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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ 
เร่ือง ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหาร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
---------------------------------------- 

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
รัฐ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานและมีเป้าหมายการท างานที่ชัดเจน ตลอดจนมีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่
แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ จึงได้จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่าง
พนักงานส่วนต าบลกับผู้บริหาร ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผูบ้รหิาร 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3  ระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จของงานให้เป็นไป ตามรายละเอียดที่ปรากฏแนบท้าย

ประกาศนี้ 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที ่ 1  ตุลาคม พ.ศ. 256๒ 

 

(นายบุญธรรม  นพรัตน)์ 
 นายกองค์การบรหารสวนต าบลคลองเกตุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ  
ระหว่างพนักงานส่วนต าบลกับผู้บริหาร 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓ 

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

    1. ข้อตกลงระหว่าง นายบุญธรรม  นพรัตน์  ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ผู้รับ
ข้อตกลง  นายอัครพัชร์ แก้วกระจ่างสินธ์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ รักษาราชการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ผู้ท าข้อตกลงนี้ เป็นข้อตกลงฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สำหรับ
ระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 256๓ โดยมีรายละเอียด
ข้อตกลงได้แก ่เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

มติที่ 1 ด้านการบริหารภารกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
มติที่ 2 ด้านการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ 
มติที่ 3 ด้านการบริหารภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
มติที่ 4 ด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
มติที่ 5 ด้านการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
มติที่ 6 ด้านการพัฒนาความรู้และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2. ข้าพเจ้า นายบุญธรรม  นพรัตน์ ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ ได้พิจารณา 

และเห็นชอบกับแผนการปฏิบัติ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ เป้าหมาย เกณฑ์ การให้คะแนน และรายละเอียดอ่ืนๆ 
ตามที่ก าหนดเอกสารประกอบท้ายข้อตกลงนี้  และข้าพเจ้ายินดีจะทำหน้าที่กำกับการปฏิบัติภารกิจให้ประสบ
ความส าเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ นายอัครพัชร์ แก้วกระจ่างสินธ์ ในฐานะรองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองเกตุ รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่จัดท าขึ้นนี้ 

3. ข้าพเจ้า นายอัครพัชร์ แก้วกระจ่างสินธ์  ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ได้ทำความเข้าใจค ารับรองตามที่ก าหนดและขอให้
ข้อตกลงกับ นายบุญธรรม  นพรัตน์  ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้
เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุดเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้ข ้อตกลง
ไว้ 

4. ผู้รับข้อตกลงและผู้ท าข้อตกลงได้ทำความเข้าใจขอตกลงในการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกัน
แล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ 
 

 

 
 
                 (นายอัครพัชร์  แก้วกระจ่างสินธ์)                    (นายบุญธรรม  นพรัตน์) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ  รักษาราชการแทน      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ                         วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 256๒ 
             วันที่   1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 256๒                                 



 
 
 

ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ 
กองคลัง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓ 
------------------------------------- 

 
1. ข้าพเจ้า นางเยาวลักษณ์  แย้มย่ิง ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน

ผู้อ านวยการกองคลัง พร้อมคณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของแตล่ะมติ ิดังนี้  (รายละเอียดตามแบบข้อเสนอและตัวชี้วัดของกองคลัง) 

2. ข้าพเจ้า นายบุญธรรม  นพรัตน์  ในฐานะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ  ได้
พิจารณาและเห็นชอบประเด็นการประเมินและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราช  การ เป้าหมาย และรายละเอียด
อ่ืนๆ ตามท่ีกำหนดในแบบข้อเสนอฯที่แนบมาพร้อมนี้และข้าพเจ้ายินดีจะกำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการของ นางเยาวลักษณ์  แย้มย่ิง  และคณะทำงานดังกล่าวให้เป็นไปตามค ารับรองที่จัดท าขึ้น 

3. ข้าพเจ้า นางเยาวลักษณ์  แย้มย่ิง  ในฐานะ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง ได้
ทำความเข้าใจ  คำรับรองตามที่กำหนดในแบบข้อเสนอฯ ดังกล่าว และขอให้ข้อตกลงกับ นายบุญธรรม  
นพรัตน์   ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในระดับสูงสุด เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายแต่ละมิติทีใ่ห้ค ารับรองไว้ 

4. ทั้งสองฝ่ายได้ท าความเข้าใจข้อตกลงในการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้วจึงได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ 
 
 
 
                    (นางเยาวลักษณ์  แย้มยิ่ง)                        (นายบุญธรรม  นพรัตน์) 
          นักวิชาการเงินและบัญชี  รักษาราชการแทน            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
                      ผู้อ านวยการกองคลัง                             วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 256๒ 
             วันที่   1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 256๒                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ข้อตกลงในการปฏิบัต ิราชการ 
ส านักงานปลัด 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
------------------------------------- 

 
1. ข้าพเจ้า นางพิษิ  โซซ่า ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด พร้อมคณะทำงานได้ร่วมกัน

พิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของแต่ละมิติ ดังนี้  (รายละเอียดตาม
แบบข้อเสนอและตัวชี้วัดของส านักงานปลัด) 

