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ประกาศเทศบาลต าบลเวียงเทิง 

เรื่อง  ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานเทศบาลกับผู้บริหาร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

  เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลเวียงเทิง เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ โดยมี
ผู้รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานและมีเป้าหมายการท างานที่ชัดเจน ตลอดจนมีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่
แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เทศบาลต าบลเวียงเทิง จึงได้จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่าง
พนักงานเทศบาลกับผู้บริหาร ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานเทศบาลกับ
ผู้บริหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564” 

  ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ 3 ระยะเวลาการด าเนินการแล้วเสร็จของงานให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ปรากฎแนบ
ท้ายประกาศนี ้
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

   ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 

      
 

(นายสิงห์ทอง  หนุนน าสิริสวสัดิ์) 
นายกเทศมนตรีต าบลเวียงเทิง 

 
 
 
 
 
 



 

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
เทศบาลต าบลเวียงเทงิ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(ปลัดเทศบาลกับผู้บริหาร) 

 
 ข้อ 1 ข้อตกลงระหว่าง นายสิงห์ทอง  หนุนน าสิริสวัสดิ์  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลเวียงเทิง  
ผู้รับข้อตกลง ว่าที่ร้อยตรีต่อตระกูล  วรรณสอน  ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลเวียงเทิง ผู้ท าข้อตกลงนี้ เป็น
ข้อตกลงฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้ส าหรับระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีรายละเอียด
ข้อตกลงได้แก่ เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 
  มิติที่ 1 ด้านการบริหารภารกิจเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
  มิติที่ 2 ด้านการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ 
  มิติที่ 3 ด้านการบริหารภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
  มิติที่ 4 ด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  มิติที่ 5 ด้านการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  มิติที่ 6 ด้านการพัฒนาความรู้และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ข้อ 2. ข้าพเจ้า นายสิงห์ทอง  หนุนน าสิริสวัสดิ์ ในฐานะนายกเทศมนตรีต าบลเวียงเทิง ได้พิจารณา
และเห็นชอบประเด็นการประเมิน และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ เป้าหมาย และรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามที่
ก าหนดในแบบข้อเสนอ ฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ และ ข้าพเจ้า ยินดีจะก ากับตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ 
ว่าที่ร้อยตรีต่อตระกูล วรรณสอน และคณะท างานดังกล่าวให้เป็นไปตามค ารับรองที่จัดท าข้ึน 
 ข้อ 3. ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีต่อตระกูล วรรณสอน ได้ท าความเข้าใจค ารับรองตามที่ก าหนดในแบบ
ข้อเสนอฯ ดังกล่าว ข้อตกลงให้กับ นายสิงห์ทอง  หนุนน าสิริสวัสดิ์ ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี 
ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในระดับท่ีสูงสุด เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายแต่ละมิติที่ให้ค ารับรองไว้ 
 ข้อ 4. ทั้งสองฝ่ายได้ท าความเข้าใจในข้อตกลงการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นส าคัญ 

      ว่าที่ร้อยตรี     
 (นายสิงห์ทอง  หนุนน าสิริสวัสดิ์)     (ต่อตระกูล  วรรณสอน) 
 นายกเทศมนตรีต าบลเวียงเทิง        ปลัดเทศบาลต าบลเวียงเทิง 



 

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
เทศบาลต าบลเวียงเทงิ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 
 ข้อ 1 ข้าพเจ้า นายไพรัช  มหาวงศนันท์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
พร้อมคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัด (รายละเอียดตามแบบข้อเสนอและตัวชี้วัดของการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ)  
 ข้อ 2. ข้าพเจ้า นายสิงห์ทอง  หนุนน าสิริสวัสดิ์ ในฐานะนายกเทศมนตรีต าบลเวียงเทิง ได้พิจารณา
และเห็นชอบประเด็นการประเมิน และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ เป้าหมาย และรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามที่
ก าหนดในแบบข้อเสนอฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะก ากับตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ 
นายไพรัช  มหาวงศนันท์ และคณะท างานดังกล่าวให้เป็นไปตามค ารับรองที่จัดท าขึ้น 
 ข้อ 3. ข้าพเจ้า นายไพรัช  มหาวงศนันท์ ในฐานะ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้
ท าความเข้าใจค ารับรองตามที่ก าหนดในแบบข้อเสนอฯ ดังกล่าว ข้อตกลงให้กับ นายสิงห์ทอง  หนุนน าสิริ
สวัสดิ์ ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในระดับที่สูงสุด เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายแต่ละมิติท่ีให้ค ารับรองไว้ 
 ข้อ 4. ทั้งสองฝ่ายได้ท าความเข้าใจในข้อตกลงการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 
 

