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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม 
เรื่องข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหาร 

ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 
---------------------------------------- 

เพื่อให้การบริห ารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ประจันตคาม  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  โดยมี
ผู้รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติง านและมีเป้าหมายการท างานที่ ชัดเจน ตลอดจนมีตัวชี้ วัดผลการด าเนิน งานที่แสดง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์  และบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2559องค์การบริหารส่วนต ำบลประจันตคามจึงได้จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติ ราชการระหว่างพนักงานส่วน
ต าบลกับผู้บริหารดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า“ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนต ำบลกับผู้บริหาร 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” 
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3ระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จของงานให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ปรากฏแนบท้ายประกาศนี ้
 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 

 

(นายนัฐพล   เดชสุภา) 
นายกองค์การบริหารสวนตำบลประจันตคาม 
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ข้อตกลงในการปฏิบัต ิราชการระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหาร 
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 
------------------------------------- 

 
  1. ข้อตกลงระหว่างนายนัฐพล   เดชสุภา ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลประจันตคามผู้รับ
ข้อตกลงนางสาวพวงทอง   อ านวยสมบัติ  ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ผู้ท าข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงฝ่าย
เดียว  มิใช่สัญญาและใช้ส ำหรับระยะเวลา  1 ปีงบประมาณ  เร่ิมตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม  2563 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2563โดยมีรายละเอียดข้อตกลงได้แก่ เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติในประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 
  มติที่ 1 ด้านการบริหารภารกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

มติที่ 2 ด้านการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ 
มติที่ 3 ด้านการบริหารภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
มติที่ 4 ด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
มติที่ 5 ด้านการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
มติที่ 6 ด้านการพัฒนาความรู้และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2. ข้าพเจ้านายนัฐพล  เดชสุภา ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต ำบลประจันตคามได้พิจารณา และเห็นชอบกับ
แผนการปฏิบัติ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติเป้าหมาย เกณฑ์ การให้คะแนน และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ก าหนด
เอกสารประกอบท้ายข้อตกลงนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะทำหน้าที่กำกับการปฏิบัติภารกิจให้ประสบความส าเร็จและเกิดผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของนางสาวพวงทอง  อ านวยสมบัตใินฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามข้อตกลงที่
จัดท าขึ้นนี้ 

3. ข้าพเจ้า นางสาวพวงทอง  อ านวยสมบัติ  ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต ำบลได้ทำความเข้าใจค า
รับรองตามที่ก าหนดและขอให้ข้อตกลงกับนายนัฐพล  เดชสุภา ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน ตำบลประจันตคาม
ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนตามที่ให้ข ้อตกลงไว้ 

4. ผู้รับข้อตกลงและผู้ท าข้อตกลงได้ท ำความเข้าใจข อตกลงในการปฏิบัติร าชการและเห็นพ้อง กัน
แล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ 
 

 

                                     (นางสาวพวงทอง  อ านวยสมบัติ)        
ปลัด อบต.ประจันตคาม 

 
 
 

(นายนัฐพล   เดชสุภา) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประจันตคาม 

1 ตุลาคม 2563 
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ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของกองคลัง 
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 

------------------------------------------- 
1. ข้าพเจ้า นางสาวเนตรนภา  โกมลแมน  ในฐานะ ผู้อ านวยการของกองคลัง  พร้อมคณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณา
และเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของแต่ละมิต ิดังนี้ 
(รายละเอียดตามแบบข้อเสนอและตัวชี้วัดของกองคลัง) 
 
2. ข้าพเจ้า นายนัฐพล  เดชสุภา ในฐานะ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลประจันตคาม ได้พิจารณาและเห็นชอบ
ประเด็นการประเมินและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราช  การ เป้าหมาย และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่กำหนดในแบบ
ข้อเสนอฯที่แนบมาพร้อมนี้และข้าพเจ้ายินดีจะก ำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางสาวเนตรนภา  
โกมลแมน และคณะทำงานดังกล่าวให้เป็นไปตามค ารับรองที่จัดท าขึ้น 
 

3. ข้าพเจ้า  นางสาวเนตรนภา  โกมลแมน   ในฐานะ  ผู้อ านวยการกองคลัง ได้ทำความเข้าใจค ำรับรอง
ตามที่กำหนดในแบบข้อเสนอฯ  ดังกล่าว และขอให้ข้อตกลงกับ นายนัฐพล  เดชสุภา  ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้
เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในระดับสูงสุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายแต่ละมิติที่ให้ค ารับรองไว้ 
 

4.ทั้งสองฝ่ายได้ท าความเข้าใจข้อตกลงในการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
สำคัญ 
 
 
 
 
         (นางสาวเนตรนภา  โกมลแมน)   (นายนัฐพล  เดชสุภา) 
         ผู้อ านวยการกองคลัง      นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประจันตคาม 
  วันที่   1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563  วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563  
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ข้อตกลงในการปฏิบัต ิราชการของส านักงานปลัด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
------------------------------------------- 

1. ข้าพเจ้า  นางธัญยธรณ์    บัวทอง  ในฐานะนหัวหน้าสำนักงานปลัด  อบต . พร้อมคณะท ำงานได้ร่วมกัน
พิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็น การประเมินผลการปฏิบัติราชการของแต่ละมิติดังนี้ (รายละเอียดตามแบบ
ข้อเสนอและตัวชี้วัดของส านักงานปลัด) 
 

2.ข้าพเจ้า นายนัฐพล   เดชสุภา   ในฐานะ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประจันตคาม ได้พิจารณาและ
เห็นชอบประเด็นการประเมินและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ เป้าหมาย และรายละเอียดอื่น ๆตามที่ก าหนดในแบบ
ข้อเสนอฯ ที่แนบมาพร้อมน ี้ และข้าพเจ้ายินดีจะกำกับและตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของนางธัญยธรณ์       บัว
ทอง และคณะทำงานดังกล่าวให้เป็นไปตามค ารับรองที่จัดท าขึ้น 
 

3. ข้าพเจ้า นางธัญยธรณ์   บัวทอง  ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการของส านักงานปลัด ได้ทำความเข้าใจ คำ
รับรองตามที่กำหนดในแบบข้อเสนอฯ ดังกล่าว และขอให้ข้อตกลงกับนายนัฐพล  เดชสุภา  ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการ
ให้เกิดผลงานที่ดี ตามเป้าหมายของตัวช ี้วัดในระดับสูงสุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายแต่ละมิติที่ให้ค ารับรองไว้ 
 
4. ทั้งสองฝ่ายได้ท าความเข้าใจข้อตกลงในการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ 
 
 
 
 
        (นางธัญยธรณ์   บัวทอง)   (นายนัฐพล   เดชสุภา) 
 หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป ระจันตคาม 
   วันที่   1   เดือน   ตุลาคม  พ.ศ. 2563 วันที่   1  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2563  
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ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของกองช่าง 
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 
------------------------------------ 

1. ข้าพเจ้า นายอาญัติ   ทันตวิวัฒนา ในฐานะผู้อ านวยการกองช่าง  พร้อมณะท างาน  ได้ร่วมกันพิจารณาและเลือ ก
ตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผล การปฏิบัติราชการของแต่ละมิติดังนี้ (รายละเอียดตามแบบข้อเสนอและตัวชี้วัดของ
ส่วนโยธา) 
 2.ข้าพเจ้า นายนัฐพล   เดชสุภา   ในฐานะ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปร ะจันตคาม ได้พิจารณาและ
เห็นชอบประเด็นการประเมินและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  เป้าหมาย  และรายละเอียดอื่น ๆตามที่ก าหนดในแบบ
ข้อเสนอฯ  ที่แนบมาพร้อมนี ้และข้าพเจ้ายินดีจะก ากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของนายอาณัติ ทันตวิวัฒนา
และคณะทำงานดังกล่าวให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้น 
3.ข้าพเจ้า นายอาณัติ  ทันตวิวัฒนา   ในฐานะ ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ทำความเข้าใจ คำรับรองตามที่ก าหนดในแบบ
ข้อเสนอฯ ดังกล่าวและขอให้ข้อตกลงกับ  นายนัฐพล  เดชสุภา   ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี ตาม
เป้าหมายของตัวชี้วัดในระดับสูงสุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายแต่ละมิติที่ให้ค ารับรองไว้ 
4.ทั้งสองฝ่ายได้ท าความเข้าใจข้อตกลงในการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ 
 
 
 
 
(นายอาณัติ    ทันตวิวัฒนา)    (นายนัฐพล   เดชสุภา) 
  ผู้อ านวยการกองช่าง    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป ระจันตคาม 
           วันที่  1   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563  วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 25 63 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เอกสารประกอบท้ายข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

******************************************************* 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางของ พระราชกฤษฎีกานี้  ซึ่งได้
ก าหนดให้มีการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ โดยให้มีการท าความตกลงในการปฏิบัติงานโดยการ
จัดท ำข้ อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานกับ ผู้บริหาร  เพื่อก ำหนดเป้าหมายและตัวชี้ วัดในการ
ประเมินผล รายละเอียดข้อตกลง ประกอบด ้วย 
(๑) ด้านการบริหารภารกิจเพื่อให้เกดิประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
 ๑. มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๒. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางองค์การบริหารส่วนต าบล ในด้านการประชมุสภาองค์การบรหิารส่วน
ต าบล 
 ๓. มีการวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีการส ารวจการวางโครงการสร้างองค์กร/มีค าสั่งแบ่งงานภายในชัดเจน/มีการด าเนินการ
ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและรายงานนายกองค์การบรหารส่วนต าบล 
 ๔. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้น ำไปพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาโดย การประชาสัมพันธ์
เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกครั้ง 
(๒) ด้านการบร ิหารราชการเพื่อให้เก ิดผลสมฤทธิ์ตามภารกิจ 
 ๑. การน าโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีไปดำเนินการ 

๒. การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป ี
๓. มีการบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือร่วมกับหน่วยงานอื่นในด้าน 

- การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
- การวางแผน การส่งเสริมการเศรษฐกิจชุมชน ความสะอาด โครงการพื้นฐาน 

๔. มีการพัฒนาความรู้ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล พนักงานลูกจ้างประจ า 
 และพนักงานจ้าง 

๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยการกำหนด
หลักเกณฑ์และวิธ ีการให้ประชาชนเข้ารับฟัง/มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
(๓) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความค ุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
  ๑. มีการจัดท าแผนด าเนินการ 
  ๒. การแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ยื่นขอ อนุญาต อนุมัต ิความเห็นชอบ
ภายใน ๑๕ วัน 
  ๓. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในก าหนด 
(๔) การลดขั้นตอนการปฏิบัตงาน 
  ๑. มีการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยมีการมอบอ านาจ มีการแต่งตั้งคณะท างาน มีการใช้เทค
โนโลย            
  ๒. มีการมอบอ านาจการตัดสินใจในการพิจารณา การสั่ง การอนุญาต อนุมัติหรอปฏิบัติราชการใน 
เร่ืองที่ให้บริการประชาชน 
  ๓. มีการจัดท าแผนภูมิลดขั้นตอนและการประชาสัมพันธ ์
(๕) การปรับปรุงภารกิจ 
  ๑. มีการเพิ่มบริการการจดทะเบียนพาณิชย ์ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. ๒๔๙๙ซึ่งได้ร ับ 
 
                                                            2 
 



 ิ 

 ิ 
 ิ 

ิ   
  ิ 

 
ถ่ายโอนมาจากองค์การบร ิหารส่วนจังหวัด ตั้งแต่วันที ่๑ มกราคม ๒๕๕๔ 
 (๖) การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 ๑. มีการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบร ิการ 
 ๒. มีการจัดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในสำนักงาน โดยจัด 

- เก้าอี้รองรับบริการอย่างชัดเจน 
- ป้ายบอกการบริการอย่างชัดเจน 
- มีแบบคำร้องพร้อมตัวอย่าง 
- มีจุดประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่อยูป่ระจำ 
- มีบริการนอกเวลาราชการในวันหยุด และบรกิารช่วงพักเที่ยง 
- สถานที่ให้บริการโล ่ง โปร่ง สะอาด สะดวกส าหรับผู้รับบริการ 

  - มีน้ าดื่ม นิตยสาร เคร ื่องรับโทรทัศน ์ระบบอินเตอร์เน็ต ให้บริการประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบท้ายคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕64 
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ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลประจันตคาม 
********************************************************* 

