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แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA) ประจ�าปี ๒๕๖๑

ด้านที่ ๓ การบริหารงานการเงินและการคลัง 
(รวม อบจ. ๓๙ ข้อ , เทศบาล/อบต. ๕๐ ข้อ)

เป้าหมาย : อปท.มกีารบรหิารงานการเงนิการคลงัทีม่ปีระสทิธภิาพ สามารถจดัเกบ็รายได้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
และมีรายได้เพิ่มขึ้น ลูกหนี้ลดลง มีการด�าเนินการด้านงบประมาณและพัสดุถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย โปร่งใส ไม่มีข้อทักท้วงที่เกี่ยวข้องกับด้านการบริหารงานการเงินและการคลังจาก 

             หน่วยงานตรวจสอบ

ชื่อ อปท. (อบจ./เทศบาล/อบต.) ………….……..…………………………..………………
อ�าเภอ ……………………..……………………………… จังหวัด ……………………..………………………………

หัวข้อประเมิน
อบจ. เทศบาล/อบต. คะแนนที่ได้

จ�านวน
ข้อ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

จ�านวน
ข้อ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

คะแนน %

๑. การจัดเก็บรายได้ 
      ๑.๑ กรณีประเมิน อบจ.  
      ๑.๒ กรณีประเมินเทศบาล/ อบต. 
๒. การจัดท�างบประมาณ
๓. การพัสดุ
๔. การบริหารการเงินและบัญชี 
     ๔.๑ การบริหารรายจ่าย
     ๔.๒ การจัดท�าบัญชีและรายงานการเงิน
๕.บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
๖. ผลสัมฤทธิ์
    ๖.๑ ข้อทักท้วง
    ๖.๒ การเพิ่มขึ้นของรายได้
          ๖.๒.๑ กรณีประเมิน อบจ.
          ๖.๒.๒ กรณีประเมินเทศบาล/อบต.
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รวม ๓๙ ๑๙๕ ๕๐ ๒๕๐

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

ปลัด/รองปลัด/ผอ.ส�านัก/กอง .......................................................
ลงชื่อ                                           ทีมประเมิน  ลงชื่อ                                           ทีมประเมิน
       (......................................................)           (......................................................)
ลงชื่อ                                           ทีมประเมิน  ลงชื่อ                                           ทีมประเมิน
       (......................................................)           (......................................................)
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คะแนนเต็ม ๒๐

คะแนนที่ได้

หมวด ๑ การจัดเก็บรายได้
หมวดย่อยที่ ๑ กรณีประเมิน อบจ. 

การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

- ให้ตรวจสอบจากข้อบัญญัติ อบจ. เพื่อจัดเก็บ
รายได้ทั้ง ๓ ประเภท, ส�าเนาใบเสร็จรับเงิน 
ที่แสดงว่าได้มีการจัดเก็บ
ค�าอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- มีแต่ไม ่ได ้จัดเก็บ หมายถึง มีการออก 
ข้อบัญญัติภาษีประเภทใดประเภทหนึ่งโดย
ก�าหนดอตัราภาษเีป็นร้อยละ ๐ หรอืมกีารชะลอ
การจัดเก็บ

- พ.ร.บ. อบจ. พ.ศ. ๒๕๔๐

๑.๑.๑ มีการออกข้อบัญญัติ อบจ. จัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนยีมบ�ารงุ อบจ. จากการค้าน�า้มนั, 
ยาสูบ และผู้เข้าพักในโรงแรม

เกณฑ์การให้คะแนน :
มีและได้จัดเก็บครบทั้ง ๓ ประเภท
มีและได้จัดเก็บ ๒ ประเภท
มีและได้จัดเก็บ ๑ ประเภท
มีแต่ไม่ได้จัดเก็บ

๕
๓
๑
๐

- ตรวจสอบจาก วนั/เดอืน/ปีที ่อปท. ได้รายงาน
ข้อมูลสถิติการคลังปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
ผ่านระบบฐานข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ซึ่งจะ
ต้องรายงานให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี ๓๑ ต.ค. 
๒๕๖๐ และระบบฐานข้อมูลกลางจะปิดระบบ
การรายงานข้อมูลภายในวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐
ค�าอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๒๑๗๘ 
ลว. ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูล
สถิติการคลังท้องถ่ิน ประจ�าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐

๑.๑.๒ การรายงานสถติกิารคลงัท้องถ่ินประจ�าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด 
สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เกณฑ์การให้คะแนน :
เร็วกว่าวันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๐
วันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๐
วันที่ ๑ - ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐
ส่งหลังจากวันที่ ๓๐ พ.ย.๒๕๖๐

๕
๓
๑
๐
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- ให้ตรวจสอบจากการประชาสมัพนัธ์การจดัเก็บ
ภาษีในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ 
เว็บไซต์ จดหมายข่าว ป้ายประชาสัมพันธ์  
สื่อสิ่งพิมพ์ หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย  
หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ และจดหมาย 
แจ้งผู้เสียภาษีโดยตรง เป็นต้น

๑.๑.๓ การประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และ 
วิธีการจัดเก็บภาษี

เกณฑ์การให้คะแนน :
โดยสื่อประชาสัมพันธ์ ๘ รูปแบบ ขึ้นไป 
โดยสื่อประชาสัมพันธ์ ๕ – ๗ รูปแบบ
โดยสื่อประชาสัมพันธ์ ๓ – ๔ รูปแบบ
โดยสื่อประชาสัมพันธ์น้อยกว่า ๓ รูปแบบ

๕
๓
๑
๐

- ตรวจสอบจากทะเบียนคุมผู้ช�าระภาษีท้ังหมด 
โดยนับจ�านวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องช�าระภาษีและ
ค่าธรรมเนยีมทัง้หมด กบัจ�านวนผูที้ไ่ด้ช�าระภาษี
และค่าธรรมเนียมในปี ๒๕๖๐
- สูตรการค�านวณ

จ�านวนผูช้�าระภาษแีละค่าธรรมเนยีม ปี ๖๐ X ๑๐๐

จ�านวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องช�าระภาษีปี ๖๐

๑.๑.๔ จ�านวนผู้ช�าระภาษีและค่าธรรมเนียม
บ�ารุง อบจ. จากน�้ามัน, ยาสูบ และผู้เข้าพัก 
ในโรงแรมต่อจ�านวนผู้ที่อยู ่ในข่ายต้องช�าระ 
โดยรวมในปี ๒๕๖๐

เกณฑ์การให้คะแนน :
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
ร้อยละ ๘๐ – ๘๙.๙๙
ร้อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙
น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

๕
๓
๑
๐

การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้



แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๑ 5

คะแนนเต็ม ๖๕

คะแนนที่ได้

หมวดย่อยที่ ๒ กรณีประเมิน เทศบาล/อบต.

การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

(๑) การบริหารการจัดเก็บรายได้ 
- ให้ตรวจสอบจากข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 

อปท. เพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียม และใบอนุญาต
ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
ค�าอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

๑.๒.๑ มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นและ
ได้จัดเก็บตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข 
พ.ศ.๒๕๓๕ ดังนี้ 
(โปรดท�าเครื่องหมาย  ในช่องว่าง)
(  ) ประเภทการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
     สุขภาพ
(  ) ประเภทการก�าจัดขยะมูลฝอย
(  ) ประเภทการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
(  ) การตลาด 
(  ) ประเภทสถานที่จ�าหน่ายหรือสถานที่สะสม
     อาหาร
(  ) ประเภทการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
(  ) ประเภทการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือ
     ทางสาธารณะ 

เกณฑ์การให้คะแนน :
มีและได้จัดเก็บ ๕ ประเภทขึ้นไป
มีและได้จัดเก็บ ๓ - ๔ ประเภท
มีและได้จัดเก็บ ๑ - ๒ ประเภท
ไม่มี หรือมีแต่ไม่ได้จัดเก็บ

๕
๓
๑
๐

- ตรวจสอบจากวนั/เดอืน/ปี ที ่อปท. ได้รายงาน 
ข ้อมูลสถิติการคลังป ีงบประมาณ ๒๕๕๙  
ผ ่านระบบฐานข้อมูลกลาง อปท. (INFO)  
ซึ่งจะต้องรายงานให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ 
ต.ค. ๒๕๖๐
ค�าอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๒๑๗๘  
ลว. ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูล 
สถิติการคลังท้องถ่ิน ประจ�าปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ 

๑.๒.๒ การรายงานสถติกิารคลงัท้องถ่ินประจ�าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายในระยะเวลา 
ที่ก�าหนดสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เกณฑ์การให้คะแนน :
เร็วกว่าวันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๐
ในวันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๐
ภายในวันที่ ๑ - ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐
ส่งหลังจากวันที่ ๓๐ พ.ย.  ๒๕๖๐

๕
๓
๑
๐
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- ให้ตรวจสอบจากการประชาสมัพนัธ์ การจดัเกบ็
ภาษีในรูปแบบต่างๆ เช่น 
  ๑. เว็บไซต์ 
  ๒. จดหมายข่าว 
  ๓. ป้ายประชาสัมพันธ์ 
  ๔. สื่อสิ่งพิมพ์ (แผ่นพับ โปสเตอร์ ฯลฯ)
  ๕. หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย/วิทยุชุมชน
  ๖. หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
  ๗. จดหมายแจ้งผู้เสียภาษีโดยตรง
  ๘. สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น

๑.๒.๓ การประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และ 
วิธีการจัดเก็บภาษี

เกณฑ์การให้คะแนน :
โดยสื่อประชาสัมพันธ์ ๘ รูปแบบ ขึ้นไป 
โดยสื่อประชาสัมพันธ์ ๕ – ๗ รูปแบบ
โดยสื่อประชาสัมพันธ์ ๓ – ๔ รูปแบบ
โดยสื่อประชาสัมพันธ์น้อยกว่า ๓ รูปแบบ

๕
๓
๑
๐

- การตรวจสอบการจัดท�าแผนที่แม่บท มีดังนี้
๑. การจัดท�าแผนท่ีแม่บทให้ตรวจสอบจาก

โครงการจัดท�าแผนทีภ่าษีฯ ของ อปท. โดย อปท. 
อาจจะจดัท�าแผนท่ีแม่บทครอบคลมุท้ังพืน้ท่ีหรือ
เพียงบางส่วนของพื้นที่ก็ได้

๒. กรณี อปท. ได้จัดท�าด้วยระบบมือ และ
ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร ์หรืออย ่างใด 
อย่างหนึ่ง ให้ถือว่าได้คะแนนในข้อนี้

๓. กรณี อปท. จัดท�าด้วยโปรแกรมระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) ของ สถ. 
หรอืด้วยโปรแกรมของหน่วยงานอืน่ ให้ตรวจสอบ 
การจัดท�าแผนท่ีแม่บทในแต่ละขั้นตอนจาก 
โปรแกรมฯ นั้นฯ ซึ่งจะต้องปรากฏข้อมูลแผนที่
แม่บทตามขั้นตอนที่ (๑) – (๖) 

๔ . กรณี  อปท.  ได ้ จั ดท� าแผนที่ แม่บท 
ในขั้นตอนที่ (๒) แล้ว ให้ถือว่าได้ด�าเนินการ 
ในขั้นตอนที่ (๑) เสร็จแล้ว

๕. กรณีพื้นที่ อปท. ใดมีเอกสารที่ดินเป็น 
สปก. ๔ - ๐๑ หาก อปท. ได้รับข้อมูลจาก
ส�านักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัด ซึ่ ง เป ็นไฟล ์  
Auto cat ให้ถอืว่าได้ด�าเนนิการในข้ันตอนท่ี (๑) 
และ (๒) แล้ว
หมายเหตุ ในกรณีพื้นที่ของ อปท. ใดไม่มี
เอกสารที่ดินทั้งพื้นที่ (ไม่มีระวางที่ดิน) ไม่ต้อง 
น�าข้อ ๑.๒.๔ นี้มาประเมิน

๑.๒.๔ การจัดท�าแผนที่แม่บท มีขั้นตอนดังนี้
  (๑) ถ่ายระวางที่ดิน (พิมพ์ขาว)
  (๒) สแกนระวางที่ดิน (เป็นไฟล์ภาพ)
  (๓) จัดท�าแนวเขตการปกครองในระวางที่ดิน
  (๔) แบ่งเขต (Zone) ในระวางที่ดิน
  (๕) แบ่งเขตย่อย (Block)
  (๖) จัดท�ารูปแปลงที่ดิน

เกณฑ์การให้คะแนน :
ด�าเนินการแล้วถึงขั้นตอนที่ (๖)
ด�าเนินการแล้วถึงขั้นตอนที่ (๓) – (๕)
ด�าเนินการในขั้นตอนที่ (๑) - (๒)
ไม่มีการด�าเนินการขั้นตอนใด ๆ

๕
๓
๑
๐

การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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การตรวจสอบการคัดลอกข้อมูลที่ดิน มีดังนี้
๑. ในการคัดลอกข้อมูลท่ีดิน อปท. จะต้อง 

ขอถ่ายเอกสารในสารบบท่ีดิน (ทด.๑ ทด.๙  
นส.๕) หรือพมิพ์จากระบบโปรแกรมคอมพวิเตอร์  
(LIS) ของ สนง.ท่ีดิน แล้วคัดลอกข้อมูลที่ดิน 
ลงในแบบส�ารวจข้อมูลท่ีดิน (ผ.ท.๑) ทุกแปลง
และก�าหนดรหัสแปลงที่ดินตามแผนท่ีแม่บท 
ที่ได้จัดท�าเสร็จแล้ว

๒. การตรวจสอบว่า อปท. มจี�านวนแปลงทีด่นิ
จ�านวนกี่แปลง โดยตรวจสอบจากแผนท่ีแม่บท
ตามโครงการจดัท�าแผนทีภ่าษฯี ของแต่ละ อปท.

๓. สูตรการค�านวณ
จ�านวนแปลงที่ดินที่คัดลอกลง ผ.ท. ๑ X ๑๐๐

จ�านวนแปลงที่ดินตามแผนที่แม่บทฯ
๔. กรณี อปท. ใดไม่ได้จัดท�าแผนที่แม่บท 

ตามโครงการจัดท�าแผนทีภ่าษฯี จะไม่ได้คะแนน
ในข้อนี้
หมายเหตุ ในกรณีพื้นที่ของ อปท. ใดไม่มี
เอกสารที่ดินทั้งพื้นที่ (ไม่มีระวางที่ดิน) ไม่ต้อง 
น�าข้อ ๑.๒.๕ นี้มาประเมิน

๑.๒.๕ ผลการคัดลอกข้อมูลที่ดิน

เกณฑ์การให้คะแนน :
คัดลอกข้อมูลลงในแบบส�ารวจข้อมูลที่ดิน  

(ผ.ท.๑) ได้ตัง้แต่ร้อยละ ๗๐ ขึน้ไป ของแปลงทีด่นิ
จากแผนที่แม่บทตามโครงการจัดท�าแผนที่ภาษีฯ 
ของแต่ละ อปท. 

คัดลอกข้อมูลลงในแบบส�ารวจข้อมูลที่ดิน  
(ผ.ท.๑) ได้ต้ังแต่ร ้อยละ ๓๕-๖๙.๙๙ ของ 
แปลงที่ดินจากแผนที่แม่บทตามโครงการจัดท�า
แผนที่ภาษีฯ ของแต่ละ อปท.

คัดลอกข้อมูลลงในแบบส�ารวจข้อมูลที่ดิน  
(ผ.ท.๑) ได้น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ของแปลงที่ดิน
จากแผนที่แม่บทตามโครงการจัดท�าแผนที่ภาษีฯ 
ของแต่ละ อปท.

ยังไม่ได้ด�าเนินการ

๕

๓

๑

๐

การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

การตรวจสอบการน�าทะเบยีนทรพัย์สนิ (ผ.ท.๔) 
และทะเบียนคุม ผู้ช�าระภาษี (ผ.ท.๕) ไปใช้เป็น
ข้อมูลในการประเมินภาษี มีดังนี้

- การตรวจสอบข้อมูลว่า อปท. ได้น�าทะเบียน
ทรัพย์สิน (ผ.ท.๔) และทะเบียนคุมผู้ช�าระภาษี 
(ผ.ท.๕) ไปใช้ในการประเมินภาษีหรือไม่ให ้
ตรวจสอบ ดังนี้

๑. ให้ตรวจสอบว่า ภ.ร.ด.๒, ภ.บ.ท.๕ และ 
ภป.๑ มีการประทบัตราข้อความว่าได้ตรวจสอบ
กับ ผ.ท.๔ และ ผ.ท.๕ หรือไม่

๒. ให้ตรวจสอบว่า ผ.ท. ๕ ของ ผู้อยู่ในข่าย
ต้องช�าระภาษีว่าได้มีการบันทึกข้อมูลการช�าระ
ภาษี (รับยื่นแบบประเมิน และช�าระภาษี) และ 
ได้มีการติดสลิปสีเขียวหรือไม่

ค�าอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ทะเบยีนทรพัย์สนิ (ผ.ท.๔) หมายถึง ทะเบยีน

ที่แสดงรายการทรัพย์สิน ได้แก่ ที่ดิน โรงเรือน 
ป้าย และการประกอบกิจการค้าของเจ้าของ
ทรัพย์สินแต่ละราย

- ทะเบียนคุมผู้ช�าระภาษี (ผ.ท.๕) หมายถึง 
ทะเบียนคุมผู้ที่อยู ่ในข่ายท่ีจะต้องช�าระภาษี 
ในปีหนึ่งๆ (ผ.ท.๕) จะแสดงจ�านวนเงินท่ีได้รับ
ช�าระภาษีในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา)
หมายเหตุ  ในกรณีพื้นที่ของ อปท. ใดไม่มี
เอกสารที่ดินทั้งพื้นที่ (ไม่มีระวางที่ดิน) ไม่ต้อง
น�าข้อ ๑.๒.๗ นี้มาประเมิน

๑.๒.๗ การน�าทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.๔) และ
ทะเบยีนคมุผูช้�าระภาษ ี(ผ.ท.๕) ไปใช้เป็นข้อมลู
ในการประเมินภาษี

เกณฑ์การให้คะแนน :
ใช้ในการประเมินทุกรายที่มายื่นแบบแสดง

รายการเสียภาษี และจ�านวนเงินภาษี ที่ประเมิน
ตรงตาม ผ.ท.๔ และ ผ.ท.๕

ใช้ในการประเมินทุกรายที่มายื่นแบบแสดง
รายการเสียภาษี แต่จ�านวนเงินภาษีที่ประเมิน 
ไม่ตรงตาม ผ.ท.๔ และ ผ.ท.๕

ใช้ในการประเมินไม่ครบทุกรายท่ีมายื่น 
แบบแสดงรายการเสียภาษี 

ไม่ได้น�าไปใช้ในการประเมินภาษี

๕

๓

๑

๐
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การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

การตรวจสอบการปรับปรุงข ้อมูลทะเบียน
ทรัพย์สิน (ผ.ท.๔) เป็นปัจจุบัน มีดังนี้

๑. ให้ตรวจสอบจากแบบบัญชีแสดงรายการ
ปรับข้อมูล (ผ.ท.๑๓) จาก ผู ้ที่ รับผิดชอบ 
จากหน่วยงานคลงั และผูบ้งัคบับญัชาลงลายมอื
ชื่อรับทราบ

๒. ให ้ตรวจสอบจากทะเบียนทรัพย ์สิน  
(ผ.ท.๔) ว ่ามีการปรับปรุงข ้อมูลตามแบบ  
ผ.ท.๑๓ ตามข้อ ๑ หรือไม่ (ข้อสังเกต) หากม ี
การปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.๔)  
จะมีข้อมูลการปรับปรุง ดังนี้

