
 

 

  
 

 
 

แบบประเมินแบบประเมิน  
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
((LLooccaall  PPeerrffoorrmmaannccee  AAsssseessssmmeenntt  ::  LLPPAA))    

ประจำปี ประจำปี 22556655  
 

 

ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลังด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารนี้ใช้สำหรับการอบรม สัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ระบบ Webex แบบ Cloud Meeting 



 

๒ 

 

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
((LLooccaall  PPeerrffoorrmmaannccee  AAsssseessssmmeenntt  ::  LLPPAA))  ประจำปี ประจำปี 22556655  

ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลังด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง 
ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  3434  ––  6666  จำนวน จำนวน 3333  ตัวชี้วัดตัวชี้วัด  จำนวน จำนวน 165165  คะแนนคะแนน    

เป้าหมายเชิงคุณภาพ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
จัดเก็บรายได้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีรายได้เพ่ิมขึ้น ลูกหนี้ลดลง มีการดำเนินการด้านงบประมาณและพัสดุ
ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย โปร่งใส ไม่มีข้อทักท้วงที่เกี่ยวข้องกับด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง           
จากหน่วยงานตรวจสอบ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ: ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านที่ 3 ร้อยละ ๗๐ 

ชื่อ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) …………………………………………………………………………………….. 
อำเภอ ……………………..…………………….………. จงัหวัด ……………………..…………………….………. 

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

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

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

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

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

วันที่ประเมิน.........../................../............ 

หัวข้อประเมิน เมือง
พัทยา 

อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. คะแนนที่ได ้

ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด คะแนน ร้อยละ 
1. การจัดเก็บรายได้ 9 3 9 9 9 9   
2. การจัดทำงบประมาณ 4 4 4 4 4 4   
3. การพัสดุ 5 5 5 5 5 5   
4. การบริหารงบประมาณรายจ่าย 
การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน 

7 7 7 7 7 7   

5. บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

1 1 1 1 1 1   

6. ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานการเงินและ
การคลัง 

4 4 4 4 4 4   

รวม 30 24 30 30 30 30   



 

๓ 

 

หน่วยที่ 1 การจัดเก็บรายได้ ตัวช้ีวัดที่ 34 – 45 จำนวน 12 ตัวช้ีวัด จำนวน 60 คะแนน 
1.1  กรณีประเมนิองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตัวชี้วัดที่ 34 – 36 จำนวน 3 ตัวช้ีวัด จำนวน 15 คะแนน 

     เป้าหมาย: องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรายได้ มีกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพ              
การจัดเก็บรายได้อย่างมีผลสัมฤทธิ์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานนโยบายการคลังและพัฒนารายได้ สำนักบริหารการคลังท้องถิน่ 
ผู้รับผิดชอบ: 1. นายชรินทร์ สัจจามั่น         ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายการคลังและพัฒนารายได้ โทร. 08 1938 2598 
                 2. นายผจญ มหันตปัญญ์        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 08 6829 6961 
                                                       หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ตอ่ 1420 - 30 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ให้ตรวจสอบจากข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เพ่ือจัดเกบ็รายได้ทัง้ ๓ ประเภท 
2. สำเนาใบเสร็จรับเงินที่แสดงว่าได้มีการจัดเก็บ  
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน             
การกระจายอำนาจให้ แก่องค์ กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 24 
(1 ) ภาษี บำรุ งองค์การบริหารส่ วนจั งหวัด 
สำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมัน
ดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน ก๊าซปิโตรเลียม โดย
ออกข้ อบั ญ ญั ติ เก็ บ เพ่ิ ม ได้ ไม่ เกิ น ลิ ต รล ะ              
10 สตางค์สำหรับน้ำมัน และกิโลกรัมไม่เกิน 
10 สตางค์ สำหรับก๊าซปิโตรเลียม 
(2 ) ภาษีบำรุ งองค์การบริหารส่ วนจั งหวัด                   
สำหรับยาสูบ ออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มได้ไม่เกิน
มวนละ 10 สตางค์ 
(1 0 ) ค่ าธรรม เนี ยมบำรุ งองค์ การบ ริ ห าร               
ส่วนจังหวัด ออกข้อบัญญัติเรียกเก็บจากผู้พักโรงแรม 
2. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด        
พ .ศ . 2540  มาตรา  45 องค์ การบริห าร                  
ส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการภายใน     
เข ต อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด  (๑ )                     
ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/             
ว 4522 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 

34. มีการออกข้อบัญญัติองค์การบริหาร                  
ส่ ว น จั ง ห วั ด  จั ด เก็ บ ภ า ษี  แ ล ะ
ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จากการค้าน้ำมัน ยาสูบ และ              
ผู้เข้าพักในโรงแรม 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. การจัดเก็บภาษีการค้าน้ำมัน 
 2. การจัดเก็บภาษียาสูบ 
 3 .  ก า รจ ัด เก ็บ ภ าษีผู ้ เ ข ้า พัก ใน
โรงแรม 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:  
1. มีและได้จัดเก็บครบทั้ง 3 ประเภท 
2. มีและได้จัดเก็บ 2 ประเภท 
3. มีและได้จัดเก็บ 1 ประเภท 
4. มีแต่ไม่ได้จัดเก็บ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
3 
1 
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คำอธิบาย: 
มีแต่ไม่ได้จัดเก็บ หมายถึง มีการออกข้อบัญญัติภาษีประเภทใดประเภทหนึ่งโดยกำหนดอัตราภาษีเป็นร้อยละ ๐ หรือ มีการชะลอ
การจัดเก็บ 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

คะแนนเต็ม      15   

คะแนนที่ได ้



 

๔ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

35 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
ตรวจสอบจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษีทั้งหมด 
โดยนับจำนวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมทั้งหมด กับจำนวนผู้ที่ได้ชำระภาษี
และค่าธรรมเนียมในปี 2564 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน              
การกระจายอำนาจให้ แก่องค์ กรปกครอง              
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 
      (1) ภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมัน
ดี เซลและน้ำมันที่คล้ายกัน ก๊าซปิ โตรเลียม                
โดยออกข้อบัญญัติ เก็บเพ่ิมได้ไม่เกินลิตรละ             
10 สตางค์ สำหรับน้ำมัน และกิโลกรัมไม่เกิน 
10 สตางค์ สำหรับก๊าซปิโตรเลียม 
      (2) ภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สำหรับยาสูบ ออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมได้            
ไม่เกินมวนละ 10 สตางค์ 
      (10) ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหาร               
ส่ วนจั งหวัด  ออกข้อบัญ ญั ติ เรี ยก เก็บจาก                
ผู้พกัโรงแรม 
2. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ .ศ . 2540  มาตรา  45 องค์ การบริห าร              
ส่ วนจั งหวัดมี อำนาจหน้ าที่ ด ำเนิ นกิ จการ                     
ภ า ย ใน เข ต อ งค์ ก า รบ ริ ห า รส่ ว น จั งห วั ด                  
(๑) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/
ว 4522 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 

35. จำนวนผู้ชำระภาษีและค่าธรรมเนียม
บำรุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจาก
การค้าน้ำมัน, ยาสูบ และผู้ เข้ าพั กใน
โรงแรมต่อจำนวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระ
โดยรวมในปี 2564 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ทีมี่การดำเนินการ) 
 1. จำนวนผู้ชำระภาษีจากการค้าน้ำมัน 
 2. จำนวนผู้ชำระภาษีจากยาสูบ 
 3. จำนวนผู้ชำระภาษีเข้าพักในโรงแรม 
 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. ร้อยละ ๙0.00 ขึ้นไป 
2. ร้อยละ ๘0.00 – ๘9.9๙ 
3. ร้อยละ ๗0.00 – ๗9.99 
4. น้อยกว่าร้อยละ ๗0.00 
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3 
1 
0 

 

คำอธิบาย: 
- สูตรการคำนวณ 
    จำนวนผู้ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมปี 2564  X 100 
            จำนวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีปี 2564 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 
 



 

๕ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

36 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
ตรวจสอบจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมทั้ งหมด กับหลักฐานประกาศ 
คำสั่ง หรือสำเนาหนังสือเร่งรัดติดตามทวงถาม           
ผู้ค้างชำระภาษีและค่าธรรมเนียมในปี 2564 
 กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน              
การกระจายอำนาจให้ แก่อ งค์ กรปกครอง              
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 
      (1) ภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมัน
ดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน ก๊าซปิโตรเลียม โดย
ออกข้ อบั ญ ญั ติ เก็ บ เพ่ิ ม ได้ ไม่ เกิ น ลิ ต รล ะ             
10 สตางค์สำหรับน้ำมัน และกิโลกรัมไม่เกิน 
10 สตางค์ สำหรับก๊าซปิโตรเลียม 
      (2) ภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สำหรับยาสูบ ออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมได้            
ไม่เกินมวนละ 10 สตางค์ 
       (10) ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหาร               
ส่ วนจั งหวัด  ออกข้อบัญ ญั ติ เรี ยก เก็บจาก                
ผู้พักโรงแรม 
2. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ .ศ . 2540  มาตรา  45 องค์ การบริห าร              
ส่ วนจั งหวัดมี อำนาจหน้ าที่ ด ำเนิ นกิ จการ                     
ภ า ย ใน เข ต อ งค์ ก า รบ ริ ห า รส่ ว น จั งห วั ด                  
(๑) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/
ว 4522 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได ้

36. การเร่งรัดติดตามทวงถามผู้ค้าง
ชำระภ าษี แล ะค่ าธรรม เนี ยมบำรุ ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้า
น้ำมัน ยาสูบ และผู้ เข้าพักในโรงแรม 
เพื่ อให้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่
กำหนด 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. ไม่มีผู้ค้างชำระภาษีและค่าธรรมเนียม 
2. มีประกาศ คำสั่ง หรือหนังสือเร่งรัด
ติ ดตามท วงถามผู้ ค้ างช ำระ  จ ำนวน
มากกว่า 1 ครั้ง และไม่มีผู้ค้างชำระภาษี
และค่าธรรมเนียม 
3. มีประกาศ คำสั่ง หรือหนังสือเร่งรัด
ติดตามทวงถามผู้ค้างชำระ จำนวน 1 ครั้ง   
4. มีผู้ค้างชำระภาษีและค่าธรรมเนียม             
แต่ไม่มีประกาศ คำสั่ง หรือหนังสือเร่งรัด
ติดตามทวงถามใด ๆ 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

5 
3 
 
 
 

1 
 

0 
 

 



 

๖ 

 

หน่วยที่ 1 การจัดเก็บรายได้ ตัวช้ีวัดที่ 34 – 45 จำนวน 12 ตัวช้ีวัด จำนวน 60 คะแนน 
1.2 กรณีประเมินเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ตัวชี้วัดที่ 37 – 45 จำนวน 9 ตัวชี้วัด จำนวน 45 คะแนน 
เป้าหมาย:  เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรายได้               
มีกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้อย่างมีผลสัมฤทธิ์ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ให้ตรวจสอบจากข้อบัญญั ติ /เทศบัญญั ติ              
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  เพ่ื อจั ด เก็ บ
ค่าธรรมเนียม และใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535   
2. มีการเผยแพร่ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น            
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535               
ในเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/
ว 4522 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 
คำอธิบาย: 
1. การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ จะต้องกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุม
หรือกำกับดูแลสำหรับกิจการหรือการดำเนินการ
ใน เรื่ อ งต่ า ง  ๆ  กำหนดมาตรฐานสภ าวะ               
ความเป็นอยู่ที่ เหมาะสมกับการดำรงชีพของ
ประชาชน และวิธีดำเนินการเพ่ือตรวจสอบ
ควบคุมหรือกำกับดูแล  หรือแก้ ไขสิ่ งที่ จะ                 
มีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม
กับการดำรงชีพของประชาชน 
2 . เมื่ อ มีการออกข้ อบัญ ญั ติ /เทศบัญ ญั ติ                 
ท้องถิ่นแล้ว จะต้องมีการจัดเก็บรายได้ด้วย 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ไม่สามารถ
ตัดฐานการประเมินได้ 

37. มีการออกข้ อบัญญั ติ /เทศบัญญั ติ              
ท้องถิ่นและได้จัดเก็บตามพระราชบัญญัติ            
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. ประเภทการควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 
 2. ประเภทการกำจัดขยะมูลฝอย 
 3. ประเภทการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ 
 4. การตลาด 
 5 . ประเภทสถานที่ จ ำห น่ ายหรือ
สถานที่สะสมอาหาร 
 6. ประเภทการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
 7. ประเภทการจำหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:  
1. มีและได้จัดเก็บ 5 - 7 ข้อ 
2. มีและได้จัดเก็บ 3 - 4 ข้อ 
3. มีและได้จัดเก็บ 1 - 2 ข้อ 
4. ไม่ มี การออกข้ อบั ญญั ติ /เทศบัญญั ติ               
ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. 2535 หรือมีแต่ไม่ไดจ้ดัเกบ็           
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คะแนนเต็ม 45 

คะแนนที่ได้  



 

๗ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

38 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
ให้ตรวจสอบจากจัดทำแผนที่แม่บทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จัดทำด้วยโปรแกรม
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) ของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  หรือด้วย
โปรแกรมของหน่วยงานอ่ืน (กรณีซื้อโปรแกรม
ใช้งาน หรือจ้างทำ)  ซึ่งจะต้องปรากฏข้อมูล
แผนที่แม่บท ตามข้ันตอนที่ (1) – (4)  
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท 
๐๘๐๘.๓/ว ๑๒๗๒ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
คำอธิบาย 
แผนที่แม่บท เป็นการแสดงแนวเขตการปกครอง
และพ้ืนที่ที่มีการแบ่งเขตย่อยภายในเขตการ
ปกครองเพ่ือใช้ในการสำรวจและจัดทำแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ไม่สามารถ
ตัดฐานการประเมินได้ 

38. การจัดทำแผนที่แม่บทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. จัดทำแนวเขตการปกครองในระวาง
ที่ดิน 
 2. แบ่งเขต (Zone) ในระวางที่ดิน 
 3. แบ่งเขตยอ่ย (Block) 
 4. จัดทำรูปแปลงที่ดินและมีรหัสแปลง
ที่ดิน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. ดำเนินการแล้วเสร็จถึงข้ันตอนที่ 4 
2. ดำเนินการแล้วเสร็จถึงข้ันตอนที่ 3 
3. ดำเนินการในขั้นตอนที่ 1 - 2 
4. ไม่มีการดำเนินการข้ันตอนใด ๆ 
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39 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
ตรวจสอบจากทะเบียนคุมผู้ที่ ได้ชำระภาษี                   
ภาษีป้ายในปีงบประมาณ 2564 และ 2563 
แล้วนำมาคำนวณเปรียบเทียบประกอบกับ
ทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท. 5) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550  
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท 
0808.3/ว 462 ลงวันที่  29 กุมภาพันธ์ 2551 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/
ว 3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/
ว 4522 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 

39. จำนวนผู้เสียภาษีป้ายเปรียบเทียบ
กับปี 2563 (เกิดสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ในป ี2563 - 2564) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:  
1. เท่าเดิมหรือเพ่ิมข้ึนจากปี 2563 
2. ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 0.01 – 9.99             
3. ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 10.00 – 
20.00 
4. ลดลงเกินกว่าร้อยละ 20.00   
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คำอธิบาย: 
สูตรการคำนวณ 
     จำนวนผู้เสียภาษีป้าย ปี 2564 – ปี 2563 X 100 
                     จำนวนผู้เสยีภาษีป้าย ปี 2563 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 



 

๘ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

40 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
รายรับ จริ งประกอบงบทดลอง ประจำปี
งบประมาณ 256๔ ของภาษีป้าย แล้วนำมา
คำนวณเพ่ือเปรียบเทียบประกอบกับทะเบียน          
คุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/
ว 3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/
ว 4522 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 

40. จำนวนเงินภาษีป้ายเปรียบเทียบกับ         
ปี  256๓ (เกิดสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ในปี 2563 - ๒๕๖๔) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. เท่าเดิมหรือเพ่ิมข้ึนจากปี 256๓  
2. ลดลงจากปี 256๓ ร้อยละ 0.01 – 9.99             
3. ลดลงจากปี 256๓ ร้อยละ 10.00 – 
20.00 
4. ลดลงเกินกว่าร้อยละ 20.00   
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คำอธิบาย:  
สูตรการคำนวณ       เงินภาษีป้าย ที่จัดเก็บได้ ปี 2564 – ปี 2563 X 100 
                                          เงินภาษีป้ายที่จัดเก็บได้ปี 2563 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

41 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
ตรวจสอบจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษีโดยนับ
จำนวนผู้ที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต
ตามพระราชบัญ ญัติการสาธารณสุข พ .ศ. 
2535 ในปี 256๔ และ 256๓ แล้วนำมา
คำนวณเพ่ือเปรียบเทียบกับทะเบียนคุมผู้ชำระ
ภาษี (ผ.ท.5) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550  
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น               
ที่  ม ท  0 8 0 8 .3 / ว  4 6 2  ล ง วั น ที่                         
29 กุมภาพันธ์ 2551 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/
ว 3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 
5. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/
ว 4522 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 

41. จำนวนผู้ เสียค่าธรรมเนียมและ
ใบอนุญ าตตามพระราชบัญญั ติ การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 เปรียบเทียบกับ         
ปี  256๓ (เกิดสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ในปี 2563 - ๒๕๖๔) 
 
 เกณฑ์การให้คะแนน:  
1. เท่าเดิมหรือเพ่ิมข้ึนจากปี 2563 
2. ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 0.01 – 9.99             
3. ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 10.00 – 
20.00 
4. ลดลงเกินกว่าร้อยละ 20.00   
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

คำอธิบาย: 
สูตรการคำนวณ 
จำนวนผู้เสียค่าธรรมเนยีมปี 2564 – ปี 2563 X 100 
           จำนวนผู้เสียค่าธรรมเนียม ปี 2563 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

42 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
รายรับ จริ งประกอบงบทดลอง ประจ ำปี
งบ ป ระม าณ  2 5 6 ๔  แล ะ  2 5 6 ๓  ขอ ง
ค่ า ธ ร ร ม เนี ย ม แ ล ะ ใ บ อ นุ ญ า ต ต า ม 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
แล้วนำมาคำนวณเพ่ือเปรียบเทียบ ประกอบกับ
ทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/
ว 3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/
ว 4522 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 

42. อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนเงิน 
ค่ า ธ รรม เนี ยมแ ล ะ ใบ อนุ ญ าตต าม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 
(เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปี 2563 - 
2564) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:  
1. เท่าเดิมหรือเพ่ิมข้ึนจากปี 256๓  
2. ลดลงจากปี 256๓ ร้อยละ 5.00 – 
9.99             
3. ลดลงจากปี 256๓ ร้อยละ 10.00 – 
20.00 
4. ลดลงเกินกว่าร้อยละ 20.00 
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คำอธิบาย:  
1. สูตรการคำนวณ 
(เงินค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ปี 2564 - ปี 2563)  X 100 
          เงินค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ปี 2563 
2.  ไม่นับรวมรายที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการ
ออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง
และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๓   
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๐ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

43 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
มีหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
(ภ.ด.ส. ๖) มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษี 
และหนั งสื อแจ้ งรายการภาษีค้ างชำระให้
สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา ภายใน
กำหน ด เวลาที่ รั ฐมน ตรี ว่ าก ารกระท รวง 
มหาดไทยเห็นชอบให้ขยายเวลาเป็นการทั่วไป 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา ๔๔  มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๑ 
แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 
๐๘๐๘.๓/ว ๙๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ 
คำอธิบาย: 
1. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. 2562 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องแจ้งประเมินภาษี มีการแจ้งเตือน
ผู้ค้างชำระภาษี และแจ้งรายการภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง      ค้างชำระให้แก่สำนักงานที่ดิน
หรือสำนักงานที่ดินสาขา ตามระยะเวลาที่
ก ฎ ห ม า ย ก ำ ห น ด แ ล ะ รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงมหาดไทยมีอำนาจขยายระยะเวลา
ดำเนินการดังกล่าวเป็นการทั่วไปตามความจำ
เป็นแก่กรณีได้ 
2. กรณี ไม่มีผู้ค้างชำระภาษี  ให้ขึ้นต่ำ 3 คะแนน           
แล้วจึงพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ 1 เป็นคะแนนที่พึงจะ
ได้ต่อไป 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ไม่สามารถ
ตัดฐานการประเมินได ้
 
 
 
 
 

43. มีการแจ้งประเมินภาษี แจ้งเตือน
ผู้ค้างชำระภาษี และแจ้งรายการภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค้างชำระ ได้ตาม
ขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 ๑. มีการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและ      
สิ่ งปลูกสร้าง (ภ .ด.ส. ๖ ) ภายในเดือน
เมษายน ๒๕๖๔ 
  ๒. มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษี 
ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 ๓. มีหนังสือแจ้งรายการภาษีค้างชำระ
ให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา 
ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. ดำเนินการครบ ๓ ข้อ และอยู่ภายใน
ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนด 
2. ดำเนินการครบ 3 ข้อ แต่บางข้อไม่ทัน
ภ าย ใน ร ะย ะ เว ล าที่ ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงมหาดไทย ประกาศกำหนด 
3. ดำเนินการไม่ครบ ๓ ข้อ 
4. ไม่มีการดำเนินการ 
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๑๑ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

44 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
รายรับจริ งป ระกอบ งบท ดลอง ประจำปี
งบประมาณ 2564 ของภาษีที่ดินฯ แล้วนำมา
คำนวณเพื่อเปรียบเทียบกบัปี 2563 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. 2562 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 
 

44. จำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นจากการจัดเก็บ
ภ า ษี ที่ ดิ น แ ล ะ สิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง  เ ม่ื อ
เปรียบเทียบกับปี 2563 
เกณฑ์การให้คะแนน 
1. เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 10.01 
ขึ้นไป 
2. เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 5.01 – 
10.00 
3. เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 0.01 – 
5.00 
4. ไม่เพ่ิมข้ึน 
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คำอธิบาย 
สูตรการคำนวณ 
         เงินภาษีท่ีดินฯ ที่จัดเก็บได้ ปี 2564 – ป ี2563 X 100 
                       เงินภาษีท่ีดินฯ ที่จัดเก็บได้ปี 2563 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

45 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
ตรวจสอบจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษีที่ดินและ
สิ่ งปลูกสร้างในปีงบประมาณ 2564 และ 
2563 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. 2562 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยการ
ดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 

45. จำนวนผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2563 
 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. ไม่มีผู้ค้างชำระภาษี  
2. ลดลงจากปี  2563 เกินกว่าร้อยละ 
5.00 ขึ้นไป 
3. ลดลงจากปี  2563 ไม่ เกินร้อยละ 
5.00 
4. ไม่ลดลง 
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คำอธิบาย 
สูตรการคำนวณ 
             จำนวนผู้ค้างชำระภาษีที่ดินฯ ปี 2564 – ปี 2563 X 100 
                   จำนวนผู้ค้างชำระภาษีที่ดินฯ ปี 2563 
หมายเหตุ: ประเมนิเฉพาะเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
   

 
 
 
 
 



 

๑๒ 

 

หน่วยที่ ๒ การจัดทำงบประมาณ ตัวช้ีวัดที่ 46 – 49 จำนวน 4 ตัวชีวั้ด จำนวน 20 คะแนน 
เป้าหมาย:  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำงบประมาณรายจ่าย ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และบริหารงบประมาณ             
ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น โดยการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนให้เกิดความเหมาะสมและใช้จ่ายงบประมาณ
ให้เกิดความสมดลุในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพ่ิมเติม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ: 1. นายพงษ์ศักดิ์ กวีนันทชัย     ผู้อำนวยการกลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ 
                                                        โทร. 08 9925 2601 
                2. นายธีรเณศ แสงแป้น           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 08 9925 2601   
                                                        หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ตอ่ 1524 1528 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

46 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ร่างข้อบัญญัติ/ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. รายงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
3. ข้อมูลจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
4. ญัตติเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ต่อสภาท้องถิ่น 
5. ญัตติเสนอสภาท้องถิ่นหรือหนังสือรายงาน
ขยายระยะเวลากรณี ไม่ สามารถเสนอร่ าง
งบประมาณรายจ่ายได้ทันวันที่  15 สิงหาคม  
(ข้อ 24) (ถ้ามี) 
6. เอกสารอ่ืน เช่น เอกสารประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นต้น 
 กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1 . ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยวิธี  
การงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท  
0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

46. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอรา่ง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภ า
ท้องถิ่น 
เกณฑ์การให้คะแนน:  
1. เสนอภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม 2563 
2. เสนอภายในวันที่  16 – 23 สิงหาคม 
2563 
3. เสนอภายในวันที่  24 - 31 สิงหาคม 
2563 
4. เสนอหลังวันที่ 31 สิงหาคม 2563 
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คำอธิบาย : 
1. งบประมาณรายจ่าย : งบประมาณที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ และผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้า
ประจำกิ่งอำเภออนุมัติ ตามที่กำหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ทั้งนี้ รวมทั้งงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม และการโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณด้วย 
2. เสนอร่างงบประมาณรายจ่าย : เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจำปีแล้ว 
ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 
3. กรณมีีการขอขยายระยะเวลา ภายหลังวันที ่15 สิงหาคม 2563 ให้ตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามข้อ 24 ของระเบียบงบประมาณหรือไม่ 
หมายเหตุ : ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได ้

คะแนนเต็ม 20 

คะแนนที่ได้  



 

๑๓ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

47 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. การอนุมัติและประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 
2. หนังสือและประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน
ประจำปีงบประมาณ หลังสิ้นสุดงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ส่งให้ผู้กำกับดูแล 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ                     
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 23 ข้อ 39 และข้อ 40 
2. ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 ข้อ 23 ข้อ 38 และข้อ 39 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท  
0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
คำอธิบาย: 
1. สำเนางบประมาณรายจ่ ายประจำปี และ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม : ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น จัดส่ งสำเนางบประมาณรายจ่าย
ประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมที่ได้รับ
อนุมัติให้ประกาศใช้แล้วไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ 
หรือปลัดอำเภอผู้ เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ 
เพ่ื อทราบ ภายในระยะเวลาไม่ เกิ นสิบห้ าวัน  
นับแต่วันสิ้นสุดการประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้
ประชาชนทราบ ณ สำนักงาน/ที่ทำการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ : ให้
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นประกาศรายงาน 
การรับ – จ่ายเงินประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้น 
ทั้ งงบประมาณรายจ่ ายและเงินนอกงบประมาณ 
ไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้ประชาชนทราบภายในกำหนดสามสิบวันตาม
แบบที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด 
แล้วส่งสำเนารายงานการรับ จ่ายเงินดังกล่าวไปให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพ่ือทราบและเก็บเป็นข้อมูลระดับ
จังหวัดภายในระยะเวลาสิบห้าวันหลังจากนั้นแล้วให้
จังหวัดรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ 
หมายเหตุ : ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

47. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีให้สามารถประกาศใช้ได้ทันภายใน
วันที่ 1 ตุลาคม และส่งสำเนางบประมาณ
รายจ่ ายป ระจำปี ที่ ได้ รั บ อ นุ มั ติ ใ ห้
ประกาศใช้ แล้วส่งให้ผู้กำกับดูแล และ
จัดทำประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน
ประจำปีงบประมาณหลังสิ้นสุดงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ส่งให้ผู้กำกบัดูแล 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. จัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2564 ใช้ทันภายในวันที่           
1 ตุลาคม/ส่ งสำเนางบประมาณรายจ่าย
ประจำปีที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วส่งให้
ผู้กำกับดูแล ภายใน 7 วันนับแต่วันประกาศ/
จัดทำประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปี
สิ้นสุดงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งให้กับผู้
กำกับดูแล ภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศ 
2. จัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2564 ใช้ทันภายในวันที่ 1 
ตุลาคม/ส่งสำเนางบประมาณรายจ่ายประจำปี
ที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วส่งให้ผู้กำกับ
ดูแลภายใน 15 วันนับแต่วันประกาศ/จัดทำ
ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีสิ้นสุด
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งให้กับผู้กำกับดูแล 
ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศ 
3. จัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2564 ใช้ ไม่ทันวันที่           
1 ตุลาคม/ส่งสำเนางบประมาณรายจ่าย
ประจำปีที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วส่ง
ให้ ผู้ ก ำกับ ดู แล เกิน  15  วันนั บแต่ วัน
ประกาศ/จัดทำประกาศรายงานการรับ
จ่ายเงินประจำปีสิ้นสุดงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ส่งให้กับผู้กำกับดูแล เกิน 30 วัน
นับแต่วันประกาศ 
4. ไม่มีการดำเนินการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5 
 
 
 
 
 

 
 
 

3 
 
 
 
 
 

 
 

 

1 
 
 
 
 
 

 
 
 

0 

 



 

๑๔ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

48 ตรวจสอบเอกสาร/หลกัฐาน 
1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ . 256 4  หมวด                     
ค่าครุภัณฑ ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
2. ตรวจสอบในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยวิธี การ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ 
2. ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยวิธี การ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท  
0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

48. การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  
ใน ปี งบ ป ระม าณ  พ .ศ . 2 5 6 4  ใน
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. เกินร้อยละ 15.00 ขึ้นไป 
2. เกินร้อยละ 10.00 แต่ไม่เกินร้อยละ 
15.00  
3. เกินร้อยละ 5 .00  แต่ไม่ เกินร้อยละ 
10.00 
4. ไม่เกินร้อยละ 5.00 
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คำอธิบาย: - สูตรการคำนวณ           งบหมวดครุภัณฑ์ที่ดิน - สิ่งก่อสร้าง x 100 
                                            งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
หมายเหตุ : ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตดัฐานการประเมินได้ 
 

49 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. รายงานการขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจ 
2. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 
3. ประกาศและเอกสารการโอนงบประมาณ
รายจ่ายให้ผู้กำกับดูแล และมีการเผยแพร่การ
โอนงบประมาณในเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสอืที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยวิธี การ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 26 และข้อ 27 
2. ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยวิธี การ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 ข้อ 26 และข้อ 27 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท  
0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

49. การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้ามหมวด (ยกเว้น กรณีโอนตามนโยบาย
รัฐบาล และการโอนเงินเหลือจ่ายจากการ
จัดซื้อจัดจ้าง)  
 
เกณฑ์การให้คะแนน:  
1. มีการโอนงบประมาณข้ามหมวดรายจ่าย
ไม่เกิน 4 ครัง้ 
2. มีการโอนงบประมาณข้ามหมวดรายจ่าย  
5 - 7 ครั้ง 
3. มีการโอนงบประมาณข้ามหมวดรายจ่าย  
8 - 10 ครั้ง 
4. มีการโอนงบประมาณข้ามหมวดรายจ่าย 
เกินกว่า 10 ครัง้ 
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คำอธิบาย: 
1. การโอนงบประมาณข้ามหมวดรายจ่าย เช่น การโอนงบประมาณจากหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ไปเป็นหมวดค่า
สาธารณูปโภค ฯลฯ (การโอนข้ามหมวดทุกหมวด ให้คำนวณเป็นเกณฑ์การให้คะแนนทั้งหมด) 
2. กรณีโอนตามนโยบายรัฐบาล ไม่ต้องนำมานับเกณฑ์การให้คะแนน 
3. การโอนเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการเอง ไม่ต้องนำมานับเกณฑก์ารให้คะแนน 
หมายเหตุ : ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

 
 



 

๑๕ 

 

หน่วยที่ 3 การพัสดุ  ตัวช้ีวัดที ่50 – 54 จำนวน 5 ตัวชีวั้ด จำนวน 25 คะแนน 
เป้าหมาย: เพ่ือให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกรอบการปฏิบัติงานที่                
เป็นมาตรฐานเดียวกัน มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการ
ใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการดำเนินงานและมีการตรวจสอบพัสดุในการปฏิบัติงานซึ่งจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้าง มีประสิทธิภาพ          
และประสิทธิผลรวมทั้งเพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ:  กลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ:  1. นายพงษ์ศักดิ์ กวีนันทชัย      ผู้อำนวยการกลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ 
                                                         โทร. 08 9925 2601 
                  2. นางสาวศิลิกา การดี           นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ โทร. 06 4015 4428 
                                                         หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ต่อ 1524 1528 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม 
2. ใบจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
3. บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
การเห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม 
4. หนังสือส่งมอบงานของผู้รับจ้าง 
5. ใบตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ในงานจ้างก่อสร้าง 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 176 
คำอธิบาย: 
1. ทุกโครงการที่อยู่ ในหมวดครุภัณฑ์  ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้างตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการใช้
จ่ายเงินสะสม 
2. การตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการต้อง
ตรวจรับภายใน 3 วันตามเกณฑ์การให้คะแนน 
ทั้งกรณีงานที่เป็นไปตามสัญญาและไม่เป็นไป
ตามสัญญา 
3. งานก่อสร้าง ตามตัวชี้วัดนี้ให้วัดทุกงานจ้าง
ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
หมายเหตุ : ประเมินทุกองค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

50. การตรวจรับพั สดุ งานจ้ างก่อสร้าง 
คณ ะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในงานจ้าง
ก่อสร้างจะต้องตรวจผลงาน ภายใน 3 วัน  
ทำการนับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับ
ทราบการส่งมอบงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน:  
1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ร่วมกันตรวจ
ผลงาน น้อยกว่า 3 วันทำการ นับแต่ประธานได้
รับทราบการส่งมอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของ
โครงการก่อสร้างทั้งหมด และมีโครงการที่เหลือ
ตรวจรับ ภายใน 3 วันทำการ 
2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ร่วมกันตรวจ
ผลงานภายใน 3 วันทำการ นับแต่ประธานได้
รับทราบการส่งมอบทุกโครงการในงานก่อสร้าง 
3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ร่วมกันตรวจ
ผลงานภายใน 3 วันทำการ นับแต่ประธานได้
รับทราบการส่งมอบ ไม่ครบทุกโครงการในงาน
ก่อสร้าง 
4. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ร่วมกันตรวจ
ผลงานเกิน 3 วันทำการนับแต่ประธานได้รับทราบ 
การส่งมอบ  
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คะแนนเต็ม       25 
 

คะแนนทีไ่ด้ 



 

๑๖ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

51 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี งบประมาณ  พ.ศ . 2564 และ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
2. ใบจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
3. บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่
เกี่ยวกับการเห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม 
4. หนังสือส่งมอบงานของผู้รับจ้าง 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ           
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560            
ข้อ 178 
คำอธิบาย: 
1. ทุกโครงการที่อยู่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้างตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการใช้
จ่ายเงินสะสม 
2. การรายงานผลการปฏิบัติงานจะต้องมีการ
บันทึกเก่ียวกับ 
    1) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 
    2) วันที่กำหนดให้ผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงาน 
    3) วันครบกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวด 
    4) จำนวนงวดงาน 
3. งานก่อสร้าง หมายรวมถึง ทุกงานจ้างใน
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
หมายเหตุ : ประเมินทุกองค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 
 
 
 

51. การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 
โดยผู้ควบคุมงานได้จัดทำรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตามสัญญาในวัน
กำหนดเริ่มงานและในวันที่กำหนดส่งมอบ
งานแต่ละงวด โดยได้รับรายงานว่าเป็นไป
ตามสัญญาหรือไม่ให้คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่
รับผิดชอบบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและ
การตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบ
ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนด นั้น ๆ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. รายงานให้ ทราบ ไม่ เกิ น  2  วั นทำการ            
ทุกโครงการ 
2. รายงานให้ ทราบภายใน  3  วั นทำการ             
ทุกโครงการ 
3. รายงานให้ ทราบภายใน  3  วั นทำการ          
แต่ไม่ทุกโครงการ 
4. รายงานเกิน 3 วันทำการ หรือไม่รายงาน 
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๑๗ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

52 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
2. รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีที่
ผู้บริหารท้องถิ่นได้รับทราบแล้ว 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ข้อ 202 – 206 และ ข้อ 213 
คำอธิบาย 
1. พัสดุ หมายถึง วัสดุ และครุภัณฑ์ 
2 . ให้ ตรวจสอบ เฉพาะรายงานผลการ
ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี สำหรับรายงานผล
การตรวจสอบวัสดุ  ให้คณะกรรมการร้องขอ              
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือตรวจดู             
แตไ่ม่นำมาพิจารณาตามเกณฑ์ให้คะแนน 
หมายเหตุ : ประเมินทุกองค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่สามารถตดัฐานการประเมินได ้
 
 

52. การตรวจสอบพัสดุประจำปี  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบพัสดุคงเหลือ  
มีตัวตนอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ 
มีพัสดุใดหมดความจำเป็น ให้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
ในการตรวจสอบพัสดุโดยให้เริ่มดำเนินการ
ตรวจสอบพัสดุ ใน วัน เปิดทำการวันแรก 
ของปี งบประมาณ และรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้ง ภายใน 30 วันทำการ 
นับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุ 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้ ง
ภายใน 20 วันทำการ นับแต่วันเริ่มดำเนินการ
ตรวจสอบพัสดุ 
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้ ง
ภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันเริ่มดำเนินการ
ตรวจสอบพัสดุ 
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้ ง
ภ ายห ลั ง  3 0  วั น ท ำก าร  นั บ แต่ วั น เริ่ ม
ดำเนินการตรวจสอบพัสดุ 
4. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ 
ไม่ได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้ง 
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๑๘ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

53 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1 . ข้ อบัญ ญั ติ /เทศบัญ ญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. ใบจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
3. บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น                 
ที่เก่ียวกับการเห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม 
4. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน (ให้ตรวจฎีกาจริงเท่านั้น 
ไม่อนุญาตให้ถ่ายเอกสาร) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

53.การประหยัดงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง
ทุกวิธีและมีเงิน เหลือจ่ายจากการจัดซื้ อ            
จัดจ้าง ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. มีเงินเหลือจ่าย จากการจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า
ร้อยละ 10 ขึ้นไป  
2. มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า
ร้อยละ 5 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 10  
3. มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน
ร้อยละ 5  
4. ไม่มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซ้ือจัดจ้าง 
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คำอธิบาย: 
คำนวณจากการจัดซื้อจัดจ้างจากงบลงทุนในลักษณะค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

54 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1.ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. การเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูล              
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ, ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และอ่ืน ๆ โดยให้ทีมประเมินฯ 
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริง
ในวันตรวจประเมินฯ) 
3. ใบจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
4. บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่
เกี่ยวกับการเห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม 
5. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน (ให้ตรวจฎีกาจริงเท่านั้น                  
ไม่อนุญาตให้ถ่ายเอกสาร) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญั ติ การจั ดซื้ อจั ดจ้ างและ                
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
3. หนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                
ด่วนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว 1751 ลงวันที่              
2 พฤษภาคม 2562 

54. กรณี งานซื้ อหรือจ้ างที่ มีวงเงิน เกิน 
ห้าแสนบาท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทาง
ของกรมบัญชีกลางในเว็บไซต์อย่ างน้อย              
2 เว็บไซต์ขึ้นไปตามแบบและหลักเกณฑ์             
ที่กำหนด(จากแหล่งเงินทุกประเภท) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:  
1. ดำเนินการครบทุกโครงการและเผยแพร่
มากกว่าที่กำหนด 
2. ดำเนินการครบทุกโครงการและเผยแพร่  
ตามที่กำหนด 
3. ดำเนินการแต่ ไม่ครบทุกโครงการหรือ
เผยแพร่ไม่ครบตามท่ีกำหนด 
4. ไมม่ีการดำเนินการ 
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๑๙ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

คำอธิบาย 
1. มากกว่าที่กำหนดของการเผยแพร่ 2 เว็บไซต์(เว็บไซต์หลัก ได้แก่ ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) และ                   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เช่น เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/จังหวัด/อำเภอ ฯลฯ  
2. กรณทีี่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ีวงเงินเกิน 500,000 บาท จากแหล่งเงินทุกประเภท ให้ตัดฐานการประเมิน 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ถ้าไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามคำอธิบาย ข้อ 2 จึงจะสามารถตัดฐานการประเมินได้ 

 

หน่วยที่ 4 การบริหารงบประมาณรายจ่าย การจัดทำบัญชี และรายงานการเงิน ตัวชี้วัดที่ 55 – 61 จำนวน 7 ตัวชี้วัด 
จำนวน 35 คะแนน 
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเบิกจ่ายงบประมาณในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี                  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายจริง มีการจัดทำบัญชี และรายงาน
การเงินเป็นปัจจุบันในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
4.1 การบริหารงบประมาณรายจ่าย ตัวช้ีวัดที่ 55 – 57 จำนวน 3 ตัวช้ีวัด จำนวน 15 คะแนน  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ : 1. นายพงษ์ศักดิ์ กวีนันทชัย     ผู้อำนวยการกลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ 
                                                         โทร. 08 9925 2601 
                 2. นางสาวเอ็นดู โชติกุล          นักวชิาการเงินและบัญชีชำนาญการ โทร. 09 6715 9179 
                 3. นายธีรเณศ แสงแป้น          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 08 9925 2601  
                                                        หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ตอ่ 1523 1524 1528 
ตัวช้ีวัดที่ 58 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด จำนวน 5 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน 
                               กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ :  1. นางสายชล ปัญญาประเสริฐ    นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 
                                                                             ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน 
                                                             โทร. 08 9861 7850 
  2. นางสาวณภัทร ชมเชย          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   โทร. 08 0123 1516 
           3. นายณัฎฐ์ฐนนท์ ติบ๊เต็ม          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ    โทร.08 2694 4451 
                                   หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ตอ่ 2303 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

