กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รอบการประเมินที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1 เมษายน พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563)
ตัวชี้วัด

1. ระดับความส้าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของการบรรลุ
เป้ าหมายผลส้ าเร็ จตามภารกิ จหลั กของส้ านั กงานส่ งเสริ ม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด (สถจ.) ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดก้าหนด
2. ร้อยละความส้าเร็จ ของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม (รอบ 12 เดือน)
3. ร้อยละความส้าเร็จ ของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ลงทุน
4. ร้อยละขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นที่ ได้ รับ จัดสรร
งบประมาณเงิน อุ ด หนุ นเฉพาะกิ จ ตามพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายงาน
สถานะการด้ าเนินงานการบริ ห ารงบประมาณเงินอุดหนุ น
เฉพาะกิจในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ได้อ ย่างถูก ต้อง
และครบถ้วน
5. ร้ อ ยละขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ นที่ ผ่ านเกณฑ์
การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA)
6. ร้ อยละขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ที่ มี การรั บเงิน เบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) เป็นประจ้า
ทุกเดือนตังแต่มกราคม – กันยายน 2563
7. ระดับความส้าเร็จร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส้านักงานส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัด ประจ้าปีงบประมาณ 2563
8. ร้อยละของจำนวนบุคลำกรในสังกั ด ส ำนักงำนส่งเสริม
กำรปกครองท้ องถิ่นจังหวัด ที่เข้ำรับกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
9. ร้ อ ยละของจ้ า นวนเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นของปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563 ที่ ส ามารถแก้ ไขจนได้ ข้ อ ยุ ติ
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
10. ร้อ ยละเฉลี่ย ขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่น ที่ น้ าเข้ า
ข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เข้าในระบบสารสนเทศด้านการจัด การขยะมู ล ฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนด
รวมน้าหนัก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัตริ าชการของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รอบการประเมินที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 เมษายน พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563)

ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความส้าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักของการบรรลุเป้าหมายผลส้าเร็จตามภารกิจหลัก
ของส้านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดก้าหนด
น้้าหนัก : ร้อยละ 20
ค้าอธิบาย : 1. พิจารณาผลสาเร็จของการปฏิบัติ งานของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดในการบรรลุ
เป้าหมายตามภารกิจ หลัก ของสานัก งานส่ง เสริม การปกครองท้องถิ่นจัง หวัดตามที ่ผู้ว่าราชการจัง หวัดกาหนด
(เป็นการพิจารณาผลส าเร็จของตัวชี้วัดย่อยภารกิจหลักของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพื่อสนับสนุ น
การปฏิ บั ติ ร าชการของผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ตามผลการเจรจาระหว่ า งท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด กั บ ผู้ ว่า ราชการจั ง หวั ด
ในรอบการประเมินที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
2. จานวนตัวชี้วัดที่กาหนดในการประเมินผลการบรรลุผลสาเร็จตามภารกิจหลักดังกล่าว ควรมีจานวน
ตัวชี้วัดที่ครอบคลุมหรือสะท้อนการวัดผลสาเร็จในทุกกลุ่มงานในสังกัดส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
อย่างน้อยกลุ่ มงานละ 1 ตั วชี้วัด รวมเป็น 4 ตั วชี้วัดย่ อยของตัวชี้ วัดที่ 1 (ตั วชี้วัด 1....., 1.2....., 1.3....., 1.4.....และ
1.i …….) ทั้งนี้ ต้องไม่แบ่งตัวชี้วัดเดียวกันหรือซ้าซ้อนกับการวัดผลในตัวชี้วัดอื่นๆ (ตั้งแต่ตัวชี้วัดที่ 2 เป็นต้องไป)
3. ความเหมาะสมของการกาหนดตัวชี้วัดย่อย จานวนตัวชี้วัด และน้าหนักของตัวชี้วัดขึ้นอยู่กับการพิจารณา
ของผู้ว่าราชการจังหวัด (ทั้งนี้ ผลรวมน้าหนักของตัวชี้วัดที่ 1 รวมกันแล้ว เท่ากับร้อยละ 20)
4. ส านัก งานส่ง เสริม การปกครองท้องถิ่นจังหวัด จัดท าแบบประเมิ นตัวชี้วัดที่ 1 ของสานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด ดังนี้
4.1 กรณีมี ผู้ดารงตาแหน่งท้ องถิ่นจังหวัดให้ส านักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจังหวัดนาข้อมูล
ในแบบประเมินตัวชี้วัดที่ 1 มากรอกในแบบ ปผ.2 พร้อมประมวลผลคะแนน และสรุปคะแนนลงในแบบ ปผ.1
4.2 กรณีไม่มีผู้ดารงตาแหน่งท้องถิ่นจังหวัดให้สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสรุปคะแนน
ลงในแบบประเมินตัวชี้วัดที่ 1 ที่ได้จัดทาไว้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้ วัดที่ 1
ของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
5. ให้ ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การป กครองท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด จั ด ส่ ง แบ บป ระเมิ นที่ ส รุ ป ผลคะแน น
และท้องถิ่นจังหวัดได้ลงนามรับทราบผลการประเมินครบถ้วนแล้ว หรือแบบประเมิ นตัวชี้วัดที่ 1 ของส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด ที่ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการแล้ ว ให้ ก องการเจ้ า หน้ า ที่
ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 หากล่ าช้ ากว่าที่ ก าหนด จะปรับ ลดคะแนน 0.25 คะแนนต่ อวัน ท าการ
และหากจัดส่งภายหลังวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 จะไม่นามาประกอบการประเมินผลในตัวชี้วัดนี้
เกณฑ์การให้คะแนน :
ตัวชี้วัด
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ผูป้ ระสานงาน : กองการเจ้าหน้าที่ โทร 0-2241-9000 ต่อ 1208
1. นายกฤตานน สุวรรณโชติ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
2. นางสาวภัททิยา จิตพจน์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิ าร
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หน้า 1

รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัตริ าชการของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รอบการประเมินที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 เมษายน พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563)

ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละความส้าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (รอบ 12 เดือน)
น้้าหนัก : ร้อยละ 10
ค้าอธิบาย :
1. การพิจารณาผลสาเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (รอบ 12 เดือน) จะใช้อัตราการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมทั้งหมดของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวั ดที่สามารถดาเนินการใช้จ่ายได้
ในรอบ 12 เดือ น (ณ วันที่ 30 กั นยายน พ.ศ. 2563) เทียบเป็นร้อยละกับวงเงินงบประมาณเป้าหมายที่ได้รับและ
ต้องดาเนินการใช้จ่ายในรอบ 12 เดือน (ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563)
2. หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจาไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุ น
ไปรายจ่ายประจ า) จะนายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคานวณ ทั้ง นี้ การคานวณ
วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้รับ ไม่รวมงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรหลัง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และงบประมาณที่ แจ้งส่ง คืนภายใน 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
โดยจะใช้ข้อมูลการใช้จ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
3. รายจ่ายภาพรวม หมายถึง 4 งบรายจ่าย คือ งบดาเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น (ถ้ามี)
4. การใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึ ง สถานะของการสั่งซื้อสั่งจ่าย (PO) + สถานะการเบิกจ่ ายงบประมาณ
(ส าหรับเงินอุ ดหนุนเฉพาะกิ จ จะใช้ผลจากสถานการณ์ เบิ กจ่ายในระบบ GFMIS และสถานะการกั นเงินแบบมี ห นี้
จากสานักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.))
5. ดาเนินการสรุปข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
สูตรการค้านวณ :
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ สถจ. ใช้จ่าย
วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ สถจ. ได้รับ

X 100 = ร้อยละความสาเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
สถจ. สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (รอบ 12 เดือน) ได้ร้อยละ 76
2
สถจ. สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (รอบ 12 เดือน) ได้ร้อยละ 82
3
สถจ. สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (รอบ 12 เดือน) ได้ร้อยละ 88
4
สถจ. สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (รอบ 12 เดือน) ได้ร้อยละ 94
5
สถจ. สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (รอบ 12 เดือน) ได้ร้อยละ 100
หมายเหตุ : กาหนดให้กองยุทธศาสตร์และแผนงานรวบรวมข้อมูลแบบรายงานตั วชี้วัดนี้ และจัดส่งสรุปผลคะแนน
ตัวชี้วัดให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ผู้ประสานงาน : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
1. นางสาวกาญจน์ชนิษฐา เอกแสงศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ โทร 0-2241-9000 ต่อ 4123
2. นายจักรายุทธ คงดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร 0-2241-9000 ต่อ 4122
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัตริ าชการของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รอบการประเมินที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 เมษายน พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563)

ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละความส้าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน
น้้าหนัก : ร้อยละ 10
ค้าอธิบาย :
1. การพิ จารณาผลสาเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมทั้งหมดของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดที่สามารถดาเนินการใช้จ่ายได้ในรอบ 12
เดื อ น (ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน พ.ศ. 2563) เที ย บเป็ น ร้ อ ยละกั บ วงเงิ น งบประมาณเป้ า หมายที่ ไ ด้ รั บ และ
ต้องดาเนินการใช้จ่าย (ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563)
2. หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจาไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไป
รายจ่ายประจ า) จะนายอดงบประมาณหลัง โอนเปลี่ย นแปลงแล้วมาเป็ นฐานในการคานวณ ทั้ ง นี้ การค านวณ
วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่ นจังหวัดได้รับ ไม่รวมงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรหลัง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และงบประมาณที่ แจ้งส่ง คืนภายใน 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
โดยจะใช้ข้อมูลการใช้จ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
3. รายจ่ายลงทุน หมายถึง งบลงทุน และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่อยู่ในแผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการต่างๆ
4. การใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึ ง สถานะของการสั่งซื้อสั่งจ่าย (PO) + สถานะการเบิกจ่ ายงบประมาณ
(ส าหรับเงินอุ ดหนุนเฉพาะกิ จ จะใช้ผลจากสถานการณ์ เบิกจ่ายในระบบ GFMIS และสถานการณ์ กั นเงินแบบมี ห นี้
จากสานักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.))
5. ดาเนินการสรุปข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
สูตรการค้านวณ :
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ สถจ. ใช้จ่าย
วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน สถจ. ได้รับ

X 100 = ร้อยละความสาเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
สถจ. สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ได้ร้อยละ 68
2
สถจ. สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ได้ร้อยละ 76
3
สถจ. สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ได้ร้อยละ 84
4
สถจ. สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ได้ร้อยละ 92
5
สถจ. สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ได้ร้อยละ 100
หมายเหตุ : กาหนดให้กองยุทธศาสตร์และแผนงานรวบรวมข้อมูลแบบรายงานตัวชี้วัดนี้ และจัดส่งสรุปผลคะแนน
ตัวชี้วัดให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ผู้ประสานงาน : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
1. นางสาวกาญจน์ชนิษฐา เอกแสงศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ โทร 0-2241-9000 ต่อ 4123
2. นายจักรายุทธ คงดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร 0-2241-9000 ต่อ 4122

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
Department of Local Administration

หน้า 3

รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัตริ าชการของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รอบการประเมินที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 เมษายน พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563)

ตั ว ชี้ วั ด ที่ 4 : ร้ อ ยละขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรงบประมาณเงิ น อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ
ตามพระราชบัญ ญั ติ งบประมาณรายจ่า ยประจ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายงานสถานการณ์ ด้า เนิ นงาน
การบริ ห ารงบประมาณเงิ น อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ ในระบบสารสนเทศเพื่ อ การวางแผนและประเมิ น ผล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
น้้าหนัก : ร้อยละ 10
ค้าอธิบาย :
1. องค์ก รปกครองส่วนท้ อ งถิ่น หมายถึง องค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น ที่ ได้รับ จัดสรรงบประมาณเงิน
อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
2. พิจารณาผลสาเร็จจากร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายงานสถานการณ์ดาเนินงาน
การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-Plan) จานวน 10 รายการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ประกอบด้วย
(1) สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรับทราบและตรวจสอบความถูกต้องของรายการ
ที่ องค์ก รปกครองส่วนท้ อ งถิ่นในจังหวัดได้รับ การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิ จ ตามพระราชบัญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(2) องค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ นตรวจสอบความถู ก ต้อ งและยืน ยัน รายการที่ ได้ รับ การจัด สรร
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(3) กาหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spac)/ ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกาหนดราคากลาง
(4) ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง
(5) พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง (e-Market/ e-Bidding)
(6) อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)
(7) ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง
(8) ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง พร้อมแนบเอกสารจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
(9) พิกัดของโครงการ
(10) ปัญหา/อุปสรรค กรณีมีปัญหาในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
3. สถานการณ์ดาเนินงานการบริห ารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิ จขององค์ป กครองส่วนท้ องถิ่น
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 พิ จ ารณาจากระบบสาร สนเทศ
เพื่ อ การวางแผนและประเมิ น ผลขององค์ ก รปกครองส่วนท้ อ งถิ่น (e-Plan) เว็บ ไซต์ http://e-plan.dla.go.th
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
สูตรการค้านวณ :
จานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายงานสถานการณ์ดาเนินงานในระบบ e-Plan ครบถ้วนสมบูรณ์

X 100 = ร้อยละ ...

จานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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หน้า 4

รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัตริ าชการของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รอบการประเมินที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 เมษายน พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563)

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับคะแนน
1
ร้อยละ 96
2
ร้อยละ 97
3
ร้อยละ 98
4
ร้อยละ 99
5
ร้อยละ 100

เกณฑ์การให้คะแนน

หมายเหตุ : กาหนดให้กองยุทธศาสตร์และแผนงานรวบรวมข้อมูลแบบรายงานตัวชี้วัดนี้ และจัดส่งสรุปผลคะแนน
ตัวชี้วัดให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ผู้ประสานงาน : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานติดตามประเมินผล
1. นางวิชญา สุขกระจ่าง
ผู้อานวยการกลุ่มงานติดตามประเมินผล โทร. 0-2241-9000 ต่อ1408
2. นางสาวนิศรา ปานช้าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1410

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
Department of Local Administration

หน้า 5

รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัตริ าชการของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รอบการประเมินที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 เมษายน พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563)

ตัว ชี้ วั ด ที่ 5 : ร้อยละขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นที่ ผ่ านเกณฑ์ การประเมิ นประสิ ทธิภาพ (Local Performance
Assessment : LPA)
น้้าหนัก : ร้อยละ 10
ค้าอธิบาย : - องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเป้าหมาย หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนตาบล และเมืองพัทยา จานวน 7,851 แห่ง แบ่งออกเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 แห่ง เทศบาล (เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง และเทศบาลตาบล) จานวน 2,462 แห่ง องค์การบริหารส่วนตาบล 5,312 แห่ง และเมืองพัทยา 1 แห่ง
- การประเมินประสิทธิภาพ หมายถึง การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทีมประเมินฯ
ซึ่ง จัง หวัด แต่ ง ตั้ง ขึ้ นเพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิภาพขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่น ในด้ านต่างๆ ตามแบบประเมิ น
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่ นกาหนด จานวน 5 ด้าน ประกอบด้วย
1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้ านการบริหารงานบุ คคลและกิ จ การสภา 3) ด้ า นการบริห ารงานการเงิน
และการคลัง 4) ด้านการบริการสาธารณะ (5) ด้านธรรมาภิบาล
- พิจารณาผลสาเร็จจากจานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทที่ได้รับผลคะแนนการตรวจประเมิน
ประสิท ธิภ าพของที ม ประเมิ นฯ โดยเฉลี่ย 5 ด้าน ไม่ ต่ากว่าร้อยละ 70 เปรียบเที ยบกั บ จ านวนองค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
สูตรการค้านวณ :
จานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ผลคะแนนการตรวจประเมินประสิทธิภาพ เฉลี่ย 5 ด้าน ไม่ตากว่
่ าร้อยละ 70

จานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับคะแนน
1
ร้อยละ 86
2
ร้อยละ 88
3
ร้อยละ 90
4
ร้อยละ 92
5
ร้อยละ 94

X 100 = ร้อยละ ...

เกณฑ์การให้คะแนน

หมายเหตุ : กาหนดให้ กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นรวบรวมข้อมูลแบบรายงานตัวชี้วัดนี้ และจัดส่ง
สรุปผลคะแนนตัวชี้วัดให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ผู้ประสานงาน : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. นายสุริยะ หินเมืองเก่า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
โทร. 0-2241-9000 ต่อ 2312

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัตริ าชการของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รอบการประเมินที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 เมษายน พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563)

ตัวชี้ วัดที่ 6 : ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการรับเงิน-เบิ กจ่ายเงินในระบบบั ญชี คอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
เป็นประจ้าทุกเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2563
น้้าหนัก : ร้อยละ 10
ค้าอธิบาย :
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนตาบล จานวน 7,850 แห่ง (ไม่รวมเมืองพัทยา)
2. พิจารณาผลสาเร็จจากจานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการรับเงินและเบิกจ่ายเงินในระบบบัญชี
คอมพิ วเตอร์ ข ององค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น (e-LAAS) ต่ อ เนื่ อ งกั น เป็ น ประจ าทุ ก เดือ นตั้ ง แต่ เ ดือ นมกราคม
ถึงเดือนกันยายน 2563 โดยพิจารณาจากสมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ่าย และรายงานรับ -จ่ายเงิน
สูตรการค้านวณ :
จานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการรับเงิน-เบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
จานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด

X 100 = ร้อยละ

...

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
ร้อยละ 90 ของ อปท. ที่มีการรับเงิน-เบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
2
ร้อยละ 92.50 ของ อปท. ที่มีการรับเงิน-เบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
3
ร้อยละ 95 ของ อปท. ที่มีการรับเงิน-เบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
4
ร้อยละ 97.50 ของ อปท. ที่มีการรับเงิน-เบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
5
ร้อยละ 100 ของ อปท. ที่มีการรับเงิน-เบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
หมายเหตุ : กาหนดให้สานักบริหารการคลังท้องถิ่น รวบรวมข้อมูลแบบรายงานตัวชี้วัดนี้ และจัดส่งสรุปผลคะแนน
ตัวชี้วัดให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ผูป้ ระสานงาน (เกี่ยวกับตัวชี้วัด) : สานักบริหารการคลังท้องถิ่น กลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น
1. นางสาวสรัญญา แปะทอง
ผู้อานวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น
โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1601
2. นางสาววฤษสพร พิมพะสิงห์ นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1608

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัตริ าชการของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รอบการประเมินที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 เมษายน พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563)

