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รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่  1 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  มาตรการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
กําหนดใหเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใชมาตรฐานการควบคุมภายใน
เปนแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการตางๆ ของหนวย
รับตรวจ  และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  ผูกํากับดูแลอยางนอย  
ปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผล 
วาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน  การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย 
การรั่วไหล  การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ  ดานความเช่ือถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
  การดาํเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนําความเสี่ยงท่ีมีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมีกิจกรรม
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และใหสามารถ
บรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน จึงไดกําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

๓. วัตถุประสงค 
  ๓.๑   เพื่อใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาํเนินงาน ไดแก การปฏิบัติงานและการใช
ทรัพยากรของหนวยรับตรวจใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรพัยสิน        
การปองกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริตในหนวยรบัตรวจ 

  ๓.๒  เพ่ือใหเกิดความเชื่อถือไดของการรายงานทางการเงิน ไดแก การจัดทํารายงานทางการเงนิ     
ท่ีใชภายในและภายนอกหนวยรับตรวจใหเปนไปอยางถูกตอง เชื่อถือไดและทันเวลา 

  ๓.๓  เพื่อเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
เพื่อปองกันความผิดพลาดและการทุจริต 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

  ทุกสวนราชการของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 

  สํานักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

๖. วิธีดําเนินการ 

  ๖.๑  แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
๖.๒  ใหทุกสวนราชการแตงตัง้และประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม 

ภายในของสวนราชการ  
6.3  ติดตามประเมินผลและรายงานการควบคุมกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงสําหรับปที่ผานมา  
6.4  ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่มีอยูและความเสี่ยงที่ตรวจพบใหม  กาํหนด

แนวทาง/มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง และจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี ดังนี้ 
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       6.4.1  สวนราชการ ในฐานะหนวยงานยอย จัดทําแบบประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
(ภาคผนวก ก)  เพื่อประเมินองคประกอบการควบคุมภายใน  5  ดาน  ไดแก  สภาพแวดลอมการควบคุม การประเมิน
ความเสี่ยง  กิจกรรมการควบคุม  สารสนเทศและการสื่อสาร  การติดตามประเมินผล  

       6.4.2 สวนราชการจัดทําแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) 4 ชุด  เพื่อทราบ
ความเสี่ยงท่ัวไปท่ีมีผลตอการบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน  และใชประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในเพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป คือ แบบสอบถามดานการบริหาร แบบสอบถามดานการเงิน  แบบสอบถาม
ดานการผลิต  และแบบสอบถามดานอ่ืนๆ   

6.4.3  สวนราชการจัดทํารายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) 
และรายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) ในรูปของคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในสวนราชการ 

       6.4.5  สรุปและจัดทํารายงานในภาพรวมของเทศบาล (แบบ ปอ.1, แบบ ปอ.2 และแบบ ปอ.3)  
และนําเสนอคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีพิจารณาและใหความเห็นชอบ 

       6.4.6  ผูตรวจสอบภายใน จัดทํารายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของผูตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.)  

6.5  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลอยางนอย
ปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ ไดแก ผูอํานวยการสาํนักตรวจเงินแผนดินจังหวัดสุพรรณบุร ี
ผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุร ีและอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

  ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

๙. ผูรับผิดชอบ 

  หนวยงานตรวจสอบภายใน  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ๑๐.๑  ทาํใหการปฏิบัติงานและการใชทรัพยากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือสั่งการ และมติคณะรัฐมนตรี 
  ๑๐.๒  ปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต 

  ๑๐.๓  มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน       
ผูกํากับดูแลภายในเวลาที่กําหนด 
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รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่  2 
 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
กําหนดใหเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใชมาตรฐานการควบคุมภายใน
เปนแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการตางๆ ของหนวย
รับตรวจ  และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  ผูกํากับดูแลอยางนอย      
ปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผล 
วาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย 
การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
  การดาํเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนําความเสี่ยงท่ีมีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมีกิจกรรม
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และใหสามารถ
บรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน  จึงไดกําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

๓. วัตถุประสงค 
  ๓.๑  เพื่อใหสวนราชการท่ีรับผิดชอบจัดทาํและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง  
ไปดําเนินการเพื่อควบคุมลดความเสี่ยง ในการปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง 
หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ 

  ๓.๒  เพื่อใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของสวนราชการที่รับผิดชอบ  และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  ผูกํากับดูแล
ภายในเวลาที่กําหนด 

  ๓.๓  เพื่อเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

  ทุกสวนราชการของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 

  สํานักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

๖. วิธีดําเนินการ 

  ๖.๑  ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี (ระดับ
องคกร) จัดสงรายงานแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ใหทุกสวนราชการไปดําเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในสวนที่รบัผิดชอบและมีการติดตามผลระหวางป 
  ๖.๒  หัวหนาสวนราชการของเทศบาลเมืองสพุรรณบุรนีาํแผนการปรบัปรงุการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) 
ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กําหนด และรายงานผลการดาํเนินการตอที่ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสวนราชการ (ระดับสวนยอย)  
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๖.๓  หัวหนาสวนราชการของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  รายงานผลการดาํเนินการแผนการปรับปรุง

การควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) พรอมปญหาอุปสรรคตอประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
  ๖.๔  คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคมุภายในเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประชุมพิจารณา
และประเมินผลการปรับปรุงและบริหารจัดการความเสี่ยงของแตละสวนราชการวามีความเพียงพอหรือไม หรือจะตอง
ดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตอไป 

6.5  รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรงุการควบคุมภายในตอคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

  ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

๙. ผูรับผิดชอบ 

หนวยงานตรวจสอบภายใน   เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ๑๐.๑  สวนราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

๑๐.๒  มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  ๑๐.๓  มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน         
ผูกํากับดูแลภายในเวลาที่กําหนด 
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รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่  3 

 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการการประเมินผลการปฏิบัติงานในการเลื่อนตําแหนงและการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ของพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนกังานจางเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   การประเมินผลการปฏิบัติงาน  หมายถึง  กระบวนการประเมินคาของบุคคลผูปฏิบัติงานในดานตาง ๆ 
ท้ังผลงานและคุณลักษณะอ่ืนๆ  ท่ีมีคุณคาตอการปฏิบัติงานภายในเวลาที่กําหนดไวอยางแนนอน  ภายใตการสังเกต   
จดบันทึกและประเมินโดยหัวหนางาน  โดยอยูบนพื้นฐานของความเปนระบบและมาตรฐานแบบเดียวกัน  มีเกณฑ    
การประเมินผลที่มีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติใหความเปนธรรมโดยทั่วกัน  เพื่อใหการพัฒนาในระบบการบริหารดาน
การสรางความโปรงใส  ตรวจสอบไดในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  ดังนั้น  เปาหมาย        
ขององคการปกครองสวนทองถิ่น  ในการพัฒนาและนําระบบใหมมาใชในสวนราชการ  จึงไดแก  การพัฒนาระบบ     
และเคร่ืองมือที่สะทอนความเปนจริงและเอื้อประโยชนแกผูใช  และการสรางความรูความเขาใจใหแกผูใชคือผูประเมิน
และผูถูกประเมิน  ซึ่งผูใชถือไดวาเปนสวนประกอบที่สําคัญมากที่สุดเพราะระบบใดๆ  ไมวาจะดีหรือสมบูรณเพียงใด 
หากผูใชขาดความรูความเขาใจและการยอมรับที่จะปรับเปลี่ยน  ระบบและเครื่องมือคงจะไมมีคุณคาประโยชนอะไร 

   การที่องคกรจะทราบวาพนักงานใดสมควรไดรับรางวัลตอบแทนในรูปของเงนิเดือน  สวัสดิการในข้ันสูงขึ้น  
ตองอาศัยแบบประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมีความนาเชื่อถือ  (reliability)  มีความสอดคลองตรงกับลักษณะของงาน 
(validity)  จึงจะทําใหทราบวาพนักงานไดใชความรูความสามารถ  และทักษะชวยผลิตเนื้องานและบริการไดตามความตองการ   
ของหนวยงานขององคกรหรือไม  ผลงานที่ไดคุมกับคาตอบแทนที่หนวยงานหรือองคกรจายใหหรือไม  ในอดีตเชื่อวา
การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนเรื่องเฉพาะตัวของพนักงาน  ดังนั้นจึงเนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน             
ในเรื่องคุณลักษณะ  (traits)  ความบกพรองทางกาย  (deficiency)  และความสามารถ  (ability)  ซึ่งบางครั้ง           
ไมเกี่ยวกับงาน  โดยมีความเชื่อวาคนที่มีการศึกษาดี  มีบุคลิกดี  หรือไมพิการนาจะทํางานไดดีกวาคนที่มีคุณสมบัติ
ตรงขาม  ปจจุบันแนวคิดนี้ไดเปลี่ยนแปลงไป  การทํางานจะใหความสําคัญกับผลงานที่เกิดข้ึน  และยึดเปาหมาย     
ของงานเปนหลัก  ในอนาคตยิ่งมีความจําเปนอยางย่ิง  การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดสมัยใหม               
มีองคประกอบ  อยางนอย  3  ประการคือ  เนนเรื่องผลลัพธในการปฏิบัติงาน  (results oriented)  ยึดเปาหมาย         
และวัตถุประสงคขององคกร  (focus on goals or objectives)  และตองมีสวนรวมกับผูบังคับบัญชาในการกําหนด
เปาหมายงาน  (mutual goal setting between supervisor and employee)  ทั้งนี้เพราะเชื่อวาเมื่อพนักงานมีสวนรวม  
ในการกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคของงานเพื่อใชเปนเกณฑวัดความสําเร็จของการทํางานแลว  วิธีการเชนนี้    
จะทําใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในงาน  และทําใหมีความกระตือรอืรนที่จะทําใหงานบรรลุเปาหมาย  ชวยลดความสับสน   
ในการทํางาน  เพราะพนักงานจะรูวาจะตองปฏิบัติอยางไรจึงจะบรรลุเปาหมาย  เพื่อใหเกิดความโปรงใสและเชื่อถือได 
จึงไดกําหนดการประเมินเพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารงาน  ดังน้ี 

การกําหนดตําแหนง  (Placement)  
ขอมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสําคัญมากตอการตัดสินใจกําหนดตําแหนง  พนักงาน

