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ชื่องาน กลุ่ม จ านวน ระยะเวลา
ประเพณี เปา้หมาย ผู้เข้าร่วม(คน) สืบทอด(ป)ี

1 อบจ.นครศรีฯ บญุสารทเดือนสิบ 1.เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน และประชาชนร่วมกันอนุรักษ ์และ 1.กิจกรรมประชันหนังตะลุงชิงถ้วยพระราชทาน จังหวดั อ าเภอ อปท. ในเขตพืน้ที่ 20,000 100
จังหวดันครศรีธรรมราช สืบทอดประเพณีบญุสารทเดือนสิบของชาวจังหวดันครศรีธรรมราช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวดันครศรีธรรมราช

2.เพือ่เสริมสร้างความรักสมานสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันของท้องถิ่น 2.การประกวดแข่งชันเพลงร้องเรือชิงถ้วยพระราชทาน ผู้น าเยาวชน และประชาชนทั่วไป
และชุมชนต่างๆ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

3.กิจกรรมการประกวดแข่งขันหนังตะลุงเยาวชน
4.กิจกรรมการประกวดแข่งขันมโนหร์าเยาวชน
5.กิจกรรมการเดินขบวนแหห่มรับ และการประกวดหมรับ
6.กิจกรรมการจัดประกวดหุน่เปรต และขบวนแหหุ่น่เปรต
7.กิจกรรมจัดประกวดหุน่เปรต และขบวนแหหุ่น่เปรต
8.กิจกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรมอันดีงามท้องถิ่น

ลากพระ 1.เพือ่สร้างจิตส านึก ใหก้ับเยาวชน ประชาชน ได้เหน็คุณค่า หวงแหน 1.กิจกรรมการประกวดนมพระประเภทสวยงาม ผู้น า เยาวชน และปชช.ในเขตพืน้ที่ 10,000 1,288
จังหวดันครศรีธรรมราช และสืบทอดงานประเพณีลากพระจังหวดันครศรีธรรมราช การคิดสร้างสรรค์ และด้ังเดิม(ล้อไม)้

2.เพือ่เสริมสร้างความรักสมานสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันของท้องถิ่น 2.กิจกรรมการประกวดแข่งขันกลองยาว กินต้ม โยน
และชุมชนต่างๆ 3.พธิสีมโภชชนมพระ
3.เพือ่เปดิพืน้ที่แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวติ และเปน็แหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย 4.กิจกรรมศิลปะการแสดงเพือ่ส่งเสริมการอนุรักษม์รดก
ของเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป โดยใช้วฒันธรรมเปน็ส่ือ ทางศิลปวฒันธรรมท้องถิ่น

5.กิจกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

สรงน้ าพอ่ท่านคล้าย 1.เพือ่อนุรักษ ์สืบสาน ขนมธรรมเนียม และวฒันธรรมประเพณีสรงน้ า 1.กิจกรรมสรงน้ ารูปเหมือนพอ่ท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ผู้น า,วดั,เยาวชน และประชาชน 5,000 15
วาจาสิทธิ์ พอ่ท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ใหค้งอยู่สืบไป วดัราษฎร์บ ารุง อ าเภอช้างกลาง จังหวดันครศรีธรรมราช อ.ช้างกลางและพืน้ที่ใกล้เคียง
วดัราษฎร์บ ารุง 2.เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ และสืบสารประเพณีวฒันธรรมท้องถิ่นตาม 2.กิจกรรมศิลปะการแสดงเพือ่ส่งเสริมการอนุรักษม์รดก
อ าเภอช้างกลาง อัธยาศัยของเยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป ทางศิลปวฒันธรรมท้องถิ่น

3.กิจกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

ท าบญุใหท้านไฟ 1.เพือ่อนุรัษ ์สืบสานประเพณีการใหท้านไฟ และเปน็การรักษามรดก 1.กิจกรรมงานประเพณีท าบญุใหท้านไฟที่เปน็ต้นแบบ ผู้น า,วดั,เยาวชน และประชาชน 1,000 236
(วดัพรหมโลก) ทางวฒันธรรมของพทุธศาสนิกชนชาวนครศรีธรรมราชใหเ้ปน็แบบอย่าง จังหวดันครศรีธรรมราช อ าเภอพรหมคีรีและพืน้ที่ใกล้เคียง
อ.พรหมคีรี แก่อนุชนรุ่นหลังต่อไป 2.กิจกรรมศิลปะการแสดงเพือ่ส่งเสริมการอนุรักษม์รดก

2.เพือ่เปน็ท านุบ ารุงพระพทุธศาสนา ใหเ้จริญรุ่งเรืองวฒันาสืบไป ทางศิลปวฒันธรรมท้องถิ่น

ลากพระบก 1.เพือ่เปน็การอนุรักษ ์และส่งเสริมใหม้ีการสืบทอดประเพณีลากพระบก 1.กิจกรรมการประกวดนมพระ เยาวชน และประชาชนในเชตพืน้ 3,000 200
เดือนหา้ไทย (เดือนหา้ไทย) 2.พธิสีมโภชนมพระ (จัดในช่วง เมษายน ของทุกป)ี
(วดัยางค้อม อ.พปินู) 2.เพือ่ส่งเสริมสร้างความรักความสามัคคีในกลุ่มประชาชนที่มีวฒันธรรม 3.กิจกรรมศิลปะการแสดงเพือ่ส่งเสริมการอนุรักษม์รดก

ประเพณีร่วมกัน ทางศิลปวฒันธรรมท้องถิ่น

อปท.อุดหนุนหรือจัดเอง
(จ านวนปี)กิจกรรม/งานที่ อปท.

๑ อ าเภอเมือง

วตัถุประสงค์ 
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ชื่องาน กลุ่ม จ านวน ระยะเวลา
ประเพณี เปา้หมาย ผู้เข้าร่วม(คน) สืบทอด(ป)ี

อปท.อุดหนุนหรือจัดเอง
(จ านวนปี)กิจกรรม/งานที่ อปท. วตัถุประสงค์ 

4.กิจกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

ร าลึก"เพลงบอกสร้อย เสียงเสนาะ"1.เพือ่เผยแพร่เกียรติคุณของศิลปนิแหง่ชาติ"ร าลึกเพลงบอกสร้อย 1.กิจกรรมประกวดเพลงบอก เยาวชน ประชาชนในเขตพืน้ที่อ าเภอ 3,000 22
ศิลปนิแหง่ชาติ สาขาศิลปะการแสดงเสียงเสนาะและศิลปนิ 2.กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปวฒันธรรมพืน้บา้น เฉลิมพระเกียรติและพืน้ที่ใกล้เคียง
การแสดง(เพลงบอก) 2.เพือ่ช่วยกันอนุรักษแ์ละส่งเสริมใหก้ารสืบทอดศิลปะการแสดงพืน้บา้น โดยใช้ศิลปนิเปน็ส่ือในการถ่ายทอด

ภาคใต้ 3.กิจกรรมการประกวดเพลงร้องเรือเด็ก
4.กิจกรรมแข่งขันเพลงร้องเรือเด็ก
5.กิจกรรมการประกวดเพลงไทยลูกทุ่ง
6.กิจกรรมศิลปะการแสดงเพือ่ส่งเสริมการอนุรักษม์รดก
ทางศิลปวฒันธรรมท้องถิ่น
7.กิจกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

2 ทน.นครศรีธรรมราช เทศกาลมหา เพือ่ส่งเสริมและอนุรักษฟ์ืน้ฟ ู"พธิแีหน่างดาน" อันเปน็กิจกรรมส่งเสริม การแสดง แสง สี เสียง ส่ือผสม อลังการต านานเมืองนคร ประชาชนในพืน้ที่และนักท่องเที่ยว 5,000       17
สงกรานต์แห่ การท่องเที่ยวของจังหวดันครศรีธรรมราช บอกเล่าเร่ืองราวของงานประเพณีแหน่างดาน
นางดาน
เมืองนครศรีธรรมราช

3 ทต.โพธิ์เสด็จ กวนข้าวอาซูรอ 1.เพือ่การส่งเสริมสนับสนุนการฟืน้ฟ ูอนุรักษเ์ผยแพร่ประเพณี 1.การจัดซ้ือวสัดุที่ใช้ในการกวนข้าว เช่น เผือก มัน ถั่ว เด็ก เยาวชน และประชาชน 100 เปน็เวลานาน
วฒันธรรมอันดีงาม น้ าตาล มะพร้าว ข้าวเหนียว งา ฯลฯ
2.เพือ่เปน็การสร้าง่ความรักความสามัคคีระหวา่งองค์กรปกครอง 2.ประกอบพธิทีางศาสนา
ส่วนท้องถิ่นและประชาชนและระหวา่งมุสลิมด้วยกันเอง 3.แจกจ่ายข้าวอาชูรอใหแ้ก่ผู้นับถือศาสนาอิสลาม
3.เพือ่ใหช้าวมุสลิมนึกถึงเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ทางศาสนาอิสลาม

รอมฎอนสัมพนัธ์ 1.เพือ่ส่งเสริมใหช้าวไทยมุสลิมได้ปฏบิติัศาสนกิจและมีความเข้าใจ 1.จัดอบรมใหค้วามรู้เร่ืองศาสนาแก่เด็ก เยาวชนและปชช. เด็ก เยาวชน และประชาชน 100 เปน็เวลานาน
ในหลักปฏบิติัมากขึ้น ผู้นับถือศาสนาอิสลาม
2.เพือ่สร้างความเข้าใจและแลกเปล่ียนความคิดระหวา่งผู้น าศาสนา 2.ปฏบิติัพธิลีะหมาด
3.เพือ่ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกใหแ้ก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป 3.ประกอบพธิลีะศีลอด

ใหท้านไฟ 1.เพือ่เปน็การอนุรักษแ์ละสืบสานประเพณีที่มีคุณค่า รักษามรดก 1.จัดจ้างประกอบอาหารถวายพระ เด็ก เยาวชน และประชาชน 300 เปน็เวลานาน
ทางวฒันธรรมไวใ้หแ้ก่ชนรุ่นหลัง 2.ประกอบพธิทีางศาสนาพทุธ
2.เพือ่ปลูกฝังจิตส านึกประชาชนใหรั้กและหวงแหนคุณค่าความเปน็ไทย 3.ถวายภตัตาหารแด่พระภกิษุ
ที่มีเอกลักษณ์เปน็ของตนเอง
3.เพือ่เปน็การส่งเสริมใหป้ระชาชนได้พบปะกันและร่วมกันประกอบพธิี
กรรมทางศาสนา

ชักพระ 1.เพือ่อนุรักษภ์มูิปญัญาท้องถิ่น และสืบสานประเพณีชักพระ 1.การประกวดเรือพระ เด็ก เยาวชน และประชาชน 500 สมัยศรีวชิัย
2.เพือ่ปลูกฝังจิตส านึกเยาวชน และประชาชน รักและหวงแหนประเพณี 2.การแข่งขันตีโพน
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ชื่องาน กลุ่ม จ านวน ระยะเวลา
ประเพณี เปา้หมาย ผู้เข้าร่วม(คน) สืบทอด(ป)ี

อปท.อุดหนุนหรือจัดเอง
(จ านวนปี)กิจกรรม/งานที่ อปท. วตัถุประสงค์ 

วฒันธรรมไทยใหค้งอยู่ 3.สาธติการท าขนมต้ม
3.เพือ่ส่งเสริม สนับสนุนเยาวชน และประชาชน ใหม้ีความรู้ความเข้าใจ 4.การแข่งขันซัดขนมต้ม
เร่ืองราวทางพระพทุธประวติั จารีตประเพณี และวฒันธรรมอันดีของท้องถิ่น 5.การสมโภชน์เรือพระ

4 อบต.ปากนคร การแข่งขันเรือพาย 1.เพือ่ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกในการอนุรักษแ์หล่งน้ า การรักษา 1.จัดกิจกรรมการแข่งขันเรือพาย 5 ฝีพาย,เรือแจว ฯลฯ เด็ก เยาวชน ปชช. 1,000 10
เรือแจว ความสะอาดของแม่น้ าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษด้์าน 2.จัดกิจกรรมการแข่งขันชกมวยทะเล รุ่นเยาวชนและปชช.
และกิจกรรมพืน้บา้น ประเพณีวฒันธรรมของต าบลปากนคร 3.จัดกิจกรรมพืน้บา้นทางน้ าอื่นๆ
ทางน้ า 2.เพือ่ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษแ์ละธ ารงไวซ่ึ้งวฒันธรรม ประเพณี
ในงานประเพณี ภมูิปญัญาและวถิีปญัญาและวถิีชีวติของท้องถิ่นใหค้งอยู่กับชุมชน
ลอยกระทง ซ่ึงสามารถช่วยพฒันาจิตใจและสร้างความรักความสามัคคีในสังคม

3.เพือ่ใหห้น่วยงานของรัฐ เอกชน เด็ก เยาวชนและปชช.ได้มีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม ท าใหเ้กิดความรักความสามัคคีระหวา่งกันเรียนรู้
และช่วยรักษาและสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
4.เพือ่ด ารงและรักษาวฒันธรรมที่สอดคล้องกับวถิีชีวติของชาวปากนคร
กิจกรรมพืน้บา้นทางน้ า เช่น การแข่งขันเรือพาย 5 ฝีพาย ฯลฯ

แหเ่ทียน 1.เพือ่เปน็การส่งเสริม สืบสาน อนุรักษป์ระเพณีวฒันธรรมของท้องถิ่น 1.กิจกรรมสมโภช(คุม)เทียนพรรษา ณ อบต.ปากนคร เด็ก เยาวชนและประชาชนต.ปากนคร 300 10
ถวายเทียน ที่มีมาแต่โบราณ ใหค้งอยู่กับคนไทยตลอดไป (ภาคค่ า)งานส่งเสริมศาสนาและวฒันธรรมประเพณี จ านวนไม่น้อยกวา่ 300 คน
เนื่องในวนัเข้าพรรษา 2.เพือ่ใหเ้ด็ก เยาวชนและประชาชนในพืน้ที่ได้มีความรู้ความเข้าใจและ 1.1พธิทีางศาสนา นิมนต์พระสงฆ์ใหศี้ล เจริญพระพทุธมนต์

ร่วมกันส่งเสริมท านุบ ารุงพระพทุธศาสนา 1.2ถวายจตุปจัจัยไทยธรรม
3.เพือ่เปน็การสร้างสัมพนัธภ์าพที่ดี ส่งเสริมใหป้ระชาชนในชุมชนได้ 1.3พระสงฆ์ใหพ้ร
ท ากิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนการร่วมแรงร่วมใจของหน่วยงานต่างๆ 1.4มีมหรสพ การแสดงของศิลปวฒันธรรมพืน้บา้น
ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน "ร าวงเวยีนครก"
4.เพือ่ใหเ้กิดความรักความสามัคคีของคนในชุมชนและประชาชนจะได้ 2.ขบวนแหเ่ทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา 
ร่วมกันท าบญุ จ านวน 5 วดั (ภาคกลางวนั)
5.เพือ่ปลูกฝังค่านิยมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามใหก้ับเด็ก 2.1ขบวนแหเทียนและถวายเทียนพรรษา เด็ก เยาวชน
เยาวชนและประชาชน ในการอนุรักษป์ระเพณีแหเ่ทียนเข้าพรรษา และปชช.ในพืน้ที่เข้าร่วมขบวนแหไ่ปยังวดัต่างๆ ในพืน้ที่

2.2ขบวนแหเ่ทียนจะมีการแสดงศิลปวฒันธรรมพืน้บา้น
กลองยาว ตลอดการแหเทียนและถวายเทียนไปยังวดัต่างๆ

5 อบต.ท่าไร่ รักษช์นมลา 1.เพือ่อนุรักษแ์ละธ ารงไวซ่ึ้งวฒันธรรม ประเพณี ภมูิปญัญาถิ่นใต้ใหค้งอยู่ 1.เชิญวทิยากร/ปราญชาวบา้นมาใหค้วามรู้ประวติัของ เด็ก เยาวชน และประชาชน 100 100
ภมูิปญัญาถิ่นใต้ 2.เพือ่ให ้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม วนัสารทเดือนสิบและความเปน็มาของขนมเดือนสิบ

เกิดความรัก ความสามัคคีระหวา่งกัน เรียนรู้ภมูิปญัญาถิ่นใต้และช่วย 2.ใหค้วามรู้ขั้นตอนการท าขนมลา แนะน าอุปกรณ์การท า
กันรักษา ท านุท าบงุศาสนา และสืบทอด ขนบธรรมเนียม ประเพณี สาธติการท าขนมลาแก่ นักเรียน เยาวชน และประชาชน
อันดีงามมีมาแต่โบราณ 3.ใหเ้ด็ก เยาวชน และประชาชน ร่วมกันท าขนมลา
3.เพือ่เปน็การส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน และประชาชน ได้แสดง
ความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบรุุษที่ล่วงลับไปแล้ว
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ชื่องาน กลุ่ม จ านวน ระยะเวลา
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6 อบต.นาเคียน อนุรักษฟ์ืน้ฟปูระเพณี 1.เพือ่ร่วมท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษช์นบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม 1.กิจกรรมการบรรยายใหค้วามรู้จากวทิยากรเกี่ยวกับ ประชาชนและเยาวชน 1,000 50
วฒันธรรม อันดีของท้องถิ่นใหค้งอยู่สืบไป ศาสนาและประเพณีวฒันธรรมอิสลาม
อิสลามต าบลนาเคียน 2.เพือ่ส่งเสริมใหเ้ยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมและเล็งเหน็ความส าคัญของ 2.กิจกรรมการแสดงเด็กและเยาวชนในการอนุรักษป์ระเพณี

ประเพณี วฒันธรรมอิสลามและวนัส าคัญของศาสนา วฒันธรรมอิสลามต.นาเคียน เช่น กิจกรรมการอ่านบรุเต๊าะ
3.เพือ่ส่งเสริมใหเ้ยาวชน และประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ ประเพณี 3.กิจกรรมจัดนิทรรศการวฒันธรรมประเพณีอิสลาม วถิีชีวติ
วฒันธรรมอิสลาม เช่น การจัดการพธิศีพ การท าอะกีเกาะ (การท าพธิตัีดผม/
4.เพือ่สร้างความสามัคคี ความเข้าใจระหวา่งประชาชนในชุมชนและ โกนผมแก่เด็กที่เกิดใหม่ และต้ังชื่อใหเ้ด็กนั้น ต้ังแต่คลอด
หน่วยงานรัฐต่างๆ หรือองค์การบริหารส่วนต าบล ออกมาจนบรรลุนิติภาวะ)

งานเมาลิดินนบี 1.เพือ่ประชาสัมพนัธก์ิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเคียนในการ เมาลิดินนบ ีเปน็การเฉลิมฉลอง เมาลิตร าลึกถึงท่านนบ(ีซ.ล.) เยาวชนและประชาชน 1,000 100
ส่งเสริมจารีตประเพณีและวฒันธรรมอันดีของท้องถิ่น การแสดงความดีใจ ปล้ืมปติิยินดี การเกิดมาของท่าน ร าลึก
2.เพือ่เฉลิมฉลองวนัประสูติพระศาสดานบมีูฮัมหมัด(ซ.ล.)เมาลิตินนบี ถึงค าสอนและจริยวตัรอันประเสริฐขององค์ศาสดามูฮัมหมัด
3.เพือ่เผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาอิสลาม รวมทั้ง การเฉลิมฉลองแสดงความยินดีต่อการเกิด(เมาลิด) จะท าใน
ส่งเสริมการเรียนการสอน ศาสนาอิสลามในเยาวชนและประชาชน ทุกเวลาและทุกวโรกาส แต่จะเน้นหนักในเดือนท่าน(ซ.ล.)
โดยทั่วไป ประสูติ ซ่ึงกิจกรรมในโครงการจัดกิจกรรมงานเมาลิดินนบี
4.เพือ่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระหวา่งชาวมุสลิมและศาสนิกชนอื่นๆ ต าบลนาเคียน จะมีกิจกรรมดังนี้

1.กิจกรรมการบรรยายใหค้วามรู้เกี่ยวกับเมาลิตินนบ ีเช่น
ค าสอนและจริยวตัรอันประเสริฐขององค์ศาสดาบฮัูมหมัด
2.กิจกรรมของเด็ก เยาวชนเกี่ยวกับศาสนาและเมาลิดินนบี
เช่น การคัมภร์ีอัล กุรอาน การร้องเพลงอนาซีด
(เพลงสรรเสริญคุณธรรม) กิจกรรมแข่งขันตอบปญัหาศาสนา
3.พธิอี่านบรัซันยีร์ (กล่าวสดุดีแด่ท่านศาสดามูฮ าหมัด)
4.กิจกรรมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเมาลิตินนบ ีเช่น
ประวติัและค าสอนต่างๆ

ถือศีลอด 1.เพือ่ร่วมท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษข์นมธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม รอมฎอน เปน็เดือนที่มุสลิมถือศีลอดทั้งเดือน ด้วยเหตุนี้จึง เยาวชน ประชาชน 1,000 100
เดือนรอมฎอน ของท้องถิ่นใหค้งอยู่สืบไป เรียกกันอีกชื่อหนึ่งวา่เดือนบวช และถือวา่เปน็เดือนที่ส าคัญ

2.เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ที่สุดเดือนหนึ่ง มุสลิมจะต้องอดอาหารเพือ่ที่จะได้เข้าถึง
(ถือศีลอด)ของประชาชนในชุมชน อัลลอฮ์ และเพือ่ใหม้ีความอดทน การอุทิศส่วนกุศลระลึกถึง
3.เพือ่สร้างความสามัคคี ความเข้าใจระหวา่งประชาชนในชุมชนและ ภาวะขาดแคลนอาหาร และผู้ที่ไม่ได้รับการดูแลจากสังคม
หน่วยงานรัฐ หรือองค์การบริหารส่วนต าบล เดือนนี้ที่อัลกรุอานได้ถูกประทานลงมาเปน็ทางน าใหม้นุษย์
4.เพือ่ออกตรวจเยี่ยมถามทุกข์สุขของประชาชนตามชุมชนต่างๆ ระหวา่ง มุสลิมจึงต้องอ่านอัลกรุอาน เพือ่ศึกษาส่ิงที่พระเจ้าต้องการ
ประกอบศาสนกิจในเดือนรอมฎอน(ถือศีลอด) ใหม้นุษย์รู้วา่การเปน็อยูในโลกนี้และโลกหน้าจะเปน็อย่างไร
5.เพือ่เพิม่ขวญัก าลังใจใหแ้ก่ขวาวไทยมุสลิม จะต้องปฏบิตัธรรมะเพือ่ตนเองอย่างไรบา้ง กิจกรรมพเิศษ
6.เพือ่สร้างความเข้มแข็งใหก้ับชุมชนใหย้ั่งยืนต่อไป ของมุสลิม คือการละหมาดตะรอเวยีะฮ์ในยามค่ าของเดือนนี้

กิจกรรมในโครงการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนมีกิจกรรมดังนี้
1.การออกตรวจเยี่ยมประชาชนชุมชนต่างๆ ตามมัสยิด
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2.กิจกรรมมอบอินทผาลัมตามมัสยิดต่างๆ เพือ่ใช้ในการถือ
และละศีลอด
3.ร่วมประทานอาหาร(ละศีลอด)ในชุมชนต่างๆ ตามมัสยิด

วนัฮารีรายอ 1.เพือ่ร่วมท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษข์นมธรรมเนียมประเพณี วนัฮารีรายอเปน็วนัส าคัญของศาสนาอิสลาม วนัฮารีรายอ เยาวชนประชาชนต าบลนาเคียน 300 50
และวฒันธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให ้คงอยู่สืบไป ประเพณีวนัฮารีรายอมีกิจกรรมดังนี้
2.เพือ่ส่งเสริมใหเ้ยาวชนและประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา 1.กิจกรรมการบรรยายใหค้วามรู้เกี่ยวกับวนัฮารีรายอ
3.เพือ่สร้างความสามัคคี ความเข้าใจระหวา่งประชาชนในชุมชน และหน่วยงานรัฐต่างๆเช่น การบรรยายศาสนธรรม
หรือองค์การบริหารส่วนต าบล 2.กิจกรรมของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับศาสนาประเพณี 

เช่น การขับร้องเพลงนาซีด
3.กิจกรรมการจัดนิทรรศการ เช่น ประวติัความเปน็มา
และเปน็วนัร่ืนเริงของมุสลิม กิจกรรมในโครงการจัดงาน

เทศกาลบญุสารท 1.เพือ่เปน็การส่งเสริม สืบสาน รักษาและอนุรักษ ์ขนบธรรมเนียม อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราชเพือ่ เยาวชน ประชาชนต าบลนาเคียน 150 50
เดือนสิบ ประเพณี วฒันธรรมอันดีงาม เปน็ค่าจ้างเหมาในการจัดท าตกแต่งรถหมรับ ค่าจ้างเหมา

2.เพือ่ใหป้ระชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญและเข้าร่วมกิจกรรมใน ในการจัดขบวนแหห่มรับ ค่าตอบแทนวงกลองยาว เข้าร่วม
ช่วงประเพณีเทศกาลบญุสารทเดือนสิบ ประกวดในงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ จ.นครศรีฯ

รดน้ าด าหวัผู้สูงอายุ 1.เพือ่รณรงค์ใหสั้งคมตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูง รดน้ าด าหวัผู้สูงอายุ การละเล่นของผู้สูงอายุ การตรวจ ผู้สูงอายุ 500 50
2.เพือ่ส่งเสริมและอนุรักษป์ระเพณี และวฒันธรรมอันดีงามใหอ้ยู่คู่กับ สุขภาพผู้สูงอายุ การจัดประกวดภมูิปญัญาที่เกี่ยวข้องกับ
สังคมไทยตลอดไป ผู้สูงอายุ การใหค้วามรู้ตามหลักปรัชญาของศก.พอเพยีง
3.เพือ่ส่งเสริมใหค้นทุกวยัแสดงความกตัญญูกตเวที และใหม้ีกิจกรรม เล้ียงอาหารผู้สูงอายุ
ร่วมกับผู้สูงอายุ
4.เพือ่สร้างขวญัและก าลังใจผู้สูงอายุได้มีความสุขใจที่ได้เหน็บคุรหลาน
หรือคนที่ท่านรักเหน็ความส าคัญของตนเอง

มาฆบชูาแหผ้่าขึ้นธาตุ 1.เพือ่รักษาและส่งเสริมประเพณีส าคัญทางพระพทุธศาสนาอันเปน็ อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราชเพือ่ ประชาชน 200 100
เอกลักษณ์และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น จ่าย เปน็ค่าผ้าพระบฎ ค่าตอบแทนวงกลองยาว ค่าเข่าเต็น
2.เพือ่ใหป้ระชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญและเข้าร่วมกิจกรรม โต๊ะเก้าอี้ เคร่ืองเสียง เพือ่ร่วมกิจกรรมสมโภชผ้าพระบฎ
แหผ้่าพระบฎแหผ้่าขึ้นธาตุและเวยีนเทียนอันเปน็การส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมปฏบิติัธรรม พธิเีวยีนเทียนและร่วมกิจกรรม
ประเพณีส าคัญทางพระพทุธศาสนา กวนข้าว มธปุายาสยาคู หรือกวนข้าวทิพย์

ท าบญุใหท้านไฟ 1.เพือ่สืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น การใหท้านไฟ เปน็ประเพณีต้นแบบเฉพาะของ ปชช.ชาวไทยพทุธในต.นาเคียน 200 20
2.เพือ่ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนาร่วมท าบญุเล้ียงพระ พทุศาสนิกชนชาวจ.นครศรีฯ ที่ได้ปฏบิติัสืบต่อกันมาเปน็
3.เพือ่ส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน เวลาที่ยาวนาน นิยมประกอบพธิกีันในเดือนอ้าย/เดือนยี่

ของทุกๆ ป ี(ประมาณปลายเดือนธนัวาคมถึงต้นเดือน ก.พ
ซ่ึงเปน็ช่วงหรือฤดูที่อากาศหนาวเย็นในตอนรุ่งหรือเข้าตรู่
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ชื่องาน กลุ่ม จ านวน ระยะเวลา
ประเพณี เปา้หมาย ผู้เข้าร่วม(คน) สืบทอด(ป)ี

อปท.อุดหนุนหรือจัดเอง
(จ านวนปี)กิจกรรม/งานที่ อปท. วตัถุประสงค์ 

ในวนันัดหมายที่จะใหท้านไฟ ชาวบา้นพทุธศาสนิกชน
พร้อมใจมากันที่วดั โดยจัดแจงเตรียมอุปกรณ์ เข่น ถ่าน
ไม้ฟนื เตาไฟ พร้อมด้วยเคร่ือง ปรุงอาหารหรือเคร่ือง
ท าขนมไปด้วย เมื่อถึงบริเวณวดัก็ช่วยกันก่อนกองไฟและ
ปรุงอาหารท าชนมกันทันที กองไฟจะก่อกี่กองก็ได้ขึ้นอยู่กับ
จ านวนของพระภกิษสุามเณรภายในวดัหรือที่นิมนต์มา จาก
วดัอื่น เมื่อก่อกองไฟเสร็จแล้วก็นนิมนต์พระมาผิงไฟ เพือ่ให้
ร่างกายอบอุ่น อาหารและชนมที่ ปรุงสุกแล้วยังร้อนๆ ถวาย
ประเคนพระภกิษสุามเณรใหฉ้ันได้ทันที หรือกล่าวค าถวาย
สังฆทานเหมือนกับพธิที าบญุในโอกาสอื่น 

7 เทศบาลเมืองทุ่งสง ทิ้งกระจาด ประเพณีท้องกระจาด เปน็ประเพณีที่พทุธศาสนิกชน อุทิศส่วนกุศล 1.เพือ่สืบสานประเพณีของทางพทุธศาสนาฝายมหายาน เด็ก เยาวชน และปชช.ในอ.ทุ่งสง 10,000 นานมาแล้ว
ใหแ้ก่ดวงวญิญาณที่ล่วงลับไปแล้ว เปน็ประเพณีของ ปชช.ไทยทั้งเชื้อสายจีนและไทย ส่วนใหญ่ถือปฏบิติั อ าเภอทุ่งสง ทั้งเชื้อสายไทย และจีน
พทุธศาสนาฝายมหายาน เปน็งานที่ประชาชนรวมกันจะท าบญุ ต่อเนื่องกันมาทุกปเีปน็เวลานาน
ใหท้าน รวมถึงการเอื้ออาทรกัน ในหมู่สมาชิกของสังคม 2.เพือ่เปน็การประสานสานสัมพนัธไ์ทย-จีน สามัคคี
โดยถือวา่การท าบญุใหท้านนี้เปน็เคร่ืองลดความเหน็แก่ตัวลง 3.เพือ่ปลูกฝังจิตส านึกและส่งเสริมใหป้ระชาชนแบง่ปนั

ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เปน็การพฒันาจิตใจใหม้ีคุณธรรม
จริยธรรม
4.เพือ่ประชาสัมพนัธเ์มืองทุ่งสงและส่งเสริมการท่องเที่ยว

พธิกีรรม
1.งานประเพณีทิ้งกระจาด จะเร่ิมหลังวนัสารทจีน 3 วนั
วนัเพญ็เดือน 7 ประมาณปลายเดือนสิงหาคม หรือ
ต้นเดือนกันยายน ตามปฏทิินไทย อัญเชิญองค์เทพ
ศักด์ิสิทธิ์เปน็ประธานในพธินีอกจากนี้งานประเพณี
ทิ้งกระจาดยังมีรูปพญายมที่ชาวจีน เรียกวา่"ไต้ซ้ือ"
ท าด้วยกระดาษโครงร่างลานพว้ยไม้ไผ่ เซียนด้วย
น้ าเงิน ขาว และแดง สูงรว 4-5 เมตร ยีนชี้นิ้ว
หน้าตาถมึงทึงน่ากลัวมาก คอยดูแลพวกภตูผีปศีาจ
มิใหแ้ย่งชิงส่ิงของกัน มีพธิกีรรมทางศาสนาทั้งไทย
และจีนบริเวณพธิ ีจะมีส่ิงของเคร่ืองอุปโภคนานา
ชนิดที่ได้มาจากการสนับสนุนชิงประชาชน หน่วยงาน
ร้านค้า ฯลฯ เมื่อเสร็จส้ินพธิกีรรมต่างๆ จึงน าส่ิงของ
เคร่ืองอุปโภคบริโภคนานาชนิดที่ได้มาจากการ
สนับสนุนชิงประชาชน หน่วยงานร้านค้าฯลฯ
เมื่อเสร็จส้ินพธิกีรรมต่างๆ จึงน าส่ิงชองบริจาคให้

