
 

 

ขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

ระหวาง 

พนักงานสวนตําบลกับผูบริหาร  

ประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕64 

องคการบริหารสวนตําบลพิมาน อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

  

   

  

 

  

 

 

 

 

 



 

                                           ประกาศองคการบริหารสวนตําบลพิมาน  

เรื่อง  ขอตกลงในการปฏิบัติราชการระหวางพนักงานสวนตําบลกับผูบริหาร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

              อาศัยอํานาจตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและบริหารกิจการบานเมืองที่ดี   พ.ศ.2546 

และบันทึกขอการปฏิบัติราชการในการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

จังหวัดนครพนมระหวางผูวาราชการจังหวัดนครพนม กับ ผูบริหาร องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2548  ที่ไดกําหนดแนวทางใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติในการบริหารจัดการ ภารกิจในความรับผิดชอบตามหลักเกณฑการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดีและประกาศใหประชาชน ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจําและพนักงานจางไดรับ 

ทราบเปนการทั่วไป  จึงไดจัดทําขอตกลงการปฏบิัติราชการระหวางพนักงานสวนตําบล กับผูบริหาร   ดังตอไปนี้     

          ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ขอตกลงในการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลพิมาน อําเภอนา

แก จังหวัดนครพนม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564”  

          ขอ 2 ประกาศนีใ้หใชบังคับตั้งแตวันที่ประกาศเปนตนไป  

          ขอ 3 ระยะเวลาการดําเนินการแลวเสร็จของงานใหเปนไป ตามรายละเอียดที่ปรากฏ แนบทายประกาศนี้   

 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  

 ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 25๖4  

                                                                             
                                                                             (นายบัญชา  ศรีชาหลง)  

                                                                     นายกองคการบริหารสวนตําบลพิมาน  

  

  

  

  

 



ขอตกลงในการปฏิบัติ

                                               

 1. ขอตกลงระหวาง 

ขอตกลง  ปลัดองคการบริหารสวนตํา

ระยะเวลา 1 ปงบประมาณ เริ่มตั้งแต วันที่ 

       2. รายละเอียดขอตกลงไดแก  แผนการปฏิบัติ ตัวชี้วัดการปฏิบัติ เปาหมาย เก

คะแนน และรายละเอียดอื่นๆปรากฏอยูในเอกสารแนบทายข

 3. ขาพเจา นายบัญชา  ศรีชาหลวง

และเห็นชอบกับแผนการปฏิบัติ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ เปาหมาย เกณฑ การใหคะแ

ตามที่กําหนดเอกสารประกอบทายขอตกลงนี้ และขาพเจายินดีจะทําหนาที่กํา

ความสําเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของ 

ขึน้นี้  

 4. ขาพเจา ตําแหนง ปลัดองคการบริ

และขอใหขอตกลงกับ นายบัญชา  ศรีชาหลวง

ราชการดวยการควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการใหเกิดผล สํา

เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน ตามที่ ใหข

 5. ผูรับขอตกลงและผูทํา

กันแลวจึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 

                 
              (นางสาวจตุพร  พออามาตย

           รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน

         ปลัดองคการบริหารสวนตําบล

         วันที.่.1.เดือน...ตุลาคม...พ.ศ

  

  

 

บัตริาชการระหวางปลัดองคการบริหารสวนตําบลกับผูบริหาร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

                                               -------------------------------------      

อตกลงระหวาง นายบัญชา  ศรีชาหลวง ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตํา

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ผูทําขอตกลงนี้ เปนขอตกลงฝายเดียวมิใชสัญญาและใชสําหรับ

ริ่มตั้งแต วันที่ 1 ตุลาคม 25๖3   ถึงวันที่ 30 กันยายน 25

รายละเอียดขอตกลงไดแก  แผนการปฏิบัติ ตัวชี้วัดการปฏิบัติ เปาหมาย เก

คะแนน และรายละเอียดอื่นๆปรากฏอยูในเอกสารแนบทายขอตกลงนี้  

นายบัญชา  ศรีชาหลวง ในฐานะนายกองคการบริหารสวนตํา

และเห็นชอบกับแผนการปฏิบัติ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ เปาหมาย เกณฑ การใหคะแนน และ รายละเอียดอื่นๆ 

หนดเอกสารประกอบทายขอตกลงนี้ และขาพเจายินดีจะทําหนาที่กํากับการ ปฏิบัติภารกิจใหประสบ

เร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามขอตกลง  ที่จัดทํา

ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ไดทํา ความเขาใจคํา

นายบัญชา  ศรีชาหลวง ตําแหนงนายกองคการ บริหารสวนตําบล

แลการปฏิบัติราชการใหเกิดผล สําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวใน ระดับสูงสุด 

โยชนสุขแกประชาชน ตามที่ ใหขอตกลงไว   

ผูรับขอตกลงและผูทําขอตกลงไดทําความเขาใจขอตกลงในการปฏิบัติราชการและ เห็นพอง

ไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ  

                                    
งสาวจตุพร  พออามาตย)                                        (นายบัญชา  ศรีชาหลวง

รักษาราชการแทน                               นายกองคการบริหารสวนตํา

บลพิมาน                             วันที.่.1..เดือน...ตุลาคม

ศ...25๖3                              

บลกับผูบริหาร 

นายกองคการบริหารสวนตําพิมาน ผูรับ

ายเดียวมิใชสัญญาและใชสําหรับ

25๖4    

รายละเอียดขอตกลงไดแก  แผนการปฏิบัติ ตัวชี้วัดการปฏิบัติ เปาหมาย เกณฑการ ให

ในฐานะนายกองคการบริหารสวนตําบลพิมาน ได พิจารณา 

นน และ รายละเอียดอื่นๆ 

การ ปฏิบัติภารกิจใหประสบ

ล ใหเปนไปตามขอตกลง  ที่จัดทํา

หารสวนตําบล ไดทํา ความเขาใจคํารับรองตามที่กําหนด

บลพิมาน วาจะมุงมั่นปฏิบัติ

เร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวใน ระดับสูงสุด 

บัติราชการและ เห็นพอง

                                                 
นายบัญชา  ศรีชาหลวง)  

ายกองคการบริหารสวนตําบลพิมาน  

ตุลาคม...พ.ศ...25๖3 



              ขอตกลงในการปฏิบัตริาชการระหวางรองปลัดองค

                                                 

            1. ขอตกลงระหวาง 

ขอตกลง ของ นางสาวจตุพร  พอ

ขอตกลงฝายเดียวมิใชสัญญาและใชสํา

30 กันยายน 25๖4  โดยมีรายละเอี

องคกร กอนจะเสนอปลัดองคการบริหารสวนตํา

ปฏิบัติ เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน

 2. ขาพเจา นายบัญชา  ศรีชาหลวง

เห็นชอบกับแผนการปฏิบัติ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ เปาหมาย เกณฑ การใหคะแ

