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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

1. การจัดท าแผนอัตราก าลังสามปี

 - ตรวจสอบค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจดัท ำแผน
อตัรำก ำลงัวำ่ไดร้ะบุเลขท่ีค  ำสั่งหรือไม่และระบุค  ำสั่ง
เลขท่ีเท่ำใด
 - ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรจดัท ำ
แผนอตัรำก ำลงัท่ีไดแ้นบไวใ้นเล่มแผนอตัรำก ำลงัสำมปี
 ประจ ำปี 2559-2561
 - ตรวจสอบหนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมกำรจดัท ำ
แผนอตัรำก ำลงัหรือเอกสำรท่ีอำ้งอิงวำ่ไดมี้กำรแจง้ให้มี
กำรประชุมคณะกรรมกำรจดัท ำแผนอตัรำก ำลงั
 - ตรวจสอบจำก มติ ก.จงัหวดั ในคร้ังท่ีมีกำรพิจำรณำ
แผนอตัรำก ำลงัของ อปท.

  กำรจดัท ำแผนอตัรำก ำลงัสำมปี
1)  มีค  ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจดัท ำแผนอตัรำก ำลงั
2) มีกำรแจง้เชิญประชุมคณะกรรมกำรจดัท ำแผนอตัรำก ำลงั
3) มีกำรลงช่ือกรรมกำรผูเ้ขำ้ร่วมประชุม
4) มีรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรจดัท ำแผนอตัรำก ำลงั
5) ในเอกสำรแผนอตัรำก ำลงัมีกำรน ำยทุธศำสตร์แผนพฒันำมำ
ประกอบกำรวิเครำะห์ภำรกิจหรือกิจกรรมโครงกำรท่ี อปท . 
จะตอ้งด ำเนินกำร
6)  มีกำรวิเครำะห์ในกำรก ำหนดภำรกิจของแต่ละส่วนรำชกำร
7)  ไดมี้กำรระบุภำรกิจหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบของแต่ละส่วน
รำชกำร
8) มีบทวิเครำะห์ SWOT  ศกัยภำพขององคก์รโดยระบุจุดแข็ง  
จุดอ่อน  โอกำสและอุปสรรคขององคก์รอยำ่งชดัเจน
9) แผนอตัรำก ำลงัไดจ้ดัท ำประกำศโดยนำยก อปท. ลงนำมใน
ประกำศ

รายงานผลการประเมนิ               

เทศบำลเมืองทุ่งสงไดด้ ำเนินกำร
   
1)  มีค  ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
จดัท ำแผนอตัรำก ำลงั
2) มีกำรแจง้เชิญประชุม
คณะกรรมกำรจดัท ำแผน
อตัรำก ำลงั
3) มีกำรลงช่ือกรรมกำร
ผูเ้ขำ้ร่วมประชุม                          
          
4) ในเอกสำรแผนอตัรำก ำลงัมี
กำรน ำยทุธศำสตร์แผนพฒันำ
มำประกอบกำรวิเครำะห์ภำรกิจ
หรือกิจกรรมโครงกำรท่ี อปท. 
จะตอ้งด ำเนินกำร
5)  ไดมี้กำรระบุภำรกิจหนำ้ท่ี

กำรตรวจรับรอง
มำตรฐำนกำรปฏิบติั
รำชกำรขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ ำปี  2558  ดำ้น
กำรบริหำรบุคคลและ
กิจกำรสภำ (1. ดำ้นกำร
บริหำรงำนบุคคล) (1.1 
 กำรจดัท ำแผน
อตัรำก ำลงัสำมปี)

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

ตัวช้ีวดัทั่วไป  ตามแบบตรวจรับมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มติิที่  2.  ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ส ำนกังำนปลดัเทศบำล
งำนกำรเจำ้หนำ้ท่ี
1.  นำงลดัดำวลัย ์ มอบนรินทร์
2.  นำงนงลกัษณ์  เมืองไทย
3. นำยกนัตเ์สฏฐ์  ธนวฒัน์ภำคิน

เกณฑ์การให้คะแนน

 - ด ำเนินกำรตั้งแต่   8  รำยกำรข้ึนไป
- ด ำเนินกำร   5-7  รำยกำร
- ด ำเนินกำร   3-4  รำยกำร
 - กรณีไม่มีขอ้ 1 หรือด ำเนินกำรนอ้ยกวำ่ 3 รำยกำร

5
3
1
0

3

6) แผนอตัรำก ำลงัไดจ้ดัท ำ
ประกำศโดยนำยก อปท. ลงนำม
ในประกำศ 

ข้อเสนอแนะ

ให้ไปด ำเนินกำรวิเครำะห์
ภำรกิจของแต่ละส่วนรำชกำร
และวิเครำะห์ SWOT  ศกัยภำพ
ขององคก์รโดยระบุจุดแข็ง  
จุดอ่อน  โอกำสและอุปสรรค
ขององคก์รอยำ่งชดัเจน
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

2. การก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการ
 - กำรก ำหนดต ำแหน่งวำ่ตอ้งกำรต ำแหน่งใดและมี
จ ำนวนเท่ำใดจะตอ้งมีขอ้มูลดำ้นปริมำณและกำร
วิเครำะห์อตัรำก ำลงัท่ีชดัเจน
 - ดูจำกเอกสำรตำมขอ้ 1. - ขอ้ 6. 
 - ดูจำกรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรจดัท ำแผน
อตัรำก ำลงัของ อปท.
 - กำรให้คะแนนแต่ละรำยกำรจะตอ้งมีเอกสำรหลกัฐำน
ยนืยนัควำมถูกตอ้ง

ส ำนกังำนปลดัเทศบำล
งำนกำรเจำ้หนำ้ท่ี
1.  นำงลดัดำวลัย ์ มอบนรินทร์
2.  นำงนงลกัษณ์  เมืองไทย
3. นำยกนัตเ์สฏฐ์  ธนวฒัน์ภำคิน

กำรก ำหนดกรอบอตัรำก ำลงัขำ้รำชกำร
     กำรก ำหนดกรอบอตัรำก ำลงัขำ้รำชกำร  มีกำรน ำขอ้มูลมำ
ประกอบกำรวิเครำะห์  ดงัน้ี
     1.  มีกำรเก็บสถิติปริมำณงำนท่ีเกิดข้ึนของแต่ละส่วนรำชกำร
ครบทุกส่วนรำชกำร
     2. มีกำรน ำปริมำณงำนท่ีเกิดข้ึนของแต่ละส่วนรำชกำรมำ
ค ำนวณเป็นระยะเวลำท่ีเกิดข้ึนแลว้น ำมำค ำนวณในสดัส่วนเวลำ
กำรท ำงำนต่อคนเพ่ือก ำหนดจ ำนวนขำ้รำชกำร และพนกังำน
จำ้งท่ีพึงมี
     3. มีรำยกำรแสดงขอ้มูลควำมตอ้งกำรก ำลงัคนทั้งหมดของ
องคก์ร  โดยจ ำแนกวำ่ตอ้งกำรก ำลงัคนประเภทใด  ระดบัใด  
จ  ำนวนเท่ำใด  จึงจะสำมำรถปฏิบติังำนตำมภำรกิจไดอ้ยำ่ง
ประสิทธิภำพ
    4.  มีบทวิเครำะห์เปรียบเทียบอตัรำก ำลงัท่ีตอ้งกำรทั้งหมดกบั
อตัรำก ำลงัท่ีมีอยู ่
    5. มีบทวิเครำะห์อตัรำก ำลงัท่ีไดต้ำมขอ้ 4  เพ่ือแสดงขอ้มูลวำ่
ตอ้งก ำหนดต ำแหน่งเพ่ิมหรือคงอยูห่รือเกล่ียอตัรำ
  6.  มีบทวิเครำะห์แสดงขอ้มูลกำรประเมินควำมรู้ 
ควำมสำมำรถของอตัรำก ำลงัท่ีมีอยู ่ เพ่ือเป็นขอ้มูลในกำรพฒันำ
หรือจดัหลกัสูตรฝึกอบรมขำ้รำชกำรและพนกังำนจำ้ง

รายงานผลการประเมนิ

เทศบำลไดด้ ำเนินกำร
1.มีกำรเก็บสถิติปริมำณท่ี
เกิดข้ึนของแต่ละส่วนรำชกำร
2.มีกำรเปรียบเทียบปริมำณงำน
ท่ีเกิดข้ึนกบัเวลำท่ีใชเ้พ่ือ
ประกอบกำรก ำหนดจ ำนวน
ขำ้รำชกำรท่ีรับผิดชอบงำนนั้น
3.มีกำรเปรียบเทียบอตัรำก ำลงั
ของตนเองกบั อปท.ท่ีอยูใ่น
กลุ่ม/ขนำดเด่ียวกนั 
(benchmarking)
4.กำรก ำหนดต ำแหน่งได้
วิเครำะห์เกล่ียอตัรำก ำลงัท่ีวำ่ง
เป็นอนัดบัแรก
 
ข้อเสนอแนะ

ให้ทบทวนตัวช้ีวดัทั้ง 6 ตัวช้ีวดั

และให้น าไปปฏิบัติทั้ง 6 ตัวช้ีวดั

กำรตรวจรับรอง
มำตรฐำนกำรปฏิบติั
รำชกำรขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ ำปี  2558  ดำ้น
กำรบริหำรบุคคลและ
กิจกำรสภำ (1. ดำ้นกำร
บริหำรงำนบุคคล) (1.2 
กำรก ำหนดกรอบ
อตัรำก ำลงัขำ้รำชกำร)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

เกณฑ์การให้คะแนน

          -  ด ำเนินกำรครบ  5  รำยกำร
          -  ด ำเนินกำรครบ  3-4  รำยกำร
          -  ด ำเนินกำร  1- 2  รำยกำร
          -  ไม่ไดด้ ำเนินกำรตำมรำยกำรขำ้งตน้

5
3
1
0

3
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

3. ขอ้มูลต ำแหน่งในแผนอตัรำก ำลงัสำมปี
 - ตรวจสอบจำกเอกสำรแผนอตัรำก ำลงัสำมปี ประจ ำปี 
2559-2561

ส ำนกังำนปลดัเทศบำล
งำนกำรเจำ้หนำ้ท่ี
1.  นำงลดัดำวลัย ์ มอบนรินทร์
2.  นำงนงลกัษณ์  เมืองไทย
3. นำยกนัตเ์สฏฐ์  ธนวฒัน์ภำคิน

ข้อมูลต าแหน่งในแผนอัตราก าลังสามปี

 1. กำรก ำหนดระดบัต ำแหน่งบริหำรในแผนอตัรำก ำลงัให้ก  ำเป็น
เป็นระดบัเดียว
2. ต ำแหน่งขำ้รำชกำรสำยผูป้ฏิบติัให้ก  ำหนดระดบัเฉพำะใน
ระดบัควบถึงนอกระดบัควบขั้นตน้
3. ต ำแหน่งขำ้รำชกำรทุกต ำแหน่ง มีเลขท่ีต  ำแหน่งก ำกบัถูกตอ้ง
4. แผนอตัรำก ำลงัประกอบดว้ยขอ้มูลขำ้รำชกำรสำยสำมญั/ครู/
ถ่ำยโอน/พนกังำนจำ้ง/ลูกจำ้งประจ ำ  ถูกตอ้งครบถว้นอยูใ่นฉบบั
เดียวกนั
5. ขอ้มูลต ำแหน่งกรณีเป็นอตัรำวำ่ง ให้ตรวจสอบวำ่มีกำร
ก ำหนดอตัรำเงินเดือนไวใ้นขอ้บญัญติังบประมำณรำยจ่ำยหรือไม่
6. กำรก ำหนดเลขท่ีต ำแหน่งและเลขท่ีส่วนรำชกำรถูกตอ้ง  ตำม
หนงัสือส ำนกังำน กจ. กท. ก.อบต.  ท่ี มท 0809.2/ว 157 ลว 7 
ก.พ. 2546
7. มีกำรจดัท ำแผนภูมิโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร
8. มีกำรจดัท ำบญัชีแสดงจดัคนสู่ต ำแหน่งโดยแต่ละกองมีขอ้มูล
ทั้งขำ้รำชกำรและพนกังำนจำ้ง
9. ขอ้มูลต ำแหน่งในแผนอตัรำก ำลงั  ถูกตอ้ง  สอดคลอ้งกบั
อตัรำของขำ้รำชกำรและพนกังำนจำ้งท่ีมีอยูจ่ริง

รายงานผลการประเมนิ               
       
เทศบำลไดด้ ำเนินกำรครบทุก
ขั้นตอน

กำรตรวจรับรอง
มำตรฐำนกำรปฏิบติั
รำชกำรขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ ำปี  2558  ดำ้น
กำรบริหำรบุคคลและ
กิจกำรสภำ (1. ดำ้นกำร
บริหำรงำนบุคคล) (1.3 
ขอ้มูลต ำแหน่งในแผน
อตัรำก ำลงัสำมปี)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

เกณฑ์การให้คะแนน

          -  ด ำเนินกำรครบตั้งแต่  8   รำยกำรข้ึนไป
          -  ด ำเนินกำรครบ  5-7  รำยกำร
          -  ด ำเนินกำร  3 -4  รำยกำร
          -  ด ำเนินกำรนอ้ยกวำ่  3  รำยกำร

5
3
1
0

5
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

4.  ทะเบียนประวตัิ
แนวทำงกำรตรวจสอบ
1.  ให้สุ่มตรวจทะเบียนประวติัร้อยละ 20 ของจ ำนวน
พนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน ลูกจำ้งประจ ำ พนกังำนจำ้งตำม
ภำรกิจ ทั้งหมด (หำกกรณี อปท. มีบุคคลำกรมำกกวำ่ 500
 คน  ให้สุ่มตรวจ 100 คน)
 2. ตรวจสอบกำรบนัทึกรำยกำรท่ี 13 ต ำแหน่งและอตัรำ
เงินเดือนกำรติดรูปถ่ำย (เปล่ียนทุก ๆ 7 ปี)  วำ่ถูกตอ้งและ
เป็นปัจจุบนัจ ำนวนเท่ำใด
2.  ให้สุ่มตรวจทะเบียนประวติัไม่นอ้ยกวำ่ละ 20 ของ
จ ำนวนขำ้รำชกำรและลูกจำ้งพนกังำนจำ้ง 
3.  กำรสุ่มตรวจตรวจให้ตรวจดูวำ่มีบนัทึกรำยกำรเล่ือน
ขั้นเงินเดือนเป็นปัจจุบนัหรือไม่(เฉพำะขำ้รำชกำร 
พนกังำนจำ้ง ภำรกิจ ลูกจำ้งประจ ำ)
4.  ทดสอบกำรใชโ้ปรแกรมประมวลผล เช่น Excel , 
Access , ระบบ cmss
5. กำรประมวลผล  หมำยถึง  กำรน ำขอ้มูลพ้ืนฐำนมำ
แปรสภำพเพ่ือกำรใชป้ระโยชน์

ข้อมูลพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ

   - มีกำรบนัทึกต ำแหน่งและอตัรำเงินเดือนของพนกังำนส่วน
ทอ้งถ่ิน ลูกจำ้งประจ ำ  พนกังำนจำ้งตำมภำรกิจ และกำรติดรูป
ถ่ำยเป็นปัจจุบนั ครบถว้นทุกคน 100 %
 - มีกำรบนัทึกต ำแหน่งและอตัรำเงินเดือนของพนกังำนส่วน
ทอ้งถ่ิน ลูกจำ้งประจ ำ พนกังำนจำ้งตำมภำรกิจ และกำรติดรูป
ถ่ำยตั้งแต่ 80 %  ข้ึนไป
 -  มีกำรบนัทึกต ำแหน่งและอตัรำเงินเดือนของพนกังำนส่วน
ทอ้งถ่ิน ลูกจำ้งประจ ำ พนกังำนจำ้งตำมภำรกิจ และกำรติดรูป
ถ่ำย 60-79  % 
 - กำรบนัทึกต ำแหน่งและอตัรำเงินเดือนของพนกังำนส่วน
ทอ้งถ่ิน ลูกจำ้งประจ ำ พนกังำนจำ้งตำมภำรกิจ และกำรติดรูป
ถ่ำย  59 % 

ส ำนกังำนปลดัเทศบำล
งำนกำรเจำ้หนำ้ท่ี
1.  นำงลดัดำวลัย ์ มอบนรินทร์
2.  นำงนงลกัษณ์  เมืองไทย
3. นำยกนัตเ์สฏฐ์  ธนวฒัน์ภำคิน
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รายงานผลการประเมนิ               
       
มีกำรบนัทึกต ำแหน่งและอตัรำ
เงินเดือนของพนกังำนและ
ลูกจำ้งประจ ำ พนกังำนจำ้งตำม
ภำรกิจ และมีกำรติดรูปถ่ำยเป็น
ปัจจุบนัครบกนัทุกคน

กำรตรวจรับรอง
มำตรฐำนกำรปฏิบติั
รำชกำรขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ ำปี  2558   ดำ้น
กำรบริหำรบุคคลและ
กิจกำรสภำ (1. ดำ้นกำร
บริหำรงำนบุคคล) (1.4 
 ขอ้มูลพนกังำนส่วน
ทอ้งถ่ิน ลูกจำ้งประจ ำ  
พนกังำนจำ้งตำมภำรกิจ)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

5.  กำรบรรจุแต่งตั้ง
    1. ให้ตรวจสอบจ ำนวนขำ้รำชกำรท่ีมีอยูใ่นปี 2558 วำ่
เป็นไปตำมกรอบแผนอตัรำก ำลงั 3 ปี เฉพำะปี 2558  
หรือไม่
    2. อำจพิจำรณำจำกหลกัฐำนฎีกำกำรเบิกจ่ำยเงินเดือน
ของพนกังำนและลูกจำ้งวำ่มีจ  ำนวนถูกตอ้งกนักบัแผน
อตัรำก ำลงั 3 ปีหรือไม่
  3.  ตรวจสอบแผนอตัรำก ำลงัสำมปีเทียบกบั
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  โดยดูอตัรำเงินเดือนใน
ช่องปีท่ีผ่ำนมำของแผนอตัรำก ำลงัสำมปีขำ้รำชกำรและ
ลูกจำ้งรวมกนัแลว้ถูกตอ้งมีจ ำนวนเท่ำกบัท่ีตรำอยูใ่น
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
หมายเหตุ

กำรโอนเงินเพ่ิมเติม  หมำยถึง  กำรขอโอนเงินเพ่ิม /ลด 
อนัมำจำกกำรรับโอนคนเพ่ิม  แต่ไม่หมำยควำมรวมถึง
กำรโอนเงินเพ่ิมจำกกำรเล่ือนระดบั  กำรเพ่ิมอตัรำ
เงินเดือน/ค่ำจำ้งและค่ำครองชีพ