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

๑. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และปรับปรุงการให้บริการภายในศูนย์ฯ 
๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
๓. จัดวางเอกสารข้อมูล อย่างน้อย ประกอบด ้วย 

- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
- แผนพัฒนาสามป,ี แผนด าเนินการ 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าป ี
- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
- ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- หลักฐานการเข้าใช้บริการของประชาชน 

๔. มีระบบการให้ข้อมูล ขอรับข้อมูลข่าวสาร และรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการ 
๕. มีระบบอินเตอร์เน็ตให้บริการภายในศูนย ์

ตัวชี้วัดที่ ๒ ช่องทางประชาสัมพันธ์สำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของ 
องค์การบร ิหารส่วนตำบล 
ด าเนินการ 

๑. บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน และในพื้นที่องค์การบร ิหารส่วนต าบล/หมู่บ ้าน 
๒. สื่อสิ่งพิมพ์ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบล 
๓. หอกระจายข่าว/เส ียงตามสายชุมชน 
๔. วิทยุชุมชน/วิทยุกระจายเสียง 
5. บอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน 
6. เว็บไซต ์
7. หนังสือพิมพ ์
8. หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที/่การโฆษณาผ่านรถกระจายเสียง 

ตัวชี้วัดที่ ๓ การจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า  
ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ด าเนินการ 
 1. การสำรวจการวางโครงสร้างขององค์กร 
 - จัดท าคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในให้เป็นปัจจุบัน 
 - ด าเนินการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและรายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 - มีค าสั่งแบ่งงานภายในของส่วนต่างๆชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 
 

๒. การจัดท ารายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการจัดการควบคุม
ภายใน  (ข้อ ๕) ครบ ๕ องค์ประกอบ และมีการตรวจสอบตดตามประเมินผล 

๓. การนำจุดอ่อนจากรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ตามระเบียบคตง. ในระดับ 
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หน่วยงานย่อย (สานัก/ส่วน) และระดับองค์กรไปด าเนินการ 
 
ตัวชี้วัดที่  ๔ จัดท าช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้น าไปพัฒนาและ/หร ือ 
แก้ไขป ัญหา 
ด าเนินการ 
 ๑. ตู้/กล่องรับความคิดเห็น (มอบหมายผู้ดูแลและทำการรวบรวม) 
 ๒. จัดประชุมประชาคม/เวทีชาวบ้าน 
 ๓. การส ารวจความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๔. การรับฟังความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๕. การเข้าร่วมรับฟังในการประชุมท้องถิ่น 
ตัวชี้วัดที่ ๕ การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ดำเนินการ 
 ๑. จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ีภายใน ๑ ตุลาคม 
 ๒. ส าเนาประกาศงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ผู้กำกับดูแลภายใน ๑๕ วัน 
 ๓. รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
 ๔. ควบคุมการโอนเงินและการเปลี่ยนแปลงคำชีแ้จงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณให้เป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการ 
 
มิติที่ ๒. ด้านการบริหารงานเพ ื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
ตัวชี้วัดที่ ๑ การจัดท าแผนพัฒนาสามปีตามขั้นตอนระเบียบ มท.ว่าด ้วยการจัดท า 
แผนพัฒนาของ อปท.พ.ศ. ๒๕๔๘และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
ด าเนินการ 
 ๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนตำบลครบทุกภาคส่วน 
 ๒. การจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๓. การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๔. ประกาศใช้แผนพัฒนาภายในเดือนมิถุนายน 
 ๕. มีการแจ้งแผนพัฒนาฯ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติแล้วให้สภาท้องถิ่นทราบ และปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบ พร้อมทั้งจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาฯ 
ตัวชี้วัดที่ ๒ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาสามป ี
ด าเนินการ 

๑. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาสามปีให้ชุมชนทราบ โดยจัดท าเป็นเอกสารประชาสัมพันธ ์
๒. ตรวจสอบโครงการในแผนพัฒนาโดยกำหนดจากแผนชุมชนให้ไดม้ากกว่าร้อยละ 60 

ตัวชี้วัดที่ ๓ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  มาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
ด าเนินการ 

๑. ด าเนินการศึกษาความเหมาะสมโครงการในแผนพัฒนาให้ได้รับงบประมาณในการด าเนินการมากกว่าร้อย
ละ 60 
 
 
ตัวชี้วัดที่ ๔ การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ 
ด าเนินการ 

๑. ด าเนินการการบูรณาการการสนับสนุน จัดท าทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนสนับสนุนการพัฒนา 
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ทักษะ ความรู ้ผู้นำหมู่บ ้านชุมชนและท้องถิ่น 
 ๒. สนับสนุน จัดท าทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนระดับหมู่บ้านและต าบลสนับสนุนการสร้างเครอืข่ายความ
ร่วมมือภาคประชาชน 
ตัวชี้วัดที่  ๕ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบฯ 
ด าเนินการ 
 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลครบทุกภาคสว่น 
 ๒. มีการประชุมก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 ๓. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและจัดทำรายงานลงข้อมูลในระบบ e-plan 
 ๔. รายงานผลการพัฒนาและข้อเสนอแนะการติดตามประเมินผลโครงการใน แผนต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๕. จัดท ารายงานการด ำเนินงานตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๘๗ วรรค  ๓ และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลให้ประชาชนทราบ พร้อมทั้งจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
ตัวชี้วัดที่ ๖ การจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น 
ด าเนินการ 
 ๑. จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของส ำนักปลัดองค์การบริ หารส่วนต าบลให้ครอบคลุมตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ๒. รวบรวมข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการ 
 ๓. จัดท าข้อ ตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่ วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์ พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติ 
ตัวชี้วัดที่  ๗ โครงการซึ่งได้บูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น/อปท. 
ด าเนินการ 
 ๑. บูรณาการโครงการของสำนักปลัดองค์การบริหารส ่วนตำบลกับหน่วยงาน/ 
อปท.อื่นจ านวน ๑ ด้าน 
ตัวชี้วัดที่ ๘ การส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความสามารถให้แก่ข้าราชการหรอพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินการ 
 ๑. จัดฝึกอบรมความรู้ด้านการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลการบริหารโครงการงบประมาณ  และ
งานระเบียบกฎหมาย และส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๒. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ผ่านกระบวนงานใน
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๓. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกฎหมายท้องถิ่นเผยแพร่ให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลปริก 
มิติที่ ๓. ด้านการบริการภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
ตัวชี้วัดที่ ๑ การเผยแพร่เป้าหมายแผนการด าเน ินงานระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการงบประมาณที่ใช ้เพ ื่อให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและประชาชนทราบ 
ด าเนินการ 
 ๑. บอร์ดประชาสัมพันธ์ของส านักงาน 
 ๒. สื่อสิ่งพิมพ์ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 ๓. หอกระจายข่าว/เส ียงตามสาย 
 ๔. เว็บไซต ์
 ๕. วิทยุชุมชน/วิทยุกระจายเสียง 
 ๖.  หนังสือพิมพ ์
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 ๗.  บอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน 
 ๘. หนังสือแจ้งนายอำเภอ 
 ๙. หนังสือแจ้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
ตัวชี้วัดที่ 2 การแจ้งการพิจารณาให้หนว่ยงานของรัฐและเอกชนที่ยื่นค าขออนุญาตอนุมัต ิหรือความเห็นชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลภายในกำหนด 
ด าเนินการ 
 ๑. แจ้งผลการพิจารณาในส่วนงานของสำนักปลัดองค์การบร ิหารส่วนต าบลภายใน ๑๕ วัน หรือตามประกาศ
ที่ก าหนด 
ตัวชี้วัดที่  ๔ กระบวนการแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน 
ด าเนินการ 
 ๑. การจัดท าบัญชีรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์พร้อมรายงานประจ าป ีโดยศูนย์รับเร่ืองราวร้องเรียนร้องทุกข์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลประจันตคาม 
 ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งรัดด าเนินการก าหนดแนวทางการด าเนินการ 
 ๓. การด าเนินการแก้ไขปัญหาหรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบตามกระบวนการ 
 ๔. จัดรายงานผลการแก้ไขปัญหาและแก้ไขให้ทราบและปรับปรุงกระบวนการแก้ปัญหา 
 
