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ประกาศองค�การบริหารส"วนตําบลนิคมห�วยผ้ึง 

เรื่อง ข�อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว"างพนักงานส"วนตําบลกับผู�บริหาร 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

------------------------------------------------------------------------ 
เพ่ือให�การบริหารราชการขององค�การบริหารส�วนตําบลนิคมห�วยผึ้ง เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจ

ของรัฐ โดยมีผู�รับผิดชอบต�อผลการปฏิบัติงานและมีเป3าหมายการทํางานท่ีชัดเจน ตลอดจนมีตัวชี้วัดผลการ

ดําเนินงานท่ีแสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตามพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ� และ

บริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ องค�การบริหารส�วนตําบลนิคมห�วยผึ้ง จึงได�จัดทําข�อตกลงการปฏิบัติ

ราชการระหว�างพนักงานส�วนตําบลกับผู�บริหาร ดังต�อไปนี้ 

ข�อ ๑ ประกาศนี้เรียกว�า “ข�อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว�างพนักงานส�วนตําบลกับ 
ผู�บริหาร ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2558” 

ข�อ  ๒ ประกาศนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต�วันท่ีประกาศเปDนต�นไป 

ข�อ ๓ ระยะเวลาการดําเนินการแล�วเสรจ็ของงานให�เปDนไปตามรายละเอียดท่ีปรากฏแนบท�าย 
ประกาศนี้ 
 

จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

 

 

    (นางจิดาภา ลาวัลย�) 
     นายกองค�การบรหารสวนตาบลนิคมห�วยผึ้ง 

 

 

 



 

 

 

ข�อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว�างพนักงานส�วนตําบลกับผู�บริหาร 

ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

---------------------------------------------------------------------------- 
 ๑. ข�อตกลงระหว�าง  นางจิดาภา ลาวัลย� ตําแหน�ง นายกองค�การบริหารส�วนตําบลนิคมห�วยผ้ึงผู�รับ

ข�อตกลง นายยุทธศิลปL ภูโทสุทธ์ิตําแหน�ง ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลนิคมห�วยผ้ึง ผู�ทําข�อตกลงนี้ เปDนข�อตกลง   

ฝNายเ ดียว มิใช�สัญญาและใช�สําหรับระยะเวลา ๑ ป?งบประมาณ เริ่ม ต้ังแต�วัน ท่ี  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง

วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘  โดยมีรายละเอียดข�อตกลงได�แก� เป3าหมาย ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติในประเด็นการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการแต�ละมิติ ดังนี้ 

มติท่ี ๑ ด�านการบริหารภารกิจเพ่ือให�เกิดประโยชน�สุขแก�ประชาชน 

มติท่ี ๒ ด�านการบริหารราชการเพ่ือให�เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ 

มติท่ี ๓ ด�านการบริหารภารกิจอย�างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ�มค�าในเชิงภารกิจ 

มติท่ี ๔ ด�านการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

มติท่ี ๕ ด�านการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต�องการของประชาชน 

มติท่ี ๖ ด�านการพัฒนาความรู�และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 ๒. ข�าพเจ�า นางจิ ด าภา  ล าวั ล ย�  ในฐานะนายกองค�การบริหารส�วนตําบลนิคมห�วยผึ้ง ได�พิจารณา และ

เห็นชอบกับแผนการปฏิบัติ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ เป3าหมาย เกณฑ� การให�คะแนน และรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามท่ี

กําหนดเอกสารประกอบท�ายข�อตกลงนี้ และข�าพเจ�ายินดีจะทําหน�าท่ีกํากับการปฏิบัติภารกิจให�ประสบความสําเร็จ

และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป3าหมายของนายยุทธศิลปL ภูโทสุทธิ์ในฐานะปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลนิคมห�วยผึ้ง ให�

เปDนไปตามข�อตกลงท่ีจัดทําข้ึนนี้ 

 ๓. ข�าพเจ�า นายยุทธศิลปL ภูโทสุทธิ์ตําแหน�ง ปลัดองค�การบริหารส"วนตําบลนิคมห�วยผ้ึง ได�ทําความเข�าใจ

คํารับรองตามท่ีกําหนดและขอให�ข�อตกลงกับ นางจิดาภา ลาวัลย� ตําแหน�ง นายกองค�การบริหารส"วนตําบลนิคม

ห�วยผึ้ง ว�าจะมุ�งมั่นปฏิบัติราชการให�เกิดผลงานที่ดีตามเป3าหมายของตัวชี้วัดแต�ละตัวในระดับสูงสุดเพ่ือให�เกิด

ประโยชน�สุขแก�ประชาชน ตามท่ีให�ข�อตกลงไว� 

 ๔. ผู�รับข�อตกลงและผู�ทําข�อตกลง ได�ทําความเข�าใจขอตกลงในการปฏิบัติราชการและเห็นพ�อง 

กันแล�วจึงได�ลงลายมือชื่อไว�เปDนสําคัญ 



                 

          (นายยุทธศิลปL ภูโทสทุธิ์)                   (นางจิดาภา ลาวัลย�) 

  ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลนิคมห�วยผึ้ง               นายกองค�การบริหารส�วนตําบลนิคมห�วยผึ้ง 

           วันท่ี   ๑  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕๗                           วันท่ี   ๑   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ข�อตกลงในการปฏิบัติราชการของกองคลัง 

ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

---------------------------------------------------------------------------- 
 ๑. ข�าพเจ�า นางสาวอภิญญา สารขันธ�  นักวิชาการเงินและบัญชี ในฐานะ รักษาราชการแทนหัวหน�าส�วน

ราชการส�วนการคลัง พร�อมคณะทํางานได�ร�วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของแต�ละมิตติดังนี้(รายละเอียดตามแบบข�อเสนอและตัวชี้วัดของกองคลัง) 

 ๒. ข�าพเจ�า นางจิดาภา ลาวัลย�  ในฐานะ นายกองค�การบริหารส�วนตาบลนิคมห�วยผ้ึง ได�พิจารณาและ

เห็นชอบประเด็นการประเมินและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราช การ เป3าหมาย และรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามท่ีกําหนดใน

แบบข�อเสนอฯท่ีแนบมาพร�อมนี้และข�าพเจ�ายินดีจะกํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ  นางสาวอภิญญา 

สารขันธ�  และคณะทํางานดังกล�าวให�เปDนไปตามคํารับรองท่ีจัดทําข้ึน 

 ๓. ข�าพเจ�า นางสาวอภิญญา สารขันธ�   ในฐานะ รักษาราชการแทนหัวหน�าส�วนราชการของกองคลังคลังได�ทํา

ความเข�าใจคํารับรองตามท่ีกําหนดในแบบข�อ เสนอฯ ดังกล�าว และขอให�ข�อตกลงกับ นางจิดาภา ลาวัลย�  ว�าจะ

มุ�งม่ันปฏิบัติราชการให�เกิดผลงานท่ีดีตามเป3าหมายของตัวชี้วัดในระดับสูงสุด เพ่ือให�บรรลุเป3าหมายแต�ละมิติท่ีให�คํา

รับรองไว� 

 ๔.ท้ังสองฝNายได�ทําความเข�าใจข�อตกลงในการปฏิบัติราชการและเห็นพ�องกันแล�ว จึงได�ลงลายมือชื่อไว�เปDน

สําคัญ 

 

 

 

              (นางสาวอภิญญา สารขันธ�)                    (นางจิดาภา ลาวัลย�) 

   นักวิชาการเงินและบัญชี  รักษาราชการแทน    นายกองค�การบริหารส�วนตําบลนิคมห�วยผึ้ง 

          หัวหน�าส�วนการคลัง                      วันท่ี   1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2557 

           วันท่ี  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2557           

 



 

 

 

 
ข�อตกลงในการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัด 

ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

---------------------------------------------------------------------------- 
 ๑. ข�าพเจ�า นางสาวรักติยา ชนะบุญ ในฐานะ หัวหน�าสํานักงานปลัด อบต. พร�อมคณะทํางานได�ร�วมกัน

พิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของแต�ละมิติ ดังนี้(รายละเอียดตามแบบ

ข�อเสนอและตัวชี้วัดของสํานักงานปลัด) 

 ๒. ข�าพเจ�า นางจิดาภา ลาวัลย�  ในฐานะ นายกองค�การบริหารส�วนตาบลนิคมห�วยผ้ึงได�พิจารณาและ

เห็นชอบประเด็นการประเมินและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ เป3าหมาย และรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามท่ีกําหนดใน

แบบข�อเสนอฯ ท่ีแนบมาพร�อมนี้ และข�าพเจ�ายินดีจะกํากับและตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางสาวรักติยา 

