
 
 
                                               เอกสารประกอบแนบทายขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
 เทศบาลตําบลทุงงาม อ.เสริมงาม  จ.ลําปาง 
             ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ( ระหวาง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 
  

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

 ตามท่ีพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ 
บัญญัติวา การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรับ 
ความมีประสิทธิภาพ  ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ และยุบ
เลิกภารกิจท่ีไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การ
อํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน ท้ังนี้ โดยมีผูรับผิดชอบตอผลงาน ในการ
ปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารจัดการท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบ
ของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ท้ังนี้ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ  
 เพื่อใหบริหารงานของเทศบาลตําบลทุงงาม  ไดพัฒนาระบบบริหารงานใหมีประสิทธิภาพเปนท่ี
ยอมรับของประชาชน  และเปนการเปดโอกาสใหประชาชนในทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมในการบริหารงานกับ
เทศบาลตําบลทุงงาม  ตามแนวทางพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท  ๐๘๙๒.๓/ว  ๘๓๕  ลงวันท่ี  ๒๗ เมษายน 
๒๕๕๙  เรื่อง  ขอแนะนําแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
เทศบาลตําบลทุงงามจึงทําขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายยกเทศมนตรีตําบลทุงงามตําบลทุงงามกับ
ปลัดเทศบาลตําบลทุงงาม  และหัวหนาสวนราชการตาง  ๆ  ของเทศบาลตําบลทุงงาม  โดยใหปลัดเทศบาล
ตําบลทุงงามและหัวหนาสวนราชการตาง  ๆ  พรอมคณะทํางาน  มุงมั่นปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานท่ีดีตาม
เปาหมายของตัวช้ีวัดแตละตัว  เพื่อเปนการพัฒนาองคกรและประสิทธิภาพและคุณภาพของงานท่ีเกิดข้ึน  อัน
เปนประโยชนตอองคกรและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน  ตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการดังนี ้
  

                               ๑.  มิติดานประสิทธผิลตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(แผนพัฒนา ๕ ป) 
                    ๑.๑ การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลทุงงาม (แผนพัฒนา ๕ ป 
  ๑.๒ ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาล 
  ๑.๓ การแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  ๑.๔ การรายงานผลและการเสนอขอความเห็นจากการประเมินแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  ๑.๕ โครงการ/กิจกรรม  ท่ีบูรณาการรวมกับ  อปท.หรือหนวยงานอืน่ 
  ๑.๖ โครงการ/กิจกรรม  ซึ่งเปนการริเริ่มท่ีเปนประโยชนตอเทศบาล.และประชาชน 
  

                                   ๒. มิติดานคุณภาพการใหบริการ 
  ๒.๑ เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพฒันาระบบราชการ 
  ๒.๒ มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชน 
  ๒.๓ มีคณะกรรมการดําเนินการรองทุกข 
  ๒.๔ มีระบบรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
  ๒.๕ มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน 
  ๒.๖ มีท่ีปรึกษามาจากภาคประชาชน 
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  ๒.๗ มีการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของหนวยงาน 
                     (๑)  การจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสาร 
  (๒) ประเภทของกิจกรรมท่ีทําการเผยแพรทางส่ือตาง  ๆ 
  (๓) การวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
  (๔) การสงเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมดานการแกไขปญหาการทุจริตคอรัปช่ัน 
  

                                    ๓. มิติดานประสิทธิภาพการปฏิบติัราชการ 
  ๓.๑ การบริหารงบประมาณ 
   (๑)  การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง 
   (๒) ระดับความสําเร็จของอัตราการจัดเก็บรายได 
   (๓) ระดับความสําเร็จของอัตราการเบิกจายตามงบประมาณรายจายประจําป 
  ๓.๒ การประหยัดพลังงาน 
   (๑) โดยมาตรการเปด-ปด เครื่องปรับอากาศเปนเวลา 
   (๒) โดยใชรถยนตสวนกลางในเวลาราชการ 
  

