
 

 

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 
อ าเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 

กองคลัง อบต.โพธิ์ตาก  
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕62 

__________________________ 
 

๑. ข้อตกลงระหว่าง นายสุเทพ  ทุมมาจันทร์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ผู้รับข้อตกลง  
และ นางลออ  พรมดีมา  ผู้อ านวยการกองคลัง  ผู้ท าข้อตกลง 

๒. ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงฝ่ายเดียว  มิใช่สัญญาและใช้ส าหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เริ่มตั้งแต่ วันที่  ๑  
ตุลาคม  ๒๕61  ถึง  ๓๐  กันยายน  ๒๕62  

๓. ข้าพเจ้า นางลออ  พรมดีมา  ในฐานะผู้อ านวยการกองคลัง พร้อมคณะท างานได้ร่วมพิจารณา 
และเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของแต่ละมิติ  ดังนี้ 

๑) การจัดท างบแสดงฐานะการเงินและรายงานการเงิน 
๒) การจัดเก็บรายได้ที่เพ่ิมขึ้น  (ออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่) 
๓) การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการพัสดุฯ 
๔) การจดทะเบียนพาณิชย์ 
๕) การจัดท าแผนพัสดุ 
๖) การตรวจฎีกาก่อนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

๔. ข้าพเจ้า นายสุเทพ  ทุมมาจันทร์  ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  ได้พิจารณา 
และเห็นชอบประเด็นการประเมินและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  เป้าหมาย  และรายละเอียด  ตามที่ก าหนดใน
ข้อเสนอ  ที่แนบมาพร้อมนี้  และข้าพเจ้ายินดีจะก ากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ  นางลออ  พรมดีมา  
และคณะท างานดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ได้จัดขึ้นนี้ 

๕. ข้าพเจ้า นางลออ  พรมดีมา  ในฐานะ  ผู้อ านวยการกองคลัง  ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงตามท่ีได้ 
ก าหนดในข้อเสนอฯ ดังกล่าว ขอให้ตกลงกับนายสุเทพ  ทุมมาจันทร์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  ว่าจะ
มุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี  ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในระดับสูงเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายแต่ละมิติตามที่ได้ให้ไว้ 

๖. ผู้รับข้อตกลงและผู้ท าข้อตกลง ได้เข้าใจข้อตกลงการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลง 
ลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 
 
 ลงชื่อ    ผู้ท าข้อตกลง  ลงชื่อ    ผู้รับข้อตกลง 
    (นางลออ  พรมดีมา)     (นายสุเทพ  ทุมมาจันทร์) 
   ผู้อ านวยการกองคลัง       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 
          วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕61     วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕61 
 
 
 



 

 

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 
อ าเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.โพธิ์ตาก  
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕62 

__________________________ 
 

๑. ข้อตกลงระหว่าง  นายสุเทพ  ทุมมาจันทร์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  ผู้รับข้อตก  
และนายกรรตชนนฑ์  นามวงศา  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  รักษาการผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ผู้ท าข้อตกลง  

๒. ข้อตกลงเป็นข้อตกลงฝ่ายเดียว  มิใช่สัญญาและใช้ส าหรับระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑  
ตุลาคม  ๒๕61  ถึง วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕62 

๓. ข้าพเจ้า นายกรรตชนนฑ์ นามวงศา  ในฐานะผู้รักษาการผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  พร้อม 
คณะท างานท างาน  ได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นกรประเมินผลการปฏิบัติราชการของแต่ละมิติดังนี้ 

๑) การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษา   
๒) การจัดกิจกรรมเพ่ือเป็นการท านุบ ารุงศาสนา 
๓) การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔) การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการกีฬา 

๔. ข้าพเจ้า  นายสุเทพ  ทุมมาจันทร์  ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  ได้พิจารณา 
และเห็นชอบประเด็นการประเมินและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  เป้าหมาย  และรายละเอียด  ตามที่ก าหนดใน
ข้อเสนอที่แนบมาพร้อมนี้และข้าพเจ้ายินดีจะก ากับและตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายกรรตชนนฑ์  นามวงศา 
และคณะท างานดังกล่าว  ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ได้จัดขึ้นนี้ 

๕. ข้าพเจ้า นายกรรตชนนฑ์  นามวงศา ในฐานะรักษาการผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ได้ท าความ 
เข้าใจตกลงตามที่ได้ก าหนดในข้อเสนอฯ ดังกล่าว ขอให้ตกลงกับ นายสุเทพ  ทุมมาจันทร์  นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์ตาก ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในระดับสูงเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
แต่ละมิติ ตามท่ีได้ให้ข้อตกลงไว้ 

๖. ผู้รับขอตกลงและผู้ท าข้อตกลง  ได้เข้าใจข้อตกลงการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว  จึงได้ลง 
ลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 

ลงชื่อ    ผู้ท าข้อตกลง  ลงชื่อ    ผู้รับข้อตกลง 
        (นายกรรตชนนฑ์  นามวงศา)    (นายสุเทพ  ทุมมาจันทร์) 
 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาการ       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕61          
วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕61      

 
 



 

  
 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 

อ าเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 
ส านักงานปลัด อบต.โพธิ์ตาก  
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕62 

__________________________ 
 

๑. ข้อตกลงระหว่าง นายสุเทพ  ทุมมาจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  ผู้รับข้อตกลง   
 และนางอรุชา  นามวงศา  หัวหน้าส านักปลัด ผู้ท าข้อตกลง 

๒. ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงฝ่ายเดียว  มิใช่สัญญาและใช้ส าหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เริ่มตั้งแตว่ันที่ ๑ 
ตุลาคม  ๒๕61  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน ๒๕62   

๓. ข้าพเจ้า  นางอรุชา  นามวงศา ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  พร้อม 
คณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของแต่ละมิติ  ดังนี้ 

๑) การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัด  
๒) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๓) การส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความสามารถให้แก่บุคลากรขององค์กร  
๔) การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุต าบลโพธิ์ตาก 

๔. ข้าพเจ้า  นายสุเทพ  ทุมมาจันทร์  ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  ได้พิจารณา 
และเห็นชอบประเด็นการประเมินและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  เป้าหมาย  และรายละเอียดตามที่ก าหนดใน
ข้อเสนอที่แนบมาพร้อมนี้และข้าพเจ้ายินดีจะก ากับและตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของนางอรุชา  นามวงศา  และ
คณะท างานดังกล่าว  ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ได้จัดขึ้นนี้ 

๕. ข้าพเจ้า นางอรุชา  นามวงศา ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการของส านักปลัด ได้ท าความเข้าใจตกลง 
ตามท่ีได้ก าหนดในข้อเสนอฯ ดังกล่าว ขอให้ตกลงกับ นายสุเทพ  ทุมมาจันทร์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 
ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในระดับสูงเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายแต่ละมิติ ตามที่
ได้ให้ข้อตกลงไว ้

๖. ผู้รับขอตกลงและผู้ท าข้อตกลง  ได้เข้าใจข้อตกลงการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว  จึงได้ลง 
ลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 
 

ลงชื่อ    ผู้ท าข้อตกลง  ลงชื่อ    ผู้รับข้อตกลง 
            (นางอรุชา  นามวงศา)     (นายสุเทพ  ทุมมาจันทร์) 
               หัวหน้าส านักปลัด                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 
               วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕61     วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕61 
 
 
 
 



 
 

  
 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 

อ าเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 
กองช่าง อบต.โพธิ์ตาก   

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕62 
__________________________ 

 
๑. ข้อตกลงระหว่าง นายสุเทพ  ทุมมาจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  ผู้รับข้อตกลง   

 และนายอาทิตย์  สิงหศิริ  ผู้อ านวยการกองช่าง ผู้ท าข้อตกลง 
๒. ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงฝ่ายเดียว  มิใช่สัญญาและใช้ส าหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ 

ตุลาคม  ๒๕61  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน ๒๕62   
๓. ข้าพเจ้า  นายอาทิตย์  สิงหศิริ  ในฐานะ ผู้อ านวยการกองช่าง  พร้อมคณะท างานได้ร่วมกัน 

พิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของแต่ละมิติ  ดังนี้ 
๑) โครงการก่อสร้างถนน คสล./เสริมผิวถนนลาดยาง  เพ่ือคมนาคมท่ีสะดวก 
๒) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า/วางท่อระบายน้ าเพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง 

๔. ข้าพเจ้า  นายสุเทพ  ทุมมาจันทร์  ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  ได้พิจารณา 
และเห็นชอบประเด็นการประเมินและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ เป้าหมาย และรายละเอียดตามที่ก าหนดในข้อเสนอ
ที่แนบมาพร้อมนี้และข้าพเจ้ายินดีจะก ากับและตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ  นายอาทิตย์  สิงหศิริ  และ
คณะท างานดังกล่าว  ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ได้จัดขึ้นนี้ 

๕. ข้าพเจ้า นายอาทิตย์  สิงหศิริ ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการของกองช่าง ได้ท าความเข้าใจตกลง 
ตามท่ีได้ก าหนดในข้อเสนอฯ ดังกล่าว ขอให้ตกลงกับ นายสุเทพ  ทุมมาจันทร์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 
ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในระดับสูงเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายแต่ละมิติ ตามที่
ได้ให้ข้อตกลงไว ้

๖. ผู้รับขอตกลงและผู้ท าข้อตกลง  ได้เข้าใจข้อตกลงการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว  จึงได้ลง 
ลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 
 

ลงชื่อ    ผู้ท าข้อตกลง  ลงชื่อ    ผู้รับข้อตกลง 
         (นายอาทิตย์  สิงหศิริ)     (นายสุเทพ  ทุมมาจันทร์) 
  ผู้อ านวยการกองช่าง               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 
             วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕61     วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕61 
 
 
 
 



  
  
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 

เรื่อง  ข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 
อ าเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕62 
____________________________ 

 
  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐโดย
มีผู้รับผิดชอบต่อกรปฏิบัติงานและมีเป้าหมายการท างานที่ชัดเจน  ตลอดจนมีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่แสดง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  จึงได้จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราการระหว่างพนักงานส่วนต าบลกับ
ผู้บริหาร  ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕62” 
  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป 
   
   ประกาศ  ณ  วันที่ ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61 
 
    

(นายสุเทพ  ทุมมาจันทร์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 

 

 


