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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแน

นเต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

1.ตรวจสอบหลกัฐาน เช่น
- แผนงาน/โครงการกิจกรรม แต่ละประเภท
- ขอ้บญัญติั/เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายฯ
- ภาพถ่ายกิจกรรม
- ฎีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาํปี 2558
-  หนงัสือแจง้ขอความร่วมมือกรณีไดรั้บการ
ประสานจากหน่วยงานอ่ืน  กรณีไม่ใช้
งบประมาณของ   อปท.

กองการศึกษา 
1.  นางจตุพร  แกว้เนิน
2. นางสาวปราณี  รัตนบุรี
3.  นางเกษร  อุดมศกัด์ิ
4. นางณฐัวดี  เฉลิมเกียรติ

 จาํนวนกิจกรรมท่ี  อปท.  จดัหรือสนบัสนุน เพ่ือการพฒันา
เด็กและเยาวชน  นอกเหนือจากกิจกรรมดา้นกีฬาและ
การศึกษา (ทั้งท่ีใชแ้ละไม่ใชง้บประมาณของ อปท.  หรือใช้
งบประมาณของหน่วยงานอ่ืน)
เกณฑก์ารให้คะแนน
     1.  11  กิจกรรม  ข้ึนไป
     2.  8-10  กิจกรรม
     3.  5-7  กิจกรรม
     4.  นอ้ยกวา่  5  กิจกรรม
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รายงานการประเมนิ

1. กิจกรรมวนัเด็ก
2. บรรพชาสามเณรฤดูร้อน 
3. พ่ีจูงมือนอ้งไปวดั
4. ดนตรีไทย
5. วดัในโรงเรียน
6. ค่ายเยาวชน
7. รณรงคป้์องกนัยาเสพติด
8. เขา้วดัฟังธรรม 
9.  อบรมคุณธรรม จริยธรรม
10. ลิเกป่า
11. เนกขมัมจาริณี
12. มโนราห์

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจาํปี  2558  4. ดา้นการ
บริการสาธารณะ(5. ดา้นการ
พฒันาเด็กและเยาวชน) (5.1  
จาํนวนกิจกรรมท่ี  อปท.  จดั
หรือสนบัสนุน เพ่ือการพฒันา
เด็กและเยาวชน  
นอกเหนือจากกิจกรรมดา้น
กีฬาและการศึกษา)

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

ตัวช้ีวดัทั่วไป  ตามแบบตรวจรับมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มติิที่  1  ด้านบริการสาธารณะ
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแน

นเต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

2. ตรวจสอบหลกัฐานจาก
     - แผนงาน/โครงการกิจกรรม แต่ละประเภท
- ขอ้บญัญติั/เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายฯ
- ภาพถ่ายกิจกรรม
- ฎีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาํปี 2558
-  หนงัสือแจง้ขอความร่วมมือกรณีไดรั้บการ
ประสานจากหน่วยงานอ่ืน กรณีไม่ใช้
งบประมาณของ อปท.
หมายเหตุ
- ตวัอยา่งประเภทกิจกรรม  เช่น การส่งเสริมการ
แสดงออก การรณรงค ์การให้ความรู้ ค่ายกิจกรรม
 เป็นตน้
- อปท. สามารถศึกษาตวัอยา่งโครงการ/กิจกรรม
และประเภทของโครงการ/กิจกรรม ไดจ้าก
มาตรฐาน
การพฒันาเด็กและเยาวชนของ สถ.

 จาํนวนความหลากหลายของประเภท กิจกรรมท่ี อปท .  จดั 
 หรือสนบัสนุนเพ่ือการพฒันาเด็กและเยาวชน  
นอกเหนือจากดา้นกีฬาและการศึกษา (ทั้งท่ีใชแ้ละไม่ใช ้
งบประมาณของ อปท. หรือใชง้บประมาณของหน่วยงานอ่ืน)
เกณฑก์ารให้คะแนน
     1.  4  ประเภทกิจกรรม  ข้ึนไป
     2.  3  ประเภทกิจกรรม
     3.  2  ประเภทกิจกรรม
     4.  นอ้ยกวา่  2  ประเภทกิจกรรม

กองการศึกษา 
1.  นางจตุพร  แกว้เนิน
2. นางสาวปราณี  รัตนบุรี
3.  นางเกษร  อุดมศกัด์ิ
4.  นางณฐัวดี  เฉลิมเกียรติ

5
3
1
0

5

รายงานการประเมนิ

1. กิจกรรมวนัเด็ก (การส่งเสริมการ
แสดงออก)
2. บรรพชาสามเณรฤดูร้อน (ค่าย
กิจกรรม)
3. รณรงคป้์องกนัยาเสพติด (การ
รณรงค)์
4. เขา้วดัฟังธรรม (การให้ความรู้)
5. ค่ายเยาวชนรักษป่์า (ค่ายกิจกรรม)

