 ศูนย์ ข้อมูลข่ าวสารอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
ด้ วยเห็นความสาคัญของข้ อมูลข่าวสาร ที่ได้ เข้ ามามีบทบาทในโลกยุคปัจจุบนั และเพื่อให้
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ได้ แสดงออกถึงความมุง่ มัน่ ในการดาเนินการภายใต้ กรอบการ
กากับดูแลกิจการที่ดี สามารถดาเนินกิจการอยูไ่ ด้ อย่างยัง่ ยืน ภายใต้ ภาวะการแข่งขันทางธุรกิจการ
บินที่ทวีความเข้ มข้ นขึ ้น รวมทังสนองตอบต่
้
อการใช้ กฎหมายรัฐธรรมนูญปัจจุบนั ที่มีจดุ หมายเพื่อ
การปฎิรูปการเมือง โดยที่ประชาชนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทางการเมืองมากขึ ้น ประกอบกับการ
ประกาศใช้ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2540 ที่ต้องการ
ให้ โอกาสประชาชนมีสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินกิจการต่างๆ ของรัฐบาล ดังนัน้
คณะกรรมการฝ่ ายบริหารงานนโยบายบริษัท การบินไทย จากัด ( มหาชน ) จึงได้ จดั ตังศู
้ นย์ข้อมูล
ข่าวสารขึ ้นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2541 เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการรับรู้ขา่ วสาร
และเพื่อให้ มีการบริหารจัดการข้ อมูลข่าวสารอย่างเป็ นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิ
บาล ที่ได้ มาตรฐานเป็ นที่ยอมรับแก่สาธารณชน จึงมีมติให้ จดั ตังศู
้ นย์ข้อมูลข่าวสาร ให้ เป็ น
หน่วยงานเทียบเท่ากอง ขึ ้นตรงต่อสานักเลขานุการบริ ษัทฯ
ดังนัน้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจึงมีหน้ าที่ปฏิบตั งิ านด้ านการเปิ ดเผยและวินิจฉัยข้ อมูล
ข่าวสารต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทังพั
้ ฒนางานด้ านระบบข้ อมูลข่าวสารเพื่อให้ เกิดประโยชน์ในการเผย
แผ่ข้อมูลให้ แก่บคุ คลภายใน-ภายนอก ผู้ถือหุ้นและประชาชนทัว่ ไป อีกทังบริ
้ หารระบบข้ อมูลข่าวสาร
และจัดทา สถิติ ดัชนีข้อมูล (Index) ข้ อมูลของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ยังจัดทาข้ อมูลเอกสารทางวิชาการ
(Education Issue) เพื่อเผยแผ่ไปยังกลุม่ เป้าหมายต่างๆ รวมถึงติดตามข่าวสารและวิเคราะห์ความ
เคลื่อนไหวของเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงานทังภายในและภายนอกของบริ
้
ษัทฯ
อีกด้ วย
 สถานที่ตัง้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตังอยู
้ ท่ ี่ อาคาร 6 ชัน้ 1 สานักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
10900 หมายเลขโทรศัพท์ (02) 545-3321 โทรสาร (02) 545-3322
E-mail Address : public.info@thaiairways.com
 ภารกิจ (Mission)
“ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็ นหน่วยงานหลักในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบินไทย และ
ข่าวสารสาระน่ารู้ตา่ งๆ ในแวดวงธุรกิจการบินแก่กลุม่ เป้าหมาย ประกอบด้ วย ฝ่ ายบริหาร และ
พนักงานในการบินไทย บุคคลทัว่ ไป นิสิตนักศึกษา สื่อมวลชน ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ในอุตสาหกรรมการบิน เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ และเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินกิจการของบริ ษัทฯ”

 วัตถุประสงค์ (Objective)
1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสูป่ ระชาชน ในฐานะหน่วยงานของรัฐตาม พระราชบัญญัตขิ ้ อมูล
ข่าวสารฯ
2. สร้ างความรู้ ความเข้ าใจแก่สาธารณชนในการดาเนินกิจการของบริษัทฯ
3. รวบรวม จัดเก็บ และการบริหารจัดการข้ อมูลให้ เป็ นไปอย่างมีระบบ สามารถนาข้ อมูล
มาใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. นาเสนอข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์แก่พนักงาน และฝ่ ายบริหาร เพื่อใช้ ในการตัดสินใจในการ
ดาเนินการต่างๆ เพื่อรองรับการขยายตัว และพัฒนาของข้ อมูลข่าวสารในโลกยุคข้ อมูล
ข่าวสาร (Information Age) หรื อยุคข้ อมูลข่าวสารไร้ พรมแดน
5. ให้ งานด้ านข้ อมูลข่าวสารเป็ นไปตามมาตรฐานเดียวกัน และทัว่ ถึงทุกหน่วยงานของ
บริษัทฯ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ได้ นาระบบเทคโนโลยีที่ทนั สมัยและเหมาะสมมาใช้ ในการ
บริหารจัดการด้ านข้ อมูลข่าวสาร เพื่อให้ ข้อมูลข่าวสารมีความถูกต้ อง ทันเหตุการณ์โดย
ศูนย์ข้อมูลฯ ได้ จดั เตรี ยมข้ อมูล เพื่อเผยแพร่ให้ กบั บุคคลทังภายในและภายนอกบริ
้
ษัทฯ
ไว้ ณ ศูนย์ข้อมูลฯ และเผยแพร่ผา่ นอินเตอร์ เน็ต
6.
 การดาเนินงานของศูนย์ ข้อมูลข่ าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมีภารกิจที่สาคัญประการหนึง่ คือ
การปฏิบตั แิ ละให้ บริการข้ อมูล
ข่าวสารแก่บคุ คลภายในและภายนอกบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 ซึง่ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ ยังคงเป็ นเรื่ องใหม่สาหรับสังคมไทย ดังนันศู
้ นย์ข้อมูล
ข่าวสาร จึงได้ ดาเนินการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ และให้ คนไทยตระหนักถึงความสาคัญของ
พระราชบัญญัติ ข้ อมูลข่าวสารฯ จึงได้ ดาเนินการทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
ดังนี ้
1. สร้ างความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัตขิ ้ อมูลข่าวสารฯ แก่พนักงานบริษัทฯ
โดยจัด อบรมตามหน่วยงานต่างๆ
2. ออกระเบียบ บริษัทฯ ว่าด้ วยการปฏิบตั ิตาม พระราชบัญญัตขิ ้ อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2542
3. จัดระเบียบและวางระบบจัดเก็บข้ อมูลข่าวสารในครอบครองพร้ อมวางหลักเกณฑ์และ
กาหนดตัวบุคคลเจ้ าหน้ าที่ที่ผ้ มู ีอานาจหน้ าที่ในการดาเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร
อย่างชัดเจน และเป็ นไปโดยมีประสิทธิภาพ
4. การจัดหาข้ อมูลอื่นๆ ซึง่ เป็ นที่สนใจของประชาชน นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ ใน
พระราชบัญญัตขิ ้ อมูลข่าวสารฯ
5. นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

นอกเหนือจากการดาเนินงานดังกล่าวแล้ ว ศูนย์ข้อมูลฯ ยังมีภารกิจในการพัฒนางานด้ าน
ระบบข้ อมูลข่าวสาร เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่แก่บคุ คลภายในและภายนอก บริ หารระบบข้ อมูล
ข่าวสาร และสถิติ นอกจากนี ้ ยังจัดทาข้ อมูลเอกสารทางวิชาการ (Education Issue) รวมถึงติดตาม
ข่าวสาร และวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงานทังภายใน
้
และภายนอกบริษัทฯ รวมถึง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ www thaiairways.com เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้ าถึงข้ อมูลของบริษัทฯ ได้ อย่างสะดวก และรวดเร็ว ฯลฯ

ขัน้ ตอนการขอข้ อมูล
ศูนย์ ข้อมูลข่ าวสารอิเล็กทรอนิกส์ บริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

ติดต่ อพนักงาน
กรอกแบบฟอร์ มคำร้ อง/
ยื่นหนังสื อขอข้ อมูล
ตรวจสอบดัชนีข้อมูลข่ ำวสำร

Yes

ค้นหำข้ อมูลจำกระบบ/ แฟ้มข้ อมูล

NO

ปฏิเสธ

พิจำรณำคำร้ องขอข้ อมูล
ไม่ แน่ ใจ

พิมพ์ข้อมูลข่ ำวสำร

เปิ ดเผยได้

นัดให้ คำตอบ/นัดรับเอกสำร/
นัดสัมภำษณ์

ชำระเงิน
รับเอกสำร

กรอกแบบฟอร์ มควำมพึงพอใจ

 หลักการปฏิบัตงิ านของศูนย์ ข้อมูลข่ าวสาร
การเปิ ดเผยข้ อมูลของ บริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) จะยึดถือตามหลัก พ.ร.บ.
ข้ อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 คือ “เปิ ดเผยเป็ นหลัก ปกปิ ดเป็ นข้ อยกเว้ น” มีวิสยั ทัศน์วา่ ข้ อมูลที่เปิ ดเผย
จะต้ องถูกต้ อง ตรวจสอบได้ และมีความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัทฯ เพื่อเป็ น
หน่วยงานชันน
้ าและเป็ นแบบอย่างที่ดีในด้ านตอบสนองความต้ องการข้ อมูลข่าวสารแก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ อง
ได้ อย่างถูกต้ อง เหมาะสม นามาซึง่ ภาพลักษณ์ที่ดี และเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินกิจการของบริษัท
ฯ ต่อไปแนวทางปฎิบตั ิ
1. การเปิ ดเผยเป็ นหลัก ปกปิ ดเป็ นข้ อยกเว้ น คือ ข้ อมูลที่เป็ นไปตาม ม 7,9,11 เช่น ข้ อมูล
การจัดซื ้อจัดจ้ าง โครงสร้ างอานาจหน้ าที่ ระเบียบบริ ษัทฯ ต่างๆ จะเป็ นข้ อมูลที่สามารถเปิ ดเผยต่อ
สาธารณะชนทัว่ ไป การปกปิ ดเป็ นข้ อยกเว้ น คือ ข้ อมูลที่เปิ ดเผยไปแล้ ว อาจกระทบต่อผู้หนึง่ ผู้ใด
ตามมาตรา 17 เช่น ชื่อและคาให้ การของพยานในผลการสอบสวน เป็ นต้ น
2. การเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล จะใช้ ดลุ ยพินิจในการเปิ ดเผยตามมาตรา 24
3. บริษัทฯ ให้ ความสาคัญในเรื่ องของความโปร่งใสอย่างจริงจัง โดยการจัดตัง้
คณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารการบินไทยขึ ้น เพื่อพิจารณาวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของ
บริษัทฯในกรณีที่การเปิ ดเผยหรื อไม่เปิ ดเผยข้ อมูลอาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดซื ้อ
เครื่ องบิน และคดีการทุจริ ตการให้ สินบน เป็ นต้ น
 แนวทางการพัฒนาศูนย์ ข้อมูลข่ าวสาร
• ปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นศูนย์ข้อมูลทางกายภาพที่โดดเด่น เน้ นการให้ การบริการแบบครบถ้ วนใน
ขันตอนเดี
้
ยว One Stop Service
• จัดทาข้ อมูลทังกายภาพ
้
และอิเล็กทรอนิคส์ ให้ เป็ นศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิคส์โดดเด่น
ประจาทุกปี โดยเน้ นความถูกต้ อง ครบถ้ วนของข้ อมูลให้ ตรงเกณฑ์การประเมินของ สขร. อย่างจริงจัง
• เสริมสร้ างความเข้ าใจให้ แก่พนักงานทุกระดับ เกี่ยวกับหลัก พรบ. ข้ อมูลข่าวสารฯ โดยเฉพาะ
เรื่ องของระยะเวลาในการเปิ ดเผยข้ อมูล เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดการร้ องเรี ยนไปที่ สขร. และปัญหาการ
สืบค้ นข้ อมูลอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเฉพาะสัญญาการจัดซื ้อจัดจ้ าง
• การให้ ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ในการเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนข้ อคิดเห็น กาหนด
แนวทางในการดาเนินงานของศูนย์ข้อมูลฯ ให้ เกิดความชัดเจนและปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ และระเบียบ
ของ สขร.และกระทรวงคมนาคม อย่างเคร่งครัด

