ขอตกลงการปฏิบัติราชการ
เทศบาลตําบลบางปะอิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7
๑. ขาพเจา นางสาววิมลชยา เกตตะพันธ ในฐานะหัวหนาสวนราชการ เทศบาลตําบลบางปะอิน
พรอมคณะทํางาน ไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละ
มิติ ดังนี้
๑) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน
๒) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
๓) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ
๔) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๕) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน
๖) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๒. ขาพเจา นายมนตรี ยมนา ในฐานะ นายกเทศมนตรีตําบลบางปะอิน ไดพิจารณาและเห็นชอบ
ประเด็นการประเมิน และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ เปาหมาย และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่กําหนดใน
แบบขอเสนอฯ ที่แนบมาพร อ มนี้ และขา พเจ ายิ น ดี จ ะกํา กับ และตรวจสอบผลการปฏิ บั ติ ร าชการของ
นางสาววิมลชยา เกตตะพันธ และคณะทํางานดังกลาวใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้น
๓. ขาพเจา นางสาววิมลชยา เกตตะพันธ ในฐานะหัวหนาสวนราชการของ เทศบาลตําบลบางปะอิน
ไดทําความเขาใจคํารับรองตามที่กําหนดในแบบขอเสนอฯ ดังกลาว ขอตกลงใหกับ นายมนตรี ยมนา วาจะ
มุงมั่นปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดี ตามเปาหมายของตัวชี้วัดในระดับที่สูงสุด เพื่อใหบรรลุเปาหมายแต
ละมิติที่ใหคํารับรองไว
๔. ทั้งสองฝายไดทําความเขาใจในขอตกลงการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลวจึงลงลายมือชื่อไว
เปนสําคัญ
(นายมนตรี ยมนา)
นายกเทศมนตรีตําบลบางปะอิน
วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๕6

(นางสาววิมลชยา เกตตะพันธ)
ปลัดเทศบาล
วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๕6

ขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕7

สํานักปลัดเทศบาล

ขอตกลงการปฏิบัติราชการ
เทศบาลตําบลบางปะอิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7
๑. ขาพเจา นางสาวภรรษณมณ นะลิตา ในฐานะหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ของสํานักปลัดเทศบาล
พรอมคณะทํางาน ไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต
ละมิติ ดังนี้
(รายละเอียดตามแบบขอเสนอและตัวชี้วัดของสํานักปลัดเทศบาล)
๒. ขา พเจ า นายมนตรี ยมนา ในฐานะนายกเทศมนตรี ตํ าบลบางปะอิ น ได พิจ ารณาและ
เห็นชอบประเด็นการประเมิน และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ เปาหมาย และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่
กําหนดในแบบขอเสนอฯ ที่แนบมาพรอมนี้ และขาพเจายินดีจะกํากับและตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
ของ นางสาวภรรษณมณ นะลิตา และคณะทํางานดังกลาวใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้น
๓. ขาพเจา นางสาวภรรษณมณ นะลิตา ในฐานะหัวหนาสํานักปลัด ของเทศบาลตําบลบางปะอิน
ไดทําความเขาใจคํารับรองตามที่กําหนดในแบบขอเสนอฯ ดังกลาว ขอตกลงใหกับ นายมนตรี ยมนา วาจะ
มุงมั่นปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดี ตามเปาหมายของตัวชี้วัดในระดับที่สูงสุด เพื่อใหบรรลุเปาหมายแตละ
มิติที่ใหคํารับรองไว
๔. ทั้งสองฝายไดทําความเขาใจในขอตกลงการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลวจึงไดลงลายมือชื่อไว
เปนสําคัญ

(นางสาวภรรษณมณ นะลิตา)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๕6

(นางสาววิมลชยา เกตตะพันธ)
ปลัดเทศบาล
วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๕6

(นายมนตรี ยมนา)
นายกเทศมนตรีตําบลบางปะอิน
วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๕6

เอกสารประกอบทายขอตกลงการปฏิบัติราชการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบางปะอิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7
ตามพระราชกฤษฎี กาว า ด ว ยหลั ก เกณฑแ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ า นเมือ งที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทางของพระ
ราชกฤษฎีกานี้ ซึ่งไดกําหนดใหมีการบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ โดยใหมีการทํา
ความตกลงในการปฏิบัติงาน โดยการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางพนักงานกับผูบริหาร เพื่อ
กําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดในการประเมินผล รายละเอียดขอตกลง ประกอบดวย
(๑) ดานการบริหารภารกิจเพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
๑. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๒. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารของทางเทศบาล ในดานการประชุมสภาเทศบาล
๓. มีการวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีการสํารวจการวางโครงการสรางองคกร/มีคําสั่งแบงงานภายใน
ชัดเจน/มีการดําเนินการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและรายงานนายกเทศมนตรี
๔. มีชองทางการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่ไดนําไปพัฒนาหรือแกไขปญหาโดยการ
ประชาสัมพันธเชิญชวนใหประชาชนเขารวมรับฟงการประชุมสภาเทศบาลทุกครั้ง
(๒) ดานการบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ
๑. การนําโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปไปดําเนินการ
๒. การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป
๓. มีการบูรณาการรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น หรือรวมกับหนวยงานอื่นในดาน
- การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
- การวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยการและการทองเที่ยว
๔. มีการพัฒนาความรูใหแกผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
๕. มีการเปดโอกาสใหประชาชนรวมฟงการประชุมสภาเทศบาล โดยการกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการใหประชาชนเขารับฟง/มีการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ/มีการจัดสถานที่ใหกับประชาชนมีการ
ถายทอดการประชุมสภาเทศบาล
(๓) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ
๑. มีการจัดทําแผนดําเนินการ
๒. การแจงผลการพิจารณาใหหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่ยื่นขอ อนุญาต อนุมัติ ความเห็นชอบ
ภายใน ๑๕ วัน
๓. การแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนภายในกําหนด
(๔) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. มีก ารลดขั้น ตอนการปฏิ บั ติ งาน โดยมี การมอบอํานาจ มีการแต งตั้ งคณะทํางาน มีการใช
เทคโนโลยี
๒. มีการมอบอํานาจการตัดสินใจในการพิจารณา การสั่ง การอนุญาต อนุมัติหรือปฏิบัติราชการใน
เรื่องที่ใหบริการประชาชน
๓. มีการจัดทําแผนภูมิลดขั้นตอนและการประชาสัมพันธ

