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โตรงการดา่ยอบรบสง่เสรบิฅณุรรรบ จริยธรรม 

ส่าหรบเด็กแสะเยาวซน ประจำป ี2562
รุ ่นท่ี 1 วันท่ี 13-14 มกินายน 2562 

รุ ่นท่ี 2 วันท่ี 18-19 บกนายน 2562 

รุ ่นท่ี 3 วันท่ี 24-26 บกนายน 2562 

ณ วดักํา้เขาวง ตำบลหนองนานดง อำ!กอปากซอ่ง วงัหวดันดรราชสมีา

กองการศก๊บา ศาสนาและวฒินธรรม 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลหนองนานดง 

อำเภอปากซอ่ง วงัหวดันครราชสมีา



บนทกฃอความ

ส่วนราขการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ําแดง

ท่ี นม ๗๒๖๐๔/ วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๔๖๒

เร่ือง ขออนุมัติดำเนินโครงการค่ายอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๔๖๒ 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ําแดง

เร่ืองเดิม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง จากงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๒ หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เช้าลักษณะ 
รายจ่ายหมวดอื่น หน้า ๔๔ โครงการค่ายอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ต้ังไว้ ๓๔๐,๐๐๐ บาท -(สามแสนห้า 
หม่ืนบาทถ้วน-) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานบริหาร 
ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๔๖๑ -  พ.ศ. ๒๔๖๔ หน้า ๘ 
ลำดับท่ี ๔ เพ่ือใช้ในการตำเนิบกิจกรรมให้แก่เด็กและเยาวชน ในตำบลหนองน้ําแดง น้ัน

ข้อเท็จจริง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ัาแดง ได้เล็งเห็บถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนท่ีพึงมีต่อพุทธศาสนา 

และการปลูกฝืงจิตสำนึกท่ีดี เหมาะสมกับวัย จึงได้จัดโครงการค่ายอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็ก 
และเยาวชนต้านภัยยาเสพติด เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาจิต พัฒนากาย การแสดงออก ทางกิริยามารยาท 
ชองซาวพุทธมีพฤติกรรมท่ีดีงามเหมาะสม ไม่หลงเช่ือ หรือยุ่งเกี่ยวกับสิ่งย่ัวยุ เซ่น อบายมุขและส่ิงเสพติด และอยู่ 
ร่วมกับครอบครัว บุคคลอื่นในสังคมด้วยความเกื้อกูลและมีความสุข มีผู้ให้ความสนใจเช้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เป็น 
เด็กละเยาวชนในพ้ืนท่ี จำนวน ๔๘๔ คน พร้อมคณะเจ้าหน้าท่ีและผู้สังเกตการณ์ ๑๖ คน รวมท้ังสิ้น ๔๐๐ คน 
โดยแบ่งระยะเวลาการเช้าค่ายฯ เป็น ๓ รุ่น ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๖ มิถุนายน ๒๔๖๒ ณ “วัดถํ้าเขาวง” ตำบล 
หนองน้ําแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ใช้งบประมาณ ๒๑๘,๐๐๐ บาท 
(-สองแสนหน่ึงหม่ืนแปดพันบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดท่ีแนบโครงการฯ

ระเบียบกฎหมาย
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๔๓๗ มาตรา ๖๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 

๖ พ.ศ. ๒๔๔๒ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลต้องทำหน้าท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
ดังต่อไปน้ี (๔) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ

ข้อเสนอแนะ
เพ่ือให้การดำเนินงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.หนองน้ําแดง เป็นไปได้ด้วยความ 

เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เห็นควรดำเนินการ ดังนิ
- เห็นควรอนุมัติให้กองการศึกษาฯ ดำเนินการโครงการค่ายอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับ 

เด็กและเยาวชน ต้านภัยยาเสพติด ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
- ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุ ดำเนินการจัดจ้างผู้ทำอาหาร จัดซ้ือวัสดุ -  อุปกรณ์ ท่ีจำเป็นต้องใช้สำหรับผู้เช้ารับ 

การผี]กอบรมฯ และค่าใช้จ่ายท่ีจำเป็น โดยให้จัดซ้ือตามระเบียบพัสดุและระเบียบการเบิกจ่าย ต่อไป

/  จึงเรียนมาเพ่ือ.....................



-๒-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นางปียน่าถ วรรณวิเศษ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็นของผู้บริหาร

- เห็นควรกองคลัง และเจ้าหน้าท่ีพัสดุให้ดำเนินการฯ ตามระเบียบ ต่อไป

ลงซ่ือ
( นายสิษฐ์'พงศ์ ศรีระบุตร )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ําแดง

คำสั่งนายก อบต.

