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ประกาศเทศบาลตําบลกะทูน 
เร่ือง ข�อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว�างส�วนราชการกับผู�บริหารท�องถิ่น 

ประจําป$งบประมาณ  พ.ศ. 2562 
---------------------------------------- 

ตามพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
กำหนดให�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ�การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามแนวทางของพระราช
กฤษฎีกาน้ี ซ่ึงได�กําหนดให�มีการบริหารราชการเพ่ือให�เกิดผลสัมฤทธ์ิต�อภารกิจของรัฐ   เป;นการบริหารราชการแบบ
มุ�งเน�นผลการปฏิบัติงาน  โดยมีผู�รับผิดชอบต�อผลการปฏิบัติงานและมีเป@าหมายการทํางานท่ีชัดเจน  ตลอดจนมีตัวช้ีวัด
ผลการดําเนินงานท่ีแสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  ซ่ึงองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นควรมีการทําความ
ตกลงในการปฏิบัติงาน  โดยให�มีการเจรจาร�วมกันระหว�างผู�บริหารองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นกับหัวหน�าส�วนราชการใน
องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น  ได�แก�  ปลัดองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น  ผู�อํานวยการสํานัก  ส�วน  กอง  เป;นต�น  เพ่ือให�
การบริหารราชการของเทศบาลตําบลกะทูน เกิดผลสัมฤทธ์ิต�อภารกิจของรัฐ โดยมีผู�รับผิดชอบต�อผลการปฏิบัติงาน
และมีเป@าหมายการทํางานท่ีชัดเจน ตลอดจนมีตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานท่ีแสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน ตามพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ� และบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  เทศบาลตําบล     
กะทูน จึงได�จัดทำข�อตกลงการปฏิบัติราชการระหว�างส�วนราชการกับผู�บริหารท�องถิ่นข้ึน  ดังน้ี 

ข�อ 1 ประกาศน้ีเรียกว�า “ข�อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว�างส�วนราชการกับผู�บริหาร
ท�องถิ่น  ประจําป$งบประมาณ  พ.ศ. 2652” 

ข�อ 2 ประกาศน้ีให�ใช�บังคับตั้งแต�วันท่ีประกาศเป;นต�นไป 
ข�อ 3 ระยะเวลาการดำเนินการแล�วเสร็จของงานให�เป;นไป ตามรายละเอียดท่ีปรากฏแนบท�าย

ประกาศน้ี 
 

จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

 

วิรัตน�  ริยาพันธ� 

(นายวิรัตน�  ริยาพันธ�) 
นายกเทศมนตรีตาํบลกะทูน 
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ข�อตกลงในการปฏิบัติราชการ 

ระหว�างปลัดเทศบาลกับผู�บริหารท�องถิ่น 

ประจําป$งบประมาณ  พ.ศ. 2652 
------------------------------------- 

    1. ข�อตกลงระหว�าง นายวิรัตน-  ริยาพันธ- ตําแหน�ง นายกเทศมนตรีตําบลกะทูนตําบลกะทูน   ผู�รับ
ข�อตกลง  กับ     นายโสภณัฐ  ศรีขวัญแก�ว ตำแหน�ง ปลัดเทศบาลตําบลกะทูน  ผู�ทําข�อตกลงน้ี เป;นข�อตกลงฝMาย
เดี ยว มิ ใช� สัญญาและใช�ส ำห รับระยะ เ วลา 1 ปO ง บประมาณ เ ร่ิมตั้ ง แต� วั น ท่ี  1 ตุ ลาคม 2560 ถึ ง
วันท่ี 30 กันยายน 2652 โดยมีรายละเอียดข�อตกลงได�แก� เป@าหมาย ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติในประเด็นการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการแต�ละมิติ  ดังน้ี 

มติท่ี 1 ด�านการบริหารจัดการ 
มติท่ี 2 ด�านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
มติท่ี 3 ด�านการบริหารงานการเงินและการคลัง 
มติท่ี 4 ด�านการบริการสาธารณะ 
มติท่ี 5 ด�านธรรมาภิบาล 
(รายละเอียดตามแบบข�อเสนอและรายงานผลการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

เทศบาลตําบลกะทูน) 
2. ข�าพเจ�า นายวิรัตน-  ริยาพันธ- ในฐานะนายกเทศมนตรีตําบลกะทูนตําบลกะทูน ได�พิจารณา 

และเห็นชอบกับแผนการปฏิบัติ ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติ เป@าหมาย เกณฑ� การให�คะแนน และรายละเอียดอื่นๆ 
ตามท่ีกําหนดเอกสารประกอบท�ายข�อตกลงน้ี และข�าพเจ�ายินดีจะทำหน�าท่ีกำกับการปฏิบัติภารกิจให�ประสบ
ความสําเร็จและเกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป@าหมายของ นายโสภณัฐ  ศรีขวัญแก�ว  ในฐานะปลัดเทศบาลตําบลกะทูน  ให�
เป;นไปตามข�อตกลงท่ีจัดทําขึ้นน้ี 