กำรตั้งงบเทศบญัญติั/ขอ้บญัญติัรำยจ่ำยประจ ำปีหมวดเงินเดือน 
ค่ำจำ้งเป็นไปตำมแผนอตัรำก ำลงั 3 ปี
     1.  มีกำรตั้งงบเทศบญัญติั/ขอ้บญัญติัหมวดเงินเดือน ค่ำจำ้ง 
ครบถว้นเป็นไปตำมกรอบแผนอตัรำก ำลงั 3 ปี
     2. มีกำรตั้งงบเทศบญัญติั/ขอ้บญัญติัหมวดเงินเดือน ค่ำจำ้ง 
เป็นไปตำมกรอบแผนอตัรำก ำลงั 3 ปี โดยมีกำรโอนงบประมำณ
เพ่ิมเติม
     3.  มีกำรตั้งงบเทศบญัญติั/ขอ้บญัญติัหมวดเงินเดือน ค่ำจำ้ง 
ตำมจ ำนวนบุคลำกรท่ีมีอยูจ่ริงและไม่มีกำรโอนงบประมำณ
เพ่ิมเติม
     4. มีกำรตั้งงบเทศบญัญติั/ขอ้บญัญติัหมวดเงินเดือน ค่ำจำ้ง ไม่
เป็นไปตำมแผนอตัรำก ำลงั

ส ำนกังำนปลดัเทศบำล
งำนกำรเจำ้หนำ้ท่ี
1.  นำงลดัดำวลัย ์ มอบนรินทร์
2.  นำงนงลกัษณ์  เมืองไทย
3. นำยกนัตเ์สฏฐ์  ธนวฒัน์ภำคิน
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รายงานผลการประเมนิ               

   

มีกำรตั้งงบเทศบญัญติั/
ขอ้บญัญติัหมวดเงินเดือน ค่ำจำ้ง
 ครบถว้นเป็นไปตำมกรอบแผน
อตัรำก ำลงั 3 ปี

กำรตรวจรับรอง
มำตรฐำนกำรปฏิบติั
รำชกำรขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ ำปี  2558  ดำ้น
กำรบริหำรบุคคลและ
กิจกำรสภำ (1. ดำ้นกำร
บริหำรงำนบุคคล) (1.5 
กำรตั้งงบเทศบญัญติั/
ขอ้บญัญติัรำยจ่ำย
ประจ ำปีหมวดเงินเดือน
 ค่ำจำ้งเป็นไปตำมแผน
อตัรำก ำลงั  3 ปี)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

6. ต าแหน่งว่าง

     -  ตรวจสอบแผนอตัรำก ำลงัและกำรเบิกจ่ำยเงินเดือน
ของพนกังำนวำ่อตัรำก ำลงัเป็นไปตำมแผนหรือไม่ และ
หนงัสือรำยงำนเหตุผล(ถำ้มี)
     -  กรณีต ำแหน่งผูบ้ริหำรวำ่งหำกสรรหำแลว้ไม่ได้
ตอ้งสรรหำใหม่ภำยใน 60 วนั อยำ่งต่อเน่ือง
  - ตรวจสอบแผนอตัรำก ำลงัสำมปี
  - หนงัสือรำยงำนต ำแหน่งท่ีวำ่งต่อ ก.จงัหวดั
  -  เอกสำรท่ีมีกำรสรรหำ  เช่น  ประกำศรับโอน

ส ำนกังำนปลดัเทศบำล
งำนกำรเจำ้หนำ้ท่ี
1.  นำงลดัดำวลัย ์ มอบนรินทร์
2.  นำงนงลกัษณ์  เมืองไทย
3. นำยกนัตเ์สฏฐ์  ธนวฒัน์ภำคิน

  กรณีมีต ำแหน่งสำยงำนผูบ้ริหำรและสำยงำนผูป้ฏิบติัวำ่ง
     1.  ไม่มีอตัรำวำ่ง หรือมีแต่ไดด้ ำเนินกำรสรรหำแลว้เสร็จ
ภำยใน  60  วนั นบัแต่วงรอบและตอ้งไดผู้ด้  ำรงต ำแหน่งภำยใน 
150 วนั
     2.  มีกำรสรรหำต ำแหน่งวำ่งแลว้ แต่ไม่ไดผู้ด้  ำรงต ำแหน่ง
และรำยงำนผลให้จงัหวดัทรำบ
     3.  มีกำรสรรหำต ำแหน่งวำ่งแลว้แต่ไม่ไดผู้ด้  ำรงต ำแหน่งและ
ไม่รำยงำนจงัหวดัทรำบ
     4. ไม่มีกำรสรรหำ
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รายงานผลการประเมิน               
  
กำรสรรหำต ำแหน่งวำ่งแลว้ แต่
ไม่ไดผู้ด้  ำรงต ำแหน่งและ
รำยงำนผลให้จงัหวดัทรำบ

ข้อเสนอแนะ

ให้ทบ่ทวนกรอบอตัรำก ำลงัใหม่

กำรตรวจรับรอง
มำตรฐำนกำรปฏิบติั
รำชกำรขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ ำปี  2558  ดำ้น
กำรบริหำรบุคคลและ
กิจกำรสภำ (1. ดำ้นกำร
บริหำรงำนบุคคล) (1.6 
กรณีมีต ำแหน่งสำยงำน
ผูบ้ริหำรและสำยงำนผู ้
ปฏิบติัวำ่ง)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

7. กำรเล่ือนขั้นเดือน
   - กำรเล่ือนขั้นเงินเดือนจะตอ้งมีกำรประเมินในรูปของ
คณะกรรมกำรภำยใตห้ลกัเปิดเผยโปร่งใส ประสิทธิภำพ
  - ระบบเปิด หมำยถึง มีกำรแจง้ผลกำรประเมินทรำบ 
หรือเปิดโอกำสให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมให้
ขอ้คิดเห็น
  -  ให้ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมและแบบประเมิน
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล  ให้ถูกตอ้งครบถว้นตำม
หลกัเกณฑ์

ส ำนกังำนปลดัเทศบำล
งำนกำรเจำ้หนำ้ท่ี
1.  นำงลดัดำวลัย ์ มอบนรินทร์
2.  นำงนงลกัษณ์  เมืองไทย
3. นำยกนัตเ์สฏฐ์  ธนวฒัน์ภำคิน

กำรประเมินประสิทธิภำพประสิทธิผลปฏิบติังำนของบุคลำกร
ประกอบกำรเล่ือนขั้นเงินเดือน
         1.  มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร 2  คณะ  มีกำรประชุมและ
ใชร้ะบบเปิด มีกำรประเมินประสิทธิภำพประสิทธิผล  ทั้งน้ีใน
กำรประเมินทั้ง 2 คร้ัง มีผูบ้งัคบับญัชำและผูบ้ริหำรทอ้งถ่ินลง
นำมในแบบครบถว้น
         2. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรและมีกำรประชุม
         3.  มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรแต่ไม่มีกำรประชุม
         4. ไม่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร

5

3
1
0

5

รายงานผลการประเมนิ               
       
มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร 2  
คณะ  มีกำรประชุมและใชร้ะบบ
เปิด มีกำรประเมิน
ประสิทธิภำพประสิทธิผล  ทั้งน้ี
ในกำรประเมินทั้ง 2 คร้ัง มี
ผูบ้งัคบับญัชำและผูบ้ริหำร
ทอ้งถ่ินลงนำมในแบบครบถว้น

กำรตรวจรับรอง
มำตรฐำนกำรปฏิบติั
รำชกำรขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ ำปี  2558   ดำ้น
กำรบริหำรบุคคลและ
กิจกำรสภำ (1. ดำ้นกำร
บริหำรงำนบุคคล) (1.7 
กำรประเมิน
ประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผลกำร
ปฏิบติังำนของบุคลำกร
ประกอบกำรเล่ือนขั้น
เงินเดือน )
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หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
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เต็ม
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ทีไ่ด้
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ข้อเสนอแนะ
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8. ระยะเวลาการออกค าส่ัง
แนวทำงกำรตรวจสอบ
 1. ตรวจจำกค ำสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนวำ่สั่ง ณ วนัท่ี เม่ือใด
 ก่อนหรือหลงัวนัท่ี 1 เม.ย.และ 1 ต.ค.
 2. กำรตรวจสอบให้ถือเอำค ำสั่งท่ีถูกตอ้งภำยในก ำหนด
ทั้ง  2 คร้ัง
 3. กรณีกำรออกค ำสั่งคร้ังใดคร้ังหน่ึงเกินกวำ่ก ำหนด 
ให้คะแนนตำมคร้ังท่ีเกินกวำ่ก ำหนด
  4. กำรตรวจสอบค ำสั่งให้ดูค  ำสั่งใน รำยกำร "สั่ง  ณ 
วนัท่ี  ....."  เป็นส ำคญั 
  5.  ดูฎีกำเดือนเมษำยน/เดือนตุลำคม ประกอบกบัค ำสั่ง
วำ่ถูกตอ้งตรงกนัหรือไม่

ระยะเวลำกำรออกค ำสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือน
     1.  มีกำรออกค ำสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนภำยใน 15 วนันบัตั้งแต่
วงรอบ (ทั้ง 2 วงรอบ)
     2.  มีกำรออกค ำสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนเกินกวำ่ 15 วนั
แต่ไม่เกิน 30 วนั
     3.  มีกำรออกค ำสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนเกินกวำ่ 30 วนั
แต่ไม่เกิน 45 วนั
     4. มีกำรออกค ำสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนเกินกวำ่ 45 วนั

ส ำนกังำนปลดัเทศบำล
งำนกำรเจำ้หนำ้ท่ี
1.  นำงลดัดำวลัย ์ มอบนรินทร์
2.  นำงนงลกัษณ์  เมืองไทย
3. นำยกนัตเ์สฏฐ์  ธนวฒัน์ภำคิน

5

3

1

0

5
รายงานผลการประเมนิ               
         มีกำรออกค ำสั่งเล่ือนขั้น
เงินเดือนภำยใน 15 วนันบัตั้งแต่
วงรอบ (ทั้ง 2 วงรอบ)

กำรตรวจรับรอง
มำตรฐำนกำรปฏิบติั
รำชกำรขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ ำปี  2558  ดำ้น
กำรบริหำรบุคคลและ
กิจกำรสภำ (1. ดำ้นกำร
บริหำรงำนบุคคล) (1.8 
ระยะเวลำกำรออกค ำสั่ง
เล่ือนขั้นเงินเดือน)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

9. ควำมถูกตอ้งของกำรเล่ือนขั้นเงินเดือน
-  หลกัเกณฑก์ ำหนดให้จ  ำนวนผูท่ี้ไดรั้บกำรเล่ือนขั้น
เงินเดือน 2 ขั้นไม่เกินร้อยละ 15 ของจ ำนวนขำ้รำชกำร ณ
 วนัท่ี 1  มีนำคม และวงเงินเดือนท่ีใชเ้ล่ือนขั้นเงินเดือน
ไม่เกินร้อยละ 6 ของวงเงิน ณ วนัท่ี 1 กนัยำยน ตำมมติ 
ครม. เม่ือวนัท่ี 3 เมษำยน 2544
-  กำรตรวจสอบค ำสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือน  ตรวจปีใดใชปี้
นั้น โดยใชก้ำรเล่ือนขั้นเงินเดือนของ 1 เม.ย. และ 1 ต.ค.

ส ำนกังำนปลดัเทศบำล
งำนกำรเจำ้หนำ้ท่ี
1.  นำงลดัดำวลัย ์ มอบนรินทร์
2.  นำงนงลกัษณ์  เมืองไทย
3. นำยกนัตเ์สฏฐ์  ธนวฒัน์ภำคิน

ควำมถูกตอ้งของกำรเล่ือนขั้นเงินเดือนทั้งในเร่ืองวงเงินและ
จ ำนวนผูไ้ด ้2 ขั้น 
     1.  กำรเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นไปอยำ่งถูกตอ้งทั้งในเร่ือง
วงเงินและจ ำนวนผูไ้ด ้2 ขั้น และมีกำรจดักำรท ำแบบรำยกำร
แสดงรำยละเอียดกำรค ำนวณให้เห็นอยำ่งชดัเจน 
     2.  กำรเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นไปอยำ่งถูกตอ้งทั้งในเร่ือง
วงเงินและจ ำนวนผูไ้ด ้2 ขั้น แต่มีกำรจดัท ำแบบรำยกำรไม่
สมบูรณ์
     3. กำรเล่ือนขั้นเงินเดือนไม่ถูกตอ้งในเร่ืองวงเงินและจ ำนวน
ผูไ้ด ้2 ขั้น แต่มีกำรจดักำรท ำแบบรำยกำรกำรแสดงรำยละเอียด
กำรค ำนวณจ ำนวนขำ้รำชกำร จ ำนวนวงเงิน
     4.  กำรเล่ือนขั้นเงินเดือนไม่ถูกตอ้งทั้งในเร่ืองวงเงินและ
จ ำนวนผูไ้ด ้2 ขั้น และไม่มีกำรจดัท ำแบบรำยกำรแสดง
รำยละเอียดกำรค ำนวณจ ำนวนขำ้รำชกำร จ ำนวนวงเงิน

5

3

1

0
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รายงานผลการประเมนิ               
        กำรเล่ือนขั้นเงินเดือน
เป็นไปอยำ่งถูกตอ้งทั้งในเร่ือง
วงเงินและจ ำนวนผูไ้ด ้2 ขั้น 
และมีกำรจดักำรท ำแบบรำยกำร
แสดงรำยละเอียดกำรค ำนวณให้
เห็นอยำ่งชดัเจน

กำรตรวจรับรอง
มำตรฐำนกำรปฏิบติั
รำชกำรขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ ำปี  2558   ดำ้น
กำรบริหำรบุคคลและ
กิจกำรสภำ (1. ดำ้นกำร
บริหำรงำนบุคคล) (1.9 
ควำมถูกตอ้งของกำร
เล่ือนขั้นเงินเดือน)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

10. การลงเวลาปฏิบัติราชการ 

 เกณฑ์ก าหนดว่า  "ในคร่ึงปีท่ีแลว้มำตอ้งไม่ลำ  หรือมำ
ท ำงำนสำยเกินจ ำนวนคร้ังท่ีนำยก ฯ หรือผูซ่ึ้งไดรั้บ
มอบหมำยก ำหนดเป็นหนงัสือไวก่้อนแลว้
 - สมุดลงเวลำตอ้งมีตั้งเล่มเดือนมำกรำคม 2558 ถึงเดือน
ธนัวำคม 2558  หำกมีไม่ครบก็ไดศู้นย์

ส ำนกังำนปลดัเทศบำล
งำนกำรเจำ้หนำ้ท่ี
1.  นำงลดัดำวลัย ์ มอบนรินทร์
2.  นำงนงลกัษณ์  เมืองไทย
3. นำยกนัตเ์สฏฐ์  ธนวฒัน์ภำคิน

  กำรลงเวลำปฏิบติัรำชกำร
1. สมุดลงเวลำปฏิบติัรำชกำรประจ ำปีท่ีผ่ำนมำถูกจดัเก็บไว้
ครบถว้น สมบูรณ์ไม่สูญหำย
2. เจำ้หนำ้ท่ีไดต้รวจสอบกำรลงเวลำปฏิบติัรำชกำรเป็นประจ ำ 
และสรุปจ ำนวนผูม้ำสำย/ลำ/ขำดรำชกำร
3. เจำ้หนำ้ท่ีเสนอผลสรุปกำรปฏิบติัรำชกำรของขำ้รำชกำรและ
ลูกจำ้งให้ผูบ้งัคบับญัชำทรำบ
4. ปลดัหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยไดล้งนำมรับทรำบผลกำรมำ
ปฏิบติัรำชกำรของขำ้รำชกำรและลูกจำ้ง
5. ทอ้งถ่ินไดก้  ำหนดจ ำนวนกำรมำสำยประกอบกำรเล่ือนขั้น
เงินเดือนดว้ย
6. ทอ้งถ่ินไดก้  ำหนดจ ำนวนวนัมำสำย  โดยมีกำรวิเครำะห์ถึง
ลกัษณะงำนและสภำพทอ้งท่ี

รายงานผลการประเมนิ               
        ด ำเนินกำรครบทุกรำยกำร

กำรตรวจรับรอง
มำตรฐำนกำรปฏิบติั
รำชกำรขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ ำปี  2558 ดำ้นกำร
บริหำรบุคคลและ
กิจกำรสภำ  (1.ดำ้นกำร
บริหำรงำนบุคคล) (1.10
 กำรลงเวลำปฏิบติั
รำชกำร)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

7. ทอ้งถ่ินไดป้ระกำศให้ขำ้รำชกำรไดรั้บทรำบเง่ือนไขกำร
พิจำรณำเล่ือนขั้นเงินเดือน
8.  ในกำรพิจำรณำเล่ือนขั้นเงินเดือน  ไดน้ ำผลกำรมำสำย  หรือ
กำรลำ  มำประกอบกำรพิจำรณำ
เกณฑก์ำรให้คะแนน
          -  ด ำเนินกำรครบทุกรำยกำร
          -  ด ำเนินกำรครบ  5-7   รำยกำร
          -  ด ำเนินกำร  4-6   รำยกำร
          -  มีสมุดลงเวลำปฏิบติัรำชกำรไม่ครบถว้นทุกเดือน

5
3
1
0

5
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

11. กำรออกค ำสั่งดำ้นกำรบริหำรงำนบุคคล
 -  ให้สุ่มตรวจกำรออกค ำสั่งมอบหมำยหนำ้ท่ีกำรงำนให้
รองปลดั ปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนด 
 -  กรณี อปท. ขนำดเล็ก ท่ีไม่มีต  ำแหน่งรองปลดั ให้
ถือเอำกำรมอบอ ำนำจของนำยกฯ ให้แก่รองนำยกฯ  มำ
ใชแ้ทน

ส ำนกังำนปลดัเทศบำล
งำนกำรเจำ้หนำ้ท่ี
1.  นำงลดัดำวลัย ์ มอบนรินทร์
2.  นำงนงลกัษณ์  เมืองไทย
3. นำยกนัตเ์สฏฐ์  ธนวฒัน์ภำคิน