-๒(๕) การปรับปรุงภารกิจ
๑. มีการเพิ่มบริการการจดทะเบียนพาณิชย ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. ๒๔๙๙ ซึ่งไดรับ
ถายโอนมาจากองคการบริหารสวนจังหวัด ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔
(๖) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน
๑. มีการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของกระบวนงานบริการ
๒. มีการจัดบริการเพื่ออํานวยความสะดวกในสํานักงาน โดยจัด
- เกาอี้รองรับบริการอยางชัดเจน
- ปายบอกการบริการอยางชัดเจน
- มีแบบคํารองพรอมตัวอยาง
- มีจุดประชาสัมพันธและเจาหนาที่อยูประจํา
- มีบริการนอกเวลาราชการในวันหยุด และบริการชวงพักเที่ยง
- สถานที่ใหบริการโลง โปรง สะอาด สะดวกสําหรับผูรับบริการ
- มีน้ําดื่ม นิตยสาร เครื่องรับโทรทัศน ระบบอินเตอรเน็ต ใหบริการประชาชน

เอกสารประกอบทายคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕7
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบางปะอิน
๑. ดานการบริหารภารกิจเพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
๑.๑ การเปดเผยขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ดําเนินการ
๑. มีการจัดตัง้ ศูนยขอมูลขาวสาร และปรับปรุงการใหบริการภายในศูนยฯ
๒. แตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
๓. จัดวางเอกสารขอมูล อยางนอย ประกอบดวย
- แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
- แผนพัฒนาสามป, แผนดําเนินการ
- งบประมาณรายจายประจําป
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป
- รายงานการประชุมสภาเทศบาล
- ขอมูลการจัดซื้อจัดจาง
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
- หลักฐานการเขาใชบริการของประชาชน
๔. มีระบบการใหขอมูล ขอรับขอมูลขาวสาร และรวบรวมขอมูลของผูใชบริการ
๕. มีระบบอินเตอรเน็ตใหบริการภายในศูนย
๑.๒ ชองทางประชาสัมพันธสําหรับเผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานของเทศบาล
ดําเนินการ
๑. บอรดประชาสัมพันธของสํานักงาน และในพื้นที่เทศบาลชุมชน/หมูบาน
๒. สื่อสิ่งพิมพขาวสารของเทศบาล
๓. หอกระจายขาว/เสียงตามสายชุมชน
๔. วิทยุชุมชน/วิทยุกระจายเสียง
๕. สื่อประชาสัมพันธ โทรทัศนระบบดาวเทียม และทีวีทองถิ่น
๖. บอรดประชาสัมพันธในชุมชน
๗. เว็บไซต
๘. หนังสือพิมพ
๙. หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนที่/การโฆษณาผานรถกระจายเสียง

-๒๑.๓ การจั ด วางระบบควบคุ ม ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน แผน ดิ น วา ด วยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
ดําเนินการ
๑. การสํารวจการวางโครงสรางขององคกร
- จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในใหเปนปจจุบัน
- ดําเนินการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและรายงานตอนายกเทศมนตรี
- มีคําสั่งแบงงานภายในของกองชัดเจนและเปนปจจุบัน
๒. การจัดทํารายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการจัดการควบคุม
ภายใน (ขอ ๕) ครบ ๕ องคประกอบ และมีการตรวจสอบติดตามประเมินผล
๓. การนําจุดออนจากรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ขอ ๖) ตามระเบียบ
คตง. ในระดับ หนวยงานยอย (สํานัก/กอง) และระดับองคกรไปดําเนินการ
๑.๔ จัดทําชองทางการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่ไดนําไปพัฒนาและ/หรือแกไขปญหา
ดําเนินการ
๑. ตู/กลองรับความคิดเห็น (มอบหมายผูดูแลและทําการรวบรวม)
๒. จัดประชุมประชาคม/เวทีชาวบาน
๓. การสํารวจความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นโครงการพัฒนาเทศบาล
๔. การรับฟงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นโครงการพัฒนาเทศบาล
๕. การเขารวมรับฟงในการประชุมทองถิ่น
๑.๕ การบริหารงบประมาณของเทศบาล
ดําเนินการ
๑. จัดทําเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําป ภายใน ๑ ตุลาคม
๒. สําเนาประกาศงบประมาณรายจายประจําปใหผูกํากับดูแลภายใน ๑๕ วัน
๓. รายงานขอมูลรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําป
๔. ควบคุมการโอนเงินและการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณให
เปนไปตามระเบียบของทางราชการ
๒. ดานการบริหารงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
๒.๑ การจัดทําแผนพัฒนาสามปตามขั้นตอนระเบียบ มท.วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ อปท.
พ.ศ. ๒๕๔๘
ดําเนินการ
๑. มีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลครบทุกภาคสวน
๒. การจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
๓. การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
๔. ประกาศใชแผนพัฒนาภายในเดือนมิถุนายน
๕. มีการแจงแผนพัฒนาฯ ที่ผูบริหารทองถิ่นอนุมัติแลวใหสภาทองถิ่นทราบ และปดประกาศให
ประชาชนทราบ พรอมทั้งจัดทําสื่อประชาสัมพันธแผนพัฒนาฯ