ใหม  ในชวงแรกมักตองทําภารกิจหรืองานหลายอยาง  ในระยะเวลา  12  เดือน  ผูบริหารตองรูระบบการทํางาน             
ดานบริหารงานบุคคล  การเงินและบัญชี  การปกครอง  และการวางแผน   
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การเลื่อนขั้น  (Promotions)  
การเลื่อนขั้นอาจพิจารณาจากความสามารถของพนักงานในการปฏิบัติหนา ท่ีในปจจุบัน            

การประเมินชี้ใหเห็นวาพนกังานคนใดมีผลการปฏิบัติงานดีกวาและพนักงานท่ีไมสามารถปฏิบัติงานปจจุบันของตนไดดี 
ก็จะไมไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้น  การวางแผนสืบทอดตําแหนง  (succession planning)  เปนแนวคิดวาดวยการ
คาดการณระยะยาว  (โดยทั่วไปคือ 3 - 5 ป)  วาจํานวนพนักงานในอนาคตที่องคกรจําเปนตองมีนั้นขึ้นอยูกับวา
พนักงานในปจจุบันสามารถเลื่อนขั้นไปไดตามที่คาดไวหรือไม  อยางไรก็ดี  ผลการปฏิบัติงานมิใชปจจัยเดียวที่
กําหนดการเลื่อนข้ัน  โดยปกติแลวการเลื่อนข้ันจะพิจารณาจากความอาวุโสและความสามารถผสมกัน  ถาหากยึดหลัก
อาวุโสมากเกินไปก็ไมอาจแนใจไดวาบุคคลที่ไดเลื่อนขั้นนั้นมีความสามารถพอ  การเลื่อนข้ันโดยพิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติงานเปนหลักจึงสมเหตุผลมากกวา  แตผูเชี่ยวชาญสวนใหญเห็นพองกันวาประสบการณการทํางานก็ควรนํามา
พิจารณาดวย  บอยครั้งที่ใชการเลื่อนข้ันเปนเกณฑในการวัดความนาเชื่อถือของการจัดอันดับศูนยประเมิน 

การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนเครื่องมือที่มีความสําคัญตอการปรับเงินเดือนอันสงผลทางออม    
ถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร  เปนเครื่องชี้วัดความสัมพันธระหวางความรู  ความสามารถของพนักงาน      
กับความคาดหวังของหนวยงานซึ่งในอดีตการประเมินยังไมเปนระบบไมมีกฎเกณฑตอมาจึงมีระบบที่เนนการประเมิน
คุณลักษณะประจําตัวและผลงาน  จนกระท่ังในปจจุบันการประเมินผลการปฏิบัติงานนิยมการประเมินผลสําเร็จ     
ของงานที่กําหนดเปาหมายรวมกัน  รวมทั้งพฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยทั่วไปองคกรควรจะมีระเบียบปฏิบัติงานบุคคล  
วาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมีเนื้อหาสาระ  10  ประการอันไดแก  หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค  
นโยบาย  กระบวนการประเมินผลและวิธีการ  แบบประเมินผล  ปจจัยและการถวงน้ําหนัก  คําจํากัดความ  แนวทางปฏิบัติ 
ในการประเมินผลและขอพึงระวัง  กําหนดวันและระยะเวลาการประเมินและสุดทายคือการแจงและหารือผลการ
ปฏิบัติงาน 
  การประเมินผลการปฏิบัติงานมีวิธีการประเมิน  4  ลักษณะ  ไดแก  การประเมินที่ยึดคุณลักษณะ
บุคคลเปนหลัก  การประเมินที่ยึดพฤติกรรมการปฏิบัติงานเปนหลัก  การประเมินท่ียึดผลสําเร็จของงาน             
หรือวัตถุประสงคเปนหลัก  และการประเมินแบบวิธีผสมผสาน  ซึ่งแตละวิธีสีความเหมาะสมกับการใชที่แตกตางกัน
ขึ้นอยูกับ  ลักษณะงาน  การจัดแบงสวนงาน  และมาตรฐานตาง ๆ ที่องคกรกําหนดไว ในการจัดทําแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานสามารถแบงไดเปน  3  ลักษณะตามวิธีการตอบคือ  วิธีการประเมินแบบเปด  แบบการใหคะแนน       
และแบบรายการตรวจสอบ  ผลที่ไดจากการประเมินนอกจากจะนําไปใชในการพิจารณาขั้นเงินเดือนแลว  ยังอาจมีผล
ถึงการลดตําแหนงและการเลิกจางได  
  เนื่องจากการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสําคัญ  และมีประโยชนตอการบริหารงานดังท่ีกลาวมา  
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจึงกําหนดใหหนวยงานตาง ๆ ของเทศบาลจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานข้ึนภายใน
หนวยงานของตน  การวางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานจึงมีความสําคัญจําเปนตองดําเนินการอยางรอบคอบ  
เพื่อปองกันมิใหเกิดปญหาตาง ๆ ติดตามมาในภายหลังจากที่นําระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช  เชน       
การตอตานจากผูบังคับบัญชาที่ทําหนาท่ีประเมิน  การไมยอมรับของพนักงานผูรับการประเมิน  การไมสามารถ
สรุปผลการประเมินไดหลังจากท่ีทําการประเมินแลว  เปนตน 

3. วัตถปุระสงค 
3.1  ใชเปนเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรของหนวยงานอยางเปนธรรม 

  3.2  สรางแรงจูงใจและใหรางวัลตอบแทนพนักงานท่ีมีผลงานไดมาตรฐานหรือสูงกวามาตรฐาน  
  3.3  รักษาความเปนธรรมภายใน  ทั้งในดานการบริหารเงินเดือน  คาตอบแทน  และการบริหารงานบุคคล  
กลาวคือสามารถพิจารณาประสิทธิภาพการบริหารงานขององคกรจากการประเมินผลการปฏิบัติงานวาใหความสําคัญ
กับผลงานหรือใหความสําคัญกับพฤติกรรม 
  3.4  ใชเปนเครื่องมือสอนงานและพัฒนาพนักงาน  กลาวคือการประเมินผลการปฏิบัติงานเปน
กระบวนการหนึ่งในการพัฒนาพนักงาน  ไดแก    
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  3.5  ใชเปนเครื่องมือใหพนักงานยึดถือระเบียบ  ขอบังคับรวมกันอยางเทาเทียม 
  3.6  ใหพนักงานไดทราบถึงความรูความสามารถของตนเองในสายตาของผูบังคับบัญชา  และ/หรือ
เพื่อนรวมงาน  ตลอดจนผูที่เก่ียวของ 
  3.7  เปนการทดสอบความยุติธรรมของผูบังคับบัญชา  หากไมยุติธรรมแลว  คนท่ีมีความสามารถก็
จะหนีจากผูบังคับบัญชา  ในที่สุดผูบังคบับัญชาตองทํางานนั้นดวยตนเองและทํางานหนักมากขึ้น 
  3.8  ชวยวิเคราะหปญหาขององคกรในดานตาง ๆ เชน  ปญหาในการกําหนดความตองการฝกอบรมความ
รอบรู  (Knowledge)  ความสามารถ  (ability)  ทักษะ  (skills)  ของพนักงานและลักษณะการวาจางเปนตน 

3.9  ใชเปนขอมูลในการปองกันปญหาทางการบริหาร  กลาวคือ  ฝายบริหารงานบุคคลสามารถจะ
วิเคราะหการประเมินผลการปฏิบัติงานของแตละฝายงานวายุติธรรมหรือไม 
 

4. กลุมเปาหมาย / ผลผลิต 
  พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  จํานวน  553  คน 
 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  อําเภอเมอืงสุพรรณบุร ี จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

6. วิธีดําเนินงาน 
  6.1  แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  6.2  แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผล
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  6.3  จัดทําบันทึกใหทุกสวนราชการสงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ  และจัดสงแฟมการ
ปฏิบัติงานประจําวันของพนักงานเทศบาลในสวนราชการกอง 
  6.4  คณะกรรมการสรุปผลการประเมินฯ 
  6.5  จัดทําประกาศผลคะแนนที่ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ  ใหผูรับประเมินไดรับทราบ 
  6.6  จัดทําคาํสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน  หรือกําหนดตําแหนง 
 

7. ระยะเวลาการฝกอบรม / การดําเนนิงาน 
  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
 

8. งบประมาณ 
                     ไมใชงบประมาณดําเนินการ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
  งานการเจาหนาท่ี  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
  พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเกิดจิตสํานึก         
และมีความรับผิดชอบ  ในหนาท่ีของการปฏิบัติตนอยางทองแท  เปนธรรมเกิดความซื้อสัตยสุจริต  และมีการวางตน
ถูกตองตามกฎระเบียบ  และขอบังคับของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีไดเปนอยางดี 

 
 
 
 
 
 



สวนที่ 3 
- 80 - 

 
รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่  4 
 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมการจัดทําแผนการใชจายเงินของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการรับเงนิ  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑ ขอ ๕(๒๒)  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จัดทําแผนแสดงรายละเอียดการใชจายเงินของหนวยงานผูเบิก  ในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งทุกระยะเวลาสามเดือน  
ดังน้ัน  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจึงไดจัดทําแผนการใชจายเงิน  และประกาศเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบ
เพื่อการปฏิบัติงานทีโปรงใส  ตรวจสอบได 

๓. วัตถุประสงค 
  ๓.๑  เพ่ือประกาศเผยแพรแผนการบริหารงบประมาณ  ดานการใชจายเงินของเทศบาลใหประชาชน
ทราบและสามารถตรวจสอบความถูกตองของแผนฯได 
  ๓.๒  เพื่อการบริหารงานดานการเงนิ  ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกอใหเกิดความโปรงใส  
ปองกันการทุจริตในระบบการบริหารงาน 
  ๓.๓  เพ่ือดําเนินการจัดซื้อจัดจางไดตรงตามแผนที่กําหนดไว  และประชาชนไดทราบขอมูลสามารถ
ตรวจสอบได 
  ๓.๔  เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการและผูบังคบับัญชาสามารถตัดสินใจ ส่ังการและแกไขปญหาตางๆได
อยางรวดเร็วและทันเหตุการณ 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ๔.๑  ประชาชนในเขตเทศบาลฯ  สามารถทราบและตรวจสอบการบริหารงบประมาณของเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรีได 
  ๔.๒  ผูบริหารฝายการเมืองสามารถนําแผนการใชจายเงินไปบริหารงบประมาณของเทศบาลไดอยางโปรงใส 
  ๔.๓  ขาราชการ/หัวหนาสวนราชการ/ผูปฏิบัติงานดานงบประมาณและดานงานพัสดุ  ปฏิบัติงานไดถูกตอง
ตรงตามแผนที่กําหนด 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
  สํานักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  อําเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
๖. วิธีดําเนินการ 
  ๖.๑  สํารวจความตองการของแผนพัฒนาประจําป 
  ๖.๒  แตงตั้งเจาหนาที่ผูรบัผิดชอบ 
  ๖.๓  ดําเนินการจัดทําแผนการใชจายเงินประจําป  โดยกองเจาของงบประมาณเปนผูดําเนินการ 
และนําสงที่งานการเงิน กองคลัง  เพื่อรวบรวม เสนอผูบริหารและปดประกาศใหประชาชนทราบ 
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๖.๔  ดําเนินการเบิกจายตามแผนท่ีกําหนด 
  ๖.๕  ตรวจสอบการเบิกจายเงินรายไตรมาส/ป  
  ๖.๖  สรุปผลการเบิกจายตอผูบรหิาร 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

