-๑-

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
“หมู่บ้านรักษาศีล ๕”
-----------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์บ้านเมืองในห้วงเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหามากมาย ประกอบด้วย
การกระทําผิดกฎหมาย ปัญหาอาชญากรรม การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การระบาดของ
สิ่งเสพติดและอบายมุข การแตกแยกทางความคิด การเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม
และการจาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันหลักของชาติ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนเกิดจากการขาดสติ จิตสํานึก ศีลธรรม
และคุณธรรมจริยธรรม
ในการนี้ เพื่อเสริมสร้างความปรองดอง ความสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคง
และความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชน คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ (คสช.)
โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ด้วยการให้ทุกภาคส่วนในประเทศร่วมมือกันดําเนินการในเรื่อง
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และทําให้ประชาชนมีความรักความสามัคคีกัน โดยเริ่มจากครอบครัว
หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด ซึ่งจะนําพาประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างปลอดภัยยั่งยืน
คณะสงฆ์ โดย เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีดําริ
ที่ จะเสริ มสร้ างความปรองดองและสมานฉั นท์ ของคนในชาติ ให้ เกิ ดความสงบ สั นติ สุ ข มี ค วามสามั ค คี
กลมเกลีย วกัน สอดคล้อ งกับเจตนารมณ์ ของการสร้างความปรองดองสมานฉัน ท์ โดยให้พุท ธศาสนิกชน
ได้น้อมนําหลักศีล ๕ มาประพฤติปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวันตามแนวของหน่วยอบรมประชาชน
ประจําตําบล จํานวน ๕,๙๑๔ หน่วยทั่วประเทศ ที่ได้ดําเนินการตามหัวข้ออบรม ๘ หัวข้อ คือ ศีลธรรมและ
วัฒนธรรม สุขภาพอนามัย สัมมาชีพ สันติสุข ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณสงเคราะห์ กตัญญูกตเวทิตาธรรม
และสามั ค คี ธ รรม โดยมอบสํ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ ร่ ว มกั บ คณะสงฆ์ หน่ ว ยงานราชการ
สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเครือข่ายชาวพุทธ
ได้ขับเคลื่อนโครงการเพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว โดยกําหนดเป้าหมายทุกตําบล ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ
พร้อมตั้งเป้าตัวชี้วัดให้เกิดสัมฤทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม ภายใน ๔ ปี (ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานราชการที่มีภาระหน้าที่ในการส่งเสริมให้
สังคมไทยมีคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา จึงได้กําหนดกิจกรรมในการสนับสนุนส่งเสริม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้กับประชาชนในชาติ ด้วยการกําหนดโครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกเพศทุกวัย ได้นําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการแก้ไข
ปัญ หา และเสริมสร้างคุณ ภาพชีวิต ให้ กับตนเอง ชุ มชน สังคม และประเทศชาติ ผ่ านโครงการกิจกรรม
ที่มุ่งเน้นการรณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนในชาติใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทาง
ในการแก้ไขความขัดแย้งของประชาชน ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรม
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ทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” โดยเป็นการขับเคลื่อนการดําเนินงานในลักษณะการประสาน
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งบ้ า น วั ด โรงเรี ย น และราชการทุ ก ภาคส่ ว นของประเทศ ดั ง ที่ เ จ้ า ประคุ ณ สมเด็ จ
พระมหารัชมังคลาจารย์ ได้ประทานโอวาทไว้ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ความว่า “อันว่าศีล ๕
เป็นการสําคัญมนุษย์ เมื่อทุกคนมีศีล ๕ ด้วยกัน สังคมนั้นๆ คือ ประชาชนย่อมจะอยู่เย็นเป็นสุข เมื่อเป็นไปได้
ขอให้ชื่อหมู่บ้านนั้นว่า หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ฯ และสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ
๒. เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคง ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
๓. เพื่อให้ประชาชนได้นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข
๔. เพื่ อ ปลู ก ฝั ง จิ ต สํ า นึ ก และสร้ า งความตระหนั ก รั ก เชิ ด ชู ส ถาบั น ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์
ประเทศชาติเกิดความสงบสุขร่มเย็น

