
    โครงการปีงบประมาณ ๒๕๕7 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕๕9    หน้า 5-27 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑. ชื่อโครงการ    
 โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจ าปี  ๒๕๕7 
๒. หลักการเหตุผล 
 วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค  า เดือน ๘ มีความส าคัญทางพระพุทธศาสนาคือ เป็นวันที 
พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาที ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรกแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ณ มฤคทายวัน ซึ งธรรมเทศนาที 
ทรงแสดงครั้งแรก คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  พระพุทธเจ้าเริ มประกาศพระศาสนา  เป็นวันที เกิดอริยสงฆ์ครั้งแรก 
และพระพุทธเจ้าทรงได้ปฐมสาวกรูปแรก  ถัดจากวันอาสาฬหบูชา จะเป็นวันส าคัญอีกวันหนึ ง คือ  วันเข้าพรรษา 
ตรงกับวันแรม  ๑  ค  า ๘  เป็นวันที พระสงฆ์อธิษฐานอยู่ประจ าพรรษาตลอดเวลา ๓ เดือน  โดยไม่พักค้างแรมที อื น 
เพื อศึกษาธรรมวินัย ปฏิบัติธรรม และอบรมสั งสอนประชาชน เมื อถึงเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชนได้ถือ
โอกาสบ าเพ็ญกุศล บูชาพระรัตนตรัยเป็นกรณีพิเศษ มีการท าบุญตักบาตร น าเทียนพรรษาไปถวายวัด เวียนเทียน 
สมาทานศีล ฟังธรรมและเจริญภาวนา และส่วนใหญ่พุทธศาสนิกชนจะถือเทศกาลเข้าพรรษา บ าเพ็ญรักษาศีล  
ลด ละ เลิก อบายมุข ซึ งองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี ได้จัดท าโครงการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษาเป็นประจ าทุกปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕7 นี้ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาตรงกับวันศุกร์ที  11 กรกฎาคม  
๒๕๕7 และวันเสาร์ที  12 กรกฎาคม ๒๕๕ 7  ตามล าดับ ดังนั้น เพื อทะนุบ ารุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป เพื อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เข้าใจและทราบถึงพุทธประวัติที 
ส าคัญและเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญของพระพุทธศาสนา ช่วยกันส่งเสริมเอกลักษณ์โดยยึดมั นในค าสอนของ
พระพุทธศาสนาในการ ลด ละ เลิก อบายมุข และเพื อเป็นการปลูกฝังการประพฤติปฏิบัติตนในการเป็น
พุทธศาสนิกชนที ดี ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน จึงได้จัดท าโครงการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา ประจ าปี ๒๕๕7 ขึ้น  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื อทะนุบ ารุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป 
 ๓.๒ เพื อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เข้าใจและทราบถึงพุทธประวัติที ส าคัญ และเข้าร่วมกิจกรรมใน
วันส าคัญของพุทธศาสนา 
 ๓.๓ เพื อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนร่วมกันส่งเสริมเอกลักษณ์โดยยึดมั นในค าสอนของ
พระพุทธศาสนาในการ ลด ละ เลิก อบายมุขท้ังปวง 
 ๓.๔ เพื อปลูกฝังการประพฤติปฏิบัติตนในการเป็นพุทธศาสนิกชนที ดี ให้แก่ เด็ก เยาวชนและประชาชน 
๔. เป้าหมาย 

๔.๑ เด็ก เยาวชน และ ประชาชน ในเขตพ้ืนที รับผิดชอบและพ้ืนที ใกล้เคียง 
๔.๒ องค์กรชุมชนท้องที  ท้องถิ นและส่วนราชการที เกี ยวข้อง   

๕. รายละเอียดกิจกรรม 
๕.๑ วันพุธที่  9  กรกฎาคม  ๒๕๕7  

      -  ประกวดวาดภาพ  ภายใต้หัวข้อ  “หนูจะท าอะไรในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา” 
     -  ประกวดเขียนเรียงความ  ภายใต้หัวข้อ  “วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาส าคัญอย่างไร”  
๕.๒ วันศุกร์ที่  11  กรกฎาคม  ๒๕๕7  กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 
 - ร่วมพิธีสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย (ท านองสรภัญญะ)  
 - ร่วมพิธีเวียนเทียน  

- จัดพิธีสมโภชเทียนพรรษา ณ องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
- น าเทียนพรรษาร่วมงานสมโภชเทียนพรรษาของเทศบาลเมืองกันตัง   

/- จัดนิทรรศการ....... 
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- จัดนิทรรศการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  และการแสดงผลงานการประกวดเขียน 

             เรียงความและวาดภาพ  
- จัดมหรสพสมโภชเทียนพรรษา 

 ๕.๓ วัน เสาร์ที่  12  กรกฎาคม  ๒๕๕7  กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
  - น าขบวนเทียนพรรษาสายวัดควนธานีจากเทศบาลเมืองกันตัง  โดย  อบต.ควนธานี   
                       ธ.ก.ส. สาขากันตัง   

- องค์กรชุมชน ท้องที  ท้องถิ นและส่วนราชการ น าเทียนพรรษาถวายวัดควนธานี   
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑  ประชุมหารือประสานผู้เกี ยวข้องในการจัดท าโครงการ 
 ๖.๒  จัดท าโครงการขออนุมัติต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
 ๖.๓  ด าเนินการตามโครงการ  
 ๖.๔  ประเมินผลโครงการ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันที  ๙ กรกฎาคม ๒๕๕ 7   และวันที   11-12  กรกฎาคม  ๒๕๕7     
๘. สถานที่ด าเนินการ 
 1.  ที ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
 2. โรงเรียนวัดควนธานี  
 3. โรงเรียนบ้านบางหมากน้อย  
 4. วัดควนธานี 
๙. งบประมาณ  
 งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕ 7 หมวดค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ  ประเภทรายจ่ายเกี ยวกับการรับรองและพิธีการ  โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและ  
วันเข้าพรรษา  ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐ บาท  
 รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
 ๙.๑ ค่าเทียนพรรษา     เป็นเงิน  7,8๐๐  บาท  
 ๙.๒ เงินสนับสนุนการประกวด    เป็นเงิน  5,20๐   บาท  
 ๙.๓ ค่าจัดซื้อเครื องไทยทาน/ผ้าอาบน้ าฝน   เป็นเงิน     500  บาท  
 ๙.๔ ค่าอาหาร  น้ า น้ าแข็ง    เป็นเงิน  5,๐๐๐   บาท 

๙.๕ ค่าวัสดุ อุปกรณ์     เป็นเงิน    7๐๐   บาท  
๙.๖. ค่าจัดท ากรอบพร้อมเกียรติบัตร   เป็นเงิน    720  บาท  
๙.๗ ค่ามหรสพสมโภชเทียนพรรษา   เป็นเงิน  5,0๐๐  บาท  
9.8 ค่าตอบแทนคณะกลองยาว    เป็นเงิน           2,200  บาท 

 ๙. 9 ค่าจ้างประดับแต่งเทียนพรรษา   เป็นเงิน  2,7๐๐  บาท  
๙.10 ค่าใช้จ่ายอื น     เป็นเงิน              180  บาท  

   รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น   เป็นเงิน        ๓๐,๐๐๐   บาท  
  หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้   
 
 
 

/10. หน่วยงานที รับผิดชอบ......... 
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๑๐. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  ร่วมกับ  วัดควนธานี  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ควนธานี  ผู้น าชุมชนท้องที ท้องถิ น  โรงเรียนวัดควนธานี  โรงเรียนบ้านบางหมากน้อย วิทยาลัยการสาธารณสุข  
สิรินธรจังหวัดตรัง  ชมรมผู้สูงอายุต าบลควนธานี  ศูนย์พัฒนาครอบครัวและเครือข่ายพัฒนาสังคมต าบลควนธานี  
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต. ควนธานี  และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) ต าบลควนธานี  

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๑.๑ พระพุทธศาสนาได้รับการทะนุบ ารุงและส่งเสริมให้เป็นสิ งยึดเหนี ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนสืบไป 
 ๑๑.๒ เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความเข้าใจและทราบถึงพุทธประวัติที ส าคัญ  และได้เข้าร่วมกิจกรรม
ในวันส าคัญทางศาสนาเพิ มข้ึน 
 ๑๑.๓ เด็ก เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเอกลักษณ์และยึดมั นในค าสอนของ
พระพุทธศาสนาในการ ลด ละ เลิก อบายมุข ทั้งปวง 
 ๑๑.๔ เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถประพฤติปฏิบัติตนในฐานะที เป็นพุทธศาสนิกชนได้ถูกต้อง
เหมาะสม 

๑๒. การประเมินผลโครงการ 
 ๑๒.๑ พิจารณาจากจ านวนเด็ก เยาวชน ประชาชน  องค์กรชุมชน และส่วนราชการที เข้าร่วมกิจกรรม  
 ๑๒.๒ พิจารณาจากผลการด าเนินโครงการกิจกรรม 
          
 
      
 