๙. ผูรับผิดชอบ 
  งานการเงินและบัญชี  กองคลัง  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ๑๐.๑  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีทราบการบริหารงบประมาณ 
  ๑๐.๒  สามารถเบิกจายเงนิไดถูกตองตามแผนที่กําหนด 
  ๑๐.๓  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอเทศบาลและประชาชน 
  ๑๐.๔  เกิดความโปรงใสตรวจสอบได 
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รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่  5    
   

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการจัดทําปายชื่อโครงการงานกอสราง 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น  โดยกําหนดใหเปนวาระ

แหงชาติ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยไดจัดทําโครงการ “ทองถิ่นไทยใสสะอาด” ขึ้นเพื่อกําหนดแนวทางในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นท่ีเกิดข้ึนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินและสรางกระบวนการมีสวนรวมของเครือขาย 
ภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหาดังกลาวอันเปนการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาที่รัฐ  นั้น 

กองชางเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมีภารกิจเก่ียวกับการปรับปรุงกอสรางโครงสรางพื้นฐานเพื่อใหเกิด
การโปรงใสในการดําเนินภารกิจดังกลาว  จึงไดกําหนดมาตรการจัดทําปายชื่อโครงการงานกอสราง 

3. วัตถุประสงค 
3.1  เพื่อเปนการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหกับประชาชนในฐานะที่มีสวนไดเสียกับการพัฒนา

ไดทราบและสามารถตรวจสอบติดตามการดําเนินกิจกรรมโครงการของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีใหเปนไปดวย      
ความถูกตองโปรงใส 

3.2  เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารโครงการกอสรางตางๆ ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
ไดอยางละเอียดและทั่วถึง 

3.3  เสรมิสรางการมีสวนรวมในการตรวจสอบของภาคประชาชน 
3.4  เพื่อเปนการปฏิบัติงานใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
จัดทําปายชื่อโครงการกอสรางฯ  ณ  จุดบริเวณกอสราง โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

1) ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พรอมหมายเลขโทรศพัท 
2) ประเภทและชนิดของสิ่งกอสราง 
3) ปริมาณงานกอสราง 
4) ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของผูรับจาง 
5) ระยะเวลาเริ่มตน และระยะเวลาสิ้นสุด รวมระยะเวลากอสรางทั้งสิ้น 
6) วงเงินงบประมาณท่ีไดตั้งไวหรือเงินท่ีไดรับ 
7) ราคากลางกอสราง 
8) วงเงินคากอสรางตามที่ไดลงนามในสัญญาจาง 
9) ชื่อกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานพรอมหมายเลขโทรศัพท  กรณีงานกอสรางใด  

ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จตามกําหนด ระยะเวลาในสัญญาจาง  ใหจัดทํา  และติดตั้งแผนปายแสดงเหตุผลของ
ความลาชา ระยะเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จ หรือระยะเวลาที่ไดมีการขยายเวลาตามสัญญาจางในพื้นที่ดําเนินการ  

 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
จุดที่มีการปรับปรุงกอสรางในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี   
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6. วิธีการดําเนินการ 
  6.1  ดําเนินการจดัทาํและติดตั้งปายชื่อโครงการกอสรางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุ
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2808 
ลงวันที่  20 สิงหาคม 2547 เรื่อง การปองกันการทุจริตและมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 897  ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2558  
เรื่อง  การสรางธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

6.2  การดําเนินการวิธีปฏิบัติหลังการจัดซื้อจัดจาง ไดผูรับจางและไดทําสัญญาเสร็จเรียบรอยแลว    
6.3  ชางผูควบคุมงาน  (เจาหนาที่ผูปฏิบัติที่ไดรับมอบหมาย)  ตรวจสอบการดําเนินการของ ผูรับ

จางใหถูกตองตามรูปแบบรายการ ซึ่งผูรับจางติดตั้งปายประชาสัมพันธงานกอสรางใหประชาชนตรวจสอบได       
อยางชัดเจนทั ้งในระหวางกอสรางและเมื ่อกอสรางแลวเสร็จ  โดยแสดงรายการกอสรางใหมีขนาดและ
รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีกําหนดไว  ติดตั้งบริเวณสถานที่ดําเนินการกอสราง ที่ประชาชน
มองเห็นไดชัดเจน  

 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564   
 

8. งบประมาณ 
ไมใชงบประมาณดําเนินการ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองชาง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
การดําเนินการตามกิจกรรมของกองชางเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมีปายชื่อโครงการงานกอสราง           

