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 ณ  วัดหัวเรือ หมู่ที่ ๑ ต าบลหัวเรือ  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี   

จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย 
 

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี    

จังหวัดอุบลราชธานี 



 

รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการประกวดร้องสรภัญญะของต าบลหัวเรือ 
  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕62 

ในวันเสาร์ที่   5   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕62 
ณ   วัดหัวเรือ    หมู่ที่ ๑   ต าบลหัวเรือ    อ าเภอเมืองอุบลราชธานี    จังหวัดอุบลราชธานี 

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

๑. ชื่อโครงการ 
โครงการประกวดร้องสรภัญญะของต าบลหัวเรือ  ประจ าปี พ.ศ. 2562 

๒.   หลักการและเหตุผล 

              ในสังคมปัจจุบันมีปัญหายุ่งยากเกิดขึ้นจากหลายอย่าง  แต่เหตุผลส าคัญที่ท าให้เกิดปัญหาได้มากที่สุด  
คือ  การขาดหรือบกพร่องในความเป็นระเบียบและความสะอาดมั่นคงในความประพฤติและความคิดจิตใจของบุคคล  
การเสพเทคโนโลยีทางอินเตอร์เนต  การเสพเกมส์ออนไลน์ การใช้เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์  จึงเป็นปัญหาตามมาใน
สังคมให้กับเด็กเยาวชน และประชาชนในปัจจุบันนี้     การสวดมนต์เป็นกิจกรรมที่ส าคัญกิจกรรมหนึ่ง  เป็นกุศโล
บายส าคัญที่ใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจท าให้ทุกคนคิด  ท าด้วยเมตตา  มุ่งดี  มุ่งเจริญต่อกัน  เป็นการ
เสริมสร้างคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความสามัคคี  ที่ท าให้เกิดความพร้อมเพรียงในหมู่ผู้นับถือศาสนา  เป็นการ
เชื่อมโยงระหว่างศาสนิกชนกับหลักธรรมค าสอนเข้าด้วยกัน  และตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  การสวดมนต์หมู่
ท านองสรภัญญะนับอยู่ในหลักการดังกล่าวด้วยเช่นกัน    

    ตั้งแต่อดีตกาลผู้เฒ่า ผู้แก่ ชาวต าบลหัวเรือ จะนิยมขับร้องสรภัญญะในช่วงเข้าพรรษา ตามวัดต่างๆใน
ต าบลหัวเรือ ซึ่งจะมีการขับร้องสรภัญญะตอนเย็นของทุกวันพระ หลังจากสวดมนต์ท าวัตรเย็นเสร็จจะมีการขับร้อง
สรภัญญะในบทกลอนสรรเสริญพระพุทธคุณ  พระธรรมคุณ  พระสังฆคุณ บทกลอนเทิดทูลบิดามารดา ฯลฯ  จึงท า
ให้ผู้เฒ่าผู้แก่ ชักชวนลูกหลานเข้าวัดท าบุญ และร่วมขับร้องสรภัญญะด้วย  ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ พระครูสุกิจชัย 
โสภณ (เจ้าคณะต าบลหัวเรือปัจจุบัน) ได้เล็งเห็นความส าคัญของการร้องสรภัญญะ ที่ต้องการให้เด็กเยาวชนและ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการร้องสรภัญญะ และเป็นการสืบสานการอนุรักษ์ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่นการขับร้อง
สรภัญญะไม่ให้จางหายไปจากต าบลหัวเรือ จึงส่งเสริมให้มีการประกวดร้องสรภัญญะในช่วงเข้าพรรษาขึ้นภายใน
ต าบลหัวเรือ  จากนั้นเป็นต้นมาจึงจัดมีการประกวดร้องสรภัญญะขึ้นทุกปี ส่วนการฝึกซ้อมจะมีการฝึกซ้อมตอนเย็น
ตามหมู่บ้านของตนเอง  และจะมีฝึกซ้อมอีกรอบคือตามวัดต่างๆในเขตพ้ืนที่ต าบลหัวเรือ ที่มีการจัดงานบุญสังฆทาน
เผือกมัน   ส่วนวันในการประกวดแข่งขันระดับต าบลหัวเรือ  จะประกวดร้องที่วัดหัวเรือ หมู่ที่ ๑ ต าบลหัวเรือ  
อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งผู้เข้าร่วมการประกวดต้องเตรียมตัวและถือปฏิบัติคือการแต่งกาย
ด้วยผ้าไทยพ้ืนบ้าน  
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และผู้ร่วมการประกวดต้องน าขันหมากเบ็งมาด้วยเพ่ือเป็นการบูชาพระรัตนตรัย   มีการกราบไหว้   แบบเบญจาง
คประดิษฐ์  เพ่ือเป็นการกราบไหว้ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  ซึ่งถือว่าเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญา วัฒนธรรม
ท้องถิ่นในการขับร้องสรภัญญะในช่วงเข้าพรรษาให้อยู่คู่กับชาวต าบลหัวเรือสืบต่อไป   