 กำรออกค ำสั่งดำ้นกำรบริหำรงำนบุคคล
      1.  มีประกำศก ำหนดส่วนรำชกำรและอ ำนำจหนำ้ท่ีของส่วน
รำชกำรครบถว้นเป็นปัจจุบนั
      2.  ประกำศก ำหนดส่วนรำชกำรและอ ำนำจหนำ้ท่ีส่วน
รำชกำรนั้นระบุกำรประชุม ก. จงัหวดัวำ่เป็นกำรประชุมคร้ังท่ี
เท่ำใดไวใ้นค ำสั่งอยำ่งชดัเจน
      3.  มีค  ำสั่งมอบหมำยหนำ้ท่ีกำรงำนให้ขำ้รำชกำรของแต่ละ
ส่วนรำชกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีโดยจดัท ำค  ำสั่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษร
และเป็นปัจจุบนั
     4.  ค ำสั่งมอบหมำยหนำ้ท่ีกำรงำนให้ขำ้รำชกำรของแต่ละ
ส่วนรำชกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีนั้นระบุเลขท่ีต  ำแหน่งของรำชกำรแต่
ละรำยอยำ่งสมบูรณ์ครบถว้น 
     5.  ค ำสั่งมอบหมำยหนำ้ท่ีกำรงำนเก็บไวเ้ป็นหมวดหมู่
ตรวจสอบคน้หำไดโ้ดยง่ำย

รายงานผลการประเมนิ               
       เทศบำลมีกำรด ำเนินกำร
ทั้งหมด 8 รำยกำร

กำรตรวจรับรอง
มำตรฐำนกำรปฏิบติั
รำชกำรขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ ำปี  2558  ดำ้น
กำรบริหำรบุคคลและ
กิจกำรสภำ (1. ดำ้นกำร
บริหำรงำนบุคคล) (1.11
 กำรออกค ำสั่งดำ้นกำร
บริหำรงำนบุคคล)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
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     6. ตรวจสอบค ำสั่งกำรแต่งตั้งผูป้ฏิบติัรำชกำรแทนปลดั/ผอ. 
มีครบทุกส่วนรำชกำร
     7. ตรวจสอบค ำสั่งกำรแต่งตั้งผูรั้กษำรำชกำรแทนมีครบทุก
ส่วนรำชกำร 
     8. กำรมอบอ ำนำจในค ำสั่งปฏิบติัรำชกำรแทนให้ตรวจสอบ
วำ่ผูรั้บมอบอ ำนำจไดร้ำยงำนผลกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีหรือสรุปผล
กำรด ำเนินกำรในรูปแบบกำรรำยงำนอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง
     9.  กำรมอบหมำยหนำ้ท่ีกำรงำนให้แก่รองปลดัรับผิดชอบ
ส่วนรำชกำรใดไดจ้ดัท ำค  ำสั่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษรโดยปลดัเป็น
ผูล้งนำมมอบ นั้นไดร้ะบุเลขท่ีต  ำแหน่งของรองปลดัไวอ้ยำ่ง
ครบถว้นชดัเจน
    10.   ตรวจสอบกำรรักษำรำชกำรแทน  ปฏิบติัรำชกำรแทน มี
ค  ำสั่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษรอยำ่งเป็นปัจจุบนั  (โดยตรวจสอบตวั
บุคคลในค ำสั่ง  กบัในค ำสั่งท่ีมีอยูจ่ริง)
    11. ตรวจสอบค ำสั่งรักษำรำชกำรแทนปลดั อปท.  เป็นไป
ตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนด  คือ ให้รองปลดัรักษำรำชกำรแทนปลดั 
 กรณีไม่มีรองปลดัให้แต่งตั้งผูอ้  ำนวยกำร  ...  เป็นผูรั้กำรำชกำร
แทน
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หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
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      12. ตรวจสอบค ำสั่งรักษำรำชกำรแทน ผูอ้  ำนวยกำร  เป็นไป
ตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนด คือ ให้ขำ้รำชกำรในสงักดักองนั้นเป็น
ผูรั้กษำรำชกำรแทน หรือหำกแต่งตั้งขำ้รำชกำรต่ำงสงักดักอง
ตอ้งแต่งตั้งหวัหนำ้ส่วนรำชกำรเป็นผูรั้กษำรำชกำรแทน
กฎเกณฑ์การให้คะแนน

          -  มีกำรด ำเนินกำร 8 รำยกำรข้ึนไป
          -  มีกำรด ำเนินกำร 5-7  รำยกำร
          -  มีกำรด ำเนินกำร 3-4 รำยกำร
          -  มีกำรด ำเนินกำรนอ้ยกวำ่ 3 รำยกำร
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12. ภาระค่าใช้จ่าย
     1. ให้ตรวจสอบกบัยอดแสดงรำยกำรจ่ำยจริงของ
ปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำเทียบกบัประมำณกำรงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีและเพ่ิมเติม (ถำ้มี)
   2.  ตรวจสอบรำยกำรเงินเดือน/ค่ำจำ้ง/ค่ำตอบแทน/เงิน
รำงวลัประจ ำปี/ค่ำรักษำพยำบำล/ช่วยเหลือบุตร/
กำรศึกษำบุตร/ค่ำเช่ำบำ้น/บ ำเหน็จลูกจำ้งประจ ำ/เงิน
สมทบกองทุนประกนัสงัคม/เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จ
ขำ้รำชกำร/พนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน/และรำยกำรอ่ืน ตำม
ประกำศ กถ. ลงวนัท่ี 26 ก.ค.2544

 ภำระค่ำใชจ่้ำยดำ้นรำยจ่ำยดำ้นบุคคลำกรและประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเทียบกบัขอ้บญัญติังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
      1.  ไม่เกินร้อยละ 25
      2.   เกินกวำ่ร้อยละ 25  แต่ไม่เกินร้อยละ 35
      3.   เกินกวำ่ร้อยละ 35 แต่ไม่เกินร้อยละ 39
      4.   เกินกวำ่ร้อยละ 39 ข้ึนไป

ส ำนกังำนปลดัเทศบำล
งำนกำรเจำ้หนำ้ท่ี
1.  นำงลดัดำวลัย ์ มอบนรินทร์
2.  นำงนงลกัษณ์  เมืองไทย
3. นำยกนัตเ์สฏฐ์  ธนวฒัน์ภำคิน
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รายงานผลการประเมนิ               
         เกินกวำ่ร้อยละ 35 แต่ไม่
เกินร้อยละ 39  (34.6%)

กำรตรวจรับรอง
มำตรฐำนกำรปฏิบติั
รำชกำรขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ ำปี  2558  ดำ้น
กำรบริหำรบุคคลและ
กิจกำรสภำ (1. ดำ้นกำร
บริหำรงำนบุคคล) (1.12
 ภำระค่ำใชจ่้ำยดำ้น
รำยจ่ำยดำ้นบุคลำกร
และประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเทียบกบั
ขอ้บญัญติั งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี)
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13.  การประชุมส่วนราชการ

      กำรพฒันำบุคคลำกรจ ำเป็นตอ้งให้ผูบ้งัคบับญัชำได้
ทรำบนโยบำยและปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง
     -  ตรวจสอบเอกสำรกำรประชุมรำยกำรประชุม
     -  กำรประชุมถ่ำยทอด นโยบำยอำจเป็นกำรประชุม
โดยผูบ้ริหำรหรือผูอ้  ำนวยกำรกอง ประชุมพนกังำน
ภำยในส่วนรำชกำร

ส ำนกังำนปลดัเทศบำล
ฝ่ำยปกครอง
1.  นำงสำวสำยใจ  บุญคงมำก

กำรประชุมถ่ำยทอดนโยบำยแนวทำงกำรปฏิบติังำนผูบ้ริหำรและ
เจำ้หนำ้ท่ีผูป้ฏิบติังำน
       1.  มีกำรประชุมร่วมกนัระหวำ่งผูบ้ริหำรกบัหวัหนำ้ส่วน
รำชกำรทุกส่วน (ส ำนกั/กอง/ส่วน)  อยำ่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง 
และหวัหนำ้ส่วนำชกำรแต่ละส่วนไปประชุมช้ีแจง
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ อยำ่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง โดยกำรประชุม
ดงักล่ำวมีกำรช้ีแจงนโยบำยและติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
     2.    มีกำรประชุมร่วมกนัระหวำ่งผูบ้ริหำรกบัหวัหนำ้ส่วน
รำชกำรทุกส่วน (ส ำนกั/กอง/ส่วน)   และหวัหนำ้ส่วนำชกำรแต่
ละส่วนไปประชุมช้ีแจงผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ โดยประชุมทุกเดือน
แต่ไม่มีกำรติดตำมผล
    3.   มีกำรประชุมร่วมกนัระหวำ่งผูบ้ริหำรกบัหวัหนำ้ส่วน
รำชกำรทุกส่วน (ส ำนกั/กอง/ส่วน)   และหวัหนำ้ส่วนำชกำรแต่
ละส่วนไปประชุมช้ีแจงผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ โดยประชุมทุกเดือน
แต่นอ้ยกวำ่ 3  คร้ัง
    4. มีกำรประชุมร่วมกนัระหวำ่งผูบ้ริหำรกบัหวัหนำ้ส่วน
รำชกำรทุกส่วน (ส ำนกั/กอง/ส่วน)   และหวัหนำ้ส่วนำชกำรแต่
ละส่วนไปประชุมช้ีแจงผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ  โดยด ำเนินกำรไม่
ครบตำมเง่ือนไขอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง
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รำยงำนกำรประเมิน
 มีกำรประชุมร่วมกนัระหวำ่ง
ผูบ้ริหำรและเจำ้หนำ้ท่ี
ผูป้ฏิบติังำนอยำ่งนอ้ยเดือนละ 1
 คร้ัง มีกำรประชุมส่วนรำชกำร
และก ำหนดกรอบตวัช้ีวดัผล
กำรปฏิบติัรำชกำรของค่ำ
รำชกำรแต่ละบุคคลทำงดำ้น
ปริมำณงำน และก ำหนด
ระยะเวลำแลว้เสร็จ และ
ด ำเนินกำรประเมินผลกำร
ปฏิบติัรำชกำรตำมตวัช้ีวดัของ
แต่ละบุคคลอยำ่งเป็นรูปธรรม
และมีกำรติดตำมและรำยงำนผล
ในแต่ละเดือน

ข้อเสนอแนะ

 - เตรียมเอกสำรเป็นรำยเดือน
 - ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนใน
แต่ละเดือน

กำรตรวจรับรอง
มำตรฐำนกำรปฏิบติั
รำชกำรขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ ำปี  2558  ดำ้น
กำรบริหำรบุคคลและ
กิจกำรสภำ  (1. ดำ้นกำร
บริหำรงำนบุคคล) (1.13 
 กำรประชุมถ่ำยทอด
นโยบำยแนวทำงกำร
ปฏิบติังำนผูบ้ริหำรและ
เจำ้หนำ้ท่ีผูป้ฏิบติังำน)
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 14. แผนการพัฒนาบุคคลากร 

     -  ให้ตรวจเอกสำรวำ่มีแผนพฒันำบุคลำกรเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร และค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำน ตลอดจน
เอกสำรรำยงำนกำรประชุม

ส ำนกังำนปลดัเทศบำล
งำนกำรเจำ้หนำ้ท่ี
1.  นำงลดัดำวลัย ์ มอบนรินทร์
2.  นำงนงลกัษณ์  เมืองไทย
3. นำยกนัตเ์สฏฐ์  ธนวฒัน์ภำคิน

กำรด ำเนินกำรตำมแผนพฒันำบุคลำกร
        -   มีกำรจดัท ำยทุธศำสตร์กำรพฒันำบุคลำกร/แผนพฒันำ
บุคลำกร/ ก ำหนดตวัช้ีวดัท่ีใชใ้นกำรติดตำมกำรประเมินผลกำร
ปฏิบติัรำชกำรตำมยทุธศำสตร์/ มีกำรประชุมคณะท ำงำนและ
ปฏิบติัตำมแผน
      -   มีกำรจดัท ำแผน และกำรประชุมคณะท ำงำนและปฏิบติั
ตำมแผน
     -   มีกำรจดัท ำแผน
    -   ไม่มีกำรจดัท ำแผน
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รายงานผลการประเมนิ               
  
มีกำรจดัท ำแผน และกำร
ประชุมคณะท ำงำนและปฏิบติั
ตำมแผน 

ข้อเสนอแนะ     
กรอบอตัรำก ำลงัจะตอ้งท ำให้
ครบทุกตวัช้ีวดั

กำรตรวจรับรอง
มำตรฐำนกำรปฏิบติั
รำชกำรขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ ำปี  2558 ดำ้นกำร
บริหำรบุคคลและ
กิจกำรสภำ  (1. ดำ้นกำร
บริหำรงำนบุคคล) (1.14
 กำรด ำเนินกำรตำม
แผนพฒันำบุคลำกร)
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 15. การฝึกอบรมบุคลากรของ อปท.

   - ตำมหลกัเกณฑ ์ก.จงัหวดัก ำหนดให้กำรฝึกอบรม
จะตอ้งด ำเนินกำรตำมแผนพฒันำบุคลำกรโดยมีกำร
วิเครำะห์ขอ้มูลกำรประเมินควำมตอ้งกำรฝึกอบรมเพ่ือ
ประกอบกำรจดัหลกัสูตรฝึกอบรม
- กำรฝึกอบรมหมำยถึงกำรฝึกอบรมให้แก่ขำ้รำชกำร 
(กรณีพนกังำนจำ้งยงัไม่นบัรวม)

ส ำนกังำนปลดัเทศบำล
งำนกำรเจำ้หนำ้ท่ี
1.  นำงลดัดำวลัย ์ มอบนรินทร์
2.  นำงนงลกัษณ์  เมืองไทย
3. นำยกนัตเ์สฏฐ์  ธนวฒัน์ภำคิน

กำรฝึกอบรมบุคลำกรของ อปท.
 1. จดัท ำแผนพฒันำบุคลำกรประจ ำปี และมีกำรฝึกอบรมพฒันำ
บุคลำกรโดยมีกำรส ำรวจขอ้มูล สภำพปัญหำ และควำมตอ้งกำร
ของพนกังำนแต่ละฝ่ำย/ส่วน/กอง/ส ำนกั  วำ่ขำดควำมรู้หรือ
ทกัษะในดำ้นใด  แลว้น ำมำเป็นขอ้มูลในกำรจดัหลกัสูตร
ฝึกอบรม  และมีกำรสรุปผลรำยงำนกำรฝึกอบรมเสนอผูบ้ริหำร
 2. มีกำรฝึกอบรมพฒันำบุคลำกรโดยมีกำรส ำรวจขอ้มูล สภำพ
ปัญหำ และควำมตอ้งกำรของพนกังำนแต่ละฝ่ำย/ส่วน/กอง/
ส ำนกั  วำ่ขำดควำมรู้หรือทกัษะในดำ้นใด  แลว้น ำมำเป็นขอ้มูล
ในกำรจดัหลกัสูตรฝึกอบรม
3. มีกำรฝึกอบรมพฒันำบุคลำกรโดยไม่ปรำกฎกำรวิเครำะห์
สภำพปัญหำ  แลว้น ำปัญหำนั้นเป็นขอ้มูลในกำรจดัฝึกอบรม
 4. ไม่มีกำรฝึกอบรมบุคลำกรใด ๆ
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รายงานผลการประเมนิ         
จดัท ำแผนพฒันำบุคลำกร
ประจ ำปี และมีกำรฝึกอบรม
พฒันำบุคลำกรโดยมีกำรส ำรวจ
ขอ้มูล สภำพปัญหำ และควำม
ตอ้งกำรของพนกังำนแต่ละฝ่ำย/
ส่วน/กอง/ส ำนกั  วำ่ขำดควำมรู้
หรือทกัษะในดำ้นใด  แลว้น ำมำ
เป็นขอ้มูลในกำรจดัหลกัสูตร
ฝึกอบรม  และมีกำรสรุปผล
รำยงำนกำรฝึกอบรมเสนอ
ผูบ้ริหำร

กำรตรวจรับรอง
มำตรฐำนกำรปฏิบติั
รำชกำรขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ ำปี  2558  ดำ้น
กำรบริหำรบุคคลและ
กิจกำรสภำ (1. ดำ้นกำร
บริหำรงำนบุคคล) (1.15
 กำรฝึกอบรมบุคลำกร
ของ อปท.)
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16. กำรส่งเสริมพฒันำควำมรู้
ตรวจสอบหลกัฐำน
  - โครงกำรท่ีบรรจุในขอ้บญัญติั/เทศบญัญติั
  - กำรจดัฝึกอบรมของ  อปท.
 - ค ำสั่ง หรือหนงัสือส่งตวับุคลำกร
  -  เอกสำรเผยแพร่ประชำสมัพนัธ์
  -  เอกสำรสรุปผลกำรฝึกอบรม ฯ
  -  คู่มือกำรปฏิบติังำน

ส ำนกังำนปลดัเทศบำล
งำนกำรเจำ้หนำ้ท่ี
1.  นำงลดัดำวลัย ์ มอบนรินทร์
2.  นำงนงลกัษณ์  เมืองไทย
3. นำยกนัตเ์สฏฐ์  ธนวฒัน์ภำคิน

อปท. ส่งเสริมพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถให้แก่ผูบ้ริหำร  
สมำชิกสภำทอ้งถ่ิน  ขำ้รำชกำรหรือพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน
  1. อปท.ส่งบุคลำกรเขำ้รับกำรฝึกอบรมท่ีมีเน้ือหำสอดคลอ้งกบั
ต ำแหน่งหรือมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งหรือจดักำรฝึกอบรมเอง
 และจดัท ำเอกสำรสรุปผลกำรอบรม
  2. จดัให้มีกำรถ่ำยทอดหรือเวทีแลกเปล่ียนควำมรู้ระหวำ่ง
บุคลำกร
  3. จดัท ำเอกสำรเผยแพร่ให้แก่บุคลำกรเป็นประจ ำ
  4. น ำควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรอบรมไปประยกุตใ์ชเ้พ่ือปรับปรุง  
พฒันำกำรปฏิบติังำนตำมมำตรฐำนหรือมีนวตักรรม/โครงกำร
เพ่ือเนน้ประสิทธิภำพในกำรปฏิบติังำนท่ีเป็นรูปธรรม
เกณฑ์การให้คะแนน

          -  ด ำเนินกำรครบทุกขอ้
          -  ด ำเนินกำรรวม  3  ขอ้
          -   ด ำเนินกำรรวม  2  ขอ้
          -   ด ำเนินกำรรวมนอ้ยกวำ่ 2 ขอ้
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รายงานผลการประเมนิ               
        เทศบำลเมืองทุ่งสง มีกำร
ด ำเนินกำรทั้ง 4 รำยกำร

กำรตรวจรับรอง
มำตรฐำนกำรปฏิบติั
รำชกำรขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ ำปี  2558  ดำ้น
กำรบริหำรบุคคลและ
กิจกำรสภำ (1. ดำ้นกำร
บริหำรงำนบุคคล) (1.15
 กำรฝึกอบรมบุคลำกร
ของ อปท.)
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17.  การพัฒนาบุคลากร

ตวัอยำ่งกำรพิจำรณำให้คะแนน
กำรฝึกอบรมควำมรู้ในสำยงำน  ให้พิจำรณำร้อยละของ
จ ำนวนสำยงำนท่ีมีกำรฝึกอบรมควำมรู้ตำมสำยงำน  เช่น 
 เทศบำล ก.มีพนกังำนเทศบำลตำมแผนอตัรำก ำลงัสำมปี 
 จ  ำนวน 30  สำยงำน  พนกังำนเทศบำลไดฝึ้กอบรม
ควำมรู้ในหลกัสูตรตำมสำยงำน  จ  ำนวน  24  สำยงำน  
คิดเฉล่ียเป็นร้อยละ 80 ของสำยงำนทั้งหมด  จะได้
คะแนน 3 คะแนน  เป็นตน้
ตรวจสอบหลกัฐำน
 - ฏีกำเบิกจ่ำยเงินหรือหนงัสือส่งตวัเขำ้รับกำรอบรม
 - ตรวจสอบเฉพำะขำ้รำชกำร/พนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน
เท่ำนั้น

ส ำนกังำนปลดัเทศบำล
งำนกำรเจำ้หนำ้ท่ี
1.  นำงลดัดำวลัย ์ มอบนรินทร์
2.  นำงนงลกัษณ์  เมืองไทย

กำรพฒันำบุคลำกรทุกสำยงำนของ อปท.
       1.  ขำ้รำชกำร/พนกังำนส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บกำรฝึกอบรม
ควำมรู้ในสำยงำนเฉล่ียเกินกวำ่ร้อยละ 90 ของสำยงำนท่ีมีใน
แผนอตัรำก ำลงัของเทศบำล
      2.  ขำ้รำชกำร/พนกังำนส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บกำรฝึกอบรม
ควำมรู้ในสำยงำนเฉล่ียเกินกวำ่ร้อยละ 80 แต่ไม่เกินร้อยละ 90  
ของสำยงำนท่ีมีในแผนอตัรำก ำลงัของเทศบำล
     3.  ขำ้รำชกำร/พนกังำนส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บกำรฝึกอบรม
ควำมรู้ในสำยงำนเฉล่ียเกินกวำ่ร้อยละ 70 แต่ไม่เกินร้อยละ 80 
ของสำยงำนท่ีมีในแผนอตัรำก ำลงัของเทศบำล
     4.  ขำ้รำชกำร/พนกังำนส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บกำรฝึกอบรม
ควำมรู้ในสำยงำนเฉล่ียนอ้ยกวำ่ร้อยละ 70 ของสำยงำนท่ีมีใน
แผนอตัรำก ำลงัของเทศบำล ลงมำ
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รายงานผลการประเมนิ               
        ขำ้รำชกำร/พนกังำนส่วน
ทอ้งถ่ินไดรั้บกำรฝึกอบรม
ควำมรู้ในสำยงำนเฉล่ียเกินกวำ่
ร้อยละ 80 แต่ไม่เกินร้อยละ 90  
ของสำยงำนท่ีมีในแผน
อตัรำก ำลงัของเทศบำล

กำรตรวจรับรอง
มำตรฐำนกำรปฏิบติั
รำชกำรขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ ำปี  2558  ดำ้น
กำรบริหำรบุคคลและ
กิจกำรสภำ (1. ดำ้นกำร
บริหำรงำนบุคคล) (1.17
 กำรพฒันำบุคลำกรทุก
สำยงำนของ อปท.)
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18. การฝึกอบรม

   -  กำรฝึกอบรม หมำยควำมถึง กำรฝึกอบรมท่ีทอ้งถ่ิน
ด ำเนินกำรเองหรือส่งบุคลำกรไปรับกำรฝึกอบรม
   -  กำรติดตำมและประเมินผลตอ้งมีระบบตรวจสอบ
เพ่ือทรำบถึงควำมส ำเร็จของกำรพฒันำควำมรู้และผล
กำรปฏิบติังำนของผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรม
   -  โครงกำรฝึกอบรมให้ตรวจสอบทุกโครงกำร และ
ตอ้งมีกำรด ำเนินกำรภำยใตเ้กณฑก์ำรประเมินท่ีก ำหนด
อยำ่งครบถว้น
   - ผลกำรประเมินตอ้งรำยงำนให้ผูบ้ริหำรทอ้งถ่ินทรำบ 
   - หลกัสูตรท่ีเขำ้อบรมจะตอ้งมีกำรประเมินก่อนและ
หลงักำรอบรมโดยหน่วยท่ีจดัอบรมตอ้งแจผู้บ้ริหำร
ทอ้งถ่ินทรำบผลกำรอบรม    

 กำรประเมินผลกำรฝึกอบรม
     1. มีกำรคดัเลือกบุคลำกรเขำ้เขำ้รับกำรอบรมโดยประเมินผล
กำรปฏิบติังำนทั้งก่อนและเสร็จส้ินกำรฝึกอบรมตลอดจน
ติดตำมผลท่ีเกิดข้ึนภำยหลงักำรฝึกอบรมแลว้รำยงำนผลให้
ผูบ้ริหำรทรำบ
    2.  มีกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนทั้งก่อนและเสร็จส้ินกำร
ฝึกอบรม
    3.  มีกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนก่อนหรือภำยหลงัเสร็จส้ิน
กำรฝึกอบรมอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง
    4. ไม่มีกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรม

ส ำนกังำนปลดัเทศบำล
งำนกำรเจำ้หนำ้ท่ี
1.  นำงลดัดำวลัย ์ มอบนรินทร์
2.  นำงนงลกัษณ์  เมืองไทย
3. นำยกนัตเ์สฏฐ์  ธนวฒัน์ภำคิน
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รายงานผลการประเมนิ               
         มีกำรคดัเลือกบุคลำกรเขำ้
รับกำรอบรมโดยประเมินผล
กำรปฏิบติังำนทั้งก่อนและเสร็จ
ส้ินกำรฝึกอบรมตลอดจน
ติดตำมผลท่ีเกิดข้ึนภำยหลงักำร
ฝึกอบรมแลว้รำยงำนผลให้
ผูบ้ริหำรทรำบ

กำรตรวจรับรอง
มำตรฐำนกำรปฏิบติั
รำชกำรขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ ำปี  2557  ดำ้น
กำรบริหำรบุคคลและ
กิจกำรสภำ (1. ดำ้นกำร
บริหำรงำนบุคคล) (1.18
 กำรฝึกอบรม)
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19. การด าเนินกิจกรรมด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม

     -   ตรวจสอบหนงัสือน ำส่งหรือกำรแจง้เวียนประมล
จริยธรรม
   -  มีหลกัฐำนกำรรับทรำบประมวลจริยธรรม
   -  ตรวจสอบวำ่มีขำ้รำชกำร ลูกจำ้งประจ ำ  ไดรั้บกำร
เล่ือนขั้นเงินเดือน/ค่ำจำ้งทุกคน
   - ประมวลจริยธรรมตอ้งมีกำรก ำหนดแนวทำงปฏิบติั
หรือกิจกรรม  โครงกำร

ส ำนกังำนปลดัเทศบำล
1.  นำงสุนนัทำ  เพชรยอ้ย
2.   นำงสำวสำยใจ  บุญคงมำก
3. นำงสำวธีติมำ  โภคำกรณ์

 กำรด ำเนินกิจกรรมดำ้นมำตรฐำนคุณธรรมจริยธรรม
 1.  มีกำรจดัท ำประมวลจริยธรรมโดยประกำศและเผยแพร่
 2. น ำประมวลจริยธรรมประกำศให้ขำ้รำชกำรลูกจำ้ง  และ
ประชำชนทรำบโดยทัว่กนั
 3. ส่งเสริมขำ้รำชกำรและลูกจำ้ง ให้มีกำรด ำเนินกำรตำมท่ี
ก ำหนดในประมวลจริยธรรมในกำรปฏิบติังำนอยำ่งนอ้ย  สำม
คร้ังต่อปี
 4. ไม่มีเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกขท่ี์เก่ียวกบัควำมประพฤติของขำ้
รำกำรและลูกจำ้ง
 5. มีแนวทำงในกำรปฏิบติังำน  ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นประมวล
จริยธรรม
เกณฑ์การให้คะแนน

   - ด ำเนินกิจกรรมครบทุกกิจกรรม
   - ด ำเนินกิจกรรม  2-4  กิจกรรม
   - ด ำเนินกิจกรรม  1  กิจกรรม
   - ไม่ด ำเนินกิจกรรมใด ๆ
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รายงานการประเมนิ

  -  ไดมี้กำรจดัท ำประมวล
จริยธรรมโดยถูกตอ้ง
  -  ไดน้ ำประมลจริยธรรม
ประกำศให้ขำ้รำชกำร ลูกจำ้ง 
ปฏิบติั และประกำศให้
ประชำชนทรำบโดยทัว่กนั
  -  ไม่มีเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกขท่ี์
เก่ียวกบัควำมประพฤติของ
ขำ้รำชกำรและลูกจำ้งท่ีไม่ใช่
ขอ้ก ำหนดทำงวินยั
  -  ไดมี้กำรจดัให้พนกังำน
เทศบำลเขำ้ร่วมกำรรับฟังเทศนำ 
 จ  ำนวน  1  คร้ัง  และร่วม
กิจกรรมถวำยควำมจงรักภกัดี
แด่พระมหำกษตัริย ์ จ  ำนวน  2  
คร้ัง
ข้อเสนอแนะ

จะตอ้งมีแนวทำงในกำรปฏิบติั

กำรตรวจรับรอง
มำตรฐำนกำรปฏิบติั
รำชกำรขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ ำปี  2558  ดำ้น
กำรบริหำรบุคคลและ
กิจกำรสภำ  (1. ดำ้นกำร
บริหำรงำนบุคคล) (1.19
 กำรด ำเนินกิจกรรม
ดำ้นมำตรฐำนคุณธรรม
จริยธรรม)
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 20.  กำรจดัท ำโครงกำรดำ้นมำตรฐำนคูณธรรมจริยธรรม
  
 - ตรวจวอบเอกสำรกำรจดัท ำโครงกำร
 - ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำน

ส ำนกังำนปลดัเทศบำล
1.  นำงสุนนัทำ  เพชรยอ้ย
2.   นำงสำวสำยใจ  บุญคงมำก
3. นำงสำวธีติมำ  โภคำกรณ์

กำรจดัท ำโครงกำรดำ้นมำตรฐำนคุณธรรม จริยธรรม
        อปท. มีกำรจดัท ำโครงกำรดำ้นคุณธรรม จริยธรรมท่ีมี
ลกัษณะเป็นกำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีหรือกิจกรรม
ท่ีท ำให้ประชำชนไดรั้บบริกำรท่ีดีตลอดจนกำรจดัท ำโครงกำร
บ ำเพญ็ประโยชน์ท่ีด ำเนินกำรโดยขำ้รำชกำร พนกังำนขององคก์ร
เกณฑ์การให้คะแนน 
 มีกำรจดัโครงกำร/กิจกรรม/กิจกรรมตั้งแต่ 9 กิจกรรมข้ึนไป
  มีกำรจดัโครงกำร/กิจกรรมตั้งแต่ 5 - 8 กิจกรรม
 มีกำรจดัโครงกำร/กิจกรรมตั้งแต่ 3 - 4 กิจกรรม
  มีกำรด ำเนินกำรนอ้กวำ่ 3 กิจกรรม
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รายงานการประเมนิ

1. โครงกำรพลิกถุงพลิกโลก
2. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติรวมใจ
ภกัด์ิอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเฉลิมพระ
เกียรติสมเดจ็พระนำงเจำ้สิริกิต์ิ ฯ 
12 ส.ค. 58
3. เครือขำ่ยอนุรักษค์ลอง ทม.ทุ่งสง
4. วนัเทศบำล
5. กิจกรรมน ้ำหมกัชีวภำพใชบ้บดั
น ้ำเสียในคูคลอง
6. กิจกรรมถงัขำ้วหมสูู่พลงังำน
7. โครงกำรอบรมผูน้ ำทำงศำสนพิธี
8. กิจกรรมบวงสรวงพระบรมรำ
ชำนุสำวรีย ์พระบำทสมเดจ็พระจุล
จอม ฯ
9. โครงกำรฝึกอบรมเพ่ือพฒันำ
องคค์วำมรู้ตำมแนวปรัชญำของ

กำรตรวจรับรอง
มำตรฐำนกำรปฏิบติั
รำชกำรขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ ำปี  2558  ดำ้น
กำรบริหำรบุคคลและ
กิจกำรสภำ  (1. ดำ้นกำร
บริหำรงำนบุคคล) (1.20
 กำรจดัท ำโครงกำรดำ้น
มำตรฐำนคุณธรรม 
จริยธรรม)
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21.  กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และกำรป้องกนักำร
กระท ำผิดจริยธรรม
 - ตรวจสอบประกำสตำมตวัช้ีวดัท่ีก ำหนด
 - นโยบำยกำรก ำกบัดูแลจะตอ้งมีควำมชดัเจนเก่ียวกบั
ควำมโปร่งใส ควำมซ่ือสตัย ์
 - นโยบำยกำรบริหำรควำมเสียงจะตอ้งครอบคลุมทุก
ส่วนรำชกำรอยำ่งชดัเจน
 - มีกำรออกค ำสั่งแต่งตั้งเจำ้หนำ้ท่ีรับผิดชอบร้องเรียน
อยำ่งชดัเจน

ส ำนกังำนปลดัเทศบำล
1.  นำงสุนนัทำ  เพชรยอ้ย
2.   นำงสำวสำยใจ  บุญคงมำก
3. นำงสำวธีติมำ  โภคำกรณ์

 กำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และกำรป้องกนักำรกระท ำผิด
จริยธรรม
 1. ประกำศฯนโยบำยคุณธรรมจริยธรรม
 2. ประกำศฯเจตนำรมณ์กำรป้องกนัและต่อตำ้นกำรทุจริต
คอร์รัปชัน่
 3.ขอ้บงัคบัวำ่ดว้ยจรรยำบรรณขำ้รำชกำร
 4.นโยบำยกำรก ำกบัดูแลองคก์ำรท่ีดี
 5. แผนกำรเสริมสร้ำงวินยัคุณธรรม จริยธรรม และป้องกนักำร
ทุจริต
 6. นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงโดยมีกำรด ำเนินกำรตำมแนว
มำตรกำรควบคุมภำยในครบทุกส่วนรำชกำร
เกณฑ์การให้คะแนน

  - มีกำรด ำเนินกำร 6 ดำ้นข้ึนไป
 -  มีกำรด ำเนินกำร 4 - 5 ดำ้นข้ึนไป
 -  มีกำรด ำเนินกำร 2 - 3 ดำ้นข้ึนไป 
  - ไม่มีกำรด ำเนินกำร
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รายงานการประเมนิ

ข้อเสนอแนะ

 - จดัท ำควำมเส่ียงทุกกอง
 - จดัท ำนโยบำยควำมเส่ียง  ซ่ึง
เป็นตวัช้ีวดักำรควบคุมภำยใน
 โดยให้แต่ละกองไปจดัท ำควำม
เส่ียงแลว้น ำมำรวบรวมเป็น
นโยบำย

กำรตรวจรับรอง
มำตรฐำนกำรปฏิบติั
รำชกำรขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ ำปี  2558  ดำ้น
กำรบริหำรบุคคลและ
กิจกำรสภำ  (1. ดำ้นกำร
บริหำรงำนบุคคล) (1.21
 กำรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และกำร
ป้องกนักำรกระท ำผิด
จริยธรรม)



59

หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

22. กำรจดัองคค์วำมรู้ในองคก์ำร 
 กำรจดัควำมรู้ในองคก์ร (Knowledge Managenent :KM)
 กำรรวบรวมองคค์วำมรู้ท่ีมีอยูใ่นส่วนรำชกำรซ่ึงกระจดั
กระจำยอยูใ่นตวับุคคล หรือ เอกสำรมำพฒันำอยำ่งเป็น
ระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองคก์รสำมำรถเขำ้ถึง ควำมรู้  
และพฒันำตนเองรวมทั้งปฏิบติังำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

ส ำนกังำนปลดัเทศบำล
งำนกำรเจำ้หนำ้ท่ี
1.  นำงลดัดำวลัย ์ มอบนรินทร์
2.  นำงนงลกัษณ์  เมืองไทย
3. นำยกนัตเ์สฏฐ์  ธนวฒัน์ภำคิน

กำรจดัองคค์วำมรู้ในองคก์ร
   1)  จ ำแนกควำมรู้จ  ำเป็นต่อกำรผลกัดนัควำมส ำเร็จในงำนทั้งท่ี
เป็นงำนประจ ำหรือยทุธศำสตร์ขององคก์ร
   2)  จดัท ำแผนจดักำรควำมรู้  ประกอบดว้ย กิจกรรม ระยะเวลำ 
 กลุ่มเป้ำหมำย  ตวัช้ีวดั  และผูรั้บผิดชอบ
   3) มีกำรประชุมส่วนรำชกำรเพ่ือวิเครำะห์หรือจดัท ำเป็น
แผนงำน
    4) ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมท่ีก ำหนด
   5) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรม
   6) น ำผลสรุปเสนอผูบ้ริหำรทรำบ
   7) ด ำเนินกำรวิเครำะห์  สรุปผลกำรด ำเนินงำน เพ่ือปรับปรุง 
หรือพฒันำแผนจดักำรควำมรู้
   8)  ประชำสมัพนัธ์กำรจดัองคค์วำมรู้  และรับฟังควำมคิดเห็น
ของขำ้รำชกำร - พนกังำนจำ้ง
   เกณฑก์ำรให้คะแนน
          -  ด ำเนินกิจกรรม 5 กิจกรรม ข้ึนไป
         -   ด ำเนินกิจกรรม 2-4 กิจกรรม
         -   ด ำเนินกิจกรรม 1  กิจกรรม
         -  ไม่ด ำเนินกำรกิจกรรมใดๆ
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รายงานผลการประเมนิ               
        เทศบำลไดด้ ำเนินกำร     
 1)  จ ำแนกควำมรู้จ  ำเป็นต่อกำร
ผลกัดนัควำมส ำเร็จในงำนทั้งท่ี
เป็นงำนประจ ำหรือยทุธศำสตร์
ขององคก์ร
 2)  จดัท ำแผนจดักำรควำมรู้  
ประกอบดว้ย กิจกรรม 
ระยะเวลำ  กลุ่มเป้ำหมำย  
ตวัช้ีวดั  และผูรั้บผิดชอบ
 3) มีกำรประชุมส่วนรำชกำร
เพ่ือวิเครำะห์หรือจดัท ำเป็น
แผนงำน

กำรตรวจรับรอง
มำตรฐำนกำรปฏิบติั
รำชกำรขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ ำปี  2557  ดำ้น
กำรบริหำรบุคคลและ
กิจกำรสภำ (1. ดำ้นกำร
บริหำรงำนบุคคล) (1.22
 กำรจดัองคค์วำมรู้ใน
องคก์ร)
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23. คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน (Quality  of  work live) 
   - ตรวจสอบกำรรักษำสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน  
และบรรยำกำศท่ีสนบัสนุนให้ขำ้รำชกำรลูกจำ้งมี
ควำมสุขพึงพอใจและมีแรงจูงใจในกำรท ำงำน
     1.  มีกำรจดัสภำพแวดลอ้มของท่ีท ำงำนให้สะอำด
เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลกัษณะ
     2.  มีกำรจดัประชุมขำ้รำชกำรลูกจำ้งเพ่ือพฒันำ
สถำนท่ีท ำงำนให้  Clean  & Green  
     3.  มีกำรจดักลุ่มในกำรท ำงำน สร้ำงควำมร่วมมือร่วม
ใจในกำรท ำงำน
    4. ก ำหนดตวัช้ีวดัในกำรพฒันำองคก์รในดำ้นต่ำง ๆ

ส ำนกังำนปลดัเทศบำล
งำนกำรเจำ้หนำ้ท่ี
1.  นำงลดัดำวลัย ์ มอบนรินทร์
2.  นำงนงลกัษณ์  เมืองไทย
3. นำยกนัตเ์สฏฐ์  ธนวฒัน์ภำคิน

กำรท ำงำนขององคก์ร
     1) องคก์รมีวิธีกำรในกำรก ำหนดปัจจยัท ำให้มัน่ใจวำ่สถำนท่ี
ท ำงำนมีสุขอนำมยั  ปลอดภยั
     2) ขำ้รำชกำรลูกจำ้งมีส่วนร่วมในกำรสร้ำง สภำพแวดลอ้ม
กำรท ำงำน
     3) องคก์รมีวิธีกำรในกำรก ำหนดปัจจยัส ำคญั ๆ ซ่ึงมีผลต่อ
ควำมผำสุก  ควำมพึงพอใจและแรงจูงใจในกำรท ำงำน
     4) องคก์รมีวิธีกำรตรวจประเมินควำมพึงพอใจ และ 
แรงจูงใจของขำ้รำชกำร  โดยวิธีกำรและตวัช้ีวดัสำมำรถ
ครอบคลุมควำมหลำกหลำยของขำ้รำชกำรและลูกจำ้งได้
     5) องคก์รมีกำรน ำผลกำรประเมินมำก ำหนดควำมส ำคญัใน
กำรปรับปรุงสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนและบรรยำศท่ีสนบัสนุน
กำรท ำงำนของพนกังำน
เกณฑ์การให้คะแนน

     - ด ำเนินกำรกิจกรรมครบ  5  กิจกรรม
     - ด ำเนินกิจกรรม  2-4  กิจกรรม
     -  ด ำเนินกิจกรรม 1  กิจกรรม
     -  ไม่ด ำเนินกิจกรรมใด ๆ
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รายงานผลการประเมนิ               
        เทศบำลด ำเนินกำร
กิจกรรมครบ 5 กิจกรรม

ข้อเสนอแนะ

จะตอ้งจดัท ำโครงกำรมำรองรับ

กำรตรวจรับรอง
มำตรฐำนกำรปฏิบติั
รำชกำรขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ ำปี  2558  ดำ้น
กำรบริหำรบุคคลและ
กิจกำรสภำ  (1.ดำ้นกำร
บริหำรงำนบุคคล) (1.24 
 คุณภำพชีวิตในกำร
ท ำงำน (Quality  of  
work live))
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24. กำรก ำหนดสมยัประชุมสำมญั , กำรเรียก
ประชุมสภำสมยัสำมญั และกำรนดัประชุมสภำ 
ในสมยัสำมญัคร้ังแรกแต่ละสมยั
    

ส ำนกัปลดัเทศบำล 
1.  นำงสุนนัทำ  เพชรยอ้ย

กำรก ำหนดสมยัประชุมสำมญั , กำรเรียกประชุมสภำสมยัสำมญั 
และกำรนดัประชุมสภำ ในสมยัสำมญัคร้ังแรกแต่ละสมยั
      1. สภำทอ้งถ่ินมีกำรก ำหนดสมยัประชุมสภำทอ้งถ่ินสำมญั
ในปี พ.ศ.2558 ตำมท่ีกฎหมำยจดัตั้งก ำหนดไดถู้กตอ้ง
      2. ประธำนสภำทอ้งถ่ินมีกำรจดัท ำประกำศสภำทอ้งถ่ินใน
กำรเรียกประชุม
      3.ประธำนสภำไดมี้หนงัสือแจง้กำรนดัประชุมให้สมำชิก
สภำทอ้งถ่ินในคร้ังแรกของแต่ละสมยัประชุมของสมยัสำมญั
4. มีกำรประชำสมัพนัธ์ให้สมำชิกสภำทอ้งถ่ินและประชำชน
ทรำบดว้ยวิธีอ่ืน ๆ เช่น  ส่ือประชำสมัพนัธ์ต่ำง ๆ 
เกณฑ์การให้คะแนน

          -  มีกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ 1-4
          -  มีกำรด ำเนินกำรตำมขอ้  1-3
          -  มีกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ 1
          -  ไม่มีกำรด ำเนินกำร/ด ำเนินกำรไม่ถูกตอ้ง
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รายงานการประเมนิ

มีกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ 1-4
  1. มีกำรก ำหนดสมยัประชุม
สภำทอ้งถ่ินสำมญัในปี พ.ศ.
2558 ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด
  2. ประธำนสภำเทศบำลได้
จดัท ำประกำศสภำในกำรเรียก
ประชุมแต่ละสมยั
  3. ประธำนสภำไดมี้หนงัสือ
แจง้กำรนดัประชุมให้สมำชิก
ทรำบในกำรประชุมคร้ังแรก
ของแต่ละสมยัประชุมของสมยั
สำมญั
  4. มีกำรประชำสมัพนัธ์ให้
สมำชิกสภำเทศบำลทรำบโดย
แจง้เป็นหนงัสือและปิดประกำศ
ไวท่ี้เปิดเผย  ณ  สนง.เทศบำล  
และประชำสมัพนัธ์ให้
ประชำชนทรำบโดยกำรลงเวบ
ไซด์ของเทศบำล  

กำรตรวจรับรอง
มำตรฐำนกำรปฏิบติั
รำชกำรขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ ำปี  2558  ดำ้น
กำรบริหำรบุคคลและ
กิจกำรสภำ  (2. กำร
ด ำเนินกิจกำรของสภำ
ทอ้งถ่ิน) (2.1 กำร
ก ำหนดสมยัประชุม
สำมญั , กำรเรียก
ประชุมสภำสมยัสำมญั 
และกำรนดัประชุมสภำ 
ในสมยัสำมญัคร้ังแรก
แต่ละสมยั)
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รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

25. การส่งส าเนาร่างข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2559  ให้แก่สมาชิกสภา

ท้องถิ่น

ส านักปลัดเทศบาล 

1.  นางสุนันทา  เพชรย้อย

กำรส่งส ำเนำร่ำงขอ้บญัญติังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ.2559
     1.  ผูบ้ริหำรทอ้งถ่ินไดเ้สนอญตัติร่ำงขอ้บญัญติังบประมำณ
ตำมก ำหนดเวลำ (ก่อนวนัท่ี 15 สิงหำคม) ไดถู้กตอ้ง หำกมีเหนุ
ไม่สำมำรถเสนอไดท้นัภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด  ผูบ้ริหำร
ทอ้งถ่ินไดมี้หนงัสือแจง้ให้ประธำนสภำทอ้งถ่ินทรำบและ
ประธำนสภำทอ้งถ่ินไดแ้จง้ให้สมำชิกสภำทอ้งถ่ินทรำบ (กรณี
เทศบำล) หรือขออนุมติัขยำยต่อสภำ (กรณี อบจ./อบต.)
     2. ประธำนสภำทอ้งถ่ินส่งร่ำงขอ้บญัญติัให้กบัสมำชิกสภำ
ทอ้งถ่ินทุกคนทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่สำมวนั
    3. มีกำรจดัท ำ/เตรียมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำโครงกำร
ต่ำง ๆ ตำมร่ำงขอ้บญัญติัไวใ้ห้ท่ีประชุมเพ่ือให้สมำชิกสภำ
ทอ้งถ่ินตรวจดูได้
   เกณฑ์การให้คะแนน
          -  มีกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ 1-3
          -  มีกำรด ำเนินกำรตำมขอ้  1-2
          -  มีกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ 1 หรือ ขอ้ 2
          -  ไม่มีกำรด ำเนินกำร
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รายงานการประเมนิ

มีกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ 1-3
  1.  ผูบ้ริหำรทอ้งถ่ินไดเ้สนอร่ำง
เทศบญัญติังบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีตำมก ำหนดเวลำก่อน 
15 ส.ค.
  2.  ประธำนสภำเทศบำล ได้
จดัส่งร่ำงเทศบญัญติัให้กบั
สมำชิกสภำฯ ทุกคนทรำบ
ล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่สำมวนั
ก่อนวนัประชุม
  3.  มีกำรจดัท ำเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำโครงกำร
ต่ำง ๆ ตำมร่ำงเทศบญัญติัฯ 
ให้กบัสมำชิกสภำไดต้รวจดู
ครบทุกท่ำน

กำรตรวจรับรอง
มำตรฐำนกำรปฏิบติั
รำชกำรขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ ำปี  2558  ดำ้น
กำรบริหำรบุคคลและ
กิจกำรสภำ  (2. กำร
ด ำเนินกิจกรรมของสภำ
ทอ้งถ่ิน) ( 2.2 กำรส่ง
ส ำเนำร่ำงขอ้บญัญติั
งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี งบประมำณ 
พ.ศ.2559)
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26.  การตั้งคณะกรรมการการแปญตัติพิจารณา

ข้อบัญญตัิงบประมาณ

ส านักปลัดเทศบาล 

1.  นางสุนันทา  เพชรย้อย

 กำรตั้งคณะกรรมกำรกำรแปญตัติพิจำรณำขอ้บญัญติังบประมำณ
 1) มีกำรแต่งตั้งคณะกกรมกำรกำรแปรญติัติจ ำนวน 3 ถึง 7 คน
 2) มีกำรเลือกคณะกรรมกำรกำรแปรยตัติทีละคน คือ เลือกคนท่ี
หน่ึงก่อน แลว้จึงเลือกคนถดัไป จนครบตำมจ ำนวนท่ีสภำ
ทอ้งถ่ินดมี้มติก ำหนดไว้
 3) เลขำนุกำรเป็นผูน้ดัและเปิดประชุมเพ่ือเลือกประธำน
กรรมกำรแปรญตัติและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรแปรญตัติ 
 4) คณะกรรมกำรแปรญตัติตอ้งเป็นคณะกรรมกำรสำมญั คือ
เลือกจำกสมำชิกสภำทอ้งถ่ินเท่ำนั้น
เกณฑ์การให้คะแนน

 มีกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ 1 - 4
  มีกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ 1 - 2 และขอ้ 3 หรือ ขอ้ 4
 มีกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ 1 - 2
 ไม่มีกำรด ำเนินกำร/ด ำเนินกำรตำมขอ้ 1 หรือ 2 ไม่ถูกตอ้ง

5
3
1
0

5

รายงานการประเมนิผล

 1. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
แปรญตัติจ ำนวน 6 คน 
 2. มีกำรเลือกคณะกรรมกำร
แปรญตัติท่ีละคนโดยเลือกคนท่ี
หน่ึงก่อนแลว้เลือกคนถดัไปจน
ครบตำมจ ำนวนท่ีมติไดก้  ำหนด
 3. เลขำนุกำรสภำไดเ้ป็นผูน้ดั
และเปิดประชุมเพ่ือเลือก
ประธำนกรรมกำรแปรญตัติและ
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรแปร
ญตัติ
 4. คณะกรรมกำรแปรญตัติเป็น
คณะกรรมกำรสำมญัท่ีคดัเลือก
จำกสมำชิกสภำเทศบำลทั้งหมด

กำรตรวจรับรอง
มำตรฐำนกำรปฏิบติั
รำชกำรขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ ำปี  2558  ดำ้น
กำรบริหำรบุคคลและ
กิจกำรสภำ  (2. กำร
ด ำเนินกิจกรรมของสภำ
ทอ้งถ่ิน) ( 2.3  กำรตั้ง
คณะกรรมกำรกำรแป
ญตัติพิจำรณำขอ้บญัญติั
งบประมำณ)
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27.  กำรก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญตัติตอ้งไม่นอ้ย
กวำ่ยีสิ่บส่ีชัว่โมงนบัแต่สภำทอ้งถ่ินมีมติรับหลกักำร
แห่งร่ำงขอ้บญญตติั

ส ำนกัปลดัเทศบำล 
1.  นำงสุนนัทำ  เพชรยอ้ย

 กำรก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญตติตอ้งไม่นอ้ยกวำ่ยีสิ่บส่ี
ชัว่โมงนบัแต่สภำทอ้งถ่ินมีมติรับหลกักำรแห่งร่ำงขอ้บญัญติั
1) สภำทอ้งถ่ินไดก้  ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญตัติไม่นอ้ย
กวำ่ยีสิ่บส่ีชัว่โมงนบัแต่สภำทอ้งถ่ินมีมติรับหลกักำรแห่งร่ำง
ขอ้บญัญติั
นั้น
2) คณะกรรมกำรแปรญตัติไดม้ำปฏิบติัหนำ้ท่ีรับค ำแปรญตัติ
ภำยในเวลำท่ีสภำทอ้งถ่ินก ำหนด
3) คณะกรรมกำรสภำทอ้งถ่ินไดมี้หนงัสือให้ผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน
และสมำชิกสภำทอ้งถ่ินท่ียืน่ค  ำแปรญตัติ(ถำ้มี) มำช้ีแจงต่อ
คณะกรรมกำรแปรญตัติและหนงัสือแจง้ดงักล่ำวตอ้งไม่นอ้ยกวำ่
ยีสิ่บส่ีชัว่โมงก่อนเวลำท่ีมีกำรนดัประชุม
4) ผูบ้ริหำรทองถ่ินหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยจำกผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน
ไดม้ำช้ีแจงต่อคณะกรรมกำรแปรญตัติตำมท่ีคณะกรรมกำรแปร
ญตัตินดัหมำย
เกณฑ์การให้คะแนน :

□ มีกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ 1 - 4
□ มีกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ 1 - 3
□ มีกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ 1
□ ไม่มีกำรด ำเนินกำร
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รายงานการประเมินผล

 1. สภำเทศบำลไดก้  ำหนด
ระยะเวลำเสนอค ำแปรญตัติ
ไม่นอ้ยกวำ่ 24 ชม. นบัแต่
สภำมีมติรับหลกักำรร่ำง
เทศบญัญติั
 2. คณะกรรมกำรแปรญตัติ
ไดม้ำปฏิบติัหนำ้ท่ีภำยใน
เวลำท่ีสภำก ำหนด
 3. คณะกรรมกำรแปรญตัติ
มีหนงัสือแจง้ใหผู้บ้ริหำร
ทอ้งถ่ิน  สมำชิกมำร่วม
ประชุมในกำรพิจำรณกำร
แปรญตัติ(แต่ไม่มีผูข้อแปร
ญตัติ)
 4. ผูบ้ริหำรทอ้งถ่ินไดม้ำ
ร่วมประชุมท่ีคณะกรรมกำร
แปรญตัตินดัหมำย(แต่ไม่มี

กำรตรวจรับรอง
มำตรฐำนกำรปฏิบติั
รำชกำรขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ ำปี  2558  ดำ้น
กำรบริหำรบุคคลและ
กิจกำรสภำ  (2. กำร
ด ำเนินกิจกรรมของสภำ
ทอ้งถ่ิน) ( 2.4  กำร
ก ำหนดระยะเวลำเสนอ
ค ำแปรญตัติตอ้งไม่นอ้ย
กวำ่ยีสิ่บส่ีชัว่โมงนบัแต่
สภำทอ้งถ่ินมีมติรับ
หลกักำรแห่งร่ำง
ขอ้บญญตติั)
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28.   กำรจดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรแปรญตัติตำม 
ขอ้  50  ของระเบียบกระทรวงมหำดไทย  วำ่ดว้ย
ขอ้บงัคบักำรประชุมสภำทอ้งถ่ิน พ.ศ.2547  แกไ้ข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554

ส ำนกัปลดัเทศบำล 
1.  นำงสุนนัทำ  เพชรยอ้ย

กำรจดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรแปรญตัติตำมขอ้ 50 ของ
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยขอ้บงัคบักำรประชุมสภำ
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2547 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554
1) คณะกรรมกำรแปรญตัติไดมี้กำรจดัท ำรำยงำนของ
คณะกรรมกำรแปรญตัติตำมขอ้ 50
2) ไดจ้ดัส่งรำยงำนของคณะกรรมกำรแปรญตัติตำม  ขอ้ 50 ให้
ประธำนสภำทอ้งถ่ิน
3) ประธำนสภำทอ้งถ่ินไดส่้งรำยงำนของคณะกรรมกำรแปร
ญตัติใหสมำชิกสภำทอ้งถ่ินและผูบ้ริหำรทอ้งถ่ินไม่นอ้ยกวำ่
ยีสิ่บส่ีชัว่โมง ก่อนกำรประชุมสภำทอ้งถ่ินเพ่ือพิจำรณำวำระสอง
4) มีกำรปรับปรุงร่ำงขอ้บญัญติัตำมท่ีคณะกรรมกำรแปรญตัติได้
มีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมเพ่ือพิจำรณำวำระสอง
เกณฑ์การให้คะแนน :

□ มีกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ 1 - 4
□ มีกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ 1 - 3
□ มีกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ 1
□ ไม่มีกำรด ำเนินกำร
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รายงานการประเมนิผล

