แบบรายงานการติดตามประเมินผลของหน่วยงานรัฐ
ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
สำหรับการรายงานงวดเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
---------------------------------ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานรัฐที่รายงาน
๑. ชื่อหน่วยงานรัฐที่รายงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
๒. เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (โปรดระบุ
ชื่อ/โทรศัพท์/โทรสาร ในการติดต่อ)
ชื่อเจ้าหน้าที่ นายอเนก จินดาขัด ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โทรศัพท์ 0 5451 1145 0 5451 1143 ต่อ 216 โทรสาร 0 5452 3313
ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหน่วยงาน นายอเนก จินดาขัด
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทรศัพท์ 0 5451 1145 0 5451 1143 ต่อ 216
๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงาน  มี
ไม่มี
๔. Web Site ของหน่วยงาน  มี คือ www.pro.moph.go.th
ไม่มี
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑. การปฏิบัติตามมาตรา ๗
๑.๑ การส่งข้อมูลตามมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
ดำเนินการแล้ว (ระบุเล่ม/ตอน/วันเดือนปี ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
....................................................................................................................
อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะเสร็จภายใน
....................................................................................................................
 ส่งไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
๑.๒ การจัดข้อมูลตามมาตรา ๗ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ไว้เผยแพร่ ณ หน่วยงาน
ดำเนินการแล้ว โดย
จัดทำเป็นแฟ้มจำแนกข้อมูลตามมาตรา ๗ (๑) (๒) (๓) และ (๔)
จัดทำเป็นแฟ้มข้อมูลรวมตามมาตรา ๗ อื่นๆ www.pro.moph.go.th
อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะเสร็จภายใน ........................................................
ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก................................................................................
๒. การปฏิบัติตามมาตรา ๙
๒.๑ การจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร
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จัดศูนย์ตรวจดูข้อมูลข่าวสารไว้โดยเฉพาะ (ระบุสถานที่) ..............................
 จัดรวมไว้กับมุมหนึ่งของห้องทำงาน (ระบุสถานที่)
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
อยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน
๑ – ๒ เดือน
๓ - ๔ เดือน
อื่นๆ โปรดระบุ.............................
ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ...............................................................................
๒.๒ การจัดทำป้ายศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ป้ายแสดงที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ป้ายทางเข้าและป้ายศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ป้ายเฉพาะศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ไม่มีป้าย
๒.๓ การจัดทำบัญชีรายการหรือดัชนีรายการข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ดำเนินการแล้ว
อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ..................................................
ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ...............................................................................
๒.๔ การจัดให้มีข้อมูลตามมาตรา ๙ ไว้ให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้โดยสะดวก
ดำเนินการแล้วซึ่ง
มีข้อมูลครบถ้วน มีข้อมูลไม่ครบถ้วน โดย
จัดทำเป็นแฟ้มจำแนกข้อมู ล โดยแบ่ง ข้อมูลเป็นแต่ละแฟ้ม/กลุ่มตามมาตรา ๙
(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)
 จัดทำเป็นแฟ้มข้อมูล ตามมาตรา ๙ โดยมิได้จำแนกว่าเป็นข้อมูลตามอนุมาตราใด
อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน .................................................
ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ...............................................................................
๒.๕ การจัดเตรียมข้อมูลแสดงไว้ ณ ศูนย์ข้อมูลฯ ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ มาตรา ๙ (๘)
ก. ประกาศประกวดราคาสอบราคา  มีแสดงไว้
ไม่มี
ข. ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง  มีแสดงไว้
ไม่มี
๒.๖ การนำข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ ลงเผยแพร่ในWeb Site ของหน่วยงาน
 มีข้อมูลครบถ้วน
มีข้อมูลบางส่วน
ไม่ได้นำลงเผยแพร่
๒.๗ การให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน
สถิติประชาชนผู้มาใช้บริการที่ห้องข้อมูลข่าวสารในรอบ ๑ เดือน จำนวน 1 ราย
ไม่ได้เก็บบันทึกข้อมูล
๓. การปฏิบัติตามมาตรา ๑๑

-3๓.๑ ในรอบ ๑ เดื อ น มี ผู้ ม าใช้ สิ ท ธิ ข อข้ อ มู ล ข่ า วสารหรื อ ขอข่ า วสารเฉพาะรายที่ มิ ไ ด้
จัดเตรียมไว้ที่ศูนย์ตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จำนวน 30 ราย ไม่ได้เก็บบันทึกข้อมูล
๓.๒ สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอื่นๆ ในรอบ ๑ เดือน (ประมาณการ)
โทรศัพท์ ................................................... ราย
โทรสาร ..................................................... ราย
E-mail ............................-.......................... ราย
 อื่นๆ Website สสจ.แพร่. (ระบุ) 1,539 ราย
ไม่ได้เก็บบันทึกข้อมูล
๓.๓ ประเภทของข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนขอตรวจดูมากที่สุด (โปรดระบุรายชื่อตามลำดับ
๓ เรื่อง)
๑. คัดเลือกข้าราชการย้ายเพื่อดำรงตำแหน่ง ฯ
๒. ข่าวรับสมัคร
๓. ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่
๔. การใช้ดุลยพินิจตามมาตรา ๑๕
การปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕
ในรอบ ๑ เดือนที่ผ่านมาหน่วยงานได้มีการปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕
จำนวน ....................... ราย
ไม่มีการปฏิเสธ
โปรดระบุรายชื่อข้อมูลข่าวสารที่มีการปฏิเสธการเปิดเผย
๑. ........................................................................................
๒. .......................................................................................
๓. .......................................................................................
๕. การปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ (๓) เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
การจัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๓ (๓)
ดำเนินการแล้ว ...............................................................................................................
(ระบุเล่ม/ตอน/วันเดือนปี ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
อยู่ระหว่างดำเนินการโดย ...............................................................................................
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ................................................................................................
 ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ไม่สามารถเปิดเผยได้
๖. การปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ (เอกสารประวัติศาสตร์) ของหน่วยงาน
ดำเนินการแล้ว  ไม่มีเอกสารประวัติศาสตร์

-4อยู่ระหว่างดำเนินการโดย ...............................................................................................
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ................................................................................................
๗. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)
การไม่ให้ความสำคัญของผู้บริหารหน่วยงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติขาดความรู้ความเข้าใจกฎหมาย
 ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน ขาดแคลนงบประมาณ
ปัญหาอื่นๆ (ระบุ) ……………………………………………………………….
๘. แผนการดำเนินงานในอนาคต
(โปรดระบุแผนงาน/โครงการที่จะดำเนินงานต่อไปเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค รวมถึง
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ถ้าไม่มีแผนงาน/โครงการ ให้ระบุว่า
“ไม่มี”)
 ไม่มี
มี แผนงาน/โครงการ ได้แก่ ...................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
๙. ข้อเสนอแนะและความต้องการสนับสนุนของหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติฯ
ช่วยกันลดการใช้กระดาษ
อเนก จินดาขัด
(นายอเนก จินดาขัด)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้รายงาน
โทรศัพท์/โทรสาร 0 5451 1145 0 5451 1143 ต่อ 216 โทรสาร 0 5452 3313
หมายเหตุ : ๑. กรุณารายงานจังหวัดเป็นประจำ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต้องรายงาน

