โครงการเฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรม ฝึกอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
องค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
-----------------------------------หลักการและเหตุผล
ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้เสด็จสวรรคต นาความ
เศร้ าเสี ยใจมาสู่ ประชาชนคนไทยทั่ วประเทศ รัฐบาลจึงจะได้จั ดงานพระราชพิ ธีถวายพระเพลิ ง พระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระราชพิธีที่รัฐบาลไทยจั ดเพื่อแสดงความจงรักภักดี
และอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นครั้งสุดท้าย โดยรัฐบาลได้ประกาศให้วันที่
๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพนั้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงรับสั่งให้ฝึกประชาชนทาดอกไม้จันทน์โดยให้คน
ไปสอน เพราะอาจเป็นความรู้ติดตัวประชาชน ทาไว้ใช้เอง แจกจ่ายบุคคลอื่น หรือทาเป็นอาชีพในอนาคตนั้น
กระทรวงศึกษาธิการ โดย นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) น้อมรับไปปฏิบัติ โดยให้
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) ส่งครู กศน. ไปสอนชาวบ้านในชุมชน
ต่าง ๆ ทาดอกไม้จันทน์เพื่อให้ทาเป็นและนาไปประกอบอาชีพในอนาคต รวมทั้งให้จัดทาคลิปวิดีโอสอนการทา
ดอกไม้จันทน์เผยแพร่ไปยังสื่อช่องทางต่าง ๆ ให้ผู้สนใจได้มาเรียนรู้ขั้นตอนการทาและนาไปฝึกทาได้เอง
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลคอนสาร จึ งได้ จัด ท าโครงการอบรมประดิ ษ ฐ์ ด อกไม้จั น ทน์ ขึ้ น เพื่ อ ให้
ประชาชนได้เรีย นรู้และฝึกทาดอกไม้จัน ทน์นาไปใช้เพื่อร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และนา
ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในโอกาสต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของดอกไม้จันทน์
๒. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แบบต่าง ๆ ได้
๓. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวัน และการประกอบอาชีพหลักและ
อาชีพเสริมได้
๔. ผู้เข้าร่วมอบรมมีหลักคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
งบประมาณ
จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ แผนงานบริหารงานทั่วไป
(๐๐๑๐๐)งานบริหารงานทั่วไป(๐๐๑๑๑)งบดาเนินการ(๕๓๐๐๐๐)ค่าใช้สอย(๕๓๒๐๐๐)ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ(๓๒๐๓๐๐)ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งไว้
๒๐๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายตามโครงการนี้จานวน ๒๓,๑๓๐บาท (สองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน)
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณมีดังนี้
๑. ค่ากลีบดอกไม้ ๗๐ ถุงๆละ ๒๒๐ บาท
เป็นเงิน๑๕,๔๐๐
บาท
๒. ค่าหนวดจันทน์ ๑ กิโลกรัมๆละ ๕๐๐ บาท
เป็นเงิน ๕๐๐
บาท
๓. ธูปหอม จานวน ๑ ถุงๆละ ๓๐๐ บาท
เป็นเงิน ๓๐๐
บาท
๔. ค่าเทียนเล่มเล็ก จานวน ๒ โหลๆละ ๒๔๐ บาท
เป็นเงิน ๔๘๐
บาท

-๒๕. ค่าด้าย ๘๐ ม้วนๆละ ๑๕ บาท
๖. กรรไกร ๕๐ อันๆละ ๒๐ บาท
๗. กระดาษย่น ๒ หน้า ๑๒ ถุงๆละ ๗๕ บาท
๘. กาวลาเท็กซ์ ๒ ขวดใหญ่ๆละ ๗๕ บาท
๙. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน ๑๐๐ คนๆละ ๒๕ บาท
๑๐.ค่าไม้จิ้มฟัน ๑๐ กล่องๆละ ๒๐ บาท
๑๑.ค่าป้ายโครงการ ขนาด ๒๔๐X ๓๐๐ ซ.ม.
รวมทั้งสิ้น
(สองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน)
หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถังเฉลี่ยกันได้
ระยะเวลาการดาเนินงาน
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

เป็นเงิน ๑,๒๐๐
เป็นเงิน ๑,๐๐๐
เป็นเงิน ๙๐๐
เป็นเงิน ๑๕๐
เป็นเงิน ๒,๕๐๐
เป็นเงิน ๒๐๐
เป็นเงิน ๕๐๐
๒๓,๑๓๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ได้
๒. ผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
๓. ผู้ เข้ า ร่ ว มอบรมสามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น และใช้ เ ป็ น แนวทางใน
การประกอบอาชีพได้
๔. ผู้เข้าร่วมอบรมมีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ

(นางรุ่งนภา ขุนพรหม)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญงาน
(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายไมตรี หอมจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร
(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายแดง ภูมิคอนสาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร

กาหนดการ
ฝึกอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

................................
วันที่/เวลา
๐๘.๐๐ น.- ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ น.- ๑๐.๓๐ น.

-

๑๐.๓๐.น.- ๑๐.๔๕ น.
๑๐.๔๕ น.- ๑๒.๐๐ น.

-

๑๒.๐๐ น.- ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น.- ๑๔.๔๕ น.

-

๑๔.๔๕ น.- ๑๕.๐๐ น.
๑๔.๔๕ น.- ๑๖.๓๐ น.

๑๖.๑๕น.- ๑๖.๓๐ น.

-

หัวข้อการบรรยาย
ลงทะเบียน /ประธานกล่าวเปิดงาน
วิทยากรให้ความรู้เรื่องข้อแนะนาสาหรับการ
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ๗ แบบ
รับประทานอาหารว่าง
วิทยากรให้ความรู้พร้อมสาธิตการจัดทา
ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ๗ แบบและอื่นๆ
ดอกดารารัตน์ (๓๕ นาที)
ดอกชบาทิพย์ (๓๕ นาที)
ดอกกระเจียว (๓๕ นาที)
รับประทานอาหารกลางวัน
วิทยากรให้ความรู้พร้อมสาธิตการจัดทา
ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ๗ แบบและอื่นๆ(ต่อ)
ดอกชบาหนู (๓๕ นาที)
ดอกกุหลาบ (๓๕ นาที)
ดอกลิลลี่ (๓๕ นาที)
รับประทานอาหารว่าง
ดอกโบตั๋น (๓๕ นาที)
ดอกกล้วยไม้ (๓๕ นาที)
ดอกไม้อย่างอื่นและตอบข้อซักถาม (๒๐ นาที)
ประธานปิดโครงการ (ถ่ายภาพหมู่)

หมายเหตุ กาหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ผู้ดาเนินกิจกรรม
นายก อบต.คอนสาร

วิทยากร
ครู ข

ที่ ชย ๗๘๑๐๑/๓๖๐

องค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร
อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
๓๖๑๘๐
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
เรียน กานันตาบลคอนสาร/ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒-๙
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ กาหนดการฝึกอบรมฯ

จานวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร ได้จัดทาโครงการฝึกอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้
ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และฝึกทาดอกไม้จันทน์นาไปใช้เพื่อร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และนา
ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในโอกาสต่อไป
ดั ง นั้ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลคอนสาร จึ ง ขอความอนุ เ คราะห์ ม ายั ง ท่ า นในการ
ประชาสั ม พั น ธ์ผ่ านเสี ย งตามสายภายในหมู่บ้ านเพื่ อ แจ้งให้ ผู้ ที่ มี ความประสงค์ เป็ น จิต อาสาเพื่ อประดิ ษ ฐ์
ดอกไม้จัน ทน์น าไปใช้เพื่ อร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิ งพระบรมศพ ซึ่งองค์การบริห ารส่วนตาบลคอนสาร
ได้ดาเนินการจัดการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าวขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา
๐๘.๓๐ น.เป็ น ต้ น ไป ณ ห้ องประชุ ม องค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลคอนสาร อ าเภอคอนสาร จังหวัด ชั ยภู มิ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ขอแสดงความนับถือ

(นายแดง ภูมิคอนสาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร

สานักงานปลัด อบต.
โทร/โทรสาร ๐๔๔-๘๗๖๑๘๒
www.khonsanlocal.net

ที่ ชย ๗๘๑๐๑/๓๖๑

องค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร
อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
๓๖๑๘๐
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอความร่วมมือเป็นวิทยากรฝึกอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
เรียน วิทยากร (เพื่อทาหน้าที่ครู ข)
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ กาหนดการฝึกอบรมฯ

จานวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร ได้จัดทาโครงการอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อให้
ประชาชนได้เรีย นรู้และฝึกทาดอกไม้จัน ทน์นาไปใช้เพื่อร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช ในหลวงรั ชกาลที่ ๙ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และนา
ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในโอกาส แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสารขาดผู้มีความรู้
ความสามารถในการจัดทาดอกไม้จันทน์ นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านมีความรู้ ความสามารถในการ
จัดทาดอกไม้จันทน์ดังกล่าว อีกทั้งท่านยังได้รับการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์(เพื่อทาหน้าที่ครู ข) จึง
ขอความร่วมมือมายังท่านเพื่อเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในการพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ในวันพฤหัสบดีที่
๑๕ มิถุน ายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้ องประชุมองค์การบริห ารส่วนตาบลคอนสาร
อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามสิ่งทีส่งมาด้วยนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นายแดง ภูมิคอนสาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร

สานักงานปลัด อบต.
โทร/โทรสาร ๐๔๔-๘๗๖๑๘๒
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร
ที่ ชย ๗๘๑๐๑/
วันที่ ๑๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมตั ิจัดทาโครงการฝึกอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร
เรื่องเดิม
ด้วยได้รับหนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าในคราวประชุมหารือข้อราชการ
ของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีข้อสั่งการเกี่ยวกับ
การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยให้ทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการให้สมพระเกียรติและถือเป็นเรืองสาคัญ โดยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทาดอกไม้จันทน์ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพให้เน้น
การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเชิญชวนจิตอาสาฯลฯร่ วมจัดทาดอกไม้จันทน์
หรืออาจพิจารณาในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาดอกไม้จันทน์ให้แก่ประชาชนที่สมัครใจนั้น
ข้อเท็จจริง
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลคอนสาร ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าโครงการฝึ ก อบรมจิ ต อาสา
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในการพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดทาดอกไม้จันทน์และเพื่อแสดง
ความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในงานพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ระเบียบที่ใช้ปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว๖๔๙ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม
๒๕๖๐ เรื่อง การดาเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค
ข้อพิจารณา
เห็นควรดาเนินการตามโครงการฝึกอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในการพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมลงนาม
(นางรุ่งนภา ขุนพรหม)
นักจัดการงานทั่วไป
ลงชื่อ
(นายไมตรี หอมจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร

ลงชื่อ
(นายแดง ภูมิคอนสาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร

