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รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่  1 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  โครงการจัดทําวารสารรายงานกิจการเทศบาลเมอืงสุพรรณบุรี 

2.  หลักการและเหตุผล 

  ดวยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มีนโยบายที่จะเผยแพรขอมูลขาวสาร แนวนโยบายการบริหารงาน  

และประมวลผลการดําเนินงานประจําป เพ่ือเปนการเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานในรอบ 1 ป ที่ผานมา

ของเทศบาลใหประชาชนและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ  ตลอดจนเปนการสรางความเขาใจและสรางความสัมพันธอันดี

ระหวางเทศบาลกับประชาชน  ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 กําหนดใหผูบริหารเทศบาลตองจัดทํารายงาน

แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป 

3.  วัตถุประสงค 

  3.1  เพื่อประมวลภาพและเนื้อหาของกิจกรรมตางๆ ที่เทศบาลไดดาํเนินการแลวนํามาเผยแพร

ประชาสัมพันธใหประชาชนและหนวยงานตางๆ ไดรับทราบ 

  3.2  เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารที่เทศบาลดาํเนินการตามอํานาจหนาที่ ใหประชาชนในเขตเทศบาล

และหนวยงานภายนอกที่เก่ียวของทราบ 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

  จัดทํารายงานกิจการ  จํานวน 1  ฉบับ  พิมพฉบับละ 10,000  เลม   

5.  พื้นที่ดําเนินการ 

  ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และ หนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ  

6.  วิธีดําเนินการ 

  6.1  จัดทําบันทึกเรื่อง  การจัดทําวารสารรายงานกิจการของเทศบาลเมืองสุพรรณบุร ี ประจาํป  

พ.ศ. 2561 – 2564 เสนอตอผูบริหาร เพื่อขอความเห็นชอบ และเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทํารายงานกิจการ

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่อกําหนดแนวทางในการจัดทําวารสารรายงานกิจการของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  

  6.2  จัดทําบันทึกเรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทํารายงานกิจการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

ตามคําสั่งท่ี  869 / 2557 ลงวันท่ี 15 ตุลาคม 2557 

  6.3  จัดทําระเบียบวาระการประชุม 

  6.4  จัดทํารางรายงานกิจการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเพื่อเปนแนวทางในการจัดทําวารสารรายงาน

กิจการของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการจัดทํารายงานกิจการฯ เพื่อพิจารณา 

  6.5  จัดทํารายงานการประชมุ 

  6.6  จัดทําบันทึกสงรายงานผลการประชุมการกําหนดแนวทางในการจัดทํารายงานกิจการของ

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจําป พ.ศ.2561 – 2564 
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  6.7  จัดทําบันทึกเรื่องขอรับการสนับสนุนภาพถายกิจกรรม / โครงการตางๆ ที่สําคัญ               
พรอมรายละเอียดของกิจกรรม / โครงการ นั้นๆ จากสวนราชการและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี                 

6.8  จัดทําบันทึกขออนุมัติดําเนินการจัดจางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุฯ 

6.9  เรียบเรียงเนื้อหาและภาพถายกิจกรรม / โครงการ พรอมรายละเอียดที่ 

6.10  จัดสงขอมูล ภาพถายกิจกรรม / โครงการ พรอมรายละเอียดที่ได ใหสํานักพิมพ                     
เพื่อออกแบบรูปเลมใหเปนไปตามที่เทศบาลกําหนด 
  6.11  รับตนฉบับจากสํานักพิมพมาตรวจสอบเน้ือหารายละเอียด เพ่ือความถูกตอง และนําเสนอ
คณะผูบริหารเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ หากเห็นชอบในรูปแบบ เน้ือหา รายละเอียดวารสารรายงานกิจการฯแลว 
จะไดแจงใหสํานักพิมพจัดพิมพตอไป 
  6.12  วางฎีกาเบิกจายเงิน 
  6.13  จัดทําบันทึกถึงสาํนักปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเพื่อจัดสงวารสารรายงานกิจการเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรีประจําป 2561 – 2564 ไปสูชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทางไปรษณีย 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ  2561 (เดือนตุลาคม 2560 -  กันยายน  2561) 

ปงบประมาณ  2562 (เดือนตุลาคม 2561 -  กันยายน  2562) 

ปงบประมาณ  2563 (เดือนตุลาคม 2562 -  กันยายน  2563) 

ปงบประมาณ  2564 (เดือนตุลาคม 2563 -  กันยายน  2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

  งบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564           

งานวางแผนสถิติและวิชาการ  หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตั้งไว  700,000 บาท         

(เจ็ดแสนบาทถวน) / ป 

9.  ผูรับผิดชอบ 

  งานประชาสัมพันธ ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรมีีวารสารรายงานกิจการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่อเปนสื่อประชาสัมพันธ

แจกจายใหกับประชาชนในเขตเทศบาลและประชาชนท่ัวไป และหนวยงานตางๆ ไดทราบผลการดาํเนินงานของ

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีอยางทั่วถึง 
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รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที ่ 2 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมการจัดทําและเปดเผยรายงานผลการใชจายเงินของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘         
หมวด ๑๐ ขอ ๑๐๑  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศสําเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ  ตามขอ ๑๐๐  
โดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบ  ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเวลาอันสมควร และตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐  เปนกฎหมายที่รับรองสิทธิไดรูของประชาชนโดยไดกําหนด
สิทธิในการรับรูขาวสารของทางราชการและกําหนดหนาที่ของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐใหตองปฏิบัติ  
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีอิสระในการบริหารการเงินการคลังของตนเอง            
ตามรัฐธรรมนูญตั้งแตฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๐  ดังนั้น  จึงตองมีกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดเก็บ การจัดหา
รายไดและการใชจายเงินใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวของใหเกิดความโปรงใส    
ตรวจสอบ  ตลอดจนตองเปดเผยขอมูลการบริหารการเงินการคลังใหประชาชนทราบ  จึงไดจัดกิจกรรมดังกลาวขึ้น 

๓. วัตถุประสงค 
  ๓.๑ เพื่อใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารของเทศบาล 
  ๓.๒ เพื่อแสดงใหประชาชนไดรับทราบการใชงบประมาณอยางประหยัดและคุมคา 
  ๓.๓ เพื่อใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบ 
  ๓.๔ เพื่อเปดเผยขอมูลดานรายรับ - รายจายและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  อําเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

๖. วิธีดําเนินการ 
  ๖.๑ จัดทํางบทดลองและงบรายรับ - รายจาย   ประจําเดือน 
  ๖.๒ จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ  แตจะมีงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  ๖.๓ เปดเผยขอมูลตามขอ ๑ - ๒ ชองทางสื่อสารดงัน้ี 
 ๖.๓.๑ ปดประกาศใหประชาชนทราบ ณ ปายประชาสัมพนัธสํานักงานเทศบาลเมืองสพุรรณบุรี 
        6.3.2  ลงเว็บไซตของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
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        6.3.3 จัดทํา เปนไวนิลติดตั้ ง ณ ปายประชาสัมพันธ ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี           
ภายในสํานักงานเทศบาลฯ 
        6.3.4 จัดทําเปนเอกสารหรือหนังสือแจกกรรมการชุมชนและคณะผูศึกษาดูงาน   

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณดําเนินการ 
๙. ผูรับผิดชอบ 
  งานการเงินและบัญชี  กองคลัง  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ๑๐.๑ ประชาชนไดรบัทราบขอมูลขาวสารที่ถูกตองในการใชจายเงินของเทศบาล 
  ๑๐.๒ เสริมสรางการมีสวนรวมในการตรวจสอบของประชาชน 
  ๑๐.๓ จํานวนขอมูลดานรายรับ - รายจาย ที่ไดเปดเผย 
  ๑๐.๔ มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณของเทศบาล 
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รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที ่ 3 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมการใหบริการขอมูลขาวสารและการอํานวยความสะดวกแกประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
  ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 กําหนดใหหนวยงานของรัฐ
ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูได เชน แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจาย
ประจําปท่ีกําลังดําเนินการ ขอมลูขาวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนด เปนตน โดยมีขอยกเวนอันไมตองเปดเผยที่
แจงชัดและจํากัดเฉพาะขอมูลขาวสารที่หากเปดเผยแลวจะเกิดความเสียหายตอประเทศชาติหรือประโยชนที่สําคัญ
ของเอกชน และตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
กําหนดใหการบริการประชาชน หมายถึงการดําเนินการใหบริการประชาชนของหนวยงานของรัฐจนแลวเสร็จ       
ตามคําขอ การยื่นคําขอตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ใหหนวยงานของรัฐกําหนดใหผูรับบริการตองยื่น    
คําขอกอนดําเนินการใดๆ ไดแก การอนุญาต การออกใบอนุญาต การอนุมัติ  การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจง        
เปนตน  
  ดังนั้น กองสวัสดิการสังคม จึงไดจัดกิจกรรมการใหบริการขอมูลขาวสารและการอํานวยความสะดวก
แกประชาชน ท่ีเปนเอกสารการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ระเบียบเทศบาล แผนชุมชน แผนพับ / ใบปลิว 
ประชาสัมพันธกิจกรรม/โครงการ ปายประชาสัมพันธ บอรดประชาสัมพันธ การประชาสัมพันธทางหอกระจายขาวชุมชน 
และผานชองทาง Facebook  : Fan Page กองสวัสดิการสังคม เปนตน เพื่อใหประชาชนสามารถขอดูหรือคัดสําเนาได 
รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ ตรวจสอบได และเปนการอํานวย
ความสะดวกแกประชาชน  

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารการดําเนินกิจกรรม/โครงการของกองสวัสดิการสังคม 
  3.2 เพื่อใหเจาหนาที่ไดปฏิบัติราชการใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย กฎ ขอบังคับ หนังสือสั่งการ 
มติคณะรัฐมนตร ี
  3.3 เพื่อใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารของทางราชการ และกิจกรรม/โครงการของหนวยงาน 
  3.4 เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดรบัความสะดวกรวดเร็ว และทันเหตุการณ 
  3.5 เพื่อรับฟงความคดิเห็นของประชาชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชน ทั้ง 16 ชุมชน มีโอกาสกวางขวางในการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ 
ตลอดจนกิจกรรม/โครงการตางๆ ของหนวยงานภาครัฐ สรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน และปกปองรักษา
ประโยชนของประชาชน   

5. พื้นที่ดําเนินการ 
  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
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6. วิธีดําเนินการ 
  6.1. ใหบริการขอมูลขาวสาร และจัด ทําเอกสารประชาสัมพันธ  เชน แผนพับ ใบปลิว                         
ปายประชาสัมพันธ บอรดประชาสัมพันธ เปนตน 
  6.2. จัดใหมี Facebook : Fan Page กองสวัสดิการสังคม 
  6.3. ตูรับฟงความคิดเห็น 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
  10.1. ประชาชนสามารถเขาตรวจดูขอมูลขาวสารตางๆ ของหนวยงาน และคัดสําเนาเอกสาร      
ท่ีสามารถเปดเผยได 
  10.2. จํานวนเพ่ือนใน Facebook 
  10.3. จํานวนครั้งกดถูกใจ แชร ความคิดเห็น 
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รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที ่ 4 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
มาตรการการรับขอมูลขาวสารจากประชาชน  โดยตูรับฟงความคิดเห็นของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
        พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 กําหนดใหหนวยงานของรัฐ
ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนด และตามประกาศของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ดังกลาว   ไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐทุกแหงจะตองจัดใหมีสถานที่และจัดเตรียมขอมูลขาวสารไวใหประชาชน
ตรวจดู ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 กําหนดใหการเปดเผยขอมูลขาวสารเปนตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ   ดังนั้น  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จึงไดเชาตูไปรษณีย  ณ ที่ทําการ
ไปรษณียโทรเลขสุพรรณบุรี  และจัดใหมีตูรับฟงความคิดเห็นในอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  เพ่ือรับฟง
ความคิดเห็น  และเรื่องอ่ืนๆ ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  ซ่ึงเปนชองทางหนึ่งในการรับขอมูล
ขาวสาร ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

คณะผูบริหารไดตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในการใหบริการสาธารณะในทุกดานแกประชาชนในพื้นที่   
เพื่อคุณภาพชีวิต  และสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น  เกิดความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์  ตอภารกิจ    
ท่ีไดรับมอบหมาย   การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  เกิดความคุมคาในการใชจายงบประมาณ  รวมท้ังเปนการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการใหเปนไปตามระเบียบ  กฎหมาย  ขอบังคับ  หนังสือสั่งการ มติ ครม. ทําใหผูบริหาร  
หัวหนาสวนราชการไดมีจิตสํานึกตอตานการทุจริต  โดยไดมอบนโยบายและดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน      
เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน  เพื่อประโยชนสุขของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรี  ซึ่งเปนเปาหมายสูงสุดของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีที่ตั้งเปาหมายไว เพื่อใหกาวทันนโยบายตาม
แนวทางของรฐับาล  และความตองการของภาคประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี   

3. วัตถปุระสงค 
                3.1 เพื่อสรางความเขาใจลดความขัดแยงขอมูลขาวสารที่ผูสงไมเปดเผยขอมูลวาเปนผูสง         
และเปนการบริการประชาชนอีกขั้นตอนหนึ่ง  

3.2 เพื่อสรางความโปรงใสในการบริหารและปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  
เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาล 
  3.3 เพื่อใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีเกิดปญหาเรื่องรองทุกข  รองเรียน  และฟองรอง
หนวยงานนอยที่สุด 

4. เปาหมาย/ผลผลิต  
  ประชาชนท่ัวไปไมวาจะมีสวนไดเสียเก่ียวของหรือไม ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
  สํานักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
                   6.1 แตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบขอมูลขาวสารที่ไดรับจากประชาชน 
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  6.2 จัดทําปายบอกตูรับขอมูลขาวสาร แตละชั้นในสาํนักงานฯ 
                     6.3 ติดตามขอมูลขาวสารจากตูไปรษณีย  ณ ที่ทําการไปรษณียโทรเลขสุพรรณบุรี   
  6.4 รายงานเรื่องรองทุกข  รองเรียน  ขอเสนอแนะ และขอมูลขาวสารที่ไดรับจากประชาชน               
ใหผูบริหารทราบทุกเดือน และจัดเก็บเปนสถิติ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2564   

8. งบประมาณดําเนินการ 
                 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
  งานธุรการ  ฝายบริหารงานท่ัวไป  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
                   10.1 ประชาชนมีความเขาใจเปนอยางดีในการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
                    10.2 ประชาชนไดรับการบริการขอมูลขาวสารของทางราชการตามท่ีกฎหมายกําหนด  
                    10.3 ความโปรงใสในการบริหารและปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเพื่อใหประชาชน 
สามารถตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลเปนรูปธรรม 
  10.4 การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่เกิดปญหาเรื่องรองทุกข  รองเรียน  และฟองรองหนวยงาน
นอยที่สุด 
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รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่  5 

1. ช่ือโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ 
  กิจกรรมการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ

และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กําหนดใหเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ซึ่งเปนหนวยงานภาครฐั  ตองจดัใหมีขอมูลขาวสารเพื่อใหบริการแกประชาชนและหนวยงานทั้งภายในและภายนอกเทศบาล 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารทั้งภายในและภายนอกเทศบาลใหประชาชนในเขตเทศบาลไดรับทราบ
ตามชองทางการประชาสัมพันธของเทศบาล 

  3.2 เพื่อสรางความโปรงใสในการบรหิารและปฏิบัติงานของเทศบาล  โดยการเปดชองทางใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในการบริหารงานเทศบาลในรูปของขอเสนอแนะและขอคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องตางๆ  ที่เทศบาลดําเนินการ
เพื่อใหมีการพัฒนาองคกรและชุมชนไปในทิศทางท่ีดีอยางตอเนื่อง 

  3.3 เพื่อสรางเครือขายการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารระดับชุมชน  เชน  หอกระจายขาวชุมชน
และปายประชาสัมพันธขาวสารชุมชน 

4. เปาหมาย / ผลผลิต 
 4.1 หนวยงานท้ังภายในและภายนอกในเขตพื้นที่เทศบาล จํานวน  260  แหง 
 4.2 ประชาชนในเขตเทศบาลจํานวน  12,517  ครวัเรือน 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
  ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ขอมูลขาวสารทั้งภายในและภายนอกเทศบาลเขามาสูงานประชาสัมพันธ  ฝายบริการและ
เผยแพรวิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 
  6.2 คณะกรรมการประชาสัมพันธเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีโดยงานประชาสัมพันธในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการ  มีหนาที่ดังนี้ 

6.2.1 คัดแยกขอมูลขาวสารออกเปนขอมูลขาวสารภายในและภายนอกเทศบาล 
6.2.2 จัดลําดับความสําคัญของขอมูลขาวสารทั้งภายในและภายนอก 
6.2.3 สงขอมูลขาวสารที่จัดลําดับความสําคัญแลวตามขอ 4.2.2 ออกประชาสัมพันธ 

ตามชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเทศบาล  ดังนี้ 
6.2.3.1 ขอมูลขาวสารที่เปนเรื่องสําคัญมากและมีความจําเปนเรงดวนทันทีทันใด 

เชน ประกาศเตือนสาธารณภัยตางๆ หรือการของบรจิาคโลหิตเพื่อชวยเหลือผูปวยก็จะ ใชชองทางการประชาสัมพันธ
ทางเสียงตามสายเทศบาล หอกระจายขาวชุมชนซึ่งเปนเครือขายของเทศบาล รถประชาสัมพันธเคลื่อนท่ีเว็บไซตเทศบาล 
เฟสบุคเทศบาลและจออักษรวิ่ง  LED  เทศบาล 
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6.2.3.2 ขอมูลขาวสารที่เปนเรื่องสําคัญและมีความจําเปนเรงดวนรองลงมา เชน  

ขอมลูขาวสารตางๆที่มีกําหนดเงื่อนเวลา  เชน ขาวสารกิจกรรม/โครงการทางดานการศึกษา การสาธารณสุข การคลัง 
โครงสรางพื้นฐาน  การพัฒนาชุมชน แผนพัฒนาเทศบาล แผนชุมชน เทศบัญญัติตางๆ การบริหารงานบุคคล ประกาศ 
การจัดซื้อจัดจาง ประกาศการถือกรรมสิทธิ์หรือครอบครองที่ดิน  ก็จะใชชองทางการประชาสัมพันธทางเสียงตามสายเทศบาล 
ปายปดประกาศที่สํานักงานเทศบาล จอตัวอักษรว่ิง LED เทศบาล ปายปดประกาศที่ชุมชนซึ่งเปนเครือขายของ เทศบาล เว็บไซตเทศบาล   

6.2.3.3 ขอมูลขาวสารท่ีเปนเรื่องทั่วไป  เชน  คน  สัตว  สิ่งของหายแจงเชิญชวน
ไปรวมงานแตงงาน งานอุปสมบทและงานฌาปนกิจศพและเรื่องอ่ืนๆก็จะใชชองทางการประชาสัมพันธทางเสียงตามสายเทศบาล 
จอตัวอักษรวิ่ง LED เทศบาล ปายปดประกาศเทศบาล และปายปดประกาศของชุมชนซึ่งเปนเครือขายของเทศบาล 

6.2.3.4 สรุปรายงานขอมูลขาวสารภายในเทศบาลใหประชาชนและหนวยงานในเขต
พื้นท่ีเทศบาลทราบในรูปของจดหมายขาวเปนเวลา 4 เดือนตอครั้ง ในรปูของวารสารรายงานกิจการเทศบาลประจําป
เปนเวลา 1 ป ตอครั้ง  และในรปูของโปสเตอรประชาสัมพันธเปนเวลา 1 ป ตอครั้ง 

6.2.3.5 จัดใหมีตูและกลองรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะหรือขอรองเรียนตางๆ    
ท่ีหนวยงานตางๆของเทศบาล นําขอมูลมาปรับปรุงการดําเนินงานของเทศบาลเพ่ือใหเกิดการพัฒนาและเกิดความโปรงใส 
ตรวจสอบไดในการบริหารงานของเทศบาล 

6.2.3.6 จัดใหมีกระดานถาม-ตอบรบัฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะหรือขอรองเรียนตางๆ
ท่ีเว็บไซตของเทศบาลและทางเฟสบุคเทศบาลเพื่อแกปญหาและการนําขอมูลมาใชปรับปรุงการดําเนินงานของเทศบาล
เพื่อใหเกิดการพัฒนาและเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได ในการบริหารงานของเทศบาล 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
งบประมาณ  พ.ศ. 2561 -  2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
8.1 ชองทางการประชาสัมพันธในการดําเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารไดแก 

รายงานกิจการเทศบาล โปสเตอรประชาสัมพันธ  และเว็บไซตเทศบาลตองใชประมาณ  30๕,๖00  บาทตอป 
 8.2 ชองทางการประชาสัมพันธอื่นไดแก  เสียงตามสายเทศบาล  ปายประชาสัมพันธเทศบาล       

รถประชาสัมพันธเคลื่อนที่ เฟสบุคเทศบาล จออักษรวิ่ง LED เทศบาล และปายปดประกาศของชุมชน หอกระจายขาว
ชุมชนในเขตเทศบาลไมตองใชงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 

9. ผูรับผิดชอบ 
งานประชาสัมพันธ ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีวัดและเกณฑการประเมินผล เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ 

- หนวยงานจํานวน ๒๖๐ 
หนวย และประชาชนในเขต
เทศบาล จํานวน 12,517 
ครัวเรือน ไดรับทราบขอมูล
ขาวสารจากการ
ประชาสัมพันธของเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรี 

- การสุมตัวอยางหนวยงานและประชาชน
ในเขตเทศบาลเพื่อตอบแบบสอบถาม 
- เทศบาลตองไดรับความพึงพอใจจาก
การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารไมต่ํา
กวารอยละ 60 ของหนวยงาน 
และประชาชน ทั้งหมดในเขตเทศบาล  

- แบบสอบถามวัด
ความพึงพอใจ โดย
การสุมตัวอยาง
กลุมเปาหมายปละ 
1 ครั้ง 
 

- งานประชาสัมพันธ     
ฝายบริการและ
เผยแพรวิชาการ กอง
วิชาการและแผนงาน 
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ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรมการประชาสัมพนัธขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลขาวสารเขาสูงานประชาสัมพันธใน

ฐานะเลขานุการคณะกรรมการ

ประชาสัมพันธเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี   

มีหนาที่ 

1.คัดแยกขอมูลขาวสาร 

2. จัดลําดับความสาํคญั 

3. สงขอมูลขาวสารที่ผานการดําเนินการ

ตามขอ 1 และขอ 2 เขาสูชองทางการ

ประชาสัมพันธของเทศบาล 

1. ขอมูลขาวสารท่ีมีความสําคัญเรงดวนทันทีทันใด        

ใชชองทางการประชาสัมพันธ เสียงตามสายเทศบาล        

รถประชาสัมพันธเคล่ือนที่ เว็บไซต เฟสบุค จออักษรวิ่ง 

LED เทศบาลและหอกระจายขาวชุมชนซึ่งเปนเครือขาย

ของเทศบาล 

2. ขอมูลขาวสาร ที่มีความสาํคัญรองลงมาเปนขอมูล

ขาวสารที่มีเงื่อนเวลา เชน การบริหารงานบุคล การศึกษา 

การคลัง แผนพัฒนาเทศบาล แผนชุมชน เทศบัญญัติตางๆ 

และอื่นๆ  ใชชองทางการประชาสัมพันธเสียงตามสาย 

เว็บไซต จออักษรว่ิง LED เทศบาลปายปดประกาศ

เทศบาล และปายปดประกาศท่ีชุมชนซึ่งเปนเครือขาย

ของเทศบาล 

3. ขอมูลขาวสารที่เปนเรื่องท่ัวไป เชน คน สัตว สิ่งของหาย   

งานประเพณีตางๆ ใชชองทางการประชาสัมพันธเสียง

ตามสายเทศบาล จออักษรวิ่ง LED ของเทศบาล          

ปายปดประกาศเทศบาล ปายปดประกาศของชุมชน  

ซึ่งเปนเครือขายของเทศบาล 

4. สงสรุปรายงานขอมูลขาวสารภายในเทศบาลใชชองทาง

การประชาสัมพันธ  จดหมายขาวฯ  4 เดือน/ครั้ง 

รายงานกิจการฯ และโปสเตอรประชาสัมพันธฯ  1 ป/ครั้ง 

5. ตูหรือกลองรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ      

จากประชาชนของเทศบาล  เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข

พัฒนาการปฏิบัติงานของเทศบาล 

6. กระดานถาม-ตอบในเว็บไซตและเฟสบุคของ

เทศบาลรบัฟงความคดิเห็น และขอเสนอแนะจาก

ประชาชน เพื่อนาํมาปรบัปรุงแกไขพัฒนาการ

ปฏิบัติงานของเทศบาล 
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รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที ่ 6 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
    โครงการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกข – รองเรียนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ตามพระราชบัญญัติการ อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ              
พ.ศ.  2558  มาตรา  2  บัญญัติวา  “พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  เวนแตมาตรา  17  ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา           
เปนตนไป”  มาตรา  17  บัญญัติวา  “ใหผูอนุญาตจัดทําคูมือสําหรับประชาชนตามมาตรา 7  ใหเสร็จสิ้น             
ภายในหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา” และมาตรา 4  บัญญัต ิ       
วา “ผูอนุญาต  หมายความวา  ผูซึ่งกฎหมายกําหนดใหมีอํานาจในการอนุญาต”  ประกอบกับตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ.  2496  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  12)  พ.ศ.  2546  มาตรา  50  วรรคสอง  บัญญัติใหการ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน  โดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน             
และการเปดเผยขอมูลขาวสาร  โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด   

นอกจากนี้พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 
มาตรา 41 - 43 ไดบัญญัติสรุปความไดวา ในกรณีท่ีสวนราชการไดรับเรื่องการรองทุกข เสนอแนะ หรือความคิดเห็น
เก่ียวกับวิธีปฏิ บัติราชการ  อุปสรรค  หรือปญหาอื่นใด  โดยใหสวนราชการที่ออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ            
หรือประกาศนั้นพิจารณาโดยทันที  พรอมทั้งชี้แจงแจงใหผูรองทุกข – รองเรียน  หรือเสนอแนะภายใน 15 วัน 
โดยปกติใหถือวาการปฏิบัติราชการเปนเรื่องเปดเผย   ตลอดจนมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
ไดกําหนดใหมีการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะตองจัดใหมีทะเบียนหนังสือรับ -  สงเรื่องรองทุกข – รองเรียน  หลักฐานการรายงานผล  การรองทุกข – รองเรียน 
รายงานตาง ๆ ที่ตองรายงานสงใหผูบริหารทองถิ่นและจังหวัดทราบ  พรอมกับคําสั่งแตงตั้ง เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบประจําศนูย   รับเรื่องราวรองทุกข – รองเรียน ฯลฯ 
  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  ภายใตการนําของนายเอกพันธุ  อินทรใจเอื้อ  นายกเทศมนตรี            
เมืองสุพรรณบุรี  จึงไดจัดทําโครงการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกข – รองเรียนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ข้ึน         
เพื่ออํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน  และประชาชนจะไดมีสวนรวมตามกฎหมาย
ในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  ที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอม  สุขภาพอนามัย  คุณภาพชีวิต  และเรื่องอ่ืนใดที่ประชาชนมีสวนไดเสีย 