2. ข้าพเจ้า นายบุญธรรม  นพรัตน์  ในฐานะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ  ได้
พิจารณาและเห็นชอบประเด็นการประเมินและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ เป้าหมาย และรายละเอียดอ่ืน ๆ 
ตามที่ก าหนดในแบบข้อเสนอฯ ที่แนบมาพร้อมน ี้ และข้าพเจ้ายินดีจะกำกับและตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการของ  นางพิษิ  โซซ่า และคณะทำงานดังกล่าวให้เป็นไปตามค ารับรองที่จัดท าขึ้น 

 ข้าพเจ้า นางพิษิ  โซซ่า ในฐานะ หัวหน้าส านักปลัด ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตามที่
กำหนดในแบบข้อเสนอฯดังกล่าว และขอให้ข้อตกลงกับ นายบุญธรรม  นพรัตน์   ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้
เกิดผลงานที่ดี ตามเป้าหมายของตัวช ี้วัดในระดับสูงสุด เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายแต่ละมิติท่ีให้ค ารับรองไว้ 

4. ทั้งสองฝ่ายได้ท าความเข้าใจข้อตกลงในการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้วจึงได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ 
 
 
 
 
                         (นางพิษิ  โซซ่า)                 (นายบุญธรรม  นพรัตน์) 
                        หัวหน้าส านักปลัด                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
    วันที่  1  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 256๒                    วนัที่  1 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 256๒           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ 
กองช่าง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
------------------------------------- 

 
1. ข้าพเจ้า นายกฤษดาพร  ชูติกุลัง  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง พร้อมณะท างาน ได้

ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของแตล่ะมติิดังนี้   (รายละเอียด
ตามแบบข้อเสนอและตัวชี้วัดของส่วนกองช่าง) 

  2. ข้าพเจ้า นายบุญธรรม  นพรัตน์  ในฐานะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ  ได้
พิจารณาและเห็นชอบประเด็นการประเมินและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  เป้าหมาย และรายละเอียดอ่ืนๆ 
ตามที่ก าหนดในแบบข้อเสนอฯ  ที่แนบมาพร้อมนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะก ากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
ของ นายกฤษดาพร  ชูติกุลัง  และคณะทำงานดังกล่าวให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึน้ 

3. ข้าพเจ้า นายกฤษดาพร  ชูติกุลัง  ในฐานะ ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ทำความเข้าใจ คำ
รับรองตาม   ที่ก าหนดในแบบข้อเสนอฯ ดังกล่าวและขอให้ข้อตกลงกับ นายบุญธรรม  นพรัตน์  ว่าจะมุ่งมั่น
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในระดับสูงสุด เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายแต่ละมิติที่ให้ค า
รับรองไว้ 

4. ทั้งสองฝ่ายได้ท าความเข้าใจข้อตกลงในการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้วจึงได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ 
 
 
 

           
                         (นายกฤษดาพร  ชูติกุลัง)        (นายบุญธรรม  นพรัตน์) 
                           ผู้อ านวยการกองช่าง                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
       วันที่  1  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 256๒                 วนัที่  1 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 256๒  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ข้อตกลงในการปฏิบัต ิราชการ 
กองสวัสดิการสังคม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
------------------------------------- 

 
1. ข้าพเจ้า นางพิษิ  โซซ่า ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการ

กองสวัสดิการสังคม  พร้อมคณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของแต่ละมิติ ดังนี้  (รายละเอียดตามแบบข้อเสนอและตัวชี้วัดของส่วนกองสวัสดิการสังคม) 

2. ข้าพเจ้า นายบุญธรรม  นพรัตน์  ในฐานะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ  ได้
พิจารณาและเห็นชอบประเด็นการประเมินและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ เป้าหมาย และรายละเอียดอ่ืน ๆ 
ตามที่ก าหนดในแบบข้อเสนอฯ ที่แนบมาพร้อมน ี้ และข้าพเจ้ายินดีจะกำกับและตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการของ  นางพิษิ  โซซ่า และคณะทำงานดังกล่าวให้เป็นไปตามค ารับรองที่จัดท าขึ้น 

 ข้าพเจ้า นางพิษิ  โซซ่า ในฐานะ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ได้
ทำความเข้าใจคำรับรองตามที่กำหนดในแบบข้อเสนอฯดังกล่าว และขอให้ข้อตกลงกับ นายบุญธรรม  
นพรัตน์   ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี ตามเป้าหมายของตัวช ี้วัดในระดับสูงสุด เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายแต่ละมิติท่ีให้ค ารับรองไว้ 

4. ทั้งสองฝ่ายได้ท าความเข้าใจข้อตกลงในการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้วจึงได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ 
 
 
 
 
                          (นางพิษิ  โซซ่า)                        (นายบุญธรรม  นพรัตน์) 
             หัวหน้าส านักปลัด  รักษาราชการแทน                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
                ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม                      วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 256๒ 
            วันที่   1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 256๒                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบท้ายข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
ระหว่างพนักงานส่วนต าบลกับผู้บริหาร 

