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 กรรมการมหาเถรสมาคม
	 ประธานคณะกรรมการฝ่่ายสาธารณูปการ
	 ของมหาเถรสมาคม



	 มหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบให้โครงการวีดั็	 ประชา
รัฐ	 สร้างสุข	 เป็นหนึ�งในงานปฏิรูปกิจการพระพุทุธศ์าสนา	
โด็ยมุ่งพัฒนาให้เรียบร้อยรื�นรมย์	 เป็นศู์นย์การเรียนรู้แลัะการ
พัฒนาจิตใจของประชาชน	มีแผ่นการด็ำาเนินงานเป็นระบบแลัะ
ระยะอย่างชัด็เจน	 บัด็นี�ถึงระยะซึ�งคณะสงฆ์ทัุ�วีราชอาณาจักร
มีภารธุระทีุ�จะยังให้เกิด็ผ่ลัสัมฤทุธิผ่ลัเป็นรูปธรรมยิ�งขึ�นอย่าง
ครอบคลุัมทุุกวัีด็ทัุ�วีประเทุศ์
	 หัวีใจของโครงการนี�คือกลัไกการสร้างสายสัมพันธ์
ควีามร่วีมแรงร่วีมใจกันของวัีด็	 ชุมชน	 แลัะภาคีเครือข่าย
ในทุ้องถิ�นด้็วียอุด็มการณ์ร่วีมกันคือศ์รัทุธาปสาทุะในบวีร
พระพุทุธศ์าสนา	 แลัะเจตจำานงให้วัีด็เป็นสถานสัปปายะ	
อำานวียสันติรสแก่ผู้่เข้ามาพึ�งพาบำาบัด็ทุุกข์แลัะเสริมสร้าง
ควีามสุขทัุ�งแก่กายแลัะใจ	 อันจะนำาไปสู่ควีามวัีฒนาสถาพร
ของชาติแลัะสถาบันพระพุทุธศ์าสนา	 ด้็วียเหตุนี�	 ทุุกทุ่านทุุก
ฝ่่ายจึงจำาเป็นต้องเพิ�มพูนสามัคคีธรรมให้งอกงามไพบูลัย์ขึ�น
ในใจตน	ในชุมชน	แลัะในประเทุศ์ชาติ	อันนับเป็นการน้อมนำา
พระสังฆราโชบายของเจ้าพระคุณ	 สมเด็็จพระอริยวีงศ์าคต
ญาณ	สมเด็็จพระสังฆราช	สกลัมหาสังฆปริณายก	ทีุ�ประทุาน
ไว้ีเมื�อวัีนทีุ�	๑๓	กุมภาพันธ์	๒๕๖๐	ไปสู่การปฏิบัติอย่างแทุ้จริง	 
ดั็งพระโอวีาทุควีามตอนหนึ�งว่ีา	
	 “ขอมอบภาษิตนี�ให้ทุ่านทัุ�งหลัายไปปฏิบัติดู็	 ภาษิต
นั�นเป็นภาษาบาลีั	 คำาว่ีา	สพฺเพสํ สงฺฆภูตานํ สามคฺคี วุฑฺฒิ
สาธิกา ความพร้อมเพรียงแห่งชนผู้อยู่ร่วมกันเป็นหมู่ ยัง
ความเจริญวัฒนาถาวรให้สําเร็จ คำานี�ใช้ได้็ทุุกกาลัเวีลัาทุุก
รัชสมัย	 จนในรัชสมัยรัชกาลัปัจจุบันก็ทุำาได้็	 เราทัุ�งหลัาย 
ในฐานะทีุ�เป็นประชาชนชาวีไทุยสืบมา	บางทุ่านก็หลัายรัชกาลั

บางทุ่านก็สองรัชกาลั	 บางทุ่านก็หนึ�งรัชกาลั	 จงรักษาคำานี�ไว้ี
ควีามพร้อมเพรียงแห่งชนผู้่อยู่ร่วีมกันเป็นหมู่	 ยังควีามวุีฑฺิฒิ
สาธิกา	 ยังควีามเจริญรุ่งเรืองให้สำาเร็จได้็	 ขณะนี�เป็นทีุ�ทุราบ
อยู่แล้ัวีว่ีา	 ประเทุศ์ของเรากำาลัังต้องการพัฒนา	 ต้องการให้
ชาติของเรา	 ประเทุศ์ของเราพัฒนาเจริญก้าวีหน้ายิ�งๆ	 ขึ�นไป
ก็ขอให้ทุ่านทัุ�งหลัายนำาธรรมภาษิตนี�ไปนึกดู็	 ไปคิด็ดู็	 แล้ัวีไป
กระทุำาร่วีมกับควีามปกติกาย	 ควีามปกติวีาจา	 ควีามตั�งใจ
ทุำางานในสิ�งทีุ�เรากระทุำา	 แลัะมีปัญญาควีบคุมรวีมอยู่ในนี�
เสร็จหมด็	 เพราะฉะนั�นหวัีงว่ีาทุ่านทัุ�งหลัายคงจะเข้าใจ	 แลัะ
ยึด็ถือคำาสอนของพระพุทุธองค์	ในฐานะทีุ�เป็นพุทุธศ์าสนิกชน
เมื�อมีหลัักศี์ลั	 หลัักสมาธิ	 หลัักปัญญา	 แลัะควีามสามัคคี
ควีามเป็นอันหนึ�งอันเดี็ยวีกัน	 ชาติ	 ศ์าสนา	พระมหากษัตริย์	 
ก็จะทุรงอยู่ได้็ตลัอด็กาลันาน”
	 ขออนุโมทุนากุศ์ลัจริยาทีุ�คณะสงฆ์	 แลัะคณะ
อนุกรรมการโครงการวัีด็	ประชา	รัฐ	สร้างสุข	พร้อมด้็วียสาธุชน
ทุุกภาคส่วีนร่วีมกันสนับสนุนโครงการนี�	 ด้็วียเจตนาหมายมุ่ง
ผ่ดุ็งประโยชน์ของประเทุศ์ชาติแลัะพระพุทุธศ์าสนา	ขอกุศ์ลั
สมบัตินี�	 จงเกื�อกูลัให้ทุ่านทัุ�งหลัายเจริญพร้อมด้็วียสรรพกำาลััง
ในอันทีุ�จะกอปรกรณียกิจเพี�อสร้างสุขมาสู่วัีด็	ประชา	แลัะรัฐ
สืบไปตลัอด็กาลั
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วัดเป็นศ้นย์์กลางผู่้านกรึะบวนการึความคิด
สรึ�างสรึรึค์ ด�วย์หลักการึโดย์ใช้�เคร่ึ�องม่อ ๕ส 
เข้�ามาเป็นองค์ความร้ึ�ขั้บเคล่�อน ความม่วินัย์
ในตััวคน และการึปรัึบสภาพิวัดให�เป็นท่ี่�พึิ�ง
ข้องปรึะช้าช้นทุี่กคน ได�ทัี่�งสุข้ภาวะที่าง
ร่ึางกาย์ ที่างจิัตัใจั ที่างปัญญา และที่างสังคม
ด�วย์หลักแนวคิด “ชุ้มช้นเข้�มแข็้ง โดย์ม่วัด
เป็นศ้นย์์กลาง” 

 คำำ�นียิม
 โดย นายณรงคู่์ ทรงอารมืณ์
  

 ผู้่อำานวียการสำานักงานพระพุทุธศ์าสนาแห่งชาติ



ตามแผ่นยุทุธศ์าสตร์ชาติด้็านควีามมั�นคงหรือแผ่น	 “ตำาบลั	

มั�นคง	 มั�งคั�ง	 ยั�งยืน”	 มีเป้าหมายการพัฒนาทีุ�สำาคัญคือ	

ประเทุศ์ชาติมั�นคง	 ประชาชน	 มีควีามสุข	 เน้นการบริหาร
จัด็การสภาวีะแวีด็ล้ัอมของประเทุศ์ให้มีควีามมั�นคง	ปลัอด็ภัย
	เอกราช	อธิปไตย	แลัะมีควีามสงบเรียบร้อยในทุุกระดั็บตั�งแต่
ระดั็บชาติ	 สังคม	 ชุมชน	กอปรกับมติมหาเถรสมาคมในคราวี
ประชุมครั�งทีุ�	๒๓/๒๕๖๐	เรื�อง	“ขอควีามเห็นชอบแผ่นปฏิบัติ
การประจำาปีงบประมาณ	๒๕๖๑	 ตามแผ่นยุทุธศ์าสตร์การ
ปฏิรูปกิจการพระพุทุธศ์าสนา”	 มหาเถรสมาคมได้็มีมติเห็น
ชอบ	แผ่นปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ	๒๕๖๑	ตามแผ่น
ยุทุธศ์าสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทุธศ์าสนาตามทีุ�คณะ
กรรมการประสานงานแผ่นยุทุธศ์าสตร์การปฏิรูปกิจการ
พระพุทุธศ์าสนา	(คปพ.)		ได้็ประสานงานแลัะจัด็ทุำาแผ่นปฏิบัติ
การ	ฯ		ซึ�งด้็านสาธารณูปการได้็กำาหนด็ให้ด็ำาเนินโครงการวัีด็
สร้างสุขด้็วียแนวีทุาง	๕ส	แลัะมติมหาเถรสมาคมทีุ�	๓๔/๒๕๖๑
	เรื�องขอควีามเห็นชอบด็ำาเนินโครงการวัีด็	ประชา	รัฐ	สร้างสุข
	โด็ยมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบให้สำานักงานพระพุทุธศ์าสนา
แห่งชาติ	 ด็ำาเนินโครงการดั็งกล่ัาวี	 โด็ยใช้กลัไก	 “สานพลััง
ประชารัฐ”	 เป็นนโยบายในการขับเคลืั�อนการพัฒนาคน	แลัะ
องค์กร	โด็ยมีจุด็เริ�มต้นจากควีามเข้มแข็งขององค์กร	แลัะคนใน
องค์กร	ขยายสู่ชุมชน	โด็ยมีวัีด็เป็นศู์นย์กลัางผ่่านกระบวีนการ
ควีามคิด็สร้างสรรค์	 ด้็วียหลัักการโด็ยใช้เครื�องมือ	๕ส	 เข้ามา
เป็นองค์ควีามรู้ขับเคลืั�อน	ควีามมีวิีนัยในตัวีคน	แลัะการปรับ
สภาพวัีด็ให้เป็นทีุ�พึ�งของประชาชนทุุกคนได้็	 ทัุ�งสุขภาวีะทุาง
ร่างกาย	ทุางจิตใจ	ทุางปัญญา	แลัะทุางสังคม	ด้็วียหลัักแนวีคิด็
“ชุมชนเข้มแข็ง	โด็ยมีวัีด็เป็นศู์นย์กลัาง”	การสนับสนุนพัฒนา

วัีด็		ให้เป็นศู์นย์กลัางการเรียนรู้แลัะศู์นย์กลัางชุมชน	ซึ�งกลัยุทุธ์
ทีุ�แข็งแกร่งสร้างควีามยั�งยืนได้็	 ด้็วียการใช้กลัยุทุธ์การจับคู่กัน	
เป็น	๑	 วัีด็	๑	องค์กร	 ทัุ�งภาคเอกชนแลัะภาครัฐ	 รัฐวิีสาหกิจ	
ขยายไปสู่วัีด็ทัุ�วีประเทุศ์ให้มากขึ�น	
	 โครงการวัีด็กลัางใจชุมชน	 โครงการวัีด็	 ประชา	 รัฐ	
สร้างสุข	 มีวัีตถุประสงค์เพื�อสร้างสัมพันธภาพทีุ�ดี็ให้เกิด็ขึ�น
ระหว่ีางพระ	 ชุมชน	 ตัวีแทุนชุมชน	 องค์กรทัุ�งภาครัฐ	 ภาค
เอกชน	ให้เกิด็ควีามเข้มแข็ง	อีกทัุ�งยังเป็นการจัด็สิ�งแวีด็ล้ัอมทีุ�
เอื�อต่อสุขภาพ	รวีมถึงกิจกรรมเชิงพุทุธ	โด็ยจะก่อให้เกิด็ควีาม
เชื�อมโยงระหว่ีางวัีด็กับชุมชน	ทุำาให้พระมีสุขภาพแข็งแรง	 วัีด็
มีควีามมั�นคง	ชุมชนมีควีามเข้มแข็ง	แลัะขยายผ่ลัการด็ำาเนินสู่
โครงการวัีด็พัฒนาตัวีอย่างดี็เด่็น	 วัีด็พัฒนาตัวีอย่าง	 แลัะ
อุทุยานการศึ์กษาในวัีด็	โครงการวัีด็ประชารัฐสร้างสุข	คือ	การ
ทุำาชุมชนให้เข้มแข็ง	โด็ยมีวัีด็เป็นศู์นย์กลัางพัฒนาสุขภาวีะ	ทัุ�ง
ด้็านสุขภาวีะทุางกาย	สุขภาวีะทุางจิต	สุขภาวีะทุางสังคม	แลัะ
สุขภาวีะ	 ทุางปัญญาด้็วียแนวีทุาง	 ๕ส	 ทีุ�ทุุกภาคส่วีนมีส่วีน
ร่วีม	 สำานักงานพระพุทุธศ์าสนาแห่งชาติ	 ในฐานะผู้่
สนับสนุนด้็านนโยบายส่งเสริมให้วัีด็เข้าร่วีมโครงการ 
แลัะอุด็หนุนงบประมาณให้วัีด็ต้นแบบประจำาอำาเภอทัุ�วีประเทุศ์
จำานวีน	๘๗๘	วัีด็	ด็ำาเนินการจัด็กิจกรรมพัฒนาวัีด็ด้็วียแนวีทุาง
	๕ส	ทีุ�เกิด็จากการร่วีมมือกันของวัีด็	ประชาชน	หน่วียงานภาค
รัฐ	 แลัะภาคเอกชน	 ร่วีมกันพัฒนาวัีด็เพื�อให้วัีด็เป็นศู์นย์กลัาง
ชุมชนอันจะก่อให้เกิด็ควีามสุขร่วีมกันอย่างมั�นคง	 แลัะยั�งยืน
ต่อไป	

นาย์ณรึงค์ ที่รึงอารึมณ์	
ผู้่อำานวียการสำานักงานพระพุทุธศ์าสนาแห่งชาติ



การึนำาหลักการึ ๕ส และหลักสัปปาย์ะ ๗ มา

ปรึะยุ์กต์ัใช้�ในการึพัิฒนาพ่ิ�นท่ี่�ข้องวัดโดย์ม่

หลักการึท่ี่�เร่ึย์กว่า“๓-๕-๗-๙” ซึึ่�งเป็นกรึะ

บวนการึพิฒันาโครึงการึวดั ปรึะช้า รัึฐ สรึ�าง

สุข้ให�สัมฤที่ธิิผู้ล รึวมทัี่�งม่ตััวช่้�วัดท่ี่�เป็นร้ึป

ธิรึรึมในการึนำาไปส่้การึปฏิิบัติัเพ่ิ�อพัิฒนา  

“คุณภาพิสิ�งแวดล�อม” ข้องวัดและชุ้มช้น

 คำำ�นีำ�
 โดย พระธรรมืรัตินาภรณ์
  

 ประธานคณะอนุกรรมการ 

	 โครงการวัีด็	ประชา	รัฐ	สร้างสุข	



โครงการวีดั็	ประชา	รฐั	สร้างสุข	เป็นหนึ�งใน	๑๔	โครงการ

ของแผ่นปฏิรูปกิจการพระพุทุธศ์าสนา	 โด็ยฝ่่าย

สาธารณูปการของมหาเถรสมาคม	มีมติเห็นชอบให้ด็ำาเนิน

การเพื�อพัฒนาวัีด็ใหเ้ป็นสถานทีุ�สัปปายะ	เป็นแหล่ังเรียน

รู้ทุางพระพุทุธศ์าสนา	แลัะเป็นรมณียสถานอันเป็นควีาม

สงบทุางจิตใจของพุทุธศ์าสนิกชน	โครงการนี�มีเป้าหมาย

สำาคัญ	คือ	การส่งเสริมให้มีเกิด็การขับเคลืั�อนกิจกรรมแลัะ

องค์ควีามรู้	 ๕ส	 ไปสู่การปรับปรุงสภาพภูมิทัุศ์น์	 การ

จัด็การสิ�งแวีด็ล้ัอม	 แลัะรักษาควีามสะอาด็ภายในวัีด็ให้

ถูกต้องตามสุขลัักษณะ	 แลัะการพัฒนาการเรียนรู้ทุาง

สังคมวิีถีพุทุธ	รวีมทัุ�งการมีจิตอาสาเพื�อการพัฒนาสังคม	

	 คณะอนุกรรมการโครงการวัีด็	ประชา	รัฐ	ได้็ตั�ง

เป้าหมายให้เกิด็การขยายเครือข่ายวัีด็ทีุ�เป็นสัปปายะให้

ทัุ�วีประเทุศ์ในระยะเวีลัา	๕	ปี	จำานวีน	๒๕,๐๐๐	วัีด็	โด็ย

มีการประสานควีามร่วีมมือกับหน่วียงานต่างๆ	เช่น	กรม

ส่งเสริมการปกครองส่วีนทุ้องถิ�น			กรมการพัฒนาชุมชน

	 	 	 กรมอนามัย	 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ�งแวีด็ล้ัอม	

มหาวิีทุยาลััยมหาจุฬาลังกรณราชวิีทุยาลััย	 สถาบันอา

ศ์รมศ์ลัิป์	 สมาคมส่งเสริมเทุคโนโลัยีไทุย-ญี�ปุ่น	 แลัะ

สำานักงานพระพุทุธศ์าสนาแห่งชาติ	 ซึ�งคู่มือโครงการวัีด็	

ประชา	รัฐ	สร้างสุขเล่ัมนี�	เป็นการนำาหลัักการ	๕ส	แลัะ

หลัักสัปายะ	๗	 มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื�นทีุ�ของวัีด็

