
1

หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแน

นเต็ม

คะแน

นทีไ่ด้
รายงานการประเมิน/ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

1.  การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง
  - ตรวจสอบเอกสารจากแบบระดบัส่วนงานยอ่ย 
(ส านกั/กอง) แบบ ปย. 1 , แบบ ปย.2 

ภารกิจกองท่ีเก่ียวขอ้ง  
ทุกกอง
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลกั
ส านกัปลดัเทศบาล
1.  นางสาวสายใจ  บุญคงมาก

 การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง  ระดบั
ส่วนงานยอ่ย (ส านกั/กอง) แบบ ปย. 1 , แบบ ปย.2) 
เกณฑ์การให้คะแนน

          - มีการด าเนินการครบและเสนอผูบ้ริหาร
          - มีครบทุกหน่วยงานยอ่ยในเทศบาล
          - มีการด าเนินการไม่ครบทุกหน่วยงาน
          - ไม่มีการด าเนินการ
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 รายงานผลการประเมนิ

แต่ละกองมีการจดัวางควบคุมภายในทุกกอง 
ตามแบบ ปย.1 แบบ แบบ ปย.2 และเสนอ
ผูบ้ริหาร

การตรวจรับรอง
มาตรฐานการปฏิบติั
ราชการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ าปี  2558 ดา้นการ
บริหารจดัการ (1. การ
บริหารภารกิจเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่
ประชาชน) (1.3 การ
ควบคุมภายในและการ
บริหารความเส่ียง  ระดบั
ส่วนงานยอ่ย )

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

ตัวช้ีวดัทัว่ไป  ตามแบบตรวจรับมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มิติที ่1 ด้านการบริหารจัดการ
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแน

นเต็ม

คะแน

นทีไ่ด้
รายงานการประเมิน/ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

2.  การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง
  - ตรวจสอบเอกสารจากแบบระดบัส่วนงานยอ่ย 
(ส านกั/กอง) แบบ ปย. 1 , แบบ ปย.2 

ภารกิจกองท่ีเก่ียวขอ้ง  
ทุกกอง
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลกั
ส านกัปลดัเทศบาล
1.  นางสาวสายใจ  บุญคงมาก

 การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง  ระดบั
องคก์ร แบบ ปอ. 2 , แบบ ปอ.3 
เกณฑ์การให้คะแนน

          - รายงานภายในวนัท่ี  30  ตุลาคม 2558
          - รายงานภายในวนัท่ี  29  พฤศจิกายน  2558
          -  รายงานภายในวนัท่ี  29  ธนัวาคม  2558
          - ไม่มีการรายงาน/หรือรายงานเกิน 90 วนั
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 รายงานผลการประเมนิ
มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ขอ้ 6) และรายงานไม่ตามภายใน  90  วนั

ข้อเสนอแนะ

น าความเส่ียงเดิมท่ียงัแกปั้ญหาไม่หมดมา
บริหารจดัการใหม่

การตรวจรับรอง
มาตรฐานการปฏิบติั
ราชการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ าปี  2558 ดา้นการ
บริหารจดัการ (1. การ
บริหารภารกิจเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่
ประชาชน) (1.4 การ
ควบคุมภายในและการ
บริหารความเส่ียง  ระดบั
องคก์ร )
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแน

นเต็ม

คะแน

นทีไ่ด้
รายงานการประเมิน/ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

3. การประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ตรวจการแกไ้ขจุดอ่อนจากรายงานการประเมินผล
และการปรับปรุงการควบคุมภายในของระดบัส่วน
งานยอ่ย (ส านกั/กอง) แบบ ปย.2 และระดบัองคก์ร 
แบบ ปอ.3 โดยตรวจเอกสารท่ีไดด้ าเนินการตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในท่ีไดก้  าหนดไว้
 - เทียบผลการด าเนินการเป็นร้อยละจากแผนใน ปย .2
 กบัผลการปรับปรุง
 - หนงัสือ มท ท่ี มท 0805/ว 3395  ลว 21 ส.ค. 2556

ภารกิจกองท่ีเก่ียวขอ้ง  
ทุกกอง
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลกั
ส านกัปลดัเทศบาล
1.  นางสาวสายใจ  บุญคงมาก

การประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
อปท. จดัท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ
ระดบัส่วนงานยอ่ย (ส านกั/กอง) แบบ ปย.2 และระดบั
องคก์ร แบบ ปอ.3 ไปด าเนินการปฏิบติั
เกณฑ์การให้คะแนน

  -  อปท. จดัท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
และไดป้ฏิบติัตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ท่ีก าหนดไวค้รบถว้นทุกแผน/ขั้นตอน (คิดเป็นร้อยละ 
100)
  -   อปท. จดัท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
และไดป้ฏิบติัตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
แลว้  แต่ยงัไม่ครบถว้นทุกแผน/ขั้นตอน (ร้อยละ 50)
  -   อปท. จดัท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
และไดป้ฏิบติัตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
แลว้  แต่ยงัไม่ครบถว้นทุกแผน/ขั้นตอน (ต ่ากวา่ร้อยละ 
50)
  -    อปท. จดัท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไว้
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 รายงานผลการประเมนิ

น าจุดอ่อนจากรายงานการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน (ขอ้ 6)  ตามระเบียบ คตง. 
ในระดบัหน่วยงานยอ่ย (ส านกั/กอง) และ
ระดบัองคก์รไปด าเนินการแกไ้ขทุกเร่ือง

ข้อเสนอแนะ

เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ดา้นการควบคุม
ภายใน

การตรวจรับรอง
มาตรฐานการปฏิบติั
ราชการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ าปี  2558 ดา้นการ
บริหารจดัการ (1. การ
บริหารภารกิจเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่
ประชาชน) (1.5 การ
ควบคุมภายในและการ
บริหารความเส่ียง  ระดบั
องคก์ร )
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแน

นเต็ม

คะแน

นทีไ่ด้
รายงานการประเมิน/ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

4. ตรวจสอบหลกัฐาน  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น  
รายงานการขออนุมติัต่อผูมี้อ  านาจ  รายงานการ
ประชุมสภาทอ้งถ่ิน  เป็นตน้  
 - การโอนงบประมาณขา้มหมวดรายจ่าย  เช่น  การ
โอนงบประมาณจากหมวดเงินเดือนและค่าจา้ง
ประจ าไปเป็นหมวดค่าสาธารณูปโภค

ภารกิจกองท่ีเก่ียวขอ้ง  
หลกัฐานสามารถ คน้หาไดท่ี้  กองคลงั 
หน่วยงานรับผิดชอบหลกั กองคลงั
งานสถิติการคลงั
1. นางประทุม  หีดจนัทร์

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณขา้ม
หมวด (ยกเวน้กรณีการโอนตามนโยบาย รัฐบาล มท . 
หรือหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลตามกฎหมายและ
กรณีการโอนเงินเหลือจ่ายจากการจดัซ้ือจดัจา้งในหมด
ครุภณัฑ ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง)
     1.  มีการโอนงบประมาณขา้มหมวดรายจ่าย ไม่เกิน  4
  รายการ
     2.  มีการโอนงบประมาณขา้มหมวดรายจ่าย  5-7  
รายการ
     3.  มีการโอนงบประมาณขา้มหมวดรายจ่าย  8-10 
รายการ
     4.  มีการโอนงบประมาณขา้หมวดรายจ่าย เกินกวา่  
10รายการ
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รายงานการประเมนิ

จ านวน  81  คร้ัง

ข้อเสนอแนะ

พยายามโอนในหมวดเดียวกนัก่อน

การตรวจรับรอง
มาตรฐานการปฏิบติั
ราชการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ าปี  2558   ดา้นการ
บริหารจดัการ (1. การ
บริหารภารกิจเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่
ประชาชน) (1.7 การโอน
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแน

นเต็ม

คะแน

นทีไ่ด้
รายงานการประเมิน/ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

5. การเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ
 -  ตรวจสอบหลกัฐาน  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น  
รายงานการขออนุมติัต่อผูมี้อ  านาจ   รายงานการ
ประชุมสภาทอ้งถ่ิน  ขอ้บญัญติั  เปรียบเทียบกบั
ทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ  เป็นตน้
 - ยกเวน้การเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่สาระส าคญัหรือ
เป้าหมายเดิมของโครงการ  
*สาระส าคญัของโครงการ เช่น  สถานท่ี  เป้าหมาย  
และงบประมาณ

ภารกิจกองท่ีเก่ียวขอ้ง  
หลกัฐานสามารถ คน้หาไดท่ี้  กองคลงั 
หน่วยงานรับผิดชอบหลกั กองคลงั
งานสถิติการคลงั
1. นางประทุม  หีดจนัทร์

การเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ (ยกเวน้กรณีการเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงตาม
นโยบายรัฐบาล มท.  หรือหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีก ากบั
ดูแลตามกฎหมาย)
     1.  ไม่มีการเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง
     2.  มีการเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง  1-3  รายการ
     3.  มีการเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง  4-6  รายการ
     4.  มีการเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงเกินกวา่  6  รายการ
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รายงานการประเมนิ

จ านวน  2  คร้ัง

การตรวจรับรอง
มาตรฐานการปฏิบติั
ราชการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ าปี 2558  ดา้นการ
บริหารจดัการ (1. การ
บริหารภารกิจเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่
ประชาชน) (1.8 การ
เปล่ียนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแน

นเต็ม

คะแน

นทีไ่ด้
รายงานการประเมิน/ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

6.  เทศบาลมีโครงการซ่ึงไดบู้รณาการการปฏิบติังาน
ร่วมกบั  อปท. อ่ืน  หรือร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนในรอบ
ปีท่ีผ่านมารวมก่ีดา้น
 - ตรวจสอบหลกัฐานโครงการพร้อมภาพถ่ายท่ีมี
การบูรณาการ (ร่วมคิดและร่วมท าหรืออุดหนุน
งบประมาณโดย อปท. มีส่วนร่วมด าเนินการ) การ
ปฏิบติักบัส่วนราชการ หรือ อปท. ใน 6 ดา้น  
ประกอบดว้ย  
1. ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  
2. ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ดา้นการจดัระเบียบชุมชน/สงัคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
4. ดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยก
รรมและการท่องเท่ียว
5. ดา้นการบริหารจดัการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
6. ดา้นศิลปะ  วฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน
- หลกัฐานโครงการการบูรณาการ ร่วมคิดร่วมท า 
ปีงบประมาณ 2558

เทศบาล มีโครงการซ่ึงไดบู้รณาการการปฏิบติังาน
ร่วมกบั  อปท. อ่ืน  หรือร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนในรอบปี
ท่ีผ่านมารวมก่ีดา้น (ยกเวน้โครงการท่ีหน่วยงานของรัฐ
จดัสรรให้ อปท. ด าเนินการ  และโครงการท่ี  อปท. 
อุดหนุน ให้ อปท.  หรือหน่วยงานอ่ืน โดยไม่ไดมี้ส่วน
ร่วมในการด าเนินการ)
เกณฑ์การให้คะแนน

     1.  จ านวน  5  ดา้น  ข้ึนไป
     2.  จ านวน  4  ดา้น
     3.  จ านวน  3  ดา้น
     4.  นอ้ยกวา่ 3  ดา้น  

5
3
1
0

5

รายงานการประเมนิ  

1. โครงการดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น  
โครงการพฒันาศูนยก์ระจายสินคา้ภาคใต-้ทุ่ง
สง 2. โครงการดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น  
 โครงการพฒันาศกัยภาพการดูแลผูป่้วยของ
อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยใ์นเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง  3. โครงการดา้นการจดัระเบียบ
ชุมชน/สงัคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย เช่น โครงการแกไ้ขปัญหาจราจร 
โครงการรณรงคแ์กปั้ญหาจราจรในช่วง
เทศกาลต่าง  ๆ  (สงกรานต ์ ปีใหม)่ /
โครงการแผนและผงัชุมชน 4. โครงการดา้น
การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยก
รรมและการท่องเท่ียว เช่น โครงการประชุม
ประชาคมเทศบาลเมืองทุ่งสงโครงการ
เทศกาลขนมจีนหมอ้ยกัษ ์  5. โครงการดา้น
การบริหารจดัการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม เช่น  
โครงการชุมชนน่าอยู ่ชุมชนสุขภาวะ  โดย
เครือข่ายอนุรักษค์ลองเทศบาลเมืองทุ่งสง  

การตรวจมาตรฐานการ
ปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ประจ าปี 2558  
ดา้นการบริหารจดัการ (2.
 การบริหารงานเพ่ือให้
เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจ
ของ อปท.) (ขอ้ 2.7  
อปท.          มีโครงการ
ซ่ึงไดบู้รณาการการ
ปฏิบติังานร่วมกบั  อปท.
 อ่ืน  หรือร่วมกบั
หน่วยงานอ่ืนในรอบปี)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแน

นเต็ม

คะแน

นทีไ่ด้
รายงานการประเมิน/ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

ภารกิจกองท่ีเก่ียวขอ้ง  
1. ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ภารกิจกองช่าง)
2. ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1  ดา้นการศึกษา/ดา้นกีฬา (ภารกิจกองการศึกษา)
2.2 ดา้นการป้องกนัยาเสพติด (ภารกิจกองสวสัดิการ 
ฯ /กองการศึกษา/โรงเรียน)
2.3 ดา้นสงัคมสงเคราะห์/สวสัดิการแก่ผูพิ้การ,
ผูสู้งอาย,ุผูย้ากไร้ (ภารกิจกองสวสัดิการสงัคม)
3. ดา้นการจดัระเบียบชุมชน/สงัคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย (ภารกิจส านกัปลดั ฯ , กอง
สาธารณสุข ฯ)
4. ดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยก
รรมและการท่องเท่ียว (ภารกิจส านกัปลดั ฯ , กอง
วิชาการ ฯ)
5. ดา้นการบริหารจดัการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ภารกิจส านกั
ปลดั ฯ , กองวิชาการ ฯ , กองสาธารณสุข ฯ ,กองช่าง ,
  กองช่างสุขา ฯ)
6. ดา้นศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน (ภารกิจกองการศึกษา , กอง

 (คลองตม)  6. โครงการดา้นศิลปะ วฒันธรรม
 จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เช่น  
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแน

นเต็ม

คะแน

นทีไ่ด้
รายงานการประเมิน/ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

 7.  ตรวจสอบหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่
 - หนงัสือสมคัร/เอกสารประกอบการสมคัรเขา้ร่วม
การประกวด หรือ เขา้ร่วมโครงการจากหน่วยงาน
ต่างๆ
 - หนงัสือโตต้อบจากหน่วยงานท่ีแสดงถึงความคืย
หนา้ในการคดัเลือกผลตดัสินการประกวด ประกาศ
ผลตดัสินการประกวด ประกาศผลการปะกวดของ
หน่วยงานต่างๆ
 - หลกัฐานท่ีแสดงถึงขั้นตอนการด าเนินงาน เช่น รูป
ถ่ายในการด าเนินการแข่งขนั การตรวจประเมินของ
คณะกรรมการ แบบประเมินผล ของ อปท. นั้น
 - รางวลัท่ีไดรั้บ เช่น โล่ เหรียญ เกียรติบตัร 
ประกาศนียบตัร ฯลฯ
 - รูปถ่ายท่ีมีผูแ้ทนของ อปท. เขา้รับรางวลัจาก
หน่วยงาน

ในปีงบประมาณ 2558 อปท. ไดป้ระกวดเขา้รับรางวลัท่ี
สะทอ้นถึงการบริหารจดัการท่ีดีของ อปท. จาก
หน่วยงานต่างๆ
เกณฑ์การให้คะแนน

 ไดรั้บรางวลัระดบัประเทศ
 ไดรั้บรางวลัระดบัจงัหวดั/ภาค/เขต
 มีการสมคัร หรือเขา้ร่วมการประกวดหรือไดรั้บ
รางวลัระดบัอ าเภอ
 ไม่มีการสมคัร หรือเขา้ร่วมการประกวด

ภารกิจกองท่ีเก่ียวขอ้ง 
ส านกัปลดัฯ , กองวิชาการและแผนงาน , กองช่าง
สุขาภิบาล , กองสาธารณสุข ฯ  , กองการศึกษา และ
โรงเรียนในสงักดั
(น.ส.สายใจ บุญคงมาก , นางจารุวรรณ  ศรีขวญัช่วย, 
นายกษิดิศ  แสงจนัทร์ , นายจิตติโชค  ป่ากวา้ง
น.ส.อนุสรา  ข  าจิตต ์, นายพิพฒัน์  มากก าเหนิด)
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 ข้อเสนอแนะ  

รางวลัดีเลิศองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมี
การบริหารจดัการท่ีดี  ประจ าปี 2557  ดา้น
การดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  จาก
ส านกังานคณะกรรมการการกระจายอ านาจ
ให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี

การตรวจรับรอง
มาตรฐานการปฏิบติั
ราชการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ าปี  2558 (3. การ
บริหารภารกิจอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ความคุม้ค่าในเชิงภารกิจ) 
(3.6  ในปีงบประมาณ 
2557 อปท. ไดป้ระกวด
เขา้รับรางวลัท่ีสะทอ้นถึง
การบริหารจดัการท่ีดีของ
 อปท. จากหน่วยงาน
ต่างๆ)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแน

นเต็ม

คะแน

นทีไ่ด้
รายงานการประเมิน/ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

8. การลดขั้นตอนการปฏิบติังาน 
ตรวจสอบหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ 
1) มีการมอบอ านาจการตดัสินใจ
  -  หนงัสือหรือค าสั่งมอบอ านาจ (ไม่ใช่ค  าสั่งรักษา
ราชการแทน)
-  การมอบอ านาจตอ้งเป็นเร่ืองท่ีมีผลโดยตรงต่อ
ประชาชนและเป็นอ านาจของผูบ้ริหาร อปท.
 - ส าหรับการมอบอ านาจของผูบ้ริหาร อปท. ให้
ปลดั/รองปลดั ตอ้งจดัท าเป็นค าส่ังและประกาศให้
ประชาชนทราบ
2) มีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศหรือโทรคมนาคม
เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบติังาน
  - มีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศหรือโทรคมนาคม
ตามความเหมาะสมและงบประมาณของแต่ละ อปท. 
เพ่ือช่วยลดขั้นตอน เพ่ิมประสิทธิภาพและประหยดั
ค่าใชจ่้าย ทั้งน้ี ควรจะไดเ้ผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
โดยทัว่กนั  เช่น
  - ให้บริการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต
 - การจดัให้มี wifi  ภายในส านกังาน อปท.

