
 

 
  

แนวทาง 
การตอบแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ 

(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จังหวัดเชียงใหม 

กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดเชียงใหม  

โทรศัพท 0 5311 2705 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 



แนวทางการตอบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ 
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT 
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระดับจังหวัด) 
 

ขอคําถามและคําแนะนําการตอบแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษระดับจังหวัด 
 

ดัชนีความโปรงใส 
ตัวช้ีวัด :  การเปดเผยขอมูล 
EB1 (1) จังหวัดมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซต
ของจังหวัด 
EB1 (2) จังหวัดมีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนปจจุบัน 
 

 คําแนะนําในการตอบคําถาม EB1 
 ขอ EB1 (1) จังหวัดจะตองสงหลักฐานท่ีแสดงถึงการกําหนดมาตรการ กลไก หรือระบบ ในการ
ดําเนินการกําหนดใหมีการเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของจังหวัด ซ่ึงจะตองมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. มีลักษณะเปนคําสั่ง/ขอสั่งการอยางเปนทางการ โดยผูวาราชการจังหวัด  
 2. มีกรอบแนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของจังหวัด โดยจะตองมีรายละเอียด
อยางนอย ดังนี้ 
  2.1 จะตองมีลักษณะ/ประเภทขอมูลท่ีจังหวัดตองเผยแพรตอสาธารณะ  
  2.2 มีการระบุวิธีการ ข้ันตอนการดําเนินงาน ระบุเวลาการดําเนินการ และผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ
ในการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะอยางชัดเจน 
 3. มีการกําหนดกลไกการกํากับติดตามการดําเนินงานเผยแพรขอมูลอยางตอเนื่อง ในลักษณะการ
รายงานผลการติดตามการดําเนินงาน และสรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผาน
เว็บไซตของหนวยงานตอผูวาราชการจังหวัด 
 

ตัวอยางวิธีการและข้ันตอนเปดเผยขอมูลของจังหวัด 
 

ท่ี หัวขอเรื่องของขอมูล 
ข้ันตอนการเผยแพร/

ปรับปรุงขอมูล 
ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ 

1 - ประวัติความเปนมา     
2 - ขอมูลพ้ืนฐานของจังหวัดท่ีเปน

 ปจจุบัน  
  โครงสรางการบริหารงาน  
  คณะผูบริหาร 
  หัวหนาสวนราชการ 

   

3 - แผนพัฒนาจังหวัด     
4 - แผนปฏิบัติราชการประจําป     
5 - การติดตามประเมินผลการ

 ดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด
 และแผนปฏิบัติราชการประจําป 
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 ขอ EB1 (2) จังหวัดจะตองสงหลักฐานท่ีแสดงถึงการเปดเผยขอมูลผานทางเว็บไซตของจังหวัดท่ีเปน
ปจจุบัน ซ่ึงจะตองมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. มีลักษณะเปน Link ท่ีสามารถสอบทานยอนกลับได 
 2. มีเนื้อหาแสดงถึงการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับประเด็นตาง ๆ อยางนอย ดังตอไปนี้  
  2.1 ขอมูลพ้ืนฐานของจังหวัดท่ีเปนปจจุบัน  
   -  โครงสรางการบริหารงาน 
   -  คณะผูบริหาร     
   -  หัวหนาสวนราชการ  
  2.2 แผนพัฒนาจังหวัด  
  2.3 แผนปฏิบัติราชการประจําป  
  2.4 การติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป 
 
 

ตัวอยางการเปดเผยขอมูลผานทางเว็บไซตของจังหวัดเชียงใหม 
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ตัวช้ีวัด :  การมีสวนรวม 
EB2 (1) จังหวัดมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบใหภาคประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามา
มีสวนรวมในการดําเนินงาน 
EB2 (2) จังหวัดมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบใหภาคประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขา
มามีสวนรวมในการดําเนินงาน 
 
