
 

 
 
 
 

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
เทศบาลต าบลตะกุด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

1. ข้าพเจ้า นายศราวุธ  แป้นข า ในฐานะ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต าบลตะกุด พร้อม
คณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

2. ข้าพเจ้า นายสมศักดิ์  พวงกุหลาบ ในฐานะ นายกเทศมนตรีต าบลตะกุด ในฐานะผู้บริหาร
เทศบาลต าบลตะกุด ได้พิจารณาและเห็นชอบประเด็นการประเมินและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ เป้าหมาย
และรายละเอียดอ่ืนๆ ตามที่ก าหนดในแบบข้อเสนอฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะก ากับและ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายศราวุธ  แป้นข า และคณะท างานดังกล่าวให้เป็นไปตามค ารับรอง     
ที่จัดท าข้ึน 

3. ข้าพเจ้า นายศราวุธ  แป้นข า ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลตะกุด ได้ท าความ
เข้าใจค ารับรองตามที่ก าหนดในแบบข้อเสนอฯ ดังกล่าว ข้อตกลงให้กับ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ ในฐานะ 
นายกเทศมนตรีต าบลตะกุด ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในระดับ         
ที่สูงสุด เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายแต่ละมิติที่ให้ค ารับรองไว้ 

4. ทั้งสองฝ่ายได้ท าความเข้าใจในข้อตกลงการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นส าคัญ 

 
 
.....................................................               ..................................................... 
   (นายสมศักดิ์  พวงกุหลาบ)           (นายศราวุธ  แปน้ข า) 
   นายกเทศมนตรีต าบลตะกุด         ปลัดเทศบาลต าบลตะกุด 
  วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561        วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561 
 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักปลัดเทศบำล เทศบำลต ำบลตะกุด 

ที่   สบ ๗๑๔๐๑/                          วันที่  2  ตุลำคม 2561 
เร่ือง กำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
เรียน   นำยกเทศมนตรีต ำบลตะกุด ผ่ำนปลัดเทศบำล 
 

  ตำมที่กระทรวงมหำดไทยได้มีข้อแนะน ำเกี่ยวกับแนวทำงและวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง 
ที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนะน ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งด ำเนินกำรจัดท ำหลักเกณฑ์
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีเพ่ิมเติมในเรื่องกำรจัดท ำข้อตกลงในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมหนังสือ ที่ มท 
0892.4/ว435 ลงวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2548 ซึ่งสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ข้อ 2 กำรบริหำรงำนเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของ อปท. 
ข้อ 2.6 อปท.ด ำเนินกำรจัดท ำข้อตกลงในกำรปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงส่วนรำชกำรกับผู้บริหำรท้องถิ่น นั้น 

  เพ่ือให้เป็นไปตำมข้อแนะน ำและมำตรฐำนกำรปฏิบัติรำชกำรตลอดจนตัวชี้วัดในเรื่องต่ำงๆ 
ส ำนักปลัด จึงได้ท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ของส ำนักปลัดเทศบำล       
มำเพ่ือโปรดพิจำรณำ โดยมีรำยละเอียดตำมเอกสำรที่ได้แนบมำพร้อมนี้ 
 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ หำกเห็นชอบโปรดลงนำมในข้อตกลงฯ ต่อไป 

 
 

(นำยยุทธนำ ใจดี) 
หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
ส านักปลัดเทศบาล 
เทศบาลต าบลตะกดุ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

1. ข้อตกลงระหว่ำง 
นายสมศักดิ์  พวงกุหลาบ ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลตะกุด   ผู้รับข้อตกลง 
และ 
นายยุทธนา  ใจดี  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด   ผู้ท ำข้อตกลง 
2. ข้ำพเจ้ำ นายยุทธนา  ใจดี  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด  ตกลงที่จะด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนที่แนบท้ำยให้แล้วเสร็จในเวลำ 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 
พ.ศ.2562 

3. รำยละเอียดของข้อตกลง ได้แก่ แผนด ำเนินงำนซึ่งตั้งเป้ำหมำยจะแล้วเสร็จและรำยละเอียดอ่ืนๆ 
ตำมท่ีปรำกฏอยู่ในเอกสำรประกอบท้ำยข้อตกลงนี้ 

4. ข้ำพเจ้ำ นายสมศักดิ์  พวงกุหลาบ ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลตะกุด ในฐำนะผู้บริหำร
เทศบำลต ำบลตะกุด ได้พิจำรณำและเห็นชอบแผนด ำเนินงำน ซึ่งตั้งเป้ำหมำยแล้วเสร็จ และรำยละเอียดอ่ืนๆ 
ตำมที่ปรำกฏอยู่ในเอกสำรประกอบท้ำยข้อตกลงนี้ และข้ำพเจ้ำยินดีจะให้ค ำแนะน ำ ก ำกับและตรวจสอบ      
ผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ นายยุทธนา  ใจดี ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด ให้เป็นไปตำมข้อตกลงที่จัดท ำข้ึนนี้ 

5. ข้ำพเจ้ำ นายยุทธนา  ใจดี ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด ได้ท ำควำมเข้ำใจข้อตกลงตำม ข้อ 3 
แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ นายสมศักดิ์  พวงกุหลาบ ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลตะกุด ว่ำจะมุ่งมั่นปฏิบัติ
รำชกำรให้เกิดผลงำนที่ดีตำมเป้ำหมำยของแผนด ำเนินงำน เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชำชนตำมข้อตกลงไว้ 

6. ผู้รับข้อตกลงและผู้ท ำข้อตกลง ได้เข้ำใจข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรและเห็นพ้องกันแล้วจึงได้    
ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 

 
.....................................................   ..................................................... 
   (นำยสมศักดิ์  พวงกุหลำบ)             (นำยยุทธนำ  ใจดี) 
   นำยกเทศมนตรีต ำบลตะกุด        หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 
           ผู้รับข้อตกลง        ผู้ท ำข้อตกลง 
  วันที่ 2 ตุลำคม พ.ศ.2561        วันที่ 2 ตุลำคม พ.ศ.2561 
 

............................................ 
( นำยศรำวุธ  แป้นข ำ) 

ปลัดเทศบำลต ำบลตะกุด 
พยำน 

วันที่ 2 ตุลำคม พ.ศ.2561 



เอกสารประกอบท้ายข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
ส านักปลัด เทศบาลต าบลตะกุด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ก ำหนดให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมแนวทำงของพระรำชกฤษฎีกำนี้ ซึ่งได้
ก ำหนดให้มีกำรบริหำรรำชกำรเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ โดยให้มีกำรท ำควำมตกลงในกำรปฏิบัติงำนโดย
กำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงพนักงำนเทศบำลกับผู้บริหำร เพื่อก ำหนดเป้ำหมำยและตัวชี้วัดในกำร
ประเมินผล รำยละเอียดข้อตกลงประกอบด้วย 

1. ด้านการบริหารภารกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
ตัวชี้วัด การด าเนินการ 

1) กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรตำม พรบ.
ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540 

