
 

 

 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
Department of Local Administration 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด  
รอบการประเมินที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2561) 
ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(%) 
เกณฑการใหคะแนน  หนวยงาน

เจาภาพ
ตัวชี้วัด 

1 2 3 4 5 

1. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการบรรลุ
เปาหมายผลสําเร็จตามภารกิจหลักของสํานักงานสงเสริม 
การปกครองทองถิ่นจังหวัด (สถจ.) ตามที่ผูวาราชการจังหวัด
กําหนด  

20 1 2 3 4 5 กจ. 

2. รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณรายจาย
ภาพรวม (รอบ 6 เดือนแรก)  

10 42 47 52 57 62 กยผ. 

3. รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณรายจาย
ลงทุน (รอบ 6 เดือนแรก) 

10 40 42 44 46 48 กยผ. 

4. รอยละความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพันงบรายจายลงทุน 5 92 94 96 98 100 กยผ. 
5. รอยละของ อปท. ที่นําขอมูลในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เขาในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผน
และประเมินผลการใชจายงบประมาณของ อปท. (e-plan) 
ไดตามหลักเกณฑที่กําหนด 

10 96 97 98 99 100 กยผ. 

6. ระดับความสําเร็จในการดําเนินโครงการประเมินประสิทธิภาพ 
ของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561  

10 1 2 3 4 5 กพส. 

7. รอยละของ อปท. ที่ เขาใชงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร  
(e-LAAS) ครบทุกระบบ  

10 80 82.50 85 87.50 90 สน.คท. 

8. รอยละของ อปท. เปาหมายที่มีการรายงานขอมูลการกูเงิน
และสถานะหนี้คงคางของ อปท. ผานระบบขอมูลกลาง อปท. 
(INFO) 

5 60 70 80 90 100 สน.คท. 

9. จํานวนครั้งที่ สถจ. รายงานยืนยันขอมูลการจัดเก็บ
รายไดของ อปท. ในสวนที่จัดเก็บเองครบทุกแหงตามเกณฑ
ที่กําหนดผานระบบขอมูลกลาง อปท. (INFO)  

10 - 1 2 3 4 สน.คท. 

10. ระดับความสําเร็จรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการประเมินผล
การปฏิบัติงานดานบัญชีของ สถจ. ประจําปงบประมาณ 2561 
(วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561)  

5 60 70 80 90 100 กค. 

11. รอยละของจํานวนบุคลากรในสังกัด สถจ. ที่เขารับ 
การเรียนรูดวยตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Learning) 

5 40 45 50 55 60 กจ. 

รวมน้ําหนัก 100       
 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด 
รอบการประเมินที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2561) 

หนา 1 
 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
Department of Local Administration 

ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการบรรลุเปาหมายผลสําเร็จตามภารกิจหลัก 
ของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด ตามที่ผูวาราชการจังหวัดกําหนด 

น้ําหนัก : รอยละ 20 

คําอธิบาย :  
 1. พิจารณาผลสําเร็จของการปฏิบัติงานของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดในการบรรลุ
เปาหมายตามภารกิจหลักของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดตามที่ผูวาราชการจังหวัดกําหนด 
(เปนการพิจารณาผลสําเร็จของตัวชี้วัดยอยภารกิจหลักของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด เพื่อสนับสนุน 
การปฏิบัติราชการของผูวาราชการจังหวัดตามผลการเจรจาระหวางทองถิ่นจังหวัดกับผูวาราชการจังหวัด ในรอบการประเมิน 
ที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
 2. จํานวนตัวชี้วัดที่กําหนดในการประเมินผลการบรรลุผลสําเร็จตามภารกิจหลักดังกลาว ควรมีจํานวน
ตัวชี้วัดที่ครอบคลุมหรือสะทอนการวัดผลสําเร็จในทุกกลุมงานในสังกัดสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด 
อยางนอยกลุมงานละ 1 ตัวชี้วัด รวมเปน 4 ตัวชี้วัดยอยของตัวชี้วัดที่ 1 (ตัวชี้วัด 1....., 1.2....., 1.3....., 1.4.....และ 
1.i …….) ทั้งนี้ ตองไมแบงตัวชี้วัดเดียวกันหรือซ้ําซอนกับการวัดผลในตัวชี้วัดอื่นๆ (ตั้งแตตัวชี้วัดที่ 2 เปนตองไป) 
 3. ความเหมาะสมของการกําหนดตัวชี้วัดยอย จํานวนตัวชี้วัด และน้ําหนักของตัวชี้วัดขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของผูวาราชการจังหวัด (ทั้งนี้ ผลรวมน้ําหนักของตัวชี้วัดที่ 1 รวมกันแลว เทากับรอยละ 20) 
 4. สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดจัดทําแบบประเมินตัวชี้วัดที่ 1 ของสํานักงานสงเสริม 
การปกครองทองถิ่นจังหวัด ดังนี้ 
     4.1 กรณีมีผูดํารงตําแหนงทองถิ่นจังหวัดใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนําขอมูล 
ในแบบประเมินตัวชี้วัดที่ 1 มากรอกในแบบ ปผ.2 พรอมประมวลผลคะแนน และสรุปคะแนนลงในแบบ ปผ.1  

    4.2 กรณีไมมีผูดํารงตําแหนงทองถิ่นจังหวัดใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสรุปคะแนน
ลงในแบบประเมินตัวชี้วัดที่ 1 ที่ไดจัดทําไวเสนอผูวาราชการจังหวัดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดที่ 1 
ของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด  

5. ใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดจัดสงแบบประเมินที่สรุปผลคะแนน และทองถิ่นจังหวัด 
ไดลงนามรับทราบผลการประเมินครบถวนแลว หรือแบบประเมินตัวชี้วัดที่ 1 ของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัดที่ผูวาราชการจังหวัดประเมินผลการปฏิบัติราชการแลวใหกองการเจาหนาที ่ภายในวันที่ 10 เมษายน 2561 

เกณฑการใหคะแนน :   

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(A) 

เกณฑการใหคะแนน ผล 
ดําเนินการ 

คาคะแนน
ที่ได 
(B) 

คะแนน 
ถวงน้ําหนัก 
AxB/20 1 2 3 4 5 

1.1 ………………………………….………………          

1.2 ………………………………….………………          

1.3 …………………………………………………..          

1.4 …………………………………………………..          

1.5 …………………………………………………..          