-๓๒.๒ การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาสามป
ดําเนินการ
๑. การเผยแพรและประชาสัมพันธแผนพัฒนาสามปใหชุมชนทราบ โดยจัดทําเปนเอกสาร
ประชาสัมพันธ
๒. ตรวจสอบโครงการในแผนพัฒนาโดยกําหนดจากแผนชุมชนใหไดมากกวารอยละ ๗๐
๒.๓ โครงการในแผนพัฒนาสามป มาจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
ดําเนินการ
๑. ดําเนินการศึกษาความเหมาะสมโครงการในแผนพัฒนาใหไดรับงบประมาณในการดําเนินการ
มากกวารอยละ ๗๐
๒.๔ การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสูการพัฒนาทองถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ
ดําเนินการ
๑. ดําเนินการการบูรณาการการสนับสนุน จัดทําทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน สนับสนุนการพัฒนา
ทักษะ ความรู ผูนําหมูบานชุมชนและทองถิ่น
๒. สนับสนุน จัดทําทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนระดับตําบล/เทศบาล สนับสนุนการสรางเครือขาย
ความรวมมือภาคประชาชน
๒.๕ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามระเบียบฯ
ดําเนินการ
๑. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลครบทุกภาคสวน
๒. มีการประชุมกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
๓. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและจัดทํารายงานลงขอมูลในระบบ e-plan
๔. รายงานผลการพัฒนาและขอเสนอแนะการติดตามประเมินผลโครงการในแผนตอสภาทองถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
๕. จัดทํารายงานการดําเนินงานตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลใหประชาชนทราบ พรอมทั้งจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
๒.๖ การจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถิ่น
ดําเนินการ
๑. จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของสํานักปลัดเทศบาลใหครอบคลุมตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
๒. รวบรวมขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการ
๓. จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถิ่น
ประชาสัมพันธ พรอมแจงใหทุกสวนราชการปฏิบัติ
๒.๗ โครงการซึ่งไดบูรณาการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่น/อปท.
ดําเนินการ
๑. บูรณาการโครงการของสํานักปลัดเทศบาลกับหนวยงาน/อปท.อื่น จํานวน ๑ ดาน

-๔๒.๘ การสงเสริมพัฒนาความรู ความสามารถใหแกขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ดําเนินการ
๑. จัดฝกอบรมความรูดานการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การบริหารโครงการ งบประมาณ และ
งานระเบียบกฎหมาย และสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม
๒. จัดใหมีการแลกเปลี่ยนความรูระหวางบุคลากรในสํานักปลัดเทศบาล ผานกระบวนงานในสํานัก
ปลัดเทศบาล
๓. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานกฎหมายทองถิ่นเผยแพรใหแกบุคลากรเทศบาลตําบลบางปะอิน
๓. ดานการบริการภารกิจอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ
๓.๑ การเผยแพรเปาหมายแผนการดําเนินงานระยะเวลาแลวเสร็จของงานหรือโครงการ
งบประมาณที่ใช เพื่อใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นและประชาชนทราบ
ดําเนินการ
๑. บอรดประชาสัมพันธของสํานักงาน
๒. สื่อสิ่งพิมพขาวสารของเทศบาล
๓. หอกระจายขาว/เสียงตามสาย
๔. เว็บไซต
๕. วิทยุชุมชน/วิทยุกระจายเสียง
๖. หนังสือพิมพ
๗. บอรดประชาสัมพันธในชุมชน
๘. หนังสือแจงผูวาราชการจังหวัด
๙. หนังสือแจงนายกเทศมนตรี
๓.๒ การบริหารพัสดุของสํานักปลัดเทศบาล
ดําเนินการ
๑. การจัดทํารายงานขออนุมัติจัดซื้อ จัดจาง ในสวนของสํานักปลัดเทศบาล ใหเปนไปตาม
แผนพัฒนาเทศบาล แผนการใชจายเงินและงบประมาณ
๒. การจัดทําบัญชีควบคุมและตรวจสอบการใชครุภัณฑในกองใหเปนปจจุบัน
๓.๓ การแจงการพิจารณาใหหนวยงานของรัฐและเอกชนที่ยื่นคําขออนุญาต อนุมัติ หรือความ
เห็นชอบของเทศบาลภายในกําหนด
ดําเนินการ
๑. แจงผลการพิจารณาในสวนงานของสํานักปลัดเทศบาล ภายใน ๑๕ วัน หรือตามประกาศที่
กําหนด
๓.๔ กระบวนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
ดําเนินการ
๑. การจัดทําบัญชีรับเรื่องราวรองทุกขพรอมรายงานประจําป โดยศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของ
เทศบาลตําบลบางปะอิน