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจาํปี  2558   4.ดา้นการ
บริการสาธารณะ(5. ดา้นการ
พฒันาเด็กและเยาวชน) (5.2  
จาํนวนความหลากหลายของ
ประเภท กิจกรรมท่ี อปท.  จดั 
 หรือสนบัสนุนเพ่ือการพฒันา
เด็กและเยาวชน  
นอกเหนือจากดา้นกีฬาและ
การศึกษา)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแน

นเต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

3. ตรวจสอบหลกัฐานจาก
     -  ขอ้บญัญติั/เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายฯ
     - ฏีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาํปี 
2558
หมายเหตุ 
-   ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
วธีิคิดร้อยละ 
งบประมาณท่ีใชใ้นการพฒันาเด็กและเยาวชน 
(ไม่รวมเงินอุดหนุน) x100/'งบประมาณรายจ่าย
ประจาํปี 2558

 ร้อยละของการใชจ่้ายงบประมาณ  เพ่ือการพฒันาเด็กและ
เยาวชนของ  อปท.  นอกเหนือจากดา้นกีฬาและการศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน

    □ ร้อยละ 5 ข้ึนไป
    □ ร้อยละ 4-4.9
     □ ร้อยละ 3-3.9
     □ นอ้ยกวา่ร้อยละ 3

กองการศึกษา 
1.  นางจตุพร  แกว้เนิน
2.  นางเกษร  อุดมศกัด์ิ
3. นางสาวปราณี  รัตนบุรี

5
3
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0 0

รายงานการประเมนิ

   =     415,000X100
           231,025,000

   =        0.18 %

ข้อเสนอแนะ 

ควรตดัตวัช้ีวดัน้ีออกเพราะเทศบาล
ไดจ้ดักิจกรรมมากมายแต่ใช้
งบประมาณนอ้ยและงบประมาณ
จากส่วนอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นการประหยดั
งบประมาณรายจ่าย

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจาํปี  2558  4.  ดา้นการ
บริการสาธารณะ(5. ดา้นการ
พฒันาเด็กและเยาวชน)  (5.3  
ร้อยละของการใชจ่้าย
งบประมาณ  เพ่ือการพฒันา
เด็กและเยาวชนของ  อปท.  
นอกเหนือจากดา้นกีฬาและ
การศึกษา
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแน

นเต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

4. ตรวจสอบหลกัฐานจาก
- ขอ้บญัญติั/เทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย ฯ
- ฏีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาํปี 2558
หมายเหตุ 

-   ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
วธีิคิดร้อยละ 
งบประมาณพ่ือการส่งเสริมกีฬาของ อปท.  (ไม่
รวมเงินอุดหนุน) x100/'งบประมาณรายจ่าย
ประจาํปี 2558

ร้อยละของการใชจ่้ายงบประมาณเพ่ือการส่งเสริมกีฬาของ 
อปท. 
เกณฑ์การให้คะแนน

     □ ร้อยละ 5 ข้ึนไป
     □ ร้อยละ 4-4.9
     □ ร้อยละ 3-3.9
     □ นอ้ยกวา่ร้อยละ 3
 

กองการศึกษา 
1.  นางจตุพร  แกว้เนิน
2.  นางเกษร  อุดมศกัด์ิ
3. นางอรอุมา  ทองปัสโน

5
3
1
0 0

รายงานการประเมนิ

 
 =     1.40 %

ข้อเสนอแนะ 

ไม่ควรใชง้บประมาณเป็นตวัตั้ง

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจาํปี  2558  4.  ดา้นการ
บริการสาธารณะ(6.ดา้นการ
ส่งเสริมกีฬา) (6.1 ร้อยละ
ของการใชจ่้ายงบประมาณ
เพ่ือการส่งเสริมกีฬาของ 
อปท.)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแน

นเต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

5.  ตรวจสอบหลกัฐานจาก
- ขอ้มูลลานกีฬา/สนามกีฬา
- ขอ้บญัญติั/เทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย ฯ
- ภาพถ่ายโครงการ
หมายเหตุ
-  สนามกีฬากลางเอนกประสงค ์ หมายถึง  
สนามกีฬาหลกัของอปท. ท่ีจดัใหประชาชนใช้
ในการแข่งขนักีฬา หรือออกกาํลงักาย เช่น ใช้
เล่นฟตุบอล บาสเก็ตบอล วอลเล่ยบ์อล เซปัก
ตะกร้อ เป็นตน้  ซ่ึงอาจเป็นสนามหญา้ สนามดิน
 คอนกรีต หรือแอสฟัลต ์และเป็นสนามท่ี
ก่อสร้างไดม้าตรฐาน
- ลานกีฬา/สนามกีฬา หมายถึง  สนามท่ี อปท. จดั
ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ไดเ้ล่นกีฬาหรือ
ออกกาํลงักายประเภทหน่ึงประเภทใดอยา่งถาวร
-   ให้นบัรวมสนามกีฬาของโรงเรียนในสงักดั 
อปท. ดว้ย