ตั ว ชี้ วั ด ที่ 7 : ระดั บ ความส้ า เร็จ ร้ อ ยละเฉลี่ ย ถ่ ว งน้้ า หนั ก ในการประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานด้ า นบั ญ ชี ข อง
ส้านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ประจ้าปีงบประมาณ 2563
- รอบที่ 2 (วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563)
น้้าหนัก : ร้อยละ 10
ค้าอธิบาย :
1. ตามหลักการและนโยบายบัญชีสาหรับหน่วยงานภาครัฐ กาหนดให้หน่วยงานภาครัฐบันทึกบัญชี
ตามเกณฑ์คงค้างคือรับรู้รายการและเหตุการณ์เมื่อเกิดขึ้น ซึ่งทาให้รายการและเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้รับการบันทึกบัญชี
และแสดงในรายงานการเงินภายในงวดที่ เกี่ยวข้องกั บ การเกิดรายการและเหตุก ารณ์นั้น ได้แก่ สินทรัพย์ หนี้สิน
สินทรัพย์สุท ธิ/ส่วนทุ น รายได้ และค่าใช้จ่าย โดยกรมบัญ ชีก ลางได้ก าหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญ ชีทุ ก เดือน
ภายในวันที่ 10 ของเดือ นถัดไป ซึ่งส่วนราชการจะต้องตรวจสอบข้อมูลบัญชีและเร่งแก้ไขข้อผิดพลาดทางการเงิน
และบัญชีที่เกิดขึ้นในระบบ GFMIS ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยกองคลัง ได้ติดตาม ตรวจสอบรายงานการเงินของสานักงาน
ส่ง เสริม การปกครองท้ อ งถิ่นจัง หวัดในระบบ GFMIS พบว่า มี ข้อคลาดเคลื่อนซึ่งจะมี ผ ลต่อรายงานการเงินของ
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รวมทั้งรายงานการเงินในภาพรวมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ ต้ องส่ ง ให้ ส านั ก งานการตรวจเงิน แผ่น ดิ น จึง ได้ ก าหนดตั วชี้วัด ความส าเร็จ ของการปฏิ บั ติง านด้านบั ญ ชี ของ
สานัก งานส่งเสริม การปกครองท้ องถิ่นจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ก ารบันทึก บัญ ชี ในระบบ
GFMIS ถูกต้อง ครบถ้วน และทันตามเวลาที่กาหนด จานวน 5 ประเภทบัญชี ดังนี้
(1) บัญชีเงินสดในมือ จานวนเงินในช่อง “ยอดยกไป” ของบัญชีเงินสด ในมือ (1101010101)
ในรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนในระบบ GFMIS มียอดเท่ากับข้อมูล ในรายงานเงินคงเหลือประจาวันที่
จัดทาตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
(2) บัญชีพักเงินนาส่ง (1101010112) จานวนเงินในช่อง “ยอดยกไป” ของบัญชีพักเงินนาส่ง
ในงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนในระบบ GFMIS ต้องไม่มียอดคงค้าง โดยให้บันทึกรายการนาส่ง แต่ละประเภท
ให้ครบถ้วน หากมียอดคงค้างด้านเดบิต ต้องมียอดคงเหลือเท่ากับบัญชีพักรอ Clearing ด้านเครดิต
(3) บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125) จานวนเงินในช่อง “ยอดยกไป”
ของบัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน ต้องไม่มียอดคงค้าง หากปรากฏยอดคงค้างต้องสามารถตรวจสอบยอด
คงค้างได้ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803.3/ว 1528 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
(4) บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) (12xxxxxxxx) จานวนเงินในช่อง “ยอดยกไป” ของบัญชี
พักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) ในงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนในระบบ GFMIS ต้องไม่มียอดคงค้าง
(5) การบันทึกการจ่ายชาระเงินในระบบ เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 43 โดยให้ระบุวันที่ผ่านรายการ และวันที่เอกสารเป็นวันที่จ่ายเงินจริง
ให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ
เกณฑ์การให้คะแนน : พิจารณาจากจานวนรายการที่ต้องบันทึกข้อมูลและการปรับปรุงบัญชี แต่ละประเภทบัญชี
ในแต่ ล ะเดื อ นตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก รมบั ญ ชี ก ลางและกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ก าหนด โดย สามารถ
ปรับปรุงบัญชีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะตรวจสอบการบันทึก
บัญชีและการปรับปรุงบัญชีทุกเดือนภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป จากรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ในระบบ GFMIS ซึ่งกาหนดเป็น 2 รอบ ดังนี้
1. รอบที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รวม 5 เดือน
2. รอบที่ 2 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนสิงหาคม 2563 รวม 5 เดือน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัตริ าชการของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
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โดยกาหนดตัวชี้วัดย่อยจานวน 5 ตัวชี้วัดดังนี้
น้้าหนัก

ตัวชี้วัด

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4
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90 100

2. ร้อยละของจ านวนครั้งบั ญ ชีพั ก เงินนาส่ง ที่ ส ามารถบั นทึ ก
ข้อมูล ได้ถูกต้อง ครบถ้วนและทันภายในเวลาที่กาหนด
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3. ร้ อยละของจ านวนครั้ งบั ญ ชี ลู ก หนี้ ส่ ว นราชการ-รายได้ รั บ
แทนกั น ที่ ส ามารถบั นทึ ก ข้ อ มู ล ได้ถูก ต้อ ง ครบถ้ วน และทั น
ภายในเวลาที่กาหนด
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4. ร้อ ยละของจ านวนครั้ ง บั ญ ชี พั ก สิน ทรัพ ย์ ถ าวร ที่ ส ามารถ
บันทึกข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันภายในเวลาที่กาหนด
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5. ร้อยละของจานวนครั้งการบันทึกการจ่ายชาระเงิน ที่สามารถ
บันทึกข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันภายในเวลาที่กาหนด
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1. ร้ อ ยละของจ านวนครั้ ง บั ญ ชี เ งิน สด ที่ ส ามารถบั น ทึ ก ข้ อ มู ล

5

ได้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันภายในเวลาที่กาหนด

สูตรการค้านวณ :สูตรการคานวณความสาเร็จในแต่ละประเภทบัญชี คือ
จานวนครั้งที่ สถจ. บันทึกข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันภายในวันสิ้นเดือน
และปรับปรุงบัญชีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

X 100 = ร้อยละ ...

จานวนครั้งที่ สถจ. จะต้องบันทึกข้อมูลทั้งหมด
หมายเหตุ : ก าหนดให้ก องคลังรวบรวมข้อมู ลแบบรายงานตัวชี้วัดนี้ และจัดส่ง สรุป ผลคะแนนตัวชี้วัดให้กองการ
เจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ผู้ประสานงาน : กองคลัง กลุ่มงานบัญชี
1. นางสาวพิกุล นาคชานาญ
2. นางภคมน บึงไสย์
3. นางสาววิลาวัลย์ พูนวุฒิพงศ์

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
Department of Local Administration

นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ โทร 0-2243-2225
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ โทร 0-2243-2225
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
โทร 0-2243-2225
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ตัว ชี้ วั ด ที่ 8 : ร้อ ยละของจ้ า นวนบุ คลากรในสั งกั ด ส้ า นั ก งานส่ งเสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ นจัง หวั ด ที่ เข้ า รั บ
การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
น้้าหนัก : ร้อยละ 5
ค้าอธิบาย : 1. การเรียนรู้ผ่านสื่อ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (e-Learning) หมายถึง การศึก ษาเรียนรู้ด้วยตนเองโดยอาศั ย
เครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตหรือ สื่ออิเล็กทรอนิก ส์แบบออนไลน์ในการศึก ษาถ่ายทอดเรื่องราวและเนื้อหา
เพื่ อเป็ นการเปิ ดโอกาส ในการเรี ย น รู้ ด้ ว ยตนเองให้ ข้ า ราชการในสั ง กั ด ทุ กระดั บ และเพิ่ มช่ อ งท าง
การพัฒนาองค์ความรู้ที่มีความรวดเร็ว ทั่วถึง และมีความต่อเนื่อง
2. บุคลากร หมายถึง ข้าราชการและพนักงานราชการในสังกั ดส านั กงานส่ง เสริม การปกครองท้องถิ่น
จังหวัดทั้ง หมด (รวมท้องถิ่นจังหวัด) ที่ป ฏิบัติหน้าที่จริงในสานักงานส่ง เสริม การปกครองท้องถิ่นจังหวัด ณ วันที่
1 กันยายน พ.ศ. 2563
3. พิจารณาวัดผลสาเร็จจากจานวนบุคลากรในสังกัดหน่วยงานที่เข้าเรียนรูใ้ นระบบการพัฒนาข้าราชการ
ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HRD e-Learning) ของสานักงาน ก.พ. และ/หรือ หลักสูตร e- Learning หลักสูตรการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัด รุ่นที่ 2 และได้สอบผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ในระบบการพัฒนาข้าราชการด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(e-Learning) อย่ า งน้ อย 1 ห ลั ก สู ต ร เที ย บเป็ นร้ อ ยละกั บ จ านวนบุ คลากรในสั ง กั ด หน่ ว ยงานทั้ ง หมด
ณ วันที่ 1 กันยายนพ.ศ. 2563 (โดยจะต้องเป็นหลักสูตรที่ สามารถพิมพ์ใบประกาศได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563
ถึง วั น ที่ 9 กั น ยายน 2563) ทั้ งนี้ จะพิ จารณาผลส้า เร็ จ จากประกาศการผ่ านการอบรมหลั กสู ตรการเรีย นรู้
ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เป็นหลักฐานยืนยันการผ่านการเรียนรู้
4. กาหนดให้หน่วยงานรายงานข้อมูลผลการผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(e-Learning) โดยจัดส่งผลการผ่านหลักสูตรฯ ตามแบบฟอร์มที่กาหนดในรูปแบบไฟล์ Excel และไฟล์สแกน ทางจดหมาย
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ dla0802_4@dla.go.th และจั ดส่ ง ประกาศการผ่ านการอบรมหลัก สู ตรการเรีย นรู้ด้ วยตนเอง
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของข้าราชการในสังกัด (พร้อมให้ข้าราชการที่ผ่านการเรียนรู้ฯ รับรองสาเนา
ถูกต้อง) โดยจัดส่งเอกสารให้ถึงกองการเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 หากล่าช้ากว่าที่กาหนด
(วัน ที่ 14 กั น ยายน พ.ศ. 2563) จะปรั บ ลดคะแนน 0.25 คะแนนต่อ วั น ท าการ และหากจั ด ส่ง ภายหลั ง วัน ที่
18 กันยายน พ.ศ. 2563 จะไม่นามาประกอบการประเมินผลในตัวชี้วัดนี้
5. การเข้าเรียนผ่านระบบเป็นหน้าที่ของผู้เรียนที่ ต้องศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการผ่าน
หลักสูตรนั้นๆ ระยะเวลาที่ต้องศึกษาให้ครบเต็มจานวนเวลาที่กาหนด เงื่อนไขการผ่านแบบทดสอบ และระยะเวลา
ที่สามารถจัดพิมพ์ใบประกาศให้ละเอียดครบถ้วน
สูตรการค้านวณ :
จานวนบุคลากรในสังกัดสถจ. ที่ผ่านการเรียนหลักสูตรฯ (e-Learning)
จานวนบุคลากรในสังกัดสถจ. ทั้งหมด ณ วันที่ 1 ก.ย. 2563
เกณฑ์การให้คะแนน:
ระดับคะแนน
1
ร้อยละ 50
2
ร้อยละ 55
3
ร้อยละ 60
4
ร้อยละ 65
5
ร้อยละ 70
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
Department of Local Administration

X 100 = ร้อยละ ......

เกณฑ์การให้คะแนน

หน้า 10

รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัตริ าชการของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รอบการประเมินที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 เมษายน พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563)

หมายเหตุ : กาหนดให้กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังและพัฒ นาสมรรถนะส่งข้อมูลแบบรายงานตัวชี้วัดนี้ และจัดส่ง
สรุปผลคะแนนตัวชี้วัดให้กลุ่มงานบริหารผลการปฏิบัติงาน และสวัสดิการ ภายในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ผู้ประสานงาน : กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานวางแผนอัตราก้าลังและพัฒนาสมรรถนะ โทร. 02 241 9000 ต่อ 1204
1. นางมนัสวี มนตริวัต
ผู้อานวยการกลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังและพัฒนาสมรรถนะ
2. นางสาวอัตนา ภักตร์ดวงจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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หน้า 11

รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัตริ าชการของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รอบการประเมินที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 เมษายน พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563)

ตัวชี้ วัดที่ 9 : ร้อยละของจ้า นวนเรื่องร้องเรีย นของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563 ที่ ส ามารถแก้ไ ข
จนได้ข้อยุติภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
น้้าหนัก : ร้อยละ 5
ค้าอธิบาย :
นิยาม
“เรื่องร้องเรียน” หมายถึง เรื่องร้องเรียนทีป่ ระชาชนหรือหน่วยงานอื่นส่งเรื่องให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้ องถิ่น (กองกฎหมายและระเบียบท้ อ งถิ่ น) พิจ ารณาดาเนินการ และมี ก ารลงเลขรับ ตามระบบงานสารบรรณ
ของกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 (791 เรื่อง) ซึ่งได้ส่งเรื่อง
ให้จังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดาเนินการจนได้ข้อยุติ และจังหวัดรายงานผลการดาเนินการให้ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น (กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น) ทราบ
“พิ จ ารณาดาเนินการจนได้ข้อ ยุติ ” หมายถึง จังหวัดสามารถดาเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนว่า
มีมูลตามข้อร้องเรียนหรือไม่มีมูลตามข้อร้องเรียน
ขอบเขตการประเมิน
จานวนเรื่องร้องเรียน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 (791 เรื่อง) ที่ยังไม่สามารถแก้ไขจนได้
ข้อยุติเป็นจานวนเรื่องร้องเรียนดาเนินการทั้งหมด
การด้าเนินการ
เรื่องร้องเรียนคงค้างที่จังหวัดได้รับจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กองกฎหมายและระเบียบท้ องถิ่น)
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 (791 เรื่อง) ซึ่งจังหวัดพิจารณาดาเนินการจนได้รับข้อยุติและรายงานผล
การดาเนินการให้ก รมส่งเสริม การปกครองท้ องถิ่นทราบ โดยกรมส่งเสริม การปกครองท้ องถิ่นลงเลขรับ หนังสือ
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563
สูตรการค้านวณ :
จานวนเรื่องคงค้างที่สามารถแก้ไขจนได้ข้อยุติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จานวนเรื่องที่อยู่ในระหว่างการดาเนินการของจังหวัด (1 ต.ค. 2559 – 7 ก.พ. 2563)

X 100 = ร้อยละ ......

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
ร้อยละ 30 ของเรื่องร้องเรียนที่สามารถแก้ไขจนได้ข้อยุติ
2
ร้อยละ 35 ของเรื่องร้องเรียนที่สามารถแก้ไขจนได้ข้อยุติ
3
ร้อยละ 40 ของเรื่องร้องเรียนที่สามารถแก้ไขจนได้ข้อยุติ
4
ร้อยละ 45 ของเรื่องร้องเรียนที่สามารถแก้ไขจนได้ข้อยุติ
5
ร้อยละ 50 ของเรื่องร้องเรียนที่สามารถแก้ไขจนได้ข้อยุติ
หมายเหตุ : กาหนดให้กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่นรวบรวมข้อมูลแบบรายงานตัวชี้วัด และจัดส่งสรุปผลคะแนน
ตัวชี้วัดให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2563
ผูป้ ระสานงาน (เกี่ยวกับตัวชี้วัด) : กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กลุ่มงานเรื่องร้องทุกข์
1. นางสาววราภรณ์ ขวัญเรือน ผู้อานวยการกลุ่มงานเรื่องร้องทุกข์
โทร 061-415-0069
2. นางสาววิรากานต์ ห่วงรักษ์ นิติกรชานาญการ
โทร 094-925-6516
3. นายภูริณัฐ ไชยโย
นิติกรปฏิบัติการ
โทร 089-200-4686
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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หน้า 12

รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัตริ าชการของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รอบการประเมินที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 เมษายน พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563)

ตั ว ชี้ วั ด ที่ 10 : ร้ อ ยละเฉลี่ ย ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ น้ า เข้ า ข้ อ มู ล ด้ า นการจั ด การขยะมู ล ฝอย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เข้าในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูล ฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนด
น้้าหนัก : ร้อยละ 10
ค้าอธิบาย : 1. องค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น หมายถึง องค์ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ นทุ ก แห่ ง ในจัง หวัด (ยกเว้ น
กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเมืองพัทยา)
2. พิจารณาผลสาเร็จจากจานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นาข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เข้าในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมู ลฝอยขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อย่า ง
สมบูรณ์ครบถ้วน จานวน 9 รายการ พร้อมยืนยันข้อมูล ประกอบด้วย
2.1 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
2.2 ขยะมูลฝอยที่ อปท. จัดเก็บแบบแยกประเภท
2.3 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนไปกาจัด
2.4 ขยะมูลฝอยที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์
2.5 ขยะมูลฝอยที่ไม่ได้เก็บขน
2.6 ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่
2.7 มูลฝอยติดเชื้อในเขต อปท.
2.8 กากอุตสาหกรรมในเขต อปท.
2.9 จุดรวบรวมขยะอันตราย
3. การนาเข้าข้อมูลพิ จารณาจากรายงานสถานในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมู ลฝอยฯ
ณ วันที่ 10 กันยายน 2563
สูตรการค้านวณ : 1. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นาข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เข้าในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อเดือน)
จานวน อปท. ที่นาข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยฯ เข้าในระบบฯ X 100
จานวน อปท. เป้าหมาย
2. ร้อยละเฉลี่ยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นาข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เดือนมี นาคม – สิงหาคม 2563 เข้าในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ข้อมูลเดือนสิงหาคม 2563 รายงานภายใน ณ วันที่ 10 กันยายน 2563)
ผลรวมของร้อยละของ อปท. ที่นาข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยฯ เข้าในระบบฯ (มี.ค. – ส.ค.63)
6
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ
1
2
3
4
5
เกณฑ์การให้คะแนน
ร้อยละ 92 ร้อยละ 94 ร้อยละ 96 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100
หมายเหตุ : กาหนดให้กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นรวบรวมข้อมูลแบบรายงานตัวชี้วัด และจัดส่งสรุปผลคะแนนตัวชี้วัดให้
กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2563
ผู้ประสานงาน (เกี่ยวกับตัวชี้วัด) : กองสิง่ แวดล้อมท้องถิ่น กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม โทร 0-2241-9000 ต่อ 2112
1. นายศิริรัตน์ บารุงเสนา
ผู้อานวยการกลุ่มงานสิง่ แวดล้อม
2. นายภูมิ ปฏิสันถาวร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
Department of Local Administration
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ปฏิทินการดาเนินการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัด
รอบการประเมินที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563)

ปฏิทินการดาเนินการตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (สถจ.)
รอบการประเมินที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563)
วัน เดือน ปี
30 ก.ย. 2563

ขั้นตอน/กิจกรรม
1. กรณีที่ 1 กรณีมี ผู้ ดำรงตำแหน่ ง ท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด :
➢1.1 : ให้ท้องถิ่นจังหวัด จัดทาแบบ ปผ. 1 – 3 (สาหรับตาแหน่งประเภทอานวยการ – กรณีท้องถิ่นจังหวัด) ดังนี้
- แบบ ปผ.1 ให้กรอกข้อมูลบุคคลของผู้ขอรับการประเมินในส่วนที่ 1.1 ให้ครบถ้วน
- แบบ ปผ.2 ให้กรอกข้อมูลในส่วนที่ 2 แบบกาหนดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานส่วนที่ 2.1 เป้าหมาย
ในการปฏิบัติงาน โดย การประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของงานของท้องถิ่น จังหวัด กาหนดให้ใช้ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
และเกณฑ์ การให้ คะแนน ตามกรอบประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สถจ. รอบการประเมิ นที่ 2 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 10 ตัวชี้วัดหลัก ในการวัดผลสัมฤทธิ์ของงานของท้องถิ่นจังหวัด แล้วลงนาม
รับทราบคารับรอง (เริ่มรอบการประเมิน) ในส่วนที่ 2.3 โดยมีแนวทางในการกาหนดตัวชี้วัด ดังนี้
สาหรับตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของการบรรลุเป้าหมายผลสาเร็จ
ตามภารกิจ หลัก ของ สถจ.ตามที่ผู ้ว่าราชการจัง หวัด กาหนด ให้ สถจ. ศึกษาข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ใ นเอกสาร
รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 1 แล้วกรอกข้ อมูลตัวชี้วัด น้าหนั ก และเกณฑ์การให้คะแนน ลงในแบบ ปผ.2 หน้ าที่ 1
และจัดท าแบบประเมินตัวชี้วัดที่ 1 ของ สถจ. เพื่อเสนอและตกลงตัวชี้วัด ย่อยเพื่อวัดผลสาเร็จตามภารกิจหลั ก
ของ สถจ. กับผู้ว่าราชการจังหวัด
ส าหรั บ ตั วชี้ วั ดที่ 2 , 3, 4, 5, 6,7,8,9 แ ละ 10 ให้ น าข้ อมู ลตั วชี้ วั ด น้ าหนั ก และเกณ ฑ์
การให้คะแนนตามกรอบการประเมินผลฯ ที่ สถ. กาหนด กรอกลงในแบบ ปผ. 2 หน้าที่ 2
- แบบ ปผ.3 ให้กรอกข้อมูลในส่วนที่ 3 แบบกาหนดและประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ 3.1 เป้าหมายของสมรรถนะ
ที่คาดหวัง โดยกรอกข้อมูลเฉพาะชื่อสมรรถนะที่ท้องถิ่นจังหวัด ถูกกาหนดให้ใช้ในการประเมินและข้อมูลในช่อง
สมรรถนะที่คาดหวัง แล้วลงนามรับทราบข้อตกลง (เริ่มรอบการประเมิน) ในส่วนที่ 3.3 ทั้งนี้ การประเมินสมรรถนะ
ของท้องถิ่นจังหวัด กาหนดให้มีการประเมินสมรรถนะ จานวน 16 สมรรถนะ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จานวน
7 สมรรถนะ สมรรถนะทางการบริหาร 6 สมรรถนะ และสมรรถนะประจาสายงาน จานวน 3 สมรรถนะ โดยระดับ
สมรรถนะที่คาดหวังขึ้นอยู่กับระดับตาแหน่ง (อานวยการต้น หรืออานวยการสูง) ของท้องถิ่นจังหวัด
*** ทั้ งนี้ ขอให้ด าเนิน การกรอกข้อ มูล แบบ ปผ. 2 (ตั วชี้ วัด ที่ 1-10 ของท้อ งถิ่น จั งหวั ด) ตามตั วอย่าง
แบบ ปผ. 2 ของท้องถิ่นจังหวัด ที่ส่งมาด้วยนี้ และแบบประเมินตัวชี้วัดที่ 1 ของ สถจ. ตำมแบบฟอร์มที่กำหนด
และจัดส่งสาเนาให้กับ กจ. ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
➢1.2 : ให้ท้องถิ่นจังหวัด เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นต่อผลการประเมินฯ ตามแบบ ปผ. 2
หน้าที่ 1 (เฉพาะในส่วนของตัวชี้วัด ย่อยของตัวชี้วัด ที่ 1 : ระดับ ความสาเร็จของร้อ ยละเฉลี่ย ถ่วงน้าหนัก
ของการบรรลุเป้าหมายผลสาเร็จตามภารกิจหลักของ สถจ. ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาหนด) สาหรับการประเมินผล
ตัวชี้วัดอื่นๆ ตามกรอบการประเมินผลฯ ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ 2 – 10 อยู่ในส่วนของการพิจารณาประเมินฯ
จาก สถ. และลงนามรับทราบผลการประเมิน (ครบรอบการประเมิน) ในส่วนที่ 2.4
➢1.3 : สาหรับแบบ ปผ.3 ให้ท้องถิ่นจังหวัด เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นต่อการประเมินสมรรถนะ
ของท้องถิ่นจังหวัด แล้วลงนามรับทราบผลการประเมินสมรรถนะ (ครบรอบการประเมิน) ในส่วนที่ 3.3 และ 3.4
➢1.4 : เมื่อดาเนินการตามข้อ 1.1 และ 1.2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ สถจ. จัดส่งแบบ ปผ.1 – 3 ของท้องถิ่น
จังหวัด ให้กับ กจ. ภายในวัน ที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อรวบรวมเสนอ อสถ. ได้พิจารณาผลการปฏิบัติราชการ
ตามแบบ พิ จารณาประเมิ นสมรรถนะของหั วหน้ าหน่ วยงานแต่ล ะท่ าน และด าเนินการประมวลผลคะแนน
ผลการปฏิบัติราชการต่อไป

