
โครงการปีงบประมาณ ๒๕๕7 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕7-๒๕๕9  หน้า ๕-34 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑.  ชื่อโครงการ    
 โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน  สามัคคีสวัสดีปีใหม่  ประจ าปี ๒๕๕7 
๒.  หลักการเหตุผล 
 เทศกาลปีใหม่ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยเนื่องในเทศกาลปีใหม่จึงถูกถ่ายทอดให้ได้
พบเห็นกันโดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการเก็บกวาดบ้านเรือนให้สะอาด การประดับไฟและธงชาติตามสถานที่ส าคัญๆ การ ไปพบปะเย่ียม
เยียนรับพรจากญาติผู้ใหญ่ การสังสรรค์ในกลุ่มเครือญาติเพื่อนฝูง เพื่อสร้างความผูกพันรักใคร่กลมเกลียว และแม้ว่าเทศกาลปีใหม่จะ
เป็นเทศกาลสากล แต่ด้วยความเป็นวิถีไทยพุทธที่ได้ถ่ายทอดสั่งสมกันมาในอดีต ยังคงท าให้กิจกรรมวันปีใหม่ไทยเกี่ยวเนื่องผูกพันกับ
ศาสนาเป็นส าคัญ  ตั้งแต่การจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรเลี้ยงพระ เข้าวัดเพื่อประกอบกิจกุศลต่างๆ เช่น ฟังพระธรรมเทศนา ไหว้พระ
สวดมนต์ เจริญจิตภาวนา  ถือศีลปฏิบัติธรรม ปล่อยนก ปล่อยปลา เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตนเองในช่วงเทศกาลปีใหม่  ด้วยมีฐานคติ
ความเชื่อเหมือนกันว่า การท าบุญในวันปีใหม่ จะส่งผลให้ชีวิตได้รับความสุข เป็นสิริมงคลในชีวิต ท าให้การเริ่มชีวิตในปีใหม่จะประสบ
พบเจอแต่ส่ิงดีงามปราศจากทุกข์ภัยใดๆ ลักษณะดังกล่าวนอกจากด าเนินไปเพื่อความสุขความสบายใจของผู้กระท าแล้วยังเป็นการสืบ
ทอดอนุรักษ์ความเป็นไทย ส่งเสริมพระศาสนาให้ ด ารงคงอยู่อย่าง เข้มแข็ง  และนอกจากนี้ เม่ือถึงปีใหม่จะมีข้อคิดให้ทุกชีวิตได้พึง
ระลึกว่า เม่ือเวลาผันเปลี่ยนเวียนไปครบหนึ่ง ปี การที่เราได้มีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยจนมาถึงวันขึ้นปีใหม่ อีกครั้งหนึ่ง เมื่อ ใคร่ลองมอง
ย้อนหลังกลับวันเวลาท่ีผ่านมานั้น เราได้ใช้มันอย่างคุ้มค่าหรือได้กร ะท าคุณงามความดีอันใดไว้บ้างและควรหาโอกาสกระท าให้ดี
ย่ิงๆขึ้นไปทุกปี ในขณะเดียวกันหากได้กระท าผิดพลาดหรือสิ่งใดไม่ถูกต้องไว้ก็ต้องรีบปรับปรุง แก้ไข  และประการส าคัญ  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ได้ เคย มีกระแสพระราชด ารัส ซ่ึงเป็นพรปีใหม่ที่ส าคัญเหนือพรอื่นใด นั้นคื อ การให้ทุกคนมี  
“ความเมตตา ปรา รถนาดีต่อกัน ” ไปยึดถือประพฤติปฏิบัติเพื่อร่วมกันน าพาประเทศ ไทยไปสู่ความปรกติสุขอย่างมั่นคง ตลอดไป   
ดังนั้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของวันส าคัญวันปีใหม่และส่งเสริมพระศาสนาให้มีความ
เข้มแข็ง  ส่งเสริมให้ประชาชน องค์กรชุมชน  ผู้น าท้องที่ท้องถิ่น ส่วนราชการ และบุคลากรของท้องถิ่นได้ท ากิจกรรมร่วมกันก่อให้เกิด
ความสามัคคีของทุกภาคส่วนส่งผลให้การบูรณาการท างานร่วมกันในการพัฒนาต าบลควนธานีเป็นไปในทิศทางที่ดีย่ิงขึ้น    อีกทั้งเป็น
การส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันน้อมน าพระรา ชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตลอดจน ข้อคิดที่สร้างสรรค์มุ่ง
รักษาสิ่งดี แก้ ไขสิ่งผิดพลาดในการด าเนินชีวิตมา พัฒนาตนเองและสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี จึงจัดท าโครงการ สาน
สัมพันธ์ชุมชนสามัคคี สวัสดีปีใหม่  ประจ าปี ๒๕๕7  ขึ้น 
๓.  วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและท านุบ ารุงส่งเสริมพระศาสนาให้ด ารงคงอยู่
อย่างเข้มแข็งสืบไป  

๓.๒ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน องค์กรชุมชน ผู้น าชุมชน สมาชิกสภา อบต.  ผู้บริหารท้องถิ่น  และบุคลากรท้องถิ่น
ท ากิจกรรมร่วมกันก่อให้เกิดความสามัคคีในทุกภาคส่วน ส่งผลให้การบูรณาการท างานร่วมกันในการพัฒนาต าบลควนธานีเป็นไปใน
ทิศทางที่ดีย่ิงขึ้น  

