สรุป รายงานผลการดำเนิน โครงการ
“งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า
หลวงพ่อเกษม เฃมโก”
ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๒

โดย.............
งานการสีก ษา ศาสนา วัฒ นธรรม
สำนัก ปลัด
องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลพิช ยั อำ๓ อเมีอ ง จัง หวัด สำปาง

บนทึกข้อความ

สุวนราซการ งานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำ-บลพิชยั
ที ลป ๗๒๔๐๑/
วันที่
เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๒
เรือ่ ง ขอรายงานผลการดำเนินโครงการงานบุญ ตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เฃมโก
เรียน

นายกองค์ก ารบริห ารส่วนตำบลพิช ยั

®. เรือ่ งเดิม
ตามทีอ งค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลพิช ยั ได้ต ง้ั งบประมาณตามข้อ บัญ ญัต งิ บประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๓ ขององค์การบริห ารส่วนตำบลพิชยั ได้ตง้ั ไว้ในแผนงานการศาสนาวัฒ นธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒ นธรรมท้องถิน่ งบดำเนิน งาบ ด่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกีย่ วเนือ่ งกับ การปฏิบ ตั ิ
ราขการทีไ่ ม่เข้าลัก ษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ โครงการงานบุญ ตามรอยศรัท ธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อ
เกษม เฃมโก ประกอบกับแผนพัฒ นาอบต.พิชยั สีป่ (ี พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๔)ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒ นาลังคม/ชุมขน
๓.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ นัน้
๒. ข้อ เท็จ จริง
องค์การบริหารส่วนตำบลพิชยั จึงได้จดั ทำโครงการงานบุญ ตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า
หลวงพ่อเกษม เฃมโก ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๓ ขึน้ เพือ่ เปีน การส่งเสริม ให้ป ระขาซนเห็น ความสำคัญ และ
รักษาไว้ ซึง่ ศิลปะ ประเพณีและวัฒ นธรรมอัน ดีของท้องถิน่ และสนับสนุนให้ประซาซนในตำบลพิชยั ได้รว่ ม
กิจกรรมดังกล่าวฯ เพือ่ เปีน การส่งเสริม อนุรกั ษ์ ประเพณีและวัฒ นธรรมอันดีงามซองไทยทีส่ บื ทอดต่อกับมาให้
คงอยูส่ บื ทอดสูล่ กู หลานต่อไป
๓. ข้อ เสนอ/พิจ ารณา
งานการศึก ษา ศาสนา วัฒนธรรม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพิชยั จึงขอรายงานผล
การดำเนิน โครงการงานบุญ ตามรอยศรัท ธา ไหว้ส าอริยลงฆ์เจ้า หลวงพ่อ เกษม เฃมโก ประจำปีงบประมาณ
๒๔๖๓ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีแ่ นบท้ายนี)้
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา
(ลงซือ่ )
ความเห็น ห้วหน้าสำนักปลัด

(นางสาวนิตยา เพซรสุวรรณ)
นักวิซาการศึกษา
ความเห็น รองปลัดอบด.

วิ'.‘^ ? ไวัวา้ ....
(ลงซือ่ )

(ลงซือ่ )
(นายกฤษฎํ อินดำเขิอ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น ปลัดอบด.
..ไไ..')!)-?.า.ป......................................
(ลงซือ่ )

(^ )

1
(นายสมพร สติแน่)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ๆ ^ ^ ^ —
(นางทิวาดา สังวรณี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำ‘ชล

ความเห็น นายกอบต.

(ลงซือ่ )
(นายมานัต อุน่ เครือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิซยั

๑.
๒.
๓.
๔.
๔.

รายงานผลการดำเนินโครงการ “งานบุญตามรอยศรัทธา ไห'?เสาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษม เขมโก,,
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
งานการสืกษา ศาสนา วัฒนธรรม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพิชยั
###*#*####**#***#*#######**#*
ชือ่ โครงการ
งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก
ชือ่ หน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลพิชยั
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สำนักปลัด
ผลผลิต
งานการสืกษา ศาสนา วัฒนธรรม
หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัตสิ ภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๔๓๗ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมถึงฉบับ
ปีจอุบนั มาตรา ๖๖ 1 ๖๗ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที(่ ๔) ส่งเสริมการดีกษ'า ศาสนา และ
วัฒนธรรม (๖)ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ งู อายุ และผูพ้ กิ าร (๘) บำรุงรักษาติลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปีญญาห้องถิน่ และวัฒนธรรมอันดีชองห้องถิน่ และพระราชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนห้องถิน่ พ.ศ.๒๔๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมี
อำนาจและหน้าทีใ่ นการจัดระบบการบริการสาธารณะเพือ่ ประโยชน์ของประชาชนในห้องถิน่ ของตนเอง (๑๑) การ
บำรุงรักษาติลปะ จารีตประเพณี ภูมปิ ญ
ี ญาห้องถิน่ และวัฒนธรรมอันดีของห้องถิน่ ประกอบกับนโยบาย/
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสาตร์ชาติ(พ.ศ.๒๔๖๐-๒๔๗๙) ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๔๖๐ - ๒๔๖๔) ยุทธศาสตร์ท่ี ๙ และยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดลำปาง (ยุทธศาสตร์ท่ี ๑) จีงมีความจำเปีนอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสัง่ การ
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้ประซาซนในห้องถิน่ ของตนเอง ไต้มสี ว่ นร่วมและรับประโยชน์อนั สูงสุด
ตามประกาศจังหวัดลำปาง เรือ่ ง งานประเพณีหอ้ งถิน่ ในพืน้ ทีเ่ ขตจังหวัดลำปาง ประเพณีงานบุญตามรอย
ศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เฃมโก เพือ่ ให้การจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนห้องถิน่
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเบิกจ่ายไต้ตามระเบียบและหนังสือสัง่ การทีเ่ กีย่ วข้อง ผูว้ า่ ราชการจังหวัดลำปาง
จึงอาลัยอำนาจตามข้อ ๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬ าและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนห้องถิน่ พ.ศ.๒๔๔๙ ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๕๔๗ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๔๖๑ เรือ่ ง ชักซ้อมแนวทาง
ปฏิบตั กิ ารจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนห้องถิน่
การจัดงานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เฃมโก เป็นการจัดขบวนอัญเชิญเครือ่ ง
สักการะหลวงพ่อเกษม เฃมโก ขบวนขององค์กรปกครองส่วน ห้องถิน่ มีองค์ประกอบ สาระ ความเชือ่ ตาม
ประเพณีวฒ
ั นธรรมอันดีงานของห้องถิน่ เป็นการจัดงานทีเ่ กิดจาก แรงศรัทธา และความร่วมมือของทุกภาคส่วน
ในพืน้ ที่ เป็นงานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก เป็นงานเปิดพืน้ ทีใ่ ห้องค์กรปกครอง
ส่วนห้องถิน่ ได้นำติลปะพืน้ ที่ ภูมปิ ญ
ิ ญาห้องถิน่ ของดีของตำบลแสดง เผยแพร่ ถ่ายทอด และแลกเปลีย่ น
วัฒนธรรม รวมทัง้ เป็นกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมทุทธศาสนิกซนร่วมกับปฏิบติ บิ ชู าตามความเชือ่ ของซาวพุทธ และเป็นงาน
บุญทีเ่ กิดจากความร่วมมือ ด้วยแรงศรัทธาของทุกภาคส่วน ซึง่ ในงานประกอบด้วย ขบวนอัญเชิญสักการะหลวงพ่อ
เกษม เฃมโก นิทรรศการประวัตหิ ลวงพ่อเกษม เขมโก นิทรรศการพระเครือ่ งหลวงพ่อเกษม เฃมโก นิทรรศการ
เล่าเรือ่ งเมืองลำปางจากอดีตจนถึงปีจจุบนั นิทรรศการเรือ่ งใข้ในพระพุทธศาสนา พิธที ำบุญอุทศิ ส่วนกุศล สวด
มาติก า บังสุกลุ กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร พิงเทศน์ ปฏิบตั ธิ รรมและสวดพระอภิธรรม การจำหน่ายสิน ค้ารา
ประหยัด การจำหน่ายสินค้าหนึง่ ตำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ และการจำหน่ายผลิตผลการเกษตร (เกษตรอินทรีย)์ ซึง่ ใน
แต่ละกิจกรรมดังกล่าว อำเภอเมือ งลำปาง ได้มอบหมายให้สว่ นราชการ องค์กรปกครองส่วนห้องถิน่ คณะสงฆ์
จังหวัดลำปาง และภาคเอกซน ไต้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
องค์การ/...

- ๒องค์การบริหารส่วนตำบลพิฃยั จึงได้จดั ทำโครงการงานบุญ ตามรอยศรัทธา ไหว้ลาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อ
เกษม เฃมโก ประจำปีงบประมาพ พ.ศ.๒๕๖๓ อนึง่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ทีอ่ ำเภอเมืองลำปางทุก
แห่ง ได้รบั มอบหมายให้จดั ขบวนอัญ เชิญ เครือ่ งสักการะหลวงพ่อเกษม เฃมโก พร้อมทัง้ จัด ทำองค์ความรูเ้ ครือ่ ง
สัก การะ เครือ่ งใช้ในพระพุท ธศาสนาทีป่ รากฏในขบวนๆ นำมาจัด ทำในรูป แบบของนิท รรศการ เพือ่ ให้เด็ก
เยาวขน ประขาซนและผูส้ นใจได้เรียนรู้ และมอบหมายให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้จดั ตัง้ งบประมาณใน
การดำเนินงานของตนเอง
๖. วัตถุระสงค์
๑. เพือ่ ระลึกถึงคุณ งามความดี และคำสอนของหลวงพ่อเกษม เขมโกด้วยความเคารพศรัทธา
๒. เพือ่ ส่งเสริมการถ่ายทอด แลกเปลีย่ นศิลปะ วัฒนธรรม ภูมปิ ญ
ี ญาท้องถิน่ และของดีในตำบล
๓. เพือ่ ส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพืน้ ที่
๗. ลักษณะกิจกรรม
๑. จัดทำเพือ่ เสนอโครงการ/แต่งตัง้ คณะกรรมการดำเนิน งานฯ/ประชุมเตรียมความพร้อม/กำหนดการ
ทำงานและผูร้ บั ผิดขอบ/จัดหาและเตรียมวัสดุอปุ กรณ์ตา่ งๆ ทีต่ อ้ งใช้ในกิจกรรมต่างๆ (9)
๒. ดำเนิน การจัดกิจกรรม/ติดต่อประสานงานทุกส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง/ประซาสัมพันธ์/ ดำเนินจัดซือ้ จัดจ้าง
และแต่งตัง้ คณะกรรมการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง (อ)
กิจกรรม
๑. จัดขบวนอันเชิญ เครือ่ งสักการะหลวงพ่อเกษม เขมโก ตามองค์ประกอบทีก่ ำหนด
จำนวน ๑ ขบวน
๒. ผูเ้ ข้าร่วมขบวน ได้แก่ คณะผูบ้ ริหารท้องถิน่ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ส่วนท้องถิน่ และประซาซนในพืน้ ที่ รวมจำนวน ๒๐๐ คน
๓. ติดตาม ปรับปรุง แก้ไขและประเมินผลการทำงาน ( 0
๔. วิเคราะห์ผลความสำเร็จการจัดกิจกรรม/รายงานผลการดำเนิน การในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง (/\)
๘. ผลการดำเนิน การ/เป้าหมาย
๘.๑ เชิงปริมาณ
๑. จัดขบวนอันเชิญ เครือ่ งสักการะหลวงพ่อเกษม เฃมโก ตามองค์ประกอบทีก่ ำหนด
จำนวน ๑ ขบวน
๒. ผูเ้ ข้าร่วมขบวน ได้แก่ คณะผูบ้ ริหารท้องถิน่ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ส่วนท้องถิน่ และประซาซนในพืน้ ที่ รวมจำนวน ๒๐๐ คน
๘.๒ เชิงคุณ ภาพ
- ผูเ้ ข้าร่ว มกิจ กรรมฯ ไต้ ร่วมกัน อนุรกั ษ์ รักษา สืบสาน ศิลปะพืน้ ที่ ภูมปิ ญ
ี ญาท้องถิน่ ของดีของ
ตำบลแสดง เผยแพร่ ถ่ายทอด และแลกเปลีย่ นวัฒ นธรรม รวมทัง้ เป็นกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมพุทธคาสนิกซนร่วมกับ
ปฏิบ ตั บิ ขู าตามความเขือ่ ของซาวพุท ธ คุณ ค่าวัฒ นธรรมอัน ดีงามของท้องถิน่ สืบ ทอดต่อกัน มาในอดีตให้คงอยู่
สืบไป
- ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมฯ มืปฏิสมั พันธ์ทด่ี ตี อ่ กัน เกิดความรักความสามัคคีในชุมซน
๘.๓ เป๋าหมายเชิงเวลา จัดกิจกรรมในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๙. ผูร้ บั ผิดชอบ/...

๙. นีร้ บั ผิดชอบโครงการ

-๓-

งานการสืกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพิชยั
๑๐. งบประมาณ
ตามข้อบัญญ้ตงิ บประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิชยั ได้ตง้ั
ไว้ในแผนงานการศาสนาวัฒ นธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน่ งบตำเนิน งาน ค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบตั ริ าชการที!่ ,ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ โครงการงานบุญตามรอย
ศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์ หลวงพ่อเกษมเฃม ตัง้ ไว้ ๗๐,00๐ .- บาท และปรากฎอยูใ่ นแผนพัฒนาลีป่ ี (พ.ศ.๒๕๖๑๒๕๖๔) ตามรายการดังต่อไปนี้
รายละเอียด
๑ ค่าจัดทำเครือ่ งหลวงลักการะและเครือ่ งประกอบเครือ่ งหลวง
จำนวน ๑๓,๐๐๐ บาท
๑. หมากสุม่ จำนวน ๑ ทุม่
๒. พลูสุม่ จำนวน ๑ ทุม่
๓. ด้นดอก จำนวน ๑ ทุม่
๔. ด้นผึง้ จำนวน ๑ ทุม่
๕. ต้นเทียน จำนวน ๑ ทุม่
๖. ด้นฝืาย จำนวน ๑ ทุม่
๗. ต้นข้าวตอก จำนวน ๑ ทุม่
๘. ต้นหมากเบ็ง จำนวน ๑ ทุม่
๙. ต้นพลูเบ็ง จำนวน ๑ ทุม่
๑๐. ต้นช่อ จำนวน ๑ ทุม่
๑๑. เครือ่ งอัฐบริขาร จำนวน ๑ ชุด
๑๒. เครือ่ งคัวตาน จำนวน ๑ ชุด
๑๓. พานข้าวตอกดอกไม้ นํา้ ขมิน้ ส้มปอย (ชันเชิญ)
จำนวน ๔ พาน
๑๔. ชันดอก จำนวน ๓ พาน
๑๕. ชันแก้วตัง้ สาม จำนวน ๑ ชัน
๑๖. ชันหมาก 1 นํา้ ต้น จำนวน ๑ ชุด
๒ ค่าจัดทำเสลีย่ ง,แท่นวางวิหารน้อย .ป นี กั ษัตร .แท่นวางคัวตาน
.ป น
ี ก
ั ษัตร .ครกจำลอง จำนวนเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท
๑. เสลีย่ งไม้ไผ่ จำนวน ๗ อัน ขนาด ๗๐ X ๗0 ขม. จำนวน
๔ อัน, ขนาด ๕๐ X ๑๐๐ ซม. จำนวน ๑ อัน และ ขนาด
๕๕ X ๒๐๐ X ๓๐ ขม. จำนวน ๒ อัน

ท ี่

รวมเป็นเงิน
๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๓๒,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ ค่าใช้จา่ ยทุกรายการสามารถถัว่ เฉลีย่ จ่ายตามจริงตามความเหมาะสม
ที่/ ..

รวมเป็น เงิน

รายละเอีย ด
๒. แท่นวางวิหารน้อย ขนาด ๘๐ X ๑๘๐ ซม. จำนวน ๑ อัน
๓. แท่นวางปีนกั ษัตร ขนาด ๔๕ X ๔๕ X ๑๐๐ ซม. จำนวน ๑ แท่น
๔. ตุง1ขอ่ 'ชา้ ง จำนวน ๑๐ อัน
๕. ปีนกั ษัตร ขนาด ๕๐ X ๕๐ X ๕๐ ซม. จำนวน ๑ ตัว
๖. ครกจำลอง ขนาด ๔๐ X ๔๐ ซม. จำนวน ๑ อัน
๓ ดอกไม้และของตกแต่งในขบวน จำนวน ๑ ขบวน ประกอบด้วย
๑. ดอกไม้เหมือนจริงตกแต่งบนรถวิหารน้อย, รุปนักษัตร
จำนวน ๑ ขุด
๒. ป๋ายถือนำขบวนจำนวน ๑ ป๋าย ขนาด ๕๐ X ๑๘๐ ซม.

ท ี่

๑๐,๐๐๐ บาท

รวม

๕๕,0๐๐ บาท

๑๑. สถานที'ดำเนินการ
สถานทีธ่ รรมหลวงพ่อเกษม เขมโก ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือ งลำปาง จังหวัดลำปาง
๑๒. ระยะเวลาดำเนิน การ
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๑๓. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
๑. ส่งเสริมพุทธศาสนิกซนร่วมกับปฏิบตั บิ ชู าตามความเชือ่ ของซาวพุทธ
๒. ได้รว่ มกันเผยแพร่ ถ่ายทอด แลกเปลีย่ นวัฒนธรรม ศิลปะพืน้ ที่ ซองดีของตำบล ภูมปิ ญ
ี ญาท้องถิน่
๓. ได้รว่ มกันอนุรกั ษ์ รักษา สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณซนก่อให้เกิดประโยซน์
และสร้างคุณ ค่าต่อชุมชน
๔. เกิดความรัก ความสามัคคีในชุมซน

ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการ,,งานบุญตามรอยศรัทธา ไหรัลาอริยลงฆ์1#า หลวงพ่อ๓ษม เขมโก”

■ V^

แบบประเมินความพึงพอใจ
โครงการ “งานบุญ ตามรอยศรัท ธา ไหว้ส าอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขม'โก ”
ประจำปี งบประมาณ 2562”
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 อาชีพ

II] ขาย

0 16-25 ปี
0 ธุรกิจส่วนตัว
II] เกษตรกร

II]

II] 26-40 ปี
40 ปี ขึน้ ไป
II] ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 0 พนักงานเอกขน
โ ]อ น่ื ๆ โปรดระบุ..........................................

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมนี้
คำชีแ จง ขอความกรุณ าแสดงความคิดเห็นตามแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม โดยทำเครือ่ งหมาย ' /
ลงในซ่อง โ ] ทีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ดุ ซ่องระดับความพึงพอใจ ระดับ น้อยมาก
2-น้อ ยุ 3ะะปานกลาง 4-มาก และ 5^มากทีส่ ดุ

รายการ

ความพึงพอใจ
1

ประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรม
1. การเข้าร่วมกิจกรรม ทำให้ท่านรู้สิกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนี่งในการส่งเสริม อนุรักษ์
สืบสาน รักษาขนบฮรรมเนียมประเพณี และเผยแพร่วัฒนธรรม
2. การเข้าร่วมกิจกรรม ทำให้ท่านได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจ ในศิลปวัฒนธรรมว่ามิ
ประโยชน์และสร้างคุณค่าทางจิตใจได้
3. ท่านสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรม โครงการศิลปวัฒนธรรง.
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
4. ท่านคาดว่าจะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรม/โครงการ
ศิลปวัฒนธรรมสู่บุคคลที่ท่านรู้จักได้
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
1. กิจกรรมที่จัดขึ้นมิความน่าสนใจ ได้รับประโยชน์ ตรงกับความต้องการชองท่าน
2. กิจกรรมต่างๆส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคี
3. กิจกรรมน่าสนใจ ประซาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
4. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมิความเหมาะสม
5. สถานที่ในการจัดกิจกรรมมิความเหมาะสม
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิม่ เติม

ขอขอบคุณที่ตอบแบบสอบถาม (งานการคิกษาฯ อบต.พิชัย)

2

3

4

5

/? —

สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจ

-----ไเ

โครงการ“งานบุญ ตามรอยศรัท ธาไหว้ส าอริย สงฆ์เจ้าหลวงพ่อ เกษม เฃมโก”
ประจำปี งบประมาณ 2562”
(จำนวนผู้เข้าร่วมๆ 200 คบ จำวนผู้ตอบแบบสอบถาม 200 คน คิดเป็นร้อยละ 100)
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ะจำนวน (ร้อยละ)
1.1 เพศ
\3 ชาย 72(36)
0 หญิง 128(64)
1.2 อายุ
0 16-25 ปี 29(14.50) 0 26-40 ปี 101(50.50)
0 40 ปี ขึ้นไป 70(35)
1.3 อาชีพ
[II ธุรกิจส่วนตัว 32(16) 0 ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 36(18)
[II พนักงานเอกซน 46 (23)
0 เกษตรกร 70(35)
0 อื่นๆ โปรดระบุ...............16(8)
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมนี้
คำขี้แจง ขอความกรุณาแสดงความคิดเห็นตามแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม โดยทำเครื่องหมาย พั''
ลงในซ่อง 0 ที่ตรงกับความคิดเห็นชองท่านมากที่สุด ซ่องระดับความพึงพอใจ ระดับ 1ะน้อยมาก 2^น้อย
3=ปานกลาง 4=มาก และ 5^ะมากที่สุด
รายการ
ความพึงพอใจ
1
2
4
3
ประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรม
1. การเข้าร่วมกิจกรรม ทำให้ท่านรู้สึกภาคภูมิใจทีเป็นส่วนหนี่ง
13
68
45
ในการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน รักษาฃนบธรรมเนียมประเพณี
(6.50)
(34)
(22.50)
และเผยแพร่วัฒนธรรม
2. การเข้าร่วมกิจกรรม ทำให้ท่านได้รับความรู้และเกิดความ
9
45
75
เข้าใจไนคีลปวัฒนธรรมว่ามีประโยชน์และสร้างคุณค่าทางจิตใจไ?
(4.5)
(37.50)
(22.50)
3. ท่านสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรม
10
67
59
โครงการศิลปวัฒนธรรมไปประยุกต์ไข้ในชีวิตประจำวัน
(5)
(33.50)
(29.50)
4. ท่านคาดว่าจะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากการร่วม
13
76
46
กิจกรรม/โครงการศิลปวัฒนธรรมสู่บุคคลที่ท่านรู้จักได้
(38)
(6.50)
(23)
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
1. กิจกรรมที่จัดขึ้นมีความน่าสนใจ ได้รับประโยชน์
11
76
46
ตรงกับความต้องการของท่าน
(5.5)
(38)
(23)
2. กิจกรรมต่างๆส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคี
12
69
49
(6)
(24.50)
(35.50)
3. กิจกรรมน่าสนใจ ประซาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
10
45
70
(5)
(35)
(22.50)
4. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
14
74
48
(37)
(7)
(24)
5. สถานที่ไนการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
8
48
73
(4)
(24)
(36.50)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
ขอขอบคุณทีตอบแบบสอบถาม (งานการศึกษาฯ อบต.พิชัย)

5
74
(37)
71
(35.50)
64
(32)
65
(32.50)
67
(33.50)
70
(35)
75
(37.50)
64
32)
71
(35.50)

รายการ
1
ประโยฃนํที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรม
1. การเข้าร่วมกิจกรรม ทำให้ท่านรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่ง
ในการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
และเผยแพร่วัฒนธรรม
2. การเข้าร่วมกิจกรรม ทำให้ท่านได้รับความรู้และเกิดความ
เข้าใจในศิลปวัฒนธรรมว่ามิประโยฃน์และสร้างคุณค่าทางจิตใจไร่
3. ท่านสามารถนำความรู้และประสบการณีจากการร่วมกิจกรรม
โครงการศิลปวัฒนธรรมไปประยุกต์ใข้ในชีวิตประจำวัน
4. ท่านคาดว่าจะถ่ายทอดความรู้และประสบการณีจากการร่วม
กิจกรรม/โครงการศิลปวัฒนธรรมสู่บุคคลที่ท่านรู้จักได้
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
1. กิจกรรมที่จัดขึ้นมิความนำสนใจ ได้รับประโยซนํ
ตรงกับความต้องการของท่าน
2. กิจกรรมต่างๆส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคี
3. กิจกรรมน่าสนใจ ประขาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
4. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมิความเหมาะสม
5. สถานที่ในการจัดกิจกรรมมิความเหมาะสม

ความพึงพอใจ
2
3
4
13
(6.50)

(^

10
(5)
13
(6.50)
11
(5.5)
12
(6)
10
(5)
14
(7)

45
(22.50)

68
(34)

5
74
(37)

ค่าเฉลี่ย

X

4.01

45
75
71
(22.50) (37.50) (35.50)
64
59
67
(29.50) (33.50) (32)
46
76
65
(23)
(38) (32.50)

4.01

67
46
76
(23)
(38) (33.50)
70
49
69
(24.50) (35.50) (35)
75
70
45
(22.50) (35) (37.50)
64
74
48
(37)
32)
(24)
71
73
48
(24) (36.50) (35.50)

4.04

4.00
4.12

3.99
3.92
4.01
3.88

บัน ทึกข้อความ

ส่วนราฃการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพิชยั อำเภอเมือง จังหวัดสำปาง
ที ลป ๗๒๔๐๑/วันที่
เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๒
เรือง ขออนุมดื ดำเนินการโครงการงานบุญ ตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก
ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๓
เรียน

นายกองค์ก ารบริห ารส่วนตำบลพิช ยั

๑. เรือ่ งเดิม
ตามทีอ่ งค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลพิช ยั ได้ต ง้ั งบประมาณตามข้อ บัญ ญัต งิ บประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิชยั ได้ตง้ั ไวในแผนงานการศาสนาวัฒ นธรรมแสะ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒ นธรรมท้องถิน่ งบดำเนินงาน ค่าไข้สอย ประเภทรายจ่า ยเกีย่ วเนือ่ งกับ การปฏิบ ตั ิ
ราชการทีไ่ ม่เข้า ลัก ษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ โครงการงานบุญ ตามรอยศรัท ธา ไหว้ส าอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อ
เกษม เขมโก ประกอบกับแผนพัฒ นาอบต.พิชยั สีป่ (ี พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๔)ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒ นาสังคม/ชุมชน
๓.๘ แผนงานการศาสนาวัฒ นธรรมและนันทนาการ นัน้
๒. ข้อ เท็จ จริง
องค์การบริหารส่วนตำบลพิชยั จึงได้จดั ทำโครงการงานบุญ ตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า
หลวงพ่อเกษม เฃมโก ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๓ ขึน้ เพือ่ เป็น การส่งเสริม ให้ป ระชาชนเห็น ความสำคัญ และ
รักษาไว้ ซึง่ ศิล ปะ ประเพณีและวัฒ นธรรมอัน ดีของท้องถิน่ และสนับสบุน ให้ประชาชนในตำบลพิชยั ได้รว่ ม
กิจกรรมดังกล่าวๆ เพือ่ เป็น การส่งเสริม อนุรกั ษ์ ประเพณีและวัฒ นธรรมอันดีงามของไทยทีส่ บื ทอดต่อกันมาให้
คงอยูส่ บื ทอดสูล่ กู หลาบต่อไป
๓. ข้อ เลนอ/พิจ ารณา
เพือ่ ให้ก ารดำเนิน โครงการงานบุญ ตามรอยศรัท ธา ไหว้ส าอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เฃมโก
เป็น ไปด้ว ยความเรีย บร้อ ยบรรลุต ามวัต ถุป ระสงค์ จึง ขออนุม ตั ดิ ำเนิน การตามโครงการ และแจ้งให้ส ว่ นที่
รับผิดขอบดำเนินการตามขัน้ ตอน ต่อไป(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีแ่ นบท้ายนี)้
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา
(ลงซือ่ )
ความเห็น หัวหน้าลำนัก ปลัด
......................• / — ................................. -” " - ........

โ !.^

(ลงชือ่ )

/ 2- ^ '''^
(นาอักลัษ ฏ์ อิน คำเขึอ้ )
หัวหน้าสำนักปลัด
ความเห็น ปลัด อบต.

® !!?.? . ? * ไ ^
(ลงชือ่ )

0 ^
(บางสาวนิดยา เพชรสุวรรณ)
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั กิ าร
ความเห็น รองปลัด อบด.
[&เร& เสื^ น.)ฬ V*4ว ' แ ® -

(ลงชือ่ )

ไ ^ /^ --''-;'
(นางทิวาดา สังวรณ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ความเห็น นายกอบต.

^ .V ?โ? เ^ ? ?.
^ ^

(นายสมพร สติแน่)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชือ่ )
(บายมานิด อุน่ เครือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชยั

องค์การบ^หารส่วนตำบลพิชัย
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
'

^

-

:

โครงการงานบุญต่ามรอยศรทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าห.ลวงพ่อเกษม เขม,โค
-

.

-

-

รุ

^

๑. ขือ่ โครงการ
งาบบุญ ตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก
๒. หลัก การและเหตุผล
ตามพระราชบัญ ญ้ตสภาตำบลและองค์การบริห ารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมถึง
ฉบับบีจจุบนั มาตรา ๖๖ , ๖๗ ให้องค์การบริห ารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที(่ ๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (๖)ส่งเสริมการพัฒ นาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ งู อายุ และผูพ้ กิ าร (๘) บำรุงรัก ษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิ
ปีญ ญาห้องถิน่ และวัฒ นธรรมอันดีของห้องถิน่ และพระราชบัญ ญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนห้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัท ยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมี
อำนาจและหน้าทีใ่ นการจัดระบบการบริการสาธารณะเพือ่ ประโยชน์ของประชาชนในห้องถิน่ ของตนเอง (๑๑) การ
บำรุงรัก ษาศิล ปะ จารีต ประเพณี ภูมปิ ญ
ี ญาห้องถิน่ และวัฒ นธรรมอันดีของห้องถิน่ ประกอบกับ นโยบาย/
ยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาประเทศ ยุท ธศาสาตร์ฃ าติ(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ยุท ธศาสตร์การพัฒ นาใน
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ยุท ธศาสตร์ท ่ี ๙ และยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นา
จังหวัดลำปาง (ยุทธศาสตร์ท่ี ๑) จีงมีความจำเป็น อย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องปฏิบ ตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสัง่ การที่
เกีย่ วข้อง เพือ่ ให้ประขาซบในห้องถิน่ ของตนเอง ไต้มสี ว่ นร่วมและรับประโยชน์อนั สูงสุด
ตามประกาศจังหวัดลำปาง เรือ่ ง งานประเพณีห อ้ งถิน่ ในพืน้ ทีเ่ ขตจังหวัดลำปาง ประเพณีงานบุญ
ตามรอยศรัท ธา ไหว้ส าอริย สงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก เพือ่ ให้ก ารจัด งานประเพณีข ององค์ก รปกครองส่วน
ห้องถิน่ เป็น ไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเบิกจำยได้ตามระเบียบและหนังสือสัง่ การทีเ่ กีย่ วข้อง ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ลำปาง จึง อาศัย อำนาจตามข้อ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก จ่ายค่าใช้จา่ ยในการจัด งาน การ
จัดการแช่งข้น กีฬ าและการส่งนักกีฬ าเข้าร่วมแข่งข้น กีฬ าขององค์กรปกครองส่วนห้องถิน่ พ.ศ.๒๕๕๙ ประกอบกับ
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๕๔๗ ลงวันที่ ๒๘ กัน ยายน ๒๕๖๑ เรือ่ ง ซัก ซ้อมแนวทาง
ปฏิบติ การจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนห้องถิน่
การจัดงานบุญ ตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เฃมโก เป็น การจัดขบวนอัญ เชิญ
เครือ่ งสัก การะหลวงพ่อ เกษม เขมโก ขบวนขององค์กรปกครองส่วน ห้องถิน่ มีองค์ประกอบ สาระ ความเชือ่ ตาม
ประเพณีวฒ
ั นธรรมอันดีงานของห้องถิน่ เป็น การจัด งานทีเ่ กิด จาก แรงศรัทธา และความร่วมมือของทุกภาคส่วนใน
พืน้ ที่ เป็น งานบุญ ตามรอยศรัท ธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก เป็นงานเปีดพืน้ ทีใ่ ห้องค์กรปกครองส่วน
ห้องถิน่ ไต้น ำศิลปะพืน้ ที่ ภูมปิ ญ
ิ ญาห้องถิน่ ของดีของตำบลแสดง เผยแพร่ ถ่ายทอด และแลกเปลีย่ นวัฒ นธรรม
รวมทัง้ เป็นกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมพุทธศาสนิกขนร่วมกับปฏิบติ บูชาตามความเชือ่ ของซาวทุทธ และเป็น งานบุญ ทีเ่ กิดจาก
ความร่วมมือ ด้วยแรงศรัท ธาของทุก ภาคส่วน ซึง่ ในงาบประกอบด้วย ขบวนอัญ เชิญ สักการะหลวงพ่อเกษม เฃมโก
นิท รรศการประวัต หิ ลวงพ่อ เกษม เขม,โก นิท รรศการพระเครือ่ งหลวงพ่อ เกษม เฃมโก นิท รรศการ เล่าเรือ่ งเมือ ง
ลำปางจากอดีตจนถึงปีจจุบ นั นิทรรศการเรือ่ งใข้ในพระพุทธศาสนา พิธที ำบุญอุทศิ ส่วนกุศล สวดมาติกา บังสุกลุ
กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ฟ้งเทศน์ ปฎิบติ ธรรมและสวดพระอภิธรรม การจำหน่ายสิน ค้าราประหยัด การจำหน่าย
สิน ค้าหนึง่ ตำบลหนึง่ ผลิตภัณ ฑ์ และการจำหน่ายผลิต ผลการเกษตร (เกษตรอิน ทรีย)์ ซีง่ ใบแต่ละกิจกรรมตังกล่าว

อำ๓ อเมืองลำปาง ได้มอบหมายให้สว่ นราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ คณะสงฆ์จงั หวัดลำปาง และภาคเอกซบ
ได้เป็นเจ้าภาพ'ในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกร-รม
องค์ก ารบริห ารส่วนตำบลพิช ยั จึงได้จดั ทำโครงการงานบุญ ตามรอยศรัท ธา ไหว้ส าอริยสงฆ์เจ้า
หลวงพ่อ เกษม เขมโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ อนึง่ องค์ก รปกครองส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ทีอ่ ำเภอเมือง
ลำปุางทุกแห่ง ได้รบั มอบหมายให้จดั ขบวนอัญ เชิญ เครือ่ งสักการะหลวงพ่อเกษม เขมโก พร้อมทัง้ จัดทำองค์ความรู้
เครือ งสัก การะ เครองใช้ในพระพุทธศาสนาทีป่ รากฏในขบวนๆ นำมาจัดทำในรูป แบบของนิท รรศการ เพือ่ ให้เด็ก
เยาวชน ประซาขนและผูส้ นใจได้เรียนรู้ และมอบหมายให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้จดั ตัง้ งบประมาณใน
การดำเนิน งานของตนเอง
๓. วัตถุป ระสงค์
๑. เพือ่ ระลึกถึงคุณ งามความดี และดำสอนของหลวงพ่อเกษม เขมโกด้วยความเคารพศรัทธา
๒. เพือ่ ส่งเสริมการถ่ายทอด แลกเปลีย่ นศิลปะ วัฒนธรรม ภูม'ิ ชญญาท้องถิน่ และของดีในตำบล
๓. เพือ่ ส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพืน้ ที่
๔. เป้าหมาย
๔.๑ เชิงปริม าณ
๑. จัดขบวนอันเชิญเครือ่ งสักการะหลวงพ่อเกษม เขมโก ตามองค์ประกอบทีก่ ำหนด
จำนวน ๑ ขบวน
๒. ผูเ้ ข้าร่วมขบวน ได้แก่ คณะผูบ้ ริหารท้องถิน่ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ส่วนท้องถิน่ และประขาขนในพืน้ ที่ รวมจำนวน ๑๐๐ คน ขึน้ ไป
๔.๒ เชิงคุณ ภาพ
- ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมๆ ได้ ร่วมกันอนุรกั ษ์ รักษา สืบสาน ศิลปะพืน้ ที่ ภูมปิ ญ
้ ญาท้องถิน่ ของดีของตำบล
แสดง เผยแพร่ ถ่ายทอด และแลกเปลีย่ นวัฒนธรรม รวมทัง้ เป็นกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมพุทธศาสนิกซนร่วมกับปฏิบต้ บิ ชู า
ตามความเชือ่ ของขาวพุท ธ คุณค่าวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน่ สืบทอดต่อกันมาในอดีตให้คงอยูส่ บื ไป
- ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมๆ มีปฏิสมั พันธ์ทด่ี ตี อ่ กัน เกิดความรักความสามัคคีในขุมซน

๕. ระยะเวลาดำเนิน การ
วันที่ ๒๗ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๖๒
๖. สถานทีต่ ำเนิน การ
สถานทีธ่ รรมหลวงพ่อเกษม เฃมโก ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือ งลำปาง จังหวัดลำปาง
๗. วิธ กี ารดำเนิน การ (? อ 0 \)
. ๑. จัดทำเพือ่ เสนอโครงการ/แต่งตัง้ คณะกรรมการดำเนิน งานๆ/ประขุม เตรียมความพร้อม/กำหมดการ
ทำงานและผูร้ บั ผิดขอบ/จัดหาและเตรียมวัส ดุอปุ กรณ์ตา่ งๆ ทีต่ อ้ งใช้ในกิจกรรมต่างๆ (I5)
๒. ดำเนิน การจัดกิจกรรม/ติดต่อประสานงานทุกส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง/ประขาสัมพัน ธ์/ ดำเนิน จัดขือจัดจ้างและ
แต่งตัง้ คณะกรรมการใบส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง (0)
กิจกรรม
๑.) กิจกรรมจัดขบวนอันเชิญ เครือ่ งสักการะหลวงพ่อเกษม เขมไก
๒.) กิจกรรมนำศิลปะพืน้ ที่ ภูมปิ ญ
้ ญาท้องถิน่ ของดีของตำบลแสดง เผยแพร่ ถ่ายทอด และ
แลกเปลีย่ นวัฒ นธรรม รวมทัง้ เป็นกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมพุทธคาสนิกขนร่วมกับห่ฏบิ คั บิ ขู าตามความ
เชือ่ ของขาวพุทธ
๓.) กิจกรรมจัดนิทรรศการและจำหน่ายสิน ค้า 07013/สิน ค้า ผลิตกัณฑ์ขมุ ซน ภูมปิ ญ
้ ญาท้องถิน
๓.ติด ตาม.../...

- ๓๓. ติดตาม ปรับปรุง แก้ไขและประเนินผลการทำงาน ( 0
๔. วิเคราะห์ผลความสำเร็จการจัดกิจกรรม/รายงานผลการดำเนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง (/บั
๖. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพิชยั
๗. งบประมาณ
ตามข้อบัญ ญ้ตงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิชยั ได้ตง้ั ไว้
ในแผนงาบการศาสนาวัฒ นธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน่ งบตำเนิน งาน ค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกีย่ วเนือ่ งกับ การปฏิบ ตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลัก ษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ โครงการงานบุญ ตามรอยศรัทธาไหว้
สาอริยสงฆ์ หลวงพ่อเกษมเฃม ตัง้ ไว้ ๗๐1๐๐๐ .- บาท และปรากฎอยูใ่ นแผนพัฒ นาสีป่ ี (พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๔) ตาม
บัญชีแนบท้ายโครงการๆ
๘. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
๘.๑ ส่งเสริมพุทธศาสนิกซนร่วมกับปฏิบตั บิ ขู าตามความเชือ่ ของซาวพุทธ
๘.๒ ได้รว่ มกัน เผยแพร่ ถ่ายทอด แลกเปลีย่ นวัฒนธรรม ศิลปะพืน้ ที่ ของดีของตำบล ภูนปิ ญ
ี ญาท้องถิน่
๘.๓ ได้รว่ มกันอนุรกั ษ์ รักษา สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณขนก่อให้เกิดประโยขนั
และสร้างคุณ ค่าต่อขุมขน
๘.๔ เกิด ความรัก ความสามัคคีใบขุมซน
(นางสาวบิตยา เพขรสุวรรณ)
นักวิขาการศึกษา
(นายกฤษฏ์ อินตำเชือ่ )
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางทิว าดา สังวรณ์ )
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสมพร สติแน่ )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายมาบิต อุน่ เครือ )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชยั

บัญ ชีแนบท้ายโครงการ
ตามข้อบัญ ญ้ตงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมๅณ ๒๔๖๒ ขององค์การบริห ารส่วนตำบลพิชยั ได้ตง้ั ไว้
แผนงานการศาสนาวัฒ นธรรมและนัน ทนาการ งานศาสนาและวัฒ นธรรมท้องถิน่ งบดำเนิน งาน หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกีย่ วเนือ่ งกับ การปฏิบ ตั ริ าชการทีไ่ ม่!,ข้าลัก ษณะรายจ่ายหมาด!(บ ๆ โครงการงานบุญ ตามรอย
ศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เฃมโก ประจำปี ๒๔๖๒ ตัง้ ไว้ ๗ ๐,๐00.- บาท เพือ่ จ่ายเปีน ค่าใช้จา่ ยใน
การดำเนิน ตามโครงการงานบุญ ตา,มรอยศรัท ธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เฃมโก ประจำปี ๒๔๖๒ (หน้า
๑๒๔) ตามรายการดังต่อไปนี้
รายละเอีย ด
๑ ค่าจัดทำเครือ่ งหลวงสักการะและเครือ่ งประกอบเครือ่ งหลวง
จำนวน ๑๓,๐๐๐ บาท
๑. หมากสุม่ จำนวน ๑ พุม่
๒. พลสุม่ จำนวน ๑ พุม่
๓. ต้นดอก จำนวน ๑ พุม่
๔. ต้นผึง้ จำนวน ๑ พุม่
๔. ต้นเทียน จำนวน ๑ พุม่
๖. ต้นผ่าย จำนวน ๑ พุม่
๗. ต้นข้าวตอก จำนวน ๑ พุม่
๘. ต้นหมากเบ็ง จำนวน ๑ พุม่
๙. ต้นพลเบ็ง จำนวน ๑ พุม่
๑๐. ต้นช่อ จำนวน ๑ พุม่
๑๑. เครือ่ งอัฐบริขาร จำนวน ๑ ชุด
๑๒. เครือ่ งคัวตาน จำนวน ๑ ขุด
๑๓. พานข้าวตอกดอกไม้ นีา้ ขมิน้ ส้มปอย (ข้นเชิญ)
จำนวน ๔ พาน
๑๔. ขันดอก จำนวน ๓ พาน
๑๔. ขันแก้วตัง้ สาม จำนวน ๑ ขัน
๑๖. ขันหมาก 1 นีา้ ต้น จำนวน ๑ ขุด
๒ ค่าจัดทำเสลีย่ ง,แท่น วางวิห ารน้อย 1ปีนกั ษัตร .แท่นวางคัวตาน
,ป ีนก
ั ษัตร 1ครกจำลอง จำนวนเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท
๑. เสลีย่ งไม้ไผ่ จำนวน ๗ อัน ขนาด ๗๐ X ๗๐ ซม. จำนวน
๔ อับ, ขนาด ๔๐ X ๑๐๐ ซม. จำนวน ๑ อัน และ ขนาด
๔๔ X ๒๐๐ X ๓๐ ซม. จำนวน ๒ อัน

ท ี่

รวมเป็น เงิน
๑๓,๐๐๐.๐0 บาท

๓๒,๐๐๐ บาท

รวมเป็น เงิน

รายละเอียด
๒. แท่นวางวิหารน้อย ขนาด ๘๐ X ๑๘๐ ซม. จำนวน ๑ อัน
๓. แท่นวางปีนกั ษัตร ขนาด ๔๕ X ๔๕ X ๑๐๐ ซม. จำนวน ๑ แท่น
๔. ตุงข่อข้าง จำนวน ๑๐ อัน
๕. ปีนกั ษัตร ขนาด ๔๐ X ๕๐ X ๔๐ ซม. จำนวน ๑ ตัว
๖. ครกจำลอง ขนาด ๔๐ X ๔๐ ซม. จำนวน ๑ อัน
๓ ดอกไม้และของตกแต่งในขบวน จำนวน ๑ ขบวน ประกอบด้วย
๑. ดอกไม้เหมือนจริงตกแต่งบนรถวิหารน้อย, รูปนักษัตร
จำนวน ๑ ขุด
๒. ปัายถือนำขบวนจำนวน ๑ ป๋าย ขนาด ๔๐ X ๑๘๐ ซม.
ท ี่

๑๐,๐๐๐ บาท

รวม

๔๔,๐0๐ บาท

บนทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพิชยั อำเภอเมือ ง จังหวัดสำปาง
ท ล่ี ป ๗
๒
๔
๐
๑
วัน ที?่ 'ลั^ เดือ น พฤศจิกายน พ .ศ .๒๕๖๒
เรือ่ ง เชิญ ร่วมประชุมและเตรียมงานตามโครงการงานบุญ ตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อ
เกษม เฃมโก ประจำปี ๒๕๖๒
เรียน

หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนัก งานจ้าง องค์ก ารบริห ารส่วนตำบลพิช ยั ทุกท่าน

ด้วยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิชยั จะได้จดั โครงการงานบุญ ตามรอยศรัท ธา ไหว้
สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เฃมโก ประจำปี ๒๕๒๒ ในวันที่ ๒๗ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เพือ่ เป็น การส่งเสริมให้ประขาซนได้เรียนรู้ เข้าใจ เพือ่ ระลึก ถึงคุณ งานความดี และคำสอนของ
หลวงพ่อ เกษม เขมโกด้ว ยความเคารพศรัท ธา เพือ่ ส่งเสริม ศิล ปะ วัฒ นธรรมและภูม ปิ ญ
ี ญาท้อ งถิน่ ได้ม กี าร
ถ่ายทอด แลกเปลีย่ นวัฒ นธรรมระหว่างท้องถิน่ ต่างๆ และส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมมือของทุกภาคส่วนใน
พืน้ ที่ และประชุมและจัดเตรียมจัดกิจกรรมขึน้ ในระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลพิชยั อำเภอเมือ ง จังหวัดลำปาง
เพือ่ ให้การดำเนินโครงการดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงแจ้งให้ข า้ ราชการ/
พนักงาน และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพิชยั ทุกท่าน ได้เข้าร่วมประชุมฯ ร่วมจัด เตรียมงาน ในวันที่ ๒๑
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ท้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพิชยั และร่วมกิจกรรมต่างๆตาม
โครงการดังกล่าว
จึงเรียนมาเพือ่ ทราบ
(ลงขือ่ )
( นายมานิต อุน่ เครือ )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชยั
ทราบ
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมจัดเตรียมงาน
โครงการงานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้ลาอรียสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เฃมโก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๒๑........ เดือน ....พฤศจิกายน.............พ.ศ...๒๕๖๒............

วันที่

ณ ห้องประชุมทองกวาว องค์การบริหารส่วนตำบลพิชยั ตำบลพิชยั อำ๓ อเมือง จังหวัด ลำปาง
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รายชื่อผู้เข้าร่วม'ชระขุมจัดเตรียมงาน
โครงการงานบุญตามรอยศรัทฐา ไหว้สาอริยสงฆ์!,จ้า หลวงพ่อเกษม เฃมโก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๒๑........ เดือน ....พฤศจิกายน............พ.ศ...๒๕๖๒.............

วันที่

ณ หองประขุมทองกวาว องค์การบริหารส่วนตำบลพิขย้ ตำบลพิขย้ อำเภอเมือ ง จังหวัด ลำปาง
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รายซื่อผู้เข้าร่วมประชุมจัดเตรืยมงาน
โครงการงานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เฃมโก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๒๑........ เดือน ....พฤศจิกายน............พ.ศ...๒๕๖๒............

วันที่

ณ ห้องประชุมทองกวาว องค์การบริหารส่วนตำบลพิชยั ตำบลพิชยั อำเภอเมือ ง จังหวัด ลำปาง
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บัน ทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพิชยั อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ที่ ลป ๗๒๔๐๑/ ๑๔๕
วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๒
เรือ่ ง ขออนุมตั ดิ ำเนินการจัดซือ้ /จัดจ้างโครงการโครงการงานบุญ ตามรอยศรัทฐาๆ หลวงพ่อเกษม เฃมโก
ประจำปี ๒๔๖๒
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชยั
ตามทีอ่ งค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลพิช ยั ได้ต ง้ั งบประมาณ ตามข้อ บัญ ญัต งิ บประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๓ แผนงานการศาสนาวัฒ นธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒ นธรรมท้องถิน่
งบดำเนินงาน หมวดค่าไข้สอย ประเภทรายจ่ายเกีย่ วเนือ่ งกับ การปฏิบ ต้ ราซการทีไ่ ม่เข้าลัก ษณะรายจ่ายหมวดอืน่
ๆ โครงการงานบุญ ตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เฃมโก ประจำปี ๒๔๖๒ ตัง้ ไว้ ๗๐,๐๐๐.บาท เพือ่ จ่ายเป็น ค่าใช้จา่ ยในการดำเนิน ตามโครงการงานบุญ ตามรอยศรัท ธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม
เฃมโก ประจำปี ๒๔๖๒
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพิชยั จะดำเนินการโครงการในวันที่ ๒๗ พฤศจิก ายน ๒๔๖๒
จึงขออนุมตั จิ ดั ซือ้ จัด■ จ้างค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดรูปแบบขบวนทัง้ หมดงาบหลวงพ่อเกษม เฃมโก จำนวน
๔๔,๘๐๐ บาท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท
๑. ค่าจัดทำเครือ่ งหลวงสักการะและเครือ่ งประกอบเครือ่ งหลวง
เป็นเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท
๒. ค่าจัด ทำเสลีย่ ง แทนวางวิหารน้อย ปีนกั ษัตร
แท่นวางคัวตานปีนกั ษัตร ครกจำลอง
๓. ค่าดอกไม้และของตกแต่งในขบวน จำนวน ๑ ขบวน ประกอบด้วย เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
- ดอกไม้เหมือนจริงตกแต่งบนรถวิหารน้อย .รูปนักษัตร จำนวน ๑ ขุด
- ป็ายถือนำขบวน จำนวน ๑ ฟ้าย
๗๒๐ บาท
เป็นเงิน
๔. ค่าฟ้ายประขาสัมพันธ์ฯ
จำนวน ๒ ฟ้าย ขนาด ๒.๔๐x๑.๒๐ เมตร
ตามรายละเอียดแนบท้ายฯ
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา
(ลงขือ่ )
ความเห็น หัวหน้าสำนัก ปลัด

(นางสาวนิตยา เพขรสุวรรณ)
นัก1วฃิ าการศึกษา
ความเห.นรองปลดอนุ-ต!
๙"

'โ . V ไ ! : ^

(ลงชือ่ )

(ลงชือ่ )
(นายกฤษฏ์ อินคำเ'ซอ้ื )
หัวหน้าสำนักปลัด

(นางทิวาดา สังวรณ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น นายกอนุต .

นายกองค์การบริหารส่วนตำนุลพิขยั

รายละเอียดการออกแบบและจัดร'ปแบบขบวนทั้งหมดงๆนหลวงพ่อเกษม เขมโก
ท ี่
รายละเอีย ด
จำนวน
๑ ค่าจัดทำเครือ่ งหลวงสักการะและเครือ่ งประกอบเครือ่ งหลวง จำนวน
๑๓,0๐๐ บาท
๑. หมากสุม่ จำนวน ๑ พุม่
๑
๒. พลูสมุ่ จำนวน ๑ พุม่
๑
๓. ต้นดอก จำนวน ๑ พุม่
๑
๔. ต้นผึง้ จำนวน ๑ พุม่
๑
๔. ต้นเทียน จำนวน ๑ พุม่
๑
๖. ต้น ฝ็าย จำนวน ๑ พุม่
๑
๗. ต้นข้าวตอก จำนวน ๑ พุม่
๑
๘. ต้นหมากเบ็ง จำนวน ๑ พุม่
๑
๙. ต้นพลูเบ็ง จำนวน ๑ พุม่
๑
๑๐. ต้นข่อ จำนวน ๑ พุม่
๑
๑๑. เครือ่ งอัฐบริขาร จำนวน ๑ ขุด
๑
๑๒. เครือ่ งครัวตาน จำนวน ๑ ขุด
๑
๑๓. พานข้าวตอกดอกไม้ นํา้ ขมิน้ ส้มปอย (ขับเชิญ)
๑
จำนวน ๔ พาน
๓
๑๔. ขันดอก จำนวน ๓ พาน
๑
๑๔. ขันแก้วตัง้ สาม จำนวน ๑ ขัน
๑
๑๖. ขันหมาก , นํา้ ต้น จำนวน ๑ ขุด
ค่าจัด ทำเสลีย่ ง,แท่น วางวิห ารน้อ ย,ปีน กั ษัต ร,แท่น วางคัวตาน,ปีน กั ษัต ร
๒ .ครกจำลอง จำนวนเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท
๑. เสลีย่ งไม้1ผ่ จำนวน ๗ อัน ขนาด ๗๐ X ๗๐ ซม. จำนวน ๔ อัน,
๒
ขนาด ๔๐ X ๑๐๐ ซม. จำนวน ๑ อัน และ ขนาด ๔๔ X ๒๐๐
X ๓๐ ซม. จำนวน ๒ อัน
๒. แท่นวางวิหารน้อย ขนาด ๘๐ X ๑๘๐ ซม. จำนวน ๑ อัน
๑
๓. แท่นวางปีนกั ษัตร ขนาด ๔๔ X ๔๔ X ๑๐๐ ซม.จำนวน ๑ แท่น
๑
๑
๔. ตุงข่อข้าง จำนวน ๑๐ อัน
๔. ปีนกั ษัตร ขนาด ขนาด ๔๐ X ๔๐ X ๔๐ ซม. จำนวน ๑ ตัว
๑
๑
๖. ครกจำลอง ขนาด ขนาด ๔๐ X ๔๐ ซม. จำนวน ๑ อัน
๑
ดอกไม้และของตกแต่งในขบวน จำนวน ๑ ขบวน
๓ จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย
๑
๑. ดอกไม้เหมือนจริงตกแต่งบนรถวิหารน้อย, รูปนักษัตร 1รูปหลวง
พ่อฯ
๑
๒. ปัายถือนำขบวนจำนวน ๑ ป๋าย ขนาด ๔๐ X ๑๘๐ ซม.
ค่าป้ายประขาสัมพันธ์ฯ จำนวน ๒ ป้าย จำนวนเงิน ๗๒๐ บาท
๒
๔ ขนาด ๒.๔๐x๑.๒๐ เมตร

หน่วยนับ

พุม่
พุม่
พุม่
พุม่
พุม่
พุม่
พุม่
พุม่
พุม่
พุม่
ขุด
ขุด
พาน
พาน
ขัน
ขุด

อัน
อัน
แท่น
อัน
ตัว
อัน
ขบวน
ขุด
ป้าย
ป้าย

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง
วันที่ ๒๗ พฤศจิก ายน ๒๕๖๒

ตาม ใบจัง ชือ่ จังจ้าง เลขที่ ๓๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิก ายน ๒๕๖๒ องค์การบริห ารส่วนตำบล
พิช ยั ได้ต กลง จ้างทำของ/จ้างเหมาบ่ร กิ าร วับ เยือนใบต๋องคำ สำหรับโครงการ จ้างเหมาออกแบบและจัด เปแบบฃบวน
งานหลวงพ่อ เกษม เฃมโก จำนวน 55,000 บาท (รายละเอีย ดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธ เี ฉพาะเจาะจง เป็น จำนวนเงิน
ทํง่ สิน ๕ ๕ ,๐๐๐.0๐ บาท (ห้าหมืน่ ห้าพันบาทถ้วน)
คณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ ได้ตรวจรับ งาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้
๑. ผลการตรวจรับ
^ ถูกต้อง
-,' ครบถ้ว นตามจัญ ญา
ไม่ค รบถ้ว นตามจัญ ญา
๒. ค่าปรับ
มีคา่ ปรับ
ไม่มคี า่ ปรับ

เวัาหน้าที่

I นางทํวาดา สังวรญ'}
๓. การเบิก จ่า ยเงิน
พัวหน้าเจ้าหน้าที่ / ^ 3 สุ!-เ^
เบิก จ่า ยเงิน เป็นจำนวนเงินทํง่ สิน ๕๕1๐๐๐.๐๐ บาท
ฐค! ^ .

(นาซ'นห่ใล ชุ่น**''’1’}
นา?เก อใ'ต-น^ '1

(ลงชือ่ )......... 0 ^ ........................ ประธานกรรมการฯ
(นางสาวนิต ยา เพชรสุวรรณ)
(ลงชือ่ )..............■ ^Xโ...................กรรมการ
(นายสิรกิ ร จัน ทร์ถาวร)
(ลงชือ่ )............ .'^ไ........................ กรรมการ
(นายธงชัย ปัญ ญาเสน)

หมายเหตุ : เลขทีโ่ ครงการ๖๒๑๑๗๒๒๕๒๑๑
เลขคุม จัญ ญ า๖๒๑๑๑๕๑๕๒๖๕๙
เลขคุมตรวจรบ ๖๒๑๑x๑๕๒๕๕๗๗

ใบส่งมอบพัสดุ
เฮือนใบตองคำ
๔๒๔ หมู๗
่ ต.แม่เมาะ
อ.แม่เมาะ จังหวัดล0าปาง

๔๒๒๒0
เรือ่ ง ฃอส่งมอบพัสดุ
2
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชยั
ตามทีอ่ งค์การบริห ารส่วนตำบลพิช ยั จะดำเนิน การ จ้างเหมาออกแบบและจัดรูป แบบทัง้ หมดงาน
หลวงพ่อเกษม เฃมโก ข้า พเจ้า ร้านเลือนใบตํองคำ อมูเ่ ลขที่ ๔๒๔ หมู่ ๗ ถนน - ตำบล แม่เมาะ
อำเภอ แม่เมาะ จังหวัด ลำปาง บัดนี้ การดำเนิน การดังกล่าว ได้ดำเนิน การเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึง
ขอส่งมอบพัสดุเพือ่ ให้ องค์การบริหารส่วนตำบลพิชยั ได้ทำการตรวจรับพัสดุ ต่อไป
รวมเบนเงิน
รายละเอีย ด
ท ี่

๑

ค่าจัดทำเครือ่ งหลวงสักการะและเครือ่ งประกอบเครือ่ งหลวงจ้านวน
๑๓,๐๐0 บาท
๑. หมากสุม่ จ้านวน ๑ พุม่
๒. พลูสมุ่ จ้านวน ๑ พุม่
๓. ด้นดอก จ้านวน ๑ พุม่
๔. ด้นผึง้ จ้านวน ๑ พุม่
๔. ด้นเทียน จ้านวน ๑ พุม่
๖. ด้น ฝ็าย จ้านวน ๑ พุม่
๗. ด้นข้าวตอก จำนวน ๑ พุม่
๘. ด้นหมากเบ็ง จ้านวน ๑ พุม่
๙. ด้นพลูเบ็ง จ้านวน ๑ พุม่
๑ ๐ .ด้นช่อ จ้านวน ๑ พุม่
๑๑. เครือ่ งอัฐบริขาร จ้านวน ๑ ขุด
๑๒.เครือ่ งครัวตาน จ้านวน ๑ ขุด
๑๓.พานข้าวตอกดอกไม้นา้ี ขมิน้ ล้มปอย (ชันเขิญ)
จ้านวนพาน
๑๔.ชันดอก จ้านวน ๓ พาน
๑๔.ชันแก้วตัง้ สามจ้านวน ๑ ชัน
๑๖.ชันหมาก , นํา้ ด้นจ้านวน ๑ ขุด
ค่าจัด ทำเสลีย่ ง,แท่น วางวิห ารน้อ ย,ปีน กั ษัต ร,แท่น วางรูป หลวงพ่อ ๆ ,
แท่นวางคัวตาน,ปีนกั ษัตร,ครกจ้าลองจ้านวนเงิน ๓๗,๐๐๐ บาท
๑. เสลีย่ งไม้1ผ่ จ้านวน ๗ อัน ขนาด ๗๐ X ๗๐ ม. จ้านวน ๔ อัน,
ขนาด ๔๐ X ๑๐๐ ม. จ้านวน ๑ อัน และ ขนาด๔๔ X ๒๐๐ X
๓๐ ม. จ้านวน ๒ อัน

๑๓,๐๐๐.๐๐

๓๒,๐๐๐.๐๐

๓

๒. แท่นวางวิหารน้อย ขนาด ๘๐ X ๑๘๐ ม. จำนวน ๑ อัน
๓. แท่นวางปีนกั ษัตร ขนาด ๔๕X ๔๕X ๑ ๐ ๐ ม.จำนวน ๑ แท่น
๔. ตุงข่อข้าง จำนวน ๑๐ อัน
๕. ปีนกั ษัตร ขนาด ขนาด ๕๐ X ๕๐ X ๕ ๐ ม.จำนวน ๑ ตัว
๖. ครกจำลอง ขนาด ขนาด ๑๐๐ X ๑๐๐ X ๑๔๐ ม.จำนวน ๑
อัน
ดอกไม้และของตกแต่งในขบวนจำนวน ๑ ขบวน ประกอบด้วย
๑. ดอกไม้เหมือนจริงตกแต่งบนรถวิหารน้อย, รูปนักษัตร ,รูปหลวง
พ่อฯ
๒. ปัายถือนำขบวนจำนวน ๑ ปึาย ขนาด ๐.๗๐ X ๒.๐๐ ม.
รวม

๑๐,๐๐๐.๐๐

๕๕,๐ ๐๐.0๐

จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ
ผูส้ ง่ มอบพัสดุ
)

V

5:บนบันทีกบัญ0ข3ง
องค์ก รปกครองส่ว นทํอ ์ง คน
(0๙9ข1ใ.950ปใ่

ดฟ้งควใผ•เ'ระบบ ธ-!-/โ/ใร

ระบมงบประนา{น
ราชงาน 0
ระบบข้อ กอราย'?บ
การ?บเจน?!โปเ!]นราย?บ 0
สัคฟ่าใบปาส่งเจน 0
สทุคเจนสอ?บ/หะเปียนต่างา 0
ระบมข้อ กอรายจ่าย
ส?างโครงการเจนสะสม/เจนทุนส่า!อง
เ3นสะสม 0
สัค?โอสัคจ่าง 0
ข้นฟ้กจ่ค?โอสัคจ่างจากระบบ 6-0? 0
จ่ค ห'1(5กา 0
๓)ดเจนสคจ่าย/ทะเป็ขนค่างา 0
ระบบข้ญ ข้
รายการสันเจน ณ ร่นส์นปี 0
ทะเอขนท?พะ]'สิบ 0

อปท. อัลา้ งข้อ !)ล เ?]อเร่มใหปปิ 2558

องค์ก ารบร่ห ารล่ว นดำบอ?!ฟ้ย อ.๙๒งดำฟ่าง จ.อำปาง
ร่ม ?! 15 ห0ศรกายน 2562 (ปิงบประบาณ 2563)
เจ้า นาง ฟ้าาดา สังวร๔ (./1*ฟ 9ฆ 1ใ.9ธ^?ะฑ 6กบ ::08806[)79-05สั4 -4467มน่า ?!6280-5400599546088.๓ ก6-01=1เห,)
หน่าย
งาน
ดำแหฟ่ง ข้กบร่หารงานฟ่องสื'น
&อกทร่เธมฆ

งุ; ป'นห็ก สัด ว่เอสัด จ้าง/สัญ ญาจากระบบ 6 -6 ?
15 พกศ4กายน25620^.2019-11-07141.33]

ประร่สกิ ารแจ้๒

เลข?{โครงการ(6 -6 ? ) [62117224211
เลข?{ทุม สัญ ญาของ อปห. 138/2563 ^ ^
จ่านานเจนขอร่โอขอจ่าง/สัญ ญา* ]
55,0๓, ๓!
•ร่น ?!หาสัญ ญา [15/11/2562
สกานะ เอจ่ร*ทรางค่าเข้นการ
เลขทุมสัญ ญา(6-6?)* 621114182689
ร่น?เอํงมอมงานงวดสุดหาย !
เลข?!สัญ ญา(อ-นฬร) ฒ•ณ-ออ65/63
ใ{อเจ่าหปิ* [เออนใบส่องค่า
แผนงาน
แผน งาน * แผนงานการคาสนา?คเนธรรมแสะข้นทนาการ
!
งาน * เงานคาสนา?®)นธรรนหองสิน
\
หมวดรา ยจ่ า ย*[ คุ ๊ า ใส่ สอย~
"]
ประเกห'ร ายจ่าย * รายจ่ายเ((ยาเฟ้องสัฆการป(เข้สิราชการ?(โปเส่าสิ'กษ[แะรายจ่าย•เ

\ะ3

โดรงกา?จ่ายจ่ากเ3นสะสม/ I" “ —:ะะะไ:“ - ------ --------------’--------- ■ '— -— -----ๆ
เ3นทุนอำรองเ3นสะสม '-------------------------------------------------------- — ......-!
แหล่ง?!มา'ของเ3น
รายการ
เ3นงบประมาณ ะ โครงการงานแญดามรอยศ?หธาโหว้สาอร่ยสงฟเจ่า หลางฟ่อ
เกษมเขมโก
รวม

เสิอกแหส่งเจน

ยกมา
70,0๓ .ออ

วงเจนอน้ข ้ส ื
55,0๓ .๓ !

คงเหสือ
15,๓ อ.๓

55,0๓ .00!

เ3มล่ว งหปา
.ปเจนล้วงหน้า

ไปปีเ3นล่วงหน้า

การ?■ บหสักประสันสัญญา
*ปหสักประสันสัญญา

•.•ไ โปปีหสักประสันสัญญา

เสือ ก?บหสัก ประสัน สัญ ญา !-----กรณาเสิอก-----ร่!อ(เสัด ฟ่า* เนางสาาโสสิดา จ่นทขญ

-.

การสัด ฟ่าฐกาเปกเจน
วงเจนอนข้สตื ามสัญญา สัดฟ่าป็กาแล้ว คงเหสือสังโปสัดฟ่าป็กา
รายการ
เ3นงบประมาณ ะ โครงการงาน!)ญดาบรอยศ?ทธาไหว้สาอร่น
0.00
55,000.00
55,000.00
สงฟ'เจ่า หลางฟอเกษมเขนโก
ธเาสรเาข้เห©2005 06(5311๓6ก?0?1.0631/เส่เท;เข้51เ-อป0ก, (นเ ทฐ
่ ปใรเใ056|-น6ส.่

ใบสัง่ จ้าง
โบสัง่ จ้างเลขที่ ๓๘/ ๒๕๖๓
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล
พิชยั
ทีอ่ ยู่ - ตำบลพิชยั อำเภอเมือ งลำปาง
จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ -

ผูร้ บั จ้าง เฮือนใบตองคำ
ทีอ่ ยู่ เลขที่ ๔๒๕ หมู่ ๗
ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ๕๒๒๒๐
โทรศัพท์ เลขประจำตัวผูเ้ สียภาษี ๑๕๒๙๙๐๐๒๕๑๓๐๓

ตามที่ เฮือนใบตํองคำ ได้เสนอราคา ไว้ตอ่ องค์การบริหารส่วนตำบลพิชยั ซึง่ ได้รบั ราคาและตกลง
จ้าง ตามรายการตังต่อไปนี้

ลำดับ

รายการ

๑ จัดจ้างเหมาออกแบบและจัดรูปแบบขบวน
งานหลวงพ่อเกษม เฃมโก จำนวน ๕๕,๐๐๐
บาท ตามรายละเอียดตังต่อไปนี้
๑. ค่าจัดทำเครือ่ งหลวงสักการะ
และเครือ่ งประกอบเครือ่ งหลวง เป็น
เงิน ๑๓,๐๐๐ บาท
๒. ค่าจัดทำเสลีย่ ง แทนวางวิหาร
น้อย ปีนกั ษัตร เป็นเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท
แท่นวางคัวตานปีนกั ษัตร ครกจำลอง
๓. ค่าดอกไม้และของตกแต่งใน
ขบวน จำนวน ๑ ขบวน ประกอบด้วย เป็น
เงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
- ดอกไม้เหมือนจริงตกแต่งบนรถ
วิหารน้อย .รูปนักษัตร จำนวน ๑ ขุด
- ป้ายถือนำขบวน จำนวน ๑ ป้าย
ขนาด ๕๐ X ๑๘๐ เมตร
'รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

(ห้าหมืน่ ห้าพัน บาทถ้วน)

จำนวน

หน่วย
๑

โครงการ

จำนวนเงิน
(บาท)

ราคาต่อหน่วย
(บาท)
๕๕,๐๐๐.๐๐

๕๕,๐๐๐.๐๐

รวมเป็นเงิน
ภาษีมลู ค่าเพิม่

๕๕,๐๐๐.๐๐
-

รวมเป็นเงินทัง้ สิน้

๕๕,๐๐๐.๐๐

(นาขนานก. อุ่น ไ*'-')')
นายก กนก.'?'ชก

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๑๒ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างไต้รับใบสั่งจ้าง
๒. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๔๖๒
๓. สถานที่ส่งมอบ องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ๔. ระยะเวลารับประกัน ๕. สงวนสิทธี้ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.๑๐ ของราคางานจ้าง
แต่ต้องไม่ตากว่าวันละ ๑00.00 บาท
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธีท้ จ่ี ะไม่รบั มอบถ้าปรากฏว่าสินค้านัน้ มีลกั ษณะไม่ตรงตามรายการทีร่ ะบุไว้ในใบสัง่ จ้าง กรณีน้ี
ผูร้ ับจ้างจะต้องตำเนินการเปลีย่ นใหม่ให้ถูกต้องตามใบสัง่ จ้างทุกประการ
๗. การจ้างช่วง ผูร้ บั จ้างจะต้องไม่เอางานทัง้ หมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหนึง่ เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนทีไ่ ต้รบั
อนุญาตเป็นหนังสือจากผูว้ ่าจ้างแล้ว การทีผ่ วู้ า่ จ้างไต้อนุญาตให้จา้ งช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนัน้ ไม่เป็นเหตุให้ผรู้ บั จ้างหลุดพ้น
จากความรับผิดหรือพันธะหน้าทีแ่ ละผูร้ ับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผูร้ ับจ้างช่วง หรือของ
ตัวแทนหรือลูกจ้างของผูร้ บั จ้างช่วงนัน้ ทุกประการ กรณีผรู้ บั จ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าผินความในวรรคหนึง่ ผูร้ บั จ้างต้องช่าระ
ค่าปรับให้แก’ผูว้ ่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ทีจ่ า้ งช่วง ทัง้ นีไ้ ม่ตดั สิทธิผวู้ า่ จ้างใบการบอกเลิกสัญญา
๘. การประเมินผลการปฏบ้ติงานของผูป้ ระกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฎิปต็ งิ านแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคูส่ ญ
ั ญา
เพีอ่ นำมาประเมินผลการปฏิบต้ งิ าบของผูป้ ระกอบการ
หมายเหตุ ะ
๑. การติดอากรแสตมป๋ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย
๒.ใบสั่งจ้างสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๒๑๑๗๒๒๔๒๑๑ จ้างเหมาออกแบบและจัดรูปแบบขบวนงานหลวงพ่อเกษม เขม
โก จำบวบ ๕๕,0๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงซื่อ,
( บายมาบิต อุ่นเครือ )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายู)! ๒๔๖๒
ลงซื่อ.... ^ ^ ^ . . . . . ^ ) ^ ^ [ ^ . . ...........ผู้รับใบสั่งจ้าง
(นายบุญศรี เครอบุญมา)
ผู้รับจ้าง
วับที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เลขทีโ่ ครงการ ๖๒๑๑๗๒๒๔๒๑๑
เลขคุม สัญ ญา ๖๒๑๑๑๔๑๘๒๖๘๙

รายละเอีย ดเอกสารแนบท้าย
รายละเอีย ด
๑ ค่าจัดทำเครือ่ งหลวงสักการะและเครือ่ งประกอบเครือ่ งหลวง
จำนวน ๑๓,๐๐๐ บาท
๑. หมากสุม่ จำนวน ๑ พุม่
๒. พลูสมุ่ จำนวน ๑ พุม่
๓. ต้นดอก จำนวน ๑ พุม่
๔. ต้นผึง้ จำนวน ๑ พุม่
๔. ต้นเทียน จำนวน ๑ พุม่
๖. ต้น ฝ็าย จำนวน ๑ พุม่
๗. ต้นข้าวตอก จำนวน ๑ พุม่
๘. ต้นหมากเบ็ง จำนวน ๑ พุม่
๙. ต้นพลูเบ็ง จำนวน ๑ พุม่
๑๐. ต้นช่อ จำนวน ๑ พุม่
๑๑. เครือ่ งอัฐบริขาร จำนวน ๑ ชุด
๑๒. เครือ่ งคัวตาน จำนวน ๑ ชุด
๑๓. พานข้าวตอกดอกไม้ นํา้ ฃมิน้ สัมปอย (ขันเชิญ)
จำนวน ๔ พาน
๑๔. ขันดอก จำนวน ๓ พาน
๑๔. ขันแก้วตัง้ สาม จำนวน ๑ ขัน
๑๖. ขันหมาก , นํา้ ต้น จำนวน ๑ ชุด
๒ ค่าจัดทำเสลีย่ ง,แท่น วางวิห ารน้อย 1ปีนกั ษัตร .แท่นวางคัวตาน
.ป น
ี ก
ั ษัตร .ครกจำลอง
จำนวนเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท
๑. เสลีย่ งไม้ไผ1 จำนวน ๗ อัน ขนาด ๗๐ X ๗๐ ซม. จำนวน
๔ อัน, ขนาด ๔๐ X ๑๐๐ ซม. จำนวน ๑ อัน และ ขนาด
๕๕ X ๒๐๐ X ๓๐ ซม. จำนวน ๒ อัน
๒. แท่นวางวิหารน้อย ขนาด ๘๐ X ๑๘๐ ซม. จำนวน ๑ อัน
๓. แท่นวางปีนกั ษัตร ขนาด ๔๔ X ๔๔ X ๑๐๐ ซม.
จำนวน ๑ แท่น
๔. ตุงช่อข้าง จำนวน ๑๐ อัน
๕. ปีนกั ษัตร ขนาด ๔๐ X ๔๐ X ๔๐ ซม. จำนวน ๑ ตัว
ท ี่

รวมเป็น เงิน
๑๓,๐๐๐.๐๐

๓๒,๐๐๐.๐๐

กำหนดส่ง
มอบ

รายละเอีย ด
๖. ครกจำลอง ขนาด ๔๐ X ๔๐ ซม.
จำนวน ๑ อัน
(5^ ดอกไม้และของตกแต่งในขบวน จำนวน ๑ ขบวน ประกอบด้วย
๑. ดอกไม้เหมือนจริงตกแต่งบนรถวิหารน้อย, รูปนักษัตร
จำนวน ๑ ขุด
๒. ฟ้ายถือนำขบวนจำนวน ๑ ป้าย ขนาด ๕๐ X ๑๘๐ ซม.
ท ี่

รวม

รวมเป็น เงิน

๑๐,๐๐๐.๐๐

๕ ๕ ,000.00

กำหนดส่ง
มอบ

นฺ ■ /

/'

ทะเปียนเลขที่ ..1529900251303
คำขอทื 1..?.202062000086.........

แบบ พฅ. 0403
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ค่*ฃ ฉบับ
คำสัง่ องค์ก ารบริห ารส่วนตำบลพิช ยั
ที่ ๗๑๗/ ๒๕๖๒
เรือ่ ง แต่งตัง้ ผูต้ รวจรับ พัส ดุ สำหรับ การจ้างเหมาออกแบบและจัด รูป แบบขบวนงานหลวงพ่อ เกษม เฃมโก
จำนวน ๕๕,0๐ 0 บาท (รายละเอีย ดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธ เี ฉพาะเจาะจง
ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย มีความประสงค์จะ จ้างเหมาออกแบบและจัดรูปแบบขบวนงาน
หลวงพ่อเกษม เฃมโก จำนวน ๕ ๕ , ๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพือ่ ให้
เป็น ไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดขีเ่ อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตัง้
รายรือ่ ต่อไปนีเ้ ป็น ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาออกแบบและจัดรูปแบบขบวนงานหลวงพ่อเกษม เฃมโก

จำนวน ๕๕,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ตรวจรับพัสดุ
ประธานกรรมการฯ
เพชรสุวรรณ
นักวิซการศึกษา
กรรมการ
๒. นายสิรกิ ร จันทร์ถาวร
พนักจ้างทัว่ ไป
กรรมการ
๓. นายธงชัย ปีญณาเสน
ผูซ้ ว่ ยดับเพลง
อำนาจและหน้าที่
ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงือ่ นไขของสัญญาหรือข้อตกลงนัน้
๑. บางสาวนิต ยา

สัง่ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

มานัต อุน่ เครือ
(นายมานัต อุน่ เครือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชยั

รายละเอียดเอกสารแนบท้าย
รายละเอีย ด
๑ ค่าจัดทำเครือ่ งหลวงสักการะและเครือ่ งประกอบเครือ่ งหลวง
จำนวน ๑๓,๐๐0 บาท
๑. หมากสุม่ จำนวน ๑ พุม่
๖. พลสุม่ จำนวน ๑ พุม่
๓. ต้นดอก จำนวน ๑ พุม่
๔. ต้นผึง้ จำนวน ๑ พุม่
๔. ต้นเทียน จำนวน ๑ พุม่
๖. ต้นฝ็าย จำนวน ๑ พุม่
๗. ต้นข้าวตอก จำนวน ๑ พุม่
๘. ต้นหมากเบ็ง จำนวน ๑ พุม่
๙. ต้นพลเบ็ง จำนวน ๑ พุม่
๑๐. ต้นช่อ จำนวน ๑ พุม่
๑๑. เครือ่ งอัฐบริขาร จำนวน ๑ ชุด
๑๒. เครือ่ งคัวตาน จำนวน ๑ ชุด
๑๓. พานข้าวตอกดอกไม้ นํา้ ขมิน้ ส้มปอย (ขันเชิญ)
จำนวน ๔ พาน
๑๔. ขันดอก จำนวน ๓ พาน
๑๔. ขันแก้วตัง้ สาม จำนวน ๑ ขัน
๑๖. ขันหมาก , นํา้ ต้น จำนวน ๑ ชุด
๒ ค่าจัดทำเสลีย่ ง,แท่น วางวิห ารน้อย ,ปีนกั ษัตร .แท่นวางคัวตาน
.ป น
ี ก
ั ษัตร .ครกจำลอง
จำนวนเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท
๑. เสลีย่ งไมไผ่ จำนวน ๗ อัน ขนาด ๗๐ X ๗0 ซม. จำนวน
๔ อัน, ขนาด ๔๐ X ๑๐๐ ซม. จำนวน ๑ อัน และ ขนาด
๔๔ X ๒๐๐ X ๓๐ ซม. จำนวน ๒ อัน
๒. แท่นวางวิห ารน้อย ขนาด ๘0 X ๑๘0 ซม. จำนวน ๑ อัน
๓. แท่นวางปีนกั ษัตร ขนาด ๔๔ X ๔๔ X ๑0 0 ซม.
จำนวน ๑ แท่น
๔. ตุงช่อข้าง จำนวน ๑0 อัน
๔. ปีนกั ษัตร ขนาด ๔0 X ๔0 X ๔๐ ซม. จำนวน ๑ ตัว
ท ี่

รวมเป็น เงิน
๑๓,๐๐๐.๐๐

๓๒,๐๐๐.๐๐

กำหนดส่ง
มอบ

รายละเอีย ด
๖. ครกจำลอง ขนาด ๔๐ X ๔๐ ซม.
จำนวน ๑ อัน
(3^ ดอกไม้และของตกแต่งในขบวน จำนวน ๑ ขบวน ประกอบด้วย
๑. ดอกไม้เหมือนจริงตกแต่งบนรถวิหารน้อย, รูปนักษัตร
จำนวน ๑ ชุด
๒. ฟ้ายถือนำขบวนจำนวน ๑ ป้าย ขนาด ๔๐ X ๑๘๐ ซม.
ท ี่

รวม

รวมเป็น เงิน

๑๐,๐๐๐.๐๐

๔ ๔ ,0๐0.00

กำหนดส่ง
มอบ

คำสัง่ องคํการบริห ารส่วนตำบลพิช ยั
ท ๗๑๗/ ๒๔๖๒
เรือ่ ง แต่งตัง้ ผูต้ รวจรับ พัส ดุ สำหรับ การจ้างเหมาออกแบบและจัด รูป แบบขบวนงานหลวงพ่อเกษม เฃมโก
จำนวน ๕๔,๐๐๐ บาท (รายละเอีย ดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธ เี ฉพาะเจาะจง
ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลพิชยั มีความประสงค์จะ จ้างเหมาออกแบบและจัดรูปแบบขบวนงาน
หลวงพ่อเกษม เฃมโก จำนวน ๔๔,0๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง และเพือ่ ให้
เป็น ไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริห ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ จึงขอแต่งตัง้
รายซือ่ ต่อไปนีเ้ ป็น ผูต้ รวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาออกแบบและจัดรูปแบบขบวนงานหลวงพ่อเกษม เขมโก
จำนวน ๔๔,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง
ผูต้ รวจรับพัสดุ
๑. นฺางสาวนัตยา เพชรสุวรรณ
ประธานกรรมการๆ
นักวิซการศึกษา
๒. นายสิรกิ ร จันทร์ถาวร
กรรมการ
พนักจ้างทัว่ ไป
๓. นายธงชัย บีญญ/ไเสน
กรรมการ
ผูช้ ว่ ยดับเพลง
อำนาจและหน้าที่
ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงือ่ นไขของสัญญาหรือข้อตกลงนัน้
ลัง ณ วันทํ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๒

มานิต อุน่ เครือ
(นายมานัต อุน่ เครือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชยั

รายละเอึย ดเอกสารแนบท้าย
รายละเอืย ด
๑ ค่าจัดทำเครือ่ งหลวงสักการะและเครือ่ งประกอบเครือ่ งหลวง
จำนวน ๑๓,๐๐๐ บาท
๑. หมากสุม่ จำนวน ๑ พุม่
๒. พลสุม่ จำนวน ๑ พุม่
๓. ต้นดอก จำนวน ๑ พุม่
๔. ต้นผึง้ จำนวน ๑ พุม่
๔. ต้นเทียน จำนวน ๑ พุม่
๖. ต้น ฝ็าย จำนวน ๑ พุม่
๗. ต้นข้าวตอก จำนวน ๑ พุม่
๘. ต้นหมากเบ็ง จำนวน ๑ พุม่
๙. ต้นพลูเบ็ง จำนวน ๑ พุม่
๑๐. ต้นช่อ จำนวน ๑ พุม่
๑๑. เครือ่ งอัฐบริขาร จำนวน ๑ ชุด
๑๒. เครือ่ งคัวตาน จำนวน ๑ ชุด
๑๓. พานข้าวตอกดอกไม้ นํา้ ขมิน้ ส้มปอย (ขันเชิญ)
จำนวน ๔ พาน
๑๔. ขันดอก จำนวน ๓ พาน
๑๔. ขันแก้วตัง้ สาม จำนวน ๑ ขัน
๑๖. ขันหมาก , นํา้ ต้น จำนวน ๑ ชุด
๒ ค่าจัดทำเสลีย่ ง,แท่น วางวิห ารน้อย ,ปีนกั ษัตร .แท่นวางคัวตาน
.ป น
ี ก
ั ษัตร .ครกจำลอง
จำนวนเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท
๑. เสลีย่ งไม้ไผ่ จำนวน ๗ อัน ขนาด ๗๐ X ๗๐ ซม. จำนวน
๔ อัน, ขนาด ๔๐ X ๑๐๐ ซม. จำนวน ๑ อัน และ ขนาด
๔๔ X ๒๐๐ X ๓๐ ซม. จำนวน ๒ อัน
๒. แท่นวางวิห ารน้อย ขนาด ๘๐ X ๑๘๐ ซม. จำนวน ๑ อัน
๓. แท่นวางปีนกั ษัตร ขนาด ๔๔ X ๔๔ X ๑๐๐ ซม.
จำนวน ๑ แท่น
๔. ตุงช่อข้าง จำนวน ๑๐ อัน
๔. ปีนกั ษัตร ขนาด ๔๐ X ๔๐ X ๔๐ ซม. จำนวน ๑ ตัว
ท ี่

รวมเป็น เงิน
๑๓,๐๐๐.๐๐

๓๒,๐๐๐.๐๐

กำหนดส่ง
มอบ

ท ี่

รายละเอีย ด
๖. ครกจำลอง ขนาด ๔๐ X ๔๐ ขม.
จำนวน ๑ อัน
ดอกไม้และของตกแต่งในขบวน จำนวน ๑ ขบวน ประกอบด้วย
๑. ดอกไม้เหมือนจริงตกแต่งบนรถวิหารน้อย, รูปนักษัตร
จำนวน ๑ ชุด
๒. ป้ายถือนำขบวนจำนวน ๑ ป้าย ขนาด ๕๐ X ๑๘๐ ซม.
รวม

รวมเป็น เงิน

๑๐,00๐.๐๐

๕๕,000.00

กำหนดส่ง
มอบ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิชยั
ที่

ลป๗๒๔๐๑/

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๒

เรือ่ ง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมต้ สัง่ ซือสัง่ จ้าง
เรียน นายกองค์การบริห ารส่วนตำบลพิชยั
ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาออกแบบและจัดรูปแบบขบวนงานหลวงพ่อเกษม เขมโก จำนวน
๕๕,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา

รายซื่อผู้ยื่นข้อเสนอ

จัดจ้างเหมาออกแบบและจัดรูป เฮือนใบต่องคำ
แบบขบวนงานหลวงพ่อเกษม เขม
๒ จำนวน 55,000 บาท ตามราย
ละเอียดดังต่อไปนี้
1.ค่าจัดทำเครื่องหลวงสักการะ
และเครื่องประกอบเครื่อง
หลวง เป็นเงิน 13,000 บาท
2. ค่าจัดทำเสลี่ยง แทนวางวิหาร
น้อย ปี นักษัตร เป็นเงิน
32,000 บาท
แท่นวางคัวตานปีนักษัตร
ครกจำลอง
3. ค่าดอกไม้และของตกแต่งใน
ขบวน จำนวน 1 ขบวน ประกอบ
ด้วยเป็นเงิน 10,000 บาท
- ดอกไม้เหมือนจริงตกแต่งบน
รถวิหารน้อย ,รูปนักษ้ตร จำนวน
1 ชุด

ราคาที่เสนอ*
๔๔,๐๐๐.๐๐

ราคาที่ตกลงซื่อหรือ
จ้าง*
๔๔,๐๐๐.๐๐

- ป้ายถือนำขบวน จำนวน
1 ป้าย ขนาด 50 * 180 เมตร
(รายละเอียดแนบท้าย)
รวม

๕ ๕ , 000.00

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่า'ฃบส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้!ปรดอนุม้ต!หัสั่งซื้อสั่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว
โสภิ

(บางสาวโสภิตา จันทบุญ)
เจ้าหน้าที่

(นางทิวาดา สังวรณ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่^งปลัด อบต.พิชัย
ๅ& เ

- (นายมานิต่ อุ่นเครือ)
นายกองค์การบริหารล่นตำบลพิชัย

รายละเอีย ดเอกสารแนบท้าย
รายละเอีย ด
๑ ค่าจัดทำเครือ่ งหลวงสักการะและเครือ่ งประกอบเครือ่ งหลวง
จำนวน ๑๓,๐๐๐ บาท
๑. หมากสุม่ จำนวน ๑ พุม่
๒. พลูสมุ่ จำนวน ๑ พุม่
๓. ต้นดอก จำนวน ๑ พุม่
๔. ต้นผึง้ จำนวน ๑ พุม่
๔. ต้นเทียน จำนวน ๑ พุม่
๖. ต้น ฝ็าย จำนวน ๑ พุม่
๗. ต้นข้าวตอก จำนวน ๑ พุม่
๘. ต้นหมากเบ็ง จำนวน ๑ พุม่
๙. ต้นพลูเบ็ง จำนวน ๑ พุม่
๑๐. ต้นช่อ จำนวน ๑ พุม่
๑๑. เครือ่ งอัฐบริขาร จำนวน ๑ ชุด
๑๒. เครือ่ งคัวตาน จำนวน ๑ ชุด
๑๓. พานข้าวตอกดอกไม้ นํา้ ขมิน้ ส้มป่อย (ขันเชิญ)
จำนวน ๔ พาน
๑๔. ขันดอก จำนวน ๓ พาน
๑๔. ขันแก้วตัง้ สาม จำนวน ๑ ขัน
๑๖. ขันหมาก , นํา้ ต้น จำนวน ๑ ชุด
๒ ค่าจัดทำเสลีย่ ง,แท่น วางวิห ารน้อย ,ปีนกั ษัตร .แท่นวางคัวตาน
.ป ีนก
ั ษัตร .ครกจำลอง
จำนวนเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท
๑. เสลีย่ งไม้ไผ่ จำนวน ๗ อัน ขนาด ๗๐ X ๗0 ซม. จำนวน
๔ อัน, ขนาด ๔๐ X ๑๐๐ ซม. จำนวน ๑ อัน และ ขนาด
๔๔ X ๒๐๐ X ๓๐ ซม. จำนวน ๒ อัน
๒. แท่นวางวิห ารน้อย ขนาด ๘๐ X ๑๘๐ ซม. จำนวน ๑ อัน
๓. แท่นวางปีนกั ษัตร ขนาด ๔๔ X ๔๔ X ๑๐๐ ซม.
จำนวน ๑ แท่น
๔. ตุงช่อข้าง จำนวน ๑๐ อัน
๔. ปีนกั ษัตร ขนาด ๔๐ X ๔๐ X ๔๐ ซม. จำนวน ๑ ตัว
ท ี่

รวมเป็น เงิน
๑๓,๐๐๐.๐๐

๓๒,๐๐๐.๐๐

กำหนดส่ง
มอบ

ท ี่

รายละเอีย ด
๖. ครกจำลอง ขนาด ๔๐ X ๔๐ ขม.
จำนวน ๑ อัน
ดอกไม้และของตกแต่งในขบวน จำนวน ๑ ขบวน ประกอบด้วย
๑. ดอกไม้เหมือนจริงตกแต่งบนรถวิหารน้อย, รูปนักษัตร
จำนวน ๑ ขุด
๒. ป้ายถือนำขบวนจำนวน ๑ ป้าย ขนาด ๕๐ X ๑๘๐ ขม.
รวม

รวมเป็น เงิน

๑๐,๐๐๐.๐๐

๕๕,000.00

กำหนดส่ง
มอบ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย
ที่ ลป๗๒๔๐๑/เรื่อง รายงานขอซือฃอจ้าง

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๖๔๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย
ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยมีความประสงค์จะ จ้างเหมาออกแบบและจัดรูปแบบขบวนงานหลวง
พ่อเกษม เขมโก จำนวน ๔๔,๐0๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแบบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลี่งมีรายละเอียด ดัง
ต่อไปนี้
๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง
เพื่อสืบสานงานบุญงานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก
๒. รายละเอียดของพัสดุ
จัดจ้างเหมาออกแบบและจัดรูปแบบขบวนงานหลวงพ่อเกษม เฃมโก จำนวน 55,000 บาท ตามราย
ละเอียดดังต่อไปนี้
เป็นเงิน 13,000 บาท
1. ค่าจัดทำเครื่องหลวงสักการะและเครื่องประกอบเครื่องหลวง
2. ค่าจัดทำเสลี่ยง แทนวางวิหารน้อย ปีนักษัตร

เป็นเงิน 32,000

บาท

เป็นเงิน 10,000

บาท

แท่นวางคัวตานปีนักษัตร ครกจำลอง
3. ค่าดอกไม้และของตกแต่งในขบวน จำนวน 1 ขบวน ประกอบด้วย
- ดอกไม้เหมือนจริงตกแต่งบนรถวิหารน้อย .รูปนักษัตร จำนวน 1 ชุด
- น้ายถือนำขบวน จำนวน 1 น้าย ขนาด 0.70 X 2.00 เมตร
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
๓. ราคากลางของพัส ดุท จ่ี ะจ้างจำนวน ๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นท้าพันบาทถ้วน)
๔. วงเงิน ทีจ่ ะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ท้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. กำหนดเวลาที่ด้องการใช้พสั ดุนน้ั หรือให้งานนัน้ แล้วเสร็จ
กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๔๖๒
๖. วิธที จ่ี ะจ้าง และเหตุผลทีต่ อ้ งจ้าง
ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้
บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนื่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใข้เกณฑ์ราคา
๘. การขออนุฟต้ แต่งตัง้ คณะกรรมการต่าง ๆ
การแต่งตัง้ ผูต้ รวจรับพัสดุ
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด
๑. อนุฟต้ ใ๊ ห้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น
เอ. ลงนามในดำลังแต่งตัง้ ผูต้ รวจรับพัสดุ

โสสัศจ้จนทบุญ
(นางสาวโสภิตา จันทบุญ)
เจ้าหน้าที่

ไ ^

(นางทิวาดา สังวรณ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที/่ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิชยั
เร^ฯ

(นายมานิต อุน่ เครือ
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชยั )

รายละเอียดเอกสารแนบท้าย
รายละเอีย ด
๑ ค่าจัดทำเครือ่ งหลวงสักการะและเครือ่ งประกอบเครือ่ งหลวง
จำนวน ๑๓,๐๐๐ บาท
๑. หมากสุม่ จำนวน ๑ พุม่
๒. พลูสมุ่ จำนวน ๑ พุม่
๓. ต้นดอก จำนวน ๑ พุม่
๔. ต้นผึง้ จำนวน ๑ พุม่
๔. ต้นเทียน จำนวน ๑ พุม่
๖. ต้น ฝ็าย จำนวน ๑ พุม่
๗. ต้นข้าวตอก จำนวน ๑ พุม่
๘. ต้นหมากเบ็ง จำนวน ๑ พุม่
๙. ต้นพลูเบ็ง จำนวน ๑ พุม่
๑๐. ต้นข่อ จำนวน ๑ พุม่
๑๑. เครือ่ งอัฐบริขาร จำนวน ๑ ซด
๑๒. เครือ่ งคัวตาน จำนวน ๑ ชุด
๑๓. พานข้าวตอกดอกไม้ นํา้ ขมิน้ ส้มปอย (ขันเชิญ)
จำนวน ๔ พาน
๑๔. ขันดอก จำนวน ๓ พาน
๑๔. ขันแก้วตัง้ สาม จำนวน ๑ ขัน
๑๖. ขันหมาก , นาต้น จำนวน ๑ ชุด
๒ ค่าจัดทำเสลีย่ ง,แท่น วางวิห ารน้อย .ป ีนกั ษัตร .แท่นวางคัวตาน
.ป น
ี ก
ั ษัตร .ครกจำลอง
จำนวนเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท
๑. เสลีย่ งไม้ไผ่ จำนวน ๗ อัน ขนาด ๗๐ X ๗๐ ซม. จำนวน
๔ อัน, ขนาด ๔๐ X ๑๐๐ ซม. จำนวน ๑ อัน และ ขนาด
๔๔ X ๒๐๐ X ๓๐ ซม. จำนวน ๒ อัน
๒. แท่นวางวิหารน้อย ขนาด ๘๐ X ๑๘๐ ซม. จำนวน ๑ อัน
๓. แท่นวางปีนกั ษัตร ขนาด ๔๔ X ๔๔ X ๑๐๐ ซม.
จำนวน ๑ แท่น
๔. ตุงช่อข้าง จำนวน ๑๐ อัน
๔. ปีนกั ษัตร ขนาด ๕๐ X ๕๐ X ๔๐ ซม. จำนวน ๑ ตัว
ท ี่

รวมเป็น เงิน
๑๓,๐๐๐.๐๐

๓๒,๐๐๐.๐๐

กำหนดส่ง
มอบ

รายละเอีย ด
๖. ครกจำลอง ขนาด ๔๐ X ๔๐ ซม.
จำนวน ๑ อัน
(^ ดอกไม้และของตกแต่งในขบวน จำนวน ๑ ขบวน ประกอบด้วย
๑. ดอกไม้เหมือนจริงตกแต่งบนรถวิหารน้อย, รูปนักษัตร
จำนวน ๑ ชุด
๒. ฟ้ายถือนำขบวนจำนวน ๑ ป้าย ขนาด ๔๐ X ๑๘๐ ซม.
ท ี่

รวม

รวมเป็น เงิน

๑๐,๐๐๐.๐๐

๕๔,๐๐๐.๐0

กำหนดส่ง
มอบ

ใบเสนอราคา

3

ไ ท ั่ไ ..^ ? .

เรีย น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชยั
๑. ข้าพเจ้า ร้านเอือนใบต๋องคำ บ้านเลขที่ ๔๒๔ หมู1ที่ ๗ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ ๐๘๑ - ๑๑๐๓๙๙๒
๒. ข้าพเจ้าขอเสนอราคา งานจ้างให้กบั องค์การบริหารส่วนตำบลพิชยั ในการจ้างเหมาออกแบบและ
จัดรูปแบบทัง้ หมดงานหลวงพ่อเกษม เขมโก ซีง่ ขีแ้ จงรายละเอียดไวในเอกสารดังต่อไปนี้
รายละเอีย ด
๑ ค่าจัดทำเครือ่ งหลวงสักการะและเครือ่ งประกอบเครือ่ งหลวง
จำนวน ๑๓,๐๐๐ บาท
๑. หมากสุม่ จำนวน ๑ พุม่
๒. พลสุม่ จำนวน ๑ พุม่
๓. ต้นดอก จำนวน ๑ พุม่
๔. ต้นผึง้ จำนวน ๑ พุม่
๔. ต้นเทียน จำนวน ๑ พุม่
๖. ต้นฝ็าย จำนวน ๑ พุม่
๗. ต้นข้าวตอก จำนวน ๑ พุม่
๘. ต้นหมากเบ็ง จำนวน ๑ พุม่
๙. ต้นพลเบ็ง จำนวน ๑ พุม่
๑๐. ต้นข่อ จำนวน ๑ พุม่
๑๑. เครือ่ งอัฐบริขาร จำนวน ๑ ชุด
๑๒. เครือ่ งคัวตาน จำนวน ๑ ชุด
๑๓. พานข้าวตอกดอกไม้ นํา้ ขมิน้ ส้มปอย (ชันเชิญ)
จำนวน ๔ พาน
๑๔. ชันดอก จำนวน ๓ พาน
๑๔. ชันแก้วตัง้ สาม จำนวน ๑ ชัน
๑๖. ชันหมาก 1 นํา้ ต้น จำนวน ๑ ชุด
๒ ค่าจัดทำเสลีย่ ง,แท่น วางวิห ารน้อย ,ปีนกั ษัตร .แท่นวางคัวตาน
.ป น
ี ก
ั ษัตร .ครกจำลอง
จำนวนเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท
๑. เสลีย่ งไม่ไผ่ จำนวน ๗ อัน ขนาด ๗๐ X ๗0 ซม. จำนวน
๔ อัน, ขนาด ๔๐ X ๑๐๐ ซม. จำนวน ๑ อัน และ ขนาด
๔๔ X ๒๐๐ X ๓๐ ซม. จำนวน ๒ อัน
๒. แท่นวางวิห ารน้อย ขนาด ๘๐ X ๑๘๐ ซม. จำนวน ๑ อัน
๓. แท่นวางปีนกั ษัตร ขนาด ๔๔ X ๔๔ X ๑๐๐ ซม.
จำนวน ๑ แท่น
๔. ตุงข่อข้าง จำนวน ๑๐ อัน
๔. ปีนกั ษัตร ขนาด ๔๐ X ๔๐ X ๔๐ ซม. จำนวน ๑ ตัว
ท ี่

รวมเป็น เงิน
๑๓,๐๐๐.๐๐

๓๒,๐๐๐.๐๐

เ^;

รายละเอีย ด
๖. ครกจำลอง ขนาด ๔๐ X ๔๐ ซม.
จำนวน ๑ อัน
(5? ดอกไม้และของตกแต่งในขบวน จำนวน ๑ ขบวน ประกอบด้วย
๑. ดอกไม้เหมือนจริงตกแต่งบนรถวิหารน้อย, รูปนักษัตร
จำนวน ๑ ชุด
๒. ป้ายถือนำขบวนจำนวน ๑ ป้าย ขนาด ๕๐ X ๑๘๐ ซม.
ท ี่

รวม

รวมเป็น เงิน

๑๐,๐๐๐.๐๐

๕๕,๐ 0 0 .0 ๐

ราคารวมทัง้ หมด (ห้าหมืน่ ห้าพันบาทถ้วน) ซึง่ เป็นราคารวมภาษีมลู ค่าเพิม่ รวมทัง้ ภาษีอน่ื และค่าใช้จา่ ยทัง้ ปวง
ไว้ดว้ ยแล้ว

( บายบุญ ศร เครือบุญ มา )

ร่างขอบเขตของงาน 0โ6โ๓ ร ๐^ ^6^6โ6ก06: 7 0 โป
จัดจ้างเหมาออกแบบและจัดรูปขบวนงานหลวงพ่อเกษม เขมโก
สำนักปลัด องค์ก ารบริห ารส่วนตำบลพิช ยั
ค.

ความเป็น มา

ด้ว ย องค์ก ารบริห ารส่วนตำบลพิช ยั ได้ต ง้ั ข้อ บัญ ญัต งิ บประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ อนุมตั ริ วมทัง้ สิน้
๕ ๐,๐๐๐,๐๐๐. - บาท ซึง่ ได้รบั อนุม ตั จิ ากนายอำเภอเมือ งลำปาง แล้วนัน้ สำนักปลัด มืด วามจำเป็น ต้อ งจัด จ้างตาม
แผนงานการศาสนาวัฒ นธรรมและนัน ทนาการ งานศาสนาและวัฒ นธรรมท้อ งถิน่ งบดำเนิน งาน หมวดค่าใช้ส อย
ประเภทรายจ่ายเกีย่ วเนือ่ งกับ การปฏิบ ตั ริ าชการทีไ่ ม่เช้าลัก ษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ โครงการงานบุญ ตามรอยศรัทธา
ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เฃมโก ประจำปี ๒๕๖๒ ตัง้ ไว้ ๗๐,๐๐๐.- บาท เพือ่ จ่ายเป็น ค่าใช้จา่ ยในการดำเนิน
ตามโครงการงานบุญ ตามรอยศรัท ธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เฃมโก ประจำปี ๒๕๖๒ บีจจุบนั งบประมาณ
คงเหลือ ๗๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดหมืน่ บาทล้วน) นัน้
๒. วัตถุป ระสงค์
๒.๑ เพือ่ สืบสานงานบุญ งานบุญ ตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เฃมโก
๓. คุณ สมบัต ขิ องผูเ้ สนอราคา
๓.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องเป็น ผูม้ อื าชีพ รับ จ้างทีจ่ ะดำเนิน การจัดจ้างโดยวิธเี ฉพาะเจาะจง
๓.๒ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็นผูถ้ กู ระบุซอ่ื ไว้ในบัญ ชีรายซือ่ ผูท้ ง้ิ งานของทางราชการและได้แจ้งเวืยนซึอ่ แล้ว
หรือไม่เป็นผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลของการสัง่ ให้นติ บิ คุ คลหรือบุคคลอืน่ เป็นผูท้ ง้ิ งานตามระเบียบชองทางราชการ
๓.๓ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็นผูม้ ผื ลประโยชน์รว่ มกันกับผูเ้ สนอราคารายอืน่ และ/หรือต้องไม่เป็นผูม้ ื
ผลประโยชน์ ร่วมกันระหว่างผูเ้ สนอราคา
๓.๔ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็นผูไ้ ด้รบ
ั เอกสารสิทธหรือความคุม้ กันซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ ศาลไทยเว้น
แต่รฐั บาลของผูเ้ สนอราได้มดื ำสัง่ ให้สละสิทธีแ้ ละความคุม้ กันเซ่นว่านัน้
๔. แบบรูป รายการหรือ คุณ ลัก ษณะเฉพาะ
จัด จ้างเหมาออกแบบและจัด รูป แบบขบวนงานหลวงพ่อ เกษม เฃมโก จำนวน ๕๕,๐๐๐ บาท ตามรายละเอีย ด
ดังต่อไปนี้
๑.

ค่าจัดทำเครือ่ งหลวงสักการะและเครือ่ งประกอบเครือ่ งหลวง

๒. ค่าจัด ทำเสลีย่ ง แทนวางวิหารน้อย ปีนกั ษัตร

เป็นเงิน

๑๓,๐๐๐

บาท

เป็นเงิน

๓๒,๐๐๐

บาท

แท่นวางคัวตานปีนกั ษัตร ครกจำลอง
๓. ค่าดอกไม้และของตกแต่งในขบวน จำนวน ๑ ขบวน ประกอบด้วย เป็นเงิน

๑๐,๐๐๐

บาท

- ดอกไม้เหมือนจริงตกแต่งบนรถวิหารน้อย ,รูปนักษัตร จำนวน ๑ ชุด
- บีายถือนำขบวน จำนวน ๑ ป้าย ขนาด ๕๐ X ๑๘๐ เมตร
...7๕. ระยะเวลา

๕. ระยะเวลาการดาเนนการ
๑๒ วันนับจากวันทีล่ งนามในใบสัง่ ซือ้
๖. การรับประกัน
๗. ค่าปรับ
๘. วงเงิน งบประมาณ
เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมืน่ บาทถ้วน)
๙. หน่วยงานทีร่ บั ผิด ชอบดำเนิน การ
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพิชยั อำเภอเมืองสำปาง จังหวัดสำปาง

(นายกฤษฎ์ อินตำเซือ้ )
หัวหน้าสำนักปลัด

า?.^
(นางทิวาดา ลัง วรณ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิชยั

ข้อ พิจ ารณา

(นายมานิด อุน่ เครือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชยั

บนทกขอความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพิชยั อำเภอเมือง จังหวัดสำปาง
ที่ ลป ๗๒๔๐๑/ ■ /
วันที่ ไ)/โดีอน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๒
เรือ ง ขออนุมตั ดิ ำเนินการจัดซือ้ /จัดจ้างโครงการโครงการงานบุญ ตามวฐยศรัทธาฯ หลวงพ่อเกษม เขม'โก
ประจำปี ๒๔๖๒
เรีย น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชยั
ตามทีอ่ งค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลพิช ยั ได้ตง้ั งบประมาณ ตามข้อ บัญ ญัต งิ บประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๓ แผนงานการศาสนาวัฒ นธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน่
งบดำเนินงาน หมวดค่าใข้สอย ประเภทรายจ่ายเกีย่ วเนือ่ งกับ การปฎิน ตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่
ๆ โครงการงานบุญ ตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก ประจำปี ๒๔๖๒ ตัง้ ไว้ ๗๐,๐๐๐.บาท เพือ่ จ่ายเป็น ค่าใช้จา่ ยในการดำเนิน ตามโครงการงานบุญ ตามรอยศรัท ธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม
เขมโก ประจำปี ๒๔๖๒
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพิชยั จะดำเนินการโครงการในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๔๖๒
จึงขออนุม ตั จิ ดั ซือ้ จัด จ้างค่าจ้างเหมาออกแบบและจัด รูป แบบขบวนทัง้ หมดงานหลวงพ่อ เกษม เฃมโก จำนวน
๔๔,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ค่าจัดทำเครือ่ งหลวงลักการะและเครือ่ งประกอบเครือ่ งหลวง
เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท
๒. ค่าจัด ทำเสลีย่ ง แทนวางวิหารน้อย ปีนกั ษัตร
เป็นเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท
แท่นวางคัวตานปีนกั ษัตร ครกจำลอง
๓. ค่าดอกไม้และของตกแต่งในขบวน จำนวน ๑ ขบวน ประกอบด้วย เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
- ดอกไม้เหมือนจริงตกแต่งบนรถวิหารน้อย 1รูปนักษัตร จำนวน ๑ ชุด
- ป้ายถือนำขบวน จำนวน ๑ ป้าย
ตามรายละเอียดแนบท้ายฯ
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา
(ลงซือ่ )
ความเห็น หัวหน้าสำนัก ปลัด

(นางสาวนิตยา เพชรสุวรรณ)
นักวิชาการศึกษา
ความเห็น รองปลัดอบต- พ่)4ท &
ิ ป
(ลงซือ่ )

'ๆ(เ^

(นางทิวาดา สังวรณ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น นายกอบต.

(นางสาวนิ?;ยา เพีชัริสุ๊วิร๊รํณ)

(นายมานิต อุน่ เครือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชยั

(วั!'วิซาก•.'ร^'','••‘''“ '"■ ติ^',ร

รายละเอียดการออกแบบและจัดรูปแบบขบวนทั้งหมดงานหลวงพ่อเกษม เขมโก
0
หน่วยนับ
จำนวน
ที
รายละเอยด
๑ ค่าจัดทำเครื่องหลวงสักการะและเครื่องประกอบเครื่องหลวง
จำนวน ๑๓,๐๐๐ บาท
พุ่ม
๑. หมากสุ่ม จำนวน ๑ พุ่ม
๑
พุ่ม
๒. พลูสุ่ม จำนวน ๑ พุ่ม
๑
พุ่ม
๓. ต้นดอก จำนวน ๑ พุ่ม
๑
พุ่ม
๔. ต้นผึ้ง จำนวน ๑ พุ่ม
๑
พุ่ม
๔. ต้นเทียน จำนวน ๑ พุ่ม
๑
พุ่ม
๖. ต้นฝ็าย จำนวน ๑ พุ่ม
๑
พุ่ม
๗. ต้นข้าวตอก จำนวน ๑ พุ่ม
๑
พุ่ม
๘. ต้นหมากเบ็ง จำนวน ๑ พุ่ม
๑
พุ่ม
๙. ต้นพลูเบ็ง จำนวน ๑ พุ่ม
๑
พุ่ม
๑๐. ต้นช่อ จำนวน ๑ พุ่ม
๑
ชุด
๑๑. เครื่องอัฐบริขาร จำนวน ๑ ชุด
๑
ชุด
๑๒. เครื่องครัวตาน จำนวน ๑ ชุด
๑
พาน
๑๓. พานข้าวตอกดอกไม้ นํ้าขมิ้นส้มปอย (ขันเชิญ)
๑
จำนวน ๔ พาน
๓
พาน
๑๔. ขันดอก จำนวน ๓ พาน
ขัน
๑
๑๔. ขันแก้วตั้งสาม จำนวน ๑ ขัน
ชุด
๑
๑๖. ขันหมาก 1นํ้าต้น จำนวน ๑ ชุด
ค่าจัดทำเสลี่ยง,แท่นวางวิหารน้อย,ปีนักษัตร,แท่นวางคัวตาน
๒ 1ปี,นักษัตร,ครก'จำลอง จำนวนเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท
อับ
๑. เสลี่ยงไม้ไผ, จำนวน ๗ อัน ขนาด ๗๐ X ๗๐ ซม.
๒
จำนวน ๔ อัน, ขนาด ๔๐ X ๑๐๐ ซม. จำนวน ๑
อัน และ ขนาด ๔๔ X ๒๐๐ X ๓๐ ซม. จำนวน ๒
อัน
อัน
๒. แท่นวางวิหารน้อย ขนาด ๘๐ X ๑๘๐ ซม. จำนวน
๑
๑ อัน
แท่น
๓. แท่นวางปีนักษัตร ขนาด ๔๔ X ๔๔ X ๑๐๐ ซม.
๑
จำนวน ๑ แท่น
๔. ตุงช่อข้าง จำนวน ๑๐ อัน
อัน
๑๐
ตัว
๔. ปีนักษัตร ขนาด ขนาด ๔๐ X ๔๐ X ๔๐ ซม.
๑
จำนวน ๑ ตัว
อัน
๖. ครกจำลอง ขนาด ขนาด ๔๐ X ๔๐ ซม. จำนวน ๑
๑
อัน
ดอกไม้และของตกแต่งในขบวน จำนวน ๑ ขบวน
ขบวน
๑
๓ จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย
0
๑. ดอกไม้เหมือนจริงตกแต่งบนรถวิหารน้อย, รูป
' ๑ -'
นักษัตร ,รูปหลวงพ่อฯ
เ
(1
ป้าย
๒. ป้ายถือนำขบวนจำนวน ๑ ป้าย ขนาด ๔๐ X ๑๘๐
๑
V
เพชรสุ
ว
รรณ)
(บางสาวบิ
ต
ย'1
ซม.
144
น)ใวิ''ชากๆว่คีเ '๙ ฟน้บัผิแ 13

บัน ทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสำปาง
ท ลป ๗๒๔๐๑/วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๒
เรอง ขออนุฟ้ตดำเนินการโครงการงานบุญตามรอยศรัทฐา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก
ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๓
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย
๑. เรื่องเดิม
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ได้ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ได้ตั้งไว้ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆโครงการงานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อ
เกษม เขมโก ประกอบกับแผนพัฒนาอบต.พิชัยสี่ปี(พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๔)ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม/ชุมชน
๓.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ นั้น
๒. ช้อเท็จจริง
องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย จึงได้จัดทำโครงการงานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า
หลวงพ่อเกษม เฃมโก ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๓ ฃี้นเพื่อเปีนการส่งเสริมให้ประซาซนเห็นความสำคัญและ
รักษาไว้ ซึ่งศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และสนับสบุนให้ประซาซนในตำบลพิชัย ได้ร่วม
กิจกรรมดังกล่าวๆ เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยที่สืบทอดต่อกันมาให้
คงอยู่สืบทอดสู่ลูกหลานต่อไป
๓. ข้อเสนอ/พิจารณา
เพื่อให้การดำเนินโครงการงานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ และแจ้งให้ส่วนที่
รับผิดขอบดำเนินการตามขั้นตอน ต่อไป(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายบี้)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ)
ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

0 ^
(นางสาวนิตยา เพชรสุวรรณ)
นักริชาการศึกษาปฏิบัติการ
ความเห็นรองปลัดอบด.
-'' เ&!ฟ'สื^น.ท)(V■ •^!'เ.?

(ลงซื่อ)

(ลงซื่อ)

ไ ^ /^ - '- 7
(นางทิวาดา สังวรณ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ความเห็นนายกอบด.

(นาอักสุษฏ์ อินคำเชื้อ)
หัวหน้าสำนักปลัด
ความเห็นปลัดอบต.
0^* * ^

\ ปีเ& 3

(ลงซื่อ) ^ 3 -.
&
(นายสมพร สติแน่)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

^ า ว น ิ! ฟ ้า ไ ^ ^ ^ .
VIIวฃาการธั๊,-)ษๆ'บุฏิบํ^ [ๅ'■1^

(ลงซื่อ)
(นายมาบิต อุ่นเครือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลฟืซัย
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โครงการงานบุญตามรอยศรทธา ไหว้สาอฺริยสงฆ์เจ้าห.ลวงพ่อเกษม เฃมโค
*07 ^ 1* 1 4

๑. ชือ่ โครงการ
งานบุญ ตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก
๒. หลัก การและเหตุผ ล

;

(นางสาวนิตยา เฬชรสุวร1ณ}
นัก วิช าการดีภ ษาบุเ ^0.ใร

ตามพระราซบัญ ญ้ตสิ ภาตำบลและองค์การบริห ารส่วนตำบล พ.ศ.๒๔๓๗ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมถึง
ฉบับปัจจุบนั มาตรา ๖๖ , ๖๗ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที(่ ๔) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (๖)ส่งเสริมการพัฒ นาสตรี เด็ก เยาวฃน ผูส้ งู อายุ และผูพ้ กิ าร (๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญ ญาห้องถิน่ และวัฒ นธรรมอันดีของท้องถิน่ และพระราชบัญ ญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกดรองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.๒๔๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมือ งพัท ยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมื
อำนาจและหน้าทีใ่ นการจัดระบบการบริการสาธารณะเพือ่ ประโยชน์ชองประซาซนในท้องถิน่ ของตนเอง (๑๑) การ
บำรุงรัก ษาศิล ปะ จารีต ประเพณี ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และวัฒ นธรรมอันดีของท้องถิน่ ประกอบกับ นโยบาย/
ยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาประเทศ ยุท ธศาสาตร์ชาติ(พ.ศ.๒๔๖๐-๒๔๗๙) ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒ นาใน
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคม ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๔๖๐ - ๒๔๖๔) ยุท ธศาสตร์ท ่ี ๙ และยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นา
จังหวัดลำปาง (ยุท ธศาสตร์ท ่ี ๑) จึงมีความจำเป็น อย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องปฏิบ ตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสัง่ การที่
เกีย่ วข้อง เพือ่ ให้ประชาซนในท้องถิน่ ของตนเอง ได้มสื ว่ นร่วมและรับประโยชน์อนั สูงสุด
ตามประกาศจังหวัด ลำปาง เรือ่ ง งานประเพณีทอ้ งถิน่ ในพืน้ ทีเ่ ขตจังหวัดลำปาง ประเพณีงานบุญ
ตามรอยศรัท ธา ไหว้ส าอริย สงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก เพือ่ ให้ก ารจัด งานประเพณีข ององค์ก รปกครองส่วน
ท้องถิน่ เป็น ไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบและหนังสือสัง่ การทีเ่ กีย่ วข้อง ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ลำปาง จึง อาศัย อำนาจตามข้อ ๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก จ่ายค่าใช้จา่ ยใบการจัด งาน การ
จัดการแช่งชัน กีฬ าและการส่งนักกีฬ าเข้าร่วมแข่งขัน กีฬ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.๒๔๔๙ ประกอบกับ
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๔๔๗ ลงวันที่ ๒๘ กัน ยายน ๒๔๖๑ เรือ่ ง ชักซ้อ มแนวทาง
ปฏิบตั กิ ารจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
การจัดงานบุญ ตามรอยศรัท ธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก เป็นการจัดขบวนอัญ เชิญ
เครือ่ งสัก การะหลวงพ่อ เกษม เฃมโก ขบวนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิน่ มีองค์ประกอบ สาระ ความเชือ่ ตาม
ประเพณีวฒ
ั นธรรมอันดีงานของท้องถิน่ เป็น การจัด งานทีเ่ กิด จาก แรงศรัท ธา และความร่วมมือชองทุกภาคส่วนใน
พืน้ ที่ เป็น งานบุญ ตามรอยศรัท ธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เฃมโก เป็นงานเปิดพืน้ ทีใ่ ห้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ได้น ำศิล ปะพืน้ ที่ ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ชองดีของตำบลแสดง เผยแพร่ ถ่ายทอด และแลกเปลีย่ นวัฒ นธรรม
รวมทัง้ เป็นกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมพุทธศาสนิกซนร่วมกับปฏิบตั บูชาตามความเชือ่ ของชาวพุทธ และเป็น งานบุญ ทีเ่ กิดจาก
ความร่วมมือ ด้วยแรงศรัท ธาของทุก ภาคส่วน ชืง่ ในงานประกอบด้วย ขบวนอัญ เชิญ สักการะหลวงพ่อเกษม เฃมโก
นิท รรศการประวัต หิ ลวงพ่อ เกษม เฃมโก นิท รรศการพระเครือ่ งหลวงพ่อ เกษม เฃมโก นิท รรศการ เล่าเรือ่ งเมือ ง
ลำปางจากอดีตจบถึงปัจจุบ นั นิทรรศการเรือ่ งใขในพระพุทธศาสนา พิธทำบุญ อุทศิ ส่วนกุศล สวดมาติกา บังสุกลุ
กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร พิงเทศน์ ปฏิบตั ธิ รรมและสวดพระอภิธรรม การจำหน่ายสิน ค้าราประหยัด การจำหน่าย
สิน ค้าหนีง่ ตำบลหนึง่ ผลิตภัณ ฑ์ และการจำหน่ายผลิต ผลการเกษตร (เกษตรอิน ทรีย)์ ซึง่ ในแต่ละกิจกรรมตังกล่าว

อำเภอเมือ งลำปาง •ได้มอบหมายให้สว่ นราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ คณะสงฆ์จงั หวัดลำปาง และภาคเอกซน
ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมแต่ล**กิจฦรวน
องค์ก ารบริห ารส่วนตำบลพิช ยั จึงได้จดั ทำโครงการงานบุญ ตามรอยศรัท ธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจัา
หลวงพ่อ เกษม เฃมโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ อนึง่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ทีอ่ ำเภอเมือง
ลำปางทุกแห่ง ได้รบั มอบหมายให้จดั ขบวนอัญ เชิญ เครือ่ งสักการะหลวงพ่อเกษม เขนโก พร้อมทัง้ จัดทำองค์ความ!
เครองสัก การะ เครือ่ งใช้ในพระพุทธศาสนาทีป่ รากฏในขบวน•ใ นำมาจัดทำในรูปแบบของนิทรรศการ เพือ่ ให้เด็ก
เยาวชน ประซาขนและผูส้ นใจได้เรียน! และมอบหมายให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้จดั ทัง้ งบประมาณใน
การดำเนิน งานของตนเอง
๓. วัตถุป ระสงค์
๑. เพือ่ ระลึกถึงคุณ งามความดี และคำสอนของหลวงพ่อเกษม เขมโกด้วยความเคารพศรัทธา
๒. เพือ่ ส่งเสริมการถ่ายทอด แลกเปลีย่ นศิลปะ วัฒนธรรม ภูมปิ ญ
ี ญาท้องถิน่ และของดีในตำบล
๓. เพือ่ ส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพืน้ ที่
๔. เปืาหมาย
๔.๑ เซิงปริม าณ
๑. จัดขบวนอันเชิญ เครือ่ งสักการะหลวงพ่อเกษม เฃมโก ตามองค์ประกอบทีก่ ำหนด
จำนวน ๑ ขบวน
๒. ผูเ้ ช้าร่วมขบวน ได้แก่ คณะผูบ้ ริหารท้องถิน่ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ส่วนท้องถิน่ และประซาขนในพืน้ ที่ รวมจำนวน ๑๐๐ คน ขึน้ ไป
๔.๒ เซิงคุณ ภาพ
- ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมๆ ได้ ร่วมกันอนุรกั ษ์ รักษา สืบสาบ ศิลปะพืน้ ที่ ภูมปิ ญ
ี ญาท้องถิน่ ของดีของตำบล
แสดง เผยแพร่ ถ่ายทอด และแลกเปลีย่ นวัฒนธรรม รวมทัง้ เป็นกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมพุทธศาสนิกขนร่วมกับปฏิบตั บิ ชู า
ตามความเชือ่ ของซาวพุท ธ คุณค่าวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน่ สืบทอดต่อกันมาใบอดีตให้คงอยูส่ บื ไป
- ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมๆ มีปภิสมั พันธ์ทด่ี ตี อ่ กัน เกิดความรักความสามัคคีในซุ?&นุ} ^ '- 305 *'-, - 1
๕. ระยะเวลาดำเนิน การ
(นางสาวนึปดยา
่5; เพชรสุวรรณ*
วันที่ ๒๗ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๖๒
นกว'ซาการสืกษๆปฏิบัติท-าร
๖. สถานทีด่ ำเนิน การ
สถานทีธ่ รรมหลวงพ่อเกษม เขมโก ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือ งลำปาง จังหวัดลำปาง
๗. วิธ กี ารดำเนิน การ (กอ (ะ/ง
. ๑. จัดทำเพือ่ เสนอ'โครงการ/แต่งทัง้ คณะกรรมการดำเนิน งานๆ/ประ'ชมุ เตรียมความ'พ ร้อม/1กำหนดการ
ทำงาบและผูร้ บั ผิดซอบ/จัดหาและเตรียมวัส ดุอปุ กรณ์ตา่ งๆ ทีต่ อ้ งใช้ไนกิจกรรมต่างๆ (I3)
๒. ดำเนิน การจัดกิจกรรม/ติดต่อประสานงานทุกส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง/ประซาสัมพัน ธ์/ ดำเนิน จัด ^อจัด จ้างแล5
แต่งทัง้ คณะกรรมการูในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง (อ)
กิจกรรม
๑.) กิจกรรมจัดขบวนอันเชิญ เครือ่ งสักการะหลวงพ่อเกษม เขมโก
๒.) กิจกรรมนำศิลปะพืน้ ที่ ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของดีของตำบลแสดง เผยแพร่ ถ่ายทอด และ
แลกเปลีย่ นวัฒ นธรรม รวมทัง้ เป็นกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมพุทธศาลนิก‘ชนร่วมกัษนํฏนิ ดิ ไิ !'ชาตามความ
เชือ่ ซองซาวพุทธ
๓.) กิจกรรมจัดนิทรรศการและจำหน่ายสิน ค้า 070ก/สิน ค้า ผลิตภัณฑ์ชมุ ซบ ภูมปิ ญ
ี ญาท้องกิน
๓.ติด ตาม.../...

- ๓๓. ติด ตาม ปรับปรุง แก้!,ขและประเมินผลการทำงาน ( 0
๔. วิเคราะห์ผลความสำเร็จการจัดกิจกรรม/รายงานผลการดำเนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง (/ป
๖. ผูร้ บั ผิด ชอบโครงการ
งานส่งเสริม การศึก ษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพิชยั
๗. งบประมาณ
ตามข้อบัญ ญ้ตงิ บประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาผ ๒๔๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิชยั ได้ตง้ั ไว้
ในแผนงานการศาสนาวัฒ นธรรมและนัน ทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน่ งบดำเนิน งาน ค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกีย่ วเนือ่ งกับ การปฏิบ ตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลัก ษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ โครงการงานบุญตามรอยศรัทธาไหว้
สาอริยสงฆ์ หลวงพ่อเกษมเฃม ตัง้ ไว้ ๗๐,๐๐0 .- บาท และปรากฎอยูใ่ นแผนพัฒ นาสีป่ ี (พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๔) ตาม
บัญ ชีแนบท้ายโครงการฯ
๘. ผลทีค่ าดว่าจะได้ร บั
๘.๑ ส่งเสริมพุทธศาสนิกซนร่วมกับปฏิบต้ บิ ชู าตามความเชือ่ ของซาวพุทธ
๘.๒ ได้รว่ มกัน เผยแพร่ ถ่ายทอด แลกเปลีย่ นวัฒนธรรม ศิลปะพืน้ ที่ ซองดีซองตำบล ภูมปิ ญ
ี ญาท้องถิน่
๘.๓ ได้รว่ มกันอนุรกั ษ์ รักษา สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณซนก่อให้เกิดประโยซน์
และสร้างคุณ ค่าต่อชุมซน
๘.๔ เกิด ความรัก ความสามัคคีในชุมซน
...ผ้เสนอโครงการ
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..1. ผ้อนมิต'ิ โครงการ

( นายมาบิต อุน่ เครือ )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชยั

บัญ ชีแ นบท้ายโครงการ
ตามข้อบัญ ญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕าอ๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิขย้ ได้ตง้ั ไว้
แผนงานการศาสนาวัฒ นธรรมและนัน ทนาการ งานศาสนาและวัฒ นธรรมท้องถิน่ งบดำเนิน งาน หมวดค่าไข้ลอย
ประเภทรายจ่ายเกีย่ วเนือ่ งกับ การปฏิบ ตั ริ ๅฃการทีไ่ ม่เข้าลัเาษณะรๅยจ่ๅยหมวต!)บ *1 โครงการงานบุญ ตามรอย
ศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เฃมโก ประจำปี ๒๔๖๒ ตัง้ ไว้ ๗©,๐๐๐.- บาท เพือ่ จ่ายเป็น ค่าใข้จา่ ยใน
การดำเนิน ตามโครงการงานบุญ ตามรอยศรัท ธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เฃมโก ประจำปี ๒๕:๖๒ (หน้า
๑๒๔) ตามรายการดังต่อไปนี้
รายละเอียด
๑ ค่าจัดทำเครือ่ งหลวงสักการะและเครือ่ งประกอบเครือ่ งหลวง
จำนวน ๑๓,๐๐๐ บาท
๑. หมากสุม่ จำนวน ๑ พุม่
๒. พลสุม่ จำนวน ๑ พุม่
๓. ต้นดอก จำนวน ๑ พุม่
๔. ต้นผึง้ จำนวน ๑ พุม่
๔. ต้นเทียน จำนวน ๑ พุม่
๖. ต้น ฝ็าย จำนวน ๑ พุม่
๗. ต้นข้าวตอก จำนวน ๑ พุม่
๘. ต้น หมากเบ็ง จำนวน ๑ พุม่
๙. ต้นพลูเบ็ง จำนวน ๑ พุม่
๑๐. ต้นช่อ จำนวน ๑ พุม่
๑๑. เครือ่ งอัฐบริขาร จำนวน ๑ ขุด
๑๒. เครือ่ งคัวตาน จำนวน ๑ ขุด
๑๓. พานข้าวตอกดอกไม้ นํา้ ขมิน้ ส้มป่อย (ข้นเชิญ)
จำนวน ๔ พาน
๑๔. ข้นดอก จำนวน ๓ พาน
๑๔. ข้นแก้วตัง้ สาม จำนวน ๑ ข้น
๑๖. ข้นหมาก 1 นกต้น จำนวน ๑ ขุด
๒ ค่าจัดทำเสลีย่ ง,แท่น วางวิห ารน้อย 1ปีนกั ษัตร 1แท่นวางคัวตาน
1ปีนกั ษัตร .ครกจำลอง จำนวนเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท
๑. เสลีย่ งไม้ไผ่ จำนวน ๗ อัน ขนาด ๗๐ X ๗๐ ซม. จำนวน
๔ อัน, ขนาด ๔๐ X ๑๐๐ ซม. จำนวน ๑ อัน และ ขนาด
๔๔ X ๒๐๐ X ๓๐ ซม. จำนวน ๒ อัน
ท ี่

รวมเป็น เงิน
๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๓๒,๐๐๐ บาท

'*๗^------------------------------------

รวมเป็นเงิน

รายละเอียด
๒. แท่นวางวิหารน้อย ขนาด ๘๐ X ๑๘๐ ซม. จำนวน ๑ อัน
๓. แท่นวางปีนกั ษัตร ขนาด ๔๕ X ๔๔ X ๑๐๐ ซม. จำนวน ๑ แท่น
๔. ตุงช่อข้าง จำนวน ๑๐ อัน
๔. ปีนกั ษัตร ขนาด ๔๐ X ๔๐ X ๔๐ ซม. จำนวน ๑ ตัว
๖. ครกจำลอง ขนาด ๔๐ X ๔๐ ซม. จำนวน ๑ อัน
๓ ดอกไม้และของตกแต่งในขบวน จำนวน ๑ ขบวน ประกอบด้วย
๑. ดอกไม้เหมือนจริงตกแต่งบนรถวิหารน้อย, รูปนักษัตร
จำนวน ๑ ขุด
๒. ป้ายถือนำขบวนจำนวน ๑ ป้าย ขนาด ๔๐ X ๑๘๐ ซม.
ท ี่

๑๐,๐๐๐ บาท

รวม

๔๔,๐0๐ บาท

(นางสาวปนซา เไาชรลุวรรณ)
นักวิซาการคึกษ'าปฎิ,บัดการ

