รายงานการประชุม
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558
ณ ห้อง Video Conference ชั้น 2 อาคาร กสอ.
……………………………….....
ผู้มาประชุม
1. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์
2. นายพรเทพ การศัพท์
3. นายประสงค์ นิลบรรจง
4. นางยุพรัตน์ ศตวิริยะ
5. นางสาวศราวณีย์ ศรีเนาวรัตน์
6. นางสาวต้องใจ ประภาจันทร์
7. นายบรรเทา ว่องประชานุกุล
8. นางกนกรัตน์ ศรีเพชรวรรณดี
9. นายวิจักขณ์ รัตนสุวรรณ
10. นายธเนศ เมฆลาย
11. นายติณฑ์ เจริญใจ
12. นางวีระวรรณ ปัณฑรสูตร
13. นายทศพร นะพะศาลา
14. นายจารุพันธ์ จารโยภาส
15. นางแน่งน้อย เวทยพงษ์
16. นายภาสกร ชัยรัตน์
17. นางละออ ธารงธีระกุล
ผู้ประชุมผ่าน Video Conference
1. นายวัชรุน จุ้ยจาลอง
2. นางสาวนิรามัย ศิริศรีสุดากุล
3. นางวาสนา อรัญญิก (แทน)
4. นายอภินันท์ เจริญสุข(แทน)
5. นายอดิทัต วะสีนนท์
ผู้ไม่มาประชุม
1. นางสุภา ตั้งกิตติคุณ

รสอ.
ประธานคณะกรรมการ
ผอ.สบก.กสอ.
กรรมการ
ผอ.กพข.1
กรรมการ
ผอ.สพจ.กสอ.
กรรมการ
(แทน) ผอ.สพก.กสอ. กรรมการ
(แทน) ผอ.สพช.กสอ. กรรมการ
(แทน) ผอ.สพส.กสอ. กรรมการ
(แทน) ผอ.ศภ.1 กสอ. กรรมการ
ผอ.ศภ.4 กสอ.
กรรมการ
ผอ.ศภ.5 กสอ.
กรรมการ
ผอ.ศภ.6 กสอ.
กรรมการ
ผอ.ศภ.7 กสอ.
กรรมการ
(แทน)ผอ.ศภ.9 กสอ. กรรมการ
ผอ.ศภ.10 กสอ.
กรรมการ
ผอ.สบย.กสอ. กรรมการและเลขานุการ
ผอ.ศภ.8 กสอ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
บรรณารักษ์ชานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผอ.ศภ.2 กสอ.
ผอ.ศภ.3 กสอ.
ผอ.ศภ.8 กสอ.
ผอ.ศม.กสอ.
ผอ.ศภ.11 กสอ.
ผอ.กพข.2

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวพันธุ์ทิพา เอมพิณ
2. นางสาวสุพรรษา พุทธะสุภะ
3. นางสาวจงจิต ขาแก้ว
ผู้เข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference
1. นางสาวเพ็ญศรี อัจจิมากุล
2. นายชาติชาย ตั้งตันตระกุล
3. นางสาวนุสรา เรือนเพชร
4. นายปฏิภาณ มากสิน
5. นางกรรณิกา ศักดิ์มั่นวงศ์

สบ.สบย.สกอ.
สบ.สบย.กสอ.
สบ.สบย.กสอ.
ศภ.8 กสอ.
ศภ.8 กสอ.
ศภ.8 กสอ.
ศภ.8 กสอ.
ศม.กสอ.

