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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

1.  ตรวจสอบหลกัฐาน  เช่น
- ขอ้บญัญติั/เทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย ฯ 
- ขอ้ตกลงความร่วมมือดา้นส่ิงแวดลอ้ม
- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- ภาพถ่าย
- บญัชีลงรายช่ือผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
- หนงัสือแจง้เขา้ร่วมกิจกรรม 
- ฎีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาํปี 2558
- หนงัสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน
หมายเหตุ
- ตวัอยา่งกิจกรรม เช่น การฝึกอบรมให้ความรู
แก่ประชาชน   การเผยแพร่ส่ือเอกสารต่าง ๆ 
การให้ความรู้กบัเด็กในโรงเรียน  เป็นตน้

จาํนวนกิจกรรมเพ่ือให้ความรู้ประชาชนในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
เกณฑก์ารให้คะแนน
     1.  5  กิจกรรม ข้ึนไป
     2.  3 - 4 กิจกรรม
     3.  1 - 2  กิจกรรม
     4.  ไม่ไดด้าํเนินการ 

กองช่างสุขาภิบาล
ฝ่ายจดัการสภาพแวดลอ้มวสัดุใชแ้ลว้
1.  นายกษิดิศ  แสงจนัทร์
2.  นายสมเจตน์  เทพคง
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5

รายงานผลการประเมนิ  

  1. โครงการชุมชนไร้ถงั
  2. โครงการชุมชนคาร์บอนตํ่า 
  3.  โครงการ LA 21
  4.  โครงการคาร์บอนฟตุพร้ินระดบั
เมือง
  5.  โครงการชุมชนน่าอยู ่ ชุมชนสุข
ภาวะ
  6.  โครงการเมืองคาร์บอนตํ่า  เมือง
จกัรยาน  เมืองรู้สู้ภยัพิบติัสู่เมืองน่า
อยูอ่ยา่งย ัง่ยนื
  7.  ศูนยเ์รียนรู้การจดัการขยะมูล
ฝอยบา้นลุ่มพอ้
  8.  ศูนยชุ์มทางลดโลกร้อนทุ่งสง
ข้อเสน

 - จดัเตรียมเอกสารแผนงาน/
โครงการพร้อมภาพถ่าย  ลายเซ็นต์

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจาํปี  2558   4.  ดา้น
การบริการสาธารณะ(15. 
ดา้นการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม) (15.1 จาํนวน
กิจกรรมเพ่ือให้ความรู้
ประชาชนในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม)

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

ตัวช้ีวดัทั่วไป  ตามแบบตรวจรับมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มติิที่ 4  ด้านการบริการสาธารณะ
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

2.  ตรวจสอบหลกัฐาน  เช่น
- ขอ้บญัญติั/เทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย ฯ 
- ขอ้ตกลงความร่วมมือดา้นส่ิงแวดลอ้ม
- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- ภาพถ่าย
- บญัชีลงรายช่ือผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
- หนงัสือแจง้เขา้ร่วมกิจกรรม 
- ฎีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาํปี 2558
- หนงัสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน
หมายเหตุ
- ตวัอยา่งกิจกรรม เช่น การปลูกตน้ไม ้การปลูก
ป่าชายเลน เป็นตน้

จาํนวนกิจกรรมเพ่ือการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
 ( นอกเหนือจากการให้ความรู้ประชาชน )
เกณฑก์ารให้คะแนน
     1.  3  กิจกรรม ข้ึนไป
     2.  2  กิจกรรม
     3.  1  กิจกรรม
     4.  ไม่ไดด้าํเนินการ

กองช่างสุขาภิบาล
ฝ่ายจดัการสภาพแวดลอ้มวสัดุใชแ้ลว้
1.  นายกษิดิศ  แสงจนัทร์
2.  นายสมเจตน์  เทพคง
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รายงานผลการประเมนิ  

  1. โครงการชุมชนไร้ถงั
  2. โครงการชุมชนคาร์บอนตํ่า 
  3.  โครงการ LA 21
    - กิจกรรมจดัทาํไบโอแก๊สจากมูล
ฝอย
  4.  โครงการคาร์บอนฟตุพร้ินระดบั
เมือง
  5.  โครงการชุมชนน่าอยู ่ ชุมชนสุข
ภาวะ
  6.  โครงการเมืองคาร์บอนตํ่า  เมือง
จกัรยาน  เมืองรู้สู้ภยัพิบติัสู่เมืองน่า
อยูอ่ยา่งย ัง่ยนื
  7.  โครงการฝายมีชีวิตบา้นในหวงั
  8.  โครงการป่าชุมชนเขาปรีดี