ชนะบุญ และคณะทํางานดังกล�าวให�เปDนไปตามคํารับรองท่ีจัดทําข้ึน 

 ๓. ข�าพเจ�านางสาวรักติยา ชนะบุญ ในฐานะหน�าส�วนราชการของสํานักงานปลัด ได�ทําความเข�าใจคํารับรอง

ตามท่ีกําหนดในแบบข�อเสนอฯ ดังกล�าว และขอให�ข�อตกลงกับ นางจิดาภา ลาวัลย�  ว�าจะมุ�งม่ันปฏิบัติราชการให�

เกิดผลงานท่ีดี ตามเป3าหมายของตัวชี้วัดในระดับสูงสุด เพ่ือให�บรรลุเป3าหมายแต�ละมิติท่ีให�คํารับรองไว� 

 4. ท้ังสองฝNายได�ทําความเข�าใจข�อตกลงในการปฏิบัติราชการและเห็นพ�องกันแล�วจึงได�ลงลายมือชื่อไว�เปDน

สําคัญ 

 

 

               (นางสาวรักติยา ชนะบุญ)                (นางจิดาภา ลาวัลย�) 

                 หวัหน�าสํานักงานปลัด          นายกองค�การบริหารส�วนตําบลนิคมห�วยผึ้ง 

       วันท่ี   ๑   เดือน   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗                 วันท่ี   ๑  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕๗           

 

 

 



 

 

 
 

ข�อตกลงในการปฏิบัติราชการของส�วนโยธา 
ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

 ๑. ข�าพเจ�า นายพิทักษ� โพพิทูล ในฐานะหัวหน�าส�วนราชการของส�วนโยธา พร�อมณะทํางาน ได�ร�วมกัน

พิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของแต�ละมิติดังนี้(รายละเอียดตามแบบ

ข�อเสนอและตัวชี้วัดของส�วนโยธา) 

 ๒. ข�าพเจ�า นางจิดาภา ลาวัลย�  ในฐานะ นายกองค�การบริหารส�วนตําบลนิคมห�วยผ้ึง ได�พิจารณาและ

เห็นชอบประเด็นการประเมินและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ เป3าหมาย และรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามท่ีกําหนดใน

แบบข�อเสนอฯ  ท่ีแนบมาพร�อมนี้ และข�าพเจ�ายินดีจะกํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ  นายพิทักษ� 

โพพิทูล และคณะทํางานดังกล�าวให�เปDนไปตามคํารับรองท่ีจัดทําข้ึน 

 ๓. ข�าพเจ�า นายพิทักษ� โพพิทูล ในฐานะหัวหน�าส�วนราชการของส�วนโยธา ได�ทําความเข�าใจ คํารับรองตามท่ี

กําหนดในแบบข�อเสนอฯ ดังกล�าวและขอให�ข�อตกลงกับ นางจิดาภา ลาวัลย�  ว�าจะมุ�งม่ันปฏิบัติราชการให�เกิดผลงาน

ท่ีดี ตามเป3าหมายของตัวชี้วัดในระดับสูงสุด เพ่ือให�บรรลุเป3าหมายแต�ละมิติท่ีให�คํารับรองไว�  

 ๔. ท้ังสองฝNายได�ทําความเข�าใจข�อตกลงในการปฏิบัติราชการและเห็นพ�องกันแล�วจึงได�ลงลายมือชื่อไว�เปDน

สําคัญ 
 

 

 

(นายพิทักษ� โพพิทูล)    (นางจิดาภา ลาวัลย�) 

     หัวหน�าส�วนโยธา           นายกองค�การบริหารส�วนตําบลนิคมห�วยผึ้ง 

            วันท่ี  ๑   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗               วันท่ี  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

 

 



 

 

 

 

เอกสารประกอบท�ายข�อตกลงการปฏิบัติราชการ 

องค�การบริหารส"วนตําบลนิคมห�วยผ้ึง 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 
--------------------------------------------------------------------------- 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖กําหนดให�

องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจัดทําหลักเกณฑ�การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ ซ่ึง

ได�กําหนดให�มีการบริหารราชการเพ่ือให�เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจของรัฐ โดยให�มีการทําความตกลงในการ

ปฏิบัติงาน โดยการจัดทําข�อตกลงการปฏิบัติราชการระหว�างพนักงานกับผู�บริหาร เพ่ือกําหนดเป3าหมายและ

ตัวชี้วัดในการประเมินผล รายละเอียดข�อตกลง ประกอบด�วย 

(๑) ด�านการบริหารภารกิจเพือ่ให�เกิดประโยชน�สุขแก"ประชาชน 

๑. มีการเปYดเผยข�อมูลข�าวสารตาม พ.ร.บ. ข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๒. มีการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารของทางองค�การบริหารส�วนตําบล ในด�านการประชุม 

สภาองค�การบริหารส�วนตําบล 
๓. มีการวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินด�วยการ 

กําหนดมาตรฐานการควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีการสํารวจการวางโครงการสร�าง 
องค�กร/มีคําสั่งแบ�งงานภายในชัดเจน/มีการดําเนินการติดตามประเมินผลระบบ 

ควบคุมภายในและรายงานนายกองค�การบรหารส�วนตําบล 
๔. มีช�องทางการรบัฟ\งความคิดเห็นของประชาชนท่ีได�นําไปพัฒนาหรือแก�ไขป\ญหาโดย 

การประชาสัมพันธ�เชญิชวนให�ประชาชนเข�าร�วมรับฟ\งการประชุมสภาองค�การบรหิาร 
ส�วนตําบลทุกครั้ง 

(๒) ด�านการบริหารราชการเพือ่ให�เกิดผลสมฤทธ์ิตามภารกิจ 

๑. การนําโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามป?ไปดําเนินการ 
๒. การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป? 
๓. มีการบูรณาการร�วมกับองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืน หรือร�วมกับหน�วยงานอ่ืนในด�าน 

- การจดัระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร�อย 
- การวางแผน การส�งเสริมการลงทุนพาณิชยการและการท�องเท่ียว 



๔. มีการพัฒนาความรู�ให�แก�ผู�บริหาร สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล พนักงาน 
ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง 

๕. มีการเปYดโอกาสให�ประชาชนร�วมฟ\งการประชุมสภาองค�การบรหิารส�วนตําบล โดย 
การกําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการให�ประชาชนเข�ารับฟ\ง/มีการประชาสัมพันธ�ให� 
ประชาชนทราบ/มีการจัดสถานท่ีให�กับประชาชนมีการถ�ายทอดการประชุมสภา 
องค�การบริหารส�วนตําบล 
 

(๓) การบริหารราชการอย"างมปีระสิทธิภาพและเกิดความคุ�มค"าในเชิงภารกิจ 

 ๑. มีการจัดทําแผนดําเนินการ 
๒. การแจ�งผลการพิจารณาให�หน�วยงานของรัฐหรือเอกชนท่ียื่นขอ อนุญาต อนุมัติ ความ 

เห็นชอบภายใน ๑๕ วัน 
๓. การแก�ไขป\ญหาความเดือดร�อนของประชาชนภายในกําหนด 

(๔) การลดข้ันตอนการปฏิบัตงาน 

๑. มีการลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน โดยมีการมอบอํานาจ มีการแต�งต้ังคณะทํางาน มีการ 

ใช�เทคโนโลย ี

๒. มีการมอบอํานาจการตัดสนิใจในการพิจารณา การสั่ง การอนุญาต อนุมัติหรอปฏิบัต ิ
ราชการในเรื่องท่ีให�บริการประชาชน 

๓. มีการจัดทําแผนภูมิลดข้ันตอนและการประชาสัมพันธ� 

(๕) การปรับปรุงภารกิจ 

๑. มีการเพ่ิมบริการการจดทะเบียนพาณิชย� ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย� พ.ศ. ๒๔๙๙ 

ซ่ึงได�รับถ�ายโอนมาจากองค�การบริหารส�วนจังหวัด ต้ังแต�วนัท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๗ 

(๖) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต�องการของประชาชน 

๑. มีการกําหนดระยะเวลาแล�วเสร็จของกระบวนงานบริการ 
๒. มีการจัดบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกในสํานักงาน โดยจัด 

- เก�าอ้ีรองรับบริการอย�างชัดเจน 
- ป3ายบอกการบริการอย�างชัดเจน 
- มีแบบคําร�องพร�อมตัวอย�าง 
- มีจุดประชาสัมพันธ�และเจ�าหน�าท่ีอยู�ประจํา 

- มีบริการนอกเวลาราชการในวันหยดุ และบริการช�วงพักเท่ียง 
- สถานท่ีให�บริการโล�ง โปร�ง สะอาด สะดวกสําหรับผู�รบับรกิาร 