                                      ๔. มิติดานการพัฒนาองคกร 
  ๔.๑ การพัฒนาบุคลากร 
   (๑) รอยละของเจาหนาท่ีท่ีไดรับการฝกอบรมอยางนอย  ๑  หลักสูตรตอป 
   (๒) สงเสริมใหเจาหนาท่ีไดรับการศึกษาตอในระดับปริญญาตรีข้ึนไปหรือสูงกวา 
   (๓) การจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล  ๓  ป ของเทศบาล 
  ๔.๒ การจัดการสารสนเทศ 
   (๑) การจัดทําขอมูลทะเบียนประวัติของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
   (๒) การจัดทําขอมูลทะเบียนประวัติของคณะผูบริหารและสมาชิสภาเทศบาล 
  ๔.๒ การพัฒนากฎหมาย 
   (๑) การรวบรวมกฎหมายระเบียบ  และการตราเทศบัญญัติของเทศบาล และเรื่องท่ี
เกี่ยวของในการปฏิบัติงานและภารกิจของเทศบาล 
  ๔.๔ การถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายการประเมินตามหลักเกณฑนี้  จากกระดับองคกรสู
ระดับบุคคล 
  ๔.๕ มีโครงการ/กิจกรรม  ปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางาหรือการ
บริการและตอบสนองความตองการของประชาชน 
   (๑) การมอบอํานาจการตัดสินใจในการพิจารณาส่ังอนุญาต  อนุมัติ  หรือปฏิบัติ
ราชการในเรื่องท่ีใหบริการประชาชน 
   (๒) การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานใหบริการ 
   (๓) การแตงต้ังคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระเวลาการปฏิบัติราชการ 
   (๔) การอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
                                                  

................................................................ 



                      บันทึกขอความ 
สวนราชการ งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัด  เทศบาลตําบลทุงงาม 

ที่   ลป ๕๕๔๐๑/     วันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒          

เรื่อง  การทําขอตกลงปฏิบัติราชการ (สวนราชการ) ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
............................................................................................................................................................. 
 

เรียน  นายกเทศมนตรีตําบลทุงงาม 
         

                 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย ไดมีขอแนะนําเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แนะนําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงดําเนินการจัดทําหลักเกณฑ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีเพิ่มเติมในเรื่องการจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท 
๐๘๙๒.๓/ว ๘๓๕ ลงวันท่ี ๒๗ เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานการบริหารจัดการ  ขอ ๒ การบริหารงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอ ๒.๗ องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติ
ราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ิน นั้น 
                 

                                         เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการตลอดจนตัวช้ีวัดในเรื่องตางๆ เทศบาลตําบล
ทุงงามจึงเล็งเห็นความสําคัญและเห็นสมควรแจงใหทุกสวนราชการจัดทําขอตกลงปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (แผนการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ) เสนอกับผูบริหารลงนาม
รวมกันในวันท่ี  ๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เพื่อใหจัดสงสําเนาขอตกลงการปฏิบัติราชการดังกลาวใหสํานัก
ปลัดเทศบาลตอไป และเห็นควรใหแตละสวนราชการดําเนินการปรับปรุงขอตกลงการปฏิบัติราชการใหเปนไป
ตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒  ตอไป 
                

                                       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและเห็นควรแจงทุกสวนราชการดําเนินการตอไป พรอมไดแนบ
กรอบการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ/การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลทุงงาม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาดวยนี้   
           
 
                                                                (ลงช่ือ) 
                                                                       (นางทองทิพย   ปญญาจันทร) 
                                                                          ปลัดเทศบาลตําบลทุงงาม 
                                                      
 
                                                                (ลงช่ือ)     
                                                                       (นายขจรศักด์ิ   ปวงคํา) 
                                                                     นายกเทศมนตรีตําบลทุงงาม 
 
 
 



 
บัญชีรายช่ือพนักงานเทศบาล และพนักงานจางท่ีไดรับทราบการทําขอตกลงปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
แนบทายบันทึกการทําขอตกลงปฏิบัติราชการเทศบาลตําบลทุงงาม (ระหวาง ๑ ต.ค. ๖๑ –๓๐ ก.ย. ๖๒) 

 
ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

๑ นางไอรินทร  อินคําเช้ือ ผูอํานวยการกองคลัง  
๒ นายอรรถพล   อุทุมพร หัวหนาสํานกัปลัด  
๓ นางสาวชมนาถ  เสา

พรม 
นักทรัพยากรบคุคลชํานาญการ  

๔ นางสาวอรอริยา  เวียง
แกว 

นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  

๕ นายดํารงค  วงคเรือง นิติกรชํานาญการ  
๖ นางสาวเอื้อมพร   เนื่อง

เหมย 
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  

๗ นางกษิรา  วงคเรือง นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ 

 

๘ นายวัฒนะ   แหลมคม นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ  
๙ นางสาวน้ําทิพย  เสรี

สวัสด 
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  

๑๐ นางสาวนภาพร  วงค
เรือง 

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  

๑๑ นางสาวสุฑามาส  เขียว
ต๊ิบ 

เจาพนักงานจัดเกบ็รายได
ปฏิบัติงาน 

 

๑๒ นายพุฒ  เรือนใจ พนักงานขับเคร่ืองจักรกล ฯ  
๑๓ นายธนาศักดิ์   ปากแคว พนักงานขับเคร่ืองจักรกล ฯ  
๑๔ นายบรรพต   เมืองชืน พนักงานจางท่ัวไป  
๑๕ นายประดิษฐ   วงคเรือง พนักงานจางท่ัวไป  
๑๖ นายสนธยา   วงคเรือง พนักงานจางท่ัวไป  
๑๗ นายภัทชรพงศ  เปยงใจ พนักงานจางท่ัวไป  
๑๘ นางสาวสิริกรานต  เรือน

ใจ 
พนักงานจางเหมาบริการ  

๑๙ นางสาวสุกัญยา  ใจบุญ พนักงานจางเหมาบริการ  
๒๐ นายสุนทร  ทอง

พระจันทร 
พนักงานจางเหมาบริการ  

๒๑ นายวีระพงษ กอนแหวน พนักงานจางเหมาบริการ  
๒๒ นายพีระภัทร  ใหมธรรม พนักงานจางเหมาบริการ  
๒๓ นายอัมรินทร  ยะอินทร พนักงานจางเหมาบริการ  



๒๔ นางสาวธัญญามาศ  ปน
ติ 

พนักงานจางเหมาบริการ  

๒๕ นายนราศักดิ์  ใจมา พนักงานจางเหมาบริการ  
๒๖ นางสาวสมพิทย   ศรีจันทร ครู (ศพด.)  
๒๗ นางสาววิไลวรรณ   กันทะวงค ครู (ศพด.)  
๒๘ นางอนงค   สมวงค ผูดูแลเด็ก  

 
 
 
                                               เอกสารประกอบแนบทายขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
 เทศบาลตําบลทุงงาม อ.เสริมงาม  จ.ลําปาง 
             ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ( ระหวาง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 
  

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

 ตามท่ีพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ 
บัญญัติวา การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรับ 
ความมีประสิทธิภาพ  ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ และยุบ
เลิกภารกิจท่ีไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การ
อํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน ท้ังนี้ โดยมีผูรับผิดชอบตอผลงาน ในการ
ปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารจัดการท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบ
ของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ท้ังนี้ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ  
 เพื่อใหบริหารงานของเทศบาลตําบลทุงงาม  ไดพัฒนาระบบบริหารงานใหมีประสิทธิภาพเปนท่ี
ยอมรับของประชาชน  และเปนการเปดโอกาสใหประชาชนในทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมในการบริหารงานกับ
เทศบาลตําบลทุงงาม  ตามแนวทางพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท  ๐๘๙๒.๓/ว  ๘๓๕  ลงวันท่ี  ๒๗ เมษายน 
๒๕๕๙  เรื่อง  ขอแนะนําแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
เทศบาลตําบลทุงงามจึงทําขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายยกเทศมนตรีตําบลทุงงามตําบลทุงงามกับ
ปลัดเทศบาลตําบลทุงงาม  และหัวหนาสวนราชการตาง  ๆ  ของเทศบาลตําบลทุงงาม  โดยใหปลัดเทศบาล
ตําบลทุงงามและหัวหนาสวนราชการตาง  ๆ  พรอมคณะทํางาน  มุงมั่นปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานท่ีดีตาม
เปาหมายของตัวช้ีวัดแตละตัว  เพื่อเปนการพัฒนาองคกรและประสิทธิภาพและคุณภาพของงานท่ีเกิดข้ึน  อัน
เปนประโยชนตอองคกรและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน  ตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการดังนี ้
  

                               ๑.  มิติดานประสิทธผิลตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(แผนพัฒนา ๕ ป) 
                    ๑.๑ การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลทุงงาม (แผนพัฒนา ๕ ป 
  ๑.๒ ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาล 
  ๑.๓ การแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  ๑.๔ การรายงานผลและการเสนอขอความเห็นจากการประเมินแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  ๑.๕ โครงการ/กิจกรรม  ท่ีบูรณาการรวมกับ  อปท.หรือหนวยงานอืน่ 
  ๑.๖ โครงการ/กิจกรรม  ซึ่งเปนการริเริ่มท่ีเปนประโยชนตอเทศบาล.และประชาชน 
  



                                   ๒. มิติดานคุณภาพการใหบริการ 
  ๒.๑ เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพฒันาระบบราชการ 
  ๒.๒ มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชน 
  ๒.๓ มีคณะกรรมการดําเนินการรองทุกข 
  ๒.๔ มีระบบรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
  ๒.๕ มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน 
  ๒.๖ มีท่ีปรึกษามาจากภาคประชาชน 
 
                                                               - ๒ – 
 
  ๒.๗ มีการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของหนวยงาน 
                     (๑)  การจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสาร 
  (๒) ประเภทของกิจกรรมท่ีทําการเผยแพรทางส่ือตาง  ๆ 
  (๓) การวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
  (๔) การสงเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมดานการแกไขปญหาการทุจริตคอรัปช่ัน 
  