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

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

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางของพระ
ราชกฤษฎีกานี้ ซึ่งได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ โดยให้มีการท าความ
ตกลงในการปฏิบัติงานโดย การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานกับ ผู้บริหาร เพ่ือกำหนด
เป้าหมายและตัวชี้วัดในการประเมินผล รายละเอียดข้อตกลง ประกอบด ้วย 

(๑) ด้านการบริหารภารกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
๑. มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๒. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางองค์การบริหารสว่นต าบล ในด้านการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๓. มีการวางระบบควบคุมภายในตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินดว้ยการ 

ก าหนดมาตรฐานการควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีการส ารวจการวางโครงการสร้าง 
องค์กร/มีค าสั่งแบ่งงานภายในชัดเจน/มีการด าเนินการติดตามประเมินผลระบบ 
ควบคุมภายในและรายงานนายกองค์การบรหารสว่นต าบล 

๔. มีช่องทางการรบัฟังความคดิเห็นของประชาชนที่ได้นำไปพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาโดย 
การประชาสัมพันธ์เชญิชวนใหป้ระชาชนเข้ารว่มรับฟังการประชุมสภาองค์การบรหิาร 
ส่วนต าบลทุกครั้ง 

(๒) ด้านการบร ิหารราชการเพื่อให้เก ิดผลสมฤทธิ์ตามภารกิจ 
๑. การน าโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปดำเนินการ 
๒. การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๓. มีการบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นอ่ืน หรือร่วมกับหน่วยงานอื่นในดา้น 

- การจดัระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
- การวางแผน การสง่เสริมการลงทุนพาณิชยการและการท่องเที่ยว 

๔. มีการพัฒนาความรู้ให้แก่ผูบ้ริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงาน 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจา้ง 

๕. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนรว่มฟังการประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล โดย 
การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธ ีการให้ประชาชนเข้ารับฟัง/มีการประชาสัมพันธ์ให ้
ประชาชนทราบ/มีการจัดสถานที่ให้กับประชาชนมีการถ่ายทอดการประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

(๓) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความค ุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
   ๑. มีการจัดท าแผนด าเนนิการ 
  ๒. การแจ้งผลการพิจารณาใหห้น่วยงานของรัฐหรือเอกชนทีย่ื่นขอ อนุญาต อนุมัติ ความ 

      เห็นชอบภายใน ๑๕ วัน 
  ๓. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในก าหนด 



  (๔) การลดขั้นตอนการปฏิบัตงาน 
  ๑. มีการลดขั้นตอนการปฏิบัตงิาน โดยมีการมอบอ านาจ มีการแต่งตั้งคณะท างาน มีการ 

       ใช้เทคโนโลย ี
๒. มีการมอบอ านาจการตัดสนิใจในการพิจารณา การสั่ง การอนุญาต อนุมัติหรอปฏิบัต ิ
    ราชการในเรื่องท่ีให้บริการประชาชน 

  ๓. มีการจัดท าแผนภูมิลดขั้นตอนและการประชาสัมพันธ์ 
  (๕) การปรับปรุงภารกิจ 

 ๑. มีการเพิ่มบริการการจดทะเบียนพาณิชย ์ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. ๒๔๙๙   
     ซ่ึง ไดร้ ับ ถ่ายโอนมาจากองค์การบร ิหารส่วนจังหวัด ตั้งแต่วันที ่๑ มกราคม ๒๕๕๔ 

  (๖) การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  ๑. มีการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบร ิการ 
  ๒. มีการจัดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในสำนักงาน โดยจัด 

- เก้าอ้ีรองรับบริการอย่างชัดเจน 
- ป้ายบอกการบริการอย่างชัดเจน 
- มีแบบคำร้องพร้อมตัวอย่าง 
- มีจุดประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่อยู่ประจำ 
- มีบริการนอกเวลาราชการในวันหยดุ และบรกิารชว่งพักเท่ียง 
- สถานที่ให้บริการโล ่ง โปร่ง สะอาด สะดวกส าหรับผู้รบับรกิาร 

   - มีน้ าดื่ม นิตยสาร เคร ื่องรับโทรทัศน์ ระบบอินเตอร์เน็ต ให้บริการประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบท้ายคำรับรองการปฏิบัติราชการ   
ส านักงานปลัด  

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕6๓ 

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

มิติที่ ๑. ด้านการบริหารภารกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
ตัวชี้วัดที่ ๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
ด าเนินการ 
๑. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และปรับปรุงการให้บริการภายในศูนยฯ์ 
๒. แต่งตั้งเจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบ 
๓. จัดวางเอกสารข้อมูล อย่างน้อย ประกอบด ้วย 

- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
- แผนพฒันาท้องถิ่น, แผนด าเนินการ 
- งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานการประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนตำบล 
- ข้อมูลการจัดซื้อจัดจา้ง 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- หลักฐานการเข้าใช้บริการของประชาชน 

