
โครงการประเมินหมู่บ้านช่อสะอาด  ปีงบประมาณ 2562 

 

หลักการและเหตุผล  

 มูลนิธิต่อต้านการทุจริตเป็นองค์กรไม่แสวงหาก าไร มีวัตถุประสงค์ส าคัญ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม

กิจกรรมในการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับคนในชาติ โดยเฉพาะเยาวชน ให้เป็นคนดี มีความ

ซื่อสัตย์สุจริต และมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนา

บุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต และมีคุณธรรม จริยธรรม ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณของหน่วยงานและบุคคลที่ดีเด่นในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

และมีความซื่อสัตย์ สุจริต  

กิจกรรมส าคัญประการหนึ่งก็คือ โครงการส่งเสริม “หมู่บ้านช่อสะอาด” เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน 

ในชุมชนยึดหลักธรรมค าสอนทางศาสนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุข  

สนับสนุนกิจกรรมในการปลูกจิตส านึก เสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ให้กับประชาชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม

จริยธรรม และส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการสนับสนุนของภาครัฐเพ่ือความ โปร่งใส

และส่งเสริมให้มีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ รู้จักการเสียสละส่วนตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  นอกจากนั้น ยังมีการ

ส่งเสริม เยาวชนช่อสะอาด และลูกเสือช่อสะอาด เพ่ือสร้างจิตส านึกต่อต้านการทุจริต ให้กับเยาวชนอีกด้วย  

 ซึ่งทุกปีจะมีการประกวดหมู่บ้านช่อสะอาด เพ่ือให้รางวัลและยกย่อง กับหมู่บ้านที่มีการด าเนินการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสถาบันทางสังคมในชุมชน (บวร) ในการต่อต้านการทุจริตตามโดยให้คณะอนุกรรมการ

ประเมินผล เป็นผู้ประเมิน  

จากการที่ มูลนิธิต่อต้านการทุจริตได้ท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  ในปี 2562  

จึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นผู้ประเมินหมู่บ้านช่อสะอาด รวมทั้งประเมินโครงการเยาวชนและ

ลูกเสือช่อสะอาด ในหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบของแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

วัตถุประสงค์  

เพ่ือประเมินหมู่บ้านช่อสะอาด รวมทั้งประเมินโครงการเยาวชนและลูกเสือช่อสะอาด ในหมู่บ้านที่อยู่ 

ในพ้ืนที่รับผิดชอบของแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ  



2 
 

ขอบเขตการด าเนินการ 

1. ประเมินหมู่บ้านช่อสะอาดประจ าปี 2562 จ านวน 26 หมู่บ้าน อย่างน้อยพ้ืนที่ละ  2 ครั้ง

(รายละเอียดหมู่บ้านเป้าหมายและความรับผิดชอบของแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ตามเอกสารแนบ)  

2. ประเมินโครงการเยาวชนข่อสะอาด  

3. ประเมินโครงการลูกเสือช่อสะอาด  

4. ที่แต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏจะท าการประเมินหมู่บ้านตามพ้ืนที่รับผิดชอบของแต่ละ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเป็นผู้ประสานงาน จัดท าแผนการ

ปฏิบัติการแจ้งคณะอนุกรรมการประเมินผล 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครท าหน้าที่ผู้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

13 มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบประเมินหมู่บ้านเป้าหมายตามพ้ืนที่รับผิดชอบของแต่ละของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ประกอบด้วย  

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

10. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

11. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

12. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

13. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
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ระยะเวลาด าเนินการ 

 กุมภาพันธ์ - กันยายน 2562 
 

วิธีด าเนินการ  

 กระบวนการประเมินด าเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้1  

1. จัดประชุมท าความเข้าใจแนวทางการประเมิน (กุมภาพันธ์ 2562) 
2. จัดท าแผนปฏิบัติการประเมินของแต่ละพ้ืนที่ (กุมภาพันธ์ 2562)  
3. ด าเนินการลงพื้นที่ประเมิน ครั้งที่ 1 ( มีนาคม - เมษายน 2562) 
4. จัดท ารายงานการลงพื้นที่ ครั้งที่ 1  (พฤษภาคม 2562) 
5. ด าเนินการลงพื้นที่ประเมิน ครั้งที่ 2 (มิถุนายน- กรกฎาคม 2562)  
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งสรุปผลการประเมินส่งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
 (สิงหาคม 2562)  
7. ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการประเมินร่วมกับคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบและประเมิน 
 เพ่ือสังเคราะห์ผลการประเมินร่วมกัน (กันยายน 2562) 
8. จัดท ารายงานสรุปผลการประเมิน (กันยายน 2562) 
 

งบประมาณ 

 งบประมาณในการประเมิน รวม 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน ) มีรายละเอียด ดังนี้  

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ/บาท 
1 1.1 ค่าใช้จ่ายลงพ้ืนที่ติดตามและประเมินผล 26 หมู่บ้าน เหมาจ่าย

เฉลี่ยหมู่บ้านละ 15,000 บาท 
1.2 ค่าใช่จ่ายการประชุมท าความเข้าใจแนวทางและเกณฑ์การติดตาม

ประเมินผลของมหาวิทยาลัยราชภัฎ 13 แห่ง และการจัดท าคู่มือ
แนวทางการติดตามประเมินผล 

1.3 ค่าใช้จ่ายการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรุปผลการประเมินหมู่บ้าน
ช่อสะอาดระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกับคณะอนุกรรมการฝ่าย
ตรวจสอบและประเมินผลฯ 

390,000 
 

50,000 
 
 

50,000 

2 ค่าใช้จ่ายในการประสานงานและจัดท าเอกสารรายงาน 10,000 
 รวมงบประมาณ (ห้าแสนบาทถ้วน)  500,000 

 หมายเหตุ ปรับเกลี่ยได้ตามความเหมาะสม  

 

                                                           
1 ระยะเวลา มีการยืดหยุ่น ตามความพร้อมและกิจกรรมของแต่ละหมู่บ้าน  
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. มูลนิธิได้คะแนนผลการประเมินหมู่บ้านช่อสะอาด เพ่ือน าไปด าเนินการต่อไป 

2. มูลนิธิมีผลการประเมินโครงการเยาวชนช่อสะอาดและลูกเสือช่อสะอาดเพ่ือน าไปปรับปรุง 

    การด าเนินการให้เหมาะสมต่อไป  

3. เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมกิจกรรมหมู่บ้านช่อสะอาด ตามความร่วมมือระหว่างมูลนิธิต่อต้าน 

    การทุจริตและมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  
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รายช่ือ หมู่บ้านช่อสะอาดประจ าปี 2561 (25 จังหวัด 26 หมู่บ้าน) 
  

ล าดับ หมู่บ้าน ที่อยู่ จังหวัด ผู้ประสานงาน เบอร์โทร มหาวิทยาลัย 

1 แม่กลองค ี 89 หมู่3 ต.โมโกร อ.อุ้มผาง ตาก คุณวันเพ็ญ  ด่วนแม่กลอง 085-6061711 มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

2 น้ าครั่ง 37 หมู่4 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า เพชรบูรณ ์ นางเกสร  จันทร์แดง 083-2175529 มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์

3 บ้านปั้นจั่น 55/5 ม.3 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก สุโขทัย นายอภิชัย  ติยวัฒน ์ 085-6141477 มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

4 ชุมชนสันจ าปา 104 ม.13 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย เชียงราย นายพีรันธร  ท้าวค า 089-8507953 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 

5 ศรีบังวัน 204 ม.4 ต.ริมปิง อ.เมือง ล าพูน นายมิตร  สิงห์โตวะนา 081-0332882 มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 

6 ป่าแดง เทศบาลต าบลงิม ต.งิม อ.ปง พะเยา น.ส.พิมพ์พรรณ  เรืองการนา 080-0576323 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 

7 ทุ่งศรี 68 ม.3 ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง แพร่ นายธีรวัฒน์  ต๊ะวิภา 084-0401050 มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์

8 วังหน้าผา 169 ม.9 ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาป ี อุดรธาน ี นางทัศนีย์  อินทรท านา 081-3921144 มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี

9 ภู 57 ม.1 ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง มุกดาหาร นายเผด็จศักดิ์  แสนโคตร 081-9759105 มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

10 นาอ้อ 1 ม.2 ต.นาอ้อ อ.เมือง เลย นายธรรมรัตน์  สถติย์  093-5481238 มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 

11 หนองฮี 42 ม.4 ต.ดอนช้าง อ.เมือง ขอนแก่น นายจตุรงค์  ศรเีมืองเฮา 085-4572824 มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 

12 สามขา 150 ม.6 ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ ล าปาง นายบุญเรือง  เฒ่าค า 081-1794771 มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 

13 จอมแจ้ง 45 ม.1 ต.สีกาย อ.เมือง หนองคาย นายระชินทร์  สินโพธิ ์ 089-5735961 มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี

14 ห้วยทราย 93 ม.3 ต.โนนราษี อ.บรบือ มหาสารคาม นายอ าพร  พิเมย 093-4796475 มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

15 วังชัย 94 ม.11 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง ร้อยเอ็ด นายเวียงสงค ์ มณ ี 084-7872159 มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 

16 หมอกจ าแป ่ 101 ม.1 ต.หมอกจ าแป่ อ.เมือง แม่ฮ่องสอน นายวิโรจน ์ลื่นค า 086-4353408 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่
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ล าดับ หมู่บ้าน ที่อยู่ จังหวัด ผู้ประสานงาน เบอร์โทร มหาวิทยาลัย 

17 หาดสองแคว 20/2 ม.2 ต.หาดสองแคว อ.ตรอน อุตรดิตถ ์ น.ส.วิภาภรณ์  ชันยาสูบ 096-6755345 มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์

18 นาค าน้อย 12 ม.8 ต.กุดผึ้ง อ.สวรรณคูหา หนองบัวล าภ ู นายสุรยิัน  ปลัดศร ี 098-9785415 มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี

19 บึงโนใน 152 ม.5 ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน สกลนคร นายวิทยา  จันดารักษ์ 085-2741874 มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

20 สร้างค า 44 ม.3 ต.วังชมพู อ.พรเจริญ บึงกาฬ นายวิจิตร  เชื้อขาวพิมพ์ 085-6473419 มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี

21 นาปัง 35 ม.2 ต.นาปัง อ.ภูเพียง น่าน นายสุพิน  สีมาก 081-0290371 มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์

22 นาถ่อนเหนือ 92 ม.12 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม นครพนม นางพรธิพา  สมจันทร ์ 087-8646582 มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

23 
รัชดาป่าจิก- 
โคกสั้น 21 ม.11 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุร ี น.ส.นิตยา  ดวงพิจิตร ์ 086-0352289 

 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์

24 หนองอีบุตร 40 ม.3 ต.หนองอีบุตร อ.ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ ์ นายกัณฐ์พัฒน ์ ไชยขันธ์ุ 088-3180988 มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

25 หนองช้าง 37 ม.3 ต.หนองช้าง อ.สามชัย กาฬสินธุ ์ นายวิเชียร  วิกล 088-7483275 มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

26 ลาดบัวขาว 179/1 ม.2 ต.สมอแข อ.เมือง พิษณุโลก นายเด่น  ทองเอิบ 087-8491541 มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

 

 


