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รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที ่ 1 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  โครงการพัฒนาจริยธรรมของผูบริหาร  พนักงานเทศบาล  และลูกจางเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ภายใตการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒนที่ปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว และสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น 
จําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาทองถิ่นใหเหมาะสม โดยเสริมสรางศักยภาพ         
ของผูบริหารทองถ่ิน  โดยสรางฐานความรูใหเปนภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดอยางเทาทัน  ควบคูไปกับการใหบริการ  
ท่ีเปนธรรมและเทาเทียมกันของกลุมคนในทองถิ่น ตลอดจนสงเสริมใหผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ไดรับการพัฒนาทางจิตใจ  สรางจิตสํานึกรักองคกร  ประพฤติและปฏิบัติตนอยูในกรอบของศีลธรรม         
และจริยธรรม  มีคุณธรรม  สามารถนําหลักของพระพุทธศาสนามาใชในการปฏิบัติงานและอยูรวมกันไดอยางมีความสุข  
กอใหเกิดความรกัความสามัคคีภายในองคกร 
  ขาราชการการเมืองทองถิ่น มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม 
เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่น        
ในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยม 9 ประการ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม 
คุณธรรม และศีลธรรม ทั้งโดยสวนตัวและโดยหนาที่ท่ีตองรับผิดชอบตอสาธารณชน ทั้งตองวางตนใหเปนท่ีเชื่อถือ
ศรัทธาของประชาชน 
  เทศบาลเมืองสุพรรณบุร ี เปนองคกรหนึ่งที่ไดเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องดังกลาวเปนอยางยิ่ง  จึงไดจัดทํา
โครงการอบรมคุณธรรม  และจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค 
  3.1  เพื่อสรางเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานของผูนําในการทํางานโดยไมคิดถึง
ผลประโยชน หรือการทุจริต 
  3.2  เพ่ือสงเสริมผูนําใหเปนผูนําที่ดีมีคุณธรรม จรยิธรรม เปนแบบอยางที่ดีแกชุมชนและองคกร 
  3.3  เพ่ือใหการพัฒนาทองถ่ินเปนไปโดยการมีสวนรวมตามหลักธรรมาภิบาล 
  3.4  เพ่ือสงเสริมการพัฒนาทองถิ่นโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
  3.5   เพื่อสรางจิตสํานึก คานิยมที่ดี และประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางพระราชดําริของพระเจาอยูหัว 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  และลูกจางเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1  เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 
  6.2  ประสานงานกับกลุมเปาหมาย  วิทยากร  สถานท่ีดําเนินการอบรม 
  6.3  จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม หนาที่ความรับผิดชอบแกคณะผูบริหาร     
สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และลูกจางเทศบาลเมอืงสุพรรณบุรี 
  6.4  ประเมินผลโครงการทั้งกอนและหลังการอบรม  และรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหาร
ทราบ 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี (ปรากฏตามโครงการท่ี 4 ยุทธศาสตรท่ี 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 แผนพัฒนา

เทศบาล ประจําป พ.ศ. 2561) และเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายที่เกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ  คาใชจายตามโครงการจริยธรรมของผูบริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจางเทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี ตั้งไว  50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน) 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
  10.1  คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และลูกจางเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เขารวมการอบรมตามโครงการฯ รอยละ 100 
  10.2  คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และลูกจางเทศบาลเมืองสุพรรณบุร ี  
มีความรู ความเขาใจ ในดานคุณธรรม จริยธรรม   นําสูการประพฤติปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ 
  10.3  เกิดกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน ในการเรียนรูรวมกันตัดสินใจและรวม
ดําเนินการ 
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รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่  2   

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมการคดัสรรบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนพนักงานจางเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

2. หลักการและเหตุผล / ทีม่าของโครงการ 
   ปจจุบันเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มีภารกิจหรือปริมาณงานในแตละสวนราชการเพิ่มมากข้ึน             
ทําใหบุคลากรซึ่งประกอบดวย พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ท่ีมีอยูในปจจุบันมีไมเพียงพอและเหมาะสม             
ตอปริมาณงานที่ตองปฏิบัติ 
   ดังนั้น เพื่อใหเทศบาลมีบุคลากรสมดุลเพียงพอตอปริมาณงานที่มีอยูในปจจุบัน จึงไดกําหนด
มาตรการคัดสรรบุคลากรเพื่อแตงตั้งเปนพนักงานจางเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อใหเทศบาลมีบุคลากรในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ 
3.2 เพื่อใหกระบวนการสรรหาบุคลากรเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได และเปนธรรม 

  3.3 สรางแรงจูงใจและใหรางวัลตอบแทนพนักงานท่ีมีผลงานไดมาตรฐานหรือสูงกวามาตรฐาน  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  บุคคลท่ัวไป 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
  สํานักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  อําเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ทําบันทึกแจงทุกสวนราชการในสังกัดเทศบาลวาหนวยงานใดตองการบุคลากรในการปฏิบัติงาน
เพิ่มก็ใหแจงความประสงคกลับมายังสํานักปลัดเทศบาล เพื่อท่ีสํานักปลัดเทศบาลจะไดนํามาเปนฐานขอมูล                 
ในการตรวจสอบกับแผนอัตรากําลังฯ 
  6.2 จัดทําประกาศรับสมัครพนักงานจางเทศบาล โดยประชาสัมพันธผานชองทางการประชาสัมพันธ
ของเทศบาล เชน ปายปดประกาศเทศบาล เสียงตามสายเทศบาล เว็บไซตเทศบาล เปนตน 
  6.3 ออกคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรไมนอยกวา 3 คน 
  6.4 ดําเนินการสรรหาตามข้ันตอนและวิธีการที่กฎหมายหรือระเบียบฯ กําหนด ดวยความถูกตอง 
โปรงใส ตรวจสอบได และเปนธรรม 
  6.5 จัดทําประกาศผูไดรับการสรรหาเปนพนักงานจางเขามาปฏิบัติงาน 
  6.6 ออกคําสั่งแตงต้ังผูที่ไดรับการสรรหาเปนพนักงานจางเขาปฏิบัติงาน 
  6.7 ทําหนังสือแจง ก.ท.จ. สุพรรณบุรี เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณในการดําเนนิงาน 
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9. ผูรับผิดชอบ 
  งานการเจาหนาท่ี ฝายอํานวยการ สาํนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
  การดาํเนินการคัดสรรและแตงตั้งพนักงานจางเทศบาลเมืองสพุรรณบุรี เปนไปดวยความถูกตอง 
โปรงใส ตรวจสอบไดและเปนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่ 3 
- 28 - 

 
รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่  3    

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมการเปดเผยขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง 

2. หลักการและเหตุผล / ทีม่าของโครงการ 
  การท่ีรัฐมีนโยบายกระจายอํานาจสูการปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายจัดตั้ง ไดแก องคการ
บริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล และการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(อปท.) ซึ่งมีกระบวนการบริหารที่เก่ียวกับการจัดเก็บ การจัดหารายได การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปการใช
จายเงินตามกิจกรรม/โครงการที่กําหนดไวในงบประมาณรายจาย ทําใหเกิดมีความจําเปนในการบริหารงานดานพัสดุ 
(การจัดซื้อจัดจาง) โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดซื้อ
จัดจาง เพราะสาเหตุของการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปจจุบันเกิดจากกระบวนการจัดซื้อจัดจางเปนสวน
ใหญ ดังนั้น เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  จึงไดตระหนักถึงความสําคัญการสรางความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง จึงได
จัดทํากิจกรรมเปดเผยขอมูลในการจัดซื้อจัดจางข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อจัดจางของเทศบาลตลอดจนมีสวนรวม         
ในการตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาล 
  3.2 เพื่อสรางความเขาใจและลดความขัดแยงระหวางเทศบาลกับผูรับจาง 
  3.3 เพื่อสรางความโปรงใสในการดําเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง 
  3.4 เพื่อเปนการปฏิบัติงานใหถูกตองตามระเบียบ 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
  4.1 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
  4.2 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

