
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

ชื่อหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ
โครงการในแผนปฏิบัติการปี 2564 

จ านวนบุคลากร
ในหน่วยงาน 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
และภาคีเครือข่าย 

จ านวนประชาชน
เป้าหมาย 

1. ส านักปลัด 21 155 1,797 
2. กองคลัง 7   
3. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 10  6,728 
4. กองช่าง 8   
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ยางมิ้น 2 19  
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพญากองดี 2 19  
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีปัญญา 2 34  
8. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดดอยจ้อง 2 19  

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  9 โครงการ 

จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 198,560 บาท 

 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน ทุกโครงการจ านวน 198,560 บาท 

 จากงบอ่ืนๆ รวมทุกโครงการจ านวน – บาท 
เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 จ านวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
และสร้างภูมิคุ้มกันในเข้มแข็ง มีจ านวน   6,728  คน 

 จ านวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความส าคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 30 แห่ง 

 จ านวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกท่ีให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 128 แห่ง 

 จ านวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 6,728  คน 

 จ านวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในเครือข่าย รวม 12 แห่ง ระยะเวลา 
ที่ด าเนินการ 12 เดือน  

 /ผลที่คาด... 



ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติของกระทรวง/องค์กรหน่วยงาน 
- เด็ก เยาวชนและประชาชนเกิดความรักภาคภูมิใจต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ร่วมเทิดพระเกียรติ 
และถวายความจงรักภักดี 
- เด็ก เยาวชนและประชาชน ตลอดจนหน่วยงานของรัฐและเอกชนสามารถนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็น
แนวทางในการท างานและดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
- เด็ก เยาวชนและประชาชนมีและมีความรู้ความเข้าใจความเป็นมา ประวัติศาสตร์ และหลักการ 
ของทุกศาสนา สามารถส่งเสริมสนับสนุนทานุบ ารุงศาสนาให้คงอยู่อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต  
อย่างถูกต้อง 
- เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของพลเมืองที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีความรับผิดชอบต่อสังคม สอดคล้องกับหลักธรรมวัฒนธรรมประเพณี เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน 
สามารถสนับสนุน ส่งเสริม และความร่วมมือในการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองแห่งความสุข 
- เด็ก เยาวชนและประชาชนตระหนักถึงพระคุณของบิดาและมารดา ได้แสดงความกตัญญูกตเวที  
สถาบันครอบครัวมีความอบอุ่นเข้มแข็ง สามารถลดปัญหาสังคมในด้านต่างๆ 
- เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระบบการเลือกตั้ง และกระบวนการประชาธิปไตยมากข้ึน 
- ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีถ้อยมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้ 
อย่างถูกต้องเป็นไปตามหนังสือสั่งการ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 2564 

ยุทธศาสตร์/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ 2564 หมาย
เหตุ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.
63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.
64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.
64) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.

64) 

 

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างคณุธรรมในสังคมไทย 

1.1 โครงการรักษ์ 
ครอบครัว อุ่นใจ 
สานสายใยสัมพันธ์ 
ส าหรับเด็กปฐมวยั 
ต าบลศรีถ้อย 

เพื่อให้ครอบครัวของ
เด็กได้มีโอกาสสร้าง
ความสัมพันธ์ที่อบอุ่น
เข้มแข็ง ลดปัญหา
ความรุนแรงและการ
ทะเลาะวิวาทใน
ครอบครัว 

- กอง
การศึกษาฯ 

- ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด 

ผู้ปกครองและ
ครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กร้อยละ 
100 เข้าร่วม 

ครอบครัวมโีอกาส
สร้างความสัมพันธ์
ที่อบอุ่นเข้มแข็งลด
ปัญหาความรุนแรง 

13,560      

1.2 โครงการ
ส่งเสริม
ความสัมพันธ์
สมาชิกใน
ครอบครัว 

เพื่อส่งเสริมให้
ครอบครัวมีความอบอุ่น
และสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน 

- กอง
การศึกษาฯ 

- ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด 

ผู้ปกครองและ
ครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กร้อยละ 
100 เข้าร่วม 

ครอบครัวมีความ
อบอุ่นและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดตี่อ
กัน 

