
 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
Department of Local Administration 

 
 
 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
รอบการประเมินท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) 
ตัวชี้วัด น้ าหนัก 

(%) 
เกณฑ์การให้คะแนน  หน่วยงาน

เจ้าภาพ
ตัวชี้วัด 

1 2 3 4 5 

1. ระดับความส้าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของการบรรลุ
เป้าหมายผลส้าเร็จตามภารกิจหลักของส้านักงานส่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ินจังหวัด ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดก้าหนด 

20 1 2 3 4 5 กจ. 

2. ร้อยละความส้าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม (รอบ 6 เดือน) 

10 34 39 44 49 
 

54 
 

กยผ. 

3. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
(Local Performance Assessment : LPA) 

10 92 94 96 98 100 กพส. 

4. ร้อยละของ อปท. ที่มีการรับเงิน - เบิกจ่ายเงินในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) เป็นประจ้าทุกเดือน ตั งแต่เดือนมกราคม - 
มีนาคม 2563 

10 90 92.50 95 97.50 100 สน.คท. 

5. ร้อยละของ อปท. เป้าหมายที่มีการรายงานข้อมูลการกู้เงิน
และสถานะหนี คงค้างของ อปท. ผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. 
(INFO) 

5 80 85 90 95 100 สน.คท. 

6. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ินจังหวัดรำยงำนยืนยัน
ข้อมูลกำรจัดเก็บรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในส่วน
ที่จัดเก็บเองครบทุกแห่งตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดผ่ำนระบบ
ข้อมูลกลำงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (INFO) 

10 1 
 

2 3 4 5 สน.คท. 
 

7. ระดับความส้าเร็จร้อยละเฉลี่ ยถ่วงน ้าหนักในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส้านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ินจังหวัด ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(รอบที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563) 

10      กค. 

     7.1 ร้อยละของจ้านวนครั งบัญชีเงินสด ที่สามารถบันทึก
ข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วนและทันภายในเวลาที่ก้าหนด 

2 60 70 80 90 100  

     7.2 ร้อยละของจ้านวนครั งบัญชีพักเงินน้าส่ง ที่สามารถ
บันทึกข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วนและทันภายในเวลาที่ก้าหนด 

2 60 70 80 90 100  

     7.3 ร้อยละของจ้านวนครั งบัญชีลูกหนี ส่วนราชการ-รายได้
รับแทนกัน ที่สามารถบันทึกข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วนและทัน
ภายในเวลาที่ก้าหนด 

2 60 70 80 90 100  

     7.4 ร้อยละของจ้านวนครั งบัญชีพักสินทรัพย์ถาวรที่สามารถ
บันทึกข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วนและทันภายในเวลาที่ก้าหนด 

2 60 70 80 90 100  

     7.5 ร้อยละของจ้านวนครั งการบันทึกการจ่ายช้าระเงินที่สามารถ
บันทึกข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วนและทันภายในเวลาที่ก้าหนด 

2 60 70 80 90 100  



 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
Department of Local Administration 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
รอบการประเมินท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) 
ตัวชี้วัด น้ าหนัก 

(%) 
เกณฑ์การให้คะแนน  หน่วยงาน

เจ้าภาพ
ตัวชี้วัด 

1 2 3 4 5 

8. ร้อยละของจ้านวนบุคลากรในสังกัดส้านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ินจังหวัดที่เข้ารับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 

10 50 55 60 65 70 
 

กจ. 

9. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่น้าเข้าข้อมูลด้าน
การจัดการขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เข้าใน
ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนด 

15 92 94 96 98 100 กสว. 

รวมน้ าหนัก 100       
  



รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการของส านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
รอบการประเมินที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) 

หน้า 1 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
Department of Local Administration 

ตัวชี้วัดท่ี 1 : ระดับความส้าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักของการบรรลุเป้าหมายผลส้าเร็จตามภารกิจหลัก  
ของส้านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดก้าหนด 

น้้าหนัก :  20 

ค้าอธิบาย :  
 1. พิจารณาผลส าเร็จของการปฏิบัติงานของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดในการบรรลุ
เป้าหมายตามภารกิจหลักของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตามที ่ผู้ว่าราชการจังหวัดก าหนด  
(เป็นการพิจารณาผลส าเร็จของตัวช้ีวัดย่อยภารกิจหลักของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด เพื่อสนับสนุน 
การปฏิบัติราชการของผู้ ว่าราชการจังหวัดตามผลการเจรจาระหว่างท้องถ่ินจังหวัดกับผู้ ว่าราชการจังหวัด   
ในรอบการประเมินที่ 1 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 าไว้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวช้ีวัดที่ 1 
ของส านักงานสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด  