๒ อ าเภอทุ่งสง
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ประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสนับพนัคน
2.เปดิโรงทานอาหารเจ ใหป้ระชาชนทั่วไปรับประทานฟรี
3.จัดมหรสพ เช่น หนังตะลุง มโนราห ์ฯลฯ
4.นิมนต์พระสงฆ์ ประกอบพธิกีรรมไทย
5.จัดกิจกรรมทางศาสนา เชิญดวงวญิญาณ พธิสีวดมนต์
เจริญภาวนา เดินเวยีนธปู ตลอดงาน

วนัคล้ายวนัประสูติกาล 1.เพือ่เปน็งานประเพณีคล้ายวนัประสูติกาลของพระช าปอง(หลวงพอ่โต) 1.ใหป้ระชาชนในท้องถิ่นตลอดจนนักท่องเที่ยว เด็ก เยาวชน และปชช.ในเชตเทศบาล 10,000 52
ของพระช าปอกง 2.เพือ่ส่งเสริม ท านุบ ารุงรักษาขนมธรรมเนียมวฒันธรรมและสืบทอด ตลอดจนนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันปฏบิติัธรรม สวดมนต์ ทุ่งสง และใกล้เคียง
(หลวงพอ่โต) ประเพณีอันดีงามที่ปฏบิติัติดต่อกันมาอย่างยาว ไหวพ้ระ ถือศีลกินเจ

3.เพิอ่ส่งเสริมปฏบิติัใหม้ีการร่วมปฏบิติัธรรม สวดมนค์เจริญจิตภาวนา 2.ใหป้ระชาชนได้มีโอกาสบริโภคอาหารเจ เพือ่สุขภาพ
ถือศีลกินเจ และน าหลักธรรมตามพระพทุธศาสนามาใช้ในการส่งเสริม 3.เปน็การเพิม่รายได้ของประชาชนในท้องถิ่น
คุณธรรม จริยธรรม และจูงใจใหศ้าสนิกชน น าหลักธรรมมาปรับใช้กับ
ชีวติประจ าวนั
4.เพือ่เสริมสร้างสุขภาพที่ดีของประชาชน โดยรณรงค์ให ้งด ละ เลิก
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ งดบหุร่ี และอบายมุขทุกชนิดตลอดกิจกรรม
5.เพือ่พฒันาคนใหม้ีสุขภาวะดีทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ด้วยหลักธรรม
ทางพทุธศาสนา
6.เพือ่ประชาชนสัมพนัธเ์มืองทุ่งสงเปน็เมืองศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษว์ฒันธรรม

ขนมจีนหม้อยักษ์ 1.เพือ่ส่งเสิรมวฒันธรรมการกินของอ าเภอทุ่งสง 1.จัดกิจกรรมขนมจีนยักษ์ 1.ผู้เข้าร่วมโครงการ ปชช. อ.ทุ่งสง ปชช. อ.ทุ่งสง 16
เมืองทุ่งสง 2.เพือ่น าเทศกาลขนมจีนหม้อยักษม์าเปน็ตัวขับเคล่ือนใหม้ีส่วนร่วม 2.จัดสาธติ ท าขนมจีนแบบเก่า เส้นสด ชุมชนต่างๆ ประมาณ 10,000 คน

และสร้างความรักษค์วามสามัคคีในระดับท้องถิ่น และเชื่อมโยงประเทศ 3.จัดบธู การแสดงขั้นตอนวธิที า อุปกรณ์ วสัดุท าขนมจีน 2.เจ้าหน้าที่ เมืองปนิังและเมืองไทปงิ 
3.เพือ่สร้างความโดดเด่นความเปน็เอกลักษณ์ของเทศบาลเมืองทุ่งสง 4.การประกวดท าน้ าแกงขนมจีน ทุกน้ าแกง ท้องถิ่นประเทศมาเลเซีย

5.การแข่งขันกินขนมจีน 3.เจ้าหน้าที่และท้องถิ่น อินโดนีเซีย
5.การจัดกิจกรรมร าวงเวยีนครก 4.ร้านค้าขนมจีน ในเขตเทศบาล 

8 เทศบาลต าบลชะมาย ชักพระอ าเภอทุ่งสง 1.เพือ่ใหต้ระหนัก ถึงความส าคัญการยอมรับภมูิปญัญา มีความรัก 1.มีการตกแต่งเรือพนมพระ พร้อมชบวนท้องถิ่น ร่วมกัน 1.เด็ก เยาวชน และปชช.ทั่วไป 5,000 16
ความภาคภมูิใจและรู้คุณค่าในภมูิปญัญาท้องถิ่น ชักพระ ลากพระก าหนดจัดกิจกรรม หลังวนัออกพรรษา 2.กลุ่มพลังมวลชน
2.เพือ่อนุรักษป์ระเพณีวฒันธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 2.กิจกรรมตีโพนประโคมโพน 3.ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน
3.เพือ่เปน็การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการพฒันาด้านศาสนา 4.วดัในเขตพืน้ที่
และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามใหค้งอยู่สืบไป

เดือนสิบ ประเพณีสารทเดือนสิบ มีความมุ่งหมายส าคัญอยู่ที่ การท าบญุอุทิศ 1.การท าบญุวนัสารทเดือนสิบ หรือภาษาท้องถิ่นเรียกวา่ 1.เด็ก เยาวชน และประชช.ทั่วไป 10,000 30
ส่วนกุศล ใหก้ับพอ่ แม่ ปู ่ย่า ตา ยาย และญาติพีน่้อง ผู้ล่วงลับ แต่ด้วย วนัชิงเปรตนั้นในเดือนสิบ มีการท าบญุที่วดั 2 คร้ัง 2.กลุ่มพลังมวลชน
เหตุวถิีชีวติของชาวนครศรีธรรม เปน็วถิีชีวติแหง่พระพทุธศาสนา คร้ังแรก วนัแรม 1 ค่ า เดือนสิบเรียกวา่ วนัรับเปรด 3.ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน
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ชื่องาน กลุ่ม จ านวน ระยะเวลา
ประเพณี เปา้หมาย ผู้เข้าร่วม(คน) สืบทอด(ป)ี

อปท.อุดหนุนหรือจัดเอง
(จ านวนปี)กิจกรรม/งานที่ อปท. วตัถุประสงค์ 

1.เปน็การท าบญุอุทิศส่วนกุศล ใหก้ับ พอ่แม่ ปูย่่า ตายาย ญาติพีน่้อง คร้ังที่สอง วนัแรม 15 ค่ า เดือนสิบเรียนวา่ วนัส่งเปรต 4.วดัในเชตพืน้ที่
และบคุคลอื่นผุ้ล่วงลับไปแล้ว ท าบญุทั้งสองคร้ังเปน็การท าบญุที่แสดงถึง ความกตัญญูต่อ
2.เปน็การท าบญุ เพือ่น าผลผลิตแปรรูปเปน็อาหารถวายพระสงฆ์รวมถึง บพุการีผู้ล่วงลับไปแล้วโดยอุทิศส่วนกุศล ไปใหว้ญิญาณ
การจัดหมรับถวายพระ ในลักษณะของ สลักภตั นอกจากนี้ยังถวายพระ บรรพบรุุษที่ตกอยู่ในเปรตภมูิ เปน็คติของศาสนา พรามณ์
ในรูปของผลผลิตที่ยังไม่แปรสภาพ เปน็เสบยีงแก่พระสงฆ์ในช่วงฤดูฝน ที่ผสมในประเพณีพทุธศาสนา พทุธศาสนิกชน ไปท าบญุ
ทั้งนี้เพือ่ความเปน็สิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว ณ วดัที่เปน็ภมูิล าเนาของตนเอง เพือ่ร่วมพธิต้ัีงเปรตและ
3.เพือ่เปน็การแสดงออกถึงความสนุกสนานร่ืนเริงประจ าป ีเปน็ส่ิงที่มีอยู่ ชิงเปรดการจัดหมรับและการยกหมรับ
ในทุกประเพณี ของชาวนครแต่ประเพณีมีชื่อเสียงมากที่สุด ได้จัดขึ้น  การจัดเตรียมส่ิงของที่ใช้จัดหมรับ เร่ิมขึ้นในวนัแรม 13 ค่ า
อย่างยิ่งใหญ่ทุกๆ ป ีเรียกวา่ งานเดือนสิบ วนันี้เรียกวา่ วนัจ่ายตลาดจ่ายๆ ซ้ืออาหารแหง้และขนม

ส าหรับเปน็สัญลักษณ์ของสารทเดือนสิบ จัดเตรียม
ไวส้ าหรับใส่หมรับ

ทิ้งกระจาด(วนัสารทจีน) เปน็งานประเพณีที่พทุธศาสนิกชนร่วมกับอุทิศส่วนกุศลใหแ้ก่ งานประเพณีทิ้งกระจาดจะเร่ิมหลังวนัสารทจีน 3 วนั 1.เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 400 5
ดวงวญิญาณที่ล่วงลับไปแล้ว เปน็การสร้างความเอื้ออาทรต่อกันในชุมชน วนัเพญ็เดือน 7 ตามปฏทิินจีนประมาณปลายเดือนสิงหาคม 2.กลุ่มพลังมวลชน
1.งานทิ้งกระจาด เปน็ประเพณีของพทุธศาสนาทางฝ่ายมหายาน เปน็ หรือต้นเดือนกันยายนตามปฎทิิน นอกจากนี้งานประเพณี 3.ผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน
การจ าเริญเมตตาธรรมแก่ดวงวญิญาณที่ล่วงลับไปแล้ว ทิ้งกระจาดยังมีรูปพญายมที่ชาวจีนเรียกวา่ๆได้ซ่ือ ท าด้วย 4.ศาลเจ้า 108-109
2.งานประเพณีทิ้งกระจาดนี้ เปน็งานที่รวมกันของประชาชน ในวนัที่จะ กระดาษ โครงร่างสานด้วยไม้ไผ่เขียนด้วยสีน้ าเงิน ขาว แดง
ท าบญุใหท้านเปน็ประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา เปน็การสร้างความ สูงรวม 4-5 เมตร ยืนชี้นิ้วน่ากลัวมากบนศีรษะมีรูปเจ้าแม่
เอื้ออาทรกันในหมู่สมาชิกของสังคมส่วนใหญ่ โดยถือวา่การท าบญุใหท้าน กวนอิม เปน็งานประเพณีที่พทุธศาสนิกชนอุทิศส่วนกุศล
นี้เปน็เคร่ืองลดความเหน็แก่ตัว ใหแ้ก่ดวงวญิญาณที่ล่วงลับ

9 อบต. กะปาง แข่งวา่วประจ าปี 1.เพือ่ส่งเสริมประเพณีการแข่งวา่วไทย 1.การสาธติการท าวา่วไทยแบบต่างๆ ปชช. เด็ก เยาวชน ต.กะปาง และ 250 20
2.เพือ่ส่งเสริมการออกก าลังกายอีกรูปแบบหนึ่ง 2.การแข่งขันวา่ว จ านวน 2 ชนิด 2 ประเภทคือ พืน้ที่ใกล้เคียง
3.อนุรักษแ์ละสืบทอดการท าวา่วไทย 2.1ชนิดวา่วสูง
4.สร้างสัมพนัธร์ะหวา่งชุมชน 2.1.1 ประเภททั่วไป(open)
5.เพือ่ส่ือสารวฒันธรรมและภมูิปญัญาท้องถิ่น 2.1.2 ประเภทเยาวชน
6.เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษว์ฒันธรรมท้องถิ่นกะปาง 2.1.3 ประเภทภายใน
7.เพือ่ส่งเสริมประชาชน เยาวชน ในต าบลกะปาง ร่วมสืบทอดประเพณี ผู้ส่งวา่วเข้าแข่งจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบยีนบา้นต าบลกะปาง
เล่นวา่วระหวา่งเดือน ม.ค.-เม.ย ของทุกป ีเพือ่ลดปญัหายาเสพติด วนัสมัครต้องแสดงทะเบยีนบา้นฉบบัจริง

2.ชนิดวา่วสวยงาม
2.1ประเภททั่วไป (open)

วนักตัญญูรดน้ าขอพร 1.เพือ่ส่งเสริมพฒันาใหค้วามรู้กับเด็กผู้สูงอายุ และผู้ร่วมงานทุกคนรัก 1.การใหค้วามรู้ในเร่ืองของสถาบนัครอบครัวและการดูแล ประชาชน เด็ก เยาวชน 550 20
ผู้สูงอายุ และหวงแหนวฒันธรรมท้องถิ่นของตน ผู้สูงอายุ

2.เพือ่รักษา ศิลปะจารีตประเพณี วฒันธรรมและภมูิปญัญาของท้องถิ่น 2.การใหค้วามรู้ในเร่ืองของประเพณีวนัสงกรานต์
3.เพือ่ใหป้ระชาชนไนต าบลกะปางมีความรักความสามัคคี และมีความ 3.การรดน้ าชอพรผู้สูงอายุ
จงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย์
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ชื่องาน กลุ่ม จ านวน ระยะเวลา
ประเพณี เปา้หมาย ผู้เข้าร่วม(คน) สืบทอด(ป)ี

อปท.อุดหนุนหรือจัดเอง
(จ านวนปี)กิจกรรม/งานที่ อปท. วตัถุประสงค์ 

4.เพือ่ส่งเสริมสถาบนัครอบครัวใหเ้ข้มแข็งและร่วมพฒันาท้องถิ่น
5.เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นของตนเอง
6.เพือ่ใหผู้้สูงวยั สูงคุณค่า ร่วมพฒันาประเทศไทยสู่ยุค 4.0

ชักพระ 1.เพือ่ส่งเสริมในด้านประเพณีชักพระ 1.การสาธติ ท าเรือพนมพระ เข้าประกวดระดับอ าเภอ ประชาชน เด็กและเยาวชน 700 20
2.เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และประชาชนในรูปแบบ 2.การจัดรูปแบบขบวนแหเ่รือพนมพระพร้อมส่ง
ที่หลากหลายและส่วนร่วม เข้าประกวดระดับอ าเภอ
3.เพือ่เปน็การอนุรักษว์ฒันธรรมและประเพณีและผู้ร่วมงานทุกคนรัก
และหวงแหนวฒันธรรมท้องถิ่นของตน

10 เทศบาลเมืองปากพนัง ลากพระและแข่งขัน เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนใหเ้ด็ก เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้ 1.พธิเีปดิและชุดการแสดง "วฒันธรรมแหง่สายน้ า" ประชาชนใน อ.ปากพนัง 20,000 35
เรือเพรียว เหน็คุณค่าและมีความภาคภมูิใจในวฒันธรรมท้องถิ่น 2.จัดนิทรรศการ "ลากพระ เรือเพรียว"

3.การชุมนุมและการประกวดเรือพระ
4.การแข่งขันเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทานฯ
5.การประกวดเรือชุดสวยงาม
6.การประกวดขวญัใจชาวเรือ
7.การแข่งขันชกมวยทะเล และการซัดหลุด
8.การแสดงนักเรียนและชุมชน
9.การแสดงสาธติการท าอาหารพืน้บา้น
10.การแสดงและมหรสพต่าง ๆ
11.การแสดงปาฐกถาธรรมและพระเจริญพระพทุธมนต์

เดือนสิบ เพือ่ส่งเสริม สนับสนุนใหเ้ด็ก เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้ 1.กิจกรรมการประกวด,สาธติ,การแสดงนิทรรศการต่างๆ 1.ใหป้ชช.เหน็คุณค่างานขนมลา 8,000 25
(วนัขนมลา) เหน็คุณค่า ยอมรับและมีความภาคภมูิใจในวฒันธรรมท้องถิ่น เพือ่สืบทอดการท าขนมลาสืบต่อไป 2.สร้างความสามัคคีในชุมชน

บ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีและวฒันธรรมอันดี ที่มี
ความหลากหลายต่อเนื่องอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั้ง
ทางด้านวฒันธรรม เศรษฐกิจ สังคมของชุมชน โดยมวลรวม
ของงานประเพณีเดือนสิบ(งานวนัขนมลา)

ส่งเสริมวนัส าคัญทาง 1.เพือ่ใหเ้ด็ก เยาวชน และปชช.ได้ร่วมกันท านุบ ารุงศาสนาคริสสืบไป 1.จัดกิจกรรมเพือ่อนุรักษป์ระเพณีท้องถิ่นชาวคริส 1.เพือ่ทะนุบ ารุงรักษาศาสนาคริสต์ 1,000 7
ศาสนาคริสต์ 2.เพือ่ให ้เด็ก เยาวชน และประชาชน ร่วมอนุรักษจ์ารีต ประเพณี 2.กิจกรรมการพธิกีรรมทางศาสนาคริสใน จ.นครศรีฯ 2.สร้างความสามัคคีใหก้ับปชช.

3.เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน

วนัตรุษจีน 1.เพือ่ใหเ้ด็ก เยาวชนและปชช. รู้จักท านุบ ารุงศาสนา คนไทยเชื้อสายจีน 1.ขบวนแหเ่ทพเจ้าชาวจีนในอ.ปากพนัง เชิดมังกรทอง 1.จัดใหม้ีกิจกรรมเกี่ยวข้อง 5,000 7
2.เพือ่อนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยเชื้อสายจีน เพือ่ใหป้ระชาชนได้ขอพรเพือ่ความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเอง กับความเชื่อทัศนคติ
3.เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอ.ปากพนังและจ.นครศรีฯ และครอบครัว และประเพณีนิยม

3 อ าเภอปากพนัง
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2.การแสดงและการประกวดต่างๆ ที่สอดคล้อง 2.เพือ่ใหเ้ด็ก เยาวชนและปชช.
กับวถิีชีวติและชาวไทยเชื่อสายจีน เช่น ไทยเก็ก รู้จักทะนุบ ารุงศาสนา
3.กิจกรรมวฒันธรรมด้านอาหารและขนมของ จารีตประเพณี
ชาวไทยเชื้อสายจีน
4.พธิสีวดเสริมดวงเมืองเพือ่ความเปน็สิริมงคลแก่บา้นเมือง
5.การแสดงโคมไฟ แสง สี เสียงต่างๆ

วนัฮารีรายอ 1.เพือ่ใหเ้ด็กก เยาวชน และปชช.ได้ร่วมกันท านุบ ารุง 1.จัดกิจกรรมเพือ่อนุรักษป์ระเพณีท้องถิ่นที่ดีงามของ 1.ทะนุบ ารุงศาสนาอิสลาม 5,000 7
ศาสนาอิสลามใหเ้ปน็ส่ิงล้ าค่าเปน็มรดกสู่ลูกหลาน มุสลิม การใหค้วามรู้ และการประกอบพธิกีรรมทาง 2.ปชช.ใน อ.ปากพนัง
2.เพือ่ส่งเสริมภมูิปญัญาของเด็ก เยาวชน และปชช.ในท้องถิ่น ศาสนาอิสลามและศาสนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ของชาวปากพนังร่วมกันอนุรักษจ์ารีต ประเพณีศาสนา ศิลปะ 2.กิจกรรมการประกวดหนูน้อยมุสลิม
วฒันธรรมที่ดีงามของชาวปากพนังต่อไป
3.เพือ่เปน็ศูนย์รวมเด็ก เยาวชนและปชช.สามัคคีในหมู่คณะ
ที่ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมที่ดีงามร่วมกัน

งานส่งเสริม 1.เพือ่เปน็การส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน และปชช.ได้ร่วมกันบ ารุง อนุรักษ์ 1.กิจกรรม "ส่งท้ายปเีก่า ต้อนรับปใีหม่" ในวนัที่ 31 ธ.ค 1.เด็ก เยาวชน ปชช.ในอ.ปากพนัง 5,000 20
วฒันธรรมพืน้บา้น จารีตประเพณีและวฒันธรรมพืน้บา้นที่ดีงาม 2.กิจกรรม "ท าบญุตักบาตรพรปใีหม"่ ในวนัที่ 1 ม.ค 2.เด็ก เยาวชนและปชช.ได้ร่วมกัน 

2.เพือ่ใหเ้ด็ก เยาวชน และปชช. ได้มีกิจกรรมร่วมกันเสริมสร้าง ร่วมใจรัก บ ารุงรักษาจารีตประเพณี 
สามัคคี และคืนความสุขใหป้ชช. วฒันธรรมพืน้บา้นอันดี
3.เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชนและปชช.ได้ร่วมกันท าบญุตักบาตร 
ในวนัขึ้นปใีหม่ เปน็สิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว

11 อบต.ปากพนังฝ่ังตะวันตก หล่อเทียน 1.เพือ่ส่งเสริมพระพทุธศาสนาอันเนื่องมาจากวนัอาสาฬหบชูา อาสาฬหบชูา ปชช.ในหมู่บา้นได้ร่วมสืบสาน 200 7
สมโภชเทียนพรรษา และวนัเข้าพรรษา 1.ร่วมฟงัธรรมเทศนา รวมถวายภตัตาหารเพล ประเพณีและวฒันธรรมอันดี
และอนุรักษป์ระเพณี 2.เพือ่สมโภชและแหเ่ทียนพรรษามอบใหแ้ก่วดัที่อยู่ในเขตต าบล 2.ร่วมพธิหีล่อเทียน สมโภชเทียนพรรษา งาม อีกทั้งยังเปน็การส่งเสริม
พืน้บา้นประจ าถิ่น 3.เพือ่ใหป้ระชาชนได้ร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามด้านศาสนาและ เวยีนเทียน คุณธรรม จริยธรรม ใหก้ับ

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหแ้ก่คณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าพรรษา คณะผู้บริหาร พนง.ส่วนต าบล
4.เพือ่ส่งเสริมและอนุรักษป์ระเพณีและวฒันธรรม แหเ่ทียนพรรษาถวายวดั 3 วดั ใน สมาชิกพนง.ต าบล สมาชิก อบต.
5.เพือ่เปน็กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนที่ใหป้ระโยชน์หรืออ านวย ต.ปากพนังฝ่ังตะวนัตก ได้แก่ วดัสระแก้ว และพนักงานจ้าง และร่วมถวาย
ความสะดวกเปน็การทั่วไป วดัสุขาโต วดัอุทัยรัตนาราม(บางทวด) เทียนพรรษาใหแ้ก่วดั
6.เพือ่เปน็กิจกรรมที่ส่งเสริมใหป้ระชาชนเหน็ความส าคัญและรักษา
ไวซ่ึ้งศิลปะ จารีตประเพณี และวฒันธรรมอันดีของท้องถิ่น

12 อบต.บางศาลา เดือนสิบ ๑. เพือ่ส่งเสริมและรักษาไวซ่ึ้งขนบธรรมเนียมประเพณี วฒัธรรมอันดีงาม ๑.จัดงานเทศกาลเดือนสิบ อ าเภอปากพนัง ประจ าป ี๒๕๖๒ ปชช.ในเขตพืน้ที่ของ ทต.บางศาลา ๕๐๐ 10
๒. เพือ่เผยแพร่ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ของจังหวดันครศรีธรรมราช ๒. ประกวดหมรับและขนบแหข่บรับงานประเพณีเดือนสิบ
๓. เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวดันครศรีธรรมราช ตามนโยบายรัฐบาล ชาวนครศรีธรรมราช
๔. เพือ่ส่งเสริมภมูิปญัญาท้องถิ่น
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ชื่องาน กลุ่ม จ านวน ระยะเวลา
ประเพณี เปา้หมาย ผู้เข้าร่วม(คน) สืบทอด(ป)ี

อปท.อุดหนุนหรือจัดเอง
(จ านวนปี)กิจกรรม/งานที่ อปท. วตัถุประสงค์ 

แหเ่ทียนพรรษา 1.เพือ่สืบสานประเพณีวฒันธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ จัดกิจกรรมหล่อเทียน ถวายเทียนพรรษา ใหก้ับวดัใน เด็ก เยาวชน ประชาชน 100 10
2.เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชนและประชาชน ได้เรียนรู้และเข้าใจ เขตพืน้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา จ านวน 6 วดั
ถึงวนัส าคัญทางพทุธศาสนา
3.เพือ่สร้างความสัมพนัธท์ี่ดีระหวา่งหน่วยงานของรัฐกับประชาชน
ในการท ากิจกรรมร่วมกัน

มาฆบชูาแหผ้่าขึ้นธาตุ 1.เพือ่เปน็การร าลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพทุธเจ้า ประชาชนในเขตพืน้ที่ของอบต.บางศาลาเข้าร่วมขบวน ประชาชนในเขตพืน้ที่ อบต.บางศาลา 500 10
2.เพือ่ส่งเสริมและอนุรักษป์ระเพณีใหเ้ปน็เอกลักษณ์ประจ า อ.ปากพนัง แหผ้่าขึ้นธาตุในนามอ.ปากพนัง
3.เพือ่ส่งเสริมใหพ้ทุธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมท าบญุในวนัส าคัญ
ทางพระพทุธศาสนาโดยพร้อมเพรียงกัน
4.เพือ่สืบสานต านานการแหผ้่าขึ้นธาตุของจ.นครศรีฯ
5.เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ

13 อบต.เกาะขันธ์ ประเพณีชักพระ ๑. เพือ่เปน็การส่งเสริมประเพณีและวฒัธรรมในท้องถิ่น ๑.จัดกิจกรรมใหค้วามรู้เด็ก/เยาวชน
๒. เพือ่เปน็การอนุกรักษไ์วซ่ึ้งประเพณีชักพระใหค้งอยู่คู่ชาวไทยตลอดไป ๒. การจัดท าเรือพนมพระ
๓. เพือ่เปน็การจัดท าเรือพนมใหแ้ก่เด็ก/เยาวชนและปชช. ๓. จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการจัดท าเรือพนมพระ
๔. เพือ่แสดงการเครรพในพระพทุธศาสนาคือ พระพทุะ พระรรม พระสงฆ์ ๔. จัดกิจกรรมท าบญุตักบาตรใน
๕. เพือ่ใหเ้ด็ก/เยวชนและประชาชนในเขตพืน้ที่ของอบต.เกาะขันธ์ ช่วงเทศกาลวนัออกพรรษา เด็ก เยาวชนและประชาชน ๕๐๐ 5
๖. เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็ก/เยาวชน สนใจร่วมรักษาไวว้ึ่งวถิีชีวติแบบด่ังเดิม ๕. กิจกรรมสมโถชเรือพนมพระ

วนัสารทเดือนสิบ 1.เพือ่เปน็การส่งเสริมและรักษาไวซ่ึ้งขนบธรรมเนียม เด็ก เยาวชนในเขตพืน้ที่ของอบต.เกาะขันธ์ เด็ก เยาวชนและประชาชน 500 7
ประเพณีอันดีงามของต าบลใหค้งอยู่สืบไป
2.เพือ่ใหเ้ด็ก/เยาวชนและประชาชนในเขตพืน้ที่ของอบต.เกาะขันธ์
3.เพือ่เปน็ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล
4.จัดกิจกรรมประกวดหมฺรับของเด็ก/เยาวชนและประชาชนในพืน้ที่

หล่อเทียนพรรษา 1.เพือ่เปน็การส่งเสริมและสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอด 1.จัดนิทรรศการใหค้วามรู้แก่เด็ก/เยาวชนและ เด็ก เยาวชนและประชาชน 1,000 5
(วนัเข้าพรรษา) กันมาอย่างยาวนานต้ังแต่โบราณ ปชช.ในเขตพืน้ที่ของอบต.เกาะขันธ์ ในเขตพืน้ที่ของอบต.เกาะขันธ์

2.เพือ่ด ารงรักษาไวซ่ึ้งด ารงรักษาไวซ่ึ้งศิลปวฒันธรรมประเพณีอันดีงาม 2.ประชาสัมพนัธเ์ชิญชวนเยาวชนและปชช.เข้าร่วม
3.เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็กเยาวชนและปชช.ในเขตพืน้ที่ของต.เกาะขันธ์ หล่อเทียนพรรษา ณ บริเวณหน้าที่ท าการอบต.เกาะขันธ์

และน าเทียนที่หล่อได้ไปถวายยังวดัในเขตพืน้ที่ของอบต.

งานผลผลิตทาง 1.เพือ่น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธคุิณของพระบาทสมเด็จ จัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและหมู่บา้น 2,000 15
การเกษตรของดี พระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อพสกนิกร ทั้ง 10 หมู่บา้น ในพืน้ที่ต.เกาะขันธ ์การอบรมใหค้วามรู้  
ต.เกาะขันธ์ ชาวไทย ในด้านการพฒันาการเกษตร รวมทั้งแสดงใหเ้หน็ถึง เกี่ยวกับการผลิตผลไม้นอกฤดู เพือ่เพิม่ราคาผลผลิตทาง

ศักยภาพ ในการพฒันาด้านการเกษตรของไทย เกิดการแลกเปล่ียน การเกษตร การแลกเปล่ียนความรู้ทางการเกษตรระหวา่ง
ทางวชิาการเกษตรในระดับต่างๆ เผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ทาง เกษตรกรด้วยกันเองและหน่วยงานภายนอกที่มาร่วมจัด
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ชื่องาน กลุ่ม จ านวน ระยะเวลา
ประเพณี เปา้หมาย ผู้เข้าร่วม(คน) สืบทอด(ป)ี

อปท.อุดหนุนหรือจัดเอง
(จ านวนปี)กิจกรรม/งานที่ อปท. วตัถุประสงค์ 

การเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร เผยแพร่ผลงานด้านพฒันา นิทรรศการความก้าวหน้าทางการเกษตร การจ าหน่าย
การเกษตรตามนโยบายของรัฐสู่การเกษตร สินค้าทางการเกษตร ของแต่ละหมู่บา้น และการจ าหน่าย
2.ส่งเสริมกิจกรรมของปชช.ใหม้ีโอกาสแสดงออกเชิงวชิาการ สินค้าราคาประหยัดจากพาณิชย์จ.นครศรีธรรมราช
และทักษะภาคสนาม การกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวของธรุกิจ การประกวดซุ้มของแต่ละหมู่บา้น การประกวดรถบปุผชาติ
พชืผลทางการเกษตร การประกวดนางงามชาวสวน การประกวดผลผลิตทาง
3.เปน็การยกระดับและพฒันาคุณภาพชีวติของปชช. การเกษตร 

14 อบต.วงัอ่าง วนัทุเรียนหล่น ๑. เพือ่ส่งเสริมอนุรักษง์านประจ าปขีองต าบลวงัอ่างใหอ้ยู่สืบไป ๑. จัดแสดงพชืทางการเกษตร ผลิตภณัฑ์ ภมูิปญัญาท้องถิ่น ๑. เกษตรกรใน ต.วงัอ่าง 700 22
๒. เพือ่ส่งเสริมอาชีพ และเพิม่รายได้ใหแ้ก่เกษตร ผู้ประการต่างๆ ๒. จัดแหพ่ชืผลทางการเกษตร และของดีต าบลวงัอ่าง ๒. ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน
๓. เพือ่เผยแพป่ระชาสัมพนัธพ์ชืทางเกษตร ผลิตภณัฑ์ ภมูมิปญัญา ๓. ประกวดพชืผลทางการเกษตรและส าหรับอาหารพืน้บา้น
๔. เพือ่เปน็แหลงแลกเปล่ียนเรียนรู้วถิีชีวติของแต่ละชุมชนพืน้ที่ ๔. จัดการแข่งขันและการละเล่นพืน้บา้น
๕. เพือ่ส่งเสริมการอนุรักษก์ารละเล่น กีฬาพืน้บา้น เพือ่สามัคคีในชุมชน ๕. การสาธกิวนทุเรียนพืน้บา้น และภมูิปญัญาท้องถิ่น

๖. จัดจ าหน่ายพชืผลทางการเกษตร

ดอกจูดบาน กาชาดและ 1.เพือ่ส่งเสริมและอนุรักษป์ระเพณีของชาว อ.ชะอวดใหค้งอยู่สืบไป จัดท ารถปผุชาติ ผลาชาติของดีในต าบล เข้าร่วมขบวนแห่ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ 8,000 34

ชองดีเมืองชะอวด 2.เพือ่ส่งเสริมอาชีพ และเพิม่รายได้ใหแ้ก่เกษตรกร รถบปุผชาติ ผลาชาติของดีแต่ละต าบลในอ.ชะอวด เอกชน และผู้ประกอบการ
3.เพือ่เผยแพร่ประชาสัมพนัธว์ฒันธรรมท้องถิ่น ผลิตภณัฑ์ชุมชน
และแหล่งท่องเที่ยวใหเ้ปน็ที่รู้จัก

ชักพระ 1.เพือ่สืบสาน และอนุรักษไ์วซ่ึ้งวฒันธรรม ประเพณีทางพระพทุธ- จัดท าเรือพระ และร่วมลากเรือพระจากวดัต่างๆ วดัต่างๆ และปชช.ทั่วไป 5,000 50

ศาสนา ใหค้งสืบไป
2.เพือ่ส่งเสริม และอนุรักษก์ารจัดท าเรือพระใหค้งอยู่สืบไป
3.เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน และประชาชนเหน็ความส าคัญของ
ศิลปะ ประเพณีและวฒันธรรมอันดี

วนักตัญญูผู้สูงอายุ 1.เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน และประชาชนได้แสดงความกตัญญู 1.จัดกิจกรรมนันทนาการ และการแสดงต่างๆ ของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในต.วงัอ่าง 500 15
กตเวทีต่อผู้สูงอายุ และได้แสดงออกถึงความรักความผูกพนัต่อผู้สูงอายุ 2.การใหบ้ริการตรวจสุขภาพ และใหค้ าปรึกษาด้านสุขภาพ เด็ก เยาวชน และ ปชช.
2.เพือ่ส่งเสริม และอนุรักษป์ระเพณี วฒันธรรมอันดีงามของไทย 3.ประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี
3.เพือ่ส่งเสริมใหผู้้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงทั้งสุขภาพกาย จิตใจ 4.จัดพธิรีถน้ าขอพรผู้สูงอายุ
อารมณ์ และสังคม ปราศจากโรคภยัไข้เจ็บ
4.เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเชื่อมความสัมพนัธอ์ันดีระหวา่ง อปท.