- มีน้ําด่ืม นิตยสาร แครื่องรับโทรทัศน� ระบบอินเตอร�เน็ต ให�บริการประชาชน 

 



(๗) การจัดทําคู"มือประมวลจรยิธรรมเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปBองกันผลประโยชน�ทับซ�อนแก"

เจ�าหน�าท่ี 

 การดําเนินการ 

๑.แต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําประมวลจริยธรรม 

๒.จัดอบรมและประชาสัมพันธ�ให�เจ�าหน�าท่ีทราบเก่ียวกับการป3องกันผลประโยชน�ทับซ�อน

แก�เจ�าหน�าท่ี 

๓.การติดตามประเมินผลและรายงานแก�ผู�บังคับบัญชาทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
เอกสารประกอบท�ายคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําป� พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สํานักงานปลัด องค�การบริหารส"วนตําบลนิคมห�วยผ้ึง 

 มิติท่ี ๑. ด�านการบริหารภารกิจเพื่อให�เกิดประโยชน�สุขแก"ประชาชน 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ การเปEดเผยข�อมูลข"าวสารตาม พ.ร.บ.ข�อมูลข"าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

ดําเนินการ 
๑. มีการจัดต้ังศูนย�ข�อมูลข�าวสาร และปรับปรุงการให�บริการภายในศูนย�ฯ 

๒. แต�งต้ังเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบ 
๓. จัดวางเอกสารข�อมูล อย�างน�อย ประกอบด�วย 

- แผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 

- แผนพัฒนาสามป?, แผนดําเนนิการ 
- งบประมาณรายจ�ายประจําป? 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป? 
- รายงานการประชุมสภาองค�การบรหิารส�วนตำบล 
- ข�อมูลการจัดซ้ือจัดจ�าง 

- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรปุผลการจัดซ้ือจัดจ�าง 
- หลักฐานการเข�าใช�บริการของประชาชน 

๔. มีระบบการให�ข�อมูล ขอรับข�อมูลข�าวสาร และรวบรวมข�อมูลของผู�ใช�บริการ 

๕. มีระบบอินเตอร�เน็ตให�บริการภายในศูนย� 
 

  ตัวช้ีวัดท่ี ๒ ช"องทางประชาสัมพันธ�สําหรับเผยแพร"ข�อมูลข"าวสารและผลงานขององค�การบริหาร 

ส"วนตําบล 

ดําเนินการ 

๑. บอร�ดประชาสัมพันธ�ของสํานักงาน และในพ้ืนท่ีองค�การบริหารส�วนตําบล/หมู�บ�าน 
๒. สื่อสิ่งพิมพ�ข�าวสารขององค�การบริหารส�วนตําบล 



๓. หอกระจายข�าว/เสียงตามสายชุมชน 
๔. วิทยุชุมชน/วิทยุกระจายเสยีง 
๕. สื่อประชาสัมพันธ� โทรทัศน�ระบบดาวเทียม และทีวีท�องถ่ิน 

๖. บอร�ดประชาสัมพันธ�ในชุมชน 
๗. เว็บไซต� 
๘. หนังสือพิมพ� 

๙. หน�วยประชาสัมพันธ�เคลื่อนท่ี/การโฆษณาผ�านรถกระจายเสียง 

  ตัวช้ีวัดท่ี ๓ การจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ"นดินว"าด�วยการ

กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ดําเนินการ 

๑. การสสํารวจการวางโครงสร�างขององค�กร 

- จัดทําคําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในให�เปDน 
ป\จจุบัน 

- ดําเนินการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและรายงานต�อนายกองค�การ 
บริหารส�วนตําบล 

- มีคําสั่งแบ�งงานภายในของส�วนต�างๆชัดเจนและเปDนป\จจุบัน 

๒. การจัดทํารายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการจัดการควบคุม 
ภายใน (ข�อ ๕) ครบ ๕ องค�ประกอบ และมีการตรวจสอบตดตามประเมินผล 

๓. การนนําจุดอ�อนจากรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ข�อ ๖) ตามระเบียบ 
คตง. ในระดับหน�วยงานย�อย (สานัก/ส�วน) และระดับองค�กรไปดําเนินการ 

ตัวช้ีวัดท่ี  ๔ จัดทําช"องทางการรับฟIงความคิดเห็นของประชาชนท่ีได�นําไปพัฒนาและ/หรือ 

แก�ไขปIญหา 

  ดําเนินการ 

  ๑. ตู�/กล�องรับความคิดเห็น (มอบหมายผู�ดูแลและทําการรวบรวม) 

  ๒. จัดประชุมประชาคม/เวทีชาวบ�าน 
  ๓. การสํารวจความคิดเหน็และรับฟ\งความคิดเหน็โครงการพัฒนาองค�การบรหิารส�วนตําบล 

  ๔. การรับฟ\งความคิดเห็นและรับฟ\งความคิดเหน็โครงการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบล 
  ๕. การเข�าร�วมรับฟ\งในการประชุมท�องถ่ิน 

   ตัวช้ีวัดท่ี ๕ การบริหารงบประมาณขององค�การบริหารส"วนตําบล 

  ดําเนินการ 

  ๑. จัดทําข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป? ภายใน ๑ ตุลาคม 



  ๒. สําเนาประกาศงบประมาณรายจ�ายประจําป?ให�ผู�กํากับดูแลภายใน ๑๕ วัน 
  ๓. รายงานข�อมูลรายรับ-รายจ�ายงบประมาณรายจ�ายประจาํป? 

  ๔. ควบคุมการโอนเงินและการเปลีย่นแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ�ายประจําป? 

งบประมาณให�เปDนไปตามระเบียบของทางราชการ 

 

 
มิติท่ี ๒. ด�านการบริหารงานเพื่อให�เกิดผลสัมฤทธ์ิต"อภารกิจ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ การจัดทําแผนพฒันาสามป�ตามข้ันตอนระเบียบ มท.ว"าด�วยการจัดทํา 

แผนพฒันาของ อปท.พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ดําเนินการ 
๑. มีการแต�งต้ังคณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลครบทุกภาคส�วน 
๒. การจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนนุการจัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหาร 

ส�วนตําบล 
๓. การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค�การบรหิารส�วนตําบล 
๔. ประกาศใช�แผนพัฒนาภายในเดือนมิถุนายน 

๕. มีการแจ�งแผนพัฒนาฯ ท่ีผู�บริหารท�องถ่ินอนุมัติแล�วให�สภาท�องถ่ินทราบ และปYด 

ประกาศให�ประชาชนทราบ พร�อมท้ังจัดทําสื่อประชาสัมพันธ�แผนพัฒนาฯ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ การเปEดโอกาสให�ประชาชนมีส"วนร"วมในการวางแผนพฒันาสามป� 

ดําเนินการ 

๑. การเผยแพร�และประชาสัมพันธ�แผนพัฒนาสามป?ให�ชุมชนทราบ โดยจดัทํา 
เปDนเอกสารประชาสัมพันธ� 

๒. ตรวจสอบโครงการในแผนพัฒนาโดยกําหนดจากแผนชุมชนให�ได�มากกว�า 
ร�อยละ 60 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓ โครงการในแผนพฒันาสามป� มาจัดทํางบประมาณรายจ"ายประจําป� 

ดําเนินการ 

๑. ดําเนินการศึกษาความเหมาะสมโครงการในแผนพัฒนาให�ได�รับงบประมาณ 
ในการดําเนินการมากกว�าร�อยละ ๖๐ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔ การสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนชุมชนสู"การพัฒนาท�องถ่ินและจังหวัดแบบ 

บูรณาการ 

ดําเนินการ 

๑. ดําเนินการการบูรณาการการสนบัสนนุ จัดทําทบทวนปรบัปรุงแผนชมุชน 
สนับสนุนการพัฒนาทักษะ ความรู� ผู�นําหมู�บ�านชุมชนและท�องถ่ิน 
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๒. สนับสนนุ จัดทําทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนระดับหมู�บ�านและตําบล  

สนับสนุนการสร�างเครือข�ายความร�วมมือภาคประชาชน 

ตัวช้ีวัดท่ี  ๕ การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท�องถ่ินตามระเบียบฯ 

ดําเนินการ 

๑. แต�งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลครบทุกภาคส�วน 
๒. มีการประชุมกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
๓. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและจัดทํารายงานลงข�อมูลใน 

ระบบ e-plan 
๔. รายงานผลการพัฒนาและข�อเสนอแนะการติดตามประเมินผลโครงการใน 

แผนต�อสภาท�องถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน 
๕. จัดทํารายงานการดําเนินงานตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ และ 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลให�ประชาชนทราบ พร�อมท้ังจัดทําสื่อประชาสัมพันธ� 

ตัวช้ีวัดท่ี ๖ การจัดทําข�อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว"างส"วนราชการกับผู�บริหาร 

ท�องถ่ิน 

ดําเนินการ 

๑. จัดทําข�อตกลงในการปฏิบัติราชการของสาํนักปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล 
ให�ครอบคลุมตามหลักการบรหิารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 

๒. รวบรวมข�อตกลงในการปฏบัิติราชการของทุกส�วนราชการ 
๓. จัดทําข�อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส�วนราชการระหว�างส�วนราชการ 

กับผู�บริหารท�องถ่ินประชาสัมพันธ� พร�อมแจ�งให�ทุกส�วนราชการปฏิบัต ิ

ตัวช้ีวัดท่ี  ๗ โครงการซ่ึงได�บูรณาการปฏิบัติงานร"วมกับหน"วยงานอืน่/อปท. 

