




แบบการประเมินความพยายามในการจัดเก็บภาษ ี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประจําปงบประมาณ 2548 
 
ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น………………………………………………………………………………
อําเภอ  ………………………………….…………จังหวัด…………………………………………………   
ขนาด                     ใหญ                  กลาง                  เล็ก 
สวนที่  1  :  การบริหารการจัดเก็บรายได 
 
  
 
 

 
หัวขอประเมิน 

 

 
เกณฑประเมิน 

 
คะแนน 

 
   มีการจัดทําแผนการจัดเก็บรายได 

1 1.1 แผนการจัดเก็บรายได 
     1.1.1 ) การจัดทําแผนการจัดเก็บ
รายได     ไมมีการจดัทําแผนการจัดเก็บรายไดหรือจัดทําไม

ครบถวน 
0 

    กําหนดเปาหมายวาจะจัดเก็บรายไดเพ่ิมขึ้นตั้งแต
รอยละ 5 ขึ้นไปของปที่ผานมา 

2 

 
    กําหนดเปาหมายวาจะจัดเก็บรายไดเพ่ิมขึ้น  

ต้ังแตรอยละ 1 แตไมเกินรอยละ 5   ของปที่ผานมา 

 
1 

      1.1.2 ) การกําหนดเปาหมายของ
แผนการจัดเก็บภาษีที่ชัดเจน 

 ไมไดกําหนดเปาหมาย 0 

   มีวิธีการหรือแนวทางตั้งแต 3 แนวทางขึ้นไป 2 

 มีวิธีการหรือแนวทาง 1 – 2  1 
       1.1.3  วิธีการหรือแนวทางองคกร  
ปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการใหเปนไป
ตามแผนอยางเปนรูปธรรมเพื่อใหประชาชน 
เต็มใจเสียภาษี 

  ไมมี  0 

 
 
 

   มีการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ 

 
 
 
1 

1.2 การปฏิบัติตามขอกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือส่ังการ (เฉพาะเทศบาล / 
อบต.) 

      1.2.1 แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ 

   ไมมีการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ หรือ  แตงตั้ง
ไมครบถวน 

0 

   มีการแตงตั้งคณะกรรมการ โดยมีประชาชน
ผูทรงคุณวุฒิเขามามีสวนรวมเปนกรรมการ จาํนวน 2 
คน 

2 

   มีการแตงตั้งคณะกรรมการ โดยมีประชาชน
ผูทรงคุณวุฒิเขามามีสวนรวมเปนกรรมการ   นอยกวา 
2 คน   

1 

     1.2.2 การแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาประเมินคารายป 

    ไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการ 0 

27 คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได  



 
 

2

 
หัวขอประเมิน 

 

 
เกณฑประเมิน 

 
คะแนน 

  ทั้งหมด 1     1.2.3 แจงการประเมินทุกรายถูกตอง
ตามกฎหมาย   บางสวน หรือไมมีการแจงการประเมินเลย 0 

 
 
 
 
 

  มีและไดจัดเก็บ 

 
 
 
 
 
2 

  มีแตไมไดจดัเก็บ 1 

1.3 การจัดเก็บรายได 
• ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข 

(เฉพาะเทศบาล / อบต.) 
• ตาม พ.ร.บ. อบจ (เฉพาะน้ํามัน

และโรงแรม 
 1.3.1 มีการออกขอบัญญัติ ทองถ่ิน 

  ไมม ี 0 
  
  

 1.3.2 การกําหนดอัตราคาธรรมเนียน
ใบอนุญาต เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราสูงสุด
ตามกฎหมายดังนี้    

 มากกวารอยละ 70  2 

 ระหวางรอยละ 50 - 70 1 
   
•   คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 

 ตํ่ากวารอยละ 50    0 
 

 มากกวารอยละ 70  
 
2 

 ระหวางรอยละ 50 – 70  1 

  
•   คาธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือ     
ส่ิงปฏิกูล  

 ตํ่ากวารอยละ 50  0 
 

 มากกวารอยละ 70 
 

2 

 ระหวางรอยละ 50 – 70  1 

   
•  คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง
การแจงการจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ    
พ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร   

 ตํ่ากวารอยละ 50  0 
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หัวขอประเมิน 

 
เกณฑประเมิน 

 

 
คะแนน 

 มากกวารอยละ 70  2 

 ระหวางรอยละ 50 – 70  1 
  •  คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร
หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร  ตํ่ากวารอยละ 50  0 

 มากกวารอยละ 70  2 

 ระหวางรอยละ 50 – 70  1 
  •  คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือ
ทางสาธารณะ  

 ตํ่ากวารอยละ 50  0 

 มากกวารอยละ 70  2 

 ระหวางรอยละ 50 – 70  1 
  •  คาใบอนุญาตดําเนินกิจการ ที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ 

 ตํ่ากวารอยละ 50  0 
 
 

 ตรวจสอบทุกรายการ 

 
 
1 

1.4 การใชขอมูลแผนที่ภาษีฯ ในการ 
ประเมิน (เฉพาะเทศบาล / อบต.)               
1.4.1  การนําทะเบียนทรัพยสิน (ผ.ท.4)       
ประกอบการประเมินโดยตรวจสอบ       
รายการทรัพยสินที่ย่ืนตามแบบฯ กับ ผ.ท.4   

 ตรวจสอบบางรายการหรือไมไดตรวจสอบ  0 

 บันทึกครบถวน 1 1.4.2  การบันทึกรายการขั้นตอนการปฏิบัติ
ลงใน ผ.ท. 5  บันทึกไมครบถวนหรือไมไดบันทึก 0 

  ปดประกาศบัญชีรายชื่อผูเสียภาษีและจํานวน
เงินที่เสียภาษีหรือการลงประกาศในระบบเครือขาย 
Internet  

2 

  ปดประกาศรายชื่อผูเสียภาษีหรือการลง
ประกาศในระบบเครือขาย Internet 

1 

1.5 การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีและ
คาธรรมเนียม ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเพ่ือความโปรงใส 

   ไมมี 0 
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สวนที่  2  :   การพัฒนาระบบขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  (เฉพาะเทศบาล /  อบต.) 
 