๓.๓ เพื่อร่วมส่งเสริ มสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันน้อมน ากระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
“ความเมตตา ความปรารถนาดีต่อกัน” ตลอดจนข้อคิดที่สร้างสรรค์ในการมุ่งรักษาสิ่งดี แก้ไขสิ่งผิดพลา ดในการด าเนินชีวิตมาพัฒนา
ตนเอง  และสังคมต่อไป 

๓.๔  เพื่อร่วมกิจกรรมรับพรปีใหม่สร้างขวัญก าลังใจและเป็นสิริมงคลในการด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุขในพุทธศักราชใหม่ต่อไป 
๔.  เป้าหมาย 
 4.1 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน ์   
 4.2 จัดกิจกรรมนันทนาการสานสัมพันธ์ชุมชน 
 4.3 จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันปีใหม ่
 4.4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ประชาชน  ผู้น าชุมชน  สมาชิกสภา อบต.  ผู้บริหารท้องถิ่น  และพนักงานเจ้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลควนธาน ี
๕. รายละเอียดกิจกรรม 
 5.๑ จัดกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์   ในวันที่ 27 ธันวาคม 2556 

๕.๒ จัดกิจกรรมนันทนาการสานสัมพันธ์ชุมชน เนื่องในโอกาสปีใหม่เพื่อส่งเสริมให้  องค์กรชุมชน ผู้น าชุมชน สมาชิกสภา อบต. 
ผู้บริหารท้องถิ่น และ บุคลากรท้องถิ่น มีความสมัครสมานสามัคคีมีความเข้มแข็งในการร่วม กันพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง   ในวันที่  
๒7 ธันวาคม ๒๕๕6   
 ๕.๓ จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันปีใหมเ่พื่อรักษาและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕57  



 
-๒- 

๖.  วิธีด าเนินการ 
๖.๑  ประชุมหารือแนวทางการด าเนินโครงการ 

 ๖.๒  จัดท าโครงการเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติ 
 ๖.๓  ด าเนินการตามโครงการ 
 ๖.๔  รายงานผลการด าเนินโครงการ 
๗.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  ร่วมกับประชาชน  องค์กรชุมชน ผู้น าชุมชน 
๘.  งบประมาณ 
 งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕7 งบด าเนินงาน   หมวดค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันส าคัญของราชการและศาสนา  ตั้งไว้ 
๑๕,๐๐๐ บาท ส าหรับโครงการสานสัมพันธ์ชุมชน สามัคคีสวัสดีปีใหม่ ใช้งบประมาณ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย  
8.๑  ค่าอาหารว่าง น้ า น้ าแข็ง    เป็นเงิน        ๖,๐๐๐ บาท 
8.2  ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมท าบุญตักบาตร    เป็นเงิน        ๒,๕๐๐ บาท 
8.3  ค่าวัสดุ อุปกรณ์     เป็นเงิน          1,๐๐๐ บาท 
8.4  ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์โครงการ   เป็นเงิน           ๓๐๐ บาท 
8.5  ค่าใช้จ่ายอื่น      เป็นเงิน            ๒๐๐ บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น   เป็นเงิน       ๑0,๐๐๐ บาท 
หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ 

9.  สถานที่ด าเนินการ 
            9.1 ถนนสายตรัง-กันตัง ช่วงหมู่บ้านการเคหะชุมชนตรัง-โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลควนธานี  และถนน 
สาย วสส. ตรัง-สี่แยกแก้มด า 

9.2 วัดควนธานี  หมู่ที่ ๒   ต าบลควนธานี อ าเภอกันตัง  จังหวดัตรัง 
10. ระยะเวลาด าเนินการ 
 10.1  วันศุกร์ที่  27  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 
 ๑๐.๒  วันพุธที่ ๑ มกราคม ๒๕๕7 
๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑1.๑  ชุมชนท้อ งถิ่นร่วมอนุรักษ์ สืบทอด ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม อันดีงาม ของไทย ควบคู่ การท านุบ ารุง
ส่งเสริมพระศาสนาให้คงอยู่อย่างเข้มแข็งสืบไป 

๑1.๒  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน องค์กรชุมชน ผู้น า ชุมชน สมาชิกสภา อบต .  ผู้บริหารท้องถิ่น   และบุคลากร
ท้องถิ่นท ากิจกรรมร่วมกันก่อให้ เกิดความสามัคคีในทุกภาคส่วน ด้วยหลักคุณธรรม ความเมตตา ปรารถนาดีต่อกัน ส่งผลให้การ  
บูรณาการท างานร่วมกันในการพัฒนาต าบลควนธานีเป็นไปในทิศทางที่ดี 

๑1.๓  ประชาชน ผู้น าท้องที่ ท้องถิ่น  ส่วนราชการ  และบุคลากรท้องถิ่นมีขวัญก าลังใจและได้รับสิริมงคลในการด าเนิน
ชีวิตอย่างเป็นสุข ในพุทธศักราชใหม่ต่อไป 

      (ลงชื่อ)          ดรุณี  จิตมนต ์         ผู้เขียนโครงการ 
                  ( นางสาวดรุณี  จิตมนต์ ) 
           เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

      (ลงชื่อ)      ยุพเยา  นวลนิ่ม           ผู้เสนอโครงการ 
                  ( นางยุพเยา    นวลนิ่ม ) 
                  หัวหน้าส านักงานปลัดฯ 
      (ลงชื่อ)        เจตพล  ศรมณี          ผู้เห็นชอบโครงการ 
                             ( นายเจตพล    ศรมณี ) 
         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนธาน ี

      (ลงชื่อ)  นิวัฒน์  ชลธาร      ผู้อนุมัติโครงการ 
                    ( นายนิวัฒน์  ชลธาร ) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 


