แผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตาบลนาใต้
อาเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บทนา
องค์การบริหารส่วนตาบลนาใต้ จัดทาแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เพื่อใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามกรอบแนวทางแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
(ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดย
มุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้คนในสังคมมีคุณธรรม เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข้งจากภายใน ให้คุณธรรมนาการพัฒนา ทาให้สังคมไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเป็น
สังคมแห่งคุณธรรม
ดังนั้น ทางองค์การบริหารส่วนนาใต้จะใช้แผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ฉบั บ นี้ เป็ น แนวทางในการปฎิบั ติงานของพนั กงานองค์การบริห ารส่ ว นตาบลนาใต้ใ ห้ องค์ กรเกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมีธรรมาภิบาล เกิดความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีการพัฒนา ด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม โดยยึดหลั กของศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม
นาไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม

หลักการและเหตุผล
นโยบายของรัฐบาลได้ให้ความสาคัญและมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหา
สะท้อนถึงวิกฤตการณ์คุณธรรม จริ ยธรรม ของคนในชาติ โยให้น้อมนาพระราชดารัส ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทุกรัชกาล หลักคาสอนของศาสนา วัฒนธรรม และความเป็นไทยมาสร้างสรรค์สังคมให้เ กิดความเข้มแข็ง
อย่างมีคุณภาพและคุณธรรม โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างค่านิยม
จิตสานึกที่ดีให้ประชาชน ให้การพัฒนาประเทศมีความสมดุล ทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ ตามแนวคิด “คุณธรรมนา
การพัฒนา” พร้อมที่จะก้าวไปสู่สังคมแห่งคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และโมเดลประเทศไทย 4.0 โดยให้
สังคมเกิดความเข้มแข็งจากภายในและกระบวนการสร้างสังคมคุณธรรมแบบ “ระเบิดจากข้างใน” ด้วยหลักแนวคิด
ส่งเสริมคุณธรรม 4 ประการ “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” รวมทั้งการจัดระเบียบสังคม สร้างมาตฐาน ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก2 ประการ ตาม
ระบบเศรษฐกิจเกิดความมั่งคั่ง ยั่งยืน เข้มแข็งบนวิถีวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย งอย่ า งยั่ ง ยื น เพื่ อ วางรากฐานการพั ฒ นาในระยะยาว องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนาใต้ ได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง
ความสาคัญของนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงาน จึง
ได้จัดทาแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรม โดยมุ่งเน้น การปลูกฝังระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ ส่งเสริมให้คนในองค์กรพึงประสงค์ ส่งเสริมให้คนในองค์กรเป็นคนมีคุณธรรม มีความรักชาติมีความศรัทธา
และยึดมั่นในหลักคาสอนของพระพุทธศาสนา มีความเคารพ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข นาไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมและสังคมคุณธรรม โดยมีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรชั้นนาในการป้องกัน ต่อต้านการ
ทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม” จึงได้กาหนดยุทธศาตร์ในการดาเนินงาน 4 ยุทธศาตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริม การเสริมสร้างคุณธรรม จริยะรรมในทุกระดับของสังคม
2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในองค์กรทุกระดับ
3. ยุทธศาตร์ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงาน องค์กร ที่ทาหน้าที่ส่งเสริมคุณธรรม ให้ดาเนินงานด้าน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะของการบูรณาการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทย
วิสัยทัศน์ ( Vision )
องค์การบริหารส่วนตาบลนาใต้ มีเศรษฐกิจดี เป็นตาบลน่าอยู่ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น
การพัฒนายั่งยืน
พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
1. สร้างระบบเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างสมดุล
2. จัดให้มีน้า อุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึง
3. พัฒนาเส้นทางคมนาคม การขนส่ง ให้สะดวก และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้มั่นคง
4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ลดอบายมุข พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีการกินดี อยู่ดี
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ สู่การบริหารจัดการที่ดี ให้มีความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วน และประชาชน
/ ส่งเสริม...

-25. ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย และจิตใจ ทุกเพศ วัย อย่างทั่วถึง
6. กาจัดขยะ สิ่งปฏิกูล มลพิษ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาแหล่งโบราณวัตถุเป็น
แหล่งท่องเที่ยว
จุดมุง่ หมายเพื่อการพัฒนา
1. เศรษฐกิจเติบโต สมดุล
2. มีน้า อุปโภค บริโภคทั่วถึง
3. การคมนาคมสะดวก โครงสร้างพื้นฐานมั่นคง
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมสันติสุข
5. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ( Good Governance )
6.ประชาชนสุขเพศ วัย มีสุขภาพดี
7.สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ อนุรักษ์ป่าชุมชน

/แผนปฎิบัติ...
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แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กร/หน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลนาใต้ อาเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่ตั้ง 94/1 หมู่ที่4 ตาบลนาใต้ อาเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อผู้ประสานงาน นางอรรถวาที ทิศขันธ์
หมายเลขโทรศัพท์ 098-6728794
ข้อมูลพื้นฐาน
1.จานวนสมาชิกในองค์กร จานวน 33 คน
2. ภารกิจขององค์กร
พัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) มีหน้าที่ต้องทาตามมาตรา
67 ดังนี้
2.1 จัดให้มีและบารุงทางน้าและทางบก
2.2 การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2.3 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
2.4 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.5 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.6 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
2.7 คุ้มครอง ดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.8 บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
2.9 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
มีหน้าที่ที่อาจทากิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้
2.10 ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
2.11 ให้มีและบารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
2.12 ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า
2.13 ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
2.14 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
2.15 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
/2.16 บารุงและรักษา...

-42.16 บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
2.17 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
2.18 หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
2.19 ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
2.20 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จานวน 7

โครงการ

จานวนงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 200,000 บาท
จากงบปกติของหน่วยงาน ทุกโครงการจานวน 200,000 บาท
 จากงบอื่นๆ รวมทุกโครงการจานวน ......................-........................บาท
เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 หน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกให้ความสาคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
จานวน........6........... แห่ง รวมผู้ที่ได้รับการอบรม จานวน ........100.......... คน
 หน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ จานวน..........6........... แห่ง รวมผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม จานวน......100..... คน
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด
 จานวนบุคลากรทั้งภายในและภายนอกได้รับการฝึกอบรมและสร้างคุณธรรมจริยธรรม ในการ
อยู่ร่วมกันในสังคม,
 จานวนหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสาคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม


รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตาบลนาใต้

1.1.1 โครงการ/กิจกรรม
โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด

1.1.2. โครงการเราทาความดีด้วย
หัวใจ

คณะผู้บริหาร
สร้าง
ไม่ใช้
พนักงานส่วน
ความสามัคคี งบประมาณ
ตาบล กานัน/ ปลูกฝังทัศนคติ
ผู้ใหญ่บ้าน
ตามแนวทาง
ประชาชนใน พอเพียง มีวินัย
พื้นที่ตาบลนาใต้ สุจริต จิตอาสา
จานวน 50 คน

ไตรมาส 4

สานักปลัด

ผู้เข้าร่วม
ไม่ใช้
โครงการมี
งบประมาณ
คุณธรรม
สามารถนา
ธรรมะไปปรับ
ใช้ใชีวิตประจา
วัน

(ก.ค. - ก.ย. 64)

เพื่อให้พนักงานมีจิต
สาธารณะ ตามแนวทาง
พอเพียง มีวินัย สุจริต จิต
อาสา

1.1. กลยุทธ์ ส่งเสริมการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมในองค์กรทุกระดับ

ไตรมาส 3

คณะผู้บริหาร/
พนักงานส่วน
ตาบล จานวน
33 คน

1.ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมในทุกระดับของ
สังคม

(เม.ย. - มิ.ย.64)

สานักปลัด

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ไตรมาส 2

เพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่
ดี และนามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
(จานวน/คน)

(ม.ค. - มี.ค. 64)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ต.ค. -ธ.ค. 63)

