
106

หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

1. ตรวจสอบหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่ 
     1.1  ค าสั่ง/ประกาศจดัตั้งศูนย ์ฯ พร้อมแต่งตั้ง
เจา้หนา้ท่ี
     1.2  จดัสถานท่ีพร้อมป้ายให้ชดัเจน
     1.3  เอกสารครบตามรายการท่ีก าหนด  
ประกอบดว้ย
     -  แผนยทุธศาสตร์และแผนพฒันา 3  ปี (ประจ าปี  
2558)
     -  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558
     - แผนด าเนินงาน 
     - รายงานผลการปฏิบติังานประจ าปี
     - รายงานการประชุมสภาทุกคร้ัง
     -  ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา สญัญาซ้ือขาย
และสญัญาจา้ง ทุกโครงการ
     -  หลกัฐานการเขา้ใชข้องประชาชน
    -  แผนอตัราก าลงั  3  ปี
    - แผนอตัราก าลงัพนกังานจา้ง  4  ปี
    1.4  ตรวจสอบหลกัฐานอนุมติัโครงการและภาพถ่าย

การด าเนินการของศูนยข์อ้มูลข่าวสาร
     1.  มีการจดัตั้งศูนยข์อ้มูลข่าวสารและจดัสถานท่ีให้
ประชาชนเขา้ตรวจดูขอ้มูล
     2.  มีการแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบเป็นปัจจุบนั
     3.  มีการจดัวางเอกสารขอ้มูลครบตามรายการท่ีก าหนด 
     4.  มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของ อปท.  เก่ียวกบั
การปฏิบติัตาม พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ.  2540
     5.  มีการอบรมหรือให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกบั 
พระราชบญัญติั ขอ้มูลข่าวสาร พ.ศ.  2540
     6.  มีระบบอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทัว่ไป
     7.  มีการจดัเก็บสถิติผูม้ารับบริการ และสรุปผลเสนอ
ผูบ้ริหาร
เ

รายงานการประเมนิ

 -  มีการจดัตั้งศูนยข์อ้มูลข่าวสาร 
 -   มีการแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ี
ผูรั้บผิดชอบเป็นปัจจุบนั
 -  มีการจดัวางเอกสารขอ้มูล
ครบตามรายการท่ีก าหนด 
 - มีการอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรของ อปท
 -  มีการอบรมหรือให้ความรู้แก่
ประชาชนเก่ียวกบั  -.  มีระบบ
อินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการ
ประชาชนทัว่ไป
     -   มีการจดัเก็บสถิติผูม้ารับ
บริการ และสรุปผลเสนอ
ผูบ้ริหาร
 
ข้อเสนอแนะ

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558  ดา้นการ
บริหารจดัการ (1. การ
บริหารภารกิจเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน) 
  (1.1  การด าเนินการของ
ขอ้มูลข่าวสาร)

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

ตัวช้ีวดัทั่วไป  ตามแบบตรวจรับมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มติิที่ 1.  ด้านการบริหารจัดการ
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

กองวิชาการและแผนงาน
งานนิติการ
1. นายนาคินทร์  อินทรสุวรรณ
2. นายพิชญพ์งศ ์ เทิดรัตนพงศ์

กณฑก์ารให้คะแนน
          -  มีการด าเนินการ  6-7  ขอ้
          - มีการด าเนินการ  4-5  ขอ้
          - มีการด าเนินการ  2-3  ขอ้
          - มีการด าเนินการ  1  ขอ้

5
3
1
0

5
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

2  ตรวจสอบหลกัฐานการเผยแพร่  เช่น  หนงัสือน าส่ง
 ภาพถ่าย  หนงัสือขออนุมติั  ขอ้มูลข่าวสาร  ไดแ้ก่ 
     -  แผนยทุธศาสตร์และแผนพฒันา 3 ปี
     -  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
     -  แผนการด าเนินงาน
     - รายงานผลการปฏิบติังานประจ าปี
     - รายงานการประชุมสภาทุกคร้ัง
     - ขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้ง 
     - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
    -  สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้ง
    - ตรวจสอบหลกัฐานการจดัส่งขอ้มูล
   - แผนอตัราก าลงั  3 ปี
   - แผนอตัราก าลงัพนกังานจา้ง  4  ปี

กองวิชาการและแผนงาน
งานประชาสมัพนัธ์
1. นางศิวลี  วงษแ์กว้

 การจดัให้มีช่องทางประจ าส าหรับเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
และผลงานของเทศบาล
     1.  มีบอร์ดประชาสมัพนัธ์ของ เทศบาล ตาม ชุมชน/
หมู่บา้น
     2.  จดัส่งส่ือส่ิงพิมพ ์วารสารประชาสมัพนัธ์ จดหมายข่าว
  แผ่นพบั เผยแพร่หน่วยงานต่าง ๆ หมู่บา้น/ชุมชน
     3.  เผยแพร่รายงานประจ าปี ซ่ึงแสดงรายรับ รายจ่าย 
และผลการด าเนินงานประจ าปี
     4.  หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย/วิทยชุุมชน/
วิทยกุระจายเสียง
     5.  การจดัหน่วยประชาสมัพนัธ์เคล่ือนท่ี/การโมษณา
ผ่านรถกระจายเสียง
     6. การจดัแถลงข่าว/การจดันิทรรศการ
     7.  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  เช่น  เวบ็ไซต ์ เป็นตน้
     8.  อ่ืน ๆ  ระบุ....................................................
เกณฑใ์นการประเมิน
           - มีการด าเนินการ  6  ขอ้  ข้ึนไป
          -  มีการด าเนินการ  4-5 ขอ้
          -  มีการด าเนินการ  2-3 ขอ้
         -  มีการด าเนินการนอ้ยกวา่  2  ขอ้

5
3
1
0

5

รายงานการประเมนิ

มีช่องทางประจ าส าหรับ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและ
ผลงานของเทศบาล เช่น  บอร์ด
ประชาสมัพนัธ์ของเทศบาล  
วารสารประชาสมัพนัธ์  
จดหมายข่าย  วิทยชุุมชน FM 
105.5 MHz   รถโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ของเทศบาล การ
จดัแถลงข่าว   จดันิทรรศการ   
จอ LED  รวมถึงเวบ็ไซต ์   
www.tungsong.com   ซ่ึงมีการ
ด าเนินการ 9 ช่องทางข้ึนไป

ข้อเสนอแนะ 

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558  ดา้นการ
บริหารจดัการ (1. การ
บริหารภารกิจเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน) 
(1.2 การจดัให้มีช่องทาง
ประจ าส าหรับเผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารฯ)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

3. ตรวจสอบหลกัฐาน เอกสาร  เช่น ภาพถ่าย  
หนงัสือแจง้ของ เทศบาลเมืองทุ่งสง รายงานหรือ
หนงัสือแจง้จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

(หมายเหตุ  กรณีท่ีไม่สามารถจดัท าขอ้บญัญติั/เทศ
บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีและประกาศใช้
ภายในวนัท่ี  1  ตุลาคม  เน่ืองจากไม่มีสภาทอ้งถ่ิน  
หรือไม่มีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือกรณีเหคุอ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้
เกิดจากความบกพร่องของทอ้งถ่ิน ให้ตรวจสอบ
หลกัฐานกระบวนการจดัท าของบประมาณปีท่ีผ่านมา)

กองวิชาการและแผนงาน  
งานวิเคราะห์
1.  นางสาวอรภชา  อนุสรณ์

เทศบาลเมืองทุ่งสง  มีการบริหารงบประมาณ  ดงัต่อไปน้ี
     1.  จดัท าขอ้บญัญติั/เทศบญัญติั  งบประมาณ รายจ่าย
ประจ าปี 2558  ให้สามารถใชไ้ดท้นัในวนัท่ี  1  ตุลาคม 2557 
     2.  ส่งส าเนาประกาศงบประมารรายจ่ายให้ผูก้  ากบัดูแล  
ภายใน  15  วนั  นบัตั้งแต่วนัท่ีประกาศ
     3.  จดัท ารายงานขอ้มูลรายรับ - รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ  ภายใน 30
 วนั  นบัจากวนัส้ินงบประมาณ
     4.  ในปีงบประมาณท่ีผ่านมาไม่มีขอ้ทกัทว้งเก่ียวกบัการ
บริหารงบประมาณ  จาก สตง.  หรือ จาก สถจ.  หรือ  จาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
เกณฑ์การให้คะแนน
           -  ด าเนินการครบ  4  ขอ้
          -  ด าเนินการครบ  3  ขอ้
          -  ด าเนินการครบ  2  ขอ้
          -  ด าเนินการนอ้ยกวา่  2  ขอ้

5
3
1
0

5

รายงานการประเมนิ

จดัท าขอ้เทศบญัญติังบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2558  ให้
สามารถใชไ้ดท้นัในวนัท่ี  1  
ตุลาคม 2557  และส่งส าเนา
ประกาศงบประมาณรายจ่าย
ภายใน  15  วนั

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558  ดา้นการ
บริหารจดัการ  (1. การ
บริหารภารกิจเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน) 
(1.6 อปท. มีการบริหาร
งบประมาณ)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

4. ตรวจสอบหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่
     -  ส าเนาหนงัสือเชิญประชุมหรือเอกสารการ
ประชาสมัพนัธ์ฯ ท่ีมีการเผยแพร่อยา่งหลากหลาย
และทัว่ถึง
     -  ส าเนารายงานการประชุมประชาคม ชุมชน/
หมู่บา้นในการรับทราบปัญหาความตอ้งการของ
ประชาชนหรือส าเนารายงานการประชุมในการ
ส่งเสริมกระบวนการจดัท าแผนชุมชน/หมู่บา้น
     -  ส าเนารายงานการประชุมประชาคมในระดบั
ต าบล หรือทอ้งถ่ิน  หรือการประชุมคณะกรรมการ
พฒันาทอ้งถ่ิน หรือคณะกรรมการสนบัสนุนการ
จดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ท่ีมีการน าปัญหาความ
ตอ้งการ/ขอ้เสนอแนะจากการประชุมประชาคม
ชุมชน/หมู่บา้นหรือแผนชุมชนมาวิเคราะห์และ
จดัล าดบัความส าคญั
     -  แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ 2558-2560) มีโครงการ/
กิจกรรมท่ีเป็นขอ้เสนอของประชาคมหรือแผน
ชุมชนปรากฎไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  70
(กองวิชาการและแผนงาน งานวิเคราะห์)

อปท.  ไดส่้งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
วางแผนพฒันาทอ้งถ่ิน
    1.  มีการจดัประชุมประชาคม  หรือส่งเสริมกระบวนการ
แผนชุมชนเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอจากชุมชน/
หมู่บา้น
    2.  มีการน าปัญหาความตอ้งการ/ขอ้เสนอแนะจากการ
ประชุมประชาคมและแผนชุมชน มาวิเคราะห์และจดัล าดบั
ความส าคญั
   3.  มีโครงการ/กิจกรรมจากการประชุมประชาคม  และ
แผนชุมชนมาบรรจุไวใ้นแผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 - 
2560) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ของโครงการ/กิจกรรมใน
แผนพฒันาสามปี
เกณฑ์การให้คะแนน

          -  ด าเนินการครบทั้ง  3  รายการขา้งตน้
          - ด าเนินการเพียง  2  รายการขา้งตน้
          -  ด าเนินการเพียง  1  รายการขา้งตน้
          -  ไม่มีการด าเนินการตามรายการขา้งตน้

กองวิชาการและแผนงาน
งานวิเคราะห์
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รายงานการประเมนิ

1.  มีการจดัประชุมประชาคม 
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอจากชุมชน   
2.  มีการน าปัญหาความ
ตอ้งการ/ขอ้เสนอแนะจากการ
ประชุมประชาคม  มาวิเคราะห์
และจดัล าดบัความส าคญั 
3.  มีโครงการจากการประชุม
ประชาคม    มาบรรจุใน
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.
2558-2560)  คิดเป็นร้อยละ  
86.32 %  โดยเปรียบเทียบจาก
โครงการท่ีบรรจุในแผนพฒันา
สามปี (พ.ศ.2558-2560)  จ านวน
  117  โครงการ   โครงการจาก
ขอ้เสนอของประชาคม  จ  านวน 
 101  โครงการ

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558 ดา้นการ
บริหารจดัการ  (2. การ
บริหารงานเพ่ือให้เกิด
ผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของ 
อปท.) (2.2 การสนบัสนุน
การขบัเคล่ือนแผนชุมชนสู่
การพฒันาทอ้งถ่ินและ
จงัหวดับูรณาการ)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

5. ตรวจสอบจ านวนโครงการในแผนพฒันาสามปี
และน ามาเปรียบเทียบกบัโครงการท่ีปรากฏใน
ขอ้บญัญติั/เทศบญัญติังบประมาณ รายจ่ายประจ าปี 
และโครงการท่ีไดรั้บงบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐ 
ตลอดจนเงินนอกงบประมาณ คิดเป็นร้อยละเท่าใด
ของจ านวนโครงการท่ีก าหนดไวใ้นแผนพฒันา ฯ 
เฉพาะปี 2558  
     - เอกสารหลกัฐานท่ีแสดงวา่ อปท.  ไดรั้บ
งบประมาณจากภาครัฐ  หรือเอกชน
กองวิชาการและแผนงาน
งานวิเคราะห์
1. นางจารุวรรณ  ศรีขวญัช่วย

อปท.  น าโครงการในแผนพฒันาสามปี (2558-2560)            
    มาด าเนินการตามแผนฯ  โดยใชเ้งินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี หรือเงินนอกงบประมาณ (เฉพาะโครงการท่ี
ก าหนดไวใ้นแผนพฒันา ฯ  ปี  2558)
     1.  มากกวา่ร้อยละ  70
     2.  มากกวา่ร้อยละ  60  แต่ไม่เกินร้อยละ  70
     3.  ร้อยละ  50 - 60 
     4.  นอ้ยกวา่ร้อยละ  50
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รายงานการประเมนิ  

ตรวจสอบจากแผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปี 2558  
จ านวนโครงการทั้งหมดใน
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.
2558-2560)  จ านวน 117   
โครงการ  น ามาจดัท าแผนการ
ด าเนินงาน  จ  านวน  106 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  90.59 
 %

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558 ดา้นการ
บริหารจดัการ  (2. การ
บริหารงานเพ่ือให้เกิด
ผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของ 
อปท.) (2.3 เทศบาลน า
โครงการในแผนพฒันา
สามปีมาด าเนินการตามแผน)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

6.  ตรวจสอบหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ 
 - เอกสารประกอบกระบวนการจดัท ายทุธศาสตร์การพฒันา
ตามระเบียบ มท. วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันา อปท. พ.ศ. 2548 
และหนงัสือสัง่การแนวทางการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินของ 
มท. ไดแ้ก่ ส าเนารายงานการประชุมประชามคม รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินและคณะกรรมการ
สนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน, ขอ้มูลพ้ืนฐานและ
ขอ้มูลอ่ืนๆ, ปัญหาความตอ้งการประชาชน,  รูปเล่มแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.
 - เอกสารแสดงวา่โครงการพฒันาของ อปท.สอดคลอ้งกบั
ผลผลิตของยทุธศาสตร์การพฒันาท่ีก าหนด และตรงตาม
แนวทางและค่าเป้าหมาย ในการพฒันา , รูปเล่มของ
แผนพฒันาสามปี
 - มีการก าหนด kpi ในแผนยทุธศาสตร์การพฒันาและ
แผนพฒันาสามปี , คณะกรรมการการติดตามและประเมินผล
แผนทอ้งถ่ินก าหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลท่ีแสดงให้เห็นวา่ อปท. มีการประเมินแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันาสามปี
ประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินก าหนดแนวทางและวิธีการใน
การติดตามและประเมินผล, ส าเนารายงานผลการติดตามและ
ประเมินผล , ส าเนารายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลท่ีแสดงให้เห็นวา่ อปท. มีการ
ประเมินแผนยทุธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันาสามปี

การน าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาไปใชใ้นการจดัท า
แผนพฒันาสามปี
 1. อปท. มีการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาท่ีสอดคลอ้ง
กบัยทุธศาสตร์จงัหวดั และมีการวางในทางการพฒันาไวใ้น
แผนยทุธศาสตร์การพฒันาและแปลงสู่แผนพฒันาสามปี
 2. โครงการพฒันาของ อปท. ในแผนพฒันาสามปี
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.
3. ในแผนยทุธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันาสามปีของ 
อปท. มีการก าหนดตวัช้ีวดัไว ้ และวางแนวทางในการ
วดัผลการด าเนินการจริง
เกณฑ์การให้คะแนน

  -  จดัท าได ้3 ขอ้
 -  จดัท าได ้2 ขอ้
 - จดัท าได ้1 ขอ้ 
 - ไม่ไดด้ าเนินการจดัท า

กองวิชาการและแผนงาน
งานวิเคราะห์
1. นางจารุวรรณ  ศรีขวญัช่วย
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รายงานการประเมนิ

ด าเนินการครบทั้ง 3 ขอ้

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558 ดา้นการ
บริหารจดัการ  (2. การ
บริหารงานเพ่ือให้เกิด
ผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของ 
อปท.) (2.4 การน าแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาไปใช้
ในการจดัท าแผนพฒันา
สามปี)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

7.  ตรวจสอบหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่
     - ค าสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลครบ
ทุกภาคส่วน
     - รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล
     - รายงานผลการติดตามและประเมินผล
     -  รายงานการประชุมสภาทอ้งถ่ินและ
คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน
     - การประกาศผลการติดตามและประเมินผล
     - หลกัฐานการบนัทึกผลการติดตามในระบบ e-plan

กองวิชาการและแผนงาน
งานวิจยัและประเมินผล
1.  นางอารีย ์ รักษศ์รีทอง
2. น.ส.อนุสรา  ข  าจิตต์

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินตามระเบียบฯ
     1.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินด าเนินตามแผนติดตามฯ และบนัทึกผลการติดตาม  
รวมทั้งลงขอ้มูลในระบบ e-plan ครบถว้น  เสนอต่อ
ผูบ้ริหาร อปท.  แลว้ผูบ้ริหาร อปท. รายงานผลให้สภา อปท.
 คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน   และประกาศให้ประชาชน
ทราบ 
     2.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินด าเนินตามแผนติดตามฯ และบนัทึกผลการติดตาม  
รวมทั้งลงขอ้มูลในระบบ e-plan ครบถว้น  เสนอต่อ
ผูบ้ริหาร อปท. 
     3.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินด าเนินตามแผนติดตามฯ และบนัทึกผลการติดตาม  
รวมทั้งลงขอ้มูลในระบบ e-plan ครบถว้น  แต่ไม่ได้
รายงานผลให้บริหาร อปท.  ทราบ
     4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินไม่ไดด้ าเนินตามแผนติดตามฯ หรือบนัทึกผลการ
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รายงานการประเมนิ

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล  ด าเนินการติดตาม
และประเมินผล และ เสนอต่อ
ผูบ้ริหาร อปท. แลว้  ผูบ้ริหาร 
อปท. รายงานผลให้สภา อปท.  
อีกทั้งประกาศให้ประชาชน
ทราบ และมีการบนัทึกขอ้มูลใน
ระบบ e-plan  ครบถว้น

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558  ดา้นการ
บริหารจดัการ  (2. การ
บริหารงานเพ่ือให้เกิด
ผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของ 
อปท.) (2.5 การติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินตามระเบียบ ฯ)
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ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

8. ตรวจสอบหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นวา่ผลการ
ด าเนินงานของส่วนราชการเป็นไปตามขอ้ตกลงการ
ปฏิบติัราชการหรือไม่  โดยอาจน าขอ้ตกลงการปฏิบติั
ราชการมาเปรียบเทียบกบัผลการปฏิบติัราชการ
ประจ าปี

กองวิชาการและแผนงาน
งานวิจยัและประเมินผล
1.  นางอารีย ์ รักษศ์รีทอง

อปท.  ด าเนินการจดัท าขอ้ตกลงในการปฏิบติัราชการ
ระหวา่งส่วนราชการกบัผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
     1.  มีการจดัท าขอ้ตกลงทุกส่วนราชการในสงักดั อปท. 
และมีการปฏิบติัตามขอ้ตกลง
     2.  มีการจดัท าขอ้ตกลงไม่ครบทุกส่วนราชการและมี
การปฏิบติัตามขอ้ตกลง
     3.  มีการจดัท าขอ้ตกลงไม่ครบทุกส่วนราชการ และไม่มี
การปฏิบติัตามขอ้ตกลงหรือมีแต่ไม่ครบทุกส่วนราชการ
     4.  ไม่มีการจดัท าขอ้ตกลง
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รายงานการประเมนิ

มีการจดัท าขอ้ตกลงการปฏิบติั
ราชการระหวา่งส่วนราชการกบั
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  และมีการ
ปฏิบติัตามขอ้ตกลง  อีกทั้งมี
การประเมินการปฏิบติัราชการ
ตามขอ้ตกลง

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558  (2. การ
บริหารงานเพ่ือให้เกิด
ผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของ 
อปท.) (2.6 อปท.
ด าเนินการจดัท าขอ้ตกลง
การปฏิบติัราชการระหวา่ง
ส่วนราชการกบัผูบ้ริหาร)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

9. การจดัท าแผนการด าเนินงานของ อปท. 
-ระเบียบ มท.วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาของ อปท. 
พ.ศ.2548 ขอ้ 10 , 11 ,26 และ 27
ตรวบสอบหลักฐานเอกสาร

- เอกสารเทศบญัญติั/ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2558
- หนงัสือแจง้แผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการอ่ืน
 ท่ีตอ้งการด าเนินการในพ้ืนท่ีของ อปท. ใน
ปีงบประมาณ 2558
- แผนการด าเนินงานของ อปท.
-เอกสารหลกัฐานการด าเนินงานตามแผน ฯ เพ่ือ
เปรียบเทียบกบัโครงการ/กิจกรรมท่ีปรากฎใน
แผนการด าเนินงาน
หมายเหตุ  กรณี อปท. ไม่สามารถตั้งงบประมาณให้
แลว้เสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด อปท. ตอ้งจดัท า
แผนการด าเนินงานภายใน 30 วนั  นบัแต่วนัท่ีตั้ง
งบประมาณด าเนินการหรือไดรั้บแจง้แผนงาน/
โครงการจากหน่วยราชการอ่ืน ๆ

อปท. จดัท าแผนการด าเนินงานและไดด้ าเนินการตาม
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2558
1. จดัท าแผนการด าเนินงานแลว้เสร็จภายในเดือนธนัวาคม 
2557  และไดด้ าเนินการตามแผนฯ  มากกวา่ร้อยละ 80 ข้ึน
ไป
2. จดัท าแผนการด าเนินงานแลว้เสร็จภายในเดือนธนัวาคม 
2557  และไดด้ าเนินการตามแผนฯ  ร้อยละ 50-80
3.  จดัท าแผนการด าเนินงานแลว้เสร็จภายในเดือนธนัวาคม 
2557  และไดด้ าเนินการตามแผนฯ  นอ้ยกวา่ร้อยละ 50
4. ไม่ไดจ้ดัท าแผนการด าเนินงาน  หรือจดัท าแลว้เสร็จเกิน
เดือนธนัวาคม 2557

กองวิชาการและแผนงาน
งานวิเคราะห์
1. นางจารุวรรณ  ศรีขวญัช่วย
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รายงานการประเมนิ

 - ประกาศใชแ้ผนด าเนินงาน
เม่ือวนัท่ี  25  ธ.ค.2557  
 - ด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินงาน  ดงัน้ี  จากแผนการ
ด าเนินงาน  106 โครงการ  
ด าเนินการแลว้เสร็จ จ  านวน  96
 โครงการ  คิดเป็น  90.57

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558  (3. การ
บริหารภารกิจอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดความ
คุม้ค่าเชิงภารกิจ) (3.3 อปท.
 จดัท าแผนการด าเนินงาน
และไดด้ าเนินการตาม
แผนการด าเนินงาน  
ประจ าปีงบประมาณ 2558)



116

หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

10.  การตั้งงบประมาณรายจ่าย งบลงทุนหมวด
ครุภณัฑท่ี์ดิน และส่ิงก่อสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558
 -  ตรวจสอบขอ้บยัญติั/เทศบญัญติังบประมาณ

กองวิชาการและแผนงาน  
งานวิเคราะห์
1.  นางสาวอรภชา  อนุสรณ์

การตั้งงบประมาณรายจ่าย งบลงทุนหมวดครุภณัฑท่ี์ดิน 
และส่ิงก่อสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เกณฑก์ารให้คะแนน
 เกินร้อยละ 15 ข้ึนไป
 เกินร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 15
 เกินร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10
 ไม่เกินร้อยละ 5
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รายงานการประเมนิ

งบลงทุนปี 2558 ตั้งไว ้
42,312,660  บาท  รายไดไ้ม่รวม
เงินอุดหนุน  231,025,000  บาท 
 คิดเป็นร้อยละ  18.32

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558  (3. การ
บริหารภารกิจอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดความ
คุม้ค่าในเชิงภารกิจ) (3.4  
การตั้งงบประมาณรายจ่าย 
งบลงทุนหมวดครุภณัฑ์
ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)



117

หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

11.  ตรวจสอบหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่
     - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล ฯ ท่ีมีผูแ้ทน
ชุมชนองคก์รภาคประชาชน  ภาคเอกชน จ านวน  2  คน
ร่วมเป็นกรรมการ (หนงัสือ มท. ท่ี มท  0892.42/ว 435 ลว
 11 ก.พ.  2548) 
     -  รายงานการประชุม
     -  รายงานผลการประเมินผลและเสนอแนวทางแกไ้ข
และพฒันาการปฏิบติังานใหค้รบทั้ง 4 ดา้น  เก่ียวกบั
  1.  ผลสมัฤทธ์ิของภารกิจ
  2.  คุณภาพการบริการ
  3.  ความคุม้คา่ของภารกิจ
  4.  ความพึงพอใจของประชาชน
     - ผูบ้ริหารพิจารณาผลการประเมินและสั่งการเสนอ
แนวทางการแกไ้ขและพฒันาการปฏิบติังาน
     -  การประเมินผลการปฏิบติัราชการ อปท. สามารถน า
ผลการประเมินของ  core team  ในปีท่ีผา่นมาให้
คณะกรรมการประเมินผลวิเคราะห์ โดยไมจ่  าเป็นตอ้ง
สร้างเคร่ืองมือ ประเมินใหม ่ 
กองวิชาการและแผนงาน
งานวิจยัและประเมินผล
1. นางอารีย ์ รักษศ์รีทอง

  มีการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินผลการปฏิบติั
ราชการของ อปท. และเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดีของ อปท.  ซ่ึงมีบุคคลภายนอกร่วมเป็น
กรรมการ
     1.  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีของ อปท.
     2. จดัประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาผลการ
ประเมินผลการปฏิบติัราชการให้ครบถว้นทั้ง 4 ดา้น  
เก่ียวกบั
       2.1  ผลสมัฤทธ์ิของภารกิจ
       2.2  คุณภาพการบริการ
       2.3  ความคุม้ค่าของภารกิจ
       2.4  ความพึงพอใจของประชาชน
     3.  ประชุมสรุปผลการประเมิน  
     4.  เสนอผูบ้ริหารเพ่ือพิจารณาสั่งการ
เกณฑ์การให้คะแนน  
     -  ด าเนินการตามขอ้  1-4  
     -  ด าเนินการตามขอ้  1-3
     -  ด าเนินการตามขอ้  1-2 
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รายงานการประเมนิ

1.  แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผล
2. จดัประชุมคณะกรรมการฯ 
เพ่ือพิจารณาผลการประเมินการ
ปฏิบติัราชการให้ครบถว้น  ทั้ง 4
 ดา้น (คุณภาพการบริการ , 
ความพึงพอใจของประชาชน, 
ผลสมัฤทธ์ิของภารกิจ, ความ
คุม้ค่าของภารกิจ)
3. ประชุมสรุปผลการประเมินผล
4. เสนอผูบ้ริหารเพ่ือพิจารณา
สั่งการ

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558  ดา้นการ
บริหารจดัการ  (7. การ
ประเมินผลการปฏิบติังาน) 
(7.1มีการวิเคราะห์และ
สรุปผลการประเมินผลการ
ปฏิบติัราชการของ อปท. 
และเขา้ท่ีประชุม
คณะกรรมการประเมินผล
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี
ของ อปท.)
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

12.  ตรวจสอบหลกัฐาน
     -  รายงานการประชุมของคณะกรรมการ
ประเมินผลตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดีของ อปท.

กองวิชาการและแผนงาน
งานวิจยัและประเมินผล
1. นางอารีย ์ รักษศ์รีทอง

จ านวนเร่ืองท่ีเทศบาลด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงจากขอ้สั่ง
การของผูบ้ริหาร ตามขอ้ 7.1
    เกณฑ์การให้คะแนน

       จ านวน  3  เร่ือง  (ระบุช่ือเร่ือง)
  1. โครงการจา้งเหมาจดัความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บา้นเมืองภายในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
  2. โครงการชุมชนไร้ถงั  .
  3. จา้งเหมาปรับแต่งแนว-ระดบั  และก าจดัวชัพืชวสัดุส่ิง
ปฏิกูลในล าคลอง , ล าเหมือง  จุดรับน ้าทิ้งสาธารณะฯ   และ
ลอกท่อ , รางระบายน ้า ถนน – ซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง
     จ านวน  2   เร่ือง  (ระบุช่ือเร่ือง)
1..................................................................
2..................................................................
     จ านวน  1   เร่ือง  (ระบุช่ือเร่ือง)
1..................................................................
     ไม่มีการด าเนินการ
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รายงานการประเมนิ

