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โครงการอบรมค่ายชุมชนช่อสะอาดในเขตกรุงเทพมหานคร 
“แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต” 

 
1. หลักการและเหตุผลของโครงการ 
 มูลนิธิต่อต้านทุจริต ปลูกจิตสำนึกเยาวชนไม่โกง จากการที่นายวิชา มหาคุณประธานมูลนิธิ
ต่อต้านการทุจริต (ANTI-CORRUPTION FOUNDATION) เปิดตัวมูลนิธิต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นทางการ
โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับคน
ในชาติ โดยเฉพาะเยาวชนให้เป็นคนดี  มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณของ
หน่วยงานหรือบุคคลที่ดีเด่นในด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก
การสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งดำเนินการเพ่ือสาธารณประโยชน์อ่ืนๆแต่ไม่
ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองไปแล้วนั้นจากเจตนารมณ์ของมูลนิธิฯ ที่มุ่งไปที่เยาวชนเพราะจะเป็นกำลัง
สำคัญในอนาคตและการต่อต้านการทุจริตใน หลายประเทศที่ประสบความสำเร็จได้ก็เพราะเยาวชนจึงสร้าง
หลักสูตรการต่อต้านการทุจริตขึ้นในมหาวิทยาลัย ดำเนินการให้เป็นรูปธรรม 
 ดังนั้นเพ่ือที่จะให้มีผลต่อสังคมอย่างต่อเนื่องทางมูลนิธิต่อต้านการทุจริตจึงได้จัดโครงการรณรงค์เพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต  ขึ้นมาอีกกิจกรรมหนึ่ง ภายใต้โจทย์ที่กําหนดไว้ดังนี้  “มหันตภัยคอร์รัปชั่น 4.0 
นักศึกษาวัยใสต้านภัยทุจริต” 
 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ (Objectives) 
 2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานให้เกิดความร่วมมือในการเสริมสร้างทัศนคติ  
ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ในชุมชนช่อสะอาดในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2.2เพ่ือสร้างเครือข่ายและเสริมสร้างบทบาทในการเฝ้าระวังและมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบในในชุมชนช่อสะอาดในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2.3เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกันระหว่างชุ มชนช่อ
สะอาดในเขตกรุงเทพมหานคร กับคณะกรรมการผู้จัดงานของมูลนิธิและองค์กรที่ให้การสนับสนับสนุน 

 2.4 เพ่ือสร้างในชุมชนช่อสะอาดในเขตกรุงเทพมหานครให้สนใจกระบวนการและการป้องการ 
ทุจริตให้สังคม  

3. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 
“แต้มสีเติมฟันต่อต้านการทุจริต”คนชุมชนช่อสะอาดในเขตกรุงเทพมหานครที่ได้รับการเสริมสร้าง 

องค์ความรู้ บทบาทในการเฝ้าระวัง และมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ จำนวน 
1,700 คน 
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4. กลุม่เป้าหมายโครงการ (Targets group) 
“แต้มสีเติมฟันต่อต้านการทุจริต”ชุมชนช่อสะอาดในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 17 ชุมชน 

 
5. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs & Outcomes)  
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ“แต้มสีเติมฟันต่อต้านการทุจริต” 
ในชุมชนช่อสะอาดในเขตกรุงเทพมหานคร 17 แห่ง 

1,700 คน 

เชิงคุณภาพ สร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในชุมชนช่อสะอาดในเขต
กรุงเทพมหานคร และ บทบาท ในการเฝ้าระวัง และมีส่วนร่วม ในการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

 

เชิงเวลา โครงการ/กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 80 

เชิงค่าใช้จา่ย   

 
 
6. ประโยชน์ที่จะได้รับทั้งทางตรง/ทางอ้อม  

6.1 เป็นเวทีที่จะให้ในชุมชนช่อสะอาดในเขตกรุงเทพมหานครและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้มีโอกาสแสดงความรู้ ความสามารถ อย่างเต็มกำลัง ในการนำเสนอแนวคิด เทคนิคและวิธีการ เพ่ือสื่อสาร
การต่อต้านการทุจริต ไปสู่ สาธารณะอันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเอง และสร้างประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปใน
อนาคต  

6.2 คนในชุมชนช่อสะอาดในเขตกรุงเทพมหานครจะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์  กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 

6.4 สามารถสร้างการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต ไปสู่กลุ่มบุคคลต่าง ๆ ได้จำนวนมาก ซ่ึง
สามารถสะท้อนความคิด ทัศนคต ิและเจตนารมณ์ของเครือข่าย  

6.5 มูลนิธิ ฯ จะได้เครือข่ายและจำนวนของกลุ่มประชากรที่มีความรู้  ความเข้าใจในสาระและเนื้อหา 
ของการทุจริต 