๒.๑ มีรหัสแปลงท่ีดินรหัสใหม่ข้ึนมา เช่น  
รหัสที่ดินเดิมเป ็น ๐๑A๐๐๑ หากมีการ
ปรับปรุงข้อมูลจะมีรหัสแปลงเพิ่มขึ้นมาเป็น 
๐๑A๐๐๑/๐๐๑ เป็นต้น

๒.๒ จะมีการขีดฆ่าข้อความเดิมด้วยปากกา 
สีแดงและเขียนข้อความใหม่
หมายเหตุ ในกรณีพื้นที่ของ อปท. ใดไม่มี
เอกสารทีด่นิทัง้พืน้ท่ี (ไม่มรีะวางท่ีดนิ) ไม่ต้องน�า 
ข้อ ๑.๒.๘ นี้มาประเมิน

๑.๒.๘ การปรบัข้อมลูทะเบยีนทรพัย์สิน (ผ.ท.๔)  
เป็นปัจจุบัน

เกณฑ์การให้คะแนน :
ด�าเนินการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน 

(ผ.ท.๔) เป็นปัจจุบัน
ด�าเนินการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน 

(ผ.ท.๔) แต่ไม่เป็นปัจจุบัน
ไม่ได้ด�าเนินปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน 

(ผ.ท.๔)
ไม่มีทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.๔)

๕

๓

๑

๐
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การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

การตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี 
(ผ.ท.๗) เป็นปัจจุบัน มีดังนี้

๑. ให้ตรวจสอบจากแบบบัญชีแสดงรายการ
ปรับข้อมูล (ผ.ท.๑๓) จาก ผู ้ที่ รับผิดชอบ 
จากฝ่ายช่าง และผู้บังคับบัญชาลงลายมือชื่อ
รับทราบ

๒. ให้ตรวจสอบจากแผนที่ภาษี (ผ.ท.๗)  
ว ่ามีการปรับปรุงข ้อมูลตามแบบรายงาน  
ผ.ท.๑๓ ตามข้อ ๑ หรือไม่
ข้อสังเกต : หากมีการปรับข้อมูลในแผนท่ีภาษี 
(ผ.ท.๗) จะมีรหัสแปลงท่ีดินท่ีมีรหัสใหม่ข้ึนมา  
เช่น รหัสท่ีดินเดิม เป็น ๐๑A๐๐๑ หากมี 
การปรบัปรงุข้อมลูจะมรีหัสแปลงเพิม่ขึน้มาเป็น 
๐๑A๐๐๑/๐๐๑ เป็นต้น
ค�าอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- แผนที่ภาษี (ผ.ท.๗) หมายถึง แผนที่ที่แสดง
ข้อมูลระวางที่ดิน หลักเขตปกครอง แนวเขต
ปกครอง การแบ่งเขต (Zone) การแบ่งเขตย่อย 
(Block) การจัดท�ารูปแปลงท่ีดิน การจัดท�า
ต�าแหน่งโรงเรียน
หมายเหตุ ในกรณีพื้นที่ของ อปท. ใดไม่มี
เอกสารที่ดินทั้งพื้นที่ (ไม่มีระวางที่ดิน) ไม่ต้อง 
น�าข้อ ๑.๒.๙ นี้มาประเมิน

๑.๒.๙ การปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี (ผ.ท.๗) 
เป็นปัจจุบัน

เกณฑ์การให้คะแนน :
ด�าเนินการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี 

(ผ.ท.๗) เป็นปัจจุบัน
ด�าเนินการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี 

(ผ.ท.๗)  แต่ไม่เป็นปัจจุบัน
ไม่ได้ด�าเนินการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี 

(ผ.ท.๗)
ไม่มีข้อมูลแผนที่ภาษี (ผ.ท.๗)

๕

๓

๑

๐

- ตรวจสอบจากทะเบียนคุมผู ้ท่ีได้ช�าระภาษี  
๓ เรือ่ง (ภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ ภาษบี�ารงุท้องที่ 
และ ภาษีป้าย) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙  และ 
๒๕๖๐ แล้วน�ามาค�านวณเปรียบเทียบประกอบ
กับทะเบียนคุมผู้ช�าระภาษี (ผ.ท.๕)
- สูตรการค�านวณ

จ�านวนผู้เสียภาษีปี ๖๐ – ปี ๕๙ X ๑๐๐

จ�านวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีปี ๕๙

๑.๒.๑๐ อตัราการเพิม่ข้ึนของจ�านวนผูเ้สยีภาษี
โรงเรอืนและทีด่นิ ภาษป้ีาย และภาษบี�ารงุท้องที่ 

เกณฑ์การให้คะแนน :
เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๙ ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป 

หรือเก็บภาษีได้ครบจ�านวนผู้อยู่ในข่ายที่ต้องเสีย
ภาษี

เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๙ ร้อยละ ๕ – ๙.๙๙
เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๙ ร้อยละ ๑.๐๑ - ๔.๙๙
ไม่เพิ่มขึ้น หรือเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ ๑  

๕

๓
๑
๐
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การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

- ตรวจสอบจากทะเบียนคุมผู ้ช�าระภาษีโดย 
นับจ�านวนผู ้ที่ ได ้ช�าระค ่าธรรมเนียมและ 
ใบอนุญาตตาม พ .ร .บ .การสาธารณสุข  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ในปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ แล้วน�ามา 
ค�านวณเพื่อเปรียบเทียบกับทะเบียนคุมผู้ช�าระ
ภาษี (ผ.ท.๕)

ค�าอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยงข้อง
- พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
- สูตรการค�านวณ

จ�านวนผู้เสียภาษีปี ๖๐ – ปี ๕๙ X ๑๐๐

จ�านวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีปี ๕๙

๑.๒.๑๑ อัตราการเพิ่มขึ้นของจ�านวนผู้เสีย
ค ่าธรรมเนียมและใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.  
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เกณฑ์การให้คะแนน :
เพ่ิมขึ้นจากปี  ๒๕๕๙ ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป

หรือเก็บได้เต็มครบจ�านวนผู้อยู ่ในข่ายช�าระ 
ค่าธรรมเนียม 

เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๙  ร้อยละ ๕ - ๙.๙๙
เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๙ น้อยกว่าร้อยละ ๕
ไม่เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๙    

๕

๓
๑
๐

- ตรวจสอบจากรายละเอียดลูกหนี้ ผู้ค้างช�าระ
เกิน ๓ ปี เทียบกับรายละเอียดผู ้ช�าระภาษี  
(กค.๑) หรือทะเบียนลูกหนี้ผู้ช�าระภาษี

วัตถุประสงค ์เพื่อเป็นการเร่งรัดการจัดเก็บภาษี 
(นับย้อนหลังตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ ลงไป)
- สูตรการค�านวณ

จ�านวนลูกหนี้ที่ค้างช�าระเกิน ๓ ปี X ๑๐๐

จ�านวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีปี ๖๐

๑.๒.๑๒ อปท. มีลูกหนี้ผู้ค้างช�าระภาษีเกินกว่า 
๓ ปี เป็นอัตราร้อยละของผู้ช�าระภาษีปีปัจจุบัน

เกณฑ์การให้คะแนน :
ไม่มี
มี แต่ไม่เกิน ๒ %
มี มากกว่า ๒ % แต่ไม่เกิน ๕ %
มี มากกว่า ๕ %

๕
๓
๑
๐

- ตรวจสอบจากทะเบียนลูกหนี้ ผู ้ช�าระภาษี 
เกีย่วกบัรายละเอียดลกูหน้ี  ผูค้้างช�าระปี ๒๕๕๙ 
กับ ปี ๒๕๖๐

วัตถุประสงค ์เพื่อเป็นการเร่งรัดการจัดเก็บภาษี 
- สูตรการค�านวณ
จ�านวนลูกหนี้ที่ค้างช�าระปี ๖๐ –ปี ๕๙ x ๑๐๐

จ�านวนลูกหนี้ที่ค้างช�าระปี ๕๙

๑.๒.๑๓ อปท.มลีกูหนีผู้ค้้างช�าระภาษลีดลงจาก
ปีที่ผ่านมาเป็นอัตราร้อยละ

เกณฑ์การให้คะแนน :
ลดลงร้อยละ ๑ ขึน้ไป หรอืไม่มลีกูหนีค้้างช�าระ 
ลดลงร้อยละ ๐.๐๑ - ๑
ไม่ลดลง
ไม่ลดลงและ ลูกหนี้เพิ่มขึ้น

๕
๓
๑
๐
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คะแนนเต็ม ๒๐

คะแนนที่ได้

หมวด ๒ การจัดท�างบประมาณ

การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๒.๑ ติดตามเรื่องการจัดท�างบประมาณของ 
อปท.

- ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
๑) ข้อบญัญตั/ิเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒) รายงานการจัดท�างบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปี
๓) ข้อมูลจากระบบ E-LAAS

ค�าอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบ มท. ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 

อปท. พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒.๑ อปท. เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 
ต่อสภาท้องถิ่น

เกณฑ์การให้คะแนน :
เสนอก่อนเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙
เสนอภายใน ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
เสนอภายใน ๑๖ สิงหาคม – ๓๑ สิงหาคม 

๒๕๕๙ หรือมีการขอขยายระยะเวลา
เสนอตั้งแต่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ 

๕
๓
๑

๐

- ตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร เช่น ภาพถ่าย 
หนังสือแจ้งของ อปท. รายงาน หรือหนังสือแจ้ง
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ กรณีที่ไม่สามารถจัดท�าข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีและ
ประกาศใช้ภายในวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
เนื่องจากไม่มีสภาท้องถ่ิน หรือไม่มีผู ้บริหาร 
ท้องถิ่น หรือกรณีเหตุอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกิดจาก 
ความบกพร่องของท้องถิ่น ให้ตรวจสอบหลัก
ฐานกระบวนการจดัท�าของบประมาณปีทีผ่่านมา

๒.๒ อปท.จดัท�าข้อบญัญตังิบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปี ให้สามารถใช้ทันได้ในวันที่ ๑ ตุลาคม 
และส่งส�าเนาประกาศให้ผูก้�ากับดูแล และจดัท�า 
รายงานข้อมูลเผยแพร่ประชาชนใน ๓๐ วัน 
หลังสิ้นสุดงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เกณฑ์การให้คะแนน :
จัดท�าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณ 

รายจ่ายประจ�าปี ๒๕๖๐ และส่งส�าเนาประกาศ 
ให้ผู้ก�ากับดูแล และจัดท�ารายงานข้อมูลรายรับ- 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี เผยแพร่ 
ให้ประชาชนทราบภายใน ๓๐ วัน นับจาก 
สิ้นปีงบประมาณ

จัดท�าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณ 
รายจ่ายประจ�าปี ๒๕๖๐ และส่งส�าเนาประกาศ
งบประมาณรายจ่ายให้ผูก้�ากบัดแูลภายใน ๑๕ วนั 
นับแต่วันที่ประกาศ

จัดท�าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณ 
รายจ่ายประจ�าปี ๒๕๖๐ ให้สามารถใช้ได้ทัน 
ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

ไม่มีการด�าเนินการ 

๕

๓

๑

๐
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การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

ตรวจสอบหลกัฐานจากงบแสดงฐานะทางการเงนิ
ประจ�าปี

๒.๓ การตัง้งบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครภุณัฑ์ 
ทีด่นิ และสิง่ก่อสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

เกณฑ์การให้คะแนน :
เกินร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป
เกินร้อยละ ๑๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕
เกินร้อยละ ๕ แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐
ไม่เกินร้อยละ ๕ 

๕
๓
๑
๐

ตรวจสอบหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น 
รายงานการขออนุมัติต่อผู ้มีอ�านาจ รายงาน 
การประชุมสภาท้องถิ่น เป็นต้น
ค�าอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  - การโอนงบประมาณข้ามหมวดรายจ่าย เช่น 
การโอนงบประมาณจากหมวดเงินเดือนและ 
ค่าจ้างประจ�า ไปเป็นหมวดค่าสาธารณูปโภค

๒.๔ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ�าป  ี
ข้ามหมวด (ยกเว้น กรณีโอนตามนโยบาย
รฐับาลและการโอนเงนิเหลอืจ่ายจากการจดัซือ้
จัดจ้างหมวดครุภัณฑ์ฯ)

เกณฑ์การให้คะแนน :
มีการโอนงบประมาณข้ามหมวดรายจ่าย  

ไม่เกิน ๔ รายการ
มีการโอนงบประมาณข้ามหมวดรายจ่าย  

๕ - ๗ รายการ
มีการโอนงบประมาณข้ามหมวดรายจ่าย  

๘ - ๑๐ รายการ  
มีการโอนงบประมาณข้ามหมวดรายจ่าย 

เกินกว่า ๑๐ รายการ

๕

๓

๑

๐
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คะแนนเต็ม ๔๐

คะแนนที่ได้

หมวด ๓ การพัสดุ

การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

- ตรวจสอบหลักฐาน เช่น รายงานขออนุมัต ิ
จั ดซื้ อจัดจ้าง /หนั งสือการต่อรองราคา/ 
ใบตรวจรับงานจ ้างหรือใบตรวจรับพัสดุ/
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
- หากไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
ให้ตัดฐานการประเมินข้อนี้
หมายเหตุ วัดผลการด�าเนินงานก่อน พ.ร.บ. 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้

๓.๑ การด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดย วิธีตกลง
ราคา
  ๑) การจัดท�ารายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
  ๒) มีหนังสือต่อรองราคา
  ๓) มีหลักฐานการตรวจรับงาน/ตรวจรับพัสดุ
  ๔) ลงทะเบียนคุมทะเบียนทรัพย์สิน

เกณฑ์การให้คะแนน :
ด�าเนินการรวม ๔ ข้อ
ด�าเนินการรวม ๓ ข้อ
ด�าเนินการรวม ๒ ข้อ
ด�าเนินการน้อยกว่า ๒ ข้อ

๕
๓
๑
๐

- ตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร เช่น รายงาน 
ขออนมุตัจิดัซือ้จดัจ้าง ค�าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ
จดัหาพสัด ุหนงัสือส่งประกาศ สญัญาการจดัซือ้ 
จัดจ้าง
ค�าอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- สุ ่มตรวจจากโครงการท่ีมีการสอบราคา
หรือประกวดราคาร้อยละ ๑๐ และไม่น้อยกว่า  
๕ โครงการ 

- หาก อปท. ไม่มีงานก่อสร้างไม่ต้องประเมิน 
ข้อ ๓

- หาก อปท. ไม่มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่ต้อง
ประเมินข้อ ๖

- หาก อปท. ไม่มีสัญญาจ้าง ๑ ล้านบาท  
ไม่ต้องประเมินข้อ ๕

- หากไม่มีการจัดซื้อจัดจ ้างโดยวิธีสอบ/
ประกวดราคา ให้ตัดฐานการประเมินข้อนี้
หมายเหตุ วัดผลการด�าเนินงานก่อน พ.ร.บ. 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ 

๓.๒ การด�าเนินการจัดซื้อจัดจ ้างโดยวิธ ี
สอบราคา/ประกวดราคา
  ๑) จัดท�ารายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
  ๒) ส่งประกาศเอกสารสอบ/ประกวดราคา
  ๓) ท�าป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง
  ๔) เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ

๕) ส่งส�าเนาสญัญาจ้างกรณสีญัญาจ้าง ๑ ล้านบาท
    ขึ้นไปยัง สตง./สรรพากร

  ๖.จัดท�าทะเบียนครุภัณฑ์

เกณฑ์การให้คะแนน :
ด�าเนินการรวมครบ ๖ ข้อ
ด�าเนินการรวม ๔-๕ ข้อ
ด�าเนินการรวม ๒-๓ ข้อ
ด�าเนินการรวมน้อยกว่า ๒ ข้อ

๕
๓
๑
๐
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การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

- ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร เทศบัญญัติ/ 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ๒๕๖๐ 
สัญญาจัดซื้อจัดจ ้าง หรือฎีกาเบิกจ่ายเงิน  
(น�ามาค�านวณเฉพาะโครงการที่ได้มีการจัดซื้อ
จัดจ้างในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
ซึ่งจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาวิธีสอบราคา 
หรือประกวดราคา หรือการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction) 
วิธีค�านวณ :

งบตามข้อบัญญัติของโครงการที่มีการ

จัดซื้อจัดจ้าง - วงเงินตามสัญญา x ๑๐๐

งบตามข้อบญัญติัของโครงการทีม่กีารจัดซือ้จัดจ้าง

ค�าอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- การประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อ 

จัดจ้างตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการพัสดุฯ
- ระเบียบ มท. ว่าด้วยการพัสดุฯ

หมายเหตุ วัดผลการด�าเนินงานก่อน พ.ร.บ. 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ (ไม่รวมเงินสะสม/
ไม่รวมเงนิทนุส�ารอง/ไม่รวมเงินอดุหนนุเฉพาะกจิ)

๓.๓ ร้อยละของงบที่ อปท.ประหยัดได้จาก 
การด�าเนินการวิธีตกลงราคา สอบราคา หรือ
ประกวดราคาหรือการประมูลด ้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ของโครงการ   
ในหมวดครุภัณฑ์ ท่ีดิน และสิ่ งก ่อสร ้าง  
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (เฉพาะโครงการ  
ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปี)

เกณฑ์การให้คะแนน :
มากกว่าร้อยละ ๕ ขึ้นไป
ตั้งแต่ร้อยละ ๒.๕๑ – ๕
ตั้งแต่ร้อยละ ๐.๐๑- ๒.๕๐
ร้อยละ ๐

๕
๓
๑
๐

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เช่น
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศ 

คตง. เร่ือง การจดัท�าแผนปฏบิตักิารจดัซ้ือจดัจ้าง 
พ.ศ. ๒๕๔๖

- ตรวจสอบจากข ้อบัญญั ติ/เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
ค�าอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- หนังสือด่วนมาก ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว ๘๙๗ 
ลว ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๘ เรื่องการสร้างธรรมาภิบาล
ในการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.
หมายเหตุ วัดผลการด�าเนินงานก่อน พ.ร.บ. 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้
หมายเหต ุหาก อปท. ไม่มีครุภัณฑ์เกิน ๑ แสน
หรือสิ่งก่อสร้างไม่เกิน ๑ ล้านให้ตัดฐาน

๓.๔ การจัดท�าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
โครงการหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
ทั้งหมด ตามระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด
ตามแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
(ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ของทุกปี)

เกณฑ์การให้คะแนน :
จัดท�าครบทุกโครงการและรายงานตามเวลา 

ที่ก�าหนด
จัดท�าครบทุกโครงการแต่รายงานเกิน 

ระยะเวลาที่ก�าหนด
จัดท�าไม่ครบทุกโครงการและรายงานเกิน

ระยะเวลาที่ก�าหนด
ไม่จัดท�า

๕

๓

๑

๐
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การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

- ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ดังนี้
  ๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
  ๒. ฎีกาการเบิกจ่าย
  ๓. เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
  ๔. แบบรายงานผลการปฏบิตังิานจดัซือ้จดัจ้าง
ตามประกาศ คตง. เรื่องการจัดท�าแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖
- ประกาศ การจัดซื้อ-จัดจ้าง (งบลงทุน
สิง่ก่อสร้าง) ทัง้ ๗ องค์ประกอบ โดยตดิประกาศ
ป้ายประชาสมัพนัธ์เวบ็ไซต์ หนงัสือส่ง สตง.ฯลฯ
ค�าอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพสัดุ
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือด่วนมาก ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว ๘๙๗ 

ลว ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๘ เรื่องการสร้างธรรมาภิบาล
ในการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.