5.  พื้นที่ดําเนินการ 
  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  ตําบลทาพี่เลี้ยง  อําเภอเมืองสุพรรณบุร ี จังหวัดสุพรรณบุรี 

6.  วิธีดําเนินการ 
  6.1 ดําเนินการตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพสัดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2535 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558 
  6.2 จัดทําขอมูลเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง เชน ประกาศจัดซื้อจัดจาง ผลการจัดซื้อจัดจาง รายงาน
ประจําเดือน (แบบ สขร 1) 
  6.3 ติดบอรดประชาสัมพันธเพ่ือเปดเผยใหประชาชนทราบ ณ สํานักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุร ี
  6.4 ประชาสัมพันธทางเว็บไซตของเทศบาล www.suphancity.go.th 
  6.5 มีการประกาศเสียงตามสายเพื่อประชาสัมพันธการมีสวนรวมของภาคประชาชน ประชาชน        
ในเขตเทศบาลทราบ 
  6.6 จัดสงเอกสารใหประธานคณะกรรมการชุมชนทราบ 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 
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8.  งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณในการปฏิบัติงาน 

9.  ผูรับผิดชอบ 
  งานพัสดุและทรัพยสิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองสพุรรณบุรี 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
  ระบบการจัดซื้อจัดจางของงานพัสดุ กองคลงั มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
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รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่  4   
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
                     โครงการเปดใหบริการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนในวันเสาร งานทะเบียนราษฎร  เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๒๖  รวมท้ังฉบับแกไขเพิ่มเติม  ประกอบกับ  

ระเบียบกรมการปกครอง  วาดวยการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนไดกําหนดใหการทําบัตรประจําตัวประชาชนนั้น
สามารถขอทําบัตรไดทุกสํานักทะเบียนทั่วประเทศ  ดวยระบบคอมพิวเตอรออนไลน  สงผลใหมีประชาชนมาใชบริการ
ท่ีสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเปนจํานวนมาก   โดยเฉลี่ยหนึ่งพันคนตอเดือน    อยางไรก็ตามยังมี
ประชาชนอีกจํานวนมากท่ีไมสามารถมาขอทําบัตร  ในวันราชการได  เชน กลุมนักเรียน  นักศึกษา ผูประกอบอาชีพ
ในองคกรเอกชน  ขาราชการหรือผูปฏิบัติงาน  ในหนวยงานของรัฐซึ่งไมสามารถลางานมาทําบัตรได  ตลอดจนในการ
รับแจงตางๆ ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร   ท่ีเปดรบัแจงในวันหยุดนั้น  บางครั้งผูแจงก็ไมมีบัตรประจําตัว
ประชาชนหรือมีแตก็ชํารุดทําใหไมสะดวกในการรับแจง  ประกอบกับในจังหวัดสุพรรณบุรีไมมีสํานักทะเบียนใดเปดทํา
การในวันหยุดราชการแตอยางใด  มีเพียงสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเทานั้นท่ีเปดทําการแตก็ไมได
เปดใหบริการทุกกระบวนงาน   จากที่กลาวขางตนจึงทําใหประชาชนเสียโอกาสในการที่จะไดรับบริการดานบัตร
ประจําตัวประชาชนจากสํานักทะเบียน  และอาจจะเปนเหตุใหเสียโอกาสดานอ่ืนๆที่เกี่ยวเนื่องกับการใชบัตร
ประจําตัวประชาชน  ดังนั้นหากสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเปดใหบริการ   จัดทําบัตรประจําตัว
ประชาชนในวันเสารเพิ่มจากวันทําการหนึ่งวันก็จะทําใหประชาชนไดมีโอกาสทําบัตร  เพื่อนําไปใชเปนหลักฐานในการ
แสดงตน ตลอดจนใชติดตอกับหนวยงานตางๆ ไดโดยไมตองลาหยุดงาน  ซึ่งโดยปกติสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรีไดเปดระบบเพื่อรับแจงทางทะเบียนราษฎรทุกวันอยูแลว  หากเพิ่มกระบวนงานจัดทําบัตรประจําตัว
ประชาชน ประโยชนสูงสุดก็จะเกิดกับประชาชน   อันเปนการตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่หนวยงานราชการตองถือ
ประโยชนสูงสุดของประชาชนเปนหลัก   ซึ่งในจังหวัดอ่ืน ๆ รวมทั้งกรุงเทพมหานครไดเปดใหบริการทําบัตรประจําตัว
ประชาชนทุกวันเสารมาโดยตลอดเชนเดียวกัน  
  เพือ่ใหการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนบรรลุตามเปาหมายดังกลาว งานทะเบียนราษฎร จึงไดจัดทํา
โครงการใหบริการการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนในวันเสาร  โดยเปดใหบรกิารทุกวันเสาร ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น.  

3. วัตถปุระสงค 
  3.1 เพื่อใหประชาชนมีบัตรประจําตัวประชาชน  สําหรับใชในการยืนยันตัวบุคคลและเปนหลักฐาน  

ในการขอรับบรกิารตางๆ จากภาครัฐและเอกชน 
  3.2 เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนใหสามารถทําบัตรประจําตัวประชาชน           

ในวันเสารไดโดยไมตองลาหยุดงาน 
               3.๓ เพื่อเปนการลดปริมาณประชาชนท่ีมาติดตอทําบัตรในวันทําการ  ไมเกิดความแออัดในการ      

มาขอรับบริการ 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีและประชาชนในพื้นที่ใกลเคียง มีบัตรประจําตัว
ประชาชนไวเปนหลักฐานเบ้ืองตนในการขอรับสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย  รวมท้ังเพื่อใชแสดงตน  และสามารถขอรับบริการ
ตางๆ จากภาครัฐและเอกชน  อีกทั้งเพื่อเปนการตอบสนองความตองการของประชาชนท่ีสามารถขอทําบัตรไดใน
วันหยุดราชการ  ตลอดจนเปนการลดปริมาณประชาชนที่มาติดตอทําบัตรในวันราชการไมเกิดความแออัดในการมารับ
บริการ  รวมตลอดถึงเพ่ือเปนการใหบริการประชาชนในเชิงรุกอันจะนําไปสูการเกิดภาพลักษณที่ดีของเทศบาล 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
    หองทะเบียนราษฎร ชั้น 1  สํานักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ขออนุมัติโครงการใหบริการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนใหแกประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรีและประชาชนในพื้นที่ใกลเคียง  โดยเปดใหบริการทุกวันเสารตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น.  
  6.2 นําเรียนผูบริหารเทศบาล  ปลัดเทศบาล  และรองปลัดเทศบาลทุกทานเพื่อทราบ    
  6.3 แจงทุกสวนราชการของเทศบาล รวมทั้งโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  เพ่ือแจงใหพนักงาน  ในสังกัด  
พนักงานครู  ลูกจางและพนักงานจางทุกคน  ท่ีบัตรหมดอายุหรือยังมิไดทําบัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค
ใหมาติดตอทําบัตรหรือเปลี่ยนบัตร    
  6.4 จัดทําประกาศเชิญชวนใหประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วกัน 
  6.5 จัดทําหนังสือขอความรวมมือจากประธานชุมชนภายในเขตเทศบาลใหประชาสัมพันธ  แจงให
ประชาชนภายในชุมชนทราบในการใหบริการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนในวันเสารตามโครงการดังกลาวของ
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
  6.6 ขอความรวมมือจากกองวิชาการและแผนงาน ทาํการประกาศเสียงตามสายในการใหบรกิาร 
จัดทําบัตรประจาํตัวประชาชนตามโครงการเพื่อแจงใหประชาชนไดทราบโดยทั่วกัน 
  6.7 ขอความรวมมือจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี  ทําการ  
แจงขาวการเปดใหบริการการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนตามโครงการใหประชาชนไดทราบ 
  6.8 แจงสวนราชการที่อยูภายในเขตเทศบาลไดรับทราบ เพื่อแจงใหบุคลากรในสังกัดทราบ ในการ
ใหบริการการจัดทําบัตรประจาํตัวประชาชนดังกลาว 