ดําเนินการ 

๑. บูรณาการโครงการของสาํนักปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลกับหน�วยงาน/ 
อปท.อ่ืน  จํานวน ๑ ด�าน 

ตัวช้ีวัดท่ี ๘ การส"งเสริมพัฒนาความรู� ความสามารถให�แก"ข�าราชการหรอพนักงานส"วน 

ท�องถ่ิน 

ดําเนินการ 

๑. จัดฝhกอบรมความรู�ด�านการจัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบล การ 
บริหารโครงการ งบประมาณ และงานระเบียบกฎหมาย และส�งบุคลากรเข�ารบัการฝhกอบรม 

๒. จัดให�มีการแลกเปลีย่นความรู�ระหว�างบุคลากรในสํานักปลัดองค�การบริหาร 
ส�วนตําบล ผ�านกระบวนงานในสํานักปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล 

๓. จัดทําคู�มือการปฏิบัติงานกฎหมายท�องถ่ินเผยแพร�ให�แก�บุคลากรองค�การ 
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บริหารส�วนตําบลนิคมห�วยผึ้ง 

มิติท่ี ๓. ด�านการบริการภารกิจอย"างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ�มค"าในเชิงภารกิจ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ การเผยแพร"เปBาหมายแผนการดํานินงานระยะเวลาแล�วเสร็จของงานหรือ 

โครงการงบประมาณท่ีใช� เพื่อให�ข�าราชการหรือพนักงานส"วนท�องถ่ินและประชาชนทราบ 

 

ดําเนินการ 

๑. บอร�ดประชาสัมพันธ�ของสาํนักงาน 

๒. สื่อสิ่งพิมพ�ข�าวสารขององค�การบริหารส�วนตําบล 

๓. หอกระจายข�าว/เสียงตามสาย 

๔. เว็บไซต� 
๕.วิทยุชุมชน/วิทยุกระจายเสยีง 

๖. หนังสือพิมพ� 
๗. บอร�ดประชาสัมพันธ�ในชุมชน 
๘. หนังสือแจ�งนายอําเภอ 

๙. หนังสือแจ�งนายกองค�การบริหารส�วนตําบล 

ตัวช้ีวัดท่ี  ๒ การบริหารพัสดุของสํานักปลัดองค�การบริหารส"วนตําบล 

ดําเนินการ 

1. การจัดทํารายงานขออนุมัติจัดซ้ือ จัดจ�าง ในส�วนของสํานักปลัดองค�การ 

บริหารส�วนตําบล ให�เปDนไปตามแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบล แผนการใช�จ�ายเงินและงบประมาณ 
๒. การจัดทําบัญชีควบคุมและตรวจสอบการใช�ครุภัณฑ�ของส�วน ให�เปDนป\จจุบัน 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓ การแจ�งการพิจารณาให�หน"วยงานของรฐัและเอกชนท่ียื่นคําขออนุญาต 

อนุมัติ หรือความเห็นชอบขององค�การบริหารส"วนตําบลภายในกําหนด 

ดําเนินการ 

๑. แจ�งผลการพิจารณาในส�วนงานของสํานักปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล 
ภายใน ๑๕ วัน หรือตามประกาศท่ีกําหนด 

ตัวช้ีวัดท่ี  ๔ กระบวนการแก�ไขปIญหาความเดือดร�อนของประชาชน 

ดําเนินการ 
๑. การจัดทําบัญชีรบัเรื่องราวร�องเรียนร�องทุกข�พร�อมรายงานประจําป? โดยศูนย� 

รับเรื่องราวร�องเรียนร�องทุกข�ขององค�การบริหารส�วนตําบลนิคมห�วยผึ้ง 
๒. มอบหมายเจ�าหน�าท่ีผู�รับผดิชอบเร�งรัดดําเนินการกําหนดแนวทางการดําเนนิการ 
๓. การดําเนินการแก�ไขป\ญหาหรือแจ�งผลความคืบหน�าให�ประชาชนทราบตาม 
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กระบวนการ 
๔. จัดรายงานผลการแก�ไขป\ญหาและแก�ไขให�ทราบและปรับปรุงกระบวนการแก�ป\ญหา 

มิติท่ี ๔. ด�านการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ดําเนินการ 

๑. มอบอํานาจการตัดสินใจในการพิจารณา การสั่ง การอนุญาต หรือการปฏิบัติ 
ราชการในเรื่องท่ีให�บริการประชาชน โดยจัดทําเปDนหนังสือ/คําสั่งระบุชื่อให�เจ�าหน�าท่ีงานร�องเรียนร�องทุกข�รักษาการ

แทน และแจ�งเวียนให� ข�าราชการ/พนักงาน/ประชาชนทราบ 
๒. ดําเนินการลดข้ันตอนในกระบวนงานของสาํนักปลัดองค�การบริหารส�วน 

ตําบล อย�างน�อย ๑ กระบวนงาน 
๓. นําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช�ในการสบืค�นขอมูลทางด�านกฎหมาย และข�อมูลเรื่องราว 

ร�องเรียนร�องทุกข� 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ แผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนนิการ รวมท้ังรายละเอยีดอืน่ๆ 

ประชาสัมพนัธ�ให�ประชาชนทราบ 

ดําเนินการ 

๑. การจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลา ประกาศ ณ จุดบริการท่ีประชาชน 
มองเห็นชดัเจนรวมท้ังประชาสัมพันธ�ให�ทราบโดยวิธีอ่ืนๆ 

ตัวช้ีวัดท่ี 3 การทบทวนปรับปรุง เปล่ียนแปลงหรอืยกเลิกบทบาทภารกิจ หรือ 

ข�อบัญญัติ 

ดําเนินการ 

1. การต้ังคณะทํางาน โดยการวิเคราะห� ทบทวนข�อบัญญัติระเบียบองค�การ 
บริหารส�วนตําบลหรือภารกิจ 

๒. การบันทึก วิเคราะห� และสรุปผลการพิจารณาเสนอผู�บริหาร 
๓. รวบรวมข�อกฎหมายท่ีประชาชนควรรู� เพ่ือประชาสัมพันธ�ในชุมชน 

มิติท่ี 5. ด�านการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต�องการของประชาชน 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ มีการกําหนดระยะเวลาแล�วเสร็จของงานบริการสาธารณะของแต"ละ 

งาน และประกาศให�ประชาชนทราบ 

ดําเนินการ 

๑. กําหนดให�มีแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของสํานักปลัดองค�การ 

บริหารส�วนตําบลให�ประชาชนทราบ 
๒. จัดให�มีบอร�ดประชาสัมพันธ�งานของสาํนักปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล 
๓. จัดทําสื่อสิ่งพิมพ�ข�าวสารงานบริการสาธารณะขององค�การบริหารส�วนตําบล 
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๔. ส�งขาวสารเก่ียวกับงานบรกิารสาธารณะประชาสัมพันธ�ทางหอกระจายข�าว/เสียงตาม
สาย 

๕. นําข�าวสารการบริการสาธารณะเสนอทางเว็บไซต� 
๖. จัดส�งข�าวงานบริการสาธารณะทางวิทยชุุมชน/วิทยุกระจายเสียง/โทรทัศน� 
๗. ส�งข�าวประชาสัมพันธ�งานบริการสาธารณะลงหนังสือพิมพ� 
๘. จัดสงสรุปข�าวลงบอร�ดประชาสัมพันธ�ในชุมชน 
 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ จัดบริการเพื่ออํานวยความสะดวกท่ีจัดให�แก"ประชาชนในการขอรับบริการ 