๔. มีระบบการให้ขอ้มูล ขอรับข้อมูลข่าวสาร และรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการ 
๕. มีระบบอินเตอร์เน็ตให้บริการภายในศูนย ์
ตัวชี้วัดที่ ๒ ช่องทางประชาสัมพันธ์สำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของ อบต. 
ด าเนินการ 
๑. บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน และในพื้นที่องค์การบร ิหารสว่นต าบล/หมู่บ ้าน 
๒. สื่อสิ่งพิมพ์ข่าวสารขององค์การบริหารสว่นตำบล 
๓. หอกระจายข่าว/เส ียงตามสายชุมชน 
๔. วิทยุชุมชน/วิทยุกระจายเสยีง 
๕. สื่อประชาสัมพันธ ์โทรทัศน์ระบบดาวเทียม และทีวีท้องถิ่น 
๖. บอร์ดประชาสัมพันธใ์นชุมชน 
๗. เว็บไซต์ 
๘. หนังสือพิมพ์ 

  ๙. หน่วยประชาสัมพันธ์เคลือ่นที่/การโฆษณาผา่นรถกระจายเสยีง 
 
 
 
 



 ิ 

ตัวชี้วัดที่ ๓ การจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ด าเนินการ 
  1. การสำรวจการวางโครงสร้างขององค์กร 

  - จัดท าคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในให้เป็นปัจจุบัน 
  - ด าเนินการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและรายงานต่อนายก อบต. 
  - มีค าสั่งแบ่งงานภายในของสว่นต่างๆชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 
๒. การจัดท ารายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการจัดการควบคุม

ภายใน  (ข้อ ๕) ครบ ๕ องคป์ระกอบ และมีการตรวจสอบตดตามประเมินผล 
๓. การนำจุดอ่อนจากรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ตามระเบียบ คตง. ใน

ระดับหน่วยงานย่อย (ส านัก/ส่วน) และระดับองค์กรไปด าเนินการ 
ตัวชี้วัดที่  ๔ จัดท าช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้น าไปพัฒนาและ/หร ือแก้ไขป ัญหา 
ด าเนินการ 
 ๑. ตู้/กล่องรับความคิดเห็น (มอบหมายผู้ดูแลและทำการรวบรวม) 
 ๒. จัดประชุมประชาคม/เวทีชาวบ้าน 
 ๓. การส ารวจความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาองค์การบริหารสว่นต าบล 
 ๔. การรบัฟังความคิดเห็นและรับฟังความคิดเหน็โครงการพัฒนาองค์การบรหิารสว่นต าบล 
 ๕. การเข้ารว่มรบัฟังในการประชุมท้องถิ่น 
ตัวชี้วัดที่ ๕ การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ดำเนินการ 
 ๑. จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีภายใน ๑ ตุลาคม 
 ๒. ส าเนาประกาศงบประมาณรายจา่ยประจำปีให้ผู้กำกับดูแลภายใน ๑๕ วัน 
 ๓. รายงานขอ้มูลรายรบั-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 ๔. ควบคุมการโอนเงนิและการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณให้

เป็นไปตามระเบยีบของทางราชการ 
 

มิติที่ ๒. ด้านการบริหารงานเพ ื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
ตัวชี้วัดที่ ๑ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตามขั้นตอนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒561 
ด าเนินการ 
 ๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลครบทุกภาคส่วน 
 ๒. การจัดประชมุคณะกรรมการสนบัสนนุการจดัท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสว่นต าบล 
 ๓. การจัดประชมุคณะกรรมการพัฒนาองค์การบรหิารสว่นต าบล 
 ๔. ประกาศใช้แผนพัฒนาภายในก าหนดเวลา ตามระเบียบกฎหมาย 
 ๕. มีการแจ้งแผนพัฒนาฯ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติแล้วใหส้ภาท้องถิ่นทราบ และปิดประกาศให้

ประชาชนทราบ พร้อมทั้งจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาฯ 
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ตัวชี้วัดที่ ๒ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ด าเนินการ 
๑. การเผยแพร ่ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ชุมชนทราบ โดยจัดท าเป็นเอกสารประชาสัมพันธ ์
๒. ตรวจสอบโครงการในแผนพัฒนาโดยกำหนดจากแผนหมู่บ้านให้ไดม้ากกว่าร้อยละ 60 
ตัวชี้วัดที่ ๓ โครงการในแผนพฒันาท้องถิ่นมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ด าเนินการ 
๑. ด าเนินการศึกษาความเหมาะสมโครงการในแผนพัฒนาให้ได้รับงบประมาณในการด าเนินการ

มากกว่า  ร้อยละ 60 
 

ตัวชี้วัดที่ ๔ การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ 
ด าเนินการ 
 ๑. ด าเนินการการบูรณาการการสนับสนุน จัดท าทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนสนับสนุนการพัฒนา

ทักษะ ความรู้ ผู้นำหมู่บ ้านชุมชนและท้องถิ่น 
 ๒. สนับสนุน จัดท าทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนระดับหมู่บ้านและต าบลสนับสนุนการสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือภาคประชาชน 
ตัวชี้วัดที่  ๕ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบฯ 
ด าเนินการ 
 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลครบทุกภาคส่วน 
 ๒. มีการประชุมก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

