
 

     

 
 

   ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่าง 
หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟและเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔ 

....................................................................... 
๑. ข้อตกลงระหว่าง นายอดุลย์ เวียงสมุทร ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด อบต.                     

ผู้รับข้อตกลงกับนายประกาศิต พันธรักษ์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน 
ผู้รับการประเมิน 

๒. ข้อตกลงนี้ใช้ส าหรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระยะเวลาปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ (รอบที่ ๒) ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

๓. รายละเอียดข้อตกลงได้แก่ องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่นๆ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายข้อตกลงนี้  
  4.  ข้าพเจ้า นายอดุลย์ เวียงสมุทร ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด อบต. ในฐานะหัวหน้าส่วน
ราชการประจ า ได้พิจารณาและเห็นชอบกับองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนนและรายละเอียดอ่ืนๆ ตามที่ก าหนดในเอกสารประกอบ ท้ายข้อตกลงนี้ และข้าพเจ้ายินดี
จะท าหน้าที่ ก ากับการปฏิบัติภารกิจให้ประสบความส าเร็จและ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้ าหมายของ                    
นายประกาศิต พันธรักษ์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงมะไฟ ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่จัดท าข้ึนนี้ 
  5.  ข้าพเจ้า นายประกาศิต พันธรักษ์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช านาญงาน องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงตามข้อ ๓ แล้ว และขอให้ค ารับรอง
ข้อตกลงกับนายอดุลย์ เวียงสมุทร ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ว่าจะมุ่งมั่น
ปฏิบัติงาน ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อ
หน่วยงานและประชาชน ตามท่ีให้ข้อตกลงไว้ 

๔. ผู้รับข้อตกลงและผู้ท าข้อตกลง ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงในการปฏิบัติงาน                        
และเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 
 
 
 (ลงชื่อ)        (ลงชื่อ) 
  (นายประกาศิต พันธรักษ์)                (นายอดุลย์  เวียงสมุทร) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน   ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด อบต.  
                          ผู้รับการประเมิน                                                 ผู้ประเมิน 
                 .........../................/....................                         ................/............../...................... 

 
 

 
             



 
 

 

 
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่าง 

หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ และ คนงานทั่วไป 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 
....................................................................... 

๑. ข้อตกลงระหว่าง นายอดุลย์  เวียงสมุทร ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลดงมะไฟ  ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการประจ า ผู้ท าการประเมินกับ นายสวรรค์  ดงภูยาว ต าแหน่ง 
คนงานทั่วไป ผู้รับการประเมิน 

๒. ข้อตกลงนี้ใช้ส าหรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระยะเวลาปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ (รอบที่ 2) ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒  ถึงวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

๓. รายละเอียดข้อตกลงได้แก่ องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายข้อตกลงนี้  
  4.  ข้าพเจ้า นายอดุลย์  เวียงสมุทร ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ดงมะไฟ ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการประจ า ได้พิจารณาและเห็นชอบกับองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการ เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนและรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดในเอกสารประกอบ  
ท้ายข้อตกลงนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะท าหน้าที่ก ากับการปฏิบัติภารกิจให้ประสบ ความส าเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายของ นายสวรรค์  ดงภูยาว ต าแหน่ง คนงานทั่วไป องค์การบริหาร ส่วนต าบลดงมะไฟ             
ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่จัดท าข้ึนนี้ 
  5.  ข้าพเจ้า นายสวรรค์  ดงภูยาว ต าแหน่ง คนงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนต าบล            
ดงมะไฟ  ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงตามข้อ ๓ แล้ว และขอให้ค ารับรองข้อตกลงกับนายอดุลย์ เวียงสมุทร 
ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่ดี            
ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อหน่วยงานและประชาชน ตามที่ให้
ข้อตกลงไว้ 
  ๖. ผู้รับข้อตกลงและผู้ท าข้อตกลง ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงในการปฏิบัติงานและเห็นพ้อง 
กันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 
 
 
  (ลงชื่อ)      (ลงชื่อ) 
   (นายสวรรค์  ดงภูยาว)            (นายอดุลย์  เวียงสมุทร) 
      ต าแหน่ง คนงานทั่วไป                ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด อบต.  
                                    ผู้รับการประเมิน                                             ผู้ประเมิน 
       .........../................/....................                  ................/............../...................... 

 
 

 



 
 

 
 

ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่าง 
หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ และ พนักงานขับรถยนต์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

....................................................................... 
๑. ข้อตกลงระหว่าง นายอดุลย์  เวียงสมุทร ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลดงมะไฟ  ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการประจ า ผู้ท าการประเมินกับ นายอนุรักษ์ ลีทนทา ต าแหน่ง 
พนักงานขับรถยนต์ ผู้รับการประเมิน 

๒. ข้อตกลงนี้ใช้ส าหรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระยะเวลาปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ (รอบที่ 2) ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖2  ถึงวันที่  ๓0  กันยายน ๒๕๖๒ 

๓. รายละเอียดข้อตกลงได้แก่ องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายข้อตกลงนี้  
  4.  ข้าพเจ้า นายอดุลย์  เวียงสมุทร ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
ดงมะไฟ ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการประจ า ได้พิจารณาและเห็นชอบกับองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการ เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนและรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดในเอกสารประกอบ  
ท้ายข้อตกลงนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะท าหน้าที่ก ากับการปฏิบัติภารกิจให้ประสบ ความส าเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายของ นายอนุรักษ์  ลีทนทา ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ     
ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่จัดท าข้ึนนี้ 
  5.  ข้าพเจ้า นายอนุรักษ์  ลีทนทา ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ องค์การบริหารส่วนต าบล
ดงมะไฟ ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงตามข้อ ๓ แล้ว และขอให้ค ารับรองข้อตกลงกับนายอดุลย์ เวียงสมุทร 
ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ว่าจะมุ่งมั่น ปฏิบัติ งานให้ เกิดผลงานที่ดี           
ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อหน่วยงานและประชาชน ตามที่ให้
ข้อตกลงไว้ 
  6. ผู้รับข้อตกลงและผู้ท าข้อตกลง ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงในการปฏิบัติงานและเห็นพ้อง 
กันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 
 
 
  (ลงชื่อ)      (ลงชื่อ) 
   (นายอนุรักษ์  ลีทนทา)            (นายอดุลย์  เวียงสมุทร) 
      ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์                          ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด อบต.  
                                    ผู้รับการประเมิน                                             ผู้ประเมิน 
       .........../................/....................                  ................/............../...................... 
 
 


