
เกณฑ์มาตรฐานการตรวจประเมินและการให้คะแนนหน่วยงานต้นแบบ 
ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลขา่วสารของราชการตามโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบ 

ในส่วนกลางระดับกระทรวง (หนึ่งกระทรวง หนึ่งหน่วยงานตน้แบบ)  
และในส่วนภูมิภาคระดบัจังหวัด (หนึ่งจังหวัด หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) เพื่อสนับสนุนการปฏบิัติ

ตามพระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ อย่างยั่งยืน 
สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลขา่วสารของราชการ 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ีทําเนียบรัฐบาล 

______________ 
 

คําชี้แจง 

 ๑. หน่วยงานต้นแบบในการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ต้องมีการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของราชการตามเกณฑ์มาตรฐานภาพรวมท่ีกําหนด โดยเกณฑ์มาตรฐานการตรวจประเมินมีคะแนนเต็ม 
๓๐๐ คะแนน 
 ๒. หน่วยงานต้นแบบในการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีจะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ต้องได้
คะแนนรวมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒ 

เกณฑ์มาตรฐานการตรวจประเมินและการให้คะแนนหน่วยงานต้นแบบ 
ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลขา่วสารของราชการ 

หน่วยงาน............................................... กระทรวง/จังหวัด........................... 

(คะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนน) 

ลําดับที ่ เกณฑ์มาตรฐาน 
การตรวจประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

สิ่งที่ต้องปรับปรุง หมายเหตุ 

๑. ดําเนินการตามพระราชบัญญัตขิ้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ดังนี ้

๑.๑ จัดสถานที/่จัดตั้งศูนย์ขอ้มูล
ข่าวสารของหน่วยงาน  

            มี ประชาชนเข้าถงึได้
โดยสะดวก  

    มี ประชาชนเข้าถงึไม่
สะดวก  

 ๑.๒ มีเจ้าหน้าทีร่ับผิดชอบประจํา 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือปฏิบัตหิน้าที่
เกี่ยวกับการใหบ้ริการข้อมูลข่าวสาร 
ของหน่วยงานเป็นการเฉพาะ              

 - ชื่อและตําแหน่งของ
ผู้รับผิดชอบประจําศูนย์ ฯ  

……………………………………………....... 
......................................................... 
......................................................... 

๑.๓ มีป้ายบอกถึงทีต่ั้งของสถานที่
หรือศูนยข์้อมูลข่าวสารที่หน่วยงาน 
จัดไว้สําหรับการให้บริการขอ้มลู
ข่าวสารที่เข้าใจได้ง่ายและมองเห็น 
ได้ชัดเจน  
         มี       
   ไม่มี   

๑.๔ มีการจัดทําแผนภาพแสดง
ขั้นตอนการใหบ้ริการ (Flow chart)  
   มี       
   ไม่มี 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ
ระดับบริหาร/
ข้าราชการ 



 ๓ 

 

ลําดับที ่ เกณฑ์มาตรฐาน 
การตรวจประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

สิ่งที่ต้องปรับปรุง หมายเหตุ 

๒. จัดระบบขอ้มูลขา่วสารตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
มาตรา ๙ ดังน้ี 

๒.๑ ศูนย์ข้อมลูข่าวสารของหน่วยงาน
มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ (๑) – 
(๘) ของหน่วยงานครบถว้นเป็นปัจจุบัน
และเก็บไว้เผยแพร่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
๑ ปีนับแต่วันทีป่ระกาศ  
 - หน่วยงานมีข้อมลูตามมาตรา ๙ 
(๑) – (๘)  
 (๑) ผลการพิจารณาหรือ 
คําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน 
               มี     
    ไม่มี  เพราะ 
................................................................ 
................................................................ 

 (๒) นโยบายหรือการตีความ  
              มี        
   ไม่มี  เพราะ 
................................................................ 
................................................................ 
 (๓) แผนงาน/โครงการ และ
งบประมาณรายจ่ายประจําป ี 
              มี      
    ไม่มี  เพราะ 
................................................................ 
................................................................ 

 (๔) คู่มือหรือคําส่ังเกี่ยวกับ 
วิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ  
              มี       
    ไม่มี  เพราะ 
................................................................ 
................................................................ 
 (๕) ส่ิงพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิง
ถึงในราชกิจจานุเบกษา  
             มี      
    ไม่มี  เพราะ 
................................................................ 
................................................................ 

   ข้อมูลที่เผยแพร่
ในเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารต้อง
เป็นปัจจุบัน 
โดยนับเวลา
จากวันที่ตรวจ
ให้คะแนน
ย้อนหลังไป 
๑๒ เดือน 
(ต้องมีหลักฐาน
หนังสือขอ
ความร่วมมือ
จากหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องให้
ส่งข้อมูลให้
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารฯ  
และมีหนังสือ
จากหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องส่ง
ข้อมูลเพ่ือให้
เผยแพร่ที ่
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารฯ  
เป็นประจํา 
ทุกเดือน กรณี
ไม่มีหลักฐาน
การส่งข้อมูล
เดือนใดให้หัก
คะแนนเดือนละ 
๒.๕ คะแนน) 
กรณีไม่มีภารกิจ
ที่เก่ียวข้องให้
คะแนนเต็ม 
 
 



 ๔ 

ลําดับที ่ เกณฑ์มาตรฐาน 
การตรวจประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

สิ่งที่ต้องปรับปรุง หมายเหตุ 

 (๖) สัญญาสัมปทาน สัญญา 
ที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนฯ  
             มี       
    ไม่มี  เพราะ 
................................................................ 
................................................................ 
 (๗) มติคณะรัฐมนตรีหรอืมติ
คณะกรรมการที่แต่งตัง้โดยกฎหมาย
หรือโดยมติคณะรัฐมนตร ี 
            มี      
    ไม่มี  เพราะ 
................................................................ 
................................................................ 

 (๘) ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามที่
กําหนด  
 (๘.๑) ประกาศประกวด
ราคา สอบราคา  
                 มี      
     ไม่มี  เพราะ 
................................................................ 
................................................................ 
  (๘.๒) แบบ สขร.๑  
     มี     
     ไม่มี  เพราะ 
................................................................ 
................................................................ 
  (๘.๓) ข้อมูลเกีย่วกับ
ส่ิงแวดล้อม  
     มี     
     ไม่มี  เพราะ 
................................................................ 
................................................................ 
๒.๒ จัดทาํดัชนีข้อมลูข่าวสารไวใ้ห ้
บรกิาร ณ ศูนยข์้อมูลข่าวสารอย่าง
ชัดเจน และสามารถสืบค้นได้สะดวก
รวดเรว็และเป็นปัจจุบัน  
     ๒.๒.๑  หน่วยงานมีดัชนีรวม
ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารฯ  
                         มี      

               ไม่มี  

 
 
 
 



 ๕ 

ลําดับที ่ เกณฑ์มาตรฐาน 
การตรวจประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

สิ่งที่ต้องปรับปรุง หมายเหตุ 

 ๒.๒.๒  หน่วยงานมีสารบัญ
ประจําแฟ้มข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงาน  
                         มี      

               ไม่มี 

๓. การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตร ี  
เมื่อวันที่ ๒๘ ธนัวาคม ๒๕๔๗ 
๓.๑ เผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกับประกาศ
ประกวดราคา ประกาศสอบราคา 
ที่หัวหน้าหน่วยงานลงนามแล้วขึ้นบน
เว็บไซต์ของหนว่ยงาน (๑ ปีนับตั้งแต่
วันที่ประกาศ)  
   มี      

   ไม่มี 
................................................................ 
................................................................ 

๓.๒ จัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นรายเดือนตามแบบสขร. ๑ โดย
แยกประเภทเป็นหมวดหมู่ให้ชดัเจน 
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ทุกเดอืนโดยเผยแพรเ่ป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
๑ ปีนับตั้งแต่วนัที่เผยแพร ่ 
 - หน่วยงานนําสรปุผลการจัดซื้อ
จัดจ้างเป็นรายเดือนตามแบบ สขร. ๑  
โดยแยกประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นหมวดหมู่ เผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานทกุเดือน โดยเผยแพร่
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีงบประมาณ 
(๑ ต.ค. ๕๓ – ๓๐ ก.ย. ๕๔) 

    ๓.๒.๑    มี  
  - ตามแบบ สขร. ๑
  - แยกประเภทการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
  - เผยแพร่เป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 
 
 
 

    



 ๖ 

ลําดับที ่ เกณฑ์มาตรฐาน 
การตรวจประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

สิ่งที่ต้องปรับปรุง หมายเหตุ 

 ๓.๒.๒   มี  
  - ตามแบบ สขร. ๑
  - แยกประเภทการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
  - เผยแพร่เป็นเวลา
น้อยกว่า ๑ ปี 

 ๓.๒.๓    มี   
  - ตามแบบ สขร. ๑ 
  - เผยแพร่เป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี  
  - ไม่ได้แยกประเภท
การจดัซื้อจัดจ้าง 

 ๓.๒.๔   มี  

  - ตามแบบ สขร. ๑ 
  - เผยแพร่เป็นเวลา 
น้อยกว่า ๑ ปี  
  - ไม่ได้แยกประเภท
การจดัซื้อจัดจ้าง 

   ๓.๒.๕   ไม่มี   เพราะ 
................................................................ 
................................................................ 

๓.๓ ในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนทีศู่นย์ข้อมูลข่าวสารฯ  
สามารถบรกิารด้วยความรวดเร็ว  
โดยหน่วยงานมหีลักฐานการใหบ้ริการ
ข้อมูลข่าวสารภายใน ๑๕ วัน ของ
หน่วยงาน  
   มี     
   ไม่มี   เพราะ 
................................................................ 
................................................................ 

๔. มีเว็บไซต์เผยแพร่ศูนย์ขอ้มูลขา่วสาร
ของราชการตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ 
ของหน่วยงาน โดยปรับข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน ชัดเจนตลอดเวลา และ
เผยแพร่ไว้อย่างน้อย ๑ ปี  
๔.๑ หน่วยงานมขี้อมูลตามมาตรา ๗ 
 

   ข้อมูลที่
เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
ต้องเป็นปัจจุบัน 
โดย นับเวลา
จากวันที่ตรวจ



 ๗ 

ลําดับที ่ เกณฑ์มาตรฐาน 
การตรวจประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

สิ่งที่ต้องปรับปรุง หมายเหตุ 

 (๑)  โครงสร้างและการจัดองค์กร
ในการดําเนินงาน  
    มี     
    ไม่มี  เพราะ 
................................................................ 
................................................................ 
 (๒) สรุปอํานาจหน้าที่ที่สําคัญ
และวิธีการดําเนินงาน  
    มี     
    ไม่มี  เพราะ 
................................................................ 
................................................................ 
 (๓) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับ
ข้อมูลข่าวสารหรือคําแนะนําในการ
ติดต่อกับหน่วยงานของรฐั  
    มี     
    ไม่มี  เพราะ 
................................................................ 
................................................................ 
 (๔) กฎ มติ ครม. ขอ้บังคับ 
คําส่ัง หนังสือเวยีน เป็นตน้  
    มี     
    ไม่มี  เพราะ 
................................................................ 
................................................................ 

๔.๒ หน่วยงานมีข้อมลูตามมาตรา ๙ 
(๑) – (๘)  

 (๑) ผลการพจิารณาหรือคําวินจิฉัย
ที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน  
               มี     
    ไม่มี  เพราะ 
................................................................ 
................................................................ 

 (๒) นโยบายหรือการตีความ  
              มี        
   ไม่มี  เพราะ 
................................................................ 
................................................................ 
 
