
   

ข�อตกลงในการปฏิบัติราชการ 
 

ประจำป�งบประมาณ    พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตําบลกะทูน 
 

อำเภอพปินู จังหวดันครศรีธรรมราช 
 



 

 

ประกาศเทศบาลตําบลกะทูน 
เร่ือง   ข�อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว-างพนักงานเทศบาลกับผู�บริหาร 

ประจําป�งบประมาณ   พ.ศ. 2560 
------------------------------------------------------------------------ 

เพื่อให	การบริหารราชการของเทศบาลตําบลกะทูน  เกิดผลสัมฤทธ์ิต"อภารกิจของรัฐ โดยมี
ผู	รับผิดชอบต"อผลการปฏิบัติงานและมีเป,าหมายการทํางานที่ชัดเจน ตลอดจนมีตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานที่แสดง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตามพระราชกฤษฎีกาว"าด	วยหลักเกณฑ3  และบริหารกิจการ
บ	านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   เทศบาลตําบลกะทูน   จึงได	จัดทําข	อตกลงการปฏิบัติราชการระหว"างพนักงาน
เทศบาลกับผู	บริหาร   ดังต"อไปน้ี  

ข	อ 1  ประกาศน้ีเรียกว"า  “  ข	อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว"างพนักงานเทศบาลกับ
ผู	บริหาร ประจําป=งบประมาณ  พ.ศ. 2560 ” 

ข	อ  2  ประกาศน้ีให	ใช	บังคับต้ังแต"วันที่ประกาศเปAนต	นไป 
ข	อ  3  ระยะเวลาการดําเนินการแล	วเสร็จของงานให	เปAนไปตามรายละเอียดที่ปรากฏแนบท	าย

ประกาศน้ี 

จึงประกาศให	ทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ   ณ   วันที่   1  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2559 
 
 
                               

  ( นายวิรัตน3  ริยาพันธ3) 
                          นายกเทศบาลตําบลกะทูน   

  
  
  
  
 
 
  



 
 

ข�อตกลงในการปฏิบัติราชการ 
  สํานักปลัดเทศบาลตําบลกะทูน   

เทศบาลตําบลกะทูน 
ประจําป�งบประมาณ   พ.ศ. 2560 

---------------------------------------------------------------------------- 
1. ข	าพเจ	า  นายสุรศักด์ิ  ชาญณรงค3  ตําแหน"ง  หัวหน	าสํานักปลัดเทศบาลตําบลกะทูน  ใน

ฐานะหัวหน	าส"วนราชการของสํานักปลัดเทศบาลตําบลกะทูน  พร	อมคณะทํางานได	ร"วมกันพิจารณาและเลือก
ตัวช้ีวัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของแต"ละมิติ  ดังน้ี   

(รายละเอียดตามแบบข	อเสนอและรายงานผลการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ  
สํานักปลัดฯ  เทศบาลตําบลกะทูน  ประจําป=งบประมาณ  พ.ศ.  2560) 

2. ข	าพเจ	า  นายวิรัตน3  ริยาพันธ3  ในฐานะนายกเทศมนตรีตําบลกะทูน  ได	พิจารณาและ
เห็นชอบประเด็นการเมินและตัวบ"งช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ  เป,าหมาย  และรายละเอียดอื่นๆ  ตามที่กําหนด
ในแบบข	อเสนอฯ  ที่แนบมาพร	อมน้ี  และข	าพเจ	ายินดีจะกํากับ  และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ            
นายสุรศักด์ิ  ชาญณรงค3  และคณะทํางานดังกล"าวให	เปAนไปตามคํารับรองที่จัดทําข้ึน 

3. ข	าพเจ	า  นายสุรศักด์ิ  ชาญณรงค3  ในฐานะหัวหน	าราชการของสํานักปลัดเทศบาลตําบล   
กะทูน  ได	ทําความเข	าใจคํารับรองตามที่กําหนดในแบบข	อเสนอฯ  ดังกล"าว  ขอให	ข	อตกลงกับ นายวิรัตน3       
ริยาพันธ3  นายกเทศมนตรีตําบลกะทูน  ว"าจะมุ"งมั่นปฏิบัติราชการให	เกิดผลงานที่ดี  ตามเป,าหมายของตัวช้ีวัดใน
ระดับสูงสุด  เพ่ือให	บรรลุเป,าหมายแต"ละมิติตามที่ได	ให	คํารับรองไว	 

4. ทั้งสองฝLายได	ทําความเข	าใจในข	อตกลงการปฏิบัติราชการและเห็นพ	องกันแล	วจึงได	ลง
ลายมือช่ือไว	เปAนสําคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ        วิรัตน3  ริยาพันธ3      ลงช่ือ         สุรศักด์ิ  ชาญณรงค3 
         (นายวิรัตน3  ริยาพันธ3)              (นายสุรศักด์ิ  ชาญณรงค3) 
      นายกเทศมนตรีตําบลกะทูน     หัวหน	าสํานักปลัดเทศบาลตําบลกะทูน 
       วันที่  1  ตุลาคม  2559             วันที่  1  ตุลาคม  2559 
 



 
 

 

 

ข�อตกลงในการปฏิบัติราชการ 
กองคลัง 

  เทศบาลตําบลกะทูน 
ประจําป�งบประมาณ   พ.ศ. 2560 

---------------------------------------------------------------------------- 
1. ข	าพเจ	า  นางสุภานี  อรุณสุวรรณกร  ตําแหน"ง  ผู	อํานวยการกองคลัง  ในฐานะหัวหน	า

ส"วนราชการของกองคลัง  เทศบาลตําบลกะทูน  พร	อมคณะทํางานได	ร"วมกันพิจารณาและเลือกตัวช้ีวัดใน
ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของแต"ละมิติ  ดังน้ี  

 (รายละเอียดตามแบบข	อเสนอและรายงานผลการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ  
กองคลัง  เทศบาลตําบลกะทูน  ประจําป=งบประมาณ  พ.ศ.  2560) 

2. ข	าพเจ	า  นายวิรัตน3  ริยาพันธ3  ในฐานะนายกเทศมนตรีตําบลกะทูน  ได	พิจารณาและ
เห็นชอบประเด็นการเมินและตัวบ"งช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ  เป,าหมาย  และรายละเอียดอื่นๆ  ตามที่กําหนด
ในแบบข	อเสนอฯ  ที่แนบมาพร	อมน้ี  และข	าพเจ	ายินดีจะกํากับ  และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ  นาง
สุภานี  อรุณสุวรรณกร  และคณะทํางานดังกล"าวให	เปAนไปตามคํารับรองที่จัดทําข้ึน 

3. ข	าพเจ	า  นางสุภานี  อรุณสุวรรณกร  ในฐานะหัวหน	าราชการของกองคลัง  เทศบาล
ตําบลกะทูน  ได	ทําความเข	าใจคํารับรองตามที่กําหนดในแบบข	อเสนอฯ  ดังกล"าว  ขอให	ข	อตกลงกับ นายวิรัตน3  
ริยาพันธ3  นายกเทศมนตรีตําบลกะทูน  ว"าจะมุ"งมั่นปฏิบัติราชการให	เกิดผลงานที่ดี  ตามเป,าหมายของตัวช้ีวัดใน
ระดับสูงสุด  เพ่ือให	บรรลุเป,าหมายแต"ละมิติตามที่ได	ให	คํารับรองไว	 

4. ทั้งสองฝLายได	ทําความเข	าใจในข	อตกลงการปฏิบัติราชการและเห็นพ	องกันแล	วจึงได	ลง
ลายมือช่ือไว	เปAนสําคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ      วิรัตน3  ริยาพันธ3    ลงช่ือ       สุภานี  อรุณสุวรรณกร 
         (นายวิรัตน3  ริยาพันธ3)              (นางสุภานี  อรุณสุวรรณกร) 
      นายกเทศมนตรีตําบลกะทูน                  ผู	อํานวยการกองคลัง 
       วันที่  1  ตุลาคม  2559               วันที่  1  ตุลาคม  2559 
 



 

 

ข�อตกลงในการปฏิบัติราชการ 
กองช-าง 

  เทศบาลตําบลกะทูน 
ประจําป�งบประมาณ   พ.ศ. 2560 

---------------------------------------------------------------------------- 
1. ข	าพเจ	า  นายโสภณัฐ  ศรีขวัญแก	ว  ตําแหน"ง  ปลัดเทศบาลตําบลกะทูน  รักษาราชการ

แทนผู	อํานวยการกองช"าง  ในฐานะหัวหน	าส"วนราชการของกองช"าง  เทศบาลตําบลกะทูน  พร	อมคณะทํางานได	
ร"วมกันพิจารณาและเลือกตัวช้ีวัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของแต"ละมิติ  ดังน้ี  

 (รายละเอียดตามแบบข	อเสนอและรายงานผลการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ        
กองช"าง  เทศบาลตําบลกะทูน  ประจําป=งบประมาณ  พ.ศ.  2560) 

2. ข	าพเจ	า  นายวิรัตน3  ริยาพันธ3  ในฐานะนายกเทศมนตรีตําบลกะทูน  ได	พิจารณาและ
เห็นชอบประเด็นการเมินและตัวบ"งช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ  เป,าหมาย  และรายละเอียดอื่นๆ  ตามที่กําหนด
ในแบบข	อเสนอฯ  ที่แนบมาพร	อมน้ี  และข	าพเจ	ายินดีจะกํากับ  และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ  นาย
โสภณัฐ  ศรีขวัญแก	ว  และคณะทํางานดังกล"าวให	เปAนไปตามคํารับรองที่จัดทําข้ึน 

3. ข	าพเจ	า  นายโสภณัฐ  ศรีขวัญแก	ว  ในฐานะหัวหน	าราชการของกองช"าง  เทศบาลตําบล
กะทูน  ได	ทําความเข	าใจคํารับรองตามที่กําหนดในแบบข	อเสนอฯ  ดังกล"าว  ขอให	ข	อตกลงกับ นายวิรัตน3 ริยา
พันธ3  นายกเทศมนตรีตําบลกะทูน  ว"าจะมุ"งมั่นปฏิบัติราชการให	เกิดผลงานที่ดี  ตามเป,าหมายของตัวช้ีวัดใน
ระดับสูงสุด  เพ่ือให	บรรลุเป,าหมายแต"ละมิติตามที่ได	ให	คํารับรองไว	 

4. ทั้งสองฝLายได	ทําความเข	าใจในข	อตกลงการปฏิบัติราชการและเห็นพ	องกันแล	วจึงได	ลง
ลายมือช่ือไว	เปAนสําคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ       วิรัตน3  ริยาพันธ3    ลงช่ือ         โสภณัฐ  ศรีขวัญแก	ว 
         (นายวิรัตน3  ริยาพันธ3)              (นายโสภณัฐ  ศรีขวัญแก	ว) 
     นายกเทศมนตรีตําบลกะทูน                      ปลัดเทศบาลตําบลกะทูน  รักษาราชการแทน  
                                                                                       ผู	อํานวยการกองช"าง 
       วันที่  1  ตุลาคม  2559               วันที่  1  ตุลาคม  2559 
 



แบบกําหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน 
แนบท�ายบันทึกข�อตกลงการปฏิบัติราชการของหัวหน�าสํานักปลัดเทศบาล 

เทศบาลตําบลกะทูน  อําเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ลําดับ
ที่ 

งานที่นําเสนอเป5น
ข�อตกลงการปฏิบัติ 

ขั้นตอน เป6าหมาย ระยะเวลา ตัวชี้วัด หมายเหตุ 

1 การจัดทําเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ"าย
ประจําป=งบประมาณ  
2560   

1. ให	หัวหน	าส"วนราชการแต"ละส"วนจัดทํา
และเสนอแผนงานโครงการที่จะบรรจุในเทศ
บัญญัติ  ส"ง  จนท.งบประมาณ 
2. จนท.งบประมาณรวบรวมข	อมูลแผนงาน
โครงการเพื่อจัดทําร"างเทศบญัญัติเสนอสภา 
3. เมื่อผ"านการเห็นชอบของสภา ส"งร"างเทศ
บัญญัติเสนอผู	ว"าราชการจงัหวัดลงนาม
อนุมัติ 
4. เมื่อผ"านการอนุมัติจากผู	ว"าราชการ
จังหวัด  นายกเทศมนตรีดําเนินการ
ประกาศใช	 

1. จัดทําร"างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ"ายประจําป=งบประมาณ   2560  
เสนอต"อสภา  ภายในวันที่  15  
สิงหาคม  2559 
2. จัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ"าย
ประจําป=งบประมาณ  2560  ให	
สามารถใช	ได	ทันในวันที่ 1  ตุลาคม  
2559 
3. ส"งสําเนาประกาศงบประมาณ
รายจ"ายให	ผู	กํากบัดูแล  ภายใน  15  
วัน  นับตั้งแต"วันที่ประกาศ 

ให	แล	วเสรจ็ภายใน
วันที่  1  ตุลาคม  
2559 

จัดทําเทศบัญญัติ
แล	วเสร็จภายใน
เวลาที่กําหนด 

 

2 การจัดทําแผนพัฒนา
สามป=  (พ.ศ.  2559-
2562) 

1. ทําหนังสือขอความร"วมมือไปยังหมู"บ	าน
ในจัดทําเวทปีระชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
สามป= 
2. จัดทําเวทปีระชาคมเพื่อรบัทราบปPญหา
ความต	องการและเรียงลําดับความสําคัญ 
3. นําคณะกรรมการสนับสนุนฯ นํา 
 ข	อมูลจากการจัดทําเวทปีระชาคมเพื่อ
จัดทําร"างแผนพัฒนาสามป= 
 
 
 

1. มีการจัดประชุมประชาคมหรือ
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู"การ
พัฒนาท	องถิ่น 
2.  มีการบรรจุโครงการจากแผนชุมชน
ไว	ในแผนพัฒนาสามป= ไม"น	อยกว"าร	อย
ละ  70  ของโครงการ/กิจกรรมใน
แผนพัฒนาสามป= 
 
 

แล	วเสร็จและ
ประกาศใช	ภายใน
วันที่  30  
มิถุนายน  2559 

จัดทําแผนพัฒนา
สามป=แล	วเสรจ็
ภายในเวลาที่
กําหนด 

 



ลําดับ
ที่ 

งานที่นําเสนอเป5น
ข�อตกลงการปฏิบัติ 

ขั้นตอน เป6าหมาย ระยะเวลา ตัวชี้วัด หมายเหตุ 

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

3. มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร3การ
พัฒนาทีส่อดคล	องกบัยุทธศาสตร3จังหวัด
และมีการวางแนวทางการพัฒนาไว	ใน
แผนยุทธศาสตร3การพัฒนาและแปลงสู"
แผนพัฒนาสามป= 
4. จัดทําแผนพัฒนาสามป=แล	วเสร็จและ
ประกาศใช	ภายในวัน  30  มิถุนายน  
2559 

   

3. การขึ้นทะเบียนผู	พิการ
เพื่อขอรบัเบี้ยยังชีพ 

1. ประชาสมัพันธ3การรับขึ้นทะเบียนคน
พิการเพื่อขอรบัเบี้ยยังชีพ 
2. รับขึ้นทะเบียนคนพิการระหว"างวันที่  1-
30  พฤศจิกายน  2559 
3. ตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ3ที่
กําหนด 
4. เสนอผู	บริหารเพื่อขออนุมัติประกาศ
รายชื่อผู	มสีิทธิได	รบัเบี้ยคนพิการ 
5. ประกาศรายชื่อผู	มสีิทธิรับเบี้ยยังชีพคน
พิการผ"านบอร3ดประชาสัมพันธ3  และ
เว็บไซต3ของเทศบาลตําบลกะทูน 
6. รายงานให	จังหวัดทราบ 
 
 
 
 
 
 

คนพิการในพื้นที่ได	รบัการขึ้นทะเบียน
เพื่อรบัเบี้ยยังชีพ  แล	วเสรจ็ภายในเดือน
พฤศจิกายน  2559 

แล	วเสร็จภายใน
เดือนพฤศจิกายน  
2559 

ผู	พิการได	รับการ
ขึ้นทะเบียนแล	ว
เสร็จภายในกําหนด 

 



ลําดับ
ที่ 

งานที่นําเสนอเป5น
ข�อตกลงการปฏิบัติ 

ขั้นตอน เป6าหมาย ระยะเวลา ตัวชี้วัด หมายเหตุ 

4. การขึ้นทะเบียน
ผู	สงูอายุเพื่อขอรบัเบี้ย
ยังชีพ 

1. ประชาสมัพันธ3การรับขึ้นทะเบียน
ผู	สงูอายุเพื่อขอรบัเบี้ยยังชีพ 
2. รับขึ้นทะเบียนผู	สงูอายุภายในเดือน
พฤศจิกายน  2559 
3. ตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ3ที่
กําหนด 
4. เสนอผู	บริหารเพื่อขออนุมัติประกาศ
รายชื่อผู	มสีิทธิได	รบัเบี้ยคนพิการ 
5. ประกาศรายชื่อผู	มสีิทธิรับเบี้ยยังชีพ
ผู	สงูอายุผ"านบอร3ดประชาสัมพันธ3  และ
เว็บไซต3ของเทศบาลตําบลกะทูน 
6. รายงานให	จังหวัดทราบ 

ผู	สงูอายุในพื้นทีทุ่กรายได	รบัการขึ้น
ทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ  แล	วเสร็จ
ภายในเดือนพฤศจิกายน  2559 

แล	วเสร็จภายใน
เดือนพฤศจิกายน  
2559 

ผู	สงูอายุได	รับการ
ขึ้นทะเบียนแล	ว
เสร็จภายในกําหนด 

 

5. การจัดทํายุทธศาสตร3
การพัฒนาการศึกษา
และแผนพัฒนา
การศึกษาสามป= 
 

1. ให	  ศพด.แต"ละ  ศพด.  วิเคราะห3  
SWOT  มารวบรวมตั้งเปAนวิสัยทัศน3และ
พันธกิจ  จุดมุ"งหมายเพื่อการพัฒนา 
2. รวบรวมข	อมลูเปAนร"างแผนยุทธศาสตร3
การพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนา
การศึกษาสามป= 
3. เสนอร"างให	คณะกรรมการสถานศึกษา
เห็นชอบ 
4. เมื่อร"างผ"านการเห็นชอบ  เสนอผู	บริหาร
ท	องถิ่นอนุมัติ   
5. เมื่อผู	บริหารท	องถิ่นอนุมัติเอาแผน
ยุทธศาสตร3การพัฒนาการศึกษาและ
แผนพัฒนาการศึกษาสามป=มาบรรจุใน
แผนพัฒนาท	องถิ่นของ  อปท. 