(ลงซ่ือ)
(นายสุทิน บางประสิทธ๋ึ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ําแดง



โครงการค่ายอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน 

ตำบลหนองน้ําแดง ประจำปี ๒(£๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๑. หลักการและเหตุผล
เด็กและเยาวชน เป็นกำลังสำคัณในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ท้ังทางด้านเศรษรกิจ สังคม และ" *' ■ฬั

ความม่ันคงของชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนท่ีมีคุณภาพ นอก'จาก'จะมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสติปัญญาท่ีดี 
แล้ว ยังต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการดำเนินชีวิตด้วย จึงจะเป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็น 
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ มีภูมิคุ้มกัน ยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข พระพุทธศาสนา ถือเป็นแหล่งรวมหลักธรรม 
คำสอน ต้นแบบ และระบบจริยธรรมของสังคมไทย เด็กและเยาวชนควรได้รับการศึกษา เรียนรู้ คำสอนทาง 
พระพุทธศาสนา และแนวทางปฏิบัติชองซาวพุทธ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตและบทบาทหน้าท่ี 
ท่ีพึงปฏิบัติในสังคม ได้อย่างกลมกลืน ภายใต้สถานการณ์ท่ีอาจจะมีท้ังดีและไม่ดีเกิดข้ึน

การอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือพัฒนาจิตใจแก'เด็กและเยาวชน เป็นหน้าท่ีของทุกองค์กรท้ังภาครัฐและ 
เอกซน ตลอดจนสถาบันต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง จะต้องให้ความร่วมมือในการจัดการอบรม ให้ความรู้ที่ถูกต้อง ตลอดจน 
ให้การสนับสนุนในการเสริมสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี เป็นที่ต้องการชองสังคมและประซาซนทั่วไป 
ตลอดจนติดตาม เฝ็าระวังภัยสังคมต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนอยู่ทุกขณะ ท่ีสำคัญคือ สถาบัน 
ครอบครัว พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ต้องเอาใจใสให้ความรัก ความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจและความเข้าอกเข้าใจบุตร 
หลาน และเด็กในปกครองเป็นพิเศษ สังคมในปัจจุบันเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว พร้อมกับปัญหาทางสังคมท่ีเพ่ิม 
มากข้ึนตามมาเป็นลำดับ เด็กและเยาวซนต้องเผชิญกับปัญหาทางสังคมรอบด้าน เข่น ปัญหาการสูบบุหรี่ ด่ืมสุรา 
และยาเสพติด ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร การติดเชื้อเอดส์และการตั้งครรภ์นอกสมรส การใช้ความ 
รุนแรง การตกเป็นเหยื่อชองการโฆษณาซวนเช่ือ บริโภคนิยมและความพิงเฟ้อ และการใช้สื่อท่ีไม่เหมาะสม เป็น 
ต้น สาเหตุสำคัญประการหน่ีงคือ สังคมหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องยังไม่สร้างโอกาสหรือจัดพ้ืนท่ีให้เด็กและเยาวชน 
ได้ทำกิจกรรมเท่าท่ีควร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในระดับท้องถิ่นที่มีบทบาทหน้าที่ใน 
การส่งเสริมสวัสดีภาพ พิทักษ์เด็ก และเยาวชน ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมกับ 
หน่วยงาน ทุกภาคส่วนในชุมชน และสถานศึกษาในตำบลหนองนํ้าแดง ดำเนินการจัด “โครงการค่ายอบรม 
ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็ก และเยาวชน ประจำปี ๒<£๖๒” ข้ึน อีกทั้งยังเป็นการจัดหาพื้นที่
ส่งเสริม และเปิดโอกาสให้เยาวชนไต้พัฒนาตนเองเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ความสำคัญชองสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนมีบทบาท และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนไต้ปีกพัฒนาจิตใจ ปลูกฝืงคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ตามหลัก

พทธศาสนา
๒.๒ เพ่ือให้เด็กและเยาวชน ไต้ปีกจิตให้มีสติ รู้เท่าทันอารมณ์ รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองและ 

แสดงออกทางด้านอารมณ์ในทิศทางท่ีเหมาะสม ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดและอบายมุข
๒.๓ เพ่ือให้เด็กและเยาวชน มีความกตัญณูกตเวที ความต่อบิดา มารดา และครู 1อาจารย์ 

และมีจิตสำนึกในการรักความสามัคคี รักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

/  ๓. ทลุ่มเป้าหมาย.



กลุ่มเปาหมาย
เด็ก และเยาวชน ในพ้ืนท่ีตำบลหนองน้ําแดง จำนวน ๔๘๔ คน
คณะเจ้าหน้าท่ีและผู้สังเกตการณ์ จำนวน ๑๖ คน

รวมท่ังส้ิน ๕00 คน

สถานท่ีดำเนินการ

“วัดถาเขาวง” ตำบลหนองนาแดง อำเภอปากซ่อง จังหวัดนครราชสีมา 

๕. กิจกรรมที่ดำเนินการ
๕.๑ สำรวจเด็ก และเยาวชนท่ีต้องการเข้าร่วมโครงการ 
๕.๒ เสนอขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 
๕.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม
๕.๔ ประชุม วางแผนการดำเนินงาน และประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
๕.๕ จัดดำเนินโครงการค่ายอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๒ 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ
- รุ่นท่ี ๑ วันท่ี ๑๓ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ (บ้านเขาวง และวัดวชิราฯ) จำนวน ๒0๕ คน
- รุ่นท่ี ๒ วันท่ี ๑๘ -  ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ (บ้านนา และโป่งกะสัง) จำนวน ๑๕๕ คน
- รุ่นท่ี ๓ วันท่ี ๒๔ -  ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ (บ้านนา ) จำนวน ๑๒๔ คน

๗. งบประมาณ
จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ 

ราชการที่โม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ประเภทค่าใช้สอย กิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา วันสำคัญทางศาสนา 
สำหรับเด็กและเยาวชน (โครงการค่ายอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม) ต้ังไว้ ๓๕0 ,๐00 บาท -(สามแสนห้า 
หม่ืนบาทถ้วน-) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานบริหาร 
ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า ๕๕ อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๑ -  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
หน้า ๘ ลำดับท่ี ๔ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เชิงปริมาณ
เด็ก และเยาวชน ในพ้ืนท่ีตำบลหนองน้ําแดง จำนวน ๔๘๔ คน
คณะเจ้าหน้าท่ีและผู้สังเกตการณ์ จำนวน ๑๖ คน

รวมท่ังส้ิน ๕00 คน

เชิงคุณภาพ

๘.๑ เด็กและเยาวชนได้ผีเกพัฒนาจิตและปลูกฝืงจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนา 
๘.๒ เด็กและเยาวชน ใด้ผีเกจิตให้มิสติรู้เท่าทันอารมณ์ รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองและแสดงออก 

ทางด้านอารมณ์ได้ ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดและอบายมุข
๘.๓ เด็กและเยาวชน มิค'วามกตัญญกตเวที และความต่อบิดามารดา ,ครู .อาจารย์ และมิจิตสำนึกใน 

การรักความสามัคคี รักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

/ ๙.ประเม ินผล.



-๓-

๙. ประเมินผลการจัดกิจกรรม

๙.๑ ประเมินผลการจัดกิจกรรมโดยการสังเกต และใช้แบบสอบถาม 
๙.๒ สรุปผลค่าเฉล่ีย(ร้อยละ) ของการจัดกิจกรรม

๑๐.ผู้รับผิดขอบโครงการ/กิจกรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ําแดง

ผู้เสนอโครงการ

ลงซ่ือ
(นางปิยนาถ วรรณวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผู้เห็นชอบโครงการ

( นายสิษฐ์,พงศ์ ศรีระบุตร )
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราขการแทบ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ําแดง

ผู้อนุมัติโครงการ

ลงซ่ือ
(นายสุทิน บางประสิทธ้ิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ําแดง

/  ประมาณการค่าใช้จ่าย.



ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการค่ายอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลหนองน้ําแดง ประจำปี 2562

รุ่นท่ี 1-3 ระหว่างวันท่ี 13-26 มิถุนายนพ.ศ.2562

ณ “วัดถ้ําเขาวง” ตำบลหนองน้ําแดง อำเภอปากซ่อง จังหวัดนครราชสีมา



ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการค่ายอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลหนองน้ําแดง ประจำปี 2562

รุ่นท่ี 1-3 ระหว่างวันท่ี 13-26 มิถุนายน พ.ศ.2562

ณ “วัดถ้ําเขาวง” ตำบลหนองน้ําแดง อำเภอปากซ่อง จังหวัดนครราชสีมา



ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการค่ายอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวซบตำบลหนองน้ําแดง ประจำปี 2562

รุ่นท่ี 1-3 ระหว่างวันท่ี 13-26 มิถุนายน พ.ศ.2562

ณ “วัดถ้ําเขาวง” ตำบลหนองน้ําแดง อำเภอปากซ่อง จังหวัดนครราชสีมา


