ด่วน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สานักงานเลขานุการกรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสาร โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๘๑๖
ที่ {XXXXXXXXXXXXX}
{BookID}
วันที่ {XXXXXXXXXXXXX}
{BookDate}
นร
๐๒๐๑.๐๕/ว๑๑๗๑
๒๗
พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรื่อง การติดตามการดาเนินงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
เรียน ผอ.สานัก/กอง และหัวหน้าหน่วยงาน
ด้วย สลก. ได้แจ้งเวียนหนังสือ สลก. ที่ นร ๐๒๐๑.๐๕/ว ๖๔๗ ลว. ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง
ขอความร่วมมือในการบรรจุข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานถือครองในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของ
ราชการ กรมประชาสัมพันธ์ และ รายงานผลการดาเนินงานในระบบแบบติดตามประเมินผลของหน่วยงานรัฐฯ
ทางอินทราเน็ต กปส. (รายเดือน) ไปแล้ว นั้น
สลก. ขอสรุปผลการติดตามการดาเนินงานดังกล่าว (เฉพาะส่วนกลาง) ดังนี้
๑. หน่วยงานที่ดาเนินงานบรรจุข้อมูลที่หน่วยงานถือครองในศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ครบถ้วนแล้ว
ประกอบด้วย กพร., นตส., กกจ., สลก.
๒. หน่วยงานที่ดาเนินงานบรรจุข้อมู ลที่ หน่วยงานถือครองในศูนย์ข้อมู ลข่าวสารฯ ยัง ไม่
ครบถ้วน ประกอบด้วย สนข., สปต., กคล.
๓. หน่วยงานที่ ยั ง ไม่ ดาเนินงานบรรจุข้อมู ล ที่ ห น่วยงานถือครองในศู นย์ข้อมู ล ข่าวสารฯ
ประกอบด้วย สนผ., สพป., สพท., ศสช., กกร., สปช., สว ท., สทท.
ในการนี้ สลก. ขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดาเนินการ ดังนี้
๑. หน่วยงานที่ยังดาเนินงานไม่ ครบถ้วนและยังไม่ได้บรรจุข้อมู ลข่าวสารในศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
ประกอบด้วย สนข., สปต., กคล., สนผ., สพป., สพท., ศสช., กกร., สปช., สวท., สทท. จึงขอให้นาข้อมูล
ที่ ห น่ วยงานถื อ ครองตั้ง แต่ ปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึ ง ปั จ จุ บัน และต่อ เนื่ องตลอดไปบรรจุข้ อมู ล
ในศูนย์ข้อ มูล ข่าวสารฯ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อให้ข้อมูล ในศูนย์ข้อมูล ข่าวสารฯ
เป็นปัจจุบันและเตรียมรองรับการเปิดประชุมเจ้าหน้าที่ด้านข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ ตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในเดือนมิถุนายน ศกนี้
๒. ทุกหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ขอให้รายงานผลการดาเนินงานในระบบ
แบบติดตามประเมินผลของหน่วยงานรัฐ ในการปฏิบัติง านตาม พ.ร.บ.ข้อมูล ข่าวสาร ฯ ทางอินทราเน็ต
กรมประชาสัมพันธ์ (รายเดือน) โดยขอให้รายงานให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔
ทั้งนี้ สลก. ได้แนบ QR Code ข้อมูล ที่สานัก/กองถือครอง หรืออาจมีภารกิจ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อบรรจุข้อมูลทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กรมประชาสัมพันธ์ คู่มือการใช้งานระบบ
การรายงาน และระบบการบรรจุข้อ มูล ในศูนย์ข้อมู ลข่าวสารฯ มาด้วยแล้ว หากเกิดปัญหาหรือข้อขัดข้อง
ประการใด สามารถติดต่อ สอบถามได้ที่ นางสาวพริ้ม เพรา อ้นเอี่ ยม นัก จัดการงานทั่ ว ไปชานาญการ
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๑๒๕๐ ๕๕๐๘ และ นางสาวณัฐธิดา สงวนถ้อย นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๖ ๑๒๔๙ ๓๒๖๙

-๒จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย และขอขอบคุณที่ให้
ความร่วมมือมา ณ ที่นี้

{Rank} {XXXXXXXXXXXXX}
{Signature}
{XXXXX}
{PersonName}
(นางสาวสุ
ภาพร ครุสารพิศิฐ)
{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}
{PositionName1}
ร.ลนก.

เอกสารแนบ

วิธีดำเนินกำร
ส่วนที่ ๑ : การบรรจุข้อมูลข่าวสารทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กปส. (เฉพาะหน่วยงาน
กปส. ส่วนกลาง)
๑. เข้าเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กปส. (www.prd.go.th / Banner อยู่ใน
หมวด Prd Service บริก ารกรมประชาสัม พันธ์ หรือ อินทราเน็ต กปส.เข้าเว็บ ไซต์ส านัก งาน
เลขานุการกรม)
๒. เข้าเมนูอื่นๆ
เข้าสู่ระบบเพื่อจัดการข้อมูล
ชื่อผู้ใช้งาน (Username) : 884 รหัสผ่าน (Password) : 12345678
๓. บรรจุข้อมูลพร้อม Upload file ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา/อนุมาตรา/ประกาศฯ/รายการ ทีห่ น่วยงาน
ถือครองข้อมูล หรืออาจมีภารกิจทีเ่ กี่ยวข้อง
ส่ ว นที่ ๒ : การกรอกแบบรายงานการติ ด ตามประเมิ น ผลของหน่ ว ยงานรั ฐ ในการปฏิ บั ติ ง าน
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)
เข้าอินทราเน็ต กปส. เมนู สานักงานเลขานุการกรม
รายงานการติดตามประเมินผลของหน่วยงาน
(รายเดือน)

-๒ข้อมูลทีห่ น่วยงานถือครอง หรืออาจมีภารกิจทีเ่ กีย่ วข้อง ต้องดาเนินการบรรจุ
ทางศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กรมประชาสัมพันธ์
(ข้อมูลอ้างอิงตามมติทปี่ ระชุมเจ้าหน้าทีด่ า้ นข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์
ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๒ เมือ่ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

กกจ.

กกร.

กคล.

กพร.

นตส.

ศสช.

สทท.

สนข.

สนผ.

สปช.

สปต.

สพท.

สพป.

สลก.

สวท.

-๓-

คู่มือแนะนาการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับผู้ใช้งานและจัดการข้อมูล
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER0/DRAWER002/GENERAL/DATA0000/00000054.PDF

(ฉบับย่อ)

(ฉบับเต็ม)

คู่มือ ขั้น ตอนการใช้ ง านระบบแบบรายงานการติด ตามประเมิ น ผลของหน่ว ยงานรัฐ ในการ
ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
http://intranet.prd.go.th/report_information/Using.pdf

หมายเหตุ : - นางสาวพริ้มเพรา อ้นเอี่ยม ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๘๐๗
- นางสาวณัฐธิดา สงวนถ้อย ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๘๐๖