จาํนวนลานกีฬา/สนามกีฬา ท่ี อปท. ดาํเนินการจดัให้มี 
เพ่ือให้ประชาชนไดใ้ชใ้นการแข่งขนักีฬา หรือออกกาํลงักาย
 (ทั้งท่ีใชแ้ละไม่ใชง้บประมาณของ อปท.  หรือใช้
งบประมาณของหน่วยงานอ่ืน)
เกณฑ์การให้คะแนน :

□ มีสนามกีฬากลางเอนกประสงคข์อง  อปท. และมีลาน
กีฬา/สนามกีฬาครบทุกหมู่บา้น/ชุมชน
□ มีสนามกีฬากลางเอนกประสงคข์อง  อปท. และมีลาน
กีฬา/สนามกีฬาอยา่งนอ้ยร้อยละ  50 ของหมู่บา้น/ชุมชน
□ มีสนามกีฬากลางเอนกประสงคข์อง  อปท. หรือมีลาน
กีฬา/สนามกีฬาครบทุกหมู่บา้น/ชุมชน
□  ไม่มีสนามกีฬากลางเอนกประสงคข์อง อปท. หรือมีลาน
กีฬา/สนามกีฬาไม่ครบทุกหมู่บา้น/ชุมชน
กองการศึกษา
1.  นางจตุพร  แกว้เนิน
2. นางสาวปราณี  รัตนบุรี
3. นางอรอุมา  ทองปัสโน
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รายงานการประเมนิ

1. สนามหนา้ท่ีวา่การอาํเภอทุ่งสง
2. ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองทุ่งสง
3.  ลานตน้ยางตลาดสด
4.  ชุมชนบา้นพกัรถไฟทุ่งสง
5. หนองป่าแก  ชุมชนเสริมชาติ
6.สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ฯ 
รัชกาลท่ี 9 
7. ชุมชนหมู่บา้นพฒันา
8. ชุมชนทุ่งสง-นาบอน
9. ชุมชนเขาปรีดี
 10. สวนพฤกษาสิรินธร
11. ชุมชนยทุธศาสตร์
12. โรงยมิส์เนเซียมเทศบาลเมืองทุ่ง
สง
13. ศูนยสุ์ขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง
14. อาคารแบดมินตนัเทศบาลเมือง
ทุ่งสง
15. สนามเทนนิสเทศบาลเมืองทุ่งสง

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจาํปี  2558   4.  ดา้นการ
บริการสาธารณะ(6.ดา้นการ
ส่งเสริมกีฬา)  6.2 จาํนวน
ลานกีฬา/สนามกีฬา ท่ี อปท. 
ดาํเนินการจดัให้มี เพ่ือให้
ประชาชนไดใ้ชใ้นการ
แข่งขนักีฬา หรือออกกาํลงั
กาย)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแน

นเต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

ข้อเสนอแนะ

ให้ทาํประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง  
เร่ืองให้  อบช.ทุ่งสง-ห้วยยอด  ใช้
สถานท่ีหนา้บา้นเป็นสถานท่ีออก
กาํลงักาย  โดยให้ต่อรองกบั  Core  
Team
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแน

นเต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

6. ตรวจสอบหลกัฐานจาก
- ขอ้มูลลานกีฬา/สนามกีฬา
- ภาพถ่ายลานกีฬา/สนามกีฬาในเวลากลางคืน/
กลางวนั
- สอบถามผูน้าํหมู่บา้น/ชุมชน
 - ขอ้บญัญติั/เทศบญัญติั งบประมาณรายจ่าย ฯ
- ฏีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาํปี 2558
- หนงัสือยนืยนัจากผูน้าํชุมชน/ประชาชน/กาํนนั/
ผูใ้หญ่บา้น

 ร้อยละของลานกีฬา/สนามกีฬาท่ีประชาชนสามารถใชเ้ล่น
กีฬาและนนัทนาการในเวลากลางคืน(สามารถใชง้านได)้
เกณฑ์การให้คะแนน

    □ ร้อยละ 20 ข้ึนไป
    □ ร้อยละ 17 – 19.9
    □ ร้อยละ 14 – 16.9
    □ นอ้ยกวา่ร้อยละ 14

กองการศึกษา
1.  นางจตุพร  แกว้เนิน
2. นางสาวปราณี  รัตนบุรี
3. นางอรอุมา  ทองปัสโน

5
3
1
0

5

รายงานการประเมนิ

1. สนามหนา้ท่ีวา่การอาํเภอทุ่งสง
2. โรงยมิส์เนเซียมเทศบาลเมืองทุ่งสง
3. ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองทุ่งสง
4.สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ฯ 6
 รอบพระชนมพรรษา
5.ศูนยสุ์ขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง
6.สนามบาสเกตบอลหนา้โรงยมิส์ ฯ
7. อาคารตลาดสด
8. สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบา้นนา
เหนือ
9. สนามเทนนิสเทศบาลเมืองทุ่งสง
10. ชุมชนบา้นพกัรถไฟทุ่งสง
11. ชุมชนเขาปรีดี
12. ชุมชนทุ่งสง-นาบอน
ข้อเสนอแนะ

ลานกีฬา/สนามกีฬาของเทศบาล
น่าจะเล่นกีฬาไดทุ้กสนาม

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจาํปี  2558  4.  ดา้นการ
บริการสาธารณะ(6.ดา้นการ
ส่งเสริมกีฬา) (6.3 ร้อยละ
ของสนามกีฬา/สนามกีฬาท่ี
ประชาชนสามารถใชเ้ล่นกีฬา
และนนัทนาการในเวลา
กลางคืน(สามารถใชง้านได)้)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแน

นเต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

7. ตรวจสอบหลกัฐานจาก
- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- ภาพถ่าย
- บญัชีลงลายมือช่ือผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
- หนงัสือเชิญเขา้ร่วมกิจกรรม
- ฎีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาํปี 2558
- กรณีร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนให้ดูเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
หมายเหตุ
- ตวัอยา่งกิจกรรม เช่น การจดัทาํฐานขอ้มูลทาง
ศาสนาในพ้ืนท่ีแห่เทียนพรรษา บรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน การบรรยายธรรม  เป็นตน้

จาํนวนกิจกรรมเพ่ือการส่งเสริมทาํนุบาํรุงศาสนา
เกณฑ์การให้คะแนน

     1.  6  กิจกรรม ข้ึนไป
     2.  4 - 5 กิจกรรม
     3.  2 - 3  กิจกรรม
     4.  นอ้ยกวา่ 2 กิจกรรม 

กองการศึกษา 
1.  นางจตุพร  แกว้เนิน
2. นางสาวปราณี  รัตนบุรี
3.  นางณฐัวดี  เฉลิมเกียรติ

5
3
1
0

5

รายงานการประเมนิ

1.อบรมผูน้าํทางศาสนพิธี
2.ทอดผา้ป่าถํ้าทอหูก
3.ทอดกฐินวดัท่าแพและวดัในเขต
เทศบาล
4.แห่เทียนพรรษาเขา้วดั
5.กวนขา้วยาคู  ฟังเทศน์มหาชาติ 
และเดิน-ว่ิง ในวนัวิสาขบูชา
6.บรรพชาสามเณรฤดูร้อน
7.แห่งผา้ข้ึนธาตูในวนัมาฆบูชา
8.ประกวดเรือพนมพระในงานชกัพระ
9. เขา้วดัฟังธรรม
10. อบรมธรรมจาริณี

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจาํปี  2558  4.  ดา้นการ
บริการสาธารณะ (13. ดา้น
การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
วฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ิน) 
(13.1 จาํนวนกิจกรรมเพ่ือ
การส่งเสริมทาํนุบาํรุงศาสนา)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแน

นเต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

8.  ตรวจสอบหลกัฐาน  เช่น
- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- ภาพถ่าย
- บญัชีลงลายมือช่ือผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
- หนงัสือเชิญเขา้ร่วมกิจกรรม
- ฎีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาํปี 2558
- กรณีร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนให้ดูเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
หมายเหตุ
- ตวัอยา่งกิจกรรม เช่น การจดันิทรรศการ   การ
ทาํส่ือเผยแพร่ลอยกระทง สงกรานต ์แห่บั้งไฟ  
หรือประเพณีต่าง ๆ ในทอ้งถ่ิน  เป็นตน้

จาํนวนกิจกรรมเพ่ือการส่งเสริม และอนุรักษว์ฒันธรรม 
และประเพณี
เกณฑ์การให้คะแนน

     1.  8  กิจกรรม ข้ึนไป
     2.  5 - 7 กิจกรรม
     3.  2 - 4  กิจกรรม
     4.  นอ้ยกวา่ 2 กิจกรรม 

กองการศึกษา 
1. นางจตุพร  แกว้เนิน
2. นางสาวปราณี  รัตนบุรี
3.  นางณฐัวดี  เฉลิมเกียรติ

5
3
1
0

5

รายงานการประเมนิ

1.ประกวดเรือพนมพระในงานชกัพระ
2.ลิเกป่า
3.มโนราห์
4.งานประเพณีเดือนสิบ
5.รดนํ้าดาํหวัผูสู้งอายใุนวนัสงกรานต์
6.จดัประกวดกระทงในวนัลอยกระทง
7.ทาํบุญตกับาตรเน่ืองในวนัข้ึนปีใหม่
8.อบรมดนตรีไทย
9.แห่ผา้ข้ึนธาตุ

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจาํปี  2558    4. ดา้นการ
บริการสาธารณะ (13. ดา้น
การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
วฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ิน) 
(13.2 จาํนวนกิจกรรมเพ่ือ
การส่งเสริม และอนุรักษ์
วฒันธรรม และประเพณี)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแน

นเต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

9. ตรวจสอบหลกัฐาน  เช่น
- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- ภาพถ่าย
- บญัชีลงลายมือช่ือผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
- หนงัสือเชิญเขา้ร่วมกิจกรรม
- ฎีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาํปี 2558
- กรณีร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนให้ดูเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
หมายเหตุ

