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ประกาศองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
เรื่อง ขอตกลงในการปฏิบัติราชการระหวางพนกังานสวนตำบลกับผูบริหาร 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
------------------------------------------------------------------------ 

เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ 
ของรัฐ โดยมีผูรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานและมีเปาหมายการทำงานท่ีชัดเจน ตลอดจนมีตัวชี้วัดผลการ
ดำเนินงานท่ีแสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ จึงไดจัดทำขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการระหวางพนักงานสวนตำบลกับผูบรหิาร ดังตอไปนี้ 

ขอ  1 ประกาศนี้เรียกวา “ขอตกลงในการปฏิบัติราชการระหวางพนักงานสวนตำบลกับ 
ผูบริหาร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562” 

ขอ  2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ีประกาศเปนตนไป 
ขอ 3 ระยะเวลาการดำเนินการแลวเสร็จของงานใหเปนไปตามรายละเอียดท่ีปรากฏแนบทาย

ประกาศนี้ 
 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม  พ.ศ.  2562 
 
 
 

       (นางบุญชวย  ชางนับ) 
         นายกองคการบรหิารสวนตำบลสระขวัญ 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

ขอตกลงในการปฏิบัติราชการระหวางพนักงานสวนตำบลกับผูบริหาร 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

---------------------------------------------------------------------------- 
1. ขอตกลงระหวาง นางบุญชวย ชางนับ ตำแหนง นายกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 

ผูรับขอตกลง นายสุพงษ ชางนับ ตำแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ผูทำขอตกลงนี้ เปนขอตกลง
ฝ าย เดี ย ว มิ ใช สั ญ ญ าและใช ส ำห รั บ ระยะเวลา  1 ป งบป ระมาณ  เริ่ ม ตั้ งแต วั น ท่ี  1 ตุ ล าคม  2562   
ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563  โดยมีรายละเอียดขอตกลงไดแก เปาหมาย ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติในประเด็นการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้ 

มติท่ี 1 ดานการบริหารภารกิจเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน 
มติท่ี 2 ดานการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ 
มติท่ี 3 ดานการบริหารภารกิจอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 
มติท่ี 4 ดานการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
มติท่ี 5 ดานการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
มติท่ี 6 ดานการพัฒนาความรูและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

2. ขาพเจา นางบุญชวย ชางนับ ในฐานะนายกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ไดพิจารณา 
และเห็นชอบกับแผนการปฏิบัติ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ เปาหมาย เกณฑ การใหคะแนน และรายละเอียดอ่ืน ๆ 
ตามท่ีกำหนดเอกสารประกอบทายขอตกลงนี้ และขาพเจายินดีจะทำหนาท่ีกำกับการปฏิบัติภารกิจใหประสบ
ความสำเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของ นายสุพงษ ชางนับ ในฐานะปลัดองคการบริหารสวนตำบล    
สระขวัญ ใหเปนไปตามขอตกลงท่ีจัดทำข้ึนนี้ 

 

3. ขาพเจา นายสุพงษ  ชางนับ ตำแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ไดทำความ
เขาใจคำรับรองตามท่ีกำหนดและขอใหขอตกลงกับ นางบุญชวย ชางนับ ตำแหนง นายกองคการบริหารสวนตำบล
สระขวัญ วาจะมุงมั่นปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุดเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชนตามท่ีใหขอตกลงไว 

 

4. ผูรับขอตกลงและผูทำขอตกลง ไดทำความเขาใจขอตกลงในการปฏิบัติราชการและเห็นพอง 
กันแลวจึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ 

 
 
 

(นายสุพงษ  ชางนับ     (นางบุญชวย  ชางนับ  

  ปลัดองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ              นายกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 

           วันท่ี   1  เดือน  ตลุาคม   พ.ศ. 2562               วันท่ี  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562 

 

 



 

 

 

 
ขอตกลงในการปฏิบัติราชการของกองคลัง 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
---------------------------------------------------------------------------- 

1. ขาพเจา นายพิสิษฐ  เชษฐศุภสกุล ในฐานะ หัวหนาสวนราชการของกองคลัง พรอม
คณะทำงานไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของแตละมิติดังนี้ 

(รายละเอียดตามแบบขอเสนอและตัวชี้วัดของกองคลัง  
 

2. ขาพเจา นางบุญชวย  ชางนับ  ในฐานะ นายกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ได
พิจารณาและเห็นชอบประเด็นการประเมินและตัวชี ้วัดผลการปฏิบัติราช การ เปาหมาย และรายละเอียด
อื่น ๆ ตามท่ีกำหนดในแบบขอเสนอฯที่แนบมาพรอมนี้และขาพเจายินดีจะกำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการของ นายพิสิษฐ  เชษฐศุภสกุล  และคณะทำงานดังกลาวใหเปนไปตามคำรับรองท่ีจัดทำข้ึน 

 

3. ขาพเจา นายพิสิษฐ  เชษฐศุภสกุล  (ผูอำนวยการกองคลัง  ในฐานะ หัวหนาสวนราชการ
ของกองคลังคลัง ไดทำความเขาใจคำรับรองตามท่ีกำหนดในแบบขอเสนอฯ ดังกลาว และขอใหขอตกลงกับ 
นางบุญชวย  ชางนบั  วาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานท่ีดีตามเปาหมายของตัวชี้วัดในระดับสูงสุด เพ่ือให
บรรลุเปาหมายแตละมิติท่ีใหคำรับรองไว 

 

4. ท้ังสองฝายไดทำความเขาใจขอตกลงในการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว จึงไดลง 
ลายมือชื่อไวเปนสำคัญ 

 
 

 
               (นายพิสิษฐ  เชษฐศุภสกุล                        (นางบุญชวย  ชางนับ  
          ผูอำนวยการกองคลัง             นายกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
           วันท่ี  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562                      วันท่ี  1  เดอืน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
           
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ขอตกลงในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัด 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

---------------------------------------------------------------------------- 
1. ขาพเจา นางสาวพิทยา เข็มทอง ( รองปลัดองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ) ในฐานะ

รักษาราชการแทนหัวหนาสำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ พรอมคณะทำงานไดรวมกัน
พิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของแตละมิติ ดังนี้ 

