
 

 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
Department of Local Administration 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
รอบการประเมินท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 เมษายน พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563) 

ตัวชี้วัด น้ าหนกั 
(%) 

เกณฑ์การให้คะแนน  หน่วยงาน
เจ้าภาพ
ตัวชี้วัด 

1 2 3 4 5 

1. ระดับความส้าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของการบรรลุ
เป้าหมายผลส้าเร็จตามภารกิจหลักของส้านักงานส่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ินจังหวัด (สถจ.) ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดก้าหนด  

20 1 2 3 4 5 กจ. 

2. ร้อยละความส้าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม (รอบ 12 เดือน) 

10 76 82 88 94 100 กยผ. 

3. ร้อยละความส้าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ลงทุน  

10 68 76 84 92 100 กยผ. 

4. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายงาน
สถานะการด้าเนินงานการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-plan) ได้อย่างถูกต้อง
และครบถ้วน 

10 96 97 98 99 100 กยผ. 

5. ร้อยละขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถ่ินที่ ผ่ านเกณฑ์ 
การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) 

10 86 88 90 92 94 กพส. 

6. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการรับเงิน- 
เบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) เป็นประจ้า 
ทุกเดือนตั งแต่มกราคม – กันยายน 2563 

10 90 92.50 95 97.50 100 สน.คท. 

7. ระดับความส้าเร็จร้อยละเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักในการประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส้านักงานส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถ่ินจังหวัด ประจ้าปีงบประมาณ 2563  

10 60 70 80 90 100 กค. 

8. ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนส่งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ินจังหวัดที่เข้ำรับกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 

5 50 55 60 65 70 กจ. 

9. ร้อยละของจ้านวนเรื่องร้องเรียนของปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563 ที่สามารถแก้ไขจนได้ข้อยุติ
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

5 30 35 40 45 50 กม. 

10. ร้อยละเฉลี่ยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่น้าเข้า
ข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เข้าในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนด 

10 92 94 96 98 100 กสว. 

รวมน้ าหนัก 100       
 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการของส านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
รอบการประเมินที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 เมษายน พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563) 
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
Department of Local Administration 

ตัวชี้วัดท่ี 1 : ระดับความส้าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักของการบรรลุเป้าหมายผลส้าเร็จตามภารกิจหลัก  
ของส้านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดก้าหนด 

น้้าหนัก : ร้อยละ 20 

ค้าอธิบาย : 1. พิจารณาผลส าเร็จของการปฏิบัติงานของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดในการบรรลุ
เป้าหมายตามภารกิจหลักของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตามที ่ผู้ว่าราชการจังหวัดก าหนด  
(เป็นการพิจารณาผลส าเร็จของตัวช้ีวัดย่อยภารกิจหลักของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด เพื่อสนับสนุน 
การปฏิบัติราชการของผู้ ว่าราชการจังหวัดตามผลการเจรจาระหว่างท้องถ่ินจังหวัดกับผู้ ว่าราชการจังหวัด   
ในรอบการประเมินที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
 2. จ านวนตัวช้ีวัดที่ก าหนดในการประเมินผลการบรรลุผลส าเร็จตามภารกิจหลักดังกล่าว ควรมีจ านวน
ตัวช้ีวัดที่ครอบคลุมหรือสะท้อนการวัดผลส าเร็จในทุกกลุ่มงานในสังกัดส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด 
อย่างน้อยกลุ่มงานละ 1 ตัวช้ีวัด รวมเป็น 4 ตัวช้ีวัดย่อยของตัวช้ีวัดที่  1 (ตัวช้ีวัด 1....., 1.2....., 1.3....., 1.4.....และ 
1.i …….) ทั้งนี้ ต้องไม่แบ่งตัวช้ีวัดเดียวกันหรือซ้ าซ้อนกับการวัดผลในตัวช้ีวัดอื่นๆ (ตั้งแต่ตัวช้ีวัดที่ 2 เป็นต้องไป) 
 3. ความเหมาะสมของการก าหนดตัวช้ีวัดย่อย จ านวนตัวช้ีวัด และน้ าหนักของตัวช้ีวัดข้ึนอยู่กับการพิจารณา
ของผู้ว่าราชการจังหวัด (ทั้งนี้ ผลรวมน้ าหนักของตัวช้ีวัดที่ 1 รวมกันแล้ว เท่ากับร้อยละ 20) 
 4. ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดจัดท าแบบประเมินตัวช้ีวัดที่ 1 ของส านักงานส่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ินจังหวัด ดังนี ้
     4.1 กรณีมีผู้ด ารงต าแหน่งท้องถ่ินจังหวัดให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดน าข้อมูล 
ในแบบประเมินตัวช้ีวัดที่ 1 มากรอกในแบบ ปผ.2 พร้อมประมวลผลคะแนน และสรุปคะแนนลงในแบบ ปผ.1  

    4.2 กรณีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งท้องถ่ินจังหวัดให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดสรุปคะแนน
ลงในแบบประเมินตัวช้ีวัดที่ 1 ที่ได้จัดท าไว้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวช้ี วัดที่ 1 
ของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด  

5. ให้ ส านั ก งานส่ ง เส ริมการปกครองท้ อ ง ถ่ินจั งห วัด จั ดส่ งแบบประเมิ นที่ ส รุป ผลคะแนน  
และท้องถ่ินจังหวัดได้ลงนามรับทราบผลการประเมินครบถ้วนแล้ว หรือแบบประเมินตัวช้ีวัดที่ 1 ของส านักงานส่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ินจังหวัดที่ผู้ ว่าราชการจังหวัดประเมินผลการปฏิบัติราชการแล้วให้กองการเจ้าหน้าที่  
ภายในวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2563 หากล่าช้ากว่าที่ก าหนด จะปรับลดคะแนน 0.25 คะแนนต่อวันท าการ  
และหากจัดส่งภายหลังวันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 จะไม่น ามาประกอบการประเมินผลในตัวช้ีวัดน้ี 

เกณฑ์การให้คะแนน :   

ตัวชี้วัด 
น้้าหนกั 

(A) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผล 
ด้าเนินการ 

ค่าคะแนน
ที่ได้ (B) 

คะแนน 
ถ่วงน้้าหนัก 
AxB/20 1 2 3 4 5 

1.1 ………………………………….………………          

1.2 ………………………………….………………          

1.3 …………………………………………………..          

