
 
 

สรุปผลการรายงานโครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  และส่งเสริมการป้องกันการทุจริต 
 

โครงการส่งเสริมวินัย คณุธรรม จริยธรรม  ให้กับคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้าง 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๔ 
………………………........................................... 

 1. ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม  ให้กับคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๔ 

   2. หลักการและเหตุผล 
            ด้วย  คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็น
กลไกหลักของท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะ  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  ทั้งยัง
มีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข  และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น  โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น  ดังนั้น  การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมี
ความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่  จึงขี้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน  หากคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม  
ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม  เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นกินด้ วยการกระท าทุกสิ่ง  เพ่ือ
คุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ 

            เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 
๒๕๔๖  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  รณรงค์และส่งเสริ ม
ค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์  แก้กฎระเบียบที่เอ้ือต่อการทุจริต  ใช้วิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม
อย่างเคร่งครัด  ปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่าง  ประกอบกับอนุสนธิคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้
ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้เป็นหลักการ
และแนวทางปฏิบัติ  เพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน  ได้แก่ 



๑. พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เสียสละ  และมีความ
รับผิดชอบ 

๒. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย  โปร่งใส  พร้อมให้ตรวจสอบ 
๓.  พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค  สะดวก  รวดเร็ว  มีอัธยาศัยไมตรี  โดยยึดประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นหลัก 
๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
๕. พึงพัฒนาทักษะ  ความรู้  ความสามารถ  ให้ทันเหตุการณ์ปัจจุบัน 

 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์  ได้ยึดถือเป็นแนวทางส าหรับประพฤติตนและเป็นหลักการในการ

ปฏิบัติงาน 
 
 

-๒- 
ดังนั้น  เพ่ือเป็นการพัฒนาจิตใจและเพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัด  สามารถน าหลักคุณธรรมจริยธรรม

ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในประจ าวัน  และประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างเหมาะสม  องค์การบริหารส่วนต าบล
สัมฤทธิ์  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา   

 
๓. วัตถุประสงค ์

  ๓.๑ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสัมฤทธิ์  ได้น าหลักคุณธรรม  จริยธรรม  ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานได้อย่างเหมาะสม 
            ๓.๒ เพ่ือให้คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์  เกิดการเรียนรู้ในการ
อยู่ร่วมกัน  มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน  รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้
ใหม่ๆ             
            ๓.๓ เพ่ือยึดมั่นหลักธรรมค าสอนของพระพุทธองค์ในการด ารงชีพ   

๔. เป้าหมาย 
           4.๑  คณะผู้บริหาร      จ านวน   ๔   คน 
   4.๒  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน   ๑   คน 

  4.๓  พนักงานส่วนต าบล     จ านวน  ๒๓  คน 
  4.๔  พนักงานจ้าง      จ านวน   ๘   คน 
                                              รวมทั้งสิ้น     จ านวน  ๓๖  คน  
หมายเหตุ  วิทยากร        จ านวน  ๒  คน      

5. วิธีด าเนินการ 
           5.๑  จัดท าโครงการพร้อมเสนอผู้บริหาร  เพื่ออนุมัติโครงการ 

 5.๒  ติดต่อประสานกับหน่วยงาน/องค์กรที่เก่ียวข้อง 
 5.๓  ด าเนินการฝึกอบรมตามโครงการฯ 
จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  โดยแบ่งออกเป็น  3  แนวทาง  คือ 
(๑) การาจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  โดยวิทยากรรับเชิญ  บรรยายให้ความรู้

แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 



(๒) จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  ฝึกปฏิบัติธรรมภาวนาสมาธิ ภาวนาสมาธิ  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
ผู้เข้ารับการอบรมเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแก่งความดีมีคุณธรรม  อยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างผาสุก   

(๓) ติดตามรายงานผลการด าเนินโครงการฯ 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
ระหว่างวันที่  23 – 24  กุมภาพันธ์  2564 

7.  สถานที่ด าเนินการ 
          7.1  อบรมรับฟังการบรรยายธรรม  ฝึกปฏิบัติธรรมภาวนาสมาธิ และกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์   
ณ วัดเขาภูหลวง  อ าเภอวังน้ าเขียว  จังหวัดนครราชสีมา 
          7.2  อบรมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ณ บ้านดิน รีสอร์ท  อ าเภอวังน้ าเขียว  
จังหวัดนครราชสีมา 
          7.3  ศึกษาดูงานเรื่อง การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  อ าเภอวังน้ าเขียว  จังหวัดนครราชสีมา 

-๓- 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
     งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   พ.ศ. ๒๕๖๔  ส านักปลัด  แผนงาน

บริหารงานทั่วไป   หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมวินัย คุณธรรม  จริยธรรม  ให้กับคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้างของ อบต.สัมฤทธิ์  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 256๔  ตั้งไว้  5๐,๐๐๐  บาท และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   
เมื่อวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖4  โอนครั้งที่  ๖  โอนเพ่ิม  70,000  บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  120,000  
บาท  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
ล าดับ รายการ จ านวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

วันที่ ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔   
๑. ค่าท่ีพักส าหรับผู้เข้ารับการอบรม  ณ บ้านดินรีสอร์ท 

วังน้ าเขียว  จ านวน  ๓๖  คนๆ ละ ๗๕๐  บาท 
๒๗,๐๐๐  

๒. ค่าอาหารเช้าส าหรับผู้เข้ารับการอบรม   
จ านวน  ๓๖  คนๆ ละ ๘๐  บาท 

๒,๘๘๐  

๓. ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้ารับการอบรม   
ณ บ้านดินรีสอร์ท วังน้ าเขียว จ านวน  ๓๖  คนๆ ละ  ๓๐๐  บาท 

๑๐,๘๐๐  

๔. ค่าอาหารเย็นส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 
ณ บ้านดินรีสอร์ท วังน้ าเขียว จ านวน  ๓๖  คนๆ ละ  ๓๐๐  บาท 

๑๐,๘๐๐  

๕. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มมือ้เช้า ณ วัดเขาภูหลวง   
ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม  จ านวน  ๓๖  คนๆ ละ  ๓๕  บาท 

๑,๒๖๐  

๖. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มมือ้บ่าย  ณ บ้านดินรีสอร์ท  วังน้ าเขียว 
ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม  จ านวน  ๓๖ คนๆ ละ  ๕๐  บาท 

๑,๘๐๐  

๗. ค่าท่ีพักส าหรับวิทยากร   ณ  บ้านดินรีสอร์ท วังน้ าเขียว 
จ านวน  ๒  คนๆ ละ ๗๕๐  บาท 

๑,๕๐๐  



๘. ค่าอาหารกลางวันส าหรับวิทยากร   
ณ บ้านดินรีสอร์ท วังน้ าเขียว จ านวน  ๒  คนๆ ละ  ๓๐๐  บาท 

๖๐๐  

๙. ค่าอาหารเย็นส าหรับวิทยากร   
ณ บ้านดินรีสอร์ท วังน้ าเขียว จ านวน  ๒  คนๆ ละ  ๓๐๐  บาท 

๖๐๐  

๑๐. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มม้ือบ่าย  ณ บ้านดินรีสอร์ท  วังน้ าเขียว 
ส าหรับวิทยากร  จ านวน  ๒ คนๆ ละ  ๕๐  บาท 

๑๐๐  

๑๑. ค่าตอบแทนพระวิทยากรอภิปรายคู่  ณ  วัดเขาภูหลวง  (เช้า) 
ชั่วโมงละ  ๖๐๐  บาท  จ านวน  ๓  ชั่วโมง  จ านวน  ๒  รูป 

๓,๖๐๐  

๑๒. ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย  ณ บ้านดินรีสอร์ท  วังน้ าเขียว 
จ านวน  ๓  ชั่งโมงครึ่ง  (บ่าย) 

๒,๑๐๐  

 

 

-๔- 
ล าดับ รายการ จ านวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

วันที่ ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔   
๑๓. ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้ารับการอบรม   

ณ บ้านดินรีสอร์ท วังน้ าเขียว จ านวน  ๓๖  คนๆ ละ  ๓๐๐  บาท 
๑๐,๘๐๐  

๑๔. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มม้ือเช้า  ณ บ้านดินรีสอร์ท  วังน้ าเขียว 
ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม  จ านวน  ๓๖ คนๆ ละ  ๕๐  บาท 

๑,๘๐๐  

๑๕. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มม้ือบ่าย  ณ อบต.วังน้ าเขียว 
ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม  จ านวน  ๓๖ คนๆ ละ  ๓๕  บาท 

๑,๒๖๐  

๑๖. ค่าอาหารกลางวันส าหรับวิทยากร   
ณ บ้านดินรีสอร์ท วังน้ าเขียว จ านวน  ๒  คนๆ ละ  ๓๐๐  บาท 

๖๐๐  

๑๗. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มม้ือเช้า  ณ บ้านดินรีสอร์ท  วังน้ าเขียว 
ส าหรับวิทยากร  จ านวน  ๒ คนๆ ละ  ๕๐  บาท 

๑๐๐  

๑๘. ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย  ณ บ้านดินรีสอร์ท  วังน้ าเขียว 
จ านวน  ๓  ชั่งโมงครึ่ง (เช้า) 

๒,๑๐๐  

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ   
๑๙. ค่าพาหนะ  จ านวน  ๑  คัน  ระยะเวลา  ๒  วัน ๑ คืน         ๑๙,๐๐๐  
๒๐. ค่าของสมนาคุณสถานที่ศึกษาดูงาน ณ  อบต.วังน้ าเขียว   ๑,๕๐๐  
๒๑. ค่าเช่าห้องประชุม  ณ บ้านดินรีสอร์ท  วังน้ าเขียว จ านวน  ๒  วัน ๑๐,๐๐๐  
๒๒. ค่าจ้างท าป้ายโครงการ  จ านวน  ๑  ป้าย ๕๐๐  
๒๓. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ๑,๓๐๐  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๒,๐๐๐  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สังกัดส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 



10. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  

และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์  จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ  60  มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  ตามโครงการ   
 
๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         ๑. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้  ความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันและในการปฏิบัติราชการได้อย่างเหมาะสม 
         ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาจิตใจ  และมีการพัฒนาตนเองเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  มี
ความส านึกต่อหน้าที่และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม  รู้จักการเสียสละ  การช่วยเหลือแบ่งปัน
เสริมสร้างสังคมแห่งความดี  มีคุณธรรม  ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริตเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
  
 
 

-๕- 

๑๑. การประเมินผลโครงการ 
 ๑๐.๑  ประเมินจากการสังเกต  และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ๑๐.๒  แบบสอบถาม 
 
    (ลงชื่อ)     ผู้เขียนโครงการ  
         (นางศุภมาศย์  ศูนย์กลาง)    
                           นักทรัพยากรบุคคล 
 
 

(ลงชื่อ)     ผู้เสนอโครงการ         
(นางจีระภา  จีนครุฑ) 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน  
              หัวหน้าส านักปลัด อบต.  
 