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.
ประธาน กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตามคาสั่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ 88/2558 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2558 โดย อสอ
เป็นที่ปรึกษา
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่าไม่มีรายงานนาเสนอ เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก ประธานจึงขอให้นา
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ในการประชุมของชุดที่แล้วมานาเสนอเพื่อจะได้ทิศทางการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
มติที่ประชุม ให้นารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ชุดที่แล้วครั้งล่าสุดมารายงานด้วยทุกครั้ง
โดยครั้งต่อไป ให้นาเสนอรายงานรวมทั้ง 2 ครั้งด้วย
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่าไม่มเี รื่องสืบเนื่อง เนื่องจากเป็นการประชุมคณะกรรมการครั้งแรก ประธาน
จึงขอให้พิจารณานากรอบการดาเนินงานที่ผ่านมา ที่ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จและต้องดาเนินการต่อมา
นาเสนอที่ประชุมด้วย
มติที่ประชุม ให้นารายงานการประชุมครั้งล่าสุดมาพิจารณา ประเด็นงานที่ต้องดาเนินต่อเนื่อง
วาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
4.1 รายงานผลการตรวจติดตามการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเป็น
หน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการปีที่ 3
ฝ่ายเลขานุการ รายงานว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศและคัดเลือกให้เป็น
หน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ส่วนกลางระดับกระทรวง และได้ทาบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสานักนายกรัฐมนตรี กับ กระทรวงอุตสาหกรรม โดย
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2555 เป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของราชการ อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี (ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 ต้องรายงาน
ผลการดาเนินงาน สขร. เป็นเวลา 3 ปี (2556-2558) ฝ่ายเลขานุการได้ดาเนินงานตาม (MOU)เสร็จสิ้นแล้ว
โดยมี คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สานักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตาม ผลการปฏิบัติงานและแจ้ง
ผลว่าปฏิบัติได้อย่างดีเยี่ยม
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 รายงานผลการดาเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารในระยะเวลา 3 ปี (2555 - 2557)
ฝ่ายเลขานุการ รายงานผลการดาเนินงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ให้เป็นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ช่วงปี พ.ศ.2555-2557 ดังนี้
4.2.1. การดาเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9
ดังนี้
(1) แฟ้มข้อมูลข่าวตามมาตรา 9 (1)-(8) ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 36 ครั้ง
(2) จัดทาดัชนีข้อมูลข่าวสาร 36 ครั้ง
4.2.2. การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ
(1) ดาเนินการตามนโยบายคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กสอ. ทั้งหมด 14 แห่ง และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบประจาหน่วยงานทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค หน่วยงานละ 2 ท่าน
(2) จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กสอ. ทดสอบความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่สานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งทดสอบผ่านแล้ว
จานวน 2 ราย
(3) การจัดเก็บสถิติและสรุปผล การให้บริการ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
- ให้บริการ ณ จุดบริการ 14 แห่ง จานวน 709 ราย
- ให้บริการผ่านโทรศัพท์ จานวน 268 ราย
- ให้บริการผ่าน Website จานวน 47,492 ราย
- ให้บริการผ่านระบบ e-mail จานวน 489,039 ครัง้
- ให้บริการผ่าน Facebook 23,888 ไลท์
- ให้บริการข้อมูลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ (แผ่นพับ) 4,200 แผ่น
- ให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนตามกาหนด 100%
4.2.3. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการับรู้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ
(1) จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้กับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและเจ้าหน้าที่
ภายใต้หน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรม 210 ราย
(2) จัดเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก 2 ครั้ง
(3) การจัดประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารดีเด่น 2 ครั้ง

(4) ให้คาปรึกษาและติดตามการให้บริการข้อมูลข่าวสาร กสอ. แก่หน่วยงาน
สนับสนุน 6 ครั้ง
(5) ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กสอ. ให้ประชาชนรับทราบ 5 ช่องทาง ได้แก่
เว็บไซต์ แผ่นพับ อีเมล์ เสียงตามสาย
4.2.4 เผยแพร่ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์ 195 รายการ
(1) การนาข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง ที่หัวหน้า
หน่วยงานลงนามแล้ว เผยแพร่ใน Website ของส่วนราชการ Website ข้อมูลข่าวสาร และจัดใส่แฟ้มไว้ให้
ประชาชนเพื่อตรวจสอบ จานวน 195 รายการ
(2) สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เป็นรายเดือน เผยแพร่บน Website : http://info.dip.go.th
ของส่วนราชการ และจัดเข้าแฟ้มไว้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กสอ. จานวน 36 ครั้ง
(3) สรุปผลการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
รายปี จานวน 3 ครั้ง
(4) ปฎิบัติตามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบ เป็นที่
ศึกษาดูงาน แก่หน่วยงานอื่นๆ จานวน 7 หน่วยงาน
(5) รายงานผลการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ กสอ.
ลงตีพิมพ์ในรายงานประจาปีของ กสอ. จานวน 3 ครั้ง
(6) รายงานการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารผ่าน Website ของ
สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร(สขร.) จานวน 2 ครั้ง
(7) รายงานผลการดาเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ให้กับ
คณะกรรมการตรวจติดตามการเป็นเครือข่าย จานวน 5 ครั้ง
4.2.5 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
(1) รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จากตู้
ร้องเรียนของหน่วยงาน และ www.dip.go.th ปรากฏว่าไม่มีข้อมูลร้องเรียน
(2) นาความคิดเห็นของประชาชนมาพิจารณาประกอบกับการบริหารจัดการด้านการ
เปิดเผยและจัดทาแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จานวน 3 ครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 แผนการดาเนินงานข้อมูลข่าวสารของ กสอ. ระยะ 5 ปี (2559-2563)
ฝ่ายเลขานุการ ได้นาเสนอแผนการการดาเนินงานข้อมูลข่าวสาร กสอ. เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนการดาเนินงานของ กสอ. 5 ปี เพราะแผนการดาเนินงานเดิม จะ
สิ้นสุดลงในปี 2558 ตามเอกสารที่แจกที่ประชุม
ความเห็นที่ประชุม ได้พิจารณาแผนการดาเนินงานแล้วเห็นว่า แผนดังกล่าวยังไม่ได้ผ่านการ
ระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยังมีกรอบการดาเนินงานที่ต้องดาเนินการอีกหลายเรื่อง
จึงขอให้ฝ่ายเลขานุการได้ประสานทุกหน่วยงานเพื่อให้ข้อคิดเห็นก่อนนามาเสนออีกครั้ง

มติที่ประชุม ให้ปรับแผนการดาเนินงานโดยให้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
พิจารณาความเชื่อมโยง ระหว่างศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กับ ศูนย์ One Stop Service และให้นากลับมา
พิจารณาใหม่ในที่ประชุมครั้งต่อไป
5.2 การแต่งตั้งคณะทางานข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ฝ่ายเลขานุการนาเสนอร่างรายชื่อคณะทางานให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งมีองค์ประกอบด้วย
1. นายภาสกร ชัยรัตน์ นักวิชาการอุตสาหกรรมชานาญการพิเศษ(ขณะนั้น)
สานักบริหารยุทธศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ
2. นายวสิษฐ์ วีระวุฒิ นักวิชาการอุตสาหกรรมชานาญการพิเศษ
สานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา(ขณะนั้น) กรรมการ
3. นายเจตนิพิฐ รอดภัย นักวิชาการอุตสาหกรรมชานาญการพิเศษ
สานักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม(ขณะนั้น) กรรมการ
4. นายวุฒิชัย โหวธีระกุล นักวิชาการอุตสาหกรรมชานาญการพิเศษ
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรรมการ
5. นางสาวปานทิพย์ เปลี่ยนโมฬี นักวิชาการเผยแพร่ชานาญการ
สานักบริหารกลาง กรรมการ
6. นายกีรติพงษ์ ปัญญาเรือง นักวิชาการอุตสาหกรรมชานาญการ
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรรมการ
7. นายณัชญ์ กุลเมธี นิติกรปฏิบัติการ
สานักบริหารกลาง กรรมการ
8. นางละออ ธารงธีระกุล บรรณารักษ์ชานาญการ
สานักบริหารยุทธศาสตร์ เป็นคณะทางานและเลขานุการ
9. นางทิพย์มณฑา จินะวงศ์ นักวิชาการอุตสาหกรรมชานาญการ
สานักบริหารยุทธศาสตร์ เป็นคณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
มติที่ประชุม พิจารณาแล้วเห็นสมควรปรับเปลี่ยนคณะทางานเนื่องจากมีกรอบการดาเนินงาน
เพิ่มขึ้นอีกหลายประเด็น ดังนี้
1. ให้ ผอ.สบย. เป็นประธานคณะทางาน
2. ให้มตี วั แทนจากศูนย์ทดี่ ูแลพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
3. ให้มตี วั แทนจาก BOC ที่เป็นศูนย์ใหญ่และศูนย์เล็ก จานวน 2 คน
4. ให้มตี ัวแทนจาก สพส. ที่ทา Front Desk
5.3 การจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ. 2540 ให้แก่เจ้าหน้าที่ กสอ.
ฝ่ายเลขานุการเสนอแนวทางตามที่สานักนายกรัฐมนตรี กาหนด 2 วิธี
1. ให้ทุกหน่วยงานของรัฐกาหนดให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคนเข้าอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ และควรทาเป็นตัวชี้วัดส่วนบุคคลด้วย

2. ให้ทุกกระทรวง กรม จังหวัด ส่วนท้องถิ่น จัดหลักสูตรเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ หรือ สอดแทรกในหลักสูตรที่หน่วยงานจัดอยู่แล้ว
ความเห็นที่ประชุม ได้พิจารณาวิธีการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมแล้วเห็นว่าการจัดหลักสูตร
อบรมดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่ กสอ. ในระดับบุคคลต้องใช้งบประมาณจานวนมาก จึงให้สอดแทรกในหลักสูตร
กิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน ประมาณ 20 นาที และสาหรับผู้บริหารให้สอดแทรกในเวทีประชุมผู้บริหาร
มติที่ประชุม ให้ดาเนินการ ดังนี้
1. สาหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เจ้าหน้าที่ ให้ทุกหน่วยงานสอดแทรกในกิจกรรม
ที่หน่วยงานจัดอบรมเจ้าหน้าที่ กสอ. โดยแทรกช่วงต้นกิจกรรม ประมาณ 20 นาที
2. สาหรับผู้บริหาร ให้สอดแทรกในเวทีประชุมผู้บริหาร
วาระที่ 6 เรื่องอื่น
6.1 การส่งเจ้าหน้าที่ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540 ที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีจัดขึ้น
ฝ่ายเลขานุการ แจ้งว่า สานักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดทดสอบความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ ปีละ 1 ครั้ง โดยให้หน่วยงานของรัฐส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการทดสอบ และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มี
เจ้าหน้าทีท่ ที่ ดสอบผ่านเพียง 2 คน เนื่องจากการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าทดสอบไม่ได้ทันเวลา ปัญหาจากการ
รวบรวมรายชื่อล่าช้า จึงเสนอให้ สบก.กสอ. รับเรื่องแล้วประกาศแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและสมัครเข้าทดสอบ
ผ่านเว็บไซต์ ด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กสอ.
มติที่ประชุม รับทราบและให้หน่วยงานต่างๆ เตรียมคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าทดสอบ
ล่วงหน้า
เลิกประชุม 16.30 น.
(นางละออ ธารงธีระกุล)

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางแน่งน้อย เวทยพงษ์)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

