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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

  การจดัทาํแผนการตรวจสอบถนนในความรับผิดชอบของ 
อปท.
เกณฑ์การให้คะแนน :

□ 1.  มีการจดัทาํบญัชีทะเบียนประวติัถนนของ อปท.
2. มีการจดัทาํแผนการตรวจสอบถนนประจาํปีท่ีถูกตอ้ง 
สอดคลอ้งกบับญัชีทะเบียนประวติัถนนของ อปท.
3. มีการดาํเนินการตรวจสอบถนนครบถว้น  เป็นไปตาม
แผนการตรวจสอบถนนประจาํปีท่ีกาํหนด
4. รายงานผลการตรวจสอบให้ผูบ้ริหารรับทราบผลการ
ตรวจสอบตามแผนตรวจสอบถนนประจาํปีและสั่งการ

5 5

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจาํปี  2558   4. ดา้นการ
บริการสาธารณะ(1. ดา้นถนน
 ทางเดิน  และทางเทา้) (1.1   
การจดัทาํแผนการตรวจสอบ
ถนนในความรับผิดชอบของ
 อปท.)

□ 1.  มีการจดัทาํบญัชีทะเบียนประวติัถนนของ อปท.
2. มีการจดัทาํแผนการตรวจสอบถนนประจาํปีท่ีถูกตอ้ง 
สอดคลอ้งกบับญัชีทะเบียนประวติัถนนของ อปท.
3. มีการดาํเนินการตรวจสอบถนนครบถว้นแต่ดาํเนินการ
ตรวจสอบไม่เป็นไปตามท่ีกาํหนดในแผนการตรวจสอบ
ถนนประจาํปี
4.   รายงานผลการตรวจสอบให้ผูบ้ริหาร  รับทราบผลการ
ตรวจตามแผนการตรวจสอบถนนประจาํปี

3

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

มติิที่ 4  ด้านการบริการสาธารณะ

ตัวช้ีวดัทั่วไป  ตามแบบตรวจรับมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. ตรวจสอบหลกัฐาน เช่น 
-บญัชีทะเบียนประวติัถนน (ขอ้มูลจาํนวน
ถนนทุกสายท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ 
อปท.) เพ่ือทราบจาํนวนถนนทั้งหมดของ 
อปท.
- แผนการตรวจสอบถนนประจาํปีโดย
จดัลาํดบัการตรวจสอบตามความจาํเป็น
- บนัทึกขออนุมติัแผน
- บนัทึกรายงานผลการตรวจท่ีปรากฏขอ้สั่ง
การของผูบ้ริหารลงนามรับทราบผลการ
ตรวจสอบ
- แผนท่ีถนน ในกรณีท่ี อปท.ยงัไม่มีการ
ลงทะเบียนทางหลวงทอ้งถ่ิน

รายงานการประเมนิผล 

 การดูแลรักษาถนน ทางเดิน และ
ทางเทา้ภายในเขตเทศบาล
1. มีทะเบียนประวติัถนนภายใน
เขตเทศบาล  
2. มีการจดัทาํแผนการตรวจสอบ
ถนนทุกสาย และจดัทีมงาน
สาธารณูปโภคตรวจสอบตาม
แผนท่ีท่ีวางไว้
3. ดาํเนินการตรวจสอบถนน
ประจาํปีและดาํเนินการซ่อมแซม
ปรับปรุงท่ีชาํรุดหลกัจากการ
สอบถนนตามแผนและรายงานผล
ให้ผูบ้ริหารสั่งเพ่ือขออนุมติั
ซ่อมแซม

ขอ้เสนอแนะ
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

□ 1.  มีการจดัทาํบญัชีทะเบียนประวติัถนนของ อปท.
2. มีการัจดทาํแผนการตรวจสอบถนนประจาํปีท่ีถูกตอ้ง  
สอดคลอ้งกบับญัชีทะเบียนประวติัถนนของ อปท.
3. มีการดาํเนินการตรวจสอบถนน แต่ไม่ครบถว้นตาม
แผนการตรวจสอบถนนประจาํปี
4.   รายงานผลการตรวจสอบให้ผูบ้ริหาร  รับทราบผลการ
ตรวจตามแผนการตรวจสอบถนนประจาํปี

