แบบรายงานการติดตามประเมินผลของหน่วยงานรัฐ
ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
---------------------------------ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานรัฐที่รายงาน
๑. ชื่อหน่วยงาน กระทรวง/จังหวัด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
๒. ส่วนงานที่รับผิดชอบงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของหน่วยงานนี้
 สำนัก/กองกฎหมาย
 สำนัก/กอง/ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 สำนักบริหารทั่วไป/กองกลาง
 สำนัก/กอง/ฝ่ายนโยบายและแผน
 สำนัก/กอง/ฝ่ายสารสนเทศ
 อื่นๆ (ระบุ) ..........................................
๓. เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 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
(เผยแพร่ https://web2012.hrdi.or.th/public/files/operations/Information-workgroup.pdf)

๕. URL ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
 มี คือ http://www.oic.go.th/infocenter5/599/#
 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

1

มาตรา ๗ หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลข่าวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา คือ ๗ (๑) โครงสร้างและการจัดการ
๗ (๒) สรุปอำนาจหน้าที่ ๗ (๓) สถานที่ติดต่อ ๗ (๔) กฎ มติ ครม.ข้อบังคับฯ
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๑

๑.๒ การจัดแสดงข้อมูลตามมาตรา ๗ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ไว้เผยแพร่ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
 ดำเนินการแล้ว โดยจัดแสดง
 ครบทั้งมาตรา ๗ (๑) - (๔)
 มาตรา ๗ (๑) – (๓)
 ไม่ครบ ไม่จัดแสดงอนุมาตราใด เพราะอะไร ...............................................
 อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะเสร็จภายใน ........................................................
 ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ................................................................................
๒. การปฏิบัติตามมาตรา ๙2
๒.๑ การจัดแสดงข้อมูลตามมาตรา ๙ (๑) – (๗)
 ดัชนีประจำแฟ้มมาตรา ๙ (๑) – (๗)
 มีครบทุกอนุมาตรา (ระบุจำนวนแฟ้ม) ..........7 แฟ้ม....................
 มีไม่ครบ (ระบุอนุมาตราที่ไม่มี) .....................................................
 ข้อมูลตามมาตรา ๙ (๑) – (๗)
 มีครบ  มีไม่ครบ  อนุมาตราที่ไม่ได้จัดแสดงข้อมูล คือ ๙ (๖) ๙ (๗)
อนุมาตรา
๙ (๖) สัญญาสัมปทาน
๙ (๗) มติ ครม./มติคณะกรรมการ

หมายเหตุ
ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้สัมปทาน
ยังไม่ได้มีการดำเนินการ

 ยังไม่ได้จัดแสดงเลย เนื่องจาก ...............................................................................
๒.๒ การแสดงข้อมูลผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือน ตามแบบ สขร. ๑
 ครบ ๑๒ เดือนย้อนหลัง (จัดแสดงเดือน .....ถึงเดือน.....) .....................................
 ไม่ครบ ๑๒ เดือนย้อนหลัง (จัดแสดงเดือน .....ถึงเดือน.....) ...................................
 ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก
๒.๓ การจั ด แสดงข้ อมู ล ตามเกณฑ์ ม าตรฐานความโปร่ งใสและตั วชี้ วั ดความโปร่ งใสของหน่ วยงาน
(การจัดหาพัสดุ การให้บริการประชาชน การบริหารงาน การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการติดตามประเมินผล)

 ดำเนินการแล้ว
 จัดแสดงข้อมูลไม่ครบ ๖ ข้อ (๓๖ ข้อย่อย)
 มีข้อมูลแต่จัดแสดงไม่ครบ
 ข้อมูลที่ไม่สามารถจัดแสดงได้ คือ (เช่น ข้อ ๑ (๘) เป็นต้น)
๑(๗) ๑(๘) ๒(๗) ๔(๔) ๔(๕) ๕(๕) ๕(๖) ๖(๔)

2 มาตรา ๙ ภายใตบังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขา

ตรวจดูได 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 สอบราคาฯ ๙ (๘) สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง (แบบ สขร.๑) ๙ (๘) สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ๙ (๘) เกณฑ์มาตรฐานความ
โปร่งใสฯ ๙ (๘) งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ ๙ (๘) สาธารณะประโยชน์ ๙ (๘) รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม และสัญญาอื่นๆ (สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง)
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๒

อนุมาตรา
หมายเหตุ
ข้อ ๑ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดหาพัสดุ
๑(๗) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน มีการเสนอรายงานการตรวจสอบในที่ประชุม
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ
๑(๘) รายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานหรือผล มีการเสนอรายงานการตรวจสอบของสำนักงาน
การตรวจสอบของสํานัก งานคณะกรรมการตรวจ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินในที่ประชุมคณะ
เงินแผ่นดิน
บริหาร แต่ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชน ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
กับ การให้บริการประชาชน
๒(๗) รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ มีการเสนอรายงานในที่ประชุม
ระบบควบคุ ม ภายในที่ จั ด ทํ าโดยผู้ ควบคุ ม หรือ ผู้
- คณะกรรมการตรวจสอบ
ตรวจสอบภายใน
- คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ
ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของ
หน่วยงาน
๔(๔) รายงานการวิ เ คราะห์ ห รื อ รายงานการ มีการเสนอรายงานในที่ประชุม
ประเมิ น ผลการใช้ จ่ า ยงบประมาณประจํ า ปี ใ น
- คณะกรรมการตรวจสอบ
ภาพรวมของหน่ วยงาน รวมทั้ง ผลการวิเคราะห์
- คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ
ผลสัมฤทธิ์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนงานและโครงการต่ าง ๆ ที่
จัด ทํ าโดยผู้ ค วบคุม หรือ ผู้ ต รวจสอบภายในของ
หน่วยงาน
๔(๕) รายงานผลการตรวจสอบการใช้ จ่ า ยเงิ น มีการเสนอรายงานในที่ประชุม
งบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงิน
- คณะกรรมการตรวจสอบ
แผ่นดิน
- คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ
ข้อ ๕ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของ
หน่วยงาน
๕(๕) หลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน มีหลักเกณฑ์ และมีรายงาน โดยกลุ่มงานบริหาร
ประจําปีของบุคลากรในหน่วยงาน
ทรัพยากรมนุษย์ แต่ยังไม่มีการเปิดเผย
๕(๖ ) รายงานการประเมิ น ผลเกี่ ยวกั บการ มีหลักเกณฑ์ และมีรายงาน โดยกลุ่มงานบริหาร
ดํ า เนิ น การตามหลั ก เกณฑ์ ก ารให้ คุ ณ ให้ โ ทษต่ อ ทรัพยากรมนุษย์ แต่ยังไม่มีการเปิดเผย
บุคลากรและรายงาน การประเมินผลเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของบุคลากรใน
หน่วยงาน
ข้อ ๖ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ หน่วยงาน
๖(๔) รายงานการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน มีการเสนอรายงานในที่ประชุม
ประจําปีของหน่วยงานที่จัดทําโดยผู้ควบคุมหรือผู้
- คณะกรรมการตรวจสอบ
ตรวจสอบภายใน รวมทั้ ง รายงานหรื อ ผลการ
- คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ
ตรวจสอบของสํานัก งานคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินหรือหน่วยงานภายนอกอื่นที่มีหน้าที่ในการ
ติดตามประเมิ นผลการปฏิ บั ติงานของหน่ วยงาน
ตามกฎหมายหรือตามมติคณะรัฐมนตรี

 จัดแสดงข้อมูลครบ ๖ ข้อ
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๓

 อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน .................................................
 ยังไม่ได้ดำเนินการเลย เนื่องจาก ............................................................................
๒.๔ การจัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ (ชื่อเรื่อง รายชื่อผู้ทำวิจัย จำนวนเงินตาม
สัญญาจ้าง และระยะเวลาทำวิจัย และข้อมูลเกี่ยวกับที่สาธารณะประโยชน์ (ทะเบียนที่ดิน หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
เอกสารแสดงที่ตั้ง)
ก. งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ  มีแสดง  ไม่มี
ข. ที่สาธารณประโยชน์
 มีแสดง  ไม่มี
๒.๕ การจัดแสดงข้อมูลประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มี
การอนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
 ดำเนินการแล้ว
 ครบ ทั้ง ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะฯ และสัญญาฯ
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป และประกาศผลผู้ชนะ ไม่มีสัญญาฯ
 สัญญาฯ ไม่มีประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะฯ
 ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก....................
๒.๖ การให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์
 จัดเก็บสถิติผู้มาใช้บริการในรอบ ๑ ปี มีจำนวน .... 1,263......ราย
 ไม่ได้จัดเก็บสถิติ
๓. การปฏิบัติตามมาตรา ๑๑
๓.๑  ในรอบ ๑ ปี มีผู้มาใช้สิทธิขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะเรื่อง เฉพาะรายที่มิได้จัดเตรียมไว้ที่ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร (ขอตามมาตรา ๑๑) จำนวน ................. ราย
 ไม่มีผู้มาขอ และหรือไม่ได้จัดเก็บสถิติ
๓.๒ สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านระบบต่าง ๆ ในรอบ ๑ ปีงบประมาณ (ประมาณการ)
 โทรศัพท์ ................................................... ราย
 โทรสาร ..................................................... ราย
 E-mail ....................................................... ราย
 อื่นๆ ....ผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์............... (ระบุ) ....... 1,263............. ราย
 ไม่ได้เก็บสถิติ
๔. หน่วยงานมีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ หรือมีคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้างของ
ผู้มีประโยชน์ได้เสียตามมาตรา ๑๗ หรือไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลง/ลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามที่ขอ
 ในรอบปีที่ผ่านมา หน่วยงานได้มีการปฏิเสธ/ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
จำนวน ....................... ราย
โปรดระบุรายชื่อข้อมูลข่าวสารที่ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร/ไม่รับฟังคำคัดค้าน/ไม่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
๑. ........................................................................................
๒. .......................................................................................
๓. .......................................................................................
 ไม่มีการปฏิเสธ
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๕. การปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ (๓) เกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ซึ่งหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม เช่น
ประเภทของบุคคลที่เก็บข้อมูลไว้ เป็นต้น
 ดำเนินการแล้ว
เล่มที่ ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๙๔ ง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
(ระบุเล่ม/ตอน/วันเดือนปี ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
 อยู่ระหว่างดำเนินการโดย ...............................................................................................
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ................................................................................................
 ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ..........................................................................................
๖. การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ ให้เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน (๑ ปีย้อนหลัง)
 ดำเนินการแล้ว  ไม่ได้ดำเนินการ (ทั้งนี้ จะประสานงานกลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
เพื่อดำเนินการดังกล่าว)
 อยู่ระหว่างดำเนินการโดย ...............................................................................................
คาดว่าจะดำเนินการเมื่อ ................................................................................................
๗. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ปัญหา
ที่มากที่สุดของหน่วยงาน เลือก 1 ข้อ)
 ผู้บริหารหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญว่าต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติขาดความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัตินี้
 ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน  ขาดแคลนงบประมาณดำเนินการ
 ปัญหาอื่นๆ (ระบุ) ..........................................................................................................
๘. แผนการดำเนินงานในอนาคต
(โปรดระบุแผนงาน/โครงการที่จะดำเนินงานต่อไปเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค รวมถึงการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ถ้าไม่มีแผนงาน/โครงการ ให้ระบุว่า “ไม่ม”ี )
 ไม่มี  มี แผนงาน/โครงการ ได้แก่ ปรับแนวทางการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมมาตรฐาน
ยิ่งขึ้น การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
๙. ข้อเสนอแนะและความต้องการสนับสนุนของหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติฯ
............................................................................................................................. ........................................
..............................................................................................................................................................................
๑๐. ท่านคิดว่า บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญติข้อมูลข่าวสารฯ เพียงพอต่อการบังคับใช้กฎหมายหรือไม่
 เพียงพอ  ไม่เพียงพอ ควรเพิ่มในเรื่อง ……………………............…………..............
……………………………………………………………………………………….…………………………………….............……...............
……………………………………………………………………………………………………………………………...........………...............
(นางสาวจิรนันท์ อินทรกำเนิด)
ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้รายงาน
โทรศัพท์/โทรสาร 053-328496-8 ต่อ 1211, 091-0719206
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