มีการนําแผน/โครงการ  ตามแผน
ยุทธศาสตร3การพัฒนาการศึกษาและ
แผนพัฒนาการศึกษาสามป=  มาบรรจุไว	
ในแผนพัฒนาท	องถิ่นของ  อปท.   

แล	วเสร็จภายใน
เดือนเมษายน  
2559 

จัดทําแผน
ยุทธศาสตร3การ
พัฒนาการศึกษา
และแผนพัฒนา
การศึกษาสามป=
แล	วเสร็จภายใน
เวลาที่กําหนด 

 



ลําดับ
ที่ 

งานที่นําเสนอเป5น
ข�อตกลงการปฏิบัติ 

ขั้นตอน เป6าหมาย ระยะเวลา ตัวชี้วัด หมายเหตุ 

6. มีการดําเนินการศูนย3
รับเรื่องร	องทุกข3/
ร	องเรียนและ
ดําเนินการแก	ไขปPญหา
หรือแจ	งผลความ
คืบหน	าให	ประชาชน
ทราบทุกเรื่อง  ภายใน  
15  วัน   
 

จัดทําบัญชีรับเรื่องราวร�องทุกข9/ร�องเรียน  
เสนอผู�บริหารทราบและพิจารณาสั่งการ
ดําเนินการแก�ไขป<ญหา  และแจ�งผลความ
คืบหน�าให�ประชาชนทราบอย-างน�อยร�อย
ละ  80   
 
 

ดําเนินการแก�ไขป<ญหา  และแจ�งผล
ความคืบหน�าให�ประชาชนทราบอย-าง
น�อยร�อยละ  80   
 

ประจําป=
งบประมาณ  พ.ศ.  
2560 

ดําเนินการแก�ไข
ป<ญหา  และแจ�ง
ผลความคืบหน�า
ให�ประชาชนทราบ
อย-างน�อยร�อยละ  
80   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบกําหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน 

แนบท�ายบันทึกข�อตกลงการปฏิบัติราชการของผู�อํานวยการกองคลัง   
เทศบาลตําบลกะทูน  อําเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ลําดับที่ งานที่นําเสนอเป5นข�อตกลงการ

ปฏิบัติ 
ขั้นตอน เป6าหมาย ระยะเวลา ตัวชี้วัด หมายเหตุ 

1 การจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน
และรายงานการเงิน 

1.1 รายงานการเงิน  แบ"งเปAน  
1.1.1. รายงานสถานะการเงิน

ประจําวัน 
1.1.2. งบทดลองประจําเดือน 
1.1.3. งบรายรับ-รายจ"ายเงินสด

ประจําเดือน 
ขั้นตอนการทํา 
1.1.1 รายงานสถานะการเงิน

ประจําวันดําเนินการโดยนํา
ยอดรายงานจัดทําเช็คแต"ละวัน  
สรปุใบสําคัญรบัเงินแต"ละวันมา
คํานวณว"าเกี่ยวกับเงินฝาก
ธนาคารบัญชีใด  ธนาคารใด
เพิ่มยอดตามรายรบั  และลด
ยอดตามรายจ"ายของแต"ละวัน 

1.1.2 งบทดลองประจําเดือน  
ดําเนินการโดยบันทึกยอด
รายรับแต"ละวัน  ในสมุดเงินสด
รับและทะเบียนรายรบั  และ
บันทึกยอดรายจ"ายในสมุดเงิน 

  

จัดทําบญัชีและรายงาน
การเงินเปAนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว"าด	วย
การรบัเงิน  การฝากเงิน  การ
เบิกจ"าย  การเกบ็รกัษาเงิน  
การตรวจเงินเทศบาล  พ.ศ.  
2557  ข	อ  99 

จัดทํางบทดลอง
ประจําเดือนแล	ว
เสร็จภายในวันที่  
6-10  ของเดือน
ถัดไป  

จัดทํางบทดลอง
ประจําเดือนแล	ว
เสร็จภายในวันที่ 
10  ของเดือน
ถัดไป  

 



ลําดับที่ งานที่นําเสนอเป5นข�อตกลงการ
ปฏิบัติ 

ขั้นตอน เป6าหมาย ระยะเวลา ตัวชี้วัด หมายเหตุ 

  สดจ"าย  สิ้นเดือนปXดยอดใน
ทะเบียนทั้ง  3  เล"ม  บันทึก
ยอดในใบผ"านบญัชีมาตรฐานที่  
1,2  และ  3  นํายอดออกใน
ใบผ"านบญัชีมาตรฐานบันทึก
บัญชีแยกประเภท  สรุปข	อมูล
ในสมุดบญัชีแยกประเภท  เพื่อ
จัดทกงบทดลองประจําเดือน 

1.1.3 งบรายรับ-รายจ"ายเงินสด 
ประจําเดือนดําเนินการโดยตั้ง
ยอดยกมาของยอดรวมเดือน
และยอดรวมป=  โดยแยกเปAน
สองฝPZงจากนั้นบันทึกยอด
รายรับ-รายจ"าย  ในช"อง
รายรับ-รายจ"ายของช"องเดือน
ก"อน แล	วนํายอดแต"ละช"องบวก
เพิ่มในยอดรวมป=นํายอด
รายรับ-รายจ"าย  แล	วนําไปบวก
ยอดยกมา  หากยอดตรงกันเงิน
ฝากธนาคารทุกบัญชีรวมกันใน
งบทดลองประจําเดือนแสดงว"า
งบรายรับ-รายจ"ายเงินสด
ประจําเดือนถูกต	อง 
 
 

    

 



ลําดับที่ งานที่นําเสนอเป5นข�อตกลงการ
ปฏิบัติ 

ขั้นตอน เป6าหมาย ระยะเวลา ตัวชี้วัด หมายเหตุ 

  1.1.4 กระดาษทําการกระทบยอด
ประจําเดือน  (แยกแผนงาน
,งาน)  ดําเนินการโดยสร	าง
ตารางแยกแผนงาน/งาน,
ประเภทรายจ"าย  นํายอด
รายจ"ายบันทึกในแผนงาน,งาน  
ประเภทรายจ"าย  รวมยอดของ
แต"ละเดือน  กระทบรายจ"ายให	
ถูกต	องและรวมยอดของทุก
หมวด,ทุกแผนงานรวมตั้งแต"ต	น
ป=ถึงเดือนปPจจุบัน 

