โครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรม อสม. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในระดับชุมชน (อสม. ป.ป.ช.) ประจาปีงบประมาณ 25๖๐
วัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อให้
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนาความรู้และทักษะไปปฏิบัติงานตามบทบาท และสร้างเครือข่าย
ในการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตระดับชุมชนได้
กลุ่มเป้าหมาย
(1) อสม. ทุกตาบล เฉลี่ยตาบลละ 12 คน( 2 หมู่บ้านๆ ละ ๖ คน)
คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่จะเข้ารับการอบรม อสม.ป.ป.ช.
1. อายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และเป็น อสม.ดีเด่น หรือ อสม.ที่สนใจเข้ารับการอบรม
ระยะเวลาการอบรม
การอบรมมีระยะเวลา ๑ วัน ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ 4 จานวน 6 ชั่วโมง ดังแผนการฝึกอบรม
ต่อไปนี้
แผนการฝึกอบรม อสม.ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน (อสม.ป.ป.ช.)
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
เนื้อหา
กิจกรรมการ เวลา
สื่อประกอบการอบรม
การประเมินผล
ฝึกอบรม
วิธีการ
เกณฑ์
ชี้แจง
1 ชม.
วัตถุประสงค์
พิธีเปิด
ทดสอบก่อน
ประเมิน
การอบรม
ความรู้ก่อน
อบรม
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
- บรรยาย
๑ ชม. สไลด์หมายเลข ๑-3 สไลด์ –
การทุจริตและป้องกัน
- กรณีศึกษา
เอกสารคู่มือความรู้ อสม.
ปราบปรามการทุจริต
ป.ป.ช. หน้าที่ 1-8
กรณีศึกษาเรื่องทุจริตเรื่องที่
๘,๑๖ และเรื่องอื่นๆที่เหมาะสม

๒. การสร้างเสริมความ
ตระหนักเกี่ยวกับค่านิยม
สุจริต และการต่อต้านการ
ทุจริตในสังคมไทย
2.๑ คุณค่าความดี ๕
ประการ
- ความซื่อสัตย์สุจริต
- การมีจิตสาธารณะ
- ความเป็นธรรมทาง

- นาเสนอสไลด์
ให้ผู้เข้าอบรมดู
- แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

๑ ชม. สไลด์หมายเลข 4 คุณค่าความ ประเมิน
ระดับดี
ดี ๕ ประการ
พฤติกรรมการ 13 -15
สไลด์หมายเลข 5 ปรัชญา
คะแนน
ทางานกลุม่
เศรษฐกิจพอเพียง

- วิทยากร
บรรยายและ
สรุป

(คู่มือครู ก.หน้าที่ ๑๗๘-๑๘๓)
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เนื้อหา
สังคม

กิจกรรมการ
ฝึกอบรม
บรรยายและ
สรุป

- การกระทาผิดอย่าง
รับผิดชอบ
- การเป็นอยู่อย่าง
พอเพียง
2.๒ แนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริต
โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. การมีส่วนร่วมของ อสม.
และประชาชนในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตใน
ชุมชน
3.1 บทบาท อสม. ใน
- ประชุมกลุ่ม
การป้องกันและปราบปราม ระดมสมอง
การทุจริตในระดับชุมชน
วิทยากร
(อสม. ป.ป.ช.)
๑) ถ่ า ยทอดความรู้
ให้ กั บ ประชาชนเรื่ อ งการ
ทุ จ ริ ต แ ล ะ ก า ร ป้ อ ง กั น

