แบบเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น
ให้หน่วยงานที่สมัครเข้าประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ โดดเด่น ประเมินคะแนนของหน่วยงานลงในช่องคะแนน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่

หัวข้อ

๑ สถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทางกายภาพ
(๒ คะแนน)
๒ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และ
สิ่งอานวยความสะดวก
ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
กายภาพ (๕ คะแนน)
๓ การมอบหมายหน่วยงาน
และผูร้ ับผิดชอบ
(๓ คะแนน)
๔ การติดตั้ง banner/link
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (๒ คะแนน)
๕ การจัดทาดัชนี
(๔๐ คะแนน)

มาตรฐาน
๑.๑ ประชาชนสามารถเข้าถึงโดยสะดวก หรือมีป้าย
บอกทาง
๑.๒ มีป้ายชื่อศูนย์
๒.๑ ตู้/ชั้น/โต๊ะตั้งแฟ้ม
๒.๒ แฟ้มใส่ดัชนีประจาแฟ้ม
๒.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ค
๒.๔ แบบฟอร์มต่าง ๆ
๓.๑ มีคาสัง่ แต่งตัง้ คณะทางานศูนย์ข้อมูลฯ ของหน่วยงาน
๓.๒ มีเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ข้อมูลฯ และหรือมีชื่อ – นามสกุล
และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้
มีอยูห่ น้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
๕.๑ ดัชนีรวม
- ทางกายภาพ
- ทางอิเล็กทรอนิกส์
๕.๒ ดัชนีประจาแฟ้ม
- ทางกายภาพ (๑ คะแนน/อนุมาตราหรือประกาศ)
- ทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑ คะแนน/อนุมาตราหรือประกาศ)
๕.๒.๑ มาตรา ๗ (๑) โครงสร้างและการจัดองค์กร
๕.๒.๒ มาตรา ๗ (๒) สรุปอานาจหน้าที่
๕.๒.๓ มาตรา ๗ (๓) สถานที่ติดต่อ
๕.๒.๔ มาตรา ๗ (๔) กฎ มติ ครม. ข้อบังคับ ฯลฯ
๕.๒.๕ มาตรา ๙ (๑) ผลการพิจารณา/คาวินิจฉัยฯ
๕.๒.๖ มาตรา ๙ (๒) นโยบาย/การตีความ
๕.๒.๗ มาตรา ๙ (๓) แผนงาน โครงการ และงบฯ
๕.๒.๘ มาตรา ๙ (๔) คู่มือ/คาสั่ง
๕.๒.๙ มาตรา ๙ (๕) สิง่ พิมพ์ที่อา้ งถึงตาม ม.๗ วรรคสอง
๕.๒.๑๐ มาตรา ๙ (๖) สัญญาสัมปทาน ฯลฯ
๕.๒.๑๑ มาตรา ๙ (๗) มติ ครม./มติคณะกรรมการ
๕.๒.๑๒ มาตรา ๙ (๘) สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
๕.๒.๑๓ มาตรา ๙ (๘) สรุปผลจัดซื้อจ้าง (แบบ สขร. ๑)
๕.๒.๑๔ มาตรา ๙ (๘) เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ
๕.๒.๑๕ มาตรา ๙ (๘) งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ
๕.๒.๑๖ มาตรา ๙ (๘) ที่สาธารณะประโยชน์
๕.๒.๑๗ มาตรา ๙ (๘) รายชื่อผูเ้ ข้ารับการอบรม

คะแนน ประเภท
เต็ม ได้ เกณฑ์
๑
๑
๑
๑
๒
๑
๒
๑
๒
๑
๑

๑+๑
๑+๑
๑+๑
๑+๑
๑+๑
๑+๑
๑+๑
๑+๑
๑+๑
๑+๑
๑+๑
๑+๑
๑+๑
๑+๑
๑+๑
๑+๑
๑+๑

เกณฑ์
มาตรฐาน
เกณฑ์
มาตรฐาน
เกณฑ์
มาตรฐาน
เกณฑ์
มาตรฐาน
เกณฑ์
มาตรฐาน
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ที่

หัวข้อ

มาตรฐาน

คะแนน ประเภท
เต็ม ได้ เกณฑ์

๕.๒.๑๘ มาตรา ๙ (๘) ประกาศเชิญชวนทั่วไป
๑+๑
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
และสัญญาที่ได้มกี ารอนุมัติสงั่ ซื้อฯ
๕.๒.๑๙ มาตรา ๙ (๘) รายงานผลการตรวจสอบ
๑+๑
อาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิฯ
๖ การนาข้อมูลข่าวสารตาม
๖.๑ มาตรา ๗ (๑) โครงสร้างและการจัดองค์กร
๑
มาตรา ๗ และมาตรา ๙
๖.๒ มาตรา ๗ (๒) สรุปอานาจหน้าที่ วิธีดาเนินงาน
๑
จัดแสดงในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ๖.๓ มาตรา ๗ (๓) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูล
๑
ทางอิเล็กทรอนิกส์
[ประกาศ (ชื่อหน่วยงาน) เรื่อง โครงสร้าง การจัดองค์กร
(๑๒๒ คะแนน)
ในการดาเนินงาน สรุปอานาจหน้าที่ วิธีดาเนินงานและ
สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารของ (ชื่อหน่วยงาน)]
๖.๔ มาตรา ๗ (๔) กฎ มติ ครม. ข้อบังคับ คาสัง่ ฯลฯ
- (๑ คะแนน/ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
- (๒ คะแนน/ใส่ข้อมูลอย่างน้อยร้อยละ ๖๐
๒
๖.๕ มาตรา ๙ (๑) ผลการพิจารณา/คาวินิจฉัย
- (๑ คะแนน/ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
- (๒ คะแนน/ผลการพิจารณา (อนุมัติ/อนุญาต) :
๒
ใส่ข้อมูลอย่างน้อยร้อยละ ๖๐)
- (๒ คะแนน/คาวินิจฉัย : ใส่ข้อมูลอย่างน้อยร้อยละ ๖๐ ๒
๖.๖ มาตรา ๙ (๒) นโยบาย/การตีความ
- (๑ คะแนน/มีนโยบาย)
๑
- (๒ คะแนน/มีแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน)
๒
- (๑ คะแนน/ตีความ : ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) หรือ
- (๒ คะแนน/ตีความ : ใส่ข้อมูลอย่างน้อยร้อยละ ๖๐) ๒
๖.๗ มาตรา ๙ (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณฯ
- (๑ คะแนน/งบประมาณ/แผน/โครงการ ๑ อย่าง) หรือ
- (๒ คะแนน/๒ อย่าง) หรือ
- (๓ คะแนน/ครบ ๓ อย่าง) หรือ
- (๔ คะแนน/ครบ ๓ อย่าง + รายละเอียดโครงการ ๔
ที่อนุมัติแล้ว)
๖.๘ มาตรา ๙ (๔) คู่มือ/คาสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน จนท.
- (๒ คะแนน/ใส่คู่มืออย่างน้อยร้อยละ ๖๐)
๒
- (๒ คะแนน/ใส่คาสั่งอย่างน้อยร้อยละ ๖๐)
๒

เกณฑ์
มาตรฐาน
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ที่

หัวข้อ

มาตรฐาน
๖.๙ มาตรา ๙ (๕) สิ่งพิมพ์ทอี่ ้างถึงตาม ม. ๗ วรรคสอง
- (๑ คะแนน/ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
- (๒ คะแนน/ใส่ข้อมูลอย่างน้อยร้อยละ ๖๐)
๖.๑๐ มาตรา ๙ (๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาผูกขาดตัดตอน/
สัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทาบริการสาธารณะ
- (๑ คะแนน/ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
- (๒ คะแนน/ใส่ข้อมูลอย่างน้อยร้อยละ ๖๐)
๖.๑๑ มาตรา ๙ (๗) มติ ครม./มติคณะกรรมการฯ
- (๑ คะแนน/ไม่มมี ติ ครม. ทีเ่ กีย่ วข้อง) หรือ
- (๒ คะแนน)/ใส่มติ ครม. อย่างน้อยร้อยละ ๖๐)
- (๑ คะแนน/ไม่มีมติคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง) หรือ
- (๒ คะแนน)/ใส่มติคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ ๖๐)
๖.๑๒ มาตรา ๙ (๘) สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
- (๑ คะแนน/ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) หรือ
- (๒ คะแนน/ใส่ข้อมูลอย่างน้อยร้อยละ ๖๐)
๖.๑๓ มาตรา ๙ (๘) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑)
(วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท)/ระบบ e - GP (วงเงิน
ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป)
- (๒ คะแนน/ย้อนหลัง ๑ – ๓ เดือน หรือ
- (๓ คะแนน/ย้อนหลัง ๔ – ๗ เดือน หรือ
- (๔ คะแนน/ย้อนหลัง ๘ – ๑๑ เดือน หรือ
- (๕ คะแนน/ย้อนหลังครบ ๑๒ เดือน หรือ
๖.๑๔ มาตรา ๙ (๘) เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ
(๑ คะแนน/ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
ข้อ ๑ การจัดหาพัสดุ
(๑) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับ
การจัดหาพัสดุ
(๒) แผนการจัดหาพัสดุ
(๓) รายงานการขอซื้อขอจ้าง
เอกสารสอบราคาและประกวดราคา
ตาม ม.๙ (๘) และหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาตัดสินผลแต่ละโครงการ/รายการ
(๔) ผลการจัดหาพัสดุแต่ละโครงการ/รายการ
(๕) สรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนตาม
ม.๙ (๘) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน
(๖) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบฯ
(๗) รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน
เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ

คะแนน ประเภท
เต็ม ได้ เกณฑ์
๒

๒
๒
๒
๒

๕

๒
๒
๑
๑
๒
๒
๒
๒
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ที่

หัวข้อ

มาตรฐาน
(๘) รายงาน/ผลการตรวจสอบของ สตง.
ข้อ ๒ การให้บริการประชาชน
(๑) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการ
ประชาชน
(๒) เอกสารและคู่มือการปฏิบัตงิ านของ
บุคลากร ภายใต้หลักเกณฑ์ตาม (๑)
(๓) สถิติการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน
(๔) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
การให้บริการประชาชน
(๕) หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ปัญหากรณี
มีการร้องเรียนการให้บริการ
(๖) รายงานผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียน
(๗) รายงานการประเมินผลการให้บริการ
ของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน
ข้อ ๓ การบริหารงานของหน่วยงาน
(๑) โครงสร้างและอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ตามกฎหมายจัดตั้ง/กฎหมายอื่น
(๒) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน
(๓) แผนปฏิบัตงิ านประจาปีของหน่วยงาน
(๔) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านที่บุคลากรใช้
เป็นแนวทางดาเนินงาน
(๕) คู่มือการปฏิบัติงานตาม (๔)
(๖) รายงานผลการปฏิบัติงานตาม (๓)
ข้อ ๔ การบริหารงบประมาณ
(๑) แผนงาน โครงการและงบฯ ประจาปี
ของหน่วยงาน
(๒) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้
จ่ายงบฯ แต่ละแผนงาน/โครงการ
(๓) รายงานผลการใช้จ่ายงบฯ จาแนกตาม
แผนงานและโครงการของผู้ควบคุม/
ผู้ตรวจสอบภายใน
(๔) รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบฯ
ประจาปีในภาพรวมของหน่วยงาน
โดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน
(๕) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
งบฯ ของ สตง.

คะแนน ประเภท
เต็ม ได้ เกณฑ์
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
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ที่

หัวข้อ

มาตรฐาน
ข้อ ๕ การบริหารงานบุคคล
(๑) หลักเกณฑ์การคัดเลือก/สรรหาบุคลากร
เอกสาร/ประกาศที่เกี่ยวข้อง
(๒) รายงานผลการคัดเลือก/สรรหาตาม (๑)
(๓) มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพของบุคลากร
(๔) หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณให้โทษ
ต่อบุคลากรในหน่วยงาน
(๕) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
ประจาปีของบุคลากรในหน่วยงาน
(๖) รายงานการประเมินผลตาม (๔) และ (๕)
ข้อ ๖ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน
(๑) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินผล
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปี
(๒) รายงานของผู้ควบคุม/ผูต้ รวจสอบภายใน
จาแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติงานประจาปี
(๓) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปี
(๔) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจาปีของหน่วยงาน โดยผู้ควบคุม/
ผู้ตรวจสอบภายใน และผลการตรวจสอบ
ของ สตง.
๖.๑๕ มาตรา ๙ (๘) งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ
- (๑ คะแนน/ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) หรือ
- (๒ คะแนน/ใส่ข้อมูลอย่างน้อยร้อยละ ๖๐)
๖.๑๖ มาตรา ๙ (๘) ที่สาธารณะประโยชน์
- (๑ คะแนน/ไม่มีภารกิจทีเ่ กี่ยวข้อง) หรือ
- (๒ คะแนน/ใส่ข้อมูลอย่างน้อยร้อยละ ๖๐)
๖.๑๗ มาตรา ๙ (๘) รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
- (๑ คะแนน/ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) หรือ
- (๒ คะแนน/ใส่ข้อมูลอย่างน้อยร้อยละ ๖๐)

คะแนน ประเภท
เต็ม ได้ เกณฑ์
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒

๒
๒
๒
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๗ การจัดให้มีการพิมพ์ประกาศ
ของหน่วยงานในราชกิจจา
นุเบกษาตามมาตรา ๒๓ (๓)
แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ
(๒ คะแนน)
๘ การจัดทาสันแฟ้มใส่ดัชนี
ประจาแฟ้ม (ทางกายภาพ)
(๑ คะแนน)
๙ การบริหารจัดการเกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
อย่างเป็นระบบ
(๒ คะแนน)
๑๐ คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ และคู่มือ/
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
(๔ คะแนน)

มาตรฐาน
๖.๑๘ มาตรา ๙ (๘) ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผล
ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติ
สั่งซือ้ หรือสั่งจ้าง
- (๑ คะแนน/ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) หรือ
- (๒ คะแนน/ประกาศเชิญชวนฯ) หรือ
- (๓ คะแนน/ประกาศเชิญชวนฯ + ประกาศผล
ผู้ชนะ) หรือ
- (๔ คะแนน/ประกาศเชิญชวนฯ + ประกาศผล
ผู้ชนะ + สัญญา แต่ไม่ครบ) หรือ
- (๕ คะแนน/ประกาศเชิญชวนฯ + ประกาศผล
ผู้ชนะ + สัญญา ครบทุกเรื่อง)
๖.๑๙ มาตรา ๙ (๘) รายงานผลการตรวจสอบอาคารตาม
มาตรา ๓๒ ทวิ แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
- (๑ คะแนน/ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) หรือ
- (๒ คะแนน/ใส่ข้อมูลอย่างน้อยร้อยละ ๖๐)
- (๑ คะแนน/อยู่ระหว่างดาเนินการ) หรือ
- (๒ คะแนน/ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว)

คะแนน ประเภท
เต็ม ได้ เกณฑ์

๕

๒
๒

- (๐.๕ คะแนน/แฟ้มมาตรา ๗)
- (๐.๕ คะแนน/แฟ้มมาตรา ๙)

๐.๕
๐.๕

เกณฑ์
มาตรฐาน

๙.๑ มีคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงาน (๑ คะแนน)
๙.๒ มีการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
(๑ คะแนน/๑ ครั้งขึ้นไป/ปี)
๑๐.๑ มีคู่มือปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลฯ ของ
หน่วยงาน
- (๒ คะแนน/มี ๑ คู่มือขึ้นไป)
๑๐.๒ มีคู่มือ/ขั้นตอนการให้บริการประชาชนของศูนย์ข้อมูลฯ
ของหน่วยงาน
- (๒ คะแนน/มี ๑ คู่มือ/ขั้นตอนขึ้นไป)

๑

เกณฑ์
มาตรฐาน

๑
เกณฑ์
มาตรฐาน
๒
๒
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มาตรฐาน

๑๑ แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ๑๑.๑ มีแผน
(๔ คะแนน)
๑๑.๒ นาเสนอแผนให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานให้ความเห็นชอบ
๑๑.๓ สรุปผลการปฏิบัติตามแผนอย่างเป็นรูปธรรมเสนอ
ให้ผู้บริหาร/คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานทราบ
- ปฏิบัตไิ ม่ครบตามแผน (๑ คะแนน) หรือ
- ปฏิบัตคิ รบตามแผน (๒ คะแนน)
๑๒ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ๑๒.๑ มีช่องทาง
ของประชาชน
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ
(๔ คะแนน)
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์
๑๒.๒ สรุปผลเสนอให้ผบู้ ริหาร/คณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงานทราบ
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์
๑๓ การสารวจความพึงพอใจของ ๑๓.๑ มีการสารวจ
ประชาชนต่อการให้บริการ
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ
(๔ คะแนน)
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์
๑๓.๒ สรุปผลเสนอให้ผบู้ ริหาร/คณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงานทราบ
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์
๑๔ สถิติผู้มาใช้บริการ
๑๔.๑ มีการจัดเก็บสถิติ
(๔ คะแนน)
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์
๑๔.๒ สรุปผลเสนอให้ผบู้ ริหาร/คณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงานทราบ
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์
๑๕ ปฏิบัติตามมติ ครม.
การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนที่ขอข้อมูลข่าวสาร
(๒๘ ธ.ค. ๒๕๔๗)
ด้วยความรวดเร็ว
(๑ คะแนน)

คะแนน ประเภท
เต็ม ได้ เกณฑ์
๑
๑

เกณฑ์
มาตรฐาน

๒
๑
๑

เกณฑ์
มาตรฐาน

๑
๑
๑
๑

เกณฑ์
มาตรฐาน

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

เกณฑ์
มาตรฐาน

เกณฑ์
มาตรฐาน
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๑๖ การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(ปีงบฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕)
(๔๐ คะแนน)

มาตรฐาน
๑๖.๑ จัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน
๑๖.๒ จัดอบรม/เผยแพร่ความรู้ให้ประชาชน
๑๖.๓ ส่งบุคลากรในหน่วยงานเข้าอบรมกับหน่วยงานอื่น/
E – learning ของสานักงาน ก.พ.
๑๖.๔ มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเข้าร่วมการทดสอบ
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ของ สขร. (ผ่านร้อยละ ๕๐)
- สอบไม่ผ่าน หรือ
- สอบผ่าน
มีการไปศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอื่น
หรือมีหน่วยงานอื่นมาศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หน่วยงานตนเอง

คะแนน ประเภท
เต็ม ได้ เกณฑ์
๒๐
๕
๕

๕
๑๐
๑๐

เกณฑ์
ขั้นสูง

๑๗ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ศึกษา
เกณฑ์
ดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขั้นสูง
หน่วยงานรัฐแห่งอื่น
(ปีงบฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕)
(๑๐ คะแนน)
๑๘ การรายงานผลการปฏิบัติตาม - ไม่รายงาน (๐ คะแนน) หรือ
เกณฑ์
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร - รายงานแล้ว (๒๐ คะแนน)
๒๐
ขั้นสูง
ของราชการฯ ประจาปีงบฯ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์
(๒๐ คะแนน)
๑๙ การร้องเรียน กรณีไม่ปฏิบัติ - มี (๐ คะแนน) หรือ
เกณฑ์
ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
- มีแต่อยู่ระหว่างการพิจารณา (๕ คะแนน) หรือ
ขั้นสูง
ข่าวสารของราชการฯ ของ
- ไม่มี (๑๐ คะแนน)
๑๐
หน่วยงาน (ปีงบฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒๕๖๕) (๑๐ คะแนน)
๒๐ การอุทธรณ์ กรณีไม่ปฏิบัติ
- มี (๐ คะแนน) หรือ
เกณฑ์
ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
- มี แต่อยู่ระหว่างการพิจารณา (๕ คะแนน) หรือ
ขั้นสูง
ข่าวสารของราชการฯ ของ
- มี แต่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
หน่วยงาน (ปีงบฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ - มีมติให้ยกอุทธรณ์ (๑๐ คะแนน) หรือ
๒๕๖๕) (๑๐ คะแนน)
- ไม่มี (๑๐ คะแนน)
๑๐
๒๑ การประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลฯ - (๒ คะแนน/๑ ช่องทาง รวมไม่เกิน ๑๐ คะแนน)
๑๐
เกณฑ์
ของหน่วยงานผ่านช่องทางต่าง ๆ
ขั้นสูง
(๑๐ คะแนน)
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบเอกสาร
ในภายหลัง ปรากฏว่าไม่เป็นความจริงให้ถือว่าการประเมินครั้งนี้เป็นโมฆะ และจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
(.............................................)
ผู้ทาการประเมิน
โทร........................................

-9หมายเหตุ : ๑.
๒.
๓.
๔.

เกณฑ์มาตรฐาน มีคะแนนรวม ๒๐๐ คะแนน
เกณฑ์ขั้นสูง มีคะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน
คะแนนรวมทั้งสิ้น (เกณฑ์มาตรฐาน + เกณฑ์ขั้นสูง) = ๓๐๐ คะแนน
หน่วยงานของรัฐ ทีส่ มัครเข้าร่วมการประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น จะต้องได้คะแนน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า ๑๔๐ คะแนนก่อน (ถ้าได้น้อยกว่า ๑๔๐ คะแนน จะไม่ตรวจเกณฑ์ขั้นสูง)
๕. หน่วยงานที่เป็น “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น” จะต้องมีคะแนนเกณฑ์ขั้นสูงตั้งแต่ ๘๕ คะแนน
ขึ้นไปของคะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน
๖. กาหนดส่งข้อมูลภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ (ถือตามวันประทับตราของไปรษณีย์ หรือวันที่
สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ รับเรื่อง แล้วแต่กรณี)
- ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลทางกายภาพและที่ไม่มีในศูนย์ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ส่งในรูปแบบซีดี
หรือ USB flash drive (เรียงตามข้อในแบบเกณฑ์การประเมินฯ)
- ข้อมูลในศูนย์ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องส่ง แต่ให้แจ้ง URL ศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานด้วย
(ข้อมูลต้องตรงกับ banner/link ที่ปรากฏบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน)
- เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ประสานงานหากทางสานักงานฯ มีข้อสอบถามเพิ่มเติม
๗. หัวข้อตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ที่กาหนดเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐

