มาตรการ และกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซด์ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. ลักษณะและประเภทข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ
ลักษณะและประเภทข้อมูลที่นำขึ้นเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของศูนย์อำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ (ศอ.บต.) ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนเว็บไซต์ภำครัฐ (Government Website Standard) ที่สำนักงำน
รัฐบำลอิเล็คทรอนิคส์ (องค์กรมหำชน) กำหนดไว้ มีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลตลอดจนการบริการของหน่วยงาน
หมวดหมู่ของข้อมูล
รายละเอียดข้อมูล
1.1 เกี่ยวกับหน่วยงำน

•
•
•
•
•
•
•
•

1.2 ข้อมูลผู้บริหำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศระดับสูง
(Chief information Officer :
CIO)

• รำยละเอียดเกี่ยวกับซีไอโอประกอบด้วย ชื่อ สกุล และตำแหน่ง
• วิสัยทัศน์ และนโยบำยต่ำงๆ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำร
สื่อสำร (ICT) ได้แก่ นโยบำยและมำตรฐำนกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยด้ำน ICT เป็นต้น

1.3 ข่ำวประชำสัมพันธ์

• ข่ำวประชำสัมพันธ์ทั่วไป
• ข่ำวสำรและประกำศของหน่วยงำน เช่น ประกำศรับสมัครงำน
ประกำศมำตรกำรต่ ำ งๆ กำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ ง กำรจั ด ฝึ ก อบรม
กำรรับสมัครขอรับทุนกำรศึกษำ เป็นต้น

ประวัติควำมเป็นมำ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้ำงหน่วยงำน ผู้บริหำร อำนำจหน้ำที่
ภำรกิจ และหน้ำที่รับผิดชอบของหน่วยงำน
ยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติกำร
แผนงำน โครงกำร และงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
คำรับรอง และรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ข้อมูลกำรติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสำร และ
แผนที่ตั้งหน่วยงำน
• ที่อยู่ไปรษณีอิเล็คทรอนิก (e-Mail Address) ของบุคลำกรภำยใน
หน่วยงำนที่รับผิดชอบข้อมูล เช่น ผู้ดูแลเว็บไซต์ (Webmaster)

/ 1.4 เว็บลิงก์...
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หมวดหมู่ของข้อมูล
1.4 เว็บลิงก์

รายละเอียดข้อมูล
• หน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรง
• เว็บไซต์อื่นๆ ที่น่ำสนใจ

1. 5 กฎ ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ที่ • กฎหมำย พระรำชบั ญ ญั ติ พระรำชกฤษฎี ก ำ กฎกระทรวง
เกี่ยวข้องกับหน่วยงำน
ป ร ะ ก ำ ศ ร ะ เ บี ย บ ม ำ ต ร ฐ ำ น คู่ มื อ แ น ว ป ฏิ บั ติ แ ล ะ
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยแสดงที่ ม ำของข้ อ มู ล ที่ น ำมำ
เผยแพร่
1.6 ข้อมูลกำรบริกำร
• แสดงข้อมูลกำรบริกำรตำมภำรกิจของหน่วยงำน พร้อมคำอธิบำย
ขั้นตอนกำรบริกำร โดยจะแสดงขั้นตอน กำรให้บริกำรต่ำงๆ แก่
ประชำชน ทั้ ง นี้ ค วรระบุ ร ะยะเวลำ ในแต่ ล ะขั้ น ตอนของกำร
ให้บริกำรนั้น ๆ
1.7 คลังควำมรู้
• ผลงำนวิจัย บทควำม กรณีศึกษำ ข้อมูลสถิติต่ำงๆ ข้อมูล GIS และ
e-Book เป็นต้น ตลอดจนมีกำรอ้ำงอิงถึงแหล่งที่มำ (Reference)
และวัน เวลำ กำกับ เพื่อประโยชน์ ในกำรนำข้อมูลไปใช้ต่อ
1.8 คำถำมที่พบบ่อย (FAQ)

• ส่วนที่แสดงคำถำมและคำตอบที่มีผู้นิยมสอบถำม

1.9 ผังเว็บไซต์ (Site map)

• ส่วนที่แสดงเว็บไซต์ทั้งหมด

ส่วนที่ 2 การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ
หมวดหมู่ของข้อมูล
รายละเอียดข้อมูล
2.1 ถำม – ตอบ (Q and A)
• ส่ ว นที่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำรสำมำรถสอบถำมข้ อ มู ล หรื อ ข้ อ สงสั ย
มำยังหน่วยงำน
2.2 ระบบสืบค้นข้อมูล (Search • ส่วนที่ผู้ใช้บริกำรสืบค้นข้อมูลทั่วไป และข้อมูลภำยในหน่วยงำน
Engine)
2.3 ช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรกับ • ช่องทำงแจ้งข่ำว หรือแจ้งเตือนผู้ใช้ เช่น e-Mail เป็นต้น
ผู้ใช้บริกำร
• ช่องทำงกำรติ ดต่ อ หน่ว ยงำนในรูป แบบ Social Network เช่น
Facebook เป็นต้น
• ช่องทำงแสดงควำมคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เช่น e-Mail , Web
board เป็นต้น
• ช่ อ งทำงกำรรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น และติ ด ตำมสถำนะของเรื่ อ ง
ร้องเรียน
2.4 แบบสำรวจออนไลน์
• กำรสำรวจควำมพึงพอใจกำรใช้บริกำรเว็บไซต์
(Online Survey)

/ ส่วนที่ 3 กำรให้บริกำร...

-3-

ส่วนที่ 3 การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ
หมวดหมู่ของข้อมูล
รายละเอียดข้อมูล
3.1 กำรลงทะเบี ย นออนไลน์ • ส่วนที่เป็นแบบฟอร์มสำหรับบันทึกชื่อผู้ใช้บริกำรและรหั ส ผ่ ำน
(Register Online)
ก่อนเข้ำใช้งำนระบบ (Login Form) ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนกำร
ตรวจสอบและยืนยันตัวตนผู้ใช้งำน
• ระบบตรวจสอบและยืนยันตัวตนผู้ใช้งำน และสำมำรถ แจ้งเตือน
ก ร ณี ที่ ชื่ อ ผู้ ใ ช้ ห รื อ ร หั ส ผ่ ำ น ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง (Check user
name/password)
• ระบบจั ด กำรกรณี ลื ม รหั ส ผ่ ำ น กรณี ที่ ผู้ ใ ช้ ลื ม รหั ส ผ่ ำ นระบบ
สำมำรถดำเนินกำรส่งรหัสผ่ำนให้ใหม่ได้
3.2 ระบบให้บริกำรในรูปแบบ
ระบบให้บริกำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตำมภำรกิจของหน่วยงำน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
ทั้งนี้ หากมีข้อมูลที่มีเนื้ อหานอกเหนือจากนี้ ผู้อานวยการ (ผอ.) สานัก/กอง/สถาบัน/กลุ่ม/ศูนย์
เสนอเลขาธิการ ศอ.บต. พิจารณาโดยผ่าน ผอ.กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(กบย.) เห็นชอบก่อนนาขึ้นเว็บไซต์
2. วิธีการ ขั้นตอน และผู้มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
กำรดำเนินงำนในกำรเผยแพร่ข้อมูลมีกำรจำแนกตำมแหล่งข้อมูล 2 ด้ำน ประกอบด้วย
2.1 ข้อมูลของหน่วยงานภายใน ศอ.บต.
2.1.1 กำรจัดเตรียมข้อมูลก่อนนำขึ้นเผยแพร่
1) หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ต้องจัดทำข้ อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน
อยู่ตลอดเวลำ
2) เสนอขอควำมเห็นชอบจำกเลขำธิกำร ศอ.บต. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย ก่อนนำข้อมูลขึ้น
เผยแพร่
2.1.2 กำรนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
2.1.2.1 สำนัก/กอง ที่ได้รับมอบหมำยให้เผยแพร่ ข้อมูลโดยตรงตำมภำรกิจและอำนำจ
หน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย ได้แก่ กลุ่มบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ (กทส.) และกลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์กำร
สื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจที่ดี (กสส.) สังกัด กบย. และกลุ่มงำนพัสดุ (กพ.) สังกัดสำนักงำนเลขำธิกำร (สลธ.)
โดยให้กำรดำเนินกำร ดังนี้
1) ผอ.กบย. จั ดส่ งข้อมูล ชื่อ ตำแหน่ง อีเมล์ และเบอร์โ ทรศัพท์ ของ ผู้ ได้รับ
มอบหมำยในกำรเผยแพร่ข้อมูลของ กสส. ส่งให้ กทส. และผอ.สลธ. จัดส่งข้อมูล ชื่อ ตำแหน่ง อีเมล์ และ
เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ได้รับมอบหมำยในกำรเผยแพร่ข้อมูลของ ก.พ. ส่งให้ กทส.
2) กทส.กบย.กำหนด Username และ Password ส ำหรับกำรเผยแพร่ ข้ อ มู ล
ของหน่วยเอง และให้แก่ กสส.,กบย. และ กพ., สลธ. พร้อมให้คำแนะนำรำยละเอียดวิธีกำรดำเนิน กำร
เผยแพร่
3) ผู้ ไ ด้ รั บ มอบหมำยจำก ผอ.กบย. ให้ พิ จ ำรณำข้ อ มู ล ที่ จ ะเผยแพร่ ได้ แ ก่
ผอ.กทส. และ ผอ.กสส. ส่วนผู้ได้รับมอบหมำยจำก ผอ.สลธ.ให้พิจำรณำข้อมูลที่จะเผยแพร่ ได้แก่ ผอ.กพ.
ซึ่งสำมำรถนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ได้ภำยใน 2 วัน ยกเว้นกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เผยแพร่ข้อมูลได้ภำยใน 3 วัน
/2.1.2.2 สำนัก...

