แบบประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA) ประจาปี 2561

2

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA) ประจาปี 2561
ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง
(รวม อบจ. 39 ข้อ , เทศบาล/อบต. 50 ข้อ)
เป้าหมาย : อปท.มีการบริหารงานการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ สามารถจัดเก็บรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีรายได้เพิ่มขึ้น ลูกหนี้ลดลง มีการดาเนินการด้านงบประมาณและพัสดุถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย โปร่งใส
ไม่มีข้อทักท้วงที่เกี่ยวข้องกับด้านการบริหารงานการเงินและการคลังจากหน่วยงานตรวจสอบ

ชื่อ อปท. (อบจ./เทศบาล/อบต.) ………….……..…………………………..…..…….……
อาเภอ ……………………..…………………….………. จังหวัด ……………………..…………………….……….
อบจ.
หัวข้อประเมิน

1. การจัดเก็บรายได้
1.1 กรณีประเมิน อบจ.
1.2 กรณีประเมินเทศบาล/ อบต.
2. การจัดทางบประมาณ
3. การพัสดุ
4. การบริหารการเงินและบัญชี
4.1 การบริหารรายจ่าย
4.2 การจัดทาบัญชีและรายงานการเงิน
5.บาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
6. ผลสัมฤทธิ์
6.1 ข้อทักท้วง
6.2 การเพิ่มขึ้นของรายได้
6.2.1 กรณีประเมิน อบจ.
6.2.2 กรณีประเมินเทศบาล/อบต.
รวม

จานวน
ข้อ

คะแนน
เต็ม

4
4
8

20

เทศบาล/อบต.
คะแนน
ที่ได้

จานวน
ข้อ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

20
40

13
4
8

65
20
40

5
7
4

25
35
20

5
8
4

25
40
20

5

25

5

25

2
39

10
195

3
50

15
250

คะแนนที่ได้
คะแนน

ลงชื่อ ................................................................... ผู้รับการประเมิน
( ................................................................. )
ปลัด/รองปลัด/ผอ.สานัก/กอง .......................................................
ลงชื่อ

ทีมประเมิน

ลงชื่อ

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

ทีมประเมิน

ลงชื่อ

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

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

%

3
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

หมวดที่ 1 การจัดเก็บรายได้
หมวดย่อยที่ ๑ กรณีประเมิน อบจ.
การประเมิน
-ให้ตรวจสอบจากข้อบัญญัติ อบจ.
เพื่อจัดเก็บรายได้ทั้ง ๓ ประเภท,
สาเนาใบเสร็จรับเงินที่แสดงว่าได้มี
การจัดเก็บ

เกณฑ์การประเมิน
๑.1.1 มีการออกข้อบัญญัติ อบจ. จัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมบารุง อบจ. จากการค้านามัน, ยาสูบ
และผู้เข้าพักในโรงแรม

คาอธิบาย/กฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
- มีแต่ไม่ได้จัดเก็บ หมายถึง มีการ
ออกข้อบัญญัติภาษีประเภทใด
ประเภทหนึ่งโดยกาหนดอัตราภาษี
เป็นร้อยละ ๐ หรือมีการชะลอการจัดเก็บ
- พ.ร.บ. อบจ. พ.ศ. ๒๕๔๐

เกณฑ์การให้คะแนน :
 มีและได้จัดเก็บครบทั้ง 3 ประเภท
 มีและได้จัดเก็บ 2 ประเภท
 มีและได้จัดเก็บ 1 ประเภท
 มีแต่ไม่ได้จัดเก็บ

- ตรวจสอบจาก วัน/เดือน/ปีที่ อปท.
ได้รายงานข้อมูลสถิติการคลัง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ผ่านระบบ
ฐานข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ซึ่งจะต้อง
รายงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ต.ค.
2560 และระบบฐานข้อมูลกลางจะปิด
ระบบการรายงานข้อมูลภายในวันที่ 30
พ.ย. 2560

๑.1.2 การรายงานสถิติการคลังท้องถิ่นประจาปี
งบประมาณ 2560 ภายในระยะเวลาที่กาหนด
สินปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คาอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
- หนังสือ ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.3/
ว 2178 ลว. 16 ต.ค. 2560
เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลัง
ท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560

เกณฑ์การให้คะแนน :
 เร็วกว่าวันที่ ๓๑ ต.ค. 2560
 วันที่ ๓๑ ต.ค. 2560
 วันที่ ๑ - 3๐ พ.ย. 2560
 ส่งหลังจากวันที่ 3๐ พ.ย.2560

คะแนน

๕
3
1
๐

๕
๓
๑
๐

20

คะแนนที่ได้

4
การประเมิน
- ให้ตรวจสอบจากการประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บภาษีในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ จดหมายข่าว
ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์
หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย
หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ และ
จดหมายแจ้งผู้เสียภาษีโดยตรง เป็นต้น

เกณฑ์การประเมิน
๑.1.3 การประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษี

- ตรวจสอบจากทะเบียนคุมผู้ชาระ
ภาษีทั้งหมด โดยนับจานวนผู้ที่อยู่ใน
ข่ายต้องชาระภาษีและค่าธรรมเนียม
ทั้งหมด กับจานวนผู้ที่ได้ชาระภาษี
และค่าธรรมเนียมในปี 2560
- สูตรการคานวณ

๑.๑.๔ จานวนผู้ชาระภาษีและค่าธรรมเนียมบารุง อบจ.
จากนามัน, ยาสูบ และผู้เข้าพักในโรงแรมต่อจานวนผู้ที่
อยู่ในข่ายต้องชาระโดยรวมในปี 2560

จานวนผู้ชาระภาษีและค่าธรรมเนียม ปี 60 X 100
จานวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชาระภาษีปี 60

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

เกณฑ์การให้คะแนน :
 ร้อยละ ๙0 ขึ้นไป
 ร้อยละ ๘0 – ๘9.9๙
 ร้อยละ ๗0 – ๗9.99
 น้อยกว่าร้อยละ ๗0

คะแนน

๕
๓
๑
๐

๕
๓
๑
๐

คะแนนที่ได้

5
คะแนนเต็ม

หมวดย่อยที่ ๒ กรณีประเมิน เทศบาล/อบต.
การประเมิน
(๑) การบริหารการจัดเก็บ
รายได้
- ให้ตรวจสอบจากข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ อปท. เพื่อ
จัดเก็บค่าธรรมเนียม และใบอนุญาต
ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
คาอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
- พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

เกณฑ์การประเมิน
๑.๒.1 มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นและได้จัดเก็บตาม
พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ดังนี้
(โปรดทาเครื่องหมาย  ในช่องว่าง)
( ) ประเภทการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
( ) ประเภทการกาจัดขยะมูลฝอย
( ) ประเภทการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
( ) การตลาด
( ) ประเภทสถานที่จาหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร
( ) ประเภทการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
( ) ประเภทการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
เกณฑ์การให้คะแนน :
 มีและได้จัดเก็บ 5 ประเภทขึ้นไป
 มีและได้จัดเก็บ 3 - 4 ประเภท
 มีและได้จัดเก็บ 1 - 2 ประเภท
 ไม่มี หรือมีแต่ไม่ได้จัดเก็บ
๑.๒.2 การรายงานสถิติการคลังท้องถิ่นประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายในระยะเวลาที่กาหนดสิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

- ตรวจสอบจากวัน/เดือน/ปี
ที่ อปท.ได้รายงานข้อมูลสถิติการ
คลังปีงบประมาณ 2559 ผ่าน
ระบบฐานข้อมูลกลาง อปท.(INFO)
ซึ่งจะต้องรายงานให้แล้วเสร็จ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ภายในวันที่ 31 ต.ค. 2560
 เร็วกว่าวันที่ ๓๑ ต.ค. 2560
คาอธิบาย/กฎหมายและระเบียบ
 ในวันที่ ๓๑ ต.ค. 2560
ที่เกี่ยวข้อง
 ภายในวันที่ ๑ - 3๐ พ.ย. 2560
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/
 ส่งหลังจากวันที่ 3๐ พ.ย. 2560
ว 2178 ลว. 16 ต.ค. 2560 เรื่อง
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ 2560

