แบบรายงานการติดตามประเมินผลของหน่ วยงานรัฐ
ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่ าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ในรอบปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕– ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)
---------------------------------ส่ วนที่ ๑ ข้ อมูลพืน้ ฐานของหน่ วยงานรัฐทีร่ ายงาน
๑. ชื่อหน่วยงานรัฐที่รายงาน กระทรวงการต่ างประเทศ
๒. ส่ วนงานที่รับผิดชอบดูแลงานตามพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ของหน่วยงาน
 กองนิติการ
 ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
 กองกลาง
 ฝ่ ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
 กองการเจ้าหน้าที่
 อื่นๆ (ระบุ) กองกฎหมาย
๓. เจ้าหน้าที่ผดู ้ ูแลงานตามพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (โปรดระบุ
ชื่อ/โทรศัพท์/โทรสาร ในการติดต่อ)
ชื่ อเจ้ าหน้ าที่ .................................................. โทรศัพท์ 02 203 5000 ต่อ voip……. โทรสาร 02 643 5032
ชื่ อเจ้ าหน้ าทีผ่ ้ ดู ูแลศูนย์ ข้อมูลข่ าวสารประจําหน่ วยงาน (ด้ านอาคารกรมการกงสุ ล)
นางสาวสุ วรรณา ชัยจินดาสุ ต โทรศัพท์ 0 2981 7191 โทรสาร 0 2981 7193
ชื่ อเจ้ าหน้ าทีผ่ ้ ดู ูแลศูนย์ ข้อมูลข่ าวสารประจําหน่ วยงาน (ด้ านอาคารศรีอยุธยา)
นางสาววิลาสิ นี หลงสกุล โทรศัพท์ 0 2643 5170 โทรสาร 0 2644 7972
๔. การแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงาน  มี  ไม่มี
๕. Web Site ของหน่วยงาน
 มี คือ http//www.mfa.go.th
 ไม่มี
ส่ วนที่ ๒ ข้ อมูลผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่ าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑. การปฏิบตั ิตามมาตรา ๗
๑.๑ การส่ งข้อมูลตามมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) ลงพิมพ์ในราชกิจจานุ เบกษา
 ดําเนินการแล้ว (ระบุเล่ม/ตอน/วันเดือนปี ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอน 66ง. (18 ส.ค.2541) เล่ม 116 ตอน 18ง
(4 มี.ค.2542) และเล่ม 116 ตอนพิเศษ 85ง (22 ต.ค.2542)
 อยูร่ ะหว่างดําเนินการ โดย  เตรี ยมจัดทําข้อมูลซึ่ งคาดว่าจะเสร็ จภายใน
 ส่ งไปรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

-๒๑.๒ การจัดข้อมูลตามมาตรา ๗ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ไว้เผยแพร่ ณ หน่วยงาน
 ดําเนินการแล้ ว โดย กองบรรณสารและห้ องสมุด
 จัดทําเป็ นแฟ้มจําแนกข้ อมูลตามมาตรา 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 (ระบุสถานที่) ..............................
 จัดรวมไว้กบั มุมหนึ่งของ (ระบุสถานที)่ ฝ่ ายห้ องสมุด กองบรรณสาร
และห้ องสมุด อาคารถนนศรี อยุธยา และฝ่ ายบรรณสาร ถนนแจ้ งวัฒนะ
 อยูร่ ะหว่างดําเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็ จภายใน....................................................
 ๑ – ๒ เดือน  ๓ - ๔ เดือน  อื่นๆ โปรดระบุ .......................................
 ยังไม่ได้ดาํ เนินการ เนื่ องจาก ................................................................................
๒.๒ การจัดทําบัญชีรายการหรื อดัชนีรายการข้อมูลข่าวสารที่อยูใ่ นศูนย์ตรวจดูขอ้ มูลข่าวสาร
 อยู่ระหว่ างดําเนินการ คาดว่ าจะแล้ วเสร็จภายใน ได้ จัดทําทุกปี และเสร็จสิ้น
ภายในสิ้นปี งบประมาณ
 ยังไม่ได้ดาํ เนินการ เนื่ องจาก ................................................................................
๒.๓ การจัดให้มีขอ้ มูลตามมาตรา ๙ ไว้ให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้โดยสะดวก
 ดําเนินการแล้วซึ่ง  มีขอ้ มูลครบถ้วน  มีข้อมูลไม่ ครบถ้ วน โดย
 จัดทําเป็ นแฟ้มจําแนกข้ อมูล โดยแบ่ งข้ อมูลเป็ นแต่ ละแฟ้ม/
กลุ่มตามแต่ ละวงเล็บของมาตรา 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
๒.๕ การนําข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ ลงเผยแพร่ ใน Web Site ของหน่วยงาน
 มีขอ้ มูลครบถ้วน  มีข้อมูลบางส่ วน  ไม่ได้นาํ ลงเผยแพร่

