
 

 

 

 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
Department of Local Administration 

 
 
 
 
 
 

 
 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(%) 

เกณฑการใหคะแนน 
1 2 3 4 5 

1. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการบรรลุเปาหมาย
ผลสําเร็จตามภารกิจหลักของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัดตามที่ผูวาราชการกําหนด 

20 1 2 3 4 5 

2. รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณรายจายภาพรวม  
(รอบ 12 เดือน)  

5 72 78 84 90 96 

3. รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน  5 63 69 75 81 87 
4. รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในสวนที่จัดเก็บเอง (เปรียบเทียบ
กับปงบประมาณ พ.ศ. 2558)  

10 - - - - - 

องคการบริหารสวนจังหวัด (3) -2 -1 0 1 2 
เทศบาล (3) -6 -3 0 3 6 

องคการบริหารสวนตําบล (4) -8 -4 0 4 8 
5. รอยละท่ีเพิ่มขึ้นของจํานวนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตอจํานวน
ประชากรของจังหวัดที่ไมไดเปนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน 

10 1 1.25 1.50 1.75 2 

6. รอยละของเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลที่นําแผนชุมชน 
สูการพัฒนาทองถิ่นไดตามเกณฑที่กําหนด  

10 40 45 50 55 60 

7. รอยละของ อปท. ที่ผานเกณฑการประเมินประสิทธิภาพ (Local 
Performance Assessment : LPA)  

10 - - - - - 

องคการบริหารสวนจังหวัด (3) 0 - - - 100 
เทศบาล (3) 84.60 86.50 88.41 90.32 92.22 

องคการบริหารสวนตําบล (4) 79.86 81.08 82.31 83.54 84.96 
8. รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทําและอนุมัติงบประมาณ
รายจายประจําป 2559 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร (e-LAAS) ภายใน
วันที่ 30 กันยายน 2559 

10 90 92.50 95 97.50 100 

9. รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทีม่ีการรับเงินและเบิกจายเงิน
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร (e-LAAS)  

5 35 40 45 50 55 

10. รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีงบแสดงฐานะทางการเงิน
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร (e-LAAS) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 

5 90 92.50 95 97.50 100 

11. รอยละของจํานวนบุคลากรในสังกัดสํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดที่เขารับการเรียนรูดวยตนเองผานสื ่ออิเล็กทรอนิกส  
(e-Learning) 

10 10 15 20 25 30 

รวมน้ําหนัก 100  
 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด 
รอบการประเมินที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 (1 เมษายน พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559) 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด 
รอบการประเมินที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 เมษายน พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559) 

หนา 1 
 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
Department of Local Administration 

 มิติภายนอก 

ประเด็นการประเมินผล : การประเมินประสิทธิผล (ผลลัพธและผลผลิต) 

ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการบรรลุเปาหมายผลสําเร็จตามภารกิจหลัก 
ของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดตามท่ีผูวาราชการจังหวัดกําหนด  

น้ําหนัก : รอยละ 20 

คําอธิบาย :   
  1. พิจารณาผลสําเร็จของการปฏิบัติงานของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดในการบรรลุเปาหมาย
ตามภารกิ จหลั กของสํ านั กงานส ง เสริ มการปกครองทองถิ่ นจั งหวั ดตามที่ ผู ว าราชการจั งหวั ดกํ าหนด  
(เปนการพิจารณาผลสําเร็จของตัวชี้วัดยอยภารกิจหลักของ สถจ. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการของผูวาราชการจังหวัด
ตามผลการเจรจาระหวางทองถิ่นจังหวัดกับผูวาราชการจังหวัดในรอบการประเมินที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559) 
  2. จํานวนตัวชี้วัดที่กําหนดในการประเมินผลการบรรลุผลสําเร็จตามภารกิจหลักดังกลาว ควรมีจํานวนตัวชี้วัด 
ที่ครอบคลุมหรือสะทอนการวัดผลสําเร็จในทุกกลุมงานในสังกัดสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด เชน 
กําหนดตัวชี้วัดยอยเพื่อวัดผลสําเร็จของกลุมงานในสังกัดสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด อยางนอย 
กลุมงานละ 1 ตัวชี้วัด รวมเปน 4 ตัวชี้วัดยอยของตัวชี้วัดที่ 1 (ตัวชี้วัดที่ 1.1 ......., 1.2 ......., 1.3 .......... 1.4..........และ 
1.i …….) ทั้งนี้ ตองไมเปนตัวชี้วัดเดียวกันหรือซํ้าซอนกับการวัดผลในตัวช้ีวัดอื่นๆ (ตั้งแตตัวชี้วัดที่ 2 เปนตนไป) 
ตามกรอบการประเมินผลของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด 
  3. ความเหมาะสมของการกําหนดตัวชี้วัดยอย จํานวนตัวชี้วัด และน้ําหนักของตัวชี้วัดขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของผูวาราชการจังหวัด (ทั้งนี้ ผลรวมน้ําหนักของตัวชี้วัดยอยในตัวชี้วัดที่ 1 รวมกันแลว เทากับรอยละ 20) 

เหตุผล :  เพื่อสนับสนุนใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมีการพัฒนาการปฏิบัติราชการตามภารกิจ
หลักอยางมีประสิทธิผล และสนับสนุนการปฏิบัติราชการของผูวาราชการจังหวัดไดตามเปาหมายที่กําหนด  
ซึ่งสอดคลองตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 

เกณฑการใหคะแนนและสูตรการคํานวณ : 
ตัวชี้วดั 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.i ...............................................................          

