แบบประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA)
ประจ�ำปี ๒๕๖๓
ด้านที่ ๓ การบริหารงานการเงินและการคลัง
รายได้เพิ่มขึ้น
ไม่มีข้อทักท้วง

ผลสัมฤทธิ์
การบริหาร
งานการเงิน
และการคลัง

การจัดเก็บ
รายได้

บริหาร

บ�ำเหน็จ
บ�ำนาญ
ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น

การจัดท�ำ
งบประมาณ

“เงิน”
เก่ง

การบริหาร
งบประมาณรายจ่าย
การจัดท�ำบัญชี
และรายงาน
การเงิน

การพัสดุ

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓
ด้านที่ ๓ การบริหารงานการเงินและการคลัง (รวม ๕๐ ข้อ) ข้อ ๔๕ - ๙๔
จ�ำนวน ๒๕๐ คะแนน
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีการบริหารงานการเงินการคลังทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สามารถจัดเก็บรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
มีรายได้เพิ่มขึ้น ลูกหนี้ลดลง มีการด�ำเนินการด้านงบประมาณและพัสดุถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย โปร่งใส ไม่มีข้อทักท้วงที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านการบริหารงานการเงินและการคลังจากหน่วยงานตรวจสอบ
ชื่อ (อปท.) ………………………………………………..………….……..………………………………..…………….
อ�ำเภอ ……………………..……………………………… จังหวัด ……………………..………………………………
หัวข้อประเมิน
๑. การจัดเก็บรายได้
๒. การจัดท�ำงบประมาณ
๓. การพัสดุ
๔. การบริหารงบประมาณรายจ่าย การจัดท�ำบัญชี
และรายงานการเงิน
๕. บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
๖. ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานการเงินและการคลัง
รวม

เมือง
อบจ. ทน.
พัทยา
ข้อ
ข้อ ข้อ
๑๖
๖ ๑๖
๔
๔
๔
๗
๗
๗
๑๐ ๑๐ ๑๐
๒
๕
๔๔

๒
๕
๓๔

๒
๕
๔๔

ทม.

ทต. อบต.

ข้อ
๑๖
๔
๗
๑๐

ข้อ
๑๖
๔
๗
๑๐

ข้อ
๑๖
๔
๗
๑๐

๒
๕
๔๔

๒
๕
๔๔

๒
๕
๔๔

คะแนนที่ได้
คะแนน ร้อยละ

ลงชื่อ ................................................................... ผู้รับการประเมิน
( ................................................................. )
ปลัด/รองปลัด/ผอ.ส�ำนัก/กอง ....................................................................
ลงชื่อ

หัวหน้าทีมประเมิน		
(......................................................)				

ลงชื่อ

ลงชื่อ

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

ลงชื่อ

(......................................................)
(......................................................)

ทีมประเมิน
ทีมประเมิน

วันที่ประเมิน.........../................../..............
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คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๑๐

หน่วยที่ ๑ การจัดเก็บรายได้ ข้อ ๔๕ - ๖๖ จ�ำนวน ๒๒ ข้อ
๑. กรณีประเมินองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อ ๔๕ – ๕๐ จ�ำนวน ๖ ข้อ
เป้าหมาย : องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรายได้ จัดท�ำข้อมูลสถิติการคลัง การมีประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บรายได้ โดยมีการประชาสัมพันธ์ การก�ำหนดขั้นการจัดเก็บภาษีให้มีความชัดเจนและมีความโปร่งใส
คะแนนเต็ม
๓๐
คะแนนที่ได้
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๔๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๔๕. มีการออกข้อบัญญัติองค์การ
๑. ให้ตรวจสอบจากข้อบัญญัตอิ งค์กรบริหารส่วนจังหวัด เพือ่ จัดเก็บ บริหารส่วนจังหวัด จัดเก็บภาษี และ
รายได้ทั้ง ๓ ประเภท
ค่าธรรมเนียมบ�ำรุงองค์การบริหาร
๒. ส�ำเนาใบเสร็จรับเงินที่แสดงว่าได้มีการจัดเก็บ
ส่วนจังหวัด จากการค้าน�ำ้ มัน ยาสูบ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
และผู้เข้าพักในโรงแรม
๑. พระราชบัญญัตกิ ำ� หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่ มีการด�ำเนินการ ดังนี้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๔
๑. การจัดเก็บภาษีการค้าน�้ำมัน
(๑) ภาษีบ�ำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส�ำหรับน�้ำมันเบนซิน ๒. การจัดเก็บภาษียาสูบ
และน�ำ้ มันทีค่ ล้ายกัน น�ำ้ มันดีเซลและน�ำ้ มันทีค่ ล้ายกัน ก๊าซปิโตรเลียม ๓. การจัดเก็บภาษีการจัดเก็บภาษี
โดยออกข้อบัญญัติเก็บเพิ่มได้ไม่เกินลิตรละ ๑๐ สตางค์ส�ำหรับน�้ำมัน ผู้เข้าพักในโรงแรม
และกิโลกรัมไม่เกิน ๑๐ สตางค์ ส�ำหรับก๊าซปิโตรเลียม
(๒) ภาษีบำ� รุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดส�ำหรับยาสูบ ออกข้อบัญญัติ เกณฑ์การให้คะแนน :
จัดเก็บเพิ่มได้ไม่เกินมวนละ ๑๐ สตางค์
๑. มี แ ละได้ จั ด เก็ บ ครบทั้ ง ๓ ๕
(๑๐) ค่าธรรมเนียมบ�ำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ออกข้อบัญญัติ ประเภท
เรียกเก็บจากผู้พักโรงแรม
๒. มีและได้จัดเก็บ ๒ ประเภท
๓
๒. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๓. มีและได้จัดเก็บ ๑ ประเภท
๑
๔๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ�ำนาจหน้าที่ด�ำเนินกิจการภายใน ๔. มีแต่ไม่ได้จัดเก็บ
๐
เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด (๑) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือ
แย้งต่อกฎหมาย
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๕๒๒ ลงวันที่
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
ค�ำอธิบาย :
มีแต่ไม่ได้จดั เก็บ หมายถึง มีการออกข้อบัญญัตภิ าษีประเภทใดประเภทหนึง่ โดยก�ำหนดอัตราภาษีเป็นร้อยละ ๐ หรือ มีการชะลอการจัดเก็บ
๔๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๔๖. การรายงานสถิ ติ ก ารคลั ง
ตรวจสอบจาก วัน/เดือน/ปีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รายงาน ท้ อ งถิ่ น ประจ� ำ ปี ง บประมาณ
ข้อมูลสถิติการคลังปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ผ่านระบบฐานข้อมูล ๒๕๖๒ ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
กลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (INFO) ซึง่ จะต้องรายงานให้แล้วเสร็จ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และระบบฐานข้อมูลกลางจะปิดระบบ เกณฑ์การให้คะแนน :
การรายงานข้อมูลภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
๑. เร็วกว่าวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๕
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๒. วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
๓
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๖/ว ๒๕ ๓. วันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๑
ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๒๕๖๒
๒. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นมาก ที่ มท ๔. ส่งหลังจากวันที่ ๑ ธันวาคม ๐
๐๘๐๘.๓/ว ๓๙๓๙ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒
๒๕๖๒
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓

3

ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย :
จังหวัดสามารถใช้ username/password ของจังหวัดเพื่อล๊อคอิน เข้าไปในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
ในเว็ปไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ แล้วตรวจสอบวัน/เวลาในการบันทึกข้อมูลสถิตกิ ารคลังท้องถิน่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในจังหวัดได้ทุกแห่ง
๔๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๔๗. การประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์
๑. ให้ตรวจสอบจากการประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีในรูปแบบ และวิธีการจัดเก็บภาษี
ต่าง ๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Line ฯลฯ เว็บไซต์ มีการด�ำเนินการ ดังนี้
จดหมายข่าว ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ หอกระจายข่าว/เสียง ๑. สื่อสังคมออนไลน์ เช่น
ตามสาย/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ และจดหมายแจ้งผู้เสียภาษี
Facebook Line ฯลฯ
โดยตรง เป็นต้น
๒. เว็บไซต์
๒. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓. จดหมายข่าว
โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริง ๔. ป้ายประชาสัมพันธ์
ในวันตรวจประเมินฯ)
๕. สื่อสิ่งพิมพ์
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๖. หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย
๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๓๔๓๑ ลงวันที่ ๗. หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒
๘. จดหมายแจ้งผู้เสียภาษีโดยตรง
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๕๒๒ ลงวันที่ ๙. อื่น ๆ ระบุ.....
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
ค�ำอธิบาย :
เกณฑ์การให้คะแนน :
การประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาการจัดเก็บ ๑. ด�ำเนินการ ๘ – ๙ ข้อ
๕
ภาษีและค่าธรรมเนียม ต่าง ๆ ให้ประชาชนผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า ๒. ด�ำเนินการ ๕ – ๗ ข้อ
๓
ก่อนปีทจี่ ะมีการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพือ่ ให้ประชาชน ๓. ด�ำเนินการ ๓ – ๔ ข้อ
๑
ผู้เสียภาษีทราบถึงภาระหน้าที่ในการ เสียภาษีและค่าธรรมเนียม ๔. ด�ำเนินการน้อยกว่า ๓ ข้อ
๐
ต่าง ๆ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงประโยชน์ที่ประชาชนและ
ผูเ้ สียภาษีจะได้รบั จากการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีน่ ำ� ไป
ใช้ในการจัดท�ำโครงการหรือบริการสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๔๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๔ ๘ . จ� ำ น ว น ผู ้ ช� ำ ร ะ ภ า ษี แ ล ะ
ตรวจสอบจากทะเบียนคุมผู้ช�ำระภาษีทั้งหมด โดยนับจ�ำนวนผู้ที่อยู่ ค่าธรรมเนียมบ�ำรุง องค์การบริหาร
ในข่ายต้องช�ำระภาษีและค่าธรรมเนียมทั้งหมด กับจ�ำนวนผู้ที่ได้ช�ำระ ส่วนจังหวัดจากการค้าน�ำ้ มัน, ยาสูบ
ภาษีและค่าธรรมเนียมในปี ๒๕๖๒
และผู้เข้าพักในโรงแรมต่อจ�ำนวน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ผู ้ ที่ อ ยู ่ ใ นข่ า ยต้ อ งช� ำ ระโดยรวม
๑. พระราชบัญญัตกิ ำ� หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่ ในปี ๒๕๖๒
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๔
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
(๑) ภาษีบ�ำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส�ำหรับน�้ำมันเบนซิน ๑. จ�ำนวนผู้ช�ำระภาษีจากการค้า
และน�ำ้ มันทีค่ ล้ายกัน น�ำ้ มันดีเซลและน�ำ้ มันทีค่ ล้ายกัน ก๊าซปิโตรเลียม น�้ำมัน
โดยออกข้อบัญญัติเก็บเพิ่มได้ไม่เกินลิตรละ ๑๐ สตางค์ส�ำหรับน�้ำมัน ๒. จ�ำนวนผู้ช�ำระภาษีจากยาสูบ
และกิโลกรัมไม่เกิน ๑๐ สตางค์ ส�ำหรับก๊าซปิโตรเลียม
๓. จ� ำ นวนผู ้ ช� ำ ระภาษี เ ข้ า พั ก ใน
(๒) ภาษีบ�ำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส�ำหรับยาสูบ ออกข้อ โรงแรม
บัญญัติจัดเก็บเพิ่มได้ไม่เกินมวนละ ๑๐ สตางค์
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
(๑๐) ค่าธรรมเนียมบ�ำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ออกข้อบัญญัติ
เรียกเก็บจากผู้พักโรงแรม
๒. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา
๔๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ�ำนาจหน้าที่ด�ำเนินกิจการภายใน
เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด (๑) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้ง
ต่อกฎหมาย
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๕๒๒ ลงวันที่
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
ค�ำอธิบาย :
- สูตรการค�ำนวณ
จ�ำนวนผู้ช�ำระภาษีและค่าธรรมเนียมปี ๖๒ X ๑๐๐
จ�ำนวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องช�ำระภาษีปี ๖๒
๔๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ตรวจสอบจ�ำนวนเงินที่จัดเก็บได้จากรายรับจริงประกอบงบทดลอง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ ของภาษี ๓ เรื่อง (ภาษีน�้ำมัน
ภาษียาสูบ และค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรมแล้วน�ำมาค�ำนวณ
เพื่อเปรียบเทียบ) ประกอบกับทะเบียนคุมผู้ช�ำระภาษี (ผ.ท.๕)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตกิ ำ� หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๗
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๐๘.๓/
ว ๒๑๘๑ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๐๘.๓/
ว ๒๕๗๔ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕
ค�ำอธิบาย :
- สูตรการค�ำนวณ
(จ�ำนวนเงินภาษีฯ ที่จัดเก็บได้ ปี ๖๒ – ปี ๖๑) X ๑๐๐
จ�ำนวนเงินภาษีฯ ที่จัดเก็บได้ปี ๖๑

เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป
๒. ร้อยละ ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙
๓. ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙
๔. น้อยกว่าร้อยละ ๗๐.๐๐