-42.1.2.2 สำนัก/กอง/สถำบัน/กลุ่ม /ศูนย์ ที่ไม่ได้รับมอบหมำยให้เผยแพร่ข้อมูล โดยตรง
ให้ดำเนินกำรดังนี้
1) ผอ.สำนัก/กอง/สถำบัน/กลุ่ม/ศูนย์ จัดทำหนังสือพร้อมรำยละเอียดข้อมูล
ที่จะเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของ ศอ.บต. ถึง ผอ.กบย. โดยผ่ำน ผอ.กสท., ผอ.กสส. และมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่
เผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ได้ภำยใน 2 วัน ยกเว้นข่ำวประชำสัมพันธ์เผยแพร่ได้ภำยใน 1 วัน
2) ผอ.สำนัก/กอง/สถำบัน/กลุ่ม/ศูนย์ จัดทำหนังสือพร้อมรำยละเอียดข้อมูล
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ถึง ผอ.สลธ. โดยผ่ำน ผอ.กพ. กลั่นกรองข้อมูล และมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรเผยแพร่
ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ได้ภำยใน 3 วัน
ลักษณะ/ประเภทข้อมูล และหน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านข้อมูล การเผยแพร่ ตรวจสอบ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลตลอดจนบริการของหน่วยงาน
ลักษณะ/ประเภทข้อมูล

1.1 เกี่ยวกับหน่วยงาน
• ประวัติควำมเป็นมำ
สลธ.(อก.)
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สลธ.(อก.)
• โครงสร้ำงหน่วยงำน ผู้บริหำร อำนำจหน้ำที่
สลธ.(บค.)
• ภำรกิจ และหน้ำที่ที่รับผิดชอบของหน่วยงำน
สลธ.(บค.)
• ยุทธศำสตร์ แผนกำรปฏิบัติรำชกำร
กบย.(ยงป.)
• แผนงำน โครงกำร และงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
กบย.(กงป.)
• คำรับรอง และรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร
กพร.
• ข้อมูลกำรติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสำร กบย.(กทส.)
และแผนที่ตั้งหน่วยงำน เป็นต้น
• ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Address) ของบุคคล กบย.(กทส.)
ภำยในหน่วยงำนที่รับผิดชอบข้อมูล เช่น ผู้ดูแลเว็บไซต์
(Webmaster) เป็นต้น

กบย.(กทส.)
กบย.(กทส.)
กบย.(กทส.)
กบย.(กทส.)
กบย.(กทส.)
กบย.(กทส.)
กบย.(กทส.)
กบย.(กทส.)

สลธ.
สลธ.
สลธ.
สลธ.
กบย.
กบย.
กพร.
กบย.)

กบย.(กทส.)

กบย.

1.2 ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief
InformationOfficer : CIO)
• รำยละเอียดเกี่ยวกับซีไอโอประกอบด้วย ชื่อ-นำมสกุล และ กบย.(กทส.) กบย.(กทส.)
ตำแหน่ง
• วิสัยทัศน์ และนโยบำยต่ำง ๆ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ กบย.(กทส.) กบย.(กทส.)
กำรสื่อสำร (ICT) ได้แก่ นโยบำยและมำตรฐำนกำรรักษำ
ควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำน ICT เป็นต้น

สลธ.
กบย.