มาฆบชูาแหผ้่าขึ้นธาตุ 1.เพือ่สืบสาน และอนุรักษป์ระเพณีทางพระพทุธศาสนาใหค้งอยู่สืบไป ร่วมกิจกรรมแหผ้่าขึ้นธาตุ จากศาลาประดู่หก เด็ก เยาวชน และปชช. 10,000 50
2.เพือ่แสดงใหเ้หน็ถึงสังคมของจ.นครศรีธรรมราช ที่ยึดมั่นในศาสนา สนามหน้าเมืองวดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร 
3.เพือ่ใหพ้ทุธศาสนิกชนเกิดเจตคติที่ดีต่อวนัมาฆบชูาใน อ.เมือง จ.นครศรีฯ
ความส าคัญของพระพทุธศาสนา

4 อ าเภอชะอวด
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ชื่องาน กลุ่ม จ านวน ระยะเวลา
ประเพณี เปา้หมาย ผู้เข้าร่วม(คน) สืบทอด(ป)ี

อปท.อุดหนุนหรือจัดเอง
(จ านวนปี)กิจกรรม/งานที่ อปท. วตัถุประสงค์ 

เทศกกาลเดือนสิบ 1.เพือ่ส่งเสริม และรักษาไวซ่ึ้งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ร่วมจัดหมฺรับ และร่วมแหห่มฺรับ เด็ก เยาวชนและปชช. 5,000 50
2.เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมจารีตประเพณีท้องถิ่น
3.เพือ่เปน็การอุทิศส่วนกุศลใหแ้ก่บรรพบรุุษ และผู้ที่ล่วงลับ
4.เพือ่ใหพ้ทุธศาสนิกชนเกิดความศัทธา 
และใหค้วามส าคัญสารทเดือนสิบ

15 อบต.หวัไทร ประเพณีโภชขวญัข้าว ๑. เพือ่เปน็การอนุรักษว์ฒัธรรมและภมูิปยัญาท้องถิ่นใหอ้ยู่คู่ชุมชน ๑. ชาวบา้นร่วมงานจะน ากระเฌอข้าวสานด้วยไม้ไผ่หรือ เด็กเยวชนและปชช. 1,000 100
(ที่วดัออก) ๒. เพือ่เผยแพ ่สืบมรดกภมูิปญัญาการท าขวญัข้าวแก่เด็ก เยาวชน กะละมัง

๓. เพือ่เสริมสร้างขวญั ก าลังใจแก่ชาวนาในพืน้ที่การสร้างความสามัคคี ๒. กิจกรรมขวญัข้าว
๔. เพือ่เปน็การสร้างเสริมความสัมพนัธอ์ันดีระหวา่ง อบต. วดั และชุมชน ๓. กิจกรรมประกวดกระเฌอขวญัข้าว

แหผ้่าขึ้นธาตุ 1.เพือ่ใหป้ระชาชนได้เรียนรู้ถึงวฒันธรรมท้องถิ่นของตนเอง โดยประชาชนตัวแทนอ.หวัไทรต้ังขบวน ณ สนามหน้าเมือง ปชช.ในพืน้ที่อ.หวัไทร 300 100
(วนัมาฆบชูา) 2.เพือ่ใหป้ระชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมซ่ึงจะท าให้ ร่วมขบวนแหผ้่าพระบฎ ถึงวดัพระมหาธาติวรมหาวหิาร

สามารถเรียนรู้และสามารถจัดกิจกรรมตามแนวประเพณีได้ด้วยตนเอง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
3.เพือ่ใหเ้กิดความตระหนัก เหน็คุณค่า ความส าคัญในการอนุรักษป์ระเพณี
4.เพือ่สนับสนุนการจัดงานประเพณีมาฆบชูาแหผ้่าขึ้นธาตุ

บญุเดือนสิบ 1.เพือ่ส่งเสริมและสืบสานเอกลักษณ์วฒันธรรมประเพณีของจังหวดั โดยประชาชนตัวแทนอ.หวัไทร ปชช.ในพืน้ที่อ.หวัไทร 300 100
2.เพือ่ส่งเสริมภมูิปญัญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
3.เพือ่ส่งเสริมสร้างความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชน
4.เพือ่สนับสนุนกิจกรรมและนโยบายของจังหวดั

16 อบต.ทรายขาว ส่งหาบส่งคอน ๑. เพือ่เปน็การสืบสารวฒัธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น ใหอ้ยู่สืบไป ๑. กิจกรรมท าบญุถวายภตัตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ปชช.ในพืน้ที่ 300
๒. สร้างจิตส านึกใหป้ชช.ในท้องถิ่นได้ตระหนักถึงคุณค่าของประเพณีทถ. ๒. กิจกรรมสักการะทวด ณ ศาลาบา้นไทรงด 
๓. เพือ่สร้างความสามัคคีของคนในชุมชน หมู่บา้น ๓. การแสดงมโนราหท์ าบทถวานทวดงด 

17 อบต.ควนชะลิก แหผ้่าหม่เจดีย์ ๑. เพือ่สร้างประชาชนในพืน้ที่ต าบลควนชะลิก ในการร่วมงานประเพณี ๑. กิจกรรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับความเปน็มาของ เด็ก เยาวชน และ ประชาชน 800
วดัควนชะลิก ๒. เพือ่สร้างความส าคัญและความสมมัคคีของประชาชนในท้องถิ่น วดัควนชะลิกและการหม่ผ้าวดัควนชะลิก

๓. เพือ่อนุรักษ ์สืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นสืบไป ๒. กิจกรรมสมโภชผ้าหม่ผ้าวดัควนชะลิก
๓. กิจกรรมพฒันาวดั

18 เทศบาลท่าศาลา ใหท้านไฟ ๑. เพือ่ใหช้าวบา้นได้มาพบปะ พดูคุยและประกอบพธิกีรรมภายในวดั ๑. จัดกิจกรมมสวดมนตืไหวพ้ระ เด็ก เยาวชนและปชช. 250 100
๒. เพือ่สร้างความสามัคคีใหเ้กิดในชุมชน หมู่บา้น สร้างความเปน็ปกึแผ่น ๒. จัดเล้ียงภตตาหารแด่พระภกิษ ูสามเณร และจัดบริการ
๓. ได้ท านุบ ารุงพระพทุธศาสนา ขนมล้ียงเด็กเยาวชน และประชาชนในเขตพืน้ที่ไกล้เคียง
๔. เพือ่ใหป้ระชาชนสร้างบ าเพญ็บญุบารมี 
๕. ได้อนุรักษสื์บสานประเพณีการใหท้านไฟ เปน็การรักษามรดก

5 อ าเภอหวัไทร

6 อ าเภอท่าศาลา
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ชื่องาน กลุ่ม จ านวน ระยะเวลา
ประเพณี เปา้หมาย ผู้เข้าร่วม(คน) สืบทอด(ป)ี

อปท.อุดหนุนหรือจัดเอง
(จ านวนปี)กิจกรรม/งานที่ อปท. วตัถุประสงค์ 

ลากพระท่าหลา 1.เพือ่สนับสนุนส่งเสริม การฟืน้ฟอูนุรักษ ์เผยแพร่จารีตประเพณี 1.จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหวพ้ระ เด็ก เยาวชนและประชาชน 1,000 100
วฒันธรรมและภมูิปญัญาท้องถิ่นของชาวอ.ท่าศาลา 2.จัดเล้ียงถวายภตัตาหารแด่พระภกิษ ุสามเณร
2.เพือ่สร้างความสามัคคีปองดองสมานฉันท์ระหวา่งประชารัฐ 3.จักเตรียมขบวนเรือพระ และจัดเตรียมขบวนผู้คนที่จะ
3.เพือ่ส่งเสิรมการท่องเที่ยวในภาพรวมของอ าเภอ เปน็การให้ ลากพระ
ความรู้ความเข้าใจวฒันธรรมเชิงท่องเที่ยวเกี่ยวกับเร่ืองราว
พทุธประวติัและการอนุรักษศิ์ลปะประเพณีท้องถิ่น

19 อบต.ท่าศาลา ประเพณีลอยแพ ๑. เพือ่เปน็การส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวฒันธรรมอันดีของประชาชน ๑. จัดใหม้ีนิทัศการ เกี่ยวกับประวติัของประเพณีลอยแพ ๑. ประชาชนไทยพทุธ 5,000 100
๒. เพือ่เปน้การส้างความสามัคคีของประชาชนในต าบลท่าศาลา ๒. การจัดท าลอยแพ เพือ่ใช้ในพธิขีองประชาชนในพืน้ที ๒. ประชาชน ๑๕ หมู่บา้น 
๓. เพือ่เปน็การปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามใหเ้ด็ก เยาวชน ๓. กิจกรรมแสดงบนเวที (ส่งเสริมการท่องเที่ยว) ๓. ประชาชนทั่วไป
๔. เพือ่เปน็การส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงวฒันธรมทถ. และการท่องเที่ยว ๔. จัดใหม้ีการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร การประมง 
๕. เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน และปชช. มีความกตัญญู กตเวที ๕. การแสดงศิลปะการละเล่นพืน้บา้น เช่น หนังตะลุง ลิเก
๖. เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนใหค้นในชุมชน และต าบลท่าสาลา มีรายได้ การแสดงฟอ้นร า
การจ าหน่ายผลผลิตทางเกษตรกร การประมง และผลิตภณัฑ์ภายในชุมชน

ชักพระ 1.เพือ่บ ารุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภมูิปญัญาท้องถิ่น 1.ใหค้วามรู้ในเร่ืองประวติัความเปน็มาของประเพณีชักพระ ประชาชนทั่วไป 3,000 1,200
และวฒันธรรมอันดีงามของท้องถิ่นประเพณีชักพระ 2.จัดใหม้ันิทรรศการ เกี่ยวกับประวติัความเปน็มาของ
2.เพือ่เปน็การสร้างความสมานสามัคคีของประชาชนในต.ท่าศาลา ประเพณีชักพระ
ประชาชนในเขตพืน้ที่ต.ท่าศาลาและประชาชนทั่วไป 3.จัดท าเรือพระ
3.เพือ่ส่งเสริมการพฒันาคนในชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 4.จัดสมโภชเรือพระ การแสดงศิลปะ การละเล่นพืน้บา้น
ประเพณีและวฒันธรรมอันดีงามของท้องถิ่น เช่น หนังตะลุง ลิเก การแสดงฟอ้นร า
4.เพือ่เปน็การส่งเสริมและสนับสนุนใหค้นในชุมชน และต.ท่าศาลา 5.ท าบญุตักบาตร ฟงัธรรม และถวายอาหารเพล
มีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร การประมง 6.จ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร การประมง 
และผลิตภณัฑ์ภายในชุมชน

สมโภชวดัและจัดงาน 1.เพือ่ใหป้ระชาชนที่วไปใหไ้ด้รู้และเข้าใจหลักธรรม น าไปสู่การประพฤติ 1.เทศนาแสดงธรรมใหค้วามรู้ตามหลักพทุธธรรม ประชาชนทั่วไป 5,000 20
ประจ าป ีวดัชลธาราม ปฏบิติัได้ 2.จัดนิทรรศการและบรรยายถึงประวติัความเปน็มาประเพณี

2.เพือ่เปน็การอนุรักษ ์ส่งเสริม ประเพณี และวฒันธรรมที่ดี วฒันธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และชีวประวติั
3.เพือ่เปน็การสนับสนุนใหเ้ด็ก เยาวชน และประชาชนในพืน้ที่ 3.ท าบญุตักบาตร ฟงัธรรม และถวายอาหารเพล
4.เพือ่เปน็การส่งเสริม สนับสนุนใหเ้ด็ก เยาวชนในพืน้ที่ 4.ออกร้านขายสินค้าใหป้ระชาชน
5.เพือ่ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปะและการละเล่นพืน้บา้น 5.การแสดงศิลปะและการละเล่นพืน้บา้น เช่น หนังตะลุง
6.เพือ่ใหเ้ด็ก เยาวชน และประชาชนในพืน้ที่ ได้เรียนรู้ประเพณี 6.กิจกรรมพฒันาวดั และสาธารณประโยชน์อื่นๆ
ท้องถิ่น

ประเพณีสมโภชวดั 1.เพือ่ใหป้ระชาชนทั่วไปใหไ้ด้รู้และเข้าใจหลักธรรม น าไปสู่การประพฤติ 1.เทศนาแสดงธรรมใหศ้าสนิกชน ปชช. 15 หมู่บา้น 5,000 35
จัดงานประจ าปี ปฏบิติัได้ เปน็การส่งเสริมด้านจริยธรรมใหแ้ก่ประชาชน 2.จัดนิทรรศการและบรรยายถึงประวติัความเปน็มาประเพณี
วดัท่าสูง 2.เพือ่เปน็การอนุรักษ ์ส่งเสริม ประเพณี และวฒันธรรมที่ดี วฒันธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและชีวประวติั คุณงามความ
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ชื่องาน กลุ่ม จ านวน ระยะเวลา
ประเพณี เปา้หมาย ผู้เข้าร่วม(คน) สืบทอด(ป)ี

อปท.อุดหนุนหรือจัดเอง
(จ านวนปี)กิจกรรม/งานที่ อปท. วตัถุประสงค์ 

3.เพือ่เปน็การสนับสนุนใหเ้ด็ก เยาวชน และประชาชน ดี ของอดีตเจ้าอาวาสทุกท่าน
4.เพือ่เปน็การส่งเสริม สนับสนุนใหเ้ด็ก เยาวชน และปชช. 3.ท าบญุตักบาตร ฟงัธรรม และถวายอาหารเพลแด่พระสงฆ์

4.ออกร้านขายสินค้าใหป้ระชาชนในพืน้ที่

เมาลิด 1.เพือ่เปน็การส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวฒันธรรมอันดีงาม 1.ใหค้วามรู้ในเร่ืองประวติัความเปน็มาของประเพณีเมาลิด ชาวไทยมุสลิม 12หมู่บา้น 2,000 1,440
2.เพือ่เปน็การสร้างความสมานสามัคคีของประชาชน 2.จัดพธิกีรรมทางศาสนาและบรรยายธรรม
3.เพือ่เปน็การพฒันาใหค้นในชุมชนในต.ท่าศาลา 3.มีการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร การประมง
4.เพือ่ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับค าสอนของ และผลิตภณัฑ์ในชุมชน
ศาสนาอิสลาม 4.การแสดงศิลปะและการละเล่นพืน้บา้น เช่น ลิเกฮูลู
5.เพือ่เปน็การส่งเสริม สนับสนุนใหเ้ด็ก เยาวชน และประชาชน 5.กิจกรรมพฒันาสาธารณประโยชน์อื่นๆ
ในพืน้ที่ ได้มีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตร

ฮารีรายอ 1.เพือ่อนุรักษว์ฒันธรรมอันดีของศาสนาอิสลามใหย้ังคงอยู่ต่อไป 1.ใหค้วามรู้ในเร่ืองประวติัความเปน็มาของประเพณี ปชช.มุสลิม 12หมู่บา้น 4,000 1,440
2.เพือ่ร่วมจัดกิจกรรมในวนัฮารีรายอ ฮารีรายอ ประชาชนและนักท่องเที่ยว
3.เพือ่ใหเ้ด็กได้กล้าแสดงออกในส่ิงที่ถูกต้องตามหลักค าสอนของ 2.จัดพธิกีรรมทางศาสนาและบรรยายธรรม
ศาสนาอิสลาม 3.มีการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร การประมง
4.เพือ่สร้างความสามัคคีเปน็อันหนึ่งอันเดียวกันระหวา่งปชช. และผลิตภณัฑ์ในชุมชนของต.ท่าศาลา เพือ่สร้างรายได้
5.เพือ่สร้างรายได้ใหก้ับประชาชนในพืน้ที่ต.ท่าศาลา ใหป้ระชาชน
6.เพือ่ส่งเสริมภมูิปญัญาท้องถิ่นชุมชน

รอมฎอน 1.เพือ่ส่งเสริมและอนุรักษ ์วฒันธรรม ขนมธรรมเนียมของท้องถิ่น 1.ใหค้วามรู้ในเร่ืองประวติัความมาของประเพณีเมาลิด ปชช. 12 หมู่บา้น 4,000 1,440
2.เพือ่ใหค้วามรู้ประวติความเปน็มา ของประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม 2.จัดพธิกีรรมทางศาสนา ประชาชนและนักท่องเที่ยว
3.เพือ่เปน็การสร้างความรัก ความสามัคคีของประชาชนใน 3.มีการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร การประมง
3.เพือ่เปน็การสร้างความรัก ความสามัคคีของประชาชนในต.ท่าศาลา
4.เพือ่ส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนา

ใหท้านไฟ 1.เพือ่บ ารุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภมูิปญัญาท้องถิ่น 1.ใหค้วามรู้ในเร่ืองประวติัความเปน็มาประเพณีใหท้านไฟ ปชช. 15 หมู่บา้น 1,000 100
2.สร้างความสามัคคีของประชาชนในต.ท่าศาลา 2.จัดใหม้ีนิทรรศการ เกี่ยวกับประวติัความเปน็มาประเพณี ประชาชนและนักท่องเที่ยว
3.เพือ่ส่งเสริมการพฒันาคนในชุมชน 3.ท าบญุตักบาตร ฟงัธรรมและถวายอาหารเพลแด่พระสงฆ์

แหผ้่าขึ้นธาตุ 1.เพือ่บ ารุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภมูิปญัญาท้องถิ่นและวฒันธรรม 1.ท าบญุตักบาตร ฟงัธรรม ปชช. 15 หมู่บา้น 3,000 500
และวฒันธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 2.สมโภชผ้า ประชาชนและนักท่องเที่ยว
2.เพือ่สร้างความสามัคคีของประชาชนในต.ท่าศาลา 3.แหผ้่าขึ้นธาตุ
3.เพือ่ส่งเสริมการพฒันาคนในชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 4.จัดท าร้ิวขบวน
ประเพณีและวฒันธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
4.เพือ่เปน็การส่งเสริมและสนับสนุนใหค้นในชุมชน
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ชื่องาน กลุ่ม จ านวน ระยะเวลา
ประเพณี เปา้หมาย ผู้เข้าร่วม(คน) สืบทอด(ป)ี

อปท.อุดหนุนหรือจัดเอง
(จ านวนปี)กิจกรรม/งานที่ อปท. วตัถุประสงค์ 

บญุสารทเดือนสิบ 1.เพือ่บ ารุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภมูิปญัญาท้องถิ่น และ 1.จัดใหม้ีนิทรรศการ และใหค้วามรู้ในเร่ืองประวติัความ ปชช. 15 หมู่บา้น 4,000 1,000
วฒันธรรมอันดีงามของท้องถิ่น เปน็มาของประเพณีบญุสารทเดือนสิบ ประชาชนและนักท่องเที่ยว
2.เพือ่เปน็การสร้างความสมานสามัคคีของประชาชนในต.ท่าศาลา 2.ท าบญุตักบาตร ฟงัธรรมและถวายอหารเพลแด่พระสงฆ์
3.เพือ่ส่งเสริมากรพฒันาคนในชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 3.ขบวนแหห่มฺรับ
ประเพณีวฒันธรรมทถ. 4.จ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร การประมง

สมโภชศาลาทวด 1.เพือ่บ ารุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภมูิปญัญาท้องถิ่น 1.เทศนาธรรม ประชาชนไทยพทุธ 3,000 100
2.เพือ่เปน็การสร้างความสมานสามัคคีของประชาชนต.ท่าศาลา 2.จัดสมโภชศาลาทวด
3.เพือ่ส่งเสริมการพฒันาคนในชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 3.ท าบญุตักบาตร ฟงัธรรม และถวายอาหารเพลแด่พระสงฆ์
ประเพณีวฒันธรรมอันดีงาม 4.การแสดงศิลปะและการละเล่นพืน้บา้น
4.เพือ่การส่งเสริมและสนับสนุนใหค้นในชุมชนมีรายได้จากการ
จ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

วนัฮาชูรอ 1.เพือ่เปน็การส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวฒันธรรมอันดีงาม 1.ใหค้วามรู้ในเร่ืองประวติัความเปน็มาของประเพณีเมาลิด ปชช. 12 หมู่บา้น 2,000 1,440
2.เพือ่เปน็การสร้างความสมานสามัคคีของประชาชน 2.จัดพธิกีรรมทางศาสนาและบรรยายธรรม ประชาชนและนักท่องเที่ยว
3.เพือ่เปน็การพฒันาใหค้นในชุมชน และต.ท่าศาลา 3.มีการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร การประมง
4.เพือ่ส่งเสริม สนับสนุนใหเ้ด็ก เยาวชน และปชช.ในพืน้ที่ 4.การแสดงศิลปะและการละเล่นพืน้บา้น เช่น ลิเกฮูลู
5.เพือ่เปน็การส่งเสริม สนับสนุนใหเ้ด็ก เยาวชนและปชช.ได้มี 5.กิจกรรมพฒันาสาธารณประโยชน์อื่นๆ
รายได้ส่งเสริมรายได้และการมีงานท า

20 อบต.โพธิ์ทอง แหง่เทียนพรรษา ๑. เพือ่เปน็การส่งเสริมและบ ารุงพระพทุธศาสนา เปน็ศาสนาประจ าชาติ ๑. วดัในต าบลโพธิ์ทอง จ านวน 3 แหง่คือวดัสระประดิษฐ์ ปชช. ต.โพธิ์ทอง 200 1,000
๒. เพือ่เปน็การสืบทอดและอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีดีงามของท้องถิ่น วดับนถนน
๓. เพือ่สร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนและประชาชนในการ ๒. ประชาชนต.โพธิ์ทอง
สืบสานวฒันธรรมประเพณีของไทยใหค้งอยู่สืบไป

ท าบญุส่งเคราะห์ 1.เพือ่เปน็การอนุรักษสื์บสานทอดประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ท าบญุใหก้ับญาติที่เสียชีวติกับโรคหา่(อหวิาตกโรค) ปชช. ต.โพธิ์ทอง 200 1,000
(ลอยแพ) และส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา

2.เพือ่ส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน
3.เพือ่ท าบญุอุทิศส่วนกุศลใหผู้้ล่วงลับไปแล้ว

ท าบญุใหท้านไฟ 1.เพือ่สืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นอีกทั้งยังเปน็แบบอย่าง อากาศหนาวมาเปน็พเิศษในตอนเช้าตรู่อขงวนัใดวนัหนึ่ง ประชาชนที่เปน็พทุธศาสนา 200 1,000
แก่ลูกหลาน ในเดือนอ้ายต่อเดือนยี่โดยก าหนดพธิกีรรมใหช้าวบา้นพทุธ ต.โพธิ์ทอง
2.เพือ่ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนาร่วมท าบญุเล้ียงพระ ศาสนิกชน
3.เพือ่ส่งเสริมความสามัคคีในชุมชนในการรับประทานอาหารกัน

สวดมนต์ข้ามปี 1.เพือ่ส่งเสริมใหพ้ทุธศาสนิกชน ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง การสวดมนต์ข้ามป ีช่วงระยะเวลากลางคืน ร่วมกันสวดมนต์ ประชาชนที่เปน็พทุธศาสนา 200 1,000 ปี
โดยการมาร่วมกันสมาทานศีลสวดมนต์ และเจริญจิตภาวนา และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี ต.โพธิ์ทอง
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ชื่องาน กลุ่ม จ านวน ระยะเวลา
ประเพณี เปา้หมาย ผู้เข้าร่วม(คน) สืบทอด(ป)ี

อปท.อุดหนุนหรือจัดเอง
(จ านวนปี)กิจกรรม/งานที่ อปท. วตัถุประสงค์ 

2.เพือ่ส่งเสริมใหค้รอบครัวได้ท ากิจกรรมที่เปน็มงคลชีวติร่วมกัน
3.เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชนได้ศึกษา และเรียนรู้วฒันธรรม
ประเพณีอันดีงามของชาติไทย
4.สร้างกระแสการสวดมนต์ใหเ้กิดขึ้นทั่วประเทศ

เทศกาลเดือนสิบ 1.เพือ่ส่งเสริมอนุรักษป์ระเพณีส าคัญของจังหวดันครศรีธรรมราช การจัดประดับตกแต่งรถแหห่มฺรับใหถู้กต้องตามหบกัเกณฑ์ ประชาชนที่เปน็พทุธศาสนา 200 1,000
2.เพือ่เผยแพร่ชื่อเสียงอัตลักษณ์ วถิีชีวติท้องถิ่นของอ.ท่าศาลา ประเพณี และข้อบงัคับ จัดเคร่ืองประโคม ขบวนร า ต.โพธิ์ทอง
3.เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวดั

ลากพระท่าหลา 1.เพือ่สนับสนุนส่งเสริม การฟืน้ฟอูนุรักษ ์เผยแพร่จารีตประเพณี เรือพนมพระจากวดัต่างๆ ประชาชนที่เปน็พทุธศาสนา 200 1,000
วฒันธรรมและภมูิปญัญาท้องถิ่นของชาวอ าเภอท่าศาลา ต.โพธิ์ทอง
2.เพือ่สร้างความสามัคคีปรองดองสานฉันท์ระหวา่งประชารัฐ
3.เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาพรวมของอ าเภอ/จังหวดั

เมาลิด 1.เพือ่ร าลึกถึงท่านศาสดามูฮัมหมัด 1.จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปชช.ที่เปน็พทุธศาสนา ต.โพธิ์ทอง 1,000 1,440
2.เพือ่ส่งเสริมศาสนาอิสลาม 2.จัดกิจกรรมเมาลิดดินนบมีูฮัมหมัด
3.เพือ่บ ารุงศาสนาอิสลาม 3.จัดกิจกรรมส่งเสริมใหค้วามรู้โดยการบรรยาย
4.เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ปชช. 4.จัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน
5.เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนเหน็ความส าคัญของประเพณีเมาลิด 5.จัดกิจกรรมมุสลิมะห์

อาชูรอ 1.เพือ่เปน็การส่งเสริมประเพณีอาซูรอของศาสนาอิสลาม 1.จัดสถานที่ส าหรับจัดกิจกรรมกวนอาซูรอ ประชาชนในพืน้ที่ต.โพธิ์ทอง 1,000 1,440
2.เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนาอิสลามหรือกิจการของศาสนา 2.ใหผู้้มาร่วมประกอบกิจกรรมน าส่ิงของเหลือพอจะ
อิสลามที่ใหป้ระโยชน์ต่อชุมชนโดยรวม รับประทานได้ ใหเ้อามากองรวมกัน
3.เพือ่ใหค้วามรู้อันเปน็ประโยชน์แก่ประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลาม 3.ลงทะเบยีนผู้ที่ได้รับเชิญร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
4.บรรยายใหค้วามรู้เกี่ยวกับประเพณีอาซูรอ กิจกรรมตามวตัถุประสงค์
5.ด าเนินการกวยอาซูรอ 4.บรรยายใหค้วามรู้เกี่ยวกับประเพณีอาซูรอ
6.แจกจ่ายอาซูรอใหแ้ก่ผู้มาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม 5.ด าเนินการกวนอาซูรอ
ได้รับประทานร่วมกัน

ละศีลอด(รอมฎอน) 1.เพือ่ส่งเสริมการประกอบพธิลีะศีลอดของประชาชนนับถือศาสนา 1.ด าเนินการท าไวนิลโครงการ ประชาชนในพืน้ที่ต.โพธิ์ทอง 1,000 1,440
อิสลาม 2.ด าเนินการเชิญวทิยากร
2.เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนาอิสลาม 3.บรรยายใหค้วามรู้แก่ประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลาม
3.เพือ่ใหค้วามรู้อันเปน็ประโยชน์ในเดือนรอมฎอน 4.ด าเนินการละศีลอดและประกอบศาสนกิจ
4.เพือ่เปน็การบ ารุงรักษาจารีตประเพณีอันเกี่ยวเนื่องด้วยหลัก
ค าสอนทางศาสนาอิสลาม
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ชื่องาน กลุ่ม จ านวน ระยะเวลา
ประเพณี เปา้หมาย ผู้เข้าร่วม(คน) สืบทอด(ป)ี

อปท.อุดหนุนหรือจัดเอง
(จ านวนปี)กิจกรรม/งานที่ อปท. วตัถุประสงค์ 

อารีรายออีด้ิลฟติริ 1.เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนผู้นับถิอศาสนาอิสลามได้มีความรู้และ 1.จัดใหม้ีการบรรยายใหค้วามรู้ ประชาชนในพืน้ที่ต.โพธิ์ทอง 1,000 1,440
เข้าใจหลักค าสอนศาสนาอิสลาม 2.ประกอบพธิทีางศาสนาอิสลาม
2.เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามได้สืบทอดบ ารุง 3.กิจกรรมเด็กและเยาวชน
รักษาประเพณีและวฒันธรรมอันดี
3.เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนาอิสลาม

อารีรายออดีด้ิลอัฎฮา 1.เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามได้มีความรู้และ 1.จัดใหม้ีการบรรยายใหค้วามรู้ ประชาชนในพืน้ที่ต.โพธิ์ทอง 1,000 1,440
เข้าใจหลักค าสอนของศาสนา 2.ประกอบพธิทีางศาสนาอิสลาม
2.เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามได้สืบทอดบ ารุง 3.กิจกรรมเด็กและเยาวชน
รักษาประเพณีและวฒันธรรมอันดีของท้องถิ่น
3.เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนาอิสลาม

21 อบต.โมคลาน ท าบญุใสข้าวโบสถ์ ๑. เพือ่ใหผู้้เข้าร่วมทุกคน ได้ร่วมกันสืบทอดสืบสานประเพณีประจ าทถ. ๑. ประกวดหมู่บา้น ประชาชนทุกกลุ่มวยั 1,000 80
ไม่ใหสู้ญหาย ๒. การแสดงบนเวที
๒. เพือ่ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชนใหเ้กิดความรักความสามัคคี อดทน ๓. กิจกรรมน าข้าวเหนียวเข้าโบส์ถ
๓. เพือ่ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ใหก้ับชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมทุกคน ๔. พธิทีางศาสนา
๔. เพือ่ส่งเสริมเผยแพร่และร่วมสืบทอดประเพรีอันดีของต าบลโมคลาน ๕. ร่วมบ าเพญ็ประโยชน์

22 อบต.หวัตะพาน ลากพระท่าหลา ๑. เพือ่สนับสนุนส่งเสริม การฟืน้ฟอูนุรักษ ืเผยแพร่จารีตประเพณี ๑. อุดหนุนงบประมาณใหก้ับที่ท าการปกครองอ.ท่าหลา เรือพนมพระจากวดัต่างๆ ๒,๕๐๐ 15
๒. เพือ่สร้างความสามัคคีในชุมชน
๓. เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวดั/อ าเภอ 

เทศกาลเดือนสิบ ๑. เพือ่ส่งเสริมประเพณีอนุรักษป์ระเพณีที่ส าคัญของจ.นครศรีธรรมราช อุดหนุ่นงบประมาณใหก้ับที่ท าการปกครองอ าเภอท่าศาลา ผุ้น าลัประชาชนในเขตพืน้ที่หวัตะพาน ๓๐๐ 20
๒. เพือ่เผยแพช่ื่อเสียงอัตลักษณ์ วถิีชีวติท้อถิ่นของอ าเภอท่าศาลา 
๓. เพือ่ส่งเสริมการท้องเที่ยวในภาพรวมจังหวดัใหน้ักท่องเที่ยวและปชช.