 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด 
รอบการประเมินที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2561) 

หนา 2 
 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
Department of Local Administration 

ผูประสานงาน : กองการเจาหนาที่   โทร 0-2241-9000 ตอ 1208 
1. นางสาวดวงนภา สิริสุขขากุลย  นักทรัพยากรบุคคลปฏบิัติการ 
2. นายกฤตานน สุวรรณโชติ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
3. นายปยะ คังกัน นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 รักษาการในตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด 
รอบการประเมินที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2561) 

หนา 3 
 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
Department of Local Administration 

ตัวชี้วัดที่ 2 : รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณรายจายภาพรวม (รอบ 6 เดือนแรก)  

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย :  
 1. การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 6 เดือนแรก จะใชอัตรา                     
การเบิกจ ายเงินงบประมาณรายจ ายภาพรวมทั้ งหมดของสํ านักงานส งเสริมการปกครองทองถิ่นจั งหวั ด                                     
ที่สามารถดําเนินการเบิกจายไดในรอบ 6 เดือน (ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561) เทียบเปนรอยละกับวงเงิน
งบประมาณที่เปาหมายไดรับและตองดําเนินการเบิกจายในรอบ 6 เดือน (ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561)                        
โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบการบริหารการเงินคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFIMS) 
 2. ดําเนินการสรุปขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561  

สูตรการคํานวณ : 
 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 2 3 4 5 

เกณฑการใหคะแนน รอยละ 42 รอยละ 47 รอยละ 52 รอยละ 57 รอยละ 62 

หมายเหตุ : กําหนดใหกองยุทธศาสตรและแผนงานรวบรวมขอมูลแบบรายงานตัวชี้วัดนี้ และจัดสงสรุปผลคะแนน
ตัวชี้วัดใหกองการเจาหนาที่ ภายในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 

ผูประสานงาน : กองยุทธศาสตรและแผนงาน กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ     
1. นางสาวกาญจนชนิษฐา  เอกแสงศรี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  โทร 0-2241-9000 ตอ 4124 
2. นางสาวรพินพร  รุงเกต นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ โทร 0-2241-9000 ตอ 4122 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่ สถจ. เบิกจาย 

วงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่ สถจ. ไดรับ 

 

X  100 = รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณ 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด 
รอบการประเมินที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2561) 

หนา 4 
 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
Department of Local Administration 

ตัวชี้วัดที่ 3 : รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน (รอบ 6 เดือนแรก)  

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย :  
 1. การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 6 เดือน จะใชอัตราการเบิก
จายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมทั้ งหมดของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจั งหวัดที่สามารถ 
ดําเนินการเบิกจายไดในรอบ 6 เดือน (ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561) เทียบเปนรอยละกับวงเงินงบประมาณ 
ที่เปาหมายไดรับและตองดําเนินการเบิกจายในรอบ 6 เดือน (ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561)  
 2. หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุน
ไปรายจายประจํา) จะนํายอดเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ ทั้งนี้ การคํานวณ
วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดไดรับ ไมรวมงบประมาณที่แจงสงคืน
ภายในวันที ่15 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFIMS) 
 3. รายจายลุงทุน หมายถึง งบลงทุน และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่อยูในแผนงานพื้นฐานดานการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดินแผนงาน
บูรณาการการสงเสริมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และแผนงานบูรณาการเสริมสรางความเขมแข็ง
และยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ 
 4. ดําเนินการสรุปขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561  

สูตรการคํานวณ : 
 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 2 3 4 5 

เกณฑการใหคะแนน รอยละ 40 รอยละ 42 รอยละ 44 รอยละ 46 รอยละ 48 

หมายเหตุ : กําหนดใหกองยุทธศาสตรและแผนงานรวบรวมขอมูลแบบรายงานตัวชี้วัดนี้ และจัดสงสรุปผลคะแนน
ตัวชี้วัดใหกองการเจาหนาที่ ภายในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 

ผูประสานงาน : กองยุทธศาสตรและแผนงาน กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ     
1. นางสาวกาญจนชนิษฐา  เอกแสงศรี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  โทร 0-2241-9000 ตอ 4124 
2. นางสาวรพินพร  รุงเกต นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ โทร 0-2241-9000 ตอ 4122 

สูตรการคํานวณ : 

 

 

เงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ สถจ. เบิกจาย 

วงเงินงบประมาณรายจายลงทุน สถจ. ไดรับ 

 

X  100 = รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณ 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด 
รอบการประเมินที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2561) 

หนา 5 
 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
Department of Local Administration 

ตัวชี้วัดที่ 4 : รอยละความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพันรายจายลงทุน 

น้ําหนัก : รอยละ 5 

คําอธิบาย :  
 1. พิจารณาผลสําเร็จของจํานวนโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่สามารถกอหนี้ผูกพันไดในไตรมาสที่ 1 
โดยใชจํานวนโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดที่สามารถกอหนี้ผูกพัน
ไดในไตรมาสที่ 1 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560) เทียบเปนรอยละกับจํานวนโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดที่ไดรับจัดสรร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560) 
 2. หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ กรณีอํานาจสํานักงบประมาณ และโครงการที่แจงสงคืนภายใน 
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 จะไมนํามารวมเปนฐานในการคํานวณ โดยจะใชขอมูลการกอหนี้ผูกพันจากระบบ
สารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(e-Plan) 
 3. รายจายลงทุน หมายถึง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่อยูในแผนงานพื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนา
บูรณาการสงเสริมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และแผนงานบูรณาการเสริมสรางความเขมแข็ง
และยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ 
 4. ดําเนินการสรุปขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

สูตรการคํานวณ : 
 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 2 3 4 5 

เกณฑการใหคะแนน รอยละ 92 รอยละ 94 รอยละ 96 รอยละ 98 รอยละ 100 

หมายเหตุ : กําหนดใหกองยุทธศาสตรและแผนงานรวบรวมขอมูลแบบรายงานตัวชี้วัดนี้ และจัดสงสรุปผลคะแนน
ตัวชี้วัดใหกองการเจาหนาที่ ภายในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 

ผูประสานงาน (เกี่ยวกับตัวชี้วัด) : กองยุทธศาสตรและแผนงาน กลุมงานติดตามประเมินผล  โทร 0-2241-9000 ตอ 1410 
1. นายเจษ  เสียงลือชา   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
2. วาที่ ร.ต.กองเกียรติ  นัยนาประเสริฐ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 
 

 

 

 

 

จํานวนโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ สถจ. ที่กอหนี้ผูกพันไดในไตรมาสที่ 1 x 100 

จํานวนโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ สถจ. ที่ไดรับจัดสรร 
= รอยละ ... 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด 
รอบการประเมินที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2561) 

หนา 6 
 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
Department of Local Administration 

ตัวชี้วัดที่ 5 : รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีการนําเขาขอมูลในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ 
เพื่อการวางแผนและประเมินผลการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-Plan)  ไดตามหลักเกณฑ 
ที่กําหนด 

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย :  
 1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงในจังหวัดที่ปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 (ยกเวนกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา) 
 2. พิจารณาผลสําเร็จจากจํานวน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่นําขอมูลปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จํานวน 6 รายการ ประกอบดวย วิสัยทัศน ยุทธศาสตร แผน 4 ป อนุมัติแผน อนุมัติงบประมาณ และลงนามในสัญญา 
เขาในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใชจายงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิน่ (e-Plan) ไดอยางสมบูรณครบถวน 
 3. การนําเขาขอมูลพิจารณาจากรายงานสถานการณทํางานแผนพัฒนาทองถิ่นปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จากเว็บไซต http://e-plan.dla.go.th ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 

สูตรการคํานวณ : 
 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 2 3 4 5 

เกณฑการใหคะแนน รอยละ 96 รอยละ 97 รอยละ 98 รอยละ 99 รอยละ 100 

หมายเหตุ : กําหนดใหกองยุทธศาสตรและแผนงานรวบรวมขอมูลแบบรายงานตัวชี้วัดนี้ และจัดสงสรุปผลคะแนน
ตัวชี้วัดใหกองการเจาหนาที่ ภายในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 

ผูประสานงาน  (เกี่ยวกับตัวชี้วัด) : กองยุทธศาสตรและแผนงาน กลุมงานติดตามประเมินผล  โทร 0-2241-9000 ตอ 1410 
1. นายเจษ  เสียงลือชา   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
2. นางสาวสุคนธา ไทยถาวร  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
3. วาที่ ร.ต.กองเกียรติ  นัยนาประเสริฐ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

 

 

 

 

 

จํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่นําขอมูลเขาระบบสมบูรณครบถวน x 100 

จํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปาหมาย 
= รอยละ ... 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด 
รอบการประเมินที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2561) 

หนา 7 
 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
Department of Local Administration 

ตัวชี้วัดที่ 6 : ระดับความสําเร็จในการดําเนินโครงการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(Local Performance Assessment :LPA) ประจําปงบประมาณ 2561 

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย : 

1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปาหมาย หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวน
ตําบล และเมืองพัทยา จํานวน 7,852 แหง แบงออกเปน องคการบริหารสวนจังหวัด 76 แหง เทศบาล 2,441 แหง 
องคการบริหารสวนตําบล 5,334 แหง และเมืองพัทยา 1 แหง (ตามมาตรฐานขอมูลของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558)     

2. การประเมินประสิทธิภาพ หมายถึง การประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยทีมประเมินฯ 
ซึ ่งจังหวัดแตงตั ้งขึ ้นเพื ่อประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ ่นในดานตางๆ ตามแบบประเมิน
ประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําป 2561 (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ. - อปท.) 
ที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่กําหนด จํานวน 5 ดาน ประกอบดวย (1) ดานการบริหารจัดการ (2) ดานการบริหารงานบุคคล
และกิจการสภา (3) ดานการบริหารงานการเงินและการคลัง (4) ดานการบริการสาธารณะ (5) ดานธรรมาภิบาล 

3. เกณฑการประเมินประสิทธิภาพของปงบประมาณ พ.ศ. 2560 หมายถึง จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุก
ประเภท (องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบลและเมืองพัทยา) ไดผลคะแนนจากการตรวจ
ประเมินประสิทธิภาพของทีมประเมินฯ จํานวน 4 ดาน โดยแตละดานตองไดคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ 60 

4. เกณฑการประเมินประสิทธิภาพของปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมายถึง จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทุกประเภท (องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบลและเมืองพัทยา)ไดผลคะแนนจากการตรวจ
ประเมินประสิทธิภาพของทีมประเมินฯ จํานวน 5 ดาน โดยแตละดานตองไดคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ 70 

เกณฑการใหคะแนน :  
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 สถจ. รายงานขอมูลเกี่ยวกับปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไขในการดําเนินการตรวจประเมิน
ประสิทธิภาพ อปท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

2 สถจ. ดําเนินการลงพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีผลการประเมินฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ไมผานเกณฑ เพ่ือสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อปท. ครบทุกแหง 

3 สถจ. ดําเนินการลงพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีผลการประเมินฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ผานเกณฑเพื่อสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อปท. ครบทุกแหง 

4 สถจ. ดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานตรวจประเมินประสิทธิภาพ อปท. (สถ. - อปท.) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ภายในจังหวัดแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่ สถ. กําหนด 

5 คณะทํางานตรวจประเมินประสิทธิภาพ อปท. (สถ.-อปท.) เขารวมการอบรมสัมมนาชี้แจงคณะทํางาน
ตรวจประเมินประสิทธิภาพฯ ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพ อปท. (Local Performance 
Assessment : LPA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไมนอยกวารอยละ 90 

หมายเหตุ : กําหนดใหกองพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่นรวบรวมขอมูลแบบรายงานตัวชี้วัดนี้ และจัดสง
สรุปผลคะแนนตัวชี้วัดใหกองการเจาหนาที่ ภายในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 

 

 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด 
รอบการประเมินที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2561) 

หนา 8 
 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
Department of Local Administration 

ผูประสานงาน (เกี่ยวกับตัวชี้วัด) : กองพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น สวนสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
1. นายอนันต ถ้ําทอง  ผูอํานวยการสวนสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ีโทร. 0-2241-9000 ตอ 2311 
2. นายมาโนช กลีบบัว  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ โทร. 0-2241-9000 ตอ 2312 
3. นางทัศนาภรณ ลัทธศักดิ์ศิร ิ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ โทร. 0-2241-9000 ตอ 2312 
4. นายไพศาล พันธุระ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 0-2241-9000 ตอ 2312 
5. นายโพธิรัตน รัตนพันธ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 0-2241-9000 ตอ 2312 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด 
รอบการประเมินที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2561) 

หนา 9 
 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
Department of Local Administration 

ตัวชี้วัดที่ 7 : รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขาใชงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS) ครบทุกระบบ 

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย :   

1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล
ตามฐานขอมูลกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 จํานวน 7,851 แหง แบงเปน 
องคการบริหารสวนจังหวัด 76 แหง เทศบาล 2,441 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 5,334 แหง 

2. ระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS) หมายถึง ระบบการบันทึกบัญชีและ
การจัดทํารายงานการเงินดวยระบบบัญชีคอมพิวเตอร ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดพัฒนาและสงเสริม 
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําไปใชเพื่อปรับกระบวนการทํางานและการจัดการทางดานระบบงบประมาณ และระบบ
การเงินบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขาใชงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(e-LAAS) ครบทกุระบบ หมายถึง 

    3.1 ระบบบัญชี มีงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 ในระบบบัญชี
คอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS) และบันทึกบัญชีในระบบ 

    3.2 ระบบงบประมาณ มีการจัดทําและอนุมัติเทศบัญญัติ/ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ยกเวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สภาทองถิ่น หรือผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอ 
ในฐานะผูกํากับดูแล ไมเห็นชอบ/อนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งเปนผลใหตองใช
งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตอเนื่องไปพลางกอน) 

    3.3 ระบบรายรับและระบบรายจาย มีการรับเงินและเบิกจายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS) ตอเนื่องเปนประจําทุกเดือนตั้งแตเดือนมกราคม – มีนาคม 2561 

สูตรการคํานวณ : 

 
   จํานวน อปท. ที่มีการเขาใชงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรของ อปท. (e-LAAS) ครบทุกระบบx 100 
                                    จํานวน อปท. ทั้งหมดในจังหวัด 

เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 อปท. มีการจัดทําระบบบัญชี ระบบงบประมาณ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอรของอปท. (e-LAAS) 

รอยละ 100 และมีระบบรายรับและระบบรายจายในระบบบัญชีคอมพิวเตอรของ อปท.  
(e-LAAS) รอยละ 80 

2 อปท. มีการจัดทําระบบบัญชี ระบบงบประมาณ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอรของอปท. (e-LAAS) 
รอยละ 100 และมีระบบรายรับและระบบรายจายในระบบบัญชีคอมพิวเตอรของ อปท.  
(e-LAAS) รอยละ 82.50 

3 อปท. มีการจัดทําระบบบัญชี ระบบงบประมาณ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอรของอปท. (e-LAAS) 
รอยละ 100 และมีระบบรายรับและระบบรายจายในระบบบัญชีคอมพิวเตอรของ อปท.  
(e-LAAS) รอยละ 85 

= รอยละ ... 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด 
รอบการประเมินที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2561) 

หนา 10 
 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
Department of Local Administration 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
4 อปท. มีการจัดทําระบบบัญชี ระบบงบประมาณ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอรของอปท. (e-LAAS) 