6.9 แจงสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนที่อยูภายในเขตเทศบาลไดรับทราบ เพื่อแจง -  ใหบุคลากร
ในสังกัดรวมทั้งนกัศึกษาในสังกัดทราบ  

6.10 แจงศูนยบริหารการทะเบียนภาค  สาขาจังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อขออนุญาตเปดระบบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ต้ังแตวันที่อนุมัติแผน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณในการดําเนนิงาน 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานทะเบียนราษฎร  ฝายทะเบียนและบัตรฯ  สํานักปลัดเทศบาล   
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  10.1  เพื่อใหประชาชนมีบัตรประจําตวัประชาชน  สาํหรับใชในการยืนยันตัวบุคคลและเปนหลักฐาน
ในการขอรับบรกิารตางๆ จากภาครัฐและเอกชน 

  10.2  เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนใหสามารถทําบัตรประจําตัวประชาชน       
ในวันเสารไดโดยไมตองลาหยุดงาน 

                10.๓  เพื่อเปนการลดปริมาณประชาชนที่มาติดตอทําบัตรในวันราชการ  ไมใหเกิดความแออัดใน
การมาขอรับบริการ   
    10.4  เพ่ือกอใหเกิดภาพลักษณท่ีดีตอเทศบาล ประชาชนไดรับความพึงพอใจมีความประทับใจตอองคกร
และเปนมติรที่ดีตอทางราชการ  รวมทั้งนาํผลการดําเนินงานเพื่อใชเปนขอมูลในการตัดสินใจวางแผนกําหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตรในการพัฒนาองคกร  ตลอดจนการแกไขปญหาตาง  ๆไดอยางมีประสิทธิภาพและนํามาปรับปรุงแลว  ตอยอดเพื่อ
พัฒนาการบริการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
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รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่  5    

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
                    โครงการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.  2561    

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
        ตามท่ีจังหวัดสุพรรณบุรีแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี  ตามมาตรา  52  แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546  
ประกอบกับตามมาตรา  50  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12)  พ.ศ.  2546  
ไดบัญญัติใหการปฏิบัติหนาที่ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน  โดยใหวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี   และจังหวัดสุพรรณบุรีไดมีหนังสือแจงขอแนะนําของกระทรวงมหาดไทย  เพื่อเปน
แนวทางและวิธีการในการดําเนินการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนระยะ ๆ        
ซึ่งเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีไดดําเนินการมาโดยตลอดเปนประจําทุกป  โดยตั้งแตปงบประมาณ  พ.ศ.  2548  เปนตนมา 
ไดมีประกาศดําเนินการลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  เพื่อประชาชน (จํานวน  18  กระบวนงาน)  และไดมีประกาศ
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  เรื่องการจัดตั้งศูนยบริการรวมเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  สําหรับทุกหนวยงานภายใน
สํานักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  รวมทั้งสิ้น  46 กระบวนงานบริการประชาชนในปงบประมาณ  พ.ศ.  2560  
และกําหนดจะไดประกาศรวมทั้งสิ้น  49  กระบวนงานบริการประชาชนในปงบประมาณ  พ.ศ.  2561  รวมทั้งไดมี   
การทบทวนปรับปรุงตั้งแตปงบประมาณ  พ.ศ.  2548 - 2560  เปนประจําทุกป  ประกอบกับในขณะนี้พระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๘  มีผลใชบังคับแลว  ซึ่งเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรีไดประกาศคูมืองานบริการสําหรับประชาชน  จํานวน  ๑๓๓  กระบวนงานเปนที่เรียบรอยแลว  นั้น  

เพื่อใหการทบทวนปรับปรุงประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ดําเนินไปดวยความเรียบรอย 
ถูกตอง และเปนการพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี                
จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.  2561  ขึ้น  

3. วัตถปุระสงค 
๓.๑  เพื่อใหเกิดความสะดวกและความรวดเร็วในการบริการประชาชน  โดยลดขั้นตอนในการปฏิบัติ

ราชการ เกี่ยวกับการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  การปฏิบัติราชการ  หรือการดําเนินการอื่นใดของผูดํารงตําแหนง
ใหแกผูดํารงตําแหนงท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง  
   ๓.๒  เพื่อลดระยะเวลาปฏิบัติราชการ  การใหบริการประชาชนผูมาติดตอราชการ                                     

๓.๓ เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  ตามมาตรา  ๕๒                  
แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับตามมาตรา  ๕๐ 
วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  แกไขเพิ่มเติม  ( ฉบับที่  ๑๒ )  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ไดบัญญัติ     
ใหการปฏิบัติหนาที่ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน  รวมทั้งมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

๓.๔  เพื่อดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ินเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีที่ยึดถือ
ประชาชนเปนจุดศูนยกลางของการใหบริการ  โดยเนนการยึดถือการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ี  และการยึดมั่นที่
จะอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน   
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ประชาชน  องคกรชุมชน  และองคกรประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีที่ประสงค                
จะมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  เพื่อสะทอนความคิดเห็นและขอแนะนําจากการที่ประชาชนมาติดตอราชการ    
และเปนเครื่องช้ีวัดผลความพึงพอใจของผูมาติดตอขอรับบริการสาธารณะกับเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
  สํานักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.๑  ประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อรวบรวมขอมูล 
  6.๒  จัดทําโครงการและขออนุมตัิโครงการ   
  6.๓  จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ                         
  6.๔  จัดทําคาํสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ / คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบประจําศูนยบริการรวม
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
  6.๕  ประชุมคณะกรรมการ / คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบประจําศูนยบริการรวม ฯ 
  6.๖  การจัดทําแผนการดําเนินงาน 
  6.๗  การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน  

6.๘  จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผูมาติดตอขอรับบริการจากหนวยงานตาง ๆ           
ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  พรอมตัวชี้วัด 

6.๙  การติดตามและประเมินผล   
6.๑๐ การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ระหวางวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕60  -  ๓๐  กันยายน  ๒๕61  รายละเอียดปรากฏตามแผนการ
ดําเนินโครงการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.  2561    

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณในการดําเนนิงาน 
9. ผูรับผิดชอบ 
  9.๑  ทุกสวนราชการของเทศบาล ตามค่ําสั่งมอบหมายหนาที่โครงการปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2561     

