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รายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประจําปง บประมาณ 2559
ตามที่กรมเจาทาไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูล ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นั้น
ศูน ยขอ มูลขาวสารขอรายงานผลการปฏิบัติต าม พ.ร.บ. ขอ มูล ขาวสารฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ซึ่งมี 6 ดาน ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กรมเจาทา ไดจัดตั้งหองสมุดใหเปนสถานที่ติดตอของประชาชน เพื่อขอตรวจดูและขอรับ
ขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของกรมฯ ซึ่งตั้งอยูบริเวณอาคาร 1 ชั้น 3
ศูนยขอมูลขาวสารมีการรวบรวมขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ ไวใหประชาชน
สามารถขอตรวจดูไดอยางครบถวน พรอมจัดทําดัชนีคนขอมูลขาวสารไวอยางเปนระบบ สามารถสืบคนได
สะดวกรวดเร็ว และมีการตรวจสอบขอมูลใหมีความเปนปจจุบัน โดยขอความรวมมือจากหนวยงานในสังกัด
จัดสงขอมูลขาวสารที่อยูในความรับผิดชอบของตนใหศูนยขอมูลขาวสารเผยแพรอยางสม่ําเสมอ ซึ่งไดรับความ
รวมมือเปนอยางดี
อนึ่ง กรณีศูนยขอมูลขาวสารไมสามารถจัดหาขอมูลขาวสารใหตามที่ผูรองขอได เจาหนาที่
จะประสานกับหนวยงานเจาของขอมูลใหในลําดับตอไป
2. ดานการบริหารจัดการและการใหบริการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสาร
กรมเจาทาไดมกี ารแตง ตั้งคณะกรรมการขอมูล ขาวสาร ของราชการตามคํา สั่ง กรมเจาทา
ที่ 532/2558 ลว. 17 ก.ค. 58 เรื่อง ยกเลิกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการขอมูลขาวสารของกรมการขนสง
ทางน้ําและพาณิชยนาวี และแตงตั้งคณะกรรมการขอมูลขาวสารของกรมเจาทา ซึ่งคําสั่งที่ 532/2558 ไดทาํ
การยกเลิกและแกไขเปนคําสั่งกรมเจาทาที่ 173/2559 ลว. 4 มี.ค. 59 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของกรมเจาทา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในคําสั่งที่ 173/2559 โดยแกไขเพิ่มเติมไวในคําสั่ง
กรมเจาทาที่ 540/2559 ลว.30 มิ.ย. 59 เรื่อง เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการขอมูลขาวสารของกรมเจาทา
โดยมีรองอธิบดีกรมเจาทาดานมาตรฐานการขนสงทางน้ํา (รจท.(มฐ.)) เปนประธาน และมีผูแทนจากสํานัก
กองตางๆ รวมเปนคณะกรรมการกํากับดูแล และใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
ใหมีการปฏิบัติต าม พ.ร.บ. ขอ มูลขาวสารฯ โดยมีการมอบหมายเจาหนา ที่รับ ผิด ชอบศูนยขอมูล ขาวสาร
อยางชัด เจน มีการจัดเก็บ สถิติแ ละสรุป ผลการใหบ ริก ารของศูนยฯ รายงานใหผูบ ริห ารทราบเปนประจํา
ทุกเดือน
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ในรอบปง บประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ผา นมา มีผูมาขอขอ มูล ขา วสารของกรมเจา ทา
ณ ศูนยขอมูลขาวสารและหนวยงานตางๆ ซึ่งทางศูนยฯ ไดจดั ทําสถิติไวดังนี้
1) สถิติการรวบรวมขอมูลขาวสารตางๆ ไวบริการ
2) สถิติผูมาขอตรวจดูขอมูลขาวสารที่ศูนยฯ จัดเตรียมไว
3) สถิตผิ ูมาขอตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งมิไดจดั เตรียมไวที่ศูนยฯ
(เจาหนาที่ไดประสานกับหนวยงานที่รับผิดชอบขอมูลให)
4) สถิติผูมาขอสําเนาขอมูลขาวสาร
5) สถิติผูมาขอขอมูลทางโทรศัพท
6) สถิติผูมาขอขอมูลทางเว็บบอรด
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476 เรื่อง
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จํานวน
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1 ราย
12 ราย
- ราย

ผลจากการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยขอมูลขาวสารโดยภาพรวม จากการ
ตอบแบบสอบถามในปงบประมาณ 2559 พบวา ในรอบการประเมินที่ 1 (ตั้งแตเดือนตุล าคม 2558 –
มีนาคม 2559) ผูใชบริการสวนใหญมคี วามพึงพอใจบริการของศูนยขอมูลขาวสาร คิดเปนรอยละ 97.61
จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 56 คน และในรอบการประเมินที่ 2 (ตั้งแตเดือนเมษายน – กันยายน
2559) ผูใชบริการสวนใหญมคี วามพึงพอใจบริการของศูนยขอมูลขาวสาร คิดเปนรอยละ 98.29 จากจํานวน
ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 49 คน
3. ดานการสงเสริมความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญ ญัติข อมูล ขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540
กรมเจาทา ไดมีการจัดอบรมใหความรูเ กี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารของราชการฯ เพื่อเสริมสรางความรูค วามเขา ใจและจัดเจา หนา ที่เ ขา รับ การอบรมตา มโอกาสที่มี
หนวยงานภายนอกสงหนังสือเชิญเพื่อเขารับการอบรมและสอบความรู ตลอดจนการสรางจิตสํานึกและทัศนคติ
ที่ดีในการเปนผูใหบริการขอมูลขาวสารของเจาหนาที่ในหนวยงาน
นอกจากนี้ ยังไดมีการประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการฯ
แกบุคลากรภายในหนวยงาน และประชาชนทั่วไปทราบ ดวยการปด ประกาศ จัดทําแผนภูมิแสดงขั้นตอน
การขอใชบริการขอมูลขาวสาร จัดทําแผนพับ จัดบอรด และเผยแพรทางเว็บไซตกรมเจาทา
4. ดานการพิจ ารณาดําเนินการเรื่องรองเรียนของประชาชน การไมเปดเผยขอมูล ขาวสาร
กรมเจาทาไดเปดโอกาสใหประชาชนมีชองทางในการรองเรียนเกี่ยวกับการใหบริการขอมูล
ขาวสารหรือเรื่องตางๆ ชองทางที่มี เชน จดหมาย โทรศัพท หรือสายดวน 1199 Web Site กรมเจาทา
(กระดานถามตอบ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail)) ศูนยรับเรื่องรองเรียน จท. กลองรับฟงความคิดเห็น
ระบบตอบขอรองเรียน/รองทุกขผานระบบ G2G ของกระทรวงคมนาคม ระบบการจัด การเรื่องราวรองทุกข
Web Portal ของสํานัก งานปลัด สํานัก นายกรัฐมนตรี (ศูนยรับ เรื่องราวรอ งทุกขข องรัฐ บาล 1111)
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ตู ปณ. 1199 เปนตน ซึ่งในรอบป 2559 ศูนยขอมูล ขาวสารกรมเจาทา ไมมกี ารรองเรีย นเรื่องใดๆ จาก
ประชาชนเกี่ยวกับการใหบริการขอมูลขาวสาร
5. ดานการดําเนินการเรื่องอุทธรณการไมเปดเผยขอมูล ขาวสาร
ในปงบประมาณ 2559 กรมเจาทาไมมีเรื่องอุทธรณการไมเปดเผยขอมูลขาวสาร เนื่องจาก
ศูนยขอมูลขาวสารสามารถเปดเผยขอมูลขาวสารไดครบทุกเรื่องตามคํารองขอของผูมาใชบริการ
6. ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเผยแพรข อมูลขาวสาร
กรมเจา ทามีการใชระบบสารสนเทศ เปนชองทางหนึ่งในการเผยแพรขอมูล ขาวสารโดย
คํานึงถึงประโยชนและความสะดวกสูงสุดของประชาชน ดวยการเผยแพรขอมูลขาวสารทางเว็บไซตกรมเจาทา
(www.md.go.th) และมีระบบฐานขอมูลทีส่ ามารถสืบคนขอมูลขาวสารไดทางเว็บไซต http://www.md.go.th
/index.php./library

