
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม หมู่บ้านศีล 5   ประจ าปี  ๒๕62 
*************************************************** 

 ๑. ชื่อโครงการ  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  หมู่บ้านศีล 5  ประจ าปี  ๒๕62 
 

 ๒. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 
 สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปตามกระแสโลกยุคไอที ปัญหาต่างๆในสังคมมีมากมายเกิดความแปลกแยก
 ทางด้านความคิด ความเห็นแก่ตัวมีมาก ขาดศีลธรรม จริยธรรมอันดีในตัวและสังคม ปัญหาที่รุมเร้าในสังคมชนบทมี
 มากมาย อาทิ เช่น ปัญหาด้านยาเสพติด ปัญหาการหมกมุ่นในอบายมุข ไม่เกรงกลัวและละอายต่อบาปที่กระท าต่อ
 ตนเองและสังคม นับว่าสังคมไทยที่เป็นเมืองพุทธศาสนา เริ่มขาดภูมิคุ้มกันในด้านนี้มากขึ้น   

 ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดผลร้ายในสังคม ชาวบ้านหนองคอน หมู่ที่ 5 หนองบัวเงิน หมู่ที่ 11 จึงได้จัดโครงการ
 อบรมคุณธรรมจริยธรรม  หมู่บ้านศีล 5  ประจ าปี  ๒๕62   ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
 ให้กับเยาวชน นักเรียนและประชาชนโดยทั่วไป  ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนามากขึ้น  สามารถด าเนินชีวิตประจ าวันได้
 อย่างมีเหตุผลมีความอดทนความเพียรมีสติปัญญาและมีความรอบคอบพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลง  ที่ไปเป็นอย่าง
 รวดเร็วและสืบสานการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่  สืบไป 
 

 ๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือท านุบ ารุงศาสนาพุทธให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนและสามารถปรับการด าเนินชีวิตให้มี
 ความสุข 
  ๓.๒ ฝึกอบรมให้แก่ เยาวชน นักเรียนและประชาชน ทั่วไป 
  ๓.๓ เพ่ือให้ประชาชน เยาวชน นักเรียน ต าบลโพนแพงและในพ้ืนที่ใกล้เคียงมีคุณธรรมและจริยธรรมและมี 

ความสุข 
 

 ๔. เป้าหมาย 
  ด้านปริมาณ 

พนักงานส่วนต าบล ประชาชน เยาวชน และนักเรียนต าบลโพนแพงและในพ้ืนที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมใน
การฝึกอบรมคุณธรรมจรยิธรรม หมู่บ้านศีล 5 ประจ าปี 2562 ประมาณ 30๐ คน 

ด้านคุณภาพ 
พนักงานส่วนต าบล ประชาชน เยาวชน และนักเรียนต าบลโพนแพงในพ้ืนที่ใกล้เคียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

ด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยมีหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 
พนักงานส่วนต าบล ประชาชน เยาวชน และนักเรียนต าบลโพนแพงและในพ้ืนที่ใกล้เคียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 

85 ด าเนินชีวิตได้ฝึกอบรมคุณธรรมจรยิธรรม 
 

 

 ๕. วิธีการด าเนินงาน 
  ๕.๑ เสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาอนุมัติ 
  ๕.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
  ๕.๓ ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย 
  ๕.๔ ประชุมคณะกรรมการจัดงานและชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
  ๕.๕ ด าเนินการจัดงานตามโครงการ 
  ๕.๖ สรุปผลการด าเนินงาน/รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานเจ้าของ
 งบประมาณทราบ 
 

 …/6.งบประมาณ 
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๖. งบประมาณ 

  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  จ านวน  3๐,๐๐๐.-บาท 
 งบประมาณจากคณะกรรมการหมู่บ้าน 5,000.-  (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
             รวมจ านวนเงิน                     35,000.-บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 

๗. สถานที่ด าเนินงาน 
  ณ  วัดหนองคอน  บ้านหนองคอน  หมู่ที ่5  ต าบลโพนแพง  อ าเภอรัตนวาปี  จังหวัดหนองคาย 

 

 ๘. ระยะเวลาด าเนินการ 
  วันที่   10  ธันวาคม  2562 

 

 ๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโพนแพงร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายและคณะกรรมการ 
 บ้านหนองคอน หมู่ที่ 5  หนองบัวเงิน หมู่ที ่11  ต าบลโพนแพง  อ าเภอรัตนวาปี  จังหวัดหนองคาย 
 

 ๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๓.๑ พนักงานส่วนต าบล ประชาชน เยาวชน นักเรียน ต าบลโพนแพงและในพ้ืนที่ใกล้เคียงได้ท านุบ ารุงศาสนา

พุทธให้เป็นที่ยึด เหนี่ยวจิตใจของประชาชนและสามารถด าเนินชีวิตให้มีความสุข 
  ๓.๒ พนักงานส่วนต าบล ประชาชน เยาวชน นักเรียน ต าบลโพนแพงและในพ้ืนที่ใกล้เคียง ได้ฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมมากยิ่งขึ้น 
  ๓.๓ พนักงานส่วนต าบลประชาชน เยาวชน นักเรียน ต าบลโพนแพงและพ้ืนที่ใกล้เคียงมีคุณธรรมและ
จริยธรรมและมีความสุข 
   

 ๑๑. การติดตามและประเมินผล 
  รายงานผลการด าเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานเจ้าของงบประมาณทราบ 
 

       (ลงชื่อ).......นภิาพร  แสงสุกวาว......ผู้เขียนโครงการ 
                                                          (นางสาวนิภาพร  แสงสุกวาว) 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 
     (ลงชื่อ)........ชนม์นิภา  ชัยจันทา......ผู้เสนอโครงการ 

                                                       (นางชนม์นิภา  ชัยจันทา) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 
  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
       (ลงชื่อ)........ธนากร  พิสัยพันธ์........ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                     (นายธนากร  พิสัยพันธ์) 
       รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง  

 
     (ลงชื่อ)........พิมล  พุ่มจันทร์.......ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                     (นายพิมล  พุ่มจันทร์) 
       รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง  

 
       (ลงชื่อ)........ศิริ   นิลแสง..........ผู้อนุมัติโครงการ 

     (นายศิริ   นิลแสง) 



        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง  
    

         ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม หมู่บ้านศีล 5   ประจ าปี  ๒๕62 
วันที่ 25  ธันวาคม  2562   ณ หนองคอน 

 บ้านหนองคอน หมู่ที่ 5  ต าบลโพนแพง  อ าเภอรัตนวาปี  จังหวัดหนองคาย 
 

 มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 

1. งบประมาณสนับสนุนจากหมู่บ้าน  จ านวน  5,000.- บาท 
 

 - ค่าจัดสถานท่ี     จ านวน  1,500.- บาท 
 - ค่าเช่าเครื่องเสียง    จ านวน  2,000.- บาท 
 - ค่าป้ายประชาสัมพันธ์   จ านวน  1,500.- บาท 
  

2. งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย    จ านวน  30,000.- บาท 
 

 - ค่าอาหารส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน  300  คน คนละ 50.- บาท  
  (จ านวน 1 วัน)                                     จ านวน   15,000.- บาท 

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่มส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน  300  คน  
  คนละ 2 มื้อ  มื้อละ 25 บาท                      จ านวน 15,000.-บาท 

 

                 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  35,000.- บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการอบรมศีลธรรม จริยธรรม หมู่บ้านศีล 5 
ห่างไกลยาเสพติด ประจ าปี 2562 

วนัที ่25 ธันวาคม 2562 
ณ วดัหนองคอน  บ้านหนองคอน หมู่ที ่5  

ต าบลโพนแพง  อ าเภอรัตนวาปี จังหวดัหนองคาย 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

     



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 

 

 
 

 


