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เกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ที่

หัวข้อ

1 สถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทางกายภาพ
(3 คะแนน)
2 วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และ
สิ่งอานวยความสะดวกใน
ศูนย์ข้อมูลฯ ทางกายภาพ
(๕ คะแนน)
3 การมอบหมายหน่วยงาน
และผู้รับผิดชอบ
(2 คะแนน)
4 การจัดทาดัชนี
(3๖ คะแนน)

มาตรฐาน

คะแนน
มี ไม่มี

1.1 ประชาชนสามารถเข้าถึงโดยสะดวก (1 คะแนน)
1.2 เป็นสัดส่วน (1 คะแนน)
1.3 มีป้ายชื่อศูนย์และหรือป้ายบอกทาง (1 คะแนน)
2.1 ตู้/ชั้น/โต๊ะตั้งแฟ้ม (1 คะแนน)
2.2 แฟ้มเอกสาร (๑ คะแนน/ไม่ครบ, ๒ คะแนน/ครบ)
2.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ (๑ คะแนน)
2.4 แบบฟอร์มต่าง ๆ (1 คะแนน)
3.1 มีคณะทางานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน (1 คะแนน)
3.2มีเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ข้อมูลข่าวสารและหรือมีชื่อ–
นามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ (1 คะแนน)
4.1 ดัชนีรวม
- ทางกายภาพ (1 คะแนน)
- ทางอิเล็กทรอนิกส์ (1 คะแนน)
4.2 ดัชนีประจาแฟ้ม
- ทางกายภาพ (1 คะแนน/อนุมาตราหรือประกาศ)
- ทางอิเล็กทรอนิกส์ (1 คะแนน/อนุมาตราหรือประกาศ)
4.2.1 มาตรา 7 (1)
4.2.2 มาตรา 7 (2)
4.2.3 มาตรา 7 (3)
4.2.4 มาตรา 7 (4)
4.2.5 มาตรา 9 (1)
4.2.6 มาตรา 9 (2)
4.2.7 มาตรา 9 (3)
4.2.8 มาตรา 9 (4)
4.2.9 มาตรา 9 (5)
4.2.10 มาตรา 9 (6)
4.2.11 สัญญาอื่น ๆ (สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง)
4.2.12 มาตรา 9 (7)
4.2.13มาตรา 9 (8)ประกาศประกวดราคา สอบราคาฯ
4.2.1๔มาตรา 9 (8)สรุปผลจัดซื้อ/จ้างตามแบบ สขร. 1
4.2.1๕มาตรา 9 (8)สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
4.2.1๖มาตรา 9 (8)เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและ
ตัวชี้วัดความโปร่งใส
๔.๒.๑๗มาตรา 9 (8)งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ

ประเภท
เกณฑ์
เกณฑ์
มาตรฐาน
เกณฑ์
มาตรฐาน
เกณฑ์
มาตรฐาน
เกณฑ์
มาตรฐาน
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ที่

หัวข้อ

5 การนาข้อมูลข่าวสารเข้า
แฟ้มตามมาตรา 7 และ
มาตรา 9 ในศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์
(๗๐ คะแนน)

มาตรฐาน
5.1 มาตรา 7 (1) – (3)
- ประกาศ (ชื่อหน่วยงาน) เรื่อง โครงสร้าง การจัด
องค์กรในการดาเนินงาน สรุปอานาจหน้าที่ วิธีดาเนินงาน
และสถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร (1 คะแนน/อนุมาตรา)
5.2 มาตรา 7 (4)
- (1 คะแนน/1 เรื่อง หรือไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
- (2 คะแนน/๒ เรื่องขึ้นไป)
5.3 มาตรา 9 (1)
- (1 คะแนน/1 เรื่อง หรือไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
- (2 คะแนน/๒ เรื่องขึ้นไป)
- (๓ คะแนน/ครบตามแผนหรือประกาศประกวดราคาฯ)
5.4 มาตรา 9 (2)
- (1 คะแนน/นโยบายและหรือตีความ 1 เรื่อง)
- (2 คะแนน/นโยบายหรือตีความ๒ เรื่องขึ้นไป)
- (1 คะแนน/มีแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน)
5.5 มาตรา 9 (3)
- (1 คะแนน/งบประมาณหรือแผนหรือโครงการ ๑อย่าง)
- (2 คะแนน/2 อย่าง)
- (3 คะแนน/ครบ 3 อย่าง)
5.6 มาตรา 9 (4)
- (1 คะแนน/1 – 2 คู่มือและหรือคาสั่ง)
- (2 คะแนน/3คู่มือและหรือคาสั่งขึ้นไป)
5.7 มาตรา 9 (5)
- (1 คะแนน/มี ๑ เรื่องหรือไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
5.8 มาตรา 9 (6)
- (1 คะแนน/มี ๑ เรื่องหรือไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
5.9 สัญญาอื่น ๆ เช่น สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
- (1 คะแนน/มี 1 สัญญาหรือไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
- (2 คะแนน/๒สัญญาขึ้นไป)
- (๓ คะแนน/ครบตามแผนหรือประกาศประกวดราคาฯ)
5.10 มาตรา 9 (7)
- (1 คะแนน/มี 1 - 2 มติ)
- (2 คะแนน/3มติขึ้นไป)

คะแนน
มี ไม่มี

ประเภท
เกณฑ์
เกณฑ์
มาตรฐาน
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ที่

หัวข้อ

มาตรฐาน

คะแนน
มี ไม่มี

ประเภท
เกณฑ์

5.11 มาตรา 9 (8) ประกาศประกวดราคา สอบราคา ฯ
- (1 คะแนน/ประกาศไม่ครบตามแผนและย้อนไม่ถึง ๖
เดือนหรือไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
- (๒ คะแนน/ประกาศไม่ครบตามแผนและย้–อ๑๑เดื
น ๖ อน
- (๓คะแนน/ประกาศครบตามแผนและย้อน 1 ปี)
5.12 มาตรา 9 (8)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. 1
- (1 คะแนน/แบบฟอร์มถูก/ครบช่องและย้๑ อ-นหลั
๓ เดืงอน)
- (๒ คะแนน/แบบฟอร์มถูก/ครบช่องและ
ย้อนหลัง
๔ – ๗ เดือน)
- (๓ คะแนน/แบบฟอร์มถูก/ครบช่องและ
ย้อนหลัง
๘ – ๑๑ เดือน)
- (๔ คะแนน/แบบฟอร์มถูก/ครบช่องและย้อนหลังครบ 12 เดือน)
5.13 มาตรา 9 (8)สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
- (1 คะแนน/มี ๑ เรื่องหรือไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
- (2 คะแนน/มี 2 เรื่องขึ้นไป)
5.14 มาตรา 9 (8)เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและ
ตัวชี้วัดความโปร่งใส
(1) การจัดหาพัสดุ (1 คะแนน/1 ข้อย่อย รวม 8 ข้อ)
(2)การให้บริการประชาชน (1 คะแนน/1 ข้อย่อย
รวม 7 ข้อ)
(3) การบริหารงานของหน่วยงาน (1 คะแนน/1 ข้อย่อย รวม 6 ข้อ)
(4) การบริหารงบประมาณ (1 คะแนน/1 ข้อย่อย รวม 5 ข้อ)
(5) การบริหารงานบุคคล (1 คะแนน/1 ข้อย่อย รวม 6 ข้อ)
(6) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (1
คะแนน/1 ข้อย่อย รวม 4 ข้อ)
5.1๕ มาตรา 9 (8) งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ
- (1 คะแนน/มี ๑ เรื่องหรือไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
- (2 คะแนน/มีมากกว่า 2 เรื่องขึ้นไป)
6 การจัดทาสันแฟ้ม
- (0.5 คะแนน/แฟ้ม)
เกณฑ์
(ทางกายภาพ)
[มาตรา ๗ = ๑ แฟ้ม, มาตรา ๙(๑) – (๗) = ๗ แฟ้ม, มาตรา
มาตรฐาน
(๗ คะแนน)
๙(๘) ตามประกาศ= ๕ แฟ้ม, สัญญาอื่น ๆ= ๑ แฟ้ม]
7 การบริหารจัดการเกี่ยวกับการ 7.1 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
เกณฑ์
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่าง (1 คะแนน/มีคณะกรรมการ)
มาตรฐาน
เป็นระบบ
7.2 การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
(2 คะแนน)
(1 คะแนน/อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)
คะแนน ประเภท
ที่
หัวข้อ
มาตรฐาน
มี ไม่มี เกณฑ์
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๘ คู่มือการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
และคู่มือ/ขั้นตอนการ
ให้บริการประชาชนของศูนย์
ข้อมูลข่าวสารฯ(๔ คะแนน)
๙ แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
(๕ คะแนน)

๑๐

1๑

1๒

๑๓

ที่

๘.๑ มีคู่มือปฏิบัติงาน (๒ คะแนน)
๘.๒ มีคู่มือ/ขั้นตอนการให้บริการประชาชน (๒ คะแนน)

เกณฑ์
มาตรฐาน

๙.1 มีแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (1 คะแนน)
๙.2 นาเสนอแผนให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานให้ความเห็นชอบ (1 คะแนน)
๙.3 มีการปฏิบัติตามแผนอย่างเป็นรูปธรรม
- (1 คะแนน/มีแต่ปฏิบัติไม่ครบ)
- (2 คะแนน/มีและปฏิบัติครบถ้วนตามแผน)
๙.4 มีการเสนอผลการดาเนินการตามแผนให้คณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเพื่อพิจารณา (1 คะแนน)
ช่องทางการรับฟังความ
๑๐.1 มีช่องทาง
คิดเห็นของประชาชน
- ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ (1 คะแนน)
(5 คะแนน)
- ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์(1 คะแนน)
๑๐.2 สรุปผล
- ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ (1 คะแนน)
- ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์(1 คะแนน)
๑๐.3 เสนอผู้บริหารเพื่อทราบ (1 คะแนน)
การสารวจความพึงพอใจ
1๑.1 มีการสารวจ
ของประชาชนต่อการ
- ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ(1 คะแนน)
ให้บริการ
- ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์(1 คะแนน)
(5 คะแนน)
1๑.2 สรุปผล
- ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ (1 คะแนน)
- ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์(1 คะแนน)
1๑.3 เสนอผู้บริหารเพื่อทราบ (1 คะแนน)
สถิติผู้มาใช้บริการ
1๒.1 มีการจัดเก็บสถิติ
(5 คะแนน)
- ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ (1 คะแนน)
- ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิก(1ส์ คะแนน)
1๒.2 สรุปผล
- ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ (1 คะแนน)
- ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิก(1ส์ คะแนน)
1๒.3 เสนอผู้บริหารเพื่อทราบ (1 คะแนน)
การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนที่ขอข้อมูลข่าวสาร
(28 ธันวาคม 2547)(1 คะแนน)
ด้วยความรวดเร็ว (1 คะแนน)
หัวข้อ

มาตรฐาน

เกณฑ์
มาตรฐาน

เกณฑ์
มาตรฐาน

เกณฑ์
มาตรฐาน

เกณฑ์
มาตรฐาน

เกณฑ์
มาตรฐาน
คะแนน
มี ไม่มี

ประเภท
เกณฑ์
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1๔ การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ 1๔.1 การจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน (10 คะแนน)
เกี่ยวกับพระราชบัญญัตข้ิ อมูล 1๔.2 การจัดอบรมให้ประชาชน (5 คะแนน)
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25401๔.3 การส่งบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมการอบรมกับ
(2๐ คะแนน)
หน่วยงานอื่น/ผ่าน E – learning และหรือเข้าร่วมโครงการ
ทดสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 ของสานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
(๕ คะแนน)
1๕ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ ศึกษา - (๑๐ คะแนน)
ดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารอื่น
(๑๐ คะแนน)
1๖ การรายงานผลการปฏิบัติ
- (๒๐ คะแนน)
พระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสาร
ของราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 (เว็บไซต์)
(๒๐ คะแนน)
1๗ การร้องเรียน กรณีไม่ปฏิบัติตาม - มี (0 คะแนน)
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร - ไม่มี (๑๐ คะแนน)
ของราชการ พ.ศ. 2540 ของ
หน่วยงาน
(๑๐ คะแนน)
1๘ การอุทธรณ์ กรณีไม่ปฏิบัติ
- มี (0 คะแนน)
ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
- มี แต่อยู่ระหว่างการพิจารณา (๕ คะแนน)
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.
- มี แต่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมี
2540 ของหน่วยงาน
มติให้ยกอุทธรณ์ (๑๐ คะแนน)
(๑๐ คะแนน)
- ไม่มี ( ๑๐ คะแนน)

เกณฑ์
ขั้นสูง

1๙ การประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงานผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ
(๑๐ คะแนน)
๒๐ หน่วยงานในสังกัด* มีศูนย์
ข้อมูลข่าวสารแล้ว
(๒0 คะแนน)

เกณฑ์
ขั้นสูง

หมายเหตุ:

- (๒ คะแนน/1 ช่องทาง ไม่เกิน ๑๐ คะแนน)

- มี น้อยกว่าร้อยละ 50 (๔ คะแนน)
- มี ร้อยละ 50 – 59.๙ (๘ คะแนน)
- มี ร้อยละ 60 – 69.๙ ( ๑๒ คะแนน)
- มี ร้อยละ 70 – 79.๙ (๑๖ คะแนน)
- มี ร้อยละ 80 ขึ้นไป (๒0 คะแนน)

1. เกณฑ์มาตรฐาน รวม 150 คะแนน

เกณฑ์
ขั้นสูง
เกณฑ์
ขั้นสูง

เกณฑ์
ขั้นสูง

เกณฑ์
ขั้นสูง

เกณฑ์
ขั้นสูง
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(หน่วยงานของรัฐ จะต้องมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด คือต้องไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๕๐ คือ ๗๕ คะแนน)
2. เกณฑ์ขั้นสูงรวม
๑๐0 คะแนน
รวมทั้งสิ้น
๒๕๐ คะแนน
ซึ่งหน่วยงานที่เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ต้องได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 คือ ๒๐๐ คะแนนขึ้นไป
* หน่วยงานในสังกัด มีดังนี้
- ราชการส่วนกลาง คือ กระทรวง/กรม และรัฐวิสาหกิจในสังกัด (ที่ไม่มีสานักงาน/สาขา)
- ราชการส่วนภูมิภาค คือ หน่วยงานประจาจังหวัด
และอาเภอ โดยได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัด
- ราชการส่วนท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล
โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด
- ราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ คือ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
- รัฐวิสาหกิจ คือ รัฐวิสาหกิจที่มีสานักงาน/สาขาระดับจังหวัดขึ้นไป เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การประปาส่วนภูมิภาคและธนาคาร เป็นต้น