 

ให้คะแนน
ย้อนหลังไป 
๑๒ เดือน 
( ต้องมี
หลักฐาน
หนังสือขอ
ความร่วมมือ
จากหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องให้
ส่งข้อมูลให้
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารฯ  
และมีหนังสือ
จากหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องส่ง
ข้อมูลเพ่ือให้
เผยแพร่ที ่
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารฯ เป็น
ประจําทุก
เดือน กรณีไม่
มีหลักฐานการ
ส่งข้อมูลเดือน
ใดให้หัก
คะแนน 
เดือนละ ๒.๕ 
คะแนน) 



 ๘ 

ลําดับที ่ เกณฑ์มาตรฐาน 
การตรวจประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

สิ่งที่ต้องปรับปรุง หมายเหตุ 

  (๓) แผนงาน/โครงการ และ
งบประมาณรายจ่ายประจําป ี 
              มี      
    ไม่มี  เพราะ 
................................................................ 
................................................................ 

 (๔) คู่มือหรือคําส่ังเกี่ยวกับ 
วิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ  
              มี       
    ไม่มี  เพราะ 
................................................................ 
................................................................ 
 (๕) ส่ิงพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึง
ในราชกิจจานุเบกษา  
             มี      
    ไม่มี  เพราะ 
................................................................ 
................................................................ 
 (๖) สัญญาสัมปทาน สัญญา 
ที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนฯ 
             มี       
    ไม่มี  เพราะ 
................................................................ 
................................................................ 
 (๗) มติคณะรัฐมนตรีหรอืมติ
คณะกรรมการที่แต่งตัง้โดยกฎหมาย
หรือโดยมติคณะรัฐมนตร ี 
            มี      
    ไม่มี  เพราะ 
................................................................ 
................................................................ 

 (๘) ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามที่
กําหนด  
 (๘.๑) ประกาศประกวดราคา 
สอบราคา  
                 มี      
     ไม่มี  เพราะ 
................................................................ 
................................................................ 
 



 ๙ 

ลําดับที ่ เกณฑ์มาตรฐาน 
การตรวจประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

สิ่งที่ต้องปรับปรุง หมายเหตุ 

  (๘.๒) แบบ สขร.๑  
     มี     
     ไม่มี  เพราะ 
................................................................ 
................................................................ 
  (๘.๓) ข้อมูลเกีย่วกับ
ส่ิงแวดล้อม  
     มี     
     ไม่มี  เพราะ 
................................................................ 
................................................................ 

๕. บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ  
โดยดําเนินการ ดังน้ี 
๕.๑ มอบหมายให้ผู้บริหารระดับ 
รองหัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการฯ เป็นการเฉพาะ  
   มี     
   ไม่มี   เพราะ 
................................................................ 
................................................................ 

๕.๒ ผู้บริหารของหน่วยงานให้
ความสําคัญและควบคุมดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการอยา่งเครง่ครัด เชน่ มีการ
ประชุมเพื่อซกัซอ้มความเข้าใจอย่าง
สม่ําเสมอ มีการนําข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในเชงินโยบาย 

   มี     
   ไม่มี   เพราะ 
................................................................ 
................................................................ 

๕.๓ จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใช้
บริการ ณ ศูนยข์้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานและรายงานให้ผู้บรหิาร
ทราบ 

 

  

 
 

   
 
 
ใช้คําสั่งของ
สํานักงาน
จังหวัดหรือ
คําสั่งของ
หน่วยงานเอง
ก็ได้ 
 
 
หลักฐานคือ
บันทึกเสนอ
ผู้บริหารหรือ
เอกสารประกอบ 
การประชุม 



 ๑๐ 

ลําดับที ่ เกณฑ์มาตรฐาน 
การตรวจประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

สิ่งที่ต้องปรับปรุง หมายเหตุ 

        ๕.๓.๑    มี 
  - จัดเก็บสถิต ิ
  - สรุปผล 
  - เสนอผู้บริหาร 

 ๕.๓.๒   มี  
   - จัดเก็บสถิต ิ
   - สรุปผล 
   - ไม่ได้เสนอผู้บริหาร 

 ๕.๓.๓    มี  
  - จัดเก็บสถิต ิ
  - ไม่ได้สรุปผล 
  - ไม่ได้เสนอผู้บริหาร 

 ๕.๓.๔    ไม่มี   เพราะ 
................................................................ 
................................................................ 