กําหนดเอกสารประกอบทายขอตกลงนี้และข

ความสําเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของ 

สวนตําบล ใหเปนไปตามขอตกลง  ที่จัดทํา

                    3. ขาพเจา นางสาวจตุพร  

เขาใจคํารับรองตามที่กําหนดและขอใหขอตกลงกับ นาย

ตําบล วาจะมุงมั่นปฏิบัติราชการดวยชวยตรวจสอบกํา

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ใหเกิดผลสํา

ประโยชนสุขแกประชาชน ตามที่ใหข

                   4. ผูรับขอตกลงและผูทํา

แลวจึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 

             
          (นางสาวจตุพร  พออามาตย

 รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล

  วันที.่.1..เดือน...ตุลาคม...พ.ศ...25

 

 

ราชการระหวางรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลกับผูบริหาร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

                                                 -------------------------------------      

ขอตกลงระหวาง นายบัญชา  ศรีชาหลวง ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตํา

พออามาตย ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตํา

ตกลงฝายเดียวมิใชสัญญาและใชสําหรับระยะเวลา 1 ปงบประมาณ เริ่มตั้งแต วันที่ 

โดยมีรายละเอียดขอตกลงไดแก ชวยตรวจสอบ กํากับดูแลงานของสวนราชการภายใน

อนจะเสนอปลัดองคการบริหารสวนตําบลตามรายละเอียดขอตกลงไดแก  แผนการปฏิบัติ ตัวชี้วัดการ

ย เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอื่นๆปรากฏอยูในเอกสารแนบทายขอตกลงนี้           

นายบัญชา  ศรีชาหลวง ในฐานะนายกองคการบริหารสวนตําบล ไดพิจารณา และ

เห็นชอบกับแผนการปฏิบัติ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ เปาหมาย เกณฑ การใหคะแนน และรายละเอียด

หนดเอกสารประกอบทายขอตกลงนี้และขาพเจายินดีจะทําหนาที่กํากับการปฏิบัติภารกิจ ให

เร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของ นางสาวจตุพร  พออามาตย ในฐานะรองปลัด องคการบริหาร

ล ใหเปนไปตามขอตกลง  ที่จัดทําขึน้นี้  

นางสาวจตุพร  พออามาตย  ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ไดทําความ

หนดและขอใหขอตกลงกับ นายบัญชา  ศรีชาหลวง ตําแหนง 

นปฏิบัติราชการดวยชวยตรวจสอบกํากับดูแลงานของสวน ราชการภายในองคกร ก

บล ใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของ ตัวชี้วัดแตละตัวใน 

ะโยชนสุขแกประชาชน ตามที่ใหขอตกลงไว   

ผูรับขอตกลงและผูทําขอตกลงไดทําความเขาใจขอตกลงในการปฏิบัติราชการและ เห็นพองกัน

ไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ  

                                             
งสาวจตุพร  พออามาตย)                                             (นายบัญชา  ศรีชาหลวง

บลพิมาน                                    นายกองคการบริหารสวนตํา

25๖3                                       วันที.่.1..เดือน...

บลกับผูบริหาร 

กองคการบริหารสวนตําบล ผูรับ

งคการบริหารสวนตําบล ผูทําขอตกลงนี้เปน

ริ่มตั้งแต วันที่ 1 ตุลาคม 25๖3 ถึงวันที่ 

กับดูแลงานของสวนราชการภายใน

ตามรายละเอียดขอตกลงไดแก  แผนการปฏิบัติ ตัวชี้วัดการ

และรายละเอียดอื่นๆปรากฏอยูในเอกสารแนบทายขอตกลงนี้            

ในฐานะนายกองคการบริหารสวนตําบล ไดพิจารณา และ

นน และรายละเอียด  อื่นๆ ตามที่

การปฏิบัติภารกิจ ใหประสบ

ฐานะรองปลัด องคการบริหาร

ริหารสวนตําบล ไดทําความ

 นายกองคการบริหารสวน

กับดูแลงานของสวน ราชการภายในองคกร กอนจะเสนอ

เร็จตามเปาหมายของ ตัวชี้วัดแตละตัวใน ระดับสูงสุด เพื่อใหเกิด

บัติราชการและ เห็นพองกัน

                                
นายบัญชา  ศรีชาหลวง)      

นายกองคการบริหารสวนตําบลพิมาน  

...ตุลาคม...พ.ศ...25๖3  



 
 

ขอตกลงในการปฏิบัติราชการของกองคลัง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

------------------------------------------- 

 1. ขาพเจา ในฐานะ ผูอํานวยการของกองคลัง พรอม คณะทํางานพรอมคณะทํางานไดรวมกัน

พิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของแต ดาน  (รายละเอียดตามแบบ

ขอเสนอและตัวชี้วัดของกองคลัง) ดานที่ 1 การบริหารจัดการ  ดานที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา  

ดานที่ 3 การบริหารการเงินและการคลัง ดานที่ 4 การบริการสาธารณะ 

 2. ขาพเจา นายบัญชา  ศรีชาหลวงในฐานะ นายกองคการบริหารสวนตําบลนาบอน  ได 

พิจารณาและเห็นชอบประเด็นการประเมินและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราช การ เปาหมาย และ รายละเอียดอื่นๆ 

ตามที่กําหนดในแบบขอเสนอฯที่แนบมาพรอมนี้และขาพเจายินดีจะกํากับ และ ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ

ของ ผูอํานวยการกองคลังและคณะทํางานดังกลาวใหเปนไปตาม คํารับรองที่จัดทําขึน้  

                    3. ขาพเจา ในฐานะ ผูอํานวยการกองคลัง ไดทําความ เขาใจคํารับรองตามที่กําหนดในแบบ

ขอเสนอฯ ดังกลาว และขอใหขอตกลงกับ นายบัญชา  ศรีชาหลวง วาจะมุงมั่นปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดีตาม

เปาหมายของตัวชี้วัดในระดับสูงสุด เพื่อใหบรรลุ เปาหมายแตละมิติที่ใหคํารับรองไว  

 4. ทั้งสองฝายไดทําความเขาใจขอตกลงในการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว จึงไดลง

ลายมือชื่อไวเปนสําคัญ  

                                                                                               
                 (นางวารุณี  ศรสีงคราม)                                                (นายบัญชา  ศรีชาหลวง)    

          หัวหนาฝายการเงิน รักษาราชการแทน                                นายกองคการบริหารสวนตําบลพิมาน 

                   ผูอํานวยการกองคลัง                                            วันที่ 1 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 25๖3                   

        วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 25๖3            

  

  

   

 



 

ขอตกลงในการปฏิบัตริาชการของสํานักงานปลัด 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

------------------------------------------- 

 1. ขาพเจา ในฐานะหัวหนาสํานักงานปลัด อบต. พรอม คณะทํางานพรอมคณะทํางานไดรวมกัน

พิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของแต ดาน  ดังนี้   (รายละเอียดตาม

แบบขอเสนอและตัวชี้วัดของสํานักงานปลัด) ดานที่ 1 การบริหารจัดการ  ดานที่ 2 การบริหารงานบุคคลและ

กิจการสภา  ดานที่ 3 การบริหารการเงินและการคลัง  ดานที่ 4 การบริการสาธารณะ   

 2. ขาพเจา นายบัญชา  ศรีชาหลวง ในฐานะนายกองคการบริหารสวนตําบลพิมานไดพิจารณา

และเห็นชอบประเด็นการประเมินและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ เปาหมาย และ รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่

กําหนดในแบบขอเสนอฯที่แนบมาพรอมมานี้ และขาพเจายินดีจะกํากับและ ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ  

หัวหนาสํานักปลัด และคณะทํางานดังกลาวใหเปนไปตาม คํารับรองที่จัดทําขึน้  

                    3. ขาพเจา ในฐานะหัวหนาสวนราชการของสํานักงานปลัด ไดทําความเขาใจคํารับรองตามที่

กําหนดในแบบขอเสนอฯ ดังกลาว และขอใหขอตกลงกับ     นายบัญชา  ศรีชาหลวง  วาจะมุงมั่นปฏิบัติราชการ

ใหเกิดผลงานที่ดี ตามเปาหมายของตัวชี้วัดในระดับ สูงสุด เพื่อใหบรรลุเปาหมายแตละมิติท่ีใหคํารับรองไว  

 4. ทั้งสองฝายไดทําความเขาใจขอตกลงในการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลวจึง ไดลง

ลายมือชื่อไวเปนสําคัญ  

              จาเอก                                                                      

                      (โชคอํานวย  ไกยลุน)                                            (นายบัญชา  ศรีชาหลวง) 

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน รักษาราชการแทน                          นายกองคการบริหารสวนตําบลพิมาน      

              หัวหนาสํานักงานปลัด อบต.พิมาน                               วันที่  1 เดือนตุลาคม   พ.ศ. 25๖3            

         วันที ่ 1 เดือนตุลาคม  พ.ศ. 25๖3                                           

  

 

  

  

  

 



 
 

 ขอตกลงในการปฏิบัติราชการของกองชาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

------------------------------------ 

 1. ขาพเจา นายปริญญา  อินทะโคตร ในฐานะ ผูอํานวยการกองชาง พรอมคณะ ทํางาน ได

รวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของแตละมิติ ดังนี้   (รายละเอียด

ตามแบบขอเสนอและตัวชี้วัดของกองชาง) ดานที่ 1 การบริหารจัดการ  ดานที่ 2 การบริหารงานบุคคลและ

กิจการสภา  ดานที่ 3 การบริหารการเงินและการคลัง  ดานที่ 4 การบริการสาธารณะ     

 2. ขาพเจา นายบัญชา  ศรีชาหลวง ในฐานะ นายกองคการบริหารสวนตําบลพิมานได พิจารณา

และเห็นชอบประเด็นการประเมินและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ เปาหมาย และ รายละเอียดอื่นๆ ตามที่

กําหนดในแบบขอเสนอฯ  ที่แนบมาพรอมนี้ และขาพเจายินดีจะกํากับ และ ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ 

นายปริญญา  อินทะโคตร   และคณะทํางานดังกลาวใหเปนไปตามคํา รับรองที่จัดทําขึ้น  

 3. ขาพเจา นายปริญญา  อินทะโคตร  ในฐานะ ผูอํานวยการกองชาง ไดทําความเขาใจ  คํา

รับรองตามท่ีกําหนดในแบบขอเสนอฯ ดังกลาวและขอใหขอตกลงกับ นายบัญชา  ศรีชาหลวง วาจะมุงมั่น ปฏิบัติ

ราชการใหเกิดผลงานที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัดในระดับสูงสุด เพื่อใหบรรลุเปาหมายแตละมิติ ที่ใหคํารับรองไว 

 4. ทั้งสองฝายไดทําความเขาใจขอตกลงในการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลวจึง ไดลง

ลายมือชื่อไวเปนสําคัญ  

                                                                                     
                      (นายปริญญา  อินทะโคตร)                             (นายบัญชา  ศรีชาหลวง)              

                          ผูอํานวยการกองชาง                            นายกองคการบริหารสวนตําบลพิมาน                 

                วันที ่1 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 25๖3                      วันที่ 1 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 25๖3  

  

 

  

 



 
ขอตกลงในการปฏิบัติราชการของกองสวัสดิการสังคม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

------------------------------------ 

 1. ขาพเจา นายนิภาพร  แสนบรรดิษฐ ในฐานะ ผูอํานวยการสวัสดิการสังคม พรอมคณะ 

ทํางาน ไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของแตละมิติ ดังนี้   

(รายละเอียดตามแบบขอเสนอและตัวชี้วัดของกองชาง) ดานที่ 1 การบริหารจัดการ  ดานที่ 2 การบริหารงาน

บุคคลและกิจการสภา  ดานที่ 3 การบริหารการเงินและการคลัง  ดานที่ 4 การบริการสาธารณะ     

 2. ขาพเจา นายบัญชา  ศรีชาหลวง ในฐานะ นายกองคการบริหารสวนตําบลพิมานได พิจารณา

และเห็นชอบประเด็นการประเมินและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ เปาหมาย และ รายละเอียดอื่นๆ ตามที่

กําหนดในแบบขอเสนอฯ  ที่แนบมาพรอมนี้ และขาพเจายินดีจะกํากับ และ ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ 

นางสาวนิภาพร  แสนบรรดิษฐ   และคณะทํางานดังกลาวใหเปนไปตามคํา รับรองที่จัดทําขึ้น  

 3. ขาพเจา นางสาวนิภาพร  แสนบรรดิษฐ  ในฐานะ ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม ไดทํา

ความเขาใจ      คํารับรองตามที่กําหนดในแบบขอเสนอฯ ดังกลาวและขอใหขอตกลงกับ นายบัญชา  ศรีชาหลวง 

วาจะมุงมั่น ปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัดในระดับสูงสุด เพื่อใหบรรลุเปาหมายแตละ

มิติ ที่ใหคํารับรองไว 

 4. ทั้งสองฝายไดทําความเขาใจขอตกลงในการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลวจึง ไดลง

ลายมือชื่อไวเปนสําคัญ  

                                                                                        
                      (นางสาวนภิาพร  แสนบรรดิษฐ)                          (นายบัญชา  ศรีชาหลวง)              

                     ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม                     นายกองคการบริหารสวนตําบลพิมาน                 

                วันที ่1 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 25๖3                     วันที่ 1 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 25๖3  

  

 

 

 



                                                                                                        
เอกสารประกอบทายขอตกลงการปฏิบัตริาชการ  

องคการบริหารสวนตําบลพิมาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

------------------------------------------------------- 

  ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทางของพระ ราช

กฤษฎีกานี้ ซึ่งไดกําหนดใหมีการบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิของรัฐ  โดยใหมีการทําความ ตก

ลงในการปฏิบัติงานโดย การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางพนักงานกับ ผูบริหาร เพื่อกําหนดเปาหมาย

และตัวชี้วัดในการประเมนิผลรายละเอียดขอตกลง ประกอบดวย  

 1. การบริหารภารกิจเพื่อใหเกดิประโยชนสุขแกประชาชน  

    หลักเกณฑเนนความโปรงใสในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามหลัก ธรรมาภิบาล  

โดยจะตองเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารตางๆ  ตลอดจนสามารถติดตาม และตรวจสอบ

การ ดําเนินงานของหนวยงานได  โดยไดกําหนดแนวทางขอตกลงในการปฏิบัติราชการของ หนวยงาน  ดังนี้    

 1.1 เปดเผยขอมูลการปฏิบัติงานใหประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบไดตาม พระราชบัญญัติ

ขอมูล ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540     

 -  การเตรียมใหบริการขอมูลขาวสาร     

 -  การจัดใหมีชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน      

 -  จัดใหมีการบริการศูนยขอมูลขาวสารเพื่อประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบและดีรับรูจากสวน 

ราชการหรือจากหนวยงานอื่นๆ     

 -  จัดใหมีขั้นตอนการใหบริการขอมูลขาวสาร  เชน  การเขียนใบคํารองและมี เจาหนาที่รับผิดชอบ

ดูแล คํารองตางๆ    

 1.2 จัดวางระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐานตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจ

เงิน แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544     

            -  จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของหนวยงานหลัก และหนวยงานยอย     

            -  จัดวางระบบการควบคุมภายในของแตละสวนราชการ     

            -  จัดทําคําสั่งแบงงานภายในของสวนราชการ  แบงแยกหนาที่การทํางานและ ภารกิจชัดเจน     

            -  จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของสํานัก/ กอง     

            -  ดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ 5  และติดตาม ประเมินระบบการควบคุม 

ภายในตามระเบียบฯ ขอ 6     

            -  ใหหนวยงานวิเคราะหประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตาม มาตรฐานการ 

/ควบคุม... 



 

 

ควบคุม ภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด    

 1.3 ใหเปดเผยขอมลูเกี่ยวกับงบประมาณรายจายประจําป  และการจัดซื้อจัดจาง เพื่อใหประชาชน

สามารถ ตรวจสอบไดโดยสะดวก  ผานชองทางการสื่อสารตางๆ  ของหนวยงาน    

 1.4 การดําเนินงานตางๆ  จัดใหมีกลไกตรวจสอบการดําเนินงานเพื่อใหเกิดความ โปรงใส   

   1.5 จัดใหมีชองทางในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

การ รับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548    

 2. การบริหารงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      

 เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยมุงใหมีการ ดําเนินการ 

อยางเปนระบบ  เกิดความคุมคา  โดยไดกําหนดแนวทางขอตกลงในการปฏิบัติราชการของ หนวยงาน  ดังนี ้

    2.1 การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวย

การ จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2)  พ.ศ. 2559  

   ๒.2 ใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนา  และนําผลทีไ่ดมา ทบทวนปรับปรุง 

แผนพัฒนาทองถิ่น    

 2.3 ใหนําแผนพฒันาสามปมาใชเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  และ

งบประมาณ รายจาย (เพิ่มเติม) ของหนวยงาน    

 2.4 ใหมีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางขาราชการหรือพนักงานเทศบาล กับผูบริหาร            

โดยใหผูบริหารทําหนาที่กํากับการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย    

 2.5 จัดใหมีการบูรณาการปฏิบัติงานรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ รวมกับ

หนวยงาน อื่นๆ    

 2.6 จัดใหมีการพัฒนาความรูในหนวยงาน  โดยใหมีระบบขอมูลสารสนเทศ  รวมทั้ง พัฒนาความรู

และ ความสามารถของขาราชการใหมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกันเพื่อใหมีลักษณะเปน องคกรแหงการ

เรียนรู อยางยั่งยืน    

 3. การบริหารภารกิจอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ   

 3.1 กําหนดเปาหมายแผนการดําเนินงาน  ระยะเวลาแลวเสร็จของงาน  หรือโครงการ และ

งบประมาณทีใ่ช ใหมีการเผยแพรใหไดทราบโดยทั่วกัน  

 3.2 การจัดซื้อหรือจัดจางใหมีการดําเนินการโดยเปดเผยและเทีย่งธรรมพิจารณาถึง ความคุมคา  

คุณภาพ  การดูแลรักษาประโยชนและผลเสียตอประชาชนเปนสําคัญ    

 3.3 การดําเนินการใหเรื่องที่หนวยงานตองอนุญาต  อนุมัติ  หรือเห็นชอบให ดําเนินการแจงผลการ 

พิจารณาใหแกผูยื่นคําขอทราบภายใน  15  วัน    

 3.4 เพื่อใหการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและเรื่องตางๆ ทีก่ําหนดให หนวยงานเปน 

ผูรับผิดชอบ  จัดใหมีการมอบหมายเจาหนาทีผู่รับผิดชอบในการแกไขติดตามผล  และรายงานผล การแกไขปญหา 

ให ประชาชนทีม่าติดตอไดรับทราบ      

 /๔ การลด..... 



 

  

4. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน    

     การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแก ประชาชน

สามารถ ดําเนินการใหบังเกิดผลสําเร็จไดโดยเร็ว  เกิดประโยชนกับประชาชนโดยตรงเพื่อใหประชาชน ไดรับการ

บริการทีด่ีขึ้น  โดยไดกําหนดแนวทางขอตกลงในการปฏิบัติราชการของหนวยงานได  ดังนี้    

 4.1 ใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ  การสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  ใหแกผูที่มี หนาที่

รับผิดชอบ การดําเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง  เชน  การมอบอํานาจ  การแตงตั้งผูรักษาราชการแทน  เปนตน   

              4.2 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการใหบริการประชาชน  เพื่อใหเกิดความ รวดเร็วในการ

ทํางาน  เชน  เกี่ยวกับขอมูล  การสงขาวสาร  การสืบคนหาตางๆ  เปนตน                

 4.3 การจัดการบริการสาธารณะแกประชาชน  โดยใหหนวยงานจัดทําแผนภูมิขั้นตอน และ

ระยะเวลา การดําเนินงาน  รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอนและประชาสัมพันธให ประชาชน

ไดทราบ    

5. การปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    

 5.1 ใหมีการพิจารณาทบทวน  ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบทบาทภารกิจตาม ความจําเปน

ให เหมาะสมกับสภาพทองถิ่น  เชน  การทบทวนแผนพัฒนาตําบลและชุมชน  เปนตน    

 5.2 การพิจารณาเพื่อจัดทํางบประมาณรายจายประจําปใหนําแผนพัฒนาสามปมาเปน กรอบในการ       

ดําเนินการจัดทํา  ตามกฎหมายระเบียบทีเ่กี่ยวของ    

 6. การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน       

ซึ่งในเรื่องดังกลาวเปนงานดานการบริการตามกระบวนงานที่กฎหมายไดกําหนดใหเปน  หนาที่ในความ 

รับผิดชอบของหนวยงาน  โดยใหคํานึงถึงประชาชนเปนศูนยกลาง  จัดใหมีการบริการที่ดีและมี คุณภาพ                       

การปฏิบัติงานที่รวดเร็ว  ตอบสนองความตองการของประชาชนได  ใหประชาชนไดแสดงความเห็น หรือความพึง 

