
  

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน 

เรื่อง ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนต าบลกับผู้บริหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

อาศัยอ านาจตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546 ประกอบ

หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548  ที่ได้ก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นปฏิบัติในการบริหารจัดการ ภารกิจในความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและ

ประกาศให้ประชาชน ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างได้รับทราบเป็นการทั่วไปจึงได้จัดท า

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนต าบลกับผู้บริหาร ดังต่อไปนี้   

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”  

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป  

ข้อ 3 ระยะเวลาการด าเนินการแล้วเสร็จของงานให้เป็นไป ตามรายละเอียดที่ปรากฏ แนบท้ายประกาศนี้  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่   3    ตุลาคม พ.ศ. 2560 

 

   

  

  

(นายชาญวิทย์  เตียวกุล)  

             นายกองค์การบริหารสวนต าบลแม่งอน 

  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกับผู้บริหาร  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

1. ข้อตกลงระหว่าง นายชาญวิทย์  เตียวกุล ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน ผู้รับข้อตกลง  นาย

สมนึก  เดชโพธิ์ ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ท าข้อตกลงนี้ เป็นข้อตกลงฝ่ายเดียวมิใช่สัญญาและใช้ส าหรับ

ระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561    

2. รายละเอียดข้อตกลงได้แก่  แผนการปฏิบัติ ตัวชี้วัดการปฏิบัติ เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนและรายละเอียด

อ่ืน ๆ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายข้อตกลงนี้  

3. ข้าพเจ้า นายชาญวิทย์  เตียวกุล ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอนได้ พิจารณา และเห็นชอบกับ

แผนการปฏิบัติ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ เป้าหมาย เกณฑ์ การให้คะแนน และรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดเอกสารประกอบ

ท้ายข้อตกลงนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะท าหน้าที่ก ากับการปฏิบัติภารกิจให้ประสบความส า เร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

ของ นายสมนึก  เดชโพธิ์ ใน ฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่จัดท าขึน้นี้  

4. ข้าพเจ้า นายสมนึก  เดชโพธิ์ ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ท า ความเข้าใจค ารับรองตามที่ก าหนด

และขอให้ข้อตกลงกับ นายชาญวิทย์  เตียวกุลต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอนว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการด้วย

การควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุข

แก่ประชาชนตามที่ให้ขอ้ตกลงไว้   

5. ผู้รับข้อตกลงและผู้ท าข้อตกลงได้ท าความเข้าใจขอตกลงในการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้วจงึได้ลงลายมือ

ชื่อไว้เป็นส าคัญ  

 

  

        

(นายสมนึก  เดชโพธิ์)       (นายชาญวิทย์  เตียวกุล) 

 ปลัดองค์การบริหารสวนต าบลแม่งอน      นายกองค์การบริหารสวนต าบลแม่งอน 

 วันที่ 3  ตุลาคม 2560         วันที่ 3  ตุลาคม 2560 

 

 

 

 



  

 

 

 

ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกับผู้บริหาร                          

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

1. ข้อตกลงระหว่าง นายชาญวิทย์  เตียวกุล  ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้รับข้อตกลง ของนายไพ

รัตน์  ศิริสม ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ท าข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงฝ่ายเดียวมิใช่สัญญาและใช้ส าหรับ

ระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยมีรายละเอียดข้อตกลงได้แก่ 

ช่วยตรวจสอบก ากับดูแลงานของส่วนราชการภายในองค์กรก่อนจะเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตามรายละเอียด                      

ข้อตกลงได้แก่  แผนการปฏิบัติ ตัวชี้วัดการปฏิบัติ เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนและรายละเอียดอ่ืน ๆปรากฏอยู่ใน

เอกสารแนบท้ายข้อตกลงนี้            

2. ข้าพเจ้า นายชาญวิทย์  เตียวกุล ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ได้พิจารณาและเห็นชอบกับแผนการ

ปฏิบัติ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ เป้าหมาย เกณฑ์ การให้คะแนน และรายละเอียดอ่ืน ๆตามที่ก าหนดเอกสารประกอบท้าย

ข้อตกลงนี้และข้าพเจ้ายินดีจะท าหนา้ที่ก ากับการปฏิบัติภารกิจให้ประสบความส าเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ 

นายไพรัตน์  ศิริสม ในฐานะรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่จัดท าขึน้นี้  

3. ข้าพเจ้า นายไพรัตน์  ศิริสม ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลได้ท าความเข้าใจค ารับรองตามที่ก าหนด

และขอให้ข้อตกลงกับ นายชาญวิทย์  เตียวกุล ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการด้วยช่วย

ตรวจสอบก ากับดูแลงานของส่วนราชการภายในองค์กรก่อนจะเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลให้เกิดผลส าเร็จตาม