ดําเนินการ 
๑. ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 

๒. อุปกรณ�สารสนเทศ 

๓. วัสดุอุปกรณ�สํานักงาน 
๔. อินเตอร�เน็ต จัดให�มีเพ่ิมเติมในชุมชน 
๕. มุมหนังสือ 
๖. บริการน้ําด่ืม 

๗. ป3ายบอกทาง/แผนผังกําหนดผู�รับผดิชอบชัดเจน 
๘. มีแบบคําร�องพร�อมตัวอย�าง 
๙. มีจุดประชาสัมพันธ�และมีเจ�าหน�าท่ีประจําสานักงานฯ 
๑๐. มีการบริการล�วงเวลาทํางาน พักเท่ียง หรือวันหยุดราชการ ในงานเคาน�เตอร� 

ประชาสัมพันธ� 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓ การแจ�งผลการดําเนินการ เรื่องร�องเรียน เสนอแนะ สอบถาม หรือเสนอ 

ความคิดเห็นจากประชาชนหรือส"วนราชการ 

ดําเนินการ 

1. แจ�งผลดําเนินการงานศูนย�รับเรื่องราวร�องทุกข�องค�การบริหารส�วนตําบล 
นิคมห�วยผึ้งภายใน ๑๕ วัน หรือภายในระยะเวลาท่ีกําหนดและดําเนินการได�มากกว�าร�อยละ ๘๐ 

มิติท่ี 6. ด�านการพฒันาความรู�และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ การประเมนิผลการปฏิบัติงาน 

ดําเนินการ 

๑. แต�งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีบุคคลภายนอกร�วมเปDน 
กรรมการจัดประชุมและดําเนนิการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงงาน 

๒. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกจ คุณภาพของบรการ และความคุ�มค�าของ 
ภารกิจ รวมท้ังความพึงพอใจของประชาชน 
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ตัวช้ีวัดท่ี ๒ มีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต"อการจัดการบริการสาธารณะ 

ดําเนินการ 

๑. จ�างสถาบันการศึกษาภาครัฐมาดําเนินการประเมินความพึงพอใจ 
๒. กําหนดงานบริการท่ีจะดําเนินการประเมินอย�างน�อย ๕ บริการ 
๓. ดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตามเป3าหมายคุณภาพการ 

ให�บริการ ๕ ด�าน 

๔. วิเคราะห�ผลการประเมินกําหนดแนวทางและสรปุเสนอผู�บริหาร 
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เอกสารประกอบท�ายคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

กองคลัง องค�การบริหารส"วนตําบลนิคมห�วยผ้ึง 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

……………….. 
มิติท่ี ๑. ด�านการบริหารภารกิจเพื่อให�เกิดประโยชน�สุขแก"ประชาชน 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ การเปEดเผยข�อมูลข"าวสารตาม พ.ร.บ.ข�อมูลข"าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

ดําเนินการจัดทําและประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนและผู�สนใจท่ัวไปทราบ 

- ข�อมูลจัดซ้ือจัดจ�าง 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 

- สรปุผลการจัดซ้ือจัดจ�าง 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ การจัดให�มีช"องทางประจําสําหรับเผยแพร"ข�อมูลข"าวสารและผลงานของอปท. 
- จัดทํารายงานข�อมูล รายรับ-รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจําป? 

- ข�อมูลจัดซ้ือจัดจ�าง 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรปุผลการจัดซ้ือจัดจ�าง 

ตัวช้ีวัดท่ี 3 การบริหารงบประมาณ 

- จัดทํารายงานข�อมูล รายรับ-รายจ�าย งบประมาณประจําป? 

ตัวช้ีวัดท่ี 4 การรายงานฐานะทางการเงินการคลัง (รายงานภายในวันท่ี ๓๑  ตุลาคม) 

- ตรวจสอบหลักฐาน เอกสารส�งงบแสดงการเงินฯ ให� สตง. 

มิติท่ี ๒. ด�านการบริหารงานเพื่อให�เกิดสัมฤทธ์ิผลต"อภารกิจของ อปท. 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 อปท.ดําเนินการจัดทําข�อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว"างส"วนราชการ 

กับผู�บริหารท�องถ่ิน (ตามหนังสือ ว ๔๓๕ ลว. ๑๑ ก.พ. ๒๕๔๘) 

- จัดทําข�อตกลงในการปฏิบัตริาชการของส�วนการคลังให�ครอบคลุมตามหลักการบริหาร 

กิจการบ�านเมืองท่ีดี 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ อปท.ส"งเสริมพัฒนาความรู�ความสามารถให�แก"ข�าราชการหรือพนักงาน 

ส"วนท�องถ่ินดําเนินการจัดการอบรมบุคลากรอย"างต"อเนื่อง 

- จัดฝhกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรส�วนการคลัง 

 - ส�งพนักงานเข�ารับการฝhกอบรม 
มิติท่ี ๓. ด�านการบริหารภารกิจอย"างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ�มค"าในเชิงภารกิจ 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 การบริหารพัสดุ อปท. ดําเนินการดังต"อไปนี ้

- จัดทํารายงานขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ�างต�อผู�สั่งจ�าย 
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- แต�งต้ังผู�แทนชุมชนหรือประชาคม เข�าร�วมเปDนกรรมการจดัซ้ือจัดจ�าง โดยวธิีการสอบ 
ราคา  ประกวดราคา และวิธีพิเศษ 

- การส�งประกาศและเอกสารการสอบราคา ไปเผยแพร�ตามหลักเกณฑ�ท่ีระเบียบกำหนด 

- จัดทําป3ายประชาสัมพันธ�งานก�อสร�างในพ้ืนท่ี 
- จัดทําสรปุผลการจัดซ้ือจัดจ�าง ทุกเดือน 
- จัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑ� 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 มีการจัดทําแผนปฏิบัตการจัดซ้ือจัดจ�าง 

- การติดตามการดําเนนิการเก่ียวกับระเบียบ มท. ว�าด�วยการพัสดุฯมีแผนและจัดซ้ือจัด 

จ�างตามท่ีปรากฏในแผน (ตรวจจากแผนการจัดซ้ือจัดจ�างประจําป?งบประมาณ) 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓ การจัดทําระบบแผนท่ีภาษีและลงทะเบียนทรพัย�สิน (ด�วยมือ หรือ IT) 

- ตรวจสอบจากแบบสํารวจ ผท.๒, ผท.๓, ผท.๗, ผท.๔ และ ผท.๕ 

มิติท่ี ๔. ด�านการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ อปท. ดําเนินการลดข้ันตอนการปฏิบัตงาน ดังนี้ 

- มอบอํานาจการตัดสินใจ 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 อปท. มอบอํานาจการตัดสินใจอย"างไร 
- การมอบอํานาจท่ีทําเปDนหนงัสือ/คําสั่ง ระบุชื่อผู�รับมอบอํานาจไว�อย�างชัดเจน 

ตัวช้ีวัดท่ี 3 อปท. มีการจัดทําแผนภูมิลดข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการ รวมท้ัง 

รายละเอียดอืน่ๆ ประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนทราบ 

- มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและกําหนดระยะเวลา และประกาศ ณ จุดท่ีให�บริการท่ี 

ประชาชนมองเหน็ชัดเจน 

มิติท่ี ๕. การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต�องการของประชาชน 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ การกำหนดระยะเวลาแล�วเสร็จของงานบริการสาธารณะของแต"ละงาน 

และประกาศให�ประชาชนทราบ ตามแนวทางท่ี มท. กําหนด (๑๑ กระบวนงาน) 

- มีการกําหนดระยะเวลา และประกาศให�ประชาชนทราบครบทุกกระบวนงาน รวมท้ัง 
เพ่ิมกระบวนงานบริการอ่ืนๆ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ การจัดบริการเนวยความสะดวกให�แก"ประชาชน ณ สํานักงาน 

- จัดเก�าอ้ีรองรับบริการประชาชนอย�างเพียงพอ 
- มีป3ายบอกทาง/แผนผังกําหนดผู�รับผดิชอบแต�ละข้ันตอนท่ีชัดเจน 

- มีแบบคำร�องพร�อมตัวอย�างต�างๆ 

- มีจุดประชาสัมพันธ�และเจ�าหน�าท่ีประจําอยู� 

- มีบริการล�วงเวลา พักเท่ียง หรือวันหยุด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบท�ายคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ส"วนโยธา องค�การบริหารส"วนตําบลนิคมห�วยผ้ึง 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มิติท่ี ๑ การบริหารราชการเให�เกิดประโยชน�สุขแก"ประชาชน 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข�อมูลข"าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

มีการให�ข�อมูลข�าวสารทางราชการ ดังนี้ 
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๑. มีการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารทางอินเตอร�เน็ต 
๒. มีการเก็บบันทึกสถิติประชาชนมาขอข�อมูลข�าวสาร 