ทุกโครงการ  
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รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่  6   
 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการอบรมใหความรูดานกฎหมายแกบุคลากรภายในองคกรเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีและ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจําป พ.ศ. 2561 – 2564 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ดวยเทศบาล เปนหนวยบริหารราชการสวนทองถ่ินมีหนาที่หลักในการจัดทําบริการสาธารณะ         
โดยมีตัวแทนของประชาชนในเขตพื้นที่เขามาทําหนาท่ีกําหนดทิศทางการพัฒนา และตัดสินใจแกปญหาตางๆ           
ท่ีเกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่ภายใตกรอบกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย บุคคลซึ่งเขามา      
เปนตัวแทนทําหนาที่ดังกลาว จําเปนตองมีความรู ความสามารถ และใชความรูความสามารถทางการบริหาร         
เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของทองถ่ิน โดยสภาทองถ่ินในฐานะฝายตรวจสอบการทํางานของผูบริหารทองถ่ินใหเปนไปตาม
กฎหมาย เกิดความโปรงใส มีการใชจายงบประมาณอยางคุมคา สมาชิกสภาจึงจําเปนตองมีความรูความเขาใจ         
ในบทบาทหนาท่ีของตนเองและของสภาในการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว นอกจากนี้ในสวนของการทํางานของพนักงาน
เทศบาลและเจาหนาที่ตางๆที่ปฏิบัติงานในเทศบาล ก็ตองยึดหลักกฎหมายในการปฏิบัติงานที่เก่ียวของดวย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายที่สงผลตอการทํางานและกระทบกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานโดยตรง ไดแก เรื่อง วินัย      
การรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การใหออกจากราชการ สิทธิการอุทธรณ การพิจารณาการอุทธรณ และการรองทุกข 
เรื่อง ความรบัผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ เร่ือง คดีทางปกครอง และเรื่องหลักการใหบริการขอมูลขาวสารของราชการ 
ตลอดจน มีระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของกับสิทธิและหนาที่ท่ีประชาชนพึงควรรับรูเขาใจเปนอยางมาก อาทิ เชน    
สิทธิตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522     
เปนตน 
    เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยนายเอกพันธุ อินทรใจเอ้ือ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ไดตระหนักและ
เล็งเห็นถึงความสําคัญในการเพิ่มศักยภาพใหแกสมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรภายในองคกรเทศบาล เมืองสุพรรณบุรี 
และประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จึงไดกําหนดใหมีการจัดทําโครงการอบรมใหความรูแกบุคลากร
ภายในองคกรเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีและประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  ประจําปงบประมาณ 
2561 – 2564  

 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑  เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในกฎหมาย บทบาทหนาที่ของสภาทองถิ่น ระเบียบที่เก่ียวของกับ
การประชุมสภาทองถ่ิน เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพอันสงผลตอการพัฒนาทองถิ่น
และประชาชน 
 ๓.๒  เพื่อใหบุคลากรภายในองคกรเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีท่ีเขารับการอบรม มีความรู ความเขาใจเรื่อง        
วินัย การรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การใหออกจากราชการ สิทธิการอุทธรณ การพิจารณาการอุทธรณ       
และการรองทุกข เรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่          
พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด             
ของเจาหนา ท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ หลักกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของศาลปกครองเก่ียวกับ          
ความผิดทางละเมดิ เรื่องคาํสั่งทางปกครอง และเร่ือง หลักการใหบริการขอมูลขาวสารของราชการแกประชาชนอยาง
ถูกตองตามระเบียบกฎหมาย  
 3.3  เพื่อใหการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบและมีประสิทธิภาพ        
เพิ่มมากขึ้น ลดความเสียหายจากการกระทําผิดวินัยและกระทําความผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  
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              3.4  เพื่อใหสมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เกิดจิตสํานึกและตระหนักถึง
การปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ กฎหมาย รวมทั้งปองกันการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายตอหนวยงานของรัฐ 
 3.5  เพื่อใหประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีที่เขารับการอบรม มีความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับกฎหมายที่เก่ียวของกับสิทธิและหนาที่ท่ีสําคญัตอการดํารงชีพในปจจุบัน  
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 - สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานครูเทศบาล (ผูบริหารสถานศึกษา) และ
พนักงานจางของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จํานวน 200 คน 
 - ประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จํานวน 100 คน 
 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 ณ หองประชุมชั้น ๓ สํานักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
 

6. วิธีดําเนินการ 
     6.๑  งานนิติการจัดประชุมบุคลากรที่เก่ียวของเพื่อวางแผนในการดําเนินการจัดทําโครงการ 
     6.๒  เสนอขออนุมัติโครงการ 
     6.๓ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางานและหนังสือราชการตางๆ ที่เก่ียวของ 

