- แบบรายหน่วยงาน แบบรายงานการติดตามประเมินผลของหน่วยงานรัฐ
ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
---------------------------------วิธีตอบแบบรายงาน สังเกตสัญลักษณ์ ดังนี้
 คือ เลือกได้เพียงข้อใดข้อหนึ่ง  คือ เลือกตอบได้หลายข้อ
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานรัฐที่รายงาน
๑. ชื่อหน่วยงาน กระทรวง/จังหวัด องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
๒. ส่วนงานที่รับผิดชอบงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของหน่วยงานนี้
 สานัก/กองกฎหมาย
 สานัก/กอง/ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 สานักบริหารทั่วไป/กองกลาง
 สานัก/กอง/ฝ่ายนโยบายและแผน
 สานัก/กอง/ฝ่ายสารสนเทศ
 อื่นๆ (ระบุ) สานักปลัด อปท.
๓. เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ชื่อเจ้าหน้าที่กากับดูแล นางมัทนา ภมรพล ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
โทรศัพท์ ๐-๓๖๗๗-๖๙๓๘ ต่อ ๑๑๕ E-mail busaba-mintra@hotmail.com
ชื่อเจ้าหน้าที่จัดทาศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจาหน่วยงาน มัทนา ภมรพล.ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน.
โทรศัพท์ ๐-๓๖๗๗-๖๙๓๘ E-mail busaba-mintra@hotmail.com
๔. การแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงาน  มี  ไม่มี
๕. URL ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
 มี คือ http://www.thalaychupsorn.go.th  ไม่มี
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑. การปฏิบัติตามมาตรา ๗
๑.๑ การส่งข้อมูลตามมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
 ดาเนินการและจัดแสดงในศูนย์ข้อมูลแล้ว (ระบุเล่ม/ตอน/วันเดือนปี ที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา)
....................................................................................................................
 อยู่ระหว่างดาเนินการ ซึ่งคาดว่าจะเสร็จภายใน
………………............................................................................................
 ยังไม่ได้ดาเนินการ
๑.๒ การจัดแสดงข้อมูลตามมาตรา ๗ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ไว้เผยแพร่ ณ ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
 ดาเนินการแล้ว โดยจัดแสดง
 ครบทั้งมาตรา ๗ (๑) - (๔)
 มาตรา ๗ (๑) – (๓)
 ไม่ครบ ไม่จัดแสดงอนุมาตราใด เพราะอะไร ...............................................
 อยู่ระหว่างดาเนินการ คาดว่าจะเสร็จภายใน ........................................................
 ยังไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจาก ................................................................................

-๒๒. การปฏิบัติตามมาตรา ๙
๒.๑ การจัดแสดงข้อมูลตามมาตรา ๙ (๑) – (๗)
 ดัชนีประจาแฟ้มมาตรา ๙ (๑) – (๗)
 มีครบทุกอนุมาตรา (ระบุจานวนแฟ้ม) ..............................
 มีไม่ครบ (ระบุอนุมาตราที่ไม่มี) มาตรา ๙(๕) (๖) (๗)
 อยู่ระหว่างดาเนินการคาดว่าจะเสร็จภายใน
 ๑ - ๒ เดือน  ๓ - ๔ เดือน  อื่น ๆโปรดระบุ .............
 ยังไม่ได้จัดแสดงเลย เนื่องจาก ...............................................................................
๒.๒ การแสดงข้อมูลผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือน ตามแบบ สขร. ๑
 ครบ ๑๒ เดือนย้อนหลัง(จัดแสดงเดือน มกราคม๒๕๖๒ ถึงเดือน สิงหาคม๒๕๖๓)
 ไม่ครบ ๑๒ เดือนย้อนหลัง (จัดแสดงเดือน .....ถึงเดือน.....) ...................................
 ยังไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจาก ................................................................................
๒.๓ การจัดแสดงข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
(การจัดหาพัสดุ การให้บริการประชาชน การบริหารงาน การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
ติดตามประเมินผล)
 ดาเนินการแล้ว
 จัดแสดงข้อมูลไม่ครบ ๖ ข้อ (๓๖ ข้อย่อย)
 มีข้อมูลแต่จัดแสดงไม่ครบ
 ข้อมูลที่ไม่สามารถจัดแสดงได้ คือ (เช่น ข้อ ๑ (๘) เป็นต้น) ..................
 จัดแสดงข้อมูลครบ ๖ ข้อ
 อยู่ระหว่างดาเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน .................................................
 ยังไม่ได้ดาเนินการเลย เนื่องจาก ............................................................................
๒.๔ การจัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ (ชื่อเรื่อง รายชื่อผู้ทาวิจัย จานวน
เงินตามสัญญาจ้าง และระยะเวลาทาวิจัย) และข้อมูลเกี่ยวกับที่สาธารณะประโยชน์ (ทะเบียนที่ดิน หนังสือ
สาคัญสาหรับที่หลวง เอกสารแสดงที่ตั้ง)
ก. งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ  มีแสดง  ไม่มี
ข. ที่สาธารณประโยชน์  มีแสดง  ไม่มี
๒.๕ การจัดแสดงข้อมูลประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญา
ที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
 ดาเนินการแล้ว
 ครบ ทั้ง ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะฯ และสัญญาฯ
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป และประกาศผลผู้ชนะ ไม่มีสัญญาฯ
 สัญญาฯ ไม่มีประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะฯ
 ยังไม่ดาเนินการ เนื่องจาก....................

-๓๒.๖ การให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์
 จัดเก็บสถิติผู้มาใช้บริการในรอบ ๑ ปี มีจานวน ๕ ราย
 ไม่ได้จัดเก็บสถิติ
๓. การปฏิบัติตามมาตรา ๑๑
๓.๑  ในรอบ ๑ ปี มีผู้มาใช้สิทธิขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะเรื่อง เฉพาะรายที่มิได้จัดเตรียม
ไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (ขอตามมาตรา ๑๑) จานวน ๕ ราย
 ไม่มีผู้มาขอ และหรือไม่ได้จัดเก็บสถิติ
๓.๒ สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านระบบต่าง ๆ ในรอบ ๑ ปีงบประมาณ (ประมาณการ)
 โทรศัพท์ ................................................... ราย
 โทรสาร ..................................................... ราย
 E-mail ....................................................... ราย
 อื่นๆ เฟสบุ๊ค (ระบุ) ๔ ราย
 ไม่ได้เก็บสถิติ
๔. หน่วยงานมีคาสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ หรือมีคาสั่งไม่รับฟังคาคัดค้านของ
ผู้มีประโยชน์ได้เสียตามมาตรา ๑๗ หรือไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลง/ลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามที่ขอ
 ในรอบปีที่ผ่านมา หน่วยงานได้มีการปฏิเสธ/ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
จานวน ....................... ราย
โปรดระบุรายชื่อข้อมูลข่าวสารที่ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร/ไม่รับฟังคาคัดค้าน/ไม่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
๑. ........................................................................................
๒. .......................................................................................
๓. .......................................................................................
 ไม่มีการปฏิเสธ
๕. การปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ (๓) เกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ซึ่งหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เช่น
ประเภทของบุคคลที่เก็บข้อมูลไว้ แหล่งที่มาของข้อมูล เป็นต้น
 ดาเนินการแล้ว ...............................................................................................................
(ระบุเล่ม/ตอน/วันเดือนปี ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
 อยู่ระหว่างดาเนินการโดย ...............................................................................................
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ................................................................................................
 ยังไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจาก เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ดาเนินการ ยังไม่เข้าใจในการ
ดาเนินการ

-๔๖. การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ ให้เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน (๑ ปีย้อนหลัง)
 ดาเนินการแล้ว  ไม่ได้ดาเนินการ
 อยู่ระหว่างดาเนินการโดย ...............................................................................................
คาดว่าจะดาเนินการเมื่อ ................................................................................................
๗. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(ปัญหาที่มากที่สุดของหน่วยงาน เลือก 1 ข้อ)
 ผู้บริหารหน่วยงานไม่ให้ความสาคัญว่าต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติขาดความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัตินี้
 ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน
 ขาดแคลนงบประมาณดาเนินการ
 ปัญหาอื่นๆ (ระบุ) บุคลากรยังไม่พร้อมการปฏิบัติงาน
๘. แผนการดาเนินงานในอนาคต
(โปรดระบุแผนงาน/โครงการที่จะดาเนินงานต่อไปเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค รวมถึง
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ถ้าไม่มีแผนงาน/โครงการ ให้ระบุว่า
“ไม่มี”)
 ไม่มี  มี แผนงาน/โครงการ ได้แก่ ..................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๙. ข้อเสนอแนะและความต้องการสนับสนุนของหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติฯ
เห็นควรให้มีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑๐. ท่านคิดว่า บทกาหนดโทษตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ เพียงพอต่อการบังคับใช้กฎหมาย
หรือไม่
 เพียงพอ  ไม่เพียงพอ ควรเพิม่ ในเรื่อง ……………………............…………..............
……………………………………………………………………………………….…………………………………….............……...............
…………………………………………………………………………………….…………..........…………………...………………...............
มัทนา ภมรพล
(นางมัทนา ภมรพล)
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ผู้รายงาน
โทรศัพท์/โทรสาร สานักปลัด ๐-๓๖๗๗-๖๙๓๘ ต่อ ๑๑๕