   ๓. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและจัดทำรายงานลงข้อมูลในระบบ e-plan 
 ๔. รายงานผลการพัฒนาและข้อเสนอแนะการติดตามประเมินผลโครงการในแผนต่อสภาท้องถิ่นและ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๕. จัดท ารายงานการดำเนินงานตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ และประกาศผลการติดตาม

และประเมินผลให้ประชาชนทราบ พร้อมทั้งจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
ตัวชี้วัดที่ ๖ การจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น 
ด าเนินการ 
 ๑. จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลให้ครอบคลุมตาม

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ๒. รวบรวมข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการ 
 ๓. จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์ พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติ 
ตัวชี้วัดที่  ๗ โครงการซึ่งได้บูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น/อปท. 
ด าเนินการ 
 ๑ . บูรณาการโครงการของสำนักปลัดองค์การบริหารส  ่วนตำบลกับหน่วยงาน/อปท .อ่ืน  

จ านวน ๑ ด้าน 
ตัวชี้วัดที่ ๘ การส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความสามารถให้แก่ข้าราชการหรอพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินการ 
 ๑. จัดฝึกอบรมความรู้ด้านการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลการบริหารโครงการ
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งบประมาณ และงานระเบียบกฎหมาย และส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๒. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ผ่าน

กระบวนงานในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๓. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกฎหมายท้องถิ่นเผยแพร่ให้แก่บุคลากรองค์การบริหารสว่นต าบล 
 

มิติที่ ๓. ด้านการบริการภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
ตัวชี้วัดที่ ๑ การเผยแพร่เป้าหมายแผนการด าเน ินงานระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ

งบประมาณที่ใช้ เพ ื่อให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและประชาชนทราบ 
ด าเนินการ 
 ๑. บอร์ดประชาสัมพันธ์ของส านักงาน 
 ๒. สื่อสิ่งพิมพ์ข่าวสารขององค์การบริหารสว่นตำบล 
 ๓. หอกระจายข่าว/เส ียงตามสาย 
 ๔. เว็บไซต์ 
 ๕. วิทยุชุมชน/วิทยุกระจายเสียง 
 ๖.  หนังสือพิมพ์ 
 ๗.  บอร์ดประชาสัมพันธใ์นชมุชน 
 ๘. หนังสือแจ้งนายอำเภอ 
 ๙. หนังสือแจง้นายกองค์การบริหารสว่นต าบล 
ตัวชี้วัดที่  ๒ การบริหารพัสดุของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
ด าเนินการ 

   1. การจัดท ารายงานขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง ในส่วนของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ให้
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล แผนการใช้จ่ายเงินและงบประมาณ 

 ๒. การจัดท าบญัชีควบคุมและตรวจสอบการใช้ครุภัณฑ์ของส่วน ให้เป็นปัจจุบัน 
ตัวชี้วัดที่ ๓ การแจ้งการพิจารณาให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ย่ืนค าขออนุญาตอนุมัติ หรือความ

เห็นชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลภายในกำหนด 
ด าเนินการ 
 ๑. แจ้งผลการพิจารณาในสว่นงานของสำนักปลัดองค์การบร ิหารสว่นต าบภายใน ๑๕ วัน หรือตาม

ประกาศท่ีก าหนด 
ตวัชี้วัดที่  ๔ กระบวนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
ด าเนินการ 
 ๑. การจัดท าบัญชีรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์พร้อมรายงานประจ าปี โดยศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน

ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๒. มอบหมายเจา้หน้าที่ผู้รบัผิดชอบเร่งรัดด าเนินการก าหนดแนวทางการด าเนินการ 
 ๓. การด าเนินการแก้ไขปัญหาหรือแจ้งผลความคืบหน้าใหป้ระชาชนทราบตามกระบวนการ 
 ๔. จัดรายงานผลการแก้ไขปัญหาและแก้ไขให้ทราบและปรับปรุงกระบวนการแก้ปัญหา 
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มิติที่ ๔. ด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดที่ ๑ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ด าเนินการ 
 ๑. มอบอำนาจการตัดสินใจในการพิจารณา การสั่ง การอนุญาต หรือการปฏิบัติราชการในเรื่องที่

ให้บริการประชาชน โดยจัดทำเป็นหนังสือ/ค าสั่งระบุชื่อให้เจ้าหน้าที่งานร้องเรียนร้องทุกข์รักษาการแทน และ
แจ้งเวียนให้ ข้าราชการ/พนักงาน/ประชาชนทราบ 

 ๒. ด าเนินการลดขั้นตอนในกระบวนงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อย่างน้อย
๑ กระบวนงาน 

 ๓. น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสืบค้นขอมูลทางด้านกฎหมาย และข้อมูลเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข ์

ตัวชี้วัดที่ ๒ แผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการด าเนินการ รวมทั้งรายละเอียดอ่ืนๆ ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบ 

ด าเนินการ 
 ๑. การจัดท าแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลา ประกาศ ณ จุดบริการที่ประชาชนมองเห็นชัดเจนรวมทั้ง

ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยวิธีอ่ืนๆ 
ตัวชี้วัดที่ 3 การทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบทบาทภารกิจ หร ือข้อบัญญัติ 
ด าเนินการ 

