
                     
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

 
๑.  ข้าพเจ้า  นายชลอ    มากมี  ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิ       

พร้อมคณะท างาน ได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวช้ีวัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ 
ดังนี้ 

๑) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
๒) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจ 
๓) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
๔) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
๕) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
๖) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๒. ข้าพเจ้า  นายพณชัย    แสงค า  ในฐานะ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิ  ได้พิจารณา 
และเห็นชอบประเด็นการประเมิน  และตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ  เป้าหมาย  และรายละเอียดอื่นๆ  ตามที่
ก าหนดในแบบข้อเสนอฯ  ที่แนบมาพร้อมนี้  และข้าพเจ้ายินดีจะก ากับและตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ  
นายชลอ    มากมี  และคณะท างานดังกล่าวให้เป็นไปตามค ารับรองที่จัดท าข้ึน 

๓. ข้าพเจ้า  นายชลอ    มากมี  ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิ     
ได้ท าความเข้าใจค ารับรองตามที่ก าหนดในแบบข้อเสนอฯ ดังกล่าว ข้อตกลงให้กับ นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนโพธ์ิ    ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี  ตามเป้าหมายของตัวช้ีวัดในระดับที่สูงสุด  เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายแต่ละมิติที่ให้ค ารับรองไว้ 

๔. ทั้งสองฝ่ายได้ท าความเข้าใจในข้อตกลงการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้วจึงลงลายมือช่ือไว้ 
เป็นส าคัญ 
   
 
 
  (  นายชลอ     มากมี  )    (  นายพณชัย       แสงค า  ) 

ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลดอนโพธ์ิ  นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลดอนโพธ์ิ 
           วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕60    วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕60 

 



                     
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

 
๑.  ข้าพเจ้า  นายชลอ    มากมี  ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิ  ของส านักปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิ พร้อมคณะท างาน ได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวช้ีวัดในประเด็นการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 
  ( รายละเอียดตามแบบข้อเสนอและตัวช้ีวัดของส านักปลัด อบต.) 

๒. ข้าพเจ้า  นายพณชัย    แสงค า  ในฐานะ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิ  ได้ 
พิจารณาและเห็นชอบประเด็นการประเมิน  และตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ  เป้าหมาย  และรายละเอียดอื่นๆ  
ตามที่ก าหนดในแบบข้อเสนอฯ  ที่แนบมาพร้อมนี้  และข้าพเจ้ายินดีจะก ากับและตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการของ  นายชลอ    มากมี  และคณะท างานดังกล่าวให้เป็นไปตามค ารับรองที่จัดท าข้ึน 

๓. ข้าพเจ้า  นายชลอ    มากมี  ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิ     
ได้ท าความเข้าใจค ารับรองตามที่ก าหนดในแบบข้อเสนอฯ ดังกล่าว ข้อตกลงให้กับ นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนโพธ์ิ    ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี  ตามเป้าหมายของตัวช้ีวัดในระดับที่สูงสุด  เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายแต่ละมิติที่ให้ค ารับรองไว้ 

๔. ทั้งสองฝ่ายได้ท าความเข้าใจในข้อตกลงการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้วจึงลงลายมือ 
ช่ือไว้เป็นส าคัญ 
   
 
 
  (  นายชลอ     มากมี  )    (  นายพณชัย       แสงค า  ) 

ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลดอนโพธ์ิ  นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลดอนโพธ์ิ 
           วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕60    วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารประกอบท้ายข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖  
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราช
กฤษฎีกานี้  ซึ่งได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ  โดยให้มีการท าความตก
ลงในการปฏิบัติงาน  โดยการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร  เพื่อก าหนด
เป้าหมายและตัวช้ีวัดในการประเมินผล  รายละเอียดข้อตกลง  ประกอบด้วย 

(๑) ด้านการบริหารภารกิจเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
๑. มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
๒. มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางเทศบาล  ในด้านการประชุมสภาเทศบาล 
๓. มีการวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ

ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔  โดยมีการส ารวจการวางโครงสร้าง
องค์กร/มีค าสั่งแบ่งงานภายในชัดเจน/มีการด าเนินการติดตามประเมินผลระบบควบคุม
ภายในและรายงานนายกเทศมนตรี 

๔. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่ได้น าไปพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาโดยการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลทุกครั้ง 

(๒) ด้านการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ 
๑. การน าโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีไปด าเนินการ 
๒. การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 
๓. มีการบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น หรือร่วมกับหน่วยงานอื่นในด้าน 
- การจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
- การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยการและการท่องเที่ยว 

๔. มีการพัฒนาความรู้ให้แก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.  พนักงาน  ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง 

๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมฟังการประชุมสภา อบต.  โดยการก าหนดหลักเณฑ์และ
วิธีการให้ประชาชนเข้ารับฟัง/มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ/มีการจัดสถานที่
ให้กับประชาชนมีการถ่ายทอดการประชุมสภา อบต. 

(๓)  การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
๑. มีการจัดท าแผนการด าเนินการ 
๒. การแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ยื่นขอ อนุญาต อนุมัติ ความ

เห็นชอบภายใน  ๑๕  วัน 
๓. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในก าหนด 

 
 
 
 
 
 



-๒- 
 

(๔)  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๑. มีการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน โดยมีการมอบอ านาจ มีการแต่งตั้งคณะท างาน มีการใช้

เทคโนโลยี 
๒. มีการมอบอ านาจการตัดสินใจในการพิจารณา  การสั่ง  การอนุญาต อนุมัติหรือปฏิบัติ

ราชการในเรื่องที่ให้บริการประชาชน 
๓. มีการจัดท าแผนภูมิลดข้ันตอนและการประชาสัมพันธ์ 

(๕)  การปรับปรุงภารกิจ 
๑. มีการเพิ่มบริการการจดทะเบียนพาณิชย์  ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙  ซึ่ง

ได้รับถ่ายโอนมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๔ 
(๖) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

๑. มีการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบริการ 
๒. มีการจัดบริการเพื่ออ านวยความสะดวกในส านักงาน โดยจัด 
- เก้าอี้รองรับบริการอย่างชัดเจน 
- ป้ายบอกการบริการอย่างชัดเจน 
- มีแบบค าร้องพร้อมตัวอย่าง 
- มีจุดประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่อยู่ประจ า 
- มีบริการนอกเวลาราชการในวันหยุด และบริการช่วงพักเที่ยง 
- สถานที่ให้บริการโล่ง โปร่ง สะอาด สะดวกส าหรับผู้รับบริการ 
- มีน้ าด่ืม  นิตยสาร เครื่องรับโทรทัศน์ ระบบอินเตอร์เน็ต ให้บริการประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารประกอบท้ายค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ 
 

๑. ด้านการบริหารภารกิจเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
๑.๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  
 ด าเนินการ 

๑. มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และปรับปรุงการให้บริการภายในศูนย์ 
๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
๓. จัดวางเอกสารข้อมูล  อย่างน้อย ประกอบด้วย 
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
- แผนพัฒนาสามปี , แผนการด าเนินการ 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานการประชุมสภาเทศบาล 
- ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- หลักฐานการเข้าใช้บริการของประชาชน 

๔. มีระบบการให้ข้อมูล ขอรับข้อมูลข่าวสาร และรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการ 
๕. มีระบบอินเตอร์เน็ตให้บริการภายใน 

 
๑.๒ ช่องทางประชาสัมพันธ์ส าหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของ อบต. 
 ด าเนินการ 

๑. บอร์ดประชาสัมพันธ์ของส านักงาน และในพื้นที่ อบต./ชุมชน/หมู่บ้าน 
๒. สื่อสิ่งพิมพ์ข่าวสารของ อบต. 
๓. หอกระจายข่าว/เสียงตามสายชุมชน 
๔. วิทยุชุมชน/วิทยุกระจายเสียง 
๕. สื่อประชาสัมพันธ์ โทรทัศน์ระบบดาวเทียม และทีวีท้องถ่ิน 
๖. บอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน 
๗. เว็บไซต์ 
๘. หนังสือพิมพ์ 
๙. หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่/การโฆษณาผ่านรถกระจายเสียง 

 
 
 
 
 
 



 
-๒- 

 
๑.๓ การจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ 
 ด าเนินการ 

๑. การส ารวจการวางโครงสร้างองค์กร 
- จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในให้เป็น

ปัจจุบัน 
- ด าเนินการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและรายงานต่อนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล 
- มีค าสั่งแบ่งงานภายในกองชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 

๒. การจัดท ารายงานผลการประเมนความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการจัดการ
ควบคุมภายใน (ข้อ ๕) ครบ ๕ องค์ประกอบ และมีการตรวจสอบติดตามประเมินผล 

๓. การจ าจุดอ่อนจากรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ( ข้อ ๖) ตาม
ระเบียบ คตง.ในระดับหน่วยงานย่อย (ส านัก/กอง) และระดับองค์กรไปด าเนินการ 

 
๑.๔ จัดท าช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนท่ีได้น าไปพัฒนาและ/หรือแก้ไขปัญหา 
 ด าเนินการ 

๑. ตู้/กล่องรับความคิดเห็น (มอบหมายผู้ดูแลและท าการรวบรวม) 
๒. จัดประชุมประชาคม/เวทีชาวบ้าน 
๓. การส ารวจความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนา อบต. 
๔. การับฟังความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนา อบต. 
๕. การเข้าร่วมรับฟังในการประชุมท้องถ่ิน 

 
๑.๕ การบริหารงบประมาณของเทศบาล 
 ด าเนินการ 

๑. จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ภายใน ๑ ตุลาคม 
๒. ส าเนาประกาศงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้ผู้ก ากับดูแลภายใน ๑๕ วัน 
๓. รายงานข้อมูลรายรับ – รายจ่ายงบประมาณประจ าปี 
๔. ควบคุมการโอนเงินและการเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ

ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
 

๒. ด้านการบริหารงานเพ่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
๒.๑ การจัดท าแผนพัฒนาสามปีตามขั้นตอนระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ อปท. 
พ.ศ. 

๒๕๔๘ 
  ด าเนินการ 

๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา อบต.ครบทุกภาคส่วน 
๒. การจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต. 
๓. การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต. 
๔. ประกาศใช้แผนพัฒนาภายในเดือนมุนายน 
๕. มีการแจ้งแผนพัฒนาฯ  ที่ผู้บริหารท้องถ่ินอนุมัติแล้วให้สภาท้องถ่ินทราบ  และปิด

ประกาศให้ประชาชนทราบ พร้อมทั้งจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาฯ 
 
๒.๒ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาสามปี 
 ด าเนินการ 

๑. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาสามปีให้ชุมชนทราบ  โดยจัดท าเป็นเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ 

๒. ตรวจสอบโครงการในแผนพัฒนาโดยก าหนดจากแผนชุมชนให้ได้มากกว่าร้อยละ ๗๐ 
 

๒.๓ โครงการในแผนพัฒนาสามปี มาจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 ด าเนินการ 

๑. ด าเนินการศึกษาความเหมาะสมโครงการในแผนพัฒนาให้ได้งบประมาณในการด าเนินการ
มากกว่าร้อยละ ๗๐ 
 

๒.๔ การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ 
 ด าเนินการ 

๑. ด าเนินการการบูรณาการการสนับสนุน จัดท าทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน สนับสนุนการ
พัฒนาทักษะ ความรู้ ผู้น าหมู่บ้านชุมชนและท้องถ่ิน 

๒. สนับสนุน จัดท าทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนระดับต าบล/เทศบาล สนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน 

2.5  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบฯ 
ด าเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลครบทุกภาคส่วน 
2. มีการประชุมก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
3. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและจัดท ารายงานลงข้อมูลในระบบ  e-plan   
4. รายงานผลการพฒันาและข้อเสนอแนะการติดตามประเมินผลโครงการในแผนต่อสภาท้องถ่ิน

และคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน 
5. จัดท ารายงานการด าเนินงานตามรัฐธรรมนูญ  มาตร  287  วรรค  3  และประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลใหป้ระชาชนทราบ  พร้อมทั้งจัดท าสือ่ประชาสัมพันธ์ 



2.6  การจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น 
ด าเนินการ 
1.  จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของส านักปลัด  อบต.ให้ครอบคลุมตามหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ด ี
2. รวบรวมข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทกุส่วนราชการ 
3. จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัตริาชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกบัผู้บริหาร