1. ปรับปรุงกำรให้บริกำรศูนย์ขอ้มูลข่ำวสำร 
2. แต่งตั้งเจ้ำหน้ำทีผู่้รับผิดชอบ 
3. จัดวำงเอกสำรข้อมูล อย่ำงนอ้ยประกอบด้วย 
    -  แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
    -  แผนพัฒนำสำมป,ีแผนด ำเนินกำร 
    -  งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี 
    -  รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำนประจ ำปี 
    -  รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล 
    -  ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
    -  ประกอบสอบรำคำ,ประกวดรำคำ 
    -  สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
    -  แผนอัตรำก ำลงั 
4.  มีระบบกำรให้และกำรขอรับข้อมูลและเก็บสถิติผู้มำขอรับบริกำร 
5.  มีระบบอินเตอร์เน็ตบริกำร  

2) ช่องทำงประชำสัมพนัธ์เผยแพรข่้อมูล
ข่ำวสำรของเทศบำล 

1. บอร์ดประชำสัมพันธ์ในเทศบำลและภำยในหมู่บ้ำน 
2. สื่อสิ่งพิมพ์ข่ำวสำรของเทศบำล 
3. หอกระจำยข่ำว/เสียงตำมสำย 
4. เว็บไซต์ 
5. หน่วยประชำสัมพนัธ์เคลื่อนที่/กำรโฆษณำผำ่นรถกระจำยเสียง 
6. กำรจัดนิทรรศกำร 
7. หนังสือน ำสง่เผยแพร่ข้อมูลแก่ประชำชน/ผู้น ำ 

3) ระบบควบคุมภำยใน 1. มีกำรวำงระบบควบคุมภำยในตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจ
เงินแผ่นดนิว่ำดว้ยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุม พ.ศ.2544 
2. กำรส ำรวจกำรวำงโครงสร้ำงขององค์กรโดยจัดท ำค ำสั่งแตง่ตัง้
คณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลระบบควบคุมภำยในให้เป็นปัจจุบัน 
3. ด ำเนินกำรติดตำมประเมินผลระบบควบคุมภำยในและรำยงำนต่อ
ผู้บรหิำร 
4. มีค ำสั่งแบ่งงำนภำยในหน่วยงำนทีช่ัดเจนและเปน็ปัจจบุัน 
5. จัดท ำรำยงำนประเมินผลควำมเพียงพอและประสิทธผิลของระบบ
กำรจัดกำรกำรควบคุมภำยในครบ 5 องค์กรประกอบและมีกำร
ตรวจสอบติดตำมประเมินผล 



ตัวชี้วัด การด าเนินการ 
 6. น ำจุดอ่อนจำกกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในไป

ด ำเนินกำรแก้ไข 
7. รวบรวมและรำยงำนต่อผูบ้ริหำร สตง. และผู้ก ำกับดูแลภำยใน
เดือนธันวำคม 2559  

4) กำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน 1. มอบหมำยผู้ดูแลและรวบรวมตู้/กล่องรับฟังควำมคิดเห็น 
2. จดัประชุมประชำคมหมู่บ้ำนและประชุมแบบ Focus group ใน
เร่ืองที่จ ำเป็น 
3. รับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนทำงเว็บไซต์ของเทศบำล 
4. รับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนช่องทำงอื่นๆ 

5) กำรบริหำรงบประมำณของเทศบำล 1. จัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณแล้วเสร็จตำมก ำหนด 
2. ส ำเนำประกำศงบประมำณรำยจ่ำยให้ผู้ก ำกบัดูแลภำยใน 15 วัน 
3. รำยงำนข้อมูลรำยรบัรำยจำ่ยประจ ำปีและเผยแพร่ให้ประชำชน
ทรำบ 
4. ควบคุมกำรโอนงบประมำณและกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชีแ้จงให้
เป็นไปตำมระเบยีบของรำชกำรและด ำเนนิกำรเท่ำทีจ่ ำเปน็ 

2. ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมภำรกิจ 

ตัวชี้วัด การด าเนินการ 
1) กำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปีตำมระเบียบ 

มท.ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำของ อปท.   
พ.ศ.2548 

1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำลครบทุกภำคส่วน 
2. จัดประชุมประชำคมหมู่บ้ำนเพื่อรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอ
จำกประชำชน 
3. จัดประชุมประชำคมต ำบลเพื่อวิเครำะห์และจัดล ำดบัควำมส ำคัญ 
4. จัดประชุมคณะกรรมกำรสนบัสนนุกำรจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำล 
5. จัดประชุมคณะกรรมกำรพฒันำเทศบำล 
6. ประกำศใช้แผนพฒันำภำยในเดือนมิถุนำยน 
7. แจ้งให้สภำฯ ทรำบ ปิดประกำศและประชำสัมพันธ์ให้ประชำชน
ทรำบในช่องทำงต่ำงๆ 

2) กำรติดตำมประเมนิผลแผนพฒันำ
ท้องถิ่นตำมระเบียบ มท.ว่ำด้วยกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำของ อปท. พ.ศ.2548 

1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลครบทุกภำคสว่น 
2. มีกำรประชุมก ำหนดแนวทำงวิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล 
3. ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำและจัดท ำรำยงำน
ลงข้อมูลในระบบ e-Plan 
4. รำยงำนผลกำรพฒันำและขอ้เสนอแนะกำรติดตำมประเมินผลต่อ
สภำเทศบำลและคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
5. จัดท ำรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 278 วรรค 
3 และประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลให้ประชำชนทรำย
ภำยในเดือนธันวำคม พร้อมทั้งจัดท ำสื่อประชำสัมพนัธ์ในช่องทำง
ต่ำงๆ 

3) กำรจัดท ำข้อตกลงในกำรปฏิบัตริำชกำร
ระหว่ำงส่วนรำชกำรกับผู้บริหำร 

จัดท ำข้อตกลงกำรปฏบิัติรำชกำรของส ำนักปลัด ให้ครอบคลุมตำม
หลักตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีและมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน 
 



ตัวชี้วัด การด าเนินการ 
4) กำรส่งเสริมพัฒนำควำมรู้ 

ควำมสำมำรถให้แก่ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วน
ท้องถิ่น 

1. จัดกำรฝึกอบรมเอง 
2. จัดส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรมและให้รำยงำนผลให้ทรำบ 
3. จัดให้มีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ระหว่ำงบุคลำกรภำยในส ำนักปลัด 
4. จัดท ำเอกสำรเผยแพร่ให้แก่บุคลำกรเป็นประจ ำ 
5. สนับสนุนให้บุคลำกรศึกษำตอ่ 

3. กำรบริหำรรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจ 

ตัวชี้วัด การด าเนินการ 
1) กำรบริหำรพัสดุของส ำนักปลัด 1. จัดท ำรำยงำนขออนุมัติจัดซือ้จัดจ้ำงในส่วนของส ำนักปลัด ให้

เป็นไปตำมแผนพฒันำ แผนกำรใช้จ่ำยเงินและแผนกำรจัดหำพสัดุ 
2. จัดท ำบัญชีควบคุมและตรวจสอบกำรใช้วัสดุครุภัณฑ์ของส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

4. กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติรำชกำร 
ตัวชี้วัด การด าเนินการ 