                                    ๓. มิติดานประสิทธิภาพการปฏิบติัราชการ 
  ๓.๑ การบริหารงบประมาณ 
   (๑)  การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง 
   (๒) ระดับความสําเร็จของอัตราการจัดเก็บรายได 
   (๓) ระดับความสําเร็จของอัตราการเบิกจายตามงบประมาณรายจายประจําป 
  ๓.๒ การประหยัดพลังงาน 
   (๑) โดยมาตรการเปด-ปด เครื่องปรับอากาศเปนเวลา 
   (๒) โดยใชรถยนตสวนกลางในเวลาราชการ 
  

                                      ๔. มิติดานการพัฒนาองคกร 
  ๔.๑ การพัฒนาบุคลากร 
   (๑) รอยละของเจาหนาท่ีท่ีไดรับการฝกอบรมอยางนอย  ๑  หลักสูตรตอป 
   (๒) สงเสริมใหเจาหนาท่ีไดรับการศึกษาตอในระดับปริญญาตรีข้ึนไปหรือสูงกวา 
   (๓) การจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล  ๓  ป ของเทศบาล 
  ๔.๒ การจัดการสารสนเทศ 
   (๑) การจัดทําขอมูลทะเบียนประวัติของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
   (๒) การจัดทําขอมูลทะเบียนประวัติของคณะผูบริหารและสมาชิสภาเทศบาล 
  ๔.๒ การพัฒนากฎหมาย 
   (๑) การรวบรวมกฎหมายระเบียบ  และการตราเทศบัญญัติของเทศบาล และเรื่องท่ี
เกี่ยวของในการปฏิบัติงานและภารกิจของเทศบาล 
  ๔.๔ การถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายการประเมินตามหลักเกณฑนี้  จากกระดับองคกรสู
ระดับบุคคล 
  ๔.๕ มีโครงการ/กิจกรรม  ปรับปรุงกระบวนการทํางานหรอืลดข้ันตอนการทํางาหรือการ
บริการและตอบสนองความตองการของประชาชน 



   (๑) การมอบอํานาจการตัดสินใจในการพิจารณาส่ังอนุญาต  อนุมัติ  หรือปฏิบัติ
ราชการในเรื่องท่ีใหบริการประชาชน 
   (๒) การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานใหบริการ 
   (๓) การแตงต้ังคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระเวลาการปฏิบัติราชการ 
   (๔) การอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
                                                  

................................................................ 

                      บันทึกขอความ 
สวนราชการ งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัด  เทศบาลตําบลทุงงาม 

ที่   ลป ๕๕๔๐๑/     วันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒          

เรื่อง  การทําขอตกลงปฏิบัติราชการ (สวนราชการ) ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
............................................................................................................................................................. 
 

เรียน  นายกเทศมนตรีตําบลทุงงาม 
         

                 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย ไดมีขอแนะนําเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แนะนําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงดําเนินการจัดทําหลักเกณฑ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีเพิ่มเติมในเรื่องการจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท 
๐๘๙๒.๓/ว ๘๓๕ ลงวันท่ี ๒๗ เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานการบริหารจัดการ  ขอ ๒ การบริหารงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอ ๒.๗ องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติ
ราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ิน นั้น 
                 

                                         เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการตลอดจนตัวช้ีวัดในเรื่องตางๆ เทศบาลตําบล
ทุงงามจึงเล็งเห็นความสําคัญและเห็นสมควรแจงใหทุกสวนราชการจัดทําขอตกลงปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (แผนการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ) เสนอกับผูบริหารลงนาม
รวมกันในวันท่ี  ๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เพื่อใหจัดสงสําเนาขอตกลงการปฏิบัติราชการดังกลาวใหสํานัก
ปลัดเทศบาลตอไป และเห็นควรใหแตละสวนราชการดําเนินการปรับปรุงขอตกลงการปฏิบัติราชการใหเปนไป
ตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒  ตอไป 
                

                                       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและเห็นควรแจงทุกสวนราชการดําเนินการตอไป พรอมไดแนบ
กรอบการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ/การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลทุงงาม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาดวยนี้   
           
 
                                                                (ลงช่ือ) 
                                                                       (นางทองทิพย   ปญญาจันทร) 
                                                                          ปลัดเทศบาลตําบลทุงงาม 
                                                      
 



                                                                (ลงช่ือ)     
                                                                       (นายขจรศักด์ิ   ปวงคํา) 
                                                                     นายกเทศมนตรีตําบลทุงงาม 
 
 
 


