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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

1. การรายงานฐานะการเงินการคลงั
     - ตรวจสอบหลกัฐาน  เอกสารส่งงบแสดง
ฐานะการเงิน ฯ ให้ สตง.
(งานการเงินและบญัชี  การคลงั)

กองคลงั  
งานการเงินและบญัชี  
1. นางอุไรลกัษณ์ ชายา
2. นางอุบล  ใหม่ละเอียด
3. นางจินตนา  ปทุมมณี
4. นางศิรินทิพย ์ เมืองไทย

อปท.  จดัท างบแสดงฐานะการเงินและรายงานการเงินต่าง ๆ
 ประจ าปีงบประมาณ 2558  ส่งให้  สตง.  และ ส านกังาน
คลงัจงัหวดั  ภายใน  
     1.  ภายในวนัท่ี  31  ต.ค.  2558
     2.  ภายในวนัท่ี  30  พ.ย  2558
     3.  ภายในวนัท่ี 29  ธ.ค.  2558
     4.  เกินกวา่วนัท่ี   29  ธ.ค.  2558
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รายงานผลการประเมนิ

  จดัท างบแสดงฐานะการเงินและ
รายงานการเงินต่าง ๆ ประจ าปี
งบประมาณ 2558  ส่งให้  สตง.  
และ ส านกังานคลงัจงัหวดั  เม่ือ
วนัท่ี  29 ตุลาคม 2558 ตาม หนงัสือ
 นศ 52203/3492 ลว  30 ตุลาคม 
2558

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558  ดา้นการ
บริหารจดัการ (1. การ
บริหารภารกิจเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน) 
(1.9 จดัท างบแสดงฐานะ
การเงินและรายงานการเงิน
ต่าง ๆ ส่งให้ สตง.และ 
ส านกังานคลงัจงัหวดั )

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

ตัวช้ีวดัทั่วไป  ตามแบบตรวจรับมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มติิที่  1  ด้านการบริหารจัดการ
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

2. การบริหารพสัดุ
     - ตรวจสอบหลกัฐาน เอกสาร เช่น รายงานขอ
อนุมติัจดัซ้ือจดัจา้ง ค  าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ
จดัหาพสัดุ หนงัสือส่งประกาศ  สญัญาการจดัซ้ือ 
จดัจา้ง 

-  สุ่มตรวจจากโครงการท่ีมีการสอบราคาหรือ
ประกวดราคา ร้อยละ 10 และไม่นอ้ยกวา่ 5 
โครงการ  หากไม่มี  ให้สุ่มตรวจจากโครงการท่ี
ใชวิ้ธีตกลงราคา
- หาก อปท. ไม่มีงานก่อสร้างไม่ตอ้งประเมิน ขอ้ 3
 - หาก อปท. ไม่มีการจดัซ้ือครุภณัฑ ์ไม่ตอ้ง
ประเมินขอ้ 6

กองคลงั
1.  นายจริน  ทองทิพย์
2. นางสุดารัตน์   อ้ิงวงัโส

 การบริหารพสัดุ อปท. ด าเนินการ  ดงัต่อไปน้ี 
     1.  จดัท ารายงานขออนุมติัจดัซ้ือจดัจา้งต่อผูมี้อ  านาจ
สั่งซ้ือสั่งจา้ง
     2.  มีการส่งประกาศและเอกสารการสอบราคา ประกวด
ราคา  ไปเผยแพร่ตามหลกัเกณฑท่ี์ระเบียบก าหนด
     3.  จดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์งานก่อสร้างในพ้ืนท่ี
    4.   เผยแพร่ผลการจดัซ้ือจดัจา้งของแต่ละโครงการให้
ประชาชนทราบ
     5.  มีการประกาศวนั  เวลา  และสถานท่ีการตรวจรับงาน
จา้งให้ประชาชนทราบล่วงหนา้
     6.  จดัท าทะเบียบคุมครุภณัฑ์
เกณฑ์การให้คะแนน

          - ด าเนินการรวม  6 ขอ้
          - ด าเนินการรวม 4-5  ขอ้
         -  ด าเนินการรวม  2-3  ขอ้
         - ด าเนินการรวมนอ้ยกวา่  2  ขอ้
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รายงานผลการประเมนิ

  ด าเนินการตั้งแต่ขอ้ 1 - 6

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558  ดา้นการ
บริหารจดัการ (3. การ
บริหารภารกิจอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดความ
คุม้ค่าในเชิงภารกิจ) (3.1 
การบริหารพสัดุ อปท. )
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

3. การประหยดังบประมาณจาการจดัซ้ือจดัจา้ง
ตามระเบียบ มท. วา่ดว้ยการพสัดุฯ 
- ตรวจสอบหลกัฐานเอกสาร เทศบญัญติั/
ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558  
สญัญาจดัซ้ือจดัจา้ง  หรือฏีกา เบิกจ่ายเงิน (น ามา
ค านวณเฉพาะโครงการท่ีไดมี้การจดัซ้ือจดัจา้งใน
 หมวดครุภณัฑ ์ท่ีดิน  และส่ิงก่อสร้าง  ซ่ึงจดัซ้ือ
จดัจา้งโดยวิธีสอบราคา  หรือ ประกวดราคา  
หรือการประมูลดว้ย ระบบอิเล็กทรอนกิส์ (e - 
Auction)

กองคลงั
1.  นายจริน  ทองทิพย์
2. นางสุดารัตน์   อ้ิงวงัโส

ร้อยละของงบประมาณท่ี อปท. ประหยดัไดจ้ากการ
ด าเนินการสอบราคา หรือประกวดราคา  หรือการประมูล
ดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ของโครงการใน
หมวดครุภณัฑ ์ ท่ีดิน  และส่ิงก่อสร้าง  (เฉพาะในโครงการ
ในเทศบญัญติั/ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี)
     1. เกินร้อยละ  5  ข้ึนไป
     2. เกินร้อยละ 2.5 แต่ไม่เกินร้อยละ 5
     3. เกินร้อยละ 0 แต่ไม่เกินร้อยละ 2.5
     4.  ร้อยละ 0

วธีิค านวณ
 งบตามขอ้บญัญติัของโครงการท่ีมีการจดัซ้ือจดัจา้ง - วงเงินตามสญัญา
 x 100

                 งบตามขอ้บญัญติัของโครงการท่ีมีการจดัซ้ือจดัจา้ง 
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รายงานผลการประเมนิ

 = 182,103636.36 -
    175,3916173.36 x100
        182,103636.36
= 3.69%

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558  ดา้นการ
บริหารจดัการ (3. การ
บริหารภารกิจอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดความ
คุม้ค่าในเชิงภารกิจ) (3.2 
การประหยดังบประมาณ ฯ)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

4. ตรวจสอบหลกัฐานการเบิกจ่ายหรือสรุป
รายงานการเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ 2558 
(ไม่รวมการกนัเงินเหล่ือมปี)

กองคลงั
งานสถิติการคลงั
1.  นางประทุม  หีดจนัทร์

การใชจ่้ายงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน หมวดครุภณัฑ ์
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง พิจารณาจากการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 
2558
 (ไม่รวมการกนัเงินเหล่ือมปี)
  เกินร้อยละ 80 ข้ึนไป
 เกินร้อยละ 75 แต่ไม่เกินร้อยละ 80
 เกินร้อยละ 60 แต่ไม่เกินร้อยละ 75
 ไม่เกินร้อยละ 60
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รายงานผลการประเมนิ

= 40,272,025.03 x100
         46,684,068
= 86.27%

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558 (3. การ
บริหารภารกิจอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดความ
คุม้ค่าเชิงภารกิจ)  (3.5  การ
ใชจ่้ายงบประมาณรายจ่าย 
งบลงทุน หมวดครุภณัฑ ์
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ฯ)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

5. การติดตามการด าเนินการเกี่ยวกับระเบียบ มท.

 ว่าด้วยการพัสดุ

     - ตรวจจากประกาศจดัซ้ือจดัจา้ง,ขอ้บญัญติั/
เทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย ฯ
 หมายเหตุ กรณีท่ีไม่มีการจดัซ้ือจดัจา้งวิธีสอบ
ราคาและประกวดราคาไม่ตอ้งน ามาเป็นฐานใน
การค านวณคะแนน

กองคลงั
1.  นายจริน  ทองทิพย์
2. นางสุดารัตน์   อ้ิงวงัโส

 มีการใชส้ถานท่ีกลางส าหรับปิดประกาศรับซอง เปิดซอง
สอบราคา และประกวดราคา
     1.  มีการใชส้ถานท่ีกลางส าหรับปิดประกาศรับซองและ
เปิดซอง ทั้งวิธีสอบราคาและประกวดราคา 
     2. มีการใชส้ถานท่ีกลาง ทั้งวิธีสอบราคาและประกวด
ราคา แต่ไดด้ าเนินการเฉพาะการปิดประกาศ รับซอง หรือ
เปิดซอง 
     3.  มีการใชส้ถานท่ีกลางเฉพาะวิธีสอบราคาหรือประกวด
ราคาและไดด้ าเนินการเฉพาะการปิดประกาศ รับซอง หรือ
เปิดซอง
    4. ไม่มีการใชส้ถานท่ีกลาง
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รายงานผลการประเมนิ

 - ใชท่ี้วา่การอ าเภอทุ่งสงเป็น
สถานท่ีกลาง

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558  3. ดา้นการ
บริหารงานการเงินและการ
คลงั(1. การจดัท า
งบประมาณและการพสัดุ) 
(1.2 มีการใชส้ถานท่ีกลาง
ส าหรับปิดประกาศรับซอง 
เปิดซองสอบราคา และ
ประกวดราคา)

5.  ด้านการบริหารงานการเงนิและการคลัง
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

6.  พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542  มาตรา 103/7
 วรรคหน่ึง ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2554
  - หนงัสือ ท่ี มท 0808.2/ว 2120  ลว. 2 ต.ค.2556
  - ให้ตรวจสอบหลกัฐานจากค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง,   บนัทึกขอ
อนุมติั/
เห็นชอบราคากลาง  และการเปิดเผยราคากลาง
ตามสถานท่ีท่ีก าหนด
  - ตรวจสอบหลกัฐานขอ้ทกัทว้งท่ีเป็นลายลกัษณ์
อกัษรของ สตง. /จงัหวดั/  สถ. หรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง
หมายเหตุ ถา้ไม่มีหน่วยงานเขา้ตรวจสอบไม่ตอ้ง
น ามาเป็นฐาน ในการค านวณคะแนน

การด าเนินการเก่ียวกบัราคากลาง
1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง
2) มีการขออนุมติัเห็นชอบราคากลาง
3) มีการเปิดเผยราคากลางตามทางการเปิดเผยราคากลางของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.
เกณฑ์การให้คะแนน :
□ ด าเนินการรวม 3 ขอ้
□ ด าเนินการรวม 2 ขอ้
□ ด าเนินการรวม 1 ขอ้
□ ไม่ด าเนินการ

กองคลงั
1.  นายจริน  ทองทิพย์
2. นางสุดารัตน์   อ้ิงวงัโส
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รายงานผลการประเมนิ

ด าเนินการครบทั้ง ดงัน้ี
(1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการ
ก าหนดราคากลาง
(2) มีการขออนุมติัเห็นชอบราคา
กลาง
(3) มีการเปิดเผยราคากลางตาม
ทางการเปิดเผยราคากลางของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558  3. ดา้นการ
บริหารงานการเงินและการ
คลงั(1. การจดัท า
งบประมาณและการพสัดุ) 
(1.3  การด าเนินการเก่ียวกบั
ราคากลาง)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

7. ตรวจสอบหลกัฐานจาก  ขอ้ทกัทว้งท่ีเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรของ  สตง. /จงัหวดั/บุคลากร สถ. 
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
หมายเหตุ  ถา้ไม่มีหน่วยงานเขา้ตรวจสอบไม่
ตอ้งน ามาเป็นฐานในการค านวณคะแนน

กองคลงั
1.  นายจริน  ทองทิพย์
2. นางสุดารัตน์   อ้ิงวงัโส

 มีการทกัทว้งดา้นการพสัดุประจ าปีงบประมาณ 2558  จาก
หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีตรวจสอบ
     1. ไม่มี
     2. มี 1 เร่ือง
     3. มี 2 เร่ือง 
    4. มี 3 เร่ือง ข้ึนไป

5
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รายงานผลการประเมนิ

ยงัไม่มีการเขา้ตรวจ

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558  3. ดา้นการ
บริหารงานการเงินและการ
คลงั  (1. การจดัท า
งบประมาณและการพสัดุ) 
(1.4 มีการทกัทว้งดา้นการ
พสัดุประจ าปีงบประมาณ 
2553จากหน่วยงานท่ีมี
หนา้ท่ีตรวจสอบ)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

8.  ประกาศ คตง. เร่ืองการจดัท าแผนปฏิบติัการ
จดัซ้ือจดัจา้ง พ.ศ. 2546  ขอ้ 4 – 5 (ตรวจแผนการ
จดัซ้ือจดัจา้งประจ าปีงบประมาณ)
หมายเหตุ  ถา้ไม่มีงบประมาณตามประกาศ คตง. 
ไม่ตอ้งน ามาเป็นฐานในการค านวณคะแนน

กองคลงั
1.  นายจริน  ทองทิพย์
2. นางสุดารัตน์   อ้ิงวงัโส

มีการจดัท าแผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้ง
     1. มีแผนและจดัซ้ือจดัจา้งตามท่ีปรากฎในแผน
     2. มีแผนแต่ไม่ด าเนินการตามแผน
     3. มีแผนแต่จดัท าแผนไม่ถูกตอ้ง
     4.  ไม่มีแผน

5
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5
รายงานผลการประเมนิ

 มีแผนและจดัซ้ือจดัจา้งตามท่ี
ปรากฎในแผน
 
ข้อเสนอแนะ

ให้เปรียบเทียบระหวา่งแผนจดัซ้ือ
จดัจา้งกบัการจดัซ้ือจดัจา้งวา่
เป็นไปตามแผนหรือไม่

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558   3. ดา้นการ
บริหารงานการเงินและการ
คลงั  (1. การจดัท า
งบประมาณและการพสัดุ) 
(1.5  มีการจดัท าแผนปฏิบติั
การจดัซ้ือจดัจา้ง)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

9. ให้ตรวจสอบจากวนั/เดือน/ปี ท่ี อปท. ได้
รายงานขอ้มูลสถิติการคลงัปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ผ่านระบบฐานขอ้มูลกลาง อปท.(INFO)  
ซ่ึงจะตอ้งรายงานให้แลว้เสร็จภายในวนัท่ี 31 ต.ค.
 2558  และระบบฐานขอ้มูลกลางจะปิดระบบการ
รายงานขอ้มูลภายในวนัท่ี 20 พ.ย.2558
- หนงัสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.3/ว 1959 ลว 9 
ก.ย. 2556  เร่ือง  การจดัเก็บขอ้มูลสถิติการคลงั
ทอ้งถ่ิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557

 การรายงานสถิติการคลงัทอ้งถ่ินประจ าปีงบประมาณ 2558 
 ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดส้ินปีงบประมาณ
□ ภายในวนัท่ี 31 ต.ค. 2558
□ ภายในวนัท่ี 1 - 10 พ.ย. 2558
□ ภายในวนัท่ี 11 - 20 พ.ย. 2558
□ ส่งหลงัจากวนัท่ี 20 พ.ย. 2558

กองคลงั
งานสถิติการคลงั
1.  นางประทุม  หีดจนัทร์
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รายงานผลการประเมนิ

จดัส่งภายหลงั  20  พฤศจิกายน 
2558

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558   3. ดา้นการ
บริหารงานการเงินและการ
คลงั (2. การจดัเก็บรายได)้ ( 
2.2.2  การรายงานสถิติการ
คลงัทอ้งถ่ินประจ าปี
งบประมาณ 2558  ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดส้ิน
ปีงบประมาณ)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

 10. ให้ตรวจสอบจากการประชาสมัพนัธ์การ
จดัเก็บภาษีในรูปแบบต่างๆ เช่น 
1. เวบ็ไซต์
2. จดหมายข่าว
3. ป้ายประชาสมัพนัธ์
4. ส่ือส่ิงพิมพ ์(แผ่นพบั โปสเตอร์ ฯลฯ)
5.  หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย/วิทยชุุมชน
6. หน่วยประชาสมัพนัธ์เคล่ือนท่ี
7. จดหมายแจง้ผูเ้สียภาษีโดยตรง

การประชาสมัพนัธ์หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัเก็บภาษี
□ โดยส่ือประชาสมัพนัธ์ 7 รูปแบบ ข้ึนไป
□ โดยส่ือประชาสมัพนัธ์ 6 รูปแบบ
□ โดยส่ือประชาสมัพนัธ์ 5 รูปแบบ
□ โดยส่ือประชาสมัพนัธ์นอ้ยกวา่ 5 รูปแบบ

กองคลงั
งานฝ่ายพฒันารายได ้งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
1. นายจริน     ทองทิพย์
2. นางอจัฉรา  แผ่นทอง
3. นางอสันีย ์ จอง
4. นางจิติมา  สายสิงห์

5
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5
รายงานผลการประเมนิ

1.หนงัสือแจง้เตือน
2.เวบ็ไชด์
3.ป้ายประชาสมัพนัธ์
4.หอกระจ่ายข่าว
5.รถประชาสมัพนัธ์เคล่ือนท่ี
6.ส่ิงตีพิมพ์
7.แผ่นพบัประชาสมัพนัธ์

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558   3. ดา้นการ
บริหารงานการเงินและการ
คลงั (2. การจดัเก็บรายได)้ ( 
2.2.3 การประชาสมัพนัธ์
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัเก็บ
ภาษี)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

11. การจดัท าแผนท่ีแม่บท  มีขั้นตอนดงัน้ี
(1) ถ่ายระวางท่ีดิน (พิมพข์าว)
(2) สแกนระวางท่ีดิน  (เป็นไฟลภ์าพ)
(3) จดัท าแนวเขตการปกครองในระวางท่ีดิน
(4) แบ่งเขต (Zone) ในระวางท่ีดิน
(5) แบ่งเขตยอ่ย (Block)
(6) จดัท ารูปแปลงท่ีดิน
การตรวจสอบการจดัท าแผนท่ีแม่บท
มีดงัน้ี
1. การจดัท าแผนท่ีแม่บทให้
ตรวจสอบจากโครงการจดัท าแผนท่ีภาษีฯ ของ 
อปท. โดย อปท. อาจจะจดัท าแผนท่ีแม่บท
ครอบคลุมทั้งพ้ืนท่ีหรือเพียงบางส่วนของพ้ืนท่ีก็
ได้
2. กรณี อปท. ไดจ้ดัท าดว้ยระบบมือและระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรืออยา่งใดอยา่งหน่ึง ให้
ถือวา่ไดค้ะแนนในขอ้น้ี
3. กรณี อปท. จดัท าดว้ยโปรแกรมระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์(LTAX GIS) ของ สถ. หรือ
ดว้ยโปรแกรมของหน่วยงานอ่ืน   ให้ตรวจสอบ

การจดัท าแผนท่ีแม่บท
(1) ถ่ายระวางท่ีดิน (พิมพข์าว)
(2) สแกนระวางท่ีดิน  (เป็นไฟลภ์าพ)
(3) จดัท าแนวเขตการปกครองในระวางท่ีดิน
(4) แบ่งเขต (Zone) ในระวางท่ีดิน
(5) แบ่งเขตยอ่ย (Block)
(6) จดัท ารูปแปลงท่ีดิน
เกณฑ์การให้คะแนน :

□ ด าเนินการแลว้ตั้งแต่ขั้นตอนท่ี (4) ข้ึนไป
□ ด าเนินการแลว้ในขั้นตอนท่ี (3)
□ ด าเนินการในขั้นตอนท่ี (1) หรือ (2)
□ ไม่ไดด้ าเนินการในขั้นตอนใดๆ
กองคลงั
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รายงานผลการประเมนิ

1.ถ่ายระวา่งท่ีดิน (พิมพข์าว)
2.สแกนระหวา่งท่ีดิน (เป็นไฟล์
ภาพ)
3.จดัท าแนวเขตการปกครองใน
ระหวา่งท่ีดิน
4.แบ่งเขต (Zone) ในระหวา่งท่ีดิน
5.แบ่งเขตยอ่ย (Block)
6.จดัรูปแบบแปลงท่ีดิน

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558   3. ดา้นการ
บริหารงานการเงินและการ
คลงั (2. การจดัเก็บรายได)้ ( 
2.2.4 การจดัท าแผนท่ีแม่บท)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

จะตอ้งปรากฏขอ้มูลแผนท่ีแม่บทตามขั้นตอนท่ี 
(1) – (6)
4. กรณี อปท. ไดจ้ดัท าแผนท่ีแม่บทในขั้นตอนท่ี 
(2) แลว้ ให้ถือวา่ไดด้ าเนินการในขั้นตอนท่ี (1) 
เสร็จแลว้ 
5. กรณีพ้ืนท่ี อปท. ใดมีเอกสารท่ีดินเป็น สปก.4 -
 01 หาก อปท. ไดรั้บขอ้มูลจากส านกังานปฏิรูป
ท่ีดินจงัหวดั ซ่ึงเป็นไฟล ์Auto cat ให้ถือวา่ได้
ด าเนินการในขั้นตอนท่ี   (1)  และ (2) แลว้
หมายเหตุ ในกรณีพ้ืนท่ีของ อปท. ใดไม่มี
เอกสารท่ีดินทั้งพ้ืนท่ี  (ไม่มีระวางท่ีดิน) ไม่ตอ้ง
น าขอ้ 2.2.4 น้ีมาประเมิน

ฝ่ายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น
1.  นางคนึงนิจ  กิตติอุดมพร
2. นางอจัฉรา  แผ่นทอง
3. นายธรรมนูญ  เมืองไทย
4. นางสุจิตรา  รัตนพนัธ์
5. นายอภิเดช  เหมทานนท์
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

12.  การตรวจสอบการคดัลอกขอ้มูลท่ีดิน  มีดงัน้ี
1. ในการคดัลอกขอ้มูลท่ีดิน อปท. จะตอ้งขอถ่าย
เอกสารสารบบท่ีดิน (ทด.1 ทด.9 นส.5) หรือ
พิมพจ์ากระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์  (LIS) ของ
 สนง.ท่ีดิน แลว้คดัลอกขอมูลท่ีดินลงในแบบ
ส ารวจขอ้มูลท่ีดิน (ผ.ท.1) ทุกแปลงและก าหนด
รหสัแปลงท่ีดินตามแผนท่ีแม่บทท่ีไดจ้ดัท าเสร็จ
แลว้
2. การตรวจสอบวา่ อปท. มีจ  านวนแปลงท่ีดิน
จ านวนก่ีแปลง โดยตรวจสอบจากแผนท่ีแม่บท
ตามโครงการจดัท าแผนท่ีภาษีฯ ของแต่ละ อปท.
3. สูตรการค านวณ
จ านวนแปลงท่ีดินท่ีคดัลอกลง ผ.ท. 1 X 100
จ านวนแปลงท่ีดินตามแผนท่ีแม่บทฯ
4. กรณี อปท. ใดไม่ไดจ้ดัท าแผนท่ีแม่บทตาม
โครงการจดัท าแผนท่ีภาษีฯ  จะไม่ไดค้ะแนนใน
ขอ้น้ี
หมายเหตุ   ในกรณีพ้ืนท่ีของ อปท. ใดไม่มี
เอกสารท่ีดินทั้งพ้ืนท่ี  (ไม่มีระวางท่ีดิน) ไม่ตอ้ง
น าขอ้ 2.2.5 นีมาประเมิน

 ผลการคดัลอกขอ้มูลท่ีดิน
□ คดัลอกขอ้มูลลงในแบบส ารวจขอ้มูลท่ีดิน  (ผ.ท.1)
ไดต้ั้งแต่ร้อยละ 70.01 ข้ึนไป ของแปลงท่ีดินจากแผนท่ี
แม่บทตามโครงการจดัท าแผนท่ีภาษีฯ ของแต่ละ อปท.
□ คดัลอกขอ้มูลลงในแบบส ารวจขอ้มูลท่ีดิน  (ผ.ท.1)
ไดต้ั้งแต่ร้อยละ 35.01 - 70.00 ของแปลงท่ีดินจาก
แผนท่ีแม่บทตามโครงการจดัท าแผนท่ีภาษีฯ    ของแต่ละ   
อปท.
□ คดัลอกขอ้มูลลงในแบบส ารวจขอ้มูลท่ีดิน  (ผ.ท.1)
ไดไ้ม่เกินร้อยละ 35.00 ของแปลงท่ีดินจากแผนท่ีแม่บท
ตามโครงการจดัท าแผนท่ีภาษีฯ ของแต่ละ อปท.
□ ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

กองคลงั
ฝ่ายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น
1.  นางคนึงนิจ  กิตติอุดมพร
2. นางอจัฉรา  แผ่นทอง
3. นายธรรมนูญ  เมืองไทย
4. นางสุจิตรา  รัตนพนัธ์
5. นายอภิเดช  เหมทานนท์
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รายงานผลการประเมนิ

คดัลอกขอ้มูลลงในแบบส ารวจ
ขอ้มูลท่ีดิน  (ผ.ท.1)  ไดต้ั้งแต่ร้อย
ละ 100 ของแปลงท่ีดินจากแผนท่ี
แม่บทตามโครงการจดัท าแผนท่ี
ภาษีฯ 

 =       12,641X100
              12,641
 =       100

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558   3. ดา้นการ
บริหารงานการเงินและการ
คลงั (2. การจดัเก็บรายได)้ ( 
2.2.5  ผลการคดัลอกขอ้มูล
ท่ีดิน)
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13.  การตรวจสอบการส ารวจขอ้มูลภาคสนาม มี
ดงน้ี
1. การส ารวจขอ้มูลสนาม หมายถึง อปท.  จะตอ้ง
ออกส ารวจรายละเอียดขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์น
ต่างๆ ของประชาชนในพ้ืนท่ี โดยขอ้มูลเก่ียวกบั
ท่ีดินจะบนัทึกลงในแบบ ผ.ท.1
ขอ้มูลเก่ียวกบัโรงเรือนและส่ิงปลูกสร้างจะ
บนัทึกลงในแบบ ผ.ท.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัป้ายและ
การประกอบการคา้จะบนัทึกลงในแบบ ผ.ท.3
2. การตรวจสอบวา่ อปท. มีจ  านวนแปลงท่ีดิน
จากขอ้มูลแผนท่ีแม่บทแต่ละแผ่นตามโครงการ
จดัท าแผนท่ีภาษีฯ ของแต่ละ อปท.
3. สูตรการค านวณ
จ านวนแปลงท่ีดินส ารวจขอ้มูลภาคสนาม X 100
จ านวนแปลงท่ีดินตามแผนท่ีแม่บทฯ
4. ให้ตรวจสอบวา่ อปท. ไดมี้การส ารวจขอ้มูล
ภาคสนามไดเ้ป็นร้อยละเท่าไรของจ านวนแปลง
ท่ีดินทั้งหมด ตามขอ้ 2
หมายเหตุ ในกรณีพ้ืนท่ีของ อปท. ใดไม่มี
เอกสารท่ีดินทั้งพ้ืนท่ี   (ไม่มีระวางท่ีดิน) ไม่ตอ้ง

ผลการส ารวจขอ้มูลภาคสนาม 
□ ส ารวจขอ้มูลภาคสนามไดต้ั้งแต่ร้อยละ 70.01 ข้ึนไป ของ
แปลงท่ีดินจากแผนท่ีแม่บทตามโครงการจดัท าแผนท่ีภาษีฯ 
ของแต่ละ อปท.
□ ส ารวจขอ้มูลภาคสนามไดต้ั้งแต่ร้อยละ 35.01 - 70.00 
ของแปลงท่ีดินจากแผนท่ีแม่บทตามโครงการจดัท าแผนท่ี
ภาษีฯ ของแต่ละ อปท.
□ ส ารวจขอ้มูลภาคสนามไดไ้ม่เกินร้อยละ  35.00 ของ
แปลงท่ีดินจากแผนท่ีแม่บทตามโครงการจดัท าแผนท่ีภาษีฯ 
ของแต่ละ อปท.
□ ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

กองคลงั
ฝ่ายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น
1.  นางคนึงนิจ  กิตติอุดมพร
2. นางอจัฉรา  แผ่นทอง
3. นายธรรมนูญ  เมืองไทย
4. นางสุจิตรา  รัตนพนัธ์
5. นายอภิเดช  เหมทานนท์
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รายงานผลการประเมนิ

ส ารวจขอ้มูลภาคสนามไดต้ั้งแต่
ร้อยละ 100 ของแปลงท่ีดินจาก
แผนท่ีแม่บทตามโครงการจดัท า
แผนท่ีภาษีฯ

 =       12,641X100
              12,641
 =       100

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558  3. ดา้นการ
บริหารงานการเงินและการ
คลงั (2. การจดัเก็บรายได)้ ( 
2.2.6  ผลการส ารวจขอ้มูล
ภาคสนาม )
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14.  การพฒันาระบบขอ้มูลแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิ์น
    2.1  ทะเบียนทรัพยสิ์น (ผ.ท.4) หมายถึง ทะเบียนท่ี
แสดงรายการทรัพยสิ์น  ไดแ้ก่  ท่ีดิน โรงเรือน  ป้าย  
และการประกอบกิจการคา้ของเจา้ของทพรัพยสิ์นแต่ละ
ราย
  2.2  ทะเบียนคุมผูช้  าระภาษี (ผ.ท.5) หมายถึง ทะเบียน
คุมผูท่ี้อยู่ในขา่ยท่ีจะตอ้งช าระภาษีในปีหน่ึง ๆ (ผ.ท. 5 
จะแสดงจ านวนเงินท่ีไดรั้บช าระภาษีในปีปัจจุบนัและปี
ท่ีผา่นมา)
2.3 การตรวจสอบขอ้มูลวา่ไดน้ าทะเบียนทรัพยสิ์น (ผ.ท.
 4) และทะเบียนคุมผูช้  าระภาษี (ผ.ท.5) ไปใชใ้นการ
ประเมินภาษีหรือไม่ ให้ตรวจสอบ  ดงัน้ี 
- ให้ตรวจสอบวา่ ภ.ร.ด.2, ภ.บ.ท.5 และ ภป.1  วา่มี
ความประทบัตราขอ้ความวา่ไดต้รวจสอบกบั ผ.ท. 4 
และ ผ.ท. 5  หรือไม่                                                          
     
 - ให้ตรวจสอบวา่ ผ.ท. 5 ของผูอ้ยู่ในขา่ยตอ้งช าระภาษี
วา่ไดมี้การบนัทึกขอ้มูลการช าระภาษี (รับยื่นแบบ
ประเมิน และช าระภาษี) และไดมี้การติดสลิปสีเขียว
หรือไม่

หมายเหตุ   ในกรณีพ้ืนท่ีของ อปท . ใดไม่มีเอกสาร
ท่ีดินทั้งพ้ืนท่ี  (ไม่มีระวางท่ีดิน) ไม่ตอ้งน าขอ้ 2.2.7 นี

 การน าทะเบียนทรัพยสิ์น (ผ.ท.4) และทะเบียนคุมผูช้  าระ
ภาษี (ผ.ท.5) ไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการประเมินภาษี
□  ใชใ้นการประเมินทุกรายท่ีมายืน่แบบแสดงรายการเสีย
ภาษี และจ านวนเงินภาษี ท่ีประเมินตรงตาม  ผ.ท.4  และ 
ผ.ท.5
□  ใชใ้นการประเมินทุกรายท่ีมายืน่แบบแสดงรายการเสีย
ภาษี แต่จ านวนเงินภาษีท่ีประเมินไม่ตรงตาม ผ.ท.4  และ 
ผ.ท.5
□ ใชใ้นการประเมินไม่ครบทุกรายท่ีมายืน่แบบแสดง
รายการเสียภาษี
□ ไม่ไดน้ าไปใชใ้นการประเมินภาษี

กองคลงั
งานฝ่ายพฒันารายได ้งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
1. นายจริน     ทองทิพย์
2. นางอจัฉรา  แผ่นทอง
3. นางอสันีย ์ จอง
4. นางจิติมา  สายสิงห์
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รายงานผลการประเมนิ

ใชใ้นการประเมินทุกรายท่ีมายืน่
แบบแสดงรายการเสียภาษี และ
จ านวนเงินภาษี ท่ีประเมินตรงตาม 
 ผ.ท.4  และ ผ.ท.5

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558  3. ดา้นการ
บริหารงานการเงินและการ
คลงั (2. การจดัเก็บรายได)้ ( 
2.2.7 การน าทะเบียน
ทรัพยสิ์น (ผ.ท.4) และ
ทะเบียนคุมผูช้  าระภาษี (ผ.ท.
5) ไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
ประเมินภาษี)
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15. การตรวจสอบการปรับปรุงขอ้มูลทะเบียน
ทรัพยสิ์น (ผ.ท.4)  เป็นปัจจุบนั มีดงัน้ี
1. ให้ตรวจสอบจากแบบบญัชีแสดงรายการปรับ
ขอ้มูล (ผ.ท.13) จากผูท่ี้รับผิดชอบจากหน่วยงาน
คลงัและผูบ้งัคบับญชาลงลายมือช่ือรับทราบ
2. ให้ตรวจสอบจากทะเบียนทรัพยสิ์น (ผ.ท.4) วา่
มีการปรับปรุงขอ้มูลตามแบบ ผ.ท.13 ตามขอ้ 1 
หรือไม่ (ขอ้สงัเกต) หากมีการปรับขอ้มูลใน
ทะเบียนทรัพยสิ์น (ผ.ท.4) จะมีขอ้มูลการปรับปรุง
 ดงัน้ี
2.1 มีรหสัแปลงท่ีดินรหสัใหม่ข้ึนมา เช่น รหสั
ท่ีดินเดิมเป็น  01A001  หากมีการปรับปรุงขอ้มูล
จะมีรหสัแปลงเพ่ิมข้ึนมาเป็น  01A001/001 เป็น
ตน้
2.2 จะมีการขีดฆ่าขอ้ความเดิมดว้ยปากกาสีแดง
และเขียนขอ้ความใหม่
หมายเหตุ ในกรณีพ้ืนท่ีของ อปท. ใดไม่มี
เอกสารท่ีดินทั้งพ้ืนท่ี   (ไม่มีระวางท่ีดิน) ไม่ตอ้ง
น าขอ้ 2.2.8 น้ีมาประเมิน

การปรับขอ้มูลทะเบียนทรัพยสิ์น (ผ.ท.4)  เป็นปัจจุบนั
□ ด าเนินการปรับปรุงขอ้มูลทะเบียนทรัพยสิ์น (ผ.ท.4)  
เป็นปัจจุบนั
□ ด าเนินการปรับปรุงขอ้มูลทะเบียนทรัพยสิ์น (ผ.ท.4)  ไม่
เป็นปัจจุบนั
□ ไม่ไดด้ าเนินปรับปรุงขอมูลทะเบียนทรพยสิ์น   (ผ.ท.4)  
□ ไม่มีทะเบียนทรัพยสิ์น (ผ.ท.4)

กองคลงั
ฝ่ายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น
1.  นางคนึงนิจ  กิตติอุดมพร
2. นางอจัฉรา  แผ่นทอง
3. นายธรรมนูญ  เมืองไทย
4. นางสุจิตรา  รัตนพนัธ์

5. นายอภิเดช  เหมทานนท ์
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รายงานผลการประเมนิ

ด าเนินการปรับปรุงขอ้มูลทะเบียน
ทรัพยสิ์น (ผ.ท.4)  เป็นปัจจุบนั

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558  3. ดา้นการ
บริหารงานการเงินและการ
คลงั (2. การจดัเก็บรายได)้ 
(2.2.8 การปรบขอ้มูล
ทะเบียนทรัพยสิ์น (ผ.ท.4)  
เป็นปัจจุบนั)



138

หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

16. แผนท่ีภาษี (ผ.ท.7) หมายถึง  แผนท่ีท่ีแสดง
ขอ้มูลระวางท่ีดิน
หลกัเขตปกครอง แนวเขตปกครองการแบ่งเขต 
(Zone) การแบ่งเขตยอ่ย (Block) การจดัท ารูป
แปลงท่ีดิน การจดัท าต  าแหน่งโรงเรียน
การตรวจสอบการปรบปรุงขอ้มูลแผนท่ีภาษี 
(ผ.ท.7) เป็นปัจจุบนั  มีดงัน้ี
1. ให้ตรวจสอบจากแบบบญัชีแสดงรายการปรับ
ขอ้มูล (ผ.ท.13) จากผูท่ี้รับผิดชอบจากฝ่ายช่าง 
และผูบ้งัคบับญัชาลงลายมือช่ือรับทราบ
2. ให้ตรวจสอบจากแผนท่ีภาษี (ผ.ท.7) วา่มีการ
ปรับปรุงขอ้มูลตามแบบรายงาน ผ.ท.13 ตามขอ้ 1 
 หรือไม่
ขอ้สงัเกต : หากมีการปรับขอ้มูลในแผนท่ีภาษี 
(ผ.ท.7) จะมีรหสัแปลงท่ีดินท่ีมีรหสัใหม่ข้ึนมา 
เช่น รหสัท่ีดินเดิม เป็น 01A001 หากมีการ
ปรับปรุงขอ้มูลจะมีรหสัแปลงเพ่ิมข้ึนมาเป็น 
01A001/001 เป็นตน้
หมายเหตุ ในกรณีพ้ืนท่ีของ อปท. ใดไม่มี
เอกสารท่ีดินทั้งพ้ืนท่ี   (ไม่มีระวางท่ีดิน) ไม่ตอ้ง

 การปรับปรุงขอ้มูลแผนท่ีภาษี (ผ.ท.7) เป็นปัจจุบนั
□ ด าเนินการปรับปรุงขอ้มูลแผนท่ีภาษี (ผ.ท.7)
เป็นปัจจุบนั
□ ด าเนินการปรับปรุงขอ้มูลแผนท่ีภาษี (ผ.ท.7)
ไม่เป็นปัจจุบนั
□ ไม่ไดด้ าเนินการปรับปรุงขอ้มูลแผนท่ีภาษี (ผ.ท.7)
□ ไม่มีขอ้มูลแผนท่ีภาษี (ผ.ท.7)

กองคลงั
ฝ่ายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น
1.  นางคนึงนิจ  กิตติอุดมพร
2. นางอจัฉรา  แผ่นทอง
3. นายธรรมนูญ  เมืองไทย
4. นางสุจิตรา  รัตนพนัธ์
5. นายอภิเดช  เหมทานนท์

5

3

1
0

5
รายงานผลการประเมนิ

ด าเนินการปรับปรุงขอ้มูลแผนท่ี
ภาษี (ผ.ท.7)  เป็นปัจจุบนั

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558  3. ดา้นการ
บริหารงานการเงินและการ
คลงั (2. การจดัเก็บรายได)้  
(2.2.9 การปรบปรุงขอ้มูล
แผนท่ีภาษี (ผ.ท.7) เป็น
ปัจจุบนั)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

17. ผลการจดัเก็บรายได ้
     - ตรวจสอบจากรายรับจริงประกอบงบทดลอง
 ประจ าปีงบประมาณ 2557 และ2558  ของภาษี 3 
เร่ือง (ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
และภาษีป้าย)  แลว้น ามาค านวณเพ่ือเปรียบเทียบ
หมายเหตุ 
กรณีท่ีมีการยกเวน้หรือลดหยอ่นการจดัเก็บภาษี
กรณีประสบสาธารณภยั ให้คิดร้อยละจากยอดท่ี
เหลือจากการยกเวน้หรือลดหยอ่นแลว้ก่อนน าไป
เปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่านมาวา่มียอดเพ่ิมข้ึนเป็น
สดัส่วนเท่าใด ( ให้ส่งประกาศของจงัหวดัท่ี
ยกเวน้หรือลดหยอ่นการจดัเก็บภาษีแนบ
ประกอบการรายงานผลคะแนนให้ สถ.ดว้ย)
2. กรณี อปท. ยกฐานะหรือเปล่ียนแปลงฯ
ให้ใชข้อ้มูลณวนัส้ินปีงบประมาณ 2558

 การเพ่ิมข้ึนของจ านวนเงินภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีป้าย 
ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี โดยรวม
      1. เพ่ิมข้ึนจากปี 2557  ร้อยละ 8.90  ข้ึนไป
      2. เพ่ิมข้ึนจากปี 2557  ร้อยละ 4.60-8.89
      3.  เพ่ิมข้ึนจากปี 2557  ร้อยละ 1.01-4.59
      4. ไม่เพ่ิมข้ึน หรือเพ่ิมข้ึนไม่เกินร้อยละ 1.00

กองคลงั
งานฝ่ายพฒันารายได ้งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
1. นายจริน     ทองทิพย์
2. นางอจัฉรา  แผ่นทอง
3. นางอสันีย ์ จอง
4. นางจิติมา  สายสิงห์

5
3
1
0

1

รายงานผลการประเมนิ

ปี 57 = 13,944,372.64
ปี 58 = 14,349,060.63
          = 404,687,.99x100
                13,944,372.64 
       = 2.90

ข้อเสนอแนะ

หาจ านวนผูอ้ยูใ่นข่ายท่ีตอ้งเสีย
ภาษีทั้งหมดและจ านวนผูม้าเสียวา่
มีก่ีราย

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558   3. ดา้นการ
บริหารงานการเงินและการ
คลงั (2. การจดัเก็บรายได)้ ( 
2.2.10  การเพ่ิมข้ึนของ
จ านวนเงินภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดิน ภาษีป้าย ภาษีบ ารุง
ทอ้งท่ี โดยรวม)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

18. ตรวจสอบจากรายรับจริงประกอบงบทดลอง 
 ประจ าปีงบประมาณ 2557 และ 2558  ของ
ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 แลว้น ามาค านวณเพ่ือ
เปรียบเทียบ

กองคลงั
งานฝ่ายพฒันารายได ้งานผลประโยชน์และ
กิจการพาณิชย์
1. นายจริน     ทองทิพย์
2. นางอจัฉรา  แผ่นทอง
3. นางอสันีย ์ จอง
4. นางจิติมา  สายสิงห์

การเพ่ิมช้ึนของจ านวนเงินค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตตาม 
พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 โดยรวม
  1. เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 ร้อยละ 10.01  ข้ึนไป
  2. เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 ร้อยละ 5.01-10.00
  3.  เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 ร้อยละ 1.01-5.00
  4. ไม่เพ่ิมข้ึน หรือเพ่ิมข้ึนไม่เกินร้อยละ 1.00

5
3
1
0

5

รายงานผลการประเมนิ

ปี 58 = 2,180,320
ปี 57 = 1,400,230
          = 780,090x100
                 1,400,230
          = 55.71%

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558   3. ดา้นการ
บริหารงานการเงินและการ
คลงั (2. การจดัเก็บรายได)้ ( 
2.2.11 การเพ่ิมช้ึนของจ านวน
เงินค่าธรรมเนียมและ
ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 
โดยรวม)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

19. ตรวจสอบจากทะเบียนคุมผูท่ี้ไดช้ าระภาษี 3 
เร่ือง (ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
และภาษีป้าย)  ในปีงบประมาณ 2557 และ 2558  
แลว้น ามาค านวนเปรียบเทียบกนั

กองคลงั
งานฝ่ายพฒันารายได ้งานผลประโยชน์และ
กิจการพาณิชย์
1.  นายจริน     ทองทิพย์
2. นางอจัฉรา  แผ่นทอง
3. นางอสันีย ์ จอง
4. นางจิติมา  สายสิงห์

 อตัราการเพ่ิมข้ึนของจ านวนผูเ้สียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
ภาษีป้าย ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี
  1. เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 ร้อยละ 10.01  ข้ึนไป
  2. เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 ร้อยละ 5.01-10.00
  3.  เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 ร้อยละ 1.01-5.00
  4. ไม่เพ่ิมข้ึน หรือเพ่ิมข้ึนไม่เกินร้อยละ 1.00

5
3
1
0

5

รายงานผลการประเมนิ

ปี 58 = 3,894
ปี 57 =3,437
          = 457x100
                 3,437
          = 13.30%

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558   3. ดา้นการ
บริหารงานการเงินและการ
คลงั (2. การจดัเก็บรายได)้ ( 
2.2.12 อตัราการเพ่ิมข้ึนของ
จ านวนผูเ้สียภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน ภาษีป้าย ภาษีบ ารุง
ทอ้งท่ี)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

20. ตรวจสอบจากทะเบียนคุมผูช้  าระภาษีโดยนบั
จ านวนผูท่ี้ไดช้ าระค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต
ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในปี  2557
 และ 2558  แลว้น ามาค านวณเพ่ือเปรียบเทียบ

กองคลงั
งานฝ่ายพฒันารายได ้งานผลประโยชน์และ
กิจการพาณิชย์
1. นายจริน     ทองทิพย์
2. นางอจัฉรา  แผ่นทอง
3. นางอสันีย ์ จอง
4. นางจิติมา  สายสิงห์

อตัราการเพ่ิมข้ึนของจ านวนผูเ้สียค่าธรรมเนียมและ
ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
  1. เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 ร้อยละ 10.01  ข้ึนไป
  2. เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 ร้อยละ 5.01-10.00
  3.  เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 ร้อยละ 1.01-5.00
  4. ไม่เพ่ิมข้ึน หรือเพ่ิมข้ึนไม่เกินร้อยละ 1.00

5
3
1
0 0

รายงานผลการประเมนิ

ปี 58 = 827 ราย
ปี 57 = 906 ราย

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558   3. ดา้นการ
บริหารงานการเงินและการ
คลงั (2. การจดัเก็บรายได)้ ( 
2.2.13  อตัราการเพ่ิมข้ึนของ
จ านวนผูเ้สียค่าธรรมเนียม
และใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.
การสาธารณสุข พ.ศ.2535)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

21. ตรวจสอบหลกัฐานขอ้ทกัทว้งท่ีเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรของ สตง. /จงัหวดั/สถ. หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
หมายเหตุ  ถา้ไม่มีหน่วยงานเขา้ตรวจสอบไม่
ตอ้งน ามาเป็นฐานในการค านวนคะแนน

กองคลงั
งานฝ่ายพฒันารายได ้งานผลประโยชน์และ
กิจการพาณิชย์
1. นายจริน     ทองทิพย์
2. นางอจัฉรา  แผ่นทอง
3. นางอสันีย ์ จอง
4. นางจิติมา  สายสิงห์

มีการทกัทว้งดา้นการจดัเก็บรายได ้ประจ าปี 2558  จาก
หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีตรวจสอบ  
     1.  ไม่มี
     2.   มี 1 เร่ือง
     3.  มี  2 เร่ือง
     4. มี  3 เร่ือง  ข้ึนไป

5
3
1
0

รายงานผลการประเมนิ

ยงัไม่เขา้ตรวจ

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558  3. ดา้นการ
บริหารงานการเงินและการ
คลงั (2. การจดัเก็บรายได)้ ( 
2.2.14  มีการทกัทว้งดา้นการ
จดัเก็บรายไดป้ระจ าปี  2557 
จากหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ี
ตรวจสอบ)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

22. ตรวจสอบจ านวนเงินท่ีจดัเก็บไดจ้ากรายรับ
จริงประกอบงบทดลองปีงบประมาณ 2558  กบั
จ านวนเงินผูท่ี้อยูใ่นข่ายตอ้งช าระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมจากทะเบียนคุมผูช้  าระภาษี (กค.1) 
หรือทะเบียนคุมผูช้  าระภาษี (ผ.ท.5) โดยน ามา
ค านวณเพ่ือเปรียบเทียบ
(งานจดัเก็บรายได ้ กองคลงั)

กองคลงั
งานฝ่ายพฒันารายได ้งานผลประโยชน์และ
กิจการพาณิชย์
1. นายจริน     ทองทิพย์
2. นางอจัฉรา  แผ่นทอง
3. นางอสันีย ์ จอง
4. นางจิติมา  สายสิงห์

 สดัส่วนจ านวนเงินภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีป้าย ภาษี
บ ารุงทอ้งท่ี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ท่ีจดัเก็บไดโ้ดยรวมต่อจ านวนเงินผู ้
ท่ีอยูใ่นข่ายตอ้งช าระภาษี ทั้งหมดในปี 2558
     1. ร้อยละ 80 ข้ึนไป
     2. ร้อยละ 70-79.9
     3. ร้อยละ 60-69.9
     4. นอ้ยกวา่ร้อยละ 60
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รายงานผลการประเมนิ

1)ภาษี 3 ต่อ ปี 57
= 3,437x100         = 81.62%
       4,211
(2) พรบ.สาธารณสุข ปี 57
= 906-845
= 61x100      =7.22%
       745
(3) เงินภาษี = 14,204,355.09
ผูอ้ยูใ่นข่าย =14,911,475.07
= 14,204,355.09x100
          14,911,475.07
= 95.26%

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558 3. ดา้นการ
บริหารงานการเงินและการ
คลงั (2. การจดัเก็บรายได)้ 
(2.2.15  สดัส่วนจ านวนเงิน
ภาษีโรงเรือนและท่ีดินภาษี
ป้าย ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต
ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 ท่ีจดัเก็บได้
โดยรวมต่อจ านวนเงินผูท่ี้อยู่
ในข่ายตอ้งช าระภาษีทั้งหมด
ในปี 2558)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

23.  ตรวจสอบจากทะเบียนคุมผูช้  าระภาษี ( ผ.ท.
5) โดยนบัจ านวนผูท่ี้อยูใ่นข่ายตอ้งช าระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมทั้งหมดกบัจ านวนผูท่ี้ไดช้ าระภาษี
และค่าธรรมเนียมในปี 2558

กองคลงั
งานฝ่ายพฒันารายได ้งานผลประโยชน์และ
กิจการพาณิชย์
1. นายจริน     ทองทิพย์
2. นางอจัฉรา  แผ่นทอง
3. นางอสันีย ์ จอง
4. นางจิติมา  สายสิงห์

 สดัส่วนจ านวนรายผูช้  าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีป้าย 
ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. 
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ท่ีจดัเก็บไดโ้ดยรวมต่อจ านวนผู ้
ท่ีอยูใ่นข่ายตอ้งช าระภาษีทั้งหมด ในปี 2558
     1. ร้อยละ 85 ข้ึนไป
     2. ร้อยละ 80-84.90
     3. ร้อยละ75.00-79.90
     4. นอ้ยกวา่ร้อยละ 75
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รายงานผลการประเมนิ

รายท่ีอยูร่ะหวา่งช าระ x100
           รายผูอ้ยูใ่นข่าย
= 3,894x100
        4,149
= 93.85%

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558 3. ดา้นการ
บริหารงานการเงินและการ
คลงั (2. การจดัเก็บรายได)้ 
(2.2.16 สดัส่วนจ านวนเงิน
ภาษีโรงเรือนและท่ีดินภาษี
ป้าย ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต
ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 ท่ีจดัเก็บได้
โดยรวมต่อจ านวนเงินผูท่ี้อยู่
ในข่ายตอ้งช าระภาษีทั้งหมด 
ในปี 2558)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

24. ตรวจสอบจากรายละเอียดลูกหน้ีผูค้า้งช าระ
เกิน 3 ปี เทียบกบัรายละเอียดผูช้  าระภาษี( กค.1) 
หรือทะเบียนลูกหน้ีผูช้  าระภาษี
วตัถุประสงค์ เพ่ือเป็นการเร่งรัดการจดัเก็บภาษี
(นบัยอ้นหลงัตั้งแต่ปี 2555 ลงไป)

กองคลงั
งานฝ่ายพฒันารายได ้งานผลประโยชน์และ
กิจการพาณิชย์
1. นายจริน     ทองทิพย์
2. นางอจัฉรา  แผ่นทอง
3. นางอสันีย ์ จอง
4. นางจิติมา  สายสิงห์

 อปท. มีลูกหน้ีผูค้า้งช าระภาษีเกินกวา่ 3 ปี เป็นอตัราร้อยละ
ของผูช้  าระภาษีปีปัจจุบนั
     1.ไม่มี
     2. มี แต่ไม่เกิน 2 %
     3. มีแต่ไม่เกิน 2 % แต่ไม่เกิน 5%
    4. มีมากกวา่ 5%
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รายงานผลการประเมนิ

 ลูกหน้ี 10 ราย
   = 10x100
         3,894
   =  0.26%

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558 3. ดา้นการ
บริหารงานการเงินและการ
คลงั (2. การจดัเก็บรายได)้ 
(2.2.17 อปท. มีลูกหน้ีผูค้า้ง
ช าระภาษีเกินกวา่ 3 ปี เป็น
อตัราร้อยละของผูช้  าระภาษี
ปีปัจจุบนั)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

25.  การบริหารรายจ่ายการตราขอ้บญัญตืั/เทศ
บญัญติั งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2558
- ระเบียบ มท. วา่ดว้ยวิธีการงบประมาณของ 
อปท. พ.ศ.2541  และแกไ้ขเพ่ิมเติม
ตรวจสอบขอ้มูลจาก
-  ขอ้บญัญติั/เทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2558 และเพ่ิมเติม (ถา้มี)
- งบแสดงฐานะทางการเงินฯ 
- สญัญาจดัซ้ือจดัจา้ง
- ฎีกาเบิกจ่ายเงิน
หมายเหตุ : อปท. ใดมีรายไดไ้ม่เกิน ยอดรวมทั้ง
ส้ินของประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ.2558 ไม่ตอ้งประเมินในขอ้น้ี
กองคลงั  
งานการเงินและบญัชี
1.นางอุไรลกัษณ์ ชายา  
2. นางอุบล  ใหม่ละเอียด
3. นางจินตนา  ปทุมมณี
4. นางศิรินทิพย ์ เมืองไทย

การตราขอ้บญัญติั/เทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 
พ.ศ.2558  เป็นดงัน้ี
1) ประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ไม่
นอ้ยกวา่รายรับจริงประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2556
2) มีการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2558  
เพ่ิมเติม กรณีมีเงินงบประมาณรายไดท่ี้เกินยอดรวมทั้งส้ิน
ของประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2558
3) มีการใชจ่้ายงบประมาณตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2558 เพ่ิมเติม  (กรณีเงินงบประมาณรายไดท่ี้เกินยอด
รวมทั้งส้ินของประมาณการรายรับฯ)  ครบทุกรายการ
เกณฑก์ารให้คะแนน :
□ ด าเนินการครบ 3 ขอ้
□ ด าเนินการได ้2 ขอ้
□ ด าเนินการได ้1 ขอ้
□ ไม่ไดด้ าเนินการทั้ง 3 ขอ้

5
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รายงานผลการประเมนิ

 - ประมาณการรายรับ ปี  2558  
จ านวน 412,932,000
 - รายรับจริง ปี 2558  จ านวน  
411,540,985.29
  - รายรับจริง ปี 2556  จ านวน  
380,697,655.99
  รายไดข้องเทศบาลไม่เกิน ยอด
รวมทั้งส้ินของประมาณการรายรับ
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
ไม่ตอ้งประเมินในขอ้น้ี

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558   ดา้นการ
บริหารงานการเงินและการ
คลงั (3. การบริหารการเงิน
และบญัชี  ) ( 3.1   การตรา
ขอ้บญัญติั/เทศบญัญติั
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
 พ.ศ.2558)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

26. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณในขอ้บญัญติัเทศ
บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2558
- ระเบียบ มท. วา่ดว้ยวิธีการงบประมาณของ 
อปท. พ.ศ.2541 และแกไ้ขเพ่ิมเติม
- มติ ครม. เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี
 2558 เบิกจ่ายสะสม  ณ ส้ินไตรมาสท่ี 4 ภาพรวม
ร้อยละ 95
การค านวณ : ร้อยละของจ านวนงบประมาณ   
รายจ่ายท่ีเบิกจ่ายไดจ้ริง  ณ วนัท่ี 30 ก.ย.2558 
เปรียบเทียบกบัรายได้/รายรับจริง ประกอบดว้ย
1. รายได ้อปท. จดัเก็บเอง
2. รายไดรั้ฐจดัเก็บและจดัสรรให/้รายไดรั้ฐ
จดัเก็บและแบ่งเพ่ิมให้ 
 3. เงินอุดหนุนทัว่ไป ท่ีก าหนดในขอ้บญัญติั/เทศ
บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2558
ตรวจสอบขอ้มูลจาก
- รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจ าเดือนกนัยายน   
2558
- ทะเบียนรายรับ - รายจ่าย

อปท.   เบิกจ่ายเงินงบประมาณในขอ้บญัญติั/เทศบญัญติั
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   พ.ศ.2558
□ ร้อยละ 95.00 ข้ึนไป
□ ร้อยละ 90.00 – 94.99
□ ร้อยละ 85.00 – 89.99
□ นอ้ยกวา่ร้อยละ 85.00

กองคลงั  
งานการเงินและบญัชี  
1.นางอุไรลกัษณ์ ชายา
2. นางอุบล  ใหม่ละเอียด
3. นางจินตนา  ปทุมมณี
4. นางศิรินทิพย ์ เมืองไทย
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รายงานผลการประเมนิ

ตั้งจ่าย = 412,932,000
จ่ายจริง=410,659,863.06x100100
                               412,932,000
              = 99.45%

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558  ดา้นการ
บริหารงานการเงินและการ
คลงั (3. การบริหารการเงิน
และบญัชี  ) (3.2   อปท.   
เบิกจ่ายเงินงบประมาณใน
ขอ้บญัญติั/เทศบญัญติั
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
 พ.ศ.2558)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

27. การเบิกจ่ายเงนิอุดหนุนทั่วไปเพือ่สนับสนุน

การบริหารจัดการของ อปท. ตามยุทธศาสตร์

การพัฒนาประเทศปีงบประมาณ   พ.ศ.2558

“เงินอุดหนุนทัว่ไปเพ่ือสนบัสนุนการบริหาร
จดัการของ อปท. ตามยทุธศาสตร์การพฒันา
ประเทศปีงบประมาณ 2558 ” หมายถึง เงิน
อุดหนุนทัว่ไปท่ีจดัสรรให้ อปท.ด าเนินการ
โครงการภายใต ้4 ประเภทโครงการไดแ้ก่ 1. 
โครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐานท่ีมีความมัน่คงถาวร 2. การพฒันา
คุณภาพชีวิต 3. การส่งเสริมอาชีพของประชาชน 
และ 4. การส่งเสริมการท่องเท่ียว ซ่ึงจะส่งผลให้
เศรษฐกิจของทอ้งถ่ินมีความเจริญเติบโต
การค านวณ : ร้อยละของจ านวนงบประมาณ ท่ี
เบิกจ่ายไดจ้ริง  ณ  วนัท่ี 31 มี.ค.2559 
เปรียบเทียบกบัเงินอุดหนุนฯ ท่ีไดรั้บจดัสรร
ตรวจสอบขอ้มูลจาก
- รายงานรับ - จ่ายเงินสด
- ทะเบียนรายรับ - รายจ่าย
- ฎีกาเบิกจ่ายเงิน

อปท. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนทัว่ไปเพ่ือสนบัสนุน
การบริหารจดัการของ อปท. ตามยทุธศาสตร์การพฒันา
ประเทศปีงบประมาณ พ.ศ.2558
□ ร้อยละ 82.00 ข้ึนไป
□ ร้อยละ 71.00 – 81.99
□ ร้อยละ 60.00 – 70.99
□ นอ้ยกวา่ร้อยละ 60.00

กองคลงั  
งานการเงินและบญัชี  
1.นางอุไรลกัษณ์ ชายา
2. นางอุบล  ใหม่ละเอียด
3. นางจินตนา  ปทุมมณี
4. นางศิรินทิพย ์ เมืองไทย

5
3
1
0

 

5

รายงานผลการประเมนิ

ไดรั้บจดัสรร = 1,257,211
 จ่ายจริง       = 1,250,000
 คิดเป็น       = 1,250,000x100
                                1,257,211
                       = 99.43%

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558  ดา้นการ
บริหารงานการเงินและการ
คลงั (3. การบริหารการเงิน
และบญัชี  ) (3.3 อปท. เบิก
จ่ายเงินอุดหนุนทัว่ไปเพ่ือ
สนบัสนุนการบริหารจดัการ
ของ อปท. ตามยทุธศาสตร์
การพฒันาประเทศ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

28. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจส าหรับ
พฒันา อปท. กรณีเร่งด่วน  ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
“เงินอุดหนุนเฉพาะกิจส าหรับพฒันา อปท. กรณี
เร่งด่วน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2557”  หมายถึง เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจท่ีจดัสรรให้แก่ อปท. ท่ีมีความ
จ าเป็นตอ้งใชส้ าหรับพฒันาและ
แกไ้ขปัญหาใหแก่ประชาชนในกรณีเร่งด่วน เป็น
โครงการต่างๆ เช่น  โครงการท่ีสนบัสนุน
โครงการพระราชด าริ, โครงการท่ีสนบัสนุน
โครงการตามนโยบายรัฐบาล, โครงการพฒันา
เสน้ทางคมนาคม, โครงการพฒันาแหล่งน้าํเพ่ือ
อุปโภคบริโภค และโครงการพฒันาการศึกษา
ทอ้งถ่ิน  ฯลฯ
การค านวณ : ร้อยละของจ านวนงบประมาณ ท่ี
เบิกจ่ายไดจ้ริง  ณ  วนัท่ี 31 มี.ค.2559 
เปรียบเทียบกบัเงินอุดหนุนฯ ท่ีไดรั้บจดัสรร
ตรวจสอบขอ้มูลจาก
- รายงานรับ – จ่ายเงินสด
- ทะเบียนรายรับ - รายจ่าย

อปท. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจส าหรับพฒันา  อปท. 
กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ  พ.ศ.2558
□ ร้อยละ 82.00 ข้ึนไป
□ ร้อยละ 66.00 – 81.99
□ ร้อยละ 50.00 – 65.99
□ นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00

กองคลงั  
งานการเงินและบญัชี  
1.นางอุไรลกัษณ์ ชายา
2. นางอุบล  ใหม่ละเอียด
3. นางจินตนา  ปทุมมณี
4. นางศิรินทิพย ์ เมืองไทย

5
3
1
0

รายงานผลการประเมนิ

 - ไม่มี

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558  ดา้นการ
บริหารงานการเงินและการ
คลงั (3. การบริหารการเงิน
และบญัชี  ) (3.4 อปท. เบิก
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ส าหรับพฒันา  อปท. กรณี
เร่งด่วน ปีงบประมาณ  พ.ศ.
2558)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

29. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณในข้อบัยญัติ/เทศ

บัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

 2558  (ณ ส้ืนไตรมาสที่ 2 วันที่ 31 ม.ีค. 2559)

-ระเบียบ มท.ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณของ อปท. 
พ.ศ2541 และแกไ้ขเพ่ิมเติม
-มติ ครม. เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2559
  เบิกจ่ายสะสม ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 ภาพรวมร้อยละ 55 
การค านวณ : ร้อยละของจ านวนงบประมาณ รายจ่ายท่ี
เบิกจ่ายไดจ้ริง ณ วนัท่ี 31 มี.ค. 2559  เปรียบทียบกบั
รายได/้รายรับจริง ประกอบดว้ย
1.รายได ้อปท. จดัเกบ็เอง
2.รายไดรั้ฐจเักบ็และจดัสรรใหร้ายไดรั้ฐจดัเกบ็และ
แบ่งเพ่ิมให้
3.เงินอุดหนุนทัว่ไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจ
หนา้ท่ีและภารกิจถ่ายโอนใหแ้ก่ อปท.ท่ีก  าหนดใน
ขอ้บญัญติั/เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2558 

ตรวจสอบข้อมูลจาก

- รายงานรับ - จ่ายเงินสด

- ทะเบียนรายรับ - รายจ่าย

- ฏกีาเบิกจ่ายเงิน

อปท. เบิกจ่ายเงินงบประมาณในขอ้บญัญติั/เทศบญัญติั
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2558
ร้อยละ 55.00 ข้ึนไป
ร้อยละ 50.00 - 54.99
ร้อยละ 45.00 - 49.99
นอ้ยกวา่ร้อยละ 45.00

กองคลงั  
งานการเงินและบญัชี  
1.นางอุไรลกัษณ์ ชายา
2. นางอุบล  ใหม่ละเอียด
3. นางจินตนา  ปทุมมณี
4. นางศิรินทิพย ์ เมืองไทย

5
3
1
0

5

รายงานผลการประเมนิ

รายรับจริง=239,509,515.31
รายจ่ายจริง=185,252,391.37
                     =185,252,391.37x100
                               239,509,515.31
                     = 77.35%

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558  ดา้นการ
บริหารงานการเงินและการ
คลงั (3. การบริหารการเงิน
และบญัชี  ) (3.5 อปท. เบิก
จ่ายเงินงบประมาณใน
ขอ้บญัญติั/เทศบญัญติั
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2558)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

30. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทัว่ไปก าหนด
วตัถุประสงคใ์นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ณ ส้ิน
ไตรมาสท่ี 2 วนัท่ี 31 ม.ค. 2559)
 "เงินอุดหนุนทัว่ไปก าหนดวตัถุประสงคใ์น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559" หมายถึง เงินอุดหนุน
ทัว่ไปท่ีรัฐจดัสรรให้แก่ อปท. เพ่ือด าเนินการตาม
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนด จ านวน 17 รายการ เช่น 
การจดัการศึกษาภาคบงัคบั (เงินช่วยเหลือบุตร) 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอายกุารสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพคนพิการ การ
ป้องกนัและแกไ้ขปััญหายาเสพติด และงานสูบน ้า
ของสถานสูบน ้าดว้ยไฟฟ้าฯลฯ เป็นตน้ ซ่ึงเงิน
อุดหนุนประเภทน้ีไม่ตอ้งตราเป็นขอ้บยัญติั
เทศบยัญคิั
การค านวณ : ร้อยละของจ านวนงบประมาณ ท่ี
เบิกจ่ายไดจ้ริง ณ วนัท่ี 31 มี.ค. 2559  
เปรียบเทียบกบัเงินอุดหนุนฯท่ีไดรั้บจดัสรร
ตรวจสอบข้อมูลจาก

-รายงานรับ - จ่ายเงินสด
-ทะเบียนรายรับ - รายจ่าย

อปท. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนทัว่ไปก าหนดวตัถุประสงคใ์น
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
□ ร้อยละ 55.00 ข้ึนไป
□ ร้อยละ 50.00 – 54.99
□ ร้อยละ 45.00 – 49.99
□ นอ้ยกวา่ร้อยละ 45.00

กองคลงั  
งานการเงินและบญัชี  
1.นางอุไรลกัษณ์ ชายา
2. นางอุบล  ใหม่ละเอียด
3. นางจินตนา  ปทุมมณี
4. นางศิรินทิพย ์ เมืองไทย

5
3
1
0

5

รายงานผลการประเมนิ

 - งบท่ีไดจ้ดัสรร = 25,898,581.80
 - จ่ายจริง            =18,583,549.34
                   =18,583,549.34x100
                            25,898,581.80
                    = 71.76%

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558  ดา้นการ
บริหารงานการเงินและการ
คลงั (3. การบริหารการเงิน
และบญัชี  ) (3.6 อปท. เบิก
จ่ายเงินอุดหนุนทัว่ไป
ก าหนดวตัถุประสงคใ์น
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

31. การก่อหนีผู้กพนัเงินอุดหนุนเฉพาะกจิตาม พ.ร.บ.

 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2559 (ณ ส้ินไค

รมาส ที่ 2 วันที่ 31 ม.ีค. 2559)

 "เงินอุดหนุนเฉพราะกิจตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559" หมายถึง เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจท่ีมีลกัษณะป็นรายจ่ายลงทุน ตาม พ.ร.บ. 
งบประมาณ พ.ศ. 2559  ซ่ึงจดัสรรให ้อปท. 
ด าเนินการในภารกิจ เช่น แกไ้ขปัญหาการขาดแคลน
น ้าอุปโภค (ประปาหมู่บา้น) , ปรับปรุงซ่อมแซม
สถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า, ก่อสร้างและปรับปรุง
ศนูยบ์ริการทางสงัคม ก่อสร้างและปรับปรุงสถาน
สงเคราะห์คนชรา , ติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 
(CCTV) ก่อสร้างลานกีฬา, ก่อสร้างอาคารเรียนและ
อาคาร
การค านวณ : ร้อยละของจ านวนงบประมาณ ท่ีก่อหน้ี
ผกูพนัได ้ณ วนัท่ี 31 มี.ค. พ.ศ. 2559  เปรียบเทียบกบั
เงินอุดหนุนท่ีไดรั้บจดัสรร
ตรวจสอบขอ้มลูจาก
-รายงานรับ - จ่ายเงินสด
- ทะเบียนรายรับ - รายจ่าย
- สญัญาจดัซ้ือจดัจา้ง
หมายเหตุ : กรณี อปท. ใดไมไ่ดรั้บการจดัสรรเงิน

 การก่อหน้ีผูกพนัเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตาม พ.ร.บ. 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559 
ร้อยละ 90 ของงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร
ร้อยละ 75.00 - 89.99 ของงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร
ร้อยละ 70.00  - 74.99 ของงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร
นอ้ยกวา่ร้อยละ 70.00 ของงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร

กองคลงั ,  กองช่าง
งานการเงินและบญัชี  
1.นางอุไรลกัษณ์ ชายา
2. นางอุบล  ใหม่ละเอียด
3. นางจินตนา  ปทุมมณี
งานสถิติการคลงั
1.  นางประทุม  หีดจนัทร์
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รายงานผลการประเมนิ

- ไม่ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558  ดา้นการ
บริหารงานการเงินและการ
คลงั (3. การบริหารการเงิน
และบญัชี  ) (3.7 การก่อหน้ี
ผูกพนัเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559 )
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

32. การเบิกจ่ายเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ ตาม พ.ร.บ. 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าผ ีพ.ศ.2559 ( ณ ส้ินไตรมาสที่ 

2 วนัที่ 31 มี.ค. 2559)

  "เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2559 "หมายถึง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจท่ีมี
ลกัษณะเป็นรายจ่ายลงทุน ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซ่ึงจดัสรรให้ อปท. 
ด าเนินการมนภารกิจ เช่น แกไ้ขปัญหาการขาดแคลนน ้า
อุปโภค บริโภค (ประปาหมู่บา้น) ปรับปรุงซอ้มแซม
สถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า , ก่อสร้างและปรับปรุงศูนยบ์ริการ
ทางสงัคม , ก่อสร้างและปรับปรุงสถานสงเคราะห์คนชรา 
ติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) , ก่อสร้างลานกีฬา,
 ก่อสร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และก่อสร้างอาคาร
เรียนและอาคาร 
การค านวน : ร้อยละของจ านวนงบประมาณ ท่ีเบิกจ่ายได้
จริง ณ วนัท่ี 31 มี.ค. 2559  เปรียบเทียบกบัเงินอุดหนุนฯท่ี
ไดรั้บจดัสรรเป็น
 ตรวจสอบข้อมูลจาก 
 - รายงานรับ - จ่ายเงินสด
 - ทะเบียนรายรับ - รายจ่าย
 - ฎีกาเบิกจ่าย
 หมายเหตุ : กรณี อปท. ใดไม่ไดรั้บจดัสรรเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 

อปท. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559 
 ร้อยละ 55.00 ข้ึนไป
 ร้อยละ 50.00 - 54.99
 ร้อยละ 45.00 - 49.99
 นอ้ยกวา่ร้อยละ 54.00

กองคลงั  
งานการเงินและบญัชี  
1.นางอุไรลกัษณ์ ชายา
2. นางอุบล  ใหม่ละเอียด
3. นางจินตนา  ปทุมมณี
4. นางศิรินทิพย ์ เมืองไทย
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รายงานผลการประเมนิ

- ไม่ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558  ดา้นการ
บริหารงานการเงินและการ
คลงั (3. การบริหารการเงิน
และบญัชี  ) ( 3.8 อปท. เบิก
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตาม
 พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2559  )
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

 33.  ระเบียบ มท.วา่ดว้ย การรับเงินการเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินของอปท. พ.ศ.2547 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม
 ระเบียบฯ ขอ้ 38
ตรวจสอบจากรายจ่ายตามรายงานรับ -จ่ายเงินสด
ประจ าเดือนเม่ือส้ินปีงบประมาณเปรียบเทียบกบั
แผนการใชจ่้าย

วตัถุประสงค ์เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงิน เป็นไปตาม
แผนการใชจ่้ายเงินของ  อปท.
หมายเหตุ กรณี อปท. ใชจ่้ายเงินเกินแผนฯ ถือวา่
เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

กองคลงั  
งานการเงินและบญัชี  
1.นางอุไรลกัษณ์ ชายา
2. นางอุบล  ใหม่ละเอียด
3. นางจินตนา  ปทุมมณี

 อปท. มีการบริหารจดัการในเร่ืองการเบิกจ่ายเงิน  4 
ประเภทต่อไปน้ี เป็นไปตามแผนการใชจ่้ายเงิน
1) ค่าตอบแทน
2) ค่าใชส้อย
3) ค่าวสัดุ
4) ค่าครุภณัฑ ์ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง
เกณฑ์การให้คะแนน :

□ เป็นไปตามแผน 4 ขอ้ รอยละ 80.00
□ เป็นไปตามแผน 3 ขอ้ รอยละ 80.00
□ เป็นไปตามแผน 1 - 2 ขอ้ ร้อยละ 80.00
□ ไม่เป็นไปตามแผน
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รายงานผลการประเมนิ

  เทศบาลเมืองทุ่งสงมีการบริหาร
จดัการในเร่ืองการเบิกจ่ายเงิน  4 
ประเภทเป็นไปตามแผนการใช้
จ่ายเงิน

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558  ดา้นการ
บริหารงานการเงินและการ
คลงั (3. การบริหารการเงิน
และบญัชี  ) ( 3.9 อปท. มี
การบริหารจดัการในเร่ืองการ
เบิกจ่ายเงิน  4 ประเภท
ต่อไปน้ี เป็นไปตามแผนการ
ใชจ่้ายเงิน )
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

34.  ระเบียบฯ ข้อ 59 

ตรวจสอบจาก
- รายงานการประชุมสภาทอ้งถ่ินฯ
- บนัทึกอนุมติัให้กนัเงิน กรณีไม่ก่อหน้ีผูกพนั 
ในหมวดค่าครุภณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
เปรียบเทียบกบังบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม

วตัถุประสงค ์เพ่ือให้ อปท.ด าเนินการก่อหน้ี
ผูกพนัและเบิกจ่ายเงินให้ทนัภายในปีงบประมาณ

กองคลงั  
งานการเงินและบญัชี  
1.นางอุไรลกัษณ์ ชายา
2. นางอุบล  ใหม่ละเอียด
3. นางจินตนา  ปทุมมณี
4. นางศิรินทิพย ์ เมืองไทย

   การกนัเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม กรณียงัไม่ก่อหน้ีผูกพนัในมวดค่าครุภณัฑ ์
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง เป็นอตัราร้อยละของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม
□ ไม่มีการกนัเงิน
□ กนัเงินไม่เกินร้อยละ 5
□ กนัเงินไม่เกินร้อยละ 10
□ กนัเงินเกินร้อยละ 10

5
3
1
0

5

รายงานผลการประเมนิ

เทศบาลเมืองทุ่งสงไม่มีการกนัเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม กรณี
ยงัไม่ก่อหน้ีผูกพนัในมวดค่า
ครุภณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558  ดา้นการ
บริหารงานการเงินและการ
คลงั (3. การบริหารการเงิน
และบญัชี  ) (3.10   การกนั
เงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีและงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม กรณียงัไม่
ก่อหน้ีผูกพนัในมวดค่า
ครุภณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
 เป็นอตัราร้อยละของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
และงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม )
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

35.  ระเบียบ ข้อ 89,90

ตรวจสอบจาก รายงานรายจ่ายท่ีจ่ายจากเงิน
สะสมประจ าปี 2558  หกัรายจ่ายจากเงินสะสม
กรณีสาธารณภยัเปรียบเทียบกนัเงินสะสมตามงบ
แสดงฐานะการเงินประจ าปี 2557
วตัถุประสงค ์เพ่ือให้บริการเงินภายใต้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและเพ่ือให้มีเงิน
สะสมไวใ้ชใ้นการบริหารงานกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็น)

กองคลงั  
งานการเงินและบญัชี  
1.นางอุไรลกัษณ์ ชายา
2. นางอุบล  ใหม่ละเอียด
3. นางจินตนา  ปทุมมณี

 อปท. มีการเบิกจ่ายเงินโดยจ่ายขาดเงินสะสม ใน
ปีงบประมาณ 2558  ไม่รวมกรณีเกิดสาธารณภยัเป็นอตัรา
ร้อยละของสะสม ณ วนัส้ินปีงบประมาณ 2557
          1. ไม่เกิน 10%
          2. เกินกวา่ 10% แต่ไม่เกิน 30%
          3.  เกินกวา่ 30% แต่ไม่เกิน 50%
         4.  เกินกวา่ 50%
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 รายงานผลการประเมนิ

เงินสะสมปี 57 = 13,510,371.09
เงินสะสมปี 58 = 5,170,775.67
          =5,170,775.67x100
                 13,510,371.09
          = 38.28%

การตรวจรับรองมาตรฐานการ
ปฏิบติัราชการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปี 
 2558  ดา้นการบริหารงาน
การเงินและการคลงั (3. การ
บริหารการเงินและบญัชี  ) (3.11
   อปท. มีการเบิกจ่ายเงินโดย
จ่ายขาดเงินสะสม ใน
ปีงบประมาณ 2558  ไมร่วม
กรณีเกิดสาธารณภยัเป็นอตัรา
ร้อยละของสะสม ณ วนัส้ิน
ปีงบประมาณ 2557)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

36.  ระเบียบฯ ข้อ 87 (วรรคสอง) 

ตรวจสอบจาก  รายงานรายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุน
ส ารองเงินสะสมประจ าปี 2558  หกั รายจ่ายจาก
เงินทุนส ารองเงินสะสม กรณีสาธารณภยั
เปรียบเทียบกบัเงินทุนส ารองเงินสะสมตามงบ
แสดงฐานะการเงินประจ าปี 2557

วตัถุประสงค์ เพ่ือด ารงไวซ่ื้องสถานะความมัน่คง
ทางการคลงัของ อปท. 
ระเบียบ  ข้อ 89 , 90

ตรวจสอบจาก รายงานรายจ่ายท่ีจ่ายจากเงิน
สะสมประจ าปี 2558   หกัรายจ่ายจากเงินสะสม
กรณีสาธารณภยัเปรียบเทียบกนัเงินสะสมตามงบ
แสดงฐานะการเงินประจ าปี 2557
วตัถุประสงค์ เพ่ือให้บริการเงินภายใต้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและเพ่ือให้มีเงิน
สะสมไวใ้ชใ้นการบริหารงานกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็น

อปท. มีการใชจ่้ายเงินทุนส ารองเงินสะสมตามระเบียบฯ ขอ้ 
87 (วรรคสอง) ในอตัราร้อยละของทุนส ารองเงินสะสม ณ  
วนัส้ินปีงบประมาณ 2557 
         1. ไม่มี
         2. มี แต่ไม่เกิน 5 %
         3. เกินกวา่ 5% แต่ไม่เกิน 10%
         4. เกินกวา่  10%

กองคลงั  
งานการเงินและบญัชี  
1.นางอุไรลกัษณ์ ชายา
2. นางอุบล  ใหม่ละเอียด
3. นางจินตนา  ปทุมมณี
4. นางศิรินทิพย ์ เมืองไทย

5
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 รายงานผลการประเมนิ

ไม่มีการใชจ่้ายเงินทุนส ารองเงิน
สะสม

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558  ดา้นการ
บริหารงานการเงินและการ
คลงั (3. การบริหารการเงิน
และบญัชี  ) (3.12   อปท. มี
การใชจ่้ายเงินทุนส ารองเงิน
สะสมตามระเบียบฯ ขอ้ 87 
(วรรคสอง) ในอตัราร้อยละ
ของทุนส ารองเงินสะสม ณ  
วนัส้ินปีงบประมาณ 2557 )
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

37. ตรวจสอบหลกัฐานจาก  ขอ้ทกัทว้งของ 
สตง./จงัหวดั/บุคลากร สถ. หรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ  ถา้ไม่มีหน่วยงานเขา้ตรวจสอบไม่
ตอ้งน ามาเป็นฐานในการค านวณคะแนน

กองคลงั  
งานการเงินและบญัชี  
1.นางอุไรลกัษณ์ ชายา
2. นางอุบล  ใหม่ละเอียด
3. นางจินตนา  ปทุมมณี

มีการทกัทว้งดา้นการเบิกจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
 จากหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีตรวจสอบ
     1. ไม่มี
     2. มี 1-2  เร่ือง
     3. มี 3-4  เร่ือง 
     4. มี 5 เร่ือง ข้ึนไป

5
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1
0

 รายงานผลการประเมนิ

 -ยงัไม่มีการตรวจสอบจาก สตง.