รวม 20 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  

ผูประสานงาน :  (เกี่ยวกับตัวชี้วัด) กองการเจาหนาที่  โทร. 0-2241-9000 ตอ 1208 
1. นางสาวดวงนภา สิริสุขขากุลย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
2. นายกฤตานน  สุวรรณโชต ิ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
3. นายสุวรรณชัย  สมปอง  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด 
รอบการประเมินที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 เมษายน พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559) 

หนา 2 
 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
Department of Local Administration 

ตัวชี้วัดที่ 2 : รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณรายจายภาพรวม (รอบ 12 เดือน)  

น้ําหนัก : รอยละ 5   

คําอธิบาย :   
 1. การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 12 เดือน จะใชอัตราการเบิกจายเงิน

งบประมาณรายจายภาพรวมทั้งหมดของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดที่สามารถดําเนินการเบิกจายได
ในรอบ 12 เดือน (ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559) เทียบเปนรอยละกับวงเงินงบประมาณเปาหมายที่ไดรับ 
และตองดําเนินการเบิกจายในรอบ 12 เดือน (ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559) 

2. หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไป
รายจายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ ทั้งนี้ การคํานวณวงเงิน
งบประมาณรายจายภาพรวมที่สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดไดรับ ไมรวมงบประมาณ ที่ไดรับการ
จัดสรรหลังวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  
 3. ดําเนินการสรุปขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 

เหตุผล : เพื่อใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดดําเนินการเบิกจายงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และสนับสนุนใหผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นมีประสิทธิภาพ สอดคลอง
ตามแนวทางการบริหารจัดการรายจายภาครัฐของรัฐบาลที่ใหความสําคัญกับการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 
เพื่อใหแผนงาน/โครงการภายในงบประมาณบรรลุวัตถุประสงคตามกรอบระยะเวลา โดยกําหนดใหเปนสวนหนึ่ง 
ของคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

สูตรการคํานวณ :  
 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนน :  
ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

เกณฑการใหคะแนน รอยละ 72 รอยละ 78 รอยละ 84 รอยละ 90 รอยละ 96 

หมายเหตุ : กําหนดใหกองพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่นรวบรวมขอมูลแบบรายงานตัวชี้วัดนี้ และจัดสง
สรุปผลคะแนนตัวชี้วัดใหกองการเจาหนาที่ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

ผูประสานงาน (เกี่ยวกับการเบิกจายเงนิงบประมาณ) : กองพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น  
1. นางสาวกาญจนชนิษฐา เอกแสงศรี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ   โทร. 0-2241-9000 ตอ 2114 
2. นางสาวรพินพร  รุงเกต   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ   โทร. 0-2241-9000 ตอ 2114 
 
 

 

 

 จํานวนเงินงบประมาณที่ สถจ. ดาํเนินการเบิกจายไดในรอบ 12 เดือน 
 

จํานวนเงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่ สถจ. ไดรับ 
X 100 = รอยละ ...... 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด 
รอบการประเมินที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 เมษายน พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559) 

หนา 3 
 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
Department of Local Administration 

ตัวชี้วัดที่ 3 : รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน 

น้ําหนัก : รอยละ 5  

คําอธิบาย : 
1. การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน จะใชอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ

รายจายลงทุนทั้งหมดของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดที่สามารถดําเนินการเบิกจายได (ณ วันที่ 30 
กันยายน พ.ศ. 2559) เทียบเปนรอยละกับวงเงินงบประมาณเปาหมายที่ไดรับและตองดําเนินการเบิกจาย (ณ วันที ่
30 กันยายน พ.ศ. 2559)  

2. หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไป
รายจายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ ทั้งนี้ การคํานวณวงเงิน
งบประมาณรายจายลงทุนที่สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดไดรับ ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
หลังวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  
 3. รายจายลงทุน หมายถึง งบเงินอุดหนุนที่อยูในแผนงานสงเสริมการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ 
ปองกันปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด (เฉพาะเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) สงเสริมกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (เฉพาะเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) และแผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน 
(เฉพาะงบลงทุนและงบเงินอุดหนุน) 
 4. ดําเนินการสรุปขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
สูตรการคํานวณ 
 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนน :  
ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

เกณฑการใหคะแนน รอยละ 63 รอยละ 69 รอยละ 75 รอยละ 81 รอยละ 87 

หมายเหตุ : กําหนดใหกองพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่นรวบรวมขอมูลแบบรายงานตัวชี้วัดนี้ และจัดสง
สรุปผลคะแนนตัวชี้วัดใหกองการเจาหนาที่ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

ผูประสานงาน (เกี่ยวกับการเบิกจายเงินงบประมาณ) : กองพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น   
1. นางสาวกาญจนชนิษฐา เอกแสงศรี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ   โทร. 0-2241-9000 ตอ 2114 
2. นางสาวรพินพร  รุงเกต   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ   โทร. 0-2241-9000 ตอ 2114 
 
 
 
 
 
 
 

   เงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ สถจ. เบิกจาย     
  วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ สถจ. ไดรับ 

X 100 = รอยละ ...... 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด 
รอบการประเมินที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 เมษายน พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559) 

หนา 4 
 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
Department of Local Administration 

ตัวชี้วัดที่ 4 : รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในสวนที่จัดเก็บเอง (เปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2558) 

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย : 
 1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล 
ตามฐานขอมูลกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดนั้น ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 จํานวน 7,851 แหง 
ทั้งนี้ ไมรวมถึงกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา (องคการบริหารสวนจังหวัด 76 แหง เทศบาล 2,441 แหง  
และองคการบริหารสวนตําบล 5,334 แหง) 
 2. รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในสวนที่จัดเก็บเอง 
     2.1 องคการบริหารสวนจังหวัด หมายถึง ภาษีน้ํามัน ยาสูบ คาธรรมเนียมจากผูพักในโรงแรม 
     2.2 เทศบาล หมายถึง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย และภาษีบํารุงทองที ่
     2.3 องคการบริหารสวนตําบล หมายถึง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย และภาษีบํารุงทองที ่
 3. รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในสวนที่จัดเก็บเอง หมายถึง การเปลี ่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นของ 
ยอดรวมการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ ่นในสวนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บเอง  
ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทจัดเก็บไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เปรียบเทียบกับยอดรวมการจัดเก็บ
รายไดในสวนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บเองในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 4. ขอมูลผลการดําเนินการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 

