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1. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดานการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจาง)
ตัวชี้วัดที่ 1.1
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการพัสดุ
ปจจัยนําเขา

หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการเผยแพรกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับที่
เกี่ ย วข อ งกับ การพั ส ดุ แ ละการจั ด หาพั ส ดุ ซึ่ ง เป น การให ขอ มู ล ความรู และเป ด เผยกฎระเบี ย บที่
เกี่ยวของกับการพัสดุ การเผยแพรระเบียบดังกลาว ควรดําเนินการดวยวิธีการเพื่อใหเกิดการรับรูตอ
สาธารณชนอยางชัดเจน เชน การประกาศที่หนวยงานหรือมีการเผยแพรดวยวิธีการและสื่ออื่นๆ เชน
ทางเว็บไซตของหนวยงาน และศูนยขอมูลขาวสารของสวนราชการในทองถิ่น เปนตน
การเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของนั้น เปนการใหขอมูล
และการเปดเผยขอมู ลของหนวยงานที่จ ะทํา ใหผูที่เกี่ยวข องกับ การจั ด ซื้อจั ด จ า งไดมีโอกาสศึ ก ษา
วิเคราะหเพื่อเขาแขงขันในการจัดหาพัสดุ เปนการสรางความชัดเจนในการปฏิบัติที่ถูกตองตามระเบียบ
และวิธีการจัดหาพัสดุที่ปรากฏในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ซึ่งมี
ความหมายรวมถึง การจัดทําเอง การซื้อ การจาง การจางที่ปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงาน
การแลกเปลี่ยน การเชา การควบคุม การจําหนาย และการดําเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการพัสดุและการ
จัดหาพัสดุของหนวยงาน วามี หรือไมมีการเผยแพรหรือไมอยางไร และพิจารณาจากชองทางหรือ
ความหลากหลายในการเผยแพรขอมูลขาวสารนั้นๆ
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : รายขอ
1. มีการเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ ณ ทีท่ ําการของหนวยงาน
2. มีการเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ ที่หนวยงานอื่นในพื้นที่ใกลเคียง
3. มีการเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ ผานสือ่ เฉพาะกิจที่เกี่ยวของ เชน วิทยุ
ชุมชน /หนังสือและจดหมายขาวการจัดซือ้ จัดจาง เปนตน
4. มีการเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ ทางเว็บไซตของหนวยงาน
5. มีการเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ ที่ศูนยขอมูลขาวสารของสวนราชการ
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสารแสดงการเผยแพรกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของกับการจัดหาพัสดุ
2. ชองทางการเผยแพรของหนวยงานที่ปรากฏในสื่อตางๆ เชน อินเตอรเน็ต หรือสื่ออื่นๆ
3. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในตัวชี้วัดนี้ เนนชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารการ
จัดซื้อจัดจางของหนวยงานที่มีการเปดเผยตอประชาชนทั่วไป
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ตัวชี้วัดที่ 1.2
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การจัดทําแผนการจัดหาพัสดุประจําป
กระบวนการ

หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการจัดทําแผนการจัดหาพัสดุ/แผนจัดซื้อจัด
จางประจําป โดยเปนการจัดทําแผนที่เกี่ยวของกับการจัดหาและวิธีการในการจัดหาพัสดุประจําป ที่มี
ลักษณะของการวิเคราะหในมิติตางๆ เชน ความคุมคา ประสิทธิภาพ การเปรียบเทียบผลการจัดหา
พัสดุในปที่ผานมา เปนตน การจัดทําแผนการจัดหาพัสดุประจําป เปนขั้นตอนแรกของการสรางความ
ชัดเจนในการจัดหาพัสดุที่จะนําไปสูการสรางความรู ความเขาใจในขั้นตอนและวิธีการของการจัดหา
พัสดุของหนวยงาน เพื่อใหเกิดความชัดเจนทั้งแกบุคลากรภายในองคกรและผูที่มีสวนไดเสียโดยตรง
จากการจัดหาพัสดุ
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากแผนการจัดหาพัสดุประจําปของหนวยงาน วาหนวยงานไดมีการจัดทําแผนการ
จัดหาพัสดุหรือยังไมมีการจัดทํา และพิจารณาจากขั้นตอนการจัดทําแผนที่ครอบคลุมในดานตางๆ เชน
วิธีการ ความคุมคา และประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ เปนตน
