
 

รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการงานสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ิน  
ประจ าปีงบประมาณ  2563  ภายใต้กินกรรมงานประเพณีลอยกระทงต าบลหัวเรือ 

ในวันจันทร์ ที่   11   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 
     ณ  บรเิวณองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ   
อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
     

จัดท าโดย 
 

กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอุบลราชธาน ี

 



 

รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการงานสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอเมืองอุบลราชธานี   จังหวัดอุบลราชธานี 
ในวันจันทร์ที่   11  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕62 

ณ   องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี   จังหวัดอุบลราชธานี 

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

๑. ชื่อโครงการ 
โครงการงานสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ  2563     

๒.   หลักการและเหตุผล 

           วัฒนธรรมเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่างๆได้พัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้น
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินชีวิต โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของวิถี
ชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง เป็นต้น เพื่อเป็นการปลูกจิตส านึกและกระตุ้นให้คน
ในชุมชนท้องถิ่นเกิดความตระหนัก มีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการสืบสานงานประเพณี และคุณค่า
ความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ค่านิยม และความเป็นไทย ในปัจจุบัน
วัฒนธรรมท้องถิ่นถูกละเลยและมีการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่น้อย รวมทั้งประเพณีและวิถีชีวิตที่ดีงาม 
ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ วัฒนธรรมได้มีการถ่ายท อดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา หากมรดกทางวัฒนธรรม ไม่ได้รับการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมต่อยอดให้
เกิดคุณค่าทางสังคมและจิตใจท าให้คุณค่าทางมรดกวัฒนธรรมลดน้อยไปจนแทบจะสูญหายไป ควรที่จะได้รับ
การถ่ายทอดให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน ในการอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของ
ชุมชนให้ด ารงอยู่ในท้องถิ่นต่อไป 

   องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือร่วมกับสภาวัฒนธรรมหัวเรือ  และประชาชนต าบลหัวเรือทุกคน 
เล็งเห็นคุณค่าทางประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก าลังจะสูญหาย จึงจัดโครงการงานสืบสานประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ  2563 ประกอบไปด้วยกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงต าบลหัว
เรือ   งานประเพณีบุญพระเวสสันดร   สืบสานงานประเพณีสงกรานต์  งานประเพณีบุญบั้งไฟต าบลหัวเรือ  
สืบสานงานประเพณีเข้าพรรษา   และงานบุญสังฆทานเผือกมัน  เพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็งไม่ถูกกลืนไปกับกระแส
โลกาภิวัตน์และความรู้ที่จะให้เด็ก เยาวชน และประชาชนโดยการสืบสานงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นที่คน
รุ่นปู่ย่า ตายายได้สืบทอดกันต่อๆมา  ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในต าบลหัวเรือ  
ภายใต้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16  บัญญัติว่า  ให้เทศบาล  เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (11) บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีต
ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
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๓. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๒. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้เด็กเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นเกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์สืบสานงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งที่เป็นค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย 
๓. เพ่ือให้เด็กเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของ

ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจ
และจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

๔. เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเป็นการสนองต่อวิสัยทัศน์ของจังหวัด
อุบลราชธานี  

 

 ๔.  เป้าหมายในการด าเนินงาน 
4.1. ด้านปริมาณ  
 4.1.1 จ านวนหมู่บ้าน 16  หมู่บ้าน  หน่วยงานของรัฐในเขตพ้ืนที่ต าบลหัวเรือ และต าบลใกล้เคียง        
4.2. ด้านคุณภาพ 
          4.2.1  เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นสืบ
ต่อไป 
          4.2.2  เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก การเข้ามามีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์สืบสานงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย 

5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

  - จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจรรมมีความพึงพอใจในกิจกรรมต่างๆ  
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  

          -จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการได้ความตระหนักถึงการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นสืบ
ต่อไป  
6. กิจกรรม 

1.กิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงต าบลหัวเรือ   
2. กิจกรรมงานประเพณีบุญพระเวสสันดร    
3. กิจกรรมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์   
4. กิจกรรมงานประเพณีบุญบั้งไฟต าบลหัวเรือ   
5. กิจกรรมสืบสานงานประเพณีเข้าพรรษา    
6. กิจกรรมงานบุญสังฆทานเผือกมัน   

 
7. วิธีการด าเนินงาน 

1. มีการประชุมปรึกษาหารือในการจัดงานร่วมกันระหว่างสภาวัฒนธรรมต าบลหัวเรือ เจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเรือ  ก านันต าบลหัวเรือ  ผู้ใหญ่บ้าน  และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือใน
การจัดกิจกรรม 

           2. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 
     3. แต่งตั้งคณะท างาน 
     4. ติดต่อประสานงานกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงาน 

       4. ท าหนังสือรายละเอียดการจัดงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
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     5. เตรียมความพร้อมในการจัดงาน 
     6. ด าเนินการตามก าหนดการ  
     7. สรุปผลและประเมินผลโครงการ 
 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 
             เดือน ตุลาคม 2562 –  กันยายน  2563 
 

กิจกรรม ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย.63 
1.แต่งต้ังคณะท างานโครงการ 
 

            

2.เสนอโครงการ 
 

            

3.ประชุมคณะท างาน เพื่อวาง
แผนการด าเนินงาน 

            

4.กิจกรรมงานประเพณีลอย
กระทงต าบลหัวเรือ    

            

5. ประชุมคณะท างานและ
สรุปผลการด าเนินงาน 
 

            

6. กิจกรรมงานประเพณีบุญ
พระเวสสันดร    

            

7. กิจกรรมสืบสานงาน
ประเพณีสงกรานต์ 

            

8. กิจกรรมงานประเพณีบุญบั้ง
ไฟต าบลหัวเรือ    

            

9.ประชุมคณะท างานและ
สรุปผลการด าเนินงาน 
 

            

10. กิจกรรมสืบสานงาน
ประเพณีเข้าพรรษา    

            

11.กิจกรรมงานบุญสังฆทาน
เผือกมัน  
 

            

11.สรุปผลและประเมินผล
กิจกรรมต่างๆ 
 

            

 

9. งบประมาณ 
งบประมาณจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ   เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ตามโครงงานสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ  2563  จ านวนเงินทั้งสิ้น 190,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาท
ถ้วน)  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ 
ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน  ค่ามหรสพ การแสดง  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  จ าแนกค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมดังนี้ 

 1. กิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงต าบลหัวเรือ    งบประมาณ ด าเนินการ  จ านวน    40,000  
บาท 

 2. กิจกรรมงานประเพณีบุญพระเวสสันดร     งบประมาณ ด าเนินการ  จ านวน    -    บาท 
 3. กิจกรรมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์  งบประมาณ ด าเนินการ  จ านวน    -   บาท 
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 4. กิจกรรมงานประเพณีบุญบั้งไฟต าบลหัวเรือ  งบประมาณ ด าเนินการ  จ านวน    150,000  
บาท 

 5. กิจกรรมสืบสานงานประเพณีเข้าพรรษา   งบประมาณ ด าเนินการ  จ านวน    -  บาท 
 6. กิจกรรมงานบุญสังฆทานเผือกมัน  งบประมาณ ด าเนินการ  จ านวน     -    บาท 
หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ 

10. สถานที่ด าเนินการ 
        กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หมายเหตุ 

1.งานประเพณีลอยกระทงต าบลหัวเรือ    
 

ณ ที่สาธารณะหนองหัวลิง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ     

2. งานประเพณีบุญพระเวสสันดร    
 

1. วัดหัวเรือ   หมู่ที่ 1       ๗.  วัดบ้านอ้น หมู่ที่ 10 
2.วัดหนองมุก หมู่ที่ 2    8. วัดทุ่งหนองพอก หมู่ที่ 13   
3. วัดหนองยาง หมู่ที่ 5    9.  วัดหนองจิกหมู่ท่ี 14 
4. วัดหนองเม็ก  หมู่ที่ 6    10. วัดหัวเรือทอง หมู่ที่ 16 
5  วัดส าราญ หมู่ที่ 7    11. วัดทุ่งขามเหนือ หมู่ 15 
6. วัดหนองจ านัก หมู่ที่ 8    

 

3. สืบสานงานประเพณีสงกรานต์ 
 

 ณ  วัดหัวเรือ  หมู่ที่ 1   

4. งานประเพณีบุญบั้งไฟต าบลหัวเรือ    
 

ณ วัดหัวเรือ  หมู่ที่ 1  

5. สืบสานงานประเพณีเข้าพรรษา    
 

ณ วัดหัวเรือทอง  หมู่ที่ 16  

6.งานบุญสังฆทานเผือกมัน 
  

1. วัดหัวเรือ   หมู่ที่ 1       ๗.  วัดบ้านอ้น หมู่ที่ 10 
2.วัดหนองมุก หมู่ที่ 2    8. วัดทุ่งหนองพอก หมู่ที่ 13   
3. วัดหนองยาง หมู่ที่ 5    9.  วัดหนองจิกหมู่ท่ี 14 
4. วัดหนองเม็ก  หมู่ที่ 6    10. วัดหัวเรือทอง หมู่ที่ 16 
5  วัดส าราญ หมู่ที่ 7    11. วัดทุ่งขามเหนือ หมู่ 15 
6. วัดหนองจ านัก หมู่ที่ 8    
               

 

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ   อ าเภอเมืองอุบลราชธานี    
จังหวัดอุบลราชธานี 
 
12. การประเมินผลความส าเร็จ 
           ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
  - ประเมินผลจากแบบส ารวจความพึงพอใจของจ านวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ   

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  
          -ประเมินผลจากแบบส ารวจจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นสืบต่อไป  
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13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เด็กเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นได้เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบ

สานงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งท่ีเป็นค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย 
          2.เด็กเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์
ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 
 3. ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีความสามัคคี  
 4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเป็นการสนองต่อวิสัยทัศน์ของจังหวัดอุบลราชธานี 

๑1.  ปัญหาและอุปสรรค 

1.  ระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณประกวดกระทงสวยงามยังไม่สว่างเพียงพอ 
 

12. ข้อเสนอแนะ  

1.  ระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณประกวดกระทงสวยงามยังไม่สว่างเพียงพอ 
     2.  ควรเพิ่มรางวัลในการประกวดให้มากกว่านี้เพื่อเป็นการดึงดูดให้ประชาชนอยากมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม/โครงการเพ่ิมมากข้ึน 
 3.  ควรมีการจัดงานประเพณีลอยกระทงต าบลหัวเรือให้ยิ่งใหญ่กว่านี้ 
  

 
 
 
 
 
 

  



-6- 
 รูปภาพประกอบโครงการงานสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ  2563 
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