
                   โครงการปีงบประมาณ ๒๕๕6 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕6-2558   หน้า ๕ - ๓6 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ชื่อโครงการ    

โครงการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองตรัง  ๒๐2 ปี เฉลิมพระเกียรติฯ ๘6 พรรษา  “รัษฎา เทิดรัฐ จักรีวงค์”  ประจ าปี ๒๕๕6 
๒. หลักการเหตุผล 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานีได้รับมอบภารกิจให้รับผิดชอบกิจการของศาลหลักเมืองตรังจากจังหวัดตรังในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๐  และได้ด าเนินการสานต่อการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองตรังตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปี พ.ศ.2556 นับเป็นปีที่ 
202 ของศาลหลักเมืองตรัง และเป็นปีที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวฯจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา ประกอบ
กับเมื่อคร้ังอดีต 7  พฤษภาคม  พ .ศ. 2433 จนถึงปัจจุบัน นับได้เป็นปีที่ 123 ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
รัชกาลที่ 5 เสด็จประทับเมืองตรัง ณ ต าบลควนธานี ถือเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สร้างความภาคภูมิใจแ ก่ประชาชนชาวตรัง
อย่างหาที่เปรียบมิได้ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  จึงได้ก าหนดให้การสมโภชศาลหลักเมืองตรังเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในปี พ.ศ.2556 และเป็นการแสดงความ
จงรักภักดีเทิดทูนและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และพระมหากษัตริย์แห่งราชวงค์จักรี ตลอดจนบูรพกษัตริย์
ทุกพระองค์เป็นการด ารงพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมเดชานุภาพให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งเป็นการย้อน
ร าลึกและเชิดชูเกียรติพระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง ) อดีตเจ้าเมืองตรังผู้น าการพัฒนาและสร้างความเจริญให้กับ
จังหวัดตรัง จนเป็นที่มาแห่งความภาคภูมิใจในความเป็นตรังดังบทประพันธ์ที่ว่า 
 “เมืองตรังรังสฤษฏ์แม้น  เมืองสวรรค์  ตรังมุ่งท าดีกัน  ทั่วหน้า 
 ศรีตรังเด่นดอกพันธ์  พราวถิ่น   ตรังแต่งตรังคู่หล้า  อยู่ยั่งตรังเสถียร 
 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี จึงจัดท าโครงการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองตรัง 202 ปี เฉลิมพระเกียรติ ฯ 
85 พรรษา “รัษฎา เทิดรัฐ จักรีวงศ์” ประจ าปี 2556 ขึ้น 
๓.  วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและ
พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ตลอดจนบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ 
 ๓.๒ เพื่อน้อมร าลึกตามรอยเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอดเกล้าเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ ๕ 
 ๓.๓ เพื่อเชิดชูเกียรติของพระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง)ผูน้ าการพัฒนาของจังหวัดตรัง 
 ๓.๔ เพื่อร าลึกถึงประวัติศาสตร์ของจังหวัดตรังและต าบลควนธานี 
 ๓.๕ เพื่อจัดพิธีบวงสรวง และเฉลิมฉลองสมโภชศาลหลักเมืองตรัง 
 ๓.๖ เพื่อเป็นมิ่งขวัญสิริสวัสดิ์มงคล ความภูมิใจ แก่ประชาชนชาวตรัง และประชาชนทั่วไป 
 ๓.๗ เพื่อร่วมสร้างและรักษาขนบประเพณีอันดีงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถ่ิน 
๔.  เป้าหมาย 
 4.1 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสจะทรงเจริญพระชนมพรรษา  86  พรรษา 
 4.2 จัดพิธีน้อมร าลึกตามรอยเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 5 
 4.3 จัดพิธีบวงสรวงและเฉลิมฉลองสมโภชศาลหลักเมืองตรัง 

4.4 จัดนิทรรศการประวัติศาสตร์ศาลหลักเมืองตรังและนิทรรศการการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.5 จัดกิจกรรมการให้บริการและออกร้านจ าหน่ายสินค้าจากส่วนราชการ องค์กรชุมชน และภาคเอกชน 
4.6 ประชาชนเข้าร่วมโครงการประมาณ  20,000 คน 