-๕๒. มอบหมายเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรงรัดดําเนินการกําหนดแนวทางการดําเนินการ
๓. การดําเนินการแกไขปญหาหรือแจงผลความคืบหนาใหประชาชนทราบตามกระบวนการ
๔. จัดรายงานผลการแกไขปญหาและแกไขใหทราบและปรับปรุงกระบวนการแกปญหา
๔. ดานการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๔.๑ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดําเนินการ
๑. มอบอํานาจการตัดสินใจในการพิจารณา การสั่ง การอนุญาต หรือการปฏิบัติราชการในเรื่องที่
ใหบริการประชาชน โดยจัดทําเปนหนังสือ/คําสั่งระบุชื่อใหหัวหนางานวิเคราะหและหัวหนางานรองเรียน
รองทุกขรักษาการแทน และแจงเวียนให ขาราชการ/พนักงาน/ประชาชนทราบ
๒. ดําเนินการลดขั้นตอนในกระบวนงานของสํานักปลัดเทศบาล อยางนอย ๑ กระบวนงาน
๓. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการสืบคนขอมูลทางดานกฎหมาย และขอมูลเรื่องราวรองทุกข
๔.๒ แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดํ าเนินการ รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ประชาสัมพันธใ ห
ประชาชนทราบ
ดําเนินการ
๑. การจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลา ประกาศ ณ จุดบริการที่ประชาชนมองเห็นชัดเจน
รวมทั้งประชาสัมพันธใหทราบโดยวิธีอื่นๆ
๕. ดานการปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๕.๑ การทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบทบาทภารกิจ หรือเทศบัญญัติ
ดําเนินการ
๑. การตั้งคณะทํางาน โดยการวิเคราะห ทบทวนเทศบัญญัติระเบียบเทศบาลหรือภารกิจ
๒. การบันทึก วิเคราะห และสรุปผลการพิจารณาเสนอผูบริหาร
๓. รวบรวมขอกฎหมายที่ประชาชนควรรู เพื่อประชาสัมพันธในชุมชน
๖. ดานการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน
๖.๑ มีการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานบริการสาธารณะของแตละงาน และประกาศให
ประชาชนทราบ
ดําเนินการ
๑. กําหนดใหมีแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของสํานักปลัดเทศบาลให
ประชาชนทราบ
๒. จัดใหมีบอรดประชาสัมพันธงานของสํานักปลัดเทศบาล
๓. จัดทําสื่อสิ่งพิมพขาวสารงานบริการสาธารณะของเทศบาล
๔. สงขาวสารเกี่ยวกับงานบริการสาธารณะประชาสัมพันธทางหอกระจายขาว/เสียงตามสาย
๕. นําขาวสารการบริการสาธารณะเสนอทางเว็บไซต
๖. จัดสงขาวงานบริการสาธารณะทางวิทยุชุมชน/วิทยุกระจายเสียง/โทรทัศน
๗. สงขาวประชาสัมพันธงานบริการสาธารณะลงหนังสือพิมพ
๘. จัดสงสรุปขาวลงบอรดประชาสัมพันธในชุมชน

-๖๖.๒ จัดบริการเพื่ออํานวยความสะดวกที่จัดใหแกประชาชนในการขอรับบริการ
ดําเนินการ
๑. ปรับปรุงอาคารสถานที่
๒. อุปกรณสารสนเทศ
๓. วัสดุอุปกรณสํานักงาน
๔. อินเตอรเน็ต จัดใหมีเพิ่มเติมในชุมชน
๕. มุมหนังสือ
๖. บริการน้ําดื่ม
๗. ปายบอกทาง/แผนผังกําหนดผูรับผิดชอบชัดเจน
๘. มีแบบคํารองพรอมตัวอยาง
๙. มีจุดประชาสัมพันธและมีเจาหนาที่ประจําสํานักงานฯ
๑๐. มีการบริการลวงเวลาทํางาน พักเที่ยง หรือวันหยุดราชการ ในงานเคานเตอรประชาสัมพันธ
๖.๓ การแจงผลการดําเนินการ เรื่องรองเรียน เสนอแนะ สอบถาม หรือเสนอความคิดเห็นจาก
ประชาชนหรือสวนราชการ
ดําเนินการ
๑. แจงผลดําเนินการงานศูนยดํารงธรรมเทศบาลตําบลบางปะอิน ภายใน ๑๕ วัน หรือภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดและดําเนินการไดมากกวารอยละ ๘๐
๗. ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ ๗.๑ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ดําเนินการ
๑. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีบุคคลภายนอกรวมเปนกรรมการจัดประชุม
และดําเนินการประเมินผลเพื่อปรับปรุงงาน
๒. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพของบริการ และความคุมคาของภารกิจ รวมทั้งความพึง
พอใจของประชาชน
ตัวชี้วัดที่ ๗.๒ มีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดการบริการสาธารณะ
ดําเนินการ
๑. จางสถาบันการศึกษาภาครัฐมาดําเนินการประเมินความพึงพอใจ
๒. กําหนดงานบริการที่จะดําเนินการประเมินอยางนอย ๕ บริการ
๓. ดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตามเปาหมายคุณภาพการใหบริการ ๕ ดาน
๔. วิเคราะหผลการประเมินกําหนดแนวทางและสรุปเสนอผูบริหาร
-------------------------------------------------
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ประจําป พ.ศ. ๒๕๕7

กองคลัง

ขอตกลงการปฏิบัติราชการ
เทศบาลตําบลบางปะอิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7
๑. ขาพเจา นางประภา นิกรวัฒน ในฐานะ ผูอํานวยการกองคลัง พรอมคณะทํางาน ไดรวมกัน
พิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้
(รายละเอียดตามแบบขอเสนอและตัวชี้วัดของกองคลัง)
๒. ขา พเจ า นายมนตรี ยมนา ในฐานะนายกเทศมนตรี ตํ าบลบางปะอิ น ได พิจ ารณาและ
เห็นชอบประเด็นการประเมิน และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ เปาหมาย และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่
กําหนดในแบบขอเสนอฯ ที่แนบมาพรอมนี้ และขาพเจายินดีจะกํากับและตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
ของ นางประภา นิกรวัฒน และคณะทํางานดังกลาวใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้น
๓. ขาพเจา นางประภา นิกรวัฒน ในฐานะ ผูอํานวยการกองคลัง ของเทศบาลตําบลบางปะอิน ได
ทําความเขาใจคํารับรองตามที่กําหนดในแบบขอเสนอฯ ดังกลาว ขอตกลงใหกับ นายมนตรี ยมนา วาจะ
มุงมั่นปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดี ตามเปาหมายของตัวชี้วัดในระดับที่สูงสุด เพื่อใหบรรลุเปาหมายแตละ
มิติที่ใหคํารับรองไว
๔. ทั้ง สองฝา ยไดทํา ความเขา ใจในขอ ตกลงการปฏิบัติร าชการและเห็น พอ งกัน แลว จึง ไดล ง
ลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

(นางประภา นิกรวัฒน)
ผูอํานวยการกองคลัง
วันที่ 1 ตุลาคม 2556

(นางสาววิมลชยา เกตตะพันธ)
ปลัดเทศบาล
วันที่ 1 ตุลาคม 2556

(นายมนตรี ยมนา)
นายกเทศมนตรีตําบลบางปะอิน
วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๕6

เอกสารประกอบทายคํารับรองการปฏิบัติราชการ
กองคลัง เทศบาลตําบลบางปะอิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7
๑. ดานการบริหารภารกิจเพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ การเปดเผยขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ดําเนินการจัดทําและประชาสัมพันธใหประชาชนและผูสนใจทั่วไปทราบ
- ขอมูลจัดซื้อจัดจาง
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ การจัดใหมีชองทางประจําสําหรับเผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานของ อปท.
- จัดทํารายงานขอมูล รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
- ขอมูลจัดซื้อจัดจาง
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
ตัวชี้วัดที่ ๑.๗ การบริหารงบประมาณ
- จัดทํารายงานขอมูล รายรับ-รายจาย งบประมาณประจําป
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑๐ การรายงานฐานะทางการเงินการคลัง (รายงานภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔)
- ตรวจสอบหลักฐาน เอกสารสงงบแสดงการเงินฯ ให สตง.
๒. ดานการบริหารงานเพื่อใหเกิดสัมฤทธิ์ผลตอภารกิจของ อปท.
ตัวชี้วัดที่ ๒.๖ อปท.ดําเนินการจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการระหวางสวนราชการกับ
ผูบริหารทองถิ่น (ตามหนังสือ ว ๔๓๕ ลว. ๑๑ ก.พ. ๒๕๔๘)
- จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของกองคลังใหครอบคลุมตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
ตัวชี้วัดที่ ๒.๘ อปท.สงเสริมพัฒนาความรูความสามารถใหแกขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่น ดําเนินการจัดการอบรมบุคลากรอยางตอเนื่อง
- จัดฝกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรกองคลัง
- สงพนักงานเขารับการฝกอบรม
๓. ดานการบริหารภารกิจอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ
๓.๑ การบริหารพัสดุ อปท. ดําเนินการดังตอไปนี้
- จัดทํารายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจางตอผูสั่งจาย
- แตงตั้งผูแทนชุมชนหรือประชาคม เขารวมเปนกรรมการจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีการ
สอบราคา ประกวดราคา และวิธีพิเศษ
- การสงประกาศและเอกสารการสอบราคา ไปเผยแพรตามหลักเกณฑที่ระเบียบกําหนด
- จัดทําปายประชาสัมพันธงานกอสรางในพื้นที่
- จัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ทุกเดือน
- จัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑ

-๒ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ มีการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
- การติดตามการดําเนินการเกี่ยวกับระเบียบ มท. วาดวยการพัสดุฯ
มีแผนและจัดซื้อจัดจางตามที่ปรากฏในแผน (ตรวจจากแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป
งบประมาณ)
ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ การจัดทําระบบแผนที่ภาษีและลงทะเบียนทรัพยสิน (ดวยมือ หรือ IT)
- ตรวจสอบจากแบบสํารวจ ผท.๒, ผท.๓, ผท.๗, ผท.๔ และ ผท.๕
๔. ดานการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ อปท. ดําเนินการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
- มอบอํานาจการตัดสินใจ
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ อปท. มอบอํานาจการตัดสินใจอยางไร
- การมอบอํานาจที่ทําเปนหนังสือ/คําสั่ง ระบุชื่อผูรับมอบอํานาจไวอยางชัดเจน
ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ อปท. มีก ารจั ดทําแผนภูมิลดขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนิน การ รวมทั้ง
รายละเอียดอื่นๆ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
- มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและกําหนดระยะเวลา และประกาศ ณ จุดที่ใหบริการที่
ประชาชนมองเห็นชัดเจน
๖. การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานบริการสาธารณะของแตละงาน และ
ประกาศใหประชาชนทราบ ตามแนวทางที่ มท. กําหนด (๑๘ กระบวนงาน)
- มีการกําหนดระยะเวลา และประกาศใหประชาชนทราบครบทุกกระบวนงาน รวมทั้ง
เพิ่มกระบวนงานบริการอื่นๆ
ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ การจัดบริการเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน ณ สํานักงาน
- จัดเกาอี้รองรับบริการประชาชนอยางเพียงพอ
- มีปายบอกทาง/แผนผังกําหนดผูรับผิดชอบแตละขั้นตอนที่ชัดเจน
- มีแบบคํารองพรอมตัวอยางตางๆ
- มีจุดประชาสัมพันธและเจาหนาที่ประจําอยู
- มีบริการลวงเวลา พักเที่ยง หรือวันหยุด
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กองชาง

ขอตกลงการปฏิบัติราชการ
เทศบาลตําบลบางปะอิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7
๑. ขาพเจา นางประภา นิกรวัฒน ในฐานะผูอํานวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผูอํานวยการ
กองชาง พรอมคณะทํางาน ไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการแตละมิติ ดังนี้
(รายละเอียดตามแบบขอเสนอและตัวชี้วัดของกองชาง)
๒. ขา พเจ า นายมนตรี ยมนา ในฐานะนายกเทศมนตรี ตํ าบลบางปะอิ น ได พิจ ารณาและ
เห็นชอบประเด็นการประเมิน และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ เปาหมาย และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่
กําหนดในแบบขอเสนอฯ ที่แนบมาพรอมนี้ และขาพเจายินดีจะกํากับและตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
ของ นางประภา นิกรวัฒน และคณะทํางานดังกลาวใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้น
๓. ขาพเจา นางประภา นิกรวัฒน ในฐานะผูอํานวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผูอํานวยการ
กองชาง ของเทศบาลตําบลบางปะอิน ไดทําความเขาใจคํารับรองตามที่กําหนดในแบบขอเสนอฯ ดังกลาว
ขอตกลงใหกับ นายมนตรี ยมนา วาจะมุงมั่นปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดี ตามเปาหมายของตัวชี้วัดใน
ระดับที่สูงสุด เพื่อใหบรรลุเปาหมายแตละมิติที่ใหคํารับรองไว
๔. ทั้งสองฝายไดทําความเขาใจในขอตกลงการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลวจึงไดลงลายมือ
ชื่อไวเปนสําคัญ