- ตวัอยา่งกิจกรรม เช่น การจดัทาํแผนท่ีหรือ
เสน้ทางของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  การจดัทาํ
ทะเบียนปราชญช์าวบา้น การยกยอ่งหรือประกาศ
เกียรติคุณแก่ปราชญช์าวบา้นการถ่ายทอดศิลปะ
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การละเล่นพ้ืนบา้น การ
ทอผา้  การทาํเคร่ืองป้ันดินเผา เป็นตน้

จาํนวนกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษศิ์ลปะและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
เกณฑ์การให้คะแนน

     1.  5  กิจกรรม ข้ึนไป
     2.  3 - 4 กิจกรรม
     3.  1 - 2  กิจกรรม
     4.  ไม่ไดด้าํเนินการ

กองการศึกษา 
1.  นางจตุพร  แกว้เนิน
2. นางสาวปราณี  รัตนบุรี
3.  นางณฐัวดี  เฉลิมเกียรติ

5
3
1
0

5

รายงานการประเมนิ

1.ประกวดทาํนํ้าแกงขนมจีน
2.สอนนวดแผนไทย
3.ลิเกป่า
4.รําวงเวียนครก
5.ประกวดกระทง
6.มโนราห์
7. ประกวดแทงหยวกในงานชกัพระ
8. ประกวดเพลงชา้นอ้งในงานชกัพระ

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจาํปี  2558    4. ดา้นการ
บริการสาธารณะ (13. ดา้น
การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
วฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ิน) 
(13.3 จาํนวนกิจกรรมเพ่ือ
การอนุรักษศิ์ลปะและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน)



98

หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแน

นเต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

10. ตรวจสอบหลกัฐาน เช่น
- ขอ้มูลเด็กอาย ุ3-5 ปี ในเขต อปท.
- ทะเบียนราษฎร์
- ขอ้มูลแจกแจงสถานท่ีท่ีเด็กไดรั้บการเตรียม
ความพร้อม
- ขอ้มูล จปฐ.
- ขอ้มูลของกรมอนามยั
- ขอ้มูลจากผูน้าํชุมชน ประชาคม
- แผนงานโครงการของ อปท.
- ภาพถ่าย
- เทศบญัญติั/ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายฯ
- ฎีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาํปี 2558
หมายเหตุ
-   การไดรั้บการเตรียมความพร้อมให้รวมถึงเด็ก
ท่ีไดรั้บการเตรียมความพร้อมในศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กหรือโรงเรียนอนุบาลทุกสงักดัทั้งในและนอก
เขต อปท.
 *  อบจ. ไม่ตองประเมินในขอ้น้ี

ร้อยละของเด็กอาย ุ3-5 ปี ในเขต อปท. ท่ีไดรั้บการเตรียม
ความพร้อมก่อนเขา้เรียนภาคบงัคบั
เกณฑ์การให้คะแนน

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

กองการศึกษา 
1.  นางจตุพร  แกว้เนิน
2.  นางสาวจารุวรรณ  แทรกสุข
3.  นายแดนทิพย ์ สุชาติพงศ์

5
3
1
0

5

รายงานผลการประเมนิ

จาํนวนนกัเรียนในเขตเทศบาลตาม
ทะเบียนราษฎร อาย ุ 3-5 ปี  เขา้เรียน
ในโรงเรียนรัฐ  เอกชน  ครบทุกคน  
ดงัน้ี
1. โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล
2. ร.ร.รัตนศึกษา
3. ร.ร.กาญจนศึกษา
4. ร.ร.เสริมปัญญา
5. ร.ร.เจริญวยัวิทยา
6. ร.ร.มนตห์ทยั
7. ร.ร.ตนัติวตัร

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจาํปี  2558     4.ดา้นการ
บริการสาธารณะ(16.ดา้น
การศึกษา) (16.1 ร้อยละของ
เด็กอาย ุ3-5 ปี ในเขต อปท. 
ท่ีไดรั้บการเตรียมความ
พร้อมก่อนเขา้เรียนภาคบงัคบั)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแน

นเต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

11. ตรวจสอบหลyกฐาน
- ขอ้บญัญติั/เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายฯ
- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- ภาพถ่าย
- หนงัสือแจง้เขา้ร่วมกิจกรรม
- ฎีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาํปี 2558
- หนงัสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน
หมายเหตุ

- ตวัอยา่งกิจกรรม เช่น จดัฝึกอบรมครู จดั
แข่งขนัทางวิชาการ  จดัทศันศึกษา เป็นตน้

 จาํนวนประเภทกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการจดัการศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน

     1.  7  ประเภทกิจกรรม ข้ึนไป
     2.  5 – 6  ประเภทกิจกรรม
     3.  3 – 4  ประเภทกิจกรรม
     4.  นอ้ยกวา่  3  ประเภทกิจกรรม
ระบุประเภทกิจกรรมท่ี อปท.
ดาํเนินการ..............................................................
..............................................................................

