
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 

เรื่อง  มาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
...................................... 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กำหนดดัชนีใน
การประเมินที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการคำเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานแสะการรับสิ่งของต่าง ๆที่เอ้ือให้เกิด
การทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คำนิยมและวัฒนธรรมของ
องค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความ
รับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่
ยากต่อการดำเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนำไปสู่องค์กรที่มี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อ
สังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ องค์การ
บริหารส่วนตำบลพังยางจึงได้จัดทำมาตรการ "จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล" ที่กำหนด
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราซการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการ
ดำเนินงานภายในองค์กรที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สูงขึ้น 

ดังนั้น เพ่ือให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี จึงกำหนด
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

๑. การบริหารภารกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
หลักเกณฑ์เน้นความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลัก                    

ธรรมาภิบาล โดยจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ตลอดจนสามารถติตตามและ
ตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานได้ โดยได้กำหนดแนวทางข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ดังนี้ 

๑ .๑  เปิ ด เผยข้อมูลการปฏิบัติ งานให้ประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบได้ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

-  การเตรียมให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
-  การจัดให้มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
-  จัดให้มีการบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบและรับรู้

จากส่วนราชการหรือจากหน่วยงานอื่น ๆ 
-  จัดให้มีขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร เช่น การเขียนใบคำร้อง และมี เจ้าหน้าที่

รับผิดชอบดูแลคำร้องต่าง ๆ 
    ๑.๒ การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานตาม

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

-  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของ
หน่วยงานหลักและหน่วยงานย่อย 

 



 
-  ดำเนินการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการ 
- จัดทำคำสั่งแบ่งงนภายในของส่วนราชการ แบ่งแยกหน้าที่การทำงานและภารกิจจัดทำ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของ 
-  ดำเนินการติดตามและประมินผลการควบคุมภายในตามตามหลักเกณฑ์ข้อ 8 
-  ให้หน่วยงานวิเคราะห์ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตาม

มาตรฐานการควบคุมภายในที่กระทรวงการคลังกำหนด 
   ๑.3  ให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้

ประชาชนสามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
   ๑.4 การดำเนินงานต่าง ๆ จัดให้มีกลกตรวจสอบการดำเนินงานเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 
   ๑.๕ จัดให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒. การบริหารงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมุ่งหวังให้มีการดำเนินการอย่างเป็น
ระบบ เกิดความคุ้มคำ โดยได้กำหนดแนวทางข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

    ๒ .๑ การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ เป็น ไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม                   
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

    ๒.๒ ให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนา และนำผลที่ ได้มาทบทวน
ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

    ๒.๓ ให้นำแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและ
งบประมาณรายจ่าย (เพ่ิมเติม) ของหน่วยงาน 

    ๒.๔ ให้มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบลกับ
ผู้บริหาร โดยให้ผู้บริหารทำหน้าที่กำกับการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

    ๒.๕ จัดให้มีการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ๆ 

    ๒.๖ จัดให้มีการพัฒนาความรู้ในหน่วยงาน โดยให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้ง พัฒนา
ความรู้และความสามารถของข้าราชการให้มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

๓. การบริหารภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
    ๓.๑ กำหนดเป้าหมายแผ่นการดำเนินงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน หรือโครงการและ

งบประมาณท่ีใช้ให้มีการเผยแพร่ให้ได้ทราบโดยทั่วกัน 
    ๓.๒ การจัดซื้อหรือจัดจ้างให้มีการดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม พิจารณาถึงความ

คุ้มคา่ คุณภาพ การดูแลรักษาประโยชน์และผลเสียต่อประชาชนเป็นสำคัญ 
    ๓.3 การดำเนินการให้เรื่องที่หน่วยงานต้องอนุญาต อนุมัติ หรือเห็นชอบให้ดำเนินการแจ้งผล

การพิจารณาให้แก่ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน ๑๕ วัน 
    ๓.๔ เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประซาชนและเรื่องต่าง ๆ ที่กำหนดให้

หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ จัดให้มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขติดตามผล และรายงานผลการ
แก้ไขปัญหาให้ประชาชนที่มาติดต่อได้รับทราบ 
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๔. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 

สามารถดำเนินการให้บังเกิดผลสำเร็จได้ดยเร็ว เกิดประโยชน์กับประซาชนโดยตรงเพ่ือให้ประชาชน ได้รับการ
บริการที่ดีข้ึน โดยได้กำหนดแนวทางข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานได้ ตังนี้ 

   ๔.๑ ให้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ ให้แก่ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบการดำเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง เซ่น การมอบอำนาจ การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน เป็นต้น 

  ๔.๒ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วใน
การทำงาน เช่น เกี่ยวกับข้อมูล การส่งข่าวสาร การสืบค้นหาต่างๆ เป็นต้น 

  ๔.๓ การจัดการบริการสาธารณะแก่ประชาชน โดยให้หน่วยงานจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและ
ระยะเวลาการดำเนินงาน รวมทั้งรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้
ทราบ 

๕. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ๕.๑ ให้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบทบาทภารกิจตามความ

จำเป็นให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น เช่น แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแผนการ
ดำเนินงานประจำปี เป็นต้น 

    ๕.๒ นำแผนพัฒนาท้องถิ่นมาเป็นแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
๖. การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
เป็นงานด้านการบริการตามกระบวนงานที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ในความรับผิดชอบของ

หน่วยงานในการอำนวยความสะดวก เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเพ่ือให้เกิดความพึง
พอใจสูงสุด โดยให้คำนึงถึงประชาชนเป็นศูนย์กลาง จัดให้มีการบริการที่ดีและมีคุณภาพการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนไต้ ให้ประชาชนได้แสดงความเห็นหรือความพึงพอใจต่อการบริการ เพ่ือ
นำไปปรับปรุงโดยได้กำหนดแนวทางข้อตกลงในการปฏิบัติราการของหน่วยงาน ดังนี้ 

    ๖.๑ การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานในแต่ละงาน ตามกระบวนงานบริการหลักตาม
ภารกิจที่ได้กำหนดระยะเวลาเสร็จไว้แล้ว มีจำนวน ๑๗ กระบวน (ตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.            
0๘๑๐.๓/) ๑0๗๕๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๖ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0๘๑๐.๓/๔๔๒๒                   
ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖) 

    ๖.๒ จัดทำช่องทางในการให้ประชาชนได้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ หรือแสดงข้อคิดเห็นให้
ข้อเสนอแนะ 

    ๖.๓ จัดทำช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการ
ติดต่อสอบถามข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เช่น จัดทำเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบล เป็นต้น 

๗. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เป็นการวัดผลการบริหารและการปฏิบัติราชการ ว่ามีผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายภารกิจของ

องค์กรหรือไม่ โดยจัดให้มีบุคคสภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือนำผลที่ได้จากการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้การประเมินผลการปฏิบัติงานอาจเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติร าชการของ
หน่วยงาน และบุคลากรของหน่วยงาน โดยได้กำหนดแนวทางข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

 
 
 

-3- 



 
 
   7.๑ การประเมินองค์กรให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีบุคลากรภายนอกร่วมเป็นกรรมการ ทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดย
พิจารณาแยกเป็น ๔ มิติ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพของบริการ ความคุ้มคำของภารกิจ และความ                
พึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 

   7.๒ การประเมินบุคคล โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ หรือพนักงานในตำแหน่ง
ที่ปฏิบัติ 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  19  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 

(นายพนม  ดวงราษี) 
นายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 
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