5. ก าหนดให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจัดส่งแบบประเมินที่สรุปผลคะแนน และ
ท้องถิ่นจังหวัดได้ลงนามรับทราบผลการประเมินครบถ้วนแล้ว หรือแบบประเมินตัวชี้วัดที่ 1 ของส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประเมินผลการปฏิบัติราชการแล้วให้กองการเจ้าหน้าที่ 
ภายในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 หากล่าช้ากว่าที่ก าหนด จะปรับลดคะแนน 0.25 คะแนนต่อวันท าการ 
และหากจัดส่งภายหลังวันท่ี 14 เมษายน พ.ศ. 2563 จะไม่น ามาประกอบการประเมินผลในตัวช้ีวัดนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน :   

ตัวชี้วัด 
น้้าหนัก 

(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. นายบันลือศักดิ์ สุนทร ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารผลการปฏิบัตงิาน และสวัสดิการ 
2. นายกฤตานน สุวรรณโชติ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
3. นางสาวภัททิยา จิตพจน์  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการของส านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
รอบการประเมินที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) 

หน้า 2 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
Department of Local Administration 

ตัวชี้วัดท่ี 2 : ร้อยละความส้าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (รอบ 6 เดือน) 

น้้าหนัก :  10 

ค้าอธิบาย :  
 1. การพิจารณาผลส าเร็จของการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือน จะใช้อัตราการใช้จ่าย   
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมทั้งหมดของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดที่สามารถด าเนินการใช้จ่าย
ได้ในรอบ 6 เดือน (ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) เทียบเป็นร้อยละกับวงเงินงบประมาณที่เป้าหมาย ที่ได้รับและ
ต้องด าเนินการใช้จ่ายในรอบ 6 เดือน (ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) โดยจะใช้ข้อมูลการใช้จ่ายดังกล่าวจากระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 2. หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไป
รายจ่ายประจ า) จะน ายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ ทั้งนี้ การค านวณวงเงิ น
งบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดได้รับ ไม่รวมงบประมาณที่แจ้งส่งคืนภายใน 
15 มีนาคม 2563 โดยจะใช้ข้อมูลการใช้จ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS) 
 3. ด าเนินการสรุปข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 
สูตรการค้านวณ : 
 

 

 
                                                                                  = ร้อยละความส าเรจ็ของการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

 
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 : ก าหนดให้กองยุทธศาสตร์และแผนงานรวบรวมข้อมูลแบบรายงานตัวช้ีวัดนี้ และจัดส่งสรุปผลคะแนน
ตัวช้ีวัดให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2563 
 
ผู้ประสานงาน : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ 
1. นางสาวกาญจน์ชนิษฐา  เอกแสงศร ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ โทร 0-2241-9000 ต่อ 4123 
2. นางสาวรพินพร  รุ่งเกต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ     โทร 0-2241-9000 ต่อ 4122 

 
 

 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ สถจ. ใช้จ่าย  x 100 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ สถจ. ได้รับ            



รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการของส านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
รอบการประเมินที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) 

หน้า 3 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
Department of Local Administration 

 

ตัวชี้วัดท่ี 3 : ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) 

น้้าหนัก :  10 

ค้าอธิบาย : 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป้าหมาย หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลและเมืองพัทยา จ านวน 7,851 แห่ง แบ่งออกเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 แห่ง เทศบาล 2,442 แห่ง 
องค์การบริหารส่วนต าบล 5,332 แห่ง และเมืองพัทยา 1 แห่ง   

2. การส่งเสริมพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หมายถึง การจัดประชุม ช้ีแจง 
การอบรมสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจนิเทศติดตาม การประชุมพนักงานส่วนท้องถ่ิน การลงพื้นที่แนะน าให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในด้านต่าง ๆ ของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
จังหวัด และส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินอ าเภอ 

3. พิจารณาจากร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการป ระเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน LPA ตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก าหนด 

สูตรการค้านวณ :  
  

 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ระดับ 1 2 3 4 5 

เกณฑ์การให้คะแนน ร้อยละ 92 ร้อยละ 94 ร้อยละ 96 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 

หมายเหตุ : ก าหนดให้กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถ่ินรวบรวมข้อมูลแบบรายงานตัวช้ีวัดน้ี และจัดส่ง
สรุปผลคะแนนตัวช้ีวัดให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2563 

 

ผู้ประสานงาน : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีท้องถิ่น 
1. นางสาวลัดดาวรรณ นอ้ยอรุณ ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โทร. 0-2241-9000 ต่อ 2312 
2. นายสุริยะ หินเมืองเก่า   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  โทร. 0-2241-9000 ต่อ 2322 
2. นายไพศาล พันธุระ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  โทร. 0-2241-9000 ต่อ 2322 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีร่ับการส่งเสริมและพฒันาการประเมินประสิทธิภาพ 

จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทัง้หมด 
X 100 = ร้อยละ ... 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการของส านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
รอบการประเมินที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) 

หน้า 4 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
Department of Local Administration 

ตัวชี้วัดท่ี 4 : ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการรับเงิน-เบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 
เป็นประจ้าทุกเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2563 

น้้าหนัก : 10 

ค้าอธิบาย :   

 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 7,850 แห่ง (ไม่รวมเมืองพัทยา) 
 2. พิจารณาผลส าเรจ็จากจ านวนองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินที่มกีารรับเงินและเบิกจา่ยเงนิในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS) ต่อเนื่องกันเป็นประจ าทุกเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม  
ถึงเดือนมีนาคม 2563 โดยพิจารณาจากสมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ่าย ทะเบียนเงินรายรับ และรายงานงบการเงิน 

สูตรการค้านวณ : 

จ านวน อปท. ที่มกีารรบัเงิน-เบกิจา่ยเงินในระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ (e-LAAS) x 100 
 จ านวน อปท. ทั้งหมดในจงัหวัด 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ร้อยละ 90 ของ อปท. ทีม่ีการรับเงนิ-เบิกจ่ายเงนิในระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 

2 ร้อยละ 92.50 ของ อปท. ทีม่ีการรบัเงิน-เบิกจ่ายเงินในระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 

3 ร้อยละ 95 ของ อปท. ทีม่ีการรับเงนิ-เบิกจ่ายเงนิในระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 

4 ร้อยละ 97.50 ของ อปท. ทีม่ีการรบัเงิน-เบิกจ่ายเงินในระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 

5 ร้อยละ 100 ของ อปท. ที่มกีารรบัเงนิ-เบิกจ่ายเงินในระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 

หมายเหตุ : ก าหนดให้ส านักบริหารคลังท้องถ่ินรวบรวมข้อมูลแบบรายงานตัวช้ีวัดน้ี และจัดส่งสรุปผลคะแนนตัวช้ีวัด
ให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2563 

ผู้ประสานงาน : ส านักบริหารการคลังท้องถ่ิน กลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถ่ิน 
1. น.ส.สรัญญา  แปะทอง  ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถ่ิน โทร. 0 2241 9000 ต่อ 1601 
2. น.ส.วฤษสพร  พิมพะสิงห์   นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ      โทร. 0 2241 9000 ต่อ 1608 

 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการของส านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
รอบการประเมินที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) 
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
Department of Local Administration 

ตัวชี้วัดท่ี 5 : ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายท่ีมีการรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหน้ี 
คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (INFO) 

น้้าหนัก : 5 

ค้าอธิบาย : 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป้าหมาย หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล  
ตามฐานข้อมูลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ แยกเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
จ านวน 76 แห่ง เทศบาล จ านวน 2,44๒ แห่ง รวม 2,51๘ แห่ง 

2. เงินกู้และสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หมายถึง เงินกู้และสถานะหนี้คงค้าง
จากสถาบันการเงินเพื่อด าเนินโครงการตามอ านาจหน้าที่  

3. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายที่มีการรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะ
หนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ( INFO) หมายถึง การ
รายงานยอดรวมของเงินกู้จากสถาบันการเงินเพื่อด าเนินโครงการตามอ านาจหน้าที่  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/1๕๖ ลงวันที่ ๑4 มกราคม 256๒ 
 

สูตรการค้านวณ: 

 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด น้้าหนกั 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เป้าหมายที่มีการรายงานข้อมูลการกู้ เงิน
และสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (INFO) 

ร้อยละ  80 85 90 95 100 

 

หมายเหตุ :  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป้าหมายต้องรายงานข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (INFO) ทุกสิ้นเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคมและตุลาคมของทุกปี ซึ่งในรอบการประเมินที่ 
๑ สถจ. จะต้องติดตามเร่งรัดการรายงานของ อปท. ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 

     2. ก าหนดให้ส านักบริหารคลังท้องถ่ินรวบรวมข้อมูลแบบรายงานตัวช้ีวัดนี้ และจัดส่งสรุปผลคะแนน
ตัวช้ีวัดให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2563 
ผู้ประสานงาน : ส านักบรหิารการคลงัท้องถ่ิน (กลุม่งานโยบายการคลังและพัฒนารายได้) 
1. นายชรินทร์  สัจจามั่น            ผู้อ านายการกลุ่มงานนโยบายคลังและพัฒนารายได้  โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1422 
2. นายผจญ  มหนัตปญัญ์            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1426 
3. นางสาวลดาวัลย์  อรุณราษฎร์      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1432 

จ ำนวน อปท. ที่รำยงำนผลกำรกู้เงิน 
                                                                                                                            

จ ำนวน อปท. ทั้งหมด 
X 100 = ร้อยละ... 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการของส านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
รอบการประเมินที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) 

หน้า 6 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
Department of Local Administration 

ตัวชี้วัดท่ี 6 : ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดรำยงำนยืนยันข้อมูลกำรจัดเก็บรำยได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในส่วนท่ีจัดเก็บเองครบทุกแห่งตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดผ่ำนระบบข้อมูลกลำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(INFO) 

น้้าหนัก : 10 

ค้าอธิบาย :    
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป้ำหมำย หมำยถึง องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และเทศบำล 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมฐำนข้อมูลกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 256๒ แยกเป็น 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด จ ำนวน 76 แห่ง เทศบำล จ ำนวน 2,44๒ แห่ง และองค์กำรบริหำร   ส่วนต ำบล จ ำนวน 
5,33๒ แห่ง รวม 7,850 แห่ง 
  2. รำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในส่วนที่จัดเก็บเอง  
      2.1 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด หมำยถึง ภำษีน้ ำมัน ยำสูบ ค่ำธรรมเนียมจำกผู้พักในโรงแรม 
      2.2 เทศบำลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมำยถึง ภำษีโรงเรือนและที่ดิน ภำษีบ ำรุงท้องที่  
(ที่ต้องจัดเก็บตำมบทเฉพำะกำลของกฎหมำยที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงต่อไป) และภำษีป้ำย 
  3. เกณฑ์ที่ก ำหนด หมำยถึง กำรรำยงำนยืนยันข้อมูลกำรจัดเก็บรำยได้ขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถ่ินในส่วนที่จัดเก็บเองของปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภำยในวันที่ ๓๑ ตุลำคม ๒๕๖๒  

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด น้ ำหนกั 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ินจังหวัด
รำยงำนยืนยันข้อมูลกำรจัดเก็บรำยได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในส่วนที่จัดเก็บ
เองครบทุกแห่งตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ผ่ำน
ระบบข้อมูลกลำงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(INFO)  

 
จ ำนวน

วัน 

 ภำยใน ๓๐  
พฤศจิกำยน 
๒๕๖๒ 

 

 
 

หลัง 
จำก ๓๑ 
ตุลำคม 
๒๕๖๒ 
ไม่เกิน 
๑๕ วัน 

 

 
 

ภำยใน  
๓๑ 

ตุลำคม
๒๕๖๒ 

 
หมายเหตุ : ก าหนดให้ส านักบริหารคลังท้องถ่ินรวบรวมข้อมูลแบบรายงานตัวช้ีวัดน้ี และจัดส่งสรุปผลคะแนนตัวช้ีวัด
ให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2563 
 
ผู้ประสานงาน : ส้านักบริหารการคลังท้องถิ่น (กลุ่มงานนโยบายการคลังและพัฒนารายได้) 
1. นายชรินทร์  สัจจามั่น            ผู้อ านายการกลุ่มงานนโยบายคลังและพัฒนารายได้  โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1422 
2. นายผจญ  มหนัตปญัญ์            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1426 
3. นางสาวพิชชาภา  มเีวช          นักวิชาการการเงินและบญัชีช านาญการ   โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1432 
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ตัวชี้วัดท่ี 7 : ระดับความส้าเร็จร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส้านักงาน
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
- รอบท่ี 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563) 
- รอบท่ี 2 (วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563) 

น้้าหนัก : 10 

ค้าอธิบาย : 

  1. ตามหลักการและนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐบันทึกบัญชี 
ตามเกณฑ์คงค้างคือรับรู้รายการและเหตุการณ์เมื่อเกิดข้ึน ซึ่งท าให้รายการและเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้รับการบันทึกบัญชี 
และแสดงในรายงานการเงินภายในงวดที่ เกี่ยวข้องกับการเกิดรายการและเหตุการณ์ นั้น ได้แก่ สินทรัพย์ หนี้สิน  
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย โดยกรมบัญชีกลางได้ก าหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีทุกเดือนภายใน 
วันที่ 15 ของเดือนถัดไป ซึ่งส่วนราชการจะต้องตรวจสอบข้อมูลบัญชีและเร่งแก้ไขข้อผิดพลาดทางการเงินและบัญชีที่เกิดข้ึน
ในระบบ GFMIS ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

2. กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน โดยกองคลัง ได้ติดตาม ตรวจสอบรายงานการเงินของส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดในระบบ GFMIS พบว่า มีข้อคลาดเคลื่อนซึ่งจะมีผลต่อรายงานการเงินของ
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด รวมทั้งรายงานการเงินในภาพรวมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ที่ต้องส่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จึงได้ก าหนดตั วช้ีวัดความส าเร็จของการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้การบันทึกบัญชีในระบบ 
GFMIS ถูกต้อง ครบถ้วน และทันตามเวลาที่ก าหนด จ านวน 5 ประเภทบัญชี ดังนี ้ 
 (1) บัญชีเงินสดในมือ  ค าอธิบาย จ านวนเงินในช่อง “ยอดยกไป” ของบัญชีเงินสด ในมือ 
(1101010101) ในรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนในระบบ GFMIS มียอดเท่ากับข้อมูล ในรายงานเงิน
คงเหลือประจ าวันที่จัดท าตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 
 (2) บัญชีพักเงินน าส่ง (1101010112) จ านวนเงินในช่อง “ยอดยกไป” ของบัญชีพักเงินน าส่ง 
ในงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนในระบบ GFMIS ต้องไม่มียอดคงค้าง โดยให้บันทึกรายการน าส่งแต่ละประเภท 
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” ของบัญชีพัก
สินทรัพย์ (ระบุประเภท) ในงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนในระบบ GFMIS ต้องไม่มียอดคงค้าง โดยปรับปรุงเป็น
สินทรัพย์รายตัวหรือเป็นค่าใช้จ่าย 
 (5) การบันทึกการจ่ายช าระเงินในระบบ เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงินและการน าเงนิส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 43 โดยให้ระบุวันที่ผ่านรายการ และวันที่เอกสารเป็นวันที่จ่ายเงินจริง
ให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ 
เกณฑ์การให้คะแนน :   

    พิจารณาจากจ านวนรายการที่ต้องบันทึกข้อมูลและการปรับปรุงบัญชี แต่ละประเภทบัญชี 
ในแต่ละเดือนตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก าหนด โดยสามารถปรับปรุงบัญชีให้
แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจะตรวจสอบการบันทึกบัญชี 
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และการปรับปรุงบัญชีทุกเดือนภายในวันที่  16 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  

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 10 ของเดือนถัดไป 
                                                                                                                                                                                     

                                จ านวนครั้งที่ สถจ. จะต้องบันทกึข้อมูลทั้งหมด 

 
หมายเหตุ : ก าหนดให้กองคลังรวบรวมข้อมูลแบบรายงานตัวช้ีวัดนี้  และจัดส่งสรุปผลคะแนนตัวช้ีวัดให้กองการ
เจ้าหน้าที่ ภายในวันท่ี 10 เมษายน 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 : ร้อยละของจ้านวนบุคลากรในสังกัดส้านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดท่ีเข้ารับ 
การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)  

น้้าหนัก : 10 

ค้าอธิบาย :  
 1. การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) หมายถึง การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองโดยอาศัย
เครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ในการศึกษาถ่ายทอดเรื่องราวและเนื้อหา  
เพื่ อ เป็ นการ เปิ ด โอกาสในการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเองให้ ข้ าราชการในสั งกั ดทุ ก ระดั บ  และเพิ่ ม ช่ อ งท าง 
การพัฒนาองค์ความรู้ที่มีความรวดเร็ว ทั่วถึง และมีความต่อเนื่อง 
 2. บุคลากร หมายถึง ข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
จังหวัดทั้งหมด (รวมท้องถิ่นจังหวัด) ที่ปฏิบัติหน้าที่จริงในส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด ณ วันที่  
1 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 3. พิจารณาวัดผลส าเร็จจากจ านวนบุคลากรในสงักัดหน่วยงานที่เข้าเรียนรูใ้นระบบการพัฒนาข้าราชการ
ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HRD e-Learning) ของส านักงาน ก.พ. และ/หรือ หลักสูตร e- Learning หลักสูตรการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัด รุ่นที่ 1 และได้สอบผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ในระบบการพัฒนาข้าราชการด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Learning) อย่างน้อย 1 หลักสูตร เทียบเป็นร้อยละกับจ านวนบุคลากรในสังกัดหน่วยงานทั้งหมด ณ วันที่ 1 มีนาคม
พ.ศ. 2563 (โดยจะต้องเป็นหลักสูตรที่สามารถพิมพ์ใบประกาศได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 
2563)  ท้ังน้ี จะพิจารณาผลส้าเร็จจากประกาศการผ่านการอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (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 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 หากล่าช้ากว่าที่ก าหนด 
(วันที่  13 มีนาคม พ.ศ. 2563) จะปรับลดคะแนน 0.25 คะแนนต่อวันท าการ และหากจัดส่งภายหลังวันที่  
18 มีนาคม พ.ศ. 2563 จะไม่น ามาประกอบการประเมินผลในตัวช้ีวัดน้ี 
 5. การเข้าเรียนผ่านระบบเป็นหน้าที่ของผู้เรียนที่ต้องศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการผ่าน
หลักสูตรนั้นๆ ระยะเวลาที่ต้องศึกษาให้ครบเต็มจ านวนเวลาที่ก าหนด เงื่อนไขการผ่านแบบทดสอบ และระยะเวลา 
ท่ีสามารถจัดพิมพ์ใบประกาศให้ละเอียดครบถ้วน 

สูตรการค้านวณ : 

        จ านวนบุคลากรในสังกัดสถจ. ที่ผ่านการเรียนหลกัสูตรฯ (e-Learning) 
                          จ านวนบุคลากรในสังกัดสถจ. ทั้งหมด  

เกณฑ์การให้คะแนน:  
ระดับ 1 2 3 4 5 

เกณฑ์การให้คะแนน ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 

ผู้ประสานงาน : กองการเจ้าหน้าท่ี (กลุ่มงานวางแผนอัตราก้าลังและพัฒนาสมรรถนะ) โทร. 02 241 9000 ต่อ 1204 
1. นางมนัสวี มนตริวัต   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  
2. นางสาวอัตนา  ภักตร์ดวงจันทร์ นักวิชาการคลังช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 

X 100 = ร้อยละ ...... 

mailto:dla0802_4@dla.go.th


รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการของส านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
รอบการประเมินที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) 

หน้า 10 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
Department of Local Administration 

ตัวชี้วัดท่ี 9 : ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีน้าข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 เข้ า ในระบบสารสนเทศด้ านการจัดการขยะมู ลฝอยขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น 
ได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีก้าหนด 

น้้าหนัก : 15 

ค้าอธิบาย : 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่ งในจังหวัด (ยกเว้น 
กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเมืองพัทยา)   

2. พิจารณาผลส าเร็จจากจ านวนองค์กรปกครองส่ วนท้องถ่ินที่น าข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เข้าในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้อย่าง
สมบูรณ์ครบถ้วน จ านวน 6 รายการ ประกอบด้วย  

2.1 ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบการก าจัดขยะมูลฝอย 
2.2 อัตราการเกิดขยะมูลฝอยในพื้นที่ 
2.3 ปริมาณขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2.4 สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
2.5 ระบบการก าจัดขยะมูลฝอย 
2.6 งบประมาณด้านการจัดการขยะมูลฝอย 

3. การน าเข้าข้อมูลพิจารณาจากรายงานสถานะในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยฯ ณ วันที่ 
31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

สูตรการค้านวณ :  
  

 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ระดับ 1 2 3 4 5 

เกณฑ์การให้คะแนน ร้อยละ 92 ร้อยละ 94 ร้อยละ 96 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 
 
หมายเหตุ : ก าหนดให้กองสิ่งแวดล้อมท้องถ่ินรวบรวมข้อมูลแบบรายงานตัวช้ีวัดน้ี และจัดส่งสรุปผลคะแนนตัวช้ีวัด
ให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2563 

 

ผู้ประสานงาน (เกี่ยวกับตัวชี้วัด) : กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม โทร 02 241 9000 ต่อ 2112 
1. นายเจษ เสียงลือชา   ผู้อ านวยการกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม   
2. ว่าที่ร้อยตรี ก้องเกียรติ นัยนาประเสริฐ นักวิเคราะห์แผนและนโยบายช านาญการ  
 
 

 จ านวน อปท. ที่น าข้อมลูด้านการจัดการขยะมลูฝอยฯ เข้าในระบบฯ สมบูรณ์ครบถ้วน 
 

จ านวน อปท. เป้าหมาย 
X 100 = ร้อยละ 
... 



ปฏิทินการดาํเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด 
รอบการประเมินที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 

 หนา 1 
 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
Department of Local Administration 

