
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ต าบลหัวโพ ประจ าปี ๒๕62 
วันอังคารที่  ๑๖  เมษายน  ๒๕62 

ณ บริเวณวัดหัวโพ ต าบลหัวโพ อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 
------------------------------------------------------- 

๑. ชื่อโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ต าบลหัวโพ  ประจ าปี  ๒๕62 

๒. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม

จนถึงป๎จจุบัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.๒๕52 ส่วนที่ 3 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา ๖๖ ความว่า 
องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  
และ มาตรา ๖๗ ความว่า ภายใต้บังคับกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดังต่อไปนี้ (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุและผู้พิการ (๘) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทย ที่ยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณ เป็นวัฒนธรรม
ประจ าชาติที่งดงาม โดดเด่นและฝ๎งลึกเข้าไปในชีวิตของคนไทยมาช้านาน แม้กระทั่งชาวต่างประเทศก็ให้ความ
สนใจและรู้จักประเพณีสงกรานต์ของไทยเป็นอย่างดี การสรงน้ าพระ การรดน้ าขอพรผู้ใหญ่ การเล่นสาดน้ าใน
คนรุ่นราวคราวเดียวกัน หรือเยาว์กว่า การแสดงความยินดีต่อกันด้วยการอวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข นับเป็นความ
งดงามของประเพณี แสดงความเอ้ืออาทรต่อกันของสมาชิกในสังคม ส าหรับท้องถิ่นต าบลหัวโพ ก็มีประเพณี 
วันสงกรานต์ ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 16 เมษายน ของทุกปี  

  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของประเพณีสงกรานต์  
และมีความประสงค์ที่จะให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงาม  
ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป จึงได้จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ต าบลหัวโพ ประจ าปี 2562 ขึ้น                  
ในวันอังคารที่ 16 เมษายน 2562 โดยจัดให้มีกิจกรรมท าบุญตักบาตร การสรงน้ าพระภิกษุ สามเณรและการ
รดน้ าขอพรผู้สูงอาย ุ

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทยให้คงอยู่
ตลอดไป 
  ๒. เพ่ือแสดงความความกตัญํูกตเวที ความอ่อนน้อมต่อผู้มีพระคุณและผู้อาวุโส   
  ๓. เพ่ือการเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้เกิดความเข้มแข็ง 

๔. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้สูงอายุได้มีความสุข สบายใจได้เห็นบุตรหลานหรือคนที่รักคนที่
เป็นห่วงยังมองเห็นถึงความส าคัญของตนเอง   

๕. เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมกันท าบุญตักบาตร ขอพรและอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับ
ไปแล้ว เพ่ือแสดงออกถึงความกตัญํูกตเวทิตา 

๔. เป้าหมาย 
  ข้าราชการ/พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง เด็ก เยาวชน และประชาชน ทุกเพศทุกวัยของ
ต าบลหัวโพ ร่วมกันสรงน้ าพระภิกษุ สามเณร และรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ จ านวน 2๐๐ คน 
 

5./วิธีการ.......... 



-๒ - 
 

 
๕. วิธีการด าเนินงาน 

๑.  จัดประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิก และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๒.  จัดท ารายละเอียดโครงการ เพ่ือขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 
๓.  ประชุมคณะกรรมการและวางแผนการด าเนินงาน 
๔.  ประชาสัมพันธ์โครงการ 
5.  ด าเนินการจัดโครงการ 
6.  สรุปและประเมินผลโครงการ 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
  วันอาคารที่  ๑๖  เมษายน  ๒๕62                                                                                                    

๗. สถานที่ด าเนินงาน 
  วัดหัวโพ  ต าบลหัวโพ  อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี   

๘. งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 หน่วยงานกองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (๐๐๒๖๐) งานศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น (๐๐๒๖๓) หมวดค่าใช้สอย (5320000) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (5320300) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมของต าบลหัวโพ ตั้งไว้ 
90,000.-บาท (-เก้าหมื่นบาทถ้วน-) จ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ต าบลหัวโพ 
ประจ าปี 2561 จ านวน  6,315.-บาท (-หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดดังนี้   
            1. ค่าน้ าดื่ม 8 ลัง และน้ าแข็งป่น 2 ถุง   เป็นเงิน     640.-บาท 

2. ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ (ขนาด 1.5 x 3 เมตร ) 
    จ านวน 1 ผืน      เป็นเงิน     675.-บาท                  
3. ค่าพวงมาลัยดอกไม้ และน้ าอบ    เป็นเงิน  5,000.-บาท 
    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     6,315 บาท ( -หกพันสามร้อยสิบห้าบาทถ้วน- )   

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้ตามความสมควร 

๙.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี 
 

๑0.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของคนไทยให้คงอยู่ตลอดไป 
  ๒. เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้แสดงความความกตัญํูกตเวที ความอ่อนน้อมต่อผู้มีพระคุณ
และผู้อาวุโส   
  ๓. เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ส่งเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้เกิดความเข้มแข็ง 

๔. เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้สร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้สูงอายุได้มีความสุข สบายใจที่ได้เห็น
บุตรหลานหรือคนท่ีรักคนที่เป็นห่วงยังมองเห็นถึงความส าคัญของตนเอง 

 
 
 

5./เด็ก เยาวชน..... 
 
 



                                                             - ๓ -                                                                              
 

  
๕. เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ร่วมกันท าบุญตักบาตร ขอพรและอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพ

บุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อแสดงออกถึงความกตัญํูกตเวทิตา 

๑1.  ผู้เสนอโครงการ 
 
 

          (ลงชื่อ)......................................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวอาภรณ์  เย็นสรง) 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๑2. ผู้พิจารณาโครงการ 
  

             (ลงชื่อ).........................................................ผู้พิจารณาโครงการ 
                                                   (นายกฤษณะ เรืองฤทธิ์) 
                                          รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ        
   

             (ลงชื่อ).........................................................ผู้พิจารณาโครงการ 
                                                    (นางสาวณัฐพร  นุยา) 
                                            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 

๑3. ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

       (ลงชื่อ)......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                  (นายเชิดศักดิ์   ก๋งจ้อย) 
                                     เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
 

(ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบโครงการ   (ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นายสินชัย   แหยมงาม)                                       (นายชยพัทธ์   มาตนาค) 
  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ                  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
 

๑4. ผู้อนุมัติโครงการ 
 

     (ลงชื่อ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                   (นายนริส   จอกลอย) 
                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
 
 
 
 
 
 
 



  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ก าหนดการโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ต าบลหัวโพ ประจ าปี 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 

วันอังคารที่  16  เมษายน  2562 
ณ วัดหัวโพ  อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี 

 
**************************************************** 

 
13.00 – 14.00 น.   – เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ จัดเตรียมสถานที่จัด 
       งาน ณ ลานหน้าวัดหัวโพ 
 
14.00 – 14.30 น.   – ข้าราชการ/พนักงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
       ส่วนต าบลหัวโพ ผู้น าชุมชน และประชาชนทั่วไป เดินทางมาถึง  
       ณ วัดหัวโพ 
 
14.30 – 15.00 น.   – ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน 
 
15.00 – 16.00 น.  – กิจกรรมสรงน้ าพระภิกษุ สามเณร รดน้ าด าหัวขอพรผู้สูงอายุ 
 

 
****************************************************** 

 
 
 
 
  

* หมายเหตุ  ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


