
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ตัวช้ีวัด 

การประเมิน 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
 

วิธีการ ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูล 

ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
ผู้ที่มีหน้าที่ 

ในการเผยแพร่ข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐาน โครงสร้าง ข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายในของ

หน่วยงาน เช่น ส านัก กอง ศูนย์ 
ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 

1. ทบทวน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพ้ืนฐาน 
2. จัดท าโครงสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

โดยจะต้องมีรายละเอียดการแบ่งส่วนงานภายในของ
มหาวิทยาลัยฯ 

3. จัดท าข้อมูลผู้บริหาร โดยจะต้องประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล 
และต าแหน่งของผู้บริหารสูงสุด รองผู้บริหารสูงสุด และอ านาจ
หน้าที่ 

4. จัดท าขอบเขตอ านาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับอ านาจ
หน้าที่ หรือภารกิจ ตามที่กฎหมายก าหนด 

5. จัดท าแผนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา โดยจะต้องประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจของของมหาวิทยาลัยฯ 

6. จัดท าข้อมูลการติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา โดยจะต้องประกอบด้วยที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) และ
แผนที่ตั้ง ครบถ้วน 

7. จัดท ากฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องมีกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เช่น 
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ 
ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น 

1. หน่วยงาน/
คณะกรรมการ
กลั่นกรองเอกสาร
การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

2. ส านัก
ประชาสัมพันธ์และ
สารสนเทศ 

3. ส านักคอมพิวเตอร์ 

ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูล ชื่อ–นามสกุล และต าแหน่ง 
ของผู้บริหารสูงสุดและรอง
ผู้บริหารสูงสุด 

อ านาจหน้าที่ ข้อมูลเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของหน่วยงานตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

แผนยุทธศาสตร์
หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน 

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์
หรือแผนพัฒนาหน่วยงานซึ่งมี
ระยะของแผนมากกว่า 1 ปี  
พร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้อง
ครอบคลุมปี พ.ศ. 2562 

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงาน
อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย 1) 
ที่อยู่ 2) หมายเลขโทรศัพท์ 3) 
หมายเลขโทรสาร 4) ที่อยู่
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–Mail) 
5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

กฎหมายที่ ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตัวช้ีวัด 

การประเมิน 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
 

วิธีการ ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูล 

ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
ผู้ที่มีหน้าที่ 

ในการเผยแพร่ข้อมูล 
เกี่ยวข้อง กับหน่วยงาน เช่น 

พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ 
ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี 
เป็นต้น 

8. เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

9. ทบทวนการเผยแพร่ข้อมูลจากการด าเนินการ และปรับแก้ 
ให้สมบูรณ์  

ข่าว
ประชาสัมพันธ์ 

ข่าว
ประชาสัมพันธ์ 

ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการด าเนินงานตามอ านาจ
หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
ตามท่ีกฎหมายก าหนด ทั้งนี้ 
จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 
2562 

1. ทบทวน ตรวจสอบความถูกต้อง  
2. จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ โดยจะต้องมีข่าวสารต่างๆ  

ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง และจะต้องเป็น
ข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

4. ทบทวนการเผยแพร่ข้อมูลจากการด าเนินการ และปรับแก้ 
ให้สมบูรณ์ 

การปฏิสัมพันธ์
ข้อมูล 

Q&A ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถาม 
ข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และ
หน่วยงานสามารถตอบข้อ
สอบถาม หรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ 
โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

1. ทบทวน ตรวจสอบความถูกต้อง  
2. จัดท าการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลให้แก่ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
3. จัดท าช่องทาง Q&A เพ่ือให้ผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูล หรือข้อกังวลสงสัย 
ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เช่น กล่องข้อความ หรือ เว็บบอร์ด  

4. จัดท าซ่องทาง Social Network โดยจะต้องเป็นช่องทางการ
เชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook 
Twitter Line เพ่ือเป็นการเสริมช่องทางปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

Social 
Network 

ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่าย
สังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น 
Facebook, Twitter, Instagram 
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ตัวช้ีวัด 