 
 
 
 

 
หัวขอประเมิน 

 

 
เกณฑประเมิน 

 

 
คะแนน 

 
 
 

 สอดคลอง 

    
 

1 

 
2.1 ความถูกตองของแผนท่ีภาษี 
     -  ความสอดคลองของแผนที่ภาษี
บํารุงทองที่กับภาษีโรงเรือนและทีดิน  ไมสอดคลอง 0 

 
 

 บันทึกครบถวน 

 
 
2 

 บันทึกไมครบถวนบางรายการ 1 

 
2.2 ความถูกตองของทะเบียนทรัพยสิน 

2.2.1 การบันทึกขอมูลครบ 
ทุกรายการ 

 ไมบันทึกเลย 0 
 

 สอดคลอง 
 
1 

     
     2.2.2  ความสอดคลองของขอมูล  
(ที่ดิน ปาย โรงเรือน และการประกอบ 
กิจการ)  

 ไมสอดคลอง 0 

 ปรับขอมูลอยางถูกตองอยูเปนประจํา 2 

 ปรับขอมูลบางรายการ 1 
2.3 การปรับขอมูลระบบแผนที่ภาษีฯ ให
เปนปจจุบันและถูกตองตามระเบียบ 

 ไมมีการปรับขอมูลเลย 0 

 มีการรายงานครบถวน 2 

 มีการรายงานบางรายการ 1 
2.4 ระบบการรายงานผลการดําเนินงาน
ปรับขอมูลของเจาหนาที่ (ผ.ท.13) ตอ
ผูบังคับบัญชา  ไมมีการรายงาน 0 

 มากกวารอยละ 50  3 

 ต้ังแตรอยละ 40 – 50  2 

 ต้ังแตรอยละ 35 – 40   1 

2.5 สัดสวนระหวางจํานวนรายตาม
ทะเบียนคุมผูชําระภาษี (ผ.ท. 5)  ตอ
จํานวนรายตามทะเบียนทรัพยสิน (ผ.ท.4)  

 ตํ่ากวารอยละ 35   0 

 มากกวารอยละ 80 3 

 ต้ังแตรอยละ 66 – 80  2 

 ต้ังแตรอยละ 50 – 65  1 

2.6 สัดสวนระหวางจํานวนรายตามบัญชี
รายไดเกณฑคางรับ (กค. 1)  ตอจํานวน
รายตามทะเบียนคุมผูชําระภาษี (ผ.ท. 5)  
(เฉพาะเทศบาล)   

 ตํ่ากวารอยละ 50  0 
 
 
 
 
 

คะแนนเต็ม 23 
คะแนนที่ได  
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หัวขอประเมิน 

 

 
เกณฑประเมิน 

 
คะแนน 

 สูงกวาปที่ผานมามากกวารอยละ 10  3 

 สูงกวาปที่ผานมาระหวางรอยละ 1 – 10  2 

 เทากับปที่ผานมา 1 

2.7  อัตราเพิ่มของจํานวนรายผูเสียภาษีที่
องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บได 
(เฉพาะ อบต.)  

 ตํ่ากวาปที่ผานมา 0 
 

 มี 
2 

 อยูระหวางดําเนินการนํามาใช 1 

2.8 การใชเทคโนโลยี 
     2.8.1 การนําระบบคอมพิวเตอรมาใช
ในการจัดเก็บขอมูลของแผนที่ภาษี
ทะเบียนทรัพยสิน ( LTAX )  หรืออ่ืนๆ  ไมม ี 0 

 มีอยางสม่ําเสมอ 2 

 มีแตไมสม่ําเสมอ 1 
    2.8.2 การบันทึกและปรับปรุงขอมูล
ระบบแผนที่ภาษี ฯ ในระบบคอมพิวเตอร
อยางสม่ําเสมอ  ไมมี  0 

 มีและยังใชในการบริหารจัดเก็บขอมูลอยู 2 

 มีแตไมไดใชงาน 1 
   2.8.3 การนําระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS) มาใชในการพัฒนาระบบ
แผนที่ภาษี  ไมม ี 0 
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สวนที่  3  :  ผลการจัดเก็บรายได   
 
 
 
 

 
หัวขอประเมิน 

 
เกณฑประเมิน 

 
คะแนน 

 
 เพ่ิมขึ้นจากปที่ผานมาตั้งแต              

รอยละ 15 ขึ้นไป 
4 

 เพ่ิมขึ้นจากปที่ผานมา รอยละ  10 – 15  3 

 เพ่ิมขึ้นจากปที่ผานมา รอยละ  5 -10  2 

 เพ่ิมขึ้นจากปที่ผานมาต่ํากวารอยละ 5  1 

 3.1 การเพิ่มขึ้นของจํานวนเงินภาษีและ
คาธรรมเนียมที่จัดเก็บรายไดโดยรวม 

 ตํ่ากวาปที่ผานมา 0 

 มากกวารอยละ 80  4 

 ต้ังแตรอยละ 70 – 80  3 

 ต้ังแตรอยละ 60 – 69  2 

 ต้ังแตรอยละ 50 – 59  1 

3.2 สัดสวนจํานวนรายผูชําระภาษีและ  
คาธรรมเนียมที่จัดเก็บไดตอจํานวนผูที่อยู
ในขายตองชําระภาษีทั้งหมด 

 ตํ่ากวารอยละ 50  0 

 มากกวารอยละ 80 4 

 ต้ังแตรอยละ 70 – 80  2 

 ต้ังแตรอยละ 60 – 69  1 

3.3 สัดสวนรายไดที่จัดเก็บไดจริงตอ   
รายไดที่ควรจะจัดเก็บไดจากภาษีบํารุง
องคการบริหารสวนจังหวัดจากการคา
น้ํามัน (เฉพาะ อบจ.)  

 ตํ่ากวารอยละ 50 0 

 มากกวารอยละ 80  4 

 ต้ังแตรอยละ 70 – 80   3 

 ต้ังแตรอยละ 60 – 69  2 

 ต้ังแตรอยละ 50 – 59  1 

3.4 สัดสวนจํานวนโรงแรมที่จัดเก็บ      
คาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวน
จังหวัดจากผูเขาพักโรงแรมตอจํานวน  
โรงแรมที่มีอยูในเขตจังหวัด         
(เฉพาะ อบจ.)  

 ตํ่ากวารอยละ 50  0 

  ต้ังแตรอยละ  20  ขึ้นไป 4 

  ต้ังแตรอยละ  17 – 19.9  3 

  ต้ังแตรอยละ  14 – 16.9  2 

  ต้ังแตรอยละ  10 -  13.9  1 

3.5 สัดสวนจํานวนรายไดที่องคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินจัดเก็บเองตอรายได
ทั้งหมด ( รายไดที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจัดเก็บเองรวมกับรายไดจากภาษี
จัดสรรและเงินอุดหนุน ) 

  ตํ่ากวารอยละ  10  0 
 
 
 
 
 

คะแนนเต็ม 50 
คะแนนที่ได  
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หัวขอประเมิน 

 

 
เกณฑประเมิน 

 
คะแนน 

 เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องทุกปต้ังแต          
รอยละ 10 ขึ้นไป 

5 

 เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องทุกประหวาง      
รอยละ  8 – 10   

4 

 เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องทุกประหวาง       
รอยละ  5 – 7.9  

3 

 เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องทุกประหวาง      
รอยละ  3 – 4.9  

2 

 เพ่ิมขึ้นจากปที่ผานๆ มา ตํ่ากวารอยละ 3  1 

3.6   อัตราการเพ่ิมขึ้นของจํานวนเงิน    
ที่เก็บจากภาษีบํารุงองคการบริหารสวน
จังหวัดจากการคาน้ํามัน (ยอนหลัง 3 ป)  

 เพ่ิมขึ้นในบางป และไมเพ่ิมขึ้นในบางป 0 

 เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องทุกปต้ังแต          
รอยละ  10 ขึ้นไป    

5 

 เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องทุกประหวาง      
รอยละ  8 – 10 

4 

 เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องทุกประหวาง      
รอยละ  5 – 7.9  

3 

 เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องทุกประหวาง        
รอยละ  3 – 4.9  

2 

 เพ่ิมขึ้นจากปที่ผานๆ มา ตํ่ากวารอยละ 3  1 

3.7 อัตราการเพ่ิมขึ้นของจํานวนเงินที่เก็บ
จากคาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหาร
สวนจังหวัดจากผูเขาพักโรงแรม       
(ยอนหลัง 3 ป)   

 เพ่ิมขึ้นในบางปและไมเพ่ิมขึ้นในบางป 0 

 เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องทุกปต้ังแต           
รอยละ 10 ขึ้นไป 

5 
 

 เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องทุกประหวาง           
รอยละ  8 – 10  

4 

 เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องทุกประหวาง          
รอยละ  5 – 7.9  

3 

 เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องทุกประหวาง        
รอยละ  3 – 4.9  

2 

 เพ่ิมขึ้นจากปที่ผานๆ มา ตํ่ากวารอยละ 3  1 

3.8 อัตราการเพ่ิมขึ้นของจํานวนเงินที่เก็บ
จากภาษีโรงเรือนและที่ดิน                  
(ยอนหลัง 3 ป) 

 เพ่ิมขึ้นในบางป และไมเพ่ิมขึ้นในบางป 0 
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หัวขอประเมิน 

 

 
เกณฑประเมิน 

 
คะแนน 

 เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องทุกปต้ังแต           
รอยละ 10 ขึ้นไป  

5 

 เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องทุกประหวาง        
รอยละ  8 – 10  

4 

 เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องทุกประหวาง        
รอยละ  5 – 7.9  

3 

 เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องทุกประหวาง        
รอยละ  3 – 4.9  

2 

 เพ่ิมขึ้นจากปที่ผานๆ มา ตํ่ากวารอยละ 3  1 

3.9 อัตราการเพ่ิมขึ้นของจํานวนเงินที่เก็บ  
จากภาษีปาย (ยอยหลัง 3 ป ) 

 เพ่ิมขึ้นในบางป และไมเพ่ิมขึ้นในบางป 0 

 เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องทุกปต้ังแต          
รอยละ 10 ขึ้นไป  

5 

 เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องทุกประหวาง       
รอยละ  8 – 10  

4 

 เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องทุกประหวาง       
รอยละ  5 – 7.9  

3 

 เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องทุกประหวาง        
รอยละ  3 – 4.9  

2 

 เพ่ิมขึ้นจากปที่ผานๆ มา ตํ่ากวารอยละ 3  1  

3.10 อัตราการเพ่ิมขึ้นของจํานวนเงินที
เก็บจากภาษีบํารุงทองที่ (ยอนหลัง 3 ป)  

 เพ่ิมขึ้นในบางป และไมเพ่ิมขึ้นในบางป 0 

 เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องทุกปต้ังแต          
รอยละ 10 ขึ้นไป  

5 

 เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องทุกประหวาง       
รอยละ  8 – 10  

4 

 เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องทุกประหวาง       
รอยละ  5 – 7.9  

3 

 เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องทุกประหวาง        
รอยละ  3 – 4.9  

2 

 เพ่ิมขึ้นจากปที่ผานๆ มา ตํ่ากวารอยละ 3  1  

3.11 อัตราการเพ่ิมของจํานวนเงินที่เก็บ
จากคาธรรมเนียมใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.
สาธารณสุข (ยอนหลัง 3 ป)  

 เพ่ิมขึ้นในบางป และไมเพ่ิมขึ้นในบางป 0 
ขอรับรองวาไดตรวจสอบอยางถูกตองแลวเมื่อวันที่………………………….…2548 

                      ลงชื่อ………………………………….…ผูรับการตรวจสอบและประเมิน 
                                               (…………..………….…….……..) 
                                   ปลัด อบจ./ เทศบาล / อบต……………………. 

ลงชื่อ…………..………..……………ผูตรวจสอบและประเมินใหคะแนน 
                             (………………………………. ) 
                                  ทองถ่ินจังหวัด…………………………….. 



คําอธิบายแบบการประเมินความพยายามในการจัดเก็บภาษี 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

สําหรับทองถ่ินจังหวัด 
 

  เกณฑการประเมินความพยายามในการจัดเก็บภาษีขององคกรปกครองสวน     
ทองถิ่น  มีคะแนนเต็ม  100  คะแนน  ประกอบดวย  3  สวน  ไดแก 
 

  สวนที่  1  :  การบริหารการจัดเก็บรายได  คะแนนเต็ม  27  คะแนน 
1.1 แผนการจัดเก็บรายได   

1.1.1 ใหตรวจสอบวามีการจัดทําแผนการจัดเก็บรายไดหรือไม   
ซ่ึงแผนการจัดเก็บรายไดจะตองครอบคลุมถึงข้ันตอนของกิจกรรมที่จะตองดําเนินการจัดเก็บ  
รายได  หวงระยะเวลาที่จะตองดําเนินการในแตละกิจกรรม  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบในแตละ        
กิจกรรม  เอกสารและแบบพิมพที่เกี่ยวของ  รวมทั้งการประชาสัมพันธการเสียภาษี  ซ่ึงจะตอง 
จัดทําใหครบทุกขั้นตอนและทุกประเภทภาษี  

1.1.2 ใหตรวจสอบวามีการกําหนดเปาหมายของแผนการจัดเก็บ 
รายไดไวชัดเจนหรือไม   โดยจะตองกําหนดเปาหมายวาจะตองจัดเก็บรายไดเพ่ิมต้ังแตรอยละ 1 
ข้ึนไปเม่ือเทียบกับปที่ผานมา(ปงบประมาณ 2546) 

1.1.3 ใหตรวจสอบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีวิธีการหรือ 
แนวทางใดบางที่ดําเนินการใหเปนไปตามแผน เชน การประชาสัมพันธใหมาเสียภาษี  การมอบ
รางวัลสําหรับผูมาเสียภาษี  โครงการภาษีคืนกําไรใหแกผูเสียภาษี ฯลฯ หากมีวิธีการหรือ 
แนวทางตั้งแต 3 แนวทางขึ้นไป จะไดคะแนน 2 คะแนน 

1.2 การปฏิบัติตามขอกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือส่ังการ 
1.2.1 และ 1.2.2  ใหตรวจสอบดูวามีคําสั่งแตงต้ังพนักงาน 

เจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายการจัดเก็บภาษีทุกประเภท  (ไดแก  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
ภาษีปาย  ภาษีบํารุงทองที่  และ  พ.ร.บ. การสาธารณสุข  พ.ศ. 2535)   และคําสั่งแตงต้ัง 
คณะกรรมการพิจารณาการประเมิน  คารายป  ประกอบดวย  ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ 
ในพื้นที่ และ ประชาชนผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 คน   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ดวนที่สุดที่ มท 0307/ว 2393  ลงวันที่ 10 กันยายน  2536 

1.2.3 การแจงประเมินใหตรวจสอบดูวา  องคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นแจงรายการประเมินไปใหผูที่อยูขายเสียภาษีทราบทุกรายหรือไม  หากมีการแจงประเมิน
ครบทุกรายได  1  คะแนน  แจงไมครบทุกราย  หรือ  ไมแจงเลย  0  คะแนน 

1.3 การจัดเก็บรายได   
1.3.1  ใหตรวจสอบดูวามีการออกขอบัญญัติทองถิ่นตามพระราช 

บัญญัติการสาธารณสุข  (เฉพาะเทศบาล  /  อบต.)  หรือตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด  (เฉพาะน้ํามันและโรงแรม)  หรือไม  หากมีและไดออกขอบัญญัติทองถิ่นจัดเก็บต้ังแต 



40 
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อัตรา  0.1  สตางค  ถึงอัตราสูงสุดตามพระราชบัญญัติดังกลาวกําหนด  รวมทั้งไดมีการจัดเก็บ
รายไดตามที่ออกขอบัญญัติทองถิ่นดวย  ใหคะแนน  2  คะแนน  กรณีที่ออกขอบัญญัติทองถิ่นแต
ไมจัดเก็บรายไดตามขอบัญญัติ ใหคะแนน 1 คะแนน และไมมีการออกขอบัญญัติจัดเก็บ  ให
คะแนน  0  คะแนน 

1.3.2 การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม  ใบอนุญาต  เม่ือเปรียบ 
เทียบกับอัตราสูงสุดตามกฎหมาย  หมายความวา  ใหนําอัตราคาธรรมเนียม  ใบอนุญาต  จํานวน    
6 รายการ  ตามแบบประเมินที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บจริง  มาเปรียบเทียบสัดสวน
เปนรอยละกับอัตราสูงสุดของคาธรรมเนียม  ใบอนุญาตตามที่กฎหมายกําหนด  เชน  
คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย  วันหน่ึงไมเกิน  20  ลิตร  เดือนละ  40  บาท  (ตาม
พระราชบัญญัติ  สาธารณสุข)  เทศบาล  ก.  จัดเก็บคาธรรมเนียมในอัตราเดือนละ  30  บาท 
     =  30   x   100       =   รอยละ  75 
      
ดังน้ัน  เทศบาล  ก.  จึงมีอัตราคาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย  เม่ือเปรียบเทียบกับอัตราสูงสุด
ตามกฎหมายเปนรอยละ  75  ซ่ึงมากกวารอยละ  70  ข้ึนไป  ไดคะแนน  2  คะแนน 
 

อัตราคาธรรมเนียมสูงสุดตามกฎหมาย 
 

ที่ คาธรรมเนียม 
อัตรา 

คาธรรมเนียม 
(บาท) 

กฎหมาย / ระเบียบ 

1  คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 
1.  คาเก็บและขนมูลฝอยที่มีปริมาณมูลฝอยไมเกิน  
     500  ลิตร  วันหน่ึงไมเกิน  20  ลิตร  เดือนละ 

วันหน่ึงเกิน 20 ลิตร คาเก็บและขนทุก ๆ  
20 ลิตร หรือเศษของแตละ 20 ลิตร เดือนละ 

2.   ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหน่ึงเกิน  500  ลิตรข้ึน    
       ไป  วันหน่ึงไมเกิน  1 ลบ.ม.  เดือนละ   

  วันหน่ึงเกิน  1  ลบ.ม.  คาเก็บและขนทุก ๆ      
       ลบ.ม. หรือเศษของ ลบ.ม.  เดือนละ 
       เศษของ ลบ.ม.   ลบ.ม.  ละ 

 
 

40 
 

40 
 

2,000 
 
 

2,000 

 
-  พระราชบัญญัติการ 
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
-  กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2536 ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการ 
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
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ที่ คาธรรมเนียม 
อัตรา 

คาธรรมเนียม 
(บาท) 

กฎหมาย / ระเบียบ 

 3. คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราวครั้งหน่ึง ๆ   
       ไมเกิน 1 ลบ.ม.    ครั้งละ 
       เกิน  1 ลบ.ม.  คาเก็บและขนทุก ๆ ลบ.ม.     
       หรือ เศษของ ลบ.ม.   ลบ.ม.  ละ 

 
150 

 
150 

 

2. คาธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล 
ลบ.ม.  ละ 

 
250 

-  พระราชบัญญัติการ        
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
-  กฎกระทรวง ฉบับที่ 2  
(พ.ศ. 2536)  ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

3. คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงการ
จัดต้ังสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด  ซ่ึงมีพ้ืนที่ไมเกิน       
200  ตร.ม.  ฉบับละ 

 
 
 

1,000 
 

-  พระราชบัญญัติการ         
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
-  กฎกระทรวง ฉบับที่ 2  
(พ.ศ. 2536)  ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

4. คาใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหนายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด  ซ่ึงมีพ้ืนที่
เกิน  200  ตร.ม.  ฉบับละ 

 
 

3,000 
 

-  พระราชบัญญัติการ         
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
-  กฎกระทรวง ฉบับที่ 2  
(พ.ศ. 2536)  ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
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ที่ คาธรรมเนียม 
อัตรา 

คาธรรมเนียม 
(บาท) 

กฎหมาย / ระเบียบ 

5. คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 
1.  จําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในที่
หน่ึงที่ใดเปนปกติ  ฉบับละ 
2. จําหนายโดยลักษณะการเรขาย  ฉบับละ 

 
 

500 
50 

-  พระราชบัญญัติการ         
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
-  กฎกระทรวง ฉบับที่ 2  
(พ.ศ. 2536) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการ        
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

6. คาใบอนุญาตดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
ฉบับละ 

 
10,000 

-  พระราชบัญญัติการ         
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
-  กฎกระทรวง ฉบับที่ 2  
(พ.ศ. 2536) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการ        
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 
1.4 การใชขอมูลแผนที่ภาษี ฯ  ในการประเมินภาษี               

1.4.1 การนําทะเบียนทรัพยสิน  (ผ.ท. 4)  ประกอบการประเมินภาษี  โดย 
ตรวจสอบรายการทรัพยสินที่ยื่นตามแบบแสดงรายการเสียภาษีกับ  ผ.ท. 4  (ผ.ท. 4  เปน
เอกสารรวบรวมขอมูลรายการทรัพยสินของเจาของทรัพยสินรายหนึ่ง ๆ ซ่ึงประกอบดวยขอมูล
เกี่ยวกับแปลงที่ดิน โรงเรือน  หรือส่ิงปลูกสราง  ปาย  และลักษณะประกอบการคาที่อยูภายใน
เขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น) ดังน้ัน  เม่ือมีผูมายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี  เชน  ภ.ร.ด. 2  
หรือ  ภ.ป. 1 ฯลฯ  ใหตรวจสอบดูวานําแบบดังกลาวมาตรวจสอบกับ  ผ.ท. 4  หรือไม  โดยดูจาก  
ภ.ร.ด. 2 / ภ.ป. 1 / ภ.บ.ท. 5 ซ่ึงจะมีตรายางประทับวา  ไดตรวจสอบ  ผ.ท. 4  แลว  ถาได 
ตรวจสอบกับ ผ.ท. 4 ทุกครั้งของการประเมินภาษี ให 1 คะแนน  ตรวจสอบบางครั้งหรือบางภาษี
หรือไมไดตรวจสอบเลยให 0 คะแนน 

 1.4.2 การบันทึกรายการขั้นตอนการปฏิบัติลงใน  ผ.ท. 5 ใหสุมตรวจผูอยู 
ในขายเสียภาษีต้ังแต  20  รายขึ้นไป   หากมีการบันทึกใน ผ.ท. 5 ต้ังแต  10  รายขึ้นไป   
ให  1  คะแนน  บันทึกไมครบถวนทุกรายการตั้งแต  10  รายขึ้นไป  หรือไมไดบันทึกเลย   
ให 0  คะแนน  โดยตรวจดูวามีการบันทึกเลขที่รับแบบยื่นแสดงรายการเสียภาษี  วันเดือนป 
ที่ยื่นแบบ ฯ  จํานวนเงินภาษีที่เจาพนักงานประเมิน  เลมที่ / เลขที่ใบเสร็จรับเงิน  วันเดือนป 
ที่ชําระภาษี  และจํานวนเงินที่ชําระภาษี  หรือไม 
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1.5 ใหตรวจสอบวาไดเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในตรวจสอบ 

การจัดเก็บภาษี โดยการปดประกาศบัญชีรายช่ือผูเสียภาษีและจํานวนเงินหรือลงประกาศในระบบ
เครือขาย Internet  ใหประชาชนทราบหรือไม ตัวอยางเชน รายละเอียดผูอยูในขายเสียภาษี( กค.1) 

เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาที่ตองสงพรอมแบบการประเมิน 
• แผนการจัดเก็บรายได  และเอกสารที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามแผน ฯ 
• ขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกมาจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมตาม  พ.ร.บ. การสาธารณสุข    

และ  พ.ร.บ.  อบจ. 
• สําเนาทะเบียนทรัพยสิน  (ผ.ท. 4) จํานวน  2-5 แผน 
• สําเนาการปดประกาศบัญชีรายช่ือผูเสียภาษีและจํานวนเงินที่เสียภาษี  

 
สวนที่  2  :  การพัฒนาระบบขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

คะแนนเต็ม  23  คะแนน 
2.1 ความสอดคลองของแผนที่ภาษีบํารุงทองที่และแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

แผนที่ภาษีจะประกอบไปดวยแผนที่ภาษีบํารุงทองที่และแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ซ่ึงจะตอง
คัดลอกรูปแปลงที่ดินทุกแปลง  และอาคารทุกหลัง  รวมทั้งตองเขียนรหัสประจําแปลงที่ดิน  และ
เลขที่อาคารลงในแผนที่ภาษี  ดังน้ัน  การตรวจสอบความสอดคลองของแผนที่ภาษีบํารุงทองที่
และแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดินจะตองดูวาเลขที่อาคารตั้งอยูบนแปลงที่ดินที่มีรหัสแปลงที่ดิน
ตรงกันหรือไม  แลวสอดคลองกับขอมูลในทะเบียนทรัพยสิน (ผ.ท. 4)  เพราะ  ผ.ท. 4  จะบอกให
รูวาอาคารเลขที่ใดตั้งอยูบนแปลงที่ดินใด  (ใหสุมตรวจตั้งแต  10  Block ๆ ละ 10 แหงข้ึนไป  
หากสอดคลองต้ังแต  5  Block ข้ึนไปให  1  คะแนน  ตํ่ากวา  5  แผน  ให  0  คะแนน) 

2.2 ความถูกตองของทะเบียนทรัพยสิน 
2.2.1 และ 2.2.2 การตรวจสอบขอมูลที่บันทึกในทะเบียนทรัพยสิน (ผ.ท. 4 

และ ผ.ท. 5) ใหตรวจสอบโดยดูขอมูล  โดยสุมตรวจ ผ.ท. 4 มีการบันทึกขอมูลครบถวนทุกชอง 
หรือไม และผูอํานวยการกองคลังหรือผูรับมอบหมายลงนามพรอมวัน เดือนปกํากับ  สําหรับ 
ความสอดคลองของขอมูลสัมพันธกัน ตัวอยางเชน โรงเรือนประกอบการคาควรจะตองมีปายและ
ประเภทกิจการคา รวมทั้งการเสียภาษีใน ผ.ท. 5 เปนตน 

2.3 ใหตรวจสอบดูวามีการปรับขอมูลแผนที่ภาษีฯ ถูกตองตามระเบียบหรือไม 
โดยอาจจดหรือสุมจากใบอนุญาตกอสราง  หรือบันทึกขอมูลจากพื้นที่จริงแลวตรวจสอบจาก
ขอมูลใน ผ.ท.4   

2.4 ระบบการรายงานผลการดําเนินงาน  การปรับขอมูลรายงานตามแบบ 
ผ.ท. 13 ทุกเดือนตอ ผูอํานวยการกองคลัง  และรายงานสงกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ตามแบบ 2 และ แบบ 2/1  ปละ 3 งวด 

2.5 สัดสวนระหวางจํานวนรายตามทะเบียนคุมผูชําระภาษี          



จํานวนรายตาม  ผ.ท. 4 

จํานวนรายตาม  ผ.ท. 5 

จํานวนเงินภาษี ฯ ที่จัดเก็บได ปงบประมาณ 2546 

จํานวนรายผูที่อยูในขายตองชําระภาษีทั้งหมด (ผ.ท. 5) 

รายไดที่ควรจะจัดเก็บไดจากภาษีบํารุง อบจ. จากการคาน้ํามัน ในป 2547 
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(ผ.ท. 5)  ตอจํานวนรายตามทะเบียนทรัพยสิน  (ผ.ท. 4)  ไดแก   
     =    จํานวนรายตาม  ผ.ท.  5   x   100 
 
การดูจํานวนรายของ  ผ.ท. 4  และจํานวนรายของ  ผ.ท.  5  ตรวจสอบในบัญชีคุมทะเบียน 
ทรัพยสินและทะเบียนคุมผูชําระภาษี  (ผ.ท. 6) หรือดูจากแบบรายงานแบบ 2 และแบบ 2/1 

2.6 สัดสวนระหวางจํานวนรายตามบัญชีรายไดเกณฑคางรับ    
(ก.ค. 1)  ตอจํานวนรายตามทะเบียนคุมชําระภาษี  (ผ.ท. 5)  ไดแก 
 
     =    จํานวนรายตาม  ก.ค.  1   x   100 

  
2.7 ใหตรวจสอบวาจํานวนรายที่มาเสียภาษีของปงบประมาณ 2547 เพ่ิมข้ึนจาก 

ปงบประมาณ 2546 เปนรอยละเทาใด 
2.8  ใหตรวจสอบวามีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม เชน ระบบคอมพิวเตอร  

โปรแกรมระบบสารสนภูมิศาสตรมาใชในการจัดเก็บขอมูลแผนที่ภาษีฯ  และการบริหารการ
จัดเก็บรายไดหรือไม และใหคะแนนตามหัวขอและเกณฑการประเมิน 
 
  สวนที่  3  :  ผลการจัดเก็บรายได  คะแนนเต็ม  50  คะแนน 

3.1 การเพิ่มข้ึนของจํานวนเงินภาษีและคาธรรมเนียมที่จัดเก็บได 
โดยรวม  ไดแก 
     = (จํานวนเงินภาษีฯที่จัดเก็บได ป 2547 – ป 2546) x  100 

 
3.2 สัดสวนจํานวนรายผูชําระภาษีและคาธรรมเนียมที่จัดเก็บได 

ตอจํานวนผูที่อยูในขายตองชําระภาษีทั้งหมด  ไดแก 
 
 =    จํานวนรายผูชําระภาษีและคาธรรมเนียมที่จัดเก็บได  ประจําป 2547  x  100 
 
จํานวนรายผูที่อยูในขายตองชําระภาษี ใหใชขอมูลจาก  ผ.ท.  5  ทั้งหมดทั้งที่เคยเสียภาษีและ 
ไมเคยเสียภาษี 

3.3 สัดสวนรายไดที่จัดเก็บไดจริงตอรายไดที่ควรจะจัดเก็บไดจาก 
ภาษีบํารุง  อบจ.  จากการคาน้ํามัน  ไดแก 
 

=    รายไดที่จัดเก็บไดจริงจากภาษีบํารุง อบจ.  จากการคาน้ํามัน ประจําป 2547 x 100 



จํานวนโรงแรมในเขตจังหวดั 
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3.4 สัดสวนจํานวนโรงแรมที่จัดเก็บคาธรรมเนียมบํารุงองคการ 
บริหารสวนจังหวัดจากผูเขาพักโรงแรมตอจํานวนโรงแรมที่มีอยูในเขตจังหวัด  ไดแก 
    =    จํานวนโรงแรมที่เสยีคาธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผูที่เขาพกัโรงแรมใหกับ อบจ. ป 47 x 100 
 
             ใหจังหวัดใชฐานขอมูลจํานวนโรงแรมในเขตจังหวดัและรายไดที่ควรจะจัดเก็บได 

จากภาษีบํารุง อบจ.  จากนํ้ามันประจําปงบประมาณ  2547  ในการหาสัดสวน 
ภาคกลาง 

ที่ ภาค / จังหวดั จํานวนโรงแรม รายไดที่ควรจะจัดเก็บไดจาก 
ภาษีบํารุง อบจ. จากนํ้ามัน ป 2547(บาท) 

1. พระนครศรีอยุธยา 50 13,453,100 
2. ปทุมธาน ี 23 21,885,683 
3. นนทบุรี 19 24,225,966 
4. อางทอง 6 2,235,339 
5. สระบุรี 24 26,523,104 
6. ลพบุรี 15 6,223,439 
7. สิงหบุรี 12 3,206,968 
8. ชัยนาท 8 3,176,562 
9. ชลบุรี 255 32,962,494 
10. สมุทรปราการ 36 28,571,876 
11. ฉะเชิงเทรา 22 14,302,281 
12. นครนายก 25 2,591,908 
13. ปราจีนบุรี 21    4,229,040 
14. สระแกว 12  3,675,237 
15. ระยอง 93       15,010,076 
16. จันทบุรี 34       4,782,610 
17. ตราด 55 2,120,342 
18. นครปฐม 25 18,663,680 
19. สุพรรณบุรี 36 8,371,293 
20. กาญจนบุรี 31 9,789,612 
21. ราชบุรี 36 10,122,842 
22. ประจวบคีรีขนัธ 51 8,760,032 
23. เพชรบุรี 57 10,999,639 
24. สมุทรสาคร 16 10,140,700 
25. สมุทรสงคราม 6 10,912,869 

 รวม 998 296,936,692 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ที่ ภาค / จังหวดั จํานวนโรงแรม รายไดที่ควรจะจัดเก็บไดจาก 
ภาษีบํารุง อบจ. จากนํ้ามัน ป2547 

1. นครราชสีมา 71                            27,388,416  
2. ชัยภูมิ 12                             3,931,034  
3. บุรีรัมย 27                                   6,432,810  
4. สุรินทร 16                                    3,696,007  
5. ศรีสะเกษ 9                                       4,206,022  
6. อุบลราชธาน ี 46                                     7,533,949  
7. มหาสารคาม 14                                       3,048,307  
8. รอยเอ็ด 20                                       3,815,548  
9. กาฬสินธุ 11                                       3,176,360  
10. ยโสธร 6                                       2,087,779  
11. ขอนแกน 56                                     16,272,208  
12. อุดรธานี 43                                     12,580,881  
13. อํานาจเจริญ 7                                           636,419  
14. หนองบัวลําภ ู 4                                       1,043,790  
15. เลย 57                                       1,480,887  
16. หนองคาย 31                                       1,822,537  
17. สกลนคร 26                                       3,810,378  
18. นครพนม 36                                       1,158,062  
19. มุกดาหาร 13                                       1,366,180  
 รวม 492                                   105,487,574  
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ภาคเหนือ 
 
 

ที่ ภาค / จังหวัด จํานวนโรงแรม รายไดที่ควรจะจัดเก็บไดจาก 
ภาษีบํารุง อบจ. จากนํ้ามัน 

1. ลําปาง 35 10,756,516 
2. เชียงใหม 155 13,449,471 
3. เชียงราย 129                          8,831,029  
4. ลําพูน 13                          2,578,721  
5. แมฮองสอน 94                          1,012,974  
6. แพร 32                          2,538,931  
7. นาน 12                          1,708,737  
8. พะเยา 23                          1,942,439  
9.  พิษณุโลก 37                        8,634,628  
10. สุโขทัย 18                          6,356,107  
11. อุตรดิตถ 18                          2,656,524  
12. เพชรบูรณ 11                          4,666,440  
13. พิจิตร 23                          4,713,800  
14. นครสวรรค 42                        12,126,883  
15. กําแพงเพชร 11                          5,760,670  
16. ตาก 32                          4,472,970  
17. อุทัยธาน ี 4                          1,605,963  

 รวม 689                      99,812,803  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  รายไดทั้งหมด ปงบประมาณ 2547 
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ภาคใต 
 

ที่ ภาค / จังหวัด จํานวนโรงแรม รายไดที่ควรจะจัดเก็บไดจาก 
ภาษีบํารุง อบจ. จากนํ้ามัน 

1. สุราษฎรธานี 241                   24,388,646  
2. ชุมพร 54                   9,563,218  
3. ระนอง 15 2,047,187  
4. พังงา 42 2,972,025 
5. ภูเก็ต 173                     6,874,932  
6. นครศรีธรรมราช 83                   18,422,333  
7. พัทลุง 10                     1,649,658  
8. ตรัง 39                     3,416,350  
9. กระบี่ 212                     3,819,964  
10. สงขลา 120                   30,324,152  
11. ปตตานี 10                     3,034,122  
12. สตูล 20                     2,021,177  
13. ยะลา 36                     1,545,815  
14. นราธิวาส 64                     1,025,370  

 รวม 1,119                  111,104,949  
 

รวมทั้งประเทศ 
 

3,579 
 

 

613,342,018 

 ฐานขอมูล  ขอมูลจํานวนโรงแรมจากกรมการปกครอง 
                 ขอมูลจํานวนการบริโภคน้ํามันเปนรายจังหวัด  จากกรมธุรกิจพลังงาน 
 

3.5  สัดสวนจํานวนรายไดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บเองตอรายไดทั้งหมด  
(รายไดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บเอง รวมกับ รายได จากภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุน) 
มีวิธีคิดดังน้ี 
            =            รายไดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บเอง ประจําป 2547 x 100 
       

3.6 อัตราการเพิ่มข้ึนของจํานวนเงินจากภาษีบํารุง อบจ. จากการคาน้ํามัน (ยอนหลัง 3 ป) 
มีวิธีคิดดังน้ี  
อัตราการเพิ่มข้ึนในป 2545 = (จํานวนเงินจากภาษีบํารุง อบจ. จากการคาน้ํามัน ป 45-44)x100 
                                       จํานวนเงินจากภาษีบํารุง อบจ. จากการคาน้ํามัน ป 44 
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อัตราการเพิ่มข้ึนในป 2546 = (จํานวนเงินจากภาษีบํารุง อบจ. จากการคาน้ํามัน ป 46-45)x100 
                                       จํานวนเงินจากภาษีบํารุง อบจ. จากการคาน้ํามัน ป 45 
 
อัตราการเพิ่มข้ึนในป 2547 = (จํานวนเงินจากภาษีบํารุง อบจ. จากการคาน้ํามัน ป 47-46)x100 
                                       จํานวนเงินจากภาษีบํารุง อบจ. จากการคาน้ํามัน ป 46 
เม่ือคํานวณตามขางตนแลวใหพิจารณาดังน้ี  

(1) ถาในแตละปจะตองมีอัตราการเพิ่มตํ่ากวารอยละ 3 จะ  ไดคะแนน  1  คะแนน และถา
ในแตละปมีอัตราการเพิ่มข้ึนรอยละ 3 – 4.9 จะได  2  คะแนน และเปนไปตามเกณฑช้ีวัดจนถึง 5  
คะแนน  เชน อัตราการเพิ่มป  2545  รอยละ 3  อัตราการเพิ่มป  2546  รอยละ 4  และอัตราการ
เพ่ิมป  2547  รอยละ 3.5  จะไดคะแนน 2  คะแนน 

(2)  ถาอัตราการเพิ่มข้ึนอยูระหวางเกณฑที่จะไดคะแนน  3  คะแนน กับ 4  คะแนน  ใหดู
วา  2 ใน 3  อยูเกณฑคะแนนใด ก็ใหคะแนนนั้น และถาอัตราการเพิ่มอยูในเกณฑคะแนนคาบ
เกี่ยวกัน 3 เกณฑ  ใหหาอัตราการเพิ่มเฉลี่ยไดอัตราการเพิ่ม อยูในเกณฑใดก็ใหคะแนนนั้น เชน 
กรณีที่ 1  อัตราการเพิ่มป 2545 รอยละ 6 อัตราการเพิ่มป 2546 รอยละ 8 และอัตราการเพิ่ม 
ป 2547 รอยละ  10  ก็จะไดคะแนน 4 คะแนน  กรณีที่ 2  อัตราการเพิ่มป 2545 รอยละ 11  
อัตราการเพิ่มป  2546 รอยละ 5 และอัตราการเพิ่มป 2547 รอยละ 8 ใหเฉลี่ยรอยละดังน้ีคือ 
11 + 5 + 8  =  8   ไดคะแนน  4 คะแนน                                                                            
      3 
 (3) ถาอัตราการเพิ่มในป 2545 เปนรอยละ 0 ป  2546 รอยละ 20  และป 2547  
รอยละ 0 จะไดคะแนน 0 คะแนน 
 ขอ  3.7 – 3.11  คิดคํานวณเชนเดียวกับ ขอ 3.6 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณาที่ตองสงพรอมแบบประเมิน 
• จํานวนเงินภาษีและคาธรรมเนียมที่จัดเก็บไดโดยรวมประจําปงบประมาณ  

2545, 2546 และ 2547 
• จํานวนรายผูชําระภาษีและคาธรรมเนียมที่จัดเก็บได  ประจําปงบประมาณ  

2547 
• จํานวนผูที่อยูในขายตองชําระภาษีทั้งหมด 
• รายไดที่จัดเก็บไดจริงจากภาษีบํารุง อบจ. จากผูเขาพักโรงแรม  ประจําป      

งบประมาณ 2547 
• จํานวนโรงแรมที่เสียคาธรรมเนียมบํารุง  อบจ.  จากผูเขาพักโรงแรม           

ประจําปงบประมาณ  2547 
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• จํานวนเงินที่จัดเก็บไดจริง  ต้ังแตปงบประมาณ  2544 – 2547  ของภาษีและ

คาธรรมเนียม  ดังน้ี 
- ภาษีบํารุง  อบจ.  จากการคาน้ํามัน 
- คาธรรมเนียมบํารุง  อบจ.  จากผูเขาพักโรงแรม 
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
- ภาษีบํารุงทองที่ 
- ภาษีปาย 
- คาธรรมเนียมใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข 

 
การประเมินใหคะแนนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
(1) การประเมินองคการบริหารสวนจังหวัดใช  2  สวน  คือ   

(1.1) สวนที่  1  ขอ  1.1  และ  ขอ  1.3.1  (เฉพาะการออกขอบัญญัติ    
ทองถิ่นในการจัดเก็บภาษีนํ้ามันและโรงแรม)  และ ขอ 1.5 รวมคะแนนเต็ม 9 คะแนน  (23%) 

(1.2) สวนที่  3  ขอ  3.1  - 3.7   รวมคะแนนเต็ม  30  คะแนน  (77%) 
รวมคะแนนเต็มของ  อบจ.  เทากับ  39  คะแนน  แลวใหเทียบสัดสวนเปน 

100  คะแนน  เชน  อบจ.  ไดคะแนนสวนที่ 1 จํานวน   4 คะแนน และสวนที่ 3  จํานวน  25 
คะแนน  ดังน้ัน จะไดคะแนน  

สวนที่  1  จะไดคะแนน  =               =     10.2  คะแนน 
 

                                  สวนที่  3  จะไดคะแนน  =    25 x 77      =    64.2   คะแนน 
                                                                        30      
                                  รวมคะแนน = 10.2+64.2  = 74.4   คะแนน 

(2) การประเมินเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลใช  3  สวน  คือ 
(2.1) สวนที่ 1  ใชทุกขอ  รวมคะแนนเต็ม  27  คะแนน  (27%) 
(2.2) สวนที่ 2 เทศบาลใชขอ 2.1 – 2.6 และ 2.8 คะแนนเต็ม  20 คะแนน (23%)  

 อบต.  ใช  2.1 – 2.5  และ 2.7- 2.8  คะแนนเต็ม  20  คะแนน  (23%) 
(2.3) สวนที่  3  ใชขอ  3.1  3.2  3.5  และ  3.8 – 3.11 คะแนนเต็ม 32  คะแนน 

(50%)   
                         แลวนํามาคิดคะแนน เชน สวนที่ 1 ได 25 คะแนน  สวนที่ 2 ได 18 คะแนน และ 
สวนที่ 3 ได 30 คะแนน จะไดคะแนน ดังน้ี 
 
 
 

4 x 23 
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                                  สวนที่ 1  ไดคะแนน 25 คะแนน 
 

สวนที่  2 จะไดคะแนน  =   18x23     =    20.7 
                                     20 
สวนที่  3  จะไดคะแนน  =    30 x 50      =    46.9   คะแนน 

                                                                        32   
                        รวมคะแนน 25+20.7+46.9 =92.6 คะแนน 

(3) เม่ือทองถิ่นจังหวัดไดตรวจและใหคะแนนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว 
บันทึกคะแนนลงในแผนดิสก  โดยใช  Excel  สรางตารางแลวสงพรอมแบบประเมิน  โดยมี
ตัวอยางตารางดังน้ี 
 
 

คะแนนที่ไดรับ 

จังหวัด อําเภอ 

องคกร 
ปกครอง
สวน 

ทองถิ่น 

ขนาด สวนที่  1 สวนที่  2 สวนที่  3 คะแนนรวม 

ก ก อบจ. ก - 10.2 - 64.2 74.4 
  เทศบาล ก ใหญ 25 20.7 46.9 92.6 
  อบต. ก กลาง 25 20.7 46.9 92.6 

 
 

 
 



หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินรางวัลสําหรับ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษี 

ประจําปงบประมาณ  2548 
 

1. วงเงินงบประมาณ  500  ลานบาท 
2.   หลักเกณฑการประเมนิ  เปนไปตามแบบการประเมินความพยายามในการจัดเก็บภาษีขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น   แบงเปน  3  สวน  ไดแก 
2.1 การบริหารจัดเก็บรายได  มีสัดสวนคะแนนรอยละ  27 
2.2 การพัฒนาระบบขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  (เฉพาะเทศบาล / อบต.)  มีสัดสวน 

คะแนนรอยละ  23 
2.3 ผลการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทมีสัดสวนคะแนนรอยละ  50 

3.  วิธีการคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับรางวัล  คัดเลือกตามประเภทและขนาดขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น  ดังน้ี 

3.1 องคการบรหิารสวนจังหวัด  คัดเลือกในระดับประเทศโดยประมวลผลจากแบบประเมินองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีความพยายามในการจัดเก็บภาษีท่ีผานความชอบจากคณะอนุกรรมการฯ  โดยคัดเลือก 
จากองคการบรหิารสวนจังหวัดท้ัง  75  จังหวดั 

3.2  เทศบาล  คัดเลือกในระดับประเทศตามขนาดของเทศบาลที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด   
โดยประมวลผลจากแบบประเมิน ฯ  เชนเดียวกับองคการบริหารสวนจังหวัด  โดยคัดเลือกตามขนาดของเทศบาล  ไดแก 

 3.2.1  เทศบาลขนาดใหญ 
 3.2.2  เทศบาลขนาดกลาง 
 3.2.3  เทศบาลขนาดเล็ก 

3.3  องคการบริหารสวนตําบล คัดเลือกในระดับประเทศตามขนาดของเทศบาลที่กระทรวงมหาดไทย 
กําหนดโดยประมวลผลจากแบบประเมิน ฯ  เชนเดียวกับองคการบริหารสวนจังหวัด โดยคัดเลือกตามขนาดขององคการบริหารสวนตําบล 
(อบต.)  ไดแก 

 3.3.1  อบต. ขนาดใหญ 
 3.3.2  อบต. ขนาดกลาง 
 3.3.3  อบต. ขนาดเล็ก 

 
 
 
 

----------------------- 
 