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ ร่วมกับวัดบ้านหัวเรือ สภาวัฒนธรรมต าบลหัวเรือ และประชาชนต าบลหัว
เรือได้เล็งเห็นความส าคัญของการร้องสรภัญญะ  จึงจัดกิจกรรมโครงการประกวดร้องสรภัญญะของต าบลหัวเรือขึ้น
ในช่วงเข้าพรรษา ภายใต้พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕52 มาตรา ๖๗  บัญญัติว่า ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท า
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม   และพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖  บัญญัติว่า  ให้
เทศบาล  เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (๑๑) บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

๓. วัตถุประสงค์ 
          ๑.เพ่ือต้องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสืบทอดวัฒนธรรมการร้องสรภัญญะของท้องถิ่นไม่ให้สูญ
หายไป 
          ๒.  เพ่ือให้ชุมชนเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
          ๓.  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเยาวชน และประชาชน ได้เล็งเห็นความส าคัญของการร้องสรภัญญะ 
          ๔.  เพ่ือให้เด็กเยาวชน และประชาชน มีจิตใจเยือกเย็น อ่อนโยน ความเมตตากรุณาและมีจิตใจที่ยึดมั่นใน
พระพุทธศาสนาประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา 
 5. เพ่ือด าเนินการนโยบายของ คสช.(คณะรักษาความสงบแห่งชาติ) ปรองดองสมานฉันท์ และการปกป้อง
สถาบันส าคัญของชาติ 
 

  ๔.  เป้าหมาย 
               ก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 16 คน  / ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  จ านวน 32 คน / สมาชิก อบต. จ านวน 32 
คน / ประธานสภาวัฒนธรรม กรรมการสภาวัฒนธรรม จ านวน 4 คน / คณะผู้บริหาร อบต.หัวเรือ จ านวน 3 คน / 
เจ้าหน้าที่ อบต. หัวเรือ ที่เก่ียวข้องในการจัดกิจกรรมโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ จ านวน 17 คน   / ผู้ที่เข้า
ร่วมประกวดแข่งขัน  8 คณะ จ านวน 54 คน รวมทั้งสิ้น 158 คน 
๕. วิธีด าเนินการ 

             ๑. มีการประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการก าหนดรางวัลการประกวดร้องสรภัญญะ และระเบียบ 
                  หลักเกณฑ์การประกวดร้องสรภัญญะ 

   ๒. ท าหนังสือรายละเอียดการจัดงานรวมถึงหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการประกวดส่งถึงแต่ละหมู่บ้าน 
                  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงาน 

             ๓. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 

             ๔. ติดต่อประสานงานกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงาน 
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   ๕. เตรียมความพร้อมการจัดงาน 

             ๖. ด าเนินการตามก าหนดการ 

                 - กิจกรรมการประกวดร้องสรภัญญะ 

             ๗. สรุปผลการด าเนินงาน 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ  
       ด าเนินการแข่งขันในวันเสาร์ที่   5  ตุลาคม   2562 

๗. สถานที่ด าเนินการ  
       ณ   วัดหัวเรือ  หมู่  1  ต าบลหัวเรือ  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  

 ๘. งบประมาณ 

       กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ   ตามแผนงานการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม  งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการประกวดร้องสรภัญญะของต าบลหัวเรือ  จ านวนเงินทั้งสิ้น 25,000.- 
บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  โดยประมาณค่าใช้จ่ายตามรายละเอียดดังนี้.-  

1. ค่ารับรอง ผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  

1.1   ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล (เช้า) ส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 159 คนๆ  

        ในอัตราคนละ 25 บาท  เป็นเงิน 3,950.- บาท  

- คณะผู้บริหาร จ านวน 3 คน  และเจ้าหน้าที่ อบต. ที่มาร่วมประกอบกิจกรรม จ านวน 17 คน 

- ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน     จ านวน  16 คน 

- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 16 หมู่บ้านๆ ละ 2 คน   จ านวน  32 คน 

- สมาชิก อบต 16 หมู่บ้านๆ ละ 2 คน   จ านวน  32 คน 

- ประธาน/กรรมการสภาวัฒนธรรม    จ านวน   4  คน 

- ผู้เข้าร่วมประกวด 8 คณะ    จ านวน  55 คน 

       -  ขนมปังใส้หมูหยอง   จ านวน  79 ชิ้น  

       -  ชนมปังใส้สังขยาใบเตย   จ านวน  79 ชิ้น 

       -  แลตตาซอย 125 มล. (1*60)  จ านวน   3  ลัง 

       -  นมเปรี้ยว 90 มล. (1*48)  จ านวน   3  ลัง 

       -  น้ าเปล่าแบบแก้ว     จ านวน   5  ลัง 

       -  ซองน้ าตาล ส าหรับใส่ของเบรค(9.5*หนา16*16.5 cm.) จ านวน   4  แพค 
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2. ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน 

  2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน   

      - บุคคลที่มิ ได้ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ ได้รับการแต่งตั้ งเป็นกรรมการตัดสิน จ านวน 3  คน   
ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราคนละไม่เกิน  800 บาทต่อวัน (3 คน X 800 X 1 วัน) เป็นจ านวนเงิน  2,400  บาท  

2.2 ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ 
ให้เบิกจ่ายได้ชิ้นละไม่เกิน 3,000 บาท รวมเป็นเงิน  3,800  บาท มีรายละเอียดดังนี้.- 

          * ถ้วยรางวัล  

            - รางวัลชนะเลิศ                        เป็นจ านวนเงิน     1,500  บาท 
            - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1              เป็นจ านวนเงิน     1,200  บาท  

            - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เป็นจ านวนเงิน     1,100  บาท 

 2.3 เงินหรือของรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขันให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ  30  
ของประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการรวมเป็นเงิน  4,500  บาท มีรายละเอียดดังนี้.- 

          * ประเภทรางวัล  

            - รางวัลชนะเลิศ                                เปน็จ านวนเงิน   2,000  บาท 
            - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เป็นจ านวนเงิน   1,500  บาท  

            - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เป็นจ านวนเงิน   1,000  บาท 

3. ค่ามหรสพ การแสดง  และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น  ค่าโฆษณาทางวิทยุ  โทรทัศน์  
และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ  โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาท าป้ายโฆษณาหรือ
สิ่งพิมพ์  ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ  20  ของประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

     3.1  ค่าการแสดง จ านวน 1 คณะ  ได้แก่  คณะบ้านหัวเรือทอง   เป็นเงิน 500 บาท 

     3.2  ค่าจ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์  (ไวนิล) ขนาด ๒ x ๓ เมตร  จ านวน 1 ปา้ย   
            เป็นเงิน   720.-  บาท  (มีรายละเอียดตามตัวย่าง) 

 

   

 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  15,870  บาท (หนึ่งหม่ืนห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 

หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ 

         ……………………………………………..X……………………………………………….. 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ ร่วมกับ วัดหัวเรือ 

โครงการประกวดร้องสรภัญญะของต าบลหัวเรือ 

วันเสาร์ที่  5  ตุลาคม  ๒๕62 

ณ วัดหัวเรือ   ต.หัวเรือ  อ.เมืองอุบลราชธานี  จ.อุบลราชธานี 
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๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
          กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ   ต าบลหัวเรือ  อ าเภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานี 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

      ๑. เด็กเยาวชนและประชาชนได้เห็นความส าคัญและอนุรักษ์การร้องสรภัญญะ ที่เป็นภูมิปัญญา  
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป 

 2. เด็กเยาวชนและประชาชนเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และเกิดความเลื่อมใสในหลักค าสอน 
              ของพระพุทธศาสนา 

 3. เด็กเยาวชนและประชาชนภายในต าบลได้เล็งเห็นความส าคัญของสถาบันชาติ  ศาสนา 
              พระมหากษัตริย์ 
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รูปภาพกิจกรรม/โครงการประกวดร้องสรภัญญะของต าบลหัวเรือ 
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รูปภาพกิจกรรม/โครงการประกวดร้องสรภัญญะของต าบลหัวเรือ 
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      8.  ปัญหาและอุปสรรค 

๑.  สถานที่ในการประกวดร้องสรภัญญะความความคับแคบ  เพราะมีประชาชนให้ความ   
               สนใจเป็น  จ านวนมาก 

๒.  เวลาที่ใช้ในการร้องสรภัญญะแต่ละทีม(หมู่บ้าน) ใช้เวลาในการร้องเกินเวลาที่ก าหนด    
               จึงท าให้เวลาในการประกวดล่วงเลยไปเกินเวลาตามก าหนดการ 

๓.  การส่งเอกสารใบสมัครของแต่ละทีม (หมู่บ้าน) มีความล่าช้า 
๔.  เด็ก และเยาวชน/นักเรียนยังไม่ให้ความส าคัญและความสนใจในการร้องสรภัญญะ 

 

      9. ข้อเสนอแนะ  

๑. ควรเพิ่มงบประมาณในการจัดการประกวดร้องสรภัญญะให้มากกว่านี้ 
      ๒. ควรมีการจัดการประกวดร้องสรภัญญะเป็นประจ าทุกปี  เพราะเป็นการอนุรักษ์ประเพณี    
                   และวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรุ่นหลังได้รับรู้การร้องสรภัญญะสืบเนื่องต่อไป 
      ๓.  ควรมีการจัดการเรื่องเวลาที่ใช้ในการประกวดให้เหมาะสม 
      ๔.  ควรใช้สถานที่ในการประกวดให้มีความกว้างขวางกว่าเดิมจะถือว่าดีมาก 
      ๕.  ควรเพ่ิมรางวัลในการประกวดให้มากกว่านี้เพ่ือเป็นการดึงดูดให้ประชาชนอยากมีส่วน  
                    ร่วมในกิจกรรม/โครงการเพิ่มมากขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


