
 
 

                                   

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทนัการทุจริต 

                                      “ค่ายเยาวชนช่อสะอาด : เชียงใหม่” รุ่นที ่๔ / ๒๕๖๑ 

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

   

๑. หลักการและเหตุผล 
    เยาวชน เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความ
มั่นคงของชาติในอนาคต เยาวชนที่มีคุณภาพ นอกจากจะมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และมีสติปัญญาที่ดีแล้ว ยังต้อง
มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นองค์ประกอบส าคัญในการด าเนินชีวิตอีกด้วย  พระพุทธศาสนา ถือเป็นแหล่งรวม
หลักธรรมค าสอนและระบบจริยธรรมของสังคมไทย  เยาวชนจึงควรได้รับการศึกษา เรียนรู้ค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาและแนวทางปฏิบัติของชาวพุทธ เพ่ือเตรียมตัวให้พร้อมส าหรับการด าเนินชีวิตและใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  และเพ่ือให้น าหลักธรรมค าสอนทางพุทธศาสนาไปใช้ ในการป้องกันแก้ไขปัญหาทาง
สังคมที่อาจจะเกิดขึ้นกับเยาวชน เช่น หนีเรียน ยาเสพติด ทะเลาะวิวาท ใช้ความรุนแรง และอบายมุขต่างๆ  
นอกจากการสร้างเยาวชนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสติปัญญาที่ดี  ควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรม
แล้ว  การสร้างค่านิยมในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต รักความเที่ยงธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ การรู้เท่าทันการทุจริต
ในมิติต่างๆ ก็เป็นเรื่องส าคัญที่เยาวชนซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ต้องเรียนรู้และฝึกอบรมจิตใจให้รักความ
สุจริตอยู่เป็นนิจ ดังนั้นแนวโน้มการพัฒนาจึงหันมาพัฒนาคนและจิตใจมากขึ้น  เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ มีสติปัญญา ความรู้  ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับการด ารงชีวิตที่สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
           มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้พิจารณาเห็นความส าคัญของเยาวชนและการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถหล่อหลอมเยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต  จึงได้
ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมอบรม
คุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต “ค่ายเยาวชนช่อสะอาด” ขึ้น ในปี ๒๕๖๐ จ านวน ๕ รุ่น เพ่ือส่งเสริมให้
เยาวชนมีจิตส านึกในการท างานเพ่ือบ้านเมือง มีส่วนร่วมกับระบบการตรวจสอบ ตรวจทานการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต จึงต้องสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรมมีความเข้าใจระบบการต่อต้านการทุจริต ให้เข้มแข็ง
และในอนาคตสามารถดูแล ปกป้องบ้านเมืองได้   

  ส าหรับในปี ๒๕๖๑  มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้พิจารณาเห็นควรขยายการปลูกจิตส านึกให้แก่
เยาวชน จ านวน ๕ รุ่น ในพ้ืนที่จังหวัด นครปฐม พิษณุโลก หนองคาย นครราชสีมา และเชียงใหม่ ส าหรับรุ่นที่  
๔/๒๕๖๑นี้ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดท าโครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต “ค่ายเยาวชนช่อสะอาด : เชียงใหม่” ให้แก่เยาวชนในจังหวัดหนองคาย 
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๒. วัตถุประสงค์ 

 - เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับเยาวชนในจังหวัดหนองคาย 

 - เพ่ือสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้เยาวชนมีจิตสาธารณะและมีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต 

 - เพ่ือสร้างเครือข่ายเยาวชนให้เข้มแข็ง สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต 

           - เพ่ือสร้างระบบการตรวจสอบการทุจริตเบื้องต้นให้แก่เครือข่ายเยาวชน 

 - เพ่ือสร้างความโปร่งใสในระบบการท างานให้เกิดขึ้นแก่สังคม อาทิ การมีส่วนร่วม การตรวจทาน  การเฝ้า
ระวัง (Watch Dog) เป็นต้น 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 

 เยาวชนในจังหวัดหนองคาย  

- ระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๒ และ มัธยมศึกษาปีที่  ๔ – ๕  อายุระหว่าง ๑๒ – ๑๘ ป ี

 - ระดับอุดมศึกษา  อายุ ๑๙ ปี ขึ้นไป  

๔. จ านวนผู้เข้าอบรม 

 จ านวนอย่างน้อย  ๑๐๐  คน   

๕. ระยะเวลาการอบรม และสถานที่อบรม 

 รุ่นที่ ๔ / ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่  ๑๖ – ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ อ าสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

๖. การด าเนินการ   

    ๖.๑ ประสานสถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 
อ าสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ส านักงาน ป.ป.ช.ประจ าจังหวัด หมู่บ้านช่อสะอาดในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
และสถาบันการศึกษา เพ่ือเชิญชวนส่งเยาวชนเข้ารับการฝึกอบรม 

 ๖.๒ ท าหนังสือถึงสถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม่ อ าสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือขอสนับสนุนพระวิทยากร และขอใช้สถานที่ในการจัด
ฝึกอบรม 

๖.๓ ท าหนังสือเชิญชวนโรงเรียนส่งนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๕  สมัครเข้ารับการอบรม 

๖.๔  ด าเนินการฝึกอบรม ระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน ในลักษณะพักค้าง     

๖.๕  สร้างเครือข่ายระหว่างผู้อบรมและมูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดยการสร้างท าเนียบรุ่น  และไลน์กลุ่ม
๖.๖ ผู้ที่ผ่านการอบรมทั้งชายและหญิง  มีโอกาสได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการมูลนิธิต่อต้านการ 

ทุจริต ให้เดินทางไปบรรพชาและ/หรือแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย ช่วงประมาณวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 

            

 

         .../ ๖.๗ ผูผ้่านการอบรม 
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๖.๗ ผู้ผ่านการอบรม น าความรู้ที่ได้รับไปท าโครงการ เพ่ือขยายผลสิ่งที่ได้เรียนรู้ ในนามส่วนตัว และ/หรือ
ในนามโรงเรียน/สถาบัน  ส่งให้มูลนิธิต่อต้านการทุจริต              

๖.๘ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต  คัดเลือกโครงการที่ผู้เข้าอบรมน าไปขยายผลและได้ผลดี ให้ได้รับรางวัล จาก
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต  

 ๖.๙  ประเมินผลโครงการ โดย 

๑) ท าแบบทดสอบก่อน-หลัง การอบรม   

๒) ประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม   

๓) มอบงานให้ผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่  สถาบันละ  ๑ เรื่อง   

๔) คณะกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต  คัดเลือกโครงการตามเกณฑ์ที่ก าหนด เพื่อมอบรางวัล 
๕) ประมวลผล และจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ เสนอที่ประชุมมูลนิธิต่อต้านการทุจริต  

 

 

 

                                                 
 