เป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้ข้อตกลงไว้   

4. ผู้รับข้อตกลงและผู้ท าข้อตกลงได้ท าความเข้าใจขอตกลงในการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือ

ชื่อไว้เป็นส าคัญ  

  

 

         

  (นายไพรัตน์  ศิริสม)       (นายชาญวิทย์  เตียวกุล) 

 รองปลัดองค์การบริหารสวนต าบลแม่งอน      นายกองค์การบริหารสวนต าบลแม่งอน 

 วันที่ 3  ตุลาคม 2560         วันที่ 3  ตุลาคม 2560 

 

 

 



  

 

 

 

ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของกองคลังกับผู้บริหาร                          

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

1. ข้าพเจ้า นายกรณพัฐณ์ กัญญ์พัสวี ในฐานะผู้อ านวยการกองคลัง พร้อมคณะท างานพร้อมได้ร่วมกันพิจารณาและ

เลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของแต่ด้าน 

(รายละเอียดตามแบบข้อเสนอและตัวชี้วัดของกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบล) 

2. ข้าพเจ้า นายชาญวิทย์   เตียวกุลในฐานะ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน ได้พิจารณาและเห็นชอบ

ประเด็นการประเมินและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ เป้าหมาย และรายละเอียดอ่ืน  ๆ ตามที่ก าหนดในแบบข้อเสนอฯที่

แนบมาพร้อมนี้และข้าพเจ้ายินดีจะก ากับและตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายกรณพัฐณ์ กัญญ์พัสวี และ

คณะท างานดังกล่าวให้เป็นไปตามค ารับรองที่จัดท าขึน้ 

3. ข้าพเจ้า นายกรณพัฐณ์ กัญญ์พัสวี ในฐานะ ผู้อ านวยการกองคลัง ได้ท าความเข้าใจค ารับรองตามที่ก าหนดใน

แบบข้อเสนอฯดังกล่าว และขอให้ข้อตกลงกับ นายชาญวิทย์  เตียวกุล ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตาม

เป้าหมายของตัวชี้วัดในระดับสูงสุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแต่ละมิติที่ให้ค ารับรองไว้  

4. ทั้งสองฝ่ายได้ท าความเข้าใจข้อตกลงในการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้วจึงได้ลงลายมอืชื่อไว้เป็นส าคัญ  

  

          

 

          

  

        (นายกรณพัฐณ์ กัญญ์พัสวี)       (นายชาญวิทย์  เตียวกุล) 

หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาราชการแทน      นายกองค์การบริหารสวนต าบลแม่งอน 

 ผู้อ านวยการกองคลัง         วันที่ 3  ตุลาคม 2560 

           วันที่ 3  ตุลาคม 2560       

 

 

 

 

 



  

 

 

 

ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกับผู้บริหาร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

1. ข้าพเจ้า นางสาววิภาพร  กลิ่นลอย ในฐานะ หัวหน้าส านักงานปลัดอบต.แม่งอน พร้อมคณะท างานได้ร่วมกัน

พิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของแต่ด้าน ดังนี้  

(รายละเอียดตามแบบข้อเสนอและตัวชี้วัดของส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 

2. ข้าพเจ้านายชาญวิทย์   เตียวกุล ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน ได้พิจารณาและเห็นชอบ

ประเด็นการประเมินและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ เป้าหมาย และรายละเอียดอ่ืน ๆตามที่ก าหนดในแบบข้อเสนอฯที่

แนบมาพร้อมนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะก ากับและตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ  นางสาววิภาพร  กลิ่นลอย และ

คณะท างานดังกล่าวให้เป็นไปตาม ค ารับรองที่จัดท าขึน้  

3. ข้าพเจ้า นางสาววิภาพร  กลิ่นลอย ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการของส านักงานปลัด ได้ท าความเข้าใจค ารับรอง

ตามที่ก าหนดในแบบข้อเสนอฯดังกล่าวและขอให้ข้อตกลงกับ  นายชาญวิทย์  เตียวกุล ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผล

งานที่ดี ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในระดับสูงสุด เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายแต่ละมิติที่ให้ค ารับรองไว้  

4. ทั้งสองฝ่ายได้ท าความเข้าใจข้อตกลงในการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้วจึง ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

 

 

         

             (นางสาววิภาพร  กลิ่นลอย)       (นายชาญวิทย์  เตียวกุล) 

หัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารสวนต าบลแม่งอน               นายกองค์การบริหารสวนต าบลแม่งอน 

     วันที่ 3  ตุลาคม 2560         วันที่ 3  ตุลาคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของกองช่างกับผู้บริหาร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

1. ข้าพเจ้า นายไพรัตน์  ศิริสม ในฐานะผู้อ านวยการกองช่าง พร้อมคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัด

ในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของแต่ละมิติดังนี้  

(รายละเอียดตามแบบข้อเสนอและตัวชี้วัดของกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบล)  

2. ข้าพเจ้า นายชาญวิทย์ เตียวกุล ในฐานะ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอนได้ พิจารณาและเห็นชอบ

ประเด็นการประเมินและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ เป้าหมาย และรายละเอียดอ่ืน ๆตามที่ก าหนดในแบบข้อเสนอฯที่

แนบมาพร้อมนี้และข้าพเจ้ายินดีจะก ากับและตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของนายไพรัตน์  ศิริสม และคณะท างาน

ดังกล่าวให้เป็นไปตามค ารับรองที่จัดท าขึ้น  

3. ข้าพเจ้า นายไพรัตน์  ศิริสม ในฐานะ ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ท าความเข้าใจค ารับรองตามที่ก าหนดในแบบ

ข้อเสนอฯ ดังกล่าวและขอให้ข้อตกลงกับ นายชาญวิทย์  เตียวกุล ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมาย

ของตัวชี้วัดในระดับสูงสุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแต่ละมิติ ที่ให้ค ารับรองไว้  

4. ทั้งสองฝ่ายได้ท าความเข้าใจข้อตกลงในการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้วจึง ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ  

  

 

 

  

                     (นายไพรัตน์  ศิริสม)       (นายชาญวิทย์  เตียวกุล) 

 รองปลัดองค์การบริหารสวนต าบลแม่งอน รักษาราชการแทน   นายกองค์การบริหารสวนต าบลแม่งอน 

                   ผู้อ านวยการกองช่าง       วันที่ 3  ตุลาคม 2560 

         วันที่ 3  ตุลาคม 2560       

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของกองการศึกษาฯ กับผู้บริหาร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

1. ข้าพเจ้า นางสาวศศิธร  ยืนศักดิ์ ในฐานะ ผู้อ านวยการกองการศึกษา พร้อมคณะท างาน ได้ร่วมกัน

พิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของแต่ละมิติดังนี้  

(รายละเอียดตามแบบข้อเสนอและตัวชี้วัดของกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบล)  

2. ข้าพเจ้า นายชาญวิทย์ เตียวกุล ในฐานะ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอนได้ พิจารณาและ

เห็นชอบประเด็นการประเมินและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ เป้าหมาย และรายละเอียดอ่ืน  ๆ ตามที่ก าหนดในแบบ

ข้อเสนอฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะก ากับและตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของนางสาวศศิธร  ยืนศักดิ์ และ

คณะท างานดังกล่าวให้เป็นไปตามค ารับรองที่จัดท าขึ้น  

3. ข้าพเจ้า นางสาวศศิธร  ยืนศักดิ์ ในฐานะ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ได้ท าความเข้าใจค ารับรองตามที่

ก าหนดในแบบข้อเสนอฯ ดังกล่าวและขอให้ข้อตกลงกับ นายชาญวิทย์ เตียวกุล ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี

ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในระดับสูงสุด เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายแต่ละมิติที่ให้ค ารับรองไว้  

4. ทั้งสองฝ่ายได้ท าความเข้าใจข้อตกลงในการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น

ส าคัญ  

 

  

  

            (นางสาวศศิธร  ยืนศักดิ์)             (นายชาญวิทย์  เตียวกุล) 

    นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน      นายกองค์การบริหารสวนต าบลแม่งอน 

         ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ      วันที่  3  ตุลาคม 2560 

 วันที่ 3  ตุลาคม 2560          

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบท้ายข้อตกลงการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ ซึ่ งได้ก าหนดให้มี

การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐโดยให้มีการท าความตกลงในการปฏิบัติงานโดยการจัดท าข้อตกลง

การปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร เพ่ือก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในการประเมินผลรายละเอียดข้อตกลง 

ประกอบด้วย  

1. การบริหารภารกิจเพ่ือให้เกดิประโยชน์สุขแก่ประชาชน  หลักเกณฑ์เน้นความโปร่งใสในการบริหารง านของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆ  

ตลอดจนสามารถติดตาม และตรวจสอบการ ด าเนนิงานของหน่วยงานได้  โดยได้ก าหนดแนวทางข้อตกลงในการปฏิบัติ

ราชการของ หน่วยงาน  ดังนี้    

1.1 เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงานให้ประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540      

-  การเตรยีมให้บริการข้อมูลข่าวสาร     

-  การจัดให้มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน       

-  จัดให้มีการบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบและดีรับรู้จากส่วนราชการหรือจาก

หน่วยงานอื่น ๆ     

-  จัดให้มีขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสารเช่นการเขียนใบค าร้องและมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลค าร้องต่าง ๆ    

