ขอตกลงในการปฏิบัติราชการ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตําบลกะทูน
อำเภอพิปนู จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศเทศบาลตําบลกะทูน
เรื่อง ขอตกลงในการปฏิบัติราชการระหว-างพนักงานเทศบาลกับผูบริหาร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
-----------------------------------------------------------------------เพื่อใหการบริ หารราชการของเทศบาลตําบลกะทู น เกิ ดผลสัม ฤทธิ์ต"อ ภารกิจ ของรัฐ โดยมี
ผูรับผิดชอบต"อผลการปฏิบัติงานและมีเป,าหมายการทํางานที่ชัดเจน ตลอดจนมีตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่แสดง
ประสิท ธิ ภาพและประสิ ทธิ ผ ลการปฏิ บั ติง าน ตามพระราชกฤษฎี ก าว" าดวยหลัก เกณฑ3 และบริ หารกิจ การ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เทศบาลตําบลกะทูน จึงไดจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการระหว"างพนักงาน
เทศบาลกับผูบริหาร ดังต"อไปนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกว"า “ ขอตกลงในการปฏิ บัติราชการระหว"างพนักงานเทศบาลกั บ
ผูบริหาร ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2560 ”
ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแต"วันที่ประกาศเปAนตนไป
ขอ 3 ระยะเวลาการดําเนินการแลวเสร็จของงานใหเปAนไปตามรายละเอียดที่ปรากฏแนบทาย
ประกาศนี้
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

( นายวิรัตน3 ริยาพันธ3)
นายกเทศบาลตําบลกะทูน

ขอตกลงในการปฏิบัติราชการ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลกะทูน
เทศบาลตําบลกะทูน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
---------------------------------------------------------------------------1. ขาพเจา นายสุรศักดิ์ ชาญณรงค3 ตําแหน"ง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลกะทูน ใน
ฐานะหัวหนาส"วนราชการของสํานักปลัดเทศบาลตําบลกะทูน พรอมคณะทํางานไดร"วมกันพิจารณาและเลือก
ตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของแต"ละมิติ ดังนี้
(รายละเอียดตามแบบขอเสนอและรายงานผลการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
สํานักปลัดฯ เทศบาลตําบลกะทูน ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2560)
2. ขาพเจา นายวิรัตน3 ริยาพั นธ3 ในฐานะนายกเทศมนตรี ตําบลกะทูน ไดพิจารณาและ
เห็นชอบประเด็นการเมินและตัวบ"งชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ เป,าหมาย และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่กําหนด
ในแบบขอเสนอฯ ที่แนบมาพรอมนี้ และขาพเจายิ นดี จะกํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบั ติร าชการของ
นายสุรศักดิ์ ชาญณรงค3 และคณะทํางานดังกล"าวใหเปAนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้น
3. ขาพเจา นายสุรศักดิ์ ชาญณรงค3 ในฐานะหัวหนาราชการของสํานักปลัดเทศบาลตําบล
กะทูน ไดทําความเขาใจคํ ารั บรองตามที่ กําหนดในแบบขอเสนอฯ ดัง กล" าว ขอใหขอตกลงกับ นายวิรั ตน3
ริยาพันธ3 นายกเทศมนตรีตําบลกะทูน ว"าจะมุ"งมั่นปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดี ตามเป,าหมายของตัวชี้วัดใน
ระดับสูงสุด เพื่อใหบรรลุเป,าหมายแต"ละมิติตามที่ไดใหคํารับรองไว
4. ทั้งสองฝLายไดทําความเขาใจในขอตกลงการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลวจึงไดลง
ลายมือชื่อไวเปAนสําคัญ

ลงชื่อ

วิรัตน3 ริยาพันธ3
(นายวิรัตน3 ริยาพันธ3)
นายกเทศมนตรีตําบลกะทูน
วันที่ 1 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ

สุรศักดิ์ ชาญณรงค3
(นายสุรศักดิ์ ชาญณรงค3)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลกะทูน
วันที่ 1 ตุลาคม 2559

ขอตกลงในการปฏิบัติราชการ
กองคลัง
เทศบาลตําบลกะทูน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
---------------------------------------------------------------------------1. ขาพเจา นางสุภานี อรุณสุวรรณกร ตําแหน"ง ผูอํานวยการกองคลัง ในฐานะหัวหนา
ส"วนราชการของกองคลัง เทศบาลตําบลกะทู น พรอมคณะทํ างานไดร"วมกั นพิ จ ารณาและเลื อกตั วชี้ วัดใน
ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของแต"ละมิติ ดังนี้
(รายละเอียดตามแบบขอเสนอและรายงานผลการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กองคลัง เทศบาลตําบลกะทูน ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2560)
2. ขาพเจา นายวิรัตน3 ริยาพั นธ3 ในฐานะนายกเทศมนตรี ตําบลกะทูน ไดพิจารณาและ
เห็นชอบประเด็นการเมินและตัวบ"งชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ เป,าหมาย และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่กําหนด
ในแบบขอเสนอฯ ที่แนบมาพรอมนี้ และขาพเจายินดีจะกํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นาง
สุภานี อรุณสุวรรณกร และคณะทํางานดังกล"าวใหเปAนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้น
3. ขาพเจา นางสุ ภานี อรุ ณสุ วรรณกร ในฐานะหัวหนาราชการของกองคลัง เทศบาล
ตําบลกะทูน ไดทําความเขาใจคํารับรองตามที่กําหนดในแบบขอเสนอฯ ดังกล"าว ขอใหขอตกลงกับ นายวิรัตน3
ริยาพันธ3 นายกเทศมนตรีตําบลกะทูน ว"าจะมุ"งมั่นปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดี ตามเป,าหมายของตัวชี้วัดใน
ระดับสูงสุด เพื่อใหบรรลุเป,าหมายแต"ละมิติตามที่ไดใหคํารับรองไว
4. ทั้งสองฝLายไดทําความเขาใจในขอตกลงการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลวจึงไดลง
ลายมือชื่อไวเปAนสําคัญ

