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รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ชื่อโครงการ  : กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรป้องกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา 
 
[   ]  โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) 
       ยุทธศาสตร์ที่ 1  สังคมที่ไมท่นต่อการทุจริต 

[   ]  โครงการที่ด าเนินการประจ า 

[   ]  โครงการตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่.............................. วันที่................................. 
 
ยุทธศาสตร์ส านักงานที่ 1  สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

แนวทางการด าเนินการตามแผนบูรณาการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ 
      แนวทางท่ี 1 สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 

 

1. หลักการเหตุผล 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการ
เพ่ือป้องกันการทุจริตโดยการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต และด าเนินการให้ประชาชน
หรือกลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งในภารกิจป้องกันการทุจริตด้าน
การเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตเป็นภารกิจที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ที่ต้องการส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และวินัย ตลอดจนผลักดันให้ค่านิยมเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริตและรังเกียจ       
การทุจริตเป็นค่านิยมร่วมของชาติ โดยมีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนของสังคมร่วมเป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์           
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรป้องกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา ขับเคลื่อนโดยความ
ร่วมมือระหว่างส านักงาน ป.ป.ช. กับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นโครงการประสานความ
ร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันการทุจริตระหว่างส านักงาน ป.ป.ช. กับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย (มจร) ที่ต้องการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์ และแนวทางการด าเนินงานและ
กิจกรรมความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่าง 
ส านักงาน ป.ป.ช. กับ มจร ที่ได้ลงนามร่วมกันในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 
โดยมีเจตนารมณ์สืบเนื่องจากการที่ส านักงาน ป.ป.ช. กับ มจร เห็นชอบร่วมกันในการสนับสนุน เผยแพร่ และ
ประสานความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนให้บุคลากร นิสิต นักศึกษา และ
นักเรียน ในสังกัด มจร ทุกระดับ ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยใช้กลไกทางศาสนา 
ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งจะเป็น
โครงการหนึ่งที่สนับสนุนให้การปฏิบัติงานด้านป้องกันการทุจริตบรรลุตามเป้าหมายที่จะปลูกและปลุก
จิตส านึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์
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สาธารณะ โดยอาศัยการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นนิสิต นักศึกษา นักเรียน และบุคลากรทั้งฝ่ายสงฆ์และ
ฝ่ายฆราวาส  ในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันการทุจริต อันจะน าไปสู่การรับรู้อย่างเข้าใจ ตระหนักและ
กระตุ้นให้เกิดการประพฤติปฏิบัติตนตามครรลองที่ดีงาม กอปรด้วยค่านิยมแห่งคุณธรรม จริยธรรม ความ
ซื่อสัตย์สุจริตและความมีระเบียบวินัยในการด าเนินชีวิตประจ าวันตามแนวทางพระพุทธศาสนา เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายร่วมเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนสังคมโปร่งใสให้เกิดข้ึนอย่างยั่งยืนต่อไป 

 ในความร่วมมือระหว่าง ป.ป.ช. กับ มจร ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรป้องกันการทุจริตตาม
แนวพระพุทธศาสนา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เรียบร้อยแล้ว โดยพระพรหมบัณฑิต 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นผู้ประพันธ์เนื้อหาดังกล่าว เพ่ือสร้างความตระหนักรู้
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีค่านิยมร่วมต้านการทุจริต มีจิตส านึกสาธารณะ และสามารถ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของเยาวชนระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษามีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และขยายไปส่วนภูมิภาค ในปีงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๖2 จึงเห็นควรจัดให้มีกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรป้องกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา     
รวม 90 ครั้ง ใน 45 พ้ืนที่วิทยาเขตของ  มจร.   

 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรป้องกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา โดยน าร่องโครงการ   
ในเขตพ้ืนที่วิทยาเขตของ  มจร.  ทั้ง 45  วิทยาเขต แบ่งเป็นวิทยาเขตละ 2 ครั้ง คือระดับประถมศึกษา       
1 ครั้ง มีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 15๐ คน และระดับมัธยมศึกษา 1 ครั้ง มีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 15๐ คน 
ใช้โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสถานที่ในการฝึกอบรมเพ่ือเป็นต้นแบบในการน าหลักสูตรไปใช้
ในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนภูมิภาค 

 ทั้งนี้ สถานที่ในการจัดกิจกรรมเป็นโรงเรียนที่สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ
รางวัลจากส านักงาน ป.ป.ช.   

 เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริม ควำมซื่อสัตย์สุจริต และเฝ้ำระวังกำร
ทุจริต เพ่ือมุ่งสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต ผ่ำนกลไกกำรท ำงำนร่วมกับคณะอนุกรรมการประสานความ
ร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันการทุจริต ระหว่างส านักงาน ป.ป.ช. กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย      

 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต พ้ืนฐานของการด าเนินชีวิตที่
น าไปสู่การสร้างสังคมโปร่งใสตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
  2.2 เพ่ือกระตุ้นเตือนให้พุทธศาสนิกชนตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการ
ทุจริตคอร์รัปชันผ่านหลักสูตรและการใช้สื่อรูปแบบต่างๆ อย่างสอดคล้องเหมาะสม 
  2.3 เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ช. 
  2.4 เพ่ือสร้างกลุ่มเครือข่ายป้องกันการทุจริต 
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3. ประโยชน์ที่จะได้รับ 

  3.1 เกิดการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต พ้ืนฐานของการด าเนินชีวิตที่
น าไปสู่การสร้างสังคมโปร่งใสตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
  3.2 พุทธศาสนิกชนเกิดความตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัป
ชันผ่านหลักสูตรและสื่อในรูปแบบต่างๆ อย่างสอดคล้องเหมาะสม 
  3.3 มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ช. 
  3.4 เกิดกลุ่มเครือข่ายป้องกันการทุจริต 
   
4. กลุ่มเป้าหมาย 

นักเรียนระดับประถมศึกษา จ านวนประมาณ 150 คน/ครั้ง และระดับมัธยมศึกษา จ านวน
ประมาณ 150 คน/ครั้ง สังกัดโรงเรียนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลจากส านักงาน ป.ป.ช. ใน
เขตพ้ืนที่ของวิทยาเขตของ มจร  ทั้ง 45 วิทยาเขต 
 
5. สถานที่ด าเนินการ 

  โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรำงวัลจำกส ำนักงำน ป.ป.ช. ในพื้นที่
ของส ำนักงำน ป.ป.ช. ภำค ทั้ง 9 ภำค  
 
6. ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
 

ระยะเวลา ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการฯ 

            

2. ติดต่อประสานงานกับ
ผู้เกี่ยวข้อง 

            

3. ท าหนังสือแจ้งอนุกรรมการ 
รวมถึงส านักงาน ป.ป.ช. ประจ า
จังหวัด และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม
สัมมนาฯ 

            

4. ด าเนินการสัมมนาฯ             
5. สรุปผลการสัมมนาฯ              
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7. ตัวช้ีวัดของผลลัพธ์/ผลผลิตการด าเนินโครงการ 
 

ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
ผลผลิต 
กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรป้องกันการทุจริตตาม
แนวพระพุทธศาสนา 
 

 
- การจัดกิจกรรม 
 

 
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ไม่ต่ ากว่า 100 คน 
ต่อการจัดกิจกรรม  
1 ครั้ง  

 
ต.ค. 61 –  
ก.ย. 62 

 

ผลลัพธ์ 
การใช้หลักสูตรในสถานศึกษา 

 
จ านวน
สถานศึกษาท่ีใช้
หลักสูตรฯ  
 

 
ไม่น้อยกว่า 
25% ของ

สถานศึกษาที่
ประสานความร่วมมือ

กับ มจร 

 
ปี 62 

 
 

 
8. งบประมาณ และทรัพยากรอื่นๆ  

 8.1 งบประมาณรวม 11,484,000บาท 
8.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

                 
งบรายจ่าย/
กิจกรรม/
รายการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- บุคลากร             
- บริหาร
จัดการ 
กิจกรรม
ฝึกอบรม
หลักสูตร
ป้องกันการ
ทุจริตตามแนว
พระพุทธศาสนา 

 3,984,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 

- ลงทุน 
รายการ.... 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ร่วมกับ  ส านักป้องกันการทุจริตภาค
ประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย  (สปพ.)  

 

10. โครงการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  

โครงการ 
โครงการ
ต้นน้ า 

โครงการต้อง
ท าร่วมกัน 

โครงการ
ปลายน้ า 

ความสัมพันธ์ 

โครงการตามแผนปฏิบัติ
การและแผนการใช้
งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 
-กิจกรรมการผลิตคู่มือ
หลักสูตรการป้องกนั
การทุจริตตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา 

x - - กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรป้องกันการ
ทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา ซ่ึง
ก าหนดด าเนินการในปีงบประมาณ 
2562 เป็นโครงการต่อยอดขยายผล  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ นย.1 
 

โครงการ/กิจกรรม ของส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ประมาณการค่าใช้จ่าย 
กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรป้องกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา 

 
รายการ จ านวนคน ครั้ง/ 

ช.ม./วัน/ม้ือ 
อัตรา

ค่าใช้จ่าย 
จ านวนเงิน 

1. ค่าที่พัก 
   - กรรมการ, อนุกรรมการ, ผูบ้ริหาร 
   - เจ้าหน้าที่  
   - วิทยากร 

 
5คน/45 ครั้ง 
6คน/45 ครั้ง 
9คน/45 ครั้ง 

 
45 ครั้ง/5 วัน/5 ห้อง 
45 ครั้ง/6 วัน/3 ห้อง 
45 ครั้ง/5 วัน/5 ห้อง 

 
1,000 
1,500 
1,500 

 
1,125,000 
1,215,000 
1,687,500 

2. ค่าสมนาคุณวิทยากร  9 คน 90 ครั้ง/2 ช.ม. 1,200 1,944,000 
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง 
   - กรรมการ ป.ป.ช.,อนุกรรมการ, ผู้บรหิาร 
   - เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. 
   - เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. 

 
5 คน 
4 คน 
2 คน  

 
45 ครั้ง/5 วัน 
45 ครั้ง/6 วัน 
45 ครั้ง/6 วัน 

 
500 
400 
300 

 
562,500 
432,000 
162,000 

4. ค่าพาหนะ 
   - ค่าพาหนะกรรมการ, อนุกรรมการ, ผูบ้ริหาร 
(ค่าโดยสารเครื่องบิน) 
   - ค่าแท็กซ่ี   
   - ค่าพาหนะวิทยากร 

 
5 คน 

 
11 คน 
9 คน  

 
45 ครั้ง 
 
45 ครั้ง 
45 ครั้ง (เหมาจ่าย) 

 
- 
 

500 
1,000 

 
1,089,000 

 
247,500 
405,000 

5. ค่าอาหาร เฉพาะ 
   - กรรมการ, อนุกรรมการ, ผูบ้ริหาร 
   - เจ้าหน้าที่  
   - วิทยากร 

 
5 คน 
6 คน 
9 คน 

 
45 ครั้ง /4 วัน 
45 ครั้ง /4 วัน 
45 ครั้ง /4 วัน 

 
600 
600 
300 

 
540,000 
648,000 
486,000 

6. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเฉพาะ 
   - กรรมการ, อนุกรรมการ, ผูบ้ริหาร 
   - เจ้าหน้าที่  
   - วิทยากร 

20 คน 45 ครั้ง /8 มื้อ 50 360,000 

7. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง   45 ครั้ง /2 คัน 6,500 540,000 
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ    45 ครั้ง 900 40,500 

รวม    11,484,000 
 


