แบบรายงานการติดตามประเมินผลของหน่ วยงานรัฐ
ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่ าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ในรอบปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕)
---------------------------------ส่ วนที่ ๑ ข้ อมูลพืน้ ฐานของหน่ วยงานรัฐทีร่ ายงาน
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
๑. ชื่อหน่วยงานรัฐที่รายงาน ..........................................................................................................
๒. ส่ วนงานที่รับผิดชอบดูแลงานตามพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ของหน่วยงาน
 กองนิติการ
 ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
 กองกลาง
 ฝ่ ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
สํานักสถิติพยากรณ์
 กองการเจ้าหน้าที่
 อื่นๆ (ระบุ) ..........................................
๓. เจ้าหน้าที่ผดู ้ ูแลงานตามพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (โปรดระบุ
ชื่อ/โทรศัพท์/โทรสาร ในการติดต่อ)
นางสาวสุ ครี ม กันไชย
ชื่ อเจ้ าหน้ าที่ ..............................................................................................................................................
๐ ๒๑๔๓๘๑๓๓
๐ ๒๑๔๑๗๕๐๒ ..................... โทรสาร ...........................................................................
โทรศัพท์ ........................................
าราชการกลุ่มบริ การและเผยแพร่ ข้อมูล สํานักสถิติพยากรณ์
ชื่ อเจ้ าหน้ าทีผ่ ้ ดู ูแลศูนย์ ข้อมูลข่ าวสารประจําหน่ วยงาน ข้.................................................................................
๐ ๒๑๔๑๗๕๐๐๐-๗๕๐๓
๐ ๒๑๔๓๘๑๓๓
โทรศัพท์ ...............................................................
โทรสาร............................................................................
๔. การแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงาน  มี  ไม่มี
๕. Web Site ของหน่วยงาน
www.nso.go.th
 มี คือ .............................................
 ไม่มี
ส่ วนที่ ๒ ข้ อมูลผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่ าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑. การปฏิบตั ิตามมาตรา ๗
๑.๑ การส่ งข้อมูลตามมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
 ดําเนินการแล้ว (ระบุเล่ม/ตอน/วันเดือนปี ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
เล่....................................................................................................................
ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๒๖ ง วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๗
 อยูร่ ะหว่างดําเนินการ คาดว่าจะเสร็ จภายใน
………………............................................................................................
 ส่ งไปรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

-๒๑.๒ การจัดข้อมูลตามมาตรา ๗ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ไว้เผยแพร่ ณ หน่วยงาน
 ดําเนินการแล้ว โดย
 จัดทําเป็ นแฟ้ มจําแนกข้อมูลตามมาตรา ๗ (๑) (๒) (๓) และ (๔)
 จัดทําเป็ นแฟ้ มข้อมูลรวมตามมาตรา ๗  อื่นๆ
 อยูร่ ะหว่างดําเนินการ คาดว่าจะเสร็ จภายใน ........................................................
 ยังไม่ได้ดาํ เนินการ เนื่องจาก ................................................................................
๒. การปฏิบตั ิตามมาตรา ๙
๒.๑ การจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูขอ้ มูลข่าวสาร
 ดําเนินการแล้ว โดย
 จัดศูนย์ตรวจดูขอ้ มูลข่าวสารไว้โดยเฉพาะ (ระบุสถานที)่ ..............................
่มบริ การและเผยแพร่ ขอ้ มูล
 จัดรวมไว้กบั มุมหนึ่งของ (ระบุสถานที่) กลุ
....................................................
สํานักสถิติพยากรณ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
..............................................................................................................................
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น ๒ ฝั่งทิศใต้

อยูร่ ะหว่างดําเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็ จภายใน
 ๑ – ๒ เดือน  ๓ - ๔ เดือน  อื่นๆ โปรดระบุ .............................
 ยังไม่ได้ดาํ เนินการ เนื่องจาก ................................................................................
๒.๒ การจัดทําบัญชีรายการหรื อดัชนีรายการข้อมูลข่าวสารที่อยูใ่ นศูนย์ตรวจดูขอ้ ข่มูาวสาร
ล
พฤษภาคม ๒๕๕๐
 ดําเนินการแล้ว เมื่อ..........................................…………………………………..
 อยูร่ ะหว่างดําเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็ จภายใน ..................................................
 ยังไม่ได้ดาํ เนินการ เนื่องจาก ................................................................................
๒.๓ การจัดให้มีขอ้ มูลตามมาตรา ๙ ไว้ให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้โดยสะดวก
 ดําเนินการแล้วซึ่ง
 มีขอ้ มูลครบถ้วน  มีขอ้ มูลไม่ครบถ้วน โดย
จัดทําเป็ นแฟ้ มจําแนกข้อมูล โดยแบ่งข้อมูลเป็ นแต่ละแฟ้ ม/กลุ่มตามแต่ละ
วงเล็บของมาตรา ๙
จัดทําในรู ปแบบอื่นๆ (ระบุ) ......................................................................
 อยูร่ ะหว่างดําเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็ จภายใน .................................................
 ยังไม่ได้ดาํ เนินการ เนื่องจาก ................................................................................
๒.๔ การจัดเตรี ยมข้อมูลแสดงไว้ ณ ศูนย์ขอ้ มูลฯ ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ มาตรา ๙ (๘)
ก. ประกาศประกวดราคาสอบราคา  มีแสดงไว้  ไม่มี
ข. ผลการพิจารณาจัดซื้ อจัดจ้าง  มีแสดงไว้  ไม่มี
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-๓-

