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หัวข้อการประเมนิ/

หลักฐานที่ต้องตรวจประเมนิ
เกณฑ์การประเมนิ

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ที่ได้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

มติิที่ 1  ด้านการบริหารจัดการ

1.  ตรวจสอบหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่
     1.1 ประกาศ/ปฏิทิน/หนงัสือแจง้การท าประชาคม
แผนชุมชน/การจดัประชุมเครือข่ายภาคประชาชนท่ี
ไดป้ระชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทราบ 
- ค าสั่งคณะกรรมการท่ีมีหนา้ท่ีสนบัสนุนการจดัท า
แผนชุมชน 
      1.2 เอกสาร  ภาพถ่าย  รายงานการประชุม
ประชาคม ระดบัหมู่บา้น/ชุมชน ท่ีแสดงให้เห็นวา่ 
อปท. ด าเนินการสนบัสนุนให้กบัคณะกรรมการ
หมู่บา้น/ชุมชนหรือพฒันาทกัษะ ความรู้ในการมีส่วน
ร่วมผูน้ าหมู่บา้น/ทอ้งถ่ิน 
       1.3 เอกสาร ภาพถ่าย รายงานการประชุม
ประชาคมระดบัเทศบาลท่ีแสดงให้เห็นวา่ อปท. 
ด าเนินการสนบัสนุนให้เกิดกระบวนการแผนชุมชน
ระดบัเทศบาล หรือสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาค
ประชาชน 
ระดบัจงัหวดั 
 (หนงัสือ ที มท  0891.4/ว 856  ลว 12 มี.ค 2553  
เร่ืองการสนบัสุนการขบัเคล่ือนแผนชุมชนสู่การ

การสนบัสุนการขบัเคล่ือนแผนชุมชนสู่การพฒันาทอ้งถ่ิน
และจงัหวดัแบบบูรณาการ
     1.  มีประกาศ ปฏิทิน  หนงัสือแจง้การท าประชาคมการ
อบรม หรือประชุมเครือข่ายภาคประชาชน ประชาสมัพนัธ์
ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีทราบ 
     2.  เทศบาล  เป็นองคก์รอ านวยสนบัสนุน  จดัท า 
ทบทวนปรับปรุงแผนหมู่บา้น/ชุมชน  หรือ อบจ. 
อ านวยการพฒันาทกัษะ ความรู้ผูน้  าชุมชน และทอ้งถ่ิน 
     3.  เทศบาล  เป็นองคก์รอ านวยการสนบัสนุนการจดัท า 
ทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนระดบัเทศบาล หรือ อบจ. 
อ านวยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนระดบั
จงัหวดั 
เกณฑ์การให้คะแนน

          -  ด าเนินการครบทั้ง  3  ขอ้
          -  ด าเนินการ ขอ้  1 และขอ้ 2 หรือ 3
          -  ด าเนินการเฉพาะ  ขอ้  1
          -  ไม่ไดด้ าเนินการทั้ง  3  ขอ้
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รายงานการประเมนิ

1.ไดด้ าเนินการจดัประชุมเพ่ือ
ทบทวนและปรับปรุงผงัและ
แผนชุมชน ตามชุมชนต่างๆ ใน
เขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
2. ไดจ้ดัตั้งคณะท างาน
สนบัสนุนกระบวนการแผน
ชุมชนระดบัเทศบาล

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558 ดา้นการ
บริหารจดัการ  (2. การ
บริหารงานเพ่ือให้เกิด
ผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของ 
อปท.) (2.1 การสนบัสนุน
การขบัเคล่ือนแผนชุมชนสู่
การพฒันาทอ้งถ่ินและ
จงัหวดับูรณาการ)

ตัวช้ีวดัทั่วไป  ตามแบบตรวจรับมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช
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หัวข้อการประเมนิ/

หลักฐานที่ต้องตรวจประเมนิ
เกณฑ์การประเมนิ

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ที่ได้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

และจงัหวดัแบบบูรณาการ  และหนงัสือ ด่วนท่ีสุด  ท่ี
 มท 0810.2/ว 1596  ลว 10 เม.ย. 56)
 "การเป็นองคก์รอ านวยการ" หมายถึง เป็นเจา้ภาพใน
การอ านวยการขบัเคล่ือนให้เกิดกิจกรรมข้ึน