๖. มีจํานวนผู้รับบริการ ณ จุดบรกิาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ/ 
ทางเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ 
ของหน่วยงาน 

  เพ่ิมขึ้น  
  เท่าเดิม  
  ลดลง/ไม่มีผูม้าใช้บริการ 

   หลักฐานคือ
ทะเบียนผู้เข้าใช้
บริการที่ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ
ของหน่วยงาน/
เว็บไซต์ของ
การปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารฯ  

๗. มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ณ จดุบริการศูนยข์้อมูล
ข่าวสารของราชการ และทางเว็บไซต์
ของศูนยข์้อมูลข่าวสารของราชการ
ของหน่วยงานรฐั ประกอบด้วย
ประเด็นดงันี ้

๗.๑ มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน ณ จุดบรกิาร 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
๗.๑ หลักฐาน 
เช่น มีตู้หรือ
กล่องรับฟัง
ความคิดเห็น
หรือมแีบบฟอร์ม
แสดงความ
คิดเห็นของ



 ๑๑ 

ลําดับที ่ เกณฑ์มาตรฐาน 
การตรวจประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

สิ่งที่ต้องปรับปรุง หมายเหตุ 

 
 
๗.๒ มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนทางเว็บไซตข์อง 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
 
 

ผู้ใช้บริการ 
 
๗.๒ หลักฐาน 
มีช่องทางให้
แสดงความ
คิดเห็นทาง
เว็บไซต์ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร 

๘. เผยแพร่ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับ
สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้บคุลากร
ในส่วนราชการและประชาชนทราบ ดังนี ้
๘.๑ จัดอบรม ให้ความรู้ เพื่อส่งเสรมิ
การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายขอ้มูลข่าวสารของราชการ
และการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารตามบทบัญญัตขิอง
กฎหมายให้แกบุ่คลากรในหน่วยงาน    
 (๑) หน่วยงานมกีารจัดอบรมให้
ความรู้เกีย่วกับกฎหมายขอ้มูลข่าวสาร
ของราชการแกบุ่คลากรในหน่วยงาน  
             มีการจดัอบรม 
   ไม่มีการจดัอบรม เพราะ 
................................................................ 
................................................................ 
 (๒) หน่วยงานมกีารส่งบุคลากร
ในหน่วยงานเข้าอบรมเกีย่วกับกฎหมาย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
             มีการส่งไปอบรม 
    ไม่มกีารส่งไปอบรม เพราะ 
................................................................ 
................................................................ 

๘.๒ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกีย่วกับ
ผลการปฏิบัติตามกฎหมายขอ้มูล
ข่าวสารของราชการโดยเฉพาะการ
จัดตั้งศูนยข์้อมลูตามมาตรา ๙ ให้
ประชาชนรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 
เช่น ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ
บอร์ดประชาสัมพันธ ์อย่างน้อย  
๕ ช่องทาง ได้แก ่

    
 
 
๘.๑ หลักฐาน 
ได้แก่ 
 - ภาพถ่าย 
 - บันทึกเสนอ
โครงการ   
เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘.๒ หลักฐาน 
เช่น แผ่นพับ 
เสียงตามสาย 
เว็บไซต์ ตัวว่ิง 
หน่วยเคลื่อนที่ 
วารสาร บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 
เป็นต้น 



 ๑๒ 

ลําดับที ่ เกณฑ์มาตรฐาน 
การตรวจประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

สิ่งที่ต้องปรับปรุง หมายเหตุ 

  ๑. .................................. 
  ๒. .................................. 
  ๓. ……………………….......... 
  ๔. ……………………………… 
  ๕. ……………………………… 

๙. มีการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ในพ้ืนที่ให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง/ออกหน่วย
เคลื่อนที่เพ่ือเผยแพร่เก่ียวกับ
กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ 

   ต้องมีการจัด
อบรมอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง 
โดยต้องมี
หลักฐานเอกสาร
การจัดอบรม 
เช่นการออก
พ้ืนที่พบปะ
ประชาชน
เพ่ือให้ความรู้ 
เกี่ยวกับกฎหมาย
ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ
พร้อมภาพ 
ประกอบ 

๑๐. แผนการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ ประกอบด้วยประเด็นสําคัญ 
ดังนี ้

๑๐.๑ มีแผนการพัฒนาศูนย์ขอ้มูล
ข่าวสารของราชการอย่างตอ่เนื่อง 
โดยมีการปฏิบตัิตามแผนอย่างเป็น
รูปธรรมชัดเจน 

๑๐.๒ มีการนําเสนอผลการดาํเนินการ
ตามแผนเพื่อประกอบการพิจารณา
ของผู้บริหาร 

 
 

 
 
 

 

   
 
 

๑๐.๑ หลักฐาน
มีแผนและ
รายงานการ
ปฏิบัติตามแผน 
๑๐.๒ หลักฐาน 
คือมีบันทึก
เรียนผู้บริหาร
เพ่ือนําเสนอ 
ที่ประชุมหรือ
ประกอบการ
พิจารณา 

๑๑. ไม่มีการร้องเรียนกรณีฝ่าฝืนไม่
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  

   ตรวจสอบจาก
ระบบข้อมูล
ของ สขร. 



 ๑๓ 

ลําดับที ่ เกณฑ์มาตรฐาน 
การตรวจประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

สิ่งที่ต้องปรับปรุง หมายเหตุ 

๑๒. 
 

ไม่มีการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามคําส่ังของ
คณะกรรมการฯ ที่ส่ังตามมาตรา ๓๒ 
(ถ้าม)ี  
       - หน่วยงานมกีารปฏิบัติตาม
คําส่ังของคณะกรรมการฯ ที่ส่ังตาม
มาตรา ๓๒  
   มี (ตรวจดูเอกสาร
หลักฐานจาก สขร.) 
   ไม่มี   เพราะ 
................................................................ 
................................................................ 

   มาตรา ๓๒ ให้
คณะกรรมการ
มีอํานาจเรียก
ให้บุคคลใดมา
ให้ถ้อยคําหรือ
ให้ส่งวัตถุ 
เอกสาร หรือ
พยานหลักฐาน
มาประกอบ 
การพิจารณาได้ 

๑๓. มีการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการ ณ  
จุดบริการศูนย์ข้อมูลขา่วสารของ
ราชการ โดยผลการสํารวจความ 
พึงพอใจของประชาชนอยู่ในระดับ
พอใจขึ้นไป 
 

 
 
 
 

  มีข้อมูลการ
สํารวจความ
พึงพอใจและ 
มีผลการสํารวจ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
อยู่ในระดับ
พอใจขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ ๖๐ 

๑๔. มีคู่มือในการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เพื่อเป็น 
องค์ความรูใ้นการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ศูนยข์อ้มูลข่าวสารของ
ราชการของหนว่ยงานต้นแบบ 
๑๔.๑ มีคู่มือของหน่วยงาน 
ในการปฏิบัติงานขึ้นมาใช้  
๑๔.๒ มีคู่มือของสํานกังาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ  

    

๑๕. มีการแลกเปลีย่นข้อมลูข่าวสาร
ระหว่างหน่วยงาน/องค์กร 
ที่เก่ียวข้อง/ศึกษาดูงาน 

   หลักฐานคือ
หนังสือขอ
ความอนุเคราะห์
ในเรือ่งเก่ียวกับ
ข้อมูลข่าวสาร
ที่ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของ
หน่วยงาน 

 คะแนนรวม ๓๐๐    



 ๑๔ 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 ลงช่ือ .................................................................. ลงช่ือ ................................................................... 

 (_____________________________)                     (_____________________________) 

 ตําแหน่ง ............................................................. ตําแหน่ง ............................................................... 

                     ผู้ตรวจการประเมิน                                            ผู้รับการประเมิน 

               วันที่........./.........../........                                       วันที่........./.........../........ 
 