9.๒  งานธุรการ  ฝายบริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล  เปนฝายเลขานุการของศูนย ฯ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  ๑๐.๑  ประชาชนในเขตเทศบาล  องคกรชุมชน  และประชาชนโดยทั่วไปไดรับความสะดวกและความ
รวดเร็วตอการปฏิบัติหนาที่ของเทศบาลฯ พรอมท้ังไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคมมาใชในการปฏิบัติ
ราชการ   โดยประชาชนสามารถเห็นแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการรวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ  ที่เก่ียวของในแต
ละข้ันตอนไดอยางเปดเผย  ณ  แตละสวนราชการและในระบบเครือขาย  และสามารถสอบถามขอทราบขอมูล ขออนุญาต  
หรือขออนุมัติในเรื่องตาง  ๆ  ไดอยางถูกตองตามกฎหมายในอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไป  เพื่อประโยชนสุข
ของประชาชน  การใหบริการและการบริหารงานของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี   
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  ๑๐.๒  ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของทางราชการ  ไดอยางโปรงใสและการบริการ
ประชาชน  ซึ่งยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติราชการและการใหบริการประชาชนผูมาติดตอราชการใหสูงขึ้น  โดยอํานวย
ความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนในการท่ีจะตองมาติดตอราชการในอํานาจหนาที่เทศบาล     
ไดอยางสะดวก  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพสูงสดุ 
  ๑๐.๓  หลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  ตามมาตรา  ๕๒  แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  แกไขเพิ่มเติม  ( ฉบับที่  ๑๒ )  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ไดบัญญัติใหการปฏิบัติหนาที่ตามอํานาจ
หนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน  โดยการพัฒนาการบริการสาธารณะเพื่ออํานวยความ
สะดวกและตอบสนองประโยชนสุขของประชาชนอยูตลอดเวลา  ใหทันกับสถานการณการเปลี่ยนแปลง             
ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และขอแนะนําของกระทรวงมหาดไทยในฐานะเปนผูแทนภาค
ประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  อีกทั้งมาตรฐานการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีไดรับการ
ถือปฏิบัติ 
  ๑๐.๔  นโยบายของผูบริหารทองถิ่นเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีท่ียึดถือประชาชนเปนจุดศูนยกลาง 
ของการใหบริการ  โดยเนนการยึดถือการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนที่และการยึดมั่นที่จะอํานวยความสะดวก 
และการตอบสนองความตองการของประชาชนไดรับการตอบสนองและดําเนินการอยางเปนรปูธรรม  
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รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่  6   

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
  มาตรการการมอบหมายการปฏิบัติงานในหนาที่ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.  2561    

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ตามที่จังหวัดสุพรรณบุรีแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี ตามมาตรา  52  แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารบานเมืองท่ีดี  พ.ศ.  2546  ประกอบกับ
ตามมาตรา  50  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 12)  พ.ศ.  2546  ไดบัญญัติ
ใหการปฏิบัติหนาที่ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  โดยใหวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี   
  เพื่อใหการบริหารงานของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  เปนไปดวยความเรียบรอย  การมอบหมาย        
ใหรองนายกเทศมนตรีเปนผูปฏิบัติราชการแทนและการจัดลําดับรองนายกเทศมนตรีใหเปนผูรักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีมีความชัดเจนและเหมาะสม  อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 48 วีสติ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. 2496  ซึ่งแกไขเพ่ิมเตมิ(ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552   การมอบอํานาจหนาที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ
รองนายกเทศมนตรี  ใหเปนไปตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย    
  ในการเสนอรายงาน  เรื่องราวหรือเอกสารใดๆ  ของแตละหนวยงานใหเสนอผานผูบังคับบัญชาตาม
สายงาน แลวเสนอตอนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีผูไดรับมอบหมายใหปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี  
เวนแตรองนายกเทศมนตรีผูนั้นไมอยูปฏิบัติหนาท่ี  หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณาสั่งการ
โดยตรง 

3. วัตถปุระสงค 
           3.1 เพื่อสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการและตรวจสอบได 

3.2 เพื่อใหเกิดความสะดวกและความรวดเร็วในการบริการประชาชน  โดยลดขั้นตอนในการปฏิบัติ
ราชการ เก่ียวกับการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  การปฏิบัติราชการ  หรือการดําเนินการอ่ืนใดของผูดํารงตําแหนง
ใหแกผูดํารงตําแหนงท่ีมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง  

3.3 เพื่อลดระยะเวลา และลดขั้นตอนการปฏิบัติงานใหถูกตองตามระเบียบที่เก่ียวของ             
เพื่อสนับสนุนการบริหารงานเทศบาล 

3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน  
                     3.5 เพื่อใหฝายบริหาร  เจาหนาที่  ใชดุลยพินิจเปนไปตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมือง   
ท่ีด ีตามมาตรา  ๕๒ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับ
ตามมาตรา  ๕๐ วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  ๒๔๙๖  แกไขเพิ่มเติม  ( ฉบับที่  ๑๒ )  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
ไดบัญญัติใหการปฏิบัติหนาที่ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน  รวมทั้ง
มาตรฐานการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต  
  ผูบริหาร   หัวหนาสวนราชการ  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
  สํานักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
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6. วิธีดําเนินการ 
                     6.1  จัดทําผังโครงสรางในปจจุบัน  เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานในการบริการประชาชน 

6.2  จัดการประชุมผูบริหาร   หัวหนาสวนราชการ  ผูมีสวนเก่ียวของ 
6.3  รายงานผลการปฏิบัติงาน   และประเมินผล และอุปสรรคใหผูบริหารทราบ  
6.4  จัดทําประกาศใหประชาชนไดรับทราบโดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561   

8. งบประมาณดําเนินการ 
                    ไมใชงบประมาณในการดําเนินงาน 

9. ผูรับผิดชอบ 
  งานธุรการ  ฝายบริหารงานท่ัวไป  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
                   รอยละ 80 ฝายบริหาร  เจาหนาที่  ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย  ระเบียบ  และ
ขอบังคบัของทางราชการโดยเครงครัด  เพื่อใหบังเกิดผลดีแกการปฏิบัติงานในราชการของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีที่
ยึดถือประชาชนเปนจุดศูนยกลาง ของการใหบริการ  โดยเนนการยึดถือการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่และการ
ยึดมั่นท่ีจะอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชนไดรับการตอบสนองและดําเนินการ
อยางเปนรูปธรรม นามธรรม สรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานตอตานการทุจริต 
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รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่  7   

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการสรรหาคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจาํ และพนักงานจางดีเดน ของเทศบาลเมือง