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 กรณีมีผูดํารงตําแหนงทองถิ่นจังหวัด : 
 1.1 : ใหทองถิ่นจังหวัด จัดทําแบบ ปผ. 1 – 3 (สําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ – กรณีทองถ่ินจังหวัด) ดงัน้ี 
     - แบบ ปผ.1 ใหกรอกขอมูลบุคคลของผูขอรับการประเมินในสวนที่ 1.1 ใหครบถวน 
     - แบบ ปผ.2 ใหกรอกขอมูลในสวนที่ 2 แบบกําหนดและประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานสวนท่ี 2.1 เปาหมาย
ในการปฏิบัติงาน โดย การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานของทองถ่ินจังหวัด กําหนดใหใชตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
และเกณฑการใหคะแนน ตามกรอบประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สถจ. รอบการประเมินที่ 1 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 9 ตัวชี้วัดหลัก ในการวัดผลสัมฤทธิ์ของงานของทองถิ่นจังหวัด แลวลงนาม
รับทราบคํารับรอง (เริ่มรอบการประเมิน) ในสวนท่ี 2.3 โดยมีแนวทางในการกําหนดตัวชี้วัด ดังน้ี 
      สําหรับตัวช้ีวัดที่ 1 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของการบรรลุเปาหมายผลสําเร็จ 
ตามภารกิจหลักของ สถจ.ตามที่ผู วาราชการจังหวัดกําหนด ให สถจ. ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดในเอกสาร
รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 1 แลวกรอกขอมูลตัวชี้วัด นํ้าหนัก และเกณฑการใหคะแนน ลงในแบบ ปผ.2 หนาที่ 1 
และจัดทําแบบประเมินตัวชี้วัดท่ี 1 ของ สถจ. เพื่อเสนอและตกลงตัวชี้วัดยอยเพื่อวัดผลสําเร็จตามภารกิจหลัก
ของ สถจ. กับผูวาราชการจังหวัด  
      สํ าห รั บ ตั ว ช้ี วั ดที่  2 , 3 , 4 , 5 , 6 ,7 ,8  แล ะ 9 ให นํ าข อ มู ล ตั ว ช้ี วั ด  นํ้ าห นั ก  และเกณ ฑ 
การใหคะแนนตามกรอบการประเมินผลฯ ที่ สถ. กําหนด กรอกลงในแบบ ปผ. 2 หนาที่ 2  
     - แบบ ปผ.3 ใหกรอกขอมูลในสวนท่ี 3 แบบกําหนดและประเมินสมรรถนะ สวนที่ 3.1 เปาหมายของสมรรถนะ
ที่คาดหวัง โดยกรอกขอมูลเฉพาะชื่อสมรรถนะที่ทองถ่ินจังหวัด ถูกกําหนดใหใชในการประเมินและขอมูลในชอง
สมรรถนะที่คาดหวัง แลวลงนามรับทราบขอตกลง (เริ่มรอบการประเมิน) ในสวนท่ี 3.3 ทั้งน้ี การประเมินสมรรถนะ
ของทองถิ่นจังหวัด กําหนดใหมีการประเมินสมรรถนะ จํานวน 16 สมรรถนะ ประกอบดวย สมรรถนะหลัก จํานวน  
7 สมรรถนะ สมรรถนะทางการบริหาร 6 สมรรถนะ และสมรรถนะประจําสายงาน จํานวน 3 สมรรถนะ โดยระดับ
สมรรถนะที่คาดหวังขึ้นอยูกับระดับตําแหนง (อํานวยการตน หรืออํานวยการสูง) ของทองถิ่นจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** ท้ังนี้ ขอใหดําเนินการกรอกขอมูลแบบ ปผ. 2 (ตัวช้ีวัดที่ 1-9 ของทองถ่ินจังหวัด) ตามตัวอยาง 
แบบ ปผ. 2 ของทองถ่ินจังหวัด ท่ีสงมาดวยนี้ และแบบประเมินตัวช้ีวัดท่ี 1 ของ สถจ. ตามแบบฟอรมที่กําหนด 
และจัดสงสําเนาใหกับ กจ. ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 
 1.2 : ใหทองถิ่นจังหวัด เสนอผูวาราชการจังหวัดพิจารณาใหความเห็นตอผลการประเมินฯ ตามแบบ ปผ. 2  
หนาที่ 1 (เฉพาะในสวนของตัวชี้วัดยอยของตัวชี้วัดที ่ 1 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี ่ยถวงนํ้าหนัก 
ของการบรรลุเปาหมายผลสําเร็จตามภารกิจหลักของ สถจ. ตามที่ผูวาราชการจังหวัดกําหนด) สําหรับการประเมินผล
ตัวชี้วัดอ่ืนๆ ตามกรอบการประเมินผลฯ ประกอบดวย ตัวช้ีวัดที่ 2 – 9 อยูในสวนของการพิจารณาประเมินฯ
จาก สถ. และลงนามรับทราบผลการประเมิน (ครบรอบการประเมิน) ในสวนที่ 2.4 
 1.3 : สําหรับแบบ ปผ.3 ใหทองถ่ินจังหวัด เสนอผูวาราชการจังหวัดพิจารณาใหความเห็นตอการประเมินสมรรถนะ
ของทองถิ่นจังหวัด แลวลงนามรับทราบผลการประเมินสมรรถนะ (ครบรอบการประเมิน) ในสวนที่ 3.3 และ 3.4 
 1.4 : เม่ือดําเนินการตามขอ 1.1 และ 1.2 เสร็จเรียบรอยแลว ให สถจ. จัดสงแบบ ปผ.1 – 3 ของทองถิ่น
จังหวัด ใหกับ กจ. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เพื่อรวบรวมเสนอ อสถ. ไดพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ
ตามแบบ พิจารณาประเมินสมรรถนะของหัวหนาหนวยงานแตละทาน และดําเนินการประมวลผลคะแนน 
ผลการปฏิบัติราชการตอไป 



ปฏิทินการดาํเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด 
รอบการประเมินที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 

 หนา 2 
 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
Department of Local Administration 

วัน เดือน ป ขั้นตอน/กิจกรรม 
 2. กรณีที่ 2 กรณีไม มีผู ดํารงตําแหนงทองถิ่นจังหวัด : 

2.1 : ให สถจ. จัดทําตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิของงานจากกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สถจ. และ
สําหรับตัวชี้วัดที่  1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของการบรรลุ เปาหมายผลสําเร็จ 
ตามภารกิจหลักของ สถจ. ตามที่ผูวาราชการจังหวัดกําหนด โดยให สถจ. ศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมไดในเอกสาร
รายละเอียดตัวช้ีวัดที่ 1 แลวกรอกขอมูลตัวช้ีวัด น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนน ลงในแบบประเมินตัวชี้วัด 
ที่ 1 ของ สถจ. เพ่ือเสนอและตกลงตัวช้ีวัดยอย เพ่ือวัดผลสําเร็จตามภารกิจหลักของ สถจ. กับ ผูวาราชการจังหวัด 
แลวสาํเนาแบบประเมินตัวชี้วัดที่ 1 ของ สถจ. และจัดสงให กจ. ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 
2.2 : เม่ือครบรอบการประเมิน ให สถจ. สรุปคะแนนลงในแบบประเมินตัวชี้วัดที่ 1 ที่ไดจัดทําไว เสนอผูวาราชการ
จังหวัดลงนามผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวช้ีวัดที่ 1 ของ สถจ. และจัดสงให กจ. ภายในวันท่ี 
31 มีนาคม 2563 

31 มีนาคม 2563 3. กรณีขาราชการในสังกัดสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด : 
3.1 : ใหทองถิ่นจังหวัด ดําเนินการถายทอดตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของสํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินจังหวัดลงสูระดับบุคคล (ศึกษารายละเอียดวิธีการดําเนินการจากแนวทางการถายทอดตัวช้ีวัดฯ)  
โดยพิจารณาความสอดคลองตามความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองตวัชี้วัดของหนวยงาน 
3.2 : ใหผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน (ทองถิ่นจังหวัด) ตกลงรวมกันกับผูรับการประเมิน เพื่อกําหนดตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธ์ิของงาน น้ําหนัก เปาหมาย เกณฑการใหคะแนนตวัชี้วัด ใหแลวเสร็จท้ังหมด 
3.3 : นําขอมูลตัวชี้ วัดฯ ตามขอ 2.2 มากรอกในแบบ ปผ. 2 ของผูรับการประเมินรายบุคคล (สําหรับ 
การประเมินสมรรถนะตามแบบ ปผ. 3 ใหกรอกขอมูลสมรรถนะและระดับสมรรถนะที่คาดหวังของขาราชการ
รายบุคคล ใหสอดคลองตามประเภท ระดับตําแหนง และสายงาน)  
      ทั้งน้ี  กรณีขาราชการในสังกัด สถจ. ใหดําเนินการตามแนวทางท่ีจังหวัดกําหนด 
3.4 : ใหทองถ่ินจังหวัด/ผูประเมิน พิจารณาประเมินผลฯ ขาราชการในสังกัดรายบุคคลทั้ง 2 สวน คือ 
     (1) ผลสัมฤทธ์ิของงาน : โดยประเมินผลดําเนินการตามตัวช้ีวัดของขาราชการรายบุคคลใหครบถวน 
ทุกตัวชี้วัด แลวบันทึกผลลงในแบบ ปผ. 2 
     (2) สมรรถนะ : ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของขาราชการ
รายบุคคลใหครบถวนทุกสมรรถนะ แลวบันทึกผลลงในแบบ ปผ.3 
3.5 : ใหทองถิ่นจังหวัด/ผูประเมิน และขาราชการในสังกัด/ผูถูกประเมิน ลงนามการรับทราบผลการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิ และผลการประเมินสมรรถนะ ตามแบบ ปผ.1 ปผ.2 และ ปผ.3 ใหครบถวน 
3.6 : สําหรับแนวทางการนําผลการประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการในสังกัด สถจ. ไปประกอบการเลื่อน
เงนิเดือน ใหดําเนินการตามแนวทางที่จังหวัดกําหนด 

กุมภาพันธ - 
มีนาคม 2563 

สถจ. จัดสงแบบฟอรมการรายงานตามตัวช้ีวัดของ สถจ. ใหสํานัก/กองซึ่งเปนเจาภาพตัวช้ีวัดโดยตรง ท้ังนี้ 
เปนไปตามท่ีสํานัก/กองเจาภาพตัวชี้ วัดได กําหนดระยะเวลาการรายงานผล หรือตามท่ีกําหนดไว 
ในรายละเอียดตัวช้ีวัด แลวแตกรณี โดยกําหนดวันที่ในการจัดสงตัวชี้วัด พิจารณาจากวันที่จัดสงรายงาน
ผลตัวช้ีวัดถึงกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 

***** ทั้งน้ี กรณีท่ี สถจ. ไมไดรายงานผลดําเนินการตามตัวชี้วัดใหหนวยงานเจาภาพโดยตรง แตจะสงขอมูลรายงาน
ผลตัวชี้วัดให กจ. เปนหนวยงานกลางเพื่อแจกจายใหสํานัก/กองที่เก่ียวของน้ัน กจ. ขอสงวนสิทธิ์ไมขอรับรายงาน
ผลดําเนินการผานชองทาง “โทรสาร” เนื่องจากจะทําใหขอมูลรายงานผลดําเนินการไมถูกตอง ไมครบถวน 
และมีผลกระทบตอคะแนนการประเมินของ สถจ. 
 

 