1.2 จัดวางระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า

ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544     

-  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงานหลักและหน่วยงานย่อย     

-  จัดวางระบบการควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการ     

-  จัดท าค าสั่งแบ่งงานภายในของส่วนราชการแบ่งแยกหน้าที่การท างานและภารกิจชัดเจน     

-  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของส านัก/ กอง     

-  ด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 5  และติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในตาม

ระเบียบฯ ข้อ 6     

-  ให้หน่วยงานวิเคราะห์ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด    

1.3 ให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ

ได้โดยสะดวกผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน    

1.4 การด าเนินงานต่าง ๆจัดให้มีกลไกตรวจสอบการด าเนินงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส   



   1.5 จัดให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548    

2. การบริหารงานเพ่ือให้เกดิผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมุ่งให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบเกิดความคุ้มค่าโดยได้ก าหนดแนวทาง

ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน  ดังนี้    

2.1 การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2)  พ.ศ. 2559    

2.2 ให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาและน าผลที่ได้มาทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น    

2.3 ให้น าแผนพัฒนาสี่ปีมาใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่าย 

(เพ่ิมเติม) ของหน่วยงาน    

2.4 ให้มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการหรือพนักงานอบต. กับผู้บริหารโดยให้ผู้บริหารท า

หน้าที่ก ากับการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย    

2.5 จัดให้มีการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือร่วมกับหน่วยงาน อ่ืน ๆ    

2.6 จัดให้มีการพัฒนาความรู้ในหน่วยงานโดยให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศรวมทั้งพัฒนาความรู้และความสามารถ

ของข้าราชการให้มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน    

3. การบริหารภารกิจอย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ   

3.1 ก าหนดเป้าหมายแผนการด าเนินงานระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการและงบประมาณที่ ใช้ให้มีการ

เผยแพร่ให้ได้ทราบโดยทั่วกัน  

3.2 การจัดซื้อหรือจัดจ้างให้มีการด าเนินการโดยเปิดเผยและเท้่ยงธรรมพิจารณาถึง ความคุ้มค่า คุณภาพ การดูแล

รักษาประโยชน์และผลเสียต่อประชาชนเป็นส าคัญ    

3.3 การด าเนินการให้เร่้องที่หน่วยงานต้องอนุญาต  อนุมัติหรือเห็นชอบให้ด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้แก่ผู้ยื่น

ค าขอทราบภายใน  15  วัน    

3.4 เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเรื่องต่าง ๆ ที่ก าหนดให้หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ  

จัดให้มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขติดตามผลและรายงานผลการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนที่ มาติดต่อ

ได้รับทราบ       

4. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ 

ประชาชนสามารถ ด าเนินการให้บังเกิดผลส าเร็จได้โดยเร็วเกิดประโยชน์กับประชาชนโดยตรงเพ่ือให้ประชาชนได้รับการ

บริการทีด่ีขึ้น  โดยได้ก าหนดแนวทางข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานได้  ดังนี้    

4.1 ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจการสั่ง การอนุญาต  การอนุมัติ  ให้แก่ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินการ

ในเร่้องนั้นโดยตรง  เช่น  การมอบอ านาจ  การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน  เป็นต้น   

             4.2 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการท า งาน  เช่น  

เกี่ยวกับข้อมูล  การส่งข่าวสาร  การสืบค้นหาต่าง ๆ  เป็นต้น                



4.3 การจัดการบริการสาธารณะแก่ประชาชนโดยให้หน่วยงานจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินงาน  

รวมทัง้รายละเอียดอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ    

5. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

5.1 ให้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบทบาทภารกิจตามความจ า เป็นให้เหมาะสมกับ

สภาพท้องถิ่น  เช่นการทบทวนแผนพัฒนาต าบลและชุมชน  เป็นต้น    

5.2 การพิจารณาเพ่ือจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้น าแผนพัฒนาสามปีมาเป็นกรอบในการด าเนินการจัดท า

ตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง    

6. การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนซึ่งในเรื่ องดังกล่าวเป็นงานด้านการ

บริการตามกระบวนงานที่กฎหมายได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานโดยให้ค านึงถึงประชาชนเป็น

ศูนย์กลางจัดให้มีการบริการที่ดีและมีคุณภาพการปฏิบัติงานที่รวดเร็วตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ให้ประชาชน

ได้แสดงความเห็นหรือความพึงพอใจต่อการบริการเพ่ือน าไปปรับปรุงโดยได้ก าหนดแนวทางข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ

ของหน่วยงาน  ดังนี้     

6.1 การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานในแต่ละงานตามกระบวนงานบริการหลักตามภารกิจที่ ได้ก าหนด

ระยะเวลาเสร็จไว้แล้วมีจ านวน 13 กระบวนงาน(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0810.3/ ว 10793 ลงวันที่  19  