ประเพณีใส่ข้าวโบสถ์ ๑. เพือ่เปน็ประเพณีวฒันธรรมของคนไอยใหค้งอยู่ตลอดไป ๑. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดกิจกรรมในแต่วดั ผู้น าชุมชนและปชช. ต.หวัตะพาน ๓๐๐ 20
๒. เพือ่สร้างความรักความสามัคคีและความผูกพนัในชุมชน ๒. จัดชื่อวสัดุเกี่ยวข้องกับโครงการ
๓. เพือ่สร้างความสัมพนัธร์ะหวา่งชุมชนกับวดัและหน่วยงานราชการ ๓. ประชาสัมพนัธเ์ชิญชวนใหค้นในชุมชนทราบ
๔. เพือ่สร้างความศรัทธาในพระพทุะศาสนาจากการเข้าวดัฟงัะรรม ๔. น าข้าวหลามที่ได้จากการร่วมกันท าไปถวามยพระ

ประเพณีใหท้านไฟ ๑. เพือ่เปน็การรักษาประเพณีวฒันธรรมของคนไทยใหค้งอยู่ตลอดไป ๑. แต่งจัดคณะกรรมการจัดกิจกรรม ในแต่ละวดั ผู้น าชุมชนและประชาชนเขตพืน้ ๓๐๐ 20
๒. เพือ่สร้างความรักความสามัคคีและความผูกพนัในชุมชน ๒. จัดชื่อวสัดุเกี่ยวข้องกับโครงการ
๓. เพือ่สร้างความสัมพนัธร์ะหวา่งชุมชนกับวดัและหน่วยงานราชการ ๓. ประชาสัมพนัธเ์ชิญชวนใหค้นในชุมชนทราบ
๔. เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนรู้จักการเสียสละนอกเหนือจากการท าบญุและ ๔. ร่วมกันจัดกิจกรรมโดยการก่อไปกองใหญ่ขึ้นในลานวดั
และยังเปน็การเสียสละทรัพสิน เวลาใหท้านแก่คนในชุมชน ๕. ร่วมกันจัดกิจกรรมน าไปที่ก่อไฟท าอาหารหวาน คาว 

๖. ประชาชนร่วมกันท าบญุตักบาตรข้าวสารอาหารแหง้พระสงฆ์
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ชื่องาน กลุ่ม จ านวน ระยะเวลา
ประเพณี เปา้หมาย ผู้เข้าร่วม(คน) สืบทอด(ป)ี

อปท.อุดหนุนหรือจัดเอง
(จ านวนปี)กิจกรรม/งานที่ อปท. วตัถุประสงค์ 

23 อบต.ดอนตะโก เทศกาลเดือนสิบ ๑. เพือ่ส่งเสริมอนุรักษป์ระเพณีส าคัญของจังหวดันครศรีธรรมราช ๑. จัดประดับรถแหห่มรับ ประชาชนในพืน้ที่ 1,000       95
๒. เพือ่เผยแพร่ชื่อเสียงอัตลักษณ์ วถิีชีวติของอ.ท่าศาลา ๒. จัดขบวนกองเกียติยศแหห่มฺรับ
๓. เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวดั ใหน้ักท่องเที่ยว ๓. จัดกลองยาวเคร่ืองประโคม ขบวนร า ขบวนโชว์

ประกอบขบวนแหห่มฺรับ 

มาฆบชูา แหผ้่าขึ้นธาตุ ๑. เพือ่ส่งเสริมอนุรักษป์ระเพณีส าคัญของจังหวดันครศรีธรรมราช ๑. จัดกระบวนกองเกียติยศประกอบด้วยถือปา้ยอ าเภอ ประชาชน อ.ท่าศาลา ๕๐๐ ๗๘๘
๒. เพือ่ส่งเสริมใหพ้ทุธศาสนิกชนได้เข้าร่วมกิจกรรม ๒. จัดคณะกลองยาวเคร่ืองประโคม ร า โชว ์แหผ้่าบฏ
๓. เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวภาพรวมของจังหวดั ใหน้ักท่องเที่ยว ๓. จัดพทุธศาสนิกชนแต่งชุดขาวหรือสีนวล จ านวน ๓ คน 

ลากพระท่าหลา ๑. เพือ่สนับสนุ่นส่งเสริมการฟืน้ฟอูนุรักษเ์ผยแพจ่ารีตประเพณี ๑. เรือพนมจากวดัต่างๆ 2,500       นานมาแล้ว
๒. เพือ่สร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ระหวา่งประชารัฐ ๒. พทุธศาสนิกชนปชช.ในพืน้ที่
๓. เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาพรวมอ าเภอ จังหวดั ปชช.ทั่วไป

24 เทศบาลต าบลทุ่งใส การใหท้านไฟ ๑. เพือ่เปน็การส่งเสริมการใหท้านไฟ ใหค้งอยู่สืบไป ๑. กิจกรรมพธิทีางศาสนาพทุะ เด็ก เยาวชน และปชช.ใน อ.สิชล 1,000 23
๒. เพือ่ใหเ้ด็กเยาวชน และประชาชนได้ร่วมท านุบ ารุงพระพทุธศาสนา ๒. กิจกรรมออกซุ้มอาหารคาวหวาน
๓. เพือ่สร้างสังคมการเรียนรู้ สู่ชุมชนในเชิงอนุรักษ ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ๓. กิจกรรมการแสดงมหรสพ
๔. เพือ่เปน็การผลึกก าลังในชุมชน ๔. กิจกรรมใหท้านไฟ

๔. กิจกรรมท าบญุตักบาตร

แหผ้่าขึ้นธาตุ ๑. เพือ่ส่งเสริมประเพณีอันดีงามอันเปน้อัตลักษณ์ของท้องถิ่น เด็กเยาวชน ประชาชนในพืน้ที่ 500 100
๒. เพือ่ใหป้ระชาชนเยาวชน เกิดความรัก หวงแหนวฒันธรรมของตน
๓. เพือ่ใหป้ชช. เยาวชนมีความรู้เร่ืองความเปน็มาประเพณีวฒันธรรมทถ.
๔. เพือ่ใหพ้ทุธศาสนิกชนร่วมท าบญุในวนัท าคัญทางพระพทุธศาสนา
๕. เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวดันครศรีธรรมราช

แหห่มฺรับเดือนสิบ ๑. เพือ่ส่งเสริมประเพณีอันดีงามอันเปน้อัตลักษณ์ของท้องถิ่น ๑. การจัดการหมรับและยกหม่รับ เด็กเยาวชน ประชาชนในพืน้ที่ 1,000 100
๒. เพือ่ใหป้ระชาชนเยาวชน เกิดความรัก หวงแหนวฒันธรรมของตน ๒. การฉลองหอ่รับและการบงัสุกุล
๓. เพือ่ใหป้ระชาชน เยาวชนมีความรู้เร่ืองความเปน็มาประเพณีวฒันธรรม ๓. การต้ังเปตรและการชิงเปรต
๔. เพือ่แสดงถึงความกตัญูกตเวที ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ 
๕. เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอ าเภอฉวางและจังหวดันครศรีธรรมราช

ประเพณีชักพระ ๑. เพือ่บรูณาการงานประเพณีวฒันธรรมท้องถิ่นร่วมกับอ าเภอ เทศบาล
๒. เพือ่ใหเ้ด็กเยาวชน และประชาชนได้ร่วมท านุบ ารุงพระพทุธศาสนา
๓. เพือ่สร้างสังคมการเรียนรู้ สู่ชุมชนในเชิงอนุรักษ ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว
๔. เพือ่เปน็การผลึกก าลังบคุลากร ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ปชช.ทั่วไป

7 อ าเภอสิชล
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ชื่องาน กลุ่ม จ านวน ระยะเวลา
ประเพณี เปา้หมาย ผู้เข้าร่วม(คน) สืบทอด(ป)ี

อปท.อุดหนุนหรือจัดเอง
(จ านวนปี)กิจกรรม/งานที่ อปท. วตัถุประสงค์ 

25 อบต.ฉลอง ชักพระเดือนหา้ ๑. เพือ่เปน้การส่งเสริมอนุรักษป์ระเพณีทางศาสนา วฒันธรรมอันดีของทถ. ๑. กิจกรรมทางศาสนา เด็กและเยาวชน ประชาชนในพืน้ที่ ๑,๐๐๐ 150
๒. เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมส่งเสริมใหม้ีรายได้แก่ปชช. ๒. กิจกรรมชักพระเดือนหา้

๓.กิจกรรมผู้สูงอายุ  
๔. กิจกรรมการแสดงเพือ่สืบสานวฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น

ใหท้านไฟ ๑. เพือ่เปน็การส่งเสริมประเพณีทางศาสนาเปน็วฒันธรรมอันดีงามของทถ. ๑. กิจกรรมการแสดงบนเวที ๑. หน่วยงานราชการ ประชาชน 2,000 60
๒. เพือ่ฟืน้ฟปูระเพณีที่ดีงามใหเ้ยาวชนรุ่นหลังได้สืบต่อไป ๒. กิจกรรมซุ้มอาหารและขนม ๒. ผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปในต าบล 
๓. เพือ่เปน็การผลึกก าลังบคุลากร ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ปชช.ทั่วไป ๓. กิจกรรมจุดไฟงานประเพณีใหท้านไฟ อ าเภอ จังหวดัที่ใกล้เคียง
๔. เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมของต าบล เข้าร่วมงานประมาณ

ชักพระอ.สิชล ๑. เพือ่ส่งเสริมประเพณีทางศาสนาเปน็วฒันธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ๑. กิจกรรมปรัปปรุงเรือพระเพือ่เข้าร่วมชักพระกับอ.สิชล ๑. หน่วยงานราชการ ปชช.ทั่วไป 2,500 16
๒. เพือ่ฟืน้ฟปูระเพณีที่ดีงามใหเ้ยาวชนรุ่นหลังได้สืบต่อไป ๒. นักท่องเที่ยวทั่วไป
๓. เพือ่เปน็การผลึกก าลังบคุลากร ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น  
ภาครัฐ เอกชน 

26 อบต.เปล่ียน แหห่มฺรับเดือนสิบ ๑. เพือ่สืบทอดไวซ่ึ้งขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรม ๑. เดินขบวนแหผ้้า และแหร่ถหมรับ ขบวนแหห่มฺรับ ๑. เด็กและเยาวชน ปชช.ในพืน้ที่ 1,200 100
๒. เพือ่ท านุบ ารุงพระพทุธศาสนาใหค้งอยู่สืบไป

มาฆบชูาแหผ้่าขึ้นธาตุ ๑. เพือ่ล าลึกถึงพระคุณขององค์สัมมาสัมพทุธเจ้า ๑. เดินขบวนแหผ้้า ขบวนแหห่มรับจากสนามหน้าเมือง ๑. เด็กและเยาวชน 2,000 100
๒. เพือ่ส่งเสริมและอนุรักษป์ระเพณี ซ่ึงเปน็เอกลักษณ์ของชาวนครศรีฯ ถึงวดัหระมหาธาตุวรวหิาร
๓. เพือ่ส่งเสริมศาสนิกชนได้เข้าร่วมท าบญุในวนัส าคัญทางพระพทุธศาสนา

ชักพระ ๑. เพือ่อนุรักษแ์ละส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นใหค้งอยู่สืบไป ๑. จัดกิจกรรมประเพณีชักพระพร้อมกัน ณ วดั ศิลาชลเขต
๒. เพือ่ปลูกฝังใหเ้ด็กเยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นได้ตระหนักคุณค่า ๒. จัดกระบวนแหพ่ระลากจากวดัศาลาชลเขต วดัวงัหลวง
๓. เพือ่เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีใหเ้กิดในชุมชน และวดัสังขรณพจิิตร และค้างคืน ณ สนาม อ.สิชล ๒ คืน 

27 อบต.เทพราช ประเพณีชักพระ ๑. เพือ่ฟืน้ฟ ูส่งเสริมอนุรักษป์ระเพณีท้องถิ่นอันดีงามใหค้งอยู่สืบไป ๑.จัดกิจกรรมประเพณีชักพระพร้อมกัน ณ วดัเทพราช เด็ก เยาวชน และประชาชนในพืน้ที่ 1,500 100
๒. เพือ่เสริมสร้างความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหวา่ง บา้น วดั รร. ๒. จัดขบวนแหพ่ระลากจากวดัเทพราชวดัเทพราช 
๓. เพือ่ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพทุธศาสนาในเทศกาลออกพรรษา ๓. จัดงานพระเพณีลากพระ ณ บริเวณสนามที่วา่การ อ.สิชล 

จัดพธิสีมโภชเรือพนมพระ การแข่งขันกีฬาพืน้บา้น

มาฆบชูาแหผ้่าขึ้นธาตุ ๑. เพือ่ล าลึกถึงพระคุณขององค์สัมมาสัมพทุธเจ้า ๑. เดินขบวนแหผ้้า ขบวนแหห่มรับจากสนามหน้าเมือง เด็กและเยาวชนและปชช.ในพืน้ที่ ๒,๐๐๐ 100
๒. เพือ่ส่งเสริมอนุรักษป์ระเพณี ซ่ึงเปน็เอกลักษณ์ของชาวนครศรีธรรมราช
๓. เพือ่ส่งเสริมศาสนิกชนได้เข้าร่วมท าบญุในวนัส าคัญทางพระพทุธศาสนา

แหห่มฺรับเดือนสิบ ๑. เพอืสืบทอดรักษาไวซ่ึ้งขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมอันดีงาม เดินขบวนแหผ้่า หมรับ ขบวนแหจ่ากสนามหน้าเมือง เด็กและเยาวชนและปชช.ในพืน้ที่ ๑,๒๐๐ 100
๒. เพือ่ท านุบ ารุงพระพทุธศาสนาใหค้งอยู่สืบไป ส่งเสริมการปฎบิติัธรรม ถึงพระบรมธาตุวรมหาวหิาร
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๓. เพือ่เสริมสร้างความสามมัคคีของประชาชนชาวนครศรีธรรมราช

28 อบต.เข้าน้อย ชักพระ ๑. เพือ่เปน้การส่งเสริมประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีชักพระและ ชักพระวดัเขาน้อยและวดัชมเพชรวนาราม(วดัเขาใหญ)่ ประชาชน หมู่ 1-7 ต.เขาน้อย 350 50
ประเพณีอันดีงามใหค้งอยู่สืบไป

มาฆบชูาแหผ้่าขึ้นธาตุ เพือ่สืบทอดไวซ่ึ้งขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวจ.นครศรีฯ จัดกระบวนแหผ้่ามาจากสนามหน้าเมือง ประชาชนต าบลเขาน้อย ๑,๕๐๐ 100
และเพือ่ส่งเสริมศาสนิกชนได้เข้าร่วมท าบญุในวนัส าคัญทางศาสนา ถึงวดัพระบรมมหาธาตุมหาวหิาร

งานเดือนสิบ เพือ่ส่งเสริมและรักษาไวซ่ึ้งขนบธรรมเนียม จัดกระบวนแหผ้่ามาจากสนามหน้าเมืองถึง ประชาชนต าบลเขาน้อย ๑,๕๐๐ 100
อันเปน็เอกลักณ์ของจ.นครศรีฯ วดัพระบรมมหาธาตุมหาวหิาร

ชักพระอ าเภอสิชล เพือ่ฟืน้ฟ ูส่งเสริม อนุรักษอ์ าเภอสิชล และส่งเสริมความสามัคคี จัดงานประเพณีชักพระ ณ บริเวณ พืน้บา้น ประชาชนต าบลเขาน้อย 10,000 50
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน บา้น วดั โรงเรียน การแข่งขันกีฬาพืน้บา้น การแสดงด้านศิลปะ
และส่งเสริมกิจกรรมทางพระพทุธศาสนา วฒันธรรมและดนตรี การแสดงมหรสพท้องถิ่น 

29 เทศบาลต าบลการะเกด เทศบาลเดือนสิบ เปน็ไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง พ.ศ.๒56๔) จัดกระบวนแหห่มฺรับและขบวนแหห่มฺรับ แบง่กลุ่มตามจุด จัดแต่งรถหมฺรับและ 500 100
เพิม่และเปล่ียนแปลง คร้ัง ๑/๒๕๖๑ หน้าที่๖ ล าดับที่๑ ที่ก าหนดไว้ ขบวนแหห่มฺรับ

ร่วมกับอ าเภออื่นๆ
ใน อ.ปากพนัง 

บชูามาโพสพ ๑. อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีบชูาแม่โพสพ ท าบญุขวญัข้าว ๑. การใหค้วามรู้ การสาธติการปฏบิติัการปลูกข้าว ประชาชนทุกภาค ๒,๐๐๐ 90
(ท าบญุขวญัข้าว) ๒. เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนุนของอปท. ๒. เดินขบวนแหร่ถไถ่ทั้ง ๑0 ต าบล พร้อมแสดงกลองยาว ส่วนร่วมกิจกรรม 

๓. ประกอบพธิสีงฆ์ เพือ่บชูาแม่โพสพท าขวญัข้าว
๔. จัดนิทัศกาลใหค้วามรู้เร่ืองข้าว
๕. การประกวดเทพขีวญัข้าวชาวเชียรใหญ่
๖. การสาธแิละจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ otop ที่แปรรูปจากข้าว
๗. การประกวดพนัธุ์ข้าวพืน้เมืองและผลผลิตทางการเกษตร

ลากพระ ๑.เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมงานประเพณีลากพระ 1. การประกวดเรือพระ เรือพระเข้าประกวด ๒0 วดั ๑,๐๐๐ 100
๒.ปฏบิติัตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนุนของอปท. 2. การสมโภชเรือพระ
๓. เปน็ไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น ๔ ป ี 3. การถวายภตัตาหารแก่พระภษิสุงฆ์
เพิม่และเปล่ียนแปลง คร้ัง๑/๒๕๖๑ หน้าที่๖ ล าดับที่๑ 4. การแสดงมหรสพ

5. การแข.็ขันกีฬาพืน้บา้น

มาฆบชูาแหผ้่าขึ้นธาตุ ๑.เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมงานประเพณีลากพระ ๑. ประชาสัมพนัธง์านเพณีมาฆบชูาแหผ้่าขึ้นธาตุ ๑. พทุธศาสนิกชนใน อ.เชียรใหญ่ ๑,๐๐๐ 100
๒.ปฏบิติัตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนุนของอปท. ๒. ประสาน จัดประชุมหน่วยงานต่างๆ 

8 อ าเภอเชียรใหญ่
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๓. เปน็ไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น ๔ ป ี ๓. จัดขบวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
เพิม่และเปล่ียนแปลง คร้ัง๑/๒๕๖๑ หน้าที่๖ ล าดับที่๑

30 เทศบาลต าบลเชียรใหญ่ การแข่งขันเรือเพรียว ๑. เพือ่สืบสานส่งเสริม ฟืน้ฟวูฒันธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ๑. กิจกรรมการแถลงข่าวเพือ่ประชาสัมพนัธก์ารจัดงาน จัดการแข่งขันจ านวน ๔ ประเภท 10,000 70
๒. เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศษฐกิจในท้องถิ่น ๒. กิจกรรมแหถ่้วยพระราชทาน ประกอบด้วยเรือเพรียว
๓. เพือ่ใหเ้ด็กเยาวชน และประชนชนมีสุภาพกาย สุภาพใจ ๓. กิจกรรมแข่งขันเรือเพรียว รุ่น ๓0, 13 และ 7 ฝีพาย
๔. เพือ่ใหป้ระชาชนทุกช่วงวยัได้ร่วมท ากิจกรรม ๔. กิจกรรมส่งท้ายปเีก่าตอนรับปใีหม่

๕. กิจกรรมท าบญุตักบาตรเนื่องในวนัขึ้นปใีหม่

บชูาแม่โพสพ ๑. เพือ่ใหป้ระชาชนผู้ประกอบอาชีพท านา ได้มีความภาคภมูิใจ ๑.การใหค้วามรู้ การสาธติและปฏบิติัการปลูกข้าว ๑. ประชาชนในพืน้ที่ 2,000       100
ท าบญุขวญัข้าว ๒. เพือ่เปน็ศิริมงคลแก่ชาวนาผู้ถ่ายทอดภมูิปญัญาการยังชีพ ๒. จัดขบวนแหร่ถไถนา พร้อมการแสดงกลองยาว

๓. เพือ่สร้างความสามัคคีของประชน อ.เชียรใหญ่ ๓. ประกอบพธิสีงฆ์ พธิพีรามณ์
เพือ่บชูาแม่โพสพท าขวญัข้าว
๔. การจัดนิทัศกาลใหค้วามรู้เร่ืองข้าว
๕. การสาธแิละจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ otop 
๖. การประกวดพนัธุ์ข้าวพืน้เมือง

ลากพระ ๑. เพือ่สืบสานส่งเสริม ฟืน้ฟวูฒันธรรมประเพณีอันดีงามของทถ. ๑. กิจกรรมประกวดเรือพระ เรือพระจากวดัต่างๆ 1,000       100
๒. เพือ่สส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ๒. กิจกรรมสมโภชเรือพระ ใน อ.เชียรใหญ่
๓. เพือ่กระตุ้นเศษฐกิจและเผยแร่การท่องเที่ยนในท้องถิ่น ๓. การถวายภคัตาหารแก่พระพระภษิสุงฆ์
๔. เพือ่สนองนโยบายของกระทรวงวฒันธรรมในการจัดส่งเสริม ๔. การแสดงทหรสพ
ประเพณีท้องถิ่น. ๕. การแข็งขันกีฬาพืน้บา้น

มาฆบชูาแหผ้่าขึ้นธาตุ ๑. เพือ่สืบสานส่งเสริม ฟืน้ฟวูฒันธรรมประเพณีอันดีของท้องถิ่น ๑. จัดกระบวนแหผ้่าบฏ ปชช.ในพืน้ที่ 500 100
๒. เพือ่เผยแพร่ชื่อเสียง และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจ.นครศรีฯ ๒. จัดประชาชนเข้าร่วมขบวนแหผ้่าขึ้นธาตุ ในวนัมาฆบชูา
๓. เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของปชช.อนุรักษป์ระเพณีท้องถิ่น

เทศกาลเดือนสิบ ๑. เพือ่ส่งเสริมและรักษาไวซ่ึ้งขนบธรรมเนียม วฒันธรรมอันดีงาม ๑. จัดตกแต่งผ้าหมฺรับและกระบวนการแหห่มฺรับ 500 100
๒.  เพือ่เผยแพร่ซ่ือเสียง ภาพลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวจ.นครศรีฯ ๒. น าประชาชนเข้าร่วมประชุมแหใ่นงานกลุ่ม
๓. เพือ่เกิดความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานราชการและประชาชนในพืน้ที่ ลุ่มน้ าปากพนัง จังหวดันครศรีธรรมราช

31 อบต.แม่เจ้าอยู่หวั แหผ้่าหม่ ๑. เพือ่ใหป้ระชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในประเพณีงามของไทย ๑. จัดพธิสีมโภชชน์ผ้าพระบฏ พธิทีางศาสนา (คืนที่ ๑) ประชาชนในพืน้ที่ ๔,๐๐๐ 15
พระบรมธาตุเจดีย์ ๒. เพือ่เปน็การอนุรักษ ์ส่งเสริมและบ านุบ ารุงศาสนา วฒัมนธรรมท้องถิ่น ๒. กิจกรรมแสดงในพธิสีมโภชน์
ศรีธรรมโศกราช ๓. เพือ่ใหพ้ทุธศาสานิกชน ได้บ าเพญ็ประโยชน์ตน ๓. จัดกิจกรรมเดินแหผ้่า ในวนัวสิาขบชูา (วนัที่สอง)

๔. เพือ่เสริมสร้างความรักความสามัคคีใน อบต.แม่เจ้าอยู่หวั ๔. การประกวดแหผ้่า 
๕. การแสดงพธิเีปดิ เกี่ยวกับพระนางเลือดขาว
๖. การแสดงชุด ต านานแม่เจ้าอยู่หวั 
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๗.การแสดงอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับประเพณี เช่น กลองยาว 

32 อบต.เสือหงึ ลากพระ ๑. เพือ่ส่งเสริมสืบสาน และเผยแพว่ฒันธรรมประเพณีอันดีงามสืบไป ๑. การประกวดเร่ือพระ มีเรือพระเข้าร่วมประกวด 20 วดั 1,000 2,500
๒. เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนของประชนชนในท้องถิ่น ๒. การสมโภชน์เรือพระ
๓. เพือ่กระต้นเศษฐกิจและเผยแพร่การท้องเที่ยวในท้องถิ่น ๓. การแสดงมหรสพ
๔. เพือ่สนองนโยบายของกระทรวงวฒันธรรม ๔. การแข่งขันกีฬาพืน้บา้น

๕. การถวายอาหารแด่พระภษิสุงฆ์

มาฆบชูาแหผ้่าขึ้นธาตุ ๑. เพือ่ส่งเสริมเผยแพร่ประเพณีมาฆบชูาแหผ้่าขึ้นธาตุ ใหอ้ยู่สืบไป ๑.ประชาสัมพนธง์านประเพณีมาฆบชูาแหผ้่าขึ้นธาตุ  ประชาชนในพืน้ที่ ๑.๐๐ 789
๒. เพือ่สร้างค่านิยมปลูกจิตส านึกใหเ้ยาวชนและประชาชน 2.จัดขบวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมมาฆบชูาแหผ้่าขึ้นธาตุ
๓. เพือ่ใหส่้งเสริมพทุธสาสนิกชนและประชาชนอ.เชียรใหญ่มาร่วมท าบญุ
๔. เพือ่สับสนุนงานมาฆบชูาแหผ้่าขึ้นธาตุของจังหวดันครศระรรมราช

บชูาแม่โพสพ 1.เพือ่ให ้ปชช.ใน อ.เชียรใหญ่ ได้มีความภมูิใจในท้องถิ่น ๑.การใหค้วามรู้ การสาธติและปฏบิติัการปลูกข้าว หวา่นข้าว ประชาชนในพืน้ที่ 2,000       100
ท าบญุขวญัข้าว ๒. เพือ่เปน็ศิริมงคลแก่ชาวนาผู้ถ่ายทอดภมูิปญัญาการยังชีพ ๒. จัดขบวนแหร่ถไถนา ๑๐ ต าบล พร้อมการแสดงกลองยาว

๓. เพือ่สร้างความรักความสามัคคีของประชนในอ.เชียรใหญ่ ๓. ประกอบพธิสีงฆ์ พธิพีรามณ์เพือ่บชูาแม่โพสพท าขวญัข้าว
๔. การจัดนิทัศกาลใหค้วามรู้เร่ืองข้าว
๕. การสาธแิละจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ otop ที่แปรรูปจากข้าว
๖. การประกวดพนัธุ์ข้าวพืน้เมืองและผลผลิตทางการเกษตร
๗. ปล่อยพนัธป์ลา ลงแหล่งแม่น้ า
๘. จ าหน่ายปลานิล และผลผลิตทางการเกษตรราคาถูก
๘. การจัดนิทัศการ ประวติัพระนางเลือดขาว 
๙. การจ่ายส้ินตค้า OTOP จากต าบลต่างๆ

33 ทต.ฉวาง แหผ้่าขึ้นธาตุ 1.เพือ่ส่งเสริมประเพณีอันดีงาม อันเปน็เอกลักษณ์ของทถ. มีกิจกรรมสมโภชน์ผ้าพระบฎ ซ่ึงจะจัดขึ้น 27 มีนาคม ทุกปี ประชาชนในพืน้ที่ 1,000       10
2.เพือ่ใหป้ชช. เยาวชน เกิดความรัก หวงแหนในประเพณีของท้องถิ่น
3.เพือ่ใหป้ชช.มีความสามัคคี
4.เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในทถ.

เทศกาลเดือนสิบ 1.เพือ่ส่งเสริมประเพณีอันดีงาม อันเปน็เอกลักษณ์ของทถ. 1.การจัดหมรับ และยกหมรับ ส่วนราชการ หน่วยงาน ปชช. กลุ่มพลังมวลชน500 100
2.เพือ่ใหป้ชช. เยาวชน เกิดความรัก หวงแหนในประเพณีของท้องถิ่น 2.การฉลองหมรับและการบงัสุกุล ของต าบลต่างๆ ในอ.ฉวาง
3.เพือ่ใหป้ชช. เยาวชน มึความรู้เร่ืองความเปน็มาประเพณีวฒันธรรมทถ. 3.การต้ังเปรตและการชิงเปรต
4.เพือ่แสดงถึงความกตัญญู และเยาวชนใช้เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์
5.เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอ.ฉวางและจ.นครศรีฯ
6.เพือ่ใหเ้ด็ก เยาวชน ปชช. ได้ระลึกถึงบญุคุณผู้ล่วงลับไปแล้ว

แหผ้่าหม่ธาตุน้อย 1.เพือ่ส่งเสริมประเพณีอันดีงาม อันเปน็เอกลักษณ์ของทถ. มีกิจกรรมจัดขบวนแหผ้่าพระบฎ โดยมีขบวนประโคมต่างๆ ส่วนราชการ หน่วยงาน ปชช. 500 100

9 อ าเภอฉวาง
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2.เพิอ่ใหป้ชช. เยาวชน เกิดความรักในประเพณีวฒันธรรมของตน ตามศิลปะพืน้บา้นของชาวนครศรีฯ ได้ มโนราห ์หนังตะลุง กลุ่มพลังมวลชน ชองต าบลต่างๆ
3.เพือ่ใหป้ชช. เยาวชน มีความรู้ในเร่ืองความเปน็มาวฒันธรรมทถ. ในอ.ฉวาง
4.เพือ่สร้างการมีส่วนร่วมของปชช.กับอปท.
5..เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจ.นครศรีฯ
6.เพือ่ใหพ้ทุธศาสนิกชนร่วมท าบญุในวนัส าคัญทางพระพทุธศาสนา

34 ทต.ไม้เรียง แหผ้่าหม่ธาตุน้อย 1.เพือ่ส่งเสริมประเพณีอันดีงาม อันเปน็เอกลัษณ์ของทถ. มีกิจกรรมจัดขบวนแหผ้่าพระบฎ โดยมีขบวนประโคมต่างๆ ส่วนราชการ หน่วยงาน ปชช. 1,000 10
บชูาพอ่ท่านคล้าย 2.เพือ่ใหป้ชช. เยาวชน เกิดความรัก หวงแหนประเพณีวฒันธรรมของตน ตามศิลปะพืน้บา้นของชาวนครศรีฯ ได้ มโนราห ์หนังตะลุง กลุ่มพลังมวลชน ชองต าบลต่างๆ
วาจาสิทธิ์ 3.เพือ่ใหป้ชช. เยาวชน มีความรู้ในเร่ืองความเปน็มาของประเพณีทถ. ในอ.ฉวาง

4.เพือ่สาร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกับอปท.
5.เพิอ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นประเพณีวฒันธรรมทถ.

เทศกาลเดือนสิบ 1.เพือ่ส่งเสริมประเพณีอันดีงาม อันเปน็เอกลักษณ์ของทถ. 1.การจัดหมรับและยกหมรับ ส่วนราชการ หน่วยงาน ปชช. 500 100
2.เพือ่ใช้ปชช. เยาวชน เกิดความรัก หวงแหนในประเพณีของตน 2.การฉลองหมรับและการบงัสุกุล กลุ่มพลังมวลชน ชองต าบลต่างๆ
3.เพือ่ใหป้ชช. เยาวชน มีความรู้ในเร่ืองความเปน็มาของประเพณีทถ. 3.การต้ังเปรตและการชิงเปรต ในต.ไม้เรียง
4.เพือ่ส่งเสริมใหเ้ยาวชนและปชช. ได้ร าลึกถึงพระคุณของบรรพบรุุษ
5.เพือ่ใหป้ชช.และเยาวชน เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ
6.เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยว

แหผ้่าขึ้นธาตุ 1.เพือ่ส่งเสริมประเพณีอันดีงาม อันเปน็เอกลัษณ์ของทถ. มีกิจกรรมจัดขบวนแหผ้่าพระบฎ โดยมีขบวนประโคมต่างๆ ส่วนราชการ หน่วยงาน ปชช. 500 100
2.เพือ่ใหป้ชช. เยาวชน เกิดความรัก หวงแหนในประเพณีของตน ตามศิลปะพืน้บา้นของชาวนครศรีฯ ได้ มโนราห ์หนังตะลุง ชองต าบลต่างๆ ในอ.ฉวาง
3.เพอื่ใหป้ชช. เยาวชน มีความรู้ในเร่ืองความเปน็มาของประเพณีทถ.
4.เพือ่ใหพ้ทุธศาสนิกชนร่วมท าบญุในวนัส าคัญทางพระพทุธศาสนา
5.เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจ.นครศรีฯ

35 ทต.ปากน้ าฉวาง ลากพระและ 1.เพือ่บรูณางานประเพณีวฒันธรรมท้องถิ่นร่วมกับอ าเภอ เทศบาล 1.กิจกรรมการแสดงของกลุ่มแม่บา้น 1.จ านวนนักท่องเที่ยวในพืน้ที่อ.ฉวาง 1,000 137
แข่งขันเรือยาว อบต. กลุ่มองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ในเขตพืน้ที่อ.ฉวาง 2.กิจกรรมการประกวดเรือพนมพระ 2.เรือพายร่วมแข่งขัน 20 ล า

2.เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอ.ฉวาง 3.กิจกรรมการแข่งขันเรือยาว
3.เพือ่สร้างรายได้ใหก้ับประชาชนในอ.ฉวาง 4.กิจกรรมประกวดคนเที่ยวงานงาม

5.กิจกรรมการแสดงต่างๆ บนเวที
แหผ้่าหม่ธาตุน้อย 1.เพือ่ส่งเสริมประเพณีอันดีงาม อันเปน็เอกลักษณ์ของทถ. มีกิจกรรมสมโภชผ้าพระบฎ และกิจกรรมแหผ้่าพระบฎ เด็ก เยาวชนและปชช. ในอ.ฉวาง 1,000 10

2.เพือ่ใหป้ชช. เยาวชน เกิดความรัก หวงแหนในวฒันธรรมของตน ซ่ึงจะจัดขึ้นในวนัที่ 27 มีนาคม ของทุกปี
3.เพือ่ใหป้ชช.มีความรู้ในเร่ืองความเปน็มาของประเพณีวฒันธรรมทถ.
4.เพือ่สร้างการมีส่วนร่วมของปชช.กับอปท.
5.เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในทถ.

เทศกาลเดือนสิบ 1.เพือ่ส่งเสริมประเพณีอันดีงาม อันเปน็เอกลักษณ์ของทถ. 1.การจัดหมรับและยกหมรับ เด็ก เยาวชนและปชช. ในอ.ฉวาง 500 100
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ชื่องาน กลุ่ม จ านวน ระยะเวลา
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อปท.อุดหนุนหรือจัดเอง
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2.เพือ่ใหป้ชช. เยาวชน เกิดความรัก หวงแหนประเพณีวฒันธรรมของตน 2.การฉลองหมรับและการบงัสุกุล
3.เพือ่ใหป้ชช.มีความรู้เร่ืองความเปน็มาของประเพณีวฒันธรรมทถ. 3.การต้ังเปรตและการชิงเปรต
4.เพือ่แสดงถึงความกตัญญูกตเวที ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ
5.เพือ่ใหป้ชช.และเยาวชนใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน์
6.เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอ.ฉวางและจ.นครศรีฯ

36 อบต.หว้ยปริก แหผ้่าหม่ธาตุน้อย 1.เพือ่ส่งเสริมประเพณีอันดีงาม อันเปน็เอกลักษณ์ของทถ. มีกิจกรรมสมโภชผ้าพระบฎ และกิจกรรมแหผ้่าพระบฎ เด็ก เยาวชนและปชช. ในอ.ฉวาง 500 100
บชูาพอ่ท่านคล้ายวาจา 2.เพือ่ใหป้ชช.เกิดความรัก หวงแหนในประเพณีวฒันธรรมของตน ซ่ึงจะจัดขึ้นในวนัที่ 27 มีนาคม ของทุกปี
สิทธิ์ 3.เพือ่ใหป้ชช.มีความรู้ในเร่ืองความเปน็มาของประเพณีวฒันธรรมทถ.

4.เพือ่ใหพ้ทุธศาสนิกชนร่วมท าบญุในวนัส าคัญทางพระพทุธศาสนา
5.เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจ.นครศรีฯ

เทศกาลเดือนสิบ 1.เพือ่ส่งเสริมประเพณีอันดีงาม อันเปน็เอกลักษณ์ของท้องถิ่น 1.การจัดหมฺรับและยกหมฺรับ ปชช.ในต.หวัยปริก 500 100
2.เพือ่ใหป้ระชาชน เกิดความรัก หวงแหนในประเพณีวฒันธรรมของตน 2.การฉลองหมฺรับและการบงัสุกุล
3.เพือ่ใหป้ชช.มีความรู้ในเร่ืองความเปน็มาของประเพณีวฒันธรรมทถ. 3.การต้ังเปรตและการชิงเปรต
4.เพือ่ส่งเสริมใหป้ชช.ได้ร าลึกถึงพระคุณของบรรพบรุุษที่ล่วงลับไปแล้ว
5.เพือ่ใหป้ชช.มีความสามัคคีกัน

แหผ้่าหม่ธาตุ 1.เพือ่ส่งเสริมประเพณีอันดีงาม อันเปน็เอกลักษณ์ของทถ. ตามศิลปพืน้บา้นของชาวนครศรีฯ เช่น มโนราห ์หนังตะลุง เด็ก เยาวชนและปชช. ในพิน้ที่ 500 100
2.เพือ่ใหป้ชช.เกิดความรัก หวงแหนในประเพณีวฒันธรรมของตน ขบวนนารนีศรีธรรมราช เมื่อถึงที่หมายจะแหท่ักษณิาวรรค
3.เพือ่ใหป้ชช.มีความรู้ในเร่ืองความเปน็มาของประเพณีวฒันธรรมท้องถิ่น รอบองค์พระธาตุ 3 รอบ แล้วจึงน าเข้าสู่วหิารพระม้าหรือ
4.เพือ่ใหพ้ทุธศาสนิกชนร่วมท าบญุในวนัส าคัญทางพระพทุธศาสนา พระทรงม้า ซ่ึงเปน็พระวหิารที่มีบนัไดขึ้นสู่ภายในก าแพงล้อม
5.เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจ.นครศรีฯ ฐานพระบรมธาติ เพือ่น าผ้านั้นไปพนัโอบรอบฐานองค์พระ

บรมธาตุเจดีย์

ปดิทองนมัสการรอย 1.เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษป์ระเพณีวฒันธรรมท้องถิ่น จัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวติัความเปน็มา พธิกีรรม เด็ก เยาวชนและปชช. ในพืน้ที่ 300 20
พระพทุธบาท 2.เพือ่สร้างจิตส านึกใหป้ชช.มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมด้านศาสนา ทางศาสนา มีขบวนอัญเชิญพุม่ดอกไม้สด และแผ่นทอง

3.เพือ่การมีส่วนร่วมของปชช.ในต.หว้ยปริก
4.เพือ่ใหป้ชช.ในต.หว้ยปริกมีสามัคคีกัน
5.เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจ.นครศรีฯ

37 อบต.ละอาย ร าลึกวนัคืนสู่เหย้าชาว 1.เพือ่ร าลึกถึงบรรพบรุุษและผู้ที่อุทิศตน การเปน็ปกปกัษรั์กษาต.ละอาย 1.มีพธิกีรรมทางศาสนา เด็ก เยาวชนและปชช. ในต.ละอาย 200 100
ต.ละอาย 2.เพือ่ใหป้ชช.ส านึกบญุคุณของบรรพบรุุษ 2.มีนิทรรศการวนัคืนสู่เหย้า และเสวนา "ประวติัคืนสู่เหย้า"

3.เพือ่ใหป้ชช.มีความสามัคคีกัน 3.การแข่งขันกีฬาฟตุบอลเชื่อมสัมพนัธ์
4.เต้นบาสโลปรวมพลังกลุ่มสตรีต.ละอาย
5.แสดงละครย้อนอดีตวนัคืนสู่เหย้าของปชช.ในอ.ละอาย
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แหผ้่าหม่ธาตุน้อย 1.เพือ่ส่งเสริมประเพณีอันดีงาม อันเปน็เอกลักษณ์ของท้องถิ่น 22 มีนาคม น ารถบปุผชาติที่ประดิษฐ์ 2,000 11
2.เพือ่ใหป้ชช.รักหวงแหนในประเพณีแหผ้่าหม่ธาตุน้อย พอ่ท่านคล้ายวาจาสิทธิ์และผ้าสีเหลือง
3.เพือ่ใหป้ชช.มีความรู้ในเร่ืองความเปน็มาของประเพณีแหผ้่าหม่ธาตุน้อย 27 มีนาคม ขบวนแหผ้่าจากทุกต าบล บชูา
4.เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในอ.ฉวาง พอ่ท่านคล้ายณ สนามหน้าอ.ฉวาง

สารทเดือนสิบ 1.เพือ่ส่งเสริมประเพณีอันดีงาม อันเปน็เอกลักษณ์ของท้องถิ่น 1.อบต.ละอายอุดหนุนงบประมาณใหก้ับทางอ.ฉวาง
2.เพือ่ใหป้ระชาชน รัก หวงแหนในประเพณีวฒันธรรมท้องถิ่น 2.กิจกรรมการเดินขบวนแหก่ระจาดแต่ละต าบลในอ.ฉวาง
3.เพือ่ใหป้ชช. มีความรู้ในเร่ืองความเปน็มาของประเพณีวฒันธรรมทถ. 3.กิจกรรมการออกร้านแสดงสินค้าและวถิีชีวติย้อนยุค
4.เพือ่แสดงถึงความกตัญญูกตเวที ความสามัคคีในหมู่คณะ 4.ประกวดนางงามสาร
5.เพือ่ใหป้ชช.ใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน์

มาฆบชูาแหผ้่าขึ้นธาตุ 1.เพือ่ส่งเสริมประเพณีอันดีงามอ้นเปน็เอกลักษณ์ของท้องถิ่น อบต.ละอายได้อุดหนุนงบประมาณใหก้ับทางอ.ฉวางเพือ่ ปชช. กลุ่มพลังมวลชนในต.ละอาย 200 100
2.เพือ่ใหป้ชช.รัก หวงแหนในประเพณีวฒันธรรมของตน ประดับรถยนต์ด้วยผ้าสีเหลืองและผ้าปกัทอง โดยเข้าร่วม
3.เพือ่ใหป้ชช. มีความรู้ในเร่ืองความเปน็มาของประเพณีวฒันธรรมทถ. ขบวนแหผ้่าพระบฎไปยังวดัพระบรมธาตุวรมหาวหิาร 
4.เพือ่ใหพ้ทุธศาสนิกชนร่วมท าบญุในวนัส าคัญทางพระพทุธศาสนา
5.เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจ.นครศรีธรรมราช

38 อบต.นาแว เทศกาลเดือนสิบ 1.เพือ่ส่งเสริมประเพณีอันดีงาม อันเปน็เอกลักษณ์ของทถ. 1.การจัดหมรับและยกหมฺรับ - ต าบลละ 100
2.เพือ่ใหป้ชช.เกิดความรัก หวงแหนในประเพณีวฒันธรรมของตน 2.การฉลองหมฺรับและการบงัสุกุล 20 คน
3.เพือ่ใหป้ชช.มึความรู้ในเร่ืองความเปน็มาของประเพณีวฒันธรรมทถ. 3.การต้ังเปรตและการชิงเปรต
4.เพือ่ใหพ้ทุธศาสนิกชนร่วมท าบญุในวนัส าคัญทางพระพทุธศาสนา
5.เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจ.นครศรีฯ

มาฆบชูาแหผ้่าขึ้นธาตุ 1.เพือ่ส่งเสริมประเพณีอันดีงาม อันเปน็เอกลักษณ์ของทถ. จัดขบวนแหผ้่าพระบฎ จะมีขบวนประโคมต่างๆ ตามศิลปะ - ต าบลละ 100
2.เพือ่ใหป้ชช.เกิดความรัก หวงแหนในประเพณีวฒันธรรมของตน พืน้บา้นของชาวนครศรีฯ เช่น มโนราห ์หนังตะลุง 50 คน
3.เพือ่ใหป้ชช.มีความรู้ในเร่ืองความเปน็มาของประเพณีวฒันธรรมท้องถิ่น ขบวนนารนีศรีธรรมราช
4.เพือ่ใหพ้ทุธศาสนิกชนร่วมท าบญุในวนัส าคัญทางพระพทุธศาสนา
5.เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจ.นครศรีฯ

แหผ้่าหม่พระธาตุน้อย 1.เพือ่ส่งเสริมประเพณีอันดีงาม อันเปน็เอกลักษณ์ของทถ. 1.การสมโภชผ้าพระบฎ - 200 100
2.เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจกัน 2.ต้ังขบวนแหผ้่าพระบฎเดินเท้าผ่านตลาดจันดี-วดัธาตุน้อย
3.ส่งเสริมใหเ้ยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม ต.หลักช้าง อ.หลักช้าง
4.เพือ่ใหป้ระชาชน มีความรู้ในเร่ืองความเปน็ของประเพณีวฒันธรรมทถ.
5.เพือ่ใหพ้ทุธศาสนิกชนร่วมท าบญุในวนัส าคัญทางพระพทุธศาสนา

39 อบต.ไม้เรียง แหผ้่าหม่พระธาตุน้อย 1.เพือ่ปกปอ้งเทิดทูนสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย์ ปชช.เข้าร่วมสมโภชผ้าหม่ธาตุน้อย ณ สนามหน้าที่วา่การ ปชช.ในอบต.ไม้เรียง 200 10
2.เพือ่บชูาพอ่ท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ อ าเภอฉวาง
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อปท.อุดหนุนหรือจัดเอง
(จ านวนปี)กิจกรรม/งานที่ อปท. วตัถุประสงค์ 

3.เพือ่ส่งเสริมสืบสาน  ประเพณีวฒันธรรมของท้องถิ่น
4.เพือ่ส่งเสริมใหป้ชช.ร่วมท าบญุในวนัคล้ายวนัเกิดพอ่ท่านคล้ายวาจาสิทธิ์
5.เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวฒันธรรมของจ.นครศรีธรรมราช

ท าบญุวนัสารทเดือนสิบ 1.เพือ่อนุรักษ ์บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี 1.กิจกรรมร่วมกันจัดกระจาด ปชช.ในพืน้ที่ 500 100
2.เพือ่ส่งเสริมและอนุรักษ ์การจัดหมฺรับ 2.ปชช.ร่วมกันแหก่ระจาด หรือหมฺรับ ณ ภเูขาศูนย์
3.เพือ่ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพทุธศาสนา
4.ส่งเสริมการท่องเที่ยว

แหผ้่าขึ้นธาตุ 1.เพือ่เปน็เอกลักษณ์ของท้องถิ่น ปชช.ร่วมขบวนแหผ้่าพระบฎไปยังวดัพระบรมธาตุ ขรก. ปชช. ในอบต.ไม้เรียง 50 10
พระบรมธาตุเจดีย์ 2.ปชช.รัก หวงแหนในประเพณีวฒันธรรมของท้องถิ่น วรมหาวหิาร 

3.ปชช.ร่วมท าบญุในวนัส าคัญทางพระพทุธศาสนา

40 อบต.กะเปยีด วนัสารทเดือนสิบ 1.เพือ่ส่งเสริมและอนุรักษป์ระเพณีวฒันธรรมอันดีงาม 1.การจัดหมฺรับและยกหมฺรับ ปชช.ในพืน้ที่ 500 50
2.เพือ่ส่งเสริมปชช.ได้ร าลึกถึงพระคุณของบรรพบรุุษ 2.การฉลองหมฺรับและการบงัสุกุล
3.เพือ่สร้างความสามัคคีในปชช.

แหผ้่าหม่พระธาตุน้อย 1.เพือ่ส่งเสริมประเพณีแหผ้่าหม่ธาตุน้อยบชูาพอ่ท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ กิจกรรมการสมโภชผ้าพระบฎ 26-27 มีนาคม ทุกปี ปชช.ในพืน้ที่ 300 10
บชูาพอ่ท่านคล้าย 2.เพือ่ส่งเสริมใหป้ชช.ร่วมขบวนแหผ้่าหม่พระธาตุน้อยบชูาพอ่ท่านคล้าย
วาจาสิทธิ์ 3.เพือ่ส่งเสริมความเปน็ชาวพทุธศาสนิกชนสืบสานพระพทุธศาสนา

41 อบต.นาเขลียง แหผ้่าหม่ธาตุน้อย 1.เพือ่ส่งเสริมประเพณีอันดีงาม อันเปน็เอกลักษณ์ของท้องถิ่น มีกิจกรรมการสมโภชผ้าพระบฎและกิจกรรมแหผ้่าพระบฎ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. 1,000 10
บชูาพอ่ท่านคล้าย 2.เพือ่ใหป้ระชาชนเกิดความรัก หวงแหนในประเพณีวฒันธรรมของตน ซ่ึงจะจัดขึ้นในเวที 28 มีนาคม ของทุกปี ประชาชนในเขตพืน้ที่อ าฉวาง
วาจาสิทธิ์ 3.เพือ่ใหป้ชช.มีความรู้ในเร่ืองความเปน็มาของประเพณีวฒันธรรมของตน

4.เพือ่สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกับองค์กรปกครองท้องถิ่น
5.เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

เทศกาลเดือนสิบ 1.เพือ่ส่งเสริมประเพณีอันดีงาม อันเปน็เอกลักษณ์ของท้องถิ่น 1.การจัดหมรับและยกหมรับ ประชาชนในเขตพืน้ที่ต.นาเขลียง 500 100
2.เพือ่ใหป้ชช.เกิดความรัก หวงแหนในประเพณีวฒันธรรมของตน 2.การฉลองหมรับและการบงัสุกุล
3.เพือ่ใหป้ชช.มีความรู้ในเร่ืองความเปน็มาของประเพณีวฒันธรรมทถ. 3.การต้ังเปรตและการชิงเปรต
4.เพือ่ส่งเสริมใหเ้ยาวชนและปชช.ได้ร าลึกถึงพระคุณของบรรพบรุุษ
ปลูกฝังจิตส านึกความกตัญญู
5.เพอืใหเ้ยาวชนและประชาชน เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ
6.เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยว

แหผ้่าขึ้นธาตุ 1.เพือ่ส่งเสริมประเพณีอันดีงาม อันเปน็เอกลักณ์ของท้องถิ่น จัดขบวนแหผ้่าพระบฎ จะมีขบวนประโคมต่างๆ ตามศิลปะ ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน 500 100
2.เพือ่ใหป้ชช.เกิดความรัก หวงแหนในประเพณีวฒันธรรมของตน พืน้บา้นของชาวนครศรีฯ เช่น ขบวนมโนราห ์หนังตะลุง ของต าบลต่างๆ ในอ.ฉวาง
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ชื่องาน กลุ่ม จ านวน ระยะเวลา
ประเพณี เปา้หมาย ผู้เข้าร่วม(คน) สืบทอด(ป)ี

อปท.อุดหนุนหรือจัดเอง
(จ านวนปี)กิจกรรม/งานที่ อปท. วตัถุประสงค์ 

3.เพือ่ใหป้ชช.มีความรู้ในเร่ืองความเปน็มาของประเพณีวฒันธรรมทถ. ขบวนนารนีศรีธรรมราช เมื่อถึงที่หมายจะแหท่ักษณิาวรรค
4.เพือ่ใหพ้ทุธศาสนิกชนร่วมท าบญุในวนัส าคัญทางพระพทุธศาสนา รอบองค์พระธาตุ 3 รอบ แล้วจึงน าเข้าสู่วหิารพระม้า ซ่ึงเปน็
5.เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวดันครศรีธรรมราช พระวหิารที่มีบนัไดขึ้นสู่ภายในก าแพงล้อมฐานพระบรมธาตุ

เพือ่น าผ้านั้นไปพนัโอบรอบฐานองค์พระบรมธาตุเจดีย์

สงน้ าหลวงพอ่ปลอด 1.เพือ่บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภมูิปญัญาท้องถิ่นและวฒันธรรม กิจกรรมสรงน้ าหลวงพอ่ปลอด หลวงพอ่ท่านคล้าย ปชช.ในพืน้ที่ 800 50
หลวงพอ่บวั อันดีของท้องถิ่นและเพือ่สืบสานประเพณี วฒันธรรมอันดีงามใหอ้ยู่สืบไป หลวงพอ่บวั และรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ 15 เมษายน ทุกปี
พอ่ท่านตาขาว 2.เพือ่แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ
พอ่ท่านคล้าย 3.เพือ่ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบนัครอบครัว

42 อบต.นากะชะ แหผ้่าหม่ธาตุน้อย 1.เพือ่ส่งเสริมประเพณีอันดีงาม อันเปน็เอกลักษณ์ของท้องถิ่น จัดประดับแหผ้่าพระบฏด้วยดอกไม้สดและผ้าประดับ กลุ่มพลังมวลชลของต าบล 500 7
บชูาพอ่ท่านคล้าย 2.เพือ่ใหป้ชช.เกิดความรัก หวงแหนในประเพณีวฒันธรรมของตน จ านวน ๑ คันประชาสัมพนัธ ์เชิญชวนปชช.ในพืน้ที่ นากะชะเข้าร่วมกิจกรรม
วาจาสิทธิ์ 3.เพือ่ใหป้ชช. มีความรู้ในเร่ืองความเปน็มาของประเพณีวฒันธรรมทถ. ต.นากะชะ ประเพณีแหผ้่าหม่ธาตุน้อย

4.เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

เพณีแหผ้่าขึ้นธาตุ 1.เพือ่ส่งเสริมประเพณีอันดีงาม อันเปน็เอกลักษณ์ของท้องถิ่น จ้างรถยนต์จัดประดับตกแต่งรถ จัดหาเคร่ืองบชูา ส่วนราชการ หน่วยงาน ปชช. 50 ยาวนาน
2.เพือ่ใหป้ระชาชน เยาวชน เกิดความรัก หวงแหนในประเพณีวฒันธรรม กลุ่มพลังมวลชนต.ฉวาง
ของตน
3.เพือ่ใหป้ระชาชน เยาวชน มีความรู้ในเร่ืองความเปน็มาของประเพณี
วฒันธรรมท้องถิ่น
4.เพือ่ส่งเสริมใหเ้ยาวชนและประชาชนได้ร าลึกถึงพระคุณของบรรพบรุุษ
และปลูกฝังจิตส านึกความกตัญญู
5.เพือ่ใหป้ระชาชนและเยาวชน เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ
6.เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ประเพณีประจ าปี 1.เพือ่บรูณาการงานประเพณีวฒันธรรมท้องถิ่นร่วมกับ เทศกาล จ้างรถยนต์จัดประดับตกแต่งรถ จัดหาเคร่ืองบชูา ส่วนราชการ หน่วยงาน ปชช. 50 30
อบต.กลุ่มองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ในเขตพืน้ที่ อ.ฉวาง กลุ่มพลังมวลชนต.ฉวาง
2.เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอ าเภอฉวาง
3.เพือ่สร้างรายได้ใหก้ับประชาชนในอ าเภอฉวาง

43 อบต.ไสหร้า แหผ้่าหม่ธาตุน้อย 1.เพือ่ส่งเสริมประเพณีอันดีงาม อันเปน็เอกลักษณ์ของท้องถิ่น มีกิจกรรมการสมโภชผ้าพระบฏและกิจกรรมแหผ้่าพระบฏ ส่วนราชการ หน่วยงาน ปชช. 500 7
บชูาพอ่ท่านคล้าย 2.เพือ่ใหป้ระชาชน เยาวชน เกิดความรัก หวงแหน ซ่ึงจะจัดขึ้นในวนัที่ ๒๗ มีนาคม ของทุกปี กลุ่มพลังมวลชนต.ฉวาง
วาจาสิทธิ์ ในประเพณีวฒันธรรมของตน

3.เพือ่ใหป้ระชาชน เยาวชน มีความรู้ในเร่ืองความเปน็มาของประเพณี
วฒันธรรมท้องถิ่น
4.เพือ่สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกับอปท.
5.เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
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ชื่องาน กลุ่ม จ านวน ระยะเวลา
ประเพณี เปา้หมาย ผู้เข้าร่วม(คน) สืบทอด(ป)ี

อปท.อุดหนุนหรือจัดเอง
(จ านวนปี)กิจกรรม/งานที่ อปท. วตัถุประสงค์ 

เทศกาลเดือนสิบ 1.เพือ่ส่งเสริมประเพณีอันดีงาม อันเปน็เอกลักษณ์ของท้องถิ่น 1.การจัดหมฺรับและยกหมฺรับ ปชช.ในพืน้ที่ 500 100
2.เพือ่ใหป้ชช.เกิดความรัก หวงแหนในประเพณีวฒันธรรมของตน 2.การฉลองหมฺรับและการบงัสุกุล
3.เพือ่ใหป้ชช.เยาวชน มีความรู้ในเร่ืองความเปน็มาประเพณีวฒันธรรม 3.การต้ังเปรตและการชิงเปรต
4.เพือ่ส่งเสริมใหป้ชช.มีความสามัคคีกัน

แหผ้่าขึ้นธาตุ 1.เพือ่ส่งเสริมประเพณีอันดีงาม อันเปน็เอกลักษณ์ของท้องถิ่น 1.การจัดหมรับและยกหมรับ ประชาชนในเขตพืน้ที่ต าบลไสหร้า 500 100
2.เพือ่ใหป้ระชาชน เยาวชน เกิดความรัก หวงแหน 2.การฉลองหมรับและการบงัสุกุล
ในประเพณีวฒันธรรมของตน 3.การต้ังเปรตและการชิงเปรต
3.เพือ่ใหป้ระชาชน เยาวชน มีความรู้ในเร่ืองความเปน็มาของประเพณี
วฒันธรรมท้องถิ่น
4.เพือ่ส่งเสริมใหเ้ยาวชนและประชาชนได้ร าลึกถึงพระคุณของบรรพบรุุษ
และปลูกฝังจิตส านึกความกตัญญู
5.เพือ่ใหป้ระชาชนและเยาวชน เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ
6.เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ประเพณีแข็งเรือยาว 1.เพือ่บรูณาการงานประเพณีวฒันธรรมท้องถิ่นร่วมกับ เทศกาล จ านวนนักท่องเที่ยวในพืน้ที่ 500 30
องค์การบริหารส่วนต าบลกลุ่มองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ในเขตพืน้ที่ โครงการแข่งขันเรือยาว เปน็กิจกรรมที่สามารถดึงดูดกลุ่ม จ านวนไม่น้อยกวา่ 300 คน
อ าเภอฉวาง นักท่องเที่ยวนอกพืน้ที่ใหม้าร่วมงาน เพือ่สร้างรายได้แก่
2.เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอ าเภอฉวาง ปชช.ในท้องถิ่น
3.เพือ่สร้างรายได้ใหก้ับประชาชนในอ าเภอฉวาง
3.เพือ่สร้างรายได้ใหก้ับประชาชนในอ าเภอฉวาง

44 อบต.ปริก จัดงานฮารีรายอ เพือ่เปน็กรสืบทอดวฒันธรรมประเพณีทางศาสนาอิสลามใหค้งอยู่สืบไป ๑.กิจกรรมละหมาดรวม ประชาชนผู้นับถือศาสนา 400 50
๒.กิจกรรมเทศนาธรรม อิสลามในพืน้ที่ต าบลปริก
๓.กิจกรรมแข็งขันกีฬาพืน้บา้นและแข็งขันกีฬาฟตุบอล
๔.กิจกรรมแข็งขันอาซาน
๕.กิจกรรมแข็งขันร้องเพลงอาหรับ
๖.กิจกรรมตอบปญัหาทางศาสนา

ลากพระ เพือ่รักษาธ ารงไวป้ระเพณีอันดีงาม ของพทุธศาสนาสนิกชน ๑.ประกวดและสมโภชเรือพระ เยาวชนและประชาชน 2,500       10
๒.การแสดงสิลปะพืน้บา้น กีฬาพืน้บา้น กีฬาเปตอง
๓.การประกวดกลองยาว การประกวดธดิากาชาติ
๔.กิจกรรมกิ่งกาชาติอ าเภอทุ่งใหญ่

มาฆบชูา จัดส่งขบวนแหผ้่าขึ้นธาตุ ณ สนามหน้าเมืองจังหวดันครศรีธรรมราช จัดส่งขบวนแหผ้่าขึ้นธาตุ ณ สนามหน้าเมือง จ.นครศรีฯ 250 20
แหผ้่าขึ้นพระธาตุ ธรรมราช และวดัพระธาตุวรมหาวหิาร อ าเภอเมือง

10 อ าเภอทุ่งใหญ่
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ชื่องาน กลุ่ม จ านวน ระยะเวลา
ประเพณี เปา้หมาย ผู้เข้าร่วม(คน) สืบทอด(ป)ี

อปท.อุดหนุนหรือจัดเอง
(จ านวนปี)กิจกรรม/งานที่ อปท. วตัถุประสงค์ 

ส่งหมฺรับ-รับหมฺรับ ๑.เพือ่เปน็การส่งเสริมอนุรักษป์ระเพณีส าคัญของจ.นครศรีฯ เยาวชนและประชาชนอ าเภอทุ่งใหญ่ 200 10
เข้าร่วมประกวด
ในงานประเพณีเทศกาล
เดือนสิบ

45 อบต.ทุ่งใหญ่ ๑.เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็กเยาวชนในหมู่บา้น และชุมชนตระหนัก ลงทะเบยีนร่วมโครงการ พธิกีรรมทางศาสนา เด็ก เยาวชน ประชาชน 200 20
ถึงความส าคัญและคุณค่าของประเพณีวฒันะรรมของท้องถิ่น ก่อเจดีย์รับประทานหาหารกลางวนั
๒.เพือ่ส่งเสริมการมีกิจกรรมร่มกันระหวา่งจังหวดั หมู่บา้น ชุมชน 
และราชการทุกภาคส่วนและสร้างความสามัคคีในหมู่บา้นและชุมชน
๓.เพือ่สืบทอดประเพณีวฒันธรรมที่ดีงามใหค้งอยู่สู่ลูกหลาน

ปาริวาสกรรม ๑.เพือ่ใหพ้ระภษิสุงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิขา และประชาชน แสดงศิลปะ ประเพณีร ามโนราห ์เล่าเร่ืองราวประวติัของ พระภษิสุงฆ์สามเณร  อุบาสก 3,000       36
ในหมู่บา้นชุมชุนได้ร่มปฏบิติัธรรมตามหลักพระพทุธศาสนา ท้องถิ่นภาคใต้อธบิายเคร่ืองดนตรีในการประกอบศิลปะ อุบาสิกา และประชาชน
๒.เพือ่ส่งเสริมการมีกิจกรรมร่มกันระหวา่งจังหวดั หมู่บา้น ชุมชน ฟงัธรรมตักบาตร ถวายภตัตาหารเพล ปฏกิรรมฐาน
๓.เพือ่สืบทอดประเพณีวฒันธรรมที่ดีงามใหค้งอยู่สู่รุ่นหลาน ถวายน้ าปานะเดินจงกรม ท าวตัรเย็น ฟงัธรรม 

46 อบต บางรูป การบรรพชา ๑.เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็กเยาวชนได้เวลาวา่งช่วงปดิภาคเรียนเข้าร่วมบรรพชา ๑.จัดเตรีมข้อมูลและเขียนโครงการ ประชุม นักเรียน เยาวชน ในพืน้ที่ 70 14
สามเณรฤดูร้อน ศึกษาพระธรรมวนิัย คณะกรรมการพระพีเ่ล้ียง

๒ เพือ่ปลูกฝังใหเ้ด้กเยาวชนมีความรัก ชื่นชม ภาคภมูใจในพระพทุธศาสนา 2.ก าหนดวนับรรพชาจัดตารางฝึกอบรมและ
๓ เพือ่ใหเ้ยาวชนหา่งไกลยาเสพติดใหโ้ทษและ พระพีเ่ล้ียงสามเณรพีเ่ล้ียงสามเณรภาคฤดูร้อน
๓ เพือ่ใหเ้ยาวชนหา่งไกลยาเสพติดใหโ้ทษและอบายมุขทุกชนิด 3.อาราธนาและเชิญวทิยากรพเิศษจากภายนอก
๔ เพือ่อบรมฝึกฝนเยาวชนใหเ้ปน็ผู้สุภาพจิตที่แข้มแข็งมีความอดทน 4.เตรียมความพร้อมด้านสถานที่
และสร้างความสามัคคีใหเ้กิดขึ้น 5.ประชุมพระพีเ่ล้ียงสามเณรภาค ฤดูร้อนประจ าแต่ละกลุ่ม
๕ เพือ่ใหพ้ทุธศาสนิกชนมีส่วนร่วมส่งเสริมใหบ้ตุรหลานของตนได้ศึกษา 6.ประเมิณผลสรุปผลการฝึกอบรม
ค าสอนทางพระพทุธศาสนาและรักษาไวซ่ึ้งขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

โครงการอนุรักษสื์บ ๑.เพือ่ส่งเสริมใหค้นในท้องถิ่นได้มีโอกาศร่วมกิจกรรมสืบทอดประเพณี ๑.จัดท า เสนอโครงการขออนุมัติ ผู้สูงอายุในเขตพืน้ที่องค์การบริหาร 500 14
สานประเพณีสรงน้ า สรงน้ าพระ รดน้ าผู้สูงอายุและเปล่ียนผ้าไตรพอ่ท่านนวล ส่งเสริม ๒.แต่งต้ังกรรมการประชุมคณะท า ส่วนต าบลบางป ูจ านวน ๒๐๐ คน
พระรดน้ าขอพรผู้สูง ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรมดีสืบไป ๓.ด าเนินกิจกรรมตามแผน พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วม
อายุและเปล่ียนผ้า ๒.เพือ่ส่งเสริมใหห้น่วยงานภาครัฐและเอกชนผู้น าชุมชน ได้ตระหนักถึง (ตรวจสุขภาพ พธิกีรรมทางศาสนา สันทนาการ สรงน้ าพระ) โครงการ จ านวน ๓๐๐ คน
ไตรจีวรพอ่ท่านนวล ความส าคัญส่วนร่มในการจัดงานประเพณีสืบสานประเพณีท้องถิ่น

๓.เพือ่เปน็การแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบรุุษและบพุการีมี
การรดน้ าผู้ใหญ่เพือ่เปน็สิริมงคลและเปน็การเชื่อมความสัมพนัธร์ะหวา่ง
สมาชิก ความรัก ความผูกพนั ความสามัคคีในครอบครัวชุมชน
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โครงการแหห่ม่ผ้าพระ ๑.เพือ่สร้างความศรัทธาในพระพทุธศาสนา ท าใหพ้ทุธศาสนิกชนมีจิตใจ 1.แต่งต้ังกรรมการ ประชุมคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง พทุธศาสนิกชนต าบลบางปแูละทั่ว 2,000       ๗
ธาตุเจดีย์ทันใจ แนวแน่ที่จะบชูาพระธาตุเจดีย์ทันใจที่ยึดหมั่นอยู่ในพระพทุธศาสนา ทุกทิศ
พอ่ท่านนวล ได้มาท าบญุอุทิศเปน็พทุธบชูาพระพทุธเจ้าและพอ่ท่านนวล

๒.เพือ่เปน็สิริมงคลแก่ชีวติ
๓.เพือ่ส่งเสริมใหค้นในท้องถิ่นได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมสืบทอด
วฒันธรรมอันดีงาม สืบไป
๔.เพือ่ส่งเสริมใหห้น่วยงานถารัฐภาคเอกชนผู้น าชุมชนได้ตระหนักถึง
ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณี  สืบสานประเพณี

47 ทต.ร่อนพบิลูย์ แหผ้่าขึ้นธาตุ ๑.เพือ่ใหเ้ด็กเยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของ ถวายแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพทุธเจ้า การแหผ้่าผืนยาว ๑.เด็ก เยาวชน 500 10
ณ วดัเขาน้อย พระพทุธศาสนา ไปหม่องค์พระธาตุเจดีย์ ณ วดัเขาน้อย ๒.ประชาชนทั่วไป

๒.เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็กเยาวชนได้ร่วมแหผ้่าขึ้นธาตุเนื่องในวนัมาฆบชูา
๓.เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชนและประชาชนของเทศบาลได้ท ากิจกรรม
ทางศาสนาร่วมกัน
๔.เพือ่ประชาสัมพนัธก์ารท่องเที่ยวของจังหวดันครศรีฯ

จัดงานประเพณี ๑.เพือ่ใหเ้ด็กเยาวชนและปชช.ได้ตระหนักถึงความส าคัญพระพทุธศาสนา จัดกิจกรรมตามมติสภาวฒันธรรมทต.ร่อนพบิลูย์ ๑.เด็กเยาวชนในเขตทต.ร่อนพบิลูย์ 500 10
ตักบาตรเทโว ๒.เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็กเยาวชนได้ร่วมกันสืบสานประเพณีวนัออกพรรษา ๒.ประชาชนทั่วไป

๓.เพือ่สนับสนุนใหป้ระชนของเทศบาลได้ท ากิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน
ได้ท ากิจกรรมทางศาสนา

บ าเพญ็กุศลถือศิลกิจเจ ๑.เพือ่ใหเ้ด็กเยาวชนและประชาชนในพืน้ที่ได้ร่วมบ าเพญ็กุศล ๑.เบกิจ่ายเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีบ าเพญ็กุศล ๑.เด็กเยาวชนในเขตทต.ร่อนพบิลูย์ 500 46
ศาลเจ้าพระ 108 ถือศิลกินเจเปน็การสืบสานประเพณี วฒันธรรมอัน ถือศิลกินเจศาลเจ้าพระ ๑๐๘ ร่อนพบิลูย์ ๒.ประชาชนทั่วไป
ร่อนพบิลูย์ ดีของท้องถิ่นสืบไป

ลากพระ ๑.เพือ่ใหเ้ด็กเยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของ ต้ังคณะกรรมการจัดงานประเพณีลากพระ ๑.เด็กเยาวชนในเขตทต.ร่อนพบิลูย์ 500 20
พระพทุธศาสนา ๒.ประชาชนทั่วไป
๒.เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็กเยาวชนได้ร่วมประเพณีลากพระ
๓.เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชนและประชาชนของทต.ร่อนพบิลูย์
ทางศาสนาร่วมกัน
๔.เพือ่ประชาสัมพนัธบ์ทบาทภารกิจและกิจกรรมของจ.นครศรีธรรมราช
ในการส่งเสริมจารีตประเพณีการท่องเที่ยวของท้องถิ่นจ.นครศรีธรรมราช

ตกแต่งเรือพระ ๑.เพือ่ใหเ้ด็กเยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของ ต้ังคณะกรรมการจัดแต่งเรือพระในเขตเทศบาล 5 วดั ๑.เด็กเยาวชนในเขตทบ.ร่อนพบิลูย์ 5,000       15
ร่วมประเพณีลากพระ พระพทุธศาสนา ๒.ประชาชนทั่วไป

๒.เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็กเยาวชนได้ร่วมประเพณีลากพระ
๓.เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชนและประชาชนของเทศบาลได้ท า

11. อ ำเภอรอ่นพิบลูย์
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กิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน
๔.เพือ่ประชาสัมพนัธบ์ทบาทภารกิจและกิจกรรมของจ.นครศรีธรรมราช
ในการส่งเสริมจารีตประเพณีการท่องเที่ยวของท้องถิ่นจ.นครศรีธรรมราช

48 อบต.ร่อนพบิลูย์ โพนชักพระ ๑.เพือ่สืบทดประเพณีท้องถิ่นใหอ้ยู่สืบไป ๑.กิจกรรมแข่งขันตีตะโพน เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป 150 30
๒.เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนได้เหน็คุณค่าและอนุรักษป์ระเพณีลากพระ 2.กิจกรรมท าขนมต้ม
๓.เพือ่ส่งเสริมความสามัคคีในท้องถิ่น ๓.กิจกรรมแหตี่ตะโพนรอบหมู่บา้น

ชักพระ ๑.เพือ่สืบทอดประเพณีท้องถิ่นใหอ้ยู่สืบไป ๑.ตกแต่งเรือพระของวดั เด็กเยาวช์น และประชาชนทั่วไป 500 30
๒.เพือ่ใหป้ชช.ได้เหน็คุณค่าและอนุรักษป์ระเพณีสืบสานประเพณีท้องถิ่น ๒.กิจกรรมท าบญุตักบาตรหน้าล้อ
๓.เพือ่ส่งเสริมความสามัคคีในท้องถิ่น

49 อบต.ควนพงั เทศกาลเดือนสิบ ๑.เพือ่ส่งเสริมและอนุรักษไ์วซ่ึ้งวฒันธรรมประเพณีอันดีของชาวนครศรีฯ จัดงานเทศกาลเดือนสิบจัดขบวนหมฺรับและแหห่ม่รับในงาน ประชาชนนพืน้ที่ อบต.ควนพงั 500 ๑๐
๒.เพือ่เผยแพร่ชื่อเสียง ภาพลักษ ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศกาลเดือนสิบของชาวนครศรีธรรมราช
๓.เพือ่ส่งเสริมความสามัคคีของประชาชนและทะนุบ ารุงพระพทุธศาสนา
๔.เพือ่ส่งเสริมรายได้ใหแ้ก่ประชาชนในต าบล

ลากพระ ๑.เพือ่ส่งเสริมและอนุรักษไ์วซ่ึ้งวฒันธรรมประเพณีอันดีของชาวนครศรีฯ ๑.วดัเข้าร่วมงานประเพณีลากพระ ประชาชนนพืน้ที่ อบต.ควนพงั 500 10
๒.เพือ่เผยแพร่ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ๒.จัดนิทัศการและการแสดงสินค้าotopของอ.ร่อนพบิลูย์
๓.เพือ่ส่งเสริมความสามัคคีของประชาชนและทะนุบ ารุงพระพทุธศาสนา ๓.เพือ่เสริมสร้างความสามัคคีของปชช.ทะนุบ ารุงศาสนา
๔.เพือ่ส่งเสริมรายได้ใหแ้ก่ประชาชนในต าบล

แหผ้่าขึ้นธาตุ ๑.เพือ่สนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีมาฆบชูาแหผ้่าขึ้นธาตุของชาว ปชช.ในพืน้ที่อบต.ควนพงัเข้าร่วมชบวนแหผ้่าขึ้นธาตุ ประชาชนนพืน้ที่ อบต.ควนพงั 500 ๑๐
นครศรีธรรมราช
๒.เพือ่เสริมสร้างความสมานฉันท์ของประชาชนในพืน้ที่
๓.เพือ่เสริมสร้างเอกลักษณ์ของอ.ร่อนพบิลูย์สืบไป
๔.เพือ่ส่งเสริมและอนุรักษไ์วซ่ึ้งวฒันธรรมประเพณีอันดี จ.นครศรีฯ
๕.เพือ่ใหป้ระชาชนใหสั้งกัดอปท.ร่อนพบิลูย์ร่วมสืบสาน
วฒันธรรมท้องถิ่นชาวนครศรีฯ

50 อบต.เสาธง ชักพระ ๑.เพือ่ใหเ้ด็กเยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้และเข้าร่วม แหข่บวนเรือพนมพระหมู่บา้น วดั ชุมชน เด็กและเยาวชน ปชช. 1,000       5
กิจกรรมภมูิปญัญาท้องถิ่นและวฒันธรรมอันดีของท้องถิ่น ณ สนามหน้าที่วา่การอ าเภอร่อนพบิลูย์ ใน ต.เสาธงทั้งหวดั ๖ หมู่บา้น
๒.เพือ่บ ารุงศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี
๓.เพือ่สร้างสังคมการเรียนรู้ สู่ชมชนเชิงอนุรักษแ์ละส่งเสริมการท่องเที่ยว
๔.เพือ่ใหคุ้ณค่าของวถิีชีวติแบบไทยคงอยู่สืบไป
๕.เพือ่อนุรักษข์นมธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรม การละเล่นท้องถิ่น
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งานเมาลิดนบี ๑.เพือ่ประชาสัมพนัธก์ิจกรรม อบต.เสาธงจารีตประเพณีวฒันธรรมอันดีทถ. พธิเีชิญพระมหาค าภร์ี อันกุรอ่านพธิแีข่งขันตอบปญัหา เด็กและเยาวชนและปชช. 300 2
๒.เพือ่เฉลิมฉลองวนัประสูติพระศาสดานบมีูฮัมหมัด การเสวนาหวัข้อต่างๆโดยวทิยากรผู้ทรงคุณวฒิุการอ่าน
๓.เพือ่เผยแพร่คุณธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม ส่งเสริมการเรียนการสอน อานาซีด จากเยาวชนนักเรียนผู้ศึกษาด้านศาสนาอิสลาม
ศาสนา อิสลามใหก้ับเยาวชนทั่วไป
๔.เพือ่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจชาวมุสลิมและศาสนิกชน
๕.เพือ่สร้างความสามัคคีใหก้ับชุมชน

อาซูรอสัมพนัธ์ ๑.เพือ่เปน็การอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น อาซูรอเปน็ประเพณีท้องถิ่นไทยมุสลิม น าข้าวสาร เด็ก เยาวชนและ 300 2
2.รักษาประเพณีศาสนาอิสลาม อาหารแหง้ของทุกครอบครัวมารวมกันในกระทะ ปชช.ศาสนาอิสลาม
3.สร้างความสามัคคีในชุมชน กวนเปน็เนื้อเดียวกัน
4.เพือ่ใหป้ชช. ได้รู้เกี่ยวค าหลักค าสอนศาสนาอิสลาม และแจกจ่ายรับประทานอย่างทั่วถึง

51 ทต.ลานสกา ท าบญุทานไฟ เพือ่ส่งเสริมอนุรักษป์ระเพณีวฒันธรรมอันดีงามของท้องถิ่น การท าบญุทานไฟการท าบญุตักบาตร การถวายภตัตาหาร ประชาชนในเขตพืน้ที่ไกล้เคียง 300 20
แด่พระภษิสุงฆ์สาม เณร ในวนัที่ 1 มกราคม 

มังคุดหวานของดี ๑.เพือ่ส่งเสริม อนุรักษป์ระเพณีวฒันธรรมอันดีงามของท้องถิ่น การประกวดรถผลาชาติการประกวดแห ่การประกวด อ าเภอลานสกา อบต.ลานสกา 1,500       16
และลานสกา ๒.เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวอ าเภอลานสกา ผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร การประกวดธดิามังคุดหวาน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

๓.เพือ่ส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกร

52 ทต.ขุนทะเล อนุรักษฟ์ืน้ฟปูระวติั ๑.เพือ่อนุรักษแ์ละฟืน้ฟปูระวติัศาตร์ท้องถิ่น ๑.พธิพีราหมณ์ ๑ปชช.เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 2,100 123
ศาสตร์สาสตรื ๒.เพือ่ใหป้ระชาชนและเยาวชนในพืน้ที่ขุนทะเลและพืน้ที่ใกล้เคียงได้ ๒.พธิทีางศาสนา ๙๐๐ คน
ทต.ขุนทะเลในการ สืบทอดประเพณีร่วมบญุเพือ่อุทิศส่วนกุศลแด่พระเจ้าศรีธรรมโศกราช ๓.การแสดงชุดการต่อสู้สมัยโบรานเช่น การร าและ ๒มีนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรม
บวงสรวง องค์แรก หมื่นไกรขันธ ์(ตาขุนพล)หวัหน้าฝ่ายทหารของ ชกมวยไทยคาดเชือก การร าดาบ ร าพลอง อย่างน้อย ๑,๒๐๐ คน
พระเจ้าศรีธรรมโศก พระเจ้าศรีธรรมโศกราช ๔.การร ามโนราห์
ราชองค์แรก 3.เพือ่ส่งเสริมจิกส านึกของประชาชนในการอนุรักษแ์ละฟืน้ฟู ๕.การแสดงหนังตะลุง
หมื่นไกรพลขันธ ์ ประวติัศาตร์ของชาวต าบลขุนทะเลที่น่าหว่งแหนไวค้งอยู่สืบไป
(ตาขุนพล) ๔เพือ่เปน็การสร้างเสริมการท่องเที่ยวของต.ขุนเลใหเ้ปน็ที่รู้จักของ

บคุลภายนอก
     

ลากพระ ๑.เพือ่ส่งเสริมอนุรักษป์ระเพณีลากพระที่ส าคัญทางศาสนาใหค้งอยู่สืบไป มีการตกแต่งเรือพระ ลากเรือพระ มีประชาชนเข้าร่วมอย่างน้อย๕๐๐คน 500 100
๒.เพือ่ส่งเสริมเกิดความรักความสามัคคีของประชาชน เรือพนมพระในเขตเทศบาล และ
๓.เพือ่ใหเ้ยาวชนและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดแต่งเรือพระ บริเววณไกล้เคียง
๔.เพือ่ใหป้ระชาชนมีความรู้ ความเข้าใจประวติัความเสริมการท่องเที่ยว

เทศกาลเดือนสิบ ๑.เพือ่ส่งเสริมสืบสานอนุรักษข์นมธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมอันดี
ท้องถิ่น

อุดหนุนอ าเภอลานสกาจัดระดับตกแต่งรถหมฺรับ ประชาน เข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรม 1,000 95

12. อ ำเภอลำนสกำ
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๒.เพือ่สนับนโยบายของรัฐบาลด้สนการท่งเที่ยวและยุทธศ์าสตร์ จัดกระบวนแหห่มฺรับ อย่างน้อย ๑,๐๐๐ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครศรีฯ

53 อบต.ลานสกา

เทศกาลมังคุดหวาน
และของดีลานสกา

1.เพือ่ส่งเสริมและอนุรักษข์นบธรรมเนียบประเพณีวฒันธรรมอันดีงาม
ของอ าเภอลานสกา

1.ประกวดรถผลาชาติ 1. คณะผู้บริหาร พนักงาน
สมาชิกอบต.ล่านสกา

2.เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ ในพืน้ที่อ าเภอลานสกา 2.ประกวดขบวนผลาชาติ ก านัน ผู้ใหญ่บา้นและประชาชน

3. เพือ่เผยแพร่ประชาสัมพนัธผ์ลผลิตทางการเกษตร และของดี
ในอ าเภอลานสกาใหเ้ปน็ที่ยอมรับ

3.ประกวดพอ่เฒ่าแม่เฒ่ามังคุดหวาน ในพืน้ที่ต าบลลานสกา 300 10 ปี

54 อบต.ทอนหงษ์ บญุสารทเดือนสิบ ๑.เพือ่ส่งเสริมรักษาไวเ้พือ่ขนบธรรมเนียบประเพณีและวฒันธรรมอันดีงาม จัดตกแต่งหมฺรับและพร้อมจัดร้ิวขบวนเข้าร่วมแหห่มฺรับ คณะผู้บริหารสามาชิกสภา 5,000       95
ของท้องถิ่นใหแ้ก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป ชาวอ าเภอพรหมคีรีกับจังหวดั บคุลากร อบต ทอนหงษแ์ละ
๒.เพือ่เผยแพร่เสียงภาพลักษณ์ ของชาวพรหมคีรีใหเ้ปน็ที่รู้จักทั่วไป ประชาชนทั่วไป
๓.เพือ่เสริมสร้างความสามัคคีใหเ้กิดขึ้นแก่หมู่คณะของชาวพรมคีรี

งานประเพณีชักพระ ๑.เพือ่ส่งเสริมฟืน้ฟแูละสืบทอดอนุรักษป์ระเพณีท้องถิ่น การลากพระ การประกวดเรือพระนบพระ คณะผู้บริหารสามาชิกสภา ๕,๐๐๐ ๗๐
๒.เพือ่เสริมสร้างความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหวา่งบา้น วดั การประกวดเรือพระนบพระ การแข่งขีนตีตะโพน บคุลากร อบต ทอนหงษแ์ละ
และชุมชน เคร่ืองประคอม การแข่งขันกินต้มและกินชัดต้ม ประชาชนทั่วไป
๓.เพือ่ส่งเสริมกิจกรรทางพระพทุธศาสนาในวนัออกพรรษา การแข่งขันกีฬาพืน้บา้น เช่น วิ่งกระสอบ วิ่งสามขา วิ่งเปีย้ว
๔.เพือ่สร้างความบรรเทิง ความสุขตามวถิีชีวติของคนไทย ปดิตาตีหม้อ การประกวดร้องเพลง กิจกรรมแสดงของเด็ก 
๕.เพือ่เปน็พทุธศาสนิกชน เด็กเยาวช์นได้แสดงออกตระหนัก เยาวชนและกลุ่มแม่บา้น การออกถ่ายสินค้าโอท็อป
และเหน็คุณค่าประเพณีลากพระ และอาหารพืน้บา้น

ชาวสวน อ.พรมคีรี ๑.เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของอ.พรมคีรี และ จ.นครศรีฯ 1.ลักษณะวถิีชีวติของชาวสวนศูนย์เรียนรู้เศษฐกิจพอเพยีง คณะผู้บริหารสามาชิกสภา 6,000       51
๒.เพือ่อนุรักษป์ระเพณีที่ดีงาม วนัชาวสวน ใหค้งอยู่สืบไป ๒.กิจกรรมลักษระองค์ความรู้และภมูิปญัญาท้องถิ่น บคุลากร อบต ทอนหงษแ์ละ
๓.เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเกษตรกร ๓.กิจกรรมจัดนิทัศการของส่วนราชการและอบต. ประชาชนทั่วไป
๔.เพือ่เผยแพร่ผลิตทางการเกษตรกรตามแนวเศฐากิจพอเพยีงของ ร.๙ ๔.การประกวดธดิาชาวสวน

๕.การสมโภชน์และการประกวดผลผลิตทางการเกษตร
๖.กิจกรรมปัน่จักรยานเทิดพระเกียรติ
๗.กิจแสดงของเด็กเยาวชนกลุ่มแม่บา้นชมรมผูสูงอายุ
๘.กิจกรรมการแสดงศิลปะพืน้บา้น
๙.การจ าหน่ายส้ินค้าพืน้เมืองการจ าหน่ายสินค้า otop
ร่วมจัดขบวนแหผ้่าขึ้นธาตุร่วมกับอ าเภอ

แหผ้่าขึ้นธาตุ ๑.เพือ่น้อมระลึกถึงพระคุณขององค์สัมมาสัมพทุธเจ้า ร่วมจัดขบวนแหผ้่าขึ้นธาตุร่วมกับอ าเภอและจังหวดั คณะผู้บริหารสามาชิกสภา 2,000       65
๒.เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของอ.พรมคีรี จ.นครศรีฯ บคุลากร อบต ทอนหงษแ์ละ
๓.เพือ่ส่งเสริมใหพ้ทุธศาสนิกชนได้เข้าร่วมท าบญุในวนัส าคัญทาง ประชาชนทั่วไป
พระพทุธศาสนาอย่างพร้อมเพยีงกัน
๔.เพือ่ใหป้รชาชนชนเร่วมประเพณีประจ าจังหวดั
๕.เพือ่สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษแ์ละวฒันธรรมของชาวนครศรีฯ
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ใหท้านไฟ ๑.เพือ่ส่งเสริมสืบสานอนุรักษป์ระเพณีใหท้านไฟใหค้งอยู่สืบไป ๑.ท าบญุใหท้านแก่ผู้มาร่วมกิจกรรม คณะผู้บริหารสามาชิกสภา 800 40
๒.เพือ่ใหเ้กินการรวมตัวของชุมชนเกิดการเรียนรู้และเกิดความเขมแข็ง ๒ท าบญุถวายภตัตาหารแด่พระภษิสุงฆ์ บคุลากร อบต ทอนหงษแ์ละ
ในชุมชนได้ ประชาชนทั่วไป
๓.เพือ่ส่งเสริมใหค้วามรู้แก่ประชาชนเปน็การทั่วไปในการปฏบิติั
ตามประเพณีหรือวฒันธรรมที่ถูกต้องของชุมชน

55 ทต.พรหมคีรี วนัชาวสวน ๑.เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของอ.พรหมคีรี และ จ.นครศรีฯ ๑.กิจกรรมลักษณะวถิีชีวติของชาวสวนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ คณะผู้บริหารสามาชิกสภา 6,000       ๕๑
๒.เพือ่อนุรักษป์ระเพณีที่ดีงาม วนัชาวสวน อ.พรมคีรี ใหค้งอยู่สืบไป พอเพยีง บคุลากร เทศบาล พรมคีรีและ
๓.เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเกษตรกร ๒.กิจกรรมลักษระองค์ความรู้และภมูิปญัญาท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป
๔.เพือ่เผยแพร่ผลิตทางการเกษตรกรตามแนวเศฐากิจพอเพยีงของ ร. ๙ ๓.กิจกรรมจัดนิทัศการของส่วนราชการและอบต.

๔.การประกวดธดิาชาวสวน
๕.การสมโภช์และการประกวดผลผลิตทางการเกษตร
๖.กิจกรรมปัน่จักรยานเทิดพระเกียรติ
๗.กิจแสดงของเด็กเยาวชนกลุ่มแม่บา้นชมรมผูสูงอายุ
๘.กิจกรรมการแสดงศิลปะพืน้บา้น
๙.การจ าหน่ายส้ินค้าพืน้เมืองการจ าหน่ายสินค้า otop
ร่วมจัดขบวนแหผ้่าขึ้นธาตุร่วมกับอ าเภอ

เทศกาลเดือนสิบ ๑.เพือ่ส่งเสริมรักษาไวเ้พือ่ขนบธรรมเนียบประเพณีและวฒันธรรมอันดี จัดตกแต่งหมรับและพร้อมจัดร้ิวขบวนเข้าร่วมแหห่มรับชาว คณะผู้บริหารสามาชิกสภา 5,000       95
ของท้องถิ่นใหแ้ก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป อ าเภอหรมคีรีกับจังหวดั บคุลากร เทศบาล พรมคีรีและ
๒.เพือ่เผยแพร่เสียงภาหลักลักษ ์ของชาวพรมคีรี ใหเ้ปน็ที่รู้จักทาง ประชาชนทั่วไป
พระพทุธศาสนา
๓.เพือ่เสริมสร้างความสามัคคีใหเ้กิดขึ้นแก่หมู่คณของชาวพรมคีรี
ใหเ้กิดขึ้นแก่หมู่คณของชาวพรมคีรีโดยใช้กิจทางพระพทุธศาสนา

ลากพระ ๑.เพือ่ส่งเสริมฟืน้ฟแูละสืบทอดอนุรักษป์ระเพณีท้องถิ่น การลากพระ การประกวดเรือพระนบพระ พธิสีมโภชน คณะผู้บริหารสามาชิกสภา 5,000       ๗๐
๒.เพือ่เสริมสร้างความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหวา่งบา้น วดั เรือพนมพระ การแข่งขันตีตะโพนเคร่ืองประคอม บคุลากร เทศบาล พรมคีรีและ
และชุมชน การแข่งขันกินต้มและกินชัดต้มการแข่งขันกีฬาพืน้บา้น ประชาชนทั่วไป
๓.เพือ่ส่งเสริมกิจกรรทางพระพทุธศาสนาในวนัออกพรรษา วิ่งกระสอบ วิ่งสามขา วิ่งเปีย้ว ปดิตาตีหม้อ ฯลฯ
๔.เพือ่สร้างความบรรเทิง ความสุขตามวถิีชีวติของคนไทย
๕.เพือ่เปน็พทุธศาสนิกชน เด็กเยาวชนได้แสดงออกตระหนัก
และเหน็คุณค่าประเพณีลากพระ

แหผ้่าขึ้นธาตุ 1.เพือ่น้อมระลึกถึงพระคุณขององค์สัมมาสัมพทุธเจ้า ร่วมจัดขบวนแหผ้่าขึ้นธาตุร่วมกับอ าเภอและจังหวดั ปชช.ทัวไป 2,000       65
2.เพือ่ส่งเสริม อนุรักษป์ระเพณีซ่ึงเปน็เอกลักษณ์ของจ.นครศรีฯ
3.เพือ่ส่งเสริมใหพ้ทุธศาสนิกชนได้ร่วมกันท าบญุในวนัส าคัญทาง
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พระพทุธศาสนาโดยพร้อมเพรียงกัน
4.เพือ่ใหป้ชช.ได้ร่วมกิจกรรมประเพณีส าคัญของจังหวดั
5.เพือ่สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

56 ทต.ทอนหงส์ ใส่ข้าวโบสถ์เดือนสาม ๑.เพือ่ศึกษาความเปน็มาของประเพณีใส่ข้าวโบสถ์เดือนสามหลามเหนียว ด าเนินกิจกรรมตามโครงการณ บริเวณวดัทอนหงษ ์ ประชาชนในเขตเทศบาลทอนหงษ์ ๓๕๐ ๒๐
หลามเหนียว ข้าวโบสถ์เดือนสามหลามเหนียวเทศบาลทอนหงษ ์และบริเวณใกล้เคียง ชาวบา้นทั้งหมด ๗ ชุมชนเตรียมอุปกรณ์

2.สร้างความสามัคคีของชาวบา้นในเขตเทศบาลทอนหงษแ์ละพืน้ที่ ในกานท าข้าวหลามพร้อมกัน
ใกล้เคียง ที่วดัในวนัแรม๗ ค่ า เดือน ๓ 
3.ร่วมกันท าบญุเล้ียงพระ
๔.เพือ่ท านุบ ารุงพระศาสนาโดยถวายอุปถัมภใ์หก้ าลังแก่ภษิ ุสามเณร
ซ่ึงเปน็ผู้สืบทอดพระพทุธศาสนา ใหเ้จริญรุ่งเรือง
๕.เพือ่เปน็การอนุรักษแ์ละสืบสานประเพณีใสข้าวโบสถ์เดือนสาม
หลามเหนียวเปน็การรักษามรกดกทางวฒันธรรมพทุธศาสนิกชน
ชาวนครศรีฯ ใหเ้ปน็แบบอย่างแก่คนรุ่นหลัง

ใหท้านไฟ ๑.เพือ่เปดิใหป้ระชาชนได้พบกันในตอนเช้าร่วมมือกันประกอบพธิกีรรม ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ประชาชนในเขตเทศบาลทอนหงษ์ ๓๕๐ ๒๐
ภายในวดัพร้อมกัน ณ บริเวณวดัทอนหงษ ์ชาวบา้น
๒.เพือ่ท าบญุเล้ียงพระรับประทานอาหารพร้อมกัน เปน็การสร้าง ทั้งหมด ๗ ชุมชนเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมกันวดัทอนหงษ ์
ความสามัคคีใหเ้กินในหมู่คณะ ต้ังแต่เวลา๐๔.๐๐ พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะท าอาหาร
๓.เพือ่ทะนุบ ารุงพระพทุธศาสนาโดยการถวายอุปถัมภใ์หก้ าลัง
แด่พระภษิสุามเณร
๔.เพือ่อนุรักษแ์ละสืบสานประเพณีใหท้านไฟเปน็การรักษามรดกทาง
ทางวฒันธรรม

งานวนัชาวสวน ๑.เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของอ.พรมคีรี และ จ.นครศรีฯ ๑.ลักษณะวถิีชีวติของชาวสวนสูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง ประชาชนในเขตเทศบาลทอนหงษ์ 1,000       ๑๐
๒.เพือ่อนุรักษป์ระเพณีที่ดีงาม วนัชาวสวนของชาว อ.พรมคีรี คงอยู่สืบไป ๒.ลักษระองค์ความรู้และภมูิปญัญาท้องถิ่น
๓.เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเกษตรกร 3.การประกวดธดิาชาวสวน
๔.เพือ่เผยแพร่ผลิตทางการเกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีงของ ร. ๙ 4.การสมโภชน์และการประกวดผลผลิตทางการเกษตร

5.ปัน่จักรยานเทิดพระเกียรติ
6.การแสดงของเด็กเยาวชนกลุ่มแม่บา้นชมรมผูสูงอายุ
7.การแสดงศิลปะพืน้บา้น
8.การจ าหน่ายส้ินค้าพืน้เมืองการจ าหน่ายสินค้า otop

ร่วมจัดขบวนแหผ้่าขึ้นธาตุร่วม
กับอ าเภอ

ชักพระ ๑.เพือ่ส่งเสริมฟืน้ฟแูละสืบทอดอนุรักษป์ระเพณีชักพระ ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ประชาชนในเขตเทศบาลทอนหงษ์ ๓๕๐ ๑๑
๒.เพือ่เสริมสร้างความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหวา่งบา้น วดั ณ บริเวณหน้าส านักงานเทศบาล
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และชุมชน ทอนหงษ ์ในวนัแรม๒ค่ าเดือน
๓.เพือ่ส่งเสริมกิจกรรทางพระพทุธศาสนาในวนัออกพรรษา ๑๑ ของทุกป ีโดยมีสมโภชถ์
๔.เพือ่สร้างความบรรเทิง ความสุขตามวถิีชีวติของคนไทย เรือพนมพระจากวดัและส านักสงฆ์
๕.เพือ่เปน็พทุธศาสนิกชน เด็กเยาวชนได้แสดงออกตระหนักและ ต่างๆ
เหน็คุณค่าประเพณีชักพระ

แหผ้่าขึ้นธาตุ ๑.เพือ่น้อมระลึกถึงพระคุณขององค์สัมมาสัมพทุธเจ้า ร่วมจัดขบวนแหผ้่าขึ้นธาตุร่วม ประชาชนในเขตเทศบาลทอนหงษ์ 1,000       ๙๕
๒.เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของอ.พรมคีรี และ จ.นครศรีฯ กับอ าเภอ
๓.เพือ่ส่งเสริมใหพ้ทุธศาสนิกชนได้เข้าร่วมท าบญุในวนัส าคัญ
ทางพระพทุธศาสนาอย่างพร้อมเพยีงกัน
๔.เพือ่ใหป้รชาชนชนเร่วมประเพณีประจ าจังหวดั
๕.เพือ่สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษแ์ละวฒันธรรมของชาวนครศรีฯ

งานบญุสารทเดือนสิบ ๑.เพือ่ส่งเสริมรักษาไวเ้พือ่ขนบธรรมเนียบประเพณีและวฒันธรรม จัดตกแต่งหมรับและพร้อมจัดร่วมจัดขบวน ประชาชนในเขตเทศบาลทอนหงษ์ 1,000       ๙๕
ของท้องถิ่นใหแ้ก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป แหผ้่าขึ้นธาตุร่วมแหห่มฺรับร่วมกับอ าเภอพรมคีรี
๒.เพือ่เผยแพร่เสียงภาหลักลักษณ์ ของชาวพรมคีรี 
๓เพือ่เสริมสร้างความสามัคคีใหเ้กิดขึ้นแก่หมู่คณะของชาวพรมคีรี

57 อบต.บา้นเกาะ วนัชาวสวน ๑.เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของอ.พรมคีรี และจ.นครศรีธรรมราช 1.ลักษณะวถิีชีวติของชาวสวนศูนย์เรียนรู้เศษฐกิจพอเพยีง ประชาชน เด็ก เยาวชน 4,200       51
อ.พรมคีรี ๒.เพือ่อนุรักษป์ระเพณีที่ดีงาม วนัชาวสวนของชาวอ.พรมคีรี ใหค้งอยู่สืบไป 2.ลักษณะองค์ความรู้และภมูิปญัญาท้องถิ่น กลุ่มแม่บา้น ชมรมผู้สูงอายุ 

๓.เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเกษตรกร 3.จัดนิทัศการของส่วนราชการและอบต ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ
๔.เพือ่เผยแพร่ผลิตทางการเกษตรกรตามแนวเศฐากิจพอเพยีงของ ร.๙ 4.การประกวดธดิาชาวสวน

5.การสมโภช์และการประกวดผลผลิตทางการเกษตร
6.กิจกรรมปัน่จักรยานเทิดพระเกียรติ
7.กิจกรรมแสดงของเด็กเยาวชนกลุ่มแม่บา้นชมรมผู้สูงอายุ
8.กิจกรรมการแสดงศิลปะพืน้บา้น
9.การจ าหน่ายสินค้าพืน้เมืองการจ าหน่ายสินค้า otop

ใหท้านไฟ ๑.เพือ่เปดิใหป้ระชาชนได้พบกันในตอนเช้าและร่วมมือกันประกอบ ร่วมจัดขบวนแหผ้่าขึ้นธาตุร่วมกับอ าเภอเช้าตรู่ในวนัที่ ประชาชน เด็ก เยาวชน ๖๐๐ ๑๒
วดัเขาขุนพนม พธิกีรรมภายในวดั นัดหมายที่จะใหท้านไฟประชาชนจัดเตรียมวสัดุอุปกรณ์

๒.เพือ่ท าบญุเล้ียงพระรับประทานอาหารพร้อมกัน เปน็การสร้าง อาหาร จัดซุ้มอาหารปรุงอาหารเพือ่ถวายแด่พระภษิสุงฆ์
ความสามัคคีใหเ้กิดในหมู่คณะและสร้างความเปน็ปกึแผ่นเดียวกัน ชาวบา้นที่มาร่วมพธิปีระเพณีใหท้านไฟเปน็เวลา๑ คืน
๓.เพือ่ทะนุบ ารุงพระพทุธศาสนาโดยการถวายอุปถัมภใ์หก้ าลัง
ถวายอุปถัมภใ์หก้ าลังแด่พระภษิสุามเณรซ่ึงเปน็ผู้รักษาสืบไป
๔.เพือ่อนุรักษแ์ละสืบสานประเพณีใหท้านไฟเปน็การรักษามรดกต่อไป
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ใหท้านไฟวดั ๑.เพือ่เปดิใหป้ระชาชนได้พบกันในตอนเช้าและร่วมมือกันและร่วมมือกัน ร่วมจัดขบวนแหผ้่าขึ้นธาตุร่วมกับอ าเภอเช้าตรู่ในวนัที่ ประชาชน กลุ่มแม่บา้น เด็ก ๕๐๐ ๑๕
อินทคีรี ประกอบพธิกีรรมภายในวดั โดยอาศัยประเพรีใหท้านไฟ นัดหมายที่จะใหท้านไฟประชาชนจัดเตรียมวสัดุอุปกรณ์ เยาวชน 

๒.เพือ่ท าบญุเล้ียงพระรับประทานอาหารพร้อมกัน เปน็การสร้าง อาหาร จัดซุ้มอาหารปรุงอาหารเพือ่ถวายแด่พระภษิสุงฆ์
สามัคคีใหเ้กินในหมู่คณะและสร้างความเปน็ปกึแผ่นเดียวกันในสังคม ชาวบา้นที่มาร่วมพธิปีระเพณีใหท้านไฟเปน็เวลา๑ คืน
๓.เพือ่ทะนุบ ารุงพระพทุธศาสนาโดยการถวายอุปถัมภใ์หก้ าลัง
แด่พระภษิสุามเณร ซ่ึงเปน็ผู้รักษาสืบไป
๔.เพือ่อนุรักษแ์ละสืบสานประเพณีใหท้านไฟเปน็การรักษามรดก
ทางวฒันธรรมของพระพทุธศาสนิกชนชาวนครใหเ้ปน็อนุชนรุ่นหลังต่อไป

แหผ้่าขึ้นธาตุ ๑.เพือ่น้อมระลึกถึงพระคุณขององค์สัมมาสัมพทุธเจ้า การจัดงานประเพณีจัดขึ้นวนัเพญ็เดือน ๓ ของทุกป ี ประชาชนผู้น าท้องถิ่น ผู้น ากลุ่ม ๓๐๐ ๘๐๐
๒.เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของอ.พรมคีรี และจ.นครศรีธรรมราช วดัมหาธาตุวรมหาวหิาร อ.เมือง จ.นครศรีฯ องค์กรต่างๆและพทุธศาสนานิกชน
๓.เพือ่ส่งเสริมใหพ้ทุธศาสนิกชนได้เข้าร่วมท าบญุในวนัส าคัญ เปน็การส่งเสริมพทุธศาสนิกชนได้เข้าร่วมและท ากิจกรรม
ทางพระพทุธศาสนาอย่างพร้อมเพยีงกัน ทางธรรมในมาฆบชูาซ่ึงเปน็วนัส าคัญวนัหนึ่งของ
๔.เพือ่ใหป้รชาชนชนเร่วมประเพณีประจ าจังหวดั ของพระพทุธศาสนาคือวนัที่มีการประชุมสังฆสันติบาล
๕.เพือ่สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษแ์ละวฒันธรรมของชาวนครศรีฯ คร้ังใหญ่ในพระพทุธศาสนาที่เรียกวา่ จาตุรงค์สันติบาต

เทศกาลเดือนสิบ ๑.เพือ่ส่งเสริมรักษาไวซ่ึ้งขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวฒันธรรม ประเพรีเทสกาลเดือนสิบซ่ึงเปน็ประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ประชาชนผู้น าท้องถิ่น ผู้น ากลุ่ม ๕๐๐ ๖๐
ที่ถูกต้องของชุมชนและใหแ้ก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป เพือ่แสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้ที่ล่วลับไปแล้ว องค์กรต่างๆ
๒.เพือ่สืบทอดประเพณีดทศกาลเดือนสิบของชาวนครศรีและเข้าร่วม ส าคัญของงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบคือ การยกหมฺรับ
พธิแีหห่มฺรับงานบญุสารเดือนสิบ ไปที่วดั
๓.เพือ่แสดงความกตัญญูกตเวทีของลูกหลานที่มีต่อญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว

งานประเพณีชักพระ ๑.เพือ่ส่งเสริมฟืน้ฟแูละสืบทอดอนุรักษป์ระเพณีท้องถิ่น 1.การประกวดเรือพระนบพระพธิสีมโภชน์เรือพนมพระ ประชาชนพทุธศาสนานิกชน ๕๐๐ ๑๕
๒.เพือ่เสริมสร้างความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหวา่งบา้น วดั 2.การแข่งขีนตีตะโพนเคร่ืองประคอม
และชุมชน 3.การแข่งขันกินต้มและกินชัดต้ม
๓.เพือ่ส่งเสริมกิจกรรทางพระพทุธศาสนาในวนัออกพรรษา 4.การแข่งขันกีฬาพืน้บา้น เช่น วิ่งกระสอบ วิ่งสามขา
๔.เพือ่สร้างความบนัเทิง ความสุขตามวถิีชีวติของคนไทย วิ่งเปีย้ว ปดิตาตีหม้อ การประกวดร้องเพลง
๕.เพือ่เปน็พทุธศาสนิกชน เด็กเยาวชนได้แสดงออกตระหนักและเหน็ 5.กิจกรรมแสดงของเด็ก เยาวชน และกลุ่มแม่บา้น
คุณค่าประเพณีลากพระ 6.การออจ าหน่ายสินค้าโอท็อปและอาหารพืน้บา้น

58 อบต.อินคีรี งานวนัชาวสวน ๑.เพือ่เปน็การสืบสาน ภมูิปญัญา จารีตประเพณีอ.พรมคีรี จัดรถผลาชาติ (รถดอกไม้ และพชืพนัธุ์ทางการเกษตร) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิดสภาทถ. 10,000     ๑๕๐
๒.เพือ่เปน็การประชาสัมพนัธ ์ผลผลิตทางการเกษตร อบต.อินคีรี ๑.ประกวดรถผลาชาติของหน่วยงานราชการและเอกชน ข้าราชการ พนักงานท้องถิ่น
๓.เพือ่เปน็การส่งเสริมใหป้ระชาชน เรียนรู้วถิีชีวติของอาชีพเกษตรกร ในพืน้ที่ อ.พรมคีรี ผู้น าท้องถิ่นตลอดจนประชาชนในทถ.

๒.ประกวดผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร
๓.จ าหน่ายผลิตผลทางการเกษตรบริเวณจัดงาน
๔.การแข่งขันกีฬา

หนา้ที ่38



ชื่องาน กลุ่ม จ านวน ระยะเวลา
ประเพณี เปา้หมาย ผู้เข้าร่วม(คน) สืบทอด(ป)ี

อปท.อุดหนุนหรือจัดเอง
(จ านวนปี)กิจกรรม/งานที่ อปท. วตัถุประสงค์ 

59 ทต.ท้องเนียน แหผ้่าขึ้นธาตุ ๑.เพือ่ส่งเสริมใหเ้ยาวชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษป์ระเพณีท้องถิ่นอันดีงาม ๑.ฉลองสมโภชผ้าส าหรับแหผ้่าขึ้นเจดีย์ปะการังเขาธาตุ เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา 1,000       ๑๓
เจดีย์ปะการัง ใหค้งอยู่สืบไป ๒.พธิที าบญุตักบาตรเจริญภาวนา "วนัวสิาขะบชูา" หน่วยงานรชก. รัฐวสิหกิจองค์กรต่างๆ
วดัจันทร์ธาตุทาราม ๒.เพือ่ปลูกฝังจิตส านึกของประชาชนเด็กและเยาวชนได้เหน็คุณค่าของ ๓.ขบวนแหผ้่าบฎต้ังขบวนพร้อมเพรียงกันจัดเตรียมเคล่ือน และประชาชนทั่วไป ในต าบล

ประเพณีวฒันธรรมทางศาสนาอันดีงามของท้องถิ่นไทย ขบวนจาก มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย ไปสู่ ท้องเนียนแลอ าเภอขนอม
๓.เพือ่เปน็การแสดงออกถึงความรู้รักสามัคคี ของคนไทยในท้องถิ่น พระธาตุเจดีย์ปะการัง
๔.เพือ่เผยแพร่และส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวประเพณีทางศาสนา ๔.พธิกีารแสดงตนเปน็พทุธธามามกะ
และศาสนโบราณสถานของท้องถิ่น ๕.พธิแีหผ้่าบฏขึ้นพระธาตเจดีย์ปะการัง

๖.พธิกีารร าถวาย เพือ่เปน็พทุธบชูาถวายสักการะบชูา
พระธาตุเจดีย์ปะการัง
๗.ประธานน าผ้าพระบฏทักศิณาวตัรหม่รอบองค์
พระธาตุเจดีย์ปะการัง ๓ รอบ

60 อบต.ควนทอง ปริวาสกรรม ๑.เพือ่สร้างความเจริญใหพ้ระพทุธศาสนาอันเปน็สถาบนัของชาติ ๑.ท าวตัรเช้า ท าวตัรเย็น ๑.พระภษิ ุสามเณร 2,150       ๑๐
วดัปา่หวัช้าง โดยการด ารงธรรมวนิัยใหย้ั่งยืน เพราะมีพระเถระผู้ที่มีความรู้ทางธรรม ๒.การถือศิล ๘ ของอุบาสก-อุบาสิกา ๒.ชี อุบาสก อุบาสวขิา ประชาชน

มาใหค้วามรู้ด้านปริยัติธรรมและปฏบิติัธรรม ๓.สวดมนต์ฟงัธรรมบรรยายปฏบิติักรรมฐาน
๒.เพือ่สร้างความเข้มแข็งในชุมชนโดยเปดิโอกาสใหน้ักปฏบิติัธรรม ๔.ท าบญุตักบาตร
ได้เจริญสมถะ-วปิสัสนากรรมฐาน ทั้งพระภกิษุ-สามเณร อุบาสก-อุบาสิกา ๕.ปลูกต้นไม้
๓.เพือ่ใหป้ระชาชนหมู่ที่๑๐ต าบลควนทองและพืน้ที่ใกล้เคียง ๖.ร่วมทอดประปา่สามัคคี
ได้มีโอดาสท าบญุสร้างกุศลเสริมสร้างความรักความสามัคคี
ความร่วมมือ ร่วมใจ เสียสละ และมีจิต
๔.เปน็การรวมพระภษิตุ่างถิ่นต่างอาวาส บง่บอกถึงความสามัคคี
ในหมู่สงฆ์ เปน็นิมิตหมายหมายแหง่ความเจริญทางพระพทุธศาสนา
๕.เพือ่นุเคราะหพ์ระที่บวชแล้วต้องการช าระสิขาบท (ศีล) ใหบ้ริสุทธิ์

เทศกาลเดือนสิบ ๑.เพือ่ส่งเสริมรักษาไวเ้พือ่ขนบธรรมเนียบประเพณีและวฒันธรรม จัดหบรับร่วมขบวนแหโ่ดยใช้ ประชาชนในพืน้ที่ 500 100
ของจังหวดัใหค้งอยู่ จัดหมฺรับร่วมขบวนแหโ่ดยใช้รถยนต์จ านวน ๑ คัน 
2.เพือ่เผพแผร่ความรู้เกี่ยวกับประเพณี วฒันธรรม ใหเ้ยาวชนรุ่นหลังสืบไป พร้อมตกแต่งใหส้วยงามและจัดขบวนพลังมวลชน
๓.เพือ่เผยแพร่ภาพลักษณ์ของ อ.ขนอม ร่วมเดินในขบวนจ านวน ๑ คันพร้อมขบวนกลองยาว
๔.เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยว อ.ขนอม โดยผู้เข้ากระบวนประกอบด้วยหวัหน้าส่วนราชการ
5.เพือ่เสริมสร้างความสมัคสมานสามัคคีของชาวอ าเภอขนอม ข้าราชการ ประชาชน

61 ทต.นาบอน แหห่มฺรับในงานบญุ ๑.เพือ่จัดกระบวนแหห่มฺรับและท าจาดสารทที่ใช้ส าหรับหมฺรับเพือ่แห่ ๑.จัดท าจาดสารทเพือ่จัดท าหมฺรับจ านวน ๑ จาด เด็กๆเยาวช์น ผู้สูงอายุ คนพกิาร ๕00 คน ๕0 ปี
เดือนสิบ ตามประเพณีบญุสารทเดือนสิบ เพือ่น าไปต้ังในหมู่บา้นจ านวน ๑ จุด เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชน ประชาชนใน ต.นาบอน

๒.เพือ่ใหเ้ด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพกิาร ประชาชนในพืน้ที่และชุมชน ประชาชนบริเวณใกล้เคียงกับจุดที่ต้ังจาดสารทได้ร่วม ๒ผู้บริหาร อบต นาบอน
ได้จัดเข้าร่วมขบวนแหห่มรับไปยังวดัในวดัชุมชนเพือ่ประกอบพธิกีรรม ท าอาหารคาวหวานและส่ิงของพร้อมด้วยปจัจัยต่างๆ
ตามประเพณี ร่วมกันใสจาดได้ร่วมจัดไวแ้ละร่วมกันแหห่มรับไปยัง

14. อ ำเภอขนอม
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๓.เพือ่เปน็การส่งเสริมพระพทุธศาสนาและและอนุรักษป์ระเพณี เพือ่ท าตามประเพณีต่อไป
วฒันธรรมท้องถิ่นใหค้งอยู่สืบไป ๒.จัดขวนแหห่มฺรับพร้อมตกแต่งของตามประเพณี
๔.เพือ่ใหเ้ด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพกิารและประชาชน เล็งเหน็ถึง และประดับตกแต่งสวยงาม จ านวน ๑ ขบวน
ความส าคัญของวฒันธรรมท้องถิ่น ณ ชุมชนตลาดคลองจัง เพือ่ใหเ้ด็ก เยาวชนประชนชน
๕.เพือ่ใหเ้ด็ก เยาวชน และประชาชนได้ท าบญุเพือ่พฒันาจิตใจ บริเณใกล้เคียงได้ร่วมขบวนแหห่มฺรับเพือ่ยังแหไ่ปวดัอัมพวนั
๖.เพือ่เสริมสร้างใหป้ระชาชนมีความสามัคคี ในการท ากิจกรรมร่วมกัน
๗.เพือ่ส่งเสริมขบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรม และภมูิปญัญาท้องถิ่น
๘.เพือ่ส่งเสริมข้าราชการลูกจ้าง อบต.นาบอน ได้ท ากิจกรรมด้านประเพณี
วฒันธรรมร่วมกับชุมชน

ชักพระบษุบก ๑.เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พกิารและประชาชนในพืน้ที่ 1.พธิสีรงน้ าพระและอัญเชิญพระประทับเรือพระบษุบก ๑.ตกแต่งเรือพระบษุบก ๑ ล า ๕๐๐ ๕๐
และเหน็ความส าคัญของวฒันธรรมอันดีงามของท้องถิ่นใหแ้ก่อนุชนรุ่นหลัง ณ วดัเทวสิทธิ์ ๒.ผู้บริหาร อบต.นาบอน
๒.เพือ่เปน็การส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนาศิลปะ จารีตประเพณี ๒.กิจกรรมชักพระบษุบกจากวดัเทวสิทธิ์ ไปซอยทวดสังข์ ๓.ประชาชนน าโคพืน้เมืองเข้าร่วม
ภมูิปญัญาท้องถิ่นใหสื้บไป ๓.กิจกรรมศาสนาพธิแีละการท าบญุตักบาตร การประกวดโคพืน้เมือง จ านวน ๓๐ ตัว
3.เพือ่สืบทอดและอนุรักษป์ระเพณีการชักพระบษุบกของท้องถิ่นสืบไป ๔.การแสดงพืน้บา้นและการแสดงทางวฒันธรรม
๔.เพือ่เปน็การสร้างขวญัก าลังใจแก่ประชาชนในต าบล ๕.การประกวดโคพืน้เมือง
๕เพือ่เปน็การส่งเสริมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้น าชุมชน เด็ก เยาวชน
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และประชาชนในพืน้ที่ใหเ้กิดความรักความสามัคคี
จากการท ากิจกรรมชักพระตามประเพณีร่วมกัน
๖.เพือ่ส่งเสริมและอนุรักษก์ารเล้ียงโคพืน้เมืองตามภมูิปญัญาชาวบา้นและ
ภมูิปญัญาท้องถิ่นอันดีงามของไทยใหค้งอยู่
๗.เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พกิารและประชาชนในพืน้ที่
ได้เรียนรู้ ลักษณะโคพืน้เมืองและการเล้ียงโคพืน้เมือง

ชักพระภาคใต้ ๑.เพือ่ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ด้านศาสนาและวฒันธรรมจากการเข้า ๑.ซ่อมแซมตกแต่งเรือพระ 1 ล า ๑.มีคณะกลองยาว จ านวน ๑ คณะ ๕๐๐ ๕๐
ร่วมกิจกรรมชักพระภาคใต้ ๒.ต้ังขบวนเรือพระประกอบพธิทีางศาสนาและชักพระ น าขบวนชักพระ
๒.เพือ่บ ารุงศิลปวฒันธรรมและภมูิปญัญาท้องถิ่นจาการสร้างเรือพระ ๓.จัดคณะกลองยาวเพือ่แหน่ าขบวนชักพระ ๒.เด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้พกิาร
ใหม้ีลักษณะของเรือพระและการตกแต่งเรือพระตามประเพณีทถ.ภาคใต้ ๔.เด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้พกิารและประชาชน ผู้น าชุมชน และประชาชน ผู้น าชุมชน
๓.เพือ่บ ารุงศิลปวฒันธรรม การตีกลองยาวและตีตะโพนที่ถูกต้อง
๔.เปน็การส่งเสริมและท านุบ ารุงศาสนาใหค้งอยู่สืบไป
๕.เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้พกิารและประชาชน ผู้น าชุมชน 
พกิารและประชาชน ผู้น าชุมชน ตลอดจนผู้บริหารท้องถิ่น
๖.เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้พกิารและประชาชน ผู้น าชุมชน 
จนผู้บริหารท้องถิ่นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อบต.นาบอน ในพืน้ที่มีความ
สามัคคีจากกาท ากิจกรรมร่วมกัน
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ปดิกรีด ๑.เพือ่บ ารุงศิลปว์ฒันธรรมและภมูิปญัญาท้องถิ่นของ อ.นาบอน เชิญชวนประชาชนในพืน้ที่เข้าเข้าร่วมกิจกรรม เด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้ 1,000       ๕๐
๒.เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้พกิารและประชาชน ผู้น าชุมชน พกิารและประชาชน ผู้น าชุมชน 
๓.เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้พกิารและประชาชน ผู้น าชุมชน
๔.เพือ่สร้างความตระหนักใหเ้ด็กเยาวชนใหเ้หน็ความส าคัญของอาชีพยาง
๕.เพือ่ส่งเสริมยางพาราในพืน้ที่ และส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้กรีดยาง

แหเ่ทียนพรรษา ๑.เพือ่ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพทุฑศาสนาใหเ้ปน็มรดกแก่คนรุ่นหลัง จัดชื้อเทียนพรรษาและจักขบวนแหเ่ทียนพรรษา เด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้ 1,000       50
๒.เพือ่จัดขบวนแหพ่รรษาใหส้วยงาม พกิารและประชาชน ผู้น าชุมชน 
๓.เพือ่ใหเ้จ้าหน้าที่ท้องถิ่นและประชาชนชาวต าบลนาบอนและพืน้ที่
ใกล้เคียงได้เข้าขบวนแหเ่ทียนพรรษา
๔.เพือ่ส่งเสริมใหเ้จ้าหน้าที่ท้องถิ่นและประชาชนชาวต าบลนาบอน

62 ทต.เขาพระ ชักพระบก ๑.เพือ่ส่งเสริมใหสื้บทอดประเพรีวฒันธรรมอันดีของท้องถิ่นใหอ้ยู่สืบไป ๑.การชักพระบกของแต่ละวดัของอ าเภอพปินู ๑.ประชาชนในพืน้ที่ อ.พปินู ๘๐๐ ๕๐
และนมัสการพระใหญ่ ๒.เพือ่เปน็การส่งเสริมการท่องเที่ยว อ.พปินู ๒.การประกวดเรือพนมพระ ๒.วดัใน อ.พปินูส่งเรือพนมพระ

๓.เพือ่สร้างความรักความสมัคคีในชุมชนใหม้ีมากยิ่งขึ้น ๓.การรดน้ าของผู้สูงอายุการแห่ เข้าร่วมกิจกรรม
๔.เพือ่สร้างสังคมชนบทใหเ้ปน็สังคมที่พึง่พาอาศัยซ่ึงกันและกัน ๔.แหผ้่าหอ่พระพทุธสิหงิค์มิ่งมงคล

วนัสารเดือนสิบ ๑.เพือ่เปน็การแสดงออกความกตัญญูรู้คุณต่อผู้สุงอายุ กิจกกรมท าบญุเล้ียงพระท าบญุกุศลใหแ้ก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว ประชาชนในพืน้ที่ต าบลเขาพระ ๓๐๐ ๘๐
๒.เพือ่เปน็การร าลึกถึงบรรพษรุุษที่ล่วงลับไปแล้ว
๓.เพือ่เปน็การอนุรักษป์ระเพณีวฒันธรรมท้องถิ่นใหอ้ยู่สืบไป

แหเ่ทียนพรรษา ๑.เพือ่ส่งเสริมรักษาไวเ้พือ่ขนบธรรมเนียบประเพณีและวฒันธรรมอันดีงาม เทศบาลต าบลเขาพระกับสภาวฒันธรรมต าบลเขาพระ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ๓๐๐ ๕๐
ของท้องถิ่นใหแ้ก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป โดยผู้น าท้องถิ่นผู้มีจิตศรัทธาร่วมขบวนแหเ่ทียนพรรษา ตลอดจนถึงหน่วยงานภาครัฐ
๒.เพือ่ด ารงรักษาไวซ่ึ้งศิลปวฒันธรรม
๓.เพือ่ใหน้ักเรียน นักศึกษาเยาวชน ประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรม
วนัเข้าพรรษา

มาฆบชูา ๑.เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม จัดขบวนแหผ้่าบฏไปร่วมกับจ.นครศรีธรรมราช นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ๕๐๐ ๕๐
๒.เพือ่อนุรักษป์ระเพณีมาฆบชูาแหผ้่าขึ้นธาตุใหเ้ปน็กิจกรรมของจังหวดั ข้าราชการ และพลังมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนถึงหน่วยงานภาครัฐ
๓.เพือ่เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ

แหผ้่าขึ้นธาตุ ๑.เพือ่ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพทุธศาสนาของชาว จ.นครศรี ใหเ้ปน็มรดก จัดร้ิวขบวนแหผ้่าขึ้นธาตุ จากบริเวณจากสนามหน้าเมือง นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ๒๐๐ ๕๐
แก่คนรุ่นหลังสืบไป ศาลาประดู่ แหไ่ปยังวดัพระธาตุวรมหาวหิาร ตลอดจนถึงหน่วยงานภาครัฐ
๒.เพือ่จัดร้ิวขบวนผ้าบฏเข้าร่วมแหผ้่าขึ้นธาตุอย่างถูกต้อง
ตามจารีตประเพณีได้สืบไป
๓.เพือ่ใหเ้จ้าหน้าที่ท้องถิ่นและประชาชนต.นาบอนและพืน้ที่ใกล้เคียง

16. อ ำเภอพิปนู
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เข้าร่วมแหผ้่าขึ้นธาตุ
๔.เพือ่ส่งเสริมใหเ้จ้าหน้าที่ท้องถิ่นและประชาชนชาว ต.นาบอน และพืน้ที่
ใกล้เคียงมีความตระหนักถึงประเพณีอันดีงามของชาว จ.นครศรีฯ
๕.เพือ่ส่งเสริมเจ้าหน้าที่และประชาชน ต.นาบอนและพืน้ที่ใกล้เคียง
ท ากิจกรรมทางวฒันธรรมท้องถิ่นที่ดีงามร่วมก่อใหเ้กิดความสามัคคี

63 อบต.ยางค้อม ชักพระบกวดัยาง ๑.เพือ่ส่งเสริมใหสั้งคมมีคุณธรรมและจริยธรรมเน้นการมีส่วนร่วม ๑.พธิกีรรมทางศาสนา ในวนัแรม 1 ค่ า เดือน 5 (ทุกป)ี ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ๕๐๐ ๑๐๐
ค้อม ๒.เพือ่สานฝันวฒันธรรมในด้านการส่งเสริมศาสนาและสร้างความสามัคคี ๒.กิจกรรมตกแต่งเรือพระอย่างสวยงาม ผู้น าท้องถิ่นตลอดจนประชาชน

๓.เพือ่สืบสานประเพณีไทยใหอ้ยู่สืบไป ๓.พธิชีักพระบกตามเส้นทางพืน้ที่ ต้ังแต่วดัยางค้อม ม.๕ อสม.กลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน
จนครบทั้ง๙ หมู่บา้น ในต าบลค้อมอ.พปินู 

สาทรเดือนสิบ ๑.เพือ่ส่งเสริมประเพณีที่ดีงาม อันเปน็เอกลักษณ์ของท้องถิ่น ๑.ชุดการแสดงกลองยาว 1,000                                       ๑๐๐
๒.เพือ่ใหเ้ยาวชนประชาชนเกิดความรักความหว่งแหนในประเพณี ๒.ชุดการแต่งกายล้อเลียน
วฒันธรรมของตน ๓.ชุดการร าประเภทต่างๆ เช่น ร ากลองยาว
๓.เพือ่ใหป้ระชาชน มีความรู้ความเปน็มาของประเพณีวฒันธรรมท้องถิ่น ๔.การจัดล าเลียงอาหารเปน็ส าหรับ
๔.เพือ่แสดงความกตัญญุกตเวที ความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ ๕.การร่วมสมทบทุนค่าน้ าค่าไฟ แก่วดั
๕.เพือ่ประชาชน เยาวชนใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน์ ๖.การท าบงัสุกุลแก่ตายายที่ล่วงลับ
๖.เพือ่ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของต าบลยางค้อม ๗.การชิงเปตรหรือชิงเปรต

แหผ้่าขึ้นธาตุ ๑.เพือ่ส่งเสริมประเพณีที่ดีงาม อันเปน็เอกลักษณ์ของท้องถิ่น ๑.องค์การบริหารต าบลยางค้อมและชาวต าบลยางค้อม ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ๕๐ ๑๐๐
๒.เพือ่ใหเ้ยาวชนประชาชนเกิดความรักความหว่งแหนในประเพณี ได้ร่วมกับอ าเภอพปินูร่วมใจกันชื่อผ้าแถวยาวนับเปน็หลาย ผู้น าท้องถิ่นตลอดจนประชาชน
วฒันธรรมของตน พนัร่วมจัดขบวนแหผ้่าขึ้นหม่พระบรมธาตุเจดีย์ร่วมกับ อสม.กลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน
๓.เพือ่ใหป้ระชาชน มีความรู้ความเปน็มาของประเพณีวฒันธรรมท้องถิ่น จังหวดันครศรีธรรมราช
๔.เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจ.นครศรีธรมราช ๒.มีปา้ยจากหน่วยงานขบวนแหผ้่าขึ้นธาตุ 

64 ทต.ควนกลาง บญุสารทเดือนสิบ ๑.เพือ่เปน็การอุทิศส่วนกุศลใหแ้ก่ดวงวญิญาณของบรรพชนและญาติ ๑.ชุดการแสดงกลองยาว ประชาชนในพืน้ที่ต าบลควน 2,000       ๑๐๐
ที่ล่วงลับ ๒.ชุดการแต่งกายล้อเลียน กลาง ทั้ง ๖ หมู่บา้น และผู้เข้าร่วม
๒.เพือ่เปน็การแสดงความกตัญญูกตเวที ๓.ชุดการร าประเภทต่างๆ จากต่างพืน้ที่
๓.เพือ่สืบสานอนุรักษป์ระเพรีท้องถิ่นและส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ๔.การจัดล าเลียงอาหารเปน็ส าหรับ
๔.เพือ่ใหป้ระชาชน เยาวชน เกิดความรักความหว่งแหนในประเพณี ๕.การร่วมสมทบทุนค่าน้ า ค่าไฟแก่วดั

๖.การท าบงัสุกุลแก่ตายายที่ล่วงลับ
๗.การชิงเปตรหรือชิงเปรต

แหผ้่าขึ้นธาตุ เพือ่สืบสานอนุรักษป์ระเพรีท้องถิ่นและส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เทศบาลต าบลควนกลาง อ.พปินู จ.นครศรีธรรมราช ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง 2,000       100
ร่วมใจกันชื้อผ้ายาวนับพนัหลาแล้วจักขบวนแหผ้่าหม่ ผู้น าท้องถิ่นตลอดจนประชาชน
บรมธาตุเจดีย์ร่วมกับจังหวดันครศรีธรรมราช อสม.กลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน
๒.มีปา้ยจากหน่วยงานขบวนแหผ้่ามีการร าการแสดง
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แต่งกายชุดสีขาวทั้งขบวน

เข้าโรงครูหมอมโนราห์ ๑.เพือ่สืบสานประเพณี ความเชื่อการร าลึกถึงคุณงามความดี ๑.เร่ิมพธิต้ัีงแต่เวลากลางวนัจนถึงบา่ยโมงของวนัรุ่งขึ้น ประชาชนต าบลควนกลาง ๖หมู่บา้น ๕๐๐ ๑๐๐
ของบรรพบรุุษหมอโนราห์ ๒.พธิเีร่ิมจากเจ้าภาพจะต้องใหห้มอพระภมูิเจ้าที่ ตอนเช้า
๒.เพือ่ส่งเสริมใหลู้กหลานและญาติๆรวมถึงเพือ่นบา้นและคนในต าบล ณ บริเวณบา้นหรือโรงโนราห ์เบกิโรง เพือ่สถานที่ต้ัง
ร่วมกันท ากิจกรรมอนุรักษสื์บสานคติความเชื่อ วฒันธรรม ประเพณี และเปดิโรงพธิใีหค้รูหมอเข้าโรงพธิลีงโรงเพือ่แสดงใหท้ราบ
กับชุมชนท้องถิ่นตลอดไป วา่มีการแสดงมโนราหก์าดครู การร้องกลอนที่สรรเสริญครู

ชุมชมเทวดา เปน็การร้องเชิญวญิญาณครูและเทวดากราบ
๓เพือ่แสดงถึงเคารพบชูาและน้อมร าลึก ครูเปน็การกราบครูอฐิฐานของอ านาจครูหมอดลบรรดาร
ถึงพระคุณของครูซ่ึงประเพณีที่กีงามที่ปฏบิติั เซ่นครูหมอ การจุดธปูเทียนและพรมเหล้าร าถวายครู 
สืบทอดกันมาต้ังแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความ โดยมโนราหใ์หญ่ร าเล่นสนุก เปน้การร าเพือ่ความสนุกสนาน
กตัญญูรุ้คุณของผู้เปน็ศิษย์ไม่ลืมพระคุณครู ๓.พธิบีชูาครุหมอเปน็พเีจ้าภาพและลูกหลานรวบรวมเงิน

ท าบญุพธิส่ีงครูส่งเทวดาเปน้การร้องกลอนส่งครูตายาย
โนราหแ์ละเทวดา

65 ทต.หลักช้าง สืบสานประเพณีแห่ 1.ร าลึกถึงพระคุณของพระครูพศิิษฐ์อรรถการ "พอ่ท่านคล้ายวาจาสิทธิ"์ ประสานงานโครงการกับหน่วยงานในพืน้ที่รับผิดชอบ ประชาชนทั่วไป 1,200       20
หม่ผ้าพระธาตุน้อย ๒.เพือ่ส่งเสริมและอนุรักษป์ระเพณีอันดีงามและได้ตระหนักถึงความส าคัญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ของประเพณีอันทรงคุณค่า
๓.เพือ่ส่งเสริมพทุธศาสนิกชนได้ร่วมกันเข้าวดัท าบญุ วดัธาตุน้อย

เทศกาลเดือนสิบ ๑.เพือ่ส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีอันดีงามใหม้ีความยังยืนคู่กับนครศรีฯ ๑.จัดท าหมฺรับขนาดใหญ่ส าหรับขบวนแห่ ประชาชนทั่วไป 1,200       ๒๐
๒.เพือ่ส่งเสริมความมั่นคงเข้มแข็งกับสถาบนัครอบครัว ชุมชน สังคม ๒.จัดรถรับส่งผู้เข้าร่วมขบวน
๓.ใหป้ระชาชนในต าบลเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีอันส าคัญของนครศรีฯ ๓.จัดเล้ียงอาหารผู้เข้าร่วมขบวนแห่

๔.จัดกลองยาวเพือ่เข้าร่วมขบวนแห่
๕.จัดท าปา้ยกลุ่มลุ้มแม่น้ า

สรงน้ าพอ่ท่าน ๑.เพือ่ฟืน้ฟวูฒันธรรมประเพณีเกี่ยวกับการแสดงความต่อผู้สูงอายุ ๑.จัดรูปขบวนแหรู่ปเหมือนพอ่ท่านคล้ายวา่จาสิทธิ์ หวัหน้าส่วนราชการ ๕๐๐ ๒๐
คล้ายวาจาสิทธิ์ ๒.เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม ๒.ประกอบพธิทีางศาสนา ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิดสภาท้องถิ่น 
และรดน้ าผู้สูงอายุ ๓.เพือ่ยกย่องผู้สูงอายุที่ประกอบคุณงามความดี ๓.รดน้ าผู้สูงอายุ พนังงานและลูกจ้าง

๔.เพือ่ส่งเสริมลูกหลานเยาวชนประชาชนได้ร าลึกถึงพรคุณของ ก านั้นผู้ใหญ่บา้น ผู้ช่วย อสม
พอ่ท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ต าบลหลักช้าง

ประชาชนทั่วไป

แหผ้่าพระธาตุ ๑.เพือ่น้อมระลึกถึงพระคุณขององค์สัมมาสัมพทุธเจ้า ๑.จัดซ้ือผ้า ๓ สี หวัหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ ๕๐ ๒๐
๒.เพือ่ส่งเสริมและอนุรักษป์ระเพณีซ่ึงเปน็เอกลักษณ์ของชาวนครศรีฯ ๒.จัดซ้ือเคร่ืองพทุธบชูา และภาคเอกชนประชาชนในพืน้ที่
๓.เพือ่ส่งเสริมใหพ้ทุธศาสนิกชนได้เข้าร่วมท าบญุในวนัส าคัญ ๓.จัดซ้ือเคร่ืองดนตรีพืน้บา้นร่วมขบวน

17.อ ำเภอหลักชำ้ง
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ทางพระพทุธศาสนา อย่างพร้อมเพยีงกัน ๔.จัดหารถเหมาส่งผู้ร่วมขบวน
๔.เพือ่สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์และวฒันธรรมของชาวนครศรีฯ ๕.จัดชื่ออาหารเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วมขบวน

66 ทต.สวนขัน งานเดือนส่ีวดัสวนขัน ๑.เพือ่สืบทอดประเพณีสรงน้ าพอ่ท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ๑.ท าบญุตักบาตรสวดมนต์ฟงัธรรม ประชาชนในพืน้ที่ ๓๐๐ 300
๒.เพือ่เผยแพร่เกียติคุณของพอ่ท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ในฐานะพระนักศาสนา ๒.สรงน้ ารูปเหมือนพอ่ท่านคล้ายวาจาสิทธิ์
๓.เพือ่ส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน

แหเ่รือพระบก ๑.เพือ่ส่งเสริมอนุรักษป์ระเพณีท้องถิ่น ๑.ท าบญุลากพระบก พวงมาลัยโปรดสัตว ์๑๓ เมษายน ทุกปี ประชาชนในพืน้ที่ ๕๐๐ ๑๕
พระมาลัยโปรดสัตว์ ๒.เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม ๒.สรงน้ ารูปเหมือนพอ่ท่านคล้ายวาจาสิทธิ์
วดัราษฏบ ารุง

67 อบต.ช้างกลาง หม่ผ้าพระธาตุ ๑.พทุธศาสนิกชนร่วมแสดงความกตัญญูต่อพอ่อท่านคล่ายวาจาสิทธิ์ ร่วมขบวนแหผ้่าขึ้นธาตุน้อย วดัธาตุน้อย เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป 1,000       ๒๐
ได้สร้างคุณประโยชน์ทางด้านพทุธ ต าบลช้างกลาง
๒.พทุธศาสนิกชนได้ร าลึกถึงค าสอนขององค์สัมมาสัมพทุธเจ้า
๓.ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม

แหผ้่าขึ้นธาตุ ๑.เพือ่ส่งเสริมและอนุรักษป์ระเพณีซ่ึงเปน็เอกลักษณ์ของชาวนครศรีฯ ร่วมขบวนแหผ้่ามาฆบชูาแหผ้่าขึ้นธาตุกับจังหวดันครศรีฯ เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป 1,000       ๒๐
๒.เพือ่ส่งเสริมใหพ้ทุธศาสนิกชนได้เข้าร่วมท าบญุในวนัส าคัญ
ทางพระพทุธศาสนาอย่างพร้อมเพยีงกัน
๓.เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม

สรงน้ าพอ่ท่าน ๑.เพือ่ฟืน้ฟวูฒันธรรมประเพณีเกี่ยวกับการแสดงความต่อผู้สูงอายุ ๑.จัดรูปขบวนแหรู่ปเหมือนพอ่ท่านคล้ายวา่จาสิทธิ์ หวัหน้าส่วนราชการ ๕๐๐ ๒๐
คล้ายวาจาสิทธิ์ ๒.เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม ๒.ประกอบพธิทีางศาสนา ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิดสภาท้องถิ่น 
และรดน้ าผู้สูงอายุ ๓.เพือ่ยกย่องผู้สูงอายุที่ประกอบคุณงามความดี ๓.รดน้ าผู้สูงอายุ พนังงานและลูกจ้าง ก านั้นผู้ใหญ่บา้น

๔.เพือ่ส่งเสริมใหลูกหลาน เยาวชนประชาชน ด าร าลึกถึงพอ่ท่านคล้าย ผู้ช่วย อสม ต าบลหลักช้าง
๕.ส่งเสริมความสามัคคีระหวา่งราชการเอกชนและประชาชนในพืน้ที่ ประชาชนทั่วไป

สรงน้ าพอ่ท่าน ๑.เพือ่ฟืน้ฟวูฒันธรรมประเพณีเกี่ยวกับการแสดงความต่อผู้สูงอายุ สรงน้ ารูปเหมือนพอ่ท่านคล้าย แหรู่ปเหมือนพอ่ท่านคล้าย เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ๓๐๐ ๒๐
คล้ายวาจาสิทธิ์ ๒.เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม รอบๆอ.ช้างกลาง และประกอบพธิกีรรมทางศาสนา ต าบลช้างกลาง อ.ช้างกลาง
และรดน้ าผู้สูงอายุ ๓.เพือ่ส่งเสริมพทุธศาสนิกชนได้ร่วมกันเข้าแสดงความกตัญญูต่อ เพือ่ร่วมทรงน้ ารูปเหมือนพอ่ท่นคล้ายและทรงน้ าผู้สุงอายุ

พอ่ท่านคล้ายได้สร้างคุณประโยชน์ทั้งทางด้านสาสนาและการพฒันาทถ.

ชักพระ ๑.เพือ่ส่งเสริมงานชักพระ ส่งเสริมการท าเรือพนมทั่วไปของต าบลช้างกลาง เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ๓๐๐ ๒๐
๒.เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม ต าบลช้างกลาง อ.ช้างกลาง
๓.เพือ่เปน็การอนุรักษป์ระเพณีวฒันธรรมประเพณีใหทุ้กคนรักและ
หว่งแหนวฒันธรรรมท้องถิ่นตนเอง
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68 อบต.นบพติ า งานท าบญุประจ าปี ๑.เพือ่ส่งเสริมประเพณีท าบญุพอ่ท่านคลายใหค้งอยู่คู่กับชาวนบพติ า ๑.ท าบญุเล้ียงพระ ประชาชนในอ าเภอนบพติ า 1,000       ๗๐
ศาลาพอ่ท่านกลาย ๒.เพือ่เผยแพร่การท่องเที่ยวของนบพติ า ๒.แสดงมโนราห์ และพืน้ที่ไกล้เคียง

๓.เพือ่เปน็การสร้างความร่วมมือร่วมใจและความรักสามัคคี ๓.การแสดงมวยไทยถวายพอ่ท่านกลาย
๔.การจัดมหาสพตอนกลางคืนเช่น หนังตะลุง ดนตรีพืน้บา้น
ร าวงเวยีนครก

งานเดือนสาม ๑.เพือ่ฟืน้ฟอูนุรักษป์ระเพณีและวฒันธรรม ๑.จัดหาวตัถุดิบในการท าข้าวหลามส าหรับ ๙ หมู่บา้น ประชาชนอ าเภอนบพติ า ๕๐๐ เร่ิมเปน็ปแีรก
หลามเหนี่ยว ๒.เพือ่เสริมสร้างความสามัคคีประชาชน โดยมีกิจกรรมศาสนาเปน็ส่ือกลาง ๒.กิจกรรมประกวดปอกข้าวหลามพธิมีอบรางวลั
ใส่ข้าวโบสถ์ ๓.เพือ่ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมอันดีงามตลอดจน ส าหรับผู้ชนะการแข่งขัน

ความสรัทธาในพระพทุธศาสนาอย่างยั่งยืน ๓.กิจกรรมการแสดงบนเวทีของเยาวชน ประชาชนในชุมชน
๔.การจัดขบวนแห่

งานประเพรีแหห่มฺรับ ๑.เพือ่ส่งเสริมการอนุรักษป์ระเพณีแหห่มฺรับใหค้งอยู่สืบไป ๑.จัดชื้ออุปกรณ์ในตกแต่งรถแหข่บวนแหห่มฺรับ ส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ๒๐๐ ๙๕
๒.เพือ่ส่งเสริมการพฒันาการตกแต่งหมฺรับใหส้วยงามยิ่งขึ้นใหน้ที่สนใจ ๒.จัดกระบวนแหห่ม่รับไปวดัในอ าเภอใกล้เคียงอีก และประชาชน อ.นบพติ า
ของนักท่องเที่ยวโดยเน้นการอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น ๓.จัดขบวนแหห่มรับไปวดัอ.นบพติ า จ านวน ๑ วดั
๓.เพือ่เสริมสร้างความามานฉันท์ ของประชาชนโดยใช้กิจกรรมทางศาสนา
เปน็ส่ือกลาง

69 อบต.กรุงชิง ท าบญุหน้าท่า ๑.เพือ่ขอขมาแก่บรรพบรุุษ และแม่น้ าคลองกลาย ๑.จัดใหม้ีการท าบญุไหวพ้ระ อุทิสส่วนกุศลใหแ้ก่ผู้ล่วงลับ เด็ก เยาวชน ประชาชนในเขตพืน้ที่ 1,000       ๑๐๐
๒เพือ่บชูาทวดคลองกลายที่ได้คอยปกปกัรักษาแม่น้ าคลองกลาย ๒.จัดใหม้ีความรู้ความเปน็มาของทวดกลาย ทวดโหนหมาน
๓.เพือ่อุทิศส่วนกุศลบญุนี้ใหเ้หล่าเทวดาฟา้ดินสรรพสัตวท์ั้งหลาย ๓.จัดใหม้ีแพลอยน้ าเพือ่ที่จะลอยความทุกข์โรคภยัไข้เจ็บ
ดวงวญิญาณทั้งหลาย ไปกับสายน้ า
๔.เพือ่เปน็ความสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว ๔.จัดใหม้ีแสดงวถิีชีวติคนในชุมชนที่มีมายาวนาน

70 ทต.นาสาร กวนข้าวมธปุยาส ๑.เพือ่ส่งเสริมรักษาไวเ้พือ่ขนบธรรมเนียบประเพณีและวฒันธรรมอันดีงาม ๑.กิจกรรมเตรียมวสัถุดิบที่ใช้การกวนข้าว ได้แก่ น้ านม ๑เชิงปริมาณจัดกิจกรรมข้าว ๔๐๐ ๘๕
ของท้องถิ่นใหแ้ก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป มะพร้าว ตามสุตร ของที่ โดยเด็กเยาวชนและประชาชนใน ประชาชนในพืน้ที่ต าบลนาสาร
๒.เพือ่ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงวฒันธรรมท้องถิ่น กวนข้าว ได้แก่ น้ านม ผลไม้
๓.เพือ่ปลูกฝังเด็กและเยาวชนใหรู้้สึกรักและหว่งแหนประเพณีวฒันธรรม ๒.กิจกรรมพธิทีางศาสนา
ท้องถิ่นของตน ๓.กิจกรรมกวนข้าวมธปุายาส สาวพรมจารีจับไม้กวน
๔.เพือ่สร้างความสมัคสามัคคีในหมู่คณะมีส่วนร่วมในการธ ารงรักษามรดก มีการล่ันฆ้องชัยต้ังอีโหย้ (โหส่ามลา) พระสงฆ์จะสวดขยันโต
ทางวฒันธรรมเหนี่ยวร่ังสังคมใหก้ลับสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป ต้ังแต่เร่ิมกวนสวดจบถือวา่เสร็จพธิี

อนุรักษแ์หเ่ทียนพรรษา ๑.เพือ่เปน็การส่งเสริมใหเ้ด็กเยาวชนในพืน้ได้สืบสานวฒันธรรมของทถ. การตกแต่งต้นเทียนพรรษา เพือ่เปน็การแสดงคุณค่าด้าน วนัในพืน้ที่ต าบลนาสาร มี 7 วดั ๒๐๐ ๘๕
๒.เพือ่เชิญชวนเด็กสตรีผู้สูงอายุ และปชช.ร่วมกันท าท านุบ ารุงศาสนา ทัศศิลปใ์นการออกแบบต้นเทียนและประกอบส่วน
๓.เพือ่เปน็การสร้างสัมพนัธท์ี่ดี ของหน่วยงานต่างๆ ๒.กิจกรรมแหเ่ทียน ประกอบด้วยการเล่นดนตรีพืน้บา้น
๔.เพือ่ปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมใหแ้ก่เด็กเยาวชน น าขนบวนแหเ่ทียน วึ่งเปน็ส่ิงที่มีคุณค่าต่อมนุษย์

19.อ ำเภอพระพรหม

18. อ ำเภอนบพิต ำ
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๓.ถวายเทียนพรรษาพร้อมถวายเคร่ืองสังฆทานและผ้า
อาบน้ าฝนและพธิกีรรมทางศาสนา

ลากพระ ๑.เพือ่ส่งเสริมสืบสานวฒันธรรม ประเพณีลากพระและพธิกีรรมทาง ๑.กิจกรรมแสดงสินค้าOTOP ส้ินค้าเกษตรสร้างรายได้ ประชาชนในพืน้ที่ ๕๐๐ ๘๕
ศาสนาซ่ึงเปน็ประเพณีที่ถือปฏบิติัเปน็เวลานาน ใหก้ับใหก้ับประชาชนในพืน้ที่กระตุ้นเศษฐกิจฐานราก
๒.เพือ่ส่งเสริมความรักความสามัคคี ความสมานฉันท์เกื้อกูลระหวา่งบา้น ๒.กิจกรรมการแสดงมหรสพดนตรี การแสดงวฒันธรรม
วดัโรงเรียน หมู่บา้นชุมชนและ อบต.ในพืน้ที่ พืน้บา้นประเพณีท้องถิ่น การแสดงของเด็กนักเรียน 
๓.เพือ่ใหป้ระชาชน เด็ก เยาวชน ได้แสดงออกตระหนัก และเหน็คุณค่า เยาวชน ประชาชน
ตระหนัก และเหน็คุณค่าของงานประเพณีลากพระและกระท าความดี ๓.กิจกรรมทางศาสนาการท าพธิสีมโภชน์เรือพนมพระ
๔.เพือ่กระต้นเศษฐกิจฐานรากในชุมชนได้มีการจ าหน่ายสินค้า ผลิตภณัฑ์ ๔.กิจกรรมการประกวดเรือพนมพระ
OTOP ส้ินค้าเกษตรสร้างรายได้ใหก้ับประชาชนในท้องถิ่น ๕.กิจกรรมประกวดผู้สูงอายุ

สารทเดือนสิบ ๑เพือ่ส่งเสริมสืบสานเอกลักษณ์วฒันธรรมประเพณีภมูิปญัญาท้องถิ่น ๑.กิจกรรมการตกแต่งหมฺรับ
๒.เพือ่ส่งเสริมความรักความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบรุุษ ความรัก ๒.กิจกรรมนิทรรศการออกร้านโดยน าสินค้าผลิตภณัฑ์ 
ความสามัคคี สมานฉันฑ์ในหมู่คณะ OTOP สินค้าเกษตรเพิม่รายได้ใหก้ับประชาชน
๓.เพือ่สนับสนุนกลุ่มอ าเภอในกสนประกวดหมฺรับ ๓.กิจกรรมการร่วมขบวนแหห่มฺรับในงานประเพณี
๔เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวต้นเศษฐกิจฐานราก สร้างงานใหป้ระชาชน เทศกาลแหห่มฺรับ

71 อบต.นาพรุ ใหท้านไฟ เพือ่อนุรักษแ์ละสืบสานประเพณีที่ดีงามเปน็การรักษามรดก ๑.การก่อไฟ เพือ่ใหเ้กิดความอบอุ่นแก่ร่างกาย เยาวชน ประชาชรขาราชการ ๕๐๐ ระบไุม่ได้
ทางวฒันธรรมของพทุธศาสนิกชนชาวนครศรีธรรมราช ๒.การถวายขนมอาหารที่ปรุงด้วยเวลาอันรวดเร็ว เช่น นึ่ง ในเขตต าบลนาพรุเข้าร่วมกิจกรรม

ทอด เผา ด้วยเตาไฟ
๓.สวดมนต์ไหวพ้ระ

ประเพณีลากพระ ๑.เพือ่ส่งเสริมสืบสานวฒันธรรม ประเพณีลากพระเปน็ประเพณี ๑.การประดับตกแต่งเรือพนมพระ หมู่บา้น ชุมชน จ านวน ๔ ต าบล 1,000       ระบไุม่ได้
ที่ถือปฎบิติัมาเปน็เวลานาน ๒.การแข่งขันกีฬาพืน้บา้น ๔๐ หมู่บา้น วดัและสถานศึกษา
๒.เพือ่ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี เกื้อกูลระหวา่ง บา้น วดั โรงเรียน ๓.การแข็งขันสินค้า ผลิตภณัฑ์ชุมชน ในพืน้ที่อ าเภอพระพรมเข้าร่วม
และอบต ในพืน้ที่ ๔.การแสดงทางวฒันธรรม กิจกรรมอ าเภอพระพรม
๓.เพือ่ใหป้ระชาชน เด็ก เยาวชน ได้เหน็คุณค่าของงารประเพณีลากพระ
และการท าความดี

72 อบต.ช้างซ้าย กิจกรรมวนัฮารีรายอ ประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามได้ร่วมรักษาสืบทอดกิจกรรมทางศาสนา วนัฮารีรายอ เปน็วนัขึ้นเดือนใหม่ซ่ึงถือเปน็การส้ินสุดการ ประชาชนชาวมุสลิมในพืน้ที่ ๑๐๐ ๑๐๐
ส่งเสริมวฒันธรรมเสริมสร้างความสามัคคี โดยไม่แบง่แยกศาสนา การถือศิลอด

กิจกรรมวนัเมาลิด เพือ่สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาอิสลามในพืน้ที่ต าบลช้างซ้าย เปน็งานเฉลิมฉลองการประสูติของศาสดามูฮัมหมัด ประชาชนชาวมุสลิมในพืน้ที่ ๑๐๐ 200
เสริมสร้างความสัมพนัธช์ุมชนของชาวมุสลิม เสริมสร้างความสามัคคี
ส่งเสริมศาสนา บ ารุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณีวฒันธรรมของท้องถิ่น
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ลากพระ ส่งเสริมศาสนา บ ารุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณีและวฒันธรรมท้องถิ่น  1. ตกแต่งเรือพระเพือ่เข้าร่วมประกวดเรือพระ พทุธศาสนิกชนต าบลช้างซ้าย 100 200
 2. ประชาชนร่วมกันชักพระจากวดัที่อยู่ใกล้บา้นไปยัง
สนามหน้าที่วา่การอ าเภอพระพรหม
3. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพืน้บา้นหน้าที่วา่การอ.พระพรหม
4. กิจกรรมสมโภชน์เรือพนมพระ

73 อบต.ท้ายส าเภา กวนข้าวทิพย์ ๑.เพือ่สืบทอดประเพณีกวนข้าวทิพย์ที่ยังถือปฏบิติัในต าบลท้ายส าเภา ๑กิจกรรมการจัดพธิทีางศาสนา ประชาชนในต าบลท้ายส าเภา ๒๐๐ ๑๐
๒.เพือ่สนับสนุนและส่งเสริมประเพณีกวนข้าวทิพย์ใหด้ ารงต่อไป ๒กิจกรรมกวนทิพย์ สาวพรหมจารีจับไม้กวน มีการล่ันฆ้อง
๓.เหนี่ยวร้ังสังคมใหก้ลับคืนสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืนสืบต่อไป ชัยต้ังอีโหย้ (โหส่ามลา) พระสงฆ์จะสวดชยันโตต้ังแต่ 
๔.เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับการอบรมศีล สมาธ ิและปญัญาตามแนว ต้ังแต่เร่ิมกวน จนสวดจบถือวา่เสร็จพธิ ี
ของพระสัมมาสัมพทุธเจ้า

ตักบาตรลอยแพ ๑.เพือ่อนุรักษแ์ละสืบทอดประเพณีตักบาตรลอยแพของต าบลท้ายส าเภา ประกอบพธิกีรรมทางศาสนา ท าบญุตักบาตร จัดท าแพ ประชาชนในต าบลท้ายส าเภา ๑๕๐ ๑๐
๒.เพือ่ใหเ้ยาวชนรุ่นหลังได้รู้จักประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นตนเอง ร่วมพธิกีารลอยแพเพือ่ขอขมาพระแม่คงคา
๓.เพือ่สร้างความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วม
ในการธ ารงรักษามรดกทาวฒันธรรม

แหผ้่าขึ้นธาตุ ๑.เพือ่เปน็การส่งเสริมศาสนา รักษาประเพณี และวฒันธรรมอันดี โดยประชาชนต้ังขบวน ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช ประชาชนในต าบลท้ายส าเภาและ ๑๐๐ ๑๐๐
๒.เพือ่แสดงใหเ้หน็ลักษณะสังคมของชาวนครศรีธรรมราช ที่ยึดมั่น เพือ่ร่วมแหผ้่าขึ้นธาตุ พืน้ที่ใกล้เคียง
อยู่ในพระพทุธศาสนา
๓.เพือ่ใหเ้กิดความสัมพนัธอ์ันดีระหวา่งพนักงาน อบต. สถาบนัต่าง ๆ 

เทศกาลเดือนสิบ 1.เพือ่เปน็การส่งเสริมศาสนา รักษาประเพณี และวฒันธรรมอันดี 1.กิจกรรมการตกแต่งขบวนแหห่มฺรับ ประชาชนในต าบลท้ายส าเภาและ 200 10
2เพือ่สนับสนุนการจัดหมฺรับและขบวนแหห่มฺรับ 2.จัดนิทรรศการ ออกร้าน จ าหน่ายสินค้า OTOP พืน้ที่ใกล้เคียง
3.เพือ่เสริมสร้างความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบรุุษ

ลากพระ 1.เพือ่ส่งเสริมและสืบสานวฒันธรรม ประเพณีลากพระและพธิกีรรม 1.กิจกรรมแสดงสินค้า ผลิตภณัฑ์ชุมชน สินค้า OTOP ประชาชนในต าบลท้ายส าเภาและ 300 85
ทางศาสนา 2.กิจกรรมการแสดงมหรสพ ดนตรี การแสดงวฒันธรรม พืน้ที่ใกล้เคียง
2.เพือ่เปน็การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี พืน้บา้น
3.เพือ่ใหเ้ด็ก ประชาชน ได้แสดงออก ตระหนักถึงคุณค่างานลากพระ 3.กิจกรรมทางศาสนาการท าพธิสีมโภชน์เรือพนมพระ

4.กิจกรรมประกวดเรือพระ

แหเ่ทียนพรรษา 1.เพือ่เปน็การส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและประชาชน 1.การตกแต่งต้นเทียนพรรษา เด็ก เยาวชน และประชาชนในพืน้ที่ 200 85
2.เพือ่เชิญชวนเด็ก เยาวชน สตรี และประชาชนในพืน้ที่ท านุบ ารุงรักษา 2.กิจกรรมการแหเ่ทียน
3.เพือ่เปน็การสร้างสัมพนัธภาพที่ดีของประชาชนในพืน้ที่ 3.กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
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ชื่องาน กลุ่ม จ านวน ระยะเวลา
ประเพณี เปา้หมาย ผู้เข้าร่วม(คน) สืบทอด(ป)ี

อปท.อุดหนุนหรือจัดเอง
(จ านวนปี)กิจกรรม/งานที่ อปท. วตัถุประสงค์ 

74 อบต.นิคม ชักพระ ๑.เพือ่ส่งเสริมและอนุรักษแ์ละสืบทอดประเพณีวฒันธรรมของท้องถิ่น 1.กิจกรรมตกแต่งเรือพระ เด็ก เยาวชน ประชาชนในเขตพืน้ที่ ๕๐๐ ๑๐๐
๒.เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และความสามัคคีของคนในท้องถิ่น 2.ถ่ายทอดศิลปะการตกแต่งเรือพระใหเ้ด็ก เยาวชน 
๓.เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชนได้ตระหนักรู้ ของท้องถิ่นประเพณี 3.กิจกรรมชักพระ
๔.เพือ่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เชิงศิลปะและเชิดชูปราชญ์ชาวบา้น 4.กิจกรรมสมโภชน์เรือพระ

5.การประกวดเรือพระ
6.การแข่งขันตีโพน

บญุทานไฟ 1. เพือ่ส่งเสริมและอนุรักษแ์ละสืบทอดประเพณีวฒันธรรมของท้องถิ่น 1.สาธติ และสอนการท าขนมที่ท าในประเพณีบญุทานไฟ เด็ก เยาวชน ประชาชนในเขตพืน้ที่ 1,000       ๑๐๐
2. เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และความสามัคคีของคนในท้องถิ่น 2.กิจกรรมการร่วมกันท าขนม และอาหารถวายพระ
3. เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชนได้ตระหนักรู้ประเพณีท้องถิ่น 3.กิจกรรมตักบาตร

4.กิจกรรมทางพระพทุธศาสนา .นิทรรศการบญุทานไฟ 
วนัมาฆบชูา 1. เพือ่ส่งเสริมและอนุรักษแ์ละสืบทอดประเพณีวฒันธรรมของท้องถิ่น 1. ขบวนมวลชนร่วมกันเดินแหผ้่าวนรอบพระพทุธลีลา เด็ก เยาวชน ประชาชนในเขตพืน้ที่ 2,000       ๒๐
แหผ้่าหม่พระพทุธลีลา 2. เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงพระพทุธศาสนา ซ่ึงเปน็พระประจ าอ าเภอบางขัน

3. เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมของอ าเภอบางขัน 2. พธิทีางพระพทุธศาสนา  

เทศกาลเดือนสิบ 1. เพือ่ส่งเสริมและอนุรักษแ์ละสืบทอดประเพณีวฒันธรรมของท้องถิ่น 1. กิจกรรมจัดหมรับ เด็ก เยาวชน ประชาชนในเขตพืน้ที่ ๕๐๐ ๒๐
2. เพือ่แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบรุุษผู้ล่วงลับ 2. จัดขบวนพลังมวลชนเพือ่ร่วมเดินในขบวนแห่
3. เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชนได้รู้จักหวงแหนของประเพณีท้องถิ่น
4. เพือ่ส่งเสริมสัมพนัธภาพอันดีภายในครอบครัว

75 อบต.ทุ่งโพธิ์ ชักพระ 1.เพือ่ใหเ้ด็ก เยาวชนและประชาชนสืบสานประเพณี 1.การประกวดเรือพระประเภทสวยงาม เด็ก เยาวชน และประชาชนในพืน้ที่ 3,000       100
2.เพือ่ใหเ้กิดความรักความสามัคคี 2.การประกวดเรือพระประเภทความคิดสร้างสรรค์
3.เพือ่ส่งเสริมการแสดงทางประเพณีพืน้บา้น 3.การประกวดขบวนเรือพระ ประกวดหนูน้อยเรือพระ
4.เพือ่สร้างความสามัคคีในพืน้ที่ 4.การประกวดเทพโีพน แข่งขันตีโพน

5.การแข่งขันกินต้ม

มาฆบชูาแหผ้่าขึ้นธาตุ 1.เพือ่ร าลึกถึงพระคุณขององค์สัมมาสัมพทุธเจ้า 1.จัดขบวนพลังมวลชน ประชาชนในพืน้ที่ 300          ๑๐๐
2.เพือ่ส่งเสริมและอนุรักษป์ระเพณี 2.จัดขบวนแหผ้่าขึ้นธาตุ
3.เพือ่ส่งเสริมใหพ้ทุธศาสนิกชนได้ร่วมท าบญุ
4.เพือ่สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เทศกาลเดือนสิบ 1.เพือ่อนุรักษป์ระเพณีท้องถิ่น 1.จัดหมฺรับร่วมขบวนแหโ่ดยใช้รถแห่ ประชาชนในพืน้ที่ 500 100
2.เพือ่ประชาสัมพนัธอ์.จุฬาภรณ์ใหเ้ปน็ที่รู้จักของคนทั่วไป 2.จัดขบวนพลังมวลชนเพือ่ร่วมเดินในขบวนแห่
3.เพือ่ใหป้ระชาชนได้ร่วมกันท าบญุ

20.อ ำเภอบำงขนั

21.อ ำเภอจุฬำภรณ์
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