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ
1. มีการจัดทําแผนการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ
2. มีการจัดทําแผนการจัดหาพัสดุที่สอดคลองกับภารกิจของหนวยงานและความตองการ
ของประชาชน
3. มีการกําหนดและเลือกใชวิธีการจัดหาพัสดุที่เหมาะสมกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ
โดยมุงใหมีการแขงขันที่เปนธรรม
4. มีการเปดโอกาสและสงเสริมใหผูที่เกี่ยวของ/ประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทํา
แผนการจัดหาพัสดุ
5. มีการพิจารณาแผนที่แสดงใหเห็นถึงการเปรียบเทียบความคุมคา/ประสิทธิภาพกับผล
การจัดหาพัสดุในปงบประมาณที่ผานมา
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. แผนการจัดหาพัสดุประจําปของหนวยงาน
2. เอกสารแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการจัดหาพัสดุของหนวยงาน
3. รายงานการประชุมของคณะกรรมการจัดทําแผนฯ
4. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในตัวชี้วัดนี้ เนนการจัดทําแผนและรายละเอียดหรือเนื้อหา
ของแผนที่ หน ว ยงานจั ด ทํ า ดัง นั้ น หนว ยงานจะตอ งแสดงหลัก ฐานที่ แ สดงถึง ขั้น ตอนและเนื้ อ หา
ดังกลาวตามเกณฑการประเมินในแตละขอ
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ตัวชี้วัดที่ 1.3
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การดําเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ
กระบวนการ

หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการดําเนินการตามขั้นตอน ระเบียบ และวิธีการ
จั ด หาพั ส ดุ / จั ด ซื้ อ จั ด จ า งตามแผนการจั ด หาพั ส ดุ ป ระจํ า ป ข องหน ว ยงาน โดยมี ก ารแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการดําเนินการจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจาง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุ กิจกรรม หรือ
ผลผลิตที่ตองการของหนวยงาน ทั้งนี้ โดยพิจารณาถึงความถูกตองตามกฎหมาย ระยะเวลา และความ
สอดคลองกับแผนงาน/ภารกิจของหนวยงาน อนึ่งในการดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวนั้น ในกรณีที่
มีความจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานขั้นตอน วิธีการจัดหา และระเบียบปฏิบัติ ตองมีการ
อธิบายเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงแนวทางและวิธีการจัดหานั้น
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการดําเนินการตามแผนจัดหาพัสดุของหนวยงาน วามี หรือไมมีการดําเนินการ
ตามแผนหรือไมอยางไร และพิจารณาจากขั้นตอนและวิธีการที่ถูกตองเหมาะสมในการดําเนินการ
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ
1. มีขั้นตอนการขอความเห็นจากหัวหนาสวนราชการเกี่ยวกับการดําเนินการที่ชัดเจน
2. มีการดําเนินการจัดหาพัสดุหรือใชเลือกวิธีการที่เหมาะสม เชน วิธีตกลงราคา วิธีสอบ
ราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ และวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
3. มีการขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจางจากผูที่มีอํานาจตามที่กําหนดไวในระเบียบการจัดหาพัสดุ
4. มีการทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ มีหลักฐานการตรวจรับ และการเบิกจายที่
ถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนดไว
5. มีการนําผลการดําเนินการจัดหาพัสดุตามแผนที่กําหนดไวมาวิเคราะหและปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสารการแตงตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวของกับการจัดหาพัสดุของหนวยงาน
2. เอกสารแสดงระเบียบและวิธีการการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน/คูมอื การจัดซื้อจัดจาง
3. รายงานผลการดําเนินการของคณะกรรมการฯ แสดงผลการจัดซื้อจัดจางในรอบป
4. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในตัวชี้วัดนี้ มุงเนนขั้นตอนการดําเนินการจัดหาพัสดุของ
หนวยงาน โดยหนวยงานจําเปนตองมีเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวของกับการจัดหาพัสดุและการนําผลการ