/ 1.3) ข้อมูลประชำสัมพันธ์...
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ลักษณะ/ประเภทข้อมูล
1.3 ข้อมูลประชาสัมพันธ์
• ข้อมูลประชำสัมพันธ์ทั่วไป
• ข่ำวประชำสัมพันธ์
• ข่ำวสำร และประกำศของหน่วยงำน เช่น
- ประกำศรับสมัครงำน
- กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
- กำรจัดฝึกอบรม
• ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงำน
1.4 เว็บลิงก์
• หน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรง
• เว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่ำสนใจ
1.5 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
• กฎหมำย พระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ
• กฎกระทรวง
• ประกำศ ระเบียบ
• มำตรฐำน คู่มือ แนวปฏิบัติ
• มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
1.6 ข้อมูลการบริการ
• ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ศดธ.) รับเรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจริต
• ข้อมูลเกี่ยวกับกำรบริกำรอื่นๆ
1.7 แบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดได้ (Download Forms)
1.8 คลังความรู้
ผลงำนวิจัย บทควำม กรณีศึกษำ ข้อมูลสถิติต่ำง ๆ ข้อมูล
GIS และe-Book เป็นต้น ตลอดจนต้องมีกำรอ้ำงอิงถึงแหล่งที่มำ
(Reference) และวัน เวลำ กำกับ เพื่อประโยชน์ในกำรนำข้อมูล
ไปใช้ต่อ
1.9 คาถามที่พบบ่อย (FAQ)
1.10 ผังเว็บไซต์ (Site map)
ส่วนที่ 2 การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ
2.1 ถาม – ตอบ (Q&A)
2.2 ระบบสืบค้นข้อมูล
2.3 ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ
• ช่องทำงแจ้งข่ำว หรือแจ้งเตือนผู้ใช้ เช่น e-Mail เป็นต้น
• ช่ องทำงกำรติ ด ต่ อหน่ ว ยงำนในรู ป แบบ Social Network
เช่น Facebook เป็นต้น
• ช่องทำงแสดงควำมคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เช่น e-Mail,
Web board, Blog เป็นต้น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านข้อมูล การเผยแพร่ ตรวจสอบ
ทุกหน่วย กบย.(กทส.) ทุกหน่วยงำน
กบย.(กสส.) กบย.(กสส.)
กบย.
สลธ.(บค.)
สลธ.(กพ.)
สพจ.(วพ.)
ทุกหน่วย

กบย.(กทส.)
สลธ.
กบย.(กทส.)
สลธ.
กบย.(กทส.)
สพจ.
กบย.(กทส.) ทุกหน่วยงำน

กบย.(กทส.) กบย.(กทส.)
กบย.(กทส.) กบย.(กทส.)
สลธ.(นต.)
สลธ.(นต.)
ทุกหน่วย
ทุกหน่วย
สลธ.(นต.)

กบย.
กบย.

กบย.(กทส.)
สลธ.
กบย.(กทส.)
สลธ.
กบย.(กทส.) ทุกหน่วยงำน
กบย.(กทส.) ทุกหน่วยงำน
กบย.(กทส.)
สลธ.

กสม.(ศดธ.) กบย.(กทส.)

กสม.

กบย.(กทส.) กบย.(กทส.)
กบย.
ทุกหน่วย กบย.(กทส.) ทุกหน่วยงำน
ทุกหน่วย

กบย.(กทส.) ทุกหน่วยงำน

ทุกหน่วย กบย.(กทส.) ทุกหน่วยงำน
กบย.(กทส.) กบย.(กทส.)
กบย.
กบย.(กทส.) กบย.(กทส.)
กบย.(กทส.) กบย.(กทส.)

กบย.
กบย.

กบย.(กทส.) กบย.(กทส.)
กบย.(กสส.) กบย.(กสส.)

กบย.
กบย.

กบย.(กทส.) กบย.(กทส.)

กบย.

/ ช่องทำงกำรรับ...
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• ช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และติดตำมสถำนะ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านข้อมูล การเผยแพร่ ตรวจสอบ
กสม.(ศดธ.) กบย.(กทส.)
กสม.

เรื่องร้องเรียน
2.4 แบบสารวจออนไลน์ (Online Survey)
• กำรสำรวจควำมพึงพอใจกำรใช้บริกำรเว็บไซต์

กบย.(กทส.) กบย.(กทส.)

ลักษณะ/ประเภทข้อมูล

กบย.

ส่วนที่ 3 การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ
3.1 การลงทะเบียนออนไลน์ (Register Online)
• ส่ ว นที่ เ ป็ น แบบฟอร์ ม ส ำหรั บ บั น ทึ ก ชื่ อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำรและ กบย.(กทส.) กบย.(กทส.)
กบย.
รหั ส ผ่ ำนก่อนเข้ำใช้งำนระบบ (Login Form) ซึ่งเป็นหนึ่ ง
ในกระบวนกำรตรวจสอบและยืนยันตัวตนผู้ใช้งำน
• ระบบตรวจสอบและยืนยันตัวตนผู้ใช้งำน และสำมำรถแจ้ง
เตื อ นกรณี ที่ ชื่ อ ผู้ ใ ช้ ห รื อ รหั ส ผ่ ำ นไม่ ถู ก ต้ อ ง (Check user กบย.(กทส.) กบย.(กทส.)
กบย.
name/password)
• ระบบจัดกำรกรณีลืมรหัสผ่ำน กรณีที่ผู้ใช้ลืมรหัสผ่ำน ระบบ
สำมำรถดำเนินกำรส่งรหัสผ่ำนให้ใหม่ได้
กบย.(กทส.) กบย.(กทส.)
กบย.
3.2 ระบบให้บริ การในรู ปแบบอิเ ล็กทรอนิกส์ (e-Service) กสม.(ศดธ. กบย.(กทส.)
กสม.
ระบบให้ บ ริ ก ำรในรู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตำมภำรกิ จ ของ และ (กย.ย.)
หน่วยงำน
2.2 ข้อมูลของหน่วยงานภายนอก ศอ.บต.
วิธีกำรนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ ดำเนินกำรดังนี้
2.2.1 หน่ ว ยงำนจั ดทำหนังสือ พร้อมรำยละเอียดข้อมูล ที่จะเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของ
ศอ.บต.ถึงเลขำธิกำร ศอ.บต. เพื่อพิจำรณำ
2.2.2 เลขำธิกำร ศอ.บต. พิจำรณำและมอบหมำยให้ กบย. ดำเนินกำร
2.2.3 ผอ.กบย. มอบหมำยให้ กทส. ดำเนินกำร
2.2.4 ผอ.กทส. กลั่นกรองข้อมูล ก่อนมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลเผยแพร่
โดยแยกแยะลักษณะ และประเภทของข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลภำยใน 3 วัน
ลักษณะ/ประเภทข้อมูล และหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ลักษณะ/ประเภทข้อมูล
ทุกประเภทที่เลขำธิกำร ศอ.บต. เห็นชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านข้อมูล การเผยแพร่ ตรวจสอบ
หน่วยงำน กบย.(กทส.) หน่วยงำน
เจ้ำของข้อมูล
เจ้ำของ
ข้อมูล

/3. กลไก…
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3. กลไกการกากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
3.1 ระบบงำนสำมำรถกำหนดช่วงเวลำในกำรเผยแพร่ได้
3.2 เจ้ ำ หน้ ำ ที่ กทส. ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ด ำเนิ น กำรตรวจสอบเว็ บ ไซต์ เ ป็ น ประจ ำทุ ก วั น หำกพบ
ข้อผิดพลำด ต้องรีบดำเนินกำรแก้ไขทันที พร้อมรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบตำมลำดับ
3.3 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมมำตรกำรและปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะในกำรดำเนินงำนให้
ผู้บังคับบัญชำทรำบ เพื่อสั่งกำรเป็นระยะทุก 3 เดือน หรือ 6 เดือน หรือตำมควำมเหมำะสม
3.4 มีระบบกำรจัดเก็บข้อมูล จรำจรทำงคอมพิวเตอร์ (Log File) ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำร
กระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่มีผลบังคับใช้
หมายเหตุ
อก.
บค.
กยจ.
กงป.
กพร.
วพ.
นต.
ศดธ.
กสม.
กยย.