 6.6 มูลนิธิ ฯ สามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ มูลนิธิ ฯ 
ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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7. สถานที่ในการจัดการอบรม 
  ชุมชนช่อสะอาดในเขตกรุงเทพมหานคร      17      แห่ง   ดังนี้ 
 7.1 โรงเรียนวัดปุรณาวาส  เขตทวีวัฒนา 
 7.2 โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน เขตมีนบุรี 
 7.3 โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม เขตคลองสาน 
 7.4 โรงเรียนวัดปากบ่อ  เขตสวนหลวง 

7.5 โรงเรียนวัดบางพลัด  เขตบางพลัด 
 7.6 โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร เขตดุสิต 
 7.7 โรงเรียนวัดหนองใหญ่  เขตสายไหม 
 7.8 โรงเรียนวัดขุนจันทร์  เขตธนบุรี 
 7.9 โรงเรียนคันนายาว  เขตคันนายาว 
 7.10 โรงเรียนวัดไผ่ตัน  เขตพญาไท 
 7.11 โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาธร 
 7.12 โรงเรียนวัดมะลิ  เขตบางกอกน้อย 

7.13 โรงเรียนวัดเกาะ  เขตตลิ่งชัน 
 7.14 โรงเรียนประชานิเวศน์ เขตจตุจักร 

7.15 โรงเรียนวัดธาตุทอง  เขตวัฒนา 
7.16 โรงเรียนบางกระดี่  เขตบางขุนเทียน 

 7.17 โรงเรียนสามเสนนอก เขตดินแดง 
หมายเหตุ  อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 

8. ขั้นตอนการดำเนินการ  
8.1 การจัดการสัมมนาฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างองค์ความ ปรับทัศนคติกระบวนการ 

และการป้องปราม มีงานอยู่ 3 ขั้นตอนด้วยกันได้แก่  
 ขั้นตอนที่ 1 จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือกำหนดวิธีการ-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ของการสัมมนา 

ขั้นตอนที่ 2 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการฯ ไปสู่ชุมชนช่อสะอาดในเขตกรุงเทพมหานคร และสื่อ
สาธารณะต่าง ๆ เพ่ือแนะนำรายละเอียดของโครงการและให้ข้อมูลการดำเนินงานของคณะกรรมการวิชาการ
ต่อต้านการทุจริต  

ขั้นตอนที ่3 จัดกิจกรรมออกค่ายเชิงปฏิบัติการโดยคณะอนุกรรมการวิชาการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต 
จะจัดกิจกรรม “แต้มสีเติมฟันต่อต้านการทุจริต” ในชุมชนช่อสะอาดในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวิทยากร
จากคณะอนุกรรมการวิชาการ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต และคณะกรรมการวิชาการ กิจกรรม (Brand and  
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Product) รวมทั้ งการแนะนำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  (Brand Communication & Event Public 
Relation Tips)  
 

8.2. รูปแบบกิจกรรม  
โครงการค่ายชุมชนช่อสะอาดเพ่ือต่อต้านการทุจริตใน“แต้มสีเติมฟันต่อต้านการทุจริต” ในชุมชนช่อ

สะอาดในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสาน
ให้เกิดความร่วมมือในการเสริมสร้างทัศนคติ  ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ในชุมชนช่อสะอาดในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในชุมชนช่อสะอาดในเขตกรุงเทพมหานคร  ครู
อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นิสิตนักศึกษา ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชนที่ออกค่าย และ
เสริมสร้างบทบาทในการเฝ้าระวังและมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

     9.1 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต 
     9.2 คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ การจัดการอบรมและสัมมนา 

9.3 ชุมชนช่อสะอาดในเขตกรุงเทพมหานคร 
9.4 มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

10. ผู้ที่เกี่ยวข้องท่ีได้อาจได้รับผลกระทบ 
ชุมชนช่อสะอาดในเขตกรุงเทพมหานคร  
ผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย 
ข้าราชการท้องถิ่น 
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้าน
ยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร 
 

11. ความเสี่ยงและการป้องกัน 
 11.1 วิทยากรอาจจะกล่าวในเวที่เสวนาถึงบุคลที่สามในด้านผิดจรรยาบรรณและกฎหมาย 

11.2 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
11.3 การดำเนินงานออกค่ายไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งใน 
ด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร 
11.4 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนช่อสะอาดในเขตกรุงเทพมหานคร  
11.5 มีผลกระทบต่อนักการเมืองในพ้ืนที่ 
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12. องค์ประที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดโครงการ 

ภาคีเครือข่ายในการร่วมกันทำโครงการต้องครบถ้วน ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการวิชาการ  
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที ่มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
ข้าราชการและ นักการเมืองท้องถิ่น ผู้สนับสนุนโครงการ และสื่อสารมวลชน 
 

13. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องประสานงาน 
 13.1 กรุงเทพมหานคร 

13.2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
13.3 สโมสรและชมรมของมหาวิทยาลัย 
13.4 องค์กรเอกชน สถานประกอบการผู้สนับสนุนโครงการ 
13.5 กระทรวงวัฒนธรรมและกีฬา  
13.6 กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
13.7 สำนักงาน ป.ป.ช. 
 
 

 

             ----------------------------------------------------- 
 


