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กําหนดการ 
การสัมมนาเชงิปฏิบัติการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ณ ห้องประชมุ ชั้น ๓ อาคาร ๑ และห้องศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคาร ๖  
วิทยาลัยเทคนคินครนายก จังหวัดนครนายก 

วันจันทรท์ี่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ 
________________ 

ภาคเชา้ 

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 

๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก หรือผู้แทน กล่าวเปิดการสัมมนา 

    - ผู้อํานวยการส่วนนโยบายและวิเคราะห์ กล่าวรายงาน 

๐๙.๑๕ - ๑๒.๑๕ น. บรรยาย “การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
    ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และแนวทางในการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
    ทางกายภาพ” 

    โดย นางภัคพิชา  จันทรศิริ ผู้อํานวยการส่วนนโยบายและวิเคราะห์ 
          สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ภาคบ่าย 

๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. บรรยายและฝึกปฏิบัติ “แนวทางในการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
    ทางอิเล็กทรอนิกส์” โดยการใช้ template ของสํานักงานคณะกรรมการ
    ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยวิทยากรจากสํานักงานคณะกรรมการข้อมูล
    ข่าวสารของราชการ (แบ่งกลุ่ม) 
     

________________ 

หมายเหตุ  ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. รับประทานอาหารว่าง 

  ๑๒.๑๕ - ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน  

 

 

 

 
 

 



เกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(เกณฑ์มาตรฐาน)  

ชื่อหน่วยงาน ................................................................................ จังหวัด........................................................ 

ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ท าการประเมิน............................................................... โทร.  ................................................... 

ที ่ หัวข้อ มาตรฐาน 
คะแนน 

มี ไม่มี 
๑ URL ศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร

อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน  
(๑ คะแนน) 

มี URL ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน 
ที่สามารถสืบค้นได้ทางเว็บไซต์ คือ ………………………………….. 
 ............................................................................................... 

  

๒ การจัดท าดัชนี 
(๒๐ คะแนน) 

๒.๑  ดัชนีรวม (รวม ๒ คะแนน) 
       -  มาตรา ๗ (๑ คะแนน) 
       - มาตรา ๙ (๑ คะแนน) 
๒.๒  ดัชนีประจ าแฟ้ม  (๑ คะแนน/อนุมาตราหรือประกาศ รวม 
๑๘ คะแนน)      
        -  มาตรา ๗ (๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรฯ 
        -  มาตรา ๗ (๒) สรุปอ านาจหน้าที่ฯ 
        -  มาตรา ๗ (๓) สถานที่ติดต่อฯ 
        -  มาตรา ๗ (๔) กฎ มติ ครม. ข้อบังคับ ค าสั่ง ฯลฯ 
        -  มาตรา ๙ (๑) ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยฯ 
        -  มาตรา ๙ (๒) นโยบายหรือการตีความฯ 
        -  มาตรา ๙ (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณฯ 
        -  มาตรา ๙ (๔) คู่มือหรือค าสั่งฯ 
        -  มาตรา ๙ (๕) สิ่งพิมพ์ได้มีการอ้างถึงตาม ม. ๗ วรรค ๒ 
       -  มาตรา ๙  (๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาผูกขาดตัดตอนหรือ
สัญญาร่วมทุนฯ 
        -  มาตรา ๙ (๗) มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการฯ 
        -  มาตรา ๙ (๘) ประกาศประกวดราคา สอบราคา 
        - มาตรา ๙ (๘) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. ๑ 
        -  มาตรา ๙ (๘) สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
        - มาตรา ๙ (๘) เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและ
ตัวชี้วัดความโปร่งใส 
      - มาตรา ๙ (๘) งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ 
       -  มาตรา ๙ (๘) ที่สาธารณประโยชน์ 
       -  สัญญาอื่น ๆ (สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง) 

  

๓ การน าข้อมูลข่าวสารเข้าแฟ้ม
ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ 
ในศูนย์ข้อมูลข่ าวสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
(๔๓ คะแนน) 

มาตรา ๗ (๑) โครงสร้าง การจัดองค์กรในการด าเนินงาน  
(๑ คะแนน/ประกาศ เรื่อง โครงสร้าง การจัดองค์กรฯ) 
มาตรา ๗  (๒) สรุปอ านาจหน้าที่  {๑ คะแนน/ประกาศ ตาม ม. ๗ (๒)} 
มาตรา ๗ (๓) สถานที่ติดต่อ {๑ คะแนน/ประกาศ ตาม ม. ๗ (๓)} 
มาตรา ๗ (๔) กฎ มติ ครม. ข้อบังคับ ค าสั่ง ฯลฯ 

  



ที ่ หัวข้อ มาตรฐาน 
คะแนน 

มี ไม่มี 
      -  (๑ คะแนน/ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) 
      -  (๒ คะแนน/๑ เรื่องข้ึนไป) 
มาตรา ๙ (๘) ประกาศที่ ๔  เกณฑ์มาตรฐาน ความโปร่งใส 
และตัวชี้วัดความโปร่งใส  
 ข้อ ๑  การจัดหาพัสดุ (๘ ข้อๆ ละ ๑ คะแนน) 

(๑) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับการ
จัดหาพัสดุ 

(๒) แผนการจัดหาพัสดุ 
(๓) รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารประกวด

ราคาตาม ม. ๙ (๘) ในแต่ละโครงการ/รายการ 
(๔) ผลการจัดหาพัสดุแต่ละโครงการ/รายการ 
(๕) สรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน 

ตาม ม.๙ (๘) 
(๖) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปี 
(๗) รายงานของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ

การจัดหาพัสดุ 
(๘) รายงานการตรวจสอบของ สตง.  

         ข้อ ๒  การให้บริการประชาชน (๗ ข้อๆ ละ ๑ คะแนน) 
(๑) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการ

ประชาชนของหน่วยงาน 
(๒) คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้

หลักเกณฑ์ ตาม (๑) 
(๓) ข้อมูลเชิงสถิติ เกี่ยวกับการให้บริการ

ประชาชน 
(๔) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจใน

การให้บริการประชาชน 
(๕) หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหากรณี

ที่มีการร้องเรียนการให้บริการ 
(๖) รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน 
(๗) รายงานการประเมินผลการให้บริการ โดย

ผู้ตรวจสอบภายใน 
         ข้อ ๓  การบริหารงานของหน่วยงาน (๖ ข้อ  ๆละ ๑ คะแนน) 

(๑) โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ตามกฎหมายจัดตั้ง/กฎหมายอ่ืน 

(๒) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน 
(๓) แผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงาน 



ที ่ หัวข้อ มาตรฐาน 
คะแนน 

มี ไม่มี 
(๔) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และข้ันตอน

การปฏิบัติ งานที่บุคลากรต้องใช้ เป็น
แนวทางด าเนินงาน 

(๕) คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ 
ตาม (๔) 

(๖) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี   

         ข้อ ๔  การบริหารงบประมาณ (๕ ข้อๆ ละ ๑ คะแนน) 
(๑) แผนงาน โครงการและงบประมาณ

ประจ าปีของหน่วยงาน 
(๒) หลักเกณฑ์และตัวชีว้ัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่าย

งบประมาณแต่ละแผนงาน/โครงการ 
(๓) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผลสัมฤทธิ์การด าเนินการ จ าแนกตาม
แผนงาน/โครงการของผู้ตรวจสอบภายใน 

(๔) รายงานการวิเคราะห์/ประเมินผลการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปีในภาพรวมของ
หน่วยงาน โดยผู้ตรวจสอบภายใน 

(๕) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของ สตง. 

         ข้อ ๕  การบริหารงานบุคคล  (๖ ข้อๆ ละ ๑ คะแนน) 
(๑) หลักเกณฑ์การคัดเลือก/สรรหาบุคลากร 

ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง 
(๒) รายงานผลการคัดเลือก/สรรหา 
(๓) มาตรฐานทางจริยธรรม/จรรณยาบรรณ

ของบุคลากร และผลการประเมินแต่ละ
รอบปีงบประมาณ 

(๔) หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้คุณให้โทษ
ต่อบุคลากรในหน่วยงาน 

(๕) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีของบุคลากร 

(๖) รายงานการประเมินผลตามหลักเกณฑ์ 
ข้อ (๔) และข้อ (๕) 

         ข้อ ๖  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน (๔ ข้อๆ ละ ๑ คะแนน)  

(๑) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 



ที ่ หัวข้อ มาตรฐาน 
คะแนน 

มี ไม่มี 
(๒) รายงานของผู้ตรวจสอบภายในจ าแนก

ตามแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติ
งานประจ าปี 

(๓) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีของหน่วยงาน 

(๔) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีของหน่วยงานที่จัดท าโดย 
ผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งผลการ
ตรวจสอบของ สตง. 

สัญญาอ่ืนๆ (สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง) 
       - (๑ คะแนน/ไม่มีภารกิจที่เก่ียวข้อง) 
       -  (๒ คะแนน/๑ สัญญาขึ้นไปและครบตามผลการ
พิจารณาตามประกาศประกวดราคาฯ) 

๔ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน ที่ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์  
(๒ คะแนน) 

๔.๑  มีช่องทาง (๑ คะแนน) 
๔.๒  สรุปผล (๑ คะแนน) 
 

  

๕ การส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการ
ศูนย์ข้อมูลข่ าวสารฯ ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (๒ คะแนน) 

๕.๑  มีการส ารวจ (๑ คะแนน) 
๕.๒ สรุปผล (๑ คะแนน) 
 

  

๖ สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(๒ คะแนน) 

๖.๑ มีการจัดเก็บสถิติ (๑ คะแนน) 
๖.๒  สรุปผล (๑ คะแนน) 
 

  

                                              รวมคะแนนทั้งหมดได้ =                 คะแนน 

หมายเหตุ  :  ๑. เกณฑ์มาตรฐาน มีคะแนนรวม  = ๗๐  คะแนน  
                ๒. หน่วยงานของรัฐต้องมีคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ คือ ๓๕ คะแนน 
 ๓. รายการใดที่หน่วยงานฯ ไม่มีข้อมูลข่าวสารที่จัดแสดง ให้พิมพ์ว่า “ไม่มีภารกิจที่เก่ียวข้อง” ในดัชนี
ประจ าแฟ้มทุกอนุมาตรา/ประกาศ/หัวข้อ 