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558  ดา้นการ
บริหารงานการเงินและการ
คลงั (3. การบริหารการเงิน
และบญัชี  ) (3.13   มีการ
ทกัทว้งดา้นการเบิกจ่ายเงิน 
ประจ าปีงบประมาณ 2558  
จากหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ี
ตรวจสอบ)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

38. การจดัท าบญัชีและรายงานการเงิน ระเบียบฯ 
 ขอ้ 99 
ตรวจสอบหลกัฐานจาก  บนัทึกเสนอรายงาน
การเงินประเดือน
หมายเหตุ  เป็นการเร่งรัดการจ าท ารายงาน
การเงินประจ าเดือน เพ่ือให้ผูบ้ริหารมีขอ้มูลใช้
ในการบริหารงานต่อไป

กองคลงั  
งานการเงินและบญัชี  
1.นางอุไรลกัษณ์ ชายา
2. นางอุบล  ใหม่ละเอียด
3. นางจินตนา  ปทุมมณี
4. นางศิรินทิพย ์ เมืองไทย

มีการบนัทึกบญัชีเป็นปัจจุบนัและจดัท ารายงานการเงิน
ประจ าเดือนเสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ินไดภ้ายใน เดือนถดัไปโดย
เฉล่ีย
    1.  ภายใน  5 วนัท าการ
    2.  ภายใน  6-10  วนัท าการ
    3.  ภายใน  11-15  วนัท าการ
    4.  เกินกวา่  15  วนัท าการ
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 รายงานผลการประเมนิ
 -มีการบนัทึกบญัชีเป็นปัจจุบนั
และจดัท ารายงานการเงิน
ประจ าเดือนเสนอผูบ้ริหารทุกเดือน

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558  ดา้นการ
บริหารงานการเงินและการ
คลงั (3. การบริหารการเงิน
และบญัชี  ) (3.14   มีการ
บนัทึกบญัชีเป็นปัจจุบนัและ
จดัท ารายงานการเงิน
ประจ าเดือนเสนอผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินไดภ้ายในเดือนถดัไป
 โดยเฉล่ีย)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

39. ตรวจสอบขอ้มูลจาก
- รายละเอียดผูช้  าระภาษี (กค.1) ในระบบมือ
เปรียบเทียบจ านวนผูอ้ยูใ่นข่ายท่ีตอ้งเสียภาษีกบั
รายละเอียดผูช้  าระภาษี (กค.1) ในระบบ e-LAAS
 ที่เมนู ระบบขอ้มูลรายรับ > ฐานขอ้มูลผูช้  าระภาษี
 > รายละเอียดผูช้  าระภาษี (กค.1) หรือรายงาน
รายช่ือผูเ้สียภาษีทั้งหมด
หมายเหตุ อบจ. ไม่ตอ้งประเมิน ในหวัขอ้น้ี

กองคลงั
งานฝ่ายพฒันารายได ้งานผลประโยชน์และ
กิจการพาณิชย์
1. นายจริน      ทองทิพย์
2. นางอจัฉรา  แผ่นทอง
3. นางอสันีย ์ จอง
4. นางจิติมา  สายสิงห์

การบนัทึกขอ้มูลผูเ้สียภาษีโรงเรือน ภาษีบ ารุงทอ้งท่ีและ
ภาษีป้าย (กรณีเทศบาล และ อบต.เท่านั้น ไม่ใชก้บั อบจ.)
□ บนัทึกขอ้มูลไดร้้อยละ 90.01 ข้ึนไป ของผูท่ี้อยูใ่นข่าย
ตอ้งช าระภาษี
□ บนัทึกขอ้มูลไดร้้อยละ 80.01 - 90.00 ของผูท่ี้อยูใ่นข่าย
ตอ้งช าระภาษี
□ บนัทึกขอ้มูลไดร้้อยละ 70.00 - 80.00 ของผูท่ี้อยูใ่นข่าย
ตอ้งช าระภาษี
□ บนัทึกขอ้มูลไดไ้ม่เกินร้อยละ 70.00 ของผูท่ี้อยูใ่นข่าย
ตอ้งช าระภาษี
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 รายงานผลการประเมนิ

 บนัทึกขอ้มูลไดร้้อยละ 100 ข้ึนไป

 - ระบบมือ  จ  านวน  3,894  ราย
 - ระบบ E-LASS  จ านวน  4,886  
ราย

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558  ดา้นการ
บริหารงานการเงินและการ
คลงั (3. การบริหารการเงิน
และบญัชี  ) (3.16   การ
บนัทึกขอ้มูลผูเ้สียภาษี
โรงเรือน ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี
และภาษีป้าย (กรณีเทศบาล 
และ อบต. เท่านั้น))
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

40. ตรวจสอบดา้นรายรับจากสมุดเงินสดรับ/
ทะเบียนรายรับท่ีบนัทึกบญัชีมือเปรียบเทียบกบั
สมุดเงินสด/ทะเบียนรายรับ ท่ีบนัทึกในระบบ 
e-LAAS
ที่เมนู ระบบขอ้มูลรายรับ > คน้หา รายการท่ีรับ
เงินแลว้ > ทะเบียน รายรับ/สมุดเงินสดรับ
- ตรวจสอบดา้นรายจ่ายจากสมุดเงินสดจ่ายท่ี
บนัทึกบญัชีมือเปรียบเทียบกบัสมุดเงินสดจ่ายท่ี
บนัทึกในระบบบญัชี e-LAAS
ที่เมนู ระบบขอ้มูลรายจ่าย > สมุดเงินสดจ่าย/
ทะเบียนต่างๆ  เลือกสมุดเงินสดจ่าย
- กรณีมีการด าเนินการ หมายถึง  ใชง้านในระบบ
ตามวนั เวลาจริง
- กรณีบนัทึก หมายถึง การน าขอ้มูลการรับ-
จ่ายเงินมาด าเนินการในระบบยอ้นหลงั
หมายเหตุ คณะท างานฯ ตรวจสอบเอกสาร/ขอ้มูล
 ณ วนัท่ีเขา้ตรวจ อปท.

การด าเนินการรับ - จ่ายเงิน  หรือบนัทึกขอ้มูลในระบบฯ ดงัน้ี
□ ด าเนินการรับ - จ่ายในระบบ ครบถว้นตั้งแต่ปี 2558 
จนถึงปัจจุบนั โดยไม่มีการลบขอ้มูลปี 2558
□ ด าเนินการหรือบนัทึกการรับ - จ่ายเงินในระบบฯ ในปี 
2558 ไม่ครบถว้น (ลบขอ้มูลปี 2558 เพ่ือเร่ิมปี 2558) แต่
ด าเนินการในปีงบประมาณ 2559  เป็นปัจจุบนั
□ ด าเนินการหรือบนัทึกการรับ - จ่ายเงินในระบบฯ ในปี 
2558  จนถึงปัจจุบนัไม่ครบถว้น
□ ไม่มีการด าเนินการหรือบนัทึกการรับ -  จ่ายเงินในปี 2558
 และปัจจุบนั

กองคลงั
1.  นางอุบล  ใหม่ละเอียด
2. นางอจัฉรา  แผ่นทอง
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 รายงานผลการประเมนิ

ด าเนินการรับ - จ่ายในระบบ 
ครบถว้นตั้งแต่ปี 2558 จนถึง
ปัจจุบนั โดยไม่มีการลบขอ้มูลปี 
2558

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558  ดา้นการ
บริหารงานการเงินและการ
คลงั (3. การบริหารการเงิน
และบญัชี  ) (3.18 การ
ด าเนินการรับ - จ่ายเงิน  
หรือบนัทึกขอ้มูลในระบบฯ)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

41. ตรวจสอบหลกัฐานขอ้ทกัทว้งท่ีเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรของ สตง./จงัหวดั/สถ. หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

หมายเหตุ ถา้ไม่มีหน่วยงานเขา้ ตรวจสอบไม่
ตอ้งน ามาเป็นฐาน ในการค านวณคะแนน

กองคลงั  
งานการเงินและบญัชี  
1.นางอุไรลกัษณ์ ชายา
2. นางอุบล  ใหม่ละเอียด
3. นางจินตนา  ปทุมมณี
4. นางศิรินทิพย ์ เมืองไทย

 มีการทกัทว้งดา้นบญัชี ประจ าปีงบประมาณ 2558  จาก
หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีตรวจสอบ
          1. ไม่มี
          2. มี  1 เร่ือง
          3. มี  2 เร่ือง
          4. มี  3 เร่ือง ข้ึนไป
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 รายงานผลการประเมนิ

 - ยงัไม่มีหน่วยงานเขา้มาตรวจสอบ

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558  ดา้นการ
บริหารงานการเงินและการ
คลงั (3. การบริหารการเงิน
และบญัชี  ) (3.19  มีการ
ทกัทว้งดา้นบญัชี ประจ าปี
งบประมาณ 2558 จาก
หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ี
ตรวจสอบ)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

42. การส่งเงนิสมทบ กบท.

     - พ.ร.บ. บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2500 ( และแกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 6
     - กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 4 ( พ.ศ. 2542)
     - ระเบียบ มท. วา่ดว้ยเงินบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2546 ขอ้ 8
- หนงัสือซกัซอ้มแนวทางการส่งเงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
(กบท.) เป็นประจ าทุกปีงบประมาณ

องคลงั  
งานการเงินและบญัชี  
1.นางอุไรลกัษณ์ ชายา
2. นางอุบล  ใหม่ละเอียด
3. นางจินตนา  ปทุมมณี
4. นางศิรินทิพย ์ เมืองไทย

 การจดัส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญฯ ประจ าปี
งบประมาณ 2558  ครบถว้นถูกตอ้ง ตามอตัราและระยะเวลา
ท่ีกฎหมายก าหนด
□    จดัส่งครบถว้นถูกตอ้งภายในระยะเวลาท่ีก าหนด/
หรือไม่ตอ้งจดัส่งเน่ืองจาก อปท. มีภาระท่ีจะตอ้งจ่าย
บ าเหน็จบ านาญสูงกวา่ยอดเงินสมทบท่ีตอ้งจดัส่งและ
รายงานจงัหวดัเพ่ือขอโอนเงินเพ่ิมประจ าปีงบประมาณ
□ จดัส่งครบถว้น  แต่เกินระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด
□ จดัส่งแลว้แต่ไม่ครบถว้น โดยส่งเกินหรือส่งขาดไม่เกิน 
100 บาท
□ ยงัไม่ไดจ้ดัส่ง หรือส่งแลว้โดยส่งเกินหรือส่งขาดเกินกวา่ 
100 บาท ข้ึนไป
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 รายงานผลการประเมนิ

จดัส่งครบถว้นถูกตอ้งภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558   3. การ
บริหารการเงินและบญัชี (4. 
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ
ส่วนทอ้งถ่ิน) (4.1 จดัส่งเงิน
สมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญฯประจ าปีงบประมาณ
 2558 ครบถว้นถูกตอ้งตาม
อตัราและระยะเวลาท่ี
กฎหมายก าหนด)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

43.  การส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญฯ 
ยอ้นหลงั 5 ปี คือประจ าปีงบประมาณ 2553-2557

กองคลงั  
งานการเงินและบญัชี  
1.นางอุไรลกัษณ์ ชายา
2. นางอุบล  ใหม่ละเอียด
3. นางจินตนา  ปทุมมณี
4. นางศิรินทิพย ์ เมืองไทย

  การส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญฯ ยอ้นหลงั 5 ปี 
คือประจ าปีงบประมาณ 2553-2557
     1. จดัส่งครบถว้นถูกตอ้งเป็นประจ าทุกปี ไม่มีคา้งส่ง
     2. จดัส่งเป็นประจ าทุกปี แต่มียอดคา้งส่วนท่ีขาดและ
น าส่งส่วนท่ีขาดภายในปีงบประมาณนั้น ๆ
     3. คา้งส่งส่วนท่ีขาด 1 ปีงบประมาณ
     4. คา้งส่งส่วนท่ีขาดเกิน 1 ปีงบประมาณ
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 รายงานผลการประเมนิ
จดัส่งครบถว้นถูกตอ้งเป็นประจ า
ทุกปี ไม่มีคา้งส่ง

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558   3. การ
บริหารการเงินและบญัชี (4. 
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ
ส่วนทอ้งถ่ิน) (4.2 การส่ง
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญฯ ยอ้นหลงั 5 ปี คือ
ประจ าปีงบประมาณ 
2553-2557)