3. วัตถปุระสงค 
  3.1 เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล  องคกรชุมชน  และประชาชนโดยทั่วไปไดมีสวนรวม               
ในการบริหารงานของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  โดยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จัดใหมีชองทางในการรองทุกข - รองเรียน    
เสนอแนะ  หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค  หรือแจงปญหาอ่ืนใด อันเกิดจากการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงานตาง ๆ  ในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
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  3.2  เพื่อใหเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีไดมีโอกาสชี้แจงตอบขอสงสัย  ขอซักถาม  ปญหาความกังวล  
ผลกระทบ  หรืออุปสรรคอ่ืนใดจากการดําเนินงานหรือกิจกรรมของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  ที่อาจมีผลกระทบ      
ตอคุณภาพสิ่งแวดลอม  สุขภาพอนามัย  คุณภาพชีวิต  และเรื่องอ่ืนใดท่ีประชาชนมีสวนไดเสีย 
                     3.3 เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  และแกไขเพิ่มเติมจนถึง  
(ฉบับที่ 12)  พ.ศ.  2546  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546  
รวมทั้งมาตรฐานการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
  3.4 เพื่อดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถิ่นเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีที่ยึดถือ
ประชาชนเปนจุดศูนยกลางของการใหบริการ  โดยเนนการยึดถือการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ และการยึดมั่น
ท่ีจะอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน   
  3.5 เพื่อใหเทศบาลเมืองสพุรรณบุรีเปนองคกรอันเปนที่พึ่งของประชาชนได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
                   ประชาชน  องคกรชุมชน  และองคกรประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีที่ประสงค              
จะมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อสะทอนความคิดเห็นและขอแนะนําจากการที่ประชาชนมาติดตอราชการ            
และเปนเครื่องช้ีวัดผลความพึงพอใจของผูมาติดตอขอรับบริการสาธารณะกับเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
  ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข – รองเรียนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  ตั้งอยูที่เคานเตอรประชาสัมพันธชั้น
ลางสํานักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  และหองสํานักปลัดเทศบาล 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 สํารวจสภาพปญหา  และเก็บรวบรวมขอมูลสถิติของปที่ผานมา 
  6.2 ประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อรวบรวมขอมูล 
  6.3 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ   
  6.4 จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดาํเนินโครงการ                         
  6.5 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ / คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบประจําศูนย                 
รับเรื่องราวรองทุกข ฯ 
  6.6 ประชุมคณะกรรมการ / คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรบัผิดชอบประจําศูนยรับเรื่องราวรองทกุขฯ 
  6.7 การจัดทําแผนการดาํเนนิงาน 
  6.8 การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดาํเนินงาน โดยเฉพาะอยางย่ิงมีหนังสือชี้แจงแจงให     
ผูรองทุกข – รองเรยีน  หรือเสนอแนะภายใน 15 วัน จากผูอํานวยการศูนยฯ หรือผูท่ีผูอํานวยการศูนยฯ มอบหมาย 

6.9 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผูมาติดตอขอรับบริการจากหนวยงานตาง ๆ           
ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  พรอมตัวชี้วัด  

6.10 การติดตามและประเมนิผล   
6.11 การจัดทําสรุปรายงานผลการดาํเนินโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2564   

8. งบประมาณดําเนินการ 
                   ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบ 
  9.1 ทุกสวนราชการของเทศบาลโดยศนูยรับเรื่องราวรองทุกข – รองเรียนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

9.2 งานธุรการ  ฝายบริหารงานท่ัวไป  สํานักปลัดเทศบาล  เปนฝายเลขานุการของศูนย ฯ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  10.1  ประชาชนในเขตเทศบาล องคกรชุมชน และประชาชนโดยทั่ ว ไปไดมีส วนร วม                  
ในการบริหารงานของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจัดใหมีชองทางในการรองทุกข – รองเรียน    
เสนอแนะ  หรือความคดิเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค หรือแจงปญหาอ่ืนใด อันเกิดจากการปฏิบัติราชการ
โดยหนวยงานตาง ๆ ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

10.2 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีไดมีโอกาสชี้แจงตอบขอสงสัย  ขอซักถาม  ปญหาความกังวล  
ผลกระทบ  หรืออุปสรรคอ่ืนใดจากการดําเนินงานหรือกิจกรรมของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีที่อาจมีผลกระทบ       
ตอคุณภาพสิ่งแวดลอม  สุขภาพอนามัย  คุณภาพชีวิต  และเรื่องอ่ืนใดที่ประชาชนมีสวนไดเสีย 

10.3  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  แกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี 12)  พ.ศ. 2546  พระราช-
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ.  2546  รวมท้ังมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรไีดรับการถือปฏิบัต ิ

10.4 นโยบายของผูบริหารทองถ่ินเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีที่ยึดถือประชาชนเปนจุดศูนยกลาง    
ของการใหบริการ  โดยเนนการยึดถือการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนที่และการยึดมั่นที่จะอํานวยความสะดวก  
และการตอบสนองความตองการของประชาชนไดรับการตอบสนองและดําเนินการอยางเปนรปูธรรม 
  10.5 ประชาชนในเขตเทศบาลสามารถยึดถือเอาเทศบาลเปนท่ีพึ่งของประชาชน 
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รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที ่ 7 

1.  ชื่อโครงการ   

                     โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี   

2.  หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ๒๕59 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ที่กําหนดวิสัยทัศน 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร

การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือ

แผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป 

ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา และใหจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป    ท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน 

โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงท้ังหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณน้ัน 

  เพื่อใหการจัดทําแผนฯ ทั้ง 2 ฉบับ เปนไปดวยความเรียบรอยและปฏิบัติตามระเบียบฯ  สําเร็จลุลวง

ตามวัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา โดยไดรับการสนับสนุนขอมูลปญหาความตองการในดานตางๆ จากชุมชน

ในเขตเทศบาล และหนวยงานภายในและภายนอกท่ีเก่ียวของ เพื่อแปลงไปเปนโครงการนําไปสูการปฏิบัติและ

สามารถบริหารการดําเนินโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จึงไดจัดทําโครงการจัดทํา

แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ขึ้น                

3.  วัตถุประสงค 

 3.๑  จัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. ๒๕60  

  -  เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือสําคัญในการควบคุมการดําเนินโครงการตางๆ ใหเปนไปอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
  -  เพ่ือใชเปนเครื่องมือกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามโครงการในแผน 
  -  เพ่ือใชเปนเอกสารมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามโครงการในแผน 
  -  เพื่อใชเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการในพื้นที่
ของเทศบาลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
  -  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในรูปของคณะกรรมการระดับตางๆ และประชาคมทองถิ่นใน
การบริหารพัฒนาเทศบาล 
 3.2  จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕61-๒๕64 
   -  เพื่อแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือ
แผนชุมชน 
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   - เพื่อแสดงทิศทางการพัฒนาในชวงสี่ปที่มีความสอดคลองและสามารถสนองตอบตอยุทธศาสตร 
การพัฒนาฯ 
  - เปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตางๆ ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุในเอกสารเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป และนําไปปฏิบัติไดทันทีเม่ือไดรับงบประมาณ 

 - สงเสรมิการมีสวนรวมของประชาชนในรูปของประชาคมและคณะกรรมการระดับตางๆ          

และประชาคมทองถ่ินในการบริหารพัฒนาเทศบาล 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

  4.๑  จัดทําเอกสารแผนการดาํเนินงานประจาํป พ.ศ.๒๕60  จํานวน 7๐ เลม 

  4.2  จัดทําเอกสารแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  พ.ศ.๒๕61-2564 จาํนวน 10๐ เลม 

5.  พื้นที่ดําเนินการ 

  -  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และพื้นที่ในเขตการปกครองของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

6.  วิธีดําเนินการ 

  6.๑  แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ.๒๕60   

 -  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทาํแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๕ ขอ ๒๖ การจัดทําแผนการดาํเนินงาน ใหดําเนนิการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดําเนินการ 

ดังนี ้

 (๑)  คณะกรรมการสนบัสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการ           

ในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน   

 (๒)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดาํเนินงานแลวเสนอผูบริหารทองถิ่น  

ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนบัแตวันที่ประกาศ เพื่อให

ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

  6.2  แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  พ.ศ. ๒๕61-2564   

 -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕59 ขอ 7 ใหยกเลิกความในขอ 17 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และใหใชความตอไปนี้แทน 

  ขอ 17 การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ใหดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

  (๑) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ่น สวนราชการและรัฐวิสาหกิจ       

ท่ีเกี่ยวของ เพื่อแจงแนวทางการพัฒนา รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวของ 

ตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนํามากําหนดแนวทางการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนพัฒนาหมูบาน

หรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  
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  (๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวมแนวทางและขอมูลนํามาวิเคราะห 
เพื่อจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
  (๓) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
  (4) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป และประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป   
  ในการดําเนินการตามข้ันตอนดังกลาวมีหนวยงานที่รับผิดชอบไดแกงานวิเคราะหนโยบายและแผน  

ฝายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน คณะกรรมการที่เก่ียวของไดแก คณะกรรมการประชาคม

ทองถ่ินระดับชุมชน คณะกรรมการประชาคมทองถิ่นระดับเมือง คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา

เทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ 

7.  ระยะเวลาในการดําเนินการ 

  7.๑  แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ.๒๕60   
 -  ตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม ๒๕59  ถึงวันที่  ๓0  ธันวาคม ๒๕59 
  7.2  แผนพัฒนาทองถ่ินสี่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64   
 -  จัดทําหรือทบทวนใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคมกอนปงบประมาณถัดไป 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

  ในการดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ.๒๕60 และแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเทศบาล

เมืองสุพรรณบุรี พ.ศ.๒๕61-๒๕64 ใชงบประมาณตามโครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2560 งบประมาณตั้งไว 150,๐๐๐ บาท โดยทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได  

9.  ผูรับผิดชอบ 

  -  งานวิเคราะหนโยบายและแผน  ฝายแผนงานและงบประมาณ  กองวิชาการและแผนงาน 

10.  ตัวชี้วัด / ผลลัพธ 

  10.๑  เทศบาลเมอืงสุพรรณบุรี มีแผนการดําเนนิงานประจําป พ.ศ.๒๕60   

   - โดยการประเมินผลเชิงปริมาณ คือการตรวจสอบจากกองคลัง วาเทศบาลไดนําโครงการ

ตามแผนฯ  ไปสูการปฏิบัติไดไมต่ํากวารอยละ 60 (ใชแบบสอบถาม) 

  10.2  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มีแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64   

   -  ดานที่ 1 การประเมินคุณภาพแผน (ใชแบบสอบถาม) 

   -  ดานที่ 2 การประเมินผลเชิงปริมาณ (ใชแบบสอบถาม) 

   -  ดานที่ 3 การประเมินผลเชิงคณุภาพ (ใชแบบสอบถาม) 

   -  ดานที่ 4 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน (ใชแบบสอบถาม) 

  * สําหรับเกณฑการประเมินผลแตละดานตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 จึงจะถือวาแผนพัฒนา

ผานการประเมิน 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  มาตรการแตงตั้งผูแทนภาคประชาชนเปนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การท่ีรัฐมีนโยบายกระจายอํานาจสูการปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายจัดตั้ง ไดแก องคการ

บริหารสวนจังหวัด  เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล และการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท)   

ซึ่งมีกระบวนการบริหารที่เก่ียวกับการจัดเก็บ การจัดหารายได การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  การใชจายเงิน

ตามกิจกรรม/โครงการท่ีกําหนดไวในงบประมาณรายจายทําใหเกิดความจําเปนในการบริหารงาน  ดานพัสดุ (การจัดซื้อจัดจาง) 

โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองมีการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จึงได

ตระหนักถึงความสําคัญในการสรางความโปรงใสตรวจสอบไดในการปฏิบัติราชการ ดังนั้นจึงไดจัดทํามาตรการแตงตั้ง

ผูแทนภาคประชาชนเปนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางขึ้น  เพื่อเปนการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการ  

ของเทศบาล 

๓. วัตถุประสงค 

                     ๓.๑ เพื่อใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารดานมาตรการแตงตั้งผูแทนภาคประชาชนเปน

คณะกรรมการและเปนผูสังเกตุการณในการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางตลอดจนมีสวนรวมในการดําเนินงานของเทศบาล 

  ๓.๒  เพ่ือสรางความโปรงใสในการดาํเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง 

  ๓.๓  เพ่ือเปนการปฏิบัติงานใหถูกตองตามระเบียบ 

  3.4  เพ่ือใหประชาชนเกิดความผูกพัน  รูสึกรักและมีจิตสํานึกเปนเจาของทองถ่ินรวมกัน 

  3.5  เพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพิจารณาและตัดสินผลการจัดซื้อ/จัดจาง 

  3.6 เพื่อใหประชาชนเขามาตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเพื่อใหเกิดความโปรงใส และได

ประโยชนสูงสุดแกชุมชน 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

  ๔.๑  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

  ๔.๒  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

๕.  พื้นที่ดําเนินการ 

  สํานักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
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๖.  วิธีดําเนินการ 

  ๖.๑  จัดประชุมประชาคมเพื่อสรรหาตัวแทนภาคประชาชนมาเปนคณะกรรมการและเปนผูสังเกตุ

การณจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุฯ 

  ๖.๒  จัดทําคาํสั่งแตงตั้งตัวแทนจากภาคประชาชน  เพื่อมีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการเปดซอง  

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจาง 

  ๖.๓  ติดบอรดประชาสัมพันธเพื่อเปดเผยใหประชาชนทราบ  ณ สํานักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

  ๖.๔  ประชาสัมพันธทางเว็ปไซตของเทศบาล www.suphancity.go.th 

  ๖.๕  มีการประกาศเสียงตามสายเพื่อประชาสัมพันธการมีสวนรวมของภาคประชาชนใหประชาชน

ในเขตเทศบาลทราบ 

๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 

  ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4 

๘.  งบประมาณดําเนินการ 

  ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

๙.  ผูรับผิดชอบ 

  งานพัสดุและทรัพยสิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองสพุรรณบุรี 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  ๑๐.๑  ประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารการเปดเผยขอมูลดานการจัดซื้อจัดจางของเทศบาล 

  ๑๐.2  ทําใหการปองกันการทุจริตในการบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

  ๑๐.3  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานพัสดุ  ปฏิบัติโดยยึดถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการได

ครบถวน  ถูกตอง โปรงใส  ตรวจสอบได 

  10.4  ประชาชนไดรับความพึงพอใจที่ไดรับพัสดุมาใชตรงกับความตองการของประชาชนในทองถิ่น 

  ๑๐.5  เสริมสรางการมีสวนรวมในการตรวจสอบของภาคประชาชน 

  10.6  ประชาชนรวมชวยกันตรวจสอบดูแลรักษาพัสดุท่ีอยูภายในชุมชนของเทศบาล  
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสพุรรณบุรี 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    
พ.ศ.2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 28 ขอ 29 กําหนดใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น โดยใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดแนวทาง
วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ ดําเนินการติดตามและประเมินผลฯ และรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 
  ดังน้ันเพื่อใหเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มีคณะกรรมการการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา     
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548          
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จึงแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

3. วัตถุประสงค 
  เพื่อใหบุคลากรของเทศบาล หนวยงานท่ีเก่ียวของตลอดจนตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวน      
ไดมีสวนรวมในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นในการกําหนดแนวทางการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลฯ เพ่ือใหเกิดความถูกตอง โปรงใส และสุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จํานวน 11 คน 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 คัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ  จากสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ผูแทนประชาคม 

เทศบาลฯ ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของ ผูทรงคุณวุฒิ และหัวหนาสวนราชการในสังกัดเทศบาลเพื่อแตงต้ังเปน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
  6.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

6.3 มีการปรับปรุงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ ทุก 2 ป 

7.ระยะเวลาดําเนินการ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี บางตําแหนงในปจจุบัน 

จะครบวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตามที่ระเบียบฯ กําหนด ในวันที่ 16 กันยายน 2559 เทศบาลจึงตองดําเนินการ
คัดเลือกบุคคลในตําแหนงดังกลาวมาดํารงตําแหนงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรีแทนกรรมการฯ ท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง ภายใน 30 กันยายน 2559 เพื่อใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 หมวด 6     
การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 28 และขอ 29 ท่ีกําหนด 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ 
  งานวิ เคราะหนโยบายและแผน ฝายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน        
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
เพื่อเปนองคกรในการตรวจสอบการดําเนินกิจกรรม / โครงการ ตางๆตามแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี   
วาสัมฤทธิ์ผลเปนไปตามขั้นตอนที่ถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