-๓๒.๖ การให้บริ การข้อมูลแก่ประชาชนสถิติประชาชนผูม้ าใช้บริ การที่ห้องข้อมูลข่าวสารใน
รอบ ๑ ปี จํานวน ...๑๖.... ราย
 ไม่ได้เก็บบันทึกข้อมูล
๓. การปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๑
๓.๑ ในรอบ ๑ ปี มีผมู ้ าใช้สิทธิ ขอข้อมูลข่าวสารหรื อขอข่าวสารเฉพาะรายที่มิได้จดั เตรี ยม
ไว้ที่ศูนย์ตรวจดูขอ้ มูลข่าวสาร จํานวน ....๑๖..... ราย
 ไม่ได้เก็บบันทึกข้อมูล
๓.๒ สถิติการให้บริ การข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอื่นๆ ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ (ประมาณการ)
 โทรศัพท์ ............๑๙......... ราย
 โทรสาร ..............-............ราย
 E-mail ................๓........... ราย
 อื่นๆ ..................๑๖…….. ราย / ๓๒ คําขอ (ระบุ) มาด้วยตนเอง)
 ไม่ได้เก็บบันทึกข้อมูล
๔. การใช้ดุลยพินิจตามมาตรา ๑๕
การปฏิบตั ิในการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕
 ในรอบปี ที่ผา่ นมาหน่วยงานได้มีการปฏิเสธไม่เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕
จํานวน ........๑......... ราย
โปรดระบุรายชื่ อข้อมูลข่าวสารที่มีการปฏิเสธการเปิ ดเผย
- ความสั มพันธ์ ระหว่ างไทย – จี น กับความสั มพันธ์ ไทย – สหรั ฐฯ
ช่ วงหลังสงครามเย็น
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคลุ่มแม่ นา้ํ โขง 6 ประเทศ ปี พ.ศ. 2542-2544
- ข่ าวสําคัญและนโยบาย ฉบับพิเศษ ปี พ.ศ. 2535
 ไม่มีการปฏิเสธ
๕. การปฏิบตั ิตามมาตรา ๒๓ (๓) เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคล
การจัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุ เบกษาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลตามมาตรา ๒๓ (๓)
 ดําเนินการแล้ ว ....เล่ม 119 ตอนพิเศษ 10ง (8 ก.พ. 2545).....
(ระบุเล่ม/ตอน/วันเดือนปี ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
 อยูร่ ะหว่างดําเนินการโดย ...............................................................................................
คาดว่าจะแล้วเสร็ จภายใน ................................................................................................
 ยังไม่ได้ดาํ เนินการ เนื่ องจาก ..........................................................................................
๖. การปฏิบตั ิตามมาตรา ๒๖ (เอกสารประวัติศาสตร์ ) ของหน่วยงาน
 ดําเนินการแล้ ว  ไม่มีเอกสารประวัติศาสตร์
 อยูร่ ะหว่างดําเนินการโดย ...............................................................................................
คาดว่าจะแล้วเสร็ จภายใน ................................................................................................

-๔๗. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานตามพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(ตอบได้ มากกว่ าหนึ่งข้ อ)
 การไม่ให้ความสําคัญของผูบ้ ริ หารหน่วยงาน
 เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิขาดความรู ้ความเข้าใจกฎหมาย
 ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบตั ิงาน
 ขาดแคลนงบประมาณ
 ปั ญหาอื่นๆ (ระบุ) การประสานราชการภายในกระทรวงฯ
๘. แผนการดําเนินงานในอนาคต
(โปรดระบุแผนงาน/โครงการที่จะดําเนิ นงานต่อไปเกี่ยวกับการแก้ไขปั ญหาและอุปสรรค รวมถึง
การปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ถ้าไม่มีแผนงาน/โครงการ ให้ระบุวา่
“ไม่มี”)
 ไม่มี  มี แผนงาน/โครงการ ได้แก่ สํ ารวจเอกสารประวัติศาสตร์
เพือ่ ส่ งมอบสํ านักหอจดหมายเหตุแห่ งชาติ กรมศิลปากร และขอขยายระยะเวลาการเก็บเอกสาร
ประวัติศาสตร์ บางรายการไว้ ทหี่ น่ วยงานต่ ออีก 5 ปี
๙. ข้อเสนอแนะและความต้องการสนับสนุนของหน่วยงานในการปฏิบตั ิงานตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
...................-...............................................................................................................................
๑๐. หน่วยงานท่านเห็นว่าจากผลการบังคับใช้กฎหมายที่ผา่ นมาสมควรหรื อยังที่ตอ้ งทําการปรับปรุ ง
พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และต้องแก้ไขในประเด็นใดบ้าง
 ยังไม่ควรปรับปรุ ง  ต้องปรับปรุ ง โดย

………………………………………..
(นางสาวสุ วรรณา ชัยจินดาสุ ต)
ตําแหน่ ง บรรณารักษ์ชาํ นาญการ
ผู้รายงาน

