
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีถ้อย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

งบประมาณ
ที่ระบุไว้ตาม

แผนฯ 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างคณุธรรมในสังคมไทย      

1.1 โครงการรักษ์ 
ครอบครัว อุ่นใจ สาน
สายใยสมัพันธ์ ส าหรับ
เด็กปฐมวัย ต าบลศรีถ้อย 

เพื่อให้ครอบครัวของเด็กได้มี
โอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่
อบอุ่นเข้มแข็ง ลดปัญหาความ
รุนแรงและการทะเลาะวิวาท
ในครอบครัว 

- กองการศึกษาฯ 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด 

ไม่ได้ด าเนินการ 13,560 - 13,560  

1.2 โครงการส่งเสริม
ความสัมพันธ์สมาชิกใน
ครอบครัว 

เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวมี
ความอบอุ่นและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดตี่อกัน 

- ส านักปลัด ไม่ได้ด าเนินการ 20,000 - 20,000  

1.3 โครงการรักน้ า รักป่า 
รักแผ่นดิน 

ส่งเสริมการอนุรักษ์ปลูกฝัง
จิตส านึกคนในชุมชนให้รักน้ า 
รักป่า รักแผ่นดิน 

- ส านักปลัด ไม่ได้ด าเนินการ 5,000 - 5,000  

1.4 โครงการรัฐพิธี เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน 
ลูกจ้าง และประชาชนเข้าร่วม
พิธีส าคัญตา่งๆ 

- ส านักปลัด ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และ
ประชาชนเข้าร่วมรัฐพิธีท่ีหน่วยงาน
อื่นจัดขึ้น ร้อยละ 80 

5,000 - 5,000 ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

งบประมาณ
ที่ระบุไว้ตาม

แผนฯ 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

2. การสร้างความเข้มแข็งในระบบบริหารจดัการด้านการส่งเสริมคณุธรรม      

โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน
ของผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง ของ 
อบต.ศรีถ้อย 

เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
ของ อบต.ศรีถ้อยไดร้ับความรู้ มี
คุณธรรมจริยธรรม ในการท างาน และ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ส านักปลัด - ด าเนินการ เมื่อวันท่ี 19 
สิงหาคม 2564  
ณ ห้องประชุม อบต.ศรีถ้อย  
- โครงการส าเร็จบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 

70,000 17,754 52,246  

3. การสร้างความร่วมมือในการสง่เสริมคณุธรรม      

3.1 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ต าบลศรีถ้อย 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคณุภาพชีวิตที่ดี และ
เป็นแบบอย่างให้กับเด็กในเรื่อการมี
คุณธรรมจริยธรรม 

- ส านักปลัด 

- งานพัฒนาชุมชน 

- ด าเนินการ เมื่อวันท่ี 18 
พฤศจิกายน 2563  
ณ ห้องประชุม อบต.ศรีถ้อย  
- โครงการส าเร็จบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
 

20,000 12,793.50 7,206.50  

3.2  โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน
ต าบลศรีถ้อย 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีศักยภาพในการ
พัฒนาตนเองและต้นแบบให้กับผูอ้ื่นใน
สังคม 

- กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

- ด าเนินการ เมื่อวันท่ี 11 
สิงหาคม 2564  
ณ ห้องประชุม อบต.ศรีถ้อย / 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
บ้านทุ่งยาว หมู่ท่ี 7 
- โครงการส าเร็จบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 

20,000 8,940 11,060  

 
 



ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

งบประมาณ
ที่ระบุไว้ตาม

แผนฯ 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

3.3  โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์สืบสานภูมิปญัญา 
ปราชญ์ชุมชน 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกชุมชนมีบ้าน
แบบอย่างตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
เป็นที่ให้ความรู้ และเป็นแนวทางแก่
สมาชิกในชุมชน 

- ส านักปลัด 

 
- ด าเนินการ เมื่อวันท่ี 26
สิงหาคม 2564  
ณ ห้องประชุม อบต.ศรีถ้อย  
- โครงการส าเร็จบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 

10,000 8,942.50 1,057.50  

3.4 โครงการอบรมให้
ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
แบบผสมผสาน 

เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่ต าบลศรีถ้อยได้น า
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

- ส านักปลัด 
 

- ด าเนินการ เมื่อวันท่ี 29 
กรกฎาคม 2564  
ณ บ้านทุ่งยาว หมู่ท่ี 7  
- โครงการส าเร็จบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 

20,000 20,000 -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 ชื่อ องค์กร หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลศรีถ้อย สถานที่ตั้ง 59 หมู่ที่ 2 ต าบลศรีถ้อย                
                                   อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
 ชื่อผู้ประสานงาน นางสาวประภาพร สุขสถาน โทร 053-950063 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน  6  โครงการ/กิจกรรม 

จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน  68,430  บาท 
โครงการ/กจิกรรม ผลส าเร็จ งบประมาณที่

ใช้ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินงาน 
ผลลัพธ์เชิงปรมิาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โครงการรัฐพิธี   ไม่ใช้
งบประมาณ 

ส านักปลัด     

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
ของ อบต.ศรีถ้อย 

ผู้เข้าร่วมอบรม 
จ านวน 60 คน 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงาน
จ้าง ของ อบต.ศรีถ้อยได้รับ
ความรู้ มีคณุธรรมจริยธรรม ใน
การท างาน และปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

17,754 ส านักปลัด     

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ต าบลศรีถ้อย 

ผู้เข้าร่วมอบรม 
จ านวน  50 คน 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคณุภาพชีวิตที่ดี 
และเป็นแบบอย่างให้กับเด็กใน
เรื่อการมคีุณธรรมจริยธรรม 

12,793.50 ส านักปลัด     

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนต าบลศรีถ้อย 

ผู้เข้าร่วมอบรม 
จ านวน 40  คน 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีศักยภาพ
ในการพัฒนาตนเองและต้นแบบ
ให้กับผู้อื่นในสังคม 

8,940 กอง
การศึกษา 
ฯ 

    

 



 
โครงการ/กจิกรรม ผลส าเร็จ งบประมาณที่

ใช้ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินงาน 
ผลลัพธ์เชิงปรมิาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานภูมิ
ปัญญา ปราชญ์ชุมชน 

ผู้เข้าร่วมอบรม 
จ านวน 20 คน 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกชุมชนมี
บ้านแบบอย่างตามวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อเป็นท่ีให้ความรู้ และ
เป็นแนวทางแก่สมาชิกในชุมชน 

8,942.50 ส านักปลัด     

โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรทฤษฎี
ใหม่แบบผสมผสาน 

ผู้เข้าร่วมอบรม 
จ านวน  70 คน 

เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่ต าบลศรีถ้อย
ได้น าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีงใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

20,000 ส านักปลัด     

หมายเหตุ ผลส าเร็จเชิงปริมาณ คือ จ านวนคน จ านวนหน่วยงาน จ านวนชุมชน 
  ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

สรุปผลที่ได้จากการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 หน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความส าคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 2 หน่วยงาน รวมผู้ที่ได้รับการอบรม 
จ านวน 240 คน 

 หน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จ านวน 12 หน่วยงาน รวมผู้ที่
เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 120 คน 

 