ลงชื่อ

วิรัตน3 ริยาพันธ3
(นายวิรัตน3 ริยาพันธ3)
นายกเทศมนตรีตําบลกะทูน
วันที่ 1 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ

สุภานี อรุณสุวรรณกร
(นางสุภานี อรุณสุวรรณกร)
ผูอํานวยการกองคลัง
วันที่ 1 ตุลาคม 2559

ขอตกลงในการปฏิบัติราชการ
กองช-าง
เทศบาลตําบลกะทูน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
---------------------------------------------------------------------------1. ขาพเจา นายโสภณัฐ ศรีขวัญแกว ตําแหน"ง ปลัดเทศบาลตําบลกะทูน รักษาราชการ
แทนผูอํานวยการกองช"าง ในฐานะหัวหนาส"วนราชการของกองช"าง เทศบาลตําบลกะทูน พรอมคณะทํางานได
ร"วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของแต"ละมิติ ดังนี้
(รายละเอียดตามแบบขอเสนอและรายงานผลการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กองช"าง เทศบาลตําบลกะทูน ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2560)
2. ขาพเจา นายวิรัตน3 ริยาพั นธ3 ในฐานะนายกเทศมนตรี ตําบลกะทูน ไดพิจารณาและ
เห็นชอบประเด็นการเมินและตัวบ"งชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ เป,าหมาย และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่กําหนด
ในแบบขอเสนอฯ ที่แนบมาพรอมนี้ และขาพเจายินดีจะกํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นาย
โสภณัฐ ศรีขวัญแกว และคณะทํางานดังกล"าวใหเปAนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้น
3. ขาพเจา นายโสภณัฐ ศรีขวัญแกว ในฐานะหัวหนาราชการของกองช"าง เทศบาลตําบล
กะทูน ไดทําความเขาใจคํารับรองตามที่กําหนดในแบบขอเสนอฯ ดังกล"าว ขอใหขอตกลงกับ นายวิรัตน3 ริยา
พันธ3 นายกเทศมนตรีตําบลกะทูน ว"าจะมุ"งมั่นปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดี ตามเป,าหมายของตัวชี้วัดใน
ระดับสูงสุด เพื่อใหบรรลุเป,าหมายแต"ละมิติตามที่ไดใหคํารับรองไว
4. ทั้งสองฝLายไดทําความเขาใจในขอตกลงการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลวจึงไดลง
ลายมือชื่อไวเปAนสําคัญ

ลงชื่อ

วิรัตน3 ริยาพันธ3
(นายวิรัตน3 ริยาพันธ3)
นายกเทศมนตรีตําบลกะทูน
วันที่ 1 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ

โสภณัฐ ศรีขวัญแกว
(นายโสภณัฐ ศรีขวัญแกว)
ปลัดเทศบาลตําบลกะทูน รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการกองช"าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2559

แบบกําหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน
แนบทายบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการของหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลําดับ งานที่นําเสนอเป5น
ที่
ขอตกลงการปฏิบัติ
1 การจัดทําเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ"าย
ประจําป=งบประมาณ
2560

2

ขั้นตอน

1. ใหหัวหนาส"วนราชการแต"ละส"วนจัดทํา
และเสนอแผนงานโครงการที่จะบรรจุในเทศ
บัญญัติ ส"ง จนท.งบประมาณ
2. จนท.งบประมาณรวบรวมขอมูลแผนงาน
โครงการเพือ่ จัดทําร"างเทศบัญญัตเิ สนอสภา
3. เมื่อผ"านการเห็นชอบของสภา ส"งร"างเทศ
บัญญัตเิ สนอผูว"าราชการจังหวัดลงนาม
อนุมัติ
4. เมื่อผ"านการอนุมัติจากผูว"าราชการ
จังหวัด นายกเทศมนตรีดําเนินการ
ประกาศใช
การจัดทําแผนพัฒนา 1. ทําหนังสือขอความร"วมมือไปยังหมูบ" าน
สามป= (พ.ศ. 2559- ในจัดทําเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
2562)
สามป=
2. จัดทําเวทีประชาคมเพื่อรับทราบปPญหา
ความตองการและเรียงลําดับความสําคัญ
3. นําคณะกรรมการสนับสนุนฯ นํา
ขอมูลจากการจัดทําเวทีประชาคมเพื่อ
จัดทําร"างแผนพัฒนาสามป=

เป6าหมาย
1. จัดทําร"างเทศบัญญัตงิ บประมาณ
รายจ"ายประจําป=งบประมาณ 2560
เสนอต"อสภา ภายในวันที่ 15
สิงหาคม 2559
2. จัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ"าย
ประจําป=งบประมาณ 2560 ให
สามารถใชไดทันในวันที่ 1 ตุลาคม
2559
3. ส"งสําเนาประกาศงบประมาณ
รายจ"ายใหผูกํากับดูแล ภายใน 15
วัน นับตั้งแต"วันที่ประกาศ
1. มีการจัดประชุมประชาคมหรือ
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู"การ
พัฒนาทองถิ่น
2. มีการบรรจุโครงการจากแผนชุมชน
ไวในแผนพัฒนาสามป= ไม"นอยกว"ารอย
ละ 70 ของโครงการ/กิจกรรมใน
แผนพัฒนาสามป=

