แบบรายงานการติดตามประเมินผลของหน่วยงานรัฐ
ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตขิ ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)
---------------------------------ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานรัฐที่รายงาน
๑. ชื่อหน่วยงาน กระทรวง/จังหวัด
สถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ ที่สงู (องค์การมหาชน)
๒. ส่วนงานที่รบั ผิดชอบงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของหน่วยงานนี้
 สำนัก/กองกฎหมาย
 สำนัก/กอง/ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 สำนักบริหารทั่วไป/กองกลาง
 สำนัก/กอง/ฝ่ายนโยบายและแผน
 สำนัก/กอง/ฝ่ายสารสนเทศ
 อื่นๆ (ระบุ) ..........................................
๓. เจ้าหน้าที่ผดู้ ูแลงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ชื่อเจ้าหน้าที่กำกับดูแล
นางสาวศศิธร พำนัก
ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
โทรศัพท์
053-328496-8 ต่อ 1205
E-mail
SASITORNP@HRDI.OR.TH
ชื่อเจ้าหน้าที่จัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหน่วยงาน
นางสาวจิรนันท์ อินทรกำเนิด
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทรศัพท์
053-328496-8 ต่อ 1211, 091-0719206
E-mail
JIRANUNIN@HRDI.OR.TH
๔. การแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงาน  มี  ไม่มี
https://web2012.hrdi.or.th/public/files/operations/Information-workgroup.pdf
๕. URL ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
 มี คือ oic.go.th/infocenter5/599/ หรือ hrdi.or.th/operations/InformationAct
 ไม่มี
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑. การปฏิบัติตามมาตรา ๗1
๑.๑ การส่งข้อมูลตามมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
 ดำเนินการและจัดแสดงในศูนย์ข้อมูลแล้ว (ระบุเล่ม/ตอน/วันเดือนปี ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
เล่มที่ 130 ตอนพิเศษ 82ง 8 กรกฎาคม 2556
 อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะเสร็จภายใน
………………............................................................................................
 ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑.๒ การจัดแสดงข้อมูลตามมาตรา ๗ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ไว้เผยแพร่ ณ หน่วยงาน
 ดำเนินการแล้ว โดยจัดทำเป็นแฟ้มจำแนกข้อมูลมาตรา ๗(๑)(๒)(๓) และ (๔)
 จัดทำเป็นแฟ้มข้อมูลรวมตามมาตรา ๗
 อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะเสร็จภายใน ........................................................
 ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ................................................................................

1 มาตรา ๗ หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา คือ ๗ (๑) โครงสร้างและการจัดการ ๗ (๒)

สรุปอำนาจหน้าที่ ๗ (๓) สถานที่ติดต่อ ๗ (๔) กฎ มติ ครม.ข้อบังคับฯ
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๑

๒. การปฏิบัติตามมาตรา ๙2
๒.๑ การจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร
 จัดศูนย์ตรวจดูข้อมูลข่าวสารไว้โดยเฉพาะ (ระบุสถานที่)
 จัดรวมไว้กับมุมหนึ่งของ (ระบุสถานที่) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน) อาคาร ๒ ชั้น ๒ ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.ฌมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 อยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะเสร็จภายใน
 ๑-๒เดือน
 3-4 เดือน
 อื่นๆ โปรดระบุ
 ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก
๒.๒ การจัดทำบัญชีรายการข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยจัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน oic.go.th/infocenter5/599/
 อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน
 ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก
๒.๓ การจัดให้มีข้อมูลตามมาตรา ๙ ไว้ให้ประชาชนสามารถดูได้โดยสะดวก
 ดำเนินการแล้ว
 มีข้อมูลครบถ้วน โดยจัดทำเป็นแฟ้มจำแนกข้อมูล โดยแบ่งข้อมูลเป็นแต่ละแฟ้ม/กลุ่ม
ตามแต่ละวงเล็บของมาตรา ๙
 จัดทำในรูปแบบอื่นๆ (ระบุ) จัดทำเป็นแฟ้มข้อมูลรวมตามมาตรา ๙
 มีข้อมูลไม่ครบถ้วน
 อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน .................................................
 ยังไม่ได้ดำเนินการเลย เนื่องจาก ............................................................................
๒.๔ การจัดเตรียมข้อมูลแสดงไว้ ณ ศูนย์ข้อมูลฯ ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ๙(๘)
ก. ประกาศประกวดสอบราคา
 มีแสดงไว้  ไม่มี
ข. ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 มีแสดงไว้  ไม่มี
๒.๕ ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.ใน website หน่วยงาน
 ดำเนินการแล้ว
 ถูกต้องตามแบบ สขร.๑
 มีข้อมูลย้อนหลัง
 ปรากฏในหน้าแรกของ website
 ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก อยู่ระหว่างการจัดทำรายงาน หากดำเนินการนำเข้าข้อมูลผ่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน
๒.๖ การให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน
 สถิติประชาชนผู้มาใช้บริการที่หอ้ งศูนย์ข้อมูลข่าวสารในรอบ ๑ ปี มีจำนวน ....๑......ราย
 ไม่ได้จัดเก็บสถิติ
2

มาตรา ๙ ภายใตบังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด คือ ๙ (๑) ผลการพิจารณา/คำวินิจฉัยฯ ๙ (๒) นโยบาย/การตีความ ๙ (๓) แผนงาน โครงการ งบฯ ๙
(๔) คู่มือ/คำสั่ง ๙ (๕) สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึงตาม ม.๗ วรรค ๒ ๙ (๖) สัญญาสัมปทาน ฯลฯ ๙ (๗) มติ ครม./มติคณะกรรมการ ๙ (๘) ประกาศประกวดราคา สอบ
ราคาฯ ๙ (๘) สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง (แบบ สขร.๑) ๙ (๘) สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ๙ (๘) เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ ๙ (๘) งานวิจัยที่ใช้เงิน งบประมาณ ๙ (๘)
สาธารณะประโยชน์ ๙ (๘) รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม และสัญญาอื่นๆ (สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง)
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๒

๓. การปฏิบัติตามมาตรา ๑๑
๓.๑  ในรอบ ๑ ปี มีผู้มาใช้สทิ ธิขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะเรื่อง เฉพาะรายที่มไิ ด้จัดเตรียมไว้ทศี่ ูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร (ขอตามมาตรา ๑๑) จำนวน .......๑.......... ราย
 ไม่ได้เก็บบันทึกข้อมูล
๓.๒ สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอื่นๆ ในรอบ ๑ ปีงบประมาณ (ประมาณการ)
 โทรศัพท์ ................................................... ราย
 โทรสาร ..................................................... ราย
 E-mail ....................................................... ราย
 อื่นๆ ....ผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์............... (ระบุ) ....... ๑๖๕............. ราย
 ไม่ได้เก็บบันทึกข้อมูล
๔. การใช้ดุลยพินิจตามมาตรา ๑๕
การปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในมาตรา ๑๕
 ในรอบปีที่ผา่ นมา หน่วยงานได้มีการปฏิเสธ/ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕
จำนวน ........๑......... ราย
โปรดระบุรายชื่อข้อมูลข่าวสารที่เคยปฏิเสธ
๑. ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง
๒. .......................................................................................
๓. .......................................................................................
 ไม่มีการปฏิเสธ
๕. การปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ (๓) เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ซึ่งหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม เช่น ประเภท
ของบุคคลที่เก็บข้อมูลไว้ เป็นต้น
 ดำเนินการแล้ว
เล่มที่ ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๙๔ ง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
(ระบุเล่ม/ตอน/วันเดือนปี ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
 อยู่ระหว่างดำเนินการโดย ...............................................................................................
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ................................................................................................
 ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ..........................................................................................
๖. การปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ (เอกสารประวัติศาสตร์) ของหน่วยงาน
 ดำเนินการแล้ว
 อยู่ระหว่างดำเนินการโดย ...............................................................................................
คาดว่าจะดำเนินการเมื่อ ................................................................................................
 ไม่มีเอกสารประวัติศาสตร์
๗. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ปัญหาที่มาก
ที่สุดของหน่วยงาน เลือก 1 ข้อ)
 การไม่ให้ความสำคัญของผูบ้ ริหารหน่วยงาน
 เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัติขาดความรู้ความเข้าใจกฎหมาย
 ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบตั ิงาน
 ขาดแคลนงบประมาณดำเนินการ
 ปัญหาอื่นๆ (ระบุ) ..........................................................................................................
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๓

๘. แผนการดำเนินงานในอนาคต
 ไม่มี  มี แผนงาน/โครงการ ได้แก่ ปรับโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของคณะทำงาน - สร้าง
ความเข้าใจด้าน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร กับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร - สร้างกระบวนการเพื่อให้ได้ข้อมูลตาม พรบ. กำหนด
๙. ข้อเสนอแนะ และความต้องการสนับสนุนของหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
๑๐. หน่วยงานท่านเห็นว่าจากผลการบังคับใช้กฎหมายที่ผ่านมาสมควรหรือยังที่ต้องการปรับปรุงพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และต้องแก้ไขในประเด็นใดบ้าง
 ยังไม่ควรปรับปรุง  ต้องปรับปรุงโดย ……………………............…………..............
……………………………………………………………………………………….…………………………………….............……...............
…………………………………………………………………………………….…………..........…………………...………………...............
……………………………………………………………………………………………………………………………...........………...............
ตำแหน่ง

(นางสาวจิรนันท์ อินทรกำเนิด)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้รายงาน

โทรศัพท์/โทรสาร 053-328496-8 ต่อ 1211, 091-0719206

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2560
HIGHLAND RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE (PUBLIC ORGANIZATION)

๔

