กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รอบการประเมินที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563)
ตัวชี้วัด
น้าหนัก
เกณฑ์การให้คะแนน
(%)
1
2
3
4
5
1. ระดับความส้าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของการบรรลุ
เป้ าหมายผลส้ าเร็ จตามภารกิ จหลั กของส้ านั กงานส่ งเสริ ม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดก้าหนด
2. ร้อยละความส้าเร็จ ของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม (รอบ 6 เดือน)
3. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA)
4. ร้อยละของ อปท. ที่ มีการรับเงิน - เบิกจ่ายเงินในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) เป็นประจ้าทุกเดือน ตังแต่เดือนมกราคม มีนาคม 2563
5. ร้อยละของ อปท. เป้าหมายที่ มีการรายงานข้อมู ลการกู้เงิน
และสถานะหนีคงค้างของ อปท. ผ่านระบบข้อมู ลกลาง อปท.
(INFO)
6. สำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดรำยงำนยืนยัน
ข้อมูลกำรจัดเก็บรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วน
ที่ จั ดเก็ บ เองครบทุ ก แห่ ง ตำมเกณฑ์ ที่ ก ำหนดผ่ำนระบบ
ข้อมูลกลำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
7. ระดั บ ความส้ า เร็ จ ร้ อ ยละเฉลี่ ย ถ่ ว งน้ า หนั ก ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส้านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(รอบที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563)
7.1 ร้อยละของจ้านวนครังบัญชีเงินสด ที่ สามารถบันทึ ก
ข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วนและทันภายในเวลาที่ก้าหนด
7.2 ร้อยละของจ้านวนครังบัญชีพั กเงินน้าส่ ง ที่ สามารถ
บันทึกข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วนและทันภายในเวลาที่ก้าหนด
7.3 ร้อยละของจ้านวนครังบัญชีลูกหนีส่วนราชการ-รายได้
รับแทนกัน ที่สามารถบันทึกข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วนและทัน
ภายในเวลาที่ก้าหนด
7.4 ร้อยละของจ้านวนครังบัญชีพักสินทรัพย์ถาวรที่สามารถ
บันทึกข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วนและทันภายในเวลาที่ก้าหนด
7.5 ร้อยละของจ้านวนครังการบันทึกการจ่ายช้าระเงินที่สามารถ
บันทึกข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วนและทันภายในเวลาที่ก้าหนด
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รอบการประเมินที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563)
ตัวชี้วัด
น้าหนัก
เกณฑ์การให้คะแนน
(%)
1
2
3
4
5
8. ร้อยละของจ้านวนบุคลากรในสังกั ดส้านักงานส่งเสริม
การปกครองท้ องถิ่นจังหวัดที่เข้ารับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
9. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น้าเข้าข้อมูลด้าน
การจั ดการขยะมู ล ฝอย ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เข้ าใน
ระบบสารสนเทศด้ านการจัดการขยะมู ล ฝอยขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนด
รวมน้าหนัก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัตริ าชการของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รอบการประเมินที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563)

ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความส้าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักของการบรรลุเป้าหมายผลส้าเร็จตามภารกิจหลัก
ของส้านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดก้าหนด
น้้าหนัก : 20
ค้าอธิบาย :
1. พิจารณาผลสาเร็จของการปฏิบัติงานของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดในการบรรลุ
เป้าหมายตามภารกิจ หลัก ของสานัก งานส่ง เสริม การปกครองท้องถิ่นจัง หวัดตามที ่ผู้ว่าราชการจัง หวัดกาหนด
(เป็นการพิจารณาผลส าเร็จของตัวชี้วัดย่อยภารกิจหลักของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพื่อสนับสนุน
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 1 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 เสริ ม 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 ที่ได้จัดทาไว้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดที่ 1
ของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
5. กาหนดให้สานัก งานส่ง เสริม การปกครองท้องถิ่นจัง หวัดจัดส่ง แบบประเมินที่ส รุปผลคะแนน และ
ท้อ งถิ่น จัง หวัดได้ล งนามรับ ทราบผลการประเมิน ครบถ้ว นแล้ว หรือแบบประเมิน ตัวชี้วัด ที่ 1 ของส านัก งาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประเมินผลการปฏิบัติราชการแล้วให้ก องการเจ้าหน้าที่
ภายในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 หากล่าช้ากว่าที่กาหนด จะปรับ ลดคะแนน 0.25 คะแนนต่อวันทาการ
และหากจัดส่งภายหลังวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563 จะไม่นามาประกอบการประเมินผลในตัวชี้วัดนี้
เกณฑ์การให้คะแนน :
น้้าหนัก
(A)

ตัวชี้วัด

1.1 ………………………………….………………

ผล ค่าคะแนน คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
ด้าเนินการ ที่ได้ ถ่วงน้้าหนัก
1 2 3 4
5
(B) AxB/20

1.2 ………………………………….………………
1.3 …………………………………………………..
1.4 …………………………………………………..
1.5 …………………………………………………..