เทศบาล ด าเนินการลดขั้นตอนการปฏิบติังาน  ดงัน้ี
1. มีการมอบอ านาจการตดัสินใจ
2.  มีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศหรือโทรคมนาคม 
เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบติังาน
3.  การบริการเชิงรุกเพ่ือลดขั้นตอน
เกณฑ์การให้คะแนน
    - ด าเนินการครบ 3 ขอ้
    - ด าเนินการรวม 2 ขอ้
    - ด าเนินการรวม 1 ขอ้
   -  ไม่มีการด าเนินการ

ภารกิจกองท่ีเก่ียวขอ้ง  กบังานบริการ เช่น งานทะเบียน
ส านกัปลดัเทศบาล  กองคลงั  กองสาธารณสุข  กองช่าง 
 กองสวสัดิการสงัคม  ทั้งน้ีให้เป็นไปตามประกาศลด
ขั้นตอนการปฏิบติังานของเทศบาลเมืองทุ่งสง (ขอ้มูล
จาก www.tungsong.com หรือขอ้มูลจากป้ายประกาศ ณ 
 ห้องทะเบียนราษฎร์)
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลกั
ส านกัปลดัเทศบาล
1.  นางสาวสายใจ  บุญคงมาก
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รายงานผลการประเมนิ

ไดค้  าสั่งมอบอ านาจของนายกเทศมนตรีเมือง
ทุ่งสงให้กบัปลดัเทศบาล  เก่ียวกบั
 - การขออนุญาตใชเ้สียง  ปิดประกาศท่ีดิน  
การขออนุญาตฆ่าสุกร  โค  กระบือ
 - การจดัให้มี wifi  ภายในส านกังาน  มีการ
ปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชน
ในช่วงพกัเทียงและวนัเสาร์เต็มวนัอยา่ง
ต่อเน่ืองและจริงจงั  เช่น  งานทะเบียน  งาน
จดัเก็บภาษี
 - การจดัหน่วยเคล่ือนท่ีรับผูบ้าดเจ็บกรณี
อุบติัเหตุ  สาธารณภยัหรือรับผูป่้วยกรณี
ฉุกเฉิน การบริการจดัเก็บภาษีเคล่ือนท่ี ฯลฯ

ข้อเสนอแนะ

น าเร่ืองเดียวกนัมาท าทั้ง  3  กระบวนการ

การตรวจมาตรฐานการ
ปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ประจ าปี 2558  
ดา้นการบริหารจดัการ (4.
 การลดขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน) (ขอ้ 4.1  
อปท. ด าเนินการลด
ขั้นตอนการปฏิบติังาน)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแน

นเต็ม

คะแน

นทีไ่ด้
รายงานการประเมิน/ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

 - การใชโ้ปรแกรมอนุมติังานก่อสร้าง
 - แจง้ผลการอนุมติัผ่านระบบ  SMS  
 - ฯลฯ
3) มีการบริการเชิงรุกเพ่ือลดขั้นตอน
 - มีการจดัตั้งหรือสนบัสนุนศูนยบ์ริการร่วม/ one stop
 service
 - มีการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชน
ในช่วงพกัเท่ียงและวนัเสาร์เต็มวนัอยา่งต่อเน่ืองและ
จริงจงั
 - มีการจดัชุดบริการเคล่ือนท่ีให้บริการนอกสถานท่ี 
 หรือในช่วงนอกเวลาราชการ  หรือในวนัหยดุราชการ
 - มีการจดับริการเชิงรุก  เช่น  การจดัเก็บภาษีนอก
สถานท่ี  การจ่ายเบ้ียยงัชีพนอกสถานท่ี  การจดั อปท . 
เคล่ือนท่ี  การจดัหน่วยเคล่ือนท่ีรับผูบ้าดเจ็บกรณี
อุบติัเหตุ  สาธารณภยั  หรือรับผูป่้วยกรณีฉุกเฉิน
 - ฯลฯ
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแน

นเต็ม

คะแน

นทีไ่ด้
รายงานการประเมิน/ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

9.  การมอบอ านาจการตดัสินใจ
 ตรวจสอบหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่
      -  หนงัสือหรือค าสั่งมอบอ านาจพร้อมบญัชีการ
มอบอ านาจแนบทา้ย (ไม่ใช่ค  าสั่งรักษาราชการแทน)
 - ส าหรับการมอบอ านาจของผูบ้ริหาร อปท. ให้
ปลดัหรือรองปลดั  ตอ้งจดัท าเป็นค าส่ังหรือประกาศ
ให้ประชาชนทราบ
     -  การแจง้เวียนหรือติดประกาศให้พนกังาน/
ขา้ราชการ  หรือประชาชนทราบ
     -  ตรวจสอบเอกสารการปฏิบติังานจริงท่ีผูรั้บมอบ
อ านาจไดมี้การลงนามอนุมติั  อนุญาตตามท่ีไดรั้บ
มอบอ านาจ

ภารกิจกองท่ีเก่ียวขอ้ง  
ส านกัปลดัเทศบาล  และกองคลงั  กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม  กองช่าง 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลกั
ส านกัปลดัเทศบาล
1.  นางสาวสายใจ  บุญคงมาก

เทศบาล มอบอ านาจในการตดัสินใจอยา่งไร
เกณฑ์การให้คะแนน

      1.  การมอบอ านาจท าเป็นหนงัสือ/ค าสั่งระบุช่ือผูรั้บ
มอบอ านาจชดัเจน  และแจง้เวียนให้ขา้ราชการ/
พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน  รวมทั้งประกาศให้ประชาชน
ทราบและมีหลกัฐานผูรั้บมอบอ านาจใชอ้  านาจท่ีไดรั้บ
     2.  การมอบอ านาจท าเป็นหนงัสือ/ค าสั่งระบุช่ือผูรั้บ
มอบอ านาจชดัเจน  และแจง้เวียนให้ขา้ราชการ/
พนกังานส่วนทอ้งถ่ินทราบ
     3.  การมอบอ านาจท าเป็นหนงัสือ/ค าสั่งระบุช่ือผูรั้บ
มอบอ านาจไวอ้ยา่งชดัเจน
     4.  ไม่มีการมอบอ านาจ

5
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5

รายงานผลการประเมนิ

-มีหนงัสือหรือค าสั่งมอบอ านาจ(ไม่ใช่ค  าสั่ง
รักษาการแทน)
-มีการแจง้เวียนหรือติดประกาศให้พนกังาน
หรือประชาชนทราบทาง  www.tungsong.com
  ปิดประกาศ  ณ  บอร์ดประชาสมัพนัธ์
-มีเอกสารการปฎิบติังานจริงท่ีผูรั้บมอบอ านาจ
 ไดมี้การลงนามอนุมติั อนุญาตตามท่ีไดรั้บ
มอบอ านาจ  เช่น  ค  าร้องขออนุญาตปิดป้าย
โฆษณา
-ค าร้องขออนุญาตโฆษณาโดยใชเ้คร่ืองขยาย
เสียง
-ขอใหเปิดประกาศ เร่ืองท่ีดิน
-ขออนุญาตฆ่าช าแหละเน้ือสตัว ์(โค-สุกร-
กระบือ)
-ช าระภาษีเคล่ือนท่ี
-ฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือนพนกังานและสวสัดิการ
ต่าง ๆ

การตรวจมาตรฐานการ
ปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินประจ าปี 2558   
ดา้นการบริหารจดัการ (4.
 การลดขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน) (ขอ้ 4.2  
อปท.  ,มอบอ านาจใน
การตดัสินใจอยา่งไร)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแน

นเต็ม

คะแน

นทีไ่ด้
รายงานการประเมิน/ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

10.  การบริการจดัท าแผนภูมิ ขั้นตอน และ 
ระยะเวลาการด าเนินการ ฯ
  ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

 - ตรวจสอบแผนภูมิ  ขั้นตอน ระยะเวลาการ
ด าเนินการ รวมทั้งรายละเอียดอ่ืน ๆ  ท่ีเป็นปัจจุบนั
 - ตรวจสอบเอกสาร/ช่องทางการประชาสมัพนัธ์ 
พร้อมระบุไวด้ว้ย
ภารกิจกองท่ีเก่ียวขอ้งกบังานบริการ  
ส านกัปลดัเทศบาล  และกองช่าง กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม   กองคลงั  งานบริการสาธารณสุข
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลกั
ส านกัปลดัเทศบาล
1.  นางสาวสายใจ  บุญคงมาก

เทศบาล มีการจดัท าแผนภูมิ  ขั้นตอน  และ  ระยะเวลา
การด าเนินการ  รวมทั้งรายละเอียดอ่ืน ๆ  
ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทราบ
เกณฑก์ารให้คะแนน
     1.  มีการจดัท าแผนภูมิขั้นตอนและก าหนดระยะเวลา
 และประกาศ ณ  จุดบริการทุกจุด  ท่ีประชาชนมองเห็น
ชดัเจน  รวมทั้งประชาสมัพนัธ์ ให้ทราบโดยวิธีอ่ืน ๆ
     2.  มีการจดัท าแผนภูมิขั้นตอนและก าหนด ระยะเวลา
  และประกาศ  ณ  จุดบริการท่ีประชาชนมองเห็นชดัเจน
     3.  มีการจดัท าแผนภูมิขั้นตอนและก าหนดระยะเวลา
     4.  ไม่มีการจดัท าแผนภูมิขั้นตอนและก าหนด
ระยะเวลา
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รายงานผลการประเมนิ

-มีการจดัท าแผนภูมิและก าหนดระยะเวลา  ณ 
จุดบริการทุกจุดท่ีประชาชนมองเห็นชดัเจน
 - งานทะเบียนราษฎร
 - กองคลงั
 - กองช่าง

การตรวจมาตรฐานการ
ปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ประจ าปี  2558  
ดา้นการบริหารจดัการ (4.
 การลดขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน)  (ขอ้ 4.3 มี
การจดัท าแผนภูมิ 
ขั้นตอน และ ระยะเวลา
การด าเนินการ รวมทั้ง
รายละเอียดอ่ืน ๆ 
ประชาสมัพนัธ์ให้
ประชาชนทราบ)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแน

นเต็ม

คะแน

นทีไ่ด้
รายงานการประเมิน/ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

11.  การพิจารณา ทบทวน  ปรับปรุงหรือยกเลิกภารกิจ
 - ตรวจสอบหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่
     - แผนการทบทวน ปรับปรุง เปล่ียนแปลงหรือ
ยกเลิกภารกิจรายปี
 - ผลการทบทวน ปรับปรุง เปล่ียแปลงหรือยกเลิก
ภารกิจในช่วงสองปีท่ีผ่านมา
หมายเหตุ  ภารกิจท่ีมีการทบทวน ปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงหรือยกเลิกตอ้งอยูใ่นแผนการทบทวน 
ปรับปรุง เปล่ียนเปลงหรือยกเลิกภารกิจ  หากเป็น
ภารกิจเร่ืองเดิมตอ้งมีเน้ือหา การทบทวน ปรับปรุง 
เปล่ียนแปลง ท่ีแตกต่างจากเดิม
 *ภารกิจของ อปท. หมายถึง ภารกิจตามอ านาจ
หนา้ท่ีหรือภารกิจถ่ายโอน

ภารกิจกองท่ีเก่ียวขอ้ง  
ส านกัปลดัเทศบาลเมืองทุ่งสง
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม

จ านวนภารกิจท่ีเทศบาลมีการพิจารณาทบทวน  
ปรับปรุง  เปล่ียนแปลงหรือยกเลิกภารกิจในช่วงสองปี
ท่ีผ่านมา  (ปี 2556-2557)
    เกณฑ์การให้คะแนน
  จ  านวน  3  ภารกิจ  (ระบุช่ือภารกิจ)
1..................................................................
2..................................................................
3..................................................................
จ านวน  2  ภารกิจ  (ระบุช่ือภารกิจ)
1..................................................................
2..................................................................
จ านวน  1  ภารกิจ  (ระบุช่ือภารกิจ)
1..................................................................
ไม่มีการด าเนินการ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลกั
ส านกัปลดัเทศบาล
1.  นางสุนนัทา  เพชรยอ้ย
2.  นางสาวสายใจ  บุญคงมาก
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รายงานผลการประเมนิ

 - การจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ
 

ข้อเสนอแนะ

ให้เปรียบเทียบระหวา่งก่อนและหลงัการ
ด าเนินการ  แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนและ
ระยะเวลาด าเนินการให้ชดัเจน

การตรวจมาตรฐานการ
ปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  ประจ าปี  2558  
 ดา้นการบริหารจดัการ 
ดา้นการบริหารจดัการ (5.
 การปรับปรุงภารกิจของ 
อปท) (ขอ้ 5.1  จ านวน
ภารกิจท่ีเทศบาลมีการ
พิจารณาทบทวน  
ปรับปรุง  เปล่ียนแปลง
หรือยกเลิกภารกิจในช่วง
สองปีท่ีผ่านมา)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแน

นเต็ม

คะแน

นทีไ่ด้
รายงานการประเมิน/ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

12. ตรวจสอบหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่
      -  ค าสั่ง/ประกาศแต่งตั้งคณะท างาน
     -  รายงานการประชุมคณะท างาน
     -  บนัทึกเสนอผูบ้ริหาร
 - เอกสารแสดงการขบัเคล่ือนการด าเนินงาน
หลงัจากการพิจารณาทบทวน  เปล่ียนแปลงหรือ
ยกเลิกภารกิจและเสนอผูบ้ริหารพิจารณา
(หมายเหตุ  การด าเนินการตาม  หนงัสือ มท.  ท่ี  มท 
 0892.4/ว 435 ลว  11   ก.พ.  2548  ขอ้ 3
ภารกิจกองท่ีเก่ียวขอ้ง  
1. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม
2.ส านกัปลดัเทศบาล 
3. กองช่าง
4.กองช่างสุขาภิบาล
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลกั
ส านกัปลดัเทศบาล
1.  นางสุนนัทา  เพชรยอ้ย
2.  นางสาวสายใจ  บุญคงมาก

ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา(ปี 2558)  เทศบาล มีการ
พิจารณาทบทวน ปรับปรุง  เปล่ียนแปลง  หรือยกเลิก
ภารกิจ
เกณฑ์การให้คะแนน

     1.  มีการประชุมคณะท างานมากกวา่  1  คร้ัง  และมี
การวิเคราะห์เทศบญัญติั  ตลอดจนจดัท ารายงานการ
ประชุม  และสรุปผลเสนอผูบ้ริหาร
     2.  มีการประชุมคณะท างาน  และมีการวิเคราะห์เทศ
บญัญติั  ตลอดจนจดัท ารายงานการประชุม  และสรุปผล
เสนอผูบ้ริหาร
     3.   มีการประชุมคณะท างานมากกวา่  1  คร้ัง  และมี
การวิเคราะห์เทศบญัญติั  ตลอดจนจดัท ารายงานการ
ประชุม    แต่ไม่ไดส้รุปผลเสนอผูบ้ริหาร
     4.  ไม่มีการแต่งตั้งคณะท างาน  หรือมีการแต่งตั้ง
คณะท างานแต่ไม่มีการประชุมฯ
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รายงานผลการประเมนิ

ไม่มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง  
เปล่ียนแปลง  หรือยกเลิกภารกิจ  ในปี  2558

ข้อเสนอแนะ

ให้ตั้งคณะกรรมการฯ ข้ึนมาทบทวน ดูเทศ
บญัญติัและภารกิจกอง  ถา้ไม่ครอบคลุมให้
ทบทวน  เปล่ียนแปลงหรือยกเลิก

การตรวจมาตรฐานการ
ปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ประจ าปี 2558 
ดา้นการบริหารจดัการ 5.
 การปรับปรุงภารกิจของ 
อปท. (ขอ้ 5.2 ใน
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา(ปี
 2558)  เทศบาล มีการ
พิจารณาทบทวน 
ปรับปรุง  เปล่ียนแปลง  
หรือยกเลิกภารกิจ)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแน

นเต็ม

คะแน

นทีไ่ด้
รายงานการประเมิน/ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

13. การก าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จของงานบริการ
สาธารณะของแต่ละงาน  และประกาศให้ประชาชน
ทราบ  ตามแนวทางท่ี  มท.  ก าหนด
 ตรวจสอบหลกัฐานท่ีเก่ียขอ้ง  ไดแ้ก่
     -  การประกาศระยะเวลาแลว้เสร็จของงานบริการ 
(อบจ. 4  เทศบาล  17  รวมทะเบียนและบตัร , อบต.  11)
     -  สุ่มตรวจสอบการปฏิบติัไดจ้ริงตามประกาศ
หรือไมจ่ากหลกัฐาน  เอกสาร  หรือ  สอบถาม
ประชาชน
     -  การประกาศระยะเวลาแลว้เสร็จของงานบริการ
อ่ืน ๆ ท่ีเพ่ิมข้ึน
 (หนงัสือสือ  มท. ท่ี มท 0892.4/ว  435  ลว  11  ก.พ.  
2548)
อปท. มีงานบริการสาธารณะทั้งหมด  จ  านวน............
งาน
โดยเป็นงานท่ีเพ่ิมเติมจากประกาศฯ  จ  านวน..........งาน 
 ไดแ้ก่
1.  ................................................................
2.  ................................................................
3.  ................................................................

การก าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จของงานบริการ
สาธารณะของแต่ละงาน  และประกาศให้ประชาชน
ทราบ  ตามแนวทางท่ี  มท.  ก าหนด  
เกณฑ์การให้คะแนน

     1.  มีการก าหนดระยะเวลา  และประกาศให้
ประชาชนทราบครบทุกกระบวนงาน รวมทั้งเพ่ิม
กระบวนงานบริการอ่ืน มากกวา่  2 กระบวนงาน  และ
ประกาศ ให้ประชาชนทราบ (ระบุ)
1.  ................................................................
2.  ................................................................
3.  ................................................................
     2.  มีการก าหนดระยะเวลา  และประกาศให้
ประชาชนทราบครบทุกกระบวนงาน  รวมทั้งเพ่ิม
กระบวนงานบริการอ่ืน 1-2 กระบวนงาน และประกาศ
ให้ประชาชนทราบ  (ระบุ)
1.  ................................................................
2.  ................................................................
     3.  มีการก าหนดระยะเวลาของงานบริการครบทุก
กระบวนงาน  และประกาศให้ประชาชนทราบ

5
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รายงานผลการประเมนิ

-ไดมี้การก าหนดะยะเวลาและประกาศให้
ประชาชนทราบทุกครบทุกระบวนงาน 
จ านวน  17 กระบวนงาน และเพ่ิมเติม 13 
กระบวนงาน  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

การตรวจมาตรฐานการ
ปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ประจ าปี 2558   
ดา้นการบริหารจดัการ (6.
 การอ านวยความสะดวก
และการตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชน) 
(ขอ้ 6.1  การก าหนด
ระยะเวลาแลว้เสร็จของ
งานบริการสาธารณะของ
แต่ละงาน  และประกาศ
ให้ประชาชนทราบ  ตาม
แนวทางท่ี  มท.  ก าหนด)
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รายงานการประเมิน/ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