     ว่าที่ร้อยตรี       
 (นายไพรัช  มหาวงศนันท์)      (ต่อตระกูล  วรรณสอน) 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ปลัดเทศบาลต าบลเวียงเทิง 

 
 

(นายสิงห์ทอง  หนุนน าสิริสวสัดิ์) 
นายกเทศมนตรีต าบลเวียงเทิง 



 

 

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
เทศบาลต าบลเวียงเทงิ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(กองการศึกษา) 

 
 ข้อ 1 ข้าพเจ้า นายประพันธ์  เมืองอินทร์  ต าแหน่ง รักษาการผู้อ านวยการกองการศึกษา พร้อม
คณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัด (รายละเอียดตามแบบข้อเสนอและตัวชี้วัดของการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ)  
 ข้อ 2. ข้าพเจ้า นายสิงห์ทอง  หนุนน าสิริสวัสดิ์ ในฐานะนายกเทศมนตรีต าบลเวียงเทิง ได้พิจารณา
และเห็นชอบประเด็นการประเมิน และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ เป้าหมาย และรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามที่
ก าหนดในแบบข้อเสนอฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะก ากับตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ 
นายประพันธ์  เมืองอินทร์ และคณะท างานดังกล่าวให้เป็นไปตามค ารับรองที่จัดท าข้ึน 
 ข้อ 3. ข้าพเจ้า นายประพันธ์  เมืองอินทร์ ในฐานะ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ได้ท าความเข้าใจค า
รับรองตามที่ก าหนดในแบบข้อเสนอฯ ดังกล่าว ข้อตกลงให้กับ นายสิงห์ทอง  หนุนน าสิริสวัสดิ์ ว่าจะมุ่งมั่น
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในระดับที่สูงสุด เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายแต่ละมิติที่ให้
ค ารับรองไว้ 
 ข้อ 4. ทั้งสองฝ่ายได้ท าความเข้าใจในข้อตกลงการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 

                 ว่าที่ร้อยตรี        
 (นายประพันธ์  เมืองอินทร์)      (ต่อตระกูล  วรรณสอน) 
      รักษาการผู้อ านวยการกองการศึกษา           ปลัดเทศบาลต าบลเวียงเทิง 

 
 

(นายสิงห์ทอง  หนุนน าสิริสวสัดิ์) 
นายกเทศมนตรีต าบลเวียงเทิง 



 

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
เทศบาลต าบลเวียงเทงิ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(กองคลัง) 

 
 ข้อ 1 ข้าพเจ้า นางรัตน์ตานี  สิทธินนท์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง พร้อมคณะท างานได้ร่วมกัน
พิจารณาและเลือกตัวชี้วัด (รายละเอียดตามแบบข้อเสนอและตัวชี้วัดของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)  
 ข้อ 2. ข้าพเจ้า นายสิงห์ทอง  หนุนน าสิริสวัสดิ์ ในฐานะนายกเทศมนตรีต าบลเวียงเทิง ได้พิจารณา
และเห็นชอบประเด็นการประเมิน และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ เป้าหมาย และรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามที่
ก าหนดในแบบข้อเสนอฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ และ ข้าพเจ้ายินดีจะก ากับตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ 
นางรัตน์ตานี  สิทธินนท์ และคณะท างานดังกล่าวให้เป็นไปตามค ารับรองที่จัดท าขึ้น 
 ข้อ 3. ข้าพเจ้า นางรัตน์ตานี  สิทธินนท์  ในฐานะ ผู้อ านวยการกองคลัง ได้ท าความเข้าใจค ารับรอง
ตามที่ก าหนดในแบบข้อเสนอฯ ดังกล่าว ข้อตกลงให้กับ นายสิงห์ทอง  หนุนน าสิริสวัสดิ์ ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติ
ราชการให้เกิดผลงานที่ดี ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในระดับที่สูงสุด เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายแต่ละมิติที่ให้ค า
รับรองไว้ 
 ข้อ 4. ทั้งสองฝ่ายได้ท าความเข้าใจในข้อตกลงการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 
 

