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แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA) ประจ�าปี ๒๕๖๔

ด้านที่ ๓ การบริหารงานการเงินและการคลัง

ตัวชี้วัดที่ ๔๕ – ๙๐ จ�านวน ๔๖ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย

๑) ตัวชี้วัดจริง ตัวชี้วัดที่ ๔๕ – ๗๘, ๘๑ - ๙๐ จ�านวน ๔๔ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๒๐ คะแนน

๒) ตวัชีวั้ดน�าร่อง ตวัชีวั้ดที ่๗๙ – ๘๐ จ�านวน ๒ ตวัชีว้ดั จ�านวน ๑๐ คะแนน (ไม่น�าไปนบัเป็นคะแนนรวม)

เป้าหมายเชิงคุณภาพ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ สามารถจัดเก็บรายได้                           
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีรายได้เพิ่มขึ้น ลูกหนี้ลดลง มีการด�าเนินการด้านงบประมาณและพัสดุถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
โปร่งใส ไม่มีข้อทักท้วงที่เกี่ยวข้องกับด้านการบริหารงานการเงินและการคลังจากหน่วยงานตรวจสอบ
เป้าหมายเชิงปริมาณ: ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านที่ ๓ ร้อยละ ๗๐

ชื่อ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)………………………………….................................................................
อ�าเภอ ................................................ จังหวัด ........................................................

หัวข้อประเมิน

เมือง
พัทยา

อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. คะแนนที่ได้

ตัวช้ีวดั ตัวช้ีวดั ตัวช้ีวดั ตัวช้ีวดั ตัวช้ีวดั ตัวช้ีวดั คะแนน ร้อยละ

๑. การจัดเก็บรายได้ ๑๒ ๖ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒

๒. การจัดท�างบประมาณ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔

๓. การพัสดุ ๗ ๗ ๗ ๗ ๗ ๗

๔. การบรหิารงบประมาณรายจ่าย การจดัท�าบัญชี
และรายงานการเงิน

๙ ๙ ๙ ๙ ๙ ๙

ตัวชี้วัดน�าร่อง ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒

๕. บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑

๖. ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานการเงินและการคลัง ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕

รวม ๓๘ ๓๒ ๓๘ ๓๘ ๓๘ ๓๘ 

ลงชื่อ ................................................................... ผู้รับการประเมิน
    ( ................................................................. )

ปลัด/รองปลัด/ผอ.ส�านัก/กอง ....................................................................

ลงชื่อ                                           หัวหน้าทีมประเมิน   ลงชื่อ                                           ทีมประเมิน
       (......................................................)                   (......................................................)

ลงชื่อ                                           ทีมประเมิน   ลงชื่อ                                           ทีมประเมิน
       (......................................................)                   (......................................................)

วันที่ประเมิน.........../................../..............
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คะแนนเต็ม ๓๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๑ การจัดเก็บรายได้ ตัวชี้วัดที่ ๔๕ – ๖๒ จ�านวน ๑๘ ตัวชี้วัด
๑.๑ กรณีประเมินองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตัวชี้วัดที่ ๔๕ – ๕๐ จ�านวน ๖ ตัวชี้วัด จ�านวน ๓๐ คะแนน
เป้าหมาย: องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีการก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรายได้ จัดท�าข้อมูลสถิติการคลัง  
การมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ โดยมีการประชาสัมพันธ์ การก�าหนดขั้นตอนการจัดเก็บภาษีให้มีความชัดเจน 
และมีความโปร่งใส
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส�านักบริหารการคลังท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นายชรินทร์ สัจจามั่น     ผู้อ�านวยการกลุ่มงานนโยบายการคลังและพัฒนารายได้ 
      โทร. ๐๘ ๑๙๓๘ ๒๕๙๘
                   ๒. นายผจญ มหันตปัญญ์          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ    โทร. ๐๘ ๖๘๒๙ ๖๙๖๑
                                                          หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๒๐

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๔๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ให้ตรวจสอบจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เพื่อจัดเก็บรายได้ทั้ง ๓ ประเภท
๒. ส�าเนาใบเสร็จรับเงินที่แสดงว่าได้มีการจัดเก็บ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบญัญตักิ�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย 
อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๒๔

(๑) ภาษีบ�ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส�าหรับ
น�้ามันเบนซินและน�้ามันที่คล ้ายกัน น�้ามันดีเซล 
และน�า้มนัทีค่ล้ายกนั ก๊าซปิโตรเลียม โดยออกข้อบญัญติั
เก็บเพิ่มได้ไม่เกินลิตรละ ๑๐ สตางค์ส�าหรับน�้ามัน  
และกิโลกรัมไม่เกิน ๑๐ สตางค์ ส�าหรับก๊าซปิโตรเลียม

(๒) ภาษีบ�ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส�าหรับ
ยาสูบ ออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มได้ไม่เกินมวนละ  
๑๐ สตางค์

(๑๐) ค่าธรรมเนยีมบ�ารงุองค์การบริหารส่วนจังหวดั 
ออกข้อบัญญัติเรียกเก็บจากผู้พักโรงแรม
๒. พระราชบัญญัติองค ์การบริหารส ่วนจังหวัด  
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมี
อ�านาจหน้าที่ด�าเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (๑) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อ
กฎหมาย
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ 
ว ๔๕๒๒ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

๔๕. มีการออกข้อบญัญัติองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั จดัเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม
บ�ารงุองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั จากการ
ค้าน�้ามัน ยาสูบ และผู้เข้าพักในโรงแรม
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. การจัดเก็บภาษีการค้าน�้ามัน
๒. การจัดเก็บภาษียาสูบ
๓. การจดัเก็บภาษผีูเ้ข้าพกัในโรงแรม
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. มีและได้จัดเก็บครบทั้ง ๓ ประเภท
๒. มีและได้จัดเก็บ ๒ ประเภท
๓. มีและได้จัดเก็บ ๑ ประเภท
๔. มีแต่ไม่ได้จัดเก็บ

๕
๓
๑
๐
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ค�าอธิบาย:
มีแต่ไม่ได้จัดเก็บ หมายถึง มีการออกข้อบัญญัติภาษี
ประเภทใดประเภทหนึ่งโดยก�าหนดอัตราภาษีเป็น 
ร้อยละ ๐ หรือ มีการชะลอการจัดเก็บ
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๔๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ตรวจสอบจาก วัน/เดือน/ปีท่ีองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นได้รายงานข้อมูลสถิติการคลังปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านระบบฐานข้อมลูกลางองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (INFO) ซึ่งจะต้องรายงานให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ และระบบฐานข้อมูล
กลางจะปิดระบบการรายงานข้อมูลภายในวันที่ ๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๓
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๐๖/ว ๒๕ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด  
ที ่มท ๐๘๐๘.๓/ว ๓๐๓๒ ลงวนัท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓
ค�าอธิบาย:
จงัหวดัสามารถใช้ username/password ของจังหวดั
เพ่ือล็อคอิน เข้าไปในระบบข้อมูลกลางขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (INFO) ในเว็บไซต์กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น แล้วตรวจสอบวัน/เวลาในการ
บันทึกข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดได้ทุกแห่ง
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๔๖. การรายงานสถิติการคลังท้องถ่ิน
ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภายใน
ระยะเวลาที่ก�าหนด สิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. เร็วกว่าวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
๒. วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
๓. วันท่ี ๑ พฤศจกิายน – ๑ ธนัวาคม ๒๕๖๓
๔. ส่งหลังจากวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

๕
๓
๑
๐

๔๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ให้ตรวจสอบจากการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ 
ภาษีในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน ์  
เช่น Facebook Line เว็บไซต ์  จดหมายข่าว  
ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ หอกระจายข่าว 
เสียงตามสาย หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ และ
จดหมายแจ้งผู้เสียภาษีโดยตรง เป็นต้น
๒. มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ) 

๔๗. การประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดเก็บภาษี การออกข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดเก็บภาษี 
และค่าธรรมเนียมบ�ารุงองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั จากการค้าน�า้มนั ยาสบู และ
ผู้เข้าพักในโรงแรม
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook                  
Line ฯลฯ
๒. เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
๓. จดหมายข่าว 
๔. ป้ายประชาสัมพันธ์ 
๕. สื่อสิ่งพิมพ์ 

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ 
ว ๓๔๓๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ 
ว ๔๕๒๒ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
ค�าอธิบาย:
การประชาสมัพนัธ์ หลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และระยะเวลา
การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ประชาชน 
ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้าก่อนปีท่ีจะมีการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนผู้เสียภาษี
ทราบถึงภาระหน้าที่ในการ เสียภาษีและค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ รวมท้ังประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงประโยชน์
ที่ประชาชนและผู ้เสียภาษีจะได้รับจากการจัดเก็บ
ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่น�าไปใช้ในการจัดท�า
โครงการหรือบริการสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๖. หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย
๗. หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
๘. จดหมายแจ้งผู้เสียภาษีโดยตรง 
๙. อื่น ๆ ระบุ ....
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการ ๘ – ๙ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๕ – ๗ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๓ – ๔ ข้อ
๔. ด�าเนินการน้อยกว่า ๓ ข้อ

๕
๓
๑
๐

๔๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ตรวจสอบจากทะเบียนคุมผู้ช�าระภาษีทั้งหมด โดยนับ
จ�านวนผู้ท่ีอยู่ในข่ายต้องช�าระภาษีและค่าธรรมเนียม
ทั้งหมด กับจ�านวนผู้ที่ได้ช�าระภาษีและค่าธรรมเนียม
ในปี ๒๕๖๓
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบญัญตักิ�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย 
อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๒๔

(๑) ภาษีบ�ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส�าหรับ
น�้ามันเบนซินและน�้ามันที่คล ้ายกัน น�้ามันดีเซล 
และน�้ามันที่คล ้ายกัน ก ๊าซปิโตรเลียม โดยออก 
ข้อบัญญัติเก็บเพิ่มได ้ไม่เกินลิตรละ ๑๐ สตางค์
ส�าหรับน�้ามัน และกิโลกรัมไม ่เกิน ๑๐ สตางค์  
ส�าหรับก๊าซปิโตรเลียม

(๒) ภาษีบ�ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส�าหรับ 
ยาสูบ ออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มได้ ไม่เกินมวนละ  
๑๐ สตางค์

(๑๐) ค่าธรรมเนยีมบ�ารงุองค์การบริหารส่วนจังหวดั 
ออกข้อบัญญัติเรียกเก็บจากผู้พักโรงแรม

๔๘. จ�านวนผูช้�าระภาษแีละค่าธรรมเนยีม 
บ�ารุง องค ์การบริหารส ่วนจังหวัด 
จากการค้าน�้ามัน, ยาสูบ และผู้เข้าพัก
ในโรงแรมต่อจ�านวนผู้ที่ อยู่ในข่ายต้อง
ช�าระโดยรวมในปี ๒๕๖๓
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. จ�านวนผู้ช�าระภาษีจากการค้าน�้ามัน
๒. จ�านวนผู้ช�าระภาษีจากยาสูบ
๓. จ�านวนผู้ช�าระภาษีเข้าพักในโรงแรม
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป
๒. ร้อยละ ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙
๓. ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙
๔. น้อยกว่าร้อยละ ๗๐.๐๐

๕
๓
๑
๐

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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ค�าอธิบาย:
- สูตรการค�านวณ
    จ�านวนผู้ช�าระภาษีและค่าธรรมเนียมปี ๖๓  X ๑๐๐
            จ�านวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องช�าระภาษีปี ๖๓

๔๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ตรวจสอบจากทะเบยีนคมุผูช้�าระภาษแีละค่าธรรมเนียม
ทั้งหมด กับหลักฐานประกาศ ค�าสั่ง หรือส�าเนาหนังสือ
เร่งรดัติดตามทวงถามผูค้้างช�าระภาษแีละค่าธรรมเนยีม
ในปี ๒๕๖๓
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบญัญตักิ�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย 
อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๒๔