สุพรรณบุรีประจําป พ.ศ.2561 

2.  หลักการและเหตุผล 
  ในป พ.ศ. 2476  ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติเทศบาลฉบับแรก และกระทรวงมหาดไทย   
ไดมีประกาศเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2532 โดยกําหนดใหวันที่ 24 เมษายน ของทุกปเปนวันเทศบาล ซึ่งตลอด
ระยะเวลาอันยาวนาน เทศบาลถือเปนการปกครองราชการบริหารสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ท่ีมีหนาที่ในการบําบัด
ทุกข บํารุงสุขใหทองถ่ินมีความเจริญรุงเรืองในขอบเขตพื้นที่ประกอบกับสถานการณของโลกและประเทศที่
เปลี่ยนแปลงไป  ภารกิจของเทศบาลไดถูกกําหนดข้ึนตามแนวนโยบายของรัฐ อันมุงเนนใหประชาชนไดรับการบริการ
อยางถวนหนา รวดเร็ว และเกิดความประทับใจ เปนไปตามมาตรฐานการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
อันสงผลใหมีการมุงเนนในการพัฒนาบุคลากรในหนวยงานอยางตอเนื่อง  มีการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล      
เพื่อกําหนดทิศทางการจัดการบริหารงานบุคคลขึ้น และทําใหเกิดแนวความคิดในการปรับตัวและพัฒนาของ 
“ขาราชการท่ีดี”ในการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนอยางย่ังยืนและเสมอภาค 
  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  โดยการนําของนายเอกพันธุ อินทรใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี  
ไดเห็นความสําคัญในการสรางความเชื่อมั่นแกประชาชนและความภาคภูมิใจแกบุคลากรในสังกัด จึงกําหนดให
ดําเนินการจัดทําโครงการสรรหาคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางดีเดน ของเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี ประจําป พ.ศ. 2561 ขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติ ศักดิ์ศรีแกพนักงานผูมีความประพฤติดี ประพฤติชอบ ใหเปน
สวนหนึ่งในกิจกรรมวันเทศบาล ประจําป พ.ศ. 2561 (24 เมษายน ของทุกป) ซึ่งการประชุมผูบริหารและหัวหนา
สวนราชการของเทศบาล ที่ประชุมไดมีมติใหมีการสรรหาคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางผูมี
ความประพฤติดีมีความรูความสามารถและมีความมุมานะกระตือรือรนในการปฏิบัติราชการเพื่อประกาศใหเปน
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางเปนบุคคลดีเดนแหงปโดยจัดใหมีการมอบประกาศนียบัตร เนื่องใน
วันเทศบาล ประจําป พ.ศ. 2561 ขึ้น เพื่อใหเปนแบบอยางที่ดีแกบุคลากรทุกคน ในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
ใหมีการปรับตัวท้ังในดานบุคลิกภาพอุปนิสัยของตนเองในการใหบริการสาธารณะ ชวยเหลือ เอาใจใสผูมาติดตอ
ราชการ  ไมมุงเนนผลตอบแทนจากบุคคลอ่ืนและเพื่อนรวมงาน เปนที่รักและไดรับความไววางใจจากผูบังคับบัญชามี
จิตสํานึกที่ดีในการดําเนินงานอยางเปนระบบประกอบกับเพื่อเปนการสงเสริมและยกยองผูที่ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่
ดีในดานการครองตน การครองคน การครองงาน และมีผลการปฏิบัติงานดีเดน จึงไดกําหนดขอบเขต หลักเกณฑ 
วิธีการดําเนินงาน และคูมือการคัดเลือกใหเปนไปตามแผนการดําเนินงานที่ผูบรหิารไดอนุมัติ 
  ดังนั้น  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจึงไดจัดทําโครงการดังกลาวขึ้น  เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภายในองคกรของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  ควบคูไปกับกิจกรรมอื่นๆท่ีไดกําหนดขึ้นเนื่องในวันเทศบาล 
ประจําป พ.ศ. 2561 ในวันที่ 24 เมษายน ของทุกป ซึ่งถือเปนวันสําคัญวันหนึ่งท่ีชาวเทศบาลรูจักและตระหนักถึง
ความสําคัญทั้งยังเปนการสรางทัศนคติในเชิงบวกในการทํางาน   รักษามาตรฐานการปฏิบัติราชการ   และมาตรฐาน
การใหบริการสาธารณะ และมีจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติเพื่อประโยชนสุขของประชาชน  ตามแนวนโยบายของ
ผูบริหารของเทศบาลที่กําหนดไววา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรจีะเปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืนตลอดไป 
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3. วัตถุประสงค 
  3.1   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  
ในการใหบริการประชาชนอยางรวดเร็ว เสมอภาค และมีความประทับใจ 
 3.2   เพื่อยกยองสงเสริมพนักงานเทศบาล ลูกจางประจาํ และพนักงานจางผูมีความประพฤติและ
ผลปฏิบัติงานดีเดน รวมถึงการเผยแพรเกียรติคุณใหปรากฏ อันจะชวยสรางขวัญและกําลงัใจใหขาราชการและ
เจาหนาที่กระทําความดีตลอดไป 
  3.3  เพื่อปลุกจิตสํานึกใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางไดตระหนักถึง     
เกียรติศักดิ์แหงตําแหนงหนาที่ ความสามัคคีของหมูคณะ และความซื่อสัตยของบุคคล ซึ่งเปนคุณสมบัติของขาราชการ
และเจาหนาที่ท่ีดี อันจะเปลี่ยนภาพลักษณ ทัศนคติของประชาชนที่มีตอเจาหนาที่ของรัฐใหเปนไป ในทางที่ดีข้ึน 
  3.4   เพื่อใหวันเทศบาล  24 เมษายน ของทุกปเปนวันท่ีมีความหมายอยูในความทรงจําและเปนที่
ยอมรับของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา  พนักงานจาง และประชาชนโดยทั่วไปตลอดไป 
  3.5   เพื่อรณรงคใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางเทศบาลมีความโปรงใสใน
การประพฤติตน และมีความโปรงใสในการทํางาน 

4. เปาหมาย 
  บุคลากร เจาหนา ท่ีของเทศบาล (คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครู เทศบาล  
ลูกจางประจํา พนักงานจางของสวนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี) ทุกคน และประชาชนในเขตเทศบาล 
ท้ัง 16 ชุมชนที่เขารวมกิจกรรมวันเทศบาล 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
   สํานักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

6. ข้ันตอนและวิธีดําเนินการ 
  ขั้นตอนท่ี 1  ผูบริหารประกาศนโยบาย ในการดําเนินการใหกับทุกสวนราชการที่สังกัดเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี ดําเนินการสรรหาและคัดกรองผูใตบังคับบัญชาในสังกัดแลวเสนอคณะกรรมการคัดเลือก 
  ขั้นตอนท่ี 2  แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโดยจัดทําคาํสั่งของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี กําหนดตัว
บุคคลเปนกรรมการเขารวมในการพิจารณาสรรหาคัดเลือกตามรายชื่อที่แตละหนวยงานเสนอรายชื่อขึ้นมา 
  ขั้นตอนท่ี 3 หนวยงานตางๆ ภายในสํานักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีดํา เนินการแตง ต้ัง
คณะอนุกรรมการสรรหาคัดเลือกแลวสงรายชื่อใหคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 
  ขั้นตอนที่ 4 ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกใหทุกหนวยงานทราบโดยทั่วกัน เพื่อยกยอง      
เชิดชูเกียรติใหเปนแบบอยางในการครองตน ครองคน และครองงาน โดยมีพิธีมอบเกียรติบัตรอันทรงเกียรติในวัน
เทศบาล ประจําป พ.ศ. 2561 
  ขั้นตอนท่ี 5  คณะกรรมการตามคาํสั่งของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ติดตามและประเมินผลโครงการ 
แลวสรุปรายงานผลการดําเนินงานใหนายกเทศมนตรีทราบ พรอมประกาศใหทุกหนวยงานทราบเพื่อนําไปปรับปรุง
แกไข  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ระหวางวันที่ 1 ตลุาคม  2560 – 24 เมษายน 2561 และดําเนินโครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล  
ลูกจางประจํา และพนักงานจางดีเดน ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีตอไปอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป 
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8.  งบประมาณ 
  เบิกจายจากงบประมาณของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)  งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเกี่ยวกับ
การรับรองและพิธีการ (3) คาใชจายในพิธีทางศาสนาและประเพณี ในสวนการจัดกิจกรรมวันเทศบาล การจัดทําเกียรติบัตร 
เพื่อประกาศเกียรติคุณ พนักงานเทศบาลฯ ลูกจางประจํา และพนักงานจางดีเดนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
งบประมาณ 20,000 บาท 

9.  หนวยงานที่รับผิดชอบ 
  งานธุรการ  ฝายบริหารงานทั่วไป  และงานการเจาหนาที่   ฝายอํานวยการ  สาํนักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี   

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธความสําเร็จ 
  10.1 พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง ซึ่งเปนบุคลากรของเทศบาลเมืองสพุรรณบุรี
มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางบวกในทางสรางสรรค 
  10.2 ผูใชบริการทุกคนไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว  ถูกตอง  และไดรับความพึงพอใจในการไดรับ
การบริการ  พรอมมีสวนรวมกิจกรรมตาง ๆ เนื่องในวันเทศบาลในบรรยากาศที่ดี 
  10.3 พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง ซึ่งเปนบุคลากรของเทศบาลเมืองสพุรรณบุรี  
มีความกระตือรือรนท่ีจะเขารวมกิจกรรมงานวันเทศบาล  (24 เมษายน ของทุกป) 
  10.4 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ใหมีความตั้งใจในการศึกษาและ
เรียนรูระเบียบกฎเกณฑขอบังคับ เพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดและเสียหายตอหนวยงาน  และกอใหเกิดการพัฒนา
ศักยภาพจากภายในตัวเจาหนาที่ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล           
เพื่อประโยชนสุขของประชาชนในเขตเทศบาลและประชาชนโดยทั่วไป 
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รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่  8   

๑.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
                     โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  มติคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระยะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี 8 โดยสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ไดดําเนินการนํารองเพื่อสรางกระแสและจุดประกายการพัฒนาคนและสังคม   
ใหตอเนื่องสนับสนุนใหมีการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติและพัฒนาคนและสังคมอยางมีบูรณาการ 
  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ไดดําเนินงานตามโครงการนํารอง เพื่อสรางกระแสการพัฒนา
มนุษยและสังคม โดยมีเปาหมายเนนการสรางพื้นฐานใหเด็กและเยาวชนมีวินัย ในการปฏิบัติตามกฎหมาย         
อยางเครงครัด รวมทั้งมีความสามารถรับรูวิเคราะหขอมูล กลั่นกรองขาวสารอยางมีเหตุผล โรงเรียนเทศบาล 2      
วัดปราสาททองจึงจัดใหมีโครงการเยาวชนคนดีศรสีุพรรณข้ึน 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดความตระหนักและปฏิบัติตนตามเปาหมายของโครงการเยาวชนคนดี 

ศรีสุพรรณ ๑๑ ขอ 
        3.1.๑  มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี 
        3.1.2  มีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
        3.1.3  รูจักใชหลักประชาธิปไตยในการแกปญหาชีวิตประจําวัน 
                  3.1.4  มีนิสัยและคานิยมในการประหยัดออม และนิยมไทยตอตานการทุจริต 
                  3.1.5  มีคุณธรรม จริยธรรม อันพึงประสงค 
                  3.1.6  ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทแบบไทย 
                  3.1.7  มีความรูเก่ียวกับกฎหมายและวินัยจราจร 
                  3.1.8  เปนคนตรงตอเวลาและมีความซื่อสัตย สุจริต 
                 3.1.9  มีจิตสํานึกในการมีระเบียบวินัยในการเขาแถว 
                  3.1.10  มีความรูความเขาใจเรื่องกฎระเบียบขอบังคับของโรงเรียนและปฏิบัติตนใหเปน
แบบอยางที่ดีของสังคม 
        3.1.11  มีความรูความเขาใจและปลอดภัยจากสารเสพติดใหโทษ 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ๔.๑  นักเรียนรอยละ 90 เกิดความตระหนักและปฏิบัติตามเปาหมายของโครงการเยาวชนคนดี    
ศรีสุพรรณ  11  ขอ 
  ๔.2  นักเรียนไดรับการพัฒนาใหมีคุณสมบัติตามเปาหมายของโครงการเยาวชนคนดีศรสีุพรรณ 

๕.พื้นที่ดําเนินการ  
            โรงเรียนเทศบาล  2  วัดปราสาททอง  เทศบาลเมืองสุพรรณบุร ี จังหวัดสุพรรณบุรี 
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๖.วิธีดําเนินการ 
            ๖.1   ประชุมและแตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิงาน  
  ๖.2  กําหนดงานและกําหนดตัวบุคคลรับผิดชอบงาน เสนอโครงการเพื่ออนุมัติและจัดทําปฏิทิน
ปฏิบัติงาน  

๖.3  ดําเนินงานตามกิจกรรมดังตอไปนี้ 
๖.3.1  กิจกรรมสรางสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี 

   ๖.3.2  กิจกรรมสรางจิตสํานกึในการอนุรกัษสิ่งแวดลอม 
       ๖.3.3  กิจกรรมการปฏิบัติตนตามหลักประชาธิปไตยในการดาํรงชีวิตประจําวัน 
   ๖.3.4  กิจกรรมเสรมิสรางนิสัยและคานิยมในการประหยัดออม และนิยมไทย 
   ๖.3.5  กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม อันพึงประสงค 
                ๖.3.6  กิจกรรมการปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทแบบไทย 

๖.3.7  กิจกรรมใหความรูเก่ียวกับกฎหมายและวินัยจราจร 
๖.3.8  กิจกรรมปลูกฝงใหเปนคนตรงตอเวลา 
๖.3.9  กิจกรรมพัฒนาจิตสํานึกในการมีระเบียบวินัยในการเขาแถว 

  ๖.3.10 กิจกรรมใหความรูความเขาใจเรื่องกฎระเบียบขอบังคบัของโรงเรยีนและปฏิบัติตน
ใหเปนแบบอยางที่ดีของสังคม 

๖.3.11 กิจกรรมใหความรูความเขาใจและปลอดภัยจากสารเสพติดใหโทษ 
  6.4  สรุป รายงานผลและนาํผลการประเมินไปพัฒนาแกไขปรับปรุงเพ่ือใชดําเนินการพฒันาตอไป 

๗.ระยะเวลาดําเนินการ 
            ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61  (ตลอดปการศกึษา 2561) 

๘.งบประมาณดําเนินการ 
            ใชงบประมาณรายจายประจําป  จํานวนเงิน  55,000  บาท  

๙.ผูรับผิดชอบ 
            โรงเรียนเทศบาล  2  วัดปราสาททอง  กองการศึกษา เทศบาลเมอืงสุพรรณบุร ี 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
            นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง สังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ไดรับการพัฒนา       
ใหเปนคนดี มีศีลธรรม มีจิตสํานึกในการเคารพกฎระเบียบของโรงเรียน มี วิจารณญาณ รูจักผิดชอบชั่วดี            
เลือกประพฤติ ปฏิบัติในสิ่งที่เหมาะสม สมควรแกอัตภาพและไมเปนภาระของสังคม 
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รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่  9   

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการงานวันครู ประจําปงบประมาณ 2561 

2. หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ 
ครู เปนผูมีบทบาทสําคัญยิ่งในการหลอหลอมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนซึ่งตอง

เติบโตเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ ครู คือผูสรางคนใหเปนคนดีมีความรูความสามารถ
ของสังคม ซึ่งผูเปนครูจําเปนตองมีท้ังความรูและความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ อดทนและประพฤติ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพเปนแบบอยางที่ดีตอศิษยและประชาชนทั่วไป ครูจึงมีความสําคัญอยางย่ิงตอศิษย
และสังคม 

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจึงไดจัดโครงการงานวันครู ขึ้นเพื่อใหความรูกับผูประกอบวิชาชีพ        
ทางการศึกษา ท้ังอดีตและปจจุบัน ที่สังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่อพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา    
ดานศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถนอมนําหลักการมาปฏิบัติไดอยางตอเน่ือง       
เปนตัวอยางที่ดีตอเพื่อนรวมวิชาชีพ และศิษย โดยการอบรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรูความคิดเห็นของผูเขารับ        
การอบรมและยังเปนการปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหประพฤติปฏิบัติตนดานคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
3.2 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารยและประกาศเกียรติคุณผูประกอบวิชาชีพครูทั้งในอดีตและปจจุบัน 
3.3 เพื่อนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปใชในการดํารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพ 

  3.4 เพื่อเปนการสงเสริมใหพนักงานครแูละบุคลากรทางการศึกษา จัดทาํกิจกรรมรวมกัน 
  3.5 เพื่อเปนการยกยอง  เชิดชูเกียรติ  มอบรางวัลใหพนักงานครูเทศบาล  บุคลากรทางการศกึษา   
ซึ่งมีผลงานดีเดนใหเปนที่ประจักษแกบุคคลทั่วไป 
  3.6 เพื่อเปนการสรางจิตสาํนกึและความประพฤติตนใหมีคุณธรรม จริยธรรม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ครูนอกประจําการ คณะผูบริหารเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจาง บุคลากรทางการศึกษาและ
แขกผูมีเกียรติท่ีมีอุปการคุณแกโรงเรียน  สังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  จํานวน  210  คน  รวมโครงการฯ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
  ในวันที่  16  มกราคม  2561  ณ  หองประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ประชุมผูบริหารสถานศึกษา เพื่อใหแจงโครงการ 
  6.2 เสนอโครงการเพื่อรับการพิจารณาจากผูบริหารที่เก่ียวของ 