กันยายน  2546  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0810.3/ว 4422  ลงวันที่ 22  ธันวาคม  2546)              

6.2 จัดท าช่องทางในการให้ประชาชนได้ร้องเรียน/ ร้องทุกข์หรือแสดงข้อคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ    

6.3 จัดท าช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูล  

หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  เช่นจัดท าเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นต้น    

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นการวัดผลการบริหารและการปฏิบัติราชการว่ามีผลสัมฤทธิ์ ตรงตามเป้าหมาย

ภารกิจขององค์กรหรือไม่โดยจัดให้มีบุคคลภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  เพื่อน าผลทีไ่ด้จากการ

ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้การประเมินผลการปฏิบัติงานอาจเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน  และ

บุคลากรของหน่วยงานโดยได้ก าหนดแนวทางข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ดังนี้    

7.1 การประเมินองค์กรให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ดีโดยมีบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการท าหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยพิจารณา แยกเป็น 4  มิติ  ได้แก่  

ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคุณภาพของบริการ  ความคุ้มค่าของ ภารกิจ  และความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ    

7.2 การประเมินบุคคล  โดยค านึงถึงผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ  หรือพนักงาน ในต าแหน่งที่ปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบท้ายข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2561 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน 

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

1. ด้านการบริหารภารกิจเพ่ือให้เกดิประโยชน์สุขแก่ประชาชน     

1.1 มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540     

1.2 มีการเผยแพรข้อมูลข่าวสารของทางองค์การบริหารส่วนต าบลในด้านการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     

1.3 มีการวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม  

พ.ศ. 2544  โดยมีการส ารวจการวางโครงสร้างองค์กร/ มีค าสั่งแบ่งงานภายใน ชัดเจน/ มีการด าเนินการติดตามประเมินผล

ระบบควบคุมภายในและรายงานนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   

1.4 มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้น าไปพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาโดยการ ประชาสัมพันธ์เชิญ

ชวนให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.ทุกครั้ง    

2. ด้านการบริหารราชการเพ่ือให้เกดิผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ     

2.1 การน าโครงการ/ กิจกรรมในแผนพัฒนาสี่ปีไปด าเนินการ     

2.2 การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี     

2.3 มีการบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในด้านการจัดระเบียบชุมชน/ 

สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย     

2.4 มีการพัฒนาความรู้ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงาน ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง     

2.5 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมฟังการประชุมสภาอบต. โดยการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ประชาชน

เข้ารับฟัง/ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ/ มีการจัดสถานที่ให้กับประชาชน    

3. ด้านการบริการภารกิจอย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชงิภารกิจ     

3.1 มีการจัดท าแผนด าเนินการ          

3.2 การแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ยื่นขออนุญาต  อนุมัติความเห็นชอบ ภายใน  15  วัน       

3.3 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในก าหนด    

4. ด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน     

4.1 มีการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยมีการมอบอ านาจมีการแต่งตั้งคณะท างานมีการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น

ข้อมูล     

4.2 มีการมอบอ านาจการตัดสินใจในการพิจารณา การสั่ง การอนุญาต อนุมัติหรือปฏิบัติราชการในเรื่องที่ให้บริการ

ประชาชน 

  5. ด้านการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน     

5.1 มีการให้บริการประชาชน  ดังนี้      

-  ติดตั้งถังดับเพลิงเคมี      

-  สนับสนุนน้ าอุปโภคบริโภค     



-  ชว่ยเหลือด้านสาธารณภัย    

-  การขอข้อมูลด้านสาธารณภัย        

-  ออกหนังสือรับรองกรณีผู้ประสบภัย      

-  การออกบริการในการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับ      

-  การจัดสถานทีเ่พ่ือให้ประชาชนมาติดต่องานราชการ      

-  มีเจ้าหน้าที่ทีร่ับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ ให้ค าแนะน าและชี้แจงรายละเอียดให้ประชาชนเข้าใจ     

-  มีการระบุขั้นตอนการให้บริการ  เอกสารประกอบการพิจารณาและระยะเวลาการให้บริการ   

6. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการ     

6.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยองค์การบริหาร

ส่วนต าบลได้มีคค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ซึ่งมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ อบต.  

ปีละ  2 ครั้ง  แล้วเสนอผลการประเมินให้องค์การบราหารส่วนทราบเพ่ือด า เนินการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมพัฒนา ขยาย  

หรือยุติการด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบท้ายข้อตกลงการปฏิบัติราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

1. ด้านการบริหารภารกิจเพ่ือให้เกดิประโยชน์สุขแก่ประชาชน     

1.1 มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540      

-  ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง      

-  ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา      

-  จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง      

-  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง      

-  หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีชี้แจงการจัดเก็บภาษีให้ประชาชนเข้าใจ  รายงานผลการจัดเก็บรายได้ที่ อบต. จัดเก็บ

เอง      

-  ประกาศประชาสัมพันธ์วันตรวจรับงานก่อสร้าง      

-  จัดท าคู่มือบริการประชาชนตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอทางราชการ พ.ศ. 