การประเมิน 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
 

วิธีการ ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูล 

ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
ผู้ที่มีหน้าที่ 

ในการเผยแพร่ข้อมูล 
หรือ Line เป็นต้น โดยจะต้อง 
เป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและสาธารณชน  
5. เผยแพร่ช่องทางการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
6. ทบทวนการเผยแพร่ข้อมูลจากการด าเนินการ และปรับแก้ 

ให้สมบูรณ์  
แผนด าเนินงาน แผนด าเนินงาน

ประจ าปี 
ข้อมูลแผนด าเนินงานประจ าปีของ
หน่วยงานพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ 
จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 
2562 

1. ทบทวน ตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้ง 
2. จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

โดยจะต้องมีรายละเอียดแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจะด าเนินการ 
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  

3. จัดท ารายงานการก ากับติดตาม โดยสรุปผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการด าเนินงาน
รอบ 5 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี โดยท าเป็นสรุปผล
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ในรอบ 12 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

5. เผยแพร่แผนด าเนินงานดังกล่าวลงบนเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

6. ทบทวนการเผยแพร่ข้อมูลจากการด าเนินการ และปรับแก้ 
ให้สมบูรณ์  

รายงานการ
ก ากับติดตาม
การด าเนินงาน
ประจ าปี รอบ 6 
เดือน 

ข้อมูลที่แสดงว่าหน่วยงานมีการ
ก ากับติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผนดาเนินงาน
ประจ าปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ 
จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 
2562 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน
ประจ าปี 

ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงาน 
ตามแผนด าเนินงานประจ าปี ทั้งนี้ 
อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี 
พ.ศ. 2561 

การปฏิบัติงาน คู่มือหรือ
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อม
รายละเอียด 

1. ทบทวน ตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้งจัดท ามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน โดยจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการ ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
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ตัวช้ีวัด 

การประเมิน 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
 

วิธีการ ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูล 

ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
ผู้ที่มีหน้าที่ 

ในการเผยแพร่ข้อมูล 
2. เผยแพร่มาตรฐานการปฏิบัติงานดังกล่าวลงบนเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ  
3. ทบทวนการเผยแพร่ข้อมูลจากการด าเนินการ และปรับแก้ 

ให้สมบูรณ์  
การให้บริการ มาตรฐานการ

ให้บริการ 
ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการตามอ านาจหน้าที่
หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่
กฎหมายก าหนดพร้อม
รายละเอียด 

1. ทบทวน ตรวจสอบความถูกต้อง  
2. จัดท ามาตรฐานการให้บริการ โดยจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับ

รายละเอียดการให้บริการตามภารกิจ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ผู้มารับบริการควรจะต้องรับทราบ  

3. จัดท าข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 โดยสรุปจ านวนผู้มารับบริการตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

4. จัดท ารายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยสรุปผลที่ได้จากการ
ส ารวจความพึงพอใจการให้บริการตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

5. จัดท า e-Service ได้แก่ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับบริการตามภารกิจของ
หน่วยงานในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

6. จัดท าข้อมูลการให้บริการ และช่องทาง e-Service ดังกล่าว 
ลงบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

7. ทบทวนการเผยแพร่ข้อมูลจากการด าเนินการ และปรับแก้ 
ให้สมบูรณ์  

ข้อมูลเชิงสถิติ
การให้บริการ 

ข้อมูลสถิติการให้บริการตาม
อ านาจหน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด 
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 
2562 

รายงานผลการ
ส ารวจความพึง
พอใจการ
ให้บริการ 

ข้อมูลสรุปผลการส ารวจความ 
พึงพอใจการให้บริการตามอ านาจ
หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
ตามท่ีกฎหมายก าหนด ทั้งนี้ 
อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี 
พ.ศ. 2561 

e–Service ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับ
บริการตามอ านาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของหน่วยงานตามท่ี
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ตัวช้ีวัด 

การประเมิน 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
 

วิธีการ ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูล 

ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
ผู้ที่มีหน้าที่ 

ในการเผยแพร่ข้อมูล 
กฎหมายก าหนดโดยจะต้องเป็น
ช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจ าปี 

แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจ าปี 

ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ 
จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 
2562 

1. ทบทวน ตรวจสอบความถูกต้อง  
2. จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีประมาณ พ.ศ. 

2562 โดยจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเงิน งบประมาณท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจะมีการใช้จ่าย  

3. จัดท ารายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

4. โดยสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 5 เดือน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

5. จดัท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี โดยท าเป็น
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในรอบ 12 เดือน ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

6. เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวลงบนเว็บไซต์ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

7. ทบทวนการเผยแพร่ข้อมูลจากการด าเนินการข้อ และ 
ปรับแก้ให้สมบูรณ์  

รายงานการ
ก ากับติดตาม 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ประจ าปีรอบ 6 
เดือน 

ข้อมูลการก ากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ 
จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 
2562 

รายงานผลการ
ใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจ าปี 

ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูล
ของปี พ.ศ. 2561 

การจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ 

แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือ
แผนการจัดหา
พัสดุ 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุตามท่ี
หน่วยงานจะต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

1. ทบทวน ตรวจสอบความถูกต้อง  
2. จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยจะต้องเป็นแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 
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ตัวช้ีวัด 

การประเมิน 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
 

วิธีการ ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูล 

ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
ผู้ที่มีหน้าที่ 

ในการเผยแพร่ข้อมูล 
2560 ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของ
ปี พ.ศ. 2562 

3. จัดท าประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยจะต้องมีประกาศ
ตามท่ีพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
พ.ศ. 2560 ก าหนด เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  

4. จัดท าสรุป ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562โดยเป็นสรุปผลการจัดซื้อหรือ
จัดจ้างตามแบบ สขร.  

5. จัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในรอบ 12 เดือน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

6. เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุดังกล่าว 
ลงบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

7. ทบทวนการเผยแพร่ข้อมูลจากการด าเนินการ และปรับแก้ 
ให้สมบูรณ์ 

ประกาศต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหา
พัสดุ 

ประกาศตามที่หน่วยงานจะต้อง
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น 
ประกาศเชิญชวน ประกาศผล 
การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ 
จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 
2562 

สรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน 

สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตาม
แบบ สขร. 1 ทั้งนี้ จะต้องเป็น
ข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

รายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหา
พัสดุประจ าปี 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุประจ าปี ทั้งนี้  
อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี 
พ.ศ. 2561 

นโยบายและ
การด าเนินการ
ตามนโยบาย
การบริหารและ
พัฒนา
ทรัพยากร

นโยบายการ
บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

นโยบายหรือทิศทางของ
หน่วยงานเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส 
สอดคล้องกับการขับเคลื่อน
ภารกิจของหน่วยงาน  
และทิศทางการปฏิรูปประเทศ 

1. ทบทวน ตรวจสอบความถูกต้อง  
2. จัดท านโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจะต้องเป็น

นโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อน
ภารกิจ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ
ทิศทางการปฏิรูปประเทศ  
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ตัวช้ีวัด 

การประเมิน 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
 

วิธีการ ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูล 

ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
ผู้ที่มีหน้าที่ 

ในการเผยแพร่ข้อมูล 
บุคคล การด าเนินการ

ตามนโยบาย
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

หน่วยงานมีการด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล เช่น การวางแผนก าลังคน 
การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร 
(การพัฒนาบุคลากร การสร้าง
ทางก้าวหน้าในสายอาชีพ)  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากร  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การส่งเสริมจริยธรรมและรักษา
วินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 
เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

3. จัดท าการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
โดยจะต้องเป็นการด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนก าลังคน  
การเตรียมอัตราก าลังทดแทนเพ่ือรองรับการเกษียณอายุ
ราชการ การสรรหาคนดีคนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ 
ของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของ
บุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น 

4. เผยแพร่ข้อมูลนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และการ
ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ลงบน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

5. ทบทวนการเผยแพร่ข้อมูลจากการด าเนินการ และปรับแก้ 
ให้สมบูรณ์  

หลักเกณฑ์การ
บริหารและ
พัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล และ
รายงานผลการ
พัฒนา
ทรัพยากร
บุคคลประจ าปี 

หลักเกณฑ์การ
บริหารและ
พัฒนา 
ทรัพยากร
บุคคล 

หน่วยงานมีการก าหนด
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตาม
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การ
สรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนา
บุคลากร หลักเกณฑ์การ

1. ทบทวน ตรวจสอบความถูกต้อง  
2. จัดท าหลักเกณฑเ์กี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล และรายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
รายละเอียดดังต่อไปนี้  
• หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
• หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร 
• หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
• หลักเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบัติงาน  
• หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 
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ตัวช้ีวัด 

การประเมิน 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
 

วิธีการ ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูล 

ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
ผู้ที่มีหน้าที่ 

ในการเผยแพร่ข้อมูล 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
หลักเกณฑก์ารให้คุณให้โทษและ
การสร้างขวัญก าลังใจ 

3. จัดท ารายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี โดยจะต้องมีสรุปการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในรอบ 
12 เดอืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

4. เผยแพร่หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และรายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

5. ทบทวนการเผยแพร่ข้อมูลจากการด าเนินการ และปรับแก้ 
ให้สมบูรณ์  

รายงานผลการ
บริหารและ
พัฒนา
ทรัพยากร
บุคคลประจ าปี 

หน่วยงานมีการประเมินผลการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลและจัดท าเป็นรายงานผล
การด าเนินงานประจ าปี 

การจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการ
ทุจริต 

แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่อง
ร้องเรียน 
การทุจริต 

แนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับ
รายละเอียดการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

1. ทบทวน ตรวจสอบความถูกต้อง  
2. จัดท าแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

โดยจะตอ้งมีเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

3. จัดท าช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต โดยจะต้องเป็น 
ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถ
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ผ่านทางเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

4. จัดท าข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี  
โดยจะต้องมีสรุปจ านวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
ของเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ในรอบ 12 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

5. เผยแพร่ข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ลงบน

ช่องทางแจ้ง
เรื่องร้องเรียน
การทุจริต 

ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้ง
เรื่องร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานโดยต้อง
เป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

ข้อมูลเชิงสถิติ
เรื่องร้องเรียน
การทุจริต
ประจ าปี 

สรุปจ านวนและประเภทเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน ทั้งนี้ อย่างน้อย
จะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561 
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ตัวช้ีวัด 

การประเมิน 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
 

วิธีการ ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูล 

ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
ผู้ที่มีหน้าที่ 

ในการเผยแพร่ข้อมูล 
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

6. ทบทวนการเผยแพร่ข้อมูลจากการด าเนินการ และปรับแก้ 
ให้สมบูรณ์  

การเปิดโอกาส
ให้เกิดการมี
ส่วนร่วม 

ช่องทางการรับ
ฟังความคิดเห็น 

ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้ โดยจะต้องเป็น 
ช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

1. ทบทวน ตรวจสอบความถูกต้อง  
2. จัดท าช่องทางการรับฟังความคิดเห็น โดยจะต้องเป็นส่วนที่

ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้
ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เช่น 
กล่องข้อความ หรือเว็บบอร์ด เป็นต้น 

3. จัดท าช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต โดยจะต้องเป็น 
ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถ
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ผ่านทางเว็บไซต์ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

4. เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูล
ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

5. เผยแพร่ข้อมูลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ลงบน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

6. ทบทวนการเผยแพร่ข้อมูลจากการด าเนินการ และปรับแก้ 
ให้สมบูรณ์ 

การเปิดโอกาส
ให้เกิดการมี
ส่วนร่วม 

การด าเนินการหรือกิจกรรมที่
แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วม
ด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น หรือร่วมติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น  
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 
2562 
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ตัวช้ีวัด 

การประเมิน 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
 

วิธีการ ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูล 

ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
ผู้ที่มีหน้าที่ 

ในการเผยแพร่ข้อมูล 
เจตจ านงสุจริต
ของผู้บริหาร 

เจตจ านงสุจริต
ของผู้บริหาร 

การแสดงเจตนารมณ์หรือค ามั่น
ของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันว่า
จะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร
หน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต
โปร่งใสและเป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

1. ทบทวน ตรวจสอบความถูกต้อง  
2. จัดท าการแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร โดยจะต้องเป็น

การแสดงเจตนารมณ์ หรือค ามั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา อย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล  

3. จัดกิจกรรมแสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร โดยจะต้องเป็น
การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสูงสุด คนปัจจุบันในการให้ความส าคัญกับการ
ปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ด้านคุณธรรมและโปร่งใส ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

4. เผยแพร่การแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร และกิจกรรม
แสดงถงึการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ลงบนเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

5. ทบทวนการเผยแพร่ข้อมูลจากการด าเนินการ และปรับแก้ 
ให้สมบูรณ์  

การมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร 

การด าเนินการหรือกิจกรรมที่
แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ในการ
ให้ความส าคัญกับการปรับปรุง
พัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรม
และโปร่งใส ทั้งนี้ จะต้องเป็น
ข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

การประเมิน
ความเสี่ยงเพ่ือ
การป้องกันการ
ทุจริต 

การประเมิน
ความเสี่ยงการ
ทุจริตประจ าปี 

การประเมินความเสี่ยงของการ
ด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ 
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูล
ของปี พ.ศ. 2562 

1. ทบทวน ตรวจสอบความถูกต้อง  
2. จัดท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี โดยจะต้อง

เป็นผลการประเมินความเสี่ยง และการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการ
ขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  

3. ด าเนินการจัดกิจกรรมที่แสดงถึงการด าเนินการตาม 
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ตัวช้ีวัด 

การประเมิน 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
 

วิธีการ ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูล 

ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
ผู้ที่มีหน้าที่ 

ในการเผยแพร่ข้อมูล 
การด าเนินการ
เพ่ือจัดการ
ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

การด าเนินการหรือกิจกรรม 
ที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง
ของการด าเนินงานในกรณีท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของหน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็น
ข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ของการด าเนินงาน 
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

4. เผยแพร่ข้อมูลการประเมินความเสียงเพ่ือการป้องกันการ
ทุจริต ลงบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

5. ทบทวนการเผยแพร่ข้อมูลจากการด าเนินการ และปรับแก้ 
ให้สมบูรณ์ 

การเสริมสร้าง
วัฒนธรรม
องค์กร 

การเสริมสร้าง
วัฒนธรรม
องค์กร 

การด าเนินการหรือกิจกรรมที่
แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
มีทัศนคติ ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต 
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 
2562 

1. ทบทวน ตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้งด าเนินการจัด
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยจะต้องเป็น  
การด าเนินการ หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยามีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต ภายในงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. เผยแพร่การด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
ลงบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

3. ทบทวนการเผยแพร่ข้อมูลจากการด าเนินการ และปรับแก้ 
ให้สมบูรณ์  

แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการ
ทุจริต 

แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี 

ข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตประจ าปีพร้อมรายละเอียด 
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 
2562 

1. ทบทวน ตรวจสอบความถูกต้อง  
2. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 โดยจะต้องมีรายละเอียดแผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริตที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาจะด าเนินการ  รายงานการ ข้อมูลการก ากับติดตามการ
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ตัวช้ีวัด 

การประเมิน 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
 

วิธีการ ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูล 

ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
ผู้ที่มีหน้าที่ 

ในการเผยแพร่ข้อมูล 
ก ากับติดตาม
การด าเนินการ
ป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี
รอบ 6 เดือน 

ด าเนินการตามแผนป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน  
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ.
2562 

3. จัดท ารายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกัน 
การทุจริต โดยจะต้องมีสรุปผลการด าเนินการป้องกัน 
การทุจริตของหน่วยงาน ในรอบ 5 เดือน ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี  
โดยสรุปการด าเนินการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน 
ในรอบ 12 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

5. เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ลงบนเว็บไซต์ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

6. ทบทวนการเผยแพร่ข้อมูลจากการด าเนินการ และปรับแก้ 
ให้สมบูรณ์  

รายงานผลการ
ด าเนินการ
ป้องกัน 
การทุจริต
ประจ าปี 

ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนป้องกันการทุจริต ประจ าปี 
ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูล
ของปี พ.ศ. 2561 

มาตรการ
ภายในเพื่อ
ส่งเสริมความ
โปร่งใสและ
ป้องกันการ
ทุจริต 

มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูล 
ต่อสาธารณะ 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น 
การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และ
ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้องกับ
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