1) กำรลดขั้นตอนกำรปฏบิัติงำน 1. มีกำรมอบอ ำนำจกำรตัดสินใจในกำรพิจำรณำ กำรสั่ง กำรอนุญำต
หรือกำรปฏิบัติรำชกำรในเร่ืองกำรให้บริกำรประชำชน โดยจัดท ำเป็น
หนังสือและประชำสัมพนัธ์ให้ข้ำรำชกำร พนักงำนและประชำชน
ทรำบ 
2. จัดให้บริกำรเชิงรุก โดยน ำบริกำรของหน่วยงำนออกให้บริกำร
ภำยในหมู่บ้ำน 

2) กำรจัดท ำแผนภูมิ ข้ันตอนและ
ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

1. จัดท ำแผนภูมิก ำหนดขั้นตอนและระยะเวลำ ประกำศ ณ จดุ
บริกำรที่ประชำชนมองเห็นชัดเจนและประชำสัมพนัธ์ให้ทรำบโดยวิธี
อ่ืนๆ 

5. กำรปรับปรุงภำรกิจ 

ตัวชี้วัด การด าเนินการ 
       1) กำรทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
หรือยกเลิกภำรกิจ 

1. มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำน 
2. ท ำกำรวิเครำะห์ทบทวนภำรกิจและข้อบัญญัติของเทศบำล 
3. กำรสรุปผลกำรพิจำรณำเสนอผู้บริหำร 
 

6. กำรอ ำนวยควำมสะดวกและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 

ตัวชี้วัด การด าเนินการ 
1) กำรก ำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จของ

งำนบริกำร 
1. ก ำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จของงำนบริกำรสำธำรณะแต่ละงำน
และประกำศให้ประชำชนทรำบ 
2.จัดท ำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลำปฏบิัติงำนของส ำนัก
ปลัด ให้ประชำชนทรำบ 
 
 



ตัวชี้วัด การด าเนินการ 
2) จัดบริกำรเพื่ออ ำนวยควำมสะดวก

ให้แก่ประชำชนที่ขอรับบริกำร 
1. รักษำควำมสะอำดและปรบัปรุงอำคำรสถำนที่ให้เหมำะสมกับกำร
ให้บริกำร 
2. จัดเก้ำอี้รองรับบริกำรประชำชนอยำ่งเพียงพอ 
3. จัดท ำปำ้ยบอกทำงและแผนผังก ำหนดผู้รบัผิดชอบทีช่ัดเจน 
4. มีแบบค ำร้องพร้อมตัวอย่ำง 
5. มีจุดประชำสัมพันธ์และเจ้ำหน้ำที่ประจ ำ 
6. มีบริกำรช่วงพักเที่ยง ล่วงเวลำหรือในวันหยุดรำชกำร 
7. จัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้พิกำร คนชรำ 
8. จัดบริกำรอินเตอร์เน็ต และฟรี wifi ภำยในส ำนักงำน 
9. บริกำรน้ ำดื่ม 
10. บริกำรมุมหนังสือ 

3) กำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนชอง
ประชำชน 

1. แต่งตั้งเจ้ำหน้ำทีผู่้รับผิดชอบ 
2. จัดท ำบัญชีรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน 
3. แจ้งควำมคืบหน้ำให้ประชำชนทรำบภำยใน 15 วนั 

7. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

ตัวชี้วัด การด าเนินการ 
         1)  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลฯ ครบทุกภำคส่วน 

2. คณะกรรมกำรก ำหนดกรอบแนวทำงกำรประเมินผล 
3. ด ำเนินกำรประเมนิผลเก่ียวกบั 
    -  ผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจ 
    -  คุณภำพของบริกำร 
    -  ควำมคุ้มค่ำของภำรกิจ 
    -  ควำมพึงพอใจของประชำชน 
4. วิเครำะห์ผลกำรประเมินและสรุปรำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ 

         2) กำรประเมินผลควำมพึงพอใจของ
ประชำชนต่อกำรจัดบริกำรสำธำรณะ 

1. แจกแบบประเมินให้ประชำชนผู้มำใช้บริกำร 
2. ก ำหนดงำนบริกำรที่จะประเมินอย่ำงน้อย 3 งำนบริกำร 
3. ด ำเนินกำรประเมนิผลควำมพึงพอใจของประชำชนตำมเป้ำหมำย
คุณภำพกำรให้บริกำร 
4. วิเครำะห์ผลกำรประเมินสรปุเสนอผู้บริหำร 

 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กองคลัง เทศบาลต าบลตะกุด 

ที่   สบ ๗๑๔๐2/                          วันที่  2  ตุลาคม 2561 
เร่ือง ส่งการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
เรียน   นายกเทศมนตรีต าบลตะกุด ผ่านปลัดเทศบาล 
 

  ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีข้อแนะน าเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนะน าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ิมเติมในเรื่องการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการตามหนังสือ ที่ มท 
0892.4/ว435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการ ข้อ 2 การบริหารงานเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ อปท. 
ข้อ 2.6 อปท.ด าเนินการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น นั้น 

  ในการนี้  กองคลัง ได้จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปี งบประมาณ พ.ศ.25 62          
เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 

(นางสมสุข ฐานะวร) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
กองคลงั 

เทศบาลต าบลตะกดุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

1. ข้อตกลงระหว่าง 
นายสมศักดิ์  พวงกุหลาบ ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลตะกุด   ผู้รับข้อตกลง 
และ 
นางสมสุข  ฐานะวร  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง  ผู้ท าข้อตกลง 
2. ข้าพเจ้า นางสมสุข ฐานะวร ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง ตกลงที่จะด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานที่แนบท้ายให้แล้วเสร็จในเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 
3. รายละเอียดของข้อตกลง ได้แก่ แผนด าเนินงานซึ่งตั้งเป้าหมายจะแล้วเสร็จและรายละเอียดอ่ืนๆ 

ตามท่ีปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายข้อตกลงนี้ 
4. ข้าพเจ้า นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลตะกุด  ในฐานะผู้บริหาร

เทศบาลต าบลตะกุด ได้พิจารณาและเห็นชอบแผนด าเนินงาน ซึ่งตั้งเป้าหมายแล้วเสร็จ และรายละเอียดอ่ืนๆ 
ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายข้อตกลงนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้ค าแนะน า ก ากับและตรวจสอบผล
การปฏิบัติราชการของ นางสมสุข  ฐานะวร  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่จัดท า
ขึ้นนี ้

5. ข้าพเจ้า นางสมสุข  ฐานะวร  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงตาม 
ข้อ 3 แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ นายสมศักดิ์  พวงกุหลาบ ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลตะกุด  ว่าจะมุ่งมั่น
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของแผนด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนตาม
ข้อตกลงไว้ 

6. ผู้รับข้อตกลงและผู้ท าข้อตกลง ได้เข้าใจข้อตกลงการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้วจึงได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

 
.....................................................   ..................................................... 
   (นายสมศักดิ์  พวงกุหลาบ)             (นางสมสุข  ฐานะวร) 
   นายกเทศมนตรีต าบลตะกุด             ผู้อ านวยการกองคลัง 
           ผู้รับข้อตกลง        ผู้ท าข้อตกลง 
  วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561        วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561 
 

............................................ 
( นายศราวุธ  แป้นข า) 