โด็ยมีหลัักการทีุ�เรียกว่ีา“๓-๕-๗-๙”	ซึ�งเป็นกระบวีนการ

พัฒนาโครงการวีดั็	ประชา	รฐั	สร้างสุขให้สัมฤทุธิผ่ลั	รวีม

ทัุ�งมีตัวีชี�วัีด็ทีุ�เป็นรูปธรรมในการนำาไปสู่การปฏิบัติเพื�อ

พัฒนา	“คุณภาพสิ�งแวีด็ล้ัอม”	ของวัีด็แลัะชุมชน	

	 ในฐานะประธานอนุรรมการ โครงการฯ	 

ขออนุโมนา	สำานักงานกองทุุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข

ภาพ	 (สสส.),	 สถาบันวิีจัยพุทุธศ์าสตร์	 มหาวีิทุยาลััย 

มหาจุฬาลังกรณราชวิีทุยาลััย	 คณะสงฆ์จังหวัีด็ปทุุมธานี	

แลัะภาคีทีุ�เกี�ยวีข้องทีุ�ได้็ร่วีมพัฒนาแลัะสร้างสรรค์

กิจกรรมทีุ�เป็นประโยชน์เพื�อควีามมั�นคงของประเทุศ์ชาติ

แลัะพระพุทุธศ์าสนา	รวีมทัุ�งการสร้างควีามยั�งยืนด้็านสิ�ง

แวีด็ล้ัอม	สังคม	แลัะวัีฒนธรรมของชาติสืบต่อไป

พิรึะธิรึรึมรัึตันาภรึณ์

ประธานคณะอนุกรรมการ

โครงการวัีด็	ประชา	รัฐ	สร้างสุข





สัมโมที่น่ย์พิจัน์
คำานิย์ม
คำานำา
สารึบัญ
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	 มหาเถรสมาคมแลัะรัฐบาลัได็้เห็นชอบร่วีมกัน

ในการอนุมัติแผ่นยุทุธศ์าสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทุธ

ศ์าสนาระยะ	๕	ปีแลัะ	๒๐	ปี	ซึ�งเกิด็จากการระด็มควีาม

คิด็	กลัั�นกรองแลัะเห็นชอบร่วีมกันของคณะสงฆ์ทุั�วีทุุก

ภูมิภาคตามมติมหาเถรสมาคมในการประชุมครั�งทีุ�	 ๕/

๒๕๕๙	(มติทีุ�	๑๐๖/๒๕๕๙)	แลัะในการประชุมครั�งทุี�	๒

/๒๕๖๐	เมื�อวีันทุี�	๓๐	มกราคม๒๕๖๐	ทุี�มีมติเห็นชอบ

แผ่นแม่บทุการปฏิรูปกิจการพระพุทุธศ์าสนา	โด็ยมีวีิสัย

ทุัศ์น์	 คือ	 “พุทุธศ์าสน์มั�นคง	 ด็ำารงศ์ีลัธรรม	 นำาสังคม

สันติสุขอย่างยั�งยืน”	 อันเป็นการด็ำาเนินตามแผ่น

ยุทุธศ์าสตร์ชาติทุี�วี่า	“มั�นคง	มั�งคั�ง	ยั�งยืน”	อย่างเป็น

รูปธรรม

	 แผ่นยุทุธศ์าสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทุธ

ศ์าสนานี�ประกอบด็้วียพันธกิจ	๖	ด็้าน	ตามพันธกิจคณะ

สงฆ์	คือ	๑)	ด็้านการปกครอง	๒)	ด็้านศ์าสนศ์ึกษา		๓)	

ด็้านศ์ึกษาสงเคราะห์ 	 ๔)	 ด็้านเผ่ยแผ่่ 	 ๕)	 ด็้าน

สาธารณูปการ	๖)	ด็้านสาธารณสงเคราะห์	นอกจากนี�	

“พุทุธศาสน์ม์ั่่�น์คง ดำำารงศลีธรรมั่ น์ำาสง่คมั่สน่์ติสิขุอย่า่งย่่�งย่นื์”

ความเป็็นมาของโครงการ
“วัด ป็ระชา รัฐ สร้างสุข”
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ยังได็้เพิ�มภาระงานพิเศ์ษอีก	 ๑	 ด็้าน	 คือ	 ด็้านการพัฒนาพุทุธมณฑิลัให้เป็นศ์ูนย์กลัางพระพุทุธศ์าสนาโลัก	

เป็นการด็ำาเนินการภายใต้ค่านิยม	(Core	Value)	ทุี�วี่า	“อุทุิศ์ตนเพื�อพระพุทุธศ์าสนา	สู่การพัฒนาสังคมอย่าง

ยั�งยืน”

	 “โครงการวัีด็	ประชา	รัฐ	สร้างสุข”เป็น๑	ใน	๑๔	โครงการเชิงยุทุธศ์าสตร์	มีแนวีคิด็ทีุ�ว่ีา	วิีถีชีวิีตดั็�งเดิ็ม

ของคนไทุย	มีวัีด็เป็นศู์นย์กลัางของชมุชน	เป็นเสาหลัักในการพฒันาคนใหมี้คุณภาพทัุ�งด้็านสุขภาพกายแลัะสขุภาพ
ใจ	วัีด็จึงถือเป็นสถานทีุ�สำาคัญต่อวิีถีชีวิีตคนไทุย	ต่อมาวัีด็กลัายเป็นสถานทีุ�ผู้่คนในทุุกระดั็บมาใช้จนทุำาให้วัีด็กลัาย
เป็นทีุ�สกปรก	 ไม่เรียบร้อย	 ขาด็การวีางระบบการจัด็การเพื�ออำานวียควีามสะด็วีกให้กับวัีด็	 รวีมทัุ�งการจัด็การสิ�ง
แวีด็ล้ัอมแลัะขยะภายในวัีด็ยังไม่เป็นระบบ	สมาคมส่งเสริมเทุคโนโลัยีไทุย-ญี�ปุ่น	 สถาบันอาศ์รมศิ์ลัป์	 ได้็ร่วีมมือ
กับสำานักงานกองทุุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	แลัะสถาบันวิีจัยพุทุธศ์าสตร์	มหาวิีทุยาลััยมหาจุฬา
ลังกรณราชวีทิุยาลััย	จึงได้็ด็ำาเนนิการโครงการวีดั็สรา้งสุขแลัะวีดั็บันด็าลัใจ	เพื�อนำาแนวีคดิ็	๕	ส	มาพฒันาปรบัปรุง
ลังสู่บริบทุของวัีด็	 เพื�อให้วัีด็เป็นสถานทีุ�ร่มรื�น	 สวียงาม	 เหมาะสมกับการเรียนรู้	 เป็นพื�นทีุ�แบบอย่างทุางด้็าน
กายภาพแลัะด้็านจิตใจ	รวีมถึงการนำาแนวีคิด็การออกแบบพื�นทีุ�ตามหลัักภูมิสถาปัตยกรรมมาใช้ในการพัฒนาวัีด็
ให้เป็นสถานทีุ�สัปปายะ	 เป็นอารามทีุ�รื�นรมย์	 มีควีามสวียงามตามหลัักภูมิสถาปัตยกรรมไทุย	 เป็นศู์นย์กลัางของ

ชุมชนทีุ�จะนำาไปสู่การเสริมสร้างสุขภาวีะทัุ�งทุางด้็านกายภาพ	จิตใจ	สังคม	แลัะปัญญาสืบต่อไป
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๒

เพื�อส่งเสริมให้วีัด็เป็นพื�นทีุ�ต้นแบบ
ของการพฒันาทุั�งด็า้นกายภาพ	การ
เรียนรู้	จิตใจแลัะปัญญา	โด็ยบูรณา 
การแนวีคิด็	 ๕	 ส	 หลัักสัปปายะ	๗ 
แลัะหลัักควีามรับผิ่ด็ชอบต่อสังคม
สู่ประชาชน	โด็ยมีวีัด็เป็นศ์ูนย์กลัาง

เพื�อพัฒนารูปแบบแลัะนำาแนวีคิด็

ของ	๕ส	ซึ�งประกอบไปด็้วีย	สะสาง

สะด็วีก	 สะอาด็	 สร้างมาตรฐาน 

แลัะสร้างวีินัย	 ลังสู่บริบทุของวีัด็

แลัะชุมชน

เพื�อพัฒนาแลัะจัด็ระบบฐานข้อมูลั

องค์ควีามรู้ในการพัฒนาวีัด็แลัะ

ชุมชน	 รวีมทุั�งการออกแบบพื�นทุี�

ของวีัด็ให้เป็นสัปปายะสถานแลัะ

การพัฒนาสู่วีิถีแห่งอารยสถาปัตย์

เพื�อส่งเสริมให้ประชาชนในสังคม

ไทุย	รวีมถึงกลัุ่มวีิชาชีพ	ตื�นตัวีเรื�อง

การช่วียเหลืัอสังคม	 การมีจิตอาสา	

ควีามรับผ่ดิ็ชอบต่อสังคม	เพื�อทุำาให้

เกิด็สังคมสุขภาวีะแลัะควีามยั�งยืน

วััตถุุประสงค์์ของโค์รงการ
“วััด ประชา รัฐ สร้างสุข”

4 คู่่�มืือและแนวปฏิิบััติิ  | โครงการ วััด ประชา รัฐ สร้างสุข   |   โดยคณะกรรมการฝ่่ายสาธารรูปการ ของมหาเถรสมาคม



๒

๑ การพัฒนาพื�นทีุ�ทุางกายภาพของวัีด็แลัะชุมชนให้สะอาด็	 ร่มรื�น	 สวียงาม 

เป็นสถานทีุ�สัปปายะ

การพัฒนาพื�นทีุ�ทุางสังคมแลัะการเรียนรู้ของวัีด็แลัะชุมชนด้็วียวิีถี

วัีฒนธรรมเชิงพุทุธ

การพัฒนาพื�นทีุ�จิตใจแลัะปัญญาของวัีด็แลัะชุมชนตามแนวีพระพุทุธ

ศ์าสนาโด็ยมีเป้าหมายสำาคัญ	“วัีด็สวียด้็วียควีามสุข”	แลัะ	“การสร้างวัีด็

ในใจคน”

พันธกิจของโคู่รงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข 

๒

๓
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๑) การึออกแบบผัู้งแม่บที่และการึปรัึบปรุึงภ้มิทัี่ศน์          

	 -	 การออกแบบผั่งแม่บทุ	 แลัะจัด็ทุำาแผ่นพัฒนา

อาคารสถานทีุ� ของ วัีด็ให้ มีการใช้ประโยชน์อย่ าง มี

ประสิทุธิภาพมากขึ�น	 ด้็วียการวีางแผ่นแลัะออกแบบอาคาร

ต่างๆ	ให้สามารถรองรับกิจกรรมต่างๆ	ได้็อย่างเหมาะสม	ไม่

พัฒนาไปอย่างสะเปะสปะ					

								 -	การออกแบบปรับปรุงภูมิทัุศ์น์แลัะการจัด็การพื�นทีุ�

สีเขียวี-พื�นทีุ�สาธารณะ	 	 โด็ยมุ่งเน้นการจัด็การพื�นทีุ�ทุาง

กายภาพของวัีด็ให้มีพื�นทีุ�สีเขียวีเพื�อเป็นสถานทีุ�พักผ่่อน	เรียน

รู้ทุางพระพุทุธศ์าสนาแลัะเป็นทีุ�ทุำากิจกรรมทุางพระพุทุธ

ศ์าสนาของพุทุธศ์าสนิกชนแลัะบุคคลัทัุ�วีไป	เพื�อให้รู้ว่ีาพื�นทีุ�

ของวัีด็เป็นพื�นทีุ�ของทุุกคน

	 -การออกแบบแลัะการจดั็การอาคารอนรัุกษ์สถาปัต

ยกรรของวัีด็เพื�อทุรงไว้ีซึ�งคุณค่าของอาคารแบบดั็�งเดิ็ม	 โด็ย

การใช้เทุคนิคแลัะกระบวีนการอนรัุกษ์ตามแนวีคดิ็ของอาคาร

แต่ลัะยุคสมัย	เป็นต้น

	 -	 การปรับปรุงวิีธีการบริหารจัด็การการก่อสร้าง

ภายในวีัด็เพื�อการปรับปรุงภูมิทัุศ์น์แลัะพัฒนาสิ�งแวีด็ลั้อม

ตามผั่งแม่บทุ	อย่างเป็นรูปธรรม

๒) การึจััดการึสิ�งแวดล�อม อาคารึสถานท่ี่�และโครึงสรึ�าง 

พ่ิ�นฐานข้องวัด 

	 -	การจัด็การขยะ	ของเสียแลัะบริเวีณทีุ�สกปรกอยา่ง

เป็นระบบ	โด็ยให้วัีด็แลัะชุมชนเข้ามามีส่วีนร่วีมตลัอด็จนการ

ให้ควีามรู้เรื�องควีามสะอาด็การเป็นระเบียบเรียบร้อยของวัีด็

แลัะพื�นทีุ�ส่วีนกลัางของวัีด็		 	

	 -	 การจัด็การพื�นทีุ�ห้องนำ�า-ลัานจอด็รถให้มีควีาม

สะอาด็	สวียงามเป็นสัด็ส่วีน	เช่น	การนำาป้ายมาบ่งบอกเพื�อ

ให้ประชาชนได้็เข้าใจแลัะมีระเบียบในการจอด็รถ-การใช้

ห้องนำ�า		

	 -	 การจัด็การสวีนพุทุธธรรม-สวีนสมุนไพร-สวีน

สุขภาพหรือสวีนแบบเซน	สถานทีุ�บริการสุขภาพ	เพื�อให้เป็น

ทีุ�เรียนรู้ทุางพระพทุุธศ์าสนา	ภมิูปัญญาด้็านสุขภาพ	แลัะการ

สร้างควีามสงบให้กับบุคคลัทีุ�เข้ามาเรียนรู้ภายในวัีด็

	 -	การจัด็การด้็านพลัังงานแลัะสิ�งแวีด็ล้ัอม	เพื�อการ

ประหยดั็พลัังงาน	ลัด็การใช้ขยะแลัะมีการจัด็การสิ�งแวีด็ล้ัอม

ตามหลััก	๕ส	แลัะ	๓	R	เป็นต้น	

	 -	การจัด็การพื�นทีุ�บำาเพ็ญกุศ์ลั	เสนาสนะต่างๆให้มี

ควีามสะอาด็	เรียบง่าย	เหมาะสมตอ่การบำาเพญ็กุศ์ลัเพื�อปลูัก

ฝั่งศ์รัทุธาแลัะสร้างปัญญาตามหลัักพระพุทุธศ์าสนา

๑. การจ่ัดำการพุื�น์ที�ทางกาย่ภาพุ โดำย่มีั่การจัด่ำการพุื�น์ที�ทางกาย่ภาพุของว่ัดำให้้มั่สีภาพุแวัดำลอ้มั่

ที�เห้มั่าะสมั่ โดำย่มั่ีการดำำาเน์ิน์การใน์ ๒ ดำ้าน์ ประกอบดำ้วัย่ 

หลัักการทำำางานของโครงการ“วััด ประชา รัฐ สร้างสุข”
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	 -	การจัด็กิจกรรมการเรียนรู้วิีถีพุทุธ	เช่น	การทุำา
จิตอาสาของคนในชุมชน	 การจัด็การพื�นทีุ�ส่งเสริมสุข
ภาวีะเป็นลัานวัีด็	ลัานกีฬา	ลัานวัีฒนธรรม	ลัานกิจกรรม
ต่อต้านยาเสพติด็	การจัด็กิจกรรมเชิงประเพณีของสังคม
ไทุย	การทุำาบุญตักบาตร	เป็นต้น	
	 -	การอนุรักษ์ทุรัพยากรธรรมชาติแลัะสิ�งแวีด็ล้ัอม
ภายในวัีด็แลัะชุมชน	 เช่น	การบวีชป่า	การอนุรักษ์พื�นทีุ�
ป่าต้นนำ�า	การจัด็พื�นทีุ�อนุรักษ์ของวัีด็แลัะชุมชน	เป็นต้น	
	 -	 การจัด็การทุรัพยากรวัีฒนธรรม	 เช่น	 การส่ง
เสริมประเพณีสงกรานต์	ลัอยกระทุง	แลัะประเพณีอื�นๆ	
ของแต่ลัะชุมชน/ทุ้องถิ�น	ให้เป็นกิจกรรมทีุ�เป็นมิตรกับสิ�ง
แวีด็ล้ัอม