1.4 …………………………………………………..          

1.5 …………………………………………………..          

ผู้ประสานงาน : กองการเจ้าหน้าท่ี   โทร 0-2241-9000 ต่อ 1208 
1. นายกฤตานน สุวรรณโชติ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
2. นางสาวภัททิยา จิตพจน์  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร 
 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการของส านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
รอบการประเมินที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 เมษายน พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563) 
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
Department of Local Administration 

ตัวชี้วัดท่ี 2 : ร้อยละความส้าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (รอบ 12 เดือน)  

น้้าหนัก : ร้อยละ 10 

ค้าอธิบาย :  
 1. การพิจารณาผลส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (รอบ 12 เดือน) จะใช้อัตราการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมทั้งหมดของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดที่สามารถด าเนินการใช้จ่ายได้
ในรอบ 12 เดือน (ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563) เทียบเป็นร้อยละกับวงเงินงบประมาณเป้าหมายที่ได้รับและ 
ต้องด าเนินการใช้จ่ายในรอบ 12 เดือน (ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563)  

2. หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุน 
ไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ ทั้งนี้ การค านวณ  
วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดได้รับ ไม่รวมงบประมาณที่ได้รับ  
การจัดสรรหลังวันที่  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และงบประมาณที่แจ้งส่งคืนภายใน 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  
โดยจะใช้ข้อมูลการใช้จ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 3. รายจ่ายภาพรวม หมายถึง 4 งบรายจ่าย คือ งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น (ถ้ามี) 
 4. การใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง สถานะของการสั่งซื้อสั่งจ่าย (PO) + สถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(ส าหรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จะใช้ผลจากสถานการณ์เบิกจ่ายในระบบ GFMIS และสถานะการกันเงินแบบมีหนี้ 
จากส านักบริหารการคลังท้องถ่ิน (สน.คท.))  
 5. ด าเนนิการสรปุข้อมลู ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2563 
 
สูตรการค้านวณ : 

 
 

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 : ก าหนดให้กองยุทธศาสตร์และแผนงานรวบรวมข้อมูลแบบรายงานตัวช้ีวัดนี้ และจัดส่งสรุปผลคะแนน
ตัวช้ีวัดให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

ผู้ประสานงาน : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ     
1. นางสาวกาญจน์ชนิษฐา  เอกแสงศร ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ โทร 0-2241-9000 ต่อ 4123 
2. นายจักรายุทธ คงด ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ     โทร 0-2241-9000 ต่อ 4122 
 
 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ สถจ. ใช้จ่าย 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ สถจ. ได้รับ 
 

X  100 = ร้อยละความส าเรจ็ของการใช้จ่ายงบประมาณ 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการของส านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
Department of Local Administration 

ตัวชี้วัดท่ี 3 : ร้อยละความส้าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน  

น้้าหนัก : ร้อยละ 10 

ค้าอธิบาย :  
 1. การพิจารณาผลส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  จะใช้อัตราการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมทั้งหมดของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดที่สามารถด าเนินการใช้จ่ายได้ในรอบ 12 
เดือน (ณ วันที่  30 กันยายน พ.ศ. 2563) เทียบเป็นร้อยละกับวงเงินงบประมาณเป้าหมายที่ ได้รับและ 
ต้องด าเนินการใช้จ่าย (ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563)  

2. หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไป
รายจ่ายประจ า) จะน ายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ ทั้งนี้ การค านวณ  
วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดได้รับ ไม่รวมงบประมาณที่ได้รับ 
การจัดสรรหลังวันที่  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และงบประมาณที่แจ้งส่งคืนภายใน 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  
โดยจะใช้ข้อมูลการใช้จ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 3. รายจ่ายลงทุน หมายถึง งบลงทุน และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่อยู่ในแผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการต่างๆ 
 4. การใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง สถานะของการสั่งซื้อสั่งจ่าย (PO) + สถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(ส าหรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จะใช้ผลจากสถานการณ์เบิกจ่ายในระบบ GFMIS และสถานการณ์กันเงินแบบมีหนี้ 
จากส านักบริหารการคลังท้องถ่ิน (สน.คท.))  
 5. ด าเนนิการสรปุข้อมลู ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2563 
สูตรการค้านวณ : 

 
 

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 : ก าหนดให้กองยุทธศาสตร์และแผนงานรวบรวมข้อมูลแบบรายงานตัวช้ีวัดนี้ และจัดส่งสรุปผลคะแนน
ตัวช้ีวัดให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

ผู้ประสานงาน : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ     
1. นางสาวกาญจน์ชนิษฐา  เอกแสงศร ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ โทร 0-2241-9000 ต่อ 4123 
2. นายจักรายุทธ คงด ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ     โทร 0-2241-9000 ต่อ 4122 
 
 
 

เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ สถจ. ใช้จ่าย 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน สถจ. ได้รับ 
 

X  100 = ร้อยละความส าเรจ็ของการใช้จ่ายงบประมาณ 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการของส านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
รอบการประเมินที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 เมษายน พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563) 

หน้า 4 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
Department of Local Administration 

ตัวชี้ วัดท่ี 4 : ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายงานสถานการณ์ด้าเนินงาน 
การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผล  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

น้้าหนัก : ร้อยละ 10 

ค้าอธิบาย :  
  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน ตามพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2563   
 2. พิจารณาผลส าเร็จจากร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายงานสถานการณ์ด าเนินงาน
การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (e-Plan) จ านวน 10 รายการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ประกอบด้วย 
  (1) ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดรับทราบและตรวจสอบความถูกต้องของรายการ  
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันรายการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  (3) ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spac)/ ขอบเขตงาน (TOR) แล้วก าหนดราคากลาง 
  (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. สถานการณ์ด าเนินงานการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พิจารณาจากระบบสาร สนเทศ 
เพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-Plan) เว็บไซต์ http://e-plan.dla.go.th  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 
สูตรการค้านวณ : 

 
 

 

จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายงานสถานการณ์ด าเนินงานในระบบ e-Plan ครบถ้วนสมบูรณ์  

 

จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 

X 100    = ร้อยละ ... 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการของส านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
รอบการประเมินที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 เมษายน พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563) 

หน้า 5 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
Department of Local Administration 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ร้อยละ 96 
2 ร้อยละ 97 
3 ร้อยละ 98 
4 ร้อยละ 99 
5 ร้อยละ 100 

หมายเหตุ : ก าหนดให้กองยุทธศาสตร์และแผนงานรวบรวมข้อมูลแบบรายงานตัวช้ีวัดนี้ และจัดส่งสรุปผลคะแนน
ตัวช้ีวัดให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

ผู้ประสานงาน : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานติดตามประเมินผล   
 1. นางวิชญา  สุขกระจ่าง  ผู้อ านวยการกลุ่มงานติดตามประเมินผล โทร. 0-2241-9000 ต่อ1408 
 2. นางสาวนิศรา ปานช้าง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1410 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการของส านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
รอบการประเมินที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 เมษายน พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563) 

หน้า 6 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
Department of Local Administration 

 

ตัวชี้ วัดท่ี 5 : ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance 
Assessment : LPA) 

น้้าหนัก : ร้อยละ 10 

ค้าอธิบาย : - องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป้าหมาย หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร 
สว่นต าบล และเมืองพัทยา จ านวน 7,851 แห่ง แบ่งออกเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 แห่ง เทศบาล (เทศบาลนคร 
เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล) จ านวน 2,462 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 5,312 แห่ง และเมืองพัทยา 1 แห่ง 

- การประเมินประสิทธิภาพ หมายถึง การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยทีมประเมินฯ 
ซึ่งจังหวัดแต่งตั้งข้ึนเพื่อประเมินประสิท ธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในด้านต่างๆ ตามแบบประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก าหนด จ านวน 5 ด้าน ประกอบด้วย 

1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 3) ด้านการบริหารงานการเงิน 
และการคลัง 4) ด้านการบริการสาธารณะ (5) ด้านธรรมาภิบาล 

- พิจารณาผลส าเร็จจากจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกประเภทที่ได้รับผลคะแนนการตรวจประเมิน
ประสิทธิภาพของทีมประเมินฯ โดยเฉลี่ย 5 ด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 เปรียบเทียบกับจ านวนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน 

สูตรการค้านวณ :  
  

 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ร้อยละ 86 
2 ร้อยละ 88 
3 ร้อยละ 90 
4 ร้อยละ 92 
5 ร้อยละ 94 

หมายเหตุ : ก าหนดให้ กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถ่ินรวบรวมข้อมูลแบบรายงานตัวช้ีวัดน้ี และจัดส่ง
สรุปผลคะแนนตัวช้ีวัดให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

ผู้ประสานงาน : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
1. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ  ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
2. นายสุริยะ หินเมืองเก่า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   

โทร. 0-2241-9000 ต่อ 2312 
 
 
 
 
 

จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ผลคะแนนการตรวจประเมินประสิทธิภาพ เฉลี่ย 5 ด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 
X 100 = ร้อยละ ... 
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
Department of Local Administration 

ตัวชี้วัดท่ี 6 : ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการรับเงิน-เบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)  
เป็นประจ้าทุกเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2563 

น้้าหนัก : ร้อยละ 10 

ค้าอธิบาย : 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป้าหมาย หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนต าบล จ านวน 7,850 แห่ง (ไม่รวมเมืองพัทยา) 

2. พิจารณาผลส าเร็จจากจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการรับเงินและเบิกจ่ายเงินในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS) ต่อเนื่องกันเป็นประจ าทุกเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม  
ถึงเดือนกันยายน 2563 โดยพิจารณาจากสมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ่าย และรายงานรับ-จ่ายเงิน 

สูตรการค้านวณ :  
  

 
 

 

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 : ก าหนดให้ส านักบริหารการคลังท้องถ่ิน รวบรวมข้อมูลแบบรายงานตัวช้ีวัดน้ี และจัดส่งสรุปผลคะแนน
ตัวช้ีวัดให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

ผู้ประสานงาน (เกี่ยวกับตัวชี้วัด) : ส านักบริหารการคลังท้องถ่ิน กลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถ่ิน 
1. นางสาวสรัญญา แปะทอง ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถ่ิน  โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1601 
2. นางสาววฤษสพร พิมพะสิงห์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ    โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1608 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

 จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการรับเงิน-เบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 
 

จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด 
X 100 = ร้อยละ 
... 
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ตัวชี้ วัดท่ี 7 : ระดับความส้าเร็จร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ 
ส้านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ประจ้าปีงบประมาณ 2563 
- รอบท่ี 2 (วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563) 

น้้าหนัก : ร้อยละ 10 

ค้าอธิบาย : 

  1. ตามหลักการและนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐบันทึกบัญชี 
ตามเกณฑ์คงค้างคือรับรู้รายการและเหตุการณ์เมื่อเกิดข้ึน ซึ่งท าให้รายการและเหตุการณ์ต่าง ๆ  ได้รับการบันทึกบัญชี 
และแสดงในรายงานการเงินภายในงวดที่เกี่ยวข้องกับการเกิดรายการและเหตุก ารณ์นั้น ได้แก่ สินทรัพย์ หนี้สิน  
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย โดยกรมบัญชีกลางได้ก าหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีทุกเดือน  
ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ซึ่งส่วนราชการจะต้องตรวจสอบข้อมูลบัญชีและเร่งแก้ไขข้อผิดพลาดทางการเงิน  
และบัญชีที่เกิดข้ึนในระบบ GFMIS ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

2. กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน โดยกองคลัง ได้ติดตาม ตรวจสอบรายงานการเงินของส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดในระบบ GFMIS พบว่า มีข้อคลาดเคลื่อนซึ่งจะมีผลต่อรายงานการเงินของ
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด รวมทั้งรายงานการเงินในภาพรวมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ที่ต้องส่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จึงได้ก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จของการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ  
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้การบันทึกบัญชี ในระบบ 
GFMIS ถูกต้อง ครบถ้วน และทันตามเวลาที่ก าหนด จ านวน 5 ประเภทบัญชี ดังนี้  
 (1) บัญชีเงินสดในมือ จ านวนเงินในช่อง “ยอดยกไป” ของบัญชีเงินสด ในมือ (1101010101)  
ในรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนในระบบ GFMIS มียอดเท่ากับข้อมูล ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวันที่
จัดท าตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 
 (2) บัญชีพักเงินน าส่ง (1101010112) จ านวนเงินในช่อง “ยอดยกไป” ของบัญชีพักเงินน าส่ง 
ในงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนในระบบ GFMIS ต้องไม่มียอดคงค้าง โดยให้บันทึกรายการน าส่งแต่ละประเภท 
ให้ครบถ้วน หากมียอดคงค้างด้านเดบิต ต้องมียอดคงเหลือเท่ากับบัญชีพักรอ Clearing ด้านเครดิต 
 (3) บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125) จ านวนเงินในช่อง “ยอดยกไป” 
ของบัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน ต้องไม่มียอดคงค้าง หากปรากฏยอดคงค้างต้องสามารถตรวจสอบยอด
คงค้างได้ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0803.3/ว 1528 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 
 (4) บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) (12xxxxxxxx) จ านวนเงินในช่อง “ยอดยกไป” ของบัญชี
พักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) ในงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนในระบบ GFMIS ต้องไม่มียอดคงค้าง 
 (5) การบันทึกการจ่ายช าระเงินในระบบ เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงินและการน าเงนิส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 43 โดยให้ระบุวันที่ผ่านรายการ และวันที่เอกสารเป็นวันที่จ่ายเงินจริง
ให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ 
เกณฑ์การให้คะแนน : พิจารณาจากจ านวนรายการที่ต้องบันทึกข้อมูลและการปรับปรุงบัญชี แต่ละประเภทบัญชี 
ในแต่ละเดือนตามหลักเกณฑ์ที่ กรมบัญชีกลางและกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถ่ินก าหนด โดย สามารถ 
ปรับปรุงบัญชีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจะตรวจสอบการบันทึก
บัญชีและการปรับปรุงบัญชีทุกเดือนภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป จากรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ในระบบ GFMIS ซึ่งก าหนดเป็น 2 รอบ ดังนี้ 

          1. รอบที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รวม 5 เดือน 
         2. รอบที่ 2 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนสิงหาคม 2563 รวม 5 เดือน  
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
Department of Local Administration 

โดยก าหนดตัวช้ีวัดย่อยจ านวน 5 ตัวช้ีวัดดังนี้ 

ตัวชี้วัด 
น้้าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

1. ร้อยละของจ านวนคร้ังบัญชี เงินสด  ที่สามารถบันทึกข้อมูล 
ได้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันภายในเวลาที่ก าหนด 

2 60 70 80 90 100 

2. ร้อยละของจ านวนครั้งบัญชีพักเงินน าส่ง ที่สามารถบันทึก
ข้อมูล ได้ถูกต้อง ครบถ้วนและทันภายในเวลาที่ก าหนด 

2 60 70 80 90 100 

3. ร้อยละของจ านวนครั้งบัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ -รายได้รับ 
แทนกัน ที่สามารถบันทึกข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วน และทัน
ภายในเวลาที่ก าหนด 

2 60 70 80 90 100 

4. ร้อยละของจ านวนครั้งบัญชีพักสินทรัพย์ถาวร ที่สามารถ
บันทึกข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันภายในเวลาที่ก าหนด 

2 60 70 80 90 100 

5. ร้อยละของจ านวนครั้งการบันทึกการจ่ายช าระเงิน ที่สามารถ
บันทึกข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันภายในเวลาที่ก าหนด 

2 60 70 80 90 100 

สูตรการค้านวณ :สูตรการค านวณความส าเร็จในแต่ละประเภทบัญชี คือ 

             จ านวนครั้งที่  สถจ. บันทึกข้อมลูได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันภายในวันสิ้นเดือน 
                   และปรับปรุงบัญชีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 
                                                                                                                                                                                     

                                จ านวนครั้งที่ สถจ. จะต้องบันทกึข้อมูลทั้งหมด 

 
หมายเหตุ : ก าหนดให้กองคลังรวบรวมข้อมูลแบบรายงานตัวช้ีวัดนี้ และจัดส่งสรุปผลคะแนนตัวช้ีวัดให้กองการ
เจ้าหน้าที่ ภายในวันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
ผู้ประสานงาน : กองคลัง กลุ่มงานบัญชี 
1. นางสาวพิกุล นาคช านาญ  นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ  โทร 0-2243-2225 
2. นางภคมน บึงไสย ์  นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ  โทร 0-2243-2225 
3. นางสาววิลาวัลย์  พูนวุฒิพงศ์  นักวิชาการคลังปฏิบัติการ              โทร 0-2243-2225 
 
  

 

 

 

 

 

X  100 = รอ้ยละ ... 
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ตัวชี้ วัดท่ี 8 : ร้อยละของจ้านวนบุคลากรในสังกัดส้านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ท่ีเข้ารับ 
การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)  

น้้าหนัก : ร้อยละ 5 

ค้าอธิบาย : 1. การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) หมายถึง การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองโดยอาศัย
เครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ในการศึกษาถ่ายทอดเรื่องราวและเนื้อหา 
เพื่ อ เป็ นการ เปิ ด โอกาส ในการเรียน รู้ ด้ วยตนเองให้ ข้ าราชการในสั งกั ดทุ ก ระดับ  และ เพิ่ ม ช่อ งท าง 
การพัฒนาองค์ความรู้ที่มีความรวดเร็ว ทั่วถึง และมีความต่อเนื่อง 
 2. บุคลากร หมายถึง ข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
จังหวัดทั้งหมด (รวมท้องถิ่นจังหวัด) ที่ปฏิบัติหน้าที่จริงในส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด ณ วันที่  
1 กันยายน พ.ศ. 2563 
 3. พิจารณาวัดผลส าเร็จจากจ านวนบุคลากรในสงักัดหน่วยงานที่เข้าเรียนรูใ้นระบบการพัฒนาข้าราชการ
ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HRD e-Learning) ของส านักงาน ก.พ. และ/หรือ หลักสูตร e- Learning หลักสูตรการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัด รุ่นที่ 2 และได้สอบผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ในระบบการพัฒนาข้าราชการด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Learning)  อย่างน้ อย  1 ห ลักสู ตร  เที ยบเป็ นร้อยละกับจ านวนบุ คลากรในสั งกั ดหน่ วยงานทั้ งหมด  
ณ วันที่ 1 กันยายนพ.ศ. 2563 (โดยจะต้องเป็นหลักสูตรที่สามารถพิมพ์ใบประกาศได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563  
ถึงวันที่  9 กันยายน 2563)  ท้ังน้ี จะพิจารณาผลส้าเร็จจากประกาศการผ่านการอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ 
ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เป็นหลักฐานยืนยันการผ่านการเรียนรู้ 
 4. ก าหนดให้หน่วยงานรายงานข้อมูลผลการผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Learning) โดยจัดส่งผลการผ่านหลักสูตรฯ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดในรูปแบบไฟล์ Excel และไฟล์สแกน ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ dla0802_4@dla.go.th และจัดส่งประกาศการผ่านการอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของข้าราชการในสังกัด (พร้อมให้ข้าราชการที่ผ่านการเรียนรู้ฯ รับรองส าเนา
ถูกต้อง) โดยจัดส่งเอกสารให้ถึงกองการเจ้าหน้าท่ีภายในวันท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 2563 หากล่าช้ากว่าที่ก าหนด 
(วันที่  14 กันยายน พ.ศ. 2563) จะปรับลดคะแนน 0.25 คะแนนต่อวันท าการ และหากจัดส่งภายหลังวันที่  
18 กันยายน พ.ศ. 2563 จะไม่น ามาประกอบการประเมินผลในตัวช้ีวัดน้ี 
 5. การเข้าเรียนผ่านระบบเป็นหน้าที่ของผู้เรียนที่ต้องศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการผ่าน
หลักสูตรนั้นๆ ระยะเวลาที่ต้องศึกษาให้ครบเต็มจ านวนเวลาที่ก าหนด เงื่อนไขการผ่านแบบทดสอบ และระยะเวลา 
ท่ีสามารถจัดพิมพ์ใบประกาศให้ละเอียดครบถ้วน 

สูตรการค้านวณ : 
         

        จ านวนบุคลากรในสังกัดสถจ. ที่ผ่านการเรียนหลกัสูตรฯ (e-Learning) 
             จ านวนบุคลากรในสงักัดสถจ. ทั้งหมด ณ วันที่ 1 ก.ย. 2563 
 

เกณฑ์การให้คะแนน:  
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ร้อยละ 50 
2 ร้อยละ 55 
3 ร้อยละ 60 
4 ร้อยละ 65 
5 ร้อยละ 70 

X 100 = ร้อยละ ...... 

mailto:dla0802_4@dla.go.th


รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการของส านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
รอบการประเมินที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 เมษายน พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563) 

หน้า 11 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
Department of Local Administration 

หมายเหตุ : ก าหนดให้กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและพัฒนาสมรรถนะส่งข้อมูลแบบรายงานตัวช้ีวัดนี้ และจัดส่ง
สรุปผลคะแนนตัวช้ีวัดให้กลุ่มงานบริหารผลการปฏิบัติงาน และสวัสดิการ ภายในวันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
ผู้ประสานงาน : กองการเจา้หน้าท่ี กลุ่มงานวางแผนอัตราก้าลงัและพัฒนาสมรรถนะ โทร. 02 241 9000 ตอ่ 1204 
1. นางมนัสวี มนตริวัต    ผู้อ านวยการกลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและพัฒนาสมรรถนะ 
2. นางสาวอัตนา  ภักตร์ดวงจันทร์   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการของส านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
รอบการประเมินที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 เมษายน พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563) 
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
Department of Local Administration 

ตัวชี้วัดท่ี 9 : ร้อยละของจ้านวนเรื่องร้องเรียนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563 ท่ีสามารถแก้ไข 
จนได้ข้อยุติภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

น้้าหนัก : ร้อยละ 5 

ค้าอธิบาย :   
 นิยาม 
 “เรื่องร้องเรียน” หมายถึง เรื่องร้องเรียนทีป่ระชาชนหรือหน่วยงานอื่นสง่เรื่องให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน (กองกฎหมายและระเบียบท้องถ่ิน) พิจารณาด าเนินการ และมีการลงเลขรับตามระบบงานสารบรรณ 
ของกองกฎหมายและระเบียบท้องถ่ิน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 (791 เรื่อง) ซึ่งได้ส่งเรื่อง
ให้จังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาด าเนินการจนได้ข้อยุติ และจังหวัดรายงานผลการด าเนินการให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน (กองกฎหมายและระเบียบท้องถ่ิน) ทราบ 
 “พิจารณาด าเนินการจนได้ข้อยุติ” หมายถึง จังหวัดสามารถด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนว่า  
มีมูลตามข้อร้องเรียนหรือไม่มีมูลตามข้อร้องเรียน 
 ขอบเขตการประเมิน 
 จ านวนเรื่องร้องเรียน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 (791 เรื่อง) ที่ยังไม่สามารถแก้ไขจนได้ 
ข้อยุติเป็นจ านวนเรื่องร้องเรียนด าเนินการทั้งหมด 
 การด้าเนินการ 
 เรื่องร้องเรียนคงค้างที่จังหวัดได้รับจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (กองกฎหมายและระเบียบท้องถ่ิน)  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 (791 เรื่อง) ซึ่งจังหวัดพิจารณาด าเนินการจนได้รับข้อยุติและรายงานผล 
การด าเนินการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินทราบ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินลงเลขรับหนังสือ  
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 
 
สูตรการค้านวณ : 
                      
            จ านวนเรื่องคงค้างที่สามารถแก้ไขจนได้ข้อยุติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

      จ านวนเรื่องที่อยู่ในระหว่างการด าเนินการของจังหวัด (1 ต.ค. 2559 – 7 ก.พ. 2563) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ร้อยละ 30 ของเรื่องร้องเรียนที่สามารถแก้ไขจนได้ข้อยุติ 
2 ร้อยละ 35 ของเรื่องร้องเรียนที่สามารถแก้ไขจนได้ข้อยุติ 
3 ร้อยละ 40 ของเรื่องร้องเรียนที่สามารถแก้ไขจนได้ข้อยุติ 
4 ร้อยละ 45 ของเรื่องร้องเรียนที่สามารถแก้ไขจนได้ข้อยุติ 
5 ร้อยละ 50 ของเรื่องร้องเรียนที่สามารถแก้ไขจนได้ข้อยุติ 

 

หมายเหตุ : ก าหนดให้กองกฎหมายและระเบียบท้องถ่ินรวบรวมข้อมูลแบบรายงานตัวช้ีวัด และจัดส่งสรุปผลคะแนน
ตัวช้ีวัดให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันท่ี 9 ตุลาคม 2563 

ผู้ประสานงาน (เกี่ยวกับตัวชี้วัด) : กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถ่ิน กลุ่มงานเรื่องร้องทุกข์ 

1. นางสาววราภรณ์ ขวัญเรือน  ผู้อ านวยการกลุ่มงานเรื่องร้องทุกข์  โทร 061-415-0069 
2. นางสาววิรากานต์ ห่วงรักษ์ นิติกรช านาญการ    โทร 094-925-6516 
3. นายภูริณัฐ ไชยโย  นิติกรปฏิบัติการ    โทร 089-200-4686 

X 100 = ร้อยละ ...... 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการของส านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
รอบการประเมินที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 เมษายน พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563) 
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
Department of Local Administration 

ตัวชี้ วัดท่ี 10 : ร้อยละเฉลี่ยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีน้าเข้าข้อมู ลด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เข้าในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีก้าหนด 

น้้าหนัก : ร้อยละ 10 
ค้าอธิบาย :  1.  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งในจัง หวัด (ยกเว้น 
กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเมืองพัทยา) 
            2. พิจารณาผลส าเร็จจากจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่น าข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เข้าในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้อย่าง
สมบูรณ์ครบถ้วน จ านวน 9 รายการ พร้อมยืนยันข้อมูล ประกอบด้วย  

2.1 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึน 
2.2 ขยะมูลฝอยที่ อปท. จัดเก็บแบบแยกประเภท 
2.3 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนไปก าจัด 
2.4 ขยะมูลฝอยที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ 
2.5 ขยะมูลฝอยที่ไม่ได้เก็บขน 
2.6 ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ 
2.7 มูลฝอยติดเช้ือในเขต อปท. 
2.8 กากอุตสาหกรรมในเขต อปท. 
2.9 จุดรวบรวมขยะอันตราย 

            3. การน าเข้าข้อมูลพิจารณาจากรายงานสถานในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยฯ  
ณ วันที่ 10 กันยายน 2563  
สูตรการค้านวณ : 1. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่น าข้อมูลด้านการจัดการขยะมลูฝอยปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2563 เข้าในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมลูฝอยขององค์ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ต่อเดือน) 

จ านวน อปท. ที่น าข้อมลูด้านการจัดการขยะมลูฝอยฯ เข้าในระบบฯ X 100 
    จ านวน อปท. เป้าหมาย 

   2. ร้อยละเฉลี่ยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่น าข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เดือนมีนาคม  – สิงหาคม 2563 เข้าในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์ปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน (ข้อมูลเดือนสิงหาคม 2563 รายงานภายใน ณ วันที่ 10 กันยายน 2563)  

ผลรวมของร้อยละของ อปท. ที่น าข้อมลูด้านการจัดการขยะมูลฝอยฯ 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 : ก าหนดให้กองสิ่งแวดล้อมท้องถ่ินรวบรวมข้อมูลแบบรายงานตัวช้ีวัด และจัดส่งสรุปผลคะแนนตัวช้ีวัดให้
กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันท่ี 9 ตุลาคม 2563 
 

ผู้ประสานงาน (เกี่ยวกับตัวชี้วัด) : กองสิง่แวดล้อมท้องถ่ิน กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม โทร 0-2241-9000 ต่อ 2112 
1. นายศิริรัตน์ บ ารุงเสนา   ผู้อ านวยการกลุ่มงานสิง่แวดล้อม  
2. นายภูมิ ปฏิสันถาวร      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 



ปฏิทินการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่จังหวัด 
รอบการประเมินที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) 

 

 หน้า 1 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
Department of Local Administration 

ปฏิทินการด าเนินการตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (สถจ.) 

รอบการประเมินท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) 
 

วัน เดือน ป ี ขั้นตอน/กิจกรรม 
   30 ก.ย. 2563 
 

1. กรณีที่ 1 กรณีมีผู้ด ำรงต ำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด  : 
 ➢1.1 : ให้ท้องถิ่นจังหวัด จัดท าแบบ ปผ. 1 – 3 (ส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการ – กรณีท้องถิ่นจังหวัด) ดังน้ี 
     - แบบ ปผ.1 ให้กรอกข้อมูลบุคคลของผู้ขอรับการประเมินในส่วนที่ 1.1 ให้ครบถ้วน 
     - แบบ ปผ.2 ให้กรอกข้อมูลในส่วนที่ 2 แบบก าหนดและประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานส่วนที่ 2.1 เป้าหมาย
ในการปฏิบัติงาน โดย การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของท้องถิ่นจังหวัด ก าหนดให้ใช้ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
และเกณฑ์การให้คะแนน ตามกรอบประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สถจ. รอบการประเมินที่ 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 10 ตัวชี้วัดหลัก ในการวัดผลสัมฤทธ์ิของงานของท้องถิ่นจังหวัด แล้วลงนาม
รับทราบค ารับรอง (เริ่มรอบการประเมิน) ในส่วนที่ 2.3 โดยมีแนวทางในการก าหนดตัวชี้วัด ดังน้ี 
      ส าหรับตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของการบรรลุเป้าหมายผลส าเร็จ 
ตามภารกิจหลักของ สถจ.ตามที่ผู ้ว่าราชการจังหวัดก าหนด ให้ สถจ. ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเอกสาร
รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 1 แล้วกรอกข้อมูลตัวชี้วัด น้ าหนัก และเกณฑ์การให้คะแนน ลงในแบบ ปผ.2 หน้าที่ 1 
และจัดท าแบบประเมินตัวชี้วัดที่ 1 ของ สถจ. เพื่อเสนอและตกลงตัวชี้วัดย่อยเพื่อวัดผลส าเร็จตามภารกิจหลัก
ของ สถจ. กับผู้ว่าราชการจังหวัด  
      ส าหรับตั วชี้ วั ดที่  2 , 3 , 4 , 5 , 6,7 ,8,9 และ 10  ให้ น าข้ อมู ลตั วชี้ วั ด  น้ าห นั ก และเกณ ฑ์ 
การให้คะแนนตามกรอบการประเมินผลฯ ที่ สถ. ก าหนด กรอกลงในแบบ ปผ. 2 หน้าที่ 2  
     - แบบ ปผ.3 ให้กรอกข้อมูลในส่วนที่ 3 แบบก าหนดและประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ 3.1 เป้าหมายของสมรรถนะ
ที่คาดหวัง โดยกรอกข้อมูลเฉพาะชื่อสมรรถนะที่ท้องถิ่นจังหวัด ถูกก าหนดให้ใช้ในการประเมินและข้อมูลในช่อง
สมรรถนะที่คาดหวัง แล้วลงนามรับทราบข้อตกลง (เริ่มรอบการประเมิน) ในส่วนที่ 3.3 ทั้งน้ี การประเมินสมรรถนะ
ของท้องถิ่นจังหวัด ก าหนดให้มีการประเมินสมรรถนะ จ านวน 16 สมรรถนะ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จ านวน  
7 สมรรถนะ สมรรถนะทางการบริหาร 6 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงาน จ านวน 3 สมรรถนะ โดยระดับ
สมรรถนะที่คาดหวังขึ้นอยู่กับระดับต าแหน่ง (อ านวยการต้น หรืออ านวยการสูง) ของท้องถิ่นจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** ทั้งนี้ ขอให้ด าเนินการกรอกข้อมูลแบบ ปผ. 2 (ตัวชี้วัดที่ 1-10 ของท้องถิ่นจังหวัด) ตามตัวอย่าง 
แบบ ปผ. 2 ของท้องถิ่นจังหวัด ที่ส่งมาด้วยนี้ และแบบประเมินตัวชี้วัดที่ 1 ของ สถจ. ตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด 
และจัดส่งส าเนาให้กับ กจ. ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 
 
 ➢1.2 : ให้ท้องถิ่นจังหวัด เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นต่อผลการประเมินฯ ตามแบบ ปผ. 2  
หน้าที่ 1 (เฉพาะในส่วนของตัวชี้วัดย่อยของตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
ของการบรรลุเป้าหมายผลส าเร็จตามภารกิจหลักของ สถจ. ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดก าหนด) ส าหรับการประเมินผล
ตัวชี้วัดอ่ืนๆ ตามกรอบการประเมินผลฯ ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ 2 – 10 อยู่ในส่วนของการพิจารณาประเมินฯ
จาก สถ. และลงนามรับทราบผลการประเมิน (ครบรอบการประเมิน) ในส่วนที่ 2.4 
 ➢1.3 : ส าหรับแบบ ปผ.3 ให้ท้องถิ่นจังหวัด เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นต่อการประเมินสมรรถนะ
ของท้องถิ่นจังหวัด แล้วลงนามรับทราบผลการประเมินสมรรถนะ (ครบรอบการประเมิน) ในส่วนที่ 3.3 และ 3.4 
 ➢1.4 : เม่ือด าเนินการตามข้อ 1.1 และ 1.2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ สถจ. จัดส่งแบบ ปผ.1 – 3 ของท้องถิ่น
จังหวัด ให้กับ กจ. ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อรวบรวมเสนอ อสถ. ได้พิจารณาผลการปฏิบัติราชการ
ตามแบบ พิจารณาประเมินสมรรถนะของหัวหน้าหน่วยงานแต่ละท่าน และด าเนินการประมวลผลคะแนน  
ผลการปฏิบัติราชการต่อไป 



ปฏิทินการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่จังหวัด 
รอบการประเมินที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) 

 

 หน้า 2 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
Department of Local Administration 

วัน เดือน ป ี ขั้นตอน/กิจกรรม 
 2. กรณีที่ 2 กรณีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งท้องถิ่นจังหวัด  : 

➢2.1 : ให้ สถจ. จัดท าตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิของงานจากกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สถจ. และ
ส าหรับตัวชี้ วัดที่  1 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของการบรรลุเป้าหมายผลส าเร็จ  
ตามภารกิจหลักของ สถจ. ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดก าหนด โดยให้ สถจ. ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเอกสาร
รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 1 แล้วกรอกข้อมูลตัวชี้วัด น้ าหนัก และเกณฑ์การให้คะแนน ลงในแบบประเมินตัวชี้วัด  
ที่ 1 ของ สถจ. เพื่อเสนอและตกลงตัวชี้วัดย่อย เพื่อวัดผลส าเร็จตามภารกิจหลักของ สถจ. กับ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
แล้วส าเนาแบบประเมินตัวชี้วัดที่ 1 ของ สถจ. และจัดส่งให้ กจ. ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 
➢2.2 : เม่ือครบรอบการประเมิน ให้ สถจ. สรุปคะแนนลงในแบบประเมินตัวชี้วัดที่ 1 ที่ได้จัดท ำไว้ เสนอผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดลงนำมผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมตัวชี้วัดที่ 1 ของ สถจ. และจัดส่งให้ กจ. ภายในวันที่ 
30 กันยายน 2563 

30 ก.ย. 2563 3. กรณีข้าราชการในสังกัดส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด : 
➢3.1 : ให้ท้องถิ่นจังหวัด ด าเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดลงสู่ระดับบุคคล (ศึกษารายละเอียดวิธีการด าเนินการจากแนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัดฯ)   
โดยพิจารณาความสอดคล้องตามความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดของหน่วยงาน 
➢3.2 : ให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน (ท้องถิ่นจังหวัด) ตกลงร่วมกันกับผู้รับการประเมิน เพื่อก าหนดตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธ์ิของงาน น้ าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ให้แล้วเสร็จทั้งหมด 
➢3.3 : น าข้อมูลตัวชี้วัดฯ ตามข้อ 2.2 มากรอกในแบบ ปผ. 2 ของผู้รับการประเมินรายบุคคล (ส าหรับ  
การประเมินสมรรถนะตามแบบ ปผ. 3 ให้กรอกข้อมูลสมรรถนะและระดับสมรรถนะที่คาดหวังของข้าราชการ
รายบุคคล ให้สอดคล้องตามประเภท ระดับต าแหน่ง และสายงาน)  
      ทั้งน้ี  กรณีข้าราชการในสังกัด สถจ. ให้ด าเนินการตามแนวทางที่จังหวัดก าหนด 
➢3.4 : ให้ท้องถิ่นจังหวัด/ผู้ประเมิน พิจารณาประเมินผลฯ ข้าราชการในสังกัดรายบุคคลทั้ง 2 ส่วน คือ 
     (1) ผลสัมฤทธ์ิของงาน : โดยประเมินผลด าเนินการตามตัวชี้ วัดของข้าราชการรายบุคคลให้ครบถ้วน 
ทุกตัวชี้วัด แล้วบันทึกผลลงในแบบ ปผ. 2 
     (2) สมรรถนะ : ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของข้าราชการ
รายบุคคลให้ครบถ้วนทุกสมรรถนะ แล้วบันทึกผลลงในแบบ ปผ.3 
➢3.5 : ให้ท้องถิ่นจังหวัด/ผู้ประเมิน และข้าราชการในสังกัด/ผู้ถูกประเมิน ลงนามการรับทราบผลการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิ และผลการประเมินสมรรถนะ ตามแบบ ปผ.1 ปผ.2 และ ปผ.3 ให้ครบถ้วน 
➢3.6 : ส าหรับแนวทางการน าผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด สถจ. ไปประกอบการเลื่อน
เงินเดือน ให้ด าเนินการตามแนวทางที่จังหวัดก าหนด 

ส.ค. – ก.ย. 2563 สถจ. จัดส่งแบบฟอร์มการรายงานตามตัวชี้วัดของ สถจ. ให้ส านัก/กองซึ่งเป็นเจ้าภาพตัวชี้วัดโดยตรง ทั้งนี้ 
เป็น ไปตามที่ส านัก/กองเจ้าภาพตัวชี้วัดได้ก าหนดระยะเวลาการรายงานผล หรือตามที่ก าหนดไว้ 
ในรายละเอียดตัวชี้วัด แล้วแต่กรณี โดยก าหนดวันที่ในการจัดส่งตัวชี้วัด พิจารณาจากวันที่จัดส่งรายงาน
ผลตัวชี้วัดถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

***** ทั้งน้ี กรณีที่ สถจ. ไม่ได้รายงานผลด าเนินการตามตัวชี้วัดให้หน่วยงานเจ้าภาพโดยตรง แต่จะส่งข้อมูลรายงาน
ผลตัวชี้วัดให้ กจ. เป็นหน่วยงานกลางเพื่อแจกจ่ายให้ส านัก/กองที่เก่ียวข้องน้ัน กจ. ขอสงวนสิทธ์ิไม่ขอรับรายงาน
ผลด าเนินการผ่านช่องทาง “โทรสาร” เนื่องจากจะท าให้ข้อมูลรายงานผลด าเนินการไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 
และมีผลกระทบต่อคะแนนการประเมินของ สถจ. 
 

 