   1. การตั้งคณะท างาน โดยการวิเคราะห์ ทบทวนข้อบัญญัติระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ
ภารกิจ 

 ๒. การบันทึก วิเคราะห์ และสรุปผลการพิจารณาเสนอผูบ้ริหาร 
 ๓. รวบรวมข้อกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์ในชุมชน 
 

 มิติที่ 5. ด้านการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตัวชี้วัดที่ ๑ มีการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะของแต่ละงาน และประกาศให้

ประชาชนทราบ 
ด าเนินการ 

  1. ก าหนดให้มีแผนภูมิแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิงานของส านักปลัดองค์การบริหารสว่น
ต าบลใหป้ระชาชนทราบ 

๒. จัดให้มีบอร์ดประชาสัมพันธ์งานของสำนักปลัดองคก์ารบร ิหารส่วนต าบล 
  ๓. จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ข่าวสารงานบริการสาธารณะขององค์การบริหารสว่นต าบล 

๔. ส่งขาวสารเกี่ยวกับงานบรกิารสาธารณะประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว/เส ียงตามสาย 
๕. น าข่าวสารการบริการสาธารณะเสนอทางเว็บไซต์ 
๖. จัดส่งข่าวงานบริการสาธารณะทางวิทยชุุมชน/วิทยุกระจายเสียง/โทรทัศน ์
๗. ส่งข่าวประชาสัมพันธ์งานบริการสาธารณะลงหนังสือพิมพ์ 
๘. จัดสงสรุปข่าวลงบอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน 
 
 
 



 
ตัวชี้วัดที่ ๒ จัดบรกิารเพ ื่ออำนวยความสะดวกที่จ ัดให้แก่ประชาชนในการขอรับบริการ 
ด าเนินการ 
 ๑. ปรับปรุงอาคารสถานที ่

   ๒. อุปกรณส์ารสนเทศ 
 ๓. วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
 ๔. อินเตอร์เน็ต จัดให้มีเพ่ิมเติมในชุมชน 
 ๕. มุมหนังสือ 
 ๖. บริการน้ าดื่ม 
 ๗. ป้ายบอกทาง/แผนผังก าหนดผู้รับผดิชอบชัดเจน 
 ๘. มีแบบคำร้องพร้อมตัวอย่าง 
 ๙. มีจุดประชาสัมพันธ์และมีเจ้าหน้าที่ประจ าสานักงานฯ 
 ๑๐. มีการบริการล่วงเวลาท างาน พักเท่ียง  ในงานเคานเ์ตอร์ประชาสัมพันธ ์
ตัวชี้วัดที่ ๓ การแจ้งผลการด าเนินการ เร ื่องร้องเรียน เสนอแนะ สอบถาม หรือเสนอ 

ความคิดเห็นจากประชาชนหร ือส่วนราชการ 
  ด าเนินการ 
  1. แจ้งผลด าเนินการงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบร ิหารส่วนต าบลภายใน ๑๕ วัน หรือ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดและด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๘๐ 
 
มิติที่ 6. ด้านการพัฒนาความรู้และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัดที่ ๑ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ด าเนินการ 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการจัดประชุม

และด าเนินการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงงาน 
๒. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกจ คุณภาพของบรการ และความคุ้มค่าของภารกิจ รวมทั้งความพึง

พอใจของประชาชน 
ตัวชี้วัดที่ ๒ มีการประเมินผลความพ ึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะ 
ด าเนินการ 
๑. จ้างสถาบนัการศึกษาภาครัฐมาดำเนินการประเมินความพึงพอใจ 
๒. ก าหนดงานบริการที่จะด าเนินการประเมินอย่างน้อย ๕ บริการ 
๓. ด าเนินการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตามเป้าหมายคุณภาพการให้บริการ ๕ ด้าน 
๔. วิเคราะห์ผลการประเมินกำหนดแนวทางและสรุปเสนอผู้บริหาร 
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เอกสารประกอบท้ายคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
กองคลัง  

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ 

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

มิติที่ ๑. ด้านการบริหารภารกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
ตัวชี้วัดที่ ๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

ด าเนินการจัดทำและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปทราบ 
- ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตัวชี้วัดที่ ๒ การจัดให้มีช่องทางประจ าสำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของอปท. 
- จัดท ารายงานข้อมูล รายรับ-รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
- ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารงบประมาณ 
- จัดท ารายงานข้อมูล รายรับ-รายจา่ย งบประมาณประจ าปี 

ตัวช้ีวัดที่ 4 การรายงานฐานะทางการเงินการคลัง  
- ตรวจสอบหลักฐาน เอกสารส่งงบแสดงการเงนิฯ ให้ สตง. 
 