สูตรการคํานวณ : 
 องคการบริหารสวนจังหวัด 

(รายไดภาษีอากรที่ อบจ. จัดเก็บเองในป 59 – รายไดภาษีอากรที่ อบจ. จัดเก็บเองในป 58) x 100 
รายไดจากภาษีอากรในสวนที่ อบจ. จัดเก็บเองในป 58 

 เทศบาล 

(รายไดภาษีอากรที่เทศบาลจัดเก็บเองในป 59 – รายไดภาษีอากรที่เทศบาลจัดเก็บเองในป 58) x 100 
รายไดจากภาษีอากรในสวนที่เทศบาลจัดเก็บเองในป 58 

 องคการบริหารสวนตําบล 
(รายไดภาษีอากรที่ อบต. จัดเก็บเองในป 59 – รายไดภาษีอากรที่ อบต. จัดเก็บเองในป 58) x 100 

รายไดจากภาษีอากรในสวนที่ อบต. จัดเก็บเองในป 58 

เกณฑการใหคะแนน : 
ตัวชี้วัด หนวยวัด น้ําหนัก เกณฑการใหคะแนน 

รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ในสวนทีจ่ัดเก็บเอง (เปรียบเทียบกับปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558) 

  1 2 3 4 5 

องคการบริหารสวนจังหวัด รอยละ 3 -2 -1 0 1 2 
เทศบาล รอยละ 3 -6 -3 0 3 6 

  องคการบริหารสวนตําบล รอยละ 4 -8 -4 0 4 8 

 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด 
รอบการประเมินที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 เมษายน พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559) 

หนา 5 
 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
Department of Local Administration 

หมายเหตุ : กําหนดใหสํานักบริหารการคลังทองถิ่นรวบรวมขอมูลผลดําเนินการของตัวชี้วัดนี้ และจัดสงสรุปผล
คะแนนตัวชี้วัดใหกองการเจาหนาที่ ภายในวนัที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

ผูประสานงาน : (เกี่ยวกับการจัดเก็บรายไดในสวนที่ อปท. จัดเก็บเอง (เปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2558))  
สํานักบริหารการคลังทองถิ่น โทร 0 2241 9000 ตอ 1422 
1. นายวิษณุ  วาสานนท  นิติกรชํานาญการพิเศษ โทร. 0 2241 0755 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด 
รอบการประเมินที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 เมษายน พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559) 

หนา 6 
 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
Department of Local Administration 

ตัวชี้วัดที่ 5 : รอยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตอจํานวนประชากรของจังหวัดที่ไมไดเปน
สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน  

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย :    
  1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล ตามฐานขอมูลกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 จํานวน 7,775 แหง แยกเปน เทศบาล 2,441 แหง องคการ
บริหารสวนตําบล 5,334 แหง  
 2. สวัสดิการชุมชน หมายถึง ระบบการดําเนินงานของประชาชนที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของคนในชุมชน  
ในการรวมตัวกันใหความชวยเหลือ แบงปนกันและเกื้อกูลกัน ดวยความรัก ความสามัคคี โดยรวมตัวกันนําเงินและ
ทรัพยากรในชุมชนทองถ่ินมาจัดตั้งเปนกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ประชาชนเปนเจาของ จัดทําเปนสวัสดิการของชุมชน
ที่ครอบคลุมวิถีความเปนอยูของประชาชนในชุมชนทองถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการสราง
ภูมิคุมกันใหกับชุมชน อยางมีเหตุผล และพอประมาณแกตนเอง ภายใตกฎ ระเบียบ กติกา ในการดําเนินงาน 
ที่ไดการยอมรับจากสมาชิกกองทุน 
 3. ความสําเร็จในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่น สนับสนุนการดําเนินงานสวัสดิการชุมชน หมายถึง 
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสื่อสารทําความเขาใจกับเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล ในการเห็น
ความสําคัญของการดําเนินงานสวัสดิการชุมชนที่เปนรากฐานสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนําไปสู
ความเขมแข็งของชุมชนในการพัฒนาทองถิ่น โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นสงเสริมใหประชาชนรวมตัวกันจัดตั้ง
กองทุนสวัสดิการชุมชน หรือขยายฐานจํานวนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยมีสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน 
ทั้งจังหวัดที่เพิ่มขึ้นจากปที่ผานเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนประชากรของจังหวัดที่ไมไดเปนสมาชิกกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนในปเดียวกัน  
สูตรการคํานวณ 
 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนน:  
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 จํานวนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนทั้งจังหวัดที่เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 1 ตอจํานวน
ประชากรของจังหวัดที่ไมไดเปนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนในปเดียวกัน 

2 จํานวนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนทั้งจังหวัดที่เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 1.25 ตอจํานวน
ประชากรของจังหวัดที่ไมไดเปนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนในปเดียวกัน 

3 จํานวนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนทั้งจังหวัดที่เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 1.50 ตอจํานวน
ประชากรของจังหวัดที่ไมไดเปนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนในปเดียวกัน 

4 จํานวนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนทั้งจังหวัดที่เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 1.75 ตอจํานวน
ประชากรของจังหวัดที่ไมไดเปนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนในปเดียวกัน 

5 จํานวนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนทั้งจังหวัดที่เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 2 ตอจํานวน
ประชากรของจังหวัดที่ไมไดเปนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนในปเดียวกัน 

   จํานวนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนในจังหวัดท่ีเพิ่มขึ้นจากปท่ีผานมา       
จํานวนประชากรของจังหวัดที่ไมไดเปนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนในปเดียวกัน 

 

  X 100 = รอยละ 
...... 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด 
รอบการประเมินที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 เมษายน พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559) 

หนา 7 
 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
Department of Local Administration 

หมายเหตุ :  กําหนดใหกองพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่นรวบรวมขอมูลแบบรายงานตัวชี้วัดนี้ และจัดสง
สรุปผลคะแนนตัวชี้วัดใหกองการเจาหนาที่ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

ผูประสานงาน (เกี่ยวกับการสงเสริม อปท. สนับสนุนการดําเนินงานสวัสดิการชุมชน) : กองพัฒนาและสงเสริม 
การบริหารงานทองถ่ิน โทร. 0 2241 9000 ตอ 4122-4123 
1. นายกฤษดา  สมประสงค  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
2. นางสาวเบญจวรรณ  ไวยวุฒินันท นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
3. นายยุทธิชัย  ไมตรีจิตร   พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด 
รอบการประเมินที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 เมษายน พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559) 

หนา 8 
 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
Department of Local Administration 

ตัวชี้วัดที่ 6 : รอยละของเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลนําแผนชุมชนสูการพัฒนาทองถิ่นไดตามเกณฑ 
ที่กําหนด 

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย :   
 1. เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล หมายถึง เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลที่มีอยูตามฐานขอมูล 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 จํานวน 7,775 แหง แยกเปน เทศบาล 2,441 แหง 
องคการบริหารสวนตําบล 5,334 แหง  
 2. แผนชุมชน หมายถึง แผนพัฒนาหมูบาน และแผนพัฒนาชุมชน ที่กําหนดทิศทางของการพัฒนาชุมชน 
ที่เกิดจากการจัดการและกระบวนการเรียนรูของคนในชุมชน ซึ่งรวมกันคิดและรวมกันกําหนดกิจกรรมขึ้นมาเอง 
โดยใหความสําคัญกับการพึ่งตนเอง เปนกิจกรรมที่ตอบสนองตอปญหาและความตองการของชุมชนและเนนการใช
ทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นเปนหลัก โดยเปนแผนที่เกิดจากกระบวนการที่เปดโอกาสใหกับทุกคนในชุมชนไดรวมกัน
สํารวจขอมูล วิเคราะหปญหา กําหนดแนวทางแกไข และพัฒนารวมกัน  
  3. การนําแผนชุมชนสูการพัฒนาทองถิ่นตามเกณฑที่กําหนด หมายถึง 
    (1) เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล สงเสริมสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชน โดยมีการตั้ง
คณะทํางานสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชนระดับทองถิ่น หรือมีคณะทํางานอื่นในระดับทองถิ่นที่มีอยูแลว ซึ่งมี
ผูแทนหนวยงาน องคกร ผูนําภาคประชาชนที่เกีย่วของรวมเปนคณะทํางานและมีแนวทางการดําเนินงานรวมกัน 
    (2) เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล สนับสนุนใหคณะกรรมการหมูบานหรือคณะกรรมการชุมชน 
จัดใหมีการทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนใหครอบคลุมมิติการพัฒนาอยางนอย 3 ดาน ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม
และคุณภาพชีวิต ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามสภาพปญหาและความตองการของหมูบาน ชุมชน 
โดยใชขอมูลหมูบาน ชุมชน หรือขอมูลอืน่ที่เกี่ยวของ อาทิ จปฐ. กชช.2ค. ประกอบการดําเนินงาน 
    (3) เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล สนับสนุนใหศูนยประสานงานองคกรชุมชนระดับตําบล 
(ศอช.ต.) และสภาองคกรชุมชนตําบล (สอช.) (ถามี) หรือองคกรภาคประชาชนอื่นระดับตําบล หรือประชาคมตําบล 
รวมกันกับแกนนําหมูบาน ชุมชน จัดเวทีประชาคมระดับเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เพื่อบูรณาการแผนชุมชน
ระดับเทศบาล องคการบริหารสวนตําบลที่มีมติการพัฒนาอยางนอย 3 ดาน ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและ
คุณภาพชีวิต ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

   (4) เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล นําโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกิดจากเวทีประชาคม
ตามขอ (3) และอยูในอํานาจหนาที่ตามลําดับความสําคัญ ซึ่งไมนับรวมโครงการ/กิจกรรมที่ชุมชนดําเนินการเอง 
ไมนอยกวารอยละ 50 กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่นของปถัดไป 

   (5) โครงการ/กิจกรรมในแผนชุมชนที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่นของปถัดไป ไมนอยกวารอยละ 40  
ไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหนําเขาบรรจุไวใน (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปของเทศบาล หรือองคการบริหารสวนตําบลในปงบประมาณถัดไป 

4. การวัดผล จะวัดผลจากเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลที่นําแผนชุมชนสูการพัฒนาทองถิ่นไดตาม
เกณฑท่ีกําหนด 

สูตรการคํานวณ 
 
จํานวนเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลที่ดําเนินการตามเกณฑท่ีกําหนด     x 100   = รอยละ............ 
    จํานวนเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดในเขตพ้ืนที่จังหวัดนั้น 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด 
รอบการประเมินที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 เมษายน พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559) 

หนา 9 
 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
Department of Local Administration 

เกณฑการใหคะแนน :  
ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

เกณฑการใหคะแนน รอยละ 40 รอยละ 45 รอยละ 50 รอยละ 55 รอยละ 60 

หมายเหตุ : กําหนดใหกองพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่นรวบรวมขอมูลแบบรายงานตัวชี้วัดนี้ และจัดสง
สรุปผลคะแนนตัวชี้วัดใหกองการเจาหนาที่ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

ผูประสานงาน : (เกี่ยวกับการสงเสริมใหเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลนําแผนชุมชนสูการพัฒนาทองถิ่น)  
กองพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถ่ิน  โทร 0 2241 9000 ตอ 4122-3 
1. นายกฤษดา  สมประสงค  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
2. นางสาวเบญจวรรณ  ไวยวุฒินันท นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
3. นายยุทธิชัย  ไมตรีจิตร   พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด 
รอบการประเมินที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 เมษายน พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559) 

หนา 10 
 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
Department of Local Administration 

ตัวชี้วัดที่ 7 : รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ผานเกณฑการประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance 
Assessment : LPA) 

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย :    
  1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปาหมาย หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล ตามฐานขอมูลของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ ่น ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 
แตละประเภทในจังหวัด (จังหวัดชลบุรีใหรวมถึงเมืองพัทยา) 
  2. การประเมินประสิทธิภาพ หมายถึง การประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
โดยทีมประเมินฯ ซึ่งจังหวัดแตงตั้งเพื่อประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานตางๆ ตามแบบประเมิน
ประสิทธิภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) : สถ.- อปท. ที่กรมสงเสริม 
การปกครองทองถิ่นกําหนด จํานวน 4 ดาน ประกอบดวย (1) ดานการบริหารจัดการ  (2) ดานการบริหารงานบุคคล
และกิจการสภา (3) ดานการบริหารงานการเงินและการคลัง (4) ดานการบริการสาธารณะ 
  3. เกณฑการผานการประเมินประสิทธิภาพ หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภท 
(องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล (รวมเมืองพัทยา) และองคการบริหารสวนตําบล) ไดผลคะแนนรวมจากการ
ตรวจประเมินของทีมประเมินฯ รวม 4 ดาน ไมนอยกวารอยละ 70 

สูตรการคํานวณ : 

                                                                                                                                                         

เกณฑการใหคะแนน :  
ตัวชี้วัด หนวยวัด น้ําหนัก เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 
องคการบริหารสวนจังหวัด รอยละ 3 0 - - - 100 

เทศบาล รอยละ 4 94.60 96.50 88.41 90.32 92.22 
  องคการบริหารสวนตําบล รอยละ 4 79.86 81.08 92.31 83.54 84.96 

หมายเหตุ :  กําหนดใหกองพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น รวบรวมขอมูลแบบรายงานตัวชี้วัดนี้ และจัดสง
สรุปผลคะแนนตัวชี้วัดใหกองการเจาหนาที่ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

ประสานงาน : (เกี่ยวกับ อปท. ที่ผานเกณฑการประเมินประสิทธิภาพ) กองพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น  
1. นายอวยชัย  พัสดุรักษา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ โทร 0 2241 9000 ตอ 2311  
2. นายมาโนช  กลีบบัว  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  โทร 0 2241 9000 ตอ 2312 
3. นายเจษ  เสียงลือชา  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  โทร 0 2241 9000 ตอ 2312 
4. นายพูลศักดิ์  จิตเจือจุน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  โทร 0 2241 9000 ตอ 2312 
 
 

X 100 = รอยละ ...... 
จํานวน อปท. แตละประเภทที่ผานเกณฑการประเมินประสิทธิภาพฯ 

จํานวน อปท.  เปาหมายแตละประเภท

ทั้



รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด 
รอบการประเมินที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 เมษายน พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559) 

หนา 11 
 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
Department of Local Administration 

ตัวชี้วัดที่ 8 : รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดที่จัดทําและอนุมัติงบประมาณรายจายประจําป 2559 
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร (e-LAAS) ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย :   

  1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล  
จํานวน 7,851 แหง (ไมรวมเมอืงพัทยา) 
 2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทําและอนุมัติงบประมาณรายจายประจําป 2559 หมายถึง องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีนายกและสมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และไดจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
2559  
 3. พิจารณาผลสําเร็จจากจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการจัดทําและอนุมัติงบประมาณรายจาย
ประจําป 2559 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร (e-LAAS) ในแตละจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 เทียบเปน
รอยละกับจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมดในจังหวัด 

สูตรการคํานวณ :  
 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนน :  
ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

เกณฑการใหคะแนน รอยละ 90 รอยละ 92.50 รอยละ 95 รอยละ 97.50 รอยละ 100 

หมายเหตุ :  กําหนดใหสํานักบริหารการคลังทองถิ่นรวบรวมขอมูลแบบรายงานตัวชี้วัดนี้ และจัดสงสรุปผลคะแนน
ตัวชี้วัดใหกองการเจาหนาที่ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

ผูประสานงาน (เกี่ยวกับการจัดทําและอนุมัติงบประมาณรายจายประจําป 2559 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร (e-LAAS)) 
สํานักบริหารการคลังทองถิ่น (สวนพัฒนาระบบบัญชีทองถ่ิน) 
1. นางสาวสรัญญา แปะทอง ผูอํานวยการสวนพัฒนาระบบบัญชีทองถ่ิน  โทร. 0 2241 9000 ตอ 1602 
2. นางประทุมทิพย ลัฐิถาวณิชย นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ  โทร. 0 2241 9000 ตอ 1610 
3. นางสาววฤษสพร พิมพะสิงห นักวิชาการเงินและบัญชปีฏิบัติการ  โทร. 0 2241 9000 ตอ 1608 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จํานวน อปท. ทีจ่ัดทํารางและอนุมัติงบประมาณรายจายประจําป 2559 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร (e-LAAS) 
 

จํานวน อปท. ทั้งหมดในจังหวัด 
X 100 = รอยละ...... 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด 
รอบการประเมินที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 เมษายน พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559) 

หนา 12 
 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
Department of Local Administration 

ตัวชี้วัดที่ 9 : รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทีม่ีการรับเงินและเบิกจายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร (e-LAAS)  

น้ําหนัก : รอยละ 5 

คําอธิบาย :   

 1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล  
จํานวน 7,851 แหง (ไมรวมเมืองพัทยา) 

 2. พิจารณาผลสําเร็จจากจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการรับเงินและเบิกจายเงินในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร (e-LAAS) ในแตละเดือนตอเนื่องกันของแตละจังหวัด จากสมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจาย ทะเบียนรายรับ 
และรายงานงบการเงิน 

สูตรการคํานวณ :  
 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนน :  
ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

เกณฑการใหคะแนน รอยละ 35 รอยละ 40 รอยละ 45 รอยละ 50 รอยละ 55 

หมายเหตุ :  กําหนดใหสํานักบริหารการคลังทองถิ่นรวบรวมขอมูลแบบรายงานตัวชี้วัดนี้ และจัดสงสรุปผลคะแนน
ตัวชี้วัดใหกองการเจาหนาที่ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

ผูประสานงาน (เกี่ยวกับการรับเงินและเบิกจายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร (e-LAAS) : สํานักบริหารการคลัง
ทองถิ่น (สวนพัฒนาระบบบัญชีทองถ่ิน) 
1. นางสาวสรัญญา แปะทอง ผูอํานวยการสวนพัฒนาระบบบัญชีทองถ่ิน  โทร. 0 2241 9000 ตอ 1602 
2. นางประทุมทิพย ลัฐิถาวณิชย นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ  โทร. 0 2241 9000 ตอ 1610 
3. นางสาววฤษสพร พิมพะสิงห นักวิชาการเงินและบัญชปีฏิบัติการ  โทร. 0 2241 9000 ตอ 1608 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จํานวน อปท. ที่มกีารรับเงินและเบิกจายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร (e-LAAS) 

จํานวน อปท. ทั้งหมดในจังหวัด 
X 100 = รอยละ...... 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด 
รอบการประเมินที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 เมษายน พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559) 

หนา 13 
 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
Department of Local Administration 

ตัวชี้วัดที่ 10 : รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีงบแสดงฐานะทางการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร (e-LAAS) 
ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  

น้ําหนัก : รอยละ 5 

คําอธิบาย :   

 1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล  
จํานวน 7,851 แหง (ไมรวมเมืองพัทยา) 
 2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีงบแสดงฐานะทางการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร (e-LAAS) หมายถึง 
  (1) มีงบแสดงฐานนะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จากการปดบัญชีในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร (e-LAAS)   
  (2) กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการลบขอมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร (e-LAAS) ของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองบันทึกงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 
2558 เพื่อเปนคาตั้งตนในการดําเนินการในระบบบัญชีคอมพิวเตอร (e-LAAS) 
 3. พิจารณาผลสําเร็จจากจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีงบแสดงฐานะทางการเงินในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร (e-LAAS)ในแตละจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 เทียบเปนรอยละกับจํานวนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทั้งหมดในจังหวัด 

สูตรการคํานวณ :  
 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนน :  
ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

เกณฑการใหคะแนน รอยละ 90 รอยละ 92.50 รอยละ 95 รอยละ 97.50 รอยละ 100 

หมายเหตุ :  กําหนดใหสํานักบริหารการคลังทองถิ่นรวบรวมขอมูลแบบรายงานตัวชี้วัดนี้ และจัดสงสรุปผลคะแนน
ตัวชี้วัดใหกองการเจาหนาที่ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

ผูประสานงาน (เกี่ยวกับการประกาศใชงบประมาณรายจายประจําปของ อปท.) : สํานักบริหารการคลังทองถิ่น 
(สวนพัฒนาระบบบัญชีทองถ่ิน) 
1. นางสาวสรัญญา แปะทอง ผูอํานวยการสวนพัฒนาระบบบัญชีทองถ่ิน  โทร. 0 2241 9000 ตอ 1602 
2. นางประทุมทิพย ลัฐิถาวณิชย นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ  โทร. 0 2241 9000 ตอ 1610 
3. นางสาววฤษสพร พิมพะสิงห นักวิชาการเงินและบัญชปีฏิบัติการ  โทร. 0 2241 9000 ตอ 1608 
 
 
 
 
 
 

 จํานวน อปท. ที่มีงบแสดงฐานะทางการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร (e-LAAS) 
 

จํานวน อปท. ทั้งหมดในจังหวัด 
X 100 = รอยละ...... 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด 
รอบการประเมินที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 เมษายน พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559) 

หนา 14 
 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
Department of Local Administration 

ตัวชี้วัดที่ 11 : รอยละของจํานวนบุคลากรในสังกัดสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดที่เขารับการ
เรียนรูดวยตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Learning)  

