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ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ของส านักปลัดเทศบาล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 

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

  1. ข้าพเจ้า พันจ่าโทประมวล  สุขพอ ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด  พร้อมคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณา
และเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของแต่ละมิติ ดังนี้ (รายละเอียดตามแบบข้อเสนอและ
ตัวชี้วัดของส านักปลัดเทศบาล) 
  2.ข้าพเจ้า  จ่าเอกสมบัติ  ฤทธิ์บูรณ์   ในฐานะปลัดเทศบาลต าบลโพธิ์งามได้พิจารณาและเห็นชอบประเด็น
การประเมินและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  เป้าหมาย  และรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามท่ีก าหนดในแบบข้อเสนอ     
ที่แนบมาพร้อมนี้   และข้าพเจ้ายินดีจะก ากับและตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ  พันจ่าโทประมวล  สุขพอ  
และคณะท างานดังกล่าวให้เป็นไปตามค ารับรองที่จัดท าขึ้น 
  3. ข้าพเจ้า พันจ่าโทประมวล  สุขพอ  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด  ได้ท าความเข้าใจค ารับรองตามที่
ก าหนดในแบบข้อเสนอฯ ดังกล่าว  และขอให้ข้อตกลงกับ   จ่าเอกสมบัติ  ฤทธิ์บูรณ์   ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้
เกิดผลงานที่ดี ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในระดับสูงสุด เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายแต่ละมิติที่ให้ค ารับรองไว้ 
  4. ทั้งสองฝ่ายได้ท าความเข้าใจข้อตกลงในการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้   
เป็นส าคัญ 
 

พ.จ.ท.          จ่าเอก 
      (ประมวล  สุขพอ)       (สมบัติ  ฤทธิ์บูรณ์) 

             หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล                     ปลัดเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
           วันที่   1  เดือน  ตลุาคม   พ.ศ. 2561               วันที่   1   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแบบข้อเสนอประกอบท้ายค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2 

ของ 
ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลโพธิ์งาม 

 
มิติที่ ๑ ด้านการบริหารภารกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
   1.๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
  ๑) มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และปรับปรุงการให้บริการภายในศูนย์ฯ 

 ๒) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 ๓) จัดวางเอกสารข้อมูล อย่างน้อย ประกอบด้วย 

  - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  - แผนพัฒนาสามปี, แผนด าเนินการ 

  - งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  - รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
  - รายงานการประชุมสภาเทศบาล 

  - ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 

  - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  - หลักฐานการเข้าใช้บริการของประชาชน 

 ๔) มีระบบการให้ข้อมูล ขอรับข้อมูลข่าวสาร และรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการ 
 ๕) มีระบบอินเตอร์เน็ตให้บริการภายในศูนย์ 
1.2 ช่องทางประชาสัมพันธ์ส าหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของเทศบาล 
 ๑) บอร์ดประชาสัมพันธ์ของส านักงาน และในพื้นที่เทศบาล/หมู่บ้าน 
 ๒) สื่อสิ่งพิมพ์ข่าวสารของเทศบาล 
 ๓) หอกระจายข่าว/เสียงตามสายชุมชน 
 ๔) วิทยุชุมชน/วิทยุกระจายเสียง 
 ๕) สื่อประชาสัมพันธ์ โทรทัศน์ระบบดาวเทียม และทีวีท้องถิ่น 
 ๖) บอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน 
 ๗) เว็บไซต์ 
 ๘) หนังสือพิมพ์ 
 ๙) หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่/การโฆษณาผ่านรถกระจายเสียง 

   1.3 การจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ 
        ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 1) การส ารวจการวางโครงสร้างขององค์กร 
  - จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในให้เป็น 
       ปัจจุบัน 

  - ด าเนินการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและรายงานต่อนายกเทศมนตรี 
  - มีค าสั่งแบ่งงานภายในของส่วนต่าง ๆ  ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 

/๒. การจัดท ารายงาน…. 
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 ๒) การจัดท ารายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการจัดการ 
     ควบคุมภายใน (ข้อ ๕)  ครบ ๕ องค์ประกอบ  และมีการตรวจสอบตดตามประเมินผล 

 ๓) การน าจุดอ่อนจากรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ตามระเบียบ 
       คตง. ในระดับหน่วยงานย่อย (ส านัก/ส่วน) และระดับองค์กรไปด าเนินการ 

1.4 จัดท าช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้น าไปพัฒนาและ/หรือแก้ไขปัญหา 
 ๑) ตู้/กล่องรับความคิดเห็น (มอบหมายผู้ดูแลและท าการรวบรวม) 
 ๒) จัดประชุมประชาคม/เวทีชาวบ้าน 
 ๓) การส ารวจความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาเทศบาล 
 ๔) การรับฟังความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาเทศบาล 
 ๕) การเข้าร่วมรับฟังในการประชุมท้องถิ่น 
1.๕ การบริหารงบประมาณของเทศบาล 
 ๑). จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ภายใน ๑ ตุลาคม 
 ๒) ส าเนาประกาศงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้ผู้ก ากับดูแลภายใน ๑๕ วัน 
 ๓) รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  ๔) ควบคุมการโอนเงินและการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
  ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

