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ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริการสารสนเทศและสื่อสารองค์กร
ผู้สรุปบทเรียน : นางสาวจุฑามาศ เกษมสุขสถาพร ตาแหน่ง บรรณารักษ์ชานาญการ
กลุ่มบริการสารสนเทศและสื่อสารองค์กร
ประเภทผลงาน : องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

สรุปบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง “รูปแบบการดาเนินงานเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ”
ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการประปานครหลวง
เมื่อวัน ที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายวินัย รอดไทร เลขานุการกรม นาทีม คณะทางานศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของราชการกรมอนามัย (เฉพาะส่วนกลาง) รวมทั้งสิ้น 18 คน เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การประปานครหลวง โดยมี นางเมธาวี สุชาติล้าพงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สานักผู้ว่าการ) และทีมคณะผู้บริหารให้
การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ซึ่งการประปานครหลวงเป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการโดดเด่น 3 ปีซ้อน (พ.ศ.2562 - 2564) และเป็นเพียงหน่วยงานเดียวที่ได้รับรางวัลระดับโล่ทองแดง
(พ.ศ.2564) วัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงานเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ในการดาเนินงาน
ด้ า นศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ รวมถึ ง เป็ น การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านให้ เ ป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก ดังนี้
1. การดาเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการประปานครหลวง
1.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของการประปานครหลวง ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
- ข้อมูล ข่าวสารตามมาตรา 7 ประชาชนมีสิทธิ์ได้รู้ข้อมูล ข่าวสารขององค์กรตามมาตรา 7 เช่น
โครงสร้าง อานาจหน้าที่ สถานที่ติดต่อของหน่วยงาน เป็นต้น
- ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ประชาชนมีสิทธิ์ตรวจดูข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานตามมาตรา 9 เช่น
นโยบาย แผนงาน คู่มือ คาสั่ง ผลการพิจารณา เป็นต้น
- ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 11 ข้อมูลตามที่ประชาชนร้องขอ

-21.2 การด าเนิน งานตามหลักเกณฑ์ที่ทางสานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
(สขร.) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีกาหนด รวมถึงเกณฑ์การประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการโดดเด่น
- ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กปน. จานวน 2 ครั้งต่อปี
- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แก่เจ้าหน้าที่ กปน.
- เข้าร่วมฝึกอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- เข้าศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอื่น
- ปรับปรุงดัชนีข้อมูลข่าวสารในการสืบค้นข้อมูลของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กปน. ให้เป็นปัจจุบัน
และสะดวกต่อการค้นหาข้อมูลทั้งทางกายภาพและอิเล็กทรอนิกส์
- สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กปน. เพื่อนามาปรับปรุงการให้บริการ
ให้ดียิ่งขึ้น
- รายงานสรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กปน. เป็นประจาทุกปี
- รายงานผลการปฏิ บั ติ ต าม พ.ร.บ.ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540 ต่ อ สขร. และ
กระทรวงมหาดไทย
2. การเผยแพร่ความรู้ด้าน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
การประปานครหลวง มีการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ แผ่นพับ, ป้าย Hand drop, Roll up, บทความ และลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้
ด้าน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้แก่ประชาชน

-33. การจัดส่งข้อมูลประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น
แนวทางการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อส่งเข้าประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดดเด่น
1. ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กปน. ซึ่งมีความสอดคล้องกับเกณฑ์ประเมิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ทั้งเกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์ขั้นสูง
2. ทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่ครอบครองข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 7
และมาตรา 9 เพื่อนามาเปิดเผยในศูนย์ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมิน
3. ทาหนังสือขอทราบคะแนนจาก สขร. เพื่อนามาเปรียบเทียบและวิเคราะห์หาสาเหตุว่าไม่ผ่าน
เกณฑ์เพราะเหตุใด พร้อมหาแนวทางปรับปรุง เพื่อให้ได้คะแนนเพิ่มขึ้น
4. ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอื่น เพื่อนามาพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานด้าน
ข้อมูลข่าวสารและวิธีการส่งข้อมูลเข้าประกวด

เกณฑ์ประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี พ.ศ. 2565
- เกณฑ์มาตรฐาน 200 คะแนน (ต้องได้ 140 คะแนนขึ้นไป จึงจะพิจารณาเกณฑ์ขั้นสูง)
- เกณฑ์ขั้นสูง 100 คะแนน (ต้องได้คะแนน ตั้งแต่ 85 คะแนนขึ้นไป)

สานักงานเลขานุการกรม
กลุ่มบริการสารสนเทศและสื่อสารองค์กร

กรมอนามัยเข้าศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารการประปานครหลวง

เมื่ อ วั น ที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายวิ นั ย รอดไทร เลขานุ ก ารกรม น าที ม
คณะทางานฯ รวมทั้งสิ้น 18 คน เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการประปานครหลวง
โดยมี นางเมธาวี สุชาติล้าพงศ์ ปู้ช่วยปู้ว่าการ (สานักปู้ว่าการ) และทีมคณะปู้บริหารให้
การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ซึ่งการประปานครหลวงเป็นหน่วยงานที่ได้รับ
รางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น 3 ปีซ้อน (พ.ศ.2562 - 2564) และเป็น
เพียงหน่วยงานเดียวที่ได้รับรางวัลระดับโล่ทองแดง วัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงานเพื่อ
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ในการดาเนินงานด้านศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ รวมถึ ง เป็ น การพั ถ นาประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านให้ เป็ น ไปตาม
พระราชบัฌฌัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