65

คะแนนที่ได้

คะแนน

๕
๓
๑
๐

5
3
1
0

คะแนนที่ได้

6
การประเมิน
- ให้ตรวจสอบจากการประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บภาษีในรูปแบบต่างๆ เช่น
1. เว็บไซต์
2. จดหมายข่าว
3. ป้ายประชาสัมพันธ์
4. สื่อสิง่ พิมพ์ (แผ่นพับ โปสเตอร์ ฯลฯ)
5. หอกระจายข่าว / เสียงตามสาย/
วิทยุชุมชน
6. หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
7. จดหมายแจ้งผู้เสียภาษีโดยตรง
8. สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น
-การตรวจสอบการจัดทาแผนที่แม่บท
มีดังนี้
1. การจัดทาแผนที่แม่บทให้ตรวจสอบ
จากโครงการจัดทาแผนที่ภาษีฯ ของ
อปท. โดย อปท. อาจจะจัดทาแผนที่
แม่บทครอบคลุมทั้งพื้นที่หรือเพียง
บางส่วนของพื้นที่ก็ได้
2. กรณี อปท. ได้จัดทาด้วยระบบมือ
และระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ถือว่าได้คะแนนใน
ข้อนี้
3. กรณี อปท. จัดทาด้วยโปรแกรม
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)
ของ สถ. หรือด้วยโปรแกรมของหน่วยงาน
อื่น ให้ตรวจสอบการจัดทาแผนที่แม่บท
ในแต่ละขั้นตอนจากโปรแกรมฯ นั้นฯ ซึ่ง
จะต้องปรากฏข้อมูลแผนที่แม่บทตาม
ขั้นตอนที่ (1) – (6)
4. กรณี อปท. ได้จัดทาแผนที่แม่บทใน
ขั้นตอนที่ (2) แล้ว ให้ถือว่าได้ดาเนินการ
ในขั้นตอนที่ (1) เสร็จแล้ว
5. กรณีพื้นที่ อปท. ใดมีเอกสารที่ดิน
เป็น สปก.4 - 01 หาก อปท. ได้รับข้อมูล
จากสานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด ซึ่งเป็น
ไฟล์ Auto cat ให้ถือว่าได้ดาเนินการใน
ขั้นตอนที่ (1) และ (2) แล้ว
หมายเหตุ ในกรณีพื้นที่ของ อปท. ใดไม่มี
เอกสารที่ดินทั้งพื้นที่ (ไม่มีระวางที่ดิน)
ไม่ต้องนาข้อ 1.2.4 นี้มาประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
๑.2.3 การประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บ
ภาษี
เกณฑ์การให้คะแนน :
 โดยสื่อประชาสัมพันธ์ ๘ รูปแบบ ขึ้นไป
 โดยสื่อประชาสัมพันธ์ ๕ – ๗ รูปแบบ
 โดยสื่อประชาสัมพันธ์ ๓ – ๔ รูปแบบ
 โดยสื่อประชาสัมพันธ์น้อยกว่า ๓ รูปแบบ

คะแนน

5
3
1
0

๑.2.๔ การจัดทาแผนที่แม่บท มีขันตอนดังนี
(1) ถ่ายระวางที่ดิน (พิมพ์ขาว)
(2) สแกนระวางที่ดิน (เป็นไฟล์ภาพ)
(3) จัดทาแนวเขตการปกครองในระวางที่ดิน
(4) แบ่งเขต (Zone) ในระวางที่ดิน
(5) แบ่งเขตย่อย (Block)
(6) จัดทารูปแปลงที่ดิน
เกณฑ์การให้คะแนน :
 ดาเนินการแล้วถึงขั้นตอนที่ (6)
 ดาเนินการแล้วถึงขั้นตอนที่ (3) – (5)
 ดาเนินการในขั้นตอนที่ (1) - (2)
 ไม่มีการดาเนินการขั้นตอนใด ๆ

5
3
1
0

คะแนนที่ได้

การประเมิน
การตรวจสอบการคัดลอกข้อมูล
ที่ดิน มีดังนี้
1. ในการคัดลอกข้อมูลที่ดิน
อปท. จะต้องขอถ่ายเอกสารใน
สารบบที่ดิน (ทด.1 ทด.9 นส.5)
หรือพิมพ์จากระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (LIS) ของ สนง.ที่ดิน
แล้วคัดลอกข้อมูลที่ดินลงในแบบ
สารวจข้อมูลที่ดิน (ผ.ท.1) ทุกแปลง
และกาหนดรหัสแปลงที่ดินตามแผน
ที่แม่บทที่ได้จัดทาเสร็จแล้ว
2. การตรวจสอบว่า อปท. มี
จานวนแปลงที่ดินจานวนกี่แปลง
โดยตรวจสอบจากแผนที่แม่บทตาม
โครงการจัดทาแผนที่ภาษีฯ ของแต่
ละ อปท.
3. สูตรการคานวณ
จานวนแปลงที่ดินที่คัดลอกลง ผ.ท. 1 X 100
จานวนแปลงที่ดินตามแผนที่แม่บทฯ

4. กรณี อปท. ใดไม่ได้จัดทา
แผนที่แม่บทตามโครงการจัดทาแผน
ที่ภาษีฯ จะไม่ได้คะแนนในข้อนี้
หมายเหตุ ในกรณีพื้นที่ของ อปท.
ใดไม่มีเอกสารที่ดินทั้งพื้นที่ (ไม่มีระวาง
ที่ดิน) ไม่ต้องนาข้อ 1.2.5 นีม้ า
ประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
๑.2.5 ผลการคัดลอกข้อมูลที่ดิน
เกณฑ์การให้คะแนน :
 คัดลอกข้อมูลลงในแบบสารวจข้อมูลที่ดิน (ผ.ท.1)
ได้ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป ของแปลงที่ดินจากแผนที่
แม่บทตามโครงการจัดทาแผนที่ภาษีฯ ของแต่ละ อปท.
 คัดลอกข้อมูลลงในแบบสารวจข้อมูลที่ดิน (ผ.ท.1)
ได้ตั้งแต่ร้อยละ 35-69.99 ของแปลงที่ดินจากแผนที่
แม่บทตามโครงการจัดทาแผนที่ภาษีฯ ของแต่ละ อปท.
 คัดลอกข้อมูลลงในแบบสารวจข้อมูลที่ดิน (ผ.ท.1)
ได้น้อยกว่าร้อยละ 35 ของแปลงที่ดินจากแผนที่แม่บท
ตามโครงการจัดทาแผนที่ภาษีฯ ของแต่ละ อปท.
 ยังไม่ได้ดาเนินการ

คะแนน
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8
การประเมิน
การตรวจสอบการสารวจข้อมูล
ภาคสนาม มีดังนี้
1. การสารวจข้อมูลสนาม หมายถึง
อปท. จะต้องออกสารวจ
รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่ โดย
ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินจะบันทึกลงใน
แบบ ผ.ท.1 ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรือน
และสิ่งปลูกสร้างจะบันทึกลงในแบบ
ผ.ท.2 ข้อมูลเกี่ยวกับป้ายและการ
ประกอบการค้าจะบันทึกลงในแบบ
ผ.ท.3
2. การตรวจสอบว่า อปท. มีจานวน
แปลงที่ดินจากข้อมูลแผนที่แม่บท
แต่ละแผนตามโครงการจัดทาแผนที่
ภาษีฯ ของแต่ละ อปท.
3. สูตรการคานวณ
จานวนแปลงที่ดินสารวจข้อมูลภาคสนาม X 100
จานวนแปลงที่ดินตามแผนที่แม่บทฯ

4. ให้ตรวจสอบว่า อปท. ได้มี
การสารวจข้อมูลภาคสนามได้เป็น
ร้อยละเท่าไรของจานวนแปลงที่ดิน
ทั้งหมดตามข้อ 2
หมายเหตุ ในกรณีพื้นที่ของ อปท.
ใดไม่มีเอกสารที่ดินทั้งพื้นที่
(ไม่มีระวางที่ดิน) ไม่ต้องนาข้อ 1.2.6
นี้มาประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
๑.2.6 ผลการสารวจข้อมูลภาคสนาม
เกณฑ์การให้คะแนน :
 สารวจข้อมูลภาคสนามได้ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไปของ
แปลงที่ดินจากแผนที่แม่บทตามโครงการจัดทาแผนที่ภาษี
ฯ ของแต่ละ อปท.
 สารวจข้อมูลภาคสนามได้ตั้งแต่ร้อยละ 35 – 69.99
ของแปลงที่ดินจากแผนที่แม่บทตามโครงการจัดทาแผนที่
ภาษีฯ ของแต่ละ อปท.
 สารวจข้อมูลภาคสนามได้น้อยกว่าร้อยละ 35
ของแปลงที่ดนิ จากแผนที่แม่บทตามโครงการจัดทาแผนที่
ภาษีฯ ของแต่ละ อปท.
 ยังไม่ได้ดาเนินการ

คะแนน

5
3
1
0
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การประเมิน
การตรวจสอบการนาทะเบียน
ทรัพย์สิน (ผ.ท.4) และทะเบียนคุม
ผู้ชาระภาษี (ผ.ท.5) ไปใช้เป็นข้อมูล
ในการประเมินภาษี มีดังนี้
- การตรวจสอบข้อมูลว่า อปท.
ได้นาทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4)
และทะเบียนคุมผู้ชาระภาษี (ผ.ท.5)
ไปใช้ในการประเมินภาษีหรือไม่ให้
ตรวจสอบ ดังนี้
1. ให้ตรวจสอบว่า ภ.ร.ด.2,
ภ.บ.ท.5 และ ภป.1 มีการ
ประทับตราข้อความว่าได้ตรวจสอบ
กับ ผ.ท.4 และ ผ.ท.5 หรือไม่
2. ให้ตรวจสอบว่า ผ.ท. 5 ของ
ผู้อยู่ในข่ายต้องชาระภาษีว่าได้มีการ
บันทึกข้อมูลการชาระภาษี (รับยื่น
แบบประเมิน และชาระภาษี) และ
ได้มีการติดสลิปสีเขียวหรือไม่
คาอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
ทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4)
หมายถึง ทะเบียนที่แสดงรายการ
ทรัพย์สิน ได้แก่ ที่ดิน โรงเรือน ป้าย
และการประกอบกิจการค้าของ
เจ้าของทรัพย์สินแต่ละราย
ทะเบียนคุมผู้ชาระภาษี (ผ.ท.5)
หมายถึง ทะเบียนคุมผู้ที่อยู่ในข่ายที่
จะต้องชาระภาษีในปีหนึ่งๆ (ผ.ท.5)
จะแสดงจานวนเงินที่ได้รับชาระ
ภาษีในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา)
หมายเหตุ ในกรณีพื้นที่ของ อปท.
ใดไม่มีเอกสารที่ดินทั้งพื้นที่ (ไม่มีระวาง
ที่ดิน) ไม่ต้องนาข้อ 1.2.7 นีม้ า
ประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
๑.2.7 การนาทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) และทะเบียน
คุมผู้ชาระภาษี (ผ.ท.5) ไปใช้เป็นข้อมูลในการประเมิน
ภาษี
เกณฑ์การให้คะแนน :
 ใช้ในการประเมินทุกรายที่มายื่นแบบแสดงรายการ
เสียภาษี และจานวนเงินภาษี ที่ประเมินตรงตาม ผ.ท.4
และ ผ.ท.5
 ใช้ในการประเมินทุกรายที่มายื่นแบบแสดงรายการ
เสียภาษี แต่จานวนเงินภาษีที่ประเมินไม่ตรงตาม ผ.ท.4
และ ผ.ท.5
 ใช้ในการประเมินไม่ครบทุกรายที่มายื่นแบบแสดง
รายการเสียภาษี
 ไม่ได้นาไปใช้ในการประเมินภาษี

คะแนน
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10
การประเมิน
การตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูล
ทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4)
เป็นปัจจุบัน มีดังนี้
1. ให้ตรวจสอบจากแบบบัญชีแสดง
รายการปรับข้อมูล (ผ.ท.13)
จาก ผู้ที่รับผิดชอบจากหน่วยงาน
คลัง และผู้บังคับบัญชาลงลายมือชื่อ
รับทราบ
2. ให้ตรวจสอบจากทะเบียน
ทรัพย์สิน (ผ.ท.4) ว่ามีการปรับปรุง
ข้อมูลตามแบบ ผ.ท.13 ตามข้อ 1
หรือไม่ (ข้อสังเกต) หากมีการปรับ
ข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4)
จะมีข้อมูลการปรับปรุง ดังนี้
2.1 มีรหัสแปลงที่ดินรหัสใหม่
ขึ้นมา เช่น รหัสที่ดินเดิมเป็น
01A001 หากมีการปรับปรุงข้อมูล
จะมีรหัสแปลงเพิ่มขึ้นมาเป็น
01A001/001 เป็นต้น
2.2 จะมีการขีดฆ่าข้อความเดิม
ด้วยปากกาสีแดงและเขียนข้อความ
ใหม่
หมายเหตุ ในกรณีพื้นที่ของ อปท.
ใดไม่มีเอกสารที่ดินทั้งพื้นที่ (ไม่มี
ระวางที่ดิน) ไม่ต้องนาข้อ 1.2.8
นี้มาประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
๑.2.8 การปรับข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4)
เป็นปัจจุบัน
เกณฑ์การให้คะแนน :
 ดาเนินการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4)
เป็นปัจจุบัน
 ดาเนินการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4)
แต่ไม่เป็นปัจจุบัน
 ไม่ได้ดาเนินปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4)
 ไม่มีทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4)

คะแนน
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การประเมิน
การตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษี (ผ.ท.7) เป็นปัจจุบัน
มีดังนี้
1. ให้ตรวจสอบจากแบบบัญชี
แสดงรายการปรับข้อมูล (ผ.ท.13)
จาก ผู้ที่รับผิดชอบจากฝ่ายช่าง และ
ผู้บังคับบัญชาลงลายมือชื่อรับทราบ
2. ให้ตรวจสอบจากแผนที่ภาษี (ผ.ท.
7) ว่ามีการปรับปรุงข้อมูลตามแบบ
รายงาน ผ.ท.13 ตามข้อ 1 หรือไม่
ข้อสังเกต : หากมีการปรับข้อมูลใน
แผนที่ภาษี (ผ.ท.7) จะมีรหัสแปลง
ที่ดินที่มีรหัสใหม่ขึ้นมา เช่น รหัส
ที่ดินเดิม เป็น 01A001 หากมีการ
ปรับปรุงข้อมูลจะมีรหัสแปลงเพิ่ม
ขึ้นมาเป็น 01A001/001 เป็นต้น
คาอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
-แผนที่ภาษี (ผ.ท.๗) หมายถึง แผน
ที่ที่แสดงข้อมูลระวางที่ดิน
หลักเขตปกครอง แนวเขตปกครอง
การแบ่งเขต (Zone) การแบ่งเขต
ย่อย (Block) การจัดทารูปแปลง
ที่ดิน การจัดทาตาแหน่งโรงเรียน
หมายเหตุ ในกรณีพื้นที่ของ อปท.
ใดไม่มีเอกสารที่ดินทั้งพื้นที่ (ไม่มี
ระวางที่ดิน) ไม่ต้องนาข้อ ๑.๒.๙
นี้มาประเมิน
- ตรวจสอบจากทะเบียนคุมผู้ที่ได้
ชาระภาษี 3 เรื่อง (ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ และ
ภาษีป้าย) ในปีงบประมาณ 2559
และ 2560 แล้วนามาคานวณ
เปรียบเทียบประกอบกับทะเบียน
คุมผู้ชาระภาษี (ผ.ท.5)
- สูตรการคานวณ
จานวนผู้เสียภาษีปี 60 – ปี 59 X 100
จานวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีปี 60

เกณฑ์การประเมิน
๑.2.9 การปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี (ผ.ท.7)
เป็นปัจจุบัน
เกณฑ์การให้คะแนน :
 ดาเนินการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี (ผ.ท.7) เป็นปัจจุบัน
 ดาเนินการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี (ผ.ท.7) แต่ไม่เป็น
ปัจจุบัน
 ไม่ได้ดาเนินการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี (ผ.ท.7)
 ไม่มีข้อมูลแผนที่ภาษี (ผ.ท.7)

คะแนน
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๑.2.1๐ อัตราการเพิ่มขึนของจานวนผู้เสียภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบารุงท้องที่
เกณฑ์การให้คะแนน :
 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 10 ขึ้นไป
หรือเก็บภาษีได้ครบจานวนผู้อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษี
 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 5 – 9.99
 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 1.01 - 4.99
 ไม่เพิ่มขึ้น หรือเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 1
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12
การประเมิน
- ตรวจสอบจากทะเบียนคุมผู้ชาระ
ภาษีโดยนับจานวนผู้ที่ได้ชาระ
ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตตาม
พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
ในปี 2559 และ 2560 แล้ว
นามาคานวณเพื่อเปรียบเทียบกับ
ทะเบียนคุมผู้ชาระภาษี (ผ.ท.5)
คาอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยงข้อง
-พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
- สูตรการคานวณ

เกณฑ์การประเมิน
๑.2.1๑ อัตราการเพิ่มขึนของจานวนผู้เสีย
ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.
การสาธารณสุข พ.ศ.2535
เกณฑ์การให้คะแนน :
 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 10 ขึ้นไปหรือเก็บได้เต็ม
ครบจานวนผู้อยู่ในข่ายชาระค่าธรรมเนียม
 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 5 - 9.99
 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 น้อยกว่าร้อยละ 5
 ไม่เพิ่มขึ้นจากปี 2559

คะแนน

๕
๓
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๐

จานวนผู้เสียภาษีปี 60 – ปี 59 X 100
จานวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีปี 60

- ตรวจสอบจากรายละเอียดลูกหนี้ ๑.2.12 อปท. มีลูกหนีผู้ค้างชาระภาษีเกินกว่า 3 ปี
ผู้ค้างชาระเกิน 3 ปี เทียบกับ
เป็นอัตราร้อยละของผู้ชาระภาษีปีปัจจุบัน
รายละเอียดผู้ชาระภาษี (กค.1)
เกณฑ์การให้คะแนน :
หรือทะเบียนลูกหนี้ผู้ชาระภาษี
 ไม่มี
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเร่งรัดการ  มี แต่ไม่เกิน 2 %
จัดเก็บภาษี (นับย้อนหลังตั้งแต่ปี
 มี มากกว่า 2 % แต่ไม่เกิน 5 %
2560 ลงไป)
 มี มากกว่า 5 %
- สูตรการคานวณ
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จานวนลูกหนี้ที่ค้างชาระเกิน 3 ปี X 100
จานวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีปี 60

- ตรวจสอบจากทะเบียนลูกหนี้
๑.2.13 อปท.มีลูกหนีผู้ค้างชาระภาษีลดลงจากปีที่ผ่าน
ผู้ชาระภาษีเกี่ยวกับรายละเอียด
มาเป็นอัตราร้อยละ
ลูกหนี้ ผู้ค้างชาระปี 2559 กับ
ปี 2560
เกณฑ์การให้คะแนน :
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเร่งรัดการ  ลดลงร้อยละ 1 ขึ้นไป หรือไม่มีลูกหนี้ค้างชาระ
จัดเก็บภาษี
 ลดลงร้อยละ 0.01 - 1
- สูตรการคานวณ
 ไม่ลดลง
จานวนลูกหนี้ที่ค้างชาระปี 60 –ปี 59 )x 100
 ไม่ลดลงและ ลูกหนี้เพิ่มขึ้น
จานวนลูกหนี้ที่ค้างชาระปี 60
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คะแนนที่ได้
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คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

หมวดที่ 2 การจัดทางบประมาณ
การประเมิน
๒.๑ ติดตามเรื่องการจัดทา
งบประมาณของ อปท.
- ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
1 ) ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
2 ) รายงานการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
3 ) ข้อมูลจากระบบ E-LAAS
คาอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
-ระเบียบ มท. ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๑
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร เช่น
ภาพถ่าย หนังสือแจ้งของ อปท.
รายงาน หรือหนังสือแจ้งจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ กรณีที่ไม่สามารถจัดทา
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีและประกาศใช้
ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2559
เนื่องจากไม่มีสภาท้องถิ่น หรือไม่มี
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือกรณีเหตุอื่น ๆ
ที่ไม่ได้เกิดจากความบกพร่องของ
ท้องถิ่น ให้ตรวจสอบหลักฐาน
กระบวนการจัดทาของบประมาณปี
ที่ผ่านมา

เกณฑ์การประเมิน
๒.๑ อปท. เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อ
สภาท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน :
 เสนอก่อนเดือน สิงหาคม 2559
 เสนอภายใน 1 - ๑๕ สิงหาคม 2559
 เสนอภายใน 16 สิงหาคม – 31 สิงหาคม 2559
หรือมีการขอขยายระยะเวลา
 เสนอตั้งแต่ ๑ กันยายน 2559

คะแนน คะแนนที่ได้
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๒.๒ อปท.จัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ให้สามารถใช้ทันได้ในวันที่ ๑ ตุลาคม และส่งสาเนา
ประกาศให้ผู้กากับดูแล และจัดทารายงานข้อมูล
เผยแพร่ประชาชนใน ๓๐ วันหลังสินสุดงบประมาณ
พ.ศ. 2560
เกณฑ์การให้คะแนน :
 จัดทาบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2560 /ส่งสาเนาประกาศให้ผู้กากับ และจัดทา
รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี เผยแพร่ให้ประชาชนทราบภายใน 30 วัน
นับจากสิ้นปีงบประมาณ
 จัดทาข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2560 และส่งสาเนาประกาศงบประมาณ
รายจ่ายให้ผู้กากับดูแลภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ
 จัดทาข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2560 ให้สามารถใช้ได้ทันในวันที่ 1 ตุลาคม
2559
 ไม่มีการดาเนินการ

20
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การประเมิน
ตรวจสอบหลักฐานจาก
งบแสดงฐานะทางการเงินประจาปี

เกณฑ์การประเมิน
๒.๓ การตังงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
เกณฑ์การให้คะแนน :
 เกินร้อยละ 15 ขึ้นไป
 เกินร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 15
 เกินร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10
 ไม่เกินร้อยละ 5
ตรวจสอบหลักฐานเอกสารที่
๒.๔ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีข้ามหมวด
เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการขออนุมัติ (ยกเว้น กรณีโอนตามนโยบายรัฐบาลและการโอนเงิน
ต่อผู้มีอานาจ รายงานการประชุม
เหลือจ่ายจากการจัดซือจัดจ้างหมวดครุภัณฑ์ฯ)
สภาท้องถิ่น เป็นต้น
คาอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่ เกณฑ์การให้คะแนน :
เกี่ยวข้อง
 มีการโอนงบประมาณข้ามหมวดรายจ่าย
- การโอนงบประมาณข้ามหมวด
ไม่เกิน 4 รายการ
รายจ่าย เช่น การโอนงบประมาณ
 มีการโอนงบประมาณข้ามหมวดรายจ่าย 5 - 7
จากหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา รายการ
ไปเป็นหมวดค่าสาธารณูปโภค
 มีการโอนงบประมาณข้ามหมวดรายจ่าย 8 - 10
รายการ
 มีการโอนงบประมาณข้ามหมวดรายจ่ายเกินกว่า 10
รายการ

คะแนน คะแนนที่ได้
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คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

หมวดที่ 3 การพัสดุ
การประเมิน
-ตรวจสอบหลักฐาน เช่น
รายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง/หนังสือการ
ต่อรองราคา/ใบตรวจรับงานจ้างหรือใบตรวจ
รับพัสดุ/ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
- หากไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลง
ราคาให้ตัดฐานการประเมินข้อนี้

4015

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๓.๑ การดาเนินการจัดซือจัดจ้าง โดย วิธีตกลงราคา
1) การจัดทารายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
2) มีหนังสือต่อรองราคา
3) มีหลักฐานการตรวจรับงาน/ตรวจรับพัสดุ
4) ลงทะเบียนคุมทะเบียนทรัพย์สิน

เกณฑ์การให้คะแนน :
หมายเหตุ วัดผลการดาเนินงานก่อน พ.ร.บ.  ดาเนินการรวม 4 ข้อ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ดาเนินการรวม 3 ข้อ
พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้
 ดาเนินการรวม 2 ข้อ
 ดาเนินการน้อยกว่า 2 ข้อ
- ตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร เช่น รายงาน ๓.2 การดาเนินการจัดซือจัดจ้างโดยวิธีสอบ
ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง คาสั่งแต่งตั้ง
ราคา/ประกวดราคา
คณะกรรมการจัดหาพัสดุ หนังสือส่งประกาศ 1) จัดทารายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
สัญญาการจัดซื้อ จัดจ้าง
2) ส่งประกาศเอกสารสอบ/ประกวดราคา
คาอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3) ทาป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง
- สุ่มตรวจจากโครงการที่มีการสอบราคา
4) เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ
หรือประกวดราคาร้อยละ 10 และไม่น้อย
5) ส่งสาเนาสัญญาจ้างกรณีสัญญาจ้าง 1 ล้าน
กว่า 5 โครงการ
บาทขึ้นไปยัง สตง./สรรพากร
- หาก อปท. ไม่มีงานก่อสร้างไม่ต้องประเมิน 6.จัดทาทะเบียนครุภัณฑ์
ข้อ 3
- หาก อปท. ไม่มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่ต้อง
ประเมินข้อ 6
เกณฑ์การให้คะแนน :
- หาก อปท. ไม่มีสัญญาจ้าง 1 ล้านบาท
 ดาเนินการรวมครบ 6 ข้อ
ไม่ต้องประเมินข้อ 5
 ดาเนินการรวม 4-5 ข้อ
- หากไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบ/
 ดาเนินการรวม 2-3 ข้อ
ประกวดราคา ให้ตัดฐานการประเมินข้อนี้
ดาเนินการรวมน้อยกว่า 2 ข้อ
หมายเหตุ วัดผลการดาเนินงานก่อน พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้
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การประเมิน
- ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร เทศบัญญัติ/
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2560 สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง หรือฎีกาเบิก
จ่ายเงิน (นามาคานวณเฉพาะโครงการที่ได้มี
การจัดซื้อจัดจ้างในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง ซึ่งจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
วิธีสอบราคา หรือประกวดราคา หรือ
การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
( e – Auction )
วิธีคานวณ :
งบตามข้อบัญญัติของโครงการที่มีการจัดซื้อ
จัดจ้าง - วงเงินตามสัญญา x 100
งบตามข้อบัญญัติของโครงการที่มกี ารจัดซื้อจัดจ้าง
คาอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
-การประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อ
จัดจ้างตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการพัสดุฯ
-ระเบียบ มท. ว่าด้วยการพัสดุฯ
หมายเหตุ วัดผลการดาเนินงานก่อน พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้
(ไม่รวมเงินสะสม/ไม่รวมเงินทุนสารอง/
ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

เกณฑ์การประเมิน
๓.3 ร้อยละของงบที่ อปท.ประหยัดได้จากการ
ดาเนินการวิธีตกลงราคา สอบราคา หรือ
ประกวดราคาหรือการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ของโครงการ
ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
ในปีงบประมาณ ๒๕60 (เฉพาะโครงการ
ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี)