๔๙. การเพิ่ ม ขึ้ น ของจ� ำ นวนเงิ น
ภาษี แ ละค่ า ธรรมเนี ย มบ� ำ รุ ง
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด จาก
การค้าน�้ำมัน, ยาสูบ และผู้เข้าพัก
ในโรงแรมโดยรวม ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. การเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนเงินภาษี
และค่าธรรมเนียมการค้าน�้ำมัน
๒. การเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนเงินภาษี
และค่าธรรมเนียมยาสูบ
๓. การเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนเงินภาษี
และค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักในโรงแรม
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ
๕.๐๑ ขึ้นไป หรือเก็บภาษีและค่า
ธรรมเนียมได้ครบจ�ำนวน ผูอ้ ยูใ่ นข่าย
ที่ต้องเสียภาษีและค่าธรรมเนียม
๒. เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ
๓.๐๑ – ๕.๐๐
๓. เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ
๐.๐๑ – ๓.๐๐
๔. ไม่เพิ่มขึ้น

คะแนน คะแนนที่ได้
๕
๓
๑
๐

๕

๓
๑
๐
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๕๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ตรวจสอบจ�ำนวนเงินที่จัดเก็บได้จากรายรับจริงประกอบงบทดลอง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ แล้วน�ำมาค�ำนวณเพื่อเปรียบเทียบ
ประกอบกับทะเบียนคุมผู้ช�ำระภาษี (ผ.ท.๕)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตกิ ำ� หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๗
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๐๘.๓/
ว ๒๑๘๑ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๐๘.๓/
ว ๒๕๗๔ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕
ค�ำอธิบาย :
สูตรการค�ำนวณ
(จ�ำนวนเงินค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ปี ๖๒ – ปี ๖๑) X ๑๐๐
จ�ำนวนเงินค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ปี ๖๑

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๕๐. การเพิม่ ขึน้ ของจ�ำนวนเงินทีจ่ ดั
เก็บได้จากค่าธรรมเนียมในการให้
บริการ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ รายได้
จากการจัดหาประโยชน์ทรัพย์สิน
และจากการด�ำเนินกิจการอืน่ โดยรวม
ยกเว้นภาษีและค่าธรรมเนียมบ�ำรุง
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด จาก
น�ำ้ มัน ยาสูบ และผูเ้ ข้าพักในโรงแรม
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ ๕
๕.๐๑ ขึ้นไป หรือเก็บค่าธรรมเนียม
ได้ ค รบจ� ำ นวนจ� ำ นวนผู ้ อ ยู ่ ใ นข่ า ย
ที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
๒. เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ ๓
๓.๐๑ – ๕.๐๐
๓. เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ ๑
๐.๐๑
๐
๔. ไม่เพิ่มขึ้น
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๘๐

๒. กรณีประเมินเทศบาล องค์การบริหารส่วนต�ำบล และเมืองพัทยา ข้อ ๕๑ – ๖๖ จ�ำนวน ๑๖ ข้อ
เป้าหมาย : เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล และเมืองพัทยา มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรายได้ จัดท�ำข้อมูลสถิติ
การคลัง การมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ โดยมีการประชาสัมพันธ์ การก�ำหนดขัน้ การจัดเก็บภาษีให้มคี วามชัดเจนและมีความโปร่งใส
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๕๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๕ ๑ . มี ก า ร อ อ ก ข ้ อ บั ญ ญั ติ /
ให้ตรวจสอบจากข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัตอิ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เทศบัญญัติท้องถิ่น และได้จัดเก็บ
เพื่ อ จั ด เก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย ม และใบอนุ ญ าตตามพระราชบั ญ ญั ติ ตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนี้
๑. ประเภทการควบคุ ม กิ จ การ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
๑. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๕๒๒ ลงวันที่ ๒. ประเภทการก�ำจัดขยะมูลฝอย
๓. ประเภทการควบคุมการเลี้ยง
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
หรือปล่อยสัตว์
ค�ำอธิบาย :
๑. การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ๔. การตลาด
พ.ศ. ๒๕๓๕ จะต้องก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการ ๕. ประเภทสถานที่จ�ำหน่ายหรือ
ควบคุมหรือก�ำกับดูแลส�ำหรับกิจการหรือการด�ำเนินการในเรือ่ งต่าง ๆ สถานที่สะสมอาหาร
ก�ำหนดมาตรฐานสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ำรงชีพของ ๖. ประเภทการจัดการมูลฝอยติดเชือ้
ประชาชน และวิธีด�ำเนินการเพื่อตรวจสอบควบคุมหรือก�ำกับดูแล ๗. ประเภทการจ�ำหน่ายสินค้าในที่
หรือแก้ไขสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับ หรือ ทางสาธารณะ
การด�ำรงชีพของประชาชน
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๒. เมื่อมีการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่นแล้ว จะต้องมีการ เกณฑ์การให้คะแนน :
จัดเก็บรายได้ด้วย
๑. มีและได้จดั เก็บ ๕ ประเภทขึน้ ไป ๕
๒. มีและได้จัดเก็บ ๓ - ๔ ประเภท ๓
๓. มีและได้จัดเก็บ ๑ - ๒ ประเภท ๑
๔. ไม่มี หรือมีแต่ไม่ได้จัดเก็บ
๐
๕๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๕๒. การรายงานสถิ ติ ก ารคลั ง
ตรวจสอบจากวัน/เดือน/ปีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รายงาน ท้องถิ่นประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.
ข้อมูลสถิติการคลังปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ผ่านระบบฐานข้อมูลกลาง ๒๕๖๒ ภายในระยะเวลา ที่ก�ำหนด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ซึ่งจะต้องรายงานให้แล้วเสร็จ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๖/ว ๒๕ ๑. เร็วกว่าวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๕
ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๒. ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
๓
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ ๓. ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๑
ว ๓๙๓๙ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒
๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
ค�ำอธิบาย :
๔. ส่งหลังจากวันที่ ๑ ธันวาคม ๐
Info หมายถึง Information หรือโดเมนเนม(Domain Name) ทีเ่ ป็น ๒๕๖๒
เรือ่ งเกีย่ วกับการให้ขอ้ มูลสารสนเทศ เป็นหนึง่ ในเว็บระดับสูงหรือชัน้ น�ำ
ที่ให้ข้อมูลหรือสามารถค้นหาข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ได้จาก
เว็บกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ และจะมีการอัพเดทอย่างสม�ำ่ เสมอ
เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์
๕๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๕๓. การประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์
๑. ให้ตรวจสอบจากการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีในรูปแบบ และวิธีการจัดเก็บภาษี
ต่าง ๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook/Line ฯลฯ เว็บไซต์ มีการด�ำเนินการ ดังนี้
จดหมายข่าว ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ หอกระจายข่าว/เสียง ๑. สื่อสังคมออนไลน์ เช่น
ตามสาย/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ และจดหมายแจ้งผู้เสียภาษี
Facebook/Line ฯลฯ
โดยตรง เป็นต้น
๒. เว็บไซต์
๒. มี ก ารเผยแพร่ ท างเว็ บ ไซต์ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ๓. จดหมายข่าว
โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริง ๔. ป้ายประชาสัมพันธ์
ในวันตรวจประเมินฯ)
๕. สื่อสิ่งพิมพ์
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๖. หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย
๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๓๔๓๑ ลงวันที่ ๗. หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒
๘. จดหมายแจ้งผู้เสียภาษีโดยตรง
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๕๒๒ ลงวันที่ ๙. อื่น ๆ ระบุ.....
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการครบ ๘ ข้อ
๕
๒. ด�ำเนินการ ๕ – ๗ ข้อ
๓
๓. ด�ำเนินการ ๓ – ๔ ข้อ
๑
๔. ด�ำเนินการน้อยกว่า ๓ ข้อ
๐
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน

ค�ำอธิบาย :
การประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาการจัดเก็บ
ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ประชาชนผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า
ก่อนปีทจี่ ะมีการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพือ่ ให้ประชาชน
ผู้เสียภาษีทราบถึงภาระหน้าที่ในเสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงประโยชน์ที่ประชาชนและผู้เสียภาษี
จะได้รับจากการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่น�ำไปใช้ในการ
จัดท�ำโครงการหรือบริการสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๕๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. การจัดท�ำแผนที่แม่บทให้ตรวจสอบจากโครงการจัดท�ำแผนที่
ภาษีฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
อาจจะจัดท�ำแผนที่แม่บทครอบคลุมทั้งพื้นที่หรือเพียงบางส่วนของ
พื้นที่ก็ได้
๒. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้จดั ท�ำด้วยระบบมือ และระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรืออย่างใดอย่างหนึง่ ให้ถอื ว่าได้คะแนนในข้อนี้
๓. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท�ำด้วยโปรแกรมระบบ
สารสนเทศภูมศิ าสตร์ (LTAX GIS) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
หรือด้วยโปรแกรมของหน่วยงานอื่น ให้ตรวจสอบการจัดท�ำแผนที่
แม่บทในแต่ละขั้นตอนจากโปรแกรมฯ นั้นฯ ซึ่งจะต้องปรากฏข้อมูล
แผนที่แม่บท ตามขั้นตอนที่ (๑) – (๔)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๖๒
ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
ค�ำอธิบาย :
๑. ในกรณีพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่มีเอกสารที่ดิน
ทั้งพื้นที่ (ไม่มีระวางที่ดิน) ไม่ต้องน�ำข้อนี้ มาประเมิน
๒. เน้นเฉพาะไม่มีเอกสารที่ดินทั้งพื้นที่
๕๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ในการคัดลอกข้อมูลที่ดินองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น จะต้อง
ขอถ่ายเอกสารในสารบบทีด่ นิ (ทด.๑ ทด.๙ นส.๕) หรือพิมพ์จากระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (LIS) ของส�ำนักงาน ที่ดิน แล้วคัดลอกข้อมูล
ที่ดินลงในแบบส�ำรวจข้อมูลที่ดิน (ผ.ท.๑) ทุกแปลง และก�ำหนดรหัส
แปลงที่ดินตามแผนที่แม่บทที่ได้จัดท�ำเสร็จแล้ว
๒. การตรวจสอบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจ�ำนวนแปลง
ทีด่ นิ จ�ำนวนกีแ่ ปลง โดยตรวจสอบจากแผนทีแ่ ม่บทตามโครงการจัดท�ำ
แผนที่ภาษีฯ ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน คะแนนที่ได้

๕๔. การจั ด ท� ำ แผนที่ แ ม่ บ ทเพื่ อ
จั ด ท� ำ แผนที่ ภ าษี แ ละทะเบี ย น
ทรั พ ย์ สิ น ขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. จั ด ท� ำ แนวเขตการปกครอง
ในระวางที่ดิน
๒. แบ่งเขต (Zone) ในระวางที่ดิน
๓. แบ่งเขตย่อย (Block)
๔. จัดท�ำรูปแปลงที่ดิน
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการแล้วถึงขัน้ ตอนที่ ๑ - ๔
๒. ด�ำเนินการแล้วถึงขัน้ ตอนที่ ๑ - ๓
๓. ด�ำเนินการในขั้นตอนที่ ๑ - ๒
๔. ไม่มกี ารด�ำเนินการขัน้ ตอนใด ๆ

๕๕. ผลการคัดลอกข้อมูลที่ดิน เพื่อ
จัดท�ำแผนที่แม่บทเพื่อจัดท�ำแผนที่
ภาษี แ ละทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. คัดลอกข้อมูลลงในแบบส�ำรวจ
ข้อมูลที่ดิน (ผ.ท.๑) ได้ตั้งแต่ร้อยละ
๗๐ ขึ้นไป ของแปลงที่ดินจากแผนที่
แม่ บ ทตามโครงการจั ด ท� ำ แผนที่
ภาษี ฯ ของแต่ ล ะองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