พอใจตอการบริการ  เพื่อนําไปปรับปรุง  โดยไดกําหนดแนวทางขอตกลงในการปฏิบัติราชการของ หนวยงาน  

ดังนี้     

 6.1 การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานในแตละงาน ตามกระบวนงานบริการหลัก ตามภารกิจ

ทีไ่ดกําหนดระยะเวลาเสร็จไวแลว  มีจํานวน  17  กระบวน  (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0810.3/ 

ว 10793  ลงวันที่  19  กันยายน  2546  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0810.3/ว 4422  ลง

วันที ่22  ธันวาคม  2546)             

 6.2 จัดทําชองทางในการใหประชาชนไดรองเรียน/ รองทุกข  หรอืแสดงขอคิดเห็นให ขอเสนอแนะ    

 6.3 จัดทําชองทางการสื่อสารทีห่ลากหลาย  เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน ในการติดตอ 

สอบถามขอมูล  หรือแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับการปฏิบัติงาน  เชน  จัดทําเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบล  

เปนตน    

 7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนการวดัผลการบริหารและการปฏิบัติราชการ      

 วามีผลสัมฤทธิ์ตรงตามเปาหมายภารกิจขององคกรหรือไม  โดยจัดใหมีบุคคลภายนอกรวมเปน 

/คณะกรรม... 



 

 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  เพื่อนําผลที่ได จากการประเมินมาใชในการปรับปรุงแกไขทั้งนี้การ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานอาจเปนตัวชี้วัดการปฏิบัติ ราชการของหนวยงาน  และบุคลากรของหนวยงาน  โดยได 

กําหนดแนวทางขอตกลงในการปฏิบัติราชการของ หนวยงาน  ดังนี้    

 7.1 การประเมินองคกรใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑและ วิธีการบริหาร 

กิจการบานเมืองทีด่ี  โดยมบีุคคลภายนอกรวมเปนกรรมการ  ทําหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการโดพิจารณา 

แยกเปน 4  มิติ  ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  คุณภาพของบริการ  ความคุมคาของ ภารกิจ  และความพึงพอใจ 

ของประชาชนผูรับบริการ    

 7.2 การประเมินบุคคล  โดยคํานึงถึงผลการปฏิบัติงานของขาราชการ  หรือพนักงาน ในตําแหนงที่

ปฏิบัติ     

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารประกอบทายขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

ประจําป พ.ศ. 2564 

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลพิมาน 

********************************* 

 1. ดานการบริหารภารกิจเพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน     

 1.1 มีการเปดเผยขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540     

 1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารของทางองคการบริหารสวนตําบล  ในดานการประชุมสภา 

องคการบริหารสวนตําบล     

 1.3 มีการวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินดวยการกําหนด 

มาตรฐานการควบคุม  พ.ศ. 2544  โดยมีการสํารวจการวางโครงสรางองคกร/ มีคําสั่งแบงงานภายใน ชัดเจน/ มี

การดําเนินการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและรายงานนายกองคการบริหารสวน ตําบล   

 1.4 มีชองทางการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่ไดนําไปพัฒนาหรือแกไขปญหาโดยการ 

ประชาสัมพันธเชิญชวนใหประชาชนเขารวมรับฟงการประชุมสภาตําบลทุกครั้ง    

 2. ดานการบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ     

 2.1 การนําโครงการ/ กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปไปดําเนินการ     

 2.2 การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป     

 2.3 มีการบูรณาการรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน  หรือรวมกบัหนวยงานอื่นในดานการ 

จัดระเบยีบชุมชน/ สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย     

 2.4 มีการพัฒนาความรูใหแกผูบริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงาน ลูกจางประจําและพนักงานจาง 

       2.5 มีการเปดโอกาสใหประชาชนรวมฟงการประชุมสภา อบต.  โดยการกําหนดหลักเกณฑและ 

วิธีการใหประชาชนเขารับฟง/ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ/ มีการจัดสถานทีใ่หกับประชาชน 

       3. ดานการบริการภารกิจอยางมประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ     

 3.1 มีการจัดทําแผนดําเนินการ          

 3.2 การแจงผลการพิจารณาใหหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่ยื่นขอ  อนุญาต  อนุมัติความเห็นชอบ 

ภายใน  15  วัน       

 3.3 การแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนภายในกําหนด    

 4. ดานการลดขั้นตอนการปฏิบตัิงาน     

 4.1 มีการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  โดยมีการมอบอํานาจ  มกีารแตงตั้งคณะทํางาน  มีการใช 

เทคโนโลยีในการสืบคนขอมูล     

 4.2 มีการมอบอํานาจการตัดสินใจ  ในการพิจารณา  การสั่ง  การอนุญาต  อนุมัติหรือปฏิบัติ 

ราชการ ในเรื่องท่ีใหบริการประชาชน  

   5. ดานการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน     

/๕.๑ มีการ.... 



  

 

               5.1 มีการใหบริการประชาชน  ดังนี้     

  -  ติดตั้งถังดับเพลิงเคมี      

 -  สนับสนุนน้ําอุปโภคบรโิภค      

 -  ชวยเหลือดานสาธารณภัย    

 -  การขอขอมูลดานสาธารณภัย        

 -  ออกหนังสือรับรองกรณีผูประสบภัย       

 -  การจัดสถานที่เพื่อใหประชาชนมาติดตองานราชการ      

 -  มีเจาหนาที่ทีร่ับผิดชอบงานดานตางๆ ใหคําแนะนําและชี้แจงรายละเอียดใหประชาชนเขาใจ 

     -  มีการระบุขั้นตอนการใหบริการ  เอกสารประกอบการพิจารณา  และระยะเวลาการใหบริการ   

 6. ดานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ     

 6.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานกิจการบานเมืองที่ดี  

โดย องคการบริหารสวนตําบลไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ  ซึ่งมีหนาที ่

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ อบต.  ปละ  2 ครั้ง  แลวเสนอผลการประเมินใหพนักงานในองคกรทราบ เพื่อ

ดําเนินการปรับปรุง  แกไข  สงเสริม  พัฒนา ขยาย  หรือยุติการดําเนินการ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

เอกสารประกอบทายขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลพิมาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

******************************* 

 1. ดานการบริหารภารกิจเพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน     

 1.1 มีการเปดเผยขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540      

 -  ขอมูลจัดซื้อจัดจาง      

 -  ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา       

 -  จัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง      

 -  สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง      

 -  หลักเกณฑการจัดเก็บภาษี  ชี้แจงการจัดเก็บภาษีใหประชาชนเขาใจ  รายงานผลการจัดเก็บ 

รายไดที ่อบต. จัดเก็บเอง      

 -  ประกาศประชาสัมพันธวันตรวจรับงานกอสราง      

 -  จัดทําคูมือบริการประชาชน  ตาม พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ                 

ทางราชการ พ.ศ. 2558  ในสวนของงานบริการของกองคลัง     

 1.2 การจัดใหมีชองทางประจําสําหรับเผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานของ อปท.      

 -  ทาง  Website  อบต.      

 -  เสียงตามสาย      

 -  บอรดประชาสัมพันธ      

 -  ผูวาราชการจังหวัดนครพนม   

 -  อําเภอนาแก      

 -  กรมบัญชีกลาง (E – GP)      

 1.3 การบริหารงบประมาณ       

 -  จัดทํารายงานขอมูล รายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปเสนอตอผูบังคับบัญชาและเผยแพร

ให ประชาชนทราบ      

 -  ตรวจสอบและควบคุมงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป      

 -  ตรวจสอบและควบคุมการขอใชเงินสะสมของ อบต.   

 -  ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจายใหถูกตองและเปนไปตามระเบียบ       

 -  การบันทึกบัญชีโครงการ การบันทึกบัญชีและการจัดทํารายงานงบการเงินของ อปท. (e–lass) 

  1.4 การรายงานฐานะทางการเงินการคลัง และรายงานการเงินตางๆ  ประจําปงบประมาณ(รายงาน

ใหหนวยงานทีเ่กี่ยวของทราบภายในระยะเวลาที่กําหนด)     

 -  รายงานสถิติการคลัง  ประจําปและการใหบริการขอมลูทางดานสถิติการคลัง  สงใหสํานักงาน 

ตรวจเงิน แผนดิน/ ส านักงานคลังจังหวัด   

/-จัดทํา...    

 



 

 

   -  จัดทําผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวดั (GPP)      

   -  จัดทําระบบ 

ขอมูลกลางองคกรปกครองสวนทองถิ่น (Info)  ในสวนของสถิติการคลัง  (รายรับ –รายจาย)  และการบริหาร

งบประมาณ ของ อปท.   

     -  จัดทําระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใชจาย งบประมาณ

ของ อปท. (E – Plan) ในสวนของรายรับและรายจายประจําป      

                -  จัดทําการเบิกจายเงินภาษีมูลคาเพิ่ม  

 2. ดานการบริหารงานเพื่อใหเกิดสัมฤทธิ์ผลตอภารกิจของ อปท.      

 2.1 อปท. ดําเนินการจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถิ่น  

               -  จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของกองคลังใหครอบคลุมตามหลักการบริหารกิจการ บานเมือง

ทีด่ี ระหวางพนักงานทองถิ่นกับผูบริหาร อปท.     

 2.2 อปท. สงเสริมพัฒนาความรูความสามารถใหแกขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ดําเนินการ 

จัดการอบรมบุคลากรอยางตอเนือ่ง       

 -  สงเสริมใหพนักงานอบรม  ระเบียบ/ กฎหมาย/ จริยธรรมคุณธรรม  ความซื่อสัตยใหแกพนักงาน/ 

ลูกจางกองคลัง      

 -  สงพนักงานเขารับการฝกอบรมในเรื่องเกี่ยวกับงานในหนาที่กับหนวยงานอื่น     

 2.3 การจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด 

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544       

 -  จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในใหเปนปจจุบัน      

 -  ปรับปรุงคําสั่งแบงงานภายในหนวยงานใหชัดเจนและเปนปจจุบัน      

 -  จัดทํารายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  (ขอ 6) ปย.1, ปย.2    

3. ดานการบริหารภารกิจอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ      

 3.1 การบริหารพัสดุ อปท. ดําเนินการดังตอไปนี้     

  -  จัดทํารายงานขออนุมัติจัดซื้อ/ จัดจาง  ตอผูมีอํานาจสั่งซื้อสั่งจาง      

 -  ควบคุมการบริหารสัญญาอยางมีประสิทธิภาพ      

 -  การสงประกาศและเอกสารการสอบราคา/ ไปเผยแพรตามหลักเกณฑทีร่ะเบียบ กําหนด      

 -  ใหเจาหนาที่พัสดุปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานพัสดุ พ.ศ. 2543       

 -  จัดทําสรุปผลการจัดซื้อ  จัดจางทุกรายไตรมาส      

 -  จัดทําทะเบียนควบคุมครุภัณฑใหเปนปจจุบัน      

 -  ควบคุมการใชวัสดุ/ ครุภัณฑอยางคุมคา      

 -  ตรวจสอบการรับจายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ      

 -  การควบคุมและการจําหนายพัสดุประจําป      

 -  การเชาสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย  

/๓.๒ มีการจัด.... 



   

 

               3.2 มีการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง      

 -  การติดตามการดําเนินการเกี่ยวกับระเบยีบ มท. วาดวยการพัสดุฯ มีแผนและจัดซื้อจัดจาง                       

ตามที่ปรากฏในแผน  (ตรวจจากแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ)และประกาศใหประชาชนทราบ 

        3.3 การจัดทําระบบแผนที่ภาษีและลงทะเบียนทรัพยสิน       

 -  ตรวจสอบจากแบบสํารวจ ผท.2, ผท.3, ผท.7, ผท.4 และ ผท.5     

 -  ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการ     

 4. ดานการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน     

 4.1 อปท. ดําเนินการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี ้     

 -  มอบอํานาจการตัดสินใจ  เชน  ในการประเมินภาษ/ี การอนุมัติฎีกา/ การบริหารเกี่ยวกับงาน      

บริหารงานบุคคล       

 -  การมอบอํานาจที่เปนหนังสือ/ คําสั่ง  ระบุชื่อผูรับมอบอํานาจไวอยางชัดเจน      

 -  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคม  เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน     

 4.2 อปท. มีการจัดทําแผนภูมิลดขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการ รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ  

ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ      

 -  มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและกําหนดระยะเวลา  และประกาศ  ณ  จุดที่ใหบริการที่ ประชาชน

สามารถ มองเห็นไดอยางชัดเจน     

 5. การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน     

 5.1 การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานบริการสาธารณะของแตละหนวยงาน และประกาศให 

ประชาชนทราบ ตามแนวทางที ่มท. กําหนด  (17  กระบวนงาน)      

 -  มีการกําหนดระยะเวลา  และประกาศใหประชาชนทราบครบทุกกระบวนงาน  รวมทั้งเพ่ิม 

กระบวนงาน บริการอื่นๆ     

 5.2 การจัดบริการเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน ณ  สํานักงาน      

 -  จัดเกาอ้ีรองรับบริการประชาชนอยางเพียงพอ    

 -  มีปายบอกทางใหกับผูมารับบริการ/ แผนผังกําหนดผูรับผิดชอบแตละขั้นตอนทีช่ัดเจน      

 -  มีแบบคํารองพรอมตัวอยาง      

 -  มีจุดประชาสัมพันธและเจาหนาที่ประจําอยู      

 -  มีบริการในเวลา พักเทีย่ง  หรือวันหยุด     

 -  แผนพับ      

 -  น้ําดื่มบริการ                 

 -  มีเจาหนาที่รับเรื่องราวรองทุกขกรณีไมไดรับความเปนธรรม ตามคูมือบริการประชาชน   พรบ. 

การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558     

  

 



 

 

เอกสารประกอบทายขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

กองชาง องคการบริหารสวนตําบลพมิาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

********************************** 

1. ดานการบริหารภารกิจเพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน   

1.1 มีการเปดเผยขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดําเนินการ   

- มีการเผยแพรขอมูลขาวสารทางอินเตอรเน็ต   

- มีการเก็บบันทึกสถิติประชาชนมาขอขอมูลขาวสาร   

- มีการกําหนดภารกิจในสวนราชการเปนไปโดยซื่อสัตยสุจริต      

- มีคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ     

1.2 การจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด 

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ดําเนินการ   

- จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในใหเปนปจจุบัน   

- ดําเนินการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน   

- มีคําสั่งแบงงานภายในของหนวยงานทีช่ัดเจนและเปนปจจุบัน    

2. ดานการบริหารงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ     

2.1 การจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถิ่น    ดําเนินการ   

- จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของกองชางใหครอบคลุมตามหลักการบริหารกิจการ บานเมือง ที่ดี

ระหวางพนักงานทองถิ่นกับผูบริหาร อปท.      

-   การนําโครงการ/ กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปไปดําเนินการ     

2.2 การสงเสริมพัฒนาความรู  ความสามารถในสวนราชการ  เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการ 

เรียนรูอยางสม่ําสมอ  ดําเนินการ   

          - จัดอบรมเพ่ือเพิ่มความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน  ใหแกพนักงาน/ ลูกจางกองชาง     

- สงพนักงานเขารับการฝกอบรมในเรื่องเกี่ยวกับงานในหนาทีก่ับหนวยงานอื่น    

3. ดานการบริหารภารกิจอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ    

3.1 การใหบริการประชาชนเกี่ยวกับการรับเอาสิ่งปลูกสราง  เพื่อประโยชนในการจัดทําธุรการกับ 

สถาบัน ทางการเงิน     

3.2 การใหบริการดานสิ่งแวดลอม  การบริการดูแลรักษาคูคลอง  แหลงน้ําสาธารณะ  การใหบริการ 

ดูแล รักษาทอระบายน้ํา  ดําเนินการ   

- มีการเตรียมเอกสาร  หลักฐานทีเ่กี่ยวของเฉพาะเรือ่ง   

- มีการกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการที่ชัดเจน   

 

/มีการจัด..... 



 

 

  - มีการจัดทําแผนดําเนินการ 

    3.3 กระบวนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  ดําเนินการ   

- การจัดทําบัญชีรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกขพรอมรายงาน   

- มอบหมายเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรงรัดดําเนินการกําหนดแนวทางการดําเนินการ   

- การดําเนินการแกไขปญหาหรือแจงผลความคืบหนาใหประชาชนทราบตามกระบวนการ   

- จัดรายงานผลการแกไขปญหาและแกไขใหทราบและปรับปรุงกระบวนการแกปญหา    

4. ดานการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน     

               4.1 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน    ดําเนินการ      

-  มอบอํานาจการตัดสินใจในการพิจารณา  การสั่ง  การอนุญาต  อนุมัติ  หรือการปฏิบัติ

ราชการในเรื่องที่ใหบริการประชาชน      

    4.2 แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการ  รวมทัง้รายละเอียดอ่ืนๆ ประชาสัมพันธให               

ประชาชนทราบ ดําเนินการ      

-  การจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลา ประกาศ  ณ  จุดบริการที่ประชาชนมองเห็นชัดเจน 

รวมทั้ง ประชาสัมพันธใหทราบโดยวิธีอื่นๆ   

   4.3 การเผยแพรขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการ    ดําเนินการ   

- ประกาศ/ คําสั่ง   

- แผนพับ/ ใบปลิว   

- ทางอินเตอรเน็ต   

- เอกสารตางๆ   

- เสียงตามสาย   

5. ดานการปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

    5.1 การทบทวนปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงหรอืยกเลิกบทบาทภารกิจ  หรือขอบัญญัติ  ดําเนินการ   

- การตั้งคณะทํางาน  โดยการวิเคราะห  ทบทวนขอบัญญัติระเบียบขอหรือภารกิจ   

                     - การบันทึก  วิเคราะห  และสรุปผลการพิจารณาเสนอผูบริหาร   

- รวบรวมขอกฎหมายที่ประชาชนควรรู  เพื่อประชาสัมพันธ    

6. ดานการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน   

     6.1 มีการอํานวยความสะดวกแกประชาชนในการขอรับบริการ ดําเนินการ   

- กําหนดใหมีแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของกองชางใหประชาชนทราบ   

- จัดใหมีบอรดประชาสัมพันธงานของกองชาง   

- นําขาวสารการบริการสาธารณะเสนอทางเว็บไซต   

- มีกลองตูรับฟงความคิดเห็น   

- มีแบบคํารองพรอมตัวอยาง   

- มีเอกสาร/ แผนพับ ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตาง   

/๖.๒ ตอบ..   



 

 

6.2 ตอบขอรองขอหรือรองเรียนหรือแจงผลการดําเนินการ   ดําเนินการ      

-  ตอบขอรองขอหรือรองเรียนเกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ  หรือแจงผลการดําเนินการเปน 

หนังสือให ประชาชนทราบ  ตามกําหนดระยะเวลาที่ประกาศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารประกอบทายขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลพิมาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

********************************* 

 1. ดานการบริหารภารกิจเพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน  ดําเนินกิจการใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบแบบแผนโดยมีหนาที่เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน การจัดบริการสวัสดิการสังคม และการสังคม
สงเคราะห ซึ่งเก่ียวกับการปองกันการแกไขปญหาการพัฒนาและการสงเสริมความมั่นคงทางสังคมการสงเคราะห
เพื่อการยังชีพของผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส เพื่อตอบสนองความจําเปนขั้นพื้นฐานของประชาชนใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งตนเองไดอยางทั่วถึงเหมาะสมและเปนธรรม กองสวัสดิการสังคมแบงสวนการ
บริหารภายในออกเปน ดังนี ้
 ๑.1  งานสังคมสงเคราะหมีหนาที่ดังนี้ 
 - งานสงเคราะหประชาชน ผูทุกขยาก ขาดแคลน ไรที่พึ่ง 

 - งานสงเคราะหผูประสบภัยพิบัติตางๆ 
 - งานสงเคราะหคนชรา คนพิการและทุพพลภาพ 
 - งานสงเคราะหครอบครัวและเผยแพรความรูเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตในครอบครัว 
 - งานสงเสริมและสนับสนุนองคการสังคมสงเคราะหภาคประชาชน 
 - งานสํารวจวิจัยสภาพปญหาสังคมตางๆ 
 - งานสงเสริมสวัสดิการสตรีและสงเคราะหสตรีบางประเภท 
 - งานประสานและรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการสังคมสงเคราะห 
 - งานใหคําปรึกษา แนะนําในดานสังคมสงเคราะหแกผูมาขอรับ 
 - งานอื่นๆท่ีเกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
 ๑.2  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน มีหนาที่ดังนี ้
 - งานสงเคราะหเด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปญหาความเดือดรอนตางๆ 
 - งานสงเคราะหเด็กกําพรา อนาถา ไรที่พึ่ง เรรอน ถูกทอดทิ้ง 
 - งานสงเคราะหเด็กและเยาวชนที่พิการทางรางกาย สมองและปญญา 
 - งานสงเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
 - งานใหคําปรึกษา แนะนําแกเด็กและเยาวชนซึ่งมีปญหาในดานตางๆ 
 - งานอื่นๆท่ีเกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
 ๑.3 งานพัฒนาชุมชน มีหนาที่ดังนี้ 
 - งานสํารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง 
 - งานฝกอบรมและเผยแพรความรูเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
 - งานจัดระเบียบชุมชน 
 - งานประสานงานและรวมมือกับหนวยงานตางๆ เพื่อนําบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแกชุมชน 
 - งานจัดทําโครงการชวยเหลือในดานตางๆใหแกชุมชน 
 - งานดําเนินการพัฒนาชุมชนทางดานเศรษฐกิจ สังคม 
 - งานอื่นๆท่ีเกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
         ๑.4 งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี มีหนาที่ดังนี้ 

/ งานเกี่ยว.... 



  
 
 
 
                - งานสงเสริมอาชีพและรายไดใหแกประชาชน 
 - งานเกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนาสตรี 

 - งานอื่นๆท่ีเกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
๑.๕ มีการเปดเผยขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดําเนินการ   

 - มีการเผยแพรขอมูลขาวสารทางอินเตอรเน็ต   

 - มีการเก็บบันทึกสถิติประชาชนมาขอขอมูลขาวสาร   

 - มีการกําหนดภารกิจในสวนราชการเปนไปโดยซื่อสัตยสุจริต      

2. ดานการบริหารงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ     

2.1 การจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถิ่น      ดําเนินการ   

  - จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของกองสวัสดิการสังคมใหครอบคลุมตามหลักการบริหารกิจการ 

บานเมืองทีด่ีระหวางพนักงานทองถิ่นกับผูบริหาร อปท.      

  -   การนําโครงการ/ กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปไปดําเนินการ     

2.2 การสงเสริมพัฒนาความรู  ความสามารถในสวนราชการ  เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการ 

เรียนรูอยางสมสมอ  ดําเนินการ   

           - จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน  ใหแกพนักงาน/ ลูกจางกองสวัสดิการสังคม    

- สงพนักงานเขารับการฝกอบรมในเรื่องเกี่ยวกับงานในหนาทีก่ับหนวยงานอื่น    

3. ดานการบริหารภารกิจอยางมประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ    

           - มกีารใหบริการประชาชนการจัดบริการสวัสดิการสังคม  

           - มกีารจัดสังคมสงเคราะห ซึ่งเกี่ยวกับการปองกันการแกไขปญหาการพัฒนา 

           - มกีารสงเสริมความมั่นคงทางสังคมการสงเคราะหเพื่อการยังชีพของผูสูงอาย ุคนพิการ และ

ผูปวยเอดส มีการเตรียมเอกสาร  หลักฐานทีเ่กี่ยวของเฉพาะเรือ่ง   

           - มีการกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการทีช่ัดเจน   

  - มีการจัดทําแผนดําเนินการ  

- มกีารจัดทําบัญชีรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกขพรอมรายงาน   

- มีการมอบหมายเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรงรัดดําเนินการกําหนดแนวทางการดําเนินการ   

- มกีารดําเนินการแกไขปญหาหรือแจงผลความคืบหนาใหประชาชนทราบตามกระบวนการ 

- มีการจัดรายงานผลการแกไขปญหาและแกไขใหทราบและปรับปรุงกระบวนการแกปญหา    

4. ดานการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน     

               4.1 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน    ดําเนินการ      

-  มอบอํานาจการตัดสินใจในการพิจารณา  หรือการปฏิบัติราชการในเรื่องที่ใหบริการประชาชน     

          - แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการ  รวมทั้งรายละเอียดอ่ืนๆ ประชาสัมพันธให             

ประชาชนทราบ 

/-การจัดทํา....  



     

-  การจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลา ประกาศ  ณ  จุดบริการที่ประชาชนมองเห็นชัดเจน 

รวมทั้ง ประชาสัมพันธใหทราบโดยวิธีอื่นๆ   

   4.๒ การเผยแพรขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการ    ดําเนินการ   

- ประกาศ/ คําสั่ง   

- แผนพับ/ ใบปลิว   

- ทางอินเตอรเน็ต   

- เอกสารตางๆ   

- เสียงตามสาย   

5. ดานการปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

    5.1 การทบทวนปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบทบาทภารกิจ  หรือขอบัญญัติ  ดําเนินการ   

- การตั้งคณะทํางาน  โดยการวิเคราะห ขอบัญญัติระเบียบขอหรือภารกิจ   

                     - การบันทึก  วิเคราะห  และสรุปผลการพิจารณาเสนอผูบริหาร   

- รวบรวมขอกฎหมายที่ประชาชนควรรู  เพื่อประชาสัมพันธ    

6. ดานการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน   

     6.1 มีการอํานวยความสะดวกแกประชาชนในการขอรับบริการ ดําเนินการ   

- กําหนดใหมีแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคมให

ประชาชนทราบ   

- จัดใหมีบอรดประชาสัมพันธงานของกองสวัสดิการสังคม   

- นําขาวสารการบริการสาธารณะเสนอทางเว็บไซต   

- มีกลองตูรับฟงความคิดเห็น   

- มีแบบคํารองพรอมตัวอยาง   

- มีเอกสาร/ แผนพับ ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตาง   

6.2 ตอบขอรองขอหรือรองเรียนหรือแจงผลการดําเนินการ   ดําเนินการ      

-  ตอบขอรองขอหรือรองเรียนเกีย่วกับการใหบริการ  หรือแจงผลการดําเนินการเปน 

หนังสือให ประชาชนทราบ  ตามกําหนดระยะเวลาที่ประกาศ 

********************* 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 

 

เอกสารประกอบทายคํารับรอง ตัวช้ีวัดและแนวทางการตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ องคการ

บริหารสวนตําบลพิมาน อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

 

เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการที่ไดใหคํารับรองไว  เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เปน รูปธรรมเปนกลาง

และสามารถตรวจสอบได จึงกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการและแนวทางการ ตรวจสอบไวดังนี้   ตัวชี้วัดผล

การปฏิบัติราชการกําหนดตัวชี้วัดเปนรอยละในแตละดาน ดังนี ้ 

ที่ ดาน เกณฑชี้วัด หมายเหตุ  

1 การบริหารราชการเพื่อใหเกดิประโยชนสุขของ ประชาชน ไมต่ํากวารอยละ 70   

2 การบริหารราชการเพื่อใหเกดิผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ ไมต่ํากวารอยละ 70   

3 การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความ คุมคาในเชิงภารกิจ ไมต่ํากวารอยละ 70   

4 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ไมต่ํากวารอยละ 70  

5 การปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมต่ํากวารอยละ 70   

6 อํานวยความสะดวกและการตอบแสดงความตองการ ของประชาชน ไมต่ํากวารอยละ 70   

   แนวทางการตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ   ใชผลการตรวจสอบของคณะกรรมการระดับอําเภอและ

หรือจังหวัดในการประเมิน องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ทําประจําป 256๓  

  

 