ประเมินการจัดหาพัสดุมาวิเคราะหซึ่งเปนแสดงรายละเอียดของการจัดหาพัสดุ
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ตัวชี้วัดที่ 1.4
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การกําหนดและการประกาศหลักเกณฑในการพิจารณาและการตัดสินผลการ
จัดหาพัสดุแตละรายการ/โครงการ
กระบวนการ

หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการกําหนดและการประกาศหลักเกณฑในการ
พิจารณาและตัดสินผลการจัดหาพัสดุ/การจัดซื้อจัดจางแตละรายการ/โครงการ เพื่อใหเปนมาตรฐาน
ตามที่กฎหมายกําหนด โดยหนวยงานมีการกําหนดหลักเกณฑ เชน ขั้นตอน ระเบียบ และวิธีการจัดหา
พัสดุ/การจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน มีการประกาศหลักเกณฑในการพิจารณาผลการจัดหาพัสดุ/การ
จัดซื้อจัดจาง รวมทั้งการประกาศผลการพิจารณาตัดสินการจัดหาพัสดุ/การจัดซื้อจัดจางแตละรายการ/
โครงการ พรอมทั้งเหตุผลที่ใชในการตัดสินการจัดหาพัสดุนั้นๆ เพื่อใหผูที่เกี่ยวของไดรับทราบทั่วไป
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการกําหนดและการประกาศหลักเกณฑในการพิจารณาและผลตัดสินผลการ
จัดหาพัสดุ/การจัดซื้อจัดจางแตละรายการ/โครงการของหนวยงาน วามี หรือไมมีการดําเนินการ
ดังกลาวหรือไมอยางไร และพิจารณาจากขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการดําเนินการ
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ
1. มีการกําหนดหลักเกณฑโดยระบุขอบเขต ขั้นตอน และรายละเอียดของการจัดหาพัสดุใน
แตละรายการ/โครงการที่ชัดเจน เชน การกําหนดระยะเวลาการแลวเสร็จของงาน เปนตน
2. มีการกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาผลการจัดหาพัสดุแตละรายการ/โครงการพรอม
ทั้งเกณฑการประเมินหรือตัดสินที่ชัดเจน
3. มีการประกาศหลักเกณฑพรอมทั้งแสดงเหตุผลและความจําเปนในการจัดหาพัสดุแตละ
รายการ/โครงการใหผูที่เกี่ยวของหรือรวมแขงขัน/คัดเลือกทราบ
4. มีการประกาศผลการจัดหาพัสดุแตละรายการ/โครงการพรอมทั้งเหตุผลที่ใชในการ
ตัดสินผลการจัดหาพัสดุนั้นๆ ในชองทางที่เหมาะสม เชน ทางเว็บไซตของหนวยงาน
5. มีการวิเคราะหหลักเกณฑในการพิจารณาจัดหาพัสดุและผลการจัดหาพัสดุ แลวนํามา
ปรับปรุงการจัดหาพัสดุของหนวยงานอยางตอเนื่อง
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสารแสดงขอกําหนดและการประกาศหลักเกณฑในการพิจารณาตัดสินผลการจัดหา
พัสดุ/จัดซื้อจัดจางแตละรายการ/โครงการ
2. รายงานผลของคณะกรรมการ/รายงานผลการจัดหาพัสดุของหนวยงาน
3. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินตัวชี้วัดนี้ เนนการกําหนดหลักเกณฑและการประกาศผลการ
พิจารณาการจัดหาพัสดุแตละรายการ/โครงการ ที่หนวยงานควรดําเนินการอยางเปนขั้นตอน
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ตัวชี้วัดที่ 1.5
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การสรุปผลการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือน
กระบวนการ

หมายถึง การสรุปผลการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือนของหนวยงาน ตาม
ประกาศของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (กขร.) หรือ ตามมาตรา 9 (8) แหง พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสารของราชการ โดยเปนการสรุปผลการจัดหาพัสดุ เพื่อใหมีการกํากับดูแลหรือตรวจสอบ
จากบุคคลที่เกี่ยวของและเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนของการดําเนินการที่แสดงถึง
ความโปรงใสของหนวยงาน และเพื่อพิจารณาถึงความสอดคลองกับแผนงานและภารกิจของหนวยงาน
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการสรุปผลการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือนของหนวยงาน วามี หรือไมมี
การสรุปผลการจัดหาพัสดุในแตละรอบหรือไมอยางไร และพิจารณาจากขั้นตอนในการสรุปผลการ
จัดหาพัสดุในแตละรอบเดือน รวมทั้งชองทางการประกาศผลการสรุปผลการจัดหาพัสดุดังกลาวของ
หนวยงาน
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : รายขอ
1. มีคณะกรรมการหรือมีการดําเนินการในลักษณะที่คลายคลึงกันรวมรับผิดชอบในการ
สรุปและวิเคราะหผลการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือน
2. มีการนําผลสรุปการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือนติดประกาศไว ณ ที่ทําการของ
หนวยงาน หรือการเผยแพรในชองทางที่เหมาะสม
3. มีการสรุปวิเคราะหงบประมาณในการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือน
4. มีการวิเคราะหและสรุปผลการจัดหาพัสดุ โดยเปรียบเทียบกับภารกิจของหนวยงาน
5. มีการวิเคราะหผลการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือนและนํามาปรับปรุงอยางตอเนื่อง
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสารการแตงตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวของการจัดหาพัสดุของหนวยงาน
2. รายงานการสรุ ป และการวิเ คราะหการจัด หาพัสดุในแตละรอบเดือนและรอบปของ
หนวยงาน
3. เอกสาร/รายงานที่แสดงผลการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ของหนวยงาน
4. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในขอนี้ เนนการสรุปผลการจัดหาพัสดุของหนวยงาน ซึ่ง
กขร. ไดกําหนดใหหนวยงานรายงานผลการจัดหาพัสดุเปนรายเดือน เพื่อใหเกิดความโปรงใสของการ
จัดหพัสดุ อยางไรก็ตาม กรณีที่หนวยงานไมมีการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือน ก็กําหนดใหแจงเพียง
วาเดือนนั้น หนวยงานไมมีการจัดหาพัสดุ
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ตัวชี้วัดที่ 1.6
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในปงบประมาณ
ผลผลิต

หมายถึง การประเมินผลการจัดหาพัสดุของหนวยงานทั้งในดานประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยเปนการประเมินผลเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และผลผลิตที่เกี่ยวของกับความคุมคา
ของผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการจัดหาพัสดุตามแผนงาน/แผนการจัดหาพัสดุที่หนวยงานกําหนดไว โดยมี
การประเมินผลการจัดหาพัสดุเมื่อสิ้นปงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อนําไปใชในประโยชนในการจัดทําแผนการ
จัดหาพัสดุในปงบประมาณถัดไป การประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาในปงบประมาณ
ของหนวยงานนั้น เปนการแสดงผลที่ไดรับจากกระบวนการจัดหาพัสดุ ซึ่งสามารถพิจารณาในมิติตางๆ
เชน ขั้นตอน วิธีการจัดหา ความประหยัด และความคุมคาของการจัดหาพัสดุในหนวยงานนั้นๆ
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในปงบประมาณของ
หนวยงาน วามี หรือไมมีการประเมินผลการจัดหาพัสดุหรือไมอยางไร และพิจารณาจากขั้นตอนวิธีการ
และผลผลิตของการจัดหาพัสดุทั้งในดานความประหยัด ความคุมคา และประสิทธิผล เปนตน
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : รายขอ
1. มีการประเมินขั้นตอนและวิธีการจัดหาพัสดุในรอบปของหนวยงาน
2. มีการประเมินผลการจัดหาพัสดุของหนวยงาน โดยพิจารณาจากผลผลิตที่สามารถระบุ
ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดหาได
3. มีการประเมินผลการจัดหาพัสดุของหนวยงาน โดยพิจารณาจากผลผลิตที่สามารถระบุ
ถึงการตอบสนองภารกิจของหนวยงานได
4. มีการประเมินผลการจัดหาพัสดุของหนวยงาน โดยพิจารณาจากผลผลิตที่สามารถระบุ
ถึงการนําไปใชในการเพิ่มผลผลิตการปฏิบัติงานของหนวยงาน
5. มีการประเมิ น ผลการจัด หาพัส ดุของหนวยงาน โดยพิ จ ารณาจากผลผลิต ที่ส ามารถ
นําไปสูการพัฒนาระบบการจัดหาพัสดุที่เหมาะสมของหนวยงาน
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. รายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในปงบประมาณ
2. รายงานผลการประเมินและการสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบปของหนวยงาน
3. รายงานสรุปการจัดหาพัสดุแตละโครงการ/กิจกรรม ของหนวยงาน
4. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในตัวชี้วัด มุงเนนการสรุปผลการจัดหาพัสดุ ผลผลิตของ
การหาพัสดุ และการวิเคราะหผลการจัดหาพัสดุที่มีความประหยัด คุมคา หรือผลที่คาดหวังตามที่
หนวยงานไดกําหนดไวในรอบป โดยมีเอกสาร หลักฐานที่แสดงรายละเอียดที่ชัดเจน