๒. การจัดการพื�นท่�ทางสังคู่มืและการเรียนร่้ ให้้วััดและชุุมชุนี
ได้มีก�รจัดก�รพ้�นีที�ท�งสัังคำมเพ้�อสั่งเสัริมก�รเรียนีร้้และ
กิจกรรมเชุิงพุทธที�สััมพันีธ์กับสัิ�งแวัดล้อมภ�ยในีวััด โดย
พัฒนี�กิจกรรมท�งสัังคำม เชุ่นี  
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	 -	 การจัด็กิจกรรมบรรยายธรรมประจำาวัีนพระ	
แลัะวัีนสำาคัญทุางศ์าสนา
		 -	ส่งเสริมการเจริญวิีปัสสนากรรมฐาน	

	 -	ส่งเสริมการเรียนรู้ด้็านจิตวิีญญาณ	

	 -	การจัด็ให้มีพื�นทีุ�การเรียนรู้ทุางจิตใจแลัะปัญญา

ผ่่านระบบออนไลัน์	เป็นต้น

๓. การจั่ดำการพุื�น์ที�ทางจัิติวัิญญาณและปัญญา โดำย่การ
จั่ดำให้้พุื�น์ที�ของว่ัดำ เช่่น์ อุโบสถ วัิห้าร ศาลาการเปรีย่ญ 
เป็น์สถาน์ที�แสดำงธรรมั่เทศน์า บรรย่าย่ธรรมั่  ส่งเสริมั่
การเรีย่น์ร้้วัิถีพุุทธ เช่่น์
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ส่ว่นที่่� ๒
แนวปฏิิบััติิ โคู่รงการวัดประชา รัฐ สร้างสุข 
(๓ ๕ ๗ ๙ ส่�คู่วามืยั�งยืน)
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	 ตามทีุ�ได้็กล่ัาวีวัีตถุประสงค์ของโครงการวัีด็	ประชา	รัฐ	สร้างสุข		คือเพื�อพัฒนารูปแบบแลัะ

นำาแนวีคิด็ของ	 ๕ส	 ลังสู่บริบทุของวัีด็แลัะชุมชน	 เพื�อส่งเสริมให้วัีด็เป็นพื�นทีุ�ต้นแบบของการพัฒนา

พื�นทีุ�ทุางกายภาพ	พื�นทีุ�การเรียนรู้	พื�นทีุ�ทุางจิตใจแลัะปัญญา	แลัะเพื�อส่งเสริมให้ประชาชนในสังคม

ไทุย	ตื�นตัวีเรื�องการช่วียเหลืัอสังคม	การมีจิตอาสา	ควีามรับผิ่ด็ชอบต่อสังคม	เพื�อทุำาให้เกิด็สังคมสุข

ภาวีะแลัะควีามยั�งยืน	โด็ยมีเป้าหมายสำาคัญ	“วัีด็สวียด้็วียควีามสุข”	แลัะ	“การสร้างวัีด็ในใจคน”	ดั็ง

นั�น	แนวีปฏิบัติของโครงการ	วัีด็	ประชา	รัฐ	สร้างสุข	จึงกำาหนด็แนวีปฏิบัติแบบง่าย	คือ

 ๓ พัินธิกิจั ส่้ วัดสวย์ด�วย์ความสุข้	ได้็แก่	๑)	การพัฒนาพื�นทีุ�ทุางกายภาพของวัีด็แลัะชุมชน

ให้สะอาด็	ร่มรื�น	สวียงาม	เป็นสถานทีุ�สัปปายะ	๒)	การพัฒนาพื�นทีุ�ทุางสังคมแลัะการเรียนรู้ของวัีด็

แลัะชุมชนด้็วียวิีถีวัีฒนธรรมเชิงพุทุธ	๓)	การพัฒนาพื�นทีุ�จิตใจแลัะปัญญาของวัีด็แลัะชุมชนตามแนวี

พระพุทุธศ์าสนา	

 ๕ เคร่ึ�องม่อการึที่ำางาน (๕ ส)	เครื�องมือการด็ำาเนินงานเพื�อสร้างสัปปายะสู่วัีด็	คือ	สะสาง,	

สะด็วีก,	สะอาด็,	สร้างมาตรฐาน	แลัะสร้างวิีนัย	

 ๗ แนวที่างการึดำาเนินการึเพ่ิ�อสรึ�างสัปปาย์ะ ได้็แก่ การด็ำาเนินงานสร้างสัปปายะสู่วัีด็สวีย

ด้็วียควีามสุข	คือ	๑)	การแต่งตั�งคณะกรรมการโครงการฯ	๒)	การประกาศ์นโยบาย	๓)	การอบรมให้

ควีามรู้		๔)	การสำารวีจพื�นทีุ�	จัด็ทุำาแผ่นผ่งัวัีด็	แลัะวิีเคราะห์พื�นทีุ�เพื�อการพัฒนา		๕)	จัด็ทุำาแผ่นปรบัปรุง	

๖)	ลังมือปฏิบัติ	(Big	Cleaning	Day)	แลัะ	๗)	สรุปผ่ลัการด็ำาเนินงาน

 ๙ แนวปฏิิบัติัการึพัิฒนาพ่ิ�นท่ี่�	ได้็แก่	แนวีปฏิบัติในการพัฒนาพื�นทีุ�ภายในวัีด็	๙	พื�นทีุ�	คือ	

๑)	ป้ายชื�อวัีด็	บริเวีณหน้าวัีด็	แลัะแผ่นผั่งวัีด็โด็ยสังเขป	๒)	การจัด็การจราจร	ป้ายจราจร	แลัะทีุ�จอด็

รถ	๓)	การจัด็ระบบคลัังวัีสดุ็สงฆ์	แลัะการควีบคุมการเบิก-จ่ายสิ�งของ	๔)	ห้องนำ�า	๕)	การจัด็การขยะ	

๖)	 สภาพแวีด็ล้ัอมทัุ�วีไป	 ได้็แก่	 ควีามเป็นระเบียบเรียบร้อย	 ปลัอด็ภัยของพื�นทีุ�เปิด็โล่ังต่างๆ	 การ

จัด็การพื�นทีุ�สีเขียวีภายในวีัด็	 เป็นต้น	 	 ๗)	 ระบบไฟฟ้าแลัะการป้องกันอัคคีภัย	 ๘)	 โรงครัวี	 แลัะ	 

๙)	การสุขาภิบาลัอาคารเสนาสนะต่างๆ	ภายในวัีด็

 ๓	พันธกิจ	สู่	วัีด็สวียด้็วียควีามสุข ได้็แก่		 ๑)	การพัฒนาพื�นทีุ�ทุางกายภาพของวัีด็แลัะ

ชุมชนให้สะอาด็	 ร่มรื�น	สวียงาม	 เป็นสถานทีุ�สัปปายะ	๒)	การพัฒนาพื�นทีุ�ทุางสังคมแลัะการ

เรียนรู้ของวัีด็แลัะชุมชนด้็วียวิีถีวัีฒนธรรมเชิงพุทุธ	๓)	การพัฒนาพื�นทีุ�จิตใจแลัะปัญญาของวัีด็

แลัะชุมชนตามแนวีพระพุทุธศ์าสนา 

๕  เครื�องมือการทุำางาน	 (๕	 ส)	 เครื�องมือการด็ำาเนินงานเพื�อสร้างสัปปายะ 

สู่วัีด็	คือ	สะสาง,	สะด็วีก,	สะอาด็,	สร้างมาตรฐาน	แลัะสร้างวิีนัย

๗	แนวีทุางการด็ำาเนินการเพื�อสร้างสัปปายะ ได้็แก่ การด็ำาเนินงานสร้างสัปปายะสู่วัีด็

สวียด้็วียควีามสุข	คือ	๑)	การแต่งตั�งคณะกรรมการโครงการฯ	๒)	การประกาศ์นโยบาย	๓)	การ

อบรมให้ควีามรู้		๔)	การสำารวีจพื�นทีุ�	จัด็ทุำาแผ่นผั่งวัีด็	แลัะวิีเคราะห์พื�นทีุ�เพื�อการพัฒนา		๕)	

จัด็ทุำาแผ่นปรับปรุง	๖)	ลังมือปฏิบัติ	(Big	Cleaning	Day)	แลัะ	๗)	สรุปผ่ลัการด็ำาเนินงาน

๙ แนวีปฏิบัติการพัฒนาพื�นทีุ�	ได้็แก่	แนวีปฏิบัติในการพัฒนาพื�นทีุ�ภายในวัีด็	๙	พื�นทีุ�	คือ	

๑)	ป้ายชื�อวัีด็	บริเวีณหน้าวัีด็	แลัะแผ่นผั่งวัีด็โด็ยสังเขป	๒)	การจัด็การจราจร	ป้ายจราจร	แลัะ

ทีุ�จอด็รถ	๓)	การจัด็ระบบคลัังวีสัดุ็สงฆ์	แลัะการควีบคมุการเบกิ-จ่ายสิ�งของ	๔)	ห้องนำ�า	๕)	การ

จัด็การขยะ	๖)	สภาพแวีด็ลัอ้มทัุ�วีไป	ได้็แก่	ควีามเปน็ระเบยีบเรียบร้อย	ปลัอด็ภัยของพื�นทีุ�เปิด็

โล่ังต่างๆ	การจัด็การพื�นทีุ�สีเขียวีภายในวัีด็	เป็นต้น		๗)	ระบบไฟฟ้าแลัะการป้องกันอัคคีภัย	๘)	

โรงครัวี	แลัะ	๙)	การสุขาภิบาลัอาคารเสนาสนะต่างๆ	ภายในวัีด็
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๓ พันธกิจ ส่� วัดสวยด้วยคู่วามืสุข 
พันธกิจโครงการวัีด็	ประชา	รัฐ	สร้างสุข	นั�น	 มุ่งเน้นการพัฒนาพื�นทีุ�ทุางกายภาพของวัีด็แลัะชุมชน

ให้สะอาด็	ร่มรื�น	สวียงาม	เป็นสถานทีุ�สัปปายะ	เหมาะสมกับการเรียนรู้	มีหลัักการจัด็การสิ�งแวีด็ล้ัอม

ทีุ�เหมาะสม	ตามหลััก	๕	ส	หรือหลัักสัปปายะ	๗	เพื�อให้เกิด็รมนียสถาน	การพัฒนาพื�นทีุ�ทุางสังคม

แลัะการเรียนรู้ของวัีด็แลัะชุมชนด้็วียวิีถีวัีฒนธรรมเชิงพุทุธ	 แลัะการพัฒนาพื�นทีุ�จิตใจแลัะปัญญา

ของวัีด็แลัะชุมชนตามแนวีพระพุทุธศ์าสนา

๓ พัินธิกิจั ส่้ “วัดสวย์ด�วย์ความสุข้”

การพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ

ของวัดและชุมชนให้สะอาดร่มรื่น 

สวยงามเป็นสถานที่สัปปายะ

การ พัฒนา พ้ืน ท่ีท า งสั ง คม 

และการเรียนรู้ของวัดและชุมชน

ด้วยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ

๑ ๒ ๓

ก า ร พัฒ น า พ้ืน ท่ีท า ง จิต ใจ 

และปัญญาของวัดและชุมชน 

ตามแนวพระพุทธศาสนา
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๕ เคู่ร่�องมืือการทำางาน (๕ ส) โคู่รงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข 

	 โครงการวัีด็	ประชา	รัฐ	สร้างสุข	ได้็นำาหลััก	๕	ส	หลัักสัปปายะ	๗	แลัะหลัักควีามรับผิ่ด็ชอบต่อสังคม	
(CSR)	มาเป็นเครื�องมือการด็ำาเนินงานเพื�อสร้างสัปปายะสู่วัีด็	คือ	สะสาง,	สะด็วีก,	สะอาด็,	สร้างมาตรฐาน	แลัะ
สร้างวิีนัย	 หากวัีด็แลัะชุมชนมีการใช้หลััก	 ๕	 ส	 อย่างต่อเนื�องจะทุำาให้วัีด็มีควีามสะอาด็	 ร่มรื�น	 สวียงาม	 แลัะ
เป็นการสร้างสุขลัักษณะแลัะนิสัยของประชาชน	เพื�อให้เกิด็รูปแบบการจัด็การสิ�งแวีด็ล้ัอมทีุ�ยั�งยืน

 เคู่ร่�องมืือการทำางาน (๕ ส) กับัการพัฒนาวัดและชุมืชน 

	 ในประเทุศ์ไทุยได้็เริ�มนำาหลััก	๕	ส	ใช้ตั�งแต่ปี	พ.ศ์.	๒๕๒๗		หลััก	๕ส	นั�นเป็นวิีธีการสอนของชาวีญี�ปุ่น	
ซึ�งแฝ่งด้็วียพุทุธศ์าสตร์	 เป็นการพัฒนาจิตใจมนุษย์อย่างแยบยลั		ได้็ฝั่งเป็นวัีฒนธรรมญี�ปุ่นทีุ�เด็็กเล็ักๆ	จะต้อง
ถูกอบรมให้มี	๕ส	ในจิตใจ	ในกระแสเลืัอด็	หรือ	เรียกว่ีา	“ฝั่งอยู่ใน	DNA”		ตามหลัักฐานทีุ�อ้างอิงได้็	คือ	เนื�อหา
ใน	VDO	ทีุ�ได้็จัด็ทุำาขึ�นโด็ย	JPC	(Japan	Productivity	Center)	ศู์นย์เพิ�มผ่ลัผ่ลิัตของประเทุศ์ญี�ปุ่น	ปัจจุบันได้็
เปลีั�ยนเป็นสถาบัน	 แลัะ	 APO	 (Asian	 Productivity	Organization)	 องค์กรเพิ�มผ่ลิัตภาพของอาเซียน	 ซึ�งมี
สมาชิกเป็นหน่วียงานเพิ�มผ่ลิัตภาพของแต่ลัะประเทุศ์ในอาเซียน)	อธิบายควีามหมายของ	๕ส	ไว้ีดั็งนี�

 ๕ส เคร่ึ�องม่อส่้ “วัดสวย์ด�วย์ความสุข้” เพ่ิ�อสุข้ภาวะที่างปัญญาด�วย์แนวที่าง ๕ส 

 หลัก ๕ส ทีุ�ใช้อยูใ่นภาคเอกชน	สามารถนำามาประยกุต์ใช้กับวัีด็ให้เป็นรูปธรรมจับต้องได้็	การนำา	๕ส	มา
ใช้กับวัีด็เพื�อให้วัีด็เป็นทีุ�สัปปายะ	 ก็ต้องมีกระบวีนการ	 วิีธีการเช่นเดี็ยวีกัน	 แต่อาจจะมีควีามแตกต่างกันบ้าง	
เพราะเนื�องจากเป้าหมาย	ภาระหน้าทีุ�แตกต่างกันระหว่ีางวัีด็กับภาคเอกชน	โด็ยมีแนวีทุางดั็งนี�	
 ส๑ สะสาง	หมายถึง	การเสียสลัะ	จาคะ	ลัด็ของใช้ส่วีนตัวีของพระภิกษุสงฆ์แลัะสิ�งของภายในวัีด็นำาไป
บริจาคหรือแบ่งปันให้กับวัีด็	โรงเรียน	ชุมชน	หรือบุคคลัทีุ�มีควีามต้องการ	เพื�อลัด็สิ�งของภายในวัีด็ให้น้อยลัง	รวีม
ทัุ�งการจัด็พื�นทีุ�ของวัีด็	เช่น	ศ์าลัาการเปรียญ	อุโบสถ	วิีหาร	ให้มีควีามเรียบง่าย	สะด็วีกต่อการบำารุงรักษาให้อยู่
ให้สภาพดี็		
 ส๒ สะดวก	หมายถึง	การมีสติในการจัด็การ		สติ	นับว่ีาเป็นกุญแจทีุ�สำาคัญทีุ�จะทุำาให้การกระทุำาไม่เกิด็
ควีามสูญเปล่ัา	ในทีุ�นี�คือสามารถรู้ตัวีตลัอด็	รู้ว่ีาได้็วีางสิ�งของตรงไหนอย่างไร		ถ้าจะสามารถรู้ได้็ตลัอด็เวีลัาก็ต้อง
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มีระบบในการจัด็เก็บ	ให้สามารถสังเกตได้็โด็ยง่าย	จำาได้็ง่าย	เห็นได้็ง่าย	รู้เข้าใจได้็ในทัุนทีุ	รวีมทัุ�งการมีสติในการเรียน
รู้แลัะการด็ำาเนินชีวิีต
 ส๓ สะอาด		หมายถึง	การดู็แลัรักษาวัีด็แลัะชุมชนให้มีควีามสะอาด็	สวียงาม	รวีมไปถึงสำารวีจว่ีา	การด็ำาเนิน
ชีวิีตประจำาวัีนว่ีา	มีอะไรผิ่ด็ปกติหรือไม่	โด็ยการทุำาควีามสะอาด็	ไม่สะสม	ทุำากิจให้เสร็จ	ไม่เป็นภาระของคนอื�น	หรือ
ทีุ�เรียกว่ีา	สะอาด็ทัุ�งภายในแลัะภานอก
 ส๔ สรึ�างมาตัรึฐาน	 หมายถึง	 การเคารพควีามถูกต้องของหมู่คณะหรือควีามยุติธรรมทุางสังคม	 ในทีุ�นี�คือ	
การกำาหนด็สิ�งพึงปฏิบัติของวัีด็โด็ยส่วีนรวีม	 เป็นการวีางระเบียบกฎเกณฑ์ิ	 เพื�อให้ทุุกคนสามารถปฏิบัติได้็เหมือนๆ	
กัน		เข้าใจตรงกัน	ซึ�งอาจจะเป็นกฎระเบียบในการจัด็วีางสิ�งของ	การเก็บ	การค้นหา	การใช้	รวีมทัุ�งการทุำากิจกวัีตร	
๑๐	ของพระสงฆใ์ห้สมบูรณ์	ถ้าเห็นว่ีามีอะไรทีุ�ดี็กว่ีา	ก็ต้องแก้ไขมาตรฐานใหเ้หมาะสม	มาตรฐานตอ้งปรับให้ทัุนสมัย
	เหมาะสมกับกาลัเวีลัาแลัะงาน
 ส๕ สรึ�างวินัย์	หมายถึง	การรักษาพระธรรมวิีนัย	โด็ยการรักษาแลัะประพฤติปฏิบัติตนเองตามพระธรรมวีนัิย
	หรือระเบียบทีุ�คณะสงฆ์กำาหนด็ไว้ี	เคารพ	นับถือสิ�งทีุ�เป็นประโยชน์ตามหลัักพระพุทุธศ์าสนา	แลัะนำาหลัักการนั�นไป
ส่งเสริมให้สังคมเกิด็ควีามสงบสุข	มีศี์ลั	มีธรรม	มีควีามปรองด็องสมานฉันท์ุ