ยุทธศาสตร์/โครงการ

งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

ปีงบประมาณปี
พ.ศ. 2564
ไตรมาส 1

เป้าหมาย

2.1.1 โครงการ/กิจกรรม

ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ดูแลพัฒนาเด็ก
เล็กมากขึ้น

10,000

โครงการส่งเสริมให้ความรู้พนักงาน
ครู ส่ ว นต าบล พนั ก งานจ้ า งภารกิ จ
ผู้ ป กครองและเด็ ก ปฐมวั ย ในศู น ย์
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ตาบล
2.1.2 โครงการอบรมให้ ค วามรู้
เกี่ ย วกั บ ค่ า นิ ย ม 12 ประการ และ
สร้างทัศนคติและจิตสานึกที่ดีงามใน
การอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งสมานฉั น ท์ โดย
เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

สานักปลัด

ครู/นักเรียน ใน นักเรียนมี
พืน้ ที่ตาบลนาใต้ ความรู้เกี่ยวกับ
ค่านิยม 12
ประการ และ
ใช้เป็นแนวทาง
ในการปฎิบัติ

20,000

3.ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมและพัฒนา
หน่วยงาน องค์กร ที่ทาหน้าที่
ส่งเสริมคุณธรรม ให้ดาเนินงานด้าน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใน
ลักษณะของการบูรณาการทางาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

ไตรมาส 4

ครู/นักเรียน/
ผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหาร
ส่วนตาบล
จานวน 85 คน

2.1 กลยุทธ์ สร้างและส่งเสริมหลัก
ธรรมาภิบาลในองค์กรทุกระดับ

(ก.ค. - ก.ย. 64)

สานักปลัด

2.ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมหลักธรรมาภิ
บาลในองค์กรทุกระดับ

ไตรมาส 3

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

(เม.ย. - มิ.ย.64)

เพื่ อ ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ
ค่ า นิ ย ม 12 ประการ
และสร้ า งทั ศ นคติ แ ละ
จิตสานึกที่ดีงามในการอยู่
ร่ ว มกั น อย่ า งสมานฉั น ท์
โดยเน้ น การมี ส่ ว นร่ ว ม
ของชุมชน

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
(จานวน/คน)

ไตรมาส 2

เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม ให้
ความรู้ พ นั ก งานครู ส่ ว น
ต า บ ล พ นั ก ง า น จ้ า ง
ภารกิจผู้ปกครองและเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ ก องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ตาบล

งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)

(ม.ค. - มี.ค. 64)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ต.ค. -ธ.ค. 63)

ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

ปีงบประมาณปี
พ.ศ. 2564
ไตรมาส 1

เป้าหมาย

3.1 กลยุทธ์. ส่งเสริ มให้ บคุ ลากร
ปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม และ
จรรยาบรรณ
3.1.1 โครงการอบรมให้ความรู้แก่
คณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน ผู้นา
ชุมชน ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสาร
อบรมคุณธรรม
จริยธรรม และป้องภัยต่างๆ

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
พนักงาน ผู้นา
ชุมชน จานวน
50 คน

3.2.2 โครงการอบรมพัฒนาความรุ้ เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ บ ริ ห า ร
เกี่ยวกับการปฎิบัติงานของ อปท
ส ม า ชิ ก ส ภ า แ ล ะ

บุคลากรขององค์ การ
บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล
หนองกบ มี ค วามรู้
ความเข้ า ใจในเรื่ อ ง
ห ลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ า ล
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
จริยธรรม

สานักปลัด

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
พนักงานจ้าง
พนักงานส่วน
ตาบล 51 คน

ผู้เข้าร่วมอบรม
ได้รับความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
กฎหมายตาม
พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสาร และ
นาไปปฎิบตั ิ
สร้างความ
เชื่อมั่นแก่
ประชาชน

10,000

ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
และบุคลากร
ขององค์การ
บริหารส่วน
ตาบลหนองกบ
มีจิตสานึกและ
ความตระหนัก
ในการปฏิบัติ
ราชการตาม
อานาจหน้าที่ให้
เกิดประโยชน์
สุขแก่