๕. รายละเอียดกิจกรรม  
 ๕.๑ จัดให้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันที่ 5  ธันวาคม  2556 
 5.2 จัดพิธีน้อมร าลึกตามรอยเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 ในการเสด็จประทับต าบลควนธาน ี  
 ๕.3 จัดพิธีบวงสรวงและการแสดงมหรสพเฉลิมฉลองสมโภชศาลหลักเมืองตรัง ระหว่างวันที่ ๗-๑๓ พฤษภาคม  ๒๕๕6 
 ๕.๔ จัดนิทรรศการประวัติศาลหลักเมืองตรัง และนิทรรศการการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕.๕ จัดให้มีกิจกรรมการออกร้านนาวากาชาด  การจ าหน่ายสินค้าของชุมชน  กลุ่มองค์กรชุมชน  ร้านค้าและส่วนราชการ 
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๖.วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ประชุมหารือประสานผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดท าโครงการ 
 ๖.๒ จัดท าโครงการเสนอขออนุมัตินายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
 ๖.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
 ๖.๔ ประสานขอรับการสนับสนุนโครงการจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 ๖.๕ ด าเนินงานตามโครงการ 
 ๖.๖ ประเมินผลโครงการ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหว่างวันที่  ๗ - ๑๓  พฤษภาคม  2556 
๘. สถานที่ด าเนินการ 
 ณ  ศาลหลักเมืองตรัง  หมู่ที่ ๒  ต าบลควนธานี  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 
๙. งบประมาณ 
 ๙.๑ งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕6  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ  ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  โครงการจัดงานสมโ ภชศาลหลักเมืองตรัง   
ตั้งไว้  ๒5๐,๐๐๐  บาท   

๙.๒ รายได้จากตู้รับบริจาคศาลหลักเมืองตรัง จ านวน  103,450  บาท 
 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 
      ๑) ค่าตอบแทนพราหมณ์ในการท าพิธีบวงสรวง     เป็นเงิน  30,๐๐๐  บาท 
      ๒) ค่าใช้จ่ายพิธีสงฆ์            เป็นเงิน  14,๐๐๐  บาท 
      ๓) ค่าตอบแทนการแสดงร าถวายในพธิีบวงสรวง     เป็นเงิน    4,๐๐๐  บาท 

     ๔) เช่าเวที  แสง สี เสียง       เป็นเงิน  56,๐๐๐  บาท  
      ๕) ค่าสาธารณูปโภค        เป็นเงิน  32,๐๐๐  บาท 
      ๖) ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม น้ าแข็ง        เป็นเงิน  ๑1,5๐๐  บาท 
      ๗) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธโ์ครงการ     เป็นเงิน    9,๐๐๐  บาท 
      ๘) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ            เป็นเงิน    3,๐๐๐  บาท 
      ๙) ค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร.จ านวน ๖ คน/คืน คนละ ๒๐๐ บาท/คืน เป็นเงิน    ๘,๔๐๐  บาท 
      ๑๐) ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่      เป็นเงนิ  10,๐๐๐  บาท 
          ๑1) ค่าตอบแทนการแสดงดนตรี  การแสดงหนังตะลุง  การแสดงจากหมู่บ้าน  เป็นเงิน 174,๐๐๐ บาท 
  องค์กรชุมชน และการแสดงมหรสพอื่นๆ 
      ๑2) ค่าใช้จ่ายอื่น        เป็นเงิน    1,550  บาท  
  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น        เป็นเงิน ๓53,45๐ บาท              
  หมายเหตุ   ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได ้  

๑๐. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  ร่วมกับ อ าเภอกันตัง  ส านักงานวัฒนธรรมอ าเภอกันตัง หน่วยงาน
ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้น าท้องที่ ท้องถ่ิน และผู้น าองค์กรชุมชนภายในต าบลควนธานี 
๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๑.๑ ประชาชนได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
และพระมหาบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์  เกิดความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมปกป้อง และด ารงพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย์   
 ๑๑.๒ ประชาชนได้ร่วมน้อมร าลึกตามรอยเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๕ 
 ๑๑.๓ ประชาชนได้ร่วมเชิดชูเกียรติพระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี (คอซิมบี๊  ณ ระนอง) ผู้สร้างการพัฒนาให้เกิดแก่
จังหวัดตรังมีความส านึกในคุณงามความดีของทา่นสืบไป 
 ๑๑.๔ ประชาชนชาวตรัง และอนุชนรุ่นหลังได้ร าลึกและเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของศาลหลักเมืองตรัง 
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 ๑๑.๕ ประชาชนได้ร่วมสักการะศาลหลักเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดตรัง และมีความปิติยินดีในการได้รบั
คืนปืนใหญ่โบราณกลับมาประดิษฐาน  ณ ศาลหลักเมืองตรัง 
 ๑๑.6 ประชาชนได้รับความสุขสวัสดิ์มงคล  ความภาคภูมิใจในความเป็นตรังและจากการเข้าร่วมโครงการ 
 ๑๑.7 นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้สร้างและร่วมรักษาขนบประเพณีอันดีงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถ่ิน 
 
 

      (ลงชื่อ)                                    ผู้เขียนโครงการ 
               (นางสาวอมรัตน์  บุญธรรม) 
          เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 

(ลงชื่อ)         ผู้เสนอโครงการ 
                                    (นางสาวปิยะอนงค์  พลอินทร ์ )   
                           นักพัฒนาชุมชน  รักษาราชการแทน 
         หัวหน้าส านักงานปลัดฯ 
 
 

(ลงชื่อ)         ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (  นายเจตพล      ศรมณี  ) 
           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนธาน ี
 
 

      (ลงชื่อ)         ผู้อนุมัติโครงการ 
                  (  นายประนอม   รักจริง   ) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนธาน ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ก าหนดการ 

โครงการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองตรัง ๒๐2 ปี เฉลิมพระเกียรติฯ ๘6 พรรษา“รัษฎา เทิดรัฐ จักรีวงศ์” 
ประจ าปี  ๒๕๕6 

วันอังคาร ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕6 
ณ ศาลหลักเมืองตรัง หมู่ที่ ๒ ต าบลควนธานี อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

---------------------- 
เวลา ๐๘.๓๐ น.  - คณะกรรมการด าเนินโครงการฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าท้องที่ ท้องถิ่น ผู้มีเกียรติ และ 

ประชาชนพร้อมกัน  ณ  ปะร าพิธีบริเวณศาลหลักเมืองตรัง 

เวลา ๐๘.๔๙ น.  - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี จุดธูปเทียนเครื่องสังเวยบวงสรวง 
   - โหรพราหมณ์ ลั่นฆ้องชัย เป่าสังข์ แกว่งบัณเฑาะว์/ บรรเลงเพลงสาธุการ 
   - นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการด าเนินโครงการฯ   ร่วมปักธูปที่เครื่องสังเวยทั้งหมด  
   - โหรพราหมณ์ ประกอบพิธีบวงสรวงจนจบ 

เวลา ๐๙.๓๐ น.  - พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป เดินทางถึงบริเวณพิธีฯ 

เวลา ๐๙.๔๐ น.  - ประธานในพิธี (ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง)เดินทางถึงบริเวณพิธีฯ 

เวลา ๐๙.๕๙ น.  - เริ่มประกอบพิธี 
   - ประธานฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
   - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี กล่าวรายงานโครงการฯ 
   - ประธานฯกล่าวเปิดงานฯ 
   - โหรพราหมณ์ ลั่นซ้องชัย เป่าสังข์ แกร่งบัณเฑาะว์/มโหรีบรรเลง 
   - ประธานฯจุดธูปเทียนหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ ๕    
                                 ถวายบังคม  ๓  ค ารพ 
   - พิธีกรสงฆ์ กล่าวค าบูชาพระรัตนตรัย /กล่าวค าอาราธนาศีล 
   - ประธานสงฆ์ให้ศีล/ จบแล้ว 
   - พิธีกรสงฆ์กล่าวค าอาราธนาพระปริตร 
   - พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ธรรมนิยายสูตร 
   - ประธานฯ และผู้มีเกียรติ ทอดผ้าบังสุกุล/ พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล 
   - ประสงฆ์อนุโมทนา 
   - ประธานฯกราบลาพระรัตนตรัย และประธานพระสงฆ์ 

           (เสร็จพิธี) 
 
 
การแต่งกาย ข้าราชการและประขาชน      :  ชุดสากล หรือชุดสุภาพ        องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
  ข้าราชการท้องถิ่น/ เจ้าหน้าที่ :  ชุดกากีคอพับ          โทร ๐-๗๕๒๖-๓๐๒๓ ต่อ ๑๑๑ 
 
 
 
 



 
 
 
 

ก าหนดการแสดงโครงการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองตรัง ๒๐๒ ปี เฉลิมพระเกียรติฯ  ๘6 พรรษา 
“รัษฎา เทิดรัฐ จักรีวงศ”์  ประจ าปี  ๒๕๕6 

ระหว่างวันท่ี  ๗-๑๓ พฤษภาคม  ๒๕๕6 
ณ บริเวณศาลหลักเมืองตรัง  หมู่ที่  ๒  ต าบลควนธานี  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

----------------------------------------------- 
วันท่ี ๗ พฤษภาคม  ๒๕๕6 
เวลา ๑๙.๐๐- ๒๔.๐๐  น.  การแสดงดนตรีโรงเรียนกันตังพิทยากร  
    การแสดงหนังตลุงสาววรรณ  ศิษย์พร้อมน้อย  
    การแสดงร าวงย้อนยุค  
    การแสดงขององค์กรชุมชน หมู่บ้าน  
    การออกร้านสินค้าของหน่วยงานต่างๆ 
    คาราวานสินค้า 
วันท่ี ๘ พฤษภาคม  ๒๕๕6 
เวลา ๑๙.๐๐- ๒๔.๐๐  น.  การแสดงดนตรีโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษ   
    การแสดงหนังตลุง(น้องเปิ้ล)  
    การแสดงร าวงย้อนยุค   
    การออกร้านสินค้าของหน่วยงานต่างๆ 
    คาราวานสินค้า 
วันท่ี ๙ พฤษภาคม  ๒๕๕6 
เวลา ๑๙.๐๐- ๒๔.๐๐  น.  การแสดงดนตรีโรงเรียนกันตังพิทยากร(ลูกทุ่งเยาวชนดาวรุ่งเมืองตรัง)      
    การแสดงหนังตลุงมนูญ  ก าเนิดทอง  
    การแสดงร าวงย้อนยุค   
    การออกร้านสินค้าของหน่วยงานต่างๆ 
    คาราวานสินค้า 
วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม  ๒๕๕6 
เวลา ๑๙.๐๐- ๒๔.๐๐  น.  การแสดงวงดนตรี อส.จ.ตรัง   
    การแสดงของมอส  สีมุก   
    การแสดงร าวงย้อนยุค   
    การออกร้านสินค้าของหน่วยงานต่างๆ 
    คาราวานสินค้า 
วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม  ๒๕๕6 
เวลา ๑๙.๐๐- ๒๔.๐๐  น.  การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งศรีไชย   
    การแสดงหนังตะลุงศรีธัญ  สกุลนานอน   
    การแสดงร าวงย้อนยุค   
    การแสดงขององค์กรชุมชน หมู่บ้าน 
    การออกร้านสินค้าของหน่วยงานต่างๆ 
    คาราวานสินค้า 
วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม  ๒๕๕6 
เวลา ๑๙.๐๐- ๒๔.๐๐  น.  การแสดงวงดนตรีพายุสุริยัน (คาราวาน) 
    นกเอี้ยง  จันทิมา ปะทะ  ลูกหินเชิญยิ้ม (คาราวาน) 
    การแสดงร าวงย้อนยุค   
    การแสดงขององค์กรชุมชน หมู่บ้าน 
    การออกร้านสินค้าของหน่วยงานต่างๆ 
    คาราวานสินค้า 
วันท่ี ๑๓ พฤษภาคม  ๒๕๕6 
เวลา ๑๙.๐๐- ๒๔.๐๐  น.  การแสดงหนังตะลุงน้องเดียว  
    การออกร้านสินค้าของหน่วยงานต่างๆ 
    คาราวานสินค้า 
 