ท้องถ่ินประชาสมัพันธ์  พร้อมแจง้ให้ทกุส่วนราชการปฏิบัติ 

2.7  โครงการซึ่งได้บูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน/อปท. 
  ด าเนินการ 

1.  บูรณาการโครงการของส านักปลัด อบต.  กับหน่วยงาน/อปท.อื่น  จ านวน  1   ด้าน 

2.8  การส่งเสริมพัฒนาความรู้  ความสามารถให้แก่ขา้ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  ด าเนินการ 

1.  จัดฝึกอบรมความรู้ด้านการจัดท าแผนพัฒนา อบต.  การบริหารโครงการ  งบประมาณ  และ
งานระเบียบกฎหมาย  และส่งบุคลากรเจ้ารบัการฝึกอบรม 

2. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรในส านักปลัด อบต. ผ่านกระบวนงานในส านัก
ปลัด อบต. 

3. จัดท าคู่มือการปฎิบัตงิานกฎหมายท้องถ่ินเผยแพร่ให้แก่บุคลากร 

3.  ดา้นการบริการภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
 3.1  การเผยแพร่เป้าหมายแผนการด าเนินงานระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ
งบประมาณท่ีใช้  เพ่ือให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและประชาชนทราบ 
  ด าเนินการ 

1.  บอร์ดประชาสมัพันธ์ของส านักงาน 
2. สื่อสิง่พิมพ์ข่าวสารของ อบต. 
3. หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย 
4. เว็บไซต ์
5. วิทยุชุมชน/วิทยุกระจายเสียง 
6. หนังสือพิมพ ์
7. บอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน 
8. หนังสือแจง้ผู้ว่าราชการจงัหวัด 
9. หนังสือแจง้นายก อบต. 

3.2  การบริหารพัสดขุองส านักปลัด อบต. 
 ด าเนินการ 

1. การจัดท ารายงานขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง ในส่วนของส านักปลัด อบต.ให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนา อบต.  แผนการใช้จ่ายเงินและงบประมาณ 

2. การจัดท าบัญชีควบคุมและตรวจสอบการใช้ครุภัณฑ์ของกองให้เป็นปจัจบุัน 



3.3  การแจ้งการพิจารณาให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนท่ียื่นค าขออนุญาต  อนุมัติ หรือความ
เห็นชอบของ อบต. ภายในก าหนด 
 ด าเนินการ 

1.  แจ้งผลการพิจารณาในส่วนงานของส านักปลัด อบต.  ภายใน  15  วัน  หรือตามประกาศ
ที่ก าหนด 

3.4   กระบวนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
ด าเนินการ 
1.  การจัดท าบัญชีรบัเรื่องราวร้องทุกข์พร้อมรายงานประจ าปี  โดยศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์

ของ อบต.ดอนโพธ์ิ 
2. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดของเรง่รัดด าเนินการก าหนดแนวทางการด าเนินการ 
3. การด าเนินการแก้ไขปัญหาหรือแจ้งผลความคืบหน้าใหป้ระชาชนทราบตามกระบวนการ 
4. จัดรายงานผลการแก้ไขปญัหาและแก้ไขและแก้ไขใหท้ราบและปรับปรงุกระบวนการ

แก้ปัญหา 
4. ด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 4.1  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  ด าเนินการ 

1.  มอบอ านาจการตัดสินใจในการพิจารณา  การสั่ง  การอนญุาต  หรือการปฏิบัตริาชการใน
เรื่องที่ใหบ้รกิารประชาชน  โดยจัดท าเป็นหนงัสือ/ค าสั่งระบช่ืุอให้หัวหน้างานวิเคราะห์
และหัวหน้างานร้องเรียนรอ้งทกุข์รักษาการแทน  และแจง้เวียนให้ ข้าราชการ/พนักงาน/
ประชาชนทราบ 

2. ด าเนินการลดข้ันตอนในกระบวนงานของส านักปลัด อบต.  อย่างน้อย  1  กระบวนงาน 
3. น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสืบค้นข้อมูลทางด้านกฎหมายและข้อมูลเรื่องราวรอ้ง

ทุกข์ 
4.2  แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการ  รวมท้ังรายละเอียดอ่ืน ๆ ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบ 
 ด าเนินการ 

1.  การจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลา ประกาศ  ณ  จุดบริการทีป่ระชาชนมองเห็น
ชัดเจนรวมทั้งประชาสมัพันธ์ให้ทราบโดยวิธีอื่น ๆ 

