


ด้านที่ ๓ การบริหารงานการเงินและการคลัง

แบบประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA) 

ประจ�าปี ๒๕๖๕

การจัดเก็บ
รายได้

การจัดท�า
งบประมาณ

การพัสดุ

บ�าเหน็จ
บ�านาญ

ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น

ผลสัมฤทธิ์
การบริหาร
งานการเงิน
และการคลัง

การบริหาร
งบประมาณรายจ่าย 

การจัดท�าบัญชี
และรายงาน

การเงิน



แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๕2

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA) ประจ�าปี ๒๕๖๕ 

ด้านที่ ๓ การบริหารงานการเงินและการคลัง

ตัวชี้วัดที่ ๓๔ – ๖๖ จ�านวน ๓๓ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๖๕ คะแนน 

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

ชื่อ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ..................................................................................

อ�าเภอ ..................................................... จังหวัด ........................................................

หัวข้อประเมิน

เมือง
พัทยา

อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. คะแนนที่ได้

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด คะแนน ร้อยละ

๑. การจัดเก็บรายได้ ๙ ๓ ๙ ๙ ๙ ๙

๒. การจัดท�างบประมาณ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔

๓. การพสัดุ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕

๔. การบรหิารงบประมาณรายจ่าย 
การจัดท�าบญัชแีละรายงานการเงนิ

๖ ๗ ๗ ๗ ๗ ๗

๕. บ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑

๖. ผลสมัฤทธิก์ารบรหิารงานการเงนิ
และการคลงั

๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔

รวม ๒๙ ๒๔ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐

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

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

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

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

วันที่ประเมิน.........../................../..............
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คะแนนเต็ม ๑๕ 

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๑ การจัดเก็บรายได้ ตัวชี้วัดที่ ๓๔ – ๔๕ จ�านวน ๑๒ ตัวชี้วัด จ�านวน ๖๐ คะแนน
๑.๑ กรณีประเมินองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตัวชี้วัดที่ ๓๔ – ๓๖ จ�านวน ๓ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๕ คะแนน
เป้าหมาย: องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีการก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรายได้ มีกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การจัดเก็บรายได้อย่างมีผลสัมฤทธิ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานนโยบายการคลังและพัฒนารายได้ ส�านักบริหารการคลังท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นายชรินทร์ สัจจามั่น      ผู้อ�านวยการกลุ่มงานนโยบายการคลังและพัฒนารายได้   โทร. ๐๘ ๑๙๓๘ ๒๕๙๘
                  ๒. นายผจญ มหันตปัญญ์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ           โทร. ๐๘ ๖๘๒๙ ๖๙๖๑
                                                       หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๒๐ - ๓๐

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนทีไ่ด้

๓๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ให้ตรวจสอบจากข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เพื่อจัดเก็บรายได้ทั้ง ๓ ประเภท
๒. ส�าเนาใบเสรจ็รับเงนิท่ีแสดงว่าได้มกีารจดัเกบ็ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและข้ันตอน             
การกระจายอ�านาจให ้แก ่องค ์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๔

(๑) ภาษีบ�ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ส�าหรับน�้ามันเบนซินและน�้ามันท่ีคล ้ายกัน 
น�า้มนัดเีซลและน�า้มนัทีค่ล้ายกัน ก๊าซปิโตรเลยีม  
โดยออกข้อบัญญัติเก็บเพิ่มได้ไม่เกินลิตรละ  
๑๐ สตางค์ส�าหรับน�้ามัน และกิโลกรัมไม่เกิน  
๑๐ สตางค์ ส�าหรับก๊าซปิโตรเลียม

(๒) ภาษีบ�ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ส�าหรับยาสูบ ออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มได้ 
ไม่เกินมวนละ ๑๐ สตางค์

(๑๐) ค่าธรรมเนียมบ�ารุงองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ออกข ้อบัญญัติ เ รียกเก็บจาก 
ผู้พักโรงแรม
๒. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔๕ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมีอ�านาจหน้าท่ีด�าเนินกิจการภายในเขต
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (๑) ตราข้อบัญญัติ
โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/             
ว ๔๕๒๒ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

๓๔. มีการออกข้อบัญญัติองค์การบริหาร                  
ส่วนจังหวัด จัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม
บ�ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้า
น�้ามัน ยาสูบ และผู้เข้าพักในโรงแรม
มีการด�าเนินการ ดังนี้                         
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. การจัดเก็บภาษีการค้าน�้ามัน
๒. การจัดเก็บภาษียาสูบ
๓. การจัดเก็บภาษีผู้เข้าพักในโรงแรม

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

๕
๓
๑
๐
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ค�าอธิบาย:
มีแต่ไม่ได้จัดเก็บ หมายถึง มีการออกข้อบัญญัติภาษีประเภทใดประเภทหนึ่งโดยก�าหนดอัตราภาษีเป็นร้อยละ ๐ หรือ มีการชะลอ
การจัดเก็บ
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๓๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ตรวจสอบจากทะเบียนคุมผู้ช�าระภาษีทั้งหมด 
โดยนับจ�านวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องช�าระภาษีและ
ค่าธรรมเนยีมทัง้หมด กบัจ�านวนผูท้ีไ่ด้ช�าระภาษี
และค่าธรรมเนียมในปี ๒๕๖๔
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอน              
การกระจายอ�านาจให ้แก ่องค ์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๔

(๑) ภาษีบ�ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ส�าหรับน�้ามันเบนซินและน�้ามันท่ีคล ้ายกัน 
น�า้มันดเีซลและน�า้มนัทีค่ล้ายกัน ก๊าซปิโตรเลยีม                
โดยออกข้อบัญญัติเก็บเพิ่มได้ไม่เกินลิตรละ             
๑๐ สตางค์ ส�าหรับน�้ามัน และกิโลกรัมไม่เกิน 
๑๐ สตางค์ ส�าหรับก๊าซปิโตรเลียม

(๒) ภาษีบ�ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ส�าหรับยาสูบ ออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มได้ 
ไม่เกินมวนละ ๑๐ สตางค์

(๑๐) ค่าธรรมเนียมบ�ารุงองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ออกข ้อบัญญัติ เ รียกเก็บจาก 
ผู้พักโรงแรม
๒. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔๕ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมีอ�านาจหน้าท่ีด�าเนินกิจการภายในเขต
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (๑) ตราข้อบัญญัติ
โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/
ว ๔๕๒๒ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

๓๕. จ�านวนผู้ช�าระภาษีและค่าธรรมเนียมบ�ารุง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน�้ามัน, 
ยาสบู และผูเ้ข้าพกัในโรงแรมต่อจ�านวนผูท้ีอ่ยู่
ในข่ายต้องช�าระโดยรวมในปี ๒๕๖๔
มีการด�าเนินการ ดังนี้                         
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. จ�านวนผู้ช�าระภาษีจากการค้าน�้ามัน
๒. จ�านวนผู้ช�าระภาษีจากยาสูบ
๓. จ�านวนผู้ช�าระภาษีเข้าพักในโรงแรม

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

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
- สูตรการค�านวณ
    จ�านวนผู้ช�าระภาษีและค่าธรรมเนียมปี ๒๕๖๔  X ๑๐๐
           จ�านวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องช�าระภาษีปี ๒๕๖๔
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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๓๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ตรวจสอบจากทะเบียนคุมผู ้ช�าระภาษีและ 
ค่าธรรมเนียมทั้งหมด กับหลักฐานประกาศ  
ค�าสั่ง หรือส�าเนาหนังสือเร่งรัดติดตามทวงถาม
ผู้ค้างช�าระภาษีและค่าธรรมเนียมในปี ๒๕๖๔
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและข้ันตอน              
การกระจายอ�านาจให ้แก ่องค ์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๔

(๑) ภาษีบ�ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ส�าหรับน�้ามันเบนซินและน�้ามันท่ีคล ้ายกัน 
น�า้มนัดเีซลและน�า้มนัทีค่ล้ายกัน ก๊าซปิโตรเลยีม 
โดยออกข้อบัญญัติเก็บเพิ่มได้ไม่เกินลิตรละ             
๑๐ สตางค์ส�าหรับน�้ามัน และกิโลกรัมไม่เกิน  
๑๐ สตางค์ ส�าหรับก๊าซปิโตรเลียม

(๒) ภาษีบ�ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ส�าหรับยาสูบ ออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มได้           
ไม่เกินมวนละ ๑๐ สตางค์

(๑๐) ค่าธรรมเนียมบ�ารุงองค์การบริหาร               
ส่วนจังหวัด ออกข ้อบัญญัติ เ รียกเก็บจาก 
ผู้พักโรงแรม
๒. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔๕ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมีอ�านาจหน้าท่ีด�าเนินกิจการภายในเขต
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (๑) ตราข้อบัญญัติ
โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/
ว ๔๕๒๒ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๓๖. การเร่งรัดติดตามทวงถามผู ้ค้างช�าระ 
ภาษีและค่าธรรมเนียมบ�ารุงองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดจากการค้าน�้ามัน ยาสูบ และ 
ผู้เข้าพักในโรงแรม เพื่อให้ช�าระเงินภายใน
ระยะเวลาที่ก�าหนด
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ไม่มีผู้ค้างช�าระภาษีและค่าธรรมเนียม
๒. มีประกาศ ค�าส่ัง หรือหนังสือเร่งรัดติดตาม
ทวงถามผู้ค้างช�าระ จ�านวนมากกว่า ๑ ครั้ง  
และไม่มีผู้ค้างช�าระภาษีและค่าธรรมเนียม
๓. มีประกาศ ค�าส่ัง หรือหนังสือเร่งรัดติดตาม
ทวงถามผู้ค้างช�าระ จ�านวน ๑ ครั้ง  
๔. มีผู้ค้างช�าระภาษีและค่าธรรมเนียม แต่ไม่ม ี
ประกาศ ค�าสั่ง หรือหนังสือเร ่งรัดติดตาม 
ทวงถามใด ๆ

 

๕
๓

๑

๐

https://wiroj101.blogspot.com/


แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๕6

คะแนนเต็ม ๔๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๑ การจัดเก็บรายได้ ตัวชี้วัดที่ ๓๔ – ๔๕ จ�านวน ๑๒ ตัวชี้วัด จ�านวน ๖๐ คะแนน
๑.๒ กรณปีระเมนิเทศบาล องค์การบริหารส่วนต�าบล และเมอืงพทัยา ตวัชีวั้ดท่ี ๓๗ – ๔๕ จ�านวน ๙ ตวัชีว้ดั จ�านวน ๔๕ คะแนน
เป้าหมาย: เทศบาล องค์การบรหิารส่วนต�าบล และเมอืงพัทยา มกีารก�าหนดหลักเกณฑ์และวธิกีารในการเกบ็รายได้ มีกระบวนการ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้อย่างมีผลสัมฤทธิ์

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๓๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ให้ตรวจสอบจากข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ             
องค ์กรปกครองส ่วนท ้อง ถ่ิน เพื่อจัดเก็บ 
ค่าธรรมเนียม และใบอนุญาตตามพระราช
บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
๒. มีการเผยแพร่ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น  
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.  
๒๕๓๕ ในเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/
ว ๔๕๒๒ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
ค�าอธิบาย:
๑. การออกข้อบัญญัติท ้องถิ่นตามพระราช
บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ จะต้อง
ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการ 
ในการควบคมุหรอืก�ากบัดแูลส�าหรับกจิการหรอื
การด�าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ก�าหนดมาตรฐาน
สภาวะความเป็นอยู ่ที่เหมาะสมกับการด�ารง
ชีพของประชาชน และวิธีด�าเนินการเพื่อตรวจ
สอบควบคุมหรือก�ากับดูแล หรือแก้ไขสิ่งที่จะ                 
มีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม
กับการด�ารงชีพของประชาชน
๒. เม่ือมีการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น 
แล้ว จะต้องมีการจัดเก็บรายได้ด้วย
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต�าบล และเมืองพัทยา ไม่สามารถ 
ตัดฐานการประเมินได้

๓๗. มีการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น 
และได้จดัเกบ็ตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มีการด�าเนินการ ดังนี้                         
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. ประเภทการควบคมุกจิการท่ีเป็นอนัตราย
ต่อสุขภาพ

๒. ประเภทการก�าจัดขยะมูลฝอย
๓. ประเภทการควบคุมการเลีย้งหรอืปล่อยสตัว์
๔. การตลาด
๕. ประเภทสถานที่จ�าหน่ายหรือสถานที ่

สะสมอาหาร
๖. ประเภทการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
๗. ประเภทการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือ 

ทางสาธารณะ
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. มีและได้จัดเก็บ ๕ - ๗ ข้อ
๒. มีและได้จัดเก็บ ๓ - ๔ ข้อ
๓. มีและได้จัดเก็บ ๑ - ๒ ข้อ
๔. ไม่มีการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น  
ตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
หรือมีแต่ไม่ได้จัดเก็บ          

๕
๓
๑
๐
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๓๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ให้ตรวจสอบจากจัดท�าแผนที่แม่บทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ท่ีจัดท�าด้วยโปรแกรม 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์  (LTAX GIS)  
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ 
ด้วยโปรแกรมของหน่วยงานอืน่ (กรณซีือ้โปรแกรม
ใช้งาน หรือจ้างท�า) ซึ่งจะต้องปรากฏข้อมูล 
แผนที่แม่บท ตามขั้นตอนที่ (๑) – (๔) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 
๐๘๐๘.๓/ว ๑๒๗๒ ลงวนัที ่๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ค�าอธิบาย:
แผนทีแ่ม่บท เป็นการแสดงแนวเขตการปกครอง 
และพื้นที่ที่ มีการแบ่ง เขตย่อยภายในเขต 
การปกครองเพื่อใช้ในการส�ารวจและจัดท�า
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต�าบล และเมืองพัทยา ไม่สามารถ 
ตัดฐานการประเมินได้

๓๘. การจดัท�าแผนทีแ่ม่บทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
มีการด�าเนินการ ดังนี้                         
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. จัดท�าแนวเขตการปกครองในระวางที่ดิน
๒. แบ่งเขต (Zone) ในระวางที่ดิน
๓. แบ่งเขตย่อย (Block)
๔. จัดท�ารูปแปลงที่ดินและมีรหัสแปลงที่ดิน

เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการแล้วเสร็จถึงขั้นตอนที่ ๔
๒. ด�าเนินการแล้วเสร็จถึงขั้นตอนที่ ๓
๓. ด�าเนินการในขั้นตอนที่ ๑ - ๒
๔. ไม่มีการด�าเนินการขั้นตอนใด ๆ

๕
๓
๑
๐

๓๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ตรวจสอบจากทะเบียนคุมผู ้ที่ ได ้ช�าระภาษี                  
ภาษีป้ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๓ 
แล้วน�ามาค�านวณเปรียบเทียบประกอบกับ
ทะเบียนคุมผู้ช�าระภาษี (ผ.ท. ๕)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐
๒. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภ่าษ ี
และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  
ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๖๒ ลงวันที่  ๒๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๑
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/
ว ๓๔๓๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/
ว ๔๕๒๒ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

๓๙. จ�านวนผู ้เสียภาษีป้ายเปรียบเทียบกับ 
ปี ๒๕๖๓ (เกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปี ๒๕๖๓ - 
๒๕๖๔)
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. เท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๓
๒. ลดลงจากปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๐.๐๑ – ๙.๙๙            
๓. ลดลงจากปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐
๔. ลดลงเกินกว่าร้อยละ ๒๐.๐๐  

๕
๓
๑
๐
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ค�าอธิบาย:
สูตรการค�านวณ
     จ�านวนผู้เสียภาษีป้าย ปี ๒๕๖๔ – ปี ๒๕๖๓ X ๑๐๐
                     จ�านวนผู้เสียภาษีป้าย ปี ๒๕๖๓
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล องค์การบริหารส่วนต�าบล และเมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๔๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
รายรับจริ งประกอบงบทดลอง ประจ�าป ี 
งบประมาณ ๒๕๖๔ ของภาษีป้าย แล้วน�ามา
ค�านวณเพื่อเปรียบเทียบประกอบกับทะเบียน          
คุมผู้ช�าระภาษี (ผ.ท.๕)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/
ว ๓๔๓๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/
ว ๔๕๒๒ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

๔๐. จ�านวนเงินภาษีป้ายเปรียบเทียบกับ 
ปี ๒๕๖๓ (เกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปี ๒๕๖๓ -  
๒๕๖๔)
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. เท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๓ 
๒. ลดลงจากปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๐.๐๑ – ๙.๙๙            
๓. ลดลงจากปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐
๔. ลดลงเกินกว่าร้อยละ ๒๐.๐๐  

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
สูตรการค�านวณ
     เงินภาษีป้าย ที่จัดเก็บได้ ปี ๒๕๖๔ – ปี ๒๕๖๓ X ๑๐๐
                   เงินภาษีป้ายที่จัดเก็บได้ปี ๒๕๖๓
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล องค์การบริหารส่วนต�าบล และเมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๔๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ตรวจสอบจากทะเบียนคุมผู้ช�าระภาษีโดยนับ
จ�านวนผู้ที่ได้ช�าระค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕  
ในปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๓ แล้วน�ามาค�านวณเพื่อ
เปรียบเทียบกับทะเบียนคุมผู้ช�าระภาษี (ผ.ท.๕)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓. หนังสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ท่ี มท 
๐๘๐๘.๓/ว ๔๖๒ ลงวนัที ่๒๙ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๑
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/
ว ๓๔๓๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/
ว ๔๕๒๒ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

๔๑. จ�านวนผูเ้สียค่าธรรมเนยีมและใบอนญุาต 
ตามพระราชบญัญติัการสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เปรยีบเทยีบกับ ปี ๒๕๖๓ (เกดิสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ในปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔)
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. เท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๓
๒. ลดลงจากปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๐.๐๑ – ๙.๙๙            
๓. ลดลงจากปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐
๔. ลดลงเกินกว่าร้อยละ ๒๐.๐๐  

๕
๓
๑
๐
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ค�าอธิบาย:
สูตรการค�านวณ
     จ�านวนผู้เสียค่าธรรมเนียมปี ๒๕๖๔ – ปี ๒๕๖๓ X ๑๐๐
             จ�านวนผู้เสียค่าธรรมเนียม ปี ๒๕๖๓
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล องค์การบริหารส่วนต�าบล และเมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๔๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
รายรับจ ริงประกอบงบทดลอง ประจ� า ปี 
งบประมาณ ๒๕๖๔ และ  ๒๕๖๓ ของ 
ค่าธรรมเนยีมและใบอนญุาตตามพระราชบญัญติั 
การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ แล้วน�ามาค�านวณ
เพือ่เปรยีบเทยีบ ประกอบกบัทะเบยีนคมุผูช้�าระ
ภาษี (ผ.ท.๕)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/
ว ๓๔๓๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/
ว ๔๕๒๒ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

๔๒ . อั ต ร าการ เ พ่ิ ม ข้ึ นของจ� านวน เ งิ น 
ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตตามพระราช
บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(เกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ 
ไวรัสโคโรนา 2019 ในปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔)
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. เท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๓ 
๒. ลดลงจากปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๕.๐๐ – ๙.๙๙            
๓. ลดลงจากปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐
๔. ลดลงเกินกว่าร้อยละ ๒๐.๐๐

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย: 
๑. สูตรการค�านวณ
    (เงินค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ปี ๒๕๖๔ - ปี ๒๕๖๓)  X ๑๐๐

          เงินค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ปี ๒๕๖๓
๒. ไม่นบัรวมรายทีไ่ด้รับยกเว้นค่าธรรมเนยีมการออกใบอนญุาตและหนงัสอืรบัรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนยีม
การออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการการแจ้ง ตามกฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรอง 
การแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๓  
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล องค์การบริหารส่วนต�าบล และเมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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๔๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
มหีนงัสอืแจ้งประเมนิภาษทีีด่นิและสิง่ปลูกสร้าง 
(ภ.ด.ส. ๖) มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ค้างช�าระภาษี  
และหนั งสื อแจ ้ ง รายการภา ษีค ้ า งช� า ระ
ให้ส�านักงานที่ดินหรือส�านักงานที่ดินสาขา 
ภายในก�าหนดเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
มหาดไทยเห็นชอบให้ขยายเวลาเป็นการทั่วไป
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. มาตรา ๔๔  มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๑ แห่ง
พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 
๒๕๖๒
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 
๐๘๐๘.๓/ว ๙๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔
ค�าอธิบาย:
๑. พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องแจ้งประเมินภาษี มีการแจ้งเตือน 
ผู ้ค ้างช�าระภาษี และแจ้งรายการภาษีที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง ค้างช�าระให้แก่ส�านักงาน
ที่ดินหรือส�านักงานท่ีดินสาขา ตามระยะเวลา 
ที่กฎหมายก�าหนดและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทยมีอ�านาจขยายระยะเวลาด�าเนินการ 
ดงักล่าวเป็นการท่ัวไปตามความจ�าเป็นแก่กรณไีด้
๒. กรณีไม่มีผู้ค้างช�าระภาษี ให้ขั้นต�่า ๓ คะแนน           
แล้วจึงพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ ๑ เป็นคะแนน 
ที่พึงจะได้ต่อไป
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต�าบล และเมืองพัทยา ไม่สามารถ 
ตัดฐานการประเมินได้

๔๓. มีการแจ้งประเมินภาษี แจ้งเตือนผู้ค้าง 
ช� า ระภาษี  และแจ ้ ง รายการภา ษีที่ ดิ น 
และส่ิงปลูกสร้างค้างช�าระ ได้ตามข้ันตอน 
ที่กฎหมายก�าหนด
มีการด�าเนินการ ดังนี้                         
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. มีการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง (ภ.ด.ส. ๖) ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔

๒. มหีนงัสอืแจ้งเตอืนผูค้้างช�าระภาษ ีภายใน
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

๓. มีหนังสือแจ้งรายการภาษีค้างช�าระให้
ส�านักงานที่ดินหรือส�านักงานท่ีดินสาขา ภายใน
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการครบ ๓ ข้อ และอยู่ภายในระยะ
เวลาที่รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศก�าหนด
๒. ด�าเนนิการครบ ๓ ข้อ แต่บางข้อไม่ทนัภายใน
ระยะเวลาท่ีฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ประกาศก�าหนด
๓. ด�าเนินการไม่ครบ ๓ ข้อ
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕

๓

๑
๐
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๔๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
รายรับจริ งประกอบงบทดลอง ประจ�าป ี 
งบประมาณ ๒๕๖๔ ของภาษีที่ดินฯ แล้วน�ามา
ค�านวณเพื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕๖๓
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
ด�าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔๔. จ�านวนเงินที่เพิ่มขึ้นจากการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เมื่อเปรียบเทียบกับ 
ปี ๒๕๖๓
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๑๐.๐๑ ขึ้นไป
๒. เพิม่ขึน้จากปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๕.๐๑ – ๑๐.๐๐
๓. เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๐.๐๑ – ๕.๐๐
๔. ไม่เพิ่มขึ้น

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย: 
สูตรการค�านวณ
    เงินภาษีที่ดินฯ ที่จัดเก็บได้ ปี ๒๕๖๔ – ปี ๒๕๖๓ X ๑๐๐

                 เงินภาษีที่ดินฯ ที่จัดเก็บได้ปี ๒๕๖๓
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล องค์การบริหารส่วนต�าบล และเมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๔๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ตรวจสอบจากทะเบียนคุมผู้ช�าระภาษีที่ดินและ
สิง่ปลกูสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๓ 
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
ด�า เนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ ดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔๕. จ�านวนผู้ค้างช�าระภาษทีีดิ่นและสิง่ปลกูสร้าง 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕๖๓
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ไม่มีผู้ค้างช�าระภาษี 
๒. ลดลงจากปี ๒๕๖๓ เกินกว่าร้อยละ ๕.๐๐ 
ขึ้นไป
๓. ลดลงจากปี ๒๕๖๓ ไม่เกินร้อยละ ๕.๐๐
๔. ไม่ลดลง

๕
๓

๑
๐

ค�าอธิบาย: 
สูตรการค�านวณ
    จ�านวนผู้ค้างช�าระภาษีที่ดินฯ ปี ๒๕๖๔ – ปี ๒๕๖๓ X ๑๐๐

                 จ�านวนผู้ค้างช�าระภาษีที่ดินฯ ปี ๒๕๖๓
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล องค์การบริหารส่วนต�าบล และเมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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คะแนนเต็ม ๒๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๒ การจัดท�างบประมาณ ตัวชี้วัดที่ ๔๖ – ๔๙ จ�านวน ๔ ตัวชี้วัด จ�านวน ๒๐ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท�างบประมาณรายจ่าย ตามระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด และบริหารงบประมาณ             
ให้เกดิประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิน่ โดยการตัง้งบประมาณรายจ่ายเพ่ือการลงทนุให้เกดิความเหมาะสมและใช้จ่ายงบประมาณ
ให้เกิดความสมดุลในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี/เพิ่มเติม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ ส�านักบริหารการคลังท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นายพงษ์ศักดิ์ กวีนันทชัย      ผู้อ�านวยการกลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
                                                         โทร. ๐๘ ๙๙๒๕ ๒๖๐๑
                 ๒. นายธีรเณศ แสงแป้น            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ โทร. ๐๘ ๙๙๒๕ ๒๖๐๑  
                                                         หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๔ ๑๕๒๘

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๔๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ร่างข้อบัญญัติ/ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. รายงานการจัดท�างบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปี
๓. ข้อมลูจากระบบบญัชคีอมพวิเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
๔. ญัตติเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
ต่อสภาท้องถิ่น
๕. ญัตติเสนอสภาท้องถิ่นหรือหนังสือรายงาน
ขยายระยะเวลากรณีไม ่สามารถเสนอร ่าง 
งบประมาณรายจ่ายได้ทันวันที่ ๑๕ สิงหาคม  
(ข้อ ๒๔) (ถ้ามี)
๖. เอกสารอืน่ เช่น เอกสารประกอบการพจิารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี เป็นต้น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท  
๐๘๐๘.๒/ว ๓๘๔๒ ลงวันที่  ๓๐ มิถุนายน  
๒๕๖๓

๔๖. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอร่าง 
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีต่อสภาท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. เสนอภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
๒. เสนอภายในวันที่ ๑๖ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓
๓. เสนอภายในวันที่ ๒๔ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
๔. เสนอหลังวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

๕
๓
๑
๐
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ค�าอธิบาย:
๑. งบประมาณรายจ่าย : งบประมาณที่สภาท้องถ่ินให้ความเห็นชอบ และผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ�าเภอหรือปลัดอ�าเภอ 
ผู้เป็นหัวหน้าประจ�ากิ่งอ�าเภออนุมัติ ตามที่ก�าหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ทั้งนี้ รวมทั้ง
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และการโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค�าชี้แจงงบประมาณด้วย
๒. เสนอร่างงบประมาณรายจ่าย : เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ต้ังงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ�าปีแล้ว  
ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดท�าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู ้บริหารท้องถิ่น อีกครั้งหนึ่ง  
เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น�าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
๓. กรณีมีการขอขยายระยะเวลา ภายหลังวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ให้ตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามข้อ ๒๔ ของระเบียบ 
งบประมาณหรือไม่
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๔๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. การอนุมัติและประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปี
๒. หนังสือและประกาศรายงานการรับ - จ่าย
เงินประจ�าปีงบประมาณ หลังสิ้นสุดงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่งให้ผู้ก�ากับดูแล
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๓ ข้อ ๓๙  
และข้อ ๔๐
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๖๓ ข้อ ๒๓ ข้อ ๓๘ และข้อ ๓๙
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๓๘๔๒ ลงวนัที ่๓๐ มถุินายน ๒๕๖๓
ค�าอธิบาย:
๑. ส�าเนางบประมาณรายจ่ายประจ�าปีและ 
งบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ : ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จัดส่งส�าเนางบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมท่ีได้
รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วไปยังผู้ว่าราชการ
จังหวัด ส�าหรับองค์การบริหารส่วนต�าบลให้ส่ง
นายอ�าเภอ หรอืปลดัอ�าเภอผูเ้ป็นหวัหน้าประจ�า 
กิ่งอ�าเภอ เพื่อทราบ ภายในระยะเวลาไม่เกิน  
๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นสุดการประกาศโดยเปิดเผย
เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส�านักงาน/ที่ท�าการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จดัท�าข้อบญัญัต/ิ 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 
ให ้สามารถประกาศใช ้ได ้ทันภายในวันที่  
๑ ตุลาคม และส่งส�าเนางบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีทีไ่ด้รับอนุมติัให้ประกาศใช้ แล้วส่งให้ 
ผู ้ก�ากับดูแล และจัดท�าประกาศรายงาน 
การรับ - จ่ายเงินประจ�าปีงบประมาณหลงัส้ินสดุ 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่งให้ผู้ก�ากับดูแล
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. จัดท�าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปี ๒๕๖๔ ใช้ทันภายในวันที่  
๑ ตุลาคม/ส่งส�าเนางบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 
ที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วส่งให้ผู ้ก�ากับ
ดูแล ภายใน ๗ วันนับแต่วันประกาศ/จัดท�า
ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจ�าปีสิ้นสุด
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่งให้กับผู้ก�ากับดูแล 
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศ
๒. จัดท�าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปี ๒๕๖๔ ใช้ทันภายในวันที่  
๑ ตุลาคม/ส่งส�าเนางบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 
ที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วส่งให้ผู ้ก�ากับ
ดูแลภายใน ๑๕ วันนับแต่วันประกาศ/จัดท�า
ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจ�าปีสิ้นสุด
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่งให้กับผู้ก�ากับดูแล 
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันประกาศ

๕

๓
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๒. รายงานการรบั - จ่ายเงนิ ประจ�าปีงบประมาณ :  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงาน
การรับ – จ่ายเงินประจ�าปีงบประมาณที่สิ้นสุด 
นัน้ท้ังงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ 
ไว้โดยเปิดเผย ณ ส�านักงานองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบภายใน 
ก�าหนด ๓๐ วันตามแบบท่ีอธิบดีกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นก�าหนด แล้วส่งส�าเนา
รายงานการรบั จ่ายเงนิดงักล่าวไปให้ผูว่้าราชการ
จงัหวัดเพือ่ทราบและเกบ็เป็นข้อมลูระดบัจังหวดั 
ภายในระยะเวลา ๑๕ วันหลังจากนั้นแล้ว 
ให้จังหวัดรายงานกรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่นทราบ
หมายเหต:ุ ประเมนิทกุองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่    
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๓. จัดท�าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ�าปี ๒๕๖๔ ใช้ไม่ทนัวันที ่๑ ตุลาคม/ 
ส่งส�าเนางบประมาณรายจ่ายประจ�าปีที่ได้รับ
อนุมัติให้ประกาศใช้แล้วส่งให้ผู้ก�ากับดูแลเกิน 
๑๕ วนันบัแต่วนัประกาศ/จดัท�าประกาศรายงาน
การรับจ่ายเงินประจ�าปีสิ้นสุดงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ส่งให้กับผู้ก�ากับดูแล เกิน ๓๐ วันนับแต่
วันประกาศ
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๑

๐

๔๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑ . ข ้ อบั ญญั ติ / เ ทศบัญญั ติ ง บป ระม าณ 
รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
๒. ตรวจสอบในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๓๘๔๒ ลงวนัที ่๓๐ มถุินายน ๒๕๖๓

๔๘. การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่ งก่อสร ้าง  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. เกินร้อยละ ๑๕.๐๐ ขึ้นไป
๒. เกนิร้อยละ ๑๐.๐๐ แต่ไม่เกนิร้อยละ ๑๕.๐๐ 
๓. เกินร้อยละ ๕.๐๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐.๐๐
๔. ไม่เกินร้อยละ ๕.๐๐

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย: 
สูตรการค�านวณ
         งบหมวดครุภัณฑ์ที่ดิน - สิ่งก่อสร้าง x ๑๐๐
       งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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๔๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานการขออนุมัติต่อผู้มีอ�านาจ
๒. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
๓. ประกาศและเอกสารการโอนงบประมาณ 
รายจ่ายให้ผูก้�ากบัดแูล และมีการเผยแพร่การโอน
งบประมาณในเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๖ และ
ข้อ ๒๗
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๓๘๔๒ ลงวนัที ่๓๐ มถุินายน ๒๕๖๓

๔๙. การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 
ข้ามหมวด (ยกเว้น กรณีโอนตามนโยบาย
รัฐบาล และการโอนเงินเหลือจ่ายจากการ 
จัดซื้อจัดจ้าง) 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. มีการโอนงบประมาณข้ามหมวดรายจ่าย 
ไม่เกิน ๔ ครั้ง
๒. มีการโอนงบประมาณข้ามหมวดรายจ่าย  
๕ - ๗ ครั้ง
๓. มีการโอนงบประมาณข้ามหมวดรายจ่าย  
๘ - ๑๐ ครั้ง
๔. มีการโอนงบประมาณข้ามหมวดรายจ่าย 
เกินกว่า ๑๐ ครั้ง

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย:
๑. การโอนงบประมาณข้ามหมวดรายจ่าย เช่น การโอนงบประมาณจากหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ�า ไปเป็นหมวด 
ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ (การโอนข้ามหมวดทุกหมวด ให้ค�านวณเป็นเกณฑ์การให้คะแนนทั้งหมด)
๒. กรณีโอนตามนโยบายรัฐบาล ไม่ต้องน�ามานับเกณฑ์การให้คะแนน
๓. การโอนเงนิเหลอืจ่ายจากการจดัซือ้จดัจ้างของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีด่�าเนนิการเอง ไม่ต้องน�ามานบัเกณฑ์การให้คะแนน
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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คะแนนเต็ม ๒๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๓ การพัสดุ ตัวชี้วัดที่ ๕๐ – ๕๔ จ�านวน ๕ ตัวชี้วัด จ�านวน ๒๕ คะแนน
เป้าหมาย: เพื่อให้การด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกรอบการปฏิบัติงาน 
ทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั มุง่เน้นการเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณชนให้มากทีส่ดุ เพือ่ให้เกดิความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขนั
อย่างเป็นธรรม มีการด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างท่ีค�านึงถึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส�าคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการ
ใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการด�าเนินงานและมีการตรวจสอบพัสดุในการปฏิบัติงานซึ่งจะท�าให้การจัดซื้อจัดจ้าง มีประสิทธิภาพ           
และประสิทธิผลรวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ ส�านักบริหารการคลังท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:   ๑. นายพงษ์ศักดิ์ กวีนันทชัย      ผู้อ�านวยการกลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
                                                          โทร. ๐๘ ๙๙๒๕ ๒๖๐๑
                   ๒. นางสาวศิลิกา การดี            นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ โทร. ๐๖ ๔๐๑๕ ๔๔๒๘
                                                          หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๔ ๑๕๒๘

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๕๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ� าปีงบประมาณ พ.ศ .  ๒๕๖๔ และ 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
๒. ใบจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๓. บันทึกรายงานการประชุมสภาท ้องถิ่น 
ที่เกี่ยวกับการเห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม
๔. หนังสือส่งมอบงานของผู้รับจ้าง
๕. ใบตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจ้างก่อสร้าง
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการ จัดซื้ อจัดจ ้ างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ข้อ ๑๗๖
ค�าอธิบาย:
๑. ทุกโครงการท่ีอยู ่ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก ่อสร้างตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการใช้จ่ายเงินสะสม
๒. การตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการต้อง 
ตรวจรับภายใน ๓ วันตามเกณฑ์การให้คะแนน 
ทั้งกรณีงานท่ีเป็นไปตามสัญญาและไม่เป็นไป
ตามสัญญา

๕๐. การตรวจรับพัสดุงานจ ้างก่อสร ้าง  
คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุในงานจ้างก่อสร้าง
จะต้องตรวจผลงาน ภายใน ๓ วันท�าการ 
นับแต่วันที่ประธานกรรมการได ้รับทราบ 
การส่งมอบงาน
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได ้ร ่วมกัน 
ตรวจผลงาน น้อยกว่า ๓ วันท�าการ นับแต่
ประธานได้รับทราบการส่งมอบ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๕ ของโครงการก่อสร้างทั้งหมด และ
มีโครงการที่เหลือตรวจรับ ภายใน ๓ วันท�าการ
๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได ้ร ่วมกัน 
ตรวจผลงานภายใน ๓ วนัท�าการ นับแต่ประธาน
ได้รบัทราบการส่งมอบทกุโครงการในงานก่อสร้าง
๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได ้ร ่วมกัน 
ตรวจผลงานภายใน ๓ วนัท�าการ นับแต่ประธาน
ได้รับทราบการส่งมอบ ไม่ครบทุกโครงการ 
ในงานก่อสร้าง
๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได ้ร ่วมกัน 
ตรวจผลงานเกิน ๓ วันท�าการนับแต่ประธาน 
ได้รับทราบการส่งมอบ 

๕

๓

๑

๐
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๓. งานก่อสร้าง ตามตวัชีว้ดันีใ้ห้วดัทกุงานจ้างใน
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หมายเหต:ุ ประเมนิทกุองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๕๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ� า ปีงบประมาณ พ.ศ .  ๒๕๖๔ และ 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
๒. ใบจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๓. บันทึกรายงานการประชุมสภาท ้องถิ่น 
ที่เกี่ยวกับการเห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม
๔. หนังสือส่งมอบงานของผู้รับจ้าง
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการ จัดซื้ อจัดจ ้ างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ           
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐            
ข้อ ๑๗๘
ค�าอธิบาย:
๑. ทุกโครงการที่อยู ่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก ่อสร้างตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการใช้จ่ายเงินสะสม
๒. การรายงานผลการปฏิบัติงานจะต้องมีการ
บันทึกเกี่ยวกับ
    ๑) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
    ๒) วันที่ก�าหนดให้ผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงาน
    ๓) วันครบก�าหนดส่งมอบงานแต่ละงวด
    ๔) จ�านวนงวดงาน
๓. งานก่อสร้าง หมายรวมถึง ทกุงานจ้างในหมวด
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หมายเหต:ุ ประเมนิทกุองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๕๑. การบันทึกการปฏิบัติงานของผู ้รับจ้าง 
โดยผู ้ ควบคุมงานได ้ จั ดท� า รายงานผล 
การปฏิบัติงานของผู ้ รับจ ้างตามสัญญา 
ในวันก�าหนดเริ่มงานและในวันที่ก�าหนด 
ส่งมอบงานแต่ละงวด โดยได้รับรายงาน 
ว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ให้คณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุหรือผู ้ท่ีได้รับมอบหมายให้ท�า
หน้าท่ีรับผิดชอบบริหารสัญญาหรือข้อตกลง
และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้าง
ทราบภายใน ๓ วนัท�าการ นับแต่วนัถึงก�าหนด 
นั้น ๆ
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. รายงานให ้ทราบ ไม่ เกิน ๒ วันท�าการ 
ทุกโครงการ
๒. รายงานให ้ทราบภายใน ๓ วันท�าการ 
ทุกโครงการ
๓. รายงานให ้ทราบภายใน ๓ วันท�าการ  
แต่ไม่ทุกโครงการ
๔. รายงานเกิน ๓ วันท�าการ หรือไม่รายงาน

๕

๓

๑

๐
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๕๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ค�าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
๒. รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ�าป ี
ที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้รับทราบแล้ว
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการ จัดซื้ อจัดจ ้ างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ข้อ ๒๐๒ – ๒๐๖ และ ข้อ ๒๑๓
ค�าอธิบาย:
๑. พัสดุ หมายถึง วัสดุ และครุภัณฑ์
๒. ให้ตรวจสอบเฉพาะรายงานผลการตรวจสอบ 
ครภุณัฑ์ประจ�าปี ส�าหรบัรายงานผลการตรวจสอบ 
วสัด ุให้คณะกรรมการร้องขอจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อตรวจดู แต่ไม่น�ามาพิจารณา 
ตามเกณฑ์ให้คะแนน
หมายเหต:ุ ประเมนิทกุองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๕๒. การตรวจสอบพัสดุประจ�าปี ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินตรวจสอบพัสดุคงเหลือ  
มีตัวตนอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่  
มพัีสดุใดหมดความจ�าเป็น ให้แต่งต้ังผูรั้บผดิชอบ 
ในการตรวจสอบพัสดุโดยให้เริ่มด�าเนินการ
ตรวจสอบพัสดุในวันเปิดท�าการวันแรกของ
ปีงบประมาณและรายงานผลการตรวจสอบ 
ต่อผู ้แต่งตั้ง ภายใน ๓๐ วันท�าการ นับแต ่
วันเริ่มด�าเนินการตรวจสอบพัสดุ
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผูแ้ต่งตัง้ภายใน 
๒๐ วนัท�าการ นบัแต่วนัเริม่ด�าเนนิการตรวจสอบ
พัสดุ
๒. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผูแ้ต่งตัง้ภายใน 
๓๐ วนัท�าการ นบัแต่วนัเริม่ด�าเนนิการตรวจสอบ
พัสดุ
๓. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ 
เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู ้แต่งตั้ง 
ภายหลัง ๓๐ วันท�าการ นับแต่วันเริ่มด�าเนินการ
ตรวจสอบพัสดุ
๔. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ  
ไม่ได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้ง

๕

๓

๑

๐

๕๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. ใบจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๓. บันทึกรายงานการประชุมสภาท ้องถิ่น 
ที่เกี่ยวกับการเห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม
๔. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน (ให้ตรวจฎีกาจริงเท่านั้น 
ไม่อนุญาตให้ถ่ายเอกสาร)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการ จัดซื้ อจัดจ ้ างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๕๓. การประหยัดงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ทกุวธิแีละมเีงนิเหลอืจ่ายจากการจดัซือ้จดัจ้าง 
ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. มเีงินเหลอืจ่าย จากการจัดซ้ือจัดจ้างมากกว่า
ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป 
๒. มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซ้ือจัดจ้างมากกว่า
ร้อยละ ๕ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ 
๓. มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซ้ือจัดจ้างไม่เกิน
ร้อยละ ๕ 
๔. ไม่มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง

๕

๓

๑

๐
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ค�าอธิบาย:
ค�านวณจากการจัดซื้อจัดจ้างจากงบลงทุนในลักษณะค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๕๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. การเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของศูนย์ข ้อมูล              
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น และอื่น ๆ โดยให้ทีมประเมินฯ  
ตรวจสอบในเชงิประจกัษ์ (เปิดดจูากเวบ็ไซต์จรงิ
ในวันตรวจประเมินฯ)
๓. ใบจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๔. บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่เกี่ยว
กับการเห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม
๕. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน (ให้ตรวจฎีกาจริงเท่านั้น                  
ไม่อนุญาตให้ถ่ายเอกสาร)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการ จัดซื้ อจัดจ ้ างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน                
ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๗๕๑ ลงวันที ่            
๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๕๔. กรณีงานซื้อหรือจ ้างที่มีวงเงินเกิน 
ห้าแสนบาท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทาง 
ของกรมบัญชีกลางในเว็บไซต์อย ่างน้อย 
๒ เว็บไซต์ข้ึนไปตามแบบและหลักเกณฑ์              
ที่ก�าหนด (จากแหล่งเงินทุกประเภท)
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. ด�าเนินการครบทุกโครงการและเผยแพร่
มากกว่าที่ก�าหนด
๒. ด�าเนินการครบทุกโครงการและเผยแพร ่
ตามที่ก�าหนด
๓. ด�าเนนิการแต่ไม่ครบทกุโครงการหรอืเผยแพร่
ไม่ครบตามที่ก�าหนด
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย:
๑. มากกว่าทีก่�าหนดของการเผยแพร่ ๒ เวบ็ไซต์ (เวบ็ไซต์หลกั ได้แก่ ศนูย์ข้อมลูการจัดซ้ือจดัจ้างภาครฐั (www.gprocurement.
go.th) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เช่น เว็บไซต์ของส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/จังหวัด/อ�าเภอ ฯลฯ 
๒. กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จากแหล่งเงินทุกประเภท ให้ตัดฐาน
การประเมิน
หมายเหต:ุ ประเมนิทกุองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แต่ถ้าไม่เข้าหลกัเกณฑ์ตามค�าอธบิาย ข้อ ๒ จงึจะสามารถตดัฐานการประเมนิได้

https://wiroj101.blogspot.com/


แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๕20

คะแนนเต็ม ๒๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๔ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การจัดท�าบัญชี และรายงานการเงิน 
ตัวชี้วัดที่ ๕๕ – ๖๑ จ�านวน ๗ ตัวชี้วัด จ�านวน ๓๕ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการเบิกจ่ายงบประมาณในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าป ี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดท�าแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายจริง มีการจัดท�าบัญชี และรายงาน 
การเงินเป็นปัจจุบันในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
๔.๑ การบริหารงบประมาณรายจ่าย ตัวชี้วัดที่ ๕๕ – ๕๗ จ�านวน ๓ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๕ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ ส�านักบริหารการคลังท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นายพงษ์ศักดิ์ กวีนันทชัย      ผู้อ�านวยการกลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
                                                          โทร. ๐๘ ๙๙๒๕ ๒๖๐๑
                  ๒. นางสาวเอ็นดู โชติกุล           นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ โทร. ๐๙ ๖๗๑๕ ๙๑๗๙
                  ๓. นายธีรเณศ แสงแป้น           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ โทร. ๐๘ ๙๙๒๕ ๒๖๐๑ 
                                                         หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๓ ๑๕๒๔ ๑๕๒๘
ตัวชี้วัดที่ ๕๘ จ�านวน ๑ ตัวชี้วัด จ�านวน ๕ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอ�านาจและการจัดท�างบประมาณเงินอุดหนุน
                               กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นางสายชล ปัญญาประเสริฐ    นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช�านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
                                                   ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอ�านาจและการจัดท�างบประมาณ
      เงินอุดหนุน   โทร. ๐๘ ๙๘๖๑ ๗๘๕๐
  ๒. นางสาวณภัทร ชมเชย          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ      โทร. ๐๘ ๐๑๒๓ ๑๕๑๖
          ๓. นายณัฏฐ์ฐนนท์ ติ๊บเต็ม         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ     โทร.๐๘ ๒๖๙๔ ๔๔๕๑
                                   หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๐๓

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๕๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานรับ – จ ่ายเงินสด ประจ�าเดือน
กันยายน ๒๕๖๔ จากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
๒. รายงานเงินกันกรณีก่อหนี้ผูกพัน 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน      
พ.ศ. ๒๕๖๓

๕๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เบกิจ่ายเงนิงบ
ประมาณในข้อบญัญตั/ิเทศบัญญตังิบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป
๒. ร้อยละ ๘๕.๐๐ – ๘๙.๙๙
๓. ร้อยละ ๗๕.๐๐ – ๘๔.๙๙
๔. น้อยกว่าร้อยละ ๗๕.๐๐  

๕
๓
๑
๐
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ค�าอธิบาย:
๑. การค�านวณ: ร้อยละของจ�านวนงบประมาณรายจ่ายท่ีเบิกจ่ายได้จริง รวมเงินกันกรณีก่อหนี้ผูกพัน ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับรายได้/รายรับจริง ประกอบด้วย 

๑) รายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง  
๒) รายได้รัฐจัดเก็บและจัดสรรให้/รายได้รัฐจัดเก็บและแบ่งเพิ่มให้ 
๓) เงินอุดหนุนทั่วไปที่ก�าหนดในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. สูตรการค�านวณ:
          รายจ่ายจริงตามงบประมาณ + เงินกันกรณีก่อหนี้ผูกพัน x ๑๐๐
                                       รายรับจริง
๓. เงินกันกรณีก่อหนี้ผูกพัน หมายถึง การกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕๙/๑ รายการ 
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส) ด้วย
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๕๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
รายจ่ายตามรายงานรับ-จ่ายเงินสดประจ�าเดือน 
เมื่อสิ้นปีงบประมาณเปรียบเทียบกับแผนการ
ใช้จ่าย
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๘
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน             
ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๖๐๙ ลงวันท่ี ๒๓ มีนาคม 
๒๕๔๘

๕๖. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีการจัดท�า 
แผนการใช้จ่ายเงนิต่อหน่วยงานคลงัทกุไตรมาส  
และเบกิจ่ายเงิน ๓ หมวด (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน)
มีการด�าเนินการ ดังนี้                         
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. หมวดค่าตอบแทน
๒. หมวดค่าใช้สอย
๓. หมวดค่าวัสดุ

เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. เป็นไปตามแผน ๓ หมวด ได้ร้อยละ ๘๐.๐๐
๒. เป็นไปตามแผน ๒ หมวด ได้ร้อยละ ๘๐.๐๐
๓. เป็นไปตามแผน ๑ หมวด ได้ร้อยละ ๘๐.๐๐
๔. ไม่มีการด�าเนินการหรือไม่เป็นไปตามแผน

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้จ่ายเงินเกินแผนฯ ถือเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
วัตถุประสงค ์เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สูตรการค�านวณ
                   รายจ่ายจริงตามงบประมาณ  x ๑๐๐
                      รายจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

https://wiroj101.blogspot.com/


ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได้

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๕22

๕๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
หลกัฐานการเบกิจ่าย หรอืสรปุรายงานการเบกิจ่าย
ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ไม่รวมเงินกัน) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  
และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๓ 

๕๗. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย หมวด  
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง พิจารณา 
จากการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. เบิกเกินร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป
๒. เบกิเกนิร้อยละ ๗๕.๐๐ แต่ไม่เกนิ ร้อยละ ๘๐.๐๐
๓. เบกิเกนิร้อยละ ๖๐.๐๐ แต่ไม่เกิน ร้อยละ ๗๕.๐๐
๔. เบิกไม่เกินร้อยละ ๖๐.๐๐

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
๑. สูตรการค�านวณ
                  จ�านวนเงินที่เบิกจ่าย x ๑๐๐
                 จ�านวนเงินที่ก่อหนี้ตามสัญญา
๒. มิใช่รายจ่ายประจ�า
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๕๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนส�าหรับ            
การด�าเนนิการในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่เป็นการเฉพาะ 
(อุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔๑

๒. ตรวจสอบในระบบ e-Plan
๓. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุกรายการท่ีได้รับ 
จั ดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ ่ายประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔๒ เช่น รายการเงินอุดหนุนส�าหรับ
สนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ รายการเงินอุดหนุนส�าหรับสนับสนุน
การก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการ
เงินอุดหนุนส�าหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนทางหลวง เป็นต้น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๕๘. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถ 
เบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนส�าหรับการ
ด�าเนินการในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเป็นการเฉพาะ 
(อดุหนุนเฉพาะกิจ) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. เบิกจ่ายงบประมาณได้ต้ังแต่ร้อยละ ๖๐.๐๐ 
ข้ึนไปของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรท้ังหมด 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. เบิกจ่ายงบประมาณได้ต้ังแต่ร้อยละ ๔๐.๐๐              
แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐.๐๐ ของงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔
๓. เบิกจ่ายงบประมาณได้ต้ังแต่ร้อยละ ๒๐.๐๐  
แต่ไม่เกินร้อยละ ๔๐.๐๐ ของงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔
๔. เบิกจ่ายงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐.๐๐ 
ของงบประมาณที่ ได ้รับจัดสรรทั้ งหมดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย: งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ไม่รวมเงินสมทบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สูตรการค�านวณ
                  ผลการเบิกจ่าย ๑ x 100            
        งบประมาณตาม พ.ร.บ. ๒ - เงินเหลือจ่าย ๓

๑. ผลการเบิกจ่ายรวมทุกรายการ ตรวจสอบจากฎีกาเบิกจ่ายเงิน
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๒. พระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายอืน่ท่ีได้รับระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564
๓. เงนิเหลอืจ่ายทีส่ามารถน�ามาหักจากงบประมาณตามพระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่

- กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) 
คือ งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง

- กรณีเทศบาลต�าบลและองค์การบรหิารส่วนต�าบล คอื งบประมาณทีเ่หลือจ่ายจากการจัดซ้ือจัดจ้าง โดยได้ส่งคืนกรมส่งเสรมิ              
การปกครองท้องถิ่นและได้โอนงบประมาณกลับมาตั้งจ่ายที่ส่วนกลางแล้ว
หมายเหตุ: ๑. ประเมินเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�าบล)              
ทีไ่ด้รบัการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอดุหนนุเฉพาะกิจ กรณอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ที่ไม่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้ตัดฐานการประเมินได้ 
     ๒. กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งคืนงบประมาณทั้งโครงการไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

คะแนนเต็ม ๑๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๔ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การจัดท�าบัญชี และรายงานการเงิน 
ตัวชี้วัดที่ ๕๕ – ๖๑ จ�านวน ๗ ตัวชี้วัดจ�านวน ๓๕ คะแนน
๔.๒ การจัดท�าบัญชี และรายงานการเงิน ตัวชี้วัดที่ ๕๙ – ๖๑ จ�านวน  ๓ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๕ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น ส�านักบริหารการคลังท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นางสาวสรัญญา แปะทอง         ผู้อ�านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น โทร. ๐๘ ๙๙๒๕ ๒๘๖๓
                  ๒. นางสาววฤษสพร พิมพะสิงห์      นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ โทร. ๐๙ ๗๑๓๖ ๙๐๑๖
                  ๓. นางสาวลลิดา ปกรณ์กาญจน์     นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ โทร. ๐๙ ๗๑๓๖ ๙๐๑๖
                                                              หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๐๑, ๑๖๐๖

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๕๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานประมาณการรายรับ-รายจ่าย 
จากระบบบญัชคีอมพวิเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ (e-LAAS) ทีเ่มนรูะบบงบประมาณ > 
อนุมัติข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
๒. รายงานการโอนงบประมาณและการแก้ไข    
ค�าช้ีแจงงบประมาณจากระบบบญัชคีอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS)           
ที่เมนูระบบงบประมาณ > รายงานการโอน
งบประมาณ > ประจ�าปี และที่ เมนู ระบบ 
งบประมาณ > รายงานการแก้ไขเปล่ียนแปลง 
ค�าชี้แจง > รายจ่าย เปรียบเทียบกับเอกสาร
การอนุมัติการโอนงบประมาณหรือการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค�าชี้แจงงบประมาณ

๕๙. การจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(e-LAAS)
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี และ             
มีการบันทึกการโอนและหรือการเปลี่ยนแปลง 
ค�าชีแ้จงงบประมาณในระบบ ภายใน ๑ วนัท�าการ 
นับจากวันที่ผู้มีอ�านาจอนุมัติ/เห็นชอบ  
๒. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี และ             
มีการบันทึกการโอนและหรือการเปลี่ยนแปลง 
ค�าชีแ้จงงบประมาณในระบบ ภายใน ๓ วนัท�าการ
นับจากวันที่ผู้มีอ�านาจอนุมัติ/เห็นชอบ  

๕

๓
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กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                
พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒ และ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๔๓
หมายเหต:ุ ประเมนิทกุองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๓. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี และ           
มีการบันทึกการโอนและหรือการเปลี่ยนแปลง 
ค�าชีแ้จงงบประมาณในระบบ ภายใน ๕ วนัท�าการ 
นับจากวันที่ผู้มีอ�านาจอนุมัติ/เห็นชอบ  
๔. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี และ              
มีการบันทึกการโอนและหรือการเปลี่ยนแปลง 
ค�าชี้แจงงบประมาณในระบบ เกิน ๕ วันท�าการ 
นับจากวันที่ผู้มีอ�านาจอนุมัติ/เห็นชอบ  

๑

๐

๖๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
๒. ข้อสังเกตหรือรายงานข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบรายงานการเงิน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ                
พ.ศ. ๒๕๖๑ ก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐ น�าส่ง
รายงานการเงินภายใน ๙๐ วัน ให้ส�านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน และกระทรวงการคลัง
หมายเหต:ุ ประเมนิทกุองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๖๐. การปิดบัญชีและจัดท�ารายงานการเงิน            
ในระบบบญัชคีอมพวิเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจ�าปี ๒๕๖๔
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. ปิดบัญชีและจัดท�ารายงานการเงินในระบบ 
บญัชคีอมพวิเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
(e-LAAS) ปี ๒๕๖๔ และส�านักงานการตรวจ 
เงินแผ่นดินรับรองงบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข
และไม่มีข้อสังเกต
๒. ปิดบัญชีและจัดท�ารายงานการเงินในระบบ
บญัชคีอมพวิเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
(e-LAAS) ปี ๒๕๖๔ และส�านักงานการตรวจ 
เงินแผ่นดินรับรองงบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข 
แต่มีรายงานข้อเสนอแนะจาการตรวจสอบ
๓. ปิดบัญชีและจัดท�ารายงานการเงินในระบบ
บญัชคีอมพวิเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
(e-LAAS) ปี ๒๕๖๔ และส�านักงานการตรวจ 
เงินแผ่นดินรับรองงบการเงินแบบมีเงื่อนไข
๔. ปิดบัญชีและจัดท�ารายงานการเงินในระบบ
บญัชคีอมพวิเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
(e-LAAS) ปี ๒๕๖๔ และส�านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินให้ความเห็นในรายงานการเงิน  
กรณีรายงานไม่ถูกต้องหรือไม่แสดงความเห็น

๕

๓

๑

๐
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๖๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ตรวจสอบรายงานการค�านวณค่าเส่ือมราคา 
ประจ� า ปี และค่าเ สื่ อ ม ร าคาสะสม ท่ี เ มน ู
ระบบบัญชี> ทะเบียนสินทรัพย์ > รายงาน > 
รายงานการค�านวณค่าเสื่อมราคา 
๒. เปรียบเทียบข้อมูลค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อม
ราคาสะสมจากรายงานการค�านวณค่าเส่ือมราคา      
กับข้อมูลค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมราคาสะสม              
จากงบทดลองหลังปิดบัญชี ที่เมนู ระบบบัญชี >  
รายงานงบการเงิน > รายงานประจ�าเดือน >  
งบทดลอง > งบทดลองสิ้นปี
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
หนังสือกรมส ่ง เสริมการปกครองท ้องถิ่น  
ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๖๐๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม 
๒๕๖๓ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการ 
บันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมายเหต:ุ ประเมนิทกุองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๖๑. การค�านวณค่าเ ส่ือมราคาสินทรัพย ์  
ในบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. มีรายงานการค�านวณค่าเสื่อมราคาประจ�าปี
และค่าเสื่อมราคาสะสม ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ถูกต้องตรงกับงบทดลองเดือน
กนัยายน ๒๕๖๔ ในระบบบญัชคีอมพวิเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
๒. มีรายงานการค�านวณค่าเสื่อมราคาประจ�าปี
และค่าเสื่อมราคาสะสม ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS) ไม่ถูกต้อง 
ตรงกับงบทดลองเดือนกันยายน ๒๕๖๔ และ 
ได้ด�าเนินการปรับปรุงแล้วในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕
๓. มีรายงานการค�านวณค่าเสื่อมราคาประจ�าปี
และค่าเสื่อมราคาสะสม ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) แต่ 
ไม่ถกูต้องตรงกบังบทดลองเดือนกนัยายน ๒๕๖๔ 
และไม่ได้ด�าเนินการปรับปรุง ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕
๔. ไม่มี สิ นทรัพย ์ ในรายงานการค� านวณ  
ค่าเสื่อมราคา หรือไม่มีการบันทึกบัญชีสินทรัพย์  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๕

๓

๑

๐
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คะแนนเต็ม ๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๕ บ�าเหน็จ บ�านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตัวชี้วัดที่ ๖๒ จ�านวน ๑ ตัวชี้วัด จ�านวน ๕ คะแนน 
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหลักประกันความมั่นคงของชีวิตให้กับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงาน
เทศบาล พนักงานส่วนต�าบล พนักงานเมืองพัทยา และลูกจ้างประจ�า ในการได้รับบ�าเหน็จ บ�านาญอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามสิทธิ
ที่พึงมี พึงได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานบ�าเหน็จบ�านาญและสวัสดิการ ส�านักบริหารการคลังท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นางสาวศิดาภา พรธุวานนท์    ผู้อ�านวยการกลุ่มงานบ�าเหน็จบ�านาญและสวัสดิการ โทร. ๐๘ ๙๖๒๐ ๙๘๘๓
                ๒. นางวรินทร จิตดี                  นักวิชาการคลังช�านาญการ       โทร. ๐๘ ๑๘๕๖ ๑๕๗๗
                   ๓. นางสาวภคมน รักเสรี            นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ     โทร. ๐๘ ๖๙๘๖ ๙๑๗๑
                                                    หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๖๗-๙ ต่อ ๒๑๑ ๒๑๘

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๖๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. หนังสือตอบรับการรับเงินสมทบประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และใบเสร็จรับเงิน
ที่ส�านักงานกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ             
ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ออกให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๒. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระ 
ค่าใช้จ่ายบ�าเหน็จบ�านาญสูงกว่ายอดเงินสมทบ 
ที่ต ้องน�าส ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้องมีหลักฐาน 
การรายงานอ�าเภอ/จังหวัด เพื่อขอโอนเงินเพิ่ม
จาก ก.บ.ท. เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ              
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) 
มาตรา ๖
๒. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงนิบ�าเหน็จ
บ�านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖  
ข้อ ๘
๓. กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการ
รายรับ ในงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีสมทบ
เข้าเป็นกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
๔. หนังสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ท่ี มท  
๐๘๐๘.๕/ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
๕. หนังสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ท่ี มท
๐๘๐๘.๕/ว ๗๒๖ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓

๖๒. การส่งเงินสมทบกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.) ประจ�า
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครบถ้วนถูกต้องตาม
อัตราที่กฎหมายก�าหนด (น�าส่งภายในเดือน
กันยายน ๒๕๖๔)
มีการด�าเนินการ ดังนี้                         
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. การค�านวณเงินส่งสมทบกองทุนบ�าเหน็จ
บ�านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ินให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ค�านวณจากประมาณการรายรับ 
ตามข ้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในงบประมาณ 
รายจ่ายประจ�าปี ๒๕๖๔ โดยไม่ต้องน�ารายรับ
ประเภทพันธบัตร เงินกู ้  เงินที่มีผู ้อุทิศให ้  
หรือเงินอุดหนุน มารวมค�านวณ เหลือเท่าใด  
ให้ค�านวณตามอัตราตามท่ีกฎหมายก�าหนด 
องค ์การบริหารส ่วนจังหวัด/เทศบาลและ 
เมืองพัทยาในอัตราร้อยละ ๓ และองค์การ
บริหารส่วนต�าบล ในอัตราร้อยละ ๒ 

๒. กรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระ
ค่าใช้จ่ายบ�าเหน็จบ�านาญสูงกว่ายอดเงินสมทบ 
ที่ต ้องส่งให ้  องค ์กรปกครองส่วนท ้องถิ่น 
ขอโอนเงินจาก ก.บ.ท. โดยท�าหนังสือผ่าน 
อ�าเภอ/จังหวัด เพื่อขอโอนเงินเพิ่มจาก ก.บ.ท. 
เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 
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เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเงินสมทบ 
ครบถ้วนถูกต ้อง โดยส่งภายในระยะเวลา 
ที่ก�าหนด /หรือไม่ต้องส่งเงินสมทบเนื่องจาก 
มีภาระค่าใช้จ่ายบ�าเหน็จบ�านาญสูงกว่ายอดเงิน
สมทบที่ต้องน�าส่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
โดยต้องท�าหนังสือรายงานผ่านจังหวัดเพ่ือขอ
โอนเงินจาก ก.บ.ท. ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด 
(ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔)    
๒. ส่งเงินสมทบไม่ถูกต้อง (ตั้งแต่ ๑ บาท ถึง 
๙๙.๙๙ บาท) โดยน�าส ่งภายในระยะเวลา 
ที่ก�าหนด (ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔)
๓. ส่งเงินสมทบไม่ถกูต้อง ตัง้แต่ ๑๐๐ บาทขึน้ไป  
โดยน�าส่งภายในระยะเวลาที่ก�าหนด (ภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๔) 
๔. ไม่ได้น�าส่งเงินสมทบ และไม่ได้ท�าหนังสือ
รายงานผ่านจังหวัดเพื่อขอโอนเงินจาก ก.บ.ท. 
ภายในระยะเวลาทีก่�าหนด (ภายในเดอืนกนัยายน 
๒๕๖๔)    