มิติที่ ๒. ด้านการบริหารงานเพ ื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลต่อภารกิจของ อปท. 
ตัวชี้วัดที่ 1 อปท.ดำเนินการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บรหิาร

ท้องถิ่น  
- จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัตริาชการของส่วนการคลังให้ครอบคลุมตามหลักการบริหาร 

กิจการบ้านเมืองที่ด ี
ตัวชี้วัดที่ ๒ อปท.ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่ข้าราชการหรือพนักงาน 

ส่วนท้องถิ่น ดำเน ินการจัดการอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
- จัดฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรสว่นการคลัง 
- ส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม 

 
มิติที่ ๓. ด้านการบริหารภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 

ตัวชี้วัดที่ 1 การบริหารพัสดุ อปท. ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
- จัดท ารายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้สั่งจ่าย 
- แต่งตั้งผู้แทนชุมชนหรือประชาคม เข้าร่วมเป็นกรรมการจดัซื้อจัดจ้าง โดยวธิีการสอบ 

ราคา  ประกวดราคา และวิธีพิเศษ 
- การสง่ประกาศและเอกสารการสอบราคา ไปเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกำหนด 
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- จัดท าป้ายประชาสัมพันธง์านก่อสร้างในพ้ืนที่ 
- จัดท าสรปุผลการจัดซื้อจัดจา้ง ทุกเดือน 
- จัดท าทะเบียนคุมครุภัณฑ์ 
 

ตัวชี้วัดที่ 2 มีการจัดท าแผนปฏิบัตการจัดซื้อจัดจ้าง 
- การติดตามการด าเนนิการเกีย่วกับระเบียบ มท. ว่าด้วยการพัสดุฯมีแผนและจัดซื้อจัด 

จ้างตามที่ปรากฏในแผน (ตรวจจากแผนการจัดซื้อจัดจา้งประจำปีงบประมาณ) 
ตัวชี้วัดที่ ๓ การจัดท าระบบแผนที่ภาษีและลงทะเบียนทรัพย์สิน (ด้วยมือ หรอื IT) 

- ตรวจสอบจากแบบส ารวจ  
 

มิติที่ ๔. ด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดที่ ๑ อปท. ดำเนนิการลดขั้นตอนการปฏิบัตงาน ดังน ี้ 

- มอบอำนาจการตัดสนิใจ 
ตัวชี้วัดที่ 2 อปท. มอบอำนาจการตัดสินใจอย่างไร 

- การมอบอ านาจที่ทำเป็นหนงัสือ/คำสั่ง ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชดัเจน 
ตัวชี้วัดที่ 3 อปท. มีการจัดทำแผนภูมิลดขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ รวมทั้ง 

รายละเอียดอ่ืนๆ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
- มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและกำหนดระยะเวลา และประกาศ ณ จุดที่ให้บริการที่

ประชาชนมองเห็นชัดเจน 
 
มิติที่ ๕. การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ตัวชี้วัดที่ ๑ การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะของแต่ละงาน 
และประกาศให้ประชาชนทราบ ตามแนวทางที ่มท. ก าหนด (๑๑ กระบวนงาน) 

- มีการก าหนดระยะเวลา และประกาศให้ประชาชนทราบครบทุกกระบวนงาน รวมทั้งเพ่ิม
กระบวนงานบริการอ่ืนๆ 

ตัวชี้วัดที่ ๒ การจัดบร ิการเพ ื่ออำนวยความสะดวกให้แก ่ประชาชน ณ ส านักงาน 
- จัดเก้าอ้ีรองรับบริการประชาชนอยา่งเพียงพอ 
- มีป้ายบอกทาง/แผนผังก าหนดผู้รับผดิชอบแต่ละข้ันตอนที่ชัดเจน 
- มีแบบคำร้องพร้อมตัวอย่างต่างๆ 
- มีจุดประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ 
- มีบริการลว่งเวลา พักเท่ียง หรือวันหยุด 
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เอกสารประกอบท้ายคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
กองช่าง  

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

****************** 
 
มิติที่ ๑ การบริหารราชการเพ ื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  มีการให้ข้อมูลข่าวสาร
ทางราชการ ดังนี้ 

๑. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางอินเตอรเ์น็ต 
๒. มีการเก็บบันทึกสถิติประชาชนมาขอข้อมูลข่าวสาร 

 
มิติที่ ๔ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัดที่ ๑ การมอบอำนาจการตัดสินใจในการพิจารณา การสั่ง การอนุญาต อนุมัติ หรือปฏิบัติ 
ราชการในเร่ืองที่ให้บรกิารประชาชน 

ตัวชี้วัดที่ ๒ แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติให้บริการประชาชน ณ จุดบร ิการ 
ก าหนดให้มีแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติให้บร ิการประชาชน ณ จุดบริการ 

ตัวชี้วัดที่ ๓ ศูนย์บริการรวมองค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดให้มี 
  ๑. จัดให้มีศูนย์บริการรว่มองค์การบริหารสว่นต าบลตามข้อแนะน าของกระทรวงมหาดไทย 

๒. จัดตั้งและให้บริการรว่มกับหน่วยงานภายในองค์การบรหิารสว่นต าบล 
๓. จัดตั้งและให้บริการรว่มกับหน่วยงานภายนอก 
ตัวชี้วัดที่ ๔ การเผยแพร่ข ั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ ท าการเผยแพร่ขั้นตอนและระยะเวลา