1. ทบทวน ตรวจสอบความถูกต้อง  
2. จัดท ามาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ โดยจะต้องเป็น

แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/ เจ้าหน้าที่  
ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

3. เผยแพร่มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
ลงบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

4. ทบทวนการเผยแพร่ข้อมูลจากการด าเนินการ และปรับแก้ 
ให้สมบูรณ์ 
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ตัวช้ีวัด 

การประเมิน 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
 

วิธีการ ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูล 

ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
ผู้ที่มีหน้าที่ 

ในการเผยแพร่ข้อมูล 
มาตรการให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
มีส่วนร่วม 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น 
การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และ
ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง
กับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

1. ทบทวน ตรวจสอบความถูกต้อง  
2. จัดท ามาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม โดยจะต้องเป็น

แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เช่น 
การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่  
ที่เก่ียวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 

3. เผยแพร่มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม ลงบนเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

4. ทบทวนการเผยแพร่ข้อมูลจากการด าเนินการ และปรับแก้ 
ให้สมบูรณ์ 

มาตรการ
ส่งเสริมความ
โปร่งใสในการ
จัดซื้อ 
จัดจ้าง 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น 
การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และ
ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมความโปร่งใส 
ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ 

1. ทบทวน ตรวจสอบความถูกต้อง  
2. จัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  

โดยจะต้องเป็นแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/
เจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

3. เผยแพร่มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ลงบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

4. ทบทวนการเผยแพร่ข้อมูลจากการด าเนินการ และปรับแก้ 
ให้สมบูรณ์ 

มาตรการ
จัดการเรื่อง
ร้องเรียนการ
ทุจริต 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น 
การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และ
ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรื่องร้องเรียนการ

1. ทบทวน ตรวจสอบความถูกต้อง  
2. จัดท ามาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต โดยจะต้องเป็น 

แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เช่น 
การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/ เจ้าหน้าที่  
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ตัวช้ีวัด 

การประเมิน 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
 

วิธีการ ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูล 

ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
ผู้ที่มีหน้าที่ 

ในการเผยแพร่ข้อมูล 
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ

เจ้าหน้าที่ 
3. เผยแพร่มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ลงบน

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
4. ทบทวนการเผยแพร่ข้อมูลจากการด าเนินการ และปรับแก้ 

ให้สมบูรณ์ 
มาตรการ
ป้องกัน 
การรับสินบน 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น 
การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และ
ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันการรับสินบน 

1. ทบทวน ตรวจสอบความถูกต้อง  
2. จัดท ามาตรการป้องกันการรับสินบน โดยจะต้องเป็น 

แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เช่น 
การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/ เจ้าหน้าที่  
ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการรับสินบน 

3. เผยแพร่มาตรการป้องกันการรับสินบน ลงบนเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

4. ทบทวนการเผยแพร่ข้อมูลจากการด าเนินการ และปรับแก้ 
ให้สมบูรณ์ 

 มาตรการ
ป้องกันการ
ขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์
ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น 
การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และ
ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้อง
กับการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1. ทบทวน ตรวจสอบความถูกต้อง  
2. จัดท ามาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 

กับผลประโยชน์ส่วนรวม จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เช่น การก าหนด
ขัน้ตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้องกับการ
ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  

3. เผยแพร่มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนกับส่วนรวม ลงบนเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 



15 
 

ตัวช้ีวัด 

การประเมิน 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
 

วิธีการ ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูล 

ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
ผู้ที่มีหน้าที่ 

ในการเผยแพร่ข้อมูล 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

4. ทบทวนการเผยแพร่ข้อมูลจากการด าเนินการ และปรับแก้ 
ให้สมบูรณ์ 

 มาตรการ
ตรวจสอบการ
ใช้ดุลพินิจ 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น 
การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และ
ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ 

1. ทบทวน ตรวจสอบความถูกต้อง  
2. จัดท ามาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ โดยจะต้องเป็น 

แนวปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่  
ที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพ่ือลดการใช้ดุลพินิจ 

3. เผยแพร่มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ลงบนเว็บไซต์ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

4. ทบทวนการเผยแพร่ข้อมูลจากการด าเนินการ และปรับแก้ 
ให้สมบูรณ์ 

 