๕
๓
๑
๐

๕
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๖๒
ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
ค�ำอธิบาย :
๑. สูตรการค�ำนวณ
จ�ำนวนแปลงที่ดินที่คัดลอกลง ผ.ท. ๑ X ๑๐๐
จ�ำนวนแปลงที่ดินตามแผนที่แม่บทฯ
๒. ผ.ท.๑ คือ แบบส�ำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน
๓. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ไม่ได้จัดท�ำแผนที่แม่บท
ตามโครงการจัดท�ำแผนที่ภาษีฯ จะไม่ได้คะแนนในข้อนี้
๔. ในกรณีพนื้ ทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใด ไม่มเี อกสารทีด่ นิ
ทั้งพื้นที่ (ไม่มีระวางที่ดิน) ไม่ต้องน�ำข้อนี้มาประเมิน
๕. เน้นเฉพาะไม่มีเอกสารที่ดินทั้งพื้นที่
๕๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. การส�ำรวจข้อมูลภาคสนาม หมายถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จะต้องออกส�ำรวจรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินต่าง ๆ ของ
ประชาชนในพื้นที่ โดยข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินจะบันทึกลงในแบบ ผ.ท.
๑ ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างจะบันทึกลงในแบบ ผ.ท.๒
ข้อมูลเกี่ยวกับป้ายและการประกอบการค้าจะบันทึกลงในแบบ ผ.ท.๓
๒. การตรวจสอบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ . มีจำ� นวนแปลงทีด่ นิ
จากข้อมูลแผนที่แม่บท แต่ละแผนตามโครงการจัดท�ำแผนที่ภาษีฯ
ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. ให้ตรวจสอบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้มกี ารส�ำรวจข้อมูล
ภาคสนามได้เป็นร้อยละเท่าไรของจ�ำนวนแปลงทีด่ นิ ทัง้ หมดตามข้อ ๒
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๕
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๖๒
ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
ค�ำอธิบาย :
๑. สูตรการค�ำนวณ
จ�ำนวนแปลงที่ดินส�ำรวจข้อมูลภาคสนาม X ๑๐๐
จ�ำนวนแปลงที่ดินตามแผนที่แม่บทฯ
๒. ผ.ท.๑ คือ แบบส�ำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน
๓. ผ.ท.๒ คือ แบบส�ำรวจเกี่ยวกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง
๔. ผ.ท.๓ คือ แบบส�ำรวจเกี่ยวกับป้ายและใบอนุญาตต่าง ๆ
๕. ในกรณีพนื้ ทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใดไม่มเี อกสารทีด่ นิ
ทั้งพื้นที่ (ไม่มีระวางที่ดิน) ไม่ต้องน�ำข้อนี้มาประเมิน
๖. เน้นเฉพาะไม่มีเอกสารที่ดินทั้งพื้นที่

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๒. คัดลอกข้อมูลลงในแบบส�ำรวจ ๓
ข้อมูลที่ดิน (ผ.ท.๑) ได้ตั้งแต่ร้อยละ
๓๕.๐๐ - ๖๙.๙๙ ของแปลงทีด่ นิ จาก
แผนที่แม่บทตามโครงการจัดท�ำแผน
ที่ภาษีฯ ของแต่ละองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๓. คัดลอกข้อมูลลงในแบบส�ำรวจ ๒
ข้ อ มู ล ที่ ดิ น (ผ.ท.๑) ได้ น ้ อ ยกว่ า
ร้ อ ยละ ๓๕ ของแปลงที่ ดิ น จาก
แผนที่แม่บทตามโครงการจัดท�ำแผน
ที่ภาษีฯ ของแต่ละองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๔. ยังไม่ได้ด�ำเนินการ
๑
๕๖. ผลการส�ำรวจข้อมูลภาคสนาม
เพื่ อ จั ด ท� ำ แผนที่ แ ม่ บ ทเพื่ อ จั ด ท� ำ
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ส�ำรวจข้อมูลภาคสนามได้ตั้งแต่
ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปของแปลงที่ดินจาก
แผนที่แม่บทตามโครงการจัดท�ำแผน
ที่ภาษีฯ ของแต่ละองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๒. ส�ำรวจข้อมูลภาคสนามได้ตั้งแต่
ร้อยละ ๓๕ – ๖๙.๙๙ ของแปลง
ที่ดินจากแผนที่แม่บทตามโครงการ
จัดท�ำแผนที่ภาษีฯ ของแต่ละองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. ส�ำรวจข้อมูลภาคสนามได้น้อย
กว่าร้อยละ ๓๕ ของแปลงที่ดินจาก
แผนที่แม่บทตามโครงการจัดท�ำแผน
ที่ภาษีฯ ของแต่ละองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๔. ยังไม่ได้ด�ำเนินการ

๕

๓

๑

๐
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๕๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
การตรวจสอบข้อมูลว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น�ำทะเบียน
ทรัพย์สิน (ผ.ท.๔) และทะเบียนคุมผู้ช�ำระภาษี (ผ.ท.๕) ไปใช้ในการ
ประเมินภาษีหรือ ไม่ให้ตรวจสอบ ดังนี้
๑. ให้ตรวจสอบว่า ภ.ร.ด.๒, ภ.บ.ท.๕ และ ภ.ป.๑ มีการประทับตรา
ข้อความว่าได้ตรวจสอบกับ ผ.ท.๔ และ ผ.ท.๕ หรือไม่
๒. ให้ตรวจสอบว่า ผ.ท. ๕ ของผู้อยู่ในข่ายต้องช�ำระภาษีว่าได้มี
การบันทึกข้อมูลการช�ำระภาษี (รับยื่นแบบประเมิน และช�ำระภาษี)
และได้มีการติดสลิปสีเขียวหรือไม่
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๕
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๖๒
ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๕๗. การน�ำทะเบียนทรัพย์สนิ (ผ.ท.๔)
และทะเบียนคุมผูช้ ำ� ระภาษี (ผ.ท.๕)
ไปใช้เป็นข้อมูลในการประเมินภาษี
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ใช้ในการประเมินทุกรายที่มา ๕
ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี และ
จ� ำ นวนเงิ น ภาษี ที่ ป ระเมิ น ตรงตาม
ผ.ท.๔ และ ผ.ท.๕
๒. ใช้ในการประเมินทุกรายทีม่ ายืน่ ๓
แบบแสดงรายการเสียภาษี แต่จำ� นวน
เงินภาษีที่ประเมินไม่ตรงตาม ผ.ท.๔
และ ผ.ท.๕
๓. ใช้ในการประเมินไม่ครบทุกราย ๒
ที่มายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี
๔. ไม่ได้นำ� ไปใช้ในการประเมินภาษี ๑

ค�ำอธิบาย :
๑. ทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.๔) คือ ทะเบียนที่แสดงรายการทรัพย์สิน ได้แก่ ที่ดิน โรงเรือน ป้าย และการประกอบกิจการค้าของเจ้าของ
ทรัพย์สินแต่ละราย
๒. ทะเบียนคุมผู้ช�ำระภาษี (ผ.ท.๕) คือ ทะเบียนคุมผู้ที่อยู่ในข่ายที่จะต้องช�ำระภาษีในปีหนึ่ง ๆ (ผ.ท.๕) จะแสดงจ�ำนวนเงินที่ได้รับ
ช�ำระภาษี ในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา
๓. ภ.ร.ด.๒ คือ แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือน
๔. ภ.บ.ท.๕ คือ แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อช�ำระภาษีบ�ำรุงท้องที่
๕. ภ.ป.๑ คือ แบบแสดงรายการภาษีป้าย
๖. การติดสลิป (SLIP) คือ การท�ำเครื่องหมายด้วยกระดาษสีเขียวที่มุมขวาด้านบนของทะเบียนคุมผู้ช�ำระภาษี (ผ.ท.๕)
๗. ในกรณีพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ไม่มีเอกสารที่ดินทั้งพื้นที่ (ไม่มีระวางที่ดิน) ไม่ต้องน�ำข้อนี้มาประเมิน
๘. เน้นเฉพาะไม่มีเอกสารที่ดินทั้งพื้นที่
๕๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๕ ๘ . ก า ร ป รั บ ข ้ อ มู ล ท ะ เ บี ย น
๑. ให้ตรวจสอบจากแบบบัญชีแสดงรายการปรับข้อมูล (ผ.ท.๑๓) ทรัพย์สิน (ผ.ท.๔) ให้เป็นปัจจุบัน
จากผู้ที่รับผิดชอบจากหน่วยงานคลัง และผู้บังคับบัญชาลงลายมือชื่อ
รับทราบ
เกณฑ์การให้คะแนน :
๒. ให้ตรวจสอบจากทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.๔) ว่ามีการปรับปรุง ๑. ด� ำ เนิ น การปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ๕
ข้อมูลตามแบบ ผ.ท.๑๓ ตามข้อ ๑ หรือไม่ (ข้อสังเกต) หากมีการปรับ ทะเบียนทรัพย์สนิ (ผ.ท.๔) เป็นปัจจุบนั
ข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.๔) จะมีข้อมูลการปรับปรุง ดังนี้
๒. ด� ำ เนิ น การปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล
๒.๑ มีรหัสแปลงที่ดินรหัสใหม่ขึ้นมา เช่น รหัสที่ดินเดิมเป็น ทะเบียนทรัพย์สนิ (ผ.ท.๔) แต่ไม่เป็น ๓
๐๑A๐๐๑ หากมีการปรับปรุงข้อมูลจะมีรหัสแปลงเพิ่มขึ้นมาเป็น ปัจจุบัน
๐๑A๐๐๑/๐๐๑ เป็นต้น
๓. ไม่ ไ ด้ ด� ำ เนิ น ปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล
๒.๒ จะมีการขีดฆ่าข้อความเดิมด้วยปากกา สีแดงและเขียน ทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.๔)
๑
ข้อความใหม่
๔. ไม่มีทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.๔)
๐
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๖๒
ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
ค�ำอธิบาย :
๑. ทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.๔) คือ ทะเบียนที่แสดงรายการทรัพย์สิน
ได้แก่ ที่ดิน โรงเรือน ป้าย และการประกอบกิจการค้าของเจ้าของ
ทรัพย์สินแต่ละราย
๒. ผ.ท.๑๓ คือ บัญชีแสดงรายการปรับข้อมูล
๓. ในกรณีพนื้ ทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใด ไม่มเี อกสารทีด่ นิ
ทั้งพื้นที่ (ไม่มีระวางที่ดิน) ไม่ต้องน�ำข้อนี้มาประเมิน
๔. เน้นเฉพาะไม่มีเอกสารที่ดินทั้งพื้นที่
๕๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ให้ตรวจสอบจากแบบบัญชีแสดงรายการปรับข้อมูล (ผ.ท.๑๓)
จากผูท้ รี่ บั ผิดชอบจากฝ่ายช่าง และผูบ้ งั คับบัญชาลงลายมือชือ่ รับทราบ
๒. ให้ตรวจสอบจากแผนทีภ่ าษี (ผ.ท.๗) ว่ามีการปรับปรุงข้อมูลตาม
แบบรายงาน ผ.ท.๑๓ ตามข้อ ๑ หรือไม่
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๖๒
ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
ค�ำอธิบาย :
๑. แผนที่ภาษี (ผ.ท.๗) หมายถึง แผนที่ท่ีแสดงข้อมูลระวางที่ดิน
หลักเขตปกครอง แนวเขตปกครอง การแบ่งเขต (Zone) การแบ่ง
เขตย่อย (Block) การจัดท�ำรูปแปลงที่ดิน การจัดท�ำต�ำแหน่งโรงเรียน
๒. ผ.ท.๑๓ คือ บัญชีแสดงรายการปรับข้อมูล
๓. หากมีการปรับข้อมูลในแผนที่ภาษี (ผ.ท.๗) จะมีรหัสแปลงที่ดิน
ทีม่ รี หัสใหม่ขนึ้ มา เช่น รหัสทีด่ นิ เดิม เป็น ๐๑A๐๐๑ หากมีการปรับปรุง
ข้อมูลจะมีรหัสแปลงเพิ่มขึ้นมาเป็น๐๑A๐๐๑/๐๐๑ เป็นต้น
๔. ในกรณีพนื้ ทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใดไม่มเี อกสารทีด่ นิ
ทั้งพื้นที่ (ไม่มีระวางที่ดิน) ไม่ต้องน�ำข้อนี้มาประเมิน
๕. เน้นเฉพาะไม่มีเอกสารที่ดินทั้งพื้นที่
๖๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ตรวจสอบจากทะเบียนคุมผู้ที่ได้ช�ำระภาษี ๓ เรื่อง ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ภาษีบ�ำรุงท้องที่ และภาษีป้ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และ
๒๕๖๒ แล้วน�ำมาค�ำนวณเปรียบเทียบประกอบกับทะเบียนคุมผู้ช�ำระ
ภาษี (ผ.ท.๕)

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน คะแนนที่ได้

๕๙. การปรั บ ข้ อ มู ล แผนที่ ภ าษี
(ผ.ท.๗) ให้เป็นปัจจุบัน
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษี (ผ.ท.๗) เป็นปัจจุบัน
๒. ด�ำเนินการปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษี (ผ.ท.๗) แต่ไม่เป็นปัจจุบัน
๓. ไม่ได้ด�ำเนินการปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษี (ผ.ท.๗)
๔. ไม่มีข้อมูลแผนที่ภาษี (ผ.ท.๗)

๕
๓
๑
๐

๖๐. อัตราการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวน
ผูเ้ สียภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ ภาษีปา้ ย
และภาษีบ�ำรุงท้องที่
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕
๒. พระราชบัญญัติภาษีบ�ำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘
๓. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐
๔. ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๖๒
ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
ค�ำอธิบาย :
๑. สูตรการค�ำนวณ
จ�ำนวนผู้เสียภาษี ปี ๖๒ – ปี ๖๑ X ๑๐๐
จ�ำนวนผู้เสียภาษีปี ๖๑
๒. ผ.ท.๕ คือ ทะเบียนคุมผู้ช�ำระภาษี
๓. วัตถุประสงค์ เพื่อเร่งรัดการจัดเก็บภาษี
๖๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ตรวจสอบจากทะเบียนคุมผู้ช�ำระภาษีโดยนับจ�ำนวนผู้ที่ได้ช�ำระ
ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ ในปี ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ แล้ ว น� ำ มาค� ำ นวณเพื่ อ
เปรียบเทียบกับทะเบียนคุมผู้ช�ำระภาษี (ผ.ท.๕)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๖๒
ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
ค�ำอธิบาย :
๑. สูตรการค�ำนวณ
จ�ำนวนผู้เสียภาษีปี ๖๒ – ปี ๖๑ X ๑๐๐
จ�ำนวนผู้เสียภาษี ปี ๖๑
๒. ผ.ท.๕ คือ ทะเบียนคุมผู้ช�ำระภาษี
๓. วัตถุประสงค์ เพื่อเร่งรัดการจัดเก็บภาษี
๖๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ตรวจสอบจากรายละเอียดลูกหนี้ผู้ค้างช�ำระเกิน ๓ ปี เทียบกับ
รายละเอียดผู้ช�ำระภาษี (กค.๑) หรือทะเบียนลูกหนี้ผู้ช�ำระภาษี
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๓๓.๖/ว ๐๒๐๘ ลงวันที่
๒๑ มกราคม ๒๕๔๑
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๐๓๗.๕/ว ๔๐๙ ลงวันที่
๒๑ มกราคม ๒๕๕๓
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๓๓๐ ลงวันที่
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ ๕
๑๐ ขึน้ ไปหรือเก็บภาษีได้ครบจ�ำนวน
ผู้เสียภาษี ปี ๒๕๖๑
๒. เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ ๓
๕.๐๐ – ๙.๙๙
๓. เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ ๑
๑.๐๑ - ๔.๙๙
๔. ไม่เพิ่มขึ้น หรือเพิ่มขึ้นไม่เกิน ๐
ร้อยละ ๑.๐๐

๖๑. อัตราการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวน
ผู ้ เ สี ย ภ า ษี ค่า ธ ร ร ม เ นี ย ม แ ล ะ
ใบอนุ ญ าต ตามพระราชบั ญ ญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ
๑๐ ขึ้นไป หรือเก็บได้ครบจ�ำนวน
ผู้เสียภาษีค่าธรรมเนียม ปี ๒๕๖๑
๒. เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ
๕.๐๐ - ๙.๙๙
๓. เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ
๑.๐๑ - ๔.๙๙
๔. ไม่เพิ่มขึ้น หรือเพิ่มขึ้นไม่เกิน
ร้อยละ ๑.๐๐
๖๒. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
มีลกู หนีผ้ คู้ า้ งช�ำระภาษีเกินกว่า ๓ ปี
เป็ น อั ต ราร้ อ ยละของผู ้ ช� ำ ระภาษี
ปีปัจจุบัน
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ไม่มี
๒. มี แต่ไม่เกินร้อยละ ๒.๐๐
๓. มี มากกว่าร้อยละ ๒.๐๐ แต่
ไม่เกินร้อยละ ๕.๐๐
๔. มี มากกว่าร้อยละ ๕.๐๐

๕
๓
๑
๐

๕
๓
๑
๐
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน

ค�ำอธิบาย :
๑. สูตรการค�ำนวณ
จ�ำนวนลูกหนี้ที่ค้างช�ำระเกิน ๓ ปี X ๑๐๐
จ�ำนวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีปี ๖๒
๒. วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเร่งรัดการจัดเก็บภาษี (นับย้อนหลัง
ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ ลงไป)
๖๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ตรวจสอบจากทะเบียนลูกหนีผ้ ชู้ ำ� ระภาษีเกีย่ วกับรายละเอียดลูกหนี้
ผู้ค้างช�ำระปี ๒๕๖๑ กับปี ๒๕๖๒
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๓๓.๖/ว ๐๒๐๘ ลงวันที่
๒๑ มกราคม ๒๕๔๑
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๐๓๗.๕/ว ๔๐๙ ลงวันที่
๒๑ มกราคม ๒๕๕๓
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๓๓๐ ลงวันที่
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
ค�ำอธิบาย :
๑. สูตรการค�ำนวณ
จ�ำนวนลูกหนี้ที่ค้างช�ำระปี ๖๒ – ปี ๖๑) x ๑๐๐
จ�ำนวนลูกหนี้ที่ค้างช�ำระปี ๖๑
๒. วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเร่งรัดการจัดเก็บภาษี
๖๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
รายรับจริงประกอบงบทดลอง ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของภาษี
๓ เรือ่ ง (ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ ภาษีบำ� รุงท้องที่ และภาษีปา้ ย) แล้วน�ำ
มาค�ำนวณเพือ่ เปรียบเทียบประกอบกับทะเบียนคุมผูช้ ำ� ระภาษี (ผ.ท.๕)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕
๒. พระราชบัญญัติภาษีบ�ำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘
๓. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐
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�ำอธิบาย :
๑. สูตรการค�ำนวณ
(จ�ำนวนเงินภาษีฯ ที่จัดเก็บได้ ปี ๖๒ – ปี ๖๑) X ๑๐๐
จ�ำนวนเงินภาษีฯ ที่จัดเก็บได้ปี ๖๑

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน คะแนนที่ได้

๖๓. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
มีลูกหนี้ผู้ค้างช�ำระภาษีลดลงจาก
ปีที่ผ่านมาเป็นอัตราร้อยละ
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ลดลงร้อยละ ๑ ขึ้นไป หรือไม่มี
ลูกหนี้ค้างช�ำระ
๒. ลดลงร้อยละ ๐.๐๑ – ๑.๐๐
๓. ไม่ลดลง
๔. ไม่ลดลงและลูกหนี้เพิ่มขึ้น

๕
๓
๑
๐

๖๔. การเพิม่ ขึน้ โดยรวมของจ�ำนวน
เงินภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ ภาษีปา้ ย
ภาษีบำ� รุงท้องทีข่ ององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ
๕.๐๑ ขึ้นไป หรือเก็บภาษีได้ครบ
จ� ำ นวนจ� ำ นวนผู ้ อ ยู ่ ใ นข่ า ยที่ ต ้ อ ง
เสียภาษี
๒. เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ
๓.๐๑ – ๕.๐๐
๓. เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ
๐.๐๑ – ๓.๐๐
๔. ไม่เพิ่มขึ้น

๕

๓
๑
๐
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
๒. กรณีที่มีการยกเว้นหรือลดหย่อนการจัดเก็บภาษีกรณีประสบ
สาธารณภัย ให้คดิ ร้อยละจากยอดทีเ่ หลือจากการยกเว้นหรือลดหย่อน
แล้วก่อนน�ำไปเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาว่ามียอดเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วน
เท่าใด (ให้ส่งประกาศของจังหวัดที่ยกเว้นหรือลดหย่อนการจัดเก็บ
ภาษีแนบประกอบการรายงานผลคะแนนให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นด้วย)
๓. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกฐานะหรือเปลี่ยนแปลงฯ
ให้ใช้ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๔. วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเร่งรัดการจัดเก็บภาษี
๖๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
รายรั บ จริ ง ประกอบงบทดลอง ประจ� ำ ปี ง บประมาณ ๒๕๖๑
และ ๒๕๖๒ ของค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตตาม พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ แล้วน�ำมาค�ำนวณเพื่อเปรียบเทียบ
ประกอบกับทะเบียนคุมผู้ช�ำระภาษี (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
ค�ำอธิบาย :
๑. สูตรการค�ำนวณ
(จ�ำนวนเงินค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ปี ๖๒ ปี ๖๑) X ๑๐๐
จ�ำนวนเงินค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ปี ๖๑
๒. วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเร่งรัดการจัดเก็บภาษี
๖๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
จ� ำ นวนเงิ น ที่ จั ด เก็ บ ได้ จ ากรายรั บ จริ ง ประกอบงบทดลอง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กับจ�ำนวนเงิน ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องช�ำระภาษี
และค่าธรรมเนียมจากทะเบียนคุมผูช้ ำ� ระภาษี (กค.๑) หรือทะเบียนคุม
ช�ำระภาษี (ผท.๕) โดยน�ำมาค�ำนวณ เพื่อเปรียบเทียบ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕
๒. พระราชบัญญัติภาษีบ�ำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘
๓. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐
๔. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๓๔๓๑ ลงวันที่
๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒
๖. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๕๒๒ ลงวันที่
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน คะแนนที่ได้

๖๕. การเพิม่ ขึน้ โดยรวมของจ�ำนวน
เงิน ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ
๕.๐๑ ขึ้นไป หรือเก็บค่าธรรมเนียม
และใบอนุญาตได้ครบจ�ำนวนจ�ำนวน
ผู้อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษี
๒. เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ
๓.๐๑ – ๕.๐๐
๓. เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ
๐.๐๑ – ๓.๐๐
๔. ไม่เพิ่มขึ้น

๕

๓
๑
๐

๖๖. สัดส่วนจ�ำนวนเงินภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบ�ำรุงท้องที่
ค่าธรรมเนียม และใบอนุญาตตามพ
ระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ ที่ จั ด เก็ บ ได้ โ ดยรวมต่ อ
จ�ำนวนเงินผู้ที่อยู่ในข่ายต้องช�ำระ
ภาษีทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ร้อยละ ๘๕.๐๐ ขึ้นไป
๒. ร้อยละ ๗๐.๐๑ - ๘๕.๐๐
๓. ร้อยละ ๖๕.๐๑ – ๗๐.๐๐
๔. น้อยกว่าร้อยละ ๖๕.๐๐

๕
๓
๑
๐
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน คะแนนที่ได้

ค�ำอธิบาย :
สูตรการค�ำนวณ
(จ�ำนวนเงินภาษีและค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ปี ๖๒ X ๑๐๐
จ�ำนวนเงินผู้ที่อยู่ในข่ายต้องช�ำระภาษี ปี ๖๒
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๒๐

