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คํานํา 

 

  ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี กําหนดใหสวน

ราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป ที่มีความสอดคลองกับนโยบาย รัฐบาล            

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นโยบาย ขอ 10 สงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตร การดําเนินการหลัก 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ที่ 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
  ยุทธศาสตร ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

ยุทธศาสตร ที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร ที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต  
                   (Corruption Perception Index : CPI) 

  องคกรปกครองทองถิ่นเปนหนวยงานที่มีความสําคัญย่ิงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ซึ่ง
ปจจุบันมีองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 7,853 แหง (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ; 31 มีนาคม 
2560) ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือ
ประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน ถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทองถิ่นและพัฒนาประเทศ  

  เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 ขึ้น และหวังเปนอยางยิ่งวา แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562 – 

2564) ฉบับนี้จะเปนกรอบและแนวทางสาํคัญในการปฏิบัติงานในหนวยงาน และมีการตดิตามและประมวลผล

การปฏิบัติงานของหนวยงาน ตามยุทะศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.

2560 -  2564 ) ตอไป 

 

       คณะผูจดัทํา 
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  สวนท่ี 1  
 

บทนํา 
 
1.การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร 

  การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร มีวัตถุประสงคเพื่อตองการบงชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกร(เทศบาลตําบลหวยซอ อ.เชียงของ จ.เชียงราย) โดยประเมิน
โอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานที่อาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต เพ่ือ
พิจารณาและปองกันการทุจริตท่ีมีอยูในปจจุบันใหการปองกันเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมาก
ที่สุด  

  ลักษณะของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน สามารถเกิดจากดานตางๆได ดังน้ี 
1.ดานงบประมาณ 
2.ดานบุคลากร 
3.ดานระเบียบ กฎหมาย หรือแนวทางปฏิบัติ 
4.ดานคุณธรรม จริยธรรม 
5.การขาดความรู ความเขาใจที่ถูกตอง 
6.การตรวจสอบที่ไมคลอบคลุมหรือขาดประสทิธิภาพ 
7.ปจจัยเสี่ยง ซึ่งเปนปจจัยภายนอก เชน อิทธิพลในพื้นที่ เครือญาติ 
 
การวิเคราะห สาเหตุและปจจัยที่จะนําไปสูการทุจริตขององคกร(เทศบาลตําบลหวยซอ 

อ.เชียงของ จ.เชียงราย) มีหัวขอดังน้ี 

1.จุดแข็ง 
 จุดแข็งที่หนวยงานมีรอบรับไดแก ระเบียบ กฎหมาย กฎเกณฑ การตรวจสอบ 

การควบคุม สายการบังคับบัญชา การกํากับดูแล การใชกลไกตรวจสอบความโปรงใส ตามอํานาจหนาท่ี 

2.จุดออน 
 ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติที่ใชเปนตัวกํากับดูแลในการปฏิบัติงาน การ

ตรวจสอบและการควบคุมดูแลที่มีคานิยม ความชื่นชอบ วฒันธรรมในการทํางานท่ีใชลาํดับอาวุโส การ
เกรงใจและการสั่งการที่มิชอบเปนการปฏิบัติตามการสั่งการท่ีสุมเสี่ยงตอการปฏิบัติของผูปฏิบัติงานเอง 

3.ความเสี่ยง 
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ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในองคกร เชน แรงจูงใจในการทํางาน โอกาส พฤติกรรมที่

เอ้ืออํานวยตอการดําเนินการของบุคคลในองคกรและนอกองค  
4.ปญหาและอปุสรรค 
 องคกรอาจพบปญหาและอุปสรรค เชน อิทธิพล การขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ 

และคานิยมทีผ่ดิ 

5.อ่ืนๆ ท่ีสามารถเปนปจจัยรวมที่อาจเกิดข้ึนและมผีลกระทบตอการนําไปสูการทุจริตใน
องคกรได 

 
 2.หลักการและเหตุผล  

  ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาต ิที่ 69/2557 เรือ่ง มาตรการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือ
แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทจุริตประพฤติมชิอบได ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ได
แถลงตอสภานิติบัญญตัิแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดิน
ท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบในภาครัฐเปนนโยบายสําคญัของ
รัฐบาล 

  เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไดนํายุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครฐั 6 ยุทธศาสตรมาปรับเปนแผนการปองกันและปราบปราม
การทุจิตในหนวยงาน ไดแก 
  1.การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
  2.การยกระดบัเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทจุริต 
  3.การสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
  4.การการพัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
  5.การปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจรติ 

 6.การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

เพื่อใหการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลกับการพัฒนาระบบการปองกันปราบปราม
การทุจริตในเทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงขอ จังหวัดเชียงราย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เทศบาล
ตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย จึงไดจัดทําแผนการปองกันการทุจริต สี่ป 2561 – 
2564 และเพ่ือให ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน ภายในเทศบาลตําบลหวยซอ ไดใชเปนกรอบแนวทางในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งน้ีไดมุงเนนใหการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เปนไปอยางตอเนื่อง เพื่อสร างระบบราชการที่มี
ความโปรงใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธ์ิตามมาตราคุณธรรม จริยธรรม ความคุมคา  
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เปดเผยขอมูลขาวสารไดอยางถูกตอง เหมาะสม และเพื่อปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส 
มีประสิทธ์ิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวมในการรณรงค และปลูกจิตสํานึกคานิยมของ
สังคมในพื้นท่ีเพื่อรวมกันตอตานการทุจริต 

3.วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 

  1.เพื่อสงเสริมการปลูกจิตสํานึกและคานิยมใหแกบุคลากรของเทศบาลตําบลหวยซอ 
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศนในการ
รวมกันแกไขและรับผิดชอบตอปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  2.เพื่อประสานความรวมมือระหวางหนวยงานและประชาชนพ้ืนที่ ในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  3.เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบ  การควบคุม การถวงดุลการใชอํานาจให
เหมาะสม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
  4.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ในการปองกันและปราบรามการทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.เปาหมาย 

  1.ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลหวยซอ 
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพ่ือสรางความตระหนักถึงการปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกประชาชน ปราศจากการกอขอสงสัยในการประพฤติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแหง
ผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
  2.เพ่ือสรางเครื่องมือ/มาตรการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลหวย
ซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
  3.เพื่อสรางโครงการ/กิจกรรม สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวน
รวมและมีสวนตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือการบริหารงานของ เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย 
  4.เพ่ือสรางกลไก/มาตรการ รวมถึงการสรางเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่
ราชการ ของเทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ใหมีความเขมแข็งในการตรวจสอบ 
ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางถูกตองและเหมาะสม 
  5.เพ่ือใหเทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีแผนการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี
มาตรฐาน 
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5.ประโยชนของการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 

  1.ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลหวยซอ 
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีความตระหนักถึงการปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ประชาชน ปราศจากการกอขอสงสัยในการประพฤติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชน
และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ มีจิตสํานึกรักทองถิ่นตนเอง อันจะนํามาซึ่ง 
  2.เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีเคร่ืองมือ/มาตรการ
ปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการฝายการเมือง 
ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของหนวยงาน ไดอยางถูกตอง เหมาะสม มีมาตรฐาน 
  3.เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มี โครงการ/กิจกรรม ที่
สนับสนุนการใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและมีสวนตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่
ราชการ หรือการบริหารงานของ หนวยงานไดอยางถูกตอง เหมาะสมมีมาตรฐาน 
  4.เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สามารถสรางกลไก/มาตรการ 
รวมถึงการสรางเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ราชการ ของหนวยงาน ใหมีความเขมแข็งใน
การตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางถูกตองและเหมาะสมสมมีมาตรฐาน 
  5.เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีแผนการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี
มาตรฐานและเปนปจจุบัน เปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนอันสงผลใหประชาชนในทองถิ่นใหความรวมมือ
เปนเครือขายเฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งและยั่งยืน 
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สวนที่ 2 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

(พ.ศ.2562 – 2564) 
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แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 
(พ.ศ.2562 – 2564) 

เทศบาลตําบลหวยซอ  อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 
มิติที่ 1 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564  
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.การ
สราง
สังคมที่ไม
ทนตอการ
ทุจริต 

1.1การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแกบคุคลทั้ง
ขาราชการการเมือง
ฝายบริหาร  

ขาราชการการเมือง
ฝายสภาทองถิ่นและ
ฝายประจําขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 

1.โครงการเสรมิสรางคุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารทองถิ่น   
สมาชิกสภาทองถิ่น ผูนําชุมชน 
พนักงานครูเทศบาลและพนกังาน
เทศบาล 
2.มาตรการประกาศ กําหนด
นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส
ภายในองคกร 
3.มาตรการจดัทําบันทึกขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 
4.มาตรการสรางความโปรงใสในการ
พิจารณาบรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน 
เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน   
และการมอบหมายงาน 

5.กิจกรรมตรวจสอบและสอบทาน
การใชจายงบประมาณตาม 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป 

6. มาตรการออกคําสั่ง 
มอบหมายงาน 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
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มิติที่ 1 
 

มิต ิ
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2562 ป 2563 ป 2564  

หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 1.2การสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแก
ประชาชนทุกภาคสวน
ในทองถ่ิน 

 

1 โครงการพนักงานเทศบาล 
พนักงานครู ลูกจางประจําและ
พนักงานจางดีเดน 
2. มาตรการจัดทําบันทึกขอตกลง
การปฏิบัติราชการ 
3. โครงการสงเสริมการจัดทําแผน
ชุมชน 
4. โครงการเทศบาลย้ิม บริการ
ประชาชนเคลือ่นท่ี 
3. มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล 
5. มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการ
แผนพัฒนาทองถิ่น 
6. โครงการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดฯ 

- 
 
 
- 
 

  7,000 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

 32,500 

- 
 

 
- 
 

7,000 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

 32,500 

- 
 
 
- 

 
  7,000 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 

 32,500 

 
 
 
 
 
 

เปนไป
ตาม
โครงการ
ในเทศ
บัญญัติ
ของ
เทศบาล
ตําบล 
หวยซอ 

 1.3 สรางจิตสาํนึก
และความตระหนัก
แกเด็กและเยาวชน 
 

1.โครงการอบรมใหความรูเพือ่
เสริมสรางพลเมืองวิถีประชาธิปไตย 
2.โครงการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด 
3.โครงการลอมรักใหครอบครัว ลอม
ร้ัวใหชุมชน 
4.โครงการครอบครัวอบอุนวันรุนจิต
อาสา 
 

35,000 
 

35,000 
 
  35,000 

 
  15,000 

35,000 
 

35,000 
 
  35,000 

 
 15,000 

35,000 
 

35,000 
 
 35,000 

 
15,000 

เปนไป
ตาม
โครงการ
ในเทศ
บัญญัติ
ของ
เทศบาล
ตําบล 
หวยซอ 

มิติที่ 1 รวม 7 มาตรการ 
1 กิจกรรม 
9 โครงการ 

 

159,500 159,500 159,500  



            10 

มิติที่ 2 
 

มิต ิ
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2562 ป 2563 ป 2564  

หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.การบริหาร
ราชหารเพื่อ
ปองกันการ
ทุจริต 

