


 

 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
Department of Local Administration 

 

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

ตัวชี้วัด น้ าหนกั 
(%) 

เกณฑ์การให้คะแนน  หน่วยงาน
เจ้าภาพ
ตัวชี้วัด 

1 2 3 4 5 

1. ระดับความส้าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของการบรรลุ
เป้าหมายผลส้าเร็จตามภารกิจหลักของส้านักงานส่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ินจังหวัด (สถจ.) ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดก้าหนด  

20 1 2 3 4 5 กจ. 

2. ร้อยละความส้าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม (รอบ 12 เดือน) 

10 76 82 88 94 100 กยผ. 

3. ร้อยละความส้าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ลงทุน  

10 68 76 84 92 100 กยผ. 

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

10 96 97 98 99 100 กยผ. 

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

10 86 88 90 92 94 กพส. 

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

10 90 92.50 95 97.50 100 สน.คท. 

7. ระดับความส้าเร็จร้อยละเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักในการประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส้านักงานส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถ่ินจังหวัด ประจ้าปีงบประมาณ 2563  

10 60 70 80 90 100 กค. 

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

5 50 55 60 65 70 กจ. 

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

5 30 35 40 45 50 กม. 

10. ร้อยละเฉลี่ยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่น้าเข้า
ข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เข้าในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนด 

10 92 94 96 98 100 กสว. 

รวมน้ าหนัก 100       
 



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

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

น้้าหนัก : ร้อยละ 10 

ค้าอธิบาย :  
  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน ตามพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2563   
 2. พิจารณาผลส าเร็จจากร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายงานสถานการณ์ด าเนินงาน
การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (e-Plan) จ านวน 10 รายการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ประกอบด้วย 
  (1) ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดรับทราบและตรวจสอบความถูกต้องของรายการ  
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันรายการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  (3) ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spac)/ ขอบเขตงาน (TOR) แล้วก าหนดราคากลาง 
  (4) ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง 
  (5) พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง (e-Market/ e-Bidding) 
  (6) อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม) 
  (7) ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง 
  (8) ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง พร้อมแนบเอกสารจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) 
  (9) พิกัดของโครงการ 
  (10) ปัญหา/อุปสรรค กรณีมีปัญหาในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

  3. สถานการณ์ด าเนินงานการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พิจารณาจากระบบสาร สนเทศ 
เพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-Plan) เว็บไซต์ http://e-plan.dla.go.th  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 
สูตรการค้านวณ : 

 
 

 

จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายงานสถานการณ์ด าเนินงานในระบบ e-Plan ครบถ้วนสมบูรณ์  

 

จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 

X 100    = ร้อยละ ... 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 