หน่วยที่ ๒ การจัดท�ำงบประมาณ ข้อ ๖๗ – ๗๐ จ�ำนวน ๔ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดท�ำงบประมาณรายจ่าย ตามระยะเวลาทีก่ ฎหมายก�ำหนด และบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนในท้องถิ่น โดยการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนให้เกิดความเหมาะสมและใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความสมดุลในข้อ
บัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี/เพิ่มเติม
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๖๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๖๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
๒๕๖๒
ต่อสภาท้องถิ่น
๒. รายงานการจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
๓. ข้อมูลจากระบบ E-LAAS
เกณฑ์การให้คะแนน :
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. เสนอก่อนเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ๕
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณขององค์กร ๒. เสนอภายใน ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๓
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ๒๕๖๑
และ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๓. เสนอภายใน ๑๖ สิงหาคม – ๓๑ ๑
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ หรือมีการขอขยาย
ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
ระยะเวลา
ค�ำอธิบาย :
๔. เสนอตั้งแต่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ ๐
๑. งบประมาณรายจ่าย : งบประมาณทีส่ ภาท้องถิน่ ให้ความเห็นชอบ
และผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ�ำเภอหรือปลัดอ�ำเภอผู้เป็นหัวหน้า
ประจ�ำกิ่งอ�ำเภออนุมัติ ตามที่ก�ำหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ทั้งนี้ รวมทั้งงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมและ การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค�ำชี้แจงงบประมาณด้วย
๒. เสนอร่างงบประมาณรายจ่าย : เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณา
อนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ�ำปีแล้ว ให้เจ้า
หน้าทีง่ บประมาณรวบรวม และจัดท�ำเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอ
ต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น อีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น�ำ
เสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๖๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. การอนุมัติและประกาศใช้งบประมาณราย
จ่ายประจ�ำปี
๒. หนังสือและประกาศรายงานการรับ-จ่าย
เงินประจ�ำปีงบประมาณ หลังสิ้นสุดงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่งให้ผู้ก�ำกับดูแล
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.
๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๓ ข้อ ๓๙ และ ข้อ ๔๐
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท
๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๒๘ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
ค�ำอธิบาย :
ส�ำเนางบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีและงบ
ประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม : ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จัดส่งส�ำเนางบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ได้
รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้ว ไปยังผู้ว่าราชการ
จั ง หวั ด ส� ำ หรั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล
ให้ส่งนายอ�ำเภอหรือปลัดอ�ำเภอผู้เป็นหัวหน้า
ประจ�ำกิ่งอ�ำเภอเพื่อทราบ ภายในระยะเวลา
ไม่เกินสิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นสุดการประกาศ
โดยเปิดเผยเพือ่ ให้ประชาชนทราบ ณ ส�ำนักงาน/
ที่ท�ำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๖๘. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดท�ำข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี ให้สามารถใช้ทันได้ในวันที่
๑ ตุลาคม และส่งส�ำเนางบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีที่ได้
รับอนุมัติให้ประกาศใช้ แล้วส่งให้ผู้ก�ำกับดูแล และจัดท�ำ
ประกาศรายงานการรั บ -จ่ า ยเงิ น ประจ�ำ ปี ง บประมาณ
หลังสิ้นสุดงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่งให้ผู้ก�ำกับดูแล
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. จัดท�ำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ๕
ประจ�ำปี ๒๕๖๒ ใช้ทันได้วันที่ ๑ ตุลาคม /ส่งส�ำเนางบ
ประมาณรายจ่ายประจ�ำปีที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้ว
ส่งให้ผู้ก�ำกับดูแลภายใน ๗ วันนับแต่วันประกาศ/จัดท�ำ
ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจ�ำปีสิ้นสุดงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒ ส่งให้กับผู้ก�ำกับดูแล ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วัน
ประกาศ
๒. จัดท�ำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ๓
ประจ�ำปี ๒๕๖๒ ใช้ทนั ได้วนั ที่ ๑ ตุลาคม/ส่งส�ำเนางบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปีทไี่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ประกาศใช้แล้วส่งให้ผกู้ ำ� กับ
ดูแลภายใน ๑๕ วันนับแต่วนั ประกาศ/จัดท�ำประกาศรายงาน
การรับจ่ายเงินประจ�ำปีสิ้นสุดงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ส่งให้
กับผู้ก�ำกับดูแล ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันประกาศ
๓. จัดท�ำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ๑
ประจ�ำปี ๒๕๖๒ ใช้ทนั ได้วนั ที่ ๑ ตุลาคม/ส่งส�ำเนางบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปีทไี่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ประกาศใช้แล้วส่งให้ผกู้ ำ� กับ
ดูแลเกิน ๑๕ วันนับแต่วันประกาศ/จัดท�ำประกาศรายงาน
การรั บ จ่ า ยเงิ น ประจ� ำ ปี สิ้ น สุ ด งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ส่งให้กับผู้ก�ำกับดูแล เกิน ๓๐ วันนับแต่วันประกาศ
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
๖๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๖๙. การตัง้ งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ใน
ประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ ๑. เกินร้อยละ ๑๕.๐๐ ขึ้นไป
๕
งบประมาณขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ๒. เกินร้อยละ ๑๐.๐๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕.๐๐
๓
พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ๓. เกินร้อยละ ๕.๐๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐.๐๐
๑
และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๔. ไม่เกินร้อยละ ๕.๐๐
๐
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท
๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๒๘ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
ค�ำอธิบาย :
- สูตรการค�ำนวณ
งบหมวดครุภัณฑ์ที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง x ๑๐๐
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๗๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานการขออนุมัติต่อผู้มีอ�ำนาจ
๒. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
๓. ประกาศและเอกสารการโอนงบประมาณรายจ่ายให้ผู้ก�ำกับดูแล
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๑ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒ และ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๒๘
ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
ค�ำอธิบาย :
๑. การโอนงบประมาณข้ามหมวดรายจ่าย เช่น การโอนงบประมาณ
จากหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ�ำ ไปเป็นหมวดค่าสาธารณูปโภค
ฯลฯ (การโอนข้ามหมวดทุกหมวด ให้คำ� นวณเป็นเกณฑ์การให้คะแนน
ทั้งหมด)
๒. กรณีโอนตามนโยบายรัฐบาล ไม่ตอ้ งน�ำมานับเกณฑ์การให้คะแนน
๓. การโอนเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ด�ำเนินการเองไม่ต้องน�ำมานับเกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๗๐. การโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปี ข้ามหมวด (ยกเว้น กรณี
โอนตามนโยบายรั ฐ บาล และ
การโอนเงินเหลือจ่ายจากการจัดซือ้
จัดจ้าง)
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. มีการโอนงบประมาณข้ามหมวด
รายจ่าย ไม่เกิน ๔ รายการ
๒. มีการโอนงบประมาณข้ามหมวด
รายจ่าย ๕ - ๗ รายการ
๓. มีการโอนงบประมาณข้ามหมวด
รายจ่าย ๘ - ๑๐ รายการ
๔. มีการโอนงบประมาณข้ามหมวด
รายจ่าย เกินกว่า ๑๐ รายการ

คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๕
๓
๑
๐

๓๕

หน่วยที่ ๓ การพัสดุ ข้อ ๗๑ – ๗๗ จ�ำนวน ๗ ข้อ
เป้าหมาย : เพื่อให้การด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
มีการด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ค�ำนึงถึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส�ำคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผน
การด�ำเนินงานและมีการตรวจสอบพัสดุในการปฏิบัติงานซึ่งจะท�ำให้การจัดซื้อจัดจ้าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้งเพื่อให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๗๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๗๑. การตรวจรั บ พั ส ดุ ง านจ้ า งก่ อ สร้ า ง
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จะต้ อ งตรวจผลงาน ภายใน ๓ วั น ท� ำ การ
๒. ใบจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
นั บ แต่ วั น ที่ ป ระธานกรรมการได้ รั บ ทราบ
๓. บั น ทึ ก รายงานการประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การส่งมอบงาน
การเห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม
เกณฑ์การให้คะแนน :
๔. หนังสือส่งมอบงานของผู้รับจ้าง
๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ร่วมกัน ๕
๕. ใบตรวจรั บ พั ส ดุ ข องคณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ ตรวจผลงาน น้อยกว่า ๓ วันท�ำการ นับแต่
ในงานจ้างก่อสร้าง
ประธานได้รับทราบการส่งมอบ ไม่น้อยกว่า
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๑๕ ของโครงการก่อสร้างทั้งหมด และ
๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ มีโครงการที่เหลือตรวจรับ ไม่เกิน ๓ วันท�ำการ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖
๓. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ มท
๐๘๐๘.๒/ว ๑๕๕๑ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
ค�ำอธิบาย :
๑. ทุกโครงการทีอ่ ยูใ่ นหมวดครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ตามข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ และการใช้เงินสะสม
๒. การตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการต้องตรวจรับ
ภายใน ๓ วันตามเกณฑ์การให้คะแนน ทั้งกรณีงานที่เป็น
ไปตามสัญญาและไม่เป็นไปตามสัญญา
๗๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ใบจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๓. บั น ทึ ก รายงานการประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น ที่ เ กี่ ย วกั บ
การเห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม
๔. หนังสือส่งมอบงานของผู้รับจ้าง
๕. ใบตรวจรั บ พั ส ดุ ข องคณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ
ในงานจ้างก่อสร้าง
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘
ค�ำอธิบาย :
๑. ทุ ก โครงการที่ อ ยู ่ ใ นหมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้างตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการใช้จ่ายเงินสะสม
๒. การจดบั น ทึ ก สภาพการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ รายงาน
ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ ท� ำ หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารสั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลง
จะต้องมีการบันทึกเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ ๑) ผู้รับจ้าง
๒) เหตุการณ์แวดล้อมรายวัน ๓) ผลการปฏิบัติงาน และ
๔) การหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงาน
๓. งานก่อสร้าง หมายรวมถึง ทุกงานจ้างในหมวดครุภณ
ั ฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รว่ มกันตรวจ ๓
ผลงานภายใน ๓ วันท�ำการ นับแต่ประธานได้
รับทราบการส่งมอบทุกโครงการในงานก่อสร้าง
๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ร่วมกัน ๑
ตรวจผลงานภายใน ๓ วันท�ำการ นับแต่ประธาน
ได้รับทราบการส่งมอบ ไม่ครบทุกโครงการใน
งานก่อสร้าง
๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รว่ มกันตรวจ ๐
ผลงานเกิน ๓ วันท�ำการ นับแต่ประธานได้รับ
ทราบการส่งมอบ
๗๒. การบั น ทึ ก การปฏิ บั ติ ง านของผู ้ รั บ จ้ า ง
โดยผูค้ วบคุมงานได้จดั ท�ำรายงานผลการปฏิบตั ิ
งานของผู ้ รั บ จ้ า งตามสั ญ ญาในวั น ก� ำ หนด
เริม่ งานและในวันทีก่ ำ� หนดส่งมอบงานแต่ละงวด
โดยได้รับรายงานว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่
ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ทำ� หน้าทีร่ บั ผิดชอบบริหารสัญญา
หรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงาน
จ้างก่อสร้างทราบภายใน ๓ วันท�ำการ นับแต่
วันถึงก�ำหนดนั้น ๆ
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. รายงานให้ ท ราบ ไม่ เ กิ น ๒ วั น ท� ำ การ
ทุกโครงการ
๒. รายงานให้ ท ราบภายใน ๓ วั น ท� ำ การ
ทุกโครงการ
๓. รายงานให้ ท ราบภายใน ๓ วั น ท� ำ การ
แต่ไม่ทุกโครงการ
๔. รายงานเกิน ๓ วันท�ำการ หรือไม่รายงาน

๕
๓
๑
๐
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๗๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ค�ำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
๒. รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ�ำปีที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้รับทราบแล้ว
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๑๕๕๑ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
ค�ำอธิบาย :
๑. การจ่ายพัสดุและการบ�ำรุงรักษาพัสดุน�ำไปสู่ผลและ
การติดติดตามผลให้เกิดการตรวจสอบพัสดุประจ�ำปี
๒. การจ่ายพัสดุ : ให้หวั หน้าหน่วยพัสดุทมี่ หี น้าทีเ่ กีย่ วกับ
การควบคุมพัสดุหรือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุเป็นผูส้ งั่ จ่ายพัสดุ และผูส้ งั่ จ่าย
พัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสาร
ประกอบ (ถ้ามี) แล้วลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครัง้ ทีม่ กี ารจ่าย
๓. การบ�ำรุงรักษา : ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุม
ดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพที่พร้อม
ใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้มีการจัดท�ำแผนการซ่อมบ�ำรุง
ที่เหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อมบ�ำรุงด้วย ในกรณี
ทีพ่ สั ดุเกิดการช�ำรุด ให้หน่วยงานของรัฐด�ำเนินการซ่อมแซม
ให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว
๗๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ใบจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๓. บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการ
เห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม
๔. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน (ให้ตรวจฎีกาจริงเท่านั้น ไม่อนุญาต
ให้ถ่ายเอกสาร)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๑๕๕๑ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๗๓. การตรวจสอบพัสดุประจ�ำปี ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบพัสดุคงเหลือ
มีตัวตนอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่
มีพสั ดุใดหมดความจ�ำเป็น ให้แต่งตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบ
ในการตรวจสอบพั ส ดุ แ ละรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้ง ภายใน ๓๐ วันท�ำการ
นับแต่วันเริ่มด�ำเนินการตรวจสอบพัสดุ
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. เจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบ
พัสดุเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้ง
ภายใน ๒๐ วันท�ำการ นับแต่วันเริ่มด�ำเนินการ
ตรวจสอบพัสดุ
๒. เจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบ
พัสดุเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้ง
ภายใน ๓๐ วันท�ำการ นับแต่วันเริ่มด�ำเนินการ
ตรวจสอบพัสดุ
๓. เจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบ
พัสดุเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้ง
ภายหลัง ๓๐ วันท�ำการ นับแต่วันเริ่มด�ำเนินการ
ตรวจสอบพัสดุ
๔. เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ
ไม่ได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้ง

๕

๓

๑

๐

๗๔. การประหยั ด งบประมาณขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง
ทุกวิธแี ละมีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซือ้ จัดจ้าง
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. มี เ งิ น เหลื อ จ่ า ย จากการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
มากกว่าร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป
๒. มี เ งิ น เหลื อ จ่ า ยจากการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
มากกว่าร้อยละ ๕ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐
๓. มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน
ร้อยละ ๕
๔. ไม่มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง

๕
๓
๑
๐
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน

ค�ำอธิบาย :
๑. จัดซือ้ จัดจ้างทุกโครงการทีอ่ ยูใ่ นหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ า ย เงิ น อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ และ
การใช้จ่ายเงินสะสม
๒. กรณีวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่น�ำไปด�ำเนินการบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ แต่มิได้เขียนเป็น
โครงการให้นับเป็น ๑ โครงการ/กิจกรรม
๗๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ
การคัดเลือก
๒. การเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ของ ระบบจัดซือ้ จัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๒๙ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ค�ำอธิบาย :
๑. ระบบ e-GP (electronic Government
Procurement) หมายถึง ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๒. ในกรณี ที่ มี ก ารด� ำ เนิ น การในระบบ e-GP
ครบทุกงาน ให้ถือว่าได้ ๕ คะแนน
๗๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้ อ บั ญ ญั ติ / เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. การเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของศูนย์ขอ้ มูลการจัดซือ้
จัดจ้างภาครัฐ, ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และ
อื่น ๆ โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์
(เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๗๕๑ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เกณฑ์การประเมิน

๗๕. มีการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก และสาระส�ำคัญของสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีทไี่ ม่ได้ดำ� เนินการในระบบ
e-GP ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามรายละเอียด
แนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก และสาระส�ำคัญของสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. ล�ำดับที่
๒. เลขประจ�ำตัวผูเ้ สียภาษี/เลขประจ�ำตัวประชาชน
๓. ชื่อผู้ประกอบการ
๔. รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง
๕. จ�ำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง
๖. เอกสารอ้างอิง
๗. เหตุผลสนับสนุน
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. เผยแพร่ครบทุกไตรมาส และครบ ๗ องค์ประกอบ
๒. เผยแพร่สามไตรมาส และครบ ๗ องค์ประกอบ
๓. เผยแพร่สองไตรมาส และครบ ๗ องค์ประกอบ
๔. เผยแพร่หนึง่ ไตรมาส หรือไม่ครบทุกองค์ประกอบ
๗๖. กรณีงานซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเกินห้าแสนบาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ประกาศเผยแพร่ราคา
กลางตามแนวทางของกรมบัญชีกลางในเว็บไซต์
อย่างน้อย ๒ เว็บไซต์ขนึ้ ไปตามแบบและหลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนด
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการครบทุกโครงการและเผยแพร่มากกว่า
ที่ก�ำหนด
๒. ด�ำเนินการครบทุกโครงการและเผยแพร่ตามที่
ก�ำหนด
๓. ด�ำเนินการแต่ไม่ครบทุกโครงการหรือเผยแพร่
ไม่ครบตามที่ก�ำหนด
๔. ไม่ได้ด�ำเนินการ

