
 
 

 
 
 

ข�อตกลงในการปฏิบัติราชการ 
ระหว�าง................... (ผอ) และ ............(ข�าราชการ/พนักงาน) สังกัด................ 

องค!การบริหารส�วนตําบลแม�วิน ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2563 
***************** 

 1. ข�อตกลงระหว�าง........................ตําแหน�ง ........................................หัวหน�าหน�วยงานผู�ทําการ
ประเมิน ในฐานะผู�รับข�อตกลง และ............................... ตําแหน�ง ..................... ผู�รับการประเมิน ในฐานะผู�ทํา
ข�อตกลง 
 2.  ข�อตกลงนี้ใช�สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนท�องถ่ิน ประจําป*งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (ครั้งท่ี 1) ระหว�างวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 

 3. รายละเอียดข�อตกลง ได�แก� ส�วนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร�อยละ 70) และส�วนท่ี 2 พฤติกรรม
การปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (ร�อยละ 30) รายละเอียดปรากฏตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส�วนท�องถ่ินแนบท�ายข�อตกลงนี้ 

 4. ข�าพเจ�า .................. ตําแหน�ง ..............................ในฐานะผู�รับข�อตกลงได�พิจารณาและเห็นชอบ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนท�องถ่ินท่ีแนบท�ายข�อตกลงนี้ และข�าพเจ�ายินดี จะทําหน�าท่ี
กํากับการปฏิบัติภารกิจให�ประสบความสําเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป?าหมายของ................... ตําแหน�ง 
.................ให�เป@นไปตามข�อตกลงท่ีจัดทําข้ึนนี้  

 5. ข�าพเจ�า .................ตําแหน�ง............  ได�ทําความเข�าใจข�อตกลงตามข�อ 3 แล�ว และขอให�คํา
รับรองข�อตกลงกับ .................. ตําแหน�ง ..................... ว�าจะมุ�งม่ันปฏิบัติราชการให�เกิดผลงานท่ีดีตามเป?าหมาย
ของตัวชี้วัดแต�ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให�เกิดประโยชนCสุขต�อหน�วยงานและประชาชน ตามท่ีให�ข�อตกลงไว� 

 6. ผู�รับข�อตกลง และ ผู�ทําข�อตกลง ได�ทําความเข�าใจข�อตกลงในการปฏิบัติงาน และเห็นพ�องกันแล�วจึง
ได�ลงลายมือชื่อไว�เป@นสําคัญ 
  
 
ลงชื่อ.............................................ผู�รับการประเมิน  ลงชื่อ..............................................ผู�รับข�อตกลง 
        (......................................                      (.........................................) 
      ตําแหน�ง .............................                           ตําแหน�ง ........................................ 
      วันท่ี  1  ตุลาคม  2562                                             วันท่ี  1  ตุลาคม  2562   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ข�อตกลงในการปฏิบัติราชการ 
ระหว�าง หัวหน�าสํานักปลัด และ นายนิกร สุทธกูล สังกัดสํานักปลัด 
องค!การบริหารส�วนตําบลแม�วิน ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2563 

***************** 

 1. ข�อตกลงระหว�างนางธัญลักษณC  สุทธกูล ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด  หัวหน�าหน�วยงานผู�ทําการ
ประเมิน ในฐานะผู�รับข�อตกลง และนายนิกร สุทธกูล ตําแหน�ง นักพัฒนาชุมชน ผู�รับการประเมิน ในฐานะผู�ทํา
ข�อตกลง 
 2.  ข�อตกลงนี้ใช�สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนท�องถ่ิน ประจําป*งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (ครั้งท่ี 1) ระหว�างวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 

 3. รายละเอียดข�อตกลง ได�แก� ส�วนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร�อยละ 70) และส�วนท่ี 2 พฤติกรรม
การปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (ร�อยละ 30) รายละเอียดปรากฏตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส�วนท�องถ่ินแนบท�ายข�อตกลงนี้ 

 4. ข�าพเจ�า นางธัญลักษณC  สุทธกูล ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด  ในฐานะผู�รับข�อตกลงได�พิจารณา
และเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนท�องถ่ินท่ีแนบท�ายข�อตกลงนี้ และข�าพเจ�ายินดี จะ
ทําหน�าท่ีกํากับการปฏิบัติภารกิจให�ประสบความสําเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป?าหมายของนายนิกร สุทธกูล 
ตําแหน�ง นักพัฒนาชุมชน ให�เป@นไปตามข�อตกลงท่ีจัดทําข้ึนนี้ 

 5. ข�าพเจ�า นายนิกร สุทธกูล ตําแหน�ง นักพัฒนาชุมชน ได�ทําความเข�าใจข�อตกลงตามข�อ 3 แล�ว 
และขอให�คํารับรองข�อตกลงกับ นางธัญลักษณC  สุทธกูล ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด ว�าจะมุ�งม่ันปฏิบัติราชการ
ให�เกิดผลงานท่ีดีตามเป?าหมายของตัวชี้วัดแต�ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให�เกิดประโยชนCสุขต�อหน�วยงานและ
ประชาชน ตามท่ีให�ข�อตกลงไว� 

 6. ผู�รับข�อตกลง และ ผู�ทําข�อตกลง ได�ทําความเข�าใจข�อตกลงในการปฏิบัติงาน และเห็นพ�องกันแล�วจึง
ได�ลงลายมือชื่อไว�เป@นสําคัญ 
  