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

ใหแลวเสร็จภายใน จัดทําเทศบัญญัติ
วันที่ 1 ตุลาคม แลวเสร็จภายใน
2559
เวลาที่กําหนด

แลวเสร็จและ
ประกาศใชภายใน
วันที่ 30
มิถุนายน 2559

จัดทําแผนพัฒนา
สามป=แลวเสร็จ
ภายในเวลาที่
กําหนด

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

งานที่นําเสนอเป5น
ขอตกลงการปฏิบัติ

ขั้นตอน

เป6าหมาย

ระยะเวลา

3. มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร3การ
พัฒนาทีส่ อดคลองกับยุทธศาสตร3จังหวัด
และมีการวางแนวทางการพัฒนาไวใน
แผนยุทธศาสตร3การพัฒนาและแปลงสู"
แผนพัฒนาสามป=
4. จัดทําแผนพัฒนาสามป=แลวเสร็จและ
ประกาศใชภายในวัน 30 มิถุนายน
2559
การขึ้นทะเบียนผูพิการ 1. ประชาสัมพันธ3การรับขึ้นทะเบียนคน
คนพิการในพื้นที่ไดรับการขึ้นทะเบียน แลวเสร็จภายใน
เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ
พิการเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ
เพื่อรับเบี้ยยังชีพ แลวเสร็จภายในเดือน เดือนพฤศจิกายน
2. รับขึ้นทะเบียนคนพิการระหว"างวันที่ 1- พฤศจิกายน 2559
2559
30 พฤศจิกายน 2559
3. ตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ3ที่
กําหนด
4. เสนอผูบริหารเพือ่ ขออนุมัตปิ ระกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิไดรับเบี้ยคนพิการ
5. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพคน
พิการผ"านบอร3ดประชาสัมพันธ3 และ
เว็บไซต3ของเทศบาลตําบลกะทูน
6. รายงานใหจังหวัดทราบ

ตัวชี้วัด

4. เสนอร"างแผนพัฒนาสามป=ให
คณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบ
5. เมื่อผ"านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พัฒนาฯ เสนอร"างแผนพัฒนาสามป=ให
นายกเทศมนตรีลงนามอนุมัตปิ ระกาศใช

3.

ผูพิการไดรับการ
ขึ้นทะเบียนแลว
เสร็จภายในกําหนด

หมายเหตุ

ลําดับ งานที่นําเสนอเป5น
ขั้นตอน
ที่
ขอตกลงการปฏิบัติ
1. ประชาสัมพันธ3การรับขึ้นทะเบียน
4. การขึ้นทะเบียน
ผูสูงอายุเพือ่ ขอรับเบี้ย ผูสูงอายุเพือ่ ขอรับเบี้ยยังชีพ
ยังชีพ
2. รับขึ้นทะเบียนผูสูงอายุภายในเดือน
พฤศจิกายน 2559
3. ตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ3ที่
กําหนด
4. เสนอผูบริหารเพือ่ ขออนุมัตปิ ระกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิไดรับเบี้ยคนพิการ
5. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุผ"านบอร3ดประชาสัมพันธ3 และ
เว็บไซต3ของเทศบาลตําบลกะทูน
6. รายงานใหจังหวัดทราบ
5. การจัดทํายุทธศาสตร3 1. ให ศพด.แต"ละ ศพด. วิเคราะห3
การพัฒนาการศึกษา SWOT มารวบรวมตัง้ เปAนวิสัยทัศน3และ
พันธกิจ จุดมุ"งหมายเพื่อการพัฒนา
และแผนพัฒนา
2. รวบรวมขอมูลเปAนร"างแผนยุทธศาสตร3
การศึกษาสามป=
การพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนา
การศึกษาสามป=
3. เสนอร"างใหคณะกรรมการสถานศึกษา
เห็นชอบ
4. เมื่อร"างผ"านการเห็นชอบ เสนอผูบริหาร
ทองถิ่นอนุมัติ
5. เมื่อผูบริหารทองถิ่นอนุมัติเอาแผน
ยุทธศาสตร3การพัฒนาการศึกษาและ
แผนพัฒนาการศึกษาสามป=มาบรรจุใน
แผนพัฒนาทองถิ่นของ อปท.

เป6าหมาย
ผูสูงอายุในพื้นทีท่ ุกรายไดรับการขึ้น
ทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ แลวเสร็จ
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2559

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

แลวเสร็จภายใน
เดือนพฤศจิกายน
2559

ผูสูงอายุไดรับการ
ขึ้นทะเบียนแลว
เสร็จภายในกําหนด

มีการนําแผน/โครงการ ตามแผน
แลวเสร็จภายใน
ยุทธศาสตร3การพัฒนาการศึกษาและ
เดือนเมษายน
แผนพัฒนาการศึกษาสามป= มาบรรจุไว 2559
ในแผนพัฒนาทองถิ่นของ อปท.

จัดทําแผน
ยุทธศาสตร3การ
พัฒนาการศึกษา
และแผนพัฒนา
การศึกษาสามป=
แลวเสร็จภายใน
เวลาที่กําหนด

หมายเหตุ

ลําดับ งานที่นําเสนอเป5น
ที่
ขอตกลงการปฏิบัติ
6. มีการดําเนินการศูนย3
รับเรื่องรองทุกข3/
รองเรียนและ
ดําเนินการแกไขปPญหา
หรือแจงผลความ
คืบหนาใหประชาชน
ทราบทุกเรื่อง ภายใน
15 วัน

ขั้นตอน

เป6าหมาย

ระยะเวลา

จัดทําบัญชีรับเรื่องราวรองทุกข9/รองเรียน ดํ า เนิ นการแกไขป< ญหา และแจงผล ประจําป=
เสนอผูบริหารทราบและพิ จารณาสั่ งการ ความคืบหนาใหประชาชนทราบอย-า ง งบประมาณ พ.ศ.
2560
ดําเนินการแกไขป<ญหา และแจงผลความ นอยรอยละ 80
คืบหนาใหประชาชนทราบอย-า งนอยรอย
ละ 80

ตัวชี้วัด
ดํ า เนิ น การแกไข
ป< ญ หา และแจง
ผลความคื บ หนา
ใหประชาชนทราบ
อย- า งนอยรอยละ
80

หมายเหตุ

แบบกําหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน
แนบทายบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการของผูอํานวยการกองคลัง
เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลําดับที่
1

งานที่นําเสนอเป5นขอตกลงการ
ขั้นตอน
ปฏิบัติ
การจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน 1.1 รายงานการเงิน แบ"งเปAน
และรายงานการเงิน
1.1.1. รายงานสถานะการเงิน
ประจําวัน
1.1.2. งบทดลองประจําเดือน
1.1.3. งบรายรับ-รายจ"ายเงินสด
ประจําเดือน
ขั้นตอนการทํา
1.1.1 รายงานสถานะการเงิน
ประจําวันดําเนินการโดยนํา
ยอดรายงานจัดทําเช็คแต"ละวัน
สรุปใบสําคัญรับเงินแต"ละวันมา
คํานวณว"าเกี่ยวกับเงินฝาก
ธนาคารบัญชีใด ธนาคารใด
เพิ่มยอดตามรายรับ และลด
ยอดตามรายจ"ายของแต"ละวัน
1.1.2 งบทดลองประจําเดือน
ดําเนินการโดยบันทึกยอด
รายรับแต"ละวัน ในสมุดเงินสด
รับและทะเบียนรายรับ และ
บันทึกยอดรายจ"ายในสมุดเงิน

เป6าหมาย

ระยะเวลา

จัดทําบัญชีและรายงาน
การเงินเปAนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว"าดวย
การรับเงิน การฝากเงิน การ
เบิกจ"าย การเก็บรักษาเงิน
การตรวจเงินเทศบาล พ.ศ.
2557 ขอ 99

จัดทํางบทดลอง
ประจําเดือนแลว
เสร็จภายในวันที่
6-10 ของเดือน
ถัดไป

ตัวชี้วัด
จัดทํางบทดลอง
ประจําเดือนแลว
เสร็จภายในวันที่
10 ของเดือน
ถัดไป

หมายเหตุ

ลําดับที่

งานที่นําเสนอเป5นขอตกลงการ
ปฏิบัติ

ขั้นตอน
สดจ"าย สิ้นเดือนปXดยอดใน
ทะเบียนทั้ง 3 เล"ม บันทึก
ยอดในใบผ"านบัญชีมาตรฐานที่
1,2 และ 3 นํายอดออกใน
ใบผ"านบัญชีมาตรฐานบันทึก
บัญชีแยกประเภท สรุปขอมูล
ในสมุดบัญชีแยกประเภท เพื่อ
จัดทกงบทดลองประจําเดือน
1.1.3 งบรายรับ-รายจ"ายเงินสด
ประจําเดือนดําเนินการโดยตั้ง
ยอดยกมาของยอดรวมเดือน
และยอดรวมป= โดยแยกเปAน
สองฝPZงจากนั้นบันทึกยอด
รายรับ-รายจ"าย ในช"อง
รายรับ-รายจ"ายของช"องเดือน
ก"อน แลวนํายอดแต"ละช"องบวก
เพิ่มในยอดรวมป=นํายอด
รายรับ-รายจ"าย แลวนําไปบวก
ยอดยกมา หากยอดตรงกันเงิน
ฝากธนาคารทุกบัญชีรวมกันใน
งบทดลองประจําเดือนแสดงว"า
งบรายรับ-รายจ"ายเงินสด
ประจําเดือนถูกตอง

เป6าหมาย

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

ลําดับที่

งานที่นําเสนอเป5นขอตกลงการ
ปฏิบัติ

ขั้นตอน
1.1.4 กระดาษทําการกระทบยอด
ประจําเดือน (แยกแผนงาน
,งาน) ดําเนินการโดยสราง
ตารางแยกแผนงาน/งาน,
ประเภทรายจ"าย นํายอด
รายจ"ายบันทึกในแผนงาน,งาน
ประเภทรายจ"าย รวมยอดของ
แต"ละเดือน กระทบรายจ"ายให
ถูกตองและรวมยอดของทุก
หมวด,ทุกแผนงานรวมตั้งแต"ตน
ป=ถึงเดือนปPจจุบัน
1.1.5 งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ดําเนินการโดยนําใบแจงยอด
รายละเอียดเงินฝากธนาคาร
เปรียบเทียบกับเงินฝากในบัญชี
แยกประเภทว"ายอดตรงกัน
หรือไม" หากยอดไม"ตรงกัน
ตองตรวจสอบว"าไม"ตรงเพราะ
เหตุใด มีเช็คที่ผูไดรับแลวไม"
นําไปขึ้นเงินหรือไม" เพราะเมื่อ
จ"ายเช็คทางระบบการบันทึก
บัญชีของหน"วยงานเทศบาล
ตําบลกะทูนจะคัดออกเปAน
รายจ"ายทันที ในขณะที่

