ
สนับสนุน ค้นหาจิตรกรรุ่นใหม่ที่ใสใจงานและสามารถสร้างงานศิลปะเพื่อต่อต้านการทุจริตให้สังคม โดยเชิญ
ชวนให้นิสิตนักศึกษา นักเรียนและบุคคลทั่วไปร่วมโครงการ 
 
 .12ประมาณการด้านการเงินและแหล่งที่มา 
      งบประมาณหน่วยงานที่สนับสนุนมูลนิธิต่อต้านการธุจริต     
      งบประมาณสนับสนุนสีจากบริษัท ทีโอเอ เพ้นท ์)ประเทศไทย( จำกัด )มหาชน(   

 
13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

13.1 เป็นเวทีที่จะให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความรู้ ความสามารถ อย่างเต็มกำลัง ในการ
นำเสนอแนวคิด เทคนิคและวิธีการด้านงานศิลปกรรม เพื่อสื่อสารการต่อต้านการทุจริต ไปสู่สาธารณะอันจะ
นำไปสู่การพัฒนาตนเอง และสร้างประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปในอนาคต  

13.2  นักเรียน นักศึกษา จะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม มีส่วนร่วมในการ
สร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นผลงานศิลปกรรมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในกรุงเทพมหานคร และยังได้รับ
ทุนการศึกษาไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 
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13.3 สามารถสร้างสื ่อการเรียนการสอนในกลุ ่มสาระวิชา โตไปไม่โกงของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 33 แห่ง ในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตได้จำนวนมาก ซึ่งสามารถสะท้อนความคิด 
ทัศนคต ิและเจตนารมณ์ของเครือข่าย  

1.5.4 มูลนิธิฯจะได้เครือข่ายและจำนวนของกลุ่มประชากรที่มีความรู้ ความเข้าใจในสาระและเนื้อหา
ของการทุจริตทั้ง ในกรุงเทพมหานคร 50 เขต 50 โรงเรียน และเป็นชุมชนช่อสะอาด ทั้ง 50 เขต  

1.5.5 มูลนิธิฯ สามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู ้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ มูลนิธิ 
ฯ ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนตามแผบกลยุทธ์ที่วางไว้ ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด และมีความยั่งยืนในกรุงเทพมหานคร  

  
หมายเหตุ 
การประเมินผลโครงการแบ่งออกเป็น 9 ส่วนองค์ประกอบ ที่สอดคล้องกับแผนยุทศาสตร์มูลนิธิต่อต้านการ
ทุจริต 

1. สภาพการก่อนการเปลี่ยนแปลงของโครงการสถานที่โครงการที่จะเกิดขึ้น 
2. การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมายที่เราลงไปกระทำ 
3. กระบวนการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน 
4. องค์ความรู้ความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ 
5. วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลเพ่ือจะสังเคราะห์คาดการณ์ในสิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลง

ได้อย่างแม่นยำ 
6. ประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
7. แนวทางการติดตามและธำรงรักษาพัฒนาสิ่งที่เกิดข้ึนให้คงอยู่ต่อไป 
8. การบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนกับการใช้วิชาการลงสู่ชุมชนให้เกิดผลและต่อเนื่อง 
9. เป็นแบบอย่างที่ดีในเชิงนโยบายของภาครัฐในการขยายขอบเขตของงานในชุมชนต่างๆ สังคมกินดี

มีสุขเศรษฐกิจภายในสังคมนั้นดีขึ้นในเชิงบริมาณและเชิงคุณภาพ สิ่งแวดล้อมของสังคมนั้นดีขึ้นใน
เชิงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 