รอยละ 100 และมีระบบรายรับและระบบรายจายในระบบบัญชีคอมพิวเตอรของ อปท.  
(e-LAAS) รอยละ 87.50 

5 อปท. มีการจัดทําระบบบัญชี ระบบงบประมาณ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอรของอปท. (e-LAAS) 
รอยละ 100 และมีระบบรายรับและระบบรายจายในระบบบัญชีคอมพิวเตอรของ อปท.  
(e-LAAS) รอยละ 90 

หมายเหตุ : กําหนดใหสํานักบริหารการคลังทองถิ่นรวบรวมขอมูลแบบรายงานตัวชี้วัดนี้ และจัดสงสรุปผลคะแนน
ตัวชี้วัดใหกองการเจาหนาที่ ภายในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 

ผูประสานงาน : สํานักบริหารการคลังทองถิ่น สวนพัฒนาระบบบัญชีทองถ่ิน 
1. นางสาวสรัญญา  แปะทอง  ผูอํานวยการสวนพัฒนาระบบบัญชีทองถิ่น  โทร. 0 2241 9000 ตอ 1601 
2. นางประทุมทิพย  ลัฐิถาวณิชย นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ  โทร. 0 2241 9000 ตอ 1612 
3. นางสาววฤษสพร  พิมพะสิงห   นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ  โทร. 0 2241 9000 ตอ 1608 
4. นางสาวลลิดา  ปกรณกาญจน   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  โทร. 0 2241 9000 ตอ 1608 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด 
รอบการประเมินที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2561) 

หนา 11 
 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
Department of Local Administration 

ตัวชี้วัดที่ 8 : รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปาหมายท่ีมีการรายงานขอมูลการกูเงินและสถานะหนี้คงคาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นผานระบบขอมูลกลางองคกรปกครองสวนทองถิ่น (INFO) 

น้ําหนัก : รอยละ 5 

คําอธิบาย :    
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปาหมาย หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัด และเทศบาลตามฐานขอมูล

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ป พ.ศ. 2560 แยกเปน องคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 76 แหง เทศบาล 
จํานวน 2,441 แหง รวม 2,517 แหง 

2. เงินกูและสถานะหนี้คงคางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง เงินกูและสถานะหนี้คงคาง 
จากสถาบันการเงินเพื่อดําเนินโครงการตามอํานาจหนาที่  

3. รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปาหมายที่มีการรายงานขอมูลการกูเงินและสถานะหนี้ 
คงคางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นผานระบบขอมูลกลางองคกรปกครองสวนทองถิ่น (INFO) หมายถึง การรายงาน 
ยอดรวมของเงินกูจากสถาบันการเงินเพื่อดําเนินโครงการตามอํานาจหนาที่ตอจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปาหมาย 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.3/1828 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2560 
 

สูตรการคํานวณ: 

 
 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 2 3 4 5 

เกณฑการใหคะแนน รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 100 

หมายเหตุ : กําหนดใหสํานักบริหารการคลังทองถิ่นรวบรวมขอมูลแบบรายงานตัวชี้วัดนี้ และจัดสงสรุปผลคะแนน
ตัวชี้วัดใหกองการเจาหนาที่ ภายในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 

ผูประสานงาน : สํานักบริหารการคลังทองถิ่น (สวนนโยบายการคลังและพัฒนารายได 
1. นายชรินทร  สัจจามั่น  ผูอํานวยการสํานักบริหารการคลังทองถิ่น  โทร. 0-2241-9000 ตอ 1422 
2. นายจุมพล  สมุทรวินิจพันธุ   นักวิชาการคลังชํานาญการพิเศษ   โทร. 0-2241-0755  
3. นางสาววริศรา  ตองหวาน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  โทร. 0-2241-9000 ตอ 1424 
 

 

 

 

 

 

จํานวน อปท. ที่รายงานผลการกูเงิน 
 

จํานวน อปท. ทั้งหมด 
X 100 = รอยละ... 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด 
รอบการประเมินที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2561) 

หนา 12 
 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
Department of Local Administration 

ตัวชี้วัดที่ 9 : จํานวนครั้งที่สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดรายงานยืนยันขอมูลการจัดเก็บรายได
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในสวนที่จัดเก็บเองครบทุกแหงตามเกณฑที่กําหนดผานระบบขอมูลกลางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (INFO) 

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย : 

1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปาหมาย หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัด และเทศบาล   องคการ
บริหารสวนตําบล ตามฐานขอมูลกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ป พ.ศ. 2560 แยกเปน องคการบริหารสวนจังหวัด 
จํานวน 76 แหง เทศบาล จํานวน 2,441 แหง และองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 5,334 แหง รวม 7,851 แหง 

2. รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในสวนที่จัดเก็บเอง 
    - องคการบริหารสวนจังหวัด หมายถึง ภาษีน้ํามัน ยาสูบ คาธรรมเนียมจากผูพักในโรงแรม 
    - เทศบาล หมายถึง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย และภาษีบํารุงทองที ่
    - องคการบริหารสวนตําบล หมายถึง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย และภาษีบํารุงทองที ่
3. เกณฑที่กําหนด หมายถึง การรายงานยืนยันขอมูลการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในสวนที่จัดเก็บเองประจําเดือนครบทุกแหงภายใน 5 วันทําการของเดือนถัดไป โดยแบงการรายงานเปน 4 ครั้ง ดังนี้ 
    - ครั้งที่ 1 ใหรายงานขอมูลประจําเดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2560 ภายใน 5 วันทําการของเดือน

มกราคม พ.ศ. 2561 
    - ครั้งที่ 2  ใหรายงานขอมูลประจําเดือนมกราคม 2561 ภายใน 5 วันทําการของเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2561 
    - ครั้งที่ 3 ใหรายงานขอมูลประจําเดือนกุมภาพันธ 2561 ภายใน 5 วันทําการของเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 
    - ครั้งที่ 4 ใหรายงานขอมูลประจําเดือนมีนาคม 2561 ภายใน 5 วันทําการของเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 2 3 4 5 

เกณฑการใหคะแนน - 1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง 
 

หมายเหตุ : กําหนดใหสํานักบริหารการคลังทองถิ่นรวบรวมขอมูลแบบรายงานตัวชี้วัดนี้ และจัดสงสรุปผลคะแนน
ตัวชี้วัดใหกองการเจาหนาที่ ภายในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 

ผูประสานงาน : สํานักบริหารการคลังทองถิ่น (สวนนโยบายการคลังและพัฒนารายได) 
1. นายชรินทร  สัจจามั่น  ผูอํานวยการสํานักบริหารการคลังทองถิ่น   โทร. 0-2241-9000 ตอ 1422 
2. นายจุมพล  สมุทรวินิจพันธุ   นักวิชาการคลังชํานาญการพิเศษ   โทร. 0-2241-0755  
3. นางสาวพิชชาภา  มีเวช นักวิชาการเงินชํานาญการ  โทร. 0-2241-9000 ตอ 1432 
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ตัวชี้วัดที่ 10 : ระดับความสําเร็จรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของความสําเร็จในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ดานบัญชีของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด ประจําปงบประมาณ 2561 (รอบที่ 1)  

น้ําหนัก : รอยละ 5 

คําอธิบาย : 