กองสวสัดิการสงัคม
งานพฒันาชุมชน
1.  นางทิพวลัย ์ รัตนพนัธุ์
2. นางนิชภา  เสนะคุณ
3.  นางอ าพร  เมืองไทย
4.  นางวรรณา  เท่ียงธรรม
5.  นางสาวจิรวรรณ  เจริญศกัด์ิ
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หัวข้อการประเมนิ/

หลักฐานที่ต้องตรวจประเมนิ
เกณฑ์การประเมนิ

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ที่ได้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

2.  ตรวจสอบหลกัฐานจาก
- ฐานขอ้มูลผูสู้งอายุ
- ภาพถ่ายกิจกรรม/โครงการ
- กิจกรรมท่ี อปท. จดัหรือสนบัสนุนการจดัอาจใช้
จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐจดัสรรให้
- ขอ้บญัญติั/เทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย ฯ 
- ส าเนาโครงการ
- ฎีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 2558
- หนงัสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีจดักิจกรรม
หมายเหตุ

- ตวัอยา่งกิจกรรม เช่น ให้ความรู้การใชย้าในผูสู้งอายุ
 การสร้างรอยยิม้ให้ผูสู้งอาย ุการศึกษาส าหรับผูสู้งอายุ
การฝึกอาชีพ เป็นตน้
-  นบัรวมทั้งกิจกรรมท่ีใชง้บประมาณของ อปท. และ
ไม่ใชง้บประมาณของ อปท. (อปท. เป็นผูด้  าเนินการ
หรือมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ)

จ านวนกิจกรรมท่ี อปท.  ด าเนินการเพ่ือพฒันาผูสู้งอาย ุ 
นอกเหนือจากการจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ(ไม่ใช่กิจกรรม
พฒันาผูสู้งอาย ุเฉพาะบุคคล)
เกณฑ์การให้คะแนน

     1.  7  กิจกรรม ข้ึนไป
     2.   5 – 6  กิจกรรม
     3.  3 – 4  กิจกรรม
     4.  นอ้ยกวา่ 3  กิจกรรม 

กองสวสัดิการสงัคม
งานพฒันาชุมชน
1.  นายวชัรพล  พฒัน์คลา้ย
2.  นางเมธินนัท ์ สุทธิเดช
3.  นางสาวโชติสุข  สุขทอง
4.  นางสาวจารุณี  จนัทร์สุวรรณ์
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รายงานการประเมนิ

1.  โครงการฝึกอาชีพให้กบั
ผูสู้งอายุ
2. กิจกรรมอาหารปลอดภยัผู ้
สูงวยัปลอดโรค
3. โครงการทศันธรรม (ไหว้
พระ เยีย่มชมโบราณสถาน)

ข้อเสนอแนะ

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558   4.  ดา้น
การบริการสาธารณะ (7.ดา้น
การส่งเสริมผูสู้งอาย)ุ ( 7.1 
จ านวนกิจกรรมท่ี อปท.  
ด าเนินการเพ่ือพฒันาผูสู้งอายุ
  นอกเหนือจากการจ่ายเงิน
เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ(ไม่ใช่
กิจกรรมพฒันาผูสู้งอาย ุ
เฉพาะบุคคล))

มิติท่ี 4  ดา้นการบริการสาธารณะ
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หัวข้อการประเมนิ/

หลักฐานที่ต้องตรวจประเมนิ
เกณฑ์การประเมนิ

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ที่ได้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

3. ตรวจสอบหลกัฐาน เช่น
- หลกัฐานการจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุภายในวนัท่ี 
10 ของ ทุกเดือน ตามระเบียบ มท. วา่ดว้ย หลกัเกณฑ์
การจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพ ผูสู้งอายขุอง อปท. พ.ศ. 2552
- ฎีกาการเบิกจ่ายเงิน
- หลกัฐานการโอนเขา้บญัชี ธนาคาร
- หลกัฐานการจ่ายเงิน/รับเงิน
- การบนัทึกขอ้มูลในระบบ สารสนเทศการจดัการ
ฐานขอ้มูล เบ้ียยงัชีพของ อปท.
หมายเหตุ
- ยกเวน้กรณีผูสู้งอายท่ีุแจง้ขอรับเป็นเงินสด แต่ไม่มา
รับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายภุายในก าหนด
 * อบจ. ไม่ตองประเมินขอ้น้ี
กองสวสัดิการสงัคม
งานพฒันาชุมชน
1.  นายวชัรพล  พฒัน์คลา้ย
2.  นางเมธินนัท ์ สุทธิเดช
3.  นางสาวโชติสุข  สุขทอง
4.  นางสาวจารุณี  จนัทร์สุวรรณ์