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจาํปี  2558   4.  ดา้น
การบริการสาธารณะ(15. 
ดา้นการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม) (15.2 จาํนวน
กิจกรรมเพ่ือการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ )
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

3. ตรวจสอบหลกัฐานจาก
- ฐานขอ้มูลขยะมูลฝอยท่ีเป็นปัจจุบนั
- เทศบญัญติั/ขอ้บญัญติั งบประมาณรายจ่ายฯ
- กิจกรรมท่ี อปท. จดั หรือ สนบัสนุนการจดั
- ภาพถ่ายกิจกรรมการอบรมให้ ความรู้ การรณรงค ์การ
ลด คดัแยก และนาํขยะมูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่
- ภาพถ่ายการเก็บรวบรวม ขนส่ง และการกาํจดัขยะมูล
ฝอยท่ีบ่อฝังกลบปลายทางขยะในชุมชน  แบ่งเป็น  4 
ประเภทหลกั ไดแ้ก่ ขยะทัว่ไป ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์
 และ ขยะอนัตราย
หลกัการจดัการขยะ มี 4 ประเภท
1. การป้องกนัไม่ให้เกิดขยะ เป็นการจดัการ ณ จุดกาํเนิด
ขยะ โดยอบรม/รณรงคใ์ห้ประชาชนคิด ก่อนบริโภค 
เลือกบริโภคสินคา้หรือ บริการท่ีก่อใหเกิดขยะนอ้ย
2. การควบคุมปริมาณขยะเป็นการจดัการระหวา่งทาง
ก่อนท่ีจะนาํไปกาํจดั เช่น ธนาคารขยะรีไซเคิล  การทาํ
ปุ๋ ยหมกั
3.  การรวบรวมและขนส่งอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น มี
จาํนวนภาชนะรองรับขยะ รถเก็บขยะ  และพนกังาน
ประจาํรถอยา่งเพียงพอ
4.  การกาํจดัขยะมูลฝอยอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล เนน้การ
จดัการ  ณ ปลายทาง หรือการฝังกลบอยา่งถูกหลกั
สุขาภิบาล การเผาโดยใชค้วามร้อนสูง
× อบจ. ไม่ตองประเมินในขอ้น้ี

  จาํนวนกิจกรรมเพ่ือการจดัการขยะ
1. มีการจดัทาํฐานขอ้มูลขยะมูลฝอยท่ีเป็น ปัจจุบนัและ
สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ในการ จดัการได้
2. มีแผนการจดัการ/แผนปฏิบติัการ/ โครงการ/กิจกรรม
เก่ียวกบัการจดัการขยะ ในเทศบญัญติั/ขอ้บญัญติั
3. มีการอบรมให้ความรู้/ศึกษาดูงานดา้น การจดัการขยะ/มี
กิจกรรมรณรงคเ์พ่ือป้องกนั ไม่ให้เกิดขยะ
4. มีการลด คดัแยกและนาํขยะมูลฝอย กลบัมาใชป้ระโยชน์ 
(3 Rs; Reduce, Reuse, Recycle)
5. มีการนาํขยะมูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์ในอตัราไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 15 เม่ือเทียบกบั อตัราการเกิดขยะมูลฝอย
6. มีระบบการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะ อยา่งมี
ประสิทธิภาพ
7. มีระบบการจดัการขยะอยา่งถูกหลกั สุขาภิบาล
เกณฑ์การให้คะแนน

     1.  3  กิจกรรม ข้ึนไป
     2.  2  กิจกรรม
     3.  1  กิจกรรม
     4.  ไม่ไดด้าํเนินการ
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รายงานผลการประเมนิ  

  1. กิจกรรมธนาคารวสัดุรีไซเคิล
  2. กิจกรรมกาํจดัขยะอินทรียด์ว้ย
การเล้ียงไสเ้ดือนดิน
  3. กิจกรรมกาํจดัขยะอินทรียด์ว้ย
การเล้ียงสุกร
  4. กิจกรรมกาํจดัขยะอินทรียด์ว้ย
การผลิตแก๊สชีวภาพ
  5.  กิจกรรมผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF  
  6.  กิจกรรมโรงเรียนไร้ถงั (ร.ร.ท.
วดัชยัชุมพล , ร.ร.ท.วดัโคกสะทอ้น)
  7.  การจดัการขยะอนัตราย
  8.  ขอ้มูลขยะมูลฝอย
  9.  ระบบรวบรวมและขนส่งขยะ