ภารกิจกองท่ีเก่ียวขอ้ง  กบังานบริการ
1. ส านกัปลดัเทศบาล    2. กองช่าง
3.กองคลงั   4. กองสวสัดิการสงัคม
5. กองช่างสุขาภิบาล  6.กองการศึกษา
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลกั  ส านกัปลดัเทศบาล
1.  นางสาวสายใจ  บุญคงมาก

 4.  มีการก าหนดระยะเวลาของงานบริการไม่ครบทุก
กระบวนงาน

0
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หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
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รายงานการประเมิน/ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

14.  การจดับริการเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ 
ประชาชน  ณ  ส านกังาน
 - ตรวจสอบหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่  แบบค าร้อง 
 ค  าสั่งให้เจา้หนา้ท่ีบริการล่วงเวลา  พกัเท่ียง หรือ
วนัหยดุราชการ  หลกัฐานการใชบ้ริการในช่วงเวลา
ดงักล่าว การจดัสถานท่ี  หรือส่ิงอ านวยความสะดวก
ส าหรับคนพิการหรือคนชรา  ตรวจสอบสญัญาณ wifi
 ของ อปท. จดัมุมอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

ภารกิจกองท่ีเก่ียวขอ้ง  
1. กองช่าง
2.กองคลงั   
3. กองสวสัดิการสงัคม
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลกั  ส านกัปลดัเทศบาล
1.  นางสาวสายใจ  บุญคงมาก

การจดับริการเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ ประชาชน 
 ณ  ส านกังาน
     1.  จดัเกา้อ้ีรองรับบริการประชาชนอยา่งเพียงพอ
     2.  มีป้ายบอกทาง/แผนผงัก าหนดผูรั้บผิดชอบแต่ละ
ขั้นตอนท่ีชดัเจน
     3.  มีแบบค าร้องพร้อมตวัอยา่งต่าง  ๆ 
     4.  มีจุดประชาสมัพนัธ์และมีเจา้หนา้ท่ีประจ า
     5.  มีบริการล่วงเวลา  พกัเท่ียง หรือ  วนัหยดุราชการ
     6.  จดัให้มีช่องทางพิเศษส าหรับผูพิ้การ  คนชรา
     7.  ให้บริการอินเตอร์เน็ต  เช่น  จดัมุมอินเตอร์เน็ต  
จดับริการ  wifi  แก่ประชาชน ฯลฯ
8. มีจุดบริการน ้าด่ืมสะอาดเพ่ือบริการประชาชน
9.  มีห้องน ้าสะอาดรองรับบริการประชาชนอยา่งเพียงพอ
เกณฑ์การให้คะแนน

          -  ด าเนินการครบ  9  ขอ้
         -  ด าเนินการรวม 7-8  ขอ้
         -  ด าเนินการรวม  6  ขอ้
         - ด าเนินการรวมนอ้ยกวา่  6  ขอ้
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รายงานผลการประเมนิ

การจดับริการอ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน
- จดัเกา้อ้ีรองรับรองบริการประชาชนอยา่ง
เพียงพอ
- มีป้ายบอกทาง/แผนผงัก าหนดผูรั้บผิดชอบ
แตะละขั้นตอน
- มีแบบค าร้องพร้อมตวัอยา่งต่าง ๆ
- มีการบริการล่วงเวลา พกัเท่ียง
- จดัให้มีช่องทางพิเศษส าหรับผูพิ้การ คนชรา 
 เช่น ทางลาดส าหรับผูพิ้การ ช่องทางการ
บริการงานทะเบียนราษฎร์
- จดัให้มีการบริการอินเตอร์เน็ต ณ ห้องงาน
ทะเบียนราษฎร์ 

การตรวจมาตรฐานการ
ปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ดา้นการบริหาร
จดัการ   (6. การอ านวย
ความสะดวกและการ
ตอบสนองความตอ้งการ
ของประชาชน)   (ขอ้ 6.2
 การจดับริการเพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้แก่ 
ประชาชน  ณ  ส านกังาน)
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15. ตรวจสอบหลกัฐานการรับฟังความคิดเห็น
     -  ตรวจสอบหลกัฐานรายงานการประชุม
ประชาคมให้มีความคิดเห็นของประชาชน
     -  ตรวจสอบหลกัฐานช่องทางแสดงความคิดเห็น
ในเวบ็ไซต ์ (webboard) 
ภารกิจกองท่ีเก่ียวขอ้ง
 - กองสวสัดิการสงัคม 
 - กองวิชาการและแผนงาน
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลกั
กองสวสัดิการสงัคม  งานพฒันาชุมชน
1.  นางทิพวลัย ์ รัตนพนัธุ์
2. นางนิชภา  เสนะคุณ
3.  นางอ าพร  เมืองไทย
4.  นางวรรณา  เท่ียงธรรม
5.  นางสาวจิรวรรณ  เจริญศกัด์ิ

การจดัช่องทางและปรากฎหลกัฐานการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน
เกณฑ์การให้คะแนน

     1.  รับฟังความคิดเห็นผ่านทางเวบ็ไซตข์อง อปท.  
และจดัประชุมประชาคม/เวทีชาวบา้น
     2.  รับฟังความคิดเห็นผ่านทางเวบ็ไซตข์อง อปท.
     3.  จดัประชุมประชาคม/เวทีชาวบา้น (ไม่รวม
ประชาคม เร่ืองการจดัท าแผน)
     4.  ไม่มีการด าเนินการรับฟังความคิดเห็น ผ่าน
เวบ็ไซตข์อง อปท.   และจดัประชุมประชาคม/เวที
ชาวบา้น
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 - ไดมี้การจดัประชุมประชาคม ประจ าทุก
เดือนตามชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมือง
ทุ่งสง (สภาชุมชนเมือง)
 - รับฟังความคิดเห็นผ่านทาง  
www.tungsong.com

การตรวจรับรอง
มาตรฐานการปฏิบติั
ราชการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ าปี  2558  ดา้นการ
บริหารจดัการ (6. การ
อ านวยความสะดวกและ
การตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชน)) 
(6.3 การจดัช่องทางและ
ปรากฎหลกัฐานการรับ
ฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน)



19

หัวข้อการประเมิน/
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รายงานการประเมิน/ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

16. กระบวนการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน ของ
ประชาชน  การรับเร่ืองราวร้องทุกข ์ ร้องเรียน  รับ
ขอ้เสนอแนะ สอบถาม  หรือเสนอความคิดเห็นจาก
ประชาชน 
ตรวจสอบหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่
     -  มีการมอบหมายหน่วยงาน/เจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบ
ของหน่วยงาน
    -  ค าสั่งแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบ
    -  ทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียน
     - หลกัฐานการรายงานผลให้ทราบภายใน  15  วนั  
(ไม่จ  าเป็นตอ้งแลว้เสร็จ)  
ภารกิจกองท่ีเก่ียวขอ้ง  
การรับเร่ืองราวร้องเรียน  ร้องทุกข ์จากประชาชน
กองวิชาการและแผนงาน   งานนิติการ  และกองช่าง 
กองคลงั  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม  ส านกั
ปลดัเทศบาล  กองช่าง  กองช่างสุขาภิบาล 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลกั
กองวิชาการและแผนงาน  งานนิติการ
1. นายนาคินทร์  อิททรสุวรรณ
2.นายพิชญพ์งศ ์ เทิดรัตนพงศ์

กระบวนการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน 
  
การรับเร่ืองราวร้องทุกข ์ ร้องเรียน  รับขอ้เสนอแนะ 
สอบถาม  หรือเสนอความคิดเห็นจากประชาชน  
     1.  จดัท าบญัชีรับเร่ืองราวร้องทุกข ์ ร้องเรียนฯ
     2.  ด าเนินการแกไ้ขปัญหา หรือ แจง้ผลความคืบหนา้
ให้ประชาชนทราบ ภายใน  15 วนั
เกณฑ์การให้คะแนน

          -  จดัท าบญัชีรับเร่ืองราวร้องทุกข ์ ร้องเรียนฯ  
และด าเนินการแกไ้ขปัญหา  หรือ แจง้ผลความคืบหนา้
ให้ประชาชนทราบทุกเร่ือง  ภายใน  15  วนั
         -  จดัท าบญัชีรับเร่ืองราวร้องทุกข ์และด าเนินการ
แกไ้ขปัญหา  หรือแจง้ผลความคืบหนา้ให้ประชาชน
ทราบ ภายใน  15  วนั อยา่งนอ้ยร้อยละ  80  ของจ านวน
เร่ืองราวร้องทุกขท่ี์ปรากฎในบญัชี
          -  จดัท าบญัชีรับเร่ืองราวร้องทุกข ์ ร้องเรียน ฯ  
แต่ไม่ไดด้  าเนินการแจง้ผลความคืบหนา้ให้ประชาชน
ทราบตามก าหนด  หรือด าเนินการแจง้ผลความคืบหนา้
ให้ประชาชนทราบตามก าหนดแต่ไม่ไดท้  าบญัชีรับ
เร่ืองราว
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มีการจดัท าบญัชีรับเร่ืองราวร้องทุกข ์ร้องเรียน
  และด าเนินการแกไ้ขปัญหา  หรือแจง้ผล
ความคืบหนา้ให้ประชาชนทราบ  ภายใน  15  
วนั 

