
การรายงานการติดตามประเมินผลของหนวยงานรัฐ 
ในการปฏบิัตกิารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม  ๒๕๕๔ – ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕) 
 
 

---------------------------------- 

สวนที่  ๑ ขอมูลพื้นฐานของหนวยงานรัฐท่ีรายงาน 

 ๑. ช่ือหนวยงานรฐัที่รายงาน กระทรวงการตางประเทศ 

 ๒. สวนงานที่รับผิดชอบดูแลงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ของหนวยงาน 
   กองนิติการ  ฝายประชาสัมพันธ 
   กองกลาง  ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
   กองการเจาหนาที่  อ่ืนๆ  (ระบ)ุ กองกฎหมาย 
 ๓. เจาหนาที่ผูดูแลงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  (โปรดระบุ 
ช่ือ/โทรศัพท/โทรสาร  ในการติดตอ) 

ชื่อเจาหนาท่ี  นางสาวอลิษา ชอบอิสระ  โทรศัพท   02 643 5000 ตอ 1086   โทรสาร 02 643 5032 
ชื่อเจาหนาท่ีผูดูแลศูนยขอมูลขาวสารประจําหนวยงาน (ดานอาคารกรมการกงสุล) 
     นางสาวสุวรรณา  ชัยจินดาสุต  โทรศัพท 0 2981 7191  โทรสาร 0 2981 7193   
ชื่อเจาหนาท่ีผูดูแลศูนยขอมูลขาวสารประจําหนวยงาน (ดานอาคารศรีอยุธยา)   
    นางสาววิลาสินี  หลงสกุล โทรศัพท 0 2643 5170  โทรสาร 0 2644 7972   
 ๔. การแตงตั้งคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการของหนวยงาน      มี        ไมมี 
 ๕. Web Site ของหนวยงาน 
   มี  คือ http//www.mfa.go.th   ไมมี 

สวนที่  ๒ ขอมูลผลการปฏิบตัิงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 ๑. การปฏิบัติตามมาตรา ๗ 
 ๑.๑ การสงขอมูลตามมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓)  ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
  ดําเนินการแลว  (ระบุเลม/ตอน/วันเดือนป ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา) 
 ราชกิจจานุเบกษา  เลม 115  ตอน 66ง. (18 ส.ค.2541) เลม 116  ตอน 18ง 
 (4 มี.ค.2542)  และเลม 116 ตอนพิเศษ 85ง (22 ต.ค.2542)           
  อยูระหวางดําเนินการ  โดย  เตรียมจดัทําขอมูลซ่ึงคาดวาจะเสร็จภายใน 
  สงไปรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 
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 ๑.๒ การจัดขอมูลตามมาตรา ๗ (๑) (๒) (๓) และ (๔)  ไวเผยแพร  ณ  หนวยงาน 
  ดําเนินการแลว  โดย กองบรรณสารและหองสมุด 
   จัดทําเปนแฟมจําแนกขอมูลตามมาตรา ๗ (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
   จัดทําเปนแฟมขอมูลรวมตามมาตรา ๗  อ่ืนๆ  ............................. 
  อยูระหวางดําเนินการ  คาดวาจะเสร็จภายใน ........................................................ 
  ยังไมไดดําเนนิการ  เนื่องจาก ................................................................................ 
 ๒. การปฏิบัติตามมาตรา  ๙ 
 ๒.๑ การจัดสถานทีใ่หประชาชนเขาตรวจดูขอมลูขาวสาร 
  ดําเนินการแลว  โดย 
  จัดศนูยตรวจดขูอมูลขาวสารไวโดยเฉพาะ  (ระบุสถานที)่ .............................. 

 จัดรวมไวกับมุมหนึ่งของ (ระบุสถานที่)  กองบรรณสารและหองสมุด   
ฝายหองสมดุ  อาคารถนนศรอียุธยา  และฝายบรรณสาร   ถนนแจงวัฒนะ 
  อยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน....................................................
  ๑ – ๒  เดือน     ๓ - ๔  เดือน     อ่ืนๆ โปรดระบุ ....................................... 
  ยังไมไดดําเนนิการ  เนื่องจาก ................................................................................ 
 ๒.๒ การจัดทาํบัญชรีายการหรือดัชนีรายการขอมูลขาวสารที่อยูในศูนยตรวจดูขอมูลขาวสาร 
  อยูระหวางดําเนินการ คาดวาจะแลวเสร็จภายใน   ไดจัดทําทุกปและเสร็จสิ้น
ภายในสิ้นปงบประมาณ 
  ยังไมไดดําเนนิการ  เนื่องจาก ................................................................................ 
 ๒.๓ การจัดใหมีขอมูลตามมาตรา ๙ ไวใหประชาชนสามารถตรวจดูไดโดยสะดวก 
  ดําเนินการแลวซ่ึง   มีขอมูลครบถวน     มีขอมูลไมครบถวน  โดย 

 จัดทําเปนแฟมจําแนกขอมูล  โดยแบงขอมูลเปนแตละแฟม/ 
            กลุมตามแตละวงเล็บของมาตรา  ๙ 
    จัดทําในรูปแบบอื่นๆ  (ระบ)ุ ...................................................................... 
  อยูระหวางดําเนินการ  คาดวาจะแลวเสร็จภายใน ................................................. 
  ยังไมไดดําเนนิการ  เนื่องจาก ................................................................................ 
 ๒.๔ การจัดเตรยีมขอมูลแสดงไว  ณ  ศูนยขอมูลฯ ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการ  มาตรา  ๙ (๘) 
 ก. ประกาศประกวดราคาสอบราคา    มีแสดงไว      ไมมี 
 ข. ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจาง          มีแสดงไว      ไมมี 
 ๒.๕ การนําขอมูลขาวสารตามมาตรา ๙ ลงเผยแพรใน Web Site ของหนวยงาน 
  มีขอมูลครบถวน        มีขอมูลบางสวน     ไมไดนําลงเผยแพร 
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 ๒.๖ การใหบริการขอมูลแกประชาชนสถิติประชาชนผูมาใชบริการที่หองขอมูลขาวสารใน
รอบ ๑ ป จํานวน  5  ราย 
  ไมไดเก็บบันทึกขอมูล 
  ๓. การปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ 
 ๓.๑ ในรอบ ๑ ป มีผูมาใชสิทธิขอขอมูลขาวสารหรือขอขาวสารเฉพาะรายที่มิไดจัดเตรยีม
ไวที่ศูนยตรวจดูขอมูลขาวสาร  จํานวน 5 ราย 
  ไมไดเก็บบันทึกขอมูล 
 ๓.๒ สถิติการใหบริการขอมูลขาวสารผานระบบอื่นๆ ในรอบ ๑ ปงบประมาณ (ประมาณการ) 
  โทรศัพท ..............  52............. ราย 
  โทรสาร ................  -............... ราย 
  E-mail ................... 1.............. ราย 
  อ่ืนๆ ...................... 5....... (ระบ)ุ มาดวยตนเอง)  
  ไมไดเก็บบันทึกขอมูล 
 ๔. การใชดุลยพินจิตามมาตรา ๑๕ 
 การปฏิบัติในการเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕ 
  ในรอบปที่ผานมาหนวยงานไดมีการปฏิเสธไมเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕ 
  จํานวน ............-......... ราย     
  โปรดระบุรายชื่อขอมูลขาวสารที่มีการปฏิเสธการเปดเผย 
 ....................................... 
                         ไมมีการปฏิเสธ 
 ๕. การปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ (๓)  เกีย่วกับขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
 การจัดใหมีการพิมพในราชกจิจานุเบกษาเกีย่วกับขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๒๓ (๓) 
  ดําเนินการแลว  ....เลม  119  ตอนพิเศษ  10ง  (8 ก.พ. 2545)..... 
  (ระบุเลม/ตอน/วันเดือนป  ทีป่ระกาศในราชกิจจานเุบกษา) 
  อยูระหวางดําเนินการโดย ............................................................................................... 
 คาดวาจะแลวเสร็จภายใน ................................................................................................ 
  ยังไมไดดําเนนิการ  เนื่องจาก .......................................................................................... 
 ๖. การปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ (เอกสารประวตัิศาสตร)  ของหนวยงาน 
  ดําเนินการแลว     ไมมีเอกสารประวัติศาสตร 
  อยูระหวางดําเนินการโดย ............................................................................................... 
 คาดวาจะแลวเสร็จภายใน ................................................................................................ 
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๗. ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
(ตอบไดมากกวาหนึ่งขอ) 

  การไมใหความสําคัญของผูบริหารหนวยงาน 
  เจาหนาที่ผูปฏิบัติขาดความรูความเขาใจกฎหมาย 
     ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน   

 ขาดแคลนงบประมาณ 
  ปญหาอื่นๆ  (ระบุ) การประสานราชการภายในกระทรวงฯ
 ๘. แผนการดําเนินงานในอนาคต 
 (โปรดระบุแผนงาน/โครงการที่จะดําเนินงานตอไปเกีย่วกบัการแกไขปญหาและอุปสรรค  รวมถึง
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  ถาไมมีแผนงาน/โครงการ  ใหระบวุา  
“ไมมี”) 
  ไมมี          มี  แผนงาน/โครงการ ไดแก  สํารวจเอกสารประวัติศาสตร
เพื่อสงมอบสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร  และขอขยายระยะเวลาการเก็บเอกสาร
ประวัติศาสตรบางรายการไวท่ีหนวยงานตออีก 5 ป
 ๙. ขอเสนอแนะและความตองการสนับสนุนของหนวยงานในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ...................-............................................................................................................................... 
 ๑๐. หนวยงานทานเหน็วาจากผลการบงัคับใชกฎหมายที่ผานมาสมควรหรือยังที่ตองทําการปรับปรุง 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และตองแกไขในประเด็นใดบาง 
  ยังไมควรปรับปรุง         ตองปรับปรุง  โดย 
 
 
       
 


