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จัดท าโดย 
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

   องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี   จังหวัดอุบลราชธานี 
 



 

รายงานสรุปผลการด าเนิน โครงการบุญบ้ังไฟประจ าปีของต าบลหัวเรือ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

ระหว่างวันเสาร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ท่ี  26  พฤษภาคม  2562 

ณ  วัดหัวเรือ  หมู่ที่  1  ต าบลหัวเรือ  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

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

1.  ชื่อโครงการ  โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟต าบลหัวเรือ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2.  หลักการและเหตุผล 

  ประเพณีบุญบั้งไฟนับเป็นประเพณีที่ส ำคัญในคนอีสำน นิยมท ำกันในเดือนหกของทุกปี โดยมีจุดมุ่งหมำยส ำคัญ  
ได้แก่จุดมุ่งหมำยในกำรขอฝน ชำวบ้ำนในภำคอีสำน ถือว่ำบุญบั้งไฟเป็นประเพณีที่มีควำมส ำคัญมำก  เพรำะว่ำหำก
หมู่บ้ำนใดไม่จัดงำนบั้งไฟจะท ำให้เกิด  ภัยพิบัติ เช่น ภัยไข้เจ็บหรือทุพภิกขภัยแก่ชุมชนได้  
 

บุญบั้งไฟเป็นวัฒนธรรมประเพณีของชำวต ำบลหัวเรือที่สืบทอดกันมำเป็นเวลำยำวนำนมำก ประชำชนส่วนใหญ่
ในต ำบลหัวเรือ  ประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นหลักต้องอำศัยน้ ำฝน ท ำให้ประชำชนในต ำบลหัวเรือ  จ ำนวน 16  
หมู่บ้ำนจัดประเพณีหนึ่ งขึ้นเรียกว่ำ  “กำรขอฝน” ประเพณีขอฝนแต่ละพ้ืนที่นั้นมีควำมแตกต่ำงกัน ประเพณี 
บุญบั้งไฟต ำบลหัวเรือมีมำตั้งแต่บรรพบุรุษว่ำเป็นกำรขอฝนจำกพระยำแถนให้ฝนตกถูกต้องตำมฤดูกำลกำรบูชำพระยำ
แถนเมื่อพระยำเถนได้รับกำรบูชำแล้วก็จะอ ำนวยควำมต้องกำรของประชำชนบันดำลให้ฝนตกลงมำ ชำวนำก็จะได้ท ำนำ
ปลูกข้ำวตลอดเท่ำทุกวันนี้  เพรำะเมื่อได้ด ำเนินกำรประเพณีบุญบั้งไฟจะท ำให้ฝนตกตำมฤดูกำล กำรสร้ำงขวัญก ำลังใจ
ให้แก่ประชำชนในกำรประกอบอำชีพท ำนำ มีผลผลิตทำงกำรเกษตรเพ่ิมมำกขึ้นตลอดจนกำรอนุรักษ์ประเพณีให้ชนรุ่น
หลังสืบสำนต่อไป 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวเรือร่วมกับสภำวัฒนธรรมหัวเรือ  และประชำชนต ำบลหัวเรือทุกคน ได้เห็น
ควำมส ำคัญโครงกำรงำนประเพณีบุญบั้งไฟต ำบลหัวเรือ  ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.2562 ภำยใต้พระรำชบัญญัติสภำ
ต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวเรือ พ.ศ. 2557 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มำตรำ 67บัญญัติว่ำ
ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีหน้ำที่ต้องท ำในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ดังต่อไปนี้ (5) 
ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและ วัฒนธรรม   และพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มำตรำ 16  บัญญัติว่ำ  ให้เทศบำล  เมืองพัทยำ และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจ
หน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (11) บ ำรุงรักษำศิลปะ  
จำรีตประเพณี  ภูมิปัญญำท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น จึงได้จัดงำนประเพณบีุญบั้งไฟของต ำบลหัวเรือ   
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือเป็นการอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบต่อไป  และเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ
ให้แก่ประชาชนในการประกอบอาชีพท านา 

2./2.เพ่ือให้ชุมชน... 
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2.เพ่ือให้ชุมชนได้แสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอีสาน ตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมให้ต าบลหัวเรือและจังหวัดอุบลราชธานี 
 3.เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง และความสามัคคีในหมู่บ้าน  
 4. เพื่อเป็นการตระหนักให้ชุมชนได้เห็นความส าคัญของงานประเพณีบุญบั้งไฟต าบลหัวเรือที่ได้สืบทอดกัน 
 

