
โครงการประเพณีลอยกระทง ประจาํปี 2564
องค �การบรหิารส�วนตาํบลสชีมพู อาํเภอนาแก จงัหวดันครพนม

ชือ่โครงการ ประเพณีลอยกระทง ประจาํปี พ.ศ.2564

ลกัษณะโครงการ เป็นการจดักจิกรรมขององค �การบรหิารส�วนตาํบล ร�วมกบั
สภาวฒันธรรมตาํบลสชีมพู องค �กรเอกชน

ส�วนราชการ และภาคประชาชน

หลกัการและเหตผุล
ตามพระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค �การบรหิารส�วนตาํบล พ.

ศ.๒๕๔๖ แก�ไขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๖๗ (๕) ภายใต�
บงัคบัแห�งกฎหมาย องค �การบรหิารส�วนตาํบลมหีน�าทีต่ �องทาํในเขต
องค �การบรหิารส�วนตาํบล (๕) ส�งเสรมิการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ซึง่
องค �การบรหิารส�วนตาํบลสชีมพู ได �เล็งเห็นความสาํคญั การศาสนา ศลิปะ
และวฒันธรรมเป็นพืน้ฐานของสงัคมและเป็นวถิชีวีติของประชาชนชาว
ไทยทีส่บืทอดกนัมาแต�ยาวนาน เป็นศนูย �รวมทางจติใจ ก�อให�เกดิความรกั
ความสามคัคี มคีวามเอือ้อาทรซึง่กนัและกนั และอยู�รวมกนัอย�างมี
ความสขุตลอดมา และเพือ่เป็นการอนุรกัษ � ฟ้ืนฟู ขนบธรรมเนียมประเพณี
อนัดงีามของชาวไทยให�คงอยู�ตลอดไป

องค �การบรหิารส�วนตาํบลสชีมพู ร�วมกบัสภาวฒันธรรมตาํบล
สชีมพู ได �ตระหนักถงึคณุค�าประเพณีอนัดงีามนี้ จงึได �จดัทาํโครงการ
ประเพณีลอยกระทง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ร�วมกบัสภา
วฒันธรรมตาํบลสชีมพู ส�วนราชการ เอกชน และภาคประชาชน ในวนัที่ 19
พฤศจกิายน 2564 ขึน้ ๑๕ คํา่ เดอืน ๑๒ณ บรเิวณทีท่าํการองค �การ
บรหิารส�วนตาํบลสชีมพู และหนองน้ําสาธารณะ(หนองปู�ตา) ตาํบลสชีมพู
อาํเภอนาแก จงัหวดันครพนม

วตัถปุระสงค �
๑. เพื่อเป็นการอนุรกัษ �ภมูิปัญญาท�องถิน่ และวถิชีวีติความ
เป็นไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีอนั
ดงีามให�สบืทอดและคงอยู�ตลอดไป

๒. เพื่อให �เกดิความรกั ความสามคัคี มีความเอือ้อาทรต�อกนั
และอยู�ร�วมกนัอย�างมีความสขุ

๓. เพื่อเป็นการส�งเสรมิให �ประชาชนได�ตระหนักและเห็น
คณุค�าทางวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณีทีด่งีาม ควรค�าแก�การอนุรกัษ �และหวงแหน

เป�าหมาย
ข�าราชการ ส�วนราชการต�าง ๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน พนักงานและ

ลกูจ �างองค �การบรหิารส�วนตาํบลสชีมพู กํานัน ผู �ใหญ�บ �าน ผู �นําชมุชน ใน
เขตพืน้ทีแ่ละนอกเขตพืน้ทีต่าํบลสชีมพู จาํนวน 150 คน



วธิกีารดาํเนินงาน
๑. ประชมุหารอืผู �บรหิารท�องถิน่ และประสานความร�วมมือ
กบัทกุภาคส�วน ในเขตตาํบลสชีมพู
๒. เสนอโครงการต�อคณะผู �บรหิารเพื่อขอความเห็นชอบ

และดาํเนินการ
๓. ประสานคณะกรรมการสภาวฒันธรรมตาํบล หน�วยอบรม

ประชาชนตาํบลสชีมพู กํานันตาํบลสชีมพู
ผู �ใหญ�บ �าน สมาชกิสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลสชีมพู ผู �อาํนวยการ
สถานศกึษาในเขตตาํบลสชีมพู ส�วนราชการประชมุเพื่อเตรยีมการจดังาน
และสร �างแนวคดิให�เป็นไปในแนวทางเดยีวกนัตามโครงการอย�างเป็น
รปูธรรม