2558  ในส่วนของงานบริการของกองคลัง     

1.2 การจัดให้มีช่องทางประจ าส าหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของ อปท.      

-  ทาง  Website  อบต.      

-  เสียงตามสาย      

-  บอร์ดประชาสัมพันธ์      

-  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ่ 

-  อ าเภอฝาง  

-  กรมบัญชีกลาง (E – GP)      

1.3 การบริหารงบประมาณ       

-  จัดท ารายงานข้อมูล รายรับ  

– รายจ่าย งบประมาณประจ าปีเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและเผยแพร่ให้ ประชาชนทราบ      

-  ตรวจสอบและควบคุมงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี      

-  ตรวจสอบและควบคุมการขอใช้เงินสะสมของ อบต.   

-  ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ       

-  การบันทึกบัญชีโครงการการบันทึกบัญชีและการจัดท ารายงานงบการเงินของ อปท. (e–lass)     

1.4 การรายงานฐานะทางการเงินการคลัง และรายงานการเงินต่าง ๆประจ าปีงบประมาณ (รายงานให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทราบภายในระยะเวลาที่ก าหนด)     

-  รายงานสถิติการคลังประจ าปีและการให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติการคลังส่งให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน/ 

ส านักงานคลังจังหวัด      



-  จัดท าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP)      

-  จัดท าระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info) ในส่วนของสถิติการคลัง(รายรับ –รายจ่าย) และการ

บริหารงบประมาณของ อปท.   

     -  จัดท าระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (E – 

Plan) ในส่วนของรายรับและรายจ่ายประจ าปี      

-  จัดท าการเบิกจ่ายเงินภาษีมูลค่าเพ่ิม /จัดท ารายงาน   

2. ด้านการบริหารงานเพ่ือให้เกิดสัมฤทธิ์ผลต่อภารกิจของ อปท.      

2.1 อปท. ด าเนินการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น(ตามหนังสือ ว.

435 ลว  11  ก.พ.  2548)      

-  จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของกองคลังให้ครอบคลุมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดีระหว่าง

พนักงานท้องถิ่นกับผู้บริหาร อปท.     

2.2 อปท. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดการอบรม

บุคลากรอย่างต่อเนื่อง       

-  ส่งเสริมให้พนักงานอบรม  ระเบียบ/กฎหมาย/จริยธรรมคุณธรรม  ความซื่อสัตย์ให้แก่พนักงาน/ลูกจ้างกองคลัง      

-  ส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมในเร่้องเกี่ยวกับงานในหน้าที่กับหน่วยงานอ่ืน     

2.3 การจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544       

-  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในให้เป็นปัจจุบัน      

-  ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานภายในหน่วยงานให้ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน      

-  จัดท ารายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน(ข้อ 6) ปย.1, ปย.2  และภาคผนวก ก  และ ภาคผนวก ข   

3. ด้านการบริหารภารกิจอย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ      

3.1 การบริหารพัสดุ อปท. ด าเนินการดังต่อไปนี้      

-  จัดท ารายงานขออนุมัติจัดซื้อ/ จัดจ้างต่อผู้มีอ านาจสั่งซื้อสั่งจ้าง      

-  ควบคุมการบริหารสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ     

 -  การส่งประกาศและเอกสารการสอบราคา/ ประกวดราคาไปเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีระเบียบก าหนด      

-  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานพัสดุ พ.ศ. 2543       

-  จัดท าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายไตรมาส      

-  จัดท าทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน      

-  ควบคุมการใช้วัสดุ/ ครุภัณฑ์อย่างคุ้มค่า      

-  ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ      

-  การควบคุมและการจ าหน่ายพัสดุประจ าปี      

-  การเช่าสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์  



  3.2 มีการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง      

-  การติดตามการด าเนินการเกี่ยวกับระเบียบ มท.ว่าด้วยการพัสดุฯ มีแผนและจัดซื้อจัดจ้างตามที่ปรากฏในแผน  

(ตรวจจากแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ) และประกาศให้ประชาชนทราบ     

3.3 การจัดท าระบบแผนที่ภาษีและลงทะเบียนทรัพย์สิน  (ด้วยมือหรือ IT)      

-  ตรวจสอบจากแบบส ารวจ ผท.2, ผท.3, ผท.7, ผท.4 และ ผท.5     

-  ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการ     

4. ด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน     

4.1 อปท. ด าเนินการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้    

-  มอบอ านาจการตัดสินใจ  เช่น ในการประเมินภาษี/ การอนุมัติฎีกา/ การบริหารเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล       