น้ําหนัก  :  รอยละ 10 

คําอธิบาย :   
 1. การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Learning) หมายถึง การศึกษาเรียนรูดวยตนเองโดยอาศัยเครือขาย
คอมพิวเตอรอินเทอรเน็ตหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสแบบออนไลนในการศึกษาถายทอดเรื่องราวและเนื้อหา เพื่อเปนการ
เปดโอกาสการเรียนรูดวยตนเองใหขาราชการในสังกัดทุกระดับหลากหลายมากยิ่งขึ้น และเพิ่มชองทางการพัฒนา 
องคความรูที่มีความรวดเร็ว ทั่วถึง และมีความตอเนื่อง 
 2. บุคลากร หมายถึง ขาราชการและพนักงานราชการในสังกัดสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด 
ทั้งหมด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
 3. พิจารณาวัดผลสําเร็จจากจํานวนบุคลากรในสังกัดสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดที่เขา
เรียนรูในระบบการพัฒนาขาราชการดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส (HRD e-Learning) ของสํานักงาน ก.พ. ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ในชวงเวลาตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 และไดสอบผาน
หลักสูตรการเรียนรูดวยตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Learning) อยางนอย 1 หลักสูตร เทียบเปนรอยละกับ
จํานวนบุคลากรในสังกัดสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นทั้งหมด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (รายละเอียด 
การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Learning) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0802.4/ว 908  
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 
 4. กําหนดใหหนวยงานรายงานขอมูลผลการผานการเรียนรูดวยตนเองสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Learning) ตามแบบฟอรม  
ที่กําหนดในรูปแบบไฟล Excel ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส dla0804_4@dla.go.th ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
และใหจัดสงประกาศการผานการอบรมหลักสูตรการเรียนรูดวยตนเองสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Learning) ของขาราชการ 
ในสังกัด (พรอมใหขาราชการที่ผานการเรียนรูฯ รับรองสําเนาถูกตอง) จัดสงใหกองการเจาหนาที่ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 
พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ ในการเขาเรียนผานระบบฯ ขอใหผูเรียนศึกษารายละเอียดหลักเกณฑเงื่อนไขการผานหลักสูตรนั้นๆ 
ระยะเวลาที่ตองศึกษาใหครบเต็มจํานวนเวลาที่กําหนด เงื่อนไขการผานแบบทดสอบ และระยะเวลาที่สามารถ
จัดพิมพใบประกาศฯ ใหละเอียดครบถวน 

เหตุผล :  เพื่อเพิ่มศักยภาพขาราชการใหสามารถปฏิบัติงานภายใตระบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  และเพื่อประโยชนในการพัฒนาองคความรูของขาราชการในสังกัดหนวยงาน รวมถึงการตอยอดองคความรู
หรือการสรางองคความรูใหม ซึ่งเปนวิธีปฏิบัติงานที่ดี มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สอดคลองกับสภาวการณ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป และทําใหหนวยงานเปนองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) สอดคลองตามมาตรา 11 
แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 คานิยมของกรมสงเสริม 
การปกครองทองถิ่น และเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห และการจัดการ
ความรู ประเด็นรหัส IT7 การจัดการความรู 
เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 จํานวนบุคลากรในสังกัดหนวยงานทีผ่านการเรียนรูดวยตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Learning) รอยละ 10  

2 จํานวนบุคลากรในสังกัดหนวยงานทีผ่านการเรียนรูดวยตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Learning) รอยละ 15  

3 จํานวนบุคลากรในสังกัดหนวยงานทีผ่านการเรียนรูดวยตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Learning) รอยละ 20  

4 จํานวนบุคลากรในสังกัดหนวยงานทีผ่านการเรียนรูดวยตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Learning) รอยละ 25  

5 จํานวนบุคลากรในสังกัดหนวยงานทีผ่านการเรียนรูดวยตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Learning) รอยละ 30  



รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด 
รอบการประเมินที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 เมษายน พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559) 

หนา 15 
 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
Department of Local Administration 

ผูประสานงาน (เกี่ยวกับการเขารับการเรียนรูดวยตนเองฯ (e-Learning) : กองการเจาหนาที่ (กลุมงานวางแผน
อัตรากําลังและพัฒนาสมรรถนะ) 
1. นายธีรยุทธ  พรมแพน   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ โทร. 0 2241 9000 ตอ 1204 
2. นางสาวปรียาภัทร  จันทรทิพย     นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ โทร. 0 2241 9000 ตอ 1208 
 



ปฏิทินการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด 
รอบการประเมินที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (วันที่ 1 เมษายน 2559 – 30 กันยายน 2559) 

 

 หนา 1 
 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
Department of Local Administration 

ปฏิทินการดําเนินการตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด 

รอบการประเมินที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 เมษายน 2559 – 30 กันยายน 2559) 
 

วัน เดือน ป ขั้นตอน/กิจกรรม 
30 ก.ย. 2559 1. กรณีทองถิ่นจังหวัด : 

1.1 : ใหทองถิ่นจังหวัด จัดทําแบบ ปผ.1 – 3 (สําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ – กรณีทองถิ่นจังหวัด)  
ของรอบการประเมินที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 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 2 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 11 ตัวชี้วัดหลัก ในการวัดผลสัมฤทธิ์ของงานของทองถิ่นจังหวัด แลวลงนาม
รับทราบคํารับรอง (เริ่มรอบการประเมิน) ในสวนท่ี 2.3 โดยมีแนวทางในการกําหนดตัวช้ีวัด ดังนี ้
     สําหรับตัวชี้วัดท่ี 1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการบรรลุเปาหมายผลสําเร็จตาม
ภารกิจหลักของ สถจ.ตามที่ผูวาราชการจังหวัดกําหนดใหทองถิ่นจังหวัดเสนอและตกลงตัวชี้วัดยอยเพื่อวัดผล
สําเร็จตามภารกิจหลักของ สถจ. กับผูวาราชการจังหวัด (ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดในเอกสารรายละเอียดตัวชี้วัดที่ 1) 
แลวกรอกขอมูลตัวชี้วัด น้ําหนกั และเกณฑการใหคะแนน ลงในแบบ ปผ.2 หนาที่ 1  
     สําหรับตัวชี้วัดที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 และ 11 ใหนําขอมูลตัวชี้วัด น้ําหนัก และเกณฑการให
คะแนนตามกรอบการประเมินผลฯ ที ่สถ. กําหนด กรอกลงในแบบ ปผ.2 หนาที่ 2  
     - แบบ ปผ.3 ใหกรอกขอมูลในสวนที่ 3 แบบกําหนดและประเมินสมรรถนะ สวนที่ 3.1 เปาหมายของ
สมรรถนะที่คาดหวัง โดยกรอกขอมูลเฉพาะชื่อสมรรถนะที่ทองถิ่นจังหวัด ถูกกําหนดใหใชในการประเมิน  
และขอมูลในชองสมรรถนะที่คาดหวัง แลวลงนามรับทราบขอตกลง (เริ่มรอบการประเมิน) ในสวนที่ 3.3 ทั้งนี ้ 
การประเมินสมรรถนะของทองถิ่นจังหวัด กําหนดใหมีการประเมินสมรรถนะ จํานวน 16 สมรรถนะ ประกอบดวย 
สมรรถนะหลัก จํานวน 7 สมรรถนะ สมรรถนะทางการบริหาร 6 สมรรถนะ และสมรรถนะประจําสายงาน จํานวน 3 
สมรรถนะ โดยระดับสมรรถนะที่คาดหวังขึ้นอยูกับระดับตําแหนง (อํานวยการตน หรืออํานวยการสูง) ของทองถิ่น
จังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** ทั้งนี้ ขอใหดําเนินการกรอกขอมูลแบบ ปผ. 2 (ตัวชี้วัดที่ 1-11 ของทองถิ่นจังหวัด) ตามตัวอยาง 
แบบ ปผ. 2 ของทองถิ่นจังหวัด ที่สงมาดวยนี้ 
1.2 : ใหทองถิ่นจังหวัด เสนอผูวาราชการจังหวัดพิจารณาใหความเห็นตอผลการประเมินฯ ตามแบบ ปผ. 2  
หนาที่ 1 (เฉพาะในสวนของตัวช้ีวัดยอยของตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการ
บรรลุเปาหมายผลสําเร็จตามภารกิจหลักของ สถจ. ตามที่ผูวาราชการจังหวัดกําหนด) สําหรับการประเมินผล
ตัวชี้วัดอื่นๆ ตามกรอบการประเมินผลฯ ประกอบดวย ตัวชี้วัดที่ 2 – 11 อยูในสวนของการพิจารณาประเมินฯ  
จาก สถ. และลงนามรับทราบผลการประเมิน (ครบรอบการประเมิน) ในสวนท่ี 2.4 
1.3 : สําหรับแบบ ปผ.3 ใหทองถิ่นจังหวัด เสนอผูวาราชการจังหวัดพิจารณาใหความเห็นตอการประเมิน
สมรรถนะของทองถิ่นจังหวัด 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 30 กันยายน 2559 เพื่อรวบรวมเสนอ อสถ. ไดพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ
ตามแบบ พิจารณาประเมินสมรรถนะของหัวหนาหนวยงานแตละทาน และดําเนินการประมวลผลคะแนน 
ผลการปฏิบัติราชการตอไป 
 
 



ปฏิทินการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด 
รอบการประเมินที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (วันที่ 1 เมษายน 2559 – 30 กันยายน 2559) 
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
Department of Local Administration 

วัน เดือน ป ขั้นตอน/กิจกรรม 
30 ก.ย. 2559 2. กรณีขาราชการในสังกัดสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด : 

2.1 : ใหทองถิ่นจังหวัด ดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายของสํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดลงสูระดับบุคคล (ศึกษารายละเอียดวิธีการดําเนินการจากแนวทางการถายทอดตัวชี้วัดฯ)  
โดยพิจารณาความสอดคลองตามความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดของหนวยงาน 
2.2 : ใหผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน (ทองถิ่นจังหวัด) ตกลงรวมกันกับผูรับการประเมิน เพื่อกําหนดตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ของงาน นํ้าหนัก เปาหมาย เกณฑการใหคะแนนตัวช้ีวัด ใหแลวเสร็จทั้งหมด 
2.3 : นําขอมูลตัวชี้วัดฯ ตามขอ 2.2 มากรอกในแบบ ปผ. 2 ของผูรับการประเมินรายบุคคล (สําหรับ 
การประเมินสมรรถนะตามแบบ ปผ. 3 ใหกรอกขอมูลสมรรถนะและระดับสมรรถนะที่คาดหวังของขาราชการ
รายบุคคล ใหสอดคลองตามประเภท ระดับตําแหนง และสายงาน)  
      ทั้งนี้  กรณีขาราชการในสังกัด สถจ. ใหดําเนินการตามแนวทางท่ีจังหวัดกําหนด 
2.4 : ใหทองถิ่นจังหวัด/ผูประเมิน พิจารณาประเมินผลฯ ขาราชการในสังกัดรายบุคคลทั้ง 2 สวน คือ 
     (1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน : โดยประเมินผลดําเนินการตามตัวชี้วัดของขาราชการรายบุคคลใหครบถวน 
ทุกตัวช้ีวัด แลวบันทึกผลลงในแบบ ปผ. 2 
     (2) สมรรถนะ : ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของขาราชการ
รายบุคคลใหครบถวนทุกสมรรถนะ แลวบันทึกผลลงในแบบ ปผ.3 
2.5 : ใหทองถ่ินจังหวัด/ผูประเมิน และขาราชการในสังกัด/ผูถูกประเมิน ลงนามการรับทราบผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ และผลการประเมินสมรรถนะ ตามแบบ ปผ.1 ปผ.2 และ ปผ.3 ใหครบถวน 
2.6 : สําหรับแนวทางการนําผลการประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการในสังกัด สถจ. ไปประกอบการเลื่อน
เงินเดือน ใหดําเนินการตามแนวทางที่จังหวัดกําหนด 

 30 ก.ย. 2559 สถจ. จัดสงแบบฟอรมการรายงานตามตัวชี้วัดของ สถจ. ใหสํานัก/กองซึ่งเปนเจาภาพตัวชี้วัดโดยตรง ทั้งนี้ 
เปนไปตามที่สํานัก/กองเจาภาพตัวชี้วัดไดกําหนดระยะเวลาการรายงานผล หรือตามที่กําหนดไวใน
รายละเอียดตัวชี้วัด แลวแตกรณี โดยกําหนดวันที่ในการจัดสงตัวชี้วัด พิจารณาจากวันที่จัดสงรายงานผล
ตัวชี้วัดถึงกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 

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

 