55 
 
 
 
 
 
 

 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. รายงานรับ – จ่ ายเงินสด ประจำเดื อน 
กันยายน 2564 จากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
2. รายงานเงินกันกรณีก่อหนี้ผูกพัน  
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี  
การงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

55. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ ในข้อบัญ ญั ติ /เทศบัญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
1. ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป 
2. ร้อยละ 85.00 – 89.99 
3. ร้อยละ 75.00 – 84.99 
4. น้อยกว่าร้อยละ 75.00   
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คะแนนเต็ม 20 
คะแนนที่ได้  

http://www.gprocurement.go.th/


 

๒๐ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. 2563 

 

คำอธิบาย: 
1. การคำนวณ: ร้อยละของจำนวนงบประมาณรายจ่ายที่เบิกจ่ายได้จริง รวมเงินกันกรณีก่อหนี้ผูกพัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
เปรียบเทียบกับรายได้/รายรับจริง ประกอบด้วย  
1. รายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง   
2. รายได้รัฐจัดเก็บและจัดสรรให้/รายได้รัฐจัดเก็บและแบ่งเพ่ิมให้  
3. เงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 
2. สูตรการคำนวณ: 
            รายจ่ายจริงตามงบประมาณ + เงินกันกรณีก่อหนี้ผูกพัน x 100 
                              รายรับจริง 
3. เงินกันกรณีก่อหนี้ผูกพัน หมายถึง การกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิ กจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่ม เติม ข้อ 59/1 รายการเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่น (โบนัส) ด้วย 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ไมส่ามารถตัดฐานการประเมินได้ 

56 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
ร า ย จ่ า ย ต า ม ร า ย ง า น รั บ -จ่ า ย เงิ น ส ด
ประจำเดือน เมื่อสิ้นปีงบประมาณเปรียบเทียบ
กับแผนการใช้จ่าย 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ 38 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น             
ที่  มท 0808.4/ว 609 ลงวันที่  23 มีนาคม 
2548 
 

56. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดทำ
แผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกไตรมาส 
และเบิกจ่ายเงิน 3 หมวด (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน) 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. หมวดค่าตอบแทน 
 2. หมวดค่าใช้สอย 
 3. หมวดค่าวัสดุ 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. เป็นไปตามแผน 3 หมวด ได้ร้อยละ 80.00 
2. เป็นไปตามแผน 2 หมวด ได้ร้อยละ 80.00 
3. เป็นไปตามแผน 1 หมวด ได้ร้อยละ 80.00 
4. ไมม่ีการดำเนินการหรือไม่เป็นไปตามแผน 
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คำอธิบาย: 
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้จ่ายเงินเกินแผนฯ ถือเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สูตรการคำนวณ 
                   รายจ่ายจริงตามงบประมาณ  x 100 
                      รายจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 



 

๒๑ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

57 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
หลักฐานการเบิกจ่าย หรือสรุปรายงานการ
เบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ 2564 (ไม่รวม
เงินกัน)  
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการต รวจ เงิน ขอ งอ งค์ ก รป กครอ ง            
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 43  

57. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย หมวด 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง พิจารณา
จากการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
1. เบิกเกินร้อยละ 80.00 ขึ้นไป 
2.  เบิกเกินร้อยละ 75.00 แต่ไม่เกิน ร้อยละ 80.00 
3. เบิกเกินร้อยละ 60.00 แต่ไม่เกนิ ร้อยละ 75.00 
4. เบิกไม่เกินร้อยละ 60.00 
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คำอธิบาย : 
1. สูตรการคำนวณ 
                 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย x 100 
                 จำนวนเงินที่ก่อหนี้ตามสัญญา 
2. มิใช่รายจ่ายประจำ 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

58 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับ            
การดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ 
(อุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 
2564 
2. ตรวจสอบในระบบ e-Plan 
3. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุกรายการที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2564 รวมถึงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จากสำนักงบประมาณตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 เช่น รายการเงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
การก่ อสร้ างอาคารศู นย์ พัฒ นาเด็ ก เล็ ก 
รายการเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนทางหลวง ฯลฯ เป็นต้น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

58. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่าย
งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการ       
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ งเป็นการเฉพาะ (อุดหนุน             
เฉพาะกิจ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. เบิกจ่ายงบประมาณได้เกินร้อยละ 60.00 
ขึ้นไปของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้ งหมด         
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. เบิกจ่ายงบประมาณได้ เกินร้อยละ 40.00              
แต่ไม่เกินร้อยละ 60.00 ของงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. เบิกจ่ายงบประมาณได้เกินร้อยละ 20.00 แต่        
ไม่ เกินร้อยละ 40.00 ของงบประมาณที่ ได้รับ
จดัสรรทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
4. เบิ กจ่ ายงบประมาณ ได้ ไม่ เกิ นร้อยละ 
20.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด         
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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หมายเหตุ:  
1. ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได ้  
2. เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีไ่ม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สามารถตัดฐานการประเมินได้ 



 

๒๒ 

 

หน่วยที่ 4  การบริหารงบประมาณรายจ่าย การจัดทำบัญชี และรายงานการเงิน ตัวช้ีวัดที่ 55 – 61 จำนวน 7 ตัวช้ีวัด
จำนวน 35 คะแนน 

     4.2 การจัดทำบัญชี และรายงานการเงิน ตัวช้ีวัดที่ 59 – 61 จำนวน  3 ตัวชี้วัด จำนวน 15 คะแนน 
     หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น 

ผู้รับผิดชอบ:  1. นางสาวสรญัญา แปะทอง         ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น โทร. 08 9925 2863 
                   2. นางสาววฤษสพร พิมพะสิงห์      นกัวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ โทร. 02 241 9000 ต่อ 1609 
                   3. นางสาวลลิดา ปกรณ์กาญจน์     นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  โทร. 02 241 9000 ต่อ 1609 
                                                                  หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ต่อ 1601, 1608 

 

ตัวชีวั้ด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

59 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. รายงานประมาณ การรายรับ -รายจ่ าย        
จากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ที่เมนูระบบงบประมาณ > 
อนุมัติข้อบัญญัติ/เทศบญัญัติ 
2. รายงานการโอนงบประมาณและการแก้ไข    
คำชี้แจงงบประมาณจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  (e-LAAS)          
ที่ เมนูระบบงบประมาณ > รายงานการโอน
งบประมาณ  > ประจำปี  และที่ เมนู  ระบบ
งบประมาณ > รายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
คำชี้แจง > รายจ่าย เปรียบเทียบกับเอกสารการ
อนุ มั ติ การโอนงบประมาณ หรือการแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) 
พ.ศ. 2543 
หมายเหตุ : ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได ้
 

59. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(e-LAAS) 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
1. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ             
มี ก า ร บั น ทึ ก ก า ร โอ น แ ล ะ ห รื อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณในระบบ 
ภายใน 1 วันทำการ นับจากวันที่ผู้มีอำนาจ
อนุมัติ/เห็นชอบ   
2. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ             
มี ก า ร บั น ทึ ก ก า ร โอ น แ ล ะ ห รื อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณในระบบ 
ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ผู้มีอำนาจ
อนุมัติ/เห็นชอบ   
3. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ           
มี ก า ร บั น ทึ ก ก า ร โอ น แ ล ะ ห รื อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณในระบบ 
ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ผู้มีอำนาจ
อนุมัติ/เห็นชอบ   
4. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ              
มี ก า ร บั น ทึ ก ก า ร โอ น แ ล ะ ห รื อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณในระบบ 
เกิน 5 วันทำการ นับจากวันที่ผู้มีอำนาจ
อนุมัติ/เห็นชอบ   
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ตัวชีวั้ด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน 
2. ข้อสังเกตหรือรายงานข้อเสนอแนะจาก    
การตรวจสอบรายงานการเงนิ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญั ติ วิ นั ยการเงินการคลั งของรั ฐ                
พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ นำส่ง
รายงานการเงินภายใน 90 วัน ให้สำนักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน และกระทรวงการคลัง 
หมายเหตุ : ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได ้
 

60. การปิดบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน            
ในระบบบัญชีคอมพิ วเตอร์ขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 
2564 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
1. ปิดบัญชีและจัดทำรายงานการเงินในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-LAAS) ปี 2564 และสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินรับรองงบการเงินแบบ
ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต 
2. ปิดบัญชีและจัดทำรายงานการเงินในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-LAAS) ปี 2564 และสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินรับรองงบการเงินแบบ
ไม่มีเงื่อนไขแต่มีข้อสังเกต 
3. ปิดบัญชีและจัดทำรายงานการเงินในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-LAAS) ปี 2564 และสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินรับรองงบการเงินแบบมี
เงื่อนไขและมีข้อสังเกต 
4. ปิดบัญชีและจัดทำรายงานการเงินในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-LAAS) ปี 2564 และสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินไม่รับรองงบการเงิน 
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ตรวจสอบรายงานการคำนวณค่าเสื่อมราคา
ประจำปีและค่าเสื่อมราคาสะสมที่เมนูระบบบัญชี> 
ทะเบียนสินทรัพย์ > รายงาน > รายงานการคำนวณ
ค่าเสื่อมราคา  
2. เปรียบเทียบข้อมูลค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมราคา
สะสมจากรายงานการคำนวณค่าเสื่อมราคา      
กับข้อมูลค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมราคาสะสม              
จากงบทดลองหลังปิดบัญชี ที่เมนู ระบบบัญชี > 
รายงานงบการเงิน > รายงานประจำเดือน > งบทดลอง 
> งบทดลองสิ้นปี 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
หนั งสื อกรมส่ ง เสริมการปกครองท้ องถิ่ น          
ที่ มท 0808.4/ว 2608 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมายเหตุ : ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 
 
 

61. การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์         
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
เกณฑ์การให้คะแนน:  
1. มี รายงานการคำนวณค่ าเสื่ อมราคา
ประจำปีและค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ถูกต้องตรงกับงบ
ทดลองเดือนกันยายน 2564 ในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(e-LAAS) 
2. มี รายงานการคำนวณค่ าเสื่ อมราคา
ประจำปีและค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(e-LAAS) ไม่ถูกต้องตรงกับงบทดลองเดือน
กันยายน 2564 และได้ดำเนินการปรับปรุง
แล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. มี รายงานการคำนวณค่ าเสื่ อมราคา
ประจำปีและค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(e-LAAS) แต่ไม่ถูกต้องตรงกับงบทดลองเดือน
กันยายน 2564 และไม่ได้ดำเนินการปรับปรุง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
4. ไม่มี สิ นทรัพย์ ในรายงานการคำนวณ           
ค่ าเสื่ อมราคา หรือไม่มี การบันทึกบัญชี
สินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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๒๕ 

 

หน่วยที่ 5 บำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตัวชี้วัดที่ 62 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด จำนวน 5 คะแนน  
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหลักประกันความมั่นคงของชีวิตให้กับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด                    
พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานเมืองพัทยา และลูกจ้างประจำ ในการได้รับบำเหน็จ บำนาญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ตามสิทธิที่พึงมี พึงได้ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ:  1. นางสาวศิดาภา พรธุวานนท์    ผู้อำนวยการกลุ่มงานบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ โทร. 08 9620 9883 
                  2. นางวรินทร จิตดี                 นักวิชาการคลังชำนาญการ  โทร. 08 1856 1577 
                  3. นางสาวภคมน รักเสรี           นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โทร. 08 6986 9171 

                                                                   หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 0 2241 9067-9 ต่อ 211 218 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. หนั งสือตอบรับการรับเงินสมทบประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และใบเสร็จรับเงินที่
สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ             
ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ออกให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
2. กรณี องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีภาระ
ค่าใช้จ่ายบำเหน็จบำนาญสูงกว่ายอดเงินสมทบที่
ต้องนำส่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีหลักฐานการรายงาน
อำเภอ/จังหวัด เพื่อขอโอนเงินเพ่ิมจาก ก.บ.ท. 
เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย  
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญั ติ บำเหน็ จบำนาญข้ าราชการ              
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2500 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) มาตรา 6 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ข้อ 8 
3. กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับ 
ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี สมทบเข้าเป็น
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 

5. หนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.5/ว 726 ลงวันที่ 12 เมษายน 2553 
 

62. การส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 
ประจำปีงบประมาณ 2564 ครบถ้วน
ถูกต้องตามอัตราที่กฎหมายกำหนด 
(นำส่งภายในเดือนกันยายน 2564) 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. การคำนวณเงินส่งสมทบกองทุน
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คำนวณจาก
ประมาณการรายรับตามข้ อบั ญญั ติ /             
เทศบัญญัติในงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2564 โดยไม่ ต้ องนำรายรับประเภท
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ อุทิศให้ หรือเงิน
อุดหนุน มารวมคำนวณ เหลือเท่าใด ให้
คำนวณตามอัตราตามที่กฎหมายกำหนด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาลและ         
เมืองพัทยาในอัตราร้อยละ 3 และองค์การ
บริหารส่วนตำบล ในอัตราร้อยละ 2  
 2. กรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
มีภาระค่าใช้จ่ายบำเหน็จบำนาญสูงกว่า
ยอดเงินสมทบที่ต้องส่ง ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขอโอนเงินจาก ก.บ.ท. โดย    
ทำหนังสือผ่าน อำเภอ/จังหวัด เพ่ือขอโอน
เงิน เพ่ิ มจาก ก.บ .ท . เป็ นลายลั กษณ์          
อักษรด้วย  
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเงินสมทบ
ครบถ้วนถูกต้อง โดยส่งภายในระยะเวลาที่
กำหนด /หรือไม่ต้องส่งเงินสมทบเนื่องจาก
มีภาระค่าใช้จ่ายบำเหน็จบำนาญสูงกว่า
ยอดเงินสมทบที่ต้องนำส่งในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 โดยต้องทำหนังสือรายงาน
ผ่านจังหวัดเพ่ือขอโอนเงินจาก ก.บ.ท. 
ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายในเดือน
กันยายน 2564)     
2. ส่งเงินสมทบไม่ถูกต้อง (ตั้งแต่ 1 บาท              
ถึง 99.99 บาท) โดยนำส่งภายในระยะเวลา
ทีก่ำหนด (ภายในเดือนกันยายน 2564) 
3. ส่งเงินสมทบไม่ถูกต้อง ตั้งแต่ 100 
บาทขึ้นไป โดยนำส่งภายในระยะเวลา                 
ที่กำหนด (ภายในเดือนกันยายน 2564)  
4. ไม่ได้นำส่งเงินสมทบ และไม่ได้ทำ
หนังสือรายงานผ่านจังหวัดเพ่ือขอโอนเงิน
จาก ก.บ.ท. ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
(ภายในเดือนกันยายน 2564)     

 
5 
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คำอธิบาย:  
1. การส่งเงินสมทบให้ราชการส่วนท้องถิ่นหักจากเงินงบประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพ่ือสมทบเข้าเป็นกองทุน
ในอัตราที่กำหนดโดยกฎกระทรวงไม่เกินร้อยละ 3 (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาลและเมืองพัทยา นำส่งอัตราร้อยละ 3  
องค์การบริหารส่วนตำบล นำส่งอัตราร้อยละ 2) โดยคำนวณจากประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติของงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยไม่ต้องนำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน มารวม
คำนวณ ทั้งนี้ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเงินสมทบขาดหรือเกิน (ตั้งแต่ 0.01 บาท ถึง 0.99 บาท) ให้ถือว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ส่งเงินสมทบครบถ้วนถูกต้อง โดยต้องตรวจสอบการคำนวณ ใบเสร็จรับเงินและหนังสือตอบรับการรับเงินสมทบที่
สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ออกให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหากเงินสมทบทีน่ำส่งไม่
ถูกต้อง ก.บ.ท. จะแจ้งในหนังสือตอบรับไว้ด้วยแล้ว  
2. กรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระที่จะต้องจ่ายบำเหน็จบำนาญสูงกว่ายอดเงินสมทบที่ต้องส่ง คือ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น มีรายจ่ายที่ต้องจ่ายเป็นค่าบำเหน็จบำนาญให้กับข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือทายาทผู้มีสิทธิ และจำนวนเงินสมทบที่หักไว้
เพ่ือจ่ายในปีงบประมาณ นั้น ๆ ไม่เพียงพอ จะต้องขอโอนเงินเพ่ิมจาก ก.บ.ท. ให้ตรวจสอบหนังสือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รายงานอำเภอ/จังหวัด เพ่ือขอโอนเงินเพิ่มจาก ก.บ.ท.  
หมายเหตุ:  
1. ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นำส่งเงินสมทบภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีการปรับอัตราการส่งเงินสมทบ                 



 

๒๗ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

ตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับ ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีสมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาลและเมืองพัทยา นำส่งอัตราร้อยละ 3  องค์การบริหารส่วนตำบล      
นำส่งอัตราร้อยละ 2) ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบและแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ
แล้ว ความละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว 6038 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ซึ่ง สำนักงาน 
ก.บ.ท. เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติและเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เรียบร้อยแล้ว จึงได้ขยายระยะเวลาการนำส่งเงินสมทบ โดยให้นำส่งภายในเดือนกันยายน 2564   
3. ระยะเวลาที่กำหนดให้ส่งเงินสมทบภายในเดือนกันยายน 2564 เฉพาะการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เท่านั้น 

 

 
 
หน่วยที่ 6 ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานการเงินและการคลัง ตัวช้ีวัดที่ 63 – 66 จำนวน 4 ตัวช้ีวัด จำนวน 20 คะแนน 
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีลดปัญหาข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบทั้งด้านการพัสดุ การจัดทำ
งบประมาณรายจ่าย การจัดเก็บรายได้ การเบิกจ่ายเงิน และมีการดำเนินการตามข้อทักท้วงของหน่วยตรวจสอบ เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ:   1. นายพงษ์ศักดิ์ กวีนันทชัย   ผู้อำนวยการกลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ 
                                                     โทร. 08 9925 2601 
                   2. นายธีรเณศ แสงแป้น        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  โทร. 08 9925 2601 

                   3. นางสาวเอ็นดู โชติกุล        นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ        โทร. 09 6715 9179 
                   3. นางสาวศิลิกา การดี         นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ        โทร. 06 4015 4428   

                                                                                                                                                              หมายเลขโทรศพัท์สำนักงาน 02 241 9000 ต่อ 1522 1524 1528 
             

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ตรวจสอบหลักฐานข้อทักท้วงที่เป็นลายลักษณ์
อักษรของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/จังหวัด/
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงาน              
ที่เกี่ยวข้อง 
2. บันทึกรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี 
หรือรายไตรมาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 
 

63.  การทักท้วงด้านการพัสดุประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จากหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่ตรวจสอบ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:  
1. ไม่มี หรือมีแต่ไม่เกิน 2 เรื่อง 
2. มีเกิน 2 เรื่อง แต่ไม่เกิน 5 เรื่อง  
3. มีเกิน 5 เรื่อง แต่ไม่เกิน 8 เรื่อง  
4. มี 8 เรื่องข้ึนไป 
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คะแนนเต็ม         20 
 

คะแนนที่ได้ 



 

๒๘ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

 
 

 

4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

 
 

 

คำอธิบาย : 
1. กรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เข้าตรวจ แต่ยังไม่แจ้ง 
ผลการตรวจ ให้ถือว่าไม่มีขอ้ทักท้วง 
2. กรณีไม่มีหน่วยงานลงตรวจสอบ ให้ตัดฐานการประเมิน 
3. นับเฉพาะข้อทักท้วงที่มีการแจ้งผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ : ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ แต่ถ้าหากไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามคำอธิบาย 2.    
จึงจะสามารถตัดฐานการประเมินได ้

64 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ตรวจสอบหลักฐานข้อทักท้วงที่ เป็นลาย
ลักษณ์ อักษรของสำนั กงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน/จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น หรือหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
2. บันทึกรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ประจำปีหรือรายไตรมาสขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ 
มท 0810.3/ว 615 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท  
0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

6 4 . ก า ร ทั ก ท้ ว ง ด้ า น ก า ร จั ด ท ำ
ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย  ป ร ะ จ ำ ปี
ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ .ศ . 2 5 6 4  แ ล ะ
งบ ป ระม าณ ราย จ่ า ย เพิ่ ม เติ ม จ าก
หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. ไม่มี หรือมีแต่ไม่เกิน 2 เรื่อง 
2. มีเกิน 2 เรื่อง แต่ไม่เกิน 5 เรื่อง  
3. มีเกิน 5 เรื่อง แต่ไม่เกิน 8 เรื่อง  
4. มี 8 เรื่องขึ้นไป 
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คำอธิบาย: 
1. กรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจ แต่ยังไม่แจ้งผล
การตรวจให้ถือว่าไม่มีข้อทักท้วง 
2. กรณีไม่มีหน่วยงานลงตรวจสอบ ให้ตัดฐานการประเมิน 
3.นับเฉพาะข้อทักท้วงที่มีการแจ้งผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้แต่ถ้าหากไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามคำอธิบาย 2. 
จึงจะสามารถตัดฐานการประเมินได้ 



 

๒๙ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

  65 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1 . ต รวจสอบ ห ลั ก ฐ าน ข้ อทั กท้ ว งที่ เป็ น                  
ลายลักษณ์อักษรของสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน/จังหวัด/กรมส่ งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นหรือหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. บันทึกรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี
หรือรายไตรมาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น            
ด่วน ที่ มท 0810.3/ว 615 ลงวันที่ 
21 มีนาคม 2560 

65. มีการทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงิน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาก
หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. ไม่มี หรือมีแต่ไม่เกิน 2 เรื่อง 
2. มีเกิน 2 เรื่อง แต่ไม่เกิน 5 เรื่อง  
3. มีเกิน 5 เรื่อง แต่ไม่เกิน 8 เรื่อง  
4. มี 8 เรื่องขึ้นไป 
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คำอธิบาย:  
1. กรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจ แต่ยังไม่แจ้งผล
การตรวจให้ถือว่าไม่มีข้อทักท้วง 
2. กรณีไม่มีหน่วยงานลงตรวจสอบ ให้ตัดฐานการประเมิน 
3. นับเฉพาะข้อทักท้วงที่มีการแจ้งผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ แต่ถ้าหากไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามคำอธิบาย 2.    
จงึจะสามารถตัดฐานการประเมินได ้
 
 
 
 
 



 

๓๐ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

66 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ข้อทักท้วงและการดำเนินการตามข้อทักท้วง
ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/จังหวัด/
บุคลากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. บันทึกรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี
หรือรายไตรมาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่ น            
ด่ วน  ที่  มท  0 8 1 0 .3 /ว  6 1 5  ล งวั น ที่                         
21 มีนาคม 2560 
 

66. มีการดำเนินการตามข้อทักท้วงของ
หน่วยที่ตรวจสอบและดำเนินการแจ้งให้
ทราบครบทุกเรื่อง (ด้านงบประมาณ/
พัสดุ/การเบิกจ่ายเงิน/การจัดเก็บรายได้) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:   
1. ดำเนินการภายใน ๖๐ วัน                 
2. ดำเนินการภายใน ๙๐ วัน  
3. ดำเนินการภายใน ๑๒๐ วัน 
4. ดำเนินการแต่ไม่ครบทุกเรื่อง หรือไม่มี 
การดำเนินการ 
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คำอธิบาย:  
1. การนับวันที่ดำเนินการตามข้อทักท้วงของหน่วยที่ตรวจสอบและดำเนินการแจ้งให้ทราบ ให้นับวันสุดท้ายที่ผู้บริหารท้องถิ่นลงนาม 
2. กรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจ แต่ยังไม่แจ้งผล
การตรวจให้ถือว่าไม่มีข้อทักท้วง 
3. กรณีไม่มีหน่วยงานลงตรวจสอบ ให้ตัดฐานการประเมิน 
4. นับเฉพาะข้อทักท้วงที่มีการแจ้งผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
5. กรณีไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบให้ต้องปฏิบัติตาม ให้ถือว่าได้ 5 คะแนนเต็ม 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ แต่ถ้าหากไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามคำอธิบาย 3.          
จึงจะสามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