-  การมอบอ านาจที่เป็นหนังสือ/ ค าสั่งระบุชื่อผู้รับมอบอ านาจไว้อย่างชัดเจน      

-  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมเพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน     

4.2 อปท. มีการจัดท าแผนภูมิลดขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการรวมทั้งรายละเอียดอ่ืน ๆ ประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนทราบ      

-  มีการจัดท าแผนภูมิข้ันตอนและก าหนดระยะเวลาและประกาศ  ณ  จุดที่ให้บริการทีป่ระชาชนสามารถมองเห็นได้

อย่างชัดเจน     

5. การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน     

5.1 การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะของแต่ละหน่วยงาน และประกาศให้ประชาชนทราบ 

ตามแนวทางที่ มท. ก าหนด(17 กระบวนงาน)      

-  มีการก าหนดระยะเวลาและประกาศให้ประชาชนทราบครบทุกกระบวนงานรวมทั้งเพ่ิมกระบวนงานบริการอ่ืน ๆ     

5.2 การจัดบริการเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ณ  ส านักงาน      

-  จัดเก้าอ้ีรองรับบริการประชาชนอย่างเพียงพอ    

-  มีป้ายบอกทางให้กับผู้มารับบริการ/ แผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละข้ันตอนที่ชัดเจน      

-  มีแบบค าร้องพร้อมตัวอย่าง      

-  มีจุดประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ประจ าอยู่      

-  มีบริการในเวลา พักเที่ยงหรือวันหยุด    

 -  แผ่นพับ      

-  น้ าดื่มบริการ                 

-  มีเจ้าหน้าที่รับเร่้องราวร้องทุกข์กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม ตามคู่มือบริการประชาชนพรบ. การอ านวยความ

สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558    

 

 

 



เอกสารประกอบท้ายข้อตกลงการปฏิบัติราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

1. ด้านการบริหารภารกิจเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน   

1.1 มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ด าเนินการ   

- มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต   

- มีการเก็บบันทึกสถิติประชาชนมาขอข้อมูลข่าวสาร   

- มีการก าหนดภารกิจในส่วนราชการเป็นไปโดยซื่อสัตย์สุจริต      

- มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ     

1.2 การจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ด าเนินการ   

- จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในให้เป็นปัจจุบัน   

- ด าเนินการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน   

- มีค าสั่งแบ่งงานภายในของหน่วยงานที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน    

2. ด้านการบริหารงานเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ     

2.1 การจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น(ตามหนังสือ ว.435 ลว.11 

ก.พ. 2549) ด าเนินการ   

- จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของกองช่างให้ครอบคลุมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีระหว่าง

พนักงานท้องถิ่นกับผู้บริหาร อปท.      

-   การน าโครงการ/ กิจกรรมในแผนพัฒนาสี่ปีไปด าเนินการ     

2.2 การส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่าง

สม่ าเสมอ  ด าเนินการ   

- จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน/ ลูกจ้างกองช่าง     

- ส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมในเร่้องเกี่ยวกับงานในหน้าที่กับหน่วยงานอื่น    

3. ด้านการบริการภารกิจอย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ    

3.1 การให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการรับเอาสิ่งปลูกสร้างเพ่ือประโยชน์ในการจัดท าธุรการกับสถาบันทางการเงิน     

3.2 การให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมการบริการดูแลรักษาคูคลองแหล่งน้ าสาธารณะการให้บริการดูแลรักษาท่อระบาย

น้ า ด าเนินการ   

- มีการเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่อง   

- มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการทีช่ัดเจน   

- มีการจัดท าแผนด าเนินการ  

  



    3.3 กระบวนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด าเนินการ   

- การจัดท าบัญชีรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์พร้อมรายงาน   

- มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรง่รัดด าเนินการก าหนดแนวทางการด าเนินการ   

- การด าเนินการแก้ไขปัญหาหรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบตามกระบวนการ   

- จัดรายงานผลการแก้ไขปัญหาและแก้ไขให้ทราบและปรับปรุงกระบวนการแก้ปัญหา    

4. ด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน     

4.1 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานด าเนินการ      

-  มอบอ านาจการตัดสินใจในการพิจารณา การสั่ง การอนุญาต อนุมัติหรือการปฏิบัติราชการในเร่้องที่ให้บริการ

ประชาชน     

4.2 แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการรวมทั้งรายละเอียดอ่ืน ๆ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

ด าเนินการ      

-  การจัดท าแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาประกาศ ณ จุดบริการที่ประชาชนมองเห็นชัดเจน รวมทั้งประชาสัมพันธ์

ให้ทราบโดยวิธีอ่ืน ๆ   

4.3 การเผยแพร่ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ ด าเนินการ   

- ประกาศ/ ค าสั่ง  - แผ่นพับ/ ใบปลิว   

- ทางอินเตอร์เน็ต  - เอกสารต่าง ๆ  - เสียงตามสาย   

5. ด้านการปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

5.1 การทบทวนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบทบาทภารกิจหรือข้อบัญญัติ ด าเนินการ   

- การตั้งคณะท างานโดยการวิเคราะห์ทบทวนเทศบัญญัติระเบียบข้อหรือภารกิจ   

- การบันทึก วิเคราะห์และสรุปผลการพิจารณาเสนอผู้บริหาร   

- รวบรวมข้อกฎหมายที่ประชาชนควรรู้เพื่อประชาสัมพันธ์    

6. ด้านการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน   

6.1 มีการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการขอรับบริการด าเนินการ   

- ก าหนดให้มีแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของกองช่างให้ประชาชนทราบ   

- จัดให้มีบอร์ดประชาสัมพันธ์งานของกองช่าง   

- น าข่าวสารการบริการสาธารณะเสนอทางเว็บไซต์   

- มีกล่องตู้รับฟังความคิดเห็น   

- มีแบบค าร้องพร้อมตัวอย่าง   

- มีเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง     

6.2 ตอบข้อร้องขอหรือร้องเรียนหรือแจ้งผลการด าเนินการ ด าเนินการ      

-  ตอบข้อร้องขอหรือร้องเรียนเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญหรือแจ้งผลการด าเนินการเป็นหนังสือให้ประชาชน

ทราบตามก าหนดระยะเวลาที่ประกาศ 



เอกสารประกอบท้ายข้อตกลงการปฏิบัติราชการ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

1. ด้านการบริหารภารกิจเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน   

1.1 มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ด าเนินการ   

- มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต   

- มีการเก็บบันทึกสถิติประชาชนมาขอข้อมูลข่าวสาร   

- มีการก าหนดภารกิจในส่วนราชการเป็นไปโดยซื่อสัตย์สุจริต      

- มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ     

1.2 การจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ด าเนินการดังนี้ 

- จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในให้เป็นปัจจุบัน   

- ด าเนินการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน   

- มีค าสั่งแบ่งงานภายในของหน่วยงานที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน    

2. ด้านการบริหารงานเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ     

2.1 การจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น(ตามหนังสือ ว.435 ลว.11 

ก.พ. 2549) ด าเนินการ   

- จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของกองการศึกษาฯ ให้ครอบคลุมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี

ระหว่างพนักงานท้องถิ่นกับผู้บริหาร อปท.      

-   การน าโครงการ/ กิจกรรมในแผนพัฒนาสี่ปีไปด าเนินการ     

2.2 การส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่าง

สม่ าเสมอ  ด าเนินการ   

- จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน/ ลูกจ้างกองการศึกษาฯ     

- ส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมในเร่้องเกี่ยวกับงานในหน้าที่กับหน่วยงานอื่น    

3. ด้านการบริการภารกิจอย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ    

3.1 การบริหารงบประมาณของกองการศึกษาฯ 

- จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของกองการศึกษาฯ ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดและเป็นไปตามระเบียบของ

ราชการว่าด้วยวิธีการงบประมาณณ 

- การโอนงบประมาณ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบราชการและการ

ด าเนินการเท่าที่จ าเป็น 

3.2 การบริหารพัสดุ 

- จดัท ารายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างของกองการศึกษาฯ ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 



3.3 การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

- จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯ 

3.4 การบูรณาการปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานอื่นหรืออปท. 

- มีการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นหรืออปท. อย่างน้อย 1 ด้าน 

4. ด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน     

4.1 ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการรวมทั้งรายละเอียดอ่ืน ๆ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ      

5. ด้านการปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

5.1 การทบทวนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบทบาทภารกิจหรือข้อบัญญัติด าเนินการ   

- การตั้งคณะท างานโดยการวิเคราะห์ทบทวนเทศบัญญัติระเบียบข้อหรือภารกิจ   

- การบันทึก วิเคราะห์และสรุปผลการพิจารณาเสนอผู้บริหาร   

- รวบรวมข้อกฎหมายที่ประชาชนควรรู้เพื่อประชาสัมพันธ์    

6. ด้านการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน   

6.1 มีการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการขอรับบริการด าเนินการ   

- ก าหนดให้มีแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของกองการศึกษาฯให้ประชาชนทราบ   

- จัดให้มีบอร์ดประชาสัมพันธ์งานของกองการศึกษาฯ   

- น าข่าวสารการบริการสาธารณะเสนอทางเว็บไซต์   

- มีแบบค าร้องพร้อมตัวอย่าง   

- มีเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ     

 