2.1 การแสดง
เจตจํานงทาง
การเมืองในการ
ตอตานการทุจริตของ
ผูบริหาร  
 

1.มาตรการคําแถลงนโยบาย
นายกเทศมนตรีตําบลหวยซอ 
2 มาตรการประกาศคุณธรรมและ
ความโปรงใสของผูบริหาร 
3.มาตรการแผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการทุจรติประจํา
เทศบาลตําบลหวยซอ และการ
รายงานผล(การประเมินคณุธรรม
และความโปรงใส) 

- 
 
- 
 
- 
 

 

- 
 
- 
 
- 

 

- 
 
- 
 
- 

 

 

 2.2มาตรการความ
โปรงใสการปฏิบัติ
ราชการ 

1.มาตรการคณะกรรมการกลั่นกรอง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล ครูและ
ลูกจางประจํา 
2.มาตรการคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
ครู และลูกจางประจํา 

     - 
 
 
 
     - 

     - 
 
 
 
     - 

- 
 

 
 

 - 

 

 2.3มาตรการ
ดุลพินิจในการใช
อํานาจหนาที่ให
เปนไปตามหลกัการ
บริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 

1.มาตรการแผนการจัดหาพัสดุ
ประจําปงบประมาณ 
2.มาตรการรายงานผลการจัดซื้อจัด
จางประจําป 
3.กิจกรรมศูนยขอมูลขาสารของ
เทศบาลตําบลหวยซอ 
4.กิจกรรมศูนยรับแจงการทจุริต 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

 

 2.4การเชดิชูเกียรติ
แกหนวยงาน/บุคคล
ในการดําเนินกิจการ 
การประพฤติปฏิบัติ
ตนใหเปนท่ีประจักษ 

1.โครงการปราชญชุมชน  
ตําบลหวยซอ 
2.โครงการยกยองเชิดชคูรูผูดูแลเด็ก
ดีเดน 
3.โครงการพนกังานดีเดน 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
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มิติที่ 2 
 

มิต ิ
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2562 ป 2563 ป 2564  

หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 2.5มาตรการจัดการ
ในกรณีไดทราบ หรือ
รับแจงบ หรือ
ตรวจสอบพบการ
ทุจริต 

1.มาตรการแผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการทุจรติประจํา
เทศบาลตําบลหวยซอ และการ
รายงานผล(การประเมินคณุธรรม
และความโปรงใส) 
2.มาตรการรองทุกข/รองเรียน ศูนย
รับเร่ืองรองทุกขฯ เทศบาลตาํบล
หวยซอ 
3.กิจกรรมศูนยรับแจงการทจุริต 

- 
 
 
 
 
- 
 
- 

 

- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 

- 
 
 

 
 

- 
 

- 

 

มิติที่ 2 รวม 9 มาตรการ 
3 กิจกรรม 
2 โครงการ 

- - -  
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มิติที่ 3 
 

มิต ิ
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2562 ป 2563 ป 2564  

หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. 
การสงเสริม
บทบาทและ
การมีสวน
รวมของภาค
ประชาชน 

3.1จัดใหมแีละ
เผยแพรขอมูล
ขาวสารในชองทางที่
เปนอํานวยความ
สะดวกแกประชาชน
ไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจ
หนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ไดทุกขั้นตอน 

1.กิจกรรมศูนยขอมูลขาวสารของ
ทางราชการประจําเทศบาลตาํบล
หวยซอ พรอมแตงตั้งเจาหนาที่
รับผิดชอบ 
2.มาตรการแผนการจัดหาพัสดุ
ประจําปงบประมาณ ของเทศบาล
ตําบลหวยซอ 
3.กิจกรรมเผยแพรและประชา- 
สัมพันธคูมือบริการประชาชนและ

ดําเนินการประกาศประชาสมัพันธ 
ตอประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลตําบล
หวยซอ 

- 
 

 
- 
 
 
- 
 
- 

 

- 
 

 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 

 

- 
 

 
- 
 
 
- 
 
- 

 

 

 3.2การรับฟงความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข
ของประชาชน 

1.โครงการประชมุประชาคมระดับ
ตําบลหวยซอ 
2. กิจกรรมการจัดตั้งศูนยรับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกขประจําเทศบาล
ตําบลหวยซอ 
3. กิจกรรมการจัดตั้งศูนยรับแจงการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจํา
เทศบาลตําบลหวยซอ 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

 

 3.3การสงเสริมให
ประชาชนมสีวนรวม
ในการจัดทํา
แผนพัฒนา  
การจัดงบประมาณ 

1.โครงการแผนพัฒนาทองถิ่น 

2.โครงการประชมุประชาคม 
ระดับตําบล 
3.กิจกรรมตัวแทนประชาคมระดับ
หมูบานรวมเขารวมเปน
คณะกรรมการตรวจรับงานจางของ
เทศบาลตําบลหวยซอ 

- 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 

 

มิติที่ 3 รวม 1 มาตรการ 
5 กิจกรรม 
3 โครงการ 

- - -  
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มิติที่ 4 
 

มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2562 ป 2563 ป 2564  

หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.การสงเสริม 
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น  

4.1 มีการจดัวาง
ระบบและรายงานการ
ควบคุมภายใน ตามที่
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินกําหนด 
 

1.มาตรการหนวยตรวจสอบภายใน 
ดําเนินการตามแผนการตรวจสอบ 
ติดตามของหนวยตรวจสอบ  
ภายใน 
 

- 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

 

 4.2 การสนับสนุนให
ภาคประชาชนมีสวน
รวมตรวจสอบ กํากับ 
ดูแลการบริหารงาน
บุคคลเก่ียวกับการ
บรรจุ แตงตั้ง โอน 
ยายขาราชการ 
พนักงาน ลูกจาง 
 

1.มาตรการจดัทําแผนอัตรากําลัง
ประจําหนวยงาน 
2.กิจกรรมคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานเทศบาล 
ครู และลูกจางประจํา 
3.กิจกรรมคณะกรรมการกลั่นกรอง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล ครูและ
ลูกจางประจํา 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

 

 4.3การสงเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ทองถ่ิน 

1.มาตรการใหความรูเกี่ยวกับ
กระบวนการบริหารงานพัสดุ และ
แนวทางการปฏิบัติงาน                  
ตามกฎหมาย และระเบียบที่
เก่ียวของ เพ่ือใหทราบถึง
กระบวนการพัสด ุ
2.โครงการจริยธรรม ความโปรงใส
ในการปฏิบัติราชการ 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

 

มิติที่ 4 รวม 3 มาตรการ 
2 กิจกรรม 
1 โครงการ 

- - -  
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สรุป 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564  
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

มิติที่ 1 รวม 7 มาตรการ 
1 กิจกรรม 
9 โครงการ 

(17 โครงการ) 
 

159,500 159,500 159,500 เปนไป
ตามเทศ
บัญญตัฯิ 

มิติที่ 2 รวม 9 มาตรการ 
3 กิจกรรม 
2 โครงการ 

(14โครงการ) 

- - -  

มิติที่ 3 รวม 1 มาตรการ 
5  กิจกรรม 
3 โครงการ 
(9โครงการ) 

- - -  

มิติที่ 4 รวม 3 มาตรการ 
2 กิจกรรม 
1 โครงการ 
(6โครงการ) 

- - -  

 

รวม 4 มิต ิ
20 มาตรการ 
11 กิจกรรม 
15  โครงการ 

159,500 159,500 159,500 เปนไป
ตามเทศ
บัญญัติฯ 
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สวนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 1 

1.โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูบริหารทองถิ่น  
สมาชิกสภาทองถิ่น ผูนําชุมชน พนักงานครูและพนักงานเทศบาล 
 
2.หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูบริหารทองถ่ิน  

สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูนําชุมชน พนักงานครูและพนักงานเทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
จัดทําขึ้นเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนดานการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมมาภิบาล สงเสริมการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี และเพื่อใหผูปฏิบัติงานทุกระดับของเทศบาลตําบลหวยซอ มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติ
ราชการที่ดีเพ่ือเปนแบบอยางใหแกชุมชน และประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงรายใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานราชการ 

 
3.วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนดานการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมมาภิบาล สงเสริมการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถิ่น ผูนําชุมชน พนักงานครูและพนักงานเทศบาลตําบลหวยซอ 
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

 3.2เพื่อใหผูปฏิบัติงานทุกระดับของเทศบาลตําบลหวยซอ มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการท่ีดี
เพื่อเปนแบบอยางใหแกชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายให
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานราชการ 
 

4.เปาหมาย/ผลผลติ 
 4.1ผูบริหารทองถิ่น เทศบาลตําบลหวยซอ   จํานวน 5   คน 

4.2สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยซอ  จํานวน 12 คน 
4.3พนักงานเทศบาลตําบลหวยซอ   จํานวน 25 คน 
4.4พนักงานจางเทศบาลตําบลหวยซอ  จํานวน 25 คน 
   รวม   จํานวน 67 คน 

 
5.พ้ืนที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
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6.วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมตัโิครงการฯ 
 6.2ประชุมเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพ่ือเตรียมการและสรางความเขาใจโครงการฯ 
 
 6.3ประสานงานผูเกี่ยวของ เชน การเชญิวิทยากร ,เอกสารจัดจัดซื้อ – จัดจาง,จัดเตรยีมสถานที่ ฯลฯ 
 6.4ดําเนินการตามโครงการ 
 6.5สรุปผลการดําเนินการโครงการ และรายงานผล 
 
7.ระยะเวลาดาํเนินการ 

 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 สามารถสงเสริมและสนับสนุนดานการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมมาภิบาล สงเสริมการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีผูบริหารทองถ่ิน สมาชกิสภาทองถิ่น ผูนําชุมชน พนกังานครูและพนักงานเทศบาลตําบลหวย
ซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

 10.2 ผูปฏิบัติงานทุกระดับของเทศบาลตําบลหวยซอ มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการที่ดีเพ่ือ
เปนแบบอยางใหแกชุมชน และประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานราชการ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 2 

1.มาตรการประกาศกําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสภายในองคกร 
 
2.หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือประกาศมาตรการ การสงเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ   
  ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูนําชุมชน พนักงานครูและพนักงานเทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ   
  จังหวัดเชียงรายจัดทําขึ้นเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนดานการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมมาภิบาล สงเสริมการ 
  บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และเพื่อใหผูปฏิบัติงานทุกระดับของเทศบาลตําบลหวยซอ มีคุณธรรม จริยธรรม  
  ในการปฏิบัติราชการที่ดีเพ่ือเปนแบบอยางใหแกชุมชน และประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอ 
  เชียงของ จังหวัดเชียงรายใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานราชการ 
 
3.วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเผยแพรประกาศกําหนดนโยบายคณุธรรมและความโปรงใสภายในเทศบาลตําบลหวยซอ ให
ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอก  ในพืน้ท่ีตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ทราบ 

3.2 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนดานการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมมาภิบาล สงเสริมการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถิ่น ผูนําชุมชน พนักงานครูและพนักงานเทศบาลตําบลหวยซอ 
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 3.3 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานทุกระดับของเทศบาลตําบลหวยซอ มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการที่
ดีเพ่ือเปนแบบอยางใหแกชุมชน และประชาชน และหนวยงานภายนอก ทราบ 

 
4.เปาหมาย/ผลผลติ 
 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธประกาศกําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสภายในเทศบาลตําบล
หวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ทราบ 
 
5.พ้ืนที่ดําเนินการ 
 ตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
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6.วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมตัโิครงการฯ 
 6.2 ประชมุเจาหนาที่ผูเก่ียวของ เพื่อเตรียมการและสรางความเขาใจโครงการฯ 
 6.3 ประสานงานผูเก่ียวของ เชน การเชญิวทิยากร ,เอกสารจัดจดัซื้อ – จัดจาง,จัดเตรยีมสถานที่ ฯลฯ 
 6.4 ดําเนินการตามโครงการ 
 6.5 สรุปผลการดําเนินการโครงการ และรายงานผล 
 
7.ระยะเวลาดาํเนินการ 

 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 สามารถเผยแพรประกาศกําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสภายในเทศบาลตําบลหวยซอ 
ใหประชาชนทัว่ไป หนวยงานภายนอก  ในพื้นท่ีตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ทราบ 

10.2 สามารถสงเสริมและสนับสนุนดานการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมมาภิบาล สงเสริมการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถิ่น ผูนําชุมชน พนกังานครูและพนักงานเทศบาลตําบล 
หวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 10.3 ผูปฏิบัติงานทุกระดับของเทศบาลตําบลหวยซอ มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการที่ดีเพ่ือ
เปนแบบอยางใหแกชุมชน และประชาชน และหนวยงานภายนอก ทราบอยางถูกตอง เหมาะสม 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 3 

1.มาตรการจัดทําทําบันขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
2.หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือเปนมาตรการ การสงเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ   
   ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานครูและพนักงานเทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ   
   จังหวัดเชียงรายจัดทําข้ึนเพื่อสงเสริมและสนับสนุนดานการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมมาภิบาล สงเสริมการ 
    บริหารกิจการบานเมืองที่ดี ในเทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 
3.วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนมาตรการการสงเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ   
   ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานครูและพนักงานเทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ   
   จังหวดัเชียงราย 
 3.2 เพื่อเปนขอตกลงนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสภายในเทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย ระหวางผูบริหาร สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานครูและพนักงานเทศบาลตําบลหวยซอ  
อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย 
 3.3 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานทุกระดับของเทศบาลตําบลหวยซอ มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการที่
ดีเพ่ือเปนแบบอยางใหแกชุมชน และประชาชน และหนวยงานภายนอก  

 
4.เปาหมาย/ผลผลติ 
 จัดทําบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการ ตามนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสภายในเทศบาล 
ตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  
 
5.พ้ืนที่ดําเนินการ 
 ตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 
6.วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมตัโิครงการฯ 
 6.2 ประชมุเจาหนาที่ผูเก่ียวของ เพื่อเตรียมการและสรางความเขาใจโครงการฯ 
 6.3 ประสานงานผูเก่ียวของ เชน การเชญิวทิยากร ,เอกสารจัดจดัซื้อ – จัดจาง,จัดเตรยีมสถานที่ ฯลฯ 
 6.4 ดําเนินการตามโครงการ 
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6.5 สรุปผลการดําเนินการโครงการ และรายงานผล 
 
7.ระยะเวลาดาํเนินการ 

 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 มีมาตรการการสงเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ   
 ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานครูและพนักงานเทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ   
 จังหวัดเชียงราย 
 10.2 มีขอตกลงนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสภายในเทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย ระหวางผูบริหาร สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานครูและพนักงานเทศบาลตําบลหวยซอ  
อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย 
 10.3 ผูปฏิบัติงานทุกระดับของเทศบาลตําบลหวยซอ มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการที่ดีเพ่ือ
เปนแบบอยางใหแกชุมชน และประชาชน และหนวยงานภายนอก  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 4 

1.มาตรการสรางความโปรงใสในการพิจารณาบรรจุแตงตัง้ โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน 
 
2.หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือเปนมาตรการ กรอบการในการควบคุม การพิจารณาการบรรจุ การแตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อน
ตําแหนง/เงินเดือนตามมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ในการพิจารณา กลั่นกรองการปฏิบัติหนาที่เพื่อ
ประกอบการพิจารณาบรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือนของ พนักงานเทศบาล พนักงานครูและ
ลูกจาง เทศบาลตําบลหวยซอ ใหมีมาตรฐาน นาเชื่อถือ เปนไปตาม ระเบียบ กฎหมาย และเปนไปอยางถูกตอง
เหมาะสมและมีความโปรงใส 
 
 
3.วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อเปนมาตรการ กรอบการในการควบคุม การพิจารณาการบรรจุ การแตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อน
ตําแหนง/เงินเดือนตามมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
 3.2 เพ่ือพิจารณา กลั่นกรองการปฏิบัติหนาที่เพ่ือประกอบการพิจารณาบรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อน
ตําแหนง/เงินเดือนของ พนักงานเทศบาล พนักงานครูและลูกจาง เทศบาลตําบลหวยซอ ใหมีมาตรฐาน นาเชื่อถือ 
เปนไปตาม ระเบียบ กฎหมาย และเปนไปอยางถูกตองเหมาะสมและมีความโปรงใส 
 
4.เปาหมาย/ผลผลติ 
 มีคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาความโปรงใสในการพิจารณาบรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/
เงินเดือน (มาจากการคัดเลือกคณะกรรมการ ตัวแทนผูบรหิาร,พนักงานเทศบาล ตัวแทนลูกจาง) 
 
5.พ้ืนที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
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6.วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมตัโิครงการฯ/กิจกรรม 
 6.2 ประชมุเจาหนาที่ผูเก่ียวของ เพื่อเตรียมการและสรางความเขาใจโครงการฯ/กิจกรรม 
 6.3 ประสานงานผูเก่ียวของเพ่ือวางกรอบแนวทางการประเมินฯ 
  6.3.1 ออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ 
  6.3.2 ประสานงานและจดัทําราง,กรอบการดําเนินการ 

6.4 ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 
 6.5 สรุปผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม และรายงานผล 
7.ระยะเวลาดาํเนินการ 

 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 มีมาตรการ กรอบการในการควบคุม การพิจารณาการบรรจุ การแตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อน
ตําแหนง/เงินเดือนตามมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
 10.2 มีการพิจารณา กลั่นกรองการปฏิบัติหนาที่เพ่ือประกอบการพิจารณาบรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน 
เลื่อนตําแหนง/เงินเดือนของ พนักงานเทศบาล พนักงานครูและลูกจาง เทศบาลตําบลหวยซอ ใหมีมาตรฐาน 
นาเชื่อถือ เปนไปตาม ระเบียบ กฎหมาย และเปนไปอยางถูกตองเหมาะสมและมีความโปรงใส 

 
 
 
 
 
 
 
 



            24 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 5 

1.กิจกรรมตรวจสอบและสอบทานการใชจายงบประมาณรายจายประจําป 
 
2.หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือเปนมาตรการ กรอบการในการควบคุม การพิจารณาการใชจายงบประมาณของเทศบาลตําบลหวยซอ 
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อใหการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมาย 
และเพื่อใหเกิดการตรวจสอบรายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ของเทศบาลตาํบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย ใหมมีาตรฐาน นาเชื่อถือ เปนไปตาม ระเบียบ กฎหมาย และเปนไปอยางถูกตองเหมาะสมและมคีวาม
โปรงใส 
  
3.วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนมาตรการ กรอบการในการควบคุม การพิจารณาการใชจายงบประมาณของเทศบาลตําบล
หวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 3.2 เพ่ือใหการใชจายงบประมาณเปนไปตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมาย และเพื่อใหเกิดการ
ตรวจสอบรายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ของเทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 3.3 เพื่อใหมีมาตรฐาน นาเชื่อถือ เปนไปตาม ระเบียบ กฎหมาย และเปนไปอยางถูกตองเหมาะสมและ   
มีความโปรงใส 
 
4.เปาหมาย/ผลผลติ 
  มีการตรวจสอบการควบคุม การพิจารณาการใชจายงบประมาณของเทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียง
ของ จังหวัดเชยีงราย (รายงานการใชงบประมาณรายจายประจําป โดยรวบรวมจากการรายงานการเงินและการ
รายงานการจัดซื้อ- จัดจาง ประจําเดือน) 
 
5.พ้ืนที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
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6.วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมตัโิครงการฯ/กิจกรรม 
 6.2 ประชมุเจาหนาที่ผูเก่ียวของ เพื่อเตรียมการและสรางความเขาใจโครงการฯ/กิจกรรม 
 6.3 ประสานงานผูเก่ียวของเพ่ือวางกรอบแนวทางการประเมินฯ 
  6.3.1 ตรวจสอบการใชงบประมาณ ประจาํเดือน 
  6.3.2 ตรวจสอบการจัดซื้อ-จัดจางประจําเดือน 

6.4 ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 
 6.5 สรุปผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม และรายงานผล 
7.ระยะเวลาดาํเนินการ 

 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 เพื่อเปนมาตรการ กรอบการในการควบคุม การพิจารณาการใชจายงบประมาณของเทศบาลตําบล
หวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 10.2 เพ่ือใหการใชจายงบประมาณเปนไปตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมาย และเพ่ือใหเกิดการ
ตรวจสอบรายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ของเทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 10.3 เพื่อใหมีมาตรฐาน นาเชื่อถือ เปนไปตาม ระเบียบ กฎหมาย และเปนไปอยางถูกตองเหมาะสมและ   
มีความโปรงใส 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 6 

1.มาตรการออกคําสั่งมอบหมายงาน 
 
2.หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือเปนมาตรการ กรอบการในการควบคุม การพิจารณาการบริหารจัดการ การปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
ใหเปนไปตามกรอบ มาตรฐาน ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เก่ียวของเพื่อใหการปฏิบัติหนาท่ี เพื่อสราง
มาตรฐานการบริหารงานในหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความถูกตอง เหมาะสม และตอบสนองตอการ
จัดการบริหารสาธารณะของหนวยงานใหตรงตอความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดตรงตามความตองการตอไป 
  
3.วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนมาตรการ กรอบการในการควบคุม การพิจารณาการบริหารจัดการ การปฏิบัติหนาที่ราชการ 
ใหเปนไปตามกรอบ มาตรฐาน ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เก่ียวของ 
 3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติหนาที่ เพ่ือสรางมาตรฐานการบริหารงานในหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
มีความถูกตอง เหมาะสม 
 3.3 เพ่ือสรางมาตรฐานการบริหารงานในหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความถูกตอง เหมาะสม 
และตอบสนองตอการจัดการบริหารสาธารณะของหนวยงานใหตรงตอความตองการของประชาชนในพ้ืนที่ไดตรง
ตามความตองการตอไป 
 
4.เปาหมาย/ผลผลติ 
  มีคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคําสั่งแบงงาน สวน/ฝาย/กอง ของเทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย เพ่ือกําหนดงาน,การแบงงาน และการควบคุมการดําเนนิงาน 
 
5.พ้ืนที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
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6.วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมตัโิครงการฯ/กิจกรรม 
 6.2 ประชมุเจาหนาที่ผูเก่ียวของ เพื่อเตรียมการและสรางความเขาใจโครงการฯ/กิจกรรม 
 6.3 ประสานงานผูเก่ียวของเพ่ือวางกรอบแนวทางการประเมินฯ 
  6.3.1 ออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ 
  6.3.2 ประสานงานและจดัทําราง,กรอบการดําเนินการ/การแบงงาน 

6.4 ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 
 6.5 สรุปผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม และรายงานผล 
7.ระยะเวลาดาํเนินการ 

 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 มมีาตรการ กรอบการในการควบคุม การพิจารณาการบริหารจัดการ การปฏิบัติหนาที่ราชการ 
ใหเปนไปตามกรอบ มาตรฐาน ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เก่ียวของ 
 10.2 การปฏิบัติหนาท่ี สรางมาตรฐานการบริหารงานในหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
มีความถูกตอง เหมาะสม 
 10.3 สามารถสรางมาตรฐานการบริหารงานในหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความถูกตอง 
เหมาะสม และตอบสนองตอการจัดการบริหารสาธารณะของหนวยงานใหตรงตอความตองการของประชาชนใน
พื้นที่ไดตรงตามความตองการตอไป 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 7 

1.โครงการพนกังานครู ลูกจางประจําและพนักงานจางดีเดน 
 
2.หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือเปนการยกยองเชิดชูพนกังานครู ลูกจางประจําและพนักงานจางดีเดน ในเทศบาลตําบลหวยซอ 
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อสงเสริมใหบุคลากรในหนวยงานมีความซื่อสตัย สุจริต มีจิตสาธารณะและไม
เกิดผลประโยชนทับซอน เพ่ือใหบุคลากรในหนวยงานเปนบุคคลตนแบบและปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดประโยชน
แกประชาชนทองถ่ิน 
  
3.วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการยกยองเชิดชพูนักงานครู ลูกจางประจําและพนักงานจางดีเดน ในเทศบาลตําบลหวยซอ 
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 3.2 เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรในหนวยงานมีความซื่อสตัย สุจริต มีจติสาธารณะและไมเกิดผลประโยชนทับ
ซอน 
 3.3 เพ่ือใหบุคลากรในหนวยงานเปนบุคคลตนแบบและปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดประโยชนแก
ประชาชนทองถ่ิน 
 
4.เปาหมาย/ผลผลติ 
  มีคณะกรรมการเพื่อพิจารณาพนักงานครู ลูกจางประจําและพนักงานจางดีเดน 
5.พ้ืนที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 
6.วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมตัโิครงการฯ/กิจกรรม 
 6.2 ประชมุเจาหนาที่ผูเก่ียวของ เพื่อเตรียมการและสรางความเขาใจโครงการฯ/กิจกรรม 
 6.3 ประสานงานผูเก่ียวของเพ่ือวางกรอบแนวทางการประเมินฯ 
  6.3.1 ออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ 
  6.3.2 ประสานงานและจดัทําราง,กรอบการดําเนินการคัดเลือก 

6.4 ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 
 6.5 สรุปผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม และรายงานผล 
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7.ระยะเวลาดาํเนินการ 

 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 เพื่อเปนการยกยองเชิดชูพนักงานครู ลูกจางประจําและพนักงานจางดีเดน ในเทศบาลตําบลหวยซอ 
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 10.2 เพื่อสงเสริมใหบคุลากรในหนวยงานมีความซื่อสตัย สุจรติ มีจิตสาธารณะและไมเกิดผลประโยชน
ทับซอน 
 10.3 เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานเปนบุคคลตนแบบและปฏิบัติหนาทีร่าชการใหเกิดประโยชนแก
ประชาชนทองถ่ิน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 8 

1.โครงการสงเสริมการจดัทําแผนชุมชน 
 
2.หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการของ เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เปนไปตามอํานาจ
หนาท่ี สงเสริมการมีสวนรวม รักษาผลประโยชนสาธารณะ เพื่อตอตานการทุจริตและสงเสริมการมีจิตสาธารณะ
ของประชาชนในพื้นที่ และสงเสริมใหการจาํทําแผนชมุชนเปนไปตามความตองการของชุมชนอยางแทจริงโดย
อาศัยหนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่เกีย่วของ  
  
3.วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการของ เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เปนไปตาม
อํานาจหนาที่ 
 3.2 เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวม รักษาผลประโยชนสาธารณะ เพื่อตอตานการทุจริตและสงเสรมิการมจีิต
สาธารณะของประชาชนในพืน้ที่  
 3.3 เพ่ือสงเสริมใหการจําทําแผนชมุชนเปนไปตามความตองการของชุมชนอยางแทจริงโดยอาศัยหนังสือ
สั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของ 
 
4.เปาหมาย/ผลผลติ 
  มีคณะกรรมการแผนชมุชน ประจําหมูบาน เพื่อคัดเลือกตวัแทนเปนคณะกรรมการแผนชุมชนตําบล 
 
5.พ้ืนที่ดําเนินการ 
 23 หมูบาน ตาํบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 
6.วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมตัโิครงการฯ/กิจกรรม 
 6.2 ประชมุเจาหนาที่ผูเก่ียวของ เพื่อเตรียมการและสรางความเขาใจโครงการฯ/กิจกรรม 
 6.3 ประสานงานผูเก่ียวของเพ่ือวางกรอบแนวทางการประเมินฯ 

6.4 ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 
 6.5 สรุปผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม และรายงานผล 
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7.ระยะเวลาดาํเนินการ 

 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 

 งบประมาณ ป พ.ศ. 2562 จํานวน 7,000.- บาท  
 งบประมาณ ป พ.ศ. 2563 จํานวน 7,000.-บาท 
 งบประมาณ ป พ.ศ. 2564 จํานวน 7,000.-บาท  
   (รวมงบประมาณ 21,000.-บาท / สองหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 การปฏิบัติราชการของ เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เปนไปตามอํานาจ
หนาท่ี 
 10.2 สงเสริมการมีสวนรวม รักษาผลประโยชนสาธารณะ เพ่ือตอตานการทุจริตและสงเสริมการมีจิต
สาธารณะของประชาชนในพืน้ที่  
 10.3 การจําทําแผนชุมชนเปนไปตามความตองการของชุมชนอยางแทจริงโดยอาศัยหนังสือสั่งการ 
ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 9 

1.โครงการเทศบาลย้ิม บริการประชาชนเคลื่อนที่ 
 
2.หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการของ เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เปนไปตามอํานาจ
หนาท่ี สงเสริมการมีสวนรวม รักษาผลประโยชนสาธารณะ เพื่อตอตานการทุจริตและสงเสริมการมีจิตสาธารณะ
ของประชาชนในพื้นที่ และเปดโอกาสใหประชาชนในพื้นที่สามารถตรวจสอบ สอบถามและขอขอมลูท่ีเกี่ยวของ
จากเจาหนาที่ไดโดยการบริการเคลื่อนที่ของเจาหนาท่ีเทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
  
3.วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการของ เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เปนไปตาม
อํานาจหนาที่ 
 3.2 เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวม รักษาผลประโยชนสาธารณะ เพื่อตอตานการทุจริตและสงเสรมิการมจีิต
สาธารณะของประชาชนในพืน้ที่  
 3.3 เพ่ือสงเสริมและเปดโอกาสใหประชาชนในพ้ืนท่ีสามารถตรวจสอบ สอบถามและขอขอมลูที่เกีย่วของ
จากเจาหนาที่ไดโดยการบริการเคลื่อนที่ของเจาหนาที่เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 
4.เปาหมาย/ผลผลติ 
 โครงการเทศบาลย้ิมเปนการ ลงพ้ืนที่ใหคําปรึกษา รับฟงปญหา และใหคาํปรึกษาแกประชาชนในพื้นที่
เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 
5.พ้ืนที่ดําเนินการ 
 23 หมูบาน ตาํบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 
6.วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมตัโิครงการฯ/กิจกรรม 
 6.2 ประชมุเจาหนาที่ผูเก่ียวของ เพื่อเตรียมการและสรางความเขาใจโครงการฯ/กิจกรรม 
 6.3 ประสานงานผูเก่ียวของเพ่ือวางกรอบแนวทางการประเมินฯ 

6.4 ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 
 6.5 สรุปผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม และรายงานผล 
 



            33 
 
7.ระยะเวลาดาํเนินการ 

 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 การปฏิบัติราชการของ เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เปนไปตามอํานาจ
หนาท่ีอยางถูกตอง เหมาะสม 
 10.2 สามารถสงเสริมการมีสวนรวม รักษาผลประโยชนสาธารณะ เพ่ือตอตานการทุจริตและสงเสริมการ
มีจิตสาธารณะของประชาชนในพื้นท่ี  
 10.3 สามารถสงเสริมและเปดโอกาสใหประชาชนในพ้ืนทีส่ามารถตรวจสอบ สอบถามและขอขอมูลที่
เกี่ยวของจากเจาหนาที่ไดโดยการบริการเคลื่อนที่ของเจาหนาที่เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 10 

1.มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
 
2.หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการของ เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เปนไปตามอํานาจ
หนาท่ี สงเสริมการมีสวนรวม รักษาผลประโยชนสาธารณะ เพื่อตอตานการทุจริตและสงเสริมการมีจิตสาธารณะ
ของประชาชนในพื้นที่ และสงเสริมใหการจาํทําแผนชมุชนเปนไปตามความตองการของชุมชนอยางแทจริงโดย
อาศัยหนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่เกีย่วของ  
  
3.วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการของ เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เปนไปตาม
อํานาจหนาที่ 
 3.2 เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวม รักษาผลประโยชนสาธารณะ เพื่อตอตานการทุจริตและสงเสรมิการ 
มีจิตสาธารณะของประชาชนในพื้นท่ี  
 3.3 เพ่ือสงเสริมใหการจําทําแผนชมุชนเปนไปตามความตองการของชุมชนอยางแทจริงโดยอาศัยหนังสือ
สั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของ 
 
4.เปาหมาย/ผลผลติ 
  มีคณะกรรมการแผนพัฒนาทองถ่ิน เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชยีงราย 
 
5.พ้ืนที่ดําเนินการ 
 ตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 
6.วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมตัโิครงการฯ/กิจกรรม 
 6.2 ประชมุเจาหนาที่ผูเก่ียวของ เพื่อเตรียมการและสรางความเขาใจโครงการฯ/กิจกรรม 
 6.3 ประสานงานผูเก่ียวของเพ่ือวางกรอบแนวทางการประเมินฯ 

6.4 ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 
 6.5 สรุปผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม และรายงานผล 
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7.ระยะเวลาดาํเนินการ 

 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 การปฏิบัติราชการของ เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เปนไปตามอํานาจ
หนาท่ี 
 10.2 สงเสริมการมีสวนรวม รักษาผลประโยชนสาธารณะ เพ่ือตอตานการทุจริตและสงเสริมการมีจิต
สาธารณะของประชาชนในพืน้ที่  
 10.3 การจําทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนไปตามความตองการของชุมชนอยางแทจริงโดยอาศัยหนังสอืสั่ง
การ ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 11 

1.โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิฯ 
 
2.หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักเร่ืองยาเสพตดิแกเด็ก เยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่ ใหการ
ประพฤติเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม  เพ่ือสงเสริมใหมีการนําหลักสูตรลูกเสือชอสะอาดไปใชในสถานศึกษา ,
เพ่ือสงเสริมหลกัสูตรเก่ียวกับการสรางจิตสํานึกความซื่อสตัย หรือหลักสูตรโตไปไมโกง เพ่ือใหเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพืน้ที่ ใหการประพฤติเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสมตอไป   
  
3.วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักเรื่องยาเสพติดแกเด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ใหการ
ประพฤติเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม 
 3.2 เพ่ือสงเสริมใหมกีารนําหลักสตูรลูกเสอืชอสะอาดไปใชในสถานศึกษา ,เพื่อสงเสริมหลักสตูรเกี่ยวกับ
การสรางจิตสํานึกความซื่อสตัย หรือหลักสูตรโตไปไมโกง เพื่อใหเด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ใหการ
ประพฤติเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสมตอไป   
 
4.เปาหมาย/ผลผลติ 
  มีคณะกรรมการแผนพัฒนาทองถ่ิน เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชยีงราย 
 
5.พ้ืนที่ดําเนินการ 
 ตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 
6.วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมตัโิครงการฯ/กิจกรรม 
 6.2 ประชมุเจาหนาที่ผูเก่ียวของ เพื่อเตรียมการและสรางความเขาใจโครงการฯ/กิจกรรม 
 6.3 ประสานงานผูเก่ียวของเพ่ือวางกรอบแนวทางการประเมินฯ 

6.4 ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 
 6.5 สรุปผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม และรายงานผล 
 
7.ระยะเวลาดาํเนินการ 

 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
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8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ.2562  จํานวน 32,500.-บาท 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2563  จํานวน 32,500.-บาท 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2564  จํานวน 32,500.-บาท 
   (รวมงบประมาณ จํานวน 97,500.-บาท /เกาหมื่นเจ็ดพันหารอยบาทถวน) 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 สามารถสรางจิตสํานึกและความตระหนักเรื่องยาเสพติดแกเดก็ เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ี ให
การประพฤติเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม 
 10.2 สามารถสงเสริมใหมีการนําหลักสตูรลกูเสือชอสะอาดไปใชในสถานศึกษา สามารถสงเสริมหลกัสูตร
เกี่ยวกับการสรางจิตสํานึกความซื่อสัตย หรือหลักสตูรโตไปไมโกง และเด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ี ใหการ
ประพฤติเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสมตอไป   
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 12 

1.โครงการอบรมใหความรูเพือ่เสริมสรางพลเมืองวิถีประชาธิปไตย 
 
2.หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 เพ่ืออบรมใหความรูสรางจิตสาํนึกเรื่องพลเมืองวิถีประชาธิปไตยและสงเสริมและสรางความตระหนักรูและ
มีสวนรวมของเยาวชนและประชาชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต สรางจิตสาธารณะใหแกเยาวชนและ
ประชาชนในปองกันและแกไขปญหาตามวถีิประชาธิปไตยใหเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสมตอไป   
  
3.วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ืออบรมใหความรูสรางจิตสํานึกเร่ืองพลเมืองวิถีประชาธิปไตยและสงเสริมและสรางความตระหนัก
รูและมสีวนรวมของเยาวชนและประชาชนในการปองกันและปราบปรามการทุจรติ 
 3.2 เพ่ือสรางจิตสาธารณะใหแกเยาวชนและประชาชนในปองกันและแกไขปญหาตามวิถีประชาธิปไตยให
เปนไปอยางถูกตอง เหมาะสมตอไป   
 
4.เปาหมาย/ผลผลติ 
  จัดอบรมในสถานศึกษา ปละ 1 โรงเรียน (3 ป 3 โรงเรียน) ในพื้นที่เทศบาลตําบลหวยซอ  
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 
5.พ้ืนที่ดําเนินการ 
 โรงเรียน/สถานศึกษา 3 โรงเรียน ในตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 
6.วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมตัโิครงการฯ/กิจกรรม 
 6.2 ประชมุเจาหนาที่ผูเก่ียวของ เพื่อเตรียมการและสรางความเขาใจโครงการฯ/กิจกรรม 
 6.3 ประสานงานผูเก่ียวของเพ่ือวางกรอบแนวทางการประเมินฯ 

6.4 ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 
 6.5 สรุปผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม และรายงานผล 
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7.ระยะเวลาดาํเนินการ 

 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ.2562  จํานวน 35,000.-บาท 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2563  จํานวน 35,000.-บาท 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2564  จํานวน 35,000.-บาท 
   (รวมงบประมาณ จํานวน 105,000.-บาท /หนึ่งแสนหาพันบาทถวน) 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1  ใหความรูสรางจิตสํานึกเร่ืองพลเมืองวิถีประชาธิปไตยและสงเสรมิและสรางความตระหนักรูและมี
สวนรวมของเยาวชนและประชาชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 10.2 สรางจิตสาธารณะใหแกเยาวชนและประชาชนในปองกันและแกไขปญหาตามวถิีประชาธิปไตยให
เปนไปอยางถูกตอง เหมาะสมตอไป   
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 13 

1.โครงการลอมรักใหครอบครัวลอมร้ัวใหชมุชน 
 
2.หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 เพ่ืออบรมใหความรูสรางจิตสาํนึกเรื่องการพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะใหประชาชนรักษาผลประโยชน
สวนรวมรวมกันเพื่อสงเสริมใหประชาชนนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวันและชีวิต
ครอบครัว เพ่ือสงเสริมและสรางความตระหนักการแยกแยะประโยชนสวนตัวกับประโยชนสวนรวมใหแกตัวเอง 
ชุมชน 
  
3.วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ืออบรมใหความรูสรางจิตสํานึกเร่ืองการพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะใหประชาชนรักษาผลประโยชน
สวนรวมรวมกัน 
 3.2 เพ่ือสงเสริมใหประชาชนนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจาํวันและชีวิต
ครอบครัว 
 3.3 เพ่ือสงเสริมและสรางความตระหนักการแยกแยะประโยชนสวนตัวกับประโยชนสวนรวมใหแกตวัเอง 
ชุมชน 
 
4.เปาหมาย/ผลผลติ 
  จัดอบรมใหความรู ประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลตําบลหวยซอ ปงบประมาณละ 1 ครั้ง (รวม 3 ป /3 ครั้ง)  
 
5.พ้ืนที่ดําเนินการ 
 ตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย(รวม 3 ครั้ง) 
 
6.วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมตัโิครงการฯ/กิจกรรม 
 6.2 ประชมุเจาหนาที่ผูเก่ียวของ เพื่อเตรียมการและสรางความเขาใจโครงการฯ/กิจกรรม 
 6.3 ประสานงานผูเก่ียวของเพ่ือวางกรอบแนวทางการประเมินฯ 

6.4 ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 
 6.5 สรุปผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม และรายงานผล 
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7.ระยะเวลาดาํเนินการ 

 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ.2562  จํานวน 35,000.-บาท 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2563  จํานวน 35,000.-บาท 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2564  จํานวน 35,000.-บาท 
   (รวมงบประมาณ จํานวน 105,000.-บาท /หนึ่งแสนหาพันบาทถวน) 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 กองการศึกษา เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 สามารถอบรมใหความรูสรางจิตสํานกึเร่ืองการพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะใหประชาชนรักษา
ผลประโยชนสวนรวมรวมกัน 
 10.2 สามารถสงเสริมใหประชาชนนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวันและชวิีต
ครอบครัว 
 10.3 สามารถสงเสริมและสรางความตระหนักการแยกแยะประโยชนสวนตัวกับประโยชนสวนรวมใหแก
ตัวเอง ชุมชน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 14 

1.มาตรการแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําเทศบาลตําบลหวยซอ และการรายงานผล    
   (การประเมนิคุณธรรมและความโปรงใส ITA) 
 
2.หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือจัดทําคูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สําหรับเทศบาลตําบลหวยซอ เพื่อสรางความรู 
ความเขาใจ กรอบและแนวทางการจําทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เพ่ือใหเกิดความเชื่อมั่นในการทํางานที่โปรงใส สุจรติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อีกทั้งเปนกลไกสําคัญในการ
ปองกันไมใหมกีารใชอํานาจ หนาที่ในการบริหารราชการโดยมชิอบไดอีกทางหนึ่ง 
  
3.วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือจัดทําคูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สําหรับเทศบาลตําบลหวยซอ 
 3.2 เพ่ือกรอบและแนวทางการจําทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เพ่ือใหเกิดความเชื่อมั่นในการทํางานที่โปรงใส สุจรติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 3.3 เพ่ือเปนกลไกสําคัญในการปองกันไมใหมีการใชอํานาจ หนาที่ในการบริหารราชการโดยมชิอบไดอีก
ทางหนึ่ง 
  
4.เปาหมาย/ผลผลติ 
 เพ่ือจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลหวยซอ ปงบประมาณละ 1 ครั้ง  
(รวม 3 ป /3 ครั้ง)  
 
5.พ้ืนที่ดําเนินการ 
 ตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 
6.วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมตัโิครงการฯ/กิจกรรม 
 6.2 ประชมุเจาหนาที่ผูเก่ียวของ เพื่อเตรียมการและสรางความเขาใจโครงการฯ/กิจกรรม 
 6.3 ประสานงานผูเก่ียวของเพ่ือวางกรอบแนวทางการประเมินฯ 

6.4 ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 
 6.5 สรุปผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม และรายงานผล 
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7.ระยะเวลาดาํเนินการ 

 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 เพื่อจัดทําคูมือการจัดทําแผนปฏิบัตกิารปองกันการทุจริต สําหรบัเทศบาลตําบลหวยซอ 
 10.2 เพื่อกรอบและแนวทางการจําทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อใหเกิดความเชื่อมัน่ในการทํางานท่ีโปรงใส สจุริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 10.3 เพื่อเปนกลไกสําคัญในการปองกันไมใหมีการใชอํานาจ หนาที่ในการบริหารราชการโดยมชิอบไดอีก
ทางหนึ่ง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 15 

1.มาตรการคณะกรรมการกลั่นกรองกาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ครูและลูกจางประจํา 
 
2.หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือรวมเปนคณะกรรมการกลั่นกรอง พิจารณาการประเมิน วางกรอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานเทศบาล คร ูและลูกจางของเทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย    เพื่อ
สรางความรู ความเขาใจ กรอบและแนวทางการจําทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อใหเกิดความเชื่อมัน่ในการทํางานท่ีโปรงใส สจุริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อีกท้ังเปนกลไก
สําคญัในการปองกันไมใหมีการใชอํานาจและเปนแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี ใหเปนตัวอยางของบุคลากรใน
หนวยงานและสามารถสรางความชื่อมั่นใหกบัหนวยงานบุคคลภายนอก และเพื่อใหมีคณะกรรมการที่มาจาก
ตัวแทนจากทุกภาคสวนของหนวยงาน 
  
3.วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือวางแนวทาง กรอบการประเมินเพือ่พัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อใชเปนแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล คร ูและลูกจางของเทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย    
 3.2 เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ กรอบและแนวทางการจําทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหเกิดความเชื่อมั่นในการทํางานที่โปรงใส สุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
อีกทั้งเปนกลไกสําคัญในการปองกันไมใหมกีารใชอํานาจและเปนแนวทางการปฏิบัติราชการทีด่ี ใหเปนตัวอยาง
ของบุคลากรในหนวยงานและสามารถสรางความชื่อมั่นใหกับหนวยงานบุคคลภายนอก 
 3.3 เพ่ือใหมีคณะกรรมการทีม่าจากตัวแทนจากทุกภาคสวนของหนวยงาน 
  
4.เปาหมาย/ผลผลติ 
 ปละ 2 คร้ัง (เดือนเมษายน และเดือนตุลาคม) เพื่อพิจารณาความดี ความชอบ และประมวลการปฏิบัติ
ราชการ 
 
5.พ้ืนที่ดําเนินการ 
 ตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
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6.วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมตัโิครงการฯ/กิจกรรม 
 6.2 ประชมุเจาหนาที่ผูเก่ียวของ เพื่อเตรียมการและสรางความเขาใจโครงการฯ/กิจกรรม 
 6.3 ประสานงานผูเก่ียวของเพ่ือวางกรอบแนวทางการประเมินฯ 

6.4 ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 
 6.5 สรุปผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม และรายงานผล 
7.ระยะเวลาดาํเนินการ 

 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 มแีนวทาง กรอบการประเมินเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อใชเปนแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล คร ูและลูกจางของเทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย     

10.2 สามารถสรางความรู ความเขาใจ กรอบและแนวทางการจําทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือใหเกิดความเชื่อมัน่ในการทํางานที่โปรงใส สจุริตขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น อีกทั้งเปนกลไกสําคญัในการปองกันไมใหมีการใชอํานาจและเปนแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี ใหเปน
ตัวอยางของบุคลากรในหนวยงานและสามารถสรางความชื่อมั่นใหกับหนวยงานบุคคลภายนอก 

10.3 มคีณะกรรมการที่มาจากตัวแทนจากทุกภาคสวนของหนวยงานเพื่อประเมินและกลั่นกรองการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ครู และลูกจางของเทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย     

 
 
 
 
 

 



           46 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 16 

1.มาตรการคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครู และลูกจางประจํา 
 
2.หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล คร ุและลกูจางประจํา เพ่ือวางกรอบ
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล คร ูและลูกจางของเทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย    เพ่ือเปนกรอบและแนวทางการจําทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหเกิดความเชื่อมัน่ในการทํางานที่โปรงใส สจุริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อยก
ยองและเชิดชบูุคลกรในหนวยงานที่ปฏิบัติหนาที่ ท่ีมผีลงานในหนวยงานและเพื่อสงเสริมใหปฏิบัติหนาท่ีราชการ
ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 
  
3.วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล คร ุและลูกจางประจํา 

3.2 เพ่ือวางกรอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล คร ูและลกูจางของ
เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

3.3 เพ่ือเปนกรอบและแนวทางการจําทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อใหเกิดความเชื่อมัน่ในการทํางานท่ีโปรงใส สจุริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อยกยองและเชิดชู
บุคลกรในหนวยงานที่ปฏิบัติหนาที่ ท่ีมผีลงานในหนวยงานและเพื่อสงเสริมใหปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ
โปรงใส ตรวจสอบได 
  
4.เปาหมาย/ผลผลติ 
 ปละ 2 คร้ัง (เดือนเมษายน และเดือนตุลาคม) เพื่อพิจารณาประเมินผลงานและเลื่อนข้ันเงินเดือน  
 
5.พ้ืนที่ดําเนินการ 
 ตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
6.วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมตัโิครงการฯ/กิจกรรม 
 6.2 ประชมุเจาหนาที่ผูเก่ียวของ เพื่อเตรียมการและสรางความเขาใจโครงการฯ/กิจกรรม 
 6.3 ประสานงานผูเก่ียวของเพ่ือวางกรอบแนวทางการประเมินฯ 

6.4 ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 
 6.5 สรุปผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม และรายงานผล 
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7.ระยะเวลาดาํเนินการ 

 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 สามารถจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครุ และลูกจางประจํา 
10.2 สามารถวางกรอบแนวทางการประเมนิผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ครู และลูกจาง

ของเทศบาลตาํบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
10.3 มีกรอบและแนวทางการจําทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เพ่ือใหเกิดความเชื่อมั่นในการทํางานที่โปรงใส สุจรติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อยกยองและเชิดชูบุคลกร
ในหนวยงานที่ปฏิบัติหนาที่ ท่ีมีผลงานในหนวยงานและเพ่ือสงเสริมใหปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความโปรงใส 
ตรวจสอบได 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 17 

1.กิจกรรมศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 
2.หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารประจําเทศบาลตําบลหวยซอ เพื่อเปนที่รวมขอมูล ประกาศ ขอมูลโครงการ 
การจัดซื้อจดัจาง และการตรวจสอบการใชงบประมาณตามโครงการเทศบัญญตัิ เทศบาลตําบลหวยซอ  เพื่อให
ประชาชนหรือผูสนใจสามารถเขาตรวจสอบ ขอขอมูลและเพ่ือเสนอความคิดเห็นและมสีวนรวมในกระบวนการ
บริหารจัดการสาธารณะของหนวยงานไดอยางถูกตอง เปนไปตามหนังสอืสั่งการ ระเบยีบ กฎหมายทีเ่กี่ยวของ  
  
3.วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารประจําเทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 3.2 เพ่ือเปนที่รวมขอมูล ประกาศ ขอมูลโครงการ การจัดซื้อจัดจาง และการตรวจสอบการใช
งบประมาณตามโครงการเทศบัญญตัิ เทศบาลตําบลหวยซอ   
 3.3 เพ่ือใหประชาชนหรือผูสนใจสามารถเขาตรวจสอบ ขอขอมูลและเพ่ือเสนอความคิดเห็นและมีสวน
รวมในกระบวนการบริหารจัดการสาธารณะของหนวยงานไดอยางถูกตอง เปนไปตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ 
กฎหมายที่เก่ียวของ 
  
4.เปาหมาย/ผลผลติ 
 จัดตั้งศูนยขอมลูขาวสาร ประจําเทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  
 
5.พ้ืนที่ดําเนินการ 
 ตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
6.วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมตัโิครงการฯ/กิจกรรม 
 6.2 ประชมุเจาหนาที่ผูเก่ียวของ เพื่อเตรียมการและสรางความเขาใจโครงการฯ/กิจกรรม 
 6.3 ประสานงานผูเก่ียวของเพ่ือวางกรอบแนวทางการประเมินฯ 

6.4 ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 
 6.5 สรุปผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม และรายงานผล 
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7.ระยะเวลาดาํเนินการ 

 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

 

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 สามารถจัดตั้งศูนยขอมลูขาวสารประจําเทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 10.2 เพื่อเปนศูนยรวมขอมูล ประกาศ ขอมลูโครงการ การจัดซื้อจัดจาง และการตรวจสอบการใช
งบประมาณตามโครงการเทศบัญญตัิ เทศบาลตําบลหวยซอ   
 10.3  ประชาชนหรือผูสนใจสามารถเขาตรวจสอบ ขอขอมูลและเพ่ือเสนอความคิดเหน็และมีสวนรวมใน
กระบวนการบริหารจัดการสาธารณะของหนวยงานไดอยางถูกตอง เปนไปตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวของได 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



           50 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 18 

1.มาตรการใหความรูเกี่ยวกับกระบวนการบริหารพัสดุ 
 
2.หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 เพ่ืออบรมใหความรูเกี่ยวกับกระบวนการบริหารพัสดใุหกบัเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ ในการปฏิบัติหนาทีท่ี่
เกี่ยวของ เพ่ือใหสามารถนําหนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวของมาเปนแนวทางการปฏิบัติงานทราบ  
เพ่ือใหผูปฏิบัตหินาที่ที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจาง กระบวนการตรวจรับพัสดุ กระบวนการดานเอกสารและ
งบประมาณเปนไปอยางถูกตองเหมาะสมถกูตองตามระเบียบกฎหมาย มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบไดและ
เกิดประโยชนสาธารณะมากที่สุด 
  
3.วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหความรูเก่ียวกับกระบวนการบริหารพัสดุใหกับเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ ในการปฏิบัติหนาที่ที่
เกี่ยวของ 
 3.2 เพ่ือใหสามารถนําหนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของมาเปนแนวทางการปฏิบัติงานทราบ  
เพ่ือใหผูปฏิบัติหนาที่ที่เก่ียวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจาง กระบวนการตรวจรับพัสดุ กระบวนการดานเอกสารและ
งบประมาณเปนไปอยางถูกตองเหมาะสมถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 
 3.3 เพื่อใหผูปฏิบัติงานตามกระบวนการดานเอกสารและงบประมาณและพัสดุดําเนินการเปนไปอยาง
ถูกตองเหมาะสมถูกตองตามระเบียบกฎหมาย มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบไดและเกิดประโยชนสาธารณะ
มากที่สุด 
 
4.เปาหมาย/ผลผลติ 
 4.1ผูบริหารทองถิ่น เทศบาลตําบลหวยซอ  จํานวน 5   คน 

4.2สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยซอ  จํานวน 12 คน 
4.3พนักงานเทศบาลตําบลหวยซอ   จํานวน 25 คน 
4.4พนักงานจางเทศบาลตําบลหวยซอ  จํานวน 25 คน 
   รวม   จํานวน 67 คน 

 
5.พ้ืนที่ดําเนินการ 
 ตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
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6.วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมตัโิครงการฯ/กิจกรรม 
 6.2 ประชมุเจาหนาที่ผูเก่ียวของ เพื่อเตรียมการและสรางความเขาใจโครงการฯ/กิจกรรม 
 6.3 ประสานงานผูเก่ียวของเพ่ือวางกรอบแนวทางการประเมินฯ 

6.4 ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 
 6.5 สรุปผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม และรายงานผล 
7.ระยะเวลาดาํเนินการ 

 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 สามารถใหความรูเก่ียวกับกระบวนการบริหารพัสดใุหกับเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ ในการปฏิบัติหนาที่ที่
เกี่ยวของ 
 10.2 สามารถนําหนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของมาเปนแนวทางการปฏิบัติงานทราบ  
เพ่ือใหผูปฏิบัติหนาที่ที่เก่ียวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจาง กระบวนการตรวจรับพัสดุ กระบวนการดานเอกสารและ
งบประมาณเปนไปอยางถูกตองเหมาะสมถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 
 10.3 ผูปฏิบัติงานตามกระบวนการดานเอกสารและงบประมาณและพัสดุดําเนินการเปนไปอยางถูกตอง
เหมาะสมถูกตองตามระเบียบกฎหมาย มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบไดและเกิดประโยชนสาธารณะมากท่ีสุด 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 19 

1.ศูนยรับแจงการทุจริตประจําเทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  
 
2.หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือจัดตั้งศูนยรับแจงเรื่องทุจริตประจําเทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อให    
บุคลทั่วไปและประชาชนทีท่ราบเบาะแสการทุจริตของหนวยงานมีจุดที่สามารถแจงการดําเนินการทุจริต เพื่อเปน
ชองทางในการรองเรียน ตรวจสอบเพื่อใหทกุภาคสวนมีสวนรวมในการรวมกันตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของ
หนวยงาน เพื่อเกิดความตระหนักถึงการตอตานการทุจรติ และสรางการมีสวนรวมรวมกันในพื้นที่ เทศบาลตําบล
หวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  
  
3.วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือจัดตั้งศูนยรับแจงเร่ืองทุจริตประจาํเทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 3.2 เพ่ือใหบุคลทั่วไปและประชาชนที่ทราบเบาะแสการทุจริตของหนวยงานมีจุดท่ีสามารถแจงการ
ดําเนินการทุจริต  
 3.3 เพ่ือเปนชองทางในการรองเรียน ตรวจสอบเพื่อใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการรวมกันตรวจสอบการ
ปฏิบัติหนาที่ของหนวยงาน เพ่ือเกิดความตระหนักถึงการตอตานการทุจริต และสรางการมีสวนรวมรวมกันในพื้นที่ 
เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 
4.เปาหมาย/ผลผลติ 
 สามารถจัดตั้งศูนยรับแจงเรื่องทุจริตประจําเทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 
5.พ้ืนที่ดําเนินการ 
 ตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 
6.วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมตัโิครงการฯ/กิจกรรม 
 6.2 ประชมุเจาหนาที่ผูเก่ียวของ เพื่อเตรียมการและสรางความเขาใจโครงการฯ/กิจกรรม 
 6.3 ประสานงานผูเก่ียวของเพ่ือวางกรอบแนวทางการประเมินฯ 

6.4 ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 
 6.5 สรุปผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม และรายงานผล 
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7.ระยะเวลาดาํเนินการ 

 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 เพื่อจัดตั้งศูนยรับแจงเรื่องทุจริตประจําเทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 10.2 เพ่ือใหบุคลทั่วไปและประชาชนที่ทราบเบาะแสการทุจริตของหนวยงานมีจุดที่สามารถแจงการ
ดําเนินการทุจริต  
 10.3 เพื่อเปนชองทางในการรองเรียน ตรวจสอบเพ่ือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการรวมกันตรวจสอบ
การปฏิบัติหนาที่ของหนวยงาน เพ่ือเกิดความตระหนักถึงการตอตานการทุจริต และสรางการมีสวนรวมรวมกันใน
พื้นที่ เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 20 

1.มาตรการแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป 
 
2.หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 
 เพ่ือเปนกรอบแนวทางและมาตรการในการจัดซื้อจดัจางใหกับเทศบาลตาํบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จัง
วัดเชียงราย เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของผูปฏิบัติเปนไปดวยความสุจริต มีความตระหนกัถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
จากการทุจริต ใหการดําเนินการโปรงใส ตรวจสอบได เพื่อใหการปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการพัสดุ 
เชน การจัดซื้อจัดจาง การจรวจสอบการใชงบประมาณ และการรายงานผลการปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ 
กฎหมายที่เก่ียวของอยางถูกตอง เหมาะสม 
  
 
  
3.วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนกรอบแนวทางและมาตรการในการจัดซื้อจัดจางใหกับเทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ 
จังวัดเชียงราย  
 3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการพัสด ุเชน การจดัซื้อจัดจาง การจรวจสอบการใช
งบประมาณ และการรายงานผลการปฏิบัตติามหนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของอยางถูกตอง เหมาะสม 
 3.3 เพ่ือใหการปฏิบัติหนาทีข่องผูปฏิบัติเปนไปดวยความสุจริต มีความตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึน
จากการทุจริต ใหการดําเนินการโปรงใส ตรวจสอบได  
 
4.เปาหมาย/ผลผลติ 
 มีแนวทางและมาตรการปองกันการทุจริตทีเ่กิดขึ้นจากกระบวนการพัสดุ 
 
5.พ้ืนที่ดําเนินการ 
 ตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
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6.วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมตัโิครงการฯ/กิจกรรม 
 6.2 ประชมุเจาหนาที่ผูเก่ียวของ เพื่อเตรียมการและสรางความเขาใจโครงการฯ/กิจกรรม 
 6.3 ประสานงานผูเก่ียวของเพ่ือวางกรอบแนวทางการประเมินฯ 

6.4 ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 
 6.5 สรุปผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม และรายงานผล 
 
7.ระยะเวลาดาํเนินการ 

 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 มีกรอบแนวทางและมาตรการในการจัดซื้อจัดจางใหกับเทศบาลตาํบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จัง
วัดเชียงราย  
 10.2 การปฏิบัติตามระเบียบเก่ียวกับกระบวนการพัสดุ เชน การจัดซื้อจัดจาง การจรวจสอบการใช
งบประมาณ และการรายงานผลการปฏิบัตติามหนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของอยางถูกตอง เหมาะสม 
 10.3 การปฏิบัติหนาท่ีของผูปฏิบัติเปนไปดวยความสุจริต มคีวามตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก
การทุจริต ใหการดําเนินการโปรงใส ตรวจสอบได  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 21 

1.โครงการปราชญชุมชน 
 
2.หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือสนับสนุนยกยองเชิดช ูบคุลากรในทองถ่ินที่เปนตัวอยางของชุมชนในดานตางๆ เชน การประพฤติที่
เปนแบบอยาง การประกอบอาชีพที่สนับสนุนใหเกิดวิถีพอเพียง การใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง การยกยองบุคคลที่
ชวยเหลือสังคมโดยไมคาดหวังสิ่งตอบแทน เชนการมีจิตอาสา มีสวนรวมในการชวยเหลอืชุมชนในดานตางๆ จน
เปนที่ยอมรับของชุมชน สังคม ที่ควรไดรับการเชิดชูเกียรติใหเปนบุคคลตนแบบ ในการประพฤติ ตนเปนแบบอยาง
เพ่ือสงเสริมใหบุคคลในชุมชนมีจิตอาสาธารณะ จนเปนที่ประจักษ  
  
3.วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสนับสนุนยกยองเชิดช ูบุคลากรในทองถิ่นท่ีเปนตัวอยางของชุมชนในดานตางๆ เชน การ
ประพฤติที่เปนแบบอยาง การประกอบอาชพีที่สนับสนุนใหเกิดวิถีพอเพียง การใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.2 เพื่อยกยกบุคคลที่ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง การยกยองบุคคลท่ีชวยเหลือสังคมโดยไมคาดหวังสิ่ง
ตอบแทน เชนการมีจิตอาสา มีสวนรวมในการชวยเหลือชุมชนในดานตางๆ จนเปนที่ยอมรับของชุมชน สังคม ที่
ควรไดรับการเชิดชูเกียรติใหเปนบุคคลตนแบบ ในการประพฤติ ตนเปนแบบอยางเพื่อสงเสริมใหบุคคลในชุมชนมี
จิตอาสาธารณะ จนเปนที่ประจักษ 
 
4.เปาหมาย/ผลผลติ 
 บุคลตนแบบในชุมชนไดรับการยกยองเชิดชู 
 
5.พ้ืนที่ดําเนินการ 
 ตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 
6.วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมตัโิครงการฯ/กิจกรรม 
 6.2 ประชมุเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อเตรียมการและสรางความเขาใจโครงการฯ/กิจกรรม 
 6.3 ประสานงานผูเก่ียวของเพ่ือวางกรอบแนวทางการประเมินฯ 

6.4 ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 
 6.5 สรุปผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม และรายงานผล 
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7.ระยะเวลาดาํเนินการ 

 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 กองการศึกษา เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 สามารถสนับสนุนยกยองเชิดช ูบุคลากรในทองถ่ินทีเ่ปนตัวอยางของชุมชนในดานตางๆ เชน การ
ประพฤติที่เปนแบบอยาง การประกอบอาชพีที่สนับสนุนใหเกิดวิถีพอเพียง การใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 10.2 ยกยกบุคคลที่ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง การยกยองบุคคลที่ชวยเหลือสังคมโดยไมคาดหวังสิ่งตอบ
แทน เชนการมีจิตอาสา มีสวนรวมในการชวยเหลือชุมชนในดานตางๆ จนเปนที่ยอมรับของชุมชน สังคม ที่ควร
ไดรับการเชิดชูเกียรติใหเปนบุคคลตนแบบ ในการประพฤติ ตนเปนแบบอยางเพ่ือสงเสริมใหบุคคลในชุมชนมีจิตอา
สาธารณะ จนเปนที่ประจักษ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 22 

1.กิจกรรมคูมอืบริการประชาชนและดําเนินการประกาศประชาสัมพันธตอประชาชนในพ้ืนที่   
 
2.หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือจัดทําคูมือบริการ งานของเทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ใหสามารถอํานวย
ความสะดวกในการบริการงานสาธารณะตางของหนวยงาน เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหมีการตรวจสอบ การทํางาน
และสามารถใหประชาชนรูข้ันตอน กระบวนการทํางาน และทราบขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของกับตนเองและชุมชน รู
ชองทางการติดตอ สื่อสาร ตางๆกับหนวยงานและสามารถรับ – สงขอมูลตางกับหนวยงานไดอยางถูกตอง 
เหมาะสม 
  
3.วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือจัดทําคูมือบริการ งานของเทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 3.2 เพ่ือใหสามารถอํานวยความสะดวกในการบริการงานสาธารณะตางของหนวยงาน 
 3.3 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหมีการตรวจสอบ การทํางานและสามารถใหประชาชนรูข้ันตอน กระบวนการ
ทํางาน และทราบขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับตนเองและชุมชน รูชองทางการติดตอ สื่อสาร ตางๆกับหนวยงานและ
สามารถรับ – สงขอมูลตางกับหนวยงานไดอยางถูกตอง 
 
4.เปาหมาย/ผลผลติ 
 จัดทําคูมือบริหารประชาชน ตามกระบวนงาน ของเทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย  
 
5.พ้ืนที่ดําเนินการ 
 ตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 
6.วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมตัโิครงการฯ/กิจกรรม 
 6.2 ประชมุเจาหนาที่ผูเก่ียวของ เพื่อเตรียมการและสรางความเขาใจโครงการฯ/กิจกรรม 
 6.3 ประสานงานผูเก่ียวของเพ่ือวางกรอบแนวทางการประเมินฯ 

6.4 ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 
 6.5 สรุปผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม และรายงานผล 
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7.ระยะเวลาดาํเนินการ 

 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 สามารถจัดทําคูมือบริการ งานของเทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 10.2 สามารถอํานวยความสะดวกในการบริการงานสาธารณะตางของหนวยงาน 
 10.3 สามารถสงเสริมสนับสนุนใหมีการตรวจสอบ การทํางานและสามารถใหประชาชนรูข้ันตอน 
กระบวนการทํางาน และทราบขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับตนเองและชุมชน รูชองทางการติดตอ สื่อสาร ตา งๆกับ
หนวยงานและสามารถรับ – สงขอมูลตางกับหนวยงานไดอยางถูกตอง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 23 

1.โครงการประชมุประชาคมระดับตําบลหวยซอ  
 
2.หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 โดยสงเสริมใหเกิดการคดัเลือกตัวแทนชุมชนเขามารวมกับเทศบาลตําบลหวยซอ เพื่อวางกรอบแนว
ทางการดําเนินการโครงการตามความตองการของชุมชน และแนวทางการปฏิบัติงานชัดเจนรวมกันรวมตรวจสอบ
กระบวนการการใชงบประมาณ และการจดัซื้อจัดจาง เพื่อใหแผนการพัฒนาทองถิ่นที่ไดตรงตอความตองการของ
พื้นที่ และมีความเหมาะสมตอบริบทของพ้ืนที่ ดําเนินการโดยทุกภาคสวนของชุมชน เปนการรับฟงความคิดเห็น
จากชุมชน และรวมดําเนินการโดยชุมชน 
  
3.วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหภาคประชาชนเขามามสีวนรวมในการดําเนินกิจกรรมรวมกับหนวยงาน 
 3.2 เพ่ือวางกรอบแนวทางการดําเนินการโครงการตามความตองการของชุมชน รวมตรวจสอบ
กระบวนการการใชงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจาง  
 3.3 เพ่ือใหแผนการพัฒนาทองถ่ินที่ไดตรงตอความตองการของพื้นที่ และมีความเหมาะสมตอบริบทของ
พื้นที่ ดําเนินการโดยทุกภาคสวนของชุมชน เปนการรับฟงความคิดเห็นจากชุมชน และรวมดําเนินการโดยชมุชน 
  
4.เปาหมาย/ผลผลติ 
 จัดการประชมุประชาคมระดบัชุมชนและระดับตําบล 
 
5.พ้ืนที่ดําเนินการ 
 ตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 
6.วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมตัโิครงการฯ/กิจกรรม 
 6.2 ประชมุเจาหนาที่ผูเก่ียวของ เพื่อเตรียมการและสรางความเขาใจโครงการฯ/กิจกรรม 
 6.3 ประสานงานผูเก่ียวของเพ่ือวางกรอบแนวทางการประเมินฯ 

6.4 ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 
 6.5 สรุปผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม และรายงานผล 
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7.ระยะเวลาดาํเนินการ 

 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 สามารถสงเสริมและสนับสนุนใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินกจิกรรมรวมกับ
หนวยงาน 
 10.2 มีกรอบแนวทางการดําเนินการโครงการตามความตองการของชุมชน รวมตรวจสอบกระบวนการ
การใชงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจาง และแนวทางการปฏิบัติงานชัดเจนรวมกัน 
 10.3 มแีผนการพัฒนาทองถิ่นที่ไดตรงตอความตองการของพ้ืนที่ และมีความเหมาะสมตอบริบทของ
พื้นที่ ดําเนินการโดยทุกภาคสวนของชุมชน เปนการรับฟงความคิดเห็นจากชุมชน และรวมดําเนินการโดยชมุชน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 24 

1.กิจกรรมตัวแทนประชาคมระดับหมูบานเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจางของเทศบาลตําบลหวยซอ  
  อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  
 
2.หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 โดยสงเสริมใหเกิดการคดัเลือกตัวแทนชุมชนเขามารวมกับเทศบาลตําบลหวยซอ เพื่อวางกรอบแนว
ทางการตรวจรับงานจางตามโครงการของเทศบาลตําบลหวยซอ เพื่อใหคณะกรรมการ ไดรับทราบแนวทางการ
ดําเนินการ และเพื่อสรางมาตรการใหการตรวจรับงานจางใหทราบถึงหนังสือสั่งการ ระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวของ อยางถูกตองเหมาะสมในการมีสวนรวมของประชาชนในการเขามาตรวจสอบการปฏิบัติราชการ การใช
อํานาจหนาที่ของหนวยงาน และสงเสริมใหประชาชนมสีวนรวมในการดาํเนินงานของหนวยงาน 
 
3.วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการคัดเลือกตัวแทนชุมชนเขามารวมกับเทศบาลตําบลหวยซอ 
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 3.2 เพ่ือวางกรอบแนวทางการตรวจรับงานจางตามโครงการของเทศบาลตําบลหวยซอ เพื่อให
คณะกรรมการ ไดรับทราบแนวทางการดําเนินการ 
 3.3 เพ่ือสรางมาตรการใหการตรวจรับงานจางใหทราบถึงหนังสือสั่งการ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
อยางถูกตองเหมาะสมในการมีสวนรวมของประชาชนในการเขามาตรวจสอบการปฏิบัติราชการ การใชอํานาจ
หนาท่ีของหนวยงาน และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานของหนวยงาน 
  
4.เปาหมาย/ผลผลติ 
 ตัวแทนชุมชน23 หมูบาน รวมเปนคระกรรมการตรวจรับงานจางของเทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียง
ของ จังหวัดเชยีงราย 
 
5.พ้ืนที่ดําเนินการ 
 ตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
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6.วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมตัโิครงการฯ/กิจกรรม 
 6.2 ประชมุเจาหนาที่ผูเก่ียวของ เพื่อเตรียมการและสรางความเขาใจโครงการฯ/กิจกรรม 
 6.3 ประสานงานผูเก่ียวของเพ่ือวางกรอบแนวทางการประเมินฯ 

6.4 ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 
 6.5 สรุปผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม และรายงานผล 
7.ระยะเวลาดาํเนินการ 

 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 สามารถสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการคัดเลือกตวัแทนชมุชนเขามารวมกับเทศบาลตําบลหวยซอ 
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 10.2 มีกรอบแนวทางการตรวจรับงานจางตามโครงการของเทศบาลตําบลหวยซอ เพือ่ใหคณะกรรมการ 
ไดรับทราบแนวทางการดําเนินการ 
 10.3 สามารถสรางมาตรการใหการตรวจรบังานจางใหทราบถึงหนังสือสั่งการ ระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวของ อยางถูกตองเหมาะสมในการมีสวนรวมของประชาชนในการเขามาตรวจสอบการปฏิบัติราชการ การใช
อํานาจหนาที่ของหนวยงาน และสงเสริมใหประชาชนมสีวนรวมในการดาํเนินงานของหนวยงาน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 25 

1.มาตรการหนวยตรวจสอบภายใน  
 
2.หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 มาตรการหนวยงานตรวจสอบภายในเพื่อประเมินความเสีย่งของหนวยงานและองคกรเพื่อใหทราบถึง
ความเสี่ยง ขอบกพรองและจดุออนของหนวยงานที่ตองมีการปรับปรุง แกไข ใหเปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่ง
การท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหการปฏิบัติราชการของหนวยงานเปนไปในกรอบและแนวทางอยางถูกตอง เหมาะสมเพื่อให
เกิดความโปรงใส ถูกตอง และสามารถตรวจสอบได ปองกันการทุจริตและขอผิดพลาดที่อาจเกิดจากากรปฏิบัติงาน
ของผูเกี่ยวของ 
 
3.วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนมาตรการหนวยงานตรวจสอบภายในเพื่อประเมินความเสี่ยงของหนวยงานและองคกรเพื่อให
ทราบถึงความเสี่ยง ขอบกพรองและจดุออนของหนวยงานที่ตองมีการปรับปรุง แกไข ใหเปนไปตามระเบียบ และ
หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวของ 

3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการของหนวยงานเปนไปในกรอบและแนวทางอยางถูกตอง เหมาะสมเพ่ือให
เกิดความโปรงใส ถูกตอง และสามารถตรวจสอบได 

3.3 เพ่ือใหสามารถตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของผูเกี่ยวของได และปองกันการทุจริตและขอผดิพลาดที่
อาจเกิดจากากรปฏิบัติงานของผูเก่ียวของที่อาจเกิดข้ึน 

 
4.เปาหมาย/ผลผลติ 
 มีมาตรการ การตรวจสอบที่ประเมินความเสีย่งในหนวยงานที่ถูกตองเหมาะสม 
 
5.พ้ืนที่ดําเนินการ 
 ตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
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6.วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมตัโิครงการฯ/กิจกรรม 
 6.2 ประชมุเจาหนาที่ผูเก่ียวของ เพื่อเตรียมการและสรางความเขาใจโครงการฯ/กิจกรรม 
 6.3 ประสานงานผูเก่ียวของเพ่ือวางกรอบแนวทางการประเมินฯ 

6.4 ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 
 6.5 สรุปผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม และรายงานผล 
7.ระยะเวลาดาํเนินการ 

 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 มมีาตรการหนวยงานตรวจสอบภายในเพ่ือประเมินความเสี่ยงของหนวยงานและองคกรเพื่อให
ทราบถึงความเสี่ยง ขอบกพรองและจดุออนของหนวยงานที่ตองมีการปรับปรุง แกไข ใหเปนไปตามระเบียบ และ
หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวของ 

10.2 การปฏิบัติราชการของหนวยงานเปนไปในกรอบและแนวทางอยางถูกตอง เหมาะสมเพื่อใหเกิด
ความโปรงใส ถูกตอง และสามารถตรวจสอบได 

10.3 สามารถตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของผูเกี่ยวของได และปองกันการทุจริตและขอผิดพลาดทีอ่าจ
เกิดจากากรปฏิบัติงานของผูเกี่ยวของที่อาจเกิดข้ึน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 26 

1.มาตรการจัดทําแผนอัตรากําลังประจําหนวยงาน  
 
2.หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 มาตรการจัดทาํแผนอัตรากําลังของเทศบาลตําบลหวยซอ เพ่ือใหสามารถประเมินกรอบการปฏิบัติงาน 
ตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานเทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  และเพื่อวางอัตรากําลัง
บุคลากรในหนวยงานใหเปนไปอยางถูกตองเหมาะสมเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนของเจาหนาที่ และใหทราบ
ถึงปริมาณงานและบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อลดความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และเพื่อวาง
แนวทางในการปฏิบัติราชการขององคกรใหเปนไปตามมาตรฐานงานบุคคลใหเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม 
 
3.วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือมาตรการจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาลตําบลหวยซอ เพ่ือใหสามารถประเมินกรอบการ
ปฏิบัติงาน ตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานเทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 3.2 เพ่ือวางอัตรากําลังบุคลากรในหนวยงานใหเปนไปอยางถูกตองเหมาะสมเพื่อปองกันผลประโยชนทับ
ซอนของเจาหนาท่ี และใหทราบถึงปริมาณงานและบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่  
 3.3 เพ่ือลดความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และเพ่ือวางแนวทางในการปฏิบัติราชการของ
องคกรใหเปนไปตามมาตรฐานงานบุคคลใหเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม 

 
4.เปาหมาย/ผลผลติ 
 มีมาตรการแนวทางและกรอบการวางอัตรากําลังเทศบาลตําบลหวยซอ  
 
5.พ้ืนที่ดําเนินการ 
 ตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 
6.วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมตัโิครงการฯ/กิจกรรม 
 6.2 ประชมุเจาหนาที่ผูเก่ียวของ เพื่อเตรียมการและสรางความเขาใจโครงการฯ/กิจกรรม 
 6.3 ประสานงานผูเก่ียวของเพ่ือวางกรอบแนวทางการประเมินฯ 

6.4 ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 
 6.5 สรุปผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม และรายงานผล 
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7.ระยะเวลาดาํเนินการ 

 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด เทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1  มีมาตรการจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาลตําบลหวยซอ เพื่อใหสามารถประเมินกรอบการ
ปฏิบัติงาน ตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานเทศบาลตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 10.2 สามารถวางอัตรากําลังบุคลากรในหนวยงานใหเปนไปอยางถูกตองเหมาะสมเพื่อปองกัน
ผลประโยชนทบัซอนของเจาหนาที่ และใหทราบถึงปริมาณงานและบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่  
 10.3 สามารถลดความเสี่ยงดานการปฏิบัตงิานของเจาหนาท่ีและเพ่ือวางแนวทางในการปฏิบัติราชการ
ขององคกรใหเปนไปตามมาตรฐานงานบุคคลใหเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม 
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