การประยุกติ์หลักสัปปายะ ๗ และหลัก ๕ส โคู่รงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

 ในการพัฒนาพื�นท่ีทางกายภาพของวัดนั�น มีแนวคิิดในการพัฒนาหลายประการ เช่น หลักพุทธธรรม หลัก
สัปปายะ และหลัก ๕ ส ซ่่ึ่งทั�งหมดเป็นแนวคิิดท่ีมุ่งเน้นการสร้างพื�นท่ีสัปปายะและการเรียนร้้ให้เกิดข่�นกับบุคิคิล
อันจะนำาไปส่้การเรียนร้้วิถีพุทธและการปฏิิบัติธรรม ดังนั�น ในท่ีนี�จะกล่าวถ่งการประยุกต์หลักการเพ่ือสร้างพื�นท่ีวัด
ให้มีสุขภาวะท่ีดี ดังนี� 

 ๑. หลักสัปปาย์ะ ๗ กับการึพัิฒนาวัดและชุ้มช้น ในทุางพระพุทุธศ์าสนา	เมื�อนำาหลัักของ	๕ส	ทีุ�ภาคเอกชน
มาใช้นั�นจะตรงกับคำาว่ีา	 	“สัปปาย์ะ”	 	 ในควีามหมายทีุ�ระบุไว้ีในพจนานุกรมพุทุธศ์าสตร์	ฉบับประมวีลัธรรม	โด็ย
พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.อ.ปยุตโต)	“สัปปายะ”	หมายถึง		สิ�งทีุ�สบายหรือสภาพทีุ�เอื�อทีุ�เกื�อกูลัต่อการอยู่ดี็	แลัะการ
ทีุ�จะพัฒนาชีวิีตทีุ�	เกื�อหนุนต่อการเจริญภาวีนา	มีด้็วียกัน	๗	ประการ	

 ๑) อาวาสสัปปาย์ะ	 ทีุ�อยู่อันเหมาะสมปลัอด็ภัย	หมายถึง	 การพัฒนาวัีด็หรือปรับปรุงวัีด็ให้มีควีามสะอาด็	
ร่มรื�น	ปลัอด็ภัย	มีสภาพแวีด็ล้ัอมทีุ�ดี็	ถูกสุขลัักษณะ	มีระเบียบการปฏิบัติทีุ�เอื�อต่อการเรียนรู้
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 ๒) โคจัรึสัปปาย์ะ		สถานทีุ�เดิ็นทุางสะด็วีกมีทีุ�เดิ็นบิณฑิบาตทีุ�เหมาะดี็	หมายถึง	การจัด็การเพื�อให้เกิด็การ

เดิ็นทุางทีุ�ปลัอด็ภัย	สะด็วีก	เป็นเส้นทุางแห่งการเรียนรู้	 มีแหล่ังทีุ�อำานวียควีามสะด็วีกต่อการบริโภค	รวีมถึงการจัด็

สถานทีุ�ภายในวัีด็ให้มีควีามสะด็วีกต่อการเดิ็นทุางแลัะการเรียนรู้

 ๓) ภัสสสัปปาย์ะ	การพูด็คุยทีุ�เหมาะกัน	หมายถึง	การสนทุนาแลัะการสื�อสารทีุ�ก่อให้เกิด็การเรียนรู้ระหว่ีาง

พระสงฆกั์บฆราวีาส	การใหธ้รรมะเปน็ธรรมทุาน	การสง่เสรมิการสนทุนาธรรมตามกาลัเพื�อให้เกิด็การเรียนรู้แลัะการ

ปฏิบัติธรรม	 	

 ๔) ปุคลลสัปปาย์ะ  บุคคลัทีุ�ถูกกันเหมาะกัน	 หมายถึง	 การส่งเสริมให้มีกัลัยาณมิตรหรือบุคคลั	 คอยช่วีย

เหลืัอดู็แลัซึ�งกันแลัะภายในวัีด็แลัะชุมชน	มีการส่งเสริมคุณธรรม	แนะนำาพระภิกษุสงฆ์	สามเณร	รวีมทัุ�งฆราวีาสให้มี

ศี์ลัธรรมอันดี็งาม	

 ๕) โภช้นสัปปาย์ะ	อาหารทีุ�เหมาะกันเกื�อกูลัต่อสุขภาพ	หมายถึง	การจัด็การด้็านโภชนาการ	ภัตตาหาร	ทีุ�

จะเป็นโยชน์ต่อสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์	สามเณรแลัะประชาชน	รวีมทัุ�งให้มีการแบ่งปันแก่ผู้่ทีุ�ลัำาบากยากจนให้ได้็

รับประโยชน์จากอาหารทีุ�ได้็รับมา	เป็นต้น

 ๖) อุตุัสัปปาย์ะ		ดิ็นฟ้าอากาศ์ธรรมชาติสิ�งแวีด็ล้ัอมทีุ�เหมาะกัน	หมายถึง	การจัด็ระบบสภาพแวีด็ล้ัอมภายใน

วัีด็แลัะชุมชนให้มีสภาพทีุ�เอื�อต่อธรรมชาติแลัะการเรียนรู้	 ให้มีสวีนพุทุธธรรมเพื�อประโยชน์ต่อการปฏิบัติภาวีนา	

เป็นต้น

 ๗) อิริึย์าปถสัปปาย์ะ	อิริยาบถทีุ�เหมาะกัน	หมายถึง	การส่งเสริมการออกกำาลัังกาย	การจัด็พื�นทีุ�ภายในวัีด็

แลัะชุมชนเป็นสถานทีุ�แลักเปลีั�ยนเรียนรู้	เพื�อให้เกิด็กิจกรรมทุางสังคม	ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้็าน	อิริยาบถทีุ�สมดุ็ลั

ของพระภิกษุสงฆ์	สามเณร	แลัะฆราวีาสทัุ�วีไป
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๗ แนวทางการดำาเนนิการเพื�อสร้างสัปปายะ 

 แนวีทุางการด็ำาเนินงานสร้างสัปปายะสู่วัีด็สวียด้็วียควีามสุข	คือ		๑)	กำาหนด็คณะกรรมการโครงการของวัีด็	

๒)	การประกาศ์นโยบาย		๓)	การอบรมให้ควีามรู้		๔)	การสำารวีจพื�นทีุ�	จัด็ทุำาแผ่นผั่งวัีด็	แลัะวิีเคราะห์พื�นทีุ�เพื�อการ

พัฒนา		๕)	จัด็ทุำาแผ่นปรับปรุง		๖)	ลังมือปฏิบัติ	(Big	Cleaning	Day)	แลัะ	๗)	สรุปผ่ลัการด็ำาเนินงาน

	 ขั�นตอนดั็งกล่ัาวี	 วัีด็ควีรทุำาทุุกขั�นตอนแลัะควีรเรียงลัำาดั็บ	 เพื�อให้เกิด็ประสิทุธิภาพสูงสุด็ในการด็ำาเนินโครง

การฯ	 เนื�องจากบางพื�นทีุ�ไม่เข้าใจ	 แลัะต้องการเพียงทุำาควีามสะอาด็ครั�งใหญ่	 (Big	 Cleaning)	 ซึ�งไม่มีผ่ลัในการทุำา

อย่างต่อเนื�อง	ดั็งนั�น	วัีด็	แลัะองค์กรทีุ�เข้าร่วีมโครงการฯ	สามารถด็ำาเนินการตาม	๗	ขั�นตอนของโครงการวัีด็	ประชา

	รัฐ	สร้างสุข	เพื�อให้เกิด็ประสิทุธิภาพ	ประสิทุธิผ่ลั	รวีมถึงควีามยั�งยืนทีุ�จะเกิด็ขึ�นด้็วีย													

๗ แนวที่างดำาเนินงานสรึ�างสัปปาย์ะส่้วัดดวย์วิถ่ ๕ส

 ๑  		จัด็ตั�งคณะกรรมการด็ำาเนินงานฯ	(๕ส)

 ๑				ประกาศ์นโยบาย

 ๑				อบรมให้ควีามรู้

 ๑				สำารวีจพื�นทีุ�ด้็วียคณะทุำางานทัุ�งหมด็แลัะแบ่งพื�นทีุ�รับผิ่ด็ชอบวิีเคราะห์จัด็เด่็นจุด็ปรับปรุง	 		 					

	 							จัด็ทุำาแผ่นปรับปรุง

 ๑ 			พิธี	(Kick	off)	การทุำาควีามสะอาด็ครั�งใหญ่	(Big	Cleaning	Day)

 ๑ 			ตรวีจประเมินพื�นทีุ�	แลัะสรุปผ่ลัการปฏิบติงาน
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ขั�นติอนท่� ๑ :  จัดติั�งคู่ณะกรรมืการดำาเนินงานโคู่รงการฯ (คู่ณะกรรมืการ ๕ส)

	 ในขั�นตอนนี�	 เป็นการประชุมปรึกษาหารือเพื�อตั�งคณะกรรมการด็ำาเนินการโครงการวัีด็	ประชา	 รัฐในระดั็บ

วัีด็	ซึ�งจะตอ้งมีการพดู็คุย	ประชมุ	ร่วีมกนัทัุ�งในสว่ีนของคณะสงฆ	์หมู่บ้าน	แลัะองคก์รปกครองสว่ีนทุอ้งถิ�น	โด็ยด็ำาเนิน

การดั็งนี�

	 ๑)	ประชุมร่วีมกันระหว่ีางวัีด็แลัะชุมชน

	 ๒)	การชี�แจงควีามสำาคัญของโครงการ

	 ๓)	การเสนอแต่งตั�งคณะกรรมการโครงการฯ	ของวัีด็	

คณะกรรมการฯ	ควีรประกอบด้็วีย 

	 -	เจ้าอาวีาส	/	พระภิกษุทีุ�ได้็รับมอบหมายจากเจ้าอาวีาส

	 -	ผู้่แทุนองค์กรปกครองส่วีนทุ้องถิ�น	(องค์การบริหารส่วีนตำาบลั	/	เทุศ์บาลั)

	 -	ผู้่แทุนผู้่นำาชุมชน	(กำานัน	/	ผู้่ใหญ่บ้าน	/	คณะกรรมการวัีด็	–	ชุมชน)

	 -	ผู้่แทุนสถานศึ์กษาในชุมชนใกล้ัวัีด็

	 -	ผู้่แทุนสถานประกอบการ	(ทีุ�ต้องการเข้ามามีส่วีนร่วีม	เป็นจิตอาสา	ทีุ�ถือว่ีาเป็นส่วีนหนึ�งของกิจกรรมเพื�อ

สังคม	CSR	ของหน่วียงาน)

	 -	ผู้่แทุนเครือข่าย	“บวีร”	แลัะองค์กรอื�นๆ	ในชุมชนใกล้ัวัีด็	เช่น	กลุ่ัม	/	ชมรม	/	สมาคมต่างๆ
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ขั�นติอนท่� ๒ : ประกาศนโยบัาย

	 วัีด็ทีุ�เข้าร่วีมโครงการแลัะคณะกรรมการทีุ�เกี�ยวีข้อง	 ควีรมีการประกาศ์นโยบายเพื�อแสด็งให้เห็นถึงการเข้า

ร่วีมโครงการ	 ฯ	 โด็ยทุำาป้ายประกาศ์ให้สาธารณชนได้็รับทุราบ	 เพื�อแสด็งถึงควีามตั�งใจในการพัฒนาวัีด็แลัะชุมชน	

แลัะแสด็งถึงควีามร่วีมมือขององค์กรในพื�นทีุ�	ดั็งนี�

ขั�นติอนท่� ๓ : การอบัรมืให้คู่วามืร่้

	 มุ่งเน้นการอบรมให้ควีามรู้เรื�อง	๕	ส	หลัักสัปปายะ	๗	แลัะควีามรับผิ่ด็ชอบต่อสังคม	การมีจิตอาสา	รวีมถึง

การจัด็การทุรัพยากรวัีฒนธรรมภายในวัีด็	ขั�นตอนการทุำางาน	การกำาหนด็พื�นทีุ�	การออกแบบผั่งบริเวีณวัีด็	แลัะการ

สร้างควีามร่วีมมือของฝ่่ายต่างๆ	รวีมทัุ�งการให้ควีามรู้ของคณะสงฆ์ในการประชุมระดั็บจังหวัีด็	เป็นต้น
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ขั�นติอนท่� ๔ : การสำารวจพื�นท่�ด้วยคู่ณะทำางาน แบั�งพื�นท่�รับัผิิดชอบั วิเคู่ราะห์ จุดเด�น  

จุดปรับัปรุง

	 ๑)	การสำารวีจพื�นทีุ�ของวัีด็	เพื�อทุราบถึงสภาพปัจจุบันของวีดั็	แลัะกำาหนด็เป้าหมายทีุ�จะปรับปรุง	เรียงลัำาดั็บ

ว่ีา	พื�นทีุ�ไหนควีรด็ำาเนินการก่อน-หลััง

	 ๒)	การจัด็ทุำาแผ่นผั่ง	หรือการออกแบบ	เพื�อกำาหนด็ขอบเขตแลัะควีามรับผิ่ด็ชอบ	เพื�อสร้างควีามเข้าใจแลัะควีาม

สะด็วีกในการพัฒนาพื�นทีุ�	หากวัีด็ทีุ�มีแผ่นผั่งอยู่แล้ัวี	ก็สามารถทีุ�จะปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทุทีุ�เปลีั�ยนแปลังไป

	 ๓)	การวิีเคราะห์พื�นทีุ�	 เพื�อการพัฒนา	 โด็ยการวิีเคราะห์จุด็เด่็น	 เอกลัักษณ์ของวัีด็	 จุด็ทีุ�ควีรปรับปรุง	แลัะ

สร้างแนวีทุางใหม่เพื�อการพัฒนาพื�นทีุ�ให้สวียงาม

S W O T

จุดแข็ง จุดอ�อน โอกาส อุปสรรคู่

Strength Weakness Opportunity Threat

เจ้าอาวาสมีคิวามมุ่งมั่น 
พัฒนาวัด
ทางวัดเป็นศ้นย์การเรียน   
พระปริยัติธรรม
มีสังขารพระอาจารย์บุญ
เลิศท่ีชาวบ้านเล่ือมใส
ศรัทธา

ประชากรรอบบริเวณ
วัดน้อย
วัดมีจำานวนพระเณร 
จำาพรรษาน้อย

การเดินทางสะดวก
เป็นทางผ่านสถานที่ท่อง
เที่ยว น้ำาพุร้อน โปร่ง
กระทิง ซึ่่่งเป็นโอกาสที่นัก
ท่องเที่่ยวพบเห็น
มีสังขารพระอาจารย์บุญ
เลิศที่ชาวบ้านเลื่อมใส่
ศรัทธาซึ่่่งละสังขารแล้วแต่
สังขารไม่เน่าสามารถนำามา
ประชาสัมพันธ์ให้นักท่อง

เที่ยวแวะมากราบไว้บ้ชา

  การมีส่วนร่วมของชุมชน 
  น้อย
  มีกิจกรรมระหว่างวัดกับ 
  ชุมชนน้อย
  ชาวบ้านไม่อยากเข้า
  ร่วมเป็นกรรมการวัดเกิด
  คิวามขัดแย้งระหว่างชาว
  บ้านเอง
  ขาดปัจจัยในการพัฒนาวัด
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ตััวอย่์าง การึวิเครึาะห์ SWOT วัดโป่งเหาะ ตั.บ�านคา อ.บ�านคา จั.รึาช้บุร่ึ

ขั�นติอนท่� ๕ : การจัดทำาแผินการปรับัปรุง

 ๑)	เลืัอกพื�นทีุ�ทุำาการปรับปรุง	จากพื�นทีุ�	๙	แห่ง	เช่น	ป้ายชื�อวัีด็	บริเวีณหน้าวัีด็	การจัด็การจารจร	ห้องคลััง/ 
วัีสดุ็	ห้องนำ�า	การจัด็การขยะ	ระบบไฟฟ้าแลัะการป้องกันอัคคีภัย	โรงครัวี	แลัะอาคาร	เสนาสนะต่างๆ	ภายในวัีด็
	 ๒)	 การเตรียมการปรับปรุง	 เช่น	 ภาพถ่ายก่อนการปรับปรุง	 กำาหนด็วัีนทีุ�ด็ำาเนินการปรับปรุง	 ผู้่รับผิ่ด็ชอบ
หลััก	อุปกรณ์ทีุ�ใช้	งบประมาณทีุ�ใช้	(ถ้ามี)

	 ๓)	การสร้างควีามร่วีมมือกับภาคีเครือข่ายในชุมชน
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ขั�นติอนท่� ๖ : พิธีเปิด (Kick off) การทำาคู่วามืสะอาดคู่รั�งใหญ� (Big Cleaning Day)

	 การด็ำาเนินการโครงการวัีด็	ประชา	รัฐ	สร้างสุข	กำาหนด็ให้มีการทุำาควีามสะอาด็ครั�งใหญ่ของวัีด็แลัะชุมชน	
จำานวีน	๒	ครั�ง/ปี	เพื�อสร้างควีามร่วีมมือกับชุมชน	องค์กรปกครองส่วีนทุ้องถิ�น	แลัะหน่วียงานจับคู่	โด็ยด็ำาเนินการ
ดั็งนี�

	 ๑)	กำาหนด็วัีนทุำา		Big	Cleaning	Day
	 ๒)	ประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนแลัะหน่วียงานทีุ�เกี�ยวีข้อง
	 ๓)	กำาหนด็พิธีเปิด็ทีุ�เป็นรูปธรรม
	 ๔)	ระบุจำานวีนคน	กิจกรรม	แลัะพื�นทีุ�ด็ำาเนินการ
	 ๕)	ประมวีลัแลัะสรุปกิจกรรม
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ขั�นติอนท่� ๗ : ติรวจประเมืินพื�นท่� และสรุปผิลการปฏิิบััติิงาน

	 รายงานสรุปผ่ลัการด็ำาเนินการโครงการในภาพรวีมของวัีด็	ซึ�งกำาหนด็ให้มีข้อมูลัดั็งนี�

	 	 ๑)	การประชุมกรรมการทีุ�เกี�ยวีข้อง

	 	 ๒)	การปรับปรุงพื�นทีุ�	(จำานวีนพื�นทีุ�ทีุ�ได้็ด็ำาเนินการ)

	 	 ๓)	กิจกรรมทีุ�ได้็ด็ำาเนินการ

	 	 ๔)	ควีามร่วีมมือของฝ่่ายต่างๆ

	 	 ๕)	ผ่ลัทีุ�เกิด็ขึ�น	(เปรียบเทีุยบก่อน-หลััง)	(ดู็รายลัะเอียด็แบบรายงานภาคผ่นวีก)
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๙ แนวปฏิิบััติิการพัฒนาพื�นท่� ส่� วัดสร้างสุข 

	 แนวีปฏิบัติการพัฒนาพื�นทีุ�ภายในวัีด็	๙	พื�นทีุ�นั�น	เพื�อเป็นมาตรฐานในการจัด็การสิ�งแวีด็ล้ัอมภายในวัีด็	คือ	

	 ๑)	ป้ายชื�อวัีด็	บริเวีณหน้าวัีด็	แลัะแผ่นผั่งวัีด็โด็ยสังเขป	

	 ๒)	การจัด็การจราจร	ป้ายจราจร	แลัะทีุ�จอด็รถ	

	 ๓)	การจัด็ระบบคลัังวัีสดุ็สงฆ์	แลัะการควีบคุมการเบิก-จ่ายสิ�งของ	

	 ๔)	ห้องนำ�า	

	 ๕)	การจัด็การขยะ	

	 ๖)	สภาพแวีด็ล้ัอมทัุ�วีไป	ได้็แก่	ควีามเปน็ระเบียบเรียบร้อย	ปลัอด็ภยัของพื�นทีุ�เปิด็โล่ังต่างๆ	การจัด็การพื�นทีุ�

สีเขียวีภายในวัีด็	เป็นต้น		

	 ๗)	ระบบไฟฟ้าแลัะการป้องกันอัคคีภัย	

	 ๘)	โรงครัวี	

	 ๙)	การสุขาภิบาลัอาคารเสนาสนะต่างๆ	ภายในวัีด็
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๑ : ป้ายชื�อวัด บัริเวณหน้าวัด และแผินผิังวัดโดยสังเขป

 ๑. ป้าย์ช่้�อวัดและบริึเวณวัด

	 	 ๑)	ต้องมีป้ายชื�อวัีด็ทีุ�มีขนาด็เหมาะสม	มองเห็นชื�อวัีด็	แลัะอ่านได้็อย่างชัด็เจน

	 	 ๒)	ป้ายไม่ชำารุด็ทุรุด็โทุรม	แลัะไม่มีสิ�งอื�นใด็กีด็ขวีาง

	 	 ๓)	บริเวีณหน้าวัีด็		แนวีกำาแพง	ต้องสะอาด็เรียบร้อย	ไม่มีสิ�งใด็กีด็ขวีาง	

	 	 ๔)	กรณีมีการควีบคุมเวีลัาเข้าออก	ให้ติด็ป้ายแสด็งเวีลัาเปิด็	-	ปิด็ให้ชัด็เจน

 ๒. แผู้นผัู้งวัดโดย์สังเข้ป

	 	 ๑)	วัีด็ต้องมีแผ่นผั่งแสด็งทีุ�ตั�งอาคารสถานทีุ�อย่างชัด็เจน

	 	 ๒)	มีขนาด็เหมาะสมตั�งอยู่ในจุด็ทีุ�มองเห็นได้็ชัด็เจน

	 	 ๓)	มีการจัด็ทุำาป้ายชี�บ่งทิุศ์ทุางการไปยังสถานทีุ�ต่างๆ	ทีุ�สำาคัญๆ	ภายในวัีด็
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๒ : การจัดการจราจร ป้ายจราจร และท่�จอดรถ

	 ๑)	มีป้ายจราจร/สัญลัักษณ์	เพื�อควีามสะด็วีก	แลัะปลัอด็ภัย

	 ๒)	จัด็สถานทีุ�จอด็รถให้เป็นระเบียบ

	 ๓)	กำาหนด็แสด็งเส้นจารจรทีุ�ชัด็เจน

	 ๔)	มีสถานทีุ�รองรับขยะ	แลัะไม้ประดั็บเพื�อควีามสวียงาม

๓ :  การจัดระบับัคู่ลังวัสดุสงฆ์์และการคู่วบัคูุ่มืการเบัิก-จ�ายสิ�งของ

 ๑)	มีป้ายชื�อห้องคลัังวัีสดุ็สงฆ์	แลัะป้ายระเบียบปฏิบัติการยืม-คืนสิ�งของ	แสด็งไว้ีบริเวีณหน้าคลัังวัีสดุ็สงฆ์

	 ๒)	มีแผ่นผั่งระบุตำาแหน่งชั�นวีางหรือจุด็วีางสิ�งของต่างๆ	ภายในคลัังสงฆ์		แสด็งไว้ีภายในบริเวีณคลัังสงฆ์	

	 ๓)	ชั�นวีางสิ�งของจัด็วีางตามแผ่นผั่งทีุ�กำาหนด็	แลัะมีป้ายชี�บ่งในแต่ลัะชั�น

	 ๔)	สิ�งของต่างๆ	จัด็วีางตามป้ายชี�บ่งบนชั�นวีาง

	 ๕)	มีเอกสารสำาหรับใช้ยืม	-	คืน	สิ�งของในคลัังวัีสดุ็สงฆ์

	 ๖)	มีบัญชีควีบคุมจำานวีนสิ�งของภายในคลัังสงฆ์	ชั�นวีางสิ�งของจัด็วีางตามแผ่นผั่งทีุ�กำาหนด็	แลัะมีป้ายชี�บ่งใน

แต่ลัะชั�น
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๔ : ห้องนำ�า

	 ๑)	มีการแยกห้องนำ�าระหว่ีาง	พระ	แลัะฆราวีาส

	 ๒)	สำาหรับห้องนำ�าฆราวีาส	จะแยก	ชาย-หญิง	หรือไม่ก็ได้็	(พิจารณาตามควีามเหมาะสม)

	 ๓)	มีป้ายหรือสัญลัักษณ์ชี�บ่งการแยกห้องนำ�า	พระ	แลัะฆราวีาสชัด็เจน

	 ๔)	ห้องนำ�าสะอาด็	อุปกรณ์ภายในห้องนำ�าพร้อมใช้งานไม่ชำารุด็เสียหาย

	 ๕)	มีแผ่น	แลัะผู้่รับผิ่ด็ชอบการทุำาควีามสะอาด็ห้องนำ�า

๕ : การจัดการขยะ

	 ๑)	เริ�มจากการลัด็ขยะให้เหลืัอน้อยทีุ�สุด็	เพื�อให้สะด็วีกกับการบริหารจัด็การ	
	 ๒)	ควีรมีการรณรงค์	ให้พุทุธศ์าสนิกชนช่วียกันลัด็ปริมาณขยะ	หรือหันมาใช้บรรจุภัณฑ์ิทีุ�ย่อยสลัายได้็ง่าย	
	 ๓)	การคัด็แยกขยะตามประเภทุขยะ	ได้็แก่	ขยะทัุ�วีไป	ขยะรีไซเคิลั	ขยะอินทุรีย์	เศ์ษใบไม้	แลัะขยะอันตราย
	รวีมถึงการกำาจัด็อย่างถูกต้องเหมาะสม	แลัะเกิด็ผ่ลักระทุบต่อสิ�งแวีด็ล้ัอมน้อยทีุ�สุด็	เช่น	การจัด็การขยะรีไซเคิลั	ถ้า
วัีด็มีการคัด็แยก	สามารถนำาไปขายเพื�อสร้างรายได้็	ขยะประเภทุนี�ได้็แก่	กระด็าษ	ขวีด็พลัาสติก	ขวีด็แก้วี	เป็นต้น	
 ๔)	 สร้างควีามเข้าใจให้แก่พุทุธศ์าสนิกชนถึงปัญหาปริมาณขยะทัุ�วีไปแลัะขยะจากพวีงหรีด็	 เพื�อให้
พุทุธศ์าสนิกชนเลืัอกใช้พวีงหรีด็ทีุ�สามารถนำามาใช้ประโยชน์หลัังเสร็จงานศ์พได้็	แลัะลัด็ปริมาณขยะทีุ�วัีด็ต้องจัด็การ
	เช่น	พวีงหรีด็ต้นไม้	พวีงหรีด็จากเครื�องครัวีทัุ�งจาน	ช้อน	ถ้วีย	ชาม	จักรยาน	เก้าอี�	ผ้่าห่ม	เครื�องใช้ไฟฟ้า	เช่น	พัด็ลัม

	กานำ�าร้อน	เครื�องปั�นอาหาร	นาฬิิกา	หม้อหุงข้าวี	 เป็นต้น สำาหรับพวีงหรีด็ด็อกไม้สด็	ด็อกไม้อาจนำาไปทุำาปุ�ยหมัก	

ส่วีนโครงฟางพวีงหรีด็สามารถนำากลัับมาเป็นโครงใหม่	หรือแยกจำาหน่าย
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๖ : สภาพแวดล้อมืทั�วไป  (คู่วามืเป็นระเบั่ยบัเรียบัร้อย ปลอดภัย ของพื�นท่�เปิดโล�งและพื�นท่�ส่เขียว

ภายในวัด)

	 ๑)	จัด็สภาพแวีด็ล้ัอมทัุ�วีไปภายในวัีด็มีควีามสะอาด็	เป็นระเบียบเรียบร้อย	ร่มรื�น	ปลัอด็ภัย	พร้อมใช้งาน	มี

แสงสว่ีางอย่างเพียงพอ

	 ๒)	ส่งเสริมให้วัีด็พื�นทีุ�เรียนรู้ด้็านศิ์ลัปวัีฒนธรรมของชุมชน

	 ๓)	ปลูักต้นไม้ยืนต้น	ไม้ประดั็บ	แลัะพืชสมุนไพร	ภายในวัีด็	

	 ๔)	รักษาควีามสะอาด็อย่างต่อเนื�อง

ตัวีอย่างสภาพแวีด็ล้ัอมทัุ�วีไปภายในวัีด็
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๗ : ระบับัไฟฟ้า และการป้องกันอัคู่คู่่ภัย

	 ๑)	มีการฝึ่กอบรมควีามปลัอด็ภัยจากระบบไฟฟ้า	แลัะการป้องกันอัคคีภัยเป็นประจำาทุุกปี

 ๒)	สำารวีจอุปกรณ์ไฟฟ้า	ปลัั�ก	สายไฟ	ไม่ชำารุด็	เสียหาย
	 ๓)	มีการควีบคุม	หรือการเตือน	ในจุด็ทีุ�สุ่มเสี�ยงต่อการเกิด็เพลิังไหม้
	 ๔)	มีอุปกรณ์ดั็บเพลิังทีุ�พร้อมใช้งาน	ติด็ตั�งในจุด็เหมาะสมเห็นได้็ชัด็ในปริมาณทีุ�เหมาะสม
	 ๕)	 จัด็หาเครื�องมือแลัะอุปกรณ์ทีุ�เกี�ยวีข้องให้เพียงพอแลัะพร้อมใช้งาน	 รวีมทัุ�งระบุตำาแหน่งเพื�อสะด็วีกต่อการ
ใช้งาน	ได้็แก่	สัญญาณเตือนภัย	ถังดั็บเพลิัง	(Fire	Extinguishers)	โด็ยติด็ตั�งอุปกรณ์บริเวีณจุด็เสี�ยงหรือจุด็ทีุ�มีสามารถ

หยิบใช้งานได้็อย่างสะด็วีก	เช่น	ครัวี	กุฏิ	ศ์าลัาการเปรียญ	เป็นต้น	โด็ยถังดั็บเพลิังให้ติด็ตั�งตามมาตรฐานทีุ�กำาหนด็แลัะ

สะด็วีกกับการนำามาใช้		

	 ๖)	จัด็เตรียมหมายเลัขโทุรศั์พท์ุหน่วียงานทีุ�เกี�ยวีข้อง	เช่น	สถานีดั็บเพลิัง	สถานีตำารวีจ	สำานักงานไฟฟ้า	เป็นต้น
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๘ :  โรงคู่รัว

  ๑)	มีป้ายชื�อโรงครัวี

 ๒)	สะอาด็	เป็นระเบียบเรียบร้อย
		 ๓)	จัด็การวัีตถุดิ็บ	แลัะเศ์ษอาหารให้ถูกสุขลัักษณะ
		 ๔)	ภาชนะกักเก็บนำ�าดื็�มนำ�าใช้สะอาด็	มีฝ่าปิด็มิด็ชิด็
		 ๕)	พื�นทีุ�ซักล้ัาง	พร้อมใช้	สะอาด็อยูเ่สมอ	ไม่มีคราบ	หรือเศ์ษอาหาร
		 ๖)	มีการจัด็เก็บอาหารให้ปลัอด็จากฝุ่่น	แลัะสัตว์ีนำาโรค
	 ๗)	มีอุปกรณ์ทุำาควีามสะอาด็ภายในโรงครัวี

๙ : อาคู่ารเสนาสนะติ�างๆ ภายในวัด

		 ๑)	มีป้ายชื�อบอกอาคารสถานทีุ�ต่างๆ

  ๒)	อาคารสถานทีุ�โด็ยรวีมมีควีามสะอาด็เรียบร้อย	
		 ๓)	มีระเบียบปฏิบัติการใช้อาคารสถานทีุ�											
		 ๔)	มีอุปกรณ์ทุำาควีามสะอาด็ทีุ�เหมาะสม

		 ๕)	มีผู้่รับผิ่ด็ชอบอาคาร
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ส่ว่นที่่� ๓
เกณฑ์์และติัวช่�วัดการประเมืนิโคู่รงการวัด ประชา รัฐ
สร้างสุข
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การติด็ตามแลัะประเมินผ่ลัการด็ำาเนินการโครงการวัีด็	ประชา	รัฐ	สร้างสุขนั�น	คณะอนุกรรมการโครงการวัีด็	ประชา

	รัฐ	สร้างสุข	แลัะภาคีทีุ�เกี�ยวีข้องได้็กำาหนด็หลัักเกณฑ์ิแลัะตัวีชี�วัีด็ในการติด็ตาม	ประเมินผ่ลัการด็ำาเนินการไว้ีเป็น	๕

	หมวีด็	เพื�อเป็นแนวีทุางในการปฏิบัติ	แลัะการนำาหลัักเกณฑ์ิไปประเมินผ่ลัการด็ำาเนินการของวัีด็	ดั็งนี�	

๓.๑ หมืวดการบัริหารจัดการโคู่รงการ

	 หมวีด็นี�	 มีเป้าหมายเพื�อพัฒนากระบวีนการของวัีด็แลัะชุมชนในการด็ำาเนินการตามโครงการ	 โด็ยเน้นการ

ประกาศ์นโยบาย	การมีส่วีนร่วีมในโครงการ	การให้ควีามรู้เรื�องหลััก	๕ส	แลัะ	การลังมือปฏิบัติการร่วีมกัน	เพื�อนำาไป

สู่การพัฒนาพื�นทีุ�	๙	แห่งภายในวัีด็	ให้มีควีามสวียงามได้็มาตรฐานตามหลััก	๕ส	แลัะหลัักสัปายะ	๗	โด็ยมีขั�นตอน	

ดั็งนี�

	 ๑.	การแต่งตั�งคณะกรรมการโครงการ	(คณะกรรมการ	๕	ส)

	 ๒.	การประกาศ์นโยบาย	

	 ๓.	การอบรมให้ควีามรู้ตามหลััก	๕	ส	เพื�อสร้างวัีด็สวียด้็วียควีามสุข		

	 ๔.	การสำารวีจพื�นทีุ�	จัด็ทุำาแผ่นผั่งวัีด็	แลัะวิีเคราะห์พื�นทีุ�เพื�อการพัฒนา		

	 ๕.	จัด็ทุำาแผ่นปรับปรุงภายในวัีด็	

	 ๖.	ลังมือปฏิบัติ	(Big	Cleaning	Day)	

	 ๗.	สรุปผ่ลัการด็ำาเนินงาน

๓.๒ หมืวดการพัฒนาพื�นท่�ภายในวัด ๙ แห�ง

	 	หมวีด็นี�	มีเป้าหมายเพื�อพัฒนาควีามสะอาด็	ควีามสะด็วีก	มาตรฐาน	แลัะควีามปลัอด็ภัยของพื�นทีุ�/อาคาร	

๙	พื�นทีุ�ภายในวัีด็	เพื�อให้มีการดู็แลัอยา่งทัุ�วีถึง	วัีด็แลัะชุมชนทีุ�ได้็ด็ำาเนินการใน	๗	ขั�นตอนแลัะมีการพัฒนาวัีด็ในพื�นทีุ�

	๙	แห่งนี�	จะถือว่ีา	ได้็เข้าสู่เกณฑ์ิมาตรฐานของโครงการวัีด็	ประชา	รัฐ	สร้างสุข	เพราะว่ีามีกระบวีนการพัฒนาระบบ

สาธารณูปการแลัะสิ�งแวีด็ล้ัอมภายในวัีด็ตามควีามเหมาะสม	ได้็แก่	
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	 ๑.	ป้ายชื�อวัีด็	บริเวีณหน้าวัีด็	แลัะแผ่นผั่งวัีด็โด็ยสังเขป	

	 ๒.	การจัด็การจราจร	ป้ายจราจร	แลัะทีุ�จอด็รถ	

	 ๓.	การจัด็ระบบคลัังวัีสดุ็สงฆ์	แลัะการควีบคุมการเบิก-จ่ายสิ�งของ	

	 ๔.	ห้องนำ�า	

	 ๕.	การจัด็การขยะ	

	 ๖.	สภาพแวีด็ล้ัอมพื�นทีุ�เปิด็โล่ังภายในวัีด็	ควีามเป็นระเบียบเรียบร้อย	ควีามปลัอด็ภัย

	 ๗.	ระบบไฟฟ้าแลัะการป้องกันอัคคีภัย	

	 ๘.	โรงครัวี		

	 ๙.	การสุขาภิบาลัอาคารเสนาสนะต่างๆ	ภายในวัีด็

๓.๓ หมืวดการส่งเสริมืสุขภาพและการจัดการสิ�งแวดล้อมื

 หมวีด็นี�	มุ่งพิจารณาถึงการพัฒนาวัีด็ไปสู่การเป็นวัีด็ส่งเสริมสุขภาพแลัะการจัด็การสิ�งแวีด็ล้ัอมทีุ�ดี็มากยิ�งขึ�น	โด็ย

นำาหลัักการส่งเสริมสุขภาพแลัะการจัด็การสิ�งแวีด็ล้ัอมมาประยุกต์ใช้กับหลััก	๕ส	แลัะหลัักสัปปายะ	๗	เป็นเครื�องมือใน

การด็ำาเนินการ	ดั็งนี�

 ๑.	การพัฒนาระบบการสื�อสารแลัะพัฒนาฐานข้อมูลัสุขภาพของพระสงฆ์	สามเณร	แลัะผู้่ทีุ�เกี�ยวีข้องในระดั็บวัีด็

แลัะชุมชน

 ๒.	การพัฒนาระบบการจัด็การสิ�งแวีด็ล้ัอมทีุ�ครอบคลุัมตามหลััก	๕ส	แลัะการจัด็การสิ�งแวีด็ล้ัอมในเรื�อง	ขยะ	นำ�า

เสีย	มลัพิษจากเตาเผ่าศ์พ	เป็นต้น	

	 ๓.	การส่งเสริมกิจกรรมการดู็แลัสุขภาพกายสุขภาพใจแลัะอนามัยสิ�งแวีด็ล้ัอมภายในวัีด็	เช่น	การตรวีจสุขภาพ

ประจำาปี	การปรับปรุงสิ�งทีุ�ก่อให้เกิด็ผ่ลักระทุบต่อสุขภาพ	เป็นต้น

 ๔.	การจัด็การสถานทีุ�แลัะกิจกรรมทีุ�เอื�อต่อการส่งเสริมสุขภาพ	เช่น	มีตู้ยาสามัญประจำาวัีด็	ห้องพยาบาลั	แลัะมี

การส่งเสริมกิจกรรมสุขภาพ	เช่น	ให้วัีด็ปลัอด็อบายมุข	สุรา	บุหรี�

 ๕.	การพัฒนาวัีด็ให้เป็นแหล่ังศึ์กษาเรียนรู้ด้็านการส่งเสริมสุขภาพ	วัีฒนธรรมประเพณี	แลัะการจัด็การสิ�ง

แวีด็ล้ัอม 
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๓.๔ หมืวดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมื

	 หมวีด็นี�	 มีเป้าหมายเพื�อรักษามรด็กทุางวีัฒนธรรมหรือพุทุธศิ์ลัปกรรมทีุ�มีอยู่ภายในวัีด็ให้ได้็รับการจัด็เป็น

หมวีด็หมู่	มีการเก็บรักษา	การบูรณปฏิสังขรณ์ให้เป็นระเบียบ	สวียงาม	เป็นทีุ�น่าเคารพสักการะ	เพื�อน้อมนำาไปสู่การ

สร้างศ์รัทุธา	การพัฒนาจิตใจแลัะปัญญา	โด็ยมีแนวีทุางการบูรณาการหลัักพุทุธธรรมแลัะหลัักการอื�นๆ		เป็นเครื�อง

มือในการด็ำาเนินการ	ดั็งนี�

 ๑.	 การพัฒนาระบบข้อมูลัเกี�ยวีกับหลัักฐานทุางประวัีติศ์าสตร์	 โบราณสถาน	 โบราณวัีตถุ	 ศิ์ลัปวัีตถุ	 พุทุธ

ศิ์ลัปกรรมภายในวัีด็	เพื�อเป็นควีามรู้พื�นฐานของวัีด็แลัะชุมชน

	 ๒.	การออกแบบแลัะปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรม	การทุำาผั่งบริเวีณพื�นทีุ�โบราณสถาน	โบราณวัีตถุ	ศิ์ลัปวัีตถุ	

พุทุธศิ์ลัปกรรมให้สอด็คล้ัองกับประโยชน์การใช้สอยแลัะสุนทุรียภาพ

	 ๓.	การอนุรักษ์	บูรณปฏิสังขรณ์	โบราณสถาน	โบราณวัีตถุ	ศิ์ลัปวัีตถุ	พุทุธศิ์ลัปกรรมภายในวัีด็ทีุ�เหมาะสม	

	 ๔.	การส่งเสริมการเรียนรู้เกี�ยวีกับประวัีติศ์าสตร์	โบราณสถาน	โบราณวัีตถุ	ศิ์ลัปวัีตถุ	พุทุธศิ์ลัปกรรมภายในวัีด็	

 ๕.	การพัฒนาวัีด็ให้เป็นแหล่ังศึ์กษาเรียนรู้ด้็านการอนุรักษ์	สืบสานวัีฒนธรรม	ประเพณีแลัะภูมิปัญญาทุ้องถิ�น

๓.๕ หมืวดการจัดการพื�นท่�จิติใจและปัญญา

	 หมวีด็นี�	 มีเป้าหมายเพื�อให้วัีด็เป็นสถานทีุ�พัฒนาจิตใจแลัะปัญญาตามหลัักการทุางพระพุทุธศ์าสนาอย่าง

แทุ้จริง	โด็ยมีขั�นตอนนับตั�งแต่การจัด็การเชิงพื�นทีุ�	การพัฒนากิจกรรมวิีถีพุทุธ	แลัะการส่งเสริมการพัฒนาจิตใจแลัะ

ปัญญา	โด็ยมีขั�นตอน	ดั็งนี�

	 ๑)	การจัด็ให้พื�นทีุ�ของวัีด็	เช่น	อุโบสถ	วิีหาร	ศ์าลัาการเปรียญ	เป็นสถานทีุ�ส่งเสริมการเรียนรู้วิีถีพุทุธ

	 ๒)	 การพัฒนาวีัด็ให้เป็นศู์นย์กลัางของชุมชนเพื�อส่งเสริมการด็ำาเนินชีวิีตตามแนวีวีัฒนธรรม	 ประเพณีทุาง

พระพุทุธศ์าสนา	

	 ๓)	การพัฒนากิจกรรมแลัะการส่งเสริมการเรียนรู้ด้็านคุณธรรม	จริยธรรมตามแนวีพระพุทุธศ์าสนา	

	 ๔)	 การจัด็กิจกรรมไหว้ีพระ	 สวีด็มนต์	 แสด็งพระธรรมเทุศ์นา	 บรรยายธรรม	 ปาฐกถาธรรมประจำาวัีนพระ	
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หรือวัีนอาทิุตย์	แลัะวัีนสำาคัญทุางศ์าสนา

	 ๕)	ส่งเสริมการเจริญวิีปัสสนากรรมฐานให้กับประชาชน	

	 วัีด็แลัะชมุชนทีุ�ได้็ด็ำาเนินการตามหมวีด็ตา่งๆ	ทัุ�ง	๕	หมวีด็	ถือว่ีาเป็นการด็ำาเนินการทีุ�ครอบคลุัมในทุุกมิติของ

การพัฒนาวัีด็แลัะสังคมตามแนวีพระพุทุธศ์าสนา	เพราะมุ่งไปสู่การพัฒนาจิตใจแลัะปัญญาเป็นสิ�งสำาคัญ	แลัะเป็นการ

ด็ำาเนินการตาม ๓	พันธกิจของโครงการวัีด็	ประชา	รัฐ	สร้างสุข	ได้็แก่	

	 ๑)	การพัฒนาพื�นทีุ�ทุางกายภาพของวัีด็แลัะชุมชนให้สะอาด็	ร่มรื�น	สวียงาม	เป็นสถานทีุ�สัปปายะ	

	 ๒)	การพัฒนาพื�นทีุ�ทุางสังคมแลัะการเรียนรู้ของวัีด็แลัะชุมชนด้็วียวิีถีวัีฒนธรรมเชิงพุทุธ	

	 ๓)	การพัฒนาพื�นทีุ�จิตใจแลัะปัญญาของวัีด็แลัะชุมชนตามแนวีพระพุทุธศ์าสนา
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ติัวช่�วัดการประเมืินโคู่รงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข
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หมวดท่ี่� ๑ การึบริึหารึจััดการึโครึงการึ

ข้�อที่่� หลักเกณฑ์์ ตััวช้่�วัด คะแนน

๑ การแต่งตั�งคณะ
กรรมการโครงการ
วีัด็	ประชา	รัฐ	สร้าง
สุข	(กรรมการ	๕ส)

มีการแต่งตั�งคณะกรรมการ	๕	ส	ทุี�เป็นลัายลัักษณ์อักษร	แลัะนำาไป
ประชาสัมพันธ์ภายในวีัด็

๔

คณะกรรรมการ	ประกอบด้็วียตัวีแทุนวัีด็	ชุมชน	แลัะองค์กรภาครัฐ	ครบทัุ�ง	๓	ฝ่่าย ๔

๒ การประกาศ์นโยบาย มีการประกาศ์นโยบายเป็นลัายลัักษณ์อักษรแลัะแสด็งถึงการเข้าร่วีมโครงการ ๔

วัีด็	ชุมชน	องค์กร	ทีุ�เข้าร่วีมโครงการมีการรับทุราบนโยบายดั็งกล่ัาวีร่วีมกัน ๔

๓ การฝ่ึกอบรมควีามรู้
เรื�อง	๕ส

มีตัวีแทุนวัีด็/ชุมชนได้็รับการอบรมควีามรู้	๕	ส	แลัะขั�นตอนการด็ำาเนินโครงการ ๔

บุคลัากรมีควีามรู้ควีามเข้าใจในเรื�อง	๕	ส	แนวีทุางการด็ำาเนินโครงการ	แลัะ
สามารถถ่ายทุอด็ควีามรู้	๕ส	ได็้

๔

๔ การสำารวีจ	จัด็

ทุำาแผ่นผ่ัง	แลัะ

วีิเคราะห์พื�นทุี�

มีการสำารวีจพื�นทุี�ปรับปรุงแลัะจัด็ทุำาแผ่นผ่ังภายในบริเวีณวีัด็ ๔

มีการวีิเคราะห์พื�นทุี�ภายในวีัด็	(จุด็เด็่น-จุด็ด็้อย-แนวีทุางส่งเสริม-ปรับปรุง) ๔

๕ มีการวิีเคราะห์พื�นทีุ�

ภายในวัีด็(จุด็เด่็น- 

จุด็ด้็อย-แนวีทุางส่ง

เสริม-ปรับปรุง)

มีการจัด็ทุำาแผ่นการพัฒนา/ปรับปรุงพื�นทุี�	พร้อมทุั�งระบุผู่้รับผ่ิด็ชอบ	แลัะวีัน

ทุี�ด็ำาเนินการปรับปรุง

๔

วีัด็	ชุมชน	แลัะองค์กร	มีส่วีนร่วีมในการจัด็ทุำาแผ่น ๔

๖ การลังมือปฏิบัติ	Big	

Cleaning	Day

มีการวีางแผ่น	ประชาสัมพันธ์การทุำากิจกรรม	Big	Cleaning	Day ๒

มีการอธิบายหรือแบ่งกิจกรรมแลัะคณะทุำางานสำาหรับ	การจัด็ทุำา	 

Big	Cleaning	Day

๒

วีัด็	ชุมชน	แลัะองค์กร	มีส่วีนร่วีมในการจัด็ทุำา	Big	Cleaning	Day ๒
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ข้อทุี� หลัักเกณฑิ์ ตัวีชี�วีัด็ คะแนน

๗ สรุปผ่ลัการด็ำาเนิน

งาน

รายงานสรุปผ่ลัการด็ำาเนินโครงการตามแบบฟอร์มทุี�กำาหนด็แลัะครบถ้วีน ๒

รายงานสรุผ่ลัมีผู่้ลังนามรับรองโด็ยวีัด็	ชุมชน	แลัะองค์กรทุี�เข้าร่วีมกิจกรรม ๒

รวีม ๕๐

หมวดท่ี่� ๒ การึพัิฒนาพ่ิ�นท่ี่�ภาย์ในวัด ๙ แห่ง (๕๐ คะแนน)