มิติท่ี ๔ การลดข้ันตอนการปฏบัิติงาน 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ การมอบอํานาจการตัดสินใจในการพิจารณา การส่ัง การอนุญาต อนุมัติ หรือปฏิบัติ 

ราชการในเรื่องท่ีให�บริการประชาชน 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ แผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติให�บริการประชาชน ณ จุดบริการ 

กําหนดให�มีแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติให�บริการประชาชน ณ จุดบริการ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓ ศูนย�บริการรวมองค�การบริหารส"วนตําบล 

กําหนดให�มี 
๑. จัดให�มีศูนย�บริการร�วมองค�การบริหารส�วนตําบลตามข�อแนะนําของกระทรวงมหาดไทย 
๒. จัดต้ังและให�บริการร�วมกับหน�วยงานภายในองค�การบรหิารส�วนตําบล 

๓. จัดต้ังและให�บริการร�วมกับหน�วยงานภายนอก 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔ การเผยแพร"ข้ันตอนและระยะเวลาในการให�บริการ 

ทําการเผยแพร�ข้ันตอนและระยะเวลาการให�บริการ ดังนี้ 

๑. ประกาศ/คําสั่ง 
๒. แผ�นพับ/ใบปลิว 
๓. ทางอินเตอร�เน็ต 
๔. วารสาร/เอกสารต�างๆ 
๕. เสียงตามสาย/วิทยุกระจายเสียง 

มิติท่ี ๕ การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต�องการประชาชน 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ การปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  ปรับปรุงการดําเนนิการ ดังนี้ 

๑. แต�งต้ังคณะทํางาน 

๒. มีการประชุมคณะทํางาน 
๓. มีแผนการปรับปรุงงาน 
๔. มีการดําเนินการตามแผน 
๕. มีการประเมินผลการดําเนนิการ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ มีการกําหนดระยะเวลาแล�วเสร็จของกระบวนงานให�บริการ 

กําหนดจํานวนงานบริการ มีการกําหนดระยะเวลาแล�วเสรจ็ของกระบวนงาน 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓ มีการอํานวยความสะดวกแก"ประชาชน  ดําเนินการอํานวยความสะดวกให� 

ประชาชน ดังนี้ 

๑. แผนผังกําหนดผู�รับผิดชอบ 
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๒. การให�บริการล�วงหน�าก�อนเวลาทําการ หรือช�วงพักเท่ียง หรือวันหยุดราชการ 
๓. มีคอมพิวเตอร�ให�บริการอินเตอร�เนต็ 

๔. มีกล�องตู�รับฟ\งความคิดเห็น 
๕. มีแบบฟอร�มคําร�องต�างๆ และตัวอย�างการกรอก 
๖. มีเอกสาร/แผ�นพับ ประชาสัมพันธ�ข�อมูลข�าวสารต�างๆ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔ ตอบข�อร�องขอหรือร�องเรียนหรอืแจ�งผลดําเนินการ 

ดําเนินการตอบข�อร�องขอหรือร�องเรียนหรือแจ�งผลการดําเนนิการเปDนหนงัสือให� 

ประชาชนทราบตามกําหนดระยะเวลาท่ีประกาศไว� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

เอกสารประกอบท�ายคํารับรอง 

ตัวช้ีวัดและแนวทางการตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

องค�การบริหารส"วนตําบลนิคมห�วยผ้ึง อําเภอห�วยผ้ึง จังหวัดกาฬสินธุ� 

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

  เพ่ือให�การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการท่ีได�ให�คํารับรองไว�  เกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีเปDนรูปธรรมเปDน

กลางและสามารถตรวจสอบได� จึงกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการและแนวทางการตรวจสอบไว�ดังนี้ 

  ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 

  กําหนดตัวชี้วัดเปDนร�อยละในแต�ละด�าน ดังนี้ 

ท่ี ด�าน เกณฑ�ชี้วัด หมายเหตุ 

1 การบริหารราชการเพ่ือให�เกิดประโยชน�สุขของประชาชน ไม�ต่ํากว�าร�อยละ 70  

2 การบริหารราชการเพ่ือให�เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจ ไม�ต่ํากว�าร�อยละ 70  

3 การบริหารราชการอย�างมีประสิทธิภาพและเกิดความ

คุ�มค�าในเชิงภารกิจ 

ไม�ต่ํากว�าร�อยละ 70  

4 การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ไม�ต่ํากว�าร�อยละ 70  

5 การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต�องการ

ของประชาชน 

ไม�ต่ํากว�าร�อยละ 70  

6 การพัฒนาความรู�และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ไม�ต่ํากว�าร�อยละ 70  

 

  แนวทางการตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

  ใช�ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการระดับอําเภอและหรือจังหวัดในการประเมินองค�กรปกครอง

ส�วนท�องถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี ประจําป? 2558 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบท�ายคํารับรอง 

กรอบการประเมินผล ประเด็นการประเมินผล เปBาหมาย/เกณฑ�การให�คะแนน ผลการปฏิบัติราชการ 

องค�การบริหารส"วนตําบลนิคมห�วยผ้ึง อําเภอห�วยผ้ึง จังหวัดกาฬสินธุ� 

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

1. ด�านการบริหารราชการเพ่ือให�เกิดประโยชน�สุขของประชาชน 

คะแนนเต็ม 25 

คะแนนท่ีได�  

 

วิธีการประเมิน เกณฑ�การประเมิน 
เกณฑ�การ

ให�คะแนน 

1.1 ตรวจสอบหลักฐานว�าองค�กรปกครองส�วน

ท�องถ่ินมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข�อมูล

ข�าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้ 

1. มีการจัดต้ังศูนย�ข�อมูลข�าวสารและจัดสถานท่ีให�

ประชาชนเข�าตรวจดูข�อมูล 

2. แต�งต้ังคณะกรรมการข�อมูลข�าวสาร 

3. มีป3ายประชาสัมพันธ�ศูนย�ข�อมูลข�าวสาร 

4. มีการมอบหมายหรือแต�งต้ังเจ�าหน�าท่ีดูแลงาน

ข�อมูลข�าวสาร 

5. มีการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารทางอินเตอร�เน็ต 

6. มีการเก็บสถิติประชาชนมาใช�บริการศูนย�ข�อมูล

ข�าวสาร 

7. มีการจัดทําบัญชีรายการหรือดัชนีรายการข�อมูล

ข�าวสารท่ีอยู�ในศูนย�ข�อมูลข�าวสาร 

� มีการดําเนินการ ทุกกิจกรรม 

� มีการดําเนินการ 5-6 กิจกรรม

� มีการดําเนินการ 4 กิจกรรมลง

มา 

� ไม�มีการดําเนินการ  

5 

3 

1 

 

0 

 

1.2 ตรวจสอบเอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ� หรือสิ่งบ�งชี้อ่ืน

ใดท่ีแสดงให�เห็นว�าองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินนั้น 

ๆ ได�เปYดเผย/เผยแพร�ข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับ

นโยบาย ผลการดําเนินงานและการจัดซ้ือจัดจ�าง

ให�คะแนนตามประเภทของกิจกรรม

ท่ีทําการเผยแพร�ทางสื่อต�าง ๆ ดังนี้ 

� ประกาศเผยแพร�ท้ังหมด  

� ประกาศเผยแพร� 6-7 ประเภท 

 

 

5 

3 



ของท�องถ่ินให�ประชาชนหรือผู�สนใจท่ัวไปได�รับ

ทราบดังนี้ 

1. แผนพัฒนาท�องถ่ินประจําป? 

2. เอกสารงบประมาณประจําป? 

3. แผนการจัดหาพัสดุ 

� ประกาศเผยแพร� 4-5 ประเภท  

� ประกาศเผยแพร� 3 ประเภทลง

มา 

1 

0 

 

วิธีการประเมิน เกณฑ�การประเมิน 
เกณฑ�การ

ให�คะแนน 

4. ผลการจัดซ้ือจัดจ�าง 

5. รายงานทางการเงิน 

6. รายงานการประชุมสภาท�องถ่ิน 

7. รายงานการประชุมคณะผู�บริหารท�องถ่ิน 

8. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป? 

  

1.3 ตรวจสอบว�าองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีการ

ส�งเสริมหรือสนับสนุนเพ่ือดําเนินกิจกรรมด�านการ

แก�ไขป\ญหาการทุจริตคอรัปชั่น ดังนี้หรือไม� 

1. มีการประชาสัมพันธ�รายรับรายจ�ายให�ประชาชน

ทรายอย�างกว�างขวางทางสื่อสิ่งพิมพ�หรือวิทยุหรือ

อินเตอร�เน็ต 

2. มีการจัดทําเอกสาร สิ่งพิมพ�หรือสื่อประเภทอ่ืน

เพ่ือประชาสัมพันธ�รายละเอียดโครงการและราคา

กลางในการจัดซ้ือจัดจ�าง 

3. มีการประกาศสอบราคา ประกาดราคาทาง

อินเตอร�เน็ต 

4. มีการเผยแพร�ข�าวสารการสอบราคา ประกวด

ราคาทางสื่อต�าง ๆ หรือไม� เช�น วิทยุกระจายเสียง 

สถานีโทรทัศน�หรือสื่อต�าง ๆ 

5. มีการแต�งต้ังประชาชนเข�าร�วมในการจัดซ้ือจัด

จ�างโดยผ�านประชาคม 

� มีการดําเนินการ 8 กิจกรรมข้ึน

ไป 

� มีการดําเนินการ 6-7 กิจกรรม 

� มีการดําเนินการ 4-5 กิจกรรม  

� มีการดําเนินการ 3 กิจกรรมลง

มา 

5 

 

3 

1 

0 

 



6. มีการประชาสัมพันธ�กําหนดวันเวลาท่ีจะตรวจ

รับงานจ�างเหมาก�อสร�างให�ประชาชนรับทราบ 

7. มีป3ายประกาศรับแจ�งข�าวสารการทุจริต 

8. มีการพัฒนาจิตสํานึกและจรรยาบรรณให�กับ

เจ�าหน�าท่ี 

9. มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนเข�ารับฟ\งการ

ประชุมสภาท�องถ่ินทางสื่อต�าง ๆ 

 
 

 

วิธีการประเมิน เกณฑ�การประเมิน เกณฑ�การ

ให�คะแนน 

1.4 ตรวจสอบว�าองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีการ

ประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการ

ให�บริการของท�องถ่ินหรือไม�อย�างไร 

1. สํารวจความพึงพอใจ 

2. นําผลมาวิเคราะห�หาแนวทาง 

3. มีแผนการดําเนินการ 

4. มีการดําเนินการตามแผน 

5. ทบทวนผลการดําเนินการ 

� มีการดําเนินการ ทุกข�อ 

� มีการดําเนินการ ข�อ 1-4 

� มีการดําเนินการ ข�อ 1-3  

� มีการดําเนินการ ข�อ 1-2 

� มีการดําเนินการ ข�อ 1 

� ไม�มีการดําเนินการ 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

 

1.5 ตรวจสอบว�ามีการประชาสัมพันธ�เชิญชวนให�

ประชาชนร�วมรับฟ\งการประชุมสภาท�องถ่ิน 

 

� มีประชาสัมพันธ�ทุกครั้ง 

� มีการประชาสัมพันธ�ในบางครั้ง 

� ไม�มีการประชาสัมพันธ�  

3 

1 

0 

1.6 หน�วยตรวจสอบของจังหวัด/อําเภอดําเนินการ

ตรวจสอบทางบัญชี รายงานทางการเงินและการ

บัญชีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

� ไม�พบการปฏิบัติท่ีผิดระเบียบ 

� พบการปฏิบัติท่ีผิดระเบียบ 

 

2 

0 

 

 



2. ด�านการบริหารราชการเพ่ือให�เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจ 

คะแนนเต็ม 20 

คะแนนท่ีได�   
 

วิธีการประเมิน เกณฑ�การประเมิน 
เกณฑ�การ

ให�คะแนน 

2.1 ตรวจสอบว�าประชาชนมีส�วนร�วมในการ

คัดเลือกผู�แทนประชาคมเข�าเปDนคณะกรรมการ

พัฒนาท�องถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา

แผนพัฒนาท�องถ่ิน และคณะกรรมการติดตาม

ประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน 

� ประชาชนมีส�วนร�วมคัดเลือกท้ัง 

3 คณะ 

� ประชาชนมีส�วนร�วมคัดเลือก 2 

คณะ 

� ประชาชนมีส�วนร�วมคัดเลือก 1 

คณะ 

� ประชาชนไม�มีส�วนร�วมคัดเลือก 

5 

 

3 

 

1 

 

0 

2.2 ตรวจสอบว�าองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน นํา

โครงการ/กิจกรรมท่ีเปDนข�อเสนอของประชาคม

ท�องถ่ินหรือแผนชุมชนมาบรรจุไว�ในแผนพัฒนา

สามป?หรือไม� 

� บรรจุไม�ต่ํากว�าร�อยละ 25 

� บรรจุร�อยละ 15-24 

� บรรจุร�อยละ 5-14  

� บรรจุต่ํากว�าร�อยละ 5 

5 

3 

1 

0 

2.3 ตรวจสอบว�ามีการนําโครงการและกิจกรรมใน

แผนพัฒนาสามป?ไปดําเนินการได�มาน�อยเพียงใด 

 

� ดําเนินการได�มากกว�าร�อยละ 70 

� ดําเนินการได�ร�อยละ 50-70 

� ดําเนินการได�น�อยกว�าร�อยละ 50  

2 

 

1 

0 

2.4 ตรวจสอบว�ามีการรายงานการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาสามป? 

 

� มีการแต�งต้ังคณะกรรมการฯ มี

การประชุมและมีการรายงานผล 

� มีการแต�งต้ังคณะกรรมการฯ ไม�

มีการประชุมแต�มีการรายงานผล 

� มีการแต�งต้ังคณะกรรมการฯ ไม�

มีการประชุมและไม�มีการรายงานผล 

� ไม�มีการดําเนินการ  

5 

 

3 

 

1 

 

0 



2.5 ตรวจสอบว�ามีการดําเนินภารกิจตามแผนการ

กระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

ท้ัง 6 ด�านหรือไม� 

� มีการดําเนินการครบท้ัง 6 ด�าน 

� มีการดําเนินการ 3-5 ด�าน 

� มีการดําเนินการ 2 ด�านลงมา 

 

3 

1 

0 

3. ด�านการบริหารราชการอย�างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ�มค�าในเชิงภารกิจ 

คะแนนเต็ม 11 

คะแนนท่ีได�   
 

วิธีการประเมิน เกณฑ�การประเมิน 
เกณฑ�การ

ให�คะแนน 

3.1 ตรวจสอบว�ามีการวางระบบควบคุมภายในตาม

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินว�าด�วยการ

กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

1. แต�งต้ังคณะกรรมการจัดวางระบบ 

2. ผู�บริหารแจ�งทุกสํานัก/กองจัดวางระบบควบคุม

ภายใน 

3. สํานัก/กองมีคําสั่งแบ�งงานภายใน 

4. อปท.ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนดไว�และ

รายงานผลตามระยะเวลา 

� มีการดําเนินการครบทุกข้ันตอน  

� มีการดําเนินการไม�ครบทุก

ข้ันตอน 

� ไม�มีการดําเนินการ 

5 

3 

 

0 

3.2 ตรวจสอบว�ามีการเบิกจ�ายเงินตามงบประมาณ

รายจ�ายประจําป?และเพ่ิมเติมได�มากน�อยเพียงใด 

� เบิกจ�ายเงินได�มากกว�าร�อยละ 

70 

� เบิกจ�ายเงินร�อยละ 50-70 

� เบิกจ�ายเงินน�อยกว�าร�อยละ 50 

3 

 

1 

0 

3.3 ตรวจสอบว�ามีการจัดทําบัญชีหรือทะเบียน

พัสดุ ควบคุมพัสดุ และหลักฐานการรับเข�าบัญชี

หรือทะเบียนไว�ประกอบรายการ 

 

� มีการจัดทําบัญชีหรือทะเบียน

และมีหลักฐานรับเข�าบัญชี 

� มีการจัดทําบัญชีหรือทะเบียนแต�

ไม�มีหลักฐานรับเข�าบัญชี  

� ไม�มีการจัดทําบัญชีหรือทะเบียน  

3 

 

1 

 

0 



 

4. ด�านการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

คะแนนเต็ม 16 

คะแนนท่ีได�   
 

วิธีการประเมิน เกณฑ�การประเมิน 
เกณฑ�การ

ให�คะแนน 

4.1 มีการมอบอํานาจการตัดสินใจในการพิจารณา

การสั่ง การอนุญาต อนุมัติหรือปฏิบัติราชการใน

เรื่องท่ีให�บริการประชาชน 

� มีการมอบอํานาจ  

� ไม�มีการมอบอํานาจ 

 

3 

0 

4.2 มีแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการ

ให�บริการประชาชน ณ จุดบริการ 

� มีแผนภูมิครบทุกหน�วยงาน 

� มีแผนภูมิไม�ครบทุกหน�วยงาน 

� ไม�มี 

5 

3 

1 

4.3 มีการให�บริการประชาชนในลักษณะ

ศูนย�บริการร�วมตามข�อแนะนําของ

กระทรวงมหาดไทย 

 

� มีการจัดต้ังและให�บริการร�วมกับ

หน�วยงานภายนอก (สภ.ฉวาง,

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง

,ปภ.นศ.,รพ.สต.ในพ้ืนท่ี,อบต.