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจาํปี  2558   4.  ดา้น
การบริการสาธารณะ(15. 
ดา้นการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม) (15.3จาํนวน
กิจกรรมเพ่ือการจดัการขยะ )
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

กองช่างสุขาภิบาล
ฝ่ายจดัการสภาพแวดลอ้มวสัดุใชแ้ลว้
1.  นายกษิดิศ  แสงจนัทร์
2.  นายสมเจตน์  เทพคง
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

4. ตรวจสอบหลกัฐานจาก
- บนัทึกการสาํรวจสภาพปัญหาของนํ้าเสีย
- ขอ้บญัญติั/เทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย ฯ 
- กิจกรรมท่ี อปท. จดั หรือสนบัสนุนการจดั
- ภาพถ่ายกิจกรรม/โครงการ
- ขอ้มูล/แบบรายงานดา้นนํ้าเสีย
หมายเหตุ

  นํ้าเสีย  หมายถึง  นํ้าท่ีผ่านการนาํไปใช้
ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ครัวเรือน  
โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม  นํ้าเสียจึงมี
ส่วนประกอบต่างๆ  ท่ีมาจากกิจกรรมท่ีเป็น
แหล่งกาํเนิดของมนัปะปนอยูใ่นของเหลว  ซ่ึง
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีตอ้งรวบรวมแบบ
บนัทึกหรือรายงานผลการทาํงานของระบบ
บาํบดันํ้าเสียของเจา้ของ  หรือผูค้รอบครอง
แหล่งกาํเนินมลพิษ ตามมาตรา 80 พ.ร.บ.
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
พ.ศ.2535
หมายเหตุ  อบจ. ไม่ตอ้งประเมินในขอ้น้ี

จาํนวนกิจกรรมเพ่ือการจดัการนํ้าเสีย
1) มีการสาํรวจสภาพปัญหาของนํ้าเสียในทอ้งถ่ิน
2) มีโครงการ/กิจกรรมเก่ียวกบัการจดัการนํ้าเสียในเทศ
บญัญติั
3) มีการอบรมให้ความรู้/ศึกษาดูงานดา้นการอนุรักษห์รือ
การจดัการนํ้าเสียให้แก่ประชาชน/มีกิจกรรมการรณรงคก์าร
ใชน้ํ้าอยา่งประหยดัอยา่งต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม
4) มีกิจกรรมการปฏิบติัเพ่ือส่งเสริมการบาํบดันํ้าเสีย
ครัวเรือนอยา่งต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม
5) มีการรวบรวมแบบบนัทึกขอ้มูล  หรือ  รายงานดา้นนํ้า
เสียตามมาตรา 80 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535
เกณฑก์ารให้คะแนน
     1.  3  กิจกรรม ข้ึนไป
     2.  2  กิจกรรม
     3.  1  กิจกรรม
     4.  ไม่ไดด้าํเนินการ
กองช่างสุขาภิบาล
ฝ่ายจดัการสภาพแวดลอ้มวสัดุใชแ้ลว้
1.  นายกษิดิศ  แสงจนัทร์

5
3
1
0
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รายงานผลการประเมนิ  

  1. ขอ้มูลการจดัการนํ้าเสียชุมชน
  2. โครงการบาํบดันํ้าเสียดว้ยนํ้า
หมกัชีวภาพ
  3. การจดัทาํขอ้มูลดา้นนํ้าเสียตาม
มาตรา 80
  4. โครงการเครือข่ายอนุรักษค์ลอง
  5. การนาํนํ้าผ่านการบาํบดัแลว้มา
ใชง้าน  (ลา้งรถขยะ , รดนํ้าตน้ไม)้  
  6. ให้บริการศึกษาดูงานดา้นการ
จดัการนํ้าเสีย

ข้อเสนอแนะ

ให้สาํรวจวา่มีปริมาณนํ้าเสียเท่าไหร่

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจาํปี  2558   4.  ดา้น
การบริการสาธารณะ(15. 
ดา้นการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม) (154  .จาํนวน
กิจกรรมเพ่ือการจดัการนํ้า
เสีย)


