
 
 

  
๑. ชื่อโครงการ 
 โครงการ ”แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต The Art Landmarks in Thailand” ประจำปี ๒๕๖๔ 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการ การตอบสนอง สภาวะแวดล้อมและหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์           
การประกาศนโยบายของรัฐบาลในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐ  ที่ผ่านมายังไม่มีส่วนราชการใด
ของฝ่ายบริหารที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยตรง ทำให้รัฐบาลไม่สามารถ
ควบคุม กำกับ ดูแล และผลักดันให้การดำเนินการตามนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมายโดยใช้สื่อทางงานศิลปกรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ผลงานแบบมวลชน
จิตรกรรมลักษณะเชิงประจักษ์แบบต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ   

ศิลปกรรมบนกำแพงในการรณรงค์เพ่ือต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ“แต้มสีเติมฝัน The Art Landmarks in 
Thailand”สร้างสรรค์ขึ้นมาเพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนนิสิต นักศึกษา นักเรียน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชาชน
ทั่วไปได้มีเวทีในการแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์งานศิลปกรรมในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์ เชิ งบวกของการทำงานร่วมกันระหว่าง
สถาบันการศึกษาต่างๆ กับและองค์กรที่ให้การสนับสนับสนุน ค้นหาจิตรกรรุ่นใหม่ที่ใสใจงานศิลปะเพ่ือต่อต้านการทุจริตให้
สังคม โดยเชิญชวนให้นิสิต นักศึกษา นักเรียนร่วมโครงการในการรณรงค์เพ่ือต่อต้านการทุจริต โดยออกแบบและวาดภาพ
พร้อมทั้งส่งภาพประกวด ในหัวข้อ“แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต The Art Landmarks in Thailand” 

๓. วัตถุประสงค ์

  วัตถุประสงค์หลัก  
เพ่ือสร้างศิลปกรรมที่สามารถสื่อสารสาธารณะในการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานให้เกิดความร่วมมือ

ในการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ในโรงเรียน มหาวิทยาลัย ในภาคประชาชนและในชุมชน  
 วัตถุประสงค์รอง 

เพ่ือสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มของครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นิสิต
นักศึกษา ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และเสริมสร้างบทบาทในการเฝ้าระวังและมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้าน    
การทุจริตทุกรูปแบบ 

 

 

 



๔. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาอาชีวะศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และอุดมศึกษา 
ใน ๕ ภาค โดยมีวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการ       

๕. งบประมาณ    

  ขอความอนุเคราะห์รับการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล   

      ๖. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 

  ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ – พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

  ๗. กิจกรรมของโครงการ    (ปีงบประมาณใช้ปีปฏิทิน ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) 
 

กิจกรรมของโครงการ ผลผลิต ปีงบประมาณ 
Q๑ Q๒ Q๓ Q๔ 

๑ . จั ด ตั้ ง ค ณ ะท ำงาน เ พ่ื อ   
กำหนดระเบียบวิธีการ  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ 
ของศิลปกรรมบนกำแพงในการ
รณรงค์เพ่ือต่อต้านการทจุริตฯ 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ
ศิลปกรรมบน 
กำแพงในการรณรงค์เพ่ือต่อต้าน
การทุจริต 

    ๑ ก.ค.- ๓๑ ก.ค. ๖๔  

๒. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
โครงการฯ ไปใน ๕ ภาค 

สื่อประชาสัมพันธ์ในระดับภาคและ
ระดบัจังหวัดใน ๕ จังหวัดเจ้าภาพ 
ในหัวข้อแต้มสีเติมฝันต่อต้านการ
ทุจริต 

  ๑ ส.ค. - ๑๕ ก.ย. ๖๔  

๓. จัดกิจกรรม Road Show 
 

วิทยากรจากคณะอนุกรรมการฯ 
วิชาการ 
มูลนิธิฯ ไปประชาสัมพันธ์
โครงการฯและชี้แจงระเบียบการ 
ขั้นตอนต่าง ๆ ของกิจกรรมใน ๕ 
จังหวัด (เจ้าภาพ) 

  ๑๖ ก.ย.- ๓๐ ก.ย. ๖๔  

๔. คัดเลือกและตัดสินผลงาน คณะกรรมการฯ ทำการคัดเลือก
และตัดสินภาพที่ส่งเข้าประกวด 
โดยมีการจัดอันดับที่ ๑-๓ และ
รางวัลชมเชย ในแต่ละจังหวัด  

   ๑ – ๓๐ ต.ค. ๖๔ 



๕. ประกาศผลผู้ได้รับการ 
คัดเลือกและมอบรางวัล  

ได้ภาพวาดระบายสีรางวัลชนะเลิศ 
๑ รางวัลรางวัลรองชนะเลิศ 
จำนวน ๒ รางวัล และรางวัล
ชมเชย จำนวน ๕ รางวัล (ในแต่ละ
จังหวัด) รวมได้ภาพวาดระบายสีที่
ชนะการประกวด จำนวน ๔๐ 
ผลงาน 

     ๑ - ๑๕ พ.ย. ๖๔ 

๖. สร้างสรรค์ศิลปกรรมบน 
กำแพงในการรณรงค์การ 
ต่อต้านการทุจริต ในจุดที่เป็น 
Landmark ในแต่ละจังหวัด 

ได้ภาพศิลปกรรมบนกำแพง แต้มสี
เติมฝัน ต่อต้านการทุจริต The Art 
Landmarks in Thailand ใน 
๕ จังหวัด 

    ๑๖- ๓๐พ.ย. ๖๔ 

       หมายเหต ุ กำหนดการนี้อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

๘. เป้าหมายของโครงการ  

 ๘.๑ ผลผลิต (Output) ของโครงการ/ค่าเป้าหมาย 

               โครงการ ”แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต The Art Landmarks in Thailand” ประจำปี ๒๕๖๔ นี้ คาดว่า
จะมีผู้ส่งผลงานภาพวาดระบายสีที่สื่อถึงการรณรงค์การต่อต้านการทุจริต จากเด็กนักเรียน นักศึกษา ในสถาบันการศึกษา 
ไม่ต่ำกว่า  ๓,๐๐๐ ภาพ 

  ๘.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ/ค่าเป้าหมาย  

       เพ่ือให้ได้ภาพวาดระบายที่ได้รับรางวัลไม่ต่ำกว่า ๔๐ ภาพและนำไปใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์
ต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพ่ือรณรงคก์ารต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  และจักได้ประสานกับผู้ว่า
ราชการจังหวัด ใน ๕ จังหวัด ให้ความสนับสนุนส่งเสริมและเผยแพร่ภาพวาดต่าง ๆ ที่ส่งเข้าประกวด ในการใช้เป็น
ภาพวาดระบายสีตามผนังโรงเรียน วัด สวนสาธารณะ และสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นจุด Landmark ในแต่ละจังหวัดเพ่ือเป็น
การรณรงค์และปลูกฝังใหม้ีแนวคิดในการต่อต้านการทจุริตต่อไป  

  ๙. สถานที่ดำเนินการ 

             วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี     วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  

 ๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ      มูลนิธิต่อต้านการทุจริต 
 

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