ข้อเสนอแนะ  

การตรวจมาตรฐานการ
ปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ประจ าปี 2558  
ดา้นการบริหารจดัการ (6.
 การอ านวยความสะดวก
และการตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชน) 
(ขอ้ 6.4  กระบวนการ
แกไ้ขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 
 การรับเร่ืองราวร้องทุกข ์
 ร้องเรียน  รับ
ขอ้เสนอแนะ สอบถาม  
หรือเสนอความคิดเห็น
จากประชาชน)

มิติที ่2  ด้านการบริหารบุคคลและกิจการสภา
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17. การสร้างส่วนราชการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้
   ตรวจสอบเอกสาร

   -  ส่ือประชาสมัพนัธ์คู่มือ และบนัทึกแจง้เวียน
    -  การประชุมอยา่งเป็นทางการ/ไม่เป็นทางการเพ่ือ
แลกเปล่ียนความรู้
   - กิจกรรมท่ีด าเนินการต่าง ๆ
   - การตั้งงบประมาณ
   - การส่งบุคลากรเขา้รับการอบรม
   - อ่ืน ๆ 
ภารกิจกองท่ีเก่ียวขอ้ง
1.งานการเจา้หนา้ท่ี ส านกังานปลดัเทศบาล
2.กองวิชาการและแผนงาน
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลกั 
งานการเจา้หนา้ท่ี ส านกัปลดัเทศบาล
1.  นางลดัดาวลัย ์ มอบนรินทร์
2.  นางนงลกัษณ์  เมืองไทย
3. นายกนัตเ์สฏฐ์  ธนวฒัน์ภาคิน

 การสร้างองคก์รเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้
     1. มีการส่งเสริมการเรียนรู้ในระบบหรือนอกระบบให้แก่
บุคลากร
     2. การถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการ/พนกังานส่วนทอ้งถ่ินภายในองคก์ร เช่น สรุป
ขอ้มูลขา่วสาร จดัท าคูมื่อการปฏิบติังาน เป็นตน้
     3. มีการศึกษาวิจยัระบบการบริหารขององคก์รเพ่ือรับทราบ
ปัญหาหรือพฒันาการบริหารงาน
     4. มีการจดัท าโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสร้าง
ความผกูพนัในองคก์ร และสร้างแรงจูใจให้ขา้ราชการท างาน
ไดต้ามระเบียบ
    5. มีการสรุปผลการประเมินผลการด าเนินการตามโครงการ
เรียนรู้โดยระบุขอ้เสนอแนะการปรับปรุงหรือการพฒันาเพ่ือ
การเรียนรู้ขององคก์ร
  6. มีการเตรียมการพนกังานเพ่ือเตรียมการเปล่ียนแปลงดา้น
เทคโนโลยหีรือปรับโครงสร้างงาน สภาพแวดลอ้มการท างาน
    7. มีการจดักิจกรรมยกยอ่งชมเชยการท างานหรือการท างาน
เป็นทีม
   เกณฑก์ารให้คะแนน
          -  ด าเนินกิจกรรม 5 กิจกรรม ข้ึนไป
         -   ด าเนินกิจกรรม 3-4 กิจกรรม
         -   ด าเนินกิจกรรม 1-2 กิจกรรม
         -  ไม่ด าเนินการกิจกรรมใดๆ

5
3
1
0

5

รายงานผลการประเมนิ

เทศบาลเมืองทุ่งสงไดมี้การส่งเสริมการ
เรียนรู้ทั้งใน และนอกระบบให้แก่บุคคลากร  
เช่น โครงการท่ีเทศบาลจดัการอบรม
1. โครงการอบรบให้ความรู้iระเบียบ
ปฏิบติังานอยา่งโปร่งใสเพ่ือเสริมสร้างหลกั
ธรรมาภิบาลท่ีดี
     - กิจกรรมอบรมให้ความรู้ความเขา้ใจใน 
พ.ร.บ.ขอ้มูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540 
และ พ.ร.บ.ความรับผิดชอบทางละเมิดของ
เจา้หนา้ท่ี พ.ศ.2539
2. โครงการรณรงคแ์ละป้องกนัโรค
ไขเ้ลือดออกในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
3. โครงการเพ่ิมศกัยภาพอาสาสมคัร
สาธารณสุข    (อสม.)ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
4. โครงการฝึกอบรมอาสารสมคัรป้องกนัฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)  ประจ าปี  2558
5. โครงการอบรมดา้นการประเมินผล (อบรม
เชิงปฏิบติัการจดัท าค  ารับรอง )
6. โครงการเพ่ิมศกัยภาพบุคลากรเพ่ือ

การตรวจรับรอง
มาตรฐานการปฏิบติั
ราชการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ าปี 2558  ดา้นการ
บริหารบุคคลและกิจการ
สภา (1. ดา้นการ
บริหารงานบุคคล) (1.22 
การสร้างองคก์รเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแน

นเต็ม

คะแน

นทีไ่ด้
รายงานการประเมิน/ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

18.  การพฒันาคุณภาพชีวิตขา้ราชการในสถานท่ี
ท างาน

ภารกิจกองท่ีเก่ียวขอ้ง
ธุรการ ทุกกอง
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลกั 
ส านกัปลดัเทศบาล
1.  นางสุนนัทา  เพชรยอ้ย
2.   นางสาวสายใจ  บุญคงมาก
3. นางสาวธีติมา  โภคากรณ์

การจดัสถานท่ีท างาน
1.  มีการจดัพ้ืนท่ีใชง้านอยา่งชดัเจน  โดยแบ่งเป็นพ้ืนท่ี
เพ่ือการปฏิบติังาน  การจดัเก็บวสัดุ/วสัดุเหลือใช ้พ้ืนท่ี
ส าหรับรับประทานอาหาร/ด่ืมน ้า
2. สภาพของหนา้ต่าง ประตู ขั้นบนัได ราวบนัได อยูใ่น
สภาพดีและสะอาด
3. อุปกรณ์และหลอดไฟฟ้าตามท่ีต่าง ๆ อยูใ่นสภาพดี
และสะอาด
4. ตูเ้ก็บของหรือชั้นวางอยูใ่นสภาพดีและสะอาดติด
ป้ายแสดงประเภทเอกสารหรือส่ิงท่ีจดัเก็บ
5. ห้องน ้าไดม้าตรฐานสวนสาธารณะ เช่น มีการระบาย
อากาศ แสงสวา่งเพียงพอ ไม่มีกล่ิน ไม่สกปรก
6. การเดินสายไฟเป็นระเบียบ สายไฟอยูใ่นสภาพดีและ
ปลอดภยั
7. วสัดุอุปกรณ์ รถยนต ์อยูใ่นสภาพดี
8. มีเคร่ืองดบัเพลิงท่ีไม่หมดอายพุร้อมใชง้าน และติด
ตวัอยูใ่นต าแหน่งท่ีสามารถน ามาใชไ้ดท้นัที
9. มีท่ีรองรับมูลฝอยเพียงพอ มีฝาปิดมิดชิด
10. มีตูย้าชุดปฐมพยาบาล

รายงานผลการประเมนิ

1.  มีการจดัพ้ืนท่ีใชง้านอยา่งชดัเจน  โดย
แบ่งเป็นพ้ืนท่ีเพ่ือการปฏิบติังาน  การจดัเก็บ
วสัดุ/วสัดุเหลือใช ้พ้ืนท่ีส าหรับรับประทาน
อาหาร/ด่ืมน ้า
2. สภาพของหนา้ต่าง ประตู ขั้นบนัได ราว
บนัได อยูใ่นสภาพดีและสะอาด
3. อุปกรณ์และหลอดไฟฟ้าตามท่ีต่าง ๆ อยู่
ในสภาพดีและสะอาด
4. ตูเ้ก็บของหรือชั้นวางอยูใ่นสภาพดีและ
สะอาดติดป้ายแสดงประเภทเอกสารหรือส่ิงท่ี
จดัเก็บ
5. ห้องน ้าไดม้าตรฐานสวนสาธารณะ เช่น มี
การระบายอากาศ แสงสวา่งเพียงพอ ไม่มีกล่ิน
 ไม่สกปรก
6. วสัดุอุปกรณ์ รถยนต ์อยูใ่นสภาพดี

การตรวจรับรอง
มาตรฐานการปฏิบติั
ราชการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ าปี  2558  ดา้นการ
บริหารบุคคลและกิจการ
สภา  (1.ดา้นการ
บริหารงานบุคคล) (1.25 
 การพฒันาคุณภาพชีวิต
ขา้ราชการในสถานท่ี
ท างาน)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแน

นเต็ม

คะแน

นทีไ่ด้
รายงานการประเมิน/ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

   เกณฑ์การให้คะแนน
          -  ด าเนินกิจกรรม 5 กิจกรรม ข้ึนไป
         -   ด าเนินกิจกรรม 3-4 กิจกรรม
         -   ด าเนินกิจกรรม 1-2 กิจกรรม
         -  ไม่ด าเนินการกิจกรรมใดๆ
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มิติที ่3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแน

นเต็ม

คะแน

นทีไ่ด้
รายงานการประเมิน/ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

19.  การบริหารการจัดเก็บรายได้

- ให้ตรวจสอบจากขอ้บญัญติั/เทศบญัญติั  อปท. เพ่ือ
จดัเก็บค่าธรรมเนียม และใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข  พ.ศ.2535 เช่น
1. การควบคุมกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ
2. การก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
3. การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสตัว์
4. ตลาด
5. สถานท่ีจ าหน่ายหรือสถานท่ีสะสมอาหาร
6. การจดัการมูลฝอยติดเช้ือ
7. การจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ
- ส าเนาใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงวา่ไดมี้การจดัเก็บ

 มีการออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินและไดจ้ดัเก็บ ตาม พ.ร.บ.
การสาธารณสุข พ.ศ.2535
□ มีและไดจ้ดัเก็บ 5 ประเภทข้ึนไป
□ มีและไดจ้ดัเก็บ 3 - 4 ประเภท
□ มีและไดจ้ดัเก็บ  1 - 2 ประเภท
□ ไม่มี หรือมีแต่ไม่ไดจ้ดัเก็บ

 ภารกิจกองท่ีเก่ียวขอ้ง  
1.  กองคลงั
2. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม
หลกัฐานสามารถ คน้หาไดท่ี้  กองคลงั 
หน่วยงานรับผิดชอบหลกั
กองคลงั  งานฝ่ายพฒันารายได ้
งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
1.  นางอสันีย ์ จอง
2.  นางจิติมา  สายสิงห์
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รายงานผลการประเมนิ

1. การควบคุมกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ
2. การก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
3. ตลาด
4. การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสตัว์
5. การจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ

การตรวจรับรอง
มาตรฐานการปฏิบติั
ราชการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ าปี  2558    3. ดา้น
การบริหารงานการเงิน
และการคลงั (2. การ
จดัเก็บรายได)้ ( 2.2.1 มี
การออกขอ้บญัญติั
ทอ้งถ่ินและไดจ้ดัเก็บตาม
 พ.ร.บ. การสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535)



24

หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแน

นเต็ม

คะแน

นทีไ่ด้
รายงานการประเมิน/ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

  20.  การจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2558
 - หนงัสือ ท่ี มท 0808.4/ว 1515  ลว 14 ก.ค.2551 
เร่ือง การจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีการ
บนัทึกบญัชีและการจดัท ารายงานการเงินดว้ยระบบ
บญัชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.

 ตรวจสอบข้อมูลจาก

- รายงานประมาณการรายรับ -รายจ่ายจากระบบ 
e-LAAS  เปรียบเทียบกบัเทศบญัญติั/ ขอ้บญัญติัปี 
2558 ท่ีไดรั้บอนุมติั  ที่เมนู ระบบงบประมาณ >
รายงาน > การโอน ปล่ียนแปลง/การแกไ้ข
เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ
- รายงานการโอนงบประมาณจากเอกสารการขอ
อนุมติัโอนงบประมาณเปรียบเทียบกบัรายงานการ
โอนงบประมาณในระบบ  e-LAAS ที่เมนู ระบบ
งบประมาณ > รายงาน > ประมาณการรายรับ- 
ประมาณการรายจ่าย

การจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2558 
 ดงัน้ี
1. อนุมติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และมีการบนัทึก
การโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณในระบบฯ
2. บนัทึกและอนุมติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี
3. บนัทึกงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่ครบ
4. ยงัไม่มีการบนัทึกงบประมาณรรายจ่ายประจ าปี

ภารกิจกองท่ีเก่ียวขอ้ง
1. กองวิชาการและแผนงาน  
 2. กองคลงั
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 รายงานผลการประเมนิ
อนุมติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และมี
การบนัทึกการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ
ในระบบฯ

การตรวจรับรอง
มาตรฐานการปฏิบติั
ราชการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ าปี  2558  ดา้นการ
บริหารงานการเงินและ
การคลงั (3. การบริหาร
การเงินและบญัชี  ) (3.15 
 การจดัท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2558 )
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแน

นเต็ม

คะแน

นทีไ่ด้
รายงานการประเมิน/ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

21. การตรวจสอบภายในของ  อปท.  ตรวจสอบ
เอกสาร  ไดแ้ก่
 -  ตรวจสอบต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายใน  
หรือค าสั่งแต่งตั้งผูท้  าหนา้ท่ีปฏิบติังานตรวจสอบ
ภายในของ อปท.
  - แผนการตรวจสอบภายใน
 - รายงานผลการด าเนินงานตามขอ้แนะน าของ
เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายใน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลกั
ส านกัปลดัเทศบาล
1.  นางสาวสายใจ  บุญคงมาก

อปท.  มีผูท้  าหนา้ท่ีตรวจสอบภายในเป็นอิสระจากส่วน
ราชการ
     1.มีเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายใน  ท าหนา้ท่ีตรวจสอบ
ภายในโดยอิสระ และมีแผนการตรวจสอบและรายงาน
ผลการตรวจสอบครบทุกส่วนราชการ
     2.  แต่งตั้งบุคลกรใน อปท.  ท าหนา้ท่ีตรวจสอบ
ภายในโดยอิสระ และมีแผนการตรวจสอบและรายงาน
ผลการตรวจสอบครบทุกส่วนราชการ
   3. มีเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายในหรือแต่งตั้งบุคลากรใน
 อปท.  ท าหนา้ท่ีตรวจสอบภายใน  แต่จดัท าแผนการ
ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบไม่ครบทุกส่วน
ราชการ
   4.  ไม่มีผูท้  าหนา้ท่ีตรวจสอบภายในหรือมีเจา้หนา้ท่ี
ตรวจสอบภายในแต่ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน

5
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0 0

รายงานผลการประเมนิ

 เทศบาลเมืองทุ่งสงไม่มีผูท้  าหนา้ท่ีตรวจสอบ
ภายใน

การตรวจรับรอง
มาตรฐานการปฏิบติั
ราชการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ าปี  2558   3. ดา้น
การบริหารงานการเงิน
และการคลงั (5. การ
ตรวจสอบภายในของ ) 
(5.1 อปท.  มีผูท้  าหนา้ท่ี
ตรวจสอบภายในเป็น
อิสระจากส่วนราชการ)

มิติท่ี 4   ดา้นการบริการสาธารณะ
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแน

นเต็ม

คะแน

นทีไ่ด้
รายงานการประเมิน/ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

22.  อปท. มีคุณภาพระบบบริการดา้นอนามยั
ส่ิงแวดลอ้ม 4 ดา้น  ไดแ้ก่
 1. การจดัการสุขาภิบาลอาหาร
 2. การจดัการคุณภาพน ้าบริโภค
 3. การจดัการส่ิงปฏิกูล
 4. การจดัการมูลฝอย
ตรวจสอบหลกัฐานจาก
 - เอกสารรายงานการตรวจประเมินคุณภาพระบบ
บริการอนามยัส่ิงแวดลอ้มแต่ละดา้น
 - เอกสารการสมคัรโครงการพฒันาคุณภาพระบบ
บริการอนามยัส่ิงแวดลอ้ม
 - เอกสารรายงานการประเมินตนเอง ตามแบบ
มาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 
อปท.
 - เอกสารการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ  ท่ีมี
การลงลายมือช่ือ
หมายเหตุ :

1. คณะกรรมการ  หมายถึง  คณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพจากหน่วยงานกรมอนามยั  
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั (สสจ.) หรือส านกังาน

ผ่านการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามยั
ส่ิงแวดลอ้มดา้นการจดัการสุขาภิบาลอาหาร  และดา้น
การจดัคุณภาพน ้าบริโภค
เกณฑ์การให้คะแนน

 - ผ่านการประเมินระดบัเกียรติบตัร 1 - 2 ดา้น
 -  ผ่านการประเมินระดบัพ้ืนฐาน 1 - 2 ดา้น
 - มีการสมคัรเขา้ร่วมอยา่งนอ้ย 1 ดา้น และมีผลการ
ประเมินตนเอง และมีผลการประเมินจากคณะกรรมการ
(ไม่ผ่าน)
 - ไม่สมคัรเขา้ร่วมโครงการพฒันาคุณภาพระบบบริการ
อนามยัส่ิงแวดลอ้ม (ทั้ง 2 ดา้น)

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม
1.   นางนงนภสั  น าผล
2. นายจิตติโชค  ป่ากวา้ง
3. น.ส. สุนีย ์ ประดู่
กองช่างสุขาภิบาล
1. นายกษิดิศ  แสงจนัทร์
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รายการประเมนิ

1. การจัดการสุขาภบิาลอาหาร

  1.1  ตรวจสารปนเป้ือนในอาหาร 6 ชนิด  
ของสถานประกอบการร้านอาหาร  แผงลอย  
แผงลอยในโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
   -  สารฟอกขาว  310 ร้าน/แผง
   -  สารกนัรา  310  ร้าน/แผง
   - สารฟอร์มาลีน  226 ร้าน/แผง
   -  สารบอแรกซ ์ 90 ร้าน/แผง
   - ยาฆ่าแมลง  270 ร้าน/แผง
   - สารโพลาร์ในน ้ามนัทอดซ ้า  28  ร้าน/แผง
  1.2  ตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน ้าแข็ง  
15  คร้ัง
  1.3 ตรวจขอ้ก าหนดดา้นสุขาภิบาลอาหาร
   - แผงลอยจ าหน่ายอาหาร 174 ร้าน
   - ร้าน/แผงลอยจ าหน่ายอาหารในโรงเรียน 
128 ร้าน
  1.4 ตรวจสุขภาพผูป้ระกอบการพอ่คา้ แม่คา้ 
ในตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง
  -  วดัความดนัโลหิต 224 คร้ัง