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เช่น
-แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศ
คตง. เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง พ.ศ. 2546
- ตรวจสอบจากข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
คาอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
-หนังสือด่วนมาก ที่ มท. 0808.2/ว 897
ลว 10 ก.พ. 2558 เรื่องการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.
หมายเหตุ วัดผลการดาเนินงานก่อน พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้
หมายเหตุ
หาก อปท. ไม่มีครุภัณฑ์เกิน 1 แสนหรือ
สิ่งก่อสร้างไม่เกิน 1 ล้านให้ตัดฐาน

๓.4 การจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซือจัดจ้าง
โครงการหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ทังหมด ตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
ตามแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซือจัดจ้าง
(ภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี)

เกณฑ์การให้คะแนน :
 มากกว่าร้อยละ ๕ ขึ้นไป
 ตั้งแต่ร้อยละ ๒.๕1 – ๕
 ตั้งแต่ร้อยละ ๐.01- 2.50
 ร้อยละ ๐

เกณฑ์การให้คะแนน :
 จัดทาครบทุกโครงการและรายงานตามเวลา
ทีก่ าหนด
 จัดทาครบทุกโครงการแต่รายงานเกิน
ระยะเวลาที่กาหนด
 จัดทาไม่ครบทุกโครงการและรายงานเกิน
ระยะเวลาที่กาหนด
 ไม่จัดทา

คะแนน คะแนนที่ได้
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การประเมิน
-ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ดังนี้
1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
2. ฎีกาการเบิกจ่าย
3. เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
4. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อ
จัดจ้างตามประกาศ คตง. เรื่องการจัดทา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546
-ประกาศ การจัดซื้อ-จัดจ้าง (งบลงทุน
สิ่งก่อสร้าง) ทั้ง 7 องค์ประกอบ โดยติด
ประกาศป้ายประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
หนังสือส่ง สตง.ฯลฯ
คาอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
-หนังสือด่วนมาก ที่ มท. 0808.2/ว 897 ลว 10
ก.พ. 2558 เรื่องการสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อ
จัดจ้างของ อปท.
-ประกาศ คตง. เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546
-พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540
หมายเหตุ วัดผลการดาเนินงานก่อน พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้
ตรวจสอบเอกสาร ดังนี้
- ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ปี 2560
- ประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เว็ บไซต์ของกรมบั ญชีก ลางและเว็บ ไซต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ช่องทางอื่น เช่น จังหวัดที่กาหนด
หอกระจายข่ า ว/ประชาสั ม พั น ธ์ ป ระชา
หมู่บ้าน เป็นต้น
คาอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศ คสช. ที่104/2557 ลว. 21 ก.ค.57
หมายเหตุ วัดผลการดาเนินงานก่อน พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้

เกณฑ์การประเมิน
๓.5 การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซือ
จัดจ้าง งบประมาณหมวดเงินครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่มีงบประมาณสูงสุด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60)
- มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดจ้าง
(งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ที่มีงบประมาณสูงที่สุด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ดังนี้
1) ชื่อโครงการ
2) งบประมาณ
3) ผู้ซื้อซอง/กรณีตกลงราคาให้พิจารณา
ใบเสนอราคา
4) ผู้ยื่นซอง/กรณีตกลงราคาใช้หนังสือ/บันทึก/
หลักฐานการต่อรองราคา
5) ผู้ได้รับการคัดเลือก
6) มีการระบุวิธีการจัดจ้าง
7) มีการแสดงเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินใจ
เกณฑ์การให้คะแนน :
 เผยแพร่ครบทั้ง ๗ องค์ประกอบ
 เผยแพร่ได้ ๕ - ๖ องค์ประกอบ
 เผยแพร่ได้ ๓ - ๔ องค์ประกอบ
 เผยแพร่ได้น้อยกว่า ๓ องค์ประกอบ
๓.6 กรณีงานซือหรืองานจ้างที่มีวงเงินเกินหนึ่ง
แสนบาท อปท. ได้ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
ตามแนวทาง ป.ป.ช.ในเว็บไซต์อย่างน้อย ๒
เว็บไซต์ขึนไปตามแบบและหลักเกณฑ์ที่กาหนด
เกณฑ์การให้คะแนน :
 ดาเนินการครบทุกโครงการและเผยแพร่
มากกว่าที่กาหนด
 ดาเนินการครบทุกโครงการและเผยแพร่
ตามที่กาหนด
 ดาเนินการแต่ไม่ครบทุกโครงการหรือ
เผยแพร่ไม่ครบตามที่กาหนด
 ไม่ได้ดาเนินการ
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คะแนน คะแนนที่ได้
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การประเมิน
- ให้ตรวจสอบหลักฐานจากคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการกาหนดราคากลาง, บันทึก
ขออนุมัติ/ เห็นชอบราคากลาง และการ
เปิดเผยราคากลางตามสถานที่ที่กาหนด
คาอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
-พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 103/7
วรรคหนึ่งซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
-หนังสือ ที่ มท0808.2/ว 2120 ลว. 2 ต.ค.2556
หมายเหตุ วัดผลการดาเนินงานก่อน พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้
ตรวจสอบเอกสาร ดังนี้
- เอกสารการส่งมอบงาน
- เอกสารตรวจรับการจ้าง
- หลักฐานแสดงวันที่ประธานคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างรับทราบการส่งมอบงาน และ
นัดตรวจรับงาน
คาอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบ มท. ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 65
หมายเหตุ วัดผลการดาเนินงานก่อน พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้

เกณฑ์การประเมิน
๓.7 การดาเนินการเกี่ยวกับราคากลาง
เกณฑ์การให้คะแนน :
 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคา
กลาง มีการขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง และมีการ
เปิดเผยราคากลางตามแนวทางการเปิดเผยราคา
กลางของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
 ไม่มีการดาเนินการหรือดาเนินการไม่
ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ

คะแนน คะแนนที่ได้
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๓.8 คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ออกไปตรวจ
รับงานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทา
การ นับตังแต่วันที่ประธานคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง ได้ทราบการส่งมอบงาน
เกณฑ์การให้คะแนน :
 ดาเนินการเร็วกว่า ๓ วันทาการครบทุก
โครงการ
 ดาเนินการภายใน ๓ วันทาการครบทุก
โครงการ
 ดาเนินการภายใน ๓ วันทาการไม่ครบทุก
โครงการ
 ดาเนินการเกินกว่า 3 วันทาการ
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คะแนนเต็ม

หมวดที่ 4 การบริหารการเงินและการบัญชี
หมวดย่อยที่ ๑ การบริหารรายจ่าย
การประเมิน
- การคานวณ : ร้อยละของจานวนงบประมาณรายจ่าย
ที่เบิกจ่ายได้จริง ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560 เปรียบเทียบกับ
รายได้/รายรับจริง ประกอบด้วย
1. รายได้ อปท. จัดเก็บเอง
2. รายได้รัฐจัดเก็บและจัดสรรให้/รายได้รัฐจัดเก็บและแบ่งเพิ่มให้
3. เงินอุดหนุนทั่วไป ที่กาหนดในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560
ตรวจสอบข้อมูลจาก
- รายงานรับ - จ่ายเงินสดประจาเดือนกันยายน 2559
- ทะเบียนรายรับ - รายจ่าย
- ฎีกาเบิกจ่ายเงิน
คาอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
-ระเบียบ มท. ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.
พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
-ตรวจสอบจากรายจ่ายตามรายงานรับ-จ่ายเงินสด
ประจาเดือนเมื่อสิ้นปีงบประมาณเปรียบเทียบกับแผน
การใช้จ่าย
คาอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
-ระเบียบ มท.ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท.
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบฯ ข้อ 38
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนการใช้
จ่ายเงินของ อปท.
หมายเหตุ กรณี อปท. ใช้จ่ายเงินเกินแผนฯ ถือว่าเบิกจ่าย
ไม่เป็นไปตามแผน
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คะแนนที่ได้

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๔.1.๑ อปท. เบิกจ่ายเงินงบประมาณใน
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ. 2560
เกณฑ์การให้คะแนน :
 ร้อยละ 90 ขึ้นไป
 ร้อยละ 85 – 89.99
 ร้อยละ 75 – 84.99
 น้อยกว่าร้อยละ 75
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๔.๑.2 อปท.มีการจัดทาแผนการใช้
จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกไตรมาสและ
เบิกจ่ายเงิน 4 ประเภท (ค่าตอบแทน,ค่า
ใช้สอย,ค่าวัสดุ,ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)เป็นไปตามแผนการใช้เงิน