(รายละเอียดตามแบบขอเสนอและตัวชี้วัดของสำนักงานปลัด  
 

2. ขาพเจา นางบุญชวย  ชางนับ  ในฐานะนายกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ได
พิจารณาและเห็นชอบประเด็นการประเมินและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ เปาหมาย และรายละเอียดอ่ืน ๆ 
ตามท่ีกำหนดในแบบขอเสนอฯ ท่ีแนบมาพรอมนี้ และขาพเจายินดีจะกำกับและตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ 
นางสาวพิทยา เข็มทอง และคณะทำงานดังกลาวใหเปนไปตามคำรับรองท่ีจัดทำข้ึน 

 

3. ขาพเจา นางสาวพิทยา เข็มทอง ( รองปลัดองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ  ในฐานะ
รักษาราชการแทนหัวหนาสวนราชการของสำนักงานปลัด ไดทำความเขาใจคำรับรองตามท่ีกำหนดในแบบขอเสนอ
ฯ   ดังกลาว และขอใหขอตกลงกับ นางบุญชวย ชางนับ  วาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานท่ีดี ตาม
เปาหมายของตัวชี้วัดในระดับสูงสุด เพ่ือใหบรรลุเปาหมายแตละมิติท่ีใหคำรับรองไว 

 

4. ท้ังสองฝายไดทำความเขาใจขอตกลงในการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลวจึงไดลง
ลายมือชื่อไวเปนสำคัญ 

 
 
 
                 (นางสาวพิทยา เข็มทอง                              (นางบุญชวย ชางนับ  
รองปลัดองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ รักษาราชการแทน      นายกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
     หัวหนาสำนักงานปลัด อบต.                            วันท่ี   1  เดือน   ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
          วันท่ี   1  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2562           
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 
ขอตกลงในการปฏิบัติราชการของสวนโยธา 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
---------------------------------------------------------------------------- 

1. ขาพเจา นายธาดา  จำปาแขม ในฐานะหัวหนาสวนราชการของสวนโยธา พรอม
คณะทำงาน ไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของแตละมิติดังนี้ 

(รายละเอียดตามแบบขอเสนอและตัวชี้วัดของสวนโยธา  
 

 2. ขาพเจา นางบุญชวย ชางนับ  ในฐานะ นายกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ  
ไดพิจารณาและเห็นชอบประเด็นการประเมินและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ เปาหมาย และรายละเอียดอ่ืน ๆ 
ตามท่ีกำหนดในแบบขอเสนอฯ  ท่ีแนบมาพรอมนี้ และขาพเจายินดีจะกำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ 
นายธาดา จำปาแขมและคณะทำงานดังกลาวใหเปนไปตามคำรับรองท่ีจัดทำข้ึน 
 

3. ขาพเจา นายธาดา   จำปาแขม  ในฐานะหัวหนาสวนราชการของสวนโยธา ไดทำความ
เขาใจคำรับรองตามท่ีกำหนดในแบบขอเสนอฯ ดังกลาวและขอใหขอตกลงกับ นายธาดา   จำปาแขม วาจะมุงม่ัน
ปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานท่ีดี ตามเปาหมายของตัวชี้วัดในระดับสูงสุด เพ่ือใหบรรลุเปาหมายแตละมิติท่ีใหคำ
รับรองไว 

 

4. ท้ังสองฝายไดทำความเขาใจขอตกลงในการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลวจึงไดลงลายมือ
ชื่อไวเปนสำคัญ 

 
 
   
                     (นายธาดา   จำปาแขม                (นางบุญชวย  ชางนับ  
     หัวหนาสวนโยธา                          นายกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
            วันท่ี  1  เดือน  ตลุาคม  พ.ศ. 2562                         วันท่ี  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ขอตกลงในการปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

---------------------------------------------------------------------------- 
1. ขาพเจา วาท่ีรอยตรี ธนชาต ปางเดิม (นักพัฒนาชุมชน) ในฐานะ หัวหนาสวนราชการของ

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม พรอมคณะทำงานไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของแตละมิติดังนี้ 

(รายละเอียดตามแบบขอเสนอและตัวชี้วัดของกองคลัง  
 

2. ขาพเจา นางบุญชวย  ชางนับ  ในฐานะ นายกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ได
พิจารณาและเห็นชอบประเด็นการประเมินและตัวชี ้วัดผลการปฏิบัติราช การ เปาหมาย และรายละเอียด
อื่น ๆ ตามท่ีกำหนดในแบบขอเสนอฯที่แนบมาพรอมนี้และขาพเจายินดีจะกำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการของ วาท่ีรอยตรี   ธนชาต ปางเดิม (นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และคณะทำงานดังกลาวใหเปนไป
ตามคำรับรองท่ีจัดทำข้ึน 

 

3. ขาพเจา วาท่ีรอยตรี ธนชาต ปางเดิม (นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ในฐานะ หัวหนาสวน
ราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไดทำความเขาใจคำรับรองตามท่ีกำหนดในแบบขอเสนอ
ฯ ดังกลาว และขอใหขอตกลงกับ นางบุญชวย  ชางนับ  วาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานท่ีดีตาม
เปาหมายของตัวชี้วัดในระดับสูงสุด เพ่ือใหบรรลุเปาหมายแตละมิติท่ีใหคำรับรองไว 

 

4. ท้ังสองฝายไดทำความเขาใจขอตกลงในการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว จึงไดลง 
ลายมือชื่อไวเปนสำคัญ 

 
 
 
               (วาท่ีรอยตรี ธนชาต ปางเดิม                                (นางบญุชวย  ชางนับ  
      นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน                  นายกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ          
หัวหนาสวนราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม                  วันท่ี   1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
           วันท่ี  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562                           
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ขอตกลงในการปฏิบัติราชการของกองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
---------------------------------------------------------------------------- 

1. ขาพเจา นางสาวญาณิฐา ชางนับ ( นักวิชาการศึกษา ) ในฐานะรักษาราชการแทนหัวหนา
สวนราชการของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พรอมคณะทำงานไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดใน
ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของแตละมิติ ดังนี้ 

(รายละเอียดตามแบบขอเสนอและตัวชี้วัดของสำนักงานปลัด  
 

2. ขาพเจา นางบุญชวย  ช างน ับ  ในฐานะนายกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
ไดพิจารณาและเห็นชอบประเด็นการประเมินและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ เปาหมาย และรายละเอียดอ่ืน ๆ 
ตามท่ีกำหนดในแบบขอเสนอฯ ท่ีแนบมาพรอมนี้ และขาพเจายินดีจะกำกับและตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ 
นางสาวญาณิฐา ชางนับ และคณะทำงานดังกลาวใหเปนไปตามคำรับรองท่ีจัดทำข้ึน 

 

3. ขาพเจา นางสาวญาณิฐา ชางนับ ( นักวิชาการศึกษา  ในฐานะรักษาราชการแทนหัวหนา
สวนราชการของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไดทำความเขาใจคำรับรองตามท่ีกำหนดในแบบขอเสนอฯ
ดังกลาว และขอใหขอตกลงกับ นางบุญชวย ชางนับ  วาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานท่ีดี ตามเปาหมาย
ของตัวชี้วัดในระดับสูงสุด เพ่ือใหบรรลุเปาหมายแตละมิติท่ีใหคำรับรองไว 

 

4. ท้ังสองฝายไดทำความเขาใจขอตกลงในการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลวจึงไดลง
ลายมือชื่อไวเปนสำคัญ 

 
 
 
                 (นางสาวญาณิฐา ชางนับ                               (นางบุญชวย ชางนับ  
     นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน                          นายกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
หัวหนาสวนราชการของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม           วันท่ี   1   เดือน   ตลุาคม  พ.ศ. 2562 
          วันท่ี   1  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2562           
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบทายขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทำหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราช
กฤษฎีกานี้ ซ่ึงไดกำหนดใหมีการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ โดยใหมีการทำความตกลง
ในการปฏิบัติงาน โดยการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางพนักงานกับผูบริหาร เพ่ือกำหนดเปาหมาย
และตัวชี้วัดในการประเมินผล รายละเอียดขอตกลง ประกอบดวย 
 

1. การบริหารภารกิจเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน 
หลักเกณฑเนนความโปรงใสในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามหลักธรร

มาภิบาล โดยจะตองเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารตางๆ ตลอดจนสามารถติดตามและตรวจ
จสอบการดำเนินงานของหนวยงานได โดยกำหนดแนวทางขอตกลงในการปฏิบัติราชการของหนวยงานดังนี้ 

๑.1 เปดเผยขอมูลปฏิบัติงานใหประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบไดตาม พ.ร.บ. ขอมูล 
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 - การเตรียมใหบริการขอมูลขาวสาร 

 - การจัดใหมีชองในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
 - จัดใหมีการบริการศูนยขอมูลขาวสารเพ่ือประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบและได 

รับรูจากสวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนๆ 
 - จัดใหมีข้ันตอนการใหบริการขอมูลขาวสาร เชน การเขียนใบคำรอง และมีเจาหนาท่ี 

รับผิดชอบดูแลคำรองตางๆ 
 1.๒ จัดวางระบบควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐานตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินวาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
  - จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบคงบคุมภายในของหนวยงานหลักและ
หนวยงานยอย 
  - จัดวางระบบการควบคุมภายในของแตละสวนราชการ 
  - จัดทำคำสั่งแบงงานภายในสวนราชการ แบงแยกหนาท่ีการทำงานและภารกิจชัดเจน 
  - จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของสำนัก/กอง 
  - ดำเนินการวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ 5 และติตามประเมินระบบการ
ควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ 6 
  - ใหหนวยงายวิเคราะหประเมินผลความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามมาตรฐาน
การควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกำหนด 
 1.3 ใหเปดเผยขอมูลเก่ียวกับงบประมาณประจำป และการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือใหประชาชน
สามารถตรวจสอบไดโดยสะดวก ผานชองทางการสื่อสานตางๆ ของหนวยงาน 
 1.4 การดำเนินงานตางๆ จัดใหมีกลไกตรวจสอบการดำเนินงานเพ่ือใหเกิดความโปรงใส 
 1.5 จัดใหมีชองทางในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 
 
 



 2. การบริหารงานเพ่ือใหเกิดผลสมฤทธิ์ตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  เพ่ือสงเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมุงใหมีการ 

ดำเนินการอยางเปนระบบ เกิดความคุมคา โดยไดกำหนดแนวทางขอตกลงในการปฏิบัติราชการของหนวยงาน ดังนี้ 
 2.1 การจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
 2.2 ใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนา และนำผลท่ีไดมาทบทวน
ปรับปรุงแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 2.3 ใหนำแผนพัฒนาสี่ปมาใชเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณประจำปและงบประมาณ
รายจาย (เพ่ิมเติม) ของหนวยงาน 
 2.4 ใหมีการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางขาราชการหรือพนักงานสวนตำบลกับ
ผูบริหาร โดยใหผูบริหารทำหนาท่ีกำกับการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิต์ามเปาหมาย 
 2.5 จัดใหมีการบูรณาการปฏิบัติงานรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือรวมกัน
กับหนวยงานอ่ืนๆ 
 2.6 จัดใหมีการพัฒนาความรูในหนวยงาน โดยใหมีระบบขอมูขาวสาร โดยใหมีระบบขอมูล
สารสนเทศ รวมท้ังพัฒนาความรูและความสารถของขาราชการใหมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกันเพ่ือใหมีการ
เรียนรูรวทกันเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางยั่งยืน 
 