                  ว่าที่ร้อยตรี     
 (นางรัตน์ตานี  สิทธินนท์)               (ต่อตระกูล  วรรณสอน) 
             ผู้อ านวยการกองคลัง                     ปลัดเทศบาลต าบลเวียงเทิง 

 
 

(นายสิงห์ทอง  หนุนน าสิริสวสัดิ์) 
นายกเทศมนตรีต าบลเวียงเทิง 

 



 

 

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
เทศบาลต าบลเวียงเทงิ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(กองช่าง) 

 
 ข้อ 1 ข้าพเจ้า นายสุริยงค์  แก้วก้อ  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง พร้อมคณะท างานได้ร่วมกัน
พิจารณาและเลือกตัวชี้วัด (รายละเอียดตามแบบข้อเสนอและตัวชี้วัดของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)  
 ข้อ 2. ข้าพเจ้า นายสิงห์ทอง  หนุนน าสิริสวัสดิ์ ในฐานะนายกเทศมนตรีต าบลเวียงเทิง ได้พิจารณา
และเห็นชอบประเด็นการประเมิน และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ เป้าหมาย และรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามที่
ก าหนดในแบบข้อเสนอฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะก ากับตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ 
นายสุริยงค์  แก้วก้อ และคณะท างานดังกล่าวให้เป็นไปตามค ารับรองที่จัดท าขึ้น 
 ข้อ 3. ข้าพเจ้า นายสุริยงค์  แก้วก้อ ในฐานะ ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ท าความเข้าใจค ารับรองตามที่
ก าหนดในแบบข้อเสนอฯ ดังกล่าว ข้อตกลงให้กับ นายสิงห์ทอง  หนุนน าสิริสวัสดิ์ ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการ
ให้เกิดผลงานที่ดี ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในระดับท่ีสูงสุด เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายแต่ละมิติที่ให้ค ารับรองไว้ 
 ข้อ 4. ทั้งสองฝ่ายได้ท าความเข้าใจในข้อตกลงการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 
 

            ว่าที่ร้อยตรี    
 (นายสุริยงค์  แก้วก้อ)                (ต่อตระกูล  วรรณสอน) 
            ผู้อ านวยการกองช่าง                     ปลัดเทศบาลต าบลเวียงเทิง 

 
 

(นายสิงห์ทอง  หนุนน าสิริสวสัดิ์) 
นายกเทศมนตรีต าบลเวียงเทิง 

 



 
 

 

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
เทศบาลต าบลเวียงเทงิ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

 
 ข้อ 1 ข้าพเจ้า นายธนายุทธ  ทิพย์บุตร  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด พร้อมคณะท างานได้ร่วมกัน
พิจารณาและเลือกตัวชี้วัด (รายละเอียดตามแบบข้อเสนอและตัวชี้วัดของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)  
 ข้อ 2. ข้าพเจ้า นายสิงห์ทอง  หนุนน าสิริสวัสดิ์ ในฐานะนายกเทศมนตรีต าบลเวียงเทิง ได้พิจารณา
และเห็นชอบประเด็นการประเมิน และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ เป้าหมาย และรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามที่
ก าหนดในแบบข้อเสนอฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะก ากับตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ 
นายธนายุทธ  ทิพย์บุตร และคณะท างานดังกล่าวให้เป็นไปตามค ารับรองที่จัดท าขึ้น 
 ข้อ 3. ข้าพเจ้า นายธนายุทธ  ทิพย์บุตร ในฐานะ หัวหน้าส านักปลัด ได้ท าความเข้าใจค ารับรอง
ตามที่ก าหนดในแบบข้อเสนอฯ ดังกล่าว ข้อตกลงให้กับ นายสิงห์ทอง  หนุนน าสิริสวัสดิ์ ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติ
ราชการให้เกิดผลงานที่ดี ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในระดับที่สูงสุด เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายแต่ละมิติที่ให้ค า
รับรองไว้ 
 ข้อ 4. ทั้งสองฝ่ายได้ท าความเข้าใจในข้อตกลงการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 

                    ว่าที่ร้อยตรี        
 (นายธนายุทธ  ทิพย์บุตร)                  (ต่อตระกูล  วรรณสอน) 
             หัวหน้าส านักปลัด                        ปลัดเทศบาลต าบลเวียงเทิง 

 
 

(นายสิงห์ทอง  หนุนน าสิริสวสัดิ์) 
นายกเทศมนตรีต าบลเวียงเทิง 


