แนวทางปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์จังหวัดบุรีรัมย์
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งซาติ (สำนักงาน ป.ป.ซ.) ได้
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเซิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมืการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใซ้ซื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (เกโ63โ117 ลก6 7 โลกรเวลโ6กอ/ /\รร6รร๓6ก1:: โโ/บุ”การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕:๗ เป็นด้นมา
และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลำดับ ทำให้รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ
ของระบบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยเมื่อวันที่ ๕ มกราคม
๒๕:๕:๙ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นซอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕:๕:๙ - ๒๕๖๐ ตามที่สำนักงาน
ป.ป.ซ. เสนอ และป้จจุบัน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูก
กำหนดเป็น กลยุท ธ์ท ี่ส ำคัญ ของยุท ธศาสตร์ซ าติว ่า ด้ว ยการป้อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซื่งถึอเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเซิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ
โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วย
งานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาบได้อย่างเหมาะสม ซึ่งกรอบการประเมิน แบ่งออกเป็น
๕ ดัซนี ได้แก่ (๑) ดัซนีความโปร่งใส (7โลกรเวลโ6ก เ ก ฝ ่6x) (๒) ดัซนีความพร้อมรับผิด (/\0ะ0บก1:ล!ว!!.!บุ/)
(๓) ดัซนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ((โ0โโน(วบ0ก - 8โ66 เกกํ©X) (๔) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมใน
องค์กร (เก16ฐโ!บุ/ ผโนโ6 เทกํ6x) และ (๕) ดัซนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (ผ 0โบ เก!:6ฐโ!บุ/ เกกํ6x) และ
มีเครื่องมือที่ใข้ในการประเมิน ๓ เครื่องมือ ได้แก่ (๑) แบบสำรวจหลักฐานเซิงประจักษ์ (8ฬ่ก่6ก66 - 8ล56กํ
เกโ63โ!บุ/ ลท๘ 7โลก5|วลโ6ก0 / /\ร5655โฑ6กI: 8817) เป็นการประเมินจากระบบการดำเนินงานของหน่วยงาน
(๒) แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (เก1:6โกลI เกโ63โ!บุ/ ลกช 7 โลก5|วลโ6กอ/ /\ร5655โก6กบ แ7)
และ (๓) แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (8x1:โกลI เกโ63โ!บุ/ ลกป 7โลกรเวลโ6ก0)/
/\ร5655กก6กบ 817) เป็นการสำรวจความคิดเห็น โดยจะจัดเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
จังหวัดบุรีรัมย์เป็นหน่วยงานของรัฐที่ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานซองหน่วยงานภาครัฐ (เก1:6ฐโ!บุ/ ลกฟ 7 โลก5|วลโ6ก0 / /\ร565รโก6ก!: : โโ/บุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
ในส่วน'ของดัชนีที่ ๑ เรื่อง ดัซนีความโปร่งใส (7โลกรเวลโ6ก0 / เกป6x) ดัวขึ้วัดที่ ๑ เรื่อง การเปีดเผยข้อมูล ซื่งมี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีการเปีดเผยข้อมูลของหน่วยงานอย่างตรงไปตรงมา มิความถูกต้อง
ซัดเจน ครบถ้วน และเป็นป้จจุบัน ประซาซนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และสามารถตรวจสอบการ
ดำเนินงานของหน่วยงานตามนโยบายที่ประกาศไว้ ดังนั้น เพื่อซับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (เก!:6รูโ!บุ/ ลก(ะเ 7 โลก5|วลโ6ก(ะ)/ /\ร565รโฑ6ก1: - โโ/บุ ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมิประสิทธิภาพ และเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ
จังหวัดบุรีรัมย์จึงได้จัดทำแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์จังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้

๒

๑.ลักษณะ/ประ๓ ทข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะทางเว็บไซต์จังหวัดบุรีรัมย์มีดังนี้
๑.๑ ข้อมูลข่าวสารที่จัดไวัให้ประซาซนตรวจดูได้ ตามพระราซบัญ ญัต ิข ้อ มูล ข่าวสารซองราชการ
พ.ศ. ๒๕:๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และข้อ มูล ข่า วสารอื่น ที่ค ณะกรรมการข้อ มูล ข่าวสารของราชการ
กำหนด ตามมาตรา ๙ (๘)
๑.๒ ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาซนตรวจดูได้ตามข้อ ๑.๑ ถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปีดเผยตาม
มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๔ อยู่ด้วย ให้ลบหรือดัดทอนหรือทำโดยประการอื่นใดที่ไม,เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้น
๑.๓ ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน ((วิ6ก6โล1 เก1๖โ๓ลบ๐ท) เข่น ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างหน่ว ยงาน ผู้บ ริห าร อำนาจหน้าที่ ยุท ธศาสตร์ แผนปฏิบ ัต ิร าชการ แผนงาน โครงการ และ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี คำรับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ เป็นด้น
๑.๔ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ภายในจังหวัดบุรีรัมย์
๑.๔ ข้อมูลด้านอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และข้อมูลของจังหวัด

๒. หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลในการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ สำนักงาน
จังหวัดบุรีรัมย์

๓. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์จังหวัดบุรีรัมย์
๓.๑

การเผยแพร่ข ้อมูล ทางเว็บ ไซต์แ บ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ (๑) การเผยแพร่ข ้อมูล ของ
จัง หวัด ที่อ ยู่ใ นความรับ ผิด ชอบของสำนัก งานจัง หวัด และ (๒) การเผยแพร่ข ้อ มูล จากส่ว นราชการ/
รัฐ วิส าหกิจ /ภาคเอกซน ที่ข อความอนุเคราะห์เผยแพร่ท างเว็บ ไซต์จ ัง หวัด รายละเอีย ดเป็น ไปตามผัง
ดังต่อไปนี้

๓

(๑) ผังแสดงการเผยแพร่ข้อมูลของจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดขอบของสำนักงานจังหวัด

(๒) ผัง แสดงการเผยแพร่ข ้อ มูล จากส่ว นราซการ/รัฐ วิส าหกิจ /ภาคเอกซน ที่ข อความอนุเคราะห์
เผยแพร่ทางเว็บไซต์จังหวัด

๓.๒ ส่วนราชการ/รัฐ วิส าหกิจ /ภาคเอกขน

ที่ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/ข่าวประซาสัมพัน ธ์/
ประกาศ หรือ การเชื่อ มโยงเว็บ ไซต์ต ่างๆ ผ่า นทางเว็บ ไซต์จ ัง หวัด บุร ีร ัม ย์ สามารถติด ต่อ ประสานงานที่
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัม ย์ ชั้น ๔ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔ ๖๖๖ ๔๓๔ อืเมลล์
เวนกิโล๓ (ฐ)กก(ว!.30.1:เา

๔. แนวปฏิบัติการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์จังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นปีจจุบัน
๔.๑ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ในแต่ละระบบงานหรือระบบสารสนเทศ
ที่อยู่บ นเว็บไซต์จังหวัด ต้อ งดำเนิน การตรวจสอบไฟล์ข ้อ มูล ก่อ นและหลังการเผยแพร่ข ้อ มูล ทางเว็บ ไซต์
จังหวัดให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง และดำเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้เป็นปีจจุบัน

๔.๒ ผู้ใช้งานทั่วไป หากตรวจพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นปจจุบัน สามารถแจ้งให้ปรับปรุงข้อมูลไต้
ที่ส ำนัก งานจังหวัด บุรีรัม ย์ ศาลากลางจัง หวัด บุร ีร ัม ย์ ชั้น ๔ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔ ๖๖๖ ๔๓๔ อีเมลส์
เวนกิโลกก(ฐ)ทา๐!.3๐.1:เา

๔. กลไกการกำกบติดตามอย่างต่อเนื่อง
ผู้ดูแลระบบเว็บไซต้ ดำเนิน การตรวจสอบและติด ตาม การปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์จังหวัดให้มี
ความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปจจุบัน และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบเป็นประจำทุกเดือน