 1. หลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน และฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชีและขอผิดพลาด เพื่อใหหนวยงานภาครัฐ ถือปฏิบัติเปนมาตรฐานในการจัดทําบัญชีและรายงานการเงิน
ตามเกณฑคงคาง และเพื่อประโยชนในการจัดสงรายงานการเงิน ใหกรมบัญชีกลางจัดทํารายงานการเงินของแผนดินในภาพรวม  
จึงกําหนดคํานิยามที่ใชในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐมีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้ 

 - การบันทึกบัญชี หมายถึง การบันทึกบัญชีตามเกณฑคงคางคือรับรูรายการและเหตุการณเมื่อเกิดขึ้น 
ซึ่งทําใหรายการและเหตุการณตางๆ ไดรับการบันทึกบัญชีและแสดงในงบการเงินภายในงวดที่เกี่ยวของกับการเกิด
รายการและเหตุการณนั้น ไดแก สินทรัพย หนี้สิน สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน รายได และคาใชจายตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ โดยกรมบัญชีกลาง ไดกําหนดระยะเวลาการปดงวดบัญชีทุกเดือน
ภายในวันสิ้นเดือนถัดไป ซึ่งสวนราชการจะตองตรวจสอบขอมูลบัญชีและเรงแกไขขอผิดพลาดทางการเงินและบัญชี 
ที่เกิดขึ้นในระบบ GFMIS ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 - งบการเงิน คือ งบที่นําเสนอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทางการเงินของหนวยงานอยางมี
แบบแผน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน ซึ่งเปนประโยชนตอการตัดสินใจ
และแสดงถึงความรับผิดชอบตอสาธารณะของหนวยงานในแงตนทุน การบริการ ประสิทธิภาพ และผลสําเร็จ  
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
 - งบแสดงฐานะการเงินตองมีรายการที่แสดงจํานวนเงินทุกขอดังตอไปนี้ ในการนี้ ขอสรุปเฉพาะ 
ที่เก่ียวของกับการประเมิน ไดแก 
  (1) สินทรัพยหมุนเวียน ไดแก เงินสด เงินฝากธนาคาร ฯลฯ 
  (2) สินทรัพยไมหมุนเวียน ไดแก อาคารและสิ่งปลูกสราง ครุภัณฑ ฯลฯ 
  (3) รายไดจัดเก็บแทนรัฐบาลรอนําสงคลัง 
 2. หนังสือกรมบัญชีกลางและกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
  2.1 ดวนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 61 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2556 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับ 
การแกไขใบนําฝากเงินในระบบ GFMIS สรุปวา เมื่อสวนราชการนําสงเงินที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ใหตรวจสอบ 
การระบุประเภทการนําสงเงินในใบนําฝาก (Pay in slip) และใบรับเงินที่ไดจากธนาคาร (Deposit) วามีขอมูลครบถวน 
ถูกตอง หากพบขอผิดพลาดใหแจงธนาคารแกไขทันที่ ภายในวันนั้น เมื่อพบขอผิดพลาดภายหลังจากวันที่นําสงเงิน 
ใหแจงกรมบัญชีกลางแกไขประเภทการนําสงเงินภายในระยะเวลาเปดงวดบัญชีที่กําหนด  
 2.2 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0803/ว 1280 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556  
และ ที่ กค 0423.3/ว 173 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง แนวทางการจัดทําใบสําคัญการปรับปรุงบัญชี สรุปวา 
หากพบขอผิดพลาดทางการเงินและบัญชีที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ปดงวดบัญชีแลวใหปรับปรุงบัญชีเพื ่อแกไข
ขอผิดพลาดของปงบประมาณปจจุบันและของปงบประมาณกอนที่ปดงวดบัญชีแลว โดยใหระบุวันผานรายการในการ
ปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS และจัดทําตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด ทั้งนี้ กรมกําหนดวิธีการระบุวันที่ผานรายการ
ของหนวยงานในสังกัดใหถือปฏิบัติเปนไปในแนวเดียวกัน ซึ่งไดกําหนดการระบุวันที่ผานรายการเปนวันที่ 1 ของงวดเดือนกอน 
ที่ยังไมปดงวด 
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 2.3 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 77 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560 เรื่อง การกําหนด
ระยะเวลาการปดงวดบัญชีในระบบ GIMS กําหนดระยะเวลาปดงวดบัญชี ดังนี้  
  2.3.1 ระหวางปงบประมาณปดงวดบัญชีทุกเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
  2.3.2 สิ้นปงบประมาณปดงวดบัญชีเดือนกันยายน ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน ของทุกป 
 2.4 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0803.3/ว 1528 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 และ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/24120 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอคลาดเคลื่อนในการจัดทําบัญชี
และรายงานการเงินของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สรุปวา พบขอคลาดเคลื่อนในการจัดทําบัญชีของหนวย
เบิกจายบางแหงบันทึกบัญชีไมถูกตอง ครบถวน ไดแกบัญชีลูกหนี้สวนราชการ – รายไดรับแทนกัน ตองไมมียอด 
คงคางปรากฏในรายงานงบการเงิน 
 3. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยกองคลัง ไดติดตาม ตรวจสอบรายงานการเงินของสํานักงาน
สงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดในระบบ GFMIS พบวา รายงานการเงินของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัดมีขอคลาดเคลื่อน ซึ่งขอคลาดเคลื่อนดังกลาวจะมีผลตองบการเงินของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด รวมทั้งงบการเงินในภาพรวมของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ตองสงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
จึงไดกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของการปฏิบัติงานดานบัญชีของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยม ี
  3.1 วัตถุประสงค 
  (1) เพื่อใหทองถิ่นจังหวัดกํากับ ดูแล ใหความชวยเหลือ และใหความสําคัญกับเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีใหปฏิบัติงานดานบัญชีไดอยางถูกตองครบถวนยิ่งขึ้น  
  (2) เพื่อผลักดันใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเรงตรวจสอบแกไขขอมูล 
ทางบัญชีของตนเองอยางตอเนื่อง จึงกําหนดรอบระยะเวลาการประเมินแบงเปน 2 รอบ รอบระยะเวลาละ 5 เดือน  
  (3) เพื่อใหการปฏิบัติงานดานบัญชีฯ ปรากฏผลอยางเปนรูปธรรม เมื่อไดมีการบันทึกรายการ
รับเงิน นําสงเงิน และเบิกจายเงินในระบบ GFMIS  
  (4) เพื่อใหตรวจสอบความครบถวน ถูกตองของรายการบัญชีที่เกิดขึ้นเปนประจํา หากตรวจสอบ
พบขอผิดพลาดใหแกไขขอผิดพลาดทางบัญชีตามแนวทางและระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกําหนด  
  (5) เพื่อใหขอมูลทางบัญชีของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด รวมทั้งงบการเงิน
ในภาพรวมของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีความถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 
 4. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจึงกําหนดใหมีตัวชี้วัดความสําเร็จของการปฏิบัติงานดานบัญชี 
ของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด ตองเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด สามารถบันทึกบัญชีไดถูกตอง 
ครบถวน และทันตามเวลาที่กําหนด จํานวน 5 ประเภทบัญชี โดยแตละบัญชีตองมีความถูกตอง ครบถวนและทันตามเวลา
ที่กําหนด ดังนี้ 
 (1) บัญชีเงินสดในมือ คําอธิบาย จํานวนเงินในชอง “ยอดยกไป” ของบัญชีเงินสดในมือ (1101010101) 
ในรายงานงบทดลองหนวยเบิกจายรายเดือนในระบบ GFMIS มียอดเทากับขอมูล   ในรายงานเงินคงเหลือประจําวันที่
จัดทําตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 
 (2)  บัญชีลูกหนี้สวนราชการ – รายไดรับแทนกัน (1102050125) ไมมียอดคงคางในรายงานงบทดลอง
หนวยเบิกจายรายเดือนในระบบ GFIMS คําอธิบาย จํานวนเงินในชอง “ยอดยกไป” ของบัญชีลูกหนี้สวนราชการ - รายได
รับแทนกัน ตองไมมียอดคงคาง หากปรากฏยอดคงคางตองสามารถตรวจสอบได ตามหนังสือที่ มท 0803.3/ว 1528 
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 
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 (3) บัญชีพักสินทรัพย (ระบุประเภท) (12xxxxxxxx) ไมมียอดคงคางในรายงานงบทดลองหนวยเบิกจาย
รายเดือนในระบบ GFMIS  คําอธิบาย จํานวนเงินในชอง “ยอดยกไป” ของบัญชีพักสินทรัพย (ระบุประเภท)  
ในงบทดลองตองไมมียอดคงคาง โดยปรับปรุงเปนสินทรัพยรายตัวหรือเปนคาใชจาย 
 (4) บัญชีพักเงินนําสง (1101010112) ไมมียอดคงคางในรายงานงบทดลองหนวยเบิกจายรายเดือน 
ในระบบ GFMIS คําอธิบาย จํานวนเงินในชอง “ยอดยกไป” ของบัญชีพักเงินนําสงในงบทดลอง ตองไมมียอดคงคาง 
โดยใหบันทึกรายการนําสง (ระบุประเภท) ใหครบถวน เชน รายไดแผนดิน เบิกเกินสงคืน เปนตน หากมียอดคงคางดานเดบิต 
ตองมียอดคงเหลือเทากับบัญชีพักรอ Clearing ดานเครดิต ในรายงานงบทดลองหนวยเบิกจายรายเดือนในระบบ GFMIS 
 (5) การบันทึกการจายชําระเงินในระบบ GFMIS คําอธิบาย ขั้นตอนและวิธีการบันทึกรายการจาย
ชําระเงินในระบบ GFMIS เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 
ขอ 38 และ ขอ 95 และแนวทางที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยใหระบุวันที่ผานรายการ และวันที่เอกสารเปนวัน
เดียวกันกับวันที่จายเงินจริงใหเจาหนี้หรือผูมีสิทธิ 
 5. การพิจารณาผลสําเร็จ  
  5.1 พิจารณาจากจํานวนรายการที่ตองบันทึกขอมูลและการปรับปรุงบัญชี แตละประเภทบัญชีในแตละเดือน
ตามหลักเกณฑท่ีกรมบัญชีกลาง และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด  
  5.2 สามารถดําเนินการไดถูกตอง ครบถวน ทันภายในวันสิ้นเดือน  
  5.3 ปรับปรุงบัญชีใหแลวเสร็จภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 
  5.4 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจะตรวจสอบการบันทึกบัญชีและการปรับปรุงบัญชีทุกเดือน
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป จากรายงานงบทดลองหนวยเบิกจายรายเดือนในระบบ GFMIS  
   5.4.1 รอบที่ 1 ตั้งแตเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2560 รวม 5 เดือน  
   5.4.2 รอบที่ 2 ตั้งแตเดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนสิงหาคม 2560 รวม 5 เดือน 
จํานวน 5 ประเภทบัญชี ไดแก บัญชีเงินสดในมือ บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีพักสินทรัพย บัญชีพักเงินนําสง และการบันทึก
การจายชําระเงินในระบบ GFMIS โดยแตละบัญชีตองมีความถูกตอง ครบถวนและทันตามเวลาที่กําหนด โดยกําหนด
ตัวชี้วัดยอยจํานวน 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

เกณฑการใหคะแนน :   

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

1. รอยละของจํานวนครั้งบัญชีเงินสด ที่สามารถบันทึกขอมูล 
ไดถูกตอง ครบถวน และทันภายในเวลาที่กําหนด 

1 60 70 80 90 100 

2. รอยละของจํานวนครั้งบัญชีลูกหนี้สวนราชการ-รายไดรับแทนกัน 
ที่สามารถบันทึกขอมูลไดถูกตอง ครบถวน และทันภายในเวลาที่กําหนด 

1 60 70 80 90 100 

3. รอยละของจํานวนครั้งบัญชีพักเงินนําสง ที่สามารถบันทึกขอมูล
ไดถูกตอง ครบถวนและทันภายในเวลาที่กําหนด 

1 60 70 80 90 100 

4. รอยละของจํานวนครั้งการบันทึกการจายชําระเงิน ที่สามารถ
บันทึกขอมูลไดถูกตอง ครบถวน และทันภายในเวลาที่กําหนด 

1 60 70 80 90 100 

5. รอยละของจํานวนครั้งบัญชีพักสินทรัพยถาวร ที่สามารถบันทึก
ขอมูลไดถูกตอง ครบถวน และทันภายในเวลาที่กําหนด 

1 60 70 80 90 100 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด 
รอบการประเมินที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2561) 

หนา 16 
 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
Department of Local Administration 

สูตรการคํานวณ : 
สูตรการคํานวณความสําเร็จในแตละประเภทบัญชี คือ 

             จํานวนครั้งที่  สถจ. บันทึกขอมูลไดถูกตอง ครบถวน ทันภายในวันสิ้นเดือน 
                   และปรับปรุงบัญชีใหแลวเสร็จภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 
                                                                                                                                                                                     

                                จํานวนครั้งที่ สถจ. จะตองบันทึกขอมูลทั้งหมด 

หมายเหตุ : กําหนดใหกองคลังรวบรวมขอมูลแบบรายงานตัวชี้วัดนี้ และจัดสงสรุปผลคะแนนตัวชี้วัดใหกองการเจาหนาที ่
ภายในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 

ผูประสานงาน  : กองคลัง    สวน/กลุมงาน/ฝาย บัญชีและระเบียบการคลัง  โทร 0-2243-2225 
1. นางสาวพิกุล นาคชํานาญ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
2. นางภคมน  บึงไสย นักวิชาการเงนิและบัญชีปฏิบัติการ 
3. นางสาววิลาวัลย  พูนวุฒิพงศ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X  100 = รอยละ ... 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด 
รอบการประเมินที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2561) 

หนา 17 
 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
Department of Local Administration 

ตัวชี้วัดที่ 11 : รอยละของจํานวนบุคลากรในสังกัดสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดที่เขารับ 
การเรียนรูดวยตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Learning) 

น้ําหนัก : รอยละ 5 

คําอธิบาย :  
1. การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Learning) หมายถึง การศึกษาเรียนรูดวยตนเองโดยอาศัย

เครือขายคอมพิวเตอรอินเทอรเน็ตหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสแบบออนไลนในการศึกษาถายทอดเรื่องราวและเนื้อหา 
เพื่อเปนการเปดโอกาสการเรียนรูดวยตนเองใหขาราชการในสังกัดทุกระดับหลากหลายมากยิ่งขึ้นและเพิ่มชองทาง 
การพัฒนาองคความรูที่มีความรวดเร็ว ทั่วถึง และมีความตอเนื่อง 