 3. การบริหารภารกิจอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 
  3.1 กำหนดเปาหมายแผนการดำเนินงาน ระยะเวลาแลวเสร็จของงาน หรือโครงการและ
งบประมาณท่ีใช ใหมีการเผยแพรใหไดท่ัวกัน 
  3.2 การจัดซ้ือหรือจัดจางใหมีการดำเนินการโดยเปดเผยและเท่ียงธรรมพิจารณาถึงความ
คุมคา คุณภาพ การดูแลรักษาประโยชนและผลเสียตอประชาชนเปนสำคัญ 
  3.3 การดำเนินการใหเรื่องท่ีหนวยงานตองอนุญาต อนุมัติ หรือเห็นชอบใหดำเนินการแจงผล
การพิจารณาใหแกผูยื่นคำขอทราบภายใน 15 วัน 
  3.4 เพ่ือใหการแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชนและเรื่องตางๆ ท่ีกำหนดให
หนวยงานเปนผูรับผิดชอบ จัดใหมีการมอบหมายเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการแกไขติดตามผล และรายงานผลการ
แกไขปญหาใหประชาชนท่ีมาติดตอไดรับทราบ 
 

 4. การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
  การลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบั ติราชการ เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวก 
แกประชาชนสามารถดำเนินการใหบังเกิดผลสำเร็จไดโดยเร็ว เกิดประโยชนกับประชาชนโดยตรงเพ่ือใหประชาชน
ไดรับการบริการท่ีดีข้ึน โดยไดกำหนดแนวทางขอตกลงในการปฏิบัติราชการของหนวยงานได ดังนี้ 
  4.1 ใหมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ ใหแกผูท่ีมีหนาท่ี
รับผิดชอบการดำเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง เชน การมอบอำนาจ การแตงตั้งผูรักษาราชการแทน เปนตน 
  4.2 การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการใหบริการประชาชน เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วใน
การทำงาน เชน เก่ียวกับขอมูล การสงขาว การสืบคนตางๆ เปนตน 
  4.3 การจัดการบริการสาธารณะแกประชาชน โดยใหหนวยงานจัดทำแผนภูมิข้ันตอนและ
ระยะเวลาการดำเนินงาน รวมท้ังรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในแตละข้ันตอนและประชาสัมพันธใหประชาชนได
ทราบ 
 



  5. การปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   5.1 ใหมีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบทบาทภารกิจตามความ
จำเปนใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน เชน การทบทวนแผนพัฒนาตำบลและชุมชน เปนตน 
   5.2 การพิจารณาเพ่ือจัดทำงบประมาณรายจายประจำปใหนำแผนพัฒนาสี่ปมาเปนกรอบใน
การดำเนินการจัดทำ ตามกฎหมายระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 

 6. การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของ 
 ซ่ึงในเรื่องดังกลาวเปนงานดานการบริการตามกระบวนการท่ีกฎหมายไดกำหนดใหเปนหนาท่ี 

ในความรับผิดชอบของหนวยงาน โดยใหคำนึงถึงประชาชนเปนศูนยกลาง จัดใหมีการบริการท่ีดีและมีคุณภาพ การ
ปฏิบัติงานท่ีรวดเร็ว ตอบสนองความตองการของประชาชนได ใหประชาชนไดแสดงความเห็นหรือความพึงพอใจตอ
การบริหาร เพ่ือนำไปปรับปรุง โดยไดกำหนดแนวทางขอตกลงในการปฏิบตัิราชการของหนวยงาน ดังนี้ 
 6.1 การกำหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานในแตละงาน ตามกระบวนงานบริการหลักตาม
ภารกิจท่ีไดกำหนดระยะเวลาเสร็จไวแลว มีจำนวน 17 กระบวน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท. 0810.3/ 
ว 10793 ลงวันท่ี 19 กันยายน 2546) 
 6.2 จัดทำชองทางในการใหประชาชนไดรองเรียน/ รองทุกข หรือแสดงขอคิดเห็นให
ขอเสนอแนะ 
 6.3 จัดทำชองทางสื่อสารท่ีหลากหลาย เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกประชาชนในการติดตอ
สอบถามขอมูล หรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงาน เชน จัดทำเว็บไซตขององคการบริหารสวนตำบล เปนตน 
 

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 เปนการวัดผลการบริหารแบะการปฏิบัติราชการ วามีผลสัมฤทธิ์ตรงตามเปาหมายภารกิจของ 

องคกรหรือไม โดยจัดมีบุคคลภายนอกรวมเปนคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือนำผลท่ีไดจาการ
ประเมินมาใชในการปรับปรุงแกไข ท้ังนี้การประเมินผลการปฎิบัติงานอาจะเปนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของ
หนวยงาน และบุคลากรของหนวยงาน โดยไดกำหนดแนวทางขอตกลงในการปฏิบัติราชการของหนวยงาน ดังนี้ 
 7.1 การประเมินองคกรใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยมีบุคคลภายนอกรวมเปนกรรมการ ทำหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการโดย
พิจารณาแยกเปน 4 มิติ ไดแก ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพของบริการ ความคุมคาของภารกิจ และความพึงพอใจ
ของประชาชนผูรับบริการ 
 7.2 การประเมินบุคคล โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงานของขาราชการ หรือพนักงานใน
ตำแหนงท่ีปฏบิัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบทายคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจำป พ.ศ. ๒๕63 

สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
……………….. 

 

1. ดานการบริหารภารกิจเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน 
1.1  มีการเปดเผยขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ. 2540  
1.2  มีการเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาล ในดานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล 

 1.3 มีการวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินดวยการ
กำหนดมาตรฐานการควบคุม พ.ศ. 2544 โดยมีการสำรวจการวางโครงสรางองคกร/มีคำสั่งแบงงานภายในชัดเจน/มี
การดำเนินการติดตามประเมินผลควบคุมภายในและรายงานนายกเทศมนตรี 
 1.4 มีชองทางการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนท่ีไดนำไปพัฒนาหรือแกไขปญหาโดยการ
ประชาสัมพันธเชิญชวนใหประชาชนเขารวมรับฟงการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลทุกครั้ง 
 

 2. ดานการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ 
  2.1 การนำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสี่ปไปดำเนินการ 
  2.2 การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ป 
  2.3 มีการบูรณาการรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน หรือรวมกับหนวยงานอ่ืนในดาน
การจดัระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรยีบรอย 
  2.4 มีการพัฒนาความรูใหแกผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล พนักงาน 
ลูกจางประจำ และพนักงานจาง 
  2.5 มีการเปดโอกาสใหประชาชนรวมฟงการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล โดยการ
กำหนดหลักเกณฑและวิธีการใหประชาชนเขารับฟง/มีการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ/มีการจัดสถานท่ีใหกับ
ประชาชน 
 

 3. ดานการบริการภารกิจอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 
  3.1 มีการจัดทำแผนดำเนินการ 
  3.2 การแจงผบการพิจาณาใหหนวยงานของรัฐหรือเอกชนท่ียื่นขอ อนุญาต อนุมัติ ความ
เห็นชอบภายใน 15 วัน 
  3.3 การแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนภายในกำหนด 
 

 4. ดานการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
  4.1 มีการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน โดยมีการมอบอำนาจ มีการแตงตั้งคณะทำงาน มีการใช
เทคโนโลยีในการสืบคนขอมูล 
  4.2 มีการมอบอำนาจการตัดสินใจ ในการพิจารณา การสั่ง การอนุญาต อนุมัติหรือปฏิบัติ
ราชการในเรื่องการใหบริการประชาชน 
 

 5. ดานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
  5.1 มีการใหบริการประชาชน ดังนี้ 
   - ติดตั้งถังดับเพลิงเคมี 
   - สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค 



   - ชวยเหลิอดานสาธารณภัย เชน จับสัตวดุราย ตัดตนไมท่ีลมกีดขวาง 
   - การขอขอมูลดานสาธารณภัย 
   - ออกหนังสือรับรองกรณีผูประสบภัย 
   - การออกบริการในการจายเบี้ยยังชีพใหแกผูท่ีมีสิทธิไดรับ 
   - การจัดสถานท่ีเพ่ือใหประชาชนมาติดตองานราชการ 
   - มีเจาหนาท่ีรับผิดชอบงานดานตางๆใหคำแนะนำและชี้แจงรายละเอียดใหประชาชน
เขาใจ 
   - มีการระบุข้ันตอนการใหบริการ เอกสารประกอบการพิจารณา และระยะเวลาในการ
ใหบริการ 
 

 6. ดานการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
  6.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานกิจการบานเมือง
ท่ีดี โดยองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญไดมีคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ซ่ึงมีหนาท่ี
ประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ปละ 2 ครั้ง แลวเสนอผลการประเมินใหองคการ
บริหารสวนตำบล ทราบเพ่ือดำเนินการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยาย หรือยุติการดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



เอกสารประกอบทายคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
……………….. 

 

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

- ขอมูลจัดซ้ือจัดจาง 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- จัดทำแผนจัดซ้ือจัดจาง 
- สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 
- หลักเกณฑการจัดเก็บภาษี ชี้แจงการจัดเก็บภาษีใหประชาชนเขาใจ รายงานผลการ 

จัดเก็บรายไดท่ีองคการบริหารสตำบลสระขวัญ 
- ประกาศประชาสัมพันธวนัตรวจรับงานกอสราง 
- จัดทำคูมือบริการประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา 

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ในสวนของงานบริการของกองคลัง 
1.2  การจัดใหมีชองทางประจำสำหรับเผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานของ อปท. 

-  ทาง Websit องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
-  เสียงตามสาย 
-  บอรดประชาสัมพันธ 
-  ผูวาราชการจังหวัดสระแกว 
-  อำเภอเมืองสระแกว 
-  กรมบัญชีกลาง (E – GP) 

 1.3 การบริหารงบประมาณ 
   -  จัดทำรายงานขอมูล รายรับ – รายจาย งบประมาณประจำปเสนอตอผูบังคับบัญชา
และเผยแพรใหประชาชนทราบ 
   - ตรวจสอบและควบคุมงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
   - ตรวจสอบและควบคุมการขอใชเงินสะสมขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
   - ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจายใหถูกตองและเนไปตามระเบียบ 
   - การบันทึกบัญชีโครงการ การบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงานงบการเงินของ อปท.  
 1.4 การรายงานฐานะทางการเงินการคลัง และรายงานการเงินตางๆ ประจำปงบประมาณ 
(รายงานใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบภายในระยะเวลาท่ีกำหนด) 
  - รายงานสถิติการคลัง ประจำปและการใหบริการขอมูลทางดานสถิติการคลัง สงให
สำนักงานตรวจแผนดิน/สำนักงานคลังจังหวัด 
  - จัดทำผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด (GPP) 
  - จัดทำระบบขอมูลกลางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Info) ในสวนของสถิติการคลัง 
(รายรับ-รายจาย) และการบริหารงบประมาณ ของ อปท. 
  - จัดทำระบบขอมูลกลางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Info) ในสวนของสถิติการคลัง 
(รายรับ – รายจาย) และการบริหารงบประมาณ ของ อปท. 



  - จัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใชจาย
งบประมาณของ อปท. (E - Plan) ในสวนของรายรับและรายจายประจำป 
  - จัดทำการเบิกจายเงินภาษีมูลคาเพ่ิม 
  - จัดทำรายงานผูจดทะเบียนพาณิชย สงฝายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
 

2. ดานการบริหารงานเพ่ือใหเกิดสัมฤทธิ์ผลตอภารกิจของ อปท. 
2.1  อปท.ดำเนินการจัดทำขอตกลงในการปฏิบัติราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหาร 

ทองถ่ิน (ตามหนังสือ ว.435 ลว 11 ก.พ. 2548)  
- จัดทำขอตกลงในการปฏิบัติราชการของกองคลังใหครอบคลุมตามหลักการบริหาร 

กิจการบานเมืองท่ีดีระหวางพนักงานทองถ่ินกับผูบริหาร อปท. 
2.2 อปท.สงเสริมพัฒนาความรูความสามารถใหแกขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 

ดำเนินการจัดการอบรมบุคลากรอยาตอเนื่อง 
- สงเสริมใหพนักงานอบรม ระเบียบ/กฎหมาย/จริยธรรมคุณธรรม ความซ่ือสัตยใหแก 

พนักงาน/ลูกจางกองคลัง 
-   สงพนักงานเขารับการฝกอบรมในเรื่องเก่ียวกับงานในหนาท่ีกับหนวยงานอ่ืน 

2.3 การจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ 
กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