(๑) ภาษีบ�ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส�าหรับ
น�้ามันเบนซินและน�้ามันท่ีคล้ายกัน น�้ามันดีเซลและ
น�้ามันที่คล้ายกัน ก๊าซปิโตรเลียม โดยออกข้อบัญญัติ
เกบ็เพ่ิมได้ไม่เกินลติรละ ๑๐ สตางค์ส�าหรบัน�า้มนั และ
กิโลกรัมไม่เกิน ๑๐ สตางค์ ส�าหรับก๊าซปิโตรเลียม

(๒) ภาษีบ�ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส�าหรับ
ยาสูบ ออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มได้ ไม่เกินมวนละ ๑๐ 
สตางค์

(๑๐) ค่าธรรมเนยีมบ�ารงุองค์การบริหารส่วนจังหวดั 
ออกข้อบัญญัติเรียกเก็บจากผู้พักโรงแรม
๒. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 
๒๕๔๐ มาตรา ๔๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
มอี�านาจหน้าท่ีด�าเนินกจิการภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (๑) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อ
กฎหมาย
๓. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๕๒๒  
ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๔๙. การเร่งรดัตดิตามทวงถามผู้ค้างช�าระ 
ภาษีและค่าธรรมเนียมบ�ารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน�้ามัน 
ยาสูบ และผู้เข้าพักในโรงแรม เพื่อให้
ช�าระเงินภายในระยะเวลาที่ก�าหนด
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ไม่มีผู้ค้างช�าระภาษีและค่าธรรมเนียม
๒. มีประกาศ ค�าสั่ง หรือหนังสือเร่งรัด
ติดตามทวงถามผู ้ค ้างช�าระ จ�านวน
มากกว่า ๑ ครั้ง และไม่มีผู้ค้างช�าระภาษี
และค่าธรรมเนียม
๓. มีประกาศ ค�าสั่ง หรือหนังสือเร่งรัด
ติดตามทวงถามผู้ค้างช�าระ จ�านวน ๑ ครั้ง  
๔. มีผู ้ค้างช�าระภาษีและค่าธรรมเนียม 
แต่ไม่มีประกาศ ค�าสั่ง หรือหนังสือเร่งรัด
ติดตามทวงถามใด ๆ

๕
๓

๑

๐

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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๕๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแบบแจ้งการช�าระภาษี
และค่าธรรมเนียมท่ีปรากฏสัญลักษณ์หรือรูปแบบการ
ให้บริการตามช่องทางที่ก�าหนด
๒. ตรวจสอบ Statement ของบัญชีธนาคารซ่ึง
แสดงการโอนเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมผ่านระบบ
ธนาคาร
๓. ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการช�าระเงนิผ่านไปรษณย์ี
๔. ตรวจสอบประกาศ หรือค�าส่ังที่ก�าหนดให้มีการรับ
ช�าระเงินนอกสถานที่หรือหน่วยให้บริการเคลื่อนที่
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบญัญตักิ�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย 
อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๒๔

(๑) ภาษีบ�ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส�าหรับ
น�้ามันเบนซินและน�้ามันท่ีคล้ายกัน น�้ามันดีเซลและ
น�้ามันที่คล้ายกัน ก๊าซปิโตรเลียม โดยออกข้อบัญญัติ
เก็บเพิ่มได้ไม่เกินลิตรละ ๑๐ สตางค์ ส�าหรับน�้ามัน 
และกิโลกรัมไม่เกิน ๑๐ สตางค์ ส�าหรับก๊าซปิโตรเลียม

(๒) ภาษีบ�ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส�าหรับ
ยาสูบ ออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มได้ ไม่เกินมวนละ ๑๐ 
สตางค์

(๑๐) ค่าธรรมเนยีมบ�ารงุองค์การบริหารส่วนจังหวดั 
ออกข้อบัญญัติเรียกเก็บจากผู้พักโรงแรม
๒. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 
๒๕๔๐ มาตรา ๔๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
มอี�านาจหน้าท่ีด�าเนินกจิการภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (๑) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อ
กฎหมาย
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๘.๓/ 
ว ๔๕๒๒ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
๔. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓  
เห็นชอบมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน
ภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชน
ในสภาวะวิกฤติ (รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19))
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๕๐. การเพิ่มช่องทางการรับช�าระเงิน
ภาษีและค่าธรรมเนียมบ�ารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน�้ามัน, 
ยาสูบ และผู้เข้าพักในโรงแรมโดยรวม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. มีการรับช�าระเงินผ่านธนาคาร หรือ 
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 
๒. มีการรับช�าระเงินนอกสถานที่ หรือ
หน่วยให้บริการเคลื่อนที่
๓. มีการรับช�าระเงินนอกเวลาราชการ 
เช่น วันหยุดราชการ เวลาพักเที่ยง ฯลฯ
๔. มีการรับช�าระเงินด้วยช่องทางอื่น ๆ 
นอกเหนือจาก ๑. – ๓.
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. ด�าเนินการ ๓ ข้อขึ้นไป
๒. ด�าเนินการ ๒ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๑ ข้อ 
๔. ไม่ได้ด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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คะแนนเต็ม ๖๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๑ การจัดเก็บรายได้ ตัวชี้วัดที่ ๔๕ – ๖๒ จ�านวน ๑๘ ตัวชี้วัด
๑.๒ กรณปีระเมินเทศบาล องค์การบริหารส่วนต�าบล และเมอืงพทัยา ตัวช้ีวดัที ่๕๑ – ๖๒ จ�านวน ๑๒ ตัวช้ีวดั จ�านวน ๖๐ คะแนน
เป้าหมาย: เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�าบล และเมืองพัทยา มีการก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรายได้ จัดท�า 
ข้อมลูสถติกิารคลงั ประสทิธภิาพในการจดัเก็บรายได้ การปฏบิตัติามขัน้ตอนการจดัเกบ็ภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้างให้มีความชัดเจน
และมีความโปร่งใส

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๕๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ให้ตรวจสอบจากข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
องค ์กรปกครองส่วนท ้องถิ่น เพื่อจัดเก็บ 
ค่าธรรมเนยีม และใบอนญุาตตามพระราชบัญญติั
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
๒. มีการเผยแพร่ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น            
ตามพระราชบัญญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ในเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/
ว ๔๕๒๒ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
ค�าอธิบาย:
๑. การออกข้อบญัญตัท้ิองถิน่ตามพระราชบัญญติั
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ จะต้องก�าหนด 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุม
หรอืก�ากบัดแูลส�าหรบักจิการหรอืการด�าเนนิการ 
ในเรื่องต ่าง ๆ ก�าหนดมาตรฐานสภาวะ 
ความเป ็นอยู ่ ท่ี เหมาะสมกับการด�ารงชีพ 
ของประชาชน และวิธีด�าเนินการเพื่อตรวจสอบ 
ควบคุมหรือก�ากับดูแล หรือแก้ไขสิ่งที่จะม ี
ผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม 
กับการด�ารงชีพของประชาชน
๒. เมื่อมีการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถ่ิน
แล้ว จะต้องมีการจัดเก็บรายได้ด้วย
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต�าบล และเมืองพัทยา

๕๑. มีการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น 
และได ้จัด เก็บตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ดังนี้  
๑. ประเภทการควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพ
๒. ประเภทการก�าจัดขยะมูลฝอย
๓. ประเภทการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
๔. การตลาด
๕. ประเภทสถานที่จ�าหน่ายหรือสถานท่ีสะสม
อาหาร
๖. ประเภทการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
๗. ประเภทการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. มีและได้จัดเก็บ ๕ - ๗ ข้อ
๒. มีและได้จัดเก็บ ๓ - ๔ ข้อ
๓. มีและได้จัดเก็บ ๑ - ๒ ข้อ
๔. ไม่มีการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น            
ตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕  
หรือมีแต่ไม่ได้จัดเก็บ          

๕
๓
๑
๐
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๕๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ตรวจสอบจาก วัน/เดือน/ปีที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได ้รายงานข้อมูลสถิติการคลัง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านระบบฐานข้อมูล
กลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ซึ่งจะ
ต้องรายงานให้แล้วเสรจ็ภายในวนัที ่๓๑ ตุลาคม 
๒๕๖๓ และระบบฐานข้อมูลกลางจะปิดระบบ
การรายงานข้อมลูภายในวนัท่ี ๑ ธนัวาคม ๒๕๖๓
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที ่มท ๐๘๐๖/ว ๒๕ ลงวันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๓๐๓๒ ลงวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๓
ค�าอธิบาย:
จังหวัดสามารถใช้ username/password 
ของจังหวัดเพื่อล็อคอิน เข้าไปในระบบข้อมูล
กลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)                
ในเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
แล้วตรวจสอบวัน/เวลาในการบันทึกข้อมูลสถิติ 
การคลังท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในจังหวัดได้ทุกแห่ง
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต�าบล และเมืองพัทยา

๕๒. การรายงานสถิติการคลังท้องถิ่นประจ�า
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภายในระยะเวลา 
ที่ก�าหนด สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. เร็วกว่าวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
๒. วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
๓. วันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
๔. ส่งหลังจากวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

๕
๓
๑
๐

๕๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ให้ตรวจสอบจากการประชาสมัพนัธ์ การจดัเกบ็ 
ภาษีในรูปแบบต่าง ๆ เช่นสื่อสังคมออนไลน์  
เช่น Facebook Line เว็บไซต์ จดหมายข่าว 
ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ หอกระจายข่าว 
เสียงตามสาย หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  
และจดหมายแจ้งผู้เสียภาษีโดยตรง เป็นต้น
๒. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยให้ทีมประเมินฯ  
ตรวจสอบในเชงิประจกัษ์ (เปิดดจูากเวบ็ไซต์จรงิ
ในวันตรวจประเมินฯ)

๕๓. การประชาสัมพันธ ์หลักเกณฑ์และ 
วิธีการจัดเก็บภาษี จากการออกข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติท้องถ่ินและได้จัดเก็บตามพระราช
บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. ส่ือสังคมออนไลน์ เช่น Facebook/Line ฯลฯ
๒. เว็บไซต์ 
๓. จดหมายข่าว 
๔. ป้ายประชาสัมพันธ์ 
๕. สื่อสิ่งพิมพ์ 
๖. หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย
๗. หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
๘. จดหมายแจ้งผู้เสียภาษีโดยตรง 
๙. อื่น ๆ ระบุ.....
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กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/
ว ๓๔๓๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/
ว ๔๕๒๒ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
ค�าอธิบาย:
การประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ ข้ันตอน และ
ระยะเวลาการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ให้ประชาชนผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า
ก่อนปีที่จะมีการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนผู ้เสียภาษีทราบถึง
ภาระหน้าที่ในเสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงประโยชน์ 
ที่ประชาชนและผู ้เสียภาษีจะได้รับจากการ 
จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีน�าไปใช้ 
ในการจัดท�าโครงการหรือบริการสาธารณะ  
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต�าบล และเมืองพัทยา

เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการครบ ๘ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๕ – ๗ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๓ – ๔ ข้อ
๔. ด�าเนินการน้อยกว่า ๓ ข้อ

๕
๓
๑
๐

๕๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ให้ตรวจสอบจากการจัดท�าแผนที่แม่บทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อรองรับการ 
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จัดท�าด้วย
โปรแกรมระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์ (LTAX GIS)  
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ 
ด้วยโปรแกรมของหน่วยงานอ่ืน (กรณีซื้อ
โปรแกรมใช้งาน หรือจ้างท�า)  ซึ่งจะต้องปรากฏ
ข้อมูลแผนที่แม่บท ตามขั้นตอนที่ (๑) – (๔) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 
๐๘๐๘.๓/ว ๑๒๗๒ ลงวันท่ี ๒ พฤษภาคม  
๒๕๖๑
ค�าอธิบาย:
แผนทีแ่ม่บท เป็นการแสดงแนวเขตการปกครอง 
และพื้นที่ที่ มีการแบ่ง เขตย่อยภายในเขต 
การปกครองเพื่อใช้ ในการส�ารวจและจัดท�า
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต�าบล และเมืองพัทยา

๕๔. การจดัท�าแผนท่ีแม่บทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. จัดท�าแนวเขตการปกครองในระวางที่ดิน
๒. แบ่งเขต (Zone) ในระวางที่ดิน
๓. แบ่งเขตย่อย (Block)
๔. จัดท�ารูปแปลงที่ดินและมีรหัสแปลงที่ดิน
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการแล้วเสร็จถึงขั้นตอนที่ ๔
๒. ด�าเนินการแล้วเสร็จถึงขั้นตอนที่ ๓
๓. ด�าเนินการในขั้นตอนที่ ๑ - ๒
๔. ไม่มีการด�าเนินการขั้นตอนใด ๆ

๕
๓
๑
๐
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๕๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ให้ตรวจสอบเอกสารการแต่งตั้งเจ ้าหน้าที่ 
และมกีารลงทะเบยีนเพือ่รับข้อมลูจากกรมทีดิ่น
และกรมธนารกัษ์ เพือ่น�าไปใช้ในการจดัเกบ็ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๕๓๖๑ ลงวันที่ ๒๗  
ธันวาคม ๒๕๖๒
๒. หนังสือหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๙๑๙  
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
ค�าอธิบาย:
พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างฯ 
มาตรา ๙๒ ก�าหนดให้กรมท่ีดินจัดส่งข้อมูล
รูปแปลงที่ดินและข ้อมูลเอกสารสิทธิของ
เจ้าของที่ดิน ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องใช้ความระมัดระวัง                  
ในการน�าข้อมลูไปใช้ประโยชน์จงึต้องมเีจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบข้อมูลดังกล่าว
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต�าบล และเมืองพัทยา

๕๕. การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบข้อมูล
จากกรมที่ดินและกรมธนารักษ์ และน�าไปใช้
ประโยชน์
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีและเข้าลงทะเบียน 
ในระบบรับข้อมูลเอกสารสิทธิของกรมที่ดิน  
และน�าไปใช้ประโยชน์
๒. มีการลงทะเบียนในระบบเพ่ือรับข้อมูลราคา
ประเมนิจากกรมธนารักษ์ และน�าไปใช้ประโยชน์
๓. มีการปรับปรุงค�าสั่งแต่งตั้งให้เป็นปัจจุบัน  
(เจ ้าหน้าที่โอน/ย้าย ต้องเปลี่ยนตัวบุคคล 
รับผิดชอบ)
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการครบ ๓ ข้อ
๒. ด�าเนินการครบ ๒ ข้อ 
๓. ด�าเนินการครบ ๑ ข้อ
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

๕๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
มกีารประกาศบัญชรีายการท่ีดนิและสิง่ปลกูสร้าง
ของผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
ปี ๒๕๖๓ ภายในก�าหนดเวลาท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบ ให้ขยายเวลา
เป็นการทั่วไป (ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. มาตรา ๑๔ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐  
แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๐๘.๓/ว ๗๔๗๕ ลงวนัที ่๑๑ ธนัวาคม ๒๕๖๒

๕๖. ประกาศแบบบัญชีรายการที่ ดินและ 
สิง่ปลกูสร้าง (ภ.ด.ส. ๓ และ ๔) ได้ตามข้ันตอน
ที่กฎหมายก�าหนด
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. มีประกาศก�าหนดระยะเวลาที่จะด�าเนินการ
ส�ารวจให้ประชาชนทราบ
๒. มีการแต่งตั้งและออกบัตรประจ�าตัวให้แก่
พนักงานส�ารวจ 
๓. มีการประกาศแบบบัญชีรายการที่ ดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๓ และ ๔) และจัดส่ง 
ให้แก่ผู้เสียภาษี ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
๔. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค�าอธิบาย:
พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างฯ 
ก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี และรัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวงมหากไทยมีอ�านาจขยายระยะ
เวลาด�าเนินการดังกล่าวเป็นการทั่วไปตาม 
ความจ�าเป็นแก่กรณีได้
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต�าบล และเมืองพัทยา

เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการครบ ๔ ข้อ
๒. ด�าเนินการครบ ๓ ข้อ 
๓. ด�าเนินการครบ ๑ - ๒ ข้อ
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

๕๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
มีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน 
สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี และรายละเอียดอื่น 
ที่จ�าเป็น (ภ.ด.ส.๑ และ ๒) และบัญชีก�าหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน หรือส่ิงปลูกสร้าง 
หรือสิ่งปลูกสร ้างที่ เป ็นห้องชุด (บัญชีของ 
กรมธนารักษ์) ภายในก�าหนดเวลาที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยเหน็ชอบให้ขยายเวลา
เป็นการทั่วไป (ก่อนวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. มาตรา ๑๔ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. กฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี
และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๐๘.๓/ว ๗๔๗๕ ลงวนัที ่๑๑ ธนัวาคม ๒๕๖๒
ค�าอธิบาย:
พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างฯ 
ก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของท่ีดินและ 
สิง่ปลกูสร้าง อตัราภาษีท่ีจัดเกบ็และ รายละเอยีด
ที่จ�าเป็น ณ ส�านักงานหรือที่ท�าการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์
ของทกุปี และรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย 
มีอ�านาจขยายระยะเวลาด�าเนินการดังกล่าว
เป็นการทั่วไปตามความจ�าเป็นแก่กรณีได้
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต�าบล และเมืองพัทยา

๕๗. ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑ และ ๒) ได้ตาม
ขั้นตอนที่กฎหมายก�าหนด
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. มีประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน 
สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี และรายละเอียดอื่น 
ที่จ�าเป็น (ภ.ด.ส. ๑ และ ๒) 
๒ . มีประกาศบัญชีก� าหนดราคาประเมิน 
ทุนทรัพย์ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง (ของกรม
ธนารักษ์)
๓. ปิดประกาศ ภ.ด.ส ๑ และ ๒ ที่ส�านักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก ่อนวันที่  ๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๔. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการครบ ๔ ข้อ
๒. ด�าเนินการครบ ๓ ข้อ 
๓. ด�าเนินการครบ ๑ - ๒ ข้อ
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐
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๕๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ตรวจสอบจากทะเบียนคุมผู ้ที่ ได ้ช�าระภาษี   
ภาษีป้ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๒  
แล้วน�ามาค�านวณเปรียบเทียบประกอบกับ
ทะเบียนคุมผู้ช�าระภาษี (ผ.ท.๕)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐
๒. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภ่าษี 
และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓. หนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน ที ่มท 
๐๘๐๘.๓/ว ๔๖๒ ลงวนัที ่๒๙ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๑
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/
ว ๓๔๓๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/
ว ๔๕๒๒ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
ค�าอธิบาย:
สูตรการค�านวณ
จ�านวนผู้เสียภาษีป้าย ปี ๖๓ – ปี ๖๒ X ๑๐๐
         จ�านวนผู้เสียภาษีป้าย ปี ๖๒
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต�าบล และเมืองพัทยา

๕๘. จ�านวนผู้เสียภาษีป้ายเปรียบเทียบกับปี 
๒๕๖๒ (เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปี ๒๕๖๓)
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. เท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๒ 
๒. ลดลงจากปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๐.๐๑ – ๙.๙๙            
๓. ลดลงจากปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐
๔. ลดลงเกินกว่าร้อยละ ๒๐.๐๐  

๕
๓
๑
๐

๕๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
รายรับจริ งประกอบงบทดลอง  ประจ� า
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของภาษีป้าย แล้วน�ามา
ค�านวณเพือ่เปรยีบเทยีบประกอบกบัทะเบยีนคมุ
ผู้ช�าระภาษี (ผ.ท.๕)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/
ว ๓๔๓๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/
ว ๔๕๒๒ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
ค�าอธิบาย: 
สูตรการค�านวณ
เงินภาษีป้าย ที่จัดเก็บได้ ปี ๖๓ – ปี ๖๒ X ๑๐๐

เงินภาษีป้ายที่จัดเก็บได้ปี ๖๒
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต�าบล และเมืองพัทยา

๕๙. จ�านวนเงินภาษีป้ายเปรียบเทียบกับ 
ปี ๒๕๖๒ (เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ในปี ๒๕๖๓)
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. เท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๒ 
๒. ลดลงจากปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๐.๐๑ – ๙.๙๙            
๓. ลดลงจากปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐
๔. ลดลงเกินกว่าร้อยละ ๒๐.๐๐  

๕
๓
๑
๐
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๖๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ตรวจสอบจากทะเบียนคุมผู้ช�าระภาษีโดยนับ
จ�านวนผู้ที่ได้ช�าระค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ในปี ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ แล้วน�ามาค�านวณเพื่อ
เปรียบเทียบกับทะเบียนคุมผู้ช�าระภาษี (ผ.ท.๕)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภ่าษี
และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓. หนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน ที ่มท 
๐๘๐๘.๓/ว ๔๖๒ ลงวนัที ่๒๙ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๑
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/
ว ๓๔๓๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/
ว ๔๕๒๒ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
ค�าอธิบาย:
สูตรการค�านวณ
จ�านวนผูเ้สยีค่าธรรมเนยีมปี ๖๓ – ปี ๖๒ X ๑๐๐
        จ�านวนผู้เสียค่าธรรมเนียม  ปี ๖๒
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล องค์การ                
บริหารส่วนต�าบล และเมืองพัทยา

๖๐. จ�านวนผู้เสยีค่าธรรมเนยีมและใบอนญุาต
ตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เปรยีบเทยีบกับ ปี ๒๕๖๒ (เกดิสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ในปี ๒๕๖๓)
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. เท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๒ 
๒. ลดลงจากปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๐.๐๑ – ๙.๙๙            
๓. ลดลงจากปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐
๔. ลดลงเกินกว่าร้อยละ ๒๐.๐๐  

๕
๓
๑
๐

๖๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
รายรบัจรงิประกอบงบทดลอง ประจ�าปีงบประมาณ  
๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ ของค่าธรรมเนียมและใบ
อนุญาตตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.๒๕๓๕ แล้วน�ามาค�านวณเพื่อเปรียบเทียบ 
ประกอบกับทะเบียนคุมผู้ช�าระภาษี (ผ.ท.๕)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/
ว ๓๔๓๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/
ว ๔๕๒๒ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

๖๑. อัตราการ เพิ่ ม ข้ึนของจ� านวน เ งิน  
ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตตามพระราช
บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(เกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 ในปี ๒๕๖๓)
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. เท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๒ 
๒. ลดลงจากปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๐.๐๑ – ๙.๙๙            
๓. ลดลงจากปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐
๔. ลดลงเกินกว่าร้อยละ ๒๐.๐๐  

๕
๓
๑
๐
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ค�าอธิบาย: 
๑. สูตรการค�านวณ
(เงนิค่าธรรมเนยีมท่ีจัดเกบ็ได้ปี ๖๓ - ปี ๖๒) x ๑๐๐

เงินค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ปี ๖๒
๒. ไม่นับรวมรายท่ีได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม
การออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง 
ตามกฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออก
ใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตาม
กฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนียมการออก
ใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้ 
บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 
๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล องค์การ                
บริหารส่วนต�าบล และเมืองพัทยา

๖๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. หลักฐานการรับช�าระภาษีเป็นเอกสาร เช่น 
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรบั ธนาณัติ ตัว๋แลกเงนิ
ไปรษณีย์ เชค็ธนาคาร หรอืหลกัฐานการรับช�าระ
ผ่านระบบบัญชคีอมพวิเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ณ วันที่เข้าตรวจประเมิน
๒. ตรวจสอบ Statement ของบัญชีธนาคารซึ่ง
แสดงการโอนเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมผ่าน
ระบบธนาคาร
๓. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการช�าระเงินผ่าน
ไปรษณีย์
๔. ตรวจสอบประกาศ หรือค�าสั่งท่ีก�าหนดให้มี
การรบัช�าระเงนินอกสถานทีห่รอืหน่วยให้บริการ
เคลื่อนที่
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. มาตรา ๕๑ พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๓
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๒๖๘๙ ลงวันที่ ๓ 
กันยายน ๒๕๖๓

๖๒. การเพิ่มช่องทางอ�านวยความสะดวก
ประชาชนในการรับช� าระภาษีท ้ องถิ่ น  
(ภาษีที่ดินฯ และสิ่งปลูกสร ้าง ภาษีป ้าย  
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต)
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. มกีารรบัช�าระภาษผ่ีานธนาคารบนระบบบญัชี 
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
(e-LAAS) ผ่านระบบรหัสบาร์โค้ด หรือระบบ 
QR Payment
๒. มีการรับช�าระภาษีโดยเช็คธนาคาร หรือโอน
ผ่านบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
รับช�าระภาษีนอกสถานที่ หรือหน่วยให้บริการ
เคลื่อนที่ หรือนอกเวลาราชการ เช่น วันหยุด
ราชการ เวลาพักเที่ยง ฯลฯ
๓. มีการรับช�าระภาษีโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับ ธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ 
๔. ไม่มกีารด�าเนนิการใด ๆ  (รบัช�าระ ณ ส�านกังาน/ 
หรือท่ีท�าการองค ์กรปกครองส่วนท ้องถ่ิน  
เพียงอย่างเดียว)

๕

 

๓

๑

๐
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๔. หนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน ที ่มท 
๐๘๐๘.๔/ว ๑๙๕๗ ลงวนัที ่๒๕ กันยายน ๒๕๖๐
๕. มตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันท่ี ๓๐ มนีาคม ๒๕๖๓  
เห็นชอบมาตรการเตรียมความพร ้อมของ 
หน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและ
ให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤติ (รองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19)
ค�าอธิบาย:
ประเมินผลการด�าเนินงานถึงวันที่เข ้าตรวจ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – วันที่เข้าตรวจ)  
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต�าบล และเมืองพัทยา

คะแนนเต็ม ๒๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๒ การจัดท�างบประมาณ ตัวชี้วัดที่ ๖๓ – ๖๖ จ�านวน ๔ ตัวชี้วัด จ�านวน ๒๐ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท�างบประมาณรายจ่าย ตามระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด และบริหารงบประมาณ              
ให้เกดิประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิน่ โดยการตัง้งบประมาณรายจ่ายเพ่ือการลงทนุให้เกดิความเหมาะสมและใช้จ่ายงบประมาณ
ให้เกิดความสมดุลในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี/เพิ่มเติม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  ส�านักบริหารการคลังท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นายพงษ์ศักดิ์ กวีนันทชัย       ผู้อ�านวยการกลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
                                                          โทร. ๐๘ ๙๙๒๕ ๒๖๐๑
                  ๒. นายธีรเณศ แสงแป้น           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ    โทร. ๐๘ ๙๙๒๕ ๒๖๐๑  
                                                          หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๔
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๖๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ร่างข้อบัญญัติ/ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. รายงานการจดัท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
๓. ข้อมลูจากระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
๔. ญัตติเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
ต่อสภาท้องถิ่น
๕. ญัตติเสนอสภาท้องถ่ินหรือหนังสือรายงาน
ขยายระยะเวลากรณีไม ่สามารถเสนอร ่าง 
งบประมาณรายจ่ายได้ทันวันที่ ๑๕ สิงหาคม  
(ข้อ ๒๔) (ถ้ามี)

๖๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เสนอร่าง 
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีต่อสภาท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. เสนอภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
๒. เสนอภายในวันที่ ๑๖ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
๓. เสนอภายในวันที่ ๒๔ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
๔. เสนอหลังวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

๕
๓
๑
๐
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๖. เอกสารอืน่ เช่น เอกสารประกอบการพจิารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี เป็นต้น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒  
และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๓๘๘๖ ลงวนัที ่๒๘ มถุินายน ๒๕๖๒

ค�าอธิบาย:
๑. งบประมาณรายจ่าย: งบประมาณท่ีสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ และผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ�าเภอหรือปลัดอ�าเภอ 
ผู้เป็นหัวหน้าประจ�ากิ่งอ�าเภออนุมัติ ตามที่ก�าหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ทั้งนี้ รวมทั้ง 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและ การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค�าชี้แจงงบประมาณด้วย
๒. เสนอร่างงบประมาณรายจ่าย: เมื่อผู้บริหารท้องถ่ิน ได้พิจารณาอนุมัติให้ต้ังงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ�าปีแล้ว  
ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดท�าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู ้บริหารท้องถิ่น อีกครั้งหนึ่ง  
เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น�าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
๓. กรณีมีการขอขยายระยะเวลา ภายหลังวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ให้ตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามข้อ ๒๔ ของระเบียบ 
งบประมาณหรือไม่
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๖๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. การอนุมัติและประกาศใช ้งบประมาณ 
รายจ่ายประจ�าปี
๒. หนังสือและประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน
ประจ�าปีงบประมาณ หลังสิ้นสุดงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่งให้ผู้ก�ากับดูแล 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒  
และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๓ ข้อ ๓๙ และข้อ ๔๐
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๓๘๘๖ ลงวนัที ่๒๘ มถุินายน ๒๕๖๒

๖๔. องค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น จัดท�า 
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปี ให้สามารถใช้ทนัได้ในวนัที ่๑ ตลุาคม 
และส่งส�าเนางบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 
ที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้ แล้วส่งให้ผู้ก�ากับ 
ดูแล และจดัท�าประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน
ประจ�าปีงบประมาณหลังสิ้นสุดงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่งให้ผู้ก�ากับดูแล
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. จัดท�าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณ 
รายจ่าย ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ใช้ทันได  ้
วันที่ ๑ ตุลาคม/ส่งส�าเนางบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีท่ีได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วส่งให ้
ผู้ก�ากับดูแลภายใน ๗ วันนับแต่วันประกาศ/ 
จัดท�าประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจ�าป ี
สิ้นสุดงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ส่งให้กับผู้ก�ากับ
ดูแล ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศ 

๕ 
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ค�าอธิบาย:
๑. ส�าเนางบประมาณรายจ่ายประจ�าปีและ 
งบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ :ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จัดส่งส�าเนางบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมท่ีได้
รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วไปยังผู้ว่าราชการ
จังหวัด ส�าหรับองค์การบริหารส ่วนต�าบล 
ให้ส่งนายอ�าเภอหรือปลัดอ�าเภอผู้เป็นหัวหน้า
ประจ�ากิ่งอ�าเภอเพื่อทราบ ภายในระยะเวลา 
ไม่เกินสิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นสุดการประกาศ 
โดยเปิดเผยเพือ่ให้ประชาชนทราบ ณ ส�านกังาน/
ที่ท�าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. รายงานการรบั-จ่ายเงนิ ประจ�าปีงบประมาณ :  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงาน
การรับ-จ่ายเงินประจ�าปีงบประมาณท่ีสิ้นสุดนั้น 
ทัง้งบประมาณรายจ่ายและเงนินอกงบประมาณ 
ไว้โดยเปิดเผย ณ ส�านักงานองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบภายใน
ก�าหนดสามสิบวัน ตามแบบที่อธิบดีกรม 
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก�าหนด แล้วส่ง
ส�าเนารายงานการรับ จ่ายเงินดังกล่าวไปให้ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบและเก็บเป็นข้อมูล
ระดับจังหวัดภายในระยะเวลาสิบห้าวันหลัง 
จากน้ันแล้วให้จังหวัดรายงานกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นทราบ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๒. จัดท�าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ใช้ทันได้วันที่ ๑ 
ตุลาคม/ส่งส�าเนางบประมาณรายจ่ายประจ�าป ี
ที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วส่งให้ผู ้ก�ากับ
ดูแลภายใน ๑๕ วันนับแต่วันประกาศ/จัดท�า
ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจ�าปีสิ้นสุด
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่งให้กับผู้ก�ากับดูแล 
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันประกาศ
๓. จัดท�าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณ 
รายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ใช้ไม่ทันวันที่ ๑ 
ตุลาคม/ส่งส�าเนางบประมาณรายจ่ายประจ�าป ี
ที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วส่งให้ผู ้ก�ากับ
ดูแลเกิน ๑๕ วันนับแต่วันประกาศ/จัดท�า
ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจ�าปีสิ้นสุด
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ส่งให้กับผู้ก�ากับดูแล 
เกิน ๓๐ วันนับแต่วันประกาศ
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๓

๑

๐

๖๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
๒. ตรวจสอบในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒  
และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๖๕. การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก ่อสร ้าง  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. เกินร้อยละ ๑๕.๐๐  ขึ้นไป
๒. เกนิร้อยละ ๑๐.๐๐ แต่ไม่เกนิร้อยละ ๑๕.๐๐
๓. เกินร้อยละ ๕.๐๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐.๐๐
๔. ไม่เกินร้อยละ ๕.๐๐ 

๕
๓
๑
๐
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๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๓๘๘๖ ลงวนัที ่๒๘ มถุินายน ๒๕๖๒
ค�าอธิบาย:
- สูตรการค�านวณ

งบหมวดครุภัณฑ์ที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง x ๑๐๐
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๖๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานการขออนุมัติต่อผู้มีอ�านาจ 
๒. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 
๓. ประกาศและเอกสารการโอนงบประมาณ 
รายจ่ายให้ผูก้�ากบัดแูล และมกีารเผยแพร่การโอน 
งบประมาณในเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒  
และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๓๘๘๖ ลงวนัที ่๒๘ มถุินายน ๒๕๖๒
ค�าอธิบาย:
๑. การโอนงบประมาณข้ามหมวดรายจ่าย เช่น   
การโอนงบประมาณจากหมวดเงินเดือนและ 
ค่าจ้างประจ�า ไปเป็นหมวดค่าสาธารณูปโภค 
ฯลฯ (การโอนข้ามหมวดทุกหมวด ให้ค�านวณ
เป็นเกณฑ์การให้คะแนนทั้งหมด)
๒. กรณโีอนตามนโยบายรฐับาล ไม่ต้องน�ามานบั
เกณฑ์การให้คะแนน
๓. การโอนเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีด่�าเนนิการเอง                     
ไม่ต้องน�ามานับเกณฑ์การให้คะแนน
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๖๖. การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ�าป  ี
ข้ามหมวด (ยกเว้น กรณีโอนตามนโยบาย
รัฐบาล และการโอนเงินเหลือจ่ายจากการ 
จัดซื้อจัดจ้าง) 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. มีการโอนงบประมาณข้ามหมวดรายจ่าย                 
ไม่เกิน ๔ ครั้ง
๒. มีการโอนงบประมาณข้ามหมวดรายจ่าย                 
๕ - ๗ ครั้ง
๓. มีการโอนงบประมาณข้ามหมวดรายจ่าย                     
๘ - ๑๐ ครั้ง
๔. มีการโอนงบประมาณข้ามหมวดรายจ่าย                    
เกินกว่า ๑๐  ครั้ง

๕

๓

๑

๐
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คะแนนเต็ม ๓๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๓ การพัสดุ  ตัวชี้วัดที่ ๖๗ – ๗๓ จ�านวน ๗ ตัวชี้วัด จ�านวน ๓๕ คะแนน
เป้าหมาย: เพื่อให้การด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกรอบการปฏิบัติงาน 
ทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั มุง่เน้นการเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณชนให้มากทีส่ดุ เพือ่ให้เกดิความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขนั
อย่างเป็นธรรม มีการด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างท่ีค�านึงถึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส�าคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการ
ใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการด�าเนินงานและมีการตรวจสอบพัสดุในการปฏิบัติงานซึ่งจะท�าให้การจัดซื้อจัดจ้าง มีประสิทธิภาพ          
และประสิทธิผลรวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส�านักบริหารการคลังท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นายพงษ์ศักดิ์ กวีนันทชัย       ผู้อ�านวยการกลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
                                                          โทร. ๐๘ ๙๙๒๕ ๒๖๐๑
                   ๒. นางสาวศิลิกา การดี            นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ    โทร. ๐๖ ๔๐๑๕ ๔๔๒๘
                                                          หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๒
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๖๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
๒. ใบจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๓. บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที ่
เกี่ยวกับการเห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม
๔. หนังสือส่งมอบงานของผู้รับจ้าง
๕. ใบตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจ้างก่อสร้าง
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ข้อ ๑๗๖
ค�าอธิบาย:
๑. ทุกโครงการที่อยู ่ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก ่อสร้างตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการใช้จ่ายเงินสะสม

๖๗. การตรวจรับพัสดุ งานจ้างก่อสร ้ าง  
คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุในงานจ้างก่อสร้าง
จะต้องตรวจผลงาน ภายใน ๓ วันท�าการ  
นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบ 
การส่งมอบงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ร่วมกันตรวจ
ผลงาน น้อยกว่า ๓ วันท�าการ นับแต่ประธานได้
รบัทราบการส่งมอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ของ
โครงการก่อสร้างทั้งหมด และมีโครงการที่เหลือ
ตรวจรับ ภายใน ๓ วันท�าการ
๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ร่วมกันตรวจ
ผลงานภายใน ๓ วันท�าการ นับแต่ประธานได้
รับทราบการส่งมอบทุกโครงการในงานก่อสร้าง
๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ร่วมกันตรวจ
ผลงานภายใน ๓ วันท�าการ นับแต่ประธานได้
รับทราบการส่งมอบ ไม่ครบทุกโครงการในงาน
ก่อสร้าง
๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ร่วมกันตรวจ 
ผลงานเกนิ ๓ วนัท�าการนบัแต่ประธานได้รบัทราบ
การส่งมอบ 

๕

๓

๑

๐
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๒. การตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการต้อง 
ตรวจรับภายใน ๓ วันตามเกณฑ์การให้คะแนน 
ทั้งกรณีงานท่ีเป็นไปตามสัญญาและไม่เป็นไป
ตามสัญญา
๓. งานก่อสร้าง ตามตัวชี้วัดนี้ให้วัดทุกงานจ้าง 
ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๖๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ� าป ี งบประมาณ พ.ศ .๒๕๖๓ และ 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
๒. ใบจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๓. บนัทกึรายงานการประชมุสภาท้องถิน่ทีเ่กีย่วกบั
การเห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม
๔. หนังสือส่งมอบงานของผู้รับจ้าง
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐       
ข้อ ๑๗๘
ค�าอธิบาย:
๑. ทุกโครงการท่ีอยู่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก ่อสร้างตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการใช้จ่ายเงินสะสม
๒. การรายงานผลการปฏิบัติงานจะต้องมีการ
บันทึกเกี่ยวกับ

๑) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
๒) วันที่ก�าหนดให้ผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงาน
๓) วันครบก�าหนดส่งมอบงานแต่ละงวด
๔) จ�านวนงวดงาน

๓. งานก่อสร้าง หมายรวมถึง ทุกงานจ้างในหมวด
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๖๘. การบนัทกึการปฏบิติังานของผูรั้บจ้างโดย 
ผูค้วบคมุงานได้จดัท�ารายงานผลการปฏบิตังิาน
ของผู้รับจ้างตามสัญญาในวันก�าหนดเริ่มงาน 
และในวันที่ก�าหนดส่งมอบงานแต่ละงวด  
โดยได้รับรายงานว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่  
ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ท่ีได้รับ 
มอบหมายให้ท�าหน้าที่รับผิดชอบบริหาร
สัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสด ุ
ที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน ๓ วัน
ท�าการ นับแต่วันถึงก�าหนดนั้น ๆ
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. รายงานให้ทราบ ไม่เกิน ๒ วันท�าการ
ทุกโครงการ
๒. รายงานให้ทราบภายใน ๓ วันท�าการ
ทุกโครงการ
๓. รายงานให้ทราบภายใน ๓ วันท�าการ
แต่ไม่ทุกโครงการ
๔. รายงานเกิน ๓ วันท�าการ หรือไม่รายงาน

๕

๓

๑

๐
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๖๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ค�าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
๒. รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ�าปีที่ 
ผู้บริหารท้องถิ่นได้รับทราบแล้ว
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ข้อ ๒๐๒ – ๒๐๖ และ ข้อ ๒๑๓
ค�าอธิบาย:
๑. พัสดุ หมายถึง วัสดุ และครุภัณฑ์
๒. ให้ตรวจสอบเฉพาะรายงานผลการตรวจสอบ
ครภุณัฑ์ประจ�าปี ส�าหรบัรายงานผลการตรวจสอบ
วสัดุ ให้คณะกรรมการร้องขอจากองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเพื่อตรวจดู แต่ไม่น�ามาพิจารณา 
ตามเกณฑ์ให้คะแนน
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๖๙. การตรวจสอบพัสดุประจ�าปี ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินตรวจสอบพัสดุคงเหลือ 
มีตัวตนอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่  
มพัีสดุใดหมดความจ�าเป็น ให้แต่งต้ังผูรั้บผดิชอบ
ในการตรวจสอบพัสดุโดยให้เริ่มด�าเนินการ
ตรวจสอบพัสดุในวันเปิดท�าการวันแรกของ 
ปีงบประมาณและรายงานผลการตรวจสอบ 
ต่อผู้แต่งต้ัง ภายใน ๓๐ วันท�าการ นับแต่ 
วันเริ่มด�าเนินการตรวจสอบพัสดุ 
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผูแ้ต่งตัง้ภายใน  
๒๐ วนัท�าการ นับแต่วนัเริม่ด�าเนนิการตรวจสอบ 
พัสดุ
๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผูแ้ต่งตัง้ภายใน 
๓๐ วนัท�าการ นับแต่วนัเริม่ด�าเนนิการตรวจสอบ 
พัสดุ
๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผูแ้ต่งตัง้ภายหลงั  
๓๐ วนัท�าการ นับแต่วนัเริม่ด�าเนนิการตรวจสอบ 
พัสดุ
๔. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ 
ไม่ได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้ง

๕

๓

๑

๐

๗๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. ใบจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๓. บนัทกึรายงานการประชมุสภาท้องถิน่ทีเ่กีย่วกบั 
การเห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม
๔. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน (ให้ตรวจฎีกาจริงเท่านั้น  
ไม่อนุญาตให้ถ่ายเอกสาร)

๗๐. การประหยัดงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ทกุวธิแีละมเีงนิเหลอืจ่ายจากการจดัซือ้จดัจ้าง 
ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. มเีงนิเหลอืจ่าย จากการจดัซือ้จัดจ้างมากกว่า
ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป 
๒. มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซ้ือจัดจ้างมากกว่า
ร้อยละ ๕ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ 
๓. มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซ้ือจัดจ้างไม่เกิน
ร้อยละ ๕ 
๔. ไม่มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง

๕

๓

๑

๐
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กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ค�าอธิบาย:
ค�านวณจากการจัดซื้อจัดจ้างจากงบลงทุนใน
ลักษณะค่าครุภัณฑ์ที่ ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึง 
รายจ ่ายที่ก� าหนดให ้จ ่ายจากรายจ ่ายอื่น               
(ทุกแหล่งงบประมาณ) ในลักษณะรายจ่าย 
ดังกล่าว
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๗๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ประกาศผลผู ้ชนะการจัดซื้อจัดจ ้างหรือ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก
๒. การเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ของ ระบบจัดซื้อ 
จดัจ้างภาครฐัด้วยอเิลก็ทรอนกิส์ และขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ  
ตรวจสอบในเชงิประจกัษ์ (เปิดดจูากเวบ็ไซต์จรงิ
ในวันตรวจประเมินฯ)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน             
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๒๙ ลงวันที่ ๘  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๗๑. มีการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส�าคัญของ
สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีท่ีไม่ได้
ด�าเนนิการในระบบ e-GP ประจ�าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศผล 
ผูช้นะการจดัซือ้จัดจ้างหรอืผู้ได้รบัการคดัเลอืก 
และสาระส�าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็น
หนังสือ 
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. ล�าดับที่
๒. เลขประจ�าตัวผู ้ เสียภาษี / เลขประจ�าตัว
ประชาชน
๓. ชื่อผู้ประกอบการ 
๔. รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง
๕. จ�านวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง
๖. เอกสารอ้างอิง
๗. เหตุผลสนับสนุน
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ค�าอธิบาย:
๑. ระบบ e-GP (electronic Government 
Procurement) หมายถึง ระบบการจัดซื้อ             
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๒. ในกรณีที่มีการด�าเนินการในระบบ e – GP
ครบทุกงาน ให้ถือว่าได้ ๕ คะแนนเต็ม
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑.เผยแพร่ครบทกุไตรมาส และครบ ๗ องค์ประกอบ
๒.เผยแพร่สามไตรมาส และครบ ๗ องค์ประกอบ
๓.เผยแพร่สองไตรมาส และครบ ๗ องค์ประกอบ
๔.เผยแพร่หนึง่ไตรมาส หรือไม่ครบทุกองค์ประกอบ

๕
๓
๑
๐

๗๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒. การเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของศูนย์ข ้อมูล              
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ, ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน และอื่น ๆ โดยให้ทีมประเมินฯ  
ตรวจสอบในเชงิประจกัษ์ (เปิดดจูากเวบ็ไซต์จรงิ
ในวันตรวจประเมินฯ)
๓. ใบจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๔. บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถ่ินท่ี 
เกี่ยวกับการเห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม
๕. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน (ให้ตรวจฎีกาจริงเท่านั้น   
ไม่อนุญาตให้ถ่ายเอกสาร)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน                
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๗๕๑ ลงวันที่ ๒  
พฤษภาคม ๒๕๖๒
ค�าอธิบาย:
๑. มากกว่าทีก่�าหนดของการเผยแพร่ ๒ เวบ็ไซต์ 
(เว็บไซต์หลัก ได้แก่ ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) และ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เช่น เว็บไซต์ของ
ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/
จังหวัด/อ�าเภอ ฯลฯ 

๗๒. กรณีงานซื้อหรือจ ้างที่มีวงเงินเกิน 
ห้าแสนบาท องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ได้ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทาง
ของกรมบัญชีกลางในเว็บไซต์อย ่างน้อย  
๒ เว็บไซต์ขึ้นไปตามแบบและหลักเกณฑ์ 
ที่ก�าหนด (จากแหล่งเงินทุกประเภท)
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. ด�าเนินการครบทุกโครงการและเผยแพร่
มากกว่าที่ก�าหนด
๒. ด�าเนินการครบทุกโครงการและเผยแพร ่
ตามที่ก�าหนด
๓. ด�าเนนิการแต่ไม่ครบทุกโครงการหรือเผยแพร่
ไม่ครบตามที่ก�าหนด
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕

๓

๑

๐
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๒. กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่มีการ
จัดซื้อจัดจ้างท่ีมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
จากแหล่งเงนิทุกประเภท ให้ตดัฐานการประเมนิ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิน่ แต่ถ้าหากไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามค�าอธิบาย
ข้อ ๒. จึงจะสามารถตัดฐานการประเมินได้

๗๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ค�าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการก�าหนดราคากลาง
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการก�าหนด
ราคากลาง
๓. เอกสารท่ีได้รับการเห็นชอบราคากลางจาก 
ผู้บริหารท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการ จัดซื้ อจัดจ ้ างและ                
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ 
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๕๓๖ ลงวันที่ ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ค�าอธิบาย:
๑. ราคากลาง หมายความว่า ราคาเพ่ือใช้เป็นฐาน 
ส�าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู ้ ยื่นข ้อเสนอ                
ได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง   
โดยราคากลางดังกล่าว จะต้องได้มาจากการ 
ค� านวณตามหลัก เกณฑ ์ที่ คณะกรรมการ 
ราคากลางและขึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบการก�าหนด
๒. งานก่อสร้าง หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร 
งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้าง 
อื่นใด และการซ่อมแซม ต ่อเติมปรับปรุง  
ร้ือถอนหรือการการกระท�าอื่นที่มีลักษณะ 
ท�านองเดียวกันต่ออาคารสาธารณูปโภค หรือ 
ส่ิงปลูกสร้างดังกล่าว รวมทัง้งานบรกิารทีร่วมอยู่
ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการ
ต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๗๓. การด�าเนินการเกี่ยวกับราคากลางงาน
ก่อสร้าง
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. มีค� าสั่ งแต ่ งตั้ งคณะกรรมการก� าหนด                
ราคากลางงานก่อสร้างประกอบด้วยประธาน
ซึ่งเป็นข้าราชการ จ�านวน ๑ คน และกรรมการ 
ซึ่งควรแต่งตั้งจากข้าราชการอย่างน้อย ๒ คน 
๒. คณะกรรมการก�าหนดราคากลางมกีารประชมุ
เพ่ือก�าหนดราคากลางให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
การค�านวณราคากลาง
๓. น�าเสนอหวัหน้าหน่วยงานของรฐั ผ่านหวัหน้า
เจ้าหน้าที่ พิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลาง
งานก่อสร้าง
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการครบ ๓ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๒ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๑ ข้อ
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐
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คะแนนเต็ม ๕๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๔ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การจัดท�าบัญชี และรายงานการเงิน ตัวชี้วัดที่ ๗๔ – ๘๔ จ�านวน ๑๑ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเบิกจ่ายงบประมาณในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีการจัดท�าแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายจริง มีการจัดท�าบัญชี และรายงานการเงิน 
เป็นปัจจุบันในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
๔.๑ การบริหารงบประมาณรายจ่าย ตัวชี้วัดจริง จ�านวน ๕ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ ๗๔ – ๗๘ 
จ�านวน  ๒๕ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส�านักบริหารการคลังท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นายพงษ์ศักดิ์ กวีนันทชัย         ผู้อ�านวยการกลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
                                                                โทร. ๐๘ ๙๙๒๕ ๒๖๐๑
                  ๒. นางสาวเอ็นดู โชติกุล          นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ      โทร. ๐๙ ๖๗๑๕ ๙๑๗๙
                  ๓. นายธีรเณศ แสงแป้น             นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ     โทร. ๐๘ ๙๙๒๕ ๒๖๐๑ 
                                                                หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๔
ตัวชี้วัดน�าร่อง จ�านวน ๒ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ ๗๙ – ๘๐ จ�านวน ๑๐ คะแนน (ไม่น�าไปนับเป็นคะแนน) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:   ๑. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ     ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น 
                                                                โทร. ๐๘ ๔๙๔๑ ๕๔๑๔
  ๒. นายสุริยะ หินเมืองเก่า           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ      โทร. ๐๖ ๔๙๕๑ ๕๘๘๕
  ๓. นายโสพรรณ์ สืบบุตร               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ      โทร. ๐๘ ๔๔๙๓ ๔๒๖๘
  ๔. นายโพธิรัตน รัตนพันธ์            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ      โทร. ๐๘ ๕๖๖๑ ๑๗๓๑ 
  ๕. นางสาวชนเนษฎ์ แก้วพุฒ        พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน      โทร. ๐๙ ๕๖๖๙ ๓๖๔๕
                                                               หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๑๒, ๒๓๒๒
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๗๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานรับ – จ่ายเงินสด ประจ�าเดือน
กันยายน ๒๕๖๓ จากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
๒. รายงานเงินกันกรณีก่อหนี้ผูกพัน 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                
พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี ๒ และ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๔๓

๗๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงิน 
งบประมาณในข ้ อบัญญัติ / เทศบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป
๒. ร้อยละ ๘๕.๐๐ – ๘๙.๙๙
๓. ร้อยละ ๗๕.๐๐ – ๘๔.๙๙
๔. น้อยกว่าร้อยละ ๗๕.๐๐  

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
การค�านวณ: ร้อยละของจ�านวนงบประมาณรายจ่ายที่เบิกจ่ายได้จริง รวมเงินกันกรณีก่อหนี้ผูกพัน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
เปรียบเทียบกับรายได้/รายรับจริง ประกอบด้วย
๑. รายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง  

คะแนนเต็ม ๒๕

คะแนนที่ได้
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๒. รายได้รัฐจัดเก็บและจัดสรรให้/รายได้รัฐจัดเก็บและแบ่งเพิ่มให้ 
๓. เงินอุดหนุนทั่วไปที่ก�าหนดในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีพ.ศ. ๒๕๖๓
สูตรการค�านวณ:
รายจ่ายจริงตามงบประมาณ+เงินกันกรณีก่อหนี้ผูกพัน x ๑๐๐
                             รายรับจริง
หมายเหตุ:
๑. เงินกันกรณีก่อหนี้ผูกพัน หมายถึง การกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๕๙/๑ รายการเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส) ด้วย
๒. ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๗๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
รายจ่ายตามรายงานรับ-จ่ายเงินสดประจ�าเดือน              
เมื่อสิ้นปีงบประมาณเปรียบเทียบกับแผนการ
ใช้จ่าย
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                   
ข้อ ๓๘
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน             
ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๖๐๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม 
๒๕๔๘
ค�าอธิบาย:
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ใช้จ่ายเงิน            
เกินแผนฯ ถือเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
วัตถุประสงค ์เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตาม 
แผนการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น
สูตรการค�านวณ

รายจ่ายจริงตามงบประมาณ  x ๑๐๐
รายจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน

หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๗๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดท�า
แผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกไตรมาส 
และเบกิจ่ายเงนิ ๓ หมวด (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. หมวดค่าตอบแทน
๒. หมวดค่าใช้สอย
๓. หมวดค่าวัสดุ
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. เป็นไปตามแผน ๓ หมวด ได้ร้อยละ ๘๐.๐๐
๒. เป็นไปตามแผน ๒ หมวด ได้ร้อยละ ๘๐.๐๐
๓. เป็นไปตามแผน ๑ หมวด ได้ร้อยละ ๘๐.๐๐
๔. ไม่มีการด�าเนินการหรือไม่เป็นไปตามแผน

๕
๓
๑
๐
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๗๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นฯ
๒. บันทึกอนุมัติให้กันเงิน กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน                  
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก ่อสร ้าง  
เปรียบเทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 
และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  
และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕๙
ค�าอธิบาย:
วตัถปุระสงค์ เพือ่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ด�าเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้ 
ตามสัญญาจ้าง
สูตรการค�านวณ

จ�านวนเงินกันกรณีไม่ก่อหนี้ x ๑๐๐
งบประมาณหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๗๖. การกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าป ี
และงบประมาณรายจ ่ายเพิ่มเติม กรณ ี
ยังไม่ก ่อหนี้ผูกพันในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน  
และส่ิงก่อสร้าง เป็นอตัราร้อยละของงบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปี และงบประมาณรายจ่าย 
เพิ่มเติม
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ไม่มีการกันเงิน
๒. กันเงินไม่เกิน ร้อยละ ๕.๐๐
๓. กันเงินไม่เกิน ร้อยละ ๑๐.๐๐
๔. กันเงินเกิน ร้อยละ ๑๐.๐๐

๕
๓
๑
๐

๗๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ใบตรวจรับพัสดุ 
๒. ใบตรวจรับงาน 
๓. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  
และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๗
ค�าอธิบาย:
๑. ดูจากวันที่กรรมการได้ตรวจรับพัสดุหรือ 
ตรวจรับงาน
๒. ให้ใช้วิธีสุ ่มตรวจฎีกา โดยให้ผู ้ตรวจเป็น 
ผู้คัดเลือกฎีกาเอง จ�านวน ๑๐ ฎีกา

๗๗. การวางฎีกาเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน 
ผูเ้บกิอย่างช้าไม่เกนิ ๕ วนั นบัจากวนัทีไ่ด้ตรวจ
รับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้อง
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. วางฎีกาอย่างช้าไม่เกิน ๕ วัน นับจากวันที่ได้
ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้อง
๒. วางฎีกาเกิน ๕ วัน นับจากวันที่ได้ตรวจรับ
ทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้อง

๕

๐
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วัตถุประสงค์
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วางฎีกา 
เบิกจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้หรือผู ้มีสิทธิรับเงิน  
เป็นไปตามระเบียบฯ อย่างรวดเร็ว
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๗๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
หลักฐานการเบิกจ่าย หรือสรุปรายงานการ 
เบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
(ไม่รวมเงินกัน) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  
และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๓ 
ค�าอธิบาย:
๑. สูตรการค�านวณ

จ�านวนเงินที่เบิกจ่าย x ๑๐๐
จ�านวนเงินที่ก่อหนี้ตามสัญญา

๒. มิใช่รายจ่ายประจ�า
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๗๘. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย หมวด  
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และส่ิงก่อสร้าง พิจารณา 
จากการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. เบิกเกินร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป
๒. เบิกเกินร้อยละ ๗๕.๐๐ แต่ไม่เกิน ร้อยละ 
๘๐.๐๐
๓. เบิกเกินร้อยละ ๖๐.๐๐ แต่ไม่เกิน ร้อยละ 
๗๕.๐๐
๔. เบิกไม่เกินร้อยละ ๖๐.๐๐

๕
๓

๑

๐

๗๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนส�าหรับ
การด�าเนนิการในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่เป็นการเฉพาะ  
(อุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจ�าป ีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. ตรวจสอบในระบบ e-Plan
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑

(ตัวชี้วัดน�าร่อง)
๗๙. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ  
ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณเงินอุดหนุนส�าหรับ
การด�าเนนิการในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่เป็นการเฉพาะ 
(อุดหนุนเฉพาะกิจ) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. สามารถด�าเนนิการก่อหนีผู้กพันงบประมาณได้  
ร้อยละ ๕๐.๐๐ ขึ้นไปของโครงการที่ได้รับ 
การจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๕
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๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน         
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๓๔๐๖ ลงวันที่ ๒๔ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การขอรับการสนับสนุน
งบประมาณรายจ ่ายประจ�าป ีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
เงินอุดหนุนส�าหรับสนับสนุนการก่อสร ้าง/
ปรบัปรงุแหล่งน�า้กกัเกบ็น�า้ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๓. รวมถึงการได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ทุกรายการท่ีนอกเหนือจาก ๒. (นอกเหนือจาก
หนังสือ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๓๔๐๖)
ค�าอธิบาย: 
ส�านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ให้ตามกฎหมายว่าด้วยการก�าหนดแผนและ 
ขัน้ตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๒. สามารถด�าเนนิการก่อหนีผู้กพันงบประมาณได้  
ร้อยละ ๔๐.๐๐ ขึ้นไปของโครงการที่ได้รับ 
การจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. สามารถด�าเนนิการก่อหนีผู้กพันงบประมาณได้  
ร้อยละ ๓๐.๐๐ ขึ้นไปของโครงการที่ได้รับ
การจัดสรรท้ังหมดได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๓ 
๔. ด�าเนินการก ่อหนี้ผูกพันงบประมาณได  ้
น้อยกว่าร้อยละ ๓๐.๐๐ ของโครงการที่ได้รับ
การจัดสรรท้ังหมดได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๓

๓

๑

๐

๘๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนส�าหรับ
การด�าเนนิการในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่เป็นการเฉพาะ 
(อุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจ�าปีงบประมารณ พ.ศ. 
๒๕๖๓
๒. ตรวจสอบในระบบ e-Plan
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปก ครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๓๔๐๖ ลงวันที่ ๒๔ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การขอรับการสนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๓ โครงการ เ งิ นอุ ดหนุน เฉพาะกิ จ  
เงินอุดหนุนส�าหรับสนับสนุนการก่อสร ้าง/
ปรบัปรงุแหล่งน�า้กกัเกบ็น�า้ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๓. รวมถึงการได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ทุกรายการท่ีนอกเหนือจาก ๒. (นอกเหนือจาก
หนังสือ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๓๔๐๖)

(ตัวชี้วัดน�าร่อง)
๘๐. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
เบิกจ ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนส�าหรับ 
การด�า เ นินการในเ ร่ืองใดเ ร่ืองหน่ึงเป ็น 
การเฉพาะ (อุดหนุนเฉพาะกิจ) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. สามารถด�าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้
ร้อยละ ๕๐.๐๐ ขึ้นไปของโครงการที่ได้รับ
การจัดสรรท้ังหมดได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
๒. สามารถด�าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้
ร้อยละ ๔๐.๐๐ ขึ้นไปของโครงการที่ได้รับ
การจัดสรรท้ังหมดได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
๓. สามารถด�าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้
ร้อยละ ๓๐.๐๐ ขึ้นไปของโครงการที่ได้รับ
การจัดสรรท้ังหมดได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

๕

๓

๑
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ค�าอธิบาย: 
ส�านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ให้ตามกฎหมายว่าด้วยการก�าหนดแผนและ 
ขัน้ตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้              
เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้รับ
การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้ตัดฐาน 
การประเมินได้

๔. เบิกจ่ายงบประมาณได้น ้อยกว่าร ้อยละ 
๓๐.๐๐ ของโครงการที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๐

คะแนนเต็ม ๒๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๔ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การจัดท�าบัญชี และรายงานการเงิน ตัวชี้วัดที่ ๗๔ – ๘๔  จ�านวน ๑๑ ตัวชี้วัด
๒. การจัดท�าบัญชีและรายงานการเงิน ตัวชี้วัดที่ ๘๑ – ๘๔ จ�านวน ๔ ตัวชี้วัด จ�านวน ๒๐ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส�านักบริหารการคลังท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:   ๑. นางสาวสรัญญา แปะทอง            ผู้อ�านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น โทร. ๐๘ ๙๙๒๕ ๒๖๐๑
                   ๒. นางสาววฤษสพร พิมพะสิงห์        นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ   โทร. ๐๙ ๗๑๓๖ ๙๐๑๖
                   ๓. นางสาวลลิดา ปกรณ์กาญจน์       นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ   โทร. ๐๙ ๗๑๓๖ ๙๐๑๖
                                                              หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๐๑, ๑๖๐๘
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๘๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
บันทึกเสนอรายงานการเงินประจ�าเดือน 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 
๐๘๐๘.๔/ว ๑๕๗๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี 
การจัดท�าทะเบียน และรายงานการเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗๕
ค�าอธิบาย:
วัตถุประสงค์ เป็นการเร่งรัดการจัดท�ารายงาน
การเงินประจ�าเดือน เพื่อให้ผู ้บริหารมีข้อมูล 
ใช้ในการบริหารงานต่อไป
- ให้ดูวันที่พิมพ์หลักฐานจากระบบ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๘๑. การบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบันและจัดท�า
รายงานการเงินประจ�าเดือนเสนอผู ้บริหาร 
ท้องถิ่นได้ในเดือนถัดไป โดยเฉลี่ย
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. ภายใน  ๑ - ๓  วันท�าการ         
๒. ภายใน  ๔ - ๕  วันท�าการ                                
๓. ภายใน  ๖ - ๗  วันท�าการ  
๔. เกินกว่า  ๗  วันท�าการ

๕
๓
๑
๐
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๘๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานประมาณการรายรับ-รายจ ่าย 
จากระบบบญัชคีอมพวิเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ (e-LAAS) ทีเ่มนรูะบบงบประมาณ >  
อนุมัติข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
๒. รายงานการโอนงบประมาณและการแก้ไข
ค� าชี้ แจงงบประมาณจากจากระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(e-LAAS)  ที่เมนูระบบงบประมาณ > รายงาน
การโอนงบประมาณ > ประจ�าปี และท่ีเมน ูระบบ
งบประมาณ > รายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณรายจ่าย > ประจ�าปี เปรียบเทียบ 
กับเอกสารการอนุมัติการโอนงบประมาณ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                
พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ 
๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
ค�าอธิบาย:
ให้ดูวันที่พิมพ์หลักฐานจากระบบ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๘๒. การจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(e-LAAS)
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. อนมุติังบประมาณรายจ่ายประจ�าปี และมกีาร 
บันทึกการโอนและหรือการเปลี่ยนแปลง 
ค�าชีแ้จงงบประมาณในระบบ ภายใน ๑ วนัท�าการ 
นับจากวันที่ผู้มีอ�านาจอนุมัติ/เห็นชอบ  
๒. อนมุติังบประมาณรายจ่ายประจ�าปี และมกีาร 
บนัทกึการโอนและหรือการเปล่ียนแปลงค�าชีแ้จง
งบประมาณในระบบ ภายใน ๓ วนัท�าการนบัจาก
วันที่ผู้มีอ�านาจอนุมัติ/เห็นชอบ  
๓. อนมุติังบประมาณรายจ่ายประจ�าปี และมกีาร
บนัทกึการโอนและหรือการเปล่ียนแปลงค�าชีแ้จง 
งบประมาณในระบบ ภายใน ๕ วันท�าการ  
นับจากวันที่ผู้มีอ�านาจอนุมัติ/เห็นชอบ  
๔. อนมุติังบประมาณรายจ่ายประจ�าปี และมกีาร
บนัทกึการโอนและหรือการเปล่ียนแปลงค�าชีแ้จง
งบประมาณในระบบ เกิน ๕ วันท�าการ นับจาก
วันที่ผู้มีอ�านาจอนุมัติ/เห็นชอบ  

๕

๓

๑

๐

๘๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ตรวจสอบการป ิดบัญชีและการจัดท�า 
งบแสดงฐานะการเงินประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน(e-LAAS) ท่ีเมนูระบบบัญชี > 
รายงานงบการเงนิ> รายงานประจ�าปี > งบแสดง
ฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบ> งบแสดง
ฐานะการเงิน
๒. ตรวจสอบหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะ
การเงินที่เมนูระบบบัญชี > รายงานงบการเงิน>  
รายงานประจ�าปี > งบแสดงฐานะการเงิน
และหมายเหตุประกอบ > หมายเหตุประกอบ 
งบแสดงฐานะการเงิน

๘๓. การปิดบัญชีและจัดท�างบแสดงฐานะการ
เงนิประจ�าปี ๒๕๖๓ ในระบบบัญชคีอมพวิเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-LAAS) 
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. ปิดบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ             
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (e-LAAS) ปี ๒๕๖๓ 
มีงบแสดงฐานะการเงินถูกต้อง
๒. มีหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ถูกต้อง  
ได้แก่ งบทรัพย์สิน
๓. มีหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ถูกต้อง  
ได้แก่ รายจ่ายค้างจ่าย 



ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๔ 33

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  
และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘  
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑  
ข้อ ๑๐๕
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน          
ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๑๕๗๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม 
๒๕๖๑ เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธิปีฏบิตักิารบนัทกึ
บัญชี การจัดท�าทะเบียน และรายงานการเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗๖

๔. มีหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ถูกต้อง  
ได้แก่ รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 
๕. มีหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ถูกต้อง  
ได้แก่ ลูกหนี้ค่าภาษี  
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. ด�าเนินการครบ ๕ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๓ - ๔ ข้อ 
๓. ด�าเนินการ ๑ - ๒ ข้อ
๔. ปิดบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ                  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (e-LAAS) ปี ๒๕๖๓  
แต่งบทดลอง หรือหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ไม่ถูกต้อง

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
๑. งบทดลอง (Trial Balance) คือ งบที่ท�าขึ้นเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชีแต่การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวัน                
ทั่วไป การผ่านรายการ จากสมุดรายวันทั่วไป ไปบัญชีแยกประเภท และการหายอดคงเหลือด้วยดินสอจากรายการค้าทุกรายการ
ผลรวม ด้านเดบิต ของทุกบัญชี ควรจะต้องเท่ากับผลรวมด้านเครดิตของทุก ๆ บัญชีหลังจากผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไป  
ไปยงับญัชแียกประเภทแล้ว ข้ันต่อไปคือ การหายอดคงเหลอืของบญัชแียกประเภทโดยทัว่ไปนิยม หาด้วยดินสอ (Pencil Footing) 
เพื่อป้องกันการผิดพลาด และหากต้องการแก้ไขก็จะท�าได้โดยสะดวก
๒. การหายอดคงเหลือ (๑) หายอดรวม ทางด้านเดบิตและเครดิตของบัญชีทุกบัญชี ในแยกประเภท (๒) น�ายอดรวมทั้งสองด้าน
มาลบ เพื่อหายอดคงเหลือ (๓) น�าผลลัพธ์ที่ได้ไปเขียนไว้ทางด้านที่เหลืออยู่คือด้านที่มากกว่า  
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๘๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สินในระบบมือ 
๒. น�าไปเปรียบเทียบกับทะเบียนทรัพย์สิน 
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ที่เมนู ระบบบัญชี > 
ทะเบียนทรัพย์สิน > รายงานทะเบียนข้อมูล
ทรัพย์สิน และที่เมนูระบบบัญชี > ทะเบียน
ทรัพย์สิน > รายงานสรุปข้อมูลทรัพย์สิน
๓. ตรวจสอบข้อมูล ณ วันที่เข้าตรวจ

๘๔. การบันทึกข้อมูลทรัพย์สินในระบบบัญชี 
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(e-LAAS)
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. มีข้อมูลทรัพย์สินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (e-LAAS) ต้ังแต่
ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของทรัพย์สินทั้งหมด
๒. มีข้อมูลทรัพย์สินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (e-LAAS) ต้ังแต่
ร้อยละ ๕๐.๐๐ ของทรัพย์สินทั้งหมด 

๕

๓
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กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่                
มท ๐๘๐๘.๔/ว ๙๓๔ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม 
๒๕๖๓ เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธิกีารจดัท�ารายงาน
การเงนิประจ�าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

๓. มีข้อมูลทรัพย์สินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (e-LAAS) ต้ังแต่
ร้อยละ ๓๐.๐๐ ของทรัพย์สินทั้งหมด  
๔. มีข้อมูลทรัพย์สินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)   
น้อยกว่าร้อยละ ๓๐.๐๐ ของทรัพย์สินทั้งหมด  

๑

๐

ค�าอธิบาย:
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง ทรัพย์สินที่ได้มาทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ก่อตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแหล่งเงิน โดยให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินที่ใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ เช่น ถนน สะพาน เขื่อน  
และอ่างเก็บน�้า  เป็นต้น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

คะแนนเต็ม ๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๕ บ�าเหน็จ บ�านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตัวชี้วัดที่ ๘๕ จ�านวน ๑ ตัวชี้วัด จ�านวน ๕ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหลักประกันความมั่นคงของชีวิตให้กับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงาน
เทศบาล พนักงานส่วนต�าบล พนักงานเมืองพัทยา และลูกจ้างประจ�า ในการได้รับบ�าเหน็จ บ�านาญอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามสิทธิ
ที่พึงมี พึงได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส�านักบริหารการคลังท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:   ๑. นางสาวศิดาภา พรธุวานนท์    ผู้อ�านวยการกลุ่มงานบ�าเหน็จบ�านาญและสวัสดิการ โทร. ๐๘ ๙๖๒๐ ๙๘๘๓
                   ๒. นางวรินทร จิตดี                  นักวิชาการคลังช�านาญการ        โทร. ๐๘ ๑๘๕๖ ๑๕๗๗
                   ๓. นางสาวภคมน รักเสรี            นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ      โทร. ๐๘ ๖๙๘๖ ๙๑๗๑
                                                        หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๖๗-๙ ต่อ ๒๑๓-๒๑๘
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๘๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. หนังสือตอบรับการรับเงินสมทบประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และใบเสร็จรับเงิน
ที่ส�านักงานกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ             
ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ออกให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๒. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระ 
ค่าใช้จ่ายบ�าเหน็จบ�านาญสูงกว่ายอดเงินสมทบ 
ที่ต ้องน�าส ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้องมีหลักฐานการ
รายงานอ�าเภอ/จังหวัด เพื่อขอโอนเงินเพิ่มจาก 
ก.บ.ท. ภายในเดือนธันวาคม เป็นลายลักษณ์
อักษรด้วย

๘๕. การส่งเงินสมทบกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ประจ�า
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครบถ้วนถูกต้องตาม
อตัราและระยะเวลาทีก่ฎหมายก�าหนด (ภายใน
เดือนธันวาคม ๒๕๖๒)
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเงินสมทบ 
ครบถ้วนถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด/ 
หรือไม่ต้องส่งเงินสมทบเนือ่งจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีภาระค่าใช้จ่ายบ�าเหน็จบ�านาญ 
สงูกว่ายอดเงนิสมทบทีต้่องน�าส่งในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓

๕
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๓. ไม่รวมรายจ่ายบ�าเหน็จบ�านาญท่ีเกิดขึ้นใหม่
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ              
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 
มาตรา ๖
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๖ ข้อ ๘
๓. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๔๒)
๔. หนังสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ท่ี มท 
๐๘๐๘.๕/ว ๓๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๕. หนังสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ท่ี มท
๐๘๐๘.๕/ว ๗๒๖ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓

๒. ส่งเงินสมทบครบถ้วนถูกต้อง แต่เกินระยะ
เวลาท่ีกฎหมายก�าหนด หรือ ส่งเงินสมทบ 
ไม่ถูกต้อง (ต้ังแต่ ๑ บาท ถึง ๙๙.๙๙ บาท)  
โดยส่งภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด
๓. ส่งเงินสมทบไม่ถูกต้อง ตั้งแต่ ๑๐๐ บาท 
ขึน้ไป โดยส่งภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก�าหนด 
๔. ยงัไม่ได้ส่งเงนิสมทบ หรอืส่งแล้วแต่ไม่ครบถ้วน 
โดยส่งขาดตั้งแต่ ๑๐๐ บาท ขึ้นไปส่งเงินสมทบ 
ไม่ถูกต้อง ต้ังแต่ ๑๐๐ บาทขึ้นไปและส่งเกิน
ระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนดหรือ ไม่ได ้ส่ง 
เงินสมทบ

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย: 
๑. การส่งเงินสมทบให้ราชการส่วนท้องถิ่นหักจากเงินงบประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีเพื่อสมทบเข้าเป็น 
กองทุนในอัตราที่ก�าหนดโดยกฎกระทรวงไม่เกินร้อยละ ๓ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/องค์การบริหารส่วนต�าบล น�าส่งอัตรา
ร้อยละ ๑ เทศบาลและเมืองพัทยา น�าส่งอัตราร้อยละ ๒) โดยค�านวณจากประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัต ิ
ของงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยไม่ต้องน�ารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือ
เงินอุดหนุน มารวมค�านวณ ทั้งนี้ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเงินสมทบขาดหรือเกิน (ตั้งแต่ ๐.๐๑ บาท ถึง ๐.๙๙ บาท) 
ให้ถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเงินสมทบครบถ้วนถูกต้อง ซึ่งต้องตรวจสอบหนังสือตอบรับการรับเงินสมทบและใบเสร็จ
รับเงินที่ส�านักกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ออกให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหากน�าส่ง 
เงินสมทบไม่ถูกต้องครบถ้วนจะแจ้งในหนังสือตอบรับไว้ด้วยแล้ว
๒. กรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระที่จะต้องจ่ายบ�าเหน็จบ�านาญสูงกว่ายอดเงินสมทบที่ต้องส่ง คือ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น มีรายจ่ายท่ีต้องจ่ายเป็นค่าบ�าเหน็จบ�านาญให้กับข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือทายาทผู้มีสิทธิ และจ�านวนเงินสมทบ
ที่หักไว้เพื่อจ่ายในปีงบประมาณ นั้น ๆ ไม่เพียงพอ ต้องขอโอนเงินเพิ่มจากกองทุนฯ ให้ตรวจสอบหนังสือน�าส่งที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รายงานอ�าเภอ/จังหวัด เพื่อขอโอนเงินเพิ่มจาก ก.บ.ท. 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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คะแนนเต็ม ๒๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๖ ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานการเงินและการคลัง ตัวชี้วัดที่ ๘๕ – ๙๐ จ�านวน ๕ ตัวชี้วัด จ�านวน ๒๕ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีลดปัญหาข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบทั้งด้านการพัสดุ การจัดท�างบประมาณ 
รายจ่าย การจัดเก็บรายได้ การเบิกจ่ายเงิน และมีการด�าเนินการตามข้อทักท้วงของหน่วยตรวจสอบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส�านักบริหารการคลังท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นายผจญ มหันตปัญญ์           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญ โทร. ๐๘ ๖๘๒๙ ๖๙๖๑ 
                    ๒. นางสาวเอ็นดู โชติกุล            นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ  โทร. ๐๙ ๖๗๑๕ ๙๑๗๙ 
                    ๓. นางสาวศิลิกา การดี              นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ  โทร. ๐๖ ๔๐๑๕ ๔๔๒๘ 
                    ๔. นายธีรเณศ แสงแป้น             นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ  โทร. ๐๘ ๙๙๒๕ ๒๖๐๑ 
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๘๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ตรวจสอบหลกัฐานข้อทกัท้วงทีเ่ป็นลายลักษณ์
อักษรของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/
จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. บันทึกรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
ประจ�าปี หรือรายไตรมาสขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน           
พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒  
และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๓๔
๓. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  
และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๘๖. การทักท้วงด้านการพสัดุประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ จากหน่วยงานทีม่หีน้าทีต่รวจสอบ
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. ไม่มี หรือมีแต่ไม่เกิน ๒ เรื่อง
๒. มีเกิน ๒ เรื่อง แต่ไม่เกิน ๕ เรื่อง 
๓. มีเกิน ๕ เรื่อง แต่ไม่เกิน ๘ เรื่อง 
๔. มี ๘ เรื่องขึ้นไป

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย: 
๑. กรณีส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เข้าตรวจ  
แต่ยังไม่แจ้งผลการตรวจ ให้ถือว่าไม่มีข้อทักท้วง
๒. กรณีไม่มีหน่วยงานลงตรวจสอบ ให้ตัดฐานการประเมิน
๓. นับเฉพาะข้อทักท้วงที่มีการแจ้งผลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หมายเหต:ุ ประเมินทกุองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่สามารถตดัฐานการประเมนิได้ แต่ถ้าหากไม่เข้าหลกัเกณฑ์ตามค�าอธิบาย ๒.         
จึงจะสามารถตัดฐานการประเมินได้
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๘๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ตรวจสอบหลกัฐานข้อทกัท้วงทีเ่ป็นลายลักษณ์
อักษรของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/
จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. บันทึกรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
ประจ�าปีหรือรายไตรมาสขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒  
และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน    
ด่วน ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๑๕ ลงวันท่ี ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๒๘ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
ค�าอธิบาย: 
๑. กรณสี�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ/จงัหวดั/
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจ แต่ยังไม่แจ้งผลการตรวจ  
ให้ถือว่าไม่มีข้อทักท้วง
๒. กรณีไม่มีหน่วยงานลงตรวจสอบ ให้ตัดฐาน
การประเมิน
๓. นับเฉพาะข ้อทักท ้วงที่ มีการแจ ้งผลใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้  
แต่ถ้าหากไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามค�าอธิบาย ๒.  
จึงจะสามารถตัดฐานการประเมินได้

๘๗. การทักท้วงด้านการจัดท�างบประมาณ 
รายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมจากหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่ตรวจสอบ 
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ไม่มี หรือมีแต่ไม่เกิน ๒ เรื่อง
๒. มีเกิน ๒ เรื่อง แต่ไม่เกิน ๕ เรื่อง 
๓. มีเกิน ๕ เรื่อง แต่ไม่เกิน ๘ เรื่อง 
๔. มี ๘ เรื่องขึ้นไป

๕
๓
๑
๐
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๘๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ตรวจสอบหลกัฐานข้อทกัท้วงทีเ่ป็นลายลักษณ์
อักษรของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/
จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. บันทึกรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
ประจ�าปีหรือรายไตรมาสขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน และที่ ดิน 
พุทธศักราช ๒๔๗๕
๒. พระราชบัญญัติภาษีบ�ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘
๓. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐
๔. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๕. กฎหมาย/ระเบยีบทีเ่กีย่วข้องอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วกบั 
การจดัเกบ็รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ที่จัดท�าขึ้นเป็นข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น
๖. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  
ด่วน ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๑๕ ลงวันท่ี ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๖๐
ค�าอธิบาย:
๑. กรณีส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ/จงัหวดั/
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจ แต่ยังไม่แจ้งผลการตรวจ  
ให้ถือว่าไม่มีข้อทักท้วง
๒. กรณีไม่มีหน่วยงานลงตรวจสอบ ให้ตัดฐาน
การประเมิน
๓. นับเฉพาะข ้อทักท ้วงที่ มีการแจ ้งผลใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้  
แต่ถ้าหากไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามค�าอธิบาย ๒.  
จึงจะสามารถตัดฐานการประเมินได้

๘๘. การทักท้วงด้านการจัดเก็บรายได้ ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากหน่วยงาน 
ที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. ไม่มี หรือมีแต่ไม่เกิน ๒ เรื่อง
๒. มีเกิน ๒ เรื่อง แต่ไม่เกิน ๕ เรื่อง 
๓. มีเกิน ๕ เรื่อง แต่ไม่เกิน ๘ เรื่อง 
๔. มี ๘ เรื่องขึ้นไป

๕
๓
๑
๐
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๘๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ตรวจสอบหลกัฐานข้อทกัท้วงทีเ่ป็นลายลักษณ์
อักษรของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/
จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. บันทึกรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
ประจ�าปีหรือรายไตรมาสขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน           
พ.ศ.๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี ๒ และ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๓๔
๓. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  
และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  
ด่วน ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๑๕ ลงวันท่ี ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๖๐
ค�าอธิบาย: 
๑. กรณสี�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ/จงัหวดั/
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจ แต่ยังไม่แจ้งผลการตรวจ  
ให้ถือว่าไม่มีข้อทักท้วง
๒. กรณีไม่มีหน่วยงานลงตรวจสอบ ให้ตัดฐาน
การประเมิน
๓. นับเฉพาะข ้อทักท ้วงที่ มีการแจ ้งผลใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้  
แต่ถ้าหากไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามค�าอธิบาย ๒.  
จึงจะสามารถตัดฐานการประเมินได้

๘๙. มีการทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงิน ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากหน่วยงาน 
ที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ไม่มี หรือมีแต่ไม่เกิน ๒ เรื่อง
๒. มีเกิน ๒ เรื่อง แต่ไม่เกิน ๕ เรื่อง 
๓. มีเกิน ๕ เรื่อง แต่ไม่เกิน ๘ เรื่อง 
๔. มี ๘ เรื่องขึ้นไป

๕
๓
๑
๐
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๙๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อทักท้วงและการด�าเนินการตามข้อทักท้วง
ของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/จังหวัด/
บุคลากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. บันทึกรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
ประจ�าปีหรือรายไตรมาสขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง                  
ส ่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก ้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  
ด่วน ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๑๕ ลงวันท่ี ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๖๐
ค�าอธิบาย: 
๑. การนับวันที่ด�าเนินการตามข้อทักท้วงของ
หน่วยที่ตรวจสอบและด�าเนินการแจ้งให้ทราบ 
ให้นับวันสุดท้ายที่ผู้บริหารท้องถิ่นลงนาม
๒. กรณีส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ/จงัหวดั/
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจ แต่ยังไม่แจ้งผลการตรวจ  
ให้ถือว่าไม่มีข้อทักท้วง
๓. กรณีไม่มีหน่วยงานลงตรวจสอบ ให้ตัด 
ฐานการประเมิน
๔ . นั บ เฉพาะข ้ อทั กท ้ ว งที่ มี ก ารแจ ้ งผล 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๕. กรณีไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ 
ให้ต้องปฏิบัติตาม ให้ถือว่าได้ ๕ คะแนนเต็ม
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้  
แต่ถ้าหากไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามค�าอธิบาย ๓.  
จึงจะสามารถตัดฐานการประเมินได้

๙๐. มีการด�าเนินการตามข้อทักท้วงของ
หน่วยทีต่รวจสอบและด�าเนินการแจ้งให้ทราบ 
ครบทุกเรื่ อง  (ด ้ านงบประมาณ/พัสดุ / 
การเบิกจ่ายเงิน/การจัดเก็บรายได้)
เกณฑ์การให้คะแนน:  
๑. ด�าเนินการภายใน ๖๐ วัน                
๒. ด�าเนินการภายใน ๙๐ วัน 
๓. ด�าเนินการภายใน ๑๒๐ วัน
๔. ด�าเนินการแต่ไม่ครบทุกเร่ือง หรือไม่มีการ
ด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐




