
     
โครงการพัฒนาพระสงฆ์ช่อสะอาด 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 
 

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาพระสงฆ์ช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ๑. มูลนิธิต่อต้านการทุจริต 
 ๒. หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๓. วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. เจ้าของโครงการ ๑. มูลนิธิต่อต้านการทุจริต 
 ๒. หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๓. วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. แผนงาน อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
๕. ตัวบ่งช้ี  สกอ. องค์ประกอบที่ ๖ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

๖. หลักการและเหตุผล 
 ในอดีตจนถึงปัจจุบันพระสงฆ์ได้น้อมนำเอาหลักปฏิบัติตามพุทธพจน์ที่ว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริกไป เพ่ือ
ประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุข แก่
เทพดาและมนุษย์ทั้งหลาย” พระพุทธเจ้าได้ตรัสให้พระสงฆ์ได้สำเหนียกและสำนึกเสมอว่าชีวิตพระสงฆ์เป็นไปเพื่อประโยชนแ์ก่
ชาวโลก ทั้งภายในและภายนอก เพื่อความผาสุกและสันติสุขแก่โลก การที่จะเป็นที่พึ่งให้ชาวโลกได้นั้น พระสงฆ์จึงต้องมีการ
พัฒนาอบรมตนเองอยู่เสมอ โดยเฉพาะการพัฒนาด้านจิตใจ ด้วยหลักปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ เพื่อกล่อมเกลาจิตใจ  ยกระดับ
จิตใจให้สะอาด อ่อนโยน เป็นพระสงฆ์ที่สะอาดบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา ใจ จนสามารถนำไปสู่การพัฒนาคนในชุมชน สังคม ให้เกิด
คุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะความซื่อสัตย์สุจริตในทุกมิติทั้งด้านกาย พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา เพราะทุกมิติสัมพันธ์ต่อกัน 
เมื่อกายมีอาชีพที่สุจริตไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พฤติกรรมไม่มุ่งแย่งชิง หรือทุจริต คดโกง จิตใจไม่ละโมบโลภมาก และปัญญาที่
ไม่แสวงหาช่องทางทุจริต ย่อมส่งผล ความสุจริตของครอบครัว ทั้งพ่อ แม่ และลูกด้วย   ความสะอาดของแต่ละครอบครัวจึง
ส่งผลต่อความสะอาดของหมู่บ้านในภาพรวมอันเป็นหน่วยนับรวมของครอบครัว และจะส่งผลต่อสังคม ประเทศชาติให้มีความ
สะอาดต่อไป  
 ดังนั้น มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ตระหนักในเรื่องดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาพระสงฆ์ช่อสะอาด 
เพื ่อสนับสนุนส่งเสริมให้พระสงฆ์ได้มีทักษะและองค์ความรู้ เกี ่ยวกับหมู ่บ้านช่อสะอาดซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
ประเทศชาติ และต่อชาวโลก 
 



๒ 

 
๗. วัตถุประสงค์ 

๗.๑. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหมู่บ้านช่อสะอาด 
๗.๒. เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาด 
๗.๓. เพ่ือสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกันกับชุมชนหมู่บ้านช่อสะอาด 

๘. ลักษณะกิจกรรม 
 เป็นกิจกรรมที่มุ่งอบรมพัฒนาพระสงฆ์ ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่ดำเนินไปด้วยหลักธรรมะ ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มพูน
ทักษะและศักยภาพพระสงฆ์ให้มีองค์ความรู้และมีความสามารถในการนำหลักการวิธีการที่ได้ในการอบรมไปปรับประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อชุมชนของตนเอง  

๙.  กลุ่มเป้าหมาย 
 ๙.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ:  
 ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ รูป/คน 

พระสงฆ์หมู่บ้านช่อสะอาดและพระสงฆ์ทั่วไป   จำนวน  ๑๐๐ รูป 

 ๙.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ: 
 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้แสดงความร่วมมือร่วมใจกันทำกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมพระสงฆ์ ในด้านความรู้ทาง
วิชาการ การจัดการเรียนการสอนเชิงพุทธ จนสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและชาวโลกให้มีความสะอาด คือมี
ความอ่อนโยน ซื่อสัตย์สุจริตทั้งกาย พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา ให้ดียิ่งๆขึ้นไป 

๑๐. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 
 ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ รวม  ๔  วัน 

๑๑. สถานที่ดำเนินโครงการ 
 เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๒.ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินโครงการ  
 ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 ๑๒.๑ ขั้นเตรียมการ 

- เขียนโครงการ 
- ขออนุมัติโครงการ 
- ติดต่อประสานงานสถานทีจ่ัดกิจกรรมและงบประมาณ 
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- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบกิจกรรม 

๑๒.๒ ขั้นดำเนินการ 
  -  ดำเนินโครงการและกิจกรรมตามกำหนดการ 

๑๒.๓ ขั้นสรุปผลการดำเนินงาน 
  -  ประเมิน/สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 
  -  ส่งรายงานสรุปผลดำเนินงาน 

๑๓. แหล่งที่มาของงบประมาณ  
▪ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต 
▪ โครงการหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
▪ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
▪ รับบริจาคจากหน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไป 

 
๑๔. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมษ. พค. มิย. กค. สค. กย. 

๑.ขออนุมัติโครงการ             

๒.แต่งต้ังคณะกรรมการอำนวยการจัด
โครงการ 

            

๓.ติดต่อประสานงาน             
๔.ดำเนินการตามโครงการ             

๕.ประชุมผู้เกี่ยวข้อง             

๖.ประชาสัมพันธ ์             

๗.รับสมัครพระสงฆ ์   ๑-๑๕          

๘.รับการอบรม   ๒๑-๒๓          

๙.วัดและประเมินผล             

๑๐.มอบวุฒิบัตร   ๒๓          

๑๑.สรุปประเมินผล/สรุปการดำเนินงาน             

*หมายเหตุ กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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๑๕. ตัวช้ีวัด 
 ๑๕.๑ ผลผลิต 
 จำนวนพระสงฆ์หมู่บ้านช่อสะอาดและพระสงฆ์ทั่วไป จำนวน ๑๒๐ รูป 
 ๑๕.๒ ผลลัพธ์ 
 ทำให้พระสงฆ์ได้อบรมพัฒนาด้านจิตใจ ด้วยหลักปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ เพื่อกล่อมเกลาจิตใจ  ยกระดับจิตใจให้
สะอาด อ่อนโยน เป็นพระสงฆ์ที่สะอาดบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา ใจ จนสามารถนำไปสู่การพัฒนาคนในชุมชน สังคม ให้เกิดคุณธรรม
จริยธรรมโดยเฉพาะความซื่อสัตย์สุจริตในทุกมิติทั้งด้านกาย พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา เพราะทุกมิติสัมพันธ์ต่อกัน เมื่อกายมี
อาชีพที่สุจริตไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พฤตกิรรมไม่มุ่งแย่งชิง หรือทุจริต คดโกง จิตใจไม่ละโมบโลภมาก และปัญญาที่ไม่แสวงหา
ช่องทางทุจริต ย่อมส่งผล ความสุจริตของครอบครัว ทั้งพ่อ แม่ และลูกด้วย   ความสะอาดของแต่ละครอบครัวจึงส่งผลต่อความ
สะอาดของหมู่บ้านในภาพรวมอันเป็นหน่วยนับรวมของครอบครัว และจะส่งผลต่อสังคม ประเทศชาติให้มีความสะอาดต่อไป 

๑๖. การประเมินผลโครงการ 
๑๖.๑ ออกแบบสำรวจผลสัมฤทธิ์ของโครงการโดยใช้แบบสอบถาม  

 ๑๖.๒ การดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามกำหนดการที่กำหนด 
 ๑๖.๓ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

๑๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๗.๑ ได้สร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหมู่บ้านช่อสะอาดให้แก่พระสงฆ์ 
๑๗.๒ ได้พัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ในการพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาด 
๑๗.๓ ได้ส่งเสริมให้บ้านวัดและโรงเรียน (บวร) ได้มีปฏิสัมพันธ์กันมากยิ่งข้ึน 
๑๗.๔ ได้สร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกันกับชุมชนหมู่บ้านช่อสะอาดอ่ืนๆ 

  