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย: 
๑. การส่งเงินสมทบให้ราชการส่วนท้องถิ่นหักจากเงินงบประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีเพื่อสมทบเข้าเป็น 
กองทุนในอัตราที่ก�าหนดโดยกฎกระทรวงไม่เกินร้อยละ ๓ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาลและเมืองพัทยา น�าส่งอัตรา 
ร้อยละ ๓ องค์การบริหารส่วนต�าบล น�าส่งอัตราร้อยละ ๒) โดยค�านวณจากประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
ของงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยไม่ต้องน�ารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือ
เงินอุดหนุน มารวมค�านวณ ทั้งนี้ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเงินสมทบขาดหรือเกิน (ตั้งแต่ ๐.๐๑ บาท ถึง ๐.๙๙ บาท)  
ให้ถอืว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่งเงนิสมทบครบถ้วนถกูต้อง โดยต้องตรวจสอบการค�านวณ ใบเสรจ็รบัเงนิและหนงัสอืตอบรบั 
การรับเงินสมทบท่ีส�านักงานกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ออกให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และหากเงินสมทบที่น�าส่งไม่ถูกต้อง ก.บ.ท. จะแจ้งในหนังสือตอบรับไว้ด้วยแล้ว 
๒. กรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระที่จะต้องจ่ายบ�าเหน็จบ�านาญสูงกว่ายอดเงินสมทบที่ต้องส่ง คือ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น มีรายจ่ายท่ีต้องจ่ายเป็นค่าบ�าเหน็จบ�านาญให้กับข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือทายาทผู้มีสิทธิ และจ�านวนเงินสมทบ
ที่หักไว้เพื่อจ่ายในปีงบประมาณ นั้น ๆ ไม่เพียงพอ จะต้องขอโอนเงินเพ่ิมจาก ก.บ.ท. ให้ตรวจสอบหนังสือที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น รายงานอ�าเภอ/จังหวัด เพื่อขอโอนเงินเพิ่มจาก ก.บ.ท. 
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หมายเหตุ: 
๑. ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ก�าหนดให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นน�าส่งเงินสมทบภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีการปรับอัตรา 
การส่งเงินสมทบตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับ ในงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีสมทบเข้าเป็นกองทุน 
บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาลและเมืองพัทยา น�าส่งอัตราร้อยละ ๓  
องค์การบริหารส่วนต�าบลน�าส่งอัตราร้อยละ ๒) ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดทราบและ 
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติแล้ว ความละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว ๖๐๓๘  
ลงวันที ่๗ ตลุาคม ๒๕๖๓ ซึง่ ส�านกังาน ก.บ.ท. เหน็ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หลายแห่งได้ประกาศใช้ข้อบญัญติัและเทศบัญญัติ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรยีบร้อยแล้ว จึงได้ขยายระยะเวลาการน�าส่งเงินสมทบ โดยให้น�าส่งภายในเดือนกนัยายน ๒๕๖๔  
๓. ระยะเวลาที่ก�าหนดให้ส่งเงินสมทบภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เฉพาะการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เท่านั้น
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คะแนนเต็ม ๒๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๖ ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานการเงินและการคลัง ตัวชี้วัดที่ ๖๓ – ๖๖ จ�านวน ๔ ตัวชี้วัด จ�านวน ๒๐ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีลดปัญหาข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบทั้งด้านการพัสดุ การจัดท�างบประมาณ 
รายจ่าย การจัดเก็บรายได้ การเบิกจ่ายเงิน และมีการด�าเนินการตามข้อทักท้วงของหน่วยตรวจสอบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ ส�านักบริหารการคลังท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นายพงษ์ศักดิ์ กวีนันทชัย    ผู้อ�านวยการกลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
                                                      โทร. ๐๘ ๙๙๒๕ ๒๖๐๑
                   ๒. นายธีรเณศ แสงแป้น         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ     โทร. ๐๘ ๙๙๒๕ ๒๖๐๑
                    ๓. นางสาวเอ็นดู โชติกุล         นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ           โทร. ๐๙ ๖๗๑๕ ๙๑๗๙
                    ๔. นางสาวศิลิกา การดี          นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ          โทร. ๐๖ ๔๐๑๕ ๔๔๒๘  
         หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน  ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๒, ๑๕๒๔, ๑๕๒๘

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๖๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ตรวจสอบหลกัฐานข้อทกัท้วงทีเ่ป็นลายลักษณ์
อักษรของ ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/
จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. บันทึกรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
ประจ�าปี หรือรายไตรมาสขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๑
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๓
๔. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

๖๓.การทกัท้วงด้านการพสัดปุระจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ จากหน่วยงานทีม่หีน้าทีต่รวจสอบ
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ไม่มี หรือมีแต่ไม่เกิน ๒ เรื่อง
๒. มีเกิน ๒ เรื่อง แต่ไม่เกิน ๕ เรื่อง 
๓. มีเกิน ๕ เรื่อง แต่ไม่เกิน ๘ เรื่อง 
๔. มี ๘ เรื่องขึ้นไป

๕
๓
๑
๐
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ค�าอธิบาย: 
๑. กรณีส�านกังานการตรวจเงินแผ่นดนิ/จังหวดั/กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เข้าตรวจ แต่ยงัไม่แจ้ง
ผลการตรวจ ให้ถือว่าไม่มีข้อทักท้วง
๒. กรณีไม่มีหน่วยงานลงตรวจสอบ ให้ตัดฐานการประเมิน
๓. นับเฉพาะข้อทักท้วงที่มีการแจ้งผลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หมายเหต:ุ ประเมินทกุองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่สามารถตดัฐานการประเมนิได้ แต่ถ้าหากไม่เข้าหลกัเกณฑ์ตามค�าอธิบาย ๒.  
จึงจะสามารถตัดฐานการประเมินได้

๖๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ตรวจสอบหลกัฐานข้อทักท้วงท่ีเป็นลายลกัษณ์ 
อักษรของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/
จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. บันทึกรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
ประจ�าปีหรือรายไตรมาสขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที ่มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๑๕ ลงวนัท่ี ๒๑ มนีาคม 
๒๕๖๐
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๓๘๔๒ ลงวนัที ่๓๐ มถุินายน ๒๕๖๓

๖๔. การทักท้วงด้านการจัดท�างบประมาณ 
รายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมจากหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ไม่มี หรือมีแต่ไม่เกิน ๒ เรื่อง
๒. มีเกิน ๒ เรื่อง แต่ไม่เกิน ๕ เรื่อง 
๓. มีเกิน ๕ เรื่อง แต่ไม่เกิน ๘ เรื่อง 
๔. มี ๘ เรื่องขึ้นไป

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย: 
๑. กรณีส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจ  
แต่ยังไม่แจ้งผลการตรวจให้ถือว่าไม่มีข้อทักท้วง
๒. กรณีไม่มีหน่วยงานลงตรวจสอบ ให้ตัดฐานการประเมิน
๓. นับเฉพาะข้อทักท้วงที่มีการแจ้งผลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หมายเหต:ุ ประเมนิทกุองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่สามารถตดัฐานการประเมนิได้แต่ถ้าหากไม่เข้าหลกัเกณฑ์ตามค�าอธบิาย ๒.
จึงจะสามารถตัดฐานการประเมินได้

https://wiroj101.blogspot.com/


ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได้

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๕ 31

๖๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ตรวจสอบหลกัฐานข้อทักท้วงท่ีเป็นลายลกัษณ์
อักษรของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/
จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. บันทึกรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
ประจ�าปีหรือรายไตรมาสขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๖๓
๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรบัเงนิ 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  
และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม 
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วน ที ่มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๑๕ ลงวันที ่๒๑ มนีาคม 
๒๕๖๐

๖๕. มีการทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงิน ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากหน่วยงาน 
ที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ไม่มี หรือมีแต่ไม่เกิน ๒ เรื่อง
๒. มีเกิน ๒ เรื่อง แต่ไม่เกิน ๕ เรื่อง 
๓. มีเกิน ๕ เรื่อง แต่ไม่เกิน ๘ เรื่อง 
๔. มี ๘ เรื่องขึ้นไป

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย: 
๑. กรณีส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจ  
แต่ยังไม่แจ้งผลการตรวจให้ถือว่าไม่มีข้อทักท้วง
๒. กรณีไม่มีหน่วยงานลงตรวจสอบ ให้ตัดฐานการประเมิน
๓. นับเฉพาะข้อทักท้วงที่มีการแจ้งผลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หมายเหต:ุ ประเมนิทกุองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่สามารถตดัฐานการประเมนิได้ แต่ถ้าหากไม่เข้าหลกัเกณฑ์ตามค�าอธิบาย ๒. 
จึงจะสามารถตัดฐานการประเมินได้

https://wiroj101.blogspot.com/


ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได้

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๕32

๖๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อทักท้วงและการด�าเนินการตามข้อทักท้วง
ของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/จังหวัด/
บุคลากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. บันทึกรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
ประจ�าปีหรือรายไตรมาสขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรบัเงนิ  
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  
และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม 
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วน ที ่มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๑๕ ลงวันที ่๒๑ มนีาคม 
๒๕๖๐

๖๖. มกีารด�าเนินการตามข้อทกัท้วงของหน่วย 
ที่ตรวจสอบและด�าเนินการแจ้งให ้ทราบ 
ครบทุกเรื่อง (ด้านงบประมาณ/พัสดุ/การเบิก
จ่ายเงิน/การจัดเก็บรายได้)
เกณฑ์การให้คะแนน:  
๑. ด�าเนินการภายใน ๖๐ วัน                
๒. ด�าเนินการภายใน ๙๐ วัน 
๓. ด�าเนินการภายใน ๑๒๐ วัน
๔. ด�าเนินการแต่ไม่ครบทุกเรื่อง หรือไม่มีการ
ด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย: 
๑. การนับวันที่ด�าเนินการตามข้อทักท้วงของหน่วยที่ตรวจสอบและด�าเนินการแจ้งให้ทราบ ให้นับวันสุดท้ายที่ผู้บริหารท้องถิ่น 
ลงนาม
๒. กรณีส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจ  
แต่ยังไม่แจ้งผลการตรวจให้ถือว่าไม่มีข้อทักท้วง
๓. กรณีไม่มีหน่วยงานลงตรวจสอบ ให้ตัดฐานการประเมิน
๔. นับเฉพาะข้อทักท้วงที่มีการแจ้งผลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๕. กรณีไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบให้ต้องปฏิบัติตาม ให้ถือว่าได้ ๕ คะแนนเต็ม
หมายเหต:ุ ประเมินทกุองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่สามารถตดัฐานการประเมนิได้ แต่ถ้าหากไม่เข้าหลกัเกณฑ์ตามค�าอธิบาย ๓.  
จึงจะสามารถตัดฐานการประเมินได้
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