 
มิติที่ ๒ ด้านการบริหารงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
   2.1 การจัดท าแผนพัฒนาสามปีตามข้ันตอนระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 
        ของ อปท.พ.ศ. ๒๕48 และฉบับแก้ไข (ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559) 

 ๑) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลครบทุกภาคส่วน 
 ๒) การจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทษบาล 
 ๓) การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
 ๔) ประกาศใช้แผนพัฒนาภายในเดือนมิถุนายน 
 ๕) มีการแจ้งแผนพัฒนาฯ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติแล้วให้สภาท้องถิ่นทราบ และปิดประกาศ 
     ให้ประชาชนทราบ พร้อมทั้งจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาฯ 

   2.2 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาสามปี 
 ๑) การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาสามปีให้ชุมชนทราบ โดยจัดท าเป็นเอกสาร 
     ประชาสัมพันธ์ 
 ๒) ตรวจสอบโครงการในแผนพัฒนาโดยก าหนดจากแผนชุมชนให้ได้มากกว่าร้อยละ 60 
2.3 โครงการในแผนพัฒนาสามปี มาจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 ๑) ด าเนินการศึกษาความเหมาะสมโครงการในแผนพัฒนาให้ได้รับงบประมาณในการ 
     ด าเนินการมากกว่าร้อยละ 60 
 
 

/ตัวชี้วัดที่ ๔…. 
 



- 3 - 
 
2.4 การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ 
 ๑) ด าเนินการการบูรณาการการสนับสนุน จัดท าทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนสนับสนุนการ 
     พัฒนาทักษะ ความรู้ ผู้น าหมู่บ้านชุมชนและท้องถิ่น 
 ๒) สนับสนุนจัดท าทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนระดับหมู่บ้านและต าบล  สนับสนุนการสร้าง 
     เครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน 
2.5 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบฯ 
 ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลครบทุกภาคส่วน 
 ๒) มีการประชุมก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 ๓) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและจัดท ารายงานลงข้อมูลในระบบ e-plan 
 ๔) รายงานผลการพัฒนาและข้อเสนอแนะการติดตามประเมินผลโครงการในแผนต่อ 
     สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๕) จัดท ารายงานการด าเนินงานตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒53  และประกาศผลการติดตาม 
     และประเมินผลให้ประชาชนทราบ พร้อมทั้งจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
2.6 การจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๑) จดัท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของส านักปลัดเทศบาลให้ครอบคลุมตามหลักการ 
     บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ๒) รวบรวมข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการ 
 ๓) จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร 
     ท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติ 

   2.7 โครงการซึ่งได้บูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน/อปท. 
 ๑) บูรณาการโครงการของส านักปลัดเทศบาลกับหน่วยงาน/อปท.อ่ืน  จ านวน ๑ ด้าน 
2.๘ การส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความสามารถให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 ๑) ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ด้านการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การบริหาร 
     โครงการ งบประมาณ  และงานระเบียบกฎหมาย  
 ๒) จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรในส านักปลัดเทศบาล ผ่านกระบวนงานใน 
  ส านักปลัดเทศบาล 
 ๓) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกฎหมายท้องถิ่นเผยแพร่ให้แก่บุคลากร 

 
มิติที่ ๓ ด้านการบริการภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 

3.๑ การเผยแพร่เป้าหมายแผนการด าเนินงานระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ 
      งบประมาณที่ใช้ เพื่อให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและประชาชนทราบ 
 ๑) บอร์ดประชาสัมพันธ์ของส านักงาน 
 ๒) สื่อสิ่งพิมพ์ข่าวสารของเทศบาล 
 ๓) หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย 
 

/๔. เว็บไซต์…. 
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 ๔) เว็บไซต์ 
 ๕) วิทยุชุมชน/วิทยุกระจายเสียง 
 ๖) หนังสือพิมพ์ 
 ๗) บอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน 
 ๘) หนังสือแจ้งนายอ าเภอ 
 ๙) หนังสือแจ้งนายกเทศบาล 
3.2 การบริหารพัสดุของส านักปลัดเทศบาล 
 1) การจัดท ารายงานขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง ในส่วนของส านักปลัดเทศบาลให้เป็นไปตาม 
     แผนการใช้จ่ายเงินและงบประมาณ 
 ๒) การจัดท าบัญชีควบคุมและตรวจสอบการใช้ครุภัณฑ์ของส่วนให้เป็นปัจจุบัน 
3.3 การแจ้งการพิจารณาให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ย่ืนค าขออนุญาต  อนุมัติ หรือความ 
      เห็นชอบของเทศบาลภายในก าหนด 
 ๑) แจ้งผลการพิจารณาในส่วนงานของส านักปลัดเทศบาล  ภายใน ๑๕ วัน หรือตามประกาศ 
     ที่ก าหนด 

   3.4 กระบวนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 ๑) การจัดท าบัญชีรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์พร้อมรายงานประจ าปี โดยศูนย์รับเรื่องราว 
     ร้องเรียนร้องทุกข์ของเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
 ๒) มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งรัดด าเนินการก าหนดแนวทางการด าเนินการ 
 ๓) การด าเนินการแก้ไขปัญหาหรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบตามกระบวนการ 