(นางประภา นิกรวัฒน)
ผูอํานวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการกองชาง
วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๕6

(นายมนตรี ยมนา)
นายกเทศมนตรีตําบลบางปะอิน
วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๕6

(นางสาววิมลชยา เกตตะพันธ)
ปลัดเทศบาล
วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๕6

เอกสารประกอบทายคํารับรองการปฏิบัติราชการ
กองชาง เทศบาลตําบลบางปะอิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7
มิติที่ ๑ การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
มีการใหขอมูลขาวสารทางราชการ ดังนี้
๑. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารทางอินเตอรเน็ต
๒. มีการเก็บบันทึกสถิติประชาชนมาขอขอมูลขาวสาร
มิติที่ ๔ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ ๑ การมอบอํานาจการตัดสินใจในการพิจารณา การสั่ง การอนุญาต อนุมัติ หรือ
ปฏิบัติราชการในเรื่องที่ใหบริการประชาชน
ตัวชี้วัดที่ ๒ แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติใหบริการประชาชน ณ จุดบริการ
กําหนดใหมีแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติใหบริการประชาชน ณ
จุดบริการ
ตัวชี้วัดที่ ๓ ศูนยบริการรวมเทศบาล
กําหนดใหมี
๑. จัดใหมีศูนยบริการรวมเทศบาลตามขอแนะนําของกระทรวงมหาดไทย
๒. จัดตั้งและใหบริการรวมกับหนวยงานภายในเทศบาล
๓. จัดตั้งและใหบริการรวมกับหนวยงานภายนอก
ตัวชี้วัดที่ ๔ การเผยแพรขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการ
ทําการเผยแพรขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ ดังนี้
๑. ประกาศ/คําสั่ง
๒. แผนพับ/ใบปลิว
๓. ทางอินเตอรเน็ต
๔. วารสาร/เอกสารตางๆ
๕. เสียงตามสาย/วิทยุกระจายเสียง
มิติที่ ๕ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการประชาชน
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ปรับปรุงการดําเนินการ ดังนี้
๑. แตงตั้งคณะทํางาน
๒. มีการประชุมคณะทํางาน
๓. มีแผนการปรับปรุงงาน
๔. มีการดําเนินการตามแผน
๕. มีการประเมินผลการดําเนินการ

-๒ตัวชี้วัดที่ ๒ มีการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของกระบวนงานใหบริการ
กําหนดจํานวนงานบริการ มีการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของกระบวนงาน
ตัวชี้วัดที่ ๓ มีการอํานวยความสะดวกแกประชาชน
ดําเนินการอํานวยความสะดวกใหประชาชน ดังนี้
๑. แผนผังกําหนดผูรับผิดชอบ
๒. การใหบริการลวงหนากอนเวลาทําการ หรือชวงพักเที่ยง หรือวันหยุดราชการ
๓. มีคอมพิวเตอรใหบริการอินเตอรเน็ต
๔. มีกลองตูรับฟงความคิดเห็น
๕. มีแบบฟอรมคํารองตางๆ และตัวอยางการกรอก
๖. มีเอกสาร/แผนพับ ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ
ตัวชี้วัดที่ ๔ ตอบขอรองขอหรือรองเรียนหรือแจงผลดําเนินการ
ดําเนินการตอบขอรองขอหรือรองเรียนหรือแจงผลการดําเนินการเปนหนังสือให
ประชาชนทราบตามกําหนดระยะเวลาทีป่ ระกาศไว

ขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕7

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

ขอตกลงการปฏิบัติราชการ
เทศบาลตําบลบางปะอิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7
๑. ขาพเจ า ว าที่ ร อยตรี สมชาย โอนออน ในฐานะรั กษาการผู อํานวยการกองสาธารณสุ ขและ
สิ่งแวดลอม พรอ มคณะทํา งาน ไดรว มกัน พิจ ารณาและเลือ กตัว ชี ้วัด ในประเด็น การประเมิน ผลการ
ปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้
(รายละเอียดตามแบบขอเสนอและตัวชี้วัดของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
๒. ขา พเจ า นายมนตรี ยมนา ในฐานะนายกเทศมนตรี ตํ าบลบางปะอิ น ได พิจ ารณาและ
เห็นชอบประเด็นการประเมิน และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ เปาหมาย และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่
กําหนดในแบบขอเสนอฯ ที่แนบมาพรอมนี้ และขาพเจายินดีจะกํากับและตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
ของ วาที่ รอยตรี สมชาย โอนออน และคณะทํางานดังกลาวใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้น
๓. ขาพเจา วาที่ รอยตรี สมชาย โอนออน ในฐานะผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ของเทศบาลตําบลบางปะอิน ไดทําความเขาใจคํารับรองตามที่กําหนดในแบบขอเสนอฯ ดังกลาว ขอตกลง
ใหกับ นายมนตรี ยมนา วาจะมุงมั่นปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดี ตามเปาหมายของตัวชี้วัดในระดับที่
สูงสุด เพื่อใหบรรลุเปาหมายแตละมิติที่ใหคํารับรองไว
๔. ทั้งสองฝายไดทําความเขาใจในขอตกลงการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลวจึงไดลงลายมือ
ชื่อไวเปนสําคัญ

(วาที่ รอยตรี สมชาย โอนออน)
รักษาการ ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๕6

(นางสาววิมลชยา เกตตะพันธ)
ปลัดเทศบาล
วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๕6

(นายมนตรี ยมนา)
นายกเทศมนตรีตําบลบางปะอิน
วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๕6

เอกสารประกอบทายคํารับรองการปฏิบัติราชการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลบางปะอิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7
มิติที่ ๔ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ ๑ การมอบอํานาจการตัดสินใจในการพิจารณา การสั่ง การอนุญาต อนุมัติ หรือ
ปฏิบัติราชการในเรื่องที่ใหบริการประชาชน
ตัวชี้วัดที่ ๒ แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติใหบริการประชาชน ณ จุดบริการ
กําหนดใหมีแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติใหบริการประชาชน ณ
จุดบริการ
ตัวชี้วัดที่ ๓ ศูนยบริการรวมเทศบาล
กําหนดใหมี
๑. จัดใหมีศูนยบริการรวมเทศบาลตามขอแนะนําของกระทรวงมหาดไทย
๒. จัดตั้งและใหบริการรวมกับหนวยงานภายในเทศบาล
๓. จัดตั้งและใหบริการรวมกับหนวยงานภายนอก
ตัวชี้วัดที่ ๔ การเผยแพรขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการ
ทําการเผยแพรขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ ดังนี้
๑. ประกาศ/คําสั่ง
๒. แผนพับ/ใบปลิว
๓. ทางอินเตอรเน็ต
๔. วารสาร/เอกสารตางๆ
๕. เสียงตามสาย/วิทยุกระจายเสียง
มิติที่ ๕ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการประชาชน
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ปรับปรุงการดําเนินการ ดังนี้
๑. แตงตั้งคณะทํางาน
๒. มีการประชุมคณะทํางาน
๓. มีแผนการปรับปรุงงาน
๔. มีการดําเนินการตามแผน
๕. มีการประเมินผลการดําเนินการ
ตัวชี้วัดที่ ๒ มีการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของกระบวนงานใหบริการ
กําหนดจํานวนงานบริการ มีการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของกระบวนงาน

-๒ตัวชี้วัดที่ ๓ มีการอํานวยความสะดวกแกประชาชน
ดําเนินการอํานวยความสะดวกใหประชาชน ดังนี้
๑. แผนผังกําหนดผูรับผิดชอบ
๒. การใหบริการลวงหนากอนเวลาทําการ หรือชวงพักเที่ยง หรือวันหยุดราชการ
๓. มีคอมพิวเตอรใหบริการอินเตอรเน็ต
๔. มีกลองตูรับฟงความคิดเห็น
๕. มีแบบฟอรมคํารองตางๆ และตัวอยางการกรอก
๖. มีเอกสาร/แผนพับ ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ
ตัวชี้วัดที่ ๔ ตอบขอรองขอหรือรองเรียนหรือแจงผลดําเนินการ
ดําเนิ นการปรับ ปรุงกระบวนการทํางานและลดขั้น ตอนการรั บเรื่ องราวรองทุกข
รองเรียนเกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ และแจงผลการดําเนินการเปนหนังสือใหประชาชนทราบตามกําหนด
ระยะเวลาที่ประกาศไว

ขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕7

กองการศึกษา

ขอตกลงการปฏิบัติราชการ
เทศบาลตําบลบางปะอิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7
๑. ขาพเจา วาที่รอยตรีสมชาย โอนออน ในฐานะผูอํานวยการกองการศึกษา พรอมคณะทํางาน
ไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้
(รายละเอียดตามแบบขอเสนอและตัวชี้วัดของกองการศึกษา)
๒. ขา พเจ า นายมนตรี ยมนา ในฐานะนายกเทศมนตรี ตํ าบลบางปะอิ น ได พิจ ารณาและ
เห็นชอบประเด็นการประเมิน และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ เปาหมาย และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่
กําหนดในแบบขอเสนอฯ ที่แนบมาพรอมนี้ และขาพเจายินดีจะกํากับและตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
ของ วาที่รอยตรีสมชาย โอนออน และคณะทํางานดังกลาวใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้น
๓. ขาพเจา วาที่รอยตรีส มชาย โอนออน ในฐานะผูอํานวยการกองการศึกษา ของเทศบาล
ตําบลบางปะอิน ไดทําความเขาใจคํารับ รองตามที่กําหนดในแบบขอเสนอฯ ดัง กลาว ขอตกลงใหกับ
นายมนตรี ยมนา วาจะมุงมั่นปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดี ตามเปาหมายของตัวชี้วัดในระดับที่สูงสุด
เพือ่ ใหบรรลุเปาหมายแตละมิติที่ใหคํารับรองไว
๔. ทั้งสองฝายไดทําความเขาใจในขอตกลงการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลวจึงไดลงลายมือ
ชื่อไวเปนสําคัญ

วาที่รอยตรี
(สมชาย โอนออน)
ผูอํานวยการกองการศึกษา
วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๕6

(นางสาววิมลชยา เกตตะพันธ)
ปลัดเทศบาล
วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๕6

(นายมนตรี ยมนา)
นายกเทศมนตรีตําบลบางปะอิน
วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๕6

เอกสารประกอบทายคํารับรองการปฏิบัติราชการ
กองการศึกษา เทศบาลตําบลบางปะอิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7
มิติที่ ๑ การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
มีการใหขอมูลขาวสารทางราชการ ดังนี้
๑. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารทางอินเตอรเน็ต
๒. มีการเก็บบันทึกสถิติประชาชนที่มาขอขอมูลขาวสาร
มิติที่ ๔ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ ๑ การมอบอํานาจการตัดสินใจในการพิจารณา การสั่ง การอนุญาต อนุมัติ หรือปฏิบัติ
ราชการในเรื่องที่ใหบริการประชาชน
ตัวชีว้ ัดที่ ๒ แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติใหบริการประชาชน ณ จุดบริการ
กําหนดใหมีแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติใหบริการประชาชน ณ
จุดบริการ
ตัวชี้วัดที่ ๓ ศูนยบริการรวมเทศบาล
กําหนดใหมี
๑. จัดใหมีศูนยบริการรวมเทศบาลตามขอแนะนําของกระทรวงมหาดไทย
๒. จัดตั้งและใหบริการรวมกับหนวยงานภายในเทศบาล
๓. จัดตั้งและใหบริการรวมกับหนวยงานภายนอก
ตัวชี้วัดที่ ๔ การเผยแพรขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการ
ทําการเผยแพรขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ ดังนี้
๑. ประกาศ/คําสั่ง
๒. แผนพับ/ใบปลิว
๓. ทางอินเตอรเน็ต
๔. วารสาร/เอกสารตางๆ
๕. เสียงตามสาย/วิทยุกระจายเสียง

โครงการในความรับผิดชอบของกองการศึกษา
งบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. ๒๕๕7
---------------------------1.
2.
3.
4.
5.
6.

โครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตนอย ประจําปการศึกษา 2556
โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมจริยธรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประจําป 2557
โครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
โครงการปฐมนิเทศผูปกครองและนักเรียน ประจําป 2557
โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันใหกับนักเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต
เทศบาล
7. โครงการรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
8. โครงการกิจกรรมเยาวชนกลุมเสี่ยงหลีกเลี่ยงยาเสพติด
9. โครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในเขตเทศบาล
10. โครงการครอบครัวเปนสุข หางไกลยาเสพติด
11. โครงการแขงขันกีฬานักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประจําป 2557
12. โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ ประจําป 2557
13. โครงการนันทนาการเพื่อพนักงาน/ลูกจางเทศบาล ประจําป 2557
14. โครงการอุดหนุนการแขงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ ครั้งที่ 13 ประจําป 2557
15. โครงการจัดงานวันขึ้นปใหม ประจําป 2557
16. โครงการวันเขาพรรษา ประจําป 2557
17. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต ประจําป 2557
18. โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจําป 2556
19. โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2557
20. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
21. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ธันวามหาราชินี
22. โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ในการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี งานประเพณี
วัฒนธรรม วันสําคัญทางศาสนาและการจัดงาน/กิจกรรม/โครงการในโอกาสตางๆ

โครงการในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
งบประมาณรายจาย ประจําป ๒๕๕7
--------------------1.
2.
3.
4.

โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา
โครงการปองกันและควบคุมโรคเอดส
โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ประชาชนที่สนใจในกิจกรรม
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานและพนักงานเทศบาลผูเกี่ยวของ
5. โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
6. โครงการผูสูงวัยพลานามัยดี
7. โครงการทําหมันสุนัขและแมว
8. โครงการเยี่ยมบานผูสูงอายุและผูพิการ
9. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับผูสูงอายุ
10. อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล
11. โครงการหนาบานหนามอง
12. โครงการรักชุมชนรักษสิ่งแวดลอม
13. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบบูรณาการ
14. โครงการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม

โครงการในความรับผิดชอบของกองชาง
งบประมาณรายจาย ประจําป ๒๕๕7
--------------------1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

โครงการกอสรางปายประชาสัมพันธในเขตเทศบาล
โครงการปรับปรุงสระวายน้ํา หมูที่ 4 (โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสระวายน้ํา หมูที่4)
โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ม.10 ต.บานเลน ซอยบานคุณพัชรินทร
โครงการกอสรางยกระดับถนนลูกรัง หมู 7
โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมู 9
โครงการกอสราง ปรับปรุงซอมแซม ราวกันตก หมูที่ 4 ต.บานเลน บริเวณเขื่อนหนาโรงเรียนวัดชุมพลฯ
โครงการวางทอระบายน้ํา ซองเทศบาล 3 หมู 4
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหมูที่ 9 ตําบลบานเลน

โครงการในความรับผิดชอบของสํานักปลัดเทศบาล
งบประมาณรายจาย ประจําป ๒๕๕7
--------------------1.
2.
3.
4.

โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น
โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการพัฒนากลุมสตรี
โครงการแกไขปญหาการวางงาน
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ผูนําชุมชน และบุคคลในชุมชน ผูบริหาร
ทองถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง
5. โครงการเวทีประชาคม เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
6. โครงการจัดทําแผนชุมชน
7. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน
8. โครงการแขงขันกีฬาชุมชนในเขตเทศบาล
9. โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬา
10. โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
11. โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลวันปใหม
12. โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลวันสงกรานต
13. โครงการฝกอบรมซอมแผนอพยพหนีไฟใหกับชุมชนในเขตเทศบาล
14. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
15. โครงการศูนยรักษาความปลอดภัยทองถิ่น
16. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมใหกับพนักงานเทศบาล ลูกจาง พนักงานจางเทศบาลตําบล
บางปะอินและชุมชนในเขตเทศบาล
17. โครงการฝกอบรมสัมมนาใหความรูและทัศนศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง
18. เงินอุดหนุนศูนยขอมูลขาวสาร
19. เงินอุดหนุนกาชาด
20. โครงการปรับปรุงสํานักงานเทศบาลเกาเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมู 9 ตําบลบานเลน
21. โครงการจัดงานยอยศยิ่งฟาอยุธยามรดกโลก ประจําป 2556
22. ครุภัณฑสํานักงาน

โครงการในความรับผิดชอบของกองคลัง
งบประมาณรายจาย ประจําป ๒๕๕7
--------------------1. โครงการประชาสัมพันธการชําระภาษีประเภทตางๆ
2. โครงการปรับขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