ข้�อที่่� หลักเกณฑ์์ ตััวช้่�วัด คะแนน

๑ ป้ายชื�อวีัด็	บริเวีณหน้าวีัด็

แลัะแผ่นผ่ังวีัด็โด็ยสังเขป

ป้ายชื�อวีัด็ทุี�มีขนาด็เหมาะสม	มองเห็นชื�อวีัด็แลัะอ่านได็้อย่างชัด็เจน ๑.๕

บริเวีณหน้าวีัด็	แนวีกำาแพง	สะอาด็เรียบร้อย	ไม่มีสิ�งใด็กีด็ขวีาง ๑.๕

มีป้ายแสด็งเวีลัาเปิด็-ปิด็ประตูวีัด็อย่างชัด็เจน ๑.๕

มีแผ่นผ่ังแสด็งทุี�ตั�งอาคารสถานทุี�ภายในบริเวีณวีัด็ ๑.๕

มีการจัด็ทุำาป้ายชี�บ่งทุิศ์ทุางการไปยังสถานทุี�ต่างๆ	ทุี�สำาคัญภายในวีัด็ใน

จุด็ทุี�มองเห็นได็้อย่างชัด็เจน

๑.๕

๒ การจัด็การจราจร	ป้าย

จราจรแลัะทุี�จอด็รถ

มีป้ายจราจร/สัญลัักษณ์เพื�อการสัญจรภายในวีัด็ ๑.๕

สถานทีุ�จอด็รถมีควีามสะอาด็แลัะเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑.๕

สถานทุี�จอด็รถมีแสงสวี่างเพียงพอ ๑.๕

๓ การจัด็ระบบคลัังวีัสด็ุสงฆ์

แลัะ	การควีบคุมการเบิก-

จ่ายสิ�งของ

มีป้ายชื�อคลัังวีัสด็ุสงฆ์แลัะป้ายระเบียบการยืม-คืนสิ�งของ	แลัะจัด็แสด็งไวี้

หน้าคลัังวีัสด็ุสงฆ์

๑.๕

จัด็วีางสิ�งของตามแผ่นผ่ังทุี�กำาหนด็แลัะมีป้ายชี�บ่งในแต่ลัะชั�นวีาง ๑.๕

มีเอกสาร-บัญชีคุมสำาหรับใช้ยืม	-	คืน	สิ�งของในคลัังวีัสด็ุสงฆ์ ๑.๕
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ข้�อที่่� หลักเกณฑ์์ ตััวช้่�วัด คะแนน

๔ ห้องน้ำา มีการแยกห้องน้ำาแลัะแสด็งป้ายห้องน้ำาพระสงฆ์-ชาย-หญิง ๑.๕

ห้องน้ำาสะอาด็	อุปกรณ์ภายในห้องน้ำาพร้อมใช้งานไม่ชำารุด็เสียหาย ๑.๕

มีแผ่นแลัะผู่้รับผ่ิด็ชอบการทุำาควีามสะอาด็ห้องน้ำา ๑.๕

๕ การจัด็การขยะ มีการคัด็แยกขยะ	(ขยะทุั�วีไป,ขยะรีไซเคิลั,ขยะอันตราย) ๑.๕

มีป้ายแสด็งการคัด็แยกขยะแลัะการรักษาควีามสะอาด็ภายในวีัด็ ๑.๕

มีการตั�งถังขยะแลัะปริมาณถังขยะอย่างเพียงพอ ๑.๕

มีระบบการจัด็การขยะครบวีงจรภายในวีัด็ ๑.๕

๖ สภาพแวีด็ลั้อมพื�นทุี�

เปิด็โลั่งภายในวีัด็	(เป็น

ระเบียบเรียบร้อย	สะอาด็	

ปลัอด็ภัย)

สภาพแวีด็ลั้อมทุั�วีไปภายในวีัด็มีควีามเป็นระเบียบเรียบร้อย	สะอาด็	 ๑.๕

สภาพแวีด็ลั้อมทุั�วีไปภายในวีัด็มีระบบการด็ูแลัรักษาควีามปลัอด็ภัย ๑.๕

สภาพแวีด็ลั้อมภายในวีัด็มีแสงสวี่างอย่างเพียงพอ ๑.๕

๗ ระบบไฟฟ้าแลัะการ

ป้องกันอัคคีภัย

มีการสำารวีจอุปกรณ์ไฟฟ้า	ปลัั�ก	สายไฟ	สม่ำาเสมอ	ไม่ให้ชำารุด็	เสียหาย ๑.๕

มีการฝ่ึกอบรมควีามปลัอด็ภัยจากระบบไฟฟ้าแลัะการป้องกันอัคคีภัย ๑.๕

มีอุปกรณ์ด็ับเพลัิงทุี�พร้อมใช้งานติด็ตั�งในจุด็เหมาะสม ๑.๕

๘ โรงครัวี/หอฉัน มีป้ายชื�อโรงครัวี/หอฉัน	สะอาด็	เป็นระเบียบเรียบร้อย ๑.๕

มีการจัด็การวีัตถุด็ิบ	อาหาร	แลัะเศ์ษอาหารให้ถูกสุขลัักษณะ ๑.๕

มีพื�นทุี�ซักลั้าง	อุปกรณ์พร้อมใช้	สะอาด็อยู่เสมอ	ไม่มีคราบหรือเศ์ษ

อาหาร

๑.๕
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ข้�อที่่� หลักเกณฑ์์ ตััวช้่�วัด คะแนน

๙ อาคารเสนาสนะต่างๆ	

ภายในวีัด็

มีป้ายชื�ออาคารแลัะสถานทุี�ต่างๆ	ภายในวีัด็	 ๑.๕

อาคารสถานทุี�มีควีามสะอาด็เรียบร้อย	 ๑.๕

มีระเบียบการใช้อาคารสถานทุี�	 ๑.๕

๑๐ การพิจารณาเชิงคุณภาพ พิจารณาจากการสัมภาษณ์/วีิเคราะห์ภาพรวีม ๕

รึวมคะแนนที่ั�ง ๒ หมวด ๑๐๐ คะแนน ๕๐

เกณฑ์์การึปรึะเมินผู้ลการึดำาเนินการึ (รึ�อย์ละข้องคะแนน) ผู้ลการึปรึะเมิน รึะดับ หมาย์เหตุั

๕๐	-	๖๐ ๖๑	–	๗๐ ๗๑	-	๘๐ ๘๐	ขึ�นไป

พอใช้ ดี็ ดี็มาก ดี็เด่็น
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เกณฑ์ประเมินผลการดำาเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ๔ ระดับ พ.ศ.๒๕๖๓  
๑. เกณฑ์ระดับ “มุ่งสร้างมาตรฐาน” ต้องผ่านคุณสมบัติ       ดังนี้

๓ พันธกิจ ๗ แนวทางการดำาเนินงาน ๙ แนวปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่

     ๑) พัฒนาพื�นที่ทางกายภาพ      ๑) จัดตั�งคิณะกรรมการ      ๑) ป้ายชื่อ-บริเวณหน้าวัด, แผนผังวัด

     ๒) พัฒนาพื�นที่ทางสังคิมการเรียนร้้      ๒) ประกาศนโยบาย      ๒) จัดทำาการจราจร ป้ายจราจร ที่จอดรถ

     ๓) พัฒนาพื�นที่ทางจิตและปัญญา      ๓) อบรมให้คิวามร้้      ๓) จัดระบบคิลังวัสดุสงฆ์, ระบบคิวบคุิมเบิก-จ่าย

     ๔) สำารวจพื�นที่,แบ่งพื�นที่รับผิดขอบ      ๔) ห้องน้ำา

        วิเคิราะห์จุดเด่น-จุดปรับปรุง      ๕) จัดการขยะ

     ๕) จัดทำาแผนปรับปรุง      ๖) สภาพแวดล้อมทั่วไป (พื�นที่เปิดโล่งต่าง)

     ๖) ทำาคิวามสะอาดคิรั�งใหญ่, ลงมือปฏิิบัติ      ๗) ระบบไฟฟ้า, การป้องกันอัคิคิีภัย

     ๗) ตรวจประเมิน, สรุปผลการปฏิิบัติงาน      ๘) โรงคิรัว

          ๙) อาคิารเสนาสนะต่างๆภายในวัด 

๒. เกณฑ์ระดับ “สร้างมาตรฐานดี” ต้องผ่านคุณสมบัติ        ดังนี้

๓. พันธกิจ ๗ แนวทางการดำาเนินงาน ๙ แนวปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่

     ๑) พัฒนาพื�นที่ทางกายภาพ      ๑) จัดตั�งคิณะกรรมการ      ๑) ป้ายชื่อ-บริเวณหน้าวัด, แผนผังวัด

     ๒) พัฒนาพื�นที่ทางสังคิมการเรียนร้้      ๒) ประกาศนโยบาย      ๒) จัดทำาการจราจร ป้ายจราจร ที่จอดรถ

     ๓) พัฒนาพื�นที่ทางจิตและปัญญา      ๓) อบรมให้คิวามร้้      ๓) จัดระบบคิลังวัสดุสงฆ์, ระบบคิวบคิุมเบิก-จ่าย

     ๔) สำารวจพื�นที่,แบ่งพื�นที่รับผิดขอบ      ๔) ห้องน้ำา

        วิเคิราะห์จุดเด่น-จุดปรับปรุง      ๕) จัดการขยะ

     ๕) จัดทำาแผนปรับปรุง      ๖) สภาพแวดล้อมทั่วไป (พื�นที่เปิดโล่งต่าง)

     ๖) ทำาคิวามสะอาดคิรั�งใหญ่, ลงมือปฏิิบัติ      ๗) ระบบไฟฟ้า, การป้องกันอัคิคิีภัย

     ๗) ตรวจประเมิน, สรุปผลการปฏิิบัติงาน      ๘) โรงคิรัว

          ๙) อาคิารเสนาสนะต่างๆภายในวัด

อย่างน้อย	 

๓	จาก	๕

	อย่างน้อย	๓	พื�นทีุ�	จาก	๕	พื�นทีุ�	

48 คู่่�มืือและแนวปฏิิบััติิ  | โครงการ วััด ประชา รัฐ สร้างสุข   |   โดยคณะกรรมการฝ่่ายสาธารรูปการ ของมหาเถรสมาคม



๓. เกณฑ์ระดับ “สร้างมาตรฐานดีเด่น” ต้องผ่านคุณสมบัติ        ดังนี้

๓. พันธกิจ ๗ แนวทางการดำาเนินงาน ๙ แนวปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่

     ๑) พัฒนาพื�นที่ทางกายภาพ      ๑) จัดตั�งคิณะกรรมการ      ๑) ป้ายชื่อ-บริเวณหน้าวัด, แผนผังวัด

     ๒) พัฒนาพื�นที่ทางสังคิมการเรียนร้้      ๒) ประกาศนโยบาย      ๒) จัดทำาการจราจร ป้ายจราจร ที่จอดรถ

     ๓) พัฒนาพื�นที่ทางจิตและปัญญา      ๓) อบรมให้คิวามร้้      ๓) จัดระบบคิลังวัสดุสงฆ์, ระบบคิวบคิุมเบิก-จ่าย

     ๔) สำารวจพื�นที่,แบ่งพื�นที่รับผิดขอบ      ๔) ห้องน้ำา

        วิเคิราะห์จุดเด่น-จุดปรับปรุง      ๕) จัดการขยะ

     ๕) จัดทำาแผนปรับปรุง      ๖) สภาพแวดล้อมทั่วไป (พื�นที่เปิดโล่งต่าง)

     ๖) ทำาคิวามสะอาดคิรั�งใหญ่, ลงมือปฏิิบัติ      ๗) ระบบไฟฟ้า, การป้องกันอัคิคิีภัย

     ๗) ตรวจประเมิน, สรุปผลการปฏิิบัติงาน      ๘) โรงคิรัว

          ๙) อาคิารเสนาสนะต่างๆภายในวัด

๓. เกณฑ์ระดับ “สร้างมาตรฐานดีเยี่ยม” ต้องผ่านคุณสมบัติ        ดังนี้

๓. พันธกิจ ๗ แนวทางการดำาเนินงาน ๙ แนวปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่

     ๑) พัฒนาพื�นที่ทางกายภาพ      ๑) จัดตั�งคิณะกรรมการ      ๑) ป้ายชื่อ-บริเวณหน้าวัด, แผนผังวัด

     ๒) พัฒนาพื�นที่ทางสังคิมการเรียนร้้      ๒) ประกาศนโยบาย      ๒) จัดทำาการจราจร ป้ายจราจร ที่จอดรถ

     ๓) พัฒนาพื�นที่ทางจิตและปัญญา      ๓) อบรมให้คิวามร้้      ๓) จัดระบบคิลังวัสดุสงฆ์, ระบบคิวบคิุมเบิก-จ่าย

     ๔) สำารวจพื�นที่,แบ่งพื�นที่รับผิดขอบ      ๔) ห้องนำ�า

        วิเคิราะห์จุดเด่น-จุดปรับปรุง      ๕) จัดการขยะ

     ๕) จัดทำาแผนปรับปรุง      ๖) สภาพแวดล้อมทั่วไป (พื�นที่เปิดโล่งต่าง)

     ๖) ทำาคิวามสะอาดคิรั�งใหญ่, ลงมือปฏิิบัติ      ๗) ระบบไฟฟ้า, การป้องกันอัคิคิีภัย

     ๗) ตรวจประเมิน, สรุปผลการปฏิิบัติงาน      ๘) โรงคิรัว

          ๙) อาคิารเสนาสนะต่างๆภายในวัด

49คู่่�มืือและแนวปฏิิบััติิ  | โครงการ วััด ประชา รัฐ สร้างสุข   |   โดยคณะกรรมการฝ่่ายสาธารรูปการ ของมหาเถรสมาคม



50 คู่่�มืือและแนวปฏิิบััติิ  | โครงการ วััด ประชา รัฐ สร้างสุข   |   โดยคณะกรรมการฝ่่ายสาธารรูปการ ของมหาเถรสมาคม



ภาคู่ผินวก

51คู่่�มืือและแนวปฏิิบััติิ  | โครงการ วััด ประชา รัฐ สร้างสุข   |   โดยคณะกรรมการฝ่่ายสาธารรูปการ ของมหาเถรสมาคม



52 คู่่�มืือและแนวปฏิิบััติิ  | โครงการ วััด ประชา รัฐ สร้างสุข   |   โดยคณะกรรมการฝ่่ายสาธารรูปการ ของมหาเถรสมาคม



ภาคู่ผินวก ก
บัันทึกข้อติกลง (MOU) ว�าด้วยคู่วามืร�วมืมืือโคู่รงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

53คู่่�มืือและแนวปฏิิบััติิ  | โครงการ วััด ประชา รัฐ สร้างสุข   |   โดยคณะกรรมการฝ่่ายสาธารรูปการ ของมหาเถรสมาคม



72 คู่มือและแนวปฏิบัติ โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

54 คู่่�มืือและแนวปฏิิบััติิ  | โครงการ วััด ประชา รัฐ สร้างสุข   |   โดยคณะกรรมการฝ่่ายสาธารรูปการ ของมหาเถรสมาคม



74 คู่มือและแนวปฏิบัติ โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

55คู่่�มืือและแนวปฏิิบััติิ  | โครงการ วััด ประชา รัฐ สร้างสุข   |   โดยคณะกรรมการฝ่่ายสาธารรูปการ ของมหาเถรสมาคม



56 คู่่�มืือและแนวปฏิิบััติิ  | โครงการ วััด ประชา รัฐ สร้างสุข   |   โดยคณะกรรมการฝ่่ายสาธารรูปการ ของมหาเถรสมาคม



ภ�คำผนีวัก ข 
คำำ�สัั�งแต่่งต่ั�งคำณะอนีุกรรมก�รโคำรงก�รวััด ประชุ� รัฐ สัร้�งสัุข

57คู่่�มืือและแนวปฏิิบััติิ  | โครงการ วััด ประชา รัฐ สร้างสุข   |   โดยคณะกรรมการฝ่่ายสาธารรูปการ ของมหาเถรสมาคม



76 คู่มือและแนวปฏิบัติ โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

58 คู่่�มืือและแนวปฏิิบััติิ  | โครงการ วััด ประชา รัฐ สร้างสุข   |   โดยคณะกรรมการฝ่่ายสาธารรูปการ ของมหาเถรสมาคม



77คู่มือและแนวปฏิบัติ โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

59คู่่�มืือและแนวปฏิิบััติิ  | โครงการ วััด ประชา รัฐ สร้างสุข   |   โดยคณะกรรมการฝ่่ายสาธารรูปการ ของมหาเถรสมาคม



78 คู่มือและแนวปฏิบัติ โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

60 คู่่�มืือและแนวปฏิิบััติิ  | โครงการ วััด ประชา รัฐ สร้างสุข   |   โดยคณะกรรมการฝ่่ายสาธารรูปการ ของมหาเถรสมาคม



79คู่มือและแนวปฏิบัติ โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

เพื�อให้การด็ำาเนินการโครงการฯ	ในระดั็บหนกลัางเป็นไปด้็วียควีามเรียบร้อย	บรรลุัตามวัีตถุประสงค์

61คู่่�มืือและแนวปฏิิบััติิ  | โครงการ วััด ประชา รัฐ สร้างสุข   |   โดยคณะกรรมการฝ่่ายสาธารรูปการ ของมหาเถรสมาคม