มีกำรท ำรำยงำนของคณะกรรมกำร
แปรญตัติ ขอ้ 50  ดงัน้ี
 1. คณะกรรมกำรแปรญตัติไดมี้
กำรท ำรำยงำนผลกำรประชุมของ
คณะกรรมกำรแปรญตัติ
 2. คณะกรรมกำรแปรญตัติได้
จดัส่งรำยงำนกำรประชุมฯ ให้
ประธำนสภำเทศบำลทรำบ
 3. ประธำนภสำเทศบำลไดส่้ง
รำยงำนกำรประชุมของ
คณะกรรมกำรแปรญตัติใหส้มำชิก
และผูบ้ริหำรทรำบไมน่อ้ยกว่ำ 24 
ชม. ก่อนประชุมสภำเพ่ือพิจำรณำ
ในวำระท่ี 2
 4. ไมมี่กำรปรับปรุงร่ำงเทศ
บญัญติังบประมำณฯ เน่ืองจำกไม่
มีกำรแปรญตัติและมติท่ีประชุม
คณะกรรมกำรแปรญตัติฯ ใหค้งไว้
ตำมร่ำงเดิม

กำรตรวจรับรอง
มำตรฐำนกำรปฏิบติั
รำชกำรขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ ำปี  2558  ดำ้น
กำรบริหำรบุคคลและ
กิจกำรสภำ  (2. กำร
ด ำเนินกิจกรรมของสภำ
ทอ้งถ่ิน) ( 2.5 กำรจดัท ำ
รำยงำนของ
คณะกรรมกำรแปรญตัติ
ตำมขอ้ 50 ของระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยวำ่
ดว้ยขอ้บงัคบักำร
ประชุมสภำทอ้งถ่ิน 
พ.ศ.2547 แกไ้ขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554)



66

หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

29. การส่งร่างข้อบัญญตัติงบประมาณที่สภาท้องถิ่น

พิจารณาทั้งสามวาระแล้ว ให้แก่ผู้ก ากับดูแลพิจารณา

อนุมตัิ

ส านักปลัดเทศบาล 

1.  นางสุนันทา  เพชรย้อย

 กำรส่งร่ำงขอ้บญัญติังบประมำณท่ีสภำทอ้งถ่ินพิจำรณำทั้งสำม
วำระแลว้ ใหแก่ผูก้  ำกบัดูแลพิจำรณำอนุมติั เม่ือสภำทอ้งถ่ินได้
พิจำรณำเห็นชอบในวำระท่ีสำมแลว้
1)  มีกำรน ำส่งผูก้  ำกบัดูแลภำยในระยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด
2) ประธำนสภำทอ้งถ่ินเป็นผูล้งนำมในหนงสือน ำส่งแก่ผูก้  ำกบั
ดูแล
3) ผูก้  ำกบัดูแลไดพิ้จำรณำให้ควำมเห็นชอบขอ้บญัญติั
งบประมำณ
4) ผูก้  ำกบัดูแลไดพิ้จำรณำให้ควำมเห็นชอบ แต่มีขอ้สงัเกตหรือ
ควำมเห็นให้ไปปรับปรุงแกไ้ขหรือด ำเนินกำรใดภำยหลงัมีกำร
ประกำศใช้
เกณฑ์การให้คะแนน :

□ มีกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ 1 - 3
□ มีกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ 1 - 2  และขอ ้ 4
□ มีกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ 1
□ ไม่มีกำรด ำเนินกำร
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รายงานการประเมนิผล

  ร่ำงเทศบญัญติังบประมำณท่ี
ผ่ำนสภำเทศบำลทั้ง 3 วำระแลว้
ไดด้ ำเนินกำร  ดงัน้ี
 1. จดัส่งให้ ผวจ. ภำยใน
ระยะเวลำท่ีก ำหนด(7 วนั หลกั
จำกสภำมีมติเห็นชอบ)
 2. ประธำนสภำเทศบำลเป็นผู ้
ลงนำมในหนงัสือส่ง ผวจ. 
 3. ผวจ. ไดล้งนำมเห็นชอบใน
เทศบญัญติังบประมำณรำยจ่ำย
 4. ไม่มีขอ้สงัเกตหรือให้ไป
ปรับปรุงแกไ้ขหรือด ำเนินใด
ภำยหลงัมีกำรประกำศใช้

กำรตรวจรับรอง
มำตรฐำนกำรปฏิบติั
รำชกำรขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ ำปี  2558  ดำ้น
กำรบริหำรบุคคลและ
กิจกำรสภำ  (2. กำร
ด ำเนินกิจกรรมของสภำ
ทอ้งถ่ิน) ( 2.6  กำรส่ง
ร่ำงขอ้บญัญติั
งบประมำณท่ีสภำ
ทอ้งถ่ินพิจำรณำทั้งสำม
วำระแลว้ ใหแก่ผูก้  ำกบั
ดูแลพิจำรณำอนุมติั เม่ือ
สภำทอ้งถ่ินไดพิ้จำรณำ
เห็นชอบในวำระท่ีสำม
แลว้)
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30. การด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสภาท้องถิ่น

      -  ตรวจสอบเอกสำรเก่ียวกบังำนสำรบรรณของสภำ
ทอ้งถ่ิน
     -  ตรวจสอบกำรลงรำยกำรในเอกสำรดงักล่ำว โดย
ตรวจจำกส ำเนำหนงัสือท่ีเก่ียวขอ้ง

งำนกิจกำรสภำ 
ส ำนกัปลดัเทศบำล
1.  นำงสุนนัทำ  เพชรยอ้ย

 สภำทอ้งถ่ินไดจ้ดัท ำเอกสำรเก่ียวกบังำนสำรบรรณของสภำ
ทอ้งถ่ินไว ้ดงัน้ี 
      1.  มีสมุดลงทะเบียนรับหนงัสือ สมุดลงทะเบียนส่งหนงัสือ 
สมุดปิดประกำศ และลงเป็นรำยกำรไวถู้กตอ้งเหมำะสมเป็น
ปัจจุบนั
      2.  มีสมุดลงทะเบียนรับหนงัสือ สมุดลงทะเบียนส่งหนงัสือ 
สมุดปิดประกำศ แต่ลงเป็นรำยกำรไม่ถูกตอ้งเหมำะสมหรือไม่
เป็น
ปัจจุบนั
      3. จดัท ำเอกสำรดงัสำรดงักล่ำวไม่ครบทั้งสำมเล่ม
      4. ไม่มีกำรจดัท ำไว้
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รายงานการประเมนิผล

 1. มีสมุดลงทะเบียนรับสมุด
ลงทะเบียนส่ง  สมุดปิดประกำศ
 และลงรำยกำรไวเ้ป็นปัจจุบนั

กำรตรวจรับรอง
มำตรฐำนกำรปฏิบติั
รำชกำรขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ ำปี  2558  ดำ้น
กำรบริหำรบุคคลและ
กิจกำรสภำ (2. กำร
ด ำเนินกิจกรรมของสภำ
ทอ้งถ่ิน) ( 2.7  สภำ
ทอ้งถ่ินไดจ้ดัท ำเอกสำร
เก่ียวกบังำนสำรบรรณ
ของสภำทอ้งถ่ินไว)้
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31.  กำรพฒันำควำมรู้ให้แก่สมำชิกสภำทอ้งถ่ิน
     -  ตรวจสอบจำกเอกสำรกำรเขำ้รับกำรพฒันำควำมรู้
เพ่ิมเติมท่ี อปท. เป็นผูจ้ดั  อ  ำเภอหรือจงัหวดัเป็นผูจ้ดั  
หรือส่วนรำชกำรอ่ืน เป็นผูจ้ดั  ท่ีพฒันำควำมรู้ของ
สมำชิกสภำทอ้งถ่ินในอนัท่ีจะน ำมำใชด้ ำเนินกำรตำม
อ ำนำจหนำ้ท่ีของตน เช่น  กำรฝึกอบรมท่ีให้ควำมรู้
เก่ียวกบัอ ำนำจหนำ้ท่ีของ อปท. บทบำทและอ ำนำจ
หนำ้ท่ีของสมำชิกสภำทอ้งถ่ิน  เป็นตน้

ส ำนกัปลดัเทศบำล 
1.  นำงสุนนัทำ  เพชรยอ้ย

ในรอบปี ( พ.ศ.) ท่ีผ่ำนมำ มีสมำชอกสภำทอ้งถ่ินไดรั้บกำร
พฒันำควำมรู้
       1.  70 %  ข้ึนไป ของสมำชิกทอ้งถ่ิน
       2.  50-69.9 %  ข้ึนไป ของสมำชิกทอ้งถ่ิน
       3.  ไม่ถึง 50 ข้ึนไป ของสมำชิกทอ้งถ่ิน 
       4.  ไม่มี
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รายงานการประเมนิผล

  ในรอบปีท่ีผ่ำนมำสมำชิกสภำ
เทศบำลไดรั้บกำรพฒันำควำมรู้ 
 จ  ำนวน  13  คน  คิดเป็น 72.22
 %

ข้อเสนอแนะ

จดัท ำแผนพฒันำควำมรู้ให้กบั
สมำชิกสภำเทศบำล

กำรตรวจรับรอง
มำตรฐำนกำรปฏิบติั
รำชกำรขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ ำปี  2558  ดำ้น
กำรบริหำรบุคคลและ
กิจกำรสภำ (2. กำร
ด ำเนินกิจกรรมของสภำ
ทอ้งถ่ิน) ( 2.8  ในรอบปี
 ( พ.ศ.) ท่ีผ่ำนมำ มี
สมำชิกสภำทอ้งถ่ิน
ไดรั้บกำรพฒันำควำมรู้)
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32.   สถำนท่ีท ำงำนบุคลำกรและอุปกรณ์ส ำนกังำนของ
สภำทอ้งถ่ินพร้อมมีกำรจดัเอกสำรเก่ียวกบักฎหมำย  
และระเบียบเพ่ือใชป้ระโยชน์ในกำรพิจำรณำของสภำ
ทอ้งถ่ิน
- สถำนท่ีท ำงำนของสภำทอ้งถ่ิน หมำยถึง  โต๊ะท ำงำน
ของประธำนสภำทอ้งถ่ิน
- วสัดุอุปกรณ์ส ำนกังำน หมำยถึง  เคร่ืองบนัทึกเสียง 
เคร่ืองเสียง (ล ำโพง ไมโครโฟน)  ป้ำยช่ือต่ำงๆ
-เจำ้หนำ้ท่ีรับผิดชอบ หมำยถึง ค  ำสั่งท่ีผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน
แต่งตั้งเจำ้หนำ้ท่ีให้มำรับผิดชอบเก่ียวกบังำนของสภำ
ทอ้งถ่ิน
- ตรวจสอบจำกเอกสำรท่ีจดัไวแ้ละสถำนท่ีประชุม
- กฎหมำย ระเบียบแกไ้ขถึงปีปัจจุบนั

ส ำนกัปลดัเทศบำล 
1.  นำงสุนนัทำ  เพชรยอ้ย

กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบติังำนและ
มีกำรจดัเอกสำรเก่ียวกบักฎหมำยและระเบียบท่ี
ส ำคญัให้แก่สภำทอ้งถ่ิน
1) มีสถำนท่ีท ำงำนของสภำทอ้งถ่ิน สถำนท่ีประชุม
เป็นสดัส่วนและมีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย
2) มีวสัดุอุปกรณ์ส ำนกังำนเพียงพอส ำหรับกำร
ด ำเนินกิจกำรของสภำทอ้งถ่ิน
3) มีเจำ้หนำ้ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบังำนในกิจกำรของ
สภำทอ้งถ่ิน
4)   มีกำรจดัเอกสำรเก่ียวกบักฎหมำยและระเบียบท่ี
ส ำคญัครบถว้น ดงัน้ี
4.1) กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรจดัตั้ง อปท.
4.2) พ.ร.บ.ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำร
กระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542
4.3) ระเบียบ มท.  วำ่ดว้ยขอ้บงัคบักำรประชุม
สภำทอ้งถ่ิน พ.ศ.2547 และแกไ้ขเพ่ิมเติม
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554
4.4) ระเบียบ มท.  วำ่ดว้ยวิธีกำรงบประมำณ

รายงานการประเมนิผล

มีกำรอ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรปฏิบติังำนและมีกำรจดั
เอกสำรเก่ียวกบักฎหมำยและ
ระเบียบท่ีส ำคญัให้สภำทอ้งถ่ิน 
 ดงัน้ี
 1. มีห้องท ำงำนของ
ประธำนสภำเทศบำล
 2. มีวสัดุอุปกรณ์ในกำรด ำเนิน
กิจกำรของสภำเทศบำลเพียงพอ
 3. มีเจำ้หนำ้ท่ีรับผิดชอบ
เก่ียวกบังำนในกิจกำรสภำ
 4. มีกำรจดัเก็บเอกสำรเก่ียวกบั
กฎหมำยและระเบียบท่ีส ำคญั
ครบถว้นทั้ง 7 รำยกำร

กำรตรวจรับรอง
มำตรฐำนกำรปฏิบติั
รำชกำรขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ ำปี  2558  ดำ้น
กำรบริหำรบุคคลและ
กิจกำรสภำ (2. กำร
ด ำเนินกิจกรรมของสภำ
ทอ้งถ่ิน) ( 2.9  สถำนท่ี
ท ำงำนบุคลำกรและ
อุปกรณ์ส ำนกังำนของ
สภำทอ้งถ่ินพร้อมมีกำร
จดัเอกสำรเก่ียวกบั
กฎหมำย  และระเบียบ
เพ่ือใชป้ระโยชน์ในกำร
พิจำรณำของสภำ
ทอ้งถ่ิน)
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การตรวจสอบเอกสาร

สอบถำมและตรวจสอบเก่ียวกบัสถำนท่ี วสัดุอุปกรณ์
ต่ำงๆ และบุคลำกรวำ่มีควำมพร้อมท่ีจะอ ำนวยควำม
สะดวกแก่กำรปฏิบติังำนของสภำทอ้งถ่ินไดอยำ่งมี
ประสิทธิภำพหรือไม่ อยำ่งไร

ของ อปท. พ.ศ.2541 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม
4.5) ระเบียบ มท.  วำ่ดว้ยกำรพสัดุของหน่วยกำรบริหำรรำชกำร
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม
4.6) ระเบียบ มท.วำ่ดว้ยกำรรับเงิน  กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน 
กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินของ อปท . พ.ศ. 2547 และท่ี
แกไ้ขเพ่ิมเติม
4.7) ระเบียบ มท.  วำ่ดว้ยกำรจดัท ำแผนพฒันำ อปท. พ.ศ. 2548
เกณฑ์การให้คะแนน :

□ มีกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ 1 - 4
□ มีกำรด ำเนินกำร ตำมขอ้ 1 - 4 แต่ยงัไม่เป็นสดัส่วน หรือมี
ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือเพียงพอต่อกำรด ำเนินกำรของ
สภำทอ้งถ่ิน/หรือไม่ครบถว้น
□  มีกำรด ำเนินกำรเพียงบำงขอ้เท่ำนั้น
□ ไม่มีกำรด ำเนินกำรใดเลย

5
3

1
0

5



71

หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

33.  การจัดท ารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

  -  ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมสภำทอ้งถ่ินทุกคร้ังในปี
 2558

ส ำนกัปลดัเทศบำล 
1.  นำงสุนนัทำ  เพชรยอ้ย

สภำทอ้งถ่ินไดด้ ำเนินกำรเก่ียวกบักำรจดัท ำรำยงำนกำรประชุม
สภำทอ้งถ่ิน  ดงัน้ี
1.  ไดบ้นัทึกรำยงำนกำรประชุมถูกตอ้งตำมท่ีสภำทอ้งถ่ินได้
ประชุมกนั
2.  คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมไดท้  ำกำรตรวจ
รำยงำนกำรประชุมและลงลำยมือช่ือไวแ้ลว้
3.  สภำทอ้งถ่ินไดท้  ำกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมในครำวถดัไป
4.  ประธำนสภำทอ้งถ่ินไดล้งนำมในรำยงำนกำรประชุมท่ีสภำ
ทอ้งถ่ินรับรองแลว้ 
5.  ไดติ้ดประกำศรำยงำนกำรประชุมท่ีสภำทอ้งถ่ินรับรองแลว้
ในท่ีเปิดเผย  ณ  ส ำนกังำน อปท.
เกณฑก์ำรให้คะแนน
          - มีกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ 1- 5
          - มีกำรด ำเนินกำร 4  ขอ้
          - มีกำรด ำเนินกำรเฉพำะขอ้ 1
          - ไม่มีกำรด ำเนินกำรแต่อยำ่งใด
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รายงานการประเมนิผล

มีกำรจดัท ำรำยงำนกำรประชุม
สภำเทศบำล  ดงัน้ี
 1. มีกำรบนัทึกรำยงำนกำร
ประชุมสภำเทศบำลถูกตอ้ง
ตำมท่ีไดป้ระชุมกนั
 2. คณะกรรมกำรตรวจรำยงำน
กำรประชุมไดต้รวจรำยงำนกำร
ประชุมและลงลำยมือช่ือ
เรียบร้อย
 3. มีกำรรับรองรำยงำนกำร
ประชุมในครำวประชุมถดัไป
 4. ประธำนสภำเทศบำลไดล้ง
นำมในรำยงำนกำรประชุมท่ีสภำ
เทศบำลไดรั้บรองแลว้
 5. มีกำรปิดประกำศรำยงำน
กำรประชุมท่ีสภำเทศบำลไดรั้บ

กำรตรวจรับรอง
มำตรฐำนกำรปฏิบติั
รำชกำรขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ ำปี  2558  ดำ้น
กำรบริหำรบุคคลและ
กิจกำรสภำ (2. กำร
ด ำเนินกิจกรรมของสภำ
ทอ้งถ่ิน) (2.10 กำร
จดัท ำรำยงำนกำร
ประชุมสภำทอ้งถ่ิน)
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34.  ข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่น

ตรวจสอบหลักฐานจาก

- ระบบศูนยข์อ้มูลเลือกตั้งทอ้งถ่ินโดยตรงท่ีเวบ็ไซต ์ 

(http://ele.dla.go.th) ขอ้มูล  ณ วนัท่ีตรวจสอบ

- จนท. ผู้รับผิดชอบฯ เปิดข้อมูลจากรหัสผูใช้งานและ

รหัสผ่านของ อปท. นั้นๆ

ส านักปลัดเทศบาล 

1.  นางสุนันทา  เพชรย้อย

ขอ้มูลของผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน และสมำชิกสภำทอ้งถ่ินท่ีถูกตอ้ง 
สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบนั
□ ขอ้มูลผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน  และสมำชิกสภำทอ้งถ่ินครบถว้นและ
เป็นปัจจุบนั ประกอบดว้ย ช่ือ -  สกุล, รูปภำพ, ประวติัทัว่ไป, ท่ี
อยูปั่จจุบนั สถำนท่ีติดต่อ, ประวติัครอบครัว, ขอ้มูลกำรศึกษำ 
และอำชีพก่อนไดรั้บกำรเลือกตั้ง
□ ขอ้มูลผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน  และสมำชิกสภำทอ้งถ่ินครบถว้นแต่
ไม่เป็นปัจจุบนั     (ไม่มีกำรปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง เช่น 
สมำชิกสภำลำออก แต่ยงัมีช่ืออยูใ่นฐำน     และไม่ไดบ้นัทึก
ขอ้มูลของคนท่ีไดรั้บเลือกตั้งเขำ้มำใหม่ หรือบนัทึกขอ้มูลใน
ทะเบียนประวติัทัว่ไปไม่ครบถวน
□ มีขอ้มูลผูบริหำรทอ้งถ่ิน  หรือสมำชิกสภำทอ้งถ่ิน(อยำ่งใด
อยำ่งหน่ึง/ ไม่ครบถวนทุกต ำแหน่ง)
□ ไม่มีขอ้มูลผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน และสมำชิกสภำทอ้งถ่ิน
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รายงานการประเมนิผล

 มีขอ้มูลผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน  
สมำชิกสภำทอ้งถ่ินครบถว้นและ
เป็นปัจจุบนั

กำรตรวจรับรอง
มำตรฐำนกำรปฏิบติั
รำชกำรขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ ำปี  2558  ดำ้น
กำรบริหำรบุคคลและ
กิจกำรสภำ (2. กำร
ด ำเนินกิจกรรมของสภำ
ทอ้งถ่ิน) (2.11 ขอ้มูล
ของผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน 
และสมำชิกสภำทอ้งถ่ิน
ท่ีถูกตอ้ง สมบูรณ์ และ
เป็นปัจจุบนั)

มติิที่ 3   การบริหารการเงนิและบัญชี
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35. ตรวจสอบขอ้มูลบุคลำกรทั้งหมดท่ีสงักดั อปท. 
(รวมขำ้รำชกำรครูสงักดั ศพด.) กบัฐำนขอ้มูลผูรั้บ
เงินเดือนท่ีบนัทึกไวใ้นระบบ e-LAAS
ที่เมนู ระบบขอ้มูลรำยจ่ำย > ฐำนขอ้มูลผูรับเงินเดือน/
บ ำนำญ > รำยละเอียดผูไ้ดรั้บเงินเดือน/ค่ำตอบแทน แยก
ตำมกลุ่มงำน
หมายเหตุ ไม่รวมขำ้รำชกำรครู โรงเรียนในสงักดั อปท.

ส ำนกังำนปลดัเทศบำล
งำนกำรเจำ้หนำ้ท่ี
1.  นำงลดัดำวลัย ์ มอบนรินทร์
2.  นำงนงลกัษณ์  เมืองไทย
3. นำยกนัตเ์สฏฐ์  ธนวฒัน์ภำคิน

 กำรบนัทึกขอ้มูลบุคลำกรของ อปท. ทั้งฝ่ำยกำรเมืองและฝ่ำย
ประจ ำให้ครบถว้น ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั ทั้งขอ้มูลพ้ืนฐำน 
ขอ้มูลบุคลำกรและขอ้มูลกำรรับเงิน ดงัน้ี
□ บนัทึกขอ้มูลไดร้้อยละ 86.00 - 100 ของบุคลำกรฝ่ำยประจ ำ
และฝ่ำยกำรเมือง
□ บนัทึกขอ้มูลไดร้้อยละ 71.00 - 85.00 ของบุคลำกรฝ่ำยประจ ำ
และฝ่ำยกำรเมือง
□ บนัทึกขอ้มูลไดร้้อยละ 56.00 - 70.00 ของบุคลำกรฝ่ำยประจ ำ
และฝ่ำยกำรเมือง
□ บนัทึกขอ้มูลไดร้้อยละ 0 - 55.00 ของบุคลำกร ฝ่ำยประจ ำ
และฝ่ำยกำรเมือง
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รายงานผลการประเมนิ               
        บนัทึกขอ้มูลบุคลำกรของ
อปท.ครบถว้น ถูกตอ้งและเป็น
ปัจจุบนั

กำรตรวจรับรอง
มำตรฐำนกำรปฏิบติั
รำชกำรขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ ำปี  2558  ดำ้น
กำรบริหำรงำนกำรเงิน
และกำรคลงั (3. กำร
บริหำรกำรเงินและบญัชี 
 ) (3.17 กำรบนัทึก
ขอ้มูลบุคลำกรของ 
อปท. ทั้งฝ่ำยกำรเมือง
และฝ่ำยประจ ำให้
ครบถว้น ถูกตอ้ง เป็น
ปัจจุบนั ทั้งขอ้มูล
พ้ืนฐำน ขอ้มูลบุคลำกร
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 36.  ทะเบียนขำ้รำชกำรบ ำนำญทอ้งถ่ิน
- หนงัสือ สถ. ท่ี มท 0808.5/ว 2131  ลว. 15 ส.ค.2555

หมายเหตุ กรณี อปท. ไม่มี ขำ้รำชกำรบ ำนำญฯ ไม่ตอ้ง
น ำขอ้น้ี มำเป็นฐำนในกำรค ำนวณคะแนน

ส ำนกังำนปลดัเทศบำล
งำนกำรเจำ้หนำ้ท่ี
1.  นำงลดัดำวลัย ์ มอบนรินทร์
2.  นำงนงลกัษณ์  เมืองไทย
3. นำยกนัตเ์สฏฐ์  ธนวฒัน์ภำคิน

 กำรจดัท ำทะเบียนขำ้รำชกำรบ ำนำญส่วนทอ้งถ่ินของ  อปท .
□ จดัท ำครบถว้นทุกรำย และเป็นปัจจุบนั
□ จดัท ำครบถว้นทุกรำย แต่ไม่เป็นปัจจุบนั เช่น กรณีมีกำร
เปล่ียนแปลงสถำนท่ีรับบ ำนำญ หรือถึงแก่กรรม แต่มิไดแ้กไ้ข
ในทะเบียนฯ
□ จดัท ำไม่ครบถว้น และหรือไม่เป็นปัจจุบนั
□ ไม่ไดจ้ดัท ำ
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รายงานผลการประเมนิ               
        กำรจดัท ำทะเบียน
ขำ้รำชกำรบ ำนำญ ครบถว้นและ
เป็นปัจจุบนั

กำรตรวจรับรอง
มำตรฐำนกำรปฏิบติั
รำชกำรขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ ำปี  2558   3. กำร
บริหำรกำรเงินและบญัชี
 (4. บ ำเหน็จบ ำนำญ
ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน) 
4.3  กำรจดัท ำทะเบียน
ขำ้รำชกำรบ ำนำญส่วน
ทอ้งถ่ินของ  อปท.)
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37. บญัชีรำยช่ือขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ินท่ีจะเกษียณ
-  พ.ร.บ.บ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.
2500  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2508 มำตรำ 
22 และมำตรำ 23
- หนงัสือ สถ.ท่ี มท 0808.5/ว 1356  ลว. 13 ส.ค.2557
หมายเหตุ กรณี อปท. ไม่มีขำ้รำชกำรฯ ผูมี้สิทธิจะไดรั้บ
บ ำเหน็จบ ำนำญ  ซ่ึงมีอำยจุะครบ  60  ปีบริบูรณ์ใน
ปีงบประมำณไม่ตอ้งน ำขอ้น้ีมำเป็นฐำนในกำรค ำนวณ
คะแนน

ส ำนกังำนปลดัเทศบำล
งำนกำรเจำ้หนำ้ท่ี
1.  นำงลดัดำวลัย ์ มอบนรินทร์
2.  นำงนงลกัษณ์  เมืองไทย
3. นำยกนัตเ์สฏฐ์  ธนวฒัน์ภำคิน

 กำรจดัท ำและรำยงำนบญัชีรำยช่ือขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ินผูมี้
สิทธิท่ีจะไดรั้บบ ำเหน็จบ ำนำญ  ซ่ึงจะมีอำยคุรบ 60 ปีบริบูรณ์
ในปีงบประมำณถดัไป
□    จดัท ำบญัชีรำยช่ือขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ินผูมี้สิทธิจะไดรั้บ
บ ำเหน็จบ ำนำญครบถว้นทุกรำย  และส่งให้จงัหวดัภำยใน
ระยะเวลำท่ีก ำหนด
□    จดัท ำบญัชีรำยช่ือขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ินผูมี้สิทธิจะไดรั้บ
บ ำเหน็จบ ำนำญ ส่งให้จงัหวดัครบถว้นทุกรำย แต่เกินระยะเวลำ
ท่ีก ำหนด
□    จดัท ำบญัชีรำยช่ือขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ินผูมี้สิทธิจะไดรั้บ
บ ำเหน็จบ ำนำญ  แต่ไม่ไดจ้ดัส่งให้จงัหวดั
□ ไม่ไดจ้ดัท ำ
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รายงานผลการประเมนิ               
        จดัท ำบญัชีรำยช่ือ
ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ินผูมี้สิทธิ
จะไดรั้บบ ำเหน็จบ ำนำญ
ครบถว้นทุกรำย  และส่งให้
จงัหวดัภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด

ข้อเสนอแนะ

จดัเตรียมเอกสำรล่วงหนำ้ให้เจำ้
ตวัตรวจสอบล่วงหนำ้

กำรตรวจรับรอง
มำตรฐำนกำรปฏิบติั
รำชกำรขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ ำปี  2558   3. กำร
บริหำรกำรเงินและบญัชี
 (4. บ ำเหน็จบ ำนำญ
ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน) 
4.3  4.4  กำรจดัท ำและ
รำยงำนบญัชีรำยช่ือ
ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน
ผูมี้สิทธิท่ีจะไดรั้บ
บ ำเหน็จบ ำนำญ  ซ่ึงจะ
มีอำยคุรบ 60 ปีบริบูรณ์
ในปีงบประมำณถดัไป)

มติิที่ 4  ด้านการบริการสาธารณะ
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

38. ตรวจสอบหลกัฐำนจำก 
  - แผนปฏิบติักำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั
  - ภำพถ่ำยกิจกรรมซกัซอ้มแผน,อบทบทวนควำมรู้
 - อุปกรณ์กำรแจง้เตือน
 - หลกัฐำนเอกสำรของหอกระจำยข่ำว
 - เอกสำรควำมรู้และควำมถ่ีของกำรเผยแพร่
- ฎีกำกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ประจ ำปี 2558
- หนงัสือเชิญเขำ้ร่วมกำรซอ้มแผน
หมายเหตุ

- ตวัอยำ่งประเภทภยั เช่น อุทกภยั วำตภยั อคัคีภยั ภยั
ทำงถนน ภยัหนำว ดินโคลนถล่ม เป็นตน้

ส ำนกังำนปลดัเทศบำล
งำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั
1.  ส.ต.ต.  สวสัด์ิ  ทองสีนุช
2. จ.อ.มำนพ  สุดใจ
3.  จ.อ.ณฏัฐ์ อศัวเรขำ

กำรด ำเนินงำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยัของ อปท.
     1. มีแผนปฏิบติักำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยัของ อปท.
 อยำ่งนอ้ย 2  ประเภท (ภยั)
     2. มีกำรซกัซอ้มแผนปฏิบติักำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณ
ภยั อยำ่งนอ้ยปีละ  1 คร้ัง
    3. มีระบบกำรแจง้เตือนประชำชนเก่ียวกบัสำธำรณภยัผ่ำนส่ือ
ต่ำง ๆ  และเผยแพร่ควำมรู้เก่ียวกบัสำธำรณภยัและกำรป้องกนั
แก่ประชำชนอยำ่งต่อเน่ือง
เกณฑ์การให้คะแนน

           1.  มีกำรด ำเนินกำรครบทุกขอ้
           2.  มีกำรด ำเนินกำรเฉพำะขอ้  1  และ 2  หรือ  3
           3.  มีกำรด ำเนินกำรเฉพำะขอ้  1
           4.  ไม่มีกำรด ำเนินกำร

5
3
1
0

5

รายงานการประเมนิ

1.แผนเฉพำะกิจป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหำอุทกภยั วำตภยั 
และดินโคลนถล่ม 
2.ค ำสั่งแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบ
ประจ ำศูนยอ์  ำนวยกำรเฉพำะกิจ 
เขำ้เวรประจ ำศูนย ์เม่ือเขำ้สู่
สภำวะวิกฤต
3.ก ำหนดเปิดศูนยอ์  ำนวยกำร
เฉพำะกิจป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหำอุทกภยั วำตภยั และดิน
โคลนถล่ม อ.ทุ่งสง                      
  
4.ฝึกซอ้มแผนป้องกนัอุทกภยั 
กำรเคล่ือนยำ้ยทรัพยสิ์นและ
ผูบ้ำดเจ็บ  
5.ติดตั้งป้ำยเตือนภยัตำมจุดต่ำงๆ
 12 จุด    
6.ประชำสมัพนัธ์แจง้เตือน
ประชำชน ก่อนเขำ้สู่สภำวะวิกฤต

กำรตรวจรับรอง
มำตรฐำนกำรปฏิบติั
รำชกำรขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ ำปี  2558  4.  ดำ้น
กำรบริกำรสำธำรณะ 
(12. ดำ้นกำรป้องกนั
และบรรเทำสำธำรณภยั)
 (12.1 กำรด ำเนินงำน
ป้องกนัและบรรเทำสำ
ธำรณภยั)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

7.ติดตั้งเคร่ืองวดัปริมำณน ้ำ 
และขอ้มูลน ้ำทำงคอมพิวเตอร์ 
และเคร่ืองตรวจปริมำณน ้ำฝน 
สภำพอำกำศ                       
8.แผนป้องกนัอคัคีภยั
9.โครงกำรฝึกซอ้มแผนป้องกนั
และระงบัอคัคีภยัประจ ำปี และ
รำยงำนผลกำรฝึกซอ้มแผน         
  
10.ประกำศแจง้เตือนประชำชน
ให้ระมดัระวงัอคัคีภยัในช่วง
หนำ้แลง้ ทำงสถำนีวิทยชุุมชน 
วิทยส่ืุอสำรสงัเครำะห์ควำมถ่ี 
และแผ่นพบัป้ำยประกำศ
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

39.  ตรวจสอบหลกัฐำน เช่น
- ขอ้บญัญติั/เทศบญัญติั งบประมำณรำยจ่ำยฯ
- แผนงำน/โครงกำร
- หนงัสือแจง้เขำ้ร่วมกิจกรรม บญัชี ลงลำยมือช่ือ
ผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรม
- ภำพถ่ำย
- กำรเผยแพร่ทำงส่ือต่ำง ๆ เช่น เวบ็ไซต ์ แผ่นพบั เป็นตน้
หมำยเหตุ
- ตวัอยำ่งกิจกรรม เช่น กำรให้ควำมรู้เก่ียวกบัภยั กำร
อบรมให้ควำมรู้เด็กในโรงเรียนเก่ียวกบัภยัต่ำง ๆ เป็นตน้

 จ  ำนวนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมควำมรู้เก่ียวกบัสำธำรณภยัภยัและ
กำรป้องกนัภยัแก่ประชำชน
เกณฑ์การให้คะแนน

     1. 3  กิจกรรม ข้ึนไป
     2. 2  กิจกรรม
     3.  1  กิจกรรม
     4. ไม่มีกำรด ำเนินกำร

ส ำนกังำนปลดัเทศบำล
งำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั
1.  ส.ต.ต.  สวสัด์ิ  ทองสีนุช
2. จ.อ.มำนพ  สุดใจ
3.  จ.อ.ณฏัฐ์ อศัวเรขำ
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รายงานการประเมนิ

1.โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือน                 
2.โครงกำรฝึกอบรมกำรป้องกนั
และระงบัอคัคีภยัเบ้ืองตน้แก่
เยำวชน(ยวุ อปพร.)        
3.สนบัสนุนวิทยำกร ฝึกอบรม
อำสำสมคัรป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือน
แก่เทศบำลต ำบลถ ้ำใหญ่ 
4.สนบัสนุนวิทยำกรฝึกซอ้มกำร
ดบัเพลิงและอพยพหนีไฟแก่
ธนำคำรออมสิน เขต
นครศรีธรรมรำช  10 สำขำ           
5.สนบัสนุนวิทยำกรทบทวนกำร
ป้องกนัและระงบัอคัคีภยั เทศบำล
ต ำบลชะมำย      
6.สนบัสนุนวิทยำกรทบทวนกำร
ป้องกนัอคัคีภยั จำกกำรใชแ้กส๊หุง
ตม้ แก่ผูต้อ้งขงั เรือนจ ำทุ่งสง  
7.สนบัสนุนวิทยำกรโครงกำรเขำ้
คำ่ยพกัแรมลูกเสือ-เนตรนำรี 
โรงเรียนเทศบำลบำ้นนำเหนือ

กำรตรวจรับรอง
มำตรฐำนกำรปฏิบติั
รำชกำรขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ ำปี  2558  4.  ดำ้น
กำรบริกำรสำธำรณะ 
(12. ดำ้นกำรป้องกนั
และบรรเทำสำธำรณภยั)
 (12.2 จ ำนวนกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมควำมรู้
เก่ียวกบัสำธำรณภยัภยั
และกำรป้องกนัภยัแก่
ประชำชน)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

40. ตรวจสอบหลกัฐำน เช่น
- แผนงำน/โครงกำร
- ภำพถ่ำย
- บญัชีลงลำยมือช่ือผูเ้ขำ้ร่วม กิจกรรม
- หนงัสือแจง้เขำ้ร่วมกิจกรรม
- ฎีกำกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ประจ ำปี 2558
หมำยเหตุ
- ตวัอยำ่งกิจกรรม เช่น ตั้งศูนยป้์องกนัภยั  สร้ำงฝำย
ชะลอน้ำํ ติดตั้งเคร่ืองเตือนภยักำรเตรียมควำมพร้อมของ
ประชำชนเพ่ือรองรับภยัต่ำง ๆ เป็นตน้

 จ  ำนวนกิจกรรมท่ีไดด้ ำเนินเพ่ือกำรป้องกนัสำธำรณภยั ( ภยั
ธรรมชำติ ) แก่ประชำชน นอกเหนือจำกกำรให้ควำมรู้
เกณฑ์การให้คะแนน

     1. 3  กิจกรรม ข้ึนไป
     2.  2  กิจกรรม
     3.  1  กิจกรรม
     4.  ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

ส ำนกังำนปลดัเทศบำล
งำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั
1.  ส.ต.ต.  สวสัด์ิ  ทองสีนุช
2. จ.อ.มำนพ  สุดใจ
3.  จ.อ.ณฏัฐ์ อศัวเรขำ

5
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5

รายงานการประเมนิ

1.แบบเฉพำะกิจกำรป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหำอุทกภยั วำตภยั และ
ดินโคลนถล่ม  
2.แจง้เตือนประชำชนดำ้นกำร
ป้องกนัอุทกภยั ทำงวิทยชุุมชน FM
 105.5 MHz  
3.ประสำนงำนกบัส ำนกังำน
ป้องกนัฯจงัหวดั และเครือขำ่ยกำร
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหำอุทกภยั ใน
เขตพ้ืนท่ีขำ้งเคียง (ตน้น ้ำ กลำงน ้ำ 
และปลำยน ้ำ)    
4.กำรเตรียมกำรรับสถำนกำรณ์น ้ำ
ท่วม และมอบหมำยภำระกิจใน
กองฝ่ำยต่ำงๆ ด ำเนินกำรก่อนเกิด
ภยั เช่น กำรปิดกั้นกระสอบทรำย 
ท ำคนัดิน ขดุลอกคูระบำยน ้ำ เศษ
ก่ิงไมว้ชัพืช    
5.ติดตั้งเคร่ืองสูบน ้ำตำมจุดเส่ียง
น ้ำท่วมขงั เพ่ือระบำยน ้ำสู่ล  ำคลอง 
(กรมชลประทำน)

กำรตรวจรับรอง
มำตรฐำนกำรปฏิบติั
รำชกำรขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ ำปี  2558  ดำ้น
กำรบริกำรสำธำรณะ 
(12. ดำ้นกำรป้องกนั
และบรรเทำสำธำรณภยั)
 (12.3 จ ำนวนกิจกรรมท่ี
ไดด้ ำเนินเพ่ือกำร
ป้องกนัสำธำรณภยั ( ภยั
ธรรมชำติ ) แก่
ประชำชน 
นอกเหนือจำกกำรให้
ควำมรู้)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

6.ติดตั้งธงสญัญำณเตือนภยั ในเขต
ชุมชน เพ่ือแจง้ภยัแก่ประชำชน       
7. จดัรถตรวจกำรณ์งำนป้องกนั ออก
ประชำสมัพนัธ์ แจง้เตือนประชำชน
เม่ือเขำ้สู่สภำวะวิกฤต                          
          
8. จดัรถดบัเพลิงชนิดคำนสูงออก
ช่วยเหลือประชำชนเม่ือเกิดเหตุ
เคล่ือนยำ้ยประชำชน ไปไวท่ี้
ปลอดภยัตำมแผน 
9. จดัท ำคู่มือแจกประชำชน ดำ้นกำร
เตรียมกำรรับสถำนกำรณ์อุทกภยั         
   
10. จดัเตรียมทรำยไวบ้รรจุกระสอบ 
เพ่ือป้องกนัภยัน ้ำท่วมและบริกำร
ประชำชน
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

41.  ตรวจสอบหลกัฐำน เช่น
- แผนงำน/โครงกำร
- ภำพถ่ำย
- บญัชีลงลำยมือช่ือผูเ้ขำ้ร่วม กิจกรรม
- หนงัสือแจง้เขำ้ร่วมกิจกรรม
- หนงัสือเชิญเขำ้ร่วมกิจกรรม
- กรณีร่วมกบัหน่วยงำนอ่ืนให้ดู เอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง
- ฎีกำกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ประจ ำปี 2558
หมำยเหตุ
- ตวัอยำ่งกิจกรรมกำรป้องกนัอคัคีภยั เช่น ท ำแนวกนัไฟ 
 ติดตั้งถงัดบัเพลิง ซกัซอ้มแผนกำรป้องกนัอคัคีภยั กำร
ตรวจสำยไฟ กำรตดัก่ิงไมท่ี้ไประสำยไฟ  เป็นตน้

 จ  ำนวนกิจกรรมท่ีด ำเนินเพ่ือป้องกนัอคัคีภยัแก่ประชำชน 
นอกเหนือจำกกำรให้ควำมรู้
เกณฑ์การให้คะแนน

     1.  3  กิจกรรม ข้ึนไป
     2.  2  กิจกรรม
     3.  1  กิจกรรม
     4.  ไม่มีกำรด ำเนินกำร

ส ำนกังำนปลดัเทศบำล
งำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั
1.  ส.ต.ต.  สวสัด์ิ  ทองสีนุช
2. จ.อ.มำนพ  สุดใจ
3.  จ.อ.ณฏัฐ์ อศัวเรขำ

5
3
1
0

5

รายงานการประเมนิ

1. มอบหมำยก ำหนดกำรปฏิบติั
หนำ้ท่ีของเจำ้หนำ้ท่ีงำนป้องกนัฯ
ดำ้นกำรระงบัอคัคีภยัเป็นชุด
ปฏิบติักำรเฉพำะกิจ ประจ ำวนั      
2.ด ำเนินกำรดำ้นกำรระวงัอคัคีภยั 
ดว้ยกำรตรวจสอบทำงกลอ้งวงจร
ปิด (cctv) มอบหมำยเจำ้หนำ้ท่ีตำม
ค ำสั่ง
3.ด ำเนินกำรดำ้นกำรประสำนงำน 
รับแจง้เหตุอคัคีภยั ดว้ยกำรจดั
เจำ้หนำ้ท่ีป้องกนัฯ ปฏิบติัหนำ้ท่ีอยู่
เวรวิทยส่ืุอสำร และโทรทศัน์ 
(ตำมค ำสั่ง)  
4.ประกำศแจง้เตือนประชำชนให้
ระมดัระวงัอคัคีภยัช่วงหนำ้แลง้ 
ทำงสถำนีวิทยชุุมชน FM 105.5 
MHz 
5.ประสำนงำนกบัหน่วยงำน
ขำ้งเคียง เร่ืองขอสนนัสนุนรถบร
รทุกน ้ำ หำกมีอคัคีภยัรุนแรง ทำง
วิทยส่ืุอสำรคล่ืนสงัเครำะห์ควำมถ่ี

กำรตรวจรับรอง
มำตรฐำนกำรปฏิบติั
รำชกำรขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ ำปี  2558  ดำ้น
กำรบริกำรสำธำรณะ 
(12. ดำ้นกำรป้องกนั
และบรรเทำสำธำรณภยั)
 (12.4 จ ำนวนกิจกรรม
ท่ีด ำเนินเพ่ือป้องกนั
อคัคีภยัแก่ประชำชน 
นอกเหนือจำกกำรให้
ควำมรู้)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

6.เจำ้หนำ้ท่ีงำนป้องกนัฯ (ตำม
บนัทึกรำยงำนกำรปฏิบติังำน
ประจ ำวนั) ออกระงบัเหตุเพลิงไหม้
 ช่วยเหลือประชำชน    
7.ติดตั้งถงัเคมีดบัเพลิงตำม
บำ้นเรือนประชำชนท่ีเส่ียงกำรเกิด
อคัคีภยั เช่น ร้ำนจ ำหน่ำยน ้ำมนั
และแกส๊ ชุมชนแออดั โรงเรียน 
8.ด ำเนินกำรตรวจเช็คประปำ
ดบัเพลิง และแหล่งน ้ำดบัเพลิง
ร่วมกบักำรประปำ
9.เขำ้ร่วมปฏิบติักำรฝึกซอ้มแผน
ระงบัอคัคีภยั กบัโรงพยำบำลทุ่งสง 
10.จดัเจำ้หนำ้ท่ีป้องกนัฯออกลำด
ตระเวณกำรป้องกนัอคัคีภยัช่วง
เทศกำลต่ำงๆ เช่น ปีใหม ่ตรุษจีน 
และช่วงสงกรำนต ์ 
11.จดัรถตรวจกำรณ์ออก
ประชำสมัพนัธ์แจง้เตือนประชำชน
ใหร้ะมดัระวงัอคัคีภยัท่ีอำจจะ
เกิดข้ึนช่วงเทศกำลต่ำงๆ เช่น ปี
ใหม ่ตรุษจีน และสงกรำนต์
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

42. ตรวจสอบหลกัฐำน เช่น
- แผนงำน/โครงกำร
- ภำพถ่ำย
- บญัชีลงลำยมือช่ือผูเ้ขำ้ร่วม กิจกรรม
- หนงัสือแจง้เขำ้ร่วมกิจกรรม
- หนงัสือเชิญเขำ้ร่วมกิจกรรม
- ฎีกำกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ประจ ำปี 2558
- กรณีร่วมกบัหน่วยงำนอ่ืนให้ดูเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง
หมำยเหตุ
- ตวัอยำ่งกิจกรรม เช่น  ตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกำล 
รณรงคก์ำรสวมหมวกนิรภยั กำรสร้ำงจิตส ำนึกให้กบั
ประชำชน กำรให้ควำมรู้เด็กในโรงเรียน ตีเสน้จรำจร 
ก่อสร้ำงรำว
กนัตก ติดกระจกโคง้ เป็นตน้

 จ  ำนวนกิจกรรม ท่ีด ำเนินกำรเพ่ือป้องกนัอุบติัภยัทำงถนน แก่
ประชำชน นอกเหนือจำกกำรให้ควำมรู้ 

เกณฑ์การให้คะแนน

     1.  5  กิจกรรม ข้ึนไป
     2.  3 - 4  กิจกรรม
     3.  1 - 2   กิจกรรม
     4.  ไม่มีกำรด ำเนินกำร

ส ำนกังำนปลดัเทศบำล
งำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั
1.  ส.ต.ต.  สวสัด์ิ  ทองสีนุช
2. จ.อ.มำนพ  สุดใจ
3. จ.อ.ณฏัฐ์ อศัวเรขำ

5
3
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5

รายงานการประเมนิ

1. กำรติดตั้งกลอ้ง CCTV 
(กลอ้งวงจรปิด)  
2. กำรจดัเจำ้หนำ้ท่ีป้องกนัอยูเ่วร
เตรียมพร้อมป้องกนัอุบติัภยัช่วง
เทศกำลปีใหม่                    
3. กำรบริกำรกำรแพทยฉุ์กเฉิน 
ช่วยเหลือผูบ้ำดเจ็บและผูป่้วย
ฉุกเฉินแก่ประชำชนในเขต
เทศบำลเมืองทุ่งสง           
4. กำรบริกำรกำรจรำจรหนำ้
สถำนศึกษำ  
5. กำรจดัระเบียบร้ำนคำ้แผง
ลอยบริเวณยำ่นกำรคำ้                 
          
6. กำรจดัระเบียบกำรจรำจร ท่ี
จอดรถยนต ์จกัรยำนยนต ์และ
ท่ีห้ำมจอด 
7. กำรติดตั้งเคร่ืองหมำยห้ำม 
กำรปฏิบติัตำมกฎจรำจร              

กำรตรวจรับรอง
มำตรฐำนกำรปฏิบติั
รำชกำรขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ ำปี  2558  ดำ้น
กำรบริกำรสำธำรณะ 
(12. ดำ้นกำรป้องกนั
และบรรเทำสำธำรณภยั)
 (12.5 จ ำนวนกิจกรรม 
ท่ีด ำเนินกำรเพ่ือป้องกน
อุบติัภยัทำงถนน แก่
ประชำชน 
นอกเหนือจำกกำรให้
ควำมรู้ )
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

 8. ฝึกซอ้มแผนกำรช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัทำงถนนร่วมกบั
โรงพยำบำลทุ่งสง           
 9. จดัรำยกำรวิทยชุุมชนแจง้
เตือนประชำชน ดำ้นควำมปลด
ภยัทำงถนน      
 10. จดัท ำแผ่นพิมพแ์จง้เตือน
ประชำชน ดำ้นกำรใชร้ถ
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

43. ตรวจสอบหลกัฐำน เช่น
- แผนงำน/โครงกำร
- ภำพถ่ำย
- บญัชีลงลำยมือช่ือผูเ้ขำ้ร่วม กิจกรรม
- หนงัสือแจง้เขำ้ร่วมกิจกรรม
- หนงัสือเชิญเขำ้ร่วมกิจกรรม
- ฎีกำกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ประจ ำปี 2558
- กรณีร่วมกบัหน่วยงำนอ่ืนให้ดูเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง
หมำยเหตุ
- ตวัอยำ่งกิจกรรม เช่น ซกัซอ้มแผนกำรป้องกนัและ
บรรเทำสำธำรณภยั กำรอบรมกำรใชอุ้ปกรณ์กูชี้พ กำรส่ง
เจำ้หนำ้ท่ีไปฝึกอบรม เป็นตน้

 จ  ำนวนกิจกรรม เพ่ือพฒันำเจำ้หนำ้ท่ีป้องกนับรรเทำสำธำรณภยั
 หรืออำสำสมคัร ป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือน 
เกณฑ์การให้คะแนน

     1.  5  กิจกรรม ข้ึนไป
     2.  3 - 4  กิจกรรม
     3.   1- 2   กิจกรรม
     4.  ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

ส ำนกังำนปลดัเทศบำล
งำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั
1. ส.ต.ต.  สวสัด์ิ  ทองสีนุช
2. จ.อ.มำนพ  สุดใจ
3.  จ.อ.ณฏัฐ์ อศัวเรขำ

5
3
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5

รายงานการประเมนิ

1.อบรมกำรจดัระเบียบป้องกนั
และลดอุบติัเหตุบนถนน  
2.ฝึกอบรมอำสำสมคัรป้องกนั
ภยัฝ่ำยพลเรือน                            
      
3.ฝึกอบรมป้องกนัและระงบั
อคัคีภยัแก่ยวุ อปพร.  
4.จดัส่งเจำ้หนำ้ท่ีเขำ้รับกำร
อบรมหลกัสูตรวิทยำกรป้องกนั
และระงบัอคัคีภยัสถำน
ประกอบกำร
5.ฝึกเจำ้หนำ้ท่ีป้องกนัฯและ
ธุระกำรงำนป้องกนัฯกำรจดั
รำยกำรวิทยชุุมชน เพ่ือกำร
ป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั
6.จดัเจำ้หนำ้ท่ีป้องกนัร่วม
ฝึกอบรมโครงกำรส่งเสริม
อำชีพร่วมกบัศูนยก์ำรศึกษำ
นอกโรงเรียนอ ำเภอทุ่งสง

กำรตรวจรับรอง
มำตรฐำนกำรปฏิบติั
รำชกำรขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ ำปี  2558  ดำ้น
กำรบริกำรสำธำรณะ 
(12. ดำ้นกำรป้องกนั
และบรรเทำสำธำรณภยั)
 (12.6 จ ำนวนกิจกรรม 
เพ่ือพฒันำเจำ้หนำ้ท่ี
ป้องกนับรรเทำสำธำรณ
ภยั หรืออำสำสมคัร 
ป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือน  )
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

8. จดัฝึกอบรมเจำ้หนำ้ท่ีป้องกนั
ฯดำ้นกำรป้องกนัและระงบั
อคัคีภยั
9.กำรฝึกอบรมเจำ้หนำ้ท่ี
ป้องกนัฯ ในกำรใชเ้คร่ืองช่วย
หำยใจแบบอดัอำกำศ 1ต่อ1 
10.ฝึกอบรมเจำ้หนำ้ท่ีป้องกนัฯ
ดำ้นกำรช่วยเหลือผูป้ระสบภยั
และกำรปฐมพยำบำล
11.ฝึกอบรมเจำ้หนำ้ท่ีป้องกนัฯ 
และ อปพร. ดำ้นกำรช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัจำกอำคำรสูง 
12.ฝึกอบรมเจำ้หนำ้ท่ีป้องกนัฯ
และ อปพร. ดำ้นกำรใช้
เคร่ืองมืออุปกรณ์กำรกูภ้ยัทำง
ถนน
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

44. ตรวจสอบหลกัฐำน  เช่น
- ศูนยข์อ้มูลส ำหรับนกัท่องเท่ียว
- แผนส่งเสริมกำรท่องเท่ียว
- หลกัฐำนกำรประชำสมัพนัธ์  เช่น เวบ็ไซตข์อง อปท.
- ขอ้บญัญติั/เทศบญัญติังบประมำณรำยจ่ำย ฯ 
- รำยงำนประจ ำปี
- ภำพถ่ำยกิจกรรม 
-  ผลกำรส ำรวจขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว
หมายเหตุ

- ตวัอยำ่งกิจกรรม เช่น กำรจดัท ำขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว  
กำรจดัท ำป้ำยแสดงสถำนท่ีท่องเท่ียว  กำร
ประชำสมัพนัธ์ทำงเวป็ไซตข์อง อปท. อ ำเภอ หรือ
จงัหวดั วิทยกุระจำยเสียง หรือส่ือต่ำง ๆ  เป็นตน้
- ให้ประเมินทุก อปท. เพ่ือกำรพฒันำและส่งเสริมกำร
ท่องเท่ียวของ อปท.

จ ำนวนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเท่ียว
เกณฑ์การให้คะแนน

    1.  5  กิจกรรม ข้ึนไป
    2.  3 - 4 กิจกรรม
    3. 1 - 2  กิจกรรม
    4.  ไม่ไดด้ ำเนินกำร 

ส ำนกัปลดัเทศบำล 
1. นำงสำวธีติมำ  โภคำกรณ์
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5

รายงานการประเมนิ

1.  กิจกรรมขนมจีนหมอ้ยกัษ์
2.  งำนประเพณีชกัพระประจ ำปี
3.  งำนประเพณีบ ำเพญ็กุศล
ท ำบุญทิ้งกระจำด
4.  กิจกรรมถือศีลกินเจ
5.  เทศกำลตรุษจีน
6. เป็นเจำ้ภำพกำรจดักำร
แข่งขนัวอลเลยบ์อลชำยหำด
เอเชียทวัร์ 2015

กำรตรวจรับรอง
มำตรฐำนกำรปฏิบติั
รำชกำรขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจ ำปี  2558   4.  
ดำ้นกำรบริกำร
สำธำรณะ (14  ดำ้นกำร
ส่งเสริมกำรท่องเท่ียว)  
(14.1 จ ำนวนกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมกำร
ท่องเท่ียว)