มิติที่ ๔. ด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดที่ ๑ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ด าเนินการ 
 ๑. มอบอำนาจการตัดสินใจในการพิจารณา  การสั่ง การอนุญาต  หรือการปฏิบัติราชการในเรื่องที่ให้บริการ
ประชาชน  โดยจัดท ำเป็นหนังสือ /ค าสั่งระบุชื่อให้เจ้าหน้าที่งานร้องเรียนร้องทุกข์รักษาการแทน  และแจ้ง เวียน
ให้ ข้าราชการ/พนักงาน/ประชาชนทราบ 
 ๒. ด าเนินการลดขั้นตอนในกระบวนงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อย่างน้อย๑ กระบวนงาน 
 ๓. น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสืบค้นขอมูลทางด้านกฎหมาย และข้อมูลเร่ืองราวร้องเรียนร้องทุกข์ 
ตัวชี้วัดที่ ๒ แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการ รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
ด าเนินการ 
 ๑. การจัดท าแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลา  ประกาศ  ณ จุดบริการที่ประชาชนมองเห็นชัดเจนรวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยวิธีอื่นๆ 
 
ตัวชี้วัดที่ 3 การทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบทบาทภารกิจ หร ือข้อบัญญัติ 
ด าเนินการ 
 1. การตั้งคณะท างาน โดยการวิเคราะห์ ทบทวนข้อบัญญัติระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลหรือภารกิจ 
 ๒. การบันทึก วิเคราะห์ และสรุปผลการพิจารณาเสนอผู้บริหาร 
 ๓. รวบรวมข้อกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์ในชุมชน 
 
 มิติที่ 5. ด้านการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนตัวชี้วัดที่ ๑ มีการก าหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะของแต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนทราบ 
ด าเนินการ 
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 1. ก าหนดให้มีแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของส านักปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลให้
ประชาชนทราบ 
 ๒. จัดให้มีบอร์ดประชาสัมพันธ์งานของสำนักปลัดองค์การบร ิหารส่วนต าบล 
 ๓. จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ข่าวสารงานบริการสาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต าบล 
 ๔. ส่งขาวสารเกี่ยวกับงานบริการสาธารณะประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว/เส ียงตามสาย 
 ๕. น าข่าวสารการบริการสาธารณะเสนอทางเว็บไซต ์
 ๖. จัดส่งข่าวงานบริการสาธารณะทางวิทยุชุมชน/วิทยุกระจายเสียง/โทรทัศน ์
 ๗. ส่งข่าวประชาสัมพันธ์งานบริการสาธารณะลงหนังสือพิมพ ์
 ๘. จัดสงสรุปข่าวลงบอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน 
 
ตัวชี้วัดที่ ๒ จัดบริการเพ ื่ออำนวยความสะดวกที่จ ัดให้แก่ประชาชนในการขอรับบริการ 
ด าเนินการ 
 ๑. ปรับปรุงอาคารสถานที ่
 ๒. อุปกรณ์สารสนเทศ 
 ๓. วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
 ๔. อินเตอร์เน็ต จัดให้มีเพิ่มเติมในชุมชน 
 ๕. มุมหนังสือ 
 ๖. บริการน้ าดื่ม 
 ๗. ป้ายบอกทาง/แผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 
 ๘. มีแบบคำร้องพร้อมตัวอย่าง 
 ๙. มีจุดประชาสัมพันธ์และมีเจ้าหน้าที่ประจ าสานักงานฯ 
 ๑๐. มีการบริการล่วงเวลาท างาน พักเที่ยง หร ือวันหยุดราชการ ในงานเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ ์
ตัวชี้วัดที่ ๓ การแจ้งผลการด าเนนิการ เร ื่องร้องเรียน เสนอแนะ สอบถาม หรือเสนอ 
ความคิดเห็นจากประชาชนหร ือส่วนราชการ 
 ด าเนินการ 
  1. แจ้งผลด าเนินการงานศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์องค์การบร ิหารส่วนต าบลปริกภายใน ๑๕ วัน  
หรือภายในระยะเวลาที่ก าหนดและด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ๘๐ 
 
มิติที่ 6. ด้านการพัฒนาความรู้และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดที่ ๑ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ด าเนินการ 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีบุคคลภายนอกร่วมเป็น 
กรรมการจัดประชุมและด าเนินการประเมินผลเพื่อปรับปรุงงาน 

๒. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกจ คุณภาพของบรการ และความคุ้มค่าของ 
ภารกิจ รวมทั้งความพึงพอใจของประชาชน 
ตัวชี้วัดที่ ๒ มีการประเมินผลความพ ึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะ 
ด าเนินการ 

๑. จ้างสถาบันการศึกษาภาครัฐมาดำเนินการประเมินความพึงพอใจ 
๒. ก าหนดงานบริการที่จะด าเนินการประเมินอย่างน้อย ๕ บริการ 
๓. ด าเนินการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตามเป้าหมายคุณภาพกาให้บริการ๕ ด้าน 
๔. วิเคราะห์ผลการประเมินกำหนดแนวทางและสรุปเสนอผู้บริหาร 

เอกสารประกอบท้ายคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลประจันตคาม 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
******************************* 

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

ด าเนินการจัดทำและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปทราบ 
- ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตัวชี้วัดที่ ๒ การจัดให้มีช่องทางประจ าสำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของอปท. 
- จัดท ารายงานข้อมูล รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
- ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารงบประมาณ 
- จัดท ารายงานข้อมูล รายรับ-รายจ่าย งบประมาณประจ าป ี
ตัวชี้วัดที ่4 การรายงานฐานะทางการเงินการคลัง (รายงานภายในวันที ่๓๑ตุลาคม) 
- ตรวจสอบหลักฐาน เอกสารส่งงบแสดงการเงินฯ ให้ สตง. 

 
มิติที่ ๒. ด้านการบริหารงานเพ ื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลต่อภารกิจของ อปท. 

ตัวชี้วัดที่ 1 อปท.ดำเนินการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการ 
กับผู้บริหารท้องถิ่น (ตามหนังสือ ว ๔๓๕ ลว. ๑๑ ก.พ. ๒๕๔๘) 

- จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของสว่นการคลังให้ครอบคลุมตามหลักการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

ตัวชี้วัดที่ ๒ อปท.ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่ข้าราชการหรือพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น ดำเน ินการจัดการอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

- จัดฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรส่วนการคลัง 
 - ส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม 
 
มิติที่ ๓. ด้านการบริหารภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
ตัวชี้วัดที่ 1 การบริหารพัสดุ อปท. ดำเนินการดังต่อไปนี ้

- จัดท ารายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้สั่งจ่าย 
- แต่งตั้งผู้แทนชุมชนหรือประชาคม เข้าร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการสอบ 

ราคาประกวดราคา และวิธีพิเศษ 
- การส่งประกาศและเอกสารการสอบราคา ไปเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกำหนด 
- จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างในพื้นที ่
- จัดท าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกเดอืน 
- จัดท าทะเบียนคุมครุภัณฑ ์

 
ตัวชี้วัดที่ 2 มีการจัดท าแผนปฏิบัตการจัดซื้อจัดจ้าง 

- การติดตามการด าเนินการเก่ียวกับระเบียบ มท. ว่าด้วยการพัสดุฯมีแผนและจัดซื้อจัดจ้างตามที่ปรากฏใน
แผน (ตรวจจากแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ) 
      2 
 



 ิ 

 ิ 

 ิ 

 ิ 

 ิ 

 ิ 

ตัวชี้วัดที่ ๓ การจัดท าระบบแผนที่ภาษีและลงทะเบียนทรัพย์สิน (ด้วยมือ หรือ IT) 
- ตรวจสอบจากแบบส ารวจ ผท.๒, ผท.๓, ผท.๗, ผท.๔ และ ผท.๕ 

 
มิติที่ ๔. ด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัดที่ ๑ อปท. ดำเนินการลดขั้นตอนการปฏิบัตงาน ดังน ี้ 
- มอบอำนาจการตัดสินใจ 

ตัวชี้วัดที่ 2 อปท. มอบอำนาจการตัดสินใจอย่างไร 
- การมอบอ านาจที่ทำเป็นหนังสือ/คำสั่ง ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน 

ตัวชี้วัดที่ 3 อปท. มีการจัดทำแผนภูมิลดขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนนิการ รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบ 

- มีการจัดท าแผนภูมิข้ันตอนและกำหนดระยะเวลา และประกาศ ณ จุดที่ให้บริการที่ประชาชนมองเห็น
ชัดเจน 
 
มิติที่ ๕. การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ตัวชี้วัดที่ ๑ การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะของแต่ละงานและประกาศให้ประชาชน
ทราบ ตามแนวทางที ่มท. ก าหนด (๑๑ กระบวนงาน) 

- มีการก าหนดระยะเวลา และประกาศให้ประชาชนทราบครบทุกกระบวนงาน รวมทั้งเพิ่มกระบวนงาน
บริการอ่ืนๆ 

ตัวชี้วัดที่ ๒ การจัดบร ิการเพ ื่ออำนวยความสะดวกให้แก ่ประชาชน ณ ส านักงาน 
- จัดเก้าอีร้องรับบริการประชาชนอย่างเพียงพอ 
- มีป้ายบอกทาง/แผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจน 
- มีแบบคำร้องพร้อมตัวอย่างต่าง  ๆ
- มีจุดประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ประจำอยู ่
- มีบริการล่วงเวลา พักเที่ยง หรือวันหยุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบท้ายคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม 



 ิ 

 ิ 

 ิ 

 ิ 
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 ิ 
 ิ 

 ิ 

 ิ 
 ิ 

 ิ 

 ิ 
 ิ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
********************************** 

มิติที่ ๑ การบริหารราชการเพ ื่อให้เกดิประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
มีการให้ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ดังนี ้

๑. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต 
๒. มีการเก็บบันทึกสถิติประชาชนมาขอข้อมูลข่าวสาร 

 
มิติที่ ๔ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดที่ ๑ การมอบอำนาจการตัดสินใจในการพิจารณา การสั่ง การอนุญาต อนุมัติ หรือปฏิบัต ิ
ราชการในเรื่องที่ให้บรกิารประชาชน 
ตัวชี้วัดที่ ๒ แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติให้บริการประชาชน ณ จุดบร ิการ 
ก าหนดให้มีแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติให้บร ิการประชาชน ณ จุดบริการ 
ตัวชี้วัดที่ ๓ ศูนย์บริการรวมองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดให้มี 
 ๑. จัดให้มีศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนต าบลตามข้อแนะน าของกระทรวงมหาดไทย 

๒. จัดตั้งและให้บริการร่วมกับหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบล 
๓. จัดตั้งและให้บริการร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

ตัวชี้วัดที่ ๔ การเผยแพร่ข ั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการท าการเผยแพร่ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ ดังนี ้
๑. ประกาศ/คำสั่ง 
๒. แผ่นพับ/ใบปลวิ 
๓. ทางอินเตอร์เน็ต 
๔. วารสาร/เอกสารต่างๆ 
๕. เสียงตามสาย/วิทยุกระจายเสียง 

 
มิติที่ ๕ การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการประชาชน 
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการปรับปรุงการด าเนินการ ดังนี ้

๑. แต่งตั้งคณะท างาน 
๒. มีการประชุมคณะท างาน 

 ๓. มีแผนการปรับปรุงงาน 
๔. มีการด าเนินการตามแผน 
๕. มีการประเมินผลการด าเนินการ 

ตัวชี้วัดที่ ๒ มีการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานให้บริการก าหนดจ านวนงานบริการ มีการก าหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงาน 
ตัวชี้วัดที่ ๓ มีการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนด าเนินการอ านวยความสะดวกให้ประชาชน ดังนี ้

๑. แผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบ 
๒. การให้บริการล่วงหน้าก่อนเวลาท าการ หรือช่วงพักเที่ยง หรือวันหยุดราชการ 
๓. มีคอมพิวเตอร์ให้บริการอินเตอร์เน็ต 
๔. มีกล่องตู้รับฟังความคิดเห็น 
๕. มีแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ และตัวอย่างการกรอก 
๖. มีเอกสาร/แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
                                                    2 
 
ตัวชี้วัดที่ ๔ ตอบข้อร้องขอหรือร้องเร ียนหรือแจ้งผลดำเนินการด าเนินการตอบข้อร้องขอหรือร้องเรียนหรือ



แจ้งผลการด าเนินการเป็นหนังสือให้ประชาชนทราบตามกำหนดระยะเวลาที่ประกาศไว ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบท้ายค ารับรอง 
ตัวช้ีวัดและแนวทางการตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลประจันตคาม อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 



*********************** 
  เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการที่ได้ให้ค ารับรองไว้  เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
รูปธรรมเป็นกลางและสามารถตรวจสอบได้ จึงก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการและแนวทางการตรวจสอบ
ไว้ดังนี้ 
  ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการก าหนดตัวชี้วัดเป็นร้อยละในแต่ละด้าน ดังนี้  
 
ที ่ ด้าน เกณฑ์ชี้วัด หมายเหตุ 
1 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  
2 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  
3 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความ

คุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  

4 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  
5 การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการ

ของประชาชน 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  

6 การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  
 
  แนวทางการตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ  
  ใช้ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการระดับอ าเภอและหรือจังหวัดในการประเมินองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี ประจ าปี 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบท้ายค ารับรอง 
กรอบการประเมินผล ประเด็นการประเมินผล เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน 

ผลการปฏิบัติราชการ 



องค์การบริหารส่วนต าบลประจันตคาม อ าเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุร ี
******************************* 

1. ด้านการบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
คะแนนเต็ม 25 
คะแนนที่ได้  

 

วิธีการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การ
ให้คะแนน 

1.1 ตรวจสอบหลักฐานว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้ 
1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 
3. มีป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
4. มีการมอบหมายหรือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลงาน
ข้อมูลข่าวสาร 
5. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต 
6. มีการเก็บสถิติประชาชนมาใช้บริการศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 
7. มีการจัดท าบัญชีรายการหรือดัชนีรายการข้อมูล
ข่าวสารที่อยู่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

 มีการด าเนินการ ทุกกิจกรรม 
 มีการด าเนินการ 5-6 กิจกรรม 
 มีการด าเนินการ 4 กิจกรรมลงมา 
 ไม่มีการด าเนินการ  

5 
3 
1 
 

0 
 

1.2 ตรวจสอบเอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ หรือสิ่งบ่งชี้อื่น
ใดที่แสดงให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
ๆ ได้เปิดเผย/เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
นโยบาย ผลการด าเนินงานและการจัดซื้อจัดจ้าง
ของท้องถิ่นให้ประชาชนหรือผู้สนใจทั่วไปได้รับ
ทราบดังนี้ 
1. แผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี 
2. เอกสารงบประมาณประจ าปี 
3. แผนการจัดหาพัสดุ 

ให้คะแนนตามประเภทของกิจกรรมที่ท า
การเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ ดังนี้ 
ประกาศเผยแพร่ทั้งหมด  
ประกาศเผยแพร่ 6-7 ประเภท 
ประกาศเผยแพร่ 4-5 ประเภท 
ประกาศเผยแพร่ 3 ประเภทลงมา 

 
 

5 
3 
1 
0 

 

 
 
 
 
 
 

วิธีการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การ
ให้คะแนน 

4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง   



5. รายงานทางการเงิน 
6. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 
7. รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
8. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
1.3 ตรวจสอบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนเพื่อด าเนินกิจกรรมด้านการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ดังนี้หรือไม่ 
1. มีการประชาสัมพันธ์รายรับรายจ่ายให้ประชาชน
ทรายอย่างกว้างขวางทางสื่อสิ่งพิมพ์หรือวิทยุหรือ
อินเตอร์เน็ต 
2. มีการจัดท าเอกสาร สิ่งพิมพ์หรือสื่อประเภทอ่ืน
เพ่ือประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคา
กลางในการจัดซื้อจัดจ้าง 
3. มีการประกาศสอบราคา ประกาดราคาทาง
อินเตอร์เน็ต 
4. มีการเผยแพร่ข่าวสารการสอบราคา ประกวด
ราคาทางสื่อต่าง ๆ หรือไม่ เช่น วิทยุกระจายเสียง 
สถานีโทรทัศน์หรือสื่อต่าง ๆ 
5. มีการแต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมในการจัดซื้อจัด
จ้างโดยผ่านประชาคม 
6. มีการประชาสัมพันธ์ก าหนดวันเวลาที่จะตรวจ
รับงานจ้างเหมาก่อสร้างให้ประชาชนรับทราบ 
7. มีป้ายประกาศรับแจ้งข่าวสารการทุจริต 
8. มีการพัฒนาจิตส านึกและจรรยาบรรณให้กับ
เจ้าหน้าที่ 
9. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการ
ประชุมสภาท้องถิ่นทางสื่อต่าง ๆ 
 