60,000

ไตรมาส 4

(ก.ค. - ก.ย. 64)

ไตรมาส 3

(เม.ย. - มิ.ย.64)

สานักปลัด

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ไตรมาส 2

เพื่อสร้างความตระหนัก
ในการทางานและการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้อง

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
(จานวน/คน)

งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)

(ม.ค. - มี.ค. 64)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ต.ค. -ธ.ค. 63)

ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

ปีงบประมาณปี
พ.ศ. 2564
ไตรมาส 1

เป้าหมาย

ประชาชนมาก
ยิ่งขึ้น
4.ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถี
วัฒนธรรมไทย

4.1 กลยุทธ์

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความ
สานึกในความเป็นชาติไทย และ
วิ ถี ชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
4.1.1 โครงการ/กิจกรรม

เพื่อให้ประชาชน.ในพื้นที่
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก เกิด ความเข้า ใจเกี่ย วกั บ
ห ลั ก ป รั ช ญ า ข อ ง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งได้
อย่ า งถู ก ต้ อ งและน าไป
ปฎิบัติได้ใชีวิตประจาวัน

สานักปลัด

คณะผู้บริหาร/ ประชาชนใน 100,000
สมาชิกสภา/
พื้นทีม่ ีความรู้
พนักงานส่วน ความเข้าใจและ
ตาบลประชาชน สามารถปฏิบัติ
ในพื้นที่ จานวน
ตามหลัก
100 คน
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงได้
อย่างถูกต้อง

รวม

200,000

ไตรมาส 4

(ก.ค. - ก.ย. 64)

ไตรมาส 3

(เม.ย. - มิ.ย.64)

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ไตรมาส 2

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
(จานวน/คน)

งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)

(ม.ค. - มี.ค. 64)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ต.ค. -ธ.ค. 63)

ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

ปีงบประมาณปี
พ.ศ. 2564
ไตรมาส 1

เป้าหมาย

หมายเหตุ

1. ดาวน์โหลดเอกสารทางเว็บไซต์ของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี https://www.m-culture.go.th/suratthani
2. ขอให้ส่งข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบเอกสารและทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ duangsong22@hotmail.com

แบบรายงานผล
การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจาปี พ.ศ. 2564
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตาบลนาใต้
หมายเหตุ : ไม่ได้ดาเนินกิจกรรม เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
1.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมทุกระดับของสังคม
1.1. กลยุทธ์ ส่งเสริมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรทุกระดับ
1.1.1 โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัดกิจกรรม/โครงการ สถานที่.............................................................
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม.............................................................รูป/คน งบประมาณที่ใช้...............-...............บาท
ภาพกิจกรรม (จานวน 4 - 6) ภาพ

2.ยุทธศาสตร์ ...............................................
2.1. กลยุทธ์ ............................................
2.1.1 โครงการ/กิจกรรม ....................
วันที่จัดกิจกรรม/โครงการ................................................ สถานที่.............................................................
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม.............................................................รูป/คน งบประมาณที่ใช้..............................บาท
ภาพกิจกรรม (จานวน 4 - 6) ภาพ

หมายเหตุ 1. ดาวน์โหลดเอกสารทางเว็บไซต์ของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี https://www.m-culture.go.th/suratthani
2. ขอให้ส่งข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบเอกสารและทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ duangsong22@hotmail.com
3. กาหนดส่งผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
3.1 ผลการดาเนินงานเดือน ต.ค.- ธ.ค. 63
กาหนดส่งข้อมูลภายในวันที่ 15 ม.ค. 64
3.๒ ผลการดาเนินงานเดือน ม.ค.- มี.ค. 64
กาหนดส่งข้อมูลภายในวันที่ 15 เม.ย.64
3.๓ ผลการดาเนินงานเดือน เม.ย.- มิ.ย. 64 กาหนดส่งข้อมูลภายในวันที่ 15 ก.ค. 64
3.4 ผลการดาเนินงานเดือน ก.ค.- ก.ย. 64
กาหนดส่งข้อมูลภายในวันที่ 15 ต.ค. 64

