
สว่นที� ๑ ขอ้มลูพื�นฐานของหนว่ยงานรฐัที�รายงาน

๑. ชื�อหนว่ยงานรฐัที�รายงาน สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

๒. สว่นงานที�รบัผดิชอบดแูลงานตามพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของหนว่ยงาน

กองนติกิาร กองกลาง กองการเจา้หนา้ที�

ฝ่ายประชาสมัพันธ์
ฝ่ายวเิคราะหน์โยบายและ

แผน
อื�นๆ (ระบ)ุ ฝ่ายบรกิารความรูท้างวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

๓. เจา้หนา้ที�ผูด้แูลงานตามพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

๓.๑ เจา้หนา้ที�ผูร้บัผดิชอบงานดา้นขอ้มลูขา่วสาร

คํานําหนา้ นาย

ชื�อ นามสกลุ บญุเลศิ อรณุพบิลูย ์

ตําเเหน่ง รองผูอ้ํานวยการฝ่ายฯ

โทรศพัท์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐

โทรสาร ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๖๐

๓.๒ เจา้หนา้ที�ประจาํศนูยข์อ้มลูขา่วสาร

คํานําหนา้ นาง

ชื�อ นามสกลุ รตันา หว้ยหงษท์อง

ตําเเหน่ง เจา้หนา้ที�สารสนเทศ

โทรศพัท์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐

โทรสาร ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๖๐

๔. การแตง่ต ั�งคณะกรรมการขอ้มมลูขา่วสารของราชการของหนว่ยงาน

มี ไมม่ี

๕. Web Site ของหนว่ยงาน

มี
http://www.nstda.or.th

/nstda-oic
ไมม่ี

สว่นที� ๒ ขอ้มลูการปฏบิตังิานตามพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

๑. การปฏบิตัติามมาตรา ๗

๑.๑ การสง่ขอ้มลูตามมาตรา ๗(๑)(๒) และ (๓) ลงพมิพใ์นราชกจิจานุเบกษา

ดําเนนิการแลว้ (ระบเุลม่/ตอน/วันเดอืนปี ที�ประกาศในราชกจิจานุเบกษา)

เลม่ ๑๓๒ ตอนที� ๗๙ง วนัที� ๑๓ สงิหาคม ๒๕๕๘

อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ โดยเตรยีมจัดทําขอ้มลูซึ�งคาดวา่จะเสร็จภายใน

ยังไมไ่ดดํ้าเนนิการ

๑.๒ การจดัการตามมาตรา ๗ (๑)(๒)(๓) และ (๔) ไวเ้ผยแพร ่ณ หนว่ยงาน

ดําเนนิการแลว้ โดย

จัดทําเป็นแฟ้มจําแนกขอ้มลูตามมาตรา ๗ (๑)(๒)(๓) และ (๔)

จัดทําเป็นแฟ้มขอ้มลูรวมตามมาตรา ๗

อื�นๆ จดัทาํเป็นแฟ้มจาํแนกขอ้มลูตามมาตรา ๗ (๑)(๒)(๓) และ (๔) และเผยแพรใ่นเว็บไซตห์นว่ย
งานที� http://www.nstda.or.th/nstda-oic

อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ คาดวา่จะเสร็จภายใน

ยังไมไ่ดดํ้าเนนิการ เนื�องจาก

๒. การปฏบิตัติามมาตรา ๙
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๒.๑ การจดัสถานที�ใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดขูอ้มลูขา่วสาร

ดําเนนิการแลว้ โดย

จัดศนูยต์รวจดขูอ้มลูขา่วสารไวโ้ดยเฉพาะ (ระบสุถานที�) ชั�น ๒ อาคารสํานกังานกลาง สวทช. อทุยานวทิยา
ศาสตรป์ระเทศไทย จ.ปทมุธาน ีและสามารถเขา้เรยีกดผูา่นเว็บไซตท์ ี� http://www.nstda.or.th/nstda-oic

จัดรวมไวก้ับมมุหนึ�งของ (ระบสุถานที�)

อยูร่ะหวา่งดําเนนิการคาดวา่จะเสร็จภายใน

๑ - ๒ เดอืน

๓ - ๔ เดอืน

อื�นๆ โปรดระบุ

ยังไมไ่ดดํ้าเนนิการเนื�องจาก

๒.๒ การจดัทําบญัชรีายการขอ้มลูขา่วสารที�อยูใ่นศนูยต์รวจดขูอ้มลูขา่วสาร

ดําเนนิการเรยีบรอ้ยแลว้ เมื�อ

กนัยายน ๒๕๕๘

อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ คาดวา่จะแลว้เสร็จภายใน

ยังไมดํ่าเนนิการเนื�องจาก

๒.๓ การจดัใหม้ขีอ้มลูตามมาตรา ๙ ไวใ้หป้ระชาชนสามารถตรวจดไูดโ้ดยสะดวก

ดําเนนิการแลว้ ซึ�ง

มขีอ้มลูครบถว้น โดย

จัดทําเป็นแฟ้มจําแนกขอ้มลู โดยแบง่ขอ้มลูเป็นแตล่ะแฟ้ม/กลุม่ตามแต่�ละวงเล็บของมาตรา ๙

จัดทําในรปูแบบอื�นๆ (ระบ)ุ จดัทําเป็นแฟ้มจําแนกขอ้มลู โดยแบง่ขอ้มลูเป็นแตล่ะแฟ้ม/กลุม่ตามแตล่ะ
วงเล็บของมาตรา ๙ และจดัทําในรปูแบบเว็บไซตท์ ี� http://www.nstda.or.th/nstda-oic

มขีอ้มลูไมค่รบถว้น

อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ คาดวา่จะแลว้เสร็จภายใน

ยังไมไ่ดดํ้าเนนิการเนื�องจาก

๒.๔ การจดัเตรยีมขอ้มลูแสดงไว ้ณ ศนูยข์อ้มลูฯ ตามประกาศคณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของราชการ มาตรา
๙(๘)

ก. ประกาศประกวด
ราคาสอบราคา มแีสดงไว ้ ไมม่ี

ข. ผลการพจิารณาจัดซืbอ
จัดจา้ง มแีสดงไว ้ ไมม่ี

๒.๕ ผลการพจิารณาจดัซื�อจดัจา้งตามแบบ สขร.ใน website ของหนว่ยงาน

ดําเนนิการแลว้

ถกูตอ้งตามแบบ สขร๑

มขีอ้มลูยอ้นหลัง

ปรากฏในหนา้แรกของ website

ยังไมดํ่าเนนิการ เนื�องจาก

๒.๖ การใหบ้รกิารขอ้มลูแกป่ระชาชน

สถติปิระชาชนผูม้าใชบ้รกิารที�หอ้งขอ้มลูขา่วสารในรอบ ๑ ปี จํานวน ๐ ราย

ไมไ่ดเ้ก็บบันทกึขอ้มลู

๓. การปฏบิตัติามมาตรา ๑๑

๓.๑ ในรอบ ๑ ปี มผีูม้าใชส้ทิธขิอขอ้มลูขา่วสารหรอืขอขา่วสารเฉพาะรายที�มไิดจั้ดเตรยีมไวท้ี�ศนูย ์ตรวจดขูอ้มลูขา่วสาร
จํานวน ๐ ราย

ไมไ่ดจั้ดเก็บขอ้มลู

๓.๒ สถติกิารใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสารผา่นระบบอื�นๆ ในรอบ ๑ ปีงบประมาณ (ประมาณการ)
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โทรศัพท์ ราย

โทรสาร ราย

E-mail ราย

อื�นๆ เว็บไซต์ ระบุ ๒๐,๒๖๘ ราย

ไมไ่ดเ้ก็บบันทกึขอ้มลู

๔. การใชด้ลุยพนิจิตามมาตรา ๑๕

การปฏบิตัใินการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารในมาตรา ๑๕

ในรอบปีที�ผา่นมาหน่วยงานไดม้กีารปฏเิสธไมเ่ปิดเผยขอ้มลูขา่วสารตามมาตรา ๑๕ จํานวน ราย

โปรดระบรุายชื�อที�เคยปฏเิสธ

ไมม่กีารปฏเิสธ

๕. การปฏบิตัติามมาตรา ๒๓(๓) เกี�ยวกบัขอ้มลูขา่วสารสว่นบคุคล

การจัดใหม้กีารพมิพใ์นราชกจิจานุเบกษาเกี�ยวกบัขอ้มลูขา่วสารสว่นบคุคลตามมาตรา ๒๓(๓)

ดําเนนิการแลว้ (ระบเุลม่ / ตอน / วันเดอืนปี ที�ประกาศในราชกจิจานุเบกษา)

อยูร่ะหวา่งดําเนนิการโดย

คาดวา่จะแลว้เสร็จภายใน

ยงัไมไ่ดดํ้าเนนิการ เนื�องจาก อยูร่ะหวา่งการประสานงาน

๖. การปฏบิตัติามมาตรา ๒๖ (เอกสารประวตัศิาสตร)์ ของหนว่ยงาน

ดําเนนิการแลว้

อยูร่ะหวา่งดําเนนิการโดย

คาดวา่จะแลว้เสร็จภายใน

ไมม่เีอกสารประวตัศิาสตร์

๗. ปญัหาและอปุสรรคในการปฏบิตังิานตามพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ (ตอบไดม้ากกวา่
หนึ�งขอ้)

การไมใ่หค้วามสําคญัของผูบ้รหิารหน่วยงาน

เจา้หนา้ที�ผูป้ฏบิัตขิาดความรูค้วามเขา้ใจกฏหมาย

ขาดแคลนบคุลากรในการปฏบิัตงิาน

ขาดแคลนงบประมาณ

ปัญหาอื�นๆ (ระบ)ุ การตดิตามและจดัหาขอ้มลูตามมาตรา ๗ และ ๙

๘. แผนการดําเนนิงานในอนาคต

ไมม่ี

ม ีแผนงาน/โครงการ ไดแ้ก่

๑. จดักจิกรรมเยี�ยมชมหนว่ยงานตน้แบบ ๒. ผนวกเนื�อหา พรบ. ขอ้มลูขา่วสาร เขา้กบัการอบรมปฐมนเิทศ
พนกังานใหม ่สวทช. ทกุรุน่ ๓. จดัสมัมนาใหค้วามรูใ้นเรื�อง พรบ. ขอ้มลูขา่วสาร แกบ่คุลากรในสงักดักระทรวงวทิยา
ศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

๙. ขอ้เสนอแนะ และความตอ้งการสนบัสนุนของหนว่ยงานในการปฏบิตังิานตามพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของ
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

ไมม่ ี
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๑๐. หนว่ยงานทา่นเห็นวา่จากผลการบงัคบัใชก้ฏหมายที�ผา่นมาสมควรหรอืยงัที�ตอ้งทําการปรบัปรงุ พระราชบญัญตั ิ
ขอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และตอ้งแกไ้ขในประเด็นใดบา้ง

ยงัไมค่วรปรับปรงุ

ตอ้งปรับปรงุโดย

ควรจดัทํารายงานสรปุภาพรวมจากการตดิตามประเมนิผลของหนว่ยงานรฐัของทกุหนว่ยงานในประเทศไทย พรอ้ม
จดัสง่ใหห้นว่ยงานตา่งๆ รบัทราบ เพื�อการวางแผนการดาํเนนิงานในปีตอ่ไป

ผูร้ายงาน

คํานําหนา้ นาย

ชื�อ นามสกลุ บญุเลศิ อรณุพบิลูย ์

ตําเเหน่ง รองผูอ้ํานวยการ ฝ่ายบรกิารความรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐

โทรสาร ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๖๐
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