มีการด าเนินการ 8 กิจกรรมขึ้นไป 
มีการด าเนินการ 6-7 กิจกรรม 
มีการด าเนินการ 4-5 กิจกรรม 
มีการด าเนินการ 3 กิจกรรมลงมา 

5 
 

3 
1 
0 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิธีการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การ
ให้คะแนน 

1.4 ตรวจสอบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการของท้องถิ่นหรือไม่อย่างไร 
1. ส ารวจความพึงพอใจ 
2. น าผลมาวิเคราะห์หาแนวทาง 
3. มีแผนการด าเนินการ 
4. มีการด าเนินการตามแผน 
5. ทบทวนผลการด าเนินการ 

มีการด าเนินการ ทุกข้อ 
มีการด าเนินการ ข้อ 1-4 
มีการด าเนินการ ข้อ 1-3 
มีการด าเนินการ ข้อ 1-2 
มีการด าเนินการ ข้อ 1 
ไม่มีการด าเนินการ 

5 
4 
3 
2 
1 
0 
 

1.5 ตรวจสอบว่ามีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้
ประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น 
 

มีประชาสัมพันธ์ทุกครั้ง 
มีการประชาสัมพันธ์ในบางครั้ง 
ไม่มีการประชาสัมพันธ์ 

3 
1 
0 

1.6 หน่วยตรวจสอบของจังหวัด/อ าเภอด าเนินการ
ตรวจสอบทางบัญชี รายงานทางการเงินและการ
บัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ไม่พบการปฏิบัติที่ผิดระเบียบ 
พบการปฏิบัติที่ผิดระเบียบ 
 

2 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ด้านการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 

คะแนนเต็ม 20 



คะแนนที่ได้  
 

วิธีการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การ
ให้คะแนน 

2.1 ตรวจสอบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการ
คัดเลือกผู้แทนประชาคมเข้าเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประชาชนมีส่วนร่วมคัดเลือกทั้ง 
3 คณะ 
ประชาชนมีส่วนร่วมคัดเลือก 2 
คณะ 
ประชาชนมีส่วนร่วมคัดเลือก 1 
คณะ 
ประชาชนไม่มีส่วนร่วมคัดเลือก 

5 
 

3 
 

1 
 

0 
2.2 ตรวจสอบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น า
โครงการ/กิจกรรมที่เป็นข้อเสนอของประชาคม
ท้องถิ่นหรือแผนชุมชนมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
สามปีหรือไม่ 

บรรจุไม่ต่ ากว่าร้อยละ 25 
บรรจุร้อยละ 15-24 
บรรจุร้อยละ 5-14 
บรรจุต่ ากว่าร้อยละ 5 

5 
3 
1 
0 

2.3 ตรวจสอบว่ามีการน าโครงการและกิจกรรมใน
แผนพัฒนาสามปีไปด าเนินการได้มาน้อยเพียงใด 
 

ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ70 
ด าเนินการได้ร้อยละ 50-70 
ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ50 

2 
1 
0 
 

2.4 ตรวจสอบว่ามีการรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น 
 

 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ มี
การประชุมและมีการรายงานผล 
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ไม่มี
การประชุมแต่มีการรายงานผล 
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ไม่มี
การประชุมและไม่มีการรายงานผล 
 ไม่มีการด าเนินการ 

5 
 

3 
 

1 
 

0 
2.5 ตรวจสอบว่ามีการด าเนินภารกิจตามแผนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทั้ง 6 ด้านหรือไม่ 

มีการด าเนินการครบทั้ง 6 ด้าน 
มีการด าเนินการ 3-5 ด้าน 
มีการด าเนินการ 2 ด้านลงมา 
 

3 
1 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. ด้านการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 

คะแนนเต็ม 11 



คะแนนที่ได้  
 

วิธีการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การ
ให้คะแนน 

3.1 ตรวจสอบว่ามีการวางระบบควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบ 
2. ผู้บริหารแจ้งทุกส านัก/กองจัดวางระบบควบคุม
ภายใน 
3. ส านัก/กองมีค าสั่งแบ่งงานภายใน 
4. อปท.ด าเนินการตามระบบที่ก าหนดไว้และ
รายงานผลตามระยะเวลา 

มีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน 
มีการด าเนินการไม่ครบทุก
ขั้นตอน 
ไม่มีการด าเนินการ 

5 
3 
 

0 

3.2 ตรวจสอบว่ามีการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีและเพ่ิมเติมได้มากน้อยเพียงใด 

เบิกจ่ายเงินได้มากกว่าร้อยละ 70 
เบิกจ่ายเงินร้อยละ 50-70 
เบิกจ่ายเงินน้อยกว่าร้อยละ 50 

3 
1 
0 
 

3.3 ตรวจสอบว่ามีการจัดท าบัญชีหรือทะเบียน
พัสดุ ควบคุมพัสดุ และหลักฐานการรับเข้าบัญชี
หรือทะเบียนไว้ประกอบรายการ 
 

มีการจัดท าบัญชีหรือทะเบียน
และมีหลักฐานรับเข้าบัญชี 
มีการจัดท าบัญชีหรือทะเบียนแต่
ไม่มีหลักฐานรับเข้าบัญชี 
ไม่มีการจัดท าบัญชีหรือทะเบียน 

3 
 

1 
 

0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 



คะแนนเต็ม 16 
คะแนนที่ได้  

 

วิธีการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การ
ให้คะแนน 

4.1 มีการมอบอ านาจการตัดสินใจในการพิจารณา
การสั่ง การอนุญาต อนุมัติหรือปฏิบัติราชการใน
เรื่องท่ีให้บริการประชาชน 

มีการมอบอ านาจ 
ไม่มีการมอบอ านาจ 
 

3 
0 

4.2 มีแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ 

มีแผนภูมิครบทุกหน่วยงาน 
มีแผนภูมิไม่ครบทุกหน่วยงาน 
ไม่มี 

5 
3 
1 

4.3 มีการให้บริการประชาชนในลักษณะ
ศูนย์บริการร่วมตามข้อแนะน าของ
กระทรวงมหาดไทย 
 

มีการจัดตั้งและให้บริการร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก(สภ.ทุ่งใหญ่,
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่,ปภ.นศ.,รพ.สต.
ในพ้ืนที,่อบต.ใกล้เคียง) 
มีการจัดตั้งและให้บริการร่วมกับ
หน่วยงานภายในองค์กร 
ไม่มีการจัดตั้งศูนย์ 

3 
 

1 
 

0 

4.4 ตรวจสอบว่ามีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการตามสื่อสิ่งพิมพ์
หรือสิ่งบ่งชี้ใด ๆ ให้ประชาชนทราบดังนี้ 
1. ประกาศ/ค าสั่ง 
2. แผ่นพับ ใบปลิว 
3. อินเตอร์เน็ต 
4. วารสาร/เอกสารต่าง ๆ 
5. เสียงตามสาย/วิทยุกระจายเสียง 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้ง 5 
ประเภท 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 3-4 
ประเภท 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1-2 
ประเภท 
ไม่มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   

5 
 

3 
 

1 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ด้านการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 



คะแนนเต็ม 18 
คะแนนที่ได้  

 

วิธีการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การให้

คะแนน 
5.1  ตรวจสอบว่ามีการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะท างาน 
2. มีการประชุมคณะท างาน 
3. มีแผนการปรับปรุงงาน 
4. มีการด าเนินการตามแผน 
5. มีการประเมินผลการด าเนินการ 

มีการด าเนินการ ทุกข้อ 
มีการด าเนินการ ข้อ 1-4 
มีการด าเนินการ ข้อ 1-3 
มีการด าเนินการ ข้อ 1-2 
มีการด าเนินการ ข้อ 1 
ไม่มีการด าเนินการ 

5 
4 
3 
2 
1 
0 
 

5.2 ตรวจสอบว่ามีการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของ
กระบวนงานท่ีให้บริการของท้องถิ่นตามค าแนะน าของ
กระทรวงมหาดไทย 

11 กระบวนการขึ้นไป (13 
กระบวนการ) 
6-10 กระบวนงาน 
5 กระบวนงานลงมา 
ไม่มีก าหนดระยะเวลาให้บริการ 

5 
3 
1 
0 

5.3 ตรวจสอบว่ามีการอ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนดังน้ี 
1. มีแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบ 
2. มีการให้บริการล่างหน้าก่อนเวลาท าการหรือช่วงพัก
เที่ยง หรือในวันหยุดราชการ 
3. มีคอมพิวเตอร์ให้บริการอินเตอร์เน็ต 
4. มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็น 
5. มีแบบฟอร์มค าร้องต่าง ๆ และตัวอย่างการกรอก 
6. มีเอกสาร/แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆ

ครบ 6 ประเภท 
4-5 ประเภท 
1-3 ประเภท 
ไม่มีการอ านวยความสะดวก 
 

5 
3 
1 
0 

5.4 ตรวจสอบว่ามีการตอบข้อร้องขอหรือข้อร้องเรียน
หรือแจ้งผลการด าเนินการเป็นหนังสือให้ประชาชนหรือ
หน่วยงานทราบภายใน 15 วัน หรือตามที่ประกาศไว้ตาม
กระบวนงานลดขั้นตอนและระยะเวลา 

มีการตอบข้อร้องขอหรือข้อร้องเรียน
และแจ้งผลการด าเนินการตามก าหนด 
มีการตอบข้อร้องขอหรือข้อร้องเรียน
และแจ้งผลการด าเนินการเกินก าหนด 
ไม่มีการตอบข้อร้องขอหรือข้อ
ร้องเรียนและไม่แจ้งผลการด าเนินการตาม
ก าหนด 

3 
 
 

1 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ด้านการพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 



คะแนนเต็ม 10 
คะแนนที่ได้  

 

วิธีการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การ
ให้คะแนน 

6.1 ตรวจสอบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
พัฒนาความรู้ให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วน
ท้องถิ่น โดยด าเนินการดังนี้ 
1. จัดการฝึกอบรมเอง 
2. ส่งเข้ารับการฝึกอบรม 
3. มีการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ให้บุคลากรใน
หน่วยงานได้ทราบ 
4. มีการศึกษาดูงานหน่วยงานอื่น 

มีการด าเนินการทั้ง 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 1-2 ข้อ 
ไม่มีการด าเนินการ 
 

5 
3 
1 
0 

6.2 ตรวจสอบว่ามีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล 
2. คณะกรรมการฯ ก าหนดกรอบและวางแนว
ทางการประเมินผล 
3. มีการด าเนินการ 
4. การรายงานผลของคณะกรรมการฯ 
5. ผู้บริหารน าผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุง 
แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินการ 

มีการด าเนินการ ทุกข้อ 
มีการด าเนินการ ข้อ 1-4 
มีการด าเนินการ ข้อ 1-3 
มีการด าเนินการ ข้อ 1-2 
มีการด าเนินการ ข้อ 1 
ไม่มีการด าเนินการ 

5 
4 
3 
2 
1 
0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลประจันตคาม อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุร ี



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

  ตามที่ข้าพเจ้า นางสาวพวงทอง  อ านวยสมบัติ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปร ะจันตคาม ได้
ให้ค ารับรองกับ นายนัฐพล  เดชสุภา   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป ระจันตคาม   ไว้แล้วว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติ
ราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อเป็นการพัฒนาองค์กร  และ
ประสิทธิภาพและคุณภาพของงานที่จะเกิดขึ้นอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  นั้น 
  คณะอนุกรรมการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจ าปี 255 8  
ระดับจังหวัด  ได้ตรวจสอบการประเมินให้คะแนนองค์การบริหารส่วนต าบลในพื้นที่ของคณะท างาน ( Core Team)  
อ าเภอทุ่งใหญ่  เรียบร้อยแล้ว  ปรากฏผลการตรวจสอบให้คะแนนในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลปร ะจันตคาม  
ดังนี้ 
 

ที่ ด้าน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ร้อยละ หมายเหตุ 

1 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชน 

25    

2 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจ 

20    

3 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 

11    

4 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 16    

5 การอ านวยความสะดวกและการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

18    

6 การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

10    

รวม 100    
 
    **สรุปผลการประเมิน เท่ากับ/เกินกว่า/ต่ ากว่า ร้อยละ 70 ในภารกิจทุกด้าน 
 