คะแนน คะแนนที่ได้

๕
๓
๑
๐

๕
๓
๑
๐
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน

ค�ำอธิบาย :
๑. มากกว่าทีก่ ำ� หนดของการเผยแพร่ ๒ เว็บไซต์ (เว็บไซต์หลัก ได้แก่
ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th)
และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เช่น เว็บไซต์ของส�ำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด/จังหวัด/อ�ำเภอ ฯลฯ
๒. หลักการการเปิดเผยและเผยแพร่ ต้องมีการเผยแพร่ข้อมูล
ดังต่อไปนี้
๑) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๒) เอกสารประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง
๓) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
๔) สัญญา
๓. กรณีทอี่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่มกี ารจัดซือ้ จัดจ้างทีม่ วี งเงิน
เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ตัดฐานการประเมิน
๗๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก�ำหนดราคากลาง
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการก�ำหนดราคากลาง
๓. เอกสารที่ได้รับการเห็นชอบราคากลางจากผู้บริหารท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๒๕๓๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ค�ำอธิบาย :
ราคากลาง หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานส�ำหรับเปรียบเทียบ
ราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ย่ืนเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง
ตามล�ำดับ ดังต่อไปนี้
(๑) ราคาที่ได้มาจากการค�ำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ราคากลางก�ำหนด
(๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชี
กลางจัดท�ำ
(๓) ราคามาตรฐานที่ส�ำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่น
ก�ำหนด
(๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
(๕) ราคาที่ เ คยซื้ อ หรื อ จ้ า งครั้ ง หลั ง สุ ด ภายในระยะเวลา
สองปีงบประมาณ
(๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของ
หน่วยงานของรัฐนั้น

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน คะแนนที่ได้

๗๗. การด�ำเนินการเกีย่ วกับราคากลาง
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการก�ำหนด
ราคากลาง
๒. คณะกรรมการก�ำหนดราคากลาง
มีการประชุมเพื่อก�ำหนดราคากลาง
๓. มีการขออนุมตั เิ ห็นชอบราคากลาง
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการครบ ๓ ข้อ
๒. ด�ำเนินการ ๒ ข้อ
๓. ด�ำเนินการ ๑ ข้อ
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐
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คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๕๐

หน่วยที่ ๔ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การจัดท�ำบัญชี และรายงานการเงิน ข้อ ๗๘ – ๘๗ จ�ำนวน ๑๐ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีการเบิกจ่ายงบประมาณในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ�ำปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีการจัดท�ำแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายจริง มีการจัดท�ำบัญชี และรายงานการเงินเป็นปัจจุบันในระบบ e-LAAS
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
๑. การบริหารงบประมาณรายจ่าย ข้อ ๗๘ – ๘๒ จ�ำนวน ๕ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๗๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานรับ – จ่ายเงินสด ประจ�ำเดือนกันยายน ๒๕๖๒
๒. ทะเบียนรายรับ - รายจ่าย
๓. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน (ให้ตรวจฎีกาจริงเท่านัน้ ไม่อนุญาตให้ถา่ ยเอกสาร)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ
๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
ค�ำอธิบาย :
การค�ำนวณ : ร้อยละของจ�ำนวนงบประมาณรายจ่าย ที่เบิกจ่ายได้
จริง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน๒๕๖๑ เปรียบเทียบกับรายได้/รายรับจริง
ประกอบด้วย
๑. รายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง
๒. รายได้รัฐจัดเก็บและจัดสรรให้/รายได้รัฐจัดเก็บและแบ่งเพิ่มให้
๓. เงินอุดหนุนทั่วไปที่ก�ำหนดในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๗๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
รายจ่ายตามรายงานรับ-จ่ายเงินสดประจ�ำเดือนเมือ่ สิน้ ปีงบประมาณ
เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่าย
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๘
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๖๐๙
ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘
ค�ำอธิบาย :
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้จ่ายเงินเกินแผนฯ ถือเบิกจ่าย
ไม่เป็นไปตามแผน

๒๕

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๗๘. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
เบิกจ่ายเงินงบประมาณในข้อบัญญัต/ิ
เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป
๒. ร้อยละ ๘๕ – ๘๙.๙๙
๓. ร้อยละ ๗๕ – ๘๔.๙๙
๔. น้อยกว่าร้อยละ ๗๕.๐๐

๗๙. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
มี ก ารจั ด ท� ำ แผนการใช้ จ ่ า ยเงิ น
ต่อหน่วยงานคลังทุก ไตรมาส และ
เบิกจ่ายเงิน ๔ ประเภท (ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง) เป็นไปตามแผน
การใช้จ่ายเงิน
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. ประเภทค่าตอบแทน
๒. ประเภทค่าใช้สอย
๓. ประเภทค่าวัสดุ
๔. ประเภทค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

๕
๓
๑
๐

๕
๓
๑
๐
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน เกณฑ์การให้คะแนน :
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. เป็ น ไปตามแผน ๔ ประเภท ๕
ได้ร้อยละ ๘๐
๒. เป็นไปตามแผน ๓ ประเภท ๓
ได้ร้อยละ ๘๐
๓. เป็นไปตามแผน ๑ - ๒ ประเภท ๑
ได้ร้อยละ ๘๐
๔. ไม่มีการด�ำเนินการหรือไม่เป็น ๐
ไปตามแผน
๘๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๘๐. การกันเงินงบประมาณรายจ่าย
๑. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นฯ
ประจ�ำปีและงบประมาณรายจ่าย
๒. บันทึกอนุมัติให้กันเงิน กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ในหมวดค่าครุภัณฑ์ เพิ่มเติม กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพันใน
ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง เปรียบเทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี และ หมวดครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
เป็นอัตราร้อยละของงบประมาณ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
รายจ่ายประจ�ำปี และงบประมาณ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน รายจ่ายเพิ่มเติม
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง เกณฑ์การให้คะแนน :
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑. ไม่มีการกันเงิน
๕
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ๒. กันเงินไม่เกิน ร้อยละ ๕
๓
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๙
๓. กันเงินไม่เกิน ร้อยละ ๑๐
๑
ค�ำอธิบาย :
๔. กันเงินเกิน ร้อยละ ๑๐
๐
วัตถุประสงค์ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินการก่อหนี้
ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้ตามสัญญาจ้าง
๘๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๘๑. การวางฎีกาเบิกจ่ายเงินของ
๑. ใบตรวจรับพัสดุ (ตรวจเอกสารจริง)
หน่วยงานผู้เบิกอย่างช้าไม่เกิน ๕
๒. ใบตรวจรับงาน (ตรวจเอกสารจริง)
วัน นับจากวันทีไ่ ด้ตรวจรับทรัพย์สนิ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
หรือตรวจรับงานถูกต้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง เกณฑ์การให้คะแนน :
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑. วางฎีกาใน ๕ วันนับจากวันที่ ๕
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ได้ตรวจรับทรัพย์สนิ หรือตรวจรับงาน
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๗
ถูกต้อง
ค�ำอธิบาย :
๒. วางฎีกาเกิน ๕ วันนับจากวันที่ ๐
ดูจากวันที่กรรมการได้ตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับงาน
ได้ตรวจรับทรัพย์สนิ หรือตรวจรับงาน
วัตถุประสงค์
ถูกต้อง
เพือ่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ วางฎีกาเบิกจ่ายเงินให้กบั เจ้าหนี้
หรือผู้มีสิทธิรับเงิน เป็นไปตามระเบียบฯ อย่างรวดเร็ว
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๘๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
หลั ก ฐานการเบิ ก จ่ า ย หรื อ สรุ ป รายงานการเบิ ก จ่ า ยภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ไม่รวมการกันใบเหลื่อมปี)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๓
ค�ำอธิบาย :
๑. สูตรการค�ำนวณ
จ�ำนวนเงินที่เบิกจ่าย x ๑๐๐
จ�ำนวนใบที่ก่อหนี้ตามสัญญา
๒. มิใช่รายจ่ายประจ�ำ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๘๒. การใช้ จ ่ า ยงบประมาณราย
จ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่ ง ก่อ สร้ า ง พิ จ ารณาจากการ
เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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

คะแนนเต็ม
๒๕
คะแนนที่ได้
หน่วยที่ ๔ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การจัด�ำทบัญชี และรายงานการเงิน ข้อ ๗๘ - ๘๗ จ�ำนวน ๑๐ ข้อ
๒. การจัดท�ำบัญชีและรายงานการเงิน ข้อ ๘๓ – ๘๗ จ�ำนวน ๕ ข้อ
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๘๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๘๓. การบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบันและจัดท�ำ
บันทึกเสนอรายงานการเงินประจ�ำเดือน
รายงานการเงิ น ประจ� ำ เดื อ นเสนอผู ้ บ ริ ห าร
ท้องถิ่นได้ในเดือนถัดไป โดยเฉลี่ย
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไข เกณฑ์การให้คะแนน :
๕
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๑. ภายใน ๕ วันท�ำการ
๓
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ ๒. ภายใน ๖ - ๑๐ วันท�ำการ
๑
ว ๖๕๙ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖
๓. ภายใน ๑๑ - ๑๕ วันท�ำการ
๐
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ ๔. เกินกว่า ๑๕ วันท�ำการ
ว ๒๒๙๙ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๐๘.๔/
ว ๒๔๓๑ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๐๘.๔/
ว ๒๙๗ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๖. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๐๘.๔/
ว ๓๘๒๒ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒
ค�ำอธิบาย :
วัตถุประสงค์ เป็นการเร่งรัดการจัดท�ำรายงานการเงิน
ประจ�ำเดือน เพือ่ ให้ผบู้ ริหารมีขอ้ มูลใช้ในการบริหารงานต่อไป
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๘๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานประมาณการรายรั บ -รายจ่ า ยจากระบบ
e-LAAS ที่เมนูระบบงบประมาณ > อนุมัติข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ
๒. รายงานการโอนงบประมาณการโอนเปลีย่ นแปลง/การ
แก้ไข ค�ำชีแ้ จงงบประมาณ จากระบบ e-LAAS ทีเ่ มนูระบบ
งบประมาณ > รายงาน > การโอนเปลี่ยนแปลง/การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค�ำชี้แจงงบประมาณ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗
ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๕๙๑๒
ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
ค�ำอธิบาย :
การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย เป็น
หลักการส�ำคัญที่สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความจ�ำเป็น ต้องโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบ
ประมาณรายจ่าย ที่ได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปี หรืองบประมาณอืน่ ๆ ทีไ่ ด้รบั จัดสรรให้ดำ� เนินการ
เพื่อแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ
การให้บริการ การบริหารสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
การพัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี การศึกษา หรือ
ตามอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้อง
แสดงเหตุผล ความจ�ำเป็น หรือความเหมาะสม โดยค�ำนึง
ถึงความประหยัด ความคุ้มค่า ความโปร่งใส
๘๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ตรวจสอบด้านรายรับจากสมุดเงินสดรับ/ทะเบียน
รายรับที่บันทึกบัญชีมือ
๒. น�ำไปเปรียบเทียบกับสมุดเงินสดรับ/ทะเบียนเงิน
รายรับ ที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-LAAS ที่เมนู ระบบข้อมูล
รายรับ> สมุดเงินสดรับ/ทะเบียนต่าง ๆ > สมุดเงินสดรับ/
ทะเบียนเงินรายรับ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น
การเบิ ก จ่ า ยเงิ น การฝากเงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๕

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๘๔. การจั ด ท� ำ งบประมาณรายจ่ า ยประจ� ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี และ ๕
มีการบันทึกการโอนและหรือการเปลี่ยนแปลง
ค�ำชี้แจงงบประมาณในระบบ ภายใน ๑ วัน
ท�ำการ นับจากวันที่ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ/เห็นชอบ
๒. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี และ ๓
มีการบันทึกการโอนและหรือการเปลี่ยนแปลง
ค�ำชี้แจงงบประมาณในระบบ ภายใน ๓ วัน
ท�ำการนับจากวันที่ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ/เห็นชอบ
๓. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี และ ๑
มีการบันทึกการโอนและหรือการเปลี่ยนแปลง
ค�ำชี้แจงงบประมาณในระบบ ภายใน ๕ วัน
ท�ำการ นับจากวันที่ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ/เห็นชอบ
๔. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี และ ๐
มีการบันทึกการโอนและหรือการเปลี่ยนแปลง
ค�ำชี้แจงงบประมาณในระบบ เกิน ๕ วันท�ำการ
นับจากวันที่ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ/เห็นชอบ