  ๔) จัดรายงานผลการแก้ไขปัญหาและแก้ไขให้ทราบและปรับปรุงกระบวนการแก้ปัญหา 
 
มิติที่ ๔ ด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   4.1 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 ๑) มอบอ านาจการตัดสินใจในการพิจารณา การสั่ง การอนุญาต หรือการปฏิบัติราชการ 
     ในเรื่องที่ให้บริการประชาชน โดยจัดท าเป็นหนังสือ/ค าสั่งระบุชื่อให้เจ้าหน้าที่งานร้องเรียน 
     ร้องทุกข์  รักษาการแทน และแจ้งเวียนให้ ข้าราชการ/พนักงาน/ประชาชนทราบ 
 ๒) ด าเนินการลดขั้นตอนในกระบวนงานของส านักปลัดเทศบาล  อย่างน้อย ๑ กระบวนงาน 
 ๓) น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสืบค้นขอมูลทางด้านกฎหมาย และข้อมูลเรื่องราว 
     ร้องเรียน  ร้องทุกข์ 
4.2 แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการ รวมทั้งรายละเอียดอ่ืนๆ ประชาสัมพันธ์  
      ให้ประชาชนทราบ 
 ๑) การจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลา ประกาศ ณ จุดบริการที่ประชาชนมองเห็น 
     ชัดเจน  รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยวิธีอ่ืนๆ 
 
 

/ตัวชี้วัดที่ 3…. 
 



- 5 – 
 

4.3 การทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบทบาทภารกิจ หรือเทศบัญญัติ 
 1) การตั้งคณะท างาน โดยการวิเคราะห์ ทบทวนเทศบัญญัติ หรือภารกิจ 
 ๒) การบันทึก วิเคราะห์ และสรุปผลการพิจารณาเสนอผู้บริหาร 
 ๓) รวบรวมข้อกฎหมายที่ประชาชนควรรู ้เพ่ือประชาสัมพันธ์ในชุมชน 
 

มิติที่ 5 ด้านการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
   5.1 มีการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะของแต่ละงาน และประกาศ 

      ให้ประชาชนทราบ 
 1) ก าหนดให้มีแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของส านักปลัด 
     ให้ประชาชนทราบ 

 ๒) จัดให้มีบอร์ดประชาสัมพันธ์งานของส านักปลัดเทศบาล 
 ๓) จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ข่าวสารงานบริการสาธารณะของเทศบาล 
 ๔) ส่งขาวสารเกี่ยวกับงานบริการสาธารณะประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว/เสียงตามสาย 
 ๕) น าข่าวสารการบริการสาธารณะเสนอทางเว็บไซต์ 
 ๖) จัดส่งข่าวงานบริการสาธารณะทางวิทยุชุมชน/วิทยุกระจายเสียง/โทรทัศน์ 
 7). จัดสงสรุปข่าวลงบอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน 

   5.2 จัดบริการเพื่ออ านวยความสะดวกที่จัดให้แก่ประชาชนในการขอรับบริการ 
 ๑) ปรับปรุงอาคารสถานที่ 
 ๒) อุปกรณ์สารสนเทศ 
 ๓) วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
 ๔) อินเตอร์เน็ต จัดให้มีเพ่ิมเติมในชุมชน 
 ๕) มุมหนังสือ 
 ๖) บริการน้ าดื่ม 
 ๗) ป้ายบอกทาง/แผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 
 ๘) มีแบบค าร้องพร้อมตัวอย่าง 
 ๙) มีจุดประชาสัมพันธ์และมีเจ้าหน้าที่ประจ าสานักงานฯ 
 ๑๐) มีการบริการล่วงเวลาท างาน พักเที่ยง หรือวันหยุดราชการ ในงานเคาน์เตอร์ 
   ประชาสัมพันธ์ 
5.3 การแจ้งผลการด าเนินการ เรื่องร้องเรียน เสนอแนะ สอบถาม หรือเสนอความคิดเห็น 
      จากประชาชนหรือส่วนราชการ 
 1) แจ้งผลด าเนินการงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลภายใน ๑๕ วัน หรือภายใน 
     ระยะเวลาที่ก าหนดและด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๘๐ 

 
 
 

/มิติที่ 6. ด้านการ…. 
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มิติที่ 6 ด้านการพัฒนาความรู้และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

6.1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการ 
     จัดประชุมและด าเนินการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงงาน 
 ๒) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกจ คุณภาพของบริการ และความคุ้มค่าของภารกิจ  
     รวมทั้งความพึงพอใจของประชาชน 

   6.2 มีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะ 
 ๑) จ้างสถาบันการศึกษาภาครัฐมาด าเนินการประเมินความพึงพอใจ 
 ๒) ก าหนดงานบริการที่จะด าเนินการประเมินอย่างน้อย ๕ บริการ 
 ๓) ด าเนินการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตามเป้าหมายคุณภาพ 
     การให้บริการ ๕ ด้าน 
 ๔) วิเคราะห์ผลการประเมินก าหนดแนวทางและสรุปเสนอผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