กับการดําเนินโครงการทั้งหมด 
     6.4 ประสานงานวิทยากร ผูเก่ียวของในการทําโครงการ และประสานทุกสวนราชการใหจัดสง 
รายชื่อผูเขารับการอบรม 
     6.5  ขออนุมัติจัดซื้อจัดจางในการทําโครงการฯ 
      6.6  ดําเนินการจัดอบรมตามโครงการฯ และจัดกิจกรรมเดนิรณรงคการตอตานปองกันการทุจริต  
รายละเอียดปรากฏตามกําหนดการฝกอบรม และกําหนดการเดินรณรงคการตอตานปองกันการทุจริต                    
     6.7 สรุปผลการจัดโครงการเสนอผูบังคับบัญชาและผูมีสวนเกี่ยวของ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
     4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)    
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
      60,000 บาท ตอปงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
     งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
               ๙.๑  สมาชิกสภาเทศบาล  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบและแนวทางในการปฏิบัติงาน
ดานสภาทองถ่ิน เพื่อนําไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีในการพัฒนาเทศบาล 
  ๙.๒  พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานครูเทศบาล (ผูบริหารสถานศึกษา) และพนักงานจาง       
ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มคีวามรูความเขาใจ สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 
  ๙.3  พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานครูเทศบาล (ผูบริหารสถานศึกษา) และพนักงานจางของ
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเกิดจิตสํานึกและความตระหนักที่จะปฏิบัติหนาที่เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง  
และหนังสือสั่งการที่เก่ียวของ ทั้งนี้เพื่อปองกันมิใหเกิดความเสียหายตอหนวยงานของรัฐ  
  9.4  ประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
สิทธิและหนาที่ท่ีสําคัญตอการดํารงชีพในปจจุบัน  
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              9.5  คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  เข าใจกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต                       
เกิดจิตสํานึกและความตระหนักถึงการตอตานปองกันการทุจริต และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนหรือการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมมากขึ้น  

    9.6  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีท้ังสองฝงถนนและประชาชนทั่วไป  เกิดการตื่นตัว                
เห็นความสําคัญของการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่  7   

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ     
กิจกรรมสงเสรมิและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสพุรรณบุรีในการตรวจสอบฝายบริหาร   

2. หลักการและเหตุผล 
  เพื่อมุงเนนบทบาทหนาที่ที่สําคัญของฝายสภาเทศบาล  ในการตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรีใหเปนไปตามระเบียบ  กฎหมาย  ภารกิจและอํานาจหนาที่ของเทศบาล  รวมทั้งปฏิบัติงานใหบริการ
สาธารณะเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ  สามารถประสานสัมพันธระหวาง
ราชการสวนกลาง  และสวนภูมิภาค  มีความเขาใจนโยบายรัฐบาล  แนวทางปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เก่ียวกับ           
การกระจายอํานาจ  รวมทั้งแนวทางการบริหารงานรูปแบบตางๆ   

3. วัตถปุระสงค 
           3.1  เพ่ือเสริมสรางและเพิ่มพูนความรู  และความเขาใจเก่ียวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ. 2547  และท่ีแกไขเพิ่มเติม  ที่ฝายสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
นํามาใชในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ    

3.2  เพื่อใหฝายสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มีความรูและความเขาใจในการประชุมสภา  รูจักบทบาทหนาที่  
วิธีการตรวจสอบและการตั้งกระทูถาม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต  
  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุร ี  

5. พื้นที่ดําเนินการ 
  สํานักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1  กําหนดการประชุมสงเสรมิและพัฒนาศักยภาพสมาชกิสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
6.2  ประสานวิทยากรจากหนวยงาน  หรือบุคคลที่มีความรู  ความเชี่ยวชาญ 
6.3  จัดทําหนังสอืแจงเชิญประชุมฯ 
6.4  แบงกลุมระดมความคิดเห็นตามภารกิจในการประชุมสภาเทศบาล 
6.5  การนําเสนอผลการระดมความคิดเห็น 
6.6  สรปุผลกิจกรรมท่ีใหความรูดานระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคบัการประชุมสภาทองถิ่น  

พ.ศ. 2547  และที่แกไขเพิ่มเตมิ  
6.7 ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  งานธุรการ  ฝายบริหารงานท่ัวไป  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์  
  รอยละ  80  ของผูผานการประชุมความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของสภาเทศบาลตามกฎหมาย  
เพื่อใหการปฏิบัติงานดวยความสุจริต  โปรงใส  ตรวจสอบได  และตอตานการทุจริต 
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รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที ่ 8 

 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการพัฒนาเครอืขายดานประชาธิปไตย (พัฒนาเครือขายตอตานการทุจริตภาคประชาชน)  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
  ตามระเบียบเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี วาดวยประธานกรรมการชุมชนและคณะกรรมการชุมชน 

พ.ศ. 2555 กําหนดใหมีการจัดตั้งและแตงตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อใหการดําเนินงานของชุมชนยอยในเขต
เทศบาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีสวนรวมในการพัฒนาการปองกัน แกไข ปญหาตางๆภายในชุมชน 
ตลอดจนเพื่อเปนการสงเสริมความรวมมือของเครอืขายภาคประชาชนในชุมชน 

 กองสวัสดกิารสังคมจึงไดจัดทําโครงการพัฒนาเครือขายดานประชาธิปไตย (พัฒนาเครือขายตอตาน
การทุจริตภาคประชาชน) เพื่อสรรหา/เลือกตั้งบุคคลในชุมชนแทนคณะกรรมการที่หมดวาระลง และแตงตั้งใหมี
คณะกรรมการท่ีเปนปจจุบัน พรอมท่ีจะปฏิบัติงานสานตอภารกิจชุมชนใหดําเนินไปดวยความเรียบรอยกอเกิดประโยชน
สูงสุดตอชุมชนตอไป 

3. วัตถุประสงค   
   ๓.๑  เพื่อจัดตั้งเครือขายและแตงต้ังคณะกรรมการชุมชน ในการเชื่อมประสานงานพัฒนาระหวาง
ชุมชนกับเทศบาล และหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ 
  3.2  เพื่อเปนการปลูกและปลุกจิตสํานึกของประชาชนในชุมชน ใหมีความรักและพัฒนาชุมชนของ
ตนเองใหนาอยู และเขารวมเครอืขายในการปองกันการทุจริต 

๓.3  เพื่อกระตุนใหประชาชนรูจักและมีสวนรวมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
  ๓.๔  เพื่อใหประชาชนในชุมชนไดมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาลอยางเต็มที่ และรวมกัน  พฒันาทองถ่ิน
ใหตรงกับความตองการของชุมชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
จัดตั้งเครอืขายและแตงตั้งคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 16 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  

5. พื้นที่ดําเนินการ 
  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1  จัดทําประกาศการพนจากตําแหนงประธานกรรมการชุมชน เพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาลงนาม  
กรณีตําแหนงประธานกรรมการชุมชนวางลง  
  6.2  ประชุมผูบริหาร พนักงานเทศบาล ประธานกรรมการชุมชน เพื่อกําหนดกรอบในการดําเนนิงาน 
และมอบหมายความรับผิดชอบแกสวนราชการ/หนวยงานทีเ่ก่ียวของ 
  6.3  จัดทําประกาศใหมกีารเลือกตั้ง คําสั่งแตงตั้งและมอบหมายหนาที่ผูรบัผิดชอบการดําเนินงาน 
  6.4  ดําเนินการรับสมัครผูมีสทิธิรับเลือกตั้ง และจัดการเลือกตั้งตามกําหนด 
  6.5  รวบรวมรายชื่อผูผานการเลือกตั้ง เพื่อจัดทําประกาศเสนอผูบริหารลงนาม 

7. ระยะเวลาที่ดําเนินการ 
  งบประมาณป พ.ศ. 2561 - 2564 
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8. งบประมาณที่ใชดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณดําเนินการ  

9. ผูรับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการสังคม รวมกับทุกสวนราชการของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีคณะกรรมการชุมชน ท้ัง 16 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เปนเครือขายในการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตภาคประชาชน 
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รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่  9 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
  กิจกรรมขยายเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ  ดานการปองกันการทุจริต            

๒. หลักการและเหตุผล 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ  ดานการปองกันการทุจริต มีภารกิจขององคกรปกครอง            
สวนทองถิ่นตนแบบขยายผลหรือเปนศูนยการเรียนรูในการขยายเครือขายดานการปองกันการทุจริต  ไปยังองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอื่น ๆ รวมทั้งเปนที่ศึกษาดูงานดานการปองกันการทุจริตแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
หนวยงานอ่ืน ๆ  ชุมชน  หรือบุคคลที่เก่ียวของทั่วไป               

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑   เพื่อสรางและพัฒนาเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ ดานการปองกันการ

ทุจริตกับทุกภาคสวน  เพื่อตอตานการทุจริตใหเปนไปอยางตอเนื่อง  
   ๓.๒  เพื่อสรางเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต ขยายผล
หรือขยายเครือขายไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี                                       

๓.3  เพื่อใหความรู  ความเขาใจ  การปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต  และจัดทํา              
สื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ  เพื่อเผยแพรสื่อตาง ๆ  ใหมีชองทางหลากหลายในการเปนตนแบบ 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรภายในหนวยงาน  อปท.ในจังหวัดสุพรรณบุรี  สวนราชการในจังหวัดสุพรรณบุรี  ชุมชน          

ในเขตเทศบาล ทั้ง 16 ชุมชน  ภาคเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี และอปท.ที่มาศึกษาดูงานฯในเขตเทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
    อปท.ในจังหวัดสุพรรณบุรี   สวนราชการในจังหวัดสุพรรณบุรี  ชุมชนในเขตเทศบาล ทั้ง 16 ชุมชน  
และสํานักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.๑  เทศบาลประสานกับสวนราชการและหนวยงานเปาหมายเพื่อเชิญชวนเขารวมเปนเครือขาย          
ในการปองกันการทุจริต 

6.๒  ประชุมชี้แจงใหความรูการบริหารงานองคกรสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ดี  ดานการปองกัน
การทุจริต   ใหบุคลากรภายในหนวยงาน  อปท.ในจังหวัดสุพรรณบุรี  สวนราชการในจังหวัดสุพรรณบุรี  ชุมชนในเขต
เทศบาล ท้ัง 16 ชุมชน  ภาคเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรีและ อปท.ที่มาศึกษาดูงานฯในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
  6.3  กําหนดแผนและแนวทางในการดําเนินงาน  

6.4  จัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ  และเผยแพรสื่อตางๆ  ใหมีชองทางหลากหลายในการ
เปนตนแบบ 

6.5  การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ  
6.6  การติดตามและประเมินผล   
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณดําเนินการ   

9. ผูรับผิดชอบ 
  งานธุรการ  ฝายบริหารงานท่ัวไป  สํานักปลัดเทศบาล   

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  เทศบาลไดรับการยอมรับเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ  และเปนศูนยการเรียนรู             
ในการขยายเครือขายดานการปองกันการทุจริต    

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