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
Department of Local Administration
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ปฏิทินการดาเนินการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัด
รอบการประเมินที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563)

วัน เดือน ปี

ขั้นตอน/กิจกรรม
2. กรณีที่ 2 กรณีไ ม่ มี ผู้ ดารงตาแหน่ ง ท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด :
➢2.1 : ให้ สถจ. จัดทาตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานจากกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สถจ. และ
ส าหรั บ ตั ว ชี้ วั ด ที่ 1 ระดั บ ความส าเร็ จ ของร้ อ ยละเฉลี่ ย ถ่ ว งน้ าหนั ก ของการบรรลุ เ ป้ า หมายผลส าเร็ จ
ตามภารกิจหลักของ สถจ. ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด กาหนด โดยให้ สถจ. ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเอกสาร
รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 1 แล้วกรอกข้อมูลตัวชี้วัด น้าหนัก และเกณฑ์การให้คะแนน ลงในแบบประเมินตัวชี้วัด
ที่ 1 ของ สถจ. เพื่อเสนอและตกลงตัวชี้วัดย่อย เพื่อวัดผลสาเร็จตามภารกิจหลักของ สถจ. กับ ผู้ว่าราชการจังหวัด
แล้วสาเนาแบบประเมินตัวชี้วัดที่ 1 ของ สถจ. และจัดส่งให้ กจ. ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
➢2.2 : เมื่อครบรอบการประเมิน ให้ สถจ. สรุปคะแนนลงในแบบประเมินตัวชี้วัดที่ 1 ที่ได้จัดทำไว้ เสนอผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดลงนำมผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมตัวชี้วัดที่ 1 ของ สถจ. และจัดส่งให้ กจ. ภายในวัน ที่
30 กันยายน 2563
30 ก.ย. 2563 3. กรณีข้าราชการในสังกัดสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด :
➢3.1 : ให้ ท้ องถิ่ นจั งหวัด ด าเนิ นการถ่ายทอดตั วชี้ วัด และค่ าเป้ าหมายของส านั กงานส่งเสริมการปกครอง
ท้ องถิ่ นจั ง หวั ด ลงสู่ ร ะดั บ บุ ค คล (ศึ ก ษารายละเอี ย ดวิ ธีก ารด าเนิ น การจากแนวทางการถ่ ายทอดตั วชี้ วัด ฯ)
โดยพิจารณาความสอดคล้องตามความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดของหน่วยงาน
➢3.2 : ให้ผู้บั งคั บบัญ ชา/ผู้ป ระเมิน (ท้ องถิ่นจั งหวัด) ตกลงร่วมกันกั บผู้ รับการประเมิ น เพื่ อกาหนดตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ของงาน น้าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ให้แล้วเสร็จทั้งหมด
➢3.3 : นาข้ อมู ล ตั วชี้ วัด ฯ ตามข้ อ 2.2 มากรอกในแบบ ปผ. 2 ของผู้รั บ การประเมิ นรายบุ ค คล (ส าหรั บ
การประเมินสมรรถนะตามแบบ ปผ. 3 ให้กรอกข้อมูลสมรรถนะและระดับสมรรถนะที่คาดหวังของข้าราชการ
รายบุคคล ให้สอดคล้องตามประเภท ระดับตาแหน่ง และสายงาน)
ทั้งนี้ กรณีข้าราชการในสังกัด สถจ. ให้ดาเนินการตามแนวทางที่จังหวัดกาหนด
➢3.4 : ให้ท้องถิ่นจังหวัด/ผู้ประเมิน พิจารณาประเมินผลฯ ข้าราชการในสังกัดรายบุคคลทั้ง 2 ส่วน คือ
(1) ผลสั มฤทธิ์ ข องงาน : โดยประเมิ น ผลด าเนิ น การตามตั วชี้ วัด ของข้ าราชการรายบุ ค คลให้ ค รบถ้ วน
ทุกตัวชี้วัด แล้วบันทึกผลลงในแบบ ปผ. 2
(2) สมรรถนะ : ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของข้ าราชการ
รายบุคคลให้ครบถ้วนทุกสมรรถนะ แล้วบันทึกผลลงในแบบ ปผ.3
➢3.5 : ให้ท้องถิ่นจังหวัด/ผู้ประเมิน และข้าราชการในสังกัด/ผู้ถูกประเมิน ลงนามการรับทราบผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ และผลการประเมินสมรรถนะ ตามแบบ ปผ.1 ปผ.2 และ ปผ.3 ให้ครบถ้วน
➢3.6 : ส าหรับแนวทางการนาผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด สถจ. ไปประกอบการเลื่ อน
เงินเดือน ให้ดาเนินการตามแนวทางที่จังหวัดกาหนด
ส.ค. – ก.ย. 2563 สถจ. จัดส่งแบบฟอร์มการรายงานตามตัวชี้วัด ของ สถจ. ให้สานัก/กองซึ่งเป็น เจ้าภาพตัวชี้วัดโดยตรง ทั้งนี้
เป็ น ไปตามที่ ส านั ก /กองเจ้ าภาพตั ว ชี้ วั ด ได้ ก าหนดระยะเวลาการรายงานผล หรื อ ตามที่ ก าหนดไว้
ในรายละเอียดตัวชี้วัด แล้วแต่กรณี โดยกาหนดวันที่ในการจัดส่งตัวชี้วัด พิจารณาจากวัน ที่จัดส่งรายงาน
ผลตัวชี้วัดถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
***** ทั้งนี้ กรณีที่ สถจ. ไม่ได้รายงานผลดาเนินการตามตัวชี้วัดให้หน่วยงานเจ้าภาพโดยตรง แต่จะส่งข้อมูลรายงาน
ผลตัวชี้วัดให้ กจ. เป็นหน่วยงานกลางเพื่อแจกจ่ายให้สานัก/กองที่เกี่ยวข้องนั้น กจ. ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ขอรับรายงาน
ผลดาเนิ นการผ่านช่ องทาง “โทรสาร” เนื่ องจากจะทาให้ข้อมู ลรายงานผลดาเนินการไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน
และมีผลกระทบต่อคะแนนการประเมินของ สถจ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
Department of Local Administration
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