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ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของกองคลัง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 

---------------------------------------------------------------------------- 

  1. ข้าพเจ้า นายสุรชัย  สมบูรณ์ศักดิ์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง พร้อมคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณา
และเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของแต่ละมิติ ดังนี้   (รายละเอียดตามแบบข้อเสนอ
และตัวชี้วัดของกองคลัง) 
  2. ข้าพเจ้า จ่าเอกสมบัติ  ฤทธิ์บูรณ์  ในฐานะปลัดเทศบาลต าบลโพธิ์งาม  ได้พิจารณาและเห็นชอบประเด็น
การประเมินและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  เป้าหมาย และรายละเอียดอื่น ๆ  ตามท่ีก าหนดในแบบข้อเสนอฯ   
ที่แนบมาพร้อมนี้   และข้าพเจ้ายินดีจะก ากับและตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายสุรชัย  สมบูรณ์ศักดิ์   
และคณะท างานดังกล่าวให้เป็นไปตามค ารับรองที่จัดท าขึ้น 
  3. ข้าพเจ้า นายสุรชัย  สมบูรณ์ศักดิ์   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง  ได้ท าความเข้าใจค ารับรองตามท่ี
ก าหนดในแบบข้อเสนอฯ ดังกล่าว  และขอให้ข้อตกลงกับ  จ่าเอกสมบัติ  ฤทธิ์บูรณ์   ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการ      
ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในระดับสูงสุด เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายแต่ละมิติที่ให้ค ารับรองไว้ 
  4. ทั้งสองฝ่ายได้ท าความเข้าใจข้อตกลงในการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว   จึงได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นส าคัญ 
 
 
           จ่าเอก 

(นายสุรชัย  สมบูรณ์ศักดิ์)        (สมบัติ  ฤทธิ์บูรณ์) 
              ผู้อ านวยการกองคลัง                      ปลัดเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
           วันที่   1  เดือน  ตลุาคม   พ.ศ. 2561               วันที่   1   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารแบบข้อเสนอประกอบท้ายค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

ของ 
กองคลัง เทศบาลต าบลโพธิ์งาม 

 
มิติที่ ๑ ด้านการบริหารภารกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
   1.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
  1) ด าเนินการจัดท าและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปทราบ 
  2) ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง 
  3) ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
  4) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
   1.2 การจัดให้มีช่องทางประจ าส าหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของอปท. 
  1) จัดท ารายงานข้อมูล รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 2) ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง 
 3) ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
 4) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

   1.3 การบริหารงบประมาณ 
 1) จัดท ารายงานข้อมูล รายรับ-รายจ่าย งบประมาณประจ าปี 

1.4 การรายงานฐานะทางการเงินการคลัง (รายงานภายในวันที่ ๓๑  ตุลาคม) 
 1) ตรวจสอบหลักฐาน เอกสารส่งงบแสดงการเงินฯ ให้ สตง. 
 

มิติที่ ๒ ด้านการบริหารงานเพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลต่อภารกิจของ อปท. 
   2.1 อปท.ด าเนินการจัดท าขอ้ตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับ 

      ผู้บริหารท้องถิ่น (ตามหนังสือ ว ๔๓๕ ลว. ๑๑ ก.พ. ๒๕๔๘) 
  1) จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของส่วนการคลังให้ครอบคลุมตามหลักการบริหาร 
     กิจการบ้านเมืองที่ดี 
   2.2 อปท.ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วน 

      ท้องถิ่น ด าเนินการจัดการอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
   1) จัดฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรส่วนการคลัง 

  2) ส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม 
 
มิติที่ ๓ ด้านการบริหารภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 

3.1 การบริหารพัสดุ อปท. ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 1) จัดท ารายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้สั่งจ่าย 
 2) แต่งตั้งผู้แทนชุมชนหรือประชาคม เข้าร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการสอบราคา 
     ประกวดราคา และวิธีพิเศษ 
 3) การส่งประกาศและเอกสารการสอบราคา ไปเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีระเบียบก าหนด 
 

/- จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์…. 



- 2 – 
 

 4) จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างในพ้ืนที่ 
 5) จัดท าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกเดือน 
 6) จัดท าทะเบียนคุมครุภัณฑ์ 
3.2 มีการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

 1) การติดตามการด าเนินการเกี่ยวกับระเบียบ มท. ว่าด้วยการพัสดุฯมีแผนและจัดซื้อจัดจ้าง 
     ตามท่ีปรากฏในแผน (ตรวจจากแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ) 

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

มิติที่ ๔ ด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
4.1 อปท. ด าเนินการลดขั้นตอนการปฏิบัตงาน ดังนี้ 
 1) มอบอ านาจการตัดสินใจ 
4.2 อปท. มอบอ านาจการตัดสินใจอย่างไร 
 1) การมอบอ านาจที่ท าเป็นหนังสือ/ค าสั่ง ระบุชื่อผู้รับมอบอ านาจไว้อย่างชัดเจน 
4.3 อปท. มีการจัดท าแผนภูมิลดขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการ รวมทั้งรายละเอียด 
      อ่ืนๆ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 1) มีการจัดท าแผนภูมิข้ันตอนและก าหนดระยะเวลา และประกาศ ณ จุดที่ให้บริการ 
     ที่ประชาชนมองเห็นชัดเจน 
 

มิติที่ ๕ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
5.1 การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะของแต่ละงานและประกาศ 
      ให้ประชาชนทราบ ตามแนวทางที่ มท. ก าหนด (๑๑ กระบวนงาน) 
 1) มีการก าหนดระยะเวลา และประกาศให้ประชาชนทราบครบทุกกระบวนงาน รวมทั้งเพ่ิม  
    กระบวนงานบริการอ่ืนๆ 
5.2 การจัดบริการเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ณ ส านักงาน 
 1) จัดเก้าอ้ีรองรับบริการประชาชนอย่างเพียงพอ 
 2) มีป้ายบอกทาง/แผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละข้ันตอนที่ชัดเจน 
 3) มีแบบค าร้องพร้อมตัวอย่างต่างๆ 
 4) มีจุดประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ประจ าอยู่ 

 5) มีบริการล่วงเวลา พักเที่ยง หรือวันหยุด 
 
 
 


