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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมายและงบประมาณของโครงการ 

 

 

 

 

 
    หลักการและเหตุผล 
 
  โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เป็นโครงการที่ขยายแนวคิดหลัก 5ส. ซึ่งประกอบ       
ไปด้วย สะสาง สะดวก สะอาด  และสร้างนิสัย เพ่ือพัฒนาสังคมไทยสู่ความยั่งยืน โดยมีวัด เป็นศูนย์กลาง
ในการถ่ายทอดแก่ประชาชนทั่วไป และเพ่ือสร้างกลไกการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมให้มีวินัยสามารถ
ขับเคลื่อนไปได้ด้วยตนเอง  

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว จึงเล็งเห็นความส าคัญในการจัดโครงการวัด ประชารัฐ 
สร้างสุข เพ่ือให้เกิดเป็นรูปธรรมมีความต่อเนื่องเป็นไปตามแผนแม่บทปฏิรูปกิจการพุทธศาสนา            
ด้านสาธารณูปการ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาวและมีลักษณะเป็นการให้
ประโยชน์แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล        
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ก าหนดให้ ภายใต้บังคับแห่ง
กฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ (8)  
บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 ก าหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา และ
องค์การบริหาร       ส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
 
 

      วัตถุประสงค์ 
 
  2.๑. เพ่ือให้วัดเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่กิจกรรม 5 ส ไปสู่ประชาชน 

๒.2 เพ่ือให้วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน  คนในชุมชนเกิดความรักความสามัคคี 
๒.3 เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว ผู้น าชุมชน 

เด็ก  เยาวชน และประชาชนในพ้ืนที่ต าบลเขาขาวมีความเสียสละและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
2.4 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาภูมิทัศน์ที่สะอาด ร่มรื่น มีพ้ืนที่เหมาะสมภายในวัด 
2.5 เพ่ือให้วัดเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของคนในชุมชนและท ากิจกรรมร่วมกัน 
 

 

        เป้าหมาย 
 

  ด้านปริมาณ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว ผู้น าชุมชน 
เด็ก เยาวชน และประชาชน ในพ้ืนที่ต าบลเขาขาว จ านวน  50 คน 
  ด้านคุณภาพ  ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว  ผู้น า
ชุมชน เด็ก เยาวชน และประชาชน ในพ้ืนที่ต าบลเขาขาว ร่วมกันท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้แก่วัด   ที่
เข้าร่วมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข  
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สรุปผลด้านวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการ 

 

 

          /งบประมาณ......... 
            

 

        งบประมาณ 
 

  เป็นโครงการที่ไม่มีงบประมาณ 
 

 

   ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 

  ณ วัดนิคมคีรี ต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 1 วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
 

รายละเอียด ผลการด าเนินโครงการ 
สภาพความส าเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 2.๑. เพ่ือให้วัดเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่
กิจกรรม 5 ส ไปสู่ประชาชน 
๒.2 เพ่ือให้วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนใน
ชุมชน  คนในชุมชนเกิดความรักความสามัคคี
๒.3 เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว ผู้น าชุมชน 
เด็ก  เยาวชน และประชาชนในพ้ืนที่ต าบลเขาขาว
มีความเสียสละและรู้ จักใช้ เวลาว่างให้ เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
2.4 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาภูมิทัศน์ที่สะอาด ร่ม
รื่น มีพ้ืนที่เหมาะสมภายในวัด 
2.5 เพ่ือให้วัดเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของ
คนในชุมชนและท ากิจกรรมร่วมกัน 
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การบรรลุเป้าหมายของโครงการ (1)  ด้านปริมาณ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว ผู้น า
ชุมชน เด็ก เยาวชน และประชาชน ในพ้ืนที่
ต าบลเขาขาว จ านวน  50 คน 
(๒)  ด้านคุณภาพ  ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว ผู้น า
ชุมชน เด็ก เยาวชน และประชาชน ในพ้ืนที่
ต าบลเขาขาว ร่วมกันท ากิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ให้แก่วัด   ที่เข้าร่วมโครงการวัด 
ประชารัฐ สร้างสุข  

 
 
 
 

 

 

1)  ด้านปริมาณ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว ผู้น า
ชุมชน เด็ก เยาวชน และประชาชน ในพ้ืนที่
ต าบลเขาขาว จ านวน  50 คน 
(๒)  ด้านคุณภาพ  ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว ผู้น า
ชุมชน เด็ก เยาวชน และประชาชน ในพ้ืนที่
ต าบลเขาขาว ร่วมกันท ากิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ให้แก่วัด   ที่ เข้าร่วมโครงการวัด 
ประชารัฐ สร้างสุข 
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ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม/โครงการในครั้งต่อไป 
                                                                                                               .. 
                                                                                                               ..  
                                                                                                               ..  
                                                                                                               .. 
 
      ลงชื่อ................................................ 
                                   (นางอรเพ็ญ  อักษรน า) 
                            ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 

ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม/โครงการในครั้งต่อไป 
                                                                                                               ..  
                                                                                                               ..  
................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
      ลงชื่อ................................................ 
        (นายสมชาย  ทองค าชุม) 
        รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติราชการแทน 
         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
              

ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม/โครงการในครั้งต่อไป 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
........                                                                                                       
 

      ลงชื่อ................................................ 
        (นายวิรัช  มะลิแก้ว) 
       รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติราชการแทน 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
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ภาพกิจกรรมวัด ประชา รัฐ สร้างสุข 
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ภาพกิจกรรมวัด ประชา รัฐ สร้างสุข 
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ภาพกิจกรรมวัด ประชา รัฐ สร้างสุข 

 

 

 