1. ข้อเสนอแนะจากการส ารวจ

ความพึงพอใจ  3 เร่ือง  ดังนี้

- แกปั้ญหาการจอดรถไม่เป็น
ระเบียบ จอดรถกีดขวาง
การจราจร  โดยเฉพาะใกล้
บริเวณส่ีแยกหรือบริเวณ
โรงเรียน  รวมทั้งการจอดรถ
ซอ้นคนัท าให้การจราจรติดขดั
- จดับริเวณท่ีจอดรถให้มีความ
สะดวก  มีเจา้หนา้ท่ีเทศกิจคอย
ดูแล
- เร่งจบักุมการขบัรถสวนเขา้
ไปบนถนน  One  Way
- จดัระเบียบพอ่คา้แม่คา้ท่ีขาย
ของเกะกะบนทางเทา้
ข้อส่ังการของผู้บริหารตาม

ข้อเสนอแนะจากการส ารวจ

ความพึงพอใจ

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558  ดา้นการ
บริหารจดัการ (7. การ
ประเมินผลการปฏิบติังาน) 
(7.2 จ านวนเร่ืองท่ีเทศบาล
ด าเนินการแกไ้ขปรับปรุง
จากขอ้สั่งการของผูบ้ริหาร 
ตามขอ้ 7.1)



119

หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

 โครงการจา้งเหมาจดัความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง
ภายในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
2.ข้อเสนอแนะจากการส ารวจ

ความพึงพอใจ

-  รณรงค์ให้คัดแยกขยะเพือ่ลด

ปริมาณขยะของเมอืง

ข้อส่ังการของผู้บริหารตาม

ข้อเสนอแนะจากการส ารวจ

ความพึงพอใจ

 - โครงการชุมชนไร้ถัง 

3. ข้อเสนอแนะจากการส ารวจ

ความพึงพอใจ

- การขุดลอกคูคลองเพือ่การ

ระบายน า้ในล าคลองทุกสาย

เป็นประจ า  ขจัดส่ิงกีดขวางทาง

ไหลของน า้  เช่น  กิ่งไม้  ต้นไม้ 

 ขยะ
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

ข้อส่ังการของผู้บริหารตาม

ข้อเสนอแนะจากการส ารวจ

ความพึงพอใจ   

- จา้งเหมาปรับแต่งแนว-ระดบั  
และก าจดัวชัพืชวสัดุส่ิงปฏิกูล
ในล าคลอง , ล าเหมือง  จุดรับ
น ้าทิ้งสาธารณะฯ   และลอกท่อ ,
 รางระบายน ้า ถนน – ซอยต่าง ๆ
 ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
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หัวข้อการประเมิน/

หลักฐานทีต้่องตรวจประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทีไ่ด้

รายงานการประเมิน/

ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ

ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี  2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

13. ติดตามเร่ืองการจดัท างบประมาณของ อปท. 
 - ระเบียบ มท. วา่ดว้ยวิธีการงบประมาณของ อปท. 
พ.ศ. 2541  และแกไ้ขเพ่ิมเติม ขอ้  23 
ตรวจสอบหลกัฐานจาก  ขอ้ทกทว้งของ สตง. /
จงัหวดั/บุคลากร สถ. หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมายเหตุ  ถา้ไม่มีหน่วยงานเขา้ตรวจสอบไม่ตอ้ง
น ามาเป็นฐานในการค านวณคะแนน

ภารกิจกองท่ีเก่ียวขอ้ง  
กองวิชาการและแผนงาน
1.  นางสาวราตรี  ชนะศกัด์ิ
2. นางสาวอรภชา  อนุสรณ์

มีการทกัทว้งดา้นการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ 2558  และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม จาก
หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีตรวจสอบ
     1.  ไม่มี
     2.   มี  1 เร่ือง
     3.  มี  2  เร่ือง
     4.  มี  3  เร่ือง ข้ึนไป

5
3
1
0

รายงานการประเมนิ

  -  ไม่มี

การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 ประจ าปี  2558 ดา้นการ
บริหารการเงินการคลงั (1. 
การจดัท างบประมาณและ
การพสัดุ) (1.1 มีการ
ทกัทว้งดา้นการตั้ง
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2557  
และงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม จากหน่วยงานท่ีมี
หนา้ท่ีตรวจสอบ)