80 คู่มือและแนวปฏิบัติ โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

62 คู่่�มืือและแนวปฏิิบััติิ  | โครงการ วััด ประชา รัฐ สร้างสุข   |   โดยคณะกรรมการฝ่่ายสาธารรูปการ ของมหาเถรสมาคม



81คู่มือและแนวปฏิบัติ โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

63คู่่�มืือและแนวปฏิิบััติิ  | โครงการ วััด ประชา รัฐ สร้างสุข   |   โดยคณะกรรมการฝ่่ายสาธารรูปการ ของมหาเถรสมาคม



82 คู่มือและแนวปฏิบัติ โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

64 คู่่�มืือและแนวปฏิิบััติิ  | โครงการ วััด ประชา รัฐ สร้างสุข   |   โดยคณะกรรมการฝ่่ายสาธารรูปการ ของมหาเถรสมาคม



83คู่มือและแนวปฏิบัติ โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

65คู่่�มืือและแนวปฏิิบััติิ  | โครงการ วััด ประชา รัฐ สร้างสุข   |   โดยคณะกรรมการฝ่่ายสาธารรูปการ ของมหาเถรสมาคม



84 คู่มือและแนวปฏิบัติ โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

66 คู่่�มืือและแนวปฏิิบััติิ  | โครงการ วััด ประชา รัฐ สร้างสุข   |   โดยคณะกรรมการฝ่่ายสาธารรูปการ ของมหาเถรสมาคม



85คู่มือและแนวปฏิบัติ โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

67คู่่�มืือและแนวปฏิิบััติิ  | โครงการ วััด ประชา รัฐ สร้างสุข   |   โดยคณะกรรมการฝ่่ายสาธารรูปการ ของมหาเถรสมาคม



68 คู่่�มืือและแนวปฏิิบััติิ  | โครงการ วััด ประชา รัฐ สร้างสุข   |   โดยคณะกรรมการฝ่่ายสาธารรูปการ ของมหาเถรสมาคม



ภ�คำผนีวัก คำ  
แบบประเมินีโคำรงก�รวััด ประชุ� รัฐ สัร้�งสัุข

69คู่่�มืือและแนวปฏิิบััติิ  | โครงการ วััด ประชา รัฐ สร้างสุข   |   โดยคณะกรรมการฝ่่ายสาธารรูปการ ของมหาเถรสมาคม



หมวดท่ี่� ๑ การึบริึหารึจััดการึโครึงการึ

ข้�อที่่� หลักเกณฑ์์ ตััวช้่�วัด คะแนน ม่ ไม่ม่

๑ การแต่งตั�งคณะ
กรรมการโครงการ
วีัด็	ประชา	รัฐ	สร้าง
สุข	(กรรมการ	๕ส)

มีการแต่งตั�งคณะกรรมการ	๕	ส	ทุี�เป็นลัายลัักษณ์อักษร	แลัะ
นำาไปประชาสัมพันธ์ภายในวีัด็

๔

คณะกรรรมการ	ประกอบด้็วียตัวีแทุนวัีด็	ชุมชน	แลัะองค์กรภาค
รัฐ	ครบทัุ�ง	๓	ฝ่่าย

๔

๒ การประกาศ์นโยบาย มีการประกาศ์นโยบายเป็นลัายลัักษณ์อักษรแลัะแสด็งถึงการ
เข้าร่วีมโครงการ

๔

วัีด็	ชุมชน	องค์กร	ทีุ�เข้าร่วีมโครงการมีการรับทุราบนโยบายดั็ง
กล่ัาวีร่วีมกัน

๔

๓ การฝ่ึกอบรมควีามรู้
เรื�อง	๕ส

มีตัวีแทุนวัีด็/ชุมชนได้็รับการอบรมควีามรู้	๕	ส	แลัะขั�นตอนการ
ด็ำาเนินโครงการ

๔

บุคลัากรมีควีามรู้ควีามเข้าใจในเรื�อง	๕	ส	แนวีทุางการด็ำาเนิน
โครงการ	แลัะสามารถถ่ายทุอด็ควีามรู้	๕ส	ได็้

๔

๔ การสำารวีจ	จัด็

ทุำาแผ่นผ่ัง	แลัะ

วีิเคราะห์พื�นทุี�

มีการสำารวีจพื�นทุี�ปรับปรุงแลัะจัด็ทุำาแผ่นผ่ังภายในบริเวีณวีัด็ ๔

มีการวีิเคราะห์พื�นทุี�ภายในวีัด็	(จุด็เด็่น-จุด็ด็้อย-แนวีทุางส่ง

เสริม-ปรับปรุง)
๔

๕ มีการวิีเคราะห์พื�นทีุ�

ภายในวัีด็(จุด็เด่็น- 

จุด็ด้็อย-แนวีทุางส่ง

เสริม-ปรับปรุง)

มีการจัด็ทุำาแผ่นการพัฒนา/ปรับปรุงพื�นทุี�	พร้อมทุั�งระบุผู่้รับ

ผ่ิด็ชอบ	แลัะวีันทุี�ด็ำาเนินการปรับปรุง

๔

วีัด็	ชุมชน	แลัะองค์กร	มีส่วีนร่วีมในการจัด็ทุำาแผ่น ๔
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ข้อทุี� หลัักเกณฑิ์ ตัวีชี�วีัด็ คะแนน มี ไม่มี

๖ การลังมือปฏิบัติ	Big	

Cleaning	Day

มีการวีางแผ่น	ประชาสัมพันธ์การทุำากิจกรรม	Big	Cleaning	

Day
๒

มีการอธิบายหรือแบ่งกิจกรรมแลัะคณะทุำางานสำาหรับ	การจัด็

ทุำา	Big	Cleaning	Day
๒

วัีด็	ชุมชน	แลัะองค์กร	มีส่วีนร่วีมในการจัด็ทุำา	Big	Cleaning	Day ๒

๗ สรุปผ่ลัการด็ำาเนินงาน รายงานสรุปผ่ลัการด็ำาเนินโครงการตามแบบฟอร์มทุี�กำาหนด็

แลัะครบถ้วีน

๒

รายงานสรุผ่ลัมีผู่้ลังนามรับรองโด็ยวีัด็	ชุมชน	แลัะองค์กรทุี�เข้า

ร่วีมกิจกรรม

๒

รึวม ๕๐
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หมวดท่ี่� ๒ การึพัิฒนาพ่ิ�นท่ี่�ภาย์ในวัด ๙ แห่ง (๕๐ คะแนน)

ข้�อที่่� หลักเกณฑ์์ ตััวช้่�วัด คะแนน ม่ ไม่ม่

๑ ป้ายชื�อวีัด็	บริเวีณหน้าวีัด็

แลัะแผ่นผ่ังวีัด็โด็ยสังเขป

ป้ายชื�อวีัด็ทุี�มีขนาด็เหมาะสม	มองเห็นชื�อวีัด็แลัะอ่าน

ได็้อย่างชัด็เจน

๑.๕

บริเวีณหน้าวีัด็	แนวีกำาแพง	สะอาด็เรียบร้อย	ไม่มีสิ�ง

ใด็กีด็ขวีาง

๑.๕

มีป้ายแสด็งเวีลัาเปิด็-ปิด็ประตูวีัด็อย่างชัด็เจน ๑.๕

มีแผ่นผ่ังแสด็งทุี�ตั�งอาคารสถานทุี�ภายในบริเวีณวีัด็ ๑.๕

มีการจัด็ทุำาป้ายชี�บ่งทุิศ์ทุางการไปยังสถานทุี�ต่างๆ	ทุี�

สำาคัญภายในวีัด็ในจุด็ทุี�มองเห็นได็้อย่างชัด็เจน

๑.๕

๒ การจัด็การจราจร	ป้าย

จราจรแลัะทุี�จอด็รถ

มีป้ายจราจร/สัญลัักษณ์เพื�อการสัญจรภายในวีัด็ ๑.๕

สถานทีุ�จอด็รถมีควีามสะอาด็แลัะเป็นระเบียบ

เรียบร้อย

๑.๕

สถานทุี�จอด็รถมีแสงสวี่างเพียงพอ ๑.๕

๓ การจัด็ระบบคลัังวีัสด็ุสงฆ์

แลัะ	การควีบคุมการเบิก-

จ่ายสิ�งของ

มีป้ายชื�อคลัังวีัสด็ุสงฆ์แลัะป้ายระเบียบการยืม-คืน

สิ�งของ	แลัะจัด็แสด็งไวี้หน้าคลัังวีัสด็ุสงฆ์

๑.๕

จัด็วีางสิ�งของตามแผ่นผ่ังทุี�กำาหนด็แลัะมีป้ายชี�บ่งใน

แต่ลัะชั�นวีาง

๑.๕

มีเอกสาร-บัญชีคุมสำาหรับใช้ยืม	-	คืน	สิ�งของในคลััง

วีัสด็ุสงฆ์

๑.๕
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ข้�อที่่� หลักเกณฑ์์ ตััวช้่�วัด คะแนน ม่ ไม่ม่

๔ ห้องน้ำา มีการแยกห้องน้ำาแลัะแสด็งป้ายห้องน้ำาพระสงฆ์-

ชาย-หญิง

๑.๕

ห้องน้ำาสะอาด็	อุปกรณ์ภายในห้องน้ำาพร้อมใช้งานไม่

ชำารุด็เสียหาย

๑.๕

มีแผ่นแลัะผู่้รับผ่ิด็ชอบการทุำาควีามสะอาด็ห้องน้ำา ๑.๕

๕ การจัด็การขยะ มีการคัด็แยกขยะ	(ขยะทุั�วีไป,ขยะรีไซเคิลั,ขยะ

อันตราย)

๑.๕

มีป้ายแสด็งการคัด็แยกขยะแลัะการรักษาควีาม

สะอาด็ภายในวีัด็

๑.๕

มีการตั�งถังขยะแลัะปริมาณถังขยะอย่างเพียงพอ ๑.๕

มีระบบการจัด็การขยะครบวีงจรภายในวีัด็ ๑.๕

๖ สภาพแวีด็ลั้อมพื�นทุี�

เปิด็โลั่งภายในวีัด็	(เป็น

ระเบียบเรียบร้อย	สะอาด็	

ปลัอด็ภัย)

สภาพแวีด็ลั้อมทุั�วีไปภายในวีัด็มีควีามเป็นระเบียบ

เรียบร้อย	สะอาด็	

๑.๕

สภาพแวีด็ลั้อมทุั�วีไปภายในวีัด็มีระบบการด็ูแลัรักษา

ควีามปลัอด็ภัย

๑.๕

สภาพแวีด็ลั้อมภายในวีัด็มีแสงสวี่างอย่างเพียงพอ ๑.๕

๗ ระบบไฟฟ้าแลัะการ

ป้องกันอัคคีภัย

มีการสำารวีจอุปกรณ์ไฟฟ้า	ปลัั�ก	สายไฟ	สม่ำาเสมอ	

ไม่ให้ชำารุด็	เสียหาย

๑.๕

มีการฝ่ึกอบรมควีามปลัอด็ภัยจากระบบไฟฟ้าแลัะ

การป้องกันอัคคีภัย

๑.๕

มีอุปกรณ์ดั็บเพลิังทีุ�พร้อมใช้งานติด็ตั�งในจุด็เหมาะสม ๑.๕
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ข้�อที่่� หลักเกณฑ์์ ตััวช้่�วัด คะแนน ม่ ไม่ม่

๘ โรงครัวี/หอฉัน มีป้ายชื�อโรงครัวี/หอฉัน	สะอาด็	เป็นระเบียบ

เรียบร้อย ๑.๕

มีการจัด็การวีัตถุด็ิบ	อาหาร	แลัะเศ์ษอาหารให้ถูก

สุขลัักษณะ

๑.๕

มีพื�นทุี�ซักลั้าง	อุปกรณ์พร้อมใช้	สะอาด็อยู่เสมอ	ไม่มี

คราบหรือเศ์ษอาหาร

๑.๕

๙ อาคารเสนาสนะต่างๆ	

ภายในวีัด็

มีป้ายชื�ออาคารแลัะสถานทุี�ต่างๆ	ภายในวีัด็ ๑.๕

อาคารสถานทุี�มีควีามสะอาด็เรียบร้อย ๑.๕

มีระเบียบการใช้อาคารสถานทุี� ๑.๕

๑๐ การพิจารณาเชิงคุณภาพ พิจารณาจากการสัมภาษณ์/วีิเคราะห์ภาพรวีม ๕

รึวมคะแนนที่ั�ง ๒ หมวด ๑๐๐ คะแนน ๕๐

เกณฑ์์การึปรึะเมินผู้ลการึดำาเนินการึ (รึ�อย์ละข้องคะแนน) ผู้ลการึปรึะเมิน รึะดับ หมาย์เหตุั

๕๐	-	๖๐ ๖๑	–	๗๐ ๗๑-๘๐ ๘๐	ขึ�นไป

พอใช้ ดี็ ดี็มาก ดี็เด่็น
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ภ�คำผนีวัก: ง
แบบร�ยง�นีโคำรงก�รวััด ประชุ� รัฐ สัร้�งสัุข
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ภาคผนวก จ แบบรายงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข 
ประจ าปี พ.ศ............................. 
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ผู้รำยงำน............................................................................. ................................................................................... 
 

ท่ี กิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สรา้งสุข การด าเนินการ หมายเหต ุ
๑.การบริหารจัดการโครงการ ได้ท ำ ไม่ได้ท ำ ภำพถ่ำย 

๑.๑ กำรตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรวัด ประชำ รัฐ สร้ำงสุข    
๑.๒ กำรประกำศนโยบำยโครงกำรวัด ประชำ รัฐ สร้ำงสุข    
๑.๓ กำรฝกึอบรมควำมรู้ ๕ ส และกิจกรรมโครงกำร    
๑.๔ กำรส ำรวจ จัดท ำแผนผงั และวิเครำะหพ์ื้นที่    
๑.๕ ก ำหนดแผนกำรพฒันำ/ปรับปรุงพื้นที ่    
๑.๖ กำรลงมือปฏิบัติ Big Cleaning Day    
๑.๗ กำรสรุปผล    

๒. การพัฒนาพ้ืนท่ี ๙ แห่งภายในวัด    
๒.๑ ป้ำยช่ือวัด และแผนผงัวัด    
๒.๒ กำรจัดกำรจำรจร ป้ำยจำรจรและทีจ่อดรถ    
๒.๓ กำรจัดระบบคลงัวัสดุและกำรควบคุมกำรเบิก-จ่ำยสิ่งของ    
๒.๔ ห้องน้ ำ    
๒.๕ กำรจัดเก็บขยะ    
๒.๖ สภำพแวดล้อมทั่วไป/พื้นที่โล่งภำยในวัด 

(สะอำด เรียบร้อย ปลอดภัย) 
   

๒.๗ ระบบไฟฟ้ำและกำรป้องกันอัคคีภัย    
๒.๘ โรงครัว    
๒.๙ อำคำรเสนำสนะต่ำงๆ ภำยในวัด    
๒.๑๐ อื่น ๆ ถ้ำมี เช่น สวนต้นไม้    
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๕.๔ กำรจัดกิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ แสดงพระธรรมเทศนำ บรรยำย
ธรรม ปำฐกถำธรรมประจ ำวันพระ หรือวันอำทิตย์ และวันส ำคัญ
ทำงศำสนำ      

๕.๕ ส่งเสริมกำรเจริญวิปัสสนำกรรมฐำนให้กับประชำชน      
 

ลงนำม 
 
 

(พระ.........................................)   (นำย................................................) 
เจ้ำอำวำสวัด.............................................  ต ำแหน่ง........................................................ 

 
หมำยเหตุ : 
 ๑) รำยงำนโครงกำรวัด ประชำ รัฐ สร้ำงสุข สำมำรท ำเป็นรำยงำนในลักษณะรปูเล่มได้ 
 ๒) รำยงำนควรเพิ่มภำพถ่ำยกิจกรรมประกอบ (ก่อน-หลงั กำรด ำเนินกำรโครงกำร) 
 ๓) ให้รำยงำนเจ้ำคณะผู้ปกครองตำมล ำดับ 
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ติดต่อประสานงานโครงการ

ส�านักงานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

ประสานงาน

วัดเขียนเขต(พระอารามหลวง) ถนน รังสิต-นครนายก 
ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐

วัดสุทธิวราราม ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา  
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิยาลัย 
อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๓  
ต.ลำาไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐

๐๒-๕๓๓-๑๑๒๐-๑
๐๙๘-๕๑๖-๕๓๕๑

๐๘๙-๖๖๙-๑๖๐๐

๐๘๒-๕๖๒-๓๔๕๔

พระครูศรีธัญญาภรณ์

พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร)

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เลขที่ ๒ ถนนเฟื่องนคร แขวงวัดราชบพิธ 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

พระมหาชุติภัค อภินนฺโท 

suthito@gmail.com

chutipak_1@hotmail.com
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