1

□  ไม่มีแผนการตรวจสอบถนนประจาํปี 0

กองช่าง
ฝ่ายการโยธา
1. นายอนุชา  ธนาวฒิุ
2. นายสมพงษ ์ วงศแ์กว้
3. น.ส.นคัมน  เรืองจรัส
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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 
-บญัชีทะเบียนประวติัถนน   (ขอ้มูลจาํนวน
ถนนทุกสายท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ 
อปท.) เพ่ือทราบจาํนวนถนนทั้งหมดของ   
อปท.
- แผนการตรวจสอบถนน ประจาํปีโดย
จดัลาํดบัการตรวจสอบตามความจาํเป็น ท่ี
ปรากฏขอ้สั่งการของผูบ้ริหารลงนาม
รับทราบผลการตรวจสอบและสั่งการ
-   ผลการซ่อมแซมถนนในความรับผิดชอบ
ของ อปท.
- ภาพถ่ายก่อนและหลงัซ่อมแซม
- ฎีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาํปี 
2558

 การซ่อมแซมถนนในความรับผิดชอบของ อปท. ตาม
รายงานผลการตรวจสอบถนน ประจาํปี
เกณฑ์การให้คะแนน :
□ ร้อยละ 80 ข้ึนไป
□ ร้อยละ 70 – 79.9
□ ร้อยละ 60 – 69.9
□ นอ้ยกวา่ร้อยละ 60
กองช่าง
ฝ่ายการโยธา
1. นายอนุชา  ธนาวฒิุ
2. นายสมพงษ ์ วงศแ์กว้
3. น.ส.นคัมน  เรืองจรัส

5
3
1
0

5

รายงานการประเมนิผล 
 มีการจดัทาํทะเบียนประวติัถนน  
ขอ้มลูจาํนวนถนนภายในเขตเทศบาล
  จาํนวน   133  สาย  และแผนการ
ตรวจสอบถนนครบทุกสาย  โดยผล
การตรวจสอบพบการชาํรุด  จาํนวน 
 41  จุด  และซ่อมแซมถนนทั้งหมด
ท่ีพบการชาํรุดทั้ง  41  จุด
3. กองช่างมีการดาํเนินการซ่อม
แซ่มปรับปรุงท่ีชาํรุด

ข้อเสนอแนะ

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจาํปี  2558   4. ดา้นการ
บริการสาธารณะ(1. ดา้นถนน
 ทางเดิน  และทางเทา้) (1.2 
การซ่อมแซมถนนในความ
รับผิดชอบของ อปท. ตาม
รายงานผลการตรวจสอบ
ถนน ประจาํปี)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

3. . ตรวจสอบหลกัฐาน เช่น 
-บญัชีทะเบียนประวติัถนน   (ขอ้มูลจาํนวน
ถนนทุกสายท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ 
อปท.)
-  หลกัฐานการลงทะเบียนทางหลวงทอ้งถ่ิน 
(ทถ.2)
หมายเหตุ
- ถนนทุกสายของ อปท. ทั้งท่ี อปท. สร้างเอง
และท่ีไดรั้บการถ่ายโอน  จะตอ้งขอ
ลงทะเบียนเป็นทางหลวงทอ้งถ่ินทั้งหมด
-   หลกัเกณฑแ์ละแนวทางการขอลงทะเบียน
ทางหลวงทอ้งถ่ินให้ดาํเนินการตาม นส. สถ. 
ท่ี มท 0890.3/ว 634  ลงวนัท่ี 31 มี.ค. 2553
- ถนน หมายถึง ถนนท่ี อปท. สร้างเองและท่ี
ไดรั้บการถ่ายโอน ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบ
ของ อปท.
- การคิดคาํนวณร้อยละให้คิดจากจาํนวนเสน้
ถนนท่ีไดล้ง ทะเบียนเป็นทางหลวงทอ้งถ่ิน
- วิธีการคิดร้อยละ
  จาํนวนถนนท่ีลงทะเบียนX 100 