ใกล�เคียง) 

� มีการจัดต้ังและให�บริการร�วมกับ

หน�วยงานภายในองค�กร 

� ไม�มีการจัดต้ังศูนย�  

3 

 

1 

 

0 

4.4 ตรวจสอบว�ามีการเผยแพร�ประชาสัมพันธ�

ข้ันตอนและระยะเวลาการให�บริการตามสื่อสิ่งพิมพ�

หรือสิ่งบ�งชี้ใด ๆ ให�ประชาชนทราบดังนี้ 

1. ประกาศ/คําสั่ง 

2. แผ�นพับ ใบปลิว 

3. อินเตอร�เน็ต 

4. วารสาร/เอกสารต�าง ๆ 

� เผยแพร�ประชาสัมพันธ�ท้ัง 5 

ประเภท 

� เผยแพร�ประชาสัมพันธ� 3-4 

ประเภท 

� เผยแพร�ประชาสัมพันธ� 1-2 

ประเภท  

� ไม�มีการเผยแพร�ประชาสัมพันธ�   

5 

 

3 

 

1 

 

0 



5. เสียงตามสาย/วิทยุกระจายเสียง 

 

 

 

 

 

5. ด�านการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต�องการของประชาชน 

คะแนนเต็ม 18 

คะแนนท่ีได�   
 

วิธีการประเมิน เกณฑ�การประเมิน 
เกณฑ�การให�

คะแนน 

5.1  ตรวจสอบว�ามีการปรับปรงุข้ันตอนและระยะเวลาการ

ปฏิบัติราชการดังน้ี 

1. แต�งตั้งคณะทํางาน 

2. มีการประชุมคณะทํางาน 

3. มีแผนการปรับปรุงงาน 

4. มีการดําเนินการตามแผน 

5. มีการประเมินผลการดําเนินการ 

� มีการดําเนินการ ทุกข�อ 

� มีการดําเนินการ ข�อ 1-4 

� มีการดําเนินการ ข�อ 1-3  

� มีการดําเนินการ ข�อ 1-2 

� มีการดําเนินการ ข�อ 1 

� ไม�มีการดําเนินการ 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

 

5.2 ตรวจสอบว�ามีการกําหนดระยะเวลาแล�วเสร็จของ

กระบวนงานท่ีให�บริการของท�องถ่ินตามคําแนะนําของ

กระทรวงมหาดไทย 

� 11 กระบวนการข้ึนไป (13 

กระบวนการ) 

� 6-10 กระบวนงาน 

� 5 กระบวนงานลงมา 

� ไม�มีกําหนดระยะเวลาให�บริการ 

5 

3 

1 

0 

5.3 ตรวจสอบว�ามีการอํานวยความสะดวกให�แก�ประชาชน

ดังน้ี 

1. มีแผนผังกําหนดผู�รับผิดชอบ 

2. มีการให�บริการล�างหน�าก�อนเวลาทําการหรือช�วงพัก

เท่ียง หรือในวันหยุดราชการ 

3. มีคอมพิวเตอร�ให�บริการอินเตอร�เน็ต 

4. มีกล�อง/ตู�รับความคิดเห็น 

� ครบ 6 ประเภท 

� 4-5 ประเภท 

� 1-3 ประเภท 

� ไม�มีการอํานวยความสะดวก 

 

5 

3 

1 

0 



5. มีแบบฟอร�มคําร�องต�าง ๆ และตัวอย�างการกรอก 

6. มีเอกสาร/แผ�นพับ ประชาสมัพันธ�ข�อมูลข�าวสารต�าง ๆ 

5.4 ตรวจสอบว�ามีการตอบข�อร�องขอหรือข�อร�องเรียนหรือ

แจ�งผลการดําเนินการเปDนหนังสือให�ประชาชนหรือ

หน�วยงานทราบภายใน 15 วัน หรอืตามท่ีประกาศไว�ตาม

กระบวนงานลดข้ันตอนและระยะเวลา 

� มีการตอบข�อร�องขอหรือข�อร�องเรียน

และแจ�งผลการดําเนินการตามกําหนด 

� มีการตอบข�อร�องขอหรือข�อร�องเรียน

และแจ�งผลการดําเนินการเกินกําหนด 

� ไม�มีการตอบข�อร�องขอหรือข�อ

ร�องเรียนและไม�แจ�งผลการดําเนินการตาม

กําหนด  

3 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

 

6. ด�านการพัฒนาความรู�และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

คะแนนเต็ม 10 

คะแนนท่ีได�   
 

วิธีการประเมิน เกณฑ�การประเมิน 
เกณฑ�การ

ให�คะแนน 

6.1 ตรวจสอบว�าองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีการ

พัฒนาความรู� ให�แก�ข�าราชการ/พนักงานส�วน

ท�องถ่ิน โดยดําเนินการดังนี้ 

1. จัดการฝhกอบรมเอง 

2. ส�งเข�ารับการฝhกอบรม 

3. มีการถ�ายทอดและเผยแพร�ความรู�ให�บุคลากรใน

หน�วยงานได�ทราบ 

4. มีการศึกษาดูงานหน�วยงานอ่ืน 

� มีการดําเนินการท้ัง 4 ข�อ 

� มีการดําเนินการ 3 ข�อ 

� มีการดําเนินการ 1-2 ข�อ  

� ไม�มีการดําเนินการ 

 

5 

3 

1 

0 

6.2 ตรวจสอบว�ามีการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินดังนี้ 

1. แต�งต้ังคณะกรรมการประเมินผล 

� มีการดําเนินการ ทุกข�อ 

� มีการดําเนินการ ข�อ 1-4 

� มีการดําเนินการ ข�อ 1-3  

� มีการดําเนินการ ข�อ 1-2 
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2. คณะกรรมการฯ กําหนดกรอบและวางแนว

ทางการประเมินผล 

3. มีการดําเนินการ 

4. การรายงานผลของคณะกรรมการฯ 

5. ผู�บริหารนําผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุง 

แก�ไข ส�งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินการ 

� มีการดําเนินการ ข�อ 1 

� ไม�มีการดําเนินการ 

1 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรอง 

องค�การบริหารส"วนตําบลนิคมห�วยผึ้ง อําเภอห�วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ� 

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

   ตามที่ข�าพเจ�านางโสภา  ทองฉิม ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลนิคมห�วยผึ้ง  ได�ให�คํารับรองกับ

นายทรงวุฒิ  ทองรักษ�  นายกองค�การบริหารส�วนตําบลนิคมห�วยผึ้ง  ไว�แล�วว�าจะมุ�งม่ันปฏิบัติราชการให�เกิดผลงานที่ดี

ตามเป3าหมายของตัวชี้วัดแต�ละตัวในระดับสงูสุด  เพื่อเปDนการพัฒนาองค�กร  และประสิทธิภาพและคุณภาพของงานที่จะ

เกิดข้ึน  อันเปDนประโยชน�ต�อองค�กรและเกิดประโยชน�สุขแก�ประชาชน  นั้น 

   คณะอนุกรรมการประเมินองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําป? 2558  

ระดับจังหวัด  ได�ตรวจสอบการประเมินให�คะแนนองค�การบริหารส�วนตําบลในพื้นที่ของคณะทํางาน (Core Team)  

อําเภอห�วยผึ้ง  เรียบร�อยแล�ว  ปรากฏผลการตรวจสอบให�คะแนนในส�วนขององค�การบริหารส�วนตําบลนิคมห�วยผึ้ง  ดังนี้ 

 

ที่ ด�าน คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด� ร�อยละ หมายเหตุ 

1 การบริหารราชการเพ่ือให�เกิดประโยชน�สุขของ 25      



ประชาชน 

2 การบริหารราชการเพ่ือให�เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อ

ภารกิจ 

20      

3 การบริหารราชการอย�างมีประสิทธิภาพและ

เกิดความคุ�มค�าในเชิงภารกิจ 

11      

4 การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 16      

5 การอํานวยความสะดวกและการตอบสนอง

ความต�องการของประชาชน 

18    

6 การพัฒนาความรู�และการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ 

10    

รวม 100    

 

สรุปผลการประเมิน เท�ากับ/เกินกว�า/ต่าํกว�า ร�อยละ 70 ในภารกิจทุกด�าน 