หมำยถึง กลุ่มอำนวยกำรและบริหำร
หมำยถึง กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล
หมำยถึง กลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์จังหวัดชำยแดนภำคใต้
หมำยถึง กลุ่มบริหำรกำรเงินและงบประมำณ
หมำยถึง กลุ่มงำนพัฒนำระบบบริหำร
หมำยถึง วิทยำลัยพัฒนำเจ้ำหน้ำมี่ของรัฐฝ่ำยพลเรือนจังหวัดชำยแดนภำคใต้
หมำยถึง กลุ่มงำนวินัยและนิติกำร
หมำยถึง ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชำยแดนภำคใต้
หมำยถึง กองส่งเสริมและสนับสนุนงำนพัฒนำเพื่อควำมมั่นคง
หมำยถึง กลุ่มงำนเยียวยำ
.............................................................

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ศอ.บต. ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต โทร. 0 7327 4465
ที่ นร ๕211/
วันที่
พฤษภำคม 2562
เรื่อง ขอควำมเห็นชอบมำตรกำร และกลไกในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ ศอ.บต.

.

.
.

เรียน เลขำธิกำร ศอ.บต.
1. เรื่องเดิม
1.1 ศอ.บต. ต้องเข้ำรับ กำรประเมิน คุ ณธรรมและควำมโปร่ง ใสในกำรด ำเนิ น งำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ซึ่งในส่วนของแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
ได้กำหนดให้ส่วนรำชกำรมีกำรจัดเตรียมข้อมูล/เอกสำร/มำตรกำรในหลำยประกำร เพื่อเผยแพร่ลงในเว็บไซต์
ของหน่วยงำน
1.2 ศปท. ได้จั ด ประชุมคณะทำงำนด ำเนิน งำนและยกระดับ กำรประเมิน คุณ ธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2562 ได้พิจำรณำ
ตั ว ชี้ วั ด แบบเปิ ด เผยข้ อ มู ล สำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
ข้อที่ O42 มำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ ที่ประชุมได้มอบหมำยให้ ศปท. เป็นเจ้ำภำพหลักในกำร
ดำเนินกำรโดยให้ประสำนกับสำนัก/กอง/สถำบัน และหน่วยขึ้นตรง โดยเฉพำะกลุ่มบริหำรงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และกลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์กำรสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจ กบย. อย่ำงใกล้ชิด (เอกสำรแนบ ๑)
2. ข้อเท็จจริง
ตำมข้อ ๑.2 ศปท. ได้ดำเนินกำรยกร่ำง มำตรกำร และกลไกในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ
ผ่ำนเว็บไซต์ศูนย์อำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เรียบร้อยแล้ว โดยประสำนกับสำนัก/กอง/สถำบัน
และหน่วยขึ้นตรงที่เกี่ยวข้อง ให้ควำมเห็นประกอบกำรพิจำรณำยกร่ำง ซึ่งประกอบด้วย
2.1 ลักษณะและประเภทข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ต่อสำธำรณะ ดังนี้
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐำนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลตลอดจนกำรบริกำรของหน่วยงำน
ส่วนที่ 2 กำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริกำร
ส่วนที่ 3 กำรให้บริกำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และเรียนรู้พฤติกรรม
ของผู้ใช้บริกำร
2.2 วิธีกำร ขั้นตอน และผู้มีหน้ำที่ในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ ดังนี้
2.2.1 ข้อมูลของหน่วยงำนภำยใน ศอ.บต. แบ่งออกเป็น
1) กำรจัดเตรียมข้อมูลก่อนนำขึ้นเผยแพร่
2) กำรนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
2.2.2 ข้อมูลของหน่วยงำนภำยนอก ศอ.บต.
กำรนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
2.3 กลไกกำรกำกับติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง
/ 3. ข้อพิจำรณำ...

-23. ข้อพิจารณา
3.1 พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ มำตรกำร และกลไกในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ
ผ่ำนเว็บไซต์ศูนย์อำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ รำยละเอียดที่แนบมำพร้อมนี้
3.2 พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ ศอ.บต. พร้อมแจ้งเวียนให้สำนัก/
กอง/สถำบัน และหน่วยขึ้นตรงทรำบและถือปฏิบัติ
4. ข้อเสนอ
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำตำมข้อ ๓

(นำยสิทธิศักดิ์ โต๊ะกู)
ผู้อำนวยกำรศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

พิมพ์/ทำน รอยฮัน ยูนุ๊

