
 

 
 
 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดพิมำน 
ที่ 153/๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งให้พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงจัดเตรยีมเอกสำรข้อมูล 
ตรวจประเมินประสิทธิภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (LPA) ประจ ำปี ๒๕๖๕ 

…………………………….. 
 

  ด้วยคณะท ำงำน (Core Team) ตรวจประเมินประสิทธิภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(Local Performance Assessment:LPA)  ประจ ำปี ๒๕๖๕ ก ำหนดตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ภำยในปีงบประมำณเป็นประจ ำทุกปี  
   เพื่อให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเปน็ไปด้วยควำมเรียบร้อยแล้ว อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ
๕๙ ประกอบมำตรำ ๖๐ แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งให้พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลกุดพิมำน ปฏิบัติงำนจัดเตรียมเอกสำรข้อมูลตรวจประเมินประสิทธิภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ประจ ำปี ๒๕๖๕  ดังรำยละเอียดแนบท้ำยค ำสั่งนี้ 
 

  ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ มีควำมเสียสละ อย่ำให้เกิดควำม
เสียหำยแก่ทำงรำชกำร หำกมีปัญหำอุปสรรคใดให้รำยงำนผู้บริหำรทรำบต่อไป 
 

ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่   1   เดอืน  เมษำยน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
                                                            (ลงช่ือ)  นำงนำฏธยำน์  แสนประสิทธ์ิ 
                                (นำงนำฏธยำน์  แสนประสทิธ์ิ) 
                                    นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลกุดพิมำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางผู้รับผิดชอบจัดเตรียมเอกสารข้อมูลตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประจ าปี ๒๕๖๕   

(แนบท้ำยค ำสัง่ อบต.กุดพิมำน ที่ 153/๒๕๖๕  ลงวันที่  1  เมษำยน  ๒๕๖๕ 

 
 

ด้านท่ี 1 เกณฑ์การประเมิน ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
๑ .การบริห ารจั ดการ 
หน่วยท่ี  ๑  การจัดท า
ฐ า น ข้ อ มู ล แ ล ะ ก า ร
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการน า
โครงการการบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะโดยตรงในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ปี2564 มาจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่าย 

-นำยศิพิสิษฐ์ นำคบุญธรรม 
 

ก ำกับ ดูแล 

 ๒. แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความเชื่อมโยงหรือ
สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

-นำยศิพิสิษฐ์ นำคบุญธรรม 
 

 

 3. อปท.มีแนวทางการติดตามและประเมิน 
ผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

-นำยศิพิสิษฐ์ นำคบุญธรรม  

 4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดน าโครงการ
พัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 
– 2565) ท่ีได้ผ่านกระบวนการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ/ระดับ
จังห วัด  ม าด า เนินการ โดยใช้ เงินงบ 
ประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพ่ิมเติมหรือ
เงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

-นำยศิพิสิษฐ์ นำคบุญธรรม 
 

 

 5. อปท.มีการน ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2580) มาเป็นกรอบใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้ อ 
บัญ ญั ติ ห รือ เทศบัญ ญั ติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2564 

-นำยศิพิสิษฐ์ นำคบุญธรรม 
 

 

ห น่ ว ย ท่ี  2  ก า รป รั บ
สมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. ร้อยละของข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีด าเนินการ
ส าเร็จลุล่วง 

-ว่ำที่ร้อยโทวิจิตร เลิศขุนทด 
-นำงสำวณัฐฐำพร พื้นตระกูล 
-ทุกกอง/งำน 

 

 7. ช่องทางการสื่อสารท่ีหลากหลายเพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนท่ีจะ
ติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล หรือแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ 
อปท.  

-ว่ำที่ร้อยโทวิจิตร  เลิศขุนทด 
-นำงสำวณัฐฐำพร พื้นตระกูล 

-ทุกกอง/งำน 

 

 8 . ก ารประ เมิ นความ พึ งพ อใจข อง
ประชาชน ณ  จุดบริ การขององค์ก ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ( Citizen 
Feedback) 

-ว่ำที่ร้อยโทวิจิตร  เลิศขุนทด 
-นำงสำวณัฐฐำพร พื้นตระกูล 

-ทุกกอง/งำน 

 



-๒- 

 

๑. ผู้รับการประเมิน  ด้านท่ี ๑  (จ่าเอกศักดา ประดับวงศ์ หัวหน้าส านักปลัด ควบคุม ก ากับดูแล) 
  ๑.๑ นำยศิพิสิษฐ์  นำคบุญธรรม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
  1.2 ว่ำที่ร้อยโทวิจิตร  เลิศขุนทด นักจัดกำรงำนทั่วไป 
  1.3 นำยณัฐวัฒน์ เฉลิมธนโรจน ์ นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน 
  ๑.4 นำงสำวณัฐฐำพร  พื้นตระกูล เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
  1.5 นำงสำวนันทิชำ พลสมัคร์  นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
  1.6 นำยอ ำนำจ พำขุนทด เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
  1.7 นำยภำณุพงษ์ ชอบสะอำด  ผช.นักวิชำกำรสิง่แวดล้อม 
  มีหน้าท่ี  จัดเตรียมแฟ้มและเอกสำร ตรวจสอบควำมสมบรูณ์ของข้อมูล และช้ีแจงรบักำร
ตรวจจำกคณะกรรมกำรฯ  

......................................... 
 

 
 
 
 
 
 

ด้านท่ี 1 เกณฑ์การประเมิน ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
 9. อปท.มีการบริหารจัดการลดพลังงาน 

(ไฟฟ้า) ของหน่วยงาน 
-จ่ำเอกศักดำ ประดับวงศ์ 
-นำงลัดดำพร ณ รำชสีมำ 

 

 10. อปท.มีการด าเนินการตามมาตรการ
ป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีในการ
บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา 

-จ่ำเอกศักดำ ประดับวงศ์ 
-ว่ำที่ร้อยโทวิจิตร  เลิศขุนทด 
 

 

หน่วย ท่ี  3  ระบบการ
ควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน 

11. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การควบคุมภายในและการจัดท ารายงาน
ระดับหน่วยงานของรัฐ ตามแบบ ปค.1 
แบบ ปค.4 แบบ ปค.5 และแบบ ปค.6 

-นำยณัฐวัฒน์ เฉลิมธนโรจน ์
-ทุกกอง/งำน 
 

 

 12. ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจ 
สอบได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ฯ 
ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 

-นำยณัฐวัฒน์ เฉลิมธนโรจน ์
 

 

 13. การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ
หน่วยงานของรัฐตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 

-นำยศิพิสิษฐ์ นำคบุญธรรม  

หน่วยท่ี ๔ การด าเนิน 
งานตามนโยบายของ
จังหวัด 

14. จ านวนกิจกรรมท่ี อปท.ด าเนินการใน
โครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาด
ท้ังจังหวัด” ประจ าปี 2564  

-นำงสำวนันทิ ชำ พลสมัคร์   
-นำยภำณุพงษ์ ชอบสะอำด  

 

 15. การออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง 
การจัดการขยะมลูฝอย 

-นำงสำวนันทิชำ พลสมัคร์   
-นำยอ ำนำจ พำขุนทด 
-นำยภำณุพงษ์ ชอบสะอำด  

 



 
-3- 

ด้านท่ี 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
ด้านท่ี 2 เกณฑ์การประเมิน ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

หน่วย ท่ี๑  ความสอด 
คล้องเชิงยุทธศาสตร์ 

16. การจัดท าแผนอัตราก าลังสามปี  -จ่ำเอกศักดำ ประดับวงศ์ 
-นำงสำวจิลมิกำ  พึขุนทด 

ควบคุม 
ก ำกับ 

 17. การออกค าสั่งด้านการบริหารงาน
บุคคล 

-นำงสำวจลิมิกำ  พึขุนทด  

 18. การพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge 
Management)  โด ย ก า ร อ บ ร ม ห รื อ
ฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัด
เอง 

-นำงสำวจลิมิกำ  พึขุนทด  

 
 

19. การพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge 
Management) โด ย ก า รส่ ง บุ คล า ก ร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับการ
อบรมหรือ ฝึกอบรมหรือ ฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

-นำงสำวจลิมิกำ  พึขุนทด  

หน่วยท่ี 2 ประสิทธิภาพ
ของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

20. ระดับความส าเร็จของการประเมินผล
การป ฏิ บั ติ งานของข้ า ราช การห รื อ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

-นำงสำวจลิมิกำ  พึขุนทด  

 21. การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

-นำงสำวจลิมิกำ  พึขุนทด  

 22. การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือ
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

-นำงสำวจลิมิกำ  พึขุนทด  

 23. ระดับความส าเร็จของการบันทึก
ข้อมูลปรับปรุงและแก้ไขทะเบียนประวัติ
อิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างในระบบศูนย์บริการ
ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR)ให้
ถูกตอ้ง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

-นำงสำวจลิมิกำ  พึขุนทด  

หน่วยท่ี 3 คุณภาพชีวิต
และความสมดุลของชีวิต
กับการท างาน 

24. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานท่ี
ท างานท่ีน่าอยู่และน่าท างาน 

-นำงสำวจลิมิกำ  พึขุนทด  

หน่วยท่ี 4 การด าเนิน
กิจการสภาท้องถิ่น 

25. การบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูล
เลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นให้
ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

-ว่ำที่ร้อยโทวิจิตร  เลิศขุนทด  

 
 



 
-๔- 

 
ด้านท่ี 2 เกณฑ์การประเมิน ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

 26. การอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติ 
งานและมีการจัดเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย
และระเบียบท่ีส าคัญให้แก่สภาท้องถิ่น 

-ว่ำที่ร้อยโทวิจิตร  เลิศขุนทด  

 27. การพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

ว่ำที่ร้อยโทวิจิตร  เลิศขุนทด  

 28. การก าหนดสมัยประชุมสามัญการ
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ และการนัด
ประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี 2564 

ว่ำที่ร้อยโทวิจิตร  เลิศขุนทด  

 29. การเสนอและส่งส าเนาร่างข้อบัญญัติ 
/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

-จ่ำเอกศักดำ ประดับวงศ์ 
-ว่ำที่ร้อยโทวิจิตร  เลิศขุนทด 

 

 30 . การตั้ งคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาร่ างข้ อ บัญ ญัติ /เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 

-ว่ำที่ร้อยโทวิจิตร  เลิศขุนทด  

 31. การเสนอและพิจารณาค าแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2564 

-ว่ำที่ร้อยโทวิจิตร  เลิศขุนทด  

 32. การจัดท ารายงานของคณะกรรมการ
แปรญั ตติต ามข้ อ  5 0  ข อง ระ เบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

ว่ำที่ร้อยโทวิจิตร  เลิศขุนทด  

 33. การจัดท ารายงานการประชุมสภา
ท้องถิ่น 

-ว่ำที่ร้อยโทวิจิตร  เลิศขุนทด  

 

๒. ผู้รับการประเมิน  ด้านท่ี ๒ (จ่าเอกศักดา ประดับวงศ์ หัวหน้าส านักปลัด ควบคุม ก ากับดูแล) 
  ๒.๑ นำงสำวจลิมิกำ  พึขุนทด นักทรัพยำกรบุคคล  
  ๒.๒ ว่ำที่ร้อยโทวิจิตร  เลิศขุนทด นักจัดกำรงำนทั่วไป  
  มีหน้าท่ี  จัดเตรียมแฟ้มและเอกสำร  ตรวจสอบควำมสมบรูณ์ของข้อมูล ช้ีแจงรับกำรตรวจ
จำกคณะกรรมกำรฯ 
 

......................................... 
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ด้านท่ี ๓ การบริหารงานการเงินและบัญชี 

 
 
 

ด้านท่ี 3 เกณฑ์การประเมิน ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
การบริหารงานการเงินและ

การคลัง 
หน่วยท่ี 1 การจัดเก็บ
รายได ้

34 . มี การออกข้ อ บัญ ญัติ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจากการค้าน้ ามัน ยาสูบและผู้
เข้าพักในโรงแรม 

-นำงลัดดำพร ณ รำชสีมำ 
-นำงสำวอรนำถ  มะลสิิน 
 
 

 

 3 5 . จ า น ว น ผู้ ช า ร ะ ภ า ษี แ ล ะ
ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจากการค้าน้ ามัน, ยาสูบ และผู้
เข้าพักในโรงแรมต่อจ านวนผู้ท่ีอยู่ ใน
ข่ายต้องช าระโดยรวมในปี ๒๕๖4 

-นำงลัดดำพร ณ รำชสีมำ 
-นำงสำวอรนำถ  มะลสิิน 

 

 36. การเร่งรัดติดตามทวงถามผู้ค้าง
ช าระภาษีและค่าธรรม เนียมบ ารุ ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้า
น้ ามัน ยาสูบและผู้เข้าพักในโรงแรม 
เพ่ือให้ช าระเงินภายในระยะเวลา ท่ี
ก าหนด 

-นำงลัดดำพร ณ รำชสีมำ 
-นำงสำวอรนำถ  มะลสิิน 

 

 37. มีการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
ท้องถิ่น และได้จัดเก็บตามพระราช 
บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

-นำงลัดดำพร ณ รำชสีมำ 
-นำงสำวอรนำถ  มะลสิิน 
-นำงสำวนันทิชำ พลสมัคร ์
-นำยอ ำนำจ  พำขุนทด 

 

 38. การจัดท าแผนท่ีแม่บทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

-นำงลัดดำพร ณ รำชสีมำ 
-นำงสำวอรนำถ  มะลสิิน 

 

 39. จ านวนผู้เสียภาษีป้ายเปรียบเทียบ
กับปี 2563 (เกิดสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 
2019 ในปี 2563-2564) 

-นำงลัดดำพร ณ รำชสีมำ 
-นำงสำวอรนำถ  มะลสิิน 

 

 40. จ านวนเงินภาษีป้ายเปรียบเทียบ
กับ ปี 2563 (เกิดสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 
2019 ในปี 2563-2564) 

-นำงลัดดำพร ณ รำชสีมำ 
-นำงสำวอรนำถ  มะลสิิน 

 

 41. จ านวนผู้เสียค่าธรรมเนียม และใบ 
อนุญ าตตาม พ ระราช บัญ ญั ติ ก า ร
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 เปรียบเทียบ
กับปี 2563 (เกิดสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 
2019 ในปี 2563-2564) 

-นำงลัดดำพร ณ รำชสีมำ 
-นำงสำวอรนำถ  มะลสิิน 
-นำงสำวนันทิชำ พลสมัคร ์
-นำยอ ำนำจ  พำขุนทด 
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ด้านท่ี 3 เกณฑ์การประเมิน ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
 42. อัตราการเพ่ิมขึ้นของจ านวนผู้เสีย

ภาษีค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 (เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปี 
2563-2564) 

-นำงลัดดำพร ณ รำชสีมำ 
-นำงสำวอรนำถ  มะลสิิน 
-นำงสำวนันทิชำ พลสมัคร ์
-นำยอ ำนำจ  พำขุนทด 

 

 43. มีการแจ้งประเมินภาษี แจ้งเตือน
ผู้ค้างช าระภาษี และแจ้งรายการภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้างค้างช าระ ได้ตามขั้นตอน
ท่ีกฎหมายก าหนด 

-นำงลัดดำพร ณ รำชสีมำ 
-นำงสำวอรนำถ  มะลสิิน 

 

 44. จ านวนเงินท่ีเพ่ิมขึ้นจากการเก็บภาษี
ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปี 2563 

-นำงลัดดำพร ณ รำชสีมำ 
-นำงสำวอรนำถ  มะลสิิน 

 

 45. จ านวนผู้ค้างช าระภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 

-นำงลัดดำพร ณ รำชสีมำ 
-นำงสำวอรนำถ  มะลสิิน 

 

หน่วยท่ี 2 การจัดท า
งบประมาณ 

46. อปท.เสนอร่างงบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีต่อสภาท้องถิ่น 

-จ่ำเอกศักดำ ประดับวงศ์ 
-ว่ำที่ร้อยโทวิจิตร เลิศขุนทด 

 

 47. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท า
ข้ อ บัญ ญั ติ /เทศบัญ ญั ติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ให้สามารถใช้ทันได้ใน
วันท่ี 1 ตุลาคม และส่งส าเนางบประมาณ
ราย จ่ า ย ป ระ จ า ปี ท่ี ได้ รั บ อ นุ มั ติ ใ ห้
ประกาศใช้ แล้วส่งให้ผู้ก ากับดูแล และ
จัดท าประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน
ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ ห ลั ง สิ้ น สุ ด
งบประมาณ พ.ศ.2564 ส่งให้ผู้ก ากับ
ดูแล 

-จ่ำเอกศักดำ ประดับวงศ์ 
 

 

 48. การตั้งงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

-จ่ำเอกศักดำ ประดับวงศ์ 
-นำงลัดดำพร ณ รำชสีมำ 
 

 

 49. การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ข้ามหมวด (ยกเว้น กรณีโอนตามนโยบาย
รัฐบาล และการโอนเงินเหลือจ่ายจากการ
จัดซื้อจัดจ้าง) 

-จ่ำเอกศักดำ ประดับวงศ์ 
-นำงลัดดำพร ณ รำชสีมำ 
 

 

หน่วยท่ี 3 การพัสดุ 50. การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
ก่อสร้างจะต้องตรวจผลงาน ภายใน 3 วัน
ท าการนับแต่วันท่ีประธานกรรมการได้รับ
ทราบการส่งมอบงาน 

-นำงลัดดำพร ณ รำชสีมำ 
-นำงวิชุดำ  พวงขุนทด 
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ด้านท่ี 3 เกณฑ์การประเมิน ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหต ุ

 51. การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างโดยผู้ควบคุมงานได้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตามสัญญาในวันก าหนดเริ่มงานและในวันท่ี
ก าหนดส่งมอบแต่ละงวดโดยได้รับรายงานว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีรับผิดชอบ
บริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุท่ีเป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันถึงก าหนดน้ันๆ 

-นำงลัดดำ
พร ณ รำช
สีมำ 
-นำงวิชุดำ  
พวงขุนทด 

 

 52. การตรวจสอบพัสดุประจ าปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบพัสดุคงเหลือมีตัวตนอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่มีพัสดุใดหมดความ
จ าเป็น ให้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุและรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้ง ภายใน 30 วันท าการนับแต่วันเริ่มด าเนินการตรวจสอบ
พัสด ุ

-นำงลัดดำ
พร ณ รำช
สีมำ 
-นำงวิชุดำ  
พวงขุนทด 

 

 53. การประหยัดงบประมาณของ อปท. กรณีการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีและมีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง -นำงลัดดำ
พร ณ รำช
สีมำ 
-นำงวิชุดำ  
พวงขุนทด 

 

 54. กรณีงานซื้อหรือจ้างท่ีมีวงเงินเกินห้าแสนบาท อปท.ได้ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทางของกรมบัญชีกลางในเว็ปไซต์อย่างน้อย 2 เว็ป
ไซต์ขึ้นไปตามแบบและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด (จากแหล่งเงินทุกประเภท) 

-นำงลัดดำ
พร ณ รำช
สีมำ 
-นำงวิชุดำ  
พวงขุนทด 

 

หน่วยท่ี 4 
การบริหาร 
งบประมาณ
รายจา่ย
การจัดท า
บัญชี และ
รายงาน
การเงิน 
4.1 การ
บริหาร 
งบประมาณ
รายจา่ย 

55. อปท.เบิกจ่ายเงินงบประมาณในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 -นำงลัดดำ
พร ณ รำช
สีมำ 
-นำงสำว
อ ำไพ พำขุน
ทด 

 

 56. อปท.มีการจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกไตรมาส และเบิกจ่ายเงิน 3 หมวด (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ เป็นไปตามแผนการ
ใช้จ่ายเงิน) 

-นำงลัดดำ
พร ณ รำช
สีมำ 
-นำงสำว
อ ำไพ พำขุน
ทด 
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 57. การใช้ จ่ายงบประมาณรายจ่าย 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
พิจารณาจากการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

-นำงลัดดำพร ณ รำชสีมำ 
-นำงสำวอ ำไพ พำขุนทด 

 

 58. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนส าหรับ
การด าเนินการในเรื่องใดเรื่องหน่ึงเป็นการ
เฉพาะ(อุดหนุนเฉพาะกิจ) ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

-นำงลัดดำพร ณ รำชสีมำ 
-นำงสำวอ ำไพ พำขุนทด 

 

4.2 การจัดท าบัญชี และ
รายงานการเงิน 
 

59 . การจัดท างบประมาณ รายจ่ าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-laas) 

-จ่ำเอกศักดำ  ประดบัวงศ์ 
-นำงลัดดำพร ณ รำชสีมำ 

 

 60. การปิดบัญชีและจัดท างบแสดงฐานะ
การเงินประจ าปี 2564 ในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ของ อปท (e-LAAS) 

-นำงลัดดำพร ณ รำชสีมำ 
-นำงสำวอ ำไพ พำขุนทด 

 

 61. การค านวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ใน
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)  

-นำงลัดดำพร ณ รำชสีมำ 
-นำงวิชุดำ  พวงขุนทด 

 

หน่วยท่ี 5 บ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

62. การส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ครบถ้วน
ถูกต้องตามอัตราและระยะเวลาท่ีกฎหมาย
ก าหนด (น าส่ งภายในเดือนกันยายน 
2564) 

-นำงลัดดำพร ณ รำชสีมำ 
-นำงสำวอ ำไพ พำขุนทด 

 

หน่วยท่ี 6 ผลสัมฤทธิ์
การบริหารงานการเงิน
และการคลัง 

63. การทักท้วงด้านการพัสดุประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จากหน่วยงานท่ี
มีหน้าท่ีตรวจสอบ 

-นำงลัดดำพร ณ รำชสีมำ 
-นำงวิชุดำ  พวงขุนทด 

 

 6 4 . ก า ร ทั ก ท้ ว ง ด้ า น ก า ร จั ด ท า
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติมจากหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบ 

-นำงลัดดำพร ณ รำชสีมำ 
-นำงสำวอ ำไพ พำขุนทด 

 

 65. มีการทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาก
หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบ 

-นำงลัดดำพร ณ รำชสีมำ 
-นำงสำวอ ำไพ พำขุนทด 
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๓. ผู้รับการประเมิน  ด้านท่ี ๓ 
 ๓.๑ นำงลัดดำพร ณ รำชสมีำ นักวิชำกำรเงินและบญัชี  
 ๓.๒ นำงสำวอ ำไพ  พำขุนทด นักวิชำกำรคลัง  
 ๓.๓ นำงวิชุดำ  พวงขุนทด เจ้ำพนักงำนพัสด ุ
 3.๔ นำงสำวอรนำถ มะลิสิน เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 
 ๓.๕ นำงสำวศิริวรรณ  พีบขุนทด ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบญัชี  
 มีหน้าท่ี  จัดเตรียมแฟ้มและเอกสำร ตรวจสอบควำมสมบรูณ์ของข้อมูล ช้ีแจงรับกำรตรวจจำกคณะ
กรรมกำรฯ 

.......................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านท่ี 3 เกณฑ์การประเมิน ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
 66. มีการด าเนินการตามข้อทักท้วงของ

หน่วยท่ีตรวจสอบและด าเนินการแจ้งให้
ทราบครบทุกเรื่อง (ด้านงบประมาณ/
พัสดุ/การเบิกจ่ายเงิน/การจัดเก็บรายได้) 

-นำงลัดดำพร ณ รำชสีมำ  
-นำงสำวอ ำไพ  พำขุนทด  
-นำงวิชุดำ  พวงขุนทด 
-นำงสำวอรนำถ มะลสิิน 
-นำงสำวศิริวรรณ  พีบขุนทด 
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ด้านท่ี 4 เกณฑ์การประเมิน ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
๔. การบริการสาธารณะ 
หน่วยท่ี ๑ โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
1.1 ถนน ทางเดิน และ
ทางเท้า  
 

67. การจัดท าแผนการตรวจสอบถนน
ในความรับผิดชอบของ อปท. 
 
 

-นำยชม  ศอกจะบก 
-นำยอธิคม  ศรีทอง 
-นำยทนงศักดิ์  หงษ์ขุนทด 
-นำยวิษณุ เพือขุนทด 
-นำยวิมำน  พิงขุนทด 
-นำงสำวจันทมณี เลิศขุนทด 

 
 

 68. ร้อยละของการซ่อมแซม/ปรับปรุง/
ต่อเติมถนนในความรับผิดชอบของ 
อปท.ตามรายงานผลการตรวจสอบถนน
ประจ าปี 

-นำยชม  ศอกจะบก 
-นำยอธิคม  ศรีทอง 
-นำยทนงศักดิ์  หงษ์ขุนทด 
-นำยวิษณุ เพือขุนทด 
-นำยวิมำน  พิงขุนทด 
-นำงสำวจันทมณี เลิศขุนทด 

 

 69. ร้อยละของถนนในความรับผิดชอบ
ของ อปท.ท่ีส่งไปขอลงทะเบียนเป็นทาง
หลวงท้องถิ่นถึงปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 (ส่งเป็นหนังสือพร้อมเอกสาร
หลักฐานท่ีครบถ้วนถูกต้องไปยังจังหวัด) 

-นำยชม  ศอกจะบก 
-นำยอธิคม  ศรีทอง 
-นำยทนงศักดิ์  หงษ์ขุนทด 
-นำยวิษณุ เพือขุนทด 
-นำยวิมำน  พิงขุนทด 
-นำงสำวจันทมณี เลิศขุนทด 

 

 70.ร้อยละของถนนในความรับผิดชอบ
ของ อปท.ท่ีได้ลงทะเบียนเป็นทางหลวง
ท้องถิ่นถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

-นำยชม  ศอกจะบก 
-นำยอธิคม  ศรีทอง 
-นำยทนงศักดิ์  หงษ์ขุนทด 
-นำยวิษณุ เพือขุนทด 
-นำยวิมำน  พิงขุนทด 
-นำงสำวจันทมณี เลิศขุนทด 

 

 71. ร้อยละของความยาวถนนลาดยาง/
คอนกรีตต่อความยาวของถนนท้ังหมด
ในความรับ ผิดชอบของ อปท . (ณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) 

-นำยชม  ศอกจะบก 
-นำยอธิคม  ศรีทอง 
-นำยทนงศักด์ิ  หงษ์ขุนทด 
-นำยวิษณุ เพือขุนทด 
-นำยวิมำน  พิงขุนทด 
-นำงสำวจันทมณี เลิศขุนทด 

 

 72. การจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์
การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

-นำยชม  ศอกจะบก 
-นำยอธิคม  ศรีทอง 
-นำยทนงศักดิ์  หงษ์ขุนทด 
-นำยวิษณุ เพือขุนทด 
-นำยวิมำน  พิงขุนทด 
-นำงสำวจันทมณี เลิศขุนทด 

 

 



 
 

-11- 
ด้านท่ี 4 เกณฑ์การประเมิน ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

 73. ร้อยละของสถานท่ีสาธารณะท่ีอยู่
ในการดูแล รักษา หรือบริหารจัดการ
ของเทศบาลท่ีมีการด าเนินงานด้าน
อารยสถาปัตย์ 

 ไม่ต้อง
ประเมิน 

1.2 ไฟฟ้าสาธารณะ 74. ร้อยละของถนนทุกสายในความ
รับผิดชอบของ อปท.ท่ีมีการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะตามจุด เสี่ ยงต่าง ๆ และ
สามารถใช้งานได้ 

-นำยชม  ศอกจะบก 
-นำยอธิคม  ศรีทอง 
-นำยทนงศักดิ์  หงษ์ขุนทด 
-นำยวิษณุ เพือขุนทด 
-นำยวิมำน  พิงขุนทด 
-นำงสำวจันทมณี เลิศขุนทด 

 

1.3 น้ าเพ่ือการอุปโภค 
บริโภค  

75. การตรวจสอบคุณภาพน้ าอุปโภค 
บริโภคของ อปท.ให้ครบทุกระบบประปา 

-นำยชม  ศอกจะบก 
-นำยอธิคม  ศรีทอง 
-นำยทนงศักดิ์  หงษ์ขุนทด 
-นำยวิษณุ เพือขุนทด 
-นำยวิมำน  พิงขุนทด 
-นำงสำวจันทมณี เลิศขุนทด 

 

 76. ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีน้ าประปา
ใช้และมีปริมาณต่อเน่ืองตลอด 24 
ชั่วโมง  

-นำยชม  ศอกจะบก 
-นำยอธิคม  ศรีทอง 
-นำยทนงศักดิ์  หงษ์ขุนทด 
-นำยวิษณุ เพือขุนทด 
-นำยวิมำน  พิงขุนทด 
-นำงสำวจันทมณี เลิศขุนทด 

 

หน่วยท่ี ๒. ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

   

หน่วยย่อยท่ี ๑ 
   ด้านการศึกษา  
กลุ่มท่ี ๑ การศึกษาใน
ระบบ  

77. อปท.มีการตจัดท าแผนพัฒนาศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

-นำยอภินันท์  สังขมณี 
-นำงพยอม ศิลปชัย 
-นำงพิณลดำ  เสกขุนทด 
-ครู ศพด.ฯ ทุกคน 

 

กลุ่มท่ี 2 การศึกษานอก
ระบบ (กิจการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) 

78 . อปท .มี กา รส่ ง เสริ มส นับส นุน
สถานศึกษาในสั งกัด ให้มี ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

-นำยอภินันท์  สังขมณี 
-นำงพยอม ศิลปชัย 
-นำงพิณลดำ  เสกขุนทด 
-ครู ศพด.ฯ ทุกคน 

 

กลุ่มท่ี 3 การบริหาร
จัดการสถานศึกษา 

79. โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนทีมีความต้องการพิเศษเรียนรวม 

-นำยอภินันท์  สังขมณี 
-นำงพยอม ศิลปชัย 
-นำงพิณลดำ  เสกขุนทด 
-ครู ศพด.ฯ ทุกคน 
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 80. สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอน หรือจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม
ทักษะการด ารงชีวิต คุณธรรม จริยธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต 

-นำยอภินันท์  สังขมณี 
-นำงพยอม ศิลปชัย 
-นำงพิณลดำ  เสกขุนทด 
-ครู ศพด.ฯ ทุกคน 

 

หน่วยท่ี ๒ ด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
หน่วยย่อยท่ี ๒ 
สาธารณสุข 

81. จ านวนกิจกรรมท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้ความรู้แก่
ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค 

-จ่ำเอกศักดำ ประดับวงศ์ 
-นำงสำวนันทิชำ พลสมัคร ์
-นำยอ ำนำจ พำขุนทด 
-นำยภำณุพงษ์ ชอบสะอำด 

 

 82.จ านวนกิจกรรมท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้ความรู้แก่
ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆรวมถึงการ
เตรียมความพร้อมการรับมือโรคติดต่อ
โรคอุบัติใหม่ให้แก่ประชาชน  

-จ่ำเอกศักดำ ประดับวงศ์ 
-นำงสำวนันทิชำ พลสมัคร ์
-นำยอ ำนำจ พำขุนทด 
-นำยภำณุพงษ์ ชอบสะอำด 

 

 83. การบริหารจัดการการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น 

-จ่ำเอกศักดำ ประดับวงศ์ 
-นำงสำวนันทิชำ พลสมัคร ์
-นำยอ ำนำจ พำขุนทด 
-นำยภำณุพงษ์ ชอบสะอำด 

 

 84. จ านวนหน่วยบริการสาธารณสุขท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
หรื อส นับส นุนในการดู แ ลสุ ขภาพ
ประชาชน 

-จ่ำเอกศักดำ ประดับวงศ์ 
-นำงสำวนันทิชำ พลสมัคร ์
-นำยอ ำนำจ พำขุนทด 
-นำยภำณุพงษ์ ชอบสะอำด 

 

 85. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ด าเนินควบคุมผลิตภณฑ์ยาสูบกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

-จ่ำเอกศักดำ ประดับวงศ์ 
-นำงสำวนันทิชำ พลสมัคร ์
-นำยอ ำนำจ พำขุนทด 
-นำยภำณุพงษ์ ชอบสะอำด 

 

 86. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
ด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม EHA 1000 
-4000 มีการด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ 
อปท. 

-จ่ำเอกศักดำ ประดับวงศ์ 
-นำงสำวนันทิชำ พลสมัคร ์
-นำยอ ำนำจ พำขุนทด 
-นำยภำณุพงษ์ ชอบสะอำด 

 

 87. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
ด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม EHA 5000 
-9000 มีการด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ 
อปท. 

-จ่ำเอกศักดำ ประดับวงศ์ 
-นำงสำวนันทิชำ พลสมัคร ์
-นำยอ ำนำจ พำขุนทด 
-นำยภำณุพงษ์ ชอบสะอำด 
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หน่วยย่อยท่ี ๓ คุณภาพ
ชีวิตยุคโควิด 19  
 

8 8 . อ ง ค์ก รปกครองส่ วน ท้ องถิ่ น
ด าเนินการส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
ในการด าเนินการป้องกันและควบคุมโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโค
วิด 19(Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19) 

-จ่ำเอกศักดำ ประดับวงศ์ 
-นำงสำวนันทิชำ พลสมัคร ์
-นำยอ ำนำจ พำขุนทด 
-นำยภำณุพงษ์ ชอบสะอำด 

 

 89. อ ง ค์ ก รป ก คร อ งส่ ว น ท้ อ งถิ่ น
ด าเนินการช่วยเหลือส าหรับผู้ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการต่างๆ ท่ีเกิดจาก
การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ในการด าเนินการป้องกันและควบคุมโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโค
วิด 19(Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19) 

-จ่ำเอกศักดำ ประดับวงศ์ 
-นำงสำวนันทิชำ พลสมัคร ์
-นำยอ ำนำจ พำขุนทด 
-นำยภำณุพงษ์ ชอบสะอำด 

 

หน่วยย่อยท่ี ๔ ส่งเสริม
และพัฒนาคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ท่ีพ่ึง  

90. จ านวนกิจกรรมท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตคนพิการ (นอกเหนือจาก
การจ่ายเบ้ียความพิการ) 

-นำงสำวปริศนำ  พึขุนทด 
-นำยชำติชำย  ศิลปชัย 
-นำงสำวจุฬำภรณ์ รักอยู ่

 

 91. การจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวก
ภายในอาคารสถานท่ีของ อปท.ให้มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐานส าหรับ
คนพิการ 

-นำงสำวปริศนำ  พึขุนทด 
-นำยชำติชำย  ศิลปชัย 
-นำงสำวจุฬำภรณ์ รักอยู ่

 

หน่วยย่อยท่ี ๕ 
ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ  

9 2 . อป ท .ได้ จั ด ท า กิ จ ก ร รม ต าม
มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุตาม
องค์ประกอบ ๕ ด้าน 

-นำงสำวปริศนำ  พึขุนทด 
-นำยชำติชำย  ศิลปชัย 
-นำงสำวจุฬำภรณ์  รักอยู ่

 

 93. การจัดฐานข้อมูลผู้สูงอายุของเขต 
อปท. 

-นำงสำวปริศนำ  พึขุนทด 
-นำยชำติชำย  ศิลปชัย 
-นำงสำวจุฬำภรณ์  รักอยู ่

 

 94. การจัดฐานข้อมูลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิงในเขตพ้ืนท่ี 

-นำงสำวนันทิชำ พลสมัคร ์
-นำยอ ำนำจ พำขุนทด 
-นำยภำณุพงษ์ ชอบสะอำด 

กอง
สาธารณสุข 

หน่วยย่อยท่ี ๖ 
ด้านการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน  

95. จ านวนลานกีฬา/สนามกีฬา ท่ี
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
จัดให้มี เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ในการ
แข่งขันกีฬาหรือออกก าลังกาย 

-นำยอภินันท์  สังขมณี 
-นำงสำวปริศนำ  พึขุนทด 
-นำงพยอม ศิลปชัย 
-นำงพิณลดำ  เสกขุนทด 
-ครู ศพด.ฯ ทุกคน 

 

 96 . จ านวนกิจกรรมหลั ก เพ่ื อการ
ส่งเสริมกีฬาของ อปท. 

-นำยอภินันท์  สังขมณี 
-นำงสำวปริศนำ  พึขุนทด 
-นำงพยอม ศิลปชัย 

 



-นำงพิณลดำ  เสกขุนทด 
-ครู ศพด.ฯ ทุกคน 
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หน่วยท่ี ๓. ด้านการวาง
แผนการส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและ
การท่องเท่ียว 
หน่วยย่อยท่ี ๑ 
   การส่งเสริมอาชีพ 

 
 
 
 
97 . จ านวนกิจกรม ท่ีส่ ง เสริ มการ
ประกอบอาชีพนอกเหนือการฝึกอบรม 

 
 
 
 
-นำงสำวปริศนำ  พึขุนทด 
-นำยชำติชำย  ศิลปชัย 
-นำงสำวจุฬำภรณ์  รักอยู ่

 

หน่วยย่อยท่ี ๒ 
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

98. สนับสนุนหรือจัดให้มีการโฆษณา/
ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเท่ียว 

-ว่ำที่ร้อยโทวิจิตร  เลิศขุนทด  

หมวดย่อยท่ี ๓ 
   การส่งเสริมการตลาด 

99. การจัดท าฐานข้อมูลตลาด  -นำงสำวนันทิชำ พลสมัคร ์
-นำยอ ำนำจ  พำขุนทด 
-นำยภำณุพงษ์ ชอบสะอำด 

 

 100. การพัฒนาเพ่ือยกระดับตลาดท่ีอยู่
ในสังกัดของ อปท.ให้ได้มาตรฐาน ใน 7 
ด้าน 

-นำงสำวนันทิชำ พลสมัคร ์
-นำยอ ำนำจ  พำขุนทด 
-นำยภำณุพงษ์ ชอบสะอำด 

 

หน่วยท่ี 4 ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
หน่วยย่อยท่ี ๑ 
   การส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรม และศาสนา 

 
 
 
101. การจัดท าฐานข้อมูลภูมปัญญา
ท้องถิ่น 

 
 
 
-นำยอภินันท์  สังขมณี 
-นำงพยอม ศิลปชัย 
-นำงพิณลดำ  เสกขุนทด 
-ครู ศพด.ฯ ทุกคน 

 

หน่วยท่ี ๕ ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
หน่วยย่อยท่ี ๑ 
   การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

 
 
 
 
102. การจัดท าและด าเนินงานตามแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 
อปท. 

 
 
 
 
-นำยวัชรพงศ์  แจ่มจ ำรสัแสง 
-นำยคะนอง พุขุนทด 
-นำยณรงค์ศักดิ์ เฝ้ำหนองดู ่
-นำยไพรัตน์  แพบขุนทด 
-นำยอภิชิต  พีบขุนทด 

 

 103. จ านวนกิจกรรมท่ีด าเนินการเพ่ือ
ป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 

-นำยวัชรพงศ์  แจ่มจ ำรัสแสง 
-นำยคะนอง พุขุนทด 
-นำยณรงค์ศักดิ์ เฝ้ำหนองดู ่
-นำยไพรัตน์  แพบขุนทด 
-นำยอภิชิต  พีบขุนทด 

 

 104. การบริหารจัดการและด าเนินงาน
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน 
อปท.(ศปภ.อปท.) 