  6.3 จัดทําคําสั่งเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีหนังสือราชการตางๆท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินโครงการฯ 
  6.4 ประสานงานผูเก่ียวของในการทําโครงการฯ 
  6.5 ขออนุมัติจัดซื้อจัดจางในการทําโครงการฯ 
  6.6 ซักซอมความเขาใจ การจัดงานวันครู 
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  6.7 การดําเนินงานประกอบพิธีทําบุญเลี้ยงพระ  ถวายภัตตาหารปนโตแดพระสงฆ ๙ รปู ทําพิธีพราหมณ  
โดยการไหวครู - บูรพาจารย  ครูอาวุโสนํากลาวไหวครูและกลาวคําปฏิญาณตน อบรมใหความรูกับผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ดานศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณประธานมอบรางวัลครูดีเดน  เสร็จพิธีภาคเชาเชิญ
รวมรับประธานอาหารกลางวัน ภาคบาย จัดกิจกรรม(ตอ) 

6.8  สรุปผลการจัดงานวันคร ู 

7.ระยะเวลาดําเนินการ   

  ปงบประมาณ  2561  ในวันที่ 16 มกราคม 2561 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
  ใชเงินงบประมาณจากเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕61    
งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน หมวดคาใชสอย รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ โครงการงานวันครู งบประมาณตั้งไวรวม 80,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายเปนเงินถวายพระ จตุปจจัย 
เครื่องไทยธรรม คาดอกไมธูปเทียน คาเครื่องเสียง คาตกแตงเวที คาอาหารถวายพระ คาอาหารผูเขารวมโครงการ 
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุสํานักงาน คาอุปกรณการจัดกิจกรรมงานวันครู คาผาผูกเวที คาใชจายอ่ืนๆที่จําเปน
และเหมาะสม  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กองการศึกษา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
10.0  พนักงานครูเทศบาลไดระลึกถึงพระคุณบูรพาจารยและประกาศเกียรติคุณผูประกอบวิชาชีพ

ครูทั้งในอดีตและปจจุบัน 
10.2  พนักงานครูเทศบาลไดสรางขวัญกําลังใจ ความรูรักสามัคคีระหวางผูประกอบวิชาชีพครู

ดวยกันและระหวางผูประกอบวิชาชีพครูและผูประกอบวิชาชีพอื่นๆ 
10.3  พนักงานครูเทศบาลไดเพ่ิมพูนความรู ความกาวหนาสําหรับผูประกอบวิชาชีพครู บุคลากร

ทางการศึกษาและผูที่เกี่ยวของ 
  10.4  พนักงานครเูทศบาลไดจัดทํากิจกรรมรวมกัน 

  10.5  เพื่อเปนการยกยอง เชิดชูเกียรติ มอบรางวัลใหพนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา
ซึ่งมีผลงานดีเดนเปนที่ประจักษแกสาธารณชน 
   

 
 
 
 
 

 

 



สวนที่ 3 
- 45 - 

 
รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่  10   
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
                   มาตรการการทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการระหวางบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.  2561    

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

                    ตามที่จังหวัดสุพรรณบุรีแจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี  ตามมาตรา  52  แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546  
ประกอบกับตามมาตรา  50  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12)  
พ.ศ.  2546  ไดบัญญัติใหการปฏิบัติหนาที่ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน  
โดยใหวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี    
  เพื่อใหการบริหารงานของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  เปนไปดวยความเรียบรอย  การจัดทําขอตกลง
ในการปฏิบัติราชการที่มีความสําคัญในการสรางความรับผิดชอบของผูบริหาร  เพื่อที่จะกํากับการปฏิบัติราชการ     
ใหประสบความสําเร็จและเกิดผลสัมฤทธ์ิของงาน  โดยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีควรกําหนดใหมีการจัดทําขอตกลงใน
การปฏิบัติราชการระหวางขาราชการ  พนักงานสวนทองถ่ินกับผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตามหลักเกณฑ
แนวทางที่คณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ินไดกําหนดไว    

การปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานอื่นใดท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ โดยเฉพาะ                    
หรือตามที่กฎหมายอ่ืนใดใหอํานาจหนาที่ไว  และปฏิบัติราชการอ่ืนตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย  โดยปฏิบัติ
หนาที่ราชการตามตาํแหนงหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม  โปรงใส  มีธรรมาภิบาล  และยึดถือจริยธรรม
ของพนักงานเทศบาล  ตามแบบประเมินผลตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการที่ไดทําบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการ  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไวนี้  ใหแลวเสร็จตามระยะเวลา     
ท่ีกําหนด  และเปนไปดวยความถูกตอง รวดเร็ว เรียบรอย  มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพตามนโยบายของ
ผูบริหารเทศบาลท่ีไดกําหนดไว  หากกรณีท่ีเกิดปญหา  อุปสรรค หรือขอบกพรอง  อันเน่ืองมาจากการปฏิบัติภารกิจ
ตาง ๆ   ที่อยูในความรับผิดชอบของผูเสนอขอตกลงการปฏิบัติราชการตองรีบดําเนินการแกไขโดยเรงดวน  พรอมทั้ง
ชี้แจงหรือรายงานใหนายกเทศมนตรีทราบทันที  หากผูเสนอขอตกลงการปฏิบัติราชกการละเลยไมมีความตั้งใจ  ใสใจ  
เกิดความเสียหายแกทางราชการ  ผูเสนอขอตกลงการปฏิบัติราชการยินยอมใหนายกเทศมนตรีในฐานะผูบังคับบัญชา
พิจารณาลงโทษทางวินัยตามสมควรแกกรณีตอไป  

3. วัตถปุระสงค 
           3.1 เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ราชการตามตาํแหนงหนาที่ดวยความซื่อสัตย  สุจริต  มีคุณธรรม  โปรงใส          
มีธรรมาภิบาล  และยึดถือจริยธรรมของพนักงาน  

3.2 เพื่อใหการปฏิบัติงานและการรับผิดชอบงานอ่ืนใดที่กฎหมายบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่
โดยเฉพาะ  หรือตามที่กฎหมายอื่นใดใหอํานาจหนาท่ีไว  เพื่อสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการและตรวจสอบได  

3.3 เพื่อใหรูจักหนาที่ในการปฏิบัติงานใหถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ  
  3.4 เพื่อใหการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และ
ปฏิบัติหนาที่ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน  รวมทั้งมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต  
  ผูบริหาร   หัวหนาสวนราชการ  พนกังานเทศบาล  พนักงานจาง ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
  สํานักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1  จัดการประชุมผูบริหาร   หัวหนาสวนราชการ  เจาหนาท่ีผูเก่ียวของในการดําเนนิการ        

เพื่อจัดทําแบบขอเสนอ โดยมีแนวทางการปฏิบัติในการจัดทําแบบขอเสนอฯ 
                     6.2  จัดทาํตัวชี้วัด  3 เดือนครั้ง  และแผนในการปฏิบัติงานของหนวยงานตามตัวชี้วัด  กระบวนงาน 
ขั้นตอนของงานที่นําเสนอ 

6.3  จัดทําประกาศใหประชาชนไดรับทราบโดยทั่วกัน  เพ่ือตรวจสอบในการปฏิบัติงานของ 
พนักงานเทศบาล 

  6.4  รายงานผลการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ระบุตามแบบขอเสนอ และรายงานผลการปรบัปรุง 
ปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ  และติดตามประเมินผลในการปฏิบัติราชการ   พรอมรายงานผล
ปญหาและอุปสรรคให ผูบริหารทราบ  

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ตั้งแตตุลาคม พ.ศ. 2560 – กันยายน พ.ศ. 2561) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
                     ไมใชงบประมาณในการดําเนินงาน 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  9.1   ทุกสวนราชการของเทศบาล 

9.2   งานธุรการ  ฝายบริหารงานทั่วไป  สาํนักปลัดเทศบาล  เปนฝายเลขานุการ ฯ 

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์  
           10.1 พนักงานเทศบาลยึดหลักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการตามตําแหนงหนาที่ดวยความซ่ือสัตย  
สุจริต  มีคุณธรรม  โปรงใส  มีธรรมาภิบาล  และยึดถือจริยธรรมของพนักงาน  

10.2 การปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานอื่นใดท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่โดยเฉพาะ                    
หรือตามที่กฎหมายอ่ืนใดใหอํานาจหนาที่ไว  ทําใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติราชการและตรวจสอบได  

10.3 พนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  และเปนไปดวยความถูกตอง 
รวดเร็ว เรียบรอย  มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ   ไมเลือกปฏิบัติตอผูใชบริการในงานบริการประชาชน  และ
ปฏิบัติตามนโยบายของผูบริหารเทศบาลที่ไดกําหนดไว   
                     10.4 การปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และ
พนักงานปฏิบัติหนาที่ตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน  รวมทั้งมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  และการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี 
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รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่  11   

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  กิจกรรมรับตรวจสํานักงานตรวจเงนิแผนดิน 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ถือวามีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทองถิ่น           
ใหมีความเจริญกาวหนา  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจึงใหความสําคัญในเรื่องของการปฏิบัติงานและการดําเนินงานของ
บุคลากรในองคกรประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542 วาดวย
อํานาจหนาที่ของสาํนักงานตรวจเงินแผนดิน  มีหนาที่ตรวจสอบงบการเงิน  การบริหารพัสดุ  และการตัดยอดของ
หนวยงานราชการสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามระเบียบ เกิดความถูกตองโปรงใส สามารถตรวจสอบได และเกิดภาพลักษณ
ท่ีดีตอองคกร  ดังนั้นการรบัตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  จึงถือวาเปนเรื่องท่ีสําคญั  เพราะจะไดรับคําแนะนํา
และวิธีการแกไขขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น  เพื่อจะไดไปใชในการปฏิบัติงานใหถูกตองตามระเบียบเกิดความโปรงใส
สามารถตรวจสอบได และเกิดภาพลักษณและบังเกิดประโยชนสูงสุด 

๓. วัตถุประสงค 
  ๓.๑ เพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกตองตรงตามระเบียบ 
  ๓.๒ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๓.3 เพื่อกอใหเกิดความโปรงใสและภาพลักษณท่ีดีตอองคกร 
  ๓.4 เพื่อตอบสนองความตองการของหนวยงานและประชาชน 

๔. เปาหมาย/ ผลผลิต 
  ๔.๑ ผูบริหารฝายการเมือง 
  ๔.๒ ขาราชการ ลูกจาง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
  ๔.๓ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

๖. วิธีดําเนนิการ 
  ๖.๑ เสนอผูบริหารทราบ  กําหนดการเขาตรวจสอบของสํานักงานตรวจเงนิแผนดิน 
  ๖.๒ แจงเวียนทุกหนวยงาน สํานัก/กองและผูเก่ียวของทราบถึงกําหนดการเขาตรวจของสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดินเพื่อจัดเตรียมเอกสาร 
  ๖.๓ รวบรวมเอกสารหลักฐานตางๆที่เกี่ยวของ  ตามที่สํานักงานตรวจเงินแผนดินแจงกอนเขาตรวจ 
เชน  รายงานการดําเนินงานตางๆ  ฎีกาเบิกจาย  งบบัญชีรบัจายตางๆ  ฯลฯ 
  ๖.๔ ตอบขอซักถามเมื่อมีคําถาม  และเขารับคาํแนะนาํแกไขจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  
  ๖.๕ ศึกษาระเบียบขอกฎหมายที่เก่ียวของเพื่อนําไปประกอบการปฏิบัติงาน 
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๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖1 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณในการดําเนนิงาน 
๙. ผูรับผิดชอบ 
  งานการเงินและบัญชี  กองคลัง  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ผูบริหารฝายการเมือง ขาราชการ ลูกจางและพนักงานจาง ปฏิบัติตามระเบียบ  ขอกฎหมาย  และ
หนังสือสั่งการ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปรงใส ตรวจสอบได ตอหนวยงานและประชาชน อยางสูงสุด 
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รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่  12   

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงกรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรของ
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เน่ืองจากบุคลากรของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มีฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่ปฏิบัติงานให

เปนไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ รวมทั้งมีวินัยที่จะตองยึดถือปฏิบัติ กรณีมีเรื่องเจาหนาที่ของเทศบาลถูก
กลาวหากระทําผิดกฎหมาย หรือไมรักษาวินัย ผูบังคับบัญชาตองดําเนินการตามระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวของตอไป 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อใหมีขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบผูกระทําการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ 
3.2 เพื่อใหมีขั้นตอนการลงโทษผูกระทําผิดการทุจริตที่เหมาะสม 
3.3 เพื่อใหมีกระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษผูกระทําผิดการทุจริต 
3.4 เพื่อสรางความโปรงใสในการบริหารและปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ 

ท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด  

4. เปาหมาย / ผลผลิต 
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงกรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรของเทศบาลเมือง

สุพรรณบุรีปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

สํานักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 เมื่อเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ไดรับเรื่องจากสวนราชการ หรือประชาชน กรณีกลาวหาวามีบุคลากร
ของเทศบาล ปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบ ลําดับแรกผูบริหารจะสงเรื่องใหงานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน 
เปนผูดําเนินการ  

6.2 งานนิติการ กองวิชาการ โดยนิติกร จะดําเนนิการดังนี้ 
 6.2.1 พิจารณาวาเปนกรณีท่ีสามารถใหเจาหนาที่ผูเกี่ยวของชี้แจงได ก็จะทําบันทึกเสนอ

ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น เพื่อใหเจาหนาที่ผูเกี่ยวของชี้แจงเปนลายลักษณอักษร แลวแจงใหสวนราชการหรือ
ประชาชนทราบตอไป 

6.2.2 หากไมสามารถชี้แจงไดจะทําบันทึกเสนอใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
ขอเท็จจริง เพื่อแสวงหาขอเท็จจริงวาเปนไปตามขอกลาวหาหรือไมโดยมีนิติกรเปนเลขานุการ มีหนาที่ 

 6.2.2.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง 
 6.2.2.2 นัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาวางแนวทางการสอบสวน 

    6.2.2.3 นัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อสรุปผลการดําเนินการตอนายกเทศมนตรี
เมืองสุพรรณบุรีผานปลัดเทศบาล 

  6.2.3 หากมีมูลกระทําผิด วินัยนิติกรจะทําบัน ทึกเสนอเพื่อ จัดทําคําสั่ งแต งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงหรือวินัยอยางไมรายแรงแลวแตกรณี 
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6.2.4 หากมีมูลกระทําละเมิด นิติกรจะทําบันทึกเสนอเพื่อจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
  6.2.5 หากมีมูลกระทําผิดอาญา นิติกรจะทําบันทึกเสนอเพื่อแจงความตอพนักงาน

สอบสวน สภ.เมืองสุพรรณบุรี เพื่อใหดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด โดยมอบใหนิติกรเปนผูดําเนินการ 
  6.2.6 รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหจังหวัดทราบ 

กรณีมีผูบริหารทองถ่ิน พนักงานสวนทองถิ่นหรือลูกจาง ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ ตามหนังสือ
จังหวัดสุพรรณบุรี ดวนมาก ที่ สพ 0037.4/ว 8565 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  ดําเนินการเมื่อมีกรณีเร่ืองรองเรียนกลาวหาบุคลากร

ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณในการดําเนนิการนี้ 

9. ผูรับผิดชอบ 
งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
มีคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงกรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

ปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ เพื่อดาํเนินการสอบสวนขอเท็จจริงดาํเนินการทางวินัย ดาํเนินการทางละเมิด  และดาํเนินคดีอาญา
กับบุคลากรของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี กรณถีูกกลาวหาวาปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