เวลา

สื่อประกอบการอบรม

การประเมินผล
วิธีการ
เกณฑ์

๑ ชม. แบบประเมินพฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม

ระดับดี
ประเมิน
พฤติกรรมการ 13 -15
คะแนน
ทางานกลุ่ม

สไลด์หมายเลข 6
- เอกสารคู่มือความรู้ อสม.
ป.ป.ช.หน้าที่ 34-40

ปราบปรามการทุจริต
2) เสริ มสร้ างจิ ตส านึ ก
ค่ า นิ ย มเกี่ ย วกั บ คุ ณ ธรรม
จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตให้กับ
สมาชิ ก ในครอบครั วและ
ชุมชน
3) สร้างเครือข่ายการ
เฝ้าระวังป้องกันการทุจริตใน
ชุมชน
4) เป็นแบบอย่างในการ
ประพฤติดี มีคุณธรรม
จริยธรรม
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เนื้อหา

กิจกรรมการ
ฝึกอบรม
-ประชุมกลุ่ม
3.๒ บทบาทของ
ประชาชนในการมีส่วนร่วม ระดมความคิด
ด้านป้องกันและปราบปราม -วิทยากร
การทุจริต
บรรยายและ
สรุป
4. การสร้างเครือข่ายการ - บรรยาย
ป้องกันการทุจริตในชุมชน - แลกเปลี่ยน
1) การบริหารจัดการ
ความคิดเห็น
เครือข่าย
- วิทยากร
2) การเสริมสร้าง
บรรยายและ
เครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ สรุป
3) บทบาทหน้าที่และ
ภารกิจของเครือข่าย ป.ป.ช.
๕. ประเมินผลหลังการ
- ประเมิน
อบรม และมอบภารกิจ
ความรู้หลัง

เวลา

สื่อประกอบการอบรม

การประเมินผล
วิธีการ
เกณฑ์

สไลด์หมายเลข 7-9
- เอกสารคู่มือความรู้ อสม.
ป.ป.ช. หน้าที่ ๓๔-๔๐

1 ชม. สไลด์หมายเลข 10-14
ประเมิน
ระดับดี
- เอกสารคู่มือความรู้ อสม. พฤติกรรมการ 13 -15
ป.ป.ช. หน้าที่ 9-12
ทางานกลุม่
คะแนน
- แบบประเมินพฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม

1 ชม. - แบบประเมินความรู้ความ
เข้าใจ หลังการอบรม

- ทดสอบ
ความรู้หลัง

อสม.ป.ป.ช.
อบรม
๕.๑ ประเมินความรู้หลัง
การอบรม
- แบบประเมินพฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม

อบรม
- สรุปประเมิน
ความรู้
- สรุปประเมิน
พฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม

- ทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วม
ประชุมกลุ่มย่อยในช่วงบ่าย)
(ประเมินระยะเวลาการอบรม)

๕.๒ มอบภารกิจ อสม.
ป.ป.ช.

- รายชื่อ
ผู้เข้าร่วม
ประชุมกลุ่ม
ย่อย ช่วงบ่าย
เทียบเคียงกับ
ลายมือชื่อ
ลงทะเบียน
สไลด์หมายเลข 15-16
- มอบภารกิจ
- แบบบัญชีรายชื่อสมาชิกของ แก่ อสม.
อสม. ป.ป.ช. (๑๐-๑๕ คน/
ป.ป.ช.
อสม.ป.ป.ช. ๑ คน)

- มอบภารกิจ
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ขอบเขตเนื้อหาการอบรม อสม. ป.ป.ช. ปีงบประมาณ 255๙
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทุจริตและป้องกันปราบปรามการทุจริต (1 ชั่วโมง)
1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทุจริตและป้องกันปราบปรามการทุจริต
- ความหมายการทุจริต
- ผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริต
- ผลกระทบพิษภัยของการทุจริตที่มีต่อประเทศชาติและประชาชน
- สถานการณ์การทุจริตในประเทศไทย
- หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต /ช่องทางการติดต่อ
1.2 กรณีตัวอย่างการทุจริต
1.2.1 เรื่ อ ง “การตรวจรั บ ส่ ง เดช” (รายละเอี ย ดตามภาคผนวกในเอกสารคู่ มื อ ความรู้
อาสาสมัครประจาหมู่บ้าน(อสม.) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต)

