
 

 

การปฐมนิเทศและสัมมนาโครงการการจัดท าหมู่บ้านช่อสะอาด/ต าบลช่อสะอาด ประจ าปี ๒๕๖๒ 
    ------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 
                    การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง 
ท าให้ประเทศต้องสูญเสียโอกาสในหลายด้านทั้งก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรมขึ้นในสังคม   การบริหารงานของ
หน่วยงานประสิทธิภาพลดลง  ประชาชนขาดความไว้วางใจในรัฐบาล ทรัพยากรของชาติถูกท าลาย  ท าให้ขาดความ
มั่นใจและการจูงใจในการลงทุนจากภาคเอกชนต่างประเทศ ซึ่งแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลชุดต่าง ๆ ได้พยายาม
แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยก าหนดให้ปัญหาการคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติ อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน    
ก็ยังไม่เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง อีกทั้งยิ่งทวีความรุนแรงและมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น รัฐบาลปัจจุบันมี
นโยบายในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกมิติ  โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันร่วมใจกันบูรณาการ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นรูปธรรมและให้การสนับสนุนการท างานขององค์กรอิสระ เพ่ือการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และปลุกจิตส านึกให้คนในชาติเกิดการตระหนักรู้ถึงปัญหาตั้งแต่ระดับครอบครัว 
ชุมชน จนถึงระดับประเทศ ให้เกิดการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ 
  มูลนิธิต่อต้านการทุจริต มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการปลูกฝังค่านิยม 
คุณธรรมและจริยธรรมให้กับคนในชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน ให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ รวมทั้งด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน
และหมู่บ้านในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศให้เป็น ชุมชนหรือหมู่บ้านช่อสะอาด ที่มีหลักการบริหารจัดการที่ดีตาม
ระบบธรรมาภิบาลโดยด าเนินการตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ในการเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา ด้วยการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์กรหลักในชุมชนและ
หมู่บ้านให้เข้มแข็งและร่วมมือกันในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง ได้แก่ บ้าน วัด (มัสยิด) และโรงเรียน หรือที่
เรียกย่อๆ ว่า บวร โดยจะสร้างวิทยากรตัวคูณ เพ่ือบูรณาการองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและสร้างความ
ตระหนักรู้และปลุกจิตส านึกให้ประชาชนในหมู่บ้านเป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีความเสียสละค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ส าหรับ
หมู่บ้านช่อสะอาด ที่ด าเนินการจะเป็นต้นแบบในการขยายผลไปสู่การจัดท าต าบลช่อสะอาดในพ้ืนที่แต่ละจังหวัด
ต่อไปด้วย 

๒. วัตถุประสงค์ 

             ๒.๑ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนในการปลูกจิตส านึก เสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ให้กับประชาชนโดยเฉพาะ
เยาวชนของหมู่บ้านโครงการให้เป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 
 

  

 

    /๒.๒ เพ่ือส่งเสริม.... 



       - ๒ - 

 ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในการปลูกฝัง ค่านิยมให้กับประชาชนในหมูบ่้านและต าบลในโครงการ
ให้ยึดมั่นในหลักการ กายสะอาด จิตสะอาด พฤติกรรมสะอาด และปัญญาสะอาด มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรง มี
คุณธรรม จริยธรรม ไม่เก่ียวข้องกับการทุจริต ประพฤติมิชอบใด ๆ ทั้งปวง     
 ๒.๓  เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ประชาชนในหมู่บ้านและต าบลเป็นสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉย ต่อการทุจริต 
 ๒.๔ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านและต าบล ยึดหลักธรรมค าสอนทางศาสนา และด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.๕  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านและต าบลมีคุณภาพชีวิตที่ดี รณรงค์ให้ร่วมกันรักษาความสมดุล
ธรรมชาติ ร่วมกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ไม่บุกรุกตัดไม้ท าลายป่า 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 

            มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย เป็นหมู่บ้านที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาเป็นหมู่บ้าน                           
ช่อสะอาด จังหวัดละ ๑ หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น ๗๖ จังหวัด ๗๖ หมูบ้าน (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) โดยได้จัดท า
โครงการจัดท าหมู่บ้านช่อสะอาดขึ้นโดยการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แบ่งเป็น
โครงการเป็น ๓ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒  ปีละประมาณ ๒๕- ๒๖ หมู่บ้าน โดยในปี ๒๕๖๐  ไดด้ าเนินการไป
แล้วจ านวน ๒๘ หมู่บ้าน และในปี ๒๕๖๑ ด าเนินการไปแล้วจ านวน  ๒๖ หมู่บ้าน ส าหรบัปี ๒๕๖๒ จะด าเนินการ
จ านวน ๒๔ หมู่บ้าน ในพ้ืนที่ภาคใต้ทั้งหมด รวมภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างบางส่วน ส าหรับรายชื่อหมู่บ้าน
ทีไ่ด้รับการคัดเลือกเข้าโครงการหมู่บ้านช่อสะอาด ประจ าปี ๒๕๖๒ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าจังหวัดต่างๆ ตามพ้ืนที่โครงการปี ๒๕๖๒ ร่วมกับส านักงานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้คัดเลือกหมู่บ้านที่มีความ
พร้อมมากที่สุดเพ่ือเข้าร่วมโครงการจัดท าหมู่บ้านช่อสะอาด ประจ าปี ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว จ านวน ๒๔ หมู่บ้าน ดังนี้  

ล าดับ ชื่อหมู่บ้าน ต าบล    อ าเภอ จังหวัด 
๑. บ้านหนองไม้แดง หนองโพ ตาคลี นครสวรรค์ 
๒. บ้านท่าโพ หมู่ ๔ ท่าโพ หนองขาหย่าง อุทัยธานี 
๓. บ้านลานไผ่ หมู่ ๙ ห้วยยั้ง พรานกระต่าย ก าแพงเพชร 
๔. บ้านดงตะขบ ดงตะขบ ตะพานหิน  พิจิตร 
๕. บ้านงิ้ว โพนางด าออก สรรพยา ชัยนาท 
๖. บ้านเก่าโพธิ์หลังเสือ บ้านจ่า บางระจัน สิงห์บุรี 
๗. บ้านหนองบัว หนองบัว เมือง กาญจนบุรี 
๘. บ้านบางสะแก บางสะแก บางคนที สมุทรสงคราม 
๙. บ้านห้วยแห้ง ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี 

๑๐. บ้านนาพรม-ดอนหัวกรวด นาพันสาม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 
๑๑. บ้านหนองตาแต้ม หนองตาแต้ม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 

      
                                                                                                                                                       
 
 
 
                                                          

   /(รายชื่อหมู่บ้าน... 



 
(รายชื่อหมู่บ้านโครงการปี ๒๕๖๒ ต่อ) 

ล าดับ ชื่อหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
๑๒. บ้านคลองขนาน หาดบ้านควน หลังสวน ชุมพร 
๑๓. บ้านหงาว หงาว เมืองระนอง ระนอง 
๑๔. บ้านยางงาม หนองไทร พุนพิน สุราษฎร์ธานี 
๑๕. บ้านปากด่าน บางเหรียง ทับปุด พังงา 
๑๖. บ้านผักฉีด ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต 
๑๗. บ้านหินเพิง คลองพน คลองท่อม กระบี่ 
๑๘. บ้านทุ่งขันหมาก เขาน้อย สิชล นครศรีธรรมราช 
๑๙. บ้านเขาหลัก น้ าผุด  เมืองตรัง ตรัง 
๒๐. บ้านคอกวัว ชัยบุรี เมือง พัทลุง 
๒๑. บ้านเกาะนก คลองขุด เมือง สตูล 
๒๒. บ้านสุไหงปาแน บานา เมือง ปัตตานี 
๒๓. บ้านคีรี กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส 
๒๔. บ้านหน้าถ้ า หน้าถ้ า เมืองยะลา ยะลา 

   ส าหรับในปี ๒๕๖๒  ได้ต่อยอดจากหมู่บ้านช่อสะอาดที่มีความพร้อมมากท่ีสุดที่สามารถเป็นต้นแบบใน
การขยายผลไปสู่การเป็นต าบลช่อสะอาด ในปี ๒๕๖๒ โดยได้พิจารณาคัดเลือกต าบลที่มีความพร้อมที่สุดเพ่ือ
ด าเนินงานโครงการจัดท าต าบลช่อสะอาด ประจ าปี ๒๕๖๒ จ านวน ๔ ต าบล (๔ ภาค ๆ ละ ๑ ต าบล) ดังนี้ 

ล าดับ ภาค ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
๑. ภาคกลาง ต าบลโพสะ 

จ านวน ๘ หมู่บ้าน 
อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 

๒. ภาคใต้ ต าบลร าแดง 
จ านวน ๗ หมู่บ้าน 

อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

๓. ภาคเหนือ ต าบลทุ่งศรี 
จ านวน ๕ หมู่บ้าน 

อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 

๔. ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ต าบลสวาย 
จ านวน ๑๐ หมู่บ้าน 

อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 

    ๔. ผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศและการสัมมนา 

 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต  ได้ก าหนดจัดการปฐมนิเทศและสัมมนาโครงการจัดท าหมู่บ้านช่อสะอาด และ
ต าบลช่อสะอาด ประจ าปี ๒๕๖๒ โดยพิจารณาแบ่งกลุ่มเป้าหมายในการจัดปฐมนิเทศและสัมมนาออกเป็น ๓ กลุ่ม     
และจัดการปฐมนิเทศและสัมมนา จ านวน ๓ ครั้ง แต่ละครั้งมีผู้ร่วมการปฐมนิเทศและสัมมนาและสัมมนา ดังนี้ 
 
            /๔.๑ การปฐมนิเทศ .... 

 
 
 
 

- ๓ - 
 

 



 
 

๔.๑  การปฐมนิเทศและสัมมนาโครงการจัดท าหมู่บ้านช่อสะอาดและต าบลช่อสะอาด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
ณ พ้ืนที่ภาคกลาง อ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จัดหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศและสัมมนา 
จ านวนทั้งสิ้น ๑๓๒ คน ดังนี้ 
 ๔.๑.๑ ผู้แทนหมู่บ้านโครงการจัดท าหมู่บ้านช่อสะอาด ๑๑ หมู่บ้าน ๆ ละ ๔ คน รวม  ๔๔ คน 
 ๔.๑.๒ ผู้แทนหมู่บ้านโครงการจัดท าต าบลช่อสะอาด ๘ หมู่บ้านๆ ละ ๔ คน รวม  ๓๒ คน 

        ๔.๑.๓ ผู้แทนฝ่ายปกครองพ้ืนที่และฝ่ายปกครองท้องถิ่น  จ านวน  ๑๓ ท่าน 
        ๔.๑.๔ ผู้อ านวยการ ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด จ านวน ๑๒ จังหวัดหรือผู้แทน จ านวน  ๑๒ ท่าน  
        ๔.๑.๕ ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง  จ านวน ๙ ท่าน 

 ๔.๑.๖ ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ านวน ๒ รูป 
 ๔.๒.๗ วิทยากรจัดการอบรมโครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาด  จ านวน ๒ ท่าน 

 ๔.๑.๘ คณะกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต/ที่ปรึกษามูลนิธิฯ  จ านวน  ๑๐  ท่าน 
 ๔.๑.๙ เจ้าหน้าที่มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จ านวน  ๕ คน 
 ๔.๑.๑๐เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ส านักงาน ป.ป.ช.  จ านวน  ๓ คน 

๔.๒  การปฐมนิเทศและสัมมนาโครงการจัดท าหมู่บ้านช่อสะอาดและต าบลช่อสะอาด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
ณ พื้นท่ีภาคใต้  อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศและสัมมนา จ านวนทั้งสิ้น ๑๔๐ คน ดังนี้ 
 ๔.๒.๑ ผู้แทนหมู่บ้านโครงการจัดท าหมู่บ้านช่อสะอาด ๑๓ หมู่บ้าน ๆ ละ ๔ คน รวม  ๕๒ คน 
 ๔.๒.๒ ผู้แทนหมู่บ้านโครงการจัดท าต าบลช่อสะอาด ๗ หมู่บ้านๆ ละ ๔ คน รวม  ๒๘ คน 

        ๔.๒.๓ ผู้แทนฝ่ายปกครองพ้ืนที่และฝ่ายปกครองท้องถิ่น จ านวน  ๑๔ ท่าน 
        ๔.๒.๔ ผู้อ านวยการ ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด จ านวน ๑๔ จังหวัดหรือผู้แทน จ านวน  ๑๔ ท่าน  
        ๔.๒.๕ ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง  จ านวน ๕ ท่าน 

 ๔.๒.๖ ผู้แทนมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ านวน ๒ รูป 
 ๔.๒.๗ วิทยากรจัดการอบรมโครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาด  จ านวน ๒ ท่าน 

 ๔.๒.๘ คณะกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต/ที่ปรึกษามูลนิธิฯ  จ านวน  ๑๐  ท่าน 
 ๔.๒.๙ เจ้าหน้าที่มูลนิธิต่อต้านการทุจริต  จ านวน  ๕ คน 
 ๔.๒.๑๐เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ส านักงาน ป.ป.ช.  จ านวน  ๓ คน 

๔.๓  การปฐมนิเทศและสัมมนาโครงการจัดท าหมู่บ้านช่อสะอาดและต าบลช่อสะอาด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
ณ พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ าเภอปรางกู่ จังหวัดศรีสะเกษ  โดยมีผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศและสัมมนา จ านวน
ทั้งสิ้น  ๙๔ คน ดังนี้ 
 ๔.๓.๑  ผู้แทนหมู่บ้านโครงการจัดท าต าบลช่อสะอาด ต าบลสวาย  ๑๐ หมู่บ้านๆ ละ ๔ คน รวม  ๔๐ คน 
 ๔.๓.๒  ผู้แทนหมู่บ้านโครงการจัดท าต าบลช่อสะอาด ต าบลทุ่งศรี ๕ หมู่บ้านๆ ละ ๔ คน รวม  ๒๐ คน 
        ๔.๓.๓ ผู้แทนฝ่ายปกครองพ้ืนที่และฝ่ายปกครองท้องถิ่น จ านวน  ๔ ท่าน 

๔.๓.๔ ผู้อ านวยการ ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด จ านวน ๒ จังหวัดหรือผู้แทน จ านวน ๒ ท่าน  
 
 

             /๔.๒.๕  ผู้แทน ... 

 

- ๔ – 
 



 

        ๔.๓.๕ ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง  จ านวน  ๒ ท่าน 
 ๔.๓.๖ ผู้แทนมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ านวน ๒ รูป 
 ๔.๓.๗ ผู้แทนต าบลร าแดง อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จ านวน ๒ คน 
 ๔.๓.๘ ผู้แทนต าบลโพสะ อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง จ านวน ๒ คน 
 ๔.๓.๙ วิทยากรจัดการอบรมโครงการอบรมเยาวชนต าบลช่อสะอาด  จ านวน ๒ ท่าน 

 ๔.๓.๑๐ คณะกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต/ที่ปรึกษามูลนิธิฯ  จ านวน  ๑๐  ท่าน 
 ๔.๓.๑๑ เจ้าหน้าที่มูลนิธิต่อต้านการทุจริต  จ านวน  ๕ คน 
 ๔.๓.๑๒ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ส านักงาน ป.ป.ช.  จ านวน  ๓ คน 

๕. สถานทีแ่ละก าหนดการด าเนินงาน  
 ๕.๑  การจัดปฐมนิเทศและสัมมนาโครงการจัดท าหมู่บ้านช่อสะอาดและต าบลช่อสะอาด  ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒  
ณ  โรงแรมอยุธยาริเวอร์วิว ต าบลหอรัตนชัย  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในห้วงวันที่ ๑๕ - ๑๗  มีนาคม 
๒๕๖๒ 
 ๕.๒  การจัดปฐมนิเทศและสัมมนาโครงการจัดท าหมู่บ้านช่อสะอาดและต าบลช่อสะอาด  ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๒  
ณ  โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท  ต าบลเชียงเกาะ  อ าเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา   ในห้วงวันจันทร์ที่ ๒๒  -  วันพุธที่  ๒๔  เมษายน  
๒๕๖๒ 

          ๕.๓  การจัดปฐมนิเทศและสัมมนาโครงการจัดท าต าบลช่อสะอาด  ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๒  
ณ  โรงแรมทองธารินทร์  ต าบลในมือง  อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์   ในห้วงวันเสาร์ที่ ๒๗  - วันจันทร์ที่  ๒๙  เมษายน  
๒๕๖๒   

๖. ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

             กิจกรรม       ระยะเวลา        ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอโครงการ     กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒       ฝ่ายเลขาธิการ 
๒. ประสานงานเชิญวิทยากรและผู้ร่วมงาน     กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒       ฝ่ายเลขาธิการ 
๓. จัดการประชุมสัมมนา     มีนาคม- เมษายน ๒๕๖๒       ฝ่ายเลขาธิการ 
๔. ประเมินผล   พฤษภาคม -มิถุนายน ๒๕๖๒       ฝ่ายเลขาธิการ 

๗. ตัวช้ีวัดของผลผลิต/ผลลัพธ์การด าเนินการ 

             ตัวชี้วัดความส าเร็จ       วิธีการวัด                 เครื่องมือ 
๑. จ านวนผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศและสัมมนา แบบตอบรับเข้าร่วมงาน แบบลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 
๒. คณะกรรมการและบัญชีบริหารงาน การปรับค าสั่งแต่งตั้งคณะ 

กรรมการและการเปิดบัญชี 
จัดส่งให้มูลนิธิต่อต้านการทุจริต 
พิจารณาสนับสนุน 

๓. โครงการหมู่บ้านช่อสะอาด และ   
    ต าบลช่อสะอาด 
    น าเสนอต่อคณะกรรมการฯ 

ความร่วมมือในการน าเสนอ
โครงการหมู่บ้านช่อสะอาด 
และต าบลช่อสะอาด 

โครงการหมู่บ้านช่อสะอาด 
ที่ได้รับตรวจสอบว่าจัดท าได้อย่าง
ถูกต้อง 

๔. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน          ข้อมูลในแบบสอบถาม แบบสอบถาม 
   

 
 

 
- ๕ - 

 

 / กลุ่มท่ี ๒ .... 



 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑  หมู่บ้านและต าบลที่ได้รับการคัดเลือก  ให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการจัดท าหมู่บ้านช่อสะอาดและ 
ต าบลช่อสะอาด ประจ าปี ๒๕๖๒  ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 ๘.๒  ได้รับทราบข้อมูลและความต้องการตลอดปัญหาข้อขัดข้องของหมู่บ้านในโครงการ ท าให้สามารถ
ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์ความรู้ ตามวัตถุประสงค์กี่ก าหนดไว้ 
 ๘.๓  หมู่บ้านและต าบลที่เข้าร่วมโครงการได้น าผลที่ได้จากการปฐมนิเทศและการสัมมนาไปวางแผน 
และการด าเนินการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๘.๔  ได้แนวร่วมในการขยายเครือข่ายเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดและต าบลช่อสะอาด และเป็นแนวร่วมใน
การร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตมากขึ้น 
 ๘.๕  ผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศและสัมมนาได้มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างหมู่บ้านและต าบลต่างๆกับมูลนิธิ
ต่อต้านการทุจริต  
 

- ๑๑ - 
 