ผูป้ ระสานงาน : กองการเจ้าหน้าที่
1. นายบันลือศักดิ์ สุนทร
2. นายกฤตานน สุวรรณโชติ
3. นางสาวภัททิยา จิตพจน์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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โทร 0-2241-9000 ต่อ 1208
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารผลการปฏิบัตงิ าน และสวัสดิการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิ าร
หน้า 1

รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัตริ าชการของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รอบการประเมินที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563)

ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละความส้าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (รอบ 6 เดือน)
น้้าหนัก : 10
ค้าอธิบาย :
1. การพิ จารณาผลส าเร็ จของการใช้ จ่ ายเงิ นงบประมาณรายจ่ ายภาพรวม 6 เดื อน จะใช้ อั ตราการใช้ จ่ าย
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมทั้งหมดของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดที่สามารถดาเนินการใช้จ่าย
ได้ในรอบ 6 เดือน (ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) เทียบเป็นร้อยละกับวงเงินงบประมาณที่เป้าหมาย ที่ได้รับและ
ต้องดาเนินการใช้จ่ายในรอบ 6 เดือน (ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) โดยจะใช้ข้อมูลการใช้ จ่ายดังกล่าวจากระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
2. หากมี การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุ น ไป
รายจ่ายประจา) จะนายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคานวณ ทั้งนี้ การคานวณวงเงิ น
งบประมาณรายจ่ายลงทุนที่สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้รับ ไม่รวมงบประมาณที่แจ้งส่งคืนภายใน
15 มีนาคม 2563 โดยจะใช้ข้อมูลการใช้จ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
(GFMIS)
3. ดาเนินการสรุปข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
สูตรการค้านวณ :
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ สถจ. ใช้จ่าย x 100 = ร้อยละความสาเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ
วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ สถจ. ได้รับ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
สถจ. สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือน ได้ร้อยละ 34
2
สถจ. สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือน ได้ร้อยละ 39
3
สถจ. สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือน ได้ร้อยละ 44
4
สถจ. สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือน ได้ร้อยละ 49
5
สถจ. สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือน ได้ร้อยละ 54
หมายเหตุ : กาหนดให้กองยุทธศาสตร์และแผนงานรวบรวมข้อมูลแบบรายงานตัวชี้วัดนี้ และจัดส่งสรุปผลคะแนน
ตัวชี้วัดให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563
ผู้ประสานงาน : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
1. นางสาวกาญจน์ชนิษฐา เอกแสงศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ โทร 0-2241-9000 ต่อ 4123
2. นางสาวรพินพร รุ่งเกต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
โทร 0-2241-9000 ต่อ 4122

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
Department of Local Administration

หน้า 2

รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัตริ าชการของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รอบการประเมินที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563)

ตัวชี้ วัด ที่ 3 : ร้อยละขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ได้ รับการส่งเสริมและพั ฒนาการประเมิ นประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)
น้้าหนัก : 10
ค้าอธิบาย :
1. องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเป้าหมาย หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนตาบลและเมืองพัทยา จานวน 7,851 แห่ง แบ่งออกเป็น องค์การบริหารส่วนจั งหวัด 76 แห่ง เทศบาล 2,442 แห่ง
องค์การบริหารส่วนตาบล 5,332 แห่ง และเมืองพัทยา 1 แห่ง
2. การส่งเสริมพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง การจัดประชุม ชี้แจง
การอบรมสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจนิเทศติดตาม การประชุมพนักงานส่วนท้องถิ่น การลงพื้นที่แนะนาให้
คาปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด และสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาเภอ
3. พิ จ ารณาจากร้อ ยละขององค์ ก รปกครองส่วนท้ องถิ่นที่ ได้รับ การส่ง เสริม และพัฒ นาการป ระเมิ น
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน LPA ตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด
สูตรการค้านวณ :
จานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีร่ ับการส่งเสริมและพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพ X 100 = ร้อยละ ...
จานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทัง้ หมด
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน

1
ร้อยละ 92

2
ร้อยละ 94

3
ร้อยละ 96

4
ร้อยละ 98

5
ร้อยละ 100

หมายเหตุ : กาหนดให้กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นรวบรวมข้อมูลแบบรายงานตัวชี้วัดนี้ และจัดส่ง
สรุปผลคะแนนตัวชี้วัดให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563
ผู้ประสานงาน : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น
1. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โทร. 0-2241-9000 ต่อ 2312
2. นายสุริยะ หินเมืองเก่า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
โทร. 0-2241-9000 ต่อ 2322
2. นายไพศาล พันธุระ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร. 0-2241-9000 ต่อ 2322

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
Department of Local Administration

หน้า 3

รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัตริ าชการของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รอบการประเมินที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563)

ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการรับเงิน-เบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
เป็นประจ้าทุกเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2563
น้้าหนัก : 10
ค้าอธิบาย :
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 7,850 แห่ง (ไม่รวมเมืองพัทยา)
2. พิจารณาผลสาเร็จจากจานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มกี ารรับเงินและเบิกจ่ายเงินในระบบบัญชี
คอมพิ วเตอร์ข 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
ถึงเดือนมีนาคม 2563 โดยพิจารณาจากสมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ่าย ทะเบียนเงินรายรับ และรายงานงบการเงิน
สูตรการค้านวณ :
จานวน อปท. ที่มกี ารรับเงิน-เบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) x 100
จานวน อปท. ทั้งหมดในจังหวัด
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

1

ร้อยละ 90 ของ อปท. ทีม่ ีการรับเงิน-เบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

2

ร้อยละ 92.50 ของ อปท. ทีม่ ีการรับเงิน-เบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

3

ร้อยละ 95 ของ อปท. ทีม่ ีการรับเงิน-เบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

4

ร้อยละ 97.50 ของ อปท. ทีม่ ีการรับเงิน-เบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

5

ร้อยละ 100 ของ อปท. ที่มกี ารรับเงิน-เบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

หมายเหตุ : กาหนดให้สานักบริหารคลังท้องถิ่นรวบรวมข้อมูลแบบรายงานตัวชี้วัดนี้ และจัดส่งสรุปผลคะแนนตัวชี้วัด
ให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563
ผู้ประสานงาน : สานักบริหารการคลังท้องถิ่น กลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น
1. น.ส.สรัญญา แปะทอง
ผู้อานวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น โทร. 0 2241 9000 ต่อ 1601
2. น.ส.วฤษสพร พิมพะสิงห์
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
โทร. 0 2241 9000 ต่อ 1608

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
Department of Local Administration

หน้า 4

รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัตริ าชการของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รอบการประเมินที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563)

ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายที่มีการรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้
คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (INFO)
น้้าหนัก : 5
ค้าอธิบาย :
1. องค์ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่น เป้ าหมาย หมายถึ ง องค์ก ารบริห ารส่ วนจัง หวัด และเทศบาล
ตามฐานข้อมูลกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ แยกเป็น องค์การบริห ารส่วนจังหวัด
จานวน 76 แห่ง เทศบาล จานวน 2,44๒ แห่ง รวม 2,51๘ แห่ง
2. เงินกู้และสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง เงินกู้และสถานะหนี้คงค้าง
จากสถาบันการเงินเพื่อดาเนินโครงการตามอานาจหน้าที่
3. ร้อ ยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายที่มีก ารรายงานข้อมูล การกู้เ งินและสถานะ
หนี้คงค้างขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) หมายถึง การ
รายงานยอดรวมของเงินกู้จากสถาบันการเงิน เพื่อดาเนินโครงการตามอานาจหน้าที่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/1๕๖ ลงวันที่ ๑4 มกราคม 256๒
สูตรการค้านวณ:
จำนวน อปท. ที่รำยงำนผลกำรกู้เงิน
จำนวน อปท. ทั้งหมด

X 100 = ร้อยละ...

เกณฑ์การให้คะแนน :
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ร้อ ยละขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
เป้าหมายที่ มี ก ารรายงานข้อ มู ล การกู้ เงิน
และสถานะหนี้คงค้างขององค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นผ่านระบบข้อมู ล กลางองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)

ร้อยละ

น้้าหนัก

เกณฑ์การให้คะแนน
1
2
3 4
5
80 85 90 95 100

หมายเหตุ : 1. องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเป้าหมายต้องรายงานข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ทุกสิ้นเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคมและตุลาคมของทุกปี ซึ่งในรอบการประเมินที่
๑ สถจ. จะต้องติดตามเร่งรัดการรายงานของ อปท. ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
2. กาหนดให้สานักบริหารคลังท้องถิ่นรวบรวมข้อมูลแบบรายงานตัวชี้วัดนี้ และจัดส่งสรุปผลคะแนน
ตัวชี้วัดให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563
ผู้ประสานงาน : สานักบริหารการคลังท้องถิ่น (กลุม่ งานโยบายการคลังและพัฒนารายได้)
1. นายชรินทร์ สัจจามั่น
ผู้อานายการกลุ่มงานนโยบายคลังและพัฒนารายได้ โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1422
2. นายผจญ มหันตปัญญ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1426
3. นางสาวลดาวัลย์ อรุณราษฎร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1432

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
Department of Local Administration

หน้า 5

รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัตริ าชการของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รอบการประเมินที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563)

ตัวชี้วัดที่ 6 : สำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดรำยงำนยืนยันข้อมูลกำรจัดเก็บรำยได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเองครบทุกแห่งตำมเกณฑ์ที่กำหนดผ่ำนระบบข้อมูลกลำงองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น
(INFO)
น้้าหนัก : 10
ค้าอธิบาย :
1. องค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ นเป้ำหมำย หมำยถึง องค์ก ำรบริ ห ำรส่ วนจั ง หวัด และเทศบำล
องค์ก ำรบริหำรส่วนตำบล ตำมฐำนข้อมูล กรมส่งเสริม กำรปกครองท้ องถิ่น ณ วันที่ 1 มกรำคม 256๒ แยกเป็น
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด จำนวน 76 แห่ง เทศบำล จำนวน 2,44๒ แห่ง และองค์กำรบริหำร ส่วนตำบล จำนวน
5,33๒ แห่ง รวม 7,850 แห่ง
2. รำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง
2.1 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด หมำยถึง ภำษีน้ำมัน ยำสูบ ค่ำธรรมเนียมจำกผู้พักในโรงแรม
2.2 เทศบำลและองค์ กำรบริ หำรส่วนตำบล หมำยถึง ภำษี โรงเรือนและที่ ดิน ภำษี บ ำรุงท้ องที่
(ที่ต้องจัดเก็บตำมบทเฉพำะกำลของกฎหมำยที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงต่อไป) และภำษีป้ำย
3. เกณฑ์ ที่ ก ำหนด หมำยถึ ง กำรรำยงำนยื น ยัน ข้อ มู ล กำรจัด เก็ บ รำยได้ ขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเองของปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภำยในวันที่ ๓๑ ตุลำคม ๒๕๖๒
เกณฑ์กำรให้คะแนน :
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด น้ำหนัก

สำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รำยงำนยื นยั นข้อ มู ล กำรจั ดเก็ บ รำยได้ ของ จำนวน
องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นในส่วนที่จัดเก็ บ
วัน
เองครบทุ ก แห่ ง ตำมเกณฑ์ ที่ ก ำหนด ผ่ ำ น
ระบบข้อมูลกลำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(INFO)

1
ภำยใน ๓๐
พฤศจิกำยน
๒๕๖๒

เกณฑ์กำรให้คะแนน
2
3
4
หลัง
จำก ๓๑
ตุลำคม
๒๕๖๒
ไม่เกิน
๑๕ วัน

5
ภำยใน
๓๑
ตุลำคม
๒๕๖๒

หมายเหตุ : กาหนดให้สานักบริหารคลังท้องถิ่นรวบรวมข้อมูลแบบรายงานตัวชี้วัดนี้ และจัดส่งสรุปผลคะแนนตัวชี้วัด
ให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563
ผู้ประสานงาน : ส้านักบริหารการคลังท้องถิ่น (กลุ่มงานนโยบายการคลังและพัฒนารายได้)
1. นายชรินทร์ สัจจามั่น
ผู้อานายการกลุ่มงานนโยบายคลังและพัฒนารายได้ โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1422
2. นายผจญ มหันตปัญญ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1426
3. นางสาวพิชชาภา มีเวช
นักวิชาการการเงินและบัญชีชานาญการ
โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1432

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัตริ าชการของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รอบการประเมินที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563)

ตัวชี้ วัดที่ 7 : ระดับความส้าเร็จร้อยละเฉลี่ ยถ่วงน้้าหนักในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส้านักงาน
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- รอบที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563)
- รอบที่ 2 (วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563)
น้้าหนัก : 10
ค้าอธิบาย :
1. ตามหลักการและนโยบายบัญชีสาหรับหน่วยงานภาครัฐ กาหนดให้หน่วยงานภาครัฐบันทึกบัญชี
ตามเกณฑ์คงค้างคือรับรู้รายการและเหตุการณ์ เมื่อเกิดขึ้น ซึ่งทาให้รายการและเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้รับการบันทึกบัญชี
และแสดงในรายงานการเงินภายในงวดที่ เกี่ ยวข้องกั บ การเกิ ดรายการและเหตุ ก ารณ์ นั้น ได้ แก่ สิ นทรัพย์ หนี้ สิ น
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุ น รายได้ และค่าใช้จ่าย โดยกรมบัญชีกลางได้กาหนดระยะเวลาการปิดงวดบั ญชีทุ กเดือนภายใน
วันที่ 15 ของเดือนถัดไป ซึ่งส่วนราชการจะต้องตรวจสอบข้อมูลบัญชีและเร่งแก้ไขข้อผิดพลาดทางการเงินและบัญชีที่เกิดขึ้น
ในระบบ GFMIS ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยกองคลัง ได้ติดตาม ตรวจสอบรายงานการเงินของสานักงาน
ส่ง เสริม การปกครองท้ อ งถิ่นจัง หวัดในระบบ GFMIS พบว่า มี ข้อคลาดเคลื่อนซึ่งจะมี ผ ลต่อ รายงานการเงินของ
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 ชีในระบบ
GFMIS ถูกต้อง ครบถ้วน และทันตามเวลาที่กาหนด จานวน 5 ประเภทบัญชี ดังนี้
(1) บัญ ชีเงินสดในมื อ คาอธิบ าย จ านวนเงินในช่อง “ยอดยกไป” ของบั ญ ชีเงินสด ในมื อ
(1101010101) ในรายงานงบทดลองหน่วยเบิก จ่ายรายเดือนในระบบ GFMIS มียอดเท่ากั บข้อมูล ในรายงานเงิน
คงเหลือประจาวันที่จัดทาตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
(2) บัญชีพักเงินนาส่ง (1101010112) จานวนเงินในช่อง “ยอดยกไป” ของบัญชีพักเงินนาส่ง
ในงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนในระบบ GFMIS ต้องไม่มียอดคงค้าง โดยให้บันทึกรายการนาส่ง แต่ละประเภท
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” ของบัญชีพัก
สินทรัพย์ (ระบุประเภท) ในงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนในระบบ GFMIS ต้องไม่มียอดคงค้าง โดยปรับปรุงเป็น
สินทรัพย์รายตัวหรือเป็นค่าใช้จ่าย
(5) การบันทึกการจ่ายชาระเงินในระบบ เป็ นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 43 โดยให้ระบุวันที่ผ่านรายการ และวันที่เอกสารเป็นวันที่จ่ายเงินจริง
ให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ
เกณฑ์การให้คะแนน :
พิ จ ารณาจากจ านวนรายการที่ ต้องบันทึ ก ข้อมู ล และการปรับ ปรุ ง บัญ ชี แต่ละประเภทบั ญ ชี
ในแต่ละเดือนตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด โดยสามารถปรับปรุงบัญชีให้
แล้วเสร็จ ภายในวัน ที่ 10 ของเดือ นถั ดไป และกรมส่ งเสริม การปกครองท้ อ งถิ่น จะตรวจสอบการบั นทึ ก บั ญ ชี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัตริ าชการของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รอบการประเมินที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563)

และการปรับ ปรุง บัญ ชีทุ กเดือ นภายในวันที่ 16 ของเดือนถัดไป จากรายงานงบทดลองหน่วยเบิก จ่ายรายเดือน
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
โดยกาหนดตัวชี้วัดย่อยจานวน 5 ตัวชี้วัดดังนี้
น้้าหนัก

ตัวชี้วัด

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

2

60

70

80

90 100

2. ร้อยละของจ านวนครั้งบั ญ ชีพั ก เงินนาส่ง ที่ ส ามารถบั นทึ ก
ข้อมูล ได้ถูกต้อง ครบถ้วนและทันภายในเวลาที่กาหนด

2

60

70

80

90 100

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

2

60

70

80

90 100

4. ร้อ ยละของจ านวนครั้ ง บั ญ ชี พั ก สิน ทรัพ ย์ ถ าวร ที่ ส ามารถ
บันทึกข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันภายในเวลาที่กาหนด

2

60

70

80

90 100

5. ร้อยละของจานวนครั้งการบันทึกการจ่ายชาระเงิน ที่สามารถ
บันทึกข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันภายในเวลาที่กาหนด

2

60

70

80

90 100

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 10 ของเดือนถัดไป

X 100 = ร้อยละ ...

จานวนครั้งที่ สถจ. จะต้องบันทึกข้อมูลทั้งหมด
หมายเหตุ : ก าหนดให้ก องคลังรวบรวมข้อมู ลแบบรายงานตัวชี้วัดนี้ และจัดส่ง สรุป ผลคะแนนตัวชี้วัดให้กองการ
เจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563
ผู้ประสานงาน : กองคลัง กลุ่มงานบัญชี
1. นางสาวพิกุล นาคชานาญ
2. นางภคมน บึงไสย์
3. นางสาววิลาวัลย์ พูนวุฒิพงศ์

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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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 : 10
ค้าอธิบาย :
1. การเรียนรู้ผ่านสื่อ อิ เล็ก ทรอนิก ส์ (e-Learning) หมายถึง การศึก ษาเรียนรู้ด้วยตนเองโดยอาศัย
เครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตหรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ในการศึก ษาถ่ายทอดเรื่องราวและเนื้อหา
เพื่ อเป็ นการเปิ ดโอกาสในการเรี ย นรู้ ด้ วยตนเองให้ ข้ าราชการในสั งกั ดทุ กระดั บ และเพิ่ มช่ องท าง
การพัฒนาองค์ความรู้ที่มีความรวดเร็ว ทั่วถึง และมีความต่อเนื่อง
2. บุคลากร หมายถึง ข้าราชการและพนักงานราชการในสังกั ดส านักงานส่ง เสริม การปกครองท้องถิ่น
จังหวัดทั้ง หมด (รวมท้องถิ่นจังหวัด) ที่ป ฏิบัติหน้าที่จริงในสานักงานส่ง เสริม การปกครองท้องถิ่นจังหวัด ณ วันที่
1 มีนาคม พ.ศ. 2563
3. พิจารณาวัดผลสาเร็จจากจานวนบุคลากรในสังกัดหน่วยงานที่เข้าเรียนรูใ้ นระบบการพัฒนาข้าราชการ
ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HRD e-Learning) ของสานักงาน ก.พ. และ/หรือ หลักสูตร e- Learning หลักสูตรการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัด รุ่นที่ 1 และได้สอบผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ในระบบการพัฒนาข้าราชการด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(e-Learning) อย่างน้อย 1 หลักสูตร เทียบเป็นร้อยละกับจานวนบุคลากรในสังกัดหน่วยงานทั้งหมด ณ วันที่ 1 มีนาคม
พ.ศ. 2563 (โดยจะต้อ งเป็นหลักสูตรที่สามารถพิม พ์ใบประกาศได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 9 มีนาคม
2563) ทั้ ง นี้ จะพิ จ ารณาผลส้ า เร็จ จากประกาศการผ่ านการอบรมหลั กสู ต รการเรี ย นรู้ด้ วยตนเองผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เป็นหลักฐานยืนยันการผ่านการเรียนรู้
4. กาหนดให้หน่วยงานรายงานข้อมูลผลการผ่ านหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(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 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 หากล่าช้ากว่าที่ก าหนด
(วั น ที่ 13 มี น าคม พ.ศ. 2563) จะปรั บ ลดคะแนน 0.25 คะแนนต่ อ วัน ท าการ และหากจั ด ส่ ง ภายหลั ง วั น ที่
18 มีนาคม พ.ศ. 2563 จะไม่นามาประกอบการประเมินผลในตัวชี้วัดนี้
5. การเข้าเรียนผ่านระบบเป็นหน้าที่ของผู้เรียนที่ ต้องศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการผ่าน
หลักสูตรนั้นๆ ระยะเวลาที่ต้ องศึกษาให้ครบเต็มจานวนเวลาที่กาหนด เงื่อนไขการผ่านแบบทดสอบ และระยะเวลา
ที่สามารถจัดพิมพ์ใบประกาศให้ละเอียดครบถ้วน
สูตรการค้านวณ :
จานวนบุคลากรในสังกัดสถจ. ที่ผ่านการเรียนหลักสูตรฯ (e-Learning)
X 100 = ร้อยละ ......
จานวนบุคลากรในสังกัดสถจ. ทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน:
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน

1
ร้อยละ 50

2
ร้อยละ 55

3
ร้อยละ 60

4
ร้อยละ 65

5
ร้อยละ 70

ผู้ประสานงาน : กองการเจ้าหน้าที่ (กลุ่มงานวางแผนอัตราก้าลังและพัฒนาสมรรถนะ) โทร. 02 241 9000 ต่อ 1204
1. นางมนัสวี มนตริวัต
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
2. นางสาวอัตนา ภักตร์ดวงจันทร์ นักวิชาการคลังชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัตริ าชการของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รอบการประเมินที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563)

ตัวชี้ วัด ที่ 9 : ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นที่น้า ข้ อมู ล ด้า นการจั ดการขยะมูล ฝอย ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563 เข้ า ในระบบสารสนเทศด้ า นการจั ด การขยะมู ล ฝอยขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนด
น้้าหนัก : 15
ค้าอธิบาย :
1. องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น หมายถึ ง องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ทุ ก แห่ ง ในจั ง หวั ด (ยกเว้ น
กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเมืองพัทยา)
2. พิ จ ารณาผลส าเร็จ จากจ านวนองค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ที่ น าข้ อมู ลด้ านการจั ดการขยะมู ล ฝอย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เข้าในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อย่าง
สมบูรณ์ครบถ้วน จานวน 6 รายการ ประกอบด้วย
2.1 ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบการกาจัดขยะมูลฝอย
2.2 อัตราการเกิดขยะมูลฝอยในพื้นที่
2.3 ปริมาณขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.4 สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
2.5 ระบบการกาจัดขยะมูลฝอย
2.6 งบประมาณด้านการจัดการขยะมูลฝอย
3. การนาเข้าข้อมูลพิจารณาจากรายงานสถานะในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยฯ ณ วันที่
31 มีนาคม พ.ศ. 2563
สูตรการค้านวณ :
จานวน อปท. ที่นาข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยฯ เข้าในระบบฯ สมบูรณ์ครบถ้วน
จานวน อปท. เป้าหมาย
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน

1
ร้อยละ 92

2
ร้อยละ 94

X 100 = ร้อยละ

...

3
ร้อยละ 96

4
ร้อยละ 98

5
ร้อยละ 100

หมายเหตุ : กาหนดให้กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นรวบรวมข้อมูลแบบรายงานตัวชี้วัดนี้ และจัดส่งสรุปผลคะแนนตัวชี้วัด
ให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563
ผูป้ ระสานงาน (เกี่ยวกับตัวชี้วัด) : กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม โทร 02 241 9000 ต่อ 2112
1. นายเจษ เสียงลือชา
ผู้อานวยการกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม
2. ว่าที่ร้อยตรี ก้องเกียรติ นัยนาประเสริฐ นักวิเคราะห์แผนและนโยบายชานาญการ
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ปฏิทินการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
รอบการประเมินที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)

ปฏิทินการดําเนินการตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด (สถจ.)
รอบการประเมินที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
วัน เดือน ป
ขั้นตอน/กิจกรรม
30 พฤศจิกายน 2562 1. กรณีที่ 1 กรณีมี ผู ดํา รงตํา แหน ง ท อ งถิ่ น จั ง หวั ด :
1.1 : ใหทองถิ่นจังหวัด จัดทําแบบ ปผ. 1 – 3 (สําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ – กรณีทองถิ่นจังหวัด) ดังนี้
- แบบ ปผ.1 ใหกรอกขอมูลบุคคลของผูขอรับการประเมินในสวนที่ 1.1 ใหครบถวน
- แบบ ปผ.2 ใหกรอกขอมูลในสวนที่ 2 แบบกําหนดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานสวนที่ 2.1 เปาหมาย
ในการปฏิบัติงาน โดย การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของทองถิ่นจังหวัด กําหนดใหใชตัวชี้วัด คาเปาหมาย
และเกณฑการใหคะแนน ตามกรอบประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สถจ. รอบการประเมิ นที่ 1 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 9 ตัวชี้วัดหลัก ในการวัดผลสัมฤทธิ์ของงานของทองถิ่นจังหวัด แลวลงนาม
รับทราบคํารับรอง (เริ่มรอบการประเมิน) ในสวนที่ 2.3 โดยมีแนวทางในการกําหนดตัวชี้วัด ดังนี้
สําหรับตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการบรรลุเปาหมายผลสําเร็จ
ตามภารกิจ หลักของ สถจ.ตามที่ผูว า ราชการจัง หวัด กํา หนด ให สถจ. ศึกษาข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได ใ นเอกสาร
รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 1 แลวกรอกข อมูลตั วชี้วัด น้ําหนัก และเกณฑการให คะแนน ลงในแบบ ปผ.2 หนาที่ 1
และจัดทําแบบประเมินตัวชี้วัดที่ 1 ของ สถจ. เพื่อ เสนอและตกลงตัวชี้วัดยอยเพื ่อวัดผลสําเร็จตามภารกิจหลัก
ของ สถจ. กับผูวาราชการจังหวัด
สํ าห รั บ ตั ว ชี้ วั ด ที่ 2 , 3 , 4 , 5, 6,7 ,8 แล ะ 9 ให นํ าข อมู ลตั วชี้ วั ด น้ํ าห นั ก และเกณ ฑ
การใหคะแนนตามกรอบการประเมินผลฯ ที่ สถ. กําหนด กรอกลงในแบบ ปผ. 2 หนาที่ 2
- แบบ ปผ.3 ใหกรอกขอมูลในสวนที่ 3 แบบกําหนดและประเมินสมรรถนะ สวนที่ 3.1 เปาหมายของสมรรถนะ
ที่คาดหวัง โดยกรอกขอมูลเฉพาะชื่อสมรรถนะที่ทองถิ่นจังหวัด ถูกกําหนดใหใชในการประเมินและขอมูลในชอง
สมรรถนะที่คาดหวัง แลวลงนามรับทราบขอตกลง (เริ่มรอบการประเมิ น) ในสวนที่ 3.3 ทั้ งนี้ การประเมินสมรรถนะ
ของทองถิ่นจังหวัด กําหนดใหมีการประเมินสมรรถนะ จํานวน 16 สมรรถนะ ประกอบดวย สมรรถนะหลัก จํานวน
7 สมรรถนะ สมรรถนะทางการบริหาร 6 สมรรถนะ และสมรรถนะประจําสายงาน จํานวน 3 สมรรถนะ โดยระดับ
สมรรถนะที่คาดหวังขึ้นอยูกับระดับตําแหนง (อํานวยการตน หรืออํานวยการสูง) ของทองถิ่นจังหวัด
*** ทั้ งนี้ ขอให ดํ าเนิน การกรอกขอมูล แบบ ปผ. 2 (ตั ว ชี้วัด ที่ 1-9 ของท องถิ่ น จั งหวั ด ) ตามตั วอย า ง
แบบ ปผ. 2 ของทองถิ่นจังหวัด ที่สงมาดวยนี้ และแบบประเมินตัวชี้วัดที่ 1 ของ สถจ. ตามแบบฟอรมที่กําหนด
และจัดสงสําเนาใหกับ กจ. ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
1.2 : ใหทองถิ่นจังหวัด เสนอผูวาราชการจังหวัดพิจารณาใหความเห็นตอผลการประเมินฯ ตามแบบ ปผ. 2
หนา ที่ 1 (เฉพาะในสว นของตัว ชี้วัดยอ ยของตัว ชี้วัดที่ 1 : ระดับ ความสํา เร็จของรอ ยละเฉลี ่ยถวงน้ําหนัก
ของการบรรลุเปาหมายผลสําเร็จตามภารกิจหลักของ สถจ. ตามที่ผวู าราชการจังหวัดกําหนด) สําหรับการประเมินผล
ตัวชี้วัดอื่นๆ ตามกรอบการประเมินผลฯ ประกอบดวย ตัวชี้วัดที่ 2 – 9 อยูในสวนของการพิจารณาประเมินฯ
จาก สถ. และลงนามรับทราบผลการประเมิน (ครบรอบการประเมิน) ในสวนที่ 2.4
1.3 : สําหรับแบบ ปผ.3 ใหทองถิ่นจังหวัด เสนอผูวาราชการจังหวัดพิจารณาใหความเห็นตอการประเมินสมรรถนะ
ของทองถิ่นจังหวัด แลวลงนามรับทราบผลการประเมินสมรรถนะ (ครบรอบการประเมิน) ในสวนที่ 3.3 และ 3.4
1.4 : เมื่อดําเนินการตามขอ 1.1 และ 1.2 เสร็จเรียบรอยแลว ให สถจ. จัดสงแบบ ปผ.1 – 3 ของทองถิ่น
จังหวัด ใหกับ กจ. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เพื่อรวบรวมเสนอ อสถ. ไดพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ
ตามแบบ พิ จารณาประเมินสมรรถนะของหัวหน า หนวยงานแต ละท าน และดํ าเนิน การประมวลผลคะแนน
ผลการปฏิบัติราชการตอไป
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ปฏิทินการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
รอบการประเมินที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)

วัน เดือน ป

ขั้นตอน/กิจกรรม
2. กรณีที่ 2 กรณีไ ม มี ผู ดํา รงตํา แหน ง ท อ งถิ่ น จั ง หวั ด :
2.1 : ให สถจ. จัดทําตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานจากกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สถจ. และ
สํ า หรั บ ตั ว ชี้ วั ด ที่ 1 ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของร อ ยละเฉลี่ ย ถ ว งน้ํ า หนั ก ของการบรรลุ เป า หมายผลสํ า เร็ จ
ตามภารกิจหลักของ สถจ. ตามที่ผูวาราชการจัง หวัดกํา หนด โดยให สถจ. ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดในเอกสาร
รายละเอียดตั วชี้วัดที่ 1 แลวกรอกขอมูลตัวชี้วัด น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนน ลงในแบบประเมินตัวชี้วัด
ที่ 1 ของ สถจ. เพื่อเสนอและตกลงตัวชี้วัดยอย เพื่อวัดผลสําเร็จตามภารกิจหลักของ สถจ. กับ ผูวาราชการจังหวัด
แลวสําเนาแบบประเมินตัวชี้วัดที่ 1 ของ สถจ. และจัดสงให กจ. ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
2.2 : เมื่อครบรอบการประเมิน ให สถจ. สรุปคะแนนลงในแบบประเมินตัวชี้วัดที่ 1 ที่ไดจัดทําไว เสนอผูวาราชการ
จังหวัดลงนามผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดที่ 1 ของ สถจ. และจัดสงให กจ. ภายในวันที่
31 มีนาคม 2563
31 มีนาคม 2563 3. กรณีขาราชการในสังกัดสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด :
3.1 : ใหท องถิ่นจังหวัด ดําเนิ นการถายทอดตัว ชี้วัดและคาเป า หมายของสํ านัก งานสงเสริมการปกครอง
ทอ งถิ่ น จั งหวั ดลงสูร ะดั บ บุ คคล (ศึ กษารายละเอี ยดวิธีก ารดํา เนิ นการจากแนวทางการถ า ยทอดตั ว ชี้ วั ดฯ)
โดยพิจารณาความสอดคลองตามความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดของหนวยงาน
3.2 : ใหผูบังคับบัญชา/ผูป ระเมิน (ทองถิ่นจังหวัด) ตกลงรวมกันกับผูรับ การประเมิ น เพื่ อกํ าหนดตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ของงาน น้ําหนัก เปาหมาย เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัด ใหแลวเสร็จทั้งหมด
3.3 : นํา ข อ มู ลตั วชี้ วัดฯ ตามขอ 2.2 มากรอกในแบบ ปผ. 2 ของผู รับ การประเมิ น รายบุ คคล (สํ า หรับ
การประเมินสมรรถนะตามแบบ ปผ. 3 ใหกรอกขอมูลสมรรถนะและระดับสมรรถนะที่คาดหวังของขาราชการ
รายบุคคล ใหสอดคลองตามประเภท ระดับตําแหนง และสายงาน)
ทั้งนี้ กรณีขาราชการในสังกัด สถจ. ใหดําเนินการตามแนวทางที่จังหวัดกําหนด
3.4 : ใหทองถิ่นจังหวัด/ผูประเมิน พิจารณาประเมินผลฯ ขาราชการในสังกัดรายบุคคลทั้ง 2 สวน คือ
(1) ผลสัม ฤทธิ์ ข องงาน : โดยประเมิ น ผลดํ า เนิ น การตามตั ว ชี้ วัด ของข า ราชการรายบุ ค คลให ครบถ ว น
ทุกตัวชี้วัด แลวบันทึกผลลงในแบบ ปผ. 2
(2) สมรรถนะ : ประเมิ นผลจากการสังเกตพฤติกรรมในการปฏิ บั ติราชการหรือสมรรถนะของขาราชการ
รายบุคคลใหครบถวนทุกสมรรถนะ แลวบันทึกผลลงในแบบ ปผ.3
3.5 : ใหทองถิ่นจังหวัด/ผูประเมิน และขาราชการในสังกัด/ผูถูกประเมิน ลงนามการรับทราบผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ และผลการประเมินสมรรถนะ ตามแบบ ปผ.1 ปผ.2 และ ปผ.3 ใหครบถวน
3.6 : สําหรับแนวทางการนําผลการประเมินการปฏิ บัติราชการของขาราชการในสังกัด สถจ. ไปประกอบการเลื่อน
เงินเดือน ใหดําเนินการตามแนวทางที่จังหวัดกําหนด
กุมภาพันธ สถจ. จัดสงแบบฟอรมการรายงานตามตัวชี้วัดของ สถจ. ใหสํานัก/กองซึ่งเปนเจาภาพตัวชี้วัดโดยตรง ทั้งนี้
มีนาคม 2563
เป น ไปตามที่ สํ า นั ก /กองเจ า ภาพตั ว ชี้ วั ด ได กํ า หนดระยะเวลาการรายงานผล หรื อ ตามที่ กํ า หนดไว
ในรายละเอียดตัวชี้วัด แลวแตกรณี โดยกําหนดวันที่ในการจัดสงตัวชี้วัด พิจารณาจากวันที่จัดสงรายงาน
ผลตัวชี้วัดถึงกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
***** ทั้งนี้ กรณีที่ สถจ. ไมไดรายงานผลดําเนินการตามตัวชี้วัดใหหนวยงานเจาภาพโดยตรง แตจะสงขอมูลรายงาน
ผลตัวชี้วัดให กจ. เปนหนวยงานกลางเพื่อแจกจายใหสํานัก/กองที่เกี่ยวของนั้น กจ. ขอสงวนสิทธิ์ไมขอรับรายงาน
ผลดําเนินการผานชองทาง “โทรสาร” เนื่องจากจะทําใหขอมูลรายงานผลดํ าเนิ นการไม ถูกตอง ไมครบถวน
และมีผลกระทบตอคะแนนการประเมินของ สถจ.
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