   

                                            (ลงชื่อ)     ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายชุมพวง  จันทะดวง) 

            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์ 
  
   
 
                                           ว่าที่ร้อยตรี    ผู้อนุมัติโครงการ 
                (ศิริโชค  นิยมไร่) 
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการโครงการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม  ให้กับคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้าง 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๔ 
ระหว่างวันที่  ๒๓ – ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
ณ อ าเภอวังน้ าเขียว  จังหวัดนครราชสีมา 

 
วัน/เวลา รายการ/กิจกรรม หมายเหตุ 

วันที่ ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  
๐๕.๐๐ น. ลงทะเบียนรับเอกสาร  
๐๕.๓๐  ออกเดินทางไปวัดเขาภูหลวง  อ าเภอวังน้ าเขียว  จังหวัดนครราชสีมา  
๐๘.๐๐–๑๑.๐๐ น. อบรมรับฟังการบรรยายธรรม  เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างาน   
ฝึกปฏิบัติภาวนาสมาธิ  และกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
โดยพระวิทยากรจ านวน  ๒  รูป   

๑. พระครูสุวัฒนานุกูล  เจ้าอาวาสวัดเขาภูหลวง  
เจ้าคณะอ าเภอวังน้ าเขียว 

๒. พระครูประโชติสังขกิจ  รองเจ้าคณะอ าเภอวังน้ าเขียว 
ณ วัดเขาภูหลวง  อ าเภอวังน้ าเขียว  จังหวัดนครราชสีมา  

 

๑๑.๐๐–๑๑.๔๕ น. ฝึกปฏิบัติภาวนาสมาธิ  และกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
ณ วัดเขาภูหลวง  อ าเภอวังน้ าเขียว  จังหวัดนครราชสีมา  

 

๑๑.๔๕-๑๒.๐๐ เดินทางไป  ณ บ้านดินรีสอร์ท  วังน้ าเขียว  
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ รับประทานอาหารกลางวัน  ณ บ้านดินรีสอร์ท  วังน้ าเขียว  
๑๓.๐๐–๑๖.๓๐ น. อบรมรับฟังการบรรยายธรรม  เรื่อง  การครองตน  ครองคน  ครอง

งานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน 
โดยวิทยากร  นายนนท์ธพันธุ์  พิมพา   
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
ณ ห้องประชุมบ้านดินรีสอร์ท  วังน้ าเขียว 

 



๑๖.๓๐–๑๘.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย  
๑๘.๐๐–๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น  ณ บ้านดินรีสอร์ท วังน้ าเขียว   
วันที่ ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  
๐๗.๐๐–๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า  ณ บ้านดินรีสอร์ท วังน้ าเขียว   
๐๘.๐๐–๐๘.๓๐ น. พิธีเปิด –ปิด  โครงการ  โดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์ 

เป็นประธานกล่าวเปิด-ปิดโครงการ   
และ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์  เป็นผู้กล่าวรายงาน 
ณ ห้องประชุมบ้านดินรีสอร์ท  วังน้ าเขียว 

 

๐๘.๓๐–๑๒.๐๐ น. อบรมรับฟังการบรรยายธรรม  เรื่อง  การเสริมสร้างการท างานเป็น
ทีม  ความสามัคคีในองค์กร  และการบริการด้วยจิตสาธารณะ 
โดยวิทยากร   
หัวหน้าขนส่งจังหวัดนครราชสีมา  สาขาพิมาย 
ณ บ้านดินรีสอร์ท  วังน้ าเขียว 

 

 
-๒- 

วัน/เวลา รายการ/กิจกรรม หมายเหตุ 
วันที่ ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  (ต่อ)  
๑๒.๑๕-๑๓.๐๐ น. รับประธานอาหารกลางวัน  ณ  ร้านครัวต้นไทร  อ าเภอวังน้ าเขียว  
๑๓.๐๐–๑๕.๓๐ น. ศึกษาดูงาน  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลวังน้ าเขียว   

อ าเภอวังน้ าเขียว  จังหวัดนครราชสีมา 
รับฟังการบรรยาย  เรื่อง การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังน้ าเขียว    

 

๑๕.๓๐ น. เดินทางกลับองค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์  โดยสวัสดิภาพ   
 
หมายเหตุ  รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ระหว่างการอบรม 
 
 
 
 