- ประกาศ คตง. เรื่องการจัดท�าแผนปฏิบัติ-
การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖

- พรบ. ข้อมลูข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
หมายเหต ุวัดผลการด�าเนินงานก่อน พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้

๓.๕ การเผยแพร่ข้อมูลเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจ้าง  
งบประมาณหมวดเงินครุภัณฑ์ ที่ดิน และ 
สิ่งก่อสร้าง ที่มีงบประมาณสูงสุด ประจ�าป ี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐)

- มีการเผยแพร่ข ้อมูลเกี่ยวกับการจัดจ้าง  
(งบลงทุนส่ิงก่อสร้าง ท่ีมีงบประมาณสูงที่สุด 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) ดังนี้

๑) ชื่อโครงการ
๒) งบประมาณ
๓) ผู ้ซื้อซอง/กรณีตกลงราคาให้พิจารณา 

         ใบเสนอราคา
๔) ผู ้ยื่นซอง/กรณีตกลงราคาใช้หนังสือ/  

         บันทึก/หลักฐานการต่อรองราคา
๕) ผู้ได้รับการคัดเลือก
๖) มีการระบุวิธีการจัดจ้าง
๗) มีการแสดงเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินใจ

เกณฑ์การให้คะแนน :
เผยแพร่ครบทั้ง ๗ องค์ประกอบ
เผยแพร่ได้ ๕ - ๖ องค์ประกอบ
เผยแพร่ได้ ๓ - ๔ องค์ประกอบ
เผยแพร่ได้น้อยกว่า ๓ องค์ประกอบ

๕
๓
๑
๐

ตรวจสอบเอกสาร ดังนี้
- ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๐
- ประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ช่อ งทา งอื่ น  เช่น  จั งหวั ด ท่ี ก� าหนด  

หอกระจายข่าว/ประชาสัมพันธ์ประชาหมู่บ้าน 
เป็นต้น
ค�าอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ประกาศ คสช. ที๑่๐๔/๒๕๕๗ ลว. ๒๑ ก.ค.๕๗
หมายเหตุ วัดผลการด�าเนินงานก่อน พ.ร.บ. 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้

๓.๖ กรณีงานซื้อหรืองานจ้างที่มีวงเงินเกิน 
หนึ่งแสนบาท อปท. ได้ประกาศเผยแพร่ราคา
กลางตามแนวทาง ป.ป.ช. ในเวบ็ไซต์อย่างน้อย  
๒ เว็บไซต์ขึ้นไปตามแบบและหลักเกณฑ์ 
ที่ก�าหนด
เกณฑ์การให้คะแนน :

ด�าเนินการครบทุกโครงการและเผยแพร่
มากกว่าที่ก�าหนด

ด�าเนินการครบทุกโครงการและเผยแพร่ 
ตามที่ก�าหนด 

ด�าเนนิการแต่ไม่ครบทกุโครงการหรอืเผยแพร่
ไม่ครบตามที่ก�าหนด

ไม่ได้ด�าเนินการ

๕

๓

๑

๐
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การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

- ให ้ตรวจสอบหลักฐานจากค�าสั่ งแต ่งตั้ ง 
คณะกรรมการก�าหนดราคากลาง, บันทึก 
ขออนุมัติ/ เห็นชอบราคากลาง และการเปิดเผย
ราคากลางตามสถานที่ที่ก�าหนด
ค�าอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- พ.ร.บ. ประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนั 
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  
มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่งซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔

- หนังสือ ที่ มท๐๘๐๘.๒/ว ๒๑๒๐ 
ลว. ๒ ต.ค. ๒๕๕๖
หมายเหตุ วัดผลการด�าเนินงานก่อน พ.ร.บ. 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้

๓.๗ การด�าเนินการเกี่ยวกับราคากลาง

เกณฑ์การให้คะแนน :
มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการก�าหนดราคากลาง 

มีการขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง และมีการ 
เปิดเผยราคากลางตามแนวทางการเปิดเผย 
ราคากลางของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ไม่มกีารด�าเนนิการหรอืด�าเนนิการไม่ครบถ้วน 
ถูกต้องตามระเบียบ
  

๕

๐

ตรวจสอบเอกสาร ดังนี้   
- เอกสารการส่งมอบงาน
- เอกสารตรวจรับการจ้าง
- หลักฐานแสดงวันท่ีประธานคณะกรรมการ

ตรวจการจ้างรับทราบการส่งมอบงาน และ 
นัดตรวจรับงาน
ค�าอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ระเบียบ มท. ว่าด้วยการพัสดุของหน่วย 
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๖๕
หมายเหตุ วัดผลการด�าเนินงานก่อน พ.ร.บ. 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้

๓.๘ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ออกไป 
ตรวจรับงานจ้างที่ ผู ้ รับจ้างส่งมอบภายใน  
๓ วนัท�าการ นบัตัง้แต่วนัทีป่ระธานคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง ได้ทราบการส่งมอบงาน

เกณฑ์การให้คะแนน :
ด�าเนินการเร็วกว่า ๓ วันท�าการครบ

ทุกโครงการ
ด�าเนินการภายใน ๓ วันท�าการครบ

ทุกโครงการ
ด�าเนินการภายใน ๓ วันท�าการไม่ครบ

ทุกโครงการ
ด�าเนินการเกินกว่า ๓ วันท�าการ

๕

๓

๑

๐
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คะแนนเต็ม ๒๕

คะแนนที่ได้

หมวด ๔ การบริหารการเงินและการบัญชี
หมวดย่อยที่ ๑ การบริหารรายจ่าย

การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

- การค�านวณ : ร้อยละของจ�านวนงบประมาณ
รายจ่าย ทีเ่บกิจ่ายได้จรงิ ณ วนัที ่๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ 
เปรยีบเทยีบกบัรายได้/รายรบัจรงิ ประกอบด้วย  

๑. รายได้ อปท. จัดเก็บเอง    
๒. รายได้รัฐจัดเก็บและจัดสรรให้/รายได้รัฐ 

จัดเก็บและแบ่งเพิ่มให้ 
๓. เงินอุดหนุนท่ัวไป ท่ีก�าหนดในข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. 
๒๕๖๐
ตรวจสอบข้อมูลจาก

- รายงานรับ - จ ่ายเงินสดประจ�าเดือน
กันยายน ๒๕๕๙

- ทะเบียนรายรับ - รายจ่าย
- ฎีกาเบิกจ่ายเงิน

ค�าอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบ มท. ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม

๔.๑.๑ อปท. เบิกจ ่ายเงินงบประมาณใน 
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐

เกณฑ์การให้คะแนน :
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
ร้อยละ ๘๕ – ๘๙.๙๙
ร้อยละ ๗๕ – ๘๔.๙๙
น้อยกว่าร้อยละ ๗๕

๕
๓
๑
๐

- ตรวจสอบจากรายจ ่ายตามรายงานรับ-
จ่ายเงินสดประจ�าเดือนเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่าย
ค�าอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ระเบียบ มท.ว่าด้วย การรับเงิน การเบิก 
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ 
การตรวจเงินของอปท. พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมระเบียบฯ ข้อ ๓๘ 
วัตถุประสงค ์เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตาม
แผนการใช้จ่ายเงินของ อปท.
หมายเหตุ กรณี อปท. ใช้จ่ายเงินเกินแผนฯ 
ถือว่าเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

๔.๑.๒ อปท.มีการจัดท�าแผนการใช้จ่ายเงิน 
ต่อหน่วยงานคลังทุกไตรมาสและเบิกจ่ายเงิน  
๔ ประเภท (ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ, 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เป็นไปตาม
แผนการใช้เงิน

เกณฑ์การให้คะแนน :
เป็นไปตามแผน ๔ ประเภท ได้ร้อยละ ๘๐
เป็นไปตามแผน ๓ ประเภท ได้ร้อยละ ๘๐
เป็นไปตามแผน ๑-๒ ประเภท ได้ร้อยละ ๘๐
ไม่เป็นไปตามแผน

๕
๓
๑
๐
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การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

ตรวจสอบจาก
- รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นฯ
- บันทึกอนุมัติให้กันเงิน กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน 

ในหมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เปรียบเทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 
และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ อปท.ด�าเนินการก่อหนี้
ผกูพนัและ เบกิจ่ายเงนิให้ทนัภายในปีงบประมาณ

๔.๑.๓ การกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม กรณียังไม่ 
ก่อหนี้ผูกพันในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง เป็นอัตราร้อยละของงบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ

เกณฑ์การให้คะแนน :
ไม่มีการกันเงิน 
กันเงินไม่เกินร้อยละ ๕
กันเงินไม่เกินร้อยละ ๑๐
กันเงินเกินร้อยละ ๑๐

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงิน ฯ ข้อ ๔๗  

การซือ้ เช่าทรพัย์สนิ หรอืจ้างท�าของ ให้หน่วยงาน 
ผู ้เบิกรีบด�าเนินการวางฎีกา เบิกเงินโดยเร็ว 
อย่างช้าไม่เกินห้าวัน นับจากวันท่ีได้ตรวจรับ
ทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้อง
ตรวจสอบเอกสาร ดังนี ้  

- ฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- สมุดคุมฎีกา

วตัถปุระสงค์ เพือ่เร่งรดัการเบกิจ่ายเงนิไม่ให้เกดิ
ความล่าช้า

๔.๑.๔ การวางฎีกาเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน 
ผู้เบิก อย่างช้าไม่เกิน ๕ วันนับจากวันที่ได ้
ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้อง

เกณฑ์การให้คะแนน :
วางฎีกาใน ๕ วันนับจากวันที่ได้ตรวจรับ

ทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้อง
วางฎีกาเกิน ๕ วันนับจากวันที่ได้ตรวจรับ

ทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้อง

๕

๐

ตรวจสอบหลกัฐานการเบิกจ่าย หรอืสรปุรายงาน
การเบิกจ ่ายภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
(ไม่รวมการกันเงินเหลื่อมปี)

๔.๑.๕ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายหมวด
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่มิใช่รายจ่ายประจ�า 
พิจารณาจากการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ (ไม่รวมการกันเงินเหลื่อมปี)

เกณฑ์การให้คะแนน :
เบิกเกินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
เบิกเกินร้อยละ ๗๕ แต่ไม่เกินร้อยละ ๘๐
เบิกเกินร้อยละ ๖๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๗๕
เบิกไม่เกินร้อยละ ๖๐

๕
๓
๑
๐
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คะแนนเต็ม ๓๕/๔๐

คะแนนที่ได้

หมวดย่อยที่ ๒ การจัดท�าบัญชี และรายงานการเงิน

การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

ตรวจสอบหลักฐานจาก บันทึกเสนอรายงาน 
การเงินประจ�าเดือน 
วัตถุประสงค์ เป็นการเร่งรัดการจัดท�ารายงาน
การเงินประจ�าเดือน เพื่อให้ผู ้บริหารมีข้อมูล 
ใช้ในการบริหารงานต่อไป

๔.๒.๑ การบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบันและจัดท�า 
รายงานการเงินประจ�าเดือนเสนอผู ้บริหาร 
ท้องถิ่นได้ในเดือนถัดไป โดยเฉลี่ย

เกณฑ์การให้คะแนน :
ภายใน  ๕ วันท�าการ         
ภายใน  ๖ - ๑๐ วันท�าการ                                
ภายใน  ๑๑ - ๑๕ วันท�าการ                              
เกินกว่า  ๑๕ วันท�าการ

๕
๓
๑
๐

ตรวจสอบข้อมูลจาก 
- รายงานประมาณการรายรับ - รายจ่าย 

จากระบบ e-LAAS เปรยีบเทียบกบัเทศบญัญตั/ิ
ข้อบัญญัติปี  ๒๕๖๐ ที่ได้รับอนุมัติที่เมนู ระบบ
งบประมาณ >รายงาน >การโอนเปลี่ยนแปลง/
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค�าชี้แจงงบประมาณ 

- รายงานการโอนงบประมาณจากเอกสาร
การขออนุมัติโอนงบประมาณเปรียบเทียบกับ
รายงานการโอนงบประมาณในระบบ e-LAAS  
ทีเ่มน ูระบบงบประมาณ > รายงาน >ประมาณการ
รายรับ- ประมาณการรายจ่าย 
ค�าอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บ
รักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)

๔.๒.๒ การจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าป ี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เกณฑ์การให้คะแนน :
อนมุติังบประมาณรายจ่ายประจ�าปี และมกีาร

บนัทกึการโอนและหรือการเปลีย่นแปลงค�าชีแ้จง
งบประมาณในระบบฯ 

บนัทกึและอนมัุติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
ท�าบันทึกงบประมาณรายจ ่ายประจ�าป ี

ไม่ครบถ้วน   
ยั งไม่มีการบันทึกงบประมาณรายจ ่าย 

ประจ�าปี

๕

๓
๑

๐
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การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

ตรวจสอบข้อมูลจาก 
- รายละเอียดผู้ช�าระภาษี (กค.๑) ในระบบมือ

เปรียบเทียบจ�านวนผู้อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษี
กับรายละเอียดผู้ช�าระภาษี (กค. ๑) ในระบบ 
e-LAAS ที่เมนู ระบบข้อมูลรายรับ >ฐานข้อมูล
ผู้ช�าระภาษี >รายละเอียดผู้ช�าระภาษี (กค.๑) 
หรือรายงานรายชื่อผู้เสียภาษีทั้งหมด ปีปัจจุบัน
หมายเหต ุ
*อบจ. ไม่ต้องประเมินในหัวข้อนี้

๔.๒.๓ การบันทึกข้อมูลผู ้เสียภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ภาษีบ�ารุงท้องที่และภาษีป้าย (กรณี
เทศบาล และ อบต.เท่านั้น ไม่ใช้กับ อบจ.)

เกณฑ์การให้คะแนน :
บนัทกึข้อมลูได้ร้อยละ ๑๐๐ ของผูท้ีอ่ยูใ่นข่าย

ต้องช�าระภาษี
บันทึกข้อมูลได้ร้อยละ ๙๐.๐๑ - ๙๙.๙๙ 

ของผู้ที่อยู่ในข่ายต้องช�าระภาษี
บันทึกข้อมูลได้ร้อยละ ๘๐.๐๑ – ๙๐ ของ 

ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องช�าระภาษี   
บันทึกข้อมูลได้ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของผู้ที่อยู่

ในข่ายต้องช�าระภาษี 

๕

๓

๑

๐

ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรทั้งหมดที่สังกัด อปท.  
(รวมข้าราชการครูสังกัด ศพด.) กับฐานข้อมูล    
ผู้รับเงินเดอืนทีบ่นัทกึไว้ในระบบ e-LAAS ทีเ่มนู 
ระบบข้อมูลรายจ่าย >ฐานข้อมูลผู้รับเงินเดือน/ 
บ�านาญ >รายละเอียดผู ้ ได ้รับเงินเดือน/ 
ค่าตอบแทน แยกตามกลุ่มงาน
หมายเหต ุ
  - ไม่รวมข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด อปท.
  - ดูการบันทึกข้อมูล ณ วันที่ตรวจประเมิน

๔.๒.๔ การบันทึกข้อมูลบุคลากรของ อปท.                  
ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ�าให้ครบถ้วน 
ถูกต้อง เป็นปัจจุบันทั้งข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล
บุคลากร และข้อมูลการรับเงิน 

เกณฑ์การให้คะแนน :
บนัทกึข้อมลูได้ร้อยละ ๑๐๐ ของบคุลากรฝ่าย

ประจ�าและฝ่ายการเมือง
บันทึกข้อมูลได้ร ้อยละ ๙๐.๐๑-๙๙.๙๙ 

ของบุคลากรฝ่ายประจ�าและฝ่ายการเมือง
บันทึกข้อมูลได้ร้อยละ ๘๐.๐๑-๙๐ ของ

บุคลากรฝ่ายประจ�าและฝ่ายการเมือง
บันทึกข้อมูลได้ไม ่เกินร ้อยละ ๘๐ ของ

บุคลากรฝ่ายประจ�าและฝ่ายการเมือง

๕

๓

๑

๐
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การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

ตรวจสอบด้านรายรบัจากสมดุเงนิสดรบั/ทะเบยีน
รายรับที่ บั นทึก บัญชีมื อ เปรี ยบ เที ยบกับ 
สมุดเงินสด/ทะเบียนรายรับ ท่ีบันทึกในระบบ  
e-LAAS  ที่เมนู ระบบข้อมูลรายรับ >ค้นหา
รายการที่ รับเงินแล ้ว >ทะเบียนรายรับ/ 
สมุดเงินสดรับ
ค�าอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- กรณีมีการด�าเนินการ หมายถึง ใช้งาน 
ในระบบ ตามวัน เวลาจริง

- กรณบีนัทกึ หมายถงึ การน�าข้อมลูการรบัเงนิ
มาด�าเนินการในระบบย้อนหลัง
หมายเหตุ คณะท�างานฯ ตรวจสอบเอกสาร/
ข้อมูล ณ วันที่เข้าตรวจ อปท.

๔.๒.๕ การด�าเนินการรับ และบันทึกข้อมูล
ในระบบฯ

เกณฑ์การให้คะแนน :
ด�าเนินการรับเงินในระบบฯ ครบถ้วนในปี 

๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน 
ด�าเนินการหรือบันทึกการรับเงินในระบบฯ  

ในปี ๒๕๖๐ ไม่ครบถ้วน แต่ด�าเนินการ
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นปัจจุบัน

ด�าเนินการหรือบันทึกการรับเงินในระบบฯ  
ในปี ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบันไม่ครบถ้วน

ไม่มีการด�าเนินการหรือบันทึกการรับเงิน 
ในปี ๒๕๖๐ และปีปัจจุบัน

๕

๓

๑

๐

ตรวจสอบด้านรายจ่ายจากสมุดเงินสดจ่ายที่
บันทึกบัญชีมือเปรียบเทียบกับสมุดเงินสดจ่าย 
ที่บันทึกในระบบบัญชี e-LAAS ที่เมนู ระบบ
ข้อมูลรายจ่าย >สมุดเงินสดจ่าย/ทะเบียนต่างๆ 
เลือกสมุดเงินสดจ่าย

- กรณีมีการด�าเนินการ หมายถึง ใช้งาน 
ในระบบตามวัน เวลาจริง

- กรณบีนัทกึ หมายถงึ การน�าข้อมลูการจ่ายเงนิ
มาด�าเนินการในระบบย้อนหลัง
ค�าอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ  คณะท�างานฯ ตรวจสอบเอกสาร/
ข้อมูล ณ วันที่เข้าตรวจ อปท.

๔.๒.๖ การด�าเนินการจ่ายเงินและบันทึกข้อมูล        
ในระบบฯ

เกณฑ์การให้คะแนน :
ด�าเนนิการจ่ายในระบบฯ ครบถ้วนในปี ๒๕๖๐ 

จนถึงปัจจุบัน
ด�าเนินการหรือบันทึกการจ่ายเงินในระบบฯ 

ในปี ๒๕๖๐ ไม่ครบถ้วน แต่ด�าเนินการ ในปี 
งบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นปัจจุบัน

ด�าเนินการหรือบันทึกการจ่ายเงินในระบบฯ   
ในปี ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบันไม่ครบถ้วน

ไม่มีการด�าเนินการหรือบันทึกการจ่ายเงิน    
ในปี ๒๕๖๐ และปัจจุบัน

๕

๓

๑

๐

- ตรวจสอบหลักฐานเอกสารส่งงบแสดงฐานะ
การเงินฯ ให้ สตง. (ควรส�าเนาส่งให้จังหวัดด้วย)
ค�าอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๒๓๐ ลว. ๒๑ ต.ค.  
๒๕๕๖ เรื่องการจัดส่งรายงานการเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ�าปี ๒๕๕๖

๔.๒.๗ อปท.จัดท�างบแสดงฐานะการเงินและ
รายงานการเงินต่างๆ ประจ�าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่งให้ สตง.และส�านักงานคลัง
จังหวัด

เกณฑ์การให้คะแนน :
ภายในวันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๐
ภายในวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐
ภายในวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๐
เกินกว่าวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๐

๕
๓
๑
๐
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การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

ตรวจสอบการปิดบัญชีและการจัดท�างบแสดง 
ฐานะทางการเงนิประจ�าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.(e-LAAS) ที่เมนู
ระบบบัญชี>รายงานประจ�าปี>งบแสดงฐานะ 
การเงินและตรวจสอบหมายเหตุประกอบ 
งบประมาณการเงินที่เมนูระบบบัญชี>รายงาน
ประจ�าปี>หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะ
การเงิน

๔.๒.๘ การปิดบัญชีและจัดท�างบแสดงฐานะ
ทางการเงินประจ�าปี ๒๕๖๐ ในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS)

ปิดบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ 
องค์กรปกครองท้องถิ่น (e-LAAS) ประจ�าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีงบทดลองตรง และหมายเหตุ
ประกอบงบการ เ งิ นที่ ถู กต ้ อ งอย ่ า งน ้ อย  
๓ หมายเหตุ ได ้แก ่ งบทรัพย ์สิน เงินสด/ 
เงินฝากธนาคาร เงินรับฝาก

ปิดบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจ�าปี  
พ.ศ ๒๕๖๐ มีงบทดลองตรง และหมายเหตุ
ประกอบงบการ เ งิ นที่ ถู กต ้ อ งอย ่ า งน ้ อย  
๒ หมายเหตุ ได้แก่ เงินสด/เงินฝากธนาคาร 

ปิดบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจ�าปี  
พ.ศ ๒๕๖๐ มีงบทดลองตรง และหมายเหตุ
ประกอบงบการเ งินที่ ถูกต ้อง อย ่ างน ้อย  
๑ หมายเหตุ ได้แก่ เงินสด/เงินฝากธนาคาร

ปิดบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-LAAS) ประจ�าปี 
พ.ศ ๒๕๖๐ แต่งบทดลอง หรอืหมายเหตปุระกอบ
งบการเงินไม่ถูกต้อง

๕

๓

๑

๐
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คะแนนเต็ม ๒๐

คะแนนที่ได้

หมวด ๕ บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๕.๑ การส่งเงินสมทบ กบท.
- พ.ร.บ.บ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ 

พ.ศ. ๒๕๐๐ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา ๖
- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๔๒)
- ระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินบ�าเหน็จบ�านาญ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๖ ข้อ ๘
- หนังสือซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบ

กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) เป็นประจ�าทุกปีงบประมาณ

๕.๑ การจดัส่งเงนิสมทบกองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญฯ 
ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครบถ้วนถูกต้อง 
ตามอัตราและระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด 

เกณฑ์การให้คะแนน :
จัดส่งครบถ้วนถูกต้องภายในระยะเวลา 

ที่ก�าหนด/หรือไม่ต้องจัดส่งเนื่องจาก อปท.  
มีภาระที่จะต้องจ่ายบ�าเหน็จบ�านาญสูงกว่า 
ยอดเงินสมทบท่ีต้องจัดส่งและรายงานจังหวัด 
เพื่อขอโอนเงินเพิ่มประจ�าปีงบประมาณ

จัดส่งครบถ้วน แต่เกินระยะเวลาที่กฎหมาย
ก�าหนด

จัดส่งแล้ว แต่ไม่ครบถ้วน โดยส่งเกินหรือ 
ส่งขาดไม่เกิน ๑๐๐ บาท  

ยังไม่ได้จัดส่ง หรือส่งแล้วโดยส่งเกินหรือ 
ส่งขาด เกินกว่า ๑๐๐ บาท ขึ้นไป

๕

๓

๑

๐

๕.๒ การส่งเงินสมทบ กบท.  
- พ.ร.บ.บ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ 

พ.ศ. ๒๕๐๐ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา ๖
- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๔๒)
- ระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินบ�าเหน็จบ�านาญ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๖ ข้อ ๘
- หนังสือซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบ

กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) เป็นประจ�าทุกปีงบประมาณ

๕.๒ การจดัส่งเงนิสมทบกองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญฯ 
ย้อนหลัง ๕ ปี (ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – 
๒๕๖๐)

เกณฑ์การให้คะแนน :
จัดส่งครบถ้วนถูกต้องเป็นประจ�าทุกปี ไม่มี

ค้างส่ง
จดัส่งเป็นประจ�าทกุปี แต่มยีอดค้างส่วนท่ีขาด 

และน�าส่งส่วนที่ขาดภายในปีงบประมาณนั้นๆ
ค้างส่งส่วนที่ขาด ๑ ปีงบประมาณ
ค้างส่งส่วนที่ขาดเกิน ๑ ปีงบประมาณ

๕

๓

๑
๐
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การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๕.๓ ทะเบียนข้าราชการบ�านาญส่วนท้องถิ่น
- หนังสือ สถ. ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว ๒๑๓๑  

ลว. ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๕
หมายเหต ุกรณี อปท. ไม่มีข้าราชการบ�านาญฯ 
ไม่ต้องน�าข้อนีม้าเป็นฐานในการค�านวณคะแนน

๕.๓ การจัดท�าทะเบียนข้าราชการบ�านาญ 
ส่วนท้องถิ่นของ อปท.

เกณฑ์การให้คะแนน :
จัดท�าครบถ้วนทุกราย และเป็นปัจจุบัน
จัดท�าครบถ้วนทุกราย แต่ไม่เป็นปัจจุบัน เช่น 

กรณีมีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีรับบ�านาญ หรือ
ถึงแก่กรรม แต่มิได้แก้ไขในทะเบียนฯ

จัดท�าไม่ครบถ้วน และหรือไม่เป็นปัจจุบัน
ไม่ได้จัดท�า

๕
๓

๑
๐

๕.๔ บัญชีรายชื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ที่จะเกษียณ

- พ.ร.บ.บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๐๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๐๘ มาตรา ๒๒ และ มาตรา ๒๓ 

- หนังสือ สถ. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ 
ว ๔๑ ลว. ๑๔ ส.ค.๒๕๕๘ และหนงัสอื ด่วนมาก 
ที่ มท. ๐๘๐๘.๕/ว ๔๐ ลว. ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๘ 
เรื่อง ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบ�าเหน็จ-
บ�านาญข้าราชการส ่วนท้องถิ่น ประจ�าป ี 
งบประมาณ ๒๕๖๐
หมายเหตุ  กรณี อปท. ไม่มข้ีาราชการฯ ผูม้สีทิธ ิ
จะได้ รับบ�าเหน็จบ�านาญ ซึ่งมีอายุจะครบ  
๖๐ ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณไม่ต้องน�าข้อนี ้
มาเป็นฐานในการค�านวณคะแนน

๕.๔ การจัดท�าและรายงานบัญชีรายช่ือ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู ้มีสิทธิที่จะได ้รับ
บ�าเหน็จบ�านาญ ซึ่งจะมีอายุ ครบ ๖๐ ป ี
บริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป

เกณฑ์การให้คะแนน :
จัดท�าบัญชีรายชื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

ผู้มีสิทธิจะได้รับบ�าเหน็จบ�านาญครบถ้วนทุกราย 
และส่งให้จังหวัด ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

จัดท�าบัญชีรายชื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ผูม้สีทิธจิะได้รับบ�าเหนจ็บ�านาญ ส่งให้จังหวดัครบ
ถ้วนทุกราย แต่เกินระยะเวลาที่ก�าหนด

จัดท�าบัญชีรายชื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ผู้มีสิทธิจะได้รับบ�าเหน็จบ�านาญ แต่ไม่ได้จัดส่ง
ให้จังหวัด

ไม่ได้จัดท�า

๕

๓

๑

๐
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คะแนนเต็ม ๒๕

คะแนนที่ได้

หมวด ๖ ผลสัมฤทธิ์
หมวดย่อยที่ ๑ ข้อทักท้วง

การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

ตรวจสอบหลักฐานข้อทักท้วงที่เป็นลายลักษณ์
อักษรของ สตง. /จังหวัด/สถ. หรือหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ ถ้าไม่มหีน่วยงานเข้าตรวจสอบไม่ต้อง
น�ามาเป็นฐานในการค�านวณคะแนน

๖.๑.๑ การทักท้วงด้านการพัสดุประจ�าป  ี
งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๐ จากหน่วยงาน ที่ม ี
หน้าที่ตรวจสอบ

เกณฑ์การให้คะแนน :
ไม่มี
มี ๑ เรื่อง 
มี ๒ เรื่อง
มี ๓ เรื่องขึ้นไป

๕
๓
๑
๐

ตรวจสอบหลักฐานข้อทักท้วงที่เป็นลายลักษณ์
อักษรของ สตง. /จังหวัด/สถ. หรือหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง
ค�าอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ระเบียบ มท. ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หมายเหตุ ถ้าไม่มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบ 
ไม่ต้องน�ามาเป็นฐานในการค�านวณคะแนน

๖.๑.๒ การทักท้วงด้านการจัดท�างบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จากหน่วยงาน  
ที่มีหน้าที่ตรวจสอบ

เกณฑ์การให้คะแนน :
ไม่มี
มี ๑ เรื่อง 
มี ๒ เรื่อง
มี ๓ เรื่องขึ้นไป

๕
๓
๑
๐

ตรวจสอบหลักฐานข้อทักท้วงที่เป็นลายลักษณ์
อักษรของ สตง. /จังหวัด/สถ. หรือหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ ถ้าไม่มหีน่วยงานเข้าตรวจสอบไม่ต้อง
น�ามาเป็นฐานในการค�านวณคะแนน

๖.๑.๓ การทักท้วงด้านการจัดเก็บรายได้  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่ตรวจสอบ

เกณฑ์การให้คะแนน :
ไม่มี
มี ๑ เรื่อง 
มี ๒ เรื่อง
มี ๓ เรื่องขึ้นไป

๕
๓
๑
๐
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การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

ตรวจสอบหลักฐานข้อทักท้วงที่เป็นลายลักษณ์
อักษรของ สตง. /จังหวัด/สถ. หรือหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหต ุถ้าไม่มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบ
ไม่ต้องน�ามาเป็นฐานในการค�านวณคะแนน

๖.๑.๔ มีการทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงิน  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากหน่วยงาน 
ที่มีหน้าที่ตรวจสอบ

เกณฑ์การให้คะแนน :
ไม่มี
มี ๑-๒ เรื่อง 
มี ๓-๔ เรื่อง
มี ๕ เรื่องขึ้นไป

๕
๓
๑
๐

ตรวจสอบหลักฐานจาก 
- ข้อทกัท้วงและการด�าเนนิการตามข้อทกัท้วง

ของ สตง./จังหวัด/บุคลากร สถ. หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหต ุถ้าไม่มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบ
ไม่ต้องน�ามาเป็นฐานในการค�านวณคะแนน

๖.๑.๕ มีการด�าเนินการตามข้อทักท้วงของ
หน่วยที่ตรวจสอบและด�าเนินการแจ้งให้ทราบ

เกณฑ์การให้คะแนน :
ด�าเนินการภายใน ๖๐ วัน
ด�าเนินการภายใน ๙๐ วัน
ด�าเนินการภายใน ๑๒๐ วัน
ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐
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คะแนนเต็ม ๑๐/๑๕

คะแนนที่ได้

หมวดย่อยที่ ๒ การเพิ่มขึ้นของรายได้

การประเมิน (ตัวอย่าง) เกณฑ์การประเมิน (ตัวอย่าง) คะแนน คะแนนที่ได้

กรณีประเมิน อบจ.

- ให้ตรวจสอบจ�านวนเงินทีจ่ดัเกบ็ได้จากรายรบัจรงิ
ประกอบงบทดลองปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และ 
๒๕๖๐ของภาษี ๓ เรื่อง (ภาษีน�้ามัน ภาษียาสูบ 
และค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรมแล้วน�ามา
ค�านวณเพื่อเปรียบเทียบ)
- ประกอบกับทะเบียนคุมผู้ช�าระภาษี (ผ.ท.๕)
การค�านวณ

(จ�านวนเงินภาษีฯ ที่จัดเก็บได้ 

ปี ๖๐ – ปี ๕๙) X ๑๐๐

จ�านวนเงินภาษีฯ ที่จัดเก็บได้ปี ๕๙

๖.๒.๑ การเพิ่มขึ้นของจ�านวนเงินภาษีและ 
ค่าธรรมเนียมบ�ารุง อบจ. จากน�้ามัน, ยาสูบ และ
ผู ้เข้าพักในโรงแรมโดยรวม ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐

เกณฑ์การให้คะแนน :
เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๙ ร้อยละ ๕.๐๑ ขึ้นไป 

หรือเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมได้ครบจ�านวน 
ผู้อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีและค่าธรรมเนียม

เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๙ ร้อยละ ๓.๐๑ – ๕
เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๙ ร้อยละ ๐.๐๑ – ๓
ไม่เพิ่มขึ้น

๕

๓
๑
๐

- ให้ตรวจสอบจ�านวนเงนิทีจ่ดัเกบ็ได้จากรายรบั
จริงประกอบงบทดลองปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
และ ๒๕๖๐ แล้วน�ามาค�านวณเพื่อเปรียบเทียบ
ประกอบกับทะเบียนคุมผู้ช�าระภาษี (ผ.ท.๕)
- สูตรการค�านวณ

(จ�านวนเงินค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้

ปี ๖๐ – ปี ๕๙) X ๑๐๐

จ�านวนเงินค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ปี ๕๙

๖.๒.๒ การเพิม่ข้ึนของจ�านวนเงนิทีจ่ดัเกบ็ได้จาก 
ค่าธรรมเนยีมในการให้บรกิาร ค่าธรรมเนยีมอืน่ ๆ   
รายได้จากการจดัหาประโยชน์ในทรพัย์สนิ และ
จากการด�าเนินกิจการอื่นโดยรวม ยกเว้นภาษี
และค่าธรรมเนยีมบ�ารุง อบจ. จากน�้ามัน, ยาสูบ 
และผู้เข้าพักในโรงแรม

เกณฑ์การให้คะแนน :
เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๙ ร้อยละ ๕.๐๑ ขึ้นไป 

หรือเก็บค่าธรรมเนียมได้ครบจ�านวนผู้อยู่ในข่าย
ที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๙ ร้อยละ ๓.๐๑ – ๕ 
เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๙ ร้อยละ ๐.๐๑ – ๓
ไม่เพิ่มขึ้น 

๕

๓
๑
๐
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การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

กรณีประเมิน อบต./เทศบาล

ตรวจสอบจากรายรับจริงประกอบ งบทดลอง 
ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ของภาษี ๓ เรื่อง                            
(ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบ�ารุงท้องที่ และ
ภาษีป้าย) แล้วน�ามาค�านวณเพื่อเปรียบเทียบ
ประกอบกับทะเบียนคุมผู้ช�าระภาษี (ผ.ท.๕)
- สูตรการค�านวณ

(จ�านวนเงินภาษีฯ ที่จัดเก็บได้ 

ปี ๖๐ – ปี ๕๙) X ๑๐๐

จ�านวนเงินภาษีฯ ที่จัดเก็บได้ปี ๕๙

หมายเหต ุ
๑. กรณีที่มีการยกเว้นหรือลดหย่อนการจัด

เก็บภาษีกรณีประสบสาธารณภัย ให้คิดร้อยละ 
จากยอดที่เหลือจากการยกเว้นหรือลดหย่อน
แล้วก่อนน�าไปเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาว่ามี
ยอดเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนเท่าใด (ให้ส่งประกาศ
ของจังหวัดที่ยกเว้นหรือลดหย่อนการจัดเก็บ
ภาษีแนบประกอบการรายงานผลคะแนน  
ให้ สถ. ด้วย)

๒. กรณี อปท. ยกฐานะหรือเปลี่ยนแปลงฯ  
ให้ใช้ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ  ๒๕๖๐

๖.๒.๓ การเพิ่มขึ้นโดยรวมของจ�านวนเงินภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบ�ารุงท้องที่ 
ของเทศบาล หรือ อบต. 

เกณฑ์การให้คะแนน :
เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๙ ร้อยละ ๕.๐๑ ขึ้นไป 

หรือเก็บภาษีได้ครบจ�านวนจ�านวนผู้อยู่ในข่าย 
ที่ต้องเสียภาษี  

เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๙ ร้อยละ ๓.๐๑ – ๕  
เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๙ ร้อยละ ๐.๐๑ – ๓
ไม่เพิ่มขึ้น 

๕

๓
๑
๐

ตรวจสอบจากรายรับจริงประกอบงบทดลอง
ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐  
ของค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. 
การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ แล้วน�ามาค�านวณ
เพื่อเปรียบเทียบประกอบกับทะเบียนคุม
ผู้ช�าระภาษี (ผ.ท.๕)
- สูตรการค�านวณ

(จ�านวนเงินค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้

ปี ๖๐ – ปี ๕๙) X ๑๐๐

จ�านวนเงินค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ปี ๕๙

๖.๒.๔ การเพ่ิมขึ้นโดยรวมของจ�านวนเงิน  
ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.  
การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
 
เกณฑ์การให้คะแนน :

เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๙ ร้อยละ ๕.๐๑ ขึ้นไป  
หรือเก็บค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตได้ครบ
จ�านวน จ�านวนผู้อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษี  

เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๙ ร้อยละ ๓.๐๑ – ๕ 
เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๙ ร้อยละ ๐.๐๑ – ๓
ไม่เพิ่มขึ้น

๕

๓
๑
๐
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การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

ตรวจสอบจ�านวนเงินที่จัดเก็บได้จากรายรับ
จริงประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
กับจ�านวนเงินผู ้ ท่ีอยู ่ในข่ายต้องช�าระภาษี
และค่าธรรมเนียมจากทะเบียนคุมผู้ช�าระภาษี  
(กค.๑) หรือทะเบียนคุมผู้ช�าระภาษี (ผท.๕)  
โดยน�ามาค�านวณเพื่อเปรียบเทียบ
- สูตรการค�านวณ

จ�านวนเงินภาษีและค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้

ปี ๖๐ X ๑๐๐

จ�านวนเงินผู้ที่อยู่ในข่ายต้องช�าระภาษีปี ๖๐

๖.๒.๕ สัดส่วนจ�านวนเงนิภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ
ภาษีป้าย ภาษีบ�ารุงท้องท่ี ค่าธรรมเนียมและ 
ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ ทีจ่ดัเกบ็ได้โดยรวมต่อจ�านวนเงนิผู้ที่อยู่
ในข่ายต้องช�าระภาษีทั้งหมด ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐

เกณฑ์การให้คะแนน :
ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป
ร้อยละ ๗๐.๐๑ - ๘๕
ร้อยละ ๖๕.๐๑ – ๗๐
น้อยกว่าร้อยละ ๖๕

๕
๓
๑
๐