ปลัดเทศบาลต าบลตะกุด 
พยาน 

วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561 



เอกสารประกอบท้ายข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
กองคลัง เทศบาลต าบลตะกุด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ก าหนดให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ ซึ่งได้
ก าหนดให้มีการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ โดยให้มีการท าความตกลงในการปฏิบัติงานโดย
การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร เพื่อก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในการประเมินผล 
รายละเอียดข้อตกลงประกอบด้วย 

1. ด้านการบริหารภารกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
ตัวชี้วัด การด าเนินการ 

1) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

ส่งเอกสารที่เก่ียวข้องให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักปลัด ด าเนนิการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้สนใจทราบ
ประกอบด้วย 
    - ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
    - ด าเนินการจัดซื้อ/จดัจ้างผา่นระบบการจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วย 
      อิเล็กทรอนิกส์ e-GP 
    - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
    - ประชาสัมพนัธ์วันตรวจรบังานก่อสร้าง 
    - แผนการจัดหาพสัดุประจ าปี/ราคากลาง  

2) ช่องทางประชาสัมพนัธ์เผยแพรข่้อมูล
ข่าวสารของเทศบาล 

1. บอร์ดประชาสัมพันธ์ในเทศบาลและภายในหมู่บ้าน 
2. สื่อสิ่งพิมพ์ข่าวสารของเทศบาล 
3. หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย 
4. เว็บไซต์ 
5. หน่วยประชาสัมพนัธ์เคลื่อนที่/การโฆษณาผา่นรถกระจายเสียง 
6. หนังสือน าสง่เผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชน/ผู้น า 

3) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 1. มอบหมายผู้ดูแลตู้/กล่องรับฟังความคิดเห็น 
2. สัมภาษณ์ความคิดเห็นประชาชนผ่านเวทีประชาคม 
3. รายงานผลการปฏบิัติงาน 

4) การบริหารงบประมาณของเทศบาล จัดท าข้อมูลรายรับรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

5) การรายงานฐานะการเงินการคลัง จัดท ารายงานแสดงฐานะทางการเงินการคลังต่อส านักงานตรวจเงิน
แผนดิน (สตง.) ภายในเดือนตุลาคม ของทุกปี 

2. ด้านการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ 
ตัวชี้วัด การด าเนินการ 

1) จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ
ระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร 

จัดท าข้อตกลงการปฏบิัติราชการของส่วนการคลังให้ครอบคลุมตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและมาตรฐานการปฏบิัติงาน 

2) การส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ
ให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานสว่นท้องถิ่น 

1. จัดการฝึกอบรมเอง 
2. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและให้รายงานผลให้ทราบ 
3. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรในกองคลัง 
4. จัดท าเอกสารเผยแพร่ให้แก่บุคลากรเป็นประจ า 
5. สนับสนุนให้บุคลากรศึกษาตอ่ 



3. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 

ตัวชี้วัด การด าเนินการ 
1) การบริหารพัสดุฯ 1. จัดท ารายงานขออนุมัติจัดซือ้จัดจ้างต่อผู้มีอ านาจสัง่ซื้อสั่งจา้ง 

2. การส่งประกาศและเอกสารการสอบราคาเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่ระเบียบก าหนด 
3. แต่งตั้งผู้แทนชุมชนหรือประชาคม เข้าร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัด
จ้างโดยวิธีการสอบราคา ประกวดราคา และวิธีการพิเศษ 
4. จัดท าปา้ยประชาสัมพันธง์านก่อสร้างในพืน้ที่ 
5. เผยแพร่ผลจัดจ้างของแต่ละโครงการให้ประชาชนทราบล่วงหน้า 
6. ประกาศวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างให้ประชาชนทราบ
ล่วงหน้า 
7. จัดท าทะเบียนคุมครุภัณฑ ์

2) การจัดท าแผนปฏบิัติการจัดซื้อจัดจ้าง จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
การพัสดุฯ และประกาศให้ประชาชนทราบ 

4. การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัด การด าเนินการ 

1) การลดขั้นตอนการปฏบิัติงาน 1. มีการมอบอ านาจการตัดสินใจในการพิจารณา การสั่ง การอนุญาต
หรือการปฏิบัติราชการในเร่ืองการให้บริการประชาชน โดยจัดท าเป็น
หนังสือและประชาสัมพนัธ์ให้ข้าราชการ พนักงานและประชาชน
ทราบ 
2. จัดให้บริการเชิงรุก โดยท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัเก็บ
รายได้ ออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่ ให้ครอบคลุมพื้นทีท่ั้ง 6 
หมู่บ้านในเขตต าบลตะกุด 

2) การจัดท าแผนภูมิ ข้ันตอนและ
ระยะเวลาการด าเนินการ 

1. จัดท าแผนภูมิก าหนดขั้นตอนและระยะเวลา ประกาศ ณ จดุ
บริการที่ประชาชนมองเห็นชัดเจนและประชาสัมพนัธ์ให้ทราบโดยวิธี
อ่ืนๆ 

5. การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ตัวชี้วัด การด าเนินการ 
1) การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของ

งานบริการ 
1. ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะแต่ละงาน
และประกาศให้ประชาชนทราบ 
2.จัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏบิัติงาน ให้ประชาชน
ทราบ 

2) จัดบริการเพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนที่ขอรับบริการ 

1. จัดเก้าอ้ีรองรับบริการประชาชนอยา่งเพียงพอ 
2. จัดท าปา้ยบอกทางและแผนผังก าหนดผู้รบัผิดชอบทีช่ัดเจน 
3 .บริการน้ าดื่ม 
4. บริการมุมหนังสือและแผน่พบัประชาสัมพันธ์ 
5. มีจุดกรอกแบบค าร้องพร้อมตัวอย่าง 

 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กองช่าง เทศบาลต าบลตะกุด 

ที่   สบ ๗๑๔๐3/                          วันที่  2  ตุลาคม 2561 
เร่ือง ส่งการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
เรียน   นายกเทศมนตรีต าบลตะกุด ผ่านปลัดเทศบาล 
 

  ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีข้อแนะน าเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนะน าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ิมเติมในเรื่องการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการตามหนังสือ ที่ มท 
0892.4/ว435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการ ข้อ 2 การบริหารงานเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ อปท. 
ข้อ 2.6 อปท.ด าเนินการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น นั้น 

  ในการนี้  กองช่างได้จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปี งบประมาณ พ.ศ.25 62            
เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 

(นายเฉลิมพล ศรีทอง) 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
กองช่าง 

เทศบาลต าบลตกก ด 
ปรกจ าปีงบปรกมาณ พ.ศ.2562 

 
1. ข้อตกลงระหว่าง 
นายสมศักดิ์  พวงก หลาบ ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลตกก ด   ผู้รับข้อตกลง 
และ 
นายเฉลิมพล  ศรีทอง ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง  ผู้ท าข้อตกลง 
2. ข้าพเจ้า นายเฉลิมพล  ศรีทอง ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง ตกลงที่จะด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานที่แนบท้ายให้แล้วเสร็จในเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 
3. รายละเอียดของข้อตกลง ได้แก่ แผนด าเนินงานซึ่งตั้งเป้าหมายจะแล้วเสร็จและรายละเอียดอื่นๆ ตามที่

ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายข้อตกลงนี้ 
4. ข้าพเจ้า นายสมศักดิ์ พวงก หลาบ ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลตกก ด ได้พิจารณาและเห็นชอบ

แผนด าเนินงาน ซึ่งตั้งเป้าหมายแล้วเสร็จ และรายละเอียดอ่ืนๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายข้อตกลงนี้ 
และข้าพเจ้ายินดีจะให้ค าแนะน า ก ากับและตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของนายเฉลิมพล  ศรีทอง ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกองช่าง ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่จัดท าขึ้นนี้ 

5. ข้าพเจ้า นายเฉลิมพล  ศรีทอง ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงตาม ข้อ 3 
แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ นายสมศักดิ์  พวงก หลาบ ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลตกก ด ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการ
ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของแผนด าเนินงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนตามข้อตกลงไว้ 

6. ผู้รับข้อตกลงและผู้ท าข้อตกลง ได้เข้าใจข้อตกลงการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นส าคัญ 

  
         .....................................................                        ..................................................... 
            (นายสมศักดิ์  พวงกุหลาบ)                  (นายเฉลิมพล  ศรีทอง) 
           นายกเทศมนตรีต าบลตะกุด                   ผู้อ านวยการกองชา่ง 

     ผู้รับข้อตกลง                                         ผู้ท าข้อตกลง 
           วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561    วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561 
                        

 
............................................ 

(นายศราวุธ  แปน้ข า) 
ปลัดเทศบาลต าบลตะกุด 

พยาน 
วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561 

 
 



เอกสารปรกกอบท้ายข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
กองช่าง เทศบาลต าบลตกก ด 

ปรกจ าปีงบปรกมาณ พ.ศ.2562 
 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ก าหนดให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ ซึ่งได้
ก าหนดให้มีการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ โดยให้มีการท าความตกลงในการปฏิบัตงิานโดย
การจัดท าข้อตกลงการปฏบิัติราชการระหว่างพนักงานกับผูบ้ริหาร เพื่อก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในการประเมินผล 
รายละเอียดข้อตกลงประกอบดว้ย 

1. ด้านการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ 
ตัวชี้วัด การด าเนินการ 

1) จัดท าบนัทึกข้อตกลงการปฏบิัตริาชการ
ระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น 

จัดท าบนัทึกข้อตกลงการปฏบิัตริาชการระหว่างส่วนราชการกับ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

2) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้
ความสามารถแก่ข้าราชการและพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

1. ส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอ่ืน 
2. ส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการศึกษาต่อ 

2. การบริหารราชการอย่างมปีระสทิธิภาพและเกิดความคุ้มคา่ในเชิงภารกิจ 
ตัวชี้วัด การด าเนินการ 

1) การบริหารพัสด ุ จัดท าบนัทึกสง่ให้งานพสัดุด าเนนิการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ให้
เป็นไปตามระเบยีบที่เก่ียวข้อง 

2) การจัดท าแผนปฏบิัติการจัดซื้อ จัดท าแผนการจัดซื้อตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ 

3. การลดขั้นตอนการปฏบิัติราชการ 
ตัวชี้วัด การด าเนินการ 

1) การลดขั้นตอนการปฏบิัติงาน 1. มคี าสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ให้ปฏบิัติงาน 
2. มีการลดขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จาก 45 วัน       
ลดเหลือ 15 วันท าการ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

2) การจัดท าแผนภูมิ ข้ันตอนและ
ระยะเวลาการด าเนินการ 

ด าเนินการจัดท าแผนภูมิลดขัน้ตอนและระยะเวลาการด าเนินการ
และรายละเอียดอื่นๆ ประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

4. การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตัวชี้วัด การด าเนินการ 

1) การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของ
งานบริการ 

ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ และประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนทราบ 

2) จัดบริการเพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนที่ขอรับบริการ 

1. มีเก้าอ้ีรองรับประชาชนอย่างเพียงพอ 
2. มีป้ายบอกทาง และแผนผงัผูร้ับผิดชอบงานอย่างชัดเจน 
3. มีการให้บริการนอกเวลาท าการ ช่วงพักเที่ยงหรือวัดหยุดราชการ 
4. มีการให้บริการเชิงรุดในพื้นที่ 
5. มีแบบฟอร์มค าร้องต่างๆพรอ้มตัวอย่างที่ชัดเจนในการกรอกข้อมูล 
6. มีเอกสาร แผ่นพับ ประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
7. มีตู้รับความคิดเห็น 

 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กองการศึกษา เทศบาลต าบลตะกุด 

ที่   สบ ๗๑๔๐4/                         วันที่  2  ตุลาคม 2561 
เร่ือง การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
เรียน   นายกเทศมนตรีต าบลตะกุด ผ่านปลัดเทศบาล 
 

  ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีข้อแนะน าเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง  
ที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนะน าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ิมเติมในเรื่องการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการตามหนังสือ ที่ มท 
0892.4/ว435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการ ข้อ 2 การบริหารงานเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ อปท. 
ข้อ 2.6 อปท.ด าเนินการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น นั้น 

  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อแนะน าและมาตรฐานการปฏิบัติราชการตลอดจนตัวชี้วัดในเรื่องต่างๆ 
กองการศึกษา จึงได้ท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกองการศึกษามา     
เพ่ือโปรดพิจารณา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในข้อตกลงฯ ต่อไป 

 
 

     (นายยทุธนา  ใจดี) 
   หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทน 

                                    ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
กองการศึกษา  

เทศบาลต าบลตะกุด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
1. ข้อตกลงระหว่าง 
นายสมศักดิ์  พวงกุหลาบ ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลตะกุด   ผู้รับข้อตกลง 
และ 
นายยุทธนา ใจดี ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา  ผู้ท าขอ้ตกลง 
2. ข้าพเจ้า นายยุทธนา  ใจดี ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกอง

การศึกษา ตกลงที่จะด าเนินการตามแผนด าเนินงานที่แนบท้ายให้แล้วเสร็จในเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม         
พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 

3. รายละเอียดของข้อตกลง ได้แก่ แผนด าเนินงานซึ่งตั้งเป้าหมายจะแล้วเสร็จและรายละเอียดอ่ืนๆ ตาม 
ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายข้อตกลงนี้ 

4. ข้าพเจ้า นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลตะกุด  ในฐานะผู้บริหารเทศบาล
ต าบลตะกุด ได้พิจารณาและเห็นชอบแผนด าเนินงาน ซึ่งตั้งเป้าหมายแล้วเสร็จ และรายละเอียดอ่ืนๆ ตามที่ปรากฏอยู่
ในเอกสารประกอบท้ายข้อตกลงนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้ค าแนะน า ก ากับและตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ 
นายยุทธนา  ใจดี ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา ให้เป็นไปตาม
ข้อตกลงที่จัดท าขึ้นนี้ 

5. ข้าพเจ้า นายยุทธนา  ใจดี ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกอง
การศึกษา ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงตาม ข้อ 3 แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ นายสมศักดิ์  พวงกุหลาบ ต าแหน่ง 
นายกเทศมนตรีต าบลตะกุด  ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของแผนด าเนินงาน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนตามข้อตกลงไว้ 

6. ผู้รับข้อตกลงและผู้ท าข้อตกลง ได้เข้าใจข้อตกลงการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นส าคัญ 

 
         .....................................................                        ..................................................... 
            (นายสมศักดิ์  พวงกุหลาบ)                     (นายยทุธนา  ใจดี) 
           นายกเทศมนตรีต าบลตะกุด          หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทน 

     ผู้รับข้อตกลง                                    ผู้อ านวยการกองการศกึษาฯ 
           วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561              ผู้ท าข้อตกลง  
                      วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561 

 
                                 ............................................ 
                                     (นายศราวุธ  แป้นข า) 
                                   ปลัดเทศบาลต าบลตะกุด 
                                             พยาน 
                                วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561 



เอกสารประกอบท้ายข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
กองการศึกษา เทศบาลต าบลตะกุด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ก าหนดให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ ซึ่งได้
ก าหนดให้มีการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ โดยให้มีการท าความตกลงในการปฏิบัติงานโดย
การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร เพื่อก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในการประเมินผล 
รายละเอียดข้อตกลงประกอบด้วย 

1. ด้านการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ 
ตัวชี้วัด การด าเนินการ 

1) จัดท าบนัทึกข้อตกลงการปฏบิัตริาชการ
ระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น 

จัดท าบนัทึกข้อตกลงการปฏบิัตริาชการระหว่างส่วนราชการกับ
ผู้บริหารท้องถิ่นให้ครอบคลุมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 

2) ระบบควบคุมภายใน มีการวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินวา่ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม พ.ศ.2544 

3) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้
ความสามารถแก่ข้าราชการ พนกังานจา้งและ
เจ้าหน้าที ่

1. ส่งข้าราชการ พนักงานจ้างและเจ้าหนา้ที่เข้ารับการฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการศึกษาต่อ 
3. จัดการฝึกอบรมภายใน 
4. ส่งเสริมและสนบัสนุนการสร้างและพฒันาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดการความรู้ 

2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 

ตัวชี้วัด การด าเนินการ 
1) การบรกิารงบประมาณของกอง

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1. จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดและเปน็ไปตามระเบียบวา่ด้วย
วิธีการงบประมาณฯ 
2. การโอนงบประมาณ การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ
งบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบยีบของราชการและด าเนนิการเท่าที่
จ าเป็น 

2) การบริหารพัสด ุ จัดท ารายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ให้เป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 

3) การจัดท าแผนปฏบิัติการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการพัสดุฯ 

3. การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัด การด าเนินการ 

1) การลดขั้นตอนการปฏบิัติงาน ด าเนินการบริการประชาชนเชิงรุก และประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชน
ทราบ 

 



4. การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ตัวชี้วัด การด าเนินการ 
1) การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของ

งานบริการ 
1. ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ และประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนทราบ 

2) จัดบริการเพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนที่ขอรับบริการ 

1. มีเก้าอ้ีรองรับประชาชนอย่างเพียงพอ 
2. มีป้ายบอกทาง และแผนผงัผูร้ับผิดชอบงานอย่างชัดเจน 
3. มีบริการช่วงเวลาพักเที่ยงหรือวันหยุด 
5. มแีบบฟอร์มค าร้องต่างๆพรอ้มตัวอย่างที่ชัดเจนในการกรอกข้อมูล 
6. มีเอกสาร แผ่นพับ ประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
7. มีตู้รับความคิดเห็น 

 
 

 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลตะกุด 

ที่   สบ ๗๑๔๐5/                          วันที่  2  ตุลาคม 2561 
เร่ือง ส่งการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
เรียน   นายกเทศมนตรีต าบลตะกุด ผ่านปลัดเทศบาล 
 

  ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีข้อแนะน าเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนะน าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ิมเติมในเรื่องการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการตามหนังสือ ที่ มท 
0892.4/ว435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการ ข้อ 2 การบริหารงานเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ อปท. 
ข้อ 2.6 อปท.ด าเนินการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น นั้น 

  ในการนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 

(นายยุทธนา ใจด)ี 
หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เทศบาลต าบลตะกุด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

1. ข้อตกลงระหว่าง 
นายสมศักดิ์  พวงกุหลาบ ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลตะกุด   ผู้รับข้อตกลง 
และ 
นายยุทธนา  ใจดี ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม       ผู้ท าข้อตกลง 
2. ข้าพเจ้า นายยุทธนา  ใจดี ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตกลงที่จะด าเนินการตามแผนด าเนินงานที่แนบท้ายให้แล้วเสร็จในเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่    
1 ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 

3. รายละเอียดของข้อตกลง ได้แก่ แผนด าเนินงานซึ่งตั้งเป้าหมายจะแล้วเสร็จและรายละเอียดอื่นๆ ตามที่
ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายข้อตกลงนี้ 

4. ข้าพเจ้า นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลตะกุด  ในฐานะผู้บริหารเทศบาล
ต าบลตะกุด ได้พิจารณาและเห็นชอบแผนด าเนินงาน ซึ่งตั้งเป้าหมายแล้วเสร็จ และรายละเอียดอ่ืนๆ ตามที่ปรากฏอยู่
ในเอกสารประกอบท้ายข้อตกลงนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้ค าแนะน า ก ากับและตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ 
นายยุทธนา ใจดี ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     
ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่จัดท าขึ้นนี้ 

5. ข้าพเจ้า นายยุทธนา  ใจดี ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงตาม ข้อ 3 แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ นายสมศักดิ์  พวงกุหลาบ 
ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลตะกุด  ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของแผนด าเนินงาน 
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนตามข้อตกลงไว้ 

6. ผู้รับข้อตกลงและผู้ท าข้อตกลง ได้เข้าใจข้อตกลงการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นส าคัญ 

 

               .....................................................                        ..................................................... 
                  (นายสมศักดิ์  พวงกุหลาบ)           (นายยทุธนา  ใจดี) 
                  นายกเทศมนตรตี าบลตะกุด                   หัวหน้าส านักปลดั รักษาราชการแทน 

           ผู้รับข้อตกลง                                    ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ    
                 วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561              ผู้ท าข้อตกลง  
                        วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561 

 
                                        ............................................... 
                                            ( นายศราวุธ  แปน้ข า) 
                                          ปลัดเทศบาลต าบลตะกุด 
                                                     พยาน 
                                        วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561 



เอกสารประกอบท้ายข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลตะกุด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ก าหนดให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ ซึ่งได้
ก าหนดให้มีการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ โดยให้มีการท าความตกลงในการปฏิบัติงาน      
โดยการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร เพื่อก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในการ
ประเมินผล รายละเอียดข้อตกลงประกอบด้วย 

1. ด้านการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ 
ตัวชี้วัด การด าเนินการ 

1) จัดท าบนัทึกข้อตกลงการปฏบิัตริาชการ
ระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น 

จัดท าบนัทึกข้อตกลงการปฏบิัตริาชการระหว่างส่วนราชการกับ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

2) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้
ความสามารถแก่ข้าราชการและพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

1. สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน ในเรื่องที่เป็นประโยชน์กบัราชการส่วนท้องถิ่น และให้
มีการรายงานผลทุกคร้ัง 
2. จัดให้มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานสาธารณสุขฯ 
3. สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น 

2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 

ตัวชี้วัด การด าเนินการ 
1) การบริหารพัสดุของกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
1. จัดท าแผนการจัดหาพัสดุของกองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม     
ให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
2. จัดท ารายงานขออนุมัติจัดซือ้ จัดจ้างของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการ
พัสดุฯ และสอดคล้องกับแผนการจัดหาพัสด ุ
3. จัดท าบัญชีควบคุมการเบิกจา่ยพัสดุของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน 

3. การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัด การด าเนินการ 

1) การลดขั้นตอนการปฏบิัติงาน 1. มีการมอบอ านาจการตัดสินใจในการพิจารณา การสั่ง การอนุญาต
หรือการปฏิบัติราชการในเร่ืองการจ าหน่ายอาหาร การจัดการมลูฝอย 
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อและการจัดการสิ่งปฏิกูล โดยจัดท าประกาศ
และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานและประชาชนทราบ 

2) การจัดท าแผนภูมิ ข้ันตอนและ
ระยะเวลาการด าเนินการ 

1. จัดท าแผนภูมิก าหนดขั้นตอนและระยะเวลา ประกาศ ณ จดุ
บริการที่ประชาชนมองเห็นชัดเจนและประชาสัมพนัธ์ 
 

 

 



4. การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ตัวชี้วัด การด าเนินการ 
1) การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของ

งานบริการ 
1. ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ และประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนทราบ 

2) จัดบริการเพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนที่ขอรับบริการ 

1. มีเก้าอ้ีรองรับประชาชนอย่างเพียงพอ 
2. มีป้ายบอกทาง และแผนผงัผูร้ับผิดชอบงานอย่างชัดเจน 
3. มีการให้บริการนอกเวลาท าการ ช่วงพักเที่ยงหรือวัดหยุดราชการ 
4. มีการให้บริการเชิงรุดในพื้นที่ 
5. มีแบบฟอร์มค าร้องจ่างๆพรอ้มตัวอย่างที่ชัดเจนในการกรอกข้อมูล 
6. มีเอกสาร แผ่นพับ ประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
7. มีตู้รับความคิดเห็น 

 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กองช่าง เทศบาลต าบลตะกุด 

ที่   สบ ๗๑๔๐3/                          วันที่  2  ตุลาคม 2561 
เร่ือง ส่งการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
เรียน   นายกเทศมนตรีต าบลตะกุด ผ่านปลัดเทศบาล 
 

  ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีข้อแนะน าเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนะน าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ิมเติมในเรื่องการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการตามหนังสือ ที่ มท 
0892.4/ว435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการ ข้อ 2 การบริหารงานเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ อปท. 
ข้อ 2.6 อปท.ด าเนินการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น นั้น 

  ในการนี้  กองช่างได้จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปี งบประมาณ พ.ศ.25 62            
เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 

(นายเฉลิมพล ศรีทอง) 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
กองช่าง 

เทศบาลต าบลตกก ด 
ปรกจ าปีงบปรกมาณ พ.ศ.2562 

 
1. ข้อตกลงระหว่าง 
นายสมศักดิ์  พวงก หลาบ ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลตกก ด   ผู้รับข้อตกลง 
และ 
นายเฉลิมพล  ศรีทอง ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง  ผู้ท าข้อตกลง 
2. ข้าพเจ้า นายเฉลิมพล  ศรีทอง ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง ตกลงที่จะด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานที่แนบท้ายให้แล้วเสร็จในเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 
3. รายละเอียดของข้อตกลง ได้แก่ แผนด าเนินงานซึ่งตั้งเป้าหมายจะแล้วเสร็จและรายละเอียดอื่นๆ ตามที่

ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายข้อตกลงนี้ 
4. ข้าพเจ้า นายสมศักดิ์ พวงก หลาบ ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลตกก ด ได้พิจารณาและเห็นชอบ

แผนด าเนินงาน ซึ่งตั้งเป้าหมายแล้วเสร็จ และรายละเอียดอ่ืนๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายข้อตกลงนี้ 
และข้าพเจ้ายินดีจะให้ค าแนะน า ก ากับและตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของนายเฉลิมพล  ศรีทอง ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกองช่าง ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่จัดท าขึ้นนี้ 

5. ข้าพเจ้า นายเฉลิมพล  ศรีทอง ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงตาม ข้อ 3 
แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ นายสมศักดิ์  พวงก หลาบ ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลตกก ด ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการ
ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของแผนด าเนินงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนตามข้อตกลงไว้ 

6. ผู้รับข้อตกลงและผู้ท าข้อตกลง ได้เข้าใจข้อตกลงการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นส าคัญ 

  
         .....................................................                        ..................................................... 
            (นายสมศักดิ์  พวงกุหลาบ)                  (นายเฉลิมพล  ศรีทอง) 
           นายกเทศมนตรีต าบลตะกุด                   ผู้อ านวยการกองชา่ง 

     ผู้รับข้อตกลง                                         ผู้ท าข้อตกลง 
           วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561    วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561 
                        

 
............................................ 

(นายศราวุธ  แปน้ข า) 
ปลัดเทศบาลต าบลตะกุด 

พยาน 
วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561 

 
 



เอกสารปรกกอบท้ายข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
กองช่าง เทศบาลต าบลตกก ด 

ปรกจ าปีงบปรกมาณ พ.ศ.2562 
 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ก าหนดให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ ซึ่งได้
ก าหนดให้มีการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ โดยให้มีการท าความตกลงในการปฏิบัตงิานโดย
การจัดท าข้อตกลงการปฏบิัติราชการระหว่างพนักงานกับผูบ้ริหาร เพื่อก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในการประเมินผล 
รายละเอียดข้อตกลงประกอบดว้ย 

1. ด้านการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ 
ตัวชี้วัด การด าเนินการ 

1) จัดท าบนัทึกข้อตกลงการปฏบิัตริาชการ
ระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น 

จัดท าบนัทึกข้อตกลงการปฏบิัตริาชการระหว่างส่วนราชการกับ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

2) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้
ความสามารถแก่ข้าราชการและพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

1. ส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอ่ืน 
2. ส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการศึกษาต่อ 

2. การบริหารราชการอย่างมปีระสทิธิภาพและเกิดความคุ้มคา่ในเชิงภารกิจ 
ตัวชี้วัด การด าเนินการ 

1) การบริหารพัสด ุ จัดท าบนัทึกสง่ให้งานพสัดุด าเนนิการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ให้
เป็นไปตามระเบยีบที่เก่ียวข้อง 

2) การจัดท าแผนปฏบิัติการจัดซื้อ จัดท าแผนการจัดซื้อตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ 

3. การลดขั้นตอนการปฏบิัติราชการ 
ตัวชี้วัด การด าเนินการ 

1) การลดขั้นตอนการปฏบิัติงาน 1. มคี าสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ให้ปฏบิัติงาน 
2. มีการลดขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จาก 45 วัน       
ลดเหลือ 15 วันท าการ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

2) การจัดท าแผนภูมิ ข้ันตอนและ
ระยะเวลาการด าเนินการ 

ด าเนินการจัดท าแผนภูมิลดขัน้ตอนและระยะเวลาการด าเนินการ
และรายละเอียดอื่นๆ ประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

4. การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตัวชี้วัด การด าเนินการ 

1) การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของ
งานบริการ 

ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ และประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนทราบ 

2) จัดบริการเพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนที่ขอรับบริการ 

1. มีเก้าอ้ีรองรับประชาชนอย่างเพียงพอ 
2. มีป้ายบอกทาง และแผนผงัผูร้ับผิดชอบงานอย่างชัดเจน 
3. มีการให้บริการนอกเวลาท าการ ช่วงพักเที่ยงหรือวัดหยุดราชการ 
4. มีการให้บริการเชิงรุดในพื้นที่ 
5. มีแบบฟอร์มค าร้องต่างๆพรอ้มตัวอย่างที่ชัดเจนในการกรอกข้อมูล 
6. มีเอกสาร แผ่นพับ ประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
7. มีตู้รับความคิดเห็น 

 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   กองการประปา เทศบาลต าบลตะกุด 

ที่   สบ ๗๑๔๐6/                          วันที่  2  ตุลาคม 2561 
เร่ือง การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
เรียน   นายกเทศมนตรีต าบลตะกุด ผ่านปลัดเทศบาล 
 

  ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีข้อแนะน าเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนะน าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ิมเติมในเรื่องการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการตามหนังสือ ที่ มท 
0892.4/ว435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการ ข้อ 2 การบริหารงานเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ อปท. 
ข้อ 2.6 อปท.ด าเนินการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น นั้น 

  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อแนะน าและมาตรฐานการปฏิบัติราชการตลอดจนตัวชี้วัดในเรื่องต่างๆ 
กองการประปา จึงได้ท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกองการประปา     
มาเพ่ือโปรดพิจารณา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในข้อตกลงฯ ต่อไป 

 
 

                             (นางสมสุข  ฐานะวร) 
       ผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทน 
     ผู้อ านวยการกองการประปา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
กองการประปา 

เทศบาลต าบลตะกุด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
1. ข้อตกลงระหว่าง 

นายสมศักดิ์  พวงกุหลาบ ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลตะกุด      ผู้รับข้อตกลง 
และ 
นางสมสุข ฐานะวร ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการประปา ผู้ท าข้อตกลง 

2. ข้าพเจ้า นางสมสุข ฐานะวร ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการ
ประปา ตกลงที่จะด าเนินการตามแผนด าเนินงานที่แนบท้ายให้แล้วเสร็จในเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 

3. รายละเอียดของข้อตกลง ได้แก่ แผนด าเนินงานซึ่งตั้งเป้าหมายจะแล้วเสร็จและรายละเอียดอื่นๆ ตามที่
ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายข้อตกลงนี้ 

4. ข้าพเจ้า นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลตะกุด  ได้พิจารณาและเห็นชอบ
แผนด าเนินงาน ซึ่งตั้งเป้าหมายแล้วเสร็จ และรายละเอียดอ่ืนๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายข้อตกลงนี้ 
และข้าพเจ้ายินดีจะให้ค าแนะน า ก ากับและตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ  นางสมสุข ฐานะวร ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการประปา ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่จัดท าขึ้นนี้ 

5. ข้าพเจ้า นางสมสุข ฐานะวร ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกอง
การประปา  ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงตาม ข้อ 3 แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ นายสมศักดิ์  พวงกุหลาบ ต าแหน่ง 
นายกเทศมนตรีต าบลตะกุด  ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของแผนด าเนินงาน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนตามข้อตกลงไว้ 

6. ผู้รับข้อตกลงและผู้ท าข้อตกลง ได้เข้าใจข้อตกลงการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นส าคัญ 

 
         .....................................................                        ..................................................... 
            (นายสมศักดิ์  พวงกุหลาบ)                  (นางสมสุข  ฐานะวร) 
           นายกเทศมนตรีต าบลตะกุด       ผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทน 
   ผู้รับข้อตกลง     ผู้อ านวยการกองการประปา 
          วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561                           ผู้ท าข้อตกลง 
                            วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561 
                        

                                     .................................................. 
                                           (นายศราวุธ  แปน้ข า) 
                                         ปลัดเทศบาลต าบลตะกุด 
                                                    พยาน 
                                       วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561 



เอกสารประกอบท้ายข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
กองการประปา เทศบาลต าบลตะกุด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ก าหนดให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ ซึ่งได้
ก าหนดให้มีการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ โดยให้มีการท าความตกลงในการปฏิบัติงานโดย
การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร เพื่อก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในการประเมินผล 
รายละเอียดข้อตกลงประกอบด้วย 

 

1. ด้านการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ 
ตัวชี้วัด การด าเนินการ 

1) จัดท าบนัทึกข้อตกลงการปฏบิัตริาชการ
ระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น 

จัดท าบนัทึกข้อตกลงการปฏบิัตริาชการระหว่างส่วนราชการกับ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

2) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้
ความสามารถแก่ข้าราชการและพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

1. ส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอ่ืน 
2. ส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการศึกษาต่อ 

2. การบริหารราชการอย่างมปีระสทิธิภาพและเกิดความคุ้มคา่ในเชิงภารกิจ 
ตัวชี้วัด การด าเนินการ 

1) การบริหารพัสด ุ จัดท าบนัทึกสง่ให้งานพสัดุด าเนนิการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ให้
เป็นไปตามระเบยีบที่เก่ียวข้อง 

2) การจัดท าแผนปฏบิัติการจัดซื้อ จัดท าแผนการจัดซื้อตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ 

3. การลดขั้นตอนการปฏบิัติราชการ 
ตัวชี้วัด การด าเนินการ 

1) การลดขั้นตอนการปฏบิัติงาน 1. มคี าสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ให้ปฏบิัติงาน 
 

2) การจัดท าแผนภูมิ ข้ันตอนและ
ระยะเวลาการด าเนินการ 

ด าเนินการจัดท าแผนภูมิลดขัน้ตอนและระยะเวลาการด าเนินการ
และรายละเอียดอื่นๆ ประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

4. การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตัวชี้วัด การด าเนินการ 

1) การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของ
งานบริการ 

ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ และประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนทราบ 

2) จัดบริการเพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนที่ขอรับบริการ 

1. มีเก้าอ้ีรองรับประชาชนอย่างเพียงพอ 
2. มีป้ายบอกทาง และแผนผงัผูร้ับผิดชอบงานอย่างชัดเจน 
3. มีการให้บริการนอกเวลาท าการ ช่วงพักเที่ยงหรือวัดหยุดราชการ 
4. มีการให้บริการเชิงรุกในพื้นที่ 
5. มีแบบฟอร์มค าร้องต่างๆพรอ้มตัวอย่างที่ชัดเจนในการกรอกข้อมูล 
6. มีเอกสาร แผ่นพับ ประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
7. มีตู้รับความคิดเห็น 
 



ตัวชี้วัด การด าเนินการ 
3) การบริการสาธารณะ ๑. ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ าอุปโภคบริโภคของเทศบาล

หมู่บ้านหรือชุมชน ณ แหล่งผลติ/แหล่งจ่ายน้ าของเทศบาล และที่
ปลายทางน้ า 
2. ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าตามข้อ ๑. 
ให้ประชาชนทั่วไปทราบ 
3. ด าเนินการติดตั้งประปาให้ประชาชนในเขตเทศบาลทุกครัวเรือน
ได้ใช้และเพียงพอ 
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