 
ลงชื่อ.............................................ผู�รับการประเมิน  ลงชื่อ..............................................ผู�รับข�อตกลง 
          (นายนิกร สุทธกูล)                      (นางธัญลักษณC สุทธกูล) 
ตําแหน�ง นักพัฒนาชุมชน ชํานาญการ          ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด 
     วันท่ี  1  ตุลาคม  2562                                             วันท่ี  1  ตุลาคม  2562   
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ข�อตกลงในการปฏิบัติราชการ 
ระหว�าง หัวหน�าสํานักปลัด และ นายชัยวัฒน!  แสนภิบาลพงศ! สังกัดสํานักปลัด 

องค!การบริหารส�วนตําบลแม�วิน ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2563 
***************** 

 1. ข�อตกลงระหว�างนางธัญลักษณC  สุทธกูล ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด  หัวหน�าหน�วยงานผู�ทํา
การประเมิน ในฐานะผู�รับข�อตกลง และนายชัยวัฒนC แสนภิบาลพงศC ตําแหน�ง นิติกร ผู�รับการประเมิน ในฐานะ
ผู�ทําข�อตกลง 
 2.  ข�อตกลงนี้ ใช�สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนท�องถ่ิน ประจําป*
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งท่ี 1) ระหว�างวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 

 3. รายละเอียดข�อตกลง ได�แก� ส�วนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร�อยละ 70) และส�วนท่ี 2 พฤติกรรม
การปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (ร�อยละ 30) รายละเอียดปรากฏตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส�วนท�องถ่ินแนบท�ายข�อตกลงนี้ 

 4. ข�าพเจ�า นางธัญลักษณC  สุทธกูล ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด  ในฐานะผู�รับข�อตกลงได�พิจารณา
และเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนท�องถ่ินท่ีแนบท�ายข�อตกลงนี้  และข�าพเจ�ายินดี  
จะทําหน�าท่ีกํากับการปฏิบัติภารกิจให�ประสบความสําเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป?าหมายของ นายชัยวัฒนC 
แสนภิบาลพงศC ตําแหน�ง นิติกร ให�เป@นไปตามข�อตกลงท่ีจัดทําข้ึนนี้  

 5. ข�าพเจ�า นายชัยวัฒนC แสนภิบาลพงศC ตําแหน�ง นิติกร ได�ทําความเข�าใจข�อตกลงตามข�อ 3 แล�ว 
และขอให�คํารับรองข�อตกลงกับ นางธัญลักษณC  สุทธกูล ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด ว�าจะมุ�งม่ันปฏิบัติราชการ
ให�เกิดผลงานท่ีดีตามเป?าหมายของตัวชี้วัดแต�ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให�เกิดประโยชนCสุขต�อหน�วยงานและ
ประชาชน ตามท่ีให�ข�อตกลงไว� 

 6. ผู�รับข�อตกลง และ ผู�ทําข�อตกลง ได�ทําความเข�าใจข�อตกลงในการปฏิบัติงาน และเห็นพ�องกันแล�ว
จึงได�ลงลายมือชื่อไว�เป@นสําคัญ 
  
 
ลงชื่อ.............................................ผู�รับการประเมิน  ลงชื่อ..............................................ผู�รับข�อตกลง 
     (นายชัยวัฒนC แสนภิบาลพงศC)                      (นางธัญลักษณC สุทธกูล) 
       ตําแหน�ง นิติกร ปฏิบัติการ                    ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด 
      วันท่ี  1  ตุลาคม  2562                                             วันท่ี  1  ตุลาคม  2562   
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ข�อตกลงในการปฏิบัติราชการ 
ระหว�าง หัวหน�าสํานักปลัด และ นางอรพินท! สุวรรณ สังกัดสํานักปลัด 

องค!การบริหารส�วนตําบลแม�วิน ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2563 
***************** 

 1. ข�อตกลงระหว�างนางธัญลักษณC  สุทธกูล ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด  หัวหน�าหน�วยงานผู�ทํา
การประเมิน ในฐานะผู�รับข�อตกลง และนางอรพินทC สุวรรณ ตําแหน�ง นักจัดการงานท่ัวไป ผู�รับการประเมิน ใน
ฐานะผู�ทําข�อตกลง 
 2.  ข�อตกลงนี้ ใช�สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนท�องถ่ิน ประจําป*
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งท่ี 1) ระหว�างวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 

 3. รายละเอียดข�อตกลง ได�แก� ส�วนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร�อยละ 70) และส�วนท่ี 2 พฤติกรรม
การปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (ร�อยละ 30) รายละเอียดปรากฏตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส�วนท�องถ่ินแนบท�ายข�อตกลงนี้ 

 4. ข�าพเจ�า นางธัญลักษณC  สุทธกูล ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด  ในฐานะผู�รับข�อตกลงได�พิจารณา
และเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนท�องถ่ินท่ีแนบท�ายข�อตกลงนี้  และข�าพเจ�ายินดี  
จะทําหน�าท่ีกํากับการปฏิบัติภารกิจให�ประสบความสําเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป?าหมายของ นางอรพินทC 
สุวรรณ ตําแหน�ง นักจัดการงานท่ัวไป ให�เป@นไปตามข�อตกลงท่ีจัดทําข้ึนนี้  

 5. ข�าพเจ�า นางอรพินทC สุวรรณ ตําแหน�ง นักจัดการงานท่ัวไป ได�ทําความเข�าใจข�อตกลงตามข�อ 
3 แล�ว และขอให�คํารับรองข�อตกลงกับ นางธัญลักษณC  สุทธกูล ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด ว�าจะมุ�งม่ันปฏิบัติ
ราชการให�เกิดผลงานท่ีดีตามเป?าหมายของตัวชี้วัดแต�ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให�เกิดประโยชนCสุขต�อหน�วยงาน
และประชาชน ตามท่ีให�ข�อตกลงไว� 

 6. ผู�รับข�อตกลง และ ผู�ทําข�อตกลง ได�ทําความเข�าใจข�อตกลงในการปฏิบัติงาน และเห็นพ�องกันแล�ว
จึงได�ลงลายมือชื่อไว�เป@นสําคัญ 
  
 
ลงชื่อ.............................................ผู�รับการประเมิน  ลงชื่อ..............................................ผู�รับข�อตกลง 
            (นางอรพินทC สุวรรณ)                      (นางธัญลักษณC สุทธกูล) 
ตําแหน�ง นักจัดการงานท่ัวไป ชํานาญการ                    ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด 
      วันท่ี  1  ตุลาคม  2562                                             วันท่ี  1  ตุลาคม  2562   
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ข�อตกลงในการปฏิบัติราชการ 
ระหว�าง หัวหน�าสํานักปลัด และ นางสาวนวลอนงค! ติ๊บสุยะ สังกัดสํานักปลัด 

องค!การบริหารส�วนตําบลแม�วิน ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2563 
***************** 

 1. ข�อตกลงระหว�างนางธัญลักษณC  สุทธกูล ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด  หัวหน�าหน�วยงานผู�ทํา
การประเมิน ในฐานะผู�รับข�อตกลง และนางสาวนวลอนงคC  ต๊ิบสุยะ ตําแหน�ง นักพัฒนาการท�องเท่ียว ผู�รับการ
ประเมิน ในฐานะผู�ทําข�อตกลง 
 2.  ข�อตกลงนี้ ใช�สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนท�องถ่ิน ประจําป*
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งท่ี 1) ระหว�างวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 

 3. รายละเอียดข�อตกลง ได�แก� ส�วนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร�อยละ 70) และส�วนท่ี 2 พฤติกรรม
การปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (ร�อยละ 30) รายละเอียดปรากฏตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส�วนท�องถ่ินแนบท�ายข�อตกลงนี้ 

 4. ข�าพเจ�า นางธัญลักษณC  สุทธกูล ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด  ในฐานะผู�รับข�อตกลงได�พิจารณา
และเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนท�องถ่ินท่ีแนบท�ายข�อตกลงนี้  และข�าพเจ�ายินดี  
จะทําหน�าท่ีกํากับการปฏิบัติภารกิจให�ประสบความสําเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป?าหมายของ นางสาวนวล
อนงคC  ต๊ิบสุยะ ตําแหน�ง นักพัฒนาการท�องเท่ียว ให�เป@นไปตามข�อตกลงท่ีจัดทําข้ึนนี้  

 5. ข�าพเจ�า นางสาวนวลอนงคC  ต๊ิบสุยะ ตําแหน�ง นักพัฒนาการท�องเท่ียว ได�ทําความเข�าใจ
ข�อตกลงตามข�อ 3 แล�ว และขอให�คํารับรองข�อตกลงกับ นางธัญลักษณC  สุทธกูล ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด ว�า
จะมุ�งม่ันปฏิบัติราชการให�เกิดผลงานท่ีดีตามเป?าหมายของตัวชี้วัดแต�ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให�เกิดประโยชนCสุข
ต�อหน�วยงานและประชาชน ตามท่ีให�ข�อตกลงไว� 

 6. ผู�รับข�อตกลง และ ผู�ทําข�อตกลง ได�ทําความเข�าใจข�อตกลงในการปฏิบัติงาน และเห็นพ�องกันแล�ว
จึงได�ลงลายมือชื่อไว�เป@นสําคัญ 
  
 
   ลงชื่อ.............................................ผู�รับการประเมิน ลงชื่อ..............................................ผู�รับข�อตกลง 
        (นางสาวนวลอนงคC  ต๊ิบสุยะ)                      (นางธัญลักษณC สุทธกูล) 
ตําแหน�ง นักพัฒนาการท�องเท่ียว ชํานาญการ                   ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด 
      วันท่ี  1  ตุลาคม  2562                                             วันท่ี  1  ตุลาคม  2562   
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ข�อตกลงในการปฏิบัติราชการ 
ระหว�าง หัวหน�าสํานักปลัด และ นายจํารัส เสนปานัน สังกัดสํานักปลัด 

องค!การบริหารส�วนตําบลแม�วิน ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2563 
***************** 

 1. ข�อตกลงระหว�างนางธัญลักษณC  สุทธกูล ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด  หัวหน�าหน�วยงานผู�ทํา
การประเมิน ในฐานะผู�รับข�อตกลง และนายจํารัส เสนปานัน ตําแหน�ง นักวิเคราะหCนโยบายและแผน ผู�รับการ
ประเมิน ในฐานะผู�ทําข�อตกลง 
 2.  ข�อตกลงนี้ ใช�สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนท�องถ่ิน ประจําป*
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งท่ี 1) ระหว�างวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 

 3. รายละเอียดข�อตกลง ได�แก� ส�วนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร�อยละ 70) และส�วนท่ี 2 พฤติกรรม
การปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (ร�อยละ 30) รายละเอียดปรากฏตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส�วนท�องถ่ินแนบท�ายข�อตกลงนี้ 

 4. ข�าพเจ�า นางธัญลักษณC  สุทธกูล ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด  ในฐานะผู�รับข�อตกลงได�พิจารณา
และเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนท�องถ่ินท่ีแนบท�ายข�อตกลงนี้  และข�าพเจ�ายินดีจะทํา
หน�าท่ีกํากับการปฏิบัติภารกิจให�ประสบความสําเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป?าหมายของ  นายจํารัส  เสนปานัน 
ตําแหน�ง นักวิเคราะหCนโยบายและแผน  ให�เป@นไปตามข�อตกลงท่ีจัดทําข้ึนนี้  

 5. ข�าพเจ�า นายจํารัส เสนปานัน ตําแหน�ง นักวิเคราะหCนโยบายและแผน ได�ทําความเข�าใจ
ข�อตกลงตามข�อ 3 แล�ว และขอให�คํารับรองข�อตกลงกับ นางธัญลักษณC  สุทธกูล ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด ว�า
จะมุ�งม่ันปฏิบัติราชการให�เกิดผลงานท่ีดีตามเป?าหมายของตัวชี้วัดแต�ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให�เกิดประโยชนCสุข
ต�อหน�วยงานและประชาชน ตามท่ีให�ข�อตกลงไว� 

 6. ผู�รับข�อตกลง และ ผู�ทําข�อตกลง ได�ทําความเข�าใจข�อตกลงในการปฏิบัติงาน และเห็นพ�องกันแล�ว
จึงได�ลงลายมือชื่อไว�เป@นสําคัญ 
  
 
ลงชื่อ.............................................ผู�รับการประเมิน  ลงชื่อ..............................................ผู�รับข�อตกลง 
       (นายจํารัส เสนปานัน)                      (นางธัญลักษณC สุทธกูล) 
ตําแหน�ง นักวิเคราะหCนโยบายและแผนชํานาญการ                  ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด 
      วันท่ี  1  ตุลาคม  2562                                             วันท่ี  1  ตุลาคม  2562   
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ข�อตกลงในการปฏิบัติราชการ 
ระหว�าง หัวหน�าสํานักปลัด และ นางสุธดาอร อินตา สังกัดสํานักปลัด 
องค!การบริหารส�วนตําบลแม�วิน ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2563 

***************** 

 1. ข�อตกลงระหว�างนางธัญลักษณC  สุทธกูล ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด  หัวหน�าหน�วยงานผู�ทํา
การประเมิน ในฐานะผู�รับข�อตกลง และนางสุธดาอร อินตา ตําแหน�ง ผู�ช�วยนักทรัพยากรบุคคล ผู�รับการประเมิน 
ในฐานะผู�ทําข�อตกลง 
 2.  ข�อตกลงนี้ ใช�สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนท�องถ่ิน ประจําป*
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งท่ี 1) ระหว�างวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 

 3. รายละเอียดข�อตกลง ได�แก� ส�วนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร�อยละ 70) และส�วนท่ี 2 พฤติกรรม
การปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (ร�อยละ 30) รายละเอียดปรากฏตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส�วนท�องถ่ินแนบท�ายข�อตกลงนี้ 

 4. ข�าพเจ�า นางธัญลักษณC  สุทธกูล ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด  ในฐานะผู�รับข�อตกลงได�พิจารณา
และเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนท�องถ่ินท่ีแนบท�ายข�อตกลงนี้  และข�าพเจ�ายินดี  จะทํา
หน�าท่ีกํากับการปฏิบัติภารกิจให�ประสบความสําเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป?าหมายของ นางสุธดาอร อินตา 
ตําแหน�ง ผู�ช�วยนักทรัพยากรบุคคล ให�เป@นไปตามข�อตกลงท่ีจัดทําข้ึนนี้  

 5. ข�าพเจ�า นางสุธดาอร อินตา ตําแหน�ง ผู�ช�วยนักทรัพยากรบุคคล ได�ทําความเข�าใจข�อตกลงตาม
ข�อ 3 แล�ว และขอให�คํารับรองข�อตกลงกับ นางธัญลักษณC  สุทธกูล ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด ว�าจะมุ�งม่ัน
ปฏิบัติราชการให�เกิดผลงานท่ีดีตามเป?าหมายของตัวชี้วัดแต�ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให�เกิดประโยชนCสุขต�อ
หน�วยงานและประชาชน ตามท่ีให�ข�อตกลงไว� 

 6. ผู�รับข�อตกลง และ ผู�ทําข�อตกลง ได�ทําความเข�าใจข�อตกลงในการปฏิบัติงาน และเห็นพ�องกันแล�ว
จึงได�ลงลายมือชื่อไว�เป@นสําคัญ 
  
 
      ลงชื่อ.............................................ผู�รับการประเมิน ลงชื่อ..............................................ผู�รับข�อตกลง 
               (นางสุธดาอร อินตา)                      (นางธัญลักษณC สุทธกูล) 
       ตําแหน�ง ผู�ช�วยนักทรัพยากรบุคคล                   ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด 
           วันท่ี  1  ตุลาคม  2562                                       วันท่ี  1  ตุลาคม  2562   
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ข�อตกลงในการปฏิบัติราชการ 
ระหว�าง หัวหน�าสํานักปลัด และนายแดนชัย โปธา สังกัดสํานักปลัด 
องค!การบริหารส�วนตําบลแม�วิน ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2563 

***************** 

 1. ข�อตกลงระหว�างนางธัญลักษณC  สุทธกูล ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด  หัวหน�าหน�วยงานผู�ทํา
การประเมิน ในฐานะผู�รับข�อตกลง และนายแดนชัย โปธา ตําแหน�ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา ผู�รับการ
ประเมิน ในฐานะผู�ทําข�อตกลง 
 2.  ข�อตกลงนี้ ใช�สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนท�องถ่ิน ประจําป*
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งท่ี 1) ระหว�างวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 

 3. รายละเอียดข�อตกลง ได�แก� ส�วนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร�อยละ 70) และส�วนท่ี 2 พฤติกรรม
การปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (ร�อยละ 30) รายละเอียดปรากฏตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส�วนท�องถ่ินแนบท�ายข�อตกลงนี้ 

 4. ข�าพเจ�า นางธัญลักษณC  สุทธกูล ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด  ในฐานะผู�รับข�อตกลงได�พิจารณา
และเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนท�องถ่ินท่ีแนบท�ายข�อตกลงนี้  และข�าพเจ�ายินดี  จะทํา
หน�าท่ีกํากับการปฏิบัติภารกิจให�ประสบความสําเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป?าหมายของ นายแดนชัย โปธา 
ตําแหน�ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา ให�เป@นไปตามข�อตกลงท่ีจัดทําข้ึนนี้  

 5. ข�าพเจ�า นายแดนชัย โปธา ตําแหน�ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา ได�ทําความเข�าใจ
ข�อตกลงตามข�อ 3 แล�ว และขอให�คํารับรองข�อตกลงกับ นางธัญลักษณC  สุทธกูล ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด ว�า
จะมุ�งม่ันปฏิบัติราชการให�เกิดผลงานท่ีดีตามเป?าหมายของตัวชี้วัดแต�ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให�เกิดประโยชนCสุข
ต�อหน�วยงานและประชาชน ตามท่ีให�ข�อตกลงไว� 

 6. ผู�รับข�อตกลง และ ผู�ทําข�อตกลง ได�ทําความเข�าใจข�อตกลงในการปฏิบัติงาน และเห็นพ�องกันแล�ว
จึงได�ลงลายมือชื่อไว�เป@นสําคัญ 
  
 
      ลงชื่อ.............................................ผู�รับการประเมิน ลงชื่อ..............................................ผู�รับข�อตกลง 
               (นายแดนชัย โปธา)                      (นางธัญลักษณC สุทธกูล) 
   ตําแหน�ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา         ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด 
           วันท่ี  1  ตุลาคม  2562                                       วันท่ี  1  ตุลาคม  2562   
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ข�อตกลงในการปฏิบัติราชการ 
ระหว�าง หัวหน�าสํานักปลัด และนายปาน กัลยาสาย สังกัดสํานักปลัด 
องค!การบริหารส�วนตําบลแม�วิน ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2563 

***************** 

 1. ข�อตกลงระหว�างนางธัญลักษณC  สุทธกูล ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด  หัวหน�าหน�วยงานผู�ทํา
การประเมิน ในฐานะผู�รับข�อตกลง และนายปาน กัลยาสาย ตําแหน�ง พนักงานดับเพลิง ผู�รับการประเมิน ใน
ฐานะผู�ทําข�อตกลง 
 2.  ข�อตกลงนี้ ใช�สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนท�องถ่ิน ประจําป*
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งท่ี 1) ระหว�างวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 

 3. รายละเอียดข�อตกลง ได�แก� ส�วนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร�อยละ 70) และส�วนท่ี 2 พฤติกรรม
การปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (ร�อยละ 30) รายละเอียดปรากฏตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส�วนท�องถ่ินแนบท�ายข�อตกลงนี้ 

 4. ข�าพเจ�า นางธัญลักษณC  สุทธกูล ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด  ในฐานะผู�รับข�อตกลงได�พิจารณา
และเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนท�องถ่ินท่ีแนบท�ายข�อตกลงนี้  และข�าพเจ�ายินดี  จะทํา
หน�าท่ีกํากับการปฏิบัติภารกิจให�ประสบความสําเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป?าหมายของ นายปาน กัลยาสาย 
ตําแหน�ง พนักงานดับเพลิง ให�เป@นไปตามข�อตกลงท่ีจัดทําข้ึนนี้  

 5. ข�าพเจ�า นายปาน กัลยาสาย ตําแหน�ง พนักงานดับเพลิง ได�ทําความเข�าใจข�อตกลงตามข�อ 3 
แล�ว และขอให�คํารับรองข�อตกลงกับ นางธัญลักษณC  สุทธกูล ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด ว�าจะมุ�งม่ันปฏิบัติ
ราชการให�เกิดผลงานท่ีดีตามเป?าหมายของตัวชี้วัดแต�ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให�เกิดประโยชนCสุขต�อหน�วยงาน
และประชาชน ตามท่ีให�ข�อตกลงไว� 

 6. ผู�รับข�อตกลง และ ผู�ทําข�อตกลง ได�ทําความเข�าใจข�อตกลงในการปฏิบัติงาน และเห็นพ�องกันแล�ว
จึงได�ลงลายมือชื่อไว�เป@นสําคัญ 
  
 
      ลงชื่อ.............................................ผู�รับการประเมิน ลงชื่อ..............................................ผู�รับข�อตกลง 
               (นายปาน กัลยาสาย)                      (นางธัญลักษณC สุทธกูล) 
           ตําแหน�ง พนักงานดับเพลิง                             ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด 
           วันท่ี  1  ตุลาคม  2562                                       วันท่ี  1  ตุลาคม  2562   
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ข�อตกลงในการปฏิบัติราชการ 
ระหว�าง หัวหน�าสํานักปลัด และนายอติวัณณ! นภาคีรีรมย! สังกัดสํานักปลัด 

องค!การบริหารส�วนตําบลแม�วิน ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2563 
***************** 

 1. ข�อตกลงระหว�างนางธัญลักษณC  สุทธกูล ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด  หัวหน�าหน�วยงานผู�ทํา
การประเมิน ในฐานะผู�รับข�อตกลง และนายอติวัณณC นภาคีรีรมยC ตําแหน�ง พนักงานดับเพลิง ผู�รับการประเมิน 
ในฐานะผู�ทําข�อตกลง 
 2.  ข�อตกลงนี้ ใช�สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนท�องถ่ิน ประจําป*
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งท่ี 1) ระหว�างวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 

 3. รายละเอียดข�อตกลง ได�แก� ส�วนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร�อยละ 70) และส�วนท่ี 2 พฤติกรรม
การปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (ร�อยละ 30) รายละเอียดปรากฏตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส�วนท�องถ่ินแนบท�ายข�อตกลงนี้ 

 4. ข�าพเจ�า นางธัญลักษณC  สุทธกูล ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด  ในฐานะผู�รับข�อตกลงได�พิจารณา
และเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนท�องถ่ินท่ีแนบท�ายข�อตกลงนี้  และข�าพเจ�ายินดี  จะทํา
หน�าท่ีกํากับการปฏิบัติภารกิจให�ประสบความสําเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป?าหมายของ นายอติวัณณC นภาคีรีรมยC 
ตําแหน�ง พนักงานดับเพลิง  ให�เป@นไปตามข�อตกลงท่ีจัดทําข้ึนนี้  

 5. ข�าพเจ�า นายอติวัณณC นภาคีรีรมยC ตําแหน�ง พนักงานดับเพลิง ได�ทําความเข�าใจข�อตกลงตาม
ข�อ 3 แล�ว และขอให�คํารับรองข�อตกลงกับ นางธัญลักษณC  สุทธกูล ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด ว�าจะมุ�งม่ัน
ปฏิบัติราชการให�เกิดผลงานท่ีดีตามเป?าหมายของตัวชี้วัดแต�ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให�เกิดประโยชนCสุขต�อ
หน�วยงานและประชาชน ตามท่ีให�ข�อตกลงไว� 

 6. ผู�รับข�อตกลง และ ผู�ทําข�อตกลง ได�ทําความเข�าใจข�อตกลงในการปฏิบัติงาน และเห็นพ�องกันแล�ว
จึงได�ลงลายมือชื่อไว�เป@นสําคัญ 
  
 
      ลงชื่อ.............................................ผู�รับการประเมิน ลงชื่อ..............................................ผู�รับข�อตกลง 
            (นายอติวัณณC นภาคีรีรมยC)                     (นางธัญลักษณC สุทธกูล) 
            ตําแหน�ง พนักงานดับเพลิง                   ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด 
            วันท่ี  1  ตุลาคม  2562                                       วันท่ี  1  ตุลาคม  2562    
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ข�อตกลงในการปฏิบัติราชการ 
ระหว�าง หัวหน�าสํานักปลัด และนายวัฒนากร คีรีไพรภักดี สังกัดสํานักปลัด 

องค!การบริหารส�วนตําบลแม�วิน ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2563 
***************** 

 1. ข�อตกลงระหว�างนางธัญลักษณC  สุทธกูล ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด  หัวหน�าหน�วยงานผู�ทํา
การประเมิน ในฐานะผู�รับข�อตกลง และนายวัฒนากร คีรีไพรภักดี ตําแหน�ง พนักงานดับเพลิง ผู�รับการประเมิน 
ในฐานะผู�ทําข�อตกลง 
 2.  ข�อตกลงนี้ ใช�สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนท�องถ่ิน ประจําป*
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งท่ี 1) ระหว�างวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 

 3. รายละเอียดข�อตกลง ได�แก� ส�วนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร�อยละ 70) และส�วนท่ี 2 พฤติกรรม
การปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (ร�อยละ 30) รายละเอียดปรากฏตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส�วนท�องถ่ินแนบท�ายข�อตกลงนี้ 

 4. ข�าพเจ�า นางธัญลักษณC  สุทธกูล ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด  ในฐานะผู�รับข�อตกลงได�พิจารณา
และเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนท�องถ่ินท่ีแนบท�ายข�อตกลงนี้  และข�าพเจ�ายินดี  จะทํา
หน�าท่ีกํากับการปฏิบัติภารกิจให�ประสบความสําเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป?าหมายของ นายวัฒนากร คีรีไพรภักดี 
ตําแหน�ง พนักงานดับเพลิง ให�เป@นไปตามข�อตกลงท่ีจัดทําข้ึนนี้  

 5. ข�าพเจ�า นายวัฒนากร คีรีไพรภักดี ตําแหน�ง พนักงานดับเพลิง ได�ทําความเข�าใจข�อตกลงตาม
ข�อ 3 แล�ว และขอให�คํารับรองข�อตกลงกับ นางธัญลักษณC  สุทธกูล ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด ว�าจะมุ�งม่ัน
ปฏิบัติราชการให�เกิดผลงานท่ีดีตามเป?าหมายของตัวชี้วัดแต�ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให�เกิดประโยชนCสุขต�อ
หน�วยงานและประชาชน ตามท่ีให�ข�อตกลงไว� 

 6. ผู�รับข�อตกลง และ ผู�ทําข�อตกลง ได�ทําความเข�าใจข�อตกลงในการปฏิบัติงาน และเห็นพ�องกันแล�ว
จึงได�ลงลายมือชื่อไว�เป@นสําคัญ 
  
 
      ลงชื่อ.............................................ผู�รับการประเมิน ลงชื่อ..............................................ผู�รับข�อตกลง 
           (นายวัฒนากร คีรีไพรภักดี)                     (นางธัญลักษณC สุทธกูล) 
          ตําแหน�ง พนักงานดับเพลิง                   ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด 
           วันท่ี  1  ตุลาคม  2562                                       วันท่ี  1  ตุลาคม  2562   
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ข�อตกลงในการปฏิบัติราชการ 
ระหว�าง หัวหน�าสํานักปลัด และนายชินกร พรทวีวัน สังกัดสํานักปลัด 
องค!การบริหารส�วนตําบลแม�วิน ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2563 

***************** 

 1. ข�อตกลงระหว�างนางธัญลักษณC  สุทธกูล ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด  หัวหน�าหน�วยงานผู�ทํา
การประเมิน ในฐานะผู�รับข�อตกลง และนายชินกร พรทวีวัน ตําแหน�ง พนักงานดับเพลิง ผู�รับการประเมิน ใน
ฐานะผู�ทําข�อตกลง 
 2.  ข�อตกลงนี้ ใช�สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนท�องถ่ิน ประจําป*
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งท่ี 1) ระหว�างวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 

 3. รายละเอียดข�อตกลง ได�แก� ส�วนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร�อยละ 70) และส�วนท่ี 2 พฤติกรรม
การปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (ร�อยละ 30) รายละเอียดปรากฏตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส�วนท�องถ่ินแนบท�ายข�อตกลงนี้ 

 4. ข�าพเจ�า นางธัญลักษณC  สุทธกูล ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด  ในฐานะผู�รับข�อตกลงได�พิจารณา
และเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนท�องถ่ินท่ีแนบท�ายข�อตกลงนี้  และข�าพเจ�ายินดี  จะทํา
หน�าท่ีกํากับการปฏิบัติภารกิจให�ประสบความสําเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป?าหมายของ นายชินกร พรทวีวัน 
ตําแหน�ง พนักงานดับเพลิง ให�เป@นไปตามข�อตกลงท่ีจัดทําข้ึนนี้  

 5. ข�าพเจ�า นายชินกร พรทวีวัน ตําแหน�ง พนักงานดับเพลิง ได�ทําความเข�าใจข�อตกลงตามข�อ 3 
แล�ว และขอให�คํารับรองข�อตกลงกับ นางธัญลักษณC  สุทธกูล ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด ว�าจะมุ�งม่ันปฏิบัติ
ราชการให�เกิดผลงานท่ีดีตามเป?าหมายของตัวชี้วัดแต�ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให�เกิดประโยชนCสุขต�อหน�วยงาน
และประชาชน ตามท่ีให�ข�อตกลงไว� 

 6. ผู�รับข�อตกลง และ ผู�ทําข�อตกลง ได�ทําความเข�าใจข�อตกลงในการปฏิบัติงาน และเห็นพ�องกันแล�ว
จึงได�ลงลายมือชื่อไว�เป@นสําคัญ 
  
 
      ลงชื่อ.............................................ผู�รับการประเมิน ลงชื่อ..............................................ผู�รับข�อตกลง 
               (นายชินกร พรทวีวัน)                      (นางธัญลักษณC สุทธกูล) 
            ตําแหน�ง พนักงานดับเพลิง                    ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด 
           วันท่ี  1  ตุลาคม  2562                                       วันท่ี  1  ตุลาคม  2562   
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ข�อตกลงในการปฏิบัติราชการ 
ระหว�าง หัวหน�าสํานักปลัด และนายพระคะ แปะนุ สังกัดสํานักปลัด 
องค!การบริหารส�วนตําบลแม�วิน ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2563 

***************** 

 1. ข�อตกลงระหว�างนางธัญลักษณC  สุทธกูล ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด  หัวหน�าหน�วยงานผู�ทํา
การประเมิน ในฐานะผู�รับข�อตกลง และนายพระคะ แปะนุ ตําแหน�ง คนงานท่ัวไป ผู�รับการประเมิน ในฐานะ
ผู�ทําข�อตกลง 
 2.  ข�อตกลงนี้ ใช�สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนท�องถ่ิน ประจําป*
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งท่ี 1) ระหว�างวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 

 3. รายละเอียดข�อตกลง ได�แก� ส�วนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร�อยละ 70) และส�วนท่ี 2 พฤติกรรม
การปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (ร�อยละ 30) รายละเอียดปรากฏตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส�วนท�องถ่ินแนบท�ายข�อตกลงนี้ 

 4. ข�าพเจ�า นางธัญลักษณC  สุทธกูล ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด  ในฐานะผู�รับข�อตกลงได�พิจารณา
และเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนท�องถ่ินท่ีแนบท�ายข�อตกลงนี้  และข�าพเจ�ายินดี  จะทํา
หน�าท่ีกํากับการปฏิบัติภารกิจให�ประสบความสําเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป?าหมายของ นายพระคะ แปะนุ 
ตําแหน�ง คนงานท่ัวไป ให�เป@นไปตามข�อตกลงท่ีจัดทําข้ึนนี้  

 5. ข�าพเจ�า นายพระคะ แปะนุ ตําแหน�ง คนงานท่ัวไป ได�ทําความเข�าใจข�อตกลงตามข�อ 3 แล�ว 
และขอให�คํารับรองข�อตกลงกับ นางธัญลักษณC  สุทธกูล ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด ว�าจะมุ�งม่ันปฏิบัติราชการ
ให�เกิดผลงานท่ีดีตามเป?าหมายของตัวชี้วัดแต�ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให�เกิดประโยชนCสุขต�อหน�วยงานและ
ประชาชน ตามท่ีให�ข�อตกลงไว� 

 6. ผู�รับข�อตกลง และ ผู�ทําข�อตกลง ได�ทําความเข�าใจข�อตกลงในการปฏิบัติงาน และเห็นพ�องกันแล�ว
จึงได�ลงลายมือชื่อไว�เป@นสําคัญ 
  
 
      ลงชื่อ.............................................ผู�รับการประเมิน ลงชื่อ..............................................ผู�รับข�อตกลง 
               (นายพระคะ แปะนุ)                      (นางธัญลักษณC สุทธกูล) 
              ตําแหน�ง คนงานท่ัวไป                              ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด 
           วันท่ี  1  ตุลาคม  2562                                       วันท่ี  1  ตุลาคม  2562   
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ข�อตกลงในการปฏิบัติราชการ 
ระหว�าง หัวหน�าสํานักปลัด และนางสาวเบญจรัตน!  พิจารณ! สังกัดสํานักปลัด 

องค!การบริหารส�วนตําบลแม�วิน ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2563 
***************** 

 1. ข�อตกลงระหว�างนางธัญลักษณC  สุทธกูล ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด  หัวหน�าหน�วยงานผู�ทํา
การประเมิน ในฐานะผู�รับข�อตกลง และนางสาวเบญจรัตนC พิจารณC ตําแหน�ง คนงานท่ัวไป ผู�รับการประเมิน ใน
ฐานะผู�ทําข�อตกลง 
 2.  ข�อตกลงนี้ ใช�สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนท�องถ่ิน ประจําป*
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งท่ี 1) ระหว�างวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 

 3. รายละเอียดข�อตกลง ได�แก� ส�วนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร�อยละ 70) และส�วนท่ี 2 พฤติกรรม
การปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (ร�อยละ 30) รายละเอียดปรากฏตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส�วนท�องถ่ินแนบท�ายข�อตกลงนี้ 

 4. ข�าพเจ�า นางธัญลักษณC  สุทธกูล ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด  ในฐานะผู�รับข�อตกลงได�พิจารณา
และเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนท�องถ่ินท่ีแนบท�ายข�อตกลงนี้  และข�าพเจ�ายินดี  จะทํา
หน�าท่ีกํากับการปฏิบัติภารกิจให�ประสบความสําเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป?าหมายของ นางสาวเบญจรัตนC 
พิจารณC ตําแหน�ง คนงานท่ัวไป ให�เป@นไปตามข�อตกลงท่ีจัดทําข้ึนนี้  

 5. ข�าพเจ�า นางสาวเบญจรัตนC พิจารณC ตําแหน�ง คนงานท่ัวไป ได�ทําความเข�าใจข�อตกลงตามข�อ 
3 แล�ว และขอให�คํารับรองข�อตกลงกับ นางธัญลักษณC  สุทธกูล ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด ว�าจะมุ�งม่ันปฏิบัติ
ราชการให�เกิดผลงานท่ีดีตามเป?าหมายของตัวชี้วัดแต�ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให�เกิดประโยชนCสุขต�อหน�วยงาน
และประชาชน ตามท่ีให�ข�อตกลงไว� 

 6. ผู�รับข�อตกลง และ ผู�ทําข�อตกลง ได�ทําความเข�าใจข�อตกลงในการปฏิบัติงาน และเห็นพ�องกันแล�ว
จึงได�ลงลายมือชื่อไว�เป@นสําคัญ 
  
 
      ลงชื่อ.............................................ผู�รับการประเมิน ลงชื่อ..............................................ผู�รับข�อตกลง 
           (นางสาวเบญจรัตนC พิจารณC)                      (นางธัญลักษณC สุทธกูล) 
              ตําแหน�ง คนงานท่ัวไป                              ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด 
           วันท่ี  1  ตุลาคม  2562                                       วันท่ี  1  ตุลาคม  2562   
 
 
 