ร้อยละ
80
ระดับดี
13 -15
คะแนน
ร้อยละ
80

1.2.2 เรื่อง “น้าท่วมจริงหรือ” (รายละเอียดตามภาคผนวกในเอกสารคู่มือความรู้อาสาสมัคร
ประจาหมู่บ้าน(อสม.) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต)
1.2.3 เรื่องอื่นๆที่เหมาะสม
2. การสร้างเสริมความตระหนักเกี่ยวกับค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในสังคมไทย (1 ชั่วโมง)
2.1 ความตระหนักด้านผลกระทบของการทุจริตที่มีโอกาสเกิดขึ้นในกิจกรรมการทางาน
2.2 ความตระหนักด้านความสาคัญของการปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
การทุจริต
2.3 ความตระหนักด้านบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
2.4 ความตระหนักด้านปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริต
3. การมีส่วนร่วมของ อสม.และประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในชุมชน ( 1 ชั่วโมง)
3.1 บทบาท อสม. ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในชุมชน
1) ถ่ายทอดความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับประชาชน
2) เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยมเกี่ยวกับ คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตให้กับสมาชิกในครอบครัว
และชุมชน
3) สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในชุมชน
4) เป็นแบบอย่างในการประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม
3.2 บทบาทของชุมชน /ประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1) กาหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในชุมชน (มาตรการ 3 ป)
2) สร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในชุมชน
3) แจ้งเบาะแสการทุจริตในหมู่บ้าน /ชุมชน
4) ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและติดตามการทุจริตจากสื่อต่างๆ
5) ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
6) ส่งเสริม สนับสนุน สร้างบุคคลต้นแบบด้านการประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม ในหมู่บ้าน /ชุมชน
7) สร้างทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตในชุมชน
8) สร้างความเป็นธรรมในสังคม
9) ส่งเสริมการดารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง
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4. การประชุมกลุ่มเรื่อง “แผนปฏิบัติการและแนวทางการสร้างเครือข่ายการป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตในชุมชน”(1 ชั่วโมง)
4.1 แยกกลุ่มรายชื่ออาเภอ /ตาบล
4.2 ระดมความคิดในการกาหนดแนวทาง /แผนปฏิบัติการ การสร้างเครือข่าย
4.3 นาเสนอผลการประชุมกลุ่ม /อภิปรายและสรุป
5. การประเมินผล และ มอบหมายภารกิจ (1 ชั่วโมง)

5.1 ประเมินผล
1) ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ก่อน-หลังการฝึกอบรม
2) ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
3) ประเมินระยะเวลาการเข้ารับการอบรม
5.2 มอบหมายภารกิจ
5.2.1 การสร้างเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับชุมชน (10-15 คน/อสม.
ป.ป.ช. 1 คน)
5.2.2 ส่งรายชื่อสมาชิกเครือข่าย ฯ ให้ รพ.สต. /ต้นฉบับเก็บไว้ที่ อสม. ป.ป.ช.
การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม
ประเมินตามเนื้อหาทุกวิชา ดังนี้
1. เกณฑ์และเป้าหมายการประเมิน
อสม. ป.ป.ช. (ครู ข) ที่ผ่านการฝึกอบรมทุกคน
1) เข้ารับการฝึกอบรมระยะเวลาอย่างน้อยร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอด
หลักสูตร
2) มีความรู้และความเข้าใจผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 และจะได้รับประกาศนียบัตร
จากกระทรวงสาธารณสุข
2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
1) แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อน-หลังการอบรม จานวน 10 ข้อ
2) แบบบันทึกพฤติกรรมการมีส่วนร่วม จากการสังเกตระหว่างการอบรม
3. วิธีการประเมินผลการฝึกอบรม
1) ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ก่อน-หลังการฝึกอบรม
2) สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เอกสารอ้างอิง :
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