โครงการอบรมใหความรูต ามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 2560
1. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการ
ดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทย เปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินการไปในทาง
สายกลาง เพื่อใหกาวทันตอยุคโลกาภิวัฒน อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกและทําอยาง
เปนขั้นเปนตอน โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนปรัชญาที่มีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับการขจัดความยากจน ลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของคนใน
ชุมชน และเป น พื้น ฐานของการสรางพลังอํานาจของชุมชน การพัฒ นาศักยภาพชุมชนใหแข็งเข็ง เพื่ อเป น
รากฐานของการพัฒนาประเทศตอไป
องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ เห็นความสําคัญในเรื่องดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการอบรมให
ความรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปงบประมาณ 2560 ขึ้นเพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนให
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ ไดมีแนวทางการดํารงชีวิตตาม
แนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
2. วัตถุประสงค
2.1 เปนการเพิ่มพูนความรูใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความ
เปนอยูต ามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยนําความรูที่ไดมาปรับใชกับการดํารงชีวิตประจําวัน
2.2 เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ประสบการณการทํางาน เสริมสรางความสามัคคี ความสัมพันธ
อันดี ระหวางพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
2.3 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ไดนําความรูที่ไดมาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหชมุ ชนเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. กลุมเปาหมาย
พนักงานสวนตําบล

จํานวน 26 คน

พนักงานจาง

จํานวน 40 คน

รวมทั้งสิ้น 66 คน
4. การดําเนินงาน
4.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ

4.2 ดําเนินงานตามโครงการ
4.3 สรุปผลการดําเนินงาน
5. สถานที่ดําเนินการ
หองประชุม องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560
7. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 พนักงานส วนตําบลและพนั กงานจาง มีความรู ความเข าใจ เกี่ ยวกั บ การดํารงชีวิ ตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําแนวพระราชดําหริ มาประยุกตใชกับชีวิตประจําวันตามหลักการ
ความพอเพียง ความพอดี การใชชีวิตอยางรอบคอบ ไมฟุมเฟอย ใชชีวิตในความไมประมาท ใชทรัพยากรที่
มีอยูใหเกิดประโยชน มีคุณคาและเกิดรายได
8.2 พนั กงานสวนตําบลและพนั กงานจางไดเกิดการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ประสบการณ การทํ างาน
เสริมสรางความสามัคคี ความสัมพันธอันดี ระหวางกัน
8.3 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ไดมีการนําความรูที่ไดมาพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อใหชุมชน
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
10. ผูเสนอโครงการ
(นางสาววรรณนภา คนทน)
หัวหนาสํานักปลัด

(นางสาวเพ็ญนิดา วิไลกิจวัฒน)
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ

11. ผูเห็นชอบโครงการ
พันจาเอก
(ธนกฤต มานะเปรม)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
12. ผูอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ.................................................
( นายพอ รามจุล )
นายกองคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
กําหนดการโครงการอบรมใหความรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 2560
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันศุกรที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2560
เวลา 08.30 น.

-ลงทะเบียน

เวลา 09.00 น.

-พิธีเปดการอบรม
โดย นายพอ รามจุล นายกองคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ

เวลา 09.30 – 11.30 น. -บรรยายเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
โดย พันจาเอก ธนกฤต มานะเปรม ปลัดองคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
เวลา 12.00 น.

-ปดการอบรม

*******************************

รายงานผลโครงการ
อบรมใหความรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประจําป 2560
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สายกลาง เพื่อใหกาวทันตอยุคโลกาภิวัฒน อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกและทําอยาง
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รายงานผลโครงการ
“อบรมใหความรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 2560”