๒.๕ การนําข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ ลงเผยแพร่ ใน Web Site ของหน่วยงาน
 มีขอ้ มูลครบถ้วน  มีขอ้ มูลบางส่ วน  ไม่ได้นาํ ลงเผยแพร่
๒.๖ การให้บริ การข้อมูลแก่ประชาชน
๙๕๔ .ราย
 สถิติประชาชนผูม้ าใช้บริ การที่หอ้ งข้อมูลข่าวสารในรอบ ๑ ปี จํานวน .……..
 ไม่ได้เก็บบันทึกข้อมูล
๓. การปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๑
๓.๑  ในรอบ ๑ ปี มีผมู ้ าใช้สิทธิ ขอข้อมูลข่าวสารหรื อขอข่าวสารเฉพาะรายที่มิได้
จัดเตรี ยมไว้ท่ีศนู ย์ตรวจดูขอ้ มูลข่าวสาร จํานวน ........-........ ราย
 ไม่ได้เก็บบันทึกข้อมูล
๓.๒ สถิติการให้บริ การข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอื่นๆ ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ(ประมาณการ)
๒,๒๐๑
 โทรศัพท์ ....................................................
ราย
๑๙
 โทรสาร .....................................................
ราย
๒,๒๗๐
 E-mail ....................................................... ราย
- Internet ๓๖๔,๐๔๙
 อื่นๆ ..........................................................
ราย
๑๙๓
- เว็บบอร์ด........…………………..
ราย
๑๔๙
- หนังสื อหรื อจดหมาย....................ราย
 ไม่ได้เก็บบันทึกข้อมูล
๔. การใช้ดุลยพินิจตามมาตรา ๑๕
การปฏิบตั ิในการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕
 ในรอบปี ที่ผา่ นมาหน่วยงานได้มีการปฏิเสธไม่เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕
จํานวน .................... ราย
โปรดระบุรายชื่อข้อมูลข่าวสารที่มีการปฏิเสธการเปิ ดเผย
๑. ........................................................................................
๒. .......................................................................................
๓. .......................................................................................
 ไม่มีการปฏิเสธ
๕. การปฏิบตั ิตามมาตรา ๒๓ (๓) เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคล
การจัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลตามมาตรา ๒๓
(๓)
เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑๖ ง วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
 ดําเนินการแล้ว ...............................................................................................................
(ระบุเล่ม/ตอน/วันเดือนปี ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
 อยูร่ ะหว่างดําเนินการโดย ...............................................................................................
คาดว่าจะแล้วเสร็ จภายใน ................................................................................................
 ยังไม่ได้ดาํ เนินการ เนื่องจาก ..........................................................................................
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๖. การปฏิบตั ิตามมาตรา ๒๖ (เอกสารประวัติศาสตร์ ) ของหน่วยงาน
 ดําเนินการแล้ว  ไม่มีเอกสารประวัติศาสตร์
 อยูร่ ะหว่างดําเนินการโดย ...............................................................................................
คาดว่าจะแล้วเสร็ จภายใน ................................................................................................
๗. ปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานตามพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ.ศ.พ๒๕๔๐
(ตอบได้ มากกว่ าหนึ่งข้ อ)
 การไม่ให้ความสําคัญของผูบ้ ริ หารหน่วยงาน
 เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิขาดความรู ้ความเข้าใจกฎหมาย
 ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบตั ิงาน  ขาดแคลนงบประมาณ
 ปั ญหาอื่นๆ (ระบุ) ..........................................................................................................
๘. แผนการดําเนินงานในอนาคต
(โปรดระบุแผนงาน/โครงการที่จะดําเนินงานต่อไปเกี่ยวกับการแก้ไขปั ญหาและอุปสรรครวมถึง
การปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ถ้าไม่มีแผนงาน /โครงการ ให้ระบุวา่
“ไม่มี”)
 ไม่มี  มี แผนงาน/โครงการ ได้แก่ ...................................................................
...........................................................................................................................................................................
๙. ข้อเสนอแนะและความต้องการสนับสนุนของหน่วยงานในการปฏิบตั ิงานตาม
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
.....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
๑๐. หน่วยงานท่านเห็นว่าจากผลการบังคับใช้กฎหมายที่ผา่ นมาสมควรหรื อยังที่ตอ้ งทําการ
ปรับปรุ ง
พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และต้องแก้ไขในประเด็นใดบ้าง
 ยังไม่ควรปรับปรุ ง  ต้องปรับปรุ ง โดย
………………………………………………………………………………………………………...............

……………………...............
นางสาวเฉลิมขวัญ เจียมประชานรากร
(..................................................................)
ผูอ้ าํ นวยการสํานักสถิติพยากรณ์
ตําแหน่ ง ....................................................................
ผู้รายงาน
๐ ๒ ๑๔๑ ๗๔๘๒
โทรศัพท์ /โทรสาร ............................................................................
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