20,000      

1.3 โครงการรักน้ า 
รักป่า รักแผ่นดิน 

ส่งเสริมการอนุรักษ์
ปลูกฝังจิตส านึกคนใน
ชุมชนให้รักน้ า รักป่า 
รักแผ่นดิน 

- ส านักปลัด ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 90  

ประชาชนมีความ
ตระหนักถึงคณุค่า
ของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

5,000      

1.4 โครงการรัฐพิธี เพื่อให้ข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง และ
ประชาชนเข้าร่วมพิธี
ส าคัญต่างๆ 

- ส านักปลัด ข้าราชการ 
พนักงาน 
ลูกจ้าง และ
ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 80  

จัดกิจกรรม
นิทรรศการอัน
เกี่ยวเนื่องในวันรัฐ
พิธีและวันส าคญั 

20,000      



ยุทธศาสตร์/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ 2564 หมาย
เหตุ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.
63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.
64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.
64) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.

64) 

 

2. การสร้างความเข้มแข็งในระบบบริหารจดัการด้านการส่งเสริมคณุธรรม 

โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ท างานของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง 
ของ อบต.ศรีถ้อย 

เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. พนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง 
ของ อบต.ศรีถ้อยไดร้ับ
ความรู้ มีคณุธรรม
จริยธรรม ในการท างาน 
และปฏิบตัิงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ส านักปลัด ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
อบต. 
พนักงานส่วน
ต าบล และ
พนักงานจ้าง 
ของ อบต.  
เข้าร่วม 

ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 

อบต. 
พนักงาน
ส่วนต าบล 

และ
พนักงาน
จ้าง ของ 
อบต. มี

ความเข้าใจ 
และได้รับ

ความรู้น าไป
ปรับใช้ได ้

70,000      

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ 2564 หมาย
เหตุ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.
63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.
64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.
64) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.

64) 

 

3. การสร้างความร่วมมือในการสง่เสริมคณุธรรม 

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุต าบลศรี
ถ้อย 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี และเป็น
แบบอย่างให้กับเด็กใน
เรื่อการมคีุณธรรม
จริยธรรม 

- ส านักปลัด 

- งานพัฒนา
ชุมชน 

ร้อยละ 90 
ของผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้
และมีความพึง
พอใจในระดับ
มาก 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดี และเป็น
แบบอย่าง

ให้กับเด็กใน
เรื่อการมี
คุณธรรม
จริยธรรม 

20,000      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ 2564 หมาย
เหตุ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.
63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.
64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.
64) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.

64) 

 

3. การสร้างความร่วมมือในการสง่เสริมคณุธรรม 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนต าบลศรี
ถ้อย 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
ศักยภาพในการพัฒนา
ตนเองและต้นแบบให้กับ
ผู้อื่นในสังคม 

- ส านักปลัด 

- งานพัฒนา
ชุมชน 

ร้อยละ 90 
ของผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้
และมีความพึง
พอใจในระดับ
มาก 

เด็กและ
เยาวชนมี

ศักยภาพใน
การพัฒนา
ตนเองและ
ต้นแบบ

ให้กับผู้อื่น
ในสังคม 

20,000      

โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์สืบสานภูมิ
ปัญญา ปราชญ์
ชุมชน 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุก
ชุมชนมีบ้านแบบอย่าง
ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อเป็นท่ีให้ความรู้ และ
เป็นแนวทางแก่สมาชิก
ในชุมชน 

- ส านักปลัด 

 
ร้อยละ 90 
ของผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้
และมีความพึง
พอใจในระดับ
มาก 

ประชาชนมี
ความรู้ และ

สามารถ
น ามาปรับใช้
ในครัวเรือน

ได ้

10,000      

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ 2564 หมาย
เหตุ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.
63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.
64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.
64) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.

64) 

 

3. การสร้างความร่วมมือในการสง่เสริมคณุธรรม 

โครงการอบรมให้
ความรู้เกษตรทฤษฎี
ใหม่แบบผสมผสาน 

เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่
ต าบลศรีถ้อยได้น า
แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

- ส านักปลัด 
 

ร้อยละ 90 
ของผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้
และมีความพึง
พอใจในระดับ
มาก 

ประชาชนมี
ความรู้ และ

สามารถ
น ามาปรับ

ใช้ใน
ครัวเรือนได ้

20,000      

 

 
 
 
 