5. ด้านการปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5.1  การทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบทบาทภารกิจ  หรือ ข้อบัญญัติ 
  ด าเนินการ 

1.  การตั้งคณะท างาน โดยการวิเคราะห์  ทบทวน ข้อบัญญ ติระเบียบเทศบาลหรอืภารกิจ 
2. การบันทึก วิเคราะห์ และสรุปผลการพิจารณาเสนอผูบ้รหิาร 
3. รวบรวมข้อกฎหมายทีป่ระชาชนควรรู้  เพื่อประชาสัมพันธ์ในชุมชน 

6.  ดา้นการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 6.1  มีการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะของแตล่ะงาน และประกาศให้
ประชาชนทราบ 
   



ด าเนินการ 
1.  ก าหนดให้มีแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัตงิานของส านักปลัด ให้

ประชาชนทราบ 
2. จัดให้มบีอร์ดประชาสัมพันธ์งานของส านักปลัด อบต. 
3. จัดท าสือ่สิง่พิมพ์ข่าวสารงานบริการสาธารณะของ อบต. 
4. ส่งข่าวสารเกี่ยวกบังานบริการสาธารณะประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว/เสียงตามสาย 
5. น าข่าวสารการบริการสาธารณะเสนอทางเว็บไซต ์
6. จัดส่งข่าวงานบรกิารสาธารณะทางวิทยุชุมชน/วิทยุกระจายเสียง/โทรทัศน์ 
7. ส่งข่าวประชาสัมพันธ์งานบรกิารสาธารณะลงหนงัสอืพิมพ์ 
8. จัดส่งสรุปข่าวลงบอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน 

6.2  จดับริการเพ่ืออ านวยความสะดวกท่ีจัดให้แก่ประชาชนในการขอรับบริการ 
 ด าเนินการ 

1.  ปรับปรุงอาคารสถานที ่
2. อุปกรณ์สารสนเทศ 
3. วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
4. อินเตอรเ์น็ต จัดใหม้ีเพิม่เติมในชุมชน 
5. มุมหนงัสือ 
6. บริการน้ าดื่ม 
7. ป้ายบอกทาง/แผนผงัก าหนดผู้รบัผิดชอบชัดเจน 
8. มีแบบค ารอ้งพร้อมตัวอย่าง 
9. มีจุดประชาสมัพันธ์และมเีจ้าหน้าทีป่ระจ าส านักงานฯ 
10. มีการบริการล่วงเวลาท างาน พักเที่ยง  หรอืวันหยุดราชการ  ในงานเคาน์เตอร์

ประชาสมัพันธ์ 
6.3  การแจ้งผลการด าเนินการ เรื่องร้องเรียน  เสนอแนะ สอบถาม หรือเสนอความคิดเห็นจาก
ประชาชนหรือส่วนราชการ 
 ด าเนินการ 

1.  แจ้งผลด าเนินการงานศูนย์รบัเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบรหิารส่วนต าบลดอนโพธ์ิ  
ภายใน 15  วัน  หรือภายในระยะเวลาที่ก าหนดและด าเนินการได้มากกว่ารอ้ยละ  80 

7.  ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ตัวชี้วัดท่ี 7.1  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ด าเนินการ 

1.  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการจัด
ประชุมและด าเนินการประเมินผลเพื่อปรบัปรุงงาน 

2. ประเมินผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ  คุณภาพของบรกิาร  และความคุ้มค่าของภารกจิ รวมทั้ง
ความพึงพอใจของประชาชน 

ตัวชี้วัดท่ี  7.2  มีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการ
สาธารณะ 



ด าเนินการ 
1.  จ้างสถาบันการศึกษาภาครัฐมาด าเนินการประเมินความพงึพอใจ 
2. ก าหนดงานบริการทีจ่ะด าเนินการประเมินอย่างน้อย  5  บริการ 
3. ด าเนินการประเมินผลความพงึพอใจของประชาชนตามเป้าหมายคุณภาพการใหบ้รกิาร  5  

ด้าน 
4. วิเคราะหผ์ลการประเมินก าหนดแนวทางและสรุปเสนอผูบ้รหิาร 

 
 

 
 

 
 