- จัดทำคำสั่งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในใหเปนปจจุบัน 
- ปรับปรุงคำสั่งแบงงานภายในหนวยงานใหชัดเจนและเปนปจจุบัน 
- จัดทำรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ขอ 6) ปย.1, ปย.2 และ 

ภาคผนวก ก และภาคผนวก ข 
 

3. ดานการบริหารภารกิจอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 
3.1 การบริหารพัสดุ อปท. ดำเนินการดังตอไปนี้ 

- จัดทำรายงานขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดจาง ตอผูมีอำนาจสั่งซ้ือสั่งจาง 
- ควบคุมการบริหารสัญญาอยางมีประสิทธิภาพ 
- การสงประกาศและเอกสารการสอบราคา/ประกวดราคา ไปเผยแพรตามหลักเกณฑท่ี 

ระเบียบกำหนด 
-  ใหเจาหนาท่ีพัสดุปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานพัสดุ พ.ศ. 2543 
-  จัดทำสรุปผลการจัดซ้ือ จัดจางทุกรายไตรมาส 
-  จัดทำทะเบียนควบคุมครุภัณฑใหเปนปจจุบัน 
- ควบคุมการใชวัสดุ/ครุภัณฑอยางคุมคา 
- ตรวจสอบการรับจายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ 
- การควบคุมและการจำหนายพัสดุประจำป 
- การเชาสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย 

3.2 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง 
-  การติดตามการดำเนินการเก่ียวกับระเบียบ มท.วาดวยการพัสดุฯมีแผนและจัดซ้ือ 

จัดจางตามท่ีปรากฏในแผน (ตรวจจากแผนการจัดซ้ือจัดจางประจำปงบประมาณ) และประกาศใหประชาชนทราบ 
 
 



3.3 การจัดทำระบบแผนท่ีภาษีและลงทะเบียนทรัพยสิน (ดวยมือ หรือ IT) 
-  ตรวจสอบจากแบบสำรวจ ผท.2, ผท.3, ผท.7, ผท.4 และ ผท.5 
-  ตรวจสอบจากแผนปฏิบตัิการ 

 

4. ดานการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 4.1 อปท.ดำเนินการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   -  มอบอำนาจการตัดสินใจ เชน ในการประเมินภาษี/ การอนุมัติฎีกา/ การบริหาร 

เก่ียวกับงานบริหารงานบุคคล 
- การมอบอำนาจทำเปนหนังสือ/ คำสั่ง ระบุชื่อผูรับมอบอำนาจไวอยางชัดเจน 
- การใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคม เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 4.2 อปท.มีการจัดทำแผนภูมิลดข้ันตอนและระยะเวลาการดำเนินการ รวมท้ังรายละเอียด
อ่ืนๆ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
   - มีการจัดทำแผนภูมิข้ันตอนและกำหนดระยะเวลา และประกาศ ณ จุดท่ีไดบริการท่ี
ประชาชนสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 
 

 5. การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการแขงประชาชน 
  5.1 การกำหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานบริการสาธารณะของแตละหนวยงาน และ
ประกาศใหประชาชนทราย ตามแนวทางท่ี มท. กำหนด (17 กระบวนงาน) 
    - มีการกำหนดระยะเวลา และประกาศใหประชาชนทราบครบทุกกระบวนงาน รวมท้ัง
เพ่ิมกระบวนงานบริการอ่ืนๆ 
    - ใหบริการจดทะเบยีนพาณิชย 
  5.2 การจัดบริการดเพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกประชาชน ณ สำนักงาน 
   - จัดเกาอ้ีรองรับบริการประชาชนอยางพอเพียง 
   - มีปายบอกทางใหกับผูเขารับบริการ/แผนผังกำหนดผูรับผิดชอบแตละข้ันตอนท่ีชัดเจน 
   - มีแบบคำรองพรอมตัวอยาง 
   - มีจุดประชาสัมพันธและเจาหนาท่ีประจำอยู 
   - มีบริการในเวลา พักเท่ียง หรือวันหยุด 
   - แผนพับ 
   - น้ำดื่มบริการ 
   - มีเจาหนาท่ีรับเรื่องราวรองทุกขกรณีไมไดรับความเปนธรรม ตามคูมือบริการประชาชน 
พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



เอกสารประกอบทายคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
กองชาง องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
……………….. 

 

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

- มีการเผยแพรขอมูลขาวสารทางอินเตอรเน็ต 
- มีการเก็บบัทึกสถิติประชาชนมาขอขอมูลขาวสาร 
- มีการกำหนดภารกิจในสวนราฃการเปนไปโดยสุจริต 
- มีคำสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

  1.2 การจัดวางควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกำหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  

- จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในใหเปน
ปจจุบัน 

- ดำเนินการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
- มีคำสั่งแบงงานภายในของหนวยงานท่ีชัดเจนและปจจุบัน 

 

2. ดานการบริหารงานเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ 
2.1 การจัดทำขอตกลงในการปฏิบัติราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ิน (ตาม 

หนังสือ ว.435 ลว. 11 ก.พ. 2549) 
- จัดทำขอตกลงในการปฏิบัติราชการของสำนักการชางใหครอบคลุมตามหลักการ

บริหาร 
กิจการบานเมืองท่ีดีระหวางพนักงานทองถ่ินกับผูบริหาร อปท. 

- การนำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสี่ปไปดำเนินการ 
  2.2 การสงเสริมพัฒนาความรูความสามารถในสวนราชการ เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกรแหง
การเรียนรูอยางสม่ำเสมอ  

- จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน ใหแกพนักงาน/ลูกจางกองชาง  
งานสวนสาธารณะ  

- สงพนักงานเขารับการฝกอบรมในเรื่องเก่ียวกับงานในหนาท่ีกับหนวยงานอ่ืน 
 

3. ดานการบริการภารกิจอยางมีประสิทธฺภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 
3.1 การใชบริการประชาชนเก่ียวกับการรับเอาสิ่งปลูกสราง เพ่ือประโยชนในการจัดทำ 

ธุรการรับสถาบันการเงิน 
3.2 การใหบริการดานสิ่งแวดลอม การบริการดูแลรักษาคูคลอง แหลงน้ำสาธารณะ การ 

ใหบริการดูแลรักษาทอระบายน้ำ 
-  มีการเตรียมเอกสาร หลักฐานท่ีเก่ียวของเฉพาะเรื่อง 
-  มีการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการท่ีชัดเจน 
-  มีการจัดทำแผนดำเนินการ 

 



3.3 กระบวนการแกไขปญหาความเดือนรอนของประฃาฃน 
- การจัดทำบัญชีรับเรื่องราวเรื่องทุกขพรอมรายงาน 
-  มอบหมายเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรงรัดดำเนินการกำหนดแนวทางการดำเนินการ 
-  การดำเนินการแกไขปญหาหรือแจงผลความคืบหนาใหประชาชนทราบตาม 

กระบวนการ 
-  จัดรายงานผลการแกไขปญหาและแกไขใหทราบและปรับปรุงกระบวนการแกปญหา 

 

4. ดานการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
4.1 การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

- มอบอำนาจการตัดสินใจในการพิจารณา การสั่ง การอนุญาต อนุมัติ หรือการปฏิบัติ 
ราชการในเเรื่องท่ีใหบริการประชาชน 

4.2 แผนภูมิชั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ รวมท้ังรายละเอียดอ่ืนๆ ประชาสัมพันธให 
ประชาชนทราบ  

- การจัดทำแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลา ประกาศ ณ จุดบริการท่ีประชาชนมองเห็น 
ชัดเจนรวมท้ังประชาสัมพันธใหทราบโดยวิธีอ่ืนๆ 
  4.3 การเผยแพรข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการ  

- ประกาศ/คำสั่ง 
- แผนพับ/ใบปลวิ 
- ทางอินเตอรเน็ต 
- เอกสารตางๆ 
- เสียงตามสาย 

 

5. ดานการปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
5.1 การทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบทบาทภารกิจ หรือขอบัญญัติ 

- การตั้งคณะทำงาน โดยการวิเคราะห ทบทวนขอบัญญัติ หรือภารกิจ 
-  การบันทึก วิเคราะห และสรุปผลการพิจารณาเสนอผูบริหาร 
-  รวบรวมขอกฎหมายท่ีประชาชนควรรู เพ่ือประชาสัมพันธ 

 

6. ดานการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
6.1 มีการอำนวยความสะดวกแกประชาชนในการขอรับบริการ 

- กำหนดใหมีแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของกองชางให 
ประชาชนทราบ 

- จัดใหมีบอรดประชาสัมพันธงานของกองชาง 
- นำขาวสารการบริการสาธารณะเสนอทางเว็ปไซต 
- มีกลองตูรับฟงความคิดเห็น 
- มีแบบคำรองพรอมตัวอยาง 
- มีเอกสาร/แผนพับ ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ 

6.2 ตอบขอรองขอหรือรองเรียนหรือแจงผลการดำเนินการ 
- ตอบขอรองเรียนเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรำคาญ หรือแจงผลการดำเนินการเปนหนังสือ 

ใหประชาชนทราบ ตามกำหนดระยะเวลาท่ีประกาศไว 



เอกสารประกอบทายคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 

ประจำป พ.ศ. ๒๕63 
……………….. 

 

1. ดานการบริหารภารกิจเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน 
1.1 ชองทางประชาสัมพันธสำหรับเผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานองคการบริหารสวนตำบล 

- บอรดประชาสัมพันธของสำนักงาน และในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบล ชุมชน/หมูบาน 
- สื่อประชาสัมพันธ  
- บอรดประชาสัมพันธในชุมชน 
- เว็บไซต 

1.2 การจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ
กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
- การสำรวจการวางโครงสรางของกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

1. จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในใหเปนปจจุบนั 
2. ดำเนินการตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
3. มีคำสั่งแบงงานภายในของหนวยงานท่ีชัดเจนและเปนปจจุบนั 

- การจดัทำรายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการจดัการ 
ควบคุมภายใน (ขอ 5) ครบ 5 องคประกอบและมีการตรวจสอบติดตามประเมินผล 

- การนำจดุออนจากรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ขอ 6) ตามระเบยีบ  
คตง. ในระดับหนวยงานยอย (สำนัก/กอง) และระดับองคกรไปดำเนินการ 

1.3 การบรหิารงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบล 
- จัดทำงาน/กิจกรรมตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป แลวเสรจ็ตามกำหนด 
- ควบคุมการโอนเงินและการเปลี่ยนแผลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 

ใหเปนไปตามระเบยีบของทางราชการ 
 

2. ดานการบริหารงานเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ 
2.1  การจดัทำแผนพัฒนาสี่ปตามข้ันตอยระเบยีบ มท.วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.  

พ.ศ. 2548  
- จัดทำแผนงานโครงการของกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม ใหสอดคลองกับแผนพัฒนา 

องคการบริหารสวตำบลสระขวัญ 
2.2 การสนบัสนนุการขับเคลื่อนแผนชุมชนสูการพัฒนาทองถ่ิน 

-  ดำเนินการบูรณาการสนุบสนนุ จัดทำทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน สนับสนุนการพัฒนา 
ทักษะความรูผูนำหมูบานชุมชนและทองถ่ิน 

-  สนับสนนุ จัดทำทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนระดับตำบล/เทศบาล สนับสนุนการสราง 
เครือขายความรวมมือภาคประชาชน 

2.3  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตามระเบียบฯ 
- แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลครบทุกงาน 
- มีการประชุมกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
- ดำเนินการติดตามและประเมนิผลการดำเนินการ 



- รายงานผลเสนอตอผูบริหารการพัฒนาและขอเสนอแนะการติดตามประเมินผลโครงการใน 
แผนตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนทองถ่ิน 

2.4  การจัดทำขอตกลงในการปฏิบัติราชการกับผูบริหารทองถ่ิน 
- จัดทำขอตกลงในการปฏิบัติราชการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ใหครอบคลุมตาม 

หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
2.5  โครงการซ่ึงไดบูรณาการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอ่ืน/ อปท. 

- บูรณาการโครงการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมกับหนวนงาน อ่ืน จำนวน 1 ดาน 
2.6  การสงเสริมพัฒนาความรู ความสามารถใหแกขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 

- สวนราชการหรือพนักงานทองถ่ินเขารับการฝกอบรมความรูดานการจัดทำแผนพัฒนา 
ทองถ่ิน การบริหารโครงการ ขอบัญญัติงบประมาณและงานระเบียบกฎหมาย และคอมพิวเตอร 

- จัดใหมีการแลกเปลี่ยนความรูระหวางบุคลากรในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมผาน 
กระบวนงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 

3. ดานการบริการภารกิจอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 
3.1  การเผยแพรเปาหมายแผนการดำเนิงาน ระยะเวลาแลวเสร็จองงาน หรือโครงการ 

งบประมาณท่ีใช เพ่ือใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินและประชาชนทราบ 
- ดำเนินการเผยแพรตามสื่อ เชน เว็ปไซต 

3.2  การบริหารพัสดุของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
- การจัดทำบัญชีควบคุมการตรวจสอบการใชครุภัณฑของกองใหเปนปจจุบัน 

3.3  อปท. จัดทำแผนดำเนินงานและไดดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ  
พ.ศ.  2560 

- จัดทำแผนการดำเนินงานแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกำหนด โดยมีเปาหมายท่ีจะดำเนินการ 
ตามแผนฯ ไดมากกวารอยละ 60 ข้ึนไป และเปนไปตามระเบียบ มท.วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. 
2548 ขอ 10,11,26 และ 27 เพ่ือใหเปนไปตามตัวชี้วัดการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการดานท่ี 1 การ
บริหารจัดการ 

3.4  กระบวนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
- มอบหมายเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรงดำเนินการกำหนดแนวทางการดำเนนิการ 
- การดำเนินการแกไขปญหาความคืบหนาใหประชาชนทราบตามกระบวนการ 
- จัดรายงานผลการแกไขปญหาและแกไขใหทราบและปรบัปรงุกระบวนการแกไขปญหา 

  

4. ดานการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
4.1  การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

- มอบอำนาจการตัดสินใจในการพิจารณา การสั่ง การอนญุาต หรือการปฏิบัติราชการใน 
เรื่องใหบริการตางๆใหประชาชนทราบ 

- ดำเนินการควบคุมกระบวนงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ใหเปนไปตาม 
กำหนดเวลา 

- นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการสบืคนรวบรวมขอมูลทางดานการรักษาพยาบาลและ 
การบรหิารจดัการดานสิ่งแวดลอมและสุขาภบิาล 
 
 



5. ดานอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
5.1  จัดบริการเพ่ืออำนวยความสะดวกท่ีจัดใหแกประชาชนในการขอรับบริการดานอำนวยความ 

สะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
-  มีจุดประชาสมัพันธและมีเจาหนาท่ีประจำ 

 

6. ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
6.1  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

-  ประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพของบริการ และความคุมคาของภารกิจรวมท้ัง 
ความพอพึงใจของประชาชนตอการดำเนนิโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบทายคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
กองการศึกษา องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 

ประจำป พ.ศ. ๒๕63 
……………….. 

 

๑ . ดานการบริหารภารกิจเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน 
 ๑.1 การเปดเผยขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

-  มีการเผยแพรขอมูลขาวสารทาอินเตอรเน็ต 
- มีการเก็บบันทึกสถิติประชาชนท่ีมาขอขอมูลขาวสาร 

 1.๒ ชองทางประชาสัมพันธสำหรับเผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานขององคการบริหารสวนตำบล 
-  เว็บไซต 
-  แผนพับ/ใบปลิว 

1.๓ การจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ 
กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

- มีคำสั่งแบงงานภายในของหนวยงานท่ีชัดเจนและเปนปจจุบัน 
- ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
- การนำจุดออนจากรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ในระดับหนวยงาน 

ยอย (สำนัก/กอง) และระดับองคกรไปดำเนินการ 
 

 2. ดานการบริหารงานเพ่ือใหผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ 
 2.1 การจัดขอตกลงในการปฏิบัติราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ิน 
  - จัดทำขอตกลงในการปฏิบัติราชการของกองศึกษาใหครอบคลุมตามหลักการบริหาร 
กิจการบานเมืองท่ีดี 
 

 3. ดานการบริหารภารกจิอยามีประสิทธภิาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกจิ 
  3.1 การบริหารพัสดุของกองการศึกษา 

-  การจดัทำรายงานขออนุมัติจัดซ้ือ จัดจาง ในสวนของกองการศึกษา ใหเปนไปตาม 
แผนพัฒนาเทศบาล แผนการใชจายและงบประมาณ 

- การจัดทำบญัชีควบคุมและตรวจสอบการใชครภุัณฑของกองใหเปนปจจุบัน 
 

 4. ดานการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 4.1 การลดข้ันตอนการปฏิบตัิงาน 

- มอบอำนาจการจดัสินใจในการพิจารณา การสั่ง การอนญุาต หรือการปฏิบัติ 
ราชการในเรื่องท่ีใหบริการประชาชน 

- ดำเนินการควบคุมกระบวนงานของกองการศึกษา ใหเปนไปตามกำหนดเวลา 
 

 5. ดานการปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   5.1 การทบทวนปรบัปรงุ เปลีย่นแปลงหรือยกเลิกบทบาทภารกิจ 

- การตั้งคณะทำงาน โดยการวิเคราะห ทบทวนภารกิจหรือข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
- การบันทึก วิเคราะห และสรปุผลการพิจารณาเสนอผูบริหาร 

 



 6. ดานการอำนวยความสะดวกและกาตอบสนองความตองการของประชาชน 
 6.1 จัดบริการเพ่ืออำนวยความสะดวกท่ีจัดใหแกประชาชนในการขอรับบริหาร 

- ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
- อุปกรณสารสนเทศ 
- วัสดุอุปกรณสำนักงาน 
- ปายบอกทาง/แผนผงักำหนดผูรับชอบ 

 

7. ดานการประเมินผลการปฎิบัติงาน 
 7.1 การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

- ประเมินผลสมัฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพของบริการ แลคามคุมคาของภารกิจ 
 

 

 

 

 

 

 

 