การตรวจรับรอง
มาตรฐานการปฏิบติั
ราชการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ าปี  2558  4.  ดา้น
การบริการสาธารณะ(9. 
ดา้นงานสาธารณสุข) (9.7
 ผ่านการประเมินคุณภาพ
ระบบบริการอนามยั
ส่ิงแวดลอ้มดา้นการ
จดัการสุขาภิบาลอาหาร  
และดา้นการจดัคุณภาพ
น ้าบริโภค)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแน

นเต็ม

คะแน

นทีไ่ด้
รายงานการประเมิน/ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

2.  คณะท างาน  (Core Team)  ตรวจสอบผลการ
ประเมินจากคณะกรรมการประเมินจาก
คณะกรรมการในปีปัจจุบนั (ปีงบประมาณ 2558)
3.  ประเมิน ทน. , ทม. , ทต. ทุกแห่ง และเมืองพทัยา
***อบจ. และ อบต. ไม่ตอ้งประเมินในหวัขอ้น้ี

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม
1.   นางนงนภสั  น าผล
2. นายจิตติโชค  ป่ากวา้ง
3. น.ส. สุนีย ์ ประดู่
กองช่างสุขาภิบาล
1. นายกษิดิศ  แสงจนัทร์

   - ตรวจระดบัน ้าตาลในเลือด  104  คร้ัง

2. การจัดการคุณภาพน า้บริโภค

  2.1 ตรวจคุณภาพน ้าในเบ้ืองตน้
   - ตูน้ ้าด่ืมหยอดเหรียญอตัโนมติั 24 ตู้
   - ประปาหยอดเหรียญ  10  แห่ง
   - ประปาชุมชน  4  แห่ง
   - โรงงานผลิตน ้าด่ืมบรรจุขวด  4 แห่ง
  2.2 เก็บตวัอยา่งน ้า เพ่ือส่งตรวจหาโลหะ
หนกัทางห้องปฏิบติัการจากมหาวิทยาลยัวลยั
ลกัษณ์
   - ประปาหยอดเหรียญ  6  ตู้
   - โรงงานผลิตน ้าด่ืมบรจุขวด  4  แห่ง
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแน

นเต็ม

คะแน

นทีไ่ด้
รายงานการประเมิน/ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

  ผ่านการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามยั
ส่ิงแวดลอ้มดา้นการจดัการส่ิงปฏิกูลและดา้นการจดัการ
มูลฝอย
เกณฑ์การให้คะแนน

 - ผ่านการประเมินระดบัเกียรติบตัร 1 - 2 ดา้น
 -  ผ่านการประเมินระดบัพ้ืนฐาน 1 - 2 ดา้น
 - มีการสมคัรเขา้ร่วมอยา่งนอ้ย 1 ดา้น และมีผลการ
ประเมินตนเอง และมีผลการประเมินจากคณะกรรมการ
(ไม่ผ่าน)
 - ไม่สมคัรเขา้ร่วมโครงการพฒันาคุณภาพระบบบริการ
อนามยัส่ิงแวดลอ้ม (ทั้ง 2 ดา้น)

5
3
1

0

5

รายการการประเมนิ

ผ่านการประเมินระดบัเกียรติบตัร 2 ดา้น
1. การจดัการส่ิงปฏิกูล  (EHA)
2. การจดัการขยะมูลฝอย

การตรวจรับรอง
มาตรฐานการปฏิบติั
ราชการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ าปี  2558  4.  ดา้น
การบริการสาธารณะ(9. 
ดา้นงานสาธารณสุข) (9.8
  ผ่านการประเมิน
คุณภาพระบบบริการ
อนามยัส่ิงแวดลอ้มดา้น
การจดัการส่ิงปฏิกูลและ
ดา้นการจดัการมูลฝอย)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแน

นเต็ม

คะแน

นทีไ่ด้
รายงานการประเมิน/ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

มติิอื่น ๆ

23. การบนัทึกฐานขอ้มูลกลางของ อปท. 
 - หนงัสือ ท่ี มท 0806/ว 2126 ลว 4 ต.ค. 2556
ตรวจสอบเอกสารจาก :

 - ระบบศูนยข์อ้มูลกลาง อปท.เวบ็ไซต ์
(http://info.dla.go.th)  ณ  วนัท่ี คณะท างานฯ
เขา้ตรวจ  อปท.
 - เปิดขอ้มูลจากรหสัผูใ้ชง้าน และรหสัผ่านของ 
อปท.นั้น
 - กรณีไม่ทราบ username และ password ประสาน 
สถจ. หรือ ศส. โทร.0-2241-9000 ต่อ 1107
ภารกิจกองท่ีเก่ียวขอ้ง  
1. ส านกัปลดัเทศบาล   2. กองช่าง   
3.กองคลงั    4. กองสวสัดิการสงัคม 
5. กองช่างสุขาภิบาล    6.กองการศึกษา   
7. กองสาธารณสุข ฯ  8. กองวิชาการ ฯ 

อปท. มีการน าขอ้มูลระบบขอ้มูลกลาง อปท. 
ประกอบดว้ยขอ้มูล 8 ดา้น คือ
 1) ขอ้มูลสภาพทัว่ไป
 2) ขอ้มูลโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
 3) ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจ
 4 ) ขอ้มูลดา้นสงัคม
 5) ขอ้มูลดา้นสาธารณสุข
 6) ขอ้มูลดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
 7) ขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้ม
 8) ขอ้มูลดา้นการเงินการคลงั
 เกณฑ์การให้คะแนน :
  - บนัทึกขอ้มูลครบถว้นเป็นปัจจุบนัทั้ง 8 ดา้น และ
รับรองขอ้มูลระดบั อปท.
 - บนัทึกขอ้มูลครบถว้น 5-7 ดา้น และรับรองขอ้มูล
ระดบั  อปท.
 -  บนัทึกขอ้มูลครบถว้น 1-4 ดา้น และรับรองขอ้มูล
ระดบั  อปท.
 - ไม่มีการบนัทึกขอ้มูล หรือบนัทึกขอ้มูลแต่ไม่รับรอง
ขอ้มูลระดบั อปท.
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รายงานผลการประเมิน
บนัทึกขอ้มูลครบถว้นเป็นปัจจุบนัทั้ง 8 ดา้น 
และรับรองขอ้มูลระดบั อปท.

ข้อเสนอแนะ

ตวัช้ีวดัน้ีจะตอ้งรับผิดชอบร่วมกนั

การตรวจรับรอง
มาตรฐานการปฏิบติั
ราชการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ าปี  2557
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแน

นเต็ม

คะแน

นทีไ่ด้
รายงานการประเมิน/ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลกั  
1. ส านกัปลดัเทศบาล   รับผิดชอบขอ้มูล ( 1) , (3) , (6)
2. กองช่าง   รับผิดชอบขอ้มูล  (2)
3.กองคลงั    รับผิดชอบขอ้มูล (8)
4. กองช่างสุขาภิบาล   รับผิดชอบขอ้มูล (7)
5.กองการศึกษา   รับผิดชอบขอ้มูล  (4)
6. กองสาธารณสุข ฯ   รับผิดชอบขอ้มูล (5) , (7)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแน

นเต็ม

คะแน

นทีไ่ด้
รายงานการประเมิน/ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ

24. การจดัเก็บขอ้มูลพ้ืนฐานเพ่ือการจดัท าแผนของ 
อปท.
 - หนงัสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท  0810.2/ว 1596 ลว 10 
เม.ย. 2556 เร่ือง  แนวทางและหลกัเกณฑก์ารจดัท า
แผนยทุธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันาสามปี 
(พ.ศ.2558-2560)  
 - หนงัสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 4413 ลว. 30 
ต.ค. 2556
ตรวจสอบเอกสารจาก : 

 - เอกสารการบนัทึกขอ้มูล ฯ  ณ  วนัท่ี คณะท างานฯ
เขา้ตรวจ อปท. 
หมายเหตุ  ประเมินเฉพาะ ทน. ทม. และเทศบาลท่ี
ยกฐานะมาจากสุขาภิบาล
ภารกิจกองท่ีเก่ียวขอ้ง  
1. กองสวสัดิการสงัคม
2.. กองวิชาการ ฯ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลกั  
1. งานพฒันาชุมชน  กองสวสัดิการ ฯ
2.  . ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ  กองวิชาการ ฯ

 - การจดัเก็บขอ้มูลพ้ืนฐานเพ่ือการจดัท าแผนของ อปท. 
1) มีการน าขอ้มูลพ้ืนฐานไปใชใ้นการจดัท าแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน
2) มีการบนัทึกทะเบียนพ้ืนท่ีหมู่บา้น/ชุมชนอยา่งเป็น
ระบบและเป็นปัจจุบนั
3) มีการจดัท าและบนัทึกทะเบียนพ้ืนท่ีหมู่บา้น/ชุมชน
ของ ทม.
เกณฑ์การให้คะแนน :

 - ด าเนินการครบทั้ง 3 ขอ้
 - ด าเนินการ 2 ขอ้
 - ด าเนินการ 1 ขอ้
 - ไม่ด าเนินการ
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รายงานผลการประเมนิ

 - ด าเนินการครบทั้ง  3  ขอ้
1. มีการน าขอ้มูลพ้ืนฐานไปใชใ้นการจดัท า
แผนพฒันาเทศบาล
2. มีการบนัทึกทะเบียนพ้ืนท่ีชุมชนอยา่งเป็น
ระบบและเป็นปัจจุบนั
3. มีการจดัท าและบนัทึกทะเบียนพ้ืนท่ีชุมชน
ของเทศบาลเมือง

การตรวจรับรอง
มาตรฐานการปฏิบติั
ราชการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ าปี  2557


