
โครงการสืบสานประเพณีทางพุทธศาสนา”วันอาสาฬหบูชาและประเพณีเข้าพรรษา  ประจ าปี  ๒๕๕๘” 
เทศบาลต าบลจระเข้หิน  อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

…………………… 
 

๑.หลักการและเหตุผล  
  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  ส่วนที่  ๓  ได้ก าหนดหน้าที่ของเทศบาลตามมาตรา  ๕๐  
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต าบล  มีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ข้อ (๘)  บ ารุงศิลปะ  จารีต  ประเพณี  ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน  ประกอบกับ  พระราชบัญญัติ  ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๒  หมวด  ๒  การก าหนด อ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะ  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการบ ารุงรักษา
ศิลปะ  จารีต  ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ินเช่นเดียวกัน  จากอ านาจและหน้าที่ดังกล่าว  เทศบาลต าบล
จระเข้หินได้ร่วมกับหน่วยงานราชการ  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น ามวลชน  กลุ่มพลังมวลชนและประชาชนทั้ง ๖ ชุมชน  
ในเขตเทศบาล  ได้จัดกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาซึ่งจัดมาเป็นประจ าทุกปี  โดยเฉพาะในส าคัญทางพุทธศาสนา วัน
ข้ึน  ๑๕ ค่ า  เดือน  ๘    เป็นวันอาสาฬหบูชา  ในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่  ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  และวันแรม  
๑  ค่ า  เดือน  ๘  ในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  เป็นวันเข้าพรรษา  กิจกรรม ที่ประชาชนทั่วไปใน
ชุมชนได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานจนกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา  ได้แก่ การ
จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร  การเข้าวัดฟังธรรม  การปฏิบัติธรรมของประชาชนทุกเพศทุกวัยในการเป็นผู้ถือศีลตลอด
ไตรมาส  ๓  เดือน  คือทุกวันพระหรือวันธรรมสวนะ  การถวายเทียนพรรษา การถวายผ้าอาบน้ าฝน  การเวียนเทียน
รอบพระอุโบสถ  เป็นต้น 
  การจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและกิจกรรมวันเข้าพรรษา ถือเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของชาว
เทศบาลต าบลจระเข้หินที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน ในการประพฤติ
ปฎิบัติตนที่ดี สามารถอยู่ในชุมชน สังคมได้อย่างมีความสุข เทศบาลตจ าบลจระเข้หิน จ าเป็นที่จะต้องร่วมส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันอีงามของท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป  จึงได้จัดท าโครงการนี้ข้ึน 
 

๒.วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อส่งเสริมและสืบสานประเพณีพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป 

๒. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชน  ประชาชนทั่วไป  ได้ตระหนักถึงส าคัญในพระพุทธศาสนาและเข้า
ร่วมกิจกรรม 

๓. เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน  สร้างความรักความสามัคคีให้กับประชาชนและประชาชนทั่วไป 
    

๓.เป้าหมาย  
  -  เด็ก  เยาวชน  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลจระเข้หิน  จ านวน  ๖  ชุมชน (ชุมชนจระเข้หิน  หมู ่
    ที่ ๑, ชุมชนจระเข้หิน  หมู่ที่  ๒ , ชุมชนจระเข้หิน  หมู่ที่  ๓ , ชุมชนจระเข้หิน  หมูท่ี่  ๘ , ชุมชน 
    บ้านไผ่  หมู่ที่  ๔ และชุมชนบ้านไผ่  หมู่ที่  ๖) 
   
           /๔.ระยะเวลา… 
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๔.ระยะเวลาด าเนินการ     
 วันที่    ๓๐ - ๓๑   กรกฎาคม    ๒๕๕๘   

๕.  สถานท่ีด าเนินการ  
  -  จัดกิจกรรมวัดในเขตเทศบาลต าบลจระเข้หิน จ านวน ๔ วัด  ประกอบด้วย วัดจระเข้หิน,  
วัดปรางค์กู,่ วัดสว่างหนองแวง  และวัดป่าคูเมือง  
 

๖. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๑.ประชุมผู้เกี่ยวข้อง  ปรึกษาหารือเพื่อจัดท าโครงการ 
๒.เสนอโครงการต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
๓.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดงาน 
๔.ติดต่อประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์  เชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลร่วม 
  กิจกรรม 
๕.การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๖.กิจกรรมที่จัด   ประกอบด้วย 

       กิจกรรมด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
        - การท าบุญตักบาตร ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ าฝนและเครื่องไทยธรรม  แด่
พระสงฆ์ในเขตพื้นที่  จ านวน  ๔  วัด 

  -  เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ 
  - ผู้สูงอายุและประชาชนที่สนใจร่วมปฏิบัติธรรมในวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษา                          

   กิจกรรมด้านการรณรงค์และการประชาสัมพันธ์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 
  - จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์หรือการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา,  การเข้าร่วมปฏิบัติธรรม  
    ฟังธรรมทุกวันพระ  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามถนนและชุมชนต่าง ๆ 

  

๗.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 -  กองการศึกษา   เทศบาลต าบลจระเข้หิน   อ าเภอครบุรี   จังหวัดนครราชสีมา 

 

๘.  งบประมาณ     
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ซึ่งปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาและ 

วัฒนธรรมท้องถ่ิน  โครงการที่  ๒  หน้า ๑๐๕  ตั้งไว้  จ านวน  ๕๐,๐๐๐.-  บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  ส าหรับ
โครงการนี้  ตั้งจ่ายไว้  ๒๘,๐๐๐.- บาท  (รายละเอียดตามภาคผนวก ก) 
            
 
           /๙.  ผลท่ีคาด… 
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๙.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
  ๑. เด็ก  เยาวชน  ประชาชน  มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป 

๒. เด็ก  เยาวชน  ประชาชน  เห็นถึงความส าคัญในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
๓. เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ประมาณการค่าใช้จ่าย  ตามโครงการสืบสานประเพณีทางพุทธศาสนา”วันอาสาฬหบูชาและประเพณีเข้าพรรษา  

ประจ าปี  ๒๕๕๘” 
************************* 

  งบประมาณ  ๒๕,๐๐๐.- บาท  ทุกรายการสามารถตั้งจ่ายได้ดังนี ้
ล าดับท่ี รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

๑ จัดซื้อเทียนพรรษา ส าหรับถวายวัดในเขตเทศบาล จ านวน ๔ วัด จ านวน ๔ คู่  
( ๘ เล่ม) เป็นเงิน 

๑๘,๐๐๐.- 

๒ จัดซื้อเครื่องไทยธรรมและผ้าอาบน้ าฝนถวายพระสงฆ์ ๔ วัด จ านวน ๔ ชุดๆละ 
๔๐๐.- บาท  เป็นเงิน 

๑,๖๐๐.- 

๓  ปัจจัยถวายพระสงฆ์ จ านวน ๔ วัด ๓,๐๐๐.- 
๔ จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตส านึกในการ ลด ละ 

เลิก อบายมุขและร่วมประกอบคุณงามความดีตลอดพรรษา จ านวน ๑๒ ป้าย 
ขนาด ๑.๕ × ๒ เมตร เป็นเงิน 

๔,๓๒๐.- 

 ๕ ค่าวัสดุส านักงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย ๑,๐๘๐.- 
 รวมค่าใช้จ่ายประมาณการไว้ทั้งสิ้น ๒๘,๐๐๐.- 

   (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
 
 

 

       
 
 

 
  



 