๔. ตดิตามและประเมินผลโครงการ แล�วรายงานให�ผู �บรหิาร
ทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการ

ดาํเนินงานในครัง้ต�อไป

/กจิกรรม….
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กจิกรรมดาํเนินการ มีดงันี้
๑.พิธกีารทางศาสนา พระสงฆ �แสดงพระธรรมเทศนา
๒. ประชาชนร�วมกนัลอยกระทง ทีห่นองปู� ตา

ระยะเวลาดาํเนินการ
-วนัศกุร �ที่ 19 พฤศจกิายน 2564 (ขึน้ ๑๕ คํา่ เดอืน ๑๒)

สถานทีด่าํเนินการ
-ณบรเิวณหน�าทีท่าํการองค �การบรหิารส�วนตาํบลสชีมพู และ

บรเิวณหนองน้ําสาธารณะ(หนองปู�ตา)

ผู �รบัผิดชอบโครงการ -องค �การบรหิารส�วนตาํบลสชีมพู
งบประมาณ

- เบกิจ�ายจากงบประมาณตามข�อบญัญตังิบประมาณรายจ�าย
ประจาํปีงบประมาณพ.ศ.๒๕65 หน�า 117ขององค �การบรหิารส�วนตาํบลสชีมพู
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวฒันธรรมท�องถิน่
งบดาํเนินงาน หมวดค�าใช �สอย ประเภท รายจ�ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัิ
ราชการทีไ่ม�เข �าลกัษณะรายจ�ายหมวดอืน่ๆ โครงการประเพณีลอยกระทง
จาํนวน ๑๒๐,๐๐๐บาท (หน่ึงแสนสองหมืน่บาทถ�วน)

- ค�าพิธกีารทางศาสนา เป็นเงนิ
2,500.00 บาท

- ค�าจ �างเหมาเครือ่งเสยีง เป็นเงนิ



1,500.00 บาท
- ค�าจ �างเหมาจดัสถานที่ เป็นเงนิ

2,000.00 บาท
- ค�าจ �างเหมาจดัทาํกระทงใหญ� เป็นเงนิ

4,500.00 บาท
- ค�าอาหารว�าง และเครือ่งดืม่ (100*50) เป็นเงนิ

5,000.00 บาท
- ค�าจดัทาํป�ายโครงการ ขนาด 1 x 2 เมตร เป็น

เงนิ 300.0 บาท
รวมเงนิทัง้สิน้ เป็นเงนิ 15,800.00 บาท(หน่ึงหมื่นห �า

พนัแปดร�อยบาทถ�วน)
( ทกุรายการสามารถถวัเฉลีย่กนัได � )

ผลทีค่าดว�าจะได �รบั
๑. ประชาชนได�มสี�วนร�วมในการอนุรกัษ �ฟ้ืนฟู ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอนัดงีามให�สบืทอดและคงอยู�ตลอดไป
๒. ประชาชนได�มสี�วนร�วมในการดาํเนินกจิกรรมก�อให�เกดิ

ความรกั ความสามคัคแีละสร �างความสมัพนัธ �อนัดตี�อกนั
๓. ประชาชนได�ตระหนักและเห็นคณุค�าทางวฒันธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณีทีด่งีาม ควรค�าแก�การอนุรกัษ � และหวงแหน ให�
สบืทอดตลอดไป

๔. ได �อนุรกัษ � ภมูิปัญญาท�องถิน่ และวถิชีวีติความเป็นไทย

(ลงชือ่).………….................................................ผู �เขยีน/ผู �เสนอ
โครงการ

(นางสาวพนมลกัษณ � อคัฮาด)
หวัหน�าสาํนักปลดั
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(ลงชือ่) …………………………………..............................ผู �เห็นชอบโครงการ
(นางสรุรีตัน � จติวฒันตระกลู)

รองปลดัองค �การบรหิารส�วนตาํบล รกัษาราชการแทน

ปลดัองค �การบรหิารส�วนตาํบลสชีมพู



(ลงชือ่)……………………………..................ผู �อนุมตัโิครงการ
(นางสรุรีตัน � จติวฒันตระกลู)

รองปลดัองค �การบรหิารส�วนตาํบล รกัษาราชการแทน
ปลดัองค �การบรหิารส�วนตาํบลสชีมพู ปฏบิตัหิน�าที่
นายกองค �การบรหิารส�วนตาํบลสชีมพู