-นำยวัชรพงศ์  แจ่มจ ำรัสแสง 
-นำยคะนอง พุขุนทด 
-นำยณรงค์ศักดิ์ เฝ้ำหนองดู ่

 



-นำยไพรัตน์  แพบขุนทด 
-นำยอภิชิต  พีบขุนทด 
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 105. การส่งเสริมความปลอดภัยในการ
สวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมภัยและ
ผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

-นำยวัชรพงศ์  แจ่มจ ำรัสแสง 
-นำยคะนอง พุขุนทด 
-นำยณรงค์ศักดิ์ เฝ้ำหนองดู ่
-นำยไพรัตน์  แพบขุนทด 
-นำยอภิชิต  พีบขุนทด 

 

หน่วยย่อยท่ี 2 
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

106. จ านวนกิจกรรมท่ี อปท.ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี 

-นำยวัชรพงศ์  แจ่มจ ำรัสแสง 
-นำยคะนอง พุขุนทด 
-นำยณรงค์ศักดิ์ เฝ้ำหนองดู ่
-นำยไพรัตน์  แพบขุนทด 
-นำยอภิชิต  พีบขุนทด 

 

หน่วยท่ี ๖ ด้านการ
บริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
หน่วยย่อยท่ี ๑ 
   ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 
 
 
 
107. จ านวนกิจกรรมเพ่ือการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
(นอกเหนือตจาการให้ความรู้) 

 
 
 
 
-นำงสำวนันทิชำ พลสมัคร ์
-นำยอ ำนำจ  พำขุนทด 
-นำยภำณุพงษ์ ชอบสะอำด 

 

 108. การก าจัดผักตบชวาและวัชพชืใน
แหล่งน้ าสาธารณะ 

-นำงสำวนันทิชำ พลสมัคร ์
-นำยอ ำนำจ  พำขุนทด 
-นำยภำณุพงษ์ ชอบสะอำด 

 

หน่วยย่อยท่ี ๒ 
   น้ าเสีย 

109 . อปท.จัดท าฐานข้อมูลสภาพ
ปัญหาน้ าเสียในพ้ืนท่ี 
 

-นำงสำวนันทิชำ พลสมัคร ์
-นำยอ ำนำจ  พำขุนทด 
-นำยภำณุพงษ์ ชอบสะอำด 

 

 110. จ านวนกิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร
น้ าในหมู่บ้าน/ชุมชน การใช้น้ าอย่าง
ประหยัด  และการจัดการน้ าเสี ยใน
หมู่บ้าน/ชุมชน 

-นำงสำวนันทิชำ พลสมัคร ์
-นำยอ ำนำจ  พำขุนทด 
-นำยภำณุพงษ์ ชอบสะอำด 

 

หน่วยย่อยท่ี ๓    ขยะ 111. - ไม่ต้องประเมิน  
 112. อปท.มีการด า เนินขับเคลื่ อน

แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
“จังหวัดสะอาด” ประจ าปี 2564 

-นำงสำวนันทิชำ พลสมัคร ์
-นำยอ ำนำจ  พำขุนทด 
-นำยภำณุพงษ์ ชอบสะอำด 

 

 113. จ านวนโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ
การลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยจาก
ต้ น ท า ง ต า ม ห ลั ก  3 Rs (Reduce, 
Ruese.Recycle) ท่ีด าเนินการเพ่ือให้
ความรู้แก่ประชาชน 

-นำงสำวนันทิชำ พลสมัคร ์
-นำยอ ำนำจ  พำขุนทด 
-นำยภำณุพงษ์ ชอบสะอำด 

 

 114. จ านวนโครงการ/กิจกรรมของ
กลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 

-นำงสำวนันทิชำ พลสมัคร ์
-นำยอ ำนำจ  พำขุนทด 

 



เพ่ือขับเคลื่อนการจัดการเรื่องขยะมูล
ฝอย 

-นำยภำณุพงษ์ ชอบสะอำด 
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 115 . การบันทึกข้อมูลการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย (มฝ.2) 

-นำงสำวนันทิชำ พลสมัคร ์
-นำยอ ำนำจ  พำขุนทด 
-นำยภำณุพงษ์ ชอบสะอำด 

 

 116. อปท.มีการด าเนินการจัดการขยะ
อันตรายชุมชน อย่างเป็นระบบ 

-นำงสำวนันทิชำ พลสมัคร ์
-นำยอ ำนำจ  พำขุนทด 
-นำยภำณุพงษ์ ชอบสะอำด 

 

 117. มีการรวมกลุ่มเครือข่ายด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี อปท. 

-นำงสำวนันทิชำ พลสมัคร ์
-นำยอ ำนำจ  พำขุนทด 
-นำยภำณุพงษ์ ชอบสะอำด 

 

 118. การเก็บขนและก าจัดขยะแบบ
แยกประเภท 

-นำงสำวนันทิชำ พลสมัคร ์
-นำยอ ำนำจ  พำขุนทด 
-นำยภำณุพงษ์ ชอบสะอำด 

 

 119. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนใน อปท.มี
การจัดท าน วัตกรรม ท้องถิ่ น ท่ี เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย 

-นำงสำวนันทิชำ พลสมัคร ์
-นำยอ ำนำจ  พำขุนทด 
-นำยภำณุพงษ์ ชอบสะอำด 

 

หน่วยย่อยท่ี ๔ 
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

1 2 0 . จ า น ว น กิ จ ก ร ร ม ท่ี  อ ป ท .
ด า เนินการเพ่ือส่ งเสริมการอนุรัก ษ์ 
พัฒนาและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

-นำงสำวนันทิชำ พลสมัคร ์
-นำยอ ำนำจ  พำขุนทด 
-นำยภำณุพงษ์ ชอบสะอำด 

 

 1 2 1 . จ า น ว น กิ จ ก ร ร ม ท่ี  อ ป ท .
ด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก pm 2.5 และไฟป่าหมอก
ควัน 

-นำงสำวนันทิชำ พลสมัคร ์
-นำยอ ำนำจ  พำขุนทด 
-นำยภำณุพงษ์ ชอบสะอำด 

 

 1 2 2 . จ า น ว น กิ จ ก ร ร ม ท่ี  อ ป ท .
ด าเนินการเพ่ือส่งเสริมการผลิต การ
บริโภค และการบริการท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

-นำงสำวนันทิชำ พลสมัคร ์
-นำยอ ำนำจ  พำขุนทด 
-นำยภำณุพงษ์ ชอบสะอำด 

 

 1 2 3 . จ า น ว น กิ จ ก ร ร ม ท่ี  อ ป ท .
ด าเนินการเพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

-จ่ำเอกศักดำ ประดับวงศ์ 
-ว่ำที่ร้อยโทวิจิตร เลิศขุนทด 

 

 124. อปท.มีการด าเนินการประเมิน
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยผ่านระบบ
การประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน 

ไม่ต้องประเมิน  

 125 . แผนการด า เนินงานโนบาย
เกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก 

ไม่ต้องประเมิน  

 126. อปท.มีการจัดท ารายงานข้อมูล
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ 

ไม่ต้องประเมิน  



อปท. 
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๔. ผู้รับการประเมิน ด้านท่ี ๔ 

๔.๑ นำยชม  ศอกจะบก   ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
๔.๒ นำยอภินันท์  สังขมณี  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ 
๔.๓ นำงสำวปริศนำ  พึขุนทด  นักสังคมสงเครำะห์  
๔.๔ นำยชำติชำย  ศิลปชัย  นักพัฒนำชุมชน  
๔.๕ นำงพยอม  ศิลปชัย   นักวิชำกำรศึกษำ  
๔.๖ นำยวัชรพงศ์ แจ่มจ ำรัสแสง  นักป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
๔.๗ นำงสำวนันทิชำ  พลสมัคร ์  นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
๔.๘ นำยอ ำนำจ  พำขุนทด  เจ้ำพนักงำนธุรกำร  
๔.๙ นำงพิณลดำ  เสกขุนทด  เจ้ำพนักงำนธุรกำร  
4.10 นำยอธิคม ศรีทอง   นำยช่ำงโยธำ 
๔.๑0 นำยทนงศักดิ์  หงษ์ขุนทด  ผู้ช่วยช่ำงโยธำ 
๔.๑1 นำงสำวจุฬำภรณ์  รักอยู ่  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน 
๔.๑2 นำงสำวจันทมณ ี เลิศขุนทด  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร 
4.13 นำยภำณุพงษ์  ชอบสะอำด  ผู้ช่วยนักวิชำกำรสิ่งแวดลอ้ม 
มีหน้าท่ี  จัดเตรียมแฟ้มและเอกสำร  ตรวจสอบควำมสมบรูณ์ของข้อมูล ช้ีแจงรับกำรตรวจ
จำกคณะกรรมกำรฯ  ตำมหัวข้อประเมินที่รบัผิดชอบ 
  ......................................... 
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ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล 

 
 

ด้านท่ี 5 เกณฑ์การประเมิน ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
๕. ธรรมาภิบาล 
หน่วยท่ี ๑ การบริหาร
ราชการเพ่ือป้องกันการ
ทุจรติ 

 
127. อปท.มีการจัดท าแผน/แนวทางเพ่ือ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ
การส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมา 
ภิบาลใน อปท. 

 
-ว่ำที่ร้อยโทวิจิตร เลิศขุนทด 

 

 128. กิจกรรมการบริหารราชการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริตของ อปท. 

-ว่ำที่ร้อยโทวิจิตร เลิศขุนทด  

 129 . การส่งเส ริมด้านคุณธรรมและ 
จรยิธรรมของ อปท.รวมถึงการป้องกันการ
กระท าผิดจริยธรรม 

-จ่ำเอกศักดำ ประดับวงศ์ 
-ว่ำที่ร้อยโทวิจิตร เลิศขุนทด 

 

 130 . ก ารเสริ มส ร้า งแล ะพั ฒ นาให้
ข้าราชการรักษาวินัย 

-จ่ำเอกศักดำ ประดับวงศ์ 
-นำงสำวจิลมิกำ พึขุนทด 

 

หน่วยท่ี 2 การส่งเสริม
บทบาทและการมสี่วน
ร่วมของภาคประชาชน 

131. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน (Participation)  

-ว่ำที่ร้อยโทวิจิตร เลิศขุนทด 
นำงสำวณัฐฐำพร พื้นตระกลู 

 

 132. มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริตของ อปท. 

-จ่ำเอกศักดำ ประดับวงศ์ 
-ว่ำที่ร้อยโทวิจิตร เลิศขุนทด 

 

หน่วยท่ี 3 การสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

133. อปท.ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหรือ
การรับรองว่าเป็นองค์กรส่วนท้องถิ่นท่ีได้
ปฏิบัติหน้าท่ีให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนตามหน้า ท่ีและอ านาจท่ีได้
ก า ห นด ไว้ จ า ก ห น่ว ย งาน ต่ า งๆ  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 

-จ่ำเอกศักดำ ประดับวงศ์ 
-ว่ำที่ร้อยโทวิจิตร เลิศขุนทด 

 

 134. อปท.ถูกชี้มูลความผิดจากหน่วย
ตรวจสอบ 

-จ่ำเอกศักดำ ประดับวงศ์ 
-ว่ำที่ร้อยโทวิจิตร เลิศขุนทด 

 

 135. ระดับคะแนนและระดับผลการ
ประเมินการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ  ITA ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ของ อปท. 

-จ่ำเอกศักดำ ประดับวงศ์ 
-ว่ำที่ร้อยโทวิจิตร เลิศขุนทด 

 

 136. ระดับคะแนนการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (Open Data Intergrity and 
Transparency Assessment : OIT) ใน
การเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ง ใส ในการด า เนินงานของ
ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ  ITA ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ของ อปท. 

-จ่ำเอกศักดำ ประดับวงศ์ 
-ว่ำที่ร้อยโทวิจิตร เลิศขุนทด 
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๕. ผู้รับการประเมิน ด้านท่ี ๕ 

๕.๑ จ่ำเอกศักดำ  ประดับวงศ์  หัวหน้ำส ำนักปลัด 
๕.๒ ว่ำที่ร้อยโทวิจิตร เลิศขุนทด  นักจัดกำรงำนทั่วไป 

  มีหน้าท่ี  จัดเตรียมแฟ้มและเอกสำร  ตรวจสอบควำมสมบรูณ์ของข้อมูล ช้ีแจงรับกำรตรวจ
จำกคณะกรรมกำรฯ 
    
๖. ฝ่ายอ านวยการ ประกอบด้วย 
  ๖.๑  นำยมนต์ชัย  เตินขุนทด  ปลัด อบต.กุดพิมำน 
  ๖.๒  จ่ำเอกศักดำ  ประดบัวงศ์  หัวหน้ำส ำนักปลัด 
  ๖.๓  นำงลัดดำพร ณ รำชสีมำ  รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองคลงั 
  ๖.๔  นำยชม  ศอกจะบก   ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
  ๖.๕  นำยอภินันท์  สังขมณี  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ 
  มีหน้าท่ี  อ ำนวยกำร  ประสำนงำน  ให้ค ำช้ีแนะแก่ผู้รบัผิดชอบในด้ำนต่ำงๆ  รวมถึงอ ำนวย
ควำมสะดวกให้แก่อนุกรรมกำรฯ ให้กำรรับตรวจเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
    

......................................... 
 
 