เกณฑ์การให้คะแนน :
 เป็นไปตามแผน 4 ประเภท ได้ร้อยละ 80
 เป็นไปตามแผน 3 ประเภท ได้ร้อยละ
80
 เป็นไปตามแผน 1 - 2 ประเภท
ได้ร้อยละ 80
 ไม่เป็นไปตามแผน
ตรวจสอบจาก
๔.๑.3 การกันเงินงบประมาณรายจ่าย
- รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นฯ
ประจาปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
- บันทึกอนุมัติให้กันเงิน กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ในหมวด ค่า กรณี ยังไม่ก่อหนีผูกพันในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เปรียบเทียบกับงบประมาณ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นอัตรา
รายจ่ายประจาปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายประจาปี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ อปท.ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันและ
และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
เบิกจ่ายเงินให้ทันภายในปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน :
 ไม่มีการกันเงิน
 กันเงินไม่เกินร้อยละ 5
 กันเงินไม่เกินร้อยละ 10
 กันเงินเกินร้อยละ 10
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คาอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงิน ฯ ข้อ 47 การซื้อ เช่า
ทรัพย์สิน หรือจ้างทาของ ให้หน่วยงานผู้เบิกรีบ
ดาเนินการวางฎีกา เบิกเงินโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน
ห้าวัน นับจากวันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน
ถูกต้อง
ตรวจสอบเอกสาร ดังนี้
- ฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- สมุดคุมฎีกา
วัตถุประสงค์ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินไม่ให้เกิดความ
ล่าช้า
ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย หรือสรุปรายงานการ
เบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ 2560
(ไม่รวมการกันเงินเหลื่อมปี)

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
4.1.4 การวางฎีกาเบิกจ่ายเงินของ
หน่วยงานผู้เบิก อย่างช้าไม่เกิน 5 วันนับ
จากวันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับ
งานถูกต้อง
เกณฑ์การให้คะแนน :
วางฎีกาใน 5 วันนับจากวันที่ได้ตรวจรับ
5
ทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้อง
วางฎีกาเกิน 5 วันนับจากวันที่ได้ตรวจ
0
รับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้อง

๔.๑.5 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่มิใช่
รายจ่ายประจา พิจารณาจากการเบิกจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไม่รวมการกัน
เงินเหลื่อมปี)
เกณฑ์การให้คะแนน :
 เบิกเกินร้อยละ 80 ขึ้นไป
 เบิกเกินร้อยละ 75 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 80
 เบิกเกินร้อยละ 60 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 75
 เบิกไม่เกินร้อยละ 60
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หมวดย่อยที่ ๒ การจัดทาบัญชี และรายงานการเงิน
การประเมิน
ตรวจสอบหลักฐานจาก บันทึกเสนอรายงานการเงิน
ประจาเดือน
วัตถุประสงค์ เป็นการเร่งรัดการจัดทารายงาน
การเงินประจาเดือน เพื่อให้ผู้บริหารมีข้อมูลใช้ใน
การบริหารงานต่อไป

ตรวจสอบข้อมูลจาก
- รายงานประมาณการรายรับ - รายจ่ายจากระบบ
e-LAAS เปรียบเทียบกับเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติปี
2560 ที่ได้รับอนุมัติ
ที่เมนู ระบบงบประมาณ >รายงาน >การโอนเปลี่ยนแปลง/
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
- รายงานการโอนงบประมาณจากเอกสารการขอ
อนุมัติโอนงบประมาณเปรียบเทียบกับรายงานการ
โอนงบประมาณในระบบ e-LAAS ที่เมนู ระบบ
งบประมาณ > รายงาน >ประมาณการรายรับประมาณการรายจ่าย
คาอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)
ตรวจสอบข้อมูลจาก
- รายละเอียดผู้ชาระภาษี (กค.1) ในระบบมือ
เปรียบเทียบจานวนผู้อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีกับ
รายละเอียดผู้ชาระภาษี (กค. 1) ในระบบ e-LAAS
ที่เมนู ระบบข้อมูลรายรับ >ฐานข้อมูลผู้ชาระภาษี
>รายละเอียดผู้ชาระภาษี (กค.1) หรือรายงาน
รายชื่อผู้เสียภาษีทั้งหมด ปีปัจจุบัน
หมายเหตุ
*อบจ. ไม่ต้องประเมินในหัวข้อนี

คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

เกณฑ์การประเมิน
๔.๒.๑ การบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบันและจัดทา
รายงานการเงินประจาเดือนเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้ในเดือนถัดไป โดยเฉลี่ย
เกณฑ์การให้คะแนน :
 ภายใน 5 วันทาการ
 ภายใน 6 - 10 วันทาการ
 ภายใน 11 - 15 วันทาการ
 เกินกว่า 15 วันทาการ
๔.๒.๒ การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
เกณฑ์การให้คะแนน :
 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และมี
การบันทึกการโอนและหรือการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณในระบบฯ
 บันทึกและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
 ทาบันทึกงบประมาณรายจ่ายประจาปีไม่
ครบถ้วน
 ยังไม่มีการบันทึกงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี

๔.๒.๓ การบันทึกข้อมูลผู้เสียภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่และภาษีป้าย (กรณีเทศบาล
และ อบต.เท่านัน ไม่ใช้กับ อบจ.)
เกณฑ์การให้คะแนน :
 บันทึกข้อมูลได้ร้อยละ 100
ของผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชาระภาษี
 บันทึกข้อมูลได้ร้อยละ 90.01 - 99.99
ของผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชาระภาษี
 บันทึกข้อมูลได้ร้อยละ 80.01 – 90
ของผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชาระภาษี
 บันทึกข้อมูลได้ไม่เกินร้อยละ 80
ของผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชาระภาษี
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การประเมิน
ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรทั้งหมดที่สังกัด อปท.
(รวมข้าราชการครูสังกัด ศพด.) กับฐานข้อมูล
ผู้รับเงินเดือนที่บันทึกไว้ในระบบ e-LAAS
ที่เมนู ระบบข้อมูลรายจ่าย >ฐานข้อมูลผู้รับ
เงินเดือน/บานาญ >รายละเอียดผู้ได้รับเงินเดือน/
ค่าตอบแทน แยกตามกลุ่มงาน
หมายเหตุ
- ไม่รวมข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด อปท.
- ดูการบันทึกขอมูล ณ วันที่ตรวจประเมิน

ตรวจสอบด้านรายรับจากสมุดเงินสดรับ/ทะเบียน
รายรับที่บันทึกบัญชีมือเปรียบเทียบกับสมุดเงินสด/
ทะเบียนรายรับ ที่บันทึกในระบบ e-LAAS ที่เมนู
ระบบข้อมูลรายรับ >ค้นหารายการที่รับเงินแล้ว >
ทะเบียนรายรับ/สมุดเงินสดรับ
คาอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- กรณีมีการดาเนินการ หมายถึง ใช้งานในระบบ
ตามวัน เวลาจริง
- กรณีบันทึก หมายถึง การนาข้อมูลการรับเงินมา
ดาเนินการในระบบย้อนหลัง
หมายเหตุ คณะทางานฯ ตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูล
ณ วันที่เข้าตรวจ อปท.
ตรวจสอบด้านรายจ่ายจากสมุดเงินสดจ่ายที่บันทึก
บัญชีมือเปรียบเทียบกับสมุดเงินสดจ่ายที่บันทึกใน
ระบบบัญชี e-LAAS
ที่เมนู ระบบข้อมูลรายจ่าย >สมุดเงินสดจ่าย/
ทะเบียนต่างๆ เลือกสมุดเงินสดจ่าย
- กรณีมีการดาเนินการ หมายถึง ใช้งานในระบบ
ตามวัน เวลาจริง
- กรณีบันทึก หมายถึง การนาข้อมูลการจ่ายเงินมา
ดาเนินการในระบบย้อนหลัง
คาอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ คณะทางานฯ ตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูล
ณ วันที่เข้าตรวจ อปท.

เกณฑ์การประเมิน
๔.๒.๔ การบันทึกข้อมูลบุคลากรของ อปท.
ทังฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจาให้ครบถ้วน
ถูกต้อง เป็นปัจจุบันทังข้อมูลพืนฐาน ข้อมูล
บุคลากร และข้อมูลการรับเงิน
เกณฑ์การให้คะแนน :
 บันทึกข้อมูลได้ร้อยละ 100 ของบุคลากร
ฝ่ายประจาและฝ่ายการเมือง
 บันทึกข้อมูลได้ร้อยละ 90.01-99.99
ของบุคลากรฝ่ายประจาและฝ่ายการเมือง
 บันทึกข้อมูลได้ร้อยละ 80.01-90
ของบุคลากรฝ่ายประจาและฝ่ายการเมือง
 บันทึกข้อมูลได้ไม่เกินร้อยละ 80
ของบุคลากรฝ่ายประจาและฝ่ายการเมือง
๔.๒.๕ การดาเนินการรับ และบันทึกข้อมูลในระบบฯ
เกณฑ์การให้คะแนน :
 ดาเนินการรับเงินในระบบฯ ครบถ้วน
ในปี 2560 จนถึงปัจจุบัน
 ดาเนินการหรือบันทึกการรับเงินในระบบฯ
ในปี 2560 ไม่ครบถ้วน แต่ดาเนินการใน
ปีงบประมาณ 2561 เป็นปัจจุบัน
 ดาเนินการหรือบันทึกการรับเงินในระบบฯ
ในปี 2560 จนถึงปัจจุบันไม่ครบถ้วน
 ไม่มีการดาเนินการหรือบันทึกการรับเงินในปี
2560 และปีปัจจุบัน
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๔.๒.๖ การดาเนินการจ่ายเงินและบันทึกข้อมูล
ในระบบฯ
เกณฑ์การให้คะแนน :
 ดาเนินการจ่ายในระบบฯ ครบถ้วนใน
ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน
 ดาเนินการหรือบันทึกการจ่ายเงินในระบบฯ
ในปี 2560 ไม่ครบถ้วน แต่ดาเนินการใน
ปีงบประมาณ 2561 เป็นปัจจุบัน
 ดาเนินการหรือบันทึกการจ่ายเงินในระบบฯ
ในปี 2560 จนถึงปัจจุบันไม่ครบถ้วน
 ไม่มีการดาเนินการหรือบันทึกการจ่ายเงิน
ในปี 2560 และปัจจุบัน
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การประเมิน
-ตรวจสอบหลักฐานเอกสารส่งงบแสดงฐานะ
การเงินฯ ให้ สตง. (ควรสาเนาส่งให้จังหวัดด้วย)
คาอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
-หนังสือ มท 0808.4/ว 2230 ลว. 21 ต.ค.
2556 เรื่องการจัดส่งรายงานการเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปี 2556

เกณฑ์การประเมิน
๔.๒.๗ อปท.จัดทางบแสดงฐานะการเงินและ
รายงานการเงินต่างๆ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ส่งให้ สตง.และสานักงานคลังจังหวัด

เกณฑ์การให้คะแนน :
 ภายในวันที่ 30 ต.ค. 2560
 ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2560
 ภายในวันที่ 29 ธ.ค. 2560
 เกินกว่าวันที่ 29 ธ.ค. 2560
ตรวจสอบการปิดบัญชีและการจัดทางบแสดงฐานะ 4.2.8 การปิดบัญชีและจัดทางบแสดงฐานะทาง
ทางการเงินประจาปี พ.ศ.2560 ในระบบบัญชี
การเงินประจาปี 2560 ในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) ที่เมนูระบบ
คอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS)
บัญชี>รายงานประจาปี>งบแสดงฐานะการเงินและ  ปิดบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ตรวจสอบหมายเหตุประกอบงบประมาณการเงินที่ ปกครองท้องถิ่น (e-LAAS) ประจาปี พ.ศ. 2560
เมนูระบบบัญชี>รายงานประจาปี>หมายเหตุ
มีงบทดลองตรง และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ที่ถูกต้องอย่างน้อย 3 หมายเหตุ ได้แก่
งบทรัพย์สิน เงินสด/เงินฝากธนาคาร เงินรับฝาก
 ปิดบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจาปี
พ.ศ 2560 มีงบทดลองตรง และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ถูกต้องอย่างน้อย 2 หมาย
เหตุ ได้แก่ เงินสด/เงินฝากธนาคาร
 ปิดบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจาปี
พ.ศ 2560 มีงบทดลองตรง และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ถูกต้องอย่างน้อย 1 หมาย
เหตุ ได้แก่ เงินสด/เงินฝากธนาคาร
 ปิดบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจาปี
พ.ศ 2560 แต่งบทดลอง หรือหมายเหตุประกอบ
งบการเงินไม่ถูกต้อง
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หมวดที่ 5 บาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การประเมิน
5.1 การส่งเงินสมทบ กบท.
- พ.ร.บ.บาเหน็จบานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 (และที่แก้ไข
เพิ่มเติม) มาตรา 6
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542)
- ระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 ข้อ 8
- หนังสือซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุน
บาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
เป็นประจาทุกปีงบประมาณ

เกณฑ์การประเมิน
5.1 การจัดส่งเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญฯ
ประจาปีงบประมาณ 2560 ครบถ้วนถูกต้อง
ตามอัตราและระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด

เกณฑ์การให้คะแนน :
 จัดส่งครบถ้วนถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนด/
หรือไม่ต้องจัดส่งเนื่องจาก อปท. มีภาระที่จะต้อง
จ่ายบาเหน็จบานาญสูงกว่ายอดเงินสมทบที่ต้อง
จัดส่งและรายงานจังหวัดเพื่อขอโอนเงินเพิ่มประจาปี
งบประมาณ
 จัดส่งครบถ้วน แต่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
 จัดส่งแล้ว แต่ไม่ครบถ้วน โดยส่งเกินหรือส่ง
ขาดไม่เกิน 100 บาท
 ยังไม่ได้จัดส่ง หรือส่งแล้วโดยส่งเกินหรือส่งขาด
เกินกว่า 100 บาท ขึ้นไป
5.2 การส่งเงินสมทบ กบท.
5.2 การจัดส่งเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญฯ
- พ.ร.บ.บาเหน็จบานาญข้าราชการส่วน
ย้อนหลัง 5 ปี (ประจาปีงบประมาณ 2556 –
ท้องถิ่น พ.ศ. 2500 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 2560)
มาตรา 6
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542)
เกณฑ์การให้คะแนน :
- ระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินบาเหน็จบานาญ  จัดส่งครบถ้วนถูกต้องเป็นประจาทุกปี ไม่มีค้างส่ง
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 ข้อ 8
 จัดส่งเป็นประจาทุกปี แต่มียอดค้างส่วนที่ขาด
- หนังสือซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบ และนาส่งส่วนที่ขาดภายในปีงบประมาณนั้นๆ
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วน
 ค้างส่งส่วนที่ขาด 1 ปีงบประมาณ
ท้องถิ่น (กบท.) เป็นประจาทุก
 ค้างส่งส่วนที่ขาดเกิน 1 ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
3.6 ทะเบียนข้าราชการบานาญส่วนท้องถิ่น
- หนังสือ สถ. ที่ มท 0808.5/ว 2131
ลว. 15 ส.ค. 2555
หมายเหตุ กรณี อปท. ไม่มีข้าราชการ
บานาญฯ ไม่ต้องนาข้อนี้มาเป็นฐานใน
การคานวณคะแนน
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5.3 การจัดทาทะเบียนข้าราชการบานาญส่วนท้องถิ่น
ของ อปท.
เกณฑ์การให้คะแนน :
 จัดทาครบถ้วนทุกราย และเป็นปัจจุบัน
 จัดทาครบถ้วนทุกราย แต่ไม่เป็นปัจจุบัน เช่น
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบานาญ
หรือถึงแก่กรรม แต่มิได้แก้ไขในทะเบียนฯ
 จัดทาไม่ครบถ้วน และหรือไม่เป็นปัจจุบัน
 ไม่ได้จัดทา
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25
3.7 บัญชีรายชื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ที่จะเกษียณ
- พ.ร.บ.บาเหน็จบานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2508 มาตรา 22
และ มาตรา 23
- หนังสือ สถ. ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/
ว 41 ลว. 14 ส.ค.2558 และหนังสือ
ด่วนมาก ที่ มท. 0808.5/ว 40 ลว. 14 ส.ค.
2558 เรื่อง ซักซ้อมการส่งเงินสมทบ
กองทุนบาเหน็จ-บานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2560
หมายเหตุ กรณี อปท. ไม่มีข้าราชการฯ
ผู้มีสิทธิจะได้รับบาเหน็จบานาญ ซึ่งมีอายุ
จะครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณไม่
ต้องนาข้อนี้มาเป็นฐานในการคานวณ
คะแนน

5.4 การจัดทาและรายงานบัญชีรายชื่อข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิที่จะได้รับบาเหน็จบานาญ ซึ่ง
จะมีอายุ ครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ
ถัดไป
เกณฑ์การให้คะแนน :
 จัดทาบัญชีรายชื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มี
สิทธิจะได้รับบาเหน็จบานาญครบถ้วนทุกราย และ
ส่งให้จังหวัด ภายในระยะเวลาที่กาหนด
 จัดทาบัญชีรายชื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มี
สิทธิจะได้รับบาเหน็จบานาญ ส่งให้จังหวัดครบถ้วน
ทุกราย แต่เกินระยะเวลาที่กาหนด
 จัดทาบัญชีรายชื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มี
สิทธิจะได้รับบาเหน็จบานาญ แต่ไม่ได้จัดส่งให้
จังหวัด
 ไม่ได้จัดทา
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หมวดที่ 6 ผลสัมฤทธิ์
หมวดย่อยที่ ๑ ข้อทักท้วง
การประเมิน
ตรวจสอบหลักฐานข้อทักท้วงที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรของ สตง. /จังหวัด/สถ. หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ ถ้าไม่มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบ
ไม่ต้องนามาเป็นฐานในการคานวณคะแนน

คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

เกณฑ์การประเมิน
6.๑.๑ การทักท้วงด้านการพัสดุประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จากหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
เกณฑ์การให้คะแนน :
 ไม่มี
 มี 1 เรื่อง
 มี 2 เรื่อง
 มี 3 เรื่องขึ้นไป
6.๑.๒ การทักท้วงด้านการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จากหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่ตรวจสอบ

ตรวจสอบหลักฐานข้อทักท้วงที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรของ สตง. /จังหวัด/สถ. หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คาอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
-ระเบียบ มท. ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ เกณฑ์การให้คะแนน :
ของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ไม่มี
หมายเหตุ ถ้าไม่มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบ
 มี 1 เรื่อง
ไม่ต้องนามาเป็นฐานในการคานวณคะแนน  มี 2 เรือ่ ง
 มี 3 เรื่องขึ้นไป

ตรวจสอบหลักฐานข้อทักท้วงที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรของ สตง. /จังหวัด/สถ. หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ ถ้าไม่มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบ
ไม่ต้องนามาเป็นฐานในการคานวณคะแนน

คะแนน คะแนนที่ได้
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6.๑.๓ การทักท้วงด้านการจัดเก็บรายได้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จากหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
เกณฑ์การให้คะแนน :
 ไม่มี
 มี 1 เรื่อง
 มี 2 เรื่อง
 มี 3 เรื่องขึ้นไป
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การประเมิน
ตรวจสอบหลักฐานข้อทักท้วงที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรของ สตง. /จังหวัด/สถ. หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ ถ้าไม่มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบ
ไม่ต้องนามาเป็นฐานในการคานวณคะแนน

เกณฑ์การประเมิน
6.๑.๔ มีการทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงิน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จากหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
เกณฑ์การให้คะแนน :
 ไม่มี
 มี 1-๒ เรื่อง
 มี ๓-๔ เรื่อง
 มี ๕ เรื่องขึน้ ไป
6.๑.๕ มีการดาเนินการตามข้อทักท้วงของหน่วยที่
ตรวจสอบและดาเนินการแจ้งให้ทราบ

ตรวจสอบหลักฐานจาก
- ข้อทักท้วงและการดาเนินการตามข้อ
ทักท้วงของ สตง./จังหวัด/บุคลากร สถ.
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การให้คะแนน :
หมายเหตุ ถ้าไม่มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบ
 ดาเนินการภายใน ๖๐ วัน
ไม่ต้องนามาเป็นฐานในการคานวณคะแนน  ดาเนินการภายใน ๙๐ วัน
 ดาเนินการภายใน ๑๒๐ วัน
 ไม่มีการดาเนินการ
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คะแนน คะแนนที่ได้
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คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

หมวดย่อยที่ ๒ การเพิ่มขึนของรายได้
การประเมิน
กรณีประเมิน อบจ.
- ให้ตรวจสอบจานวนเงินที่จัดเก็บได้
จากรายรับจริงประกอบงบทดลอง
ปีงบประมาณ 2559 และ 2560
ของภาษี 3 เรื่อง (ภาษีน้ามัน
ภาษียาสูบ และค่าธรรมเนียมจากผู้
พักในโรงแรมแล้วนามาคานวณเพื่อ
เปรียบเทียบ)
- ประกอบกับทะเบียนคุมผู้ชาระ
ภาษี (ผ.ท.5)
การคานวณ
(จานวนเงินภาษีฯ ทีจ่ ัดเก็บได้ ปี 60 – ปี 59) X 100
จานวนเงินภาษีฯ ที่จัดเก็บได้ปี 59

เกณฑ์การประเมิน

- ให้ตรวจสอบจานวนเงินที่จัดเก็บได้
จากรายรับจริงประกอบงบทดลอง
ปีงบประมาณ 2559 และ 2560
แล้วนามาคานวณเพื่อเปรียบเทียบ
ประกอบกับทะเบียนคุมผู้ชาระภาษี
(ผ.ท.5)
- สูตรการคานวณ

6.๒.๒ การเพิ่มขึนของจานวนเงินที่จัดเก็บได้จาก
ค่าธรรมเนียมในการให้บริการ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
รายได้จากการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน และจาก
การดาเนินกิจการอื่นโดยรวม ยกเว้นภาษีและ
ค่าธรรมเนียมบารุง อบจ. จากนามัน, ยาสูบ และ
ผู้เข้าพักในโรงแรม

(จานวนเงินค่าธรรมเนียมที่จดั เก็บได้ปี 60 – ปี 59) X

เกณฑ์การให้คะแนน :
 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ ๕.01 ขึ้นไป หรือเก็บ
ค่าธรรมเนียมได้ครบจานวนจานวนผู้อยู่ในข่ายที่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียม
 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ ๓.01 – ๕
 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 0.01 – ๓
 ไม่เพิ่มขึ้น

100
จานวนเงินค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ปี 59

คะแนน คะแนนที่ได้

6.๒.๑ การเพิ่มขึนของจานวนเงินภาษีและค่าธรรมเนียม
บารุง อบจ. จากนามัน, ยาสูบ และผู้เข้าพักในโรงแรม
โดยรวม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เกณฑ์การให้คะแนน :
 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ ๕.01 ขึ้นไป หรือเก็บ
ภาษีและค่าธรรมเนียมได้ครบจานวนผู้อยู่ในข่ายที่ต้องเสีย
ภาษีและค่าธรรมเนียม
 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ ๓.01 – ๕
 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 0.01 – ๓
 ไม่เพิ่มขึ้น
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การประเมิน
กรณีประเมิน อบต./เทศบาล
ตรวจสอบจากรายรับจริงประกอบ
งบทดลอง ประจาปีงบประมาณ
2560 ของภาษี 3 เรื่อง
(ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุง
ท้องที่ และภาษีป้าย) แล้วนามา
คานวณเพื่อเปรียบเทียบประกอบกับ
ทะเบียนคุมผู้ชาระภาษี (ผ.ท.5)
- สูตรการคานวณ
(จานวนเงินภาษีฯ ที่จัดเก็บได้ ปี 60 – ปี 59) X 100
จานวนเงินภาษีฯ ทีจ่ ัดเก็บได้ปี 59

หมายเหตุ
1. กรณีที่มีการยกเว้นหรือลดหย่อน
การจัดเก็บภาษีกรณีประสบ
สาธารณภัย ให้คิดร้อยละจากยอดที่
เหลือจากการยกเว้นหรือลดหย่อน
แล้วก่อนนาไปเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมาว่ามียอดเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วน
เท่าใด (ให้ส่งประกาศของจังหวัดที่
ยกเว้นหรือลดหย่อนการจัดเก็บภาษี
แนบประกอบการรายงานผลคะแนน
ให้ สถ. ด้วย)
2. กรณี อปท. ยกฐานะหรือ
เปลี่ยนแปลงฯ ให้ใช้ข้อมูล ณ วันสิ้น
ปีงบประมาณ 2560
ตรวจสอบจากรายรับจริงประกอบ
งบทดลอง ประจาปีงบประมาณ
2559 และ 2560 ของ
ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตตาม
พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
แล้วนามาคานวณเพื่อเปรียบเทียบ
ประกอบกับทะเบียนคุมผู้ชาระภาษี
(ผ.ท.5)
- สูตรการคานวณ
(จานวนเงินค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ปี 60 – ปี 59) X
100
จานวนเงินค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ปี 59

เกณฑ์การประเมิน
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คะแนน คะแนนที่ได้

6.๒.๓ การเพิ่มขึนโดยรวมของจานวนเงินภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบารุงท้องที่ของเทศบาล
หรือ อบต.
เกณฑ์การให้คะแนน :
 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ ๕.01 ขึ้นไป หรือเก็บ
ภาษีได้ครบจานวนจานวนผู้อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษี
 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ ๓.01 – ๕
 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 0.01 – ๓
 ไม่เพิ่มขึ้น
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6.๒.๔ การเพิ่มขึนโดยรวมของจานวนเงิน ค่าธรรมเนียม
และใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535
เกณฑ์การให้คะแนน :
□ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ ๕.01 ขึ้นไป หรือเก็บ
ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตได้ครบจานวนจานวนผู้อยู่ใน
ข่ายที่ต้องเสียภาษี
□ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ ๓.01 – ๕
□ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 0.01 – ๓
□ ไม่เพิ่มขึ้น
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การประเมิน

เกณฑ์การประเมิน

ตรวจสอบจานวนเงินที่จัดเก็บได้จาก
รายรับจริงประกอบงบทดลอง
ปีงบประมาณ 2560
กับจานวนเงินผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชาระ
ภาษีและค่าธรรมเนียมจากทะเบียน
คุมผู้ชาระภาษี (กค.1) หรือทะเบียน
คุมผู้ชาระภาษี (ผท.5) โดยนามา
คานวณเพื่อเปรียบเทียบ
- สูตรการคานวณ

6.๒.๕ สัดส่วนจานวนเงินภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษี
ป้าย ภาษีบารุงท้องที่ ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตตาม
พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่จัดเก็บได้โดยรวม
ต่อจานวนเงินผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชาระภาษีทังหมด ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เกณฑ์การให้คะแนน :
□ ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป
□ ร้อยละ ๗๐.๐๑ - ๘๕.๐๐

(จานวนเงินภาษีและค่าธรรมเนียมที่จดั เก็บได้ปี 60 X 100
จานวนเงินผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชาระภาษีปี ๖๐

คะแนน คะแนนที่ได้
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□ ร้อยละ ๖๕.๐๑ – ๗๐

1

□ น้อยกว่าร้อยละ ๖๕

0