จ านวนคร้ังท่ี อปท.  สามารถด าเนินการจ่ายเบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอายไุดค้รบถว้นถูกตอ้งตาม ประกาศเทศบาล/อบต. เร่ือง
 บญัชีรายช่ือผูมี้ สิทธิรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุองเทศบาล/ 
อบต. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ภายในวนัท่ี 10 ของ
ทุกเดือน 
เกณฑก์ารให้คะแนน :
□ จ่ายไดภ้ายในวนัท่ี 10 ของทุกเดือน จ านวน  12  คร้ัง
□ จ่ายไดภ้ายในวนัท่ี 10 ของทุกเดือน จ านวน 11  คร้ัง
□ จ่ายไดภ้ายในวนัท่ี 10 ของทุกเดือน จ านวน 10 คร้ัง
□ จ่ายไดภ้ายในวนัท่ี 10 ของทุกเดือน ต่าํกวา่ 10  คร้ัง

สาเหตุท่ีท  าให้ อปท. ไม่สามารถด าเนินการจ่ายเงินเบ้ียยงั
ชีพผูสู้งอาย ุไดภ้ายในวนัท่ี 10 ของทุกเดือน     เน่ืองจาก
........................................................................
........................................................................
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รายการประเมนิ

จ่ายภายในวนัท่ี  10  ของทุก
เดือน

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558   4.  ดา้น
การบริการสาธารณะ (7.ดา้น
การส่งเสริมผูสู้งอาย)ุ ( 7.2 
จ านวนคร้ังท่ี อปท.  สามารถ
ด าเนินการจ่ายเบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอายไุดค้รบถว้นถูกตอ้ง
ตาม ประกาศเทศบาล/อบต. 
เร่ือง บญัชีรายช่ือผูมี้ สิทธิรับ
เงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุอง
เทศบาล/ อบต. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558  
ภายในวนัท่ี 10 ของทุกเดือน )
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หัวข้อการประเมนิ/

หลักฐานที่ต้องตรวจประเมนิ
เกณฑ์การประเมนิ

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ที่ได้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

4.  ตรวจสอบหลกัฐานจาก
- ฐานขอ้มลูผูพิ้การ และผูด้อ้ยโอกาส
- เอกสารประชาสมัพนัธ์ต่าง ๆ เช่น วิทยชุุมชน แผน่พบั 
หอกระจายขา่ว เวบ็ไซต ์ฯลฯ
- แผนงาน/โครงการ
- ภาพถ่ายกิจกรรม
- ขอ้บญัญติั /เทศบญัญติั งบประมาณรายจ่ายฯ
- ส าเนาโครงการ
- ฎีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปี 2558
- หนงัสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีจดักิจกรรม
หมายเหตุ
- กรณีมีการก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูพิ้การ
ใหคิ้ดเป็นคะแนนไดเ้ฉพาะโครงการท่ีอนุมติัใน
ปีงบประมาณ 2558 เท่านั้น
- ตวัอยา่งกิจกรรม เช่น  การส่งเสริมฟ้ืนฟสูมรรถภาพ จดั
ท าทางลาดส าหรับผูพิ้การ จดัหาอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความ
สะดวกส าหรับผูพิ้การ เยีย่มผูพิ้การ ตรวจสุขภาพผูพิ้การ 
เป็นตน้
-  นบัรวมทั้งกิจกรรมท่ีใชง้บประมาณของ อปท. และไม่
ใชง้บประมาณของ อปท. (อปท.เป็นผูด้  าเนินโครงการเอง
หรือมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ)

จ านวนกิจกรรมท่ี อปท.  ด าเนินการเพ่ือยกระดบัคุณภาพ
ชีวิตผูพิ้การ นอกเหนือจากการจ่ายเบ้ียความพิการ 
เกณฑ์การให้คะแนน :

□ 4 กิจกรรม ข้ึนไป
□ 3 กิจกรรม
□ 2 กิจกรรม
□ นอ้ยกวา่ 2 กิจกรรม

กองสวสัดิการสงัคม
งานพฒันาชุมชน
1.  นายวชัรพล  พฒัน์คลา้ย
2.  นางเมธินนัท ์ สุทธิเดช
3.  นางสาวโชติสุข  สุขทอง
4.  นางสาวจารุณี  จนัทร์สุวรรณ์
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รายการประเมนิ

 - แนะน า/อบรม ผูดู้แลคน
พิการเพ่ือให้ท  ากายภาพบ าบดั
ให้กบัผูพิ้การ
 - จดัท าทางลาดให้กบัผูพิ้การ

ข้อเสนอแนะ

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558   4.  ดา้น
การบริการสาธารณะ  
(8.ดา้นการส่งเสริม
ผูด้อ้ยโอกาส) (8.1 จ านวน
กิจกรรมท่ี อปท.  ด าเนินการ
เพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิตผู ้
พิการ นอกเหนือจากการจ่าย
เบ้ียความพิการ )
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หัวข้อการประเมนิ/

หลักฐานที่ต้องตรวจประเมนิ
เกณฑ์การประเมนิ

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ที่ได้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

5. ตรวจสอบหลกัฐาน เช่น
- หลกัฐานการจ่ายเงินเบ้ียความพิการภายในวนัท่ี 10 
ของทุกเดือน ตาม ระเบียบ มท. วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์าร
 จ่ายเงินเบ้ียความพิการให้คนพิการ ของ อปท . พ.ศ. 
2553 
- ฎีกาการเบิกจ่ายเงิน
- การโอนเขา้บญัชีธนาคาร
- หลกัฐานการจ่ายเงิน/รับเงิน
- การบนัทึกขอ้มูลในระบบ สารสนเทศการจดัการ
ฐานขอ้มูล เบ้ียยงัชีพของ อปท.
หมายเหตุ
- ยกเวน้กรณีผูพิ้การท่ีแจง้ขอรับเป็นเงินสด แต่ไม่มา
รับเงินเบ้ียความพิการภายในก าหนด
 * อบจ. ไม่ตองประเมินขอ้น้ี
กองสวสัดิการสงัคม
งานพฒันาชุมชน
1.  นายวชัรพล  พฒัน์คลา้ย
2.  นางเมธินนัท ์ สุทธิเดช
3.  นางสาวโชติสุข  สุขทอง
4.  นางสาวจารุณี  จนัทร์สุวรรณ์

จ านวนคร้ังท่ี อปท.  สามารถด าเนินการจ่ายเบ้ียความพิการ
ไดค้รบถว้นถูกตอ้งตาม ประกาศเทศบาล/อบต. เร่ือง บญัชี
รายช่ือผูมี้ สิทธิรับเงินเบ้ียความพิการของเทศบาล/อบต. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ภายใน วนัท่ี 10 ของทุกเดือน
เกณฑ์การให้คะแนน :

□ จ่ายไดภ้ายในวนัท่ี 10 ของทุกเดือน จ านวน 12  คร้ัง
□ จ่ายไดภ้ายในวนัท่ี 10 ของทุกเดือน จ านวน 11  คร้ัง
□ จ่ายไดภ้ายในวนัท่ี 10 ของทุกเดือน จ านวน 10  คร้ัง
□ จ่ายไดภ้ายในวนัท่ี 10 ของทุกเดือน ต่าํกวา่ 10  คร้ัง

สาเหตุท่ีท  าให้ อปท. ไม่สามารถด าเนินการ
จ่ายเบ้ียความพิการ   ไดภ้ายในวนัท่ี 10 ของ
ทุกเดือน  เน่ืองจาก……………………………………
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
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รายการประเมนิ

จ่ายภายในวนัท่ี  10  ของทุก
เดือน

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558   4.  ดา้น
การบริการสาธารณะ  
(8.ดา้นการส่งเสริม
ผูด้อ้ยโอกาส) (8.2 จ านวน
คร้ังท่ี อปท.  สามารถ
ด าเนินการจ่ายเบ้ียความ
พิการไดค้รบถว้นถูกตอ้งตาม
 ประกาศเทศบาล/อบต. เร่ือง
 บญัชีรายช่ือผูมี้ สิทธิรับเงิน
เบ้ียความพิการของเทศบาล/
อบต. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ภายใน วนัท่ี 10 
ของทุกเดือน)
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หัวข้อการประเมนิ/

หลักฐานที่ต้องตรวจประเมนิ
เกณฑ์การประเมนิ

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ที่ได้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

6.  ตรวจสอบหลกัฐานจาก
- ขอ้มูลคนไร้ท่ีพ่ึงจากส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษยจ์งัหวดั
- ขอ้บญัญติั/เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายฯ
- แผนงาน/โครงการ
- ภาพถ่ายกิจกรรม
- ฎีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปี 2558
- หนงัสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีจดักิจกรรม
หมายเหตุ
- คนไร้ท่ีพ่ึง หมายถึง บุคคลซ่ึงไร้ท่ีอยูแ่ละไม่มีรายไดเ้พียงพอ
แก่การยงัชีพ  และให้รวมถึงบุคคลท่ีอยูใ่นสภาวะยากล าบาก 
ไม่อาจพ่ึงพาบุคคลอ่ืนได้
- ตวัอยา่งกิจกรรม เช่น การส ารวจ/จดัท าขอ้มูลผูด้อยโอกาส/
คนไร้ท่ีพ่ึง การเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ 
การรักษาพยาบาล  การส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ
การส่งเสริมสนบัสนุนการสร้างโอกาสในสงัคม การพฒันา
คุณภาพชีวิต การสนบัสนุนให้คนไร้ท่ีพ่ึงมีงานท า และมีท่ีพกั
อาศยั การป้องกนัมิให้มีการเลือกปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรมต่อ
คนไร้ท่ีพ่ึง การประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้การ
ช่วยเหลือ  เป็นตน้
- คนไร้ท่ีพ่ึง ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมจะตอ้งเป็นคนในพ้ืนท่ีท่ีมี
ทะเบียนบา้นอยูใ่นพ้ืนท่ีของ อปท.

 จ  านวนกิจกรรมท่ี อปท.  ด าเนินการเพ่ือพฒันาและ
สงเคราะห์คนไร้ท่ีพ่ึง (ยกเวน้คนเร่ร่อนและขอทาน)

เกณฑ์การให้คะแนน

     1.  3  กิจกรรม ข้ึนไป
     2.  2  กิจกรรม
     3.  1  กิจกรรม 
     4.  ไม่ไดด้ าเนินการ 

กองสวสัดิการสงัคม
งานพฒันาชุมชน
1.  นายวชัรพล  พฒัน์คลา้ย
2.  นางเมธินนัท ์ สุทธิเดช
3.  นางสาวโชติสุข  สุขทอง
4.  นางสาวจารุณี  จนัทร์สุวรรณ์
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รายการประเมนิ

 - มอบส่ิงของให้กบัคนไร้ท่ีพ่ึง

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558   4.  ดา้น
การบริการสาธารณะ  
(8.ดา้นการส่งเสริม
ผูด้อ้ยโอกาส) ( 8.3 จ านวน
กิจกรรมท่ี อปท.  ด าเนินการ
เพ่ือพฒันาและสงเคราะห์คน
ไร้ท่ีพ่ึง (ยกเวน้คนเร่ร่อน
และขอทาน))
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หัวข้อการประเมนิ/

หลักฐานที่ต้องตรวจประเมนิ
เกณฑ์การประเมนิ

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ที่ได้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

7.  ตรวจสอบหลกัฐานจาก เช่น
- แผนงาน/โครงการกิจกรรมของ อปท.
- ภาพถ่ายกิจกรรม
- กิจกรรมท่ี อปท. จดัหรือสนบสนุน การจดั อาจใช้
จ่ายจากเงินอุดหนุน ท่ีรัฐจดัสรรให้ หรือใช้
งบประมาณ จากหน่วยงานอ่ืน (อปท. ตอ้งเป็น
ผูด้  าเนินการหรือมีส่วนร่วมในโครงการ)
- ขอ้บญัญติั/เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายฯ
- หนงัสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีจดักิจกรรม
- หนงัสือประสานขอความร่วมมือ
หมายเหตุ
- ตวัอยา่งกิจกรรม เช่น กองทุนพฒันาสตรี กลุ่ม
แม่บา้น การให้ความรู้เร่ืองสิทธิและหนา้ท่ีของสตรี  
เป็นตน้
- สามารถดูรายละเอียดจากมาตรฐานการส่งเสริมการ
พฒันาสตรี

 จ  านวนกิจกรรมท่ี อปท. ด าเนินการหรือสนบัสนุนเพ่ือการ
พฒันาสตรีในพ้ืนท่ี
 เกณฑ์การให้คะแนน
     1.  6  กิจกรรม ข้ึนไป
     2.  4 - 5  กิจกรรม
     3.  2 - 3  กิจกรรม 
     4.  นอ้ยกวา่ 2 กิจกรรม

กองสวสัดิการสงัคม
งานพฒันาชุมชน
1.  นางสาวอุไรวรรณ  ค  านวนกิจ
2.  นางสาวจิรวรรณ  เจริญศกัด์ิ
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รายงานการประเมนิ

1. พฒันาศกัยภาพองคก์ร
แม่บา้น
2. คณะกรรมการสตรีประชุม
เพ่ือติดตามการช าระหน้ี
3. ให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการใช้
จ่ายเงินกู้
4. ให้บริการขนส่งสตรีเพ่ือไป
ร่วมงานวนัสตรีสากล
5. ส่งเสริมสตรีให้มีส่วนร่วม
ในขบวนแห่ถว้ยพระราชทาน
งานชกัพระ
6. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
วางแผนและมอบหมายการ
ด าเนินโครงการพฒันา
7. อบรมและฝึกปฏิบติัการท า
แกงเขียวหวาน

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558   4.  ดา้น
การบริการสาธารณะ  (10. 
ดา้นการส่งเสริมการพฒันา
สตรี) (10.1 จ านวนกิจกรรมท่ี
 อปท. ด าเนินการหรือ
สนบัสนุนเพ่ือการพฒันาสตรี
ในพ้ืนท่ี)
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หัวข้อการประเมนิ/

หลักฐานที่ต้องตรวจประเมนิ
เกณฑ์การประเมนิ

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ที่ได้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

8.  ตรวจสอบหลกัฐาน เช่น
- แผนงาน/โครงการกิจกรรมแต่ละประเภท
- ขอ้บญัญติั/เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายฯ
- ภาพถ่าย
- หนงัสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีจดักิจกรรม
- หนงัสือประสานขอความร่วมมือ
หมายเหตุ

- ตวัอยา่งประเภทกิจกรรม  เช่น ดา้นสุขภาพอนามยั 
ดา้นการศึกษา ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม เป็นตน้

กองสวสัดิการสงัคม
งานพฒันาชุมชน
1.  นางสาวอุไรวรรณ  ค  านวนกิจ
2.  นางสาวจิรวรรณ  เจริญศกัด์ิ

จ  านวนความหลากหลายของประเภทกิจกรรมท่ี อปท. จดั 
หรือสนบสนุนเพ่ือการพฒันาสตรี (ทั้งท่ีใชง้บประมาณ ของ
 อปท. หรือใชง้บประมาณของหน่วยงานอ่ืน)
เกณฑ์การให้คะแนน :

□ 3 ประเภทกิจกรรม ข้ึนไป
□ 2 ประเภทกิจกรรม
□ 1 ประเภทกิจกรรม
□ นอ้ยกวา่ 1 ประเภทกิจกรรม
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รายงานการประเมนิ

1. ให้บริการนวดแผนไทย
2. ให้บริการร้านเสริมสวย
3. ร้านคา้สหองคก์ร
4. ผลิตและจ าหน่ายน ้ามนั
มะพร้าวสกดัเยน็
5. อบรมและฝึกปฏิบติัการท า
แกงเขียวหวาน

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558   4.  ดา้น
การบริการสาธารณะ  (10. 
ดา้นการส่งเสริมการพฒันา
สตรี) (10.2  จ านวนความ
หลากหลายของประเภท
กิจกรรมท่ี อปท. จดั หรือ
สนบสนุนเพ่ือการพฒันาสตรี
 (ทั้งท่ีใชง้บประมาณ ของ 
อปท. หรือใชง้บประมาณ
ของหน่วยงานอ่ืน))
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หัวข้อการประเมนิ/

หลักฐานที่ต้องตรวจประเมนิ
เกณฑ์การประเมนิ

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ที่ได้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

9.  ตรวจสอบหลกัฐาน เช่น
- ขอ้บญัญติั/เทศบญัญติั งบประมาณรายจ่ายฯ
- โครงการท่ี อปท. จดัหรือ สนบัสนุนการจดั อาจใช้
จ่ายจาก เงินอุดหนุนท่ีรัฐจดัสรรให้
- ภาพถ่ายกิจกรรม
- หนงัสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีจดักิจกรรม
- หนงัสือประสานขอความร่วมมือ
หมายเหตุ
- ตวัอยา่งประเภทอาชีพ เช่น เกษตรกรรม ปศุสตัว ์
การท าอาหาร คหกรรม งานช่างต่างๆ หตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ การบริการ เป็นตน้

 จ  านวนประเภทอาชีพท่ีจดัให้มีการฝึกอบรมแก่ประชาชน
เกณฑก์ารให้คะแนน
     1.  6 ประเภทอาชีพ ข้ึนไป
     2.  4 – 5 ประเภทอาชีพ
     3.  2 – 3 ประเภทอาชีพ
     4.  นอ้ยกวา่ 2 ประเภทอาชีพ
ระบุประเภทอาชีพท่ี อปท. จดัฝึกอบรม................................
..................................................................................................
..........

กองสวสัดิการสงัคม
งานพฒันาชุมชน
1.  นางสาวอุไรวรรณ  ค  านวนกิจ
2.  นางสาวจิรวรรณ  เจริญศกัด์ิ

5
3
1
0

5

รายงานการประเมนิ

1. การเขียนลายเสน้ดว้ยสีเทียน
 (เส้ือ)
2. การอบรมจกัสานจากเสน้
พลาสติก
3. การอบรมผลิตดอกไมห้อม
4. การอบรมท าเหรียญโปรย
ทาน
5. การอบรมอาชีพเสริมสวย
6. อบรมและผลิตเห็ดแครง
7. การผลิตส่ิงของจากวสัดุ
เหลือใช้
8. อบรมวิทยากรศาสนพิธี

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558  4.  ดา้นการ
บริการสาธารณะ  (11. ดา้น
การส่งเสริมอาชีพ) (11.1 
จ านวนประเภทอาชีพท่ีจดั
ให้มีการฝึกอบรมแก่
ประชาชน)
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หัวข้อการประเมนิ/

หลักฐานที่ต้องตรวจประเมนิ
เกณฑ์การประเมนิ

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ที่ได้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

10.  ตรวจสอบหลกัฐาน เช่น
- ขอ้บญัญติั/เทศบญัญติั งบประมาณรายจ่ายฯ
- แผนงาน/โครงการ
- ภาพถ่ายกิจกรรม
- ฎีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปี 2558
- หนงัสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน
หมายเหตุ
- ตวัอยา่งกิจกรรม เช่น การประชาสมัพนัธ์สินคา้ 
OTOP  ส่งเสริมผลิตภณัฑส์มุนไพรในโรงเรียน การ
ส่งเสริมท าการตลาด   การส่งเสริมการท าหีบห่อ
บรรจุภณัฑ ์ การพฒันาแปรรูปสินคา้ เป็นตน้

 จ  านวนกิจกรรมเพ่ือการส่งเสริมอาชีพ (นอกเหนือจากการ
ฝึกอบรม)
เกณฑ์การให้คะแนน

- 5  กิจกรรม ข้ึนไป
- 3 - 4 กิจกรรม
- 1 – 2 กิจกรรม
- ไม่ไดด้ าเนินการ 

กองสวสัดิการสงัคม
งานพฒันาชุมชน
1.  นางสาวอุไรวรรณ  ค  านวนกิจ
2.  นางสาวจิรวรรณ  เจริญศกัด์ิ

5
3
1
0

5

รายงานการประเมนิ

1. จ าหน่ายผลิตภณัฑง์าน 
OTOP
2. เปิดร้านคา้จ าหน่ายผลิตภณัฑ์
3. จ าหน่ายเห็ดแครงตาม
ศูนยก์ารคา้
4. จ าหน่ายผลิตภณัฑท์างระบบ
  Internet
5. จ าหน่ายผลิตภณัฑต์าม Order

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558   4.  ดา้น
การบริการสาธารณะ (11. 
ดา้นการส่งเสริมอาชีพ) (11.2
 จ  านวนกิจกรรมเพ่ือการ
ส่งเสริมอาชีพ 
(นอกเหนือจากการฝึกอบรม)