การให้บริการ ดังนี้ 
๑. ประกาศ/คำสั่ง 
๒. แผ่นพับ/ใบปลิว 
๓. ทางอินเตอร์เน็ต 
๔. วารสาร/เอกสารต่างๆ 
๕. เสียงตามสาย/วิทยุกระจายเสียง 

 
มิติที่ ๕ การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการประชาชน 

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  ปรับปรุงการด าเนนิการ ดังนี้ 
๑. แต่งตั้งคณะท างาน 
๒. มีการประชุมคณะท างาน 

  ๓. มีแผนการปรับปรุงงาน 
๔. มีการด าเนินการตามแผน 
๕. มีการประเมินผลการด าเนนิการ 
ตัวชี้วัดที่ ๒ มีการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานให้บริการ ก าหนดจ านวนงานบริการ มี

การก าหนดระยะเวลาแล้วเสรจ็ของกระบวนงาน 
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ตัวชี้วัดที่ ๓ มีการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  ด าเนินการอ านวยความสะดวกให้ประชาชน ดังนี้ 
๑. แผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบ 
๒. การให้บริการลว่งหน้าก่อนเวลาท าการ หรือช่วงพักเท่ียง  
๓. มีคอมพิวเตอร์ให้บริการอินเตอร์เนต็ 
๔. มีกล่องตู้รับฟังความคิดเห็น 
๕. มีแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ และตัวอย่างการกรอก 
๖. มีเอกสาร/แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

  ตัวชี้วัดที่ ๔ ตอบข้อร้องขอหรือร้องเร ียนหรือแจ้งผลดำเนินการ ด าเนินการตอบข้อร้องขอหรือร้องเรียน
หรือแจ้งผลการด าเนนิการเปน็หนังสือให ้ประชาชนทราบตามกำหนดระยะเวลาที่ประกาศไว้ 
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เอกสารประกอบท้ายคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
กองสวัสดิการสังคม 

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

****************** 
 
มิติที่ ๑ การบริหารราชการเพ ื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  มีการให้ข้อมูลข่าวสาร
ทางราชการ ดังนี้ 

๑. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางอินเตอรเ์น็ต 
๒. มีการเก็บบันทึกสถิติประชาชนมาขอข้อมูลข่าวสาร 

 
มิติที่ ๔ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัดที่ ๑ การมอบอำนาจการตัดสินใจในการพิจารณา การสั่ง การอนุญาต อนุมัติ หรือปฏิบัติ 
ราชการในเร่ืองที่ให้บรกิารประชาชน 

ตัวชี้วัดที่ ๒ แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติให้บริการประชาชน ณ จุดบร ิการ 
ก าหนดให้มีแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติให้บร ิการประชาชน ณ จุดบริการ 

ตวัชี้วัดที่ ๓ ศูนย์บริการรวมองค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดให้มี 
  ๑. จัดให้มีศูนย์บริการรว่มองค์การบริหารสว่นต าบลตามข้อแนะน าของกระทรวงมหาดไทย 

๒. จัดตั้งและให้บริการรว่มกับหน่วยงานภายในองค์การบรหิารสว่นต าบล 
๓. จัดตั้งและให้บริการรว่มกับหน่วยงานภายนอก 
ตัวชี้วัดที่ ๔ การเผยแพร่ข ั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ ท าการเผยแพร่ขั้นตอนและระยะเวลา

การให้บริการ ดังนี้ 
๑. ประกาศ/คำสั่ง 
๒. แผ่นพับ/ใบปลิว 
๓. ทางอินเตอร์เน็ต 
๔. วารสาร/เอกสารต่างๆ 
๕. เสียงตามสาย/วิทยุกระจายเสียง 

 
มิติที่ ๕ การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการประชาชน 

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  ปรับปรุงการด าเนนิการ ดังนี้ 
๑. แต่งตั้งคณะท างาน 
๒. มีการประชุมคณะท างาน 

  ๓. มีแผนการปรับปรุงงาน 
๔. มีการด าเนินการตามแผน 
๕. มีการประเมินผลการด าเนนิการ 
ตัวชี้วัดที่ ๒ มีการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานให้บริการ ก าหนดจ านวนงานบริการ มี

การก าหนดระยะเวลาแล้วเสรจ็ของกระบวนงาน 



 ิ 

ตัวชี้วัดที่ ๓ มีการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  ด าเนินการอ านวยความสะดวกให้ประชาชน ดังนี้ 
๑. แผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบ 
๒. การให้บริการลว่งหน้าก่อนเวลาท าการ หรือช่วงพักเท่ียง  
๓. มีคอมพิวเตอร์ให้บริการอินเตอร์เนต็ 
๔. มีกล่องตู้รับฟังความคิดเห็น 
๕. มีแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ และตัวอย่างการกรอก 
๖. มีเอกสาร/แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

  ตัวชี้วัดที่ ๔ ตอบข้อร้องขอหรือร้องเร ียนหรือแจ้งผลดำเนินการ ด าเนินการตอบข้อร้องขอหรือร้องเรียน
หรือแจ้งผลการด าเนนิการเปน็หนังสือให ้ประชาชนทราบตามกำหนดระยะเวลาที่ประกาศไว้ 

 
 
 
 