 ร้อยละของถนนในความรับผิดชอบของ อปท. ท่ีลงทะเบียน
เป็นทางหลวงทอ้งถ่ิน (ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)
เกณฑ์การให้คะแนน :

□ ร้อยละ 30 ข้ึนไป
□ ร้อยละ 25 – 29.9
□ ร้อยละ 20 – 24.9
□ นอ้ยกวา่ร้อยละ 20

1.     ถนนท่ีอยูร่ะหวา่งการยืน่ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวง
ทอ้งถ่ิน  จาํนวน........สาย
2. กรณีท่ีไม่สามารถขอจดไดเ้น่ืองจาก.....................
...................................................................................
...................................................................................
กองช่าง
ฝ่ายการโยธา
1. นายอนุชา  ธนาวฒิุ
2. นายสมพงษ ์ วงศแ์กว้
3. น.ส.นคัมน  เรืองจรัส

5
3
1
0

5

รายงานการประเมนิผล 
ถนนท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง  มีจาํนวน   133  
สาย  มีขอ้มลูจาํนวนถนนท่ีจด
ทะเบียนเป็นทางหลวงทอ้งถ่ิน 
จาํนวน 42 สาย  คิดเป็นร้อยละ  31.57
3. กองช่างมีการดาํเนินการซ่อม
แซ่มปรับปรุงท่ีชาํรุด
 42 x 100   =31.57
    133

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจาํปี  2558   4. ดา้นการ
บริการสาธารณะ(1. ดา้นถนน
 ทางเดิน  และทางเทา้) (1.3 
ร้อยละของถนนในความ
รับผิดชอบของ อปท. ท่ี
ลงทะเบียนเป็นทางหลวง
ทอ้งถ่ิน (ณ 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

4. ตรวจสอบหลกัฐานจาก
- ทะเบียนประวติัถนน
- รายงานประจาํปีเก่ียวกบัการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง/คอนกรีต
- ภาพถ่าย
หมายเหตุ

- ไม่รวมถนนท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีป่าสงวน อุทยาน 
และพ้ืนท่ีเขตทหาร

วิธีคิดร้อยละ
       ความยาวถนนลาดยาง/คอนกรีต ของ อปท. X  

100 

              ความยาวของถนนทั้งหมดของ  อปท.

 ร้อยละของความยาวถนนลาดยาง/คอนกรีตต่อความยาว
ของถนนทั้งหมดในความรับผิดชอบของ  อปท. (ณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)
เกณฑ์การให้คะแนน

อบจ. /เทศบาล 

     1. ร้อยละ 95 ข้ึนไป 
     2.  ร้อยละ 90 – 94.9 
     3.  ร้อยละ 85 – 89.9 
     4.  นอ้ยกวา่ร้อยละ 85 

กองช่าง
ฝ่ายการโยธา
1. นายอนุชา  ธนาวฒิุ
2. นายสมพงษ ์ วงศแ์กว้
3. น.ส.นคัมน  เรืองจรัส

5
3
1
0

5

รายงานการประเมนิผล

 - ถนนภายในเขตเทศบาลมีความ
ยาวโดยรวมทั้งส้ิน
1. ถนนลาดยาง  จาํนวน  24   สาย
ระยะทาง 5.5275  กิโลเมตร
2. ถนนคอนกรีต  จาํนวน  102  
สาย  ระยะทาง 38.434  กิโลเมตร
3. ถนนลูกรัง  จาํนวน  7  สาย 
ระยะทาง  0.891  กิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละของความยาว  
ถนนลาดยาง/คอนกรีต ต่อความ
ยาวถนนทั้งหมด
        43.9615  x 100  =  98.01
             44.8525