๘๕. การด�ำเนินการรับ และบันทึกข้อมูลใน
ระบบ e-LAAS
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ออกใบเสร็จรับเงิน/หลักฐานการรับเงิน
ใบน�ำส่งเงิน และใบส�ำคัญสรุปใบน�ำส่งเงินจาก
ระบบบั ญ ชี ค อมพิ ว เตอร์ ข ององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) โดยใช้เอกสารในระบบ
ครบถ้วน ในปี ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน
๒. ออกใบเสร็จรับเงิน/หลักฐานการรับเงิน
ใบน�ำส่งเงิน และใบส�ำคัญสรุปใบน�ำส่งเงินจาก
ระบบบั ญ ชี ค อมพิ ว เตอร์ ข ององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) โดยใช้เอกสารในระบบ
คู่กับเอกสารในมือ ครบถ้วน ในปี ๒๕๖๒ จนถึง
ปัจจุบัน

๕

๓
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๕๙๑๒ ๓. ออกใบเสร็จรับเงิน/หลักฐานการรับเงิน ๑
ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
ใบน� ำ ส่ ง เงิ น และใบส� ำ คั ญ สรุ ป ใบน� ำ ส่ ง เงิ น
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ จากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ว ๓๓๖๙ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) โดยใช้เอกสารในระบบ
ไม่ครบถ้วนในปี ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน
๔. ไม่มกี ารออกใบเสร็จรับเงิน/หลักฐานการรับ ๐
เงิน ใบน�ำส่งเงิน และใบส�ำคัญสรุปใบน�ำส่งเงิน
จากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
ค�ำอธิบาย :
๑. กรณีมีการด�ำเนินการ หมายถึง ใช้งานในระบบ ตามวัน เวลาจริง
๒. กรณีบันทึก หมายถึง การน�ำข้อมูลการรับเงินมาด�ำเนินการในระบบย้อนหลัง
๓. คณะท�ำงาน ตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูล ณ วันที่เข้าตรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. e-LAAS : e-LAAS (Electronic Local Administrative Accounting System) เรียกย่อว่า อี-ลา-แอส หมายถึง ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีจ่ ดั ท�ำขึน้ เพือ่ ให้บคุ ลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สามารถจัดท�ำข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่าย วางฎีกาเบิกจ่าย เมื่อมีรายการที่ต้องจ่าย จ่ายเงินทุกครั้งที่มีการรับจริงทุกประเภท จัดซื้อ/จ้าง ที่ต้องซื้อ/จ้าง ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลผู้เสียภาษี จัดท�ำเช็คเพื่อให้ระบบลงบัญชีและออกรายงานการเงินและตรวจสอบได้ทุกวันซึ่งท�ำให้ผู้จัดสรรงบประมาณและผู้ใช้จ่าย
งบประมาณ สามารถตรวจสอบ ติดตามและรายงานผลได้อย่างรวดเร็ว เป็นปัจจุบัน ดังนั้น ภาพรวมของระบบ e-LAAS จึงจัดท�ำขึ้นเพื่อ
รองรับระบบ e-Government ของภาครัฐ อันเป็นผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศมีการบริหารงานที่คล่องตัวมากขึ้น รวมถึง
การบริหารงบประมาณทีส่ ะดวกรวดเร็ว ซึง่ ระบบดังกล่าวสามารถเชือ่ มโยงข้อมูลในระดับท้องถิน่ และระดับประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
สอดคล้องกับนโยบาย ปฏิรูประบบบัญชีภาครัฐ หน่วยงานที่รับผิดชอบระบบนี้ คือ ส�ำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.)
๘๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๘๖. การด�ำเนินการจ่ายเงินและบันทึกข้อมูล
๑. ตรวจสอบด้านรายจ่ายจากสมุดเงินสดจ่าย
ในระบบ e-LAAS
๒. น�ำไปเปรียบเทียบกับสมุดเงินสดจ่ายทะเบียนต่างๆ เกณฑ์การให้คะแนน :
ทีบ่ นั ทึกข้อมูลในระบบ e-LAAS ทีเ่ มนู ระบบข้อมูลรายรับ> ๑. จั ด ท� ำ ฎี ก า และรายงานการจั ด ท� ำ เช็ ค / ๕
สมุดเงินสดจ่าย/ทะเบียนต่างๆ > สมุดเงินสดจ่าย
ใบถอน จากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) โดยใช้เอกสาร
๑. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น ในระบบ ครบถ้วนในปี ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน
การเบิ ก จ่ า ยเงิ น การฝากเงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และ ๒. จั ด ท� ำ ฎี ก า และรายงานการจั ด ท� ำ เช็ ค / ๓
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ใบถอน จากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS) โดยใช้เอกสาร
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ในระบบ คูก่ บั เอกสารในมือ ครบถ้วนในปี ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๕
จนถึงปัจจุบัน
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๕๙๑๒ ๓. จั ด ท� ำ ฎี ก า และรายงานการจั ด ท� ำ เช็ ค / ๑
ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
ใบถอน จากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) โดยใช้เอกสาร
ว ๓๓๖๙ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
ในระบบ ไม่ครบถ้วนในปี ๒๕๖๒
๔. ไม่มีการจัดท�ำฎีกา และรายงานการจัดท�ำ ๐
เช็ค/ใบถอน จากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน

ค�ำอธิบาย :
๑. กรณีมกี ารด�ำเนินการ หมายถึง ใช้งานในระบบตามวัน
เวลาจริง
๒. กรณี บั น ทึ ก หมายถึ ง การน� ำ ข้ อ มู ล การจ่ า ยเงิ น
มาด�ำเนินการในระบบย้อนหลัง
๓. คณะท�ำงานฯ ตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูล ณ วันที่
เข้าตรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๘๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ตรวจสอบการปิดบัญชีและการจัดท�ำงบแสดงฐานะ
การเงินประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในระบบ e-LAAS ทีเ่ มนูระบบ
บัญชี > รายงานงบการเงิน> รายงานประจ�ำปี > งบแสดง
ฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบ>งบแสดงฐานะการเงิน
๒. ตรวจสอบหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ทีเ่ มนูระบบบัญชี > รายงานงบการเงิน> รายงานประจ�ำปี >
งบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบ > หมายเหตุ
ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น
การเบิ ก จ่ า ยเงิ น การฝากเงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๕
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๕๙๑๒
ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๐๘.๔/
ว ๓๓๖๙ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน คะแนนที่ได้

๘๗. การปิดบัญชีและจัดท�ำงบแสดงฐานะการ
เงินประจ�ำปี ๒๕๖๒ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. ปิดบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ปี ๒๕๖๒
มีงบทดลองตรง
๒. มีหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ถูกต้อง
ได้แก่ งบทรัพย์สิน
๓. มีหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ถูกต้อง
ได้แก่ รายจ่ายค้างจ่าย
๔. มีหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ถูกต้อง
ได้แก่ รายได้จากรัฐบาลค้างรับ
๕. มีหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ถูกต้อง
ได้แก่ ลูกหนี้ค่าภาษี
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการครบ ๕ ข้อ
๒. ด�ำเนินการ ๓ - ๔ ข้อ
๓. ด�ำเนินการ ๑ - ๒ ข้อ
๔. ปิดบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ปี ๒๕๖๒
แต่งบทดลอง หรือหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ไม่ถูกต้อง

๕
๓
๑
๐

ค�ำอธิบาย :
๑. งบทดลอง (Trial Balance) คือ งบที่ท�ำขึ้นเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชีแต่การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวัน
ทั่วไป การผ่านรายการ จากสมุดรายวันทั่วไป ไปบัญชีแยกประเภท และการหายอดคงเหลือด้วยดินสอจากรายการค้าทุกรายการผล
รวมด้านเดบิต ของทุกบัญชี ควรจะต้องเท่ากับผลรวมด้านเครดิตของทุก ๆ บัญชีหลังจากผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไป ไปยังบัญชี
แยกประเภทแล้ว ขั้นต่อไปคือ การหายอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทโดยทั่วไปนิยม หาด้วยดินสอ (Pencil Footing) เพื่อป้องกัน
การผิดพลาด และหากต้องการแก้ไขก็จะท�ำได้โดยสะดวก
๒. การหายอดคงเหลือ (๑) หายอดรวม ทางด้านเดบิตและเครดิตของบัญชีทุกบัญชี ในแยกประเภท (๒) น�ำยอดรวมทั้งสองด้านมาลบ
เพื่อหายอดคงเหลือ (๓) น�ำผลลัพธ์ที่ได้ไปเขียนไว้ทางด้านที่เหลืออยู่คือด้านที่มากกว่า
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓ 27

คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๐

หน่วยที่ ๕ บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้อ ๘๘ – ๘๙ จ�ำนวน ๒ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหลักประกันความมั่นคงของชีวิตให้กับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพนักงานเทศบาล
พนักงานส่วนต�ำบล พนักงานเมืองพัทยา และลูกจ้างประจ�ำ ในการได้รับบ�ำเหน็จบ�ำนาญอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามสิทธิที่พึงมี พึงได้
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๘๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๘๘. การส่งเงินสมทบกองทุนบ�ำเหน็จ
๑. ประมาณการรายรับตามข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัตงิ บประมาณ บ�ำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
รายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครบถ้วน
๒. รายจ่ายบ�ำเหน็จบ�ำนาญฯ (ไม่อนุญาตให้ถ่ายเอกสาร)
ถู ก ต้ อ งตามอั ต ราและระยะเวลาที่
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายก�ำหนด
๑. พระราชบัญญัติบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๐๐ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา ๖
เกณฑ์การให้คะแนน :
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ�ำเหน็จบ�ำนาญ ๑. จัดส่งครบถ้วนถูกต้องภายในระยะ ๕
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๘
เวลาที่ก�ำหนด (เดือนธันวาคม ๒๕๖๑)/
๓. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๔๒)
หรือไม่ต้องจัดส่งเนื่องจากองค์กรปกครอง
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ ส่วนท้องถิ่นมีภาระที่จะต้องจ่ายบ�ำเหน็จ
ว ๓๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
บ�ำนาญสูงกว่ายอดเงินสมทบที่ต้องจัดส่ง
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ และต้องรายงานจังหวัด เพือ่ ขอโอนเงินเพิม่
ว ๓๔๖๖ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
ประจ�ำปีงบประมาณ
ค�ำอธิบาย :
๒. จั ด ส่ ง ครบถ้ ว น แต่ เ กิ น ระยะเวลา
๑. การส่งเงินสมทบให้คำ� นวณจากประมาณ การรายรับตามข้อ ที่กฎหมายก�ำหนด
๓
บัญญัต/ิ เทศบัญญัตขิ องงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ ๓. จัดส่งแล้ว แต่ไม่ครบถ้วน โดยส่งเกิน
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยไม่ต้องน�ำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มี หรือส่งขาดไม่เกิน ๑๐๐ บาท
๑
ผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน มารวมค�ำนวณ กรณีส่งเงินครบถ้วน ๔. ยังไม่ได้จัดส่ง หรือส่งแล้วโดยส่งเกิน
ถูกต้องให้รวมหมายถึง กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเงิน หรือส่งขาด เกินกว่า ๑๐๐ บาท ขึ้นไป
๐
สมทบขาดหรือเกิน ไม่ถงึ ๑ บาท (ตัง้ แต่ ๐.๐๑ บาท ถึง ๐.๙๙ บาท)
ให้ถือว่าได้ส่งเงินสมทบครบถ้วนถูกต้อง
๒. มีภาระที่จะต้องจ่ายบ�ำเหน็จบ�ำนาญสูงกว่ายอดเงินสมทบ
ที่ต้องจัดส่ง หมายถึง กรณีมีรายจ่ายที่ต้องจ่ายเป็นค่าบ�ำเหน็จ
บ�ำนาญให้กับข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือทายาทผู้มีสิทธิและ
จ�ำนวนเงินที่หักไว้จ่ายไม่เพียงพอ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขอโอนเงิ น จากกองทุ น ฯ โดยท� ำ หนั ง สื อ รายงานผ่ า นจั ง หวั ด
พร้อมจัดส่งหลักฐานการขอโอนเงิน ก.บ.ท.
๘๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๘๙. การจัดส่งเงินสมทบกองทุนบ�ำเหน็จ
ส�ำเนาใบโอนหรือส�ำเนาเช็ค/ดราฟท์ (Draft)/ใบเสร็จรับเงิน บ�ำนาญส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
ส่วนท้องถิ่น ย้อนหลัง ๕ ปี (ประจ�ำ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)
๑. พระราชบัญญัติบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๐๐ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา ๖
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน
๒. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๔๒)
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๖ ข้อ ๘
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๕/
ว ๓๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๕/
ว ๓๔๖๖ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. จั ด ส่ ง ครบถ้ ว นถู ก ต้ อ งเป็ น ประจ� ำ ๕
ทุกปี ไม่มีค้างส่ง
๒. จัดส่งเป็นประจ�ำทุกปี แต่มียอดค้าง ๓
ส่วนที่ขาด และน�ำส่งส่วนที่ขาดภายใน
ปีงบประมาณนั้น ๆ
๓. ค้างส่งส่วนที่ขาด ๑ ปีงบประมาณ
๑
๔. ค้างส่งส่วนทีข่ าดเกิน ๑ ปีงบประมาณ ๐