3. ข�าพเจ�า นายโสภณัฐ  ศรีขวัญแก�ว ตำแหน�ง ปลัดเทศบาลตําบลกะทูน ได�ทำความเข�าใจคํา
รับรองตามท่ีกําหนดและขอให�ข�อตกลงกับ นายวิรัตน-  ริยาพันธ- ตำแหน�ง  นายกเทศมนตรีตําบลกะทูนตําบลกะทูน 
ว�าจะมุ�งม่ันปฏิบัติราชการให�เกิดผลงานที่ดี  ตามเป@าหมายของตัวชี้วัดแต�ละมิติในระดับไม�ต่ํากว�าร�อยละ  65  
เพ่ือให�เกิดประโยชน�สุขแก�ประชาชนตามท่ีให�ข �อตกลงไว� 

4. ผู�รับข�อตกลงและผู�ทําข�อตกลงได�ทำความเข�าใจขอตกลงในการปฏิบัติราชการและเห็นพ�องกัน
แล�วจึงได�ลงลายมือช่ือไว�เป;นสำคัญ 
 

                     วิรัตน�  ริยาพันธ�      โสภณัฐ  ศรีขวัญแก�ว 

(นายวิรัตน�  ริยาพันธ�)              (นายโสภณัฐ  ศรีขวัญแก�ว) 
         นายกเทศมนตรีตําบลกะทูน                         ปลัดเทศบาลตําบลกะทูน 
           วันท่ี   1  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2561               วันท่ี   1   เดือน ตลุาคม  พ.ศ. 2561 
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ข�อตกลงในการปฏิบัติราชการ 
กองคลัง  เทศบาลตําบลกะทูน 

ประจําป$งบประมาณ  พ.ศ. 2652 
------------------------------------------- 

1. ข�าพเจ�า นางสุภานี  อรุณสุวรรณกร  ในฐานะหัวหน�าส�วนราชการของ  กองคลัง พร�อม
คณะทำงานได�ร�วมกันพิจารณาและเลือกตัวช้ีวัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของแต�ละมิติ ดังน้ี 

 มิติด�านการบริหารงานการเงินและการคลัง 
 (รายละเอียดตามแบบข�อเสนอและรายงานผลการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของกองคลัง  เทศบาลตําบลกะทูน ) 
2. ข�าพเจ�า นายวิรัตน-  ริยาพันธ-  ในฐานะ นายกเทศมนตรีตําบลกะทูน ได�พิจารณาและเห็นชอบ

ประเด็นการประเมินและตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราช การ เป@าหมาย และรายละเอียดอ่ืนๆ ตามท่ีกำหนดในแบบ
ข�อเสนอฯ  ท่ีแนบมาพร�อมน้ี   และข�าพเจ�ายินดีจะกำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางสุภานี       
อรุณสุวรรณกร  และคณะทำงานดังกล�าวให�เป;นไปตามคํารับรองท่ีจัดทําขึ้น 

3. ข�าพเจ�า นางสุภานี  อรุณสุวรรณกร  ในฐานะหัวหน�าส�วนราชการของ กองคลัง ได�ทำความ
เข�าใจคำรับรองตามท่ีกำหนดในแบบข�อเสนอฯ ดังกล�าว และขอให�ข�อตกลงกับ นายวิรัตน-  ริยาพันธ- ว�าจะมุ�งม่ัน
ปฏิบัติราชการให�เกิดผลงานท่ีดีตามเป@าหมายของตัวช้ีวัดในระดับไม�ต่ํากว�าร�อยละ  65  เพ่ือให�บรรลุเป@าหมายแต�ละ
มิติท่ีให�คํารับรองไว� 

4. ท้ังสองฝMายได�ทําความเข�าใจข�อตกลงในการปฏิบัติราชการและเห็นพ�องกันแล�วจึงได�ลงลายมือ
ช่ือไว�เป;นสำคัญ 
 
 
     วิรัตน�  ริยาพันธ�    สุภานี  อรุณสุวรรณกร 

(นายวิรัตน�  ริยาพันธ�)            (นางสุภานี  อรุณสุวรรณกร) 
         นายกเทศมนตรีตําบลกะทูน                           ผู�อํานวยการกองคลัง 
           วันท่ี   1  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2561               วันท่ี   1   เดือน ตลุาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ื 

 
 
 
 

ข�อตกลงในการปฏิบัติราชการ 
สํานักปลัดฯ  เทศบาลตําบลกะทูน 
ประจําป$งบประมาณ  พ.ศ. 2652 

------------------------------------------- 
1. ข�าพเจ�า นายสุรศักด์ิ  ชาญณรงค-  ในฐานะหัวหน�าส�วนราชการของ  สํานักปลัดฯ พร�อม

คณะทำงานได�ร�วมกันพิจารณาและเลือกตัวช้ีวัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของแต�ละมิติ ดังน้ี 
 มิติด�านการบริหารจัดการ 
 มิติด�านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
 มิติด�านการบริการสาธารณะ 
 มิติด�านธรรมาภิบาล 
    (รายละเอียดตามแบบข�อเสนอและรายงานผลการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

สํานักปลัดฯ  เทศบาลตําบลกะทูน) 
2. ข�าพเจ�า นายวิรัตน-  ริยาพันธ-  ในฐานะ นายกเทศมนตรีตําบลกะทูน ได�พิจารณาและเห็นชอบ

ประเด็นการประเมินและตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราช การ เป@าหมาย และรายละเอียดอ่ืนๆ ตามท่ีกำหนดในแบบ
ข�อเสนอฯ  ท่ีแนบมาพร�อมน้ี   และข�าพเจ�ายินดีจะกำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายสุรศักด์ิ  
ชาญณรงค-  และคณะทำงานดังกล�าวให�เป;นไปตามคํารับรองท่ีจัดทําขึ้น 

3. ข�าพเจ�า นายสุรศักด์ิ  ชาญณรงค-  ในฐานะหัวหน�าส�วนราชการของ สํานักปลัดฯ ได�ทำความ
เข�าใจคำรับรองตามท่ีกำหนดในแบบข�อเสนอฯ ดังกล�าว และขอให�ข�อตกลงกับ นายวิรัตน-  ริยาพันธ- ว�าจะมุ�งม่ัน
ปฏิบัติราชการให�เกิดผลงานท่ีดีตามเป@าหมายของตัวช้ีวัดในระดับไม�ต่ํากว�าร�อยละ  65  เพ่ือให�บรรลุเป@าหมายแต�ละ
มิติท่ีให�คํารับรองไว� 

4. ท้ังสองฝMายได�ทําความเข�าใจข�อตกลงในการปฏิบัติราชการและเห็นพ�องกันแล�วจึงได�ลงลายมือ
ช่ือไว�เป;นสำคัญ 
 
 
               วิรัตน�  ริยาพันธ�      สุรศักด์ิ  ชาญณรงค� 

(นายวิรัตน�  ริยาพันธ�)              (นายสุรศักดิ ์ ชาญณรงค�) 
         นายกเทศมนตรีตําบลกะทูน                หัวหน�าสํานักปลัดเทศบาลตําบลกะทูน 
           วันท่ี   1  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2561               วันท่ี   1   เดือน ตลุาคม  พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 
 



 ื 

 
 
 

ข�อตกลงในการปฏิบัติราชการ 
กองช�าง  เทศบาลตําบลกะทูน 

ประจําป$งบประมาณ  พ.ศ. 2652 
------------------------------------------- 

1. ข�าพเจ�า นายณเดชน-   คงศักด์ิ  ในฐานะรักษาราชการแทนหัวหน�าส�วนราชการของ              
กองช�าง พร�อมคณะทำงานได�ร�วมกันพิจารณาและเลือกตัวช้ีวัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของแต�
ละมิติ ดังน้ี 

 มิติด�านการบริการสาธารณะ 
 (รายละเอียดตามแบบข�อเสนอและรายงานผลการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของกองช�าง  เทศบาลตําบลกะทูน) 
2. ข�าพเจ�า นายวิรัตน-  ริยาพันธ-  ในฐานะ นายกเทศมนตรีตําบลกะทูน ได�พิจารณาและเห็นชอบ

ประเด็นการประเมินและตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราช การ เป@าหมาย และรายละเอียดอ่ืนๆ ตามท่ีกำหนดในแบบ
ข�อเสนอฯ  ท่ีแนบมาพร�อมน้ี   และข�าพเจ�ายินดีจะกำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายณเดชน-     
คงศักด์ิ  และคณะทำงานดังกล�าวให�เป;นไปตามคํารับรองท่ีจัดทําขึ้น 

3. ข�าพเจ�า นายณเดชน-  คงศักด์ิ  ในฐานะรักษาราชการแทนหัวหน�าส�วนราชการของ กองช�าง 
ได�ทำความเข�าใจคำรับรองตามท่ีกำหนดในแบบข�อเสนอฯ ดังกล�าว และขอให�ข�อตกลงกับ นายวิรัตน-  ริยาพันธ- ว�า
จะมุ�งม่ันปฏิบัติราชการให�เกิดผลงานท่ีดีตามเป@าหมายของตัวช้ีวัดในระดับไม�ต่ํากว�าร�อยละ  65  เพ่ือให�บรรลุ
เป@าหมายแต�ละมิติท่ีให�คํารับรองไว� 

4. ท้ังสองฝMายได�ทําความเข�าใจข�อตกลงในการปฏิบัติราชการและเห็นพ�องกันแล�วจึงได�ลงลายมือ
ช่ือไว�เป;นสำคัญ 
 
 
     วิรัตน�  ริยาพันธ�        ณเดชน�  คงศักด์ิ 

(นายวิรัตน�  ริยาพันธ�)               (นายณเดชน�  คงศักดิ์) 
นายกเทศมนตรีตําบลกะทูน                                นายช�างโยธา  รักษาราชการแทน               
                                                                         ผู�อํานวยการกองช�าง 

           วันท่ี   1  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2561               วันท่ี   1   เดือน ตลุาคม  พ.ศ. 2561 
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