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจาํปี  2558  ดา้นการ
บริการสาธารณะ(1. ดา้นถนน
 ทางเดิน  และทางเทา้) (1.4  
ร้อยละของความยาว
ถนนลาดยาง/คอนกรีตต่อ
ความยาวของถนนทั้งหมด
ในความรับผิดชอบของ  
อปท. (ณ 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

5. ตรวจสอบหลกฐาน เช่น
- ขอ้มูล กชช. 2 ค
หมายเหตุ
- รวมถึงระบบไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์
เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าประเภทอ่ืน ๆ
- ไม่รวมพ้ืนท่ีป่าสงวน อุทยาน พ้ืนท่ีเขตทหาร
× อบจ. ไม่ตองประเมินในขอ้น้ี

กองช่าง
ฝ่ายการโยธา
1. นายอนุชา  ธนาวฒิุ
2. นายไพศาล  อนนัตรัตน์
3. นายมนตส์ถิตย ์ เปรมสถิตย์

 ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช ้
เกณฑก์ารให้คะแนน 
     1.  ร้อยละ 100
     2.  ร้อยละ 95 – 99.9
     3.  ร้อยละ 90 – 94.9
     4.  นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 

กรณีท่ีมีครัวเรือนท่ีไม่มีไฟฟ้าใช ้   เน่ืองจาก
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
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รายงานการประเมนิผล

 จาํนวนครัวเรือนในเขตเทศบาล 
10,690  ครัวเรือน  จากการ
ตรวจสอบขอ้มูลพ้ืนฐานระดบั
หมู่บา้น (กชช. 2ค)  คือ  ขอ้มูล
พ้ืนฐานดา้นเศรษฐกิจและสงัคม
ระดบัหมู่บา้น  และกองช่างได้
ตรวจสอบไม่ปรากฎหลกัฐาน
ขอ้มูลท่ีแสดงร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการใชไ้ฟฟ้า  แต่
ทั้งน้ีในการดาํเนินการครัวเรือน
ในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใชใ้น
ปีงบประมาณ 2558  ประชาชนมี
ไฟฟ้าใชทุ้กครัวเรือน  และมีการ
ขยายเขตไฟฟ้าภายในเขตเทศบาล 
 หากมีการยืน่คาํร้องจากประชาชน

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจาํปี  2558  ดา้นการ
บริการสาธารณะ(2. ดา้น
ไฟฟ้าสาธารณะ) (2.1 ร้อยละ
ของครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช ้)



200

หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

6. ตรวจสอบหลกฐาน เช่น
- ขอ้มูลถนนสายหลกัของ อปท.
-  แบบแปลนหรือแผนผงัการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะหรือสุ่มดูขอ้มูลตามจุดเส่ียง
- หนงัสือร้องเรียนท่ีเก่ียวขอ้ง
- ภาพถ่าย

หมายเหตุ
- จุดเส่ียง หมายถึง จุดท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตราย 
เช่น ทางโคง้ทางแยก วงเวียน ฯลฯ
- ถนนสายหลกั  หมายถึง ถนนสายหลกัของ
ทอ้งถ่ิน เช่น ถนนท่ีต่อเช่ือมกบัทางหลวง
แผ่นดิน ถนนในเขตชุมชนหนาแน่น   ถนน
ท่ีใชในการเดินทางเช่ือมต่อจุดสาํคญั ๆ เป็นตน้
- ในการกาํหนดถนนสายหลกัและจุดเส่ียงควร
เนน้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เช่น การทาํประชาคม  การแต่งตั้ง
คณะกรรมการกาํหนดถนนสายหลกัและจุด
เส่ียง เป็นตน้
- รวมถึงการติดตั้งสญัญาณไฟกระพริบ

ร้อยละถนนสายหลกัท่ีมีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามจุด
เส่ียงต่างๆ  และสามารถใชง้านได้
เกณฑ์การให้คะแนน :

□ ติดตั้งครบทุกจุดเส่ียง
□ ติดตั้งไดร้้อยละ 90 - 99.9 ของจุดเส่ียงทั้งหมด
□ ติดตั้งไดร้้อยละ 80 - 89.9 ของจุดเส่ียงทั้งหมด
□ ติดตั้งไดน้อ้ยกวา่ร้อยละ 80

กองช่าง
ฝ่ายการโยธา
1. นายอนุชา  ธนาวฒิุ
2. นายไพศาล  อนนัตรัตน์
3. นายมนตส์ถิตย ์ เปรมสถิตย์
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รายงานการประเมนิผล

เทศบาลเมืองทุ่งสงไดมี้การ
ดาํเนินการจดัทาํทะเบียนประวติั
ถนนพร้อมกบัสาํรวจจุดเส่ียงและ
มีการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาโดย
  -  ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามจุด
เส่ียงต่าง ๆ ในเขตเทศบาล
  -  ติดตั้งไฟฟ้าตามจุดเส่ียง  เช่น  
ส่ีแยก  ทางโคง้
  -  ติดตั้งสญัญาณไฟกระพริบ
  -  ติดตั้งกระจกโคง้
  โดยไดด้าํเนินการติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าครบทุกจุดเส่ียง

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจาํปี  2558  ดา้นการ
บริการสาธารณะ(2. ดา้น
ไฟฟ้าสาธารณะ) (2.2 ร้อยละ
ถนนสายหลกัท่ีมีการติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะตามจุดเส่ียง
ต่างๆ  และสามารถใชง้านได)้
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

7. ตรวจสอบหลกัฐาน   เช่น
- ขอ้มูลถนนสายหลกัของ อปท.
-   แผนงาน/โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
- แบบแปลน/แผนผงัแสดงท่ีตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
- ภาพถ่าย
หมายเหตุ
- ถนนสายหลกั  หมายถึง ถนนสายหลกัของ
ทอ้งถ่ิน เช่น ถนนท่ีต่อเช่ือมกบัทางหลวง
แผ่นดิน ถนนในเขตชุมชนหนาแน่น   ถนน
ท่ีใชในการเดินทางเช่ือมต่อจุดสาํคญั ๆ เป็นตน้
-  สามารถดูรายละเอียดการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะบนถนนสายหลกัจากมาตรฐาน
ไฟฟ้าสาธารณะ

ร้อยละของถนนสายหลกัท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ อปท.
 ท่ีมีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตลอดสาย และสามารถใชง้าน
ได้
เกณฑ์การให้คะแนน :

□ ร้อยละ 60 ข้ึนไป
□ ร้อยละ 45 – 59.9
□ ร้อยละ 35 – 44.9
□ ร้อยละ 35

กองช่าง
ฝ่ายการโยธา
1. นายอนุชา  ธนาวฒิุ
2. นายไพศาล  อนนัตรัตน์
3. นายมนตส์ถิตย ์ เปรมสถิตย์
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รายงานการประเมนิผล

ถนนสายหลกัท่ีมีการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะตลอดสายมีมากกวา่
ร้อยละ  60  ของจาํนวนไฟฟ้า
สาธารณะทั้งหมด
  -  ทาํหนงัสือขอความร่วมมือ
ประมาณค่าใชจ่้ายในการขยาย
เขตไปยงัการไฟฟ้าฯ
  -  ร่วมมือกบัการไฟฟ้าฯ  สาํรวจ
ช้ีจุดท่ีขอขยายเขต
  -  การไฟฟ้าฯ  ทาํแผนผงัพร้อม
แจง้ค่าใชจ่้ายในการขยายเขต
  -  เทศบาลดาํเนินการตั้งฎีกา
เบิกจ่าย
  -  การไฟฟ้าฯ ดาํเนินการขยาย
เขตและส่งมอบให้เทศบาลดูแล

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจาํปี  2558   ดา้นการ
บริการสาธารณะ(2. ดา้น
ไฟฟ้าสาธารณะ) (2.3 ร้อยละ
ของถนนสายหลกัท่ีมีการ
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตลอด
สาย  และสามารถใชง้านได)้
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

การดูแลบาํรุงรักษา/ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้า
ตามจุดเส่ียงต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นความรบผิดชอบของ  อปท.
เกณฑ์การให้คะแนน :
□   1. มีแผนการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุด
เส่ียงต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ อปท. ประจาํปี
2. ไดรั้บการอนุมติัแผนฯ จากผูบ้ริหาร  อปท.
3. ดาํเนินการตรวจสอบตามแผน
4. รายงานให้ผูบ้ริหารรบทราบ/สั่งการ
5. มีการดาํเนินการตามขอ้สั่งการของผูบ้ริหาร อปท.

5 5

□   1. มีแผนการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุด
เส่ียงต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ อปท. ประจาํปี
2. ไดรั้บการอนุมติัแผนฯ จากผูบ้ริหาร อปท.
3. ดาํเนินการตรวจสอบตามแผน

3

□ 1. มีแผนการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าตามจุด
เส่ียงต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ อปท. ประจาํปี
2. ไดรั้บการอนุมติัแผนฯ จากผูบ้ริหาร อปท.

1

□ ไม่มีแผนการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุด
เส่ียงต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ อปท. ประจาํปี

0

8. ตรวจสอบหลกัฐาน เช่น
- แผนการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะและ
ไฟฟ้าตามจุดเส่ียงต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นความ
รับผิดชอบของ  อปท.
- บนัทึกขออนุมติัแผนการตรวจสอบไฟฟ้า
สาธารณะ และไฟฟ้าตามจุดเส่ียงต่าง ๆ ท่ีอยู่
ในความรับผิดชอบของ อปท.
- รายงานผลการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ  
และไฟฟ้าตามจุดเส่ียงต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นความ
รับผิดชอบของ อปท.
- หลกัฐานผลการดาํเนินงานตามแผนการ
ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุด
เส่ียงต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ  อปท.
- อปท. จดัซ้ือจดัจา้ง จากเอกชนดาํเนินการ
- ฎีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาํปี 
2558
- แบบแจง้/หนงัสือร้องเรียน
กองช่าง
ฝ่ายการโยธา
1. นายอนุชา  ธนาวฒิุ
2. นายไพศาล  อนนัตรัตน์

รายงานการประเมนิผล

มีแผนการตรวจสอบไฟฟ้า
สาธารณะตามถนนสายต่าง ๆ ซ่ึง
หากพบจุดเสียงหรือพบความ
ชาํรุดบกพร่อง  ก็มีการดาํเนินการ
ซ่อมแซมทนัที  โดยไดร้ายผล
การปฏิบติังานของงานไฟฟ้ากอง
ช่างและผลการซ่อมแซมให้
ผูบ้ริหารทราบ

ข้อเสนอแนะ

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจาํปี  2558  ดา้นการ
บริการสาธารณะ(2. ดา้น
ไฟฟ้าสาธารณะ) (2.4 การ
ดูแลบาํรุงรักษา/ซ่อมแซม 
ไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้า
ตามจุดเส่ียงต่าง ๆ ท่ีอยูใ่น
ความรบผิดชอบของ  อปท.)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

9. ตรวจสอบหลกัฐานจาก
- แผนงาน/โครงการก่อสร้างถนน และทาง
ระบายนํ้า
- สอบถามจากผูน้าํหมู่บา้น/ชุมชน 
- ภาพถ่าย
หมายเหตุ

- ทางระบายนํ้า รวมถึง รางรูปตวัวี หรือ ร่อง
นํ้า/ทางนํ้าธรรมชาติ ท่อลอด

วิธีการคิดร้อยละ
   จาํนวนถนนของ อปท.ท่ีมีทางระบายนํ้า x 
100
               จาํนวนถนนของ  อปท .  ทั้งหมด

 ร้อยละของถนนท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ อปท . ท่ีมีทาง
ระบายนํ้า ท่ีสามารถระบายนํ้าไม่ให้ท่วมขงัถนนได้

เกณฑก์ารให้คะแนน 
      1.  ร้อยละ 90 ข้ึนไป 
     2.  ร้อยละ 80 -89.9 
     3.  ร้อยละ 70 – 79.9 
     4.  นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 

กองช่าง
ฝ่ายการโยธา
1. นายอนุชา  ธนาวฒิุ
2. นายสมพงษ ์ วงศแ์กว้
3. นายพงศศ์กัด์ิ  เพชรานนท์
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รายงานการประเมนิผล

ถนนภายในเขตเทศบาลมีทาง
ระบายนํ้าร้อยละของถนนทั้งหมด 
 โดยมีการจดัทาํโครงการก่อสร้าง
ถนนและทางระบายนํ้าอยา่ง
ต่อเน่ือง
 1. ราง คสล. จาํนวน 47 สาย
 2. ท่อระบายนํ้า คสล. จาํนวน 21
 สาย
 3. ทางเทา้ คสล. จาํนวน 19 สาย
 4. ร่องนํ้า/ทางนํ้าธรรมชาติ 
จาํนวน 46 สาย
  เทศบาลมีการดูแลระบบระบาย
นํ้าในเขตเทศบาล เพ่ือป้องกนันํ้า
ท่วมหากไม่มีท่อระบายนํ้าก็จะ
ดาํเนินการขุดทางนํ้าเพ่ือระบาย
ตามธรรมชาติ

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจาํปี  2558   4.ดา้นการ
บริการสาธารณะ (3. ดา้น
ระบบระบายนํ้า) (3.1  ร้อย
ละของถนนท่ีอยูใ่นความ
รับผิดชอบของ อปท. ท่ีมี
ทางระบายนํ้า ท่ีสามารถ
ระบายนํ้าไม่ให้ท่วมขงัถนน
ได)้



204

หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

10. ตรวจสอบหลกัฐาน เช่น
- ขอ้มูล กชช. 2 ค
- สอบถามจากผูน้าํหมู่บา้น/ชุมชน
-  รายงานการยนืยนั/ตรวจสอบจากผูน้าํ
ชุมชน/กาํนนั/ผูใ้หญ่บา้น
หมายเหตุ

- นํ้าประปา รวมถึง นํ้าประปาภูเขา หรือ
ประปาหมู่บา้น ฯลฯ

ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีนํ้าประปาใชแ้ละมีปริมาณเพียงพอ
ต่อเน่ืองตลอด 24 ชัว่โมง
เกณฑ์การให้คะแนน :

□ ร้อยละ 90 ข้ึนไป
□ ร้อยละ 80 – 89.9
□ ร้อยละ 70 – 79.9
□ นอ้ยกวา่ร้อยละ 70

กองช่าง
ฝ่ายการโยธา
1. นายสมพงษ ์ วงศแ์กว้
2. นายพลกฤษ  อินทร์แกว้
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รายงานการประเมนิผล

จากขอ้มูลการจดัเก็บขอ้มูล
พ้ืนฐานระดบัชุมชน จาํนวน 5,068
 ครัวเรือน  
 1. ครัวเรือนท่ีมีนํ้าสะอาดสาํหรับ
ด่ืมและบริโภคเพียงพอตลอดปี
ผ่านเกณฑ ์ 5,027  ครัวเรือน
 2. ครัวเรือนท่ีมีนํ้าเพียงพอตลอด
ปี  ผ่านเกณฑ ์5,023 ครัวเรือน  ใน
เขตเทศบาลประชาชนใชน้ํ้าของ
การประปาส่วนภูมิภาคอาํเภอทุ่ง
สง  ทั้งน้ี  ประชาชนมีนํ้าประปา
ใชอ้ยา่งเพียงพอ  ร้อยละ 99.19
    5,023 x 100      =  99.19
        5,068

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจาํปี  2558  4. ดา้นการ
บริการสาธารณะ (4. ดา้นนํ้า
เพ่ือการอุปโภคบริโภค) (4.2 
 ร้อยละของครัวเรือนท่ีมี
นํ้าประปาใชแ้ละมีปริมาณ
เพียงพอต่อเน่ืองตลอด 24 
ชัว่โมง)