2. บุคลากร หมายถึง ขาราชการและพนักงานราชการในสังกัดสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดทั้งหมด 
(รวมทองถิ่นจังหวัด) ที่ปฏิบัติหนาที่จริงในสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด ณ วันที ่1 กันยายน พ.ศ. 2561 

3. พิจารณาวัดผลสําเร็จจากจํานวนบุคลากรในสังกัดสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดที่เขาเรียนรู
ในระบบการพัฒนาขาราชการดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส (HRD e-Learning) ของสํานักงาน ก.พ. ตามกรอบระยะเวลาในรอบ
การประเมินที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยเขาเรียนระหวางวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2561 และ/หรือหลักสูตร e-Learning หลักสูตรการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 15กุมภาพันธ - 17 
มีนาคม พ.ศ. 2561 และไดสอบผานหลักสูตรการเรียนรูดวยตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Learning) อยางนอย 1 หลักสูตร
เทียบเปนรอยละกับจํานวนบุคลากรในสังกัดหนวยงานทั้งหมด ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ จะพิจารณาผลสําเร็จ 
จากประกาศการผานการอบรมหลักสูตรการเรียนรูดวยตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Learning) เปนหลักฐานการยืนยัน
การผานการเรียนรู 
 4. กําหนดใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดรายงานขอมูลผลการผานหลักสูตรการเรียนรู 
ดวยตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Learning) โดยจัดสงผลการผานหลักสูตรฯ ตามแบบฟอรมที่กําหนดในรูปแบบไฟล 
Excel ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส dla0802_4@dla.go.thและจัดสงประกาศการผานการอบรมหลักสูตรการเรียนรู
ดวยตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Learning) ของขาราชการในสังกัด (พรอมใหขาราชการที่ผานการเรียนรูฯ 
รับรองสําเนาถูกตอง) โดยจัดสงใหกองการเจาหนาที่ภายในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2561 หากลาชากวาที่กําหนด  
(12 เมษายน พ.ศ. 2561) จะปรับลดคะแนน 0.25 คะแนนตอวันทําการ และหากจัดสงภายหลังวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561  
จะไมนํามาประกอบการประเมินผลในตัวชี้วัดนี้ 
 5. การเขาเรียนผานระบบเปนหนาที่ของผูเรียนที่ตองศึกษารายละเอียดหลักเกณฑเงื่อนไขการผาน
หลักสูตรนั้นๆ ระยะเวลาที่ตองศึกษาใหครบเต็มจํานวนเวลาที่กําหนด เงื่อนไขการผานแบบทดสอบ และระยะเวลา 
ที่สามารถจัดพิมพใบประกาศใหละเอียดครบถวน 

สูตรการคํานวณ : 
        จํานวนบุคลากรในสังกัดสถจ. ที่ผานการเรียนหลักสูตรฯ (e-Learning) 
                          จํานวนบุคลากรในสังกัดสถจ. ทั้งหมด  

เกณฑการใหคะแนน:  
ระดับ 1 2 3 4 5 

เกณฑการใหคะแนน รอยละ 40 รอยละ 45 รอยละ 50 รอยละ 55 รอยละ 60 

ผูประสานงาน : กองการเจาหนาที่ (กลุมงานวางแผนอัตรากําลังและพัฒนาสมรรถนะ) โทร. 02 241 9000 ตอ 1204 
1. นางภคมน กัมพูธน ี  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
2. นางวณิชชา จิตธรรมมา  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

X 100 = รอยละ ...... 



ปฏิทินการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด 
รอบการประเมินที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 

 

 หนา 1 
 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
Department of Local Administration 

ปฏิทินการดําเนินการตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด (สถจ.) 
รอบการประเมินที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 

 

วัน เดือน ป ขั้นตอน/กิจกรรม 
31 ม.ค. 2561 
 

1. กรณีที่ 1 กรณมีีผูดํารงตําแหนงทองถิ่นจังหวัด : 
 1.1 : ใหทองถิ่นจังหวัด จัดทําแบบ ปผ. 1 – 3 (สําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ – กรณีทองถิ่นจังหวัด)  
ของรอบการประเมินที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี ้
     - แบบ ปผ.1 ใหกรอกขอมูลบุคคลของผูขอรับการประเมินในสวนที่ 1.1 ใหครบถวน 
     - แบบ ปผ.2 ใหกรอกขอมูลในสวนที่ 2 แบบกําหนดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานสวนที่ 2.1 เปาหมาย
ในการปฏิบัติงาน โดย การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของทองถิ่นจังหวัด กําหนดใหใชตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
และเกณฑการใหคะแนน ตามกรอบประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สถจ. รอบการประเมินที่ 1 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 11 ตัวชี้วัดหลัก ในการวัดผลสัมฤทธิ์ของงานของทองถิ่นจังหวัด แลวลงนาม
รับทราบคํารับรอง (เริ่มรอบการประเมิน) ในสวนท่ี 2.3 โดยมีแนวทางในการกําหนดตัวช้ีวัด ดังนี ้
      สําหรับตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการบรรลุเปาหมายผลสําเร็จ 
ตามภารกิจหลักของ สถจ.ตามที่ผูวาราชการจังหวัดกําหนด ให สถจ. ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดในเอกสาร
รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 1 แลวกรอกขอมูลตัวชี้วัด น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนน ลงในแบบ ปผ.2 หนาที่ 1 
และจัดทําแบบประเมินตัวชี้วัดที่ 1 ของ สถจ. เพื่อเสนอและตกลงตัวชี้วัดยอยเพื่อวัดผลสําเร็จตามภารกิจหลัก
ของ สถจ. กับผูวาราชการจังหวัด  
      สําหรับตัวชี้วัดที่ 2, 3, 4, 5, 6,7,8,9,10 และ 11 ใหนําขอมูลตัวชี้วัด น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนน
ตามกรอบการประเมินผลฯ ที ่สถ. กําหนด กรอกลงในแบบ ปผ. 2 หนาที่ 2  
     - แบบ ปผ.3 ใหกรอกขอมูลในสวนที่ 3 แบบกําหนดและประเมินสมรรถนะ สวนที่ 3.1 เปาหมายของสมรรถนะ
ที่คาดหวัง โดยกรอกขอมูลเฉพาะช่ือสมรรถนะที่ทองถ่ินจังหวัด ถูกกําหนดใหใชในการประเมินและขอมูลในชอง
สมรรถนะที่คาดหวัง แลวลงนามรับทราบขอตกลง (เริ่มรอบการประเมิน) ในสวนที่ 3.3 ทั้งนี้ การประเมินสมรรถนะ
ของทองถิ่นจังหวัด กําหนดใหมีการประเมินสมรรถนะ จํานวน 16 สมรรถนะ ประกอบดวย สมรรถนะหลัก จํานวน  
7 สมรรถนะ สมรรถนะทางการบริหาร 6 สมรรถนะ และสมรรถนะประจําสายงาน จํานวน 3 สมรรถนะ โดยระดับ
สมรรถนะที่คาดหวังขึ้นอยูกับระดับตําแหนง (อํานวยการตน หรืออํานวยการสูง) ของทองถิ่นจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** ทั้งนี้ ขอใหดําเนินการกรอกขอมูลแบบ ปผ. 2 (ตัวชี้วัดที่ 1-11 ของทองถิ่นจังหวัด) ตามตัวอยาง 
แบบ ปผ. 2 ของทองถิ่นจังหวัด ที่สงมาดวยนี้ และแบบประเมินตัวชี้วัดที่ 1 ของ สถจ. ตามแบบฟอรมที่กําหนด 
และจัดสงสําเนาใหกับ กจ. ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 
 1.2 : ใหทองถิ่นจังหวัด เสนอผูวาราชการจังหวัดพิจารณาใหความเห็นตอผลการประเมินฯ ตามแบบ ปผ. 2  
หนาที่ 1 (เฉพาะในสวนของตัวชี้วัดยอยของตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
ของการบรรลุเปาหมายผลสําเร็จตามภารกิจหลักของ สถจ. ตามที่ผูวาราชการจังหวัดกําหนด) สําหรับการประเมินผล
ตัวชี้วัดอื่นๆ ตามกรอบการประเมินผลฯ ประกอบดวย ตัวชี้วัดที่ 2 – 11 อยูในสวนของการพิจารณาประเมินฯ
จาก สถ. และลงนามรับทราบผลการประเมิน (ครบรอบการประเมิน) ในสวนท่ี 2.4 
 1.3 : สําหรบัแบบ ปผ.3 ใหทองถิ่นจังหวัด เสนอผูวาราชการจังหวดัพิจารณาใหความเห็นตอการประเมินสมรรถนะ
ของทองถิ่นจังหวัด แลวลงนามรับทราบผลการประเมินสมรรถนะ (ครบรอบการประเมิน) ในสวนที่ 3.3 และ 3.4 
 1.4 : เมื่อดําเนินการตามขอ 1.1 และ 1.2 เสร็จเรียบรอยแลว ให สถจ. จัดสงแบบ ปผ.1 – 3 ของทองถิ่น
จังหวัด ใหกับ กจ. ภายในวันที่ 12 เมษายน 2561 เพื่อรวบรวมเสนอ อสถ. ไดพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ
ตามแบบ พิจารณาประเมินสมรรถนะของหัวหนาหนวยงานแตละทาน และดําเนินการประมวลผลคะแนน 
ผลการปฏิบัติราชการตอไป 



ปฏิทินการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด 
รอบการประเมินที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 

 

 หนา 2 
 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
Department of Local Administration 

วัน เดือน ป ขั้นตอน/กิจกรรม 
 2. กรณีที่ 2 กรณีไมมีผูดํารงตําแหนงทองถิ่นจังหวัด : 

2.1 : ให สถจ. จัดทําตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานจากกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สถจ. และ
สําหรับตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการบรรลุเปาหมายผลสําเร็จ 
ตามภารกิจหลักของ สถจ. ตามที่ผูวาราชการจังหวัดกําหนด โดยให สถจ. ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดในเอกสาร
รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 1 แลวกรอกขอมูลตัวชี้วัด น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนน ลงในแบบประเมินตัวชี้วัด 
ที่ 1 ของ สถจ. เพื่อเสนอและตกลงตัวชี้วัดยอย เพื่อวัดผลสําเร็จตามภารกิจหลักของ สถจ. กับ ผูวาราชการจังหวัด 
แลวสําเนาแบบประเมินตัวชี้วัดที ่1 ของ สถจ. และจัดสงให กจ. ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 
2.2 : เมื่อครบรอบการประเมิน ให สถจ. สรุปคะแนนลงในแบบประเมินตัวชี้วัดที่ 1 ที่ไดจัดทําไว เสนอผูวาราชการ
จังหวัดลงนามผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดที่ 1 ของ สถจ. และจัดสงให กจ. ภายในวันที่ 
12 เมษายน 2561 

31 มี.ค. 2561 3. กรณีขาราชการในสังกัดสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด : 
3.1 : ใหทองถิ่นจังหวัด ดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายของสํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดลงสูระดับบุคคล (ศึกษารายละเอียดวิธีการดําเนินการจากแนวทางการถายทอดตัวชี้วัดฯ)  
โดยพิจารณาความสอดคลองตามความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดของหนวยงาน 
3.2 : ใหผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน (ทองถิ่นจังหวัด) ตกลงรวมกันกับผูรับการประเมิน เพื่อกําหนดตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ของงาน นํ้าหนัก เปาหมาย เกณฑการใหคะแนนตัวช้ีวัด ใหแลวเสร็จทั้งหมด 
3.3 : นําขอมูลตัวชี้วัดฯ ตามขอ 2.2 มากรอกในแบบ ปผ. 2 ของผูรับการประเมินรายบุคคล (สําหรับ 
การประเมินสมรรถนะตามแบบ ปผ. 3 ใหกรอกขอมูลสมรรถนะและระดับสมรรถนะที่คาดหวังของขาราชการ
รายบุคคล ใหสอดคลองตามประเภท ระดับตําแหนง และสายงาน)  
      ทั้งนี้  กรณีขาราชการในสังกัด สถจ. ใหดําเนินการตามแนวทางท่ีจังหวัดกําหนด 
3.4 : ใหทองถิ่นจังหวัด/ผูประเมิน พิจารณาประเมินผลฯ ขาราชการในสังกัดรายบุคคลทั้ง 2 สวน คือ 
     (1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน : โดยประเมินผลดําเนินการตามตัวชี้วัดของขาราชการรายบุคคลใหครบถวน 
ทุกตัวช้ีวัด แลวบันทึกผลลงในแบบ ปผ. 2 
     (2) สมรรถนะ : ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของขาราชการ
รายบุคคลใหครบถวนทุกสมรรถนะ แลวบันทึกผลลงในแบบ ปผ.3 
3.5 : ใหทองถิ่นจังหวัด/ผูประเมิน และขาราชการในสังกัด/ผูถูกประเมิน ลงนามการรับทราบผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ และผลการประเมินสมรรถนะ ตามแบบ ปผ.1 ปผ.2 และ ปผ.3 ใหครบถวน 
3.6 : สําหรับแนวทางการนําผลการประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการในสังกัด สถจ. ไปประกอบการเลื่อน
เงินเดือน ใหดําเนินการตามแนวทางที่จังหวัดกําหนด 

31 มี.ค. 2561 สถจ. จัดสงแบบฟอรมการรายงานตามตัวชี้วัดของ สถจ. ใหสํานัก/กองซึ่งเปนเจาภาพตัวชี้วัดโดยตรง ทั้งนี้ 
เปนไปตามที่สํานัก/กองเจาภาพตัวชี้วัดไดกําหนดระยะเวลาการรายงานผล หรือตามที่กําหนดไว 
ในรายละเอียดตัวชี้วัด แลวแตกรณี โดยกําหนดวันที่ในการจัดสงตัวชี้วัด พิจารณาจากวันที่จัดสงรายงาน
ผลตัวชี้วัดถึงกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 

***** ทั้งนี้ กรณีที่ สถจ. ไมไดรายงานผลดําเนินการตามตัวชี้วัดใหหนวยงานเจาภาพโดยตรง แตจะสงขอมูลรายงาน
ผลตัวชี้วัดให กจ. เปนหนวยงานกลางเพื่อแจกจายใหสํานัก/กองที่เกี่ยวของนั้น กจ. ขอสงวนสิทธิ์ไมขอรับรายงาน
ผลดําเนินการผานชองทาง “โทรสาร” เนื่องจากจะทําใหขอมูลรายงานผลดําเนินการไมถูกตอง ไมครบถวน 
และมีผลกระทบตอคะแนนการประเมินของ สถจ. 
 

 