๓. วิธีการดําเนินงาน
๑. จัดทําโครงการและรายละเอียดประกอบโครงการ
๒. เสนอมหาเถรสมาคม เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบโครงการและแจ้ ง มติ ม หาเถรสมาคม
เพื่ อ มอบหมายให้ วั ด ทุ ก วั ด ร่ ว มดํ า เนิ น การ โดยมี ก ารกํ า หนดโครงสร้ า งการบริ ห ารโครงการในรู ป ของ
คณะกรรมการในทุกระดับ
๓. กําหนดรูปแบบการสนับสนุนส่งเสริมหน่วยงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ เพื่อจูงใจและกระตุ้น
ให้พัฒนาตามหลักการของศีล ๕ โดยการยกย่องส่งเสริม ตลอดจนให้การสนับสนุนในด้านการฝึกอบรม
การจัดวิทยากร สนับสนุนในด้านวิชาการและงบประมาณตามความจําเป็น
๔. จัดประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างวัด ส่วนราชการ สถานศึกษา ชุมชน องค์กร
ปกครองส่ว นท้อ งถิ่น องค์ ก รเอกชน ตลอดทั้งองค์ ก รความร่ ว มมื อ ให้ ท ราบถึง ความสํา คั ญ ของโครงการ
แนวทางการดําเนินงานและการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
๕. แจ้งให้หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ
๖. จัดกิจกรรมตามโครงการ โดยมีทั้งระดับครอบครัวและระดับหมู่บ้าน/ตําบล โดยเน้นหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา คือ ศีล ๕ และหลักธรรม ๘ หัวข้อ ดังนี้ (๑) ศีลธรรมและวัฒนธรรม (๒) สุขภาพอนามัย
(๓) สั มมาชี พ (๔) สั นติ สุ ข (๕) ศึ ก ษาสงเคราะห์ (๖) สาธารณสงเคราะห์ (๗) กตั ญ ญู ก ตเวทิ ต าธรรม
และ (๘) สามัคคีธรรม
๗. ออกแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความภาคภูมิใจให้แก่บุคคล สถาบัน หน่วยงานที่เข้าร่วม
โครงการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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๘. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ
๙. รายงานมหาเถรสมาคมและรัฐบาล
การดําเนินงานในส่วนกลาง
- คณะกรรมการรับผิดชอบการดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่กําหนดไว้
- เสนอแนวทางการดําเนินงาน และรายงานผลการดําเนินงานต่อมหาเถรสมาคมและรัฐบาล
เพื่อทราบ
- ประสานงานกั บคณะสงฆ์ กระทรวง กรม ตลอดจนองค์กรภาคเอกชนที่ เกี่ ย วข้อ ง เพื่ อ ขอ
ความร่วมมือและขอความสนับสนุนในการนําหลักการของศีล ๕ เป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาตนเอง
ครอบครัว หมู่บ้านและชุมชนต่างๆ โดยให้เป็นไปด้วยความสมัครใจ
- ส่งเสริมและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการให้ข่าวสารและข้อมูลและ
การให้คําแนะนําช่วยเหลือ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงาน
- กําหนดให้ส่วนกลางมียุทธศาสตร์ในการดําเนินงาน ดังนี้
๑. การเผยแพร่หลักการของศีล ๕ ควรเน้นหนักการใช้สื่อสารมวลชนในรูปแบบต่างๆ
พร้อมกับเอกสารคู่มือ
๒. การเผยแพร่สู่บุคคลควรใช้ระบบทวีคูณ จากกลุ่มเล็กไปสู่กลุ่มใหญ่ขยายวงออกไป
๓. การศึกษาดูงานเยี่ยมชมซึ่งกันและกัน ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และการมีกําลังใจที่จะ
พัฒนางานต่อไป อันจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางจิตใจ สังคมและเศรษฐกิจในทางที่ดีขึ้น
๔. การยกย่องเชิดชูเกียรติครอบครัว หมู่บ้าน สถานศึกษา ฯลฯ จะช่วยส่งเสริมให้เห็น
ความสําคัญและเสริมกําลังใจให้ความรักใคร่สามัคคีปรองดองให้มีผลดียิ่งขึ้น
๕. การฝึกอบรมบุคลากรหลักและการจัดสัมมนา จัดนิทรรศการ เพื่อแสดงผลงานดีเด่น
จะช่วยกระตุ้นและเร่งเร้าให้งานพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
๖. การส่งเสริมให้สถาบันทางศาสนา องค์กรภาคเอกชนร่วมผนึกกําลังกับหน่วยงาน
ภาคราชการอย่างใกล้ชิดในการพัฒนาตามหลักศีล ๕
๗. การกําหนดลําดับขั้นของการพัฒนา โดยเน้นที่การพัฒนาจิตใจก่อนตามด้วย
การพัฒนาสังคมตามวิถีทางประชาธิปไตย หรือด้วยยุทธศาสตร์จิตใจนําวัตถุ
การดําเนินงานในส่วนภูมิภาค
การดําเนินงานระดับจังหวัด ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ในระดับจังหวัด โดยมีเจ้าคณะจังหวัด
รองเจ้าคณะจังหวัด ทั้งสองฝ่าย เป็นที่ปรึกษา ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการ และมีคณะกรรมการ จากหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ
และภาคเอกชน เป็นกรรมการ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน และให้ประสานงานกับหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
ในระดับจังหวัด ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน รวมทั้งกองทัพภาคอย่างใกล้ชิด
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การดําเนินงานระดับอําเภอ ตําบล หมู่บ้าน
คณะกรรมการอําเภอ ตําบล หมู่บ้านรับผิดชอบในการประสานงานส่งเสริมและเผยแพร่หลักการ
ของศีล ๕ โดยเฉพาะให้ประสานและร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับโรงเรียนและสถาบันทางศาสนา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร และผู้นําศรัทธาที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง เพื่อให้การพัฒนาตามหลักการของศีล ๕ นี้สัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น เน้นบทบาทของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นรากฐาน
สําคัญของการพัฒนาอยู่ที่หมู่บ้าน

๔. เป้าหมายโครงการ
ครอบคลุม จํานวน ๗,๒๕๕ ตําบล ๗๔,๖๙๓ หมู่บ้าน และประชากร ๖๑,๕๖๑,๙๓๓ คน (ภายใน
ระยะเวลา ๔ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ดําเนินการรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนรักษาศีล ๕ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ จํานวน ๗,๒๕๕ ตําบล
๗๔,๙๖๓ หมู่บ้าน ๖๑,๕๖๑,๙๓๓ คน โดยแบ่งระยะการดําเนินงานเป็นสองระยะ ดังนี้
๑. ระยะเร่ ง ด่ ว น ตั้ ง แต่ เ ดื อ นมิ ถุ น ายน – สิ ง หาคม ๒๕๕๗ จะต้ อ งดํ า เนิ น การ ให้ มี ก ารลงนาม
ข้ อ ตกลงในการขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น การโครงการสร้ า งความปรองดองสมานฉั น ท์ โ ดยใช้ ห ลั ก ธรรม
ทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ครอบคลุมทุกพื้นที่
๒. ระยะปานกลาง ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘ จะต้องดําเนินการ ประชาสัมพันธ์
รณรงค์ เชิ ญ ชวน ให้ พุ ท ธศาสนิ ก ชนสมั ค รเป็ น สมาชิ ก ครอบครั ว หมู่ บ้ า น สถานศึ ก ษา และหน่ ว ยงาน
สมั ครเข้า ร่ว มโครงการและรักษาศี ล ๕ ไม่น้ อ ยกว่ าร้ อ ยละ ๕๐ ของหมู่ บ้า น/ชุ มชน และสมัครร่ ว มเป็ น
อาสาสมัครปกป้องพระพุทธศาสนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕
๓. ระยะยาว ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๖๐ จะต้องดําเนินการ ประชาสัมพันธ์
รณรงค์ เชิญชวน ให้พุทธศาสนิกชนสมัครเป็นสมาชิกครอบครัว หมู่บ้าน สถานศึกษา และหน่วยงานสมัคร
เข้าร่วมโครงการและรักษาศีล ๕ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของหมู่บ้าน/ชุมชน และมีองค์กรเครือข่ายปกป้อง
พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าที่ปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาโดยการปฏิบัติตาม
หลักศีล ๕ เกิดความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน ทําให้สังคมสงบ ร่มเย็น และมีความสุขอย่างยั่งยืน ครอบคลุม ๗,๒๕๕ ตําบล
๗๔,๖๙๓ หมู่บ้าน ประชากร ๖๑,๕๖๑,๙๓๓ คน (ภายในระยะเวลา ๔ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ –
๒๕๖๐)
รายละเอียดของโครงการ
๑. สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ ความสําคัญและประโยชน์ที่จะได้รับในการปฏิบัติตน ตามหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา โดยการรักษาศีล ๕
๒. ดําเนินกิจกรรมจัดอบรมประชาชน ตามหลักธรรม ๘ หัวข้อ ประกอบด้วย ศีลธรรมและวัฒนธรรม
สุขภาพอนามัย สัมมาชีพ สันติสุข ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณสงเคราะห์ กตัญญูกตเวทิตาธรรมและสามัคคี
ธรรม โดยจุดเน้นให้คนเข้ามาร่วมทํากิจกรรม โดยใช้กลไกทางพระพุทธศาสนา

-๕-

๓. การใช้วัด ศาลาประชาคม สถานศึกษาจัดกิจกรรมโดยมีพระสงฆ์และวิทยากรที่เป็นฆราวาส มาให้
คํา แนะนํ า ด้ านเทคนิ ค วิ ธี ก ารต่ า งๆ เป็น การเสริ ม สร้ า งทั ก ษะประสบการณ์ การฝึ ก วิ ช าชีพ การอบรม
เสวนาการจัดกิจกรรมร่วมกัน
๔. การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ชุมชน วัด สถานศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีและความปรองดอง
๕. การสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างวัด สถานศึกษา ชุมชน สถานศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ให้มีบทบาทในการสนับสนุนและจัดกิจกรรม

๕. สถานที่ดาํ เนินการ
๑. วัดทุกแห่ง
๒. สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด
๓. หน่วยอบรมประชาชนประจําตําบล
๔. สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด
๕. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
๖. ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดําเนินการ
๗. ที่ทําการกํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
๘. ศาลาประชาคม/สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

๖. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเร่งด่วน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๕๗
๑. จัดประชุมชี้แจงโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
“หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ต่อพระสังฆาธิการและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
๒. จัดทําข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการ หรือแนวทางอื่นๆ ในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล
หมู่บ้าน สถานศึกษา หน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ
๓. ดําเนินการจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
๔. ติดตามประเมินผลและรายงานผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระยะปานกลาง ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘
๑. ปรับปรุงข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการ หรือแนวทางอื่นๆ ในระดับจังหวัด อําเภอ
ตําบล หมู่บ้าน สถานศึกษา หน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ
๒. ดํ า เนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ รณรงค์ เชิ ญ ชวน ให้ พุ ท ธศาสนิ ก ชนสมั ค รเป็ น สมาชิ ก ครอบครั ว
หมู่บ้าน สถานศึกษา และหน่วยงานรักษาศีล ๕
๓. รับสมัครอาสาสมัครปกป้องพระพุทธศาสนา
๔. ประกาศยกย่องครอบครัว/หมู่บ้านรักษาศีล ๕ สถานศึกษา หน่วยงานราชการฯลฯ รักษาศีล ๕
ที่ผ่านเกณฑ์ตามที่กําหนด
๕. ติดตามประเมินผลและรายงานผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-๖-

ระยะยาว ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๖๐
๑. ดํ า เนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ รณรงค์ เชิ ญ ชวน ให้ พุ ท ธศาสนิ ก ชนสมั ค รเป็ น สมาชิ ก ครอบครั ว
หมู่บ้าน สถานศึกษา และหน่วยงานเข้าร่วมโครงการรักษาศีล ๕
๒. รับสมัครอาสาสมัครปกป้องพระพุทธศาสนา
๓. จัดตั้งองค์กรเครือข่ายอาสาปกป้องพระพุทธศาสนาในทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
๔. ประกาศยกย่องครอบครัว/หมู่บ้านรักษาศีล ๕ สถานศึกษา หน่วยงานราชการฯลฯ รักษาศีล ๕
ที่ผ่านเกณฑ์ตามที่กําหนด
๕. ติดตามประเมินผลและรายงานผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๗. งบประมาณ
จากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

๘. หน่วยงาน/บุคคลที่รบั ผิดชอบ
หน่วยงานหลัก
๑. คณะสงฆ์โดย มหาเถรสมาคม
๒. กระทรวงมหาดไทย
๓. สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
หน่วยงานร่วมดําเนินการ
๑. กระทรวงศึกษาธิการ
๒. กระทรวงกลาโหม
๓. กระทรวงสาธารณสุข
๔. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๕. กระทรวงวัฒนธรรม
๖. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๗. กรมประชาสัมพันธ์
๘. กองทัพบก
๙. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๑๐. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๑. องค์กรเอกชน
๑๒. องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา

๙. การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผล
ส่วนกลาง
๑) แต่งตั้งอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
๒) กําหนดปฏิทินติดตามประเมินผล
๓) ดําเนินการตามปฏิทิน

-๗-

๔) สรุปผลการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน ต่อคณะกรรมการอํานวยการ
โครงการ และศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.)
การรายงานผล
ส่วนภูมิภาค
๑) แต่งตั้งอนุกรรมการติดตามและประเมินผลในระดับจังหวัด
๒) จัดทําปฏิทินออกติดตามและประเมินผล
๓) ดําเนินการตามปฏิทินปฏิบัติการ
๔) สรุปผลการติ ดตามและประเมินผลรายงาน ต่อ คณะกรรมการระดั บจังหวัด และ
รายงานสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

๑๐. เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมินผล
สร้างเครื่องชี้วัดความเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของประชาชน ประกอบด้วย
ทางจิตใจ
เน้นหลักคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจใฝ่ธรรมะ ใฝ่พัฒนา
ทางสังคม
เน้นหลักการอยู่ร่วมกันโดยวิถีทางประชาธิปไตย
ทางเศรษฐกิจ เน้ น หลั ก การพั ฒ นาด้ ว ยการพึ่ง ตนเอง การช่ว ยเหลื อ ซึ่ งกั น และกั น ตามแนวทาง
พระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
๑. ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
๒. สังคมไทย มีความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง เกิดความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
๓. ประชาชนได้นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาดํารงวิถีชีวิตอย่างมีความสุขเกิดความสงบและสันติสุข
๔. ประเทศชาติมีประชาชนที่มีคุณภาพ
๕. สร้างความเข้มแข็งยั่งยืนของชุมชน

๑๒. ขั้นตอนการดําเนินงาน
๑. จัดทํารายละเอียดโครงการ คู่มือการปฏิบัติงานโครงการฯ ร่างระเบียบมหาเถรสมาคม จัดทํามติ
มหาเถรสมาคม จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
๒. ขอความเห็นชอบโครงการฯ/ระเบียบมหาเถรสมาคม /แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการโครงการฯ
เสนอประธานกรรมการมหาเถรสมาคม เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๓. จัดทําแผนประชาสัมพันธ์โครงการ จัดพิมพ์คู่มือ
๔. ชี้แจงข้อมูล/แผนงานโครงการฯ สร้างความเข้าใจในแนวทางการดําเนินโครงการให้กับทุกภาคส่วน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมให้คู่มือแนวทางการดําเนินงาน
๕. แจ้งมติมหาเถรสมาคมแก่เจ้าคณะจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการดําเนิน
โครงการตามมติมหาเถรสมาคม

-๘-

๖. จังหวัดรายงานความคืบหน้าผลการดําเนินโครงการฯ ให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและ
หน่วยงาที่เกี่ยวข้องทราบ
๗. จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน ให้สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ
๘. ประกาศ ยกย่อง บุคคลและพื้นที่ที่มีการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ โดยการจัด
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ และมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อตลอด
ระยะเวลาการดําเนินโครงการ
------------------------------------------------------

-๙-

กรอบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
เจ้าคณะจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัด

วัด
หน่วยอบรมประชาชนประจําตําบล
สํานักปฏิบัตธิ รรม
วัดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัด
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

สถานศึกษา

องค์กรภาคเอกชน

ชุมชน /หมู่บ้าน

องค์กรทางพระพุทธศาสนา

กํานัน /ผู้ใหญ่บ้าน

อาสาสมัครทางพระพุทธศาสนา

ครอบครัวทุกครัวเรือนมีศีล ๕ อยูด่ ีมีสุข

สังคม ประเทศชาติ สงบ ร่มเย็น