กองการศึกษา 
1.  นางจตุพร  แกว้เนิน
2. นายอนุรักษ ์ อโณทยั

5
3
1
0

5

รายงานผลการประเมิน 
มีการดาํเนินการโครงการ/กิจกรรม  
มากกวา่  6 กิจกรรม
1. โครงการแข่งขนัคนเก่ง
2. โครงการประกวดส่ือการเรียนการ
สอน
3. โครงการปรับปรุงหลกัสูตร
4. โครงการแข่งขนัทกัษะทางวิชาการ
5. โครงการจา้งครูสอน
ภาษาต่างประเทศ
6. โครงการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
7. โครงการนิเทศการศึกษา
8.โครงการค่ายวิชาการ
ข้อเสนอแนะ        
นาํโครงการพฒันาศกัยภาพบุคลา
การทางการศึกษามาเพ่ิมเติม

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจาํปี  2558   4.   ดา้นการ
บริการสาธารณะ(16.ดา้น
การศึกษา) (16.2 จาํนวน
ประเภทกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
การจดัการ
การศึกษา)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแน

นเต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

12. ตรวจสอบหลกัฐาน เช่น
- จาํนวนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
- การรายงานผลการประเมินฯ
หมายเหตุ

-  การประเมินภายในคือการประเมินโดย
หน่วยงานตน้สงักดั เช่น ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ผู ้
ประเมินคือ อปท.
  *  อปท. ใดท่ีไม่มีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไม่ตอ้ง
นาํมาเป็นฐาน
ในการคาํนวณคะแนน
*  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีตั้งข้ึนในปีงบประมาณ 
2558  ไม่ตอ้งประเมิน แต่ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีรับ
โอนมาตอ้งประเมิน

16.3  ร้อยละของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ อปท. ท่ีผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐาน (จาก สมศ. หรือการประเมินตนเอง
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอยา่งใดอยา่งหน่ึงก็ได)้
เกณฑ์การให้คะแนน

    1.  ร้อยละ 100
    2.  ร้อยละ 90 – 99.9
    3.  ร้อยละ 80 – 89.9
    4.  นอ้ยกวา่ร้อยละ 80

กองการศึกษา 
1. นางจตุพร  แกว้เนิน
2. นางสาวจารุวรรณ  แทรกสุข

5
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รายงานผลการประเมนิ

 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทั้ง  2  ศูนย ์ ได้
ผ่านการประเมินจากตน้สงักดั (อปท.)

ข้อเสนอแนะ

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจาํปี  2558   4.  ดา้นการ
บริการสาธารณะ(16.ดา้น
การศึกษา) (16.3  ร้อยละของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ อปท.
 ท่ีผ่านเกณฑก์ารประเมิน
มาตรฐาน)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแน

นเต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

13. ตรวจสอบหลกัฐานจาก
- จาํนวนโรงเรียนสงักดั อปท.
 - การรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา (ตอ้งเป็นแบบประเมิน
มาตรฐานการศึกษาท่ี สถ. กาํหนดตามประกาศ 
มท. เร่ือง มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
การศึกษาปฐมวยัเพ่ือประกนัคุณภายภายใน
สถานศึกษาสงักดั อปท.)
 - การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา (สถานศึกษาประเมินตนเอง รายงาน
ตน้สงักดั (อปท.) 
อปท.ตรวจสอบการประเมินของสถานศึกษา)
หมายเหตุ  
 - โรงเรียนในสงักดั อปท. หมายถึง โรงเรียนท่ีมี
บุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรั้บเงินอุดหนุนฯ  จาก
 สถ. 
-  อปท.ใด ท่ีไม่มีโรงเรียนในสงักดั หรือ
โรงเรียนท่ีจดัตั้งใหม่ปีงบประมาณ 2556  ไม่ตอ้ง
นาํมาเป็นหลกัฐานในการคาํนวณ

ร้อยละของโรงเรียน สงักดั อปท. ท่ีผ่านเกณฑก์ารประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน

    1.  ร้อยละ 100
    2.  ร้อยละ 90 – 99.9
    3.  ร้อยละ 80 – 89.9
    4.  นอ้ยกวา่ร้อยละ 80

ระบุข้อมูล  (โรงเรียนในสงักดัทั้งหมด....6..........แห่ง
 -  โรงเรียนเป้าหมายการประเมิน ฯ ......6..........แห่ง
 - ผ่านเกณฑก์ารประเมิน ฯ...................6...... ...แห่ง
   คิดเป็นร้อยละ ................................100..............
 - ไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมิน ฯ หรือไม่มีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน...........................แห่ง
   ช่ือโรงเรียนท่ีไม่ผ่าน ฯ.........................................................
........................................................................................
........................................................................................
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รายงานผลการประเมนิ

โรงเรียนของเทศบาล มีทั้งหมด  6  
โรง  ผ่านเกณฑก์ารประเมิน ทั้ง 6 โรง

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจาํปี  2558  4.   ดา้นการ
บริการสาธารณะ(16.ดา้น
การศึกษา) (16.4 ร้อยละของ
โรงเรียน สงักดั อปท. ท่ีผ่าน
เกณฑก์ารประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแน

นเต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

14. ตรวจสอบหลกัฐานจาก
 - จาํนวนโรงเรียนในสงักดั อปท.
 - แบบรายงาน หรือแบบรับรองผลการประเมินของ
สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.)
หมายเหตุ
 - โรงเรียนสงักดั อปท. หมายถึง  โรงเรียนท่ีมี
บุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรั้บเงินอุดหนุน ฯ จาก สถ.
 - อปท.ใด ท่ีไมมี่โรงเรียนในสงักดัหรือโรงเรียนท่ี
ไมไ่ดอ้ยูใ่นหลกัเกณฑก์ารประเมินของ สมศ. 
(ระดบัชั้นอนุบาลตอ้งมี นกัเรียนจบชั้นอนุบาล , 
ระดบัชั้นประถมศึกษา ตอ้งมีนกัเรียนจบชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 , ระดบัชั้นมธัยมตอ้งมี นร. จบชั้น
 มธัยมปีท่ี 3 หรือ 6) ไมต่อ้งนาํมาเป็นฐานในการ
คาํรวณ
 - การประเมินคุณภาพการศึกษาของ สมศ.(ประเมิน
ภายนอก) ตอ้งประเมินโรงเรียนทุก ๆ 5 ปี ถา้
โรงเรียนใดอยูใ่นช่วงเวลาการรับรองคุณภาพ
การศึกษาของ สมศ.(ภายใน  5  ปี)  ถือว่าเป็น
โรงเรียนท่ีผา่นเกณฑก์ารประเมิน ฯ ของ สมศ.
*   โรงเรียนท่ีตั้งใหมปี่งบประมาณ 2558 ไมต่อ้ง
ประเมิน ถา้เป็นโรงเรียนท่ีรับโอนมาตอ้งประเมิน

 ร้อยละของโรงเรียน สงักดั อปท. ท่ีผ่านเกณฑก์ารประเมิน
คุณภาพการศึกษาจากสาํนกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน)  (สมศ.)
เกณฑ์การให้คะแนน

    1.  ร้อยละ 100
    2.  ร้อยละ 90 – 99.9
    3.  ร้อยละ 80 – 89.9
    4.  นอ้ยกวา่ร้อยละ 80
ระบุขอ้มูล  (โรงเรียนในสงักดัทั้งหมด.......6......แห่ง
 -  โรงเรียนเป้าหมายการประเมิน ฯ ........ 5....................แห่ง
 - ผ่านเกณฑก์ารประเมิน ฯ.....................5.....................แห่ง
   คิดเป็นร้อยละ .................................100..........................
 - ไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมิน ฯ หรือไม่มีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน................1..................แห่ง
   ช่ือโรงเรียนท่ีไม่ผ่าน ฯ.โรงเรียนอนุบาลรีสอร์ท
.................................................
..................................................................................................
.
..................................................................................................
.
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รายงานผลการประเมนิ

โรงเรียนของเทศบาล มีทั้งหมด  6  
โรง  โรงเรียนเป้าหมายการประเมิน  
5  โรง  ผ่านเกณฑก์ารประเมินจาก 
สมศ.  รอบ 3  จาํนวน  5  โรง  ส่วน
โรงเรียนอนุบาลรีสอร์ท  ยงัไม่ไดรั้บ
การประเมิน

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจาํปี  2558   4.   ดา้นการ
บริการสาธารณะ(16.ดา้น
การศึกษา) (16.5 ร้อยละของ
โรงเรียน สงักดั อปท. ท่ีผ่าน
เกณฑก์ารประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากสาํนกังาน
รับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคก์ารมหาชน)  (สมศ.))
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแน

นเต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

15 .ตรวจสอบหลกัฐาน เช่น
- ขอ้บญัญติั /เทศบญัญติั  งบประมาณรายจ่ายฯ
- ฎีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาํปี 2558
หมายเหตุ
- การจดัการศึกษา หมายถึง ค่าใชจ่้ายใน
กระบวนการเรียนการสอนและมีประโยชน์กบั
ผูเ้รียนโดยตรง
-   ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
- ไม่รวมเงินเดือน/ค่าตอบแทน/ค่าจา้งของ
บุคลากรทางการศึกษา
- การจดัการศึกษาของ อปท. ไดแ้ก่  การจดัการ
ศึกษาในระบบ  การจดัการศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอธัยาศยั
วธีิคิดร้อยละ 

งบประมาณเพ่ือการศึกษาของ เทศบาล  (ไม่รวม
เงินอุดหนุน) x100/'งบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
2558

ร้อยละของการใชจ่้ายงบประมาณเพ่ือการศึกษาของ เทศบาล 
เกณฑ์การให้คะแนน

    1.  ร้อยละ 7  ข้ึนไป
    2.  ร้อยละ 5 – 6.9
    3.  ร้อยละ 3 – 4.9
    4.  นอ้ยกวา่ร้อยละ 3

กองการศึกษา 
1.  นางจตุพร แกว้เนิน
2. นางเกษร  อุดมศกัด์ิ

5
3
1
0

5

รายงานผลการประเมนิ

=     16,336,057X100 
          231,025,000
   =    7.07 %

ข้อเสนอแนะ   

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจาํปี  2558   4.  ดา้นการ
บริการสาธารณะ(16.ดา้น
การศึกษา) (16.6 ร้อยละของ
การใชจ่้ายงบประมาณเพ่ือ
การศึกษาของ เทศบาล)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแน

นเต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

อปท. มีการจดัทาํแผนพฒันาการศึกษา ของ อปท.
เกณฑ์การให้คะแนน

อปท.มีการนาํแผนงาน/โครงการ ตามแผนยทุธศาสตร์
การพฒันาการศึกษาและแผนพฒันาการศึกษา 3 ปี มาบรรจุ
ไวใ้นแผนยทุธศาสตร์การพฒันา และแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 
2558 - พ.ศ. 2560) ของ อปท.

5

3

5

 - อปท.ดาํเนินการบูรณาการแผนพฒันาการศึกษาของ
สถานศึกษาในสงักดั อปท. ทุกแห่ง และดาํเนินการ
1. จดัทาํ(ร่าง) แผนยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษา
2.จดัทาํ (ร่าง) แผนพฒันาการศึกษา 3 ปี
3. เสนอ(ร่าง) แผนฯ ตามขอ้ 1 และ 2 ให้ คณะกรรมการ
การศึกษาของ อปท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
4. เสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ินอนุมติั
5. ประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษา และ
แผนพฒันาการศึกษา 3 ปี ของ อปท.
6. ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ

3

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประจาํปี  2558   4.  ดา้นการ
บริการสาธารณะ(16.ดา้น
การศึกษา) 16.7 อปท. มีการ
จดัทาํแผนพฒันาการศึกา ของ
 อปท.)

รายงานผลการประเมนิ

เทศบาลเมืองทุ่งสงมีการนาํแผนงาน/
โครงการ ตามแผนยทุธศาสตร์การ
พฒันาการศึกษาและแผนพฒันา
การศึกษา 3 ปี มาบรรจุไวใ้นแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันา และ
แผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 
2560) ของเทศบาลเมืองทุ่งสง

16.  ตรวจสอบหลักฐานจาก

1. คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาทอ้งถ่ิน 
ของ อปท.
2. คาํสั่งแต่งตงัคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน หรือคณะกรรมการของสถานศึกษาท่ี
เรียกช่ืออ่ืนๆ เช่น โรงเรียน พระปริยติัธรรม 
โรงเรียนอาชีวะ โรงเรียน 2 ภาษา เป็นตน้
3.รายงานการประชุมคณะกรรมการท่ีมีมติ
เห็นชอบแผน
4. การประกาศใชแ้ผนฯ ทั้งของ อปท. และของ
สถานศึกษา 
5. แผนพฒันาการศึกษา ของ อปท. (2 แผน)  
และสถานศึกษา  แห่งละ 4 แห่ง
6.แผนยทุธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ินและแผน 3 ปี
หมายเหตุ

1. ระเบียบ มท.  วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการนาํ
เงินรายไดข้องสถานศึกษาไปจดัสรรเป็น
ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาในสถานศึกษาสงักดั
 อปท. พ.ศ. 2551 ขอ้
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแน

นเต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

 - สถานศึกษาในสงักดั อปท. ทุกแห่งมีการจดัทาํ
1.แผนยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษา
2.แผนพฒันาการศึกษา 3 ปี
3.แผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ
4.แผนปฎิบติัการประจาํการศึกษา  โดยไดรั้บความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือ
คณะกรรมการของสถานศึกษาท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน และจดัส่ง
ให้ อปท.

1

 - ไม่ไดด้าํเนินการจดัทาํแผนพฒันาการศึกษา ของ อปท.

กองการศึกษา  
 1.  นางจตุพร แกว้เนิน 
2.  นางณฐัวดี  เฉลิมเกียรติ

0

 5 และ ขอ้ 9 กาํหนดให้เงินรายไดข้อง
สถานศึกษาให้ใชจ่้ายตามกิจการของสถานศึกษา
ตามแผนปฏิบติัการประจาํปี
2. นส. สถ. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 2357 ลว. 8
 พย. 2556  กาํหนดหลกัเกณฑก์ารประกวด อปท.
 และสถานศึกษาท่ีจดัทาํแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
3. ประเมินเฉพาะ อปท. ท่ีมีสถานศึกษาในสงักดั
4. สาํหรับปี 2558  ประเมินเฉพาะโรงเรียนใน
สงักดั อปท.และในปีงบประมาณถดัไป จะ
ประเมินทั้งโรงเรียนและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กดว้ย
  *  ถา้ อปท.ใดท่ีไม่มีสถานศึกษาในสงักดัหรือ
ตั้งสถานศึกษาใหม่หรือรับโอนสถานศึกษาในปี 
2558 ไม่นาํมาเป็นฐานในการคาํนวณ