เป6าหมาย

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

ลําดับที่

งานที่นําเสนอเป5นขอตกลงการ
ปฏิบัติ

ขั้นตอน
ทางธนาคารยังไม"ตัดเปAน
รายจ"ายจนกว"าจะมีคนนํามาขึ้น
เงิน จึงเปAนสาเหตุตองจัดทํา
งบประมาณยอดเงินฝาก
ธนาคาร
1.2 การจัดทํางบแสดงฐานะทาง
การเงิน
ดําเนินการโดยแยกทรัพย3สิน
หนี้สินและเงินสะสมโดยสรุปหมายเหตุ
ประกอบงบเปAน
หมายเหตุ 1 เงินสดเงินฝาก
ธนาคาร
หมายเหตุ 2 เงินรับฝาก
หมายเหตุ 3 รายจ"ายคางจ"าย
หมายเหตุ 4 เงินสะสม
หมายเหตุ 5 ทรัพย3สินตามงบ
ทรัพย3สิน
นํารายละเอียดออกจากหมายเหตุ
ทั้ง 5 หมายเหตุรวมประกอบเปAนงบ
แสดงฐานะการเงิน กรณียอดลูกหนี้
ภาษีคางชําระใหนํารายละเอียดลูกหนี้
ทั้งหมดแนบและแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน

เป6าหมาย

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

จัดทําบัญชีและรายงาน
การเงินเปAนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว"าดวย
การรับเงิน การฝากเงิน การ
เบิกจ"าย การเก็บรักษาเงิน
การตรวจเงินเทศบาล พ.ศ.
2557 ขอ 100

จัดทํางบแสดง
ฐานะทางการเงิน
เสร็จภายในวันที่
1 ตุลาคม 2559
- 31 ธันวาคม
2559

จัดทํางบแสดง
ฐานะทางการเงิน
เสร็จภายใน 90
วัน หลังจากสิ้น
ป=งบประมาณ

หมายเหตุ

ลําดับที่
2

3

งานที่นําเสนอเป5นขอตกลงการ
ขั้นตอน
ปฏิบัติ
การจัดเก็บรายได
ประชาสัมพันธ3การออกใหบริการเก็บ
ภาษีนอกสถานที่โดยใหบริการช"วง วัน
เวลา สถานที่ ตามโครงการและ
ประกาศที่เทศบาลกําหนดออกแผนทุก
หมู"บาน และใหบริการในช"วงพักเที่ยง
เพื่ออํานวยความสะดวกใหแก"ประชาชน
การดําเนินการจัดซื้อจัดจางตาม
ระเบียบ มท.ว"าดวยการพัสดุฯ

1. ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ้ จัดจางแต"
ละโครงการ
2, ออกคําสั่งแต"งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดหาพัสดุ
3. จัดทําประกาศสอบราคาโดยใน
ประกาศกําหนดวันรับซองและเปXดซอง
ราคาดวย
4. เมื่อไดตัวผูจางแลวเรียกมาทําสัญญา
5. ผูว"าส"งมอบงานทําหนังสือเชิญ
คณะกรรมการตรวจการจางไปตรวจรับ
งานตามวัน เวลา ที่กําหนด
6. คณะกรรมการตรวจรับถูกตองส"งให
เจาของงบประมาณทําฏีกาเพือ่ เบิกจ"าย
ใหผูรับจาง

เป6าหมาย

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

จํานวนเงินและผูเสียภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีป,าย
ภาษีบํารุงทองที่ มีอัตรา
เพิ่มขึ้น

แลวเสร็จในเดือน
มีนาคม 2559

อัตราผลการจัดเก็บ
รายไดป= 2560
เพิ่มจากป= 2559

ดําเนินการแลว
การดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
เสร็จตามระเบียบ
เปAนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว"าดวย
การพัสดุของหน"วยการบริหาร
ราชการส"วนทองถิ่น พ.ศ.
2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
จนถึงปPจจุบัน

ดําเนินการแลว
เสร็จตามระเบียบ

หมายเหตุ

ลําดับที่
4

งานที่นําเสนอเป5นขอตกลงการ
ขั้นตอน
ปฏิบัติ
การจัดทําแผนจัดหาพัสดุ
1. ทําบันทึกแจงใหหัวหนาส"วนแต"ละ
ส"วนทราบใหจัดทําแผน ผด.1 ส"ง
ใหกองคลัง ภายในวันที่ 31
ตุลาคม ของทุกป=
2. รวบรวม ผด.1 ของแต"ละส"วน
จัดลําดับตามความจําเปAน มาจัดทํา
เปAน ผด.2 คือแผนการจัดหาพัสดุ
ของเทศบาล
3. จัดทําบันทึกขออนุมัติใชแผนจัดหา
พัสดุใหนายกเทศมนตรีอนุมัติและ
จัดทําประกาศแผนจัดหาพัสดุ
ประจําป=ใหประชาชนทราบโดยติด
ประกาศไวที่บอร3ดของเทศบาล

เป6าหมาย

ระยะเวลา

แลวเสร็จภายใน
มีการจัดทําแผนการจัดหา
วันที่ 1 ตุลาคม
พัสดุ เปAนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว"าดวย
2559
การพัสดุของหน"วยการบริหาร
ราชการส"วนทองถิ่น พ.ศ.
2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
จนถึงปPจจุบัน

ตัวชี้วัด
จัดทําแผนการ
จัดหาพัสดุแลว
เสร็จภายใน
ระยะเวลาที่
กําหนด

หมายเหตุ

แบบกําหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน
แนบทายบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการของผูอํานวยการกองช-าง
เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลําดับที่
1

2

งานที่นําเสนอเป5นขอตกลงการ
ขั้นตอน
ปฏิบัติ
การก"อสรางถนน/การบุกเบิก
1. ออกแบบสํารวจพื้นทีก่ "อสราง
ถนน
2. ออกแบบการก"อสราง
3. คํานวณราคากลางตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ3
4. จัดทําแบบ ปร.4,ปร.5 ให
หน"วยงานพัสดุเพื่อดําเนินการใน
ขั้นตอนจัดซื้อจัดจางต"อไป
5. ขณะดําเนินการก"อสรางจะตองทํา
การตรวจสอบงานที่ดําเนินการ
ก"อสรางทุกวันเพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองของงานใหเปAนไปตามแบบ
แปลนทีเ่ ทศบาลกําหนด
6. เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ ใหทําการ
ส"งมอบงานและดําเนินการตรวจ
การจาง โดยคณะกรรมการตรวจ
การจางของเทศบาล
การก"อสรางรางระบายน้ํา/ท"อ
1. ออกแบบสํารวจพื้นทีก่ "อสราง
ระบายน้ํา
2. ออกแบบการก"อสราง
3. คํานวณราคากลางตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ3

เป6าหมาย

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

ดําเนินการก"อสรางถนน
คสล. จํานวน 2 โครงการ

ป=งบประมาณ
พ.ศ. 2560

มีถนนที่ดําเนินการ
ก"อสรางแลวเสร็จ
จํานวน 2
โครงการ

ดําเนินการก"อสรางคู/ทาง
ระบายน้ํา จํานวน 2
โครงการ

ป=งบประมาณ
พ.ศ. 2560

มีถนนที่ดําเนินการ
ก"อสรางแลวเสร็จ
จํานวน 2
โครงการ

หมายเหตุ

ลําดับที่

งานที่นําเสนอเป5นขอตกลงการ
ปฏิบัติ

ขั้นตอน

เป6าหมาย

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

4. จัดทําแบบ ปร.4,ปร.5 ให
หน"วยงานพัสดุเพื่อดําเนินการใน
ขั้นตอนจัดซื้อจัดจางต"อไป
5. ขณะดําเนินการก"อสรางจะตองทํา
การตรวจสอบงานที่ดําเนินการ
ก"อสรางทุกวันเพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองของงานใหเปAนไปตามแบบ
แปลนทีเ่ ทศบาลกําหนด
6. เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ ใหทําการ
ส"งมอบงานและดําเนินการตรวจ
การจาง โดยคณะกรรมการตรวจ
การจางของเทศบาล
3.

จัดทําแผนซ"อม/บํารุงทาง ไฟฟ,า 1. สํารวจเสนทาง ไฟฟ,าสาธารณะและ
สาธารณะและท"อระบายน้ํา
คู/ท"อระบายน้ํา
2. รายงานผลการตรวจสอบใหผูบริหาร
ทราบและพิจารณาสั่งการ
3. จัดทําแผนการซ"อม/บํารุงทาง
ไฟฟ,าสาธารณะและท"อระบายน้ํา

มีแผนซ"อม/บํารุงทาง ไฟฟ,า แลวเสร็จภายใน
สาธารณะและท"อระบายน้ําใช วันที่ 1 ตุลาคม
2559
เพื่อดําเนินการบํารุง/
ซ"อมแซมโครงสรางพื้นฐาน
เปAนไปตามแผน

แลวเสร็จภายใน
วันที่ 1 ตุลาคม
2559

หมายเหตุ

แบบการประเมินผลตามตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการของหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตําบลกะทูน
ประเมินครั้งที่ 1 ระหว-างวันที่ 1 ตุลาคม 25598 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
ลําดับที่
กิจกรรม
ประเด็นชี้วัด
ผลการดําเนินการตามขอตกลงปฏิบัติราชการ ดําเนินการแลว ดําเนินการไม"
เสร็จตาม
แลวเสร็จตาม
ขอตกลง
ขอตกลง
1. จัดทําร"างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ"าย
1
การจัดทําเทศบัญญัติ
1. จัดทําร"างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ"าย
ประจําป=งบประมาณ 2560 เสนอต"อสภา
งบประมาณรายจ"ายประจําป= ประจําป=งบประมาณ 2559 เสนอต"อสภา
ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2559
งบประมาณ 2560
ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559
2. จัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ"าย
2. จัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ"าย
ประจําป=งบประมาณ 2560 ใหสามารถใชได ประจําป=งบประมาณ 2560 ใหสามารถใชได
ทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2559
ทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 (ประกาศใช
3. ส"งสําเนาประกาศงบประมาณรายจ"ายใหผู วันที่ 27 กันยายน 2559)
3. ส"งสําเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ"าย
กํากับดูแล ภายใน 15 วัน นับตั้งแต"วันที่
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2560 ใหผูกํากับ
ประกาศ
ดูแล วันที่ 10 ตุลาคม 2559
2
การจัดทําแผนพัฒนาสามป= 1. มีการจัดประชุมประชาคมหรือสนับสนุนการ 1. มีการจัดประชุมประชาคมหรือสนับสนุนการ
(พ.ศ. 2560-2562)
ขับเคลื่อนแผนชุมชนสู"การพัฒนาทองถิ่น
ขับเคลื่อนแผนชุมชนสู"การพัฒนาทองถิ่น
2. มีการบรรจุโครงการจากแผนชุมชนไวใน
2. มีการบรรจุโครงการจากแผนชุมชนไวใน
แผนพัฒนาสามป= ไม"นอยกว"ารอยละ 70 ของ แผนพัฒนาสามป= จํานวน 108 โครงการ
โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามป=
จากโครงการ 197 โครงการ คิดเปAนรอยละ
3. มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร3การพัฒนาที่
54.82
สอดคลองกับยุทธศาสตร3จังหวัดและมีการวาง 3. มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร3การพัฒนาที่
แนวทางการพัฒนาไวในแผนยุทธศาสตร3การ
สอดคลองกับยุทธศาสตร3จังหวัดและมีการวาง
พัฒนาและแปลงสู"แผนพัฒนาสามป=
แนวทางการพัฒนาไวในแผนยุทธศาสตร3การ
4. จัดทําแผนพัฒนาสามป=แลวเสร็จและ
พัฒนาและแปลงสู"แผนพัฒนาสามป=
ประกาศใชภายในวัน 30 มิถุนายน 2559 4. จัดทําแผนพัฒนาสามป=แลวเสร็จและ
ประกาศใชภายในวัน 29 มิถุนายน 2559

ลําดับที่

กิจกรรม

3.

การขึ้นทะเบียนผูพิการเพื่อ
ขอรับเบี้ยยังชีพ

4.

การขึ้นทะเบียนผูสูงอายุเพือ่
ขอรับเบี้ยยังชีพ

5.

การจัดทํายุทธศาสตร3การ
พัฒนาการศึกษาและ
แผนพัฒนาการศึกษาสามป=

6.

มีการดําเนินการศูนย3รับเรื่อง
รองทุกข3/รองเรียนและ
ดําเนินการแกไขปPญหาหรือ
แจงผลความคืบหนาให
ประชาชนทราบทุกเรือ่ ง
ภายใน 15 วัน

ลงชื่อ

ประเด็นชี้วัด

ผลการดําเนินการตามขอตกลงปฏิบัติราชการ ดําเนินการแลว ดําเนินการไม"
เสร็จตาม
แลวเสร็จตาม
ขอตกลง
ขอตกลง
คนพิการในพื้นที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเพื่อรับ คนพิการในพื้นที่ จํานวน 177 ราย ไดรับ
เบี้ยยังชีพ แลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ แลวเสร็จ
2559
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2559
ผูสูงอายุในพื้นที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเพื่อรับ
ผูสูงอายุในพื้นที่ จํานวน 1,024 ราย ไดรับ
เบี้ยยังชีพ แลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ แลวเสร็จ
2559
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2559
มีการนําแผน/โครงการ ตามแผนยุทธศาสตร3 มีการนําแผน/โครงการ ตามแผนยุทธศาสตร3
การพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษา การพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษา
สามป= มาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่นของ
สามป= มาบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป=ของ
อปท.
เทศบาลตําบลกะทูน จํานวน 12 โครงการ
มีเรือ่ งรองทุกข3เขามารองทุกข3จํานวน 58
จัดทําบัญชีรับเรือ่ งราวรองทุกข3/รองเรียน
เรื่อง มีการดําเนินการแกไขปPญหา และแจง
เสนอผูบริหารทราบและพิจารณาสัง่ การ
ดําเนินการแกไขปPญหา และแจงผลความ
ผลความคืบหนาใหประชาชนทราบ จํานวน
คืบหนาใหประชาชนทราบอย"างนอยรอยละ
58 เรื่อง
80

วิรัตน3 ริยาพันธ3 ผูประเมิน
(นายวิรัตน3 ริยาพันธ3)
นายกเทศมนตรีตําบลกะทูน

ลงชื่อ

สุรศักดิ์ ชาญณรงค3
ผูรับการประเมิน
(นายสุรศักดิ์ ชาญณรงค3)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลกะทูน

แบบการประเมินผลตามตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการของผูอํานวยการกองคลัง
........................................................................
เทศบาลตําบลกะทูน
ประเมินครั้งที่ 1 ระหว-างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
ลําดับที่