ค�ำอธิบาย :
๑. เช็ค : หนังสือตราสาร ซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้สั่งจ่าย สั่งธนาคารให้ใช้เงินจ�ำนวนหนึ่งเมื่อทวงถามให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งหรือ
ให้ใช้ตามค�ำสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับเงิน
๒. ดราฟต์ (Draft) : ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) หรือที่เรานิยมเรียกกันว่า ดราฟท์ (Draft) นั้น คือขั้นตอนในการเรียกเก็บหรือ
ช�ำระเงินค่าสินค้า ต่าง ๆ โดยก�ำหนดเรียกเก็บเงินผ่านเอกสารงซื้อส�ำคัญ นั่นคือ ตั๋วแลกเงิน หรือ ดราฟท์ (Draft)
๓. ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange : ตราสารซึ่งปราศจากเงื่อนไข ซึ่งบุคคลหนึ่งคือผู้สั่งจ่ายให้ผู้จ่าย (เช่นธนาคาร) จ่ายเงินให้กับผู้มีชื่อ
ที่ระบุในตราสารนั้นหรือผู้ถือตราสารนั้น ตามจ�ำนวนเงินและในเวลาที่ระบุในตราสารนั้น
๔. ตั๋วแลกเงินธนาคาร (Bank Draft) : ตั๋วแลกเงินที่มีค�ำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรของธนาคารหนึ่ง สั่งให้ธนาคารอีกแห่งหนึ่ง จ่ายเงิน
แก่บุคคลที่สาม เมื่อทวงถาม
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๒๕

หน่วยที่ ๖ ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานการเงินและการคลัง ข้อ ๙๐ – ๙๔ จ�ำนวน ๕ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีลดปัญหาข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบทั้งด้านการพัสดุ การจัดท�ำงบประมาณรายจ่าย
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๙๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๙๐. การทั ก ท้ ว งด้ า นการ
๑. ตรวจสอบหลักฐานข้อทักท้วงที่เป็นลายลักษณ์อักษรของ ส�ำนักงาน พั ส ดุ ป ระจ� ำ ปี ง บประมาณ
การตรวจเงินแผ่นดิน/จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ จากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
๒. บั น ทึ ก รายงานผลการตรวจสอบภายในประจ� ำ ปี หรื อ รายไตรมาส
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน :
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ไม่มี
๕
๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ๒. มี ๑ เรื่อง
๓
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. มี ๒ เรื่อง
๑
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณขององค์กรปกครอง ๔. มี ๓ เรื่องขึ้นไป
๐
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๓๔
๓. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น การเบิ ก จ่ า ยเงิ น
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
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ข้อ

การตรวจสอบการประเมิน

ค�ำอธิบาย :
๑. กรณีสำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เข้าตรวจ แต่ยงั ไม่แจ้งผลการตรวจ ให้ถอื ว่าไม่มขี อ้ ทักท้วง
๒. กรณีไม่มีหน่วยงานลงตรวจสอบ ให้ตัดฐานการประเมิน
๓. นับเฉพาะข้อทักท้วงที่มีการแจ้งผลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๙๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ตรวจสอบหลั ก ฐานข้ อ ทั ก ท้ ว งที่ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรของส� ำ นั ก งาน
การตรวจเงินแผ่นดิน/จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
๒. บันทึกรายงานผลการตรวจสอบภายในประจ�ำปีหรือรายไตรมาสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๑๕
ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๒๘ ลงวันที่
๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
ค�ำอธิบาย :
๑. กรณีสำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เข้าตรวจ แต่ยงั ไม่แจ้งผลการตรวจ ให้ถอื ว่าไม่มขี อ้ ทักท้วง
๒. กรณีไม่มีหน่วยงานลงตรวจสอบ ให้ตัดฐานการประเมิน
๓. นับเฉพาะข้อทักท้วงที่มีการแจ้งผลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๙๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ตรวจสอบหลั ก ฐานข้ อ ทั ก ท้ ว งที่ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรของส� ำ นั ก งาน
การตรวจเงินแผ่นดิน /จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
๒. บันทึกรายงานผลการตรวจสอบภายในประจ�ำปีหรือรายไตรมาสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน และที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕
๒. พระราชบัญญัติภาษีบ�ำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘
๓. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐
๔. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๕. กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท�ำขึ้นเป็นข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น
๖. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๑๕
ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐
ค�ำอธิบาย :
๑. กรณีสำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เข้าตรวจ แต่ยงั ไม่แจ้งผลการตรวจ ให้ถอื ว่าไม่มขี อ้ ทักท้วง
๒. กรณีไม่มีหน่วยงานลงตรวจสอบ ให้ตัดฐานการประเมิน
๓. นับเฉพาะข้อทักท้วงที่มีการแจ้งผลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน คะแนนที่ได้

๙๑. การทักท้วงด้านการจัดท�ำ
งบประมาณรายจ่าย ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
และงบประมาณรายจ่ า ย
เพิ่ ม เติ ม จากหน่ ว ยงานที่
มีหน้าที่ตรวจสอบ
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ไม่มี
๒. มี ๑ เรื่อง
๓. มี ๒ เรื่อง
๔. มี ๓ เรื่องขึ้นไป

๕
๓
๑
๐

๙๒.การทักท้วงด้านการจัดเก็บ
รายได้ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ จากหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ไม่มี
๒. มี ๑ เรื่อง
๓. มี ๒ เรื่อง
๔. มี ๓ เรื่องขึ้นไป

๕
๓
๑
๐
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ข้อ
การตรวจสอบการประเมิน
๙๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ตรวจสอบหลั ก ฐานข้ อ ทั ก ท้ ว งที่ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรของส� ำ นั ก งาน
การตรวจเงินแผ่นดิน/จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
๒. บันทึกรายงานผลการตรวจสอบภายในประจ�ำปีหรือรายไตรมาสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๓๔
๓. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น การเบิ ก จ่ า ยเงิ น
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๑๕
ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐
ค�ำอธิบาย :
๑. กรณีสำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เข้าตรวจ แต่ยงั ไม่แจ้งผลการตรวจ ให้ถอื ว่าไม่มขี อ้ ทักท้วง
๒. กรณีไม่มีหน่วยงานลงตรวจสอบ ให้ตัดฐานการประเมิน
๓. นับเฉพาะข้อทักท้วงที่มีการแจ้งผลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๙๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อทักท้วงและการด�ำเนินการตามข้อทักท้วงของส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน/จังหวัด/บุคลากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
๒. บันทึกรายงานผลการตรวจสอบภายในประจ�ำปีหรือรายไตรมาสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น การเบิ ก จ่ า ยเงิ น
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๑๕
ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐
ค�ำอธิบาย :
๑. การนับวันทีด่ ำ� เนินการตามข้อทักท้วงของหน่วยทีต่ รวจสอบและด�ำเนินการ
แจ้งให้ทราบ ให้นับวันสุดท้ายที่ผู้บริหารท้องถิ่นลงนาม
๒. กรณีสำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เข้าตรวจ แต่ยงั ไม่แจ้งผลการตรวจ ให้ถอื ว่าไม่มขี อ้ ทักท้วง
๓. กรณีไม่มีหน่วยงานลงตรวจสอบ ให้ตัดฐานการประเมิน
๔. นับเฉพาะข้อทักท้วงที่มีการแจ้งผลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๙๓. มี ก ารทั ก ท้ ว งด้ า น
การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ประจ� ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จากหน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่
ตรวจสอบ
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ไม่มี
๒. มี ๑-๒ เรื่อง
๓. มี ๓-๔ เรื่อง
๔. มี ๕ เรื่องขึ้นไป

๕
๓
๑
๐

๙ ๔ . มี ก า ร ด� ำ เ นิ น ก า ร
ตามข้อทักท้วงของหน่วยที่
ตรวจสอบและด� ำ เนิ น การ
แจ้งให้ทราบครบ ทุกเรื่อง
(ด้ า นงบประมาณ/พั ส ดุ /
การเบิกจ่ายเงิน/การจัดเก็บ
รายได้)
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�ำเนินการภายใน ๖๐ วัน
๒. ด�ำเนินการภายใน ๙๐ วัน
๓. ด�ำเนินการภายใน ๑๒๐ วัน
๔. ด� ำ เนิ น การแต่ ไ ม่ ค รบ
ทุกเรือ่ งหรือไม่มกี ารด�ำเนินการ

๕
๓
๑
๐
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ด้านที่ ๓ การบริหารการเงินและการคลัง ข้อ ๔๕ - ๙๔
หน่วยที่ ๑ การจัดเก็บรายได้ ข้อ ๔๕-๕๐
หน่วยที่ ๒ การจัดท�ำงบประมาณ ข้อ ๖๗-๗๐
หน่วยที่ ๓ การพัสดุ ข้อ ๗๑-๗๗
หน่วยที่ ๔ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การจัดท�ำบัญชีและรายงานการเงิน ข้อ ๗๘-๘๗
หน่วยที่ ๕ บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้อ ๘๘-๘๙
หน่วยที่ ๖ ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานการเงินและการคลัง ข้อ ๙๐-๙๔
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส�ำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
ข้อ ๔๕-๖๖ ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายชรินทร์ สัจจามั่น
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานนโยบายการคลังและพัฒนารายได้
					
โทร. ๐๘ ๑๙๓๘ ๒๕๙๘
๒. ว่าที่ ร.ต. ปริวรรต สมณะ นิติกรช�ำนาญการ โทร. ๐๘ ๑๒๕๐ ๒๐๖๕
๓. นายผจญ มหัญตปัญญ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญ โทร. ๐๘ ๖๘๒๙ ๖๙๖๑
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๒๐
ข้อ ๖๗-๗๐ ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายพงษ์ศักดิ์ กวีนันทชัย ผู้อ�ำนวยการกล่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
โทร. ๐๘ ๙๙๒๕ ๒๖๐๑
๒. นายธีรเณศ แสงแป้น
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช�ำนาญการ โทร. ๐๖ ๒๐๓๙ ๔๕๒๘
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๒
ข้อ ๗๑-๗๗ ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายพงษ์ศักดิ์ กวีนันทชัย ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
โทร. ๐๘ ๙๙๒๕ ๒๖๐๑
๒. นางสาวศิลิกา การดี
นักวิชาการเงินและบัญชีช�ำนาญการ โทร. ๐๘ ๓๕๗๐ ๑๗๙๙
๓. นายธีรเณศ แสงแป้น
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช�ำนาญการ โทร. ๐๖ ๒๐๓๙ ๔๕๒๘
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๒
ข้อ ๗๘-๘๒ ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายพงษ์ศักดิ์ กวีนันทชัย ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
					
โทร. ๐๘ ๙๙๒๕ ๒๖๐๑
๒. นางสาวเอ็นดู โชติกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีช�ำนาญการ โทร. ๐๘ ๑๒๙๐ ๔๒๐๑
๓. นายธีรเณศ แสงแป้น
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช�ำนาญการ โทร. ๐๖ ๒๐๓๙ ๔๕๒๘
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๔
ข้อ ๘๓-๘๗ ผู้รับผิดชอบ : ๑. นางสาวสรัญญา แปะทอง ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น
					
โทร. ๐๘ ๙๙๒๕ ๒๖๐๑
๒. นางสาววฤษสพร พิมพะสิงห์ นักวิชาการเงินและบัญชีช�ำนาญการ โทร. ๐๙ ๗๑๓๖ ๙๐๑๖
๓. นางสาวลลิดา ปกรณ์กาญจน์ นักวิชาการเงินและบัญชีช�ำนาญการ โทร. ๐๙ ๗๑๓๖ ๙๐๑๖
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๐๑, ๑๖๐๘
ข้อ ๘๘-๘๙ ผู้รับผิดชอบ : ๑. นางสาวศิดาภา พรธุวานนท์ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานบ�ำเหน็จบ�ำนาญและสวัสดิการ
					
โทร. ๐๘ ๙๖๒๐ ๙๘๘๓
๒. นางพิศมัย ศรีเมือง
นักวิชาการคลังช�ำนาญการ โทร. ๐๘๙ ๔๔๘๕ ๙๔๖๒
๓. นางฐาปณีย์ แก้วพัตร
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการ โทร. ๐๘ ๑๑๓๕ ๒๐๘๙
๔ นางสาวภคมน รักเสรี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โทร. ๐๘ ๖๙๘๖ ๙๑๗๑
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๖๙ ต่อ ๒๐๖
ข้อ ๙๐-๙๔ ผู้รับผิดชอบ : ๑. ว่าที่ ร.ต. ปริวรรต สมณะ นิติกรช�ำนาญการ โทร. ๐๘ ๑๒๕๐ ๒๐๖๕
๒. นางสาวเอ็นดู โชติกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีช�ำนาญการ โทร. ๐๘ ๑๒๙๐ ๔๒๐๑
โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๒๐ , ๑๕๒๔
32 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓

