
    โครงการปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐    หน้า ๕-๔๒ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑. ชื่อโครงการ    
 โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจ าปี  ๒๕๕๘ 
๒. หลักการเหตุผล 
 วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค ่า เดือน ๘ มีความส่าคัญทางพระพุทธศาสนาคือ เป็นวันที พระพุทธเจ้าทรง
แสดงธรรมเทศนาที ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรกแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ณ มฤคทายวัน ซึ งธรรมเทศนาที ทรงแสดงครั้งแรก คือ 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  พระพุทธเจ้าเริ มประกาศพระศาสนา  เป็นวันที เกิดอริยสงฆ์ครั้งแรก และพระพุทธเจ้าทรงได้ปฐม
สาวกรูปแรก  ถัดจากวันอาสาฬหบูชา จะเป็นวันส่าคัญอีกวันหนึ ง คือ วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม  ๑  ค ่า ๘  เป็นวันที 
พระสงฆ์อธิษฐานอยู่ประจ่าพรรษาตลอดเวลา ๓ เดือน  โดยไม่พักค้างแรมที อื น เพื อศึกษาธรรมวินัย ปฏิบัติธรรม และ
อบรมสั งสอนประชาชน เมื อถึงเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชนได้ถือโอกาสบ่าเพ็ญกุศล บูชาพระรัตนตรัยเป็นกรณี
พิเศษ มีการท่าบุญตักบาตร น่าเทียนพรรษาไปถวายวัด เวียนเทียน สมาทานศีล ฟังธรรมและเจริญภาวนา และส่วนใหญ่
พุทธศาสนิกชนจะถือเทศกาลเข้าพรรษาบ่าเพ็ญรักษาศีล ลด ละ เลิก อบายมุข ซึ งองค์การบริหารส่วนต่าบลควนธานี ได้
จัดท่าโครงการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเป็นประจ่าทุกปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ วันอาสาฬหบูชาและ
วันเข้าพรรษาตรงกับวันพฤหัสบดีที  ๓๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๘ และวันศุกร์ที  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ตามล่าดับ ดังนั้น เพื อ
ทะนุบ่ารุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป เพื อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน 
ได้เข้าใจและทราบถึงพุทธประวัติที ส่าคัญและเข้าร่วมกิจกรรมในวันส่าคัญของพระพุทธศาสนา ช่วยกันส่งเสริมเอกลักษณ์
โดยยึดมั นในค่าสอนของพระพุทธศาสนาในการ ลด ละ เลิก อบายมุข และเพื อเป็นการปลูกฝังการประพฤติปฏิบัติตนใน
การเป็นพุทธศาสนิกชนที ดี ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน จึงได้จัดท่าโครงการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา ประจ่าปี ๒๕๕๘ ขึ้น  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือทะนุบ ารุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป 
 ๓.๒ เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เข้าใจและทราบถึงพุทธประวัติที่ส าคัญ และเข้าร่วมกิจกรรมในวัน
ส าคัญของพุทธศาสนา 
 ๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนร่วมกันส่งเสริมเอกลักษณ์โดยยึดมั่นในค าสอนของ
พระพุทธศาสนาในการ ลด ละ เลิก อบายมุขท้ังปวง 
 ๓.๔ เพ่ือปลูกฝังการประพฤติปฏิบัติตนในการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ให้แก่ เด็ก เยาวชนและประชาชน 
๔. เป้าหมาย 

๔.๑ เด็ก เยาวชน และ ประชาชน ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
๔.๒ องค์กรชุมชนท้องที่ ท้องถิ่นและส่วนราชการที่เก่ียวข้อง   

๕. รายละเอียดกิจกรรม 
๕.๑ วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๘  

      -  ประกวดวาดภาพ  ภายใต้หัวข้อ  “หนูจะท าอะไรในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา” 
     -  ประกวดเขียนเรียงความ  ภายใต้หัวข้อ  “วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาส าคัญอย่างไร”  
๕.๒  วันพฤหัสบดีที่  ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 

- จัดพิธีสมโภชเทียนพรรษา ณ องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
- น าเทียนพรรษาร่วมงานสมโภชเทียนพรรษาของเทศบาลเมืองกันตัง   
- จัดนิทรรศการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  และการแสดงผลงานการประกวดเขียน 

             เรียงความและวาดภาพ  
/ ๕.๓ วันศุกร.์.. 

 



 
-๒- 

 
 ๕.๓ วัน ศุกร์ที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
  - น าขบวนเทียนพรรษาสายวัดควนธานีจากเทศบาลเมืองกันตัง  โดย  อบต.ควนธานี   

- องค์กรชุมชน ท้องที่ ท้องถิ่นและส่วนราชการ น าเทียนพรรษาถวายวัดควนธานี   
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑  ประชุมหารือประสานผู้เกี่ยวข้องในการจัดท าโครงการ 
 ๖.๒  จัดท าโครงการขออนุมัติต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
 ๖.๓  ด าเนินการตามโครงการ  
 ๖.๔  ประเมินผลโครงการ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันที่  ๒๘ , ๓๐ , ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘     
๘. สถานที่ด าเนินการ 
 ๑. ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
 ๒. วัดควนธานี 
๙. งบประมาณ  
 งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕ ๘ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและ  
วันเข้าพรรษา  ตั้งไว้  ๔๐,๐๐๐ บาท  
 รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
 ๙.๑ ค่าจัดซื้อเทียนพรรษา    เป็นเงิน           ๘,๐๐๐  บาท  
 ๙.๒ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่    เป็นเงิน  ๗,๕๐๐  บาท  
 ๙.๓ ค่าเงินรางวัลการประกวดวาดภาพ/เขียนเรียงความ เป็นเงิน  ๖,๔๐๐  บาท  
 ๙.๔  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพ/ 
                 เขียนเรียงความ     เป็นเงิน  ๒,๔๐๐  บาท 
 ๙. ๕ ค่าจัดพิมพ์เกียรติบัตรพร้อมกรอบ   เป็นเงิน  ๒,๐๐๐   บาท 

๙.๖ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับการประกวด   เป็นเงิน  ๑,๕๐๐  บาท  
๙.๗ ค่าตอบแทนคณะกลองยาว    เป็นเงิน  ๕,๐๐๐  บาท  
๙.๘ ค่าจ้างประดับตกแต่งเทียนพรรษา   เป็นเงิน  ๓,๕๐๐  บาท  
๙.๙ ค่าน้ าดื่ม น้ าแข็ง     เป็นเงิน           ๑,๕๐๐  บาท 

 ๙. ๑๐ ค่าจ้างจัดท าสปอร์ตประชาสัมพันธ์งาน  เป็นเงิน  ๑,๐๐๐  บาท  
 ๙.๑๑ ค่าจัดท าป้ายโครงการ    เป็นเงิน     ๕๐๐  บาท 

๙.๑๒ ค่าใช้จ่ายอื่น     เป็นเงิน               ๗๐๐  บาท  
   รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น   เป็นเงิน        ๔๐,๐๐๐   บาท  
  หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้   
๑๐. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  ร่วมกับ  วัดควนธานี  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  
ผู้น าชุมชนท้องที่ท้องถิ่น  โรงเรียนวัดควนธานี  โรงเรียนบ้านบางหมากน้อย วิทยาลัยการสาธารณสุข  
สิรินธรจังหวัดตรัง  ชมรมผู้สูงอายุต าบลควนธานี  ศูนย์พัฒนาครอบครัวและเครือข่ายพัฒนาสังคมต าบลควนธานี  
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต. ควนธานี  และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อส
ม.) ต าบลควนธานี  

/๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ... 

 



 
-๓- 

 

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๑.๑ พระพุทธศาสนาได้รับการทะนุบ่ารุงและส่งเสริมให้เป็นสิ งยึดเหนี ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนสืบไป 
 ๑๑.๒ เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความเข้าใจและทราบถึงพุทธประวัติที ส่าคัญ  และได้เข้าร่วมกิจกรรมในวัน
ส่าคัญทางศาสนาเพิ มข้ึน 
 ๑๑.๓ เด็ก เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเอกลักษณ์และยึดมั นในค่าสอนของพระพุทธศาสนา
ในการ ลด ละ เลิก อบายมุข ทั้งปวง 
 ๑๑.๔ เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถประพฤติปฏิบัติตนในฐานะที เป็นพุทธศาสนิกชนได้ถูกต้องเหมาะสม 

๑๒. การประเมินผลโครงการ 
 ๑๒.๑ พิจารณาจากจ่านวนเด็ก เยาวชน ประชาชน  องค์กรชุมชน และส่วนราชการที เข้าร่วมกิจกรรม  
 ๑๒.๒ พิจารณาจากผลการด่าเนินโครงการกิจกรรม 
  
 
 
         (ลงชื่อ)        ศรอนงค์  คงแปน้    ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ 
            (นางศรอนงค์  คงแป้น) 
            หัวหน้าส านักงานปลัด 
 
                 
        (ลงชื่อ) เพ็ญพิศ  ขันแกล้ว     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   ( นางสาวเพ็ญพิศ  ขันแกล้ว) 
            ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลควนธานี  
 
 
        (ลงชื่อ)         นวิัฒน ์ ชลธาร     ผู้อนุมัติโครงการ  
           (นาย นิวัฒน์  ชลธาร) 
             นายกองค์การบริหารสว่นต าบลควนธานี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ก าหนดการพิธีสมโภชและถวายเทียนพรรษา 
ตามโครงการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจ าปี  ๒๕๕๘ 

ระหว่างวันที่  ๓๐-๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี และวัดควนธานี อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

------------------------------------------------- 

วันพฤหัสบดีที่  ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (วันอาสาฬหบูชา) 

 เวลา    ๑๖. ๐๐ น.  -  ๑๗.๓๐ น.  รับเทียนพรรษาจากหมู่บ้าน องค์กรชุมชน และส่วนราชการ  ณ องค์การบริหารส่วนต่าบลธาน ี

เวลา    ๑๗.๓๐ น.     นักเรียน  นักศึกษา ผู้น่าท้องที /ท้องถิ น  องค์กรชุมชน หน่วยงานราชการ และประชาชนทั วไป พร้อม 
    กันบริเวณพิธีสมโภชเทียนพรรษาจากหมู่บ้าน องค์กรชุมชน และส่วนราชการ ณ องค์การบริหารส่วน 
    ต่าบลควนธานี  

 เวลา    ๑๘.๐๐ น.   พิธีสมโภชเทียนพรรษา 

เวลา    ๑๘.๓๐ น.   นักเรียน  นักศึกษา ผู้น่าท้องที /ท้องถิ น  องค์กรชุมชน  หน่วยงานราชการ และประชาชนทั วไป  
ร่วมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย  

 เวลา    ๑ ๘.๕๐ น.     มอบรางวัล การประกวดตามโครงการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจ่าปี  ๒๕๕๘ 
- การประกวดเขียนเรียงความ / การบรรยายภาพ 
- การประกวดวาดภาพ 

 เวลา   ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ชมมหรสพสมโภชเทียนพรรษา 
 (เสร็จพิธี) 

วันศุกร์ที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (วันเข้าพรรษา) 

เวลา    ๐๘.๓๐ น.   นักเรียน  นักศึกษา ผู้น่าท้องที /ท้องถิ น  องค์กรชุมชน หน่วยงานราชการ ประชาชนทั วไป  
และขบวนกลองยาว พร้อมกัน ณ ที ท่าการองค์การบริหารส่วนต่าบล  ควนธานี    

เวลา    ๐๙.๐๐ น.   เคลื อนขบวนเทียนพรรษาจากที ท่าการองค์การบริหารส่วนต่าบลควนธานี  ไปยังวัดควนธานี   

เวลา    ๐๙.๓๐ น.   ขบวนเทียนพรรษา จากหมู่บ้าน องค์กรชุมชน และเทียนจากเทศบาลเมืองกันตังเวียนรอบอุโบสถ ๓ รอบ 

เวลา    ๑๐.๐๐ น.   พิธีถวายเทียนพรรษา   

เวลา    ๑๑.๐๐ น.   ถวายอาหารเพล  

 
(เสร็จพิธี)     

 -------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ก าหนดการพิธีสมโภชและถวายเทียนพรรษา 
ตามโครงการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจ าปี  ๒๕๕๘ 

ระหว่างวันที่  ๓๐-๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี และวัดควนธานี อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

------------------------------------------------- 

วันพฤหัสบดีที่  ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (วันอาสาฬหบูชา) 

 เวลา    ๑๖. ๐๐ น.  -  ๑๗.๓๐ น.  รับเทียนพรรษาจากหมู่บ้าน องค์กรชุมชน และส่วนราชการ  ณ องค์การบริหารส่วนต่าบลควนธาน ี

เวลา    ๑๗.๓๐ น.     นักเรียน  นักศึกษา ผู้น่าท้องที /ท้องถิ น  องค์กรชุมชน หน่วยงานราชการ และประชาชนทั วไป  
พร้อมกันบริเวณพิธีสมโภชเทียนพรรษาจากหมู่บ้าน องค์กรชุมชน และส่วนราชการ ณ องค์การบริหาร
ส่วนต่าบลควนธาน ี

 เวลา    ๑๘.๐๐ น.   พิธีสมโภชเทียนพรรษา 

เวลา    ๑๘.๓๐ น.   นักเรียน  นักศึกษา ผู้น่าท้องที /ท้องถิ น  องค์กรชุมชน  หน่วยงานราชการ และประชาชนทั วไป 
ร่วมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย  

 เวลา    ๑ ๘.๕๐ น.     มอบรางวัล การประกวดตามโครงการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 
      และวันเข้าพรรษา ประจ่าปี  ๒๕๕๘ 

- การประกวดเขียนเรียงความ / การบรรยายภาพ 
- การประกวดวาดภาพ 

 เวลา   ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป   ชมการแสดงศิลปะพื้นบ้าน 
 
 (เสร็จพิธี) 

วันศุกร์ที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (วันเข้าพรรษา) 

เวลา    ๐๘.๓๐ น.   นักเรียน  นักศึกษา ผู้น่าท้องที /ท้องถิ น  องค์กรชุมชน หน่วยงานราชการ และประชาชนทั วไป  พร้อมกัน  
ณ องค์การบริหารส่วนต่าบลควนธานี    

เวลา    ๐๙.๐๐ น.   เคลื อนขบวนเทียนพรรษาจาก องค์การบริหารส่วนต่าบลควนธานี  ไปยังวัดควนธานี   

เวลา    ๐๙.๓๐ น.   ขบวนเทียนพรรษา จากหมู่บ้าน องค์กรชุมชน และเทียนจากเทศบาลเมืองกันตังเวียนรอบอุโบสถ ๓ รอบ 

เวลา    ๑๐.๐๐ น.   พิธีถวายเทียนพรรษา   

เวลา    ๑๑.๐๐ น.   ถวายอาหารเพล  

 
(เสร็จพิธี)     

 -------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                         
                                                          
  
                                                                                                                    
                                         ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนต าบลควนธานี 

เรื่อง การประกวดวาดภาพตามโครงการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจ าปี ๒๕๕๘ 
                                               ---------------------------------- 

เพื อเป็นการท่านุบ่ารุงส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม  และสนับสนุนให้เด็ก  เยาวชนและประชาชน
ทั วไป เข้าใจและทราบถึงพระพุทธประวัติ ความส่าคัญของพระพุทธศาสนา  สามารถปฏิบัติตนในฐานะพุทธศาสนิกชน  
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  องค์การบริหารส่วนต่าบลควนธานี  จึงจัดการประกวดวาดภาพเนื องในโครงการจัดกิจกรรมวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  ประจ่าปี  ๒๕๕๘  โดยก่าหนดหลักเกณฑ์ในการประกวด  ดังนี้ 

  ข้อ ๑.  ก าหนดการรับสมัคร   ตั้งแต่วันที  ๑๓-๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.        
ณ  ที ท่าการองค์การบริหารส่วนต่าบลควนธานี (วันเวลาราชการ) 
  ข้อ ๒.  คุณสมบัติของผู้สมัคร  เป็นนักเรียนซึ งก่าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที    ๑-๖  โดย 
การประกวดก่าหนดแบ่งนักเรียนเป็น  ๒  ระดับคือ  

๑.  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที  ๑-๓  
๒.  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ๔-๖   

  ข้อ ๓.  หัวข้อในการประกวดวาดภาพ  “หนูจะท่าอะไรในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา” 
  ข้อ ๔.  สีที่ใช้ในการประกวด  ใช้สีไม้  (องค์การบริหารส่วนต่าบลควนธานีจัดเตรียมให้ผู้เข้าประกวด) 
  ข้อ ๕.  กระดาษท่ีใช้ในการประกวด  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที  ๑-๓ ใช้กระดาษวาดเขียนขนาด เอ ๔   
และชั้นประถมศึกษาปี ๔-๖  ใช้กระดาษวาดเขียนขนาด  เอ ๓  โดยผู้เข้าประกวดวาดภาพเต็มหน้ากระดาษโดยไม่ต้อง 
ตีกรอบภาพ และเขียนชื อหัวข้อภาพให้ชัดเจน ( องค์การบริหารส่วนต่าบล ควนธานี จัดเตรียมกระดาษวาดเขียนให้ผู้เข้า
ประกวด) 
  ข้อ ๖.  ระยะเวลาในการวาดภาพ  ๒  ชั วโมง  
  ข้อ ๗.  ก าหนดการ/สถานที่ของการประกวด   วันอังคารที   ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘  เวลา  ๑๓.๐๐-
๑๕.๐๐ น.  ณ โรงเรียนวัดควนธานี  อ่าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 
  ข้อ ๘.   การประกาศผล  วันพุธที  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘   ณ  ที ท่าการองค์การบริหารส่วนต่าบลควนธานี 
และมอบรางวัลในวันพฤหัสบดีที   ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ เวลา  ๑๘.๕๐  น. ในงานสมโภชเทียนพรรษา ณ ที ท่าการองค์การ
บริหารส่วนต่าบลควนธานี   
  ข้อ ๙.  รางวัลของการประกวดวาดภาพ    
  - รางวัลชนะเลิศ   ได้รับเงินรางวัลสนับสนุนการศึกษา ๕๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตร  
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับเงินรางวัลสนับสนุนการศึกษา ๔๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตร  
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับเงินรางวัลสนับสนุนการศึกษา ๓๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตร  
  - รางวัลชมเชย ๒ รางวัล  ได้รับเงินรางวัลสนับสนุนการศึกษา ๒๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตร
   

ประกาศ  ณ วันที    ๘  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

        
         (นายนิวัฒน์  ชลธาร)  
        นายกองค์การบริหารสว่นตา่บลควนธานี  
 



 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
เรื่อง  การประกวดเขียนเรียงความตามโครงการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจ าปี ๒๕๕๘ 

---------------------------------- 
เพื อเป็นการท่านุบ่ารุงส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม และสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชน

ทั วไป  เข้าใจและทราบถึงพระพุทธประวัติ ความส่าคัญของพระพุทธศาสนา  สามารถปฏิบัติตนในฐานะพุทธศาสนิกชน  
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  องค์การบริหารส่วนต่าบลควนธานี  จึงจัดการประกวดเขียนเรียงความเนื องในโครงการ 
จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  ประจ่าปี ๒๕๕๘ โดยก่าหนดหลักเกณฑ์ในการประกวด  ดังนี้ 
  ข้อ ๑.  ก าหนดการรับสมัคร   ตั้งแต่วันที  ๑๓-๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.   
ณ  ที ท่าการองค์การบริหารส่วนต่าบลควนธานี (วันเวลาราชการ) 
  ข้อ ๒.  คุณสมบัติของผู้สมัคร  เป็นนักเรียนซึ งก่าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที    ๑-๖  โดย 
การประกวดก่าหนดแบ่งนักเรียนเป็น  ๒  ระดับคือ  

๑. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที  ๑-๓  
๒.  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ๔-๖   

  ข้อ ๓.  หัวข้อในการประกวดเขียนเรียงความ  
๑. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที  ๑-๓  ก่าหนดให้เขียนบรรยายใต้ภาพที ก่าหนดให้ 
๒. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที  ๔-๖  ก่าหนดเขียนเรียงความ เรื อง “วันอาสาฬหบูชาและ 
   วันเข้าพรรษาส าคัญอย่างไร”  

  ข้อ ๔.  ความยาวของการเขียนเรียงความ  จ่านวนไม่เกิน  ๒  หน้ากระดาษขนาด เอ ๔  (ตัวบรรจง
ครึ งบรรทัด  โดยไม่เว้นบรรทัด 
  ข้อ ๕.  ระยะเวลาในการเขียนเรียงความ  ๒  ชั วโมง 
  ข้อ ๖.  ก าหนดการ/สถานที่ของการประกวด  วันอังคารที   ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 
เวลา  ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.  ณ  โรงเรียนวัดควนธานี  อ่าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 
  ข้อ ๗.  การประกาศผล วันพุธที    ๒๙  กรกฎาคม ๒๕๕๘  ณ  ที ท่าการองค์การบริหารส่วนต่าบลควนธานี 
และมอบรางวัลในวันพฤหัสบดีที   ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ เวลา  ๑๘.๕๐  น. ในงานสมโภชเทียนพรรษา ณ ที ท่าการองค์การ
บริหารส่วนต่าบลควนธานี   
  ข้อ ๘.  รางวัลของการประกวดเขียนเรียงความ    
  - รางวัลชนะเลิศ   ได้รับเงินรางวัลสนับสนุนการศึกษา ๕๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตร  
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับเงินรางวัลสนับสนุนการศึกษา ๔๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตร  
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับเงินรางวัลสนับสนุนการศึกษา ๓๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตร  
  - รางวัลชมเชย ๒ รางวัล  ได้รับเงินรางวัลสนับสนุนการศึกษา ๒๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตร  
 
  ประกาศ  ณ วันที    ๘  เดือนกรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
      
  
        

  (นายนิวัฒน์  ชลธาร) 
        นายกองค์การบริหารสว่นตา่บลควนธานี  

 