1.1.5 งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ดําเนินการโดยนําใบแจ	งยอด
รายละเอียดเงินฝากธนาคาร
เปรียบเทียบกับเงินฝากในบัญชี
แยกประเภทว"ายอดตรงกัน
หรือไม"  หากยอดไม"ตรงกัน  
ต	องตรวจสอบว"าไม"ตรงเพราะ
เหตุใด  มีเช็คที่ผู	ได	รบัแล	วไม"
นําไปขึ้นเงินหรือไม"  เพราะเมื่อ
จ"ายเช็คทางระบบการบันทกึ
บัญชีของหน"วยงานเทศบาล
ตําบลกะทูนจะคัดออกเปAน
รายจ"ายทันที  ในขณะที่ 

 
 

    



ลําดับที่ งานที่นําเสนอเป5นข�อตกลงการ
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  ทางธนาคารยังไม"ตัดเปAน
รายจ"ายจนกว"าจะมีคนนํามาขึ้น
เงิน  จึงเปAนสาเหตุต	องจัดทํา
งบประมาณยอดเงินฝาก
ธนาคาร 

1.2 การจัดทํางบแสดงฐานะทาง
การเงิน 

ดําเนินการโดยแยกทรัพย3สิน  
หนี้สินและเงินสะสมโดยสรุปหมายเหตุ
ประกอบงบเปAน 

หมายเหตุ  1  เงินสดเงินฝาก
ธนาคาร 

   หมายเหตุ  2  เงินรบัฝาก 
   หมายเหตุ  3  รายจ"ายค	างจ"าย 
   หมายเหตุ  4  เงินสะสม 

หมายเหตุ  5  ทรัพย3สินตามงบ
ทรัพย3สิน 

นํารายละเอียดออกจากหมายเหตุ
ทั้ง  5  หมายเหตุรวมประกอบเปAนงบ
แสดงฐานะการเงิน  กรณียอดลกูหนี้  
ภาษีค	างชําระให	นํารายละเอียดลูกหนี้
ทั้งหมดแนบและแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน 

 
 
 

 
 
 
 
 
จัดทําบญัชีและรายงาน
การเงินเปAนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว"าด	วย
การรบัเงิน  การฝากเงิน  การ
เบิกจ"าย  การเกบ็รกัษาเงิน  
การตรวจเงินเทศบาล  พ.ศ.  
2557  ข	อ  100 

 
 
 
 
 

จัดทํางบแสดง
ฐานะทางการเงิน
เสร็จภายในวันที่  
1  ตุลาคม  2559 
-   31  ธันวาคม  
2559   

 
 
 

 
 
 
 
 

จัดทํางบแสดง
ฐานะทางการเงิน
เสร็จภายใน  90  
วัน หลังจากสิ้น
ป=งบประมาณ 
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2 การจัดเก็บรายได	 ประชาสมัพันธ3การออกให	บรกิารเก็บ
ภาษีนอกสถานที่โดยให	บริการช"วง วัน
เวลา  สถานที่  ตามโครงการและ
ประกาศที่เทศบาลกําหนดออกแผนทกุ
หมู"บ	าน  และให	บริการในช"วงพักเที่ยง
เพื่ออํานวยความสะดวกให	แก"ประชาชน 
 

จํานวนเงินและผู	เสียภาษี
โรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป,าย  
ภาษีบํารุงท	องที่  มีอัตรา
เพิ่มขึ้น     

แล	วเสร็จในเดือน
มีนาคม  2559 

อัตราผลการจัดเก็บ
รายได	ป=  2560 
เพิ่มจากป=  2559  

 

3 การดําเนินการจัดซื้อจัดจ	างตาม
ระเบียบ  มท.ว"าด	วยการพัสดุฯ 

1. ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ้จัดจ	างแต"
ละโครงการ 
2, ออกคําสั่งแต"งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดหาพัสดุ 
3. จัดทําประกาศสอบราคาโดยใน
ประกาศกําหนดวันรบัซองและเปXดซอง
ราคาด	วย 
4. เมื่อได	ตัวผู	จ	างแล	วเรียกมาทําสญัญา 
5. ผู	ว"าส"งมอบงานทําหนังสือเชิญ
คณะกรรมการตรวจการจ	างไปตรวจรับ
งานตามวัน  เวลา  ที่กําหนด 
6. คณะกรรมการตรวจรบัถูกต	องส"งให	
เจ	าของงบประมาณทําฏีกาเพื่อเบิกจ"าย
ให	ผู	รับจ	าง 
 
 
 
 
 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ	าง
เปAนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว"าด	วย
การพัสดุของหน"วยการบริหาร
ราชการส"วนท	องถิ่น  พ.ศ.  
2535  และที่แก	ไขเพิ่มเติม
จนถึงปPจจบุัน 

ดําเนินการแล	ว
เสร็จตามระเบียบ 

ดําเนินการแล	ว
เสร็จตามระเบียบ 

 



ลําดับที่ งานที่นําเสนอเป5นข�อตกลงการ
ปฏิบัติ 

ขั้นตอน เป6าหมาย ระยะเวลา ตัวชี้วัด หมายเหตุ 

4 การจัดทําแผนจัดหาพัสดุ 1. ทําบันทึกแจ	งให	หัวหน	าส"วนแต"ละ
ส"วนทราบให	จัดทําแผน  ผด.1  ส"ง
ให	กองคลัง  ภายในวันที่  31  
ตุลาคม  ของทุกป= 

2. รวบรวม  ผด.1  ของแต"ละส"วน  
จัดลําดับตามความจําเปAน  มาจัดทํา
เปAน  ผด.2  คือแผนการจัดหาพัสดุ
ของเทศบาล 

3. จัดทําบันทึกขออนุมัติใช	แผนจัดหา
พัสดุให	นายกเทศมนตรีอนุมัติและ
จัดทําประกาศแผนจัดหาพัสดุ
ประจําป=ให	ประชาชนทราบโดยติด
ประกาศไว	ที่บอร3ดของเทศบาล 

 

มีการจัดทําแผนการจัดหา
พัสดุ เปAนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว"าด	วย
การพัสดุของหน"วยการบริหาร
ราชการส"วนท	องถิ่น  พ.ศ.  
2535  และที่แก	ไขเพิ่มเติม
จนถึงปPจจบุัน   

แล	วเสร็จภายใน
วันที่  1  ตุลาคม  
2559 

จัดทําแผนการ
จัดหาพัสดุแล	ว
เสร็จภายใน
ระยะเวลาที่

กําหนด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบกําหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน 
แนบท�ายบันทึกข�อตกลงการปฏิบัติราชการของผู�อํานวยการกองช-าง   

เทศบาลตําบลกะทูน  อําเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ลําดับที่ งานที่นําเสนอเป5นข�อตกลงการ
ปฏิบัติ 

ขั้นตอน เป6าหมาย ระยะเวลา ตัวชี้วัด หมายเหตุ 

1 การก"อสร	างถนน/การบุกเบิก
ถนน 

1. ออกแบบสํารวจพื้นทีก่"อสร	าง 
2. ออกแบบการก"อสร	าง 
3. คํานวณราคากลางตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ3 
4. จัดทําแบบ  ปร.4,ปร.5  ให	

หน"วยงานพัสดุเพื่อดําเนินการใน
ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ	างต"อไป 

5. ขณะดําเนินการก"อสร	างจะต	องทํา
การตรวจสอบงานที่ดําเนินการ
ก"อสร	างทกุวันเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต	องของงานให	เปAนไปตามแบบ
แปลนทีเ่ทศบาลกําหนด 

6. เมื่อดําเนินการแล	วเสร็จ  ให	ทําการ
ส"งมอบงานและดําเนินการตรวจ
การจ	าง  โดยคณะกรรมการตรวจ
การจ	างของเทศบาล 

ดําเนินการก"อสร	างถนน  
คสล.  จํานวน  2  โครงการ 

ป=งบประมาณ  
พ.ศ.  2560 

มีถนนที่ดําเนินการ
ก"อสร	างแล	วเสร็จ
จํานวน  2  
โครงการ 

 

2 การก"อสร	างรางระบายน้ํา/ท"อ
ระบายน้ํา 

1. ออกแบบสํารวจพื้นทีก่"อสร	าง 
2. ออกแบบการก"อสร	าง 
3. คํานวณราคากลางตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ3 
 
 

ดําเนินการก"อสร	างคู/ทาง
ระบายน้ํา  จํานวน  2  
โครงการ 

ป=งบประมาณ  
พ.ศ.  2560 

มีถนนที่ดําเนินการ
ก"อสร	างแล	วเสร็จ
จํานวน  2  
โครงการ 

 



ลําดับที่ งานที่นําเสนอเป5นข�อตกลงการ
ปฏิบัติ 

ขั้นตอน เป6าหมาย ระยะเวลา ตัวชี้วัด หมายเหตุ 

  4. จัดทําแบบ  ปร.4,ปร.5  ให	
หน"วยงานพัสดุเพื่อดําเนินการใน
ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ	างต"อไป 

5. ขณะดําเนินการก"อสร	างจะต	องทํา
การตรวจสอบงานที่ดําเนินการ
ก"อสร	างทกุวันเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต	องของงานให	เปAนไปตามแบบ
แปลนทีเ่ทศบาลกําหนด 

6. เมื่อดําเนินการแล	วเสร็จ  ให	ทําการ
ส"งมอบงานและดําเนินการตรวจ
การจ	าง  โดยคณะกรรมการตรวจ
การจ	างของเทศบาล 

 

    

3. จัดทําแผนซ"อม/บํารงุทาง  ไฟฟ,า
สาธารณะและท"อระบายน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สํารวจเส	นทาง  ไฟฟ,าสาธารณะและ
คู/ท"อระบายน้ํา 

2. รายงานผลการตรวจสอบให	ผู	บริหาร
ทราบและพิจารณาสั่งการ 

3. จัดทําแผนการซ"อม/บํารุงทาง  
ไฟฟ,าสาธารณะและท"อระบายน้ํา 

มีแผนซ"อม/บํารุงทาง  ไฟฟ,า
สาธารณะและท"อระบายน้ําใช	
เพื่อดําเนินการบํารุง/
ซ"อมแซมโครงสร	างพื้นฐาน
เปAนไปตามแผน 

แล	วเสร็จภายใน
วันที่  1  ตุลาคม  
2559 

แล	วเสร็จภายใน
วันที่  1  ตุลาคม  
2559 

 

 
 
 



แบบการประเมินผลตามตัวชี้วัดข�อตกลงการปฏิบัติราชการของหัวหน�าสํานักปลัดเทศบาล 
เทศบาลตําบลกะทูน 

ประเมินครั้งที่  1    ระหว-างวันที่  1  ตุลาคม  25598  ถึงวันที่  30  กันยายน  2560 
ลําดับที่ กิจกรรม ประเด็นชี้วัด ผลการดําเนินการตามข�อตกลงปฏิบัติราชการ ดําเนินการแล�ว

เสร็จตาม
ข�อตกลง 

ดําเนินการไม"
แล	วเสร็จตาม

ข	อตกลง 
1 การจัดทําเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ"ายประจําป=
งบประมาณ  2560 

1. จัดทําร"างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ"าย
ประจําป=งบประมาณ   2559 เสนอต"อสภา  
ภายในวันที่  15  สิงหาคม  2559 
2. จัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ"าย
ประจําป=งบประมาณ  2560  ให	สามารถใช	ได	
ทันในวันที่ 1  ตุลาคม  2559   
3. ส"งสําเนาประกาศงบประมาณรายจ"ายให	ผู	
กํากับดูแล  ภายใน  15  วัน  นับตั้งแต"วันที่
ประกาศ 

1. จัดทําร"างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ"าย
ประจําป=งบประมาณ   2560  เสนอต"อสภา  
ภายในวันที่  4  สิงหาคม  2559 
2. จัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ"าย
ประจําป=งบประมาณ  2560  ให	สามารถใช	ได	
ทันในวันที่  1  ตุลาคม  2559   (ประกาศใช	
วันที่  27  กันยายน  2559) 
3. ส"งสําเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ"าย
ประจําป=งบประมาณ  พ.ศ.  2560  ให	ผู	กํากับ
ดูแล  วันที่  10  ตุลาคม  2559 

� 
 
 
� 
 
 
 
� 

 
 
 
 

2 การจัดทําแผนพัฒนาสามป=  
(พ.ศ.  2560-2562) 

1. มีการจัดประชุมประชาคมหรือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนสู"การพัฒนาท	องถิ่น 
2.  มีการบรรจุโครงการจากแผนชุมชนไว	ใน
แผนพัฒนาสามป= ไม"น	อยกว"าร	อยละ  70  ของ
โครงการ/กจิกรรมในแผนพัฒนาสามป= 
3. มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร3การพัฒนาที่
สอดคล	องกบัยุทธศาสตร3จังหวัดและมกีารวาง
แนวทางการพัฒนาไว	ในแผนยุทธศาสตร3การ
พัฒนาและแปลงสู"แผนพัฒนาสามป= 
4. จัดทําแผนพัฒนาสามป=แล	วเสร็จและ
ประกาศใช	ภายในวัน  30  มิถุนายน  2559 

1. มีการจัดประชุมประชาคมหรือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนสู"การพัฒนาท	องถิ่น 
2.  มีการบรรจุโครงการจากแผนชุมชนไว	ใน
แผนพัฒนาสามป= จํานวน  108  โครงการ   
จากโครงการ  197  โครงการ คิดเปAนร	อยละ  
54.82   
 3. มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร3การพัฒนาที่
สอดคล	องกบัยุทธศาสตร3จังหวัดและมกีารวาง
แนวทางการพัฒนาไว	ในแผนยุทธศาสตร3การ
พัฒนาและแปลงสู"แผนพัฒนาสามป= 
4. จัดทําแผนพัฒนาสามป=แล	วเสร็จและ
ประกาศใช	ภายในวัน  29  มิถุนายน  2559 

� 
 
� 
 
 
� 
 
 
 
� 

 



ลําดับที่ กิจกรรม ประเด็นชี้วัด ผลการดําเนินการตามข�อตกลงปฏิบัติราชการ ดําเนินการแล�ว
เสร็จตาม
ข�อตกลง 

ดําเนินการไม"
แล	วเสร็จตาม

ข	อตกลง 
3. การขึ้นทะเบียนผู	พิการเพื่อ

ขอรับเบี้ยยังชีพ 
คนพิการในพื้นที่ได	รบัการขึ้นทะเบียนเพื่อรบั
เบี้ยยังชีพ  แล	วเสรจ็ภายในเดือนพฤศจิกายน  
2559 

คนพิการในพื้นที่  จํานวน  177  ราย  ได	รับ
การขึ้นทะเบียนเพื่อรบัเบี้ยยังชีพ  แล	วเสรจ็
ภายในเดือนพฤศจิกายน  2559 

�  

4. การขึ้นทะเบียนผู	สงูอายุเพื่อ
ขอรับเบี้ยยังชีพ 

ผู	สงูอายุในพื้นที่ได	รบัการขึ้นทะเบียนเพื่อรบั
เบี้ยยังชีพ  แล	วเสรจ็ภายในเดือนพฤศจิกายน  
2559 

ผู	สงูอายุในพื้นที่  จํานวน  1,024  ราย  ได	รับ
การขึ้นทะเบียนเพื่อรบัเบี้ยยังชีพ  แล	วเสรจ็
ภายในเดือนพฤศจิกายน  2559 

�  

5. การจัดทํายุทธศาสตร3การ
พัฒนาการศึกษาและ
แผนพัฒนาการศึกษาสามป= 
 

มีการนําแผน/โครงการ  ตามแผนยุทธศาสตร3
การพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษา
สามป=  มาบรรจุไว	ในแผนพัฒนาท	องถิ่นของ  
อปท. 

มีการนําแผน/โครงการ  ตามแผนยุทธศาสตร3
การพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษา
สามป=  มาบรรจุไว	ในแผนพัฒนาสามป=ของ
เทศบาลตําบลกะทูน  จํานวน  12  โครงการ   

�  

6. มีการดําเนินการศูนย3รับเรื่อง
ร	องทกุข3/ร	องเรียนและ
ดําเนินการแก	ไขปPญหาหรือ
แจ	งผลความคืบหน	าให	
ประชาชนทราบทุกเรือ่ง  
ภายใน  15  วัน   
 

จัดทําบญัชีรับเรือ่งราวร	องทุกข3/ร	องเรียน  
เสนอผู	บริหารทราบและพิจารณาสัง่การ
ดําเนินการแก	ไขปPญหา  และแจ	งผลความ
คืบหน	าให	ประชาชนทราบอย"างน	อยร	อยละ  
80   
 
 

มีเรือ่งร	องทกุข3เข	ามาร	องทกุข3จํานวน  58  
เรื่อง  มีการดําเนินการแก	ไขปPญหา  และแจ	ง
ผลความคืบหน	าให	ประชาชนทราบ  จํานวน  
58  เรื่อง 
 

        �  

 
 
                     ลงชื่อ             วิรัตน3  ริยาพันธ3      ผู	ประเมิน    ลงชื่อ                สุรศักดิ์  ชาญณรงค3             ผู	รับการประเมิน 
                                     (นายวิรัตน3  ริยาพันธ3)               (นายสุรศักดิ์  ชาญณรงค3)  
                                 นายกเทศมนตรีตําบลกะทูน       หัวหน	าสํานักปลัดเทศบาลตําบลกะทูน 
 
 
 



 
แบบการประเมินผลตามตัวชี้วัดข�อตกลงการปฏิบัติราชการของผู�อํานวยการกองคลัง 

........................................................................ 
เทศบาลตําบลกะทูน 

ประเมินครั้งที่  1    ระหว-างวันที่  1  ตุลาคม  2559  ถึงวันที่  30  กันยายน  2560 
 

ลําดับที่ กิจกรรม เป6าหมายตัวชี้วัด ผลการดําเนินการตามข�อตกลงปฏิบัติราชการ ดําเนินการแล�ว
เสร็จตาม
ข�อตกลง 

ดําเนินการไม-
แล�วเสร็จตาม

ข�อตกลง 
1 การจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน

และรายงานการเงิน 
จัดทํางบทดลองประจําเดือนแล	วเสรจ็ภายใน
วันที่ 10  ของเดือนถัดไป และเปAนไปตาม
ระเบียบระทรวงมหาดไทยว"าด	วยการรบัเงิน  
การฝากเงิน  การเบกิจ"าย  การเก็บรักษาเงิน  
การตรวจเงินเทศบาล  พ.ศ.  2557  ข	อ 99   

จัดทํางบทดลองประจําเดือนแล	วเสรจ็ภายใน
วันที่ 10  ของเดือนถัดไป  

�  

2 การจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน
และรายงานการเงิน 

จัดทํางบแสดงฐานะทางการเงินเสร็จภายใน  
90  วัน หลังจากสิ้นป=งบประมาณ  และเปAนไป
ตามระเบียบระทรวงมหาดไทยว"าด	วยการรบั
เงิน  การฝากเงิน  การเบกิจ"าย  การเก็บรักษา
เงิน  การตรวจเงินเทศบาล  พ.ศ.  2557  ข	อ  
100 

จัดทํางบแสดงฐานะทางการเงินเสร็จภายใน  
วันที่  30  ตุลาคม  2560 และเปAนไปตาม
ระเบียบระทรวงมหาดไทยว"าด	วยการรบัเงิน  
การฝากเงิน  การเบกิจ"าย  การเก็บรักษาเงิน  
การตรวจเงินเทศบาล  พ.ศ.  2557  ข	อ  
100 

�  

3 การจัดเก็บรายได	 จํานวนเงินรายได	ที่เทศบาลจัดเกบ็เองได	แก"
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป,าย  ภาษีบํารุง
ท	องที่  และค"าธรรมเนียมขนเกบ็ขยะมีอัตรา
เพิ่มขึ้น     

จํานวนเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป,าย  
ภาษีบํารุงท	องที่และค"าธรรมเนียมขนเก็บขยะ  
มีอัตราเพิ่มขึ้นร	อยละ  1.55 

� 
 
 

 

4 การดําเนินการจัดซื้อจัดจ	างตาม
ระเบียบ  มท.ว"าด	วยการพัสดุฯ 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ	างเปAนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว"าด	วยการพัสดุของหน"วย
การบริหารราชการส"วนท	องถิ่น  พ.ศ.  2535  
และที่แก	ไขเพิ่มเติมจนถึงปPจจุบัน 

โครงการจํานวน  8  โครงการตามเทศบญัญัติ
งบประมาณรายจ"ายประจําป=งบประมาณ  พ.ศ.  
2560  ดําเนินการแล	วเสรจ็และเปAนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว"าด	วยการพัสดุ 

�  



ลําดับที่ กิจกรรม เป6าหมายตัวชี้วัด ผลการดําเนินการตามข�อตกลงปฏิบัติราชการ ดําเนินการแล�ว
เสร็จตาม
ข�อตกลง 

ดําเนินการไม-
แล�วเสร็จตาม

ข�อตกลง 
5 การจัดทําแผนจัดหาพัสดุ การจัดทําแผนการจัดหาพัสดุปAนไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว"าด	วยการพัสดุ
ของหน"วยการบรหิารราชการส"วนท	องถิ่น  พ.ศ.  
2535  และที่แก	ไขเพิ่มเติมจนถึงปPจจบุัน  
และแล	วเสรจ็ภายในวันที่  1  ตุลาคม  2559 

การจัดทําแผนการจัดหาพัสดุเปAนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว"าด	วยการพัสดุ
ของหน"วยการบรหิารราชการส"วนท	องถิ่น  พ.ศ.  
2535  และที่แก	ไขเพิ่มเติมจนถึงปPจจบุัน  
และแล	วเสรจ็ในวันที่  14  ตุลาคม  2559 

 � 

 
 
 
 
                     ลงชื่อ               วิรัตน3  ริยาพันธ3          ผู	ประเมิน   ลงชื่อ               สุภานี  อรุณสุวรรณกร              ผู	รับการประเมิน 
                                     (นายวิรัตน3  ริยาพันธ3)            (นางสุภานี  อรุณสุวรรณกร)  
                                 นายกเทศมนตรีตําบลกะทูน                ผู	อํานวยการกองคลงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบการประเมินผลตามตัวชี้วัดข�อตกลงการปฏิบัติราชการของผู�อํานวยการกองช-าง 
........................................................................ 

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

 

ลําดับที่ กิจกรรม ประเด็นตัวชี้วัด ผลการดําเนินการตามข�อตกลงปฏิบัติราชการ ดําเนินการ
แล�วเสร็จตาม

ข�อตกลง 

ดําเนินการไม"
แล	วเสร็จตาม

ข	อตกลง 
1 การก"อสร	างถนน/การบุกเบิกถนน ในป=งบประมาณ  พ.ศ.  2560  ดําเนินการ

ก"อสร	างถนน  คสล.  จํานวน  2  โครงการ 
 

ในป=งบประมาณ  พ.ศ.  2560  มีการ
ดําเนินการก"อสร	างถนน  คสล.  แล	วเสรจ็  
100  %  จํานวน  2  โครงการ 
-ถนนสาย 

�  

2 การก"อสร	างรางระบายน้ํา/ท"อระบายน้ํา ในป=งบประมาณ  พ.ศ.  2560  ดําเนินการ
ก"อสร	างคู/ทางระบายน้ํา  จํานวน  2  
โครงการ 
 

ในป=งบประมาณ  พ.ศ.  2560  ดําเนินการ
ก"อสร	างคู/ทางระบายน้ํา  แล	วเสร็จ  100  %  
จํานวน  1  โครงการ 
 

 � 

3. 
 

 

จัดทําแผนซ"อม/บํารงุทาง  ไฟฟ,าสาธารณะ
และท"อระบายน้ํา 
 

มีแผนซ"อม/บํารุงทาง  ไฟฟ,าสาธารณะและ
ท"อระบายน้ํา  แล	วเสร็จภายในวันที่  1  
ตุลาคม  2559 

 

แผนซ"อม/บํารงุทาง  ไฟฟ,าสาธารณะและท"อ
ระบายน้ํา  แล	วเสรจ็ภายในวันที่  1  ตุลาคม  
2559 

 

�  

 
 
                     ลงชื่อ             วิรัตน3  ริยาพันธ3          ผู	ประเมิน        ลงชื่อ               ณเดชน3  คงศักดิ์           .ผู	รับการประเมิน 
                                     (นายวิรัตน3  ริยาพันธ3)                 (นายณเดชน3  คงศักดิ์)  
                                 นายกเทศมนตรีตําบลกะทูน            นายช"างโยธา  รักษาราชการแทน 
                  ผู	อํานวยการกองช"าง 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