กิจกรรม

เป6าหมายตัวชี้วัด

1

การจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน
และรายงานการเงิน

2

การจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน
และรายงานการเงิน

3

การจัดเก็บรายได

4

การดําเนินการจัดซื้อจัดจางตาม
ระเบียบ มท.ว"าดวยการพัสดุฯ

จัดทํางบทดลองประจําเดือนแลวเสร็จภายใน
วันที่ 10 ของเดือนถัดไป และเปAนไปตาม
ระเบียบระทรวงมหาดไทยว"าดวยการรับเงิน
การฝากเงิน การเบิกจ"าย การเก็บรักษาเงิน
การตรวจเงินเทศบาล พ.ศ. 2557 ขอ 99
จัดทํางบแสดงฐานะทางการเงินเสร็จภายใน
90 วัน หลังจากสิ้นป=งบประมาณ และเปAนไป
ตามระเบียบระทรวงมหาดไทยว"าดวยการรับ
เงิน การฝากเงิน การเบิกจ"าย การเก็บรักษา
เงิน การตรวจเงินเทศบาล พ.ศ. 2557 ขอ
100
จํานวนเงินรายไดที่เทศบาลจัดเก็บเองไดแก"
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป,าย ภาษีบํารุง
ทองที่ และค"าธรรมเนียมขนเก็บขยะมีอัตรา
เพิ่มขึ้น
การดําเนินการจัดซื้อจัดจางเปAนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว"าดวยการพัสดุของหน"วย
การบริหารราชการส"วนทองถิ่น พ.ศ. 2535
และที่แกไขเพิม่ เติมจนถึงปPจจุบัน

ผลการดําเนินการตามขอตกลงปฏิบัติราชการ ดําเนินการแลว ดําเนินการไมเสร็จตาม
แลวเสร็จตาม
ขอตกลง
ขอตกลง
จัดทํางบทดลองประจําเดือนแลวเสร็จภายใน
วันที่ 10 ของเดือนถัดไป

จัดทํางบแสดงฐานะทางการเงินเสร็จภายใน
วันที่ 30 ตุลาคม 2560 และเปAนไปตาม
ระเบียบระทรวงมหาดไทยว"าดวยการรับเงิน
การฝากเงิน การเบิกจ"าย การเก็บรักษาเงิน
การตรวจเงินเทศบาล พ.ศ. 2557 ขอ
100
จํานวนเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป,าย
ภาษีบํารุงทองที่และค"าธรรมเนียมขนเก็บขยะ
มีอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 1.55
โครงการจํานวน 8 โครงการตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ"ายประจําป=งบประมาณ พ.ศ.
2560 ดําเนินการแลวเสร็จและเปAนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว"าดวยการพัสดุ

ลําดับที่
5

กิจกรรม

เป6าหมายตัวชี้วัด

การจัดทําแผนจัดหาพัสดุ

ลงชื่อ

ผลการดําเนินการตามขอตกลงปฏิบัติราชการ ดําเนินการแลว ดําเนินการไมเสร็จตาม
แลวเสร็จตาม
ขอตกลง
ขอตกลง
การจัดทําแผนการจัดหาพัสดุเปAนไปตาม
การจัดทําแผนการจัดหาพัสดุปAนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว"าดวยการพัสดุ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว"าดวยการพัสดุ
ของหน"วยการบริหารราชการส"วนทองถิ่น พ.ศ. ของหน"วยการบริหารราชการส"วนทองถิ่น พ.ศ.
2535 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปPจจุบัน
2535 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปPจจุบัน
และแลวเสร็จภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 และแลวเสร็จในวันที่ 14 ตุลาคม 2559

วิรัตน3 ริยาพันธ3
(นายวิรัตน3 ริยาพันธ3)
นายกเทศมนตรีตําบลกะทูน

ผูประเมิน

ลงชื่อ

สุภานี อรุณสุวรรณกร
(นางสุภานี อรุณสุวรรณกร)
ผูอํานวยการกองคลัง

ผูรับการประเมิน

แบบการประเมินผลตามตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการของผูอํานวยการกองช-าง
........................................................................
เทศบาลตําบลกะทูน
ประเมินครั้งที่ 1 ระหว-างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
ลําดับที่

กิจกรรม

ประเด็นตัวชี้วัด

ผลการดําเนินการตามขอตกลงปฏิบัติราชการ

1

การก"อสรางถนน/การบุกเบิกถนน

2

การก"อสรางรางระบายน้ํา/ท"อระบายน้ํา

3.

จัดทําแผนซ"อม/บํารุงทาง ไฟฟ,าสาธารณะ มีแผนซ"อม/บํารุงทาง ไฟฟ,าสาธารณะและ แผนซ"อม/บํารุงทาง ไฟฟ,าสาธารณะและท"อ
และท"อระบายน้ํา
ท"อระบายน้ํา แลวเสร็จภายในวันที่ 1
ระบายน้าํ แลวเสร็จภายในวันที่ 1 ตุลาคม
ตุลาคม 2559
2559

ลงชื่อ

ดําเนินการ
แลวเสร็จตาม
ขอตกลง

ในป=งบประมาณ พ.ศ. 2560 ดําเนินการ ในป=งบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการ
ก"อสรางถนน คสล. จํานวน 2 โครงการ ดําเนินการก"อสรางถนน คสล. แลวเสร็จ
100 % จํานวน 2 โครงการ
-ถนนสาย
ในป=งบประมาณ พ.ศ. 2560 ดําเนินการ ในป=งบประมาณ พ.ศ. 2560 ดําเนินการ
ก"อสรางคู/ทางระบายน้ํา จํานวน 2
ก"อสรางคู/ทางระบายน้ํา แลวเสร็จ 100 %
โครงการ
จํานวน 1 โครงการ

วิรัตน3 ริยาพันธ3
ผูประเมิน
(นายวิรัตน3 ริยาพันธ3)
นายกเทศมนตรีตําบลกะทูน

ลงชื่อ

ณเดชน3 คงศักดิ์
.ผูรับการประเมิน
(นายณเดชน3 คงศักดิ์)
นายช"างโยธา รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการกองช"าง

ดําเนินการไม"
แลวเสร็จตาม
ขอตกลง