4. เป้าหมายในการด าเนินงาน 
     4.1. ปริมาณ  
 4.1.1 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน และประชาชนในเขตต าบลหัวเรือ  
                  ทั้ง   24 แห่ง 
          4.1.2 จัดกิจกรรมประกวดการแข่งขันกลองเส็งขนาดใหญ่  กลองเส็งขนาดเล็ก  การประกวดขบวนฟ้อนร า  
                  การประกวดบั้งไฟสวยงาม  และการจุดบั้งไฟบูชาบวงสรวง 
    4.2. ด้านคุณภาพ 
 4.2.1 ชุมชนมีความคิดสร้างสรรค์ การตกแต่งบั้งไฟสวยงาม   

4.2.2 ชุมชนได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์การฟ้อนร าของท้องถิ่นอีสาน 
4.2.3 ชุมชนได้อนุรักษ์งานประเพณีบุญบั้งไฟต าบลหัวเรือ 

 

5. วิธีการด าเนินงาน 
1. มีกำรประชุมปรึกษำหำรือในกำรจัดงำนร่วมกันระหว่ำงสภำวัฒนธรรมต ำบลหัวเรือ เจ้ำหน้ำที่องค์กำร  

         บริหำรส่วนต ำบลหัวเรือ ก ำนันต ำบลหัวเรือผู้ใหญ่บ้ำน และสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวเรือในกำร 
         จัดกิจกรรม 
  2. เสนอโครงกำรเพื่อพิจำรณำอนุมัติงบประมำณ 

3. ติดต่อประสำนงำนกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรจัดงำน 
4. ท ำหนังสือรำยละเอียดกำรจัดงำนรวมถึงหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในกำรประกวดส่งถึงแต่ละหมู่บ้ำนและผู้มี 

              ส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดงำน 
5. เตรียมควำมพร้อมในกำรจัดงำน 
6. ด ำเนินกำรตำมก ำหนดกำร ดังนี้.- 
  วันแรก (วันแห่บั้งไฟ) มีกำรลั่นกลองใหญ่หรือตีกลองใหญ่เพื่อบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตำมประเพณีที่สืบทอดกัน

มำ  ซึ่งกลองใหญ่ที่น ำมำตีหรือลั่นในงำนประเพณีบุญบั้งไฟประจ ำปีของต ำบลหัวเรือ จะเป็นกลองที่ท ำจำกต้นไม้ต้นเดียว
สำมำรถท ำกลองใหญ่ได้จ ำนวน 6 ใบ เป็นกลองใหญ่คู่บ้ำนคู่เมืองของต ำบลหัวเรือ แล้วขบวนกลองใหญ่น ำหน้ำขบวน 
ตำมด้วยขบวนบั้งไฟของหน่วยงำนรำชกำร จ ำนวน 2 หน่วยงำน ได้แก่ ขบวนโรงเรียนนำรีนุกูล และศูนย์ฝึกอบรมเด็ก
และเยำวชน เขต 5 จังหวดัอุบลรำชธำนี  และขบวนบั้งไฟจำกหมู่บ้ำน จ ำนวน 16  หมู่บ้ำน ซึ่งประกอบด้วย   
ขบวนฟ้อนร ำ ขบวนบั้งไฟสวยงำม  

 วันที่สอง มีกำรประกวดตีกลองเส็งขนำดใหญ่ กลองเส็งขนำดเล็ก และมีกำรจุดบั้งไฟเพ่ือถวำยพญำแถนและ
บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตำมประเพณีที่สืบทอดกันมำเพ่ือที่จะท ำให้ฝนตกตำมฤดูกำลท ำให้เกษตรกรได้มีปริมำณน้ ำมำกๆ  
ในกำรเกษตรกรรม ท ำนำ ปลูกข้ำวไว้ส่งขำยและเลี้ยงชีพสืบต่อไปในอนำคต 

7. รำยงำนผลกำรจัดงำนประเพณีบุญบั้งไฟ 

3./6.ระยะเวลา... 



-3- 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
          ระหว่างวันเสาร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่  26  พฤษภาคม  2562 
 
7.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี   

จังหวัดอุบลราชธานี 

8. งบประมาณ 

กองกำรศึกษำ   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวเรือ   ตำมแผนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น  งบด ำเนินงำน หมวด  
ค่ำใช้สอย  ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ ตำมโครงกำรงำน
ประเพณีบุญบั้งไฟต ำบลหัวเรือจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 137,750 บำท (หนึ่งแสนสำมหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้ำสิบบำทถ้วน)  
รำยละเอียด ดังนี้.- 

1.ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  
  (ก) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ในอัตรำไม่เกินคนละ 50 บำท (เช้ำ–บ่ำย วันเสำร์ที่ 25 พฤษภำคม 2562) 

จ ำนวน 288 คน ๆ ละ 50 บำท เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 14,400 บาท (หนึ่งหม่ืนสี่พันส่ีร้อยบาทถ้วน) 
- หัวหน้ำหน่วยงำนรำชกำร คณะบริหำรและเจ้ำหน้ำที่ อบต. ที่มำร่วมประกอบกิจกรรม จ ำนวน  4 คน 
- ก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน     จ ำนวน  16 คน 
- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน หมู่บ้ำนๆ ละ 2 คน   จ ำนวน  32 คน 
- สมำชิก อบต 16 หมู่บ้ำนๆ ละ 2 คน   จ ำนวน  32 คน 
- ประธำน/กรรมกำรสภำวัฒนธรรม    จ ำนวน   3  คน 
- อปพร.      จ ำนวน  30 คน 
- ครู นักเรียน คณะฟ้อนร ำที่น ำขบวนฟ้อนในกำรประกอบกิจกรรมตำมวัตถุประสงค์ 2 ขบวน ๆ ละ 

30 คนรวม 60 คน 
- คณะกลองใหญ่บ้ำนหัวเรือ       จ ำนวน  50 คน 
- คณะกลองใหญ่บ้ำนหนองเป็ด,คณะกลองใหญ่บ้ำนแสง , คณะกลองใหญ่บ้ำนแดง , คณะกลองใหญ่ 
บ้ำนจิก ,  คณะกลองใหญ่บ้ำนหนองบัวแดง  จ ำนวนคณะละ 3 คน รวม 15 คน 

 

  (ข) ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ในอัตรำไม่เกินคนละ 50 บำทต่อวัน (วันเสำร์ที่ 25 พฤษภำคม 
2562) จ ำนวน 288 คน ๆ ละ 50 บำท  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 14,400 บาท (หนึ่งหม่ืนสี่พันส่ีร้อย- 
บาทถ้วน) 

- หัวหน้ำหน่วยงำนรำชกำร คณะบริหำรและเจ้ำหน้ำที่ อบต. ที่มำร่วมประกอบกิจกรรม จ ำนวน  50 คน 
- ก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน     จ ำนวน  16 คน 
- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน หมู่บ้ำนๆ ละ 2 คน   จ ำนวน  32 คน 
- สมำชิก อบต16 หมู่บ้ำนๆ ละ 2 คน   จ ำนวน  32 คน 
- ประธำน/กรรมกำรสภำวัฒนธรรม    จ ำนวน   3 คน 
- อปพร.      จ ำนวน  30 คน 

 
4./ ครู นักเรียน... 
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- ครู นักเรียน คณะฟ้อนร ำที่น ำขบวนฟ้อนในกำรประกอบกิจกรรมตำมวัตถุประสงค์ 2 ขบวน ๆ ละ 
 30 คน รวม  60 คน 

- คณะกลองใหญ่บ้ำนหัวเรือ        จ ำนวน  50 คน 
- คณะกลองใหญ่บ้ำนหนองเป็ด ,คณะกลองใหญ่บ้ำนแสง , คณะกลองใหญ่บ้ำนแดง , คณะกลองใหญ่ 
บ้ำนจิก ,  คณะกลองใหญ่บ้ำนหนองบัวแดง  จ ำนวนคณะละ 3 คน รวม 15 คน 
  (ค) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ในอัตรำไม่เกินคนละ  50 บำทต่อวัน (เช้ำ-วันอำทิตย์ 

ที่ 26 พฤษภำคม 2562) จ ำนวน 122 คน ๆ ละ 25 บำท  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 3,050บาท (สามพันห้าสิบบาท-
ถ้วน) 

- เจ้ำหน้ำที่ อบต. ที่เกี่ยวข้อง    จ ำนวน 20 คน  
- ก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน      จ ำนวน  16 คน 
- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน หมู่บ้ำนๆละ  2 ตน   จ ำนวน  32 คน 
- สมำชิก อบต16 หมู่บ้ำนๆ ละ 2 คน    จ ำนวน  32 คน 
- อปพร.       จ ำนวน  20 คน 
- ประธำน/กรรมกำรสภำวัฒนธรรม   จ ำนวน  2   คน 
 

2.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ดังนี้.- 
   (2.1) ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวัสดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรจัดงำน  รวมค่ำติดตั้งและรื้อถอน  
          (2.1.1) ค่ำเช่ำเครื่องเสียงพร้อมค่ำเช่ำเวที พิธีเปิด จุดกำรประกวดที่ 6 (ในวัด) พร้อมทั้งกำรตกแต่งเวที 

ค่ำติดตั้งและรื้อถอน ในวันเสำร์ที่ 25 พฤษภำคม 2562 เป็นเงิน  8,500.- บาท 
         (2.1.2) ค่ำเช่ำเครื่องเสียงพร้อมค่ำเช่ำไฟฟ้ำตำมจุดกำรแสดง รวมทั้งค่ำติดตั้งและรื้อถอน จำกจุด

ประกวดที่ 1–จุดประกวดที่ 5 จุดละ 2,800 บำท  ในวันเสำร์ที่ 25 พฤษภำคม 2562 เป็นเงิน  14,000.- บาท 
 

3.ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ดังนี้.- 
3.1 ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสินเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเบิกจ่ำยได้อัตรำคนละไม่เกิน 400 บำทต่อวันและบุคคลที่

ไม่ได้เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเบิกจ่ำยได้ในอัตรำคนละไม่เกิน 800 บำทต่อวัน  กรรมกำรตัดสิน จ ำนวน 12 คน   
คนละ 400 บำท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,800 บาท 

- ค่ำกรรมกำรตัดสินขบวนฟ้อนร ำ ค่ำกรรมกำรตัดสินบั้งไฟสวยงำม  
4. ค่าโล่ หรือ ถ้วยรางวัล ที่มอบให้แก่ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน 
    4.1 ถ้วยรำงวัล จ ำนวน 12 ถ้วย เป็นเงิน  17,400 บาท 
          4.1.1  รำงวัลที่ 1 ประเภทละ 4 ถ้วย   รำคำถ้วยละ  1,500 บำท 
          4.1.2  รำงวัลที่ 2 ประเภทละ 4 ถ้วย   รำคำถ้วยละ  1,450 บำท 
 4.1.3  รำงวัลที่ 3 ประเภทละ 4 ถ้วย   รำคำถ้วยละ  1,400 บำท 
 

5. เงินรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงิน 
ตามโครงการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  40,700.- บาท 
 

5.1เงินรางวัลประกวดขบวนฟ้อนร า  เป็นเงิน 31,000 บาท 
รำงวัลที่ 1   จ ำนวน 1 รำงวัล  เป็นเงิน 12,000.- บำท 
รำงวัลที่ 2   จ ำนวน 1 รำงวัล  เป็นเงิน 10,000.- บำท 
รำงวัลที่ 3   จ ำนวน 1 รำงวัล  เป็นเงิน   9,000.- บำท 

 
5./5.2 เงินรำงวัล... 
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5.2 เงินรางวัลประกวดบั้งไฟสวยงาม  เป็นเงิน 7,000 บาท 
รำงวัลที่ 1    จ ำนวน 1 รำงวัล  เป็นเงิน 3,000.- บำท 
รำงวัลที่ 2   จ ำนวน 1 รำงวัล  เป็นเงิน 2,500.- บำท 
รำงวัลที่ 3   จ ำนวน 1 รำงวัล  เป็นเงิน 1,500.- บำท 

5.3 เงินรางวัลประกวดแข่งขันตีกลองเส็งขนาดใหญ่  เป็นเงิน 1,350 บาท 
รำงวัลที่ 1   จ ำนวน 1 รำงวัล  เป็นเงิน 500.- บำท 
รำงวัลที่ 2   จ ำนวน 1 รำงวัล  เป็นเงิน 450.- บำท 
รำงวัลที่ 3   จ ำนวน 1 รำงวัล  เป็นเงิน 400.- บำท 

5.4 เงินรางวัลประกวดแข่งขันตีกลองเส็งขนาดเล็ก  เป็นเงิน 1,350 บาท 
รำงวัลที่ 1   จ ำนวน 1 รำงวัล  เป็นเงิน 500.- บำท 
รำงวัลที่ 2   จ ำนวน 1 รำงวัล  เป็นเงิน 450.- บำท 
รำงวัลที่ 3   จ ำนวน 1 รำงวัล  เป็นเงิน 400.- บำท 
 

6. ค่ำมหรสพ กำรแสดง และค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์งำน ให้เบิกได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของเงิน
ตำมโครงกำร  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,500 บาทดังนี้.- 

 
6.1 ค่ำกำรแสดงคณะกลองใหญ่และคณะกำรแสดงของหน่วยงำนรำชกำร จ ำนวน 8 คณะ  ได้แก่- 

 - คณะกลองใหญ่บ้ำนหัวเรือ เป็นเงิน  1,400 บำท 
 - คณะกลองใหญ่บ้ำนแสง  เป็นเงิน  1,300 บำท 

- คณะกลองใหญ่บ้ำนแดง  เป็นเงิน  1,300 บำท 
- คณะกลองใหญ่บ้ำนจิก   เป็นเงิน  1,300 บำท 
- คณะกลองใหญ่บ้ำนหนองบัวแดง เป็นเงิน 1,300 บำท 
- คณะกลองใหญ่บ้ำนหนองเป็ด   เป็นเงิน  1,300 บำท   
- โรงเรียนนำรีนุล 2   เป็นเงิน  2,000 บำท 
- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กละเยำวชน เป็นเงิน  2,000 บำท  

                                                          รวมเป็นเงิน 11,900 บำท 

6.2 ค่ำป้ำยโฆษณำประชำสัมพันธ์ (ป้ำยไวนิล) เป็นเงิน 3,600 บำท 
- ขนำด 3*5 เมตร (ตำรำงเมตรละ 120) จ ำนวน 2 ป้ำยๆละ 1,800.-  เป็นเงิน 3,600 บำท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานประเพณีบุญบ้ังไฟต าบลหัวเรือ  2562 

ในวันที่  25 – 26 พฤษภาคม 2562 

          วันเสาร์ที่  25 พฤษภาคม  2562 

เชิญชม   -  กำรประกวดขบวนฟ้อนร ำ  ,  กำรประกวดขบวนบั้งไฟสวยงำม , กำรตีกลองใหญ่   

 ณ วัดหัวเรือ หมู่ที่ 1 ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 
   

       วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 

- กำรประกวดกลองเส็งขนำดใหญ่และขนำดเล็ก  , กำรจุดบั้งไฟบวงสรวง 

               ณ โนนอุบมงค์ หมู่ที่ 1 ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
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7. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรจัดงำนเบิกได้เท่ำที่จ่ำยจริงโดยประหยัดเป็นเงิน 5,000 บำท 
    7.1 ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่จ ำเป็น  เป็นเงิน 5,000 บำท 
        - กระดำษเกียรติบัตร  

                  - แฟ้มกระดุม คละสี   
        - น้ ำยำลบค ำผิด  ลิควคิฯ 3.5 ml       
        - ดินสอด ำ ม้ำ HB 2200   
        - กระดำษถ่ำย A4/80 Idea Work 500 P 
        - กระดำษปกกำร์ดสี  120G-A4 สีอ่อน4สี 
        - ป้ำยฃื่อติดหน้ำอก SAKuRA#30A1 
        - ปำกกำควอนตั้ม  สีน้ ำเงิน 
        - ปำกกำควอนตั้ม  สีแดง 
        - ปำกกำควอนตั้ม  สีด ำ 
        - ผ้ำสแลง  สีด ำ 1*10 เมตร 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 137,750 (หนึ่งแสนสามหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 

หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
.........…………………………………****……………..………………………… 

 
9.  ปัญหาและอุปสรรค 

    1.  สถานที่ในการชมการแสดงยังคับแคบ 

    2.  สภาพอากาศค่อนข้างร้อน 

    3.  การประชาสัมพันธ์น้อยเกิน 

10.  ข้อเสนอแนะ      

    -  ควรจัดเจ้าหน้าที่ อปพร. ประจ าจุดการแสดงทุกจุด  เพราะการจราจรไม่ค่อยสะดวก 

 

  



รูปภาพประกอบโครงการงานประเพณีบุญบ้ังไฟต าบลหัวเรือ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

.  



รูปภาพประกอบโครงการงานประเพณีบุญบ้ังไฟต าบลหัวเรือ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ) 

 

 