 คําแนะนําในการตอบคําถาม EB2 
 EB2 (1) จังหวัดจะตองสงหลักฐานท่ีแสดงถึงการกําหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการให              
ภาคประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน ซ่ึงจะตองมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. มีลักษณะเปนคําสั่ง/ขอสั่งการอยางเปนทางการโดยผูวาราชการจังหวัด  
 2. มีกรอบแนวทางการใหภาคประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน 
โดยจะตองมีรายละเอียดอยางนอย ดังนี้ 
  2.1 กลุมภารกิจหรือลักษณะงานท่ีจะตองใหภาคประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวน
รวมในการดําเนินงาน 
  2.2 วิธีการ ข้ันตอน และผูท่ีเก่ียวของในการใหภาคประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวน
รวมในการดําเนินงาน 
 3. มีการกําหนดกลไกการกํากับติดตามอยางตอเนื่อง  
 

ตัวอยางวิธีการและข้ันตอนเปดเผยขอมูล 
 

ท่ี ภารกิจ/งาน 
กลุมเปาหมาย 

ประชาชน/ผูมีสวนไดสวนเสีย 
รูปแบบของการเขารวม 

(วิธีการ/ข้ันตอน) 
ผูรับผิดชอบ 

1 -     

2 -     

 
 EB2 (2)  จังหวัดจะตองสงหลักฐานท่ีแสดงถึงการเปดโอกาสใหภาคประชาชนหรือผูมีสวนไดสวน
เสียมีสวนรวมในการดําเนินงาน ซ่ึงจะตองมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. มีลักษณะเปนรายงาน รายงานการประชุม ภาพประกอบ ระบุวัน เวลา สถานท่ี หรือหลักฐาน             
อ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมและชัดเจน โดยหลักฐานจะตองมีความนาเชื่อถือ เชน 
  1.1 กรณีใชรายงานการประชุม/สัมมนาเปนหลักฐานจะตองมีการลงนาม โดยผูจัดบันทึกการประชุม 
รวมท้ังจะตองแสดงรายชื่อผูเขารวมประชุมชัดเจน 
  1.2 กรณีใชรายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมเปนหลักฐาน จะตองมีการเสนอ
รายงานดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด 
 2. มีเนื้อหาแสดงถึงตัวอยางการดําเนินงานตามท่ีระบุไวในกรอบแนวทางและข้ันตอน ตามขอ EB2 (1) 
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ตัวช้ีวัด :  การจัดซ้ือจัดจาง 
EB3 (1) จังหวัดมีการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป (ท่ีผานมา) 
EB3 (2) จังหวัดมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดําเนินการเพ่ือสงเสริมความโปรงใสใน
การจัดซ้ือจัดจาง 
EB3 (3) จังหวัดมีการเผยแพรแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําป 
EB3 (4) จังหวัดมีการเผยแพรบันทึกรายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจางอยางเปนระบบ 
 
 คําแนะนําในการตอบคําถาม EB3 
 EB3 (1) จังหวัดจะตองสงหลักฐานในรูปแบบรายงานท่ีแสดงถึงการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง
ประจําป (ท่ีผานมา) ซ่ึงจะตองมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. หนวยงานตองทําการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยตอง
นําเสนอขอมูลการวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีการรายงาน/เสนอตอผูวาราชการจังหวัด  โดยจัดสง
เอกสารท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
  1.1 การรวบรวมฐานขอมูลท่ีตองนํามาวิเคราะห อันประกอบดวย งบประมาณ ภาพรวมของ
หนวยงาน โดยจําแนกเปนรายหมวด แสดงใหเห็นวาในหมวดท่ีมีรายการจัดซ้ือจัดจาง โครงการ/งานใดบาง  
ดวยวิธีใดแสดงเปรียบเทียบใหเห็นสัดสวนของการจัดซ้ือจัดจางแตละประเภท และเปรียบเทียบงบประมาณ     
ท่ีตั้งไว และจายจริง ในแตละรายการ 
    ท้ังนี้  ใหรวมถึงขอมูลในกรณีท่ีเงินกันไวจายเหลื่อมปท่ีมีการผูกพันสัญญาจางไวแลวตามวงเงิน   
ท่ีไดรับการจัดสรร รวมถึงกรณีท่ีมีการปรับแผน โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในหมวดงบดําเนินงาน              
งบคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง งบรายจายอ่ืน กรณีหนวยงานท่ีไดรับเงินอุดหนุนเงินพัฒนาจังหวัด ฯลฯ            
ท่ีเปนรายการท่ีไดมีการจัดซ้ือจัดจาง 
  1.2 การวิเคราะห นําขอมูลท่ีไดท้ังหมดตามขอ 1.1 ทําการวิเคราะห โดยองคประกอบของ
หลักฐานจะตองประกอบดวย 
    1.2.1 รายงานสรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง  
    1.2.2 การวิเคราะหความเสี่ยง  
    1.2.3 การวิเคราะหปญหาอุปสรรค/ขอจํากัด  
    1.2.4 การวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ  
    1.2.5 ขอเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง  
    1.2.6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางท่ีมีรายละเอียด ไดแก รอยละของจํานวน
โครงการตามวิธีการจัดซ้ือจัดจางท่ีไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางแลวเสร็จ และรอยละของจํานวนงบประมาณตาม
วิธีการจัดซ้ือจัดจางท่ีไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางแลวเสร็จ 
  1.3 หลักฐานจะตองมีความนาเชื่อถือโดยรายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางดังกลาว 
จะตองมีการรายงาน/เสนอตอผูวาราชการจังหวัด 
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ตัวอยางการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
รายงานวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ...................................................... บาท 
- งบรายงานประจํา ........................................  บาท  คิดเปนรอยละ .................................. ของงบประมาณ  
- งบรายจายเพ่ือการลงทุน .............................  บาท  คิดเปนรอยละ .................................. ของงบประมาณ  

 

 งบรายจายเพ่ือการลงทุน ...................................................... บาท 
- คาครุภัณฑ ...................................................... บาท  
- คาท่ีดินสิ่งกอสราง .......................................... บาท  
    *** ใหอธิบาย 
- ผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางวา สามารถดําเนินการไดตามแผนการใชจายงบประมาณแลวเสร็จก่ีโครงการ 
 รวมงบประมาณ โดยแยกเปน คาครุภัณฑ และท่ีดินสิ่งกอสราง วิธีดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง  
- กรณีท่ีไมสามารถดําเนินการตามแผนการใชจายงบประมาณ มีปญหาในกระบวนการใด  
- พรอมสรุปปญหา ขอเสนอแนะ  

*** นําผลการวิเคราะห เสนอผูวาราชการจังหวัด *** 
 

ตัวอยาง 
ตารางท่ี 1 แสดงแผนการจัดซ้ือ/จัดจาง ดวยเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
   ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โรงพยาลสุขภาพดี ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 7 รายการ ดําเนินการจัดหาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ท้ัง 7 รายการ 
   จากตารางจะเห็นไดวา การจัดหาพัสดุประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เปนการจัดหาพัสดุ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสท้ัง 7 ราย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดหาของกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง ไดพัฒนาระบบการจัดหาพัสดุใหมีความทันสมัยมากยิ่งข้ึน สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
จัดหา โดยเพ่ิมวิธีการจัดหา ดวยวิธี e-market และวิธี e-bidding เขามาเพ่ิมเติม โดยยังไมไดยกเลิกวิธีการ
จัดหาตามระเบียบเดิม 
  

จํานวน/ 
โครงการ 

วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

ตกลงราคา สอบราคา 
ประกวด
ราคา 

วิธีพิเศษ 
วิธีกรณี
พิเศษ 

วิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส 
การจัดซ้ือ - - - - - 7 
การจัดจาง - - - - - - 
รวม - - - - - 7 
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ตารางท่ี 2 แสดงผลการจัดซ้ือจัดจาง ดวยเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

วิธีการจัดหา 
จํานวน
โครงการ 

ผลการจัดหาตามแผน ผลการดําเนินการ 
เปนไปตาม

แผน 
ไมเปนไป
ตามแผน 

วงเงิน จัดหาได ประหยัด 

การจัดซ้ือ 7 7 - 16.590 15.527 1.063 
การจัดจาง - - - - - - 
รวม 7 7 - 16.590 15.527 1.063 
หนวย : ลานบาท 
 จากตารางจะเห็นไดวา โรงพยาบาลสุขภาพดีสามารถจัดซ้ือ/จัดจางไดทันตามแผนการจัดหา
พัสดุดวยเงินงบประมาณ ท้ัง 7 รายการ และสามารถประหยัดงบประมาณในการจัดหาไดถึง 1.063 ลานบาท 
ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการประกาศเผยแพรใหผูขายผูรับจางท่ีสนใจ รูอยางกวางขวาง เพ่ือเขาแขงขันดานราคาของ
ผูขายผูรับจางจํานวนมาก ทําใหเกิดการแขงขันดานราคาเพ่ือใหไดครุภัณฑท่ีมีคุณภาพตรงตาม                    
คุณลักษณะเฉพาะและมีราคาท่ีเหมาะสม เปนธรรม 
 
ตารางท่ี 3  แสดงผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ดวยเงินบํารุง ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
 จากตารางจะเห็นไดวา  โรงพยาบาลสุขภาพดีอนุมัติงบประมาณ เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ จํานวน 
76 รายการ และงานจางจํานวน 13 รายการ มีหนวยงานท่ีขออนุมัติดําเนินการจัดหาครุภัณฑ จํานวน             
36 รายการ คิดเปนรอยละ 47 ของโครงการจัดหาครุภัณฑท้ังหมด ในสวนของงานจางมีการขออนุมัติ
ดําเนินการเพียง 1 โครงการ จากจํานวน 13 โครงการตามแผน คิดเปนรอยละ 8 ของการจัดจางท้ังหมด           
โดยสวนท่ีหนวยงานยังไมไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง บางสวนยังจําเปนตองใช และไดขอใหทุกกลุมงานนโยบาย
และแผนงาน ดําเนินการกันงบประมาณไวเพ่ือดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องจากอยูระหวาง          
รอสินคาตัวใหมท่ีกําลังจะผลิตออกมา ซ่ึงมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยกวา หรือบางรายการอยูระหวางจัดทํา  
คุณลักษณะเฉพาะ เพ่ือใหครอบคลุมและเกิดประโยชนสูงสุดตอภาครัฐ 
 
ปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด 
 - กรณีการจัดจางโดยวิธีตกลงราคา การประการหนวยงานไมมีการกําหนดรายละเอียดหรือรายการท่ี
จะดําเนินการวามีอะไรบาง และราคาตอหนวยเปนเทาใด 
 - การออกแบบและประมาณการ มีการแกไขเปลี่ยนแปลงกอนดําเนินการจัดจางและหลังจากการทํา
สัญญา 
 
  

วิธีการจัดหา 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนรายการท่ี
หนวยงานขอ
ดําเนินการ 

จํานวนรายการท่ี
หนวยงานยังไมได

ดําเนินการ 

ผลการจัดหา 
เปนไปตาม

แผน 
ไมเปนไปตามแผน 

ชากวา เร็วกวา 
การจัดซ้ือ 76 36 40 17 6 13 
การจัดจาง 13 1 12 - 1  
รวม 89 37 52 17 7 13 
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 - การกําหนดคุณลักษณะของครุภัณฑท่ีจัดหาหนวยงานเจาของงบประมาณไมเตรียมความพรอมหรือ
ตรวจสอบความถูกตองกอนดําเนินการจัดหา เม่ือมีการแกไขเปลี่ยนแปลงใกลสิ้นปงบประมาณก็ไมสามารถ
ดําเนินการจัดหาไดทันภายในป 
 - โครงการตาง ๆ ท่ีตองดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง มีการกระจุกตัวใกลสิ้นปงบประมาณ  
 
แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 - หนวยงานเจาของงบประมาณควรดําเนินการตรวจสอบงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติตามเทศบัญญัติหรือ
ขอใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการออกแบบและประมาณการใหเรียบรอย ตั้งแตเริ่มตนงบประมาณหรือ
อยางนอยไมเกินไตรมาสท่ีสองของปงบประมาณ หากมีการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงจะไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง
ไดทันภายในปงบประมาณ 
 - งานโครงการตาง ๆ ท่ีนอกเหนือจากงบลงทุน หากตองมีการจัดซ้ือจัดจาง ควรมีการจัดทําประมาณการ 
รายละเอียดของงานและราคาตอหนวย โดยผูรับผิดชอบตามโครงการหรือคําสั่ง ใหเรียบรอยตามโคร งการท่ี
ไดรับอนุมัติ และดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนสิงหาคมเปนอยางชา 
 - การประสานระหวางหนวยงานตาง ๆ กับหนวยงานจัดหาพัสดุ (กองคลัง) ใหเปนไปตามแผนการ
จัดหาพัสดุและแผนดําเนินงาน หากไมสามารถดําเนินการไดหรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลง ควรรีบดําเนินการ 
 
 EB3 (2) จังหวัดจะตองสงหลักฐานท่ีแสดงถึงการกําหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการ
ดําเนินการเพ่ือสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงจะตองมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. มีลักษณะเปนคําสั่ง/ขอสั่งการอยางเปนทางการโดยผูวาราชการจังหวัด  
 2. มีกรอบแนวทางการดําเนินการ เพ่ือสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง ประกอบดวย 
วิธีการ ข้ันตอน และผูท่ีมีหนาท่ีในการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
  2.1 การเผยแพรแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําป  (มาตรา 11 พรบ. จัดซ้ือจัดจาง ป 60) 
  2.2 การบันทึกรายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจางอยางเปนระบบ (มาตรา 12 
พรบ. จัดซ้ือจัดจาง ป 60) 
  2.3 การปองกันผูท่ีมีหนาท่ีดําเนินการในการจัดซ้ือจัดจางเปนผูมีสวนไดสวนเสียกับผูยื่น
ขอเสนอหรือคูสัญญา (มาตรา 13 พรบ. จัดซ้ือจัดจาง ป 60) 
 3. มีการกําหนดกลไกการกํากับติดตามอยางตอเนื่อง  
 

 EB3 (3) จังหวัดจะตองสงหลักฐานท่ีแสดงถึงการเผยแพรแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําป ดังนี้  
 1. เปนหลักฐานท่ีแสดงถึงการเผยแพรในแตละชองทาง ดังนี้  
  1.1 ระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถายหนาจอ)  
  1.2 ระบบเครือขายสารสนเทศของหนวยงาน ( Link) 
  1.3 การปดประกาศ ณ สถานท่ีปดประกาศของหนวยงาน (ภาพถาย)  
 
 EB3 (4) จังหวัดจะตองสงหลักฐานท่ีแสดงถึงการเผยแพรฐานขอมูลการจัดซ้ือจัดจางตามแผนการ
ปฏิบัติงานประจําป ซ่ึงจะตองมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. มีลักษณะเปน Link ท่ีสามารถสอบทานยอนกลับได 
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 2. มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพรฐานขอมูลท่ีบันทึกรายละเอียดการจัดซ้ือจัดจางตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป ซ่ึงแสดงรายการจัดซ้ือจัดจางทุกรายการตามท่ีระบุในแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําป ซ่ึงมี
รายละเอียดอยางนอยดังตอไปนี้ 
  2.1 ชื่อรายการท่ีจัดซ้ือจัดจาง   
  2.2 วงเงินงบประมาณ  
  2.3 ราคากลาง    
  2.4 วิธีการซ้ือหรือจาง  
  2.5 ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ  
  2.6 ผูไดรับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง  
  2.7 เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป   
  2.8 เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง  
 

ตัวอยางหลักฐานท่ีแสดงถึงการเผยแพรฐานขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง 
 

อันดับ 
รายชื่อจัดซ้ือ

จัดจาง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีการจัดซ้ือ
จัดจาง 

ผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาจัดซ้ือจัด

จาง 

เหตุผลที่
ไดรับการ

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ขอตกตงใน
สัญญา 

           
           

 
ดัชนีความพรอมรับผิด 
ตัวช้ีวัด :  การดําเนินงานตามภารกิจ 
EB4 (1) จังหวัดมีการเผยแพรแผนปฏิบัติราชการประจําป 
EB4 (2) จังหวัดมีการเผยแพรรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป (ท่ีผาน
มา) 
EB4 (3) จังหวัดมีการเผยแพรการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  

 
 คําแนะนําในการตอบคําถาม EB4 
 EB4 (1) จังหวัดจะตองสงหลักฐานท่ีแสดงถึงการเผยแพรแผนปฏิบัติราชการประจําป ซ่ึงจะตองมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 1. มีลักษณะเปน Link ท่ีสามารถสอบทานยอนกลับได 
 2. มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพรแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซ่ึงมี
รายละเอียดอยางนอย ดังนี้ 
  2.1 แผนงาน     
  2.2 โครงการ  
 

 EB4 (2) จังหวัดจะตองสงหลักฐานท่ีแสดงถึงการเผยแพรแผนรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป (ท่ีผานมา) ซ่ึงจะตองมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. มีลักษณะเปน Link ท่ีสามารถสอบทานยอนกลับได 
2. มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพรรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
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2.1 ผลการประเมิน    

2.2 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา 
 

 EB4 (3) จังหวัดจะตองสงหลักฐานท่ีแสดงถึงการเผยแพรการกํากับติดตามการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําป ซ่ึงจะตองมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. มีลักษณะเปน Link ท่ีสามารถสอบทานยอนกลับได  
2. มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพรผลการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามท่ีระบุในแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป ซ่ึงมีรายละเอียดอยางนอย ดังนี้ 
 2.1 ความกาวหนาของการดําเนินโค รงการหรือกิจกรรม 
 2.2 การใชจายงบประมาณ  
 
ตัวอยางผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ท่ี โครงการ/งาน งบประมาณ จายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ 
ปญหา/
อุปสรรค 

       
       

 
ตัวช้ีวัด :  การปฏิบัติงานตามหนาท่ี 
EB5 จังหวัดมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการ
กับเจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา 
 
 คําแนะนําในการตอบคําถาม EB5 
 EB5 จังหวัดจะตองสงหลักฐานท่ีแสดงถึงการกําหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา ซ่ึงจะตองมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. มีลักษณะเปนคําสั่ง/ขอสั่งการอยางเปนทางการโดยผูวาราชการจังหวัด  (แจงเวียน ชี้แจงทําความ
เขาใจใหทราบท่ัวท้ังองคกร) 
 2. มีกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธิ์            
การปฏิบัติงานต่ํา โดยใชรูปแบบของคําสั่ง ระเบียบของหนวยงาน จัดทํากรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
และการดําเนินการกับผูมีผลการปฏิบัติงานท่ีไมถึงเกณฑ และกําหนดใหมีระบบการรายงาน หรือกํากับติดตาม
อยางตอเนื่องสําหรับผูมีเกณฑการประเมินต่ํา และประกาศใหผูท่ีมีคะแนนต่ําทราบลวงหนา ซ่ึงกรอบแนวทาง            
การบริหารผลงานการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา จะตอง                   
มีรายละเอียดอยางนอย ดังนี้ 
  2.1 หลักเกณฑการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน  
  2.2 หลักเกณฑการพิจารณาใหคุณหรือใหโทษตอผูปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานใน
ระดับตาง ๆ รวมถึงวิธีการพัฒนาผูท่ีมีผลการประเมินไมผานเกณฑ 
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  2.3 วิธีการ ข้ันตอน และผูท่ีเก่ียวของในการบริหารผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการดําเนินการ
กับเจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ําตอผูบังคับบัญชา 
 3. มีการกําหนดกลไกการกํากับติดตามอยางตอเนื่อง  
 
ตัวช้ีวัด : เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร 
EB6  จังหวัดมีการเผยแพรเจตจํานงสุจริตของผูบริหารตอสาธารณชน 
 
 
ตัวช้ีวัด : การจัดการเรื่องรองเรียน 
EB7  จังหวัดมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องรองเรียนของจังหวัด  
 
 คําแนะนําในการตอบคําถาม EB7 
 EB7จังหวัดจะตองสงหลักฐานท่ีแสดงถึงการกําหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการจัดการเรื่อง
รองเรียนของจังหวัด ซ่ึงจะตองมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. มีลักษณะเปนคําสั่ง/ขอสั่งการอยางเปนทางการโดยผูวาราชการจังหวัด  
 2. มีกรอบแนวทางการจัดการเรื่องรองเรียนของจังหวัด  โดยจะตองมีรายละเอียดอยางนอย ดังนี้  
  2.1 ชองทางการรับเรื่องรองเรียน โดยหลักฐานแสดงชองทางในการรองเรียนท่ีประชาชนสามารถ
เขาถึงไดโดยงาย สะดวก และไมสิ้นเปลืองคาใชจาย 
  2.2 กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนจะตองแสดงหลักฐานกระบวนการดําเนินการเรื่องรองเรียน 
เชน กรณีบัตรสนเทห เรื่องท่ีเขาสูกระบวนการยุติธรรม รูปแบบข้ันตอนหรือแนวทางการปฏิบัติในการจัดการ
เรื่องรองเรียน อาจจําแนกเปนเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาท่ีภายในจังหวัด หรือ
รองเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางของจังหวัด 
  2.3 การตอบสนองตอเรื่องรองเรียนหรือรายงานผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนให        
ผูรองเรียนทราบ จะตองมีการแสดงหลักฐานท่ีเปนการตอบสนองตอเรื่องรองเรียนหรือรายงานผลการ
ดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ 
 3. มีการกําหนดกลไกการกํากับติดตามอยางตอเนื่องโดยมีการรายงานสรุปตอผูวาราชการจังหวัด        
อยางตอเนื่อง 
  กรณีไมมีเรื่องรองเรียน หนวยงานตองแสดงรายงานสรุปผลท่ีนําเสนอตอผูบริหาร หรือหลักฐาน
ท่ีแสดงถึงขอเท็จจริงวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 หนวยงานไมมีเรื่องรองเรียน หากมีเรื่องรองเรียนท่ีไมได
ประกาศเผยแพร เนื่องจากเปนเอกสารลับหรือขอจํากัดทางดานกฎหมาย ใหหนวยงานระบุเหตุผลและแนบ
เอกสารท่ีแสดงใหเห็นถึงขอจํากัดดังกลาวดวย 
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ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
ตัวช้ีวัด :  การรับสินบน 
EB8 จังหวัดมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการปองกันการรับสินบน  
 
 คําแนะนําในการตอบคําถาม EB8 
 EB8 จังหวัดจะตองสงหลักฐานท่ีแสดงถึงการกําหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการปองกันการรับ
สินบน ซ่ึงจะตองมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. มีลักษณะเปนคําสั่ง/ขอสั่งการอยางเปนทางการโดยผูวาราชการจังหวัด  
 2. มีกรอบแนวทางการปองกันการรับสินบนทุกรูปแบบ  
 3. มีการกําหนดกลไกการกํากับติดตามและรายงานสรุปผลตอผูวาราชการจังหวัดอยางตอเนื่อง  
 
 ตัวอยางในการดําเนินการกําหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการปองกันการรับสินบน 
 ทําการศึกษา วิเคราะห บทบาทภารกิจของหนวยงาน เพ่ือคนหาประเด็นความเสี่ยงการทุจริตท่ีมีโอกาส
เสี่ยงท่ีเจาหนาท่ีจะมีการรับสิน บนจากการปฏิบัติหนาท่ี เชน ในการจัดซ้ือจัดจางในการใหบริการประชาชน    
เพ่ือกําหนดกรอบ แนวทาง ใหเปนมาตรฐานกลางของหนวยงาน ซ่ึงเปนระบบเฝาระวัง และบริหารความเสี่ยง 
โดยกําหนดผูรับผิดชอบในการขับเคลื่อน และสรุปรายงานผูบริหารในการดําเนินการดังกลาวอยางตอเนื่อง 
 
ดัชนีวัฒนธรรมในองคกร 
ตัวช้ีวัด :  การเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริต 
EB9 จังหวัดมีการเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริตและการตอตานการทุจริตในจังหวัด 
 
 คําแนะนําในการตอบคําถาม EB9 
 จังหวัดจะตองสงหลักฐานท่ีแสดงถึงการเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริตและการตอตานการ
ทุจริตในจังหวัด ซ่ึงจะตองมีรายละเอียดอยางนอย ดังนี้ 
 1. มีลักษณะเปนภาพหรือรายงาน  
 2. แสดงถึงการดําเนินการหรือจัดกิจกรรม ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือการเสริมสรางวัฒนธรรมหรือคานิยม
ใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงานอยางซ่ือสัตยสุจริต 
 3. การรายงานกิจกรรม ควรระบุวิธีการดําเนินกิจกรรม วัน เวลา และสถานท่ีจัดกิจกรรมท่ีชัดเจน 
 
ตัวช้ีวัด :  การปองกันผลประโยชนทับซอน 
EB10 (1) จังหวัดมีการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในจังหวัด  
EB10 (2) จังหวัดมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการปองกันผลประโยชนทับซอนใน
จังหวัด 
 
 คําแนะนําในการตอบคําถาม EB10 
 EB10 (1)จังหวัดจะตองสงหลักฐานท่ีแสดงถึงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
เก่ียวกับผลประโยชนทับซอน ซ่ึงจะตองมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. มีลักษณะเปนรายงาน 
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 2. มีเนื้อหาแสดงถึงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนใน
จังหวัดชัดเจน โดยสามารถคัดเลือกกระบวนการท่ีมีความเสี่ยงสูง โดยใชวิธีการประชุมวิเคราะหความเสี่ยง 
ออกแบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ เปนตน 
 3. มีการเสนอผูวาราชการจังหวัด  
 
 EB10 (2) จังหวัดจะตองสงหลักฐานท่ีแสดงถึงการกําหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนในจังหวัด ซ่ึงจะตองมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. มีลักษณะเปนคําสั่ง/ขอสั่งการอยางเปนทางการโดยผูวาราชการจังหวัด 
 2. มีกรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในจังหวัด  
 3. มีการกําหนดกลไกการกํากับติดตามอยางตอเนื่อง โดยมีการรายงานสรุปตอผูวาราชการจังหวัด
อยางตอเนื่อง 
 
ตัวช้ีวัด : แผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 
EB11 (1) จังหวัดมีการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนท่ีเก่ียวของ  
EB11 (2) จังหวัดมีการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนท่ี
เก่ียวของ 
 
 คําแนะนําในการตอบคําถาม EB11 
 EB11 (1) จังหวัดจะตองสงหลักฐานท่ีแสดงถึงแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนท่ี
เก่ียวของของจังหวัด ซ่ึงจะตองมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. มีลักษณะเปนแผนปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 2. มีเนื้อหาแสดงถึงการดําเนินการซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตในจังหวัด  
ซ่ึงมีรายละเอียดอยางนอย ดังนี้ 
  2.1 รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (งบประมาณ ถามีใหระบุ)  
  2.2 วัตถุประสงคของโครงการหรือกิจกรรม   
  2.3 ระยะเวลาท่ีจะดําเนินการของแตละโครงการหรือกิจกรรม  
 3. มีการเห็นชอบหรือลงนามโดยผูวาราชการจังหวัด  
 
 EB11 (2) จังหวัดจะตองสงหลักฐานท่ีแสดงถึงผลการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปองกัน
และปราบปรามการทุจริตหรือแผนท่ีเก่ียวของ ซ่ึงจะตองมีรายละเอียดอยางนอย ดังนี้ 
 1. มีลักษณะเปนรายงาน  
 2. มีเนื้อหาแสดงถึงผลการกํากับติดตามการดําเนินงาน/ความกาวหนาของโครงการหรือกิจกรรมท่ี
ระบุในแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนท่ีเก่ียวของประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยางนอย             
2 ไตรมาส 
 3. มีการเสนอตอผูวาราชการจังหวัด                                                      
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ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน 
ตัวช้ีวัด :  มาตรฐานและความเปนธรรมในการปฏิบัติงานและการใหบริการ 
EB12 (1) จังหวัดมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
EB12 (2) จังหวัดมีการเผยแพรกระบวนการอํานวยความสะดวกหรือการใหบริการประชาชน  
ดวยการแสดงข้ันตอน ระยะเวลาท่ีใช (เฉพาะหนวยงานท่ีมีภารกิจใหบริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต) 
 
 คําแนะนําในการตอบคําถาม EB12 
 EB12 (1) จังหวัดจะตองสงหลักฐานท่ีแสดงถึงการกําหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะตองมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. มีลักษณะเปนคําสั่ง/ขอสั่งการอยางเปนทางการโดยผูวาราชการจังหวัด  
 2. มีกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
โดยจะตองมีรายละเอียดอยางนอย ดังนี้ 
  2.1 วิธีการตรวจสอบ    
  2.2 ข้ันตอนการตรวจสอบ  
 3. มีการกําหนดกลไกการกํากับติดตามอยางตอเนื่อง  
 
 EB12 (2) จังหวัดจะตองสงหลักฐานท่ีแสดงถึงการเผยแพรกระบวนการอํานวยความสะดวกหรือ           
การใหบริการประชาชน ดวยการแสดงข้ันตอน และระยะเวลาท่ีใช ผานคูมือประชาชนของแตละสวนราชการ       
ในจังหวัด ดังนี้ 
 1. มีลักษณะเปน Link ท่ีสามารถสอบทานยอนกลับได 
 2. แสดงการรวบรวม Link คูมือประชาชนของแตละสวนราชการในจังหวัด 
 

------------------------------- 
  
 
 
 

 


